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รักษาโลก ธรรมะเป็นความสวา่งกระจ่างแจง้นะ กิเลสท าใหห้ลงใหล ความลุ่มหลงไง คน
หลงโลก กิเลสมนัพาหลง คนหลงโลก หลงไปไม่มีท่ีส้ินสุด กิเลสมนัพาหลง เกิดข้ึนมานะ กิเลส
พาเกิด กิเลสพาเกิดในวฏัวน ใน ๓ โลกธาตุน้ี กิเลสพาลุ่มหลง หลงไปในวฏัวน หลงไปตลอด 
เพราะความหลงของกิเลส มนัถึงท าใหจิ้ตนั้นเวียนไปเวียนเกิดในวฏัฏะนั้น แลว้ก็มาเกิดเป็นมนุษย ์
เห็นไหม ความอวิชชา ความเป็นกิเลสนั้นก็ท  าใหห้ลง เราหลงไปในชีวิตไง คนหลงโลก หลงไป
ในชีวิต ชีวิตน้ีเกิดมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พดูไวใ้นธรรม 

“กรรมเป็นการกระท าของสัตวโ์ลก กรรมเท่านั้นพาใหส้ัตวเ์กิดในส่ิงท่ีดีและชัว่” 

ส่ิงท่ีดี เห็นไหม ส่ิงท่ีดีไดเ้กิดเป็นมนุษยน้ี์เป็นส่ิงท่ีดีมาก เพราะเป็นมนุษยส์มบติัแลว้ 
มนุษยส์มบติัน้ีถึงไดม้าท าคุณงามความดี เพราะคุณงามความดีน้ีใครเป็นคนพดู ถา้กิเลสพาพดูน่ี 
เพราะกิเลสมนัพาบอกว่าส่ิงนั้นเป็นความดี ส่ิงน้ีเป็นความดี ความดีของกิเลสมนัพาใหเ้ราหลงไป
ในความดีของเขาไง 

หลงในชีวิต ชีวิตเกิดมาน้ี มีชีวิตเกิดมา ชีวติเพื่ออะไร? ชีวิตเกิดมาน้ีเพราะกรรมพาใหเ้กิด
มา ชีวิตน้ีเกิดมาเพราะชีวิตน้ีคือไออุ่น ชีวิตน้ีคือว่ามนัมีมาโดยกรรม คุณงามความดีสร้างสมมาให้
เกิดมาชีวิตน้ี เราก็หลงในชีวิตน้ี ใชชี้วิตน้ี เห็นไหม ใชชี้วิตน้ีหมดไปโดยเปล่าประโยชน์นะ 

ถา้ไม่มาศึกษาหลกัธรรมแลว้ ชีวิตน้ีหมดไปเปล่าประโยชน์ เพราะมนัตอ้งเวียนไปตาม
ธรรมชาติของมนั ธรรมชาติของวฏัฏะน้ีวนไปโดยธรรมชาติของมนัท่ีเวียนไปโดยหลกัการ
ของวฏัวน วนไปโดยธรรมชาติของวฏัฏะนั้น แลว้มนัก็วนไป จิตน้ีไม่เคยดบั ไม่เคยตาย ก็ตอ้ง
เวียนตายเวียนเกิดตามประสาหลกัว่ามนัหลงไปในวฏัวนนั้น 
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แต่คุณงามความดี กรรมดีและกรรมชัว่ เห็นไหม กรรมดีและกรรมชัว่ เกิดดีและเกิดชัว่ไง 
เกิดดี เกิดเป็นสวรรค ์เกิดในพรหม เกิดเป็นมนุษยส์มบติั เกิดชัว่ เกิดในนรก เกิดในอเวจี เกิดในท่ี
ทุกขท่ี์ยาก “ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด” ชีวิตน้ีมีการดบัไปเป็นธรรมดา ชีวิตน้ีมีการพลดั
พราก มีการดบัสูญไปโดยธรรมชาติของมนั ชีวิตน้ีตอ้งเป็นแบบนั้น แลว้เราหลงไปในชีวิตน้ีเพื่อ
อะไร เราเกิดมาน่ีอะไรพาเกิดมา? มนัยอ้นกลบัมา คุณงามความดีพาเกิด บุญกุศลพาเกิด เกิดมาเป็น
คนน่ีมีศกัยภาพมาก คนน้ีท าคุณงามความดี 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท าถึงท่ีสุดแห่งทุกขน์ั้น เป็นครูสอนเทวดา สอนอินทร์ 
สอนพรหม สอนมนุษย ์สอนหมดเห็นไหม สอน ๓ โลกธาตุ ฟังสิ มนุษย ์คนคนหน่ึง ท ากิเลสส้ิน
ไปจากจิตดวงนั้น ท าไมมองเห็นเร่ืองของโลกน้ีเป็นเร่ืองทะลุปรุโปร่งไปทั้งหมดเลย ทะลุปรุโปร่ง
ไปทั้ง ๓ โลกธาตุ สอนใหจิ้ตน้ีท าลายถึงเช้ือภพเช้ือไขท่ีว่าท าใหเ้กิดใหต้ายไป นัน่น่ะ ชีวิตน้ีมี
คุณค่าขนาดนั้น ถา้ท าชีวิตน้ีมีคุณค่า 

แต่ชีวิตของเราไม่มีคุณค่า เพราะเราหลงใหลไดป้ล้ืมไง หลงไปในชีวิตน่ี ความเป็นอยู่ 
ความประกอบอาชีพน้ี น่ีความติดขอ้งของใจเป็นแบบนั้น ชีวิตตอ้งเป็นไปในความเป็นอยูอ่ยา่งนั้น
แลว้ก็เผาผลาญชีวิตน้ีไปๆ วนัคืนล่วงไปๆ ไง แลว้ล่วงไปๆ เราไดอ้ะไรข้ึนมา หลกัของศาสนามนั
มีอะไรมาเป็นหลกัของใจบา้ง 

เวลาหลกัของใจน่ีมนัวา้เหว่ไหม? มนัวา้เหว่ มนัเดือดร้อนในหวัใจนั้น หวัใจน้ีมนั
เดือดร้อน มนัไม่มีท่ีพึ่งไง มนัไม่มีเคร่ืองอยูอ่าศยั มนัเร่าร้อนนะ ในหลกัธรรมเตือนไวไ้ง “โลกน้ี
เร่าร้อนมาก” แลว้เราเอาอะไรเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยั โลกน้ี หมู่สัตวเ์ป็นผูเ้ร่าร้อน แลว้เราก็อยูใ่นวง
ของความเร่าร้อนนั้น เรามีอะไรเป็นท่ีพึ่ง? 

ธรรมเป็นท่ีพึ่ง ธรรมอยูท่ี่ไหน เราไม่รู้จกัธรรม เพราะเราไม่เคยเห็นธรรม แลว้เราก็ไม่
เขา้ใจหลกัธรรม ถา้พดูถึงเร่ืองของธรรมน่ี คนท่ีมีธรรมเขาจะพดูไดเ้ร่ืองของธรรม คนท่ีไม่มีธรรม
ในหวัใจ พดูเร่ืองของธรรม มนัขดัหูนะ มนัขดัหู ขดัความคิดของตวัเอง ท าไมมาขดัความคิดของ
ตวัเอง มนัท าใหเ้ราเดือนร้อน มนัคบัแคน้ขอ้งใจ น่ีคนหลงไปในโลกเป็นอยา่งนั้น 

โลกน้ีมนัขบัไสไป กิเลสขบัไสไป ส่ิงใดท่ีเป็นการสละออกไปจากเรา ส่ิงใดเป็นคุณงาม
ความดี มนัจะขดัขอ้งใจว่าส่ิงนั้นเป็นการเสียประโยชน์ ส่ิงน้ีเราเป็นคนเสียเปรียบ เราจะเป็นคน
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ไดเ้ปรียบตลอดเวลา เราจะเป็นคนมกัมาก เราเป็นคนอยากใหญ่ กิเลสน้ีมนัอยากใหญ่ มนัอยากนัง่
บนหวัคนไง 

ความตระหน่ีถ่ีเหนียวของมนันะ ตระหน่ีถ่ีเหนียวในอารมณ์ ตระหน่ีถ่ีเหนียวในความคิด
ของตวั ความคิดของตวัเกิดข้ึนมาแลว้ก็หมกมุ่นอยูก่บัความคิดของตวั ย  ้าคิดย  ้าท  าอยูก่บัความคิด
ของตวันั้น น่ีมนัตระหน่ีถ่ีเหนียวเพราะมนัสละความคิดของตวัเองออกไม่ได ้ สละความคิดของ
ตวัเองไม่ได ้มนัเป็นความหลงตน 

ความหลงตนแลว้ก็หลงติดทุกๆ อยา่ง จิตน้ีคือ อวิชชา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ความไม่รู้
ของจิตนั้นท าใหจิ้ตน้ีตอ้งเกิดตอ้งตายในวฏัวนไป มนัไม่รู้ มนัหลงใหลไปตลอด เพราะมนัหลงตวั
มนัเองก่อน ส่ิงท่ีหลงตวัมนัเองแลว้มนัก็ไม่รู้ มนัก็เกิดตายๆ ก็ปฏิเสธการเกิดและการตายนั้น 
ปฏิเสธว่าไม่เคยเกิดไม่เคยตาย เกิดมาใชชี้วิตน้ี ชีวิตน้ีเป็นชีวิตของเรา เราตอ้งใชชี้วิตน้ีของเราให้
คุม้ค่า ใหมี้ความสุขท่ีสุดในชีวิตของเรา น่ีคนหลงตวัเอง 

หลงโลก หลงสงสาร หลงแมแ้ต่ชีวิต หลงไปทั้งหมดเลย แลว้ก็หลงตวัเอง แลว้ก็ปิดกั้นมิด 
ไม่มองเห็นตวัเอง พอไม่มองเห็นตวัเอง จิตน้ีไม่มีคุณค่า เราไม่ใช่เรา จิตน้ีไม่มีคุณค่า มนัจะมองส่ิง
ขา้งนอกเป็นท่ีพึ่งอาศยั เห็นไหม พอจิตไม่มีคุณค่ามนัก็มองแต่ส่ิงปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ว่าเร่ืองของโลก ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยัน้ีหามาอยูอ่าศยักนัเป็นเคร่ือง
อาศยัใหชี้วิตน้ีด ารงไปเท่านั้นไง 

ชีวิตน้ีมีคุณค่ามาก เพราะมีเรา สรรพส่ิงท่ีเราหามาเป็นประโยชน์ของเรา เราดบัขนัธ์ไป 
ชีวิตน้ีนะ เราตอ้งพลดัพรากจากสมบติัทุกช้ิน หรือไม่อยา่งนั้น สมบติัทุกช้ินก็ตอ้งพลดัพรากจาก
เรา มนัเป็น ๒ อยา่งโดยแน่นอน ไม่พลดัพรากจากกนั มนัตอ้งพลดัพรากจากกนัอนัหน่ึงแน่นอน
เลย 

แต่เราไม่เคยเห็นตวัเอง เราหลงตวัเอง เห็นไหม ความหลงตวัเอง ถึงว่าส่ิงนั้นเป็นท่ีพึ่ง ส่ิง
นั้นเป็นท่ีแสวงหา ส่ิงนั้นเป็นท่ีเกาะเก่ียว ความหลง ๒ ชั้น ๓ ชั้น หลงตวัเองจนไม่เห็นคุณค่าของ
ตวัเอง มนุษยส์มบติัน้ีส าคญัมาก ในมนุษยส์มบติันั้น หวัใจในร่างกายนั้นส าคญัท่ีสุด ในหวัใจ ใน
มนุษยส์มบติันั้นน่ะ คนตายแลว้นะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม อยากสอนมาก 
อาฬารดาบส อุทกดาบส เพราะเป็นคนท่ีมีคุณต่อกนั 
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ก าหนดจิตดู ควรจะสอนใครก่อน ควรจะสอน เห็นไหม ธรรมน้ีเป็นของท่ีละเอียดอ่อน
มาก มนัลึกซ้ึงจนเขา้ไดย้าก คนท่ีจะเขา้ถึงไดต้อ้งมีพื้นฐาน ตอ้งมีพื้นมีฐานท่ีจะรองรับธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ใครมีควรค่าแก่การสั่งสอนเป็นคนแรก ธรรมอนัน้ีมนัละเอียด
ลึกซ้ึงนกั วิมุตติธรรมอนัน้ีมนัละเอียด มนัมีความสุขมาก 

ก าหนดจิตดู เห็นไหม ควรจะสอนอาฬารดาบส แต่ก าหนดจิตดู เสียดายเหลือเกิน ตายไป
ตั้งแต่ ๗ วนัท่ีแลว้ อีกคนหน่ึงเพิ่งตายไป คนท่ีตายไป องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่ไดส้อน 
เพราะหวัใจในร่างกายนั้นมนัหลุดออกจากร่างกายน้ีไปเสวยภพใหม่แลว้ ส่ิงท่ีไปเสวยภพใหม่จะ
ตามไปสอนภพใหม่ เขาไดเ้สวยภพใหม่ เขาเป็นคนใหม่ เขาเป็นความรู้สึกใหม่ ความผกูพนัอนัน้ี
จะไม่มี เสวยสถานะภพน่ี เราถึงไม่รู้ไงวา่เราเกิดตายๆ ไง 

พอเราเกิดมาเป็นมนุษยน้ี์เราก็มีชาติน้ีๆ ผูห้ลง หลงในชาติน้ี หลงในชาติน้ีก็มองแต่ดว้ยตา
เน้ือ มีแต่ตาเน้ือ ไม่มีตาใจ ตาเน้ือมองส่ิงใดมีประโยชน์กบัร่างกาย ตาเน้ือน้ีกิเลสมนัพาใชไ้ง เห็น
ไหม พอกิเลสพาใช ้ ตาเน้ือก็มองว่า ส่ิงใดเป็นประโยชน์ ส่ิงนั้นเป็นประโยชน์กบัเรา ควรเป็น
ประโยชน์กบัเรา จะใฝ่หาส่ิงนั้น ส่ิงนั้นคืออะไร? ก็คือสมบติัของโลก 

สมบติัน้ีเป็นของโลกเขา คนท่ีนกัวิเคราะห์วิจยัเขาไม่วิเคราะห์วิจยัว่าส่ิงนั้นเป็นประโยชน์
ข้ึนมา เขาใชเ้ป็นประโยชน์ของโลก เราก็จะใชเ้ป็นประโยชน์ เห็นไหม ผูท่ี้มีปัญญา ส่ิงนั้นจะเป็น
ประโยชน์กบัคนคนนั้น ผูท่ี้หลงใหลไดป้ล้ืมเป็นข้ีขา้ของส่ิงท่ีแสวงหามาแลว้ก็แบกหนกั แบกเป็น
แอกอยูใ่นคนัไถ แบกแลว้ไถลากไถไปตลอดเวลา ไม่รู้หรอกว่าความคิดน้ีมนัถูไถจนตวัเองน้ี
เลือดออกทั้งเน้ือทั้งตวั ก็ไม่เขา้ใจว่าอนัน้ีเป็นความทุกขข์องหวัใจ น่ีมนัเพราะอะไร 

เพราะมนัหลงขา้งใน ขา้งในมนัปิดกั้นแลว้มนัไม่เห็นส่ิงใด มนัตั้งตน้ ตั้งตวัไม่ได ้ ส่ิงท่ีตั้ง
ตวัไม่ได ้ในเม่ืออนัดบัหน่ึง ตน้เหตุมนัเป็นความหลง แลว้มนัจะเอาความจริง เอาความรับรู้มาจาก
ไหน มนัก็ตอ้งแบกแต่ความลุ่มหลงไปในหวัใจทั้งหมด แบกความลุ่มหลงไปแลว้กห็ลงใหลไป
ขา้งนอก เห็นไหม 

แลว้พดูถึงธรรมก็ฟังไม่ได ้พดูถึงธรรมก็วา่ ส่ิงนั้นท าใหด้อ้ยค่า ส่ิงท่ีใหเ้สียประโยชน์ของ
เราไป ประโยชน์ของเราคือการสะสม ประโยชน์ของเราคือการท าความพอใจของความหลงของ
ตวัเองสิ ความหลงของตวัเองก็ไม่รู้ แลว้ไม่รู้แลว้กย็งัไปยดึติดส่ิงต่างๆ ขา้งนอกนั้น น่ีมนัหลงไป 
๒ ชั้น ๓ ชั้น เห็นไหม น่ีความหลง คนหลงในชีวิต 
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แลว้ชีวิตมีคุณค่า ถา้มีโอกาสวาสนา เราไดฟั้งธรรม ไดค้วามยบัย ั้งชัง่ใจ ไดห้าธรรมเขา้มา
ในหวัใจ มนัถึงว่า มนัมีศรัทธาความเช่ือไง ถา้มีศรัทธาแลว้ ไดย้นิธรรมแลว้ มนัจะเร่ิมเกาะเขา้มา
ในหวัใจ 

“ส่ิงน้ีมีหรือ มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร การท่ีเราสละออกแลว้มนัจะไดผ้ลประโยชน์มาน่ะ มนั
ตอ้งแสวงหาใช่ไหม มนัถึงเป็นประโยชน์กบัเรา ส่ิงท่ีสละออกมนัเป็นไดอ้ยา่งไร” 

นัน่ความขอ้งใจของกิเลสมนัเป็นแบบนั้นน่ะ มนัขอ้งใจ มนัไม่ยอมพอใจ มนัเป็นไป มนั
คดัคา้น มนัตา้นทาน ตา้นทานขณะท่ีเราจะเร่ิมฟังธรรมนะ เร่ิมฟังธรรม เร่ิมเขา้ใจในธรรม ถา้เรามี
ธรรมเขา้มาในหวัใจของเรา ถา้เรามีธรรมข้ึนมาในหวัใจ เราจะเร่ิมหูตาสว่างข้ึนมา พน้จากความ
หลงนั้น เห็นไหม พน้จากความหลง พน้จากการมืดบอด 

คนท่ีพน้จากความมืดบอด มนัก็จะมีประโยชน์กบัตวัเอง ถา้ตวัเองยงัมืดบอดอยู ่ ส่ิงใดเป็น
ประโยชน์กบัตวัเอง มนัไม่สามารถจะเห็นว่าเป็นประโยชน์กบัตวัเองหรอก มนัเห็นว่าเป็นโทษๆ 
ส่ิงท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์กบัเรา เป็นประโยชน์กบัส่ิงท่ีมืดบอดนั้น มนักลบัเป็นโทษ เป็นโทษ
เพราะว่าคนเกิดมาน้ีมีบุญกุศลพาเกิดมา มนัควรจะต่อเติมบุญกุศลนั้นใหเ้กิดเป็นคนประเสริฐ
ข้ึนมา ใหเ้กิดเป็นคนเหนือคน คนพน้จากกิเลส จากส้ิน จากภพ จากชาติ ตั้งแต่ปัจจุบนัน้ี ถา้พน้
จากนั้นไป คนน้ีถึงประเสริฐ คนน้ีท าไดไ้ง 

คนถึงว่า คน ถา้จะเร่ิมเปิดหูเปิดตาข้ึนมา กิเลสมนัปิดหวัใจไว ้ แลว้ไม่ตอ้งไปโทษใคร 
โทษในหวัใจเรา กิเลสของเราน่ีแหละ กิเลสของทุกๆ คน มนัเป็นธรรมชาติของมนัท่ีมนัจะยบัย ั้งท่ี
พยายามรักษาไว ้ รักษาหวัใจไวเ้ป็นบา้นเป็นเรือนของเขา บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัของกิเลสคือหวัใจ
ของมนุษย ์

แลว้ก็พาเกิดพาตายในวฏัฏะนะ จะเกิดภพใดชาติใดก็แลว้แต่ จะสถานะไหนก็แลว้แต่ 
กิเลสนั้นมีอยูใ่นหวัใจทุกดวงใจ จะเกิดบนสวรรค ์ จะเกิดเป็นพรหม กิเลสมนัพาเกิดอยูใ่นหวัใจ
นั้น มนัสุมกินเป็นท่ีอยูข่องเขา เขาอยูใ่นนั้น อาศยัอยูใ่นนั้นไปตลอดไป นัน่น่ะมนัหลง มนัหลง
อยา่งนั้น หลงจากขา้งใน ความท่ีหลงก็หลงจากขา้งใน ความท่ีเขาอยูอ่าศยั เขายดึเราน่ี ยดึเราน้ีเป็น
ข้ีขา้ไง ยดึเราใหเ้ราเป็นบ่าว กายเป็นนาย ใจเป็นบ่าว แลว้หวัใจก็เป็นบ่าวของกิเลสอีกชั้นหน่ึง มนั
ถึงท าใหเ้ราไดทุ้กขไ์ดย้ากไง 
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เรามีแต่ความทุกขค์วามยากในหวัใจ แลว้ว่าเกิดเป็นมนุษยน้ี์ประเสริฐๆ เกิดเป็นมนุษย ์
ใครอยากเกิดข้ึนมา ทุกขย์ากจนขนาดท าลายตวัเองก็มีนะ ท าลายตวัเอง เห็นไหม คิดว่าท าลาย
ตวัเองแลว้จะหาความสุขได ้ท าลายตวัเองแลว้จะพน้จากทุกข์ น่ีโง่ ๒ ชั้น ๓ ชั้น เสียค่าโง่ชีวิตอีก
ชั้นหน่ึงนะ เพราะตายไปแลว้น่ีมนัหมดโอกาสการท าคุณงามความดี บุญกุศลเท่านั้นเป็นสมบติั
ของใจ คุณงามความดีเท่านั้นเป็นสมบติัของใจ แลว้ท าลายหวัใจดวงนั้นไป แลว้มนัจะได้
ประโยชน์อะไรจากหวัใจดวงนั้นน่ะ น่ีกิเลสเวลามนัจะปิดตวั ปิดหวัใจ ปิดตาไม่ใหต้าน้ีเปิดแงม้
หวัใจข้ึนมาได ้มนัท าขนาดนั้น 

เวลาทุกขข้ึ์นมานัน่น่ะ เวลาเราเจบ็ปวดแสบร้อนทุกขจ์นจะท าลายตวัเอง ทุกขอ์นันั้นเป็น
อริยสัจ สัตวท์ั้งหลายท่ีเกิดมาน้ีเจอทุกขอ์ยา่งน้ีทั้งหมด แลว้ท าไมมนัไม่เฉลียวใจว่าอนัน้ีมนัเป็น
ความจริง มนัเป็นความจริงมนัจะแกไ้ขตรงน้ี มนัตอ้งแกไ้ขกลบัมาดูท่ีการเกิดการตายสิ ไม่ใช่
ท าลายใหม้นัตายไปแลว้ไปหมกมุ่นอยูใ่นสมัภเวสีท่ียงัไม่ถึงกาลเวลาของหวัใจดวงนั้นท่ีจะดบั
ขนัธ ์นัน่น่ะกิเลสมนัเป็นขนาดนั้น 

แลว้กิเลสน้ีมนัอยูใ่นใจของเราไหม? มนัมีในใจของสัตวโ์ลกทุกๆ คน แลว้ไม่เคยเห็นหนา้
กิเลส มนัอยูข่า้งหลงัความคิดเรา มนัผลกัไสความคิดเราแลว้มนัก็เป็นเจา้นายความคิดเรา เห็นไหม 
มนัเป็นเจา้นายจบับงัเหียนแลว้บงัคบัใหเ้ราเดินหนา้ไปตลอด แลว้หาเหยือ่ หาความสุข หา
ผลประโยชน์มาใหม้นันะ หาผลประโยชน์คือหาความยดึมัน่ถือมัน่ หาความเห็นแก่ตวั หาความ
ทุกอยา่งมาใหม้นั ใหกิ้เลส แลว้มนัอยูใ่นหวัใจของเรา 

ค าว่า “มนั” ถา้เป็นคนอ่ืน มนัก็ว่ามนัเป็นเร่ืองของคนอ่ืนใช่ไหม แต่น้ีมนัเป็นเร่ืองในหัวใจ
ของเราทุกๆ คน ถา้เราเป็นผูท่ี้ประเสริฐ เราจะหาคุณงามความดีของเรา มนัตอ้งหาตรงน้ีไง หาใน
ใจของเราน่ีแหละ สรรพส่ิงในสมบติัท่ีหามานั้นเป็นสมบติัผลดักนัชม สมบติัของโลกวางไวข้า้ง
นอก แลว้เป็นสมบติัของโลกท่ีเจือจาน เป็นปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยัใหชี้วิตด ารงอยูเ่ท่านั้น แลว้เรา
ก็มีปัจจยั ๔ พอจะด ารงอาศยัชีวิตของเราไปได ้ถา้ด ารงชีวิตไปได ้แลว้อีกตาหน่ึงจะเปิดไดไ้หม 

ตาของธรรมไง ผูท่ี้จะประพฤติปฏิบติั ผูท่ี้จะเอาตวัของตวัไวใ้นอ านาจของตวั เห็นไหม ผู ้
ท่ีชนะตนน้ีประเสริฐท่ีสุด การชนะคนอ่ืนหม่ืนแสน ก่อเวรก่อกรรม ชนะใครก็แลว้แต่ จะมีเวรมี
กรรมกนัตลอดไป การก่อเวรก่อกรรมกบัคนอ่ืนไม่เป็นประโยชน์เลย แต่ชนะตนเองน้ีประเสริฐ
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ท่ีสุด ชนะตนเอง ชนะจนเขา้ไปเห็น ช าระจนถึงท่ีสุด อนันั้นเอาตนเองพน้ออกไป เห็นไหม น่ี
ความหลงมนัท าใหเ้ราพลดัพรากไปไกลออกจากหลกัธรรม 

หวัใจของเราถา้เช่ือของธรรม เราพยายามเขา้มาหาธรรม เช่ือของธรรมแลว้ประพฤติปฏิบติั
ธรรม ประพฤติปฏิบติัธรรม เห็นไหม ถา้เช่ือธรรมแลว้มนัท าใหเ้ราใหท้านได ้เร่ืองของทาน แค่จะ
สละออก เร่ืองของทานน่ีมนัก็เป็นการภาวนาอยา่งหน่ึงนะ ไม่ใช่ว่าเร่ืองของทานเป็นเร่ืองของทาน
เฉยๆ เร่ืองของทานท่ีเป็นสักแต่ว่าท า อยา่งผูใ้หญ่บงัคบัเดก็ อนันั้นเป็นเร่ืองแต่ว่า แต่เป็นการฝึก
จริตนิสัย 

แต่ถา้เป็นเร่ืองของทาน เห็นไหม เร่ืองของทานเป็นเร่ืองเร่ิมของการหดัภาวนา เพราะความ
ตระหน่ีถ่ีเหนียวเกิดข้ึนมาจากหวัใจ ใจน้ีมนัไม่อยากสละออกไป คนท่ีมีคุณค่าเหมือนกนั เราจะให้
เขา ใหเ้ขา มีประโยชน์อะไรตอบแทนมากบัเรา เห็นไหม มนัจะคิดแบบนั้นในความตระหน่ีของ
ใจ แต่ถา้เราเช่ือหลกัธรรมแลว้ ส่ิงท่ีเป็นทาน เร่ิมหดัแต่เร่ิมการเป็นเร่ิมตน้ของบาทฐานในการ
ภาวนา ความตระหน่ีถ่ีเหนียวของใจท่ีใหม้นัสละออกไป มนัสละส่ิงของนั้นออกไป พร้อมกบัสละ
ความตระหน่ีถ่ีเหนียวออกไปดว้ย ความท าทุกวนัๆ แลว้บ่อยเขา้ๆ นัน่เร่ืองของทาน  

ทาน ถา้เร่ืองของทานมีข้ึน หวัใจพอเร่ิมสละออกไป มนัเร่ิมเปิดกวา้งข้ึนมา น่ีเร่ิมตน้เร่ิม
จากเขา้ไปหาใจของตวัเอง มนัเร่ิมจะเปิดกวา้ง เห็นไหม ภาชนะท่ีคว  ่าไวม้นัมีอะไรมนัก็เขา้ไป
ไม่ไดห้รอก ถา้เราหงายภาชนะข้ึน น้ีหวัใจเหมือนกนั กิเลสมนัคว  ่าภาชนะของใจไวใ้หมื้ดบอด 
เพราะตอ้งการใหอ้ยูใ่นอ านาจของมนั เราไม่สามารถหงายภาชนะของเราข้ึนมาได ้ ถา้เราพยายาม
หงายหวัใจของเราข้ึนมาได ้ ถา้ใจเราหงายข้ึนมา เราจะเร่ิมรับส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เพราะมนัหงาย
ข้ึนมาน่ี ฝนตกลงมา ส่ิงท่ีอะไรท่ีเราใส่ภาชนะนั้นได ้ภาชนะนั้นจะใส่ของนั้นเป็นประโยชน์ข้ึนมา
ได ้

ธรรม เห็นไหม ปัจจุบนัธรรม ธรรมท่ีเราศึกษามาน้ี เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เราเกิดมาเป็นมนุษยส์มบติั แลว้พบพุทธศาสนา พุทธศาสนาน้ีสอนเร่ืองศีล เร่ือง
ธรรม เร่ืองศีลเห็นไหม ทาน ศีล ภาวนา เราหลงในชีวิตของเรา ถา้เราไม่เขา้มาในหลกัของศาสนา 
เราก็จะหลงไปในชีวิตของเรา ศาสนาอยูคู่่โลก ศาสนาอยูคู่่ของเรา ศาสนาอยูคู่่โลกเพราะเราเกิดมา
ในโลกมนัก็มีศาสนาอยูแ่ลว้ แลว้มนัเป็นสมบติัของเรา เพราะว่าเราเกิดมาแลว้พบพระพุทธศาสนา
ก าลงัเจริญรุ่งเรือง 



คนหลงโลก ๘ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ก่ึงพุทธกาล ในพระไตรปิฎกบอกไว ้ศาสนารุ่งเรือง ในสมยัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธ
เจา้ตรัสรู้ข้ึนมาหน่ึง ถา้ใครพบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
น้ีจะรู้วาระจิต จะรู้ทุกอยา่งในจริตนิสัยของสัตวโ์ลก จะช้ีน าสัตวโ์ลก สัตวโ์ลกเช่ือแลว้จะไปได้
ง่าย แต่ในก่ึงพุทธกาลน่ีศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองมาอีกคร้ังหน่ึง ในพระไตรปิฎกว่าไวอ้ยา่งนั้น  

แลว้เราเกิดมา เห็นไหม ธรรมคู่โลกๆ เพราะมีอยูก่บัโลกอยูแ่ลว้ แต่ก็อยูช่ ัว่กปัชัว่เวลาอยา่ง
นั้น แลว้เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา เวลาท่ีศาสนาก าลงัจะเจริญรุ่งเรือง แลว้เราเกิดตายๆ ไป 
โดยธรรมชาติในพระไตรปิฎกบอกว่าเกิดตายแน่นอน เราจะปฏิเสธขนาดไหน มนัเร่ืองความ
ปฏิเสธ แต่เร่ืองการตายขา้งหนา้น้ีเห็นแน่ๆ แลว้เกิดข้ึนมาน่ี มนัก็ตอ้งเกิด ถา้เราเช่ือของเรา เรา
สะสมบุญกุศลข้ึนไป เราจะไดป้ระโยชน์กบัเรา 

ถา้เราไม่เช่ือ เราไม่สะสมบุญกุศลของเรา เราเกิดแบบแหง้แลง้ไปเร่ือยๆ เกิดแบบต ่าตอ้ย 
เกิดแบบทุกขแ์บบยากออกไปเร่ือยๆ เห็นไหม น่ีเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา ศาสนาสอนเร่ือง
ศีลธรรม ศาสนาสอนเร่ืองของการเกิดและการตาย ศาสนาสอนถึงการหลุดพน้ออกไปจากกิเลส
ทั้งหมด แลว้เราก็เช่ือธรรม เช่ือธรรมข้ึนมาเราก็ศึกษาธรรม แลว้พอเราเร่ิมศึกษาธรรม แลว้เราวา่
เราก็เขา้ใจธรรม 

ถา้เราเขา้ใจธรรม เราเขา้ใจน้ีเป็นสุตมยปัญญา สุตมยปัญญาคือการศึกษาเล่าเรียนมา ศึกษา
เล่าเรียนแลว้ดดัตน ธรรมจะเกิดข้ึนมาจากหวัใจผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ธรรมเท่านั้นช าระกิเลส
ออกไปจากหวัใจ ธรรมท่ีเราเกิดข้ึนมา ธรรมเป็นปัจจุบนัธรรมในหวัใจท่ีสร้างข้ึนมา มรรคอริยสัจ
จงั มรรค มรรคญาณ เกิดข้ึนมาจากหวัใจ หวัใจน้ีเราสร้างมรรคข้ึนมาน้ีเป็นมรรคภายใน 

น้ีมรรคภายนอก มนัก็มรรคท่ีว่า มรรคภายนอกเร่ิมดดัแปลงตนของตนใหเ้ขา้มาในหลกั
ของศีลธรรมก่อน ถา้เขา้มาในหลกัศีลธรรม ถา้เราหลง เราว่าแค่น้ีเป็นส่ิงท่ีประเสริฐ ส่ิงท่ีชกัน าให้
เราเขา้มาถึงสละทาน รักษาศีลข้ึนมาน่ี มนัเป็นบาทฐานของการเร่ิมตน้ภาวนา มนัเป็นบาทฐาน
ของท าใหห้วัใจน้ีเขา้หาหลกัธรรม  

ความถกูตอ้งของการกา้วเดิน มนัถูกตอ้งในฐานะการกา้วเดินข้ึนไป แต่เป้าหมายท่ีไม่กา้ว
เดินต่อไป ถึงว่าตรงน้ีเป็นผลของมนั คือพอใจในแค่น้ี จากความท่ีว่าเราหลงจากเร่ิมตน้ แลว้เรา
พฒันาตวัเราข้ึนมาจนพน้จากความหลง แลว้พฒันาพลิกแพลงใจเขา้มาใหเ้ขา้มาหลกัของศาสนา
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แลว้เราก็ศึกษาหลกัของศาสนาแลว้ เราก็วา่ส่ิงนั้นเป็นประโยชน์กบัเรา แลว้เราพอใจ เห็นไหม น่ี
มนัหลงจากพฒันาความสูงข้ึนไป 

จากเร่ิมพฒันาข้ึนมาแลว้ ส่ิงน้ีเป็นความถูกตอ้ง แต่ถา้กา้วข้ึนไปแลว้มนัก็เป็นความลุ่มหลง
ของมนัภายใน น่ีถึงตอ้งท าความสงบของใจ ตอ้งท าความสงบของใจ ใจน้ีมนัเป็นโรค ส่ิงท่ีเป็น
โลกน้ีเป็นโลกียารมณ์ โลกหมายถึงโลกียะ โลกียะมนัเป็นความคิดโดยธรรมชาติของมนั ความคิด
ของมนุษยน้ี์เกิดข้ึนมา สัตวเ์ดรัจฉานกมี็ความคิดของเขาโดยธรรมชาติของเขา  

แต่สมมุติน้ีมนับญัญติัข้ึนมา สมมุติน้ีสมมุติข้ึนมาเพื่อจะส่ือความหมายกนั ภาษาของสัตว์
โลกมนัถึงหลายๆ ภาษา มนัคนละภาษาไป อนันั้นเป็นสมมุติข้ึนมา สมมุติเป็นสมมุติ บญัญติัเป็น
บญัญติั แต่มนุษยน้ี์มนัมีความรู้สึก มีความนึกคิด มีปัญญาใคร่ครวญอยูใ่นธรรมชาติของมนัอยู่
แลว้ ส่ิงน้ีมนัก็ดิ้นรนๆ พอดิ้นรนแลว้มนัก็คิดไปตามประสาของมนั กิเลสควบคุมส่ิงน้ีอยู ่ กิเลส
ควบคุมความคิดโดยธรรมชาติของมนัอยู ่ ส่ิงท่ีเป็นมนุษยส์มบติัน้ีกิเลสมนับงัคบัใช ้ เห็นไหม เรา
เกิดเป็นมนุษยน้ี์เรามีกิเลสควบคุมมาโดยธรรมชาติของมนั กิเลสน้ีมนัถึงควบคุมความคิดอยู ่ เรา
พฒันาข้ึนมาส่วนหน่ึงของความเป็นธรรม แต่มนัก็ยงัควบคุมอยู ่ ส่ิงท่ีควบคุมอยูน้ี่คือโลกียารมณ์
ไง  

โลกียารมณ์ ความคิดตามประสาโลกไปไง ความคิดตามประสาของโลก ความขบัไสของ
กิเลสท่ีกิเลสในหวัใจ ท่ีขบัไสความคิดออกมาน้ีเป็นโลกียะทั้งหมด ความท่ีเป็นโลกียะ เราถึงตอ้ง
ท าความสงบเขา้มา ตอ้งท าความสงบเขา้มาๆ ถา้ความสงบเขา้มาแลว้มนัจะเร่ิมผอ่นคลายความ
เป็นโลก ความเป็นโลก ค าวา่ “โลกๆ” นัน่น่ะ ส่ิงท่ีว่าเป็นโลกน้ีมนัหมุนไปโดยธรรมชาติของมนั 
ส้ินสุดของความหมุนของความคิดไป มนัก็ปล่อยวางไดโ้ดยธรรมชาติของเขา ส่ิงท่ีเขาปล่อยวาง
ไดม้นัก็เป็นความสุข ความพอใจชัว่คราวของความพอใจของจิต จิตน้ีโดนบงัคบัขบัไส โดนขบัไส
ใหค้วามคิดน้ีเผาลนใจอยูต่ลอดเวลา 

เผาลนใจ เห็นไหม เราวา่เราปล่อยวางจากความนอกเขา้มา แลว้เราพลิกใจของเราเขา้มา
เพื่อจะหาธรรม แลว้เราประพฤติปฏิบติัธรรม ท าไมมนัไม่เห็นธรรม ไม่เห็นธรรมล่ะ เห็นธรรมมนั
ตอ้งมีความสุข ท าไมเรามีแต่ความทุกข์ๆ ? ความทุกขแ์บบน้ีมนัเป็นความทุกขเ์พราะกิเลสมนัขบั
ไส กิเลสมนัขดัขวางไง กิเลสมนัตอ้งการเอาสัตวโ์ลกไวใ้นอ านาจของมนั กิเลสมนัตอ้งการเอา
หวัใจน้ีเป็นท่ีอยูข่องมนัตลอดเวลา 
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ทีน้ีการประพฤติปฏิบติัท่ีจะเขา้หาหลกัธรรม ส่ิงท่ีเป็นกิเลส มนัถึงต่อตา้น ความต่อตา้น
ของกิเลสคือมนัพลิกแพลงไปใหค้วามเห็นเราขดัแยง้กบัความเป็นธรรมไง ถา้ส่ิงท่ีเป็นธรรมมนั
ตอ้งใหผ้ลเป็นความร่มเยน็ ธรรมคือความร่มเยน็ ศีล สมาธิ ปัญญา ใหผ้ลเป็นความร่มเยน็ของใจ 
ใจ ถา้ไดด่ื้มกินมนัจะเป็นความร่มเยน็ 

แต่ปัจจุบนัน้ีเราเป็นแค่กูย้มืมาจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราศึกษามาเป็นธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่าเป็นยาไง เหมือนกบัเราไดข้วดยามาขวดหน่ึง มีฉลากยามา
พร้อม เราอ่านฉลากยานั้นแลว้ แต่เรายงัไม่ไดด่ื้มกินยาขวดนั้นเขา้ไปในร่างกายของเรา มนัจะไป
รักษาโรคของเราเองโดยธรรมชาติไดอ้ยา่งไร 

เราอ่านฉลากยาเท่านั้น ฉลากยาน้ีก็เป็นยา ธรรมโอสถ ธรรมโอสถเป็นขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ศึกษาแลว้เราเช่ือ เห็นไหม ศรัทธาความเช่ือถึงใหเ้ราเร่ิมประพฤติปฏิบติั เราเร่ิม
ประพฤติปฏิบติัน่ี การประพฤติปฏิบติัพยายามดดัแปลงตนเขา้หาหลกัธรรม ดดัแปลงตนเขา้หา
หลกัธรรมอนันั้นใหไ้ด ้แลว้กิเลสมนัรู้น่ี 

ถา้ธรรมโอสถสามารถช าระ...ก็จะไปฆ่ากิเลส กิเลสน้ีมนัจะยอมเสียชีวิต ยอมตายโดยเปล่า 
โดยไม่มีการต่อตา้นขดัขวาง มนัเป็นไปไม่ได ้มนัต่อตา้น มนัขดัขวาง แลว้มนัเบ่ียงเบนพลิกแพลง
ใหก้ารประพฤติปฏิบติัเราเสียหายดว้ยนะ การประพฤติปฏิบติัเราน่ีจะเขา้ถึงหลกัความจริง ไอต้วัน้ี
มนัจะผลกั แลว้มนัจะท าใหเ้ราเบ่ียงเบนออกไปความเห็นภายนอก เห็นไหม พอความเห็นภายนอก 
มนัท าใหเ้ราทอ้ถอยไง ท าใหเ้ราทอ้ถอย ท าใหเ้ราไม่มีก าลงัใจ ท าใหเ้ราคิดวา่ปฏิบติัธรรมมนัมี
ความทุกข ์

ทุกขเ์ป็นอริยสัจ มนัเกิดโดยความเป็นจริงของมนัแลว้หน่ึง ทุกขใ์นการพยายามต่อตา้นกบั
กิเลส ทุกขพ์ยายามขดัขวางการต่อสู้กบักิเลส เห็นไหม ทุกขน้ี์มนัถึงว่า ทุกขถึ์งท่ีสุดแลว้มนัจะดบั
ทุกขไ์ด ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกขน้ี์ควรก าหนด ทุกขถึ์งตอ้งต่อสู้ 
ไม่ใช่ทุกขแ์ลว้เราจะทอ้ถอยไง 

ท าความทุกขค์วามประพฤติปฏิบติัข้ึนมาน่ี เจบ็ปวดนะ นัง่ข้ึนมา เวทนาเกิดข้ึน ในการ
พยายามประพฤติปฏิบติั ถือศีล ถือศีลเพื่ออะไร? เพื่อใหร่้างกายน้ีผอ่งใส ถือศีล เห็นไหม ผูท่ี้มีศีล
สมบรูณ์ในร่างกาย มนุษยส์มบติัอนันั้นผอ่งแผว้มากในร่างกายนั้น แลว้โรคภยัไขเ้จบ็ก็จะไม่มี น่ี
ตามหลกัวิทยาศาสตร์พสูิจน์ไดโ้ดยธรรมชาติเลยว่า ผูมี้ศีล ร่างกายจะไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วยไปตาม
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ประสาโรคท่ีว่าสะสมแต่สารอาหารต่างๆ ท่ีสะสมในร่างกายจนมีมากเกินไป เห็นไหม ดูอยา่งผู ้
ประพฤติปฏิบติั อยา่งพระฉนัม้ือเดียวๆ ท างานยิง่กว่าโลก ท างานมากกว่าโลก เห็นว่าโลกกินขา้ว
กนัวนัละ ๓ ม้ือ ๔ ม้ือ ท างานไปสักแต่ว่าท างาน เหน่ือยก็พกั 

พระน้ีเวลาท าความเพียร เวลาท าการท างาน น่ีคนเราถา้มีหลกัความจริงในหวัใจ มนัจะ
สร้างรากสร้างฐานข้ึนมาของใจได ้ ถา้เราไม่มีหลกัความจริงของใจ เราจะไม่สร้างรากสร้างฐาน 
เราจะวางหลกัใจของเราไม่ได ้ ถา้เราวางหลกัใจของเราไม่ได ้ เราจะเอาอะไรไปชนะกิเลส เราจะ
เอาอะไรไปท าความสงบของใจ 

ถา้ใจเราไม่มีความสงบ มนัเป็นโลกียารมณ์ๆ ส่ิงท่ีเป็นโลกียะ ส่ิงท่ีสะสมข้ึนมาเป็น
ความคิดของโลกเขา แลว้มนัจะเป็นประโยชน์อะไร น่ีหลงไม่หลง เราประพฤติปฏิบติัเราก็หลงไป 
หลงใหลไดป้ล้ืมไปกบัความเห็นของเรา ความเห็นของความคิดท่ีเราคิดกนัอยูน่ี่ เราวติกวิจารณ์ว่า
เป็นความคิด น่ีมนัเป็นขั้นของความสงบ 

ขั้นของความสงบ เราจะไม่หลงใหลความสงบนั้น ความสงบนั้นเพียงแต่ตดัโลกียารมณ์มา
เป็นโลกุตตระเท่านั้นเอง ตดัโลกียารมณ์นะ ตดัอารมณ์ความคิดของโลก ความคิดของโลก ดึง
ออกไปของโลก แลว้โลกสืบต่อ โลกสืบต่อ เป็นธรรมก็เหมือนกนั คิดว่าเป็นธรรม แต่มนัก็สืบต่อ
ว่า เม่ือนั้นเราไดท้  าขนาดน้ีแลว้ เราพอใจในธรรมของเรา อนัน้ีเป็นผลในธรรมของเรา ถา้ไม่ใช่ผล
ในธรรมของเรา เราประพฤติปฏิบติัน้ี บุญกุศลเรากม็ากแลว้ ส่ิงท่ีเป็นบุญกุศลน้ีมนัจะท าใหเ้ราเกิด
ในสถานะท่ีดีข้ึน 

ส่ิงน้ีกิเลสมนัหลอกลวง ความหลงไปในความคิด ความหลงกิเลส กิเลสท าใหเ้ราผลกัไส
ใหก้ารประพฤติปฏิบติัของเราเสียหายไป การประพฤติปฏิบติัเราจะกา้วเดินไป กา้วเดินไปเพื่อถึง
หลกัชยัของเรา ไม่ใช่ประพฤติปฏิบติัเพื่อจะใหม้นัคาไวอ้ยา่งนั้น ส่ิงท่ีคาไวเ้พราะ ส่ิงท่ีมนัคาใจ 
มนัคาใจของเรา มนัไม่หลุดออกไปจากใจของเรา ส่ิงท่ีคาใจไว ้ อะไรคาใจ คาใจไวเ้พื่ออยูใ่น
อ านาจของเขา น่ีความสงบของใจเป็นอยา่งนั้น 

แลว้พิจารณาเขา้มา ท าความสงบเขา้มา ก าหนดค าบริกรรมเขา้มา มนัจะสงบ มนัจะสงบถึง
จุดของมนัแลว้มนัจะสงบไดโ้ดยธรรมชาติของมนั เพราะอะไร เพราะธรรมนั้นถึงไง ธรรมถึงท่ีสุด
นะ ก าหนดค าบริกรรมถึงอ่ิมตวัของมนัแลว้ ความสงบตอ้งเป็นไปโดยธรรมชาติของมนัเดด็ขาด 
ความสงบตอ้งเกิดข้ึน ไม่มีส่ิงใดจะไปเอาชนะกิเลสได ้
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ในเม่ือธรรม เราก าหนดค าบริกรรมเขา้ไป ถึงอ่ิมตวัของมนั อ่ิมตวัของมนัเหมือนกบัการชัง่
น ้ าหนกั น ้าหนกัเสมอกนั น ้าหนกัมากกว่ามนัตอ้งชนะน ้าหนกัส่ิงท่ีนอ้ยกว่า กิเลสมนัมีอ  านาจ
เหนือกว่าเรา มนัท าใหเ้ราเร่าร้อน ท าใหเ้ราไม่มีก าลงัใจ ท าใหเ้ราตอ้งเช่ือมนัไปตลอดเวลา น่ีเวลา
กิเลสผลกัไสไป 

เราทุกขร้์อนข้ึนไป แลว้เราพยายามกดัฟันทน มีความมุมานะ มีความอุตสาหะ มีความ
อุตสาหะเพราะเราหวงั เราหวงัความสุข เราหวงัส่ิงท่ีมีท่ีพึ่ง เราหวงัคุณงามความดี หวงัเช่ือองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ว่าส่ิงน้ีเป็นประโยชน์ ส่ิงน้ีช าระกิเลสได ้ แลว้เรามนักพ็ิสูจน์มา 
เพราะพิสูจน์มา เห็นใจมนัปล่อยวางเป็นคราวๆ มาน่ี ส่ิงท่ีใจมนัปล่อยวางเป็นคราวๆ มา มนัปล่อย
วางแลว้มนัเป็นผลของเรา มนัเป็นปัจจตัตงัรู้จ  าเพาะตน มนัเป็นเคร่ืองยืนยนัมา มนัก็ท  าใหเ้รามีแก่
ใจท ามา พอมีแก่ใจท ามา สะสมส่ิงนั้นไปเร่ือยๆ สะสมข้ึนไปเร่ือย จนอ านาจของธรรมเหนือกว่า  

ส่ิงท่ีมีธรรมเหนือกว่ามนัตอ้งช าระกิเลสได ้น้ีส่ิงท่ีค  าบริกรรมเหนือกว่า ธรรมน้ีสูงกว่า มนั
จะสงบตวัลง มนัจะเกิดข้ึนโดนธรรมชาติของมนั มนัสงบตวั ปล่อยเขา้มา จากสงบเลก็นอ้ย เร่ิม
สงบเขา้มา ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ความลึกซ้ึง ลึกต้ืนของความสงบต่างกนั แต่มนั
สงบ เพราะค าบริกรรมเหมือนกนั 

สงบเพราะเราสร้างเหตุเหมือนกนั ส่ิงท่ีเราสร้างเหตุข้ึนมา มนัสงบตวัเขา้มา พอสงบตวัเขา้
มาก็เวิง้วา้ง ถา้มนัเวิง้วา้งข้ึนมา เราก็ค  าบริกรรมมากข้ึนไปเร่ือย มากข้ึนไปเร่ือย ความช านาญ 
ช านาญในวสี ช านาญในการก าหนด ตั้งสติได ้ พอคร้ังแรกข้ึนมาเราตั้งสติไว ้ สติอยา่งน้ี เราระลึก
อยา่งน้ีไปตามจ าอยา่งน้ี เราก าหนดใหไ้ด ้

จากขณิกสมาธิเป็นอุปจาระสมาธิ เห็นไหม บ่อยเขา้ๆ เป็นอปัปนาสมาธิ มนัจะเวิง้วา้ง มนั
จะดบัหมด ดบัเป็นความสุขมาก เป็นความสุขจนเราสามารถจะจินตนาการวา่ส่ิงน้ีเป็นผลไง ส่ิงน้ี
เป็นส่ิงท่ีวา่เป็นธรรมท่ีว่าสูงสุดไง ถา้เราวา่ส่ิงน้ีเป็นธรรมสูงสุด หลงในขั้นของความสงบ ท า
ความสงบมาน่ีเราก็ต่อสูม้ากบัความกิเลสมนัผลกัไสข้ึนมาตลอดเวลา แต่ท าความสงบเขา้มาถึง
ท่ีสุดแลว้ เราก็ไปติดในความสงบนั้นน่ะ เห็นว่าความสงบนั้นเป็นผลเป็นสุดยอดของธรรม 

ความสงบนั้นเป็นความสงบของใจเฉยๆ เป็นความสงบของใจ เป็นกุปปธรรม ธรรม สพฺ
เพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลาย ความเจริญเกิดข้ึน ธรรมทั้งหลายตอ้งแปรสภาพโดยธรรมชาติ
ของมนั มนัจะยนืยนักบัความเส่ือมของใจนั้น ถา้ดวงใจนั้นเคยท าความสงบเขา้ไปแลว้มนัเส่ือมไป
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น่ี มนัจะยนืยนักบัใจดวงนั้นว่า สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายเจริญแลว้ตอ้งเส่ือมไปเป็น
ธรรมดา มนัจะซ้ึงใจดวงนั้นมาก 

ใจดวงไหนเคยท าความสงบเขา้ไปถึงท่ีสุดแลว้ แลว้ไม่ไดย้กข้ึนวิปัสสนา ปล่อยไว ้ เขา้ใจ
ว่าส่ิงนั้นเป็นผลของธรรม แลว้ปล่อยไว ้ รักษาไว.้..รักษาไปเถิด รักษาขนาดไหนก็แลว้แต่ ส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งแปรสภาพทั้งหมด แมแ้ต่ความสงบน้ีก็แปร
สภาพ ส่ิงท่ีแปรสภาพมนัยงัรักษาอยู ่มนัไม่แปรสภาพ เพราะเรามีสติสมัปชญัญะ แลว้เรารักษามนั
ได ้เรารักษาไดเ้พราะเราสร้างเหตุอยู ่สติเราพร้อม เราสร้างเหตุอยูต่ลอดเวลา 

ส่ิงท่ีเราสร้างเหตุอยูต่ลอดเวลา อนัน้ีมนัรักษาความสงบอนันั้นไว ้ ถา้เหตุอนัน้ี วนัไหนมนั
คลอนแคลนไป เหตุมนัไม่พอ ความเห็นมนัไม่พอ แลว้มนัใชพ้ลงังานไปบ่อยๆ เขา้ มนัจะเส่ือม 
ความเส่ือมไป เห็นไหม เพราะเราไม่ฉลาด เพราะเราไม่เคยประสบกบัส่ิงน้ี เราถึงหลงในความ
สงบนั้นไง ความหลงของขั้นความสงบ เพราะอะไร เพราะเราหลงโลก เพราะส่ิงน้ีเป็นเร่ืองของ
โลก เร่ืองของโลกียารมณ์ เร่ืองของวฏัฏะ 

อาฬารดาบส อุทกดาบส ท าสมาบติั ๘ ก็ท  าความสงบน้ีไดอ้ยูต่ลอดเวลา แต่เขาก็ไม่
สามารถพน้ไปจากกิเลสได ้เขาก็เวียนไปในโลกน้ี เวียนไปในวฏัฏะ วฏัฏะคือโลก โลกคือหมูสัตว ์
หมู่สัตวคื์อจิตท่ีหมุนเวียนไป จิตท่ีไม่เคยตายจะหมุนเวียนไปในโลกนั้น น่ีเราหลงในความสงบ
นั้น เราก็หลงในวฏัฏะนั้น หลงในวฏัฏะนั้นเราก็ตอ้งเวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะนั้นไปอยูเ่ร่ือย น่ี
ความหลงในความสงบนั้น 

ถา้เราไม่หลงในความสงบนั้น หรือว่าท าความสงบนั้นแลว้ จนความสงบนั้นสอนฝึกใจ
ดวงนั้นใหฉ้ลาดข้ึนมา ใจดวงนั้นโดนเส่ือมสภาพไป จิตท่ีเคยสงบข้ึนมา จะแน่นหนาขนาดไหน... 

...ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา หลกัของอนตัตา ถา้เป็นอนตัตา หลกัธรรมมนัก็
เป็นอนตัตา ส่ิงใดๆ ก็เป็นอนตัตา แต่เราไม่เห็น จะเห็นอนตัตาไดม้นัตอ้งเห็นเพราะเราจบัตั้งแลว้
เราวิปัสสนา เราท าความเพียรเขา้ไปจะเห็นเป็นอนตัตา อนตัตาน้ีเราเขา้ใจว่า...เราเขา้ใจตามความ
เขา้ใจ เขา้ใจดว้ยสุตมยปัญญาไง 

สุตมยปัญญาว่าสรรพส่ิงทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายตอ้งแปรสภาพทั้งหมดๆ ทุกขก์็ตอ้งแปร
สภาพทั้งหมด แลว้เราก็แปรสภาพทั้งหมด มนัก็กลิ้งกนัไปตลอด กลิ้งกนัไปกบัส่ิงนั้น น่ีหลงใน
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ความสงบนั้น มนัเส่ือมสภาพไปแลว้ก็ตอ้งฟ้ืนกลบัมาใหม่ๆ ฟ้ืนกลบัมาหาความสงบนั้น สงบ 
ความสงบน้ีเป็นบาทเป็นฐาน 

ความสงบน้ีเป็นบาทเป็นฐาน มีศีล มีสมาธิ ปัญญา มีศีลท่ีบริสุทธ์ิ คุณงามความดีของศีล
นั้นจะท าใหเ้กิดสมาธิท่ีมีคุณค่า สมาธิท่ีมีคุณค่า สมาธิมีบริสุทธ์ิ สมัมาสมาธิจะเกิดใหปั้ญญา 
ปัญญาท่ีเกิดในความบริสุทธ์ินั้น ปัญญานั้นสามารถท าใหว้มุิตติหลุดพน้ไปได ้

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือใจมนัสงบ มนัมีความบริสุทธ์ิขนาดไหน แต่เพราะไม่ความเขา้ใจของ
เรา เราถึงท าใหม้นัเส่ือมค่า หลุดออกไปจากมือของเราเอง เราก็ตอ้งพยายามฟ้ืนข้ึนมาใหม่ ฟ้ืน
ข้ึนมาใหม่ เห็นความสุขอนัน้ีหน่ึง ความสุขของความสงบของใจน้ีหน่ึง มนัจะมีความสุขข้ึนมา
มาก วา่มีความสุขแลว้ มีความสงบ 

เพราะมนัเส่ือมสภาพได ้ มนัไม่ใช่เป็นความจริง มีความสงบข้ึนมาแลว้เราจะยกข้ึน
วิปัสสนาอยา่งไร น่ีวิปัสสนาน้ีเป็นขั้นของปัญญาไง ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้เกิดปัญญาข้ึนมา ถา้เรา
ท าศีลบริสุทธ์ิข้ึนมาแลว้น่ี ถา้เป็นศีลบริสุทธ์ิ ศีลบริสุทธ์ิโดยธรรมชาติของมนัแลว้มนัจะเกิด
ปัญญาโดยอตัโนมติั ถา้มนัเกิดปัญญาโดยอตัโนมติั เกิดโดยศีล สมาธิ ปัญญา โดยธรรมชาติของ
มนั ท าไมตอ้งมีครูบาอาจารยม์าคอยแกไ้ข ท าไมครูบาอาจารย ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
คอยช้ีพระ คอยสอนพระตลอด พระองคไ์หนท่ีว่าติดขอ้งอยู ่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เห็น
ว่าถา้อินทรียแ์ก่กลา้ จะไปแกไ้ปบอกไปช้ีแจงตลอด 

มนัไม่เป็นไปธรรมชาติของมนั มนัเป็นไปโดยท่ีว่าเราตอ้งพยายามสะสมแลว้เรากา้วเดิน 
เรายกข้ึนของเรา ใจของเรายกข้ึนเป็นปัญญา มนัถึงจะเป็นปัญญา ถา้ไม่ฝึกเป็นปัญญา จะเป็น
ปัญญาไดอ้ยา่งไร 

แต่ก็มีนะ เถียงว่า มนัเป็นปัญญาสิ เพราะเราไดใ้ชปั้ญญาแลว้ แลว้มนัถึงจะความสงบนั้น 
เราใชปั้ญญามา เราใคร่ครวญเขา้มาในเร่ืองหลกัสัจธรรม ใชธ้รรมน้ีใคร่ครวญแลว้มนัปล่อยธรรม
เขา้มานั้น...จริงอยู ่ มนัเป็นปัญญา แต่มนัเป็นปัญญาในวงของสมถธรรม ปัญญาอยา่งน้ี ถา้เปรียบ
เหมือนโลก มนัก็ปัญญาแบบเราพิสูจน์หลกัฐาน กองพิสูจน์หลกัฐานน่ีเขาจะพิสูจน์วา่ลายเซ็นน้ี
เป็นของจริงหรือของปลอม วตัถุส่ิงนั้นเป็นของจริงหรือของปลอม น่ีกองพิสูจน์หลกัฐานเขา
พิสูจน์อยา่งน้ีได ้ เพราะอะไร เพราะมนัมีของใหพ้ิสูจน์ มนัมีหลกัฐาน มีลายเซ็นนั้น จริงหรือ
ปลอมน้ีมาใหพ้ิสูจน์ 
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น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือสัจจะความจริง คนเราเกิดมามีธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ มีความคิดโดย
ธรรมชาติของมนั เราจบัความคิดนั้นแลว้เราพิสูจน์หลกัฐานว่า สรรพส่ิงธรรมดาในโลกน้ีมนัตอ้ง
แปรสภาพทั้งหมด อารมณ์ของเราก็ตอ้งแปรสภาพ ไม่มีส่ิงใดคงท่ีเลย ไม่มีส่ิงใดคงท่ีมนัตอ้ง
ปล่อยวางไป ปล่อยวางไป ปล่อยวางไปจนถึงกบัจิตน้ีมีความสงบข้ึนมา 

ก าหนดสัมมาสมาธิ ก าหนดพุทโธๆๆ เขา้ไปน่ี มนัเป็นการพิสูจน์ พิสูจน์เพราะว่าอะไร 
เพราะมนัมีส่ิงท่ีใหพ้ิสูจน์ มนัมีขนัธ์ ๕ มีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ใหพ้สูิจน์ แลว้ก็มีธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เขา้มาจบัเคร่ืองน้ีพิสูจน์ น้ีความพิสูจน์อยา่งน้ีพิสูจน์แบบโลก เห็น
ไหม ส่ิงท่ีมีอยูใ่นโลก ส่ิงท่ีเขามีอยูแ่ลว้ ความพสูิจน์น้ีมนัพิสูจน์แบบการประพฤติปฏิบติัธรรม 
แลว้พิสูจน์ส่ิงนั้นแลว้ปล่อยวาง ถา้ส่ิงนั้นพิสูจน์แลว้เป็นความจริง เป็นความจริงถูกตอ้ง เป็นความ
เขา้ใจแลว้ก็เขา้ใจกนัไปว่าถกูตอ้ง ส่ิงนั้นพิสูจน์ว่าส่ิงนั้นไม่ถูกตอ้ง ส่ิงนั้นเป็นของผดิ พิสูจน์ว่าอนั
น้ีเป็นธรรม ส่ิงท่ีเป็นธรรม เป็นความถูกตอ้ง ก็ปล่อยวาง 

ส่ิงน้ีเป็นโทษ ส่ิงน้ีเป็นกิเลส ส่ิงน้ีเป็นกิเลส ไม่ใช่ ผดิ พิสูจน์แลว้ส่ิงน้ีเป็นของไม่ใช่ตาม
ท่ีว่าเราเขา้ใจว่าเป็นส่ิงนั้น ไอน่ี้มนัคนละอยา่งกนั พิสูจน์แลว้ไม่ใช่ ไม่ใช่ไปแลว้ก็จบกระบวนการ 
การพสูิจน์นั้นจบว่า ไม่ใช่ ผดิ ผดิน้ีก็คือกิเลส ความคิดเห็นว่าผดิ มนัก็ปล่อยวางไป  

ปัญญาท่ีว่า เราเป็นปัญญาๆ กนัอยูแ่ลว้น่ีมนัเป็นปัญญาของโลก ปัญญาของโลกคือพิสูจน์
ส่ิงท่ีมีอยูใ่นโลก ส่ิงท่ีเป็นไปของโลกน่ี โลกมนัก็หมุนไปในหมู่สัตว ์มนัก็เป็นวฏัฏะวนัยงัค ่า มนัก็
เป็นวฏัฏะเหมือนเดิมอยา่งนั้น แลว้จิตท่ีพิสูจน์ว่าเป็นวฏัฏะแลว้ว่าเป็นปัญญา แลว้ปล่อยวางเขา้
มาๆ มนัก็ปล่อยวางเขา้มาเป็นสมถธรรม อนัน้ีถึงไม่ใช่ปัญญาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ 

ศีล สมาธิ ปัญญา ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ปัญญาตวัน้ีคือปัญญาช าระกิเลส 
ปัญญาช าระกิเลสในอริยสัจ เห็นไหม ถา้ใชปั้ญญายกข้ึนในวิปัสสนา ในกาย เวทนา จิต ธรรม เห็น
กาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ถา้เราว่าเราเห็นกาย เราพิจารณากายมาแลว้ เราพิจารณากาย
นอกเขา้มา จากเร่ิมตน้เราตั้งสติข้ึนมา แลว้พิจารณากายเขา้มา พิจารณากายเขา้มาก็ปล่อยวางๆ เขา้
มา 

น่ีเหมือนกนั เป็นการพิสูจน์หลกัฐาน เพราะกายกบัใจมนัมีอยูโ่ดยดั้งเดิม เราพิจารณากาย
นอกเขา้มา จบัส่ิงต่างๆ เขา้มา เห็นร่างกายของสัตวโ์ลก เห็นร่างกายของเรา เห็นร่างกายดว้ยกาย
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เน้ือ พิจารณาเขา้มาๆ เหมือนกนั เป็นการพิจารณาโดยกองพิสูจน์หลกัฐาน หลกัฐานท่ีมีอยู ่ แต่
พิสูจน์หลกัฐานไปแลว้ พสูิจน์หลกัฐานเขา้มาจนมนัปล่อยวางเขา้มา แลว้ยกข้ึนใหม่ ยกข้ึนใหม่
วิปัสสนาในกาย เวทนา จิต ธรรม กายท่ีจะเห็นข้ึนมาน่ี มนัเป็นกายจากภายใน กายภายใน กายจาก
ตาธรรมเห็นเห็นไหม ขั้นของปัญญามนัจะเกิด มนัจะเกิดตรงน้ีไง ถา้คนยกกายข้ึนไม่ไดน่ี้มนัเกิด
ปัญญาข้ึนไม่ได ้

ปัญญาท่ีจะช าระกิเลสน้ีเป็นปัญญาแบบวิทยาศาสตร์ไง ไม่ใช่ปัญญาแบบกองพิสูจน์
หลกัฐาน กองพิสูจน์หลกัฐานน่ีพิสูจน์ส่ิงท่ีมีอยู ่ แต่วิทยาศาสตร์พยายามคน้ควา้ส่ิงท่ีว่า ไม่มีใน
หลกั ในโลกน้ี พยายามคน้ควา้อยู ่ แต่หลกัวิทยาศาสตร์น่ี พิจารณาแบบวิทยาศาสตร์น้ี 
วิทยาศาสตร์ท่ีเขาพิจารณาอยูน่ั้น มนัเป็นส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ มนัเป็นกฎเกณฑข์องวิทยาศาสตร์ มนัก็
เปรียบเหมือนโลก เปรียบเหมือนกองพิสูจน์หลกัฐานเหมือนกนั แต่วิทยาศาสตร์น่ี วทิยาศาสตร์
พิจารณาส่ิงท่ีไม่เคยไง อยา่งวิทยาศาสตร์คน้ควา้ส่ิงใหม่ข้ึนมา ส่ิงท่ีพิสูจน์ส่ิงใหม่ข้ึนมาแลว้ให้
กลายเป็นส่ิงใหม่ข้ึนมา อนันั้นเป็นการคน้ควา้ใหม่ 

อนัน้ีก็เหมือนกนั ถา้เราวิปัสสนาในกาย เวทนา จิต ธรรม มนัพิจารณาแบบวิทยาศาสตร์ 
คือว่าตอ้งคน้ควา้กนัข้ึนมาเอง ตอ้งพยายามคน้ควา้กนัข้ึนมาเอง แต่คน้ควา้ข้ึนมาพิจารณาไปแลว้
มนัก็อยูใ่นกฎของอริยสัจ เห็นไหม อริยสัจ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค มนัจะเป็นอยู่ในหลกัของ
อริยสัจ ๔ ไม่พน้ไปจากอริยสัจ มนักลัน่ออกมาจากอริยสัจ อริยสัจน้ีเป็นหลกัโดยหลกัธรรมชาติ 
หลกัธรรมท่ีมีอยูด่ ั้งเดิมท่ีมีคงท่ี คงเส้นคงวา 

แต่ในการคน้ควา้ของเรา ในกาย เวทนา จิต ธรรม มนัตอ้งคน้ควา้อยา่งนั้น ยกกายข้ึนมาให้
ไดไ้ง ยกกายตั้งกายข้ึนมาใหไ้ด ้ เวทนาใหไ้ด ้จิตใหไ้ด ้ธรรมใหไ้ด ้ ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึงคือ
ส่ิงเดียวในสติปัฏฐาน ๔ อนัน้ีอนัใดอนัหน่ึง พิจารณาอนัใดอนัหน่ึงเขา้ใจจะเขา้ใจหมด พิจารณา
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง เวทนาก็ได ้ธรรมก็ได ้ไม่ใช่ว่ากายกบัจิตๆ ธรรมคือความกระทบของจิตกบัอารมณ์
กระทบกนัแลว้เป็นส่ิงอารมณ์ข้ึนมานั้นเป็นธรรม กระทบส่ิงนั้น พิจารณาส่ิงนั้นเขา้ไป มนั
สะเทือนถึงใจทั้งหมด 

มนัเป็นจริตนิสัยของแต่ละบุคคล จริตนิสัยของแต่ละบุคคล เห็นไหม เป็นหลกั
วิทยาศาสตร์หน่ึง เป็นจริตนิสัยของแต่ละบุคคลหน่ึง เป็นอ านาจวาสนาบารมีของแต่ละสัตวแ์ต่ละ
บุคคลหน่ึง ถึงไม่มีกฎตายตวัวา่ตอ้งเป็นเท่านั้นๆ ถึงจะวิปัสสนาไปได ้
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ผูท่ี้ขิปปาภิญญา วิปัสสนาทีเดียวทะลุเป็นพระอรหนัตไ์ปเลย แลว้อยา่งพระอานนทเ์ป็น
พระโสดาบนัมา จนพระพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ค่อยเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป เห็นไหม ไม่มีส่ิง
ใดเลยท่ีจะมาเป็นหลกัฐานว่า ตอ้งตายตวัระดบัไหน แต่ไม่พน้จากหลกัของอริยสัจ ๔ ไปได้
แน่นอน กบัสติปัฏฐาน ๔ เราถึงยกน้ีข้ึนมาแลว้วิปัสสนา 

ส่ิงท่ีวิปัสสนาน้ีตอ้งอาศยัความสงบของใจโดยพื้นฐาน ถา้ใจน้ีไม่มีความสงบอยู ่ หรือมี
ความสงบอยูแ่ลว้ยกข้ึนวิปัสสนาได ้ จบัส่ิงนั้นวิปัสสนาได ้ ถา้ความสงบน้ีไม่พอ พลงังานของมนั
ไม่พอ มนัจะเป็นโลกียะ มนัจะเป็นสัญญา มนัจะเป็นสังขาร ความคิด ความปรุง ความแต่งของเรา
ท่ีใคร่ครวญเทียบเคียง ส่ิงท่ีใคร่ครวญเทียบเคียงจะใชไ้ดต่้อเม่ือมีสัมมาสมาธิมาตดัออก 

สัมมาสมาธิพยายามกดกิเลสไว ้ ถา้มีสัมมาสมาธิกดกิเลสไว ้ แรงดึงดูดของกิเลสมนัไม่เขา้
ไปยุง่เก่ียวกบัปัญญาอนันั้น ถา้แรงดึงดูดของกิเลสเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัปัญญาอนันั้น มนัจะเป็นโลกี
ยะ แรงดึงดูดของกิเลสคือแรงดึงดูดของตวัตน แรงดึงดูดของกิเลสคือแรงดึงดูดของความเห็นของ
เรา พิจารณาไปก็เอาความเห็นของเราเทียบเคียงไปดว้ยความเห็นๆ เห็นไหม มนัไม่เป็นไปหลกั
วิทยาศาสตร์ท่ีมนัจะเกิดโดยธรรมชาติของมนั เป็นหลกัเทียบเคียง มนัเป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นโลก มนัถึง
เป็นโลกียะๆ 

ถา้มีความสงบของใจข้ึนมา มีความสงบของใจข้ึนมา แลว้กดความเห็นของตวัตนเอาไว ้
แลว้ปล่อยใหปั้ญญามนัหมุนไปโดยธรรมชาติของมนั ถา้หมุนไปโดยธรรมชาติของมนั มนัหมุน
ไป มนัเป็นไปโดยธรรมชาติของมนั มนัมีพลงังานของมนั มนัจะเขา้ไปพิจารณาไป แลว้มนัจะ
แยกออกจากกนั แยกแยะร่างกายกบัหวัใจ แยกแยะมานะทิฏฐิตวัตนในหวัใจนั้น แยกแยะส่ิงนั้น
ออก 

พอแยกแยะส่ิงนั้นออก พลงังานมนัพอ มนัวิปัสสนาไปบ่อย มนัพลงังานพอมนัก็ปล่อย 
มนัปล่อย เห็นไหม มนัแยกออกจากกนั ถา้ว่าส่ิงน้ีเป็นผล น้ีก็หลงในปัญญา ผูท่ี้หลงในปัญญาจะ
ไม่ไดเ้ห็นผลในความเป็นธรรมหลุดออก ธรรมหลุดออกมาจากหวัใจ ถา้หลงในปัญญา ส่ิงน้ีพอ
แยกออกไป เขา้ใจวา่อนัน้ีเป็นผล พอเขา้ใจว่าอนัน้ีเป็นผล จะอยูก่บัส่ิงน้ี จะยนือยูต่รงน้ี จะรับว่า
อนัน้ีเป็นผล แลว้ไม่กา้วเดินต่อไป 

หลกัของความจริงแลว้มนัตอ้งกา้วเดินทางปัญญาต่อไป กา้วเดินทางปัญญาต่อไป ปัญญา
หมุนเวียนไป ปัญญาภาวนามยปัญญาเคล่ือนไป แลว้มนัจะวิปัสสนาไป พลงังานน้ีสร้างข้ึนมาแลว้ 
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หมุนออกไป กาย เวทนา จิต ธรรม ส่ิงใดส่ิงหน่ึงจบัตอ้งแลว้แต่จริตนิสัย อ  านาจวาสนา เห็นไหม 
ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกนั จบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้แยกออก แยกออกดว้ยพลงังานของเรา แยก
ออกดว้ยมรรค 

มรรค มนัมีอะไร? ความเห็นชอบ ความด าริชอบ ความเพียรชอบ การงานชอบ การงานใน
การแยกแยะ ในการขุดคุย้ ในการคน้ควา้นัน่น่ะ คน้ควา้แลว้มนัจะปล่อยวาง มนัจะเวิง้วา้ง ความ
เวิง้วา้ง ความสงบของใชปั้ญญา มนัจะต่างกบัความเวิง้วา้งของสมถะ ของความเป็นสมาธิ ความ
เป็นสมาธิเราก็เวิง้วา้ง เราก็ไดห้ลงใหลไดป้ล้ืม จนเส่ือม จนแปรสภาพไป 

ความเวิง้วา้งอยา่งนั้นมนักดกิเลสไว ้ เหมือนกบัคนกินยาเขา้ไปลดไขเ้ฉยๆ ไขล้ดลงแต่ว่า
ไม่ไดช้ าระกิเลส อนัน้ีก็เหมือนกนั ในการแยกแยะออกมา เห็นไหม กินยาเขา้ไปแลว้ แต่ยานั้นยงั
ไม่มีประโยชน์ ยานั้นไม่มีคุณค่าสามารถยบัย ั้งหรือช าระกิเลสออกไปได ้ แต่ยานั้นไดกิ้นเขา้ไป 
แลว้พอเขา้ไปมนัท าปฏิกิริยาต่อกนั มนัจะปล่อยวาง ว่างออกจากกนั 

ถา้เขา้ใจว่าน้ีเป็นผล จะหลงในปัญญา ปัญญาทางฝ่ายเร่ิมตน้มา มนัเป็นปัญญาในทางกอง
พิสูจน์หลกัฐาน พิสูจน์ส่ิงท่ีมีอยูใ่นโลก ปัญญาท่ีเกิดข้ึนน้ีปัญญาแทแ้ลว้นะ เป็นภาวนามยปัญญา
ท่ีเกิดข้ึน เกิดข้ึนมาเพราะมีความสงบของใจแน่นอน เพราะมีบาทฐานของสัมมาสมาธิ เพราะมี
การงานชอบ เพราะยกข้ึนวิปัสสนาชอบ ยกข้ึนวิปัสสนาเป็นงานชอบ 

งานชอบๆ งานอยา่งไรชอบ งานหยาบๆ คืองานของโลก มรรคหยาบๆ มรรคของโลกเขา 
แลว้ก็มรรคของสมถธรรม มรรคหยาบเห็นไหม ถา้มรรคหยาบ เราติดในมรรคหยาบ มนัจะเกิด
มรรคละเอียดข้ึนมา แลว้มรรค ๔ ผล ๔ มีไวท้  าไม ท าไม่มีมรรคเดียวแลว้ก าจดักิเลสไปถึง ๔ คร้ัง
ล่ะ 

มรรคมนัมีหยาบ เห็นไหม โสดาปัตติมรรคกบัอนาคามิมรรค ห่างกนัราวฟ้ากบัดิน 

โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค ยกข้ึนไปเป็นชั้นข้ึนไป ละเอียดอ่อนข้ึน
ไปเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป ช าระกิเลสเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป ช าระลา้งเขา้ไปเป็นชั้นๆ เขา้ไป 
ยกข้ึนวิปัสสนาเขา้ไปเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป น่ีอยู่ท่ีเรายกข้ึนไป มรรคเราเดินไปแลว้ น่ีคือปัญญา
ลว้นๆ เลย ปัญญาลว้นๆ น่ีมนัหมุนไป 
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เราตอ้งมีสติสัมปชญัญะหน่ึง เทียบเคียงกบัความเป็นจริงหน่ึง เพราะมนัปล่อยวาง เห็น
ไหม ฟังสิ มนัปล่อยวางๆ แต่ไม่มีความเห็นว่ากิเลสมนัขาดออกไปจากใจ ไม่มีกิเลสหลุดออกไป
จากใจเลย มนัปล่อยวาง มนัเป็นธรรมชาติของกิเลส กิเลสน้ีมนัแก่นนะ กิเลสกบัหวัใจน่ี วฏัวนพา
เกิดพาตายไม่มีตน้ไม่มีปลาย ไม่มีท่ีส้ินสุด แมแ้ต่เกิดเป็นมนุษยน่ี์มนัก็กล่อมหลอกมาขนาดนั้น 

เพราะเรามีอ  านาจวาสนาหน่ึง เราเช่ือองค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้หน่ึง เราเช่ือธรรม 
เราเช่ือธรรมว่าช าระกิเลสไดจ้ริงหน่ึง เราพยายามทุ่มทั้งชีวิตเราเพื่อช าระกิเลสข้ึนมา แลว้พอ
เขา้รูปเขา้รอย คาบลูกคาบดอก ท าไมเราจะปล่อยใหเ้ราลุ่มหลงไปในนั้นใหเ้ราเส่ือมถอยมา 

กุปปธรรมๆ เจริญแลว้เส่ือมมาตลอดเวลา แลว้เราก็เขน็ครกข้ึนภเูขานะ พยายามกา้วเดินมา
ตลอด เขน็ข้ึนไปๆ ดว้ยอ านาจวาสนา ดว้ยบุญญาธิการ มีเท่าไรทุ่มเขา้ไปทั้งหมด ข้ึนไปถึงท่ีสุด
แลว้จะชะล่าใจไม่ได ้ เทียบเคียงแลว้อยา่ชะล่าใจ อยา่สุกเอาเผากิน สุกเอาเผากิน ความมกัง่าย 
ความสุกเอาเผากิน กิเลสมนัเขา้เสียบง่ายๆ แค่น้ี แลว้เราก็จะถอยหลงัลงมา แลว้ถา้เราจะปฏิบติั เรา
ก็ตอ้งกา้วเดินข้ึนมาตามน้ีแน่นอน 

ทางอนัเอกมีอยูท่างเดียว องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ช้ีทางไวแ้ลว้ ผูท่ี้กา้วเดินถึงก็มี 
ผูท่ี้กา้วเดินไม่ถึงก็มี ผูท่ี้ไปกลางทางแลว้นอนอยูก่ลางทางนั้นก็มี ผูท่ี้ไปถึงปลายทางแลว้ แลว้ก็ไป
นอนอยูป่ลายทาง เห็นไหม ถา้ไปนอนอยู่ปลายทาง มนัจะเส่ือมค่าโดยธรรมชาติของมนั มนัเป็น
กุปปธรรมๆ ตอ้งวิปัสสนาซ ้ าๆๆ ตอ้งคน้ควา้ ตอ้งพยายามคน้ควา้ไป มนัจะปล่อยวางขนาดไหน 
หนา้ท่ีของเขา หนา้ท่ีของสัจจะความจริง ส่ิงท่ีพิสูจน์แลว้มนัปล่อย มนัเวิง้วา้ง มนัหลุดออกไป 
เป็นหนา้ท่ีของเขา หนา้ท่ีของเราคือคน้ควา้เขา้ไป แลว้สะสมข้ึนไป หนา้ท่ีของเรา สร้างสมของเรา
ตลอดเวลา 

เราเจริญแลว้เส่ือมๆ ในหวัใจ น่ีมนัจะทุกขร้์อนนะ คนเจริญแลว้เส่ือมๆ สัตวโ์ลกทุกตวั 
แลว้ผูท่ี้ปฏิบติัทุกคน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัตอ้งไปคน้ควา้อยู ่ ๖ ปี ครูบาอาจารยทุ์ก
องคเ์อาชีวิตเขา้แลกเห็นไหม น่ีความเจริญแลว้เส่ือม ความเจริญแลว้เส่ือมอยา่งน้ีเกิดข้ึนมา แลว้
มนัตอ้งมีผดิพลาด 

ไม่มีผดิพลาด ส่ิงท่ีไม่มีผดิ ใครมนัจะถูกมาตลอด เป็นไปไดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีจะเจริญแลว้
เส่ือมมาในหวัใจเรา มนัก็สอนเรามาจนมนัเจบ็มนัยอกอยูใ่นหวัใจนะ มนักดัฟัน มนัไม่เช่ือส่ิงใด 
มนัตอ้งเห็นจริงต่อหนา้ คน้ควา้เขา้ไป ปัญญาจะหมุนออกไปตามหลกัการคน้ควา้ของเรา เรา
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คน้ควา้เตม็ท่ีของเราไปแลว้ จนถึงท่ีสุด...ขาด! ขาดออกหมด กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข์ 
เวิง้วา้งขาดออกจากกนัหมด จิตหลุดออกไปเป็นอิสรเสรี เห็นไหม น่ีหลุดออกไปเลย เป็นอิสรเสรี 
น่ีเห็นตามความเป็นจริงอยา่งน้ีมนัถึงเป็นความจริง เป็นความจริงจากใจดวงนั้น เห็นชดัๆ นะว่า
กิเลสมนัขาดออกไปจากใจ 

พอกิเลสขาดออกไปจากใจนัน่น่ะ สังโยชน์ขาดออกไป ๓ ตวั น่ีมีธรรมส่วนหน่ึงในหวัใจ 
ถา้มีธรรมเป็นส่วนหน่ึงในหวัใจ ๒๕ เปอร์เซ็นต ์ เห็นไหม ธรรม ๒๕ เปอร์เซ็นต์ กิเลสของโลก
เขายงัมีอีก ๗๕ เปอร์เซ็นต ์

ความท่ีเป็นกิเลสของโลก โลก เห็นไหม ถา้ยงัจะไปตลอดหรอ มนัก็ยงัจะหลงไง หลงใน
ปัญญา ขั้นของความหลงในปัญญาจะหลงไปอยา่งน้ีตลอด มนัมีเร่ืองความดึงดูดของโลกเขายงัอยู ่
เพราะพระโสดาบนัยงัเกิดอีก พระโสดาบนัยงัอยูใ่นวฏัฏะ พระโสดาบนัยงัเกิดในสวรรค ์ พระ
โสดาบนัยงัเกิดอีก ๗ ชาติ ความเกิดความตายยงัมีในหวัใจ แต่การเกิดการตายของใจดวงน้ีมี
เป้าหมายอยา่งมากอีก ๗ ชาติเท่านั้น กบัวฏัฏะท่ีเสียดแทงหวัใจ ใจของสัตวโ์ลกหมุนตายหมุนเกิด
มาไม่มีตน้ไม่มีปลาย น้ีมนัเจบ็ปวดแสบร้อนในหวัใจ แลว้มนัก็วา้เหว่นะ เหงาหวัใจ หวัใจน้ีเหงา
มาก ทุกขม์ากในหวัใจ ไม่รู้จะไปเร่ิมตน้ไปจบกนัท่ีไหนไง 

งานท่ีไม่มีวนัส้ินสุดมนัอยูใ่นหวัใจของเรา แลว้คิดดูสิวา่มนัทุกขอ์ยา่งน้ีไม่มีส้ินสุด มนัจะ
มีทุกขข์นาดไหน กบัอีก ๗ ชาติเท่านั้นน่ะ มนัอ่ิมเอมใจนะ อยา่งไรๆ มนัก็ตอ้งเอาใหไ้ด้ๆ  แต่
เพราะแรงดึงดูดของโลก เห็นไหม ธรรม ๒๕ เปอร์เซ็นต์ กิเลส ๗๕ เปอร์เซ็นต ์ กิเลสน้ีคือโลก 
มนัจะดึงดูดโลกนั้นไปตลอด แต่ในมุมกลบักนั วิปัสสนาไปสิ วิปัสสนาไปยกข้ึนมา ถา้ท าไดแ้ลว้
หนหน่ึง มนัจะท าไดช้ านาญข้ึน พอช านาญข้ึน กาย เวทนา จิต ธรรม ถา้จบักาย เวทนา จิต ธรรม 
ยกข้ึน แลว้ใชส้มถกรรมฐาน ความเป็นสมาธิน้ียกข้ึนมาเป็นเร่ืองของธรรม ถา้สมาธิน้ีอ่อนไปเป็น
เร่ืองของโลก แลว้โลกจะดึงดูดไป โลกจะดึงดูดไป ความเห็นของโลก ความเห็นของกิเลสมนัจะ
ดึงดูดไป มนัจะไม่ยอมใหใ้จดวงน้ีหลุดออกไปเป็นอิสระ 

ถึงจะตอ้งมีขอบมีเขตอีก ๗ ชาติเท่านั้น แต่เขาก็ยงัอาศยัอยูไ่ด ้ส่ิงท่ีมีเป็นโลกยงัอาศยัอยูไ่ด ้
วฏัฏะน้ียงัเป็นเจา้อ  านาจอยู ่ ๗๕ เปอร์เซ็นต ์ เห็นไหม ธรรมมี ๒๕ เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น หมุนไป 
วิปัสสนาไปๆ ถา้มนัเป็นโลก สังโยชน์หลุดไป ๓ ตวั ๓ ตวัก็ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ แลว้สงัโยชน์อีกตั้ง 
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๗ ตวั วิปัสสนาไป มนัพน้นะ วิปัสสนาไปๆ จนมนัหลุดออกไป มนัขาด จะขาดออกไปเป็นชั้นๆ 
เขา้ไป 

พอขาดออกไป เห็นไหม สกิทาคามีล่ะ? ก็ยงัตอ้งเกิดอยู ่ แรงดึงดูดของโลกมีไปตลอด น่ี
ขั้นของปัญญาไง จะช้ีใหเ้ห็นว่า ขั้นของปัญญามนัก็มีแรงดึงดูดของกิเลส แรงดึงดูดของโลก ถา้เรา
หลงในขั้นของปัญญา เราจะไปไม่ได ้ เราจะติดอยูต่รงนั้น พระอริยบุคคลถึงติดเป็นชั้นเป็นตอน
เขา้ไป ตอ้งหาครูบาอาจารยค์อยช้ีน าเขา้ไป ช้ีน าเขา้ไป 

เวลามนัขาดออกไป กายกบัใจแยกออกจากกนั กายกบัใจแยกออกจากกนั ถา้เป็นธรรม 
กายกบัใจแยกออกแลว้เป็นสกิทาคามี มนัตอ้ง ๕๐-๕๐ สิ ส่ิงท่ีเป็น ๕๐-๕๐ น่ี มนัเป็นความคิด
ของโลกเขา แต่ความเป็นจริง มนัเป็น ๗๐ กบั ๓๐ อยูอ่ยา่งวนัยงัค ่า เพราะสังโยชน์ขาดไป ๓ ตวั
เท่านั้น ยงัสังโยชน์อีก ๗๐ เปอร์เซ็นต ์สังโยชน์อีก ๗ ตวั ไม่มีขาดออกไป 

น่ีตรงน้ี แรงดึงของโลก แรงดึงดูดของสังโยชน์มนัมากกว่า ๓๐ กบั ๗๐ ไม่ใช่ว่ากายกบัใจ
แยกออกจากกนั แลว้ ๕๐-๕๐ สิ เพราะมนัก่ึงกลางแลว้ควรจะเป็น ๕๐-๕๐ มนัไม่เป็นอยา่งนั้นน่ะ
สิ มนัเป็นแรงดึงดูดของกิเลสมนัมีมากอยู ่มนัถึงพยายามปิดกั้นไง การปิดกั้น การคน้ควา้ การพลิก
หาน่ี การพลิกหาท่ีว่าเราหามาเป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา หาง่ายๆ หาง่ายเพราะว่ามนัจบัตอ้งได ้

แต่การหาขา้งบนน้ีหายาก การหายาก การจบัตอ้งยาก การเร่ิมตน้ข้ึนมาวิปัสสนายาก ถา้
เป็นกายใน กายก็เป็นกายใน เวทนาก็เป็นเวทนาใน จิตก็เป็นจิต จิตก็เป็นจิตใน เห็นไหม จิตเป็นจิต
หน่ึงเดียว จิตท่ีมนัปล่อยเขา้มาเป็นชั้นๆ เขา้มาแลว้ ธรรมก็เป็นธรรมท่ีละเอียดข้ึนไป ถึงเป็นมหา
สติ มหาปัญญา มหาสติ มหาปัญญาตอ้งสร้างสมข้ึนมา จากสติปัญญาน่ีส่งเสริมข้ึนไป จน
กลายเป็นมหาสติ มหาปัญญาในใจดวงนั้น 

ใจดวงนั้น จากลม้ลุกคลุกคลานข้ึนมา จนเป็นมหาสติ มหาปัญญาข้ึนมา มนัพยายาม
คน้ควา้เขา้มา ถา้ไม่คน้ควา้เขา้มา มนัติดอยูต่รงนั้น มนัติด เห็นไหม มนัหลงอยูใ่นตรงนั้น ส่ิงท่ี
หลงอยูน่ั้นมนัยงัเกิดยงัตายอยู ่ มนัหลงแน่นอน มนัหลงเพราะมนัผลกัไส มนัไม่ใหเ้ห็น แลว้การ
กา้วเดินถึงติดอยูต่รงน้ี ติดอยูต่รงน้ีเพราะมนัไม่พลิกข้ึน 

มนัพลิกข้ึน มนัยาก ๒ ชั้น ชั้นหน่ึงมหาสติ มหาปัญญา สติปัญญาน่ีมนัเป็นงานใหม่เร่ิมตน้
ไง เร่ิมตน้งานของงานใหม่ จากสติปัญญาข้ึนไปเป็นมหาสติ มหาปัญญา แลว้พลิกข้ึนมาจบั ถา้มนั
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จบัตอ้งได ้ น่ีจบัตอ้งได้ๆ  ตอ้งจบัตอ้งไดโ้ดยธรรมชาติ จบัตอ้งไดโ้ดยธรรม จบัตอ้งไดโ้ดยความ
เอาธรรมเขา้ไปจบั พอธรรมเขา้ไปจบั จบัไดส่ิ้งนั้นได ้วิปัสสนา วิปัสสนาเขา้ไป 

ความหลงในวิปัสสนา ความหลงของขั้นปัญญามนัจะมหาศาลตรงน้ี ตรงน้ีมหาศาลมาก 
มหาศาลน่ีมนัผลกัไส มนัสร้างสม สร้างส่ิงจินตนาการต่างๆ ข้ึนมาใหเ้ห็น ใหดู้ ใหพ้ิจารณา สร้าง
ส่ิงต่างๆ เพราะว่ามนัสงวนตวัของมนั มนัพลิกแพลงของมนั น่ีวิปัสสนาไป ปัญญาหลงก็หลงไป 
หลงแลว้ไม่ใช่หลงธรรมดา ลม้ลุกคลุกคลานนะ ลม้ลุกคลุกคลานท าไปจนท่ีว่าฟากตาย เอาตายเขา้
แลก ส่ิงท่ีเอาตายเขา้แลกได ้คนถึงระดบัน้ีแลว้เอาตายเขา้แลกได ้เพราะว่าถา้ไม่ตายก็กิเลสตาย 

แต่ถา้เราไม่มีส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นเคร่ืองดึงดูดใจ เราไม่มีผลของการประพฤติปฏิบติัเลย เป็น
เคร่ืองดึงดูดใจ การสละชีวิตบางคนก็สละได ้ แต่ถา้มีเคร่ืองดึงดูดของใจ ส่ิงท่ีจะสละได ้ มนัมีของ
แลกเปล่ียนไง มีส่ิงท่ีว่าจะเป็นธรรมข้ึนมาในหวัใจนั้นแลกเปล่ียน มนัยอมสละส่ิงน้ีได ้ ถา้ส่ิงน้ี
สละออกไป เห็นไหม สละเพราะสละตาย สละตายแลว้พยายามเขา้ไปต่อสู้ดว้ยปัญญา ทุ่มเขา้ไป
เตม็ท่ี น่ีมหาสติ มหาปัญญาเกิดข้ึนอยา่งนั้น แลว้เวียนไปอยา่งนั้น มนัจะช าระเขา้ไป เวียนเขา้ไป
บ่อยเขา้ๆ บ่อยเขา้นะ ยิง่ตอ้งบ่อยเขา้ เพราะว่ามนัแก่นของมนั มนัละเอียดเขา้ มนัยดึแน่นเหนียว
แน่นมาก ความเหนียวแน่น มนัเขา้ไปรู้ทนัเท่านั้นล่ะ จะว่ามนัขาดไม่ขาด จะรู้เท่าแลว้ปล่อย ไม่มี
ปล่อย มนัรู้ทนั รู้ทนัแลว้มนัปล่อยวาง รู้ทนัแลว้ปล่อยวาง มนัเป็นอสุภะ อสุภงั 

อสุภะ อสุภงั มนัมีแรงหน่วง แรงหน่วงว่าส่ิงน้ีควรไง ส่ิงน้ีควร ส่ิงน้ีเราต่อสู้กบัส่ิงต่างๆ 
เราต่อสู้เป็นธรรมดา เราต่อสู้ เราพยายามพิจารณาไปเป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา เราต่อสูก้บัธาตุขนัธ์
โดยส่ิงท่ีว่าเป็นวิทยาศาสตร์ มนัมีอยูแ่ลว้ เราพิจารณาเขา้ไปจนมนัเป็นตามความเป็นจริง แต่อนัน้ี
ส่ิงท่ีมนัมีชีวิต ส่ิงท่ีมีชีวิต ส่ิงท่ีมีอารมณ์ ส่ิงท่ีมีความดูดด่ืม กามราคะมนัมีความดูดด่ืมมาก 
ความหน่วง หน่วงอนัน้ี ความหน่วงอนัน้ีมนัมีความหน่วงอยู ่วิปัสสนามนัถึงวิปัสสนายาก 

วิปัสสนาเขา้ไป วิปัสสนาเขา้ไป น่ีปัญญา วิปัสสนาคือปัญญา การใชปั้ญญาไง ขั้นของ
ปัญญา ขั้นของศีล ขั้นของสมาธิ ขั้นของปัญญา ขั้นของปัญญาตอ้งใชปั้ญญาจนถึงท่ีสุด ถา้ปัญญา
ไม่ถึงท่ีสุด มนัไม่ถึงปลายทางอนันั้น ถา้ปัญญาถึงท่ีสุดน่ี ใชปั้ญญาเขา้ไป มนัจะหน่วงขนาดไหน 
มนัก็ตอ้งต่อสู้ มนัหน่วงแลว้มนัทอ้ถอย มนัทอ้ถอยตอ้งสร้างพลงังานข้ึนมาต่อสู้อนัน้ีหน่ึง ต่อสู้
กิเลสหน่ึง เห็นไหม แลว้กิเลสมนัพยายามไม่ใหเ้รารู้แจง้อีกหน่ึงน่ี  
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ซ ้ าเขา้ไปๆ การคน้ควา้ละเอียดอ่อนเขา้มา แลว้มนัทุ่มเขา้ไปทั้งเตม็ท่ี มนัจะขาดนะ มนัเวิง้
วา้ง ขาดออกไปนะ ขาดออกไป น่ีธรรมเป็น ๗๕ เปอร์เซ็นต์ กิเลสตอ้งเหลืออีก ๒๕ เปอร์เซ็นต์ 
แต่หลกัสังโยชน์ ธรรม ๕๐-๕๐ เพราะสังโยชน์ พระอนาคามีสังโยชน์ขาดไป ๕ ตวั เหลือ
สังโยชน์เบ้ืองบน สังโยชน์เบ้ืองต ่า ๕ สังโยชน์เบ้ืองบน ๕ 

สังโยชน์เบ้ืองบน เห็นไหม รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ อวิชชา...รูปราคะ อรูป
ราคะน่ี รูปฌาน อรูปฌาน น้ีเป็นราคะทั้งหมด ความเวิง้วา้งของใจดวงนั้นเป็นราคะทั้งหมดเลย ใจ
มนัว่างโดยธรรมชาติของมนั มนัติดความวา่งโดยธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ รูปราคะ อรูปราคะ มนั
เป็นความว่าง รูปฌาน อรูปฌาน แลว้จิตดวงน้ีก็เป็นจิตธรรมชาติของมนั มนัเป็นธรรมชาติของมนั 
เป็นความว่างโดยธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ น่ีราคะมาติดตรงน้ีไง มนัยิง่จบัยากเขา้ไปใหญ่ การจะ
หาตวัหายาก แต่ถา้เจอตวัแลว้ พลิกทีเดียวแลว้จบ พลิกทีเดียวแลว้จบ มนัเขา้ไปถึงแลว้มนัไม่ให้
ไป 

ถา้จบัตรงน้ีไม่ได ้ ตายขณะตรงน้ี พอเรากามราคะขาดน่ี กิเลสมนัไม่เกิดในกามภพ มนัไป
เกิดบนพรหมอยูแ่ลว้ ไปเกิดบนพรหมน่ี ถา้เราจบัไม่ได ้ ส่ิงน้ีมนัจะกินตวัมนั มนัจะตอ้งเผาไหม้
ไปโดยธรรมชาติของมนั ผลไม ้จิตน้ีสุก สุกแลว้ แต่ยงัไม่ถึงกบัส้ินกิเลส มีกิเลสอยูใ่นนั้น น่ีมนัจะ
ไปอยูบ่นพรหม แลว้มนัจะสุกไปขา้งหนา้ สุกไปขา้งหนา้ แต่เวลาเน่ินนานมาก สุกไปน่ะ ค าว่า 
“ผลไม”้ ฟังสิ ผลไมม้นัก็ตอ้งมีรูปของผลไมใ้ช่ไหม มีส่ิงท่ีจบัตอ้งไดใ้ช่ไหม มีกล่ิน มีรสชาติของ
ผลไมใ้ช่ไหม 

อนัน้ีก็เหมือนกนั ในเม่ือจิตเป็นอยา่งนั้น มนัก็มีสุข มีทุกขอ์นัละเอียดอยูใ่นนั้น มีความ
ออ้ยสร้อย มีความเหงาหงอย มีความเฉาอยูใ่นหวัใจดวงนั้นไง หวัใจดวงนั้นยงัมีความเฉา มีความ
ติดขอ้งในหวัใจดวงนั้น หวัใจดวงนั้นยงัติดขอ้งขดัใจใจดวงนั้น น่ีถา้จบัตอ้งไดว้ิปัสสนาไป พลิก 
ขาดออกไป จบส้ินของขั้นของปัญญา ปัญญานั้นก็ดบั เห็นไหม ถึงท่ีสุดแลว้ ศีล สมาธิ ปัญญาน้ี 
เป็นสมมุติ เป็นสมมุติบญัญติั เป็นสะพานให้กา้วเดินข้ึนไปถึงส่ิงท่ีว่าหลุดพน้ออกไป ถึงส้ินสุด
ของการประพฤติปฏิบติั แลว้ส่ิงท่ีว่าเป็นสมมุติน่ีมนัก็กิเลสก็เป็นสมมุติ 

ส่ิงท่ีเป็นสมมุติกบักิเลสท่ีเป็นสมมุติน้ีมนัก็กา้วเดินมาพร้อมกนั เราจะอาศยัพยายาม
วิปัสสนามาเพื่อใหธ้รรมเขา้มาแทรก ธรรมเขา้มาแทรกเพื่อใหส้มมุติน้ีแยกออกไป สมมุติกบักิเลส
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น้ีแยกออกจากกนั แลว้ใหธ้รรม น่ีถึงว่า อตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยค เศษส่วนสองฝ่ังน้ี
เราไม่ควรเสพเลย 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนใหม้ชัฌิมาปฏิปทา เห็นไหม มชัฌิมาปฏิปทาของ
หวัใจดวงน้ีไม่หลงไปในเร่ืองของโลก ในเร่ืองของชีวิต ไม่หลงไปในเร่ืองของความสงบ ไม่หลง
ไปในเร่ืองขั้นของปัญญา ไม่หลงโลกไง ถา้ไม่หลงโลกมนัก็จะพน้ออกไปจากโลก ถา้คนจิตใจท่ี
ไม่หลงโลก พน้ออกไปจากโลก แลว้พน้ออกไปจาก ๓ โลกธาตุนู่นน่ะ ไม่ใช่พน้ออกไปจากกาม
ราคะ รูปโลก อรูปโลก พน้ออกไปหมด 

จิตดวงนั้นพน้ออกไปหมด จากการกา้วเดินของใจดวงนั้น ธรรมประเสริฐ ประเสริฐอยา่ง
น้ี แลว้เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา เห็นไหม ศาสนธรรมค าสั่งสองขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด แต่เวลาออกมาในเร่ืองของโลกแลว้ ศาสนธรรมตู้
พระไตรปิฎกน้ีไวใ้นวดั ใส่กุญแจไว ้ไม่มีใครศึกษาเลยนะ เร่ืองของวดัน้ีก็เร่ืองของวิหาร เร่ืองของ
โบสถ ์ เร่ืองของส่ิงก่อสร้าง ปลูกส่ิงก่อสร้างไว ้ นัน่น่ะเร่ืองของวดั นัน่โลกเป็นอยา่งนั้น ส่ิงนั้น
เป็นเร่ืองของโลกเขา ถึงไม่เห็นเร่ืองของศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนวตัถุ ศาสนธรรม 

ศาสนธรรม รัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ พระธรรมคือค าสั่งสอนขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาถึงเป็นพระธรรม 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้มีพระพุทธเจา้กบัพระธรรมเท่านั้น 
พระอญัญาโกณฑญัญะมามีดวงตาเห็นธรรม น่ีสงฆอ์งคแ์รกเกิดข้ึนมาของโลก พระอญัญาโกณ
ฑญัญะก็มารู้ธรรมตามองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ตรัสรู้
ธรรม ธรรมน้ีถึงเป็นศาสนธรรม ท่ีว่าเราประพฤติปฏิบติัเขา้ไปเพื่อจะเขา้ไปรู้ธรรมอนัน้ีไง ธรรม
อนัน้ีถึงประเสริฐ แลว้เราเกิดข้ึนมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาท่ีการประพฤติปฏิบติั
เจริญรุ่งเรือง เจริญรุ่งเรืองน้ีก็ตอ้งธรรมเจริญรุ่งเรืองสิ ธรรมเจริญรุ่งเรือง 

ธรรมท่ีไม่มีตวัตน ธรรมท่ีเป็นตวัตน ธรรมท่ีเป็นกรอบ เราศึกษามา สุตมยปัญญา ถา้ศึกษา
มาน่ีเป็นกรอบ พอเป็นกรอบเราติดในกรอบนั้น พอติดในกรอบนั้น เราสร้างกรอบนั้นไวปิ้ดการ
กา้วเดินของใจดวงนั้น ใจดวงนั้นจะกา้วเดินไปมนัก็ติดในกรอบอนันั้น 

แต่ถา้เรา ธรรมไม่มีตวัตน เห็นไหม เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ไม่มีส่ิงท่ีว่าเป็นกรอบข้ึนมา 
เราพยายามดั้นดน้ข้ึนไป ดั้นดน้ข้ึนไป มนัเป็นธรรมของเราเอง เป็นธรรมกบัใจดวงนั้น เป็นอกาลิ
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โก ไม่มีกาล ไม่มีเวลา ธรรม สจัจะความจริงน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แต่ละพระองคม์า
ตรัสก็เหมือนกนั ธรรมตอ้งเป็นแบบน้ี ธรรมเท่านั้นท่ีช าระทุกข ์ ช าระกิเลสออกจากหวัใจ แลว้
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทุกๆ พระองคก์็จะมาตรัสแบบน้ี 

แลว้เรากม็าเจอธรรมอยูแ่ลว้ เราจะตอ้งไปรอตอนไหน มนัเป็นการยนืยนักบัสัจจะชีวิตน้ี 
ถา้ชีวิตเราน่ี เรามีความเช่ือ เรามีความประพฤติปฏิบติั แลว้ของนั้นมนัมีอยู่ กบัท่ีว่าเรา
ผดัวนัประกนัพรุ่งไป เราผดัวนัประกนัพรุ่ง น่ีเป็นความคิดว่าผดัวนัประกนัพรุ่งนะ พอจิตมนั
ทอ้ถอยออกมาแลว้ มนัไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง มนัผดัภพผดัชาติเลย ขอใหเ้จอพระศรีอารยเ์ขา้ไป
ขา้งหนา้ ท าบุญกุศลแลว้สะสมไป เห็นไหม น่ีผดัวนัประกนัพรุ่งไปเร่ือยๆ แลว้ก็ผดัภพผดัชาติไป
เร่ือยๆ ผดัภพผดัชาติแลว้มนัจะไปเจอตรงไหน 

เพราะเวลาภพชาติมนัเกิด มนัไปเกิดส่ิงท่ีมนัจะไปเกิดสภาวะแบบน้ีเหรอ มนัจะไปเกิดใน
สุญญกปัข้ึนมา แลว้เราเกิดมาไม่พบพระพทุธศาสนาล่ะ ถา้หวัใจเราสร้างคุณงามความดีไว ้ คุณ
งามความดีจะส่งเสริมใหเ้ราเกิดพบพระพุทธศาสนา พุทธศาสนาแลว้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองดว้ย แลว้
ปัจจุบนัน้ีศาสนาเจริญรุ่งเรืองไม่เจริญรุ่งเรือง? เจริญรุ่งเรือง เจริญรุ่งเรืองในการประพฤติปฏิบติั 
เพราะเม่ือก่อนไม่มี 

หลวงปู่ มัน่ไม่มีครูไม่มีอาจารย ์หลวงปู่ มัน่คน้ควา้หาเองนะ คน้ควา้หาเอง หลวงปู่ มัน่ไม่มี
ครูอาจารยย์งัคน้ควา้หามาได ้ ของเราน่ีเราประพฤติปฏิบติัมา ครูบาอาจารยมี์อยูม่ากมาย ช้ีทางไว ้
ผดิถูกก็อยูท่ี่เราประพฤติปฏิบติั เราประพฤติปฏิบติัของเรา 

ถา้ผดิ เห็นไหม มนัก็ตอ้งผดิกบัความเห็นของเรา ถา้ถูก ถา้เราประพฤติปฏิบติัถูก มนัจะเขา้
กบัความเห็นของเรา ครูบาอาจารยจ์ะผดิจะถูก มนัตอ้งเร่ืองของท่าน แต่ความเห็นของเรา ผดิถูก
มนัในหวัใจของเรา แต่ถา้เราผดิแลว้เราหลงไป อนันั้นก็เป็นอ านาจวาสนา อ  านาจวาสนาเขา้มาพบ
พุทธศาสนาแลว้ยงัเกาะเก่ียวเหวี่ยงออกไป เห็นไหม เหวี่ยงเราออกไปวงนอกของสัจธรรม 

ถา้หลง มนัจะพน้ออกไปจากวงสัจธรรม หลุดออกไปจากวงสัจธรรม ถา้ไม่หลง มนัจะ
เขา้ถึงวงสัจธรรม น่ีวงสัจจะคือวงอริยสัจ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค เห็นไหม ทุกขน้ี์ควรก าหนด 
อะไรมาก าหนด เอามรรคมาก าหนด แลว้เอาอะไรนิโรธดบั ดบัอะไร? ดบัสมุทยัสิ แลว้น่ีเวลาเกิด
มนัเกิดพร้อมกนั พั้บ! พั้บ! นะ ปล่อย ปล่อย เกิดจะเห็นอยา่งนั้นเลย 
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ข้ึนมา เราสะสมข้ึนมา สร้างสมข้ึนมา มนัทุกขย์าก มนัทุกขย์ากตรงนั้น ทุกขย์ากตรงเราไม่เคยเดิน 
ทางท่ีไม่เคยเดินน้ีแสนทุกขแ์สนยาก แต่ควรจะภมิูใจ...(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


