
ใจติดหล่ม ๑ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

ใจติดหล่ม 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัท่ี ๒o มิถุนายน ๒๕๔๔ 
ณ วดัสนัติธรรมาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

คนตาบอดไม่เห็น คนตาบอดกค็า้นไปเร่ือย คนตาดี ฟังธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้กเ็หมือนกนั ถา้คนตาดีมีตาเห็น ธรรมะจะเป็นประโยชน์มากเลย คนไม่มีตา ถึงมี
ตากป็ฏิเสธนะ เด๋ียวน้ีเป็นชาวพทุธ พดูวา่เป็นชาวพทุธทั้งหมด แต่ชาวพทุธไดศึ้กษาธรรมะกนั
ขนาดไหน เขา้ถึงธรรมขนาดไหน เขา้ถึงธรรม  

เขา้กนัถึงแต่เปลือกๆ แค่ท าวา่บุญกศุลเท่านั้น แค่จ าช่ือของธรรมไดเ้ท่านั้นเองนะ แค่จ าช่ือ
ของธรรมแลว้กบุ็ญกศุลเป็นอยา่งไรเอามาคุยกนัวา่ท าบุญจะไดบุ้ญกศุล จะไปสวรรคไ์ปอะไร วา่
กนัไป แค่ไดจ้  าช่ือของธรรมะแลว้กม็าคุยกนั คนตาบอดไง  

ถา้คนตาดีฟังธรรม ธรรมจะเขา้สะเทือนถึงหวัใจเลย ธรรมะสามารถฉุดลากหวัใจได ้หวัใจ
ติดหล่มนะ ใจเราติดหล่ม การเกิดและการตายติดหล่มมา หล่ม หล่มอนัน้ีท าใหเ้กิดใหต้ายไป
ตลอด องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กเ็หมือนกนั องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ใน
พระไตรปิฎกปรารถนาพทุธภูมิ สร้างสมบุญญาบารมีปรารถนาพทุธภูมิ เกิดมาใน ๑o ชาติสุดทา้ย
เกิด  

ชาติสุดทา้ยเกิดเป็นพระเวสสนัดร “ใจติดหล่ม” อยู ่ เกิดมา บุญกศุลพาใหเ้กิด ปรารถนา
พทุธภูมิ สร้างสมบุญญาธิการมา ชาติสุดทา้ยเกิดเป็นพระเวสสนัดรตอ้งสละ สละทุกอยา่ง ให้
ท าบุญกศุล สละ บุญกศุล ใหท้านทุกอยา่งเลย ใครขออะไรใหห้มด พระเวสสนัดร น่ีทานบารมี มี
คุณประโยชนม์าก ส าหรับวา่เป็นปรารถนาพทุธภูมิ น่ีบุญกศุล ถึงวา่ค าวา่ “ติดหล่ม”  
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บุญกศุลนะ บุญกศุลท าข้ึนมากท็  าคุณงามความดี ความดี กศุล อกศุล เขา้ไปในหวัใจนั้น ใจ
ติดหล่มติดอยา่งนั้น ติดบุญกศุล ติดความเห็นของตวั ติดเร่ืองซบัซอ้นอยูใ่นหวัใจนะ มนับีบบ้ีสีไฟ
อยูใ่นหวัใจนั้น ติดหล่มไปอยูอ่ยา่งนั้น เกิดตายเกิดตายอยูอ่ยา่งนั้น หวัใจติดหล่ม  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กห็วัใจติดหล่มมาก่อน สละทานสละไปขนาดไหนแลว้มี
ทุกขไ์หม เขาขอลกูขอเมียขอทั้งหมด สละออกทั้งหมด มนัมีความทุกขไ์หม มนัตอ้งเจบ็ปวดยอก
หวัใจทั้งนั้น น่ีสละออกไป สละออกไปเพื่อบุญกศุล เพื่อเกิดเป็นคุณงามความดี ปรารถนาพทุธภูมิ 
ปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แต่กติ็ดหล่มมาก่อน  

เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะชาติสุดทา้ยกห็วัใจติดหล่ม ติดหล่มมานะ ติดหล่มมาเกิดเป็น
เจา้ชายสิทธตัถะ เขาปรนเปรอมีความสุขขนาดไหน จะมีความสุขมากไปกอ็ยูข่องโลกเขาอยา่งนั้น 
แต่เวลาไปออกไปเห็นเทวทูต เห็นผูเ้กิด ผูแ้ก่ ผูเ้จบ็ ผูต้าย น่ีมนัไดคิ้ด ความท่ีไดคิ้ดของใจนัน่น่ะ 
ใจพอไดคิ้ด ใจกแ็วะยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาวา่จะท าอยา่งไร จะหาทางออกจากหล่มน้ีใหไ้ด ้ ใจ
ติดหล่มมนัตอ้งเกิดตอ้งตาย ส่ิงท่ีตรงขา้มกบัการเกิดและการตายมนัตอ้งมีอยูสิ่  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สละสมบติัออกทั้งหมด สละออกหมด ออกหาโมกข
ธรรม ออกไปเร่ิมตน้ปฏิบติั ประพฤติปฏิบติัของตวัเองไปแสวงหาโมกขธรรมไป ศึกษากบัลทัธิ
ศาสนาต่างๆ ศึกษาทั้งหมด ท าคุณงามความดีขนาดไหนท่ีวา่ในขณะนั้นท่ีเขาท ากนัวา่เป็นความ
เพียร เป็นความเพียร องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท าทั้งนั้น ความเพียรขนาดไหนกไ็ดร่้วมท า
กบัเขา ไดศึ้กษาเล่าเรียนกบัเขา ท ากบัเขาแลว้มนัไม่ใช่ทาง ไม่ใช่ทาง เห็นไหม มนัไม่มี  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปรารถนาเป็นพระพทุธเจา้ เป็นพทุธภูมิตอ้งแสวงหาเอง 
ธรรมน้ีถึงวา่ธรรมท่ีประเสริฐ ประเสริฐเพราะเราไดย้นิไดฟั้ง ถา้เราไดย้นิไดฟั้งธรรมท่ีมีอยูแ่ลว้ 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่มี พอไม่มีน่ีเท่ียวแสวงหาไปกบัเขา เท่ียวพยายามศึกษาไป
ลทัธิต่างๆ แต่ศึกษาแลว้กค็วา้น ้าเหลว ควา้น ้าเหลว ถา้ธรรมะไม่มีมนัเป็นอยา่งนั้น  

แต่ปัจจุบนัน้ีธรรมมี องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม บุพเพนิวาสานุสติญาณ 
เวลาเขา้ไปถึงจิตสงบเขา้ถึงบุพเพนิวาสานุสติญาณ ก าหนดดูอดีตชาติไดท้ั้งหมด จุตูปปาตญาณก็
เขา้ไป มนัไม่ใช่ทั้งหมด ไปอดีตอนาคตน้ีไม่ใช่ ไม่ใช่เลย เพราะมนัเป็นเร่ืองของขนัธ์น้ีในหวัใจ
นั้น เร่ืองของขอ้มูลสะสม ท่ีหล่มในใจๆ ใจจริงๆ มนัติดขนัธ์อีกทีหน่ึง แลว้ขนัธ์กอ็ยูใ่นหวัใจนั้น 
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ติดขนัธ์อนัน้ีมนัขอ้มลูเดิมมนักอ็อกมา ออกมามนักห็มุนไป หมุนไป บุพเพนิวาสานุสติญาณ
อดีตชาติไม่มีท่ีส้ินสุด มนัยนืยนัวา่การเกิดและการตาย ถา้หวัใจติดหล่มมนัติดอยา่งนั้น  

จนอาสวกัขยญาณท าลายกิเลสส้ินไปจากหวัใจดว้ยมรรคอริยสจัจงั น่ีเกิดจากองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เป็นผูท่ี้คน้ควา้ธรรมอนัน้ีมา ธรรมอนัน้ีถึงประเสริฐ 
ประเสริฐมาก แลว้ถา้ผูท่ี้มีหวัใจนะ ผูท่ี้มีดวงตา ผูท่ี้เปิดตาข้ึนมามนัจะไดป้ระโยชนจ์ากธรรมอนัน้ี 
ถา้เราศึกษาโดยมืดบอด เราหลบัตากศึ็กษากค็ล าไป ตามืดบอดแลว้กค็ล าไป หาไป หาไม่เจอ ส่ิง
นั้นแสวงหาเท่ากห็าไม่เจอ หาไม่เจอเพราะอะไร  

เพราะวา่มนัตกหล่ม ใจติดหล่มมนัติดอยูใ่นหล่มนั้น มนัหาหล่มนั้นไม่เจอ เราเกิดมา เราก็
เกิดมาติดหล่มมาเหมือนกนั อะไรเกิด? ใจพาเกิด ใจเท่านั้นใช่ไหมท่ีพาเกิด ใจเท่านั้นใช่ไหมท่ีวา่มี
ทุกขมี์ยากอยู ่ เราท าคุณงามความดีขนาดไหน เป็นคุณงามความดีมามนักส็ะสมลงมาท่ีใจ เป็น
อกศุลมามนักส็ะสมลงมาท่ีใจ ใจเท่านั้นเกบ็ขอ้มูลอยู ่ แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้พดูไว้
ในธรรมะนะ  

ใจเปรียบเหมือนชา้งสารท่ีตกมนั ใจของคนเปรียบเหมือนชา้งสารนะ ท่ีตกมนัแลว้เอาไว้
ใหอ้ยูใ่นอ านาจของตวัเองไวไ้ม่ได ้ชา้งสารท่ีตกมนั เราคิดสิวา่ชา้งท่ีมนัตกหล่มอยู ่ มนัท าอยา่งไร 
มนัตกหล่ม มนัพยายามช่วยตวัมนัเองใช่ไหม ชา้งถา้มนัตกหล่ม มนักก็ลวัวา่มนัจะเป็นทุกข ์ เป็น
ถึงกบัชีวิตของมนัไป เสียชีวิตของมนัไป มนัพยายามตะเกียกตะกายจะข้ึนจากหล่มใหไ้ด ้ ชา้งสาร
ท่ีมนัตกมนัท่ีมนัตกหล่ม  

แต่หวัใจของเราเปรียบเหมือนชา้งสารท่ีตกหล่ม อนัน้ีเป็นบุคลาธิษฐาน เป็นส่ิงท่ี
เปรียบเทียบวา่เราน่าเห็นใจหวัใจของเราเอง เราไม่เคยเห็นใจของเราเองใช่ไหม เวลาเราเกิดเรา
ทุกขย์ากข้ึนมา เราทุกขเ์รายากจนน ้าตาไหล จนความเจบ็ปวดขนาดไหน มนักเ็ป็นท่ีวา่ชา้งมนัขยบั
แขง้ขยบัขาอยูใ่นหล่มนั้นน่ะ อยูใ่นหล่มแลว้มนักใ็หค้วามทุกขก์บัใจดวงนั้น มนัใหค้วามทุกข ์ เรา
คิดวา่ส่ิงนั้นจะเป็นประโยชน์ ส่ิงนั้นจะเป็นคุณกบัเรา เราพยายามแสวงหาส่ิงต่างๆ ข้ึนมา แลว้มนั
เป็นประโยชน์กบัเราไหม  

การเกิดมาเป็นมนุษยม์นัมีหวัใจข้ึนมาส าคญัมาก หวัใจมนัสามารถแสวงหาส่ิงท่ีช าระมนั
ได ้ มนัสามารถเพิกถอนความติดหล่มของมนัออกไปได ้ แต่หวัใจมนัโดนกิเลสปกคลุมอยู ่ มนัวา่
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โดนกิเลสปกคลุมอยู ่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาพาเกิด ส่ิงท่ีพาเกิดนั้นมนัปกคลุมอยู ่ มนัมอง
ไม่เห็นส่ิงนั้น ส่ิงท่ีมองไม่เห็นนั้นมนัปกคลุม  

พอปกคลุมมนัมีอ  านาจเหนือกวา่ มนักดใจไว ้ มนักดใจไวอ้ยูใ่นอ านาจของมนั แลว้มนัก็
แสวงหาความคิดตามประสาของมนัท่ีวา่จะใหเ้ป็นประโยชน์กบัมนั ใหเ้ป็นประโยชน์กบัมนันะ 
ประโยชน์กบัมนัคือประโยชน์กบักิเลส คิดวา่จะเป็นประโยชนก์บัมนั แลว้มนักท็  าประสาความ
พอใจ ความพอใจของกิเลส  

กิเลสน้ีไม่มีเมืองพอ กิเลสน้ีมีอ  านาจมากในหวัใจดวงนั้น มนัท าลายทุกอยา่ง เส่ียงบุญเส่ียง
กรรมเส่ียงอ านาจวาสนา เส่ียงท าคุณงามความดี เส่ียงความชัว่ เส่ียงส่ิงท่ีวา่เขาไม่อยากท ากนั มนัมี
ความคิดความตอ้งการ มนักเ็ส่ียงท า พอมนัเส่ียงท าแลว้ผลมนัตกอยูท่ี่ไหน  

มนัเป็นคนเส่ียงนะ อยากท าอะไรพยายามเส่ียงออกไปเพื่อจะท า เพื่อจะพดูวา่คิดวา่ส่ิงนั้น
จะเป็นประโยชน์กบัใจดวงนั้น เป็นประโยชน์กบัความสุขของมนั แลว้มนักเ็ส่ียงท า ถา้เป็นอกศุล
เส่ียงท าส่ิงท่ีไม่ดีข้ึนมา ส่ิงนั้นกส็ะสมลงท่ีใจ มนัสะสมลงท่ีใจ แต่ตวัมนัเองมนัไม่รับผลนั้นเพราะ
อะไร เพราะมนัเกิดดบัเหมือนกนั มนัเป็นอนุสยันอนเน่ืองไปในใจ ใจคิดอยา่งใดแลว้กเ็ป็นอนุสยั
นอนเน่ืองไปในหวัใจนั้น  

แลว้มนักเ็ส่ียงบุญเส่ียงกรรม มนัเส่ียงท ากบัมนัท าใหไ้ม่มีความสุขในหวัใจนั้น หวัใจนั้นมี
แต่ความทุกขย์ากแลว้กไ็ม่พอใจ ส่ิงท่ีไม่พอใจกท็ าไม่ได ้ ส่ิงท่ีไม่พอใจกห็กัหา้มไม่ได ้ หกัหา้ม
ตวัเองไวไ้ม่ได ้ ชา้งตกหล่มมนักย็งัพยายามจะเอาตวัรอดมนั มนัเป็นส่ิงท่ีมนัมีชีวิต มนัพยายามจะ
เอาตวัมนัเองรอด แต่หวัใจของเราตกหล่มในอวิชชา มนัไม่รู้ตวัมนัเอง เพราะมนัเห็นตวัมนัเอง
ไม่ได ้มนัท าตวัมนัเองไม่ได ้มนัช่วยเหลือตวัมนัเองไม่ได ้น่ีหวัใจตกหล่มมนัน่าสะอิดสะเอียน น่า
คิดน่าเอาตวัรอดใหไ้ด ้น่าวา่ถา้เราเห็น เราเขา้ใจวา่หวัใจเราตกหล่มเพราะอะไร เพราะมีธรรม  

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ช้ีไวแ้ลว้ เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้กเ็คยตกหล่มมาก่อน หวัใจนั้นตกหล่มมาก่อน เพียงแต่วา่ท่านสร้างสมบุญญาธิการมามาก ท่าน
ถึงตอ้งเอาตวัของท่านเองพน้ออกไปจากกิเลสใหไ้ด ้ แลว้กว็างธรรมะอนัน้ีไว ้ มนัเป็นเคร่ืองยนืยนั
วา่ผูท่ี้เดินออกไปเป็นองคแ์รก องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้อคัรสาวกต่างๆ พระสารีบุตร 
พระโมคคลัลานะ พระอานนทต่์างๆ กา้วเดินตามกนัไปตามกนัไป เป็นพยานกนัวา่ส่ิงน้ีเป็นไปได ้
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ธรรมน้ีเป็นของจริง ธรรมน้ีเป็นผูท่ี้กา้วเดินออกไป ครูบาอาจารยท่ี์กา้วเดินตามธรรมออกไปกมี็
ธรรมในหวัใจเหมือนกนั  

ในเม่ือธรรมในหวัใจข้ึนมา มนัมีความสุข แลว้บอกขยะแขยงเร่ืองของกิเลส มนัเห็นเร่ือง
ของกิเลสแลว้มนัยอกใจ มนัพยายามชกัน าใหเ้ราพยายามฝึกฝน เราพยายามกา้วเดินตามไป ส่ิงท่ี
ครูบาอาจารยว์างไว ้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นองคเ์อกวางธรรมอนัน้ีไวเ้ป็นเร่ืองจริง 
เป็นความจริง  

แต่เพราะหวัใจตกหล่ม ๑ เพราะกิเลสอวิชชาบงัหวัใจไว ้ ๑ ถึงเป็นลบูๆ คล าๆ เราถึงลบูๆ 
คล าๆ ของเราไป เราพยายามลบูคล าธรรมของเราโดยไม่มีความจงใจ ไม่มีความจงใจเร่ืองมนัท า
ไป มนัถึงใหผ้ลเป็นผลลบแลว้หวัใจกท็อ้ถอย  

เราประพฤติปฏิบติัธรรม เราพยายามท าคุณงามความดีเพื่อใหใ้จน้ีออกไปพน้จากหล่มให้
ได ้ เราพยายามเอาหวัใจน้ีพน้ออกมาใหเ้ขา้ถึงธรรมใหไ้ด ้ ยิง่ประพฤติปฏิบติัท าไมมีแต่ความทุกข ์
มนัมีแต่ความนอ้ยเน้ือต ่าใจ มีแต่ความคิดวา่เราจะท าอยา่งไรใหม้นัไดผ้ลของเราข้ึนมา น่ีมนัมี
ความนอ้ยเน้ือต ่าใจข้ึนมาเพราะท าแลว้มนัไม่ไดผ้ลอยา่งนั้น มนัไม่ไดผ้ลเพราะมีความอยาก เราไป
อยากท า ๑ อยากในผลอนันั้นแต่ไม่อยากในเหตุ  

ถา้เราอยากในเหตุ เราสร้างเหตุของเราไปมนัตอ้งเป็นไปอยา่งนั้น เป็นไปตามธรรม “ผูใ้ด
ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ตอ้งเป็นตามธรรมอนันั้นแน่นอนเลย” แต่น้ีมนัไม่สมควรแก่ธรรม 
แลว้มนัไม่ไดส้มควรแก่ธรรมโดยธรรมดานะ มนัไม่ใช่ธรรมเลยล่ะ มนัเป็นเร่ืองของโลก เป็น
เร่ืองของความคิด เป็นเร่ืองของจินตนาการทั้งหมด เป็นเร่ืองเราคาดเราหมาย  

ส่ิงท่ีเราคาดเราหมาย มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร ปัญญาทุกอยา่งท่ีเราคิด เราจินตนาการอยูน้ี่ 
มนัท าใหจิ้ตน้ีเป็นความสงบใหไ้ด ้ ถา้ชา้งมนัตกหล่ม มนัพยายามเอาตวัมนัรอด มนัพยายามจะ
หาทางรอด มนัพยายามยนืใหไ้ด ้ แลว้พยายามจะข้ึนจากหล่มใหไ้ด ้ น่ีเหมือนกนั ถา้เราไปต่ืนใน
อารมณ์ ต่ืนในขนัธ์ ต่ืนในความคิด ต่ืนในโลกออกไป มนัไม่ช่วยตวัมนัเองเลย มนัช่วยอะไร มนั
ท าใหต้วัเองเดือดร้อน แลว้มนัด้ิน ยิง่ด้ินเท่าไรยิง่จมลึก จมลึกลงไป  
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ถา้ยิง่ด้ินเร่ืองทางโลก โลกียะ โลก เร่ืองปัญญาโลก เร่ืองความลบูๆ คล าๆ ตามืดบอดแลว้ก็
คล าไป แลว้จะให้วา่ไดผ้ล การประพฤติปฏิบติัจะใหไ้ดผ้ลอยา่งท่ีวา่ผูป้ฏิบติัธรรมตามครูบา
อาจารยใ์หท้นั ครูบาอาจารยไ์ปไดเ้พราะอะไร  

เพราะท่านท าจริงของท่าน ท่านท าจริง ท่านรู้จริง เห็นจริงตามความเป็นจริง แต่เราท าไม่
จริง เราท าไม่จริง ๑ แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกไว ้ ทางเดินองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เป็นผูช้ี้ทางใหเ้ดิน ผูเ้ดินถึงกมี็ ผูเ้ดินไปถึงคร่ึงทางแลว้นอนพกัแถวๆ นั้นกมี็ ผูท่ี้
กา้วเดินออกไปไม่ไดก้มี็  

ทางอนัเอก มรรคอริยสจัจงั ทางเดินเขา้หาหวัใจ ตอ้งไปแกก้นัท่ีหวัใจ หวัใจเท่านั้นเป็นท่ี
รวมทุกๆ อยา่ง แต่หวัใจเด๋ียวน้ีมนัโดนขนัธ์ควบคุมไวอ้ยู ่ แลว้ขนัธ์น้ีกโ็ดนมารเป็นผูใ้ชส้อยอีกที
หน่ึง ขนัธน้ี์ไม่บริสุทธ์ิ ถา้ขนัธ์น้ี องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มีธรรมในหวัใจ ขนัธ์น้ีเป็น
ขนัธ์ท่ีบริสุทธ์ิ ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์น้ีเป็นภาระการใชส้อยไปเท่านั้น ใชส้อยจนกวา่ชีวิตจะ
หมดชีวิตนั้นไป มนักส็ลดัท้ิงออกไป ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์น้ีเป็นส่ิงท่ีบริสุทธ์ิ เป็นท่ี
เคร่ืองใช ้ 

แต่ขนัธ์ของเราเป็นขนัธ์ท่ีสกปรก เป็นท่ีกิเลสพาใช ้ กิเลสมนัควบคุมขนัธ์น้ีแลว้กใ็ชข้นัธ์น้ี
ควบคุมใจอีกทีหน่ึง ถึงวา่เราจะเห็นใจ ถึงไม่เห็นใจ ใจกบัขนัธ์น้ีรวมตวักนัแลว้ขลุกขลกัขลุกขลกั
อยูใ่นหล่มนั้นนะ หล่มของใจ ถา้หล่มของใจตามวฏัฏะ ถา้พดูถึงวฏัฏะ กามภพ รูปภพ อรูปภพ วฏั
วนหล่มมนัใหญ่ขนาดไหน ใจดวงน้ีเกิดไดต้ลอด ใจดวงน้ีไปเกิดกบัทุกสถานท่ี มนัแลว้แต่บุญ
กศุล กศุลพาไป อกศุลพาไป  

ถา้พดูถึงอกศุลพาไป เกิดในอบายภูมิ เกิดในท่ีต่างๆ เกิดในท่ีมนัทุกข์ๆ  ยากๆ ใจดวงน้ีเคย
เกิดทั้งหมด ถา้บุพเพนิวาสานุสติญาณขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นเคร่ืองยนืยนัวา่ภพ
ชาติไม่มีตน้และไม่มีปลาย การเกิดสูงๆ ต ่าๆ เราจะประคองจิตของเราใหเ้กิดสูงอยูต่ลอดเวลาอยา่ง
นั้นเชียวหรือ แลว้ความท่ีเราท าพลั้งเผลอไป ความพลดัพรากของใจ อนัน้ีไม่เคยท าหรือ มนัเคยท า
ในหวัใจ 

เราเคยท าพลั้งพลาดเคยท าความผดิไวใ้นใจน้ี มนัตอ้งมีบา้ง คนเราไม่ส้ินกิเลสน้ีมนัตอ้งมี
สูงๆ ต ่าๆ ลุ่มๆ ดอนๆ โดยธรรมชาติของมนั ใจน้ีถึงเกิดไดใ้นวฏัฏะ หล่มของใจมนักวา้งขวาง
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ขนาดท่ีวา่เป็นวฏัวนท่ีใจพาเกิดพาตายในวฏัฏะ แลว้มนัจะเป็นไปอยา่งน้ีอีกถา้เราไม่แกไ้ขใจเรา 
ถา้เราไม่พยายามดดัแปลงตน มนักต็อ้งเป็นไปตามธรรมชาติของมนัอยา่งน้ี เป็นอยา่งน้ี ถา้ลบูๆ 
คล าๆ อยูก่เ็ป็นอยา่งน้ีเพราะอะไร  

เพราะเราลบูๆ คล าๆ เราท าปฏิบติัธรรม ปฏิบติัธรรมแต่ไม่เขา้ถึง ผูใ้ดปฏิบติับูชา องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ใหช่ื้นชมนะ ช่ืนชมวา่ท าทาน ผูใ้หอ้ามิสทานนั้นเป็นอยา่งหยาบ ผูท่ี้
ปฏิบติับูชา บูชาธรรมดว้ยการประพฤติปฏิบติั เรากบ็ูชาดว้ยการประพฤติปฏิบติั มนัเป็นบุญกศุล 
ถา้มนัเขา้ไม่ถึงธรรม มนักเ็วียนเกิดเวียนตายในวฏัฏะน้ี มนักติ็ดอยูใ่นหล่มน้ี  

บุญกศุลเป็นทาง เป็นเคร่ืองด าเนิน เป็นทางพาไป เห็นไหม ทุกขค์วรก าหนด สุขมนัตอ้ง
เป็นเคร่ืองหล่อเล้ียงใจไปในการประพฤติปฏิบติั ทุกขน้ี์เป็นเร่ืองความจริง ทุกขน้ี์เป็นอริยสจั ทุกข์
น้ีเป็นความจริงโดยธรรมชาติของมนัท่ีมนัเป็นไปในหวัใจน้ี เป็นไปในวฏัฏะ เป็นไปในการเกิด
และการตาย มนัเป็นเคร่ืองแนบไปกบัการเกิดและการตาย ทุกขน้ี์เป็นเร่ืองจริงตลอดเลย  

ทุกขน้ี์เป็นเร่ืองจริง แลว้มนัมีแต่ทุกขอ์ยา่งนั้นเชียวเหรอ แลว้ความสุขมนัมาจากไหนล่ะ มี
แต่ทุกข์ๆ ๆ แลว้เราจะเอาอะไรเป็นเคร่ืองด าเนิน  

สุขใหเ้สวย มนัเสวยไปเพราะสุขเกิดข้ึน ตั้งอยู ่แลว้ดบัไป มนัเป็นอนิจจงัทั้งหมด ส่ิงท่ีเป็น
อนิจจงั แต่มีเคร่ืองด าเนินต่อไป เคร่ืองอาศยัใหใ้จน้ีมีก าลงั มีความพอใจท่ีการประพฤติปฏิบติั 
ท าบุญกศุลมนัเป็นบุญกศุล บุญกศุลเป็นบุญกศุล แต่ในเม่ือเราจะเขา้ถึงธรรม บุญกศุลน้ีเป็นเคร่ือง
ด าเนิน เคร่ืองด าเนินเขา้ มนัถึงวา่ตอ้งท าความสงบเขา้มาท่ีใจ ถา้ใจท าความสงบเขา้มาได ้ มนัจะ
เร่ิมตน้วา่ชา้งมนัจะช่วยตวัมนัเองได ้ พลงังานของใจมนัมี ชา้งมีพลงัข้ึนมา มนัสามารถจะช่วยตวั
มนัเองข้ึนจากหล่มได ้ 

ใจกเ็หมือนกนั ใจในเม่ือถา้มนัไม่มีสติสมัปชญัญะใหม้นัอยูน่ิ่งได ้ มนัพยายามจะกา้วเดิน
ไปขนาดไหน มนักา้วเดินไปในหล่มนั้น มนัเหยยีบในโคลนตมนั้น โคลนตมนั้นมีแต่ลึก ลึกไป 
ลึกไปตลอดเพราะอะไร เพราะใจกบัขนัธ์มนัไม่ใช่อนัเดียวกนั ใจไม่ใช่ขนัธ์ ขนัธ์ไม่ใช่ใจ แลว้
ขนัธ์มนัควบคุมใจไว ้ แลว้กดใจไวอ้ยูใ่นอ านาจของมนั แลว้กห็มุนออกไปเป็นโลกียะ เราใช้
ปัญญาของเราหมุนกลบัมา ความคิดจินตนาการต่างๆ ในความคิดของเราน้ีเป็นโลกียะ ส่ิงท่ีเป็น
โลกียะ  
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สุตมยปัญญา การศึกษาเล่าเรียนเทียบเคียงธรรม ธรรมท่ีเราศึกษามา เราก็เทียบเคียงกบั
อาการของใจ เทียบเคียงกบัความรู้สึกของเรา ใหค้วามรู้สึกของเราน้ีสงบตวัเขา้มาใหไ้ด ้ ถา้มนั
เทียบเคียงเขา้มา มนัจะเห็นผล น้ีคือธรรม ธรรมคือการช าระสะสางหวัใจ “ธรรมโอสถ” ธรรม
โอสถสามารถจะช าระใจใหเ้ขา้ไปถึงความสงบของใจได ้ สมัมาสมาธิน้ีเป็นธรรมอยา่งหยาบๆ 
ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต  

ถา้จิตมนัสงบ มนัจะเขา้ใจเร่ืองของความสงบของใจ ถา้ใจมนัไม่สงบ มนัเป็นสุตมยปัญญา 
สุตมยปัญญากบัจินตนาการของโลกเป็นไปอนัเดียวกนั ถา้มนัมีความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนั
สงบ ปัญญาเราใคร่ครวญขนาดไหน มนัเป็นปัญญาท่ีวา่ปัญญาขั้นของสมาธิทั้งนั้น ขั้นของสมาธิ
คือความสงบของใจ มนัเป็นความสงบของใจ  

ความสงบของใจมนัเป็นมรรคอริยสจัจงั เป็นสมัมาสมาธิอนัหน่ึง มนัเป็นเคร่ืองกา้วด าเนิน
ต่อไป มนัไม่ใช่ผลของการประพฤติปฏิบติั แต่เพราะเราตาบอด เราลบูๆ คล าธรรม เราจบัตอ้งไป
แลว้เราลบูคล าของเราไป ผูท่ี้ตาบอดกเ็ขา้ใจคาดหมายวา่ส่ิงน้ีเป็นความสงบ น้ีเป็นธรรม เป็นธรรม  

ส่ิงท่ีเป็นธรรมมนัเวิง้วา้ง มนัปล่อยวาง มนัตอ้งเป็นธรรมสิ มนัเป็นธรรม มนักเ็ป็น
ความสุขของใจ มนัเป็นความสุข สุขถึงวา่เป็นเคร่ืองเสวย ทุกขค์วรก าหนด ทุกขม์นัทุกขม์าโดย
ตลอด ในหวัใจน้ีทุกขม์าก การประพฤติปฏิบติั การกระท าของเรา งานอะไรมนัไม่ทุกข ์ การ
ท างานอยูใ่นแดดในฝนตอ้งต่อสู้กบักลางแดดกลางฝน มนัตอ้งเหน่ือยอ่อน ตอ้งมีความใชพ้ลงังาน 
มนัเหน่ือยอยูแ่ลว้ มนัเป็นความทุกข ์ 

น่ีกเ็หมือนกนั ทุกขม์นัเป็นความจริงอยูแ่ลว้อนัหน่ึง เราประพฤติปฏิบติักย็งัมีความทุกข์
เขา้ไปอีกอนัหน่ึง แลว้เวลามนัสงบตวัลง ทุกขอ์นัน้ีมนัสลดัออก มนัถึงวา่เป็นความสุข สุขถึงวา่
เราเสวยอยูใ่นความสุขนั้น เราเสวยเพื่อใหม้นัมีพลงังานข้ึนมา จิตน้ีถา้มีความสงบข้ึนมา มนัจะมี
พลงังานข้ึนมา มนัจะมีความสุขมาก มนัจะเวิง้วา้งขนาดไหน อนันั้นเป็นขั้นของสมาธิ ปัญญาขั้น
ของสมาธิน้ีเป็นสุตมยปัญญา ขั้นของสมาธิ ขั้นของสมาธิคือความสงบของใจเท่านั้น เท่านั้นนะ  

ถา้ตาบอด ตามืด ตาบอดลบูคล าไป มนัจะลบูคล า มนัจะไม่ยอมรับความจริง น่ีเพราะตา
บอด ถึงศึกษาธรรมเขา้มาถึงจุดน้ีเท่านั้นเอง แต่ถา้เราเป็นคนลืมตา ตาสวา่งเห็นตามความเป็นจริง
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เขา้ไป มนัยงัไม่ไดช้ าระกิเลสแมแ้ต่เลก็นอ้ย กิเลสในหวัใจเรายงัมีอีกมากมาย ขนัธ์ท่ีวา่มนักวนใจ
อยู ่มนักวนใจใหใ้จเดือดร้อนไปเพราะอะไร  

เพราะขนัธ์เป็นเรา เรากบัขนัธ์เป็นอนัเดียวกนั ใจกบัขนัธ์น้ีมนัผกูเง่ือนเป็นอนัเดียวกนั ถึง
พอความสงบของใจเขา้มา จะมีจินตมยปัญญา ปัญญา จินตมยปัญญา จินตมยปัญญาน้ีเป็นการขดุ
คุย้ เป็นการคน้ควา้ การขดุคุย้คน้ควา้ใหเ้ห็นตนเอง ถา้เราเห็นตนเอง เห็นฐานของงานข้ึนมา ฐาน
ของงาน ถา้เราไม่มีฐาน สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน  

ฐานของสมถะคือความสงบของใจ ถา้เราท าความสงบของใจน้ี ปัญญาขั้นของความสงบ
มนัมีเท่านั้น ถา้ปล่อยไวแ้ลว้สรรพส่ิงน้ีเป็นอนิจจงั สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายตอ้งแปร
สภาพทั้งหมด มนัแปรสภาพเพราะเราสร้างข้ึนมาถึงสมัมาสมาธิ มนักแ็ปรสภาพไปทั้งหมด มนัจะ
แปรสภาพต่อเม่ือมนัแปรสภาพไปโดยธรรมชาติของมนั เราจะไดป้ระโยชน์อะไรกบัมนัข้ึนมา  

ไดป้ระโยชน์ต่อเม่ือใจเคยสมัผสั ใจเคยสมัผสักบัธรรมส่ิงนั้น มนัจะฝังไวใ้นหวัใจ ถา้ใจ
ไม่เจริญกา้วหนา้ไปกวา่น้ี อนัน้ีจะฝังใจไปตลอดเวลา ความสงบของใจ ความสุขของใจจะฝังกบั
หวัใจนั้นไป วา่ธรรมะของพระพทุธเจา้แค่น้ี รู้ไดแ้ค่น้ีกแ็ค่น้ี แต่ถา้รู้ไดอ้อกไป ใจติดหล่ม แค่น้ีมนั
กติ็ดหล่มเพราะอะไร  

ถา้แค่น้ีมนัหยดุอยูแ่ค่นั้น แลว้กมี็ความสุขอยูแ่ค่นั้น แลว้พอมนัคลายออกมากนึ็กถึงแต่
ความฝังใจนั้น ตายไปมนัไปไหน น่ีบุญกศุลมนัพาไป ออกจากน้ีไปมนักไ็ปหล่มลึก หล่มในวฏัวน 
ในวฏัฏะ หล่มใหญ่ในวฏัฏะ การเกิดและการตายมนักวา้งไกล มนัยาวไกลอยา่งนั้น เราถึงมองไม่
เห็น เรามองไม่เห็นเพราะเรายงัไม่เห็นการขาดออกไปจากใจ  

ถา้เราเห็นวา่การขาดออกไปจากใจ จากวฏัฏะมนัจะแคบเขา้มา หล่มน้ีจะแคบเขา้มา หล่มน้ี
จะแคบเขา้ไปเร่ือยๆ จนกวา่ใจจะเขา้ไปถึงจนเห็นตวัของใจ แต่น้ียงัไม่เห็นตวัของใจ เพราะมนัยงั
เป็นใจท่ีมนัโดนขนัธ์น้ีควบคุมไว ้แลว้กิเลสมารมนัอาศยัขนัธ์น้ีออกหาเหยือ่  

ถา้มนัออกหาเหยือ่ มนักเ็อาเหยือ่ไป กายเป็นเรา เราเป็นกาย ทุกอยา่งเป็นของเราทั้งหมด 
เราหาไดจ้ะเป็นของเรา สมบติัจะเป็นของเรา ทุกอยา่งจะเป็นของเรา โกรธกคื็อเราโกรธ ทุกขก์คื็อ
เราทุกขอ์ยูอ่ยา่งนั้น ความเป็นของเรามนัยดึมัน่ถือมัน่ น่ีมนัผกูกนัเป็นอนัเดียวกนัดว้ยอะไร  
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สมานไวด้ว้ยกิเลส ดว้ยมาร มารมนัจะอาศยัส่ิงนั้นออกหาเหยือ่ แลว้อาศยัส่ิงนั้นออกหากิน
ไป มนักต็ะปบไปทุกอยา่ง จบัตอ้งไปท่ีไหนมีแต่ความทุกข ์ จบัตอ้งไปตรงไหนมนัมีแต่ความเร่า
ร้อน ใจมนัเร่าร้อนแลว้มนักไ็ม่รู้จกัวิธีจะรักษาตวัมนัเอง  

แต่เพราะเราท าความสงบข้ึนมา เราดูสงัเกตส่ิงน้ีอยู ่ จบัตอ้งอารมณ์ส่ิงใด คิดส่ิงใดมนัจริง
ไม่จริง มนัไม่จริงส่ิงนั้นแลว้มีความทุกขไ์หม? มีความทุกข ์ แลว้ท าไมไม่วาง ท าไมมนัถึงไม่วาง 
วางเขา้มา วางเขา้มา วางเขา้มา นั้นมนัเป็นความวา่ง น่ีสมัมาสมาธิจะเกิดอยา่งน้ี เกิดอยา่งน้ี แลว้ดู
ขนัธ์สิ จบัขนัธ์ข้ึนมาใหไ้ด ้ ถา้จบัขนัธ์ข้ึนมาใหไ้ด ้ จบัขนัธ์คือจบัอาการของจิตท่ีมนัเกิดอารมณ์
ข้ึนมาใหม่นัน่น่ะ นั้นคืองาน สมถกรรมฐาน ฐานของสมถะ ฐานของวิปัสสนาจะเกิดจากตรงน้ี  

ถา้จบัตอ้งงานของใจได ้ จบัตอ้งอาการของใจได ้ จบัตอ้งขนัธ์ได ้ มนัเป็นความจริงทุกขั้น
ทุกขข์องอริยสจั ขนัธ์ความเกิดดบัในอริยสจั อริยสจัจงัมนัเกิดดบั แลว้มนัเกิดเพราะอะไร เกิด
เพราะความไม่รู้เท่าคือตณัหาความทะยานอยาก แลว้มรรคมนัมาจบัส่ิงนั้น มรรคเอามาจบัส่ิงน้ีอยู ่
มรรคกเ็ดินอยู ่แลว้จะท าใหเ้กิดนิโรธความดบัของมนัออกไปนะ  

ในขั้นของอริยสจั มนัหมุนไปโดยอริยสจั ถา้ปัญญามนัเกิดข้ึน น้ีปัญญาภาวนามยปัญญา
จะเกิด เกิดตรงน้ีไง เกิดจากจินตมยปัญญา จินตมยปัญญาคือการขดุคุย้ การคน้ควา้ จะผลกัหวัใจ 
ผลกัปัญญาน้ีใหก้า้วเดินออกไป พอกา้วเดินออกไป อริยสจัมนัจะสอนใจดวงนั้น  

ถา้มนัฉลาดข้ึนมา ใจมนัฉลาดข้ึนมา มนัใคร่ครวญข้ึนมา มนัปล่อยวางออกไป มนัปล่อย
วางออกไป น้ีปัญญากา้วออกไป ปัญญากา้วออกไป ปัญญาในการวิปัสสนา ปัญญาในการช าระ
กิเลสมนัตอ้งเป็นปัญญาแบบน้ีสิ ปัญญาแบบวา่จะช่วยเหลือหวัใจใหพ้น้ออกจากหล่ม หวัใจท่ีมนั
โดนปกคลุมไวด้ว้ยขนัธ์ ดว้ยพญามารพยายามบงัคบัใชอ้ยู ่ 

เราพยายามแยกออก พยายามเบ่ียงออก พยายามฉุด พยายามจะคน้ควา้ พยายามจะเพิกถอน
ออก ถา้เราเพิกถอนออก ก าลงัของเรามีมนัจะแยกออกจากกนั ความแยกออกจากกนั อารมณ์มนั
เป็นไปไม่ได ้ จากเดิมท่ีวา่มนัจบัตอ้งไปส่ิงใดแลว้มีแต่ความเร่าร้อนใหใ้จ เพราะมนัจบัแลว้ให้
ความเร่าร้อนกบัใจ มนัเป็นธรรมชาติของมนั  
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แต่คราวน้ีเราวิปัสสนาเขา้ไป พอมนัจบั เห็นอาการของจบั จบัน้ีอะไรเป็นคนจบัก่อน? 
สญัญาจบัก่อนใช่ไหม สญัญารับขอ้มูลเดิม เกิดจากสญัญาทั้งหมด สญัญาจบัก่อน พอจบัแลว้ความ
สืบต่อเขา้ไป มนัเป็นขนัธ์ทั้งกอง ๕ หมุนออกไปรับรู้ทั้งหมดเลย แลว้มนัท าไมไม่รู้ตวัล่ะ ไม่รู้ตวั
เพราะอะไร  

เพราะพญามาร มารมนัปกคลุมอยู ่ มารมนัไม่ใหเ้ขา้ใจ แต่ในเม่ือยอ้นกลบัมามี
สติสมัปชญัญะ ปัญญามนัใคร่ครวญอยู ่ มนัทนัอยูต่รงน้ี มารมนักห็ลบตวัออกสิ มารมนัอาย คน
รู้เท่าทนัมนั เห็นหนา้พญามาร เห็นหนา้มาร มารมนัจะปล่อยอายออกไป พอปล่อยขนัธ์มนักต็อ้ง
เป็นขนัธ์โดยธรรมชาติของมนัใช่ไหม  

แต่เดิมขนัธ์น้ีไม่สามารถเป็นธรรมชาติของมนั ขนัธ์น้ีโดนมารปกคลุมอยูเ่พราะมนัเป็น
เคร่ืองหาเหยือ่มาใหกิ้เลส กิเลสอนัน้ีใชอ้อกไป ใชปั้ญญาหมุนกลบัเขา้มา เพิกถอนอยา่งน้ี ปัญญา
เพิก ปัญญาถอนออกไปบ่อยเขา้บ่อยเขา้ ขั้นของปัญญาตอ้งหมุนออก หมุนออก หมุนออกไป 
หมุนออก  

แต่กิเลสมนัหมุนเขา้ กิเลสพยายามดึงเขา้มา ใหค้วามยดึมัน่ถือมัน่ ใหค้วามเห็นความจบั
ตอ้งยดึมัน่ถือมัน่ของตวัเองเป็นอยา่งนั้น มนัจะต่อสู้กนั การจะเพิกออกจากหล่ม มนัจะเพิกออก
จากหล่ม มนัจะดึงข้ึนจากหล่มไดง่้ายๆ หรือ กิเลสมนัควบคุมใจอยูต่ลอดเวลา มนัเกิดมากบัหวัใจ
อยา่งนั้น มนัติดมาขนาดนั้น ไม่มีตน้ไม่มีปลาย การเกิดและการตายของแต่ละจิต แต่ละดวงใจ ไม่
มีตน้ไม่ปลาย สะสมมาอยา่งนั้น ความเหนียวแน่นแก่นกิเลสอยูใ่นหวัใจ มนัเหนียวแน่นแก่นกิเลส
อยูอ่ยา่งนั้น  

แลว้มนัจะปล่อยวางดว้ยอ านาจท่ีวา่เราลบูๆ คล าๆ เป็นไปไม่ได ้ มนัถึงตอ้งใช้
ความสามารถพยายามทุ่มเขา้ไปทั้งหมด ทั้งกิริยาของเราทั้งหมด ทั้งหมดทุ่มเขา้ไป ทุ่มเขา้ไป ทุ่ม
เขา้ไปตรงน้ี มนัถึงวา่ตอ้งใชค้วามวริิยอุตสาหะ ถึงไม่ใช่ท าสุกเอาเผากิน เราท าสุกเอาเผากิน เราก็
หวงัผลอนัประเสริฐ แต่ผลอนัประเสริฐ มนัตอ้งผูท่ี้ประเสริฐผูท่ี้ท าความจริง  

คุณงามความดี อาชาไนย สตัวอ์าชาไนย สตัวอ์าชาไนยเลือกกินแต่อาหารท่ีวา่เป็นส่ิงท่ี
บริสุทธ์ิ น้ีกเ็หมือนกนั สตัวห์วัใจจะเป็นอาชาไนย จะเอาหวัใจตวัใหร้อด มนักต็อ้งมีความเขม้แขง็ 
มนัตอ้งพยายามแยกแยะ ไม่ตะปบกินทุกๆ อยา่งท่ีเวลาหวัใจมนัพากิน เวลามนัตะปบควา้อารมณ์
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ส่ิงใด เราพยายามยบัย ั้งมนั แลว้ยอ้นกลบัเขา้มาวิปัสสนา ยอ้นกลบัเขา้มา มนัท างานอยา่งใด มนั
เร่ิมตน้ตรงไหน ขนัธ์มนัหมุนไปอยา่งไร น่ีเพิกออก เพิกออก  

ขนัธ์น้ีเคยกดหวัใจไวใ้หอ้ยูใ่นอ านาจของมนั แลว้กไ็ม่เห็นนะ แลว้กห็มุนไปตลอด หมุน
ไปตลอด ในวฏัฏะไปตลอด หลุมมนักวา้งขนาดไหน หล่มลึกขนาดนั้น แลว้กห็มุนตายหมุนเกิด
มาขนาดนั้น แลว้อ  านาจของธรรมท่ีเราประพฤติปฏิบติัเขา้ไปแยกออก แยกออก จนมนัขาดออก
นะ ส่ิงน้ีตอ้งขาดออกไปจากใจ ขนัธ์หยาบๆ ขาดออกไปจากหวัใจ หวัใจพน้จากหล่มชั้นหน่ึง 
ขอบเขตของวฏัฏะเขา้มาอยา่ง ๗ ชาติ ๗ ชาติ ๓ ชาติ ๑ ชาติ หล่มแคบเขา้มา แคบเขา้มา  

มนักย็งัมีขนัธ์อยา่งหยาบ ขนัธ์อยา่งกลาง ขนัธ์อยา่งละเอียด ขนัธ์อยา่งหยาบขาดออกไป 
ขนัธ์อยา่งกลางยงัมีอยู ่มนักก็ดหวัใจไวอ้ยา่งนั้น หล่มลึกน้ีกดหวัใจ หวัใจติดหล่มอยูอ่ยา่งนั้น พน้
จากหล่มไปไม่ได ้ เพราะกิเลสมนัแลว้แต่วา่มนัจะมีอ านาจ มนัจะหลอกไปขนาดไหน แลว้เราก็
เพลิดเพลิน  

เราเพลิดเพลิน ๑ เราภูมิใจในการประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนมา ๑ เราภูมิใจประพฤติปฏิบติั
ท่ีเราท าได ้พอเราท าได ้ เรากมี็ความแก่ใจ มีความจงใจ มีความดีใจข้ึนมา แลว้เรากเ็พลินไป เผลอ
สติ ถา้ขาดสติอนัน้ีไม่ใช่ความเพยีร ความเพียรตอ้งมีสติสมัปชญัญะไปตลอด ความเพียรของเรา
จะมีของเราไปตลอด ตลอดออกไปนะ ถา้ความเพียรของเราเผลอเม่ือไร ความเพียรนั้นกิเลสพาใช ้ 

ฟังสิ เราจะช าระกิเลส เราจะช าระนะ เรายกข้ึนออกจากหล่ม แต่มนัพอใจในหล่มนั้นน่ะ 
หล่มลึกของในหวัใจนั้นมนักพ็อใจกา้วย  า่อยูอ่ยา่งนั้น กา้วย  า่อยูอ่ยา่งนั้น มนัถึงวา่เผลอไม่ได ้ ถา้
เราเผลอ เราชะล่าใจ มนัจะย  า่อยูก่บัหล่มแลว้จะติดหล่มอยูอ่ยา่งนั้น แลว้กไ็ม่รู้วา่เป็นหล่มนะ คิด
วา่อนัน้ีจะเป็นความเพียรของตวั อนัน้ีเป็นการประพฤติปฏิบติัของตวั ตวัไดท้  าคุณงามความดีแลว้ 
น่ีมนัพอใจ  

กิเลสมนัหลอก หลอกใหอ้ยูใ่นอ านาจของมนั หลอกใหเ้ราไม่กา้วเดินออกไป หลอกใหเ้รา
หยดุอยูต่รงนั้น หยดุอยู ่ จิตหยดุอยูต่รงนั้น แลว้มนัจะกา้วเดินไปไหน มนักา้วเดินไปไม่ได ้พอมนั
กา้วเดินไปไม่ได ้ มนัเขา้ไปถึงหวัใจไม่ได ้ ถา้เขา้ไปถึงใจ ยงัไม่เห็นใจตวัๆ แท ้ ใจตวัแทย้งัไม่เคย
เห็นเลย เห็นแต่อาการท่ีขนัธ์กบัใจรวมตวักนัแลว้ตกอยูใ่นหล่มนั้นเท่านั้นเอง เห็นขนัธ์กบัใจ
รวมตวักนั  
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เพราะมนัเป็นขนัธ์คลมุอยูใ่จทั้งหมด แลว้มนักดหวัใจไวอ้ยูใ่นอ านาจของมนั แลว้มนัน่า
เศร้าเพราะมนัเป็นไปอยา่งนั้น มนัยงัจะตอ้งเกิดตอ้งตาย มนัยงัไม่สามารถพน้ออกจากหล่มได้
ทั้งหมด มนัถึงตอ้งทุ่มทั้งชีวิต ทุ่มทั้งสติสมัปชญัญะเขา้ไป สติสมัปชญัญะใคร่ครวญ ในการ
ประพฤติปฏิบติัน้ีใคร่ครวญตลอด  

จินตมยปัญญา การขดุคุย้ การจินตมยปัญญาคือเร่ิมตน้จากจินตมยปัญญา ปัญญาในการท า
ความสงบเขา้มามนัตอ้งเป็นความสงบเขา้มา มรรคหยาบ มรรคละเอียด ละเอียดเขา้ไปเร่ือยๆ ขนัธ์
อยา่งหยาบมนักใ็หผ้ลอยา่งไม่ใช่หยาบ ใหผ้ลเป็นรูปธรรมเห็นๆ ชดัๆ เพราะมนัเป็นความทุกข์
เห็นชดัๆ เลย ไม่ใช่วา่มนัอยา่งหยาบ แต่ในแง่ของธรรม มนัเป็นขนัธ์อยา่งหยาบๆ มนัยงัใหผ้ลกบั
เราเร่าร้อนขนาดนั้น แลว้ขนัธ์อยา่งละเอียดล่ะ  

มรรคหยาบเม่ือมนัใชห้มดไปแลว้ มรรคละเอียดกต็อ้งหาข้ึนมา สมัมาสมาธิในมรรค
ละเอียดนั้นกต็อ้งมีข้ึนมา มรรคละเอียดเรากต็อ้งสร้างมรรคข้ึนไป คืบไปเพื่อจะหาขนัธ์อนัอยา่ง
กลาง ช าระขนัธ์อยา่งกลางออก ช าระออกแยกออกเหมือนกนั มนัแยกไดโ้ดยสจัจะความจริง  

ธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมน้ีเป็นเร่ืองจริง เป็นความจริงเห็นชดัๆ 
วา่เป็นเร่ืองจริงๆ ท่ีช าระลา้งได ้แต่กิเลสมนัหลอก เราไม่มีวาสนา เราลม้ลุกคลุกคลาน จบัตอ้งแลว้
กล็ม้ลุกคลุกคลาน กา้วเดินไปใหม้นัดึงลากถเูราไป เรากเ็ช่ือตามมนัไป มนัน่าจะเป็นอยา่งนั้น มนั
ควรจะเป็นอยา่งท่ีเราเห็นน้ี น่ีเวลาเห็นกิเลสพาเห็น มนักเ็ห็นผดิ  

ความเห็นผดิของใจจะเห็นความผดิ มนัแยกตวัออกไป มนัหลอกวา่แยกออกไป มนัสร้าง
อารมณ์กไ็ด ้ จินตนาการกไ็ดว้า่ใหแ้ยกออกไป ความแยกออกไป แลว้กป็ล่อยวางข้ึนมาเพื่อจะให้
เราเช่ือมนั เพื่อใหเ้ราอยูใ่นอ านาจของมนั ใหข้นัธ์น้ีกดใจไวไ้ม่ใหห้วัใจโผล่ออกมาจากอ านาจของ
ขนัธ์ อ  านาจของขนัธ์ อ  านาจของมาร มนักดเอาไวอ้ยา่งนั้นตลอดไป แลว้เราจะเช่ือไหม  

ถา้เราเช่ือกิเลส เราก็อยูใ่นอ านาจของกิเลส ถา้เราเช่ือธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ เรากต็อ้งพยายามฝืน ฝืนใจนั้นคือฝืนกิเลส ฝืนความรู้สึกของตวัทั้งหมด ฝืนความเช่ือของ
ตวัทั้งหมด เพราะความเช่ือน้ีกิเลสมีในหวัใจ กิเลสอยูใ่นหวัใจ ความคิดออกมา กิเลสพาออกมาคิด 
กิเลสพาใชอ้ยูแ่ลว้  
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ถา้กิเลสพาใชน้ั้น นัน่เร่ืองของกิเลสมนัหลอกลวงไปตลอด เห็นไหม มนัไม่ใช่วา่หลอกจะ
ใหเ้ราหลอกคนอ่ืนนะ ถา้หลอกคนอ่ืน เราหลอกกนัเพื่อผลประโยชน์ เพื่อผลประโยชน์ เพื่อธุรกิจ
ต่างๆ โลกเขาเป็นอยา่งนั้นไป แต่น้ีกิเลสมนัหลอกใจ คือใหใ้จหยดุอยู ่ใหใ้จไม่คน้ควา้... 

...โดนมนักต็อ้งเสียพื้นท่ี เสียท่ีอยูข่องเขา มนัเป็นไปไม่ได.้..  

...ความเกิดและความตายท่ีกิเลสพาเกิดพาตายโดยท่ีเราไม่รู้ตวั เกิดมาชาติน้ีกคิ็ดวา่มีอยู่
ชาติน้ีชาติปัจจุบนั มีอยูเ่ท่าน้ีไง ไอส่ิ้งท่ีวา่มองไม่เห็นนั้นปฏิเสธทั้งหมดเลย ส่ิงท่ีปฏิเสธ กิเลสมนั
กเ็อาอนัน้ีหลอกเราแลว้อยูอ่  านาจของเรา มีเฉพาะชาติน้ี ธรรมะปฏิบติัไปแลว้เราจะไดผ้ลอยา่งนั้น
หรือไม่ เรายงัไม่รู้เห็นผลประโยชน์ของธรรมะนั้น  

ท าไมไม่ยอ้นกลบัมามององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ยอ้นกลบัมามองผูท่ี้ผา่นพน้
ออกไปน่ะ จริงอยู ่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นพทุธภมิู สร้างบุญกศุลมามาก เราสร้างบุญ
กศุลมานอ้ย แต่อคัรสาวกต่างๆ กมี็มากมีนอ้ยมาเหมือนกนั บุญญาธิการของคนไม่เท่ากนั เราก็
เหมือนกนั ในเม่ือเราสามารถช าระกิเลส ถา้ใหม้นัออกไปจากใจได ้ เราช าระกิเลสออกไปจากใจ 
มนัเป็นสมบติัส่วนตนของเรา ไอเ้ร่ืองอ านาจวาสนานั้นมนัสะสมมาอีกตอนหลงั เพิ่มข้ึนมาเร่ือง
อภิญญา เร่ืองฌาน เร่ืองสมาบติั อนันั้นมนัเป็นส่ิงท่ีวา่เป็นเคร่ืองเคียงเฉยๆ  

เรามีปัญญาท่ีใคร่ครวญได ้ ปัญญาอนัน้ีมนัสมประโยชนอ์ยูแ่ลว้ ปัญญาอนัน้ีมนัสามารถ
ช าระกิเลสไดแ้ลว้ ปัญญาเท่านั้นช าระกิเลส ฟังสิ ปัญญาท่ีมีสมัมาสมาธิเก้ือหนุน ไม่ใช่ปัญญาท่ี
เราจินตนาการของเรากนัเอง ไม่มีสมัมาสมาธิเก้ือหนุนแลว้กว็า่เป็นปัญญา ปัญญาของโลกแลว้ก็
หมุนกนัอยูใ่นหล่มนั้น ตกอยูใ่นหล่มนั้นแลว้กว็นอยูใ่นหล่มนั้น  

แลว้เรากข็ลุกขลกัๆ แลว้ไม่ไดผ้ลในหล่มนั้น กม็าตีโพยตีพาย จะโทษไปเอาคุณงามความ
ดีมาศาสนา ประพฤติปฏิบติัธรรมแลว้ไม่เห็นมีคุณประโยชน์ ไม่เห็นมีธรรมข้ึนมาใหเ้ราไดด่ื้มรส
ของธรรม น่ีจะไปบีบเคน้เอาออกมาจากศาสนา ออกมาจากศาสนธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้ไปบีบเคน้เอาจากท่ีไหน  

“ธรรม” ศาสนธรรมคือค าสัง่สอน ศาสนธรรมคือธรรมส่ิงท่ีเกิดข้ึน องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้วางธรรมไวแ้ลว้เราตอ้งสร้างข้ึนมา สมัมาสมาธิ ความด าริชอบ ความเพียรชอบ 



ใจติดหล่ม ๑๕ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

ความระลึกชอบ สติชอบ สมัปชญัญะชอบ ความเพียรชอบ ส่ิงท่ีชอบต่างๆ น้ีเกิดข้ึนมาจากอะไร 
มนัไม่ใช่อาการของใจหรือ มนัเป็นอาการของใจ  

ถา้เราจะบีบเคน้เอาธรรมวา่ธรรมน้ีมนัไม่ใหป้ระโยชน์กบัเรา เรากต็อ้งโทษตวัเราเองสิ วา่
ธรรมมนัท าไมมนัไม่เขา้เป็นมชัฌิมาปฏิปทาล่ะ ธรรมตอ้งเป็นมชัฌิมาปฏิปทา เป็นกลางแลว้มนั
ถึงจะหมุนออกไปช าระกิเลส ฆ่าเชือดเฉือนท าลายกิเลสออกไปจากใจเป็นชั้นเป็นตอน  

ถา้มนัมีความคิดอยา่งน้ี มนักเ็ป็นการโตต้อบกบักิเลสได ้ เป็นการหาทางออกจากท่ีกิเลส
มนัจะหลอกลวงใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลาน ถา้กิเลสมนัจูง เรากจ็ะลม้ลุกคลุกคลานไป แลว้กมี็ความ
นอ้ยเน้ือต ่าใจ จะไม่ยอมกา้วเดินไปถึง อยากใหเ้ห็นหวัใจของเรา ใหเ้ห็นวา่ใจติดหล่ม เห็นใจ
อยา่งไร  

ถา้เห็นใจติดหล่มมนัจะเอาใจของตวัเองพน้ได ้ อนัน้ีเห็นขนัธ์ท่ีปกคลุมใจอยูติ่ดหล่ม เรา
วิปัสสนาไป วิปัสสนาไปจนกวา่ขนัธ์มนัจะขาดออกไป ขนัธ์มนัจะขาดออกไปจากใจอีกชั้นหน่ึง 
ขนัธ์อยา่งหยาบขาดออกไป หลุดออกไป หลุดออกไปภพชาติมนักส็ั้นเขา้ วฏัฏะกส็ั้นเขา้ หล่มก็
แคบเขา้มา หล่มแคบเขา้มา ต่อไปกเ็ป็นขนัธ์อยา่งละเอียด  

ขนัธ์อยา่งหยาบ ขนัธ์อยา่งกลาง ขนัธ์อยา่งละเอียด ขนัธ์อยา่งละเอียดน้ีมนัละเอียดลึกซ้ึง
อยูก่บัใจ ปกคลุมใจโดยไม่เห็นใจ แลว้ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีวา่รุนแรง รุนแรงเพราะอะไร เพราะเป็นโท
สคัคินา โมหคัคินา มนัเป็นราคะ โทสะ โมหะอยูใ่นหวัใจ ส่ิงท่ีเป็นราคะ โทสะ โมหะ ความ
ก าหนดัยนิดีมีเป็นความพอใจ ความพอใจ ใครขดัใจหรือไม่ไดส้มความปรารถนากเ็กิดความโกรธ 
ความโกรธ ความหลงในความโกรธของตนกห็มุนกนัไป หมุนกนัไปอยูต่รงนั้นน่ะ แลว้กเ็อาอะไร
มาใหห้วัใจ เอาแต่ความทุกขม์าใหห้วัใจ  

น่ีขนัธ์อยา่งละเอียดจบัตอ้งใหไ้ด ้ขนัธ์อยา่งละเอียดเราตอ้งคน้ควา้ใหไ้ด ้ถา้เราคน้ควา้ขนัธ์
อยา่งละเอียด ขนัธ์อยา่งละเอียดน้ีปกคลุมจิตอยู ่ปกคลุมไม่ใหเ้ห็นจิตอยู ่ถา้ไม่ใหเ้ห็นจิตอยู ่ไม่ให้
เห็นหวัใจอยู ่เรากไ็ม่เห็นใจของเราเอง  

ถา้เราพยายามคน้ควา้ จินตมยปัญญา ถึงเป็นปัญญาเขา้มา ปัญญาในขั้นของสมาธิเป็น
ปัญญาของขั้นสมาธิ ความสงบเขา้มาใหจิ้ตมนัสงบ แลว้ใชปั้ญญาต่อไป ใชปั้ญญาต่อไป ปัญญาน้ี
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เป็นจินตมยปัญญาหมุนข้ึนมาถา้เป็นจินตมยปัญญา จินตมยปัญญามนัจะจบัตอ้งจบัจิตใหไ้ด ้ถา้จบั
จิตได ้ ภาวนามยปัญญาจะเกิดข้ึนต่อเม่ือมีการแยกแยะอาการของใจกบัใจออกจากกนั อาการของ
ใจกบักิเลสท่ีมนัสืบต่อกนั โทสคัคินา โมหคัคินา น่ีมนัอะไร ไฟทั้งนั้นน่ะ ไฟท่ีมนัติดนะ  

ถา้เป็นภาวนามยปัญญา มนัเป็นการแยกแยะออกมาใหเ้ห็นวา่โทษๆๆ โทษของไฟท่ีมนัเผา
ใจของตวัเอง มนัเป็นโทษใหค้วามร้อนกบัใจ ใหค้วามร้อนแลว้กห็ลงนะ มนัหลงวา่เป็นความสุข 
หลงวา่เป็นความพอใจ มนัพอใจเพราะมนัเป็นกามกิเลส มนัเป็นความก าหนดัของใจ  

ใจมีก าหนดั ก าหนดัในอะไร ก าหนดัในอารมณ์ความรู้สึกนั้น ไม่ใช่ก าหนดัขา้งนอกนะ 
ขา้งนอกก าหนดัขา้งนอก มนัเป็นขา้งนอก ไอข้า้งนอกมนัเป็นเร่ืองของโลกเขา เร่ืองของโลกเขา
ความก าหนดัยนิดีมนัก าหนดัขา้งนอก แต่เร่ืองของกิเลสมนัก าหนดัอยูใ่นหวัใจ ขนัธ์มนัปกป้องอยู ่
โทสคัคินา โมหคัคินา ราคะ โทสะ โมหะมนัอยูต่รงน้ี มนัอยูต่รงน้ีมนักป็กคลุมใจเอาไวต้รงน้ี  

ถา้มนัคลุมใจไว ้ มนักเ็กิดในกามภพ น่ีวฏัฏะมนัยงัวนไปอยู ่ หลุมของวฏัฏะ หล่มของใจ
มนัยงักวา้งอยู ่ ถา้เราตดัตรงน้ีได ้หล่มของใจมนัจะแคบเขา้มา หล่มของใจ แต่มนัตดัไดย้ากเพราะ
ความส่ิงท่ีมนัเป็นความรุนแรงกบัใจของเรา มนัปกคลมุใจโดยท่ีไม่เห็นหวัใจ มนัเป็นอาการของ
ขนัธ์ท่ีละเอียด ขนัธ์ท่ีละเอียด ความพอใจของใจนั้นมนักห็ลงในอารมณ์ของใจ ความหลงใน
อารมณ์ของใจมนัหลง มนัทั้งหลงเพราะมนัติด มนัไม่เขา้ใจ มนัโฉบมา มนัแยบข้ึนมาเรากเ็ป็นไป
ตามมนั  

แต่กย็งัมีวาสนา วาสนาท่ีจบัตอ้งได ้จบัตอ้งไดถึ้งเห็นอยา่งน้ี ถา้จบัตอ้งไม่ไดจ้ะไม่เห็น จบั
ตอ้งโดยจินตมยปัญญา ความปัญญาในขั้นของสมาธิ เป็นปัญญาของขั้นสมาธิ ปัญญาสมาธิคือ
ปัญญาท าความสงบของใจ ปัญญาสมาธิไดเ้ท่านั้น ความสงบของใจแลว้เวิง้วา้งอยูอ่ยา่งนั้น  

จินตมยปัญญา ปัญญาท่ีละเอียดเขา้ไป จบัตอ้งอาการของจิตได ้ จบัตอ้งกามราคะ จบัตอ้ง
ความก าหนดั เห็นความก าหนดั เห็นความรู้สึก เห็นเร่ืองของใจ เห็นความหลงใหลไปของมนั พอ
ความเห็นลงไปนะ มนัเป็นอะไรข้ึนมา จากจินตมยปัญญามนัเป็นภาวนามยปัญญาข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็น
ภาวนามยปัญญาข้ึนมาเพราะมนัแยกอาการของขนัธ์นั้นออกจากใจใหไ้ด ้ เพราะขนัธ์น้ีมนัตอ้งใช้
พลงังานมาจากไหน  
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ส่ิงท่ีวา่ไม่มีพลงังาน มนัจะทรงตวัมนัไม่ไดใ้ช่ไหม พลงังานอนัละเอียดนั้นคือใจ ใจท่ีมนั
ละเอียดอยูใ่นหวัใจ พลงังานนะมนัส่งออกมา ส่งออกมาเป็นอาการของขนัธ์ ส่งออกมาเป็น
พลงังาน พลงังานน้ีเป็นพลงังานในหวัใจ พลงังานในการสร้างภพสร้างชาติ พลงังานในกามภพ 
พลงังานในการเกิดและการตาย  

การเกิดและการตายในกามภพ เกิดในอ านาจของวฏัฏะ เกิดไปในวนของความเกิดกระแส
ยาวไกลออกไป เราถึงมองไม่เห็น เรามองไม่เห็นกระแสความยดืออกไปของการเกิดและการตาย
ระหวา่งขา้มภพขา้มชาติ มองไม่เห็น ส่ิงนั้นมนัไม่เห็นเพราะเราปฏิบติัธรรมไม่สมควรแก่ธรรม ผู ้
ท่ีปฏิบติัสมควรแก่ธรรมจะเห็นความขาดออกไปจากใจ  

ถา้เห็นความขาดออกไปจากใจ ช าระขนัธ์น้ีขาดออกไปจากใจ มนัจะไปเกิดท่ีไหน มนัไป
เกิดในกามภพไม่ไดอี้กแลว้ แต่มนัตอ้งช าระใหข้าด ถา้ช าระให้ขาด มนัจะเอาอะไรช าระ ปัญญา
เท่านั้นท่ีสามารถช าระกิเลสได ้ ปัญญาเท่านั้นท่ีมีสมัมาสมาธิท่ีมรรคอริยสจัจงัหมุนพร้อมเป็น
มรรคสามคัคีนะ ปัญญาไม่สามคัคีน้ีมนักลุ่็มๆ ดอนๆ  

ลุ่มๆ ดอนๆ มนักห็มุนไปตามอ านาจวาสนาในการขบัไสของเราข้ึนไป เราตอ้งพยายาม
สร้างสมบารมี สร้างสมปัญญาข้ึนมาเป็นไปธรรมชาติของมนัท่ีเราตอ้งพยายามก่อร่างสร้างตวั การ
ก่อร่างสร้างตวัมนักต็อ้งเร่ิมตน้จากถกูจากผดิ การกา้วเดินจากถกูจากผดิของเราข้ึนไป อนัน้ีมนั
เป็นการสะสมข้ึนมา เพราะสะสมข้ึนมา มนัจะเขา้ถึงมชัฌิมาปฏิปทาได ้ 

ความผดิความถกูนั้นเป็นการฝึกตนเองข้ึนไป ปัญญามนัจะกา้วเดินออกไป ความ
ละเอียดอ่อนของใจ ความโกรธ ความผกูโกรธ ความปฏิฆะ ความซบัซอ้นในใจ ปฏิฆะรับไวก่้อน 
ขยบัออกไปกเ็ป็นความโกรธ ความปฏิฆะรับรู้ไว ้ส่ิงนั้นถกูใจหรือไม่ถกูใจ ความก าหนดัยนิดีของ
ใจ แลว้โทสะมนักเ็กิดข้ึนไปถา้มนัขดัขอ้งในหวัใจนั้น โทสะมนัเกิดออกไป หมุนออกไปอยูอ่ยา่ง
นั้นไม่มีวนัเดือนปี ไม่มีใครจะสามารถเห็นตรงน้ีไดเ้ลย  

แต่เพราะธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีวา่ประทานไวใ้หก้บัในศาสนาพทุธ
เรา แลว้เราเอาส่ิงนั้น เรายดึส่ิงนั้น เช่ือมัน่ในครูบาอาจารย ์ แลว้เราประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนมา 
เราสะสมธรรมออกมาจากใจ ในหวัใจน้ีมนัเป็นธรรม เป็นธรรมข้ึนมา ธรรมฝ่ายเหตุ ถา้ไม่มีเหตุ
ของธรรม แลว้ผลจากธรรมมนัมาจากไหน  
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กิเลสในหวัใจไม่ตอ้งไปหาเหตุหาผล กิเลสไม่เคยมีเหตุมีผล กิเลสมนัจบัตอ้ง มนัควบคุม
ใจแลว้มนัขบัไสไปอยา่งนั้น แลว้บงัคบัใชอ้อกไปโดยอ านาจของมนัตลอด ไม่มีวนั ไม่มีเดือน ไม่
มีปี ไม่มีวนัท่ีส้ินสุด ในการเกิดและการตายในวฏัวน วนไปไม่มีท่ีส้ินสุด มนัน่าสลดสงัเวช  

ถา้หวัใจเราไดคิ้ด ถา้ปัญญาของธรรมเกิดข้ึนมา มนัเห็นความหมุนไปของมนัท่ีไม่มีตน้ไม่
มีปลาย แลว้กลบัเขา้มาท่ีวา่จะช าระมนั มนัถึงจะมีความภูมิใจไง ธรรมเกิดข้ึนมาจากเรา เราสร้าง
สมข้ึนมา ปัญญามนัเกิดข้ึนแลว้มนัแยกแยะได ้ปัญญาเท่านั้นแยกแยะ แยกออกไป แยกออกไป  

ถา้ปัญญาไม่แยก อนัน้ีมนัข่ม เห็นไหม มนัเป็นขนัธ์ท่ีละเอียดท่ีมนัปกคลุมจิต แลว้มนักก็ด
จิต กดความรู้สึกของหวัใจไวท้ั้งหมด อาศยัส่ิงน้ีเป็นอารมณ์ของมนั อาศยัส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีกา้วเดิน 
กา้วเดินไปจริงๆ กา้วเดินไปคือมนัเป็นกระแสต่อเน่ืองเป็นความคิดท่ีมนัออกมาเป็นรูปรส เป็น
ความตอ้งการของใจ เป็นไปตามโลกเขา เป็นอยา่งนั้นไปเลย ถา้มนัเป็นไปในอ านาจของมนันะ  

แต่น้ีเพราะเราไม่ยอม เราไม่ยอมใหอ้  านาจของมนัมีอ  านาจเหนือในหวัใจของเรา มนัติดอยู่
ในหล่มเรากรู้็อยูติ่ดในหล่ม มนัมีความยอกใจ มนัมีความเสียวเจบ็แปลบในหวัใจ มนัเสียวอยูเ่จบ็
แปลบๆ ในหวัใจ เรารู้ส่ิงนั้นวา่ส่ิงน้ีมนัฝังอยูใ่นหวัใจ รู้วา่เป็นหล่มเพราะอยา่งนั้น แลว้มนักเ็ปิด
ตาของเราข้ึนมาไดด้ว้ย  

ถา้เราไม่เปิดตาข้ึนมา จินตมยปัญญาเปิดตาข้ึนมา จบัตอ้งข้ึนมาได ้ น่ีเปิดตาข้ึนมา เปิดตา
ข้ึนมากเ็ห็นฐานของวปัิสสนา สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน กา้วเดินตลอด ตอ้งเป็นอยา่งนั้น
ตลอดไป น่ีธรรมของเราเอง ธรรมของผูท่ี้ปฏิบติั ธรรมของใจดวงนั้น ใจดวงนั้นธรรมกา้วเดิน
ออกไป ภาวนามยปัญญามนัตอ้งกา้วเดินออกไป มนัช าระขาด  

ส่ิงท่ีขาดออกไป ขนัธ์กบัใจขาดออกจากกนั ขนัธ์ไม่ใช่ใจ ใจไม่ใช่ขนัธ์ ส่ิงท่ีหวัใจกบัขนัธ์
รวมกนัแลว้ขลุกๆ อยูใ่นหล่มนั้นขาดออกไป ขนัธ์นั้นขาดออกไป จะเห็นตวัของใจ “ใจติดหล่ม” 
ใจดวงน้ีอยูใ่นหล่ม ไม่ใช่ขนัธ์ ไม่ใช่ความรู้สึก ไม่ใช่ความคิดทั้งหมดเลย มนัเป็นแต่ความ
พลงังานของมนัเป็นใจอยูอ่นัเดียว ใจอนัน้ี น่ีใจ  

“จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส” จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส ผูท่ี้จะเห็นใจ
ดวงน้ี ผูท่ี้เห็นใจดวงน้ีดว้ยซ่ึงๆ หนา้ตอ้งมีการประพฤติปฏิบติัช าระขนัธ์ขาด จากขนัธ์หยาบๆ 
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ขาดออกไป ขนัธ์อยา่งกลางขาดออกไป ขนัธ์อยา่งละเอียดขาดออกไปจากใจ ถึงจะเห็นดวงใจ ใจ
ดวงน้ีมนัติดอยูใ่นหล่มแลว้มนัพาเกิดพาตาย  

“จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส”  

แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ประพฤติปฏิบติัอยู ่ เขา้ไปรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณ 
ยงัไม่ช าระอาสวกัขยญาณ แลว้รู้ไดอ้ยา่งไร  

ท าความสงบของใจเขา้มา มนัเขา้ได ้ ๒ ทาง ทางหน่ึงคือทางท าความสงบเขา้มาใหถึ้งจิต
เดิมแทน้ี้ผอ่งใสได ้แต่เขา้ถึงจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส เขา้ไปดว้ยการกดไว ้การพยายามไม่ไดช้ าระกิเลส
เขา้ไป มนัเขา้ไปเห็นเฉยๆ ความเห็นอนันั้น เห็นความสวา่ง เห็นความกระจ่างแจง้ของใจ แต่ไม่ได้
ช าระกิเลสเขา้ไป  

แต่ในเม่ือเราท าลายขนัธ์นะ เราไม่ไดก้ดขนัธ์แลว้พยายามกดขนัธ์ดว้ยพลงังานของใจนะ 
กดขนัธ์ดว้ยสมัมาสมาธิ ดว้ยความคิด ดว้ยหวัใจ ดว้ยพลงังานของสมาธินั้นมนัจะเขา้ไปเห็น เห็น
อนันั้น ถึงวา่ การระลึกชาติของผูท่ี้วา่มีกิเลสอยู ่ เขากร็ะลึกชาติได ้ขอ้มูลเดิมจากสญัญาเก่า สญัญา
ในจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส มนัจะออกมาไดใ้หว้า่บุพเพนิวาสานุสติญาณ จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส เห็นหมด 
เห็นขอ้มูลของใจทั้งหมด  

น้ีเราหมุนเขา้มาดว้ยปัญญาของเรา เราหมุนเขา้มาดว้ยมรรคอริยสจัจงั หมุนเขา้มาดว้ย
ภาวนามยปัญญา มนัเห็นต่างกนั เห็นต่างกนัคือเห็นจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส เห็นตวัหวัใจท่ีวา่ผอ่งใสอยู่
นั้น แลว้จบัตวัหวัใจท่ีผอ่งใสน้ีไดด้ว้ย น่ีถึงจะเห็นใจของตวัตกอยูใ่นหล่ม  

จิตดวงน้ีเวลาเกิด คนเรามีกิเลส เวลามีกิเลสอยู ่ เวลาเกิดเวลาตาย ขนัธ์มนัจะสลายตวัลง 
มนัยบุยอบตวัลง มนัจะหมุนเขา้มาอยูใ่นจิตน้ี จิตปฏิสนธิน้ี น่ีใจดวงน้ีใจพาเกิด จาก “จิตเดิมแทน้ี้
ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้ขา้มพน้กิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส” เวลาไป
เกิดภพชาติใหม่กอ็ยูใ่นอุปกิเลสใหม่ อยูใ่นอุปกิเลสใหม่กห็มุนไปวนไปในอุปกิเลสใหม่  

แต่อนัน้ีมนัไม่ใช่แลว้ อนัน้ีเราก าลงัจะใหดึ้งใจน้ีออกจากหล่ม มนัจะจบัตอ้งใจดวงน้ีได ้
เห็นใจดวงน้ีไดก้พ็ลิกออกจากหล่มได ้พลิกใจดวงน้ีข้ึนจากหล่ม ถา้พลิกใจดวงน้ีข้ึนจากหล่ม มนั
กจ็ะเป็นธรรมทั้งหมด  
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ใจท่ีเป็นธรรม ใจท่ีพน้ออกจากหล่ม พน้ออกไปจากกิเลสทั้งหมด เกิดข้ึนมาจากเราเช่ือ
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เราพยายามประพฤติปฏิบติัธรรม เช่ือธรรมองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้เราจะกา้วเดินตามธรรมองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้พน้ออกไปจากกิเลสได ้ กพ็ยายามเพื่อประพฤติปฏิบติัขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีประพฤติปฏิบติัมา 

น้ีกเ็หมือนกนั ถา้หวัใจเราไม่มืดบอด เพราะมนัมืดบอดเท่านั้น มนัถึงไดก้า้วเดินลบูๆ 
คล าๆ ไป มนัมืดมนับอดไปภาษาของมนั แลว้มนัถึงไม่เคยเห็นหวัใจของตวั เราไม่เคยเห็นหวัใจ
ของตวันะ เห็นแต่อาการของใจ ไม่เคยเห็นใจ อาการของใจเจบ็ปวดแสบร้อนน้ีคืออาการของใจ 
อาการของท่ีเกิดข้ึน อาการท่ีวา่มนัเป็นอารมณ์แลว้ มนัเป็นความรู้สึกแลว้ เราถึงไม่เคยเห็นหวัใจ
เลย ท าความสงบเขา้มาต่างหาก ตอ้งท าความสงบเขา้มา ใจมนัสงบเขา้มา ปัญญาในขั้นของ
สมัมาสมาธิ  

ปัญญาในขั้นสมาธิเป็นปัญญาขั้นสมาธิ มนัเป็นประโยชน์ส่วนหน่ึง ปัญญาในการคน้ควา้
มนักเ็ป็นประโยชน์ส่วนหน่ึง น้ีปัญญามนัถึงตอ้งมีขั้นมีตอนกา้วเดินเขา้ไป จนกลายเป็นภาวนามย
ปัญญาเขา้ไป เราท าของเราข้ึนมา ผูใ้ดท าข้ึนมาอยา่งนั้น มนัถึงวา่เป็นปัจจตัตงั เป็นจากดวงใจดวง
นั้น ใจดวงนั้นเป็นปัจจตัตงั รู้ในใจดวงนั้น แลว้ใจดวงนั้นจะมีความสุขในใจดวงนั้น  

จากท่ีวา่เคยทุกขเ์คยยาก ใจน้ีเคยทุกขเ์คยยากนะ ไปตามกระแสของเขา กระแสโลก
หมุนเวียนไป กิเลสน้ีหมุนเวียนไป ดึงหวัใจดวงน้ีไป แลว้กติ็ดในหล่มลึกหมุนตายหมุนเกิดมา
ตลอดไม่มีตน้ไม่มีปลาย จนมาตกอยูต่รงน้ี แลว้เช่ือหลกัศาสนา ตกอยูต่รงน้ี มนัถึงเป็นอยา่งไรล่ะ 
มนัถึงเป็นความบุญกศุลของเราสิ บุญกศุลของเราพามาใหป้ระพฤติปฏิบติั พาเขา้มาหาสจัธรรม
ความจริง สจัธรรมความจริง ธรรมฝ่ายเหตุเป็นสจัจะความจริง  

แลว้ธรรมฝ่ายผลน่ะ ธรรมฝ่ายผลกเ็ราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาแลว้ไดผ้ลมาในหวัใจ ไดผ้ล
มาตามส่ิงท่ีมนัเป็นจริงตามนั้น ถา้มนัไม่ไดผ้ลข้ึนมา มนัเพราะตอ้งโทษกิเลสอยา่งเดียว ธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น้ีวางประทานไวแ้น่นอน เป็นส่ิงท่ีวา่ใครกา้วเดินตามธรรมนั้น 
ตอ้งประสบผลตามนั้น  
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มรรคผลมีจริง มรรคอริยสจัจงั มรรคอยูท่ี่การสร้างข้ึนมา ผลคือผลจากการวิปัสสนาข้ึนมา
จากใจดวงนั้น ใจดวงนั้นวิปัสสนา วิปัสสนาถกูตอ้ง วิปัสสนา ไฟ เราจะหาจุดของไฟ เราจะดบัไฟ 
ท่ีใดมืด ถา้เราเจอสวติซ์ เราเปิดจะสวา่งท่ีนัน่ หวัใจมืดบอด หวัใจไม่เคยเจอสวิตซ์ ไม่เคยจบัตวัใจ
ของตวัเองได ้มนัจะเปิดความสวา่งของใจมาจากไหน  

ถา้หวัใจมนัมืดบอด เราจบัใจของเราได ้ เราจบัใจของเราได ้ เรากก็า้วเดินตามนั้น ไปกด
สวิตซ์ท่ีไหน? กดสวิตซ์ท่ีกิเลสไง ถา้กดสวิตซ์สวา่งป๊ับ สวา่งข้ึนมาแลว้ความมืดจะอยูไ่ดอ้ยา่งไร 
ความมืดตอ้งหายไปเพราะในเม่ือความสวา่งเกิดข้ึน ถา้สวา่งเกิดข้ึนจากหวัใจดวงไหนมนักส็วา่ง
ข้ึนมา ถา้สวา่งข้ึนมามนักเ็ป็นปัจจตัตงัรู้จากใจดวงนั้น  

ใจดวงนั้นถึงแสดงธรรม พดูธรรมไดต้ามความเป็นจริง ธรรมท่ีวา่องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ประทานไวน้ั้น เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นผูท่ี้คน้ควา้ข้ึนมาได้
ก่อนแลว้วางไว ้ ผูท่ี้รู้ตามข้ึนมาเป็นพยานกนั เป็นพยานกนัเพราะรู้จริงตามจริงตามนั้น แลว้องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กป็ระทานธรรมไวใ้หผู้ก้า้วเดินตามไป แลว้ผูท่ี้ปฏิบติัจนหวัใจสวา่ง
นั้นท าไมจะไม่รู้วิธีการล่ะ  

มนักต็อ้งรู้วิธีการเหมือนกนั ตอ้งเป็นปัจจตัตงัรู้ในหวัใจของตวัเองก่อน ถา้ในหวัใจของ
ตวัเองสามารถท าความสวา่งเกิดข้ึนมาจากใจ นัน่น่ะ มนัถึงเป็นความสุขน้ีเป็นอนัแรกก่อน 
ความสุขน้ีเป็นผลของใจดวงนั้น  

เวลาทุกขแ์สนทุกขแ์สนยาก เรากทุ็กขแ์สนทุกขแ์สนยาก พยายามคน้ควา้ของเราข้ึนมา เรา
คน้ควา้ของเราเพราะเราเห็นวา่มนัทุกขม์นัยาก ส่ิงท่ีมนัทุกขม์นัยากเพราะใจมนัตอ้งหมุนเวียนไป 
มนัติดอยูใ่นหล่มลึก มนัหมุนไปตามประสากิเลสท่ีมนัผลกัไสไป กิเลสมนัพาไป กิเลสน้ีไม่เคย
ใหผ้ลเป็นคุณงามความดีกบัใจดวงไหน ไม่เคยใหผ้ลเป็นคุณงามความดีเลย  

ถา้เป็นกศุลนั้นเป็นธรรมต่างหาก กศุล อกุศลเกิดในหวัใจของเรา น่ีถา้กิเลสพาออกไปแลว้ 
กศุล บุญกศุลเป็นมรรค ส่ิงท่ีเป็นมรรคน้ีเป็นเหตุ ส่ิงท่ีเป็นเหตุมนัถึงจะเป็นผล เป็นคุณงามความดี 
แต่ถา้เป็นกิเลส เป็นอกศุล มนัจะใหผ้ลเป็นลบกบัใจดวงนั้น แลว้กส็ะสมลงท่ีใจ จนท าบ่อยๆ เขา้
จนเป็นจริตนิสยั  
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ถา้จริตนิสยัของคน เห็นไหม “ขอนิสยั” ขอนิสยัครูบาอาจารย ์อยูก่บัครูบาอาจารยผ์ูท่ี้หูตา
สวา่ง ท าการประพฤติปฏิบติัมนัจะเห็นคุณประโยชน์ของการเอาใจออกจากกิเลสใหไ้ด ้ ถา้เร่ือง
ของโลกเขามนัเป็นเร่ืองส่ิงอยูอ่าศยั ปัจจยัเคร่ืองอยูอ่าศยั เกิดเป็นมนุษยม์นัจะมีประโยชน์ต่อเม่ือ
เราเป็นมนุษยเ์ท่านั้น ถา้เราตายจากส่ิงนั้นไป เคร่ืองอยูอ่าศยัมนักต่็างไปต่างไป  

เคร่ืองอยูอ่าศยั เราสะสมแต่เคร่ืองอยูอ่าศยั เราสะสมแต่เคร่ืองอยูข่า้งนอก ถา้สะสมแต่
เคร่ืองอยูข่า้งนอก เราเอาแต่เร่ืองขา้งนอกเป็นของจริง เราเอาแต่ส่ิงท่ีวา่เป็นเคร่ืองอยูอ่าศยั แลว้
เร่ืองโลกๆ น้ีเป็นความจริง ถา้เราไปยดึนั้นเป็นความจริง การประพฤติปฏิบติัเราจะไม่กา้วเดิน 
เพราะวา่มนัเอาหวัใจของเราไปใชค้ร่ึงหน่ึงค่อนหน่ึงแลว้ออกไปกงัวลกบัเร่ืองงานนั้น  

เร่ืองงาน งานน้ีมนัตอ้งอะไรเป็นคนท าล่ะ จริงอยูร่่างกายเป็นคนท า แต่หวัใจตอ้งคิดถึงงาน
ใช่ไหม ตอ้งคิดถึงการประพฤติปฏิบติัใช่ไหม คิดถึงส่ิงท่ีวา่มนัจะไดส่ิ้งนั้นมาตามความพอใจของ
มนั ส่ิงท่ีเราอยากไดข้ึ้นมา เราตอ้งคิดข้ึนมาแลว้จินตนาการออกไป น่ีมนัดึงใจของเราไป ดึงใจ
ของเราไป แลว้ท าจนเป็นเคยชิน  

ถา้ท าเคยชินแลว้มนัจะติดขอ้งกบัส่ิงนั้น แลว้มนัจะเอาส่ิงนั้นเป็นเคร่ืองอยู ่ เป็นเคร่ืองอยู่
แลว้ติดอยูส่ิ่งนั้น มนัถึงไม่ยอ้นกลบัเขา้มา ถา้ยอ้นกลบัเขา้มา ถา้ครูบาอาจารยท่ี์มีธรรม ผูท่ี้หูตา
สวา่ง ส่ิงนั้นส่ิงท่ีวา่เป็นการเป็นงานนั้นมนักเ็ป็นการเป็นงาน เป็นแค่ขอ้วตัรปฏิบติั  

ขอ้วตัรน้ีเวลาท าข้ึนมามนัเป็นท่ีวา่คนวตัรไม่ร้าง คนมีเคร่ืองอยู ่ใชธ้รรมเป็นเคร่ืองอยู ่เป็น
ประโยชน์เท่านั้น ไม่มีความเกาะเก่ียวของมนั ถา้คนไม่มีเคร่ืองอยู ่ มนัไม่ใช่เคร่ืองอยู ่ มนัเป็นส่ิง
เน้ือเดียวกนั มนัเป็นการกงัวล มนัเป็นการท าดว้ยความพอใจ ดว้ยความยดึมัน่ถือมัน่ ความยดึมัน่
ถือมัน่ส่ิงนั้น เห็นวา่ส่ิงนั้นเป็นงาน ส่ิงนั้นเป็นประโยชน์ ส่ิงนั้นเป็นประโยชนม์นักท็  าเฉพาะส่ิง
เปลือกๆ มนัถึงไม่เห็นหวัใจ เพราะใจมนัส่งออกไปอยูก่บัส่ิงขา้งนอกทั้งหมด  

แต่ถา้มนัเร่ืองขอ้วตัรปฏิบติั ท างานเหมือนกนั ท างานแต่วา่เป็นวตัรปฏิบติั วตัรเป็นเคร่ือง
อยูอ่าศยั มนัท าถึงเวลาแลว้มนัปล่อยของมนัได ้ มนัท าถึงท่ีสุดของมนัแลว้มนัจบ มนัจบเป็นวตัร
ปฏิบติั เป็นคร้ังเป็นคราว เป็นคร้ังเป็นคราว หมดแลว้ท าใหม่ หมดแลว้ท าใหม่ มนัอาศยัวา่เป็นการ
ด ารงชีวิตไปเท่านั้น มนัไม่ไปเกาะเก่ียวยดึจนเป็นวา่เป็นส่ิงกงัวลออกใหห้วัใจดวงนั้น หวัใจดวง
นั้นมนักจ็ะมีโอกาสไดป้ระพฤติปฏิบติัใช่ไหม  
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หวัใจดวงนั้นมนัอาศยัส่ิงท่ีเป็นการเป็นงานน้ีคอยแตะๆ ไปเท่านั้น แตะๆ ไปวา่ส่ิงนั้นให้
ใจแสดงตวั ใจในเร่ืองค่าของน ้าใจ ท าเพื่อเห็นค่าของน ้าใจวา่ใจดวงน้ีมีความประพฤติปฏิบติั ใจ
ดวงน้ีมีคุณค่า ค่าของใจแสดงออกค่าของใจ แต่ไม่ใช่ปุถุชนท่ีเราไม่รู้เหนือรู้ใต ้ มนัไม่ใช่แสดงค่า
น ้าใจ มนัแสดงความผลงาน  

ผลงานของเราตอ้งเป็นผลงานของเรา ผลงานของเราจะเป็นคุณงามประโยชน์ เป็นคุณงาม
ความดีของเรา มนัไปยดึตรงน้ีเป็นคุณงามความดี มนัไม่แสดงค่าน ้าใจ ถา้แสดงค่าน ้าใจน้ีมนัไม่ยดึ
เป็นผลงาน ค่าน ้าใจแสดงออกแลว้น่ีหวัใจประเสริฐ หวัใจประเสริฐมนักจ็ะมีค่าน ้าใจ ใจมีอ  านาจ
มากกวา่ ใจมีคุณค่ามากกวา่งานนั้น ใจมีคุณค่ากวา่ทุกๆ อยา่ง  

แต่วา่ใจมีคุณค่าทุกๆ อยา่งโดยท่ีวา่เอากิเลสมาพดูนะ มนักจ็ะไม่แสดงอะไรเลย อา้งแต่
เร่ืองของใจ เร่ืองของใจ เร่ืองของใจ ใจถึงท่ีสุดแลว้ใจกเ็ป็นประโยชน์กบัใจดวงนั้นแลว้ ๑ ใจยงั
อาศยัวตัรปฏิบติัน้ีเป็นเคร่ืองด าเนิน องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ถึงวางธรรมไวไ้ง  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ข้ึนมาแลว้ไม่มีกิเลสในหวัใจ สอนสาวก เอาศาสนา
วางในโลกน้ีอีก ๔๕ ปี สอนสตัวโ์ลกมาวางศาสนาไวจ้นมัน่คงแลว้ปรินิพพานไป น่ีค่าน ้าใจ
มหาศาล เมตตาสตัวโ์ลก พยายามใหส้ตัวโ์ลกอีก ๕,๐๐๐ ปีไดมี้เคร่ืองมีกญุแจไขใหถึ้งกิเลส ไข
เอาหวัใจน้ีออกไปจากกิเลสได ้ เห็นไหม ยกใจน้ีออกจากหล่ม ออกจากหล่มของใจ พน้ออกจาก
หล่มของใจออกไป น่ีค่าน ้าใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้  

ใจท่ีเป็นธรรม ใจท่ีสวา่งไสว มนัจะมีคุณค่าของใจ มนัจะมีความสุขของใจดวงนั้น แลว้มนั
ยงัใหผ้ลประโยชน์กบัใจทุกๆ ดวงท่ีเช่ือในธรรม ท่ีปรารถนาธรรม ท่ีตอ้งการทางออก ถา้คนมืด
บอดไม่ปรารถนาธรรม เขาจะไม่สนใจเร่ืองน้ี แลว้จะมองส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มาก ส่ิงท่ีวา่มรรค
อริยสจัจงัน้ีเป็นเร่ืองของนามธรรม  

ถา้หวัใจมีมรรคในหวัใจน้ี สร้างมรรคข้ึนมา ไม่มีใครเห็นวา่ใจดวงไหนมีมรรคหรือไม่มี
มรรค แต่ใจดวงท่ีสร้างมรรคข้ึนมาจะเห็นคุณค่าของใจดวงนั้นเอง น่ีถา้เห็นคุณค่าของใจดวงนั้น 
ใจดวงนั้นกส็ร้างมรรคข้ึนมา แลว้มรรคนั้นจะไปไหน มรรคสามคัคี มรรคกต็อ้งช าระกิเลส มรรค
ช าระกิเลส กิเลสอยูท่ี่ไหน? อยูท่ี่ใจ ออกไปจากใจดวงนั้น  
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ส่ิงท่ีเขาสร้างข้ึนมา เขาเห็นของเขา แลว้เขาท าลายของเขาออกไปจากใจของเขาได ้เขากจ็ะ
ช าระกิเลสของเขาไปได ้แต่ไม่มีใครเห็นวา่เขาช าระกิเลสออกไปได ้เวน้ไวแ้ต่ในเม่ือเขาแสดงออก
จากค่าน ้าใจ ถา้เขาแสดงออกดว้ยค่าน ้าใจ เขาบอกวา่มรรคเขารวมอยา่งนั้น เขาช าระกิเลสของเขา
ออกไปดว้ยวิธีการแยกแยะระหวา่งขนัธ์กบัจิตท่ีแยกออกไปเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป น่ีมนับอกได ้ 

ท าไมผูท่ี้ผา่นไปแลว้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท าไมจะไม่รู้ องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เป็นผูพ้ยากรณ์ทั้งหมดใช่ไหม วา่สาวกองคไ์หนส าเร็จหรือไม่ส าเร็จจริง ส าเร็จ
จริงกมี็ ไม่ส าเร็จจริงท่ีวา่ส าเร็จ พระพทุธเจา้กส็อนใหม่ สอนใหม่  

ความหลงของใจมนัมีเป็นไปไดทุ้กขั้นตอน ตั้งแต่ท าเร่ิมตน้ ตั้งแต่เร่ิมตน้กา้วเดินไป มนัก็
มีความหลงไป ความผดิพลาดออกไป ข้ึนกา้วเดินไปเป็นชั้นเป็นตอน มนักมี็ความผดิพลาด
ออกไป เพราะกิเลสมนัต่อตา้น มนัขดัขวางทุกกิริยาของการประพฤติปฏิบติัไปตลอด ในเม่ือมนั
ขดัขวาง มนักต็อ้งท าใหเ้ราหลงทางสิ ตอ้งบิดเบ่ียงใหเ้ราออกไปจากนอกลู่นอกทาง ไม่ใหเ้ขา้ไป
ถึงจุดกลางหวัใจ มนัถึงไม่เห็นใจติดหล่ม  

ผูท่ี้เห็นใจติดหล่มหมายถึงการเดินเขา้มาถกูช่องทาง ถกูทางตามธรรม ผูใ้ดปฏิบติัธรรม
สมควรแก่ธรรม ไม่เคยดน้เดา ไม่เคยใหถึ้งก่อนถึงหลงั ไม่เคยไปห่วงอดีตอนาคต ไม่ห่วงวา่เราจะ
ปฏิบติัแลว้ไม่ถึงธรรม  

ถา้เราคิดแต่เราอยากปฏิบติั ห่วงอดีต ห่วงอนาคต อยากใหม้นัเป็นไปตามนั้น น่ีตณัหาซอ้น
ตณัหา เราประพฤติปฏิบติัไปโดยธรรมชาติของเรา มีก าลงัเท่าโถมลงไป เพราะก าลงัของใจหมด
ไปแลว้มนัข้ึนมาใหม่ได ้ มนัสร้างสมใหม่ตลอด พลงังานของใจมีตลอด ไม่ใช่วา่ทุ่มไปหมดแลว้
มนัจะหมดเน้ือหมดตวั ไม่ใช่  

ถา้อยา่งสมบติัพสัถานทุ่มไปหมดเน้ือหมดตวั มนัผดิพลาดมนัสามารถหมดได ้ แต่หวัใจ
ทุ่มไป มนักผ็ดิพลาดเด๋ียวมนักส็ร้างข้ึนมาใหม่ เร่ืองผดิพลาดนั้นเป็นการใหใ้จน้ีกา้วเดินมาถกูทาง
ดว้ย ถา้มนัไม่ผดิพลาดเลย มนัจะเอาอะไรมาความถกูตอ้งของใจดวงนั้น ใจดวงนั้นตอ้งมีความ
ผดิพลาด ผดิพลาดแน่นอน มนัเป็นเร่ืองท่ีลุ่มลึกมาก  
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ในศาสนาน้ีเป็นเร่ืองท่ีลุ่มลึก ท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้ไม่อยากจะสอน
เลยล่ะ ทั้งๆ ท่ีวา่ปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ฟังสิ มนัจะลึกขนาดไหน แลว้มนั
กวา้งขวางจนไม่มีขอบเขต ถึงไดบ้ญัญติัมาใหเ้ราส่ือกนันะ บญัญติัมาทบัสมมุติไว ้ สมมุติน้ีมนั
กวา้งขวางมากเกินไป บญัญติัมาเป็นขนัธ์ เป็นธาตุ เป็นหวัใจ เป็นหวัใจท่ีวา่เป็นตวัรู้ เป็นหวัใจ 
เป็นธาตุ ๖ เขา้มา ธาตุกบัขนัธ์ แลว้กพ็ยายามพลิกเขา้ไปจนถึงธาตุรู้ ธาตุในธาตุ ๖ นั้น มนัมีธาตุ
รู้อยูด่ว้ย ท าลายธาตุรู้ข้ึนไป ธาตุรู้คือจบ  

น่ีหวัใจดวงนั้นจบ หวัใจดวงนั้นเขา้ถึงธรรม เป็นสจัจะความจริง หวัใจท่ีอยูใ่นกลางหวัใจ
ของเรา ความรู้สึกอนัน้ี ความรู้สึกอยูท่ี่ท่ามกลางหวัใจของเรา สามารถเป็นภาชนะท่ีใส่ธรรมได ้
ในหวัใจของเราท่ีทุกข์ๆ  ร้อนๆ อยู ่หวัใจเรามีความทุกขค์วามเร่าร้อนในหวัใจ มนัมีความทุกข ์เรา
ถึงพยายาม แลว้เรากรั็บรู้แต่ความทุกขอ์นัน้ีไป แต่เราไม่เคยรับรู้ความสุขตามความเป็นจริง ถา้เรา
รับรู้ความสุขตามความเป็นจริง เราจะเห็นคุณค่าของใจ  

ใจถึงเกิดมาดว้ยอ านาจของกรรม อ  านาจของกรรมท าใหห้วัใจน้ีเป็นทุกข ์ ๑ แต่เพราะ
อ านาจของกรรม กรรมท่ีท าใหห้วัใจน้ีเป็นทุกขแ์ลว้รุ่มร้อนน่ีแหละ แต่ในหวัใจนั้นเป็นภาชนะท่ี
ใส่ธรรม ถา้ภาชนะท่ีใส่ธรรม เพยีงแต่เราพยายามคน้ควา้ พยายามท าลาย พยายามขดุคุย้ พยายาม
ถากถางใหกิ้เลสออกไปจากใจเท่านั้น  

เพราะใจมนัแสดงตวัเป็นมนุษย ์ มนุษยส์มบติัมีร่างกายกบัหวัใจ มนุษยส์มบติั หวัใจท่ีเป็น
มนุษยส์มบติัน้ี มนุษยน้ี์มีปัญญา มนุษยน้ี์สามารถเป็นสตัวป์ระเสริฐ มนุษยน้ี์ใชปั้ญญาใคร่ครวญ 
มนุษยน้ี์ท าลายกนัดว้ยความคิดต่างๆ แต่มนุษยน้ี์ไม่ใชค้วามคิดน้ี ไม่ใชปั้ญญาน้ีท าลายกิเลสของ
ตวัเองเลย ถา้มนุษยน้ี์ท าลายความคิดของตวัเอง ท าลายกิเลสของตวัเอง ผูน้ั้นประเสริฐ ผูท่ี้จะเอา
ตนของตนไวใ้นอ านาจของตน ประเสริฐ ผูท่ี้เอาชนะตน ประเสริฐ  

ผูท่ี้ชนะคนอ่ืน ชนะทัว่ๆ ไป นัน่น่ะ มนัท าไปตามกิเลสไง กิเลสตอ้งการมีอ  านาจ กิเลส
ตอ้งอยากใหญ่ กิเลสตอ้งการอยูบ่นหวัของคน กิเลสมนัถึงหลอกใหห้วัใจของมนุษยเ์ร่าๆ ร้อนๆ 
ไป มนัถึงพาเกิดพาตาย แลว้กไ็ม่เคยเห็นหวัใจติดหล่มดว้ย เพราะมนัไม่เห็นหล่ม เห็นแต่อารมณ์
เป็นขนัธ์ออกไปตลอด มนัเป็นอยา่งนั้นไปตลอดในวฏัวนท่ีมนัวนเวียนไปในวฏัฏะนั้น  
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ใจดวงน้ีมีหูมีตา ใจดวงน้ีมีตาแลว้เช่ือธรรม ถา้ใจดวงน้ีมีตาแลว้เช่ือธรรม ถึงไดห้นักลบัมา
เป็นประโยชน์กบัใจดวงนั้นไง การเกิดมาในชาติปัจจุบนัน้ี เป็นมนุษยน้ี์มนัถึงไม่เสียชาติเกิด ถา้
เราเกิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้เราประพฤติปฏิบติัเหมือนกนั เรานบัถือศาสนาพทุธ เราพยายามประพฤติ
ปฏิบติัอยู ่ปฏิบติัธรรมไม่สมควรแก่ธรรม ปฏิบติัธรรมไม่เขา้ถึงหวัใจ ไม่เขา้ถึงหลกัของธรรม มนั
ประพฤติปฏิบติัไปมนักไ็ดเ้ท่านั้น มนักย็งัเวียนอยูใ่นหล่มนั้นออกไปถา้เราประพฤติปฏิบติัไม่ถึง
ธรรม  

ถา้เราประพฤติปฏิบติัถึงธรรม ถึงธรรม รู้ธรรม รู้แจง้ธรรมในหวัใจ ธรรมกบัใจน้ีเป็นเน้ือ
เดียวกนั น่ีภาชนะหวัใจนั้นเป็นธรรมทั้งแท่ง เอโก ธมัโม เอกท่ีหน่ึง โลกน้ีเป็นของคู่ มืดคู่กบั
สวา่ง โลกน้ีเป็นทุกขค์ู่กบัสุข ทุกอยา่งเป็นของคู่ระหวา่งคู่ของเขา  

แต่ เอโก ธมัโม เห็นไหม ท าพรหมจรรยน้ี์ประเสริฐสุด พรหมจรรยท่ี์ประพฤติถึง
พรหมจรรย ์ พรหมจรรยน้ี์ประพฤติเพื่ออะไร? เพื่อตวัเอง ไม่ใช่เพื่อจะแกล้ทัธิต่างๆ แกค้วามเห็น
ของคน แกค้วามเห็นของใคร จะช่วยเหลือคน อนันั้นมนัถึงวา่ใหถึ้งพรหมจรรยก่์อน  

ถา้ใจถึงพรหมจรรยแ์ลว้มนัถึงมีอ  านาจ มนัถึงมีวตัถุดิบ มนัถึงมีความสามารถท่ีจะไป
เก้ือหนุนเขาได ้ถา้เราไม่มีเคร่ืองมือ เราไม่มีความรู้ ในหวัใจนั้นไม่ถึงพรหมจรรย ์มนักต็กหล่ม ใจ
หน่ึงนั้นมนัอยูใ่นหล่มแลว้จะดึงใจอีกหลายๆ ดวงใจตกเขา้ไปในหล่มนั้นอีกหรือ หล่มของแต่ละ
บุคคล หล่มของแต่ละหวัใจมนัหมุนไปในวฏัฏะอยูแ่ลว้โดยธรรมชาติ มนักพ็ากนัตกหล่มไป  

แต่ถา้ไปถึงพรหมจรรยใ์นหวัใจนั้น...(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


