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เวลาเราปฏิบติักนั เราอยากไดธ้รรมเขา้สู่หวัใจทุกๆ คน อยากรับ ไดธ้รรมเขา้สู่หวัใจ แลว้ก็
พยายามขวนขวายการประพฤติปฏิบติั เกิดมาเป็นชาวพทุธ จะนอ้ยเน้ือต ่าใจวา่ท าไมเกิดมาแลว้มนั
ทุกขก์นัๆ จนวา่เป็นทุกขน้ี์เป็นอริยสจั ทุกขน้ี์เป็นอริยสจั ทุกขน้ี์เป็นความจริง แลว้พอมาเจอเขา้ก็
นอ้ยเน้ือต ่าใจ แต่เวลาจะเอาธรรมเขา้มาเพื่อก าจดัทุกข ์ก าจดัทุกขใ์หอ้อกจากหวัใจนะ ใหห้วัใจได้
ด่ืมกินธรรมของพระพทุธเจา้ 

เพราะสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แสวงหาโมกขธรรมสร้างสมบารมีมา ปรารถนาเป็น
พทุธภูมิมาก่อน สร้างสมบารมีมาจนตรัสรู้ธรรม ธรรมอนัน้ีประเสริฐสุด ธรรมอนัน้ีธรรมแท้ๆ  
ขององคส์มัมาสัมพทุธเจา้ช่ือพระธรรม พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ธรรมอนัน้ีจะก าจดัทุกข ์
ทุกขไ์ดจ้ริง 

ทุกขท่ี์วา่อยูใ่นหวัใจท่ีเราเกิดมาประสบน้ีไง มนัเป็นตามหลกัความจริงอยูแ่ลว้ เราจะ
ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยเร่ืองของการเกิดน่ี การเกิดมาเป็นคนปฏิเสธไม่ไดเ้ลย แลว้ปฏิเสธไม่ได ้ ปฏิเสธ
ไม่ไดเ้ปล่านะ การเกิดเป็นคนน่ีกลบัเป็นสมบติัอนัเลิศ อนัประเสริฐมากเลย ถา้ไม่ไดเ้กิดเป็นคน 
เราตอ้งเกิดเป็นสตัวช์นิดใดชนิดหน่ึง เกิดเป็นสตัวใ์นวฏัวน เห็นไหม เป็นสตัวเ์ทวดา จะเป็นสตัว ์
สตัวม์นุษย ์ จะเป็นสตัว ์ สตัวเ์ดรัจฉาน จะเป็นเปรต เป็นผ ี สัตวท์ั้งนั้น หมู่สตัวไ์ง สตัวคื์อความ
เกาะขอ้งเก่ียว สตัตะ สตัตะคือสตัว ์ สตัวห์มุนเป็นวฏัวน ตอ้งเกิดแน่นอนเพราะในเม่ือยงัมีหวัใจ
อยู ่หวัใจตวัท่ีพาเกิด พาเกิดน่ี มนัตอ้งเป็นไปโดยตามธรรมชาติของมนั 
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แต่ในเม่ือเราเกิดเป็นมนุษย ์มนัถึงวา่เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามาก ส่ิงท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดเลย เพราะ
เป็นอิสระ มนัท าทั้งความดีและความชัว่ได ้ แลว้เราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาท่ี
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แสวงหามา ขนาดสร้างบารมีเป็นพระพทุธเจา้นะ ยงัอุตส่าห์
ขวนขวายมา ก าจดัทุกขไ์ดจ้ริง เสวยวมุิตติสุขในหวัใจอนันั้น แลว้เรามาเป็นสาวกขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ จะแสวงหาธรรมมาเพื่อก าจดัทุกข ์เราจะเป็นคนอ่อนแอไดอ้ยา่งไรล่ะ 

เวลาเป้าหมายน่ี เป้าหมายจะก าจดัทุกขอ์อกจากใจนะ แต่เวลาประพฤติปฏิบติัมนัปฏิบติั
เป็นเร่ืองของโลกๆ เป็นเร่ืองของทุกข ์ เอาทุกขม์าชนกบัทุกข ์ มนัไม่ใช่เอาธรรมมาชนกบัทุกขน่ี์ 
ธรรมน้ีเป็นสจัจะ เป็นความจริง ธรรม กิริยาของธรรม ธรรมคือหวัใจองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้นัน่สมัผสัจริงก่อน อนันั้นธรรมในหวัใจองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้แลว้เอากิริยา
ของธรรมมาสอนสาวกนะ ตั้งแต่ อริยสาวกต่างๆ ออกมานั้นกเ็อากิริยาของธรรมนัน่แสดงออก 
แลว้ แลว้อริยสาวกตั้งแต่พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ พระอานนท ์ พระอุบาลีต่างๆ น้ีกไ็ด้
เขา้ถึงธรรมอนันั้น เขา้ไปสมัผสัธรรมไดจ้ริงอนันั้น ถึงวา่ธรรมในหวัใจขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เรียกวา่พระธรรม 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์แลว้เราเวลาตั้งเป้าหมาย เราตั้งเป้าหมายเอาถึงขนาดนั้น แต่
ในการประพฤติปฏิบติัน้ี ประพฤติปฏิบติัแบบโลกๆ “แบบโลกๆ” โลกๆ น่ีเป็นอยูท่ี่ของสตัตะ 
สตัวผ์ูข้อ้งอยู ่เรากอ็ยูใ่นโลกท่ีสตัตะท่ีขอ้งอยูน่ี่ แลว้เราจะออกจากโลก การออกจากโลกถึงจะตอ้ง
ปฏิบติัไม่เหมือนโลกเขาไง การปฏิบติัไม่เหมือนโลกเขาถึงจะตอ้งไดม้าแสวงหาความจริงท่ีจะมา
ใส่หวัใจของตวัไง ฉะนั้น การประพฤติปฏิบติัธรรมมนัตอ้งเดด็เด่ียว 

เพราะทุกขน้ี์มนัเป็นอริยสจั ทุกขน้ี์เป็นความจริง แต่เราเอาของปลอมไปจบัทุกข ์ เห็นไหม 
เอาของปลอม คือความปฏิบติัปลอมๆ ความประพฤติปฏิบติัปฏิบติักค็ร่ึงๆ กลางๆ ไง สุกๆ ดิบๆ 
อยากจะใหม้นัเป็นไปตามความปรารถนา มนัถึงไม่เป็นตามความเป็นจริง เพราะเราท าไดไ้ม่จริง
อยา่งท่ีเวลาทุกขม์นัเกิดข้ึนจากหวัใจท่ีมนัเป็นความจริงอนันั้น ฉะนั้น สจัจะเป็นความจริง ทุกขน้ี์
เป็นอริยสจั เรากต็อ้งเอาสจัจะของเรา สจัจะอนัประเสริฐของเราท่ีตั้งข้ึนมาเขา้ไปประหตัประหาร
กบัมนัสิ 

ท าไมองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ผา่นไปไดล่้ะ ท าไมพระอริยสาวกต่างๆ ผา่นไปได้
ล่ะ ผา่นออกไปจากทุกขน่ี์ ทุกขท่ี์อยูใ่นหวัใจของเราน่ี คิดด ูเวลาทุกขข้ึ์นมา เราทุกขแ์สนทุกข ์แต่
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เวลาท่ีมนัหมดออกไป คิดดูวา่ทุกขท์ั้งหมดออกไป ออกไปจากใจทั้งหมดเลยนะ แลว้มนัจะสุข
ขนาดไหน สุขขนาดไหน ฟังสิ! สุขจนเสวยวิมุตติสุขตามองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ให้
ธรรม ถึงวา่เป็นธรรมทายาท 

พระพทุธเจา้วางธรรมไว ้ เราอยากจะเป็นทายาทของพระพทุธเจา้ เป็นทายาทโดยธรรม 
เป็นทายาทโดยธรรม ธรรมตามความเป็นจริง เรากต็อ้งเอาความวิริยอุตสาหะท่ีเป็นธรรมจริงของ
เราเขา้ไปใหถึ้งกบัเป็น...เขา้ไปถึงหลกัความจริงเหมือนกนัสิ ส่ิงท่ีจะเขา้ไปถึงหลกัความจริง
เหมือนกนั มนัตอ้งสมคุณค่าเสมอกนั มนัถึงจะเป็นธรรมอนันั้นได ้

ทีน้ีการประพฤติปฏิบติัของเรามนัไม่สมกบัท่ีจะมีคุณค่าขนาดนั้นน่ะ มนัตอ้งยอ้นกลบัมา
โทษเรา นกัปฏิบติัทั้งหลาย นกัประพฤติปฏิบติัท่ีจะพน้จากทุกขน่ี์ มนัจะขวนขวายขนาดไหนมนั
ถึงจะเป็นตามความเป็นจริงท่ีสมกบัคุณค่าของธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ธรรม
อนัท่ีวา่ทุกขอ์อกจากใจทั้งหมด 

ทุกขแ์สนทุกขก์ว็า่ทุกข ์แต่ทุกขท่ี์วา่มนัทุกขแ์ลว้มนัมีส่ิงระบายออก เห็นไหม ทางโลกมนั
มีส่ิงระบายออก มนักเ็ป็นไป เวลามนัคนเราถึงจุด มนัไม่ใช่ทุกขม์ากขนาดท่ีวา่มนัทุกขม์หาศาลนะ 
เพียงแต่ใจเบ่ือหน่าย กคิ็ดท าลายตวัเอง เห็นไหม ทุกขท่ี์วา่ละเอียดอ่อน ทุกขท่ี์ไม่มีสติสมัปชญัญะ
ยบัย ั้งน่ีอนัตรายมากนะ ไม่ใช่วา่ทุกขจ์นวา่เราแบกหามจนเหน่ือยอ่อน ทุกขจ์นเราแสวงหาจนเรา
ทุกขย์าก แค่อยูเ่ฉยๆ น่ี แต่ความเบ่ือหน่ายเกิดข้ึน นัน่คือกิเลส 

ฟังสิ! ค  าวา่ “กิเลส” มนัน่าขยะแขยงขนาดไหน มนัท าใหเ้ราเกิดข้ึนมา แลว้มนักจ็ะใหเ้รา
ท าลายตวัเองอีก ทั้งๆ ท่ีมนัพาเราเกิดข้ึนมานัน่น่ะ มนัพาเราเกิด เพราะมีกิเลสอยู ่กิเลสน้ีเป็นเคร่ือง
ท าใหค้นน้ีเกิด ท าใหจิ้ตน้ีตอ้งตายตอ้งเกิดไป การเกิดและการตายน้ีเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุดของจิต
ของใจท่ีตอ้งแสวงหาท่ีเกิดไปเร่ือยๆ น่ีเพราะมนัมีกิเลสตวัพาใหเ้กิดอยู ่มนัถึงตอ้งเกิด 

แต่เกิดข้ึนมาแลว้มนัอยูใ่นหวัใจมนักย็งัจะท าใหเ้ราท าลายตวัเราเองอีก เพราะท าลายตวัเอง
แลว้เราตอ้งอยูใ่นอ านาจของมนัไปเร่ือยๆ น่ีกิเลสในหวัใจเราน่ีมนัตอ้งมองดว้ยไง มองวา่ ไอท่ี้วา่
มนัท าใหเ้ราทุกข์ๆ  อยูน่ี่มนัเป็นเพราะมนัเป็นกิเลสตวัน้ี องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นผูท่ี้
ผา่นพน้ชนะกิเลสไปทั้งหมด ไดช้ี้ไวไ้งวา่ ส่ิงท่ีขดัขอ้งหมองใจ ส่ิงท่ีขวางใจอยู ่ ส่ิงท่ีการประพฤติ
ปฏิบติัเราไม่เห็นเป็นประโยชน์ เป็นคุณประโยชน์พอสมควร เพราะไอกิ้เลสตวัน้ีไง กิเลสคือความ
นอนอยูใ่นหวัใจน่ี กิเลสคือการมกัความสะดวกสบาย มกัอยากใหเ้ป็นความสมปรารถนา 
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มกัมากอยากใหญ่ ความมกัมาก ความมกัออกไป ความตณัหาทะยานอยาก ตณัหาน่ีคือ
กิเลส ๓ ตณัหา วิภวตณัหา ความประสบส่ิงท่ีไม่พอใจมนักไ็ม่ตอ้งการอยากใหมี้ มนัผลกัไส ความ
ผลกัไสนั้นยิง่จะรุนแรงข้ึนมา เพราะยิง่ผลกัไส คุณค่าของใจ กิเลสตอ้งอยูใ่นหวัใจ มนัคิดวา่จะ
ผลกัไสส่ิงนั้นออกไปใหพ้น้จากความล าบากของกิเลส 

ความคิดวา่จะผลกัไสออกไป แต่มนัจะมีแรงโถมเขา้มาเป็น ๒ เท่า ๓ เท่า เพราะถา้เราไม่
ผลกัไสมนักเ็กิดดบัโดยธรรมชาติของมนั แต่เพราะความผลกัไสอนันั้นมนัท าใหส่ิ้งท่ีเราจะผลกั
ไสนั้นเด่น เด่นแลว้โถมเขา้มาใส่หวัใจเราจนเรารับไม่ไหว เห็นไหม เพราะอะไร เพราะเราอยาก
ใหม้นัไม่มี อยากใหม้นัไม่เป็นไปตามท่ีมนัเป็นไปตามความเป็นจริง มนัถึงโถมเขา้หาเราถึง ๒ เท่า 
๓ เท่า อนันั้นเพราะกิเลสมนัโง่ 

กิเลสนะ มนัวา่มนัฉลาด มนัหลอกเราไง แลว้มนัท าใหเ้ราผลกัไสออกไป แลว้ส่ิงนั้น
สะทอ้นกลบัมาเป็นบวก ๒ เป็นแรงบวกเขา้มาหาหวัใจของตวั แลว้ใครมนัฉลาดหรือใครมนัโง่ล่ะ 
กิเลสมนัท าของท่ีวา่เกิดมีตามความเป็นจริงใหมี้แรงบวกเขา้มาทบัถมใจเป็น ๒ เท่า เรากย็งัไม่รู้วา่
อนัน้ีเป็นกิเลส 

กโ็ทษวา่ “การประพฤติปฏิบติั อยากประพฤติปฏิบติั องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ครู
บาอาจารยก์บ็อกวา่ธรรมเหนือโลก ธรรมเหนือโลก ประพฤติปฏิบติัธรรมแลว้จะชนะเหนือโลก 
ท าแลว้ท าไมมนัทุกขข์นาดน้ีล่ะ ของเดิมมนักมี็ความทุกขส์ะสมอยูใ่นหวัใจอยูแ่ลว้ ท าไมตอ้งท า
ใหม้นัทุกขเ์ขา้ไปอีก” 

ตอ้งท า! ตอ้งท า! เพราะมนัมีทางน้ีทางเดียว ทางท่ีจะพน้ออกไปจากทุกขต์ามความเป็นจริง 
ทางอ่ืนไม่มี ทางอ่ืนไม่มี องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ พทุธวิสยั รู้แจง้โลก ทั้งโลกนอก โลก
ใน มองทั้งหมดแลว้มนัไม่มีทางไป มนัมีทางจะช าระกิเลสไดท้างน้ีทางเดียวไง ทางท่ีวา่เอาจิตแก้
จิต มรรคอริยสจัจงัเกิดข้ึนจากการท่ีเราแสวงหา เราสร้างสมข้ึนมา แลว้เขา้ไปช าระไอจิ้ตใตส้ านึก
ในหวัใจของเราเท่านั้นน่ะ 

มนัถึงเป็นเร่ืองท่ีวา่ มนัเกือบจะเป็นเร่ืองสุดวิสยัของการกระท าเลยล่ะ จนถึงกบัทอดหวัใจ
วา่ใครหนอมนัจะรู้ไดข้นาดนั้น ใครหนอจะรู้ได ้วิชาเทคโนโลยขีององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ท่ีช าระกิเลสน้ี มนัไม่มีใครรู้ ขนาดองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปรารถนาเป็นพทุธภูมิ 
ปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ยงัแสวงหามาดว้ยทุ่มทั้งชีวิตเขา้แลกมา ธรรมอนัน้ี
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ทุ่มชีวิตเขา้แลกมา ผูท่ี้มีปัญญาปรารถนาพทุธภูมิ ปรารถนาสร้างสมบารมีมาขนาดนั้นยงัสลบถึง 
๓ หน สลบ ไม่สลบ 

ค าวา่ “สลบ” น้ีถา้ทางวงการแพทยเ์ขาบอกเหมือนกบัตายฟ้ืนนัน่น่ะ ตายฟ้ืนถึง ๓ คร้ัง กวา่
จะไดค้วามจริงเอามาช าระกิเลสใหห้ลุดออกไปจากใจองคน์ั้น แลว้พอจะมาสอนพวกเรา พยายาม
จะหาทางออกใหล้กูศิษยข์องตถาคต ใหพ้วกลกูหลาน สุดทา้ยภายหลงัใหมี้ช่องทางเดิน มองหา
แลว้มนัไม่มี จนทอ้ใจไม่อยากจะสอน เพราะวา่มนัจะเป็นสุดวิสยั เพราะมนัเป็นเหนือโลก เหนือ
สงสาร เหนือทุกๆ อยา่งเลย 

แต่ใจของเราอยูใ่ตโ้ลก ใตส้งสาร ใตก้ารครอบง าของ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวชิชาท่ี
ควบคุมใจเราอยูน่ี่ ควบคุมใจอยู ่ อวิชชาคือความรู้ รู้แบบอวิชชา รู้ตามความอวิชชาพาใหรู้้ไง มนั
ไม่ใช่วิชชาท่ีจะถอดถอนออกจากกิเลสไง มนัถึงวา่ “รู้ใตโ้ลก” 

โลกคือหมู่สตัว ์ โลกคือเรา เราเองโลกของเราไง โลกในโลกน้ีจะมีมนุษย ์ มนุษยข์นาด
ไหน ในวฏัวนจะมีมนุษย ์มีสตัว ์มีพรหม มีเทวดาขนาดไหน มนักเ็ป็นวฏัวนท่ีทุกๆ ดวงใจน่ีแสวง
ไป แสวงหามาหรือวา่สะสมมาตามความเป็นจริงท่ีเขาจะตอ้งประสบทุกข ์ อยูบ่นพรหม อยูบ่น
เทวดาประสบความสุขของเขา ในเม่ือเขาสร้างสมบุญบารมีของเขามา เขาจะตอ้งเจบ็ปวดแสบ
ร้อนอยูใ่นนรกเพราะวา่เขาสร้างกรรมของเขามา เราเป็นคนท่ีมาเจอพระพทุธศาสนาท่ีสอนวา่ท าดี
ไดดี้ ท าชัว่ ชัว่ เห็นไหม ท าดีไดดี้ เราท าดีแลว้เรากอ็ยากไดดี้ ท าดีคือดี ท าชัว่คือชัว่ แต่จิตท่ีไป
แสวง ไปรับผลบุญอนันั้นต่างหากท่ีมนัได ้

ฉะนั้น เวลากิเลสมนัปิดตาหลอกใหเ้ราสร้างแต่ความพอใจของมนั กิเลสปิดตาหลอกให้
ตามความพอใจของมนั มนัถึงท าความชัว่ ท าความชัว่ ท าความลามกเขา้ถึงหวัใจ แลว้มนักจ็ะไป
ไดช้ัว่ตรงวิบากท่ีจิตนั้นไปเสวยผลต่างหากล่ะ ถึงท าชัว่ ชัว่ ท าดี ดี ดีท่ีติดนั้นจะไปเสวยผลบุญท่ี
เขาท าความดีมาไดเ้สวยบนสวรรค ์บนพรหมนั้น อนันั้นเป็นความดีของเขา เป็นความดีของโลกท่ี
เขาประพฤติปฏิบติั เขากไ็ดดี้ในหวัใจของท่ีวา่เขาไดดี้ตามหวัใจเขาท่ีเขาสะสมมาแลว้แต่ดวงใจ
ดวงท่ีสะสม ดวงใจท่ีท ามา มีความสุขข้ึนมา ดีท่ีในหวัใจนั้นท่ีไดป้ระสบ แลว้เขาดบัขนัธ์ไป เขา
ถึงเป็นไป 

ฉะนั้น ในวฏัวน ในหมู่สตัวน์ั้น เร่ืองของแต่ละดวงๆ ใจนั้นเป็นเร่ืองของเขา ความส าคญั
คือในหวัใจของเราโลกคือหมู่สตัว ์คือเราน่ะ เราเป็นคนขอ้ง เราเป็นขอ้งติดวนอยูใ่นวฏัฏะ เป็นคน
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ขอ้งคือสตัตะ คือความขอ้งอยูใ่นโลกน้ีไง โลกน้ีขอ้งอยูเ่พราะในหวัใจมนัเป็นทุกขไ์ง ทุกขอ์นัน้ี
มนัสาดไปทัว่โลกสงสาร ทัว่โลกธาตุ ทัว่ทั้งหมดเพราะอะไร 

เพราะเราเป็นห่วงเขามาหมด เราสงสารหมู่สตัว ์ เราอยากใหทุ้กคนมีปรารถนาไดธ้รรม
ทั้งหมด แต่มองขา้มตวัเอง แลว้เราท าไมไม่อยากไดธ้รรมบา้งล่ะ? เราตอ้งไดธ้รรมก่อน เราตอ้งได้
ธรรมก่อน เราตอ้งไดส้บ ไดป้ระสบ ไดร้สชาติของธรรมอนันั้นมาในหวัใจของเรา แลว้เราถึงจะ
เป็นผูช้ี้น าเขาไดไ้ง เราตอ้งเสวยดีก่อนในหวัใจของเรา ดีคือสุขในใจนั้น สุขในใจนั้นมนัเป็นความ
ดี แลว้เราจะเผือ่แผค่นอ่ืนไดต้ามสจัจะความเป็นจริงท่ีเรารู้ ดีในใจของเรานั้น 

ส าคญั คือ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนมีความสุขมีความทุกขใ์นหวัใจ 
อนัน้ีคือหมู่สตัว ์ คือโลกของเราไง โลกของท่ีเป็นอยูน่ั้นใหเ้ขาเป็นไปตามวาสนาของจิตแต่ละดวง 
แต่ละดวงท่ีเขาเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะนั้น เรากเ็วียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะนั้นเหมือนกบัจิตทุกๆ 
ดวงนั้นล่ะ 

ฉะนั้น ความขอ้งในหวัใจของเราส าคญักวา่ทุกๆ อยา่ง ความขอ้งของเรา ความขอ้งท่ี
ส่งออกไปใน ๓ โลกธาตุ ในกามคุณ ๕ ในรูป ในรส ในกล่ิน ในเสียง ในสมัผสัท่ีมนัสมัผสัในใจ
นั้นน่ะ กามคุณ ๕ มนัเป็นคุณ กามคุณ เห็นไหม กามคุณ ๕ รูป รส กล่ิน เสียง สมัผสั น้ีคือกามคุณ 
๕ เท่ากบัตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ สมัผสัอายตนะของเรากระทบกนั ถึงไม่เกิดกระทบกนัมนัก็
เกิดข้ึนจากหวัใจในการสะสมภาพเดิม ภาพเก่า ความเห็นเดิมๆ นั้นในหวัใจ อนันั้นมนักป็รุงแต่ง
ข้ึนมาถา้ไม่มีอาหารใหม่ข้ึนมากระทบปัจจุบนั ในอายตนะท่ีมนักระทบ มนักเ็อาของเก่าในหวัใจ
นั้นข้ึนมาตม้ ข้ึนมาตม้ ข้ึนมาหุงหากินเอาเองบนกองหวัใจของเรา 

กามคุณ ๕ น้ีท าใหห้วัใจนั้นเป็นความสงบ เกิดความสงบเป็นอิสระ เป็นเอกภาพของ
ตวัเองไม่ได ้ มนัเป็นข้ีขา้ของกิเลสท่ีอยูใ่นหวัใจนั้นผลกัไสความคิดออกไปตามความคิดของ อวิชฺ
ชาปจฺจยา สงฺขารา ตวันั้น อวิชชาท าใหเ้กิดสงัขารการปรุงการแต่ง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชา
พาคิดออกไปตามแต่ความคิดของโลกๆ ในการกดถ่วง ในการค านวณของเราไง ในการค านวณ 
ในการเห็น ในการศึกษา น่ีคือกรงขงัของจิต ขนัธ์ ๕ มนัขงัหวัใจไว ้หวัใจน่ีอยูใ่ตอ้  านาจของขนัธ ์
๕ เพราะขนัธ์ ๕ ครอบง าไวห้มด น่ีคืออวิชชาครอบง าเราไง 

เราถึงไม่เคยเป็นอิสระ เราอยากจะขา้มภพ ขา้มชาติ ขา้มโอฆะ ขา้มกาม กามราคะมนัท าให้
เราทุกขร้์อน บีบบ้ีสีไฟใหห้วัใจน้ีเร่าร้อน แต่ไม่มีใครเคยมองกามคุณ ๕ ท่ีตวัชกัน าใหเ้กิดกาม
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ราคะก่อนไง กามราคะเกิดข้ึนเพราะวา่หวัใจมนัใฝ่หาออกไป เพราะความคิดด าริออกจากใจแลว้
มนัถึงไปสมัผสัอนันั้น เห็นไหม กามน้ีชุ่มอยูใ่นใจ ชุ่มอยูใ่นตวัเองมนัเป็นกามอยูแ่ลว้ แต่มนัสงบ
อยูไ่ดเ้พราะวา่เราควบคุมไวด้ว้ยศีล ดว้ยสมาธิของเรา เราควบคุมไวคื้อเตาไฟในหวัใจ เราคุมไฟ
ไม่ใหม้นัลวกมือ ลวกไปเผาไหม ้เผาเรือนคนอ่ืน มนักท็  าใหเ้ราคุมไม่ได ้ส่ิงท่ีจะท าใหเ้ช้ือมนัปะทุ
ข้ึนมามนัคือกามคุณอนัน้ีต่างหากล่ะ 

รูป รส กล่ิน เสียง สมัผสั เห็นไหม เสียงขา้งนอก รูปท่ีสวยมนัไปกวนอนัน้ีใหขุ้่น พอมนั
กวนอนัน้ีใหขุ้่น...เราไม่มองตรงน้ี กามคุณ ๕ น้ีเป็นคุณของโลกเขาเพราะวา่การสมมติ การส่ือ
ความหมายกนัมนัตอ้งใชภ้าษาทั้งนั้นแหละ มนัตอ้งใชภ้าษา ใชร้หสั รูป รส กล่ิน เสียง สมัผสั 
กามารมณ์ น้ีมนัเป็นส่ือของกามคุณ ๕...กามคุณ ๕ ถึงท าใหเ้ราเกิด 

พระพทุธเจา้บอกพระโมคคลัลานะ “แมแ้ต่พระองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กเ็กิด
ข้ึนมาจากกาม โมคคลัลานะ เธออยา่ไปดูถกูวา่กามน้ีเป็นของต ่าทรามจนเกินกวา่เหตุนะ” มนัต ่า
ทรามขนาดท่ีวา่เราจะเอาชนะมนั มนัมีอ  านาจเหนือเราน้ีแหละมนัถึงท าใหเ้ราต ่าทราม หรือคนท่ี
หมกมุ่นอยูก่บัส่ิงนั้นมนัท าใหห้วัใจต ่าทราม 

มนัต ่าทรามเพราะใจคนต ่าทราม มนัไม่ไดต้  ่าทรามเพราะกามนั้นท าใหต้  ่าทราม เพราะองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กเ็กิดข้ึนมาจากกาม ตอนบอกพระโมคคลัลานะท่ีพระโมคคลัลานะ
เห็นโทษของกาม ไปเพง่โทษของกาม ไปทูลถาม ไปทูลบอกองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้วา่ 
“กามน้ีมนัใหโ้ทษเจบ็แสบปวดร้อนขนาดน้ี ท าไมชาวโลกถึงไดติ้ดอยูใ่นกามราคะขนาดนั้น” 

“โมคคลัลานะ เรากเ็กิดข้ึนมาจากกาม แต่เราเอาส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากกามนั้นมาต่อสู้ใหพ้น้
จากกามได”้ ต่อสู้กบั อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ความหลงใหลไดป้ล้ืมในหวัใจอนันั้นน่ะ จนพน้
ออกไปจากกามได ้เอาส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากกามมาแกก้าม เห็นไหม แกก้าม แก ้อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขา
รา พน้ออกไปจากอวชิชาทั้งหมด เป็น เอโก ธมัโม เป็นเอก เป็นผูท่ี้ช้ีน า เป็นเจา้ของธรรมะใน
ศาสนาพทุธน้ี นัน่คือองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

เราวา่เราอยากจะพน้ในกาม ในกามราคะในหวัใจ แต่ไม่มองกามคุณ ในรูป ในรส ในกล่ิน 
ในเสียง ในความสมัผสัท่ีท าใหใ้จฟุ้ งซ่านไง ใจจะฟุ้ งซ่านข้ึนมากเ็พราะวา่ส่ิงน้ีมนักวนใจ เป็นบ่วง
แห่งมาร เป็นพวงดอกไมข้องมาร เป็นเคร่ืองมือของมารเอามาหลอกเฉยๆ ไม่ใช่ตวัมารเลย ตวัมาร
คือตวัอวิชชา น่ีมนัเจา้วฏัจกัร มนัเป็นเจา้วฏัจกัรท่ีควบคุมใจของเรา แลว้เราจะประพฤติปฏิบติั
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ธรรมใหพ้น้จากมนั แลว้เราจะท าใจใหส้งบ ใหใ้จน้ีเป็นเอกภาพ ใจน้ีเป็นส่ิงท่ีวา่เป็นเอกคัคตา
รมณ์ท่ีมนัจะสร้างสมข้ึนมาใหใ้จน้ีมีคุณค่า เพื่อจะสร้างสมใหมี้ฐานท่ีมัน่ของการจะเร่ิมตน้ใน
ท างานในการช าระกิเลสเท่านั้น 

มนัยงัเอาบ่วงของมาร เอาพวงดอกไมม้าล่อไง รูป รส กล่ิน เสียง กามคุณท่ีชาวโลกเขาใช้
เป็นประโยชน์ มนัเป็นประโยชน์ในการท่ีเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เป็นมนุษยน้ี์มีอายตนะ อายตนะ ๖ 
ขา้งนอก ขา้งใน ประสบสมัผสักนั แลว้การส่งออกกส่็งออกผา่นอายตนะท่ีกระทบกนั เห็นไหม น่ี
คือกามคุณ 

เกิดมาในฐานะของมนุษยน่ี์มนัมีอายตนะ ๖ กามคุณมนัถึงเป็นกามคุณ แต่มนัเป็นกามโทษ 
กามกิเลสต่างหากล่ะ มนัเอาคุณมาจากไหนในการประพฤติปฏิบติั มนัท าใหห้วัใจน่ีแสบปวดร้อน
อยูน่ี่ มนัไปขดุคุย้ ไปเป็นการเติมเช้ือต่อเหมือนชนวนไประเบิดหวัใจออกมาใหเ้ป็นกามราคะอนั
นั้นน่ะ จะช าระกามราคะมนัตอ้งใหเ้ห็นโทษของกามคุณอนัน้ีก่อน ส ารวมระวงัใจของตวัใหเ้กิด
ความสงบไง ส ารวมระวงัใจของตวั ของตวัของเจา้ของของผูป้ฏิบติันั้น ให ้รูป รส กล่ิน เสียงท่ีมนั
เป็นไปนั้นใหม้นัเป็นไปตามความเป็นจริงของมนั แต่ตอ้งมีสติ มีสติมีสมัปชญัญะควบคุม 

สติเกิดข้ึน เกิดข้ึนต่อเม่ือเราตั้งข้ึน เราตั้งข้ึนแลว้มนั ตั้งข้ึน ใหม้นัสืบต่อ ต่อเน่ืองไปเป็น
สมัปชญัญะ เห็นไหม สติเกิดข้ึน มนัระลึกอยู ่ แต่มนัยงัเผลอไป สมัปชญัญะมนักวา้งข้ึน สติก็
รู้ทนัๆ มีสติมีสมัปชญัญะควบคุมใจของตวัไม่ใหเ้ขา้ไปหลงใหลในบ่วงของมาร มนัจะเป็นอิสระ
จากบ่วงของมารแลว้จะเขา้ไปผจญกบัตวัมารไง 

ขณะท่ีจะท าใหพ้น้จากบ่วงของมาร เห็นไหม ตอ้งใชส้ติ ตอ้งตั้งใจตวัเองใหดี้ ใหจิ้ตน้ีสงบ
เขา้มาไง จิตสงบเขา้มาเป็นหน่ึงเดียว เป็นเอกภาพเขา้มา จิตสงบเขา้มา สงบเขา้มา ตอ้งท าใหจิ้ตน่ี
สงบก่อน มนัถึงจะเป็นน ้าท่ีสะอาดสามารถช าระส่ิงสกปรกได ้ถา้จิตน้ีไม่สะอาด มนัเกิดข้ึน ความ
สงบอนัน้ี อนัท่ีอวิชชาพาใหส้งบ ฟังนะ อวิชชาพาใหส้งบ มนัดูไป เห็นไหมมนัดู อวิชชาพาด ู
อวิชชาพาดู อวิชชาจะท าใจใหส้งบ เราตั้งใจจะปฏิบติัธรรม เราตั้งใจจะท าใจเราใหส้งบเพื่อจะเป็น
เอกภาพ เพื่อจะข้ึนมาท างานนั้น 

แต่ในเม่ืออวิชชามนัฝังอยูใ่ตห้วัใจ มนัเป็นเจา้ของความคิดน้ี มนัเป็นกรงขงัความคิด เวลา
คิดผา่นออกมามนับุกใชเ้ล่ห์เหล่ียมของมนัคิดออกไง ใหม้องรูป นามรูป มาเป็นความวา่งทั้งหมด 
ใหม้องรูปนาม ใหต้ามส่ิงกระทบใหเ้ป็นความวา่ง เป็นความวา่ง มนัวา่งใหเ้ป็นความวา่งออกไป 



กา้วเดินตามธรรม ๙ 

©2012 www.sa-ngob.com 

เป็นความวา่งออกไป อายตนะกระทบภายในหรือนัน่น่ะ อายตนะกระทบน้ีเราตอ้งควบคุม
อายตนะ เห็นไหม ในกามคุณ แต่ในการกระทบนั้น อวิชชาพากระทบ อวิชชาจะพาปฏิบติัธรรม
ไม่ใช่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้จะพาปฏิบติัธรรม อวิชชาพาปฏิบติัธรรมวา่จะ
พาพน้จากกิเลสไง 

รูป นาม รูปกระทบขา้งใน แลว้ใหป้ล่อยวา่งรู้ตามความเป็นจริง ปล่อยวาง ปล่อยวา่ง 
ปล่อยวาง ปล่อยวา่งใหรู้้เท่าทนั ใหจิ้ตมนัวา่งออกมาเป็นความสมาธิอยา่งนั้นน่ะ มนักเ็ป็นความ
วา่งอนัหน่ึง แต่มนัเป็นความวา่งท่ีวา่ไม่มีผูรั้บผลไง จิตไม่เป็นเอกภาพ จิตเป็นเอกภาพมนัตอ้งมี
พลงังานตวัมนัเองใช่ไหม จิตเป็นเอกภาพน่ีจิตเป็นสมาธิไง เป็นเอกคัคตารมณ์ มนัจะตั้งอยู ่มนัจะ
มีความสุขด่ืมด ่าในหวัใจ มนัจะมีความสุขเพราะจิตน้ีเสวยสมาธิธรรม เสวยสมาธิธรรมนั้นมนัมี
จิตตั้งมัน่ จิตท่ีตั้งมัน่ จิตท่ีมีฐาน มีท่ีก่อเกิดของการงาน จิตน้ีเป็นสมาธิเพราะไดรั้บความสงบ
กล่อมใจเขา้ไปเร่ือยๆ จนตั้งมัน่ จนเป็นเอกภาพ จนสามารถยกข้ึนวิปัสสนาได ้

แต่ถา้อวิชชาพาท า เห็นไหม รู้รส รู้เสียง รู้กล่ิน รู้พร้อม แลว้ปล่อยวาง ปล่อยวาง ปล่อยวาง 
วางจนเป็นเอกภาพท่ีไหน วางจนกลายเป็นอากาศธาตุไป มนัไม่มีเอกภาพตรงท่ีเป็นหน่ึงท่ีรู้น่ีไง 
ไม่มีจิตเป็นเอกภาพ จิตน้ีไม่มีผูรั้บรู้ ไม่มีฐาน พอไม่มีฐานน้ีมนัจะอะไรข้ึนมายกข้ึนวปัิสสนา ถา้มี
ฐาน มีท่ีมัน่ของการงาน มนัยกข้ึนวิปัสสนาเพราะมนัเป็นหน่ึง เป็นสมัมาสมาธิไง แต่ถา้เป็นความ
วา่ง วา่งจนจบัตอ้งไม่ได ้ วา่งจนยกข้ึนไม่ได ้ เลยไปใหอ้วิชชาพาต่อไป มนัเป็นการปฏิบติัธรรม
แบบอวิชชาพาปฏิบติัธรรมอยา่งนั้นหรือ 

น่ีขนาดวา่กามคุณกบักามโทษ เรายงัไม่เห็นกามคุณและกามโทษตามหลกัความเป็นจริง 
กามคุณกบักามโทษตามหลกัความเป็นจริง กามคุณมนัเป็นคุณต่อเม่ือเป็นประโยชน์ในการส่ือสาร 
ในประโยชนข์องมนุษย ์ เป็นคนไม่ใบบ้า้ เสียจริต มนัเป็นคนมีสติสมัปชญัญะท่ีอยูใ่นโลกเขาได ้
คุณ 

แต่เวลามาประพฤติปฏิบติัอยู.่..โทษ โทษเพราะท าใหจิ้ตฟุ้ งซ่าน จิตฝ่อ จิตห่อเห่ียว จิตหด
หู่ เวลามนัเกิดกระทบน่ีมนัเป็นไปอยา่งนั้น เพราะความกระทบน้ีเราไม่รู้เท่าทนัตามความเป็นจริง 
เรารู้ไม่เท่าความเป็นจริง เพราะเราไม่มีสติหรือวา่ปัญญาพอจะเขา้ใจเร่ืองของกิเลส เราถึงตอ้งหลบ
มาเป็นสมาธิ ใหจิ้ตเป็นเอกภาพ ใหม้นัด่ืมกินความสงบของใจ จิตหิวโหย จิตไม่เคยไดส้มัผสั
ความสงบเลย มนัจะส่งออกไปขนาดไหน มนัจะท างานไม่ได ้ มนัท างานไม่ไดเ้พราะมนัหิวโหย 
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มนัควา้ทุกอยา่งท่ีไม่เคยเห็นไม่เคยพบเขา้มาในหวัใจของมนั คนท่ีหิวจนไม่เคยมีอาหารตกถึงทอ้ง
เลยน่ะ เจอกระดาษ เจอท่อนไมม้นักย็งัควา้ใส่ปาก เค้ียวกินจนได ้เพราะประทงัความคิดไปก่อน  

จิตท่ีหิวโหย จิตท่ีไม่เคยสมัผสัธรรมเลย พอเจอส่ิงใดแปลกประหลาดเขา้มนัจะควา้ไป
หมดเลย เห็นไหม ถึงท าใหจิ้ตน้ีตั้งมัน่ดว้ยความอ่ิมของจิต คือมนัเสวยอารมณ์ คือเสวยทุกข ์ เสวย 
เสวยพทุโธ พทุโธคือช่ือขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เสวยกรรมฐาน กรรมฐานหอ้งแรก
จนมนัอ่ิมพอของมนั มนัเป็นเอกภาพมนัถึงมีฐาน มีท่ีตั้ง มนัยกข้ึนได ้ ส่ิงน้ีเป็นนามธรรม เพราะ
มนัเป็นเร่ืองของหวัใจ แต่ยกข้ึนวิปัสสนาได ้

แต่ถา้อวิชชาพาท า อวิชชาพากิเลส พากิเลสนะ อวิชชากบักิเลสไม่เป็นตวัเดียวกนัเหรอ? 
เป็น แต่มนัแยกกนัท างานคนละหนไง กิเลสมนัเป็นกอ้น เป็นกอง เป็นกองใหญ่เป็นกองทพั 
อวิชชาน้ีเป็นผูบ้ญัชาการ ถึงวา่อวิชชาเป็นคนพาท าๆ มองไปตามความกระทบภายในจนหาท่ีเกาะ
ท่ีเก่ียวไม่ได ้เวิง้วา้ง วา่งหมดเลย วา่งอยา่งไรนัน่น่ะ 

ถึงวา่การประพฤติปฏิบติั เราประพฤติปฏิบติัเพื่อจะใหพ้น้ถึงตามความเป็นจริงไง แลว้
เวลาประพฤติปฏิบติัมนัสมจริงกบัธรรมท่ีเขา้ไปถึงสจัจะตวันั้นไหม น่ีมนัจะยอ้นกลบัมาท่ีเรา เรา
ท าตามตั้งใจ มุ่งหวงัผลสูงส่งมาก แต่ในการกา้วเดินของเราไป เรากา้วเดินตามแผนท่ีของใครล่ะ? 
เรากา้วเดินในตามการบอกกล่าว ในการบอกเล่าขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ หรือเรากา้ว
เดินตามท่ีอวิชชาพาใหเ้รากา้วเดินตามนั้นไป น่ีท าจิตใหเ้ป็นเอกภาพเขา้มา น่ีคือการเร่ิมตน้นะ 
เร่ิมตน้ท าใจของเรา ท าใจของเราใหม้นัอ่ิมในตวัมนัเองก่อน ไม่หิวกระหาย แลว้จบัตอ้งได ้ ไม่ใช่
วา่ใหป้ล่อยวาง วา่ง พอใจ แต่จบัตอ้งไม่ได ้จบัตอ้งไม่ไดม้นักไ็ม่เป็นสมัมาสมาธิสิ 

สมาธิมนัเป็นได ้ท าไมสมาธิมนัถึงมีมิจฉาสมาธิล่ะ สมาธิมนัจะมีสมัมาอยา่งเดียวหรือ มนั
มีตรงขา้ม มีทั้งสมัมาและมีทั้งมิจฉาอยูแ่ลว้ ถา้มนัเป็นสมัมา สมัมามนัเป็นพลงังานท่ีมนัมีพลงังาน
ในตวัมนัเอง พลงังานตวัน้ีมนัสามารถเป็นพื้นฐานแยกใหอ้วิชชาน้ีสงบตวัลง สงบตวัลงนะ แลว้
ธรรมน้ีจะไดเ้ผยอตวัเองข้ึนมา เผยอตวัเองข้ึนมาดว้ยการคน้ควา้ไง 

การคน้ควา้น่ี เรดาร์ ถา้เราปิดเรดาร์อยูน่ี่ เคร่ืองบินจะผา่นมากไ็ม่สามารถไดป้ระโยชน์ 
เพราะวา่ไม่ไดเ้ปิดเคร่ืองเรดาร์คอยจบัเครือข่ายของการวตัถุส่ิงแปลกปลอมเขา้มาในข่ายยานของ
เรดาร์นั้น อนัน้ีกเ็หมือนกนั จิตจะสงบขนาดไหนถา้ธรรมไม่ไดเ้ผยอตวัข้ึน ไม่ไดเ้ปิดยกเรดาร์
ข้ึนมาใหก้างข่ายออกมา มนัจะไปเจอวตัถุแปลกปลอมในใจไดอ้ยา่งไร ฉะนั้น ถา้จิตน้ีเป็น
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สมัมาสมาธิ มีฐานท่ีตั้ง เรดาร์กเ็ปิดได ้ ถา้ฐานท่ีตั้งไม่มีมนัจะเอาอะไรไปเปิดล่ะ เพราะฐานท่ีตั้งมี 
เปิดเรดาร์ได ้ยกเครือข่ายข้ึนมา การขดุคุย้หากิเลสไง 

จิตน้ีสงบกส็งบในความเป็นจิตน้ีสงบตวัลง แต่กิเลสมนัซ่อนอยูใ่นจิตน้ี ในจิตท่ีเราจะ
ยกข้ึนมาวิปัสสนาน่ี การยกจิตข้ึนวิปัสสนามนัตอ้งยกเครือข่ายอนัน้ีข้ึนมาใหห้า...รู้ตามความเป็น
จริงของผูท่ี้จะประพฤติปฏิบติันั้น เพราะกิเลสมนัอยูท่ี่หวัใจของเราใช่ไหม 

โลกคือหมู่สตัว ์ หมู่สตัวคื์อเราขอ้งอยูท่ี่ใจ ความขอ้งน่ีมนัขอ้งในวฏัฏะ ความสะสมมาใน
การท่ีเราเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะน้ีมนัจะสะสมลงอยูใ่นท่ีการขอ้งอยูน้ี่ไง การขอ้งอยูน้ี่ เวลาจิต
สงบเขา้ไป มนัจะเห็นความเห็นแตกต่างมหาศาล ความเห็นแตกต่างมหาศาล เห็นไหม จิตน้ีเป็น
สมัมาสมาธิ ยกเครือข่ายของเรดาร์ข้ึนมา คน้หาวตัถุท่ีแปลกปลอมเขา้มา ไม่ใช่ใหเ้รดาร์มนัท า
ประกายกนัหรือท าปฏิกิริยากนัแลว้จบัวา่ส่ิงนั้นเป็นวตัถุ 

เพราะวตัถุท่ีเขา้ไปในเครือข่ายของเรดาร์นั้นเป็นวตัถุท่ีวา่เขา้ไปในเครือข่ายท่ีจบัได ้ กบั
ภาพท่ีมนัเป็นค ากิริยาท่ีมนัข้ึน มนัแปรปรวนในตวัมนัเองนั้นอีกอยา่งหน่ึง อนันั้นมนัถึงเป็นส่ิงท่ี
จะเห็นได ้ ถา้เครือข่ายวตัถุท่ีเราจบัไดน่ี้ จบัได ้ ความดีอกดีใจนะ ความเป็นไป ความรู้ตามหลกั
ความเป็นจริง เพราะส่ิงน้ีมนัคน้ควา้กนัไดย้าก เพราะสตัตะความขอ้งใน ๓ โลกธาตุท่ีมนัสะสมมา
อยูท่ี่ใจ มนัอยูต่รงน้ีไง มนัเป็นขอ้มูลท่ีลึกมากท่ีไม่มีใครสามารถจะไปคิดขอ้มูลน้ีข้ึนมาได ้

ทีน้ีพอจิตจะเขา้ไป พอความสงบ มนัจะเขา้ไปจบัไอว้ตัถุท่ีแปลกปลอมเขา้มา มนัจะมี
ปฏิกิริยาข้ึนมา คือเกิดภาพต่างๆ ข้ึนมาไง เกิดภาพต่างๆ ข้ึนมา พอเราไม่เคยเห็นภาพต่างๆ นั้น เรา
กจ็ะวา่ภาพต่างๆ นั้นมนัเป็นอะไร มนัมีความเขา้ใจ มนัมีความเปรอ น่ีคือการขดุคุย้หากิเลส การ
ขดุคุย้หากิเลสน้ีมนัตอ้งมีความละเอียดอ่อน มีความรอบคอบ มีความตั้งใจจริง ความตั้งใจจริง 
ความจงใจ ความเจาะจง ตวัน้ีส าคญัมาก ใจท่ีมีความตั้งใจ ใจท่ีมีการกดัเพชรขาด ใจตวัน้ีต่างหาก
ท่ีวา่มนัจะสามารถช าระใจตวัเองได ้ เห็นไหม ความรอบคอบอนัน้ีตอ้งมุมานะแลว้มีความ
รอบคอบ เพราะมนัเป็นงานเหนือโลกไง มนัไม่ใช่งานในโลก 

งานในโลกน้ียงัวา่มนัเป็นความทุกข์ๆ ๆ อยู ่ แต่งานน้ี งานท่ีจะก าจดัทุกข ์ จะเขา้ถึงประตู
ของทุกขไ์ง ถึงการเขา้ไปท าลายไอส่ิ้งท่ีมนัสะสมอยูใ่นใจนั้นน่ะ ฉะนั้น ถึงวา่ตอ้งมีความละเอียด
รอบคอบ ความละเอียดรอบคอบ การยกข้ึนมามนัเป็นเร่ืองของหวัใจ เป็นเร่ืองของนามธรรมอยู่
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ขา้งใน มนัไม่มีฐานออกมาขา้งนอก แต่มนัมีสภาวะ คือภพของใจท่ีจิตตั้งมัน่อนันั้นน่ะ แลว้พอ
สงัเกตความเป็นไปของท่ีวา่วตัถุแปลกปลอม... 

...จริงๆ มนัถึงไม่ใช่เรา มนัถึงเป็นวตัถุแปลกปลอม เป็นวตัถุแปลกปลอมอยูท่ี่ใจนัน่น่ะ ถา้
ไม่เป็นวตัถท่ีุแปลกปลอมท่ีใจ กิเลสมนัจะขาดจากใจไปไดอ้ยา่งไร ถา้กิเลสกบัใจน้ีเป็นเน้ือ
เดียวกนั เป็นอนัเดียวกนั กิเลสจะขาดจากใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไปไดอ้ยา่งไร  

ถึงวา่วตัถุท่ีเขา้มาอยูใ่นหวัใจมนัละเอียดลึกซ้ึง เพราะมนัเป็นขอ้มูลในสตัตะ ในการ
เก่ียวขอ้งกบัใจ เห็นไหม น่ีจิตตั้งมัน่ พอจิตตั้งมัน่ ความละเอียดอ่อน ความขดุคุย้หาน่ี น่ีการดูจิต 
การดูจิต การหากิเลสในหวัใจไง ความสุขท่ีเกิดจากความตั้งมัน่อนันั้นเป็นอนัหน่ึง สุขอนันั้นเสวย
ไปเถิด สุขอนัน้ีเป็นเคร่ืองใหเ้รามีความพอใจไง มีความอยากกระตือรือร้น อยากประพฤติปฏิบติั 
เพราะวา่มนัมีความอ่ิมใจ มีความพอใจ ถึงเป็นโลกตุตระ 

โลกตุตระหมายถึงวา่ เป็นธรรมเหนือโลก โลกียะ โลกียะคือการโลกพาคิด โลกพาท า 
ความเห็นของโลก ความเห็นของโลกน่ีกิเลสพาท า กิเลสประพฤติปฏิบติั นามรูป วา่ง นามรูป วา่ง 
น่ีมนัไปเร่ือย นามรูป วา่ง วา่งไป วา่งไป วา่งไป 

กบัโลกตุตระมนัไม่ใช่วา่ง มนัเป็นการขดุคุย้ มนัเอาความวา่งมาจากไหนในเม่ือไม่มีการ
ช าระสะสาง เอาความวา่งมาจากไหน ในเม่ือยงัมีส่วนสตัตะ ความขอ้งอยูใ่นหวัใจ เอาความวา่งมา
จากไหน ความวา่งท่ีเกิดจากการอ่ิมหน าส าราญน้ีมนัเป็นพื้นฐานโดยปกติของใจท่ีเป็นมรรค
อริยสจัจงัท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นคนคน้ควา้ไดไ้ง 

วา่ สมาธิท่ีเป็นสมาธิๆ มนัตอ้งเป็นสมาธิท่ีเป็นสมัมาสมาธิท่ีวา่เป็นความเพียรชอบ เป็น
ความด าริชอบ สมาธิท่ีตั้งมัน่ สมัมาสมาธิคือสมาธิท่ีมีหลกัมีเกณฑไ์ง หลกัเกณฑคื์อฐานของมนั
ตวัน้ี ตวัเอกภาพ ตวัท่ีจิตท่ีตั้งมัน่น่ีล่ะ มนัถึงวา่เป็นความวา่งเหมือนกนั แต่วา่งท่ีมีหลกัมีฐาน วา่งท่ี
เร่ิมตน้จะกา้วเป็นภวาสวะ คือภพของใจท่ีจะยกข้ึนได ้ยกข้ึนในมรรคอริยสจัจงั 

การเพียรชอบ การเพียรลงเขา้มาดูใจ ความเพียรชอบคือการยอ้นทวนกระแสเขา้มาดูใจ 
งานชอบกง็านคน้ควา้เขา้มาในใจ ความด าริคือวา่ด าริหากิเลส ปัญญาตรงน้ีคือปัญญาหากิเลส 
จนกวา่มนัจะกระทบกนั เรดาร์คือข่ายของปัญญาท่ีออกมาจากจิต ออกมาจากสมาธิธรรมอนันั้น
แลว้คน้ควา้โดยกระทบกบัวตัถุนั้น ความสมัผสักนัอนันั้นมนัจะสะเทือนเล่ือนลัน่ มนัจะ



กา้วเดินตามธรรม ๑๓ 

©2012 www.sa-ngob.com 

เกิดปฏิกิริยาข้ึนอยา่งรุนแรงท่ีสุด เพราะส่ิงท่ีไม่เคยพบเคยเห็น มนัไม่มีใน ๓ โลกธาตุน้ี ๓ 
โลกธาตุน้ีเป็นเร่ืองของวตัถุท่ีเวียนวา่ยตายเกิด แต่การช าระกิเลสคือช าระส่ิงวฏัฏะ วฏัฏะคือแกน
ของการหมุนอนันั้น แกนของความขอ้งเก่ียวกนัในกระแสท่ีพุง่ออกไปใน ๓ โลกธาตุ 

จบั เห็นไหม จบัจิตตวัน้ีไดน่ี้ มนักก็ระเทือนเล่ือนลัน่น่ะสิ มนักอ๋็อ! ข้ึนมาไง อ๋อ! ข้ึนมาก็
น่ี เห็นแลว้ น่ีคือวา่วตัถุท่ีกระทบกบัตาข่ายของปัญญาไง จบัตรงน้ีได ้จบัตรงน้ีได ้น่ีเห็นไหม ตวัน้ี
คือการเร่ิมตน้คน้ควา้แลว้ 

ถา้จบัได ้ ส่ิงใดท่ีมนัขอ้ง ในวฏัฏะท่ีวา่มนัเป็นสตัตะขอ้งหมุนไป มนัขอ้งเพราะเหตุไร? 
มนัขอ้งเพราะความท่ีเราไม่รู้เท่า ฟังสิ! “ความไม่รู้เท่า” มนัขอ้ง มนัหมุนไปตามกระแสของกรรมดี
และกรรมชัว่ วฏัวนนั้น เห็นไหม แลว้การเกิดตายๆ ท่ีสะสมอยูใ่นสตัตะ ในความขอ้งของใจอนั
นั้นมนัละเอียดอ่อนขนาดไหน สตัตะความขอ้งมา เห็นไหม มนัผา่นภพผา่นชาติมา 

เวลามนัระลึกไป มนัถึงยอ้นกลบัเขา้ไป มนัจะเห็นวา่การเกิดการตาย องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้บอก จิตแต่ละดวงท่ีเกิดเป็นมนุษยน้ี์ เกิดมาไม่มีตน้ไม่มีปลาย การเกิดมาซบัซอ้น
มาน่ี เป็นลา้นๆๆๆ ชาติ ความเกิดมา สมัผสัอนันั้นมนัถึงท าใหแ้ก่นกิเลสน้ีมนัเหนียวแน่นมาก 

การร้ือคน้เขา้ไป การจะช าระสะสางเขา้ไป ความขอ้งของส่ิงท่ีสมัผสักบัใจ ใจวา่กายน้ี
ไม่ใช่เรา กายน้ีไม่ใช่เรา จิตน้ีไม่ใช่เรา จิตน้ีมนัเกิดดบัอยูพ่ร้อมกบัอวิชชา ไม่กลา้ท าลายจิต ไม่กลา้
ท าลายกายไง เราวา่เราเห็นอยูว่า่กายกบัจิตน้ีไม่ใช่เรา ขนัธ์ ๕ น้ีไม่ใช่เรา จิตน้ีไม่ใช่เรา เราไม่ใช่จิต 
ทุกขก์ไ็ม่ใช่เรา เวลาสมาธิมนัสงบอยู ่ทุกขก์ไ็ม่ใช่เรา โอ๋ย! สุขมาก 

ความสุขท่ีเกิดข้ึนจากสมาธิเป็นพื้นฐาน ความแปลกประหลาดมหศัจรรย ์ ส่ิงท่ีเราไม่เคย
เจอ มนัเขา้ไปเจอน่ีมนักต็อ้งแปลกประหลาด มนักต็อ้งวนเวียน วนวนไปวนมากนัอยูต่รงนั้นน่ะ 
อนัน้ีมนัยงัเป็นประโยชน์มากนะส าหรับผูท่ี้เร่ิมตน้วิปัสสนา การท่ีคน้หาจิต การเห็นเรดาร์จบัวตัถุ
อนัน้ีได ้ อนัน้ีเร่ิมเป็นการวิปัสสนาเกิดข้ึน วิปัสสนาท่ีเกิดข้ึน น่ีโสดาปัตติมรรคเคล่ือนไปแลว้ไง 
เคล่ือนใหเ้กิดภาวนามยปัญญา ปัญญาในการคน้ควา้ท่ีวา่การขอ้งเก่ียวของจิตกบัขนัธ์น่ีมนัผกูพนั
กนัอยา่งไร ความผกูพนัมนัเกิดดบัพร้อมกนัได ้ เกิดดบัพร้อมกนั เพราะความผกูขอ้งอวิชชาท่ีมนั
อยูท่ี่จิตน้ีมนัพาใหคิ้ดไป แลว้มนัผกูมดัไวใ้นตวัมนัเองนัน่น่ะ เห็นไหม มนัถึงเกิดดบัได ้
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แต่ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ธรรมสกัแต่วา่ธรรม จิตสกัแต่วา่จิต 
กิเลสสกัแต่วา่กิเลส มนัวา่ “สกัแต่วา่” สกัแต่วา่ สกัแต่วา่ เห็นไหม แต่ความเป็นจริงเราไม่เห็นจริง 
สกัแต่วา่น้ีเป็นธรรมน่ี เป็นกิริยาของธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ประทานไวใ้หเ้รา
เดิน เป็นแผนท่ีท่ีเราจะกา้วเดินตาม เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ มนัไม่ใช่เป็น
ธรรมของผูท่ี้ปฏิบติัธรรม 

ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมน้ีมนัมีกิเลส คือหวัใจอยูใ่นหวัใจเป็นพื้นฐาน กิเลสในหวัใจนั้นมนัตอ้ง
แบ่งหรือพยายามกีดกนัความเห็นท่ีเป็นวิชชาน้ีจะเขา้ไปท าลายหวัใจนั้นเดด็ขาด มนัจะท าให้
ความเห็นน้ีเคล่ือนไง ความเห็นน้ีไม่สะอาด ไม่บริสุทธ์ิ เป็นธรรมแทข้ององคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ ความปล่อยวางกป็ล่อย ปล่อยนะ ฟังสิ! การปล่อยน้ีมนัปล่อยออกกวา้ง กวา้งออก
เหมือนกนั 

กลบั ยอ้นกลบัไปท่ีกิเลสพาท าตั้งแต่รูปนาม เห็นไหม มนักป็ล่อยเหมือนกนั แต่มนัปล่อย
ไม่มีเหตุไม่มีผล ความปล่อยคือความกระทบกนัแลว้ต่างคนต่างแยกกลบั ส่ิงท่ีเราเคยสมัผสัมาใน
โลกน้ีมหาศาล เราไปเท่ียวงานมหรสพน่ีไหนกแ็ลว้แต่ เห็นไหม มนัจะมีคุณค่า ประโยชน์ใหเ้รา
ติดพนั เรากติ็ดพนั เรากต็อ้งแยกกลบั มนัจะมีความทุกขโ์ศกขนาดไหนเรากต็อ้งแยกกลบั ความ
แยกกลบัมาอยา่งนั้นเราไดอ้ะไรข้ึนมา? เราไม่ได ้

อนัน้ีวิปัสสนา อนัน้ีกเ็หมือนกนั กิเลสมนักย็งัมีอยู ่ แต่ถึงกิเลสมีอยูม่นักเ็ป็นความจริง 
เพราะถา้กิเลสไม่มีอยู ่ เราจะไปฆ่าอะไรล่ะ กเ็ราตอ้งการฆ่ากิเลสน่ีนะ ทีน้ีการฆ่ากิเลสเรากต็อ้งหา
กิเลสใหเ้จอใช่ไหม แต่ขณะท่ีวิปัสสนาอยู ่การจะฆ่ามนัอยูน้ี่มนักพ็ยายามจะใชบิ้ดเบือน เบ่ียงเบน
ความคิดเห็นของเราตลอด 

ฉะนั้น ถา้กิเลสมีอ านาจเหนือกวา่ ความคิด ความเห็นของเราน่ีมนัไม่ปลอดโปร่ง เราตอ้ง
กลบัมาหาสมาธิธรรม หาความวา่งนั้น พื้นฐานท่ีวา่เราวา่งๆ เห็นไหม ท่ีวา่สมาธิท่ีปลอดโปร่ง
นัน่น่ะ อนัน้ีเป็นพื้นฐาน เป็นเอกคัคตารมณ์ เป็นเอก เป็นเอกภาพ ฟังสิ! ค าวา่ “เป็นอกภาพ” แลว้
หนุนข้ึนไป หมุนปัญญาข้ึนไป เพราะปัญญาเกิดข้ึนแลว้ต่อเม่ือในการเราหาวตัถุส่ิงนั้นเจอ พอวา่
ส่ิงนั้นเจอแลว้มีการต่อสู้กนัดว้ยความคิดน่ะ ความคิดต่อสู้ความคิดไง 

อวิชชา ความคิดโดยธรรมชาติไหลลงมาเลย ความคิดเดิมของอวิชชาไหลออกมาจากใจ
ตลอด ความเห็นอยา่งนั้น ปฏิบติัธรรมเห็นจริงอยา่งนั้น ใหป้ล่อยอยา่งน้ี ปล่อยแลว้ ปล่อยแลว้ให้
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เลิกได ้ เป็นผลเป็นประโยชน์ เห็นไหม อวิชชาจะไหลลงมาโดยตามธรรมชาติของมนัเลย ทั้งๆ ท่ี
ปฏิบติัธรรมอยู ่ ทั้งๆ ท่ีจะฆ่ามนัอยู ่ มนักเ็อาธรรมของพระพทุธเจา้มาหลอกเราในวงประพฤติ
ปฏิบติันั้นน่ะ การวิปัสสนามนัถึงจะมีการต่อตา้นดว้ยกิเลส 

แต่กิเลสน้ีมนัแอบอา้งบงัเงาอยูใ่นธรรมไง วา่ “อนัน้ีเป็นธรรม อนัน้ีเป็นธรรม” แต่อนันั้น
คือกิเลส มนัอยูห่ลงัธรรมอนันั้น เพราะธรรมะพระพทุธเจา้น้ีเป็นกลาง เป็นสมบติัสาธารณะ ใครๆ 
กส็ามารถจะประพฤติปฏิบติันอ้มน าเขา้มาในหวัใจได ้ แลว้ท าไมกิเลสมนัไม่เอามาเป็นอาวธุของ
มนัมาหลอกเราล่ะ 

น่ีกจ็ะฆ่ามนันะ จะฆ่ากิเลสอยู ่กิเลสยงัเอาธรรมของพระพทุธเจา้หลอกเรานะ ทั้งๆ ท่ีเราวา่
เราปฏิบติัธรรม อนัน้ีคือวิปัสสนา การวปัิสสนาข้ึนไป ส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนตลอดกบัดวงใจทุกๆ ดวง 
เพราะดวงใจทุกๆ ดวงเกิดข้ึนมากบักิเลส 

เราเกิดมาแลว้มาเราพบพระพทุธศาสนา แลว้เราตั้งใจประพฤติปฏิบติั เราถึงเอาธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตามความเป็นจริงเขา้ไปช าระ เขา้ไปฟาดฟันกบัมนัตามหลกั 
ตามความเป็นจริงไง ตามหลกัความเป็นจริงเราสร้างข้ึนมาน่ี ธรรมอนัน้ีเราสร้างข้ึนมา เป็นธรรม
ของผูท่ี้ปฏิบติัผูน้ั้น ผูท่ี้ปฏิบติัผูน้ั้นเป็นผูเ้ลิศ เป็นผูป้ระเสริฐ สามารถสร้างภาวนามยปัญญาเกิด
ข้ึนมาจากบนหวัใจของตวั แลว้เอาธรรมความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนมาจากภวาสวะ กลางหวัอก กลาง
หวัใจท่ีพื้นฐานน้ีฟาดฟันเขา้ไปตามหลกัความเป็นจริง เห็นไหม มนัต่างกบักิเลสท่ีมนัไหลออกมา 

ถึงวา่การสวนกลบัข้ึนไป สวนกระแสข้ึนไป ช่วยภาวนามยปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากเรา มนัถึง
เป็นการล าบากไง มนัถึงเป็นการเหมือนกบัเกือบจะสุดวิสยัของผูท่ี้ปฏิบติั เห็นไหม ผูท่ี้ปฏิบติั วา่
นกัปฏิบติัมีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นธรรมาวธุ หยบิอยูก่บัมือท่ีวา่จะฆ่า
กิเลสอยู ่แต่เจอกิเลสมนัหลอกเขา้ไป กล้ิงลงมา ขลุกๆๆ เลย 

ในเม่ือเราวา่เราถือธรรมาวธุอยูก่บัหวัใจ ท่ีเราเช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ท่ีจะ
ต่อสู้กบัมนัอยูน่ี่ ก  าลงัจะต่อสู้ ก าลงัจะฟาดฟันอยูก่บัไอกิ้เลสท่ีมนัอยูใ่นหวัใจนัน่น่ะ กิเลสมนั
หลอกหน่อยเดียววิ่งกลบัลงมาเลยนะ “อ๋อ! รู้แลว้ ใช่ๆ ครับ ใช่ครับ” กิเลสวา่อยา่งนั้นนะ “ครับ 
ครับ ครับ ใช่แลว้ ใช่แลว้” มนักไ็ม่ขาดตามความเป็นจริง 
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ถา้มนัขาดตามความเป็นจริง กิเลสมนัจะตายออกไปจากใจ ความขาดตามความเป็นจริง 
ระยะห่างของใจกบักิเลสมนัมาแบ่งใหร้ะยะห่างอนัน้ีออกมา ระยะห่างท่ีวา่เราจะเอามีดฟัน เห็น
ไหม การยทุธหตัถี การชนชา้งกนั งา้วของเรามนัแค่เท่าไร อยา่งมากไม่เกิน ๒ เมตร ระยะห่างท่ี
เราจะฟันคอของอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นัน่น่ะ มนัตอ้งเสือกชา้งไสเขา้ไป ไสเขา้ไปงดัชา้งเขา
ข้ึนมาไง ใหไ้ดร้ะยะระหวา่งงา้วฟันเขา้ไปในคอของอวิชชาได ้

อนัน้ีกเ็หมือนกนั วิปัสสนาเขา้ไปเร่ือย พยายามวิปัสสนาเขา้ไปเร่ือย จิตน้ีเป็นจิต อาการ
ของจิตน้ีท าไมมนัหลอกลวง อาการส่ิงท่ีเกิดข้ึนมนัเป็นเงา เกิดข้ึนเป็นความรู้สึก เกิดข้ึนเป็นภาพ 
เกิดข้ึนเป็นน้ี มนัมาจากไหน ส่ิงท่ีมาน้ีมนัตอ้งมีตน้เหตุ เหตุท าใหเ้กิด เหตุ เหตุ เหตุปจฺจโย  

พระสารีบุตรไปฟังพระอสัสชิ “ผลทุกอยา่งเกิดข้ึนจากเหตุ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้บอกวา่ใหจ้บัผล แลว้สาวเขา้ไปหาเหตุ แลว้ใหไ้ปท าลายเหตุนั้น” ส่ิงท่ีเกิด แยบ็! แยบ็! แยบ็! 
ข้ึนมา เป็นกระแสของใจท่ีกิเลสพาเกิดน้ีมนัมาจากไหน มนัตอ้งมีเหตุเหมือนกนั แลว้เราท าไมไม่
สาวเขา้ไปหาเหตุนั้น ในเม่ือเราสามารถจบัวตัถุท่ีมนัแปลกปลอมเขา้มาคือตวักิเลสได ้ท าไมเราไม่
สาวเขา้ไปหาเหตุท่ีมนัเกิดมนัดบัอยูท่ี่กลางหวัใจ 

มนัเกิดมนัดบัโดยธรรมชาติของมนัเองอยูโ่ดยตามหลกัความเป็นจริงอนัหน่ึง มนัเกิด มนั
เป็นไปเพราะวา่กิเลสมนัพาเกิด ยแุยงตะแคงแหยอ่อกมาเป็นอารมณ์ท่ีเราโกรธ เราไม่พอใจ มนั
ทุกขอ์ยูใ่นหวัใจอนัหน่ึง เห็นไหม ความเกิดข้ึนและดบัอยูต่ามความเป็นจริงของเขามนักมี็ส่วน
หน่ึง 

แต่กิเลสท่ีมนัอาศยัส่ิงท่ีเกิดดบัโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ แลว้ตามน ้าออกมา ไสออกมาตาม
กระแสออกมา หลอกเรา แลว้ยงัเอาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นเคร่ืองมือ
หลอกเราอีกชั้นหน่ึง น่ีกิเลสมนัโง่หรือมนัฉลาด ผูท่ี้ปฏิบติัวา่เป็นธรรมาวธุ มีมือ มีวธุ มีอาวธุอยู่
ในมือ... 

...ชา้ง ท าไมไม่ไสเขา้ไป ชา้งคือสมาธินะ ในเม่ือเราไสเขา้ไประยะห่างไม่ได ้ มนัตอ้ง
กลบัมาพทุโธๆๆ กลบัมาท่ีสมาธิ กลบัมาท่ีสมาธิ พื้นฐานของสมาธิน้ีจะท าเกิดปัญญา พื้นฐานของ
ปัญญาท่ีมีสมาธิอยูน้ี่แลว้จะคมกลา้เป็นธรรมาวธุ ปัญญาน้ีมนัเกิดได ้ มนัเกิดไดโ้ดยอุปโลกน์กไ็ด ้
เกิดไดด้ว้ยแรงหนุนจากสมาธินะ แรงหนุนจากสมาธิน้ีเป็นโลกตุตระ สมาธิน้ีท าใหกิ้เลสมนัยบุ
ยอบตวัลง ยบุยอบตวัลงจนใจน้ีมีความสุขอ่ิมเอมพอสมควร แลว้ยกข้ึน เห็นไหม ระยะห่างมนัห่าง
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ตรงน้ีไง ห่างตรงท่ีสมาธิน้ีแน่น สมาธิท่ีดี กิเลสมนัยบุยอบตวัลง ความยบุยอบตวัลง ความปล้ิน
ปลอ้น ความหลอกลวงของมนันอ้ยลง ความปล้ินปลอ้นหลอกนอ้ยลง ระยะห่างตอ้งยน่เขา้มาให้
เราเอางา้วฟันคอไดสิ้ น่ีระยะห่างมนัห่างเพราะเราไม่มีความมุมานะ ไม่มีความจงใจในการ
วิปัสสนาบ่อยๆ ซ ้าๆ ซากๆ น่ีไง 

ความวิปัสสนาซ ้าๆ ซากๆ บ่อยๆ ท าโดยไม่มีเวลา ไม่นบักาล ไม่นบัคร้ังน่ี การไม่นบัคร้ัง 
การวิปัสสนาเขา้ไป มนัปล่อยออกไปกซ็ ้ าอยูน่ัน่ ซ ้ าอยูน่ัน่ ระยะห่างมนัจะแคบเขา้มา แคบเขา้มา 
ถา้ระยะห่างมนัยงัห่างอยู ่ เห็นไหม เพราะมนัแก่น แก่นของกิเลส ความมุ ความแขง็ของมนั ความ
ท่ีมนัเป็นสตัตะ ความขอ้งอยูใ่นวฏัวนน้ี วฏัวนของแก่นของคนมนักไ็ม่เหมือนกนั วฏัวนของคนท่ี
เกาะเก่ียว ความยดึมัน่ถือมัน่ในการยดึภพชาติ 

คนเราเกิดมาตอ้งตายทั้งหมด แต่บางคนตายแลว้กเ็ดือดร้อนด้ินรนจนไม่ยอมตาย บางคน
วา่อยากจะตาย บางคนยอมรับความตาย เห็นไหม น่ีอะไร เพราะในการยดึภพยดึชาติในการสะสม
มาในแต่อดีตชาติกเ็ก่ียวขอ้งมาอยูต่ลอดเวลา ฉะนั้น เวลาเขา้ไปท าลายไอต้รงยดึภพยดึชาติน้ี มนั
ถึงวา่ระยะห่างของคนไม่เหมือนกนั ความไม่เหมือนกนัน้ีเรายกไวว้า่เป็นบารมีธรรมของเรา บารมี
ธรรมของผูท่ี้ปฏิบติันั้น ถึงตอ้งวิปัสสนาซ ้าเขา้ไป ซ ้าเขา้ไป ซ ้าเขา้ไป ซ ้าเพื่อจะท าใหร้ะยะห่างน้ี
แคบเขา้ แคบเขา้ แคบเขา้ จนถึงกบัใชง้า้วฟันคออวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา 

ถา้ฟันคออวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ขาดออกตรงน้ี ขนัธ์ ๕ น้ีไม่ใช่จิต จิตน้ีไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ 
๕ ไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขาดสะบั้นอยูก่ลางคอชา้งนัน่น่ะ เห็นจะจะ ในตาธรรมของเรา
เห็นจะจะ ขาดออก สะบั้นออก ขาดออกไปเลย จนชา้งตอ้งสลด แมแ้ต่เรากส็ลด สลดสงัเวช ปล่อย
วางตามหลกัตามความเป็นจริง ปล่อยวางหมด น่ีมนัจะเห็นขนาดนั้น 

มนัถึงบอกวา่ ผูท่ี้จะปฏิบติัธรรมใหส้มกบัธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ มนั
ถึงตอ้งเป็นผูท่ี้วา่เขม้แขง็ มนัเป็นถึงวา่ผูท่ี้ตอ้งทุ่มทั้งชีวิตไง ชีวติน้ีเกิดมาแสนทุกข ์ ชีวิตน้ีอยากจะ
พน้จากทุกข ์ แต่การประพฤติปฏิบติัเหยาะๆ แหยะๆ การประพฤติปฏิบติัไปสกัแต่วา่ แต่ผลจะเอา
อยา่งขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ผลจะเอาอยา่งของพระอริยสาวกต่างๆ ท่ีบุกบัน่ใชชี้วิต
เขา้แลกมาทั้งนั้นเลย 

ธรรมอนัน้ีต่างหาก ธรรมท่ีใชชี้วิตเขา้แลกมนัถึงสามารถท าลายชีวิตของกิเลสได ้ ชีวติของ
กิเลสมนัอยูบ่นหวัใจของสตัวโ์ลก มนัเอาความตายของสตัวโ์ลกมาหลอกไง พอบอกวา่ตาย กลวั
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หมดเลยไม่กลา้ท า เด๋ียวจะเป็นเด๋ียวจะตาย ตอ้งรักษาชีวิตไวก่้อนเพื่อเอาไวต่้อสู้กิเลส...มนัไม่ใช่ 
กิเลสมนัหลอกใหพ้น้จากการบีบบ้ีสีไฟมนั การโจมตีมนัไง 

การเอาธรรมะเขา้โจมตีกิเลส กิเลสมนักไ็สหวัออกมา หลอกใหเ้ราออกไปทางอ่ืน ยงัมา
ภูมิใจอีกวา่ “ฉนัมีธรรม” ยงัภูมิใจอยู ่“ฉนัประพฤติปฏิบติัอยู”่ กิเลสหลอกชดัๆ เลย มนัถึงวา่ไม่ใช่
ธรรม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้มนัตอ้งเป็นคุณไปทั้งนั้น เป็นคุณแมแ้ต่เร่ิมการ
ประพฤติปฏิบติั เป็นคุณแมแ้ต่จิตเขา้ไปเสวยสมัผสัในใจท่ีไดส้มัผสัธรรมอนันั้นไง มองโลกน้ีเป็น
ธรรม มองความเห็นของสตัตะ สตัวท่ี์ขอ้งอยู ่ เขากข็อ้ง เรากข็อ้ง เขาขอ้งกเ็ป็นเร่ืองของเขาก่อน 
เราขอ้ง เราตอ้งชกัศรออกจากหวัใจเราใหไ้ดก่้อน อยา่งไรๆ ยงัเรากช็กัศรออกแลว้ ๑ เล่มท่ีมนัขอ้ง 
มนัเกาะเก่ียวกบัวฏัฏะน้ี มนัเก่ียวมนัสกัไวเ้ลย เห็นไหม 

มนัมีศรถึง ๔ เล่มปักอยู ่ แลว้เก่ียวกบัวฏัฏะไว ้ แลว้เราพยายามจะถอนออก ถา้ถอนศรอนั
แรกออกได ้ เหลือ ๓ ศรอีก ๓ อนัแต่ ๓ อนักท็  าใหค้วามแน่นของวฏัฏะนั้นคลอนแคลนแลว้ มนั
เร่ิมไหวแลว้ มนัจะท าลายวฏัฏะไดท้ั้งหมดเลย ตอ้งท าลายได ้ในเม่ือถอนศรอนัแรกออกได ้ศรอีก 
๓ อนันั้นเราจะถอนไดเ้ดด็ขาด เพราะอะไร เพราะงานเคยท าไง 

คิดดูสิวา่มนัแน่นหนาขนาดท่ีวา่เป็นศรถึง ๔ เล่มปักอยู ่ แลว้งดัมนัใหม้นัแน่นหนากบั
วฏัฏะในหวัใจของเรา แลว้เราสามารถถอนได ้ ๑ เล่มออกมาจากหวัใจ ในท่ีวา่ขนัธ์ไม่ใช่จิต จิต
ไม่ใช่ขนัธ์ ทุกขไ์ม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ทุกข ์จิตน้ีพน้ออกไปจากทุกข ์ในชัว่ขณะท่ีจิตนั้นปล่อยวาง วา่ง 
โล่ง ไปหมดเลย...วา่งโล่ง ไม่ใช่แบบโล่งแบบไม่มีแก่นไม่มีสาร วา่งโล่งแบบวา่กิเลสมนัช าระ
ออกไป วา่งโล่งแบบเราเป็นคนวา่ง วา่งโล่งแบบเรารู้ วา่งโล่งแบบผูท่ี้แบกของหนกัมาแลว้สลดัท้ิง
ออกหมด ท้ิงออกไปเลย ความวา่งอนัน้ีมนัเป็นความวา่งตามความเป็นจริง น่ีคือธรรมแท้ๆ  ท่ีเรา
แสวงหามนัอยู ่เราแสวงหาอนัน้ีต่างหาก 

การประพฤติปฏิบติัมนักต็อ้งทุ่มกนัทั้งชีวิต เห็นไหม ชีวิตของเราแลกกบักิเลสในหวัใจท่ี
มนัเกิดก่ออยูใ่นหวัใจนั้น น่ีทุ่มเขา้ไป ทุ่มเขา้ไป มนัจะเห็นตรงน้ีไง มนัเห็นได ้ ไม่พน้วิสยัของผู ้
ปฏิบติั ไม่พน้วิสยัของจิตดวงท่ีตั้งใจมุมานะนั้น เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กา้วล่วง
ไปก่อน องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ถึงไดพ้ยายามหาทางใหเ้ดินสะดวกท่ีสุดนะ หาทางให้
สะดวกท่ีสุด แลว้น่ีกเ็ป็นทางสะดวกท่ีสุดเพราะอะไร เพราะทางอนัน้ีมนัทาบไปบนหวัใจ ทาบไป
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บนหวัใจของสตัวทุ์กๆ ดวง มนัทาบไปบนหวัใจ เพราะเราจงใจ เราเอาทางนั้นขยายออกในกลาง
ใจของเราเห็นไหม 

ใจน้ีมืด ใจน้ีบอด ใจน้ีหมกัหมมอยูก่บัความคิดของอวิชชาทั้งหมด มนัแคบ มนัไม่มี
เส้นทางใหเ้ดิน มนัไม่มีทางกา้วออกไดเ้ลย แลว้เราตอ้งเป็นผูข้วนขวาย น่ีมนัหนกั ถา้มนัจะหนกั 
มนัหนกัตรงน้ี มนัหนกัตรงท่ีวา่ หวัใจท่ีมืดบอดไม่มีแสงสวา่งในหวัใจนั้นเลย แลว้เร่ิมถากถาง
ออกมาใหเ้ป็นทาง เป็นทางท่ีวา่พระพทุธเจา้วางไวน้ัน่น่ะ ใหม้นัทาบข้ึนมาบนหวัใจของเรา ให้
ทาบข้ึนมาในหวัใจของเรา แลว้ใหเ้รามีช่องทางไดก้า้วเดินออกไปไง 

ศรอนัท่ี ๑ ถอนออก ศรอนัท่ี ๒ ท่ี ๓ กถ็อนออกดว้ยวิธีการแบบน้ี แบบน้ีคือหลกัเกณฑอ์นั
น้ี แต่พลิกแพลงการต่อสู้กบักิเลส มนัตอ้งพลิกแพลงไปตลอด กิเลสมนัเคยแพศ้รอนัแรก มนัเห็น
วา่เรารู้เท่าทนัมนัแลว้นะ ศรท่ี ๒ ศรท่ี ๓ เล่ห์เหล่ียมการพลิกแพลง การหลอกลวงของมนัใน
วิปัสสนานะ 

ในวิปัสสนาท่ีเกิดข้ึนจากการขดุคุย้หากาย เวทนา จิต ธรรม ในการขดุคุย้หากิเลสแต่ละ
ขั้นตอนเป็นงานขดุคุย้ งานขดุคุย้หากิเลสน้ีเป็นงานท่ีวา่ล  าบาก ล าบากเพราะวา่มนัเป็นนามธรรม 
มนัเป็นวตัถุ เป็นกิเลสกอ้นหน่ึงเหมือนกนั แต่มนักต็อ้งยกเรดาร์ข้ึนหาทั้งนั้น วตัถุส่ิงหน่ึงเราตดั
สายกระแสของวตัถุท่ีมนัเขา้ไปขอ้งอยูใ่นหวัใจนั้น เราตดัออก วตัถุกบัใจนั้นกต็อ้งแยกออกจาก
กนัโดยตามหลกัความเป็นจริงท่ีไม่มีกระแสไหนจะจบัตอ้งไดอี้ก มนัพน้ออกไปเพราะศรนั้นดึง
ออก กระแสกข็าดออกไป 

การจะคน้วตัถุอนัต่อไปน่ี ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรมกเ็หมือนกนั แต่ในศรท่ี ๒ น้ี
มนักเ็ป็นกายในกาย จิตในจิต อนัน้ียงัง่ายอยู ่ จิตในจิตคือจิตท่ีมนัจบัตอ้งไดเ้ป็นมหาสติ มหา
ปัญญาท่ียงัจบัตอ้งจิตน้ีกบักายน้ีไดอ้ยู ่ เพราะมนัเป็นอุปาทานไง พิจารณากาย ถา้จบัตอ้งไดแ้ลว้ 
พิจารณากาย ดินเป็นดิน น ้าเป็นน ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ มนัการแตกออก เห็นไหม การแตกออก 
เป็นไตรลกัษณ์อยา่งหน่ึง การแตกออกคืนสู่สภาพเดิมอีกอยา่งหน่ึง การคืนสู่สภาพเดิม เห็นไหม 
การคืนสู่สภาพเดิมจนกระแสนั้นจบัตอ้งอยูไ่ม่ได ้ กระแสนั้นมนัตอ้งมีขั้วบวกและขั้วลบของการ
สมัผสักนั ในเม่ือขั้วลบหรือขั้วบวกโดนท าลายไปอีกขั้วหน่ึงมนัจะไปจบัตอ้งกบัส่ิงใด จบัตอ้งกบั
ส่ิงใดไม่ไดม้นักต็อ้งปล่อยออก การปล่อยออก การคลายออกอนัน้ีจิตถึงเป็นจิต เห็นไหม เม่ือไหร่
กายเป็นในกาย จิตเป็นในจิต 
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แต่ถา้จิตขาดออกไปน้ีจิตเป็นจิตลว้นๆ กายเป็นกายลว้นๆ เป็นกายในกายไง เป็นจิตอิสระ
ของจิตไง อิสระของจิตท่ีถอนลกูศรออกไปอีก ๑ ลกูศรเหลือแค่ ๒ ศรอยูใ่นหวัใจนัน่น่ะ น่ีการ
กา้วเดินไป 

แต่กิเลสมนัพลิกแพลงไปเฉยๆ มนัพลิกแพลงไปเร่ือย มนัพลิกแพลงออกมาแลว้ออกไป ที
น้ีการท่ีวิปัสสนา การขดุคุย้น้ีกเ็ป็นงาน ยิง่ขดุคุย้น่ีกเ็ป็นงาน เห็นไหม งานท่ีจะหาฐานไง งานจะ
หาท่ีวา่ฐานท่ีการจดัตั้งเรดาร์ จบัตอ้งวตัถุส่ิงใหม่ๆ วตัถุท่ีมนัมีกระแสลึกๆ เขา้ไปไง ขนาดท่ีวา่เรา
เร่ิมตน้แต่ขั้นตอนแรก เรากว็า่มนัลึกซ้ึง มนัละเอียดอ่อน มนัละเอียดอ่อนจนแบบวา่เราแทบจะท า
อะไรไม่ไดเ้ลย แต่พอมนัผา่นขั้นตอนเขา้ไปแลว้ ท าไมมนัจะผา่นไม่ไดอี้กล่ะ มนัละเอียดอ่อน จะ
ลึกซ้ึงเขา้ไป จนท่ีวา่สติปัญญาเราใชอ้ยูน้ี่มนัจบัตอ้งไม่ไดเ้ลย มนัตอ้งเป็นมหาสติ มหาปัญญา มนั
ถึงจะจบัตอ้งจิตในจิตตวันั้นไดไ้ง 

ในจิตนอกๆ ท่ีวา่เราจบัไดแ้สนยาก เรากไ็ดท้  าลายมนัไปแลว้ ท าลายดว้ยความเตม็ๆ ต่อ
หนา้ เตม็ๆ ต่อความเห็น เตม็ๆ ต่อความรู้แจง้ ความรู้แจง้ท่ีไม่มีความลงัเลสงสยัอยูใ่นหวัใจแมแ้ต่
นิดเดียว สีลพัพตปรามาส วิจิกิจฉา หลุดออกไปหมดแลว้ ไม่มีความลงัเล ความขอ้งเก่ียว ความ
สงสยัไม่มี หลุดออกหมด เห็นการจบัตอ้ง ถึงไดจ้บัไดเ้ตม็มือ จบัไดเ้ตม็มือ การทุ่มทั้งชีวิต การทุ่ม
ทั้งหวัใจ การทุ่มเจตนาเขา้ไปทั้งหมดไง น่ีการจบัตอ้ง ยกข้ึน น่ีการขดุคุย้หา แลว้ยกข้ึนมา
วิปัสสนา วิปัสสนา กิเลสมนักพ็าหลอก พาหลอก พาวนไป พาวนไปเร่ือย พาวนไปเร่ือย สู้อีก 

การต่อสู้ การขดุคุย้ การวิปัสสนา ภาวนามยปัญญาจะเกิดข้ึนจากการเจอหนา้กนัจงัๆ การ
ต่อสู้กนัใหกิ้เลสมนัหลอกมาเถอะ มนัจะหลอกมา หลอกมาอยา่งไรกแ็ลว้แต่ ในเม่ือมีการมีแพ้
ชนะ มีการใหค้ะแนนกนัอยูอ่ยา่งนั้น การใหค้ะแนน การตดัคะแนน เราไม่ อยา่ไปตดั เราอยา่ไป
ใหค้ะแนนเราเอง เราอยา่ไปตดัคะแนนเราเอง แต่เราใหก้ าลงัใจเราได ้

เราเสวยความสุขท่ีเกิดข้ึนจากตามความเป็นจริงได ้ ความสุขท่ีเกิดข้ึนจากความเป็นจริงใน
การปฏิบติั อนันั้นเป็นโอสถท่ีท าใหเ้ราชุ่มช่ืนไง ท าใหเ้รามีแรงต่อสู้กบัไอส่ิ้งท่ีเกิดข้ึนในหวัใจท่ี
มนัต่อสู้มา ถึงวา่ถา้มนัเกิดข้ึนอยา่งนั้นเรากเ็สวยไป สู้ไป น่ีคือการหนุนก าลงัใจเรา เราถึงหนุน
ก าลงัใจเรา เราใหก้ าลงัใจ ก าลงัใจส าคญัมาก ก าลงัใจจากครูบาอาจารย ์ ก าลงัใจจากองคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีเป็นตวัอยา่งแบบอยา่งท่ีกา้วเดินไปแลว้ อนันั้นกเ็ป็นก าลงัใจเยีย่ม 
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แต่เยีย่มข้ึนมาของเรา เราตอ้งนึกเขา้มา เห็นไหม ก าลงัใจท่ีเกิดข้ึนจากขา้งใน การกดัฟัน
กรอดๆ อยูใ่นหวัใจน่ะ “มึงตอ้งตาย มึงตอ้งตาย” ในหวัใจเรานัน่ล่ะ ก าหนดวนัตายใหกิ้เลสไดเ้ลย 
ก าหนดวนัตายวา่เราตอ้งชนะสกัวนัใดวนัหน่ึง เพราะเราเคยชนะมาแลว้ไง อนัน้ีคือก าลงัใจ แต่
คะแนนท่ีเราไปเสริมไปแต่ง เราไปใหค่้าหรือเราไปลดค่า อนันั้นมนัเป็นการหดหู่เฉยๆ เห็นไหม 
น่ีกิเลสมนัจะชอบแทรกเขา้ไปในวิปัสสนาญาณท่ีเราเกิดข้ึนในใจนั้นตลอดไป 

ถา้เรามีก าลงัใจข้ึนมาเรากดัฟันกรอดๆ ทุกขย์ากขนาดไหน จะกม้คลานไปขนาดไหน จะ
กล้ิงตวัไปกจ็ะสู้ จะไม่มีเทา้เดิน จะเทา้ขาด ท าจนท าไม่ไดก้จ็ะกล้ิงตวัไป กล้ิงตวัมาบนทางจงกรม
ใหไ้ด ้ เพราะอะไร เพราะการจะเอาผลอนันั้นไง เพราะการอยากจะชนะกิเลสของตวัไง เพราะ
กิเลสในหวัใจน้ีมนัเจบ็แสบปวดร้อนในใจนกั มนัท าใหทุ้กขข์นาดน้ี มนัสร้างเราข้ึนมาแลว้ ท าไม
มนักลัน่แกลง้ บีบบ้ีสีไฟเราขนาดน้ีล่ะ แลว้ท าไมเราจะช าระมนัไม่ได ้

ช าระ ๑ ๒ ๓ จนถอนลกูศรออกหมดทั้งใจ แลว้มาเปรียบกนัดสิูวา่ไอพ้วกมนัสร้างความ
ทุกขม์าใหใ้นหวัใจ วิมุตติสุขขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มนัจะขนาดไหน ความทุกข ์
ทุกขใ์นหวัใจมนัทุกขจ์นบีบบ้ีสีไฟ ทั้งๆ ท่ีมนัพาเราเกิดนะ ทั้งๆ ท่ีวา่มนัเป็นกิเลส มนัเป็นอวิชชา
อยูใ่นหวัใจท่ีเป็นเจา้วฏัจกัรนั้นพาเกิดมา ท าไมมนัไม่ใหเ้รามีความสุขบา้งเลย มีแต่ความทุกข์
สะสมมาในใจมาตลอดชีวิตน้ี 

จนวิปัสสนาญาณ จนฆ่ากิเลสออกจากใจทั้งหมด มีความสุข เลอเลิศเหนือโลก เหนือ
สงสาร เหนือวฏัฏะ ท่ีวา่แมแ้ต่ในพรหมนะ ในพรหมในวฏัฏะน่ะ ในพรหมน้ีเป็นอรูปภพยงัไม่เคย
เห็นน่ะ ในเทวดาน้ีเป็นกามภพ ในพรหมน้ีเป็นอรูปภพ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ในพรหมน้ีเป็นรูป
ภพ อรูปภพ กย็งัไม่เคยพบความสุขแบบน้ี ขนาดผูท่ี้เกิดบนพรหมมีแต่ความสุข วา่นอนสุขอยู่
อยา่งเดียว เป็นพรหมไง ยงัไม่เคยเจอวมุิตติสุข 

แลว้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัถึงวิมุตติสุข ถึงไดม้าทา้ทายในหวัใจกบักิเลส อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขา
รา ในใจของตนนัน่น่ะ ถามอวิชชาหน่อยสิวา่เองพาขา้เกิดมา แลว้ทุกขย์ากท่ีเอง็บีบบ้ีสีไฟอยูน่ี่ เอง็
หายหนา้ไปไหน ท าไมมนัมีแต่วิมุตติสุข สุขจริงๆ สุขท่ีไม่ใช่วา่สุขในขนัธ์ ไม่ใช่สุขแบบใน
เวทนา ไม่ใช่สุขในการนึก ไม่ใช่สุขในการคาดหมาย มนัเป็นเน้ือของสุข สุขท่ีจิตมนัสงบ มนั
อ่ิมตวัมนัเอง โดยท่ีวา่อ่ิมตวั ไม่ใช่อ่ิมตวัแบบสมาธิธรรมนะ สมาธิธรรมอ่ิมเพราะมนักินอ่ิม แต่อนั
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น้ีมนัสุขเพราะกิเลสมนัหลุด อ่ิม หลุดออกไปจากใจ จนท่ีไม่มีจุดบอด ไม่มีจุดมีแตม้อยูใ่นหวัใจ
เลย มนัไม่ใช่อ่ิมดว้ยสมาธิ มนัพอ มนัสุขในตวัเองไง ถึงวา่ไม่ใช่สุขในเวทนาไง 

ในสมาธิมนัยงัเป็นสุขเวทนาอยูน่ะ สุขขนาดไหนกมี็เวทนารับรู้อยู ่ แต่สุขอนัน้ีมนัไม่สุข
คลอนแคลน มนัสุขแบบวิมุตติ ไม่สุขแบบทุกขไ์ง สุขคู่กบัทุกข ์มืดคู่กบัสวา่ง ด าคู่กบัขาว เสียงดงั
คู่กบัเสียงเบา วา่อยา่งนั้นเลย...น้ีมนัไม่มีคู่ มนัอ่ิมไม่มีจุดแต่งแตม้ในหวัใจนั้น ถึงวา่เป็นวิมุตติสุข
ท่ีเกิดข้ึนจากธรรมจริงๆ ท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ระลึกหรือสมัผสัไดก่้อน แลว้วางไวน่ี้ 
จนผูท่ี้ปฏิบติัใจมืดๆ บอดๆ จนจุดไฟข้ึนมาถากถางทาง จนขยายทาง จนเขา้ธาตุออกไปเป็น
ภาวนามยปัญญาใหก้า้วเดินออกไปจากใจท่ีกา้วเดินน้ี ใจท่ีกา้วเดินออกไปตามตอ้ยๆๆ องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 

เพราะเช่ือธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้จริง เพราะเช่ือธรรมในครูบาอาจารย์
ท่ีช้ีน าไดจ้ริง เรากก็า้วเดินไปตามหลกัความเป็นจริงท่ีเราสามารถสร้างข้ึนมาไดเ้ป็นภาวนามย
ปัญญา แลว้มนัสามารถช าระกิเลสไดต้ามหลกัความเป็นจริง ถึงวา่ยอ้นกลบัมาวา่ไออ้วิชชาท่ีพาฆ่า
ทุกขม์นัอยูไ่หน เทียบเขา้มาตรงน้ี มนัถึงวา่เป็นหลกัความจริงของผูท่ี้ปฏิบติัธรรม 

ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมสมกบัธรรม เห็นไหม ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมสมกบัธรรม ธรรมะกเ็กิดข้ึนกลาง
หวัใจนั้น ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมะกส็ถิตในใจดวงนั้น เราจะเอาธรรมะจริง หรือ
จะเอาธรรมะปลอม ธรรมะท่ีนึกเอา ธรรมะปฏิบติัเรากต็อ้งทุ่มทั้งชีวิตน่ี ถา้เราจะเอาจริง เรากทุ่็ม
ชีวิตเราจริง 

ถา้เราทุ่มชีวิตเราจริง แลว้ไม่มีการตาย ไอต้ายไอเ้กิด มนัหลอกกนั เกิดๆ ตายๆ แลว้ไป
รวมอยูท่ี่วฏัฏะ อยูท่ี่แก่น ท่ีสตัวท่ี์ขอ้งอยู ่ สตัตะคือความขอ้งของใจ เกิดดบั เกิดดบัมาก่ีร้อยก่ีภพ
ชาติแลว้จะเอาอะไรมาตายอีก การตายหลอกกนั ไม่มีเกิดและไม่มีตาย ดบัหมด การเกิด การตาย
อีก ไม่มี ถึงไม่กลวัการตาย ไม่มีกลวัส่ิงใดๆ ในโลกน้ี เพราะมนัเป็นสมมติ ส่ิงท่ีเป็นสมมติเอา
อะไรมาใหค่้ากบัดวงใจท่ีเป็นธรรม ดวงใจท่ีเป็นธรรมมนัตอ้งสลดัออกทั้งหมด สมบติัใดๆ มีค่าน้ี
สลดัท้ิงทั้งหมด มนัไม่มีค่าอะไรเลย ถา้สมบติัในโลกน้ีมีค่า ธรรมอนัน้ีจะไม่มีค่า ธรรมอนัน้ีมีค่า
แลว้อะไรในโลกน้ีจะมาเทียบค่ากบัมนัได ้มนัถึงไดส้ลดัออกหมด ไม่มีค่า ไม่มีเกิด ไม่มีตาย ไม่มี
ทั้งนั้น แต่มีวิมุตติสุขอยูอ่ยา่งเดียว เอวงั 


