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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศนบ์นศาลา วนัที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ 

ณ วดัสันติธรรมาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

คนเราเกดิมาอยา่ประมาท ชีวิตน้ีสั้นนกั เกดิมาในชีวิตแลว้ ชีวิตเกดิมาเพราะติดในชีวิตนั้น
ไง คิดว่าเกดิมาชาติน้ีแลว้กย็งัอยูย่ ัง่ยนืยงตลอดไป ชีวิตน้ีไม่แน่นอน อนิจจงัทั้งหมด การเกดิการ
ตาย เกดิซ ้ าเกดิซาก เกดิมากนึ็กว่าเกดิใหม่ เกดิมาเหมือนมดไต่ขอบกระดง้ มดไต่ไปขอบกระดง้ 
ไต่วนไปเวียนมาในขอบกระดง้นั้น กว็่าเดินอยูต่ลอด ไต่ไปตลอด น่ีวฏัวน 

จิตเหมือนมดตวันั้นเวียนตายเวียนเกดิมาตลอดเวลา เราเกดิขึ้นมากเ็หมือนกบัของใหม่อยู่
ตลอดเวลา ของใหม่ไง ติดอยูใ่นของใหม่นั้น เกดิขึ้นมาแลว้ ชีวิตน้ีเกดิมา เกดิขึ้นมากย็ดึ ความยดึ
มัน่ถือมัน่ในชีวิตนั้น ติดอยูใ่นชีวิตนั้น ชีวิตนั้นยดึถือ ความยดึถืออนันั้นเป็นทุกข ์ ถา้ไม่ยดึถือล่ะ 
ความไม่ยดึถือนั้นกไ็ม่เป็นทุกข ์ แต่ชีวิตน้ีกเ็วียนไป เห็นไหม เวียนในวฏัวน เวียนในขอบของ
กระดง้ 

การเกดิมาในขอบของกระดง้ ในการศึกษาเล่าเรียนมากแ็ลว้แต่ การศึกษา การธรรม เรา
ศึกษาธรรม เพราะมีธรรมเราถึงยอมรับ เราถึงเขา้ใจในชีวิต ในวฏัวนนั้น ถา้ไม่มีธรรมนั้น ความ
ศรัทธา ความเช่ือ ความเขา้ใจในสัจจะของชีวิต ท่ีว่าศาสนาพุทธประเสริฐ ประเสริฐตรงน้ีไง 
ประเสริฐเพราะว่าตอบปัญหาของชีวิตไดท้ั้งหมด 

กรรมพาเกดิ เพราะเรามีกรรมเราถึงไดม้าเกดิเกดิซ ้ าเกดิซากอยู ่ ไต่อยูบ่นขอบของกระดง้ 
แตพ่อเกดิมาแลว้มนัใหม่ตลอด เพราะชีวิตน้ีชีวิตเดียว 

เราเขา้ใจว่าชีวิตน้ีเป็นชีวิตของเรา แลว้เรากใ็ชชี้วิตน้ีอยา่งความเพลิดเพลินของโลกน้ีไป น่ี
โลกเขาเพลินกนัไป การเวียนว่ายตายเกดินั้นมนัเป็นของเกา่ ไม่ใช่ของใหม่เลย เกดิซ ้ าเกดิซาก เกดิ
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ตาย เกดิตายอยูใ่นวฏัฏะมาตลอด โลกกห็มุนไปเปล่ียนไป เกดิมาใหม่กต็อ้งมาศึกษาชีวติ เห็นไหม 
เด็กเกดิขึ้นมาใหม่กต็อ้งมาศึกษาเล่าเรียนวิชาการ วิชาการในการเล้ียงด ารงชีวิตเท่านั้นนะ  

การด ารงชีวิต ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั แสวงหามากเ็พื่อแลกปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยัให้
ชีวิตน้ีด าเนินไปได ้ พอมีความด ารงอยูไ่ดใ้นชีวิตน้ีเท่านั้น น่ีหาปัจจยั ๔ มา การหาปัจจยั ๔ 
การศึกษาเล่าเรียนของโลกเขา เรียนของโลกเขา การศึกษาเล่าเรียน เรียนมาเพื่อมีวิชาชีพ วิชาชีพ
มากเ็พื่อด ารงชีวิตน้ีเท่านั้นเอง น่ีวิชาชีพ แต่การแสวงหาอนันั้นมามนัเป็นทุกข ์

การด ารงชีวิตน้ี การด ารงชีวิตอยูเ่พื่อใหมี้ความสุขความสบาย เราเขา้ใจตรงนั้น แต่ศาสนา
สอนว่า ปัจจยั ๔ น้ีเคร่ืองอยูอ่าศยั เคร่ืองอยูอ่าศยั อาศยัในโลกน้ีเป็นท่ีอาศยั ไม่ยดึมนั ไม่ยดึมนั
แลว้ใหเ้ขา้ใจสัจจะในชีวิตของเรา ในสัจจะของชีวิต ชีวิตน้ี สัจจะของชีวิตน้ีคืออะไร สัจจะของ
ชีวิตของโลกของมนุษยเ์ขา การเกดิและการตาย เวียนตายเวียนเกดิอยู ่ แต่สัจจะของชีวิตคือหวัใจ 
หวัใจท่ีว่ามนัไม่เคยตาย มนัเวียนเกดิเวียนตายเหมือนมดไต่บนขอบของกระดง้นั้น มดไตไ่ปภพ
ชาติหน่ึงกเ็ป็นของใหม่ ภพชาติหน่ึงกเ็ป็นของใหม่ 

“จิตน้ีไม่เคยตาย” สัจจะความจริงอนัน้ีในหลกัของศาสนา ในหลกัของศาสนาว่า ใจน้ีใจไม่
เคยตาย พระพุทธเจา้ถึงสอนลง ศาสนาสอนลงภาชนะท่ีเคร่ืองเขา้ไปสัมผสัธรรมคือใจ ใจทุกๆ 
ดวง ใจของมนุษย ์ ใจของเทวดา ใจทุกดวงนั้น ใจเป็นท่ีอยูข่องกเิลส ใจนั้นถึงสัมผสักเิลส ใจนั้น
บรรจุกเิลสแลว้ แลว้ไต่ไปๆ ในวฏัวนนั้น น่ีความลึกเขา้มาของหลกัของใจ หลกัของใจท่ีไต่ไป
ขอบของกระดง้ เห็นไหม น่ีเวียนไป 

เราศึกษามา ศึกษาเพื่ออะไร? เราศึกษามาเพื่อทรมานตนใหเ้ห็นไง ใหเ้ห็นตนขึ้นมากอ่น 
แต่โลกเขาศึกษามา ความศรัทธาของชีวิต ความศรัทธา ความเช่ือ มนักมี็ความลงัเลสงสัย กเิลส
ความลงัเลสงสัยของเราน่ี ว่าการด ารงชีวิตอยูเ่ม่ือนั้นเม่ือน้ี จะปฏิบตัิต่อเม่ือเราพร้อมกอ่น จะ
ปฏิบตัิต่อเม่ือเราด ารงชีวิต 

ความกเิลสในหวัใจของสัตวโ์ลกมนัมีหยาบ มีกลาง มีละเอียด ความหยาบๆ ของกเิลสกท็ า
ใหเ้ราเวียนตาย ชีวิตน้ีหมดไป ว่าจะออกประพฤติปฏิบตัิจนเผลอไปลืมไป ผดัวนัประกนัพรุ่งไป 
แลว้กว่าจะไดป้ฏิบตัิ ชีวิตน้ีหมดแลว้ ความเพลินความเคลิบเคล้ิมไปชัว่คร้ังชัว่คราว แลว้ว่าชัว่คร้ัง
ชัว่คราวนะ แต่มนัปิดใจไว ้
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ความปิดใจไว ้ปิดคือว่าปิดการเวลาไว ้กาลเวลาล่วงไปๆ ถึงไม่ใหป้ระมาทในชีวิตไง ชีวิต
น้ีสั้นนกั ๘๐ ปีกต็ายไป ๑๐๐ ปีกต็ายไป น่ีชีวิตน้ี แลว้เรากเ็พลินกนัอยูใ่นชีวิตน้ี เวียนตายเวียนเกดิ 
เวียน ๒ ชั้น ๓ ชั้น 

ในหวัใจเหมือนมดไต่ขอบกระดง้ การเสวยภพเสวยชาติขึ้นมาเป็นชาติๆ ขึ้นมา มดไต่ขอบ
กระดง้มา พอไต่ขึ้นมาขอบกระดง้ ความใชชี้วิตในชีวิตปัจจุบนัน้ี ๑๐๐ ปีกว็นไปในวนัคืนล่วง
ไปๆ วนัคืนก ็๒๔ ชัว่โมงอยูอ่ยา่งน้ี ตั้งแต่เด็กจนเป็นผูใ้หญ่จนแกจ่นตายไป แต่วนัคืนเสียเวลาไป 
น่ีไต่ขอบกระดง้ของชีวิตปัจจุบนัน้ี กบัไต่ขอบกระดง้ของวฏัวน 

วฎัวนจิตมนัเวียนตายเวียนเกดิ มนัไปลึกลบักว่าน้ีอีกมากนกั แต่แค่ชีวิตเราน้ี เรากย็งัสงสัย
ในชีวิตของเรา เราสงสัย เราเคลิบเคล้ิม เราปรารถนา เราหวงัในชีวิตเราอยากใหมี้ความสุข อยาก
ใหมี้ความเจริญของเราตลอดไป น่ีมดไต่ขอบกระดง้เวียนไป ๒๔ ชัว่โมง เวียนไปวนัหน่ึงๆ วนั
หน่ึงกข็อบกระดง้รอบหน่ึง วนัหน่ึงกข็อบกระดง้รอบหน่ึง หมุนไปๆ หมุนไปอยูอ่ยา่งน้ีหรือ 

แลว้ในความวา่ อยากประพฤติปฏิบติั อยากจะหาทางออกนั้นกเ็ป็นความคิดไวเ้ฉยๆ เห็น
ไหม กเิลสมนับงัไว ้มนับงัอยา่งนั้น มนับงัไวเ้ฉยๆ ใหค้วามคิดมี แต่การคิดจะประพฤติปฏิบตัิ การ
ด ารงชีวิต การพยายามจะหาทางออก ความจะหาทางออก ออกไปประพฤติปฏิบตัิ ออกป่า ออกหา
ท่ีวิเวกเพื่อจะท าความสงดัของใจขึ้นมา ท าความสงดัของใจขึ้นมาเพราะอะไร 

เพราะมีศาสนาแลว้ ในเม่ือมีศาสนามีมรรคมีผลอยูแ่ลว้ มรรคผลน้ีพระพุทธเจา้วาง
ประทานไวเ้ป็นเคร่ืองด าเนินของชาวพุทธเรา น่ีเพราะเราเกดิมาพบพระพุทธศาสนา พุทธศาสนา
ศาสนาสอนตรงไหน? ศาสนาสอนทาน ศีล ภาวนา 

ทาน ศีล ภาวนา เรากมี็พร้อมอยูแ่ลว้ ทาน ศีล ภาวนากท็ าภาวนา แต่ผลท่ีไดข้ึ้นมาจาก
ภาวนามนัเป็นเน้ือเป็นหนงัขึ้นมาไหมล่ะ ทานกท็านไป ทานเพือ่จะใหจิ้ตใจน้ีควรแกก่ารงาน 
จิตใจน้ีไดส้ละทานออกไป พอสละทานออกไป จิตใจอ่อน จิตใจควรแกก่ารงาน มีศีลเพื่อควบคุม
ใจของตวัใหศี้ลมีปกติ ความเป็นปกติ ศีลคอืความปกติของใจ ใจไม่มีมโนกรรม ความด าริ 
ความคิดออกไปในทางนอกเร่ืองนอกราว ถา้ความคิดออกไปนอกเร่ืองนอกราว มโนกรรมก ็
เกดิขึ้น น่ีศีลบงัคบัใจใหเ้ป็นความปกติตรงนั้น ตรงความปกติของใจ ความปกติของใจเพื่อท าให้
เกดิสมาธิขึ้นมา แลว้เกดิภาวนาขึ้นมา ภาวนาใหเ้ป็นช้ินเป็นอนัไง 
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ความภาวนาเป็นช้ินเป็นอนั เหน็ไหม ขอบกระดง้ ความหมุนไปของใจ ความหมุนไปของ
ใจ ใจน้ีมีอะไรเป็นขอบของใจ ใจน้ีกวา้งขวางมาก ใจน้ีพุ่งไป ๓ โลกธาตุน้ีคิดไดห้มดเวลาคิด
ออกไป น่ีใจไม่มีขอบไม่มีเขต หมุนออกไปตลอดเลย แต่เวลาถา้เราภาวนาเขา้มาจนจิตน้ีสงบเขา้
มา จิตสงบเขา้มาเพื่อหาอะไร? หาขอบไง หาขอบหาเขตของใจ ขอบเขตของใจ ใจท่ีจะสงบเขา้มา
มีขอบเขตของใจ 

ขนัธ์ ๕ ขนัธ์น้ีเป็นขอบเขตของใจ ขอบเขตท่ีว่าใจน้ีออกไปดว้ยความคิด ความคิดเกดิมา
จากสังขารปรุง สังขารแต่ง น่ีขอบเขตของใจ ใจน้ีมีขนัธ์ ๕ ควบคุมอยู ่ ขนัธ์ ๕ ควบคุมใจไว ้ น่ี
ขอบของใจ มนักไ็ต่ไปในขอบของใจน้ีเหมือนกนั ความคิด ความอ่าน ไต่ไปกบัขอบของใจน้ี 
วิปัสสนาไปกว็ิปัสสนาไปในขอบของใจน้ี ขอบของกระดง้ ขอบจากวฏัวนน่ีขอบใหญ่มากนะ 
ขอบวฏัวน วนไปวนไปในวฏัวนน้ีขอบใหญ่มาก จิตน้ีหมุนไปแลว้กไ็ดเ้ป็นมนุษยม์า ไดเ้ราเป็น
มนุษยม์า เพราะเราเกดิมาถึงภพของมนุษย ์น่ีขอบวฏัวน 

เราไดเ้ป็นมนุษยข์ึ้นมา เพราะกรรมท าใหใ้จน้ีเกดิดบั เกดิดบั ใจน้ีเกดิดบั เกดิดบั เกดิแลว้
เสวยภพเป็นมนุษย ์ พอไดเ้ป็นมนุษยก์ห็ลงในความเป็นมนุษยน้ี์ หลงในความเป็นมนุษยไ์ป 
เพลิดเพลินไปในโลก เพลิดเพลินไป เพลิดเพลินไปจนสร้างครอบครัว สร้างขึ้นมา สร้างบา้นสร้าง
เรือน สร้างขึ้นมาใหเ้ป็นภาระรุงรังไปหมด ความเป็นภาระรุงรังอนันั้นกส็ร้างทุกขข์ึ้นมาพร้อมกนั
ไง ความโศกเศร้าพิไรร าพนัออกไปเม่ือไม่ประสบความสมใจของชีวิต 

เห็นไหม ชีวิตน้ีเน่ืองดว้ยกรรม กรรมน้ีเป็นเผ่าพนัธ์ุ กรรมน้ีเป็นแดนเกดิ กรรมน้ีเป็น
เผ่าพนัธ์ุ กรรมน้ีกระทบกระทัง่กนัไป ในโลก ในการด ารงชีวิตน้ีกมี็กรรมนั้นเป็นเคร่ืองด าเนินไป 
กรรมอนัน้ีท าใหก้ระทบกระทัง่กนัไปตลอดเวลา เห็นไหม ความไม่ประสบความพอใจ ความไม่
ประสบความสมใจของชีวิตนั้น ชีวิตนั้นถึงไดพ้ิไรร าพนัความเศร้าโศกความเสียใจของชีวิตนั้น 
ความคร ่ าครวญ ความร้องไหค้วามพิไรร าพนั 

น ้ าตาน้ีแมแ้ต่ในพระไตรปิฎกว่า แมชี้วิตๆ หน่ึงนะ น ้ าตาท่ีร้องไหแ้ลว้กกัเกบ็สะสมไว ้
ทะเลน้ีเทียบไม่ไดน้ะ แต่น้ีเพราะชาติหน่ึงกาลเวลามนัร้องไหไ้ปๆ กาลเวลาเผาไป เราถึงไม่เห็น
ความทุกขอ์นันั้น น่ีความหลงใหลในชีวิต 

เพราะเราไดภ้พของมนุษย ์ เพราะภพของมนุษยน้ี์มีกายกบัใจ กายน้ีเป็นขอบเขตท่ีควบคุม
ใจไว ้ ใจอยูใ่นกาย เพราะมีร่างกายแขง็แรง หวัใจกเ็ขม้แขง็ เราถึงสมควรท่ีจะออกรบ ออกรบกบั
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ตวัเองไง อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ชนะโลกทั้งโลกกส็ร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมา 
แลว้ไม่มีประโยชน์กบัใจดวงน้ี เพราะชนะโลกขนาดไหนกแ็ลว้แต่ เราไดช้ยัชนะเขามา ชนะโลก 
เกดิสงครามขนาดไหนท่ีเขามีการต่อสู้กนั จะแพห้รือชนะมนัสร้างเวรสร้างกรรม ผูแ้พห้รือผูช้นะ
นั้นตอ้งหมุนไปในขอบของกระดง้ทั้งหมด คือตอ้งหมุนเวียนตายเวียนเกดิไง ความชนะนั้นกส็ร้าง
กรรมสร้างเวร 

ความดีความชัว่ในฝ่ายแพ ้ ฝ่ายชนะ ฝ่ายอธรรม ฝ่ายธรรม เขากมี็กรรมดีกรรมชัว่ของเขา
ทั้งนั้น กรรมดีกรรมชัว่นั้นกส่็งหมุนเวียนไป ความหมุนเวียนไปมนักอ็ยูใ่นขอบของกระดง้ นัน่น่ะ 
ชีวิตกว็นไปในวฏัฏะท่ีหมุนเวียนไป 

เราเกดิมาแลว้ พระพุทธศาสนาถึงว่าใหข้อบน้ีเป็นขอบของเรา ใหข้อบกระดง้น้ีเป็น
ปัจจุบนัน้ีใหเ้ราท าของเราใหไ้ด ้ ใหเ้ราหมุนเวียนเขา้มาถึงอาการของใจ เห็นไหม ขอบกระดง้เป็น
อาการของใจ แลว้เขา้ไปถึงใจใหไ้ด้ไง 

พอเขา้ไปถึงใจ ใจเขา้ไปสงบเขา้ไป ความสงบเขา้ไป ความเวิ้งวา้งของใจท่ีจะสงบเขา้มา 
เห็นไหม มนัตอ้งมีความเขา้ใจชีวิตกอ่น เขา้ใจชีวิตว่า ชีวิตเกดิขึ้นมาแลว้ ความด ารงออกไป มนั
เป็นไปดว้ยโลกปัจจุบนัน้ี มนัเป็นฐานไง ถึงว่าในขอบกระดง้น้ีกเ็ป็นประโยชน์ ประโยชน์เพราะ
เราเกดิเป็นมนุษยแ์ลว้เราใฝ่ใจในการท่ีจะเขา้ใจ เราถึงศึกษาธรรม มีธรรมแลว้เขา้ไปศึกษาธรรม 
ไม่เหยยีบแผ่นดินผิดไง พบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจะใหคุ้ณประโยชน์กบัใจของเรา  

พบพระพุทธศาสนา แลว้อยูก่บัพระพุทธศาสนาไปสักแต่ว่า เขา้ใจว่าเราเป็นชาวพุทธ เป็น
ชาวพุทธ เป็นชาวพุทธกท็ าบุญกุศลไปเฉยๆ เป็นชาวพุทธอยา่งนั้น มนัเหยยีบแผ่นดินถูกแลว้ เจอ
หลกัของศาสนาแลว้ แต่ไม่สามารถชกัใจน้ีเขา้ไปใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนักบัธรรมอนันั้นได ้ ไม่
สามารถดึงธรรมกบัใจน้ีใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนัได ้

ใหภ้พชาติสั้นเขา้ ใหข้อบกระดง้นั้นแคบเขา้มา แคบเขา้มา ชีวิตน้ีกว็นไปโดยธรรมชาติ
ของมนั เพราะมีกรรมอยูใ่นจิตดวงนั้น จิตดวงนั้นมี อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ยางเหนียวอยูท่ี่ตอ้ง
เหวี่ยงไป ความเหวี่ยงไปของใจดวงนั้น แรงขบัไสของอวิชชา แรงขบัไสของกเิลสตณัหามนัตอ้ง
หมุนเวียนไป ความเหวี่ยงออกไปนั้น มนัไม่มีท่ีส้ินสุด 
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ถา้เราเขา้ถึงหลกัธรรมปฏิบตัิเขา้มาน่ี น่ีภพชาติสั้นเขา้ๆ เพราะภพชาติสั้นเขา้ 
บุพเพนิวาสานุสติญาณท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ บุพเพนิวาสานุสติญาณไม่มีขอบ 
ไม่มีเขต ถา้ปล่อยไปตามธรรมชาติของมนักเ็วียนตายเวียนเกดิอยูอ่ยา่งน้ี มนัเป็นท่ีน่าสลดสังเวช 
เห็นไหม น่าสลดสังเวชว่า เวียนตายเวียนเกดิมาทุกขย์ากมาขนาดไหนกไ็ม่รู้ มืดบอด มืดบอดมา
ตลอด ไม่รู้ แต่พอมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนไง สอนว่า เวียนตายเวียนเกดิมาจน
ไม่มีขอบไม่มีเขตแลว้ แลว้จะไปขา้งหนา้อีกหรือ ท าไมไม่สงสารตวัเอง 

การประพฤติปฏิบตัิ เห็นไหม อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนสงสารตน 
ตนนั้นยกตนขึ้นมาไง ตอ้งตนยกตนเพราะอะไร เพราะว่าร่างกายน้ีใครยกขึ้นมา ใครอุม้ ใคร
พยายามยกขึ้นมากเ็ท่ากบัยกร่างกาย แต่หวัใจมนัหนกัหน่วงอยูใ่นในนั้น มนัยกไม่ได ้คนจะอยูต่ึก
สูงขนาดไหน คนอยูต่ึกชั้นล่างขนาดไหน ความสูงความต ่าของใจมนัไม่ใช่ร่างกายท่ีอยูสู่งอยูต่  ่า
นั้น ความยกของเราคือตอ้งยกอาการของใจขึ้น 

ใจ ใจเบา ใจหนกั ใจเบากเ็ป็นกุศล ใจหนกักเ็ป็นอกศุล อกุศลมนัเขา้กบัทาน ศีล ภาวนาได้
ไหม อกุศลมีแต่เร่ืองท าใหจิ้ตใจน้ีเวียนตายเวียนเกดิยาวขึ้นไป แรงขบัไสตอ้งให้หนกักา้วไป
ออกไป ถา้เป็นกุศลขึ้นมา ผลกัดนัเขา้มา ใกลเ้ขา้มา ใกลเ้ขา้มา กุศล อกุศลท าใหข้บัใจเคล่ือนไหว
ออกไป นัน่น่ะ ใจเบาใจหนกัอยูท่ี่ตรงนั้น คือว่ายกใจเราขึ้น พอใจเราขึ้นจนเป็นปกติ  

ถา้ใจไม่เป็นปกติเราจะท าอยา่งไรใหเ้ป็นสมาธิได ้ใจเป็นปกติ ใจท าความสงบขึ้นมาได ้ท า
ความสงบขึ้นมา พอความสงบขึ้นมามนักเ็วิ้งวา้ง ความสงบคือมนัปล่อยอารมณ์ ปล่อยส่ิงท่ีเป็น
ธรรมชาติ 

มนุษยเ์กดิเป็นมนุษย ์มนุษยน้ี์มีธาตุ ๔ กบัขนัธ์ ๕...ขนัธ์ ๕ น้ีควบคุมใจอยู ่ขนัธ์ ๕ น้ี ขนัธ์
กบัธาตุ ๔ เพราะขนัธ์น้ีมนัเป็นธรรมชาติท่ีว่ามนุษยมี์ขนัธ์ ๕...ขนัธ์ ๕ น้ีมีร่างกายดว้ย มีขนัธ์ ๕ 
รูปของความคิด มีเวทนา มีสัญญา มีสังขาร มีวิญญาณ น่ีขนัธ์ ๕  

ขนัธ์ ๕ น้ีปกคลุมใจอยูเ่ป็นเน้ือเดียวกนักบัใจ อารมณ์ถึงหมุนเวียนไปตามน้ี หมุนเวียนไป
ตามน้ี เราไม่สามารถเห็นอาการอยา่งน้ีได ้ ไม่สามารถเห็นอาการของขนัธ์ ๕ ได ้ เพราะเราเป็น
มนุษยอ์ยู ่ เป็นมนุษยปุ์ถุชน ผูท่ี้ไม่ไดท้ าความสงบเป็นธรรมชาติท่ีว่ากายกบัใจมนัจะเคล่ือน
ออกไปเป็นอารมณ์ เป็นความฟุ้ งซ่าน เป็นความคิดไปตลอด ไม่เคยเห็นขนัธ์ ๕ เป็นอยา่งไร  
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น่ีตอ้งท าความสงบกอ่น ท าความสงบใจเขา้มาเพื่อใหใ้จน้ีเห็นไง ใหใ้จน้ีเป็นเคร่ืองมือเขา้
ไปจบัขนัธ์ ๕ อีกทีหน่ึง เห็นไหม ใจแกใ้จ ใจจะแกใ้จเพราะใจน้ีเป็นมดไต่ไปขอบกระดง้ ใจน้ี
เวียนตายเวียนเกดิ จิตดวงน้ีเวียนไปตลอด แลว้จะจบัอยา่งไรใหเ้ห็นมด ถึงเป็นกระดง้ ถึงเป็นมดท่ี
ไต่ไปเรากไ็ม่รู้เรากไ็ม่เห็น เป็นการอุปมาอุปมยัของธรรมเท่านั้น ของธรรมว่า ชีวิตน้ีเวียนไป
เหมือนไง เหมือนเฉยๆ 

แตใ่นเม่ือถา้เราใชส้ายตามองไปท่ีมดไต่ขอบกระดง้เรากต็อ้งเห็นว่ามดน่ีไต่ไปขอบกระดง้ 
น่ีเห็นชดัๆ ท าไมมดตวันั้นมนัยงัเดินไปดว้ยความใหม่ตลอด ไม่เคยคิดว่าเป็นของเกา่คร ่ าคร่า 
ท าไมมดตวันั้นโง่นกั เราจะติเตียนมดตวันั้นได ้ เห็นไหม เราสามารถติเตียนมดตวันั้นไดว้่า ท าไม
มดไม่รู้เร่ืองเลย ท าไมมีปัญญาแค่น้ีเองหรือ วนเวียนในขอบกระดง้ กไ็ม่เขา้ใจว่าอนันั้นเป็นขอบ
กระดง้ เดินไปกว็่าเป็นของใหม่ไปตลอดเวลา น่ีเรายงัคิดติเตียนเขาได ้แต่ท าไมเวลาใจมนัหมุนไป
ในวฏัวนน้ีแลว้ใครจะไปเห็นมนั ไม่มีใครเห็นมนั แตก่ารอุปมาอุปมยันั้นเพือ่เทียบเขา้มาเร่ืองของ
จิตวิญญาณ เร่ืองของจิตท่ีเกดิตายๆ ในวฏัฏะน้ี 

มนัจะเห็นมดตวันั้นไดก้ต็อ้งท าความสงบกอ่น ท าความสงบกอ่น ความสงบ จิตท่ีตั้งมัน่
นัน่คือมดตวันั้นไง มดตวัท่ีหมุนไปในขอบกระดง้นั้น เวียนตายเวียนเกดิในขอบกระดง้นั้น นัน่น่ะ 
มนัตอ้งเห็นมดกอ่น เห็นมดคือเหน็ใจของตวัเองกอ่น  

เห็นใจตวัเองคือการท าความสงบเขา้มา ถึงตอ้งมีทาน มีศีล มีภาวนา มีทานเพื่อไดฟั้งธรรม 
ธรรมคือส่ิงท่ีครูบาอาจารยช้ี์แนะ เป็นการช้ีทางด าเนินใหใ้จท าความสงบเขา้มา เห็นไหม มีทาน 
ทานเพราะพอทานเขา้ไปแลว้จิตไดฟั้งธรรมอนันั้น ธรรมอนันั้นจะเขา้มา เขา้มาถึงท าใหใ้จสงบ ใจ
สงบ ท าอยา่งไรใหใ้จสงบ 

จิตน้ีมนัไต่ไป มนัหมุนเวียนอยูใ่นขนัธ์ มนักฟ็ุ้ งซ่านอยูไ่ปในขนัธ์นั้น ก  าหนดพุทโธ พุท
โธ พุทโธ เขา้ไป ใหม้นัหยดุน่ิง ไม่ใหม้นัเดินไปในขอบนั้น ใหห้ยดุน่ิงดว้ยอะไร? ดว้ยอารมณ์ว่า 
พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธน้ีเป็นพุทธานุสติ พุทโธน้ีเป็นช่ือขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
พุทโธน้ีเป็นค าบริกรรมของใจ เป็นอาหารของใจแทน 

จิตท่ีมนัหมุนไปในขอบกระดง้นั้นคือมนัเสวยอารมณ์ในขนัธ์ ๕ มนักห็มุนเวียนไป มนัก ็
ฟุ้ งซ่านไปตลอดตามขนัธ์ ๕ นั้น เพราะมนัเสวยเป็นอาหาร เป็นอารมณ์ เสวยขนัธ์ ๕ นั้นเป็น
อาหาร เห็นไหม จิตถึงไม่เห็นมด มดมนัเป็นนามธรรม “จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไป
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ดว้ยกเิลส” จิตเดิมแทม้นัผ่องใส ผ่องใสจนไม่สามารถจะมองเห็นได ้ จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ย
อุปกเิลส หมองไปดว้ยอาการของใจท่ีปกคลุมอยู ่ เราถึงไม่สามารถเห็นมดตวันั้นได ้ เราถึงตอ้งท า
ความสงบเขา้มา ถึงตอ้งมีอาหารของใจ 

อาหารของใจคือพุทโธ พุทโธ พุทโธ 

เปล่ียนจากเคยจิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส หมองไปดว้ยอุปกเิลส น้ีเป็นเน้ือเดียวกนั แยกออกมาไง 
แยกความผ่องใส แยกตวัใหอ้อกจากอาการของขนัธ์ คือแยกความฟุ้ งซ่านให้มีความสงบขึ้นมา จะ
แยกมดนั้นออกมาใหไ้ด ้ ใหเ้ราเห็นมดตวันั้น ใหเ้ห็นมดตวันั้นคอืจิตนั้นสงบเขา้ไป ความสงบคือ
ความว่าง ความสุขของใจ น่ีมนัจบัตอ้งใจได ้ 

ถา้เป็นสัมมาสมาธิ ก  าหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธ จนจิตน้ีสงบเขา้ไป จิตน้ีสงบเขา้ไป สงบ
เขา้ไป นัน่น่ะ จะรู้ดว้ยตวัเอง จะรู้ดว้ยตวัเองว่าน่ีคือความตั้งมัน่ของใจ จะรู้ดว้ยตวัเองวา่น่ีคือมด น่ี
คือแสงสว่าง คือจิตเดิมแทท่ี้ผ่องใส จิตเดิมแทน้ี้มนัสวา่งไสวถา้จิตนั้นมีบารมีธรรม มีบารมีจิตนั้น
จะสว่าง จะผ่องใสขึ้นมา แต่ถา้ไม่มีบารมีธรรม มนัจะว่างขึ้นมาเฉยๆ ว่างโดยปล่อยวางอารมณ์ 
ปล่อยขนัธ์ ๕ ปล่อยขนัธ์ ๕ จนเป็นอิสระขึ้นมา ความว่างอนัน้ีมนัเป็นผลมหาศาล  

ความเป็นผลมหาศาลเพราะมนัปล่อยจากอาการขนัธ์เขา้มา มนัเป็นอิสระชัว่คราว ผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติัดว้ยการสุกเอาเผากนิ คนท่ีไม่มีสติ ไม่มีสัมปชญัญะ จะว่าอนัน้ีเป็นผลแลว้นะ 
เพียงแต่เราหาตวัท่ีไต่ไปในขอบของวฏัฏะ เราหาส่ิงท่ีหมุนเวียนออกไปในวฏัวนนั้น ส่ิงท่ีไต่เวียน
ไปในขนัธ์ ๕ น้ี 

จิตเดิมแทน้ี้หมุนไปในขนัธ์ ๕ เสวยอารมณ์ไปในขนัธ์ ๕ นั้น เราแยกอนันั้นออกมามนั
เป็นความเวิ้งวา้ง มนัเป็นความสวา่งไสว มนัเป็นความผอ่งใส กว็่าอนัน้ีมนัเป็นธรรม เพราะอะไร 
เพราะเป็นผูท่ี้สุกเอาเผากนิไง 

ความไม่มีสติ ไม่มีความยบัย ั้ง ไม่มีความชัง่ใจ ควรจะไดผ้ลจากการประพฤติปฏิบตัิ กบัจะ
ไดแ้ค่เป็นความผ่องใสแลว้จะเคลิบเคล้ิมว่าเป็นผล สุกเอาเผากนิอยูต่รงน้ีไง อยูต่รงความผ่องใส 
ความปล่อยออกมาจากขนัธ์ คือจิตนั้นปล่อยขนัธ์ออกมาเฉยๆ ความปล่อยขนัธ์ออกมาเฉยๆ เป็น
ความอิสรเสรี ความเป็นอิสรเสรีมนัจะมีความเวิ้งวา้งมีความสุขในตวัมนัเอง อนัน้ีเราเป็นคนท่ีว่า
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กเิลสในขณะประพฤติปฏิบตัิ กเิลสในการประพฤติปฏิบตัิมนัจะใหค้่าไง น่ีมนัไม่เป็นปัจจุบนั
ธรรม 

ปัจจุบนัธรรมคือปัจจุบนัธรรม ปัจจุบนัคือเด๋ียวนั้น เหตุท่ีเกดิซ่ึงหนา้เป็นปัจจุบนัเด๋ียวนั้น
ท่ีว่าส่ิงน้ีเป็นความสงบของใจเท่านั้น เป็นความสงบของใจ ณ ปัจจุบนัเป็นอยา่งน้ี แต่ในความคาด
ความหมายของกเิลส ของมดตวันั้น มดตวันั้นมีกเิลส มดตวันั้นคอืใจทุกดวงตอ้งมีกเิลสใน
ธรรมชาติของมนั มนัคาดมนัหมายไป ความผ่องใส ความเวิ้งวา้งอนัน้ีวา่เป็นผล ผลของความเวิ้ง
วา้งไง หาส่ิงท่ีมารองรับ เพราะสุกเอาเผากนิ 

คนท่ีสุกเอาเผากนิ คนไม่มีความใคร่ครวญจะหาเหตุมาหนุน จะพยายามหาเหตุมาหนุน มา
เสริมไง หาเหตุมาเสริมว่าส่ิงน้ีเป็นผล ควรคุณค่ามรรคผลนิพพานขั้นไหนขั้นใดๆ น่ีความเสริมอนั
น้ีเขา้ไป พอเสริมขึ้นมาว่าจิตดวงน้ีมนัเป็นผลแลว้ น่ีสุกเอาเผากนิ ความสุกเอากนิควรท่ีควรแกก่าร
งาน มนัเลยไม่เป็นการงานขึ้นมา มนัไม่ควรเป็นการงานในมรรคอริยสัจจงั เห็นไหม มนัเป็นการ
งานของสมถธรรม น่ีสมถะ วิปัสสนา 

ถา้เป็นการงานของสมถะขึ้นมามนัเป็นความสงบ...ถูกตอ้ง ถูกตอ้งแลว้ตอ้งวิปัสสนาขึ้น
ไป วิปัสสนาในขอบของใจนั้นล่ะ ถา้วิปัสสนาในขอบของใจ เห็นไหม วิปัสสนาในขนัธ์ ใน
สังขารท่ีปรุงท่ีแต่งใหใ้จน้ีฟุ้ งซ่าน ในสัญญาท่ียดึมัน่ถือมัน่นั้น ในเวทนา ในความสุข พอใจไม่
พอใจในขอบนั้น ในรูป ในรูปคือหมุนเวียนไป ในสัญญา ในการยดึมัน่ ในสัญญาเกดิกอ่น ขอบ
ของใจน้ีกจ็ะเกดิขึ้นมา วิปัสสนามนัจะเกดิขึ้นดว้ยการใคร่ครวญอยา่งนั้น ใคร่ครวญแล้ว ถา้ปล่อย
ออกมากต็อ้งไม่สุกเอาเผากนิอีกล่ะ 

ถา้การสุกเอาเผากนิ ปล่อยขอบของกระดง้เขา้มา ในเม่ือมดตวันั้นไต่ไปในขอบของกระดง้
นั้น ไต่ไปในอารมณ์ในขนัธ์ ๕ นั้น แลว้ปล่อยออกมา การปล่อยออกมากป็ล่อยอะไรออกมา? 
ปล่อยขนัธ์ ๕ ออกมา ปล่อยขอบของกระดง้แลว้ตวัมดนั้นล่ะ ตวัมดนั้นเขา้ใจเร่ืองของกระดง้ไหม 
เขา้ใจเร่ืองของขนัธ์ไหม ความเขา้ใจเร่ืองของขนัธ์ เห็นขนัธ์ตามสภาวะตามความเป็นจริง ถา้ความ
ไม่เขา้ใจในเร่ืองของขนัธ์ การวิปัสสนาไป วิปัสสนาไปมนักจ็ะปล่อยออกมาเหมือนกนั จะแยก
ออกมาเป็นคร้ังเป็นคราว 

ความแยกออกมาเป็นคร้ังเป็นคราว ถา้ไม่เป็นปัจจุบนัธรรม มนักจ็ะมีการเสริม ความดน้
ความเดา ความหาส่ิงท่ีมาคาดมาหมาย มารับรองไง ความรับรองของกเิลส กเิลสรับรองตวัเอง 
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ความคิดของตวัเองรับรองว่าการปล่อยขนัธ์เขา้มานั้นเป็นสัจจะความจริง แต่มนัไม่ใช่สัจจะความ
จริงเพราะอะไร เพราะอุปาทานความยดึมัน่ถือมัน่นั้นมนัแกน่ของกเิลส แกน่ของกเิลสคือความยดึ
มัน่ถือมัน่ระหว่างใจกบัขนัธ์มนัจะยดึกนัมาก ความยดึกนัมาก เพราะขนัธ์น้ีมนักเ็ทียบมาถึงกาย
ดว้ย น่ีมนัยดึโดยธรรมชาติของมนั 

เพราะเราเกดิเป็นมนุษย ์ มนัเหมือนกบัเป็นส่ิงท่ีเป็นเน้ือเดียวกนัมา ส่ิงท่ีเป็นเน้ือเดียวกนั
เพราะอะไร เพราะขนัธ์ ๕ ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นภพของมนุษยจ์ะมีธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ โดยธรรมชาติ 
โดยสัจจะความจริง เพราะมนุษยมี์ภพอยา่งน้ี มนุษยมี์ภพอยา่งน้ีมนักเ็ป็นเน้ือเดียวกนัมาตลอด
เพราะเราเกดิมาอยา่งน้ี 

แต่เพราะเราเขา้ใจธรรม เราเขา้ใจธรรม เขา้ใจโดยสุตมยปัญญา สุตมยปัญญาท่ีว่าเราศึกษา
มา สุตมยปัญญา จินตมยปัญญาแลว้กเ็ป็นภาวนามยปัญญา ในเม่ือเราท าภาวนากนัอยูจ่ะใหต้าม
ความเป็นจริง ตอ้งใหเ้ป็นปัจจุบนัธรรม ภาวนามยปัญญาเคล่ือนไปแลว้มนัจะเป็นความจริงของ
ภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาไปเป็นปัจจุบนั เป็นสมุจเฉทปหานขาดออกไปโดยสัจจะ 

แต่ในการปล่อยวางมนัไม่ใช่การขาดออกไปโดยสัจจะ การปล่อยวางออกไปเป็นการ
ปล่อยวางโดยชัว่คราว การปล่อยวาง เพราะส่ิงท่ียดึมัน่ถือมัน่ ส่ิงท่ีเป็นเน้ือเดียวกนั มนัตอ้งแตก
สลายออกไปเพราะพลงังานท่ีเราเขา้ไป เราพยายามส่งเสริมขึ้นไป ส่งเสริมขึ้นไปจากการวิปัสสนา
ของเรา ในเม่ือเราท าความสงบขึ้นมาแลว้ สงบนั้นเป็นพลงังานอนัหน่ึง ปัญญา เห็นไหม ขาดดว้ย
ปัญญา ปัญญาอาศยัความสงบนั้น พลงังานตวันั้น พลงังานส่งเสริมขึ้นมาใหปั้ญญานั้นเคล่ือน
ออกไป  

ความเคล่ือนออกไปของปัญญา ใหร้ะหว่างว่าปัญญาเขา้ใจเร่ืองกระดง้ ปัญญาเขา้ใจเร่ือง
ของขนัธ์ ขนัธ์น้ีเกดิดบัๆ ขนัธ์ ๕ น้ีมีพญามารใชม้าเป็นประจ า พญามารอาศยัขนัธ์ ๕ มา แลว้พญา
มารใชม้า แลว้พอขนัธ์ ๕ เคล่ือนออกไป พญามารกต็ามออกไป ความเคลิบเคล้ิม ความเป็นอดีต
อนาคต ความไม่เป็นจริง ความเห็นไม่เป็นจริง 

แต่ความรู้เท่า ถา้ความรู้เท่าอยูม่นักต็อ้งปล่อย ความปล่อยอนัน้ีมนัเป็นการปล่อยโดย
ปัญญาหมุนไป แต่มนัปล่อยออกมาแลว้ มนัปล่อยแลว้ ค าว่า “ปล่อย” ปล่อยแลว้ตามรู้ ความตามรู้
อนันั้นมนัไม่เป็นปัจจุบนั มนัเป็นอดีต เป็นอนาคตอยู ่ อดีตอนาคตคือว่าความปล่อยแลว้ไม่รู้ว่า
ปล่อย ตอ้งออกมาขา้งนอกวา่ส่ิงนั้นปล่อยหรือไม่ปล่อย 
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การเทียบเคียง ถึงว่าไม่เป็นปัจจุบนั เป็นอดีตอนาคต อดีตอนาคตมนัปล่อยชัว่คราว เรา
ก  าหนดตามรู้เขา้ไป ตามรู้ ตามรู้ กระทบแลว้มนัปล่อย มนัปล่อย มนัปล่อยน่ี ความปล่อยของท่ีว่า
ปล่อยอารมณ์ออกไป อารมณ์ไม่มี ความเวิ้งวา้งความสุขกเ็กดิขึ้นเหมือนกนั นัน่น่ะ มนัไม่เป็น
ปัจจุบนัตรงไหน มนัไม่เป็นปัจจุบนัตรงท่ีว่าขณะท่ีเป็นปัจจุบนัตอ้งขาดพร้อมกนัหมด ขาดพร้อม
กนัหมดแลว้ความรู้เท่าจะรู้ในปัจจุบนันั้น รู้ในปัจจุบนันั้นถึงเป็นผลในปัจจุบนันั้น ถึงไม่ใช่เป็น
การคาด ไม่เป็นการดน้การเดา 

ถา้เป็นการดน้การเดาน่ีมนัไม่มีตวัน้ี มนัเป็นการปล่อยๆ ค าว่าปล่อยเขา้มาแลว้มีไม่มี
อารมณ์...มนัไม่มีอารมณ์ในเม่ือเราท าความสงบเขา้มา สมถกรรมฐานมนักไ็ม่มีอารมณ์มาแลว้ สม
ถกรรมฐานท าใหจิ้ตนั้นสงบเขา้มา พอจิตสงบเขา้มามนักเ็วิ้งวา้ง ความเวิ้งวา้งของใจอนันั้น น่ีมนั
เป็นผลท่ีมีขึ้นมาโดยธรรมชาติของใจ 

ใจมีสุขมีทุกขน้ี์เป็นพื้นฐาน แลว้จิตน้ีหรือใจตวัน้ีเขา้ไปเสวยกบัความสงบขึ้นมา ความ
สงบนั้นมนัมีความเวิ้งวา้งเป็นอารมณ์อยูแ่ลว้ เห็นไหม ความฟุ้ งซ่าน ความฟุ้ งซ่านท าใหเ้ดือดร้อน 
ท าใหฟุ้้ งซ่านออกไป ท าใหก้ระวนกระวาย ท าใหจิ้ตน้ีไม่มีความสงบ ท าใหก้ระเพื่อมไป น่ีจิตน้ี
กระเพื่อมออกไปตามอารมณ์ทั้งหมดเลย แลว้สมถกรรมฐานก  าหนดเขา้มา ก  าหนดเขา้มา จิตน้ี
สัมผสักบัความสงบ ความสงบกบัจิตน้ีเป็นเน้ือเดียวกนั มนักเ็วิ้งวา้งอยูแ่ลว้ 

การพิจารณาวิปัสสนาโดยมนัปล่อยขอบกระดง้เขา้มา ความปล่อยเขา้มา ปล่อยเขา้มาแต่ตวั
มดนัน่น่ะ ขาของมดปล่อยออกมามนัตกอยูท่ี่ไหนล่ะ นัน่น่ะ มนัยงัมีตวัมด มีตวัปล่อย ตวักระดง้
กบัตวัมด เห็นไหม ขนัธ์ ๕ คือขอบของใจกเ็หมือนกนั เวลาปล่อยเขา้มามนัไม่ปล่อยขาด ความไม่
ปล่อยขาดเพราะความเขา้ใจไม่พอ พลงังานไม่พอ มนัปล่อย ปล่อยเพราะพลงังานตามมา...ฟังนะ 
อยา่งง งงตรงน้ีไม่ได้ ไหนว่ามีพลงังานแลว้ท าไมพลงังานตามมาล่ะ? พลงังานคือว่าความ
วิปัสสนาไป วิปัสสนา มรรค ธรรมจกัรมนัหมุนไป ความหมุนไปแต่มนัไม่สมดุล ความไม่สมดุล
ของปัญญา ความไม่สมดุลในมรรค ๘ น้ี เพราะอะไร เพราะความสุขเอาเผากนิอยากไดไ้ว อยาก
ไดก้อ่น อยากรู้กอ่น อยากกอ่น 

ความอยาก เห็นไหม อยากตวัน้ีเป็นอะไร? มนักเ็ป็นสมุทยั ความอยากในผลนั้น ถา้ความ
อยากในผลนั้น ความอยากอนันั้นมนักจิ็นตนาการสร้างคอกใหก้บัใจตวัเองอยูแ่ลว้ ใจกเ็ขา้คอกนั้น 
พอเขา้คอกนั้นกห็มุนออกไป หมุนคือว่าความคิดมนักห็มุนออกไป น่ีงานพลาดแลว้ 
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เพราะจุดของงานท่ีจะใหจุ้ดของการงานนั้น ตอ้งวิปัสสนาตรงเขา้ไประหว่างกายกบัใจนั้น 
ระหว่างขอบกระดง้นั้น ท่ีว่าใหข้นัธ์ ๕ ใหเ้ห็นสภาวะตามความเป็นจริง เกดิขึ้น ตั้งอยู ่และดบัไป 
ความเกดิขึ้น ตั้งอยู ่ และดบัไป น้ีเป็นอะไร? เป็นอนิจจงั ความเป็นอนิจจงัในตวัของเขากเ็ป็นอยู ่
แต่วิปัสสนาไปเขากแ็สดงตวัใหเ้ห็น การแสดงตวัใหเ้ห็นคือวา่ระหว่างตาของใจ ตาของธรรม
วิปัสสนาไป ใหเ้กดิขึ้น ตั้งอยู.่..ใหเ้ห็นคือว่ามนัไม่เป็นส่ิงท่ีควรจะพึ่งพาอาศยัได ้ มนัเป็นไตร
ลกัษณะ เพราะไตรลกัษณะมนัเกดิขึ้น ตั้งอยู ่และดบัไป มนัเป็นอนิจจงั 

ส่ิงท่ีเป็นอนิจจงัส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ เพราะว่าไม่ใช่ท่ีพึ่ง ส่ิงท่ีไม่ใช่ท่ีพึ่ง การแสดงตวัของขนัธ์
น้ีไม่ใช่ท่ีพึ่ง ส่ิงท่ีพึ่งพาอาศยัไม่ไดเ้ลย แต่ในเม่ือมนัเกดิขึ้นมามนัอยูด่ว้ยกนั ส่ิงท่ีอยูด่ว้ยกนั เห็น
ไหม ระหว่างกายกบัใจ กระดง้ มดกบัขอบกระดง้มนัอยูด่ว้ยกนั ส่ิงท่ีอยูด่ว้ยกนัแลว้กค็ิดว่าส่ิงน้ีจะ
พึ่งได ้ ความเวิ้งวา้งอนันั้นกเ็ป็นความเวิ้งวา้งไปเถอะ ความเวิ้งวา้งเพราะเป็นความสงบเขา้มา แต่
มนัพึ่งไม่ได ้ น่ีวิปัสสนาเขา้ไป พลงังานเกดิตรงน้ี พลงังานเกดิตรงน้ีถึงไดป้ล่อยตรงน้ี น่ีพลงังาน
เกดิ แต่มนัไม่แกก่ลา้ไง 

จิตน้ีตอ้งแกก่ลา้ ความด าริชอบ ความด าริในการใคร่ครวญนั้นตอ้งซ ้ าเขา้ไป ความซ ้ าเขา้
ไป ไม่มีตรงซ ้ าเขา้ไป เพราะว่าความมกัง่าย ความอยากไดผ้ลไวไว น่ีเป็นตณัหา พอตณัหาตวัน้ี
เกดิขึ้นมนักเ็บ่ียงเบนประเด็น เบ่ียงเบนไปว่าเป็นผล พอเบ่ียงไปว่าเป็นผลน่ีท าใหก้ารประพฤติ
ปฏิบติันั้นลม้ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบตัิขึ้นไปควรจะเป็นการงาน ควรจะไดม้รรคไดผ้ลขึ้นมาในหวัใจ
ดวงนั้น หวัใจดวงนั้นควรจะไดป้ระโยชน์ขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบติัน้ี 

กป็ระพฤติปฏิบติัขึ้นมาใชแ้รงงานมหาศาลเลย ทุ่มทั้งชีวิตนะ ชีวิตน้ีทั้งชีวิตยกให ้ มี
อุปสรรคขนาดไหน สละไดท้ั้งชีวิตน้ี แต่วิปัสสนาไปแลว้ท าไมเอาความอยากไดใ้นการสุกเอาเผา
กนิ ความมกัง่าย ความอยากไดก้อ่น ความซ้ือกอ่นขายไง แลว้วิปัสสนาไป วิปัสสนาความอยากท า
ใหเ้บ่ียงเบนประเด็นออกมา ออกว่าอนันั้นเป็นผล อนันั้นเป็นผลกย็ดึผลนั้น ยดึผลท่ีผิด 

ขนัธ์ ๕ ระหว่างกายกบัใจกย็งัเช่ือไม่ได ้แลว้ตณัหาความทะยานอยากท่ีอยากใหเ้ป็นไปนั้น 
มนัเป็นอะไร? มนัเป็นท่ีเราสร้างขึ้นมาอีกเป้าหมายหน่ึง พอสร้างขึ้นมาเป้าหมายอีกเป้าหมายหน่ึง 
ใจมนักอ็อกไปอยูต่รงนั้นไง 

สร้างเป้าลวง พลงังานท่ีเราสร้างขึ้นมา มรรคอริยสัจจงัเราสร้างขึ้นมา ควรจะสมุจเฉท
ปหานกเิลส กลบัสร้างเป้าลวง สร้างตณัหาความทะยานอยาก น่ีเวลาเราประพฤติปฏิบตัิไม่ใช่ว่าเรา
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ประพฤติปฏิบตัิไปแลว้มนัจะเป็นธรรม ถึงว่าวิปัสสนาแลว้มนัถึงไม่เป็นผล เพราะมีผลเกดิขึ้นมา
ไม่ได้ เพราะไม่เป็นปัจจุบนั ความปัจจุบนัไม่มีหน่ึง สอง ยงัสร้างความหลอกลวงขึ้นมาใหก้บัใจ
ขึ้นมากบัใจ 

พอสร้างความหลอกลวงขึ้นมากบัใจขึ้นมาแลว้ เป้าหมายหน่ึงกว็่าอนัน้ีเป็นผล แลว้ยงั
กเิลสมนัยงัหลอกลวงไม่พอนะ ยงัว่า ๑ ๒ ๓ กา้วขึ้นไปเป็นขั้นๆ ขึ้นไปนะ ดว้ยการกา้วเดินไป 
การกา้วเดินไปของใจท่ีขอบกระดง้ท่ีไม่ไดส้มุจเฉทปหานใหเ้ป็นปัจจุบนัธรรมเลยแมแ้ต่นอ้ย แลว้
กก็า้วเดินเป็นชั้นๆ ขึ้นไป น่ีตณัหาความทะยานอยาก 

ความสุกเอาเผากนิ ความสุกเอาเผากนิมนัถึงว่ามนัไม่เป็นสมุจเฉทปหาน มดตวันั้นไม่
สามารถปล่อยขอบกระดง้ออกมาได ้มนัเป็นความซอ้นของมนัไป มนัละเอียด เงา เงาซ้อนๆ เป็น
ชั้นๆ เขา้ไป เงาของใจ เห็นไหม เงาของใจ แลว้ใจดวงนั้น น่ีมนัถึงไม่มีปัจจุบนัธรรมเขา้มา
ระหว่างการปล่อยวาง ปล่อยอยา่งไร 

ขณะของจิตท่ีปล่อยวางออกมาตอ้งมี จิตปล่อยวางออกมาเป็นชั้นเป็นตอน ขณะท่ีมนั
เป็นไป น่ีไง คือว่า อ่ิม อ่ิมอยา่งไร ความอ่ิมในอาหารนั้น อ่ิมเป็นอาหารใช่ไหม แต่ในเม่ือเราไม่มี
จะกนิเลย เรากพ็ยายามสร้างภาพว่าเราอ่ิม เราอ่ิม อ่ิมขึ้นมา น่ีเงาของใจมนักห็ลอกใจขึ้นมา แลว้ก ็
สร้างภาพขึ้นมา สร้างภาพขึ้นมาเพราะอาการของใจ ใจน้ีเวลาตกอยูใ่นนรก ไฟนรกเผาไหมข้นาด
ไหนมนักไ็ม่เคยตาย ความอ่ิมหรือความหิวของใจกเ็หมือนกนั เราสร้างจินตนาการขึ้นมาแลว้มนั
เป็นไปไดห้มด  

อ่ิมทิพย ์เห็นไหม เป็นพวกเทวดาเขาน่ะอยูใ่นสวรรค ์เขาอ่ิมดว้ยวิญญาณาหาร เขาอ่ิมทิพย์
เพราะใจไม่เคยตาย ความจินตนาการว่าอ่ิม ค าว่า “อ่ิมพอ” น่ีเป้าลวงลวงใหใ้จ ลวงไม่ลวงพอนะ 
ยงัว่าผลเป็นอยา่งนั้นแลว้มีความพอใจในผลของตวั ว่าตวัเองมีผลของใจอยูแ่ลว้ น่ีมนัถึงไม่ไดผ้ล
ขึ้นมา ถึงไม่ไดป้ล่อยส่ิงใดออกมาเลย น่ีการประพฤติปฏิบติัในวงในของใจ ระหว่างใจ ระหว่าง
ขนัธ์ มนัไม่ปล่อยขนัธ์จากขา้งนอกเขา้มานะ ขนัธ์นอกน่ี กระดง้น้ีไม่ไดป้ล่อยเขา้มา  

กระดง้คือขนัธ์ ๕ ท่ีว่าครอบใจอยูน้ี่ มดตวัน้ีไม่สามารถปล่อยเขา้มา แลว้จะไปวิปัสสนา
ขนัธ์ในขนัธ์ไดอ้ยา่งไร ขนัธ์ในไง ขนัธ์ในกท่ี็ว่าเป็นขนัธ์ใน เป็นอสุภะอสุภงั ความเป็นอสุภะ
อสุภงัในหวัใจนั้น อสุภะอสุภงัว่าพิจารณาอสุภะแลว้ ปล่อยอสุภะเขา้ไปเป็นชั้นๆๆ เขา้ไป ใจน่ีมนั
กา้วเดิน กา้วล่วงไป กา้วล่วงไปจากส่ิงท่ีว่าเป็นไปโดยสัจจะ โดยสัจจะใจน้ีมนัจะปล่อยจากขา้ง
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นอกเขา้มา ปล่อยจากขา้งนอกเขา้มามนัถึงจะเห็นจากภายในใช่ไหม อยา่งบา้นทาสีไว ้ ถา้สีนั้นก ็
ติดอยูม่นักเ็ป็นสีนั้น ถา้ลอกสีออกถึงจะเห็นเน้ือในว่าขา้งในนั้นเป็นอยา่งไร  

น่ีกเ็หมือนกนั อาการของใจ ขอบของกระดง้น้ีไม่ไดส้มุจเฉทปหานเขา้มาแมแ้ต่ขั้นตอน
เดียว เอาแต่ความมกัง่าย ความมกัง่ายแต่ ๑ แลว้ความมกัง่าย ๒ กเ็กดิขึ้น ความมกัง่าย ๓ กเ็กดิขึ้น 
ความมกัง่าย ๔ กเ็กดิขึ้น เอาความมกัง่ายน้ีมาเป็นเคร่ืองด าเนินไง เราประพฤติปฏิบตัิมาเพื่อหวงั
ผล หวงัผลความเป็นจริงใหส้ลดักเิลสออกไปจากใจ ส ารอก คายกเิลสออกจากใจ  

ถา้กเิลสน้ีไดส้ ารอก คายออกไปจากใจ ใจนั้นจะเป็นอิสระเป็นเสรีขึ้นมา แลว้อาการของใจ
นั้นส่ือความหมายได ้จะส่ือว่าละขนัธ์ ๕ น่ีละอยา่งไร มดน่ีท้ิงขนัธ์ ๕ ออกมาท้ิงอยา่งไร มดจะท้ิง
ขนัธ์ ๕ ไดเ้พราะว่าขนัธ์ ๕ น้ี มดอยูก่บักระดง้มนักห็มุนไป แต่ขนัธ์ ๕ น้ีมนัอยูท่ี่ใจใช่ไหม อยูท่ี่
ใจ เพราะใจน่ีจบัขนัธ์ ๕ พอปล่อยขนัธ์ ๕ เขา้มา ปล่อย ความปล่อยขนัธ์ ๕ เขา้มามนักเ็ป็นอิสระ
เขา้มา อิสระเขา้มาแลว้ตวัท่ีอิสระน้ีมีกเิลสไหม 

มนัมีกเิลสอยูท่ี่ใจ ใจปล่อยขนัธ์ ๕ ปล่อยไปบ่อยๆ พอปล่อยขนัธ์ ๕ ออกไป ปล่อยขนัธ์ ๕ 
ออกไป ปล่อยขนัธ์ ๕ น่ีสละกระดง้ออกไป สละกระดง้ออกไป...ซ ้ า การไม่มกัง่าย การไม่สุกเอา
เผากนิ ตอ้งอยูต่รงนั้น จ้ีลงไปตรงนั้น ความคราดความไถตอ้งไถลงไปตรงนั้น ความไถไปตรงนั้น
ตอ้งใชพ้ลงังานอยา่งมาก พลงัอยา่งมากเพราะอะไร เพราะว่ามนัมีเจริญขึ้นแลว้เส่ือมลง พลงังานท่ี
ใชไ้ปแลว้มนัจะไม่พอ มนัจะไม่พอน่ีมนัจะถอยกลบัมา 

วิปัสสนากเ็หมือนกนั ถา้ปัญญาน้ีพอ พลงังานน้ีพอ มนัจะปล่อยออก ปล่อยน้ีคือความว่าง 
ความว่างอนัน้ีมนัยงัตอ้งซ ้ า ซ ้ าลงไปตรงกระดง้นั้นเพราอะไร เพราะความว่างน้ีมนัเป็นการปล่อย
เฉยๆ แต่พญามารไม่ไดป้ล่อยตาม ปล่อยเพราะพลงังานท่ีเราวิปัสสนาเขา้ไป เราตอ้งซ ้ าเขา้ไปอีก 
ซ ้ าเขา้ไปอีก ซ ้ าเขา้ไปจนกว่าพญามารนั้นจะยอมรับความจริง จนกว่ามดตวันั้นจะเขา้ใจดว้ย ตอ้ง
ใหม้ดตวันั้นฉลาดขึ้นมาจะรู้ว่าอนัน้ีเป็นขอบกระดง้ชั้นหน่ึงนะ มดน้ีตอ้งปล่อยขอบกระดง้โดย
สัจจะ 

มดตวัน้ีคือใจไง ตอ้งวิปัสสนาจนใหใ้จน้ีฉลาดขึ้นมา ใหใ้จน้ีเขา้ใจตามความเป็นจริงว่าอนั
น้ีมนัเป็นส่ิงท่ีพึ่งไม่ได ้ กระดง้น้ี ขนัธ์น้ี มนัเป็นส่ิงท่ีเกดิเป็นมนุษยแ์ลว้มนัมีโดยธรรมชาติ 
ธรรมชาติน้ีเราส่ือโดยอาหารท่ีเรากนิขึ้นมามนัมีประโยชน์มนักมี็โทษ ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นการส่ือกนั 
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เป็นส่ิงท่ีใชท่ี้ใจท่ีกา้วเดินตามขนัธ์ ๕ น้ีเป็นส่ิงท่ีเขา้ใจตามโลกเขา ตามสัจจะท่ีมีอยู ่ แต่ส่ิงน้ีเป็น
แค่ปัจจยัเคร่ืองอาศยั ถา้ปัจจยัเคร่ืองอาศยัตอ้งสละท้ิง 

ทุกๆ คนไม่กลา้สละส่ิงน้ีออกเพราะว่ากลวัสละแลว้ไม่มีท่ีอยูท่ี่อาศยั เห็นไหม ทุกคนไม่
กลา้ท าลายดวงใจของตวัเอง เพราะว่าดวงใจน้ีมีคุณค่ามาก คิดว่าดวงใจน้ีมีคุณค่าแลว้จะถนอม
ดวงใจไว ้ สละส่ิงขา้งนอกออกมาแลว้มาอยูท่ี่ดวงใจนั้น คิดว่าดวงใจนั้นเป็นผล แต่ดวงใจนั้นคือ
พญามาร มนัสละขอบกระดง้เขา้มาแลว้ตอ้งมาสละท่ีใจน้ี ถึงตอ้งมีการวิปัสสนาซ ้ าๆ ซากๆ 
จนกว่าใจน้ีมนัจะเขา้ใจตามความเป็นจริง 

ใจดวงนั้นคือมดตวันั้นตอ้งฉลาดขึ้นมา ตอ้งเขา้ใจสัจจะความเป็นจริงว่าส่ิงนั้นเป็นเคร่ือง
อาศยั เคร่ืองอาศยัอาศยัชัว่คราว อาศยัเพราะเรามีร่างกาย มีขนัธ์ ๕ มีจิต มีธาตุ ๔ อยู่ กอ็าศยัเป็น
ชัว่คราว แต่จริงๆ แลว้ธรรมสามารถปล่อยวางได้ มนัมหศัจรรยต์รงน้ีไง 

ธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้น้ีมหศัจรรย ์ มหศัจรรยต์รงท่ีว่า สละท้ิง สละ
ขาดออกไปแลว้ยิง่เพิ่มมากขึ้น เหมือนกบัการอุทิศส่วนกุศล ยิง่อุทิศส่วนกุศล ยิง่แผ่ส่วนกศุล
ออกไปมนัจะกวา้งขวางออกไปตลอดเวลา การสละออก การใหท้ าไมมนัเพิ่มมากขึ้น? เพราะมนั
เป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมน้ีทบเท่าทวีคูณ 

ความฉลาดของใจกเ็หมือนกนั ความฉลาดของใจมนัจะปล่อยใหใ้จนั้นสละท้ิง น่ีมดตวันั้น
ฉลาดขึ้นมา เขา้ใจขึ้นมา ซ ้ า ซ ้ า ตอ้งซ ้ า ไม่ซ ้ ามนัจะฉลาดขึ้นมาไดอ้ยา่งไร เราจะเอามนัสมองยดั
เขา้ไปในหวัของมดนั้นหรือ มดนั้นมนัเป็นส่ิงแค่อุปมาอุปมยัเท่านั้น 

ใจน้ีกเ็หมือนกนั เราตอ้งเอาธรรมน้ีเขา้ไปป้อนบ่อยๆ เห็นไหม ปัญญาธรรม สมถธรรมคือ
ความเขา้ใจ คือความสงบเขา้มานั้นคอืสมถธรรม เรากส็ร้างขึ้นมาจนจิตนั้นสงบควรแกก่ารงาน เรา
ยกขึ้นวิปัสสนาแลว้ ความวิปัสสนานั้นกต็อ้งซ ้ า ซ ้ าน้ีคือการยดัเอาสมองเขา้ไปใหก้บัใจดวงนั้น 
เอาสมองคอืเอาความฉลาด เอาปัญญาเขา้ไปใหก้บัใจดวงนั้น จนใจดวงนั้นไดรั้บการวิปัสสนาซ ้ า
แลว้ซ ้ าเล่า ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ดว้ยความไม่สุกเอาเผากนิ 

สุกเอาเผากนิสร้างผลขึ้นมา สร้างเหตุขึ้นมา สร้างตณัหาความทะยานอยากขึ้นมาใหห้ลง
ประเด็นว่าส่ิงนั้นเป็น เพราะส่ิงท่ีเป็นนามธรรม มนัดน้เดา มนัคาดการณ์ไดท้ั้งนั้น แต่สัจจะความ
เป็นจริง ถา้มีสัจจะความเป็นจริงพอแลว้มนัจะปล่อย ค าว่า “ปล่อยขาด” ไม่ใช่ปล่อยอยา่งท่ีปล่อย
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เขา้มา ปล่อยเขา้มาน้ีปล่อยชัว่คราวเขา้มา แต่มนัยงัมีความโง่อยู ่ มีอุปาทานอยู่ ปล่อยเด๋ียวมนักย็ดึ
อีก 

แต่การวิปัสสนาซ ้ า ซ ้ า ซ ้ า ซ ้ าคอืการเขา้ไป แลว้จะปล่อย ปล่อย ถา้ซ ้ าขนาดไหน ปัญญา 
พลงังานพอ คือสมถะพอ การใชพ้ลงังานเขา้ไปแลว้ตอ้งกลบัมาท าความสงบ การกลบัมาท าความ
สงบขึ้นมา เพิ่มพลงังานขึ้นมา สัมมาสมาธิเพือ่หนุนใหม้รรคเคล่ือนไป ความด าริชอบคือปัญญาท่ี
หมุนไป ถา้สมาธิไม่พอ ความหมุนออกไปนั้นมนัหมุนเขา้ไปไม่เตม็ท่ี 

หมุนไม่เตม็ท่ีมนักป็ล่อย ปล่อยดว้ยความปล่อยแบบไม่เด็ดขาด มนัปล่อยแบบการเหน่ียว
ร้ัง ปล่อยแบบส่ิงท่ีมนัยงัมีส่ิงเกาะเก ีย่วอยูก่บัใจ เห็นไหม มดกบักระดง้เกาะเก ีย่วกนัอยู ่ใจกบัขนัธ์ 
๕ เกาะเก ีย่วกนัอยู ่ตอ้งวิปัสสนาซ ้ าเขา้ไป หมุนเวียนไป หมุนเวียนไป อนัน้ีคือการใหปั้ญญา 

การเบิกตาของใจ ใหต้าของใจเห็นตามสัจจะความเป็นจริงนั้น จนซ ้ าเขา้ไป จนถึงกบัจุด
ของความเสมอภาค ความเสมอภาค ความเป็นภราดรภาพ ความเสมอกนัระหว่างกเิลสกบัธรรมทุก
อยา่งรวมกนัเสมอกนัแลว้ปล่อยออกขาดเป็นปัจจุบนัธรรม มนัจะเห็นเด๋ียวนั้นว่าขนัธ์เป็นขนัธ์  

ขนัธ์คือกระดง้เป็นกระดง้ มดเป็นมด ไม่เก ีย่วกนั กระดง้กบัมดไดแ้ยกออกจากกนัแลว้ 
ความรู้สึกผูกมดักนัระหว่างกระดง้กบัมดตวันั้นแยกออก คือทุกขแ์ยกออกไป กระดง้เป็นกระดง้ 
มดเป็นมด ส่ิงท่ียดึมัน่ถือมัน่หลุดออก ตอ้งเป็นปัจจุบนัธรรมขณะของจิตจะเห็นตามความเป็นจริง
ว่าส่ิงนั้นแยกออกไป น่ีถา้ขณะจิตตรงน้ีมี ความเขา้ใจน้ีมีอนัน้ีคอืสมุจเฉทปหาน คือเป็นความจริง
ของระหว่างมดกบักระดง้ปล่อยขอบออกชั้นหน่ึง แต่ขอบของกระดง้มนักมี็เป็นหลายชั้นเขา้ไป น่ี
จิตจะปล่อยเขา้มาตามความเป็นจริงดว้ยความไม่สุกเอาเผากนิ 

ความสุกเอาเผากนินั้นมนัเป็นการท าใหก้ารประพฤติปฏิบตัิของเราไม่สมกบัผูป้ฏิบตัิธรรม
ไม่สมควรแกธ่รรม เป็นการปฏิบติัธรรมแลว้คาดหมายเดาธรรม ดน้เดาธรรมเขา้ไปเป็นขั้นเป็น
ตอนเขา้ไป ความปฏิบติัธรรมแลว้คาดแลว้หมายมนักมี็ผลในการคาดการหมาย เพราะใจนั้นมนั
พฒันาขึ้นมาจากการปกติท่ีไม่เคยรู้ส่ิงใดๆ ในโลกน้ี รู้ส่ิงใดๆ ในวงของธรรม เพราะเราเขา้มา
ประพฤติปฏิบตัิ จิตมนัสงบขึ้นมาแลว้มนัจะรู้ความเวิ้งวา้งของใจนั้น จะคาดหมายตามเขา้ไป 
คาดหมายตามเขา้ไป 
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แต่ปัจจุบนัธรรมท่ีเขา้มาปฏิบติัเขา้มาดว้ยใจอนัน้ี มนัจะปล่อยเขา้มาตามความเป็นจริงแลว้
เป็นปัจจุบนัธรรมแลว้จบกระบวนการ รู้จบกระบวนการ แต่การคาดการหมายนั้นรู้ไม่จบ
กระบวนการ รู้คร่ึงหน่ึงของกระบวนการนั้น กระบวนการของอริยสัจไง ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค 
นิโรธคือความดบัทุกข ์ ถา้นิโรธดบั ดบัดว้ยมรรค ดบัอยา่งไร ถา้นิโรธขึ้นมาปล่อยวางตามความ
เป็นจริง ขณะของจิตมนัจะรู้เขา้ตามอริยสัจ 

อริยสัจ ทุกข ์ ส่ิงท่ีหลุดออกไป ความยดึมัน่ถือมัน่ สมุทยั ความหลง ความไม่เขา้ใจ คือ
ความโง่ ความจินตนาการท่ีว่าเป้าหมายหลอก เป้าหมายลวง น่ีสมุทยัทั้งหมดเลย มนัหลุดออกไป 
สมุทยัหลุดออกไปทั้งหมด เกดิความดบัคือนิโรธ ดบัหมดดว้ยมรรคอริยสัจจงั น่ีจะเห็นตามความ
เป็นจริงอนันั้น 

ถึงว่า ขนัธ์เป็นขนัธ์ กระดง้เป็นกระดง้ มดเป็นมด สมุทยัหลุดออกไปเป็นสมุทยั ความทุกข์
มนัหลุดออกไป น่ีขณะของจิตจะเขา้ใจตามความเป็นจริง อนัน้ีเป็นปัจจุบนัธรรม ปัจจุบนัธรรมอนั
น้ีเกดิขึ้น พอปัจจุบนัน้ีเกดิขึ้น น้ีคือธรรม น้ีคือเขา้ถึงสัจจะความจริง น้ีคือความท่ีว่าการประพฤติ
ปฏิบตัิธรรมสมควรแกธ่รรม 

ความสมควรแกธ่รรมยน่เขา้ไป มนัจะยน่เขา้ไปเร่ือย ยน่เขา้ไปเร่ือย ขอบของกระด้งจะมี
มากขึ้น ตอ้งหากระดง้ใหม่ หากระดง้เขา้ไปเร่ือยๆ จนเขา้ไปถึงตอของจิต ตอของจิตนั้นกเ็ป็นส่วน
ละเอียดอ่อนเขา้ไปๆ เป็นชั้นๆ เขา้ไป แต่ไม่มีการสุกเอาเผากนิแตล่ะขั้นตอน สุกเอาเผากนิมนัก ็
เป็นการตั้งกระบวนการนั้นไม่จบ ไม่เคยจบแมแ้ต่กระบวนการเดียว มีแบงกก์มี็แบงกป์ลอม มี
แบงกแ์ท ้มีเงินแทข้ึ้นมา ถึงจะใชห้น้ีไดต้ามกฎหมาย ใชห้น้ีไดต้ามกฎหมายกส็ละออกเป็นชั้นเป็น
ตอนเขา้ไป 

แต่มีของเทียมขึ้นมา ธรรมเทียม ธรรมะท่ีเราตั้งขึ้นมาเทียม กระบวนการนั้นมนัเป็นไป
ไม่ได้ พอกระบวนการเป็นไปไม่ได ้ มนักว็ิปัสสนาเขา้ไปเป็นขั้นเป็นตอนเขา้ไปเหมือนกนั 
ขั้นตอนดว้ยกระบวนการท่ีไม่เคยส าเร็จแมแ้ต่กระบวนการเดียว ผลนั้นถึงไม่มี บริษทันั้น
ลม้ละลาย ผูท่ี้ปฏิบติันั้นไดแ้ต่สักแต่ว่าท า สักแต่ว่าประพฤติปฏิบติัขึ้นมา แต่ธรรมท่ีจะมาช าระใน
หวัใจของตวัเองไม่เป็นสัจจะความจริง ความสุข ความอ่ิม ความเสมอภาคท่ีว่าอ่ิมแท้ๆ  ถึงไม่เคย
สัมผสัความอ่ิมนั้น ความไม่สัมผสัความอ่ิมนั้น ถึงส่ือความอ่ิมนั้นออกมาไม่ได ้ ไม่สามารถส่ือ
ความอ่ิม 



ขอบกระดง้ ๑๘ 

©2012 www.sa-ngob.com 

อ่ิม ค  าว่า “อ่ิม” อ่ิมน้ีเป็นสมมุติ เวลาพูดค าว่าอ่ิมกนัน่ี ค  าว่าอ่ิมเป็นสมมุติ แตเ่รากใ็ช ้พอมี
ค าว่า “คนหน่ึง” ผูป้ฏิบติัธรรมขึ้นมา แลว้ส่ือค าว่าอ่ิมขึ้นมา เรากจ็ะคิดวา่ส่ิงนั้นเป็นความจริงหรือ 
เขาอ่ิมดว้ยความสุขเอาเผากนิ เห็นไหม อะไรกไ็ม่รู้ยดัเขา้ไปในทอ้งขึ้นมาจะเป็นอาหารหรือไม่
เป็นอาหาร กไ็ม่รู้ ยดัเขา้ไปว่าเป็นความอ่ิม แลว้มนัอ่ิมจริงไหม นัน่น่ะมนัเป็นสมมุติ ความท่ีเป็น
สมมุติ สมมุติจินตนาการอยา่งไรกไ็ด ้

แต่ถา้ส้ินกระบวนการแลว้น่ี ความอ่ิมของส้ินกระบวนการ อ่ิมนั้นเป็นผล...วางไว ้ เหตุล่ะ 
เหตุ ผลไง เหตุขึ้นมา ผลนั้นวางไว ้แลว้สาวไปหาเหตุสิ ถา้ไม่จบกระบวนการจะสาวไปหาเหตุได้
อยา่งไร 

คนจบกระบวนการนั้น คนสร้างคนขึ้นมา บุคคลท่ีสร้างฐานะขึ้นมาจากผูง่้อยเปล้ียเสียขา
จนเป็นผูท่ี้เขม้แขง็ขึ้นมา ท าไมจะบอกไม่ไดว้่าเราเร่ิมตน้ออกก  าลงักายอยา่งไร เราเร่ิมตน้ฟ้ืน
ร่างกายเราอยา่งไร จากง่อยเปล้ียเสียขาถึงกลบัมาเป็นบุคคลปกติขึ้นมาได ้ มนัพูดไดท้ั้งนั้นแหละ 
ถา้เรากระบวนการท่ีเราสร้างขึ้นมาเอง กระบวนการท่ีบุคคลผูน้ั้นเป็นผูท่ี้รู้ขึ้นมาเอง ใจท่ีมนัง่อย
เปล้ียเสียขาไง ใจท่ีมนัง่อยเปล้ียเสียขาท่ีหมุนไปตามกระดง้นั้น น่ีง่อยเปล้ียเสียขาแลว้มนักห็มุนอยู่
อยา่งนั้น แลว้มนัจะว่ามนัพฒันาขึ้นมา มนัจะพฒันาขึ้นมาไดอ้ยา่งไร 

เปรียบเหมือนความอ่ิมเหมือนกนัเลย ค าว่าอ่ิมๆๆ อ่ิมของเขาเป็นอ่ิมของเขา อ่ิมของผูท่ี้
ปฏิบติัธรรมสมควรแกธ่รรม อนัน้ีเป็นอ่ิมอีกอ่ิมหน่ึง คนละอ่ิม อ่ิมตามสมมุติ อ่ิมตามสัจจะตาม
ความเป็นจริง น่ีวิปัสสนาขึ้นมา มนัถึงตอ้งวิปัสสนาขึ้นมาเป็นชั้นเป็นตอนขึ้นไปเป็นชั้นเป็นตอน
ขึ้นไปนะ ถึงจะเป็นท่ีส้ินสุดแห่งธรรมไง เอโก ธมัโม ถึงจุดของธรรมนั้น ธรรมนั้นยงัแปรสภาพ
อยู ่ถา้ยงัไม่หยดุอยูต่รงนั้น ยงัเป็นไป เวียนว่ายตายเกดิในวฏัฏะท่ีว่าวฏัวน ขอบของกระดง้ท่ีหมุน
ไปใน ๓ โลกธาตุน้ี เวียนไปไม่มีท่ีส้ินสุด ประพฤติปฏิบติัธรรมขึ้นมา ภพชาติสั้นเขา้มา สั้นเขา้มา
อยา่งน้ี ภพชาติจะสั้นเขา้มาโดยสัจจะความเป็นจริง 

ถา้เราประพฤติปฏิบตัิไม่สามารถจบกระบวนการแลว้เราเขา้ใจเอง คิดดูสิว่าคนเรา
ประพฤติปฏิบตัิธรรมว่าแลว้จะหลงใหลขนาดไหน เราประพฤติปฏิบตัิธรรม เราประพฤติปฏิบตัิ
ธรรมแต่เร่ิมตน้นะ เราประพฤติปฏิบติัธรรมเพื่ออะไร? เพื่อช าระสะสาง เพื่อจะใหเ้ป็นคนหูตา
สว่าง เพื่อจะเขา้ถึงธรรม เพื่อถึงสัจจะความจริงนั้น แลว้ประพฤติปฏิบติัธรรมไป  
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ยงัเป็นผูท่ี้ว่า งมงายมวัเมาอยูก่บัสัจจะ มวัเมากบัส่ิงท่ีกเิลสสร้างขึ้นมา มวัเมานะ ส่ิงนั้น
กเิลสสร้างขึ้นมาหลอกใจอีกชั้นหน่ึง เราเป็นผูท่ี้ปฏิบติั แลว้กเิลสกย็งัสร้างว่าใหส่ิ้งท่ีปฏิบติันั้น
เป็นผล เป็นผล เป็นผลท่ีว่าไดส้มควรแกธ่รรมแลว้ แต่มนัเป็นจริงไหม? มนักง็มงายไป งมงายไป 

ชีวิตนั้นกบัชีวิตท่ีว่าคนท่ียงัไม่ประพฤติปฏิบตัิ ยงัอยูเ่ร่ิมตน้ท่ีว่าชีวิตน้ีเวียนในวฏัวน น่ีเอา
มาเทียบกนัดู เราตอ้งเทียบใหเ้ห็นว่าคนท่ีประพฤติปฏิบตัิเหมือนกบัคนท่ีร่างกายปกต ิ หรือกา้ว
เดินไป ถึงจะเล่นกฬีาไม่เป็น ร่างกายแขง็แรงอยู่ เล่นกฬีาไม่เป็น ฝึกฝนมนักเ็ล่นได ้เพราะร่างกาย
ปกติ 

แต่คนท่ีหลงใหลไปน่ีจะเอามาฝึกฝนไดอ้ยา่งไรในเม่ือเขาหลงใหลไปแลว้ ใจเราเป็นอยา่ง
นั้นไหม ใจของเราประพฤติปฏิบติัแลว้ ใจของเราจะใหง้มงายไปอยา่งนั้นไหม ถา้ไม่ใหง้มงาย
อยา่งนั้นตอ้งตั้งสติสัมปชญัญะขึ้นมา แลว้ไม่สุกเอาเผากนิ ไม่ยอมสุกเอาเผากนิลดัขึ้นลดัตอนขึ้น
ไปแลว้สร้างเป้าหลอกเป้าลวงขึ้นมาในหวัใจของเรานะ เราสร้างเป้าขึ้นมาเอง 

เป้าหมายของอริยสัจ เห็นไหม ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ตอ้งใหรู้้ตามความเป็นจริง ในกาย 
เวทนา จิต ธรรม ไม่ใช่ในเป้าหมายท่ีตวัเองคาดหมายขึ้นมา ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรมท่ี
เห็นหลุดช าระออกไปจากใจ ใจ เหน็ไหม ใจท่ีฉลาดขึ้นมา จากมดตวันั้นท่ีฉลาดขึ้นมา ฉลาด
ขึ้นมา น่ีปัญญาจะเกดิขึ้นไดไ้ง ปัญญาจะเกดิขึ้นได้ 

สุตมยปัญญาคือการใคร่ครวญการศึกษาเล่าเรียนมา การฟังธรรมน่ีกเ็ป็นสุตมยปัญญา จิน
ตมยปัญญา เราภาวนาขึ้นไปจินตมยปัญญาจะเกดิขึ้น เราพยายามท าขึ้นไป ภาวนามยปัญญามนัเกดิ
ขึ้นมาดว้ยปัจจุบนันั้น ถา้ภาวนามยปัญญาหมุนเคล่ือนไปๆ ภาวนามยปัญญานั้นมนักไ็ม่เป็น
ปัจจุบนัธรรม แต่ภาวนามยปัญญานั้นกมี็พลงังานเพราะว่าเราสร้างขึ้นมา น่ีมนัปล่อยไดอ้ยา่งนั้น 
แต่ปล่อยไม่ขาด กระบวนการนั้นไม่จบ น่ีปัญญาท่ีเราสร้างขึ้นมา ปัญญาท่ีเราสร้างขึ้นมา สร้างให้
ใจนั้นฉลาดขึ้นมาๆ ฉลาดขึ้นมาเพื่อช าระและยกตนขึ้นมา 

ตนท่ีว่าอยูสู่งอยูต่  ่า น่ีใจเรายกขึ้นมา ยกขึ้นมาเร่ือยๆ ใจเรายกขึ้นมา ยกขึ้นมา ยกขึ้นมา ภพ
ภูมิของใจ ความเจริญของใจ ใจน้ีอยูใ่นร่างกายใดล่ะ กใ็จดวงนั้นประเสริฐขึ้นมา ประเสริฐขึ้นมา 
ถึงว่าผูใ้ดเฉยๆ ผูใ้ด เพราะส่ิงน้ีเสมอกนั การท่ีมีกายกบัใจน้ีเสมอกนั ความเสมอกนัเกดิมาเป็น
มนุษย ์มนัประเสริฐ ประเสริฐตรงน้ี 
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มนุษยท่ี์ว่ามนุษยป์ระเสริฐ มนุษยป์ระเสริฐ มนุษยป์ระเสริฐเพราะเกดิเป็นมนุษยน้ี์หน่ึง 
เพราะมีบุญกุศลสร้างใหเ้กดิเป็นมนุษยห์น่ึง หมุนวนในวฏัวนน้ีกเ็ป็นมนุษยข์ึ้นมา เป็นผูมี้อิสรเสรี
ขึ้นมาหน่ึง แลว้ใจท่ีพฒันาขึ้นมา ใจท่ีพฒันาขึ้นมาในร่างของมนุษย ์ มนุษยน์ั้นประเสริฐขึ้นมาอีก
ชั้นหน่ึง เห็นไหม มนุษยท่ี์ประเสริฐ ศาสนาท่ีประเสริฐ ใจท่ีประเสริฐ ประเสริฐเพราะว่าความมี
สติ ความใคร่ครวญของตน ไม่ใช่ว่ากา้วเดินไปดว้ยการกา้วเดินไปโดยพรวดพราดกา้วเดินไป 

การกา้วเดินไปดว้ยการพรวดพราดของหวัใจ ความมกัง่าย ความมกัง่ายถึงเป็นผลร้ายกบั
การประพฤติปฏิบตัิพอสมควร จะว่าไม่สมควรว่าเป็นผลร้ายการประพฤติปฏิบตัิมากกไ็ด ้ ถา้เรา
กา้วดว้ยการพรวดพราดขึ้นไป ดว้ยความอยากไดผ้ลไวไว ธรรมดาของการวิปัสสนาขึ้นไป จิต
พฒันาขึ้นมามนักเ็ส่ือม มนักเ็ส่ือม 

สัจจะมนัมี ๒ ชั้น ชั้นหน่ึงมนัมีอยูต่ามความเป็นจริงท่ีมนัเกดิขึ้นตั้งอยูแ่ละดบัไป แต่เราไม่
เคยสนใจ เราปล่อยใหชี้วิตน้ีล่วงไปวนัหน่ึงๆ เราไม่ไดส้งสารตวัเราเอง ถา้เราว่าเราสงสารตวัเรา
เอง เราตอ้งหาทางออกแลว้ ไม่อยา่งนั้นมนัยงัวนอยูใ่นวฏัฏะ วฏัฏะน้ีหมุนเคล่ือนไป  ๆ เรากห็มุน
ไปตามวฏัฏะนั้น น่ีชีวิตน้ีหมุนไปตามนั้น 

แลว้พอมาประพฤติปฏิบตัิ มนัหมุนอีกชั้นหน่ึง ชั้นท่ีจะหมุนออกไง หมุนไปซ้ายกบัหมุน
ไปขวา หมุนไปซ้ายกบัหมุนไปในวฏัวน หมุนไปขวา หมุนเขา้ธรรม หมุนเขา้ธรรม เขา้หาธรรม
นึกว่าจะเป็นของสะดวกสบาย หมุนเขา้ธรรมคิดว่าเขา้ธรรมแลว้ธรรมจะเกดิขึ้นโดยอตัโนมติั มนั
เป็นไปไม่ได ้หมุนเขา้ธรรมน้ีคือนกัรบ คนท่ีจะรบกบักเิลส คนท่ีจะชนะกเิลส จะเอาความมกัง่าย
มาจากไหน เห็นไหม มนัถึงตอ้งตั้งสติสัมปชญัญะแลว้เตือนตนอยูต่ลอดเวลา แลว้กา้วเดินไปดว้ย
ความวิริยอุตสาหะ น้ีคือมรรค 

มรรค มรรคคือการงานชอบ การงานนั้นชอบ การงานนั้นชอบน่ีมนัเป็นผลหลายชั้นนะ 
การงานนั้นชอบ งานอะไร? งานของใจ งานของสมถะ งานของสมถะคือเปล่ียนใจจากโลกยีะ
เป็นโลกุตตระ งานของสมถะเพื่อหาเคร่ืองมือคือสมัมาสมาธิขึ้นมา หนุนขึ้นมาใหปั้ญญาน้ีเป็น
ภาวนามยปัญญา ถา้ไม่มีสัมมาสมาธิหนุนขึ้นมาใหภ้าวนามยปัญญา มนัเป็นโลกยีปัญญา โลกยี
ปัญญา เห็นไหม จินตนาการไป จินตมยปัญญาหมุนขึ้น หมุนไป หมุนไป 

ถึงว่างานชอบน่ีงานอะไร งานชอบน่ีส าคญัมาก งานธรรม สมถธรรม สมถธรรมเพื่อยกใจ
ใหข้ึ้นมาเป็นภาวนามยปัญญา น่ีถา้เกดิภาวนามยปัญญา เกดิเป็นภาวนามยปัญญาเพราะอะไร 
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ความด าริชอบ งานชอบ งานนั้นปล่อย ปล่อยจากอารมณ์โลก ปล่อยจากโลกยีะ ปล่อยจากโลกยีา
รมณ์ ปล่อยจากวฏัวนจากขอบกระดง้ของวฏัฏะ เขา้มาหาขอบกระดง้ของชีวิต สัจจะในอริยสัจน้ี 
ในกาย ในจิตท่ีมีชีวิตน้ี ชีวิตน้ีหน่ึงชีวิตคือการเกดิเป็นมนุษยน้ี์ น่ีขอบของกระดง้แคบเขา้มา
จากวฏัวนนั้น หาขอบกระดง้อนัน้ีใหพ้บ 

ถา้หาขอบกระดง้อนัน้ี น่ีแยกออกขวา แยกออกวิปัสสนา แยกออกธรรม ยกขึ้นวิปัสสนา
ได ้ มนักเ็ป็นไปได ้ ความเป็นไปไดก้า้วเดินโดยความเป็นจริง กา้วเดินไป กา้วเดินไปกา้วเดิน
ออกไป น่ีงานจะละเอียดขึ้นไปๆ 

จากสมถะเป็นวิปัสสนา จากวิปัสสนาแลว้กต็อ้งเป็นวิปัสสนา วิปัสสนาจนกว่าวิปัสสนา
นั้นจะออกมาเป็นงานชอบ ถา้เป็นงานชอบมนักร็วมหมด เห็นไหม งานชอบ งานอยา่งหยาบๆ 
งานอยา่งต่อสู้ แลว้งานอยา่งท่ีส าเร็จส้ินงานนั้น น่ีการงานชอบไง งานกเ็ป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไป 
ไม่ใช่ว่าเป็นงานแลว้จะเป็นงานอนัเดียวกนัทั้งหมด เห็นไหม ความด าริชอบ ความเห็นชอบ ความ
เพียรชอบ ชอบหมดอนัน้ีคือฝ่ายมรรค น่ีเป็นฝ่ายมรรค 

เพราะตณัหาความทะยานอยากท่ีว่าสุกเอาเผากนิ น่ียงัมีฝ่ายมรรค ฝ่ายมารคือในวิปัสสนา
นั้นกมี็มารเส้ียม มารสอดเขา้มาตลอดเวลา น่ีการออกไปทางขวาแลว้ หมายถึงว่ามนัยงัตอ้งมีพญา
มารตามไป เพราะพญามารนั้นอยูท่ี่จุดของใจนั้นไง อยู่ท่ีตวัมดนั้น ตวัมดนั้นมนัมีส่วนอยูแ่ลว้ มนั
ไม่รู้เพราะพญามารน้ีอยูเ่ฉยๆ แลว้กา้วเดินไป ไต่ขอบกระดง้ไป เราว่าเราเป็นงาน เป็นงานตลอด 
น่ีมนัมีอยูใ่นตวัมนัเองโดยธรรมชาติ 

เพราะมีกเิลสมีกรรมถึงไดเ้กดิขึ้นมา กรรมน้ีมีทุกดวงใจ คนท่ีเกดิขึ้นมาทุกคนมีกเิลส
ทั้งหมด แมแ้ต่องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เกดิเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ไม่มีกเิลสท าไมนาง
พิมพามีราหุลออกมาล่ะ เห็นไหม การเกดิทุกดวงใจมีกเิลสทั้งหมด ถึงมดตวันั้นมีพญามารซ่อนตวั
อยูใ่นมดตวันั้น ในใจจิตเดิมแทท่ี้ผ่องใสท่ีสัมผสักบัขอบของกระดง้นั้น น่ีพญามารอยูใ่นนั้น การ
ประพฤติปฏิบติัมนัยาก ยากตรงน้ี ยากตรงเพราะพญามารน้ีอยูท่ี่กลางหวัใจ อยูท่ี่ส่วนท่ีลึกลบัท่ีสุด
ของการประพฤติปฏิบติันั้น ถึงไดเ้บ่ียงเบนการประพฤติปฏิบติันั้นใหไ้ขวเ้ขวออกไป 

การประพฤติปฏิบตัิถึงไขวเ้ขวออกไปแลว้ ถา้เราไม่รอบคอบ ไม่ละเอียดรอบคอบกบัการ
ประพฤติปฏิบติัของเราเอง มนัเป็นการสร้างผลขึ้นมาดว้ยการท าเหน่ือยแลว้มนัควรจะไดผ้ลตาม
ความเป็นจริง มนัเลยไดเ้ป็นตณัหาความทะยานอยากอนันั้นมา แลว้กจ็ะเส่ือมไป ส่ิงนั้น ผลอนันั้น
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เป็นผลเทียมๆ เป็นของท่ีเทียมๆ ของท่ีเทียมๆ แลว้ตอ้งแปรสภาพแน่นอน ส่ิงท่ีเป็นธรรมน้ี สพฺเพ 
ธมฺมา ยงัเป็น อนตฺตา เลย 

เวน้ไวแ้ต่อกุปปธรรม อกุปปธรรมคือสมุจเฉทปหานตามสัจจะความเป็นจริงเป็นอกปุป
ธรรมแลว้ไม่มีการแปรสภาพอีก เจริญขึ้นอยา่งเดียว จะตอ้งเจริญขึ้นไป ภพชาติสั้นเขา้แลว้ แลว้
เจริญขึ้นไปขา้งหนา้ กบัส่ิงท่ีปลอมแปลง สร้างภาวนาขึ้นมาเพื่อจะไดใ้หไ้ดผ้ล ใหใ้จนั้นเป็น
อิสรเสรีจากพญามารนั้น การสร้างขึ้นมาแลว้ยงัสร้างใหม้วัเมาหลงใหลส่ิงท่ีเป็นอวิชชาซ ้ าเขา้ไป
อีกนะ มารหลอก ๒ ชั้น ๓ ชั้น 

ถึงว่า อยูท่ี่การไม่มกัง่าย การประพฤติปฏิบติัน้ีมนัเป็นของยากโดยธรรมชาติของมันอยู่
แลว้ งานใดๆ ในโลกน้ีไม่มีงานใดเลยท่ีจะหนกัเท่ากบัการช าระกเิลส เพราะกเิลสน้ีเป็นแกน่ของ
ใจ พญามารน้ีอยูใ่นดวงใจของเราอยูแ่ลว้ เห็นไหม อยูใ่นดวงใจของเรา แลว้เราจะพยายามเขา้ไป
ท าลาย ท าลายพญามารท่ีในดวงใจของเรา คิดดูสิ ความต่อตา้นมีโดยธรรมชาติของมนั ความ
ต่อตา้น แต่เพราะเราเช่ืออะไร 

เราเกดิมาพบพระพุทธศาสนาน้ีประเสริฐสุด องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เจา้ชาย
สิทธตัถะท่ีว่ามีกเิลสๆ นั้นเป็นผูบุ้กเบิก เป็นศาสดาองคเ์อก ถึงจะมีกเิลสอยูใ่นหวัใจกย็งัเป็นผูท่ี้ไม่
มีต ารับต ารา กย็งัหาทางแสวงหาทางออกได ้ แสวงหาทางออกเอง แลว้วางธรรมะไวใ้หเ้ราสาวกะ
สาวกผูติ้ดตามน้ีเช่ือในองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีจะกา้วเดินตามออกไป 

ส่ิงท่ีจะทุกขย์ากขนาดไหนมนัไม่สุดวิสัยของดวงใจท่ีใฝ่ธรรม มนัจะสุดวิสัยกบัดวงใจท่ี
มืดบอดท่ีไม่ปรารถนา ดวงใจเหมือนกนั ถา้มีดวงใจกบัพื้นท่ีใหธ้รรมน้ีเขา้ไปในใจนั้นได ้ สัมผสั
กบัใจนั้นได ้ พื้นท่ีท่ีจะสัมผสัธรรมท่ีจะเกบ็ธรรมคือดวงใจดวงนั้น แต่ดวงใจนั้นมืดบอด ดวงใจ
นั้นปฏิเสธธรรมแต่เร่ิมตน้ พญามารกเ็ลยอ่ิมเอมเปรมปรีด์ิว่าดวงใจดวงน้ีอยูใ่นอาณัติเด็ดขาด แต่
ดวงใจไหนมีมารอยู ่เพราะกเิลสพาเกดิ มีมารอยูใ่นหวัใจนั้น 

แต่เพราะความเช่ือมัน่ ความเช่ือมัน่ในศาสดาองคเ์อก ความยดึมัน่ในศาสดาของเรา ความ
ยดึในผูท่ี้เป็นพยานกบัองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระอรหนัตต์่างๆ ท่ีว่าส าเร็จออกไป เช่น 
พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ พระยสะท่ีกา้วเดินตามไปๆ ในปัจจุบนัน้ีครูบาอาจารยก์ก็า้วเดิน
ตามไป แลว้เรากย็งัอยูใ่นปัจจุบนัน้ี ในปัจจุบนัท่ีว่ามีครูบาอาจารยช้ี์น าอยู ่ช้ีน าในทางท่ีถูกตอ้ง 
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แต่กเิลสในหวัใจจะช้ีน าในทางพอใจของมนั เอาแตค่วามมกัง่าย เอาแต่ความกา้วเดินไป
ตามความพอใจของตวั กา้วเดินตามความพอใจ แลว้กส็ร้างว่าเป็นผลขึ้นมาๆ นัน่น่ะเป็นความลุ่ม
หลงท่ีน่าสลดสังเวช เป็นความลุ่มหลงของใจดวงนั้นนะ ใจดวงนั้น ท่ีว่ามืดบอด ปฏิเสธธรรมขึ้น
มาแลว้มนักย็งัมืดบอดปฏิเสธธรรม เขาไม่ไดทุ่้มเททั้งชีวิตมาเพื่อปฏิบติัธรรม 

น้ีทุ่มเทมาน่ีเหน่ือยแสนเหน่ือย ประพฤติปฏิบตัิขึ้นมาแสนปฏิบติั แต่ท าไมปฏิบตัิมาแลว้
ใหค้วามความลุ่มหลงอนันั้นสร้างเป้าลวงขึ้นมาว่าอนันั้นเป็นธรรมล่ะ น่ีมนัน่าคิดตรงน้ีไง ใจดวง
ของเรามนัตอ้งตั้งใจใหดี้นะ ใจของเราเองจะกา้วเดินไปทางไหน จะกา้วเดินไปตามทางท่ีว่าถึง
ท่ีสุดแห่งวิมุตติหลุดพน้ จิตดวงนั้นอ่ิมเอมจบกระบวนการของธรรม อนัน้ีเป็นสุขมาก 

วิมุตติสุข ไม่มีในโลกน้ี รสของธรรมทั้งหมดท่ีสมาธิธรรมเขา้ไปมีความสุข มีความอ่ิมเอม 
มีความปล่อยวางขึ้นไป แลว้กป็ล่อยวางเป็นชั้นๆ ขึ้นไป ไม่มีรสของธรรมไหนเท่ากบัวิมุตติรส 
รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง วิมุตติรสน้ีเป็นรสประเสริฐท่ีสุด แต่การกา้วเขา้ไปถึงตรงน้ีเป็น
การท่ีว่าสาหสัสากรรจ์ขนาดไหน เรากต็อ้งทุ่มเททั้งดวงใจเขา้ไปเพื่อตรงนั้น 

วิมุตติรสกบัตณัหาความทะยานอยาก เป้าหมายของภาพลวงนั้น เห็นไหม รสชาติต่างกนั 
ถึงว่าความอ่ิมถึงไดว้่าต่างกนั ท่ีว่าอ่ิมๆ นั้นวิมุตติรสน้ีอ่ิมแลว้สงบเยน็ ถา้เป้าหมายอนันั้นเราตั้ง
จินตนาการขึ้นมา เห็นไหม ใจเป้าลวง ยงิเขา้ไปถึงเป้าลวงนั้นมนัจะไดค้ะแนนเป็นไปไม่ได ้ มนั
สูญเปล่า ความสูญเปล่ากบัวิมุตติรส ท่ีรสของอ่ิมรสของธรรมมนัจะเสมอภาคกนั มนัจะ
เหมือนกนัเป็นไปไม่ได ้การแสดงออกมาของใจถึงแสดงออกมาไม่เหมือนกนั รสถึงไม่เหมือนกนั 
เราถึงว่าเราตอ้งถามเรา เราจะเขา้หารสไหน 

วิมุตติรสน้ีหรือว่ารสของตณัหา รสของความคิดจินตนาการของพญามาร น้ีคือธรรม น่ี
ธรรมเป็นกลาง กลางคือเป็นส่ิงท่ีธรรมชาติท่ีวางอยู ่ แลว้ใจเราต่างหากเป็นผูค้ดัเลือกแลว้จะกา้ว
เดินถึงธรรมนั้น น่ีธรรมเป็นกลาง แต่กเิลสมนัอยูใ่นหวัใจของเรา กเิลสมนัแบ่งแยก มนัพยายามจะ
ดนัใหใ้จเราคิดจินตนาการไปตามเป้าลวงนั้น แต่ธรรมน้ีเบ่ียงเบนมาในวิมุตติรสน้ี เราถึงตอ้ง
พยายามฝืน ฝืนใจของเรา ถึงใหเ้ป็นคนท่ีว่าไม่สุกเอาเผากนิ ประพฤติปฏิบติัใหต้ ั้งใจ ตั้งใจแลว้
ใคร่ครวญตามความเป็นจริงนั้น 

แลว้ใหเ้ป็นจริงนั้น ถึงจะไม่เป็นจริงนั้น เรากอ็ยูใ่นท่ีสัจจะ ท่ีความจริง คือใจนั้นไม่มีเป้า
ลวง เห็นไหม มนัเดินขึ้นไป หรือพฒันาขึ้นไปโดยความเป็นจริง จะเจริญรุ่งเรืองโดยสัจจะความ
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จริงนั้น ท าใหไ้ม่มีเป้าลวงมา คือใหเ้ราหลงไปในทางท่ีว่าใหส้ลดสังเวชกบัดวงใจของเรา เราควร
สลดสังเวชเร่ืองของกเิลสของเรากพ็อแลว้ อยา่สลดสังเวชคือว่าใหเ้ราผิดพลาดไปอีกเลย เอวงั 

 

เพิม่เติมท้ายกณัฑ์ 

วิมุตติรส การไต่ขอบของกระดง้น้ีเป็นสมมุติ วิมุตติรส เห็นไหม การไต่ขอบของกระด้งน้ี
คือวฏัวน แลว้การกลางของกระดง้นั้นคือวิมุตติรสไง ใจท่ีเหวี่ยงไปตามนั้น รสของธรรมชนะซ่ึง
รสทั้งปวง ชนะซ่ึงกเิลสหมด ถึงไม่หมุนเวียนออกไปเลย ถา้ถึงวิมุตติรสแลว้ ตรงกลางของกระดง้
หยดุเวียนหมด 

แต่ถา้ยงัเป็นกเิลสทั้งหมดนั้นมนักต็อ้งเวียนไปตามขอบของกระดง้นัน่ แลว้จิตท่ีเป็นจุด
ศูนยก์ลางกเ็ปรียบเหมือนมดตวัท่ีไต่ขอบของกระดง้ คือว่าจุดท่ีกระดง้ ระหว่างมดจบัขอบกระดง้
คือภพชาติใหม่ 

 


