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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้แลว้ แลว้เสวยวิมุตติสุขจนถึงท่ีสุดแลว้ ถึงไดม้า
ประกาศธมัมจกัฯ จนเทวดา อินทร์ พรหมต่างสาธุการข้ึนไป เป็นผูท่ี้มีความดีใจมาก ดีใจท่ีว่าจะ
มีทางออกไง ดีใจว่าประกาศธรรม ธรรมน้ีเปิดโลก ธรรมจกัรน้ีเกิดข้ึนแลว้ จะมีทางออกจาก
กิเลสได ้ตั้งแต่เทวดาข้ึนไป สาธุการข้ึนไป แลว้มีความแช่มช่ืนแจ่มใส มีความสุข มีความปีติมาก
ท่ีว่าคนเรามนัมืดบอดไง คนเราไม่มีทางออก แลว้จะมีทางออก เหมือนกบัคนเป็นโรคอยูแ่ต่ไม่มี
ยาจะรักษา แลว้ยาน้ีมารักษา ดีใจ ช่ืนใจดีใจขนาดนั้น 

แลว้เราล่ะ ยอ้นกลบัมาเรา เรามีความปีติดีใจขนาดไหน เรามีความช่ืนใจของเราขนาด
ไหน ดูของเรานะ เราเกิดมาเราว่าเราไม่มีวาสนา เราเป็นคนอาภพัวาสนา เราท าบุญท ากุศลแลว้ 
เราอยากจะประพฤติปฏิบติั เราอยากจะพน้จากทุกข ์ เราจะเป็นไปไม่ได ้ ต่างคนต่างคิด ต่างคน
ต่างท าใหต้วัเองไม่มีก าลงั มีแต่ความจะตดัทอนตวัเองใหก้า้วเดินไม่ออก ใหก้า้วเดินไปไม่ออก
ในทางท่ีว่ามีอยู ่ในทางท่ีว่าธมัมจกักปัปวตัตนสูตรตรัสแลว้วนัน้ี วนัอาสาฬหบชูา มีความร่ืนเริง 

เราเกิดเป็นมนุษยพ์บพุทธศาสนาน้ีเป็นส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด เป็นส่ิงท่ีประเสริฐเพราะเรา
ไดพ้บพุทธศาสนา พร้อมพบยาไง ถา้เราไม่มีวาสนา เราจะเกิดก่ึงพุทธกาล ก่ึงขณะท่ีว่าศาสนาน้ี
เจริญรุ่งเรืองขนาดท่ีว่ามีครูบาอาจารยผ์า่นพน้ไป ผา่นพน้ไป เรายอ้นกลบัมาท่ีเรา เราข้ึนมา ถา้
เรามีอ  านาจวาสนา เราตอ้งมีความเขม้แขง็ ความเขม้แขง็ความอดทนของเรา ความจริงจงัของเรา 
ภเูขาทั้งลูกเขายงัท าลายได ้“ภเูขา ภเูรา” ภเูขาของเราไง ภเูขาของกิเลส 
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“ภเูขาของกิเลส” กิเลสมนัอยูท่ี่เรา กิเลสอยูก่บัเรา เราอยูก่บักิเลส ถา้ภเูขาเขายงัท าลายได ้
แต่เราคิดว่าเราจะท าลายภเูขาสมยัปัจจุบนัน้ีใชร้ะเบิด ใชใ้หม้นัรวดเร็ว แต่สมยัก่อนเขาก็ท  าลาย
ภเูขาทั้งภเูขายงัท าลายกนัได ้เพราะอะไร เพราะว่าเขามีความจริงจงั มีความจงใจ แต่ “ภเูขา ภเูรา” 
ภขูองกิเลส ภเูขากิเลสน้ีครอบง าเราอีกชั้นหน่ึงไง ภเูขาของกิเลสน้ีใหญ่โตมหาศาลมาก  

จิตของเราท่ีว่าเป็นเราๆ อยูโ่ดนครอบง าดว้ยภเูขาของกิเลสทั้งภเูขาเลย กิเลสน้ีปิดป้อง
มองจนมืดมิด จนท าใหเ้ราไดว้ิตกวิจารณ์อยูน่ี่ไงว่าเราไม่มีวาสนา เราเกิดมาเราอาภพัวาสนา คน
อ่ืนท าไมเขาผา่นพน้ไปได ้ เขาออกบวชประพฤติปฏิบติัจนพน้ออกไปเป็นบุคคลๆ ไป ครูบา
อาจารยไ์ดย้นิแต่ข่าวของบุคคนอ่ืนท่ีพน้ออกไปจากเลส เป็นขั้นเป็นตอนออกไป เราต่างหาก
ท าไมไม่มีอ  านาจวาสนาจะเป็นไปไดไ้ง น่ีเกิดจากอะไร? 

เกิดจากภเูขาบงันะ ภเูขาน้ี กิเลส เงาของกิเลส น่ีเงา ภเูขาทั้งภเูขาเวลาตั้งอยู ่ พระอาทิตย์
ข้ึนส่องเงาของกิเลส แค่เงาของกิเลสเท่านั้นเองทาบมาเฉยๆ แค่เงาของกิเลส เราก็ไม่มีก าลงัใจ 
เราก็ทอ้แทอ่้อนแอ เรายงัไม่เคยเห็นภเูขาของกิเลสโดยชดัเจน เราไม่เคยเห็นเลย เห็นไหม พดู
อยา่งน้ีไม่ใช่พดูเพื่อจะใหอ่้อนดอ้ยนะ ถา้พดูแลว้มนัท าใหเ้ราไม่มีก าลงัใจ เรายิง่จะทอ้ใจเขา้ไป
ใหญ่ เราตอ้งมีก าลงัใจของเราข้ึนมา พดูน้ีใหเ้ห็นถึงว่า เห็นโทษของกิเลส  

“โทษของกิเลส” กบั “การต่อสู้กบักิเลส” คนละค าพดูกนันะ โทษของกิเลส คือว่ามนัมี
อ  านาจวาสนา มนัใหญ่โตขนาดนั้น มนัปกคลุมเรามาขนาดนั้น แลว้เราเกิดมาท่ามกลางของกิเลส
พาเกิด คนท่ีเกิดมาทุกคนน้ีกิเลสพาเกิดทั้งหมด แลว้จะเขา้ไปขอมองหนา้ ขอดูหนา้กิเลสสัก
หน่อยหน่ึงก็เขา้ไปไม่ได ้ เห็นแต่เงาของเขา เราก็ลม้ไป ยงัไม่เคยเห็นตวัภเูขาของกิเลส แก่นของ
กิเลสท่ีปกคลุมวฏัจกัร ปกคลุมวฏัจกัรเพราะอะไร เพราะจิตน้ีวนเวียนตายในวฏัวนเท่านั้น ปก
คลุมผลกัใสใหเ้ราเวียนไปในวฏัจกัรน้ี ปกคลุมอยูเ่ราถึงมองไม่เห็น  

ทีน้ีเราจะต่อสู้ เรามาเจอสัจจะ สัจธรรมความจริงส่ิงท่ีมีอยูน้ี่ ถึงว่าตอ้งมีธรรมเคร่ืองแก ้
ธรรมเคร่ืองแก ้ ธรรมฝ่ายเหตุ ธรรมฝ่ายเหตุท าข้ึนไปจนธรรมน้ีเป็นภาวนามยปัญญาข้ึนไป แก้
ไปเร่ือย แต่ภาวนามยปัญญายงัไม่เกิด ใหปั้ญญาพื้นฐานของเรา ปัญญาพื้นฐานมนัตอ้งกล่าวแก้
กนัตั้งแต่ท่ีว่าเราน้ีเป็นคนมีอ านาจวาสนาท่ีสุด เราเป็นคนท่ีเกิดมาแลว้มีความเล่ือมใส ความ
เล่ือมใสในศาสนาน้ี ส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดย้าก 
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ความเล่ือมใสในศาสนา เล่ือมใสในศาสนาแลว้ยงัออกประพฤติปฏิบติัอีก ไดอ้อกบวชได้
โกนคิ้วโกนผมบวชเป็นพระนัน่อีกชั้นหน่ึง ผูท่ี้ไม่ไดบ้วชก็มีโอกาส วนัน้ีมีโอกาสท่ีว่า
พระอญัญาโกณฑญัญะเป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลกท่ีผา่นพน้ออกไป พระอญัญาโกณฑญัญะเป็น
พยานไดว้่าพน้ออกไปจากนั้นเพราะอะไร เพราะความเขม้แขง็ รอมาตั้ง ๖ ปีนะ อุปัฏฐากเจา้ชาย
สิทธตัถะอยู ่๖ ปี เพื่อจะใหเ้จา้ชายสิทธตัถะน้ีบรรลุธรรมเพื่อจะช้ีใหต้นออก เห็นไหม รอเวลาอยู ่
พยายามอุปัฏฐากอุปถมัภเ์พื่อจะขอใหมี้คนช้ีทางออก  

แต่เราน้ีเกิดมาพบแลว้ตั้งใจประพฤติปฏิบติั วาสนาบารมีเราจะมีมากกว่าหรือไม่มี
มากกวา่ คิดเอาสิ อนัน้ีคือปัญญาฝ่ายเร่ิมตน้แหวกจอกแหนออกไปไง จอกแหนปกคลุมใหเ้รามืด
มิดเราไม่กลา้กา้วเดินออกไป เราไม่รู้ว่าขา้งหนา้น้ีมืด มืดแลว้มนัเป็นส่ิงท่ีว่าเราออกไปจะตก
หลุมตกร่องขนาดไหน เราไม่สามารถออกไปได ้ “แหวกจอกแหน” แหวกจอกแหนหรือขุดดิน
หาน ้า น่ีน ้ าอมฤต น ้าอมตธรรม 

น ้าอมตธรรมท่ีเราจะใหม้าใชด่ื้มกินใชส้อย เพื่อจะใหมี้ความร่มเยน็ มีความร่มเยน็ของใจ
ใหใ้จน้ีเขา้ไปถึงสัจจะความจริงของธรรม พอเขา้ไปถึงสัจจะความจริงของธรรม ก าลงัใจจะเร่ิม
มาเองเร่ือยๆ ก าลงัใจจะเร่ิมมาๆ ถา้มีก าลงัใจ สรรพส่ิงทุกอยา่งน้ี ภเูขาทั้งลูกเขาก็ท  าลายกนั
มาแลว้ นั้นภเูขาขา้งนอก ภเูขาของเรา ภเูขาของกิเลส ใหมี้น ้าข้ึนมา คือว่าถา้ท าความสงบเขา้ไป 
ท าความสงบของใจ ใจน้ีสงบข้ึนไปก็ไดด่ื้มกินน ้าอนันั้น ไดเ้ห็นไง แหวกจอกแหนออกมา
เพื่อใหเ้ห็นน ้า  

จะขุดบ่อหาน ้า บ่อลึกบ่อต่ืน ดินนั้นเป็นดินแดง เป็นดินดาน หรือว่าเป็นหิน เป็นลูกรัง 
มนัตอ้งใชค้วามขุด แลว้จะมีน ้าหรือไม่มีน ้า น่ีมนัเป็นท่ีอ  านาจวาสนาของบุคคล วาสนาของ
บุคคล ท าง่าย-ท ายากต่างกนั ท ายาก-ท าง่าย วาสนาของบุคคลน้ีเป็นความสะสมมา น่ีมนัถึงมา
เก่ียงกนัตรงน้ีไง ตรงท่ีเราจะสร้างคุณงามความดี เราจะสร้างคุณงามความดีมนัก็ไม่อยากท า เก่ียง
ใหค้นนูน้ท าคนน้ีท า หรือเราจะท าน่ี แต่เวลาบุญกุศล คือว่าอ  านาจวาสนาจะขุดหาน ้า จะขุดหา
ง่ายๆ น่ี ส่ิงนั้นมนัอยูท่ี่การกระท าของเรา เราน้ีท  ามาทั้งหมด  

ส่ิงท่ีเราท ามา ชีวิตน้ีเป็นของเรา ชีวิตน้ีอยูใ่นก ามือของเรา อ  านาจวาสนาอยูใ่นก ามือของ
เรา เราสร้างของเรามาเอง ในเม่ือเราสร้างมาเราตอ้งภมิูใจ ภมิูใจในส่ิงท่ีเกิดมาพบพทุธศาสนา
แลว้มีความจริงจงั มีความศรัทธาออกประพฤติปฏิบติั มนัจะยากมนัจะง่ายอนันั้นมนัเพราะว่าเรา
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สร้างสมมา จะโทษใครไม่ได ้ เราจะไปโทษเร่ืองของศาสนา จะไปโทษธรรมะ ว่าเพราะการ
ประพฤติปฏิบติัธรรมแลว้ถึงท าใหเ้ป็นความล าบาก น่ีเงาของภเูขา เงาของกิเลส  

เงาของภเูขา มนัท าใหเ้ราจะเดินย  า่เขา้ไป เราจะเดินย  า่เขา้ไปมองหนา้กิเลส น่ีแค่เงา ร่ม
เงาท าใหเ้ราเคลิบเคลิ้ม ถา้เราเดินมา เดินท่ามกลางแดดเราจะร้อนมาก ถา้เราเดินในร่มเงา เงาของ
ภเูขาท่ีทอดมา เราเขา้ไปท่ีความร่มเยน็ของภเูขานั้น เงาของกิเลสไง เงาของกิเลส กิเลสยงัไม่
แสดงตวัเลยนะ แค่เงาของมนัพาดผา่นเขา้มาท่ีหวัใจเราก็เช่ือแลว้ เพราะอะไร เพราะมนัเกิด
ข้ึนมา 

ตวัจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นอวิชชา จิตเดิมแทน้ั้นคือตวัภเูขา คือ “ภูเขา ภเูรา” 
คือตวัอวิชชา ตวัท่ีปกคลุมอยู ่ แต่มนัยงัไม่แสดงตวัเพราะเขาอยูภ่ายในลึกๆ นั้น เขาใชอ้อกมา
สืบสายออกมาหาเหยือ่หาอะไรดว้ยผา่นทางขนัธ์เขาออกมา อนัน้ีก็เหมือนกนั ภเูขาโดนแดดส่อง 
พระอาทิตยข้ึ์นน่ีทาบเงาออกมา ความทาบเงาออกมาความร่มเยน็ไง เราย  า่เดินเขา้ไปในความ
ร่มเยน็นั้น แลว้เราก็เคารพนบนอบ เราตอ้งสยบตวัยอมกบักิเลสของเราเองไง  

เรายอมกิเลสของเราเองว่า เราไม่มีอ  านาจวาสนา เราเป็นคนท่ีว่าทุกขย์าก น่ีความคิด
ออกไป ความคิดท่ีท าใหเ้รา...น่ีกิเลสมนัคิดแลว้ เราจะหยดุเดินอยูแ่ค่นั้น นอนจมอยูต่รงนั้นไง 
เห็นไหม เราตอ้งพยายามของเรา เรา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ครูบาอาจารยส์อนขนาดไหนก็
แลว้แต่ ต ารับต าราในพระไตรปิฏก วิชาการเราอ่านมาขนาดไหนก็แลว้แต่ เราก็ตอ้งนอ้มรับเขา้
มาดว้ยใจ บางขอ้ความในใจเราปฏิเสธ ไม่ยอมรับ บางขอ้ความ แถมแทบจะไม่คิดเลยวา่ส่ิงนั้นมี
จริง น่ีภเูขามนับงัอยูข่า้งใน ปกคลุมอยูข่า้งใน 

ความเช่ือเขา้มา ความอ่านเขา้มา ความท่ีเขา้มา น่ีมนัถึงเป็นส่ิงท่ีขา้งนอกยืน่ใหไ้ง ส่ิงท่ี
ขา้งนอกยืน่ใหเ้หมือนกบัของน้ีแปลกปลอมเขา้มาในหวัใจ แต่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อยูใ่น
หวัใจน้ี มนัเกิดข้ึนมาเป็นเน้ือเดียวกบัใจ ส่ิงท่ีเป็นเน้ือเดียวกบัใจ มนัถึงเช่ือไดง่้าย ความเช่ือได้
ง่าย ความเป็นไปตามเขา กลิ้งไปตามเขาตลอดเส้นทางของทอดเงาร่มเงาเท่านั้นเอง  

เราตอ้งต่อสู้ใหเ้ห็นโทษของกิเลส เร่ิมตน้ตั้งแต่การประพฤติปฏิบติั เร่ิมตน้ตั้งแต่การกา้ว
เดินไง การกา้วเดินก็จะท าใหเ้ราลม้หมอนนอนเส่ือตั้งแต่เร่ิมตน้จะกา้วเดินออกไปแลว้ ถา้เราไม่
มีความจริงจงัเราจะกา้วเดินไหม อนัน้ีเป็นสัจจะความจริงอนัหน่ึง แต่มนัตอ้งแพธ้รรมวนัยงัค ่า 
กิเลสน้ีตอ้งแพธ้รรม เพียงแต่ผูท่ี้ปฏิบติัไม่ไดเ้อาเน้ือธรรมหรือธรรมเขา้ไปช าระกิเลส คือยาไม่
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ตรงกบัโรค ยาไม่ตรงกบัโรค โอสถ-ธรรมโอสถไม่ตรงกบักิเลสตวันั้น กิเลสตวันั้นจะไม่ยอมให้
โอกาสนั้นเลย เพราะอะไร เพราะต่างเกิดสงคราม สงครามธาตุสงครามขนัธ ์ สงครามระหว่าง
การต่อสู้กนัระหว่างกิเลสกบัธรรม กิเลสน้ีไม่ตอ้งต่อสู้ เขาเป็นโดยธรรมชาติ แต่ธรรมน้ีตอ้ง
สร้างข้ึนมา มนัทุกขม์นัทุกขต์รงน้ีไง ทุกขท่ี์ว่าตอ้งพยายามสร้างข้ึนมา สร้างข้ึนมาๆ เพราะธรรม
น้ีเป็นส่ิงท่ีประเสริฐ 

“ธรรมน้ีมีอยูโ่ดยดั้งเดิม” องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้ ธรรมก็
มีอยูโ่ดยดั้งเดิม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ก็ธรรมขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไปกบัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

สัจจะความจริงเป็นสัจจะความจริงวนัยงัค ่า ธรรมน้ีมีอยู ่ ใจน้ีสามารถสัมผสัได ้ ความ
สัมผสัน้ีเขา้ถึงสัจจะอนันั้น ความเขา้ถึงสัจจะ อยูท่ี่เราเท่านั้น อยูท่ี่เรา เราพยายามเขา้ไปถึงธรรม 
ตอ้งถึงธรรม ธรรมน้ีเป็นกลาง เป็นทุกๆ ดวงใจ ทุกๆ ดวงใจจะเขา้ไปถึงธรรมดวงน้ีไดท้ั้งหมด 
ถึงว่าของนั้นมีอยู ่ ออกมาจาก เราตอ้งพยายามสร้างสมข้ึนมาเพื่อจะดึงเขา้มา ใหเ้ขา้มาในใจของ
เรา  

เร่ิมตน้ข้ึนมาจากการกา้วเดินเขา้ไป กา้วเดินเขา้ไปในร่มเงาของกิเลส แลว้ตอ้งย  า่เทา้เขา้
ไป อยา่ไปเช่ือไง อยา่ไปนอนตรงนั้น อยา่ไปเคารพนบนอบกิเลส ตั้งแต่ว่าเราเขา้ไปในร่มเงาของ
กิเลสแลว้ก็จะพอใจวา่ส่ิงนั้น เหมือนกบัว่าขุดบ่อไดน้ ้ านัน่น่ะ ขุดบ่อไดน้ ้ า น ้ านั้นข้ึนมาจะใช้
ประโยชน์ไดห้รือยงั ขุดบ่อไดน้ ้ า เห็นน ้ามนัก็เป็นความตดัความสงสัยของตวั  

“ก่ึงพุทธกาลแลว้ ปัจจุบนัน้ีจะมีมรรคผลไหม ธรรมมีจริงๆ จะมีหรือเปล่า?” 

น่ีมนัเป็นความลงัเลสงสัย ถา้เราแหวกจอกแหนเห็นน ้า หรือเราพยายามขุดข้ึนไป ขุดดิน
จนถึงน ้า เราเห็นน ้านั้น ใครจะบอกว่าน ้ามีหรือไม่มี เร่ืองของปากของคน แต่สัจจะความจริงท่ี
เราเขา้ไปประสบนั้นเป็นสัจจะความจริงท่ีเราประสบจริงๆ เห็นไหม เราเดินเขา้ไป ก าหนด
พยายามท าความสงบเขา้ไป จิตน้ีสงบเขา้ไปถึงตรงร่มเงาของใจ ร่มเงาของอวิชชานัน่น่ะ อวิชชา
น้ีเป็นภเูขา เป็นภเูขาของกิเลสนั้น แต่เงาของกิเลสทาบทามาก็แลว้แต่ แต่เราไดเ้ห็นธรรมแลว้ เรา
ไดเ้ห็นธรรมนั้น ร่มเงานั้นก็กลายเป็นร่มเงาของธรรมไป  
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จากเป็นร่มเงาของกิเลสท่ีเราตอ้งเดินย  า่อยูต่รงนั้นนะ ย  า่อยูเ่พื่อจะว่าเป็นการต่อสู้กนั ย  า่
เดินเขา้ไปเพื่อไม่ใหน้อนใจ ท าความสงบของใจข้ึนมาแลว้ใจมนัจะนอนใจ ความนอนใจ พอเจอ
น ้าแลว้มนัดีใจ ความดีใจว่าเราไดน้ ้ า เรารอดตาย ความรอดตายชัว่ครู่ชัว่ยาม เพราะน ้านั้นมนัเพิ่ง
ขุดได ้ จอกแหนเราแหวกออกไป เด๋ียวจอกแหนมนัก็เขา้มาปกคลุมอยา่งเก่า จอกแหนเราเอา
ออกไปแลว้ตอ้งแหวกออกไป แลว้น ้าจะใชป้ระโยชน์อยา่งไหน เราตอ้งตกัน ้าข้ึนมาใชใ้หเ้ป็น
ประโยชน์ของเรา ไม่ใช่ว่าเห็นจอกแหนแลว้ดีใจ แลว้ใหจ้อกแหนเขา้มาปกคลุม มนักไ็ม่เห็นน ้า
เหมือนเดิมโดยธรรมชาติของมนั 

น ้าในขุดก็เหมือนกนั น ้าในบ่อขุดแลว้ ถา้มนัขุดไม่ลึก ขุดโดยไม่ไดถู้กตอ้งไวอ้ยา่งดีให้
น ้ าใชป้ระโยชน์ได ้ น ้ านั้นก็จะตอ้งเหือดแห้งไปโดยธรรมดา แต่ความมีอยูน่ั้นไม่สงสัย แต่ความ
เหือดแหง้ไปความเหือดแหง้ไปธรรมดา น่ีก็เหมือนกนั ร่มเงาของกิเลสนั้น เราเขา้ไปถึงในร่มเงา
ของกิเลสแลว้เราต่อสู้ จนกิเลสน้ีเป็นความร่มเยน็ของใจ น่ีสัมมาสมาธิเป็นแบบนั้น เงาของใจ 
ร่มเงาของใจ ภเูขากิเลสนั้นมีร่มเงาท่ีปกคลุมใจใหใ้จอยูใ่นอ านาจของมนั ดว้ยการสืบต่อมา ดว้ย
การเป่าหู ดว้ยการคิดการค านึงข้ึนมา นั้นคือกิเลสพาคิดทั้งหมด กิเลสอยูก่บัใจ  

กิเลสเวลาความคิดออกมา ขยบัออกมานั้นกิเลสตามมาพร้อม ความคิดขยบัออกมาจะ
กิเลสตามมาๆ ความท่ีเป็นกิเลสนั้นจะท าใหเ้ราเช่ือไง เราเช่ือโดยธรรมชาติเพราะเป็นเรา ทุกคน
จะไวใ้จตวัเองท่ีสุด ทุกคนจะเช่ือมัน่ตวัเองท่ีสุดว่าตวัเราจะไม่หาความล าบาก หาโทษภยัมาใส่
เรา ความเช่ือเรานั้นคือความเช่ือกิเลส ความดดัแปลงตน ความขดัขอ้งตน ความพยายามถไูถ
แกไ้ขดดัแปลงตนนั้นคือการช าระกิเลส การดดัแปลงคือการต่อสู้กบักิเลสนั้นคือการดดัแปลงตน 
การไม่เช่ือเรา ไม่เช่ือเรา จนกว่าจะเขา้ไปถึงสัจจะความจริงนั้น ร่มเงานั้นจะเปล่ียนจากร่มเงาของ
กิเลสเป็นร่มเงาของธรรม 

ร่มเงาของธรรม พอร่มเงาของธรรมใจก็ชุ่มช้ืน ใจก็มีความยดึความเช่ือมัน่ตนเอง ความ
เช่ือมัน่พร้อมกบัความสุข อ๋อ! น่ีเองความเป็นธรรม แลว้เรามีอยูใ่นเง้ือมมือของเรา แลว้เราจบัไว ้
ไม่หลุดมือออกไป ฟังนะ! ธรรมท่ีเกิดข้ึนมาจากเรา เกิดข้ึนมาจากเรา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรม
ทั้งหลายตอ้งแปรสภาพไปทั้งหมด เกิดข้ึนมากบัเรา เราสะสมข้ึนมา เราแสวงหาข้ึนมา ดว้ย
พยายามพลิกแพลงจากความเป็นร่มเงาของกิเลส คือความท่ีว่ากิเลสมนัผกูมดัอยูจ่นข้ึนมาเป็น
ธรรม เป็นธรรมหมายถึงมนัเป็นสัจจะความจริง 
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กิเลสไม่สามารถจะเขา้มาใหค่้ามนัได ้ ไม่สามารถหลอกลวงได ้ เราแสวงหาเขา้มาไดจ้าก
มือแลว้ เราก็ท  าหลุดมือออกไป ความหลุดมือออกไปคือมนัตอ้งแปรสภาพโดยธรรมดาของมนั 
ความท่ีเป็นความสงบน้ี ความสงบเกิดข้ึน เกิดข้ึนมาจากอะไร? เกิดข้ึนมากจากการท่ีเราสร้างเหตุ
ค าบริกรรมใช่ไหม เกิดข้ึนมาจากเราใชปั้ญญา ใชส้ติสัมปชญัญะพยายามไตร่ตรองใคร่ครวญ 
พยายามใหใ้จน้ีหยดุสงบน่ิง  

ความไตร่ตรอง ความใคร่ครวญนั้นเกิดข้ึนจากปัญญาอบรมสมาธิ พร้อมกบั
สติสัมปชญัญะควบคุมเขา้ไป ความไตร่ตรองนั้นเป็นสัมมาสมาธิ พลิกจากความเป็นร่มเงาของ
กิเลสเป็นร่มเงาของธรรม แลว้ก็รักษาไว ้ รักษาไวแ้ลว้ตอ้งกา้วเดินเขา้ไปไง ถา้ไม่กา้วเดินเขา้ไป 
เรามวัแต่นัง่พอใจกบัความสงบนั้น ความสงบนั้นเกิดข้ึน แลว้ความสงบนั้นก็จะอตัรธานไป เกิด
เป็นธรรมชาติของการเกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัไป มนัเป็นสัจจะความจริงของสัจธรรม เพราะธรรม
น้ียงัเป็นธรรมท่ีแปรปรวนอยู่ 

ธรรมท่ีแปรปรวนอยู ่ เราแสวงหาไง แสวงหามาอยูใ่นมือเรา ของท่ีอยูใ่นมือเราแลว้เรา
ตอ้งพยายามสงวนรักษา ตอ้งพยายามท าเขา้สมาธิหรือท าความสงบของใจ เราตอ้งพยายามท า
ความสงบของใจ ช านาญในวสี ในการแสวงหา ในการรักษาไวไ้ง ในการรักษาไวต้ั้ง
สติสัมปชญัญะอยา่งไร การพลิกแพลงอยา่งไร ใจพยายามไตร่ตรอง พยายามดูตรงน้ีเขา้มา พอ
เห็นความสงบเขา้ไป  

๑. จิตน้ีสงบ จิตน้ีแหวกจอกแหนเห็นน ้าได ้ดว้ยความเป็นจริงอนัหน่ึง แลว้มนัก็ตอ้งแปร
สภาพไปเป็นธรรมดา แต่เราก็มีการแหวกไดบ่้อยๆ เรามีความช านาญในการแหวกออกไป แลว้
พยายามจะรักษาใหน้ ้ านั้น เราจะพยายามกางกั้นไม่ใหจ้อกแหนเขา้มาปกคลุมไม่ใหเ้ราเห็นน ้าอนั
นั้น ถา้เราท าอยา่งน้ีได ้จิตน้ีถึงจะตั้งมัน่  

จิตตั้งมัน่ หมายถึงเรามีความสงบของใจ เรามีความช านาญในการเขา้ออกในวสีท่ีเขา้ไป
ในหวัใจนั้น ความเขา้ไปในหวัใจนั้นนัน่น่ะ ส่ิงท่ีว่าเป็นร่มเงาของใจน้ีถึงจะไม่หลุดจากมือเราไป 
ส่ิงท่ีเราศึกษามา ส่ิงท่ีเราไดย้นิไดฟั้งมาจากครูบาอาจารยน์ั้นเป็นธรรมจากภายนอกท่ีเราพยายาม
จะเอาเขา้มาในหวัใจเรา กบัส่ิงท่ีเราประพฤติปฏิบติั เราใคร่ครวญของเราแลว้เราแสวงหาของเรา 
บุญกุศลท่ีเราสร้างมาขนาดไหน เราสร้างมาเพื่อส่ิงน้ี 
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บุญกุศลเป็นบุญกุศลเสริมข้ึนมาดว้ยศรัทธา ดว้ยความเช่ือของเรา แต่ความเขา้ไปประสบ
กบัความเป็นจริงน้ีไม่ใช่ความเช่ือ ความเช่ือเป็นความเช่ือ ความเขา้ไปถึงประสบความเป็นจริงน้ี
เพราะความวิริยอุตสาหะของหวัใจเรา ของจิตใจของเราท่ีเขา้ไปประสบกบัธรรมอนัน้ี  

ใจเราเขา้ไปประสบกบัธรรม รู้ถึงธรรม เขา้ใจถึงธรรมนั้น อนันั้นก็เป็นวาสนาบารมีของ
เรา เราท าข้ึนมาของเราเอง อนันั้นเป็นปัจจตัตงั น่ีความท่ีรู้จ  าเพาะตน รู้จ  าเพาะตนแบบน้ี รู้
จ  าเพาะตนเพราะมนัเกิดข้ึนกบัเรา เราแสวงหาของเราข้ึนมา เราท าข้ึนมาแลว้เราก็รักษาไว ้
ช านาญในวสี ช านาญในการเขา้ออก ส่ิงท่ีเรารักษาไวน้ี้จะเป็นธรรมาวุธ  

เราจะเขา้ไปท าลายภเูขาทั้งภเูขา เราเอามือเปล่าๆ เขา้ไปผลกัไดอ้ยา่งไร เราจะเอามือ
เปล่าๆ น้ีเขา้ไปผลกัไสใหภ้เูขาน้ีกลิ้งไป มนัเป็นไปไดห้รือ เราไม่ใช่มีฤทธ์ิมีเดชขนาดท่ีว่ามีฤทธ์ิ
มีเดชสามารถท าใหไ้ดอ้ยา่งนั้น ฤทธ์ิเดชมนัก็ไม่เกิดข้ึน มนัตอ้งมีอาวุธข้ึนมา มีสัมมาสมาธิ จิตน้ี
ตั้งมัน่ จิตน้ีเป็นสัมมาสมาธิ การกา้วเดินเขา้ไปหาภเูขานั้น “ภเูขา ภเูรา” ภเูขากิเลสมนัเกิดท่ีไหน 
กาย ร่างกายกบัจิตใจน้ีเป็นท่ีตั้งของภเูขา ภูเขาครอบง าหวัใจทั้งหวัใจ กบัร่างกายน้ีทั้งร่างกายอยู่
ในอ านาจของเขา โดยความปิดบงัตาเราท่ีเรามองไม่เห็น น่ีจิตน้ีมนัตอ้งกา้วเดินเขา้มาตรงน้ีไง 
กา้วเดินเขา้ไปจากร่มเงาของภเูขาเขา้ไปหาตวัภเูขานั้น เขา้ไปหาตวัภเูขานั้น จิตกา้วเดินเขา้ไป
อยา่งไร ถา้ท าความสงบเขา้มาแลว้ จิตกา้วเดินคือการยกข้ึน ยกข้ึนคือการพิจารณาหาเหตุหาผล  

ใหม่ๆ จะไม่เจอหรือไม่เห็น นั้นเร่ืองของการฝึกฝน การฝึกฝนมนัตอ้งมีการผดิก่อน มี
ความผดิพลาดเป็นเร่ืองของธรรมดา น่ีไง เป็นประสบการณ์ท่ีเราสร้างสมข้ึนมาจากหวัใจของเรา 
เราสร้างสมข้ึนมา สร้างสมหวัใจ หวัใจแต่เดิมท่ีโดนปกคลุมโดยภเูขากิเลสน้ี ภเูขากิเลสมองเขา้
ไป เห็นแต่ภเูขาทั้งลูก แลว้เราค่อยมองโดยปกคลุมไวด้ว้ยวชัพืชมองอะไรไม่เห็น พอร่มเงามา 
เราเขา้ไป เราก็ไปเช่ือส่ิงนั้น  

น่ีผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ผูท่ี้ความเห็นของตวั ผูท่ี้สัมผสักบัความร่มเยน็ของใจ มนัจะคิดว่า
เป็นอยา่งนั้น ความคิดว่าเป็นอยา่งนั้นมนัถึงไม่กา้วเดิน ความไม่กา้วเดินออกไป ส่ิงนั้นมนัก็ตอ้ง
แปรสภาพไปโดยธรรมดา ๑  

๒. พอแปรสภาพไปแลว้จิตนั้นเส่ือมสภาพข้ึนไป แลว้จะพยายามทรงข้ึนมาใหม่นั้นตอ้ง
ใชค้วามวิริยอุตสาหะเท่าเขา้ไปเป็น ๒ เท่า ๓ เท่า  
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ถึงว่าความทุกขข์องกิเลสนั้นเป็นส่วนหน่ึง ความทุกขข์องกิเลสคือความท าล าบาก ๑  

แลว้ก็ความคิดของเรา การลงัเลสงสัยในความทุกขข์องกิเลส ๑  

ความทุกขข์องความเพียรท่ีจะสะสมข้ึนไปเพื่อใหจิ้ตนั้นสงบตอ้งเพิ่มเขา้ไปอีก นัน่น่ะ 
ถา้เราปล่อยอนันั้นไป เราว่าส่ิงท่ีประพฤติปฏิบติัอยูน้ี่เป็นความทุกขอ์ยูแ่ลว้ แลว้เรายงัไม่มี
สติสัมปชญัญะ ไม่พยายามรักษา สมบติัของตน สมบติัของตนท่ีเป็นเราสะสมข้ึนมา น่ีสมบติั
ของตน 

ถา้มนัรักษาไดม้นัก็จะทรงอยูไ่ด ้แลว้ยกข้ึน ยกข้ึนนั้นเป็นวิธีการท่ีกา้วเดินออกไป ถา้ไม่
ยกข้ึนเขา้ไป ถา้พิจารณาอยา่งน้ี พิจารณาเพือ่ใหเ้ราระวงัตวั ใหเ้ราพยายามตั้งสติสัมปชญัญะเพื่อ
ความกา้วเดินออกไปของใจเราจะเกิดข้ึน น่ีความรอบคอบไง ความไม่สุกเอาเผากิน ความสุกเอา
เผากิน พอเขา้ไปเจอแค่เงาของภูเขาก็คิดว่าเงาของภเูขานั้นเป็นภเูขา แลว้ก็นอนมีความสงบ
ร่มเยน็ นอนอยูท่ี่ร่มเงานั้น โดยท่ีไม่เคยเห็นสติปัฏฐาน ๔ เลย ไม่เคยพิจารณาความจริงโดยสัจจะ
ความจริง 

ส่ิงท่ีพิจารณาอยูท่ี่เป็นความเห็นอยู่นั้นมนัเป็นเงาเฉยๆ เงาคือมนัเป็นนิมิตท่ีเห็นจากส่ิง
ท่ีว่า อวิชชาหลอกใหลู้กใหห้ลานใชง้านออกมาไง แค่ลมปลายออ้ปลายแขมของกิเลสท่ีมนัแสดง
ตวัเท่านั้นเอง น่ีเราตอ้งยอ้นกลบั การจะชนะตน การชนะตนตอ้งชนะซ่ึงจุดศูนยก์ลางของหวัใจ
นั้น จุดศูนยก์ลางของหวัใจ ตวัอวิชฺชา ปจฺจยาสงฺขารา ตวัพาตายพาเกิด ตวัน้ีต่างหาก แลว้อวิชชา
จุดศูนยก์ลางของใจก็อยูใ่นหวัใจของเรา แต่มนัจะโดนผลกัไสไวเ้พราะธรรมชาติของจิตน้ีมนั
ส่งออก 

ความคิดของมนุษย ์ ความคิดของมนุษยคิ์ดข้ึนมาจากความคิดเดิม แลว้แยบ็ข้ึนมาเป็น
สัญญาออกมา แลว้ออกมาเป็นชั้นๆ นะ จากสัญญาในเป็นสัญญานอก จากสัญญานอก จากขนัธ์
นอก ขนัธใ์น ขนัธใ์นขนัธ ์ออกมาเป็นชั้นๆ แต่เราผูท่ี้จะกา้วเดินเขา้ไป เราไม่เห็นหรอก  

ครูบาอาจารยท่ี์ผา่นเขา้ไปแลว้ถึงบอกช้ีแนะน าทางเขา้มาใหเ้รากา้วเดินเขา้ไป กา้วเดิน
เขา้ไป ความกา้วเดิน ท าไมจิตตอ้งกา้วเดิน ท าไมจิตอยูเ่ฉยๆ ไม่ได ้ท  าไมจิตอยูก่บัท่ีท  างานไม่ได้
หรือ? จิตอยูก่บัท่ีมนัก็เป็นร่มเงาของภเูขา แลว้ก็นอนอยูน่ัน่ เพราะอาการของความคิด ความคิด
ท่ีมนัส่งออกโดยธรรมชาติของความคิดน้ี ขนัธน้ี์ตอ้งเป็นไปโดยธรรมชาติ เพราะเราเป็นมนุษย ์
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มนุษยมี์ธาตุ ๔ และ ขนัธ ์๕ ขนัธ ์๕ น้ีเป็นนามธรรม ธาตุ ๔ นั้นเป็นร่างกายของเรา ทั้ง
ธาตุ ๔ และขนัธ ์๕ น้ีโดนปกคลุมไวท้ั้งหมด ความโดนปกคลุมไว ้ ส่ิงท่ีปกคลุมแลว้สั่งการของ
เขาออกมา มนัก็เลยเป็นทางเดินโดยถูกตอ้งของกิเลส ทางเดินท่ีเดินออกไปๆ น่ียอ้นกลบัๆ ถึง
ตอ้งเดิน ตอ้งกา้วเดิน ใจตอ้งกา้วเดินเขา้ไป ถา้ไม่กา้วเดินเขา้ไปจะไม่เห็นส่ิงนั้น ถา้ไม่เห็นส่ิงนั้น
คือไม่ไดท้  าลายใดใดทั้งส้ิน ไม่ไดท้  าลายอะไรเลย เพียงแต่เห็นน ้านั้น จะแหวกจอกแหนแลว้เห็น
น ้า มีความเช่ือมัน่ในศาสนา  

ความเช่ือมัน่ในศาสนานั้นเป็นปัจจตัตงัความรู้จ  าเพาะตน จิตดวงน้ีประเสริฐข้ึนมาส่วน
หน่ึง จิตท่ีประเสริฐ กิเลสมนัเหนือความประเสริฐนั้น กิเลสคลุมอยูบ่นความประเสริฐนั้น ส่ิงท่ี
ประเสริฐนั้นเป็นธรรมาวุธ เป็นการกา้วเดินเขา้ไป  

ส่ิงท่ีเราว่าประเสริฐๆ ๑ ส่ิงท่ีว่าร่มเยน็น้ี ความร่มเยน็ก็เป็นความร่มเยน็เฉยๆ แต่ในการ
ยกข้ึนสติปัฏฐาน ๔ มนัจะมีอาการต่างกนัเพราะมนัจะขนพองสยองเกลา้ ใจดวงน้ีเกิดตายๆ ใน
วฏัฏะมาไม่มีตน้ไม่มีปลาย ส่ิงท่ีไม่มีตน้ไม่มีปลาย เห็นไหม บุพเพนิวาสานุสติญาณ ขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ยนืยนัว่าสาวไปแลว้ไม่มีท่ีส้ินสุด จิตน้ีตายเกิด ตายเกิดมา เสวยภพ
ชาติมา เสวยภพเสวยชาติมาตลอด แลว้ใครไม่เคยเขา้ไปเห็นว่าตวัภเูขาน้ีพาตายพาเกิดมาขนาด
ไหน 

ถา้ตวัภเูขาน้ีมนัเป็นวตัถุท่ีเราอุปมาอุปไมยข้ึนมาใหม้นัเห็นภาพชดัไง แต่จริงๆ แลว้มนั
เป็นนามธรรม ส่ิงน้ีไม่มีใครเคยเห็น ใครจบัตอ้งคือกา้วเดินเขา้ไป เหยยีบถึงภเูขา กา้วเดินเขา้ไป
เห็นกาย เวทนา จิต ธรรม นัน่น่ะ ส่ิงท่ีสยดสยองขนพองสยองเกลา้ มนัจะสยดสยองขนพอง
สยองเกลา้ เพราะส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีสุด ส่ิงท่ีมีคุณค่าเพราะอะไร เพราะสะสมมาในวฏัฏะ 
พาเกิดพาตายมาไม่มีท่ีส้ินสุด ไม่มีตน้ไม่มีปลาย แลว้ไม่มีใครเคยเจอ  

แต่พอเราไปเจอเขา้ ดว้ยธรรมาวุธ ดว้ยอาวุธท่ีเราสร้างสมข้ึนมา อาการท่ีว่ามนัร่มเยน็
เป็นสุข ตอนนอนจมอยูก่บัความร่มเงาของภเูขานั้น มนัจะมีอาการต่างกนักบัความเห็นอนัน้ีไง 
การเห็นอนัน้ีมนัถึงเป็นส่ิงท่ีประเสริฐ ส่ิงท่ีประเสริฐเพราะมนัเป็นผลงานของเรา ผลงานของเรา 
เราสร้างของเราข้ึนมา นัน่น่ะ เป็นเร่ิมตน้นบัหน่ึงท่ีจะกา้วเดินเขา้ไปท าลายภเูขานั้น ถา้ท าลาย
ภเูขาของกิเลสได ้เราก็จะเป็นอิสระจากการครอบง าของภูเขาและเงาของภเูขานั้น 
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การกา้วเดินเขา้ไป เร่ิมตน้มนัจะผา่นเงาน้ีก่อน เงาของภเูขาน้ีส าคญัมาก เพราะรูปร่างมนั
เหมือนกนั เงากบัตวัจริงเหมือนกนั เราแค่เจอเงา เราจะเหยยีบย  า่อยูท่ี่เงานั้น แลว้ก็เดินวนเวียนอยู่
ท่ีเงานั้น เห็นไหม การพลดัหลงไปในการประพฤติปฏิบติัมนัจะเป็นแบบนั้น พลดัหลงไปอยูท่ี่
เงานั้นแลว้เวียนไปเวียนมา เวียนจนจิตน้ีเส่ือมสภาพไป จนกลายเป็นว่าจิตใจแหง้ผาก พอจิตใจ
แหง้ผากก็อาศยัแต่ของเดิมไง อาศยัแต่ความปัจจตัตงัความรู้เห็นจริงอนันั้นเฉยๆ ไวเ้ป็นเคร่ืองอยู่ 
เกาะเก่ียวไวเ้ท่านั้น แลว้จะสร้างคุณงามความดีข้ึนมา สร้างส่ิงสะสมข้ึนไปเพื่อจะหาธรรมาวุธ
อนัน้ีก็ตอ้งพยายามข้ึนไป 

อนัน้ีมนัเป็นโทษ ๒ ชั้น ๓ ชั้น ในการท่ีเราไม่เขม้แขง็ ๑ ไม่จริงจงั ไม่มีความอุตสาหะ 
ไม่มีการวิเคราะห์วิจยั ไม่มีการพินิจพิจารณาตวัเอง ไม่มีการสุกเอาเผากินไง สุกเอาเผากินแลว้เรา
จะกา้วเดินไปไม่ได ้ ความกา้วเดินของเราไปไม่ได ้ ทุกขไ์หม? เวลาเราไปพดู เวลาไปหาครูบา
อาจารยห์รือหาใครก็แลว้แต่ ท  าไมเราภาวนาไม่เป็นไป ท าไมเราไม่เป็นไป  

ครูบาอาจารยก์ใ็หก้ าลงัใจ ครูบาอาจารยใ์หก้ าลงัใจ กบัเราใหก้ าลงัใจ ถา้เราใหก้ าลงัใจ 
“ครูบาอาจารยก์็เป็นคน เราก็เป็นคน” ก าลงัใจเกิดจากเราน่ี อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ของท่ีอยูใ่น
เรือนกายของเรา ของอยูใ่นครัวของเรา มีดอยูใ่นครัวของเรานั้นอยา่งหน่ึง มีดท่ีเราพกไวก้บัตวัน้ี
อยา่งหน่ึง มีดท่ีเราพกไวก้บัตวั เวลาเราเจอศตัรูเราตอ้งการใช ้ เราจะหยิบไดท้นัทีเลย ถา้มีดจาก
ครัวเราตอ้งเดินเขา้ไปหาครัว มนัชา้ต่างกนั 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ก็เหมือนกนั ความเกิดของกิเลสมนัไวมาก ความเกิดของกิเลสมนั
ไว มนัจะเกิดเด๋ียวนั้นๆ แลว้ก็ท  าไปแลว้ เรานัง่อยูใ่นสมาธิหนหน่ึง ดูสิ มนัพยายามจะท าใหเ้รา
ลม้เลิกไปน่ะก่ีร้อยหน ก่ีพนัหน เห็นไหม มนัจะเกิดข้ึนเร็วมาก เกิดข้ึนเร็วมาก แลว้เราไปจะมวั
แต่ว่าไปหาครูบาอาจารยค์อยใหก้ าลงัใจอยู่ๆ  แต่ไปท่านก็ตอ้งใหก้ าลงัใจเป็นธรรมดา  

ศาสดาองคเ์อง ครูองคเ์อกของเราคือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก่อน องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ทุกขม์า ๖ ปี พระปัญจวคัคียร์ออยูถึ่ง ๖ ปี เราไม่ตอ้งรอเลย มีก่อนท่ีเรา
เกิดอีก เราเกิดท่ามกลางพุทธศาสนา ศาสนาน้ีมีอยูแ่ลว้ เราต่างหากชุบมือแลว้ก็เปิบ ชุบมือแลว้
เปิบ แลว้ท าไมเรายงัเปิบเขา้มาในใจของเราไม่ได ้ 

น่ีวนเขา้มา วนเขา้มา ก าลงัใจของเราเอง เราสร้างข้ึนมาเองๆ ส่ิงท่ีว่าเกิดข้ึนจากภายนอก
เป็นภายนอก กิเลสภายนอกเป็นภายนอก น่ีเงาของภูเขา แลว้ก็เดินเขา้ไปๆๆ จนจบัตอ้งได ้ ขน
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พองสยองเกลา้ มนัเป็นการยนืยนัไง ส่ิงท่ียนืยนัว่าวุฒิภาวะของใจมนัเป็นคนละขั้นตอนกนั วุฒิ
ภาวะของใจในความสงบ สมถกรรมฐานนั้นเป็นส่วนหน่ึง วุฒิภาวะของใจท่ีพยายามพฒันาข้ึน 
วุฒิภาวะพฒันาข้ึนเป็นภมิูเป็นขั้นเป็นตอนข้ึนไป มนัจะพฒันาของมนัข้ึนไป ความพฒันาของ
ข้ึนไปน้ีเราตอ้งเป็นคนผลกัไสข้ึนไป  

พลงัของจิต พลงัของงาน วิริยะ ความเพียรชอบ วิริยอุตสาหะของเรา เราไสของเราข้ึนไป 
งานชอบ มนัจะชอบข้ึนมาแลว้ เพราะว่าเราผา่นจากสมถกรรมฐานข้ึนมานั้น อารมณ์ ความวุฒิ
ภาวะของใจท่ีเสวยนั้นเป็นภพภพหน่ึง เป็นความเห็นอนัหน่ึง พอยกข้ึนมาวิปัสสนา ขนพอง
สยองเกลา้ เป็นความเห็นอีกอนัหน่ึง มนัถึงยนืยนักนัไดว้่า สมถกรรมฐานน้ีเป็นพื้นฐานใหย้กใจ
ข้ึนเป็นวิปัสสนากรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานเป็นการท าลายภเูขานั้นดว้ยธรรมาวุธ ดว้ยอาวุธ 
ดว้ยระเบิด ดว้ยนิวเคลียร์ นิวตรอนของพลงัของจิตนั้น 

อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ตอ้งโดนท าลายไปดว้ยวิชชา วิชชาคือปัญญาญาณไง ปัญญาญาณ
สามารถระเบิดได ้ นัน่น่ะ ส่ิงท่ีท  าลายกนัมีอยู ่ เพราะกิเลสน้ีเป็นนามธรรม เกิดข้ึนอยูใ่นหวัใจ 
หวัใจกบักิเลสน้ีเป็นนามธรรมดว้ยกนัก็อยูด่ว้ยกนั ส่ิงท่ีเป็นสัจธรรมอยูท่ี่องค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้สอนอยูน้ี่เป็นนามธรรม สอนเขา้มาถึงหวัใจน้ีก็เป็นนามธรรมเหมือนกนั 

ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม วนเขา้มาๆ น่ีความวนเขา้มา การใคร่ครวญ วุฒิภาวะของใจต่างกนั
แลว้เรากจ็บัไว ้แลว้พิจารณากาย พิจารณากาย ดูกาย ถา้จิตน้ีสงบพื้นฐาน ธรรมาวุธพอ พิจารณา
กายน้ี กายน้ีจะแปรสภาพ ความแปรสภาพของกายน้ีจะแปรสภาพออกไป ออกไปดว้ยก าลงัของ
สมาธิ ดว้ยก าลงัของปัญญา ก าลงัของสมาธิคือตั้งใหก้ายนั้นทรงอยู ่ถา้สมาธิไม่ดีกายนั้นจะตั้งไม่
ทรงอยู ่จะคอยหมุนเวียนไป คอยหลุดมือไปไง 

ความหลุดมือไปเพราะก าลงัของสมาธิไม่พอ ก าลงัพื้นฐาน พลงังานตวัธรรมาวุธน้ีไม่พอ 
ความพอของสมาธิคือความตั้งไวใ้หมี้ฐาน คือจุดท่ีจะเราจะท าลาย คือตวัภเูขาท่ีเราจะท าลาย นั้น
คือสมาธิใหผ้ลแบบน้ี แต่สมาธิไม่สามารถท าลายภเูขาได ้ เพราะสมาธิเป็นพลงังานท่ีทรงไว ้ ตั้ง
ไว ้ ความท่ีเป็นภพเป็นภมิูอนัหน่ึง แต่ปัญญาท่ีอยูใ่นสมาธินั้น สมาธินั้นตั้งกายข้ึนมาใหเ้รา
พิจารณาดว้ย สมาธินั้นขบัเคล่ือนพลงังานของปัญญาดว้ย ปัญญาคือสังขารท่ีมาสมาธิน้ีแยกออก
จากกิเลส  
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เดิมน้ีสังขารน้ีเป็นเคร่ืองมือของกิเลส อยูใ่นร่มเงาของกิเลส เราพลิกออกมาเป็นร่มเงา
ของธรรม เพราะมีสัมมาสมาธิน้ีเบ่ียงเบน... 

(เทปขดัขอ้ง) 

...จากเดิมกิเลสพาใชส้ังขาร กิเลสพาใช.้.. 

(เทปขดัขอ้ง) 

...มนัก็แยกอนัน้ีเขา้ไป พอเขา้ไป จะหมุนออกไป น่ีปัญญาเกิด พอปัญญาเกิด ปัญญาเกิด
หมายถึงว่า พิจารณาดูกาย กายน้ีจะแปรสภาพ สังขารขนัธ ์ สังขารคือความคิด ความปรุง ความ
แต่ง ความคิดว่ากายน้ีเป็นเรา ความคิดยดึมัน่กายนั้น สังขารผกูพนัผกูมดัอยูก่บักายนั้น กายกบัจิต 
กายกบัเรา ทุกอยา่งเป็นเราทั้งหมด “ภเูขา ภูเรา” 

ภเูขาขา้งนอกระเบิดท าลายไดห้มด แต่ภเูขาของกิเลส ภเูขากลางหวัใจ ภเูขาของเราไม่มี
ใครเคยท าลายไดเ้ลย ไม่มีใครเคยเห็น ๑ เราสะสมบุญญาธิการข้ึนมา สะสมความจงใจของเรา
ข้ึนมาจนเห็นภเูขานั้น จนจบัตอ้งภเูขานั้น จนหวัใจน้ีสั่นไหว หวัใจน้ีสั่นไหวหมดเวลาจบัตอ้ง
ภเูขาน้ี หวัใจจะสั่นไหวเพราะมนักระเทือนเรือนลัน่ไปถึงใจนั้น การจบัภเูขาภเูราน้ีมนัก็
กระเทือนเรือนลัน่ออกไปอยูแ่ลว้ โลกธาตุไหวไหวไดอ้ยา่งนั้น ร่างกายน้ีไหวหมด นัน่น่ะ แลว้
ยงัวิเคราะห์วิจยัดว้ยสังขารขนัธ์ ความคิด ความปรุง ความแต่ง ความเห็นไง ความเห็นจากตาของ
ธรรม ความเห็นจากตาของธรรมว่าภเูขานั้นมนัตั้งอยูแ่ลว้ สรรพส่ิงธรรมดามนัตอ้งท าลายโดย
ธรรมชาติของมนั ดว้ยอ านาจของสมาธิ ดว้ยอ านาจของปัญญานั้นใหภ้เูขานั้นท าลายไป ใหก้ายน้ี
แปรสภาพออกไป น่ีความเห็น 

ถา้พิจารณาดว้ยปัญญาอนัน้ี พิจารณาเขา้ไป กายกบัจิตน้ีตอ้งแยกออกจากกนั กายกบัจิต 
ความผกูพนัไง ความผกูพนัยดึมัน่ถือมัน่วา่กายเป็นเรา เราว่าเราศึกษามา เราศึกษาธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มา เราก็เขา้ใจวา่เรากคิ็ดอยูว่่ากายกบัเราน้ีมนัอาศยักนั ทุกคน
เลยบอกกายกบัใจน้ีคนละส่วนกนั แต่อนัน้ีมนัเป็นสัญญา สัญญาความจ าไดห้มายรู้ อยา่ใหเ้ขา้มา
ยุง่ในขณะท่ีว่าปัญญาก าลงักา้วเดินออกไปนะ 

ถา้ปัญญาก าลงัจะกา้วเดินออกไปแลว้มีความคิดอนันั้นว่าเรารู้แลว้ อยา่งน้ีออกไป ตณัหา
ไง ตณัหาซอ้นตณัหา ตณัหาความทะยานอยากมนัเป็นไป มนัอยากจะรวบรัดไง ความรวบรัดมกั
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ง่าย ความรวบรัดมกัง่ายจะท าใหส่ิ้งท่ีมนัจะเป็นสัจจะความเป็นจริงใหส้งบตวัลง หรือว่าเป็นไป
โดยสัจธรรมอนันั้นมนัไม่เป็นสัจธรรมอนันั้น มนัเป็นสัญญาปรุงแต่ง เป็นสัญญาของดั้งเดิม 
สัญญาแลว้จิตน้ีปรุงแต่งไป 

ทิง้ไดเ้ลย ทิง้หมายถึงว่าปล่อยวางงานน้ี ปล่อยงานน้ีกลบัมาท าความสงบของใจใหไ้ด ้ท า
ความสงบของใจ ถา้ใจมนัจะเก่ียวขอ้งกบังานนั้น มนัอยากท างาน คนเรานะ พอมนัอยากไดดิ้บ
ไดดี้ข้ึนมามนัจะเอาดิบเอาดี เอาเด๋ียวนั้นๆ ดว้ยความมกัง่าย ดว้ยความคิดวา่มนัเป็นความรวดเร็ว
ไง ดว้ยความรวดเร็ว ดว้ยความจะเอาทางลดั ดว้ยความท่ีคิดวา่จะลดัขั้นตอนจะไดส้ะดวกสบาย 
ยิง่ลดัเท่าไรมนัลดัลงหากิเลสหมด มนัลดัลงหา ดูสิ เราอยูใ่นร่มเงาของกิเลสตั้งแต่ปลายออ้ปลาย
แขมเรายงัเช่ือ แลว้ส่ิงน้ีข้ึนมา มนัละเอียดอ่อนไปกว่านั้น ความละเอียดอ่อนคือว่าจิตมนัพิจารณา
แลว้มนัจะปล่อย ความปล่อยวางใจ อาการท่ีปล่อยวางกบัอาการท่ีพิจารณาแลว้ปล่อยวาง กบั
อาการของสมาธิต่างกนั อาการของสมาธิ ความเวิง้วา้งนั้นเป็นหลกัตั้งมัน่ มนัอ่ิมเตม็ แต่ความเวิง้
วา้งของการพิจารณาแลว้ปล่อยวางน้ีมนัว่าง ว่างจนปล่อย เวิง้วา้งไปหมด ความว่างต่างกนั 

คือว่าความสุขในสมถกรรมฐานอยา่งหน่ึง ความสุขในวิปัสสนาอยา่งหน่ึง มนัละเอียด
ข้ึนไปเป็นวุฒิภาวะของใจ เป็นภมิูเป็นชั้นข้ึนไป ความรู้ความเขา้ใจมนัจะเป็นชั้นข้ึนไป แลว้พอ
เราไปไดป้ระสบไง ไปไดป้ระสบแลว้มนัก็ชอบใจ ดูสิ เราประสบข้ึนมา เราแหวกจอกแหนเห็น
น ้าเราก็ดีใจ จอกแหนนั้นมนัก็เขา้มาปกคลุมอยา่งเก่า ความร่มเยน็ ความเช่ือมัน่อนันั้นอนัหน่ึง 
อนัน้ีก าลงัยกข้ึนมาแลว้คิดวา่จะโยนจอกแหนข้ึนจากฝ่ังใหไ้ด ้ 

การพยายามจะใหบ่้อน ้านั้น ใหน้ ้ านั้นทรงท่ีไง พยายามเอาเคร่ืองกนัท่ีว่าน ้ าซึมซบั
ออกไปจากบ่อนั้น น่ีวิปัสสนาญาณอยา่งนั้นมนัถึงว่าความสุขต่างกนั เพราะว่ามนัไดร่้มเยน็ ได้
ด่ืมกินตลอดเวลาเพราะมนัทรงตวัอยู ่ แลว้ความมัน่ใจ ความคิดวา่จะไดผ้ลอนันั้น น่ีกิเลสมนัก็
เลยเขา้ไง  

การวิปัสสนาน้ีไม่ใช่ว่าวิปัสสนาแลว้จะเป็นการช าระกิเลสตลอดไป เพราะกิเลสภเูขานั้น 
ภเูขาธรรมดาน้ีมนัไม่มีชีวิตน่ี แต่ภเูขาของกิเลสน้ีมนัมีชีวิตจิตใจ มนัรู้ทนัดีกว่าเราอีก เพราะมนั
อยูห่ลงัความคิด มนัเคล่ือนตวัออกมาพร้อมกบัเราตลอดเวลา ความเคล่ือนตวัพร้อมออกมากบัเรา 
มนัจะเบ่ียงเบนท่ีว่าเราคิดเราท าใหผ้ดิเป้าหมาย ผดิเป้าหมายของธรรม แต่ตรงเป้าหมายของกิเลส 
ตรงเป้าหมายของความยดึมัน่ถือมัน่ในหวัใจท่ีมนัยดึมัน่ถือมัน่อยู่นัน่ไง แต่มนัเป็นส่ิงท่ีละเอียด
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ท่ีเราไม่รู้ เราไม่รู้สิ เพราะเรายงัไม่เคย ส่ิงท่ีเราไม่เคยผา่นเราจะรู้ไดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีเราไม่รู้เราก็ตอ้ง
ติดขอ้งไป 

ความติดขอ้ง ความเช่ือใจ ความนอนใจไป นัน่น่ะ ท าใหเ้ส่ือมลง เส่ือมจากวิปัสสนา
ญาณออกมาเป็นสมถะ เส่ือมหมด ตอ้งยกข้ึนๆ ตลอด เวลาเส่ือมไปแลว้ท างาน จะท าใหม่ก็อยา่ง
นั้น จากภเูขาเป็นเงาของภเูขาแลว้ก็หายไปเป็นวชัพืช หายไปหมดเลย น่ีเวลาเส่ือมหมด เส่ือม
หมดในหวัใจนะ เวลาใจมนัเส่ือม 

ทุกผูท่ี้ปฏิบติัจะเขา้ใจเร่ืองอยา่งน้ี แลว้จะทุกขม์าก จะเร่าร้อนๆ แต่ความเร่าร้อนนั้น ถา้
เราพยายามเอามาเป็นพลงังานนะ เอามาเป็นยาบ ารุงหวัใจ ในเม่ือความทุกขใ์นการเกิดการตายน้ี
เป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด หวัใจของเรายงัตอ้งกา้วเดินต่อไป หวัใจของเรา กา้วเดินเขา้ไปในหวัใจของ
เราน้ี ไม่ใช่กา้วเดิน ชีวิตน้ีเป็นชีวิต ไม่ตอ้งพดูถึงชีวิตเลย ชีวิตน้ีมนัเป็นภพชาติท่ีว่าตอ้ง
หมุนเวียนไปโดยธรรมชาติของมนั ธรรมชาติของใจ ถา้ยงัไม่ช าระกิเลสได ้ จะเวียนในวฏัฏะน้ี
โดยธรรมชาติน้ี น่ีเร่ืองของชีวิตเลย แต่เร่ืองของใจเป็นอารมณ์ เป็นปัจจุบนัธรรม เป็นการช าระ
กิเลสไดเ้ด๋ียวน้ีไง น่ีมนัเป็นโอกาสเดียว โอกาสท่ีเราจะสูข้ึ้นมา 

ความสู้ข้ึนมา ความยกใจข้ึนมาใหมี้ก าลงั ใหมี้ปัญญา ใหมี้เคร่ืองอุ่นใจ อุ่นใจสิ อุ่นใจ
ท่ีว่า เรากา้วเดินมาขนาดน้ี เพียงแต่เราไม่รู้วิธีการ แลว้เราเป็นคนอยากไดดิ้บไดดี้เร็วเกินไป เรา
เป็นคนมกัง่าย เราท าปุบปับหุนหันพลนัแล่น...ตอ้งกา้วเดินใหม่ ความกา้วเดินใหม่ น่ีวิปัสสนา
ระหว่างกิเลสกบัธรรมท่ีมนัต่อสู้กนัในท่ามกลางของหวัใจผูท่ี้ปฏิบติั หวัใจของผูท่ี้ปฏิบติัจะมี
การต่อสู้กนัไประหว่างกิเลสกบัธรรมตลอดไป  

ถา้วนัไหนธรรมเป็นฝ่ายมีก าลงัมากกวา่ ธรรมเป็นฝ่ายท่ีชนะ จะมีความชุ่มช่ืนใจ จะมี
ความพอใจ จะมีความอบอุ่นของใจ แลว้ท าไดง่้าย บางวนัง่าย ง่ายจริงๆ พอเขา้สมาธิป๊ับ ป๊ับ ป๊ับ 
เขา้แลว้ เขา้ไปได ้ วิปัสสนาไปยกข้ึนมา ปล่อย ปล่อย ปล่อย ถา้วนัไหนยาก ยากแสนยาก ถูไถ
ขนาดไหนมนัก็ไม่ลง ไม่ลงส่วนไม่ลงนะ ถา้ลงไปแลว้วิปัสสนามนัก็ไม่พอ ไม่มีก าลงั ไม่มีก าลงั
ตอ้งถอนกลบัมา น่ีระหว่างกิเลสกบัธรรมต่อสู้ในภเูขาภเูราน่ีล่ะ  

เราจะท าลายภเูขาท่ีปกคลุมเราอยูใ่นหวัใจเราเด๋ียวน้ี น่ีอ  านาจวาสนาของเราตอ้งมี ถา้ไม่มี 
จากเดิมท่ีว่าท  าอะไรไม่เป็นเลย จนท าเป็นข้ึนมาเป็นการต่อสู้ข้ึนมาแลว้ น่ีกองทพัธรรมกบั
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กองทพักิเลสก าลงัท าสงครามสัปยตุกลางหวัใจ แลว้เราเป็นคนเฝ้าดูอยู ่ ท  าไมเราจะไม่เห็น
ผลงาน เราตอ้งเห็นผลงานของเรา น่ีคืออ านาจวาสนา น่ีคือสัจจะความจริง สัจจะท่ีเราเห็นจริง 

สัจจะ อริยสัจจะในหวัใจของเราจะเกิดข้ึนมาเพราะเรากา้วเดินออกไป เรากา้วเดิน
ออกไป สัจจะ อริยสัจจะของครูบาอาจารย ์ สัจจะ อริยสัจจะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ จากใจดวงหน่ึงเพราะท่านไดผ้า่นมาแลว้ ยนืยนัดว้ยหลกัธรรมชาติวา่ท่านไดผ้า่นไปจริง ๑ 
แลว้ท่านสอนเรา ผูรู้้จริงเห็นจริงสอนน่ีมนัจะคลาดเคล่ือนไปไหน ผูรู้้จริงเห็นจริงสอนน้ีมนัตอ้ง
...จะว่าส าเร็จรูปเลยก็ได ้แต่ส าเร็จรูปเพราะค าสอนของท่าน แต่มนัผดิเพราะเราคาดหมาย 

ความส าเร็จรูปหมายถึงว่า มนัจริงอยา่งนั้นเดด็ขาด อริยสัจน้ีเป็นเร่ืองจริง มรรคอริยสัจ
จงัเป็นความจริง ภาวนามยปัญญาน้ีหมุนไปดว้ยจริง ธรรมจกัรจะเคล่ือนออกจากใจไดจ้ริงๆ แต่
ความคาดการหมายของเราเป็นเงาหมดเลย การเป็นเงาอนันั้น มนัถึงว่า หนักลบัมาโทษตวัเอง 
หนักลบัมาโทษตวัเองแลว้กา้วเดินข้ึนไป กา้วเดินข้ึนไป วิปัสสนาไป  

ท าไปเร่ือยๆ เจริญแลว้เส่ือม เจริญแลว้เส่ือม จนถึงพิจารณาบ่อยเขา้ๆ ความสุขมาเร่ือย 
ความช านาญมีข้ึนมาเร่ือยนะ ความช านาญของการวิปัสสนาน้ีมีข้ึนมาเร่ือย ในกาย เวทนา จิต 
ธรรม วิปัสสนามีความช านาญข้ึนไป ความช านาญข้ึนไป เหมือนกบัพวกสกรู พวกน็อตท่ีเขาขนั
ไว ้ถา้ไม่เคยขนัเลย ไม่เคยถอดออกเลยมนัจะถอดยากแสนยาก แต่ของเคยขนั เคยเอาเขา้เอาออก 
เคยขนัเขา้ไปน่ีมนัจะขนัไดง่้าย  

น้ีก็เหมือนกนั หวัใจเราเคยปล่อยวาง วิปัสสนาจนวาง วาง วาง จบัจอกแหนข้ึนมาๆ ถา้
จอกแหนน้ีโยนข้ึนฝ่ังเม่ือไร น ้านั้นโดยธรรมชาติจะตอ้งสะอาดอยู่อยา่งนั้น เราก าจดัจอกแหน
ออกไป จอกแหนน้ีคือตวัภเูขาภเูรา คือตวัภเูขาของกิเลส คือตวักิเลสไง ตวักิเลสความยดึมัน่ถือ
มัน่ ระหว่างเงาคือใจ กบัรูป กบักายนั้นเป็นตวัภเูขา น่ีกายกบัใจมนัยดึติดกนั ยดึติดกนัดว้ยกิเลส
นั้น น่ีจอกแหนคือเคร่ืองสมานตวันั้น จอกแหนมนัเพราะความลงัเลสงสัยของใจมนัปิดกั้นใจไว้
อยา่งหน่ึง ปิดไม่ใหเ้ห็น จนเราแยกจนเห็นนั้นอนัหน่ึง แยกจนเห็นแต่ยงัไม่ไดท้  าลาย 

วิปัสสนาจนท าลายออกไป โยนจอกแหนข้ึนไป ความเห็นจริงอยูก่บัน ้ านั้น น ้ านั้นกบัใจ
นั้นเป็นอนัเดียวกนั แลว้ความเขา้ใจมนัจะปล่อยออกไป ปล่อยกายออกไป ใจน้ีจะปล่อยกาย
ออกไป ปล่อยโดยสัจจะความจริงนะ ไม่ใช่ปล่อยโดยท่ีใครไปตบแต่งป้ันข้ึนมาใหเ้ป็นการปล่อย 
มนัจะเป็นสัจจะความจริงว่าปล่อยหลุดออกไป เพราะภาวนามยปัญญาเกิดข้ึน สมุจเฉทปหาน
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ขาดออกไป ใจน้ีหลุดออกไป สักกายทิฏฐิ ความเขา้ใจว่าใจเป็นเรา คราวน้ีไม่ตอ้งมีใครบอกหรือ
ว่าไม่ตอ้งมีใครมาใหผ้กูใหม้ดั ถา้มนัขาดออกไปจากใจโดยหลุดออกไปแลว้ จิตเป็นจิต กายเป็น
กาย สกักายทิฏฐิน้ีหลุดออกไป 

ความท่ีหลุดออกไปแลว้มนัเป็นส่ิงท่ีว่าเป็นไปไม่ไดอี้กแลว้ท่ีมนัจะมาติดกนัอยา่งเก่า กบั
ตอนท่ีวิปัสสนาแลว้ปล่อยวางๆ มนัยงัมีเช้ืออยู ่ เช้ือตวันั้นตวัสมานอยู ่ตวัสมานยงักลบัมา ปล่อย
วางเฉยๆ แต่ไม่สมุจเฉทปหาน ปล่อยวางพร้อมกบัสมุจเฉทปหาน กายแยกออกไป ขนัธ์ ๕ แยก
ออกจากจิต ขนัธ์ ๕ แยกออกจากจิตนะ กายส่วนกาย จิตส่วนจิต ขนัธ์ ๕ ส่วนขนัธ์ ๕  

เพราะตวัขนัธ์ ๕ นั้นเป็นตวัความทุกขไ์ง ตวัขนัธ์ ๕ เป็นตวัใหค่้าใช่ไหม ตวัเวทนา ตวั
เวทนาตวัใหค่้า ขนัธ์เป็นขนัธ์ จิตเป็นจิตแยกออกจากกนั ความแยกออกจากกนัแลว้จะใหใ้ครมา
ผกูมดัอยา่งไร มนัก็ผกูมดัไม่ได ้ น่ีปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะตน ปล่อยวางสัจจะความจริง ปล่อยวาง
สัจจะความจริง  

เราท าลายลายภเูขาส่วนหน่ึง ภเูขานั้นแหว่งไปเลย พอภเูขานั้นแหว่งออกไป ร่มเงาก็
แหว่งออกไปพร้อมกนัไปหมด ทุกอยา่งจะแหว่งออกไปพร้อมกนั ใจน้ีเป็นสัจจะความจริง 
เป็นอยูใ่นหวัใจดวงนั้น หวัใจดวงนั้นเขา้ถึงกระแส ความเขา้ถึงกระแสนั้นจะเดินเขา้ไป เดินเขา้
ไปท าลายภเูขาภเูราทั้งหมด ภเูขาภเูราน้ีมนัตอ้งผา่นเขา้ไปเป็นชั้นเป็นตอนๆ เขา้ไป เพราะมนั
เวไนยสัตว ์ 

เวไนยสัตวน้ี์เป็นการกา้วเดิน เวไนยสัตวเ์ป็นผูท่ี้สอนไดฝึ้กได ้ พยายามแลว้มนัจะส าเร็จ
ผล ผูท่ี้ผา่นเร็วท าเร็วนั้น สมยัพุทธกาลนั้นทีเดียวผา่นไปๆ ความผา่นไปนั้นส าเร็จประโยนชน์ั้น
ออกไป แต่เราเป็นเวไนยสัตวอ์ยู ่ อ  านาจวาสนาเราก็มีอยู ่ การวิปัสสนามนัยงัมีกายนอก กายใน 
กายในกาย จิตในจิต วิปัสสนาเขา้ไป ภเูขานั้นก็ซอ้นเขา้ไปๆๆ ความซอ้นเขา้ไป ยกวิปัสสนาเขา้
ไป  

ผา่นขั้นตอนส่วนแรกเขา้ไปแลว้มนัจะมีความภมิูอกภมิูใจ งานจะง่ายข้ึน งานจากงาน
เดก็ๆ งานเดก็ๆ เวลามนัเขา้โรงเรียน ก. ไก่ ก. กา เป็นส่ิงท่ียุง่ยากล าบากท่ีสุด แต่พอเขียนจน
ช านาญแลว้ ก. ไก่ ก. กา ก็เขียนโดยท่ีว่าจะเขียนตอนไหนก็ได ้จะรวมเป็นพยญัชนะ จะรวมเป็น
อกัษร รวมเป็นค าก็ได ้ น่ีเหมือนกนั เราเคยเขียนได ้ เราเคยรวมค าไดแ้ลว้ เราจะท าใหค้  านั้น
กวา้งขวางออกไป เราจะกา้วเดินออกไป แต่ตอ้งใชส้ัมมาสมาธิข้ึนไปตลอด  
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ภมิูจิตภมิูธรรม วุฒิภาวะของใจนะ อริยบุคคลส่วนอริยบุคคลนั้นเป็นภมิูฐานของใจ ใจ
นั้นขาด กิเลสขาดออกไป เวิง้วา้ง แต่สมาธิท่ีจะสร้างข้ึนมา สมาธิกบัใจอนันั้นเป็นคนละอนั ใจท่ี
จะสร้างสมาธิคือว่า เป็นสัมมาสมาธิข้ึนไป ในมรรค ๔ ผล ๔ มรรค ๔ ผล ๔ การกา้วเดินของใจ
นั้นตอ้งสร้างผลข้ึนมาตลอด สร้างข้ึนมาตลอด เรากินอ่ิม อ่ิมวนัน้ีเป็นอ่ิมของวนัน้ี อ่ิมวนัหนา้
เป็นอ่ิมของวนัหนา้ แต่วนัหนา้ยงัไม่เคยกินอ่ิม เราจะคาดการณ์วา่กินอ่ิมไดอ้ยา่งไร ก็ตอ้งสร้าง
หาอาหารข้ึนมาถึงจะไดกิ้นใช่ไหม วนัน้ีเรากินไปแลว้ ม้ือน้ีเป็นอนัว่าจบกนั ม้ือน้ีเขา้ใจแลว้ 
ความสัจจะความจริงในใจน้ีสมบรูณ์ สมบรูณ์แลว้ท าไมไม่ผา่นพน้ไปใหถึ้งท่ีส้ินสุด มนัท าไมยงั
มาติดอยูน่ัน่ ท  าไมพระอานนทติ์ดอยู่ 

พระพุทธเจา้บอกว่า “อานนท ์เธออยา่กงัวลไปเลย” อุปัฏฐากพระพุทธเจา้อยู ่๒๕ ปี เป็น
พระโสดาบนัอยู ่ไม่กา้วเดินออกไป เพราะว่าพอผา่นออกไปแลว้ถึงจะกา้วเดินเขา้ไปใหม่ น่ีพระ
โสดาบนัไง ผูท่ี้แยกกายโดยสัจจะความจริงน้ีเป็นพระโสดาบนั พระโสดาบนัน้ีไม่ติดในกายน้ี 
กายน้ีกบัใจน้ีไม่ขอ้งเก่ียวกนัโดยความจริงของอริยสัจอนัท่ีอยูใ่นหวัใจดวงนั้นเอง  

แต่ในการจะกา้วเดินต่อไป คือท าสมาธิข้ึนมา ตอ้งกลบัไปท าความสงบอีก ท าความสงบ
น้ีอยา่สงสัย บางทีว่าท าความสงบแลว้ มนัมีความสงบอยูน้ี่ ท  าไมเราสงสัยว่าตอ้งท าความสงบ
อนัน้ีอีก ท าไมตอ้งท าอีกเหรอ? น่ีเป็นสัมมาสมาธิ มนัเป็นพลงังานท่ีตอ้งสร้างข้ึนตลอด ตอ้งมี
ตลอดไป เพราะกิเลสอยูใ่นหวัใจ เพราะกิเลสส่วนใหญ่ กิเลสส่วนยอ่ยเราไดท้  าลายลงแลว้ แต่
กิเลสส่วนใหญ่อยูใ่นหวัใจ  

ความปลิ้นปลอ้นของมนั มนัจะคล่องตวัเหมือนกนั เราว่าเราฉลาดข้ึนเพราะเราผา่นงาน
มาแลว้เราจะเขา้ใจ ความเขา้ใจของเราเป็นเขา้ใจของเรา เดก็ๆ หลอกกนัมนัก็เป็นเดก็ๆ หลอกกนั 
ผูใ้หญ่หลอกกนัมนัก็เป็นผูใ้หญ่หลอกกนั ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีเขาจะหลอกกนั ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่น้ีเขามี
ประสบการณ์มามาก เขามีประสบการณ์ กิริยาท่าทางเขาจะสมจริงสมจงัมาก กิเลสในหวัใจของ
เราก็เหมือนกนั จากท่ีเราชนะข้ึนมานั้นมนัเป็นการชนะแค่หลานของกิเลสเท่านั้นเอง ลูกของ
กิเลสล่ะ แลว้ตวัพ่อล่ะ แลว้ตวัเจา้วฏัจกัรล่ะ  

เวลาพดูถึงกิเลส พดูถึงความคิดน่ีมนัน่าเบ่ือ ว่าท  าไมตอ้งพดูถึงกิเลสบ่อยๆ กิเลสแลว้
กิเลสเล่าอยูอ่ยา่งน้ี เพราะกิเลสน้ีเราพดูขนาดไหนมนัเวลาเห็นขา้งนอกน้ีมนัเขา้ใจ ทุกดวงใจน้ี
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ทุกดวงใจ ธรรมชาติของจิตน้ีส่งออก ความส่งออกรู้แต่เร่ืองขา้งนอก เร่ืองท่ีตาเห็น เร่ืองท่ีใจ
กระทบน้ีรู้ไปหมด รู้แต่เร่ืองขา้งนอก 

แต่อวิชชาน้ีมนัอยูห่ลงัความรู้ มนัอยูห่ลงัความคิด เราไม่เคยเห็นมนั เราถึงว่ามนัเป็น
กิเลสๆ เพราะผูท่ี้ผา่นพน้ ครูบาอาจารยเ์ป็นคนช้ีน า พระพุทธเจา้บอก “น่ีคือกิเลสๆ” กิเลสมนั
แฝงมา มนัแฝงมาในความคิด ความส่งออกออกไปโดยธรรมชาติท่ีส่งออกอยู่น่ี แลว้มนัยน่ระยะ
สั้นเขา้ๆ ความสั้นเขา้ของสายด าเนิน สายท่ีด าเนินออกไป ความสั้นเขา้มนัจะเร็วข้ึนๆ ความเร็ว
ข้ึนท าใหเ้ราไม่ทนั 

ความคิดท่ีว่า ส่ิงนั้นก็ดี ส่ิงน้ีก็ดี ส่ิงนั้นควรจะเป็นอยา่งไร น่ีเราไม่ทนั เราถึงตอ้งท าความ
สงบเขา้มาใหล้ะเอียดเขา้ไปอีกๆ ละเอียดเขา้ไปแลว้ ดูกายใน “กาย เวทนา จิต ธรรม” ดูกายใน 
แต่การจะดูกายในน้ีตอ้งขุดคุย้ การงานปฏิบติั สมถกรรมฐาน-วิปัสสนากรรมฐานน้ีเป็นส่วน
หน่ึง การช าระกิเลสก็เหมือนกนั 

การช าระกิเลส การหากิเลส การท่ีว่าวุฒิภาวะของใจท่ีว่า การท าความสงบอยา่งหน่ึง กบั
การเห็นไดโนเสาร์ เห็นตวัอวิชชา เห็นตวัภูเขานั้นส่วนหน่ึง อนัน้ีก็เหมือนกนั ทุกข้ึนทุกตอนไป 
ความเห็น ความเห็นคือการขุดคุย้การหาจ าเลย ถา้การหาจ าเลยนั้นคือการตั้งข้ึนมาเป็นวิปัสสนา 
การหาจ าเลยหรือหาตวักิเลสได ้ หาตวัภเูขาได ้ กา้วเดินไปจบัตอ้งถึง กาย เวทนา จิต ธรรมดว้ย
สัจจะความจริง ถา้เป็นการคาดการหมายนั้นมนัจะเป็นการคาดการหมาย การดน้การเดา  

ธรรมะดน้ธรรมะเดานั้นก็ไดผ้ลแบบธรรมะดน้ธรรมะเดา ความดน้เดามนัก็แปรสภาพ
โดยธรรมดาอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีเป็นอุปาทานเป็นความยดึมัน่ถือมัน่น้ีเป็นกิเลสอยูใ่นหวัใจเตม็ๆ อยู่
แลว้ แลว้เรายงัจะไปเอาส่ิงท่ีคาดท่ีหมายน้ี มนัก็ไปเขา้ทางกบักิเลส น่ีการต่อสู้กบักิเลส แลว้เราก็
เดินเขา้ทางกิเลสกนัตลอด แลว้พอพดูถึงเร่ืองกิเลสท าไมบอกว่ามนัน่าเบ่ือหน่ายท่ีพดูถึงกิเลส 
พดูถึงกิเลส 

พดูถึงกิเลสคือความคิดช้ีน าอยา่งหน่ึงท่ีมนัออกมาจากใจเรานัน่น่ะ มนัเป็นความคิดผดิ 
มนัเป็นความคิดใหค้ลาดเคล่ือน ความคลาดเคล่ือน ความเร็วของใจแลว้สจัจะความจริงของใจน้ี
มนัจะละเอียดอ่อน ความละเอียดอ่อนเขา้ไปๆ ความพอดี ความมรรครวมตวั อนันั้นเป็นธรรม 
แต่กว่าจะพอดีมนัตอ้งหมุนไปตลอด มรรคตอ้งหมุนออกไป มรรคตอ้งหมุนออกไป 
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ความท่ีมรรคจะหมุนออกไป เพราะเราใคร่ครวญ เราคน้ขวา้ออกไป ความคน้ควา้ มนั
หมุนอยูบ่่อย ความหมุนบ่อยหมุนไปเร่ือยๆ น่ีความพอดีของมนัจะเกิดข้ึน ความพอดีของธรรม 
ในมงคล ๓๘ ประการ “ตโป จ” “พฺรหฺมจริยญฺจ” ตบะธรรม ตบะธรรมท่ีแผดเผากิเลสตลอดไป 
“ตโป จ” “พฺรหฺมจริยญฺจ” ตบะของธรรม ตบะของความคิดของเรา ตบะของสัมมาสมาธิท่ีมนัมี
ความสุขอยูน้ี่มนัเป็นตบะธรรม  

ความตบะธรรมอนัน้ีมนัจะเคล่ือน ความเคล่ือน เคล่ือนออกไปพร้อมกบัปัญญา พร้อม
กบัสติสัมปะชญัญะ เคล่ือนไปในอะไร น่ีไง ถึงว่าตอ้งเคล่ือนไปในส่ิงท่ีเราหาส่ิงท่ีเป็นจ าเลย ส่ิง
ท่ีเราไม่รู้ ส่ิงท่ีเกาะเก่ียวอยูก่บัใจ กายกบัใจภายใน เราทิง้กายนอก แลว้กายในท่ีมนัเกาะเก่ียวกนั
อยู ่ ความเกาะเก่ียวอยูข่า้งในมนัมีอยู ่ ความเกาะเก่ียว เกาะเก่ียวเพราะอะไร เกาะเก่ียวเพราะไม่รู้ 
ความไม่รู้นั้นมนัไม่รู้เพราะเราไม่เคยเขา้ไปถึงจุดนั้น ส่ิงท่ีเป็นจุดนั้นมนัอยูลึ่กกวา่ความคิด 
ความคิดน้ีเป็นอาการของขนัธ์ แต่อวิชชามนัอยูใ่ตค้วามคิด ความท่ีเราไม่เขา้ไปถึงจุดท่ีอวิชชา
นั้น เหมือนกบัเราลา้งส่ิงสกปรก น ้านั้นไม่เคยซึมเขา้ไปถึงตรงท่ีส่ิงสกปรกนั้น มนัจะเขา้ไป
ช าระลา้งไดอ้ยา่งไร ความช าระลา้งไม่ไดอ้นันั้นน่ะ  

ส่ิงท่ีสกปรกนั้นมนัเขา้ไม่ถึง ความเขา้ไม่ถึงอนัน้ี มนัถึงว่ามนัยงัไม่ถึงตวัภเูขาภเูรา ถึงจุด
ของความสุดขีดตวันั้นไง นัน่น่ะ มรรคมนัถึงตอ้งเวียนไปๆๆ เวียนเขา้ไปๆๆ ธรรมจกัรถึงจะ
เคล่ือน ธรรมจกัรไง ธรรมจกัรเคล่ือนไปปัญญาก็เกิดข้ึน ส่ิงท่ีไม่รู้คืออวิชชา ส่ิงท่ีรู้คือวิชชา 
วิชชาจะเกิดข้ึนจากการใคร่ครวญ การไตร่ตรอง การใคร่ครวญ ไม่เกิดข้ึนลอยๆ ปัญญาไม่เคย
ลอยมา ปัญญาลอยมาน้ีมนัมาจากไหน ปัญญาลอยมานั้น นัน่น่ะ จ  าไวเ้ลย นัน่น่ะกิเลส 

ส่ิงท่ีลอยมามนัไม่มีเหตุมีผล มนัลอยมาจากไหน ความรู้ของเราท่ีรู้ข้ึนมาๆ เราวา่มนัเป็น
ปัญญา มนัจะรู้มาจากไหน นัน่ล่ะคือตวัอวิชชาเลยล่ะ แลว้เราก็เช่ือส่ิงนั้นๆ ความเช่ือส่ิงนั้นมนั
เป็นภายใน ส่ิงท่ีเป็นภายในก็เช่ือไปๆ ส่ิงท่ีเป็นภายในเป็นเรา น่ีตวัตน มานะ ๙ รูปราคา อรูป
ราคะ มานะ อุทธจัจะ อวิชชา เห็นไหม มานะ ๙ 

ความเป็นมานะทิฏฐิเกิดข้ึนจากความไม่รู้ ถึงทั้งๆ ท่ีว่านะ ถา้เราเสมอเขา ส าคญัตนว่า
เสมอเขา เราเสมอเขา ส าคญัตน ความส าคญัตนนั้น น่ีตวัอวิชชา ความส าคญัตน ก็ตวัไม่รู้ เพราะ
ไม่รู้ถึงส าคญั ความส าคญันั้นไม่ใช่ความจริง น่ีมานะ ๙  
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มานะ ๙ อยูท่ี่ไหน มานะ ๙ เราก็ไม่เห็น ไม่เห็นหรอก เราว่าเราเป็นเราคิด เราประเสริฐ
สุด มานะ ๙ ความเป็นมานะทิฏฐิ เป็นมิจฉาทิฏฐิ ความเป็นทิฏฐิท่ีผดิ พอทิฏฐิท่ีผดิมนัก็เขา้กนั 
แลว้มนัก็ลอยลมมาๆ ความคิดท่ีเกิดข้ึนเองๆ แต่ความคิดจากปัญญาน้ีมนัไม่เกิดข้ึนเองหรอก มนั
ตอ้งพยายามคน้ควา้ ตอ้งพยายามกนัเตม็ท่ี ความพยายามน่ีเอาชีวิตเขา้แลก ไม่ใช่พยายามธรรมดา
นะ เอาชีวิตน้ีเขา้แลกกนัเลยนะ ฟากตาย 

เวลาประพฤติปฏิบติัไป เด๋ียวจะเป็นอยา่งนั้น เด๋ียวจะเป็นอยา่งน้ี มนัเร่าร้อนว่าตวัเองจะ
วิกลวิการร่างกายน้ี น่ีมนัฟากตาย ฟากตายตรงนั้น เวลาท าความเพียร  

๑. จะชนะมนั จะชนะกิเลส  

๒. ทรงตวัเองไม่ได ้ถา้เราทรงตวัเองไม่ไดน้ะ ถึงว่าทรงตวัเองไม่ได ้เราก็ยงัมีปัญญาไป
ขา้งหนา้ มนัลม้หมดเลย ความคิดลม้ออกมา ถึงบอกเขา้ไปอยูท่ี่ฟากตายไง 

ฟากของความตาย ความตายอยูไ่หน ถา้อยูต่รงเฉพาะหนา้ สูก้บัความตาย ความสูก้บั
ความตาย กิเลสน้ีกลวัความตาย พอถึงว่าสุดทา้ยข้ึนมาตอ้งตาย ตอ้งตายไปพร้อมกนั แต่มนัก็มี
นะ ถา้กิเลสบงัเงา ชกัใหต้าย ถึงว่าถา้ท าไปแลว้กิเลสมนัตอ้งตาย มนัถึงบอกว่า ถา้เราตายไป 
กิเลสมนัยงัมีท่ีอยู.่..มีอยู ่กิเลสบงัเงา 

ค าว่า “กิเลสบงัเงา” หมายถึงว่าเราประพฤติปฏิบติัเขา้ไป มนัจะดึงไปในทางท่ีอุกฤษฏ ์
ความท่ีอุกฤษฏ ์แต่นอ้ยองคท่ี์จะเป็นนะ น้ีพดูถึงว่ากิเลสชนิดน้ีก็มีอยู ่กิเลสเป็นชนิดๆ ข้ึนไป มนั
ยอกยอ้นหลอกลวงอยูใ่นหวัใจนัน่ล่ะ ถึงว่ามนัเป็นภูเขาภเูราท่ีเราจะท าลายไดไ้หม วิปัสสนาข้ึน
ไป วิปัสสนาเขา้ไป ผา่นเขา้ไปกายนอก ผา่นเขา้ไปกายในน้ีแยกออก กายเป็นกาย จิตเป็นจิต 
ผา่นเขา้นะ  

พอผา่นเขา้ไป สังโยชน์เบาบางไปเฉยๆ ผา่นขั้นตอนเขา้ไป ยกข้ึนวิปัสสนา ท า
สัมมาสมาธิ มรรค ๔ ผล ๔ เขา้ไปตลอด ตอ้งเป็นมรรค ๔ ผล ๔ ข้ึนไป จนเขา้ไปถึงกายใน พอ
กายในอนัน้ีเป็นอสุภะ-อสุภงั เป็นตวัอสุภะ-อสุภงัจะขา้มโอฆะ การขา้มโอฆะน้ีผา่นพน้ไป 
ความจะผา่นพน้ไปน้ี คิดดูสิ เราวิปัสสนาสักกายทิฏฐิเราก็ยงัตอ้งทุ่มกนัทั้งชีวิตจิตใจขนาดนั้น 
แลว้เวลาเขา้ไปถึงกามราคะ  
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กามราคะคือกายใน การจะทิง้กาย กายจริงๆ กายท่ีว่าขนัธ์กบักายมนัผกูกนัเป็นอสุภะ อสุ
ภงั วิปัสสนาข้ึนไปพร้อมกบัการท าสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ๑ พร้อมกบัการขุดคุย้
การคน้หากามราคะ ไอต้วักามราคะ ไอต้วัจ  าเลย ไอต้วัท่ีจะมาไต่สวนกนัน่ี ถา้ตวัไต่สวนไม่มี
ข้ึนมาน้ีมนัไม่เป็นวิปัสสนา มนัจะเป็นวิปัสสนาไปไม่ไดเ้ลย มนัเดินย  า่ตามรอยร่มเงา แลว้กม้
สยบใหก้บักิเลสทั้งหมด 

ความท่ีว่าเราประพฤติปฏิบติัอยูว่่าเป็นธรรมๆ อยูน้ี่ เป็นการบชูากิเลสลว้นๆ เลย เรา
ประพฤติปฏิบติัธรรมแลว้เราก็บชูากิเลส บชูากิเลสแลว้มนัจะท าลายภเูขานั้นไดอ้ยา่งไร แต่ถา้เรา
วิปัสสนาของเรา เราใคร่ครวญของเราแลว้จบัตอ้งข้ึนมาได ้ จบัตอ้ง ความจบัตอ้งอนัน้ีมนัจะ
ละเอียดเขา้ไปเร่ือยๆ ผูท่ี้จบัตอ้งไดน้ะ ผูท่ี้หากิเลสไดเ้หมือนกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีเขาหาผูผ้ดิได ้
มนัจะไดค้วามดีความชอบ ความดีความชอบนั้นมนัจะขยบัฐานะของใจข้ึนเป็นชั้นเป็นภมิูข้ึนไป  

ต่างกนั ต่างกบัความสงบของขั้นภมิูเดด็ขาด ความสงบเป็นการกา้วเดินหาธรรมาวุธนั้น
เป็นส่วนหน่ึง ส่วนน้ีตอ้งหาโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ เพราะเป็นการกา้วเดิน ๒ เทา้ การกา้วเดินเป็น
๒ เทา้ ทุกอยา่งเป็น ๒ เทา้ ธรรมชาติของคนเราก็ ๒ เทา้ การกา้วเดินวิปัสสนากรรมฐาน สมถกร
รมฐาน-วิปัสสนากรรมฐานอยา่งหน่ึง การขดุคุย้หากิเลส กบัการวิปัสสนากิเลส น่ีการกา้วเดินไป
ต่างกนัๆ  

ความเห็นของใจจะเจริญจะพฒันาข้ึนไป ความพฒันาข้ึนไป การเห็นพฒันาข้ึนไปแลว้
วิปัสสนา วิปัสสนาจนขาดออกไป จนขาดนะ ท าไปๆ ท าไปดว้ยการใคร่ครวญตลอด การ
ใคร่ครวญความละเอียดเขา้ไป เพราะถึงช่วงน้ีแลว้จะเป็นมหาสติ-มหาปัญญา จากสติปัญญาเป็น
มหาสติ-มหาปัญญา มหาสติ-มหาปัญญามนัจะละเอียดอ่อนเขา้ไป เพราะจิตกบัอวิชชาน้ีมนัใกล้
ตวักนัเตม็ทีแลว้ วิปัสนนาเขา้ไป ผา่นเขา้ไป ผา่นคือการท าลายหมด โลกธาตุน้ีไหวหมดออกไป 
ข้ึนไปน่ี นั้นคือตวั “ภเูขา ภเูรา” คือตวัภขูองอวิชชาทั้งหมด ภเูขากิเลสอยูท่ี่จุดตรงนั้น คือตอ คือ
การคร่อมอยู ่น่ีจุดกระแสออกมาคือภวาสวะ คือตวัภพอยูต่รงนั้น  

จะท าลายภเูขามนัก็ตอ้งเขา้ไปถึงจุดนั้น ถึงจุดนั้น น่ีความว่างของ รูปราคะ อรูปราคะ 
มานะ อุทธจัจะ อวิชชา ฟังสิ สังโยชน์เบ้ืองบน รูปราคะ อรูปราคะ ความท่ีเป็นรูป เป็นความว่าง
ก็เป็นราคะ ความเป็นอรูปราคะ ความเป็นอากาศ เป็นอากาสานญัจายตนะ เป็นอากาศ เป็นความ
ว่าง รูปฌาน-อรูปฌานเป็นส่ิงท่ีติดขอ้งไปหมดเลย  
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รูปฌาน-อรูปฌานคือตวัมนัไง เพราะค าว่า “รูปฌาน” ก็คือตวัตอ ตวัตอคือตวัภวาสวะ คือ
ตวัภเูขา ตวัภเูขาคือตวัเร่ิมตน้ ตวัเร่ิมตน้คือตวัท่ีว่าแลว้จะเห็นอยา่งไร ตนเห็นตน ท าอยา่งไรให้
ตนเห็นตน “ตนเห็นตน” ตวัอวิชชาเป็นส่ิงท่ีสุดทา้ยอยู ่ แลว้ส่ิงท่ีจะข้ึนไปเห็น น่ีไม่มีส่ิงใดจะ
เป็นไปไดเ้ลยถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไม่ประกาศธมัมจกัฯ ไวแ้ลว้ใครจะกา้วเดินข้ึนมาถึง
จุดน้ีได ้ เป็นพยานกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ประทานธรรมไว ้ เทวดา อินทร์ พรหมน้ีสรรเสริญสาธุการไปทั้งหมดเลย แลว้เราเป็นมนุษยเ์กิด
ข้ึนมาพบพุทธศาสนา เป็นผูก้า้วเดินตามธรรมอนัน้ี ตามธรรมท่ีเราจะกา้วเดินข้ึนไป แลว้กา้วเดิน
ข้ึนมาจนถึงน้ีเพราะมีหลกัวิชาอนัน้ี  

ถา้ไม่รู้ๆ พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ ครูบาอาจารยรู้์ไดอ้ยา่งไร ความจะรู้ไดก้็ตอ้ง
เพราะมีส่ิงท่ีช้ีน าอยูแ่ลว้ พระพุทธเจา้ช้ีน า ทางอนัเอกอยูน่ั้น น้ีคือตวัภเูขา ถา้หนักลบัมา ตนรู้ตน 
ตวัอวิชชารู้ตวัอวิชชา ตวัภเูขาจบัตอ้งตวัภเูขา ตวัจิตกบัภเูขาเป็นเน้ือเดียวกนั น่ีปัญญาญาณ จาก
มหาสติ-มหาปัญญา กลายเป็นปัญญาญาณ เป็นสติอตัโนมติั เป็นการหมุนไปเคล่ือนไปพร้อมกนั 
เป็นจุดหน่ึงท่ีหมุนไปท าลายกนั จนท าลายกนั เพราะเห็นนั้นมหศัจรรยสุ์ดๆ มหศัจรรย ์ 

เพราะเหนือโลก เหนือสงสาร แมแ้ต่เทวดา อินทร์ พรหมก็ไม่เคยเห็น ไม่มีใครเคยเห็น
ส่ิงๆ น้ี ส่ิงๆ น้ีมนุษยผ์ูน้ั้น ผูป้ฏิบติัผูน้ั้น พระองคน์ั้น ผูป้ฏิบติัคนนั้น ชีพราหมณ์องคไ์หนท่ี
ปฏิบติัอยู ่ จิตดวงนั้นถึงตรงนั้น พอถึงตรงนั้นเขา้จบัตอ้งได ้ หนักลบัเขา้ไป ตอ้งระเบิดท าลาย
หมด สังโยชน์เบ้ืองบน รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ อวิชชา คือตวัภเูขาภเูราโดนท าลาย
ทั้งหมด  

ความท าลายภเูขาของกิเลส ดวงใจดวงนั้นตอ้งหลุดพน้ออกไปจากอ านาจของกิเลส 
“ภเูขาของกิเลส” แมแ้ต่เงา ร่มเงาของภเูขานั้น ตวัท่ีหลอกลวงเราเราก็กา้วเดินเขา้ไป จนท าลาย
ถึงตวัภเูขาภเูราจริงๆ ตวัท าลายภเูขาภเูราจริงๆ เพราะอะไร เพราะมนัเป็นปัจจตัตงั มนัรู้จ  าเพาะ
ตน มนัเป็นส่ิงท่ีเอโกธมัโม ธรรมอนัเอกนั้นไม่ตอ้งไปถามใคร มนัเป็นปัจจตัตงั มนัระเบิดอยู่
ท่ามกลางหวัใจ โลกธาตุหวัน่ไหว เทวดาสาธุการเหมือนกบัธมัมจกัฯ เหมือนกนั  

ธมัมจกัฯ น้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นผูท่ี้ประกาศไว ้ธรรมในหวัใจผูท่ี้ปฏิบติั
นั้นเป็นท่ีหวัใจผูป้ฏิบติันั้นกงัวานข้ึนมาในหวัใจนั้นก่อน หวัใจน้ีไดผ้า่นมาใน ๓ โลกธาตุน้ี ๓ 
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โลกธาตุน้ีหวัใจเคยไปเกิดทั้งหมด เพราะเคยไปเกิดทั้งหมดก็ท  าลายหวัใจดวงนั้น เท่ากบั
ท าลายวฏัวนทั้งหมด ท าลายวฏัจกัรทั้งหมดจากหวัใจดวงนั้น หวัใจดวงนั้นเป็นอิสระ เป็นการ
ประกาศธรรมโดยหวัใจดวงนั้น เป็นสัจจะความจริงท่ามกลางหวัใจดวงนั้น เอวงั 

 

เพิม่เติมท้ายกณัฑ์ 

ถา้ประเดน็หน่ึงเวลามนัเจบ็ข้ึนมาน่ี ถา้เราก าลงัไม่พอ เราตอ้งหลบเอาก่อน หลบหมายถึง 
พุทโธๆๆ เรียกว่าหลบ ถา้เวลาเจบ็ข้ึนมาน่ีเราหลบ พุทโธๆๆๆ พุทโธน้ีพอจิตเป็นพุทโธมนัจะ
ถอนกลบัมาท่ีพุทโธ พอถอนกลบัมาท่ีพุทโธน่ีมนัก็จะเบาแลว้ ถา้มนัถอนไดห้มดนะ แต่ส่วน
ใหญ่มนัถอนไม่หมด สมมุติเราพุทโธๆ น่ี มนัก็พุทโธดว้ยแลว้ก็เจบ็ดว้ย เพราะสติเราไม่พอ ถา้
สติเราพอมนัจะดึงมาท่ีพุทโธ อนัน้ีเป็นนกัหลบ ใหม่ๆ ตอ้งเป็นอยา่งน้ีก่อนเพื่อหลบกนั  

แต่ถา้ความจริงแลว้มนัตอ้งต่อสู้ ถา้ก าลงัเราพอนะ ความจริงตอ้งต่อสู้ เวทนาเกิด สู้เลย 
ใหม่ๆ ทนเอา เจบ็ปวดมากแต่เดิม เจบ็ขนาดไหนก็ทนเอาๆ พอทนเอาน่ี แลว้ทนเอาเฉยๆ นะไม่
ใชปั้ญญา มนัจะหายไปโดยธรรมชาติของมนั ถึงจุดหน่ึงนะเวทนาน้ีมนัตอ้งหาย  

แต่ถา้เราใชปั้ญญานะ ทีน้ีใชปั้ญญาน่ี คิดดูคนอยูท่่ามกลางไฟ พอท่ามกลางกองไฟมนั
ร้อน เราจะท าอะไรในท่ามกลางกองไฟ เวลาเวทนามนัเกิด เหมือนกบัอยูก่องไฟ มนัร้อน เจบ็
มาก แลว้ปัญญาอนัไหนมนัจะมาแยกอีกว่า อนัไหนเป็นเวทนา อนัไหนเป็นกระดูก อนัไหนเป็น
อะไร มนัตอ้งแยกตรงน้ีไงว่าอะไรเป็นเวทนา กระดูกเป็นเวทนา เน้ือหนงัมงัสา เส้นเอน็เป็น
เวทนา ถา้มนัเป็นเวทนาน่ีมนัตอ้งอยูก่บัเราพร้อม ถา้เราเปล่ียนอิริยาบทอนันั้นมนัก็ตอ้งไปกบัเรา
ตลอดสิ  

พอเราเปล่ียนอิริยาบท เวทนามนัหาย น่ีมนัไม่ไดเ้ป็นท่ีกระดูก ท่ีเอน็ ท่ีเน้ือหนงัมงัสาน่ี 
มนัเป็นท่ีเรายดึ เพราะจิตมนัยดึมนัถึงเป็น ถา้จิตไม่ยดึ พอจิตไม่ยดึพอจิตมนัปล่อยๆ มนัก็เป็น
อยา่งเก่านัน่น่ะ ท าไมมนัซ่า มนัปล่อย มนัหายไป น่ีเวทนา สัจจะความจริงมนัเป็นแบบน้ี สัจจะ
ความจริง ธรรมเป็นแบบน้ี  

แต่ถา้เป็นเราคิดกนัไป มนัก็ตอ้งอยา่งท่ีว่ามนัแกง่้ายๆ ถา้เรานัง่นาน เราลุกมนัก็หายซะ 
ใช่ไหม เราเคยท ากนัแบบนั้น เราเลยมาติดตรงน้ีไง ติดท่ีว่าถา้เวลามนัปวดก็พลิกซะ มนัก็หาย น่ี
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มนัมีตรงน้ีเป็นช่องออก ถา้เราเป็นคนจริงนะ เราจะบอกเลย “ถา้นัง่ท่าไหนเราจะไม่ลุก” ไม่ยอม
พลิก ตายเป็นตาย เหง่ือน่ีจะแตกพลัก่เลย แต่มนัจะผา่นได ้ พอมนัผา่นไดห้นสองหนเท่านั้นน่ะ 
มนัจะบอกว่า อ๋อ! มนัเป็นความอ่อนแอ 

ก็อยา่งท่ีว่าเม่ือก้ีน่ีแหละ ท่ีว่าแหวกจอกแหนเหมือนกนั ถา้เราไปเห็นน ้าเขา้ เราจะมัน่ใจ
ของเราเอง ถา้เวทนาเราหายสักคร้ังสองคร้ังเราจะมัน่ใจของเราเอง เพราะเวทนาเราเกิดข้ึนแลว้
เวทนาเราหายเอง มนัมี ๒ วิธี แต่วิธีแรกท่ีว่าเม่ือก้ีน่ี ถา้ใหม่ๆ นะ น่าสงสาร พุทโธๆๆๆๆ หลบ
เอาไง ถา้พุทโธๆ น่ี จิตน่ี ธรรมชาติของจิตนะ ฟังนะ ธรรมชาติของจิตมนัจะรับรู้อารมณ์เดียว 
แต่เพราะว่า...(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี)  


