
วิธีสูกิเลส ๑ 

วิธีสูกิเลส 
พระอาจารยสงบ มนสฺสนฺโต 
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วันคนืลวงไปๆ ชีวิตนี้สั้นลงทุกวัน  ตั้งใจเลยนะ “ธรรม”  ธรรมเทานัน้ที่จะเปนที่พึ่ง 
ไดจริงนะ    เกิดเปนคน    เกิดเปนชาวพทุธแลวไดพบพระพุทธศาสนานี้ประเสริฐที่สุด 
ประเสริฐมาก  เพราะวาอะไร  เพราะวามทีางออกไง 

คนเราเกิดมา โดยธรรมชาติตองเกิดอยูแลว  คนเราตายไปตองเกิดทัง้หมด  เวนไวแต 
พระพุทธเจาลงมากบัพระอริยสาวก  คือ  พระอรหนัตเทานั้น  พระอนาคามกี็ไปเกิดเปน 
พรหม เห็นไหม  ตายแลวตองเกิดหมด  เกิดแลวก็ตองตายหมด  เวนไวแตผูที่ปฏิบัตธิรรมถงึ 
ธรรมไง  ผูทีป่ฏิบัตธิรรมสมควรแกธรรม  มีธรรมอยูในหัวใจแลวพนออกไป 

ถึงวาเราเกิดมาเปนชาวพุทธ  แลวไดพบพระพทุธศาสนานี้ประเสรฐิที่สุด  ประเสริฐ 
มากเพราะมียาแกไขใหเราหลุดพนออกไปจากทุกขที่เปนอยูในปจจุบนันี้ได 

คนเกิดมาถึงวามีความทุกข  ทกุขเพราะการเกิด  แตมันก็ตองเปนไปอยางนี ้ ตองเกดิ 
ตองตายเพราะมีเชื้ออยูในหัวใจ  เกิดมามีเชื้ออยูในหวัใจกอ็มหนองมาตลอด  แลวก็บนกันวา 
ทุกขๆ บนกัน    คําบนนัน้แกไขไมไดไง    ความบนนั้นแคบนไปเฉยๆ  ยิ่งบนมันยิ่งใหความ 
หนักหนวงกับใจของเราตลอด  เพราะใจเราบนวาทกุข  เหมือนกับเราบนวาหนัก  ความหนัก 
นั้นก็เพิม่น้าํหนักขึ้นอีกมากเลย 

ถาเรามีกาํลงัใจ  “ความหนัก”  มันจะหนักขนาดไหน    เราก็สามารถจะแบกภาระนัน้ 
ไปได  พระพุทธเจาสอนอยางนัน้  ถึงใหมีความพยายามวิรยิะอุตสาหะ
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ในมรรค ๘  ไมใชปลอยวาง    ปลอยวางเฉยมาตลอด    ตองบุกบั่นขึน้ไป    ตองทําไง 
ทําใหสมกับความเปนจริงแลวมนัจะวางทีหลงั    วางตอเมื่อมันเปนความเปนจริง    แตเมื่อยัง 
ตองมีความวริิยะอุตสาหะอยู    ถงึตองมีกาํลงัใจบกุบั่นไป    แลวมีรองรอยแหงทางที่เราจะ 
เปนไปได  มันมีรองรอยครบูาอาจารยนําไปแลวนะ 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา กวาจะตรัสรูธรรมไดนะ  ไปศึกษากับลัทธิตางๆ ก็ 
เปนไปไมได   เขาสอนไป  เขาบอกไป  ปฏิญาณตนแลวบอกวา อนันี้เปนธรรมๆ  แตในเมื่อ 
พระพุทธเจาไปศึกษาแลว  มันไมเปนนะ  มันจะสวาง  สงบขนาดไหน  มันก็เปนความสวาง 
สงบขนาดนัน้  สวางสงบอยางที่เขาเปนกนั  แตมันไมสามารถชําระกิเลสได 

เพราะวากิเลสนีม้ันละเอียดออนมาก    ละเอยีดออนจนการเกิดการตายนี้เราไมรูเรื่อง 
นะ  เราเกิดเราตายมาพรอมกับกิเลส  เราก็ไมรู 

จนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูแลว    ถึงไดบอกจาก  “บุพเพนิวาสานุสสติ 
ญาณ”  วาไมมทีี่สิ้นสุด    คนเกิดตายมานี้ไมมีตนไมมีปลาย    ถึงวาเราเกิดมานั่งอยูบนกอง 
กระดูกของเราเอง  ดิน น้ํา ลม ไฟ พอแปรสภาพออกไปแลว 

การเกิดในภพชาติตางๆ  เห็นไหม    ตายแลวเกิดจน  กระดูก  เนื้อ  หนัง  ของเราอยูใน 
พื้นแผนดินนี้   เราก็มาเหยียบย่ําพืน้อยูบนกองกระดูกของเราเอง  เรายงัไมรูสึกตัวเลย  เราไม 
รูถาไมมีธรรมมาบอก    ไมมีพระพุทธเจาที่ตรัสรูธรรมแลววางธรรมไว    เราไมมีทางรูหรอก 
เห็นไหม 

ตอนนีถ้ารูอยางนี้เราก็รูตามตาํรา  พระพทุธเจารูขนาดนี้ไง  รูวา ตายแลวเกิด  เกิดมา 
นี่  มีภพชาติมาตลอด  แลวเราก็ตายแลวก็เกิดมาอยางนี้    เราก็ไมรู   แตเราวาปจจุบนันี้เกิดมา 
มันทกุขยากๆ เห็นไหม  ปจจุบันที่เกิดมาเปนมนุษยนี้มนัทุกขยาก 

ทุกขยากขนาดไหน    มนัแสนประเสริฐ    ประเสริฐที่ไดเกิดเปนมนุษย    พบ 
พระพุทธศาสนานี้ไง   ดูอยางเกิดเปนสัตวสิ   อยางสตัวเดรัจฉาน    เห็นไหม    เราไปเห็นสัตว
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เดรัจฉาน  เรายังกลัวสัตว  ตัวนี้เปนเสือ เปนชาง เปนอะไร  เรายังกลวัสัตวนะ  กลัววาเขาจะ 
ทํารายเรา เรากลวัไดถาเห็นวาเปนสัตว 

แตถาเห็นเปนมนุษยดวยกนัไมกลัวหรอก  แปลกไหม  มนุษยนี้เปนสัตวสังคมไง  อยู 
ดวยตัวเองไมได  ตองอาศัยหมูคณะอยู  แตมนัก็มปีญหากันไปตลอดเลย  แลวเจอมนุษยนี้ไม 
กลัว  มนัชนิชาไง  แตถาไปเจอเสือ  เจอสุนขั  เรายังกลัวได  แตไมมองมมุกลับเลยวา มนุษย 
นี้แหละหลอกกนัสุดๆ  มนุษยเรานี่หลอกกัน สังคมที่เปนไปนี้ เราทันโลกไหม 

นี่จะชักเขามาใหเห็นวา  ความใกลชิดนี้  เรามองไมเห็นไง    แลวกิเลสมนัอยูในหัวใจ 
เลย    เรายิ่งไมเห็นเขาไปใหญ  หัวใจนะมนัอยูกับความคิดมาตลอด เราไปมองแตขางนอกวา 
นากลัวนาขยะแขยง  แตเราไมมองสิ่งที่วาหลอกกนิ หลอกใช อยูในหัวใจเราตลอดเวลา  เรา 
ไมไดมองตรงนี้เลย  มองแตกม็องออกไป เห็นไหม 

ถึงวาการเกิดเปนมนุษยมันประเสริฐตรงนี้ไง  ประเสริฐตรงมีปญญา    เพราะมนุษยนี้ 
เปนสัตวประเสรฐิ    ประเสริฐกวาสัตวเดรัจฉาน    สัตวเดรัจฉานมนัอยูกันโดยสัญชาตญาณ 
เราเปนผูทีม่ีปญญาใชปญญาใครครวญไตรตรองได    แตปญญานัน้ถาเปนปญญาในทางบวก 
นะ เชน ปญญาในทางธรรม 

ถาปญญาในทางคดโกง    การบบีบี้สีไฟกันแลว  มนุษยก็ใหโทษมากกวาใครทัง้สิ้น 
มนุษยใหโทษได  โกงไดทัง้หมด    โกงคนอืน่ก็ยงัพอทนนะ  ถาโกงตัวเอง    ฟงสิ...มนุษยนี้ 
โกงตัวเอง  โกงวนัเวลาที่ลวงไปๆ นี้ไง 

วันคนืลวงไปๆ  เราก็นอนใจกนัเรื่อยไป    เรามองแตอันอืน่เปนโทษๆ    แตไมมองวา 
ตัวเองเปนโทษ  ตัวเองนี้เปนโทษแตกไ็มแสวงหาทางออก  เมื่อนั้น เมือ่นี้ เมือ่นี้ เมื่อนั้น เห็น 
ไหม  ไมเห็นวาตวัเองเปนโทษ  แตเพงโทษคนอื่นทัง้หมดเลย  เพงโทษออกไป  คนนัน้เปน 
โทษ    คนนี้เปนโทษ    แตไมมองวาหวัใจตัวเองเปนโทษ    แคการผัดวนัประกันพรุงนี้ก็เปน 
โทษ  หายใจเขา  ไมหายใจออก  รูหรือวามนัจะมชีวีิตยืนยาวไป  ใครบางมชีวีิตยืนยาวขนาด 
ไหน    ประมาทชีวิตขนาดนั้นหรือ  ถึงบอกวาถาตัวเองเปนโทษ    แตไมไดมองวาอันนี้เปน
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โทษ   นีแ่หละคือตัวโทษ  ตัวทําใหเคลื่อนไหวไป  ตัวทําใหใจเคลื่อนไป   ตวัทาํใหไมมีการ 
เริ่มตน  มันปลอยไป  มันผัดวนัประกันพรุงตลอด 

ขนาดนี้ก็เปนโทษแลว    แลวยังเอาความรอนมาใสใจของตวัอกี  กวานความรอน 
ทั้งหมด  ทุกขทั้งหมดในโลกนี้   มาแบกมาสมุไวในหัวใจ   แลวกอ็มทุกขไปตลอด  แตเวลา 
เกิดก็บอกวา  เกิดมาแลวทุกขนะ    ตีโพยตีพายกับตวัเองวาตวัเองเปนทกุขเปนรอน  แตไมได 
มองวากิเลสตางหากที่พาใหรอน  กิเลสในใจของเรามันพาใหใจรุมรอน 

นี่ไง พระพทุธเจาถึงวา กิเลสนีม้ันเปนเชื้อ  ถึงตองเอาธรรมะนี้เขาไปกดถวง  กิเลสนี้ 
เปนเชื้อโรค  เชื้อที่สุมทาํใหเราเกิดความทุกขยาก  ตองเอายาเขาไปรกัษา  “ธรรมะโอสถ” 

ธรรมะโอสถจะทาํใหหัวใจนี้รมเย็นเปนสุขขึน้มา เห็นไหม  รมเย็นเปนสุขในอัตภาพ 
ของความเปนมนุษย  รมเย็นเปนสุขจนเราพัฒนาตวัเราเองขึน้ไป  วุฒิภาวะของใจจะสงูขึ้นๆ 
สูงขึ้นจนหลุดออกไปจากวัฏฏะ  สูงขึ้นจนหลุดออกจากความเกิดและความตาย เห็นไหม 

ความเกิดและความตายที่อยูประจําหวัใจ  ถึงวา นิพพานถงึเขากับใจ  ใจเทานั้นที่เปน 
ภาชนะที่รับนิพพานได  เพราะวานพิพานนีม้ันมีอยู    มันเปนความสุขแบบประเสริฐเลอเลิศ 
เหนือโลกเหนอืสงสารทัง้หมด  แลวไปเขากับอะไรไมไดเลย ไมมีภาชนะชิ้นไหน  ไมมวีัตถุ 
ชิ้นไหน    ตูเซฟไหน   จะเก็บนิพพานไว    ไมมี    ไมมีหรอก  มีแตหัวใจทีทุ่กขๆ  ยากๆ อยูนี้ 
หัวใจทีอ่มทกุขอมหนองอยูนี้  มนัเปนเชื้อโรค  เพราะมันมีเชื้ออยูในหวัใจ เห็นไหม 

ชําระใจใหสะอาด    พอใจสะอาด  “ใจ”  นี้เปนธาตรุู    ใจนี้เปนธาตุ    แรธาตอุันหนึง่ 
แตมีความรูสกึ  มันมีชวีิต  มันถงึไปรบักับนิพพานทีเ่ปนสิ่งที่เหนือโลกได 

ถึงบอกวา  ตายแลวตองไปเกิดทั้งหมด    เกิดแลวก็ตองตายทั้งหมด    ตายเกิดจากภพ 
ชาติเฉยๆ แตหัวใจไมเคยตาย   เกิดเปนมนุษยชื่อนาย ก.  เกิดเปนเทวดาหรอืเทพอัปสร  เกิด 
เปนนรกก็เปนเปรตผี  แลวใครไปเกิด  นาย ก. เทพอัปสร หรือวาเปนเปรต  นี้คือสมมุติต้ังชื่อ 
ให  ต้ังชื่อใหหัวใจที่ไปเสวยขณะนัน้ตางหาก
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ถามนุษยนาย ก. ก็ชั่วแค ๑๐๐ ป   ไปเปนเทพอัปสรก็ชั่วแค ๑ กัปของเขา  หนึ่งชีวิต 
ของเขาจะไปดาํรงเปนเปรตก็หนึง่ชีวิตของเขา    แลวก็วนกลับมาเกิดตายๆ  อยูอยางนั้น    จิต 
ไหนเคยตาย  จติไมเคยตาย   หัวใจคนไมเคยตาย   แตมนัอมทุกขถึงเปนวัฏวน   วนไปตลอด 
วนไปตามแตวาสนาบารมทีี่สะสมมาในหัวใจนัน้ เห็นไหม 

นี่แหละถงึวาตองใหตาสวาง  ถึงตองมาทาํความอบรมหวัใจ    อบรมหัวใจใหเห็น 
คุณประโยชนของการเกิดเปนมนุษยทีไ่ดพบพระพทุธศาสนานี้  เห็นไหม    เปนประโยชน 
เปนบุญกุศลแบบมหาศาลเลย    แลวสิง่ที่ชินชาอยูในหัวใจ  ก็ผลักไสใหตัวเอง 
ผัดวนัประกันพรุงในการประพฤตปิฏิบัติอยู เห็นไหม  เห็นโทษของกิเลสในหวัใจเราหรือยัง 
เห็นโทษของการผัดวันประกนัพรุง  การไมเอาจรงิเอาจงัในการจะขวนขวายหาทางออก 

เวลาเราดูขางนอกเห็นเสือ เห็นสุนัข เรายงักลวั   เห็นมนุษยเรากไ็มกลัว  เพราะวามนั 
เปนมนุษยดวยกนั  มันเปนสัญชาตญาณใกลเคียงกนั  แตกิเลสในหวัใจที่ผลัดวนัประกันพรุง 
ที่เปนความคิดของเรา  เรายิ่งนอนเนือ่งไปกับมันเลยเห็นไหม  นอนเนือ่งในหวัใจ  เราคิดเรา 
สบาย  เราจะหาทางออก  เราจะมีความสุขไปกอน  แลวเมื่อถงึเวลาเราจะปฏิบัติ  นี่คือโทษที่ 
มองไมเห็น  โทษที่ละเอียดออนในหัวใจของเรา 

ถาเราเห็นโทษในหวัใจของเรา    แลวเราจะติเตียนใครได    มันก็ตองติเตียนตัวเราเอง 
เราเองวาเราเปนชาวพุทธมวีาสนาบารมไีดเกิดมาพบพระพุทธศาสนา    แตการขวนขวายของ 
เรา  ขวนขวายยังไง  นี้แคการขวนขวายออกนะ  การขวนขวายออกนีค้ือศรัทธา คือ ความเชื่อ 
ในธรรมะของพระพทุธเจา 

พระพุทธเจานี้เมตตาสงสารสัตวโลกมาก  เมตตาสุดสวนของหัวใจ  เพราะหวัใจของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาทุกขมากอน  เราเปนพอเปนแมของคน  เราเปนผูนําของคน 
ความทุกขในหัวใจที่เกิดขึ้นมา  เราไมตองการให ลกู หลาน ญาติ พี่ นอง หรือบาวไพร หรือ 
บริษัทบรวิารของเราตองทกุขหรอก  นี่เปนผูนาํคน เห็นไหม 

เวลาทุกขเกิดขึ้นในหัวใจก็อยากใหเขาไมทุกขเหมือนเรา    องคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจาเปนถึงกษัตริย  เปนถงึนกัรบ แลวออกรบชาํระกิเลสออกจากหวัใจไปแลวนะ  ทําไม
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จะไมสงสารลูกศิษยตถาคต  พุทธบริษัท  ๔  ที่วางไว  สงสารมาก  ถึงไมอยากใหเปนทุกข 
ขนาดนั้นไง  ถึงวาเมตตาธรรม ปญญาคุณ พุทธคุณของพระพุทธเจาอยูตรงนี้  ตรงที่เคยทุกข 
มากอน  ถึงเมตตาสงสารประทานธรรมะมาใหเรา ๕,๐๐๐ ปนะ  ใหเรามีโอกาส ๕,๐๐๐ ป 

แลวเราเกิดในกึ่งกลางพระพุทธศาสนาที่เจริญรุงเรืองอีกครั้งหนึ่ง  เห็นไหม 
พระพุทธเจาเมตตาถึงวางไว   แลวเพียงแตเราจะหงายภาชนะหรอืเปลา  ถาภาชนะเราคว่าํอยู 
แสงอะไรเขาไมไดก็มืดอยูอยางนัน้   น้ําฝนจะตกขนาดไหนก็เขาไมได    เราตองหงายภาชนะ 
ของเราขึ้นมา  เพื่อรองรับธรรมะพระพุทธเจาอันนี้ไง 

ศรัทธา  ตัวเช่ือในปญญาคุณของพระพุทธเจา  ถึงมีประโยชนกับเรามาก    มี 
ประโยชนทําใหเราไมนอนใจ    ไมนอนจม  ไมนอนอยูกับกิเลส    เปนหมูนอนอยูกับมูตรคถู 
ของมัน เห็นไหม 

เห็นหมูไหม    หมูมนันอนจมอยูกับมูตรคถูของมนันั่นนะ    แตหัวใจนอนจมอยูกับ 
กิเลสนี้ หอม..  หัวใจนอนจมอยูกับกิเลสนี้ หอมนะ  เพราะเราคิดนะ  เพราะเราพอใจ  เพราะ 
เราวาเราฉลาด 

กิเลสมันฉลาด    มันทําใหมนุษยโง    แตมนุษยวาตัวเองฉลาดไง    ฉลาดกวากิเลส 
กิเลสฉลาดตรงไหน  ฉลาดวาเราไดสบาย  สบายใน ๑๐๐ ปนี้นะ  แลวจิตที่มนัตองเวียนวาย 
ตายเกิด  มันจะไปที่ไหนตอ  มันตองถามตนเอง เห็นไหม 

ถามใจของตัววา ใจของตัวนอนจมกับมูตรคูถนี้ มนัหลงวาเปนน้าํหอมนี้ มนัฉลาด 
หรือวามนัโงกวากิเลส กิเลสคือความเคยใจของเรา กิเลสมันอยูกับใจทีม่ันนอนจมกันมานั่น 
แลวเราก็เชือ่มนัไมไดสักนิดหนึ่งเลย  แตไมมีใครเคยเห็น  ไมมีใครเคยจับกิเลสหรอืไดเห็น 
หนากิเลสเลย เพราะกิเลสมนัอยูหลังความคิด ไสเราไปขางหนาตลอด 

องคสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมา  ถึงเห็นตามความเปนจรงิ  ถงึ 
เสวยวิมุตติสุขตามความเปนจริง  ถึงไดบอกพวกเรา  “ใหฟงธรรม”  ธรรมของพระพุทธเจานี้
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ฟงธรรมในวันธัมมสัสวนะ  ใหต้ังใจ    แลวใหนอมนาํใจไปกับธรรมนัน้    ธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาที่ชาํระกิเลสไดตามความเปนจรงิ 

ธรรมะนี้เปนยารักษาโรค  ธรรมนี้เปนธรรม    ธรรมจริงๆ ธรรมของแทที่ออกมาจาก 
ใจที่บริสทุธิ์ขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาแลวจารึกไว  แลวลูกศิษยลูกหา สงฆสาวก 
ของพระพุทธเจาสืบตอศาสนามา ๒,๕๔๓ ป  อยูจนบัดนี้ แลวเรายังเกิดมา 

เราตางหากจะตองตายไปจากศานานี้กอน  พระพุทธเจาจงึวางศาสนานี้ไว ๕,๐๐๐ ป 
เรานีแ้ค ๑๐๐ ป  ชีวิตเราจะถึงไหม  เราจะเสื่อมจากศาสนาหรือศาสนาจะเสื่อมจากเรา  ฟงสิ 
...วาศาสนาจะเสื่อมอีก ๕,๐๐๐ ป  ตอนนี้ ๒๕๔๓ ปใชไหม  ก็ยังเหลืออีก ๒,๔๐๐ กวาปนะ 
แลว ๒,๔๐๐ กวาปกับชวีิตเรา ๑๐๐ ป เทียบคากัน  ใครจะตายกอนกัน  ศาสนาจะเสื่อมกอน 
ชีวิตเรา หรอื ชวีิตเราจะจากศาสนานี้ไปกอน 

ชีวิตนี้มกีารพลดัพรากเปนที่สดุ  ชีวิตนี้มกีารพลัดพรากแนนอน  !  เราไมเส่ือมจาก 
เขา  เขาก็ตองเสื่อมจากเราวันยังค่ํา  ไมมีสิง่ใดคงที่  ไมมีสิ่งใดเปนสัญญาผกูมัดวาเราจะตอง 
อยูดวยกันจนชั่วฟาดนิสลาย    ไมมี    ไมใครตายกอนก็ตองตายจากไป    แลวเราตองตายจาก 
ศาสนาไปแนนอน ๒,๔๐๐ กวาปนี้ เราตองตายไปกอนแนนอน 

แลวเราจะไปตกอยูที่ไหน    ทําบุญอธิษฐานกันใหเจอพระศรีอาริยเมตไตรย  เกิด 
มาแลวจะไดตรัสรูธรรมไปเลยไง  แลววนัเวลามนัวนไปนี้  เรานัดธุรกจิกนั    เรายังผิดพลาด 
เวลากนัเลย   ขนาดนัดกนัเจาะจงยังผิดพลาด    แลวนี้นัดนะ   นัดจะเจอพระศรอีาริยเมตไตรย 
นัดวาจะไปเกิดในตอนนัน้  จะไดตรัสรูธรรมตามไดงายดาย  มันจะผิดนัด..  มันจะผดิจังหวะ 
ที่เกิด    เพราะปจจบุันนี้เราพบแลว  ของกองอยูซึ่งๆ  หนา    ธรรมะของพระพุทธเจาวางอยู 
ตรงหนา “มรรคอริยสัจจัง” ยงัจะผัดวันไปเอาของเดมินี้แหละ 

แตใหตายไปกอนแลวไปเจอขางหนา  กิเลสมันหลอกเอาขนาดนัน้ยังวาฉลาด    นา 
คิดๆ ตั้งใจขึ้นมายอนกลบัมา
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ถามใจตัวนะ  นักปฏิบตัิใหถามใจตัว ใหเหน็โทษของกิเลส  เหน็โทษของกิเลสที่มนั 
ไสเราออกไปจากจุดยนืของการเกิดเปนมนุษยนี้ บุญที่เกิดเปนมนุษยนี้มนัมหาศาล แตกลับ 
มองขามความเปนมนุษยของเรา  มองขามหัวใจที่เกดิมาพบพระพุทธศาสนา  มองขามหัวใจ 
ที่เกิดเปนมนุษย เห็นไหม 

แลวหัวใจนี้ “มโน”  นี้เปนที่เขาไปสมัผสัศาสนา  เขาไปทาํตามความเปนจริงตวันี้ ถึง 
บอกวาเรานาจะคิด   กิเลสมันรายกาจขนาดนีน้ะ แมแตเจอธรรม   เจอหลักตามความเปนจริง 
ธรรมจรงิๆ  มันถงึจะเห็นกิเลสจริงๆ    ธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  มนัถงึจะ 
ตามกิเลสทนั  ถามันตามกิเลสทัน  มันก็นอมใหกิเลสออนตวัลง  ใหเราเชิดชูหัวใจเราใหเบิก 
บาน  ใหภาชนะนี้หงายขึ้นมาเพื่อรับธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไมเคยมาจางวาน    ไมเคยมาขอรอง    ไมเคยมาแบง 
สวนบุญสวนกุศลจากผูปฏิบัติ   จากลูกศิษยตถาคตทีเ่ปนลูกศิษยของทานนี้   เพราะวาทานได 
เต็มอิ่มเต็มฐานของใจของทานไปแลว  ถึงวางไวไง  ถึงไมไดงอ  ไมไดตองการจะไดลูกศิษย 
ลูกหา    ไมไดงอวาใครจะปฏิบัติใหเห็นตามความเปนจรงิแบบองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธ 
เจา  ไมไดงอเลย  ไมไดจางวาน 

เราตางหากอยากชําระกิเลสของเรา    เราตางหากนะ  ฟงสิ...เราตางหาก  เราทกุข 
ตางหาก    เราตองการกําจัดกิเลสของเราตางหาก    เราตองการใหใจของเราสัมผสัธรรมนัน้ 
ตางหาก  เราปฏิบตัิเราถึงได  เราจริงจังเราถงึได  ใหทันกิเลสนี้ เห็นไหม 

ถาทนักิเลสนีแ้ลว  มันถงึจะได ไมผัดวนัประกันพรุง   แลวหัวใจนี้จะเบิกบาน  หัวใจ 
ถึงจะเขากับธรรมอนันัน้ได  ถาเขาตรงนี้มนัมีหลักปก 

ถาหัวใจไมปก    หัวใจไมเชือ่    หัวใจไมยอมเปดตามความเปนจริงแลว    ธรรมที่ 
มหาศาลครอบ  สามโลกธาตุมนัใหญขนาดไหน    ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธ 
เจาครอบ สามโลกธาตุ  วัฏวนนี้ครอบทัง้หมดเลย    ใหญขนาดสามโลกธาตุ   แลวจะมาเขารู 
เข็มในหัวใจของเราเล็กๆ อยางนั้นไดอยางไร
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หัวใจเทารูเข็มนี้  ก็วา  “เมื่อนัน้  เมื่อนี”้  ไมยอมขยายปากของใจ  เพื่อจะเขาสมัผัสกับ 
ธรรม มันจะเขาไดอยางไร  ฉะนั้นถงึวาตองปกลงแลวเชื่อ  แลวขยายไอปากเล็กๆ เทารูเข็มนี้ 
ใหมันอาออก ใหมนักวางเขา ใหธรรมนั้นเขามาถงึใจเรา ธรรมนี้เปนสากล  ธรรมนี้เปนสิง่ที่ 
มีอยูในจักรวาลในสามโลกธาตุ  แตไมมีใครสามารถจะดึงเขามา  ไมมีใครสามารถจะเหนีย่ว 
เขามาในหัวใจของตัวไดเลย    เพราะหัวใจมนัครอบไว  เทารูเข็มไมยอมอา    นัน่กิเลสทัง้นัน้ 
กิเลสในใจเราตางหากมันตอตานธรรม  ธรรมไมเคยใหโทษใคร  ธรรมไมเคยใหโทษใครเลย 
ใหแตประโยชนลวนๆ  แตกิเลสในใจเรามนัปดกัน้ใจเรากันเอง 

ถาเตือนใจตัวเองได  ถึงจะวาเปนนักรบ  นักรบตองซื่อสัตยกับตวัเราเองกอน  นักรบ 
ไมซื่อกบัตัวเองจะรบแตคนอืน่  จะชนะผูอื่นทั้งหมดไมเคยชนะกิเลสของตัว  ชนะคนอื่นแต 
แพความเห็นของตัว   ใหตัวทาํใหหัวใจเรานีอ้ยูกบัที ่  ไมขยบัไปขางหนา   ตามความเปนจรงิ 
เห็นไหม 

การเกิดมาเปนมนุษยนี้มีบุญกุศลมาก  ตองมีทรัพยสมบัติ  คือ  มีสิ่งทีแ่ลกเปลี่ยนมา 
เปนมนุษยไดดวยศีล ๕  ศีล ๕ ครบสมบรูณถึงไดเปนมนุษยสมบัติ  มนุษยสมบัติเกิดขึ้นจาก 
ศีล ๕ ไมเบียดเบียนชวีิตสัตว  ไมไดลกัของใคร  ไมไดผิดคูครองของใคร  ไมไดดื่มสรุาเมรัย 
เห็นไหม  ไมโกหกมดเท็จ 

ชีวิตคนนัน้จะสัน้ถาปาณาติปาตา  ชีวิตคนนัน้เกิดมาอายุสัน้  เพราะวาไดมีการทาํลาย 
ไว    แตก็สามารถตอได  อยางที่องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวางธรรมไว  เห็นไหม  เณร 
ของพระสารีบุตรที่วาไปปลอยสัตว    เพื่อจะตอชวีิต ถาเราใหชวีิตคนอื่น   ชีวิตเราจะยาวไกล 
เราไมลกัของเขา  เราชวยสงวนรักษาสมบัติของคนอืน่  สมบัติของเราก็ไมโดนลัก 

มีศีล  ๕  นี้ถงึมาเกิดเปนมนุษยโดยสมบรูณ    ถึงวาเกิดเปนมนุษยนี้    มีคุณประโยชน 
มหาศาล  มีบุญกุศลมหาศาล  แลวเกิดพบพระพุทธศาสนาอกีตางหาก 

เราเปรียบเทียบออกไปในโลกนี้สิ    ในโลกที่เขาไมมีพุทธศาสนา  ดูสิวาในการสงัคม 
ของเขาทกุขรอนขนาดไหน  มันก็เหมือนกับหลืบๆ หนึ่ง  ในภูเขามีหลืบอยูหลืบหนึ่ง  แลวมี 
สังคม ชนในสงัคมนัน้มีความสุข  ไมคอยเบียดเบียนกัน  ก็คอืสังคมชาวพุทธเรา  ในโลกนีก้ี่
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พันลานคน    แลวสงัคมของพทุธเรามี  ๖๐  กวาลานคนในเมอืงไทย    ในเมืองนอกถอืพุทธก็ 
พุทธกนัไป  ก็ยังรบราฆาฟนกนั 

เราถึงวา  พวกเราเกิดมาเหยียบแผนดนิถูก  เราเกิดในประเทศอนัสมควร  เราเกิดใน 
พระพุทธศาสนา    แลวเรายงัมีครูบาอาจารยมาชี้นาํ    มาชี้ใหเห็นถงึกิเลสของเราวาบกพรอง 
อยางไร  แลวเรายงัผัดวนัประกนัพรุงอยู  นี้มนัตองโทษตัวเอง 

นี่แคขับไสใจใหเปดภาชนะนะ    แลวพอเริ่มตนจะลงไปทําใจใหสงบ    สงบจาก 
ความคิดเดิม  การประพฤติปฏิบัตธิรรมเห็นไหม 

“ธรรมเหนอืโลก”  ธรรมเหนอืโลกไมใชธรรมในโลก  ธรรมในโลกก็ทําบุญกุศลไป 
เราทําบุญกุศลกนั  เผื่อแผ    แผเมตตากนั  การทาํบญุกุศลนี้เปนธรรมในโลก    ทําใหเกิดชาติ 
ตอไปๆ   มีบุญกุศลพาเกิด   ถึงจะเกิดอกีก็ดีพาเกิด   บุญพาเกิด   เกิดในสวรรค    เกิดในพรหม 
พอหมดแรงขับเคลื่อนแลว  เปนของยืมก็ตองกลับมาเกิดใหม  เวียนวายตายเกิด นี่คือ “ธรรม 
ในโลก” 

แลวธรรมเหนอืโลกละ  ธรรมเหนอืโลกมันเปนของที่ประเสริฐ  มันกต็องทุมทัง้ชีวิต 
เขาไปใชไหม  เพราะชวีิตนี้เกิดมาแลวทุกข  ชีวิตนี้เกิดมาแลวแบกแตกิเลสมากับตวั  แตถาจะ 
ชําระกิเลสออกไป มันจะทาํแบบธรรมในโลกไดอยางไร 

เวลานัง่    เวลาจะเขาไปในชมุชน    ก็วาจะนั่งหนา    จะเอาแตส่ิงดีๆ    จะเห็นภาพชัด 
เวลาจะผานเขาไปกจ็ะเสียประโยชนแตนอยๆ    อยากจะนัง่หนาก็ตองมบีัตรเชิญอยางการด 
ใบใหญๆ สิ     อยากประพฤติปฏบิัติมนัก็ตองทุมทั้งชีวิตหนอยสิ   ชีวิตเราตองทุมเขาไป เห็น 
ไหม เราเอาแตตีตั๋วเด็ก  ทําแตทาํงายๆ  เวลาไปจะไปนั่งหนาเขาเลย 

การประพฤติปฏิบัติ มันก็เปนอยูในโลกเขา  ธรรมในโลกอยางนั้น   จะชุบมือเปบได 
อยางไร    ใหลอยมาเองๆ  พระพุทธเจาบอกไวแลว  “องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจาเปน 
เพียงผูชี้แนะแนวทางเทานัน้”  ชีแ้นะแนวทางนี้ประเสริฐมาก
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ในสมัยพุทธกาลทุกคนแสวงหาหมด    ทุกคนเขาสมาบัติได    กาฬเทวิลเขาสมาบัติได 
อาฬารดาบสเขาสมาบัตไิด  ทุกคนพรอมอยูเลยนะ  เหมือนกับมีเงินเต็มกระเปาเลยเพื่อรอซื้อ 
สินคา    แตไมมีสนิคาใหซื้อ    ฟงสิ...  คนเกิดในสมัยนั้นยังไมมี    แลวเราเกิดมาพบ 
พระพุทธศาสนา ในกึ่งกลางพระพุทธศาสนานี้  สินคามากมายเลยแตไมยอมซือ้ 

ชีวิตมนุษยเรานี้    เกิดมานี้ซือ้ได  นี้คอืตัวเงินทีจ่ะซือ้ธรรมมาใสใจ    ชีวิตของเรานี่ 
แหละ แลวเราไมซื้อ    เราไมขวนขวายเอาธรรมนัน้มาใสใจของตัว    แลวยงัวาฉลาดๆ อยูนะ 
กิเลสมันบงัไปทกุชัน้ๆ นะ ถงึวาเวลาประพฤติปฏบิตัิ  มันตองทุมทั้งตวั 

ถึงวาทาํใจใหสงบจากความคิดเดิม    ความคิดเดิมทีค่ิดๆ  อยูนี้  เขาเรียกวา  “โลกียะ” 
เพราะกิเลสมนัพาคิด  เห็นไหม ขนาดวากิเลสมันหลอกมาขนาดนั้น   เวลาจะประพฤตปิฏิบัติ 
ยังตองเขาไป    ไมใชวามนัหลอกแลวเราจะเชือ่มนันะ    เรารูทนัมนัแลว    เราจะตองกาํจัดมัน 
กอน  กําจัดมนั 

เรานี้เหมือนเด็กนอยๆ  เริ่มตนหัดปฏิบัติ เตาะแตะๆ เดินไง  จิตมันจะกาํหนดใหเปน 
สมาธิ   มันเหมือนเตาะแตะๆ มันยังเดินไมเปน  กิเลสนี่ โอโฮ !  อยางกับยกัษ   อยางกับมาร 
เจาวัฏจกัร เห็นไหม 

คิดทีหนึ่งนะ “เลิกดีกวา นั่งไปก็เจ็บขา” เห็นไหม  สูกันไมไดเลย  มันคนละไซสเลย 
ใหญมาก    กิเลสเจาวัฏจกัรนีใ้หญมาก    เหนือความคิดของเราทั้งหมดเลย    แลวเราเตาะแตะ 
“นั่งสมาธิหนอยนะ    วนันีจ้ะปฏบิัติ”  มันจะเอาอะไรไปสูมัน    ไมมีทางสูไดเลย    ถึงตอง 
พยายามไง  กาํหนดจิตนี้ใหลงใหได    กาํหนดอันที่วาใหญโตเปนเจาวัฏจกัรนั้น    ใหมนัสงบ 
ตัวลงได 

การทําสมาธินีถ้ึงวาทาํไดแสนยาก    งานใดๆ ในโลกนี้ทีว่า  ทุกขๆ ยากๆ ขนาดไหน 
ถามีเงินกจ็างไดหมด  ถาเปนคนที่นิสยัดี    เปนคนที่อัธยาศัยดี    มีคนที่ตกทกุขไดยากเขาก็ 
ชวยเหลอื  สิ่งของในโลกนีช้วยเหลือเจือจานกันไดทั้งนัน้  มีการไหววานกนัทาํได
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แตการปฏิบัตนิี้  ไมมีทางไหววานกันทําไดเลย  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
เมตตาสงสารสัตวโลกมหาศาล  อยากรื้อสัตวขนสัตวใหพนจากทุกขทัง้หมด  แตก็ตองใหทาํ 
เอง  เพราะหัวใจกับกิเลสมันอยูดวยกนั  กิเลสอยูใตจิตสํานกึ  อยูในกนบึง้หัวใจ  หมอผาตัด 
เปลี่ยนหัวใจ  มันก็เปลีย่นแตกอนเนื้อหองสูบเลอืดเทานัน้เอง  เขาไมไดผาลงไปเห็นกิเลสใน 
หัวใจนัน้เลย  แลวใครจะผาเขาไปได 

ฌานสมาบตัิไหนจะเพงเขาทะลุภูเขาเลากาไดขนาดไหน    มันก็ไมสามารถพุงเขาไป 
เห็นกิเลสได  นั่นองคสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจาถงึบอกวา “ผูทีม่ีทุกขๆ อยูนัน่  ผูที่มทีุกข 
ในหัวใจนั้น  ตองเปนผูปฏิบัติเอง” 

เพราะการสรางภาวนามยปญญา  ธรรมจักรเกิดขึ้นจากกระแสของใจที่สงออกมานัน้ 
หักเขาไปกนิหัวใจนัน้    หักเขาไปชาํระกิเลสในกนบึ้งหัวใจนัน้    ตองใหหัวใจที่กิเลสนี้สง 
ขับเคลื่อนออกมานัน่  กิเลสความคิดที่สงขบัเคลื่อนออกมาเปนอารมณโลก    อารมณความ 
ทุกข  ความรอน  อารมณโลภ  อารมณโกรธ  อารมณหลง    อารมณที่เราเรารอนอยูนีค้ือ 
พลังงานที่กิเลสผลักไสออกมาทั้งหมดเลย    เรากําหนดทําความสงบเขาไป    เพื่อใหอารมณที่ 
เปนความรอน  เปนโลภ เปนโกรธ เปนหลงนี้  ใหมันเบาบางลง 

ฟงสิ...เบาบางลงเทานั้น    เพราะวา  “สมาธิธรรม”  สมาธิจะเกิดไดก็ตอเมือ่สิ่งนี้เบา 
บางลง  ฟง..สิ่งที่เปนโลภ เปนโกรธ เปนหลง  หลงราคะตัณหา  ใหใจทะเยอทะยานออกไป 
ที่เปนทุกขๆ อยูนี้    ใหสงบตวัลง   ถาไมสงบตวัลงความคิดนี้เปนความคิดเดิม    เปนความคิด 
ในโลก    เปนความคิดของโลก    เปนความคิดของโลกียะ    เปนความคิดที่กิเลสพาคิดทั้งหมด 
เลย  จะทําบุญขนาดไหน  ก็กิเลสพาคิด  แบบทีว่าเมื่อกีน้ี้ผัดวันประกนัพรุง  ทําบุญก็บุญใน 
โลก  บุญของโลก    บุญของการเกิดซ้าํเกิดซาก    เรียกวาทาํใหเกิดดีขึ้นเทานั้นเอง    แตการ 
กระทาํที่พนออกจากโลก  ฟง !...พนออกจากโลก   ออกจากการเกิดการตายทีแ่สนทกุขแสน 
ยากนี้  มันตองเริ่มจากการที่วาให “เจาวฏัจักร”  ให “อวิชชา”  ให “พญามาร”  ตัวใหญๆ ที่ 
คุมหัวใจนี้    แคหลบตวัลงเทานัน้เองนะ    แคยุบยอบตัวลง  ยังไมใชการชาํระเลย    ใหเปน 
สมาธิธรรม  ใหมันยอมใหเราคิดแบบธรรมบางไง  ใหเราคิดแบบธรรมคือโลกุตตระ  คือการ 
จะพนออกไปจากกิเลส
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ถาไมอยางนั้น    มนัจะเปนความคิดของความคิดเดิมทั้งหมด      ความคิดเดิมคอื 
“อวชิชา  ปจจยา  สังขารา”  พาคิด 

อวชิชา  คอื พญามารพาคิด    เราตองคิดดวยเรา    มนัถึงคิดไมออก   มันถงึมองไมเห็น 
ชองทางที่จะออกจากโลกได    เปนไปไมได  คิดโดยที่พญามารพาคิด    แลวพญามารที่เปน 
เจาวัฏจกัรอยูในหวัใจของเรา  จะพาใหคนที่อยูในอาณัติของมนัพนออกมาจากอาณัติของมนั 
เปนไปไมได  มันเปนสิ่งที่เปนไปไมไดเลย  ถึงตองทําความสงบเขามาไง 

ถึงในการทาํความสงบ  มนัจะเตาะแตะขนาดไหน    เราก็ตองขวนขวายตองทํา  นีผู่ที่ 
ปฏิบัติธรรม  มนัเหนื่อยอยากตรงนี้ 

มันเหนื่อยยากตรงเริ่มตนนี้  การเริ่มตนนี ้เห็นไหม  นับหนึง่นีแ้สนยาก  เพราะมนัไม 
อยากจะนับ  เราตองการสิง่ใด  เรายังสะสมเงนิทองซื้อได  เพราะเรามีความเห็น  เราเห็นเปน 
รูปวัตถทุี่เราตองการ  เพชร แกว แหวน เงิน ทอง เห็นไหม  เราอยากไดวงไหน  อยากไดเสน 
ไหน  เรายังสะสมเงินไปซื้อได  แตนี่ที่วา “ธรรม”  ก็ไมเคยเหน็ มรรค ผล นิพพาน อยางไร 
ก็ไมเคยรู  มันไมเคยเหน็  มันไมเคยรู  มันไมชวนทํา 

มันไมชวนทาํหรอก  เพราะมนัไมเหน็สิง่ลอไง    ถึงวาตองเช่ือในองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสมัพุทธเจา    เช่ือในครูบาอาจารยวามันเปนสขุอยางยิง่    มันมีจรงิๆ    มันเทียบไดตรง 
ที่วามันทุกขจรงิๆ    เวลาทุกข   ทุกขจริงๆ    เวลากิเลสมันเปนเจาวัฏจักร   มันใหญโตขึน้มาใน 
หัวใจ  ไมรูจักมันนนะ  แตก็ยงัเชื่อมนัไป ใหมันขับไสไป  แตส่ิงที่มอียูนีม้ันตองบบุสลายได 
มันตองแปรสภาพได    เห็นไหม    มันถึงคูกนัตรงนี ้   ถามันมีทกุขอยู    มันก็ตองมีสิ่งทีก่ําจัด 
ทุกขไดจริงสิ 

สิ่งใดมีอยู มันก็ตองมีสิ่งที่วามนัตองแปรสภาพไป   มันตองหลุดไปได    เรามีของเรา 
อยู จะดีขนาดไหน  จะเก็บไวขนาดไหน  มันยังตองเสื่อมสภาพไปเลย  แลวสิง่นีม้ันอยูกบัใจ 
เรา    มนัถึงวามันตองดับไดไง    พอดับเชือ้ตัวนี้  เห็นไหม  เอาทุกขนี้เขาไปเทียบ    เอาความ 
ทุกขเอาทีน่อนจมเหมือนไอหมูนอนอยูบนมูตรคูถนีเ้ขาไปเทียบ
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สิ่งที่เกิดขึ้นจากมูตรคถูนีแ้หละ  มันจะสดใส  มันจะสวางไสว  มันจะเปนผูที่พนจาก 
อวชิชาได    เพราะอะไร    เพราะเชื่อในองคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา    เพราะมีตบะธรรม 
เพราะการมีมมุานะ  เพราะมีความจงใจไง  ใจของผูที่จะปฏิบัติ  ใจของผูที่พนจากทกุขนี้ตอง 
เปน  “อาชาไนย”  เราจะเลือกกนิแตสิ่งที่ดีๆ    มนัประกาศตนในสมณสารูปทีว่าเราจงใจจะ 
ออกนี้ไง  คาํวา “อาชาไนย”  นีค้ือ ตองมีความแกรงกลา  ความแกรงกลาของใจนีแ้หละ  มนั 
ถึงจะยืนได    จากที่เตาะแตะ  เห็นไหม    จากเด็กเตาะแตะ  แลวไปเจอคูตอสูทีว่าเปน  “เจาวัฏ 
จักร” 

กําหนด  “พทุโธๆ”  เขามา    ถาเราอยูในเรือนของเรา    เรากลับไปปฏิบัติ  กาํหนด 
พุทโธๆ ขึน้มา  จากเตาะแตะ เตาะแตะ ขึ้นมาเลย  กาํหนดพทุโธขึ้นมา นี้คือการสะสมใจให 
อยูกับตวั    ใจที่สงออกที่ขบัเคลื่อนไปดวยกิเลสพาคดิ  “โลภ โกรธ หลง”  ที่มนัเอาความรุม 
รอนมาเผาหวัใจนั่นละ  เปลี่ยนจากความคิดไปทางโลก   เปลี่ยนจากโลกียะที่เคยเปนอยู   คิด 
แบบเจาวัฏจักร  พญามารมันคิดอยู  เพราะมนัอยูเหนือโลก  มันอยูเหนือโลกอยูเหนือใจของ 
เรา  มันขับไสใหเราคิดอยูในอาณัติของมันตลอด  แลวก็เอาไฟมาเผาตัวเอง เห็นไหม 

บัดนี้เชื่อองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาระลึกถงึพทุโธๆ นี้  เปนชื่อขององคสมเด็จ 
พระสัมมาสมัพุทธเจา  เราจะไมเห็นตัวกจ็ริงอยู  แตเราขอนอมใหอันนั้นคอืชือ่ “พุทโธๆ”  นี้ 
ใหอยูกับใจเรา  ใหความคิดนี้มาเกาะอยูที่พุทโธ 

จากความคิดที่เจาวฏัจักรพาคิดอยูนั้น  “ใชสติ    ใชปญญา”  เหนี่ยวรั้งกลับมาคิดถึง 
พุทโธๆ      พทุโธนี้เปน  “พทุธานสุต”ิ  ระลึกนะ    ตั้งสติระลึกถึงพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา 
เห็นไหม  เหมือนไขวควาหาครู  หาอาจารย  ใหมนัมีที่ยึด 

จากเด็กเตาะแตะ  ก็ขอหาแบ็คอยูขางหลังสักหนอยหนึ่ง    ก็หาองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจานี้เปนที่พึ่ง  ทีอ่าศยั  ถึงจะไมไดสงบจริงก็ขอพึง่พาอาศัยกับองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาเปนที่พึง่ที่อาศัย
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พุทโธๆ กาํหนดเขาไป   นี่ไง  จากที่พญามาร   บังคับผลกัไสใหคิดในโลภ    ในโกรธ 
ในหลง  แลวกลับมาคิดเปนธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  แลวดงึมาๆ มารมนั 
กลัว 

กิเลสกลัวธรรมของพระพทุธเจาเทานั้น    กิเลสไมเคยกลัวสิง่ใดเลย  นี้ก็เหมือนกนั 
เรายึดมัน่แลว  เรากาํหนดพทุโธมา  แยงมา  แยงความคิดออกมาจากที่เปนโลกยีะใหมนัสงบ 
ตัวลง  สงบตัวลงใหเปนกลางกอนเห็นไหม  ถาสงบตัวลงเปนกลางจิตมันเปนกลาง  เริ่มสงบ 
ตัวลงๆ ความสงบตวัลงนี้มนักแ็ปลกประหลาดมหัศจรรยแลว  ที่ความทกุขรอนนั้นดบัไป 

ฟงสิ..สิ่งที่เปนทุกขเปนรอนอยูในหวัใจนั้น  มันจะเบาบางลง  มันจะดับไป  แลวมัน 
จะมีความสุขเกิดขึ้น  เปนความเวิง้วางไง  เวิ้งวางนะ  มันจะเบาลง  จิตสงบตัวลง  ใหมๆ  มนั 
จะเขาไปไดเลก็ๆ นอยๆ กอน    เล็กๆ นอยๆ นะ   ผอนคลายจากที่วาเกือบเปนเกือบตายนีไ่ง 
คิดจนเครียด    คิดจนหวัใจนี้ตึงเครียด   ประสาทนี่เขม็งตึงไปหมดเลย  แลวมนัผอนคลายได 
หมด 

“คนเราตัง้แตเกิดจนตาย ไมเคยดับเคร่ือง  จิตไมเคยสัมผสัสมาธธิรรมเลย 
เคร่ืองยนตมนัตดิตลอด ชีวิตนี่มันติดไปไดยังไง” 

เครื่องมนัยังมีเวลาตองดับเครื่อง  เครื่องตองซอมแซม  แตจิตนีไ้มเคย  เขา 
โรงพยาบาลเขายังตองวางยาสลบเห็นไหม  เพราะอะไร  เพราะมันไมยอมหลับ  เอายาสลบ 
วาง เวลาผาตัดกันนะ 

ผาตัดนั้นมันก็ไมไดหลับ    เครื่องกไ็มไดหยุดนะ    เพียงแตเขาเอายาสลบนัน้กดไว 
เฉยๆ แลวเราทาํความสงบลงไปๆ  จากเครื่องรอน..ตึงเครียดไปหมด  แทบจะพังแลวโครกเค 
รกๆ  แลวมนัสงบตวัลงได ดูสิ  เครื่องมันดบัเครื่องได  มันถึงเปนความสุขไง 

มันถงึเปนความสุขเกิดขึ้น    เครื่องไมเคยดับเลย  เราไดใชสมาธิธรรม  พุทโธๆ นี้เขา 
ไปดับเครื่อง   หยุดเครื่องเดินได    มันลงสมาธิ    สมาธนิี้เปนโลกุตตระ    เปนธรรม  เห็นไหม 
เปนธรรมที่ไมไดอยูในโลก อารมณโลกเปนอารมณโลก
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“สมาธิธรรม”  เห็นเงาขององคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา  จากพทุโธๆ  เห็นไหม 
พุทโธๆ จนพุทโธนัน้เริ่มจางลง เบาลง  ใจเปนพุทโธขึ้นมาเอง  ใจเปนพุทโธเองนะ  เนื้อของ 
พุทโธกับใจเปนเนือ้เดียวกนั 

จากคาํทองบนนั้นเปนเหมอืนรอยเทาของโค  แลวเราก็เดินตามรอยเทาของโคจนถงึ 
ตัวโค  รอยเทาของโคกบัคนเดิน  อันนี้กม็ี “สติ” เปนผูเหนี่ยวรัง้  ใหพุทโธๆ  ใหจิตนัน้เดิน 
ตามรอยเทาโค  เห็นไหม  แลวก็จะถึงตวัโค    ถึงตวัโคคือจิตนั้นเปนสมาธิ    โดยเนื้อของจิต 
นั้นเอง 

คําวา “พุทโธ” นั้นก็ไมใช   ความรูสึกนีม้ันเดนขึ้นมา จากการทําความสงบเขาบอยๆ 
บอยๆ  เขาอยางนี้    ทําความสงบเขาไปแลวจนจิตต้ังมั่น    จิตต้ังมั่นเพราะความสงบนี้เขาไป 
บอยครัง้มากๆ  จนจิตตั้งมั่น 

ถาความสงบครั้งแรก  มนัแคเปนความสงบ  แลวเรามคีวามสุข  เห็นไหม    เรามี 
ความสุขพรอมกับความสงบนั้น    แลวมนัทาํอะไรไดละ  มันก็ติดอยูในความสงบนั้น    กาง 
ปญญานัน้ออก  ปญญานัน้กางออกมาเปนขายของปญญาไง 

เราติดเรดารแลว  เราก็ใชเรดารออกหากาย  หาเวทนา  หาจิต  หาธรรม 

หากายนะ กายทาํไมตองไปหาอีก  ก็เรานั่งอยูกับกายนี้  ก็เพราะมนันัง่อยูกับกาย มนั 
ถึงไมเห็นกาย  หัวใจอยูในรายกายเรานีแ้หละ  แตมนัไมเคยเห็นรางกายเราเองเลย  มันมแีตตา 
เนื้อมองเห็นแขน  เห็นขา    ลกูตากไ็มเคยเห็นลกูตา    ลูกตาตองใชกระจกสองยอนกลับมามัน 
ถึงเห็นตา เห็นไหม  เห็นดวยตาเนื้อ  เวลาลูกตาเสีย แขนเสีย ตัดแขนไป  แขนเปนเราไหม 

อวัยวะในรางกายของเรา    ที่วาเปนเราอยูนี้  เวลาเราเปลี่ยนถายออกไป    มันยงัเปน 
ของเราไหม    ฟนเวลาไปถอนที่โรงพยาบาล  พอทิง้ไปแลว  ยังไมอยากเก็บเอามาเลย    มัน 
เหม็น 

ในรางกายอะไรเปนเรา  ไมมีเลย  แตเราวา “เปนเรา”  เปนเราแลวเปนแบบโงๆ ดวย 
นะ  ถาเปนเราแบบเห็นนะ  มนัจะเห็นเรา  นี่ไมเคยเห็น  ไมเคยเห็นวาเรา
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ถึงวาทาํไมถึงตอง กางขายของปญญาไง  กางขายของปญญาหากาย    หาจิต    ความ 
สงบตัวนี้  มนัสงบออกมาแลวมันเปนพลังงาน เปนสัมมาสมาธิ สมาธนิี้ทําใหจิตสงบรมเย็น 
สมาธินี้เปนตนทนุที่เราจะยกขึน้วิปสสนา 

“สมถกรรมฐาน” คือ ฐานทีต่ัง้แหงการงาน  ทําใหจตินี้สงบจากเจาวัฏจักร  จากพญา 
มารที่ครอบคลุมอยู  ใหออกมาเปนสมาธธิรรม  สมาธนิี้เปนสัมมาสมาธอิยูในมรรค ๘  ที่อยู 
ในความเห็นชอบ    ความดําริชอบ  เห็นไหม ความดํารชิอบ งานชอบ เพียรชอบ สมาธิชอบ 
สติชอบ  สติชอบควบคมุใจยกขึ้น  ยกขึ้นวิปสสนา กางขายของปญญา  ปญญานี้กางออกไป 
ใหเห็นกาย  เห็นจิต  จิตกับกายอยูดวยกัน  แตไมเคยเห็นกัน  เห็นแตพญามารมาคอยคั่นไว 

จิตของเรา  กับกายของเรา    ใหพญามารมาคัน่กลางวา  “เปนเรา  เปนเมือ่นัน้  เมื่อนี้” 
ผัดวนัประกันพรุงไง  มันไมใชเรา  มันเปนเราโดยอดีต อนาคต 

มันไมใชเราในปจจบุัน  เปนอดีต อนาคต  ใจมันคิดวาเรานะ  นาย ก. นาย ข.  จะทํา 
นั่นจะทํานี่  สัญญาผูกมดัไวในโลก  เมื่อนัน้    เมือ่นี้    เราตองไปทําตามสัญญาทีผู่กมัดไว 
ตัวเองก็ยงัไมรูเลยวาจะอยูถงึวนันั้นหรอืเปลา    ไปทําสัญญาไว  แลวตวัเองจะอยูถึงวันนั้น 
ไหม  เรายังไมรูวาเราจะตายวนัไหนเลย  แตผกูมัดไงหมด 

“เรากับเขา”  อันนี้เปนอดีต  อนาคต    ไมเคยเห็นเราเลย    พญามารมนัคัน่ตรงนี้ไวไง 
ไมเคยเห็นเรา    แตเพราะเรามีวาสนาเกิดเปนมนุษย    เกิดเปนมนุษยแลวมีกฎหมายคุมครอง 
มันถงึเปนบุคคลขึน้มา  บุคคลทีก่ฎหมายคุมครอง  บุคคลมีสทิธิตามกฎหมาย  จะทําสิง่นัน้ๆ 
“สมมุติทัง้หมด !” หลอกกนัลวนๆ หลอกใหมันจมอยูในวัฏวนนีไ้ง 

มันหลอกกนัไป ถงึเวลาจิตสงบเขาไปแลว  มันถึงกางขายของปญญาออกมาได  ขาย 
ของปญญา เรดารตัวนี้ไมเคยออกมาจากใจเลย   ขายของเรดารที่จะยกขึน้มาได   มนัอยูที่ฐาน 
ของใจ  ใจทีไ่มเขาถึงความสงบ  จะไมเคยเห็นขายของเรดารตัวนี้เลย
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พญามารมันครอบไวขนาดนั้นนะ   แลวยงัพาใหหลงใหลไดปลื้มไปกับมันตลอด แต 
ถึงเวลาที่จิตนี้สงบ    เพราะในความเชือ่  ในการเปนสัตวอาชาไนย    เชือ่ในองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจา  กําหนดพทุโธๆ จนจิตนัน้สงบเขาไป จิตสงบเขาไป 

จิตนี้เปนเอกัคคตารมณ    จตินี้เปนเอก    จตินี้เปนหนึ่ง    จตินี้เปนเอกภาพ    จิตนี้เปน 
อิสระช่ัวคราว  สิ่งที่เปนอิสระชั่วคราวนี้  ถึงตองหาครูหาอาจารย หาธรรมแทๆ 

ธรรมแทๆ จะบอกใหวา  จิตที่เปนเอกภาพนี้  อยาหลงตัวเอง  จิตที่เปนเอกภาพมันก็ 
เปนสวนหนึ่งของจกัรวาล    ในจักรวาลนี้ดวงดาวมนัก็หมนุไปตามจักรวาลนัน้    มันก็เปน 
เอกภาพของมนั  แตมนัก็ตองเหวี่ยงไปตามแรงของมัน 

สมาธิที่เปนเอกภาพนี้  ก็เกิดขึ้นมาจากเราเชื่อองคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา  แลว 
ประพฤตปิฏิบัติข้ึนมา  มันเปนเอกภาพ  มันเปนหนึง่  มันไมเปนใคร  มันเปนเอกอยูอยางนั้น 
แตมนัเสื่อมได    ถาไมกางขายของปญญาออก    มนัก็เจริญอยูขณะนัน้    แลวมันก็ตองเส่ือม 
สลายไปเปนธรรมดา 

ถึงวาจิตนี้สงบ  จิตนี้เปนเอกภาพ  จิตนี้ตองกางขายของปญญาออก  คนหากายกับจิต 
กายกับจิตทีอ่ยูดวยกนั   ที่มนัไมเคยเห็นกนัเลย  จติสงบขนาดไหนก็ไมเคยเหน็กาย   จติสงบ 
ขนาดไหนก็ไมเคยเหน็จติ 

จิตนี้เปนเอกัคคตารมณ  เปนหนึ่ง    เปนจตตุถฌาน  เปนอากาสานญัจายตนะ    เปน 
สมาบัติ  เปนรูปฌาน  อรูปฌาน ขนาดไหนก็แลวแต  มันก็ไมเห็นมัน  เพราะตัวมนัเปน 

“เจาวฏัจกัร”  สงบตัวลง  ใหมันแสดงตัว  แต  “เจาวฏัจักร”  พญามารยงัควบคุมฐาน 
บัญชาการอันนั้นไวอยู  ถึงตองยกขึ้นวิปสสนา 

การยกขึน้วิปสสนา  เห็นไหม  สมถกรรมฐาน  วิปสสนากรรมฐาน  ยกขึน้วปิสสนา 
โดยการ กางขายออกหากาย หาจิต  ถาใครหากาย หาจิตเจอ   ถึงจะเริ่มตนวิปสสนา จากการ 
เริ่มจะทาํสนธิสัญญา    การจะทาํสนธิสัญญาตองมคีูกรณีใชไหม    การทําสนธิสัญญาใดๆ  ก็
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ตาม   ตองมีคูกรณี  ถึงจะทาํสนธิสัญญากนัได   แตนี่มีเราอยูคนเดียว   จะไปยกประเทศนี้ให 
ใคร  จะไปยกภพยกชาติของเรานี้ใหใคร 

เราจะทาํลายภพ    ทําลายชาติของเราไดอยางไร    ในเมื่อเราไมมีคูกรณทีี่จะทาํ 
สนธิสัญญากัน    ยกภพ  ยกชาติ  ทาํลายภพ  ทําลายชาตอิันนี้  ถึงตองการกางขายของปญญา 
ออก  กางขายของปญญาออกหากาย หาจิต  เพื่อจะเปนคูทาํสนธิสัญญาการทําลายภพ ทาํลาย 
ชาติ  ถึงตองยกขึ้นวิปสสนา  ถาไมยกขึ้นวิปสสนา  มันไมมีคูกรณีในการทาํสนธิสัญญานั้น 

ยกขึ้นวิปสสนาดวยกายกบัใจ  ที่เราจะแสวงหากายกับจิตนี้ใหเจอ  นี่คือการแสวงหา 
กายกับจิตนั้น  ถึงวาขายของปญญา  เห็นไหม    ทําไมถึงวาเปนขายเปนเรดารของปญญา 
เพราะมนัหาไมเจอ  จิตนัน้ใส  สมาธินีแ้นน วางไปหมด  มองไมเห็นสิ่งใดๆ เลย  เราเวิ้งวาง 
ไปหมด 

เวลาจิตมันสงบตัวลงนั้น  มันก็สงบไปดวย    เพราะพญามารมันครอบคลมุอยูที่ฐาน 
ของความวางนั้น  ถึงตองหากายใหเจอ  ถาใครเคยเจอกาย  หรอืมอีํานาจวาสนา  เห็นไหม    มี 
อํานาจวาสนา  คือการสั่งสมบารมมีา    จิตดวงนัน้จะเห็นกาย  พอเห็นขึน้มาแลวก็จะหลุดมือ 
ไป  แลวกจ็ะไมเห็นอีก  เพราะอะไร  เพราะวาสนาก็ตองใชหมด  วาสนาบารมีบุญกุศลนี้เกิด 
ขึ้นมา  มันเปนบุญกุศลมาเกิดจากบุญในโลก 

บุญในโลกที่เราสะสมมานั้น    เพราะเราเกิดตายมา    เราเปนผูที่เกิดตายมาในโลกนัน้ 
สะสมบุญบารมีมา  พอมนัจับกายแลว  ถาเราไมจับแลวพิจารณา  มันจะจับแลวหายไป  แลว 
เราจะจบักายนัน้อกีไมได นี่ไง  ถึงตองกางขายของปญญาออก  ผุที่ไมไดสะสมบารมมีา  มัน 
ตองหากายและจิต  กายหรือจิตก็ได  แยกออกแลวเปน  กาย เวทนา จติ ธรรม 

กายเปนกาย  จิตเปนจติ  ธรรมเปนธรรม  เวทนาก็เกิดพรอมกับกายกับจติ  ถาเราจับ 
กาย  เวทนา จิต ธรรม คือ สติปฏฐาน ๔ นี้   มันเขากับอริยสจั ๔  มันถึงเปนธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ที่เราจะคนควาใฝหากนัไง  เห็นไหม  ทําแคจิตสงบนี้กิเลสมัน 
ก็หลอกมาจนขนาดนัน้
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แคกวาจะทาํจิตสงบได  แคกวาจะปกฐานตั้งมั่น  เขาไปยึดพื้นที่เพื่อจะยืนขึน้มา  เพื่อ 
จะวิปสสนายังทุกขยากขนาดนั้นเลย    งานเคเขามาหาพื้นฐานมันยังทุกขยากขนาดนั้น    แลว 
งานการชาํระกิเลส  การวิปสสนามันจะงายกวาการทําสมถะหรอื..  ฟงดูสิ 

การหาทนุ กับการตอสู  การถากถาง  การจะทาํสนธิสัญญา  พิจารณากาย ยกขึ้น  ถา 
เห็นกายเห็นไหม   ถาพื้นฐานของจิตสงบอยู   มันจะเห็นตามความเปนจริง   ถาจิตมนัไมสงบ 
กายนี้มนัจะจับตอง  เรดารเราจะจับกาย  แลวมนัจะหลุดไปๆ  จากเรดารนัน้ไป เรดารนี้กําลัง 
ไมพอ ขายของปญญาเรามันไมพอ  มนัจับกายนัน้ไมได 

จิตก็เหมือนกัน   จิตนี้มนัเกิดขึ้นมาจากความรูสึก เห็นไหม   เวลาจิตสงบเขาไปนี่เปน 
สมาธิ  เปนเอกัคคตารมณ 

ที่วาเปนฌาน    เปนสมาบัติ    จิตมันก็สงออกไปขางนอกหมด    มันเปนนามธรรมไง 
แลวเรากางขายออกสิ  กางขายของปญญาออก      ไอจิตทีก่ระเพื่อมออกมาเปนขายก็จรงิอยู 
เปนสมาธิ  เปนสมาบัติ  เปนอะไรกแ็ลวแต  มันมีตวัเริ่มตน  มันมีสิง่ที่ใชพลงังานขับเคลือ่น 
ออกไป 

พลังงานที่เปนฌานที่เปนสมาบัตินี้    ฌานสมาบัตินีม้ันมาจากไหน    อวกาศใหผลกับ 
ใคร  เห็นไหม   อากาศ ลมนีม้ันจะมีความสําคัญตอเมื่อคนนัน้มลีมหายใจเขาออก   อนันัน้จะ 
เปนประโยชน  คนที่ตายแลวลมหายใจ อากาศ อวกาศ จะเปนประโยชนอะไรกับคนนัน้ 

“จิต” ก็เหมือนกัน  จิตพอสงบตัวลง เห็นไหม  สงบตัวลงนะ  ขายนี้เกิดขึ้น  แลวตอง 
ยอนกลับมาหาสิ    เพราะสิ่งที่เกิดขึน้จากจิตที่มวีิญญาณอยู    จากจิตปฏิสนธิ  เปนสิ่งทีว่ามัน 
ตองขับเคลือ่นสิ่งนี้ออกมา  สิง่ที่วางๆ นีแ้หละ  สิ่งที่เห็นวาเปน “ความวาง” ที่มันขับเคลือ่น 
ออกมา  สิ่งที่เปนความรูสึกออกมา นี่คอืจิต 

ขายของปญญา    เรดารนีม้ันตองจบัตองได    เรดารจบัจิต จิตนีม้ันเปนความหวัน่ไหว 
เปนความกระเพื่อมของใจ    มันละเอียดกวากาย    กายนี้เหมอืนเครือ่งบนิรบ  เห็นไหม 
เครื่องบนิรบที่เขาออกมานัน่  มันจับไดมันจะเห็นภาพเลย  นี่การพิจารณากาย
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เรดารตองจับกายใหได   จับขาศึก เห็นไหม   จับขาศึกแลวสงบ ทาํใหมนัเห็นตัวแลว 
จับมนัมานัง่โตะ  ทําเปนคูสนธิสัญญา 

ถาจบัจิต    จิตนี้เปนอารมณ    จิตนี้เปนสิ่งเริ่มตนของทุกๆ  อยาง    จิตนี้เปนเจาวัฏจักร 
จิตนี้เปนเจาของเครือ่งบนินัน้ เห็นไหม 

เครื่องบนินัน้จะออกมาบัญชาการทาํสงครามกบัเราได    มันตองมผีูที่บงัคับบัญชา 
หรือมนัตองขออนุญาตใครมา    ใครตองสรางมันขึน้มา    บุญหรอืกรรมแตงใหเราเกิดเปน 
มนุษยนี้เห็นไหม  มีกายกับจิตนั่นสรางมา เจาวัฏจักรมันควบคมุอยูตรงนี้ 

แตถาพิจารณาจิตยอนเขาไป    ดูซิวา  เครื่องบินนั้นเปนกาย    แตไอจิตที่มนัสั่ง 
เครื่องบนินัน้ขึ้นมา   คําสัง่นี้ดูสมิันเปนรหัสนะ   มันเปนวิทยุ   มันเปนคลื่น   คําสัง่เครื่องบิน 
นั้น    เครื่องบินนั้นบินมาเปนกาย  เห็นชัดๆ  เลย    แตคําสัง่ที่สัง่เครื่องบินใหบนิไปละ 
คอมพวิเตอรที่ควบคมุที่สั่งบัญชาการมันอยูที่ไหน  นี่คือคลื่นของจิต 

ถาจบัจิตได จตินี้เปนพลงังานความคิด  จับความคิดนั้นขึ้นวิปสสนา  ขายของปญญา 
จะสามารถจบัได    จับทัง้แบบกายและจิต    จับทัง้ตัวเครื่องบนิเขามา    จับทัง้กองบัญชาการที่ 
สั่งเครื่องบนินัน้ขึน้มา   จับมานัง่โตะ    จบัมาเปนคูสนธิสัญญาที่จะตองเจรจากนั   ถาจบัไดนี่ 
คือขายของ “ปญญา” นัน้คือการเริ่มตนวิปสสนา 

การจะยกขึ้นวิปสสนาได   มันตองมีคูกรณี   ตองมีคูกรณีใครเปนฝายรกุล้าํ   สงคราม 
กายกับจิต  สงครามระกวางกิเลสกับธรรมนี้  ใครเปนคนริเริ่ม  ใครเปนคนทาํใหเกิดสงคราม 
ขึ้นมา  “ธรรม”  สิ    ธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาเปนผูริเริ่ม  องคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาเปนผูชาํระกิเลส  คือวาทาํสงครามนี้จบสิน้ แลวหลุดออกไปจากวัฏฏะ 

ถาไมมธีรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  ใครจะเห็นกิเลส    ใครจะรูจัก 
กิเลส  กิเลสคือเรา    กิเลสใหญที่สุดเหนือหัวใจของเรา    กิเลสมันครอบคลุม    มันบัญชาให 
โกรธ  ใหโลภ  ใหหลง  ใหทุกขแสนทุกข เหน็ไหม  ใหทุกขแสนทกุข  ไมมีทางเลย  ถาไมมี 
ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา  จะไมมทีางเห็นหนากิเลสเลย  แตนี้เราประพฤติ
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ปฏิบัติมาจนจิตสงบ  จนจับกิเลสได  จนจับกายและจิตที่เปนพญามารมนัควบคุมอยูนี้  มานั่ง 
โตะเพื่อจะทาํสนธิสัญญากัน  นี้คอืการเจรจาไง  คือการทําวิปสสนาไง 

กายนี้หรอืเปนเรา    จิตนี้หรอืเปนเรา    เรามันอยูทีไ่หน  เห็นไหม    พญามารมนัคั่นอยู 
ที่วาเราไมเคยเห็นสิง่นี้เลย  มันจะตื่นเตน  พอจับเขามานั่งโตะไดนะ  ความไหวไป 

ไดโนเสารอยูทีใ่จ    ไมมีใครเคยเห็นตัวมันเลย   พาเกิดพาตายมาไมรูกี่ภพกีช่าติ  แลว 
เราไปเห็นตัวมัน   แลวจับมานั่งโตะได   คนๆ นัน้ยอดนะ “อาชาไนย”  ผูนั้นไปถึงครึ่งทางที่ 
จะพนจากกิเลสไดแลวนะ  การจับไดโนเสารนี้ได  มันจะไหว    เราจะรูสกึตื่นเตน    ขนพอง 
สยองเกลา 

ขนพองสยองเกลาเพราะอะไร    เพราะวามีคูแลวไง    มีคูกรณีก็จะเริ่มมกีารเจรจา 
เกิดขึ้น  การเจรจา เห็นไหม  ผูที่ดูเครือ่งบนิ  เครื่องบินบนิมานี้  มันรุกล้าํเขามาในเขตของเรา 
หรือเปลา 

กายก็เหมือนกัน   พิจารณากายซิ   พิจารณาใหเห็นตามความเปนจริง   กายจะเห็นจาก 
ตาของใจ  ไมใชกายที่เห็นดวยลูกตา แกวตานี้  ตานี้เห็น  ลูกแกวตานี้เห็นหนัง  หนังทีว่าเปน 
สมบัติโลกทีม่าอาศัยอยูชั่วคราว 

แตการเห็นขางใน    เห็นโครงสรางของกาย    เห็นโครงสรางภพของมนุษย    เห็น 
โครงสรางของการสรางบุญกุศลมาไดเปนมนุษยนี้  แลววิปสสนาวา  โครงสรางนี้อยูไดจรงิ 
หรือ 

หัวใจของเราอยากอยูคงที่  กิเลสนี้ไมตองการใหสิ่งใดแปรสภาพไปเลย  ถาสิ่งนั้นเรา 
พอใจ  สิ่งที่ไมแปรสภาพไปเลยนี้มันเปนสิ่งใด  มันเปนไปไดไหม  มันเปนไปไมได  แตใน 
เมื่อเจาวัฏจักร  ไอตัวหลงมนัพาอยู    มนัจะพาใหกายนี้กับเราไมตาย    กายกบัเราจะอยูเปนคู 
ตลอดไป  ไมเคยตายจะอยูค้าํฟา 

แตในความเปนจริงมันไมใช   พอไมใช  นี่สนธิสัญญาเริ่มการเจรจา  การวปิสสนาดู 
กายไป  ดูกายวากายมนัจะแปรสภาพอยางไร  ดูโครงสรางของกายดวยตาใจ  ไมใชดูกายดวย
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ตาขางนอก  ดูกายดวยตาขางนอก  ยิ่งดยูิ่งกิเลสเกิด  ดูโครงสรางภายใน  เพราะจิตนี้สงบแลว 
เห็นกายนี้  พิจารณากายตามความเปนจรงิ  ถาสมาธดิีอยู  ภาพนั้นเห็นอยู  แลวแปรสภาพให 
เราดู  การแปรสภาพนี้ คือ “วิภาคะ” 

“วิภาคะ”  แยกสวนแบงสวนของกายทีม่ันแปรสภาพ  โครงสรางนี้ตองหมนุไป  มัน 
คงที่ไมได 

“ความคงที่ไมได”  นั้นคืออะไร  คือ  “ไตรลักษณ”  สิ่งที่เปนไตรลักษณ  มันแปร 
สภาพจากภายใน  จากไมมีกิเลสมาเห็นอดีต อนาคต  มันอยูในปจจุบนัธรรม  “ปจจุบันธรรม 
ปจจุบันจิต” 

“จิต” นี้ที่ไมมมีิติ  จิตนี้ที่เปนหนึง่  จิตที่เปนเอกภาพ  กับ จิตที่ ๒๔ ชั่วโมง  จิตที่คิด 
ไปในโลกภายนอกนี้เห็นไหม  “โลกียะ”  จิตคิดวาความเปนไป  เวลาเมื่อนัน้  ตายถึงวันนั้น 
ทางวิทยาศาสตรพิสูจนได  ตายไปแลวกี่ชัว่โมง  จะเนาจะเปอย  เปอยแลวจะพุพองไปขนาด 
ไหน  เซลสของมนุษยอยูไดกีช่ั่วโมง 

อันนี้เปนความคิดของพญามารมนัหลอก    มนัพาหลอก  สมมุตนิี้พาหลอกทั้งหมด 
เลย  แตขณะที่วิปสสนาอยูภายในนี้ โครงสรางของจิตไมมีมติิ  เปนปจจุบัน  เปนทุกๆ อยาง 
ที่ขณะนัน้  ในขณะจิตที่พิจารณาอยู “พลกิ !”  ในขณะจิตที่พิจารณาอยู  ถาเห็นตามความเปน 
จริง    ความพลิก    ความแปรไป    เพราะเห็นความเปนไตรลักษณ    มันปลอย..  ปลอยกาย 
ออกไป 

จิตเปนจิต  กายเปนกาย  ชัว่คราว  การปลอยนี้มนัจะปลอยชั่วคราวกอน  เพราะอะไร 
เพราะแกนของกิเลส  กิเลสนี้เหนืออาํนาจมาก  พอมนัแพนี้  มันก็หลบไง  เราอยาชะลาใจนะ 
วาธรรมนีจ้ะชนะไดในทีเดียว 

การตอสูกับกิเลส    กิเลสมันจะพาหลอกพาลอ    ขนาดการประพฤติปฏิบัติ    ทําความ 
สงบ   มันยังพาหลงใหลไดปลื้มไปขนาดนั้น แลวเรายังอุตสาหกระเสือกกระสนเขามา   ดวย
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ความจงใจของเราเขามา    พอจงใจเขามาแลว    ยกขึ้นขณะวิปสสนา    กําลังนัง่เจรจาใน 
สนธิสัญญากันอยู  เราไปพลาดทา  แพการเจรจา  เราจะเสียใจไหม 

การจับคูกรณีมานัง่โตะได  การเจรจาอยู  ถาเจรจายงัไมสาํเร็จเราจะลมโตะเพื่ออะไร 
อยาใหกิเลสมนัหลอกใหลมโตะนั้นนะ    ฉะนัน้วปิสสนา    ถาปลอยแลวมันยงัไมไดทาํ 
สนธิสัญญากัน    มนัยังไมเปนเรื่องจบสิน้    มันยังไมใชเรื่องจบสิ้นอยู    พิจารณากายซ้าํอีกตัง้ 
โตะขึ้นมาใหได  พิจารณาซ้าํเขาไป  ซ้ําเขาไป 

การเจรจาจนเขาไมมีขอตอรอง  พิจารณากายจนแปรกสภาพ    เปนไตรลกัษณ  เห็น 
ตามความเปนจริง 

“ปลอย”  ปลอยนี้กิเลสยังเกาะเนื่องกนัอยู   มันยังมชีองทางทีม่ันจะหลบออกได เห็น 
ไหม  วิปสสนา.. วิปสสนาซ้ําๆๆ จนกิเลสขาด  กายนี้แยกออกไป  “กายเปนกาย  จติเปนจติ 
ทุกขเปนทกุข” แยกออกจากกันหมดเลย 

สนธิสัญญานั้นตกลงกันเรียบรอย  สนธิสัญญานั้นทาํได   ถาทาํไดแลว   สงครามกาย 
กับจิตไง  มันกผ็านไปขัน้ตอนหนึง่    ขั้นตอนทีว่า    เราก็เปนผูที่วา  ยนืไดตามความเปนจริง 
เปนลูกศิษยตถาคต  อยางที่วา  “อัญญาโกณฑัญญะรูแลวหนอ”  เห็นไหม   พระอัญญาโกณ 
ฑัญญะรูธรรมนะ 

“สิ่งใดสิ่งหนึง่เกิดขึน้เปนธรรมดา   สิ่งนั้นตองดับเปนธรรมดา”  การวาธรรมดา คือ 
ธรรมดาในความเห็นจรงิ  ไมใชธรรมดาในการเห็นวา  เราเปนธรรมดา    เราไปคาดหมาย 
ออกไปเปนธรรมดา 

การวิปสสนาทางจิตก็เหมือนกนั  วปิสสนาจิต เห็นไหม  กายเปนกาย  กายอยูที่ไหน 
กายจะขับเคลือ่นเองไดไหม  ไมมทีาง เพราะจิตนี้ไปของ  ขันธ ๕ นี้เปนเรา  เราเปนขันธ ๕ 
จิตนี้เปนเรา  เราเปนจิต ทุกขถึงไดเกิดขึ้น   ความคิดที่ขับเคลื่อนไป  บังคับบัญชาการกายอยู 
นี่ไง
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ความคิดที่เราคิดกนัไปนี่   ความคิดอันนี้มนัก็หมุนไป  ถาเราพิจารณาจิต  จบัคลื่นคือ 
ความคิดทีอ่อกไป    คลืน่ความคิดบังคบัเครื่องบินนั้น  คลืน่ความคิดที่บงัคับกายใหทําตาม 
อํานาจของมนั  คลื่นความคิดนี้เปนอะไร    เปนขันธ  สัญญาคือความจาํไดหมายรู    ความคิด 
ความปรุง  ความแตงเห็นไหม  วิญญาณรับรูไป  เวทนาคอืกาํลังขับเคลื่อน  พอใจไมพอใจ 

เวทนาไง    สุขก็บอกวาดีจะไดเหนีย่วไวนานๆ  ถาทุกขก็พยายามผลกัไสออก 
วิญญาณรับรูไปเรื่อย นี้ไง นี่คอืคลืน่บังคับกายไป   วิปสสนาก็ตองใชจิตเขามาจับ   เห็นไหม 
เอาจติแกจิต  เอาความเห็นแกความเห็น  เอาสิ่งทีว่าเปนโลก  โกรธ  หลง  ความทุกขรอนเรา 
รอนนั้น  ใหมนัสงบเย็นลง  แลวเอาความสงบเย็นลงนั้นชําระลางมัน 

ตองเอาความสงบเย็นชาํระลางสิ่งที่วาซอนเรนอยูในความสงบเย็นนัน้   ตองเอาความ 
วางชาํระลางความวาง    ใหวางตามความเปนจริงจากการชาํระลางนัน้    ความวางที่เกิดจาก 
สมาธิ    เกิดขึ้นไดเพราะวาสมาธนิี้   จิตนี้มันวางได    จิตนี้เปนนามธรรม   จิตนี้กดได   หินทับ 
หญาเปนไปได 

ความวางนี้เกิดขึ้นจากที่วาไมไดปฏิบัติ    เรานั่งอยูเฉยๆ  มันก็วาง    ทุกขไปจนสุดส้ิน 
ของความทุกข   คือ ความปลอยวาง  สุดสิ้นจุดของคนคือตายเห็นไหม  สิ้นสุดของชวีิตนี้คอื 
การดบัขันธ สิ้นสุดของความทุกขแลวมนัปลอย 

“ปลอย”  ถาปลอยดี    ก็เปนดี    ปลอยไมดีก็เขาโรงพยาบาลไปเลย    ปลอยจนบาไป 
เพราะความเครียด    ความกดดัน นั่นมนัก็เปนธรรมชาติของมันอยูแลว  สิ้นสุดของความคิด 
ตองเปนอยางนัน้  มันถงึเปนความวาง  ความวางอนันั้นมันเปนไปโดยธรรมชาติ  มนัตองเอา 
ความวางนั้น    สงบเยน็อนันัน้    วิปสสนาขนัธ  ๕  วิปสสนาคลืน่ความคิดทีม่ันปรุงใหเดือน 
รอนอยูในความวางนัน้   คลื่นความคิดที่วางๆ   อยูในความวางนัน้   วิปสสนาไอสิ่งตวันัน้นะ 
สิ่งนั้นมันขับเคลื่อนออกมาเปนอารมณเปนคลื่น  เปนตัวควบคุมใจ 

“ใจ”  นี้บังคับกาย เห็นไหม  กายเปนบาว   ใจเปนนาย  ใจนีบ้ังคับกาย  ผลักไสกาย 
ออกไปตลอด  คลื่นความคิดอันนี้มนับังคบัเครื่องบนิใหบินไปทาํลายเขา  มันบงัคับใหหัวใจ
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นี้ทุกขรอน    แลวใหกายนี้ขับเคลื่อนไปเปนเลือดแดงเต็มหนา  เห็นไหม    นั่นละพิจารณาเขา 
มาๆ ดวยสมาธธิรรม สมาธทิี่คงที่ 

วิปสสนาจนขึ้น  ขันธเปนขันธ    เราเปนเรา    สัญญาเปนสญัญา    สังขารเปนสงัขาร 
แยกออก ! เห็นตามความเปนจริง ออ! คลื่นนี้  มันมีรหัสเขามา  แยกรหัสกับแยกคลืน่ออกไป 
เห็นสภาวะตามความเปนจริง ปลอย... ปลอยเหมือนกัน  นี้คือการทําสนธิสัญญาทางจิตไง 

ทําสนธิสัญญาทางกายก็ได    ทางจิตก็ได  เพราะพระพุทธเจาสอน  กาย  เวทนา  จติ 
ธรรม 

พอธรรมสงูขึ้น    สงครามจะดับไดตั้งแตยงัไมเกิดสงคราม    เพราะตกลงกันไดกอน 
ไมตองใหกายขับเคลือ่นออกมา นี้คอืการชนะศึกโดยไมตองรบ    ชนะประเสรฐิ    ชนะโดยที่ 
กองทพัไมไดขับเคลื่อนออกไป    ชนะอยางนี้ประเสริฐ    ประเสริฐที่ไหน    ประเสริฐที่นัง่อยู 
เฉยๆ ก็ชนะไง  นั่งอยูเชือ่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา 

กําหนด  “พทุโธๆ”  จนเปนสมาธิ    จนยกขึน้วปิสสนา    จนชาํระกิเลสออกทั้งหมด 
สงครามเกิดโดยที่ไมตองรบ  ชนะโดยที่ยังไมตองขบัเคลื่อนออกไปเลย  คนนั้นประเสรฐิสุด 
คนนัน้เปนลูกศิษยขององคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา 
ถึงไดวาเปนยอดไง    เปนที่พึง่ของเราจริง    เปนที่พึ่งของชาวพุทธจรงิ    ชาวพุทธถึงได 
ประพฤตปิฏิบัติตามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา 

ประพฤตปิฏิบัติใหรูจริง   ตามจรงิ อยางทีว่าองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกไว 
เห็นไหม “เราเปนผูช้ีทางเทานั้น”  เพราะวากิเลสมนัอยูในหัวใจของเรา  มันอยูในกนบึ้งของ 
เรา  เราตองใช “พลังงาน” ของใจเรานั้นทาํความสงบ แลวตองเขาไปทาํลายเอง 

หมอผาตัดเปลี่ยนหัวใจ  ก็เปลี่ยนกอนเนื้อ เห็นไหม 

“ธรรมะ”  เทานั้นทาํลายกิเลสได  ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจานั้น คือ 
“ธรรมมาวธุ”  อาวธุที่ประเสริฐเลิศโลก    ทาํลายใหดวงใจนี้พนออกไปจากโลกได  เห็นไหม 
มีดผาตัด  ธรรมมาวธุของพระพุทธเจานี้ประเสรฐิสุด    แลวเราพยายามสรางขึ้นมาจาก
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กระแสใจของเราที่พยายามประพฤติปฏิบัตนิี้    มันจะไปไหน    มันจะหลุดมือจากเราไปได 
อยางไร 

ถึงวา  เราเกิดเปนมนุษย  เราอยาปลอยใหโอกาสนีห้ลุดจากมือเราไป  โอกาสที่เราจะ 
ชําระกิเลสได   มีผูช้ีนําอยู   วาสนาบารมี ครบเต็มเปยมลนแกวเลย ลนโอง ลนไห  อยาวาแต 
บารมีไมมีเลย    ลนจนไมรูจะทาํอยางไรนัน่  เลยไมทํา  ก็เลยจะหมดอาํนาจวาสนาไป    ไป 
ขางหนาจนหมดอํานาจวาสนาไป 

เกิดมานีพ้บพระพุทธศาสนา    พบแลว    แลวไดปฏบิัติดวย  แตใหจริงจงัไง  อยาให 
กิเลสมันหลอก  กิเลสมนัหลอกนะ  ผลัดไปเรื่อย  ผลัดไปจนเนา  ผลัดไปจนไมมโีอกาสไง 

ฉะนัน้ ตอนนี้มนัยงัไมเนา  ตลาดยงัไมวาย  เรายังมีเลือดลมดีอยู  เรายังมีความรูสึกดี 
อยู  มีความรูสึกดีในการประพฤติปฏิบัตนิี่แหละ !  นี่แหละที่เรียกวา “ตลาดยังไมวาย”  เอวัง


