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ก าหนดไวเ้ฉยๆ เสียงมากระทบเอง ปล่อยไปตามเร่ือง ปล่อยไป ตั้งสติไว ้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เกิดนะ เกิดวนัน้ี ตรัสรู้วนัน้ี ปรินิพพานวนัน้ี  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เกิดข้ึนมากเ็หมือนเราเกิด เหมือนเราเกิดน่ีแหละ ทุกขย์าก
เหมือนเราน่ีแหละ ทุกขย์ากเหมือนเรานะ เพราะอะไร เพราะวา่เกิดมาแลว้กมี็กิเลสเหมือนกนั ถา้
เกิดมาแลว้ยงัมีกิเลสอยู ่กิเลสอยูน้ี่กต็อ้งท าใหทุ้กขย์าก 

แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สร้างบุญกศุลมามาก เกิดเป็นกษตัริย ์ กามคุณ ๕ น้ี
สมบูรณ์เพียบพร้อมไปทั้งหมดเลย แลว้พระเจา้สุทโธทนะพยายามจะดึงไวใ้หอ้ยูเ่ป็นจกัรพรรดิ
ดว้ย ปรนเปรอความสุขใหเ้ตม็ท่ี มีความสุขเท่าไร ความสุขทางโลกเขามีขนาดไหน โลกท่ีวา่มี
ความสุขอยา่งไร องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดห้มดเลย ตอ้งไดอ้ยา่งนั้น นั้นเพราะท าบุญ
กศุลมา สร้างบุญกศุลมาเพื่อจะตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แต่กย็งัมีความทุกข ์

แลว้เราวา่เราตั้งใจประพฤติปฏิบติั เรากมี็ความทุกข ์ เราตั้งใจจะประพฤติปฏิบติั จะออก
จากธรรมเรากมี็ความทุกข ์ความทุกขข์องเราเพราะกิเลสมนัเสียบแทงในหวัใจ กิเลสในหวัใจมนัมี
อยูแ่ลว้ มนัท าใหเ้กิดมีความขดัขอ้งหมองใจอยูใ่นหวัใจตลอดเวลา ความเศร้าหมองของใจ ความ
เศร้าหมองของใจ ความเศร้าหมองของใจท าใหใ้จเห่ียวเศร้าหมอง ความคึกคะนองของใจกท็ าให้
ใจเผน่กระโดดออกไปขา้งนอก น่ีเวลาใจเป็นอยา่งนั้น 

“ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน” ใจถึงส าคญัท่ีสุดไง การท่ีวา่ใจส าคญัท่ีสุดเพราะวา่ใจน้ีพา
เกิดพาตายแลว้ ใจยงัเอาความทุกขม์าให้ ใจเอาความสุขมาใหก้ช็ัว่คร้ังชัว่คราว ความสุขของเขาน้ี
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เป็นความสุขตามกระแสโลก โลกเป็นอยา่งน้ี โลกคือหมู่สตัว ์ แลว้หมุนไปเวียนไปตามกระแส
โลก โลกหมุนไป หมุนไปอยา่งนั้น องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กต็อ้งเป็นอยา่งน้ี เพราะมี
กิเลสอยูใ่นหวัใจเหมือนกนั มีกิเลสในหวัใจ แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มีวาสนาบารมี มี
วาสนาบารมีข้ึนมา ถึงวา่ไปเห็นส่ิงต่างๆ แลว้มนัท าใหไ้ดคิ้ดไง เห็นเทวทูตทั้ง ๔ เห็นใหไ้ดคิ้ด ได้
คิดวา่ “ส่ิงนั้นมีอยู ่ ส่ิงน้ีมีการเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย ตอ้งมีอยู ่ มนัตอ้งมีส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม
ระหวา่งการเกิดและการแก่ การเจบ็และการตาย ตอ้งตรงขา้มส่ิงนั้นตอ้งมี”  

น่ีส่ิงน้ีใครคิดได ้ส่ิงท่ีคิดได ้เห็นไหม ความฉงนใจ ความคิดข้ึนมา คิดยอ้นกลบัไง “ส่ิงน้ีมี 
ตอ้งมีส่ิงตรงขา้ม”  

แต่เราไม่ไดคิ้ดอยา่งนั้น เราไปประสาเรา เราไปประสาเรานะ ไปประสาเรา คิดไปตาม
ประสาเรา ขนาดวา่มีนะ มีศาสนาไวส้อนไวแ้ลว้ มีศาสนาเพื่อจะใหเ้ราไดก้า้วเดินออกจากทุกข ์เรา
กย็งัตอ้งมีความทุกขข์นาดนั้น 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทุกขก์วา่เรามาก องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ทุกข์
มาก ทุกขก์วา่เรานะ เวลาเสดจ็ออกแลว้ เวลาจะออกบวช เห็นไหม เกิดวนัน้ี ตรัสรู้กว็นัน้ี วนัตรัสรู้
น้ีส าคญัมาก ออกบวช ออกเพื่อแสวงหาโมกขธรรม สมยันั้นยงัไม่มีศาสนาไง ถา้ไม่มีศาสนาน้ี 
การประพฤติปฏิบติั การใหท้านกไ็ม่เหมือนปัจจุบนัน้ี ใหป้ระสาอยา่งนั้น  

คนมีความสุขมหาศาลนะ อยูใ่นราชวงัขนาดนั้นแลว้ออกไปเป็นขอทาน ขอทานธรรมดาน่ี
ทุกขห์รือไม่ทุกข ์ เทวดาตกสวรรคเ์ลยล่ะ ตกออกมาจากภพ ความเคยชินท่ีจิตใจเคยเป็นอยา่งนั้น
อยูอ่ยา่งหน่ึง ออกไปอยูข่า้งนอกน้ีเป็นอีกอยา่งหน่ึง แลว้ออกไปแสวงหาอยูอ่ยา่งนั้น ท าอยูอ่ยา่ง
นั้นถึง ๖ ปี คิดดูสิ ท าถึง ๖ ปี ๖ ปีทุกขข์นาดไหน ท่ีไหนวา่มีครูบาอาจารยไ์หน ศึกษากบัเขาหมด 
ไปศึกษากบัเขาหมดเลยแลว้ไม่ไดเ้ร่ือง ส่ิงใดๆ กไ็ม่ได ้ ส่ิงใดๆ กไ็ม่ได ้ เพราะอะไร เพราะวา่มนั
ไม่มีโดยธรรมชาติของเขา มนัไม่มีอยูแ่ลว้  

แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้คิดถึงตั้งแต่อยูโ่คนตน้หวา้ คิดถึงตั้งแต่ตอนท่ีเป็นเดก็
ไง ยอ้นกลบัมาอานาปานสติ ท าความสงบของใจข้ึนมา สมัมาสมาธิเกิดข้ึนจากใจ ท าใจของตวัเอง
ใหส้งบข้ึนมา บุพเพนิวาสานุสติญาณ เวลาจิตสงบเขา้ไปมนักส่็งออกไปขา้งนอก จุตปูปาตญาณก็
ยอ้นกลบัไปอดีต วา่ตายแลว้ไปไหน ตายแลว้ไปไหน  
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มนัไม่ใช่ อดีต อนาคตไม่ใช่ จน “อาสวกัขยญาณ” อาสวกัขยญาณตดัออกไปนะ ตดัอวิชชา
เป็นวิชชา ตดั อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ตดัออกไปจนเกิดอาสวกัขยญาณ ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา น่ีราก
แกว้ของศาสนา รากแกว้ของศาสนาอยูต่รงท่ีหวัใจท่ีนิพพาน หวัใจท่ีบริสุทธ์ิ หวัใจท่ีวิมุตติหลุด
พน้ไป นัน่น่ะรากแกว้ของศาสนา แต่ตวัรากแกว้ของศาสนาคือตวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ รากแกว้ของศาสนาเกิดจากใจท่ีบริสุทธ์ิผดุผอ่ง ใจท่ีถึงพระอรหนัตแ์ลว้ แลว้ออกมาเผย
แผธ่รรม ออกมาจากตรงนั้น 

แต่โลกเราไม่คิดอยา่งนั้น โลกเราคิดกนัท่ีวา่วิชชา-อวิชชา เถียงกนัตรงน้ีไง เป็นสมมุติ
บญัญติั สมมุติอยูใ่นหวัใจน้ีเป็นเร่ืองของสมมุติ บญัญติัข้ึนมา วิชชาคือความรู้แจง้ อวิชชาคือความ
ปิดบงัไม่รู้ คืออวชิชาปิดบงัอยูใ่นหวัใจ เวลาอาสวกัขยญาณเกิดข้ึนมา สมุจเฉทปหานช าระอวิชชา
นั้น ดวงนั้นออกจากหวัใจนั้น รากแกว้ดวงนั้น รากแกว้ ถึงวา่พน้ออกไป ไม่ใช่รากแกว้ท่ีวา่เป็น
วตัถุนะ เป็นนามธรรมในหวัใจดวงนั้น น่ีเผยแผธ่รรมมาไง  

ส่ิงท่ีวิมุตติหลุดพน้ ใจนั้นวิมุตติหลุดพน้ออกไปแลว้ถึงเผือ่แผอ่อกมาได ้ เผือ่แผอ่อกมาถึง
พวกเรา ธรรม ๔๕ ปีวางศาสนาไวไ้ดน่ี้ส าคญัมาก วางศาสนาเพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้มีฤทธ์ิเดช ไปสอนพวกลทัธิต่างๆ ทรมานเขา ทรมานเขาดว้ยอภิญญา ๖ ดว้ยอภิญญา ดว้ยฤทธ์ิ 
ดว้ยฤทธ์ิไม่มีใครสู้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ฤทธ์ิขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
ประเสริฐท่ีสุด  

ตอนท่ีจะแสดงยมกปาฏิหาริย ์ ยมกปาฏิหาริยท่ี์แสดง ใครจะแสดงไปถามพระพทุธเจา้วา่
จะแสดงอยา่งไร พระพทุธเจา้ถามก่อนวา่แสดงอยา่งไร แลว้พระพทุธเจา้ไม่ใหใ้ครแสดงเลย 
พระพทุธเจา้แสดงเอง ใหน้ ้ าออกทางหู ใหไ้ฟออกทางตา ใหน้ ้ าออกทางตา ใหไ้ฟออกทางหู สลบั
เปล่ียนกนัออกไปขนาดนั้น จนลทัธิต่างๆ ยอมสยบหมด  

อนันั้นอภิญญาอนันั้น ถึงไดว้า่รู้ถึงวาระจิตของคนไง ถึงวา่สมยันั้นเขาต่ืนกนัดว้ยฤทธ์ิ เห็น
ฤทธ์ิแลว้ต่ืนเร่ืองฤทธ์ิ เร่ืองฤทธ์ิน้ีทุกคนปรารถนา แลว้มองกนัแค่นั้น เพราะเขา้ไม่ถึงศาสนา ฤทธ์ิ
น้ีมนัเป็นอภิญญา มนัไม่สามารถช าระกิเลสได ้ น่ีมนัยงัเป็นอภิญญา มนัเป็นโลกียะ มนัเป็นโลก 
มนัเป็นฌานไปไง มนัไม่เขา้ถึงอปัปนาสมาธิ สมัมาสมาธิยอ้นกลบัเขา้มาภายใน 
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ยอ้นกลบัเขา้มาภายใน มนัถึงวา่ส่ิงท่ีมีฤทธ์ิมีเดชท่ีเขาวา่มีความประเสริฐเลอเลิศของโลก
เขา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กเ็รียนมา ๖ ปีกไ็ดอ้ยา่งน้ีมาอยูแ่ลว้ แต่มนัไม่สามารถช าระ
กิเลสได ้แลว้มนัเป็นคติสอนใจองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้อยูแ่ลว้ ๑ แลว้ท่ีเขาเป็นกนัอยูน่ั้น
กเ็ป็นแบบน้ีเหมือนกนั ส่ิงท่ีลทัธิต่างๆ ท่ีเป็นอยู ่ เขากไ็ม่มีความสุขในหวัใจ มนัแน่นอนอยูแ่ลว้วา่
เขาไม่ใช่มีธรรมอยูใ่นหวัใจ แต่เขากมี็ฤทธ์ิมีเดชเหมือนกนั กใ็ชฤ้ทธ์ิปราบฤทธ์ิ อนัน้ีเป็นส่ิงท่ี
หยาบๆ  

แต่ส่ิงท่ีละเอียดข้ึนมาในหวัใจอนัน้ีสิ ส่ิงท่ีมีอยูใ่นหวัใจท่ีละเอียดเขา้มา ยอ้นกลบัเขา้มาใน
ใจคือช าระกิเลสในหวัใจ มนัละเอียดลุ่มลึก เห็นไหม น่ีเร่ืองของศาสนามนัละเอียดอ่อนขนาดนั้น  

แลว้ถา้ไม่มีครูบาอาจารยเ์ราจะท าอยา่งไร แลว้เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
ปรินิพพานไปแลว้ ปรินิพพานไปกว็นัน้ีเหมือนกนั แลว้ท้ิงศาสนาไวอี้ก ๒,๐๐๐ กวา่ปีมาถึง
ปัจจุบนัน้ี ฝากศาสนาไวใ้หก้บัพวกเรา แลว้เราจะมาประพฤติปฏิบติักนั เราตั้งใจจะมาประพฤติ
ปฏิบติั เราตั้งใจ เกิดมาความเช่ือมนักต็อ้งแสนทุกขแ์สนยากอยูแ่ลว้ ความเช่ือน้ีอวิชชาปิดหวัใจอยู ่
มนัเช่ือออกไปตามประสามนั มนัไม่คิดหรอกวา่เราควรจะดดัแปลงตนอยา่งไร เพราะถา้มนัคิด
อยา่งนั้น มนัเท่ากบัไปบงัคบักิเลส 

กิเลสเป็นเจา้หวัใจ กิเลสมนัเป็นใหญ่ในหวัใจของสตัวโ์ลก ในส่ิงต่างๆ ในโลกน้ีไม่มี
อะไรเป็นภยัเท่ากบักิเลสของคนนะ กิเลสของคนท าใหเ้กิดสงครามกท็ าได ้จะท าใหโ้ลกน้ีป่ันป่วน
ขนาดไหนกค็นทั้งนั้น คนพยายามจะชนะธรรมชาติแต่ไม่สามารถชนะธรรมชาติไดเ้ลย ธรรมชาติ
น้ีเป็นส่ิงขา้งนอกนะ เป็นธรรมชาติท่ีมนัหมุนเวียนไปโดยธรรมชาติของมนั 

แลว้ธรรมชาติในหวัใจของใจเรา กิเลสในหวัใจท่ีมนัเกิดดบัในหวัใจน่ี เอาชนะตรงน้ีได้
มนัถึงประเสริฐท่ีสุด แลว้เอาชนะไดอ้ยา่งไร? มนัเอาชนะไม่ไดเ้พราะมนัคิดประสามนั คิดออกไป
ขา้งนอก คิดออกไปหาท่ีพึ่งออกไป เพราะมนัเป็นส่ิงนั้นมนัเคยอยูแ่ลว้ วา่ฤทธ์ิมนัหยาบ อนัน้ีมนัก็
หยาบเหมือนกนั มนัเป็นส่ิงออกไปอยา่งนั้น แลว้เวลาประพฤติปฏิบติัตั้งใจมาประพฤติปฏิบติั 
ตั้งใจมาประพฤติปฏิบติักข้ึ็นดว้ยท าประสาตวัเอง คิดของเราเอง แลว้ท าของเราเองไป การศึกษา
มากต็รึกมา การศึกษาเล่าเรียนครูบาอาจารยม์า แลว้กลบัมาเป็นโทษกบัเรา 
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มนัเป็นสญัญาความมัน่หมาย ถา้สญัญาความมัน่หมาย มนัคิดของมนั คิดแลว้คิดวา่ ครูบา
อาจารยส์อนอยา่งนั้น องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เทศน์ไวอ้ยา่งนั้น ในพระไตรปิฎกสอนไว้
อยา่งนั้น...มนัตีความผดิพลาดจากตรงนั้นไปทั้งหมด  

สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา สุตมยปัญญามนัเป็นปัญญาท่ีควรจะเป็น
ประโยชน์กบัเรา มนัไม่เป็นประโยชน์กบัเราเพราะอะไร เพราะเรามนัมีกิเลสอยูใ่นหวัใจ พอเรามี
กิเลสอยูใ่นหวัใจ ความคิดของเรากิเลสมนัพาใช ้ 

ข้ึนตน้ไม ้ข้ึนตน้ไปกข็ยม่ตน้ไม ้เราจะปลิดใบไม ้เราจะลิดใบไม ้จะฆ่ากิเลส แต่ข้ึนตน้ไม้
แลว้ขยม่ ขยม่ทั้งหมดใหใ้บมนัร่วงไง ข้ึนตน้ขยม่ตน้ไมใ้หใ้บมนัร่วง ใบมนัร่วงตามธรรมชาติของ
มนัอยูแ่ลว้ ในฤดูกาลน่ีใบไมม้นัตอ้งปลิด มนัตอ้งหลุดออกจากขั้ว แลว้มนัจะเกิดดอกใหม่ เห็น
ไหม ในฤดูกาลของเขาตอ้งเป็นอยา่งนั้น 

ในฤดูกาลของชีวิตกเ็หมือนกนั การเกิดภพชาติหน่ึงๆ มนักเ็กิดภพชาติอยา่งนั้น มนัตอ้ง
เกิดอยูธ่รรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ แต่น่ีกเ็หมือนกนั เราไม่ไดคิ้ดอยา่งนั้น เราคิดวา่ไปท าลายตรงนั้น 
ท าลายภพชาติๆ จะท าลายภพชาติท าลายท่ีไหน ท าลายท่ีความคิดอนันั้นเหรอ  

มนัถึงตอ้งท าความสงบของใจเขา้มาก่อนไง  

อานาปานสติท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจนั้นสงบเขา้มา ท าดวงใจของเราสงบเขา้มา 
สงบเขา้มา ถา้สงบเขา้มา มนัถึงจะเร่ิมตน้ท่ีเราจะคน้ควา้หากิเลสได ้ คน้ควา้หากิเลส เพราะถา้
เร่ิมตน้เราท าตน้ไมใ้หใ้บมนัร่วงไปขนาดไหน ธรรมชาติของมนักเ็ป็นอยา่งนั้นอยูแ่ลว้  

อารมณ์ในหวัใจ อารมณ์น้ีมนัเกิดดบัๆ ตลอดเวลา การเกิดดบัๆ เกิดดบัของมนั มนัหลุด
ออกไปมนักเ็กิดใหม่ มนัหลุดออกไปมนักเ็กิดใหม่ ใบไมห้ลุดไปกเ็กิดใหม่ น้ีกเ็หมือนกนัเราข้ึน
ตน้ไมเ้ราขยม่ เราไปเดด็ดอก ไปปลิดใบมนั ไปท าดอกมนั เดด็ดอกมนัทีละดอกทีละใบ เพื่อจะ
ช าระกิเลสไง  

มนัท าไม่ถกูท่ี ท าความสงบของใจเขา้มาก่อน กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ กิเลสมนัอยูใ่นเน้ือของใจ 
กิเลสมนัอยูท่ี่รากของตน้ไมน้ั้น รากฝอย ท ารากฝอย ท าทีละเลก็ละนอ้ยเขา้ไป รากฝอยเขา้ไปจน
ถึงกบัรากแกว้ ถา้ถึงรากแกว้ ถา้รากแกว้นั้นบริสุทธ์ิ ถา้รากแกว้นั้นถึงท่ีสุดของมนัแลว้ มนักเ็ป็น
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ใจดวงนั้นกป็ระเสริฐข้ึนมาเหมือนกนั ถา้รากแกว้ไม่บริสุทธ์ิ รากแกว้นั้นมนักผ็ลิดอกออกผลได ้
มนัเกิดได ้รากของตน้ไมม้นัเป็นแบบนั้น  

แต่รากของใจ รากของใจมนัลึกยิง่กวา่นั้นอีกมากเลย มนัลึกยิง่กวา่นั้นเพราะอะไร 
เพราะวา่มนัเบ่ียงเบนไง มนัเบ่ียงเบน มนัพลิกแพลง มนัท าใหเ้ราลม้กล้ิงลม้หงาย มนัท าใหเ้ราตั้ง
ตวัไม่ได ้ความคิดของเราตั้งตวัไม่ได ้เร่ิมตน้ตรงไหนกล็ม้แผละ ลม้แผละไปตลอดเวลา  

เราตั้งใจวา่เราจะท าของเรา เราพยายามจะท าของเรา แต่ความต่อตา้นของใจมนัจะต่อตา้น
ออกมาจากภายใน ความต่อตา้นของใจอนันั้นเป็นกิเลส ส่วนหน่ึง ความเขา้ใจผดิของเราจากขนัธ์ 
๕ ความคิดของโลกน้ี เป็นอีกส่วนหน่ึง ความเขา้ใจผดิไปทั้งหมดเลย เราจะเขา้ใจผดิของเราไป
หมด  

เพราะเราไม่เคยเห็นธรรม เราไม่เขา้ใจเร่ืองของธรรม ธรรมคือธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ช าระกิเลสไดแ้น่นอน มรรคผลมีจริงอยูแ่น่นอน ความลงัเลสงสยัในเร่ืองมรรค
เร่ืองผล อนันั้นกเ็ป็นความลงัเลสงสยัอนัหน่ึง ความลงัเลสงสยัน้ีมนักท็  าใหเ้ราง่อนแง่นอยูแ่ลว้ 
การประพฤติปฏิบติัเขา้ไป มนัเลยห่างออกไปไง ยิง่ประพฤติปฏิบติั ยิง่จะกา้วใกลธ้รรมะ มนัจะ
ห่างธรรมออกไป ห่างธรรมออกไป ห่างธรรมออกไปเพราะมนัไม่เขา้จุดศนูยก์ลางของส่ิงท่ีเป็น
จริง ส่ิงท่ีเป็นจริงมนัอยูท่ี่ไหน 

ท าความสงบของใจมนัถึงส าคญั “พทุโธ พทุโธ” ความสงบของใจ ก าหนดค าบริกรรม 
เปล่ียนอาหารของใจก่อน ใจแต่เดิมกินสญัญาอารมณ์เป็นอาหารของมนั ส่ิงท่ีมนัหิวโหยนะ หิว
กระหายมาก อะไรมาต่อหนา้มนัจะกินอาหารส่ิงนั้นทุกๆ อยา่ง อารมณ์ท่ีผา่นใจเขา้มา มนัจะกิน
อารมณ์ทุกๆ อยา่งท่ีผา่นหวัใจของมนั ผา่นหนา้มามนัจะกินอารมณ์อยา่งนั้นทั้งหมด พอกิน
อารมณ์อยา่งนั้นเขา้ไปมนักฟ็ุ้ งซ่าน 

 ส่ิงท่ีฟุ้ งซ่านไง หวัใจน้ีฟุ้ งซ่านไปตลอด ฟุ้ งซ่านไปนะ แต่เราไม่รู้ พอเราคิดส่ิงใดข้ึนมาเรา
คิดวา่ส่ิงนั้นเป็นความคิดของเรา เราจะพอใจกบัความคิดของเรา แลว้คิดออกไปขา้งนอก คิด
ออกไปขา้งนอก นั้นเป็นความคิดของเราออกไป แลว้เอาอะไรมาให?้ เอาแต่ความทุกข ์ เอาแต่
ความเร่าร้อนมาใหต้ลอดเวลา แต่มนักคิ็ดของมนัออกไป นัน่เพราะเราไม่รู้  



รากแกว้พทุธศาสนา ๗ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

ถึงตอ้งเปล่ียนอาหาร เห็นไหม เปล่ียนอาหารของใจ ร่างกายน้ีมีค าขา้วเป็นอาหาร หวัใจน้ี
มีธรรมเป็นอาหาร แต่ขณะน้ีเราเร่ิมค าบริกรรม ค าบริกรรมน้ีเป็นอาหารของใจท่ีเร่ิมตน้ เร่ิมตน้ท า
ความสงบของใจใหไ้ด ้ 

ถา้ใจเราไม่สงบ ความคิดท่ีเราคิดวา่เป็นธรรมๆ อนันั้น มนัไม่ใช่เป็นธรรมอนัหน่ึง ธรรมท่ี
ไม่เป็นธรรมอนัหน่ึงแลว้เรายงัท าใหเ้ราเป็นสญัญาอารมณ์ สญัญาความมัน่หมาย แลว้จินตนาการ
ไปอยา่งนั้น มนัเขา้ใจวา่เป็นธรรม น่ีท่ีวา่ห่างธรรม ห่างธรรมตรงนั้นไง ห่างธรรมเพราะเราคิดวา่
เราจะชุบมือเปิบ เราจะเดินทางลดั ส่ิงใดท่ีเป็นทางลดัเราจะกา้วเดินไปทางนั้น แลว้ยิง่กา้วเดินทาง
ลดัมนัยิง่ห่างออกไปจากธรรม เพราะมนัไม่เขา้จุดศนูยก์ลางของใจ มนัท าไปถึงความสงบอนันั้น
ไม่ได ้ถา้ไม่ถึงความสงบนั้น ความคิดนั้นเป็นโลกียะทั้งหมด  

โลกียะกบัโลกตุตระ ถา้โลกตุตระมนัถึงเขา้มาถึงเป็นธรรม 

ถา้โลกียะความคิดของเราเป็นโลกียะ แลว้กคิ็ดเสริมเขา้ไป ธรรมะเสริมโลกียะเขา้ไป สุ
ตมยปัญญาแลว้คิดจินตนาการความเห็นของตวั แลว้คิดออกไปวา่ส่ิงนั้นเป็นธรรม ส่ิงนั้นเป็น
ธรรม แลว้สมุจเฉทปหานนะ ท าหวัใจใหข้าดไป...มนัเคลิบเคล้ิมไปตามอารมณ์นั้นน่ะ ส่ิงนั้นมนั
จะเคลิบเคล้ิมตามกนัไป มนัจะสร้างจินตนาการออกไป แลว้ส่ิงน้ีจะท าใหผ้ดิพลาด จะท าใหเ้รามี
ภาพหลอนข้ึนมาในหวัใจ ส่ิงท่ีมีภาพหลอนข้ึนมาในใจ น่ีมนักา้วเดินออกไป มนัห่างธรรมออกไป 
ห่างธรรมจนเป็นโทษของใจ ใจดวงนั้นจะเป็นโทษกบัใจดวงนั้น จนตกใจ จนวิตกกงัวล จนท าให้
จิตใจดวงนั้นถึงกบัเสียหายไป  

ถา้มนัสงบไม่ไดเ้พราะมนัมีส่ิงน้ีต่อตา้นอยู ่ ส่ิงท่ีมนัต่อตา้นอยูน้ี่ มนัชกัน าใหก้ารกระท า
ของเราผดิพลาดออกไปขนาดนั้น  

๑. เสียหาย  

๒. ใหเ้น่ินชา้  

ความเน่ินชา้ของใจเพราะมนัไม่เขา้ถึงความเป็นจริง มนัไม่เขา้ถึงรากแกว้ของศาสนา  
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รากแกว้ของศาสนาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นั้นเป็นในหวัใจขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ รากแกว้ของเราคือจิตใจดั้งเดิม จิตเดิมแทอ้ยูท่ี่ไหน? จิตเดิมแทอ้ยูก่ลางหวั
อกของเรา จิตเดิมแทอ้ยูก่ลางหวัอก เราตอ้งยอ้นกลบัมาท่ีรากเหงา้ท่ีรากแกว้ของใจ ท่ีส่ิงท่ีอวิชชา
อยูต่รงนั้น ความสงบของใจเขา้มามนัถึงจะตั้งมัน่  

ถา้ใจเราตั้งมัน่ข้ึนมาได ้ท าความสงบเขา้ไปบ่อย เขา้ไปบ่อยๆ มนัจะเหมือนกบัวา่เราจะไม่
...ถา้จิตใจของเราเคยกบัสญัญาอารมณ์ภายนอกเขา้ไปแลว้ มนัจะพอใจกบัส่ิงท่ีส่งออก ถา้แลว้เรา
จะท าความสงบเขา้มาของใจใหส้งบเขา้มาน่ีมนัจะต่อตา้น มนัจะเหมือนกบัวา่เราท าแลว้ไม่ไดผ้ล
ไง  

ส่ิงท่ีเราประพฤติปฏิบติัเพื่อจะเขา้เป็นน ้าสะอาด น ้าสะอาดจะช าระความสกปรกของใจ ส่ิง
นั้นจะเป็นน ้าสะอาด เราหาน ้าข้ึนมาก่อน แต่กิเลสมนับอก อนันั้นมนัไม่เป็นผล อนันั้นมนัเป็นส่ิง
ท่ีท าแลว้ไม่ไดป้ระโยชน์ข้ึนมากบัความเป็นจริงของมนั ถา้สัญญาอารมณ์สร้างข้ึนมาแลว้อนันั้น
จะเป็นความจริงของเขา สญัญาอารมณ์ท่ีเราสร้างข้ึนมามนับอกมนัใหอ้ารมณ์ความเคลิบเคล้ิมไป
ไง แต่มนัจะตกอกตกใจ มนัจะหมุนออกไปขา้งนอก ส่ิงนั้นมนับอกอนันั้นจะเป็นความจริง แต่เรา
ท าความสงบของใจเขา้มา ไม่เห็นมีอะไรเลย ท าไม่เห็นไดอ้ะไรเลย  

มนัไดค้วามสงบโดยธรรมชาติ มนัไดค้วามสงบตามความเป็นจริง ส่ิงท่ีเป็นจริง ส่ิงท่ีเป็น
คุณของเรา อนัน้ีมนัเป็นคุณ ส่ิงท่ีเป็นคุณ เราจะท าความสงบเขา้มา มนัเป็นไปตามฤดูกาลอยูแ่ลว้ 
ไอข้ยม่ตน้ไมอ้ยา่งนั้นน่ะ ส่ิงท่ีข้ึนไปโค่นตน้ไมแ้ลว้ขยม่เอาขยม่เอานะ มนัเขา้ใจวา่ส่ิงนั้นจะเป็น
ธรรมไง นัน่ล่ะสญัญาอารมณ์มัน่หมายออกไปอยา่งนั้น แลว้มนัไดอ้ะไรล่ะ? เหน่ือยเปล่านะ คน
ขยม่ตน้ไมใ้หใ้บไมร่้วง เหน่ือยเปล่ากบัตน้ไมน้ั้น แลว้ตน้ไมน้ั้นกเ็กิดอีก เพราะมนัคิดวา่มนัจะ
ช าระกิเลสดว้ยอยา่งนั้นไง  

แต่ของเราไม่อยา่งน้ี เราท าความสงบเขา้มาใหถึ้งหวัใจของเราใหไ้ด ้ ใหใ้จเป็นเอกคัคตา
รมณ์ พอใจเป็นเอกคัคตารมณ์ จิตน้ีเป็นหน่ึง จิตน้ีเป็นหน่ึง จิตน้ีมีความสุข จิตน้ีเวลามีความสุข 
จิตน้ีคน้ควา้ คน้ควา้ในอะไร? คน้ควา้ในรากฝอยรากแกว้ในหวัใจของเรา รากแกว้รากฝอยอยูท่ี่
กลางหวัใจ อนันั้นน่ะ เราจะคน้ควา้อนัน้ี  
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การจะท าใหต้น้ไมม้นัตาย มนัตอ้งช าระ เราตอ้งท าลายขดุรากถอนโคนมนัใช่ไหม ถา้เรา
ขดุรากถอนโคนข้ึนมา ตน้ไมน้ั้นจะตาย ถา้เราไปขยม่ท่ีปลายตน้ไมน้ั้น คิดวา่ตน้ไมน้ั้นจะตาย น่ี
เหน่ือยเปล่ากม็าเหน่ือยเปล่า ยงัจะเสียหาย จิตนั้นถึงวา่เสียหายออกไปไดเ้ลย...เราไม่ท าอยา่งนั้น น่ี
โทษของกิเลส โทษของความคิดของเรา โทษของความท่ีวา่มนัจะท าใหเ้ราผดิพลาดออกไปจาก
หวัใจของเรา น่ีเห็นโทษของมนัไหม 

ถา้เห็นโทษของมนั เราตอ้งคิดวา่พอเห็นโทษของมนั เราพยายามตั้งใจท าของเราใหไ้ด ้ ท า
ความสงบเขา้มา มนัจะคิดอยา่งไร มนัจะนอ้ยเน้ือต ่าใจ จิตถา้ไม่เคยมีสญัญาอารมณ์ มนัพอท าได ้
ความสงบน่ีมนัพอใจแลว้มีความสุข ถา้จิตท่ีเคยมีสญัญาอารมณ์อยูภ่ายนอก จิตท่ีเคยนั้นน่ะมนัจะ
ไม่ยอมเขา้มา มนัจะต่อตา้น การต่อตา้นน้ีใหเ้ขา้ใจวา่ส่ิงนั้นเป็นกิเลส เป็นกิเลสแน่นอน เป็นกิเลส
จะท าใหเ้ราจะไม่ไดผ้ลตามความเป็นจริงแน่นอน เพราะมนัพาออกไปขา้งนอกอยูแ่ลว้  

อาหารใหม่ ถึงค าบริกรรม ความสงบของใจ อนัน้ีส าคญัมาก  

“สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน” ถา้มีสมถกรรมฐานข้ึนมาแลว้จะไม่ท าใหเ้น่ินชา้ท า
ใหเ้สียงานไปได ้ เพราะความสงบของใจ จิตน้ีมนัสงบตวัลงน่ีมนัมีความสุขอยูใ่นหวัใจอยูแ่ลว้ ๑ 
เห็นไหม คนเรามีความสุขเป็นเคร่ืองอาศยั รถมีน ้ามนัเติมน ้ามนักา้วเดินไป รถมีน ้ามนัไปมนัจะ
ไปไดไ้กล  

น้ีรถไม่มีน ้ามนั น ้ ามนัแหง้ผาก ติดเคร่ือง เคร่ืองกร้็อนอยูอ่ยา่งนั้น น่ีสญัญาอารมณ์มนัท า
อยา่งนั้น ความกิเลสมนัเผาใจ มนัเผาใจอยา่งนั้น หมุนออกไปอยา่งนั้น ข้ึนตน้ไมข้ยม่อยูอ่ยา่งนั้น 
ขยม่อยูอ่ยา่งนั้นแลว้ท าลายไม่ได ้ แต่มนัเขา้ใจวา่อนันั้นมนัเป็นธรรม อนันั้นมนัเป็นวิธีการช าระ
กิเลส อนันั้นกิเลสมนัหลอก ๒ ชั้น ๓ ชั้น  

แต่ถา้เราท าความสงบของใจ เพื่อจะเติมน ้ามนัใหร้ถเราวิ่งไปได ้ สมัมาสมาธิเร่ิมตน้มี
ออกไปแลว้ มนัจะกา้วเดินออกไปเป็นมรรคอริยสจัจงัได ้ 

มรรคหยาบๆ ถา้มรรคอยา่งหยาบ มรรคอยา่งหยาบๆ ในโลกเราในศาสนาพทุธเราสอน 
การประกอบอาชีพน้ีกเ็ป็นสมัมาอาชีวะ การประกอบอาชีพในทางโลกไง การประกอบอาชีพทาง
โลก ความด าริชอบ ความคิดชอบ วา่น่ีเป็นมรรคแลว้  
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มรรคอนัน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีเอามาเก้ือกลูกนัได ้ มนัเอาเป็นส่ิงเทียบเคียงกนัไดเ้พราะมนัเป็น
เร่ืองของมรรคขา้งนอก เราเป็นชาวพทุธ เรากอ็าศยั เร่ิมตั้งแต่ท าทาน เร่ิมตั้งแต่รักษาศีล เร่ิมตั้งแต่
ภาวนา อนัน้ีกเ็หมือนกนั ถา้เวลาเราอยูข่า้งนอก เราประกอบสมัมาอาชีวะ เราท าของเราขา้งนอก 
เราวา่อนัน้ีเป็นมรรคกไ็ด ้แต่มรรคอยา่งน้ีมนัเป็นมรรคหยาบๆ  

ถา้เราติดมรรคหยาบๆ “มรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียด”  

ฟังสิ ค  าวา่ “มรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียด” หมายถึงวา่เราติดส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้เราจะไม่วาง
ส่ิงนั้น ถา้ไม่วางส่ิงนั้นเราจะหยบิส่ิงอ่ืนอีกไม่ไดเ้ลย ถา้เรามีส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยูใ่นมือ เราตอ้งวางส่ิง
นั้นออกจากมือ มือเราจะวา่งเปล่า มือวา่งเปล่าสามารถจะหยบิส่ิงอ่ืนต่อไป มรรคหยาบก็
เหมือนกนั ถา้มรรคหยาบเราติดในมรรคหยาบๆ แลว้ ความมรรคละเอียดจะเกิดข้ึนไม่ได ้ 

สมัมาสมาธิมนัถึงจะเร่ิมตน้ คือวา่จะเป็นงาน เร่ิมตน้ท่ีจะเป็นงาน จะเขา้ไปหางานอีก
ชั้นหน่ึงเป็นวิปัสสนา สมถกรรมฐาน เป็นวา่จะเป็นมรรคมนักเ็ป็นมรรค ปัญญาอบรมสมาธิน่ีเป็น
มรรคไหม? เป็น เป็นมรรคอยา่งหยาบๆ ไง มรรคอยา่งหยาบๆ กย็งัเป็นมรรคของโลกเขาอยู ่มรรค
ในทางโลกน้ีอนุโลมไดว้า่เป็นมรรคอยู ่แต่มนัเป็นมรรคหยาบ ถา้เราติดตรงนั้นเราจะเป็นไปไม่ได ้
แลว้เวลาท าไปกจ็ะท าผดิพลาดไป ผดิพลาดออกไป  

เพราะถา้เป็นมรรคโดยบริสุทธ์ิขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สอนไว ้ มรรคท่ีมนั
บริสุทธ์ิ เราสร้างข้ึนมา มนัจะเร่ิมตน้หมุนเวียนเขา้ไป แลว้มนัจะเขา้ไปขดุคุย้ไง ส่ิงท่ีเป็นการช าระ
กิเลส เห็นไหม รากของตน้ไมอ้ยูใ่ตดิ้นทั้งหมด รากของตน้ไมม้นัจะมีบางอยา่ง อยา่งรากไทรน้ี
ลอยอยู ่ อนันั้นอนุโลมอยู ่ แต่กร็ากส่วนใหญ่รากแกว้กอ็ยูใ่นดินเหมือนกนั ถา้รากของตน้ไมอ้ยูใ่น
ดินน้ี เราตอ้งขดุดินเขา้ไปเราถึงจะเห็นรากของตน้ไมใ้ช่ไหม อนัน้ีกเ็หมือนกนั เราจะช าระกิเลส 
เราตอ้งหารากฝอยหรือหารากแกว้ของกิเลสข้ึนมาช าระลา้ง มนัถึงท าความสงบของใจข้ึนมาแลว้
ถึงจะเขา้ไปขดุคน้ ขดุคุย้หากาย เวทนา จิต ธรรมไง  

กายนอก กายใน กายนอกเป็นกายนอก กายในเป็นกายใน กายนอกกเ็หมือนกบัมรรค
หยาบๆ นัน่น่ะ เราไปโรงพยาบาล เราไปไหน เราเห็นคนเจบ็คนป่วย เห็นคนพิการ เราสลดสงัเวช
ไหม? เราสลดสงัเวช มนักป็ล่อยวางเขา้มา ถา้เราสลดสงัเวชส่ิงภายนอกข้ึนมา น่ีกายนอก กายขา้ง
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นอกท่ีเราเห็น เห็นแลว้มนัเกิดความสลด เกิดความสงัเวช ใหห้วัใจมนัปล่อยวางเขา้มา มนัทุกขย์าก 
มนัปล่อยวาง มนัไม่เห่อเหิม  

ถา้มนัคึกคะนอง จิตมนัคึกคะนองนะ มนัคิดแลว้มนัวิ่งเตน้เผน่กระโดดไปตามประสามนั 
มนัคิดไปอยา่งไรกไ็ดถ้า้มนัเห่อเหิม แต่ถา้จิตมนัเร่ิมเศร้าหมอง เร่ิมปลงธรรมสงัเวช เห็นกายนอก 
พิจารณากายนอกแลว้มนัเศร้าหมองเขา้มาน่ีมนัปล่อยวางเขา้มา ความปล่อยวางเขา้มา มนักม็าลงท่ี
สมัมาสมาธิทั้งหมด  

จิตน้ีโดยธรรมชาติของมนั ตน้ไมโ้ดยธรรมชาติของมนั ใบไมม้นัตอ้งหลุดจากขั้วแน่นอน
โดยธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ จิตน้ีโดยธรรมชาติของมนั มนักมี็ความสงบอยูใ่นธรรมชาติของมนั 
แต่มนัสงบอยูอ่ยา่งนั้นโดยธรรมชาติของมนุษยท่ี์วา่มีสติสมัปชญัญะอยูไ่ง  

แต่แลว้เราท าความสงบเขา้มา ท าความสงบเขา้มา ท าความสงบเขา้มา ใหค้วามสงบน้ีมนั
ควรแก่การงานไง มีสติ มีสมาธิในเร่ืองของโลก การท างานนั้น งานนั้นจะประสบความส าเร็จ งาน
นั้นจะดีข้ึนมาเพราะเราตั้งใจท า สติสมัปชญัญะพร้อม นัน่งานของโลกเขา แต่งานในการช าระ
กิเลส สติชอบกบัสมาธิชอบท าไมมนัต่างกนั ท าไมมรรคมนัต่างกนัอยา่งนั้น ความสติชอบ ความ
ระลึกชอบ ความระลึกกบัสติชอบ ความสมาธิชอบ การงานชอบ ท าไมมนัคนละอนั ไม่ใช่อนั
เดียวกนั  

มนัคนละอนัเพราะวา่มนัตอ้งขดุคุย้ไง สมัมาสมาธิ ใจทั้งหมด การประพฤติปฏิบติัทั้งหมด 
การค าบริกรรมหรือเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ทุกๆ อยา่งแลว้จะรวมลงอยูท่ี่ความสงบของใจเหมือน
ทั้งหมด เขา้ถึงกน้บ้ึงของใจคือความปล่อยวางของใจ ใจปล่อยวางส่ิงต่างๆ ทั้งหมด อนันั้น เห็น
ไหม ปล่อยวางแมแ้ต่สญัญาอารมณ์ท่ีเรามัน่หมายวา่ส่ิงนั้นเป็นธรรมดว้ย มนัตอ้งปล่อยส่ิงนั้นเขา้
มาแลว้มนัถึงจะเขา้มาเป็นความสงบของใจ 

ความสงบของใจเป็นสมถะ จะเร่ืองส่ิงใดกแ็ลว้แต่ การประพฤติปฏิบติั การใคร่ครวญ การ
คน้ควา้ส่ิงใด จะใชค้  าบริกรรม ใชปั้ญญา จะใชดู้กายนอก สรรพส่ิงทั้งหลายแลว้จะรวมลงถึง
กลบัมาตรงท่ีความสงบของใจ จะเป็นสมถกรรมฐานทั้งหมดเลย  
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สมถกรรมฐานเพราะอะไร เพราะมนัไม่ไดใ้ชภ้าวนามยปัญญา ส่ิงนั้นเป็นเร่ืองของนอก
ศาสนากมี็ เร่ืองในศาสนาความคิดนั้นกมี็ เร่ืองนอกศาสนา เร่ืองของฌานมนัถึงเป็นเร่ืองอจินไตย 
เร่ืองความสงบของใจน้ีเป็นเร่ืองของอจินไตยทั้งหมด มนัไม่มีขอบเขต น้ีเราไปเอาส่ิงน้ีมาเป็น
ผลไดอ้ยา่งไร เราไปเอาส่ิงน้ีมาเป็นผลในการประพฤติปฏิบติัไดอ้ยา่งไร ถา้เราหลงส่ิงน้ี แลว้เราจะ
ปฏิบติัไปถึงตรงไหน 

เราจะปฏิบติัเขา้ไม่ถึงหลกัของรากแกว้ รากแกว้มนัโดนรากฝอยปกคลุมอยู ่ เราสงบเขา้มา 
เราขดุคน้เขา้มา เราคน้ควา้เขา้มาจนหารากฝอยเจอ ถา้หารากฝอยเจอกห็ากายเจอไง กาย เวทนา จิต 
ธรรม การขดุคุย้นะ การพิจารณาจิตขา้งนอก หรือพิจารณากายขา้งนอก พจิารณากายเขา้มา ปล่อย
วางเขา้มา ปล่อยวางเขา้มา จนมนัเป็นสมถกรรมฐาน 

 ถา้ยกข้ึนพิจารณากายอนัใหม่ พิจารณากายซ ้าอยา่งนั้น ซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า ถา้จิตมนัสงบข้ึนมา 
เป็นงานชอบข้ึนมา กายท่ีเห็นกบักายในกบักายนอกต่างกนั กายนอกน้ีตาเน้ือเห็น จินตนาการเห็น 
หลบัตาคิดมนักเ็ป็นจินตนาการเห็น แต่ถา้เป็นกายในน่ีตาในเห็น ตาของธรรมเห็น ถา้ตาของธรรม
เห็น ความเป็นขนพองสยองเกลา้ ความรู้สึกวา่อนัน้ีจะเป็นส่ิงท่ีวา่กระเทือนหวัใจ มนัจะสะเทือน
หวัใจมาก การสะเทือนหวัใจจะใหข้นพองสยองเกลา้ น่ีงานชอบ  

ถา้พิจารณาจิตน่ีกเ็หมือนกนั พิจารณาจิตเขา้มา ปล่อยวางเขา้มา ปล่อยวาง มนัจะจบัตวัของ
จิตได ้ จบัตวัของจิตได ้ แต่เดิมเราหลงไปในอารมณ์ความคิด อารมณ์ท าใหเ้ราคิดฟุ้ งซ่านออกไป 
เราไม่รู้เร่ืองส่ิงใดๆ เลย เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิเขา้มา อารมณ์ความรู้สึกอนันั้น อารมณ์ความคิด 
ไล่ ใชปั้ญญาใชส้ติระลึกตามความคิดเขา้ไป แลว้มนัรู้เท่าทนัความคิด มนัจะปล่อยวางเขา้มา
เร่ือยๆ ปล่อยวางคือมนัทนัความคิดเขา้มาบ่อยๆ  

ปัญญารอบรู้ในกองสงัขารขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้น่ีถกูตอ้ง ถกูตอ้งเพราะ
มนัตามความคิดทนั พอใชปั้ญญาอบรมตามอารมณ์ความคิดไป ตามความคิดไป มนัจะปล่อยวาง
เขา้มา ปล่อยวางเขา้มา คือความคิดจะสั้นเขา้ สั้นเขา้ จนมนัปล่อยวาง วางหมดเลย พอวางหมด มนั
กค็น้ควา้เขา้ใหม่ ดคูวามคิดใหม่ ความคิดท่ีมนัปล่อยวางแลว้ แลว้มนัเร่ิมตน้ขยบัตวัข้ึนมาใหม่ 
นั้นคือตวัจิต มนัไม่ใช่อารมณ์ เพราะมนัยงัไม่ไดเ้สวยอารมณ์ท่ีคิดออกไป มนัขยบัตวัข้ึนมาท่ีจะ
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เป็นอารมณ์ พอมนัจะขยบัตวัข้ึนมาเป็นอารมณ์ เราเห็นสญัญามนัเกิดข้ึนก่อน แลว้กระแสจิตมนั
พุง่ออกมาจบัมับ๊! มนัจะสะเทือนเรือนลัน่ถึงใจวา่เราน้ีไดง้านแลว้ไง  

แต่ผูท่ี้ปฏิบติัใหม่ๆ น่ียงัไม่รู้เร่ือง ผูท่ี้เห็นมนัจะกา้วเดินไปตามธรรมชาติของมนั ส่ิงน้ีคือ
จะท าไม่ใหเ้สียหาย ไม่ใหเ้สียหายคือวา่เรากา้วเดินตามธรรม เรากา้วเดินตามองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ ท่ีวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ประทานธรรมไว ้ ๒,๕๐๐ กวา่ปีแลว้ ให้
เรากา้วเดินตาม เราจะกา้วเดินตาม ผูป้ฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม กา้วเดินตามธรรมน้ีตรงตาม
ความเป็นจริงไง ตามความเป็นจริงท่ีธรรมน้ีบญัญติัไวอ้ยา่งนั้น  

แลว้เราบญัญติัไว ้ “สมมุติบญัญติั” แลว้ส่ิงท่ีเราประพฤติปฏิบติัมนัเป็นผลของเรา มนัเป็น
ปัจจตัตงั กระทบกบัหวัใจดวงนั้นโดยเฉพาะเลย หวัใจดวงนั้นกระทบกบัธรรมอนันั้น กระทบกบั
ธรรมอนันั้น ส่ิงท่ีกระทบกบัธรรมมนัเป็นผลตกผลึกในหวัใจนั้น วิปัสสนาไปวงรอบหน่ึง การ
วิปัสสนา การแยกแยะไปวงรอบหน่ึง มนัจะตกผลึกลงหวัใจ ความลงหวัใจน่ีคือปัญญาท่ีเกิดข้ึน
จากเป็นสมบติัส่วนตน  

สมบติัส่วนตน สมบติัของใจดวงท่ีประพฤติปฏิบติันั้น ใจท่ีประพฤติปฏิบติันั้นเพราะกิเลส
มนัอยูใ่นหวัใจดวงนั้น แลว้ประพฤติปฏิบติัเขา้ไปเกิดเป็นธรรมเขา้มา น่ีมรรคเร่ิมเคล่ือนตวั มรรค
เดินตวัออกไป มรรคขยบัตวัออกมา ภาวนามยปัญญาเร่ิมเคล่ือนออกไป ธรรมจกัรเคล่ือนออกไป 
จะเห็นความแยกแยะออกไป ปัญญาจะเกิดข้ึน น่ีจบัรากฝอยได ้ รากฝอยเป็นตวัเป็นตน รากฝอยน้ี
ท าใหเ้กิดอาหารข้ึนไปบนตน้ไมน้ั้น ตน้ไมจ้ะเจริญงอกงามเพราะรากฝอยน้ี อารมณ์ความคิดทุก
อยา่งท่ีวา่ความยดึมัน่ตวัตนกเ็กิดจากส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ียแุหยข้ึ่นมา ส่ิงท่ียแุหยข้ึ่นมามนัอยูใ่นเน้ือของ
ใจ มนัเป็นรากอยูใ่นหวัใจ มนัเป็นเช้ือไง มนัเป็นอวิชชาท่ีอยา่งหยาบๆ ฝังอยูใ่นใจ  

วิปัสสนาใคร่ครวญของเราไปตลอดเวลา เราจะใคร่ครวญของเราอยูอ่ยา่งนั้น น่ีปัญญาจะ
กา้วเดินออกไป ปัญญาของเราจะกา้วเดินเขา้มาๆ ความปัญญาของเรากา้วเดินเขา้มา มนัจะมี
ความสุขข้ึนไปยิง่กวา่สมัมาสมาธิท่ีเราพิจารณาอยา่งนั้นอีก เพราะเวลามนัปล่อยวาง มนัปล่อยวาง
อารมณ์แลว้ปล่อยวางพร้อมกบัวางเช้ืออนันั้นดว้ย เช้ืออนันั้นสงบตวัลง เหมือนคนเป็นไขแ้ลว้
ถอนพิษไข ้แต่มนัยงัไม่หายจากไข ้มนัถึงตอ้งท าบ่อยๆ เขา้  
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ความสุขต่างกนั แต่เดิมเราท าความสงบเขา้มา เหมือนกบัเราเติมน ้ามนั เราท าความสงบเขา้
มา วา่เราเติมน ้ามนัเขา้ไปในรถของเรา เพื่อใหร้ถของเราจะกา้วเดินออกไป ความสงบอนันั้น 
ความสุขอนันั้น มนัเหมือนกบัเราหาน ้ามนัมาใส่รถ รถวิ่งออกไป ส่ิงท่ีในรถนั้นขบัเคล่ือนไป
พร้อมกนัทั้งหมดนั้นคือตวัมรรค มรรคขบัเคล่ือนออกไป หมุนออกไป ภาวนามยปัญญาหมุน
ออกไปรอบหน่ึง แลว้รถวิ่งออกไประยะทางเท่าไรล่ะ ความคิดของเรา ผลประโยชน์ของเราท่ี
วิปัสสนาออกไป ผลมนัไดเ้ท่าไรล่ะ 

 นัน่น่ะ มนัจะตกผลึกลงหวัใจ ส่ิงน้ีสะสมข้ึนมาเร่ือยๆ ส่ิงน้ีสะสมส่ิงนั้นเป็นธรรม ส่ิงท่ี
เป็นธรรมช าระกิเลส ส่ิงท่ีเป็นธรรมจะเขา้ไปท าลายกิเลส ท าลายเช้ือนั้น เช้ือนั้นจะเจือจางลง เช้ือ
นั้นจะเจือจางลง เพราะวา่เราไดว้ิปัสสนาบ่อยๆ เขา้ เจือจางลงไป ความสุขเกิดข้ึนมาพร้อมกบั
ความคิดของเรา พร้อมกนัไปหมด ความสุขเกิดข้ึน เรากท็  าของเราไปเร่ือย วิปัสสนาของเราไป
เร่ือย น่ีการกา้วเดินสมถกรรมฐานกบัวิปัสสนากรรมฐาน  

สมถกรรมฐานนั้นเป็นส่วนหน่ึง แลว้กว็ปัิสสนาเขา้ไปอยา่งน้ีจะเห็นโทษเลย เห็นโทษวา่
สมถกรรมฐานนั้นเป็นแค่ความสงบของใจเท่านั้นเอง เรายงัเห็นความแปลกประหลาดมหศัจรรย์
ขนาดนั้น แลว้พอมนัวิปัสสนาเขา้ไป มนัยิง่มหศัจรรยข์นาดไหน น่ีผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัธรรม ธรรม
น้ีเกิดข้ึนกบัใจ  

ถึงวา่จะบอกใครไม่ได ้ จะคุยกบัครูบาอาจารยใ์ช่ไหม แลว้จะคุยกบัผูป้ฏิบติัธรรม ไม่กลา้
พดูกบัใคร แต่เป็นความจริงท่ีวา่กระทบกบัใจจริงๆ เป็นส่ิงท่ีแน่นอนท่ีกระทบกบัหวัใจ มนัเป็น
เร่ืองจริงท่ีวา่มนัเกิดข้ึน น่ีเป็นปัจจตัตงัรู้จ  าเพาะใจดวงนั้น วิปัสสนาเขา้ไปบ่อยเขา้ บ่อยเขา้ ตอ้งซ ้า
อยูอ่ยา่งนั้นนะ ถา้เราวิปัสสนาแลว้ไม่มีผลข้ึนมา มนัแค่ปล่อยวางเฉยๆ แลว้เราชะล่าใจไง  

เพราะการประพฤติปฏิบติัน้ีมนัเป็นงานแสนทุกขแ์สนยาก เราทุ่มไปทั้งชีวิตนะ ทุ่ม
ความคิดทุ่มทุกอยา่ง ทุ่มเขา้ไปทั้งหมด พลงังานทั้งตวัเท่าไรตอ้งทุ่มไปทั้งหมดเลย งานส่ิงใดๆ ใน
โลกน้ี อดอาหาร อดนอนขนาดไหนกทุ่็มเขา้ไป งานทางโลกน้ีปล่อยวางไวเ้ลย เพราะงานของโลก
น้ีเราเกิดเราตายมาก่ีภพก่ีชาติ เราเกิดเราตายมา งานมนัรอเราอยูต่ลอดเวลา แลว้เราไม่เคยท างาน
เสร็จเรากต็อ้งตายไป งานของเราไม่เคยเสร็จ โลกน้ีงานของโลกไม่มีเสร็จ มีอยูอ่ยา่งน้ีเวียนตาย
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เวียนเกิด อนิจจงัอยูต่ลอดเวลา ไม่มีส่ิงใดจะสมความตั้งใจ สมความปรารถนาแลว้จะตายไปโดย
ความสุข ไม่มี น่ีงานของโลกเขา  

น่ีงานประพฤติปฏิบติั เราจะช าระกิเลส มนัตอ้งต่อสู้ ต่อสู้แลว้มนักง็านซ่ึงๆ หนา้ มนัทุ่ม
ไปทั้งตวัไง พอทุ่มไปทั้งตวั มนัก าลงัจะแพช้นะกนั ระหวา่งกิเลสกบัธรรมก าลงัจะแพช้นะกนั มนั
ถึงทุ่มเขา้ไปสุดตวัไง พอทุ่มเขา้สุดตวัน่ีปล่อยวาง ปล่อยวาง ปล่อยวาง ทุ่มเขา้ไปสุดตวัเร่ือย  

มนัถึงวา่มนัไม่มีกาลไม่มีเวลา เวลาประพฤติปฏิบติัน้ีไม่มีกาลไม่มีเวลา แลว้มีการต่อสู้น้ี 
มนัเป็นความเห็นของใจดวงนั้น ถา้ใจดวงนั้นเคยเห็นการปล่อยวาง การแยกออกระหวา่งกายกบั
จิต ระหวา่งกิเลสกบัจิตแยกออกจากกนั มนัปล่อยวาง มนัจะเขา้ใจความเห็นอนันั้น แลว้มนัจะทุ่ม
เขา้ไปกบัส่ิงตรงนั้น ทุ่มเขา้ไป ทุ่มเขา้ไป พยายามแยกเขา้ไปใหไ้ด ้ถา้มนัแยกไม่ได ้นัน่น่ะ งานอนั
นั้นมนัขาดพลงังาน ขาดพลงังานคือขาดสมัมาสมาธิ ตอ้งกลบัมาเพิ่มพลงังานเขา้ไปอีก รถน ้ามนั
มนัจะหมดแลว้มนัวิ่งไป เกมนับอกแลว้น ้ามนัจะหมด เวลาวปัิสสนาไปแลว้มนัไม่สมปรารถนา 
เหมือนมีดมนัไม่คม มีดไม่คมฟันส่ิงใดไม่ขาด กลบัมาท าความสงบของใจ ใจจะกลบัมาท าความ
สงบเขา้มา  

อยา่คิดวา่ท าความสงบอนัน้ีเป็นการเสียเวลานะ เวลากิเลส กิเลสในการประพฤติปฏิบติัน้ี
มนัจะท าใหเ้สียงาน เสียเวลาไปตลอด จะท าใหก้ารประพฤติปฏิบติันั้นลม้เหลวไป มนัจะไม่ยอม
มาท าความสงบไงวา่ ความสงบน้ีท าใหเ้สียเวลา เราจะท าวิปัสสนาตลอดไป อนันั้นเป็นการช าระ
กิเลส เราเป็นผูท่ี้จะช าระกิเลส เราตอ้งช าระกิเลสตลอดไปสิ...น่ีมนัจะห่วงงานตรงนั้นมากกวา่ท า
ความสงบ แต่ถา้ท าอยูอ่ยา่งนั้นแลว้ผลมนักไ็ม่ได ้ 

๒. ท าใหเ้สียก าลงัใจ  

๓. ท าใหเ้น่ินชา้แลว้ไม่อยากท าต่อไป  

เราท าแลว้เหน่ือยมาก เหน่ือยมาก เวลาใจมนัถอด มนัถอดอยา่งนั้นนะ ตอ้งยอ้นกลบัมาถา้
เวลาใจมนัถอดทอ้ถอยนะ ยอ้นกลบัไปดูองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ สร้างสมบุญญาธิการมา
ขนาดนั้น สลบถึง ๓ หน ทรมานเวลาอดอาหารขนาดไหน เห็นไหม น่ียอ้นกลบัมาตรงนั้นแลว้
ก าลงัใจเราจะเกิดข้ึนมา ขนาดองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สร้างสมบารมีมาขนาดนั้นยงัทุกข์
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ยากขนาดนั้น แลว้เราจะมาชุบมือเปิบไดอ้ยา่งไร ครูบาอาจารยข์องเรามาทุกขย์ากมาตลอด พอส่ิง
น้ีสร้างสมข้ึนมา ก าลงัใจมนัจะเกิดข้ึน ถา้ก าลงัใจเกิดข้ึน ยอ้นกลบัมาวิปัสสนา วิปัสสนาแลว้
ก าลงัใจจะเกิดข้ึนแลว้มนัการกระท าจะกา้วเดินต่อไปได ้ไม่อยา่งนั้นมนัถอดใจ  

ถอดใจเพราะอะไร? ถอดใจเพราะวา่ 

๑. เราประมาท  

๒. กิเลสมนัเขา้ขย  าในหวัใจของเรานะ  

วิปัสสนาอยู ่ การเดินจงกรมอยู ่ นัง่สมาธิอยู ่ เวลาปัญญาอยา่งน้ีเกิดข้ึนมา ความเห็นอยา่งน้ี
เกิดข้ึนมานัน่คือความเห็นของกิเลสทั้งหมด จะท าใหเ้สียหาย เสียงานไปหมดเลย ส่ิงท่ีปฏิบติัข้ึน
มาแลว้ส่ิงท่ีไดข้องของเก่า อนันั้นกเ็ป็นแค่สญัญา เป็นความจ าได ้ แลว้มนัเส่ือมไปต่อหนา้ ถา้เรา
ถอยน่ีมนัจะเส่ือมลง เส่ือมลง ถา้เราไม่ถอย เรามีความฉลาดอยู ่เราตอ้งกา้วเดินไปพร้อมกนั พร้อม
กนัระหวา่งสมถกรรมฐานกบัวิปัสสนากรรมฐาน  

ถา้มนัความคิด ความวิปัสสนาของเรามนัไม่แยกออกจากกนั มนัท าแลว้มนัไม่เป็นไป ถอน
กลบัมา ถอนกลบัมาพกัความสงบ ไม่เป็นการเสียเวลา อนัน้ีคือวิธีการท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้สอนไวเ้ลย  

แต่เดิมเรากย็ดึอนัน้ีไง ยดึสมถกรรมฐานวา่อนัน้ีมนัจะเป็นผลๆ แต่เวลาเราออกวิปัสสนา
แลว้กเ็ห็นวา่อนัน้ีมนัเป็นโทษอีก วา่มนัเป็น ๑. ทีแรกวา่มนัเป็นผล พอเรามาออกวิปัสสนากเ็ห็นวา่
ส่ิงน้ีเป็นโทษ พอเราเห็นเป็นผลมนักเ็ป็นความหลอก เพราะมนัไม่ใช่ผล มนัเป็นสมถกรรมฐาน 
ยกข้ึนวิปัสสนามนัถึงจะเป็นงาน เป็นการกา้วเดินออกไป เป็นสมมุติบญัญติัเหมือนกนั ความ
สมมุติบญัญติัน้ีมนัจะกา้วเดินออกไปเพื่อช าระกิเลส ยอ้นออกไปช าระข้ึนไปมนักเ็ป็นวิปัสสนา  

แต่มนัท าไปไม่ได ้ มนัตอ้งกลบัมาอาศยัพลงังานอนัน้ีไง พลงังานน้ีพอพลงังานน้ีข้ึนไป
เหมือนกบัมีดไดก้ลบัมาลบัคมแลว้ มนัจะฟันอะไรมนักจ็ะพอฟันได ้ ถา้มนัเป็นพิจารณาจิต มนั
พิจารณาไปมนักพ็อแยกออกจากกนั แยกออกจากกนั แยกออกจากกนั  
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ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีวา่เราตอ้งพยายามจบัหลกัใหไ้ด ้ ถา้เราจบัตรงน้ีไม่ไดน้ะ การกระท าของเรา
มนัจะไม่ไดผ้ล ท าขา้งหนา้กไ็ม่ไดผ้ล ถอยหลงักไ็ม่ไดผ้ล กา้วเดินหนา้กไ็ม่เดินหนา้ จะถอยหลงั
มนักเ็สียดายส่ิงท่ีกระท ามา เห็นไหม ทุ่มมาทั้งชีวิตขนาดน้ีแลว้ยงัท าไม่ได ้ มนัจะถอยหลงัมนักค็า
อยู ่จะไปขา้งหนา้กไ็ปไม่ได ้ 

แต่ถา้เราท าถกูตอ้ง วิปัสสนาไป เพราะเราจบัใจจบัจิตน้ีไดแ้ลว้ มนัจบัไดแ้ลว้ มนัจบัตอ้ง
ไดแ้ลว้ มนัพิจารณาได ้มนัแยกได ้คือมนัมีงานไง  

เราไม่มีการไม่มีงานนะ คนถา้จบักาย เวทนา จิต ธรรมไม่ไดน่ี้มนัไม่มีงานท า มนักไ็ม่รู้จะ
ท าอะไรเหมือนกนั ภาวนาไปมีความสงบเขา้มาแลว้กเ็วิง้วา้งอยูอ่ยา่งนั้น กา้วเดินไปไม่ถกูไง แต่ถา้
เราจบักาย เวทนา จิต ธรรมได ้ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงจบัได ้ วิปัสสนาไปน่ีมนัเป็นงานตลอดไป เป็นงาน
ตลอด ถา้มนัท าไปแลว้ก าลงัไม่พอ มนักจ็  าเป็นอยูเ่องโดยธรรมชาติของมนัท่ีตอ้งกลบัมาพกั 
ออกมาพกัเพื่อเอาพลงังานอนัน้ี พอพลงังานอนัน้ีเขา้มา ยอ้นกลบัเขา้ไปวิปัสสนาใหม่ น่ีท าอยู่
อยา่งน้ี  

หลกัการถกูตอ้ง ไม่เป็นการเสียเวลา ถา้เป็นการเสียเวลานั้น นัน่กิเลสมนับอก กิเลสมนัยุ
แหย ่กิเลสยแุหยท่  าใหเ้สียทั้งประโยชน์ท่ีเราจะไดด้ว้ย เสียทั้งส่ิงท่ีวา่เราท าข้ึนมาน้ีเสียหมดเลย แต่
ถา้เราท าของเราข้ึนไปโดยความเห็นของเราท่ีเราพิจารณาของเราแลว้ มนัจะเป็นการท่ีวา่ขยบัข้ึน
หนา้ไป กา้วหนา้ไปทีละขั้นละขั้นไง กา้วเดินขา้งหนา้ไปทีละขั้นตอนขั้นตอนข้ึนไป มนัจะสูงข้ึน
ไป ละเอียดข้ึนไป ละเอียดข้ึนไป ละเอียดเขา้ไปจนถึงท่ีสุด  

ถา้ธรรมเตม็ ธรรมพออ่ิมเตม็แลว้ จะตอ้งมีอ  านาจเหนือกิเลส กิเลสมนัตอ้งขาดออกไป 
“กายเป็นกาย จิตเป็นจิต แยกออกจากกนั” พอกิเลสน้ีขาดออกไปจากใจ ใจน้ีหลุดออกมาจากส่ิง
ท่ีวา่พวัพนัทั้งหมด เวิง้วา้งไปหมดเลย แลว้รู้โดยปัจจุบนันั้น  

“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา” มนัเป็นอยา่งนั้น
โดยธรรมชาติ แต่มนัไม่เป็นธรรมชาติเพราะจิตน้ีไปรวบรวมส่ิงทั้งหมดน้ีเป็นอนัเดียวกนัเอง จิต
ไปสมานมนัเป็นเน้ือเดียวกนั เพราะกิเลสมนัไปสมานน่ีเราไม่รู้ กิเลสมนัอยูท่ี่จิต จิตมนักไ็ม่รู้ มนั
ไปรวบกระแสของความผกูพนักายกบัใจเราเป็นตวัตนอนัเดียวกนัทั้งหมดเลย วิปัสสนาไปจนมนั
แยกออกไป มนัเห็นสงัโยชน์หลุดออกไป  
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ส่ิงท่ีเป็นสงัโยชน์หลุดออกไป จิตมนักเ็ลยสะอาด เวิง้วา้งออกมา เห็นตามความเป็นจริง
อยา่งนั้น นัน่น่ะ รากฝอยโดนท าลายออกไป พอรากฝอยโดนท าลายออกไป เรากก็า้วเดินต่อไป 
กา้วเดินไป ท าความสงบสูงข้ึนไป สูงข้ึนไป สูงข้ึนไป  

มนัอยากจะรีบเอาใหไ้ดด้ว้ยนะ คนเราถา้ท ามาคา้ขาย มนัไดก้  าไรข้ึนมา มนัอยากจะท า มี
ก าลงัใจ การประพฤติปฏิบติัลงไดมี้หลกัมีเกณฑแ์ลว้ มนัก าลงัใจจะเกิดข้ึนมหาศาลเลย แต่เดิม
ก าลงัใจเราไม่มี เราอาศยัก าลงัใจจากคนอ่ืน แต่ขณะน้ีมนัเกิดข้ึนมาจากความเห็นของเรา เกิดข้ึนมา
จากความรู้สึกจากภายใน  

คนเราคิดดีคนนั้นตอ้งเป็นคนดี คนเราคิดชัว่มนัจะท าความชัว่ใหม้าเผาลนหวัใจมนั  

อนัน้ีคนเรามีธรรมในหวัใจ ธรรมส่วนหน่ึงเกิดข้ึนในหวัใจ เห็นไหม รากฝอยโดนท าลาย
ออกไปแลว้ มนัมีธรรมเกิดข้ึนมาในใจ มนัเห็นคุณค่าของมนั พอเห็นคุณค่าของมนั มนัจะเร่ิมกา้ว
เดิน รีบอยากจะกา้วเดินข้ึนไปขา้งหนา้ จะกา้วเดินขา้งหนา้กต็อ้งท าความสงบ  

มนัยาก ยากตรงท่ีจะขดุคุย้ไง  

กายนอก-กายใน-กายในกาย เวทนานอก-เวทนาใน-เวทนาในเวทนา น่ีไงจิตพิจารณากาย
จนปล่อยวางไปแลว้กจ็บักายซ ้าอีก ถา้จบักายซ ้าอีก จบัได ้ มนัจบัไดง่้ายเพราะกายน้ีมนัสืบต่อมา
ได ้ จบัไดพ้ิจารณาไปเลย ถา้พิจารณาจิตกพ็ิจารณาความเป็นไปของจิตน้ีออกไป พิจารณาซ ้าไป
แยกไป แยกไป ซ ้าไปเร่ือย  

การวิปัสสนาทุกๆ ยา่งกา้ว ไม่มีส่ิงใดเลยท่ีกิเลสมนัจะปล่อยใหเ้รากา้วเดินไปโดย
ธรรมชาติท่ีวา่กา้วเดินไปโดยง่าย มนัจะมีความติดขอ้งไปตลอด ความติดขอ้งอนัน้ีมนัเป็น
ธรรมชาติของมนั ธรรมชาติของยางเหนียวในหวัใจน้ีมนัจะติดขอ้งไปกบัใจพร้อมกนั แลว้จะแปะ
ติดขดัไปตลอดในการประพฤติปฏิบติั จะไม่มีทางสะดวกสบายไปไดเ้ลย ไม่สะดวกสบายไปได ้ 

เราตอ้งช าระต่อสู้กบักิเลส ๑ ต่อสู้กบัการขดัขวางของมนั การขดัขวางของกิเลสท่ีจะใหเ้รา
กา้วเดินออกไป มนัจะขดัขวางไม่ใหเ้ราท าตามอ านาจของธรรม ธรรมท่ีมีอ  านาจเราพยายามสร้าง
สมข้ึนมาในหวัใจ แลว้มนักลวัส่ิงนั้นไง ส่ิงท่ีธรรมท่ีมีอ  านาจในหวัใจแลว้ช าระกิเลสออกไป มนั
เห็นผลกนัอยูแ่ลว้ชั้นหน่ึง  
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ความมัน่ใจของเรามี แต่มีเกิดๆ ดบัๆ ความมัน่ใจมีอยูช่ ัว่คราว ความกลวั ความสลดสงัเวช 
มนัมีในหวัใจมนัเกิดมนัดบั กลวัเราท าใหจ้นเป็นความกลา้ข้ึนมากไ็ด ้ แต่ความกลา้หรือความกลวั
น้ีมนักเ็กิดดบัในหวัใจตลอดเวลา น้ีกเ็หมือนกนั ส่ิงท่ีเป็นธรรมในหวัใจมนักเ็กิดดบัตลอดเวลา เรา
ถึงตอ้งสะสมข้ึนไป ส่ิงใดส่ิงหน่ึงไม่มีการเกิดข้ึนมาลอยๆ มนัตอ้งเกิดจากการสะสมความพาก
ความเพียรทั้งนั้น ธรรมกเ็หมือนกนัท่ีวา่จะสร้างสมข้ึนมาในหวัใจ เรากพ็ยายามสะสมของเรา
ข้ึนมา น่ีมนัถึงตอ้งท า เดินจงกรม ในทางจงกรม ในสมาธิ ในท่านัง่ของเรา ในอิริยาบถ ๔ น้ีตอ้ง
เป็นความเพียรตลอด สติสมัปชญัญะถา้มีอยูก่บัตวั อนันั้นจะเป็นความเพียร  

ถา้สติสมัปชญัญะขาดไปน่ีเหม่อๆ ลอยๆ สกัแต่วา่ท า ท าสกัแต่วา่ ผลกเ็ป็นสกัแต่วา่ แลว้
กิเลสกห็วัเราะเยาะ แลว้เรากห็ม่นหมองนอ้ยเน้ือต ่าใจวา่เราท าแลว้ไม่ไดผ้ลประโยชน์ เพราะ 
เพราะเราไม่มีสติเอง แลว้กิเลสมนัไดที้ไดช่้องมนักข็ยม่ซ ้าไป ขยม่ในหวัใจนัน่น่ะ ข่ีในหวัใจ ท า
หวัใจของเราใหเ้ศร้าหมอง ใหมี้ความทุกขย์ากไป 

มีอยา่งน้ีไปทุกขั้นตอน กิเลสน้ียิง่ละเอียดอ่อนเขา้ไปเท่าไร มนัยิง่พลิกแพลง ยิง่เล่ห์เหล่ียม
มนัมหาศาล มนัจะหลอกลวงเราไปตลอดเวลา เห็นไหม ส่ิงท่ีหลอกลวง หลอกเราแลว้ท าไมเรา
เช่ือล่ะ  

เขาวา่ กิเลสมนัโง่ กิเลสมนัโง่ เราเป็นคนฉลาดไง  

เราโง่กวา่กิเลส เพราะกิเลสมนัคือเรา กิเลสน้ีฉลาดกวา่เรา กิเลสน้ีจะท าใหเ้ราเช่ือมนั แลว้
เรากจ็ะเช่ือ ส่ิงนั้นเป็นอยา่งนั้น น่าจะ น่าจะ หรือน่าเป็นอยา่งนั้น...มนัจะเช่ือเขาไปแลว้กท็  าใหเ้รา
เน่ินชา้นะ พอเช่ือเขาไปกเ็ตาะแตะ เตาะแตะไป ความเพียรเตาะแตะ มนัไม่ใช่ความเพียรคมกลา้น่ี 
ความเพียรเตาะแตะแต่จะเอาผลใหเ้ตม็ความมุ่งหมาย ผลมนักเ็ป็นผลท่ีวา่เป็นผลสกัแต่วา่ ผลสกั
แต่วา่  

ก าลงัใจมนัตอ้งสร้างข้ึนมา ครูบาอาจารยส์อนอยา่งนั้น สอนใหเ้ร่ืองก าลงัใจ ดูสิ ครูบา
อาจารยแ์ต่ละองคม์าฟากตายทั้งนั้น ฟากตายทั้งนั้น เราจะเอาเตาะแตะน้ีเป็นไปไม่ไดห้รอก ถา้เรา
เอาเตาะแตะเป็นไปได ้ แลว้ท าไมเราตอ้งมาทุกขย์ากอยา่งน้ี? กท็างน้ีเป็นทางอนัเอกไง ทางน้ีเป็น
ทางพน้ทุกขไ์ง ทางน้ีเป็นทางท่ีเราช าระกิเลสได ้ มนัมีเฉพาะทางน้ีทางเดียว องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เป็นผูท่ี้วา่มีเมตตามหาศาลนะ ถา้มีทางอนัอ่ืนท่ีสะดวกสบายกวา่น้ี องคส์มเดจ็
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พระสมัมาสัมพทุธเจา้ช้ีทางนั้นเดด็ขาดเลย น้ีขนาดวา่ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา แลว้จะบอกเอาธรรมมา
เผยแผธ่รรม ยงัคิดวา่จะท าอยา่งไรใหค้นจะรู้ได ้คนจะรู้ไดไ้ง  

แลว้เวลาช้ีทางนะ ทางน้ีๆ เดินหรือไม่เดิน น้ีเราเดินมาเดินมา เดินมาแลว้กิเลสมนักย็งัเดิน
มาพร้อมกบัธรรมของเรา กิเลสเดินกบัธรรม กิเลสกบัธรรมมนัแข่งขนักนัข้ึนไป เราเป็นกรรมการ
ใช่ไหม จิตน้ีเป็นผูท่ี้วา่กิเลสกบัธรรมอยูใ่นหวัใจของเรา เราพยายามสร้างของเราข้ึนมา เราตอ้ง
พยายามสร้างธรรมใหเ้หนือกิเลสใหไ้ด ้ 

กิเลสมนัเป็นเรา มนัหลอกเรา มนัฉลาดกวา่เรา มนัท าใหเ้ราไขวเ้ขวไปตลอดเวลา เรา
พยายามเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง เห็นไหม ตอ้งมีอุบายใหม่ๆ อุบายวิธีการเราตอ้งใหม่อยู่
ตลอดเวลา ถา้เราใหม่น่ีกิเลสตามไม่ทนั แต่ใหม่ไดห้นสองหนกิเลสมนักรู้็เท่าทนั กิเลสทนัมนัก็
ใหม่ไปตลอด เปล่ียนพลิกแพลงไปตลอด  

การประพฤติปฏิบติัของเราจะซ ้าอยูข่องเก่าอยูอ่ยา่งนั้น ซ ้ าอยูข่องเก่าน้ี ท าอยูท่่านั้นท่า
เดียว ท าอยูอ่ยา่งนั้นอยา่งเดียว แลว้จะเอาชนะกิเลส เป็นไปไม่ไดห้รอก กิเลสมนัแหย ่มนัขดัใหล้ม้
อยูต่ลอดเวลา เราจะลม้กล้ิงลม้หงายไปตลอดเวลาอยา่งนั้น แลว้จะใหว้า่เราชนะกิเลส ขนาดวา่เรา
หนีไปเร่ือยๆ มนัยงัตามมา ตามมา เพราะมนัอยูด่ว้ยกนั เพียงแต่เราพลิกข้ึนมา ถา้ธรรมไดเ้สวย
ก่อน ธรรมไดคิ้ดก่อน ธรรมไดอ้อกตวัก่อน วนันั้นเป็นธรรม ถา้ธรรม เราปฏิบติัก่อน เราท าได้
ก่อน วนันั้นจิตสงบ จิตน้ีสงบง่าย ท าความเพียรสงบง่าย วนันั้นน่ะธรรมออกตวัก่อน  

ถา้วนัไหนกิเลสมนัออกตวัก่อนสิ วนันั้นลม้ลุกคลุกคลาน ธรรมสู้มนัไม่ทนัเพราะความ
ชะล่าใจ ๑ ความประมาท ความเผลอพลาด ความพลั้งเผลอของเรา อนัน้ีส าคญัมากเลย ความชะล่า
ใจ ทุกคนประพฤติปฏิบติั เพราะของมนัมีธรรมอยูทุ่กวนั จิตกบัเรา กายกบัใจอยูท่ี่เรา แลว้เวลา
ก าหนดใจข้ึนมา มนัท าอยูจ่นชินไง ความชินชาน่ีแหละ ฟังจนชินหู พดูจนชินปาก แต่กิเลสมนั
หนา้ดา้น มนัด้ือดา้น มนัไม่ฟังหรอก มนัไม่ฟังธรรมเลย มนัดึงใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลานไปตลอดเลย  

มนัถึงตอ้งพยายามสร้างข้ึนมา แลว้เราพยายามยอ้นกลบัเขา้มา ต่อสู้กบักิเลส ต่อสู้กบักิเลส 
กิเลสพอมนัยอบตวัลง ธรรมกต็อ้งเหนือกวา่ น่ีวิปัสสนาไป วิปัสสนาไป การวิปัสสนาจะเป็นอยา่ง
น้ีตลอด วิปัสสนาคือใชปั้ญญา ปัญญามนัจะกวา้งขวางมาก การใชปั้ญญาไม่มีขอบเขต จะไปใช้
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ขนาดไหน แยกไปขนาดไหนกแ็ยกได ้ น่ีถา้ปัญญามนัแยก ปัญญาน้ีอาศยัสมถกรรมฐานคือ
สมัมาสมาธิน้ี ใหปั้ญญาน้ีไดใ้คร่ครวญ  

ถา้ปัญญาของเราไม่มีสมัมาสมาธิ ปัญญาน้ีเป็นสญัญา สญัญาคือความจ าไดห้มายรู้ มนัเป็น
อยา่งน้ี น่ีกิเลสมนัตามมาทนั ถา้กิเลสมนัตามมาไม่ทนันะ ธรรมออกตวัก่อนนะ นัน่ล่ะมนัจะเป็น
ปัญญา เป็นปัญญา เป็นขนัธ์ ๕ เป็นความคิดน้ีเหมือนกนั แต่เพราะวา่มีสมัมาสมาธิ มีสมถ 
กรรมฐาน แยกระหวา่งกิเลสใหม้นัแยกตวัออกไป กบัธรรมน้ีไดห้มุนตวัออกมา เห็นไหม น้ีคือ
ปัญญา  

แต่ถา้มนัแยกไม่ได ้ อยา่งท่ีวา่เม่ือก้ี เวลาพลงังานไม่พอ นัน่มนัเป็นสญัญาทั้งหมดเลย มนั
ไม่ใช่เป็นปัญญา ถา้มนัเป็นปัญญาหมุนออกไป หมุนออกไป หมุนไปเร่ือยๆ  

ความเพียรอยูท่ี่ไหน ความส าเร็จตอ้งอยูท่ี่นัน่ คนจะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร 

ความเพียร คือความจรดลงไปท่ีตรงระหวา่งกายกบัจิตท่ีมนัเกาะกนัอยูน่ั้น แลว้วิปัสสนา
แยกออกไป แยกออกไป มนัจะแยกอยา่งนั้นจริงๆ นะ แยกออกไป แยกออกไป เพราะก าลงัเราไม่
พอ ไม่ใช่ขิปปาภิญญาน่ี ขิปปาภิญญา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เทศน์แต่ละคร้ัง เทวดา หมู่
อินทร์ พรหม คฤหสัถ ์ ส าเร็จทีเป็นหา้พนัๆ ในสมยัพทุธกาลนัน่น่ะ นัน่น่ะเพราะขิปปาภิญญา
หมายถึงวา่จิตเขาพร้อม เขาฟังทีเดียวไปเลย  

เรามนัก่ึงพทุธกาล เวไนยสตัว ์ สตัวท่ี์มีโอกาส สตัวท่ี์มีการฝึกฝนตลอดเวลา สตัวท่ี์มีการ
พยายามหาทางรอด แลว้มนัจะรอดไปได ้ความพยายามของเรา น่ีมนัถึงตอ้งวิปัสสนาซ ้าแลว้ซ ้าเล่า 
การซ ้าแลว้ซ ้าเล่า เราถึงเกิดมาก่ึงพทุธกาล แต่เรากเ็กิดมาพบพระพทุธศาสนา เราเกิดมาทนัธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีวา่วางไวช้อบแลว้ ชอบแลว้ ธรรมวางไวช้อบแลว้ แต่กิเลส
เรามนัไปบิดเบือนไม่ใหช้อบในหวัใจของเรา มนัถึงไม่ไดส้มุจเฉทปหาน  

เราพยายามประพฤติปฏิบติัไปสมควรแก่ธรรม จนมนัสมุจเฉทปหานออกไป กายเป็นกาย 
จิตเป็นจิต แยกออกจากกนั ความแยกออกจากกนัโดยธรรมชาติของมนั เวิง้วา้งหมด ความสุขของ
ใจจะเกิดข้ึนมา ความสุขของใจเกิดข้ึนมา สุขแลว้มนักอ็ยูอ่ยา่งนั้น แลว้จะติดอยูต่รงน้ีเพราะมนัเวิง้
วา้ง มนัจบัตอ้งไม่ได ้ ส่ิงท่ีมนัจะจบัตอ้งไม่ไดเ้พราะมนัเวิง้หมด “กายเป็นกาย จิตเป็นจิต” ตอนน้ี
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มนัจะเวิง้ออกไป วา่งออกไปหมดเลย น่ีแลว้จะคน้ควา้ตรงน้ีหาไม่เจอ อ  านาจวาสนานะ ถา้คนไม่มี
อ  านาจวาสนากอ็ยูต่รงน้ี แต่อยูต่รงน้ีมนักไ็ดป้ระเสริฐแลว้ เพราะวา่มนัมีธรรมในหวัใจ รากฝอย
ไดท้ าลายออกไปแลว้ ท าลายออกไปแลว้  

แต่ถา้มนัอยา่งน้ีมนัตอ้งเกิดตายเกิดตาย ยงัมีเกิดมีตายอยู ่ เราตอ้งท าใหช้าติน้ีส้ินไปใหไ้ด ้
จะดบัทุกขส้ิ์นทุกขใ์หใ้นชาติน้ี มนักต็อ้งยงัคน้ควา้ แต่ดว้ยความเผลอของกิเลสไง เขา้ใจวา่ส่ิงน้ี
เป็นธรรม ส่ิงน้ีเป็นนิพพาน ตรงน้ีระหวา่งกายกบัจิต “กายเป็นโพธิ จิตเป็นกระจกใส” มนัจะเวิง้
วา้งมาก โลกน้ีวา่ง มนัจะมองวา่งไปหมดเลย แต่ไม่ไดม้องวา่อสุภะยงัอยูข่า้งหนา้อีกมหาศาลเลย  

ถา้พยายามคน้ควา้เขา้ไป พยายามคน้ควา้นะ ตอ้งมีคนกะเทาะ เคาะใหจิ้ตน้ียอ้นกลบั ถา้
ยอ้นกลบัมามนัจะหนักลบัมามอง ถา้ไม่หนักลบัมามอง จิตมนัส่งออกเหมือนกบัดวงตาพุง่ออกไป
ขา้งนอก ดวงตาไม่เห็นลกูตาของตวัเองหรอก ดวงตาจะมุ่งออกไปเห็นแต่ภาพขา้งนอก ดวงตาไม่
เคยเห็นดวงตาของตวัเอง เห็นแต่ภาพขา้งนอก เห็นแต่ภาพขา้งนอก  

ธรรมชาติของจิตมนัส่งออกไปขา้งนอก ส่งออกไปแลว้กว็า่งหมดเพราะไม่มีอะไรเลย เป็น
อากาศธาตุๆ ถา้ยอ้นกลบัมาสิ ดวงตา ดวงตากระทบกบัดวงตา ส่ิงท่ีกระทบออกนัน่น่ะมนัจบักาย
ได ้ จบักายไดก้ายในน่ีเป็นอสุภะ-อสุภงั ส่ิงท่ีเป็นอสุภะ-อสุภงัจะเกิดข้ึนจากภายใน น่ีจิตจะ
ยอ้นกลบัเขา้มา ถา้จิตยอ้นกลบัเขา้มาจบัดวงตา พบดวงตาไดน้ัน่คือเห็นกาย ถา้เห็นกายนัน่น่ะ อนั
น้ียิง่แปลกประหลาดยิง่มหศัจรรยน์ะ ส่ิงท่ีจบัตอ้งไดม้นัเหมือนกบัส่ิงนั้นไม่มี แลว้มนัจบัตอ้งส่ิงท่ี
ไม่มี เหมือนกบัเราวา่ส่ิงนั้นมนัสุดวิสยัท่ีจะเป็นไปได ้แลว้มนัเป็นไปได ้ 

อยา่งทางโลกท่ีวา่ เขาถกูรางวลัถกูไอน้ัน่กนัไปนะ อนันั้นเขาวา่เขาไดป้ระโยชน์ มนัยงั
นอ้ยกวา่ส่ิงนั้น เพราะส่ิงนั้นทุกคนในโลกน้ีมีคนต่อๆ ไปท่ีจะมาถกูต่อๆ ไปตลอดเวลา  

แต่เร่ืองของการคน้ควา้หากายเจอ คน้ควา้หาจิตเจอของสตัวเ์อกบุรุษอยา่งน้ีแลว้ หาไดย้าก 
เพราะหาไดย้ากเพราะอะไร เพราะวา่เป็นบุคคลคนเดียว ภพชาติเกิดข้ึนจากเรา เราจิตน้ีเวียนตาย
เวียนเกิด ภพชาติเกิดจากจิตดวงน้ี แลว้ท าลายภพชาติจากใจดวงนั้น แลว้ใครจะท าลายต่อไปอีกล่ะ 
ถา้ท าลายภพชาติจากใจดวงนั้นได ้ใจดวงนั้นประเสริฐข้ึนมา มนัจะไม่มีใครซ ้ารอยได ้ 
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ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มนัมหศัจรรย ์ มหศัจรรยต์รงน้ีไง มหศัจรรย์
ท่ีวา่ตอ้งใหจิ้ตดวงท่ีมีกิเลสนั้นเท่านั้นเป็นผูท่ี้คน้ควา้แลว้ช าระกิเลส จิตของผูมี้กิเลสเท่านั้นจะ
ช าระกิเลสของใจของตวัเองได ้ แลว้ช าระกิเลสของตวัเองแลว้จิตดวงนั้นเท่านั้นท่ีจะบริสุทธ์ิ แลว้
จิตดวงนั้นจะเป็นความเสวยสุขจากจิตดวงนั้นได ้ 

ถึงวา่เป็นปัจจตัตงัไง ส่ิงท่ีเป็นปัจจตัตงักบัใจดวงนั้น ใจดวงนั้นถึงตอ้งคน้ควา้เอง ตอ้งหา
เอง แลว้อยา่งบุรุษอ่ืน คนอ่ืน สตัวอ่ื์นไม่เขา้มาอยูใ่นวงของส่ิงท่ีเราจะคน้ควา้ของเราน้ีเลย ส่ิงท่ีเรา
คน้ควา้เป็นสมบติัของเรา เราจะคน้ควา้ของเรา เราจะพฒันาของเราข้ึนมาของเราคนเดียวเท่านั้น 
มนัถึงเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัใจดวงนั้นมาก ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้ปฏิบติัดวงนั้นมาก ผู ้
ปฏิบติัคนคนนั้นถึงเป็นผูท่ี้ประเสริฐไง  

จบัตอ้งไดน้ี้ประเสริฐมาก งานขดุคุย้ท่ีเราจบัตอ้งไดน้ี้ประเสริฐอนัหน่ึง แลว้งานวิปัสสนา
ยงัจะตอ้งต่อสู้ถากถางไปอีกมหาศาล มหาศาลเพราะตรงน้ีเป็นโอฆะ เป็นกามราคะ เป็นส่ิงท่ีวา่คน
จะขา้มพน้จากโอฆะไดม้นัตอ้งขา้มพน้ตรงน้ีไง แลว้สตัวท่ี์จะขา้มพน้จากโอฆะไดม้นัจะไปขา้ม
พน้ไดอ้ยา่งไร  

เพราะวา่เราเกิดมาจากส่ิงนั้น สรรพส่ิงในโลกน้ีเกิดจากโคลนตม โลกตน้ไมท่ี้เกิดจากบน
ดินทั้งหมด น่ีเหมือนกนั ส่ิงท่ีมีชีวิต ส่ิงท่ีจะเกิดดบัข้ึนไปในสตัวโ์ลกน้ีกเ็กิดจากตรงน้ีทั้งนั้น ส่ิงน้ี
ท าใหเ้กิด เกิดข้ึนและดบัไป จะเกิดจากตรงนั้น แลว้ส่ิงน้ีเราเขา้ไปพบ มนัเป็นส่ิงท่ีวา่มนัเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการเกิดและการตายของสตัวโ์ลกในวฏัฏะ สตัวโ์ลกในวฏัฏะน้ีตอ้งเกิดจากตรงน้ี 
เวน้ไวแ้ต่พรหมเท่านั้นท่ีเวน้ออกไป  

ใจตรงน้ี มนัถึงวา่ มีการท่ีวา่ตอ้งช าระกนัอยา่งมหาศาล มนัเป็นความท่ีวา่ชุ่มอาบไปดว้ย
กาม อาบไปดว้ยชุ่มไปดว้ยกาม แต่เป็นความละเอียดลึกซ้ึงนะ มนัเป็นความละเอียดอ่อนในหวัใจ
ดวงนั้น จะคิดหรือไม่คิดมนัเป็นอยา่งนั้นแลว้มนัไหลเยิม้ออกมา ถา้เยิม้ออกมา เราสมัผสั เราคิด
เขา้ไป มนักเ็ป็นอารมณ์ออกไป ถา้เราไม่สมัผสัไง ขนัธ์กบัจิตมนัไม่สมัผสักนั เหมือนกบัวา่ส่ิงท่ี
เกิดมาแลว้เราไม่รับรู้อยา่งน้ี ภาพต่างๆ แลว้เราเกิดข้ึนมาแลว้จิตมนัไม่รับรู้กนั มนักไ็ม่รู้ แต่ถา้มนั
รับรู้ข้ึนมา มนักต็อ้งเป็นส่ิงนั้นไป  
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น้ีเหมือนกนั มนัเยิม้โดยธรรมชาติของมนัอยูอ่ยา่งนั้นอยูแ่ลว้ แลว้ถา้มนัเคล่ือนออกมา มนั
เขา้กบัขนัธ์ ๕ ภายใน มนัออกไปมนักเ็ป็นกามราคะ แลว้มนัคิดอยูอ่ยา่งนั้นโดยธรรมชาติของมนั 
แลว้เราจะต่อตา้นกบัส่ิงอยา่งน้ี เราจะเขา้ไปท าลายมนั เราจะกา้วเดินไปอยา่งไร  

น่ีน ้ าป่ามนัถึงรุนแรงมาก ส่ิงท่ีเป็นส่ิงท่ีการประพฤติปฏิบติัยากท่ีสุดอยูต่รงน้ีไง คนเราเกิด
ตาย ความผดิพลาด การแสวงหามา ทรัพยส์มบติัหรือวา่ส่ิงของท่ีหามา เพื่อตรงน้ีทั้งนั้นเลย จุดตรง
น้ีเป็นจุดตายทั้งนั้นเลย จุดเกิดและจุดตายของการเร่ิมตน้ จุดเกิดและจุดตายของการแสวงหา จุด
เกิดและจุดตายของการเบียดเบียนกนั จากตรงน้ีทั้งหมดเลย มนัถึงเป็นกาม เป็นโอฆะ เป็นส่ิงท่ีวา่
เกิดจากน ้ามูตรน ้าเน่า ความเกิดจากน ้ามูตรน ้าเน่า ความเป็นอสุภะ-อสุภงัในหวัใจ ความสกปรก
โสโครกของใจ  

แต่เวลามนัออกมาเป็นความรู้สึก ออกมาเป็นอารมณ์น้ีท าไมมนัสวยงาม แลว้เรามีจริตนิสยั
ในการประพฤติปฏิบติั สมบติันะ สมบติัผูดี้ สมบติัการประพฤติปฏิบติัในกิริยามารยาท ส่ิงน้ีเราก็
มาท าใหม้นัอยูใ่นอ านาจ ใหม้นัอยูใ่นความสวยงามไง โลกน้ีในเม่ือยงัจ  ากดัไม่ไดก้เ็กบ็ไวใ้ชม้นั 
แต่กค็วบคุมไวใ้นอ านาจ ใหม้นัดูวา่ไม่น่าเกลียดน่าชงัไง มนัอยูก่นัไดใ้นโลกน้ี เพราะวา่โลกกเ็ป็น
หมู่สตัว ์ น่ีเป็นธรรมชาติ เพราะวา่ส่ิงน้ีเป็นธรรมชาติของโลกเขา การเกิดและการตาย การเสพสม
ของกนัระหวา่งน้ีเป็นเร่ืองของธรรมชาติ  

แต่ถา้เร่ืองของพรหมจรรยม์นัไม่ใช่ ถา้เร่ืองพรหมจรรยน้ี์ ตรงน้ีเป็นจุดท่ีจะท าลายมนั จุด
น้ีตอ้งท าลายมนั ถึงตอ้งเขา้ไปท าลายตรงน้ีไง ท าลายตรงน้ีถึงตอ้งใชส้มถะ ใชค้วามสงบอยา่งมาก 
ความสงบท่ีจะเขา้ไปต่อตา้น ตอ้งใชพ้ลงังานอนัมากถึงตอ้งต่อสู้แบบหวัหกกน้กวิดขนาดไหนนะ 
ต่อสู้แบบเตม็ท่ี ตอ้งใชพ้ลงังานทั้งหมดเขา้ไปต่อสู้กบัตรงน้ี วิปัสสนาเขา้ไปถึงจะเร่ิมยบัย ั้งส่ิงน้ีได ้ 

ฟังสิ แค่ยบัย ั้งมนัไม่ใหม้นัเกิดนะ ยบัย ั้งแลว้มนักต่็อตา้นแลว้มนักพ็ลิกแพลงหาเร่ืองเล่ห์
เหล่ียมจะหลอกเราใหเ้ราเช่ือมนัไง ส่ิงน้ีท าใหเ้ช่ือวา่ “ส่ิงนั้นเป็นผล ส่ิงน้ีเป็นผล” จะมีการ
หลอกลวง จะมีการโตแ้ยง้กนัตลอด น่ีเล่ห์เหล่ียมของกิเลสท่ีอยูภ่ายใน  

ความคิดของเรา เราไม่เช่ือ เราไม่เช่ือเพราะมนัไม่มีผลของเรา มนัไม่มีผลใหเ้ราเช่ือมัน่ได ้
มนัเป็นสญัญาอารมณ์ท่ีวา่เราเคยผดิพลาดมาขนาดไหน มนัเป็นสญัญาอารมณ์ท่ีวา่ผดิพลาดไป
แลว้ใช่ไหม  
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การจะช าระกิเลสไดต้อ้งเห็นวา่ส่ิงนั้นหลุดออกไปจากใจ ถึงตอ้งวิปัสสนาซ ้าเขา้ไป มนัจะ
ท าใหเ้ราเช่ือแลว้เป็นอยา่งนั้นจริงๆ ส่ิงท่ีท าใหเ้ราเช่ือ เราวิปัสสนาเขา้ไป มนัจะสร้างสถานการณ์
อยา่งนั้นแลว้เราจะเช่ือมนั แลว้มนักเ็วิง้วา้งเป็นอยา่งนั้นเหมือนกนั ปล่อยวางไปชัว่คราว ชัว่คราว 
แต่มนักเ็กิดดบั  

ส่ิงใดกิเลสมนักเ็กิดดบั ในเม่ือมนัเป็นนามธรรม ในเม่ือธรรมน้ีเกิดดบั กิเลสมนักเ็กิดดบั 
มนัสร้างสญัญาอารมณ์มาใหเ้รามัน่ใจ แต่พอออกมาแลว้อารมณ์มนัเกิดข้ึน มนักระทบส่ิงนั้น ส่ิง
นั้นกระทบกบัความเห็น ส่ิงนั้นคือกิเลสในหวัใจกระทบอารมณ์ภายนอก มนัจะเกิดอารมณ์ข้ึนมา 
น้ีคือมนัหลอก  

พอมนัหลอกข้ึนมา เรากต็อ้งกลบัเขา้มาวิปัสสนาซ ้า วิปัสสนาซ ้า เพราะส่ิงนั้นไม่ใช่ผล 
จะตอ้งท าอยูอ่ยา่งน้ีซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ซ ้ าแลว้ซ ้าเล่าอยูอ่ยา่งนั้นนะ แลว้เล่ห์เหล่ียมของท่ี
มนัพลิกแพลงมนัจะหลอกเป็นชั้นๆ ไป มนัจะหลอกเป็นอุบายเป็นวิธีการไปอยา่งหน่ึงๆ จะมีอยา่ง
น้ีบ่อยคร้ังมาก เพราะมนัแก่นของกิเลสน่ี 

แก่นของเขา เขาจะรักษาแก่นของเขาใหไ้ด ้เขาจะท าใหที้เดียวให้หลุดพน้ไปไดอ้ยา่งไร ซ ้า
อยูอ่ยา่งนั้น ซ ้ าอยูอ่ยา่งนั้น จะแก่นขนาดไหนกแ็ลว้แต่ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
ชนะทั้งหมด ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เหนือทุกส่ิงทุกอยา่ง เพียงแต่เราสร้าง
ธรรมของเราข้ึนมาไม่มีก าลงัพอ ก าลงัของธรรมไม่พอ จะช าระกิเลสไดอ้ยา่งไร  

ฟังสิ ถา้ก าลงัของธรรมพอ กิเลสมนัอยูไ่ดอ้ยา่งไร  

เป็นไปไม่ไดเ้ลยถา้ก าลงัของธรรมมนัพอแลว้กิเลสมนัจะทรงตวัอยูไ่ด ้ เป็นไปไม่ไดเ้ลย 
แต่เพราะก าลงัของธรรมเราไม่พอต่างหากล่ะ เราตอ้งสร้างของเราข้ึนมา พยายามสร้างสมธรรม
ของเราข้ึนมา  

สร้างข้ึนมาดว้ยวิธีไหน? เดินจงกรม นัง่สมาธิ ภาวนาน้ีไง ก าลงัใจเกิดข้ึนมาจากตรงน้ี 
ความสงบของใจน้ีคือพลงั ถา้สงบ ความสงบเขา้มาแก่กลา้เขา้มาขนาดไหน มนัมีส่ิงท่ีควรให้
กระท า ท าไมเราท าไดข้นาดนั้น ผูท่ี้ปฏิบติัท าไมทุ่มไดข้นาดนั้น อุกฤษฏข์นาดนั้น องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ทุ่มทั้งชีวิตไดข้นาดนั้น...เพราะมนัเห็นผลไง เพราะมนัเห็นส่ิงจะไดจ้ะเสียอยูใ่น
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กลางขา้งหนา้น่ีไง ส่ิงท่ีเราก าลงัจะเห็นอยูต่่อหนา้ ก าลงัจะไดก้  าลงัจะเสียกนัน้ี แลว้เราแพม้าตลอด 
มนัมีธรรมใหเ้รามุมานะไง ส่ิงท่ีมุมานะสร้างก าลงัใจเขา้มา  

จนสุดทา้ยแลว้ มนัตอ้งขาดออกไปจากใจ ส่ิงน้ีขาดออกไป ขนัธ์ในหวัใจ ขนัธ์ ๕ ขาดออก
จากใจ ใจน้ีหลุดออกไปเลย น้ีคือตวัรากแกว้ แต่รากแกว้น้ีคือรากแกว้อวิชชา ส่ิงท่ีหลุดออกไปน่ี
เป็นรากแกว้ เวิง้วา้งไปหมด รากแกว้ออกไปไม่ใช่ขนัธ์ เวิง้วา้ง รากแกว้น้ีมนัละเอียดอ่อนแลว้ มนั
ไม่ใช่จุดตาย จุดตายท่ีวา่เป็นโอฆะๆ มนัยงัเกิดตายในวฏัฏะ  

ถา้อยา่งน้ีแลว้พระอนาคาไม่เกิดในกามภพ ฟังสิ ในกามภพตั้งแต่เทวดาลงมา รากแกว้น้ีไป
เกิดบนพรหมเดด็ขาดเลย ส่ิงท่ีเป็นรากแกว้น้ีเพราะไม่ใช่ขนัธ์มนัจะไปเกิดบนพรหมอยา่งเดียว  

เราตอ้งคน้ควา้หารากแกว้อนัน้ีใหเ้จอ รากแกว้อนัน้ีเป็นรากแกว้ของอวิชชา ถา้เราคน้ควา้ 
เขา้ไปหาจบัรากแกว้ของอวิชชาได ้ น่ีอวชิชา พลิกรากแกว้ของอวิชชาเป็นวิชชา ระหวา่งอวิชชา
กบัวิชชาน้ีเป็นสมมุติบญัญติัทั้งหมด แลว้ถา้พลิกออกไปมนัถึงเป็นวิมุตติ รากแกว้อนัน้ีมนัถึงจะ
เป็นรากแกว้ของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั  

รากแกว้อนัน้ี รากแกว้ท่ีส่ิงท่ีคน้ควา้ท่ีหาไดย้าก มนัหาไดไ้ม่มีใครเคยเห็นนะ ถา้ใครเคย
เห็นส่ิงน้ี ดบัส่ิงน้ีได ้จะไม่มานัง่อยูอ่ยา่งน้ีหรอก ส่ิงท่ีมาเกิดมาตายอยูน้ี่เพราะไม่เคยเห็นส่ิงน้ี อวิชฺ
ชาปจฺจยา สงฺขารา ปกคลุมในหวัใจทั้งหมด พอปกคลุมในหวัใจทั้งหมด มนัถึงเกิดตายๆ วนเวียน
ในวฏัฏะ จนมาเกิดเป็นมนุษย ์น่ีมนัไม่ใช่วฏัฏะพาเกิดแลว้อะไรพาเกิด  

ไม่ใช่อวิชชาพาเกิดในวฏัฏะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา พาเราเวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะ 
วฏัฏะมนัมีอยูโ่ดยธรรมชาติของมนั วฏัฏะน้ีไม่มีใครจะสามารถท าลายมนัได ้ ในกามโลก รูปโลก 
อรูปโลกน้ี มนัเป็นธรรมชาติท่ีมีอยูโ่ดยดั้งเดิมอยา่งนั้น ยกเวน้แต่สตัวโ์ลกต่างหากท่ีโง่เขลาเบา
ปัญญาแลว้กโ็ดน อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา ปิดตาอยูแ่ลว้พาเกิดพาตายใน ๓ วฏัวนน้ี  

แลว้เราท าลายอวิชชาในหวัใจของเรา ท าลายอวิชชาจนจิตดวงนั้นไม่เขา้ไปเกิดในวฏัฏะ
นั้นอีก จะไม่มีทางไปเกิดอีกแลว้ รากแกว้น้ีเป็นรากธรรม เป็นธรรมทั้งแท่ง ไม่ใช่อวิชชาหรือ
วิชชา มนัวิชชา-อวิชชาน้ีมนัเป็นสมัปยตุเขา้ไปแลว้วิปยตุคายออกมา  
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ถา้เป็นวิชชา-อวิชชา อรหตัตมรรค อรหตัตผล เห็นไหม อรหตัตมรรค เราสร้าง
อรหตัตมรรคข้ึนมา แลว้สมัปยตุเขา้ไป มรรคสามคัคีรวมตวักนัเขา้ไป รวมตวัมาคายออกมาเป็น
อรหตัตผล ระหวา่งอวิชชากบัวิชชา ระหวา่งรากแกว้ท่ีเป็นอวิชชากบัวิชชา จนพน้ออกไปจาก
ความสมัปยตุจากการท าลายทั้งหมด รากแกว้นั้นถึงไม่ใช่วชิชา มนัเป็นรากธรรม  

ส่ิงท่ีเป็นธรรมแลว้จะไม่มาเกิดในวฏัฏะ เห็นไหม เราท าลายหวัใจดวงนั้น ท าลายใจแลว้
วฏัฏะกเ็ป็นวฏัฏะ ใจดวงนั้นกเ็ป็นใจดวงนั้น ไม่มีวฏัฏะมาเก่ียวกบัใจดวงนั้นอีก ใจดวงนั้นเป็น
ธรรมของผูท่ี้ปฏิบติั ผูท่ี้ท าถึงจุดสูงสุดของธรรมนั้น จะมีส่ิงน้ีสถิตอยูใ่นหวัใจ  

หวัใจเป็นธรรม ธรรมกบัใจเป็นอนัเดียวกนั ส่ิงท่ีเป็นธรรมเป็นอนัเดียวกนัแลว้ ร่างกายน้ี
เหลือผลของเศษไง สอุปาทิเสสนิพพาน เศษส่วนผูท่ี้ส้ินกิเลสแลว้ยงัมีร่างกายอยู ่ เศษส่วน 
เศษส่วนอยา่งน้ี เศษส่วนคือร่างกาย พระพทุธเจา้ตรัสรู้วนัน้ี เศษส่วนของสอุปาทิเสสนิพพานอีก 
๔๕ ปี ๔๕ ปีน้ีใชร่้างกายน้ี ใชข้นัธ์น้ีเผยแผศ่าสนามาอีก ๔๕ ปี วางศาสนาไวจ้นมาถึงพวกเรา  

พวกเราถึงจะไดรั้บผลบุญจากองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เพราะวา่ส่ิงนั้น  

ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติักเ็หมือนกนั ภาวนาไปจนท าลายอวิชชาออกไปจากหวัใจทั้งหมด จิตน้ี
ดบั ดบัจากความรู้สึก ดบัจากอวิชชาทั้งหมด เป็นวิชชาน้ีก าลงัเขา้ไปสมัปยตุเขา้ไป คายออกมา
แลว้หมดออกไป แต่ร่างกายน้ีกย็งัมีอยู ่ น่ีเศษของวฏัฏะ มนัถึงเห็นวฏัฏะไง เห็นวา่วฏัฏะเป็นอยา่ง
นั้น  

ขณะท่ีเราอวิชชาพาเกิด เกิดเป็นมนุษย ์แลว้ออกมาประพฤติปฏิบติั ประพฤติปฏิบติัจนส้ิน
กิเลสออกไป แลว้เศษส่วนท่ีเหลือมนัยงัครองธาตุครองขนัธ์อยูไ่ง ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์น้ี
เป็นภาระอยา่งยิง่ เป็นภาระส าหรับผูท่ี้ส้ินกิเลสแลว้เท่านั้น  

แต่ธาตุขนัธ์น้ีจะเป็นขนัธมาร เป็นธาตุท่ีวา่กดข่ีบีบบ้ีสีไฟกบัหวัใจท่ีวา่มนัยงัเป็นกิเลส ยงั
เป็นอวิชชาอยูใ่นหวัใจนั้น ยงัจะตอ้งทุกขต์อ้งทรมานไปกบัธาตุขนัธ์น้ีอีกมหาศาล มนัถึงวา่ไม่ใช่ 
ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา มนัเป็นทุกขมารทั้งนั้น เป็นทุกขเ์ป็นมารในหวัใจดวงนั้นทั้งหมดเลย 

แต่ประพฤติปฏิบติัไปถึงท่ีส้ินสุดแลว้ มนัเป็นภาระ ถึงท่ีเป็นภาระเรากม็อง มองไดแ้ค่เป็น
ภาระ แค่ส่ิงท่ีเป็นธาตุเป็นขนัธ์นั้นเท่านั้น เราไม่สามารถเห็นใจดวงนั้นได ้ เพราะใจดวงนั้นอยู่
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เหนือการคาดการหมายทั้งหมด เหนือทั้งหมด เห็นไหม โลกสมมุติน้ีเขา้ไม่ถึง โลกน้ีเป็นสมมุติ 
สมมุติบญัญติัน้ี สมมุติบญัญติักนัไวเ้พื่อจะส่ือความหมายกนัเท่านั้นเลย  

แต่ธรรมนั้นเป็นธรรมลว้นๆ ธรรมนั้นเหนือทั้งหมดแลว้ ธรรมจะเขา้กบัโลกสมมุติไม่ได ้
เขา้กบัโลกสมมุติได ้ เขา้มาเพื่อส่ือความหมาย ส่ือเพื่อรอเวลาใหภ้าระ เหมือนกบัองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ ๔๕ ปี แลว้กส็ลดัมนัท้ิงไป สลดัมนัท้ิงไปถึงจะเป็น…(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


