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เทศน์บนศาลา วนัท่ี ๓ เมษายน ๒๕๔๓ 
ณ วดัสันติธรรมาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

 “ธรรมะ” ธรรมถา้มีอยู ่ เราตั้งใจฟัง ถึงจะไม่เขา้ใจอยา่งไรมนักเ็ป็นกระแสไง ธรรมเป็น
ของละเอียดอ่อนมาก เขา้ถึงจิตได ้ช าระกิเลสไดน้ะ วสิัยของจิตไง  

“วสิัยของจิต” วสิัยคือเป็นไปได ้ “วสิัยของจิต” จิตน้ีเกิดตาย เกิดตายมาก่ีภพก่ีชาติไม่มีตน้
ไม่มีปลาย วสิัยของจิตเกิดไปเวลาพุทธนัดร ช่วงท่ีไม่มีศาสนา เห็นไหม เวลาไม่มีศาสนาน่ีธรรมะ
ไม่มี มนักเ็วยีนตายเวียนเกิดอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ  

“พุทธวสิัย” วสิัยขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นอจินไตย อจินไตย ๔ พุทธวสิัย 
เพราะเป็นพุทธวสิัย เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ศาสนากไ็ม่มีอยู ่ศาสนาไม่มี ธรรมกต็อ้งไม่มีสิ ไม่มี
กอ็ยูเ่พลิดเพลินกนัไป สมยัท่ีโลกเจริญรุ่งเรืองเพราะวา่บารมีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
สร้างมา สร้างมาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น้ีตอ้งมีบุญบารมีมาก เกิดมาในตระกลูท่ีวา่
มัง่คัง่ถึงไดเ้ป็นกษตัริย ์มีส่ิงควรใหเ้พลิดเพลินอยูใ่นโลกนั้น  

พุทธวสิัยท าใหไ้ดฉุ้กคิด เห็นไหม ฉุกคิดหาทางออกไง หาทางออกจากโลกของเขามา 
หาทางออกจากโลกมา ธรรมกไ็ม่มี ออกมาแลว้ตอ้งไปทนทุกขท์รมานอยู ่๖ ปี คิดดูสิ ออก ๖ ปีน่ะ 
ท่ีไหนมีดีไปศึกษาหมด เห็นไหม ท่ีไหนเขาวา่มีของดี ครูบาอาจารยท่ี์ไหนดีไปศึกษามาหมด 
ศึกษาขนาดไหนมนักไ็ปไม่ไดเ้พราะวา่มนัยงัไม่ถึงธรรม นัน่น่ะ ธรรมละเอียดอ่อนขนาดนั้น  

ลทัธิต่างๆ เขาวา่เขาเป็นศาสดาสอนหมู่สัตวอ์ยู ่ เขา้ไปศึกษากบัเขามา ไดค้วามสงบร่มเยน็
มาขนาดไหน เห็นไหม ความสงบมีอยูโ่ดยดั้งเดิม มีอยูโ่ดยดั้งเดิมท่ีวา่เขาสอนกนัอยูแ่ลว้กไ็ปเรียน
กบัเขามา...มนักไ็ม่ได ้ เพราะความสงบมนักส็งบเฉยๆ นัน่น่ะ พุทธวสิัย เป็นผูท่ี้คน้ควา้เอง มนั
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ละเอียดอ่อนขนาดท่ีวา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อดอาหารขนาดไหนนะ อดอาหารเพื่อจะ
ใหเ้ห็นธรรม อดอาหารเพื่อคิดวา่ขณะท่ีไม่มีอยู ่ความคิดมนัตอ้งทดลองทดสอบไปตลอด ทดสอบ
ไปวา่ทางไหนท่ีเป็นอุกฤษฏท่ี์จะเขา้ใหถึ้งช าระกิเลสในใจของตวัเองใหไ้ด ้พยายามจะท าใหไ้ดเ้ลย 
แลว้มนักไ็ม่ได ้เพราะวา่มนัไม่ลงมชัฌิมาปฏิปทา มชัฌิมาปฏิปทาสมยันั้นยงัไม่มี  

ค าวา่ “อุกฤษฏ”์ ในลทัธิต่างๆ ใครท าไดอุ้กฤษฏก์วา่คนนั้นกว็า่เก่งกวา่ คนท าน่ีน่าเช่ือถือ
กวา่...มองกนัไปดว้ยการคาดการเดา “การดน้การเดา การคาดการหมาย” ใจท่ีมนัปล่อยวาง ใจท่ี
มนัเขา้ไปคาดมนัหมาย มนัอ่ิมใจ มนัพอใจ มนักป็ล่อยวาง ความปล่อยวางอนันั้นกป็ล่อยวางอยูใ่น
วสิัยอนันั้น มนัไม่ใช่พน้ออกไปได ้ เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กล็องมาทุกอยา่ง
ท่ีวา่อุกฤษฏ ์ ในพระไตรปิฎกวา่ไว ้ “ถา้ในการกระท าท่ีวา่อุกฤษฏท่ี์สุด ไม่มีใครท าไดเ้สมอ
พระพุทธเจา้” องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท ามากท่ีสุด แต่มนักไ็ม่พน้ไปได ้ ตรง
มชัฌิมาปฏิปทาต่างหากถึงจะพน้ไปได ้ 

“มชัฌิมาปฏิปทา” ยอ้นกลบัมาดว้ยพิจารณาปฏิจจสมุปบาทในหวัใจ เกิดดบัอยูท่ี่ใจ ใจเห็น
ไหม ใจเท่าท่ีวา่พิจารณาเขา้มาแลว้ เขา้มายอ้นกลบัเขา้มาดู ตั้งแต่บุพเพนิวาสานุสติญาณ มนัอยูใ่น
เปลือกของใจนั้นก่อน บุพเพนิวาสานุสติญาณสาวไปสาวไปกไ็ม่ใช่ มนัไม่ใช่หมายถึงวา่มนัไม่ใช่
ช าระกิเลส มนัรู้ไปรู้ไปอยู…่ยอ้นกลบัมาจุตูปปาตญาณกเ็ห็นสัตวเ์กิด ตายแลว้เกิด ตายแลว้เกิด น่ี
วสิัยท่ีมนัเป็นมนัเป็นอยูอ่ยา่งนั้น วสิัยของจิตท่ีเกิดตายอยูไ่ม่มีตน้และไม่มีปลายไปตลอดมาไป 
ไปตลอดไป จนวา่อาสวกัขยญาณเขา้มาถึง อาสวกัขยญาณเขา้มาช าระใจของตวั อาสวกัขยญาณ 
อาสวะส้ินไปจากใจนั้น ญาณก าจดัอาสวะขาดออกไปจากใจ มชัฌิมาปฏิปทาท่ามกลางหวัใจ เห็น
ไหม มชัฌิมาปฏิปทา ท่ามกลาง ช าระกิเลสไดท้ั้งหมด  

เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ช าระไดท้ั้งหมดแลว้พุทธวสิัยครอบไปทั้งหมด 
เป็นอจินไตยท่ีวา่ไม่มีใครสามารถจะหยัง่รู้ความเป็นไปของวสิัยอยา่งน้ีไดเ้ลย ใหญ่มาก แปลก
ประหลาดมหศัจรรยท่ี์วา่คาดเดาเอาไม่ไดท้ั้งหมด ถึงวา่เป็นเร่ืองของอจินไตยเลย  

เพราะมีอนัน้ี ธรรมะถึงไดเ้กิดข้ึน ถึงไดไ้ปสอนปัญจวคัคีย ์ เห็นไหม เสวยวมุิตติสุขอยู่
ก่อนแลว้ค่อยไปสอนปัญจวคัคีย ์ปัญจวคัคียเ์ตรียมพร้อมอยู ่ภาชนะเตรียมพร้อมไวแ้ลว้ แต่ยงัไม่มี
ใครสามารถเปิดภาชนะได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปเปิดภาชนะใหอ้ญัญาโกณฑญัญะ
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ดวงตาเห็นธรรมก่อน อญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม นัน่น่ะ สาวกวสิัยเกิดข้ึนนะ สาวกะ 
เห็นไหม สาวกวสิัยผูไ้ดฟั้งธรรม นัน่พุทธวสิัย สาวกวสิัย  

แต่วสิัยของจิตท่ีมนัเป็นไปเป็นเรา วสิัยของจิตท่ีมนัเป็นกิเลสอยูเ่ตม็ๆ ตวั มนัเกิดตาย
อยา่งไรในวฏัวน ในวฏัฏะท่ีเป็นไปอยู ่ เพราะวสิัยของกิเลส ถา้ไม่มีธรรมะเขา้มาจบั มนัจะไม่รู้ถูก
รู้ผดิไง มนักเ็ป็นไปตามอ านาจวาสนาของใจท่ีเกิดดบั เกิดดบันั้นไป  

เกิดมาเป็นมนุษยก์ทุ็กขอ์ยูใ่นภพของมนุษย ์ จะแสวงหาทางออกกแ็สวงหาทางออกไม่ได ้
ทั้งๆ ท่ีเราเกิดมาท่ามกลางศาสนานะ ยคุทองเลย ยคุทอง ยคุปฏิบติัน่ียคุทองมาก เหมือนแร่ทองค า 
แร่ทองค าทั้งกระแสแร่ทองค าเลย แต่ใจเราเป็นกอ้นกรวดอยูใ่นทองค านั้นน่ะ ใจของเราอยูเ่ป็น
กอ้นกรวดอยูใ่นกระแสแร่ทองค านั้น ทองค านั้นกเ็ป็นทองค า กรวด คือนิสัย คือหวัใจของเราก็
เป็นกรวดเป็นทรายอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 

เพราะมนัมีความช าระใจ มนัไม่เขา้ถึงธรรม มนัเป็นสาวกะไม่ได ้สาวกวสิัยไม่ได ้เป็นวสิัย
ของจิตพร้อมกบักิเลสไป น่ีตอ้งดูตรงน้ีไง ใหเ้ทียบกลบัมาดูการเกิดและการตายของเรา ดูจริต
นิสัยของเราไง การเกิดการตายคือความเกิดความตายของอารมณ์ความขุ่นขอ้งหมองใจไง ขุ่นขอ้ง
หมองใจเกิด ๑ อารมณ์กเ็กิดแลว้ เห็นไหม ความเกิดมา ๑ อารมณ์ ความเกิดเกิดแลว้เกิดข้ึนกบัใจ 
ดบักด็บัไป อนัน้ีกว็นเวียนอยูน่ะ  

เราเกิดมาภพชาติหน่ึง แลว้มาเกิดมาเป็นมนุษย ์ความเกิดๆ ดบัๆ ในความรู้สึกของใจนั้นก็
เกิดซอ้นๆ เกิดซบัเขา้ไปท่ีใจของเรา ใจของเราเกิดซบัเกิดซอ้น เกิดซบัเกิดซอ้นแลว้เกิดอะไร
ข้ึนมาล่ะ? ส่ิงท่ีดีหรือส่ิงท่ีท าใหใ้จน้ีกดถ่วง?  

ใจท่ีกดถ่วงเห็นไหม ใจท่ีกดถ่วงท่ีมนัคิดแลว้ คิดอยากหาทางออก คิดอยากหาทางหลุดพน้ 
“คิดหาทาง” แต่ท ามนักไ็ม่ท าไดอ้ยา่งท่ีคิดไง ถึงวา่มนัท าไม่ไดล้งตรงท่ีใจนั้น ท าความสงบของใจ
กท็ าความสงบของใจข้ึนมาไม่ได ้ ใจมนัไม่สงบข้ึนไป มนัไม่สงบเพราะเราท าอยา่งไรถึงไม่สงบ 
ความไม่สงบมนัอยูท่ี่ความฟุ้งซ่านใช่ไหม ส่ิงท่ีตรงขา้มกบัความสงบคือความฟุ้งซ่านของจิต  

ร่างกายน้ีปกติได ้ของท่ีเป็นวตัถุคิดวา่ท าไดย้ากกลบัท าไดง่้าย สงบจิตสงบใจ สงบร่างกาย
ไดแ้ต่ใจมนัไม่สงบ มนัยงัคิดฟุ้งไปๆ คิดออกไปๆ นัน่น่ะ มนักเ็กิดดบัเหมือนกนั ขณะท่ีวา่มนัทุกข์
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ร้อนอยูม่นักเ็กิดดบัๆ อารมณ์ท่ีเกิดดบัในใจนั้นกเ็กิดดบัอยูใ่นใจ อารมณ์อยา่งนั้นเรากท็  าไป เราวา่
เราไม่รู้ ขณะน้ีปัจจุบนัเรารู้ รู้ถึงธรรม  

“ศีล สมาธิ ปัญญา” การมกันอ้ยการสันโดษของส่ิงภายนอก แต่มนัไม่มกันอ้ยไม่สันโดษ
ในหวัใจสิ ในหวัใจมนัมกัมากอยากใหญ่ มนักวา้นมาในหวัใจ เพราะวา่ส่ิงท่ีเป็นหวัใจมนักระดิก
คิดแต่ธรรมชาติอนันั้น มนัคิดแลว้มนัพิลึก มนัประหลาด มนัคิดได ้ มนัหมุนไป มนัมีกระแสสืบ
ต่อตลอดเวลา จนเราไม่สามารถยบัย ั้งได ้ 

เวลาเราท างานดว้ยร่างกาย ถา้มนัเหน่ือยนกัเรายงัหยดุได ้ ไม่หยดุมนักห็มดแรงท่ีจะท า
ต่อไป มนัหมดแรงจนมนัลา้มนัไปไม่ได ้แต่หวัใจมนัลา้มนักห็ยดุไม่เป็น มนัหยดุไม่ไดค้วามทุกข์
ของใจ ความฟุ้งซ่านของใจมนัหยดุไม่ได ้มนัเกิดดบั เกิดดบัอยูต่ลอดเวลา เรายบัย ั้งมนัไม่ได ้ยบัย ั้ง
มนัไม่ได ้

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงได้บอกว่า ให้มีความสงบของใจ คือเอาสมาธิ 
กรรมฐาน ๔o ห้อง อาหารของใจท่ีจะใหใ้จมนัสงบไดข้ึ้นไป เอาใหใ้จน้ีไดด่ื้มกินอนัน้ีไง พุทโธ 
พุทโธ พุทโธ ธมัโม ธมัโม สังโฆ สังโฆ...ซอ้นเขา้ไปท่ีใจนั้น ซอ้นข้ึนมา มนัตอ้งมีสติสัมปชญัญะ
นึกข้ึนมา สติสัมปชัญญะพอเรานึกข้ึนมา เรานึกข้ึนมา สติสัมปชัญญะนึกข้ึนมา ใจนั้นก็จะเปิด
กวา้ง  

นึกถึงพุทโธ นึกค าวา่ “พทุโธ” ข้ึนมามนักส็ะเทือนหวัใจ ใหม่ๆ ท าข้ึนมามนัยงังงอยู ่ นึก
ข้ึนมาแลว้มนักไ็ม่มีคุณค่าไง ความไม่มีคุณค่าเพราะวา่มนัท าไดลู้บๆ คล าๆ ความลูบคล ามนัเขา้ไม่
ถึงเน้ือของใจ ใหม่ๆ กเ็ป็นการลูบคล ากนัไปก่อนเพราะวา่มนัเป็นส่ิงท่ีมหศัจรรยม์าก เร่ืองของการ
ช าระกิเลส เห็นไหม ฟังอยูม่นัมีความอ่ิมอกอ่ิมใจนะ “เราจะช าระกิเลส เราจะสามารถขา้มพน้ไป
ได ้เราเป็นผูท่ี้วา่เป็นอาชาไนยไง” แต่เวลาเขา้ไปสัมผสัจริงๆ มนัลูบๆ คล าๆ อยู ่ใจมนัลูบๆ คล าๆ 
อยูก่บัส่ิงนั้น ส่ิงท่ีลูบๆ คล าๆ อยูม่นัถึงไม่ซ้ึงใจ ความไม่ซ้ึงใจไม่เห็นคุณค่า การกระท ามนัถึงวา่
ความสงบถึงเกิดข้ึนไม่ได ้ 

นัน่น่ะ มนักดู็วสิัยสิ ส่ิงต่อตา้นวสิัยของใจ ใจน้ีมนัต่อตา้นส่ิงใด ส่ิงท่ีวา่เป็นส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ี
เป็นส่ิงท่ีดีเราจะใหกิ้นส่ิงท่ีวา่เป็นอาหารเป็นธรรมไง เป็นธรรมารส “รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้ง
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ปวง” แต่ท าไมใจของเราวา่ส่ิงนั้นก าหนดข้ึนมาไม่ได ้ อาหารท่ีเป็นคุณท าไมไม่กิน แต่อาหารท่ี
เป็นโทษมนัจะกวา้นกินมาโดยธรรมชาติของมนั  

อนันั้น “วสิัยของใจ” ใจท่ีมีกิเลสอยูเ่ป็นอยา่งนั้นโดยธรรมชาติของมนั  

“ความเคยใจ” ใจน้ีเคยตวัมาแต่ดั้งแต่เดิม กิเลสสะสมเขา้ไปท่ีใจขนาดไหน อ านาจวาสนา
บารมีของแต่ละบุคคล การเกิดและการตาย การยดึมัน่ถือมัน่ของใจต่างกนั น่ีวสิัยถึงต่างกนั การ
วสิัยของใจต่างกนั การประพฤติปฏิบติัถึงไม่เท่ากนั ไม่เท่ากนัหมายถึงวา่การก าหนด ความมาก 
ความนอ้ย ความหนกัหน่วง เบาขนาดไหนท่ีวา่ก าหนดใหใ้จอยู ่การทรมานตนของแต่ละบุคคลไม่
เหมือนกนั จริตนิสัยของคนไม่เหมือนกนั ก าหนดอานาปานสติเหมือนกนักแ็ลว้แต่ แต่เวลาสงบ
สงบไม่เหมือนกนั เวลาจะเขา้กเ็ขา้ไม่เหมือนกนั น่ีวสิัยของมนั มนัสะสมมา ความสะสมมามนั
ตอ้งส่ิงท่ีวา่เขา้ไปพอดีกบัส่ิงท่ีใจมนัสะสมมา เห็นไหม มนัถึงตอ้งขวนขวายไง  

การถากการถาง ตน้ไมต้น้ซุงลม้มาทั้งตน้ เราจะใชป้ระโยชนย์งัใชไ้ม่ได ้ หวัใจท่ีวา่นกั
ปฏิบติัอยู ่ หวัใจมนัสมควรแก่การงานหรือยงั หวัใจของเราซุงทั้งท่อน ซุงทั้งท่อนจะท าอะไร ยดั
เขา้ไปในอะไรกไ็ม่ได ้ ยกข้ึนข่ือข้ึนแปรกไ็ม่ได.้..ลม้ บา้นเรือนนั้นสร้างข้ึนมาไม่ไดห้รอก เอาซุง
ไปวางไวข้า้งบน มนัจะลม้ครืนไปพร้อมกบัความเสียหายของบา้นเรือนหลงันั้น  

น่ีเหมือนกนั ใจท่ีมนัยงัไม่มีความสงบร่มเยน็ของใจข้ึนมา เราจะใหม้นัเป็นประโยชนอ์ะไร
ข้ึนมา มนัมีความคิดอยากไดป้ระโยชน ์ ความคิดอยากท่ีจะประพฤติปฏิบติั ความคิดท่ีจะแสวงหา
ทางออก...เป็นความคิด แต่มนัเป็นซุงทั้งท่อน หวัใจยงัเป็นซุงทั้งท่อน หวัใจยงัไม่เป็นไป ถึงวา่
ตอ้งเร่ิมถากเร่ิมถางใจของเราใหส้มควรแก่การงานไง  

จิตท่ีสงบน้ีควรแก่การงาน ท าอยา่งไรใหม้นัสงบเขา้มา สงบเขา้มา เอาอาหารของใจอนัน้ี
เขา้ไปพยายามท าใจใหส้งบใหไ้ด ้ ท าใจสงบใหไ้ดต้อ้งตั้งสมาธิตั้งมัน่ใหไ้ด ้ สติระลึกรู้อยู่
ตลอดเวลา สติสัมปชญัญะพร้อมตอ้งระลึกรู้ ตอ้งระลึกรู้เขา้มาเร่ือยๆ เพราะถา้สติระลึกอยู ่งานนั้น
เป็นงาน  

เราถากถางตน้ไมก้เ็หมือนกนั ถา้มีสติอยู ่ คมของขวานของอะไรมนัจะไปถึงเน้ือไมน้ั้น 
เผลอมนักฟั็นเอามือเราเหมือนกนั น่ีกเ็หมือนกนั สติ ถา้ตั้งมัน่อยูก่  าหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธไป
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เป็นงาน ถา้เผลอไปมนักฟั็นเรา ฟันเราตรงไหน ฟันเราตรงวา่มนัพลดัพรากออกไป แลว้มนักฟั็น
เราท่ีวา่เราท าแลว้ไม่เห็นไดผ้ลเลย น่ีส่ิงท่ีเป็นประโยชนม์นัจะท าใหเ้ราเป็นโทษ เป็นโทษหมายถึง
ท าใหเ้ราอ่อนอกอ่อนใจ เราอ่อนอกอ่อนใจลม้ไปในการประพฤติปฏิบติันั้น  

ในการประพฤติปฏิบติัน้ีตอ้งเป็นอาชาไนยไง ความเขม้แขง็ของสัตวท่ี์เป็นอาชาไนย สัตว์
ปกติอะไรมนักด่ื็มตอ้งกินโดยทัว่ไป สัตวท์ัว่ๆ ไปมนักใ็ชชี้วติของมนัตามประสาของสัตว ์ แต่
สัตวอ์าชาไนยนั้นมนัเลือกอาหารไง น้ีใจของเราเหมือนกนั ธรรมารสน้ีสุดยอด ธรรมารสน้ี
สามารถท าใหช้ าระกิเลสได ้ “ธรรมารส รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง” แต่ท าไมก าหนดพุทโธ
ข้ึนมา ธรรมารสน้ีมนัรสชาติมนัเขา้ไม่ถึงใจล่ะ นัน่น่ะ มนัตอ้งโทษใจเราแลว้ โทษกิเลสในหวัใจ
วา่มนัคดัคา้นกบัความเป็นจริงอยา่งไร 

ส่ิงนั้นเป็นจริงอยู ่ ส่ิงนั้นควรจะเป็นประโยชนก์บัใจ ส่ิงนั้นควรเป็นประโยชนแ์ต่มนัไม่
เป็นประโยชน ์ มนัไม่เป็นประโยชนเ์พราะวา่กิเลสในใจมนัเคยใจกบักินอาหารท่ีวา่มนัพอใจท่ีวา่
ไดร้สไดช้าติของท่ีมนัอยากกิน รสชาติท่ีกินเขา้ไปแลว้มนักใ็หแ้ต่ความเร่าร้อนๆ อารมณ์ท่ีเกิดข้ึน
ไง จิตน้ีเสวยอารมณ์เป็นอาหาร  

เวลาอารมณ์เกิดข้ึนมา เราทุกขร้์อนข้ึนมา อารมณ์มนัมาจากไหน เราเป็นคนเดิมนัน่แหละ 
“คิดดี” คิดดีมนักท็  าใหเ้รามีความร่มเยน็ คิดถึงความเร่าร้อน คิดถึงส่ิงท่ีเป็นอกศุลข้ึนมามนักใ็ห้
ความเร่าร้อน คนๆ เดิมนั้นแหละ แต่อารมณ์กอ็ารมณ์ของเรา มนัมาจากไหน อารมณ์ถึงจรมาไง 
แลว้มนักินอยูส่ิ่งนั้นน่ะ พอมนักินอยูส่ิ่งนั้น มนักเ็คยใจของมนัอยูอ่ยา่งนั้น เคยใจอยูอ่ยา่งนั้น มนั
เขา้กบักิเลสได ้ กิเลสเขา้กบัส่ิงท่ีวา่อยูใ่นหวัใจของเรา เขา้กบัความเร่าร้อน เขา้กบัความอกศุลไง 
กิเลสมนัเขา้อยู ่เห็นไหม ความเคยใจของมนั  

ในใจนั้นมีกิเลสอยู ่ เวลาคิดออกไปกคิ็ดแต่กิเลสผลกัไสออกไป กิเลสมนัมีอ านาจอยูแ่ลว้ 
หน่ึงในหวัใจของเราท่ีปกครองโลก แลว้ในโลกียะ ในโลกียารมณ์มนักเ็หมือนกนั “บ่วงของมาร 
พวงดอกไมแ้ห่งมาร” รูป รส กล่ิน เสียงภายนอกน้ีเป็นบ่วงของมาร แลว้มารมนัอยูท่ี่ไหน “บ่วงล่อ
ของมาร” ใจกกิ็นส่ิงนั้นเขา้มา กินส่ิงนั้นเขา้มา แลว้พอธรรมารสเขา้ไปน่ีมนัจืดไง มนัจืดมนัชืดมนั
ไม่มีรสชาติเจบ็แสบปวดร้อนเหมือนอารมณ์โลกเขา อารมณ์โลกเขามนัเจบ็แสบปวดร้อน แต่มนั
พอใจกินเพราะวา่อะไร เพราะมนัสมกบัอารมณ์ของกิเลส มนัพอใจกนัไป มนักก็า้วเดินกนัไป  
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นัน่น่ะ วสิัยของจิตโดยธรรมชาติของมนั วสิัยของจิตท่ีมีกิเลสอยูเ่ป็นอยา่งนั้น  

มีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาพิสูจนไ์ดไ้ง นัน่น่ะ วสิัยของจิต  

เรายงัไม่สามารถยกวสิัยของเราข้ึนไดไ้ง สาวกะวิสัยฟังไง ฟังแลว้ประพฤติปฏิบติัตาม ฟัง
แลว้เช่ือมัน่ ศรัทธาความเช่ือเกิดข้ึน ความเช่ือมัน่ เห็นไหม สัตวอ์าชาไนย ความเช่ือมัน่ ความ
เช่ือมัน่มนักม็ัน่คงสิ ความมัน่คงของใจ จะไดห้รือไม่ได ้ก าหนดพุทโธ พุทโธ จะเขา้ถึงใจหรือไม่
เขา้ จะเขา้ถึงใจ ใจจะหยบิตอ้งสืบต่อไดน้าน “พุทโธ พุทโธ” สืบต่อไดน้าน ความสงบก็ยาวนาน
ข้ึนไป พุทโธชัว่คร้ังชัว่คราวแลว้ลม้ไปๆ ความไม่เคยตอ้งเป็นอยา่งนั้นก่อน ใครท างานคร้ังแรกจะ
ประสบความส าเร็จเป็นไปไดน้อ้ย จะวา่เป็นไปไม่ไดเ้ลยกมี็ น่ีวสิัยของจิตถึงไม่เหมือนกนั  

คนสร้างบุญบารมีมามาก ครูบาอาจารยบ์างองคโ์กนผมเขา้ไป ผมตกไปเป็นพระโสดาบนั
ข้ึนมาทนัที “ผมตก” ผมท่ีตกออกไป ความสลดสังเวชของใจเกิดข้ึน ผมตกจากศีรษะลงมา มนัก็
แปรปรวนโดยสภาพธรรมดา แลว้เรากเ็คยตดัผมกนัมาทุกวนัๆ เรากไ็ม่เคยเห็นสภาพแบบนั้น เขา
กไ็ม่เคยเห็นสภาพแบบนั้น เพราะใจมนัไม่เป็นกลาง ใจยงัไม่พร้อม  

ถา้ใจมนัพร้อมข้ึนมา ส่ิงท่ีตกมาจากศีรษะลงมาเห็นอยูข่า้งหนา้ “ผม” พิจารณาน่ีมนัสลด
สังเวช ความสลดสังเวช เห็นไหม ธรรมมนัเกิดไง ธรรมท่ีเกิดข้ึน นัน่น่ะ ใจกบัธรรมเป็นอนั
เดียวกนั ใจกบัธรรมน่ีเสวยเป็นธรรมเป็นอนัเดียวกนัแลว้มนัคายมนัส ารอกออก ส ารอกกิเลสออก 
นัน่น่ะ สาวกะวสิัย สาวกวสิัยไง เป็นสาวกวสิัยข้ึนมาใจมนักต่็างไปจากปุถุชน ใจต่างไปจากวสิัย
ธรรมดา  

วสิัยของจิตธรรมดาท่ีมนัเป็นไป วสิัยของจิตคือวสิัยของกิเลส กิเลสมนัผลกัไสไป เราวา่
เราอยากเป็นคนดี เราอยากจะเป็นคนดี อยากจะเป็นคนท่ีวา่ประเสริฐเลอเลิศ แต่เราไม่สามารถ
ชนะใจเราไดเ้ลย เราสามารถชนะคนรอบขา้งเราไดห้มดนะ เราขอร้อง เราไหวว้านได ้ เราบงัคบั
บญัชาไดเ้ป็นคร้ังเป็นคราว เรายงับงัคบับญัชาขอร้องไหวว้านกนัได ้ แต่หวัใจเป็นของเราเอง 
ท าไมเราเอาไวใ้นอ านาจของเราไม่ไดล่้ะ เราเอาไวใ้นอ านาจของเราไม่ได ้ นัน่น่ะ กิเลสมนัเป็น
อยา่งนั้น กิเลสมนัอยูใ่นใจอยูแ่ลว้ กิเลสมนัเป็นโดยธรรมชาติ กิเลสไม่เคยมีเหตุผลกบัใคร กิเลส
มนัเป็นเจา้ใหญ่นายโตอยูบ่นหวัใจของสัตวโ์ลกทุกๆ ดวง  
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แลว้เราช าระกิเลส งานของศาสนาส าคญัตรงน้ี ส าคญัท่ีวา่เอาชนะตนไง เอาชนะเราน่ี
แหละ ถา้ชนะเราแลว้ประเสริฐสุด ประเสริฐมากเลย ไม่มีเวรมีกรรมต่อกนั ชนะคนอ่ืนหม่ืนแสน
สร้างเวรสร้างกรรม สร้างเวรสร้างกรรม...ฟังสิ เรามาก าจดัเวรก าจดักรรมนะ การแกไ้ขกรรมดว้ย
วธีิวปัิสสนาน้ีเท่านั้น กรรมไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการทางอ่ืนเลย ท าคุณงามความดีสะสม กรรม
ดีมนัตอ้งใหผ้ลมากข้ึน กรรมดีใหผ้ล เห็นไหม  

กรรมชัว่ใหผ้ลในทางท่ีตกทุกขไ์ดย้าก ถึงจะมีอยูใ่นปัจจุบนัน้ีมนักใ็หค้วามเร่าร้อนกบัใจ 
มนัปิดตวัเองไวไ้ม่ไดไ้ง กรรมชัว่มนัตอ้งใหผ้ลถึงความเร่าร้อน แลว้มนัตายไปจะไปไหนถา้มนั
เกิดความเร่าร้อนของใจ ใจน้ีเร่าร้อน ใจน้ีเหมือนกดถ่วง มนัหนกัอยูใ่นหวัใจ ความหนกัหน่วงใน
หวัใจ ใจน้ีมนัหนกั มนัหลุดออกไปมนัตอ้งลงท่ีต ่าแน่นอน ถา้ใจน้ีเบาล่ะ เราสร้างแต่คุณงามความ
ดี ใครจะวา่ขนาดไหนกแ็ลว้แต่ เราสร้างของเรา มนัตอ้งอยูท่ี่ใจของเรา เรารู้ไง ใครจะไม่รู้ เรารู้ 
“เรา” เห็นไหม “เรารู้” วสิัยของมนั มนัรู้ตวัมนัเองตลอดเวลา  

แต่วสิัยของมนั มนัมีอ านาจอนัหน่ึงเหนือไง มนัมีอ านาจอนัหน่ึงเหนือกวา่ความรู้อนัน้ี 
อ  านาจนั้นคือกิเลส ถึงตอ้งท าความสงบเขา้มาใหเ้ห็นธรรมอนันั้น ธรรมารสเขา้มาๆ น่ีใจมนั
เปล่ียนไปจากปุถุชนคนหนาไปดว้ยกิเลสเป็นกลัยาณชนไง ผูท่ี้เป็นกลัยาณชนเห็นบ่วงของมาร 
บ่วงของมารน้ีท าใหเ้ราเสวยอารมณ์ไปโดยท่ีไม่มีสติสัมปชญัญะ บ่วงของมารไง บ่วงของมาร
เหมือนอารมณ์ท่ีมนัสืบต่อ ท่ีมนัฟุ้งซ่านอยูน้ี่เพราะมนัสืบต่อ จิตน้ีเสวยอารมณ์ไปโดยท่ีไม่มี
สติสัมปชญัญะ ไปกบัเขาตลอด  

“มีบ่วง เหยยีบบ่วงอยูใ่นบ่วง” บ่วงมนัดึงกระชากลากไปกไ็ม่รู้สึกตวั ไม่เห็นบ่วงของมาร 
เป็นปุถุชนคนหนา หนาเพราะวา่มนัแยกแยะส่ิงใดไม่ไดเ้ลย ไปกบัเขาตลอด ไปกบัเขาตลอด เขาก็
คือเรานะ เขาคือใจน่ีแหละ ไปกบัความคิด ไปกบัอารมณ์ความยดึมัน่ถือมัน่ในใจไปตลอด ไป
ตลอดเลย  

พยายามแยกแยะ คือใหม้นัยบัย ั้งชัง่ใจได ้ พุทโธ พุทโธใหม้นัยนืข้ึนมาใหไ้ดจ้นมนัตั้งมัน่ 
พอมนัตั้งมัน่ข้ึนมา ความสุขเกิดข้ึนจากความตั้งมัน่นะ ความสุขเกิดข้ึนคือวา่คนเราเคยกระหาย
มาก เคยเร่าร้อนมาก แลว้สงบเยน็ ความสุขเกิดข้ึนจากจิตน้ีตั้งมัน่น้ี มนักมี็ความสุขใหเ้ราไดด่ื้มกิน 
ด่ืมกินนะ ใจน้ีสัมผสัเป็นอารมณ์เขา้ไป มนัไม่มีใครบอก มนัเป็นปัจจตัตงัรู้จ  าเพาะใจดวงนั้น  
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ใจดวงนั้นเร่าร้อนกรู้็เร่าร้อน แบกไฟอยูก่องหน่ึง สลดัไฟออกไปจากบนบ่าของตวั ท าไม
จะไม่รู้วา่ไฟร้อนๆ เราไดส้ลดัออกไปแลว้ มนัร่มเยน็ข้ึนมา น่ีมนัเยน็ข้ึนจากภายใน เยน็ข้ึนตั้งมัน่
ข้ึน ความสุขเกิดข้ึนไปเร่ือยๆ ความสุขเกิดข้ึนเร่ือยๆ จากท่ีวา่มีแต่ความทุกขเ์ผาผลาญใจ ความ
ทุกขน้ี์เผาผลาญใจ เผาผลาญมาตลอด ความสุขน้ีเกิดข้ึน วสิัยของใจมนัสัมผสัเอง มนัไม่ตอ้งมีใคร
บอกใครสอน วสิัยคือตอ้งเปล่ียนไป  

คนรู้แจง้เห็นจริงตามความขอ้เทจ็จริง เห็นโทษของการเป็นโทษ ถา้เห็นโทษแลว้มนัตอ้ง
สลดัโทษ ก าอยูใ่นมือคิดวา่เป็นปลา เห็นวา่เป็นงู งูกบัปลาต่างกนัไหม ปลาไม่ท าโทษเรา ปลาเป็น
อาหารเราได ้ เราจบัไวเ้ป็นประโยชนก์บัเรา เราจะท าอยา่งไรกไ็ด ้ แต่ถา้งูจบัไวม้นักก็ดัเรา มนัจะ
กดัเราโดยเป็นอาหารหรือมีเขากินกนัอยูก่เ็ร่ืองของเขา แต่ถา้เป็นอาหารมนักไ็ม่สมควร นัน่น่ะ 
เห็นวา่งูตอ้งสลดัท้ิง  

น่ีก็เหมือนกนั ใจในเม่ือมันเห็นโทษ เห็นโทษของว่า “อ๋อ! มันฟุ้งซ่านเพราะว่า
สติสัมปชญัญะไม่มี” กินอารมณ์นะ รูป รส กล่ิน เสียงสัมผสัธรรมารมณ์ทั้งหมด อายตนะทั้ง ๖ 
กระทบกบัรูป รส กล่ิน เสียงภายนอก นัน่น่ะ บ่วงของมาร พวงดอกไมแ้ห่งมารท่ีใจมนัไปกบัเขา 
พอไปกบัเขามนักไ็ม่มีความสงบข้ึนมา  

พอมนัสลดัออกเป็นกลัยาณชน กลัยาณชนคือผูท่ี้ไม่ไปตามอารมณ์ของโลกเขา มนัเป็น
เอกเทศของมนัต่างหากแลว้ น่ีกลัยาณชน จิตมนัประเสริฐข้ึนมา เห็นโทษของการฟุ้งซ่าน พอจิต
มนัสงบข้ึนมามนักต็อ้งยอ้นกลบัมาเขา้มาดูไง เขา้มาดูอะไร ดูกาย เวทนา จิต ธรรม เพราะกิเลสมนั
อยูบ่นหวัใจใช่ไหม หวัใจอาศยัร่างกายน้ีอยู ่มนัสืบต่อกนัไดร้ะหวา่งกายกบัจิต  

“กายกบัจิต” จิตน้ีอาศยัอยูใ่นร่างกายแลว้ยดึกายน้ีเป็นเรา ความยดึมัน่ถือมัน่ของใจตนไง 
จิตมนัยดึตวัมนัเองกย็ดึวา่ตวัเป็นมนั มนัคือวา่จิตตวัเราน่ีตวัตนใหญ่ท่ีสุด ตวัตนน้ีเป็นพื้นฐาน 
เป็นภวาสวะ เป็นส่ิงแรกท่ีเกิดข้ึนจากความคิดทั้งหมด ส่ิงท่ีเป็นวา่ฟุ้งซ่านๆ เม่ือก่อนท่ีไม่เคยเห็น
เลย พอสงบเขา้มามนักเ็ป็นหน่ึง จากท่ีมนัฟุ้งซ่านออกไปนะ  

ส่ิงใดๆ ในโลกน้ีไม่มีส่ิงใดมาท าใหใ้จน้ีฟุ้งซ่านไดเ้ลย ใจดวงนั้นต่างหากออกไปเอาเขา ใจ
ดวงนั้นต่างหากหมุนออกไปหาเขา ใจดวงนั้นมนัโง่ มนัไม่เขา้ใจ พอใจมนัเขา้ใจมนัปล่อยวางเขา้
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มาเป็นหน่ึงเดียว เป็นกลัยาณชนแลว้ ทีน้ีพอมนัมีความสุขข้ึนมา ความสุขน้ีมนัเป็นสัมมาสมาธิ จิต
น้ีตั้งมัน่แลว้ ยิง่ตั้งมัน่มนักม็ัน่พร้อมกบักิเลส กิเลสท่ีอยูใ่นวสิัยของจิตนั้นมนักต็ั้งมัน่ข้ึนมาดว้ย  

แต่ในเม่ือเราฟังธรรมอยู ่ ธรรมวา่ความสงบอนันั้นเป็นความสุขชัว่คราว กบัความสุขท่ี
ย ัง่ยนื มนักมี็ความส่ิงท่ีควรแสวงหา เห็นไหม ความสุขชัว่คราวคือเกิดๆ ดบัๆ ความเป็นสมาธิน้ี
มนักเ็ป็นสัพเพ ธมัมา อนตัตา ธรรมทั้งหลายแปรสภาพตลอด “ธรรมทั้งหลาย...” ธรรมทั้งหลายยงั
แปรสภาพอยู ่จิตน้ีสงบอยูม่นักเ็ส่ือมไปโดยธรรมชาติของมนั  

เราอุตส่าห์สร้างสมข้ึนมา ซุงทั้งท่อนอุตส่าห์ถากอุตส่าห์ถางข้ึนมาจนเป็นไมห้นา้ ๓ หนา้ 
๔ นะ เป็นไมค้วรแก่การงานท่ีวา่เราจะไปสร้างเรือนข้ึนมา เราจะปล่อยใหป้ลวกกินไปหรือจะให้
มนัผพุงัไปอยา่งนั้นโดยเปล่าประโยชนเ์หรอ เสียพลงังานของเราไปเปล่าๆ โดยใช่ประโยชนใ์ช่
ไหม 

จิตน้ีอุตส่าห์ถากอุตส่าห์ถางจนเป็นไมท่ี้ควรแก่การงาน ไมท่ี้ตั้งมัน่ จิตท่ีตั้งมัน่เหมือนกบั
ไมท่ี้ควรแก่การงาน ควรประกอบข้ึนมาเป็นบา้นเป็นเรือนสิ ประกอบข้ึนมาเป็นบา้นเป็นเรือน
ข้ึนมาจิตน้ีกมี็ท่ีอาศยัใช่ไหม การประกอบเป็นบา้นเป็นเรือนสร้างธรรมข้ึนมาในหวัใจไง สร้าง
ธรรมข้ึนมาใหใ้จน้ีไดอ้ยูท่ี่กินไดอ้ยูท่ี่พกัพึ่งพิงพึ่งอาศยัไง  

แต่น้ีกิเลสมนัยงัมีอยู ่มนัไม่ยอมใหท้ า ส่ิงท่ีขดัท่ีขวางอยูน่ั้นคือกิเลสในใจของเรา  

ความท่ีวา่เป็นตวัตน ๑ ตวัตนคือเราคือกิเลส ตวัเราน่ีแหละ ตวัเราท่ียงัมีกิเลสอยู ่ถึงจะสงบ
อยูกิ่เลสมนักอ็ยูใ่นนั้น น ้าใสตอ้งเห็นตวัปลา น ้าใสๆ จะเห็นตวัปลา น ้าขุ่นอยูไ่ม่เห็นตวัปลา จิตน้ี
ฟุ้งซ่านอยูน้ี่กไ็ม่เคยเห็นส่ิงใดเลย แมแ้ต่เรากไ็ม่เคยเห็น ตวัตนท่ีวา่เป็นเราน้ีกไ็ม่เคยเห็น มนัขุ่นมวั
ไปหมดเพราะน ้าไม่เคยสะอาด พอจิตมนัสงบเขา้มา น ้ามนัสะอาดเขา้มา เห็นไหม จิตมนัสงบเขา้
มา สงบเขา้มา มนัจะใสมนัจะสวา่ง มนัจะเวิง้วา้งขนาดไหน มนัเป็นอ านาจของจิต อ านาจของจิต
น้ีเป็นไปไดท้ั้งหมด จะสวา่งขนาดไหน จะเวิง้วา้งขนาดไหน จะวา่งขนาดไหน กิเลสมนัอยูใ่นนั้น 
เห็นไหม น ้าใสถึงเห็นตวัปลา  

แต่ “น ้าใสเห็นตวัปลา” น้ีเป็นบุคลาธิษฐาน เป็นส่ิงท่ียกตวัอยา่งไง เป็นบุคลาธิษฐานท่ีวา่ 
“น ้าใสจะเห็นตวัปลา” เพื่อจะใหเ้รามัน่ใจวา่จิตสงบใสสวา่งขนาดไหนกิเลสมนัอยูท่ี่นัน่ เห็นไหม 
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ถึงตอ้งยกข้ึนวปัิสสนา ความท่ียกข้ึนวปัิสสนา วิปัสสนาในตวัตนนั้นน่ะ ในตวัตนท่ีวา่จะช าระตน 
เพราะตวัตนถา้เป็นส่ิงท่ีการงานหรือส่ิงท่ีเร่ิมตน้ ตวัตนมีถึงเป็นส่ิงท่ีเร่ิมตน้ท างานได ้ 

แต่ธรรมละเอียดอ่อนลึกซ้ึงกวา่นั้น ตวัตนน้ีเป็นส่ิงท่ีเร่ิมตน้ในความคิดท่ีวา่ฝักใฝ่กบักิเลส
เพราะอะไร เพราะวา่ตวัตนนั้นคือตวักิเลส กิเลสตอ้งคิดเขา้ขา้งตวัเองตลอดเวลา พอเรายอ้นกลบั
เขา้ไปเห็นไหม เวลาวปัิสสนามนัยากตรงน้ีไง ยากตรงกิเลสบงัเงาไง  

กิเลสบงัเงา เห็นไหม กิเลสอาศยัแนบไปกบัการท างานนั้นไง แนบไปเพราะตวัของเขาเป็น
กิเลส ในหวัใจน้ีเป็นกิเลสอยูแ่ลว้ งานท่ีออกมานั้นกิเลสตอ้งมีส่วนแบ่งออกมาตลอดเวลา การ
ท างานเขา้ไป วปัิสสนาในกายกบัจิต มนักจ็ะตามออกไปวา่รู้แลว้ รู้ตามความเขา้ใจนั้น มนักจ็ะ
ปล่อย ปล่อยเหมือนกนันะ พอปล่อยมนักจ็ะเวิง้วา้งวา่งเหมือนกนั ความวา่งเหมือนกนัอนันั้น เห็น
ไหม วา่งจากสมาธิอยา่งหน่ึง พอมาวา่งจากความปล่อยอนัน้ีกว็า่อนัน้ีเป็นการปล่อยวางๆ นัน่น่ะ 
กิเลสมนับงัเงาไปตลอด  

ในขณะท่ีวปัิสสนา ยกข้ึน ระหวา่งวปัิสสนากาย วปัิสสนากายหมายถึงจบักายข้ึนมาตั้ง
แลว้วปัิสสนาเพราะใจตั้งมัน่ ใจควรแก่การงาน ไมท่ี้วางอยูพ่ยายามประกอบข้ึนมาใหเ้ป็นบา้นเป็น
เรือนใหไ้ด ้ ดูกายกต็อ้งดูกาย มนัตรงกนัขา้มกบังานของโลก งานของโลก การประกอบข้ึนมาน้ี
เป็นรูปเป็นร่างเป็นผลงาน  

งานของธรรมคือการท าลาย ท าลายทั้งหมด ท าลายอาการของความยดึมัน่ถือมัน่ของใจ 
ท าลายตวักายท่ีวา่ใจน้ีไปยดึกายเป็นเรา ท าลายทั้งหมด การท าลายเท่าไรยิง่สะอาดขนาดนั้น ยิง่
ท าลายยิง่สะอาดเพราะเน้ือของจิตเป็นนามธรรม เน้ือของจิตน้ีหลุดออกไป ส่ิงท่ีหลุดออกไปคือ
ความยดึมัน่ถือมัน่ เป็นอุปาทานยดึมัน่ในใจ แต่ตวัใจมนัจะสะอาดข้ึนมาจากการท่ีวา่การยดึมัน่ถือ
มัน่น้ีหลุดออกไป หลุดออกไป  

กิเลสไม่เคยถอย ความทอ้ถอยของกิเลส ความท่ีวา่จะปล่อยใหเ้ราเป็นอิสระของกิเลส
เป็นไปไม่ได ้กิเลสน้ียดึจิตมาเป็นท่ีอยูอ่าศยัเกิดตายๆ ตามวสิัยท่ีจิตน้ีเกิดตายมา ตามอ านาจวาสนา
บารมีมา ไม่มีตน้ไม่มีปลาย  
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บา้นเรือนของเขา ท่ีอยูข่องเขา แลว้เขาจะปล่อยวางยอมแพธ้รรมท่ีวา่เราเช่ือในธรรม เรา
เกิดมามีอ านาจวาสนา เกิดมาท่ามกลางพระพุทธศาสนา เกิดมาแลว้ยงัไดป้ระพฤติปฏิบติัเพื่อจะ
พน้จากกิเลส เห็นไหม พน้จากมนั แลว้เอาอ านาจของธรรมท่ีวา่เราสร้างสมข้ึนมาดว้ยบุญญาบารมี
ของเรา ดว้ยบุญญาบารมีของผูท่ี้การกระท าเกิดข้ึนมาเป็นมรรคอริยสัจจงั  

มรรคโค ทางอนัเอก ทางท่ีจะพน้จากกิเลส เกิดข้ึนจากสัตวอ์าชาไนย เห็นไหม สัตว์
อาชาไนยท่ีสร้างสมบารมีข้ึนมาแลว้สร้างสมข้ึนมา สร้างจิตน้ีจนตั้งมัน่ข้ึนมาจนเป็นท่ีวา่ยกข้ึน
ควรแก่การงานซ ้ าเขา้ไปในวปัิสสนาญาณอนันั้น นัน่น่ะ เกิดข้ึนจากเรา  

ธรรมเราสร้างข้ึนมา ธรรมในหวัใจน้ีเป็นคนสร้างข้ึนมา แต่ธรรมอนัน้ียงัเป็นธรรมกิริยา
อยู ่เป็นสัพเพ ธมัมา อนตัตา เห็นไหม ยงัเกิดดบัๆ ในการสะสมท่ีเราก่อร่างสร้างข้ึนมา เหมือนกบั
สร้างบา้นสร้างเรือนข้ึนมา สร้างข้ึนมาเป็นวตัถุ เป็นมรรคะท่ีเขา้ไปท าลาย เป็นเคร่ืองมือ เห็นไหม 
ธรรมอนัน้ีสร้างข้ึนมาแลว้ใหม้รรคสามคัคีไง มรรคะน้ีรวมตวัแลว้เขา้ไปสมุจเฉทฯ ท าลายอวชิชา 
ท าลายส่ิงท่ียดึมัน่ถือมัน่ในหวัใจ นัน่น่ะ มรรคอนัน้ีถึงวา่เป็นเคร่ืองมือ เป็นธรรมาวธุ เป็นอาวธุ
ของธรรมแท ้ 

ธรรมแทย้งัซ่อนอยู ่ ยงัอยูใ่นเน้ือของใจ ใจน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีเกิดตายๆ วสิัยของใจไม่เคยบุบ
สลาย การเกิดและการตายเวยีนวา่ยตายเกิดมาก่ีภพก่ีชาติอยู ่ ใจน้ีกเ็วยีนตายเวยีนเกิด ตายน้ีมนั
เพียงแต่เปล่ียนภพเปล่ียนชาติ แต่ตวัหวัใจน้ีไม่เคยตาย ไปเสวยในเทวดา เสวยในพรหม เสวยเป็น
มนุษยปุ์ถุชน เสวยเป็นสัตวน์รก ใจน่ีหมุนเวยีนไปตลอด นัน่น่ะ ตวัน้ีมนัถึงเขา้กบัท่ีวา่ตวัธรรมแท้
มนัอยูบ่นเน้ือของใจ  

แต่กิเลสมนัปกคลุมใจอยู ่ เป็นอนุสัยนอนเน่ืองตามใจไป อนุสัยเห็นไหม กิเลสนุสัย ภวา
นุสัย อวชิชานุสัย อนุสัยน้ีนอนตามมาๆ แลว้เราเขา้ไปวปัิสสนาส่ิงท่ีนอนเน่ืองมากบัใจอยูต่ลอด 
ส่ิงท่ีเกาะคลุมใจอยูต่ลอด นัน่น่ะ ถึงเป็นผูข้ดัขวาง การขดัขวาง การท าลาย การเบ่ียงเบนประเดน็
ในวปัิสสนา เบ่ียงเบนประเดน็ใหเ้ราเห็นผดิไง ความเห็นผดิของเรามนัไม่ลงมชัฌิมาปฏิปทา ถา้ลง
มชัฌิมาปฏิปทา มนัธรรมาวธุน้ีพร้อม น่ิง มชัฌิมาเขา้ระหวา่งตรงจุดศนูยก์ลางของกิเลส มนัตอ้ง
ท าลายตรงนั้นไดสิ้  

การท าลายกิเลส ท าลายบา้นเรือนน้ี มนัถึงวา่ยิง่ท าลายยิง่สะอาด ยิง่สะอาด  
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งานของธรรมเป็นงานเขา้ไปวปัิสสนาเพื่อจะท าลายลา้งส่ิงท่ียดึมัน่ถือมัน่ งานของโลกเขา
คืองานการก่อภพ ก่อข้ึนมาใหเ้ป็นส่ิงนั้นข้ึนไป การก่อบา้นก่อเรือนข้ึนมา งานคนละงาน แต่ท า
แลว้สิ ผลกต่็างกนั ผลของงานของโลกเขากเ็ป็นงานของโลกเขา ผลงานของธรรมสิ หลุดออกไป 
กิเลสน้ีหลุดออกไป ในการยดึมัน่ถือมัน่ระหวา่งกายกบัใจหลุดออกไป กายน้ีไม่ใช่เรา เราน้ีไม่ใช่
กาย จิตน้ีไม่ใช่เรา เราไม่ใช่จิต สักกายทิฏฐิจะหลุดออกไป ความหลุดออกไปเกิดข้ึนมาจาก
วปัิสสนาญาณอนัน้ี เห็นไหมหลุดออกไป ใจกเ็วิง้วา้งออกไปไม่มีตวัตน  

ตวัตนท่ีวา่เป็นเรา จิตน้ีเป็นเรา เราน้ีเป็นจิต ทุกขน้ี์เป็นเรา เราน้ีเป็นทุกข ์ แยกออกจากกนั 
ความแยกออกจากกนั “ความเป็นอิสระท่ีไม่มีตวัตน” ฟังสิ มนัไม่มีตวัตนแลว้ใครเป็นคนรับล่ะ 
นัน่น่ะ วสิัยของใจเป็นผูรั้บไง “วสิัยของใจ” ใจท่ีกายเป็นสาวกะวสิัย  

“อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ”  

รู้สภาวธรรมน้ีไง สภาวธรรมน้ีเขา้ไปในหวัใจนั้น หวัใจนั้นรู้สภาวธรรม รู้โดยสักแต่วา่รู้
นะ ถา้มนัยดึมัน่ถือมัน่ มนัรู้อนันั้นมนักถื็อวา่เป็นตวัตนข้ึนมา  

เวลาขณะท่ีปล่อย ใจจะปล่อยอยา่งนั้น ปล่อยออกไปเลย พอปล่อยออกไปเลย เพราะมนั
วปัิสสนามาบ่อยเขา้ มนัขาด พอขาดข้ึนมา สภาวะอยูอ่ยา่งนั้นรออยูพ่กัหน่ึง พกัหน่ึงหมายถึงวา่
มนัจะเสวยอารมณ์ เสวยความสุขอนันั้น ใจเสวยความสุขอนันั้น ความสุขท่ีวา่จิตตั้งมัน่ๆ เราเสวย
มาท่ีวา่จิตตั้งมัน่ กบัความฟุ้งซ่านเรากเ็ห็น เห็นอนันั้นข้ึนมาเราเคยเสวย เราเคยด่ืมเคยกินมา แต่พอ
มาเสวยอนัน้ี มนัต่างกนัออกไป ต่างกนัออกไปเพราะใจมนัสะอาดข้ึน  

กิเลสท่ีอยูใ่นหวัใจท่ีผลกัไสใหใ้จน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัวนยน่ระยะเขา้มา จากท่ีไม่มีตน้
ไม่มีปลาย การเกิดการตายของวสิัยของจิตดวงนั้น จิตดวงนั้นตอ้งเกิดตายๆ ในวฏัฏะนั้นโดย
ธรรมชาติของมนั ในวฏัวนนั้นตอ้งวนไป แต่ถา้ถึงเห็นธรรมอยา่งน้ีแลว้ วฏัวนนั้นสั้นเขา้ อยา่ง
มากแค่ ๗ ชาติเท่านั้น อยา่งมากยงัตอ้งวนไป  

แต่ในเม่ือเสวยธรรมแลว้ รู้สึกธรรมแลว้ ชาติน้ีกเ็ป็นเอกพีชีได ้ คือพน้จากชาติเดียวกไ็ด ้
อยา่งพระอานนทเ์ป็นพระโสดาบนักพ็น้ไปจากชาตินั้น ท าต่อเน่ืองข้ึนไปไง ท าต่อเน่ืองข้ึนไปเพื่อ
จะพน้ออกไปใหไ้ดไ้ง น่ีจิตมนัพน้ไปได ้วสิัยของใจแปรสภาพได ้ 
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“วสิัยของใจ” เป็นวสิัยท่ีว่าวสิัยของกิเลสคลุมอยู ่ กิเลสคลุมหวัใจอยู ่ กิเลสนั้นกห็ลุดสลาย
ออกไปจากใจดว้ยธรรมาวธุขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ี...  

...สมบติัของเรา  ธรรมอนัน้ีเป็นสมบติัของเรา ถา้เราวางธรรมไวม้ชัฌิมา วางธรรมไดเ้ขา้
กลางระหวา่งกลางหวัใจ ช าระกิเลสได ้ กเ็ป็นผลงานของเรา จากวา่อาวธุกเ็ป็นอาวธุของเรา เรา
สร้างข้ึนมา ทางของใครท าไว ้ มรรค ๔ ผล ๔ การมรรคสามคัคีรวมคร้ังหน่ึงช าระกิเลสไดค้ร้ัง
หน่ึง จากส่งไประหวา่งเหตุกบัผล เหตุกบัผล มรรคก ็ ๔ ผลก ็ ๔...มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ 
ออกไป นัน่น่ะ เหตุเกิดข้ึนจากใจดวงนั้นสร้างข้ึนมา แลว้ใชก้ต็อ้งใชห้มดไป  

เพราะมนัเป็นวปิปยตุ สัมปยตุ เห็นไหม สัมปยตุเขา้ไป วปิปยตุคายออกมาระหวา่งกิเลส 
ธรรมกบักิเลสท าปฏิกิริยากนัอยูใ่นหวัใจนั้นตลอดไป นัน่น่ะ ใชไ้ดห้นเดียวไง อาวธุน้ีใชไ้ดห้น
เดียว มนักต็อ้งรวมตวักนัออกไป รวมตวักนัออกไปหมด น่ีถึงตอ้งสร้างข้ึนมา เราสร้างเหตุ ของก็
ของเรา ผลกต็อ้งเป็นผลของใจดวงนั้น  

“ผูใ้ดปฏิบติัธรรมอยู ่สมควรแก่ธรรม ธรรมะจะไม่ขาดจากโลกน้ีเลย” 

 องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกพระอานนทไ์วไ้ง พระอานนทเ์ขา้ไปถามวา่  

“เม่ือไร ยคุใดจะหมดกาลหมดเวลาของท่ีวา่พระอรหนัตจ์ะไม่เกิดข้ึนในโลกน้ี”  

ไม่มี ไม่มีเลยนะ ท่ีวา่ ๕,๐๐๐ ปีน้ีกพ็ดูถึงวา่คนไม่เช่ือเฉยๆ ศาสนาจะเส่ือม เส่ือมเพราะคน 
การประพฤติปฏิบติัจะเขา้ไม่ถึงเพราะคนเขา้ไม่ถึง ท าไม่ถึง ถา้ ๕,๐๐๐ ปีน้ีเป็นส่ิงท่ีวา่หมดยคุ 
๕,๐๐๐ ปีแลว้พระศรีอริยเมตไตรยมาจะตรัสรู้ไดอ้ยา่งไร...มนัเป็นไปไม่ได ้ หมด ๕,๐๐๐ ปีไป
แลว้นะ หมดศาสนาไป ถึงยคุคราวหน่ึงแลว้พระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรู้ต่อไป  

“ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม” แมแ้ต่ศาสนาไม่มี พระปัจเจกพุทธเจา้กจ็ะมาตรัสรู้ไป
เร่ือยๆ “ผูน้ั้นปฏิบติัถึง”  

อนัน้ีกต็อ้งยอ้นกลบัมาเราไง ยอ้นกลบัมาเรา ถา้เรามีความมัน่ใจ เหตุเกิดเกิดเพราะเรา เรา
สร้างกนัข้ึนมา เราสร้างของเราข้ึนมาเอง เราสร้างของเราข้ึนมา ถา้เราไม่สร้างข้ึนมา มนักว็สิัยของ
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ใจดวงนั้น ใจดวงนั้นสร้างข้ึนมากลุ่็มๆ ดอนๆ ความเกิดความตายในวฏัวนน้ีกลุ่็มๆ ดอนๆ มนัสูงๆ 
ต ่าๆ มนัไม่มีคงท่ีหรอก มนัเป็นไปไม่ได ้ 

มนัมีดวงใจดวงนั้น ดวงใจดวงท่ีเกิดๆ ตายๆ น่ีมนัน่าสงสาร แลว้ปัจจุบนัน้ีมนักเ็กิดเป็นเรา 
แลว้เราไม่สงสารตวัเราเอง เราไม่เคยสงสารตวัเราเอง เราสงสารคนนูน้คนน้ี สงสารไปหมดนะ ถา้
เราสงสารตวัเราเอง “๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี” การประพฤติปฏิบติัน้ีตอ้งเห็นผลภายใน ๗ วนั ๗ เดือน 
๗ ปีท่ีเราสม ่าเสมอในการประพฤติปฏิบติั เราขาดดว้ยความปฏิบติัสม ่าเสมอไง เวลาอุกฤษฏ ์ เวลา
ท ารุนแรงท าแบบวา่ท าแรงเรากท็  าอยูพ่กัหน่ึง เด๋ียวเรากอ่็อนไปๆ เราไม่เคยท าใหสื้บต่อ ในการ
ประพฤติปฏิบติัเสมอตน้เสมอปลายแลว้ท าไปต่อเน่ือง ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปีตอ้งเป็นผลข้ึนมา เป็น
ผลข้ึนมานะ  

แลว้ยงัมีคนช้ีน าดว้ย มีครูบาอาจารยค์อยช้ีน าอยู ่ตอ้งมีครูบาอาจารยค์อยช้ีน า ถา้ไม่มีครูบา
อาจารยค์อยช้ีน า มนักเ็ห็นผล แต่มนัตอ้งแกส้งสัยไปทีละเปาะ เวลาจิตสงสัยข้ึนมา ส่ิงใดๆ ใน
หวัใจมนัจะเกิดตา้นทานข้ึนมาดว้ยกิเลสอวชิชามนัหลอกข้ึนมา เห็นไหม ในท่ีวา่ในการวปัิสสนา
อยูม่นักห็ลอก มนัแนบไป มนักิเลสบงัเงาอาศยัความท่ีวปัิสสนาน้ีไปตลอด แลว้บงัเงาไปตลอด บงั
เงาคือความคิดความเห็นเปล่ียนไป ความคิดวา่เดินหนา้มนัไม่เป็นปัจจุบนั อดีตอนาคตไง คือวา่
ขา้งหนา้น้ีจะเป็นความวา่ง ไปอยา่งน้ีจะเป็นความว่างแลว้มนัวา่งไวก่้อน  

ใจน้ีพิลึก มนัมหศัจรรยจ์ริงๆ แมแ้ต่ความยดึมัน่ถือมัน่ พอผา่นเขา้ไป ผา่นออกไปแลว้
ยอ้นกลบัมาอีกมนัถึงจะเห็นความพิลึกของใจ แต่ใหม่ๆ น้ีไม่ใช่ความพิลึก มนัมีแต่ความทุกขย์าก 
มีแต่ความตอ้งกระเสือกกระสน มนัมืด ๘ ดา้น มนัปิดไวห้มดเลย เห็นไหม แมแ้ต่ผา่นดวงตาเห็น
ธรรมผา่นเขา้มาชั้นหน่ึงแลว้จะวปัิสสนาต่อไปกย็งัตอ้งขดุคุย้คน้ควา้หาเหตุหาผลเลย  

ในเม่ือตนโดนท าลายไปแลว้ส่วนหน่ึง ตนเห็นไหม กายน้ีไม่ใช่เรา เราน้ีไม่ใช่กาย ตวัตน
ในกายไม่มี ในสักกายทิฏฐิเพราะมนัยดึมัน่ถือมัน่เป็นตวัเป็นตนข้ึนมาในกายนั้น กายกบัใจยดึมัน่
ถือมัน่กนัเป็นเราเป็นของเรายดึมัน่ถือมัน่ แลว้มนัปล่อยวางจนไม่ยดึมัน่ถือมัน่ไม่เป็นเราแลว้ เรา
ควรจะท างานไดง่้ายข้ึนไป เห็นไหม มนัควรจะท างานไดง่้าย ท าไมมนัไม่ง่าย? ไม่ง่ายเพราะยงัไม่
เห็นเหตุไง  
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อยา่งท่ีเราวปัิสสนาอยู ่ ใจเราตั้งมัน่ข้ึนมาก่อนใช่ไหม เป็นบา้นเป็นเรือน เราถากถางท่อน
ซุงจนกลายเป็นไมป้ระกอบเป็นเรือนข้ึนมา อนันั้นกเ็หมือนกนั เราข้ึนไปประกอบข้ึนมาเป็นชั้น
เป็นตอนแลว้ชั้นต่อไปล่ะ นัน่น่ะ มนัถึงตอ้งหาเหตุหาผล  

ไมท่ี้ใชไ้ปชั้นแรกมนักใ็ชไ้ปหมดแลว้ มรรคอริยสัจจงั มรรครวมตวัไปมนักห็มด ความ
ด าริชอบ ความเห็นชอบในกาย ความด าริชอบ ความเห็นชอบในกายใน ในกายชั้นในไง กายใน
กายไง กายชั้นนอกมนัหมดไป แต่ความยดึมัน่ถือมัน่อุปาทานในกายภายในหมายถึงวา่มนัยงัติด
พนัในกายนั้นอยู ่กายกบัใจน่ี  

ถา้วปัิสสนาไป จบัเห็นกายนั้นได ้ จบักายนั้น มนัจะจบัไดง่้ายเพราะมนัสะเทือนกนัอยู่
เป็นอยูว่า่สติปัญญายงัใชไ้ดอ้ยู ่ พอวปัิสสนาไป กายกบัใจมนัแยกออกจากกนั ความแยกออกจาก
กนัอนัน้ี อุปาทานในกายถึงไม่มี พออุปาทานของกายไม่มี มนักเ็หลือกามราคะ-ปฏิฆะมนัจะอ่อน
ตวัลง ความอ่อนตวัลงกามราคะกบัปฏิฆะ จิตมนักเ็วิง้ออกไปเพราะมนัหลุดออกจากกาย กายน้ี
เป็นตวัเสริมไง  

ถา้คนไม่มีร่างกายมีแต่ความคิด เห็นไหม ความคิดเฉยๆ มนัคิดแต่ใหเ้หตุใหค้วามเผาใจ 
แต่มนัไปท าอะไรเขาไม่ไดเ้พราะวา่เหมือนกบัเราร่างกายน้ีกา้วเดินไปไม่ได ้ เราเป็นคนท่ีวา่เป็น
โรคเป็นภยัอยู ่เราลุกจากเตียงไปไม่ได ้เรากมี็แต่ความคิดของเราเฉยๆ  

เวลากายมนัขาดออกไป ขาดออกไป มนัจะเหลือแต่ใจ พอใจมนัเหลือแต่ใจเฉยๆ แต่ในมุม
กลบักนั คนท่ีกา้วเดินไปได ้ ความหงุดหงิดจะไม่มี คนป่วยไขอ้ยูเ่ฉพาะนอนอยูบ่นเตียง ลุกเดิน
ไม่ได ้จะเรียกร้องแต่ความสนใจ จะมีแต่ความอึดอดัขดัขอ้งใจเพราะคิดแลว้ท าไม่ได ้น่ีเหมือนกนั 
เวลาใจมนัปล่อยกายออกไปแลว้ ระหวา่งกายกบัจิตแยกออกจากกนั...แลว้ใจล่ะ ตวัใจล่ะ ตวัใจมนั
กต็อ้งอุ่นกินอยูใ่นความคิดของมนั แต่เราไม่เห็น ส่ิงท่ีเราไม่เห็นเพราะวา่มนัเป็นเรา ดูสิ ในดวงตา
ของเรา เราจะมองในดวงตาของเราเห็นไหม เราตอ้งใชก้ระจกส่อง มนัจะยอ้นกลบัมา  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั เราตอ้งใชธ้รรมะไง ธรรมะพยายามหา “ธรรม” ธรรมคือเหตุการณ์
คน้ควา้ เหตุคน้ควา้ข้ึนไปจะยกข้ึนวิปัสสนาได ้ สมถกรรมฐาน วปัิสสนากรรมฐานตอ้งเดินไปคู่
กนั ความท าใจใหส้งบ พอจิตน้ีสงบ จิตน้ีกมี็หลกัมีเกณฑค์วรแก่การงาน คนท่ีมีก าลงั งานกท็ าได้
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ง่าย คนท่ีเม่ือยลา้ คนท่ีอ่อนแอ คนท่ียกของไม่ไหวท าอะไรไม่ไดเ้ลยจะท างานนั้นไดไ้หม จิตท่ีไม่
มีพลงังานกเ็หมือนกนั ถึงตอ้งกลบัมาท่ีสมถะตลอด  

สมถกรรมฐาน วปัิสสนากรรมฐานเป็นขั้นเป็นตอนข้ึนไป มรรค ๔ ผล ๔ น้ีตอ้งกา้วเดิน
ไปพร้อมกนั สัมมาสมาธิตอ้งมีทุกขั้นตอนไป เพราะสัมมาสมาธิน่ีเกิดข้ึน ตั้งอยูแ่ลว้ดบัไป มนั
เหมือนน ้าในแกว้ เห็นไหม ท ามากขนาดไหน สัมมาสมาธิ สมาธิความเป็นสมถะน้ีกอ็ยูข่นาด
นั้นน่ะ ความเวิง้วา้ง ความสุขใจอยูแ่ค่นั้น แลว้กจ็ะเส่ือมสภาพไป เส่ือมสภาพไป 

แต่ถา้วปัิสสนาไปแลว้มนัไม่เส่ือมสภาพ มนัจะเป็นอกุปปธรรมขาดเป็นชั้นๆๆ เขา้ไป   
อกปุปธรรมกบักุปปธรรมน้ีต่างกนั “กปุปธรรม” ธรรมท่ีแปรสภาพอยู ่ เราตอ้งสร้างข้ึนมาเป็น
บาทเป็นฐาน ถา้ไม่มีบาทไม่มีฐานของกปุปธรรมแลว้ อกปุปธรรมน้ีมาจากไหน 

อกปุปธรรมน้ีมาจากกปุปธรรมท่ีเขา้ไปประหตัประหารกนั กปุปธรรมท่ีสร้างสมข้ึนมา  
มรรคอริยสัจจงั ทางอนัเอกน่ีเราตอ้งสร้างสมข้ึนมา ความสร้างสมข้ึนมาน้ีเป็นเร่ืองของใจทั้งหมด 
ส่ิงท่ีพดูน้ีเพื่อใหเ้ป็นรูปธรรมข้ึนมาใหเ้ห็นชดั แต่จริงๆ แลว้เป็นนามธรรมคือเร่ืองของใจท่ีมนักา้ว
เดินออกไป  

“ความคิด” ความคิดของเราคิดอยูปั่จจุบนัน้ีเป็นโลกียะ เราคิดโดยของเรา มนัไม่เป็นงาน
หรอก ความคิดปุถุชนท่ีคิดอยูม่นัคิดเป็นเร่ืองของโลก ความคิดเหมือนกนั แต่สมถกรรมฐานเขา้มา
แยกความคิดน้ีออก แยกความคิดไง แยกความคิดใหเ้ป็นเอก เอกหมายถึงวา่มนัจะวา่งๆๆ แลว้
ความคิดใหม่เกิดข้ึน เห็นไหม อนันั้นถึงเป็นปัญญา  

ปัญญาคือความคิดเหมือนกนั แต่ความคิดท่ีมีสมาธิน้ีแยกระหวา่งเรากบัใจน้ีใหอ้อกจากกนั 
คือคิดดว้ยความเห็นแก่ตวั คิดดว้ยขอ้มูลเดิม สัญญาของเรา คนมีการศึกษาวชิาชีพของคนแต่ละ
บุคคลต่างๆ ข้ึนมาอยา่งไรกแ็ลว้แต่ ความคิดตอ้งเอาภูมิหลงัเอาวชิาชีพนัน่เขา้ไปจบั คิดแบบน้ีๆๆ 
นกัวชิาการกคิ็ดแบบน้ี พวกนายแพทยก์คิ็ดแบบน้ี คิดแบบภูมิหลงัของตวัเขา้ไปจบั เห็นไหม น่ี
ความคิดต่างๆ ถึงเป็นโลกียะ  

โลกียะคือความคิดตามภูมิหลงั ความคิดตามสัญญา ความคิดของเรา “กิเลสตอ้งเป็นอยา่ง
นั้น กิเลสจะขาดอยา่งนั้น กิเลสมนัจะส้ินสุดไปเพราะวา่เป็นอยา่งนั้นๆ” เห็นไหม น่ีกิเลสขาด
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ไม่ไดเ้ลย เป็นไปไม่ไดเ้ลย กิเลสจะขาดไปดว้ยความดน้เดา ความคาดความหมายดว้ยโลกียะแบบ
น้ี  

แต่ถา้เป็นปัญญาข้ึนมา กิเลสน้ีจบัข้ึนมาตั้ง กายกบัจิต...กาย เวทนา จิต ธรรม เวทนาก็
เหมือนกนั เกิดข้ึน ตั้งอยู ่ดบัไป เวทนาเกิดข้ึนมา จบักาย เวทนา จิต ธรรมเป็นตวัตั้ง ตวัตั้งหมายถึง
เป็นโจทย ์ เป็นโจทยแ์ลว้ใหโ้จทยน้ี์ลอยตวัไว ้ แลว้เราวปัิสสนาเขา้ไปดว้ยความเป็นจริงไง คือวา่
ใหโ้จทยน้ี์หมุนไป ดูความแปรสภาพของกายกบัจิตนั้น ดูความแปรสภาพในปัจจุบนัในขณะเหตุ
นั้น ขณะท่ีเหตุท่ีเป็นไป แลว้ปัญญาน้ีเฝ้าดูอยู ่ปัญญาน้ีใคร่ครวญและเฝ้าดูอยูต่ลอดเวลา  

ปัญญาคือวา่ความเห็นของใจ ถา้คนวปัิสสนาเป็นจะเขา้ใจตรงน้ี เขา้ใจเพราะมนัเห็น รู้เห็น
แจง้ชดัในตาภายใน ตาของธรรมไดเ้ปิดแลว้ไง ตาของธรรมไดเ้ปิดแลว้ วสิัยของใจไดอ้า้แลว้ วสิัย
ของใจไดห้งายข้ึนมาแลว้ วสิัยของใจจะเปล่ียนจากวสิัยของกิเลสท่ีปกคลุมอยูไ่ง วสิัยของใจจะเอา
ตวัรอดได ้ มนัจะเห็นภาพชดั เห็นกายกเ็ห็นกายจากภายในตั้งมัน่อยู ่ เห็นจิตกเ็ห็นอาการของจิต 
เห็นเป็นขนัธ์ เห็นเป็นนามธรรม แต่แยกแยะส่วนสัดได ้แยกแยะส่วนสัด ส่วนสัดหมายถึงวา่ความ
รวมตวัแลว้เป็นอารมณ์ออกไป น่ีส่วนผสมของใจ  

ใจน้ีไม่เกิดดบัโดยไม่มีเหตุมีผล ส่ิงใดๆ ในโลกน้ีไม่เคยไม่มีเหตุไม่มีผล ยิง่ศาสนาพุทธเรา
น้ียิ่ งศาสนาของเหตุผล  ยิ่ งวิ ปัสสนาญาณ “อาสวักขยญาณ” อาสวะเ กิด ข้ึนมาจากใจ  
อาสวกัขยญาณเขา้ไปช าระลา้งถึงส่ิงท่ีเกิดเป็นส่วนผสมของความคิด ส่วนผสมต่างๆ ท่ีมนัเกิด-ดบั 
เกิด-ดบัในกระแสวสิัยของจิตดวงนั้น  

จิตดวงนั้นมีเกิดมีตายมีพื้นฐานของความคิด มีเช้ือ มีชีวติ มีธาตุรู้ไง ธาตุท่ีมีพลงังานในตวั
มนัเองอยูต่ลอดเวลา แต่ตวัมนัเองมีพลงังานดว้ย สร้างพลงังานเผาผลาญท าลายตวัเองดว้ย แต่
ตวัเองท าลายตวัเองไม่ไดเ้พราะมนัเป็นส่ิงมีชีวติ พลงังานท่ีมีชีวติท่ีไม่มีตวัตนท่ีเป็นนามธรรมท่ี
ขบัเคล่ือนใหก้ระแสจิตดวงน้ีตายเกิดๆ มาทุกภพทุกชาติไม่มีตน้ไม่มีปลาย  

แลว้เวลาพลงังานของธรรมเกิดข้ึนจากท่ีเราสร้างข้ึนมา น่ีถึงวา่เป็นปัญญาไง ปัญญาตอ้ง
เป็นปัญญาในธรรมน้ีไม่ใช่ปัญญาของเรา เราเอาปัญญาของเรา ส่วนใหญ่น่ีเอาปัญญาภูมิหลงั 
กิเลสมนับงัเงาในการวิปัสสนา “กิเลสบงัเงา” ฟังนะ “กิเลสบงัเงา” เราวา่เราท าความดีไง เราท า
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ความดีเรากย็ดึความดีเพราะเราท า พอคนอ่ืนเขาวา่เราท าไม่ดี เรากว็า่เราท าดี เราจะไปขดัขอ้ง
หมองใจ เห็นไหม น่ีขนาดเร่ืองภายนอก  

แต่เร่ืองภายในเวลาธรรมมนัหมุนไป กิเลสมนักอ็าศยัตามอนันั้นไป ถึงวา่เป็นการบงัเงา ถา้
บงัเงาแลว้ความคิดน้ีไม่บริสุทธ์ิ ความคิดน้ีไม่วสุิทธ์ิ ความคิดไม่วสุิทธ์ิมนักท็  าใหค้วามเป็นสะอาด
เป็นไปไม่ได ้ ความท่ีไม่สะอาดท่ีมนัแปรสภาพแลว้มนัจะเห็นตามความเป็นจริงแลว้ลงตวั ความ
ลงตวัเห็นความเป็นจริงแลว้ปล่อยวางนัน่คือสมุจเฉทปหาน น่ีช าระกิเลสตอ้งช าระอยา่งนั้น  

แต่ถา้ความกิเลสบงัเงาเขา้ไปดว้ย มนัเป็นตทงัคปหาน เป็นตทงัคะฯ คือความรู้เท่า เพราะ
กิเลสมนัคาดมนัหมาย มนัเบ่ียงเบนไปในอดีตอนาคต พอเบ่ียงเบนไปในอดีตคือวา่ความหมายไป
ขา้งหนา้กบัอนาคต เห็นไหม ความเป็นอนาคตขา้งหนา้ กบัอดีตขา้งหลงัคือการเปรียบเทียบ กบั
ยืน่ไปอนาคตขา้งหนา้ แลว้พอใจมนัรวมตวัเขา้ไปมนักจ็ะปล่อยวางไดเ้หมือนกนั ความปล่อยวาง
น้ีเป็นตทงัคปหาน  

ความปล่อยวางท่ีเป็นตทงัคปหานมนัจะปล่อยวางเฉยๆ ไม่พร้อมกบัความหลุดขาดออกไป
โดยสมุจเฉทฯ ของกิเลสไง ของกิเลสคือของสังโยชน ์ “สังโยชน”์ ความยดึมัน่ถือมัน่ระหวา่งกาย
กบัจิตท่ีมนัผกูมดักนัอยู ่ ถา้เป็นตทงัคปหานมนัจะปล่อยวางเฉยๆ แต่ไม่เห็นส่ิงท่ีหลุดออกไปจาก
ใจ 

แต่ถา้เป็นสมุจเฉทปหานมนัจะเห็นส่ิงท่ีหลุดออกไปจากใจ  

ส่ิงท่ีหลุดออกไปพร้อมๆ กบัความเบาของใจท่ีเวิง้วา้งออกมา นัน่คือปัญญา  

“ปัญญาโลก-ปัญญาธรรม” ปัญญาท่ีจะเกิดข้ึนจากวิสัยท่ีวา่ง่อยเปล้ียเสียขาน่ีแหละ  

วา่เขม้แขง็ วา่เราใจน้ีเขม้แขง็มาก หวัใจน้ีเขม้แขง็ ยอด เป็นอาชาไนย เป็นผูป้ระพฤติ
ปฏิบติั นัน่มนัความเสกสรรป้ันยอ เราเสกสรรป้ันยอวา่เราเป็นคนท่ีวา่ฉลาดรอบรู้ไง แต่เวลากิเลส
มนัออกมากบัความเสกสรรป้ันยอนั้น เรากล็ม้ไปโดยไม่รู้สึกตวั ความลม้ไปวดักนัไดท่ี้วา่มนัท า
ออกไปแลว้ เวลาคุณค่าผลงานท่ียอ้นกลบัมาหาเราไง ผลงานท่ียอ้นกลบัมาหาเรามนัตอ้งเป็นไป
โดยธรรมชาติของมนั ธรรมชาติคือเกิดข้ึนจากสัจจะความจริง ไม่ใช่วา่เกิดข้ึนจากวา่ปัญญาของเรา 
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โครงการของเรา ความมัน่หมายของเราตอ้งระดบันั้นๆ แลว้มนัจะเสร็จไปตามโครงการนั้น อนัน้ี
คือ “คาด” ความคาดไม่ได ้ 

ความคาดความหมายน้ี อดีตอนาคต เอามาใชไ้ม่ไดใ้นวงปฏิบติั ในวงปฏิบติัตอ้งใหส่ิ้งนั้น
สืบต่อไป กา้วเดินเน่ืองออกไปโดยธรรมชาติของมนั ถึงวา่ ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี เห็นไหม แลว้แต่ 
๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปีหนา้ท่ีของเราคือประพฤติปฏิบติั คือสร้างสมข้ึนมา สะสมข้ึนมา มรรคะน่ีให้
มนัคงท่ี พลงังานน้ีใหม้นัอยูต่วั พลงังานคือสัมมาสมาธิน้ีคือตวัพลงังาน  

ปัญญาคือความด าริ ความเห็น งานคืองานในกายในจิต ความเพียรล่ะ ความเพียรชอบ 
ความเห็นชอบ ความด าริชอบ การงานชอบ สติสัมปชญัญะชอบ ถา้สติสัมปชญัญะเผลอไผลไป 
ความเผลอไผล เห็นไหม เพราะสติกต็อ้งระลึกรู้ข้ึนมา ตวัสติระลึกรู้ข้ึนมามนักห็ายไป ระลึกรู้ข้ึน
หายไป ความระลึกรู้อยูต่ลอดเวลา สติสัมปชญัญะจะพร้อมไป  

แลว้จากสติ มหาสติ จากปัญญาเป็นมหาปัญญา เป็นปัญญาญาณหมุนเขา้ไป อาสวกัขย
ญาณ มนัถึงวา่ถา้เป็นปัญญาญาณแลว้มนัถึงจะแกว้ิสัยของใจตวัน้ีไดไ้ง วสิัยของกิเลสใหม้นัเป็น
สาวกะวสิัย สาวกะวสิัยเป็นผูท่ี้สะอาดบริสุทธ์ิไปเหมือนกบัพุทธวสิัย “พุทธวสิัย” ท่ีกวา้งขวางท่ี
พน้จากกิเลสออกไป “สาวกะวสิัย” ตั้งแต่พระสารีบุตรลงมา สาวกผูไ้ดย้นิไดฟั้งแลว้ประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนไป  

แต่วสิัยของใจท่ีมีกิเลสอยูส่ะสมอยู ่มนัต่อตา้นมาแลว้เราเป็นดวงหน่ึงในวสิัยนั้น เพราะเรา
เป็นชาวพุทธ รู้หลกัวธีิการจากการครูบาอาจารยส์ั่งสอนมา รู้หลกัวชิาการจากการเราศึกษาเล่า
เรียนมา รู้หลกัวชิาการจากการเราประพฤติปฏิบติัมา ลุ่มๆ ดอนๆ มนัไม่เป็นผลงานข้ึนมาจากเรา  

ถา้เป็นผลงานข้ึนมาจากเรา น่ีไง ผลงานข้ึนมาจากเรา “ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม” 
ธรรมนั้นเกิดจากใจดวงนั้น ใจดวงนั้นกไ็ดด่ื้มกินธรรมารสไง ธรรมารสชนะซ่ึงรสทั้งปวง เห็น
ไหม “ธรรมารส รสใดๆ ในโลกน้ีท่ีวา่เป็นรสสืบยอดเยีย่มของรสชาติในโลกน้ี เทียบไม่ไดก้บั
วมุิตติรส” น่ีอยูใ่นพระไตรปิฎก  

“บุรุษไม่มีใครประเสริฐท่ีสุดเท่ากบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีเป็นศาสดาของเรา”  
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องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดาของเรา เป็นครูเป็นอาจารยข์องเราท่ีเราจะ
ยึดถือ เห็นไหม ทุ่มไปทั้ง ๖ ปี ๖ ปีทุ่มลงไปเลย ทั้งๆ ทุ่มทั้งชีวิต ถา้กิเลสอยู่ท่ีไหนทุ่มเขา้ไป 
“กิเลสอยู่ท่ีไหน” คือความสงวน ความรักษาไว ้ น่ีไง กิเลสไงอยู่ท่ีไหน ความสงวนรักษา  
ความพิร ่าร าพนันั้นคือเร่ืองของกิเลส   

ธรรมจะทุ่มเขา้ไปท่ีตรงนั้น ท่ีตรงท่ีจะสงวนรักษา ยิง่ท าลายเท่าไรยิง่สะอาด ยิง่ท าลาย
เท่าไร นามธรรมน้ีไม่มีการบุบสลาย ไม่มีการดบัขนัธ์ท าลายไป นามธรรมน้ีไง แต่มนัสกปรกไป
เพราะดว้ยอนุสัยตลอด อนุสัยทั้ง ๓ ท่ีปกคลุมใจน้ีอยู ่ นัน่ทุ่มเขา้ท าลายตรงท่ีวา่สงวนรักษานั้นก็
ท าลายส่ิงน้ีไง ส่ิงท่ีอยูใ่นนามธรรมนั้น นามธรรมน้ีนามธรรมสกปรก จิตท่ีมีกิเลสอยูน้ี่ กิเลส
ปกครองใจอยู ่ใจนั้นสกปรก  

แต่ถา้ท าลายถึงจนสะอาดข้ึนมา จิตน้ีมนัถึงเขา้ไดก้บันิพพานไง นิพพานมีอยู ่ นิพพานคงท่ี 
แต่เราปฏิบติัอยูน้ี่มนัไม่คงท่ี มนัลุ่มๆ ดอนๆ แต่มนัมีตวัจิตน้ีอยู ่“ตวัจิต” เห็นไหม  

“อาสเวหิ” อาสวะส้ินไป  

“จิตฺตานิ” จิตตาน่ีตวัจิต  

“วมุิจฺจิง สูติ” จิตน้ีเป็นผูรั้บผลของวมุิตติทั้งหมด  

จิตน้ีไง นาย ก. นาย ข. น่ีสมมุตินะ พระ ก. พระ ข. น่ีกส็มมุติ...ไม่มี พระ ก. กคื็อพระ ก. 
แต่ใจของพระ ก. ต่างหากนั้นเขา้ถึงวมุิตตินั้น นาย ก. นั้นกคื็อนาย ก. แต่นาย ก. ไม่ใช่ในวมุิตตินั้น
น่ี นาย ก. นั้นกเ็ป็นนาย ก. แต่ใจของนาย ก. นั้นเป็นผูว้มุิตตินั้นหมด เห็นไหม เป็นผูท่ี้เขา้วมุิตติ
นั้น “รสของวมุิตติชนะซ่ึงรสทั้งปวง” นัน่น่ะ มนักเ็ป็นสาวกะวสิัยล่ะสิ สาวกะวสิัยเกิดข้ึนมาจาก
กิเลสวสิัยในวฏัจกัรท่ีเราหมุนๆ เวยีนๆ อยู ่ ใหม้นัเทียบมาท่ีใจ ใหอ้ยูว่สิัยของใจ วสิัยของใจมีอยู ่
ใจมีอยู ่ใจน้ีตอ้งเขา้ถึงธรรมได ้ 

เรากเ็ป็นคนท่ีมีหวัใจอยู ่ สมมุติน้ีไวส่ื้อกนัในโลกของเรา ภาษาธรรมคือภาษาของใจ เวลา
ครูบาอาจารยแ์สดงธรรมกบัพวกเทวดา พระพุทธเจา้แสดงธรรมกบัเทวดา ใชอ้ะไรไปแสดงธรรม
กบัเทวดา พวกเทวดา พวกพรหมมาฟังธรรมจากพระพุทธเจา้ เทศนที์ในสมยัพุทธกาลส าเร็จมรรค
ผลไปเป็นพนัเป็นหม่ืนตลอดเวลา นัน่ภาษาอะไร?  
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ภาษาของใจ ภาษาใจ-ภาษาธรรม ภาษาธรรมคือภาษาท่ีเราปฏิบติัอยูใ่นหวัใจน้ี เกบ็สงวน
ท่าทีทั้งหมดของกายไวท้ั้งหมดเพื่อใหใ้จแสดงตวัออกมา เคล่ือนไหวไปตลอด ใจไม่เคยสงบ 
อาศยัความฟุ้งซ่านของร่างกายน้ีไปดว้ย  

การเดินจงกรมตอ้งส ารวมระวงัเขา้มา เอามือขวาทบัมือซา้ย ใหข้ากา้วเดินออกไป ขากา้ว
เดินไป ในการประพฤติปฏิบติั ในอิริยาบถ ๔ ยนื เดิน นัง่ นอน การเดินจงกรมน้ีเป็นส่ิงท่ีส าคญั
เพราะมนัอาศยัเวลาเรานัง่เม่ือยข้ึนมา ยงัตอ้งส ารวมกิริยาเอาไวเ้พื่อไม่ใหใ้จออกไป แตกออกไป 
ไม่ใหส้ติ...มนัไปตามความรู้สึกนั้น...ส ารวมเขา้มา  

แต่เวลาเทา้เดินท าไมไม่ส ารวมล่ะ เทา้ตอ้งปล่อยเดินไปเพราะเป็นอิริยาบถ ๔ ถา้นัง่อยู่
ตลอดเวลาแลว้ร่างกายน้ีทนสภาวะนั้นไม่ไหว ใหเ้ดินจงกรม พอเดินจงกรมข้ึนมา กา้วเทา้ไป กา้ว
เทา้ไป กา้วไป กา้วไปจนเป็นสัญชาตญาณ ขานั้นเทา้นั้นกา้วไปโดยสัญชาตญาณ หวัใจนั้นอยูใ่น
ร่างกายนั้น มือนั้นไม่ใหแ้กวง่ไป แลว้ตั้งสติสัมปชญัญะไว ้น่ีมนัลงเป็นสมาธิไป  

แมแ้ต่เทา้ท่ีกา้วเดินอยูอ่อกไป เทา้ท่ีกา้วเดินอยู ่ ใจน้ีสงบข้ึนมาได ้ น่ีความสงบในทาง
จงกรม ในการเดินจงกรม เห็นไหม ถึงบอกวา่ร่างกายน้ีเป็นร่างกายน้ี หวัใจเท่านั้น ทุกกิริยาหมด
ส าคญัท่ีใจ ใจส าคญัท่ีสุด ถา้ใจส าคญัท่ีสุดแลว้ร่างกายน่ีปล่อยท้ิงไปเหรอ เป็นอยา่งนั้นกไ็ม่ได ้
เพราะวา่ร่างกายน้ีเป็นท่ีอยูข่องใจ  

เราเกิดเป็นมนุษยน่ี์วสิัยของใจท่ีไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ มนุษยน้ี์มีกายกบัใจถึงมีทุกขก์บัสุข 
เทวดามีแต่ความสุข เห็นไหม เขากเ็พลิดเพลินในความสุขของเขา ในนรกในเปรตผ ี เขาจะมีแต่
ความทุกข ์ ในอเวจีเขามีแต่ความทุกข ์ มีแต่ความเร่าร้อน เขากท็  าไม่ได ้ เพราะวา่เขาอยูใ่นความเร่า
ร้อน เขาอยากจะพน้จากภยันั้น อยูท่ี่ความสุขกเ็พลิดเพลินอยูก่บัความสุขนั้น  

แต่มนุษยส์มบติัมีร่างกายมา ร่างกายน้ีโดนท าลายไปดว้ยธาตุไฟของเราเองโดยธรรมชาติ 
แถมยงัชีวติน้ีตอ้งส้ินไปโดยธรรมชาติของมนั ร่างกายน้ีแค่อายขุยัหน่ึง แลว้ในอายขุยัหน่ึงเราจะมี
โอกาสประพฤติปฏิบติั เพราะวา่มนัมีความเหมือนกบัหนงัหนา้ไฟ ร่างกายน้ีเหมือนหนงัหนา้ไฟ
ไง ลนไฟอยูต่ลอดเวลา ไฟตอ้งเผาผลาญไป เราตอ้งตายโดยธรรมชาติต่อไปแน่นอน เราเกิดมาเรา
ตอ้งตายโดยธรรมชาติเลย แลว้ใจยงัเกิดดบัๆ ตลอดไป  
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พอมนัตอ้งตายโดยธรรมชาติน้ี เราถึงวา่ดูความแปรปรวนไปก่อน ปัญญาธรรมจะเห็น
ความแปรปรวนในปัจจุบนัธรรม มนัแปลกประหลาดมหศัจรรยม์ากเร่ืองธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้น่ีแปลกประหลาดมาก ถา้จิตสงบเห็นกายน้ีแปรสภาพต่อหนา้เด๋ียวนั้นๆ แต่
ในสัจจะ ในสมมุติโลกเขาน้ีมนัตอ้งแปรสภาพในเม่ือเน่าเป่ือยไปโดยธรรมดา เห็นไหม ร่างกายน้ี
เจบ็ไขไ้ดป่้วยกใ็หห้มอเยยีวยาไวต้ลอดเวลา เพื่อจะดึงไวใ้หม้นันานท่ีสุด  

แต่เวลาประพฤติปฏิบติัน้ีท าไมไม่เพิ่มพลงังานเขา้ไป สะสมเขา้ไป ท าลายใหต้รงน้ีมนัผา่น
พน้ไปไดก่้อน ใจมนัสลดัตั้งแต่ตอนน้ีนะ พอใจมนัสลดัออกไปแลว้มนักอ็ยูด่ว้ยกนัเหมือนเดิม แต่
ต่างกนั...เราปกติน่ีมนัยดึไปหมดเลย ส่ิงใดท่ีแปรสภาพไป จะสร้างความเสียอกเสียใจใหก้บัใจน้ี
มาก ร่างกายท่ีแปรสภาพไป จะท าใหใ้จน้ีไหวไปหมดเลย  

แต่ผูท่ี้มีธรรมข้ึนมาแลว้นะ ร่างกายแปรสภาพออกไป มนัจะยิง่ซ้ึง ซ้ึงมากๆ! เพราะมนั
แสดงความจริงตั้งแต่ขณะท่ีเห็นภายในแลว้ มนัปล่อยตั้งแต่ตอนนั้น มนัปล่อยออกไปแลว้วา่กายน้ี
ไม่ใช่เรา มนัยงัมาแสดงใหเ้ห็นอีกหรือ น่ีมนัแสดงเป็นการพยานยนืยนักนัไงวา่ร่างกายน้ีตอ้งแปร
สภาพเป็นธรรมดา  

แต่ในเม่ือเราไปเห็นไวก่้อนแลว้ พอมนัเป็นพยานหลกัฐานมายนืยนั กเ็หมือนกบัเรามีแผน
ท่ี แลว้เราเดินเขา้ไปเจอสมบติัในแผนท่ีนั้น ท าไมมนัไม่เช่ือวา่แผนท่ีน้ีเยีย่ม ซ่ึงแผนท่ีนั้นกเ็ช่ือได้
ในการประพฤติปฏิบติัน้ีมนักเ็ช่ือได ้ ในการแปรสภาพท่ีเห็นอยูภ่ายนอกมนักเ็ห็นอีกชั้นหน่ึง 
นัน่น่ะ ความซ้ึงจะเกิดข้ึน อนัน้ีเป็นธรรมสังเวช   

การเศร้าโศก การทุกขย์ากเสียใจของปุถุชนเราอยา่งหน่ึง การปลงธรรมสังเวชของ
พระกสัสปะท่ีพุทธองคป์รินิพพาน แลว้พระกสัสปะไปถวายพระเพลิง นัน่น่ะ ปลงธรรมสังเวชวา่ 
แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กต็อ้งปรินิพพานไปโดยธรรมดา มนัขนาดท่ีวา่องคศ์าสดา
เป็นผูช้ี้ทางแลว้นะ ยงัตอ้งปรินิพพานโดยธรรมดาเลย น่ีมนัถึงสะเทือนหวัใจมาก  

แลว้ขนาดวา่พวกเราเป็นผูก้า้วเดินตาม เป็นสาวกะวสิัย พุทธวสิัยน้ีมหศัจรรยม์าก ความ
รอบรู้ในโลกธาตุน้ีรู้ไปหมด เทศนส์ั่งสอนไดแ้มแ้ต่ ๓ โลกธาตุ เทศนส์อนทั้งพรหม เทศนส์อนทั้ง
เทวดานะ เทศนส์อนทั้งมนุษย ์ยงัเป็นท่ีพึ่งของพวกพญานาค พวกอะไรทั้งหมดเลย...ยงัตอ้งดบัไป
เป็นธรรมดา  
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แลว้อยา่งพวกเรา พวกท่ีปฏิบติัมนัจะอยูไ่ดอ้ยา่งไร มนักต็อ้งดบัเป็นธรรมดา แต่ก่อนดบั
ไปขอใหเ้ป็นสาวกะวสิัยก่อน ขอใหถึ้งซ่ึงธรรมนั้น เรากจ็ะกา้วพน้ไปท่ีว่าไม่ตอ้งไปเวยีนตาย
เวยีนเกิดอีก...ถา้ท าได ้ท าไดต้อ้งท า แลว้ท าไดจ้ริงๆ ในเม่ือมีใจอยู ่ 

“ใจเท่านั้นเป็นผูส้ัมผสัธรรม”  

พระไตรปิฎก ในตูพ้ระไตรปิฎกเป็นกระดาษพิมพไ์วด้ว้ยตวัหนงัสือ กระดาษมีความรู้สึก
ไหม กระดาษกบัตวัหนงัสือมีความรู้สึกหรือ ผูท่ี้ไปอ่านหนงัสือนั้นแลว้ขนลุกขนพองต่างหากนัน่
คือตวัความรู้สึก อ่านพระไตรปิฎกไปขนลุกขนพอง ใครมนัท าใหข้นลุกขนพอง เพราะหวัใจท่ีไป
เห็นสภาวะอยา่งนั้น ค  าสอนอยา่งน้ีใครเป็นคนสอนหนอ ค าสอนอยา่งน้ีใครรู้มาได ้

น่ีพระพุทธเจา้ปรินิพพานไป “ธรรมและวนิยัเป็นศาสดาของเรา” อยูใ่นพระไตรปิฎก 
ธรรมและวนิยัน้ีจะเป็นศาสดาของผูท่ี้กา้วเดินตามไปตลอด แลว้ไปเปิดดูทีไรกข็นลุกขนพอง ขน
ลุกขนพอง หวัใจท่ีมนัพองตวั สะเทือนถึงร่างกายจนขนลุกนัน่ล่ะ น่ีตวัใจตวันั้นจะเขา้ถึงนิพพาน  

ถา้ใจมีอยู ่ ใจตอ้งท าได ้ เรามีใจอยู ่หนา้ท่ีการงานกเ็ป็นหนา้ท่ีการงาน เพราะเราเกิดมาเป็น
มนุษย ์ มนัตอ้งมีปากมีทอ้งอยา่งหน่ึง นั้นเป็นปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั แต่หวัใจมนัมีอะไรเป็นท่ี
อาศยั ถา้หวัใจมีธรรมเป็นท่ีอาศยักเ็ขา้ถึงเป็นสาวกะวสิัย วสิัยของจิตมนักเ็ปล่ียนจากวสิัยปุถุชน
ข้ึนไปเร่ือยๆ เปล่ียนมาได้ๆ  เปล่ียนมาไดจ้ากมรรคอริยสัจจงั เปล่ียนข้ึนมาจากตวัมนัเอง เปล่ียน
ข้ึนมาจากธรรมท่ีเราสร้างข้ึนมาในใจ  

“ใจแกใ้จ” ใจคือเกา้อ้ีดนตรีท่ีวา่ระหวา่งกิเลสกบัธรรมแยง่กนันัง่ไง แยง่กนันัง่จนกวา่ใจ
ดวงนั้นธรรมทั้งหมด นัง่จนวสุิทธิวา่งหมดเลย แต่มีอยู ่ แลว้จะด่ืมด ่าในใจดวงนั้น ใจดวงนั้นจะ
ประเสริฐมาก ประเสริฐท่ีวา่มนัไม่มีทุจริตในใจดวงนั้น ใจดวงนั้นสะอาด ใจดวงนั้นมีแต่ความสุข  

แลว้วา่ใจดวงนั้น ใจดวงนั้น แลว้ท าไมศาสนาเราท าไมยุง่ยาก ท าไมไปวุน่วายกบัโลกเขา
มาก อนันั้นเพราะวา่เขาปฏิบติัยงัไม่ถึงไง เห็นไหม ปฏิบติัยงัไม่ถึงมนักต็อ้งมีเหตุ...วสิัยของใจไม่
เหมือนกนั ถึงบางทีกย็งัเพื่อผลประโยชน ์ “ธรรมและวนิยัเป็นศาสดาของเรา” เพื่อจะใหพ้น้จาก
กิเลส ธรรมและวนิยัไม่ใช่เป็นศาสดาของเราเพื่อผลประโยชนน่ี์นา ผลประโยชนข์องโลกของเขา 
ผลประโยชนบี์บเขา้มา ถา้ผลประโยชนน์ั้นเกิดข้ึนมาจากธรรม เห็นไหม เกิดข้ึนมาจากสัจจะความ
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จริง อนันั้นเป็นบารมีธรรม เกิดข้ึนมาควรเป็นประโยชนแ์ก่โลกกใ็หป้ระโยชนก์บัโลกเขา นัน่น่ะ 
มนักไ็ม่มีส่ิงท่ีตกคา้งในใจ ผลประโยชนน์ั้นเกิดข้ึนมาจากการทุจริต  

ผลประโยชนน์ั้นเกิดข้ึนมาจากการไม่บริสุทธ์ิ ผลประโยชนเ์กิดข้ึน แต่กรรมจากดวงท่ีไป
ท าผลประโยชนอ์นันั้นมนัตอ้งแบกไป วฏัฏะน้ียงัเป็นเคร่ืองด าเนินอยูน่ะ ใจดวงท่ีไปท านั้นไม่นึก
กลวัเหรอ ใจดวงท่ีไปท าสร้างกรรมอยา่งนั้นข้ึนมา  

ธรรมและวินัยเพื่อความสะอาด เพื่อความบริสุทธ์ิของดวงใจของสาวกต่างๆ เป็นท่ีพึ่งท่ี
อาศยั บ่อน ้าน้ีควรจะสะอาด ใครเขา้มาในบ่อน ้านั้นจะใชน้ ้านั้นไดเ้ป็นธรรมดา บ่อนั้นท่ีไม่สะอาด 
ใครเขา้มามนัก็ไม่อยากใช้น ้ าในบ่อน ้ านั้น น่ีก็เหมือนกัน ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนมาจากความ
บริสุทธ์ินั้นมนัเป็นบารมีการสะสมมา มนัตอ้งเป็นไป น่ีกรรมไม่เหมือนกนั  

แต่ถา้ผลประโยชนน์ั้นไม่บริสุทธ์ิ ท ามาดว้ยการแสวงหาท่ีผดิข้ึนมา ผลประโยชนน์ั้นเป็น
ผลประโยชนน์ั้น แต่กรรมท่ีเกิดจากตรงนั้นสิ ใจดวงท่ีสร้างตอ้งเป็นผูรั้บสิ นัน่น่ะ โทษมนัอยูต่รง
น้ี ตรงท่ีวา่แลว้เป็นไป ใจดวงนั้นน่ะ ใจทุกๆ ดวงน้ีกรรมอยูก่บัใจดวงนั้น  

กรรมดีใหผ้ลประเสริฐมหาศาล กรรมชัว่กใ็หผ้ลกบัใจดวงนั้น ใจดวงนั้นทุกๆ ดวงท่ีสร้าง
ข้ึนมา ถึงของใครสร้างเร่ืองของเขา เร่ืองของเราเราตอ้งสร้างใจของเรา เร่ืองของเราเราตอ้งเช่ือ
ธรรมและวนิยั เห็นไหม องคศ์าสดาอยูใ่นตู ้แลว้เราจะพยายามเปิดออกมาใหเ้ขา้ใจเราใหไ้ด ้ 

ไม่ใช่องคศ์าสดาอยูใ่นตู ้ แลว้เรากท็  าประสาของเราไป ท าประสาของเรามนัจะไม่เขา้ทาง
ไง มนัจะไม่ไดเ้ขา้หลกัความจริง มรรคอริยสัจจงั ใหส้มุจเฉทปหาน ไม่ใช่มรรคของเรา มรรคของ
กิเลสแลว้ตทงัคปหาน เห็นไหม วา่งๆ ตทงัคะฯ ของเรา ตทงัคะฯ ของเรามนัไม่มีส่ิงใดหลุด
ออกไปจากใจ มนัรู้มนัเห็น 

 แต่ถา้ตทงัคปหานตามหลกัมรรคอริยสัจจงั...เราไม่ตอ้งเช่ือเรา เราอยา่งเช่ือเรา เรายงัมี
กิเลสอยูเ่ช่ือเราไม่ได ้ ตอ้งเช่ือธรรมและวนิยั เช่ือศาสดาของเราแลว้ท าไปแบบคนโง่ๆ เซ่อๆ กา้ว
เดินตามนั้นท าไป แลว้จะเป็นคนฉลาด  
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ถา้เป็นคนฉลาดก่อนแลว้มนัจะโง่ไปเร่ือยๆ เพราะอะไร เพราะมนัคาดมนัหมายไปเร่ือย 
แลว้ ตทงัคปหานไปเร่ือย ตทงัคปหานไปเร่ือย แลว้มนักไ็ม่ไดผ้ลสิ ไม่ไดผ้ลเพราะเราวา่เราฉลาด 
เราไม่ยอมลงกบัธรรมและวนิยั  

ถา้เรายอมลงกบัธรรมและวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ยกองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไวบ้นเหนือหวัเลย แลว้เดินตามนั้นไป เดินตามนั้นไป อยา่เอาเราเขา้ไปบวก อยา่
เอาความคิดเราเขา้ไปสัมผสั เอาความคิดเราเขา้ไปบวก พอบวกข้ึนไปเราว่าเราฉลาด เราเหนือ
ธรรมอนันั้น  

โง่ๆ แต่จะอวดตวัเก่งกวา่ธรรมกบัวนิยัไง จะเหนืออ านาจธรรมและวนิยั มนัจะเป็นไปได้
อยา่งไร...ธรรมและวนิยันั้นใครเป็นคนคน้ควา้มา? ดูสิ “พุทธวสิัย” แลว้ถา้พดูถึงคนโง่ๆ นั้นท า
ส าเร็จข้ึนมา มนักเ็ป็นสาวกะวสิัย  

“พุทธวสิัย” พุทธวสิัยน้ีเป็นอจินไตย ๔ ท่ีไม่สามารถคาดหมายไดเ้ลย แลว้ส่ิงท่ีอยูใ่น
พระไตรปิฎกนั้นใครเป็นคนสร้างมา แลว้เราจะมีวฒิุภาวะขนาดไหนท่ีจะไปดดัแปลง จะไปใหล้ดั
ตอนลดัเขา้ไปเพื่อจะถึงจุดหมายปลายทาง...มนัเป็นไปไม่ได ้ถึงตอ้งยอมลงยอมโง่  

ถา้ยอมลงยอมโง่กบัธรรมและวนิยั ผูน้ั้นจะเอาตวัรอดได ้ เอาตวัรอดนะ เอาตวัรอดจาก
อวชิชานะ เอาตวัรอดจากใจเราน่ีแหละ ไม่ใช่เอาตวัรอดจากคนอ่ืน ไม่พน้ปากเหยีย่วปากกา ตาย
หมด เกิดมาน่ีตายหมดเลย แต่จะมีสาระคุณในใจไปหรือไม่มีเท่านั้นเอง เกิดมาตายหมด แลว้ผูท่ี้
ปฏิบติัถึงแลว้เป็นสาวกะวสิัยตายแลว้ไม่เกิดอีก น่ีส าคญั  

เกิดมาตายหมด แลว้ตายแลว้กต็อ้งเกิดหมด มนัยงัเกิดอีกไปขา้งหนา้ แลว้ขนาดปัจจุบนัน้ีก็
ยงับ่นทุกขบ่์นร้อนกนั แลว้โลกน้ีดูสิ ความนานไปๆ โลกมนัจะร้อนไปเร่ือยๆ ไหม ร้อนไปเร่ือยๆ 
จนกวา่...ในธรรมวนิยัเขาบอกไวแ้ลว้จนกวา่จะไปขา้งหนา้ ไปขา้งหนา้จนหมดจนเหลืออยู ่ ๑๐ 
ขวบ ๑๐ ปี ถึงกบัสอยมะเขือกิน แลว้ถึงฟ้ืนกลบัมาใหม่ถึงยอ้นกลบัมาเป็น ๑๐๐,๐๐๐ ปีแลว้เหลือ 
๘๐,๐๐๐ ปี พระศรีอริยเมตไตรยถึงจะมาตรัสรู้อีก เห็นไหม น่ีอยูใ่นธรรมวนิยั ใครเป็นคนบอก น่ี
ถึงวา่พทุธวสิัย  
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พุทธวสิัยส่ิงท่ีค  านวณค านึงไม่ได ้ ส่ิงท่ีคาดหมายไม่ได ้ วทิยาศาสตร์พิสูจนไ์ม่ได ้ แลว้เรา
เองกไ็ม่เช่ือกนั ๕,๐๐๐ ปีกเ็ช่ือ ถา้เช่ือพระพุทธเจา้แลว้เช่ือเร่ืองอยา่งน้ีหมดเลย  

โลกน่ีหมุนเวียนไปไง โลกมนัหมุนไป ความหมุนไปของโลกเขา เรากเ็ป็นโลกคนหน่ึง 
เราจะพน้จากโลกไปกต็รงน้ี ร่างกายน่ีหมุนไปกบัโลกเขา แต่หวัใจมนัจะออกไง ผูป้ฏิบติัถา้มนัได้
สัมผสักบัธรรมจริงๆ มนัจะออกในใจเรานัน่นะ แลว้ไม่ตอ้งลงทุนดว้ย ร่างกายกบัจิตใจน้ี ๒ อยา่ง
พอ  

คนท่ียงัมีลมหายใจเขา้และลมหายใจออกอยู ่ ไม่ไดล้งทุนลงแรง...แรงตอ้งลง ลงทุนอยา่ง
อ่ืนไม่ลง แรงตอ้งแรงของใจมากกวา่ ก าลงัใจกดัเพชรขาด! ก  าลงัของใจจะมากกวา่ก าลงัของกาย
มาก เราวา่ก าลงัของกายจะแรงเหรอ ไปเจอก าลงัของใจสิ ท าไมท าความเพียรข้ึนมา ทุ่มเทกนั
ขนาดท่ีวา่รอดเป็นรอดตายไป นัน่น่ะ อ านาจของใจ ใจท่ีมีท่ีหมายนะ กบัใจท่ีไม่มีท่ีหมาย ใจท่ี
ยงัเดน้ๆ ดา้นๆ มนัคนละใจ น่ีเหมือนกนั เทียบมาท่ีใจของเรานะ เทียบเขา้มาท่ีใจของเรา ใจของผู ้
ท่ีปฏิบติั  

ธรรมมนัมีอยู ่ มนัเหมือนของท่ีมีอยู ่ แลว้เราฟังธรรม ตอ้งฟังธรรมส่ิงนั้น ส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้
ประเสริฐ กบัเราคนตาบอด คนตาบอดเอาของท่ีไม่เคยเห็นมาพดู (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


