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เป็นวนัฟังธรรม วนัพระวนัธรรมสวนะ วนัฟังธรรม ธรรมไง ธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ ธรรมมีเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ธรรมมีอยูด่ ั้งเดิมนะ ในธรรมะท่ีองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้บอกไว ้ ธรรมมีอยูด่ ั้งเดิม แต่คนเขา้ไปรู้ธรรม มนัหมดกาลหมดสมยั 
หมดเป็นยคุๆ ไป องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เกิดมาเป็นเจา้ชาย
สิทธตัถะน่ีอะไรพาเกิด? คนเกิดมาตอ้งกิเลสพาเกิด มีกรรม กิเลส อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชา
จิตปฏิสนธินั้นเกิดข้ึนมา เจา้ชายสิทธตัถะเกิดข้ึนมากมี็กิเลส พอมีกิเลสอยู ่ เกิดมาเป็นลกูของ
กษตัริย ์กามคุณ ๕ ในความสุขของทางโลกน่ีเตม็ท่ีเลย มนัน่าจะหลงใหลไปกบักิเลสอนันั้น 

กิเลส คือสญัชาตญาณเดิมของจิตท่ีมนัเกิดนั้นล่ะกิเลส กิเลสคู่กบัธรรม 

ธรรมคือธรรม ธรรมคือความหลุดพน้มาจากกิเลส แต่กิเลสมนัร้อยรัดใจของเราไว ้ ความ
ติดขอ้งหมองใจของใจนั้นมนัติดพนัอยู ่ ความคิดเห็นแก่ตวัทั้งหมดคือกิเลสทั้งหมด เจา้ชายสิทธตั
ถะควรจะอยูเ่ห็นแก่ตวัไง ควรจะเห็นแก่ตวั เห็นแก่ความสุขเพลิดเพลินในกามคุณนั้น ท าไมไม่
เห็นแก่ความสุขอนันั้น ท าไมเจา้ชายสิทธตัถะถึงไดอ้อกแสวงหาโมกขธรรม เพื่อหาธรรมอนันั้น
มา เพื่อจะใหใ้นหวัใจนั้นพน้จากการเกิด การแก่ และการตาย 

การเกิด แก่ เจบ็ ตาย ไม่เพราะเจา้ชายสิทธตัถะน้ีโดนพอ่พยายามจะร้ังไวอ้ยูใ่นโลก เพื่อ
เป็นเป็นจกัรพรรดิ ตอนเกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ พราหมณ์พยากรณ์ไว ้ ถา้ออกบวชจะไดเ้ป็น
ศาสดา แต่ถา้ไม่ไดอ้อกบวช ครองเรือนอยูจ่ะไดเ้ป็นจกัรพรรดิ เห็นไหม พอ่แม่กอ็ยากจะเอาลูกไว้
ใหเ้ป็นจกัรพรรดิทั้งนั้นล่ะ สนองดว้ยกามคุณ ๕ ทั้งหมดท่ีในโลกน้ีมีอะไรปรนเปรอ ปรนเปรอ
ทั้งหมด เห็นไหม น่ีคือเร่ืองของกิเลส เจา้ชายสิทธตัถะควรจะติดตรงนั้นถา้กิเลสเป็นใหญ่ แต่
ท าไมไม่ติด ทั้งๆ ท่ีไม่มีธรรมนะ สมยันั้นธรรมะยงัไม่มี เพราะมีแต่ลทัธิต่างๆ เพราะดว้ยความ
สลดสังเวช ถา้จะบอกวา่ตามความเป็นจริงกไ็ดว้า่เจา้ชายสิทธตัถะนั้นสร้างบุญบารมีมา จะมาตรัส
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รู้เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ นั้นเพราะมีบุญญาธิการมา บุญบารมีอนัเก่าถึงไดท้  าใหเ้กิด
ความคิดจะแสวงหาออกจากกิเลส นั้นเป็นเพราะวา่เป็นสยมัภูจะตรัสรู้ดว้ยตนเอง 

ไปศึกษากบัลทัธิต่างๆ กส็อนไปต่างๆ นาๆ สอนไปต่างๆ นาๆ ยงัไปตกนรกนะ จาก
กษตัริย ์ กษตัริยอ์อกบวชมา แลว้ออกมาไม่มีศาสนา ความเป็นอยูม่นัยงัจากหนา้มือเป็นหลงัมือ มี
ความทุกขม์าก ออกแสวงหากไ็ม่มีใครจะช้ีน าใหไ้ด ้นั้นน่ะออกไป ออกไป ถา้ออกมา ออกมาดว้ย
การถกูบงัคบัมนักไ็ม่ใช่ เพราะวา่ออกไปแลว้ออกแสวงหาโมกขธรรมไป ไปถึงราชคฤห์ ไปเจอ
พระเจา้พิมพิสาร เขา้ใจวา่ไง เขา้ใจวา่การออกมาน้ีโดนขบัไสมา บอกเลยวา่แบ่งกองทพัให้
คร่ึงหน่ึง ใหก้ลบัไปตี ใหก้ลบัไปยดึสมบติัคืน 

“ไม่ใช่” เจา้ชายสิทธตัถะบอก “ไม่ใช่หรอก ท่ีออกมาน้ีเพราะออกมาจริงๆ ออกมาเพื่อ
แสวงหาทางออกจากการเกิด การแก่ การเจบ็และการตาย ออกมาเพื่อจะหาทางพน้ออกมาจากไม่
เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย” 

พระเจา้พิมพิสารถึงไดส้ญัญาไว ้ ขอค ามัน่สญัญาไวว้า่ถา้ตรัสรู้แลว้ขอใหก้ลบัมาสอนดว้ย 
เห็นไหม ใหก้ลบัมาสอนดว้ย แลว้เวลาออกไปแลว้ปัญจวคัคียก์ต็ามออกไป ตามออกไป ทั้งๆ ท่ีวา่
ไม่มีศาสนา ธรรมยงัไม่มีเขายงัแสวงหา ยงัจองสินคา้ตั้งแต่สินคา้ยงัไม่มีน่ะ ธรรมะยงัไม่เกิด แต่
เขาอยากไดม้าก แต่ไม่มีใครสอนได ้ บอกวา่ใหเ้จา้ชายสิทธตัถะน้ีถา้ไดธ้รรมแลว้ใหก้ลบัมาสอน
ดว้ย นัน่น่ะ ออกไปแสวงหาขนาดนั้น ทั้งๆ ท่ีไม่มีนะ 

แต่ปัจจุบนัน้ีมนัมีอยู ่ ปัจจุบนัน้ีธรรมะพระพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้วางไวอ้ยู ่ มนัจะยอ้นกลบัมา
ท่ีเราวา่ ขนาดท่ีไม่มีนั้นเขายงัพยายามจะขวนขวย แต่ธรรมะปัจจุบนัน้ีมีอยู ่ แลว้เรา...ใช่อยู ่ เรา
ไม่ใช่ปรารถนาเป็นพทุธภูมิ ไม่ใช่เป็นพระพทุธเจา้ ไม่ตอ้งแสวงหาเอง แต่ธรรมะมีอยู ่ เห็นไหม 
มนัถึงวา่ยอ้นกลบัมาดูจริตนิสยั ดูอ  านาจวาสนาของเราวา่เรามีอ  านาจวาสนาขนาดไหน ของมีอยู ่
มรรคอริยสจัจงัมีอยู ่ แต่เราไม่สามารถกา้วเดินตามธรรมอนันั้นได ้ เราไม่สามารถเอาธรรมน้ีเขา้มา
ในหวัใจของเราได ้ พระเจา้พิมพิสารไม่มี แต่ขอร้ององคพ์ระสมเดจ็สมัมาสัมพทุธเจา้ไวก่้อน แต่
ตอนนั้นยงัไม่ตรัสรู้เป็นองคพ์ระสมเดจ็สมัมาสมัพทุธเจา้วา่ ถา้แสวงหาโมกขธรรมเจอแลว้ให้
กลบัมาสอนดว้ย 

ออกไปประพฤติปฏิบติันะ ออกไปประพฤติปฏิบติั ส่ิงใดท่ีในสมยันั้นท่ีวา่เขาพยายามท า
แบบเตม็ท่ีนะ ทางโยคีต่างๆ ท่ีเขาท าวา่วิกฤต ในโลกน้ีความเพียรท่ีอุกฤษฏไ์ม่มีใครท าเกินองค์
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สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ อดอาหารจนร่างกายผา่ยผอม ทุกรกิริยา ท าทุกอยา่งท่ีโลกเขาท ากนั
อยู ่ สมยันั้นท ากนัอยู ่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้พดูไวเ้องในพระไตรปิฎก “ถา้ในการท า
ความเพียรไม่มีใครท าความเพียรเท่ากบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้” 

จนตรัสรู้ออกไปเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้กย็งัวา่อีกนะ “ในบรรดาสัตว์
สองเทา้ ใน ๓ โลกธาตุถา้ประเสริฐ องคพ์ระสมเดจ็สมัมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐสุด” 

ในธรรมารส รสของธรรม ไม่มีรสของใดท่ีถึงวิมุตติรส เป็นรสท่ีประเสริฐสุด 

น่ีแสวงหาออกไปขนาดนั้นนะ ในสตัวส์องเทา้ ใน ๓ โลกธาตุ ไม่มีใครประเสริฐเท่าองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ น้ีคือศาสดาของเรา ศาสดาท่ีจะเป็นเคร่ืองมือของเรา เราจะกราบครู
บาอาจารยเ์รากราบท่ีไหน เราตอ้งกราบวา่คนนั้นเหนือคน คนนั้นเหนือเรา...กิเลสไม่ยอมคน กิเลส
ไม่ยอมหรอก ยอมใครง่ายๆ เป็นไปไม่ได ้ แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมดว้ย
สยมัภู รู้ดว้ยตนเอง ศาสดาของเราเป็นผูท่ี้วา่เอาชีวิตเขา้แลก อดอาหารท าทุกรกิริยาสลบถึง ๓ หน 
การสลบ ๓ หนคือการตาย ๓ คร้ังตายฟ้ืนน่ี ๓ หน แลว้เราจะมาชุบมือเปิบ มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร 
น่ีเราเคารพองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เราตอ้งศึกษาประวติัดว้ยวา่ท่านท าอยา่งไร แลว้เรา
ตอ้งเอามาดดันิสยัของเรา 

น่ีกิเลส กิเลสมีอยูโ่ดยธรรมชาติของการเกิดและการตาย น้ีเร่ืองของกิเลสทั้งหมด กิเลส
เป็นเร่ืองของฝ่ายผกูมดั ผกูมดัใหเ้ราจนตรอกจนมุมอยูใ่นความเห็นของตวั ความคิดของเราน้ีเป็น
กิเลสทั้งหมด เพราะเราเกิดมาจากกิเลส กิเลสในหวัใจของเรา กิเลสในหวัใจของเรามนัมีอยูแ่ลว้ 
มนัถึงเป็นความคิดของเรา เห็นไหม น่ีคือกิเลส 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กมี็กิเลส เพราะเกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ การเกิดนั้น
อวิชชาพาเกิดทั้งหมด ท าไมท่านไม่ติดล่ะ ท าไมท่านยอมสละความสุขทั้งหมดในโลกท่ีวา่เขามีกนั
อยู ่สละท้ิงไปหมดเลย ออกไปแสวงหาส่ิงท่ีวา่โลกเขาไม่ยอมรับกนั โลกเขาวา่เป็นความทุกข ์เป็น
คนท่ีไร้คุณค่า เป็นคนท่ีวา่จนตรอกจนมุม ออกแสวงหาในส่ิงท่ีเขาไม่เอากนั ท าไมออกไป
แสวงหาส่ิงนั้น? เพราะส่ิงนั้นมนัแกด้ดัตน การดดัตนคือการดดักิเลส กิเลสอยูใ่นเรา เราตามใจเรา
คือตามใจกิเลส กิเลสมนัหวัเราะเยาะนะ มนัไม่ตอ้งใชใ้หม้นัท างานเลยนะ เราท าใหม้นัก่อน 
ประเคนใหกิ้เลส ความคิดของเรา การกระท าของเราประเคนใหกิ้เลสมนัพองขน ในหวัใจของเรา
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มีแต่ยดึพื้นท่ี มนัพองตวัใหญ่ในตวัของเรา แต่เราไม่สามารถยบัย ั้งมนัไดเ้ลย นัน่น่ะ กิเลสมนัโดย
ธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ นัน่คือวา่กิเลส 

ถา้วา่กิเลสๆ น้ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นคนช้ีใหบ้อกไวก่้อน แลว้เรากฟั็งธรรม
มา เราฟังธรรม ฟังพระพทุธเจา้วา่กิเลสคืออวิชชา คือความยดึมัน่ถือมัน่ในหวัใจของเรา คือ
ความเห็นของเรา กิเลสมนัคืออะไร ใครเห็นกิเลสท่ีตรงไหน? กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ กิเลสกบัใจ กิเลส
กบัจิตมนัอยูด่ว้ยกนั กิเลสกบัจิต แต่เราไม่เคยเห็น เพราะเราไม่เคยท า เราไดศึ้กษามาตามต ารา ตาม
สุตมยปัญญา ความเคยชิน ความจ ามา อนันั้นกกิ็เลส อนันั้นกกิ็เลส ไอน้ัน่มนักิเลสขา้งนอก มนั
เป็นผลของกิเลส เป็นการกระท าออกไปแลว้น่ะ แต่เราจะยบัย ั้งก่อน เขา้ไปตอ้งยบัย ั้งใหม้นัสงบ
ตวัลง กิเลสกบัใจ 

กิเลสเหมือนน ้า น ้ าท่ีมนัผสมอยู ่ ผสมสีอยู ่ เห็นไหม สีกบัน ้าเป็นอนัเดียวกนั มนัผสมกนั
ไปแลว้ จิตของคนปกติของคนทัว่ๆ ไปเป็นอยา่งนั้น จิตน้ีมนัสกปรกไปดว้ยความคิดความเห็น
ของตวั ความคิดความเห็นของตวัท่ีอยูใ่นจิตนั้น น่ีความคิดความเห็น น่ีเปรียบถึงความคิด
ความเห็น แต่มนัยงัไม่ใช่ความคิดความเห็น มนัเป็นจิตเฉยๆ เป็นจิตลว้นๆ จิตกบักิเลสน้ีเป็นเน้ือ
เดียวกนั เราอยากเห็นกิเลส เห็นกิเลส กิเลสมนัอยูท่ี่ไหน? กิเลสมนัอยูท่ี่จิต จิตมนัอยูไ่หน จิตมนั
อยูท่ี่ไหน จิตกไ็ม่เห็นอีกล่ะ เห็นแต่วา่เป็นเรา เป็นเรา เป็นเราข้ึนมาแลว้ เราคือเรา นาย ก. นาย ข. 
นาย ค. เห็นไหม เป็นเรา เป็นเรา ทุกอยา่งเป็นเรา ไม่เห็นกิเลสอยูท่ี่ไหนเลย มนัคิดออกไปพร้อม
กบัเรา เพราะกิเลสมนัพาคิด กิเลสมนัพาคิด เราจะเห็นหนา้มนัไดอ้ยา่งไร  

กิเลสเป็นเจา้วฏัจกัร ความคิดน้ีเป็นลกูเป็นหลานของกิเลส เป็นคนใชข้องกิเลส เป็น
ความเห็นของกิเลสมนับงัคบัขบัไสออกมา แลว้จะท าอยา่งไรใหเ้ห็นตวัมนั เห็นไหม น่ีกิเลสกบัจิต
มนัอยูก่บัเรามาตลอด เราถึงไม่เห็นมนั แลว้กิเลสกบัขนัธน์น่ะ น่ีถึงวา่กิเลสกบัความคิด กิเลสกบั
ขนัธ์ไง ขนัธ์ ๕ สงัขารขนัธ ์ มนัคิดมนัปรุงมนัแต่ง สญัญาขนัธ ์ ความจ าความหมาย สงัขารขนัธ์ 
ขนัธ์ ๕ 

ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่กิเลส ขนัธ์ ๕ กบักิเลสคนละอนั ขนัธ ์๕ จิตกบักิเลสมนัอยูด่ว้ยกนั แต่ในเม่ือ
คนเราเกิดมามีกิเลสเกิด พาเกิด กิเลสพาเกิดมาแลว้ ขนัธน้ี์ไดพ้ร้อมมากบัการเป็นมนุษย ์มนุษยน้ี์มี
ขนัธ์ ๕ กบัธาตุ ๔ ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ น่ีเป็นมนุษย ์เพราะเรามีบุญวาสนาเราถึงเกิดเป็นมนุษย ์มนุษยน้ี์
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เป็นอริยทรัพยน์ะ เป็นสมบติัท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุด แต่ในเม่ือมีกิเลสอยู ่ กิเลสยงัพาเป็นทุกขอ์ยู ่
ธรรมะถึงไดช้ าระกิเลสไดไ้ง 

ธรรม ธรรม ธรรม ธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แสวงหามนัน่ะ เอาความตาย
เขา้เส่ียง เอาความทุกขร้์อน เอาความยากเข็ญเขา้เส่ียงเพราะอะไร เพราะกิเลสมนัไม่ยอมรับ มนั
ชอบแต่ความสุขความสบาย กิเลสมนัจะนอนจมนอนเน่ืองอยูใ่นสนัดานของเรา แลว้มนัจะยดึ
พื้นท่ี มนัจะพองขนในความเห็นของเรา แลว้เราพาเกิดพาตายไปชาติหน่ึงๆ เท่านั้น การเกิดการ
ตายชาติหน่ึงๆ ไปเร่ือยๆ นะ จนพระพทุธเจา้พดูไวใ้นพระไตรปิฎก “ไม่มีตน้และไม่มีตาย” มานัง่
อยูน่ี่มนันึกวา่ไม่เคยเกิดเคยตาย เกิดมาชาติน้ีชาติเดียวน่ะ ถา้เกิดมาชาติน้ีชาติเดียว คนมนักต็อ้งมี
ความเห็นเหมือนๆ กนัทั้งหมด แต่จริตนิสยัของคนไม่มีเหมือนกนั ความเห็นของคนต่างกนัมาก 

เพราะการสะสมมาของวฏัจกัร การเกิดการตายการสะสมความคิดมาในหวัใจนั้นมนัต่างๆ 
กนั การสะสมมาอนันั้นมนัเป็นสนัดาน มนัเป็นจริตนิสยั น้ีความเห็นถึงต่างๆ กนั มนัไม่ใช่ท่ีวา่เรา
เกิดมาชาติน้ีแลว้เราอยูแ่ค่ชาติน้ีหรอก เราเกิดตายในวฏัจกัรน้ีมาหาศาลจนนบัตน้นบัปลายไม่ได ้
เกิดมากม็านัง่บนกองกระดูกของตวัเอง ของเก่าทั้งนั้นเลย แต่เราเกิดตายน่ีเราไม่รู้ ไม่รู้นะ นัน่น่ะ
กิเลสมนัพาเกิด กิเลสมนัอยูต่รงนั้น มนัเกิดมาแลว้มนัใหเ้ราเป็นทุกขอ์ยูอี่ก 

เพราะเราวา่เราเป็นมนุษยส์มบติั สมบติัควรท่ีวา่ไดเ้กิดมาพระพทุธศาสนา เกิดเป็นมนุษย์
พบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสัง่สอน เห็นไหม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาเป็นองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ กิเลสตายในขณะท่ีวา่ประหารกิเลสตายในคืนวนัเพญ็เดือนเพญ็วนัวิสาขบูชา 
จนตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ นั้นคือธรรมเตม็หวัใจ ธรรมเตม็หวัใจขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ก่อน ในรสของธรรมไม่มีวิมุตติรสสูงเท่า รสของวมุิตติน้ีประเสริฐ
ท่ีสุด เป็นรสท่ีพน้ออกไปจากกิเลสทั้งหมด เตม็หวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เสวย
วิมุตติสุข จนพอออกมาเสวยวิมุตติสุขจนอ่ิม จนถึงวา่ “ท าอยา่งไรหนอ ท าอยา่งไร” ถึงออกมา
สอนสตัวโ์ลกไง 

แลว้เรามีเคร่ืองมืออนันั้น ถึงช้ีวา่อนัน้ีคือกิเลสๆ ไง น่ีเกิดเป็นมนุษยม์นัประเสริฐตรงน้ี 
ประเสริฐตรงท่ีวา่มีความคิดวา่ส่ิงนั้นดีและส่ิงนั้นชัว่ ความคิดอนัน้ีคือขนัธ์ ๕ เพราะเป็นมนุษย์
แลว้ถึงมีขนัธ์ ๕ ถา้เป็นเทวดามีขนัธ ์๔ ถา้เป็นพรหมมีขนัธ ์ ๑ แลว้ถา้ลงไปในอเวจีล่ะ นัน่กเ็ป็น
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โลกของวิญญาณ โลกของเปรตอสุรกาย เป็นอบายภูมิ เป็นผูท่ี้หมดโอกาสในการท าบุญ เป็นท่ี
หมดโอกาส เพราะภพของเขาบงัคบัใหเ้ขาอยูท่ี่นัน่ เพราะการท าความชัว่ไว ้ คนเราเกิดมาตอ้งท า
ความดีและความชัว่ทุกๆ คน ไม่มีคนไหนเคยท าความชัว่และความดีอยา่งเดียว ไม่เคยมี ชีวิตของ
เรามนัถึงลุ่มๆ ดอนๆ ชีวิตของเราลุ่มๆ ดอนๆ เพราะวา่กรรมส่งไป 

น่ีกรรม กรรมเป็นผล น่ีวิบากของกรรม กรรมคือการกระท าท่ีล่วงมาแลว้ ส่ิงท่ีท าล่วง
มาแลว้อนันั้นวางไว ้ เพราะเป็นอดีตอนาคต แกไ้ม่ได ้ พระพทุธเจา้สอนใหล้งท่ีปัจจุบนัน้ี ถึงตอ้ง
ท าจิตใหส้งบก่อน ท าจิตของเราใหส้งบจากความคิดเห็นเดิม กิเลสท่ีมนัท าใหใ้จฟุ้ งซ่านอยูน่ี่ ถา้ใจ
ฟุ้ งซ่านอยู ่ ความคิดอยูน่ั้นกิเลสพาใช ้ เราเอากิเลสแกกิ้เลสไดไ้หม? เราเอากิเลสแกกิ้เลสไม่ได้
หรอก ตอ้งเอาธรรมแกกิ้เลส 

กิเลสกลวัธรรม กิเลสกลวัธรรมนะ กิเลสกลวัธรรม เพราะกลวัธรรมถึงไดบ้งัคบัใหท้ าให้
ธรรมน้ีเป็นเหมือนความเห็นของกิเลส กิเลสมนัจะบงัคบัธรรมใหต้ามความเห็นของมนั มนับงัคบั
วา่ท าอยา่งนั้นๆ แลว้จะเป็นผลดีๆ เห็นไหม ท่ีวา่ธรรมๆ ท่ีประเสริฐน้ีกิเลสมนักเ็อามาเป็น
เคร่ืองมือหลอกใชเ้ราอีกทีหน่ึง หลอกใชเ้รานะ เราวา่เราปฏิบติัธรรม เราจะพยายามใหเ้ขา้ถึงธรรม 
แต่เราเขา้ถึงไดไ้หม เพราะกิเลสมนัหลอก 

เพราะกิเลสมนัหลอก ถึงตอ้งท าความสงบเขา้ไป ท าความสงบใหจิ้ตน้ีสงบเขา้ไปๆ พอจิต
สงบเขา้ไป กิเลสเร่ิมอ่อนตวัลง ท าจิตน้ีใหส้งบ ถา้จิตน้ีสงบคือกิเลสมนัยอมใหจิ้ตน้ีเป็นอิสระ
ชัว่คราว จิตท่ีเป็นอิสระชัว่คราวน้ีถึงจะเป็นสมัมาสมาธิ เห็นไหม นั้นคือกิเลส มนัไม่ใช่กลวัธรรม 
แต่กิเลสมนัยอมแพธ้รรมเพราะเราเป็นคนจริง ผูท่ี้ปฏิบติัธรรม เอาชีวิตน้ีเขา้แลก องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ทุ่มทั้งชีวิตมาก่อน แลว้เรา เราเป็นใคร เรายกยอ่ง เรากราบไหวใ้นพระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆ ์ เราเช่ือในองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แต่เราวา่เราเก่งกวา่องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เหรอท่ีท าง่ายๆ มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไรในเม่ือศาสดาองคเ์อกน้ีเอาชีวิตเขา้แลกมา 
ธรรมท่ีไดม้าน้ีเอาชีวติเขา้แลกมา แลว้เราจะมาแบบวา่เล่นขายของกนั แลว้จะเอาธรรมมาประดบั
หวัใจ มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร? มนัเป็นไปไม่ได ้ถึงวา่น้ีคือกิเลสหลอก 

กิเลสมนัหลอกใชเ้รา หลอกใชท้ั้งชีวิตน้ี เกิดมาแลว้กต็ายไปพร้อมกบัความทุกข ์พร้อมกบั
ความยดึมัน่ถือมัน่ พร้อมกบัการไปเกิดในวิบากต่างๆ ท่ีท าไวใ้นโลกน้ี แลว้ยงัมาประพฤติปฏิบติั
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ธรรมเพื่อจะพน้จากกิเลส กใ็หม้นัหลอกซ ้าสองเขา้ไปอีก เห็นไหม หลอกวา่ส่ิงน้ี ส่ิงน้ี น่ีกิเลสดน้
เดาธรรม กิเลสจะบงัคบัธรรมใหธ้รรมน้ีอยูใ่นอ านาจของกิเลส น่ีมนัไม่ใช่ธรรม 

ธรรม ธรรมเป็นอิสระของธรรมเอง ธรรมเป็นอิสระ ธรรมน้ีมีอยู ่ธรรมน้ีลึกซ้ึงมาก ธรรม 
ธรรมท่ีวา่วมุิตติธรรม เป็นรสของธรรมท่ีประเสริฐสุด แต่รสของสมาธิธรรมนั้นเป็นรสของผูท่ี้
ฝึกหดัปฏิบติัใหม่ สมาธิธรรมคือจิตท่ีมนัปล่อยวาง ปล่อยวางความคิดของเรา เห็นไหม ขนัธไ์ม่ใช่
จิต ขนัธ์เป็นขนัธ ์จิตเป็นจิต ขนัธเ์ป็นขนัธ์ ธาตุ ๔ เป็นธาตุ ๔ ส่ิงน้ีดั้งเดิมเขาแยกออกจากกนั เขา
ไม่ไดเ้ป็นอนัเดียวมา แต่ดั้งเดิมเป็นความจริง 

 แต่เพราะเราเกิดมาแลว้เรายดึมัน่ถือมัน่ เรารู้จากปัจจุบนัน้ี เราถึงวา่สรรพส่ิงทั้งหมดเป็น
เรา เห็นไหม กิเลสมนัซึมไปทุกอยา่งเลย กิเลสมนัยดึมัน่ถือมัน่ในโลกธาตุน้ีวา่เป็นของมนั น่ีมนั
ร้ายกาจขนาดนั้นน่ะ แลว้มนัอยูท่ี่ไหน? มนัอยูใ่นหวัใจของเรา มนัยดึมัน่ถือมัน่ มนัถึงคิดทุกอยา่ง 
เกาะเก่ียวไปทุกอยา่ง จิตอยูด่ว้ยตวัเองไม่ได ้ อาศยัเกาะเก่ียวคนอ่ืนไป มนัเองอยูด่ว้ยตนเองไม่ได ้
มนัเกาะอารมณ์ความคิดออกไปตลอด เพราะความคิดไปท่ีไหนมนักเ็ป็นไฟ เกาะความคิดออกไป 
เกาะส่ิงท่ีร้อนแลว้มนัจะเป็นเยน็ไดอ้ยา่งไร ถึงวา่ตอ้งก าหนดพทุโธๆ ธมัมานุสติ พทุธานุสติ ธมั
มานุสติ สงัฆานุสติ กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง เป็นการใหจิ้ตน้ีไดพ้กัคลายตวัออก ใหพ้กัคลายตวัออก 

จากท่ีวา่มนัเคยเป็นอิสรเสรี กิเลสน้ีมนัใหญ่มากในหวัใจของเรา ปู่ ยา่ตายายของกิเลสมนั
บงัคบัใหเ้ราออก ใหล้กูหลานมนัใชง้านในหวัใจเราตลอดเวลา ก าหนดกรรมฐานเขา้ไป สมถกร
รมฐานท าใจน้ีใหส้งบก่อน ใหส้งบ ใหจิ้ตน้ีเป็นอิสระชัว่คราว การท่ีเป็นอิสระชัว่คราวน้ีไม่ใช่
อ  านาจของกิเลส ถึงไม่ใช่ใหกิ้เลสหลอกไง แต่เดิมใหกิ้เลสหลอกน่ีเป็นโลกียะทั้งหมด คิดเท่าไร 
คิดเท่าไร มนักเ็ป็นเร่ืองของโลก มนัเป็นเร่ืองของการผกูมดั มนัเป็นเร่ืองของความยดึมัน่ถือมัน่ 
มนัไม่ใช่เร่ืองของการปล่อยวางตรงไหนเลย รู้มากเท่าไรมนักส็ะสมเขา้ไปท่ีใจเท่านั้นวา่ฉนัรู้ ฉนั
เก่ง ฉนัรู้ ฉนัรู้ฉนัพลิกแพลงได ้เห็นไหม น่ีคือการบงัคบัใหธ้รรมใหเ้ป็นความเห็นของกิเลส กิเลส
บงัคบัธรรม ไม่ใช่วา่ประพฤติปฏิบติัธรรมเพื่อช าระกิเลส 

แต่ในเม่ือจิตสงบเขา้ไป สงบเขา้ไป สงบเขา้ไป จนมนัปล่อยวางเขา้ไปเร่ือยๆ ปล่อยวางเขา้
ไปเร่ือยๆ ไดเ้ร่ิมแต่พยบัแดดก่อน ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ จิตน้ีเป็นพื้นฐาน น่ีได้
รสของสมาธิธรรม รสของธรรมชนะซ่ึงทั้งรสทั้งปวง รสต่างๆ ในโลกน้ีท่ีวา่ประเสริฐสุด เราเคย
ติดยดึมัน่ถือมัน่ เคยคิดร้อยแปดใน ๓ โลกธาตุน้ียดึเป็นของเราหมด มนัซึมไป มนัยดึไป เพราะมนั
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ไม่รู้ มนัไม่มีส่ิงเปรียบเทียบ มนัไม่มีส่ิง...เหมือนกบัเราหิวอาหารน่ะ ส่ิงใดกแ็ลว้แต่ผา่นหนา้มา
ตอ้งประทงัชีวิตไวก่้อน 

จิตน้ีหิวโหย จิตน้ีไม่เคยอ่ิมพอ จิตน้ีเหมือนยิง่กวา่ทอ้งทะเลใหญ่ น ้าเท่าไรกไ็ม่เคยเตม็ 
ความคิดคิดเขา้ไปจนตาย คิดซ ้าคิดซาก คิดแลว้คิดอีก เกิดแลว้ตายไปแลว้ยงัคิดใหม่ได ้ ความคิด
ไม่เคยอ่ิมพอไง มนัถึงตอ้งเอากรรมฐานเขา้ไปใหจิ้ตน้ีอ่ิมตวั จิตน้ีก าหนดพทุโธ พทุโธ จนจิตน้ี
อ่ิมตวั เพราะอะไร เพราะไดกิ้นอาหารเป็นธรรมคือพทุโธ พทุโธ กไ็ม่สืบต่อ ความคิดไม่สืบต่อ 
ความคิดตดัขาด ความคิดพทุโธ พทุโธ พทุโธอยูต่ลอดเวลา จิตน้ีจะอ่ิมตวัข้ึนมา อ่ิมตวัข้ึนมา เป็น
อิสรเสรีของตวัเองข้ึนมาได ้จิตท่ีเป็นอิสรเสรีของตวัข้ึนมา เห็นไหม กิเลสสงบตวัอยูช่ ัว่คราว  

กิเลสกบัจิต กิเลสท่ีจิตมนัสงบตวัลง มนัปล่อยใหจิ้ตเป็นอิสระออกมา ออกมาท างานของ
มนั ท างานอะไร ถา้อ่ิมในตวัเอง จิตน้ีอ่ิมในตวัของตวัของจิตเอง จิตกส็บาย จิตสบายจิตกเ็วิง้วา้ง 
อนันั้นถา้คนไม่เคยปฏิบติั อนัน้ีวา่จะเป็นผลแลว้ น่ีคนจะติดตรงน้ีมาก ทุกคนปฏิบติัแลว้ติดใน
สมาธิ วา่สมาธิน้ีเป็นผล แต่องคพ์ระสมเดจ็สมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่สมาธิน้ีเป็นมรรคองคเ์ดียวใน
มรรค ๘ เท่านั้น สมัมาสมาธิในมรรค ๘ เห็นไหม ยงัตอ้งเจบ็ตวัท่ีวา่จะยกข้ึนวิปัสสนาน่ะ นัน่น่ะ
ยกข้ึนวิปัสสนาในอะไร ถา้จิตอ่ิมแลว้มนักอ็อกมาหิวอีกได ้จิตน้ีจะเจริญแลว้เส่ือม เจริญแลว้เส่ือม 
โดยธรรมชาติมนั ธรรมชาติของสรรพส่ิงทั้งหลายมีการเกิดข้ึนตั้งอยูแ่ลว้ตอ้งดบัไป 

ชีวิตเราเกิดมากต็อ้งตายไปเป็นธรรมดา แต่ถา้เราตายไป เราประพฤติปฏิบติัไดคุ้ณสมบติั
ของเราเท่าไรมนักส็ะสมไปใหชี้วิตน้ีเจริญงอกงามข้ึนมาในการเกิดขา้งหนา้นั้น เห็นไหม ใน
ธรรมชาติของมนักเ็กิดตายโดยธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ อนัน้ีเป็นวฏัฏะ การเกิดการตายของเรา
เกิดในวฏัวนน้ี จิตน้ีกเ็กิดหมุนไปวนไปในวฏัวนน้ี ไม่เคยเป็นอิสรเสรีไดเ้ลย แต่ในชาติปัจจุบนัน้ี
เราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนใหว้ิวฏัฏะ ใหห้กัออกจากวฏัฏะใหไ้ดเ้ป็นวิ
วฏัฏะ คือไม่วนไปอีกแลว้ ไม่วนไปในอ านาจของ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ในเจา้วฏัจกัรอนันั้นไง 

อนัน้ีมนัเจริญแลว้เส่ือม ตวัน้ีเป็นตวัศนูยก์ลางของการหมุน โลกคือหมู่สตัว ์โลกคือสตัตะ 
สตัตะผูข้อ้ง โลกคือใคร? โลกคือเรา โลกทั้งหมดอยูท่ี่กลางหวัใจของเราทั้งนั้น เพราะมีเราถึงมี
โลก เพราะมีเรา เราถึงหมุนไปในโลกนั้น เราไม่มี โลกกห็มุนไปธรรมดาของมนั นัน่เป็นโลกของ
โลกนอก โลกในคือโลกของเรา โลกของ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา โลกของกิเลสท่ีปักเสียบอยูท่ี่
กลางหวัใจนัน่น่ะ แลว้มนัปักเสียบไม่ใช่ปักเสียบแลว้ปักเสียบเฉยๆ ปักเสียบแลว้ใหห้ลอกลวง 
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หลอกลวงใหเ้ราคิดต่างๆ ออกไป หมุนไปขา้งนอก น่ีกิเลสมนัหมุนออกไป หมุนออกไป หมุน
ออกไปท่ีไหน? หมุนออกไปแลว้มนัสาดไป สาดไปท่ีขนัธ์ ๕ ไง 

ขนัธ์ ๕ น่ีความคิด ความคิดท่ีเกิดข้ึนน้ีเกิดข้ึนจากกิเลสกบัใจอนัหน่ึง ใจกบัขนัธ์ ๕ อีก
อนัหน่ึง ขนัธ์ ๕ กบัใจไม่ใช่ส่ิงเดียวกนั แต่อาศยัเกิดข้ึนจากจิตท่ีมีกิเลสน้ีวกออกมาถึงขนัธ์ ๕ 
ขนัธ์ ๕ ท่ีเวียนไป หมุนการเกิดความคิดต่างๆ คิดหาคิดกวา้นเขา้มา คิดเอาความทุกขเ์ขา้มาเสียบ
ใจของตวัเองน้ีล่ะ น่ีมนัเปรียบเหมือนผา้ขาว ผา้ขาวน้ีเหมือนขนัธ์ ๕ ผา้ขาว เพราะความคิดมนัคิด
ดีและไม่ดีได ้คิดดีกมี็ คิดชัว่กมี็ เห็นไหม มนัเป็นอยูท่ี่วา่สติสมัปชญัญะเราพร้อมไหม เราจะบงัคบั
ความคิดเราไดไ้หม 

ผา้น้ีเหมือนผา้ขาว แต่ผา้ขาวน้ียอ้มสี เลอะผา้ขาว เห็นไหม น่ีกิเลสมนัยอ้มขนัธ์ ๕ ในเม่ือ
กิเลสมนัยอ้มขนัธ์ ๕ คือมนัเอาขนัธ์ ๕ น้ีเป็นเคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีมนัจะใชง้านไง กิเลส จิตโดย
ความคิดเฉยๆ มนัเป็นพลงังานอนัเดียว พลงังานของกิเลส พลงังานของความคิด พลงังานสกปรก 
แต่มนัจะคิดออกมาเป็นความคิดไดม้นัตอ้งผา่นสงัขารขนัธ ์ ผา่นสญัญาขนัธ์ ผา่นเวทนา ผา่น
วิญญาณขนัธท่ี์หมุนออกไป น่ีระหวา่งจิตกบัขนัธ์ ๕ แลว้มีกิเลสท่ีมนัอยูท่ี่จิตนั้นมาป้ายใหข้นัธ์ ๕ 
น้ีสกปรกไป ฉะนั้น วปัิสสนามนัถึงตอ้งจบัตวัน้ีข้ึนมาวิเคราะห์ไง 

ตวัขนัธ์ความคิดน้ีมนัเป็นธรรมชาติอนัหน่ึง มนัเกิดดบัๆ โดยธรรมชาติของมนั แต่เพราะ
มนัมีกิเลสพา กิเลสมนัคิดไป กิเลสบงัคบัอยู ่ ฉะนั้นขนัธ์ ๕ น้ีถึงเป็นเคร่ืองมือของกิเลส ขนัธ์ ๕ 
มนัถึงเป็นธาตุ เป็นผูรั้บใช ้ถึงบอก น่ีความคิดของเรา กิเลสมนัถึงมีอ  านาจบาตรใหญ่ มนับงัคบัขบั
ไสใหค้วามคิดน้ีกต็อ้งอยูใ่นอ านาจของมนั ความคิดของเรากอ็ยูใ่นอ านาจของกิเลส เห็นไหม น่ีคือ
การวิปัสสนาขนัธ์ ๕ วิปัสสนากายกเ็หมือนกนั จิตสงบแลว้ตอ้งยกข้ึนวิปัสสนา วิปัสสนาในส่ิงท่ี
มนัสะเทือนถึงใจ ส่ิงท่ีใจน้ีคือ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา น้ี แสวงหาช่องทางออกไปหาเหยือ่ มนั
อาศยัช่องทางน้ีออกไปหาเหยือ่ กินเหยือ่ กิเลสมนัถึงไดอ้ยูก่บัเราแลว้มนักแ็สวงหาเหยือ่ เหยือ่คือ
ความท่ีใหเ้ราท าผดิท าพลาด ท าแลว้ไม่ไดผ้ล ท าแลว้คือการยดึมัน่ถือมัน่ในใจของตวั น้ีคือเหยือ่
ของกิเลสทั้งหมด มนัไม่เคยอ่ิมพอ มนัอาศยัตรงน้ีเป็นช่องทางออกหากิน แลว้มนักเ็อาความทุกข์
มาใหเ้รา 
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กิเลสเกิดๆ ดบัๆ กิเลสน้ีเป็นนามธรรม คิดดีกเ็ป็นบุญกศุล คิดชัว่กเ็ป็นอกศุล เห็นไหม 
เกิดๆ ดบัๆ อยู ่ แต่ถา้ส่วนใหญ่แลว้ถา้มีกิเลสอยูม่นัจะคิดแต่มรรคๆๆ เขา้ขา้งตวัเอง ความคิด
เขา้ขา้งตวัเอง ความคิดท าลายคนอ่ืน ความคิดท าลายทุกๆ อยา่ง นั้นมนัจะใหผ้ลเป็นอะไรล่ะ 

ถึงบอกวา่มนัอาศยัช่องทางน้ีหากิน แลว้เวลาเป็นผลวิบากมนัให้จิตน้ีรับรู้ ใหจิ้ตน้ีรับกรรม 
กรรมถึงใหผ้ลกบัจิตดวงนั้น จิตดวงท่ีมาเสวยเป็นมนุษย ์ มนุษยแ์ต่ละบุคคลนัน่น่ะ จิตดวงท่ีสร้าง
บุญกศุลมาหรือสร้างกรรมมาต่างกนั มนัถึงใหผ้ลกบัมนุษยแ์ต่ละคนไม่เหมือนกนั มนุษยแ์ต่ละคน
ถึงวา่มีกรรมมีบุญกศุลต่างกนั แลว้การแสวงหากต่็างกนั จริตนิสยักต่็างกนั เพราะกรรมอนัท่ีวา่มนั
ตกเน่ืองคา้งอยูท่ี่จิตน้ีไง แต่มนัเกิดจาก อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา ตวักิเลสไปแสวงหามาทั้งหมด  

มนัตอ้งเห็นโทษของกิเลส เห็นโทษของกิเลสแลว้กเ็ห็นคุณงามความดีของธรรม กิเลสน้ี
บงัคบัขบัไสตลอด กิเลสน้ีบงัคบัขบัไสโดยท่ีเราไม่มีอ  านาจต่อรอง เราไม่มีความสามารถจะยบัย ั้ง
กิเลสเราไดเ้ลย เพราะมนัเป็นเรา ส่ิงใดท่ีจะท าใหข้ดัใจเราน้ีถือวา่เป็นเรา ขดัใจเราไม่กลา้ท า ทุก
คนอยากสะดวกอยากสบาย อยากจะท าอะไรตามอ านาจของตวั เห็นไหม นั้นคืออ านาจของกิเลส 
เราไม่ไดเ้ฉลียวใจตรงน้ี 

ถา้เราเฉลียวใจของเราวา่กิเลสมนัอยูก่บัเรา เราดดัตนคือดดักิเลส ดดัตน เห็นไหม ความ
ทุกข ์ความทุกขน์ะ การนัง่สมาธิ การพยายามท าใจใหส้งบ มนัจะเป็นความสุขมาจากไหน มนัเป็น
ความตอ้งต่อสู้ด้ินรนเท่านั้น ต่อสู้ด้ินรนกบักิเลสตวัน้ีไง กิเลสตวัน้ีมนัหนา้ดา้น มนัวา่มนัเป็น
ความทุกขเ์พราะอะไร เพราะมนัจะสะดวกสบาย มนัจะหลอกเรา กิเลสมนัหนา้ดา้น แต่เราไม่กลา้
วา่มนั เราไม่กลา้ติกิเลส เราถึงตอ้งเป็นข้ีขา้มนัมาตลอด 

แต่ถา้เราวา่กิเลสมนัหนา้ดา้น น่ีเราตอ้งฝืน พอเราฝืน น่ีธรรมมีคุณค่าข้ึนมา ธรรมขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นสจัจะเป็นความจริง จะมีคุณค่าข้ึนมาต่อเม่ือเราเห็นคุณค่า แต่ถา้
เราไม่เห็นมีคุณค่าข้ึนมา ธรรมน้ีอยู ่ โดนกิเลสปกปิดไวห้มดเลย แลว้เรากป็ฏิบติัไปลุ่มๆ ดอนๆ 
ลุ่มๆ ดอนๆ ปฏิบติัธรรมกนัมานะ ประพฤติปฏิบติักนัมา ตั้งแต่ออกบวช ตั้งแต่ออกปฏิบติักนัมา 
พยายามจะใหไ้ดผ้ล แลว้กาลเวลามนักินไปเท่าไรแลว้ กาลเวลาน่ีกินไปเท่าไร 

เพราะพยายามใหส้ติปัญญาของเราใหท้นักบักิเลส พอทนักบักิเลส พิจารณาเขา้ไป กิเลส 
ถา้มีคนทนัมนันะกิเลสมนัจะอาย กิเลสน้ีเป็นนามธรรม เกิดจากเรา เกิดจากความคิด เกิดจาก
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ความเห็นวา่เราเห็นถกูน่ีแหละ เราคิดถกู เราคิดดี เราคิดอะไร แต่พอปัญญาหมุนเขา้มาน่ี มนัไม่มี
อะไรถกูเลย ถา้ถกูส่ิงนั้นตอ้งเป็นสจัจะ ตอ้งเป็นความจริง 

“ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม” สมควรแก่ธรรม คุณค่าของธรรมเกิดข้ึน ผลของกิเลส
มนัตอ้งช าระลา้งออกไปได ้ แต่ท าไมเราปฏิบติัข้ึนมา ท าไมปฏิบติัธรรมอยูแ่ต่ไม่สามารถสมุจเฉท
ปหานหลุดออกไปจากใจไดล่้ะ เห็นไหม มนัถึงวา่มนัไม่สมควรแก่ธรรม มนัไม่เป็นผูใ้ดปฏิบติั
ธรรมสมควรแก่ธรรม ถึงเป็นธรรมะจริงโดยสจัจะ แต่น้ีเป็นธรรมดน้ธรรมเดา ธรรมคาดธรรม
หมาย ธรรมคาดธรรมหมาย 

กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ การคาดการหมายเอาอะไรคาดถา้ไม่เอาใจน้ีคาด ถา้เอาใจน้ีคาด ใจน้ีมนั
เป้ือนดว้ยกิเลส คาดออกไปเท่าไรมนักโ็ดนกิเลสหลอกเขา้มาเท่านั้น นัน่ไง มนัถึงวา่ไม่สมควร ถา้
สมควรน่ีหมุนไป หมุนไป หมุนไปดว้ยกิเลส เห็นไหม โดยสมาธิน้ีกดไว ้ เบาตวัลง เบาตวัลง เบา
ตวัลง เป็นสมัมาสมาธิ สมัมาสมาธิแลว้ยกข้ึนวิปัสสนาใหเ้ห็นขนัธ์ ๕ ใหไ้ด ้ จบัขนัธ์ ๕ หรือจบั
กายใหไ้ด ้พอจบักายไดว้ิปัสสนาไป วิปัสสนาไป การจบักายได ้การตั้งขนัธ์ ๕ ได ้การตั้งไดต้อ้งมี
สติมีสมัปชญัญะ เห็นไหม น่ีสติชอบ ความเพียรชอบ ความเพียรตั้งอยูม่นัจะหลุดมือไปไง การ
ประพฤติใหม่ๆ น้ีแสนยาก การท าน้ียากท่ีสุดกคื็อการเร่ิมตน้น่ีแหละ 

ถา้เร่ิมตน้น้ีถกูตอ้ง เห็นไหม การเร่ิมตน้ท่ีถกูตอ้ง “อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ” 
พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม ถา้พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรมแลว้เขา้
กระแสของนิพพาน เขา้กระแสของนิพพาน ผูท่ี้เดินหานิพพานมนัง่ายไง แต่ถา้ยงัไม่เขา้ ไม่มี
ดวงตาเห็นธรรม มนัไม่เขา้กระแส การไม่เขา้กระแสท าไปเท่าไรมนักลุ่็มๆ ดอนๆ ความลุ่มๆ 
ดอนๆ มนักไ็ม่ไดผ้ล แลว้ท าใหทุ้กขใ์จ ท าใหอ้่อนเปล้ียเพลียแรง ท าใหเ้ราไม่มีก าลงัใจ 

ถา้ก าลงัใจ หมายถึงวา่ เราท าการคา้ เราท าธุรกิจต่างๆ มนักไ็ดผ้ลตอบแทนมา ยิง่มี
ผลตอบแทนมากเท่าไรเรายิง่มีก าลงัใจจะท ามากข้ึนเท่านั้น ปฏิบติักเ็หมือนกนั ถา้วิปัสสนาไปแลว้
ปล่อย วิปัสสนาไปแลว้ปล่อย ปล่อยเขา้ไป น่ีก าลงัใจมนัเกิด เพราะมนัมีความสุขกบัการปล่อยวาง
นั้น การปล่อยวางของกิเลส ฟังสิ เคร่ืองยนตติ์ดข้ึนมาแลว้ไม่เคยดบั ตั้งแต่เกิด ความคิดไม่เคยหยดุ 
แลว้วิปัสสนาไป วิปัสสนาไป จนมนัปล่อยหมด พอปล่อยหมด เคร่ืองน่ีเราปล่อยเกียร์หมด เกียร์
เราปลดวา่งหมด เคร่ืองมนัจะหมุนในตวัมนัเอง วา่งๆ โล่ง สบาย นัน่น่ะมนัปล่อยวางขนาดนั้น 
อนันั้นเป็นอะไร 
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รถมนัหนกัขนาดไหนท่ีไม่เคยทดเกียร์ออกมาเลย อยูแ่ต่ในเกียร์ตลอด หมุนไปตลอด มนั
ตอ้งหมุนไปตลอด เคร่ืองยนตอ์นัน้ี หวัใจตอ้งหมุนไปตลอด มนัจะลา้ขนาดไหน มนัจะทุกขข์นาด
ไหน แลว้วิปัสสนาจนมนัปล่อย เห็นไหม มนัปล่อย มนัปล่อย มนัปล่อยหลุดออกไป หลุดออกไป 
น้ีคือผลของความสุข ความสุขท่ีเกิดจากวิปัสสนาไม่เหมือนกบัความสุขเกิดในท าใหกิ้เลสสงบตวั
ลง 

กิเลสสงบตวัลงน้ีมนัสงบตวัเฉยๆ แต่มนัไม่วิปัสสนา มนัไม่ไดเ้ห็นกลไกของจิต ไม่ได้
เห็นกลไกของความคิดท่ีมนัยดึมัน่ถือมัน่ในกายน้ี วิปัสสนามนัเห็นกลไก เห็นความเห็นวา่กิเลส
มนัเอ้ือมมือไป มนัหาช่องทาง ช่องทางไหนท่ีกิเลสมนัออกหากิน มนัเห็นเขา้ไป มนัช้ีหนา้กิเลส 
กิเลสมนัอาย มนัปล่อยเขา้มา ปล่อยเขา้มา ความปล่อยอนันั้น ความวา่งของการวปัิสสนามนัวา่ง
ลึกซ้ึงกวา่ความวา่งของสมัมาสมาธิมากนกั รสของสมาธิธรรมเรากไ็ดด่ื้มกินเขา้ไปแลว้ อนัน้ีเป็น
ก าลงัของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัข้ึนไป การประพฤติปฏิบติัมนัทุกขย์ากแสนยากขนาดไหนมนักเ็ป็น
ความทุกข ์แต่มนัใหผ้ลเท่าทวีคูณนะ มนัใหค้วามสุข สุขจนนึกวา่ไม่ตอ้งเกิดและไม่ตอ้งตายอีก  

เกิดกไ็ม่มี เอาตายมาจากไหน เกิดเท่าไรตายทั้งหมด ยกไวแ้ต่พระอรหนัตเ์ท่านั้น นอกนั้น
เกิดเท่าไรตายทั้งนั้น เกิดเขา้มาตายทั้งหมด แลว้ขณะท่ีวา่ไม่มีการเกิดแลว้เอาอะไรมาตาย ไม่มีการ
เกิดกต็อ้งไม่มีการตาย เห็นไหม ผลของการประพฤติปฏิบติัท่ีต่อสู้กบักิเลส มนัจะเขา้ไปถึง
จุดหมายปลายทางตรงนั้น แต่การกา้วเดินเขา้ถกูทางหรือผดิทางตรงน้ี ยกข้ึนวิปัสสนา ยกข้ึน
วิปัสสนาในกายกบัจิตน้ี ในกายกบัจิตท่ีวา่ความคิดฉลาดแหลมคม 

เราวา่เราฉลาด เราแหลมคม ฉลาดในอะไร เป็นข้ีขา้ของกิเลสทั้งหมด เอาความฉลาดมา
จากไหน แต่มนักย็งัยดึมัน่ถือมัน่วา่มนัฉลาด มนัคือใคร? มนัคือกิเลสท่ีเกิดๆ ดบัๆ ในหวัใจนั้น ใน
หวัใจน้ีมนัเกิดๆ ดบัๆ มนัไม่ใช่เรา แต่มนัอาศยัการปกครองใจน้ีอยู ่ แต่มนัไม่ใช่เรา ถา้มนัใช่เรา
มนัจะสละหลุดออกไปจากใจไดอ้ยา่งไร ถึงมนัจะเป็นอนุสยั ถึงเป็นภวาสวะท่ีอยูพ่ร้อมกบัจิต แต่
กส็ามารถช าระได ้

ในเม่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นองคแ์รกท่ีกา้วเดินออกไป องคข์องศาสดาท่ี
เราเคารพพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ยงัเป็นผูท่ี้วา่ช้ีน าเดินผา่นพน้น าหนา้เราไปแลว้ ธงชยัของ
เรา ผูท่ี้เราเคารพตอ้งเหนือคน เหนือเราทุกอยา่ง แต่เหนือคนเรากเ็ป็นคน เรากเ็ป็นคนเหมือนองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เรากเ็ป็นคนคนหน่ึงสิ คนคนหน่ึงท่ีจะเดินพน้ออกไปจากการเกิด
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และการตาย มนัตอ้งมีความวิริยอุตสาหะ วิริยอุตสาหะเพิ่มข้ึนอีกสองเท่าของผูท่ี้นอนจมอยูใ่น
กิเลสนั้น 

นัน่มนัถึงวา่ใหค้วามทุกขไ์ง ใหค้วามทุกขใ์นการท่ีวา่เราตอ้งต่อสู้ เราตอ้งพยายามดดัตน 
ดดัตนน้ีเป็นความทุกขข์องกิเลส กิเลสมนัรู้อยูว่า่พวกน้ีจะพน้จากมือออกไป มนัถึงพยายามหาทุก
วิถีทาง กลมายาของกิเลสไง กลมายาของกิเลสจะท าใหเ้ราเคลิบเคล้ิมหลงใหล ใหเ้ราไม่ประพฤติ
ปฏิบติั ใหเ้ราอยูอ่  านาจของมนั น่ีพอกลมายาของมนัมาเรากล็ม้ พอเราลม้น่ีเราวา่อนัน้ีเป็นความ
ทุกข ์

ปฏิบติัธรรมมนัจะทุกขไ์ปไหน เวลาเกิดตายๆ อยูน่ี่มนัทุกขม์ากกวา่ การเกิดและการตาย 
การอยูใ่นโลกน้ี การร้องไหพ้ิไรร าพนั อนัน้ีเป็นความสุขเหรอ...สุขไม่มี! สุขไม่มี! ทุกขน้ี์เป็น
อริยสจั อริยสจัเลย แต่เราไม่เคยเห็นทุกข ์เราไปเห็น... 

...ไฟเผามนัยงัไม่ร้องเลย เวลาคนเขาตายเขาไปเผาไฟ เอาไฟเผาเขา้ไป ศพไหนมนัร้องวา่
มนัร้อน น่ีถึงวา่กายมนัไม่ไดทุ้กขไ์ง มนัทุกขอ์ยูท่ี่หวัใจ แต่เราไม่เคยเห็นความทุกขข์องใจเลย เรา
กไ็ดแ้ต่บ่น บ่นแต่ผลของมนั ผลของความทุกข ์บ่นกนัไป บ่นกนัไป ถึงไม่เคยเห็นทุกขไ์ง ถึงบอก
วา่สุขมนัไม่มี มนัมีแต่ทุกข.์..ทุกขก์ไ็ม่เคยเห็น ถา้มนัเห็น มนัเห็นทุกขจ์ริง มนัเห็นทุกขม์นัตอ้ง
เห็นอริยสจัสิ ถา้เห็นทุกขม์นัตอ้งเห็นอริยสจั แต่น่ีมนัไม่เห็นทุกข ์มนัไปเห็นผลของกิเลสท่ีมนัท า
ใหทุ้กขม์า แลว้กร้็องไหร้ าพนักนั ความร้องไหพ้ิไรร าพนัน้ีในผลของทุกขต่์างหาก มนัไม่เคยเห็น
ทุกขเ์ลย 

ถา้เห็นทุกข ์มนัเห็นใจ เห็นใจของทุกขม์นักต็อ้ง...คนเราเห็นทุกข ์เห็นทุกขก์เ็หมือนกบัเรา
ก าไฟอยูท่ี่มือน่ี ท าไมมนัไม่ท้ิง ไฟนะ ก าไฟ ก าถ่านร้อนๆ ในมือ มือไม่พองหรือ ท าไมไม่ท้ิงถ่าน
ออกไป มนัตอ้งท้ิงออกไป ถา้มนัเห็นทุกขม์นัตอ้งท้ิงทุกข ์ แต่น้ีมนัไม่เห็นทุกข ์ มนัไม่ไดก้  าถ่าน 
มนัไปเห็นแต่แสงสีท่ีวา่มนัสวย แสงสีท่ีออกมาจากถ่านนั้น โอ๋ย! แสงสีมนัแดง สีมนัสวย ไม่รู้ก็
ก  าเขา้ไป ก าเขา้ไปมนักทุ็กขเ์ท่านั้น เห็นไหม ยิง่ก  าเท่าไรกทุ็กขต่์อไป ทุกขต่์อไป ทุกขต่์อไป 
เพราะมนัใหผ้ลเป็นทุกขโ์ดยธรรมชาติของมนั มนัเผาไหมไ้ปทั้งหมดเพราะมนัเป็นถ่านไฟ นัน่น่ะ
วิบากเป็นอยา่งนั้น น่ีเราไม่เห็นตรงน้ี น่ีกิเลส 

ค าวา่ “กิเลส” กิเลสกบัธรรม ตอ้งมีกิเลสก่อน องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กเ็กิดมา
จากกิเลส ไอเ้รากเ็กิดมาจากกิเลส ไม่ใช่วา่กิเลสอยา่งเดียวแลว้แกไ้ม่ได ้ กิเลสอยา่งเดียวแลว้แกไ้ด ้
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แกไ้ดด้ว้ยธรรมโอสถ ธรรมโอสถน้ีสามารถช าระกิเลสพน้ออกไปได ้ ตวัอยา่งผูท่ี้ด  าเนินต่อ
ออกไปขา้งหนา้แลว้มีพยานหลกัฐานไวม้ากเลย อนัน้ีมนัไม่เป็นไปอยา่งนั้น กใ็หเ้ห็นโทษของมนั 

ถึงวา่กิเลส กิเลสกบัธรรม มนัคนละอนักนั มนัคนละส่วนกนั กิเลสคือกิเลส กิเลสให้ผลแต่
ความทุกขท์ั้งนั้น ไม่มีผลความสุขออกมาจากกิเลส ไม่มี ผลท่ีออกมาจากเป็นความสุขบา้ง น่ี
วิปัสสนา อนัน้ีผลจากธรรม ในเม่ือเรามีผลจากธรรมข้ึนมา เรายดึมัน่ถือมัน่ ยดึมัน่ถือมัน่ในธรรม 
ความยดึมัน่ถือมัน่น้ีเป็นกิเลสไหม ความยดึมัน่ถือมัน่ถา้ในส่ิงท่ีผดิพลาด ส่ิงท่ีเป็นกิเลสนะ นั้น
เป็นกิเลส แต่ถา้ความยดึมัน่ถือมัน่ในผลของท่ีเราเคยท ามานั้น มนัเป็นมรรค มรรคมนัตอ้งมีสิ 

ความอยากในการประพฤติปฏิบติั ความอยากพน้ทุกข ์ อนัน้ีเป็นกิเลสเหรอ ถา้เป็นกิเลส 
เราจะกา้วเดินไปไหนกนั ในเม่ือเราหิวใช่ไหม เราอยากกินอาหาร ความอยากกินอาหารมนัเป็น
กิเลสตรงไหน มนัใหเ้รามีชีวิตรอดไปใช่ไหม มรรคกเ็หมือนกนั ถา้มรรคเรารู้จกัใชไ้ง มรรค
อริยสจัจงั การวิปัสสนา การท าใจใหส้งบ อนัน้ีต่างหากท าใหใ้จชุ่มช่ืนข้ึนมา ใจชุ่มช่ืนข้ึนมาแลว้
ใจมีพลงังานข้ึนมา ใจน้ีเป็นอิสรเสรี อิสระคือวา่มนัอิสระในตวัมนัเอง มนัไม่ใช่วา่ตอ้งคิดไปตาม
กิเลสทั้งหมด น่ีไง พออนัน้ีมนัเป็นอยา่งน้ีมนัเป็นเร่ืองของธรรมจกัร 

ธรรมจกัร ภาวนามยปัญญามนัจะเกิด เกิดจากตรงน้ีไง เกิดจากใจท่ีเป็นอิสระ ใจท่ีเป็น
อิสระแลว้ยกข้ึนวิปัสสนาหมุนไป หมุนลงไปท่ีวา่ผา้มนัสกปรกนัน่น่ะ ผา้มนัสกปรก ผา้น้ีเป็นผา้
ขาวโดยธรรมชาติ คือขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ น้ีมนัขาวโดยบริสุทธ์ิของมนั เพราะสอุปาทิเสสนิพพาน คือ
พระอรหนัตท่ี์มีขนัธ ์กบัปุถุชนคนหนาไปดว้ยกิเลสกมี็ขนัธ์ ๕ เหมือนกนั แต่ขนัธ์ ๕ ปุถุชนคนมี
กิเลสน้ีขนัธ์ ๕ น้ีมนัชุ่มไปดว้ยกิเลส มนัสกปรกไปเพราะกิเลส ใจตวันั้นน่ะ ใจมนัมีกิเลสอยู ่
พอใจมีกิเลสอยูน่ี่ มนัคิดออกมาเป็นขนัธ ์ ๕ มนักเ็ป้ือนไปหมด เพราะมนัยดึมัน่ถือมัน่ไวด้ว้ย
สงัโยชน์ เห็นไหม สงัโยชน์ผกูใจกบัขนัธ์ ๕ ไวเ้ป็นเน้ือเดียวกนั ไม่เคยแยกออกจากกนั 

แต่สอปุาทิเสสนิพพานคือพระอรหนัตน์ั้น ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นภาระ ท่านช าระขนัธ์ ๕ กบัใจ
ขาดเป็นชั้นๆๆ เขา้ไปนะ กิเลสอยา่งหยาบๆ ขาด! อยา่งกลาง ขาด! อยา่งละเอียด ขาด! อยา่ง
ละเอียดสุด ไม่ใช่ละเอียดแลว้จะจบนะ ละเอียดสุดกข็าด ถึงเป็นสอุปาทิเสสนิพพาน ขนัธ์นั้นเป็น
ขนัธ์ท่ีสะอาดเหมือนผา้ขาว 

 แต่ของเราไม่ไดถึ้งตรงนั้น ของเราน้ี ของผูป้ระพฤติปฏิบติัน้ีมนัสกปรกทั้งหมด เพราะ
กิเลสมนัยดึเป็นเน้ือเดียวกนั มนัเอาอะไรมาสะอาดล่ะ มนัตอ้งวิปัสสนาตรงน้ีเขา้ไป วิปัสสนาวา่
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ขนัธ์ ๕ น้ีธรรมชาติของมนั มนัสะอาด แต่เพราะมนัโดนกิเลสปกคลุมอยู ่กิเลสน้ีใชข้นัธ์ ๕ น้ีเป็น
ส่ือ ใชก้ายน้ีเป็นท่ีแสวงหาความทุกขค์วามสุข 

กายน้ี เจา้นายคือใจ มนัสัง่บ่าวคือกายน้ีใหแ้สวงหาเอาความสุขมาใหม้นั เอาความพอใจมา
ใหม้นั แต่มีส่ิงใดบา้งท่ีท าแลว้เป็นความสุขสมปรารถนาของมนั มีแต่ไดไ้ม่เคยพอ วนัน้ีแสวงหา
มาเท่าน้ี พรุ่งน้ีตอ้งมากข้ึนไป มะรืนกม็ากเขา้ไป ปีนั้น ปีนั้น มากเขา้ไป จน ๓ โลกธาตุน้ีมนักไ็ม่
พอใจ กิเลสไม่เคยพอ 

ส่ิงท่ีเมืองพอคือธรรมเท่านั้น ธรรมเท่านั้นท าใหห้วัใจน้ีอ่ิมเตม็ แมแ้ค่สมาธิธรรมกท็ าใหใ้จ
เป็นอิสระข้ึนมาไดแ้ลว้ แค่สมาธิธรรม ใจเป็นอิสรเสรีไม่เป็นขา้ของมนั จนไม่มีเหตุไม่มีผล ถา้
เป็นสมาธิธรรมเป็นแค่จิตมีเหตุมีผลเท่านั้น มีเหตุมีผลแลว้วิปัสสนา วิปัสสนาในขนัธ์ ๕ ในกายน้ี 
เห็นไหม วิปัสสนา วิปัสสนาวา่ผา้ขาวน้ีมนัเลอะดว้ยอะไร ถา้มนัจิตมนัไม่เป็นอิสระมนัวิปัสสนา
ไม่ได ้ จิตน้ีเป็นอิสระวิปัสสนา วิปัสสนาคือการแกไ้ขไง ขนัธ์น้ีมาพลิกดู ขนัธ์ ๕ น่ะ ความคิดท่ี
สกปรกสกปรกอยา่งไร กิเลสท่ีมนัหลอกใช ้หลอกใชอ้ยา่งไร 

วิปัสสนาพลิกดไูง พลิกขนัธ์ ๕ อารมณ์อนัไหนเป็นสงัขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง 
อนัไหนเป็นสญัญาท่ีมนัคิดมา มนัมามนัตอ้งมีเช้ือมา ส่ิงใดเกิดข้ึนไม่เคยลอยลม ส่ิงใดเกิดข้ึนตอ้ง
มีลกู มีพอ่ มีแม่ มีการเกิดและการปฏิสนธิมาทั้งนั้น ทีน้ีความคิดมนัเกิดข้ึนมา วา่กิเลสๆ กิเลสพา
คิด คิดอยา่งไร แลว้กใ็ชค้วามคิดของปัญญา ภาวนามยปัญญากเ็ป็นปัญญา ปัญญาอนัน้ีเกิดข้ึนมา
จากธรรม ไม่ใช่เกิดข้ึนมาจากกิเลส 

กิเลสคือเราคิดข้ึนมา ความอยากมกัอยากใหญ่อยากโต อยากไม่มีวนัพอ นั้นกิเลสพาคิด แต่
ความคิดปลดเปล้ือง ความคิดจดจ่อ ความคิดคอยดูจอมปลวก เห้ียในจอมปลวกมนัออกหากิน
อยา่งไร กิเลสท่ีออกมาจากใจออกมาหากินอยา่งไร ความคิดอยา่งน้ีใครมี ถา้ความคิดอยา่งน้ีมี
ข้ึนมา ภาวนามยปัญญาจะเกิด ภาวนามยปัญญาเกิดข้ึนมาจากใจท่ีมนัพยายามผลกัดนัความคิดน้ี
ออกมา ผลกัดนัมาโดยธรรมชาตินะ ไม่ไดผ้ลกัออกมาดว้ยกิเลสหลอกใช ้

ถา้ผลกัออกมาดว้ยกิเลสหลอกใชเ้ป็นความคิดนั้น มนักิเลสใช ้ ใจมนัไม่เป็นธรรมชาติ ใจ
มนัไม่เป็นสมาธิธรรม มนัเส่ือม ความเส่ือมนั้นเป็นโลกียะ เราตอ้งกลบัมาพทุโธ พทุโธ พทุโธ พทุ
โธเพื่อท าใจใหเ้ป็นอิสระข้ึนมาใหไ้ด ้ ใจน้ีเป็นอิสระข้ึนมา มนักห็มุนกลบัไปวิปัสสนาต่อ ถา้
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วิปัสสนาต่อ พลงังานของมนัมี พลงังานอิสระของใจท่ีเป็นอิสระ อิสระจากกิเลสชัว่คราวนั้นมนั
จะวิปัสสนาไปเป็นภาวนามยปัญญา จะใคร่ครวญในขนัธ์ ๕ น้ีไง 

ส่ิงใดเป็นขนัธ์ ๕ น้ีเป็นความคิดธรรมดา ส่ิงใดท่ีมนัสอดแทรกเขา้ไปในขนัธ์ ๕ นั้น
ต่างหาก สลดัมนัออก ผา้นั้นตอ้งขาวได ้ เพราะผา้นั้น ขนัธน้ี์มนัไม่ใช่จิตอยูแ่ลว้โดยธรรมชาติ 
เพราะมนัโดนจิตน้ีหลอกใชเ้ท่านั้น มนัโดนจิตน้ีบงัคบัขบัไส วปัิสสนาเขา้ไป วิปัสสนาเขา้ไป ถา้
ผา้เลอะสีแลว้เราซกัออกมา มนัเป็นส่ิงท่ีมนัเป็นวตัถุ แต่หวัใจ ความมนัเป็นกิเลสมนัเปรอะเป้ือน
ดว้ยนามธรรม นามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมมนัสามารถช าระได ้เพราะพิจารณาวิปัสสนาเขา้ไปๆ 
วิปัสสนาเขา้ไปจนบ่อยคร้ังเขา้นะๆ บ่อยคร้ังเขา้ ความเห็นละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไป 
เหมือนกบัวา่เราท าลายภูเขาน่ะ ทุบอยูทุ่กวนั ภูเขามนักต็อ้งราบไปดว้ยคอ้นของเรา  

ความคิดน้ีเหมือนกนั ตอ้งวา่อยา่งนั้น เพราะกิเลสน้ีมนัขบัไสมา ภพชาติน้ีมนัยาวไกล 
ความยดึมัน่ถือมัน่น้ี แก่นของกิเลสน้ีเหลือเฟือ ไม่มีความเหนียวอนัไหน แก่นอนัไหนจะเท่ากบั
กิเลส กิเลสในหวัใจน้ีแหละ ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมน้ีแหละมนัเหนียวแน่นมาก ตอ้งใชค้วามมุมานะ 
ความจดจ่อ ความจริงจงัทั้งหมด องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สลบถึง ๓ หน อคัรสาวกท่ีกา้ว
เดินไปนั้นเอาชีวิตเขา้แลกมาทั้งนั้น เห็นไหม ถึงวา่ตอ้งใชค้วามละเอียดรอบครอบเขา้ไปเตม็ท่ีเขา้
ไป ละเอียดพลิกไปพลิกมา แต่ไม่สุดวิสยัของผูป้ฏิบติันะ 

จะวา่กิเลสน้ีมนัแหลมคมขนาดไหน จนจะไม่มีก าลงัใจท า อยา่งนั้นกไ็ม่ถกู กิเลสน้ีมนัเป็น
อยา่งนั้นจริงๆ แต่ธรรมเหนือนั้น ธรรมเหนือกิเลส ถา้ธรรมไม่เหนือกิเลส กิเลสมนัจะกลวัธรรม
ไปไดอ้ยา่งไร แต่ธรรมอนันั้นมนัตอ้งใหเ้ป็นภาวนามยปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากความเป็นจริง มนัไม่ใช่
ธรรมท่ีจ าดน้เดากนัมา จ  าดน้เดามากิเสสมนัหวัเราะเยาะ หมูมาอีกแลว้ หมูมาอีกแลว้นะ มนัตอ้น
เขา้ไปอยูใ่นความคิดมนัหมดเลย แต่ถา้มนัเป็นภาวนามยปัญญา มนัจะเชือดนะ มนัจะท าลาย
ทั้งหมด เห็นไหม มนัถึงวา่ตอ้งเป็นภาวนามยปัญญาเท่านั้น วิปัสสนาเขา้ไป วิปัสสนาคือการ
แยกแยะ การแยกแยะการใคร่ครวญ มนัเป็นวตัถุ มนัจบัตอ้งไดค้วามคิดน่ี พอเขา้ไปแลว้ความคิดน้ี
มนัเป็นชั้นเป็นตอน เป็นชั้นเป็นตอน จบัตอ้งได ้พลิกแพลงได ้ เห็นเป็นวตัถุเลย นัน่คือการยกข้ึน
วิปัสสนาไดต้ามความเป็นจริง 

น่ีเห็นกายกเ็หมือนกนั เห็นกายโดยเห็นกาย เห็นกายดว้ยใจ เห็นกายดว้ยตาในนะ เห็นกาย 
กายน้ีพลิกแพลงได ้ กายน้ีใหเ้คล่ือนใหแ้ปรสภาพ ใหเ้ป็นไตรลกัษณ์ มนัแปรสภาพใหดู้ดว้ย มนั
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จะเส่ือมสภาพเด๋ียวนั้นๆๆ ใหเ้ราสลดสงัเวชนะ สลดสังเวชมนักป็ล่อยวางชัว่คราวๆ จนมนัปล่อย
ขาด ทั้งกายและจิตปล่อยขาดออกไป สงัโยชน์ขาดออกไป ขนัธ์ ๕ น้ีสะอาด กิเลสร่นเขา้ไป กิเลส
อยา่งหยาบๆ ขาดออกไป ตอ้งขาดออกไป ขาดออกไป สมุจเฉทปหานออกจากจิตลว้นๆ เลย 
ออกไปจากใจทั้งหมด เห็นไหม น่ีอยา่งหยาบๆ ขาดเขา้ไป ร่นเขา้ไป ร่นเขา้ไปกต็อ้งตามเขา้ไป 
ตามเขา้ไป ตามเขา้ไปอีก กิเลสอยา่งหยาบขาด กิเลสอยา่งกลางล่ะ วิปัสสนาซ ้ากายกบัจิตนัน่ล่ะ 
วิปัสสนาซ ้าเขา้ไปในอุปาทานของกาย ในอุปาทานของจิต อุปาทานในกายในจิตนั้น วิปัสสนาเขา้
ไป วิปัสสนาตรงไหน 

จิตตอ้งท าความสงบเขา้ไปเร่ือยๆ มรรค ๔ ผล ๔ มรรคของส่ิงแรกเราใชไ้ปหมดแลว้ กิเลส
หยาบๆ เรากใ็ชม้รรคหยาบๆ ขนาดหยาบๆ เรายงัทุ่มทั้งชีวิต แต่ในเม่ือมีดวงตาเห็นธรรมแลว้มนั
เขา้กระแส พอเขา้กระแส ช่องทางเราเดินกา้วเดินเป็น เรายนือยูบ่นหวัถนน เราสามารถเดินถึง
ปลายถนนได ้ เพราะเราข้ึนไปยนือยูบ่นหวัถนนนั้นแลว้ เรายนืบนกระแสของพระนิพพาน ถา้ยนื
อยูก่ระแสของพระนิพพานมนัตอ้งกา้วล่วงถึงจุดไม่เกิดและไม่ตายได ้ ตรงน้ีผูท่ี้ปฏิบติัตอ้งเดินไป 
แต่เดินไปริมทางนั้นน่ะ ริมทางของถนนนั้นมีส่ิงเยา้ยวนไปทัว่ไปหมดเลย ส่ิงเยา้ยวน ส่ิงพยายาม
จะดึงใหเ้ราจมอยูต่รงนั้น ถึงตอ้งท าใจใหเ้ป็นอิสระ ตอ้งท าใจใหเ้ป็นสงบตลอด ท าใจดว้ยสมาธิ
ธรรม พทุโธ พทุโธ พทุโธ ถา้ยอ้นกลบัมาพทุโธ 

เพราะกิเลสอยา่งหยาบมนัขาดไป เห็นไหม หลานของกิเลส ลกูของกิเลส พอ่ของกิเลส ปู่
ของกิเลส กลมายาของกิเลสท่ีมนัเหนือข้ึนไป มนัจะสลบัซบัซอ้นมากกวา่ขา้งลา้งน้ีอีก เพียงแต่เรา
จบัตอ้งเขา้ไปสาวถึงหาเหตุหาผลได ้ เราสาวไปหาเหตุหาผลเจอ แต่กลมายาท่ีมนัจะหลอกลวง ท่ี
มนัจะพลิกแพลงใหเ้ราลม้ลุกคลุกคานไง เห็นไหม ถึงวา่สติปัญญา มหาสติ มหาปัญญา สติปัญญา
อตัโนมติั ดีสิ เวลาทุ่ม ทุ่มกนัขนาดนั้น ไม่ใช่ทุ่มสติปัญญาธรรมดาๆ ท่ีเราคิดกนัอยูน้ี่นะ 

คนอยา่งเราจะมาเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร มหาสติ มหาปัญญา มนัจะเกิดข้ึนมาจากปัญญาของ
เราไดห้รือ คนเราเป็นคนท่ีวา่ง่อยเปล้ียเสียขา คนท่ีไม่มีวาสนาบารมี เรากว็า่เราไม่มีวาสนาบารมี 
เราวา่เราเป็นคนเกิดมาคนทุกขค์นยาก เราจะเอามาจากไหน ฟังแต่ของครูบาอาจารยว์า่นะ มหาสติ 
มหาปัญญา มหาสติ มหาปัญญา แลว้เราจะมีมาไดอ้ยา่งไร 

เงินมนัมาจากก่ีลา้นกแ็ลว้แต่มนัมาจากบาทแรก สติปัญญา มหาสติ มหาปัญญาจะเกิดข้ึน
เพราะเราฝึกฝน คนเราจะฝึกฝนได ้ มนัตอ้งฝึกฝนไดสิ้ ฝึกฝนจนกวา่เราจะข้ึนมามีก าลงัขนาดนั้น
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ได ้ สติปัญญากเ็กิดข้ึนไดจ้ากความจงใจความตั้งใจของเรา ความจงใจความตั้งใจของเรามนัจะ
เกิดข้ึนได ้ เห็นไหม มนัจะเขา้ไปทนักลมายาของความเล่ห์กลของส่ิงท่ีวา่กิเลสอยา่งกลาง อยา่ง
หยาบข้ึนไปท่ีมนัจะหลอกหลวงเราตลอด มนัถึงพยายามตอ้งมหาสติ มหาปัญญา สติปัญญามาก
ข้ึนไป ตอ้งกลบัมาตรงน้ี มนัจะใชไ้ปแลว้มนัเส่ือมไป เส่ือมไป ความใชพ้ลงังานใชต้ลอดมนัตอ้ง
ร่อยหรอลงไปเป็นธรรมดา 

จิตท่ีเป็นอิสระน้ีกเ็หมือนกนั เราใชต้ลอดแลว้มนัตอ้งยกกลบัมา เพราะวา่เราภาวนาไป เรา
จะชนะตลอดไปหรือ บางทีกิเลสมนักเ็ป็นฝ่ายชนะ หมายถึงวา่เรายกข้ึนไปแลว้เราสู้ไม่ได ้
ความคิดทอ้ถอย ความคิดทดทอ้ ความคิดทุกอยา่งมนัจะเกิดข้ึนนะ “อ านาจวาสนาเราแค่น้ีกพ็อ” 
มนัจะคิดข้ึนมา อนัน้ีรู้ไดเ้ลยวา่กิเลสมนัเร่ิมแสดงตนแลว้ 

กิเลส เห็นไหม เราท าลายแต่ส่วนลกูหลานมนัเท่านั้น ส่วนท่ีเป็นเจา้ใหญ่นายโตมากกวา่
นั้นเรายงัไม่ไดเ้ห็นตวัเลย ถึงวา่ยกเขา้ไปอีก สู้ต่อกา้วเดินเขา้ไป กา้วเดินเขา้ไป จนกวา่กิเลสอยา่ง
กลางขาดไป อยา่งละเอียดขาดไป อยา่งละเอียดนะ อยา่งกลางน้ีกอ็ยา่งกลาง อยา่งละเอียดน้ีอยา่ง
สงัคมเลย มนัเป็นสงัคมแลว้ สงัคมของชนชั้นของภาวะของกามภพ น่ีมนัจะท าใหใ้จน้ีเป็นอิสระ
มากเขา้ไปอีก น่ีร่นเขา้ไป ร่นเขา้ไป มนัจะหมุนเขา้ไปได ้

จากกิเลสกบัขนัธ์ เห็นไหม จากใจกบัขนัธ ์ กบัใจกบักิเลส ใจกบัขนัธ์คือขนัธ์ ๕ กาม
เกิดข้ึนไดเ้พราะความสญัญาเท่านั้น กามภพเกิดข้ึนไดเ้พราะสญัญา สญัญาความคิดความแบ่งแยก
หญิงและชาย ความคิดอนันั้นเป็นสญัญา สญัญาน้ีเป็นขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ น้ีอยูก่บัจิต ขนัธ์ ๕ ขา้งนอก 
ขนัธ์ในขนัธ์ ทุกขใ์นทุกข ์ จิตในจิต อนัน้ีขนัธใ์นขนัธ ์ขนัธข์า้งนอก ในสกักายทิฏฐิ ในขนัธ์อยา่ง
หยาบ ขนัธ์อยา่งกลาง ขนัธอ์ยา่งละเอียด น้ีเป็นช่องทางหากินของกิเลส กิเลสอาศยัช่องทางน้ี
ออกมาหากิน วิปัสสนาของเรายกข้ึนไป ยกข้ึนไป ยกข้ึนไป ภาวนาขนัธเ์ขา้ไปเป็นชั้นๆ เขา้ไปนะ 
ขนัธ์ ๕ ขนัธ์นอก ขนัธใ์น จนขนัธน้ี์สะอาดเขา้ไปเป็นชั้นๆ เขา้ไป 

เราตดัทางเดินของกิเลส เห็นไหม เราตดัทางเดินของกิเลสท่ีมนัหลอกใชเ้รา มนัหลอกน้ี
เป็นทางหากิน ทางหากินช่องทางของกิเลสท่ีกา้วเดินออกมาสร้างกรรม สร้างคุณงามความดีจะ
สร้างอะไรแลว้แต่ สะสมลงท่ีใจทั้งหมด อนันั้นมนัเป็นผลต่อเม่ือเราตายไปเป็นอดีตอนาคต แต่ใน
ปัจจุบนัน้ีเราไดท้  าลายลงแลว้ ท าลายส่ิงท่ีจะเกิดเป็นมรรคเป็นผลขา้งหนา้ต่อไป เป็นมรรคเป็นผล 
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เห็นไหม ท าลายเขา้ไป จนเขา้ไปเร่ือยๆ จนขนัธน้ี์ออกหมดเลย จนขนัธน้ี์สะอาดหมด หลุดออกไป
จากใจทั้งหมด น่ีอยา่งละเอียด กิเลสอยา่งละเอียดขาดออกไป 

แลว้ละเอียดสุดล่ะ? ละเอียดสุดคือกิเลสกบัใจลว้นๆ กิเลสกบัใจแลว้ ไม่ใช่กิเลสกบัขนัธ์ 
กิเลสกบัขนัธ์ เราท าลายขนัธเ์ขา้ไป ท าลายเขา้ไปเป็นชั้นเขา้ไป ท าลายขนัธ์เขา้ไปหลุดเขา้ไปเขา้
ไปเป็นชั้นๆ เขา้ไป มนัปล่อยวางร่นเขา้ไปจนไปอยูใ่นตวัของมนัเอง กิเลสเขา้ไปรวมตวัอยูท่ี่ใจ ใจ
น้ีไม่ใช่ขนัธ ์ใจน้ีไม่เคยใชข้นัธ์ เพราะใจมนัเป็นพลงังานเฉยๆ แต่พลงังานนั้นเป็นตวักิเลสทั้งหมด
เลย เป็นอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา...อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา คือเป็นเจา้วฏัจกัร เจา้วฏัจกัรคือจิตดวงท่ี
พาตายพาเกิด จิตดวงท่ีพาตายพาเกิดมนัมีกิเลสอยูใ่นตวัมนัเอง มนัถึงวนตายวนเกิด น่ีวิปัสสนาเขา้
ไปจะเห็นตามหลกัความเป็นจริง องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไปท าลายตรงน้ีก่อน แต่ท าลาย
ตรงน้ีแลว้ถึงไดป้ฏิญาณตน บอกกบัปัญจวคัคีย ์

ปัญจวคัคียก์บัพระเจา้พิมพิสาร ไม่มีสินคา้ ไม่มีสินคา้เลย บอกกล่าวขอช้ือไวก่้อน ขอบอก
ไวก่้อน วา่ถา้มีแลว้ใหท่้านมาสอน ปัญจวคัคียน้ี์อุตส่าห์ไปอุปัฏฐากอยูต่ลอดเวลา เพื่อตอ้งการ
ธรรมอนัน้ี เพื่อจะไดก้า้วเดินหลุดพน้ไปกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แต่น่ีตอ้งผา่นตรงน้ี
ถึงเวลาส าเร็จไปแลว้ ปัญจวคัคียน้ี์เห็นวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ออกมาเสวยอาหารอยา่ง
เก่า อดอาหารไปแลว้กลบัมาเสวยอาหาร...ท้ิง ไม่ยอมฟังเลย ท้ิงพระพทุธเจา้ไว ้ วา่เป็นผูท่ี้กลบัมา
มกัมาก หลบออกไป 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นัง่ กลบัไปวิปัสสนาของตวัเอง เพราะไม่มีใครเกาะเก่ียว
อยูแ่ลว้ ท าใจใหพ้น้จากตรงน้ี พน้จากอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ถึงไดก้ลบัมาเทศน์สอนปัญจวคัคียไ์ง 

“เราเคยพดูค าน้ีไหม เราเคยพดูวา่ใหฟั้งไหม” พระพทุธเจา้บอกวา่ “เคยพดูไหมวา่เป็นพระ
อรหนัต ์เคยพดูไหม เคยพดูวา่ส้ินกิเลสไหม” เพราะวา่เม่ือก่อนยงัไม่เห็นตรงน้ี ไม่เห็นจิตกบักิเลส
น้ี จิตกบักิเลสน้ีเป็นตวัเจา้วฏัจกัร พอท าลายลงตรงน้ีไปแลว้ถึงไดก้ลบัไปสอนปัญจวคัคีย ์ใหปั้ญจ
วคัคียน์อ้มใจลงฟัง 

“กิจท่ีท าเราไดท้ าแลว้” กิจท่ีท า เห็นไหม ญาณ สจัจญาณ ญาณท่ีเกิดข้ึนแลว้ กิจท่ีท าเราได้
ท าแลว้ จนส าเร็จไปแลว้ ท าจนงานนั้นส าเร็จลุลวงไปทั้งหมด ถึงไดย้อ้นกลบัมาสอนปัญจวคัคีย ์ 
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น่ีกเ็หมือนกนั กิเลสอยา่งหยาบๆ กิเลสกบัใจ น่ีกิเลสกบัใจอยูด่ว้ยกนัตรงนั้น กิเลสกบัขนัธ์
น้ีเราช าระเขา้เป็นชั้นๆเขา้ไป แต่กิเลสกบัใจ ส่ิงท่ีเห็นใจตวันั้นน่ะ ใจเห็นใจไง ใจเห็นใจจะเห็นใจ
ไดอ้ยา่งไร น่ีวา่ตอของจิต ตอของจิตไม่ใช่ขนัธ ์ ขนัธเ์ป็นขนัธ ์ ขนัธน้ี์เราตอ้งจบัตอ้งเขา้ไปได ้
เพราะขนัธ์เป็นความคิดไง ความคิดกบัความคิดมนัหยาบ มนัหยาบหมายถึงวา่มนัจบัตอ้งเป็น
อารมณ์ได ้แต่ส่ิงท่ีวา่เป็นไฟสุมขอน เป็นกิเลสท่ีวา่มนัร้อน พลงังานท่ีมนัร้อนอยูใ่นตวัของมนัเอง 
ส่ิงท่ีเป็นพลงังานร้อนอยูใ่นตวัมนัเอง แลว้เอาอะไรไปจบั 

น่ีมนัถึงวา่ละเอียดสุดไง ส่ิงท่ีละเอียดๆ เรากท็  าลายหมดแลว้ อยา่งหยาบ อยา่งกลาง อยา่ง
ละเอียด ท าลายหมดแลว้ แต่ส่ิงท่ีละเอียดสุดน้ีใครจะไปเห็นได ้ ถึงวา่ศาสนาพทุธเราเป็นศาสนาท่ี
ประเสริฐมาก องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นพระอรหนัตม์าก่อน องคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้เป็นผูส้ิ้นกิเลสแลว้ ศาสดาในศาสนาต่างๆ ไม่มีศาสดาองคใ์ดวา่ส้ินกิเลสเลย กส็อนกนัไป 

แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดต้รัสรู้ธรรมดว้ยพระองคเ์อง สยมัภู เพราะสร้าง
บุญญาธิการ เป็นพระโพธิสตัว ์ สร้างบุญกศุลมาเพื่อจะตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 
แต่เวลาเกิดมาแลว้กย็งัมีกิเลสพาเกิด แต่เพราะมีความมุ่งมัน่อยา่งนั้น ใจน้ีถึงไดแ้ยกออกไป
ระหวา่งกิเลสกบัธรรม แยกเอาธรรม 

 เราเกิดมาแลว้เราพบพระพทุธศาสนา เรากมี็กิเลสมาเหมือนกนั เราจะเช่ือกิเลสหรือเราจะ
เช่ือธรรม ถา้เราเช่ือธรรม เช่ือธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ไปแลว้ เราถึงวา่เรา
เป็นคนท่ีประเสริฐ เพราะเกิดมาท่ามกลางพระพทุธศาสนาแลว้ไม่หายใจท้ิงเปล่าๆ ไม่เกิดตาย
เปล่าๆ เกิดมาแลว้กต็ายไปเปล่าๆ ชาติหน่ึงภพหน่ึงตายไปโดยไม่ไดจ้บัส่ิงใดติดไมติ้ดมือใน
ศาสนา ส่ิงท่ีเราจบัตอ้งไม่ไดเ้ลย เห็นไหม ถึงวา่เราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา แลว้มีธรรมอยูแ่ลว้ 
ถึงวา่เราเป็นสาวกะ เราไม่ไดส้ร้างบุญญาธิการมาเป็นพทุธภูมิกจ็ริงอยู ่ ถา้อยา่งนั้นท่ีวา่จะเอาแบบ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เพราะท่านสร้างพทุธภูมิมา ถา้อยากตรัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ ตอ้ง
สร้างมา 

สาวกะ เราเป็นสาวกะ เกิดมาท่ามกลางพทุธศาสนา ศาสนามีแลว้ พทุธศาสนามีอยู ่ธรรมะ
มีอยู ่ สาวกะ แต่สาวกะกทุ็กขเ์หมือนกนั สาวกะกต็อ้งหาทางออกเหมือนกนั สาวกะคือผูท่ี้ไดย้นิ
ไดฟั้ง ผูท่ี้มีธรรมอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีมีอยู ่ มนัน่าคิดตรงน้ี ส่ิงท่ีไม่มี องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ยงั
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แสวงหาจนพบ ยงัแสวงหาจนพบนะ แลว้ตรัสรู้ดว้ยพระองคเ์อง แลว้ยงัสอนครูบาอาจารยก์า้วเดิน
ตามกนัไป กา้วเดินตามกนัไป เดินตามกนัไป แลว้เราเป็นใคร เราเป็นใคร 

เวลาพดูถึงคุณงามความดี พดูถึงธรรม ทุกคนอยากจะไดธ้รรมสูงๆ ทุกคนอยากไดคุ้ณงาม
ความดีใจในหวัใจ แต่มนัตอ้งแลกมาดว้ยความเพียรสิ แลกมากบัความเพยีร ความจงใจของเรา 
ความเพียร ความอุตสาหะของใจ เห็นไหม ของใจนะ ไม่ใช่ของกาย ของกายน้ีอาศยัไปเท่านั้น 

ดูสิ อยา่งการอดอาหาร องคพ์ระสมเดจ็สมัมาสมัพทุธเจา้อดอาหารมาก่อน ๔๙ วนั แลว้
บอกวา่ทางอดอาหารน้ีไม่ควรท า ไม่ควรท าเพราะวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้อดมาแลว้
มนัไม่ใช่ ไม่ใช่ตรงไหน? ไม่ใช่ตรงท่ีองคพ์ระสมเดจ็สมัมาสมัพทุธเจา้อดอาหารเฉยๆ ไง เราอด
อาหารไปเฉยๆ แลว้เราคิดวา่การอดอาหารน้ีเป็นส่ิงท่ีประเสริฐ ถา้อยา่งนั้นคนท่ีเขาไม่มีกินมีใช้
เขาอดอยู ่ท  าไมเขาไม่ประเสริฐล่ะ 

การอดอาหารเฉยๆ เพราะวา่ความยงัไม่มีธรรมอยู ่ ยงัแสวงหาทางออกอยู ่ กล็องทุกวิธีการ 
แต่ในเม่ือปัจจุบนัน้ีธรรมน้ีมีแลว้ องคพ์ระสมเดจ็สมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ การอดอาหารน้ีถา้เป็น
วิธีการดดักิเลส ถา้เป็นวิธีการเป็นอุบายวิธีการตถาคตอนุญาต...อยูใ่นบาลี อนุญาตใหเ้ราดดัตน 
ไม่ใหร่้างกายเราน่ีทบัใจ 

ร่างกายน้ีจะเขม็แขง็ข้ึนมา ร่างกายแขง็แรงข้ึนมา เรากินมาก เรากินใหร่้างกายอ่ิมมาก เรา
นัง่เรากจ็ะนัง่หลบั มนัจะท าใหห้วัใจน้ีโดนธาตุขนัธน้ี์กดถ่วงอยู ่ถึงบอกวา่ความเพียรของใจ ความ
เพียรของใจตอ้งอดนอนผอ่นอาหารเพื่อใหร่้างกายน้ีเบาลง ร่างกายปกติของเรามนัมีพลงังานเหลือ
ใชม้าก พลงังานเหลือใชม้ากมนัท าใหเ้รานัง่ไปแลว้ส่ิงท่ีจะเป็นประโยชนม์นัไม่เป็นประโยชน ์ไม่
เป็นประโยชน์เพราะวา่มนัง่วงเหงาหาวนอน มนัไม่ประโยชน ์

พอเราจะอดนอนผอ่นอาหาร การอดนอนผอ่นอาหารมนักไ็ปขดักบักิเลสแลว้ พอไปขดั
กบักิเลสมนักไ็ม่อยากท าแลว้ ถึงบอกความเพียรของใจตอ้งอาศยัใจเหมือนกนั ความเพียรของใจ
ตอ้งเกิดจากใจ ภาวนามยปัญญาเป็นภาวนามยปัญญาท่ีเกิดท่ีใจนะ 

ธรรมน้ี ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ธรรม ธรรมารส วิมุตติรสสูงท่ีสุดใน
ธรรมารสรสน้ี อะไรสมัผสั อะไรสมัผสัธรรมอนันั้น ความจ าเหรอ? ไม่ใช่ ความจ าเรากจ็  าแลว้
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อ่านมาจนกระดาษพบัทะลุแลว้ มนัไม่เห็นมีความรู้แจง้มาตรงไหนเลย แต่ถา้ภาวนามายปัญญาเขา้
ไป จิตน้ีสมัผสัเขา้ไป มนัอ๋อ! เอง ถึงใจน้ีต่างหากสมัผสัธรรม 

ความเพียรของใจ ใจน้ีกา้วเดิน ใจน้ีวิปัสสนา ใจน้ีคิด ไม่ไดคิ้ดดว้ยสมองหรอก สมองคิดก็
คิดไปเถอะ สมองคิด คิดไปแค่สมอง แค่วทิยาศาสตร์ แต่เวลาวิปัสสนาเขา้ไปนะมนัลึกล ้ามาก มนั
ลึกล ้ากวา่ความคิด ความคิดท่ีวา่เราเคยคิดเคยคาดเคยหมายไว ้ เป็นไปไม่ได ้ เห็นไหม ความคาด
ความหมายน้ีเกิดจากสมองทั้งหมด เกิดจากสมอง เกิดจากความจ า เป็นสญัญา สญัญาคือของเก่า
กิเลสมนัหวัเราะเยาะไง เพราะสญัญาน้ีมนักเ็ป็นเคร่ืองมือของกิเลสอยูแ่ลว้ แลว้เราเอาเคร่ืองมือ
ของมนัคือสญัญามาใชเ้พื่อจะช าระมนั มนัหวัเราเยาะ ๒ ชั้น ๓ ชั้นน่ะ เพราะมนัเป็นสญัญา มนั
ไม่ใช่เป็นภาวนามยปัญญา 

ภาวนามยปัญญาเกิดท่ีใจ ถึงวา่ความเพียรของใจ ความเพยีรของใจกแ็กใ้จได ้ถา้ความเพียร
ของสมองมนักแ็กแ้ค่เลือดสูบฉีดแรงหน่อยหน่ึง ความคิดอะไรเกิดมาน่ีมนัพออกพอใจนะ ร่างกาย
น้ีสูบฉีดเลือด เพราะมนัเป็นสมอง มนัอยูร่่างกายน้ี แต่ถา้เป็นความเพียรของใจ ใจมนัทุกข ์ ใจมนั
ร้อน ใจมนัโดนบีบบ้ีสีไฟ แลว้ใจมนักห็าทางออก เห็นไหม ใจเราน่ีประเสริฐสุด 

คนเราเกิดมาถึงมีกายกบัใจ คนท่ียงัมีลมหายใจอยูถึ่งเป็นผูท่ี้มีโอกาสประพฤติปฏิบติั คนท่ี
ตายเท่านั้น ในสมยัพทุธกาลมีนะ พระท่ีปฏิบติัอยู ่เสือกินอยู ่ขนาดถึงขอ้เทา้ยงัไม่ส าเร็จ ถึงเข่า ถึง
เอวนะ ตายท่ามกลางปากเสือแลว้เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา เห็นไหม ถา้ยงัมีหวัใจอยู ่ ถา้ยงัมีใจอยู่
ขณะใกลจ้ะตายกว็ิปัสสนาไปเร่ือย ขาดไดไ้ง ถา้ใจยงัอยู ่

แต่ถา้ตายไปแลว้นะ ถา้ใจขาดไปแลว้นะ อุทกดาบส อาฬารดาบส พระพทุธเจา้ตรัสรู้
อยากจะสอนอาฬารดาบสก่อน โอ๋ย! ตายไปแลว้ เสียดายเหลือเกิน น่ีพอตายไปแลว้โอกาสไม่มี 
ในเม่ือยงัมีใจอยู ่ ใจน้ีจะสมัผสัธรรมได ้ ใจเรายงัมีอยูเ่ราตอ้งขวนขวาย ขวนขวายในธรรม ไม่ใช่
ขวนขวายในกิเลส ขวนขวายในกิเลสเราจะท าหรือไม่ท ากเ็ท่าน้ี อนาคตเรากเ็ท่าน้ี เพราะวา่มนัมี
เกิดและมีตาย การเจริญและการเส่ือมของวตัถุนิยมเป็นไปโดยธรรมชาติของมนั 

โลกน้ีคือหมู่สตัว ์สมบติัน้ีเป็นของโลก ใครมีปัญญาข้ึนมากห็ามาใส่ตวัไดม้ากไดน้อ้ยกอ็ยู่
ท่ีปัญญาของคนคนนั้น แต่มนักเ็ป็นสมบติัของโลกท่ีผลดักนัใช ้ ไหวว้านกนัเท่านั้นเอง เปล่ียนมือ
ไปมา เปล่ียนมือไปมา นัน่สมบติัของโลก 
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แลว้เรายงัมีหวัใจอยู ่ สมบติัของใจล่ะ สมบติัของใจเป็นความสุขความทุกขท่ี์แทไ้ง 
ความสุขความทุกขท่ี์แท ้บุญกศุล ทานบารมี การถวายทานยงัอาศยัไปชาติหนา้ชาติน้ีขบัเคล่ือนไป 
น่ีทาน ทาน เพราะทานสละทานออกไปแลว้เป็นทิพยส์มบติั เป็นอริยทรัพย ์ ตายไปแลว้ไปเสวย
บุญกศุล แต่มนักข็บัเคล่ือนไป 

แต่ถา้ถึงเมืองพอ กิเลสมนัขาดออกไปจากใจ พอกิเลสขาดออกไปจากใจ การเกิดและการ
ตายไม่มี เพราะการตายหลอกกนั มนัไม่ตายตั้งแต่ตอนนั้นน่ะ น่ีใจถึงสมัผสัไดเ้ด๋ียวน้ีเลยนะ ท าไม
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นพระ เป็นพระนะ หลวงปู่ มัน่กเ็ป็นพระ เป็นพระเป็นมนุษยน่ี์
แหละ ท าไมเทวดามาฟังธรรมล่ะ เป็นเทวดาอยูท่  าไมตอ้งมาฟังพระ พระสอนอยู ่ เพราะอะไร เขา
ควรจะเหนือมนุษยสิ์ 

น้ีเราปรารถนากนัวา่เราตายแลว้เราเกิดอยากเกิดเป็นเทวดา เกิดเป็นอะไร เกิดไปแลว้ไปอยู่
ในท่ามกลางความสุขอนันั้น ทิพยส์มบติันั้นใหเ้พลินอยูใ่นนั้นเหรอ เพลินอยูอ่ยา่งนั้นเด๋ียวก็
กลบัมาทุกขอี์ก ความเกิดมาทุกขอี์ก แหยงไหม 

เราเคยทุกขม์าแลว้เราผา่นความทุกขม์า ผา่นความทุกขน์ั้นมาแลว้เราไม่อยากกลบัไปเจอ
อีกเลย แต่น่ีไม่อยา่งนั้นนะ ปัจจุบนัน้ีกทุ็กข ์ เพียงแต่วา่จะใหพ้น้ทุกขไ์ปเหมือนกบัคนอยูก่ลาง
แดดจะเขา้ท่ีร่ม เด๋ียวกอ็อกมาแดดอีก การเกิดและการตายเหมือนเขา้ร่มแลว้ออกแดดน้ีเท่านั้นเอง 
มืดแลว้สวา่ง มนัไม่มีอะไรจริงจงัในวฏัฏะน้ีเลย 

ถึงบอกใหว้ิวฏัฏะไง ใหว้ิวฏัฏะใหอ้อกไปจากทุกขน้ี์ใหไ้ด ้ ศาสนาพทุธน้ีเป็นศาสนาท่ี
ประเสริฐ ประเสริฐมากๆ ประเสริฐถึงวา่ท าใหใ้จน้ีพน้ไปจากการเกิดและการตายได ้ไดจ้ริงๆ ได้
ท่ีปัจจตัตงัรู้จ  าเพาะหวัใจดวงท่ีประพฤติปฏิบติันั้นเท่านั้น ดวงใจท่ีประพฤติปฏิบติัเป็นของดวงใจ
นั้น บอกกนั สอนกนั ดว้ยสุตตะ ดว้ยจินตะ อนันั้นกส็อนแค่ช้ีแนวทาง องคพ์ระสมเดจ็สมัมาสัม
พทุธเจา้ช้ีทางใหส้าวกใหบ้ริษทั ๔ เดินเท่านั้น ช้ีทางไปสู่นิพพาน คนเดินไปถึงกมี็ คนไม่เช่ือไม่
เดินเลยกมี็ คนเดินไปคร่ึงทางกมี็ 

น้ีเรากเ็หมือนกนั ในเม่ือธรรมและวินยัน้ีเป็นศาสดาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 
พระไตรปิฎกน้ียงัเป็นตูอ้ยู ่ เราอ่านพระไตรปิฎกแลว้เรากา้วเดินตามนั้น อ่านพระไตรปิฎกนะ 
ไม่ใช่จ  าพระไตรปิฎก อ่านแลว้กา้วเดินตามนั้น 
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ถา้จ าแลว้ จ  าคือความจ า คือสญัญา สญัญาคือแกกิ้เลสไม่ได ้ แต่ถา้กา้วเดินไป จิตน้ีสัมผสั
ไปเร่ือย ผดิถกูน้ีเป็นครูไปตลอด ความผดิความถกูของใจ ความผดิความถกูท่ีใจสมัผสันั้นมนัจะ
ซบัเขา้มา ซบัเขา้มา แลว้กซ็บัเขา้ไป ไปสะเทือนถึงของเก่า ของเก่าคือของท่ีสะสมมา จิตตวัท่ี
สะสมมา เห็นไหม จูฬบนัถกจะไปสึก องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ใหล้บูผา้ขาวนะ ลบูผา้ขาว 
ลบูผา้ขาวไปสะเทือนถึงของเก่า ส าเร็จเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาทนัทีเลย จูฬบนัถกนัน่น่ะ นัน่
สะเทือนของเก่า 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้รู้ถึงอดีตแต่ชาติ รู้ถึงการสะสมของจิตแต่ละดวงมา แต่
เพราะเด๋ียวน้ีพระเขา้ไม่ถึงตรงนั้น ถึงวา่แลว้แต่ใครจะพยายามขวนขวายดน้ดั้นเขา้ไป ความดน้ดั้น 
ความดน้ความดั้นเขา้ไปในใจของตวัเอง เขา้ไปแกไ้ง เสืออยูใ่นถ ้า อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อยูใ่น
คูหาของใจ คูหาของใจอยูท่ี่เจา้วฏัจกัรครองใจอยู ่ คูหาของใจคือกลางหวัอกน้ี กลางหวัอกของ
ทุกๆ ดวงใจ ท่ีจะเขา้ไปก าจดันะ เอวงั 

เพิม่เตมิท้ายกณัฑ์ 

ปากของเขาปากสกปรก ปากสกปรกกบัปากสะอาด ปากสะอาดคือปากพระพทุธเจา้ เอง็
ท าน่ีมนัอยูท่ี่เอง็ได ้ เป็นคนไดเ้องเพราะเราเป็นคนท า เขาไม่ไดท้  ากบัเรา เขาเอาอะไรมาได ้ ถา้เขา
ไม่ได ้ไอคุ้ณค่าเขาวา่ถา้ท าอยา่งน้ีเวอร์เกินไปแลว้ ท าของเขาเขาไดบุ้ญ เขาไม่ท าแลว้เขาเจริญน่ะ 

ไอเ้จริญนั้นเป็นสมบติัเดิม แต่หวัใจไม่เหมือนกนั เอง็ท าน่ีนะ ท่ีวา่ไดห้รือไม่ไดน่ี้ใจเอง็รู้
เอง เม่ือก่อนยอ้นไปความคิดเป็นอยา่งไร เด๋ียวน้ีความคิดเอง็เป็นอยา่งไร น่ีความคิด คือวา่ผลของ
มนัท่ีเราไดไ้ง น่ีเราไดเ้อง แต่ส่ิงน้ีไม่มีใครมองเห็น เขาถึงไดเ้อาการคา้ เอาเร่ืองแบงกม์าวดักนัไง 
เขาวดักนัตรงนั้นใช่ไหมวา่ท าอยา่งน้ีแลว้ตอ้งเจริญ 

อนาถบิณฑิกเศรษฐี ขนาดวา่เวลามนัลดลงมายงัหายไปเลย เงินหายหมดเลย จนมากินขา้ว 
ขา้วกบัอะไร? ขา้วกบัน ้าผกัดอง อนาถบิณฑิกเศรษฐี แต่กก็ลบัมาอีก นัน่น่ะ เขากว็า่อยา่งน้ี จน
ลทัธิศาสนาอ่ืนๆ เขามาติชมไง ติวา่ ดูสิ ลกูศิษยพ์ระพทุธเจา้ ธรรมพระพทุธเจา้ขนาดน้ีนะ สร้าง
วดัทั้งวดัเลย ท าไมทุกขย์ากขนาดนั้น พระพทุธเจา้บอกพวกนั้นมนัตาบอด คนมีข้ึนมีลง 
พระพทุธเจา้บอกวา่ ถึงจุดหน่ึงแลว้อนาถบิณฑิกเศรษฐีจะกลบัมาอีก 
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น้ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือเราท าบุญของเราอยู ่ บุญกศุลมนัเป็นของของเรา ของเขาน่ีเขาได้
อะไร ถา้เรายงัไปเช่ือเขาอยู ่ เราไม่เช่ือพระพทุธเจา้ เอง็ไม่เช่ือพระพทุธเจา้ เอง็ไปเช่ือเขา น่ีคือวา่
ปากเขาสกปรก ทีน้ีวกกลบัมา วกกลบัมาท่ีวา่ท าใหก้ารคา้เราเสีย การคา้เราเสียจริงหรือเปล่า 
ตอนน้ีช่วงน้ีมนัเป็นการคา้ท่ีวา่เจริญ โลกเขาเป็นอยา่งไร 

ถา้การคา้มนักเ็ป็นส่วนหน่ึง ปัจจยั ๔ ปัจจยั ๔ น่ีเคร่ืองอยูอ่าศยั แต่ปัจจยั ๔ กบัหวัใจมนั
ต่างกนั ทีน้ีเอง็มาอยา่งน้ี ความจริงเขาตอ้งชมดว้ย ถึงวา่เวอร์เกินไป เวอร์เกินไป เอาอะไรมาเวอร์ 
เอาอะไรมาวดักนัเวอร์หรือไม่เวอร์ เอาอะไรมาวดักนั? มนัไม่มีอะไรมาวดัได ้ 

โยม : ...แมแ้ต่เม่ือก้ีคุยกบันอ้งสาว นอ้งสาวกย็งัเลก็ใช่ไหม เขาบอกวา่เขาท าใจไม่ได.้.. 

หลวงพ่อ : เขาตอ้งชม ตรงน้ีเขาตอ้งชมแลว้วา่เชาวน์ปัญญามนัเกิดข้ึนมาจากอะไร น่ีตรงน้ี
มนัแสดงออกแลว้วา่เอง็พดูได ้ ในมุมกลบัท่ีนอ้งสาวพดูเม่ือก้ีเอง็กเ็อาตรงน้ีไปจบัสิ นอ้งสาวเขา
พดูไดอ้ยา่งเอง็น่ีแหละ เขาท าไดห้รือเปล่า? ท าไม่ไดห้รอก ความตายน่ีทุกคนกลวัมากนะ ความ
ตายน้ีเป็นเร่ืองใหญ่โตมาก เร่ืองของการเกิดการตายน้ีเป็นเร่ืองส าคญัมาก แต่เพราะเขาไม่ได้
สมัผสักบัตวัเขา 

โยม : เขาบอกเขา... 

หลวงพ่อ : เขาไม่ไดส้มัผสักบัตวัเขา  

โยม : ...ยงัไม่ไดอ้ยูบ่นเวที... 

 มนัไดร้ะดบัหน่ึง ไม่กลวัไดร้ะดบัหน่ึงไง เขม้แขง็สิ เพราะชีวิตเขาผา่นมามาก ชีวิตเขา
ตอ้งผา่นมา ผา่นมา ไอก้ารผา่นมาน่ีใจมนัสมัผสัมาเร่ือยๆ ไอต้ายไม่ตายมนัเร่ืองอีกเร่ืองหน่ึง เร่ือง
กลวัตายไม่กลวัตาย คนเรามนัตอ้งตายหมด ไอท่ี้วา่กลวัๆ น่ี (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี)  


