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จะเริ่ม จะเห็นวากิเลสมันเปนอยางไร กิเลสมันเปนอยางไร กิเลสมันอยูในตัวเรา 
แตเรามองไมเห็นเลย เพราะกิเลสพาเกิดพาตาย มันเปนสิ่งที่พาใหเกิด สิ่งที่มองไมเห็น 
พาใหเราเกิดมา เกิดมาพรอมกับเพราะวากิเลสพาเกิด 

แตเกิดขึ้นมาแลว มันก็เปนเรา เปนตัวเรา เปนเราทั้งหมดเลย เปนความคิด เปน 
ของเราหมด ถาเราจะทําอะไรมันก็มีมันเปนคนคิดออกมา มีมันเปนคนเขามาพยายามจะ 
ยึด เบี่ยงเบนไง ใหเปนความผิดไปทั้งหมด 

ถาเรื่องของกิเลส เปนความผิดไปทั้งหมด ถาเรื่องของกิเลสนะ แตใหกิเลสพา 
ในทางที่ถูกละ ความคิด ความอยากนี้เปนกิเลสไหม? ความอยากจะประพฤติปฏิบัติ 
ความอยากจะฟงธรรม ความอยากอันนี้เปนกิเลสไหม? 

ความอยากนี้เปนกุศลไง ถึงจะเปนกิเลส แตมันเปนกุศล กุศลกับอกุศล อกุศลคือ 
ทําความช่ัว ถาความช่ัวของกิเลสมันทําไดเต็มที ถากิเลสที่เปนกุศล มันยังเปนกุศล คือวา 
เวลาขามพนกิเลส มันถึงขามพนทั้งความดีและความช่ัวออกไปทั้งหมด ขามพนทั้งดีและ 
ช่ัวเลย ดีก็เปนสวนที่ติด แตสวนที่ติดตองอาศัยเห็นไหม 

เราจะเดินทาง เราตองมีทางออกไป เราตองมีถนนหนทาง รถเราถึงวิ่งไปได 
มรรคอริยสัจจังก็มีอยูแลว ถาคนสนใจมันก็จะมีทางอยู เปนกุศลไง กุศลนี้เหมือนกับแพ 
เอาเราขามแมน้ํา เรือแพเอาเราขามแมน้ําแลว เรือแพตองอยูที่นั่น แตขณะที่เราจําเปนจะ 
ขามแมน้ํา ตองมีความจําเปนมาก ถึงเปนกิเลส ก็เปนกิเลสแตมันเปนฝายดี 

แตกิเลสฝายดี ถามีอยู จะทําใหเรามีความรมเย็นในหัวใจ ถามันไมมีเลย มีแต 
ความรอน ความคิดสงสัยคิดรอยแปด แลวคิดอยากดิบอยากดีวา “โลกนี้เจริญ โลกนี้
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เจริญ” องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอก “โลกนี้ไมเจริญ โลกนี้ลอมไปดวยไฟ แลว 
สัตวโลกหาอะไรเปนที่พึ่ง?” เราจะหาอะไรเปนที่พึ่งของเรา? เพราะเราไมมีที่พึ่ง เราหวัง 
พึ่งอะไร พึ่งไมไดทั้งหมดเลย 

ความหวังพึ่ง ความหวังเปนอะไร? เปนตัณหา ความตัณหาทะยานอยาก หามา 
เพื่อจะหวังพึ่ง ก็ไมไดพึ่ง สิ่งนั้นก็พึ่งไมได ความคิดก็พึ่งความคิดไมไดแลว แลวไป 
แสวงหาสิ่งที่มันตองการ ก็ยิ่งพึ่งไมไดใหญเลย 

ความเปนของปลอมไง ปลอมมาจากขางใน ขางนอกมันก็ปลอม ขางในมัน 
ปลอมแลว มันก็วาสิ่งนั้นเปนประโยชน สิ่งนั้นจะพึ่งได เราจะมีหลักประกันของชีวิต ถา 
เราหาสิ่งใดมาเปนเครื่องอยูอาศัย มาเปนทรัพยสมบัติของเรา นี่หาหลักประกันชีวิต เวลา 
ไปหามาแลว มันไมเปนหลักประกันชีวิตหรอก มันเปนการกดถวงชีวิต ใหชีวิตนี้ตองไป 
รักษา ไปปกปองสิ่งนั้น หามาแลวก็ตองรักษา 

การหามาก็เหนื่อยยาก หามาเสร็จแลวก็คิดวาจะเปนความสุข ก็ตองไปรักษามัน 
เพื่อจะเก็บไวใหสมกับความอยากนั้นไง เห็นไหม ขางในเปนของปลอม หาขางนอกมา 
ขางนอกก็เปนของปลอม แลวของจริงก็หาไมเจอ 

“ความโลภ ความโกรธ ความหลง” ความโลภ โลภอยากได อยากไดขึ้นมา 
พยายามแสวงหา แสวงหามาติดขัด พอติดขัดขึ้นมา ความโกรธ ความผูกโกรธเกิดขึ้น 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง อยูในหัวใจทั้งหมด แลวมันคิดออกไปมันเปนเรา 
ขณะที่เราคิด เราไมรูวาเราคิดหรอก เราคิด เราแสวงหาออกไป ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง เอาแตไฟมาเผาหัวใจของตัว แลวก็เรารอนอยูกลางหัวใจนะ แลวเราก็แสวงหา 
ธรรมๆ 

แสวงหาธรรม ก็แสวงหาไมเจอ เพราะแสวงหา มันก็แสวงหาในความคิดเดิม ใน 
ความคิดของเรา ความโลภ ความโรธ ความหลง อยูในความคิดของเรา มันมีอยูกับตัวเรา 
ตลอดเวลา แลวมันคิดออกไป มันบิดเบือนไง มันเบี่ยงเบนความเห็นตามความเปนจริง 

ในศาสนาสอนหลักศาสนาถูกตองทั้งหมดเลย แตเราไมเห็นตามเปนจริงของ 
ศาสนานั้น เราเบี่ยงเบนความคิดของกิเลสเห็นไหม ที่วากิเลสมันเปนไฟ เปนไฟตรงนี้
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เปนไฟเพราะมองไมเห็นมัน แลวมันคิดมาพรอมกับความคิดของเรา แลวคิดวา ควรจะ 
เปนอยางนั้น นาจะเปนอยางนั้น แลวทําอยางนั้นจะไดผลประโยชนเปนอยางนั้น เห็น 
ไหม นี่มันลอกอน 

พอมันลอขึ้นมา ทําไป ทําตามนั้น พอมันลอขึ้นมา มันก็วาผลจะเปนอยางที่มัน 
พอใจ มันก็จินตนาการออกไป นี่มันปลอมแตขางใน แลวกระทําออกไป ความคิดนั้น 
พยายามกระทําออกไป อยางที่กิเลสมันเบี่ยงเบนใหเห็นอยางนั้น แลวก็ทําไป ทําอยางนั้น 
พอทําไมสมปรารถนาความโกรธ ความโลภ ความโกรธ ความหลง มันคลุกเคลา มัน 
หมุนเวียนไป ไปจนหัวใจเราก็เอาแตไฟมาเผาลนใจตัวเอง นี่ธรรมะสอนอยางนั้น 

สอนไมไดสอนที่อื่นเลย เรามองกันโลกเจริญๆ โลกเขาใชกิเลสกัน ไมใหมัน 
เจริญขึ้นเลย เราก็ตามโลกไป เกิดมาในโลก ตองอยูกับโลกเขา ปจจัยเครื่องอยูอาศัย เรา 
อาศัยเขา เราอาศัยปจจัยเครื่องอยูอาศัย ถามันสะดวกสบาย สิ่งที่มาดํารงชีวิตเปนปจจัย ๔ 
มันจะใหเรามีความเปนอยูดีขึ้น อันนั้นเราก็ใชไปดวยความที่วาภาระหนาที่ รูสิ่งนี้มัน 
เปนเครื่องดํารงชีวิตเพื่อดํารงชีวิต เพื่อความสะดวกสบายของเรา 

ความสะดวกสบายนั้นเปนสวนหนึ่ง แตเราไมติดมันเห็นไหม นี่ผูมีธรรมใน 
หัวใจ มีความคิดในหัวใจ สิ่งนั้นมันเปนประโยชน มันเปนประโยชนขณะที่เราใชมัน แต 
การบํารุงรักษามันก็เอาพลังงานของเราไปขนาดไหน แสวงหามาบํารุงรักษามัน นี่มัน 
เปนโทษทั้งหมด การบํารุงรักษาเปนโทษ มันก็เปนโทษถาเราติด ถามันไมเปนโทษ มัน 
เปนประโยชน ก็ประโยชนเล็กนอย 

การครองเรือนในโลกนี้ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกเลย “เปรียบ 
เหมือนวิดน้ําทั้งทะเลเพื่อเอาปลาตัวเดียว” ชีวิตนี้แสนทุกข ไมตองบอกหรอก เราหัน 
หนาเขาหากัน ชีวิตนี้แสนทุกข 

เวนไวแตกิเลสขาขึ้น พวกวัยรุน พวกคนหนุมคนสาว ขณะที่ชีวิตกําลังรุงเรือง 
กําลังจะไปขางหนา มองแลวก็จินตนาการวาชีวิตนี้จะมีความสุขมากเลย จะวาชีวิตนี้ หวัง 
วาจะประสบความสําเร็จอยางนั้นๆ คิดไปกัน แลวก็ใชชีวิตไป จนถึงคอนชีวิต ถึงบั้น 
ปลายของชีวิต นี่กิเลสขาลง
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ถาคนมีธรรมในหัวใจ มันยังคิดวา เราควรจะหาที่พึ่ง ถาคนไมมีธรรมในหัวใจ 
ไมคิดถึง ศาสนามีเหมือนไมมี มีอยูเหมือนมันไมมี เพราะไมสนใน มันจะไมเขามาหาสิ่ง 
นี้เลย แลวก็เรารอนอยูกับใจดวงนั้น แลวก็เกิดตาย เกิดตายไป 

อํานาจวาสนาของใจแตละดวงไมเหมือนกัน เพราะการเกิดและการตาย การ 
สะสมของใจมาไมเหมือนกัน นี่คนถามันสะสมไป เรายังทําของเราบาง เราสะสมใจของ 
เราไป เราไปเกิด เราก็ไปเกิดในที่มีบุญพาเกิด ที่มีที่พึ่งอาศัยพอสมควร แตถาคนที่มัน 
กิเลสขาลงก็ไมสนใจเลยเห็นไหม แลวมันจะเกิดเปนอะไร ในเมื่อชีวิตนี้ ปจจุบันนี้เรา 
รอน ไปดวยความเรารอน 

ความเรารอนในหัวใจนั้นมันหนักเห็นไหม จิตนั้นเหมือนกอนหิน มันตกไปในที่ 
หนักอยูแลว จะเกิดเปนอะไรไปอีกละ เพราะจิตมันเรารอนไปตลอด นี่กิเลสขาลง ถา 
กิเลสขาขึ้นมันก็มองไป นี่มันมีภัยไปตลอดเลย แตเราไมเห็นวาอันนี้เปนภัย เมื่อไมเห็น 
เปนภัย เราก็ตองอยูกับสิ่งนั้นไป มันเหมือนอยูแบบภาวะจํายอม เราตองยอมไปกับสิง่นัน้ 
เพราะเราไมมีเครื่องมือ 

แลวเราเกิดมาเห็นไหม เกิดมาพบพุทธศาสนา พระพุทธเจาสอน เรื่องการตัดดับ 
ทุกข การตัดกิเลสออกจากหัวใจ แลวตัดกิเลสออกจากหัวใจ ไปตัดที่ไหนละ? มันไปตัด 
อยูในรางกายของเรา ถาเรามีความเช่ือ เราจะเช่ือหลักการของศาสนา เราเช่ือองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา 

ความเช่ือนั้นทําใหเรามีแกใจ หันกลับเขามา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ดับ 
ลงเห็นไหม ถาเราทําความสงบของใจเขามา สิ่งนั้นมันแคระงับตัวลง สิ่งที่ระงับตัวลง 
มันจะทําใหเรามีแกใจ มันมีหลักยึดของหัวใจ หัวใจมีเครื่องอยูเครื่องอาศัย แตตอนมีมัน 
ไมมีเครื่องอยูเครื่องอาศัย แลวมันก็จับอะไรไมได 

ผูเริ่มตนใหมจะเปนอยางนั้นทั้งหมด คนประพฤติปฏิบัติใหมจะเปนอยางนั้น 
หมดเลย เพราะวาเหมือนกับเราจะแบกภูเขาทั้งลูกดวยกําลังของเราคนเดียว อันนี้ก็ 
เหมือนกัน กิเลสมันปกคลุมหัวของหัวใจไวทั้งหมดไง มันครอบคลุมความคิดไวทั้งหมด 
เลย จะขยับไป ขยับไมออกเลย หนักแนนมาก ความคิดของเรามันอยูในอํานาจของกิเลส
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พออํานาจของกิเลส มันกระดิกพลิกแพลงขนาดไหน กิเลสออกหนากอนแลว 
ออกหนาวาตองเปนอยางนั้น ควรทําอยางนั้น แลวพอจะหันมาเช่ือธรรม ธรรมมาจาก 
ไหน? ธรรมมาจากธรรมวินัยที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกไว “อานนทถาเรา 
ปรินิพพานไปแลว ธรรมและวินัยจะเปนศาสดา” ปจจุบันนี้พระไตรปฎกเปนศาสดา 
ธรรมในพระไตรปฎก ธรรมในหนังสือหนังหาที่เราศึกษากันมา มันก็ยอนกลับมา 

นี่ธรรมที่ยอนกลับมา มาจากที่ไหน? เราศึกษามา “สุตมยปญญา” เราศึกษามาจาก 
ขางนอก เราศึกษาเขามา กิเลสมันก็พลิกแพลง มันก็บิดเบือนวาไมใชเปนอยางนั้น จะเอา 
ไมเช่ือเอานะ มันจะเปนไปไดอยางไร? คนเราจะเปนไปไดอยางนั้นหรือ? ศาสนามี 
เริ่มตนเปดหัวใจนะ กิเลสมันก็พยายามจะปฏิเสธแลว มันจะไมใหศึกษาเลย 

พอศึกษาขึ้นมาแลวก็ยังวางแนวทาง มันจะทําไดอยางนั้นหรือ? แลวถาทํามันก็ยัง 
คิดมันพยายามผลักไสใหความคิดนั้นผิดไป การกระทํานั้นผิดจากหลักความเปนจริง มัน 
จะลงตามความเปนจริงไมได ธรรมะละเอียดออน ลึกซึ้งมาก... ลึกซึ้งไปในหัวใจ เวลา 
ทุกขขึ้นมาเราไมเคยเห็นหรอก ทุกขดับไปแลวเราถึงสะใจนะ เราถึงเสียใจ เราถึงเจ็บปวด 
หัวใจวามีเราความทุกขมาก วิบากมันใชจนหมดไปแลว เรายังไมเห็นเลย เราเห็นแตวา 
มันขี้ทิ้งไวในหัวใจไง 

รอยขี้ของมันคือความทุกขในหัวใจของเรา เราทุกขมาก ทุกขมาก... แลวเราจะทํา 
ความสงบขึ้นมา เราจะจับตัวหัวใจ ใหใจมันสงบขึ้นมา คําบริกรรมคําเดียวก็พูดไมไดนะ 
พุทโธคําเดียวนี้ยังคิดไมออกเลย ถาคิดขึ้นมาแลว มันจะมีประโยชนหรือ? มันมอง 
เหมือนกับของไรคานะ ใกลเกลือกินดางไง 

ของที่มีคุณคามาก มองวาของไรคา ถาเราจินตนาการคิดแตเรื่องของกิเลสออกไป 
มันจะคิดไดโอโห... เรานี้มีปญญามาก เราคิดไดวาเรานี้เปนผูที่มีปญญา เราจะคิดออกไป 
ความคิดเราจะไปทางไหนก็ได มันไปไดสุดขอบฟานั่นนะ วาอันนั้นจะเปนธรรม มันจะ 
เปนธรรม ธรรมกิเลสพาคิด กิเลสพาทํา กิเลสพาออกไป มันจะเปนธรรมมาจากไหน? 
มันก็เอาฟนเอาไฟมาใหเทานั้น 

แลวเราจะสงบมัน เราจะพยายามทําความสงบของมัน ใชปญญาคิดออกไป ถามี 
ปญญานะ ความคิดที่ความโลภ ความโกรธ ความหลง ของเราที่เราคิดออกไป ความ



กิเลสเปนภัย ๖ 

ระงับความโกรธ ความโลภ ความหลง คือวาเราระงับออกมา ระงับใหจิตมันสงบเขามา 
ดวยใชปญญาอบรมสมาธิที่เขาคิดออกไป พยายามดูความคิดของใจ ใจเกาะเกี่ยวสิ่งใด 
เห็นวาเปนโทษ สิ่งนั้นเปนโทษ อะไรก็เปนโทษทั้งหมด ความคิดนี้ก็เปนโทษ นี่มันจะ 
ปลอยวางเขามา... ปลอยวางเขามา... 

ความปลอยวางเขาอยางนี้  มันระงับเฉยๆ มันระงับจากที่มันเคยคิดไปโดย 
ธรรมชาติของมัน มันมีธรรมเขาไปเกาะเกี่ยวตามความคิดไปตลอดเวลา ความคิดนั้นจะ 
ระงับได ในเมื่อความคิดระงับได มันไมมีเหยื่อ มันไมมีสิ่งใดที่วามันจะกิน ไมมีเช้ือฟน 
ใสเขาไปในกองไฟ กองไฟนั้นตองดับลง ถาเราใชปญญาไตรตรองออกไป ใครครวญกับ 
ความคิดนั้นไป มีสติสัมปชัญญะเขาไป เทากับเราก็เอาเหยื่อออก เอาฟนออกจากกองไฟ 
นั้น กองไฟนั้นตองระงับลง 

สิ่งที่ระงับลง ความโลภ ความโกรธ ความหลง ระงับลงเฉยๆ ความระงับลงมันก็ 
มีหลักของใจแลว มันเริ่มปลอยวาง มีความเบา มีความคิดปลอดโปรงอยูช่ัวครั้ง นี่สมาธิ 
ออนๆ เกิดขึ้น ความปลอดโปรงของใจ ใจจะสบายมาก มีความสบายใจ มีความสุขใจ 
พอสมควร ทําอยางนี้บอยๆ เขา 

ถาทําบอยๆ เขา ความสงบมากเขา... มากเขา... จิตจะตั้งมั่น กําหนดพุทโธ... พุท 
โธ... ก็เหมือนกัน ใชคําบริกรรม แตกําหนดพุทโธนี้เหมือนกับขมเขาโคกินหญาเลย 
ความคิดของใจโดยปกติ ความฟุงซานของใจมันเปนอาหาร มันเปนเนื้อเดียวกัน อาหาร 
กับใจมันเปนสิ่งที่... ใจนี้หิวโหย ขันธกับจิตไมใชอันเดียวกัน แลวขันธมันเกิดดับ เกิดดับ 
จิตนี้มันรูตัวอยูตลอดเวลา นี่มันมีอาหารใหกินตลอดเวลา 

พอมันกินตลอดเวลา มันเปลี่ยนเห็นไหม ขมเขาโคกินหญา เปลี่ยนจากอาหารที่ 
มันกินอยู มันอยูคาปากมัน อารมณความคิดฟุงซานมันอยูที่คาปากของใจนั่น เราขมให 
มันมากินหญา ขมใหมากินพุทโธ เอาอาหารใหม พุทโธ... พุทโธ... มันถึงสืบตอเนื่องได 
ยาก อาหารนี้เปนอาหารของธรรม 

“ธรรมรส” รสของธรรมชนะรสทั้งปวง รสของธรรมนี่ แตกิเลสไมเห็นอยางนั้น 
เห็นวารสของกิเลส รสของอารมณที่ความคิดฟุงซานนั้นเปนอาหารของใจ รสอยางนี้ 
ตางหากเปนความพอใจของเขา มันกินดื่มอยูอยางนั้น แลวมันจะเอาความสงบมาจาก
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ไหน นี่ขมเขาโคกินหญา กําหนดพุทโธคําหนึ่งก็หาย แลวก็พุทโธใหมๆ พุทโธอยูเรื่อยๆ 
จนกวาจะตั้งมั่นได จิตนี้ตั้งมั่น 

พอจิตนี้ตั้งมั่น มันก็ปลอยจากรูป รส กลิ่น เสียงตางๆ เขามา นั่นละความโลภ 
ความโกรธ ความหลงระงับลง พอระงับลงขึ้นมา มันถึงวาความระงับเฉยๆ มันก็เวิ้งวาง 
ความเวิ้งวางอันนี้มันก็วาบางทีวาเปนผลนะ บางคนวาสิ่งนี้เปนผล นี่กิเลสเปนภัย เปนภัย 
อยางนั้น 

การประพฤติปฏิบัติไป มันจะเปนภัยกับตัวเองไปตลอดเลย เพราะวามันพยายาม 
ขับไสใหสิ่งที่เราตองการจะใหเขาเปา สิ่งที่วาเขาไปชําระกิเลสเขาเปา คือเขาไปทําลายตัว 
ของกิเลสที่ในหัวใจนั้น มันตองมีความขับไส แกนของกิเลสนี้ แนนหนามั่นคงในหัวใจ 
นี้แนนอน เพราะชีวิตนี้การเกิดและการตาย องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอก ไมมี 
เงื่อนตน และไมมีเงื่อนปลาย มันฝงมาจนเหมือนกับเปนเนื้อเดียวกัน จะเปนเนื้อเดียวกัน 
เห็นไหม 

เหมือนเช้ือโรคอยูในรางกาย ถามีเช้ือโรคอยู ถาโรคนั้นรุนแรง เราจะเจ็บไขได 
ปวยมาก ถึงกับเสียชีวิตได ถาเชื้อโรคนั้นรุนแรง ถาเช้ือโรคนั้นออน มันก็อยูในหัวใจ ใน 
รางกายเราเหมือนกัน เราไมตองบํารุงรักษามันก็หายไดเหมือนกัน เช้ือโรคบางอยางใน 
รางกายของเรา มันเปนประโยชนขึ้นมา เหมือนพวกวัคซีนฉีดเขาไปในรางกาย มันจะเขา 
ไปปองกันโรคอยางหนึ่ง 

อันนี้ก็เหมือนกัน ในหัวใจ ภูมิตานทานเปนเช้ืออยางหนึ่ง มันก็มีประโยชนของ 
มันในหัวใจของเรา กิเลสก็มีกุศล-อกุศลอยูในหัวใจ มันเกิดมา มันถึงวาเกิดลุมๆ ดอนๆ 
ไง เกิดในที่สูงก็ได ดวงใจทุกดวงใจ แมแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เคยไปหมด 
ใน ๓ โลกธาตุนี้ จิตทุกดวงเคยเกิด เคยตายใน ๓ โลกธาตุ เทวดาก็เคยเปน พรหมก็เคย 
เปน นรกอเวจีก็เคยตกมา เพราะไมมีจิตดวงไหนเลยที่ไมเคยทําความดีและความช่ัว 

ความดีและความช่ัวคละเคลากันไปในจิตแตละดวง คละเคลากันไปทุกดวงใจ 
ตองมีสิ่งนั้นในดวงใจโดยธรรมชาติของมัน แลวเวลามันดับขันธไป หมดภพชาติหนึ่ง 
มันตองไปตอภพชาติหนึ่ง ตอไปเรื่อยๆ อยางนั้น เวียนตายเวียนเกิด เพราะโลกนี้เปนโลก 
ของอนิจจัง
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สรรพสิ่งใดๆ เกิดขึ้น ตั้งอยู แลวดับไปโดยธรรมชาติของมัน ทั้งอารมณความคิด 
ของเราก็เปนอนิจจัง การเกิดและการตายในภพชาติหนึ่งๆ ก็เปนอนิจจัง มันเปนสมมุติ 
สัจจะ สัจจะนี่มันมีมีชีวิตเกิดขึ้นมาแลว ตองดํารงชีวิตหนึ่ง แลวตองตายไปเปนธรรมดา 
เลย 

สมมุติสัจจะนี้มันเปนความจริงช่ัวครั้งช่ัวคราว แลวจิตดวงที่มันไมเปนสมมุติ 
สัจจะ มันมีอยูอันหนึ่ง อยูในรางกายของเรา จิตดวงนั้นไมเคยเกิด ไมเคยตาย แตตอง 
เสวยภพตางๆ ถามันเกิดเปนมนุษยนี่ มีรางกายและจิตใจ วาเปนเรา มันจับตองได 

แลวเวลาเกิดเปนนามธรรมลวนๆ เกิดเปนเทวดา เกิดเปนพรหม มันก็เปน 
นามธรรม ไมมีรางกาย แตมันก็มีขันธ มันมีขันธเพราะมันไมใชจิตดวงเดียว จิตที่มีขันธ 
สถานะของภพชาติ ขันธ ๔ ขันธ ๑ พรหมมีขันธ ๑ ขันธ ๔ 

ขันธ ๕ นี่เปนสัตวนรก เปนมนุษยอยางเรานี่ขันธ ๕ มีขันธ ๕ มีธาตุ มีขันธ จิตนี้ 
วนไป เวียนมาอยูอยางนั้นตลอดเวลา จริตนิสัยของคนถึงไมเหมือนกัน กิเลสในหัวใจคน 
ถึงไมเหมือนกันไง พอกิเลสไมเหมือนกัน กิเลสบางคนมันหนักไปทางไหน พอมนัถกูสิง่ 
ใดที่ไปถูกใจของกิเลส กิเลสจะพาวิ่งเตนเผนกระโดดไปทางนั้นเลย มันเปนไปไดงาย 

การประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกัน วาจะไปชําระกิเลส แลวมันไปชําระกิเลส 
ตรงไหน ในเมื่อจิตมันเปนความสงบของตัวเอง กิเลสมันก็หลอกแลววาสิ่งนั้นเปนผล นี่ 
หญาปากคอกเลยนะ ระงับความโลภ ความโกรธ ความหลง ระงับ! ก็คําวาระงับความ 
โลภ ความโกรธ ความหลงมันไมไดดับ ไมไดชําระ ไมไดขาดออกไปจากใจเลย แคความ 
สงบของใจ

แตความเวิ้งวาง ความแปลกประหลาดของใจนะ มันจะเวิ้งวางมาก ถามีความสุข 
เขาไป ละเอียดเขาไปเรื่อยๆ สิ่งนี้มันเปนความสุขแนนอน เปนความสุข แตองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาไปศึกษากับอาฬารดาบสก็เหมือนกัน นี่สมาบัติ ๘ 

ฌานสมาบัติ ความสงบของใจ มันมีมาโดยดั้งเดิม ของเขามีมาเปนพื้นเปนฐานใน 
หัวใจของสมัยพุทธกาล มีสิ่งนี้ในหัวใจ เพียงแตรอคนช้ีทางออกเทานั้น แตในสมัยเรา 
ประพฤติปฏิบัติ แลวภัยของกิเลสที่กิเลสเปนภัยในหัวใจ มันก็บอกวาสิ่งนี้เปนผล แลว
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มันจินตนาการ ถาเปนผลแลวมันจินตนาการ เวิ้งวางวาสิ่งนั้นเปนผลออกมา เห็นไหม จะ 
เวิ้งวางขนาดไหนนะ 

โมฆราช พราหมณ ๑๖ ไปถามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา “จิตนี่มองไป 
ในโลกนี้วางหมด ความวางนี้วางหมดเลย” 

“โมฆราช ถาโลกนี้เปนความวาง เธอตองถอนอัตตานุทิฏฐิ ถอนอัตตาในความ 
วางนั้นออกไป” 

ถอนอัตตานั้น โมฆราชนั้นถึงสําเร็จเปนผลไป ความวางนั้นไมใช! ความเวิ้งวาง 
ของใจที่มันวาง ปลอยวางมานี้มันเปนความวางอะไร? เปนความวางของสมถธรรม ของ 
สมาธิ ของความปลอยวางของใจ แลวมันจินตนาการได กิเลสเปนภัย มันจะสวมรอยไง 
สวมรอยวาสิ่งนั้นเวิ้งวาง เปนความสุข มันช่ัวคราว มันเสื่อมสภาพโดยธรรมดาของมัน 

ถาเราไมยกขึ้นวิปสสนานะ มันจะเสื่อมโดยธรรมชาติเลย เพราะ “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมี 
การเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นตองแปรสภาพเปนธรรมดา” อันนี้มันแปรสภาพโดย 
เนื้อหาสาระของเนื้อของใจ เนื้อของธรรมอันนั้น 

แตเราไมเห็นตามความเปนจริง วาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นเปนธรรมดา เราไม 
เห็น เพราะเราไมเห็นกิเลสไง ตรงนี้ยังไมเห็นกิเลสเลย ยกขึ้นวิปสสนามันถึงจะเหน็กเิลส 
นี่ถาเห็นกิเลส จับกิเลสได ถาจับกิเลสได “กาย เวทนา จิต ธรรม” นี่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง จับสิ่ง 
นั้นแลววิปสสนาไป มันจะเปนผล ถาเปนผลมันตองมีขณะของจิต 

ขณะจิตที่พลิกนะ พลิกจากที่วาเปนปุถุชนเปนพระอริยบุคคลขึ้นมา ขณะของจิต 
นี้สําคัญมากเลย ถาจิตมันพลิกออกไป จิตพลิกขนาดจากปุถุชนเปนพระอริยบุคคล 
สังโยชนมันขาดออกไปจากใจ สังโยชนขาดออกไปขณะจิตที่พลิกออกไป พอจิตนี้พลิก 
ขึ้นไป สังโยชนขาดไปพรอมกัน พรอมกันขณะที่เปนไป 

ขณะเล็กหรือขณะใหญ ไมเหมือนกัน คนอยูที่อํานาจวาสนาการสะสมมา ถาขณะ 
ใหญ ขณะพลิกทีเดียวมันจะฟาดินถลมทลาย เลื่อนลั่นไปในหัวใจ มันจะสั่นไหวไปใน 
หัวใจ แตละหัวใจนั้นจะสั่นสะเทือนไปหมดเลย แลวปลอยกิเลสออกไป อันนั้นขณะ 
ใหญ
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ขณะเล็กมันปลอยวางไปเฉยๆ แตสังโยชนมันขาดออกไปจากใจ นี่ขณะของจิตที่ 
มันจะพลิกสภาพ มันตองเปนไป มันถึงวาเปนสิ่งที่วาเปนจริงตามนั้นไง แตมันไมมีขณะ 
เห็นไหม ถายังไมมีขณะจิตที่พลิก พลิกแลวไมใชพลิกธรรมดา โมฆราชนี้ พอองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาบอกวาใหถอนอัตตานุทิฏฐิ ถอนทีเดียวหมดสิ้นกิเลสไปเลยทีเดียว 
เพราะอะไร? เพราะวาขิปปาภิญญา 

ขิปปาภิญญาหมายถึงผูปฏิบัติเร็ว รูเร็ว ทีเดียวจบไป แตปจจุบันนี้เปนเนยยะสัตว 
สิ่งที่เปนเนยยะสัตว “มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑” ใหเรากาวเดินเขาไป เปนช้ันเปนตอน 
เขาไป จิตนี้จะกาวเดินขึ้นไปเปนช้ันเปนตอนเขาไป กาวเดินขึ้นไปตามแตวามันพัฒนา 
จิตขึ้นไป เปนถึงบุคคลขั้นไหนๆ นี่เหมือนกัน ขณะมันตองมี 

แลวถาขณะมี กิเลสเปนภัย ขณะนี้ ขณะจิตนี้ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา... 
ธรรมและวินัยอยูในพระไตรปฎก ธรรมและวินัยบอกวาขณะนี้สําคัญ ขณะที่จิตจะพลกินี้ 
แลวพอรูจักวา “ขณะ” มันก็สราง 

เวลาจิตนี้สงบ ก็วาสิ่งนี้เปนผล ภัยในการประพฤติปฏิบัติ ภัยนี้ยังใหเราผิดพลาด 
ผิดพลาดแลวใหผลกับจิตดวงนั้นนะ จิตดวงนั้นจะทําใหผิดพลาด ใหเนิ่นชาไปถาจิตดวง 
นั้นไมเสียหาย จะทําใหเนิ่นชา มันไมไดประโยชน ไมไดผลตามที่เราตั้งใจไว มันจะเปน 
ความผิดพลาดใหเราเสียเวลาไป แตถาทําใหเสียจนจิตนั้นเสียไป ก็เปนได 

พอรูวาขณะนี้ก็เหมือนกัน พอเห็นวาขณะของจิตนั้นจะเปนไป ก็พยายามจะพลิก 
แพลง วาสิ่งนั้นเปนอาการ สิ่งนี้เปนผลขึ้นมา สรางจินตนาการขึ้นมา ใหเปนขณะโดย 
สําเร็จรูป ขณะของจิตที่เปนไปใหมันสําเร็จรูปวา มันควรจะเปนอยางนั้น ควรเปนอยาง 
นั้น เปนขณะจิต อันนั้นมันเปนขณะที่วาไรเดียงสา เปนขณะจิตของจิตที่ออนๆ ที่ไร 
เดียงสาภาวะมากเลย 

เราสรางจินตนาการขึ้นมาเพราะอะไร? เพราะมันสรางขึ้นมาอยางไร มันรูอยูใน 
ตัวมันเอง กิเลสไรเดียงสา ความคิดออนๆ ของกิเลสที่มันลอกลวงออกไป หลอกลวงวา 
จิตนี้เปนขณะที่พลิก มันสรางจินตนาการมาใหเปนแบบนั้น พอเปนแบบนั้นขึ้นไป มันก็ 
จะสะสมใหกิเลสยิ่งแกกลาขึ้น เอาตัวออน เอาเหยื่อลอ ลอใหกิเลสมันเขมแข็งขึ้นมา ลอ
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ใหเปนไป วาเปนขณะของจิต มันไมเปนขณะของจิตเพราะอะไร? เพราะมันไมมี 
สังโยชนขาดออกไป 

สังโยชนไมขาดออกไปจากใจ จะไมรูตามความเปนจริงเลย ถาไมขาดออกไปจาก 
ใจ จะเอาอะไรมาเปนขณะ ในธรรมบอกวา “ขณะกิเลสขาดออกไปจากใจ ดั่งแขนขาด” 

ความขาดออกไปดั่งแขนขาด ดั่งแขนขาดหมายถึงขณะของจิต ขณะของจิตที่มัน 
มีมา ถาจิตนี้ไมมี ความโลภ ความโกรธ ความหลงระงับลงเทานั้น สิ่งที่ระงับลงมันออน 
ตัวลงไป ก็ออนตัวลงไป แตมันไมสามารถจะชําระหนี้ มันอยูที่อํานาจวาสนา 

อํานาจวาสนาของคน เราจะยกขึ้นมาเปรียบเทียบกันไมได ถาทําแลวมันไมไดผล 
เราก็ตองทําของเราตรงนี้ มันจะเปนผล จะเปนทางสิ่งอื่นไมได ถาทางอื่นมี องคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาสอนแลว ทางที่มันจะสะดวกสบายออกไปกวานี้ มันไมมี จะเปน 
ทางนี้ทางเดียว นี่มรรคอริยสัจจัง 

ทางมรรคะ ทางชําระกิเลสนี้ตองเปนแบบนี้เทานั้น ความสงบของใจขึ้นมาแลว 
ตองยกขึ้นเปนงานชอบ ถางานชอบ เปนความชอบของใจ ความชอบของกิเลสมันเปน 
ความชอบอยางหนึ่ง ความชอบของกิเลสมันพยายามผลักไสใหงานนี้ผิดพลาดออกไป 
แลวมันก็จะทํางานแตความสะดวก สะสมแตกิเลสขึ้นมาในหัวใจนั้น 

ความดําริชอบก็เหมือนกัน งานชอบ ความดําริชอบ ความดําริก็คือปญญา ปญญา 
ดําริชอบเรามีออกไปอยางไร มันดําริประสาของกิเลสที่มันครอบคลุมของในวัฏฏะนี้ 
กิเลสเหมือนขันธ กิเลสนี้เอาความคิดของเรามาใช ในเมื่อเราคิดอยางไร กิเลสคิดตามไป 
แลวกิเลสก็ออกหนาไปตลอดเวลา นี่ความคิดของขันธ 

ความคิดของขันธเปนความคิดของการจํา การจําคือสัญญา สัญญาจํามา สังขาร 
ปรุงแตง ความคิดมันปรุงแตง ความคิดในวงของกิเลส มันความคิดในขันธ ความคิดใน 
ขันธมันจะเปนมรรคไปที่ไหน มันไมเจริญเติบโตขึ้นไปได 

แตปญญาในหัวใจสิ ปญญาที่เกิดขึ้นมาจากใจ นั่นละมรรคอริยสัจจังเกิดจากตรง 
นั้น มันไมใชความคิดที่วาเราสําเร็จรูปมา ถือวาเปนขณะที่สําเร็จรูป ที่ตั้งขึ้นมาได 
ความคิดสําเร็จรูปอยางนี้ กิเลสมันหัวเราะเยาะ มันเปนอดีต อนาคต มันไมเปนปจจุบัน
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หรอก มันเปนอดีต อนาคต ความรูเทาทันกัน คนที่จะหลอกลวงกัน ความรูไมทันกัน 
แมแตขณะกาวหนึ่ง ไอคนเดินตามหลังมาก็หมดตัวตลอดไป หมดตัวตลอดเวลานะ คน 
เดินตามคนขางหนาไมทัน เขาจะทําอะไรกอน การพนันขันตอทุกอยาง เขาจะไดกําไรไป 
ตลอดเวลา 

อันนี้ก็เหมือนกัน ในเมื่อไมเปนปจจุบัน ไมเปนหนึ่งเดียว ไมพรอมกัน แลวมัน 
จะเอาอะไรมาเปนความจริง มันเปนอดีต อนาคต มันจะโดนหลอกไปตลอดเวลา ใจดวง 
นี้จะโดนหลอกไป แลวก็ทําใหจิตนี้เวิ้งวาง จิตนี้เสียไป มันจะเวิ้งวาง มันจะมีความผิด 
พลาดของใจดวงนั้น มันถึงสําคัญ ครูบาอาจารยสอนตรงนี้ไง ที่วาพระกรรมฐานติดครู 
ติดอาจารย ติดตรงนี้ 

ติดตรงที่วา อํานาจวาสนาของเราไมถึง ถาเราทรงอินทรียของเราไว ฟงสิ! ถาเรา 
ทรงอินทรีย พยายามทําอินทรียใหแกกลาขึ้นมา มันสามารถทําได เพราะอํานาจวาสนา 
มันก็เกิดขึ้นในการประพฤติปฏิบัติ 

การนั่งสมาธิ การนั่งภาวนานี้ เปนยอดของการสรางอํานาจวาสนา อํานาจวาสนา 
สิ่งที่วามันจะเปนไปอยางนั้น มันเปนอดีตมา เราสรางมาแลวเปนปจจุบันนี้มันถึงเปนเรา 
ปจจุบันนี้มันก็เปนแคเสมอตัว แตในการประพฤติปฏิบัติ ในการสะสมอินทรียใหแกกลา 
ขึ้นมา เกิดโพชฌงค ธัมมวิจยะ ความโพชฌงคนี้เราคิดขึ้นมา เราไตรตรองในธรรม เรามี 
สติสัมโพชฌงคพรอมอยูตลอดเวลา 

ถาเรายังไมเปนไปขณะจิตที่มันจะเกิดขึ้น เราตองสะสมของเราขึ้นมา การสะสม 
ขึ้นมานี่ก็คือตัวบุญกุศล นี่ก็คือตัวอํานาจวาสนา ตัวสําคัญมาก แตถาเราเปนคนดวนไดใจ 
เร็ว กิเลสมันแซงหนา แซงหลัง กิเลสมันพยายามจะบอกใหเปนไปอยางนั้น สรางขณะ 
เทียมขึ้นมาไง 

สิ่งที่เปนขณะเทียมขึ้นมา มันสรางเทียมๆ  ขึ้นมา พอสรางเทียมขึ้นมามันไม 
เปนไป สิ่งที่ไมเปนไป อันนั้นก็เปนภัยของกิเลส แลวปฏิบัติไปจะเปนผลตามนั้นไหม? 
มันไมเปนผลตามนั้น มันเปนผลเทียมเหมือนกัน ถาเปนผลเทียมขึ้นมา ใหอะไรกับใจ 
ดวงนั้น ใหความสุขจริงหรือ? ในเมื่อสิ่งนั้นไมเปนไป มันใหแตพิษภัยไง
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ขณะที่จิตมันสงบ มันสรางสมขึ้นมา มันมีความสงบเปนพื้นฐาน มีความสงบ มี 
ความตั้งมั่นเปนของใจเปนพื้นฐานขึ้นมา มันถึงดันขึ้นมาไดขนาดนี้ ถึงทําความเพียรของ 
เราขึ้นมา หมุนขึ้นมาไดขนาดนี้ แตในเมื่ออินทรียไมแกกลา อํานาจวาสนาของเรามันไม 
ถึง มันเหมือนกับโลกนี้จะเปน... 

โลกนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอก “อจินไตย ๔” โลกนี้เปนอจินไตย 
แลวเราเปนสัตวโลกเหมือนกับมันจะเปนอจินไตย เวลามันทําไมไดมันเหมือนเปน 
อจินไตย เหมือนมรรคผลไมมี เปนไปไมได ทําเปนไปไมได โลกนี้เปนอจินไตย แตสัตว 
โลกไมเปน! 

สัตวโลกเปลี่ยนแปลง หมุนเวียนตลอดเวลา สัตวโลกไมเปนอจินไตย แตสัตว 
โลกอยูในโลกที่เปนอจินไตย โลกที่เปนอจินไตย คือ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
บอกวาไมมีตน ไมมีปลายเหมือนกัน ไมตองไปคร่ําครวญวาเราจะไมมีเวลาจะไดเกิด ได 
เกิดแนนอน โลกนี้เปนอจินไตยที่จะรองรับสัตวโลกไวตลอดเวลา 

เราเปนสัตวโลก สัตวโลกที่จะสรางสมบารมีขึ้นมานี้ ไมเปนอจินไตย อจินไตย 
คือสิ่งที่ใครครวญไมได สิ่งที่จับตองไมได สิ่งที่จะนับเปนกระบวนการประพฤติปฏิบัติ 
เปนธรรมไมได แตขณะที่ปฏิบัติอยูนี่ มันสงเสริมขึ้นมานี้มันเปนนี่! มันเปนเพราะมันมี 
ความเปนไปได จิตมันสงบขึ้นมา แลวมันสรางขณะเทียมขึ้นมา ขณะที่เทียมๆ ขึ้นมา 
เพราะอะไร? เพราะมันดวนได ใจเร็วดวนได อยากใหเปนไป มันถึงไมเปนไปไง 

ถามีครู มีอาจารย จะยอนกลับมาตรงนี้ จะตองกาวเดินไปทางนี้ทางเดียว ทาง 
ชําระกิเลสมันตองมุมานะ แลวสรางสมของเราไป จนกวาอินทรียนั้นแกกลา มรรค 
อริยสัจจังจะสัมปยุตกันชําระกิเลสออกไปไดจริงๆ เพราะนี่เปนขณะที่จริง ขณะนี้มันถึง 
จะพลิกออกไป 

พลิกออกไปจากปุถุชนกลายเปนอริยบุคคลขึ้นไปเปนช้ันเปนตอนขึ้นไป ครูบา 
อาจารยบางองค เริ่มตนตั้งแตพิจารณาเวทนากอน พอพิจารณาเวทนา จนเวทนาไมใชเรา 
เราไมใชเวทนา ขาดออกจากกันไป เปนพระโสดาบัน นี่ขณะจิตที่พลิกขึ้นไป
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พิจารณาแลวคิดขึ้นไป ยกขึ้นวิปสสนาตอไปนะ ถามันไมยกขึ้นวิปสสนาจะติด 
ในขั้นนั้น ยกขึ้นวิปสสนาไป เพื่อพิจารณากาย ทิ้งกายออกไป กายกับใจแยกออกจากกัน 
เปนพระสกิทาคามี ยกจิตขึ้นวิปสสนาในอสุภะ อสุภัง นี่เปนพระอนาคามี ปลอยอสุภะ 
อสุภังตามความเปนจริง พิจารณาความเวิ้งวางของใจไง พิจารณาความสวางไสวของใจ 
ใจนี้สวางไสว ใจนี้เวิ้งวาง พิจารณาจับตรงนั้นได พลิกอีกทีหนึ่ง นี่ขณะจิตที่มันพลิก 
แพลงขึ้นไป ครูบาอาจารยบางองคเปนแบบนั้น 

ครูบาอาจารยบางองคพิจารณากาย พิจารณากายจนเห็นกาย สักแตวากาย กายนี้ 
ไมใชเรา เราไมใชกาย ปลอยกายไวตามความเปนจริง ปลอยกายนะ ใจนี้ปลอยกาย 
สังโยชนขาดออกไป เปนพระโสดาบันเหมือนกัน พิจารณายกขึ้นเพราะจริตนิสัยสะสม 
มาอยางนั้น พิจารณายกขึ้นไปก็ไปเจอกายอีก พิจารณากาย กายจึงเปนธาตุ เปนดิน เปน 
ลม เปนน้ํา เปนไฟ แยกออกจากกัน 

ถาไมยกขึ้นมันติดในความวางอยู ความวางนี้ไมใชงาน ความวางเปนความวาง 
ยกขึ้นพิจารณากาย เห็นกายนี้เปนอสุภะ ปลอยอสุภะเปนพระอนาคามี พิจารณากายนี้ 
พลิกออกไป เปนพระอรหันตขึ้นไป 

ครูบาอาจารยบางองคพิจารณาจิต จนจิตนั้นพิจารณาจิตนี้ จิตนี้ไปติดของใน 
อะไร? จิตนี้ไปติดของในกาย พิจารณาจิตซ้ําอยูอยางนั้น จิตอันนี้ไปเกาะเกี่ยวเพราะ 
อะไร? เพราะวาจิตกับกายนี้ยึดกันเปนตัวตนของมัน มันยึดกันโดยธรรมชาติของมัน 
พิจารณาจนปลอยวาง พิจารณาจนเขาใจแลวชําระออก 

ขณะจิตที่ชําระออก เปนพระโสดาบัน พิจารณาจิตซ้ําเขาไป ยกขึ้นเขาไปเจอจิต 
พิจารณาจิตซ้ําเขาไป พิจารณาจนเขาไปตามความเปนจริง มันปลอย จิตกับกายนี้ปลอย 
ออกจากกัน เปนพระสกิทาคามี ยกขึ้นพิจารณากามราคะ มันก็พิจารณาจิต ไปเจอจิตอีก 
จิตนี้ก็เปนกาม พิจารณาจิตนี้ซ้ําเขาไป จนจิตกับกามแยกออกจากกัน ขันธกับใจแยกออก 
จากกัน ปลอยวางไปตามจริง เปนพระอนาคามี 

พิจารณาจิตซ้ําเขาไปอีก จิตนี้เปนตอของจิต พิจารณาจิตเปนตอของจิต พลิก 
ออกไป พิจารณาซ้ําเขาไป ปลอยวางออกไป เปนพระอรหันตออกไป
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ในสติปฏฐาน ๔ พิจารณากาย พิจารณาจิต พิจารณาเวทนา พิจารณาธรรม ก็ได 
ถาเราพิจารณากาย พิจารณากายสวนใดสวนหนึ่งของกาย การพิจารณายกขึ้นวิปสสนา 
จิตนี้สงบแลวยกขึ้นวิปสสนาในกายนั้น 

วิปสสนากาย ก็วิปสสนาอยูตรงกายนั้น จนกวาอินทรียจะแกกลา พิจารณาจน 
ปลอยตามความเปนจริง อํานาจของธรรมจักร อํานาจของปญญา อํานาจของสมาธิ มันจะ 
เขาไปสมุจเฉทปหาน พอสมุจเฉทปหานขาดออกไป นี่กายนี้สักแตวากาย จิตนี้สักแตวา 
จิต ทุกขนี้สักแตวาทุกข มันจะแยกออกจากกัน ขณะที่มันเปนไป มันขาดออกไปจากใจ 
เวิ้งวางออกไปจากใจเลย นี้ในสติปฏฐาน ๔ พิจารณากาย 

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง พิจารณาตรงนั้นที่เดียว จนกวามันจะขาดออกไป ไมตองไปพะวง 
วาเรายังไมทําสิ่งอื่น คือพิจารณากายอยูนี้ จะไมไดพิจารณาอยางอื่น แลวมันจะพยายาม 
ไปดึงสิ่งนั้นมาพิจารณา มันทําใหงานนั้นผิดพลาดออกไป ทําใหงานนั้นเนิ่นชาออกไป 
ทําใหงานนั้นเปนภาระรุงรังมากขึ้น 

แมแตการรบซึ่งๆ หนากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยูแลว มันยังเปนงานสุดความสามารถ 
ยังตองไปเอาอะไรเหนี่ยวรั้งมาเปนภาระอีก เห็นไหมกิเลสเปนภัย! มันเปนภัยขณะที่เรา 
กําลังสูตอหนา มันก็เปนภัย แลวเราจะชําระตัวมันเอง มันจะเอาความสะดวกสบายมาจาก 
ไหน? มันตองชําระตัวมันเองดวย ชําระเลหเหลี่ยมภัยที่มันจะสะสมขึ้นมา ใหขาด 
ออกไป 

ขาดออกไปเห็นไหม พิจารณากาย พิจารณาเวทนา เวทนากับจิต ถายกขึ้น 
วิปสสนาได จับกาย จับเวทนา พิจารณาเวทนาไป เวทนานี้กับจิตนี้เปนอันเดียวกันหรือ? 
นี่เวทนากับจิต เวทนาไมใชจิต จิตนี้ไมใชเวทนา มันอยูเกาะเกี่ยวกันดวยอุปาทานเทานั้น 
พิจารณาเวทนาซ้ําไปจนจิตมันปลอยวาง มันปลอยนะ มันจะปลอยของมันได พิจารณา 
ซ้ําบอยเขา... บอยเขา... จนมันปลอย ปลอยเวทนานี้เปนขันธ หลุดออกไป จิตนี้เปนจิต 
แยกออกจากกัน เปนพระสกิทาคามี 

พิจารณาจิต นี่กาย เวทนา จิต ธรรม พิจารณาจิต จิตนี้มันเปนกามราคะ จิตนี้ตัวจิต 
เองเปนตัวกาม สิ่งที่เกาะเกี่ยวกันอยูนี้ โลกเขาอยูกันนี่ ความคิดที่วาความทุกข ความยาก
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ความคิดตางๆ มันเปนเรื่องของใจเปนเรื่องสวนใหญนะ ใจนี้ตางหากเปนผูดิ้นรน ใจนี้ 
ตางหากเปนผูสั่งสมใหเรากาวเดินไป ใจนี้ตางหากเปนผูอยาก ใจเทานั้นเลยเปนผูอยาก 

ความอยากอันนี้เปนกามราคะ แลวมันแสดงออกมาถึงตรงรางกาย พิจารณาจิต 
ตรงนี้ จนปลอยวาง ซ้ําแลวซ้ําเลา เพราะมันเรื่องของความรุนแรง จนมันปลอยวาง เปน 
พระอนาคา

พิจารณาธรรม ธรรมทําไมตองพิจารณาอีก ในเมื่อมันเปนธรรมแลว ธรรมอันนี้ 
ธรรมที่ไปยึดมั่นถือมั่น ธรรมที่เปนตัวตน ธรรมที่มีแกนสารที่จับตองได เราวาเรารูธรรม 
รูธรรม คําวาธรรม มันเปนธรรมที่วาเราคิด เรานึกขึ้นมา ไมใชธรรมจริงไง การพิจารณา 
ธรรมตรงนี้ ตัวนี้แหละ ที่วาพิจารณาธรรม ธรรมตัวนี้เปนตัวเริ่มตน ธรรมตัวนี้เปนผูที่ 
เกี่ยวของทั้งหมด ธรรมตัวนี้เปนผูรับรู เก็บขอมูลตางๆ ไวกับธรรมตรงนี้ไง 

กาย เวทนา จิต ธรรม ธรรมนี้เปนสิ่งที่วา ยังเปนเปาหมายอยู “สัพเพ ธัมมา 
อนัตตา ธรรมทั้งหลายตองแปรสภาพทั้งหมด” “สัพเพ ธัมมา อนัตตา ธรรมทั้งหลาย 
ไมใชตัวตน ธรรมทั้งหลายไมคงที่” เพราะเปนธรรม ธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมชาติคือ 
ความแปรปรวน ธรรมะกับธรรมชาติอยูขณะที่วา กาวเดินนี้ ธรรมะเปนธรรมชาติกาว 
เดินไป 

แตพิจารณาธรรมชาติไง พิจารณาธรรมตามความเปนจริง จับธรรมไดพิจารณา 
ธรรมตามเปนจริง ธรรมนี้ก็พึ่งไมได ธรรมนี้ก็แปรปรวน ธรรมนี้ก็ไมใชธรรม เพราะมัน 
ไมคงที่ มันเปนที่พึ่งไมได จนสละทิ้งออกไป เห็นตามเปนจริง ทิ้งธรรมนี้ออกไป นี่กาย 
เวทนา จิต ธรรม พิจารณาธรรม จนปลอยธรรมไวตามความเปนจริง ใจนั้นถึงหลุด 
ออกไป 

พอใจดวงนั้นหลุดออกไป จะวาธรรมหรือไมวาธรรม จะวาธรรมก็ไมใช จะไมวา 
ธรรม นั้นแหละเขาคือธรรม เปนสักแตวาไง สิ่งที่เปนสักแตวา จะไมเกาะเกี่ยวกับโลกนี้ 
เลย เขาอยูของเขาเปนเอกเทศ เปนสิ่งที่วาคงที่ คงตัวอยูอยางนั้นเลย นั้นคือใจที่พน 
ออกไป
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จากขณะของจิต จิตที่เปนขณะ ขณะเขาไป มันพลิกแพลงขึ้นไป ขณะของจิตนี้ 
มันตองมีแนนอน แลวตองมีตามความเปนจริงดวย ไมใชวามีแบบที่เราจะเอาสิ่งนั้นเขา 
มา ใหมันเปนไปตามความเห็นของกิเลส 

ถากิเลสเปนภัย การประพฤติปฏิบัตินี้จะเปนภัยไปตลอดเลย ถากิเลสนี้เราจะ 
ชําระแลว เราตองครอบคลุม ตองทําเปนไปเปนสุภาพบุรุษไง ตองซื่อสัตยกับธรรม ถา 
เราซื่อสัตยกับธรรม ความซื่อสัตยคือทําซึ่งหนา ทําตรงๆ หนาเขาไป กาวเดินตามความ 
เปนจริงขึ้นไปเปนช้ันเปนตอนขึ้นไป เราจะไดดื่มกินธรรม 

จากที่เราไดดื่มกินกิเลส เราวาเราจะดื่มกินกิเลสหรือไมดื่มกินกิเลส กิเลสกับ 
หัวใจนี้เปนอันเดียวกัน มันเรารอนอยูตลอดเวลา แลวเราปลิ้นปลอน เราลัดหนาลัดหลัง 
เราอยากไดธรรมดวยความสะดวก นี่กิเลสเปนภัยอยางนั้น มันลัดหนาลัดหลังออกไป 
มันก็เปนอดีต อนาคตทั้งหมดเลย แลวก็ลัดไปลัดมา เราเหนื่อยนะ เหนื่อยมาก... ทุกข 
มาก... 

การชําระกิเลส การสะสมเพื่อสะสมธรรมขึ้นมา เปนช้ันเปนตอนขึ้นมา เพื่อจะ 
ชําระกิเลสแตละชั้นแตละตอน การทําความสงบของใจนี้ก็แสนยาก พอใจมันสงบแลว 
มันก็นอนตายอยูอยางนั้น นอนตายในความสงบนั้น เพราะวาความสงบนั้นเปนผล พอ 
นอนตายขึ้นมาตองพลิกขึ้นมา พลิกขึ้นมาหากาย 

กายนอกสวนกายนอก กายนอกที่เห็นๆ กัน เปนกายนอกหยาบเกินไป กายนอก 
ทําใจใหสงบเขามาไปถึงกายในเทานั้น พลิกขึ้นมาใหเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม กายก็ได 
จิตก็ได สิ่งใดสิ่งหนึ่งเห็นไหม เวทนาก็ได จับอันเดียว เราไปหวง ไปพะวงกัน สิ่งที่พะวง 
นี้ก็เปนกิเลส นิวรณธรรม ความลังเลสงสัย มันเปนกิเลสโดยเนื้อหาสาระอยูแลว เพราะ 
มันมีอยูในหัวใจ 

ฉะนั้นหนาที่ของมันคือ การทํางานของมัน ในเมื่อกิเลสทํางาน มันก็ทํางานของ 
มันอยางนี้ มันทํางานของมันอยางนี้โดยธรรมชาติของมันอยูแลว นี่มันก็เปนอกุศลไง 
เปนธรรมโดยฝายดํา เปนอกุศล แลวเราไมเขาใจวาอันนี้เปนอกุศล พอไมเขาใจเปนอกศุล 
เราก็ไปขุนเคือง พอขุนเคืองเขาไป นี่ซอนเขาไป ซอนเขาไป กิเลสมันก็ซอนตอไป ตอไป 
เรื่อยๆ
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ถาเราจะดับมันละ เราพยายามยึดไว ยึดอะไร? ไมยึดมันนะ ไมยึดตัวผูกโกรธ ยึด 
ในธรรมสิ ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คําบริกรรมก็ได คําไหนที่เรายึดก็ 
ได ปญญาก็ได ยึดตัวนี้ไว แลวเกาะตัวนี้ไว สิ่งนั้นจะหายไป ธรรมชาติของจิต รูไดหนาที่ 
เดียว แตบางทีเราคิดแลว มันยังคิดไดซอนๆ อันนั้นมันตอเนื่องกัน เพราะเราเปนคนไม 
แนนอนเอง เราเปนคนไมจริงจัง เราคิดเราเผ่ือเลือกไง 

ถาเราจริงจัง ความจริงจังนี้มันเกิดจากอะไร? เกิดจากสติสัมปชัญญะ ถาสตินี้ดี 
กําหนดตรงไหนแลวจะเปนอยางนั้น เพราะสติมันจะคุมไปดวย สติจะคุมไปตลอดเลย 
สติคุมไปมันก็เปน ๑ เดียว ความคิดเปน ๑ เดียว ไมมีสิ่งนั้นเขามา แลวจะดึงเขามาได 

เวลาเวทนาเกิดขึ้น เจ็บปวดมาก... เวทนาเกิดขึ้น นี่เราก็กําหนดอยู ฟงอยู ทําไม 
เวทนามันเกิด เพราะอะไร? เพราะวามันไมเปน ๑ มันรับรู ๒ รู ๓ ไปไง แลววาจิตนี้เปน 
๑ ไดอยางไร จิตนี้ไมเปน ๑ เพราะสติสัมปชัญญะไมพอ 

ถาสติสัมปชัญญะพอนะ กําหนดพุทโธๆๆ พุทโธดึงขึ้นมาได พยายามใหแนน 
ขึ้นมา จิตนี้จะอยูกับพุทโธ เวทนานี้จะหายไปโดยธรรมชาติ นี้คือหลบเวทนาเขามาสวน 
หนึ่ง การทําขันติธรรมไง การอด การทน เพื่อกําหนดพุทโธ... พุทโธ... เพื่อไมสูกับ 
เวทนา ไมใชวิปสสนา ไมใชการตอสูอยู เราถอยเขามา อันนี้เปนการเพิ่มกําลังอยางหนึ่ง 
เพิ่มกําลังใหจิตนี้เห็นการแปรสภาพ ใหเห็นวาเราสามารถพลิกแพลงได ๑. 

๒. ในเมื่อเวทนาเกิดอยูกับเรา แลวมันดับไปตอหนา เพราะวาธรรมะนี้มีจริง มัน 
เปนการยืนยันกับหัวใจของเรา หัวใจของเราจะยืนยันเพราะเราสรางสมขึ้นมาเองวา สิ่ง 
นั้นเกิดขึ้นมาซึ่งๆ หนาของเรา แลวมันหลุดออกไปซึ่งๆ หนา นี่ความเช่ือตน ความเช่ือ 
ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางหนึ่ง การผจญกับธรรมแลวเราสามารถ 
ปลดเปลื้อง ทําสิ่งตางๆ คือความทุกขออกจากหัวใจไดบางอยาง ธรรมนี้เกิดขึ้นจากเรา นี่ 
เริ่มกาวเดิน

จิตใจจะเริ่มกาวเดินได มีกําลังขึ้นมาเพราะเราสรางสมขึ้นมา แลวเหตุการณ 
เผชิญหนา ซึ่งๆ หนาใหเราเห็นอยางนั้น มันเปนการภูมิใจ นี่เปนการยืนยันกับใจดวงนั้น 
ใจดวงนั้นก็ไมตองพึ่งใคร พึ่งตัวมันเอง เขาใจกับตัวมันเอง แลวตอไปมันจะทําไดงายขึ้น
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งายขึ้นในการวิปสสนางายขึ้น เพราะเห็นสิ่งนั้นแลวซึ่งๆ หนา ใจนี้พัฒนาขึ้นมา การ 
พัฒนาขึ้นมาเหมือนกับสั่งสมอินทรียแกกลาขึ้นไป นี่สั่งสมอินทรีย 

อํานาจวาสนา กรรมเปนกรรม กรรมสะสมใหเกิดทุกขๆ ยากๆ นะ กรรมเปน 
กรรม แลวเวลาประพฤติปฏิบัติ นี่ก็เปนกรรมเหมือนกัน แตเปนกรรมดี กรรมดีชําระลาง 
กรรมช่ัว แลวกรรมดีขนาดไหน? ดีขนาดที่วาชําระภพชาตินี้ออกไปจากหัวใจทั้งหมด 
ภพชาตินี้ไมตองไปเกิดไปตายอีก 

สิ่งที่ไปเกิดไปตาย วากิเลสเปนภัย เปนภัยขนาดวา เปนภัยดวยแลวไมรูสึกตัวดวย 
ไปตามมัน มันทําอยางไรก็ไปตามมัน แลวจะปฏิเสธก็ไมไดนะ เหมือนกับสัตวที่โดนเขา 
รอยรัดไว แลวจูงไปโดยธรรมชาติเลย จิตดวงนี้เปนอยางนั้นเลยนะ เหมือนกับกิเลสมัน 
ควบคุมไว แลวก็จูงไปตามแตมันจะขับไสไป อํานาจของกรรมพาไสไป 

เวลาสิ่งนั้นมันเกิดโดยธรรมชาติของมัน มันเกิดโดยธรรมชาติ มันเกิดดับ เกิดดับ 
ในหัวใจ ความอยากก็เกิดดับ เกิดดับ แลวทําโดยสุมสี่สุมหา ทําโดยความไมรูตัว สิ่งนั้น 
มันเปนประโยชนกับอะไร? กับชีวิต สิ่งที่เกิดดับ ธรรมชาติของมันเปนอยางนั้น แลวเรา 
ก็ใชสิ่งนั้นเปนเครื่องดํารงชีวิตใหชีวิตนี้กาวเดินไป จนกวาชีวิตหนึ่ง แลวเราจะใชชีวิต 
อยางนั้นหรือ? มันก็ใชชีวิตแบบสัตวโลก 

สัตวโลกกับสัตวมนุษย สัตวมนุษยจะเอาตัวออกจากโลก ถาใชชีวิตแบบสัตวโลก 
มันก็จะเปนวาอจินไตยเหมือนกับสัตวโลกนั้นไป เหมือนกับโลกที่เปนอจินไตย มันตอง 
ผูกมัดไปอยางนั้น เวนไวแตใจดวงนี้มีอํานาจวาสนา ใจของเราเกิดเปนสัตวขึ้นมาก็ไมใช 
วาเกิดเปนสัตวตลอดไป มันพลิกแพลงไป อํานาจถึงจุดหนึ่งที่เราตองไปเกิดเปนสัตว ถา 
สัตวอยางนั้นสัตวประเสริฐไง สัตวอยางนั้นมันยังเกิดชาติตอไป ยังพลิกแพลงได มันถึง 
วาไมแนนอน 

แตถาสัตวที่เราเปรียบวา ในกิเลสของเรามันผูกมัดเราไป มันตองเห็นความ 
ขยะแขยง เห็นความทุกข เห็นภัยในหัวใจของเรา ถาเราเห็นภัยในหัวใจของเรา เราก็ 
สามารถที่พยายามจะใหเอาตัวออกมาพิจารณาได ใหเอาตัวมาประพฤติปฏิบัติ ถาตัวไม 
ประพฤติปฏิบัติ ใครจะประพฤติปฏิบัติให?
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ถาตัวไมประพฤติปฏิบัติ เราหาซื้อไมได มรรคผลนิพพานนี้ ซื้อดวยเงินดวยทอง 
ไมได ไหววานกระทําก็ไมได ไมมีใครจะไหววานใหใครทําใหกันได เราตองทําของเรา 
เองทั้งนั้นเลย เราสะสมของเราขึ้นมาเอง จนกวามันจะเปลี่ยนแปลงในหัวใจขึ้นมาได ถา 
หัวใจเปลี่ยนแปลงขึ้นมา แลวเราประพฤติปฏิบัติแลวไมใหภัยเขามาแทรกซอนดวย ถา 
ภัยเขามาแทรกซอน การประพฤติปฏิบัตินี้ก็แสนยาก การทํานี้แสนยาก แลวประพฤติ 
ปฏิบัตินี้แลวมันเปลาจากประโยชนไง 

ถาภัยมันเขามาแทรกซอนในการประพฤติปฏิบัติ มันหลอกลวง มันปลิ้นปลอน 
ขณะก็ขณะไมจริง ความคิดทุกอยางไมจริงทั้งหมดเลย สิ่งที่ไมจริงแลวก็รวมไปในความ 
ไมจริง พอความไมจริง มันจะไดอะไรเหลือไวกับหัวใจที่เปนความจริง ใจนี้เปนความ 
จริงนะ ชีวิตนี้ จิตนี้ของจริง 

เราจะเกิดตายขนาดไหนก็แลวแต มันไมเคยตาย แลวเวลามันประพฤติจนถึงที่สุด 
แลว เพราะมันจริงอยูแลว นิพพานนี้ก็ของจริง พอนิพพานนี้ของจริง ใจดวงนั้นกับธรรม 
ที่วาเปนของจริง เขาเปนอันเดียวกันแลว สุขอันนั้นมหาศาลมาก สุขอันนั้นเปนความสุข 
ในหัวใจ เปนเปาหมายของชาวพุทธ แตขณะที่วาเรากาวเดินอยูนี้ มันยังไมถึงความสุข ถา 
เราเกิดขึ้นได มันก็เปนเครื่องใหกําลังใจของเรา ความสุขในการทําความสงบของใจไง 

ความสุขในการวิปสสนามันปลอยวางเปนช้ันเปนตอนเขาไปไง สิ่งนี้มันเปน 
ความสุข มันมีความสุขเจือจานไปในการประพฤติปฏิบัติ แตในเมื่อความเพียรเปนความ 
ทุกขแนนอน การยืน เดิน นั่ง นอน กริยาใดก็แลวแตที่เปนความเพียรของเรา แลวยืนสัก 
พัก คนนอนวานอนเปนความสุข ใหนอนตลอดชีวิตก็นอนไมไดหรอก คนที่จําเปนตอง 
นอน เขานอนมันยังทับรางกายจนเปนแผลขึ้นมาจนได มันเปนไปไมไดที่คนจะตอง 
นอนอยูอยางนั้น แตเราก็อยากสะดวก อยากสบาย 

ฉะนั้นการยืน เดิน นั่ง นอน ในอิริยาบถ ๔ ในการประพฤติปฏิบัตินี้ มันไมมี 
ความสุขหรอก มันเปนความทุกขลวนๆ แตความทุกขอันนี้ เปนความทุกขที่เรานาจะ 
พอใจ ถาเราพอใจความทุกข ความทุกขอันนี้มันสามารถจะใหคุณประโยชน แตเราไม 
เห็นประโยชนของมัน เราไปพอใจกับความโลกเขา ที่วาเปนความสุขในโลกที่กิเลสมัน 
ออยเหยื่อไว ถาเห็นเปนความสุข อยางนั้นเปนความสุข แลวมันจะไดแตความทุกข
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เราเปนคนที่พยายามจะทําความเพียร ทุกขนี้ลวงพนไดดวยความเพียร ความเพียร 
เทานั้นที่เราสะสมขึ้นมานี้ มันจะกาวพนจากความทุกขอันนี้ได แลวมันทุกขขนาดไหน 
มันก็เต็มใจไง สิ่งที่เต็มใจทํา พอเต็มใจทํา มันไมเปนสอง สติสัมปชัญญะมันพรอมขึ้นไป 
มันทําเขาไปไดเต็มที่ สิ่งที่เต็มที่มันจะกาวเดินของมันไป 

กาวเดินของมันไป แลวก็ไมใหกิเลสเขามาดักหนาดักหลัง ถาดักหนาดักหลัง เรา 
รูทันของมัน เรารูทันเพราะเราเคยผิดพลาดมา ถาเราผิดพลาด เราก็แกไขของเราไปเรื่อยๆ 
แกไขของเราไปเรื่อยๆ ใจนี้จะตองถึงที่สุดได 

ใจของสัตวโลก สัตวโลกที่มันหมุนไปกับโลกเขา แตสัตวประเสริฐนี้จะออกมา 
จากโลกเขาได ออกมาจากโลกนะ โลกคือหมูสัตว โลกคือเรื่องของกิเลส กิเลสนี้มัน 
ควบคุมสัตวโลกไวในวัฏฏะ กรอบของวัฏฏะใหเราหมุนเวียนไปนะ หมุนไปขนาดไหน 
มันเปนของเดิม 

ใจเราเคยเกิดเคยตายมาอยูในวัฏฏะนี้มาตลอด แลวก็ซ้ํา ๒ ซ้ํา ๓ มันเปนของเดิม 
กรอบมันอยูเทานั้น แตมันจะใหม ใหมตอเมื่อเราเกิดใหม พอเราเกิดใหม เราก็ตื่นภพตื่น 
ชาติไปช่ัวคราว ตื่นภพตื่นชาติไปก็พยายามวาภพชาตินี้จะอยูกับเรา มีความสุข แลวมันก็ 
ไดแตน้ําตามานะ ไดแตความทุกขไวในชาตินั้น ชาตินั้น 

ความทุกขชาตินั้นมีแตสะสมไว ใหกองทุกขกับหัวใจนั้น จนสะสมมาในใจดวง 
นั้น เปนอํานาจวาสนา เปนบาปอกุศลติดกับใจดวงนั้นมา ใจดวงนั้นหมุนไปตลอด นี่ 
กรอบของวัฏฏะ กรอบของเกา แลวเราจะเปนอยางนั้น ถาเราไมพยายามทําของเรา มันก็ 
ตองเปนแบบนั้น เปนแบบหัวใจที่พาไป 

หัวใจที่พาไป กระเสือกกระไสแคไหนมันก็พาไป ถามันวนออกมาได ธรรมมีอยู 
ครูบาอาจารยมีอยู เวลามีธรรม คนที่ฉลาด ดูพระสารีบุตร เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาเทศนโปรดหลาน หลานมาตอวาพระสารีบุตร “ไมประสงค ไมชอบใจเลย ไม 
ชอบใจสิ่งใดๆ เลย” คือวาไมชอบใจองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่เอาพระสารีบุตร 
มาบวช พระพุทธเจาบอก 

“ถาเธอไมพอใจสิ่งใดๆ ตองไมพอใจสิ่งที่เธอไมพอใจนั้นดวย”
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ในเมื่ออารมณความคิดมันเปนสิ่งที่วา เปนความเกิดดับ เกิดดับในหัวใจดวย คน 
เรานะ เราเปนคนที่ปญญาทึบ มันมองไมเห็นวา เวลาเราโกรธ เราคิด เราไมพอใจ เราพูด 
ออกไป มันนึกวาเปนนามธรรมที่คนอื่นเขามองไมเห็น แตกิริยาที่แสดงออก มันแสดง 
ออกมาอยูแลว 

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกวา “ถาเธอไมพอใจสิ่งใดๆ เธอตองไม 
พอใจสิ่งนั้นดวย” พระสารีบุตรถวายงานพัดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยูขางหลัง 
พัดอยู คนกําลังเคลื่อนไหวอยู ทําไมกิเลสมันขาดตอนนั้นละ? กิเลสขาดออกไปจากตอน 
นั้น นี่คนมีปญญามาก มันใชความคิดมาก ถาความคิดเราคิดมากตอไป เราสงสัยมาก 
สงสัยมากตองไตรตรองมาก ตองใครครวญมาก 

ถาเจอครูบาอาจารย อยางพระสารีบุตร อยูกับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพอเทศนสอนคนอื่น ไมไดสอนพระสารีบุตรเลย แต 
เพราะมีปญญา ไปเอาสิ่งนั้นเขามาเทียบเคียงกับหัวใจ เพราะหัวใจเขาพิจารณามาอยูแลว 
พื้นฐานมีอยูแลว ใจผูปฏิบัติพยายามพิจารณาของตัวเองอยูตลอดเวลา แตขณะที่พลิก 
ขณะของจิตขั้นสุดทายมันยังไมเกิดขึ้น 

ขณะของจิต อรหัตตมรรค อรหัตตตผล ขณะที่พลิกจากอรหัตตมรรค ใครครวญ 
ตามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเทศนสอนหลานตัวเองอยู โตตอบกับหลานตัวเอง 
อยู “ถาไมพอใจสิ่งใดๆ ก็ตองไมพอใจสิ่งนั้นดวย” นี่พรอมอยูแลว มรรคนี้พรอมอยูแลว 
เวียนออก หมุนออกไปเอาสิ่งนั้นมาเปนเช้ือ พอเช้ือนั้นสรุป มรรคนี้รวมตัว ขณะพลิกไป 
เลย เปนพระอรหันตไปทันทีเลย ผูมีปญญาไง 

ถาปญญาใครครวญอยู ปญญาการกดถวงใจ ใจมันกาวเดินไปไมได ถาใจกาวเดิน 
ไมได นี่ปญญาอันนั้น ภัยของกิเลสมันอยูกับปญญาอันนี้ ปญญาอันนี้เปนกิเลสลวนๆ มัน 
ไมมรรคโดยบริสุทธิ์ 

มรรคโดยบริสุทธิ์ มรรคโดยที่วาไมมีกิเลสเขามาเจือจาน เวลาเราใชความคิดของ 
เรา ไฟไหมบาน เราจะไปรื้อคนของออกมาจากบาน เรากลัวไฟไหม? นี่เหมือนกัน กิเลส 
เปนไฟเผาหัวใจอยู หัวใจนี่ ไฟทั้งนั้นมันเผากันอยูตลอดในหัวใจนั้น แลวเราจะไปเอา
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มรรคผลขณะที่หัวใจนี้เปนไฟอยูหรือ? มันถึงตองเอาความสงบของใจขึ้นมา ถึงวามรรค 
จะบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ตรงนี้ไง 

ทําความโลภ ความโกรธ ความหลง ความขัดใจ ความอยากไดตามความเปนจริง 
ความอยากเห็น ความอยากไดผล กิเลสมันเปนไฟไหมบานอยู ถาเราจะไปขนสมบัติ 
ออกมาจากที่ไฟไหมบาน เราเขาไปเราก็ละลายหมด ละลายของเราคือความเพียรโดน 
กิเลสใชจนหมดเนื้อหมดตัวกับกิเลสไป จนกิเลสเปนภัย จนไมไดผลขึ้นมาจากการ 
ประพฤติปฏิบัติ นี่ทําความโลภ ความโกรธ ความหลง ของเราใหมันสงบตัวลงขึ้นมา ให 
ไฟนั้นยุบยอบลง 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง นี่ไฟมันระงับลง ขนสมบัติอยางไรก็ไปขน 
ออกมาสิ ถาเรายังใชความคิดที่มันยังมีเราอยูในหัวใจ มีเราอยู ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง 

ความหลง มันตองหลงไปมาหรือนอย มันตองหลง จะละเอียดออน จะหยาบ จะ 
ละเอียดขนาดไหน ความหลงอันนั้นทําใหความเห็นนั้นผิด มรรคนี้มันก็เลยหมุนผิดไง นี่ 
ปญญาเดินออกไป มันถึงเดินผิดไง 

พอปญญาผิด มรรคนี้มันก็ไมบริสุทธิ์เห็นไหม ความที่วามรรคไมบริสุทธ์ิ มันถึง 
เปนอยางนี้ ถึงเปนจินตมยปญญา ถามรรคบริสุทธ์ินะ เปนภาวนามยปญญา ความสงบ 
ของใจพรอมอยูแลว ความดําริชอบ การงานชอบ ความเพียรชอบ ตองงานชอบ งานใน 
สติปฏฐาน ๔ เทานั้น ถาเปนงานในที่อื่นมันไมใชการชําระกิเลส เพราะวาจะเห็นกิเลส 
หากิเลสไมเจอ กิเลสอาศัยตรงนี้เปนที่อยูอาศัย 

กายกับจิตนี้เปนที่อยูของกิเลส กิเลสอาศัยกายนี้ หัวใจถึงอยูได กิเลสอยูในหัวใจ 
ดวงนั้น อาศัยกายกับใจอยูที่นั่น เราทําลายกายกับใจ กาย เวทนา จิต ธรรมก็คือกายกับใจ 
ถาทําลายกายกับใจ ทําลายที่อยูของกิเลสไง ทําลายที่อยูของกิเลส กิเลสมันก็ตองตายไป 
การชําระกิเลสเขาชําระกันแบบนี้ 

การชําระอยางนี้มันมีขณะจิตขึ้นไป เปนช้ันๆ ขึ้นไป ขณะอันนี้มันถึงเปนความ 
จําเปน ๑ เปนความเห็นจริง ๑ มันไมใชเปนความจําเปนแลวเราไปคนควาเอามา หามา
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เอง ถาเราไปหาของเรามาเอง มันไมใชเปนความเปนจริง มันไมเปนธรรมไง มันเปนสัพ 
เพ ธัมมา อนัตตา มันอยูในบวงของสัพเพ ธัมมา อนัตตา วงนี้เปนวงของจินตมยปญญา 

สุตมยปญญา การศึกษามา การจินตมยปญญานี้ ไมบริสุทธ์ิ จินตมยปญญานี้มัน 
จินตนาการ มีเราเห็นไหม จินตนาการ-จินตมยปญญา วงนี้วงของจินตมยปญญา มัน 
ไมใชวงของภาวนามยปญญา 

นี่ปญญา ๓ “สุตมยปญญา จินตมยปญญา ภาวนามยปญญา” ภาวนามยปญญาเกิด 
ขึ้นมากอน มันถึงจะเห็นวาขณะของจิตมันถึงเปนตามความเปนจริง 

ถาภาวนามยปญญาไมเกิดขึ้น มันเปนจินตมยปญญา จินตมยปญญาใครครวญไป 
แลวกิเลสมันก็สวมรอยไป ใหแตความทุกขนะ เราวาทําชําระกิเลสเพื่อจะเอาความสุข 
แลวทําไมเวลาภาวนาไปมันถึงทุกขยากละ ทุกขยากนี้อยาเขาใจวาทําใหเปนความทุกข 
ยาก เราแสวงหาธรรม ธรรมใหแตความสุข 

ธรรมนี้ใหความสุขนะ แตใหความสุขอยางหยาบ อยางกลาง อยางละเอียด เราทํา 
ทานมา เราถือศีลมา เรามาประพฤติปฏิบัติ เราตองเขาใจถึงความเติบโตของหัวใจเรา 
หัวใจเรากาวเดินมาตั้งแตเด็กๆ ตั้งแตไรเดียงสาภาวะ จนเห็นคุณประโยชนของศาสนา 
แลวเรากาวเดินขึ้นมาจากทาน จากศีล จากภาวนา ใจของเราเติบโตมาตลอด 

พอใจเราเติบโตขึ้นมา ธรรมนี้ถึงใหคุณประโยชน แตสิ่งที่เวลาประพฤติปฏิบัติ 
มันใหทุกขอยูนี้ คือกิเลสมันใหทุกขอยู กิเลสมันขัดขวาง มันไมเปนตามความเปนจริง 
แลวกิเลสนี้ไปเปนแกน แกนของกิเลสอยูกับใจที่มันผูกเนื้อเดียวกัน เปนเนื้อเดียวกันที่ 
มันละเอียดออนมาก แลวกิเลสก็มีอยางกลาง อยางหยาบ อยางละเอียด เราชําระอยาง 
หยาบๆ ได เราก็ทําความสงบของเราได เราก็มีความจงใจของเราได ธรรมถึงให 
คุณประโยชนกับทุกขดวงใจ 

ธรรมใหประโยชนกับหัวใจของเรา เราไดภาวนาขึ้นมาจนถึงธรรมจุดใดจุดหนึ่ง 
ธรรมนั้นจะใหประโยชน ใหความสุข ธรรมนี้ใหความสุขถายเดียว เราอยาไปตีความวา 
เราปฏิบัติธรรมแลวถึงมีความทุกขอยางนี้ เพราะเราปฏิบัติธรรมแลวเราถึงลําบากลําบน 
อยางนี้ อันนี้เปนเรื่องของกิเลสทั้งหมด นี่กิเลสเปนภัย
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เปนภัยมาตั้งแตเริ่มตน แลวเปนขึ้นมาในระหวางประพฤติปฏิบัติ เราถึงวาตอง 
พยายามชําระมันใหได พยายามตอสู การตอสูนั้นเปนการดึงกัน เปนการดึงระหวางธรรม 
กับกิเลสที่มันจะดึงกันวา เราจะไปทางไหน ถาธรรมชนะขึ้นมา มันก็จะปลอยวาง จะวาง 
ขึ้นมา จะวิปสสนาก็ปลอยวางขึ้นมาเปนช้ันขึ้นไป เราจะเห็นได ความสุขออกมาจาก 
ธรรม สุขอีกแลว 

สุขนี้ทําใหแตความสุข ธรรมนี้ใหแตความสมหวัง ธรรมนี้ไมใหโทษใคร ไมเคย 
ใหโทษใคร ในการประพฤติปฏิบัติที่มันทุกขยาก มันลําบากอยูนี้ ตองวากิเลสอยางเดียว 
กิเลสในหัวใจเรา กิเลสที่อยูกับเรานี้ อยางเดียวเทานั้นเลย 

กิเลสอยางเดียวขัดขวางอยู แลวเราก็เกิดมากับมัน มันพาเราเกิดมา ใหมันวาสิ่งที่ 
พาเกิดมา เปนธรรมชาติ นี้ตองยอมรับ แตเราตองการทําลายเขา เราตองการทําลาย 
เพราะวาเราเช่ือธรรมแลว เราเห็นคุณประโยชนจากธรรมมาแลว แลวเรากาวเดินขึ้นมา 
จิตใจเราเติบโตขึ้นมาขนาดนี้ ทําไมเราจะทําไมได ถาเราทําไดเราก็มีมุมานะ เราก็ทํา 
ตอไป 

เราทําตอไป สักวันหนึ่ง อินทรียของเราแกกลาขึ้นมา ความเห็นของเราเปน 
ความเห็นถูก ความเห็นถูกตองตามความเปนจริง เห็นถูกตอง แลวทําความถูกนั้นใหกับ 
หัวใจของเรา เปนภาวนามยปญญาเขามาในหัวใจ ทําถูกตอง ถูกตองตรงตามความเปน 
จริง จิตนั้นผองแผว ความสวางไสวของใจจะโผลขึ้นมา นี่ความมืดบอดของใจ จะไมเห็น 
จับตองสิ่งใดไมได พูดถึงใจวาเปนวัตถุ ใจนี้จับตองได ก็ไมเขาใจ 

ใจนี้มันเปนสิ่งที่วา เห็นกันในหัวใจ ความสวางไสวของใจที่วา จิตเดิมแทนี้ผอง 
ใส จิตเดิมแทนี้สวางไสว เราทําความสงบเขามา มันเขาไปหาความสุข ความสวางไสว 
นั้นไดเหมือนกัน อันนั้นเปนความสวางไสวของการเขาไปดวยสมถธรรม 

ความสวางไสว ดวยการพิจารณาความสวางไสว “จิตเดิมแทนี้ผองใส จิตเดิมแทนี้ 
เปนผูขามพนกิเลส” พอจับหัวใจได มันก็จับตอของจิตได ถาจับตอของจิตได มันก็จับ 
ความสวางไสวนั้นได ความสวางไสวถึงจับตองไดไง ความสวางไสวที่วาสวางครอบ 
โลกธาตุ เรายังจับตองมันได แลวเรายังพลิก ขณะที่พลิกออกไปยังพนออกไปจากกิเลส 
นี่มันพนไปได
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ผูนี้ จิตดวงนั้น จิตดวงที่เห็นในสภาวะนั้น จิตดวงนั้นจะไปสงสัยสิ่งใด? จิตดวง 
นั้นกาวเดินขึ้นมาจากความเพียรของเรา ที่เราสะสมขึ้นมา เรากาวเดินขึ้นไป จากเด็กออน 
จากความไรภาวะเดียงสาขึ้นมา กาวเดินขึ้นมา มันถึงวาเปนปจจัตตังไง มันถึงวาใจดวง 
นั้นเปนที่พึ่งของใจดวงนั้น ใจดวงนั้นเห็นตามความเปนจริง ใจดวงนั้นสุข ใจดวงมีการ 
พึ่งตัวเองได ตนเปนที่พึงแหงตน แลวตนจะเปนประโยชนกับคนอื่นอีกมหาศาล 

ถาตนเปนที่พึ่งของตนไมได เรายังเปนที่พึ่งของเราไมได เราตองพยายามเอาตนนี้ 
ใหพนออกไปจากกิเลสกอน เอาตนเปนที่พึ่ง เพราะไฟมันเผาไปบนหัวของเรา ถาน 
แดงๆ อยูบนหัวของเรา เราตองดับถานแดงๆ บนหัวของเราใหไดกอน 

ถาเราเห็นวาถานอยูบนหัวของเราแดงๆนี่มันเผาแลวมันเจ็บปวดแสบรอน คนเรา 
มันจะรีบปดทิ้งเลย แตนี่มันเผาอยูบนหัวของเรา แตเราก็ไมเห็น มันครอบหัวใจของสัตว 
โลกไว สัตวโลกมองไมเห็นไง ถาสัตวโลกมองเห็นสิ่งนั้น สัตวโลกตองเต็มใจในการ 
ประพฤติปฏิบัติ 

คนประพฤติปฏิบัติธรรม ตองมีมากมายมหาศาลเลย นี้เพราะวามันมืดบอด มัน 
มองไมเห็นถานไฟเผาอยูบนหัว อยูบนหัวแดงๆ นั้น มันถึงเพลินอยูกับโลกเขา พอเพลิน 
อยูกับโลกเขา มันก็ใชชีวิตแบบโลกเขาไป เกิดมาแบบสัตวโลก แลวก็ตายไปแบบของอยู 
ในโลก 

จะวาเปนสัตวหรือไมเปนสัตวมันของอยู มันตองเกิดตาย เกิดตายอยูตลอดไป มัน 
ก็เวียนไปอยูของเขาอยางนั้น เพราะเขาไมเห็นภัย ถาเห็นภัยวามันเปนภัยอยางรายแรง 
ขึ้นมา เปนภัยที่วาเผาหัวของเรานี่ หัวเรามันจะใหความเจ็บแสบปวดรอนขนาดไหน ถา 
มันเผาจริงๆ เราทําไมไมรีบปดออก 

ถารีบปดออก เราจะเห็นวาถานนี้มันเผาบนหัวจิตหัวใจของสัตวโลก มันจะสลด 
สังเวชไง ความสลดสังเวชเห็นไหม จิตนี้เปนเอกเทศ จิตนี้ทรงตัวอยูได ความกระพริบ 
ความเคลื่อนไหวออกมาจากจิตดวงอื่น ใจดวงอื่น มันมองออก มันมองเขาใจ มันเห็นภัย 
เห็นตรงนั้น เห็นถานที่เผารอนๆ อยูบนหัวของสัตวโลก เห็นอยางนั้นไง



กิเลสเปนภัย ๒๗ 

เห็นวาที่ความคิด ความกระทําออกมา มันกระทําออกมาจากถานเผา ถานนี้เผาหัว 
มา แลวทนอยูไมได แสดงออกมาจากกิริยาที่แสดงออกมานั้น นี้คือกิเลส นี้คือกิเลสเผา 
สัตวโลกใหมันทุกขรอนอยู แลวจิตดวงนั้นก็เคยเปนอยางนั้นมา แลวเลยชําระกิเลสนั้น 
ออกจากใจ พนออกไปจากใจทั้งหมด มันตางกัน 

มันตางกันไดแตความสุข ความทุกข คนมีกิเลส มีถานอยูบนหัวหนึ่งกอน กับคน 
ที่ไมมีถานอยูบนหัวเลย ความสบายของคนตางกันไหม? แลวทําไมคนที่ไมมีถานอยูบน 
หัว ไมสงสาร ไมสังเวชละ คนที่ไมมีถานบนหัวตองสังเวชคนที่มีถานบนหัวเห็นไหม 

แตนี่ไมเปนอยางนั้น คนที่มีถานอยูบนหัวรอนๆ กลับสังเวชคนที่ไมมีถานบนหัว 
ไง วาพวกนี้เปนพวกที่มีปญหา ผูที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ ผูที่แสวงหานี้ เปนผูที่วาไมมี 
ความเจริญรุงเรืองในโลกเขา มันไมมีความเจริญรุงเรื่องในถานกอนที่ ๒ ไง มีถานอยู 
กอนหนึ่งแลวไมตองการกอนที่ ๒ กอนที่ ๓ เผาหัวใหมากกวานั้นไง คนเขารูวาถานเผา 
หัวนั้นมันเปนสิ่งที่รอน เขาถึงปฏิเสธออกมา พยายามจะแสวงหาสิ่งที่มันพนทุกขออกไป 

แลวคนที่จะพนทุกขออกไป การปดถานออกจากหัว คนๆ นั้นจะเปนผูที่วาไม 
จริงจังไดอยางไร คนผูนั้นเปนผูที่รกโลกไดอยางไร ผูนั้นเปนผูประเสริฐตางหาก คนผู 
นั้นเปนผูประเสริฐ ผูใดปฏิบัติธรรม ประพฤติธรรม ผูนั้นเปนผูประเสริฐ ผูนั้นตางหากที่ 
จะเปนผูขามพนกิเลสได 

ผูใดนอนจมอยูในมูตร ในคูถ นอนจมอยูในกิเลส นอนจมอยูในความเห็นของตัว 
นอนจมอยูในกิเลสที่มันปอนเหยื่อใหกับหัวใจดวงนั้น นอนจมอยูกับความเปนมูตร เปน 
คูถ แลวก็วาดวงใจของตัวมีความสุข วามีความสุข ๑ แลวมีพวกมาก ๑ (เทปสิ้นสุดเพียง 
เทานี้) 
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