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ช าระหวัใจไดน้ะ ธรรมโอสถสามารถช าระหวัใจใหร้อดพน้จากกิเลสได ้ หวัใจน้ีรอดพน้
จากกิเลสได ้ ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่ตรัสรู้ธรรม องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
ตรัสรู้ตั้งแต่วนัวิสาขบชูาวนัเพญ็เดือน ๖ หวัใจไดร้อดพน้จากกิเลสแลว้ ถึงไดเ้ผยแผธ่รรมมาถึง
พวกเรา ธรรมน้ีถึงพวกเรา ท่ีเราจะไดส้มัผสัอยู ่ น่ีธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ี
หวัใจสมัผสั หวัใจรอดพน้ออกไปแลว้ถึงจะไดเ้สวยธรรมอนันั้น ใจเท่านั้น ธรรมโอสถสามารถ
ช าระใจได ้ใจถึงไดร้อดพน้ออกไปจากกิเลสทั้งหมด  

แลว้ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่ตรัสรู้ล่ะ ส่ิงน้ีจะมาจากไหน ส่ิงน้ีมีอยูโ่ดย
ดั้งเดิมแต่ไม่มีใครสามารถเขา้ไปถึงตรงน้ีไดเ้ลย มีแต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กบัพระ
ปัจเจกพทุธเจา้เท่านั้น สาวกะผูเ้ดินตาม สาวกผูไ้ดย้นิไดฟั้ง เราเป็นสาวกผูไ้ดย้นิไดฟั้ง ไดย้นิไดฟั้ง
แลว้พยายามนอ้มมาเขา้หวัใจของเราใหไ้ด ้ถา้มนัสะเทือนหวัใจของเรา  

เวลาเราเจบ็ไขไ้ดป่้วยหนาวสัน่สะทา้น เรายงัหนาวสัน่สะทา้นได ้ แต่หวัใจ เวลาธรรมเขา้
ไปสะเทือนหวัใจใหห้วัใจมนัสะทา้น หวัใจมนัสัน่ไหว นัน่ล่ะ นอ้มธรรมเขา้ไปถึงใจ โอปนยโิก
นอ้มสตัวท์ั้งหลายเขา้มาดูธรรม สตัวท์ั้งหลายจงมาดูธรรมในหวัใจของเรา แต่น้ีธรรมถา้มนัสมัผสั
ใจของเรา ใหม้นัสมัผสัแลว้มนัสะเทือนหวัใจของเรา สะเทือนหวัใจของเรา เราจะมีโอกาสแกไ้ข
นัน่น่ะ ธรรมโอสถเขา้ถึงใจ  

ถา้ใจน้ีมีการสะเทือนหวัน่ไหว ใจน้ีมีความยอมรับรู้ มนัสามารถจะแกไ้ขส่ิงใดๆ ได ้ถา้ไม่
สะเทือนถึงหวัใจนะ เวลาฟังธรรมไม่สะเทือนหวัใจหวัใจมนัหยาบเกินไป ถา้หยาบเกินไปธรรม
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โอสถเขา้ไม่ได ้ ยามนัจะเขา้ถึงใจไดม้นัตอ้งสะเทือนหวัใจของเรา ให้เราพยายามเปิดใจของเรา
ข้ึนมา ถา้ใจของเราไม่เปิดมนัเป็นโลกทั้งหมด  

เจา้ชายสิทธตัถะเกิดมาเป็นลกูของใคร เป็นลกูกษตัริยน์ะ ถา้เป็นลกูกษตัริยอ์ยูใ่นโลกมนัมี
ความสุขขนาดไหน ถา้โลกมีความสุขเพราะสถานะของกษตัริย ์ แลว้พอ่ไม่ตอ้งการใหอ้อกบวช
ดว้ย ตอ้งปรนเปรอใหทุ้กอยา่ง กามคุณ ๕ เขา้ไปถึงเตม็ท่ีเลย มีความสุขมากในทางโลกเขา  

ถา้โลกเขาวา่เห็นแก่ตวั คนเราวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เห็นแก่ตวั ถา้เห็นแก่ตวั 
เห็นแก่ตวักต็อ้งหมกมุ่นอยูแ่ต่ในกามคุณ ๕ สิ กามคุณ ๕ กามท่ีเป็นคุณ วา่เป็นกามคุณ ๕ สร้าง
ครอบครัวข้ึนมา ใหมี้ครอบครัวข้ึนมาตามประสาโลกเขา มีความสุขในครอบครัวเขา ส่งเสริมกนั
ในครอบครัวเขา นัน่น่ะวา่เป็นการเห็นแก่ตวั 

อยา่งนั้นต่างหากถึงเห็นแก่ตวั  

แต่น้ีไม่ไดเ้ห็นแก่ตวั ๑.  

๒. องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บ าเพญ็บารมีมาถึงวา่จะตอ้งออกบวชดว้ย อนัน้ีกเ็ป็น
อนัหน่ึง แต่กต็อ้งมีการเก้ือหนุนกนั เพราะตอนนั้นยงัมีกิเลสอยู ่นัน่น่ะ กามคุณ ๕ ถา้เป็นโลกเขา
เป็นกามคุณ วา่เป็นคุณเพราะคุณของโลกเขาสร้างครอบครัวไป สตัวโ์ลกไม่สูญส้ินไปเพราะคุณ
กามคุณ ๕ น้ีต่างหาก  

กามคุณ ๕ กามคุณคือกิเลสทั้งหมด ส่ิงท่ีมีกิเลสมนัจะเอาอะไรมาใหก้บัใจดวงนั้น ตอ้งเอา
ความเร่าร้อนมาใหก้บัใจดวงนั้น เอาความทุกขม์าใหก้บัใจดวงนั้น แต่ส่ิงท่ีสรรเสริญกนั โลกยก
ยอ่งกนัวา่เป็นกามคุณ เพราะส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีสรรเสริญยกยอ่งกนัเฉยๆ นั้นเป็นเร่ืองของโลกเขา ถา้
เร่ืองของโลกเขามนักห็มุนเวียนอยูใ่นโลกนั้นมนักเ็ป็นไปในโลกนั้น นัน่น่ะ เอาตวัรอด วา่จะเอา
ตวัรอดแต่มนัรอดไม่ได ้เพราะอะไร  

เพราะวา่กามคุณมนัสมัผสักบักาย กายอยา่งน้ี กายกบัใจ เพราะวา่มีหวัใจ เกิดมาถึงไดมี้
ร่างกายเป็นมนุษย ์มนุษยน้ี์มีกายกบัใจ แต่ไม่เคยเห็นใจของตวัเพราะมนัแสดงออกผา่นออกมาทาง
กาย กายน้ีกส็มัผสักนัเขา้ไป พอมีความสมัผสัของกายเขา้ไป มนักมี็ความพอใจกบัส่ิงนั้น วา่ส่ิงนั้น
เป็นคุณ ส่ิงนั้นเป็นคุณ แต่เวลาส่ิงท่ีวา่เป็นคุณแลว้มนัใหคุ้ณขนาดนั้น  



ใจรอด ๓ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกไว ้ “ชีวิตการครองเรือน เปรียบเหมือนกบัวดิทะเล
ทั้งทะเลเลย เพื่อเอาสัตวต์วัเดียว เอาปลาตวัเลก็ๆ ตวัเดียว”  

เราเทียบชีวิตของเราสิ ทั้งชีวิตน้ีสาระคุณของเรามีอะไร เราประกอบอาชีพเขา้ไป ความ
ทุกขข์องเราในหวัใจทั้งหมดมนัมีขนาดไหน มนักระเสือกกระสนไปเพราะกามคุณน้ีใช่ไหม กาม
คุณส่ิงท่ีวา่เป็นคุณ ส่ิงท่ีเป็นคุณท่ีเราแสวงหากนัอยูน่ี่มนัเป็นคุณ มนัถึงใหส้ตัวโ์ลกใหค้รอบครัว
ด ารงเผา่พนัธ์ุมาได ้อนันั้นเป็นคุณของโลกเขา  

มนัเป็นวฎัฎะ มนัเป็นผลของวฎัฎะ มนัเป็นภพๆ หน่ึงท่ีวา่จิตน้ีมนัตอ้งเขา้ไปเกิดในภพๆ 
นั้น น่ีผลของวฎัฎะ ในเม่ือกระแสของกรรมพดัไป กระแสของกรรมเราสร้างคุณงามความดี สร้าง
บุญกศุลข้ึนมาเกิดเป็นมนุษย ์กระแสของกรรมพดัมา  

ถา้พดัมาไดส้ถานะน้ี แลว้ไดอ้อกมาประพฤติปฏิบติั อนัน้ีต่างหากมนัถึงจะเป็นคุณจริง 
เพราะการประพฤติปฏิบติัน้ีใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ใจเท่านั้นท่ีจะเขา้ถึงสมัผสัธรรมได ้ ใจ
เท่านั้นถึงจะรอดได ้ เร่ืองของร่างกายรอดไม่ได ้ ร่างกายตอ้งท้ิงไวใ้นวฎัฎะน้ี ตอ้งท้ิงไวใ้นภพน้ี 
เพราะเราอาศยัดิน น ้า ลม ไฟ เกิดข้ึนมาพร้อมกบัชีวิตของเรา เราตอ้งสละท้ิงไวท่ี้น่ี แลว้หวัใจเรา
จะรอดไปได ้

ถา้หวัใจเรารอดออกไป นัน่น่ะ รอดออกไปถึงจะเป็นอยา่งองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ท่ีรอดออกไป เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้มาถึงมีธรรม ถา้ไม่ตรัสรู้มากไ็ม่มี
ธรรม โลกกมื็อบอดไป ความโลกมืดบอดมนักไ็ม่มีโอกาส แต่น้ีเพราะคุณ เพราะบุญกศุลของเรา
สร้างข้ึนมา เราถึงไดเ้กิดมาพบพระพทุธศาสนา พทุธศาสนาใครเป็นคนคน้ควา้มา? กอ็งคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นคนคน้ควา้มา เป็นผูส้มัผสั ใจดวงนั้นรอดไปก่อน ถึงวางธรรมไวใ้ห้
พวกเรา 

ถา้เป็นกามคุณมนักท็  าใหห้มุนเวียนไป แต่น้ีเพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่ติด
ตรงนั้น บารมีสะสมมาเตม็ท่ีแลว้ถึงไดแ้หวกออกไป แหวกออกไป ท่ีวา่เทวดามา ออกไปเห็นเทว
ทูตทั้ง ๔ เห็นเกิด เห็นแก่ เห็นเจบ็ เห็นตาย ท าไมเห็นเกิด เห็นแก่ เห็นเจบ็ เห็นตาย ท าไมมนั
สะเทือนหวัใจ? สะเทือนหวัใจเพราะหวัใจดวงนั้นไดส้ะสมมาแลว้ สะสมส่ิงนั้นมา พอความ
สะเทือนใจ “คนเราเป็นอยา่งน้ีดว้ยหรือ” 
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ในเม่ือกามคุณ ๕ ความสุขในโลกน้ีตอ้งความสุขตลอดไป เราเกิดมาทุกคนไม่อยากตาย ถึง
เวลาทุกคนวา่ไม่อยากตาย แต่มนักต็อ้งตายไป เพราะมนัเป็นคติธรรมดาของโลกเขา โลกตอ้งเป็น
อยา่งน้ี  

“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งแปรสภาพทั้งหมด” มนัเป็นผลของวฎัฎะ 
น่ีวฎัวน แลว้เรากเ็กิดมาในผลไดว้ฎัฎะสูงสุดถึงไดเ้กิดมาเป็นมนุษยน้ี์ ส่ิงท่ีเป็นมนุษยน้ี์มนัเป็นผล
ของวฎัฎะ ร่างกายน้ีถึงเป็นผลของวฎัฎะ แต่หวัใจมนัเป็นส่ิงศนูยก์ลางท่ีมนัจะหมุนออกไปอีก 

หวัใจ ถา้สัมผสัธรรมมนัถึงจะออกได ้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นเจา้ชายสิทธตั
ถะยงัสมัผสัธรรม ยงัสะเทือนหวัใจ ยงัพยายามหาทางออกออกไป หาทางออกออกไปใหไ้ด ้
เทวดามาช่วยไวต้ลอด ช่วยไวต้ลอด มนัยนืยนักนัถึงผลของวฎัฎะ เทวดาจะช่วยไว ้ ออกไป 
ออกไป เวลาประพฤติปฏิบติักเ็หมือนกนั  

มนัมีอยูใ่นคร้ังพทุธกาลกเ็หมือนกนั อยา่งนาคิตะ เทวดามายบัย ั้งกลางอากาศ มายบัย ั้ง
กลางอากาศเวลาเดินจงกรมอยูว่า่ “เราน้ีมีทุกขอ์ยูค่นเดียว คนอ่ืนเขามีความสุข”  

ญาติของพระนาคิตะมายนืยบัย ั้งอยูก่ลางอากาศแลว้บอกวา่ พระนาคิตะน้ีต่างหากเป็นผูท่ี้
ประเสริฐ เป็นผูท่ี้พน้ออกไปจากวฎัฎะได ้ผูท่ี้ประเสริฐ ผูท่ี้ท  าความเพียรอยู ่ผูท่ี้พยายามจะคน้ควา้
หาทางออก อนันั้นต่างหากเป็นผูป้ระเสริฐ มนัใช่คนท่ีมืดบอด คนท่ีเวียนไปในวฏัฏะ เวียนไปใน
กามคุณ เวียนไปในรูป รส กล่ิน เสียง ท่ีสมัผสัท่ีเป็นประโยชนน์ั้น แลว้เขาหมุนเวียนกนัไป ส่ิงนั้น
มนัประเสริฐตรงไหน  

ส่ิงนั้นไม่เคยประเสริฐ สตัวโ์ลกทุกดวงใจเคยผา่นอยา่งนั้นมาหมดแลว้ แต่เกิดตาย เกิดตาย 
ไดส้ถานะใหม่มามนัลืมอนันั้นไป แลว้กเ็พลินไปกบัโลกเขา กต็อ้งติดกบัติดบ่วงไปอยูใ่นโลกนั้น 
เทวดามาช่วย มาช่วยอยา่งน้ีเพราะอะไร เพราะเทวดากต็อ้งการธรรม เทวดามาช่วยใหเ้จา้ชาย
สิทธตัถะไดอ้อกประพฤติปฏิบติั ไดอ้อกไปใหพ้น้จากความสะดวกออกไป เวลาออกจากเมืองไป 
ผา่นออกไป ผา่นออกไป 

จนการคน้ควา้ออกมา จนพยายามคน้ควา้ดว้ยความสามารถของตวัเอง ศึกษาเล่าเรียนกบั
ลทัธิต่างๆ แลว้ ลทัธิต่างๆ มีแต่พาเวียนไปเวียนมา พาเวียนไปเวียนมา เวยีนอยูใ่นอารมณ์ของใจ
นั้น มนัไม่เขา้ถึงหลกัของใจ ถา้มนัไม่เขา้ถึงหลกัของใจ มนัจะไม่เห็นใจของตวั น่ีเราวา่ใจรอดพน้ 
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ใจรอดพน้ ใจท่ีไหนมนัรอดพน้ ใจมนัไม่เคยเห็นรอดพน้เพราะใจกบัเราเป็นอนัเดียวกนั มนักว็น
ไปตลอด 

จนองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เอามาท าอานาปานสติคร้ังสุดทา้ย ไม่ฟังใครแลว้ ส่ิงท่ี
ท ามาแลว้เขาเวียนตายเวียนเกิด เขาท าของเขามา มนัเป็นอนิจจงัทั้งหมด ถึงตอ้งท าอานาปานสติ
เพื่อเป็นสมัมาสมาธิ ท าใจใหผ้อ่งแผว้ ท าใจใหต้ั้งมัน่เขา้มา แลว้จบัตอ้งส่ิงท่ีวา่ส่ิงท่ีเป็น อวิชฺ
ชาปจฺจยา สงฺขารา จนหลุดออกไปจากใจ ใจนั้นรอดพน้ออกไป พน้จากวฎัฎะ  

แต่ใจของเรามนัมี อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา มาตลอด ใจของเราถึงไดม้าเกิดเป็นมนุษย ์ถึงได้
ตอ้งมาเกิดเป็นเราอยูน่ี่ เรามาเกิดน้ีเพราะวา่อวิชชาปิดหวัใจของเรามาเกิด แลว้เวลาเกิดข้ึนมาแลว้
เรากห็ลงไปโดยความไม่เขา้ใจ ความไม่เขา้ใจเพราะไม่เคยไดย้นิไดฟั้งธรรม ความเขา้ใจท่ีไดย้นิ
ไดฟั้งธรรม ธรรมท่ีไดย้นิไดฟั้งเขา้ใจอนัน้ีเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้  

ท่ีวา่เราเขา้ใจวา่ “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา” 
พระสารีบุตรฟังค าน้ีค  าเดียวนะ ตอนท่ีวา่เป็นมาณพอยู ่“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิง
ทั้งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา พระพทุธเจา้สอนสาวเขา้ไปหาเหตุ”  

ท าไมเขาเป็นพระโสดาบนัข้ึนมาล่ะ? เพราะเขามีความพร้อมของเขา  

แต่ของเราไม่มีความพร้อมของเรา เราฟังจนชินหู แต่กิเลสมนัปิดใจไว ้ กิเลสมนัพยายาม
ผลกัไสไว ้ เพราะมนัเป็นสมบติัของคนอ่ืน มนัไม่สะเทือนถึงหวัใจ ใจน้ีถึงไม่รอด ใจน้ีถึงโดนปก
คลุมไวโ้ดยธรรมชาติของมนั ใจน้ีท่ีโดนปกคลุมไวแ้ลว้กว็า่เราศึกษาธรรม เราไดฟั้งธรรม ธรรม
ยมืมา ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ สาวกะ-สาวกเป็นผูไ้ดย้นิไดฟั้ง ไดย้นิไดฟั้งแลว้
ยงัตอ้งเอามาใคร่ครวญ ใคร่ครวญในชีวติ ในความใคร่ครวญของเราวา่ในชีวิตน้ีมีส่ิงใดท่ีเป็น
สาระ ส่ิงใดเป็นสาระ 

ถา้มนัเร่ิมเขา้ใจในชีวติ มนัจะสลดสงัเวชกบัความเป็นอยูข่องโลกเขา มนัจะปล่อยวางเขา้
มา ปล่อยวางเขา้มา ถึงมีศีลมีธรรม ทาน ศีล ภาวนา เกิดข้ึนจากเราจงใจประพฤติปฏิบติั เราจงใจ
เราถึงไดท้  า โลกน้ีเขาหมุนต่อไป เขาใชชี้วิตของเขาหมุนไปตามกระแสโลกของเขา เขาไม่สนใจ
แลว้เขายงักลบัมาติอีกดว้ยนะ วา่เขาต่างหากเป็นผูมี้ความสุข เขาต่างหากเสพกามคุณในโลกนั้น
แบบพอใจของเขา  
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แลว้ติผูท่ี้วา่มกันอ้ยสนัโดษ วา่ผูท่ี้ออกไปปฏิบติั ไปเถิด ไปประพฤติปฏิบติัธรรมกนั เพื่อ
จะไดไ้ม่มีคนมาแยง่ในส่ิงของเขาท่ีแสวงหาอยู ่ ใหมี้คนแยง่ชิงนอ้ยลง เขาจะไดส้ะดวกสบายใน
การเสพของเขา 

โลกกลบัคิดอยา่งนั้น คนมืดคิดอยา่งนั้น เราเคยมืดมาไหม ถา้เราเคยมืดมาเราเคยคิดอยา่ง
นั้นไหม ถา้เราคิดอยา่งนั้นมาก่อน เด๋ียวน้ีท าไมหวัใจเราพฒันาข้ึนมาล่ะ เพราะเราไดย้นิไดฟั้ง
ธรรม ธรรมโอสถสามารถช าระหวัใจได ้ “ธรรมโอสถ” เป็นธรรมเป็นโอสถท่ีสามารถช าระกิเลส
ของใจพน้ออกไปจากใจของเรา แต่ปัจจุบนัน้ีมนัยงัไม่สามารถช าระออกไปได ้ เรากต็อ้งคน้ควา้
ของเรา “ของเรา” นะ เพราะกิเลสน้ีมนัอยูใ่นหวัใจของเรา ธรรมท่ีวา่จะเกิดข้ึน มนัจะเกิดข้ึนจากใจ
ของเรา เราตอ้งสร้างข้ึนมา 

“สมัมาสมาธิ” ความสงบของใจ ถา้จิตน้ีมนัสงบได ้ เราถึงจะเห็นตวัใจ ถา้เราเห็นตวัใจ 
นัน่น่ะ ใจมนัถึงจะฟังธรรม ตอนน้ีมนัฟังผา่นกรอบของใจ กรอบของใจคือขนัธ์ ๕ คืออายตนะ
กระทบ วิญญาณเกิดข้ึน เวลาเสียงกระทบหูน่ีโสตวิญญาณเกิดข้ึน โสตวิญญาณเกิดข้ึนรวมลงท่ีใจ 
รวมลงท่ีใจ อายตนะกระทบเสียง จมูกกระทบกล่ิน มนัฟังโดยตรงนั้นน่ะ มนัฟังโดยขา้งนอกเขา้
มา ฟังโดยอายตนะ อายตนะกระทบเขา้ไป แต่กิเลสท่ีอยูข่า้งในหวัใจมนัยงัผลกัไสอยู ่ ความผลกั
ไสของมนั จิตน้ีถึงไม่ตั้งมัน่  

เราวา่เราฟังธรรม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เรารู้หมดเลย รู้หมดเลย แต่
เราจบัตอ้งใจของเราไดไ้หม ถา้เราจบัตอ้งใจของเราไม่ได ้ธรรมท่ีจะแกกิ้เลส ธรรมโอสถยงัไม่เกิด
ข้ึนกบัเรา ธรรมโอสถจะเกิดข้ึนกบัเราต่อเม่ือ ธรรมโอสถธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ท่ีตรัสรู้ท่ีขวนขวายมานั้นเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ใจดวงนั้นรอด
ออกไปแลว้ ถึงไดเ้ผือ่แผธ่รรมถึงปัญจวคัคียน์ั้นเป็นผูสื้บทอดเร่ิมตน้ แลว้กย็งัสืบทอดมา สืบทอด
มาจนถึงปัจจุบนัน้ี 

แลว้ปัจจุบนัน้ีเราเป็นผูค้น้ควา้ เราเป็นคนท่ีพยายามจะหาทางออกนั้น ท าไมเราจะกา้วเดิน
ตามส่ิงนั้นไม่ได ้ส่ิงท่ีวา่มีคนเดินออก เดินน าหนา้ไปแลว้ แลว้เราเดินตามของเราอยู ่ เดินตาม เห็น
ไหม เดินตามท าไมใชอ้ะไรเดิน? เดินตามคือหวัใจน้ีมนัพฒันาข้ึน หวัใจไม่พฒันาข้ึนเรากย็งัตกอยู่
ในโลกท่ีเขาเพลิดเพลินในโลกนั้น น่ีเราไม่เพลิดเพลิน เราไม่เพลิดเพลินเราถึงเจริญข้ึนมา เราไม่
เพลิดเพลินไปกบัเขา ส่ิงนั้นมนัเป็นการสะสมใหก้ารเกิดการตาย 
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ท าความคุณงามความดีเกิดบนสวรรค ์ เกิดบนพรหม แลว้กต็อ้งกลบัมาเกิดอีก เป็นวฏัฏะๆ 
วนออกไปแลว้เรากอ็ยูใ่นวฏัฏะ ในปัจจุบนัน้ีเป็นภพของมนุษยก์อ็ยูใ่นวฏัฏะนั้น แลว้อยูใ่นวฏัฏะ
ถา้ถา้เราเผลอไป กระแสของกรรมกย็งัซดัไปอยา่งเก่า กระแสของกรรมจะพดัใหใ้จดวงน้ีไดเ้กิด
สถานะต่างๆ ในขณะปัจจุบนัน้ีเกิดอารมณ์ข้ึนมาในหวัใจอยา่งหน่ึง เกิดอารมณ์ข้ึนมาคร้ังหน่ึงก็
เกิดสถานะๆ หน่ึง แต่เราจบัสถานะน้ีไม่ได ้ 

พทุโธ พทุโธ เกิดข้ึนมาในหวัใจ เราสามารถใหพ้ทุโธต่อเน่ืองไม่ได ้ ถา้พทุโธต่อเน่ืองได ้
สถานะของใจมนักจ็ะสืบต่อ สืบต่อจิตน้ีก็ตั้งมัน่ แต่มนัเกิดดบั เกิดดบัในหวัใจแลว้เราสืบต่อไม่ได ้
อารมณ์ท่ีมนัเกิดข้ึนเป็นอารมณ์โลกมนัหมุนไป อารมณ์พทุโธ พทุโธ เราสามารถก าหนดพทุโธ 
พทุโธ ข้ึนมาใหใ้นหวัใจ มนัตั้งข้ึนมาไดเ้ป็นธรรมมา เป็น “เอกคัคตารมณ์” อารมณ์ท่ีเป็นเอกเป็น
หน่ึง กบัอารมณ์ท่ีมนัหมุนเวียนออกไป หมุนออกไปตามกิเลสท่ีมนัผลกัไส 

นัน่น่ะ วฏัฏะในหวัใจมนักข็บัไสใหห้วัใจหมุนไปขนาดนั้น วฏัฏะขา้งนอกมนักเ็ขา้กนั ใจ
กบัวฏัฏะมนักเ็ป็นอนัเดียวกนั มนักลืนกินเป็นเน้ือเดียวกนั หมุนไปในวฏัฏะโดยท่ีวา่เหมือนกบัเรา
วา่เราเผลอหรือไม่เผลอ กิเลสมนัท าใหเ้ผลอ ความไม่เขา้ใจมนักห็มุนเวียนไปในวฏัวนนั้น พอ
หมุนไปในวฏัวนมนักเ็อาอะไรมาใหล่้ะ 

วฏัฏะมนัเป็นส่ิงท่ีวา่ไม่มีอะไรเท่ียงแท ้ ไม่มีส่ิงอะไรท่ีเป็นสาระคุณใหใ้จนั้น...หมด ใช้
พลงังานจนหมด มนักมี็แต่เอาความทุกขม์าใหห้วัใจ ทั้งๆ ท่ีเรายงัไม่ไดเ้กิดตายในวฏัฏะจริงนะ 
มนัเกิดตายในวฏัฏะ ความคิดในหวัใจ แลว้หวัใจท่ีวา่วฏัฏะในความคิดน้ีกบัวฏัฏะขา้งนอกมนัก็
หมุนเวียนกนัไป  

น่ีมนักเ็ห็นโทษเขา้มา พอเห็นโทษเขา้มามนักจ็ะปล่อยความคิด ส่ิงท่ีเป็นความคิด คิด
ท าไมเพื่อท่ีจะเอาความทุกขม์าใหห้วัใจดวงนั้น จะตายมนักต็อ้งหมุนเป็นไปอยา่งนั้นแน่นอน ถา้
เราตายไปจิตมนักต็อ้งเกิดดบัเป็นสถานะของมนุษย ์ สถานะของเทวดา สถานะใดสถานะหน่ึง
ขณะนั้นแน่นอน นัน่เกิดทั้งจิตเกิดทั้งกาย 

แต่ขณะปัจจุบนัน้ีเกิดในเฉพาะหวัใจท่ีมนัเป็นกิเลสหมุนอยูใ่นหวัใจของเรา มนัเกิดดบั 
เกิดดบัในหวัใจของเรา แลว้ในร่างกายน้ีเป็นแค่กรอบท่ีใหห้วัใจน้ีสถิตอยูเ่ท่านั้นเอง เวียนอยูใ่นน้ี 
สถานะของกาย กายน้ีถา้เราเขา้ใจเร่ืองของกาย เราจะปล่อยวางเร่ืองของกายไวต้ามความเป็นจริง 
กายน้ีจะเป็นคุณกบัเรา การเห็นกายตามความเป็นจริง  
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แต่น้ีเราไม่เห็นกายตามความเป็นจริง เราหลงวา่เราเป็นสถานะกายกบัเราเป็นอนัเดียวกนั 
ความยดึของใจน้ีเป็นธรรมชาติของมนั ไม่มีใครเลยท่ีวา่จะปล่อยกายไดต้ามความเป็นจริง ไม่มี ถา้
ปล่อยกายไดต้ามความเป็นจริงเราจะไม่เป็นข้ีขา้ของความคิดท่ีมนัฉุดกระชากอนัน้ีไป เพราะ
ความคิดน้ีไม่รู้ มนัหลง มนัถึงถกูฉุดกระชากไป  

แต่ถา้รู้จริงมนัจะฉุดกระชากไปไม่ได ้คนท่ีเขา้ใจ ผูใ้หญ่ท่ีช านาญในเส้นทางนั้น ใครจะมา
หลอกให้เดินไปหลงทาง ผูใ้หญ่คนนั้นจะรู้ตวั ถา้ผูใ้หญ่คนนั้นไม่เคยเดินเส้นทางใดเลย มนั
จะตอ้งโดนหลอกไปแน่นอน ตามเส้นทางท่ีวา่กิเลสมนัหลอกพาไป 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ถา้หวัใจมนัเขา้ใจตามสถานะความเป็นจริงวา่กายน้ีไม่ใช่เราตามความ
เป็นจริงแลว้ใครมนัจะมาหลอกได ้ มนัจะอุปาทานไปกบัส่ิงนั้นไดอ้ยา่งไร เพราะมนัไม่มี มนัถึง
เป็นอุปาทานแลว้ขบัไสใหห้วัใจน้ีเร่าร้อนไปกบัมนั  

แลว้จะแกก้นัตรงไหนล่ะ? มนัจะแกก้นัมนัถึงตอ้งท าความสงบของใจเขา้มาใหไ้ด ้ถา้ใจยงั
ไม่สงบ ความคิดคิดขนาดไหนมนัปัญญาอบรมสมาธิ เป็นปัญญาอบรมสมาธิ ความคิดหมุนไปใน
ปัญญา ปัญญามนัปล่อยวางเขา้ ปล่อยวางเขา้มา มนักเ็ขา้มาหาใจตวัน้ี หาเอกคัคตารมณ์ตวัน้ี มนั
ปล่อยวางเขา้มา มนัปล่อยวางเพราะวา่มนัเป็นการลบูคล า มนัไม่เคยเห็นตวัแทข้องใจ มนัไม่เคย
เห็นส่ิงท่ีไปหลงใหล  

ถา้มนัปล่อยวางเขา้มา ปล่อยวางเขา้มาแลว้ จิตตั้งมัน่ จิตเราตั้งมัน่เขา้บ่อยๆ จิตตั้งมัน่เขา้
บ่อยๆ จิตปล่อยวาง สงบเขา้มาเร่ือยๆ มนัจะตั้งมัน่ นัน่น่ะ จิตตั้งมัน่แลว้ควรแก่การงาน พอควรแก่
การงานค่อยยกข้ึนวิปัสสนา การยกข้ึนวิปัสสนากว็ิปัสสนาในกาย เวทนา จิต ธรรม อนันั้น แต่การ
วิปัสสนากาย เวทนา จิต ธรรม เป็นผูใ้หญ่ เป็นผูใ้หญ่ท่ีจะสาวหาทางออกไม่ใช่เดก็แลว้ เดก็ๆ น้ี
โดนหลอกไป กิเลสมนัหลอกมนัขบัไสไป  

แต่น้ีเพราะเราท าความสงบเขา้มา ส่ิงท่ีมนัสงบไดคื้อกิเลสมนัยบุยอบตวัลง ถา้กิเลสไม่ยบุ
ยอบตวัลงจิตน้ีจะสงบไม่ไดเ้ลย จิตสงบไม่ไดม้นักต็อ้งฟุ้ งซ่านไปตามธรรมชาติของมนั แต่เพราะ
ก าลงั ก าลงัของธรรมท่ีเราสร้างสมข้ึนมา  
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สมาธิธรรม ความเห็น เห็นเงา “ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต” ถา้เห็นจิตของตวักเ็ห็นเงา 
เพราะจิตตวัน้ีถา้มนัรอดพน้ไปแลว้มนัจะเหมือนกบัจิตขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ จิต
ตวัน้ีเหมือนกนั แต่จิตขณะน้ีมนัโดนปกคลมุไปดว้ย อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา มนัถึงไม่เห็นตวัเอง 

แต่ถา้จิตมนัสงบข้ึนมา พอจิตมนัสงบ มนัตั้งมัน่ข้ึนมาเร่ือยๆ นัน่น่ะ เห็นเงา คือเห็นจิตของ
ตวัเอง จิตตวัน้ีมนัจะสามารถพฒันาได ้ถา้จิตตวัน้ีสามารถพฒันาได ้ใจมนัจะรอดพน้จากตรงน้ี ถา้
ตรงน้ีพฒันาข้ึนมามนัจะรอดพน้ออกไป การพฒันายกข้ึนวิปัสสนาในกาย ในเวทนา ในจิต ใน
ธรรม ยกข้ึน ความเห็น ถา้จิตมนัตั้งมัน่แลว้ยกข้ึนมา มนัเห็น เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็น
ธรรม มนัจะเกิดความสลดสงัเวชมาก มนัจะสะเทือนหวัใจ ถา้ส่ิงท่ีวา่วิปัสสนามนัสะเทือนหวัใจ
อนันั้นมนัถึงจะเป็นการช าระกิเลส  

ถา้มนัสะเทือนหวัใจมนักป็ล่อยวาง ความปล่อยวางนั้นมนัปล่อยวางชัว่คราว มนัปล่อยวาง 
ส่วนใหญ่แลว้ตอ้งปล่อยวางเขา้มาก่อน วปัิสสนาความเขา้ใจ กายน้ีไม่ใช่เรา ความเห็นของขา้ง
นอกน่ีนะ มนัเห็นดว้ยปัญญา เห็นดว้ยปัญญามนัสืบต่อ ปัญญาคิดวา่กายน้ีไม่ใช่เราโดยธรรมชาติ
ของเรา ใชว้ิชาการเขา้มาค านวณ เพราะตายไปแลว้ตอ้งเน่าตอ้งเป่ือย น่ีวิชาการ  

อนัน้ีเป็นอดีตอนาคตนะ กาลเวลาเขา้มาแบ่งแยกกบัปัจจุบนัออกไป มนัไม่เป็นปัจจุบนั
ธรรม ส่ิงท่ีไม่เป็นปัจจุบนัธรรม เห็นตามวทิยาศาสตร์ ส่ิงท่ีเป็นวิทยาศาสตร์เป็นความคิด เราเรียน
มาแลว้เราเช่ือของเรา เราเรียนมา ฟังสิ “เราเรียนมา” ส่ิงท่ีวา่เราเรียนมา กิเลสมนัอยูห่ลงัเรา อวิชชา
อยูห่ลงัเรา จิตปฏิสนธิน้ีเราไม่เคยเห็น ความสงบของใจเราไม่เคยเห็น  

แต่ความคิดน้ีเกิดข้ึนไดโ้ดยธรรมชาติของสถานะมนุษย ์ สถานะของมนุษยมี์ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ 
๕ ความจ าไดห้มายรู้เขา้มา เราศึกษาธรรมมาแลว้เรากใ็ชปั้ญญาคิด คิดแลว้เราค านวณกบัวิชาการท่ี
เราศึกษามา เรากว็า่ตอ้งเป็นอยา่งนั้น จริงๆ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พดูไวไ้ม่ผดิ เห็น
อยา่งนั้นจริงๆ รู้อยา่งนั้นจริงๆ ความเห็นเป็นอยา่งนั้นจริงๆ แต่มนัไม่ปล่อยกิเลส มนัไม่ปล่อย
กิเลสเพราะมนัเป็นจินตมยปัญญา  

สุตมยปัญญา เราศึกษาเล่าเรียนอยู ่ การฟังเทศน์อยูน้ี่กเ็ป็นสุตมยปัญญา การไดย้นิไดฟั้งก็
เป็นสุตมยปัญญา แต่มนัเป็นปัจจุบนัธรรม สุตมยปัญญาท่ีเราไดย้นิไดฟั้งมานั้น มนัไดย้นิไดฟั้งมา
มนัไม่เขา้สะเทือนถึงหวัใจ ถา้ฟังธรรมประพฤติปฏิบติัธรรมต่อหนา้ หวัใจสงสยัอยูเ่ด๋ียวน้ี แลว้
ธรรมน้ีแทรกเขา้มาในหวัใจในขอ้ปฏิบติั ในภูมิธรรมของจิต  
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จิตของแต่ละบุคคลไม่เท่ากนั จิตของผูท่ี้ท าความสงบไม่ได ้ จะหาวิธีการเขา้ถึงความสงบ 
จิตของผูท่ี้ก  าลงัวิเคราะห์วิจยัอยู ่วิปัสสนาอยู ่วิธีการจะท าอยา่งไร 

เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แสดงมาถึงตรงนั้น มนัเขา้แทงถึงหวัใจ
ของตวัเอง เราลงัเลสงสยัอยู ่ เราก าลงัลบูคล าอยู ่ เราก าลงัพลิกแพลงอยู ่ เราท าก าลงัของเราไม่พอ
กิเลสมนัผลกัไส มนัผลกัใหห้ลุดจากมือไปนะ เราก าลงัจบัตอ้งพลิกแพลงอยู ่ แลว้มนักท็  าใหห้ลุด
มือไป  

เวลาท าสมาธิวิปัสสนาอยู ่ เห็นภาพอยูแ่ลว้ภาพมนัหลุดออกไปจากคลองของตา คลองของ
จิตท่ีเห็นอยู ่สมาธิมนัไม่พอ น่ีกิเลสมนัจะผลกัไส มนัจะป้องกนัตวัของมนัเอง ภมิูจิตภูมิธรรมของ
สูงข้ึนไป ฟังข้ึนไป น่ีฟังธรรมในการประพฤติปฏิบติั ธรรมโอสถ ธรรมในการแสดงธรรมใน
ปัจจุบนัธรรม กบัปัจจุบนัจิต การฟังสดๆ มนัถึงไดผ้ลตรงนั้น  

การฟังส่ิงท่ีวา่เป็นต่อเน่ืองมานั้นเป็นสุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญามนั
เกิดข้ึนตรงน้ี มนัจุดประกายได ้ วา่ถา้ฟังเป็นสุตมยปัญญาโดยทั้งหมด แลว้ขณะท่ีฟังแลว้เขา้ใจ
ข้ึนมา อนันั้นเป็นภาวนามยปัญญา “ภาวนามยปัญญา” น้ีเป็นปัญญาท่ีช าระกิเลส ช าระกิเลสให้
หลุดออกไปจากใจ หลุดออกไปจากใจ  

ถา้กิเลสขาดออกไปจากใจ อกปุปธรรมเกิดข้ึนมาจากใจดวงนั้น ใจดวงนั้นไม่มีวนัแปร
สภาพอีกแลว้จากความเส่ือมสภาพลงมา แต่จะแปรสภาพสูงข้ึนไปเร่ือยๆ สูงข้ึนไปเร่ือยๆ ความ
แปรสภาพสูงข้ึนไปเพราะภพภูมิของใจ ฟังสิ “ภพภมิูของใจ” ใจมนัสละข้ึนมาเป็นชั้นเป็นตอน
ข้ึนมา มนัสละเปลือกหยาบๆ เขา้มา แลว้สละเขา้ไปขา้งในเร่ือยๆ ภพภมิูของใจพฒันาข้ึนจนใจน้ี
จะรอดพน้จากอวิชชาไปทั้งหมด 

เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้รอดพน้ไปแลว้ พระอริยสาวกต่างๆ รอดพน้ไป
แลว้เป็นพยานยนืยนักบัผูป้ระพฤติปฏิบติัทุกๆ คน ธรรมะมนัถึงมีอยู ่ ความลงัเลสงสยักเ็ป็นผล
ของกิเลสท่ีป้ันข้ึนมา ความคิดวา่เราไม่มีอ  านาจวาสนา เราท าไม่ได ้ เรายงัไม่ถึงเวลาของเรา น่ีเป็น
เร่ืองของกิเลสทั้งหมด กิเลสพยายามจะพลิกแพลงออกไป กิเลสน้ีอยูใ่นหวัใจของเรา มนัอยูลึ่ก
มาก 
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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ถึงบอกวา่ ธรรมน้ีลึกซ้ึงละเอียดสุขมุคมัภีรภาพมาก 
เขา้ถึงดว้ยตรรกะไม่ได ้ เขา้ถึงดว้ยปรัชญาไม่ได ้ มนัอยูลึ่กมาก เพราะธรรมอนัน้ีมนัอยูลึ่กมาก 
เพราะไดช้ าระกิเลสแลว้ แต่ถา้ยงัไม่ไดช้ าระกิเลส กิเลสมนักคื็ออยูท่ี่ตรงจุดท่ีท านั้น ติดอยูน่ัน่ล่ะ 
มนักถึ็งเป็นลึกซ้ึงเหมือนกนั กิเลสน้ีกลึ็กซ้ึงมาก กิเลสน้ีกค็มัภีรภาพมาก สามารถสมานกบัใจได ้
หลอกหวัใจของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัใหเ้ช่ือและเคลิบเคล้ิมตามโดยธรรมชาติของมนั 

เวลาเพลิดเพลิน พลิกออกไปจะพลิกขนาดไหนมนัอยูห่ลงัความคิดของเรา ความคิดท่ีเป็น
วิทยาศาสตร์ ความคิดท่ีวา่เราคิดวา่เราเห็นคุณธรรม เห็นตามความเป็นจริงอนันั้น มนัถึงไม่เห็น
ตามความเป็นจริง เพราะวา่มีส่ิงหน่ึงอยูข่า้งหลงัความคิดนั้น “ส่ิงหน่ึง” ฟังสิ มนัถึงไม่เป็น
ธรรมจกัรไง ธรรมจกัร จกัรน้ีหมุนไป ภาวนามยปัญญาคือธรรมจกัร จกัรของใจท่ีมนัเคล่ือน
ออกไป ถา้จกัรของใจเคล่ือนออกไป มนัจะมีตวัตนมาไดไ้หม  

ถา้มีตวัตนข้ึนมาธรรมจกัรมนัเป็นธรรมหรือ มนักต็อ้งเป็นเราสิ เพราะมีเราอยูใ่นธรรมจกัร
นั้น ธรรมจกัรนั้นกต็อ้งแกวง่ ส่ิงท่ีแกวง่ ไม่มชัฌิมาปฏิปทา ถา้มนัแกวง่มนัไม่มชัฌิมาปฏิปทามนั
กเ็ป็นกิเลสบงัเงา กิเลสผลกัไส กิเลสท าใหธ้รรมจกัรเราน้ีเคล่ือนโดยไม่ธรรมชาติของมนั มนัจะ
ไปช าระมนัไดอ้ยา่งไร เพราะส่ิงท่ีคิดข้ึนมาเพื่อมนั แลว้จะไปช าระมนั มนักบิ็ดใหม้นัแกวง่ไวก่้อน 
มนัแกวง่ไปมนักช็ าระมนัไม่ได ้ มนักล็บูๆ คล าๆ อยูอ่ยา่งนั้น น่ีกิเลสบงัเงาอยูใ่นการประพฤติ
ปฏิบติัอนันั้น  

ถึงเห็นวา่กิเลสน้ีอยูท่ี่ไหน อยูใ่นส่วนลึกของหวัใจเรา เราถึงวา่เห็นโทษของกิเลสในใจ
ของเรา ถา้โทษกิเลสในใจของเรา เราถึงจะมีก าลงัใจข้ึนมาไง เรามีก าลงัใจข้ึนมานะ เพราะวา่เรา
เพิ่มสถานะของเราข้ึนมาเองได ้ ใจน้ีถา้เรามีความเขม้แขง็มีความมุมานะ เราสามารถกา้วเดินไปได ้
ถา้เราคิดวา่เราอ่อนแอ เราไม่มีอ  านาจวาสนา มนันัน่ล่ะ มนัคิดทั้งหมด 

ไม่มีอ  านาจวาสนาเรามานัง่อยูท่ี่ไดอ้ยา่งไร ไม่มีอ  านาจวาสนาเราจะสนใจเร่ืองน้ีหรือ 

ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีลึกลบั เป็นส่ิงท่ีไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได ้ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได ้ เวน้ไว้
แต่ผูท่ี้เขา้ถึงธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริง พิสูจนไ์ด ้ ทีน้ีเราเช่ือมัน่ตรงนั้น ถา้เราเช่ือมัน่ตรง
นั้นเรากก็า้วเดินตามนั้นไป ส่ิงท่ีเขาพิสูจน์ไม่ไดเ้พราะมนัเอามายนืยนักนัไม่ได ้ มนัถึงวา่มีบางที
การสัง่สอนท่ีครูบาอาจารยย์งัไม่รอบคอบพอ มนัจะท าใหเ้ราเน่ินชา้ ค  าวา่ “เน่ินชา้” เพราะเรา
เขา้ใจวา่ส่ิงท่ีมนัปล่อยวางนั้นเป็นผล  
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ส่ิงท่ีปล่อยวางนั้นไม่เป็นผล เพราะมนัปล่อยวางโดยกิเลสมนักมี็ส่วน มนัปล่อยวางเพราะ
มนัไม่ทนกบัอ านาจของธรรมกมี็ส่วน ไม่ทนกบัอ านาจของธรรม วิปัสสนาไปแลว้มนัปล่อยวาง 
อนัน้ีอ  านาจของธรรม อ  านาจของกิเลสสู้ไม่ได ้ มนัหลบไง สู้ไม่ไดม้นัหลบออกไป มนัถึงไม่
สมุจเฉทปหาน สมุจเฉทปหานวิปัสสนาเขา้ไปบ่อยเขา้ ซ ้ าบ่อยเขา้ บ่อยเขา้ จนธรรมจกัรมนั
เคล่ือนไป บ่อยเขา้ บ่อยเขา้ มนัปล่อยบ่อยคร้ัง บ่อยคร้ัง ตรงน้ีเป็นหวัใจของการประพฤติปฏิบติั 

หวัใจของการประพฤติปฏิบติั ในมุตโตทยัของหลวงปู่ มัน่บอกวา่ “ตอ้งหมัน่คราดหมัน่ไถ 
หมัน่พยายามท าส่ิงท่ีวา่มนัสะสมอยูใ่นเน้ือนาของเรา” ส่ิงท่ีมนัเป็นวชัพชือยูใ่นเน้ือดิน อนัน้ีก็
เหมือนกนั ส่ิงท่ีเป็นกิเลสวชัพืชในหวัใจของเรา เราตอ้งหมัน่คราดหมัน่ไถ หมัน่วิปัสสนาไป
บ่อยๆ เขา้ ภาวนามยปัญญาวงรอบหน่ึงมนักค็ราดไถออกจากใจไปวงรอบหน่ึงๆ การปล่อยวาง
นั้นน่ะ มนัปล่อยวางวงรอบหน่ึง มนักป็ล่อยวางไปวงรอบหน่ึง  

วงรอบหน่ึง แต่มนัยงัไม่มีส่ิงใดหลุดออกไปจากใจ ส่ิงท่ียงัไม่หลุดออกไปจากใจ นัน่ล่ะ
คือตวักิเลส มนัไม่หลุดออกไปจากใจมนักเ็ลด็รอดไปตามการคราดการไถนั้น รักษาชีวิตมนัไวอ้ยู่
ในเน้ือดินนั้น รักษาชีวิตของมนัอยูใ่นเน้ือจิตของเรานั้น น่ีการปล่อยวางมนัถึงวา่การปล่อยวางน้ี
ยงัไม่ถึงท่ีสุดของการวา่มนัเป็นผลของการประพฤติปฏิบติั กิเลสมนัถึงบงัเงาในส่ิงน้ีได ้ บงัเงาวา่
เป็นไป น่ีถา้ผูไ้ม่รอบคอบ  

ถา้ผูร้อบคอบท าไปตามหนา้ท่ี โลกน้ีเหมือนไม่มี หนา้ท่ีของเราหนา้ท่ีคราดไถเขา้ไปใน
กลางหวัใจของเรา ถา้มนัแพข้ึ้นมามนัไม่มีก าลงัพอ เรากลบัมาพกัท าความสงบเขา้มา ถา้ไม่มีความ
สงบ มนัเป็นโลกไปหมดเลย โลกียะ โลกียารมณ์ อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนมาเป็นโลกียะ เป็นวิทยาศาสตร์ 
ส่ิงท่ีเป็นวิทยาศาสตร์น่ีมนัทั้งนั้นน่ะ เพราะวิทยาศาสตร์น้ีเป็นสูตรส าเร็จ เป็นสูตรตายตวั เป็น
สญัญาทั้งหมด เป็นขอ้จ ามาทั้งหมด  

ถา้เป็นปัจจุบนัธรรม เป็นปัญญา เป็นภาวนามยปัญญา ท าจากความสงบของเราข้ึนมา แลว้
มนัเกิดการคน้ควา้ข้ึนมาเด๋ียวนั้น ปัญญาข้ึนมาเด๋ียวนั้น มนัจะตดักนัเด๋ียวนั้น พอตดักนัเด๋ียวนั้น 
มนักป็ล่อยวางวงรอบหน่ึง นัน่น่ะถึงเป็นภาวนามยปัญญา ธรรมจกัรมนักห็มุนไปรอบหน่ึง  

ซ ้าแลว้ซ ้าเล่าอยูอ่ยา่งนั้น จนถึงจุดหน่ึง มนัมชัฌิมาปฏิปทาพอดีกนั มนัจะปล่อยวางขาด
ออกไป กายกบัใจน้ีจะหลุดออกไปจากกนั กายกบัใจแยกออกจากกนั กายน้ีเป็นเรา เราน้ีเป็นกายน้ี
ไม่มีในความรู้สึกอนันั้น กายน้ีขาดออกไปเห็นชดัๆ เลย ทุกขท่ี์เคยอยูใ่นหวัใจน้ีหลุดออกไป 



ใจรอด ๑๓ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

นัน่น่ะ วชัพืชนั้นหลุดออกไปจากใจ ความส่ิงท่ีวชัพืชหลุดออกไปจากใจนั้นถึงจะเป็นผลข้ึนมา
ตามความเป็นจริงของใจดวงนั้น ธรรมโอสถเกิดข้ึนมาจากใจดวงนั้น ใจดวงนั้นไดเ้สพธรรม
โอสถ ยาแกโ้รคไดแ้กพ้น้ออกไปชั้นตอนหน่ึง หมุนเวียนออกไป มนักห็มุนเขา้มีความสงบ มี
ความสุขมาก  

ส่ิงท่ีวา่ทุกข์ๆ  เม่ือก่อน ร าพงึร าพนัวา่ทุกขท์ั้งหมด ส่ิงใดกเ็ป็นทุกข ์การประพฤติปฏิบติัเขา้
มาน้ีกเ็อาทุกขเ์ขา้แลกมา เอาทุกขน้ี์เขา้แลก การนัง่สมาธิน้ีตอ้งเอาจิตใจอนัเขม้แขง็เขา้มาต่อสู้ 
เวลาเกิดสมาธิข้ึนมาแลว้จะยกข้ึนวิปัสสนา มนักโ็ดนกิเลสน้ีพลิกแพลงไปวา่ความสงบของใจนั้น
คือผลของมนั  

ความสงบของใจนั้นมนัจะเป็นผลไดอ้ยา่งไร ในเม่ือมนัเป็นส่ิงท่ีวา่มนัเป็นตวัของมนั มนั
ยงัไม่ไดผ้สมเขา้ไปในมรรคอริยสจัจงั ความด าริชอบ ความเห็นชอบ สติชอบ ความระลึกชอบ ยงั
ไม่สร้างข้ึนมา  

เรากพ็ลิกแพลงข้ึนมา เราพยายามสะสมของเราข้ึนมา จนมนัเป็นธรรมในหวัใจ ธรรมอนัน้ี
ถึงเป็นธรรมโอสถ ธรรมโอสถน้ีเป็นของใคร? เป็นของดวงใจท่ีสร้างข้ึน ดวงใจดวงไหนสร้าง
ธรรมโอสถข้ึนมา ดวงใจนั้นกด่ื็มกินธรรมโอสถอนันั้นเอง ธรรมโอสถเขา้ถึงดวงใจอนันั้น ดวงใจ
ดวงนั้นกส็ ารอกกิเลสออกไปจากใจ น่ีเกิดข้ึนมาจากเราทั้งนั้นเลย เกิดข้ึนมาจากใจดวงท่ีประพฤติ
ปฏิบติั เกิดข้ึนมาจากดวงใจท่ีวา่มืดๆ บอดๆ ท่ีวา่ไม่มีความสามารถนัน่น่ะ  

เป็นไปตามธรรมนะ ตามธรรม คือธรรมอนันั้นเกิดข้ึนตามความเป็นจริง แลว้เห็นตาม
ความเป็นจริงกบัใจดวงนั้น ใจดวงนั้นกมี็ความสุขมาก มีความสุขเวิง้วา้ง เวิง้วา้งอยูอ่ยา่งนั้นอยูพ่กั
ใหญ่ทีเดียว มีความสุข ทั้งๆ ท่ีกิเลสกห็ลุดออกไปนะ ทั้งๆ ท่ีความสุขอนันั้นกข้ึ็นมาในหวัใจดวง
นั้น มองโลกจะสงสารชาวโลกเขามาก วา่เกิดข้ึนมาในวฏัฏะแลว้กต็ายไปในวฏัฎะ หวัใจท่ีมีคุณค่า
ท่ีควรจะบ าเพญ็ใหธ้รรมโอสถน้ีเขา้ถึง...  

...มนัยงัมีแก่ใจคิดสงสารสตัวโ์ลก เห็นสตัวโ์ลกแลว้สงสารสตัวโ์ลกอยากใหส้ตัวโ์ลกรู้
เห็นเหมือนเรา รู้เห็นเหมือนเรา ถา้ไม่มีธรรมในหวัใจ... 

...ไมห้ลกัไม่ปักแน่น ไมห้ลกัยงัปักในเลนในโคลนอยู ่มนัพึ่งอะไรไม่ไดห้รอก ถา้ในหวัใจ
เราไม่มีธรรมในหวัใจเรา เราจะไปพึ่งใคร เราพึ่งใจเรากไ็ม่ได ้เราใหค้นอ่ืนพึ่งกพ็ึ่งไม่ได ้ 
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แต่ถา้ในใจเรามนัมีธรรมข้ึนมา มนัพึ่งใจเราได ้ ๑ แลว้ยงัสงสารสตัวโ์ลกออกไป เวลา
สงสารมองออกไปนะ แลว้กย็อ้นกลบัเขา้มาสิ แลว้สตัวต์วัน้ี สตัวเ์รา สตัวปั์จจุบนัท่ีเราพน้มามนั
ยงัมีอะไรอยูข่า้งในไหม?  

ถา้มนัมีอยูข่า้งใน มนัยงัมีอยูส่ิ่งน้ี เพราะใจมนัยงัไม่รอด ถา้ใจมนัรอดมนัตอ้งพลิกพฒันา
เขา้ไปเป็นชั้นเป็นภูมิเขา้ไป ถา้ใจไม่รอดมนัยงัมีส่ิงท่ีขบัไสออกมา ส่ิงท่ีขบัไสออกมามนับอก
แน่นอนวา่อนัน้ีเป็นกิเลส ความทุกขอ์นัละเอียด ความทุกขอ์ยา่งหยาบๆ น่ีเราปล่อยวางไดแ้น่นอน 
ความทุกขอ์นัละเอียดมนัยงัมีในหวัใจของเรา ถา้หวัใจเราอยา่งน้ีแลว้มนัยงัเกิดยงัตายอยู ่ มนัยงั
ตอ้งเกิดตอ้งตายในวฏัฏะต่อไป แต่ภพชาติมนัสั้นเขา้มาแน่นอน ภพชาติน้ีมนัก าหนดไดเ้ลยวา่ก่ี
ชาติ ก่ีชาติไป  

เพราะวา่ส่ิงท่ีเป็นเช้ือขบัไสนั้นโดนท าลายออกไปแลว้ จะไม่เหมือนกบัปุถุชนคนหนาดว้ย
กิเลสท่ีมนัตอ้งเวียนไปไม่มีตน้ไม่มีปลาย ปุถุชนคนหนาดว้ยกิเลสเวียนไปไม่มีตน้ไม่มีปลายนะ 
ไม่มีตน้ไม่มีปลายคือไม่มีวนัก าหนดไดเ้ลย  

วฏัฏะน้ี องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พดูบอกไวใ้นพระไตรปิฎก “เปรียบเหมือนคน
เดินกลางทะเลทราย เหน่ือยมากจนลม้ไปกลางทะเลทราย แลว้ยงัเหลือระยะทางขา้งหนา้ท่ียงัตอ้ง
เดินต่อไปอีก” วฏัฏะท่ีเปรียบเทียบไม่ได ้ มนัตอ้งเวียนตายเวียนเกิดขนาดนั้น เหน่ือยหน่ายขนาด
ไหนกต็อ้งไป เพราะหวัใจเวลามนัเกิดมนัตายน้ีไม่มีใครบงัคบัได ้ ขณะท่ีวา่เราเกิดเราตายน้ียงั
บงัคบัไม่ไดเ้ลย 

แต่หวัใจดวงน้ีมีก าหนดมีขอบเขตแลว้ ส่ิงท่ีมีขอบเขตคือไม่เวยีนไปอีก ไม่เวียนไปตาม
ท่ีวา่ไม่มีตน้ไม่มีปลาย ถึงเวียนไปกมี็ขอบเขต แลว้ถา้ไม่เวียนล่ะ ไม่เวียนกต็อ้งยอ้นกลบัมาช าระท่ี
ใจของตวั เพราะส่ิงท่ีไปเกิดน้ีคือใจพาเกิดเท่านั้นนะ ใจน้ีไปแสวงหาวฏัฏะ ถา้ใจน้ีไม่ไป ใจน้ี
หมดส้ินไป วฏัฏะเขากมี็อยูอ่ยา่งนั้น มีอยูโ่ดยดั้งเดิม นรกสวรรคใ์นวฏัฏะน้ีมีมาดั้งเดิม องคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้มาตรัสรู้แลว้มาเห็นส่ิงน้ีแลว้มนัส่ิงท่ีวา่น่าขยะแขยง น่าสลดสงัเวช น่าสลด
สงัเวชวา่เรากเ็คยเกิดตายมาตลอด  

แลว้ปัจจุบนัน้ีไม่ใช่วา่เราเคยเกิดเคยตายนะ เราตอ้งเกิดตอ้งตายตลอดดว้ย เพราะส่ิงท่ีใน
หวัใจเรามนัยงัมีอยู ่ เรายงัตอ้งเกิดตอ้งตายส่ิงนั้นยงัไปอีกไปตลอด แลว้เรามีโอกาสแกไ้ข เราเป็น
คนหูตาสวา่ง เราเป็นคนไม่เพลิดเพลินไปกบัเขา  
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ถา้เรามีหูตาสวา่งเราก็ตอ้งสะสมของเราสิ เราสร้างของเรา ท าความสงบของใจเขา้มา ใจ
ของเราสงบอยา่งหยาบๆ เขา้มาแลว้ อยา่งละเอียดเขา้มามนักท็  าความสงบของเราเขา้มาได ้ ใจตอ้ง
อาศยัความสงบตลอด จิตท่ีมนัปล่อยวางแลว้มนัเวิง้วา้งมนัวา่งนั้นเป็นผลของมนั ผลของใจเป็นผล
ของใจ  

แต่มรรคอริยสจัจงั สมัมาสมาธิน้ีเป็นการสร้างข้ึนมาจากใจ ใจดวงน้ีมนัมีความเวิง้วา้งมี
ความปล่อยวางนั้นเป็นผลอนัหน่ึง แต่สมัมาสมาธิท่ีเป็นพลงัขบัเคล่ือนน้ีมนัเป็นอีกตวัหน่ึง เรา
ตอ้งท าความสงบเขา้ ท าความสงบเขา้มา  

ความสงบท าไมมนัท าไม่ไดล่้ะ? มนัท าไดแ้ต่กิเลสอนัอยา่งละเอียดมนักป็รุงแต่งของมนั 
ปรุงแต่งของมนัตลอดไป เราตอ้งพลิกแพลงท าความสงบเขา้มา พอความสงบเขา้มา ยอ้นกลบัเขา้
ไปในอุปาทานของกายนั้น กายน้ีเป็นของเน่าเป่ือย กายน้ีเป็นของท่ีน่าขยะแขยง กายน้ีท าใหเ้รา
ตอ้งช าระลา้งตอ้งท าความสะอาดตลอดเวลา กายน้ี แลว้กายน้ีไม่สามารถไปเสวยผลของวฏัฏะนั้น  

เพราะกายน้ีมนัเป็นการยมืมาจากพอ่แม่ ดิน น ้า ลม ไฟ น้ียมืออกมาจากพอ่แม่ แลว้มีหวัใจ
น้ีเขา้ไปปฏิสนธิ มนัเลยเผาใหพ้ลงังาน ใหร่้างกายน้ีคงสภาพอยูไ่ด ้ เวลาเราตายไปแลว้จิตน้ีมนั
ตอ้งเป็นไปตามธรรมชาติของมนัใช่ไหม เพราะจิตน้ีเป็นธรรมชาติท่ีตอ้งเป็นไปตามวฏัฏะกระแส
กรรมพดัไป มนัท้ิงกายน้ีไวท่ี้น่ี  

เราจะยดึขนาดไหนมนักไ็ปกบัเราไม่ไดห้รอก ถา้เราตายไปเรากต็อ้งท้ิงมนัไวท่ี้น่ี เราไม่
ตายไปมนักห็ลอกใหเ้ราเป็นข้ีขา้มนัอยูท่ี่น่ี กายน้ีมนัถึงเป็นโทษโดยธรรมชาติของมนั แต่เราไม่
เห็น เราไม่รู้ เราคิดวา่กายกบัใจน้ีมนัเป็นส่ิงอนัเดียวกนั เราตอ้งช าระ เราตอ้งพยายามขบัเคล่ือนไป 
คือหวัใจน้ีมนัพยายามจะลากร่างกายน้ีไปกบัมนั  

ในสกักายทิฏฐินั้นมนัส่วนสกักายทิฏฐิ อนัน้ีมนัพิจารณาออกไปแลว้มนัจะแยกออกไป ใน
อุปาทานของมนั แยกกาย แยกดิน น ้า ลม ไฟ แยกออกไปจากใจ ใจจะอิสระเขา้มา กวา่จะอิสระ
เขา้มามนัตอ้งพยายามวิปัสสนาซ ้าๆ อยูอ่ยา่งนั้นนะ ถา้ซ ้ าตรงน้ีบ่อยๆ มนัจะแยกออกจากกนั ใจน้ี
เป็นใจ ธาตุน้ีเป็นธาตุ พอธาตุน้ีเป็นธาตุ อุปาทานในกายน้ีไม่มี จิตน้ีปล่อยวางไปอีกชั้นหน่ึง หวัใจ
มนักเ็ป็นอิสระเขา้ไปอีกชั้นหน่ึง  
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ทีน้ีหวัใจเป็นอิสระเขา้ไปอีกชั้นหน่ึง ปล่อยไปเลย เสวยความสุขมาก แลว้จะติดอยูต่รงน้ี
เพราะอะไร เพราะวา่จิตน้ีเป็นจิต กายน้ีเป็นกาย แยกออกจากกนั แยกออกจากกนัเลย จิตมนัวา่มนั
ปล่อยไปหมด แลว้ก าหนดจิต จิตมนัจะวา่งอยูต่ลอดเวลา ก าหนดจิตเม่ือไรมนักว็า่งตลอดเวลา วา่ง
ดว้ยนะ วา่งดว้ยอะไร? วา่งดว้ยอ านาจของสมาธิ สมาธิไปครอบง ากิเลสนั้นไว ้ กิเลสมนัฉลาดมนั
จะหลบตวัออกไป  

ถา้มีความละเอียดข้ึนมา จะจบัตอ้ง ตอ้งหนัเขา้มา พยายามหนัจิตเขา้มาจบัตอ้งส่ิงน้ีใหไ้ด ้
ถา้จบัตอ้งส่ิงน้ีได ้ ส่ิงน้ีคือกามราคะ กามราคะเป็นอยูท่ี่หวัใจนั้น ใจดวงน้ีเป็นกามทั้งหมดเลย ใจ
ดวงน้ีเป็นกาม พิจารณาเขา้ไปจะเป็นอสุภะ-อสุภงั ท่ีมนัเป็นอสุภะเพราะอะไร เพราะวา่ใจมนั
ก าหนดข้ึนมา มนัจะเห็นความสกปรกโสมมของมนัเป็นอสุภะ แต่เป็นสุภะมนักส็วยงาม มนัก็
เคลิบเคล้ิมไปกบัส่ิงนั้น 

ส่ิงท่ีวา่เป็นวฏัฏะๆ มนัเกิดข้ึนจากตรงไหน ส่ิงท่ีเป็นวฏัฏะท่ีเก่ียวขอ้งกนัมนัเกิดข้ึนจาก
ตรงน้ีไง มนัเกิดข้ึนจากใจท่ีมีเช้ือ ใจท่ีมีเช้ือถึงท าใหเ้ช้ือน้ีสะสมเขา้ไป ใจท่ีมีเช้ือ ใจท่ีมนั
ขบัเคล่ือนไป ใจท่ีมีเช้ือใจมนัถึงท าตวัมนัเองใหส่ิ้งน้ีเกิดข้ึนมาได ้ น่ีภพภมิูของใจมนัละเอียดเขา้
ไปเป็นชั้นๆ เขา้ไปอยา่งนั้น พอจบัตอ้งตรงน้ีได ้สะเทือนเรือนลัน่นะ ใจดวงน้ีมีโอกาส 

ถา้จบัตอ้งตรงน้ีไม่ได ้ ส่วนใหญ่จบัตอ้งไม่ได ้ จบัตอ้งไม่ไดม้นักเ็วียนไป เวียนไปเกิด
ตามแต่กระแสของวฏัฏะ แต่ถา้จบัตอ้งตรงน้ีได ้ วฏัฏะจะโดนท าลายไปแลว้นะ จะท าลายวฏัฏะ 
วฏัฏะมนัคือวฏัฏะ ท าลายไม่ได ้ เพราะวฏัฏะน้ีคือเร่ืองของภพภูมิในโลก ในสวรรคใ์นภพในภูมิ
นั้น นัน่คือตวัวฏัฏะ  

แต่ท าลายวฏัฏะของใจ เพราะใจมีเช้ือในหวัใจน้ีมนัถึงเขา้กบัวฏัฏะขา้งนอกได ้ ส่ิงท่ีเวียน
อยูใ่นหวัใจ ท่ีคิดท่ีวนเวียนไปรอบหน่ึงๆ น่ีกเ็หมือนกนั ตวัน้ีคือตวัขนัธ์ในหวัใจเลย ขนัธ์กบัใจน้ี
มนัเป็นอนัเดียวกนั ถึงความจบัตอ้งอนัน้ีไดม้นัเป็นมหาสติ-มหาปัญญา ตอ้งเป็นสติปัญญาท่ี
ละเอียดอ่อนมาก มหาสติ-มหาปัญญาเขา้ไปจบัใจตวัน้ี แลว้พลิกแพลง พลิกแพลงเล่ห์เหล่ียมของ
ใจดวงน้ี เล่ห์เหล่ียมของส่ิงท่ีปกคลุมใจอยู ่ส่ิงท่ีเป็นเช้ือเป็นไขท่ีวา่ใหเ้ขา้เก่ียวกบัวฏัฏะ  

วฏัฏะเป็นวฏัฏะ ใจต่างหากไม่รู้ ใจต่างหากถึงตอ้งกระแสดึงดูด แม่เหลก็ กระแสแม่เหลก็
ขั้วบวกขั้วลบถา้เจอกนัมนัตอ้งดูดกนัเขา้ไปแน่นอน อนัน้ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือวฏัฏะขา้งในมนัมี
เช้ืออยู ่ มนัตอ้งออกมาถึงเช้ือขา้งนอกน้ีแน่นอน น้ีถา้เราจะท าลายเช้ือของวฏัฏะภายใน ถา้ท าลาย
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เช้ือวฏัฏะอนัน้ี ท าลายพลงัแม่เหลก็อนัน้ีแลว้ มนัจะไปดูดกบัอะไร พลงัแม่เหลก็มนัไม่มี ถา้ส่ิงท่ี
ไม่มีมนัจะไปดูดขา้งนอก ขา้งนอกกมี็อยูแ่ลว้เร่ืองของโลกเขา มนัเป็นเร่ืองของโลก  

น่ีใจมนัรอดไดอ้ยา่งน้ี มนัรอดไดเ้พราะธรรมโอสถแกท่ี้ใจดวงนั้น ใจดวงนั้นไดธ้รรม
โอสถแลว้มนักจ็ะรอดไป แต่ธรรมโอสถน้ี ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นะ ธรรมของครูบาอาจารยเ์ป็นธรรมของครูบาอาจารย ์
ธรรมของเราล่ะ  

ธรรมคือการสะสมข้ึนมา “ธรรม”  

ธรรมอยา่งหยาบๆ ท่ีเขาท ากนัทางโลกเขา เขาท าอยา่งหยาบๆ มาก  

ธรรมอยา่งน้ีเป็นธรรมอยา่งละเอียด  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกพระอานนท ์ ใหพ้ระอานนทบ์อกเขาวา่ “ปฏิบติับูชา
ตถาคตเถิด พระพทุธเจา้ตอ้งการผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั”  

ธรรมอยา่งละเอียด ธรรมคือภาคปฏิบติั แลว้ภาคปฏิบติั ปฏิบติัแลว้เขา้ไปถึงท่ีไหน ร่างกาย
น้ีกเ็หมือนซากศพนะ ถา้เรานอนหลบัอยูเ่หมือนซากศพเลย ทั้งๆ ท่ีหวัใจมนักอ็ยูใ่นร่างกายนั้น 
เหมือนซากศพเพราะนอนหลบัไม่รู้สึกตวัเลย  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ถา้ร่างกายมนัปฏิบติัไดม้นัตอ้งท าคุณงามความดีใหเ้ราสิ ร่างกายปฏิบติั
ไม่ไดห้รอก แต่เวลาเอาร่างกายมานัง่ท าไมมนัเจบ็ปวดล่ะ เวลาเรานัง่เวทนามนัเกิดข้ึนมา จากท่ีวา่
ร่างกายน้ีมนัเจบ็ปวด เวลาอยา่งน้ีมนัใหโ้ทษหรือใหคุ้ณ เจบ็ปวดนั้นเป็นอะไร เจบ็ปวดนั้นเป็น
เวทนา เรากต็อ้งต่อสู้กบัเวทนาเขา้ไปสิ ต่อสู้กบัเวทนาเขา้ไป เขา้ไปหาหวัใจ 

เพราะหวัใจนั้นออกมารับรู้เขาต่างหาก เวทนาเป็นเวทนา ขนัธ์เป็นขนัธ์ ใจน้ีเป็นใจ แยก
ออกจากกนัต่างหาก แต่มนัต่อเน่ืองเขา้มา สืบต่อสืบทอดเขา้มารับรู้กนัไปหมด มนัเป็นวฏัฏะ
ภายในท่ีจิตน้ีผา่นขนัธ์ออกมารับรู้ขา้งนอก น่ีเร่ืองของกาย แลว้มนัเขา้ใจเวทนา มนัปล่อยเวทนา
เขา้มา ปล่อยอุปาทานเขา้มาแลว้เขา้มาถึงตวัใจตวันั้น ตวัใจตวันั้นวิปัสสนาเขา้ไป  

เวทนาภายใน เวทนาคือเวทนาของใจ เวทนานอก เวทนากาย เวทนาจิต โสตวิญญาณ 
เวทนาในเป็นใจเศร้าหมอง ใจผอ่งแผว้ น่ีเป็นเวทนาของใจ เป็นโสมนสั โทมนสั น่ีเป็นเวทนาของ



ใจรอด ๑๘ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

ใจ เวทนาภายในมนักต่็อกบัเวทนาภายนอก โสมนสั โทมนสั ความทุกขใ์จ ความสุขใจ ความสุข
ความทุกขน์ั้นกเ็ป็นเวทนา กจ็บัตอ้งเวทนาอนัน้ีได ้ จบัตอ้งเวทนาอนัน้ีกพ็ลิกได ้ พลิกแพลง
เปล่ียนแปลงดูความคิดของมนัตวัมนัเองได ้ถา้พลิกออกมา น่ีวิปัสสนาอยา่งน้ีเป็นพิจารณาจิต  

ถา้พิจารณากายมนัเป็นอสุภะ-อสุภงั  

การต่อสู้งานของท าความสงบน้ีเป็นสูตรตายตวันะ สูตรตายตวัก าหนดท าความสงบของใจ 
พทุโธ พทุโธ หรือปัญญาอบรมสมาธิน้ีเป็นสูตรตายตวั แต่สูตรเวลาปัญญามนักา้วเดินไม่มีสูตร
ตายตวั ปัญญากา้วเดินตามแต่อ านาจวาสนาบารมีของจิตดวงนั้น ปัญญาของใจดวงนั้น ปัญญาเกิด
ท่ีใจ กบัปัญญาเกิดท่ีสมองน้ีต่างกนัมากเลย  

ปัญญาทางโลก ปัญญาทางสมอง ปัญญาทางจ า ไม่สามารถช าระกิเลสไดเ้ลย วา่เป็น
ปัญญาๆ ทางสมองท่ีเขาจ ากนัมา แต่จริงๆ แลว้ปัญญามนัมาอยูท่ี่ใจน้ี ถา้ใจน้ีมนัเกิดข้ึนมา มนัแวบ
ข้ึนมาในหวัใจเด๋ียวนั้นนะ วิปัสสนามนัหมุนไปและธรรมจกัรมนัหมุนไป มนัรวมตวัข้ึนไป ความ
ด าริชอบ ความด าริในการออกจากกามราคะไง ความด าริออกพลิกออกจากกามราคะ ถา้มนัเกิด
ข้ึนมามนัเกิดข้ึนมาโดยปัญญาเกิดข้ึนจากใจ เกิดข้ึนมาจากธรรมท่ีเราสะสมข้ึนมา สะสมข้ึนมามนั
หมุนวงรอบของใจ น่ีธรรมจกัรมนัหมุนมนัจะเห็นเป็นชั้นๆ เขา้ไป  

ผูท่ี้เห็นภาวนามยปัญญาจากภายนอก ภาวนามยปัญญาจากภายใน แลว้ภาวนามยปัญญา
ของหวัใจท่ีก าลงัต่อสู้กบัธาตุขนัธ์ มนัละเอียดเขา้ไปอีกเป็นชั้นๆ มนัถึงเป็นมหาสติ-มหาปัญญา 
ความท่ีเป็นมหาสติ-มหาปัญญา เขา้ไปพิจารณาตวัน้ี วนรอบเขา้ไป วนรอบเขา้ไป  

ความต่อสู้ กิเลสมนัพลิกแพลงต่อสู้มาก ปัญญาตวัน้ีถึงไม่มีสูตรตายตวั ตอ้งพลิกแพลง
ต่อสู้กบักิเลสตลอดไป กิเลสมนัจะสร้างสม สร้างสมพยายามบงัเงาวา่ส่ิงน้ีเป็นผล ส่ิงน้ีเป็นผล มนั
จะหลบซ่อนถา้ปัญญาเราเจริญงอกงาม  

ถา้ธรรมจกัรเรามีก าลงัพอ ธรรมจกัรของเราก าลงัเกิดข้ึนมามาก กิเลสมนัจะหลบตวัลง ๑.  

๒. มนัจะพลิกแพลงหาวิธีการใหเ้ราปล่อยวางพลงังานตวัน้ี ใหเ้ราเห็นวา่ส่ิงน้ีเป็นผลแลว้ 
พอส่ิงน้ีเป็นผล เราจะไม่สร้างธรรมของเราข้ึนไป เราจะปล่อยวาง เราจะนอนใจ ผลอนัน้ีเราจะ
เส่ือมลงมา  



ใจรอด ๑๙ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

พอเส่ือมลงมา ถอยออกมา อา้ว! น่ีมนัจะเห็น มนัไม่มีออกมาแลว้ ส่ิงน้ีมนัพิสูจน์ได ้

เพราะกามของใจกบักามของกายมนัจะเห็นของมนัข้ึนมา ถา้เราเส่ือมออกมา เราปล่อย
ออกมา เราภาวนาอยูแ่ลว้เราพกัออกมา ไม่ก่ีวนัมนัจะเห็นความพลิกแพลงของใจ มนัมีผลกบัใจ ใจ
น้ีกระเพื่อม ใจน้ีไหว ท าไมมนัเป็นอยา่งน้ี น่ีหรือผล แลว้เรากเ็ร่ิมตน้วิปัสสนาใหม่ เรากต็อ้งวา่อนั
น้ีมนัไม่ใช่ อนัน้ีเราโดนหลอก เห็นไหม กิเลสมนัหลอกเราแลว้ ถา้หลอกเราแลว้ เราเร่ิมตน้
วิปัสสนาเขา้ไปใหม่ เราตอ้งใชพ้ลงังามมากข้ึนแลว้  

กิเลสมนัหลอกใหเ้ราท่ีก าลงัประพฤติปฏิบติัอยู ่ ปล่อยวาง ปล่อยวางเพื่อใหม้นัมีโอกาสได้
สร้างความเขม้แขง็ของมนัข้ึนมา พอมนัสร้างความเขม้แขง็ของมนัข้ึนมาแลว้ เรามีแต่โอกาสจะ
ดอ้ยค่าไปตลอดเลย ถา้เราดอ้ยค่า เราดอ้ยค่าเพราะอะไร เพราะวา่มนันอ้ยเน้ือต ่าใจ มนันอ้ยเน้ือต ่า
ใจดว้ย แลว้ส่ิงท่ีท ามนัตอ้งทุ่มทั้งพลงังาน  

ครูบาอาจารยท่ี์ฉลาด ครูบาอาจารยท่ี์เป็นครูบาอาจารยเ์รา ถึงบอกวา่อนัน้ีมนัเป็นหินลบั
ปัญญา อนัน้ีเพราะเราเซ่อ อนัน้ีเพราะเราไม่เขา้ใจของเราเอง เราปล่อยหลุดมือของเราไป ในเม่ือ
เราปล่อยสตัวเ์ขา้ป่า เราตอ้งสามารถจบัมนัไดสิ้ เราสามารถจบัสตัวน์ั้นไดใ้หม่ น่ีกเ็หมือนกนั เรา
ปล่อยคุณธรรมของเราท่ีเราจวนเจียนจะไดอ้ยูก่บัมือแลว้หลุดจากมือเราไป หลุดจากมือเราไป เรา
สามารถสร้างได ้ เราเคยท าได ้ เราตอ้งท าไดใ้หม่สิ ส่ิงท่ีท าไดใ้หม่น่ีมนัตอ้งพลิกข้ึนมาใหเ้รามี
ก าลงัใจ ครูบาอาจารยใ์หก้  าลงัใจ ๑ ครูบาอาจารยใ์หก้  าลงัใจเรากต็อ้งไปหาครูบาอาจารยใ์ช่ไหม 

แต่ถา้เราใหก้ าลงัใจตวัเราเอง ตวัเราเองเวลามนัเส่ือมถอยนะ มนัทุกขม์นัร้อน น่ีทุกขแ์สน
ทุกขใ์นการประพฤติปฏิบติั ในการประพฤติปฏิบติัคนวา่มนัมีความสุข ความสุข ความสุขมนัจะ
เกิดข้ึนต่อเม่ือมนัไดผ้ล ถา้ความสุขมนัยงัไม่เกิดข้ึน มนัเหมือนกบัวา่ไสเราเขา้สู่กองไฟนะ เราเขา้
สู่กองไฟน่ีแสนทุกขแ์สนยาก มนัเดือดร้อนไปหมด ถา้เราเขา้สู่กองไฟ 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ถา้เราประพฤติปฏิบติัเหมือนเราต่อสู้กบัไฟ ไฟคือกิเลส ไฟคือราคะ ไฟ
คือโลภะ ไฟคือตณัหาในหวัใจของเรา มนักต็อ้งขบัไส เราต่อสู้กบัไฟแน่ๆ อยูแ่ลว้ เพียงแต่วา่มนั
ไม่เห็นเป็นไฟเท่านั้นเอง แต่ความทุกขเ์หมือนกบัไฟ ถา้ความทุกขเ์หมือนกบัไฟ เรากต็อ้งมี
ก าลงัใจของเราสิ  
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ถา้เรามีก าลงัใจของเราไฟนั้นกเ็หมือนกบัน ้า เจอน ้ามนักต็อ้งสงบตวัลง อนัน้ีก าลงัใจก็
เหมือนกบัน ้าเขา้ไปราดในหวัใจของเรา ใหม้นัสงบตวัลง ความเยน็เกิดข้ึนมาในหวัใจ มนักมี็
ก าลงัใจข้ึนมา น่ีก าลงัใจข้ึนมาเรากส็ร้างสมของเราข้ึนไป  

สร้างสมท าข้ึนไปใหม่ เขา้ไปหาสตัวต์วันั้น ถา้เราไม่เขา้ไปหาสตัวต์วันั้น เราไม่สามารถ
ท าลายกามราคะได ้ กามราคะไปท าท่ีไหนกไ็ม่ได ้ จะท าลายท่ีอ่ืน ไม่มีทางท าลายท่ีอ่ืนเลย กาม
ราคะตอ้งท าลายท่ีใจ กิเลสน้ีอยูท่ี่ใจเท่านั้น เราตอ้งยอ้นกลบัเขา้ไปอยูท่ี่ตรงหวัใจนั้น กา้วเดินตาม
เขา้ไปท าความสงบของเราข้ึนมา น้ีคือธรรม 

ส่ิงน้ีคือธรรม ส่ิงน้ีคือเราเคยยบัย ั้งมนัได ้ เราเคยท าหลุดมือไป ถึงจะไดจ้ะเสียกนัอยูแ่ลว้
หลุดมือเราออกไป นั้นมนัเป็นครู ส่ิงท่ีเป็นครูท่ีเราเคยประพฤติปฏิบติัเขา้มา เราตอ้งท าส่ิงนั้น ส่ิง
นั้นเราเคยวางใจอยา่งไร เราเคยท าใจขนาดไหน เราเคยจบัแลว้พลิกแพลงไดอ้ยา่งไร เดินต่อเขา้ไป 
ท าต่อเขา้ไป มีพลงังานขนาดไหนทุ่มเขา้ไปในหวัใจดวงนั้น เขา้ไปตรงกลางหวัใจ พลงัใจข้ึนมา  

ส่ิงท่ีวา่จบัตอ้งได ้ จบัตอ้งได ้ มนัเป็นการต่อสู้กนันะ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจะมีความสนุกอยู่
อยา่งหน่ึง กิเลสกบัธรรมต่อสู้กนักลางหวัใจ เหมือนสงครามระหวา่งธรรมกบักิเลสเกิดกลางหวัใจ
น้ี ต่อสู้กนัอยูก่ลางหวัใจ จะเห็นแพเ้ห็นชนะ ถา้แพก้มี็ความนอ้ยเน้ือต ่าใจ มีความกม้กราบกิเลส
นะ แพแ้ทบไม่อยากจะสู้มนัเลย แต่พกัเดียวเวลากิเลสมนัชนะแลว้ ธรรมเรามนักต็อ้งชะล่าใจ พอ
ธรรมเราเจริญข้ึนมา เรากมี็โอกาสท่ีจะสู้กบักิเลส น่ีก าลงัใจมนักเ็กิดข้ึน กิเลสมนักย็บุยอบตวัลง 
เรากต่็อสู้พกัหน่ึง  

น่ีการต่อสู้ในหวัใจมนัจะเป็นอยา่งนั้นไป ส่ิงท่ีเป็นอยา่งนั้นถึงบอกวา่มนัจบัตอ้งได ้ ผูท่ี้
ปฏิบติัจะเห็นส่ิงนั้นแลว้ช าระส่ิงนั้นออกไปจากใจเป็นชั้นๆ เป็นชั้นๆ คือความหยาบของมนั 
ความหนาของใจท่ีมนัยดึไว ้ แลว้ปัญญาวงรอบหน่ึง วงรอบหน่ึงมนัจะปล่อยวาง ปล่อยวาง ความ
เขา้ใจ ส่ิงน้ีหนาแน่นเป็นแก่นของกิเลส แลว้เราค่อยเคาะเขา้ไป เคาะเขา้ไปใหม้นัอ่อนตวัลง อ่อน
ตวัลง จนท าบ่อยเขา้ บ่อยเขา้  

แพบ้า้งชนะบา้งเป็นเร่ืองปกตินะ แลว้ใหม่ๆ น้ีจะแพส่้วนใหญ่ จะโดนกิเลสหลอก ในแวด
วงของปัญญา วา่ปัญญาน้ีไม่มีขอบเขต มนัจะหมุนไปได ้ แลว้มนัตอ้งชนะสิ มนัใหญ่กวา่ มนั
กวา้งขวางกวา่ มนัตอ้งช าระกิเลสได ้ท าไมมนัแพล่้ะ?  
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มนัแพเ้พราะวา่กิเลสมนัใชปั้ญญาเราหลอกเรา มนัเอาปัญญาของเราวา่ส่ิงน้ีเป็นผล ส่ิงท่ีวา่
เป็นปัญญาจะไปฆ่ามนั เอาปัญญาน้ีมาสร้างอีกสถานะหน่ึงใหเ้ราหลงตวัเอง หลงตวัเองวา่ส่ิงนั้น
เป็นอยา่งนั้น มนักป็ล่อยออกมา พอมนัปล่อยออกมา น่ีมนัถึงวา่ตอ้งสู้เขา้ไป สู้เขา้ไป จนถึงท่ีสุด
มนัขาดออก ถึงท่ีสุดตอ้งขาดได ้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ยนืยนัแลว้วา่มรรคผลมีจริงอยู ่ ส่ิงท่ีท าไดต้อ้งท าได ้ มนั
ขาดออกไปจากใจนะ น่ีวฏัฏะไดโ้ดนท าลายออกไปจากใจ มนัจะเวิง้วา้งออกไปจนจบัตอ้งส่ิงใดๆ 
ไม่ได ้มนัถึงเขา้กบัวฏัฏะไม่ไดไ้ง  

วฏัฏะน้ีไม่มีอ  านาจ มนัหกัวฏัฏะคาออกไป กามภพน้ีหกัออกไปจากใจ ส่ิงน้ีหกัออกไป
จากใจแลว้มนัจะเอาส่วนใดไปเช่ือมต่อกบัวฏัฏะภายนอก มนัเช่ือมต่อกบัวฏัฏะภายนอกไม่ได้
เดด็ขาดเลย เพราะส่ิงท่ีเป็นเช้ือท่ีเช่ือมต่อกบัวฏัฏะมนัไม่มี โดนท าลายออกไป หลุดออกไป 
สะเทือนเรือนลัน่เลย ไม่เกิดอีกแลว้ในกามภพ ตั้งแต่เทวดาลงมาจะไม่เกิด ใจดวงน้ีจะไม่ไปเกิดอีก 
ใจดวงน้ีเป็นอิสระขนาดนั้นเลย  

มนักจ็ะมีความสุข มนัจะมีเวิง้วา้ง จิตตรงน้ีจะมีพลงังานมาก พลงังานระหวา่งช่วงน้ีจะมี
พลงังานจะไปรู้ส่ิงต่างๆ มหาศาลนะ คนท่ีวา่จะระลึกอดีตชาติไดส่้วนใหญ่จะระลึกไดต้รงน้ี อวิชฺ
ชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณ  น่ีจะเขา้ถึงจิตปฏิสนธิ จิตปฏิสนธิน้ีคือตวัสญัญาอนั
ละเอียด สญัญาอนัท่ีวา่เป็นขนัธ์ ๕ สญัญาน้ีมนัอยูท่ี่เปลือกน้ี เราท าลายขนัธ์ ๕ ในหวัใจ กามราคะ
คือตวัสญัญา ตวัผกูโกรธ สญัญาคือตวัผกูโกรธ กามราคะ-ปฏิฆะเกิดจากตรงน้ี แลว้ท าลายออกไป
จากใจ  

แลว้ถา้ท าความสงบเขา้ไปถึงตรงน้ี ตรงถึงท่ีวา่สญัญาอนัละเอียดน้ี สญัญาอนัละเอียดน้ีคือ
จิตปฏิสนธิ ปฏิสนธิจิตน้ีจะสะสมขอ้มูลอดีตชาติไวท้ั้งหมด จิตปฏิสนธิน้ีจะไปเกิดอีก เวลาเกิดอีก
กเ็กิดเพราะจิตตวัน้ีพาเกิด จิตตวัน้ีเป็นจิตปฏิสนธิ จิตตวัน้ีเป็นจิตเดิมแท ้ 

“จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส”  

จิตเดิมแทน้ี้เกบ็ขอ้มูลของจิตไวท้ั้งหมด 
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เวลาความสงบเขา้ไปถึงตรงน้ีมนัถึงจะเห็นวา่ระลึกอดีตชาติ ความเห็นชาติต่างๆ ของ
ตวัเองจะเขา้ใจตรงน้ีหมดเลย อนัน้ีกเ็ป็นส่ิงล่อลวง ส่ิงท่ีใหติ้ดขอ้งกบัใจดวงน้ี ใจดวงน้ีกติ็ดตรง
นั้นอีก  

ตรงนั้นไม่ใช่ ส่ิงน้ีจะมหศัจรรยข์นาดไหน ความมหศัจรรยน้ี์มนัหลอกใหเ้ราหลงในส่ิงนั้น 
มหศัจรรยอ์ะไรมนัเท่ากบัความมหศัจรรยข์องใจท่ีหลุดพน้ล่ะ ใจมนัจะหลุดพน้ออกไปจากกิเลส
อยูแ่ลว้ กิเลสมนัยงัหลอกใหอ้ยูต่รงน้ีเพื่อใหไ้ปเกิดเน่ินชา้อยูใ่นพรหมนัน่ไง ถา้ตรงน้ีท าไม่ไดม้นั
จะเกิดบนพรหม แลว้กสุ็กไปขา้งหนา้ แต่เวลามนัอีกเน่ินนาน  

ยอ้นกลบัมา ใจจะรอดได ้ เพราะตวัของใจเองเป็นตวัอวิชชา ตวัของใจเองจะจบัใจได้
อยา่งไร ใจน้ีข้ึนเป็นตอเลย เป็นรูปร่างของใจดวงน้ี น่ียอ้นกลบัเขา้มา ญาณความหยัง่รู้ของจิตนั้น 
เขา้ไปจบัตอ้งจิตดวงน้ีได ้ ความหยัง่รู้ ทุกขอ์นัละเอียดแสนละเอียด ความสุขอนัละเอียด เศร้า
สร้อยในหวัใจดวงนั้น ในหวัใจดวงนั้นมีความพิไรร าพนัอยูใ่นหวัใจดวงนั้น น่ีจะไปสะสมอยูน่ั้น  

“จิตเดิมแทน้ั้นผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส”  

“จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กิเลส”  

จิตตวัผอ่งใสๆ น้ีคือตวัอวิชชาทั้งหมด อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา สวา่งครอบโลกธาตุ จะสวา่ง
ขนาดไหนกคื็ออวิชชา ส่ิงท่ีเป็นอวิชชามนัคือมนัไม่รู้ตวัมนัเอง มนัครอบโลกธาตุแลว้ใหเ้ราเห็น
โลกธาตุทั้งหมด เห็นความมหศัจรรยข์องภพต่างๆ ความเห็นมหศัจรรยว์า่มนัเป็นผูว้ิเศษ แลว้มนั
จะไม่เขา้ไปหาตวัมนั  

ถา้มีครูมีอาจารย ์ เร่ืองน้ีส าคญัมาก ตอ้งหาครูหาอาจารยเ์คาะเขา้มา ถา้ไม่หาครูหาอาจารย์
จะไม่มีทาง ไม่มีทางเลย ถา้หาครูอาจารย ์ ยอ้นกลบัเขา้มาตรงน้ี ยอ้นกลบัเขา้มาดว้ยอะไร ดว้ย
ญาณหยัง่รู้ ญาณหยัง่รู้น้ีจบัตวัอวิชชาได ้ 

“จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส” จิตเดิมแทน้ี้จบัจิตเดิมแทไ้ด ้ จิตเดิมแทน้ี้ใคร่ครวญจิตเดิมแทแ้ลว้
พลิกจิตเดิมแทน้ี้ออกไป จิตน้ีกไ็ม่มี ท าลายจิตทั้งหมด ใจน้ีรอดได ้ เพราะใจน้ีท าลายตวัมนัเอง ถา้
ใจไม่ท าลายตวัมนัเอง ใจน้ีรอดไม่ได ้เพราะใจน้ีคือตวัอวิชชา ใจน้ีคือตวัใจ 
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ถา้ใจน้ีท าลายตวัมนัเองแลว้ใจน้ีถึงรอด ใจน้ีรอดออกไปจากอวิชชาทั้งหมด ใจน้ีกไ็ม่ผอ่ง
ใส ความผอ่งใสเป็นอวิชชา มนัเป็นความของมนัโดยอ่ิมพอของมนั ค าวา่ “ผอ่งใส” กไ็ม่ใช่ ค  าวา่ 
“วา่ง” กไ็ม่ใช่ มนัไม่เป็นส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน มนัเพียงแต่ท าลายตวัมนัเองแลว้มนัยติุกนัตรงนั้น ยติุตรง
นั้นกก็า้วเดินธรรม  

ใจจะรอดไดต้อ้งท าอยา่งน้ี ใจจะรอดไดเ้พราะเช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เพราะเอาใจน้ีรอดออกไปก่อน ใจของเรากมี็ในหวัใจ
ของเรานะ สตัวโ์ลกเกิดมากมี็ใจ แต่สตัวโ์ลกเกิดมามีใจพร้อมกบัความหมกัหมม ความสกปรก
โสมมของกิเลสมนัสะสมอยูใ่นใจนั้น มนัถึงใหค้วามทุกขร้์อนกบัใจดวงนั้น ใหค้วามทุกขร้์อน  

แลว้เราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ตั้งแต่
ธรรมหยาบๆ ข้ึนมา “ศีล สมาธิ ปัญญา” แลว้ “มรรคอริยสจัจงั” น้ีธรรมอนัเอก มนัเป็นส่ิงท่ี
ประเสริฐมาก  

“ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล”  

แลว้มรรคอริยสจัจงันั้น ศาสนาไหนไปคน้เอาเถิด มนัไม่มีหรอก ศาสนาไหนลองไปคน้
ไปควา้เอาเลย มีมนักเ็พียงแต่วา่พดูกนัตามแต่ความเห็นวา่เขาเช่ือเราแลว้ เขาเช่ือพระพทุธศาสนา 
เขาถึงวา่เอามรรคน้ีไปไวใ้นศาสนาเขา เห็นไหม แลว้เอามรรคไปไวใ้นศาสนาเขา มรรคมนัจะ
เป็นไปไดอ้ยา่งไร ถา้มนัไม่กา้วเดินข้ึนมาจาก ศีล สมาธิ ปัญญา แลว้เอามรรคแต่ยอดมา แลว้มนั
จะเป็นประโยชน์อะไร  

มรรคอริยสจัจงัน้ีเป็นธรรมอนัประเสริฐ มรรคน้ีเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เดิน
ตามทางอนัเอกน้ีถึงไดพ้น้จากกิเลสไป ใจดวงนั้นรอดออกไป พน้ออกไป ปัญจวคัคียก์า้วเดินตาม
ไป แลว้ใจของเราล่ะ? ถา้ใจของเราเขา้ถึงธรรมตรงนั้น ใจของเรากร็อดพน้จากส่ิงน้ีได ้ ถา้ใจของ
เรากา้วพน้ไม่ถึงตรงนั้น ใจของเรากร็อดพน้ไม่ได ้ รอดพน้ไม่ไดม้นักต็อ้งหมุนเวยีนไปตามวฏัฏะ 
เห็นไหม ใจไม่รอดพน้ ร่างกายน้ีกเ็ป็นเคร่ืองกดถ่วง  

ถา้ใจรอดพน้ไป ร่างกายน้ีเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยั องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตั้งแต่วนั
ตรัสรู้ธรรมอีก ๔๕ ปี กอ็ยูก่บัร่างกายและดวงใจดวงเก่า ดวงใจแต่เดิมดวงใจมีพร้อมกบักิเลสนั้น 
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ตั้งแต่เกิดมาจนถึงกบัออกประพฤติปฏิบติั จนอีก ๖ ปีออกไป พน้ออกไป แลว้อีก ๔๕ ปีนั้นเป็น
ดวงใจท่ีพน้จากกิเลส ดวงใจน้ีประเสริฐแลว้ฟอกร่างกายนั้น ฟอกร่างกายนั้นดว้ย  

ร่างกายท่ีเป็นของสกปรกโสมมของเรา ถา้ตายไปแลว้มีแต่คนท้ิง มีแต่คนรังเกียจ ร่างกาย
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ปรินิพพานไปแลว้ เขาจะเอากองทพัเขา้มาเพื่อจะแยง่ชิง
ร่างกายนั้น เพื่อจะเอาไปเผาท่ีเมืองของตนเอง ร่างกายของผูป้ระเสริฐ ทั้งๆ ท่ีเป็นร่างกาย
เหมือนกนั เป็นธาตุ ๔ เหมือนกนั น่ีผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะ ถา้มนัเป็นผลคร้ังสุดทา้ยใจดวง
นั้นพน้ออกไปจากกิเลสแลว้ มนัฟอกร่างกายนั้นข้ึนมา  

มนัจะเป็นความสุข ใจดวงนั้นจะเป็นความสุข ความสุขในใจดวงนั้นเป็นปัจจุบนัธรรม 
แลว้ยงัไม่มีอดีตอนาคต เป็นปัจจุบนัไปตลอด แต่ในปัจจุบนัในหวัใจดวงนั้นฟอกร่างกายนั้นมา
เร่ือยๆ จนกวา่จะส้ินอายขุยัไป ส้ินอายขุยัไปกท้ิ็งร่างกายท่ีประเสริฐน้ีแลว้ ไม่ใช่ร่างกายสกปรก
โสมมแบบสตัวโ์ลกทัว่ไปท่ีเขารังเกียจกนั  

ส่ิงท่ีวา่ฟอกจิตน้ีสะอาดข้ึนมาแลว้จะไม่มีใครรู้ ผูป้ระพฤติปฏิบติัโดยใจรอดแลว้ไม่มีใครรู้ 
เทวดากรู้็ เทวดาหรือส่ิงท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเขารู้ เขาตอ้งมาสาธุการแน่นอน เขาจะจดัการของเขา ซากศพ
นั้นจะไม่ตอ้งห่วงเลยวา่จะไม่มีใครดูแลของเขา แต่ในเม่ือยงัมีชีวิตอยู ่ กใ็ชไ้ป แลว้ส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิง
ลึกลบัในหวัใจ  

ใจจะรอดไดต้อ้งอยูใ่นการประพฤติปฏิบติั แลว้การประพฤติปฏิบติัในผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั
แต่ละบุคคลมนักเ็ป็นการทุ่มเททั้งชีวิต เป็นการทุ่มเทอยา่งมหาศาล แลว้ความเกิดข้ึนระหวา่งการ
เดินกา้วมาของใจ มนัจะมีการต่อสู้ กิเลสน้ีมนัจะพลิกแพลงหลอกลวงใจดวงนั้น แลว้ดวงใจนั้น
กา้วเดินมาผา่นมนัเป็นส่ิงท่ีวา่เหมือนกบัวา่จะสุดวิสยั มนัเป็นการท าไดย้าก มนัถึงวา่ความจะ
เช่ือถือกนัมนัตอ้งเช่ือถือกนั  

“การกล่าวธรรม” การกล่าวธรรมแลว้ การสืบต่อธรรม ธรรมน้ีจะไม่ขดักนัเลย ธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ในพระไตรปิฎก ศีล สมาธิ ปัญญา พดูแลว้จะสืบต่อกนัจะไม่
ขดักนัเลยแมแ้ต่นอ้ย ถา้ส่ิงใดขดักนัส่ิงนั้นไม่ใช่ธรรม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกให้
เร่ืองการตดัธรรม “ถา้ธรรมน้ีเป็นเพื่อความมกัมาก เป็นเพื่อความอยากใหญ่ เป็นเพือ่ความสะสม
กิเลส นั้นตถาคตไม่ไดส้อน”  
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เป็นไปเพื่อความขดัเกลากิเลส เป็นไปเพื่อท าใหม้กันอ้ยสนัโดษ ใหส้นัโดษเพื่อไม่เป็น
ภาระรุงรังกบัใจ แลว้เป็นไปเพื่อการช าระกิเลส แน่นอน เพราะวา่ความท่ีไม่เป็นภาระรุงรังแลว้มนั
จะมีความเบาจากเป็นภาระเขา้มา แลว้มนัจะยอ้นกลบัมาเป็นในหวัใจ พิจารณาเขา้ไปเร่ือยๆ ยอ้น
เขา้ไปในหวัใจเร่ือย ช าระกิเลสในหวัใจของแต่ละบุคคลๆ เป็นชั้นตอนเขา้ไป นั้นเป็นความจริง 

ความจริงน้ีมนัเกิดข้ึนมาจากอะไร? จากเหตุ เหตุในการกา้วเดินของใจดวงนั้น ใจดวงนั้น
ถึงองอาจกลา้หาญ ใจดวงนั้นถึงรู้ถึงเหตุนั้น เหตุอนัน้ีสร้างใจดวงนั้นใหร้อด เหตุอนัน้ีใจดวงน้ีได้
สมัผสัเหตุนั้นมา เหตุน้ีส าคญักวา่ผล ถา้ไม่มีเหตุเอาผลมาจากไหน ผลนั้นเกิดเพราะเหตุมนัพอใช่
ไหม ถา้เหตุไม่พอ มรรคไม่รวมตวั ถา้เหตุน้ีไม่พอ มรรคสามคัคีเป็นภาวนามยปัญญามนัจะไม่พอ 
เหตุน้ีถึงส าคญั  

เวลาคุยกนัเขาถึงคุยกนั เวลาสืบต่อถามธรรมกนัซ่ึงยอ้นกลบัไปหาเหตุ ถา้เหตุมนัเป็นไป 
เหตุมนัเป็นจริงผลมนักเ็ป็นจริง แลว้ใจท่ีมนัทรงทั้งเหตุและผลในหวัใจนั้น  

“เหตุ” น้ีคืออริยสจั  

“ผล” น้ีคือการพน้ออกไปจากอริยสจั ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค มนัเกิดข้ึนมา  

ทุกขน้ี์ควรก าหนด พอก าหนดทุกขแ์ลว้ใชอ้ะไร? ใชม้รรค มรรคเดินไป จะไปจ ากดัอะไร 
เหตุน้ีควรก าหนด ละท่ีสมุทยั สมุทยันั้นหลุดออกไปดว้ยมรรค ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค เกิดข้ึน
พร้อมกนั ความพร้อมกนัขาดออกไป น้ีคือเหตุทั้งหมดหมุนไปทีเดียว ขาดหมด แลว้ไม่ตอ้งไป
จ ากดัวา่จะตอ้งไปรู้ทุกข ์ ตอ้งไปจ ากดัเหตุ เหตุใหเ้กิดทุกข ์ เหตุใหด้บัทุกข ์ เหตุใหเ้กิดทุกขม์นัก็
รู้อยูแ่ลว้ เหตุใหด้บัทุกขม์นักเ็กิดพรึบทีเดียว เกิดพรึบทีเดียวพร้อมกนัหมด  

ในกาย เวทนา จิต ธรรม ส่ิงใดส่ิงหน่ึง กายกไ็ด ้จิตกไ็ด ้เวทนากไ็ด ้ธรรมกไ็ด ้ไม่ใช่วา่ตอ้ง
รู้กายก่อน แลว้ตอ้งท ากายจนส้ินสงสยั แลว้ค่อยไปก าจดัเวทนา ส่วนใหญ่โลกจะคิดอยา่งนั้น การ
ประพฤติปฏิบติัถึงไม่ไดผ้ล การไม่ไดผ้ลเพราะห่วงหนา้พะวงหลงั ส่ิงท่ีเป็นการห่วงหนา้พะวง
หลงัมนัเป็นอดีตอนาคตไหม ใจของเรามนัเป็นอดีตอนาคตอยูแ่ลว้ แลว้เรากไ็ปห่วงหนา้พะวงหลงั 

วา่เราตอ้งรีบๆ ท าเร่ืองของกายใหเ้ขา้ใจ พอความเขา้ใจเร่ืองของกายจบแลว้ เราจะไป
พิจารณาเร่ืองของธรรม เร่ืองของเวทนา พอเขา้ใจเร่ืองของเวทนาแลว้เราจะไปท าความเขา้ใจเร่ือง
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ของธรรม ไปท าความเขา้ใจเร่ืองของจิต แลว้จะครบกาย เวทนา จิต ธรรม แลว้มนัจะปล่อยวาง
กิเลส  

มนัไม่ใช่อยา่งนั้น พจิารณากายกก็าย พิจารณาจิตกจิ็ต เวลามนัเขา้ใจ เขา้ใจเหมือนกบั
อริยสจัน้ีเกิดพร้อมกนั มนัจะลงกบัอริยสจัท่ีเกิดพร้อมกนัน้ีกบักาย เวทนา จิต ธรรม ส่ิงใดส่ิงหน่ึง
กบัอริยสจัน้ีเขา้รวมกนัแลว้ปล่อยวางออกมา เหมือนเคร่ืองยนตท่ี์มนัหมุนพลงังานออกไป พอ
เคร่ืองยนตม์นัหมุนออกไป มนัถ่ายพลงังานออกมาแน่นอน พลงังานท่ีออกมาจากเคร่ืองยนตน์ั้น
มนัเป็นตวัเดียวกบัเคร่ืองยนตไ์หม เคร่ืองยนตท่ี์หมุน มนัหมุนของมนัไปหน่ึงรอบ แลว้พลงังานท่ี
มนัถ่ายออกมามนัใช่เคร่ืองยนตไ์หม? ไม่ใช่ มนัถ่ายออกมาขา้งนอกใช่ไหม มนัถ่ายออกมาเป็น
พลงังานขา้งนอก  

เคร่ืองยนตคื์ออริยสจั พลงังานคือผลท่ีมนัถ่ายออกมา ผลอนันั้นมนัถึงอยูท่ี่ใจของเรา พอใจ
ของเราไดผ้ลอนันั้น ผลท่ีอยูท่ี่ใจ มนัถึงเป็นพลงังานท่ีไม่มีเคร่ืองยนต ์ เป็นพลงังานท่ีไม่มีเร่ิมตน้
ไม่มีเง่ือนไม่มีปลาย เป็นพลงังานลว้นๆ พลงังานเปล่าๆ พลงังานน้ีถึงเป็นพลงังานคงท่ี  

ถึงวา่ใจรอดแลว้ ใจน้ีถึงประเสริฐ ใจรอดแลว้...(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


