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ตั้งใจฟังธรรม ผูท่ี้จะปฏิบติัธรรม เขาโค เขาโคมีสองเขา ขนโคมีกนัทั้งตวั เห็นโทษของวฏัฏะ 
ผูท่ี้เห็นโทษของวฏัฏะ ผูท่ี้เห็นโทษเห็นภยัของวฏัฏะ วฏัวนน้ี วฏัฏะ วฏัสงสาร ๓ โลกธาตุเป็นท่ีเกิด
ท่ีตาย กบัจิตวิญญาณทุกๆ ดวง จิตวิญญาณทุกๆ ดวงตอ้งเกิดและตาย เกิดและตายในวฏัสงสารน้ี เห็น
ไหม เห็นภยัของวฏัสงสารนะ ไม่ใช่คนแคบๆ คนแคบๆ เขาเห็นภยัแต่การเกิดและการตายน้ีเท่านั้น 

เกิดมาเป็นมนุษยต์อ้งมีการศึกษา ศึกษาเพื่อจะประกอบอาชีพ ทุกขย์ากในอาชีพของตวั แลว้ก็
ตายไป ห่วงกนัแค่ชีวติน้ี กย็งัวา่เป็นเร่ืองท่ีหนกัหนาสาหสัสากรรจอ์ยูแ่ลว้ ชีวิตน้ีการเกิด เกิดมาแลว้ก็
ตอ้งหาความรู้ใส่ตวัเพื่อประกอบอาชีพ มีหนา้ท่ีการงานต่อไป แลว้กต็ายไป เห็นไหม แค่น้ีกเ็ป็นเร่ือง
ท่ีหนกัหนาสาหสัสากรรจข์องโลก  

แต่ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมเห็นโทษเห็นภยัของวฏัฏะนะ ไม่ใช่เกิดและตายในภพมนุษยน้ี์ วฏัวนเกิด
และตายในเทวดา ในพรหม ในอบายภูมิ ในสตัวเ์ดรัจฉาน สตัวเ์ดรัจฉาน ฟังสิ สตัวเ์ดรัจฉานมนัยงัท า
คุณงามความดี ตวัไหนดี ตวัไหนฉลาด เป็นหวัหนา้ฝงู สตัวเ์ดรัจฉานยงัรู้จกัคุณงามความดี รู้จกัการ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ เป็นบางตวันะ แต่ส่วนใหญ่แลว้ ถา้เขาท าความผดิ กเ็ขาเป็นสตัวเ์ดรัจฉาน สตัว์
เดรัจฉานกดักนั ฉีกกนั มนุษยก์ไ็ม่ค่อยไดว้า่ ไม่ค่อยไดไ้ปวา่เขาเป็นส่ิงท่ีไม่ดี เพราะวา่ในภพชาติของ
เขาเป็นแบบนั้น 

แต่มนุษยว์า่เป็นสตัวป์ระเสริฐ สตัวป์ระเสริฐ ถา้มนุษยน์ั้นมีธรรมอยูใ่นหวัใจ เป็นคนมีคุณ
งามความดี คนท่ีมีคุณงามความดีในหวัใจ เพราะใจดวงนั้นไดส้ะสมมา เป็นจิตท่ีดี เกิดเป็นมนุษยท่ี์ดี 
ไดเ้ป็นประโยชน์กบัสงัคมของโลก แต่มนุษยท่ี์มีแต่สะสมความไม่ดีมา แต่ถึงจุดหน่ึง ถึงกาลเวลาท่ี
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พน้ออกมาจากส่ิงท่ีเกิดจากอบายภูมิ ส่ิงท่ีเกิดมาจากนรกอเวจีข้ึนมาเกิดเป็นมนุษย ์ จิตใจน้ีต ่าชา้ เห็น
ไหม มนุษยผ์ูน้ั้นจะท าใหแ้หลกลาญไปทั้งหมด มนุษยผ์ูน้ั้นเป็นมนุษยท่ี์ใจเป็นพาล จะท าไดม้หาศาล  

เพราะมนุษยมี์ปัญญา สตัวเ์ดรัจฉานเขาท าร้ายกนั เขากแ็ค่กดัแค่ฉีกกนั แต่มนุษยน้ี์มนัโกงทั้ง
ประเทศ โกงไดท้ั้งหมด เวลาเกิดน่ีปัญญาของมนุษยท่ี์ท าความผดิ น่ีมนุษยว์า่เป็นสตัวป์ระเสริฐ 
ฉะนั้นถึงวา่ ผูท่ี้เห็นภยัในวฏัฏะ วฏัฏะคือการเกิดร่วมไง การเกิดแลว้มาประสบกนั เหมือนกบัส่ิงสวะ
ท่ีลอยไปในแม่น ้า มนัจะไปติดตรงไหน มนัไปเป็นกลุ่มเป็นกอ้นท่ีนัน่  

การเกิดของเรากเ็กิดในวฏัวน ในสงัสารวฏัน้ีเป็นท่ีวา่น่าขยะแขยง เป็นส่ิงท่ีน่ากลวั เห็นภยัใน
วฏัสงสาร ถึงไดต้อ้งประพฤติปฏิบติัธรรมไง นกับวชอุตส่าห์สละชีวิต ชีวิตท่ีเขาวา่มีค่าๆ อยูใ่นโลก
นัน่น่ะ สร้างสมกนัเพื่อสืบสกลุ อุตส่าห์สละชีวิตนั้นออกมาบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย ์ เพื่อใหพ้น้
จากความเกิดและความตาย 

วฏัฏะน้ีเป็นส่ิงท่ีน่ากลวั น่าสยดสยองมาก แต่วฏัฏะใครท าลายวฏัฏะนั้นไดล่้ะ วฏัฏะนั้นก็
เป็นอยูอ่ยา่งนั้น ๓ โลกธาตุน้ีมา เห็นไหม ในส่ิงท่ีวา่ ในหินในชั้นหินท่ีเขาพิสูจนก์นั ในฟอสซิล
ต่างๆ เป็นร้อยๆ ลา้นปี สองสามร้อยลา้นปี นัน่น่ะ มนัสะสมมาขนาดนั้น วฏัวนน้ีใครท าลายมนัได ้
อายกุาลเวลาของโลกพิสูจน์กนัได ้ ในท่ีเขาพิสูจน์กนัในแร่ธาตุนัน่น่ะ เป็นร้อยๆ ลา้น สองสามร้อย
ลา้นปี น่ีมนัวนมาอยา่งนั้นน่ะ การเกิดและการตาย วฏัฏะใครท าลายมนัล่ะ  

ไม่ใช่ท าลายท่ีวฏัฏะ เห็นโทษของการเกิดและการตาย การเกิดและการตายน้ีคือกิเลสท่ีอยูใ่น
หวัใจพาเกิดไง จิตน้ีเตม็ไปดว้ยกิเลส พลงังานตวัขบัเคล่ือนใหเ้กิดและตายน่ี ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมจะช าระ
กิเลสใหอ้อกจากหวัใจของตน ช าระกิเลสใหไ้ม่มีแรงดึงดูดเขา้ไปในวฏัฏะ ใหว้ฏัฏะกเ็ป็นวฏัฏะท่ี
เป็นอิสระอยูอ่ยา่งนั้น ใหห้วัใจท่ีพน้จากแรงดึงดูดท่ีตอ้งเกิดและตาย วนเวียนอยูใ่นวฏัวนน่ี น่ีมนัตอ้ง
มาแกท่ี้กิเลสหวัใจของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัทุกๆ ดวงใจ ท่ีจะออกจากวฏัวนนั้น ไม่ใช่ไปท าลายท่ีวฏั
วน 

วฏัวนน้ีเป็นธรรมชาติอยูอ่ยา่งนั้น เป็นของท่ีมีอยูด่ ั้งเดิมอยูอ่ยา่งนั้น แต่จิตหวัใจเรากว็นเวียน
มาในดั้งเดิมนั้นตลอดมา หวัใจเราน่ี หวัใจจิตท่ีเกิดดบัๆ ในอารมณ์อารมณ์หน่ึง แต่เกิดดบัในการเกิด
ภพหน่ึง ชาติหน่ึง กว็นในวฏัฏะนั้น เห็นโทษของวฏัฏะ วฏัสงสาร สงัสารวฏัน้ี ท าใหเ้ราเจบ็แสบ 
ปวดร้อนมาทุกๆ ชาติ 
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ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมเห็นโทษของวฏัฏะ เห็นภยัในวฏัฏะ กลวัวฏัฏะไง กลวัการเกิดและการตาย 
แต่ท าลายท่ีวฏัฏะนั้นไม่ได ้ เพราะเรามีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูต้รัสรู้ธรรมโดยชอบ 
ตามความเป็นจริง แลว้กว็างธรรมไวใ้หเ้ราท่ีเป็นสาวกสาวกะน้ีเป็นผูเ้ดินตาม พระพทุธเจา้สอนวา่ 
ไม่ใช่ไปท าลายท่ีวฏัฏะ ไม่ใช่ไปสวรรคแ์บบนกัวิทยาศาสตร์ท่ีไปแบบจรวดดาวเทียม ข้ึนไปถึง
พระจนัทร์ ข้ึนไปถึงอณูไหนกแ็ลว้แต่ จะไม่เห็นนรกสวรรค ์ 

เพราะมนัเป็นวตัถุ มนัเป็นส่ิงท่ีวา่เป็นวฏัฏะ การเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ การเกิดในกามภพน้ี การ
เกิดเป็นส่ิงท่ีมนุษยน้ี์อยูใ่นการครอบของภพชาติเป็นมนุษย ์ ๒๔ ชัว่โมงเป็น ๑ วนั ๓๐ วนัเป็น ๑ 
เดือน หรือ ๓๑ วนั ๑๒ เดือนเป็น ๑ ปี ๑๐๐ ปีเป็นขีดเป็นอายขุยัของมนุษย ์ประมาณนั้น มนุษยก์อ็ยู่
ใน ๑๐๐ ปีจะไปหาสวรรคน์รกท่ีไหนกไ็ม่เห็น จนกวา่จะตายจากชีวิตของมนุษยน้ี์ไปแน่นอน ไปอยู่
ในวฏัฏะน้ี ไม่พน้จากวฏัฏะน้ีถา้ยงัไม่ไดช้ าระกิเลส  

ฉะนั้นจะไปเห็นโดยแบบวิทยาศาสตร์ ไปเห็นแบบเอาไปจรวดดาวเทียม...ไม่เห็น แต่เกิดตาย
แลว้เห็น หรือไม่กก็ารประพฤติปฏิบติัอยูท่ี่จิตนั้นสะสมบารมีมาแบบองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ บุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกไดท้ั้งหมด การเกิดและการตายท่ีสะสมมา ถึงไดพ้ดูแบบอาจหาญ 
แบบองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้นัน่ไงวา่ การเกิดและการตายท าใหเ้จบ็แสบ เจบ็ปวด เจบ็ร้อน
มาทุกๆ ภพ ทุกๆ ชาติ น ้ าตาสะสมไวไ้ม่รู้จกัประมาณขนาดไหน นัน่เราเช่ือปัญญา เราเช่ือคุณธรรม
ของพระพทุธเจา้วา่จะหลุดพน้ไดท่ี้การช าระกิเลส  

ไม่ใช่หลุดพน้ไดไ้ปท าลายวฏัฏะ ท่ีแบบท่ีนกัวิทยาศาสตร์เขาไปพิสูจน์กนั...ไม่ใช่ อนันั้นมนั
เป็นนอกตวั ส่ิงท่ีนอกพน้จากหวัใจ ส่ิงท่ีเกิดจากภวาสวะ ส่ิงท่ีเกิดจากหวัใจ พบชาติของใจคือพบ 
ภวาสวะคือพบท่ีใจน้ี ท าลายมนัตอ้งท าลายท่ีหวัใจน้ี เพราะวา่หวัใจน้ีมีอนุสยั มีอุปาทานทุกอยา่ง ยดึ
มัน่ถือมัน่อยูท่ี่ใจ ถึงไดต้อ้งมาประพฤติปฏิบติัธรรม เพราะเห็นความเป็นไปของวฏัฏะ กลวัวฏัฏะนั้น 
ไม่ใช่ท าลายท่ีวฏัฏะนั้น ตอ้งมาท าลายท่ีหวัใจเรา 

ท าลายเช้ือคือกิเลสท่ียางเหนียว ท่ีวนอยูใ่นวฏัฏะน้ีไง ถึงไดต้อ้งมาประพฤติปฏิบติัธรรม ตอ้ง
มีความจงใจ เราสละความสะดวกสบายทั้งหมด เห็นโทษของวฏัฏะ เห็นโทษของการเกิดและการตาย 
เห็นโทษของความทุกขใ์นหวัใจน้ี ถึงวา่เห็นคุณของการประพฤติปฏิบติัไง เห็นการประพฤติปฏิบติั
เพื่อจะช าระกิเลส ถอดถอนกิเลส 
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ในเม่ือจะเห็นคุณ เห็นโทษกต็อ้งขยะแขยงในโทษนั้น เห็นคุณในธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ บอกวา่ใหท้ าหวัใจใหส้งบก่อน อยา่คิด อยา่ฟุ้ งไปเพราะในภพของมนุษยน้ี์มนัคิด
ไปดว้ยกิเลส กิเลสท าใหคิ้ดไป ถึงศึกษามากเ็ป็นแบบชาวพทุธท่ีไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติั ระดบัทาน 
ระดบัศีล แลว้ระดบัภาวนา ก่อนจะมาประพฤติปฏิบติัมนักต็อ้งมีทาน ทานเพื่อใหท้าน เพื่อใหใ้จ
สมควร อ่อนน่ิมมา เขา้ใจ หนัมาศึกษาเร่ืองของธรรมะ 

ส่วนใหญ่แลว้ ในวฒิุภาวะของใจนั้นอยูใ่นระดบัของทาน ระดบัของศีล ระดบัของภาวนา มนั
ผา่นจากตรงนั้นมาแลว้ ระดบัของภาวนา ระดบัของภาวนาเห็นโทษเห็นภยัแลว้ ถึงวา่ท าใจใหส้งบถึง
สอนท าใจใหส้งบ สงบจากแรงดึงดูดชัว่คราว มนักไ็ม่ใช่ดึงดูดชัว่คราว มนัดึงดูดทั้งหมด 

กิเลส ค าวา่ “กิเลสๆ” คืออะไร กิเลส เห็นโทษคุณของความอยากเพื่อจะช าระกิเลส เพื่อให้
เห็นกิเลสของตวั เห็นไหม กิเลส เรากินอาหาร เรากินอาหารเพื่อบ ารุงร่างกาย อาหารค าขา้วนัน่น่ะ 
รสชาติของอาหารนั้น น่ีความติด ตามธรรมความเป็นจริงคือเราตอ้งการคุณค่าของอาหาร สารอาหาร
นั้นเพื่อบ ารุงร่างกายใหเ้จริญเติบโต หรือประคองชีวิตน้ีไวอ้ยู ่แต่มีก่ีคนท่ีกินตามความจ าเป็น  

ส่วนใหญ่จะกินดว้ยความรสชาติ รสชาติ รสชาติ รสของกิเลส น่ีกิเลสมนัอยูใ่นความรู้สึกของ
เราไปอยา่งนั้น หวัใจกเ็กิดมาเป็นมนุษย ์เกิดมาเป็นเราน่ี รสของกิเลสท าใหเ้ราเพลิดเพลินหลงใหลไง 
ความคิด ความยดึ ความติด ความยดึ ความติด แต่มนัแบ่งไม่ได ้ รสกบัอาหารแบ่งออกจากกนัได้
อยา่งไร เพราะรสกอ็ยูใ่นหาอาหารนั้น อาหารนั้นมีคุณค่า มีคุณค่ากเ็ป็นเน้ือ เป็นสารอาหารในนั้น แต่
รสกต็อ้งมีตลอดไป ถา้วา่กิเลสอยูใ่นรสของอาหารน้ี เรากแ็ยกรส แยกอาหารออกจากกนัมนักจ็บ แต่
อนัน้ีมนัเป็นวตัถุน่ีนะ หวัใจไม่ไดเ้ป็นอยา่งนั้น 

หวัใจ ความผกูพนั อปุาทานในใจ อุปาทานในใจ อุปาทาน รสคืออารมณ์ท่ีไปมนัเป็นไปทั้ง
หมดแลว้ เราไม่สามารถแบ่งได ้รส อาหาร มนัเป็นวตัถุท่ีอยูข่า้งนอก ล้ินกระทบกบัอาหาร อายตนะ
กระทบ แลว้มนักร็วมลง มนัรวมมาพร้อมกบัอารมณ์ท่ีเป็นหน่ึง เราไม่สามารถแยกอารมณ์ได ้ 

เราไม่สามารถยบัย ั้งอารมณ์ ชัง่อารมณ์ของเราไดเ้ลย เพราะมนัมีสงัโยชน์ ความผกูมดั ส่ิงท่ี
ผกูมดัไว ้ ผกูมดัใหเ้คลิบเคล้ิมหลงใหล เห็นไหม สงัโยชน ์ ๑๐ ผกูมดัจิตกบักิเลสใหเ้ป็นอนัเดียวกนั 
ผกูใหห้วัใจเรากบักิเลส คือความรู้สึกนั้นเป็นอนัเดียวกนั มนัเป็นอนัเดียวกนัตั้งแต่เกิด คนเกิดมาน้ีมี
กิเลสทั้งหมด การเกิดและการตาย ทุกๆ ภพชาติน้ีมีกิเลสในใจทั้งหมด ถึงไดว้นเวยีนไป 
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แต่อนัน้ีกิเลสคืออะไร พระพทุธเจา้ถึงสอนตรงน้ีไงวา่ กิเลสมนัคือส่ิงท่ีผกูมดัมาพร้อมกบั...
ถา้ไม่มีธรรมะน่ี ไม่สามารถแบ่งแยกได ้ ท าจิตสงบขนาดไหนกิเลสมนักน็อนกน้อยูใ่นหวัใจนั้น แต่
เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้ดว้ยพระองคเ์อง ส่ิงท่ีละเอียดลึกซ้ึงอยูใ่นน้ีถึงได้
วางแยกแยะออกมาใหเ้ราเห็นน้ี แยกแยะออกมาใหเ้ราเห็น  

เราเห็นดว้ยสุตมยปัญญา เราเห็นดว้ยสญัญา เราถึงไม่สามารถจะจบัวา่ อนัไหนคือกิเลส เราก็
วา่กิเลสๆๆ อนัน้ีเป็นกิเลส ถา้เรามนัขดัใจเรา ระลึกรู้ตามหลงั เห็นไหม น่ีคือผูท่ี้วา่ส่ิงท่ีมนัอยูไ่กล
แสนไกล สุดเอ้ือม สุดเอ้ือมวา่ความคิดมนักวา้งขวาง สุดเอ้ือมท่ีจะเอ้ือมไม่ถึง น่ีมนักแ็คบเขา้มา แคบ
เขา้มา หมายถึงวา่เรายอ้นถึงความคิดของเราท่ีส่ิงท่ีท าไม่ดี หรือความโกรธ ความผกูโกรธ ความท่ีท า
ใหเ้ราทุกขใ์จ 

เห็นไหม หยบิอารมณ์ตวันั้นเป็นตวัพิจารณาวา่อนัน้ีคือกิเลส แต่มนักเ็กิดดบัไปแลว้ เราตามรู้
ตามเห็น ตามรู้ตามเห็น ท าใจใหส้งบเขา้มา สงบเขา้มา เพื่อใหใ้จน้ีสงบเขา้มา เห็นโทษของกิเลส 
กิเลสเกิดข้ึนพร้อมกบัความรู้สึกของเรา เกิดข้ึนมาแลว้เราไม่สามารถต่อสู้ได ้ ไม่สามารถทดัทานได ้
เราถึงตอ้งท าความสงบของใจไวก่้อน ท าความสงบพร้อมๆ กบักิเลสนั้นล่ะ เพราะท าความสงบข้ึน
มาแลว้ มนัถึงแบ่งแยกอาหารกบัรสของอาหาร แลว้กผ็ูต้กัอาหาร อาหารกบัรสของอาหารมนัเป็นอนั
เดียวกนั อยูใ่นเน้ืออาหารอนัเดียวกนั  

ความผกูมดัระหวา่งเรากบัอารมณ์เรากเ็ป็นเน้ือหาเดียวกนั อนัน้ีมนัจะละเอียดเขา้ไปนะ เราจะ
ดู จะแยกใหดู้อีกชั้นหน่ึง เพราะอยา่งน้ีเราถึงตอ้งมาท าใจใหส้งบก่อน ท าใจใหส้งบมนักพ็ร้อมกบั
ความสุขเขา้ไปเร่ือยๆ การประพฤติปฏิบติัจะมีความสุข มีความแบบวา่...คนกินอาหาร กินอาหารเขา้
ไปเร่ือยๆ หรือกินอาหารเขา้ไป ร่างกายจะเติบโตแขง็แรงข้ึนไปเร่ือยๆ แลว้กแ็ก่เฒ่าไปตามกาลเวลา
ของภพของมนุษย ์

การประพฤติปฏิบติักเ็หมือนกนั แสนทุกขแ์สนยาก แสนทุกขแ์สนยากท าไมมนัไม่ลงตาม
หวัใจของเรา เรานัง่พยายามบงัคบัใจของตวั แต่ถา้จิตมนัสงบข้ึนมา จิตมนัปล่อยวางเป็นคร้ังคราว 
นัน่น่ะ รสของอาหาร รสของความสุข มนัจะมีความสุขเจือไปบา้งพอสมควร ใหเ้รามีแก่ใจ มีความมุ
มานะไง  

การประพฤติปฏิบติัตอ้งมีความเขม้แขง็และอดทน มีความจงใจและจริงใจ เพราะเราเห็นโทษ 
เราเห็นคุณ เรากมี็ความจริงจงักบัการประพฤติปฏิบติั ไม่ใช่ประพฤติปฏิบติัเฉพาะต่อหนา้ แลว้พอ
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เคลิบเคล้ิมหลงใหลไป แลว้เรากเ็พลินไป สกัแต่วา่ท าหน่ึง ขณะในปฏิบติัน้ีกส็กัแต่วา่ท า ท าแลว้เลิก
ออกไปแลว้กป็ล่อย ปล่อยหวัใจไป เพราะเห็นวา่ ไหนบอกวา่เห็นโทษ กลวัโทษกลวัภยัของวฏัฏะไง 
มนัตอ้งท าดว้ยความจงใจ ท าดว้ยความตั้งมัน่ ท าใหต่้อเน่ือง พยายามใหต่้อเน่ือง ติดต่อตลอดไป 
ไม่ใช่วา่สกัแต่วา่ 

เพราะวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ สอนไวว้า่ แมแ้ต่ผูท่ี้เห็นภยัอยากจะพน้จากวฏัฏะ 
เหยยีด คู ้ ด่ืม กิน กิริยาเคล่ือนไหวตอ้งตั้งสติไวต้ลอดเลย เพือ่จะใหค้วามประพฤติหรือวา่การตั้งใจ
ของเราน้ีเป็นความเพยีรไปตลอด ไม่ใช่เกิดมาแลว้ตายเปล่า เกิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้กร็อแต่วนัส้ินสุด
ของอายขุยัไปเท่านั้นเอง ไม่จนอยา่งนั้น ก าหนดจิตอยูต่ลอดเวลา ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก
ตลอดเวลา หรือตั้งสติไว ้ ร าลึกอยูต่ลอด น่ีความจงใจ ความตั้งมัน่ ความพยายามอุตสาหะของบุคคล
คนนั้น  

ดวงใจดวงนั้นท่ีเห็นโทษ ท าใหเ้หมือนกบัวา่ ใจมนัเห็นโทษจริงๆ มนักลวัภยัจริงๆ คนท่ีกลวั
ภยันะ อยา่งเช่น คนไขอ้ยูใ่นโรงพยาบาล ถา้ยงัไม่หายน่ี หมอใหก้ลบักไ็ม่อยากจะกลบั จะท าอยา่งไร 
ขอใหห้ายจากโรคน้ีก่อน แต่ในเม่ือหวัใจของเรา เรากรู้็วา่กิเลส เช้ือท่ีพาใหว้นไปในวฏัวนน้ีมนัมีอยู่
แน่นอน ท าไมเรานอนใจล่ะ ท าไมเราไม่จงใจ ไม่มุมานะ ไม่พยายามประพฤติปฏิบติัใหจิ้ตน้ีสงบลง
ไปก่อน ใหส้งบลงไป มนักเ็ร่ิมจะเห็นคุณ เห็นช่องทาง เห็นแนวทางในการจะกระเสือกกระสนไป  

ถา้จิตน้ียงัไม่สงบ มนักเ็ป็นวฏัวนอนันั้นเหมือนกนั วฏัวนภายนอกกบัวฏัวนภายในหวัใจ เห็น
ไหม ในความคิดวนัๆ หน่ึง เรามีความทุกข ์ความสุข หรือความไม่พอใจ ความขดัขอ้งหมองใจน่ีมนัก่ี
รอบ นัน่กว็งรอบหน่ึง อารมณ์หน่ึงนั้นกเ็ป็นวฏัฏะหน่ึง จิตเกิดดบั เกิดดบัอยูภ่ายในตลอดนัน่น่ะ อนั
น้ีกเ็ขา้มาดูได ้ น่ีคือการไม่ใหเ้สียเวลาในทุกกิริยาอาการเคล่ือนไหวของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเลย ความ
จงใจ ความท าต่อเน่ือง 

ความท าต่อเน่ืองตลอดๆ ไปน่ี อนันั้นถึงจะท าได ้ ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี ตอ้งส าเร็จเป็นพระ
อรหนัตแ์น่นอน เป็นค าพยากรณ์ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเเจา้างประกนัไวส้ าหรับผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติัดว้ยความจริงจงั ดว้ยความจงใจ ดว้ยความเห็นโทษของวฏัฏะจริงๆ นะ ดว้ย
ความเห็นโทษ ไม่ใช่วา่เห็นโทษต่อเม่ือนึกได ้ เด๋ียวกเ็ผลอไป ไอเ้ผลอไปนัน่คือกิเลสท่ีมนัจะมาผลกั
ไสใหก้ารประพฤติปฏิบติันั้น ใหเ้ราเป็นไปดว้ยความสกัแต่วา่  
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การประพฤติปฏิบติัอยู ่ กิเลสมนัอยู ่ เพราะเราจะออกจากอ านาจของกิเลส ออกจากวฏัฏะท่ี
เป็นเคร่ืองอยูน้ี่ใหไ้ด ้ แลว้กิเลสมนัจะยอมไดอ้ยา่งไร เหมือนกบัคนจะท าลายบา้น บา้นของเรา เรา
สร้างข้ึนมาแลว้ เราจะท าใหค้นอ่ืนยื้อแยง่ ท าลายบา้นของเราไดอ้ยา่งไร บา้นของเราช ารุดทรุดโทรม 
เรายงัตอ้งซ่อมตอ้งแซมอยูต่ลอดเวลา  

กิเลสกเ็หมือนกนั มนัข่ีอยูบ่นหวัใจของดวงใจทุกๆ ดวง อาศยัดวงใจของจิตท่ีเกิดดบั เกิดนั้น
เป็นท่ีอาศยั มนัเป็นเจา้วฏัจกัร เป็นอวิชชาไง เป็นอวิชชาอยูท่ี่หวัใจ ความไม่รู้ของใจ ความไม่รู้คือไม่
รู้เร่ืองของวฏัฏะ รู้แต่การเกิดเป็นมนุษย ์ รู้แต่การด ารงชีพ รู้แต่สญัชาตญาณ การรู้แบบสญัชาตญาณ 
สญัชาตญาณของการหลบภยั แมแ้ต่สตัวม์นักรู้็สญัชาตญาณ มนัยงัวิ่งหนีภยัขณะเกิดไฟป่า 

น่ีกเ็หมือนกนั กิเลสมนัเป็นสญัชาตญาณของใจเลย ส่ิงท่ีเขา้ไปถึงมนั มนัจะผลกัออกทนัที 
เพราะมนัเป็นไปตามสญัชาตญาณ สญัชาตญาณของเจา้วฏัจกัร สญัชาตญาณของอวิชชาคือความไม่รู้ 
เพราะมนัไม่รู้ มนัถึงไดป้ฏิเสธทุกๆ อยา่ง ปฏิเสธแมแ้ต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 
ปฏิเสธแมแ้ต่ส่ิงท่ีเราวา่เป็นธรรม เป็นธรรม ธรรมน้ีเป็นวิมุตติสุข สุขอยา่งเหลือลน้ สุขแบบไม่มีส่ิง
ใดเจือปนอยู ่มนักป็ฏิเสธ  

ในหวัใจของเรานั้น เราตอ้งติเตียนในหวัใจนั้น ไม่ตอ้งไปติเตียนใคร หวัใจของเราเจา้วฏัจกัร
ท่ีอยูใ่นหวัใจ อยูใ่นภวาสวะ อยูใ่นตน้ความคิด คืออวิชชานัน่ล่ะ มนัถึงจะท าใหเ้ราเป็นความสงบ จะ
ท าใจของเราใหส้งบ เราจะประพฤติปฏิบติั มนัถึงไดลุ่้มๆ ดอนๆ มนัถึงท าไดไ้ม่สมจริงสมจงั แบบ
ความตั้งใจของเราไง เราตั้งใจได ้ ๕ นาที นัง่ไปอีก ๕๕ นาทีนั้นเป็นการสกัแต่วา่เลย เพราะสติมนั
เผอเรอไป  

เพราะสญัชาตญาณของอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชานั้น ปัจจยาการออกมาเป็นสงัขาร คือ
ความคิด ความปรุง ความแต่ง ท่ีมนัขดักบัธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น้ีเป็นส่ิงท่ีช าระกิเลสไดจ้ริง เป็นส่ิงท่ีประเสริฐ เหนือโลกทุกอยา่ง 
โลกท่ีวา่เจริญสุด เจริญขนาดไหน มนัเจริญไปดว้ยกิเลสทั้งหมด มนัชุ่มไปดว้ยกิเลสของมนัอยูอ่ยา่ง
นั้น แต่ธรรมน้ีเหนือโลก เหนือสงสาร เหนือทุกอยา่ง จนเหนือ จนพน้จากวฏัฏะน้ีได ้ 

ส่ิงท่ีเกิดๆ ดบัๆ ท่ีเป็นกระแสต่อเน่ืองเขา้มาใหว้นอยูใ่นวฏัฏะน้ี...ธรรมเท่านั้น ธรรมเท่านั้น 
เอโก ธมัโม ธรรมท่ีเป็นหน่ึง ธรรมท่ีเป็นเอก ธรรมท่ีพน้จากวฏัวนน้ีเท่านั้น เหนือ ฉะนั้นอวิชชามนัก็
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ปฏิเสธ มนัปฏิเสธไม่ยอมรับ ปฏิเสธเป็นธรรมดานะ แต่ถึงสุดตรงท่ีอวิชชานั้น มนัปฏิเสธโดย
สญัชาตญาณ สญัชาตญาณคือการผลกัออก น่ีสญัชาตญาณ เพราะมนัไม่ใช่ขนัธ์  

อวิชชา ตอของจิตไม่ใช่ขนัธ์ ไม่ใช่ปรุงแต่ง นัน่น่ะมนัถึงเป็นสญัชาตญาณ สญัชาตญาณใน
การลม้เหลวในการปฏิบติั สญัชาตญาณในการท าใหเ้ราผิดไปจากตามหลกัตามความเป็นจริง เพราะ
มนัเป็นผูท่ี้รู้ดว้ยอวิชชา รู้ดว้ยสญัชาตญาณ ไม่ใช่รู้วา่วิชชา วชิชาตามความเป็นจริงของธรรมท่ี เอโก 
ธมัโมตวัน้ีเป็นวชิชา อาโลโก อุทปาทิ นิโรธะ นิโรโธ วิชชา นิโรโธ สงัขารา นิโรโธ ความดบัหมด
ของอวิชชาความไม่รู้เท่า ความไม่รู้เท่า เห็นไหม ดบัหมด ดบัหมด 

ส่ิงน้ีอยูส่่วนลึกของหวัใจของทุกๆ ดวงท่ีเกิดและตายในวฏัฏะ มนัถึงท าใหก้ารประพฤติ
ปฏิบติัของเราถึงไม่ไดเ้น้ือหาสาระตามความเป็นจริง เพราะเราอ่อนดอ้ยในการไม่เขม้แขง็ ในขอ้วตัร 
ในการประพฤติปฏิบติั ในการท าต่อเน่ือง ท าเหลาะๆ แหละๆ ใหอ้วิชชาหลอกสองชั้นสามชั้น วา่เป็น
ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัธรรมเพื่อจะพน้จากวฏัวน กเ็พียงแต่วา่ ใหปู้นหมายป้ายทางวา่เราเป็นผูป้ฏิบติั  

แต่การประพฤติปฏิบติักเ็ป็นเวล ่าเวลา เป็นขั้นเป็นตอน เป็นกิเลสมนับอกวา่ใหท้ าไง เพียงแต่
กิเลสวา่ เขาร ่ าลือกนัวา่ธรรมะพระพทุธเจา้น้ีประเสริฐ ประเสริฐๆ อ่านแลว้กว็า่ประเสริฐๆ ยดึมาวา่
ประเสริฐๆ แลว้กบ็อก ท าแลว้กป็ระเสริฐๆ ท าไปๆ สกัแต่วา่ ถึงบอกวา่ มนัไม่มีความจงใจ ไม่มีความ
จริงใจ ไม่มีความท าใหเ้สมอตน้เสมอปลาย เป็นไปตามความเป็นจริงนัน่ไง  

ฉะนั้น เราถึงตอ้งตั้งใจ จงใจ พยายามท าใหไ้ดอ้ยา่งท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกไว ้
บอกไวน้ะ สดๆ ร้อนๆ เลย บอกไว ้ เช่น พระโสณะ พระโสณะเดินจงกรมนะ เดินจงกรมเพราะเช่ือ
ในธรรมท่ีวา่ออกจากวฏัฏะน้ีไดจ้ริงแลว้ไง แลว้มาเดินจงกรม เดินจงกรม เดินจนฝ่าเทา้น้ีแตก ฟังสิ 
จนเลือดเตม็ไปในทางจงกรม เดินจนเดินไม่ไหว กใ็ชค้ลานเอา อยูใ่นทางจงกรมนั้นแหละ อยูใ่นทาง
จงกรมนัน่แหละ 

จนองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไดเ้ห็นดว้ยญาณของท่าน ถึงเดินออกมาแลว้บอกวา่ ตอ้ง
เดินไปตรวจตามกฏิุ ออกมาเห็นเขา้ วา่ “ท่ีน่ีเป็นท่ีเชือดโคของใคร ตรงน้ี เป็นท่ีเชือดโคของใคร 
เลือดน้ีแดงไปหมด” พระบอก “น้ีเป็นทางจงกรมของพระโสณะ” พระพทุธเจา้ถึงเทศน์วา่ส่ิงน้ีท่ีท า
เป็นการอุกฤษฏเ์กินไป ใหเ้ดินสายกลาง ใหย้อ้นกลบัลงมา ใหพ้ระโสณะพิจารณาอีกทีหน่ึง ใหใ้ส่
รองเทา้เดินจงกรมไดด้ว้ย เพราะวา่เป็นผูท่ี้เขม้แขง็ เขม้แขง็ดว้ยหวัใจ แมแ้ต่เดินดว้ยร่างกาย จนเทา้น้ี
แตก จนเลือดไหลนองไปหมดน่ี เลือดแดงไปในทางจงกรม กย็งัฝืนท าอยูต่ลอดเวลา  
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ฟังผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงสิ นัน่น่ะ ยอ้นกลบัมา ลดลงมา ลดท่ีร่างกาย ร่างกาย
เดินไป แต่หวัใจน่ี เวลาเจบ็ปวดเรากฝื็นไป ฝืนไป ฝืนไป ท าไป แต่ตอ้งมาดูท่ีใจ ใจเกาะเก่ียวอยู ่กาย
ส่วนกาย ใจส่วนใจ กิเลสอยูท่ี่ใจ การประพฤติปฏิบติัมีความจงใจ มีความมุมานะ แต่ตอ้งยอ้นมาดูท่ี
ใจ ขอใหจิ้ตมนัสงบ 

ความสงบของจิต ความสงบของจิต จิตน้ีวา่งหมด แลว้ด ูพจิารณาดู กาย เวทนา จิต ธรรม ส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง อนัใดกไ็ด ้ เวทนากไ็ด ้ความเวทนาของกาย ความเจบ็ปวด เวทนาของกาย จิตน้ีกบักายคน
ละส่วนพิจารณากนั มีการต่อสู้ สงครามเกิดข้ึนระหวา่งหวัใจ คือความรู้สึก กบัเวทนาท่ีเกิดข้ึน ให้
แยกตรงน้ีออก หมายถึงวา่สงครามไดเ้กิดข้ึนแลว้ ถา้แยกไม่ออก เวทนาเป็นเรา เราเป็นเวทนา มนัเป็น
เน้ือเดียวกนั อาหารกบัรส แต่ถา้แยกออก แยกออกดว้ยจิตท่ีสงบแลว้ อารมณ์น้ีจบัตอ้งได ้ เราแยกได ้
เวทนาเป็นเวทนา จิตน้ีเป็นจิต พิจารณาเวทนากบัจิตน้ีแยกออกจากกนั แยกอาหารกบัรสออกจากกนั
ได ้ 

เพราะเป็นนามธรรม เป็นธรรมารส เป็นเวทนา สุข ทุกข ์ และหวัใจท่ีเขา้ไปเสพอยู ่ แลว้แยก
ออกจากกนั เห็นไหม ความแยกออก แยกออก ถา้แยกออกแลว้ เวทนาเป็นเวทนา จิตน้ีเป็นจิต ความ
ทุกขท่ี์เกิดข้ึนท่ีมนัผกูไว ้ สงัโยชน์ท่ีผกูไวเ้ป็นเน้ือเดียวกนั ดว้ยอุปาทาน ดว้ยความไม่รู้เท่า ถา้เราไป
ยดึท่ีกาย เราถนอมกายอยูอ่ยา่งเดียวน่ี หวัใจมนักเ็ศร้าหมองเพราะมนัโดนกายกดถ่วงอยู ่เห็นไหม เรา
ยกกายข้ึนสูงกวา่ใจ เราไปติดอยูท่ี่กาย เราเห็นวา่ส่ิงน้ีมนัตอ้งปรนเปรอก่อน ตอ้งท าใหม้นัพอดี ตอ้ง
ท าใหเ้ลือดลมดีแลว้จิตน้ีจะปลอดโปร่ง  

เราไปจงใจหรือเราไปใหค่้าของกายมากกวา่ จิตน้ีกโ็ดนกดถ่วง เราไปใหค่้าของใจมากกวา่ 
คนท่ีเป็นอมัพฤกษอ์มัพาตนอนอยู ่ หวัใจมนัไม่รับรู้ ท าไมเขาไม่แยกออกไดก้นัล่ะ เหมือนกนั 
เพราะวา่หวัใจ เราไปใหค่้าของใจ คือจิตน้ีสงบไม่ยกข้ึนวิปัสสนา มนักเ็หมือนกบัคนนอนจมอยู่
นัน่น่ะ จิตท่ีสงบเวิง้วา้ง วา่ง มีความสุขมาก ความเผลอไผล ความจะปัดออกดว้ยอวชฺิชาปจฺจยา สงฺขา
รา สญัชาตญาณของความไม่รู้มนัจะปัดท้ิงนัน่น่ะ ทั้งๆ ท่ีเราพยายามประพฤติปฏิบติัธรรมเพื่อใหจิ้ต
สงบ เพื่อยกกายกบัใจน้ีใหแ้ยกออกจากกนั ใหเ้ห็นคุณค่าตามความเป็นจริง  

เห็นไหม ไม่ยกกายเหนือใจ แลว้กไ็ม่ยกใจเหนือกาย ตอ้งมีความพอดี ยกวิปัสสนา ยกเวทนา
ข้ึนมาพิจารณาใหเ้ห็นตามความเป็นจริงไง เวทนาสกัแต่วา่เวทนา จิตสกัแต่วา่จิต ทุกขท่ี์เกิดข้ึน
ระหวา่งเวทนากบัจิตน้ีเป็นอนัเดียวกนั สกัแต่วา่ทุกข ์ ไม่ใช่จิต จิตน้ีกร็วมลง แยกออก เห็นไหม 
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พระพทุธเจา้สอนพระโสณะวา่ การมุมานะ ในการเดินจงกรม จนเลือดออกตามเน้ือ มนัเป็นการท า
อุกฤษฏเ์กินไป ใหช้ัง่ตวงระหวา่งกายกบัใจ ใหถ้อยลงมา ถอยลงมา พระโสณะเดินจงกรม พิจารณา
ยอ้นลงมา ส าเร็จเป็นพระอรหนัต ์ส าเร็จเป็นพระอรหนัตห์มดนะ 

พระจกัขบุาล พระจกัขบุาลภาวนาอยู ่ อดนอนนะ อดนอนอยู ่๓ เดือน ไม่นอน นัง่ตลอด ยนื 
เดิน นัง่ ไม่นอน จนภาวนามากเขา้ๆ ดวงตานั้นเกิดโรคภยัข้ึนมา ใหห้มอมารักษาให ้ บอกตอ้งนอน 
ถา้ไม่นอน ดวงตาน้ีจะบอด พระจกัขบุาลไม่กลวั เห็นภยัของวฏัฏะน้ีเป็นทุกข ์มนัเสียดแทงหวัใจ มนั
เร่าร้อนมากกวา่ มากกวา่ท่ีวา่เราจะมาห่วงกบัร่างกายน้ี ร่างกายน้ีแค่ ๑๐๐ ปีกต็อ้งตายไป แต่ตายไป
แลว้กต็อ้งไปวนเวียนอยูใ่นวฏัฏะนั้นอีก ไม่รู้ก่ีภพก่ีชาติ วนเวียนไม่มีท่ีส้ินสุดกบัดวงตา กบัความท่ีวา่
ก าลงัเขา้ดา้ยเขา้เขม็ระหวา่งการวิปัสสนาญาณอนัน้ีจะเอาอนัไหนล่ะ  

ไม่ฟังหมอไง เช่ือในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เช่ือในตามความเป็นจริง เช่ือ 
เห็นไหม เช่ือแลว้มุมานะ มีความจงใจ ออกพรรษานะ ดวงตานั้นบอด กิเลสนั้นกด็บัพร้อมกนั พน้
จากกิเลส พน้จากวฏัฏะ แต่ไดรั้บผลของตาบอด ตานั้นบอดเลย แลว้กส็ าเร็จเป็นพระอรหนัตพ์ร้อม
กบัตาท่ีบอดนั้น 

ฟังความการประพฤติปฏิบติัท่ีเสมอตน้เสมอปลาย ความจงใจ การประพฤติปฏิบติัท่ีไม่ใช่
เหยาะๆ แหยะๆ ไม่ใช่ท าสกัแต่วา่ เห็นไหม เวลาเห็นโทษของวฏัวน เห็นโทษของการเกิดและการ
ตายน่ีกลวักนันกักลวักนัหนา แต่การประพฤติปฏิบติัท่ีไม่สมกบัตามความเป็นจริง ไม่สมกบัการจะ
เห็นธรรมไดต้ามความเป็นจริงอนันั้น แลว้มนัจะเห็นธรรมตามความเป็นจริงไดอ้ยา่งไร 

พระโสณะกบัพระจกัขบุาลท าแบบจริงๆ จงัๆ แลว้กไ็ดผ้ลตามความเป็นจริงนั้น เป็นพระ
อรหนัตข้ึ์นมาตามความเป็นจริงนั้น แลว้พระจกัขบุาลเป็นพระอรหนัตแ์ลว้นะ ยงัเดินจงกรมอยู ่ ใน
ต าราวา่ เดินจงกรมอยู ่แมแ้ต่เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ ยงัเดินจงกรมอยูต่ลอดเวลา แลว้ไปเหยยีบสตัวต์าย 
เพราะตาบอด มีคนเอาไปฟ้องพระพทุธเจา้วา่ พระจกัขบุาลน้ีตาบอดแลว้กย็งัมาเดินจงกรมอวดเขา 
เวลาตาดีกไ็ม่ท า  

พระพทุธเจา้บอกวา่พดูอยา่งนั้นไม่ได ้พดูอยา่งนั้นเป็นความผดิ เป็นความไม่เขา้ใจของภิกษุท่ี
เอาไปฟ้อง พระจกัขบุาลน้ีเป็นพระอรหนัต ์พระอรหนัตจ์ะไม่มีกิเลสท่ีอวด อยากอวด อยากเด่นอยาก
ดงัแมแ้ต่เส้ียวหน่ึง แมแ้ต่ธุลีหน่ึงในหวัใจของพระอรหนัตน์ั้น แต่ท าไมท่านเดินจงกรมล่ะ? ฟังสิ ฟัง
วา่ ความเพียรของพระอรหนัต ์พระอรหนัตท่ี์ส้ินกิเลสแลว้กย็งัเดินจงกรมท าความเพยีรอยูต่ลอดเวลา 
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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ช่วงก่อนรุ่งอรุณ เขา้ก าหนดจิตดูสตัวโ์ลก แลว้ออกโปรดสตัว ์
ก าหนดจิตดู 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กย็งัท าความเพียรอยูต่ลอดเวลา ตั้งแต่องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ พระอริยสาวกท่ีส าเร็จเป็นพระอรหนัตม์าตั้งแต่คร้ังพทุธกาลมา กเ็ดินจงกรม ท า
ความเพียรมาเป็นวิหารธรรม เป็นวิหารธรรมนะ เป็นวิหารธรรมท่ีท าท่ีอยูเ่ป็นเคร่ืองอยูข่องใจพระ
อรหนัต ์ท่านกย็งัเดินจงกรม ยงันัง่สมาธิภาวนาเป็นวิหารธรรมอยู ่ยงัท าอยู ่

แลว้ผูท่ี้มีกิเลส เหยาะๆ แหยะๆ เราเป็นคนท่ีมีกิเลส จะตอ้งใชค้วามเพียรกลา้น้ีเป็นมรรค
อริยสจัจงั มรรคอริยสจัจงั ทางอนัเอก มรรคคือทางเคร่ืองด าเนินการช าระกิเลส เราเป็นเคร่ืองช าระ
กิเลส ความเพียรของการช าระกิเลสไม่ใช่ความเพียรของพระอรหนัตท่ี์ส้ินกิเลสแลว้ ความเพียรของ
พระอรหนัตท่ี์ส้ินกิเลสแลว้ ยงัเขม้แขง็กวา่ความเพียรของผูช้  าระกิเลส...มนัน่าอาย วิหารธรรม มนั
เทียบค่ากนัไดไ้หม มนัเทียบค่ากนัไดไ้หม ฟังดูสิ พระอรหนัตท่ี์ไม่มีกิเลสแลว้ ท่านไม่ตอ้งช าระกิเลส 
ท่านเพียงแค่ท าเพื่อเป็นวิหารธรรม ท่านยงัเดินจงกรม ท าสมาธิภาวนาอยูต่ลอดเวลา 

ไอผู้ท่ี้ช าระกิเลสมนัตอ้งทุ่มมากกวา่อยา่งนั้นก่ีเท่า กวา่มนัจะช าระกิเลส เหมือนกบัภูเขาทั้งลกู 
ถา้เรามีคอ้นอนัเดียวทุบภูเขาพน้ออกไป ท าไมมนัเหยาะๆ แหยะๆ แลว้เม่ือไหร่มนัจะสมหวงักบั
ความเป็นจริง ไหนคุย ไหนความรู้สึกวา่เห็นภยัในวฏัวนไง เห็นภยัในการเกิดและตายของเรา แต่
ความเพียรเราไม่ไดข้ี้เลบ็เลย ไม่ไดข้ี้เลบ็ของผูท่ี้ส้ินกิเลสแบบพระจกัขบุาลท่ีวา่เดินจงกรมอยูอ่ยา่ง
นั้นเลย แมท่ี้ส้ินกิเลสแลว้ แค่อาศยัวิหารธรรมเป็นเคร่ืองอยูเ่ท่านั้นนะ ท่านจะท าความเพียรตลอด ไอ้
น่ีท าตอ้งใชม้รรคอริยสจัจงั มรรคนะ มรรคน้ีมนัเป็นภาวนามยปัญญา  

มรรคสามคัคี มรรคน้ีคือองค ์๘...๘ น่ี ๘ คือวา่ความด าริชอบคือปัญญา ความเห็นชอบ ความ
เพียรชอบ การงานชอบ วิริยะชอบ การงานชอบ ความด ารงอยูช่อบ สมาธิชอบ เป็น ๘...๘ น้ี มรรค ๘ 
น้ีเกิดข้ึนมาจากความก าหนดพิจารณาท่ีมนัยงัไม่ไดศ้นูยก์ลาง พิจารณาเวทนา พิจารณากาย พิจารณา
จิตมนัเอียงไปเอียงมาน่ี เพราะอะไร เพราะวา่มนัเอียงดว้ยสญัชาตญาณของอวิชชา สญัชาตญาณของ
เจา้วฏัจกัร จะผลกั จะขดั จะงา้ง การประพฤติปฏิบติัไปตลอด ความเอียงอยู ่ เอียงอยูคื่อวา่มนัไม่
สมดุล 



ปฏิบติัตอ้งคงเส้นคงวา ๑๒ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ความสมดุลของมรรคอริยสจัจงั เห็นไหม มรรคน้ีมี ๘ องคข์อง ๘ มรรคน้ี ๘ องค ์๘ รวมลง
มรรคสามคัคี มรรคสามคัคีน้ีเป็นหน่ึงกไ็ม่ได ้เป็นหน่ึงนั้นเป็นเจตนา เป็นเรา เห็นไหม เป็นเรา มรรค
สามคัคีอยูท่ี่การฝึกฝนใหม้รรคน้ีข้ึนไปวนเป็นธรรมจกัร เป็นภาวนามยปัญญา 

ความเห็นชอบ ความด าริชอบน้ีเป็นปัญญา แต่ปัญญาจากสญัชาตญาณของอวิชฺชาปจฺจยา สงฺ
ขารา มนัปนอยูใ่นนั้น ความปนอยูข่องอวิชชา สญัชาตญาณ การท าใหเ้คล่ือนไป การท าใหไ้ม่เป็น
ธรรมจกัรไง ไม่เป็นภาวนามยปัญญา  

ภาวนามยปัญญาคือการเสริม การฝึกฝน การพิจารณา ความช ่าชอง การคราดการไถดินนั้น 
จนควรแก่การหวา่นและการไถ ไถจนควรแก่การหวา่นใหพ้ืชพนัธ์ุน้ีเจริญงอกงามข้ึนมา การ
วิปัสสนาดว้ยมรรคอริยสจัจงั ดว้ยผูท่ี้ตอ้งมีกิเลสอยู ่การช าระกิเลสกเ็ป็นแบบนั้นไง หญา้ วชัพืช ส่ิงท่ี
เป็นกิเลสอยูใ่นหวัใจรกไปหมดนัน่น่ะ ตอ้งคราดตอ้งไถดว้ยธรรมจกัร ดว้ยมรรคอริยสจัจงัอนัน้ี ดว้ย
ความเกิดสมาธิ เกิดความเพียร ความเพยีรเร่งเร้าจนใจน้ีเป็นสมาธิ ยกข้ึนวิปัสสนา ยกข้ึนวิปัสสนาคือ
การคราดการไถ จิตน้ีสมาธิกเ็หมือนมีผนืนาจะใหค้ราดใหไ้ถ เพราะจิตน้ีเป็นสมาธิแลว้ พน้จากโลกี
ยารมย ์พน้จากโลกียะจะเป็นโลกตุตระท่ีพน้ออกจากกิเลส 

จิตน้ีสงบกเ็หมือนเราหาบา้นให ้จิตสงบ จิตตั้งมัน่ คือจิตท่ีมีบา้นมีท่ีเรือนอาศยั ไม่ใช่จิตท่ีส่าย
แส่ จิตท่ีมีแต่ความเร่าร้อน จิตตั้งมัน่คือจิตท่ีมีบา้นมีเรือนเหมือนกบัมีผนืนา น่ีจิตตั้งมัน่ มีผนืนาแลว้ก็
ยกข้ึนวิปัสสนา ไม่ยกวิปัสสนากน็อนจมอยูน่ัน่ เป็นสมาธิเฉยๆ เป็นสมาธิพร้อมกบัเราเป็นสมาธิ เป็น
สมาธิพร้อมกบัวา่ มีแต่บา้นมีแต่เรือน บา้นเรือนนั้น ๑๐๐ ปีกต็อ้งพงัทลายไป  

ยกข้ึนวิปัสสนาดว้ยมรรค มรรคคือวิปัสสนาญาณ วิปัสสนาญาณท าจนรวมเขา้เป็นมรรค
สามคัคี จาก ๘ เกลียวนะ จาก ๘ เกลียวรวมเขา้เป็นหน่ึงกย็งัตั้งอยู ่เราตั้งเสาไวห้น่ึงเดียว หรือตั้งแกน
ของเราไว ้แลว้เอาของวางไวบ้นน้ิว หรือเราทูนของบนศีรษะสิ เราตอ้งคอยตั้งคอไว ้เราทูนของไวบ้น
ศีรษะบนหวั เราตอ้งคอยตั้งไว ้เพราะของมนัจะตกจากหวั 

เห็นไหม รวมเป็นหน่ึงกอ็ยา่งนั้นน่ะ มีเรามีเขา มีเรามีเขาอยูอ่ยา่งนั้น เพราะมนัจะเขา้ไปตรง
เจา้วฏัจกัรนั้นล่ะ น่ีหมุนเขา้ไปจนมรรคสามคัคี มรรคสามคัคี สามคัคีเป็นภาวนามยปัญญาดว้ยตาม
ความเป็นจริง เขา้ไปช าระกิเลสขาด ขาดออกไปตามความเป็นจริง สงัโยชน์เคร่ืองผกู ผกูใจกบั
อารมณ์ไวเ้ป็นเรา ผกูใจกบักิเลส กิเลสกบัใจผกูไว ้ยดึไว ้เคร่ืองผกูไม่มี  
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ส่ิงท่ีเกิดข้ึน วฏัฏะกเ็ป็นวฏัฏะ ใจกเ็ป็นใจ วฏัฏะไม่สามารถใหม้าทบักดถ่วง ทบัจิตใจนั้น 
วฏัฏะน้ีไม่ใช่โทษ ใจท่ีเป็นธรรมนั้นกไ็ม่ใช่โทษ ไม่ใช่โทษ แต่เพราะมีกิเลสเคร่ืองผกูน้ีเท่านั้นมนั
เวียนใหเ้กิดในวฏัวนนั้น ในวฏัวนตลอดไป แต่ถา้หลุดพน้ออกไปแลว้ ช าระกิเลส ช าระสญัชาตญาณ
อนันั้นเป็นวิชชา เห็นตามความเป็นจริง มนัไม่กลบัไปเกิดอีก ไม่กลบัไปเกิดในวฏัวนท่ีเป็นโทษนั้น 
พระอรหนัตถึ์งไดพ้น้ออกไปจากวฏัวน  

ฉะนั้น วฏัฏะจริงๆ กไ็ม่ใช่โทษ ไม่ใช่ส่ิงท่ีวา่ตอ้งไปท าลายมนั กิเลสในหวัใจนั้นต่างหาก 
ส าคญัตอ้งท าลายตวัน้ี ท าลายกิเลสออก จิตนั้นกพ็น้จากเจา้วฏัจกัร จากอวิชชาเป็นวิชชา จิตท่ีรู้ตาม
ความเป็นจริง จิตท่ีวา่คนท่ีเป็นโรค คนท่ีถอนศรออกจากหวัใจ คนไขอ้ยูใ่นโรงพยาบาลเป็นเอดส์ 
รักษาเอดส์จนหาย มนักย็ิม้แยม้แจ่มใส อยากจะกลบัออกจากโรงพยาบาล ไม่มีใครอยากจะนอนอยู่
ในโรงพยาบาลตลอดไป เพราะโรงพยาบาลมนัมีเร่ืองของความเศร้าหมอง เร่ืองของหยกูเร่ืองของยา 
เร่ืองของการช าระกิเลส เร่ืองของแผล เร่ืองของความเจบ็ปวด แต่ตอ้งเขา้ไป เพราะวา่เราเป็นโรค  

น่ีกเ็หมือนกนั การประพฤติปฏิบติั เรากต็อ้งฝืนตอ้งทน เรากต็อ้งพยายามท าของเรา เพือ่เราจะ
รักษาโรคใหห้าย ถา้โรคในใจเรายงัไม่หายจากโรค เราไม่สามารถช าระกิเลสในหวัใจของเราได ้ เรา
จะนอนใจอยูไ่ม่ได ้ ความเพียรน้ีตอ้งอุตส่าห์พยายาม ความเพยีรน้ีตอ้งด ารงไวใ้หค้งท่ีคงวา ความ
เพียรตอ้งคงท่ีคงวา ตอ้งมีความมุมานะ ถึงวา่ปล่อยไม่ได ้ ปล่อย ถา้ปล่อยมนัมีแต่จะท าใหเ้รา
ยอ้นกลบัอยูใ่นวฏัฏะนั้น 

แต่พระโสณะ พระจกัขบุาลพน้ไป ท่านยงัท าความเพียรตลอด ความเพียรอยา่งนั้น อยา่งนั้น
เป็นวิหารธรรม วิหารธรรมอยา่งนั้น เราเอามาเป็นคติสิ เราจะท าความเพียรเพื่อช าระกิเลส ขนาดท่าน
ท่ีไม่มีโทษ วฏัฏะกไ็ม่ใช่โทษของท่าน เพราะร่างกายนั้นมนัตายตั้งแต่กิเลสมนัตาย กิเลสตายคือดบั 
ไม่มีส่ิงใดเกิดและดบัอีกในหวัใจท่ีเป็นสอุปาทิเสสนิพพานนั้น เห็นไหม ไม่มีโทษ ไม่มีอะไรเลย 
ท่านด ารงความเพยีรไป  

เพราะขนัธ์ ๕ ขนัธ์กบัใจนั้น ใหม้นัอยูด่ว้ยกนัดว้ยความเป็นสุข เป็นสุขหมายถึงไม่มีใครกด
ถ่วงต่อกนั วิหารธรรมใหห้วัใจ ขนัธ์ ๕ ในความคิด ในรูป ในเวทนา ในสญัญา สงัขาร วิญญาณ ท่ี
เกิดระหวา่งขนัธ ์๕ กบัจิต เจตสิก จิตดวงนั้น กบัขนัธ์ ๕ ในความคิด...วา่ง เป็นวิหารธรรม โล่งหมด 
เพราะมนัเดินจงกรมอยู ่วิหารธรรมอนันั้นเป็นเคร่ืองอยูข่องท่าน 
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แต่อนัน้ีสิ อนัของเรา ไอข้นัธ์ ไอส้ญัชาตญาณตวัน้ี การท่ีมนัเป็นวฏัฏะ หรือการท่ีวา่เราขา้ม
พน้ไป ขา้มพน้จากวฏัฏะน้ี ความจงใจ ความมุมานะ ความจงใจ เนน้แต่ความจงใจ ความเสมอตน้
เสมอปลาย ความเสมอตน้เสมอปลายมนักเ็ขา้กบัภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีวา่หมุน
ไปจนกวา่มนัเป็นธรรมจกัร ธรรมจกัรนั้นหมุนกบัเราทุกอยา่ง มนัรวมกนัพอดี เป็นส่ิงท่ีพอดิบพอดี
ทั้งหมด เป็นมชัฌิมาปฏิปทา ไม่ใช่โอนเอียงส่วนใดส่วนหน่ึง เป็นมชัฌิมา เป็นธรรมแท้ๆ  เป็นธรรม
แท้ๆ  เกิดข้ึนท่ีไหน? เกิดข้ึนท่ีกลางหวัใจ 

ยถาภูต   ความรู้ท่ีเกิดข้ึน อาโลโก อุทปาทิ ความรู้เกิด ปญฺญา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ...อาโลโก 
ความสวา่งไสว ความรู้เกิดข้ึนกลางหวัใจ ปัญญาเกิดข้ึนกลางหวัใจ ความรู้เท่า ความรู้วา่หลุดพน้
กลางหวัใจ หลุดพน้ น่ีกเ็หมือนกนั ความรู้ ความรู้ท่ีวา่มนัเป็นภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาเป็น
ธรรมจกัรถา้เขา้มาช าระกิเลส ช าระแลว้ยงัรู้วา่หลุดพน้ เห็นไหม ยถาภูต   รู้เพราะมนัท าลายกนัทั้งหมด 
ยถาภูต   ญาณทสฺสน  ญาณท่ีรู้ไง ญาณอีกตวัหน่ึง รู้วา่พน้จากวฏัฏะ  

วฏัฏะกเ็ป็นวฏัฏะท่ีวา่ไม่ใช่โทษ ใจท่ีพน้จากกิเลสแลว้กไ็ม่ใช่โทษ ไม่มีโทษเดด็ขาด เพราะ
พน้จากกิเลส เป็นธรรมแท้ๆ  ฉะนั้นวฏัฏะกไ็ม่ใช่โทษ หวัใจนั้นมนักไ็ม่เกิดไม่ดบัอีกแลว้ เพราะมนั
ดบัตั้งแต่วนัส้ินกิเลส วนัท่ีส้ินกิเลสนั้นไม่มีการเกิดและการดบัในหวัใจนั้นอีกแลว้ อยูส่กัแต่วา่ไง สกั
แต่วา่ รอเวลาท่ีจะดบัขนัธ์ไปเท่านั้นเอง ทั้งๆ ท่ีลืมตาเหมือนกนั พระโสณะ พระจกัขบุาลกมี็ชีวิตอยู่
นั้นแหละ เขากไ็ปติเตียนในสมยัพทุธกาล นัน่เหมือนกนั  

น่ีเราเอาอนันั้นมาเทียบเพื่อจะใหเ้รามีความจงใจไง มีความจงใจ ดูความเพียรของพระอรหนัต ์
จากท่ีส้ินกิเลสแลว้ยงัเดินจงกรม ยงัภาวนาอยู ่ กบัการท่ีวา่เรายงัจะตอ้งด าเนินต่อไป ไม่ใช่วา่ภาวนา
ส้ินสุดวนัน้ีแลว้ มนัจะจบท่ีไหนล่ะ ภาวนาส้ินสุดวนัน้ีแลว้ กย็งัมีโลก มีภยัอยูท่ี่หวัใจ ยงัตอ้งกา้วเดิน
ต่อไป กา้วเดินต่อไป กา้วเดินต่อไปเพราะชีวิตน้ียงัไม่ส้ิน  

ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด แต่ยงัไม่ถึงเวลาพลดัพราก นั้นมนัคือโอกาส โอกาสเรายงัมี
อยูไ่ง เม่ือใดท่ีวา่หายใจเขา้แลว้ไม่หายใจออก นัน่คือหมดโอกาส จะมีอายมุาก จะมีอายนุอ้ยไม่ส าคญั 
ส าคญัความจงใจของเรามีอยู ่ความจงใจ เราตั้งใจ เราเช่ือในปัญญาคุณ ในพทุธคุณ ในเมตตาคุณของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ คือวา่ส่ิงนั้นมีจริง 

นิพพานมี นรกสวรรคมี์ เพราะเราเช่ือตั้งแต่วฏัฏะมาแลว้ ส่ิงนั้นมีจริง ความประพฤติปฏิบติัน้ี
ถึงไม่สูญเปล่า ถา้ไม่สูญเปล่ามนักมี็ก าลงัใจท่ีจะท า ตอ้งมีก าลงัใจ มีความจงใจท าข้ึนไป ท าข้ึนไป ถึง
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วา่ไม่ใช่วนัน้ี ไม่ใช่วา่ส้ินสุดการประพฤติปฏิบติัแลว้จะเสร็จ แมแ้ต่พระอรหนัตย์งัตอ้งภาวนาเพื่ออยู่
ในวิหารธรรม แลว้เราน่ีกิเลสกนัเตม็หวัใจไง กิเลสเตม็หวัใจ กิเลสเตม็หวัใจกโ็ลกเต็มหวัใจ โลกเตม็
หวัใจตอ้งอาศยัอะไรล่ะ ตอ้งอาศยัอะไรเป็นเคร่ืองช าระกิเลส 

ความเพียร การช าระกิเลสกเ็หมือนกบัคนท่ีเป็นไข ้คนท่ีไข ้ เป็นไขเ้ป็นโรค มนันอ้ยเน้ือต ่าใจ 
ยากข็ม ยงัตอ้งหาพลงังาน ตอ้งไหวว้านหมอ น่ีความเพียรของผูท่ี้เป็นไข ้ ความเพยีรของผูท่ี้เป็นไข ้
มนัถึงวา่นอ้ยเน้ือต ่าใจ มนัตอ้งขวนขวาย เพราะวา่มนัตอ้งบุก มนัมีเช้ืออยูอ่นัหน่ึงอยูใ่นหวัใจ เช้ือ 
กิเลสๆๆ กค็  าวา่ “กิเลส” มนัอยูใ่นหวัใจนัน่น่ะ 

อนัน้ีการอยูใ่นหวัใจ พอการช าระกิเลส ช าระกิเลสน่ี ไอต้วันั้นมนัจะขวางไวต้ลอด กิเลสมนั
จะขวางการประพฤติปฏิบติั กิเลสมนัจะขวางนะ ขวางโดยท่ีเราไม่รู้ตวัเลย เราเคลิบเคล้ิมไปตลอดเลย 
เรากไ็ม่รู้ตวัวา่อนันั้นเป็นกิเลส อนัท่ีวา่เป็นกิเลสๆ เราไม่รู้สึกตวัวา่มนัมาขวางเราไดอ้ยา่งไรเลย มนั
ท าไดย้าก มนัถึงวา่เป็นการท าไดย้าก ทีน้ีวา่ตอ้งใหเ้ช่ือ ใหเ้ช่ือครูบาอาจารย ์ใหดู้ตวัอยา่งอนันั้น แลว้
กม็าเทียบกบัเรา เทียบกบัเรา เทียบกบัเราตลอดไป ตลอดไป  

เทียบกบัเราน่ีไง ใหเ้ทียบกนั พอเทียบแลว้มนักท็  าใหเ้รามีความมุมานะ ความมุมานะ แลว้
ความท่ีใจน้ีมนัประสมไป ใจท่ีมนัไดล้ิ้มรส ล้ิมรส ล้ิมรสไป สวรรคน่ี์ สวรรค ์ สวรรค ์ ถา้ใจมนัเป็น
ส่ิงท่ีดี มนัคิดท่ีดี แลว้วิปัสสนามนัจะเห็นไปหมด เห็นไปหมด วิปัสสนาจะเห็นส่ิงท่ีเป็นไป เห็นการ
สงครามท่ีเกิดข้ึน สงครามท่ีเกิดข้ึนแลว้มีการแพ ้ มีการชนะ เราใหค่้าเราไปตลอด เราใหค่้าใจเราไป
ตลอด ใจมนัเสวยสุขไปตลอดดว้ย 

น่ีมนัยกฐานข้ึน ยกฐานข้ึน ยกฐานข้ึน ยกฐานข้ึน ถึงจุดหน่ึง กเ็ป้าหมายตรงนั้นเหมือนกนั 
เป้าหมายท่ีวา่ พระโสณะกบัพระจกัขบุาลไปถึงแลว้ พระโสณะกบัพระจกัขบุาลไปถึงแลว้กพ็น้ไป
แลว้ ตามธรรมองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไปแลว้ ผูท่ี้ปฏิบติั ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ผูท่ี้ขวนขวาย
ออกมากมี็เป้าหมายอนันั้น เป้าหมายอนันั้น ถึงเป้าหมายคือวา่วมุิตติสุขวา่อยา่งนั้นเลย ตอ้งเป็นวมุิตติ
สุข สุขตามความเป็นจริง สุขตามความเป็นจริง สุขท่ีไม่ไดเ้จืออามิส 

แมแ้ต่ปฏิบติัอยูน้ี่กเ็ป็นอามิส เพราะเป็น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายเกิดดบั เกิดดบั 
สมาธิเกิดแลว้กต็อ้งดบั การวิปัสสนาท่ียงัไม่ขาด ไม่เป็นอกปุปธรรม มนักเ็ส่ือมสภาพไป กปุปธรรม 
อกปุปธรรม กปุปธรรม ธรรมท่ีเกิดๆ ดบัๆ กปุปธรรม ธรรมท่ีเกิดข้ึน หวัใจท่ีเราประพฤติปฏิบติัแลว้
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ไดด่ื้มรสไปตลอดทางน่ีแหละ แลว้เกิดดบั เกิดดบั เพราะเป็น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลาย แต่
กต็อ้งอาศยั สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา น้ีเป็นเคร่ืองด าเนิน 

คนจะด าเนิน จะเดินทาง ไม่มีรถ ไม่มีแพ ไม่มีเรือ เป็นไปไม่ได ้ไม่มีขอ้วตัร ไม่มีปฏิบติั ไม่มี
ทางมรรคอริยสจัจงั ทางอนัเอก มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร วฏัวนน้ีวนมาจนป่านน้ี วนจนเราเกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา ท าใหเ้รามีบุญวาสนา เพราะเรามาเจอมรรคอริยสจัจงั มรรคอริยสจัจงั เจอเรือเจอแพ
ท่ีมีคุณค่า เจอเรือเจอแพท่ีมีเป็นประโยชน์ เจอเรือเจอแพท่ีเป็นจริง  

โลกเขาใชเ้รือ เขาใชร้ถ เขาใชเ้รือกนั มนักใ็ชเ้พื่อไปถึงจุดหมายในการขนส่งส่วนหน่ึง หรือ
เราไปในส่วนหน่ึง แต่อนัน้ีมนัขนส่งเราพน้จากวฏัฏะเลย มรรคอริยสจัจงัน้ีขนส่งเป็นญาณ มรรค
ญาณ ขนส่งเราจะพน้จากวฏัฏะ ขบัดนัไง ดูอยา่งจรวดท่ีเขาส่งดาวเทียมข้ึนไป ขบัดนัเพื่อจะส่ง
ดาวเทียมเพื่อใหพ้น้จากแรงดึงดูดของโลก มรรคอริยสจัจงัน้ีขบัดนัจนเราพน้จากแรงดึงดูดของกิเลส 
แรงดึงดูดของวฏัฏะ พน้ออกไปจากแรงดึงดูดอนันั้นเลย 

ท าไมไม่เห็นคุณค่า เราท าไมไปดึงไว ้ยานวตัถุ ยานรถ ยานเรือน้ี มนักเ็ป็นยานท่ีมองเห็น แต่
ญาณนามธรรมน่ี เป็นไปโดยญาณนามธรรมน่ี ญาณในนามธรรมคือวา่ ก าลงัขบัเคล่ือนของพลงัใจ 
จิตท่ีเป็นสมาธิกบัจิตท่ีมีพลงัใจแลว้ มีก าลงังานแลว้ จิตธรรมดาน่ี จิตมนัมีฤทธ์ิมีเดชอีกต่างหาก พอ
จิตสงบเขา้มาน่ี มนัมีฤทธ์ิมีเดชในอ านาจของจิตนั้น ผูท่ี้เพง่จิตไปจุดนั้น เหาะเหินเดินฟ้าได ้ 

ดูพระโมคคลัลานะสิ ขนาดวา่ส าเร็จแลว้ มีพลงังาน เหาะไปได ้จะไปสวรรคช์ั้นไหนกไ็ด ้ยงั
มารายงานพระพทุธเจา้เลยวา่ ผูท่ี้ตายแลว้ไปเกิดชั้นนั้นๆๆ พระพทุธเจา้พยากรณ์วา่จริงๆๆ ตลอดเลย 
มนัมีพลงังานของมนัต่างหาก จิตท่ีเป็นพลงังาน ตวัท่ีจะใหเ้ป็นญาณนะ พลงังานในมรรคอริยสจัจงัน้ี
หมุนเขา้มาอีก น่ีมนัถึงวา่พลงังานน้ี ญาณอนัน้ีท าใหพ้น้ไปได ้พน้ออกไปเลย 

ทีน้ีเคร่ืองด าเนินกต็อ้งอาศยั เคร่ืองด าเนิน เพราะเรายงัไม่ถึงจุด เคร่ืองด าเนินน้ีอาศยัไปก่อน       
ถึงจะเป็น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา นัน่กจ็ริงอยู ่ค  าวา่ “อนตัตา” คือมนัเกิดๆ ดบัๆ อนตัตา เกิดข้ึนตั้งอยู่
แลว้ดบัไป ส่ิงท่ีเราประพฤติปฏิบติัน้ีกเ็หมือนกนั เราสร้างข้ึนมา สมาธิเจริญแลว้กเ็ส่ือม เจริญแลว้ก็
เส่ือม มนัเป็นอนตัตา 

ความเห็นของเรากเ็หมือนกนั ความเห็นส่ิงท่ีเป็นเร่ืองของหยาบๆ ความเห็นส่ิงท่ีเป็นเร่ือง
หยาบๆ พอปัญญามนัละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไป ปัญญาของทางโลกเขา ปัญญาของทางโลกเขานะ 
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เขาวา่เจริญนะ สูงส่งในความคิดของเขา มนัจะสูงส่งขนาดไหนมนักก็วา้นมาดว้ยแรงดึงดูดของกิเลส
ทั้งนั้น มนัมีส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา มนัคิดข้ึนมาแลว้เป็นเล่ห์เป็นเหล่ียม เป็นการเอาชนะเอาแพ ้ ไดเ้ปรียบ
เสียเปรียบกนัตลอด ในเร่ืองของปัญญาของโลก  

ปัญญาของโลก จะฉลาด จะหลกัแหลมแค่ไหน กวา้นมาเพื่อหนกัอกไง กวา้นมามนัเป็นส่ิงท่ี
เราคิดไดห้รือส่ิงท่ีเราท าได ้ เกบ็ไวใ้นหวัใจ กลวัลืมนะ คอยลบัปัญญาตลอด เห็นไหม กวา้นมาให้
หนกัอกเพราะมนัเป็นเร่ืองของโลก กวา้นมาน้ีปัญญาของโลกเขา  

แต่ปัญญาในทางท่ีช าระกิเลส ปัญญา ภาวนามยปัญญาต่างกนัไหม ภาวนามยปัญญามนั
ละเอียดลึกซ้ึงกวา่ปัญญาทางโลกมหาศาลเลย คือวา่ส่ิงท่ีมีปัญญา ปัญญาทางโลก ใชข้องโลกเขา ถึง
ตอ้งท าใจสงบ ท าใจสงบมาเพื่อจะเกิดปัญญาตวัน้ี ปัญญาเป็นญาณ ถึงวา่เป็นนามธรรม มนัเป็นญาณ 
ญาณอนัเอก ญาณพาใหใ้จทุกๆ ดวงท่ีเป็นลกูศิษยข์องพระพทุธเจา้พน้จากกิเลส พน้จากกิเลสจริงๆ 
เคร่ืองด าเนิน พระพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ช้ีเลยวา่ พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ 
เป็นพระอรหนัตท์ั้งนั้น พระอรหนัตต์ั้งเป็นเอตทคัคะดว้ย เพราะวา่มีความช านาญในทางเอตทคัคะ 
เอตทคัคะในทางใดทางหน่ึง มีพยานท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นหน่ึง สาวกท่ีเป็นตามๆ น่ี
เป็นทั้งหมด เป็นไปไดท้ั้งหมด 

น่ีเคร่ืองด าเนินญาณอยา่งน้ีถึงส าคญั ยานขนส่งอนัน้ีถึงวา่ส าคญั แต่ถึงยงัไม่ถึงจุดนั้นกเ็ป็นส่ิง
ท่ีเกิดดบั เกิดดบั ญาณตวัน้ีเราตอ้งสร้างข้ึนมาใหไ้ด ้ ต่างคนต่างสร้าง ต่างคนต่างจงใจ ต่างคนต่างท า 
ต่างคนต่างยกข้ึนมาใหเ้รามีระดบัญาณข้ึนมา ตอ้งยกข้ึนมาท่ีหวัใจของเรา จากจิตท่ีท าความสงบน่ี
แหละ เร่ิมตน้ปูพื้นฐานมา จิตน้ีสงบข้ึนมาๆๆ 

ฉะนั้น ใหจ้งใจไง ความจงใจ ความตั้งใจ จงใจนะ ความจงใจ ความมุมานะ ความจริงของผู ้
ปฏิบติั ความจริงตรงนั้น ถึงวา่ไม่ใหน้อนใจ ไม่ใหน้อนใจ ถึงอยา่งไรไม่ใหน้อนใจ ดว้ยความมุมานะ 
ดว้ยความเช่ือมัน่ เช่ือมัน่แลว้กจ็ะพน้ไดทุ้กคน พน้ไดทุ้กคนนะ พน้ไดเ้พราะวา่อะไร เพราะมีวาสนา 
เราจะรู้ไม่รู้กแ็ลว้แต่นะ พระพทุธเจา้อยูท่ี่หวัใจ อยากจะพบ อยากจะเห็น อยากจะตามเสดจ็องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ใหท้นั พทุโธๆ ไง 

พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน พทุโธ คือผูรู้้ คนท่ีไม่ตาย มีจิตมีวิญญาณ คนท่ีมีวิญญาณกมี็พทุโธ
ท่ีหวัใจ มีจิตคือมีความรู้สึก มีหวัใจน่ีแหละ แลว้พทุโธๆ พทุโธคือช่ือ พทุธะ ช่ือขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้เรานึกข้ึนมาสิ แลว้จะพทุโธๆ จนจิตน้ีสงบ จิตน้ีเป็นพทุโธโดยธรรมชาติ “ผูใ้ด
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เห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นเราตถาคต” น่ีมนัอยูท่ี่เรา มนัอยูท่ี่หวัใจเรา มนัมี
อยูโ่ดยความเป็นจริง 

แต่มนัเป็นไปไม่ได ้เพราะวา่กิเลสมนับงัไวเ้ฉยๆ สญัชาตญาณมนัปัดไวเ้ฉยๆ นะ มนัถึงวา่ ถา้
จะโทษกต็อ้งโทษเรา ตอ้งโทษกิเลสเท่านั้น พทุธะกอ็ยูท่ี่น่ี มนัมืดไง จุดไฟเขา้กส็วา่ง มนัมืดแลว้มนัก็
สวา่ง มนัไม่เห็น มนัไม่รู้ พอรู้มนักรู้็ ท าใหรู้้ ท าใหเ้ห็นกต็ามความเป็นจริง ถึงวา่มนัมีอยู ่มีอยู ่ตน้ทุน
มีอยู ่ทุกคนมีดวงใจอยู ่ทุกคนมีจิตอยู ่เราไปแสวงหาขา้งนอก เราไปวิ่งขา้งนอก 

ฉะนั้น ยอ้นกลบัเขา้มา ถา้ไปหาขา้งนอกไม่เจอ ไปหาขา้งนอกน้ีเป็นโลกหมด เพราะกิเลสมนั
อยูท่ี่ใจ ภพอยูท่ี่ใจ ช าระภพ ช าระชาติ ไปช าระท่ีไหน ช าระภพ ช าระชาติ ไม่ตอ้งไปเกิดในวฏัฏะ 
ช าระท่ีไหน ไปช าระท่ีอ่ืนไม่มี ตอ้งช าระท่ีหวัใจ ภพชาติเกิดท่ีภวาสวะ ภพชาติน้ียอ้นดว้ยอนุสยั ถา้
ช าระภพช าระชาติท่ีใจหมดแลว้ ถึงหายใจเขา้ หายใจออกอยู ่ มีชีวิตอยู ่ กเ็ป็นสอปุาทิเสสนิพพาน 
เศษส่วนของร่างกายยงัมีอยู ่เศษส่วนของกรรมยงัไม่ส้ิน 

กรรมของกายยงัมีอยูน่ะ กรรมของกาย พระโมคคลัลานะเป็นพระอรหนัต ์ เป็นอคัรสาวก
เบ้ืองซา้ยยงัโดนทุบ โดนโจรโดนผูร้้ายทุบ ทุบร่างกายของท่าน แต่ไม่สามารถทุบหวัใจของท่านได ้
แลว้เวทนากไ็ม่เขา้ไปสะเทือนในหวัใจดว้ย เวทนาของกายมีอยู ่ เวทนาของกาย องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้โดนพระเทวทตัทุ่มหินเขา้ใส่จนหอ้เลือด กย็งัผา่เอาเลือดนั้นออกโดยหมอชีวกโก
มารภจัจ ์น่ีเวทนาของกายมี แต่เวทนาของจิตไม่มี 

เวทนาของจิตเพราะจิตมนัรู้เท่า เพราะมนัมีวิชชา จิตน้ีมีวิชชา จิตน้ีรู้เท่าวา่ส่ิงน้ีกระทบ ส่ิงน้ี
กระทบกนั ตบมือเขา้ไปแลว้กต็อ้งมีเสียงดงัข้ึนมา ในเม่ือร่างกายน้ี หรือวา่ร่างกายน้ีโดนกระทบส่ิง
ขา้งนอกเขา้มา มนัท าใหเ้กิดหอ้พระโลหิต เห็นไหม น่ีมนัรู้เท่า ความรู้เท่า คนรู้เท่าเหมือนกบัเราน้ี 
เดก็ไม่รู้เท่า มนัไม่พอใจ มนัจะร้องไหง้อแงจะเอาส่ิงนั้น แต่คนรู้เท่าเห็นวา่มนัเป็นไปตามความเป็น
จริง จะไม่เดือดร้อนเลย รถวิง่มาน ้ามนัหมด รถตอ้งไปไม่ได ้กระวนกระวายกก็ระวนกระวายแต่เร่ือง
งาน แต่ไม่เดือดร้อนเพราะอะไร เพราะรู้ตามความเป็นจริง น่ีคือวิชชาไง 

ถา้ไม่รู้มนักตี็โพยตีพายไปเพราะไม่รู้ ถา้รู้แลว้มนักห็มดความกงัวล หมดความด้ินรนของใจ 
เวทนามนัถึงเขา้ไม่ถึงใจ เวทนาของใจถึงไม่มี มีแต่เวทนาของกาย เวทนาของกายกส็อุปาทิเสส 
นิพพาน น้ีขนัธ์ท่ียงัมีชีวิตอยู ่กรั็บรู้กนัไป ถึงวา่กระทบไดท่ี้กาย ไม่สามารถกระทบไดท่ี้ใจ ใจพน้ไป
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แลว้ ไม่สามารถกระทบได ้ ถึงวา่มนัส้ินไปแลว้ ส้ินจากวนัท่ีส้ินกิเลสแลว้ จะไม่มีส่ิงใดเขา้ไปถึงตรง
นั้นได ้มนัทะลไุปหมด มนัวา่งไปหมด มนัไม่มีส่ิงใดไปกระทบได ้ 

ไม่เหมือนกบัเรา เราน่ียงัมีเหมือนกบัมีก าแพงอยู ่ ส่ิงใดจะเขา้มากระทบหมด เอาสีป้ายมนัจะ
เกิดเป็นสีทนัทีเลย แต่ถา้เราเอาสีป้ายไปในอากาศมนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร มนัไม่มี ถึงวา่ไม่มีเวทนา
ในจิต ไม่มีเวทนาในจิตของผูท่ี้พน้แลว้ แต่มีเวทนาของกายอยู ่ ถึงเป็นสอปุาทิเสสะ ฉะนั้น ใหเ้ป็น
ตามความเป็นจริง เราประพฤติอยู ่ ใหเ้ป็นเด๋ียวน้ีเลยนะ ใหป้ระพฤติปฏิบติัไดเ้ด๋ียวน้ี ชีวิตยงัมีอยูน้ี่ 
ร่างกายยงัมีอยูน้ี่ แลว้จะเขา้ไปตามความเป็นจริง ใหส้มกบัเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั  

เดินตามครูบาอาจารยน์ะ ใหท้นัเป็นเคร่ืองพยานกนักบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
ต่อไป เป็นผูห้น่ึงในศาสนาพทุธ เป็นผูห้น่ึงในการประพฤติปฏิบติั เป็นผูห้น่ึงในการเช่ือธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้กไ็ดด้  าเนินตามองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เป็นผูท่ี้ปฏิบติั 
ถือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นครู เป็นตวัอยา่ง เป็นแบบอยา่ง 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปฏิบติัถึง ๖ ปี แลว้ยงัตอ้งปฏิบติัถึงอุกฤษฏข์นาดสลบถึง ๓ 
หน ยอ้นกลบัมานะ ถึงยอ้นกลบัมาถึงตรงท่ีมชัฌิมาปฏิปทา ถึงประสบตามความเป็นจริง ประสบตาม
ความเป็นจริง เป็นครูเป็นศาสดา เป็นแบบอยา่ง เป็นศาสดาของเราดว้ย เป็นแบบอยา่งใหเ้ราเห็นดว้ย 
เห็นความจริงจงัของผูท่ี้เป็นลกูของกษตัริยด์ว้ย ชีวิตน้ีมีแต่ความสุขมหาศาล ออกมาประพฤติปฏิบติัก็
ยงัตอ้งทุ่มเทกนัทั้งชีวติ ทั้งเอาชีวิตเขา้แลก ตายแลว้ฟ้ืนถึง ๓ คร้ัง  

แลว้เราจะเอาการความวา่ชุบมือแลว้มาเปิบ เห็นอาหารน้ีวางอยู ่ ลา้งมือมาแลว้จะยกเปิบเขา้
ปาก แต่มนักอ็ยากจะเป็นแบบนั้นจริงๆ เพราะอะไร เพราะมนัมีธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ไดป้ระทานเอาไวแ้ลว้ กเ็หมือนอาหารท่ีเราควรจะชุบมือแลว้เปิบใส่ปาก เรายงัเปิบไม่ไดเ้ลย เป็น
ธรรมไม่ถึงความจงใจ ความมุ่งหมาย เป้าหมายของชาวพทุธได ้อนัน้ีเป็นคตินะ 

แลว้ยอ้นกลบัมาดูเรา ถามตวัเอง ถามหวัใจเรา ใหเ้รามีก าลงัใจ ใหเ้รามีไฟ ใหเ้ราอยาก
ประพฤติปฏิบติั อยา่ใหไ้ฟในหวัใจน้ีมอด ปฏิบติัแลว้ถึงวนัส้ินวา่ ครบก าหนดท่ีการนัง่ภาวนาแลว้ ก็
ใหก้  าหนดวา่จะนัง่ต่อไปเร่ือยๆๆ ใหเ้รายงัมีไฟต่อไป มีไฟในการประพฤติปฏิบติัไป จนกวา่เราจะถึง
ธงชยัของเรา ผูป้ระพฤติปฏิบติัทุกๆ คน เอวงั 
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เพิม่เตมิท้ายกณัฑ์ 

การปฏิบติัมนัตอ้งคงเส้นคงวา การเส้นคงวาหมายถึงวา่ พอปฏิบติัแลว้ไม่ไดผ้ล เพราะวา่
พระพทุธเจา้สอนไวว้า่ การปฏิบติัเสมอตน้เสมอปลาย การปฏิบติัสม ่าเสมอ ในพระไตรปิฎกวา่ การ
ปฏิบติัสม ่าเสมอตลอดเวลา การปฏิบติัสม ่าเสมอหมายถึงการปฏิบติัท่ีคงเส้นคงวา การประพฤติ
ปฏิบติัท่ีไม่ไดผ้ล เพราะการไม่คงเส้นคงวา ลุ่มๆ ดอนๆ หรือขาดช่วงขาดตอน การขาดช่วงขาดตอน
นั้น ถึงการปฏิบติันั้นถึงจะไดไ้ม่เห็นผล 

ฉะนั้น ถึงวา่การปฏิบติัตอ้งคงเส้นคงวา เขา้ไดก้บัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกไวใ้น
พระไตรปิฎกวา่ การปฏิบติัท่ีสม ่าเสมอ ในทุกขอ้ของธรรมะท่ีวา่ การประพฤติปฏิบติัสม ่าเสมอ 
สม ่าเสมอคือการคงเส้นคงวา ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง ไม่ท าใหท้ิ้งช่วงยาวนาน เพื่อจะท าใหก้ารปฏิบติั
นั้น มนัเป็นการต่อเน่ืองไปๆ การท้ิงช่วง การท่ีไม่สม ่าเสมอ หรือไม่คงเส้นคงวานั้น แลว้มนักเ็ห็นผล  

เห็นผล เหมือนกบัวา่ เราเองกแ็หง้ผาก สมาธิกแ็หง้ผาก ปัญญาไม่เกิดเลย ปัญญาไม่มี ไม่มี
เพราะเรานอนใจ เราไม่คงเส้นคงวาเอง เรานอนใจกนัเอง เราประมาทกนัเอง ความประมาทอนั
นั้นน่ะ แลว้โทษใครไม่ได ้เพราะเราเป็นคนสร้าง ผลกคื็อเราเป็นคนรับ เพราะเราไม่เช่ือ เราไม่เช่ือวา่
กิเลสมนัปัดใหไ้ม่เช่ือ ไม่เช่ือจริง ความไม่ช่ือจริง คือการไม่ปฏิบติัคงเส้นคงวา คงเส้นคงวานั้นถึง
ถกูตอ้ง 

 ความถกูตอ้ง ถกูตอ้งทั้งเป็นปฏิบติัจริงดว้ย ถกูตอ้งทั้งตามต าราท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้บอกดว้ย แลว้จะถกูตอ้งจริงๆ คือปัจจตัตงั เกิดข้ึนในหวัใจจริงๆ นั้นดว้ย ถึงเป็นความถกูตอ้ง
จริง ถกูตอ้งแน่นอน เพราะฉะนั้นถึงวา่การปฏิบติัท่ีคงเส้นคงวาถึงเป็นความส าคญั เป็นความส าคญั
ของผูท่ี้ปฏิบติั 

ความส าคญันั้นถึงไดเ้นน้ย  ้าการปฏิบติัท่ีคงเส้นคงวา คงเส้นคงวานั้น ตอ้งใหห้มด จะไดไ้ม่
เสียเน้ือ เน้ือหาสาระดว้ย เน้ือหาสาระของความเป็นจริงดว้ย เน้ือหาสาระไวเ้พื่อประโยชน์ต่อไปภาค
หนา้ดว้ย แต่ปัจจุบนัน้ีจริง ปัจจุบนัน้ีเป็นความส าเร็จ อนาคตเม่ือไหร่ๆ มนักไ็ปจากปัจจุบนั ปัจจุบนั
ลม้เหลว อนาคตกล็ม้เหลว อนาคตกเ็ป็นทุกข ์

ปัจจุบนัน้ี กิเลสแกท่ี้ปัจจุบนั อดีตอนาคตแกกิ้เลสไม่ได ้ ถา้ปัจจุบนัน้ีเรามัน่คง อนาคตตอ้ง
เป็นความมัน่คงแน่นอน อนาคตเป็นความมัน่คงดว้ย แถมยงัไดเ้ป็นปัจจตัตงัท่ีจิตนั้นประสบไดเ้สพ
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กบัธรรมท่ีเป็นขั้นเป็นตอนข้ึนไปจากความมัน่คงและปัจจุบนัอนัน้ีดว้ย ฉะนั้นถึงวา่เราเองต่างหาก
ตอ้งเป็นท่ีพึ่ง เราเองต่างหากตอ้งเป็นคนท่ีแน่นอน เป็นคนท่ี...(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


