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 ...ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แสวงหาธรรมมา
น่ี เพราะมีธรรม เราถึงรู้จกักิเลส ถา้ไม่มีธรรมเราจะรู้จกัส่ิงตรงขา้มกบัธรรมะไดอ้ยา่งไร ธรรม
เป็นส่ิงท่ีวา่ใหค้วามร่มเยน็เป็นสุขกบัหวัใจไง สามารถช าระกิเลสของสตัวโ์ลกไดน้ะ 

สตัวโ์ลกเกิดมาน่ี กิเลสพาเกิด เกิดมาในวฏัวน วนมาไปตลอด มีทุกข ์มีสุข มาในสงัสารวฏั
น้ี กว็นไปในตามกิเลสพาไป เพราะมีธรรมถึงรู้จกักิเลส ถา้ไม่มีธรรม กิเลสน้ีใครเป็นคนบอกวา่
อนัน้ีเป็นกิเลส ไม่มีใครรู้ เพราะมนัเป็นอยูก่บัจิตใจดวงนั้นตลอดไป 

ใจดวงนั้นมีกิเลสอยู ่แลว้กพ็าขบัเคล่ือนไป เกิดตาย เกิดตาย ในวฏัฏะ ไม่มีใครสามารถจะ
ยบัย ั้งกิเลสส่ิงน้ีไดเ้ลย แลว้กไ็ม่มีใครรู้ แลว้แกไ้ขอะไรไม่ไดด้ว้ย มนัเป็นการสุดวิสยั กต็อ้ง
จ าเพาะเจาะจงตอ้งตายเกิดไปกบักิเลสนั้น แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สร้างบุญกศุลมา 
สร้างบุญกศุลมามหาศาลนะ ปรารถนาพทุธภูมิ แลว้สร้างสะสมมา สะสมบุญกศุลมา จนมาตรัสรู้
เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 

แลว้นัน่ล่ะ ก่อนจะตรัสรู้มา กต็อ้งทนทุกขท์รมาน ตอ้งทนทุกขแ์สวงหาธรรมอนัน้ี ธรรม
ท่ีวา่เห็นน่ี แลว้มนักช็ าระไป ช าระใจออกจากกิเลสไดท้ั้งหมด แลว้ธรรมน่ีมนักช็ าระเป็นขั้นเป็น
ตอนไป กิเลสไม่ใช่วา่มีหนา้เดียว กิเลสมีอยา่งหยาบ อยา่งกลาง อยา่งละเอียด กิเลสในหวัใจมนุษย์
น้ีมหาศาลมากเลย แลว้มนัหลบซ่อนอยู ่มนับงัเงานะ มนับงัเงาอยูใ่นร่างกายของเราน่ี บงัเงาอยูใ่น
หวัใจน่ี กิเลสมนับงัเงา  
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ถา้มนับงัเงานั้น เป็นต่อเม่ือเราเขา้ไปเห็นกิเลสแลว้ กิเลสมนัถึงบงัเงา แต่ถา้เราไม่เคยเห็น
กิเลสเลย กิเลสไม่ใช่บงัเงา กิเลสนั้นมนัสวมเราทั้งหมดเลย กิเลสนั้นเป็นเรา เราเป็นกิเลส ไม่ใช่บงั
เงาเลย กิเลสเป็นเราทั้งหมด แลว้เราจะต่อสู้กบักิเลสอยา่งไร  

เราตอ้งต่อสู้กบักิเลสนะ ถา้เราอยากใหเ้ราเป็นคนดี ใหเ้ราพน้จากทุกขไ์ดไ้ง พน้จากทุกข ์
เวลาทุกขน่ี์ เวลาทุกขใ์นหวัใจข้ึนมา เราปรารถนาอยากจะพน้ทุกข ์ ทุกคนอยากจะพน้ทุกข ์ ทุกคน
อยากจะพน้ออกไปจากทุกขน์ั้น แต่การจะพน้ทุกข ์ เพราะมนัมีกิเลสในหวัใจ กิเลสน้ีย  า่ยใีนหวัใจ
ของเรา เราตอ้งช าระกิเลสในหวัใจของเราออกไป มนัถึงจะเป็นการพน้ทุกข ์

เราไปบ่นกนัวา่ทุกข์ๆ  บ่นวา่ทุกข ์ แลว้เราไม่สามารถช าระ ไม่สามารถยบัย ั้งมนัไดเ้ลย มนั
จะเป็นประโยชน์อะไรกบัเรา ค าบ่น เดก็ก็บ่นได ้ค าบ่น ค าท่ีพร ่าร าพนั ใครกท็  าได ้ แต่มนัไม่เป็น
ประโยชน์กบัหวัใจดวงนั้นหรอก มนัไม่เป็นประโยชน์ แลว้เวลาส่ิงท่ีจะเป็นประโยชน์ สาระคุณ
กบัใจ มนักไ็ม่เอา มนัจะผลกัไส 

อยา่งเช่นวา่ เราเป็นชาวพทุธ เราจะไปวดัไปวา เราจะประพฤติปฏิบติั มนับอกวา่ไม่ตอ้ง
หรอก เพราะฉนัเป็นชาวพุทธ เราเป็นชาวพทุธ พระพทุธเจา้สอนใหป้ล่อยวาง เรากป็ล่อยวางแลว้ 
เราปล่อยวาง เราท าสบายใจเรา เราจะท าอยา่งไรกไ็ด ้พอใจของเรา เพราะเราปล่อยวาง เราเป็นชาว
พทุธ เราปล่อยวางตามองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ น่ีกิเลสมนัหลอกเอา วา่มนัปล่อยวางแลว้ 

มนัปล่อยวางท่ีไหนน่ะ กิเลสมนัสวมรอยนะ มนัสวมรอยทั้งหมด เอาธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มาแอบอา้งไง วา่เราเป็นชาวพทุธ ไดถื้อพระพทุธศาสนา แลว้
พระพทุธเจา้สอนใหป้ล่อยวาง กไ็ดป้ล่อยวางแลว้ มนัวา่มนัปล่อยวาง มนัคิดเอาวา่มนัปล่อยวาง 
มนัจะท าคุณงามความดี มนัวา่มนัปล่อยวาง เราจะช าระกิเลส เราจะพยายามคน้ควา้หากิเลสเพื่อจะ
หามนั เพื่อมาช าระมนัออกไป มนับอกมนัปล่อยวางแลว้ น่ีมนัสวมรอยไปกบัความคิดของเราเลย 

น่ีมนัสวมรอยไปแลว้ มนักว็างยาสลบ สวมรอยไม่สวมรอยเปล่านะ สวมรอยวา่ เรารู้แลว้ 
เราเขา้ใจแลว้ เรากไ็ม่ตอ้งท าส่ิงใดๆ เลย เรากน็อนใจไปกบัส่ิงนั้น น่ีเราปล่อยวางแลว้ มนัมีกิเลส 
มนัมีอยา่งหยาบๆ มีอยา่งกลาง มีอยา่งละเอียด ในหวัใจของสตัวโ์ลก ถา้กิเลสมีประเภทเดียว แลว้
สามารถท าช าระกิเลสไดน่ี้ พระอรหนัตน้ี์จะมีมหาศาลเลย เพราะทุกคนกพ็ยายามจะท าเพื่อจะพน้
ทุกข ์ปฏิบติักนั  
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เวลาจดัปฏิบติั จะเขา้วิวตักรรมเตม็ไปหมดเลย มีผูป้ระพฤติปฏิบติั ท าไมเขาไม่สามารถ
ช าระกิเลสไดล่้ะ เพราะอะไร เพราะเขาไม่เคยเห็นกิเลส เขาให้กิเลสสวมรอยไป กิเลสมนัหลอก
เอา หลอกวา่เราไดป้ระพฤติปฏิบติัแลว้ เราไดท้  าช าระแลว้ เราไดล้ะโลภ ละโกรธ ละหลงแลว้ มนั
สวมรอย มนัราบไปท่ีไหน กิเลสน้ีมนัเหมือนกบัขนมหวานเหรอ ขนมหวาน เหมือนขนมท่ีเขาจะ
เอามาทอด มาอะไรกนั เขาชุบแป้งทอด เอาอยา่งนั้นเลยน่ะ น่ีกเ็หมือนกนั จบักิเลสแลว้กชุ็บแป้ง
ทอด ชุบแป้งวา่ แลว้เอากิเลสจบัชุบแป้งเลย แลว้เสร็จแลว้วา่กิเลสน้ีท าแลว้ มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร 
มนัเป็นไปไม่ได ้น่ีถา้กิเลสมนัสวมรอย 

ถา้กิเลสมนัสวมรอย เรากล็ม้กล้ิงไป เราไม่รู้เท่าทนัมนั น่ีกิเลสเป็นอยา่งนั้น เราอยากหา
กิเลส หากิเลสวา่กิเลสอยูท่ี่ไหน กิเลสน้ีท าใหเ้ราทุกขย์าก เราอยากจะช าระกิเลส แต่เราจะต่อสู้กบั
มนั พอเราเขา้ไป ยงัไม่ทนัต่อสู้กบักิเลสเลย กิเลสกล่อมแลว้ วางยาสลบ แลว้เรากส็ลบไสลไปเลย 
หวัใจยงัต่ืนอยู ่ ดวงตาน้ียงัผอ่งใสอยู ่ แต่ความเขา้ใจ หวัใจ ความคิดมนัสลบ มนัโดนกิเลสวาง
ยาสลบ แลว้กน็อนจมอยูใ่ตอ้  านาจของกิเลส ในหวัใจของเรานัน่ล่ะ เพราะความคิดอนันั้น มนัเลย
สวมรอย มนักล่อมให.้..กิเลสมนักล่อมใหธ้รรมะในหวัใจท่ีเกิดข้ึน ไม่ไดเ้กิดข้ึนเลย  

น่ี วา่จะช าระกิเลส วา่จะต่อสู้กบักิเลส กิเลสในหวัใจเรามีอ  านาจเหนือเราเพราะอะไร 
เพราะมนัพาเราเกิด มนัตามมาตลอด เราเกิดเราตายมาก่ีภพก่ีชาติแลว้ กิเลสกบัใจน้ีเป็นเน้ือ
เดียวกนัๆ เป็นยางเหนียวท่ีเป็นอนุสยันอนไปในหวัใจนั้น มนัอยูใ่นหวัใจนั้นตลอดไป ความคิดจะ
คิดออกมาน่ี มีมนัเจือมาดว้ยตลอด มนัอยูใ่นความคิดของเรานั้นน่ะ มนัถึงมีอ  านาจเหนือเรา 

พอมีอ านาจเหนือเรา มนักก็ล่อมใหเ้ราอยูใ่นอ านาจของมนั แลว้วางยาสลบ ไม่ใหเ้รากา้ว
เดินออกไป มนักลวั กิเลสน้ีกลวัอยา่งเดียว คือ กลวัธรรมะ กลวัสจัจะความจริงขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ท่ีจะเปรียบเทียบเขา้มาในหวัใจของเรา เปรียบเทียบเขา้มาในหวัใจ เร่ิมตน้ 
เร่ิมจากการเปรียบเทียบก่อน เปรียบเทียบเพื่อจะเขา้มาใหม้นัเห็นสจัจะความจริง ใหมี้ความเช่ือใน
หวัใจของเราไง 

เราไม่มีความเช่ือ ความเช่ือของเราน่ี โดนกิเลสมนักล่อม มนัสวมรอยไปอยา่งนั้นน่ะ แลว้
เรากล็ม้ลุกคลุกคลานไป แลว้มนัจะเอาความมกัง่าย เอาความสะดวกสบาย วา่ไดท้  าแลว้ วา่ได้
ปล่อยวางแลว้ แลว้กโ็ล่ง วา่ง สบายของมนัออกไป น่ีโล่ง วา่ง สบาย สบายตอนไหนล่ะ สบาย
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เพราะวา่ มนัวางยาไง มนัไม่ใหเ้รารู้สึกตวัไง มนัใหเ้ราอยูใ่นอ านาจของมนั แต่มนัโล่งวา่งน้ี มนัก็
ใหโ้อกาส ใหเ้ป็นการสมกบัความท่ีวา่เขาจะหลอกใจดวงนั้น เขาจะใหใ้จดวงนั้นมีความโล่งวา่ง 

ถา้มีการคิด มีการขดัขวางใจ ใจนั้นมีอารมณ์มาขดัขวางจิตดวงนั้น มนักท็  าใหเ้ราไดเ้อะ๊ใจ 
ไดฉุ้กคิดได ้มนัถึงท าใหป้ล่อยวาง ใหโ้ล่ง เพราะถา้จะคิด มนัน่ีล่ะเป็นตวัพาคิด กิเลสน่ีเป็นตวัพา
คิด กิเลสน่ีตวัไม่พอใจ ตวัขดัขวาง ตวัไม่ยอมพอใจส่ิงใดๆ ทั้งส้ินท่ีจะกระทบมนั ทีน้ีถา้มนัสงบ
ตวัลง มนักป็ล่อยใหเ้ราโล่ง วา่ง น่ีถึงวา่มนัวางยาสลบอยา่งนั้น เราถึงไวใ้จไม่ได ้ ถึงตอ้งพยายาม
เอาธรรมะเขา้มาเทียบเคียง 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สอนไง สอนใหท้ าความสงบ ท าความสงบมา เพื่อจะให้
ความฟุ้ งซ่านของใจนั้นมนัสงบตวัลง มนัมีความฟุ้ งซ่านของใจนั้น ใจนั้นมนัเป็นส่ิงท่ีหิวโหย ใจ
ของเรามีกิเลสอยูใ่นหวัใจน่ะ มนัไม่มีอาหารกิน มนัหิวโหย น่ีมนัอะไรผา่นหนา้ไป ความคิดต่างๆ 
ท่ีผา่นมาหนา้ มนัจะจบัทั้งหมด เราถึงยบัย ั้งความคิดของเราไม่ได ้ มนัถึงฟุ้ งซ่าน ความฟุ้ งซ่านคือ
ความคิดมาก ความคิดท่ีวา่เรายบัย ั้งตวัเองไม่ได ้ คิดไปเร่ืองร้อยแปด ไม่อยากใหคิ้ด เรากย็งัย ั้งมนั
ไม่ไดเ้ลย 

ส่ิงท่ียงัย ั้งไม่ไดม้นัมีอ  านาจเหนือเรา ท าไมวา่เรารักตนเอง ทุกคนวา่รักตนเองนะ ทุกคน
อยากจะเอาตวัเองน่ี ใหเ้ป็นผูป้ระเสริฐ แต่มนัไม่สามารถเอาความคิดของตวัเองไวอ้ยู ่ เพราะอะไร 
กเ็พราะไอกิ้เลสท่ีมนัฟุ้ งซ่านอยูใ่นใจนั้นน่ะ มนัท าใหเ้ราขบัเคล่ือนออกไป ถา้เราจะเอาส่ิงท่ีวา่
เปรียบเทียบข้ึนมา ศรัทธาความเช่ือกบัอจลศรัทธา ความเห็นจริง ความเช่ือท่ีวา่ไม่คลอนแคลน มนั
จะ...ต่อเม่ือใจมนัตั้งมัน่ ใจมัน่จะตั้งมัน่ มนัตอ้งมีอาหารใหม่เขา้ไปเปล่ียนอาหารเดิม 

อาหารเดิมคือ วิญญาณาหาร คือความคิด คือสงัขารท่ีปรุงท่ีแต่งนั้น จิตมนัเสวยอารมณ์ มนั
เสวยอารมณ์ไป มนักฟ็ุ้ งซ่านไปตามแต่อ านาจของมนั ส่ิงใดท่ีมนัพอใจ ส่ิงใดท่ีมนัอยากจะคิด ส่ิง
ใดท่ีเขา้กบักิเลสได ้มนัพอใจ มนัพยายามเขา้มาหลอกลวงใหคิ้ดสองชั้นสามชั้น แลว้ใหเ้ราท าตาม
อ านาจของมนัออกไป คิดแลว้ คิดก่อน ถึงจะมีการกระท าออกไป พอการกระท าออกไปกท็ าใหเ้รา
ฟุ้ งซ่านออกไป เอาแต่ความทุกข ์ความร้อนมาใหก้บัร่างกายดวงนั้น 

จากใจดวงนั้น เอาความทุกข ์ เอาความร้อนใหก้บัร่างกายท่ีวา่ ตอ้งอยูใ่นอ านาจของ
ความคิดนั้น นัน่ล่ะท าใหม้นัฟุ้ งออกไป มนัถึงวา่อาหารท่ีมนัเคยกินอยูอ่ยา่งนั้นไง เราถึงก าหนดค า
บริกรรม ค าบริกรรมพทุโธ พทุโธน่ี เพื่อจะใหห้วัใจน้ีมนัสงบเขา้มา ถา้ใจเราสงบเขา้มาได ้ ใจเรา
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สงบเขา้มาดว้ยอ านาจของธรรม ไม่ใช่สงบเฉยๆ นะ ใจของเรามนัน่าสงสารมาก ใจของสตัวโ์ลกน่ี 
มนัเป็นนามธรรม แลว้มนัอาศยัตวัมนัเองไม่ได ้มนัตอ้งอาศยัส่ิงอ่ืนเพื่อแสดงตวัออกมา ธรรมชาติ
ของมนัเป็นธาตุรู้  

ธาตุรู้น้ีมนัเป็นธาตุเฉยๆ ธาตุรู้ แต่อาศยัวา่เราเกิดเป็นมนุษย ์ มีขนัธ์ ๕ น่ี มนัปรุงแต่งไป
ตามนั้น สญัญา ความจ าไดห้มายรู้ แลว้จริตนิสยัของคนไม่เหมือนกนั จริตนิสยัของคนท่ี
ความชอบ ความไม่ชอบต่างๆ กนันั้นน่ะ มนัมีนิสยัท่ีวา่ มนับา้ ๕๐๐ จ าพวก บา้ ๕๐๐ จ าพวกก็
ชอบต่างๆ กนั คนท่ีถกูใจ ชอบใจ ความคิดมนัจะรุนแรงไปกบัส่ิงท่ีวา่ตวัเองสงวน ตวัเองรัก
ปรารถนาส่ิงนั้น ถา้ไดอ้ารมณ์อนันั้นแลว้ มนัจะวิ่งไปเลย แต่ความชอบไม่เหมือนกนั มนัถึง...
ความคิดของคนจริตนิสยัไม่เหมือนกนั 

ท าความสงบกเ็หมือนกนั โทสจริต ใหแ้ผเ่มตตา ความเมตตา ใหมี้ความเมตตา เป็นญาติ 
เป็นเครือญาติกนั เป็นพี่นอ้งกนั ความผกูโกรธ ความอาฆาตมาดร้ายมนักจ็ะเบาลง โมหะจริต 
ความหลง มีความหลงมาก มีความคิดไปมาก ตอ้งใหเ้ป็นพวกเมตตา พวกราคะตอ้งใหต้วันั้นเขา้
มา เพื่อจะใหใ้จน้ี มนัมีส่ิงท่ีวา่เร่ิมเหน่ียวร้ังมนัไวไ้ง เพราะจริตของคนไม่เหมือนกนั การจะ
ประพฤติปฏิบติั มนัถึงไม่เหมือนกนั ค าบริกรรมมนัก.็..ถา้บริกรรมอยู ่ เรากใ็ชค้  าบริกรรม ถา้ค า
บริกรรมไม่อยู ่ใชปั้ญญาอบรมสมาธิกใ็ชค้วามคิดเหมือนกนั 

ถา้ความคิด เร่ิมตน้ความคิด มนัเป็นความคิดท่ีวา่ใหเ้ราฟุ้ งซ่าน ท าไมใชค้วามคิด จะใหจิ้ต
สงบไดล่้ะ ความคิดท่ีมีสติสมัปชญัญะ คิดออกไป ตามหมุนกบัความคิดตวัเองออกไป มีสติตาม
ออกไป ความคิดธรรมชาติของมนัน่ี มนัคิดออกไปแลว้ มนัตอ้งส้ินสุดกระบวนการความคิดของ
มนัไดเ้หมือนกนั แต่มนัส้ินสุดแลว้ มนักมี็ความคิดใหม่ต่อไป เพราะเราไม่มีสติ เราถึงไม่เห็น
ความหยดุคิดออกไป น่ีกิเลสมนัหลอก หลอกไปอยา่งนั้น หลอกออกไปตลอด แลว้เรากต็ามกิเลส
ออกไป 

พอตามกิเลสออกไป มนักมี็แต่เร่ืองใหม่ไปเร่ือย อารมณ์มนัน้ีเป็นของบูดของเน่า ถา้เป็น
วตัถุเราเปรียบเทียบกนั มนัเกิดดบัๆ ในหวัใจน่ี ตั้งแต่เดก็อะไรท่ีมนัฝังใจ มนัคิดมาจนเด๋ียวน้ี กย็งั
ถา้เร่ิมคิดมนัจะใหม่ๆ สดๆ เลย เหมือนกบัของน้ีใหม่เอ่ียมสดๆ แลว้อารมณ์จะควบไปกบัมนั ถา้
เป็นอาหาร มนับูด มนัเน่ามาขนาดไหน ท าไมใจน้ีมนัพอใจจะกินล่ะ น่ีจริตนิสยัมนัเป็นอยา่งนั้น 
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มนัถึงจบัอนันั้นข้ึนมา พอจบัอนันั้นข้ึนมา มนักห็มุนตามออกไป หมุนตามออกไป น่ีมนัเสวย
อารมณ์  

อารมณ์คือ อารมณ์ท่ีความคิดต่างๆ มนัเสวยอารมณ์ มนักห็มุนออกไปๆ เติมไปเร่ือย ตาม
ออกไปเร่ือย น่ีสติสมัปชญัญะยบัย ั้งไว้ๆ  พอจบความคิดหน่ึง ถา้เราสอดแทรกเขา้ไปดว้ยปัญญา
ของเรา อยา่งท่ีวา่น่ี อารมณ์น้ีเป็นของบูดของเน่า ความคิดน้ีพอเราคิด เม่ือก่อนกคิ็ดแลว้กมี็ความ
เร่าร้อนของใจ 

ถา้มนัข้ึนมาใหม่ มนัคิดใหม่ มนักมี็ความเร่าร้อนของใจเหมือนกนั ท าไมพอใจคิดล่ะ น่ี
ปัญญาอยา่งน้ีมนัเขา้ไปยบัย ั้งใจ มนัไปเคาะใหเ้ตือนใจไง ใหไ้ดฉุ้กคิดไง ความฉุกคิดน้ี เออ้ มนัก็
จริงล่ะเนอะ เรากคิ็ดแลว้คิดเล่า ท าไมเรายงัคิดอยูอ่ยา่งนั้นล่ะ ไอค้วามฉุกคิดอนัน้ี มนัจะท าให้
ความคิดน้ีตดัตอนไดไ้ง ความตดัตอนได ้ ธรรมชาติของมนั มนัเป็นอนิจจงั เกิดดบัตลอด 
ธรรมชาติของมนัเป็นอยา่งนั้นอยูแ่ลว้ แต่เราไม่มีสติ ไม่มีการยบัย ั้งมนั 

ถา้เรามีสติ มีการยงัย ั้งมนั เราตามมนัไป มนัหยดุได ้ เราเห็นน่ะ ๑.มนัอยูใ่นธรรมชาติของ
มนั ๒.เราเห็นการหยดุของมนัได ้ พอหยดุมนัไดม้นัเป็นสมาธิอยา่งเร่ิมตน้ ปล่อยวางเร่ิมตน้ แลว้
มนัตามเขา้ไปบ่อย มนัเป็นสมาธิไดโ้ดยธรรมชาติของมนัเลย ดว้ยสติ ดว้ยปัญญาของมนั ถึงวา่
ปัญญาอบรมสมาธิ มนัเป็นการกา้วตามความคิดไปพร้อมกบัสติสมัปชญัญะ แลว้มนัหยดุของมนั
โดยธรรมชาติของมนั 

พอหยดุธรรมชาติของมนั มนัหยดุเขา้บ่อยเขา้ๆ ความหยดุแลว้มนักสื็บต่อยาวเขา้ น่ีสมาธิ
มนัจะยาวเขา้ๆ น่ีท าสมาธิข้ึนมา น้ีคือปัญญาอบรมสมาธิ ถา้เราใชค้  าบริกรรมน่ี กพ็ทุโธๆๆ ธมัโม 
สงัโฆ มรณานุสติ ไดท้ั้งหมด ค าบริกรรมน้ีกเ็หมือนอาหาร พทุโธๆๆ น้ี ใหใ้จมนัอยูก่บัพทุโธ อยู่
กบัพทุโธเพื่อจะไม่ใหม้นัสืบต่อไป อารมณ์โลก อารมณ์สืบต่อๆ พทุโธอารมณ์ตดั มีค  าเดียว น้ีคือ
อาหารของใจใหม่ 

เราเอาอาหารของใจใหม่ เอาใจใหม่น้ีไดกิ้นอาหารใหม่ พอไดกิ้นอาหารใหม่ ใหม่ๆ มนัจะ
ขดัขอ้งมาก ใหม่ๆ มนัจะต่อตา้นมาก เราจะนัง่สมาธิข้ึนมา มนัห่วงไปหมดนะ ห่วงจะเจบ็ปวด 
ห่วงวา่งานเรายงัไม่เสร็จ ห่วงวา่เม่ือไหร่กไ็ด ้ น่ีกิเลสมนัผลกัไส มนัผลกัไสเพราะมนัไม่ตอ้งการ
ใหท้ าส่ิงน้ี ถา้ตอ้งการท าส่ิงน้ีน่ะ มนัมีอาหารใหม่เขา้มาเทียบกบัใจนั้น มนัจะผลกัไสของมนั
ออกไป มนัสวมรอยตลอด น้ีคือกิเลสบนโต๊ะนะ 
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กิเลส ส่ิงท่ีเราเห็นๆ บนโต๊ะน่ี ถา้กิเลสน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีวา่ เราเขา้ใจวา่กิเลส เราสามารถสวม
รอยได ้สามารถจบัตอ้งได ้สามารถจะชุบแป้งทอดได ้ เราจบักิเลสได ้ เราตอ้งเห็นตวักิเลสสิ เราท า
ความสงบของใจเขา้ไป ทั้งๆ ท่ีกิเลสมนัยบุยอบเขา้มาในตวัของเรา แต่เราไม่สามารถเห็นกิเลสได้
หรอก จิตมนัจะสงบเขา้ไปเร่ือย สงบเขา้ไปเร่ือย จนมนัตั้งมัน่ขนาดไหน มนักไ็ม่เห็นกิเลส สมาธิ
คือสมาธิ สมาธิไม่สามารถช าระกิเลสได ้แลว้สมาธิกไ็ม่สามารถเห็นกิเลสดว้ย ไม่เคยเห็นกิเลส 

คนท่ีวา่จะช าระกิเลสๆ น้ี ใหใ้จน้ีสงบเขา้ไปแลว้วา่จะไปช าระกิเลส กิเลสมนัอยูท่ี่ไหน จะ
รอใหเ้ราช าระ ไม่มีทางเลย กิเลสไม่เห็น พอสงบเขา้ไปมนักเ็วิง้วา้ง มนักมี็ความสุขของมนั จิตท่ี
สงบต่างกบัจิตท่ีฟุ้ งซ่าน จิตท่ีฟุ้ งซ่าน จิตท่ีมีความทุกขเ์ร่าร้อนของใจ มนัมีความฟุ้ งซ่าน มีความ
เร่าร้อน เราเอาเขา้มา เรากว็า่อนันั้นเปรียบเทียบได ้พอมนัสงบเขา้มา เหมือนกบักิเลสมนัสวมรอย
นัน่ล่ะ วา่เวลาจิตมนัสงบเขา้มาแลว้น่ี อนันั้นเป็นผลของการช าระกิเลสไง เราจะปล่อยวางคือ
ปล่อยวางอารมณ์นั้น มนักเ็ป็นสมาธิใช่ไหม 

พอเราปล่อยวางอารมณ์นั้นคือวา่ เราคิดวา่เราปล่อยวางกิเลส น่ีเราเขา้ใจวา่เราปล่อยวาง
กิเลส พอปล่อยวางกิเลสมนักเ็วิง้วา้งไปหมดเลย อนัน้ีเป็นสมัมาสมาธินะ อนัน้ีเป็นการจิตตั้งมัน่
นะ อนัน้ียงัไม่ไดเ้ห็นหนา้กิเลสเลย แลว้วา่กิเลสท่ีไหนมนัจะมาบงัเงา เพราะไม่เคยเห็นมนั อะไร
มาบงัเงา อนัน้ีกิเลสสวมรอยไปหมดเลย 

พอกิเลสสวมรอยไปเรากไ็ม่เขา้ใจ เรากไ็ปกบัมนั น่ีกิเลสสวมรอยน้ีหยาบมาก แลว้หยาบ
ไม่หยาบเปล่านะ ความท่ีจิตน้ีสงบ สพัเพ ธมัมา อนตัตา ธรรมทั้งหลายมีการเกิดข้ึน ตั้งอยูแ่ลว้ตอ้ง
แปรปรวนไปธรรมชาติของมนั จิตน้ีท่ีสงบเขา้มาน้ี มนักต็อ้งคลายตวัของมนัแน่นอน เวลามนั
คลายตวัออกมา คือวา่สมาธินั้นเส่ือมออกไป มนัจะเห็นความเร่าร้อนของใจ วา่เรามีสมบติั เรา
อุตส่าห์หาสมบติัข้ึนมา ท าไมเราไม่สามารถท าเป็นการเป็นงานข้ึนมาได ้ เพราะสมาธิน้ีมนัเป็น
สมาธิ จิตตั้งมัน่กเ็ป็นจิตตั้งมัน่ น่ีกิเลสมนัสวมรอย 

แลว้ถา้กิเลสไม่สวมรอยล่ะ ท าอยา่งไร มนัตอ้งพยายามหางานไง พยายามจะคน้ควา้หางาน 
ถา้ไดง้านข้ึนมา มนัจะเป็นงาน ถา้ไม่ไดง้านข้ึนมา การจะไดง้านข้ึนมา กิเลสมนัอยูท่ี่ไหน กิเลส
มนัยดึมัน่ถือมัน่ กิเลสมนัหลงไปในหวัใจ กิเลสมนัอยูใ่นหวัใจ มนัหลงตวัมนัเอง ๑ แลว้ไม่พอ 
มนัยงัหลงไปในร่างกายนั้นอีก น่ีความหลงของมนั 
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ส่ิงท่ีหลงใหล คนท่ีหลงใหลมนัไม่รู้ใช่ไหม แลว้เคยเห็นคนหลง รักส่ิงของต่างๆ คนเขาติด
ส่ิงของ เขาจะทะนุถนอมของเขามาก เขาจะรักของเขามาก เขาสงวนของเขามาก เพราะดว้ยความ
หลง เพราะหลงถึงไดก้ระท าตามไป  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือกิเลสมนัเป็นตวัหลงของมนัในหวัใจอีกชั้นหน่ึง แลว้เอาหวัใจน้ี
หลงมาในร่างกายนั้นอีกชั้นหน่ึง ถา้เราเห็นกายเห็นใจนั้น มนัถึงจะเป็นการเร่ิมตน้จะเห็นกิเลสไง 
การเห็นกิเลส เห็นกิเลสแลว้ถึงช าระกิเลส ถา้ไม่เห็นกิเลส เอาอะไรไปช าระ เพราะเราไม่เคยเห็น
กิเลสเลย เราอยูใ่นอ านาจของมนั แลว้ใหม้นัขบัไสไป ใหม้นัสวมรอยไปนะ สวมรอยไปกท็ าให้
ผดิพลาดไป 

ส่ิงท่ีผดิพลาดมนักอ็ยูใ่นความผดิพลาดนั้น ส่ิงท่ีผดิพลาดจะให้ผลคือ ความเส่ือมสภาพไป 
ส่ิงท่ีผดิพลาดมนัจะท าใหเ้จริญข้ึนมาไม่ไดห้รอก เพราะมนัเป็นความผดิ ส่ิงท่ีจะท าใหเ้ป็น
ความถกูตอ้ง ส่ิงท่ีถกูตอ้งตามธรรม  

ถา้ไม่ถกูตอ้งตามธรรม มนัเป็นความถกูตอ้งของกิเลส มนักอ็ยูใ่นอ านาจของกิเลส มนัก็
เป็นอนิจจงัทั้งหมด “ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา” น่ีมนั
เป็นธรรมชาติของมนั แต่เพราะใจเราไม่เห็น เราอยูก่บัความทุกข ์แลว้ความทุกขก์อ็ยูใ่นหวัใจอยา่ง
นั้น มนักห็มุนไปตลอด เรากล็ม้ลุกคลุกคลานอยูก่บัส่ิงนั้นมาตลอดเลย มนักเ็ป็นไปอยา่งนั้น 
เป็นไปอยา่งนั้นตลอดไป น่ีมนัถึงวา่ไม่ใช่งาน มนัยงัไม่ใช่เจอกิเลสเลย 

ส่ิงท่ีจะเจอกิเลส ตอ้งท าส่ิงท่ีวา่จิตสงบแลว้น่ี ตอ้งพยายามดูนะ พยายามยกกายข้ึนมา ถา้
เป็นการพิจารณากาย ถา้เป็นการพิจารณาจิต ตอ้งดูวา่มนัเกิดดบัอยา่งไร ความคิดท่ีมนัเกิดๆ อยู่
ตลอดเวลา ความคิดน่ี เร่ิมตน้จากความคิด ความคิดมนัจะเกิดข้ึนมา มนัแวบข้ึนมา เราตอ้งจบัตรง
นั้นได ้ถา้จบัตรงความคิดนั้นได ้จบัความคิดท่ีมนัเร่ิมตน้ข้ึนมาได ้นั้นคือไดง้าน 

ถา้ไดง้านกน็ัน่คือ...พอไดง้านข้ึนมาน่ี ความไดง้าน งาน ถา้ไดง้านข้ึนมา จิตมนัจะมีความ
ต่ืนเตน้มาก จิตน้ีจะต่ืนเตน้มหาศาลเลย ถา้เห็นกายน้ี ถา้พิจารณายกกายข้ึนมาเห็นกายจากตาใน 
จากเห็นกายโดยสภาวะตามความเป็นจริง เห็นกายใน นัน่ล่ะมนัจะขนพองสยองเกลา้ ส่ิงน้ีเป็น
เคร่ืองบอกผูป้ระพฤติปฏิบติัไง วา่การเห็นจริง มนัเห็นแลว้มนัสะเทือนถึงกิเลส มนัสะเทือนเขา้ไป
ในกิเลสเลย สะเทือนกิเลสเพราะวา่ไดเ้ห็นตวัมนัแลว้ 
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พอไดเ้ห็นตวัมนัแลว้ เราจะท างานต่อไป น่ีไดง้านชอบ ถา้ไดง้านข้ึนมา งานน้ีเพราะกิเลส
มนัหลงในตวัมนัเอง แลว้มนัถึงหลงในกายนั้น ความหลงของกิเลส เราถึงจบัตอ้งกิเลสได ้ แลว้
กิเลสน้ีมนักจ็ะบงัเงาไง บงัเงามนัจะคาดหมายผล เราท าจิตของเราสงบ เรายงัวา่อนัน้ีเป็นผลของ
มนักย็งัได ้อนันั้นกิเลสสวมรอย กิเลสสวมรอยน้ีมนัท าหยาบๆ แลว้มนัจะเส่ือมง่าย ความเส่ือมง่าย
ออกไป มนัจะแสดงถึงผูป้ระพฤติปฏิบติัมาถึงจุดนั้นแลว้เส่ือมไป มนัจะแสดงออก 

แสดงออกตอนไหน? แสดงออกเวลาท่ีวา่ ส่ิงท่ีวา่ส่ือออกมาไง ส่ือออกมามนัส่ือไดแ้ค่นั้น 
ขั้นตอนมนัส่ือไดแ้ค่นั้น แต่ถา้พดูถึงผูท่ี้เห็นกิเลส พิจารณากิเลส เป็นวิปัสสนาอยูน้ี่ ถา้ไม่สามารถ
ช าระกิเลสได ้ มนัพิจารณาไปวงรอบหน่ึงแลว้มนัปล่อยวาง มนัจะเวิง้วา้งนะ มนัจะปล่อยวางไป
หมดเลย เวิง้วา้งมาก น่ีกิเลสมนักห็ลบไง น่ีกิเลสบงัเงา 

กิเลสบงัเงาคือวา่เราไม่สามารถช าระกิเลส ใหม้นัเป็นสมุจเฉทปหานออกไปจากใจได ้ตาม
ความเป็นจริง แต่เราวิปัสสนาคือเรากใ็คร่ครวญนั้น เราเห็นงานนั้น งานนั้นสะเทือนถึงหวัใจ พอ
สะเทือนถึงหวัใจ คิดวา่ มนัเป็นวา่เห็นกาย เห็นตวักิเลสแท ้ กิเลสอยูท่ี่ใจ ตอ้งช าระท่ีใจ แต่ขณะ
วิปัสสนาไปนั้น มนัไม่ใช่ช าระท่ีใจ มนัปล่อยวาง พอปล่อยวางกิเลส กิเลสมนักบ็งัเงา พอบงัเงา
มนักเ็ป่าหู กิเลสเป่าหูนะ 

กิเลสเป่าหูวา่ ส่ิงน้ีมนัเป็นผล ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีวา่เราพอใจ แลว้กเ็วิง้วา้งตามส่ิงนั้นออกไป น่ี
มนัเป่าหูใหเ้ช่ือไป แลว้จินตนาการสร้างภาพข้ึนมา สร้างวา่ส่ิงนั้นเป็นส่ิงนั้น น่ีเห็นไหม สร้าง
ข้ึนมาเพราะอะไร เพราะมนัไม่เห็นความขาดออกไปของใจ ใจกบักายน้ีมนัไม่ไดข้าดออกไปตาม
ธรรมชาติของมนั มนักส็ร้างภาพข้ึนมา สร้างภาพข้ึนมา ศึกษาเล่าเรียนมา ศึกษาธรรมขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ พระไตรปิฎกเป็นตู้ๆ   เราศึกษากนัมาขนาดไหน มนักจ็ะจินตนาการ
ส่ิงนั้น 

จินตนาการส่ิงนั้นออกมาวา่เป็นอยา่งนั้น เวลาเทียบเคียงออกมา เป็นการแสดงธรรม
ออกมา จะแสดงธรรมออกมาเป็นส่ิงท่ีวา่ เป็นส าเร็จรูปไง ส่ิงท่ีส าเร็จรูป เราก๊อบป้ีมาท่ีไหน เราก็
ก๊อบป้ีมาได ้แต่เราจะท าอยา่งนั้นไดไ้หม เราจะท าใหเ้ป็นแบบนั้น  

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กเ็หมือนกนั เวลากิเลสมนับงัเงาน่ี มนัจะเอา
ส่ิงนั้นมาตั้งเป็นรูปแบบ พอตั้งเป็นรูปแบบวา่มนัจะปล่อยวางอยา่งนั้นๆ ปล่อยวางตามนั้นออกไป 
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เพราะวา่ปล่อยตามนั้นออกไป มนัปล่อยวางจริง ปล่อยวางดว้ยท่ีวา่กิเลสมนับงัเงาไวไ้ง มนัผลกั
ไสใหค้วามคิดของเราเป็นอยา่งนั้นมนัออกไป 

พอเป็นอยา่งนั้นออกไป มนักป็ล่อยวาง โล่ง แลว้ส่ือๆ ไดอ้ยา่งนั้น ไออ้ยา่งน้ีมนัเป็นสมบติั
ยมื สมบติัยมืคือวา่ ธรรมะน้ีเป็นขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ถา้เราประพฤติปฏิบติัแลว้
มนัตรงกนั มนัเหมือนกนั ถา้เหมือนกนัคือวา่ กายกบัจิตแยกออกเหมือนกนั มนัจะไม่พดูถึงส่ิงน้ี 
ส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองเทียบเคียง 

ส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองเทียบเคียงวา่ เวลาธรรมะออกมาแลว้ น่ีคือผลไง ผลของธรรมกบัเหตุท่ีจะ
เป็นผลของธรรมนั้นต่างกนั ถา้เหตุ เหตุจะปล่อยวางอยา่งไร เราตอ้งสร้างเหตุของใคร เหตุของแต่
ละบุคคล อาหารท่ีเราจะเอาเขา้ปาก อาหารเราตกัมาจะเขา้ปาก ทอ้งเราจะอ่ิมข้ึนมาได ้ ตอ้งอาหาร
นั้นเขา้ปาก ถา้เราเห็นอาหารมาเป็นส ารับวางอยู ่ เรากคิ็ดนึกเอาวา่อาหารเราเอาเขา้ปาก มนัจะเป็น
ความอ่ิมของใจไดไ้หม 

ใจกเ็หมือนกนั ถา้ไม่มีเหตุในการวิปัสสนา จนมนัปล่อยวางตามความเป็นจริงท่ีมนัจะ
ปล่อยวางช าระกิเลสได ้ น้ีคือเหตุ ถา้เหตุอนัน้ีมี การเอาอาหารตกัใส่ปาก ๑ ค า ๒ ค า ไปเร่ือยๆ น่ี 
ทอ้งจะอ่ิมไปโดยตามธรรมชาติของมนั วิปัสสนาซ ้าเขา้ไปเร่ือยๆ วิปัสสนาซ ้า แยกออกไป ใหจิ้ต
กบักายน้ีปล่อยวางโล่งออกไป ปล่อยวางโล่งออกไป น่ีกิเลสทนไวไ้ม่ได ้ กิเลสความหลงของใจ 
เพราะความหลงคือ ความไม่รู้ เพราะความไม่รู้ถึงไดเ้ป็นไปตามธรรมชาติของกิเลสมนัหมุนไป 
แลว้ตวัของเราน่ีเรากเ็ช่ือกิเลสไป มนัคิดวา่ส่ิงนั้นหลง 

แลว้ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ กายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กาย คนเรา
มนัแยกออกจากกนั ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว อนัน้ีกพ็ดูกนัโดยทัว่ๆ ไป แลว้เรากจ็  ามาในความจ า
ของเรา สญัญาน้ีมนัเป็นเปลือก เป็นอาการของใจ เป็นเงาของใจ ไม่ใช่ตวัใจ ตวัใจคือส่ิงท่ีกระทบ
อยูต่ลอดเวลาท่ีรับรู้ทุกข์ๆ ๆ อยูน่ัน่ล่ะ แลว้ผลของทุกขเ์วลามนัใหค้ลายผลออกมาเป็นวิบาก เราถึง
วา่นัน่เป็นทุกข ์

แต่ขณะท่ีมนัเกิดดบั เป็นทุกข ์ มนัจะสร้างเหตุ เหตุท่ีมนัจะสร้างเป็นทุกขใ์หก้บัใจ
ตลอดเวลาน้ี เราไม่เห็น เราถึงไม่เห็นอริยสจัโดยตามความเป็นจริงไง ถา้เห็นอริยสจัตามความเป็น
จริง ขณะท่ีมนัเกิดข้ึนมาน่ะ ธรรมะมนัจะหมุนเขา้ไป มนัถึงวา่ตอ้งไม่มีเราไง ถา้มีเราอยู่ๆ  
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ธรรมจกัรน้ีเคล่ือนไปโดยธรรมชาติไม่ได ้ ปัญญาท่ีเราฝึกฝนของเราเอง ความแยกแยะใหท้ าน้ี ให้
กายกบักาย จิตกบัจิตแยกออกจากกนั เราไม่เห็นตามความเป็นจริงอยา่งนั้น 

ส่ิงท่ีเราไม่เห็นตามความเป็นจริง ส่ิงท่ีไม่เห็นมนักห็ลงไป ความหลงของใจท่ีหลงกิเลสไป 
มนักห็ลงยดึไป มนัคลายตวัออกไม่ได ้ เพราะวา่มนัเป็นเน้ือของใจท่ีมนัหลงไป มนัไม่ปัจจตัตงั รู้
จ  าเพาะเขา้ไปถึงหวัใจดวงนั้น แต่ความจ า สญัญาจ าท่ีวา่กายกบัใจน้ี มนัตอ้งแยกออกจากกนัโดย
ธรรมชาติ น่ีกิเลสบงัเงา บงัเงาอยา่งน้ี 

บงัเงาสร้างเหตุผลข้ึนมา ใหม้นัมีเหตุผล ส าหรับท่ีวา่ใหกิ้เลสยอมรับไง แลว้วา่ใหธ้รรมน้ี
ยอมรับส่ิงนั้น พอยอมรับส่ิงนั้น มนักอ็ยูก่บัส่ิงนั้น ไม่ไดช้ าระกิเลสเลย ไม่ไดส้ามารถใหกิ้เลสน้ี 
เร่ืองตวัตนของใจน้ีออกจากใจไปไดแ้มแ้ต่นิดเดียว น่ีวนไป แลว้กเ็ป่าหูไปเร่ือยนะ สร้างเหตุการณ์ 
สร้างต่างๆ ออกมา แต่มนัไม่เป็นจริงตามนั้น  

ถา้เป็นจริงตามนั้น พจิารณากายกไ็ด ้ พิจารณาจิตกไ็ด ้ ใหม้นัแยกออกจากกนั ความแยก
ออกจากกนันะ ถา้แยกออกจากกนัไดเ้พราะอะไร เพราะธรรมมีก าลงั ถา้ธรรมมีก าลงัเคล่ือน
ออกไป กิเลสมนัสู้ธรรมไม่ได ้ มนัจะตอ้งหลบ ๑. เร่ิมตน้มนัจะหลบเฉยๆ นะ เราใชปั้ญญาหมุน
ออกไป พร้อมกบัสติ พร้อมกบัความงานชอบ พร้อมกบัความด าริชอบ ทุกอยา่ง มรรคมนัเคล่ือน
ตวัออกไป น่ีคือเหตุ  

เหตุคือใจดวงนั้นสร้างข้ึนมา จากใจดวงนั้น ปัญญา ภาวนามยปัญญาจะเกิดข้ึนมาจากใจ
ดวงนั้น ถา้ใจดวงนั้นภาวนาถกูตอ้ง ตามงานท่ีถกูตอ้งนั้น ในการนั้น น่ีมนัเป็นการใหเ้ห็นซ่ึงๆ 
หนา้ไง มนัเป็นอริยสจั “ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค” เกิดข้ึนเด๋ียวนั้น แลว้ช าระกิเลสโดยเด๋ียวนั้น 
มนัจะปล่อยวางเขา้มาเร่ือย ปล่อยวางเขา้มาเร่ือย 

ปล่อยวางเพราะอะไร เพราะเร่ิมตน้ปัญญามนัหมุนออกไป มนัไม่ช านาญ ไม่
มชัฌิมาปฏิปทา มนัเอียงไป เอียงมา เราพยายามจะประคบประหงม พยายามจะส่งข้ึนมา การ
ฝึกฝน การวิปัสสนาบ่อยๆ ตั้งกายข้ึนมาแลว้ใหแ้ปรสภาพไป ใหใ้จมนัเห็นโดยซ่ึงๆ หนา้
ตลอดเวลาอยา่งนั้นน่ะ พอมนัปล่อยออกไป มนัจะเวิง้วา้ง มนัจะวา่งมาก วา่งมากกต็อ้งซ ้าตรงนั้น
อีก ซ ้ าตรงนั้นอีกเพราะอะไร เพราะมนัยงัไม่มีส่ิงบอกเหตุไง มนัยงัไม่มีส่ิงท่ีวา่เป็นผลส าเร็จ
ออกมา  
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นกักีฬาท่ีเขาเล่นกนั ถา้นกักีฬาเขาเล่นกนั อยา่งฟุตบอลเขาเล่นกนั มนัตอ้งมีแพห้รือชนะ 
ถา้มนัยงัเสมออยู ่มนัเสมออยูม่นัไม่มีผลข้ึนมา แลว้ใครเป็นผูท่ี้รับรางวลั  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ถา้เป็นการต่อสู้ระหวา่งกิเลสกบัธรรม มนักเ็หมือนนกักีฬานัน่น่ะ ก าลงั
ต่อสู้กนัอยูใ่นกลางหวัใจ กิเลสคือ ความไม่รู้ มนัหลงใหลไปตามอ านาจของมนั มนัพดูรู้ๆ เรารู้ๆ 
รู้น่ีเวลาพดูเราตั้งสติสมัปชญัญะออกมาแลว้ รู้ต่อเม่ือเราไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติัอยู ่ ขณะท่ีประพฤติ
ปฏิบติัอยูน่ี่ มนัไม่รู้ เพราะอนันั้นเป็นเน้ือของใจ เป็นเน้ือของงาน เป็นงานท่ีก าลงัแข่งขนักนัอยูใ่น
สนามนัน่ เห็นไหม 

ถา้ท าไป มนัตอ้งมีฝ่ายแพแ้ละฝ่ายชนะ ถา้กิเลสชนะน่ีเราวิปัสสนาไปไม่ได ้ก าลงัเราไม่พอ 
ก าลงัของธรรมไม่พอตอ้งกลบัมาพกัท่ีสมาธิ ก าหนดพทุโธๆ ตลอดเวลาแลว้กลบัไปสู้ใหม่ 
กลบัไปสู้ใหม่ กเ็หมือนกนั นกักีฬากเ็ร่ิมตน้แข่งขนัใหม่ สู้อยา่งนั้นจนกวา่ฟุตบอลจะแพช้นะไดน่ี้ 
เขาตอ้งท าประตูกนัไดใ้ช่ไหม  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ถา้กิเลสมนัจะแพข้ึ้นมาน่ี มนัจะโดนช าระออก มนัตอ้งโดนตดัขาด
ออกไปจากใจ เหมือนกบัเราท าประตูไดห้น่ึงประตู ถา้ไดห้น่ึงประตู เราเป็นฝ่ายน าอยู ่ เป็นฝ่ายน า
อยู ่มนัยงัไม่ส้ินสุดกระบวนการของหมดเวลาการแข่งขนั มนักย็งัเป็นไปอยู ่ น่ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือ
มนัชนะหน่ึงประตูกเ็ราชนะชัว่คราว ชนะชัว่คราว มนัไม่ขาด จนกวา่จะหมดเวลาคือวา่ มนัหลุด
ออกไป กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์แยกออกจากกนั 

ส่ิงท่ีแยกออกจากกนัคือ หมดเวลาแลว้ไม่มีการต่อสู้ กิเลสจะไม่มีเวลามาต่อสู้อีกแลว้ ขาด
ออกไป อยา่งน้ีถึงไม่ใช่บงัเงา กิเลสมนัจะช าระออกไปจากใจจริงๆ ไม่ใช่บงัเงา ถา้มนับงัเงานะมนั
กเ็ป่าหูดว้ยนะ เป่าหูใหเ้ช่ือนะ พอเราเช่ือใช่ไหม กิเลสอยูท่ี่ใจ วา่ช าระอยูท่ี่ใจ แลว้กช็ าระได้
ออกไปแลว้ น่ีมนัเป่าหูใหเ้ช่ือ มนัเป่าหูใหเ้ช่ือมนัไม่มีเหตุน่ีนะ มนัไม่มีเหตุมนักเ็ป็นไปตามอยา่ง
นั้น ตามท่ีวา่มนัจะคาดหมายไป  

ความคาดความหมายไม่ใช่ความจริง ถา้เป็นความจริงมนัจะเกิดข้ึนประจกัษต่์อใจอยา่งน้ี น่ี
เป็นความจริง เป็นความจริงข้ึนมา พอความจริงข้ึนมา มนัเป็นผลข้ึนมา มนัเป็นผลแลว้มนั
แสดงออกได ้แสดงออกออกมากแ็สดงออกดว้ยเหตุ ถา้เหตุอยา่งน้ีมนัถึงจะเป็นผลข้ึนมา เหตุอนัน้ี
มนัเกิดข้ึนจากใจดวงไหน ใจดวงนั้นเป็นเจา้ของผลงาน ใจดวงนั้นเป็นส่ิงท่ีวา่รับรู้เอง ถึงวา่เป็น
ปัจจตัตงัรู้จ  าเพาะใจ  
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ถา้รู้จ  าเพาะใจ กิเลสมนัยงัมีหลายชั้น กิเลสอยา่งหยาบ กิเลสอยา่งละเอียดข้ึนมาล่ะ ถา้มนั
หมุนไป ถา้จิตน้ีเป็นความสงบ มนัจะไม่ไดง้าน ฟังสิ สมัมาสมาธิน้ีเป็นสมัมาสมาธิตลอดไป แต่
ถา้จะเป็นงานข้ึนมาน้ี ตอ้งเป็นส่ิงท่ีวา่ขดุคุย้คน้ควา้ข้ึนมาจนกวา่จะมีกายกบัใจ สติปัฏฐาน ๔ 
ข้ึนมา ถึงจะเป็นงานทุกขั้นตอนไป ถา้ไม่เป็นงานข้ึนไปน่ี มนัสวมรอย กิเลสสวมรอยตลอดไปนะ 
ถา้กิเลสสวมรอย มนัจะไม่เป็นงานข้ึนมา  

ดูอยา่งองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ปฏิบติัข้ึนมาบุพเพนิวาสานุสติญาณกไ็ม่เช่ือ ส่ิง
ใดถา้ไม่มีเหตุไม่มีผล ไม่เช่ือ ตอ้งเป็นอาสวกัขยญาณ ตอ้งเป็นการ...ญาณช าระกิเลส ญาณมนัเกิด
จากอะไร? เกิดจากเราท าสมัมาสมาธิข้ึนมา เกิดข้ึนมาจากเราท างานชอบเราน่ี มนัรวมตวัข้ึนมา 
ญาณมนัจะเกิดข้ึน มนัจะช าระกิเลสออกไปเป็นชั้นๆ เขา้ไป กิเลสมนัมีหยาบ มีกลาง มีละเอียด 
มนัมีหลายซบัหลายซอ้น แลว้ความลึกลบัของมนั มนัจะใหปิ้ดใจเราลึกเขา้ไปอีก มนัจะบงัเงาไป
ตลอด 

ถา้มนัยงับงัเงาอยู ่ เราไม่สามารถ ไม่สามารถเลย ถา้มนับงัเงาอยู ่ แต่ใหเ้ห็นตวัมนัก่อนมนั
ถึงจะเป็นบงัเงา ถา้ไม่เห็นตวัมนั มนัเป็นการสวมรอยทั้งหมด น่ีกิเลสสวมรอยไปแมแ้ต่ในการ
ประพฤติปฏิบติั เราวา่เราประพฤติปฏิบติั ถา้กิเลสไม่สวมรอย คนท่ีประพฤติปฏิบติัมีมหาศาล 
พระท่ีประพฤติปฏิบติัอยูมี่มหาศาล ผลมนัตอ้งใหม้ากบัใจสิ เราอยา่ไปนอ้ยเน้ือต ่าใจวา่เราไม่มี
อ  านาจวาสนานะ ถา้จะบอกวา่อ  านาจวาสนายงัไม่ถึง อินทรียไ์ม่แก่กลา้ ฟังสิ  

อินทรียแ์ก่กลา้ แต่เดิมเราไม่มีความฉุกคิด เราไม่การฉุกคิดวา่ความเกิดทุกข ์ ทุกขท่ี์วา่ทุกข์
อยูน่ี่มนัอยูใ่นหวัใจของเรา มนัไม่ไดอ้ยูท่ี่ส่ิงขา้งนอกเลย แต่เวลาเราทุกขข้ึ์นมาน่ีเราอา้งแต่ปัจจยั
เคร่ืองอาศยัเป็นทุกข ์ เพราะปัจจยัเคร่ืองอาศยัเราไม่เทียมหนา้เทียมตา ปัจจยัเคร่ืองอาศยัเรายงัมีไม่
พอ ปัจจยัเคร่ืองอาศยั มนัแค่อยูแ่ค่อาศยั ส่ิงท่ีอาศยัจะมีมากมีนอ้ยกแ็ค่อาศยั  

ทุกขจ์ริงๆ มนัอยูท่ี่ใจ มนัไม่อยูท่ี่ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองอาศยัหรอก สมบติัโลกน้ีพลดักนัชมนะ 
มนัเป็นของเคร่ืองอยูอ่าศยั อารมณ์ท่ีเกิดในหวัใจข้ึนมา น่ีจิตมนักอ็าศยัส่ิงนั้นเขา้มา มนัอาศยั
อารมณ์นั้นออกมาแลว้กใ็หค้วามฟุ้ งซ่านกบัใจดว้ย ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยัภายนอกนั้นมนัเป็น
เร่ืองของวตัถุ แต่มนัมีอ  านาจเพราะอะไร เพราะวา่หวัใจเราไปเก่ียวขอ้งกบัมนั หวัใจอยูใ่นอกของ
เรา เราสามารถดึงไวใ้หอ้ยูก่บัเราได ้ ท าไมมนัออกไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเคร่ืองอยูอ่าศยัภายนอก 
แลว้ท าไมเอาความเร่าร้อนมาสุ่มใส่หวัใจของเราล่ะ 
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แต่เพราะความไม่เขา้ใจ เราไปคิดอยา่งนั้น กิเลสมนักส็วมรอย พอมนัปล่อยเคร่ืองอยูอ่าศยั
มนักว็า่ง กว็า่ส่ิงนั้นเป็นการช าระกิเลส กิเลสสวมรอยไป กบักิเลสบงัเงามนัตอ้งสวมรอยไปอยา่ง
นั้น เพราะการสวมรอยน่ีเป็นการเราคน้ควา้หากิเลสไง การคน้ควา้หากิเลสน้ีเป็นงานอยา่งหน่ึง  

คนไม่เขา้ใจการประพฤติปฏิบติัวา่ ไม่เขา้ใจวา่ การช าระกิเลสน่ี พอก าจดักิเลสแลว้กช็ าระ
ฆ่ามนัไป ฆ่ามนัไป คือวา่ มนัเป็นโลกียะ มนัเป็นเร่ืองของโลก ความคิดของเราน่ีเป็นเร่ืองของ
โลก พอเร่ืองของโลกมนักเ็ป็นโลกียะ ถา้เป็นโลกียะมนักเ็ป็นเร่ืองของเงาของใจ ไม่ใช่ตวัใจ เงา
ของใจ เราเกิดเป็นมนุษยน่ี์มีความคิด ความปรุง ความแต่ง มีสงัขาร มีวิญญาณ มีเวทนารับรู้ต่างๆ 
มนัเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยั มนัเป็นเร่ืองเงาของโลก มนัเป็นเงาของใจ ไม่ใช่ตวัใจ  

ถา้เป็นเงาของใจน่ีมนักคิ็ดเร่ืองของโลกน่ีโลกียะ โลกียะถึงไม่สามารถช าระกิเลสได ้
ความคิด ความศึกษา ปัญญาเราจะมีขนาดไหนถา้มนัไม่เขา้ไปงานชอบ จะเป็นงานชอบคือ การหา
กายกบัใจเจอ ถา้หากายกบัใจเจออนันั้นมนัจะเป็นโลกตุระ โลกตุระคือ งานชอบ โลกตุระคือวา่ 
เพราะค าวา่โลกตุระน้ีจะช าระกิเลส ถา้การช าระกิเลสมนัจะพน้จากกิเลสไป โลกตุรธรรม ธรรม
พน้โลก พน้จากกิเลส  

กิเลสเป็นเคร่ืองดึงดูดของใจ กิเลสเป็นเคร่ืองดึงดูดใหใ้จน้ีอยูก่บัโลก โลกน้ีมีแม่เหลก็น้ี
ดึงดูดอยู ่ ทุกอยา่งถา้ลอยออกไปแลว้จะตกมาท่ีโลกน้ี น่ีเหมือนกนั ความคิดของใจ ความคิดของ
กิเลสมนักเ็ป็นส่ิงท่ีดึงดูดใหใ้จดวงนั้นอยูใ่นอ านาจของมนั น่ีความคิดของโลกเขา มนักห็มุนไปใน
โลกเขา ถา้หมุนไปในโลกเขา ถา้กิเลสสวมรอย กิเลสสวมรอยพอมนัปล่อย สวมรอยวา่วา่งเวิง้วา้ง 
มองสิ มนัตบแต่งข้ึนมาได ้

ใบไมห้ลุดออกจากขั้ว พอใบไมห้ลุดจากขั้วมนักป็ลิวหลุดออกไป มนัตอ้งหลุดออกไป น่ีก็
เหมือนกนั พอท าคิดวา่กิเลสหลุดออกจากใจไป เหมือนใบไมห้ลุดออกจากขั้ว มนักป็รุงแต่งได ้
พอมนัปรุงแต่งไดข้ึ้นมา เวิง้วา้งไปหมดเลย น่ีมนัวา่เป็นการช าระกิเลส น้ีกิเลสสวมรอยนะ กิเลส
มนัจะสวมรอยไปทุกขั้นตอน ถา้เราไม่มีความรอบคอบ 

ถา้เรามีความรอบคอบ ท าความสงบเขา้มา แลว้พยายามคน้ควา้ใหไ้ด ้ กายกบัใจอยา่งเดิม 
กายกบัใจเพราะกิเลสมนัปล่อยกายมาชั้นหน่ึง แต่มนัยงัมีอุปาทานอยูใ่นส่ิงนั้น ถา้เราจบัได ้นัน่คือ
บงัเงา ถา้บงัเงา จบักิเลสได ้ กิเลสบงัเงา คือกิเลสมนัพยายามจะรักษาตวัมนัไว ้ กิเลสน้ีมนัอยูท่ี่ใจ 
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ค าวา่”กิเลสๆ” เพราะมีธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ถึงวา่เป็นธรรม ธรรมน้ีจะ
สามารถช าระกิเลสในหวัใจของสตัวโ์ลกได ้เพราะมีธรรมข้ึนมาถึงเปรียบเทียบกิเลสได ้

ค าวา่”กิเลสๆ” น้ีกเ็ป็นนามธรรม มนัเกิดดบัอยูท่ี่ใจนั้น เวลามนัเกิดดบั เวลามนัท าใหเ้รา
ผกูโกรธ ท าใหเ้ราโมโหโกรธาข้ึนมาน่ี มนัขบัไสใหเ้ราท าทุกอยา่งไดต้ามอ านาจของมนัเลย น่ี
เวลามนัเกิดท่ีมีอ  านาจมาก มนัจะขบัไสใหใ้จน้ีท าอะไรกไ็ด ้ พอท าเสร็จแลว้กิเลสก็หายไป เพราะ
มนัสมกบัความตั้งใจท่ียแุหยไ่ปแลว้หน่ึงรอบ พอกิเลสหายไป ผูท่ี้รับผลของการกระท านั้นคือใคร 
กคื็อหวัใจดวงนั้นไง น่ีวิบากมนัตกอยูก่บัใจ 

แต่เวลากิเลสมนัเกิดข้ึนมาน่ีมนัเกิดแลว้มนัพยายามขบัไสใหใ้จดวงนั้นอยูใ่นอ านาจของ
มนั แลว้กิเลสมนักเ็กิดดบัๆ เพราะส่ิงน้ีเป็นส่ิงยแุหยใ่จ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ถึงบอก
ตั้งค าวา่ “กิเลสๆ ในหวัใจของเราไง” เราถึงวา่หาค าวา่ กิเลสไม่เจอ เพราะเรายงัไม่เห็นกายกบัใจ 
กิเลสน้ีมนัอาศยักายกบัใจสืบต่อออกมาเวลาเราโกรธ เวลาโมโหข้ึนมาน่ี มนักอ็าศยัอาการของใจ 
อาศยัส่ิงนั้นเกิดดบั 

ส่ิงท่ีเกิดดบัในหวัใจแลว้ กิเลสนั้นกพ็ร้อมกบัความเกิดดบันั้น ไสไปกบัความเกิดดบันั้น 
ถา้เราจบักายกบัใจได ้เรากจ็ะเท่ากบัจบัตวักิเลสได ้พอจบัตวักิเลสได ้น้ีคืองานชอบ พอมีงานชอบ
ข้ึนมาคือการวิปัสสนา วิปัสสนาน้ีเป็นงานอีกแขนงหน่ึง สมัมาสมาธิน้ีเป็นการสร้างสมถกรรม
ฐานเพื่อความสงบของใจ แต่ไม่สามารถช าระกิเลสได ้แต่ถา้เราใชก้ารคน้ควา้ข้ึนมาจบัตอ้งกายกบั
ใจได ้นั้นเป็นวิปัสสนา เป็นงานชอบ งานชอบน่ีสามารถช าระกิเลสได ้ แต่กิเลสก็บงัเงา บงัเงาขบั
ไส บงัเงา  

ใบไมป้ลิดออกจากขั้ว ใบไมห้ลุดออกไปแลว้ พอมนัพิจารณาไป น่ีวิปัสสนา แลว้มนัก็
หลอก น่ีบงัเงา ส่ิงน้ีคือบงัเงา คือรักษาสถานะของกิเลสในหวัใจไวไ้ม่ยอมใหเ้ราสามารถใชก้าร
วิปัสสนา โดยการขยนัหมัน่เพียรดว้ยความเพียรชอบ ความเพียรคือ การช าระบ่อยๆ การถาก การ
ถาง ใหห้ลุดจากขั้วอยา่งนั้น หลุดแลว้หลุดเล่า หลุดแลว้หลุดเล่า เพราะอะไร  

เพราะแก่นของกิเลส กิเลสมนัอยูก่บัหวัใจ หวัใจน้ี กิเลสกบัใจน้ีเป็นเน้ือเดียวกนั แลว้
สะสมมา เกิดตายมาไม่มีตน้ไม่มีปลาย ส่ิงท่ีไม่มีตน้ไม่มีปลายเขาจะสนิทกนัมาขนาดไหน เราวา่
พอกิเลสบงัเงากเ็ป่าหู คนเป่าหูน่ี คนท่ีอยูร่อบขา้งกนั คนท่ีรักใคร่ชอบพอกนั พดูถึงใหค้น
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หลงใหลได ้อนัน้ีกิเลสกบัใจมนัเป็นเน้ือเดียวกนั ท าไมไม่สามารถกล่อมเป่าหูใหใ้จน้ีมนัเช่ือไดล่้ะ 
ถา้ใจน้ีมนัเช่ือไดก้ว็า่อนัน้ีเป็นงาน 

น่ีฟังสิ ค  าวา่”กิเลสบงัเงา” มนัท าใหก้ารประพฤติปฏิบติัของเราไม่สมประกอบ ใหง้านของ
เราไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ใหเ้ราน้ีตอ้งยอมจ านนกบัความท่ีวา่ใหม้นัอยูใ่นสถานะมนับงัเงาแลว้
ซ่อนเร้นอยูใ่นหวัใจของเรา แลว้มนักจ็ะซ่อนเร้นในหวัใจของเรา ใชอ้  านาจใหเ้รายงัเกิดตายไป ใจ
น้ียงัตอ้งเกิดตายไปๆ เราจะช าระกิเลสจนไม่ใหมี้การเกิดการตาย เราตอ้งไม่เช่ือส่ิงท่ีมนับงัเงา เรา
ตอ้งใชว้ิปัสสนาเขา้ไปตลอด มนัจะปล่อยวางอยา่งไร ปล่อยวางแลว้จบัตอ้งได ้ คน้ควา้ข้ึนมาได ้
จบัตอ้งข้ึนมาพิจารณากายกบัใจไง 

ถา้พิจารณากายกบัใจ ดินจะกลบัเป็นดิน น ้าเป็นน ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ มนัจะแยกออก
จากกนั ความแยกออกจากกนั ส่ิงท่ีวา่เวลาพิจารณากายมนัแยกออกจากกนั พอแยกออกจากกนัใจ
จะไปอยูใ่นอะไรล่ะ ในเม่ือธาตุ ๔ ดิน น ้า ลม ไฟ น้ีมนัวปัิสสนาจนมนัคืนสภาพของมนัเอง
ทั้งหมด พอมนัคืนสภาพของมนัเองมนัไม่มีสถานะท่ีจะรองรับใจน้ี พอไม่มีสถานะท่ีรองรับใจ 
มนักส็กัแต่วา่นะ 

ถา้ร่างกายน้ีความจริงมนักเ็ป็นดิน เป็นน ้า เป็นลม เป็นไฟ ท่ีรวมกนัมาเป็นร่างกายของเรา 
แลว้เราวิปัสสนาดว้ยสมัมาสมาธิ ดว้ยความเพียรชอบ ความเห็นชอบน่ี มนัเป็นปัจจุบนัธรรม มนั
จะคืนสภาพของมนัทั้งหมด พอคืนสภาพของมนัทั้งหมด มนัไม่มีท่ีจะอาศยั มนักป็ล่อยสิ ใจมนั
ตอ้งปล่อยโดยธรรมชาติของมนั  

น่ีเวลากิเลสมนัจะบิจากขั้วของใจ มนัตอ้งบิดว้ยวิปัสสนา กิเลสมนัหลุดจากขั้วของใจ 
ไม่ใช่ใบไมข้า้งนอกท่ีมนัจะหลุดจากขั้วของตน้ไมน้ั้นหรอก มนัเป็นส่ิงท่ีเทียบเคียงเขา้มาเพื่อจะ
ใหปั้ญญามนัหมุนกลบัเขา้มา ใหเ้ป็นมชัฌิมาปฏิปทาเขา้มาในหวัใจ แลว้ช าระหัวใจของเราขาด
ออกไปตามความเป็นจริง มนัจะเวิง้วา้งเลย กายน้ีกบัจิตน้ีจะแยกออกจากกนั โลกน้ีราบเป็นหนา้
กลอง น่ีกิเลสไม่บงัเงา กิเลสโดนวิปัสสนาญาณ ญาณท่ีวา่ช าระออกไป ขาดออกไปตามความเป็น
จริง น้ีถึงจะเป็นผล ผลของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั  

คนท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมาแลว้ไม่ถึงผล มนับงัเงาแลว้มนักพ็ดูไปนะ เวลาส่ือออกไป ผูรู้้มี
นะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกสอนธรรมไว ้ มรรค ๔ ผล ๔ เป็นขั้นเป็นตอนข้ึนไป 
แลว้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตาม ตั้งแต่สมยัพทุธกาลมา กมี็ผูท่ี้รู้จริงเห็นจริงมา ผูท่ี้รู้จริงเห็นจริงมาจะ
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เห็นเร่ืองของกิเลส เห็นความหยาบ เห็นความละเอียดอ่อนของกิเลสท่ีมนัจะหลอกหวัใจ แลว้เรา
ท าถา้ไม่มีเหตุไม่มีผล จนกวา่กิเลสจะบิออกจากขั้วของใจออกไปน่ี มนัจะเอาอะไรเป็นเคร่ือง
ยนืยนัล่ะ 

ถา้มนับิออกไปจากขั้วของหวัใจ ผูน้ั้นกเ็ป็นผูท่ี้รู้จริง ผูท่ี้รู้จริงกย็นืยนัตามความเป็นจริงได ้
แลว้กมี็ความสุขของใจดว้ย มีความสุขเพราะกิเลสขาดออกไปจากใจชดัๆ กิเลสขาดออกไปจากใจ 
ความวา่ง ความสงบของใจมีพื้นฐานข้ึนมา ความสุขมนัเกิดจากไหนล่ะ ความสุขต่างๆ จะ
เหนือกวา่ความสงบของใจน้ีไม่มี ใจน้ีอ่ิมเตม็ ส่วนหน่ึงเขา้มา น่ีเร่ิมตน้คือตอ้งกา้วเดินต่อไป เพื่อ
จะไม่ใหกิ้เลสมนับงัเงา มนัมีซอก มีเหลือบในหวัใจน้ีมาก แลว้กิเลสมนัซ่อนตวัอยู ่ 

วิปัสสนาเขา้ไป เร่ิมตน้ท าความสงบก่อนแลว้ตอ้งเป็นการขดุคุย้ตลอดไปนะ การคน้ควา้
หากิเลสน้ีตอ้งเป็นงานส่วนหน่ึง ถา้ไม่เป็นงานส่วนหน่ึงมนัเหมือนกบักิเลสน้ีมนัสวมรอยไป
ตลอด สวมรอยไปตลอด ส่ิงนั้นเป็นๆ มนัจบัตอ้งไม่ไดม้นักว็า่งอยูอ่ยา่งนั้น มนัวา่งอยูอ่ยา่งนั้น 

ถา้มนัไม่เป็นอยา่งนั้น ครูบาอาจารยป์ระพฤติปฏิบติัมา มนัตอ้งส าเร็จไปโดยขา้งหนา้ทุกๆ 
องคสิ์ ท าไมครูบาอาจารยต์รงนั้นกติ็ด ตรงนั้นกติ็ด ตรงนั้นกติ็ด ท าไมตอ้งมีครูบาอาจารยค์อย
ช้ีแนะล่ะ เพราะอยา่งน้ีแหละ เพราะกิเลสมนัสวมรอยไปตลอด กิเลสไม่ยอมจ านนกบัผูป้ฏิบติั 
กิเลสไม่เคยยอมจ านนกบัเราตั้งใจปฏิบติันะ กิเลสมนัยอมจ านนกบัธรรมท่ีเกิดข้ึนจากหวัใจผู ้
ปฏิบติัจริงรู้จริงไง 

ผูท่ี้ปฏิบติัจริงแลว้ก่อร่างสร้างตวัข้ึนมา จนเป็นสมัมาสมาธิจริง สมัมาสมาธิจริง 
สมัมาสมาธิน้ีเป็นหน่ึงในมรรค ๘ มรรคอริยสจัจงั มรรคโค มรรคเป็นทางเอก มรรคเป็นทางเอกท่ี
จะช าระกิเลสได ้ เราสร้างข้ึนมาเป็นภาวนามยปัญญาเกิดข้ึนจากใจ ปัญญาอยูท่ี่ใจ ปัญญาไม่อยูท่ี่
สมอง สมองน้ีเป็นเคร่ือง เป็นความจ า เป็นท่ีรับรู้ เป็นท่ีควบคุมร่างกายน้ีเท่านั้นสมองน้ี 

แต่ปัญญาท่ีจะช าระกิเลส มนัเป็นปัญญาของใจ ไม่ใช่ปัญญาของสมอง ปัญญาของสมอง
เป็นสญัญาก๊อบป้ี การก๊อบป้ี การศึกษาเล่าเรียนมา แลว้กจ็  าแลว้เกบ็ค านวณไวใ้นสมอง จะใช้
สมองส่วนไหนเป็นส่วนคิดออกมา นั้นเป็นความท่ีวา่กิเลสมนัหลอกใช ้ กิเลสมนัจะบงัเงาตรง
นั้นน่ะ มนัรู้ทนัไง แลว้มนักใ็หคิ้ดออกมา 
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การช าระกิเลสไม่ใหเ้กิดไม่ใหต้ายอีก ใชน้ ้ าตาไง เวลาทะเลาะแลว้มนัเศร้าอกเศร้าใจเสียใจ 
ความเศร้าใจจะใชน้ ้ าตาช าระกิเลส น ้าตาน้ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พดูไวใ้นพระไตรปิฎก 
สตัวโ์ลกท่ีเกิดมาน่ีร้องไหไ้วใ้นชาติหน่ึงๆ ถา้น ้าตาแต่ละชาติรวมกนัแลว้ มหาสมุทรน้ีเทียบไม่ได้
นะ แต่น ้าน้ีมนัระเหยไปโดยธรรมชาติของมนัตลอด 

ในชีวิตหน่ึงๆ เราเกิดตายๆ มาน่ี ความทุกข ์ ความเสียใจของเรา น ้าตาท่ีไหลออกไปจาก
ดวงตาของเรา ถา้เกบ็เอาไวแ้ลว้น่ีในทะเลน่ีสู้ไม่ได ้ ในมหาสมุทรสู้น ้าตาของสตัวโ์ลกท่ีร้องไหใ้น
ความทุกขค์วามโศกของเราน้ีไม่ได ้ แลว้น ้าตาอยา่งน้ีมนัจะช าระกิเลสไดอ้ยา่งไรล่ะ น ้าตาท่ีมนั
ออกมาจากความเศร้าโศกเสียใจของสตัวโ์ลก มนัเป็นเร่ืองของโลกๆ เวลากิเลสมนัสวมรอยมนั
สวมรอยอยา่งนั้น เพราะถา้เรายงัจบัความจริงของเราไม่ได ้ 

ถา้เราจบัความจริง เป็นงานชอบข้ึนมา มนัคน้ควา้ข้ึนมา มนัจะคน้ควา้เขา้ไป กายกไ็ด ้ใจก็
ไดเ้หมือนกนั ถา้จบักายไดอ้นัน้ีเป็นอสุภะ ส่ิงท่ีเป็นอสุภะ อสุภงั เป็นความอสุภะมนัเป็นส่ิงท่ี
สกปรกโสมม ส่ิงท่ีสกปรกโสมมเป็นส่ิงท่ีเพาะเช้ือ ส่ิงท่ีเพาะเช้ือเป็นส่ิงท่ีก าเนิดชีวิต ชีวิตเกิดดบั
จากตรงน้ีไง ชีวิตเกิดดบัจากกามราคะ จากโอฆะ จากส่ิงท่ีวา่สืบต่อน้ี 

น่ีแลว้วา่เราเศร้าโศกเสียใจเพื่อจะช าระลา้งกิเลสเพื่ออยา่งนั้น เราจะช าระลา้งกิเลส ไอ้
ความเศร้าโศกเสียใจมนัเอาอะไรมาช าระลา้ง แต่ของครูบาอาจารยม์นัช าระลา้ง มนัช าระลา้งดว้ย
วิปัสสนาญาณ วิปัสสนาญาณจบักายได ้วิปัสสนาเป็นส่ิงนั้นเป็นอสุภะ เป็นส่ิงท่ีสกปรกโสมม ส่ิง
ท่ีเกิดจากส่ิงมีชีวิตเกิดจากตรงนั้น  

ความเพาะเช้ือ เช้ือโรคทุกอยา่งเกิดจากตรงนั้น เราจะท าลายเช้ือโรค เราจะท าลายชีวิต 
ท าลายการเกิดตายน่ี เราตอ้งใชอ้ะไรเขา้ไปท า ตบะธรรมไง ตบะธรรมท่ีเราสามารถ...เราพยายาม
สร้างสมของเราข้ึนมา จนเห็นกิเลสแลว้กิเลสมนักบ็งัเงา กิเลสจะบงัเงานะ บงัเงาพยายามจะผลกั
ไส ผลกัไสวา่ส่ิงนั้นเป็น ส่ิงนั้นเป็น 

แลว้เราไดศึ้กษาจากครูบาอาจารยม์าน่ี ครูบาอาจารยใ์หมี้ดมา ใหปั้ญญามาเพื่อจะช าระ
กิเลส เราศึกษาจ าต ารามา เอาต ารามาใหกิ้เลสมนับงัเงาแลว้เอามีด เอาพร้านั้นสบัหนา้เราเองไง สบั
หนา้เราใหเ้ราเช่ือมนั วา่เราน่ี...ความพลดัพราก น ้าหูน ้ าตาไหลน้ีมนัจะช าระกิเลส มนัใหกิ้เลสจะ
หลุดออกไปจากใจ  
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ส่ิงน้ีควรจะเป็นประโยชน์กบัเรา ส่ิงน้ีควรจะเป็นเคร่ืองยนืยนักบัเราไดจ้ริง ท าไมมนัเป็น
ส่ิงท่ีวา่เอามาใหกิ้เลสเอาไปบงัเงาแลว้หลอกใช ้แลว้เป่าหูใหเ้ราเช่ือมนัไปล่ะ มนัเช่ือไป มนัเวิง้วา้ง 
มนัปล่อยวางขนาดไหน มนัเป็นไปไดห้มดหรอก เพราะวา่อะไร เพราะวา่อุปกิเลส อุปกิเลส ความ
เวิง้วา้งความผอ่งใสน้ีเป็นอุปกิเลส นั้นเป็นอุปกิเลส แต่กิเลสมนับงัเงาข้ึนมา มนัหลอกเราชดัๆ เลย 
มนัหลอกเราเพื่อจะใหก้ารกระท าของเราผดิท่ี ผดิเป้าหมายไง 

ถา้ไม่บงัแลว้ การวิปัสสนาของเรามนัจะยอ้นกลบัเขา้ไปท่ีกลางหวัใจไง กิเลสอยูท่ี่ใจ ใจ
นั้นอยูใ่นร่างกายของมนุษย ์ ในร่างกายของมนุษยน้ี์มีหวัใจ แลว้หวัใจกบัร่างกายน้ีมนัยงั... ความ
หลงของมนั ความหลงในกามราคะ ในกามคุณ ส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม ส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม ส่ิงท่ีมนัเป็นเช้ือ
เป็นไฟกนัน่ีมนัสาวเขา้มาถึงกนัได ้มนัเป็นการเกิดหน่อชีวิตใหม่ 

เกิดหน่อชีวิตใหม่ข้ึนมา เพราะวา่ความไม่รู้จริงของมนั ถา้มนัเกิดพทุธธรรมข้ึนมาในหวัใจ 
เกิดธรรมข้ึนมาในหวัใจ เพราะวิปัสสนาญาณ อนัน้ีต่างหากมนัถึงเป็นประโยชนข์องเราข้ึนมา ถา้
มนัยอ้นกลบัเขา้มา เกิดหน่อ เกิดหน่อนั้นเป็นเกิดหน่อของโลกเขาไป เกิดธรรมข้ึนมาในหวัใจ คือ
วิปัสสนาเขา้ไปช าระลา้ง มนัจะยอ้นกลบัไปเขา้ไป วิปัสสนาไปเห็นเป็นอสุภะ อสุภงั 

ถา้พิจารณาจิต จิตน้ีกเ็ป็นขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ท่ีมนัเป็นละเอียดอ่อน ท่ีเป็นเน้ือเดียวกนั ท่ีมนั
ผสมกนั แยกมนัออก แยกขณะวิปัสสนา วปัิสสนาน้ีเป็นงาน วิปัสสนาคือ การใชปั้ญญาไง ปัญญา
น้ีไม่มีขอบเขต ปัญญามีการเทียบเคียงออกไปแลว้หมุนเวียนออกไปเพื่อช าระกิเลส ปัญญาน้ีหมุน
ออกไป มนัเป็นงานชอบ งานชอบเพราะวา่เราจบักายกบัใจได ้ ไม่ใช่วา่กิเลสสวมรอยจากขา้ง
นอกนั้นเป็นสมาธิท่ีวา่มนัสมัมาสมาธิ การคน้ควา้หาเขา้มา นัน่สวมรอยเขา้มาวา่เป็นผล น่ีบงัเงา
มาตลอด ทั้งสวมรอย ทั้งบงัเงา ทั้งจะใหเ้ราอยูใ่นอ านาจของมนั  

ถา้เราไม่เช่ือ เราไม่เช่ือกิเลสของเรา เราตอ้งเช่ือธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่เป็นปัจจตัตงั ตอ้งมีเหตุ มีผล อริยสจัตอ้งสะเทือนเลือน
ลัน่กลางหวัใจ อริยสจัน้ีเกิดข้ึนจากหวัใจแลว้หลุดออกไป ท าลายออกไป เป็นวิปยตุออกไปๆ แลว้ 
น่ีถึงจะเป็นผลของมนั 

เรากต็อ้งท าอยา่งนั้น วิปัสสนาเขา้ไป วิปัสสนาเขา้ไปจนมนัสะเทือนเลือนลัน่นะ มนัเลือน
ลัน่ไปหมด นัน่น่ะ ปล่อยวางๆ แลว้มนักบ็งัเงา หาเหตุหาผลมาหลอกเราตลอด ถึงบงัเงา บางทีเรา
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กเ็ช่ือไปเพราะอ านาจของเราไม่พอ แต่ผลเทียบเคียงแลว้ไม่เป็นอยา่งนั้น กว็ิปัสสนากลบัเขา้ไป
ใหม่ กลบัเขา้ไปใหม่ ท าอยูอ่ยา่งนั้น จนกวา่มนัจะขาดออก 

ความท่ีมนัจะขาดออกเพราะอะไร เพราะมนัเห็นผล อสุภะ ความท่ีเป็นอสุภะมนัตอ้งแปร
สภาพ มนัตอ้งเหมน็เน่า มนัตอ้งเปล่ียนแปลงสภาพไป มนัเป็นส่ิงท่ีอยูด่ว้ยไม่ได ้ส่ิงท่ีวา่ จิต ถา้ใจ
มนัเห็นสภาพนั้นตามความเป็นจริง มนัสะเทือนมนักป็ล่อย ส่ิงท่ีปล่อยนัน่น่ะ มนัสลดสงัเวช 
ธรรมมนัเกิดข้ึนจากใจ 

ส่ิงท่ีรู้แจง้ในหวัใจนั้น มนัสลดสงัเวช มนัสะเทือนออกมาแลว้มนัถึงสะเทือนออกมาถึง
น ้าตาไง น ้าตาท่ีช าระภพ ช าระชาติน้ีมนัไม่ใช่น ้าตาความเศร้าโศกเสียใจจากขา้งนอก มนัเป็น
ความสะเทือนใจท่ีใจนั้นเห็นตามความเป็นจริงวา่ เราน้ีท าไมหลงใหลในการเกิดการตายขนาดน้ี 
ท าไมเราสร้างภพสร้างชาติกนัไม่มีท่ีส้ินสุด มนัสะเทือนใจ มนัสงสารตวัเอง มนัสงสารหวัใจ 
หวัใจน้ีโดนกิเลสน้ีปกปิดอยู ่แลว้กิเลสปกปิดแลว้กข็บัไสใหห้วัใจน้ีเสวยทุกขม์าตลอด 

ทุกขม์าทุกภพทุกชาติ ทุกขม์าตั้งแต่ไม่มีตน้ไม่มีปลาย จนทุกขม์าจนเดียวน้ีกย็งัทุกขอ์ยู ่
จนกวา่เรามาวิปัสสนาจนเห็นการ...มนัช าระออกไปเด๋ียวนั้น นัน่น่ะ ความสลดสงัเวชอนันั้น
ต่างหากท าใหน้ ้ าตาไหลพรากไง น ้าตาไหลพรากน้ีมนัไหลพรากจากสภาวธรรมอนันั้น มนัไม่ใช่
ไหลพรากท่ีวา่ เราไปจ ามาแลว้เราสร้างภาพข้ึนมาใหม้นัเป็นไปอยา่งนั้น อนันั้นกิเลสบงัเงา  

แต่ถา้เป็นสะเทือนท่ีหวัใจ ธรรมะ สมุจเฉทปหานออกมา อนัน้ีเป็นความจริง พอเป็นความ
จริงแลว้มนักป็ล่อย เป็นความจริงของมนัแลว้เป็นความสุขของหวัใจ เวิง้วา้งมาก โลกน้ีวา่งเปล่า 
ส่ิงนั้นไม่มี ส่ิงใดๆ กไ็ม่มี หวัใจกไ็ม่มี น่ีมนัจบัตอ้งไม่ไดเ้ลย หมุนไปอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ  

แต่น้ีมนัเป็นพลงังาน ส่ิงท่ีเป็นพลงังานเฉยๆ ดูอยา่งคล่ืนวิทยสิุ คล่ืนวิทย ุมนัเป็นพลงังาน 
มนัส่ือออกไปมนักใ็หผ้ลเป็นการ ถา้มีเคร่ืองรับจะรับส่ิงนั้นได ้ พลงังานน้ีมนักใ็หค้วามทุกข์
กบัตวัเองไง ถึงจะตอ้งไม่มาเกิดอีกแลว้ในกามภพ เพราะวา่มนัไดช้ าระเช้ือในกามโอฆะนั้น
ออกไปแลว้ กามภพน้ีไม่มาส่ือต่อกนัอยูแ่ลว้ แต่ใจดวงน้ีมนัยงัเป็นคล่ืนพลงังานนั้นอยู ่ มนั
เป็นพลงังานของกิเลสไง  

ถา้มนัพลิกตรงน้ีไปมนัเป็นพลงังานของธรรม กิเลสน้ีมนัเป็นธาตุรู้ ธาตุท่ีเป็นรู้น้ีเป็น
คล่ืนพลงังานเฉยๆ เท่านั้น ถา้มนัแปรสภาพตรงน้ีออกไปได ้ มนักเ็ป็นธรรมธาตุไง ถา้มนั
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แปรสภาพอนัน้ีออกไม่ไดม้นักเ็ป็นอวิชชาไง เป็นอวิชชา เป็นทาส เป็นความทุกขอ์อกมาใน
หวัใจ มนัจะเผาอยูอ่่อนๆ 

ความสุขของพระอนาคามี ความสุขท่ีวา่ปล่อยวางหมดถึงท่ีสุดแลว้ แต่มนักมี็ส่ิงอยูใ่น
หวัใจ ไฟไหมแ้กลบไง ไฟสุมขอนไง มนัจะสุมขอนอยูใ่นหวัใจอยา่งนั้น มนัเฉา มนัสวา่งได ้
มนัเฉาได ้ 

“จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแท้
น้ีเป็นผูข้า้มพน้กิเลส”  

ตวัน้ีเป็นจิตเดิมแทท่ี้เขา้ไปดว้ยความเห็นของวิปัสสนาญาณ เขา้ไปจนเห็นจิตเดิมแท้
ของตวัเราเอง พอเห็นจิตเดิมแทน่ี้ ถา้อยา่งนั้นกิเลสมนัสวมรอย สวมรอยวา่ส่ิงน้ีเป็นผล เราน้ี
ถึงจุดหมายปลายทางแลว้ น่ีมนัจะหลอกไป แลว้หลอกไม่ใช่หลอกธรรมดานะ ตรงน้ีติดกนั
หมด หลอกดว้ยซ่ึงๆ หนา้ หลอกดว้ยซ่ึงๆ หนา้เพราะวา่อะไร ทุกคนไม่เคยเห็น ทุกคนไม่เคย
ประสบ ใครๆ กไ็ม่เคยประสบส่ิงนั้นเลยเพราะอะไร เพราะส่ิงน้ีมนัเป็นจิตเดิมแทท่ี้ผอ่งใส 
จิตเดิมแทน้ี้เป็นจิตปฏิสนธิท่ีเกิดเป็นมนุษย ์เกิดเป็นสตัวโ์ลก เกิดเป็นต่างๆ มนัโดนปกปิดไว้
โดยไม่มีเง่ือนเวลาเหมือนกนั 

เกิดมาโดยชีวิตน้ีไม่มีตน้ไม่มีปลาย จิตดวงน้ีกโ็ดนปกปิดมาโดยไม่มีตน้ไม่มีปลาย ส่ิง
ท่ีโดนปกปิดมาไม่มีตน้ไม่มีปลายน้ี ไม่มีใครสามารถจะช าระ ไม่มีใครสามารถจะเห็นส่ิงนั้น
ได ้ การไม่มีใครสามารถเห็นส่ิงนั้น ถึงโดนกิเลสมนัสวมรอย กิเลสจะสวมรอยไปถา้ยงัจบั
ตอ้งส่ิงน้ีไม่ได ้ จะโดนสวมรอยไป โดนสวมรอยแลว้กอ็า้งอิงต่างๆ อา้งเหตุอา้งผลเขา้มาวา่ 
ส่ิงน้ีเป็นผลแลว้ๆ แลว้กต็อ้งเช่ือมนัไปจนกวา่ความยบุยอบ ความท่ีมนัเป็นความเฉา ความ
สวา่งในหวัใจนั้น มนัแสดงตวัของมนัเอง แลว้ถา้คนมีอ านาจวาสนา  

ค าวา่”อ านาจวาสนา”น้ี ถา้พดูแลว้มนัเหมือนท าใหเ้ราไม่มีก าลงัใจ ก าลงัใจเกิดข้ึนจาก
เรา อ  านาจวาสนาเกิดข้ึนจากเรา ถา้ไม่มีอ  านาจวาสนาท าไมท ามาถึงจุดตรงน้ีได ้ ถา้ท าถึงจุด
ตรงน้ีได ้ แต่ส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีเหนือทุกๆ อยา่ง มนัเป็นเหนือวฏัจกัร เหนือทุกอยา่งท่ีมนั
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ควบคุมมาตลอด มนัมีอ านาจมาก มนัก็สงวนตวัมนัไว ้ตอ้งมีส่ิงท่ีไปจบัตอ้งพร้อมพอกนั ถึง
วา่ตอ้งใหอิ้นทรียน้ี์แก่กลา้ไง 

อินทรียแ์ก่กลา้ เป็นสมาธิท่ีวา่เป็นมหาสติ-มหาปัญญาท่ีอยา่งละเอียดอ่อนจะเขา้ไปจบั
ตอ้งได ้ ส่ิงท่ีเขา้ไปจบัตอ้งมนัเป็นการหนัเขา้มา หนัจิตเขา้มาหาส่ิงนั้น ถา้หนัจิตเขา้มาหาส่ิง
นั้น จะพบส่ิงนั้น ถา้พบส่ิงนั้น นัน่ตวักิเลส จะบงัเงาไปไหนเพราะเราเห็นตวัเขาแลว้ แต่เดิม
กิเลสบงัเงาเพราะมีขนัธ์ มีอายตนะบงัไว ้แต่ปัจจุบนัน้ีจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส  

จิตเดิมแทน้ี้เหมือนคล่ืนพลงังาน เหมือนกบัคล่ืนวิทยมุนัจะไปหลบซ่อนอยูท่ี่ไหนล่ะ 
มนับงัเงาไม่ได ้ เรากต็อ้งคน้ เรากต็อ้งตรวจสอบ ตอ้งพยายามจะท าใหค้ล่ืนหรือพลงังานท่ีมนั
เป็นของดิบน้ีใหเ้ป็นของสุก พลงังานท่ีวา่ ใหผ้ลท่ีวา่มนัเผาลนอยูน้ี่ใหม้นัเป็นพลงังานท่ีบริสุทธ์ิ
ข้ึนมาใหไ้ด ้

เป็นพลงังานบริสุทธ์ิดว้ย เป็นพลงังานท่ีวา่ไม่ใหค้ล่ืนบนความกระทบกบัคนอ่ืนดว้ย 
ยอ้นกลบัเขา้ไป ความละเอียดอ่อนของปัญญาส่วนละเอียดน้ีมาก แลว้เขา้ไปคน้ควา้ พลิกออกไป 
นั้นส้ินออกไป พอส้ินออกไป มนักเ็ป็นการยนืยนั ยนืยนัวา่ ตั้งแต่กิเลสอยา่งหยาบ กิเลสอยา่งกลาง 
กิเลสอยา่งละเอียด แลว้กิเลสอยา่งละเอียดสุด มนัเป็นการสวมรอย มนัเป็นการบงัเงาเพื่อจะรักษา
สถานะของเขาไวท้ั้งหมด 

แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูท่ี้ตรัสรู้ข้ึนมาก่อน มาเห็นส่ิงน้ีก่อน ถึงบอกวา่
เห็นส่ิงน้ีแลว้ครูบาอาจารยท่ี์ตามมากม็าเห็นส่ิงน้ี รู้ส่ิงน้ีเหมือนกนั ส่ือถึงส่ือเหมือนกนัไง ความส่ือ
เหมือนกนัตอ้งส่ือไปหาท่ีเหตุ เหตุน้ีเป็นเหตุ แลว้สร้างเหตุข้ึนมาแลว้มนัจะเกิดผล เหตุน้ีตอ้ง
ถกูตอ้ง แลว้จะเกิดผลท่ีถกูตอ้ง เหตุน้ีไม่ถกูตอ้ง แลว้โดนกิเลสมนัสวมรอย สวมรอยจนเรากต็าม
มนัไป คิดตามไป เทียบเคียงตามไป พอเทียบเคียงตามไป มนัจะไม่ใหผ้ลกบัใจดวงนั้น  

ใจดวงนั้นใชก้าลเวลา ใจดวงนั้นประพฤติปฏิบติัมา แลว้มนัไม่ไดผ้ลมาตามความเป็นจริง 
มนัใหใ้จดวงนั้น หน่ึงในหวัใจนั้นมีความทุกขแ์น่นอน แลว้พยายามปกปิดใจดวงนั้นไว ้ เพื่อจะ
ไม่ใหใ้ครรู้ส่ิงท่ีตวัเองปกปิดไว ้มนัทุกขก่ี์เท่า กบัถา้ใจดวงนั้นซ่ือสตัย ์ซ่ือตรงกบัตนเอง  

เหมือนกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ไปเรียนกบัอาฬารดาบส อุทกดาบส เรียน
สมาบติัมากท็  าความสงบของใจข้ึนมาใหล้ะเอียดอ่อนขนาดนั้น ใหล้ะเอียดอ่อนมาก เขา้สมาบติั 
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วา่งหมด แต่เวลาออกจากสมาธิมานั้นกิเลสกเ็ตม็หวัใจ ไม่ไดช้ าระกิเลสแมแ้ต่นอ้ยเลย อนัน้ีไม่ใช้
ทาง ไวใ้จไม่ได ้ไม่เช่ืออาฬารดาบส ตอ้งไปคน้ควา้หาครูหาอาจารยใ์หม่ต่อไป จนถึงท่ีสุด ใครๆ ก็
สอนแลว้มนัไปถึงไม่ได ้เพราะอะไร เพราะไม่มีมรรคอริยสจัจงั มรรคเคร่ืองด าเนิน 

ตอนท่ีจะปรินิพพาน สุภทัทะมาถาม ถามองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วา่ "ลทัธิ 
ศาสนาต่างๆ กว็า่ของเขาน้ีเยีย่ม ของเขาน้ียอด เขาท าไปไดห้มด" พระพทุธเจา้บอกวา่ "สุภทัทะ 
เธออยา่ถามใหม้ากไปเลย ศาสนาไหนไม่มีเหตุ น่ีไง ศาสนานั้นไม่มีผล ไม่มีรอยเทา้บนอากาศ" ก็
ศาสนาเขามรรคอริยสจัจงัไม่ไดเ้กิดข้ึน เขาท าความสงบของเขาข้ึนมา มนัเพียงแต่วา่กิเลสมนัสงบ
ตวัลง แลว้ไม่เห็นหนา้กิเลสดว้ย 

ถา้ท าความสงบนั้น แค่สงบตวัเขา้มา แลว้ไม่ไดช้ าระกิเลสเลย กิเลสอยูใ่นหวัใจนั้นเตม็ๆ น่ี
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ซ่ือสตัย ์ แลว้พยายาม เพราะวา่สร้างบุญบารมีมาดว้ยวา่จะตอ้ง
เป็นผูช้  าระกิเลสออกไป ถึงจะพน้ออกไป ไม่ใช่วา่มาแอบอา้ง มาท าวา่เราท าประพฤติปฏิบติัมา 
แลว้กเ็อาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีสวมรอยมา เอามาอา้งอิง แลว้สร้างอารมณ์
ใหเ้ป็นอยา่งนั้น 

สร้างข้ึนมาไดน้ะอารมณ์เป็นอยา่งนั้น จะสร้างไดข้นาดไหน สร้างไดห้มด จิตน้ีเป็นเร่ืองท่ี
มหศัจรรยม์าก เวลาทุกขน้ี์ทุกขร้์อนจนด้ินรน จนคิดท าลายตวัเองกไ็ด ้ จะสร้างความเดือนร้อน
ใหก้บัโลกขนาดไหนกส็ร้างได ้ แลว้เวลาท าใจใหส้งบออกจากกิเลสออกไปแลว้ มนัยงัมหศัจรรย์
ยิง่กวา่นั้นทบัทวีคูณ 

เวลามนัทุกขม์นัร้อน มนัสะสมไปท่ีใจ ทุกอายตนะ หู จมูก ล้ิน กาย ใจ จะรับรู้ส่ิงต่างๆ จะ
คิดขนาดไหนกแ็ลว้แต่ ความตกผลึกไปอยูท่ี่ใจทั้งหมด มโนกรรมอนัน้ีถึงมหศัจรรยไ์ง มโนกรรม 
เวลาเราคิดเร่ืองต่างๆ ไม่มีใครรู้ เรารู้ตวัเราเอง เรากต็กผลึกในหวัใจ ความคิดนั้นคร้ังท่ี ๑ มี คร้ังท่ี 
๒ จะตามมาๆ เร่ือย ถา้เราไม่ยบัย ั้ง 

เวลาความคิดนั้นเราคิดโดยท่ีไม่มีใครรู้ มนัยงัตกผลึกในหวัใจของเราไดเ้ลย อนันั้นกเ็ป็น
ทุกขเ์ผาเราคนเดียว น่ีถา้ความทุกขม์นัรับไวเ้ท่านั้นแลว้ด้ินรนไม่ได ้ มนัไม่มีทางออก แลว้เราเช่ือ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เดินตามมรรค เดินตามมรรคอริยสจัจงัท่ีวา่ มรรคท่ีองคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ก่อนแลว้วางไวใ้นศาสนาพทุธ ศาสนาพทุธน้ีประเสริฐมากเพราะมี
มรรคอนัน้ี 



กิเลสบงัเงา ๒๔ 

©2012 www.sa-ngob.com 

มรรค ๘ น้ีเป็นท่ีช าระกิเลสได ้มรรค ๘ เป็นเคร่ืองด าเนินใหใ้จน้ีกา้วเดินตามมรรคนั้นไป 
ใจน้ีกา้วเดินตามมรรคนะ เพราะถา้ใจไม่กา้วเดินตามมรรค ใจนั้นมีกิเลสในหวัใจเตม็ท่ี หวัใจใน
กิเลสนั้นมนัจะสวมรอย แลว้มนัจะหลบ มนัจะปล้ินปลอ้นใหเ้ราไม่สามารถกา้วเดินตามมรรคนั้น 
กา้วเดินตามมรรคนั้นเป็นมชัฌิมาปฏิปทา 

มชัฌิมาปฏิปทาสมแก่เหตุแลว้ มนัสามารถช าระกิเลสพน้ออกจากใจดวงนั้นได ้แลว้ใจดวง
ท่ีมีกิเลสอยูม่นัทุกขร้์อนขนาดไหน กบัใจดวงท่ีกิเลสมนัหลุดออกไปจากหวัใจทั้งหมด มนัจะมี
ความสุขขนาดไหน เอามาเทียบเคียงกนั ถึงวา่เร่ืองของใจน้ีมหศัจรรยท์บัทวีคูณ เพราะวา่มนัไม่มี
กิเลส ไม่มีส่ิงใดๆ ท่ีมนัจะไปบงัเงา จะไปแอบแฝงในนั้นไดเ้ลย มนัจะไม่มีส่ิงใดไปท าใหส่ิ้งนั้น
เศร้าหมอง ส่ิงนั้นใหเ้ป็นเอนเอียง ส่ิงนั้นใหบ้กพร่อง ไม่ไดเ้ลย 

ความไม่ไดเ้ลยอนันั้น มนัจะมีความสุขขนาดไหน เทียบเคียงมาสิ เทียบเคียงวา่ใจท่ีมนั
ทุกข์ๆ  ร้อนๆ ในหวัใจของเราน่ีมนัทุกขร้์อนขนาดไหน แลว้ถา้มนัพน้ออกไปเหมือนกบัองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ อคัรสาวกท่ีวา่พน้ๆ ไปแลว้ มนัจะมีความสุขขนาดไหน มีความสุข
อยา่งนั้น เป็นเร่ืองจริง เป็นความสุขจริงท่ีเกิดข้ึนมาจากการประพฤติปฏิบติัของแต่ละองคท่ี์ท่าน
ปฏิบติัไป เป็นสมบติัของท่าน  

แลว้เราจะประพฤติปฏิบติัตามท่านไป เราจะซ่ือสตัยก์บัเราไหม เราจะท าตามความเป็นจริง
ของเราไหม ถา้เราซ่ือสตัยก์บัเรา เราท าของเราได ้ เราท าได ้ เพราะส่ิงท่ีจะท าน้ี มนัเป็นเร่ืองส าคญั 
คือเร่ืองของใจเท่านั้น ถา้มีลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก คนๆ นั้นมีโอกาสทุกคน เพราะการมีลม
หายใจเขา้และลมหายใจออกนั้นมนัสืบต่อชีวิตไว ้

ชีวิตน้ีสืบต่อได ้ชีวิตน้ีคือไออุ่น ชีวิตน้ีคือตวัจิต ตวัพลงังานตวันั้นเป็นไออุ่น เป็นพลงังาน
เฉยๆ แลว้ชีวิตน้ีเป็นไออุ่นท่ีสืบต่ออยูก่บักาลเวลา การเวลาสืบต่อน้ีคืออาย ุ ถา้ชีวิตน้ีมนัอยูใ่นอายุ
น้ียงักา้วเดินอยู ่อายน้ีุคือวนัคืนล่วงไปๆ ลมหายใจเขา้ลมหายใจออกน้ีสืบต่ออายอุนัน้ีเอาไว ้

สืบต่อไวเ้พื่อใหห้วัใจดวงน้ีไดป้ระพฤติปฏิบติัไง ใหห้วัใจของเราไดมี้โอกาส เพราะวา่
โอกาสเราเกิดมาแลว้พบพระพทุธศาสนาน้ีประเสริฐสุด ถา้เราเกิดมา คนเกิดมาในโลกน้ีท่ีไม่นบั
ถือศาสนาพทุธกมี็มากนะ ไม่นบัถือศาสนาพทุธ เขากไ็ม่ไดมี้โอกาส ไม่มีครูบาอาจารยส์ัง่สอน แต่
ถา้เขาสร้างบุญบารมีของเขามา เขาจะประพฤติปฏิบติั เขากท็  าของเขาได ้ 
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แต่ถา้ประพฤติปฏิบติักต็อ้งเร่ิมตน้เขา้มาจากมีครูมีอาจารยส์อน เรามีครูมีอาจารยส์อน เรา
ยงัผดิพลาดมาก ถา้เขาไม่มีครูบาอาจารยส์อน เขากป็ระพฤติปฏิบติัไปของเขา แต่โอกาสของเขา
จะมีไม่มี ไม่เหมือนเราไง เพราะเราเป็นชาวพทุธ เรามีครูบาอาจารยส์ัง่สอนเป็นผูช้ี้น า ถอดจากใจ
ดวงหน่ึง ใจของครูบาอาจารยท่ี์ผา่นไปแลว้ ใจของครูบาอาจารยท่ี์เห็นกิเลสตั้งแต่มนัสวมรอย 
แลว้มนักบ็งัเงา มนัสวมรอย พอสวมรอยถึงจะคน้ควา้หาตวัมนัเจอ หาตวัมนัเจอแลว้มนักบ็งัเงาไป
ตลอด จนกวา่มนัจะสมุจเฉทปหาน เป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป  

ถึงกิเลสน้ีมนัถึงมีอยา่งหยาบ มีอยา่งกลาง มีอยา่งละเอียด แลว้อยา่งหยาบมนักใ็ชบ้งัเงา ใช้
เล่ห์กลอยา่งหยาบๆ เรากล็ม้ลุกคลุกคลานอยูต่ลอดเวลา แลว้ลม้ลุกคลุกคลานพอเราช าระไดส่้วน
หน่ึงๆ เรากคิ็ดน้ีวา่เป็นผล แลว้กิเลสอยา่งกลางล่ะ ท่ีเล่ห์เหล่ียมมนัอยา่งกลางข้ึนมา มนักย็งัคอย
จงัหวะท่ีใหเ้ราเขา้ไปใหม้นัป่ันหวัเล่น 

กิเลสอยา่งละเอียด กิเลสอยา่งละเอียดสุด ท่ีเล่ห์กลมนัละเอียดอยูข่า้งในนัน่น่ะ เราถึงมีครู
บาอาจารยส์ัง่สอน เราถึงควรภมิูใจในอ านาจวาสนา มนัยอ้นกลบัมา ถา้เราภูมิใจอ านาจวาสนาของ
เรา เรากท็  าของเราได ้ถา้เราไม่ยอ้นกลบัมาภูมิใจในอ านาจวาสนาของเรา เรากจ็ะไม่มีก าลงัใจ แลว้
เรากจ็ะถดถอยไป  

เกิดมาเป็นมนุษย ์ แลว้พบพระพทุธศาสนาน้ีเป็นลาภอนัใหญ่ น้ีเป็นส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด
ส าหรับในชีวิตของคน ชีวิตของเราทั้งชีวติน่ี ตรงน้ีต่างหากเป็นส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด เพราะตรงน้ี
ต่างหากเป็นเคร่ืองท าใหเ้ราพน้จากกิเลสได ้ ถา้เราพน้จากกิเลสได ้ ความทุกขใ์นชีวิตน้ีเป็นเคร่ือง
ยนืยนั เราจะกลบัมาทุกขอี์กไหม ถา้เราไม่สามารถช าระกิเลสได ้ ความทุกขใ์นชีวติน้ีมนัจะตอ้ง
กลบัใหเ้รามาซ ้ารอยตรงน้ี 

ทุกขน้ี์เป็นอริยสจั ทุกขใ์นสมยัพทุธกาล ทุกๆ พระเจา้ทุกพระองคก์ทุ็กขอ์ยา่งน้ี เพราะมนั
เป็นการทุกข ์ ความบีบคั้นของใจไง ความทุกขคื์อการบีบคั้นใจ ความทุกขคื์อความท่ีหวัใจทนไว้
ไม่ไดคื้อความทุกข ์ ส่ิงท่ีหวัใจทนไม่ไดจ้นมนับีบคั้นนัน่น่ะคือความทุกข ์ แลว้พระพทุธเจา้ทุกๆ 
พระองคต์รัสรู้เหมือนกนั ตรัสรู้อริยสจัเหมือนกนั ตรัสรู้ส่ิงน้ีแลว้ช าระกิเลสไดเ้หมือนกนั ได้
เหมือนกนั แต่เราจะพบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้องคไ์หนล่ะ  

แต่ในปัจจุบนัน้ีเรามีโอกาสแลว้ ส่ิงน้ีคือมหาลาภ ส่ิงน้ีคือความจริงท่ีเราไดอ้ยู ่ แต่เรา
มองขา้มส่ิงน้ีไปไง เรามองขา้มส่ิงท่ีเรามีอยูน้ี่ไป มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรมท่ีไม่มีใครเห็นคุณค่า
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ของมนัข้ึนมาได ้ แลว้เราเห็นคุณค่าของมนัข้ึนมา ๑ ถา้เห็นคุณค่ามนักเ็หมือนอาหารท่ีอยูต่่อหนา้
เรา เราไม่หยบิอาหารนั้นใส่ปาก ส่ิงท่ีอาหารนั้นจะมีคุณค่าขนาดไหน มนักว็างอยูต่รงนั้น  

ถา้เราไดเ้อาอาหารนั้นใส่ปากของเราเขา้ไป เหมือนกนั เราประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนมา 
เราสร้างของเราข้ึนมา อาหารใส่ปากเขา้ไปมนักอ่ิ็มทอ้ง เราท าความสงบของใจ ถา้ใจมนัสงบมนัก็
มีความสุขใจ ถา้เรายกข้ึนวิปัสสนา น่ีช าระกิเลสข้ึนไป กิเลสมนักจ็ะขาดออกไปจากใจ น่ีมนัเป็น
การประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนมา อาหารนั้นมนักเ็ป็นของเราข้ึนมา 

แต่เดิมอาศยัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ก่อน ทุกๆ พระองคอ์าศยัองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ แต่พอเวลาท าข้ึนไปแลว้ เป็นความเห็น เป็นความจริงของแต่ละบุคคล มนัถึง
เป็นเร่ืองปัจจตัตงัจ าเพาะหวัใจดวงนั้น มนัเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากภาวนามยปัญญาน้ี (เทปส้ินสุด
เพียงเท่าน้ี) 


