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การประพฤติปฏิบติั สาระส าคญัมนัอยูต่รงน้ีแหละ ต่ืนโลก ต่ืนสงสาร ต่ืนไปเถอะ ต่ืน
ขนาดไหนมนักเ็ท่านั้นแหละ เกิดตาย ๆ ของประจ าโลก มนัเป็นส่ิงท่ีเกิดดบัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แต่
มนุษยเ์กิดมาแลว้ เห็นอยา่งนั้นแลว้ต่ืนเตน้มากนะ แสวงหากนัไง มนัชินชา  

ฟังอยา่งอาจารยพ์ดู เห็นไหม อาจารยพ์ดูใหฟั้งแลว้ฟังในเทป ฟังแลว้สะอึกมากเลยนะ 
ขอใหอ้ยา่ไดว้า่ ตายแลว้ตอ้งเกิดอีกนะ ถา้เกิดอีก จะไม่ยอมจะตายก่อนวา่อยา่งนั้นเลย กลวัมาก 
กลวัในการเกิด ครูบาอาจารยพ์ดูอยา่งนั้น กลวัในการเกิดดบั ๆ ไง กลวัการเกิดต่อไปขา้งหนา้ ถา้
พดูถึงการเกิดน้ี มนัสยดสยองนะ มนักลวัวา่จะตอ้งไปเกิด ไปทุกขอี์ก  

แต่ในเม่ือเราเกิดมา ปัจจุบนัเราเจอสภาพแบบน้ี เห็นไหม มนัอยูใ่นปัจจุบนัไง ไม่รู้วา่มา
จากไหน เกิดมากเ็ป็นเราแลว้ กนึ็กวา่ตายแลว้ตายสูญไง ตายแลว้มนัจะไม่มีส่ิงใดจะตามไปไง แต่
ไม่ไดคิ้ดถึงกรรม เห็นไหม กรรม ตายแลว้ไม่สูญหรอก เราเกิดมาน่ี เราแสนทุกข ์ เราวา่เราแสน
ทุกขถึ์งจะหนีกนั วา่ตายแลว้ตายสูญ ตายแลว้ ๆ กนัไง ไม่ใช่! มนัทุกขเ์พราะวา่เรา... 

นาย ก เป็นนาย ก นาย ก เป็นผูทุ้กขใ์ช่ไหม ถา้มีร่างกายสมมุติวา่เป็นนาย ก เวลาตายไปศพ
ของนาย ก มนักอ็ยูท่ี่น่ี แต่หวัใจของนาย ก มนักไ็ปทุกขต่์อไป จะไปเป็นนายอะไรกแ็ต่แลว้ แต่
หวัใจนั้นกทุ็กขต่์อไป ไม่ส้ินสุดหรอก เห็นไหม วา่ตายแลว้จะหมดกนัหมดทุกข ์ อยูก่ทุ็กขท์  าลาย
แลว้กแ็ลว้กนัไป ไม่ใช่! พระพทุธเจา้ไม่ไดส้อนอยา่งนั้น พระพทุธเจา้สอนใหช้ าระกิเลส ช าระ
หวัใจท่ีมนัทุกขไ์ง กระแสท่ีมาจากหวัใจนั้นน่ะ  
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หวัใจน้ีมาเพราะอะไร ทุกคนเกิดมาดว้ยกนั ท าไมมนัไม่เหมือนกนัเพราะกระแสท่ีสะสม
มาไง บุพเพนิวาสานุสติญาณของพระพทุธเจา้ท่านวา่ไวน้ั้นน่ะ เกิดดบั ๆ มาไม่รู้ก่ีภพก่ีชาติ ความ
สะสมมาของใจดวงนั้น ใจดวงท่ีสะสมมาเกิดเป็นมนุษยปั์จจุบนัน้ี กระแสท่ีมนัสะสมมาอนันั้น
ต่างหากล่ะ พระพทุธเจา้ใหแ้กต้รงนั้นไง แกอ้นุสยัท่ีเกิดจากใจ แกภ้าวสวะ อาสวะอยูท่ี่ใจนั้นน่ะ 
แกต้รงนั้นหมดแลว้ เห็นไหม มนัตายตั้งแต่ยงัมีชีวิตอยู ่ ตายตรงไหน กิเลสมนัตาย คนไม่ตาย 
หวัใจไม่ตาย แต่กิเลสมนัตาย กิเลสท่ีมนัยแุหยห่วัใจนั้นมนัตาย พอกิเลสมนัตายแลว้หวัใจมนักมี็
ความสุขแทไ้ง ความสุขตามความเป็นจริง ความสุขของหวัใจท่ีมนัช าระกิเลสแลว้ เห็นไหม ช าระ
อยา่งน้ีแลว้มนัถึงจะไม่เกิดอีก แลว้มนักไ็ม่มีวนัตายอีก ทุกอยา่งกลบัไปอยูส่ภาวะเดิม ส่ิงท่ีเป็น
วตัถุนะ  

ส่ิงท่ีเป็นหวัใจนั้นไม่ใช่กลบัไปอยูส่ภาวะเดิม ถา้สภาวะเดิมมนัคือสภาวะเกิดดบั มนักต็อ้ง
เกิดตายตลอดไป แต่หวัใจนั้นกลบัไปอยูท่ี่ส่ิงเหนือธรรมชาติทั้งหมด ธรรมชาติน้ีการเกิดดบัน้ีเป็น
ของคู่ แต่หวัใจดวงนั้นไปอยูใ่นท่ีเป็นธรรม เอโก ธมัโม ธรรมอนัเอกท่ีไม่เป็นของคู่ ท่ีไม่มีสภาวะ
เปล่ียนแปลง ไม่มีสภาวะเกิดดบั แกก้ระแสท่ีมนัสะสมมาท่ีใจ กระแสหวัใจ กระแสกรรมมนัผลกั
ไสออกมาไง มนัผลกัไสใหม้นุษยเ์กิดภพสูง ๆ ต ่า ๆ เกิดมาแลว้ยงัพบแต่ความทุกข ์ทุกขจ์ากความ
บีบคั้นหวัใจ น่ีกระแสท่ีมนัไสมา แลว้เรากม็าตามกระแสอีก เพราะเรามองแบบโลกไง มองแต่
ความเป็นไป มองแต่วา่ส่ิงนั้นจะมีความสุขไง เห็นไหม กระแสไหม 

กระแสคือความคิด คือความขบัเคล่ือนของกระแสภายใน กระแสภายในมนัอยูเ่ป็นสุข
ไม่ได ้มนัไม่อยูปั่จจุบนัธรรม กิเลสมนัแสวงหาอดีตอนาคตเท่านั้น ท าไมเราทุกขอ์ยา่งน้ี ท าไมเรา
เป็นแบบน้ี มนัโทษอดีต แลว้อนาคตกห็วงัไง หวงัวา่จะไดว้ตัถุอยา่งนั้น จะไดส่ิ้งท่ีมาปรนเปรอ
อยา่งน้ี แลว้จะพน้จากความทุกขอ์ยา่งนั้น เห็นไหม กระแสภายในมนัผลกัไปอดีตอนาคต ไม่ยอม
ตกอยูก่บัปัจจุบนั ออกมาเป็นความคิด ออกมาเป็นการแสวงหา กแ็สวงหาตามกระแส เห็นไหม 

การโฆษณาสินคา้ สินคา้นั้นจะจ าเป็น ไม่จ าเป็น แฟชัน่ไหนมาเรากว็ิ่งตาม การใชส้อยเพื่อ
ประโยชน์ ปัจจยั ๔ อยา่งหน่ึง มนักใ็ชส้อยพออยูไ่ด ้แต่เราวิง่ตามแฟชัน่ มนัไม่สมฐานะ มนัไม่มี
ความพอใจ การใชส้อยแลว้กต็อ้งใหม้นัภูมิใจอีก เห็นไหม เพราะวา่คนฉลาดในโลกน้ีมนัใหเ้อา
คนโง่น้ีเป็นเหยือ่ไง คนโง่ทั้งตลาด คนโง่ทั้งโลกน้ีเอาแฟชัน่ เอากระแสเป่าเขา้ไป ปลุกกระแส
ข้ึนมา กต็ามกนัไปหมดเลย เรากว็ิ่งตามกระแสไป วิ่งตามกระแสของวตัถุ เห็นไหม เพราะกิเลส
ภายในมนัมีอยูแ่ลว้ มนัอยูก่บัอดีตอนาคต มนัไม่อยูก่บัปัจจุบนั 
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ปัจจุบนัคือการกินอ่ิมนอนอุ่นไง ความเป็นไป ปัจจยั ๔ เคร่ืองด าเนินชีวิต น่ีปัจจุบนั เพราะ
มนุษยต์อ้งการเท่านั้น ตามความเป็นจริงเราตอ้งการเท่านั้นไง แต่กิเลสมนัผลกัไสให้เราออกวิ่งไป
ตามกระแส ตามแฟชัน่ ตามออกไป แลว้เรากว็ิ่งตามกิเลสออกไป เห็นไหม เพราะคาดวา่วตัถุท่ีเกิด
จากกระแสนั้นจะเป็นความสุข น่ีกิเลสมนัเส้ียม กระแสภายในมนักข็บัเคล่ือนออกมาเป็นกระแส
ภายนอก ท่ีกระแสภายนอกกห็มุนตามไป ๆ หมุนออกไปตามส่ิงท่ีมนัคาดหมายไง น่ีมนัไม่เป็น
ปัจจุบนัธรรม มนัวิง่ตามกระแสออกไปหมดเลย วิ่งตามกระแสออกไปแลว้กต่ื็นกนัออกไป ต่ืน
ออกไปมาก แลว้ดบัไม่เป็น  

เกิดมาถึงวา่ทุกขม์าก ทุกขเ์พราะวา่เราขบัเคล่ือนตลอด แลว้เราไม่เคยหยดุ ไม่เคยยบัย ั้ง 
ขบัเคล่ือนจนมนัหยดุดว้ยตวัมนัเอง จนเราตอ้งผอ่นลมหายใจนะ เฮอ้...เฮอ้ทีนะ เฮอ้ไดส้ติไง มนัก็
ไม่คิดออกไปมากนกั ถา้ยงัไม่ไดถ้อนหายใจ เฮอ้... มนักย็งัขบัเคล่ือนไปตามกระแสนั้นแหละ มนั
ใชจ้นพลงังานนั้นมนัหมดเอง เรายงัไม่รู้เน้ือรู้ตวัเลย เห็นไหม เพราะวา่มนัใชเ้ราจนหมด เราจึงไม่
มี เหมือนกบัวตัถุนั้นใชจ้นหมดค่าแลว้ แต่หวัใจไม่เป็นแบบนั้นน่ะ หวัใจมนัหมดค่าแลว้มนักเ็ป็น
ใหม่เร่ือย ๆ ไป อารมณ์ไง 

อารมณ์ความคิดน้ีมนัไม่เก่า คิดเม่ือไหร่มนักอ็ุ่นกินไดเ้ม่ือนั้นไง วตัถุส่ิงของถา้มนัหมดค่า
แลว้มนัใชไ้ป เราเอามาใชใ้หม่มนัไม่สมควรแก่การใช ้ แต่อารมณ์ความคิด มนัใชจ้นหมดค่าแลว้
นะ วา่จะเลิกคิดอีกนะ เด๋ียวมนักคิ็ดอีก เด๋ียวมนักป็ลุกกระแสอีก เด๋ียวกเ็ป็นเหยือ่มนัอีก น่ีกิเลสมนั
ถึงวา่เป็นเจา้นายของเราไง กิเลสมนัเป็นเจา้นายของผูท่ี้เกิดดบั ๆ อยูใ่นโลกน้ีตลอดไป กิเลสมนั
เป็นเจา้วฏัจกัร มนัผลกัไสใหเ้ราไปเจอแต่ความทุกข ์ แต่เราไม่เขา้ใจตรงนั้น เรากบ่็นวา่เป็นทุกข ์
นาย ก เป็นทุกข ์ 

นาย ก น้ีเป็นสภาวะท่ีเกิดมาเป็นมนุษยเ์ท่านั้น สภาวะท่ีเป็นมนุษยน้ี์มนัประเสริฐ เพราะเรา
ไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ เพราะเราไดส้ร้างคุณงามความดีมาพอสมควร แต่กิเลสในหวัใจในกระแสนั้น 
มนัยงัหมุนต้ิวอยูต่ลอดเวลา เกิดในสภาวะใดกเ็จอแต่ทุกข ์ แต่ทุกคนแสวงหา พยายามจะหาทาง
ออกดว้ยความไม่เขา้ใจ แสวงหาทางออกดว้ยการเอาทุกขม์าเสริมทุกข ์ ไฟไดเ้ช้ือไง ไฟป่าเผาป่า
ไม่มีวนัดบั เพราะวา่อากาศมนัแหง้แลง้ มนัเผาป่าทั้งป่า จนป่านั้นหมดมนัถึงจะดบั ป่ามนัหมดนะ 
แต่กิเลสไม่มีวนัหมด เช้ือของกิเลสไม่มีวนัหมด มนัเผาผลาญใจไปตลอดเวลา มนัไม่มีวนัดบั 
เพราะวา่เราไปหาเช้ือมาใส่มาเติม เราหาแต่เช้ือมา หาแต่ความทุกขม์าวา่มนัจะเป็นความสุขไง เรา
คิดวา่มนัจะเป็นความสุข แต่มนัไม่ใช่เลย เพราะมนัอยูก่บักระแสออกไป 
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เราเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้พบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนวา่อะไร สอนเร่ืองปัจจุบนั
ธรรม เห็นไหม อดีตอนาคตแกกิ้เลสไม่ได ้ ถึงตอ้งยบัย ั้งไง ขนาดมนัผอ่นหายใจนั้นคือมนัหยดุ
ชัว่คราว การหยดุชัว่คราวนั้นเรากไ็ดผ้อ่น เห็นไหม ท างานแสนสาหสั ไดห้ยดุ มนักย็บัย ั้งช่างตน
ไดมี้เวลาหายใจ เราก าหนดจิตเพราะพระพทุธเจา้สอนเร่ืองสมาธิไง เร่ืองก าหนดใหรู้้เท่าทนั
ความคิด สงบความคิดของตวัได ้ 

กระแสโลกมนัจะหมุนไป แต่ถา้เราไม่หมุนตามไป เราอยูไ่ด ้ เราฝืนกระแสได ้ น่ีใหส้งบ
ตามความเป็นจริง ให้เป็นปัจจุบนัธรรม ใหก้ าหนดพทุโธ ๆ เห็นไหม น่ีพบพระพทุธศาสนา ๆ 
สอนเร่ืองความหยดุดว้ยเป็นสมัมาสมาธินะ หยดุโดยปกติ ไม่ใช่หยดุเพื่อจะเอาตวัน้ีไปท าอยา่งอ่ืน
ไง 

ปกติเขาตอ้งการความสงบกนั ตอ้งการความสุขกนั แต่ความสุขอนัน้ีเป็นความสุขท่ีเผน่
กระโดดก่อนพระพทุธศาสนา ความสุขอนัน้ีความสุขท่ีเป็นเรา เห็นไหม มนัมีความสุขแลว้มนั
ออกไป แต่ในสมัมาสมาธิ ความสุขอนัน้ีมนัมีพลงังานในตวัมนัเอง แมแ้ต่ความหยดุ เห็นไหม 
ความหยดุ การเขา้ใจสงัขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง ท่ีมนัจะไสออกไปอดีตอนาคตนั้น มนั
ฟุ้ งซ่านเพราะตรงนั้นไง เพราะกระแสมนัมีอยูแ่ลว้ไง  กระแสมีอยูม่นักข็บัเคล่ือนตลอด ขบัเคล่ือน
ออกไปตามกิเลสมนัจะบญัชาการ  

ความชอบของคนไม่เหมือนกนั แต่กิเลสปากมนัใหญ่เหนือทุก ๆ อยา่ง มนักินทุกอยา่งท่ีวา่
มนัคิดได ้ มนันึกอะไรข้ึนมา มนักอ็ยากไปหมด ปากมนักวา้ง ปากมนัใหญ่ เห็นไหม มนักินทุก
อยา่งท่ีไม่มีมนักอ็ยากกิน เพราะมนัจินตนาการเอา เรากินแต่ของท่ีเราเห็นเราถึงอยากกินนะ แต่
กิเลสมนักิน ของท่ีไม่เห็นมนักอ็ยากกิน ท่ีไม่มีมนักอ็ยาก จะตะกายดาว มนักอ็ยากจะตะกาย 

น่ีแลว้มนัจะสงบไดอ้ยา่งไร มนักฟ็ุ้ งซ่านสิ น้ีท าความสงบ เห็นไหม ถึงตอ้งท าความสงบ
มาเพื่อใหเ้ป็นปัจจุบนั พอสงบแลว้ ความสงบมนัจะมีความร่มเยน็เป็นสุขในตวัของมนัเองมาก  

คนท างานแสนสาหสัแลว้ไดพ้กั คนท างานเหน่ือยแสนสาหสั ท่ีไม่มีวนัพกัเลย เคร่ืองติด
แลว้ดบัไม่เป็นไง เกิดไดด้บัเคร่ืองลงแลว้เคร่ืองนั้นเยน็ลง เห็นไหม เวลาเคร่ืองมนัใชง้าน
ตลอดเวลาน่ี มนัร้อนจนเคร่ืองแทบพงัน่ีมนัน่ากลวัไหม ความร้อนกอ็อกมาน่ีแลว้มนัจะพงั มนัจะ
ท าลายลงไปในตวัมนัเอง นัน่เคร่ืองนะ แต่หวัใจของเราไม่มีวนัพงั ตายจากภพน้ี มนักเ็กิดอีก เกิด 
ๆ ดบั ๆ เพราะมนัเป็นความจริงอยูอ่ยา่งนั้น สสารในโลกน้ีไม่มีวนับุบสลาย 
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กิเลสท่ีอยูใ่นหวัใจของมนุษยต์อ้งเกิดดบัตลอดไป 

แต่มนัเกิดมนัเศร้าสิ วา่มนัเกิดสูงเกิดต ่า เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นผูท่ี้มีอิสระเสรี เกิดเป็น
เทวดา เกิดเป็นผูมี้ความสุข เกิดในนรก เกิดในอเวจี ก าเนิดของเดรัจฉาน เห็นไหม ตอ้งโดนปฏกั
ตลอดไปจนชัว่ชีวิต ตอ้งท างาน ตอ้งไถนาใหเ้ขานัน่น่ะ เวลาเกิดในภพของเดรัจฉานนะ 

เพราะมนัตอ้งเกิด เกิดทั้งนั้น ดวงใจทุกดวงใจมนัหมุนอยูใ่นวฏัวนน้ีมาตลอด ลองนึกสิ 
นึกถึงความดีน่ีนึกออก นึกถึงเทวดา นึกถึง...อะไร เห็นไหม มนัอยากไป นึกถึงนรกมนัจะยอก มนั
จะแสยะในหวัใจนั้นเลยแหละ เพราะวา่การเกิดการตายมาน้ีไม่มีท่ีส้ินสุด 

เราเป็นคนตาบอด ตอ้งเช่ือธรรมะของพระพทุธเจา้ เช่ือปัญญาธรรม เช่ือธรรมของ
พระพทุธเจา้ไง พระพทุธเจา้บอก “คนทุก ๆ คน ดวงใจท่ีเกิดทุก ๆ ดวงน่ีถา้เอาน ้าตาท่ีร้องไหแ้ต่
ละชาติ ๆ มาสะสมไว ้ น ้าในทะเลน้ีสู้ไม่ได”้ ฟังสิ เกิดมาขนาดไหนท่ีร้องไหม้าแต่ละชาติ ๆ น่ี 
น ้ าตาท่ีเคยไหลออกมาน่ี น ้ าทะเลน้ีสู้ไม่ไดน้ะ ถา้เกบ็ไวไ้ดน้ะ 

มนุษยเ์ดินไปอยูบ่นกองกระดูก นัง่อยูบ่นกองกระดูก เพราะเราเกิดเราตายมา ไม่รู้วา่ก่ีภพ 
ก่ีชาติ เพราะกระดูกน้ีเป็นดินไง มนัแปรสภาพเป็นดินจนเราเองกม็าเหยยีบย  า่ในสภาพท่ีวา่เป็น
เน้ือหนงัเดิมของเราทั้งนั้นล่ะ น้ีเป็นพทุธพจน์นะ เป็นค าพดูของพระพทุธเจา้อยูใ่นพระไตรปิฎก
นะ 

ถา้เราเป็นคนตาบอด เรากเ็ช่ือในคนหูตาสวา่ง เช่ือธรรมะพระพทุธเจา้ เช่ือตามผูท่ี้มีปัญญา
เห็นตามความเป็นจริง แลว้พดูสอนไว ้ ถา้เราไม่เช่ือวา่เราเคยเกิดเคยตายมาในภพ ในวฏัฏะน้ี
มากมายมหาศาลขนาดไหน ถึงวา่คนมนัเศร้า ถา้มนัตายไปแลว้เกิดในสภาพนั้นอีกล่ะ เกิดใน
สภาพนั้นอีก มนัถึงตอ้งเร่งขวนขวายไง ขวนขวายวา่กระแสท่ีมนัหมุนไป 

ดูสิ กระแสหมุนไป พอส้ินสุดของกระแส ใครไปรับเป็นคนสุดทา้ย คนนั้นตอ้งแบกภาระ
ทุกคนไป เขาจะป่ันทุก ๆ อยา่งในระบบเศรษฐกิจ แลว้เราเป็นคนสุดทา้ยแลว้เราจะไปต่อใหใ้คร
อีก กิเลสมนัป่ัน มนัหลอกเรา เรากว็ิ่งตามไปหมดเลย สุดทา้ยแลว้กิเลสมนักห็ายตวัไป แลว้ใคร
เป็นคนรับทุกขล่์ะ กจิ็ตผูท่ี้ไปท าไวไ้ง ผูท่ี้สร้างกรรมไวไ้ง ผูท่ี้ไดก้ระท าเอาไวไ้ง  

กรรมใหผ้ลตามความเป็นจริง 
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กิเลสมนัมีอ  านาจเหนือเรา มนัถึงไดใ้ชใ้หเ้ราท าในส่ิงท่ีเราไม่อยากท า หรือเราไม่รู้เท่า เรา
ท าไป แต่ผลกิเลสไม่ไดรั้บ เราต่างหากเป็นผูไ้ดรั้บ ความอยากไม่ไดรั้บเลย เพราะความอยากน้ี
เป็นอาการ อาการหน่ึงของใจ  

กิเลสน่ีมนักป็ลุกใจ มนักห็ลอกอยูอ่ยา่งนั้นแหละ มนัมีอ  านาจเหนือหวัใจนั้นล่ะ เป็นเจา้วฏั
จกัร  เพราะมนัเป็นตวับงัคบับญัชาออกมา ถา้เราท าจิตสงบแลว้ยอ้นกลบัมาดู ถึงวา่จิตสงบแลว้ไม่
ส่งออกไง ถึงวา่เป็นสมัมาสมาธิ สมาธิท่ีควรแก่การงาน สมาธิท่ีเป็นพลงังานท่ีหนักลบัมาดูกาย 
หนักลบัมาดูเวทนา หนักลบัมาดูจิต หนักลบัมาดูธรรม ไง 

ถา้เราปลกูตน้ไม ้ ดินดี น ้ าดี ปุ๋ยดี เห็นไหม ท าใหต้น้ไมเ้จริญงอกงาม ถา้เราไปปลกูตน้ไม้
ในท่ีดินไม่ดีหรือดินพอสมควร แต่ปล่อยไวต้ามเวรตามกรรมน่ี เราไม่ไดดู้แล ตน้ไมน้ั้นกเ็กิด
เหมือนกนั แต่ไม่เจริญงอกงาม เห็นไหม  

การท าสมาธิกเ็หมือนกนั ถา้เราท าสกัแต่วา่ท า หรือท าสมาธิเป็นเรา เรามีความสุขอยา่งนั้น 
มนักเ็หมือนกบัปลกูตน้ไมไ้ว ้ แลว้กป็ล่อยไวต้ามเวรตามกรรมไง เพราะสมาธิน้ีเป็นเรา จิตน้ีมนั
เป็นสมาธิน่ี จิตน้ีมีความสงบเป็นปัจจุบนัอยู ่แต่มนัไม่ไดย้อ้นกลบัมาดูท่ีวา่ มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา
ในตามความเป็นจริงของพระพทุธเจา้ท่ีสอนไว ้

พระพทุธเจา้สอนศีล สมาธิ ปัญญา ไม่ไดส้อนสมาธิน้ีจะช าระกิเลส สมาธิน้ี ความสุขของ
เราท่ีเกิดข้ึน สมาธิน้ีมนัเป็นผล ความเป็นปัจจุบนัธรรมมนัจะเกิดความสุขอยา่งท่ีวา่ เราผอ่นคลาย
ไง เราผอ่นจากการงานออกมา เราปล่อยวางได ้ เกิดจากความสุข มนัจะแปลกประหลาดจนเรา
เคลิบเคล้ิมหลงใหลได ้

การประพฤติปฏิบติั งานในการปฏิบติั มนัเป็นงานท่ีแสนทุกขแ์สนยาก งานของทางโลก
มนักว็า่เหน่ือยลา้สาหสัแสนเขญ็แลว้นะ พอมาท าสมาธิแลว้มนัตอ้งท าดว้ยงานของใจไง  ตอ้ง
ยบัย ั้งไง ตอ้งยบัย ั้งชา้งสารท่ีตกมนัคือหวัใจท่ีมนัด้ิน มนัไม่ยอมอยูใ่นอ านาจของเราน่ี เราตอ้งใช้
สติ ใชปั้ญญาทุกอยา่ง เขา้ไปควบคุมใหช้า้งสารท่ีตกมนัน้ีอยูใ่นอ านาจในความรู้สึกของเรา เห็น
ไหม 



ดบักระแส ๗ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ความรู้สึก ความระลึก คือสติ อยูใ่นอ านาจของสติท่ีควบคุมอยู ่ ฉะนั้นจิตท่ีควบคุมอยู ่ ท่ี
ควบคุมไวอ้ยา่งนั้น มนัตอ้งใชค้วามตั้งใจ ใชค้วามจงใจ ถึงวา่งานน้ีเป็นงานท่ีท ายากกวา่งานของ
การประกอบอาชีพทางโลก 

เพราะเราใชพ้ลงังานตวัน้ี หรือเราใชค้วามจดจ่อ เราใชค้วามจริงท าอยู ่ พอเกิดความสงบ 
เรากว็า่งานน้ีเป็นงานท่ีประเสริฐ แลว้จะเคลิบเคล้ิมหลงใหล พอเคลิบเคล้ิมหลงใหลเรากอ็ยูก่บั
ความรู้สึกอนันั้นท่ีความสุขท่ีมนัเกิดข้ึน เกิดข้ึนนะ ความสุขท่ีเกิดข้ึนชัว่คราว แลว้เราไม่ดูแลรักษา 
กเ็หมือนเราปลกูตน้ไมไ้วแ้ลว้เราไม่ไดจ้งใจรักษา เห็นไหม ตน้ไมก้เ็กิดไดอ้ยูไ่ดใ้นดินอยา่งนั้น 
สมาธิกเ็กิดไดแ้ลว้กเ็ส่ือมไป อยูไ่ดเ้ห็นไหม อยูไ่ดช้ัว่คราว  

ดินดี พนัธ์ุตน้ไมดี้ ผูดู้แลรักษาดี เห็นไหม น่ีพอจิตมนัสงบ ถึงวา่เป็นสมัมาสมาธิ ดินดี ดิน
คือร่างกายเรา เราตั้งใจดี เห็นไหมดินดี ตน้ไมจ้ะวา่หวัใจ กไ็ม่ใช่ เพราะมนัเกิดดบั ๆ เห็นไหม เกิด
ดบั ๆ สติตั้งใจอยู ่ ปลกูตน้ไมก้  าหนดข้ึนมาหาเมลด็พนัธ์ุก่อน ก าหนดพทุโธ ๆ ไม่มีกร็ะลึกถึง
พระพทุธเจา้ พทุธานุสติ หาเมลด็พนัธ์ุแลว้พยายามปลกูข้ึนมา แลว้เราจงใจ เราบ ารุงรักษา วา่
สมาธิน้ี 

เราปลกูตน้ไมใ้หม้นังอกข้ึนมา แลว้เราดูแลรักษาของเรา ตน้ไมจ้ะให้ผลถา้เราดูแลรักษา 
จะใหผ้ลเป็นผล จะเป็นมะม่วง จะเป็นอะไรกแ็ลว้แต่ อนันั้นเรามาใชป้ระโยชน์ได ้เรากินได ้ถึงไม่
กินเรากเ็อาไปจ าหน่ายไดเ้ป็นเงินตราข้ึนมา   

จิตท่ีเป็นสมาธิ เห็นไหม เราตอ้งมีความสุข น่ีเราไดป้ระโยชน์ข้ึนมา แต่ความสุขอนันั้นมนั
ใหผ้ลจากการปฏิบติั ขณะท่ีจิตสงบท่ีเป็นปัจจุบนั 

ฆ่ากิเลสตอ้งฆ่าท่ีปัจจุบนั เห็นไหม ถา้ฆ่าอดีต-อนาคต มนัเคล่ือนจากก าหนดปัจจุบนัไป 
สมาธิท่ีเป็นปัจจุบนั แต่มนัตอ้งยกข้ึนวิปัสสนา เพราะตน้ไม ้ เราไม่รักษามนักต็าย สมาธิน้ีเรา
ปล่อยไว ้มนักต็อ้งเส่ือมสภาพ จะเส่ือมสภาพอยา่งไร แต่เราดูแลบ ารุงรักษาแลว้ บ ารุงรักษาเพื่อใช้
ประโยชน์ ใชป้ระโยชน์ในการวิปัสสนาต่อไป 

วิปัสสนาในการกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม เพราะกระแสหวัใจมนัเกาะเก่ียวไง กระแส
ท่ีออกมาน้ีเราตอ้งยอ้นกระแสกลบัเขา้ไป ยอ้นกลบักระแสถึงจะช าระกระแสนั้นได ้ กระแสท่ีมนั
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ออกมาน่ีเราจะจบัตอ้งไดอ้ยา่งไร กระแสท่ีปลุกข้ึนมา ปลุกกระแสเพราะความเช่ือของคน คนเช่ือ
ตาม ๆ กนัมา มนักเ็ป็นกระแสออกมา 

หวัใจท่ีออกมายดึมัน่ถือมัน่ในภพทั้งหมด ออกมาแลว้ติดท่ีตรงไหน ติดในกาย  ในเวทนา 
ในจิต ในธรรม เพราะวา่ผา่นออกมา เราตอ้งยอ้นกลบัเขา้ไปไง จิตน้ีเป็นกระแสออกมา เรากต็อ้ง
อาศยัจิตท่ีเป็นสมาธิยอ้นกลบัเขา้ไป ถึงจะจบักระแสของเราได ้ เราเอาอะไรไปจบั ความคิดน้ี คิด
จนพอใจ กระแสน้ีใชเ้ราจนพอแรงแลว้ สงบตวัไป เรายงัไม่รู้สึกตวัเลย  

ฉะนั้นพอเราใชต้วัน้ีจบัยอ้นกลบัเขา้ไป ๆ ถา้จิตมนัสงบนะ เป็นปัจจุบนัแลว้ อดีต-อนาคต
ไม่เก่ียว เห็นไหม เกิดจนดบัแลว้เราถึงรู้ทนั นัน่เป็นอดีต-อนาคต อดีตท่ีดบัไปแลว้ เราเพิ่งรู้ตวั 
รู้ตวักก็ระเป๋าหมดแลว้ รู้ตวัเรากทุ็กขพ์อแรงแลว้ 

ทีน้ีพอจิตมนัสงบน่ี พอส่ิงน้ีขยบัข้ึน เราเห็นทนั เห็นทนัหมายถึงวา่ เป็นภาพข้ึนมาใหเ้รา
เห็นทนัไง เป็นปัจจุบนัท่ีเห็นดว้ยสมาธิไง ถึงการเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ในขณะ
ปัจจุบนัธรรม  

อยา่งเช่นนัง่ภาวนาอยูน่ี่ เวทนามนัเกิด ความเจบ็ ความทุกขม์นัเกิด น่ีเป็นปัจจุบนั แลว้
หวัใจน้ีเป็นปัจจุบนั กพ็ิจารณาในปัจจุบนั น่ีมนัจะไดป้ระโยชนใ์นปัจจุบนันั้น เวทนาดบั ถา้ดบั ถา้
สมาธิเราพอแรง ปัญญาเราหมุนทนั จะดบั  

แต่ถา้เป็นอดีตล่ะ เป็นเวทนา เป็นความท่ีเราเคยเจบ็ปวดอยู ่ เราลืมไปแลว้เห็นไหม เวทนา
ดบัในอดีต ไดป้ระโยชน์ไหม ไม่ได ้เวทนาตอ้งก าหนดรู้เท่าในปัจจุบนั สมุทเฉทปหานในปัจจุบนั 
เวทนาในปัจจุบนัน้ีไง เวทนาในกาย เวทนาในจิต  

เวทนาในกาย เวลาเราควบคุม เรานัง่สมาธิมากเขา้ นานเขา้ มนัจะเกิดอาการเจบ็ปวดข้ึนมา 
น่ีเวทนากาย มนัเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งง่าย ใหพ้จิารณาเลย  

ถา้จบัเวทนาจิต มนัเป็นความสุข ความทุกข ์ ในหวัใจไง ความพอใจนัน่เป็นสุขเวทนา 
ความเคียดแคน้ ความไม่พอใจในหวัใจ นัน่เป็นทุกขเวทนา เป็นโทมนสัในหวัใจไง น่ีเวทนากาย 
เวทนาจิต จะจบัส่วนใดกไ็ด ้จบัส่วนใดส่วนหน่ึงพิจารณาในปัจจุบนัธรรม ถา้จบัได ้
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ในปัจจุบนัธรรมหมายถึงการต่อสู้ในปัจจุบนันั้น ในปัจจุบนัหมายถึงเราข้ึนเวทีชกมวยไง 
เราข้ึนเวทีต่อกรกบักิเลสเด๋ียวนั้น แต่ถา้เราใคร่ครวญยอ้นหลงัน่ี มนัเหมือนกบัวา่เรามาทบทวน 
เราลงจากเวทีมาทบทวนความคิดของเรา เห็นไหม ทบทวนนั้นกเ็ป็นประโยชน์ น่ีเวลาเรา
ใคร่ครวญ อนันั้นมนัเป็นช่องทางท่ีวา่เราจะใชอ้ยา่งไรข้ึนไป แต่ความเป็นจริง ตอ้งเป็นปัจจุบนัใน
การต่อสู้บนเวทีเท่านั้น  

การพิจารณากาย พิจารณาจิต พิจารณาเวทนา พิจารณาธรรม การพิจารณาในปัจจุบนั พอ
จิตมนัสงบลง ยกข้ึน ค าวา่ “ยกข้ึน” พิจารณาเลย จิตสงบถอนออกมา ถา้สงบลึกลงไปน่ีมนัจะมี
ความสุข อยูใ่นอปัปนาสมาธิ น่ีถอนออกมา 

พอถอนออกมา เราจบัส่วนใดส่วนหน่ึง ถา้มนัจบัได ้ เราจะช าระกระแส เราตอ้งจบั เห็น
ไหม เราจะท าลายส่ือไง ส่ือมนัปลุกระดมกระแสไง ตวัส่ือคือตวักายน่ีไง กระแสน้ีอาศยักายน้ีเป็น
ท่ีผา่นไง เราติดกนัอยูเ่ร่ืองของกายไง เรามองภาพเห็นกระแสขา้งนอกเห็นเขาต่ืนกนั เพราะตาเรา
เห็นเขาไง ถา้เราจะดบั เราตอ้งดบัท่ีน่ี ถา้เราตามออกไปท่ีกระแส เรากว็ิ่งตามเขา้ไปไง 

เราตอ้งยอ้นกลบัมาท าลายดวงตาของเราไง ท าลายท่ีกายน่ีไง เห็นไหม ถา้ท าลายท่ีกายน้ี 
ความคิดออกมาผา่นกาย เราติดในกายเราถึงไปติดในกายคนอ่ืน เราติดในความรู้สึกของเรา เราถึง
เห็นความรู้สึกของคนอ่ืน เห็นไหม เราตอ้งท าลายตรงความคิดของเราตรงน้ีใหไ้ดไ้ง ในขนัธ์ ๕ 
ในความคิด ในหวัใจ  

ในกายน้ีหมายถึงวา่พจิารณากาย พิจารณาอยา่งใดอยา่งหน่ึง ไม่ตอ้งเรียงเป็นล าดบั กาย 
เวทนา จิต หรือธรรม การพดู ๔ อยา่งน้ี เพื่อจะใหแ้ยกแยะวา่ผูใ้ดช านาญอยา่งใด ใชอ้ยา่งใดอยา่ง
หน่ึง การช าระส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรืออยา่งใดอยา่งหน่ึงจะสะเทือนถึงกนัหมด เพราะกายกบัจิตมนั
ซอ้นกนัอยูไ่ง 

เหมือนเรากินขา้ว เรากินขา้วเขา้ไปท่ีปาก ท าไมเราอ่ิมล่ะ ท าไมปากไม่อ่ิม ท าไมทอ้งมนัถึง
อ่ิม เราพิจารณากาย แต่เวลาหลุดท าไมใจมนัหลุด  เพราะกายกบัจิตมนัอยูด่ว้ยกนัไง เรากินขา้วเขา้
ไปท่ีปาก มนัตอ้งตกไปท่ีกระเพาะ ความอ่ิมมนัรู้สึกวา่ความพอของความตอ้งการของกระเพาะ
ของเราแต่ละบุคคล เห็นไหม 
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การพิจารณากายกเ็หมือนกนั พิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม 
อยา่งใดอยา่งหน่ึง เวลาสะเทือนกนั หลุดทั้งส่ีอยา่ง กาย เวทนา จิต ธรรม หลุดออกพร้อมกนั ความ
หลุดพร้อมกนัอนัน้ีไง มนักอ่ิ็ม อ่ิมถึงจุด ๆ หน่ึง อ่ิมเลยปล่อยวางทั้งหมด  

พอปล่อยวางทั้งหมด กระแสท่ีผา่นตรงน้ีมนักผ็า่นไปไม่ไดไ้ง เห็นไหม กิเลสน้ีมนัตามน ้า
ออกมาจากความคิด ออกมาถึงตรงน้ีมนักจ็ะตดัใหส้ั้นเขา้  กระแสของเรากห็มดไปขั้นตอนหน่ึง  

ในบา้นของเรา เรามีทีวี เรามีเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เรามีหนงัสือพิมพ ์  เรามีใบปลิว มีโบร์
ชวัร์อยา่งหน่ึง เห็นไหม น่ีเราไดท้  าลายกระแส ส่ือของกระแสท่ีวา่เราจะจบั หรือวา่เราจะตาม
แฟชัน่ เราไดไ้ปท าลายแลว้หน่ึง บา้นใดมีส่ือถึงส่ีชนิด  

ส่ือส่ีชนิดน้ี มนัก่อใหเ้ราหลงตามทั้งหมด แลว้เราเป็นผูเ้ดียว เป็นบา้นหลงัเดียวท่ีไดท้  าลาย
ส่ือออกไป เหลือสาม ในบา้นเรายงัมีส่ืออีกสามส่ือเท่านั้น น่ีเราจะเร่ิมท าลายกระแสท่ีเราหมุน
ออกไปตามโลกเขาไง ท าลายกระแสตอ้งท าลายท่ีน่ี ไม่ใช่วิง่ไปท าขา้งนอกนัน่ ไอส่ื้อน้ีกเ็ปรียบ
เหมือนส่ือ แต่จริง ๆ คือเราท าลายกายไง ท าลายออกไปแลว้กายน่ี 

ไอก้ระแสท่ีออกจากหวัใจเรามาน่ี เราไดท้  าลายไปหน่ึงส่ือ เพราะฉะนั้นหน่ึงส่ือน่ีเรากต็อ้ง
นอ้ยกวา่คนอ่ืน คนอ่ืนเขามีส่ือถึงส่ีชนิดท่ีพยายามจะป้อนขอ้มลูใหเ้ราทุกขต์ลอดเวลา เราเหลือส่ือ
ท่ีจะป้อนทุกขใ์หเ้ราไดอี้กสามส่ือเท่านั้นไง เราท าลายส่ือไปส่ือหน่ึงแลว้ไง 

น่ีท าลายกระแสท่ีเราจะไม่ตามไป กระแสภายใน กระแสเกิดจากกรรม น่ีกระแสของกรรม 
เราท าลายกระแสของกรรม พิจารณาส่ิงใดส่ิงหน่ึงในกาย เวทนา จิต หรือธรรม นัน่แหละ มนั
สะบดัออก ไม่ใช่ตอ้งพิจารณากายก่อน แลว้เด๋ียวตอ้งไปพิจารณาเวทนา พิจารณากาย เขา้ใจกาย
แลว้น่ี  

กระแสเราอยูใ่นการพิจารณา กระแสมนักห็ลอกอยูใ่นการพิจารณา พิจารณากายเสร็จแลว้ 
เขา้ใจกายแลว้ยกข้ึนเวทนา ยกข้ึนไปจิต จิตน่ีมนัพจิารณาหมุนไป หมุนมา อนัน้ีกโ็ดนหลอก 
กระแสภายในมนัหลอกใหเ้ราเคล่ือนไปไม่อยูก่บัท่ีไง ตน้ไมย้า้ยไปยา้ยมา ๆ ตายพอดี พิจารณาไป
พิจารณามา จนพิจารณาจนไม่ตก เออ! เลิกดีกวา่ 
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น่ีแมแ้ต่ในการภาวนาอยูน่ะ มนักย็งัหลอกอยูใ่นท่ามกลางของการภาวนานั้นแหละ ในการ
วิปัสสนาอนันั้นไง น่ีกวา่จะท าลายไดอ้นัหน่ึง กวา่จะท าลายส่ือไดส่ื้อหน่ึง ทุกขไ์ม่ทุกข ์ น่ีงาน
ภายใน  

เราถึงวา่ เกิดเป็นมนุษยอ์ยูใ่นกระแส เพราะเราอยูใ่นกระแสเราถึงท าลายกระแสได ้ ถา้เรา
ตายไป เราหมดจากร่างกายน้ี หวัใจกอ็ยูใ่นกระแส แต่มนัไปอยูใ่นสภาพท่ีวา่ เราไม่มีโอกาสไง เรา
ไปอยูใ่นสภาพท่ีวา่ เราเป็นคน อยูเ่ป็นมนุษย ์ อยูน่อกคุกนอกตาราง เรามีสิทธิท าคุณงามความดี
อะไรกไ็ด ้เราไปอยูใ่นตารางแดนใดแดนหน่ึงกแ็ลว้แต่ จะมีขอ้บงัคบั...นกัโทษไง 

น่ีกเ็หมือนกนั พอตายไปจิตมนัออกจากร่างกายไป มนัไม่มีโอกาส ฉะนั้นจะท าตอ้งอยู่
นอกคุก คนอยูน่อกคุกถึงจะท างานเป็นประโยชน์กบัตวัเองได ้คนอยูใ่นคุก ท างานเท่าไหร่กเ็ป็น
คุณงามความดีของคุกตารางนั้น เพราะเราเป็นนกัโทษ เราเป็นอาณติัของเขา เราไปอยูใ่นนรก เรา
ตอ้งพยายามเอาชีวิตรอด เพราะมนัตอ้งมีความทุกขอ์ยูอ่ยา่งนั้น น่ีมนัใหผ้ลอะไรข้ึนมา เราไปอยู่
บนสวรรค.์.. 

ถึงวา่ การเป็นมนุษยแ์ลว้อยูใ่นกระแสอนัน้ี เพราะกิเลสมนัยอุอกมามนัถึงผดิไง กระแส
ทั้งหมดไม่ใช่ผดิทั้งหมดนะ บางกระแสกเ็ป็นบางกระแสถกูนะ ท่ีกระแสเขาเล่นกนัอยูน่ี่ บาง
กระแสมนัถกูตอ้งนะ แต่บางกระแสกผ็ดิ ทีน้ีกระแสมนัมีถกูและผดิอยูเ่หมือนกนั แต่กิเลสของเรา
มนักย็แุหยใ่หเ้ราใชอ้อกไปอีกทีหน่ึงไง กรรมท่ีอยูห่ลงักระแสนั้นน่ะ ฉะนั้น กระแสมนัมีถกูและ
ผดิ เห็นไหม บางกระแสเขา...ถกูตอ้ง กระแสมนัไม่ผดิทั้งหมด เพราะวา่ความส่ือออกมา  

แต่กิเลสมนัย ุ กิเลสความพอใจไง เราแบ่ง เราคดัเลือก แต่ส่วนใหญ่ผดิแลว้เราชอบดว้ยนะ 
เพราะมนัเขา้กนัไง เขา้กนัดว้ยธาตุของความผดิไง ส่ิงท่ีสกปรกมนัเขา้กบัส่ิงท่ีสกปรก ส่ิงท่ีสะอาด
มนัไปเขา้สกปรก มนัไปติด น้ีส่ิงท่ีสะอาดไง เรามาน่ีส่ิงน้ีสะอาด เราตอ้งท าส่ิงท่ีดีไง เพื่อช าระ
กระแสอนันั้น น่ีเราตดัส่ือ ท าลาย ยอ้นกลบัเขา้มาในกระแส มนัเหลือสามส่ือใช่ไหม เราท าลายส่ือ
ไปส่ือหน่ึง ท าลายส่ือนะ จะยอ้นท าลายกระแสตอ้งท าลายท่ีส่ือ เพราะท าลายส่ือหน่ึงเหลือสามส่ือ 
น่ีกระแสมนัออกมา เราใหข้อ้มูลไดน้อ้ยลง เรากส็บายไปแลว้ส่ือหน่ึง น่ีมนัผา่นออกมา ๆ ไง  

กต็ดัใหม้นัยน่ ตดัความคิด ตดักระแสภพชาติเราใหส้ั้นเขา้ ๆ ไม่อยา่งนั้นมนัไหลตามมา
เห็นไหม น ้าไหลมา ตามน ้ามา มนักเ็อาส่ิงโสโครกสกปรกออกมา ใจเราเกิดดบั ๆ อยูอ่ยา่งน้ี มนัก็
อยูอ่ยา่งน้ี ตามมาเร่ือยไป เราตดัใหส้ั้นเขา้ ๆ อยา่งเช่นเราตดัส่ือ ส่ือหน่ึงเหลือสามส่ือ อยา่งนอ้ย ๗ 
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ชาติ แลว้นะ น่ีมนัสั้นเขา้แลว้ อยา่งนอ้ยเกิดอีก ๗ ชาติ แต่ตอ้งเกิดอีก เพราะยงัไม่ไดท้  าลาย
ทั้งหมด แต่เรากห็ายใจคล่องคอ คล่องคอเพราะอะไร เพราะทุก ๆ คน เกิดดบั ๆ โดยท่ีไม่มีวนันบั
ได ้ 

พระพทุธเจา้บอกวา่ นัง่อยูบ่นกองกระดูกไง น ้าตาท่วมจนลน้ทะเล ของเรามนักย็งัมากกวา่
น้ีไง มนัมีตรงไหนท่ีวา่จะส้ินสุด มีตรงไหนท่ีวา่ก าหนดวา่เราจะตอ้งหมด ตอ้งหยดุ หรือวา่ตอ้ง
พอกนัทีเร่ืองความทุกข ์ แลว้น่ีเร่ิมตดัออกไปส่ือหน่ึง เราก าหนดไดแ้ลว้น่ี จากคนท่ีก าหนดไม่ได้
เลย จากเราเป็นนกัโทษน่ีไม่มีวนัออก แลว้เร่ิมก าหนดแลว้ ๗ ชาติ  

มนัจะสบายใจ...อยูด่ว้ยกนั เราอยูใ่นโลก ทุกคนเลย ไม่มีก าหนด เรามีก าหนดแลว้ต่างกนั
ไหม? ต่างกนั ความภูมิใจกต่็างกนั ความเห็นกต่็างกนั คนท่ีไม่มีความหวงั คนท่ีใชชี้วิตไปวนั ๆ 
หน่ึงกบัคนท่ีมีความหวงั คนท่ีมีความหวงัแบบถกูตอ้งดว้ยนะ ไม่ใช่มีความหวงัแบบกระแส แบบ
กิเลสท่ีหวงัแลว้ไม่สมหวงั มนัรู้ดว้ยปัจจตัตงั รู้ดว้ยความเป็นจริง รู้ดว้ยตามเป็นจริงของ
พระพทุธเจา้สอนวา่ ปัจจตัตงั รู้เฉพาะตนเลย  

รู้ก  าหนดเลยวา่อยา่งน้ี ๆ มนัไม่ไป เหมือนกบัวา่เราเคยกินของร้อน ๆ เราเคยกินโดยเราไม่
รู้สึกตวั แต่วนัหน่ึงเรารู้สึกแลว้วา่ของน่ีมนัร้อน เราจะตกัใส่ปาก เราตอ้งรอใหม้นัเยน็ก่อน เห็น
ไหม รอใหม้นัเยน็ก่อน หรือเราค่อย ๆ เพราะเรารู้วา่มนัร้อน เราจะไม่กินเขา้ไปใหล้ิ้นพองหรอก น่ี
มนัก าหนดไดไ้ง มนัรู้เท่ากบัคนท่ีเขาไม่รู้ไง คนท่ีไม่รู้กกิ็นอยูอ่ยา่งนั้นล่ะ กินอยูอ่ยา่งนั้นมนักร้็อน
อยูอ่ยา่งนั้นสิ มนักทุ็กขอ์ยูอ่ยา่งนั้น  

แต่เรารู้แลว้ นกัปราชญไ์ง มนัมีตาแลว้ มนัเห็นเบด็เห็นเหยือ่ไง แต่มนัตอ้งหมุนไป เพราะ
เรายงัไม่มีอ  านาจเหนือกระแสทั้งหมดไง แต่เราตดัทอนออก เรายงัไม่เหนือกระแสทั้งหมด พอไม่
เหนือกระแสทั้งหมด เรากย็อ้นกลบั เพราะเราจะท าลายกระแสของเราเอง เราท าลายกระแสกรรม
ของเราเอง ถา้กระแสกรรมของเราจางลง ๆ กระแสขา้งนอกใหม้นัมีกระแส มนักเ็ป็นแค่กระแส  
มนัไม่สามารถกระเทือนใจของเราได ้ แต่ถา้ขา้งในเรากมี็กิเลส ขา้งในของเรากมี็แต่ความโง่ ไม่
รู้เท่าทนัตวัเองแลว้ไปเจอกระแสขา้งนอก มนัจะไปไหน มนัยิง่กวา่เหยือ่อีก 

แต่เป็นนกัปราชญข้ึ์นมาแลว้ มนัเร่ิมเห็นเบด็ เห็นปลา เห็นเบด็ เห็นเหยือ่ น่ีมนัต่างกนั แลว้
ยิง่ต่าง ยิง่ขยะแขยงใช่ไหม มีความเห็นต่างกรู้็วา่ผดิรู้ถกู คนรู้ผดิรู้ถกูกต็อ้งจงใจท าแต่ส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์กบัตวัสิ น่ีมนัยิง่จะเขม้ขน้ในเร่ืองการประพฤติปฏิบติั 
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ประพฤติปฏิบติัเร่ิมตน้มนักมื็ออ่อนตีนอ่อนไง เราจะไม่มีวาสนา เราจะท าไม่ได ้เด๋ียวน้ีมนั
ยนืยนักลางหวัใจ มนัยนืยนัเลยเพราะวา่มนัไดส้มัผสัเอง มนัเป็นปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะตนกลางหวัใจ 
ท าไมมนัจะไม่เขม้ขน้ ความเขม้ขน้อนันั้นสมาธิมนักต็ั้งง่าย หมุนกลบัมาวิปัสสนามนักข็ดุคุย้หา
จนเจอ มนักข็ดุคุย้หาส่ิงท่ีเป็นส่ือ ส่ือท่ีเทียบเม่ือก้ีน้ีมนัเป็นส่ือตามความเป็นจริงจากวตัถุท่ีเรา
มองเห็นง่าย ๆ 

แต่ส่ือจริง ๆ ส่ือท่ีมนัจะออกกระแสท่ีผา่นส่ือน้ี มนัเป็นกาย เป็นเวทนา เป็นจิต เป็นธรรม 
เท่านั้น มนักผ็า่นความคิด ผา่นขนัธ์ ๕ น่ีแหละ ขนัธ์ ๕ น่ีคือเป็นส่ือออกมา ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นส่ือดว้ย 
แลว้โดนกระแสควบคุมออกมาดว้ย น่ียอ้นกลบั เพราะความเขม้ขน้ ความจงใจท่ีมนัจะท า เพราะ
เรารู้ทนัแลว้ พอมนัยอ้นกลบั ๆ กจ็บัขนัธ์ ๕ พิจารณาสิ กายกไ็ด ้ ขนัธ์ ๕ กไ็ด ้ กาย เวทนา จิต 
ธรรม นัน่ไง จิตคือขนัธ์ไง จบัพิจารณาสิ  

 การพิจารณาคือการท่ีวา่ส่ิงท่ีโฆษณาออกมานั้นถกูหรือผดิ ความคิดของเราท่ีคิดออกมาน่ี
ถกูหรือผดิเห็นไหม น่ีจบักระแสนั้นพิจารณา จบัภาพนั้น จบัตวัส่ือนั้นพิจารณา ตวักระแสกบัตวั
ส่ือจบัพิจารณาเห็นไหม กระแสมนักิเลส ส่ือคือตวัขนัธ์ พอพจิารณาจนเขา้ใจ พิจารณาขนัธ์กไ็ด ้
กายกไ็ด ้ จิตกไ็ด ้ ธรรมกไ็ด ้ พิจารณาจนส่ือนั้นเป็นส่ือบริสุทธ์ิไง พิจารณาจนทนัไง พอทนัน่ี
ท าลายเลย ถา้เป็นกายนะ ดินเป็นดิน น ้าเป็นน ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ ถา้พิจารณาจิต จิตรู้เท่า รู้เท่า
ความลุ่มหลงในกายอีกระดบัหน่ึง เห็นไหม น่ีท าลายส่ือท่ีสอง ท าลายส่ือท่ีสองขาดออกไปน่ี 
ท าลายส่ือ ส่ือกมี็อยู ่ 

ท าลายส่ือหมายถึงทีวีเราปิดเคร่ืองท้ิง เรามีทีวีอยูแ่ต่เราไม่เปิดเคร่ืองรับ เราไม่เปิด เราไม่
เสียบไฟเขา้ ทีวีนั้นกอ็ยูเ่กอ้ ๆ เขิน ๆ เพราะมนัไม่มีตวัมายแุหยกิ่เลสของเราไง ท าลายออก ออก
ดว้ยความเขม้ขน้ ความเขม้ขน้ของผูเ้ป็นนกัปราชญท่ี์จะเอาตวัออกจากกระแสนั้นใหไ้ด ้ ความ
เขม้ขน้อนันั้น ความเขม้ขน้อนัท่ีผูป้ฏิบติัจงใจอยูก่ลางหวัใจนั้น ความมุมานะความตั้งใจจริง 
เพราะความตั้งใจจริง ของจริงมนัจะเขา้กบัผูท่ี้ท  าจริงไง การท าจริงของเราถึงจะช าระกิเลสท่ีเป็น
จริงได ้ 

กิเลสน้ีเป็นนามธรรม แต่มนัแก่นกิเลส มนัเหนียวแน่นมากเพราะมนัเกิด ๆ ตาย ๆ มา มนั
ทุกขอ์ยูท่ี่กลางหวัใจไง เอาส่ิงของท่ีไม่จริงจงัเขา้ไปจบัตอ้งไม่ได ้ ส่ิงท่ีไม่จริงจงัเขา้ไปกเ็ป็นแค่
เช้ือเพลิงเขา้ไปสุมใหกิ้เลสนั้นลุกโชนข้ึนมาไง 
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การประพฤติปฏิบติัท่ียอ่หยอ่น การประพฤติปฏิบติัท่ีไม่จริงจงั มนัเขา้ไปเสริมกิเลสโดย
ไม่รู้ตวั เสริมกิเลสตรงไหน? ตรงท่ีวา่เรากเ็ป็นนกัปราชญ ์ เรากเ็ป็นผูป้ฏิบติัธรรม เรากรู้็เท่าทนั
กิเลส แต่จริง ๆ กิเลสมนัหลอกใชท้ั้งหมดเลย เห็นไหม ถา้ไม่จริงจงั มนัจะเขา้ไปส่งเสริมความมุ
มานะ มานะทิฐิวา่ตวัเองเป็นนกัปราชญ ์ตวัเองเป็นผูรู้้ไง  

แต่ถา้เราท าดว้ยความเขม้ขน้ ไม่เอาการประพฤติปฏิบติัเราเขา้ไปส่งเสริมกิเลส เห็นไหม 
มนัตอ้งบงัคบั ตอ้งขู่เขญ็ใหกิ้เลสอยูใ่นอ านาจของเรา บงัคบัขู่เขญ็ความคิด ความท่ีมนัจะชกั
กระแสท่ีจะชกัดึงเราไป ใหอ้ยูใ่นอ านาจของเรา อยูใ่นอ านาจหมายถึงวา่เราจบัโจทยไ์ด ้ เราจบัตวั
ความคิดได ้ แลว้เราวปัิสสนาจนเห็นความเป็นโทษไง ความเป็นโทษแบบความเป็นคนโง่ ไม่รู้ ท่ี
ใหก้ระแสนั้นหลอกไง มนัปล่อยวาง พรึบ ออกหมด 

พอมนัปล่อยวางตามความเป็นจริง เห็นไหม เราท าลายส่ือท่ีสองดว้ยความเขม้ขน้ของเรา 
ดว้ยความเป็นนกัปราชญข์องเราไง น่ีมนัจะข้ึน สูงข้ึน ๆ กระแสน้ีจะสั้นเขา้ ๆ ความสั้นเขา้เห็น
ไหม กระแสท่ีมนัยาวมา เราวิ่งตามหรือเราจบัพิสูจน์ มนัจะเป็นความเหน่ือยยาก แต่พอมนัสั้นเขา้
มาน่ีเราจบัตอ้นดว้ยความง่ายข้ึน 

แต่ความง่ายข้ึนนัน่หมายถึงการจบัตอ้ง เห็นไหม เราท าลายส่ือท่ีสอง พอส่ือท่ีสองพน้
ออกไป เราตอ้งท าลายตวัส่ือท่ีสาม ส่ือท่ีสามน้ีพอมนัข้ึนหาส่ือท่ีสามนะ ส่ือนอก ๆ มนัมีทัว่ไป 
เห็นไหม มีทัว่ไปท่ีเราเห็นอยูห่รือเราเทียบเคียงไดง่้าย แต่ส่ือตวัน้ีมนัมาจากดาวเทียม เป็น
คล่ืนวิทยมุา มนัหาไดย้าก มนัตอ้งมีเคร่ืองรับ มนัถึงจะจบัคล่ืนวทิยไุด ้

ส่ือท่ีสามส่ือขา้มโอฆะ ส่ือท่ีวา่ชกัใยใหเ้ราติดขอ้งอยูใ่นโลก ติดขอ้งอยูใ่นความเป็นไป อยู่
ในการอาลยัอาวรณ์อยูใ่นโลกน้ี เห็นไหม อยูใ่นโลกหมายถึงวา่อยูก่บัตวัเรา คือความเห็นตวัเรามดั
ตวัเราอยูใ่นความเป็นของคู่ เพราะความเป็นของคู่น้ีมนัอาศยัพึ่งกนั การขา้มจากโอฆะน่ี  โลกน้ี
เกิดเพราะวา่เป็นส่ิงท่ีวา่สืบต่อ ตอ้งมีการสืบต่อเพื่อจะรักษาโลกต่อไป มนุษยจ์ะมีหรือโลกจะมี
เพราะการสืบต่ออนัน้ี 

การสืบต่ออนัน้ี การครองกนั การหาคู่ การจบัตอ้ง เห็นไหมน่ีส่ือ ตวัส่ือมาน่ีเราจบัดว้ย
ความยากเพราะอะไร เพราะมนัเป็นนามธรรม ความชอบ ความขอ้ง เร่ืองอะไรขอ้ง ใจขอ้ง ใจมนั
ถึงขอ้งกนั ความผกูพนั ความอาลยัอาวรณ์ ความคิดถึงกนักบัวตัถุต่างกนัไหม กบัวตัถุการให้
ของขวญั การใหว้ตัถุกนัใหแ้ลว้กพ็อใจ 
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แต่ความผกูพนั ความระลึกถึง ความคิดถึง ความนอ้มระลึก น่ีกาม เร่ืองของกาม การจบั
ตอ้งส่ือตวัน้ีมนัถึงจบัตอ้งยาก จบัตอ้งยากเพราะวา่มนัเป็นการท่ีวา่ไดผ้ลมาก มนัจะไดผ้ลมาก
ตรงท่ีเห็นความเป็นไป ความเป็นไปนะ ความเป็นไปของใจท่ีมนัหลอก 

ทีน้ียอ้นกลบัเขา้มาตรงน้ีไง มนัมีแต่ผลกัออก ๆ เพราะช่วงจุดน้ีมนัเป็นเร่ืองของใจแลว้มนั
เป็นมหาสติ-มหาปัญญา ความเป็นมหาสติ-มหาปัญญา เพราะมนัเป็นความคิดโดยตรงไง  เห็น
ไหม ส่ือท่ีมนัเร็ว แลว้สัง่ไดเ้ร็ว แลว้เรากเ็ช่ือไดเ้ร็ว เราเช่ือไดเ้ร็วเพราะเราตอ้งตดัสินใจไง เพราะ
ส่ือมนัเร็วใช่ไหม ความแข่งขนัมนัสูงไง เราตอ้งตดัสินใจทนัที ความตดัสินใจทนัทีตวัน้ี มนัถึง 
พลาด ๆ ตลอดไง พอพลาดตลอด เรากไ็ม่เคยเห็นตวัน้ีไง  

ทีน้ีเรายอ้นกลบัดว้ยความจงใจ หนักลบัมา ๆ คือวา่เป็นมหาสติ-มหาปัญญาเพราะมนัเร็ว 
ความเร็วตวัน้ี ส่ือมนัเร็วท าใหเ้ราหลงวนอยูน่ัน่  มนัสั้นเขา้น่ี ท่ีบอกวา่ทีแรกวา่พอส่ือมนัสั้นเขา้เรา
จะจบัตอ้งไดง่้าย จบัตอ้งไดง่้ายเพราะมนัสั้น แต่มนัจะรุนแรงกวา่ ถา้มนัยาว ความเฉ่ือยของมนั
ออกมาเป็นความยาว ความรุนแรงมนันอ้ยกวา่ แต่มนัมีโอกาสใหเ้ราจบัตอ้ง กบัสั้น  

สั้นกวา่คือระยะทางสั้นแต่มนัมีความเร็วกวา่ เห็นไหม เพราะมนัสั้น ทีน้ีความเร็วของใจ
ตอ้งใหท้นั ความกระดิกพลิกแพลงของใจยอ้นกลบัมาดูท่ีวา่มนัติด ติดเพราะอะไรนั้นล่ะ ตวัน้ีมนั
จะเป็นตวัพลิกแพลงตลอด มนัจะหลอกตลอดไง มนัจะหลอกตลอดวา่เป็นอยา่งนั้น ๆ เพราะมนั
สั้นเขา้มา 

ความสั้นเขา้มาเหมือนกบันกัมวยชกกนั มนัอยูใ่นท่ีจนมุม เห็นไหม คนเขา้มุมตอ้งพยายาม
หาทางต่อสู้ กิเลสไม่ยอมใครง่าย ๆ กิเลสคือความเคยใจไง สญัชาตญาณของการเอาตวัรอด มนั
ตอ้งปกป้องทุกวิถีทางท่ีจะรักษาตวัรอด การจะปกป้องกต็อ้งบอกตวัเองนั้น ไม่ผดิใช่ไหม ตวัเอง
เป็นส่ิงท่ีประเสริฐใช่ไหม ทิฐิท่ีความเห็นท่ีเป็นวตัถุท่ีแยง่กนั มนักย็งัเห็นวา่เป็นวตัถุท่ีวา่แยง่กนั
ผดิเพราะวตัถุช้ินน้ี 

แต่ทิฐิท่ีมนัเป็นนามธรรม ทิฐิวา่ตวัเองพน้แลว้ ทิฐิวา่ตวัไม่มี น่ีความหลบหลีกของกิเลสตวั
น้ี วา่ตวัเองถกู เห็นไหม ทิฐิท่ีเป็นนามธรรม ทิฐิยิง่ละเอียดเขา้ไป ๆ มนัยิง่เหนียวแน่นไง ความท่ี
มนัเหนียวแน่นตวัน้ี ความท่ีมนัเหนียวแน่นท่ีมนัจะพยายามเอาตวัรอด มนักจ็ะหลอกใหก้าร
พิจารณาของเราหลง ความหลงเขา้ไป ความท่ีตอ้งตดัสินใจตลอดเวลา ท าใหเ้ราไม่มีโอกาสได้
ยบัย ั้ง ไม่มีปัญญาไดร้อบรู้ น่ีตอ้งหมุนกลบัมาตรงน้ี ตอ้งไม่ไวใ้จ พิจารณาไป ๆ เราพิจารณามาก 
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ๆ เขา้ไปมนัถึงกบัยอมเราเลยกย็งัมี ยอมไปเลยนะ หายไปเลย ๆ เรากคิ็ดวา่ส่ือตวัน้ีโดนท าลายแลว้ 
กค็ล่ืนวิทย ุ ท าลายไดอ้ยา่งไร มนัไม่ส่งมาหรือส่งมาเคร่ืองรับเรารับไม่ได ้ กไ็ม่เห็น เพราะเราไม่
เห็นดว้ยตา มนัตอ้งมีเคร่ืองรับข้ึนมา ส่ือวิทยมุนัถึงจะออกมา เพราะมนัเป็นคล่ืน เป็นดาวเทียม  

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เราชะล่าใจ เราปล่อย สกัพกัหน่ึงกจ็ะตีกลบั มนัจะตีกลบัข้ึนมานะ ถา้ตี
กลบัข้ึนมามนักท็  าใหเ้ราพลาดไป การจะท าลายส่ือท่ีละเอียดแลว้เคร่ืองมือมนัตอ้งใหพ้ร้อมกนั 
ความจะท าลายส่ือ กระแสออกมา ท าลายกระแสภายในท่ีใกลเ้ขา้มา  

ท่ีวา่กระแสภายนอก กระแสภายใน กระแสตวัน้ีมนัเป็นธรรมชาติอยูแ่ลว้ มนัเร็ว มนัสั้น
เขา้ มนัเร็วหมุนอยูอ่ยา่งนั้น ๆ แลว้กิเลสท่ีหลอกเรามาอีกชั้นหน่ึง สองชั้นเหมือนกนั เพราะกิเลส
มนัเป็นเจา้วฏัจกัรออกมาพร้อมกบัตวัเร่ิม ด าริออกมาจากความคิด แลว้ออกมาเป็นอยา่งน้ีไง 
ออกมาเป็นแบบน้ีคือวา่เป็นแบบท่ีคิดอยูใ่นวงของส่ือน้ีไง วงของส่ือน้ีติดในอะไร  

วงของส่ือขา้งนอกนะ อยา่งส่ือหนงัสือพมิพก์เ็ร่ืองของหมึก หมึกพิมพใ์หก้ระดาษนั้นให้
เป็นอกัษรข้ึนมา น่ีอนันั้นมนักเ็ห็นง่าย  

เร่ืองของส่ือขา้งในเขา้มา ส่ือทีวี...เป็นภาพ ส่ือดาวเทียมมาจากวิทยน่ีุ มนัละเอียดเขา้ไป
เห็นไหม แลว้มนัเป็นตวัท่ีวา่สปาร์คออกมาเป็นความรู้สึกเลย  มนัก าเนิดความรู้สึกวา่ความใคร่ไง 
ความใคร่ในความคิดนั้น ความหลงในความคิดนั้น ความคิดนะ แลว้ความคิดน้ีออกมาเป็นกาม 
ออกมาท่ีเขาผา่นโอฆะ ผา่นความคิดนั้นอีกทีหน่ึง ยอ้นกลบัเขา้มา มนัจะต่อสู้ได ้ ยบัย ั้งไดด้ว้ยสติ 
ดว้ยปัญญา ดว้ยธรรม ดว้ยความเพียร ดว้ยความจงใจ  

ความเขม้ขน้ ความมุมานะท่ีผา่นข้ึนมา มนัจะมุมานะยิง่กวา่น้ี กล้ิงทั้งตวันะ กล้ิงทั้งตวั ลม้
คว  ่าลม้หงายนะ คนท่ีวา่ท างานทางโลกท่ีวา่เหน่ือย เหน่ือยแสนสาหสันั้นกเ็ป็นเร่ืองของเขา แต่ถา้
ลองพิจารณาเขา้ไปขนาดน้ี ปิดประตูทุกประตูไง เปรียบเหมือนร่างกายน้ีเป็นเหมือนกบัจอมปลวก 
ท่ีวา่มีรูออก ๖ รู ท่ีตวัเห้ียมนัออก เห้ียอยูใ่นจอมปลวกนั้น ใหปิ้ดทั้งหมดแลว้ออกรูเดียว แลว้คอย
จบัเห้ียนั้น  

อนัน้ีกเ็หมือนกนันะ ใจมนัด้ิน มนัพลิกมนัแพลง เราตอ้งพยายามปิดใหห้มด ดูใหล้ะเอียด 
ใหอ้อกตรงไหน มนัออกท่ีใจไง ออกท่ีความคิดไง เร่ิมตน้ความคิด เป็นขนัธ์ไง ขนัธ์ตวัน้ี ขนัธ์ ๕ 
เห็นไหม ขนัธ์ ๕ ปิดใหห้มด มนักด้ิ็นอยูข่า้งในขลุกขลกัอยูน่ัน่น่ะ น่ีกระแสมนัออกมาอยา่งนั้นล่ะ 
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แลว้กิเลสมนักซ่็อนมา กิเลสอยูข่า้งหลงั กิเลสมนัยอ้นกลบัมา เพราะถา้ท าลายตรงน้ี กิเลสมนัแทบ
ไม่มีท่ียนืแลว้นะ ในโลกน้ีไม่มีท่ีใหม้นัยนืเลยน่ี มนัจะท าตวัอยา่งไร มนัตอ้งหาท่ียนื หาท่ียนืบน
หวัใจเราไง น่ีเราปิดขนาดนั้นเลย เพื่อจะท าลายตวัน้ี ท าลายโลก จะไม่ใหกิ้เลสน้ีหลอกเราใหห้มุน
ไปอีกเลย เพราะตวัน้ีเป็นตวักามไง  

ตวักามเกิดจากความสญัญาจ าไดห้มายรู้ สญัญาดั้งเดิมเป็นสญัชาตญาณ ถึงสตัวอ์ยูใ่นป่า 
สตัวท่ี์ไหนกแ็ลว้แต่ ความเป็นสญัชาตญาณมนัมีอยูใ่นหวัใจไง สญัชาตญาณของการสืบพนัธ์ุใน
สตัวท่ี์ไหน ไม่ตอ้งไปสอน น่ีมนัอยูท่ี่ใจ อยูท่ี่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ซบัอยูท่ี่ใจ ขนัธ์ ๕ ของใจ ขนัธ์ ๕ 
ของกาย ขนัธ์ ๕ ของใจ น่ีขนัธ์ ๕ กบัจิต เห็นไหม 

ขนัธ์ ๕ จอมปลวก เห็นไหม ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เหมือนกนั แลว้ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ  
๖ใช่ไหม ขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ รูปของใจ ความคิดตั้งออกมาเป็นรูป 
ความคิดเป็นอารมณ์หน่ึงกเ็ป็นรูปแลว้ รูปของจิต สญัญาคือความจ าไดห้มายรู้ เห็นไหม รูป 
เวทนา...มนัยิง่กวา่เวทนานะ จิตมนัคิด มนัมีรสชาติ น่ีเวทนา วิญญาณรับรู้ไง สงัขารปรุงแต่ง
ต่อไป ถา้เราหมุนออกมาทนั คล่ืนวิทยหุมุนออกมาทนั มนัหยดุ ๆ หยดุตลอดนะ มนัไหวอยู ่ๆ อยู่
ท่ีหวัใจน่ะ แลว้ถา้สติ มนัอายตวัเองไง  

ถา้เราเป็นนกัปฏิบติัแลว้เราบอกเราจะช าระมนั แลว้เราไปหลงไปเคลิบเคล้ิม เหมือนเราวา่
เรานอนอยูน่ะแลว้มนัป้อนนะ เป็นอยา่งนั้นจริง ๆ นะ ในหวัใจในขณะปฏิบติัถึงจุดนั้นน่ะ มนั
รุนแรงกนัอยา่งนั้นจริง ๆ จะพดูใหม้นัรุนแรง เพราะมนัรุนแรง แลว้มนัรุนแรงแบบวา่เราสู้ไม่ได้
ตลอด ถึงบอกตอ้งปิดใหห้มด ลม้กล้ิงลม้หงายอยา่งไรกสู้็ สู้ดว้ยความจงใจ ถึงจุดหน่ึงเราเพิ่ม
ปัญญา เพิ่มพลงังานคือ สมาธิ สมัมาสมาธิตวัน้ี จนมีพลงังานพอจะยบัย ั้งกนัไดเ้ห็นไหม เสมอกนั
แลว้ 

พิจารณาซ ้าพิจารณาซากนะ จนมนัสงบตวัลงจนท่ีวา่มนัหายไปกมี็ จนมนัหลอกวา่
หมดแลว้ความเป็นไปอนัน้ีไม่มี ความรู้สึกไม่มีท่ีวา่รุนแรงมาท่ีวา่เราอารมณ์รุนแรง เวลา
ความรู้สึกมนัเกิดข้ึนน่ี จนมนัสงบตวัลงวา่ไม่มี มนัหลบตวัลง จะหาท่ียนืใหม่ จะขอใหเ้ราผา่นไป 
ลบัหลงัมนักย็นือยูห่ลงัความคิดเราไง น่ียอ้นไปยอ้นกลบั  ๆ การพิจารณาตรงน้ีถึงวา่เป็นน ้าป่า 
เป็นปัญญาท่ีรุนแรงท่ีสุดในเร่ืองของการวิปัสสนา รุนแรงมาก รุนแรงจนขนาดวา่พลิกฟ้าคว  ่าดิน
เลย เวลาขาดพลิกฟ้าคว  ่าดินเพราะขาดดว้ยสญัญา ขาดดว้ยสญัญาคือกรรมเก่าบุญเก่าท่ีสะสมอยูท่ี่
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ใจท่ีวา่เกิดมาทุกชาติ ๆ มนัเป็นสญัญา สญัญาน้ีจะซบัลงไปอยูใ่นปฏิสนธิจิต แลว้เราช าระตวัน้ี
ออกไปในกามภพ เป็นสญัญาคือขนัธ์ ๕ ของจิตหลุดออกไป เห็นไหม 

แต่จิตปฏิสนธิท่ีวา่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณ  วิญฺญาณปจฺจยา นามรูป 

ในสญัญาในตวันั้นมนัจะละเอียดเขา้ไป เห็นไหม ละเอียดตวันั้น มนัเป็นละเอียดในตวัเหตุ ในตวั

ผลคือตวัสญัญาน้ี ในตวัผลคือในขนัธ์ ๕ น้ี เราไดท้  าลายแลว้ขาดออกไปน่ี พลิกฟ้าคว  ่าดิน

หมายถึงวา่ไม่เกิดในกามภพ  

กามภพน้ีเป็นส่ิงท่ีทุกขท่ี์สุด กามภพตั้งแต่เทวดาลงมา มนุษย ์แลว้กน็รก ๓ ฝ่ายน้ี ในนรก
...เพราะจิตท่ีมนัหมุนไป มนัเป็นส่ิงท่ีหยาบ พอเราท าลายหมด กิเลสไม่มีท่ียนืไง โลกน้ีไม่มีท่ีให้
กิเลสยนือีกแลว้ มนัพลิกกามภพ แต่มนัไปอยูใ่นพรหมไง ถา้พลิกตรงน้ีแลว้ไปอยูใ่นพรหม ถึง
บอกวา่สญัญาตวัน้ีมนัเป็นผล สญัญาของผลเราไดท้ าลายแลว้ เราไดท้ าลายสญัญาของผลคือเราจะ
ไม่มีผลท่ีจะมาเกิดในกามภพอีกเลย มนัถึงยากสุด ๆ ไง ความยากตวัน้ี เพราะเราไดท้  าลายตวัน้ีไง 
ท าลายตวัท่ีวา่ตอ้งมาเกิดในภพท่ีหยาบอนัน้ีไง ถึงวา่กิเลสไม่มีท่ียนืจุดหน่ึง  

ถึงวา่พระอนาคามีพอข้ึนไปอยูบ่นพรหมนั้น ถึงเหมือนเป็นผลไมท่ี้สุกไปอยา่งเดียว 
นิพพานไปขา้งหนา้ ถา้ตายช่วงท่ีวา่ท าลายโลกกามภพแลว้น่ี ไปขา้งหนา้น้ีสญัญาท่ีวา่เป็นเหตุตวั
นั้น มนัจะมอดไหมไ้ป ๆ เหมือนกบัเป็นเช้ือแลว้ตอ้งสลายไป เพราะมนัเป็นฝ่ายเหตุ ฝ่ายผลมนัอยู่
ท่ีกามภพน้ี น่ีขนัธ์ ๕ สญัญาอยา่งหยาบ เห็นไหม เราไดท้ าลายสญัญาอยา่งหยาบแลว้ น่ีหมดเลย 
เวิง้วา้งวา่งไปหมดเลย กระแสตวัน้ีหมดแลว้ กระแสท่ีออกมาเราท าลายเขา้ไปถึงสาม ตดัส่ือ
ออกไปสามแลว้ เหลืออยูต่วัพลงังานไฟฟ้าอยา่งเดียว เหลืออยูแ่ต่ส่ือท่ีละเอียดอยูข่า้งในนัน่น่ะ  

ไอก้ระแสตวัละเอียดนัน่มนัออกมาไม่ไดไ้ง พลงังานไฟฟ้าตอ้งมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตอ้งมี
ทีวี มนัเสียบแลว้มนัถึงจะออกมาใชเ้ป็นพลงังานไดใ้ช่ไหม แต่ตวัน้ีมนัเป็นตวัของมนัเอง อยูเ่ฉย ๆ 
เหมือนกบัเราท าลาย ๆ เขา้ไปไง เราท าลายส่ือทั้งหมดเลย เหลือแต่พลงังานอยูเ่ฉย ๆ ตวัพลงังาน
ตวันั้นอยูเ่ฉย ๆ เราตดักระแสเขา้ไปถึงสามขั้นตอน เหลือกระแสตวันั้นมนัออกมาไม่ไดไ้ง มนัเกอ้ 
ๆ เขิน ๆ อยูน่ั้นน่ะ แต่มนักเ็ป็นเจา้วฏัจกัร เพราะไฟฟ้าจ่อเขา้ไป มนักเ็ป็นตระการไปหมดเลย
ฉะนั้นตรงน้ีตอ้งท าลาย ตอ้งท าลายใหไ้ดน้ะ แต่คนไม่กลา้ท าลายไง ไม่กลา้ท าลายตวัน้ี เพราะวา่
ตวัน้ีบอกมนัไม่มีโทษ ไฟฟ้ามนัอยูเ่ฉย ๆ มนัไม่ไดไ้ปเสียบเขา้เคร่ืองไหน มนัจะมีโทษอะไร เห็น
ไหม   
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แต่ตวัไฟฟ้า ตวัพลงังานน่ี ถา้ไม่ท าลายตวัพลงังาน ตวัพลงังานน้ีไปเขา้กบัเคร่ืองส่ิงใด 
เคร่ืองส่ิงนั้นจะเกิดเป็นผลข้ึนมาทนัทีเลย ตอ้งท าลายพลงังานนั้นท้ิง ตวัพลงังานตวันั้นคือตวัไอ
อุ่นไง พลงังานนั้นคือตวัสสารอนัหน่ึงไง พลงังานคือตวัธาตุรู้ไง ธาตุรู้ตามธรรมดาท่ีมีอวิชชา
ปกครอง พลงังานน้ียงัไม่ใช่พลงังานบริสุทธ์ิ เห็นไหม เพราะพลงังานน้ีตอ้งไปผา่น ... เวลาจะใช้
ตอ้งไปผา่นสาย ผา่นส่ือ ตวัพลงังานของมนัตอ้งผา่นออกมาเหมือนกนั คือวา่ตวัพลงังานน้ีมีกิเลส 
ตวัพลงังานคือตวักิเลส คือตวัอวิชชา แต่มนัละเอียดจนเป็นพลงังาน เห็นไหม แลว้เรากเ็ขา้ใจวา่ไม่
ตอ้งท าลาย เราเขา้ใจวา่มนัไม่ใหโ้ทษ แต่ความจริงน้ีคือเจา้วฏัจกัร ตวัเรือนยอดของความโลภ 
ความโกรธ ความหลง  

ความโลภ ความโกรธ ความหลง มนัอยูใ่นขนัธ์ ๕ ตวัสญัญาท่ีเป็นเหตุ เราท าลายตวัปฏิฆะ 
ตวัสญัญาความจ า ปฏิฆะความผกูโกรธ ความปฏิฆะ ความผกูโกรธ ความสมัพนัธ์ ความคิด ไม่มี 
แลว้จะเกิดกามไดอ้ยา่งไร เพราะเราท าลายตรงนั้นแลว้  

ทีน้ีพอข้ึนไปขา้งบน มนัเป็นเจา้วฏัจกัร เป็นกษตัริย ์ เป็นพอ่ของความโลภ ความโกรธ 
ความหลง เห็นไหม เป็นอยูอ่ยา่งนั้น แลว้ตอ้งยอ้นกลบัเขา้ไป ท าลายมาถึงขนาดน้ีแลว้ เราท าลาย
กระแส ท าลายความเป็นไป ท าลายท่ีวา่เราหลงอยูใ่นความทุกขไ์ง เราท าลายมาขนาดน้ีแลว้ แลว้
ท าไมไม่ท าลายใหส้ิ้นไปเลย ตอ้งใหส้ิ้นไง แต่คนไม่กลา้ท า คนไม่กลา้ท าลายตวัเอง คนไม่กลา้ท า
พลงังานของตวัเอง พลงังานไม่สามารถกดักร่อนตวัมนัเอง 

แต่ธรรมจกัร อรหตัมรรค ความเป็นอรหตัมรรค เห็นไหม อรหตัมรรคหมุนเขา้มา 
ธรรมจกัรของพระพทุธเจา้ไง ท าลายทุก ๆ อยา่งท่ีเป็นเช้ือ ท าลายทุก ๆ ท่ีไม่ใชเ้ป็นความบริสุทธ์ิ 
ความหมุนเขา้ไปของธรรมจกัร จกัรน้ีไดเ้คล่ือนเขา้ไป เคล่ือนเขา้ไปท าลายพลงังานทั้งหมดเลย 

พลงังานท่ีออกมาแลว้จะไปปลุกปลอบหรือไปตน้ก าเนิดของส่ิงใด ๆ ท่ีมนัจะเกิดข้ึนมาอีก
น่ี มนัยงัเป็นพลงังานท่ีไม่บริสุทธ์ิ ตอ้งท าลายทั้งนั้น การท าลายทั้งนั้น ถา้เราหมุนเขา้ไปดว้ยการ
เดินอรหตัมรรค ถา้ไม่ยอมเดินอรหตัมรรค เขา้ใจวา่ความเวิง้วา้ง พลงังานน้ีไม่เป็นโทษ เรากต็อ้ง
ไปใชเ้วลาอยูใ่นพรหมโลกอีกนานนะ มนัไปไดจ้ริงอยู ่ 

แต่ในปัจจุบนั คิดดูสิ ในความเป็นหน่ึงเดียวมนักเ็ศร้าหมอง มนักผ็อ่งใส ความเศร้าหมอง
และความผอ่งใส ความทุกขข์องผูท่ี้มีธรรม ความมานะทิฐิท่ีมนัเก่ียวขอ้งไวน่้ะ มีความสุขนะ ผูท่ี้มี
ธรรม ผูท่ี้มีฐานะ แต่มนักย็งัมีการเกิดดบั  
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แต่ถา้ตรงน้ีล่ะ เราท าลายซะ เราสุกพร้อมกบัตรงน้ีไง เราดบัท่ีวา่เราดบัหมดเด๋ียวน้ีไง เอ
โกธมัโม ธรรมเป็นอนัเอกไง แลว้มนัไม่ตอ้งไปเกิดเป็นพรหม ไม่ตอ้งไปเกิด ไม่ตอ้งไปดบัท่ีนัน่
อีกไง แลว้กาลเวลามนัต่างกนั เราจะวา่ พอถึงตรงนั้นมีกมี็ความสุขแลว้ ถึงตรงนั้นมนักไ็วใ้จได ้
แต่ไวใ้จไดอี้กเป็นหม่ืน ๆ ปี กบัส้ินเด๋ียวน้ีล่ะ 

ความเศร้าหมอง ความทุกขใ์จ ท่ียงัเฉา ยงัเศร้าหมองอยูใ่นใจอีกเป็นหม่ืน ๆ ปีกบัความท่ี
ไม่มีส่ิงนั้นอยูใ่นหวัใจเลย ต่างกนัไหม ถา้เห็นโทษอยา่งน้ีไง มนัจะยอ้นกลบั ยอ้นข้ึนไปดู การ
ยอ้นข้ึนไปด ูรู้ตวัเองก่อนยอ้นไปดู น่ีไม่รู้ตวั ผูป้ฏิบติัไม่รู้ตวั ตอ้งครูบาอาจารยเ์ป็นผูส้ัง่สอนถึงจะ
รู้ตวัไง เราไม่เคยมีเงิน แลว้เรามีเงินหลาย ๆ ลา้น ท าไมเราจะไม่ต่ืนเตน้ มนัจะไม่หลงใหลไดป้ล้ืม 
อยูต่รงนั้น แต่ถา้มีผูรู้้อยูบ่อกวา่ ไอเ้งินน้ีมนัจะหมดค่า เขาจะไม่ใชก้นัต่อไป เขาจะไปใชข้องท่ีเป็น
ประเสริฐ ของท่ีเป็นทิพย ์ไง มนัจะยอมท้ิงอนัน้ีไง ยอมท้ิงมนัจะไดส่ิ้งท่ีประเสริฐกวา่  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ถา้ยอมท าลายตวัเอง ยอมท าลายไอพ้ลงังานตวัน้ี ยอมท าลายส่ิงท่ีวา่เป็น
ส่ือตวัเร่ิมตน้น้ี ยอ้นกลบั ยอมท าลายนะ ยอมท าลายน้ีเป็นวิธีการ เป็นค าสอน แต่เร่ืองของกิเลสไม่
มีทาง ต่อตา้นทุก ๆ อยา่ง กลบเกล่ือน ตีกิน  

แมแ้ต่เขา้ไปอยูใ่นถ ้า กระแสน้ีเรายอ้นกลบั ตดัขนัธ์ ๕ ตดัทั้งหมด จนไม่มีทางส่ือออก
มาแลว้นะ อยูใ่นถ ้าไง เราตอ้งมุดเขา้ไปในถ ้า ไปท าลายเสือในถ ้านั้น ท าลายเจา้วฏัจกัรท่ีอยูใ่นถ ้า
นั้นน่ะ ท าลายกองบญัชาการ ท าลายจุดบงัคบับญัชาการท่ีสัง่ออกมา สัง่สงครามออกมา สัง่กระแส
ออกมา ส่งความทุกขอ์อกมา สัง่ความหลงใหลไดป้ล้ืม สัง่ใหเ้ราหมุนตามโลก ตามวตัถุ จนเป็น
ทุกขไ์ปหมดไง 

เราตดัส่ือเขา้มา ๆ จนเขา้ถึงกองบญัชาการ ถึงจุดเร่ิมตน้ ถึงจุดของตวัเจา้วฏัจกัร จากการ
เกิดดบัของจิตหน่ึง จิตหน่ึงทุกดวงจิตตอ้งเกิดดบัแบบน้ีทั้งนั้น พระพทุธเจา้ไดท้  าลายแลว้ แลว้ถึง
ไดบ้อกวิธีการไว ้ครูบาอาจารยสื์บต่อมา เราเกิดเป็นมนุษย ์แลว้เป็นนกัปฏิบติั แลว้เขา้มาไดย้นิ ได้
ฟัง ไดมี้โอกาส ไดรู้้ ไดเ้ห็นวา่ การเร่ิมตน้ของกิเลสมนัอยูต่รงน้ีไง แลว้เราไดท้  าลายมนั บุกเขา้ไป
ท าลายจนเราเป็นคนประเสริฐคนหน่ึง เราเป็นผูท้  าลายกระแสทั้งหมด เราดบักระแสทั้งหมดจาก
หวัใจของเรา กระแสขา้งนอกเกอ้ ๆ เขิน ๆ เขา้มาสืบต่อ ติดต่อกบัความคิดเราไม่ไดเ้ลย  

จากท่ีวา่ทุกข ์ๆ อยู ่หมุนตามโลกเขาไปตลอด แลว้ส่ิงท่ีเป็นกระแสจริง ท่ีเขาปล่อยกนั เขา
ใชป้ระโยชน์กนั มนัไม่สามารถเขา้มาต่อกบัพลงังานท่ีเป็นธรรม ท่ีเป็นเอโกธมัโมของเราไดเ้ลย 
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ฟังดูสิ น่ีเราท าลายกระแส จนตามความเป็นจริง จนส้ินสุดของกิเลส ส้ินสุดของกิเลสท่ีออกไปติด
กบัสมมุติโลก ส้ินสุดของกิเลสท่ีมนัท าใหเ้ราหลงใหล (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


