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ส่ิงท่ีวิเศษท่ีสุดคือหาตวัตนใหเ้จอ สมณะ ความสงบของใจ สมณธรรม ความสงบของใจ 
แลว้ใจมีธรรมดว้ย ความสงบของใจสงบเฉยๆ ส่ิงท่ีวิเศษท่ีสุดของมนุษย ์องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้เป็นสมณะองคแ์รกแลว้มีธรรมในหวัใจนะ มีธรรมใจหวัใจ มีความสุขมาก มีความสุขมาก
เพราะวา่ไม่ตอ้งวนเวยีนวนตายวนเกิดแลว้หน่ึง ความสุขในผลของธรรมท่ีในหวัใจขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้หน่ึง 

ธรรมในองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ธรรมในหวัใจนั้น สมณธรรม ธรรมในหวัใจ
นั้นประเสริฐท่ีสุด แลว้มีความสุขท่ีสุด มีความสุขแลว้ไม่เป็นกงัวลไง พวกเราน่ีมนัไม่มีธรรมใน
หวัใจ เป็นสมณะเหมือนกนั เป็นสมณะผูบ้วช ผูบ้วชมาเป็นสมณะท่ีวา่เป็นสมณะแต่สมมุติไง แต่
หวัใจไม่มีธรรมในหวัใจ มนัถึงวา่วิตกกงัวล แค่วิตกกงัวลกเ็ป็นความทุกข ์ เห็นไหม ความลงัเล
สงสยัของใจกเ็ป็นทุกข ์แลว้ความทุกขซ่ึ์งๆ หนา้ท่ีเป็นทุกขใ์นธาตุในขนัธ์น้ีกเ็ป็นความทุกข ์ความ
ทุกขใ์นธาตุในขนัธ์ การท ามาหากินน้ีเร่ืองธาตุเร่ืองขนัธ์น่ีเป็นธรรมทายาท เป็นธรรมเสมอภาคกนั 

คนเกิดมาเป็นมนุษยมี์ปากมีทอ้งตอ้งท ามาหากิน ตอ้งหาเล้ียงหาชีวิต เหมือนกนัธรรมชาติ 
อนัน้ีกเ็ป็นทุกขอ์นัหน่ึง แลว้ความเผาลนของใจท่ีใจไปกวา้นเอาความทุกขม์าเผาลนใจ อนันั้นเป็น
ความทุกขย์ิง่มหาศาลเลย ไปกวา้นเอาความทุกขม์าเผาลนใจโดยท่ีวา่ไม่ใช่เป็นธรรมชาติ เป็นส่ิง
ท่ีวา่ตอ้งแสวงหา แต่กิเลสมนักพ็ามาเผาใจ น่ีเป็นสมณะโดยท่ีมีกิเลสอยูใ่นหวัใจมนัถึงเป็นทุกข์
อยา่งนั้น เป็นสมณธรรม เป็นสมณธรรมแบบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ไม่มีความทุกขใ์น
หวัใจ ความลงัเลสงสยัต่างๆ ในเร่ืองนั้นไม่มี แลว้ความจะกวา้นส่ิงใดๆ มาเป็นความเร่าร้อนของ
ใจ ไม่มี ไม่มีเพราะอะไร เพราะเป็นผูรู้้เท่ารู้ทนัทั้งหมดไง 
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ใจน้ีสงบ สงบแลว้มีธรรมในหวัใจ ถา้มีความสงบในใจแต่ไม่มีธรรมในหวัใจ มนัใชค้วาม
สงบนั้นไม่เป็นไง ส่ิงท่ีความสงบนั้นใชไ้ม่เป็น ความสงบนั้นมนักต็อ้งเส่ือมสภาพไปโดยธรรมดา 
แต่มีความสงบ สมณธรรมนะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม แลว้มีความสุข สุข
แลว้ไปเผยแผธ่รรม เผยแผธ่รรมกบัชฎิล ๓ พี่นอ้ง เวลาทรมานชฎิล ๓ พี่นอ้ง ชฎิลเขาถือไฟ เขา
เป็นสมณะเหมือนกนั แลว้เขาบูชาไฟ เขามีกสิณ เขามีฤทธ์ิ เขาท าฤทธ์ิเดชขนาดไหน องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท าไดดี้กวา่นั้น สยบฤทธ์ิเดชเขาไดท้ั้งหมดเลย 

“สมณะองคน้ี์เก่ง” ชฎิลบอกองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ “สมณะองคน้ี์เก่ง แต่ไม่ใช่
พระอรหนัตเ์หมือนเรา” จะท าขนาดไหน แสดงฤทธ์ิแสดงเดช องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
แกไ้ดห้มด “สมณะองคน้ี์เก่ง แต่ไม่ใช่เป็นพระอรหนัตเ์หมือนเรา” จนองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้สลดใจนะ บอกวา่ “อยา่โกหกตวัเองเลย” 

เห็นไหม มีความสงบ คือวา่ท าสมาบติัของตวัเองได ้ มีฤทธ์ิมีเดชได ้ มนัตอ้งมีความสงบ
ของตวัเอง มนัมีความสงบในใจ น่ีสมณะความสงบของใจ แต่มนัไม่มีธรรมในหวัใจ ส่ิงท่ีไม่มี
ธรรมในหวัใจ กลวัคนอ่ืนเขาจะมีคุณงามความดีดีกวา่ กลวัคนอ่ืนเขาจะเกินหนา้เกินตาตวัเอง เห็น
ไหม “สมณะองคน้ี์เก่งเหลือเกิน แต่ไม่ใช่เป็นพระอรหนัตเ์หมือนเรา” น่ีกิเลสมนัยงัเส้ียมมนัยงั
สอนไปอยา่งนั้น เป็นอยา่งนั้นไปหมด องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้รู้เท่ารู้ทนันะ แต่เพื่อจะ
ตอ้งการเผยแผธ่รรมไง เพื่อจะตดัใหกิ้เลสในหวัใจดวงน้ีออกไปใหไ้ด ้

ถา้เอาชฎิล ๓ พี่นอ้งได ้ไดห้มด แลว้กไ็ดจ้ริงๆ ท าจนได ้๓ พี่นอ้งมาเป็นสาวกทั้งหมดเลย 
แลว้แสดงอาทิตตปริยายสูตร โทสคัคินา โมหคัคินา ทุกอยา่งเป็นไฟหมด ราคะ โทสะ โมหะเป็น
ไฟ ไฟความรุ่มร้อนในหวัใจ ถา้ความรุ่มร้อนในใจยงัไม่ไดเ้อาออกจากหวัใจ ในหวัใจนั้นมีความ
รุ่มร้อนอยา่งนั้น มนัสงบขนาดไหนมนัละเอียดอ่อนจนเราไม่เห็นไง เวลาความรุ่มร้อนของใจน่ีเรา
เอาอะไรเป็นความรุ่มร้อนของใจ เราเห็นวา่มนัเป็นความรุ่มร้อนของใจเรากพ็ยายามจะปัดออกไป  

แต่ถา้เป็นความละเอียดอ่อน ความละเอียดอ่อนหมายถึงวา่มนัซุกอยูใ่นหวัใจ มนัมองไม่
เห็นส่ิงนั้น ความสงบของใจมีอยู ่ใจน้ีสงบเป็นสมณะ พอพึ่งตวัเองไดอ้ยู ่แลว้ส่ิงนั้นมนักสุ็มอยูใ่น
หวัใจ มนัมองไม่เห็นไง ส่ิงท่ีมองไม่เห็น เราถึงวา่เราเกิดมามีวาสนา เพราะมีวาสนา เพราะมีธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ศาสนธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แสวงหาอยู ่ ๖ ปี ช าระกิเลสไดจ้ริง อคัรสาวกต่างๆ เป็น
พยานต่อกนัไดจ้ริง แลว้รู้เห็นส่ิงต่างๆ ความรู้เห็นส่ิงต่างๆ นั้นรู้ไปหมด แต่ไม่เอามาสอนไง 
เพราะเอามาสอนแลว้มนัไม่เป็นประโยชน ์ มนัไม่เป็นประโยชน์กบัในการประพฤติปฏิบติั แค่เรา
ท าความสงบของใจอยา่งน้ี เราท าอยูอ่ยา่งน้ีมนัยงัแสนยากอยูเ่ลย เราท าใจของเราใหส้งบ มนักย็งั
แสนยากอยูแ่ลว้ แลว้ยงัอยากรู้อยากเห็น อยากรู้อยากเห็นตามกิเลสท่ีมนัอยากรู้อยากเห็นไปขา้ง
นอก มนัจะเป็นประโยชน์อะไร 

ส่ิงใดท่ีไม่เป็นประโยชน์องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่สอน ส่ิงท่ีสอนน้ีสอนเฉพาะ
เร่ืองการช าระกิเลสไง เร่ืองท าความสงบของใจแลว้ช าระกิเลสได ้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้รู้มากขนาดนั้น แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วางไว ้เราแค่ชุบมือเปิบนะ เราพยายามตกั
ตวงเอาธรรมมาใส่หวัใจของเรา เราแค่เอาธรรมมาใส่หวัใจของเรา แต่หวัใจเรามนัยอมรับไหม? 
หวัใจเรามนัไม่ยอมรับไง 

เราอุตส่าห์ประพฤติปฏิบติัจนมีความแน่วแน่ในหวัใจนั้น ออกประพฤติปฏิบติัออกบวช
เป็นสมณะ สมมุติเป็นสมณะ ไดห่้มผา้กาสาวพสัตร์ ผา้กาสาวพสัตร์น้ีเป็นธงชยัของพระอรหนัต ์
แลว้เวลาเราห่มผา้กาสาวพสัตร์แลว้ในหวัใจเราเป็นอยา่งไรล่ะ น่ีมนัเป็นส่ือเป็นความบอกในใจ 
ใจตวัเองบอกใจตวัเองได ้ ห่มผา้กาสาวพสัตร์แลว้มนัมีความสุขในใจไหม ความสุขในใจเป็น
อยา่งไร เราจะควรศึกษาเล่าเรียนส่ิงใดจะเป็นประโยชน์กบัเรา เราจะควรขวนขวายส่ิงใดจะเป็น
ประโยชน์กบัเรา เราตอ้งขวนขวายส่ิงนั้น 

ไม่ใช่วา่วนัหน่ึงวนัคืนล่วงไปๆ ส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีเป็นความทุกขโ์ดยวฏัฏะอยูแ่ลว้ วนัคืน
ล่วงไปๆ เราเกิดมาน่ีเกิดมาเป็นมนุษยน่ี์ วนัคืนวนัเวลามนักินชีวิตเราไปตลอดเวลา มนักินชีวิต
ของเราไปนะ เรากไ็ม่รู้เร่ืองชีวิตน้ีมนัผา่นไป เรากร็อวนัประกนัพรุ่ง มนัผดัไง เม่ือนั้นจะดี เม่ือนั้น
จะดี น่ีกเ็หมือนกนั เม่ือนั้นจะส้ินสุดในความทุกขน์ั้น หรือวา่ห่มผา้กาสาวพสัตร์ข้ึนมาแลว้เพื่อมา
ศึกษา เพื่อเป็นบุญกศุล 

บุญกศุลในหวัใจ บุญกศุลมนัเป็นบุญกศุลตั้งแต่เราเร่ิมสละสิทธิเสรีภาพ สิทธิในทางโลก
ทั้งหมดเพื่อมาเป็นผูมี้ความสงบของใจ ประกาศตนวา่เป็นพระ เป็นพระเป็นผูท่ี้หาความสงบ ถา้
พระเป็นผูท่ี้มีความสงบในหวัใจ พระนั้นตอ้งมีความสุขในใจพอสมควร ถา้พระไม่มีความสงบ
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ของใจ เห็นไหม สงบของใจ หาความสงบของใจเป็นสมณะของใจ ใจมีท่ีพึ่งไม่ไดแ้ลว้มนัจะเอา
อะไรมาเป็นความสงบของใจ 

พระน้ีเป็นนกัรบ พระน้ีเป็นผูท่ี้ทรงไวซ่ึ้งศาสนา ถา้พระทรงความสงบได ้จะมีความอบอุ่น
ของใจ ถา้พระทรงความสงบของใจไม่ได ้ใจน้ีมนักมี็แต่ความเร่าร้อน แลว้ความสงบของใจมาจาก
ไหน ความเป็นหน้ี ความเกิดมาเป็นหน้ี องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูมี้ศาสนะความสงบ
ของใจ แลว้ยงัมีธรรมในหวัใจ เพราะไดช้ าระหน้ีหมด ตวัเลขในบญัชีเป็นศนูย ์ เป็นศนูยน์ะ ทั้งจะ
แง่บุญกศุลหรือแง่อกศุล เป็นศนูย ์หมดส้ินความสงสยั ตวัเลขไม่มีในบญัชี ความเป็นหน้ีเป็นศนูย ์
บุญกศุลท่ีจะไขวค่วา้อีกกเ็ป็นศนูย ์

ศนูยน้ี์มนัศนูยจ์ากโลก ศนูยจ์ากความวา่งเปล่า แต่มนัมีคุณค่ากบัหวัใจดวงนั้นมากเลย แต่
ของเราน่ีมนัมีบุญกศุล บวก ในตวัสีน ้าเงินในแง่ของบวก ความด ารงชีวิตของเราถึงมีความสุข มี
ความพอใจพอสมควร แลว้มนัเพลิดเพลินมนัหลงใหลไดป้ล้ืมกบัส่ิงท่ีมนัเป็นบวกไง 

แต่เวลามนัเป็นลบ เกิดในวฏัวน เกิดในท่ีสูงๆ ต ่าๆ การเกิดในสถานะในภพในชาตินั้น ถา้
ไปสู่ในสถานะท่ีต ่าตอ้ยมนัจะมีความทุกขใ์นหวัใจ เกิดในท่ีทุกข์ๆ  ยากๆ มนัยิง่มีความทุกขใ์น
หวัใจ นั้นเกิดในสถานะของภพชาติ แลว้การเกิดในอารมณ์ในชีวิตเรา ลุ่มๆ ดอนๆ สูงๆ ต ่าๆ ใน
ชีวิตเราน่ี เกิดในปัจจุบนัธรรม เกิดในหวัใจ หวัใจมนัเกิดเสวยอารมณ์อยูต่ลอดเวลาน่ี  

ถา้มนัมีความสุข มีบุญกศุลมนักเ็สวยมีความคิดอ่ิมอกอ่ิมใจ ความอ่ิมอกอ่ิมใจของใจ ใจ
มนักท็รงตวัอยูไ่ด ้ น่ีบุญกศุล บุญกศุลความคิดใหเ้ราเน่ินชา้ เรากเ็กาะเก่ียวไปกบัมนั แลว้กใ็ชม้นั
ไปวนัหน่ึงๆ จนไม่รู้วนัคืนเดือนปีนะ มนัใช ้มนัเพลินไปไง น่ีถา้ความเพลิน ถา้ความทุกขล่์ะ เวลา
มนัคิดถึงความทุกขย์าก มนัเผาลนหวัใจไง มนัเผาลนหวัใจนะ มนัใหแ้ต่ความเร่าร้อนของใจ  

น่ีมนัดูอะไรไม่ไดเ้ลย เพราะวา่ในตวัเลขในบญัชีมนัเกาะเก่ียวไปหมด 

อายตนะ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจน่ีมนัเป็นท่ีเกาะเก่ียว มนัเป็นสรรพส่ิง มนัเกาะเก่ียวไปหมด 
เพราะมนัไม่สามารถทรงตวัมนัเองของมนัได ้ มนัถึงควา้เอาความทุกขม์าใส่ใจไง ควา้เอาความ
ทุกขม์าใส่ใจนะ เป็นคุณประโยชนม์นักท็  าใหเ้ราเพลิดเพลินไปกบัส่ิงนั้น แลว้พอส่ิงนั้นหมดไป 
สรรพส่ิงเกิดข้ึนมาน้ีลว้นเป็นอนิจจงั ส่ิงท่ีเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นตอ้งเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้น
เป็นอนตัตา 
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มนัเวียนไปโดยธรรมชาติของมนั มนัเป็นอนิจจงัโดยธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ เกิดเป็นบุญ
กศุล เกิดเป็นความคิดดีมนักอ็ยูช่ ัว่คราว อยูช่ ัว่คราวนะ ถึงมนัไม่พลดัพรากจากเรา เรากต็อ้งพลดั
พรากจากเขา ในอารมณ์น้ีกเ็หมือนกนั ในภพชาติกเ็หมือนกนั มนัตอ้งเป็นสถานะน้ีอยา่งแน่นอน 
แลว้เรา เห็นไหม มนัเป็นอนิจจงัแลว้มนักต็อ้งเป็นทุกข ์ เพราะถา้เป็นประโยชน์กบัเรา เราอยากจะ
ดึงไวก้บัเราใหม้นัคงท่ีอยูก่บัเรา แลว้มนัเป็นอยูก่บัเราเป็นไปไม่ได ้ เพราะมนัเป็นอนิจจงัส่ิงท่ีเป็น
อนิจจงัพอมนัแปรสภาพมนักเ็ป็นทุกข ์ส่ิงใดเป็นทุกข ์เป็นอนตัตา มนัแปรสภาพไปอยา่งนั้น น่ีคือ
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ โดยสจัจะความจริง ถา้เราเห็นตามความเป็นจริงอยา่ง
น้ี เราจะเห็นโทษของมนัทั้งหมดเลย 

แต่น้ีเราไม่เห็นเป็นความเป็นจริง เราต่างหากเป็นข้ีขา้ของกิเลสหมุนไปตามสจัจะอนัน้ีไง 
เห็นไหม เราเห็น เรากล่าวถึงธรรม ธรรมวา่ “ผูใ้ดเห็นธรรมตามความเป็นจริง ธรรมตามเป็นจริง 
ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม แลว้เห็นธรรมตามความเป็นจริง” อนัน้ีเราอยูใ่ตอ้  านาจของกิเลส 
แต่กิเลสน้ีปกครองธรรมอีกทีหน่ึง แลว้ธรรมท่ีวา่เป็นส่วนท่ีจะเป็นประโยชน์กบัเรามนัถึงไม่เป็น
ประโยชน์กบัเราไง เพราะกิเลสมนัพาใชใ้จของเรา ใจของเราไม่เป็นธรรม เป็นสมณะเฉยๆ เป็น
สมณะโดยสมมุติทั้งหมด ถา้เป็นสมณะ เป็นความสงบของใจนั้นถึงเป็นสมณะแท ้ ถา้สมณะแท ้
การแกกิ้เลสในหวัใจนั้นยิง่ส าคญัเขา้ไปใหญ่ 

การแกกิ้เลสมนัมีทางน้ีทางเดียว ทางท่ีเราจะพน้จากทุกขน้ี์ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตอ้งสร้างสมบารมีมา ๔ อสงไขย แสนมหากปั 
ความทุกขก์ารเวียนตายเวียนเกิด เวียนตายเวียนเกิดเพื่อแสวงหาสจัธรรมอนัน้ีไง แสวงหาธรรมอนั
น้ีเพื่อใหใ้จน้ีหลุดพน้ออกไปไง ถา้ไม่มีธรรมอยา่งน้ี ไม่มีธรรมมรรคอริยสจัจงั ไม่มีทางอนัเอกอนั
น้ี ใจจะออกจากกิเลสไม่ไดเ้ลย 

ถา้ออกจากกิเลสไม่ไดเ้ลย มนักเ็วียนตายเวียนเกิด เราสร้างสมไป บุญกศุลหมุนไป หมุน
ไปกบับุญกศุลนั้นเหรอ เราท าบุญกศุล ตอนน้ีเป็นบุญ เป็นบุญเพราะวา่จิตใจมนัยงัร่มเยน็เป็นสุข 
มนัถึงยงัเป็นบุญ ถา้เป็นบุญแลว้เราจะเพลินอยูก่บับุญอนัน้ีไดอ้ยา่งไร ถา้เพลินอยูก่บับุญอนัน้ี บุญ
อนัน้ีมนัหมดสภาวะไป หมดสภาพไป น่ีมนัเป็นอนิจจงั ส่ิงท่ีเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นตอ้งเป็นทุกข ์ ส่ิง
ใดเป็นทุกขส่ิ์งนั้นเป็นอนตัตา แลว้มนักเ็วียนไปอยูอ่ยา่งน้ีในหวัใจของเรา แลว้หวัใจเราเอาอะไร
เป็นเคร่ืองค ้าประกนักบัวา่เราจะพน้จากทุกขไ์ดล่้ะ 
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ถา้เราจะพน้จากทุกขไ์ด ้ เพราะเราเกิดมาพบพระพทุธศาสนาแลว้ พบธรรมะอนัเอกแลว้ 
เราตอ้งขวนขวายสิ ความมุมานะของเรา เวลาประพฤติปฏิบติัธรรมตอ้งมีความจริงจงั ตอ้งมีความ
จริงใจ ดูใจอยูต่ลอดเวลา ใจของเราน่ีสงัเกตมนัตลอดเวลา เพราะใจน้ีเป็นใหญ่ ใจน้ีเป็นประธาน 
สรรพส่ิงน้ีเกิดจากใจ มนัคิดมนักคิ็ดออกไปจากใจ ใจน้ีเป็นคนคิด เป็นคนเร่าร้อน เป็นคนหาเร่ือง 
แลว้มนัไม่มีส่ิงท่ีความสงบ มนัถึงหาเร่ืองแลว้มนัเผาลนตวัเองไง รูป รส กล่ิน เสียง ท าใหติ้ด
ทั้งหมด บ่วงของมาร รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร บูชามาร แลว้
ใจน่ีมนัอาศยัอะไรออกไปเป็นธรรมชาติของมนั ธรรมชาติท่ีมนัส่ือกบัความรับผดิชอบ น่ีมนัก็
อาศยัตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ใช่ไหม 

เห็นไหม ใจตวัท่ีเกิดดบัน้ีมนัไม่ใช่ตวัใจแท ้ ถา้ตวัใจแท ้ ตวัของใจแทน่ี้มนัเป็นอีกอนัหน่ึง 
มนัถึงวา่เป็นพลงังานเฉยๆ แต่น้ีเพราะกิเลสมนัพาใช ้ มนัถึงวา่สรรพส่ิงในการกระทบ ตา หู จมูก 
ล้ิน กาย มนัไปรวมลงอยูท่ี่ใจ แลว้รวมลงอยูท่ี่ใจ ภาพท่ีพอใจมนักแ็สวงหามนัพยายามคิดแต่ภาพ
นั้น มนัความหลงไปท่ีใจแลว้มนัอุ่นกินไดไ้ง ตาตอ้งกระทบรูปมนัถึงจะมีความรับรู้ภาพเกิดข้ึน 
แต่หวัใจไม่ตอ้งกระทบ มนัคิด มนักงัวล มนัวิตกกงัวล มนัปรุงแต่งของมนั หากินของมนัในหวัใจ
ได ้ ถึงบอก ตา หู จมกู ล้ิน กาย ใจ แต่ใจตวัท่ีสงบออกไปจากความฟุ้ งซ่านอนัน้ีมนัเป็นใจท่ีสงบ
อีกตวัหน่ึง มนัถึงวา่มนัถึงสงบไดไ้ง ความสงบของใจ สมณะถึงมีท่ีพึ่ง 

ถา้สงบใจไม่ได ้ มนัเร่าร้อนอยูอ่ยา่งน้ี แลว้กไ็ม่รู้จกัวิธีการท่ีจะดบั เคร่ืองยนตติ์ดแลว้หมุน
ไปตลอด ตลอดวนัตลอดคืนไม่เคยดบัเลย ความกงัวลของใจติดหวัใจไปแลว้ไม่เคยดบั แลว้คิด
กงัวลไป อุ่นหวัใจอยูต่รงนั้นมาเผาลนใจตวัเองตลอดเวลา ทุกขแ์สนทุกข ์ แลว้เวลาบวชเขา้มา 
อุปัชฌายส์อนแลว้ในปริยติั เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ นัน่น่ะ ตอ้งยอ้นไปยอ้นกลบัในเกสา 
โลมา นขา ทนัตา ตโจ กเ็พื่อจะใหห้วัใจสงบ ใหศึ้กษาเร่ืองตรงน้ีไง 

ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ มนักอ็ยูใ่นเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ เหมือนกนั แลว้มนัติดขอ้ง
ไปน่ี สรรพส่ิงจะเคล่ือนตวัไปไดม้นัตอ้งมีฐานท่ีขบัเคล่ือนออกไป น่ีกเ็หมือนกนั มนัขบัเคล่ือน
ออกไปจากตรงน้ี ยอ้นกลบัมาตรงน้ีมนักจ็ะเอาความสงบสุขใหไ้ดเ้หมือนกนั ถา้เราคิดกงัวลวา่ตา 
หู จมูก ล้ิน กาย ใจ มนัอาศยัส่ิงใดออกไป ส่ิงท่ีวา่เป็นผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั มนัเป็นร่างกายของเรา
ใช่ไหม มนัตอ้งกระทบกระทัง่ออกไป ยอ้นกลบัมา ตอ้งยอ้นกลบัมาตรงน้ี ยอ้นกลบัมาส่ิงท่ีเร่ิมตน้
ขบัเคล่ือนออกไป แลว้ท าความสงบเขา้มา 
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ใจมนัเร็วมาก มนัคิดร้อยแปดพนัเกา้นะ วนเวียนออกไปทางโลกทางสงสารไปไดห้มด เรา
จะยบัย ั้งมนัอยา่งไร พทุโธๆ น่ีค  าบริกรรม อาหารของใจ ธรรมชาติของมนัเป็นแบบนั้น เราเห็นแต่
วา่สรรพส่ิงท่ีไม่มีชีวติ อากาศธาตุมนัหมุนเวียนไป มนักห็มุนเวยีนไปโดยธรรมชาติของมนั ลมพดั
มา แดดร้อนไป มนักห็มดไปวนัหน่ึงๆ แดดออกข้ึนมาแลว้มนักต็อ้งร่ม ร่มแลว้แดดมนักจ็ะออก
อยา่งนั้นไป 

น่ีมนัเป็นส่ิงท่ีไม่มีชีวติ มนัเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปรสภาพตลอดเวลา แต่หวัใจมนัมีชีวติ มนัมี
ความรู้สึก แลว้มนัปล้ินปลอ้นดว้ยกิเลส ส่ิงท่ีปล้ินปลอ้นดว้ยกิเลส กิเลสมนัปล้ินปลอ้นใจ มนั
พลิกใจออกไปไม่ใหเ้ขา้เร่ืองของธรรมไง ถา้เขา้เร่ืองของธรรม มนัจะเห็นกิเลสหน่ึง มนัจะช าระ
กิเลสไดห้น่ึง แลว้กิเลสมนัอยูก่บัหวัใจของใคร? อยูก่บัหวัใจของสตัวโ์ลก หวัใจของสตัวโ์ลก
เวียนตายเวียนเกิด 

แก่นของกิเลสมนัอยูด่ว้ยกนัมาตั้งแต่ไม่มีตน้ไม่มีปลาย ไม่ตอ้งวา่ เดือน คืน ปีไหน เดือน
ไหน อีกก่ีร้อยก่ีพนัปีในหวัใจเร่ืองของท่ีวา่กิเลสมนัอยูก่บัใจสะสมใจมามนักล่อมใจมาน้ีไม่ตอ้ง
ไปนบัตน้นบัปลายมนัเลย มนัไม่มีตน้ไม่มีปลาย เกิดมามนัถึงแก่นของกิเลส มนัถึงผลกัไสหวัใจ
เป็นอยา่งนั้น แลว้ผลกัไสเป็นอยา่งนั้น ท าไมมนัอยูด่ว้ยกนั? ของท่ีมนัชินชาต่อกนั ของท่ีมนัอยู่
ดว้ยกนั มนัไวใ้จกนั ไวใ้จกนั เห็นไหม ไวใ้จกนักไ็วใ้จเรา ไวใ้จเรากไ็วใ้จความคิดของเรา เพราะ
คนทุกคนตอ้งไวใ้จความคิดของเราวา่ถา้ตวัเองคิด มนัคิดหน่ึง มนัพอใจความคิดหน่ึง มนัไม่มี
อะไรดดัแปลงใจของตวัเอง ไม่มีอะไรขดัขอ้งใจของตวั 

ถา้มีการขดัขอ้งดดัแปลงตน ถา้มีการขดัใจ นัน่ล่ะคือการขดักิเลส แต่น้ีเราไม่เคยขดักิเลส 
เราไม่เคยยบัย ั้งกิเลส เราไปตามกิเลสตลอดเวลา มนัถึงผลกัไสไป ชีวิตน้ีมนัถึงไดทุ้กขย์ากไง 
แมแ้ต่บวชแลว้มนักม็าเผาอยูใ่นหวัใจของพระของเณรอยูน่ี่ ถา้มนัยงัเผาใจของพระของเณรน่ี มนั
ถึงวา่ค าบริกรรมอาหารของใจ เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีมีชีวิต มนัตอ้งอาศยัด ารงชีวิตของมนัตลอดไป 
ด ารงชีวิตของมนัใหม้นัอยูใ่นร่างกายของเราน้ี น่ีมนัถึงตอ้งเสวยอารมณ์ตลอดเวลาไง 

ธรรมชาติของใจมนัเป็นส่ิงท่ีเสวยอารมณ์ เราถึงตอ้งก าหนดค าบริกรรม เห็นไหม เป็น
ธรรม ค าบริกรรมน้ีเป็นธรรมอนัหน่ึง ธรรมอนัหน่ึงท่ีเขา้ไปใหใ้จอนัน้ีไดเ้กาะเก่ียว จิตท่ีเกาะ
เก่ียวกบัธรรมน่ีมนัจะอยูก่บัธรรม มนัไม่ออกไปขา้งนอก มนัมีเพือ่นไง 
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แต่เดิม ใจกบักิเลสเป็นเพื่อนกนัแลว้มนักห็าความเร่าร้อนมาใหต้ลอด แลว้เรากย็บัย ั้งไม่ได ้
แลว้ถา้เราก าหนดค าวา่พทุโธๆ น่ีเอาธรรมมาเป็น...เสวยอารมณ์ๆ จนกวา่มนัจะอ่ิมหน าส าราญนะ 
ก าหนดพทุโธๆๆ ไป จนมนัสงบได ้แต่ใหม่ๆ มนัจะต่อตา้นมาก มนัจะต่อตา้นเพราะวา่มนัเป็นส่ิง
ท่ีวา่มนัไม่เคย มนัเป็นส่ิงท่ีไม่เคย ส่ิงท่ีเป็นของมนัจืดชืด ไม่มีอารมณ์ ถา้คิดตามความคิดของกิเลส
น่ีมนัมีอารมณ์ กิเลสน้ีมนัเป็นความเร่าร้อน แต่เราพอใจในความเร่าร้อนนั้น เราวา่ส่ิงนั้นเป็นตน 
ส่ิงนั้นเป็นตน ส่ิงนั้นเป็นท่ีเราคิด เราจะหวงัรวย หวงัอยากใหญ่ หวงัจะมีอ  านาจ หวงัจะภาวนาให้
ไดง่้าย น่ีมนัคิดไปร้อยแปด 

คิดวา่ถา้ภาวนาอยา่งน้ีน่าจะไดง่้าย หาทางลดั หาทางท่ีเราจะไปสะดวกสบาย ความท่ีจะ
เป็นทางลดั มนัเอาอะไรมาเป็นทางลดั เป็นทางลดัมนักท็  าใหเ้ราหลอกลวงเราใหเ้รากา้วเดินไป
ไม่ได ้ มนัมีแต่ทางตรงไง ทางตรงเขา้หาสจัธรรม ตรงเขา้หาหวัใจ ค าบริกรรมน้ี พทุโธๆ มนัเป็น
อาหารของใจท่ีสามารถท าใหใ้จน้ีเขา้ถึงความสงบได ้ ถา้ท าเขา้ถึงความสงบได ้ มนัจะเร่ิมตน้มี
เคร่ืองอยูอ่าศยั ถา้ใจมีเคร่ืองอยูอ่าศยัน่ีมนัพออยูพ่อกิน พออยูพ่อกินมนัรักษาตนเองได ้ กบัท่ีใจ
รักษาตนเองไม่ไดน้ะ มนัทุกขน่ี์มนัเป็นสจัจะความจริงวา่เราเป็นคนทุกขเ์อง ถา้มนัทุกขข้ึ์นมาใน
หวัใจน่ีมนัเร่าร้อนเอง แลว้เราพยายามสร้างสมข้ึนมาใหม้นัมีความสุขข้ึนมา เราตอ้งเปล่ียนจาก
ทุกขใ์หเ้ป็นสุข 

ทุกขน้ี์ควรก าหนด แต่เราก าหนดไม่ไดเ้พราะทุกขม์นัเป็นเราอยู ่ เรากบัทุกขน้ี์มนัคลุกเคลา้
กนัอยู ่ มนัถึงไม่เห็นความเป็นทุกขข์องเรา มนัถึงตอ้งท าความสงบเขา้มาก่อนไง ใหท้ าความสงบ
ของมนัเขา้มาใหใ้จท่ีมนัฟุ้ งซ่านอยูใ่หม้นัสงบเขา้ไป แลว้ใหม้นัคน้หาทุกขอี์กทีหน่ึง ทุกขถึ์งควร
ก าหนด แต่ทุกขข์ณะท่ีเป็นเราน้ีมนัก าหนดไม่ได ้ มนัก าหนดไม่ไดแ้ลว้มนัท าใหเ้ราร าคาญน่ะ ส่ิง
ท่ีท าใหร้ าคาญมนัเผาลนใจตวัเอง แลว้ตวัเองกร็ าคาญนะ พอความฟุ้ งซ่านมนัท าใหเ้ราเดือดร้อน
หวัใจไปตลอด ถา้เดือนร้อนหวัใจไปตลอด น่ีมนัเผาลนใจ พอเผาลนใจน่ีมนักท็  าใหเ้รา...ทุกอยา่ง 
โลกน้ีเป็นของท่ีไม่น่าอภิรมยเ์ลย ถา้ลงใจไดเ้ดือดร้อนแลว้ ทุกอยา่งขดัหูขดัตาไปหมดเลย 

ถา้หวัใจมีความสุข ทุกอยา่งมนัจะดูสวยงาม มนัจะดูวา่ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีวา่มนัควรจะอภิรมย ์
มนัควรน่าช่ืนใจไปทั้งหมด เห็นไหม ใจมนัถึงเป็นโทษขนาดน้ีไง ใจน้ีเป็นใหญ่ ใจน้ีเป็นโทษมาก 
พอใจเป็นโทษมาก มนัถึงตอ้งรักษาใจของตวัใหไ้ดก่้อน ถา้รักษาใจของตวัใหไ้ดน่ี้ เราถึงวา่รักษา
ใจของตวั ถา้รักษาใจของตวัมนัตอ้งมีสติยบัย ั้ง มนัไม่มีสติยบัย ั้งเราจะปล่อยไปตลอดเวลาไม่ได ้
ถา้เราปล่อยไปตลอดเวลา มนัเป็นการไหลไปตามกิเลส 
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ความไหลไปตามกิเลสคือความเคยใจ ใจมนัจะไหลล่ืนไปอยา่งนั้นตลอดเวลา แลว้เราไม่
เคยมีธรรมเป็นเคร่ืองส่อง เราไม่มีใครเป็นคนขดัขวาง ไม่มีใครเร่ิมตน้นบัหน่ึงข้ึนมาใหไ้ด ้ถา้มีค า
วา่พทุโธๆ น่ีพทุโธแลว้กล็ม้ไป พทุโธแลว้กล็ม้ไป เพราะไม่มีสติสมัปชญัญะ ถา้มีสติสมัปชญัญะ 
ลม้ไปตั้งใหม่ ลม้ไปตั้งใหม่ พยายามตั้งสติ ระลึกสติข้ึนมาใหไ้ด ้ ถา้ระลึกสติข้ึนมาไดอ้นัน้ีกเ็ป็น
งาน ใจท่ีจะเป็นเพือ่นกบัธรรมน่ีมนัจะเป็นคู่เป็นเพื่อนกนัได ้ ถา้ไม่มีสติสมัปชญัญะน่ีมนัไม่
ยอมรับ พอไม่ยอมรับมนักป็ฏิเสธ แลว้ปฏิเสธมนักไ็ม่ไดผ้ลของมนั ไม่ไดผ้ลกล็ม้ลุกคลุกคลานอยู่
อยา่งนั้น ท าใหท้อ้แทไ้ง ท าใหท้อ้ใจวา่เราน้ีไม่มีอ  านาจวาสนา เราน่ีท าไม่ได ้

อ านาจวาสนามนัมาจากไหน อ านาจวาสนาไม่มีท าไมเรามาบวชเป็นพระ อ  านาจวาสนาไม่
มีท าไมเราสนใจในการประพฤติปฏิบติั ถา้เราสนใจในการประพฤติปฏิบติัน้ีอ  านาจวาสนามนั
เกิดข้ึนมาแลว้ ถา้อ  านาจวาสนาเกิดข้ึนมาแลว้ แลว้อ  านาจวาสนาการส่งเสริมอ านาจวาสนาต่อไปน่ี 
มนักอ็ยูท่ี่การกระท าของเรา มนัอยูท่ี่การกระท าของเรา เรามีความจงใจ มีสติสมัปชญัญะ ท าอยูไ่ด้
น้ีคืออ านาจวาสนา 

อ านาจวาสนาเราสร้างข้ึนมา สรรพส่ิงเราสร้างได ้ ถา้เราออ้นวอน เราขอออ้นวอนอยูน่ี่เรา
จะท าอะไรไม่ไดเ้ลย เราออ้นอ านาจวาสนา อาศยัดวงชะตาชีวิต...ส่ิงนั้นมนัเป็นสะสม มนัขบัดนั
เราใหม้าถึงจุดน้ี จุดท่ีเป็นปัจจุบนัธรรมน้ี จุดท่ีเป็นปัจจุบนัธรรมน้ีเรากต็อ้งจบัตอ้งของเราเอง เรา
ตอ้งใชชี้วิตของเราเอง เราตอ้งท าของเราเอง 

มรรคอริยสจัจงัทางอนัเอก มนัจบัตอ้งได ้มนัขบัเคล่ือนได ้เราบงัคบัของเราได ้เราจงใจท า
ใหม้นัเป็นข้ึนมามนักเ็ป็นข้ึนมา ถา้เราไม่ท าใหเ้ป็นข้ึนมาน่ีมนัเป็นข้ึนมาไม่ไดเ้รากล็ม้ลุก
คลุกคลานอยูอ่ยา่งน้ีตลอดไป ถา้เรายงัจบัตอ้งบงัคบัของเราเองไม่ไดน้ะ เรายงัขบัไสของเรา เรา
ควบคุมไม่ได ้เห็นไหม มนัเป็นมรรคไหม 

ส่ิงท่ีเป็นมรรคน่ีมนัควบคุมได ้ มนัควบคุมความพอใจของเรา ใจเราเคยพอใจ เราเคย
สะดวกสบายกบัส่ิงใด มนัสะดวกสบายกบัส่ิงนั้น แลว้เห็นวา่ส่ิงนั้นเป็นคุณ พอเห็นส่ิงนั้นเป็นคุณ 
ชีวิตอยูก่บัเขาแลว้ ความอาศยัของเราตอ้งอาศยัคนอ่ืน ชีวิตของเราเป็นอิสระไม่ไดเ้ลย ตอ้งอาศยั
ส่ิงนั้นถึงจะเป็นคุณ แลว้ถึงส่ิงนั้นจะเป็นประโยชน์กบัเรา ส่ิงนั้นถึงจะท าใหเ้ราด ารงชีวิตได ้ เรา
อาศยัสรรพส่ิง อาศยัส่ิงท่ีพึ่งพาอาศยัไม่ได ้ เราเกาะเก่ียวกบัส่ิงท่ีวา่เป็นส่ิงท่ีพึ่งพาอาศยัไม่ไดเ้ลย 
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แลว้เราวา่ส่ิงนั้นเป็นท่ีพึ่งพาอาศยัได ้ น่ีกิเลสมนัฉลาดมนัฉลาดอยา่งนั้น ฉลาดท าใหค้นโง่ ฉลาด
ท าใหค้นงมงาย ฉลาดท าใหค้นเสียคนไง 

หวัใจรู้วา่หวัใจอยูก่บัโลกเขา หวัใจท่ีวา่เขาเดก็เสียคนๆ เสียคนเพราะเหตุน้ี เสียคนเพราะ
คนอยากลองก่อน ทุกคนอยากเป็นคนดี จิตใตส้ านึกของคนอยากเป็นคนดี อยากจะท าคุณงาม
ความดีทั้งนั้นเลย แต่ท าไมมนัไปกบัโลกเขาอยา่งนั้นล่ะ เพราะอะไร เพราะกิเลสมนัทา้ทายไง มนั
หลอกลวงแลว้มนัทา้ทายใหอ้ยากใหล้อง อยากใหอ้าศยัส่ิงนั้น อยากใหอ้ยูก่บัส่ิงท่ีวา่ไม่เป็น
ประโยชน์กบัมนั ไม่เป็นประโยชน์กบัธรรม ไม่เป็นประโยชน์กบัชีวิต ส่ิงนั้นกิเลสชอบ 

ส่ิงใดท่ีเป็นประโยชน์กบัชีวิต ส่ิงใดท่ีเป็นการประพฤติปฏิบติัธรรม ส่ิงใดเป็นการตั้ง
สติปัญญา แลว้ท าใหต้นเป็นท่ีพึ่งแห่งตนได ้ ส่ิงนั้นกิเลสจะขดัขวาง กิเลสจะขดัขวางส่ิงท่ีควรจะ
เป็นธรรม ส่ิงท่ีควรจะเป็นประโยชน์กบัเรา แลว้กอ็าศยัใหเ้ราเช่ือมัน่ ใหเ้ราเกาะเก่ียวกบัส่ิงท่ีไม่
เป็นประโยชน์แลว้หมุนเวียนไปกบัในโลกนั้น แลว้ชีวิตน้ีกห็มดไปวนัหน่ึงๆ อารมณ์กห็มดไปวนั
หน่ึงๆ เวลามนัเคล่ือนไป จากวนัจากเดือนเป็นปี จากปีเป็นสิบปีข้ึนไปเร่ือยๆ แลว้เราประพฤติ
ปฏิบติัอยูไ่ดอ้ะไรเป็นเน้ือหาสาระกบัใจของเรา 

ถา้มนัไดเ้น้ือหาสาระกบัใจของเรา เห็นไหม มนัไม่ตอ้งพึ่งส่ิงนั้นเลย มนัพึ่งกบั
สติสมัปชญัญะกบัหวัใจใหห้วัใจน้ีสืบต่อกบัก าหนดค าภาวนา ค าบริกรรมน้ีใหสื้บต่อไป สืบ
ต่อไปนานเขา้ๆ ค าบริกรรมมนัพอข้ึนมาน่ี เหตุมนัพอข้ึนมาใจตอ้งสงบ ใจน้ีตอ้งสงบแน่นอน ใจน้ี
ตอ้งพกัได ้ เคร่ืองยนตติ์ดแลว้ตอ้งดบัได ้ เพราะเคร่ืองยนตก์วา่มนัจะประกอบเป็นเคร่ืองยนตไ์ด ้
แลว้มนัจะติดเคร่ืองยนตข้ึ์นมาน้ี มนัตอ้งประกอบข้ึนมา หาวสัดุข้ึนมาประกอบเป็นเคร่ืองยนต์
ข้ึนมา  

น่ีกเ็หมือนกนั ชีวิตของเรากวา่จะเกิดมาเป็นมนุษยข์องเราน่ีมนัเกิดเป็นมนุษยข้ึ์นมาแลว้
มนัใชชี้วิตของเรามาจนเด๋ียวน้ี น่ีกรรมมนัพามา บุญกศุลพามาใหเ้ราในภพเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็น
มนุษยแ์ลว้พบพระพทุธศาสนา พบพทุธศาสนาแลว้ออกประพฤติปฏิบติัธรรม จนไดอ้อกบวชมา
เป็นอยา่งน้ี น่ีเคร่ืองยนต ์ เคร่ืองยนตคื์อคุณงามความดีของเราสร้างสมข้ึนมา แลว้เราสร้างสมคุณ
งามความดีขนาดน้ี อยา่งน้ีแลว้เราจะปล่อยหลุดมือไปไดอ้ยา่งไร 

ส่ิงท่ีเราสร้างมาน่ีกรรมสร้างมา ความจงใจของเราสร้างมา ทุกขน้ี์อยูก่บัโลกเขาน่ีมนัทุกข์
อยูแ่ลว้ โลกทุกข ์ คลุกอยูใ่นทุกขแ์ลว้ออกจากทุกขไ์ม่ได ้ ทางท่ีจะออกจากทุกขมี์แต่ทางน้ี ทาง
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มรรคอริยสจัจงั ทางการประพฤติปฏิบติั การประพฤติปฏิบติัดดัแปลงแกไ้ขตน ใหใ้จน้ีบ่งหนาม 
บ่งกิเลส บ่งส่ิงท่ีฝังใจออกจากใจใหไ้ด ้ ถา้บ่งออกจากใจใหไ้ด ้ อนันั้นจะเป็นประโยชน์กบัชีวิตน้ี
ไง 

ชีวิตน้ีจะเป็นชีวิตท่ีอิสระ ชีวิตน้ีจะเป็นชีวิตท่ีมีธรรม ชีวิตน้ีเป็นชีวิตท่ีมีธรรมแลว้จะมี
ความสุขขนาดไหน ไม่ตอ้งอาศยัส่ิงใดๆ เลย มนัอาศยัตวัมนัเองได ้มนัอ่ิมพอในหวัใจ แต่น้ีมนัไม่
อ่ิมพอในหวัใจ มนัยงัเกาะเก่ียวกบัเร่ืองของโลกไปตลอด เกาะเก่ียวกบัเร่ืองของโลกแลว้มนักห็า
ความสุขของมนัเองไม่ได ้ เหน่ือยนกั แสนสาหสันะ ความพยายามจะหามาบ าเรอกิเลสน้ี หาส่ิงใด
ใดๆ มาบ าเรอกิเลส ไม่เป็นไปเลย ไม่เป็นส่ิงท่ีวา่พอใจมนัตลอด มนัพอใจชัว่ครู่ชัว่ยามแลว้มนัก็
หาส่ิงใหม่ตลอด ถา้เราจะปรนเปรอกิเลสน้ี มนัจะทุกขย์ากขนาดไหนมนักทุ็กขย์ากไป แต่มนั
พอใจทุกขเ์พราะวา่มนัปรนเปรอกิเลส เพราะวา่มนัเป็นเพื่อนกบักิเลส กิเลสมนัหลอกใจแลว้ใจมนั
จะหมุนไปอยา่งนั้น 

น่ีกิเลสเป็นโทษๆ โทษจริงๆ กิเลสเป็นโทษกบัหวัใจ แลว้มนัอยูก่บัในหวัใจทั้งหมด แลว้
เราจะต่อสู้จะช าระมนั จะต่อสู้จะช าระกิเลสมนัถึงไดเ้ป็นเร่ืองของความล าบาก จะตอ้งวา่ล  าบาก
มาก ฟากตาย เอาตายเขา้แลก แต่น้ียงัไม่ตอ้งเอาตายเขา้แลก เพียงแต่เอาความสงบของใจเขา้มาน่ี 
เร่ิมตน้นบัหน่ึงไดม้นัจะนบัต่อๆ ไปได ้ถา้เรานบัหน่ึงไม่ไดม้นัจะต่อไปไม่ไดเ้ลย มนัจะท าอะไรก็
เป็นไปไม่ได ้ มนัอยูห่มุนไปใชชี้วิตเหมือนสตัว ์ เหมือนกบัววัตวัหน่ึง กินไปวนัหน่ึงๆ เขาจงูไป
กินหญา้ จูงไปใชชี้วติอยา่งนั้น จนกวา่อว้นพีแลว้เขาจะฆ่าท้ิง อนัน้ีกเ็หมือนกนั ถา้ลองชีวิตเราอยู่
กบัใจไปวนัหน่ึง ดูใจไปวนัๆ ดูใจไปวนัๆ เห็นไหม ค าวา่ดูใจของเรา ดูใจวา่มนัสงบไหม มนัเป็น
อยา่งนั้น น่ีมนัเหมือนกบัเรากินหญา้ไปวนัๆ หน่ึงเท่านั้นเอง มนัไม่มีความสงบเขา้มา 

ถา้มีความสงบเขา้มาเป็นสมัมาสมาธิ เป็นชีวิตเหมือนกนั เหมือนสตัวต์วัหน่ึงเหมือนกนั 
เป็นท่ีมีพลงังานเหมือนกนั แต่ไม่ใช่พลงังานท่ีเขาจูงไป พลงังานท่ีสตัวท่ี์เวลาเขาจูงไปกินหญา้ 
นัน่กิเลสมนัจูงไป กิเลสมนัจูงไปมนัถึงวา่มนักินหญา้แลว้มนักแ็ขง็แรงข้ึนมาเหมือนกนั น่ี
เหมือนกนั เราสร้างคุณงามความดี อยากท าบุญกศุล กิเลสมนักจ็ูงไป แต่มนัเป็นกศุล อกศุล เป็น
ฝ่ายมรรคกไ็ด ้เป็นฝ่ายกิเลสกไ็ด ้ถา้เป็นฝ่ายมรรคมนักเ็ป็นการเคล่ือนไป 

การเคล่ือนไปการท าไปของใจน้ี ใจเคล่ือนไปตลอด ใจธรรมชาติของมนักเ็คล่ือนท่ีอยูแ่ลว้ 
แลว้การเคล่ือนไปของมนั เห็นไหม เราถึงบอกวา่ ถา้เราใชค้วามจงใจของเรามาเป็นบุญกศุล มา
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เป็นทางประพฤติปฏิบติั น่ีใจมนักเ็คล่ือนไป เราจะหยดุของมนัทีแรกเลย หยดุไม่ได ้ถา้หยดุใจเลย 
ตอ้งไม่มีความอยากก่อน เราถึงประพฤติปฏิบติั แลว้ถา้ประพฤติปฏิบติัมนัจะเป็นไปไหนล่ะ มนัก็
เหมือนกบัเรือไม่มีหางเสือวนเวียนอยูใ่นนั้น มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร 

อนัน้ีเรามีหางเสือ เราท าความสงบของใจใหไ้ด ้ ถา้ใจเราสงบเขา้มามนัจะเป็นสมัมาสมาธิ 
สมัมาสมาธิ เพราะเป็นสมัมาสมาธิแลว้มนักเ็ป็นความสงบของใจ ใจตั้งมัน่ สมาธิเกิดข้ึนบ่อยเขา้ๆ 
ความสงบของใจเกิดข้ึนบ่อยเขา้ๆ ความสุขไม่ตอ้งบอก ความสุขในหวัใจมนัมีความสุขในหวัใจ 
ใจนั้นจะมีความสุขเขา้มาในใจของตวัเอง ถา้ใจของตวัเองมีความสุขเขา้มาในหวัใจของตวัเอง น่ี
คนจะท างานมนักแ็ช่มช่ืนแจ่มใส มนัสดช่ืนแจ่มใสในการท างาน การท างานนั้นงานกอ็ยูใ่นอ านาจ
ของเรา กบัคนท่ีหิวโหยกระหาย แลว้คน อยา่งกิเลสพาท าน่ีรกรุงรัง ลุกล้ีลุกลนอยากไดม้าก อยาก
เป็นไป แลว้น่ีการประพฤติปฏิบติัเป็นอยา่งนั้น มนัจะเป็นมรรคไดอ้ยา่งไร 

ถา้การประพฤติปฏิบติั เห็นไหม พิจารณากาย ดูกายนอกไปเร่ือยๆ ดูกายนอกเขา้มาใหม้นั
สงบเขา้มา ใหส้งบเขา้มา ตอ้งท าสัมมาสมาธิใหไ้ด ้ ท าสัมมาสมาธิไดม้นัถึงจะเป็นโลกตุตระ 
โลกตุตรธรรมพน้จากโลกไง โลกตุตรธรรมท่ีพน้ออกจากโลก สมณะท่ีใหมี้ธรรมในหวัใจไง ถา้
สมณะมีธรรมในหวัใจ สมณะนั้นจะมีความสุข สมณะนั้นจะมีความสุขของตวัเอง แลว้ผูใ้ดปฏิบติั
ธรรมสมควรแก่ธรรม ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนแลว้จะเป็นท่ีพึ่งของผูอ่ื้นได ้ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 

แต่น้ีตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนไม่ได ้ตนยงัต่อสู้กบักิเลสในหวัใจของตวัอยู ่ถึงตอ้งพยายามตั้งใจ 
ตั้งความเพียรของเราใหไ้ด ้เราเป็นเอกบุรุษ เราจะออกจากกิเลสได ้เราตอ้งตั้งความเพียรของเราได ้
เราจงใจของเราได ้ ความจงใจของใจนัน่น่ะ ใจมนัเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน คิดส่ิงใดมนักจ็ะเป็น
ส่ิงท่ีเราคิดตามไป ย  ้าคิดย  ้าท าแลว้มนัจะท าส่ิงนั้น คิดทีแรก คิดแลว้ไม่ท า น่าจะท า น่าจะท า เห็น
ไหม เร่ิมตน้ใจมนักเ็จาะออกไปก่อน เป็นช่องออกไป ถา้ใจเร่ิมเจาะเป็นช่องนั้นออกไปมนัจะ
เป็นไปตามช่องของกิเลสมนัพาคิด ถา้ใจเจาะเป็นช่องของธรรมเขา้มา เจาะเป็นช่องของธรรมเขา้
มา เราพยายามตั้งสติข้ึนมา เราตั้งสติของเราข้ึนมา เราเห็นวา่เห็นกิเลสเป็นโทษ เรารังเกียจกิเลสวา่
กิเลสเป็นโทษ ท าใหเ้ราทุกขย์าก เราพยายามหาช่องทางออกมาทางธรรมข้ึนมา  

ทางธรรมเป็นทางฝ่ายดี ทางธรรมท าใจใหพ้น้จากกิเลสได ้ ทางธรรมน้ีจะท าใหใ้จน้ีเป็น
อิสรเสรีไง แลว้มนัจะเอาความสุข มนัเอาความสุขมาใหก้บัใจ มนัถึงเป็นปัจจตัตงัไง การประพฤติ
น้ีเป็นปัจจตัตงั ใจของตนมีความทุกขน้ี์มนักเ็ป็นปัจจตัตงัเร่าร้อนในหวัใจนั้น ถา้มนัมีความสุข
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ข้ึนมามนัเขา้หาความร่มเยน็ของใจ แลว้มนัหาวา่ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีมีคุณงามความดีกบัใจ ใจดวงนั้นจะ
ปล้ืม จะด่ืมกิน จะพอใจ ใจมนัจะอบอุ่นของใจ ใจมนัจะมีท่ีพึ่งออกมา แต่มนัทรงอยูไ่ม่ได.้.. 

...ความรักษาของมนัจะหลุดมือออกไป ความดีใจ ความพอใจ ความต่ืนเตน้ของใจ ใจดวง
ท่ีไดธ้รรมในหวัใจน่ีมนัจะต่ืนเตน้มาก เพราะสมบติัอนัน้ีไม่เคยเจอ หลุดมือออกไปแลว้กิเลสมนั
จะกระทุง้ทนัทีเลย อยากใหเ้ป็นอยา่งนั้น คิดไปอยา่งนั้น น่ีเวลากิเลสมนัเกิด เกิดในสถานะใน
ท่ามกลางการประพฤติปฏิบติั เกิดในสถานะท่ามกลางท่ีวา่เรากินอาหารของธรรมเขา้ไป ไดร้ส
ของธรรมเขา้ไปแลว้กิเลสมนัยงัหลอกไดข้นาดนั้นน่ะ 

น่ีมนัถึงวา่กิเลสเป็นเรา เรากบักิเลสเป็นอนัเดียวกนั มนัถึงตอ้งพยายามสร้างสมข้ึนมา ท า
ใจใหไ้ด ้ จิตน้ีเส่ือม เราสร้างสมข้ึนมาขนาดน้ีมนัเส่ือมไป เส่ือมโดยธรรมชาติของมนักเ็ส่ือมอยู่
แลว้ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายน้ีแปรสภาพโดยธรรมชาติของมนั มนัแปรสภาพโดย
ธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ แต่เราจะทรงอยูไ่ด ้ เราพยายามสร้างสมข้ึนไป เห็นไหม ตอ้งท าบ่อยๆ 
เขา้มนัถึงจะตั้งมัน่ ค  าวา่ “จิตตั้งมัน่” จิตตั้งมัน่เพราะมีการความท าสงบของใจเป็นสมาธิบ่อยเขา้ๆ 
มนัจะตั้งมัน่ แลว้น่ีมนัท าคร้ังแรก พอคร้ังแรกมนัสงบเขา้มา มนัอยากได ้อยากใหเ้ป็นอยา่งนั้นอีก 
เห็นไหม น่ีกิเลสมนัท าใหไ้ม่บ่อย ความตั้งมัน่ของใจไม่บ่อย ความตั้งมัน่ของใจไม่บ่อยมนักจ็ะเอา
อะไรไปควรแก่การงานล่ะ 

ถา้ความตั้งมัน่ของใจบ่อยเขา้มนักจ็ะเห็น ถา้มีอ  านาจวาสนาจะเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต 
เห็นธรรม เห็นเวทนาน้ีมนัเกิดอยูก่บัเราโดยตลอดเวลาอยูแ่ลว้ แต่เวทนานอก เวทนาในไง เวทนา
นอก ท าใจใหส้งบเขา้มามนักส็งบเขา้มาเหมือนกนั เวทนาแลว้เวทนาในกเ็วทนาใน พิจารณา
เวทนาเขา้ไป พิจารณาเวทนา ถา้เวทนานอกมนัเห็นแต่เวทนานอก หมายถึงวา่ความเป็นทุกขข์อง
กายท่ีมนัสะสมของใจมนัปล่อยเขา้มา มนัถึงตรงน้ีมนัถึงจะเป็นโลกตุตระเหมือนกนั 

เป็นโลกียะ เป็นโลกตุตระ นอกกบัใน ถา้นอกน้ีเป็นเร่ืองของโลก โลกียะ เร่ืองของโลกียะ
มนัตอ้งฝึกใจ ใจตอ้งฝึก ถา้มีอ  านาจวาสนาแลว้มนัจะเห็นภาพ เห็นภาพของกาย เห็นภาพ เห็น
ความเห็นภาพนั้นมนัเห็นกายจริง เห็นกายจริงนัน่ยกข้ึนวิปัสสนา ตอ้งยกข้ึนวิปัสสนาตลอด ถา้ไม่
ยกข้ึนวิปัสสนาแลว้มนัเป็นตน ส่ิงนั้นเป็นตน ส่ิงนั้นเป็นเรา ส่ิงท่ีเป็นเรามนักจ็ะขบัเคล่ือนออกไป
ขา้งนอก ส่ิงท่ีวา่เป็นตนป๊ับ ตนมนัจะผกูมดักบัส่ิงนั้น เพราะเป็นตนแลว้เช่ือดว้ย ถา้ไม่เป็นตน 
เป็นคนอ่ืนบอก น่ีมนัยงัลงัเลสงสยั ส่ิงท่ีเป็นตน ใจน้ีเป็นตนอยูแ่ลว้ แลว้ผกูมดัไปกบัร่างกายท่ีเป็น
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ตน มนัถึงหมุนออกไป ความหมุนออกไปอนันั้นแลว้พจิารณาไปแลว้มนัไม่ขาด มนัไม่ขาด มนั
พิจารณาซ ้าๆ ไม่ได ้ แลว้มนัไม่มีก าลงัพอ มนัตอ้งกลบัมาท าความสงบ กลบัมาท าความสงบ ถา้
ก าลงัเราไม่พอ ถา้พิจารณาไปมนัฟ่ันเฝือ มนัฟ่ันเฝือแลว้ท าใหเ้หน่ือย พอท าใหเ้หน่ือยแลว้มนัไม่
อยากท าต่อไป เห็นไหม ตอ้งกลบัมาท าความสงบของใจ ถา้ท าความสงบของใจ ท าพื้นฐานใหค้ม
กลา้ ใหปั้ญญามนัคมกลา้แลว้ออกไปวิปัสสนาใหม่ ออกไปวิปัสสนานะ 

ในปัญญาในขั้นของวปัิสสนาน้ีไม่มีสูตรตายตวั เร่ืองของปัญญาตอ้งใชปั้ญญาคน้ควา้ไป
ตลอด แยกแยะจนกวา่ไม่มีใครมาหลอกปัญญาอนัน้ีไดไ้ง ถา้เราใชปั้ญญาของเราน่ีมนัปัญญา
ซ ้าซาก ปัญญาของเก่า พอปัญญาของเก่ามนัซ ้าอยูอ่ยา่งนั้นแลว้มนัจะใหแ้ตกอีก จะให้เป็นไป 
กิเลสมนัจะหลอกตรงนั้นน่ะ กิเลสจะหลอก หลอกใหเ้ราไม่มีก าลงั หลอกใหเ้ราอ่อนเพลีย หลอก
ใหเ้ราพิจารณาไปไม่รอด แลว้มนักย็อ้นกลบัไป ขลุกขลิกๆ อยูต่รงนั้น มนักา้วเดินไปไม่ได ้ความ
กา้วเดินไปไม่ได ้ พอนานเขา้ๆ พอกิเลสมนัหลอกมนักเ็ส่ือมสภาพไป ความเส่ือมสภาพไปท าให้
เราทอ้แท ้เห็นไหม ท าใหท้อ้แท ้ท าใหก้า้วเดินไดล้  าบาก มนัมีความไม่พอใจตวัเองนะ 

ถา้เราท าของเราไม่ได ้ เรากไ็ม่พอใจตวัเราเองวา่ท าไมเราท าส่ิงน้ีไม่ได ้ น่ีเพราะเราไม่
รอบคอบ เพราะส่ิงท่ีเราไม่เคยท า ส่ิงท่ีไม่เคยท ามนัถึงท าใหส้ภาพน้ีเส่ือมไปได ้ความเส่ือมไปของ
มนั ถา้ความเส่ือมไปของมนั เรากต็อ้งปล่อย ปล่อยเลย ถา้เราไปติดขอ้งอยูส่ิ่งนั้น เราจะเศร้าสร้อย
เสียใจกบัส่ิงนั้นตลอดไป แลว้เราจะไม่มีโอกาสท า โอกาสท่ีเราพลาดไปน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีวา่เราไม่เคย 
พอส่ิงท่ีไม่เคยแลว้กิเลสมนัต่อตา้นดว้ยหน่ึง มนัหลุดมือไปแลว้ใหม้นัหลุดมือไป เราท าของเรา
ใหม่ เราวางชีวิตใหม่ วางโปรแกรมใหม่ ท าการประพฤติปฏิบติัใหม่ ไม่เขา้ไปในร่องเก่า ถา้ไปใน
ร่องเก่านั้นมนัจะหวนคิดแต่เร่ืองความคิดเก่าๆ ไง เราปล่อยความคิดอนันั้นแลว้พยายามท าของเรา 
ท าความสงบเขา้มาใหม่ 

เร่ิมตน้ตอ้งท าความสงบของใจเขา้มาใหไ้ด ้ ถา้ใจมนัสงบเขา้มา สงบเขา้มาๆ ถา้มนัยกข้ึน
วิปัสสนาไดม้นัจะเป็นโลกตุตระ ถา้มนัยกข้ึนไม่ได ้ เรายงัไม่ควรยก ท าใหม้นัสงบใหถึ้งท่ี มนัจะ
สงบลึกขนาดไหนช่างมนัเลย ใหม้นัสงบเขา้ไป แลว้มนัยอ้นออก คลายออกมาแลว้ยกข้ึน ถา้ยกข้ึน
แลว้ ยกข้ึนหมายถึงเห็นภาพ หรือท าส่ิงนั้นได ้ วิปัสสนาได ้ ท าได ้ ถา้ท าไม่ไดเ้รากก็ลบัมาความ
สงบของเราไป 
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ท าความสงบของเราไป เพราะการท าความสงบน้ีกเ็ป็นการท าความเพียรอยา่งหน่ึง การท า
ความสงบของใจน้ีมนักเ็ป็นการประพฤติปฏิบติั การช าระกิเลสอยา่งหน่ึง ถา้เราไม่ท าความสงบ
ของใจน่ีเราไม่มีทุน ถา้เราไม่มีทุนน่ีเราจะไปประกอบอาชีพไดอ้ยา่งไร อนัน้ีกเ็หมือนกนั ถา้เราไม่
มีความสงบของใจ ใจมนัไม่สามารถเป็นพื้นฐานใหเ้กิดโลกตุตระได ้ ใหเ้กิดความเป็นวิปัสสนาได ้
เราท าไปมนัไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นประโยชน์เรากท็  าอยูอ่ยา่งนั้น มนัเสียเวลาเปล่า ส่ิงท่ีควรจะ
เป็นการเป็นงานมนักลบัไม่เป็นการเป็นงาน เพราะเรามวัแต่ท าอยูต่รงนั้นไง เรามวัแต่ท าส่ิงท่ีมนั
จะเป็นไปไม่ไดไ้ง ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ เพียงแต่วา่เราไม่เขา้ใจแลว้เราพยายามฝืนไป ฝืน เราจะชนะ
ส่ิงนั้น เอาชนะไม่ได ้ท าจนกวา่ใจน้ีเป็นนามธรรม พอใจเป็นนามธรรมน่ีเราหมุนไปๆ เร่ือยๆ มนั
จะอ่อนตวัลงๆ 

ธรรมชาติของกิเลส ถา้ธรรมน้ีมีอ  านาจข้ึนมา มนัจะตอ้งอ่อนตวัลง พอมนัอ่อนตวัลงน่ี
ความสงบตอ้งเกิดข้ึนโดยธรรมชาติของมนั ถา้ความสงบเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ธรรมชาติหมายถึง
วา่เหตุผลมนัพอนะ ไม่ใช่ธรรมชาติมนัจะเกิดลอยๆ ตอ้งเกิดจากเหตุ เราตอ้งสร้างเหตุของเรา ถา้
เราสร้างเหตุของเราพอแลว้ ผลมนัจะเกิดโดย...ธรรมชาติหมายถึงวา่เหตุและผล เหตุมนัสร้างสม
เหตุจนพอแลว้มนัจะสงบเขา้มา นัน่น่ะเห็นกายใหม่ วิปัสสนาใหม่ ซ ้ าเขา้ไปๆ มนัจะปล่อย พอมนั
ปล่อยมนัจะเวิง้วา้งมากๆ เราเวิง้วา้งเรากเ็สวย มนัมีความสุขเรากพ็อใจในอนันั้น น่ีซ ้าอยูอ่ยา่งนั้น 
น่ีขั้นของปัญญา ขั้นของปัญญาพลิกแพลงไปตลอด ปัญญาตอ้งใชข้องใหม่ วนัน้ีท าอยูอ่ยา่งน้ีมนั
ชนะ วนัต่อไปท าใหม่ตอ้งใชปั้ญญาอนัใหม่ ปัญญาอนัเก่ากิเลสมนัรู้ เพราะกิเลสกบัเราน้ีเป็นอนั
เดียวกนั ปัญญาคิด คิดมาจากเรา 

แต่ถา้วิปัสสนาไป ภาวนามยปัญญา ปัญญามนัเกิดข้ึนมา มนัเกิดข้ึนเด๋ียวนั้นเป็นปัจจุบนั
ธรรม แลว้มนัท าลายตวักิเลสไป มนัเป็นปัจจตัตงั ส่ิงท่ีเป็นปัจจตัตงัน้ีมนักแ็นบเขา้ไปในหวัใจ ถา้
หวัใจเคยท าส่ิงน้ีอยูแ่ลว้มนัขาดออกไปจากใจ  มนัเป็นการยนืยนักบัใจดวงนั้น ใจดวงนั้นจะฉลาด
ข้ึน ถา้ฉลาดข้ึน มนัใชปั้ญญาใคร่ครวญมากข้ึน ความมากข้ึนออกไป น่ีหมุนออกไปๆ จนมนั
ท าลายตวัมนัเอง ท าลายตวัมนัเองหมด น่ีตวัตนโดนท าลายไป ตวัตนของสมณะ ตวัตนของความ
สงบนั้นโดนท าลายไป ตวัตนในการยดึมัน่ถือมัน่วา่กายกบัใจน้ีเป็นเรา กายกบัใจน้ีเป็นเรา เราอนั
เป็นอนัเดียวกนัโดนท าลายออกไปหมด น่ีมนัจะปล่อยออกไปชั้นหน่ึง ความปล่อยตวัตนออกไปก็
ตอ้งหมุนต่อไปเพื่อจะเอาธรรมเขา้มาในหวัใจของเราใหไ้ด ้ ท าเขา้มาใหถึ้งท่ีสุดของการประพฤติ
ปฏิบติั ถา้ท าถึงท่ีสุดของการประพฤติปฏิบติั ชีวิตน้ีเราจะมีคุณค่า 
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ชีวิตน้ีเกิดมาดว้ยบุญกศุล แลว้ชีวิตน้ีจะตายไปจะเกิดอีกหรือ ถา้ชีวิตน้ีเกิดมาแลว้เราตอ้ง
ดบัทุกขใ์นหวัใจของเราใหไ้ด ้ ชีวิตน้ีถึงเป็นชีวิตอนัประเสริฐของเรา ถา้ชีวิตเราน้ีเป็นประเสริฐ 
เราพยายามท าส่ิงน้ีใหไ้ด ้ งานใดๆ ในโลกน้ีเป็นเร่ืองของโลกเขา คนอ่ืนยงัไหวว้านท ากนัได ้ เป็น
ญาติ เป็นพอ่ เป็นลกูกนั พอ่ท าไม่เสร็จลกูยงัท าสายงานนั้นต่อได ้แต่งานของเรา ชีวติน้ีตอ้งท าลาย
จิตในหวัใจของเราขาดออกไปจากชีวิตของเรา งานของการช าระกิเลสไม่มีใครท าแทนกนัได ้ เห็น
ไหม งานในการประพฤติปฏิบติัธรรมน้ีไม่มีใครท าแทนกนัได ้ ในหวัใจท่ีเป็นทุกขน์ั้นมนัช าระ
ออก มนัเป็นสุขในใจดวงนั้น 

ถา้หวัใจของเราเป็นทุกข ์จะให้คนอ่ืนช าระลา้งให ้ มนัเป็นไปไม่ได ้ องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ถึงบอกวา่ ทางช าระกิเลส ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตอ้งเป็นคนท าเอา ผูท่ี้ประพฤติ
ปฏิบติั ผูท่ี้ยอ้นกลบัมาในหวัใจ มนัสร้างสมข้ึนมาจากความสงบของใจ มนัสร้างฐานข้ึนมาจากใจ 
ใจจะเป็นสมถกรรมฐานน้ีเป็นฐาน เป็นท่ีควรแก่การงาน ท าความสงบของใจเขา้มา น้ีเป็นงาน
อนัหน่ึง งานอนัน้ีพลาดไม่ไดเ้ลย จะชั้นไหนกแ็ลว้แต่ ความสงบน้ีเป็นของท่ีวา่จ  าเป็นตลอดไป 
ความสงบของใจแลว้มนัจะมีก าลงัวงัชาข้ึนมา ใจดวงน้ีจะมีก าลงัวงัชา ก าลงัวงัชาน้ีมนัจะท างาน
ได ้ ถา้อ่อนแอแลว้ท างานไม่ได ้ ท างานไม่ไดถึ้งวา่ความสงบน้ี มนัถึงวา่เป็นความจ าเป็นของทุกๆ 
ขั้นตอนท่ีการประพฤติปฏิบติั แลว้เราท าความสงบของใจเขา้ไปเร่ือยข้ึนไป สูงข้ึนไป แลว้ยกข้ึน
วิปัสสนาไปตลอดนะ 

ถา้ปัญญาไม่หา ไม่ขดุคุย้ ไม่คน้ควา้ ปัญญาจะเกิดเองเป็นไปไม่ไดห้น่ึง ความสงบของใจ
ไปช าระกิเลสไม่ไดห้น่ึง ความสงบของใจมนักส็งบอยูอ่ยา่งนั้น กิเลสมนัซุกอยูใ่นหวัใจนั้น
ตลอดไป กิเลสน้ีมนัฉลาดมาก ถา้ธรรมน้ีเกิดข้ึนมามนัจะหลบหลีกแลว้มนัจะซุกอยูใ่นนั้น เราตอ้ง
ขดุคุย้ เราตอ้งคน้ควา้ไง ปัญญาในการคน้ควา้หากิเลสน้ีเป็นปัญญาในการคน้ควา้หากิเลส ถา้เจอ
กิเลสแลว้ไดง้าน ถา้ไม่เจอกิเลส ไม่ไดง้าน ถา้เจอกิเลสข้ึนมา วิปัสสนาซ ้าเขา้ไปอีก จนกวา่กายจะ
แยกออกจากกนั กายเป็นกาย จิตเป็นจิต แยกออกจากกนั ออกไปอีกชั้นตอนหน่ึง น่ีอุปาทานใน
การยดึมัน่ถือมัน่ของสมณะนั้นปล่อยวางไปอีกชั้นหน่ึง 

เห็นไหม จะเวิง้วา้งมาก ใจนั้นจะเวิง้วา้ง มีความสุขมาก ถา้ขณะน้ีมนัประเสริฐข้ึนมาใน
หวัใจดวงนั้นแลว้ หวัใจดวงท่ีประเสริฐ ประเสริฐเพราะวา่อะไร เพราะไดช้ าระกิเลสออกไปจาก
ใจ มนัช าระหน้ีไปเร่ือยๆ ไง แต่หน้ี มูลค่าของหน้ีมนักมี็ เราแสวงหามามนักเ็ป็นกศุล ฝ่ายท่ีเป็นตวั
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น ้าเงินมนักข้ึ็น ข้ึนมากข้ึนนอ้ยอยูท่ี่การประพฤติปฏิบติัของเรา ไอมู้ลค่าของหน้ี ไอฝ่้ายตวัแดง ไอ้
ตวักิเลส ตวักิเลสตวัแดงนั้นมนัสะสมมาในหวัใจโดยธรรมชาติของมนั 

มูลค่าหน้ีน้ีตอ้งท าลายกนัไปตลอดไป แลว้คนท่ีท าลาย คนท่ีสร้างหน้ีข้ึนมามนักคื็อกรรม 
การกระท าของเรา กรรมคือการกระท า วิบากกรรม วิบากน้ีไวก้บัหวัใจ สะสมลงท่ีหวัใจ เวลา
กิเลสมนัอยากท ากรรม มนัสร้างสมข้ึนมาแลว้มนักท็  ากรรม มนัยแุหยห่วัใจใหอ้ยากท า มนัทน
ไม่ได ้มนัทนไม่ได ้มนัอยูเ่ฉยไม่ได ้มนัตอ้งมีการกระท า มนัคนัมนัน่ะ หวัใจมนัคนัมนัท าของมนั
ไปตลอด พอท าของมนัไป มโนกรรมกต็อ้งเกิดข้ึน มนักต็อ้งสะสมลงอยูท่ี่ใจ สะสมลงท่ีใจมนัก็
เป็นจริตนิสยัของใจ น่ีกรรมมนัสร้างสมข้ึนมา กรรมมนัสร้างสมถึงสร้างสมแต่ตวัแดงข้ึนมาใน
หวัใจ แลว้ในตวัน ้าเงินของเราล่ะ 

ธรรมช าระกิเลส กคื็อศาสนธรรมค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น้ีคือเหตุ 
คือทฤษฎี คือทางมคัคาอนัเอก แลว้มนัจะเกิดข้ึนกบัเราไดม้นัตอ้งเป็นสมบติัส่วนตนของเรา ถา้
เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้อยูใ่นพระไตรปิฎก อยูใ่นพระไตรปิฎกเรากศึ็กษา
มา เรากร็ ่ าเรียนมา เรากค็น้ควา้มา แลว้เราตอ้งพยายามสะสมข้ึนมา ท าความสงบของใจ ใจตอ้งท า
ความสงบของใจข้ึนมามนัถึงจะเป็นส่ิงท่ีวา่เป็นก าลงัวงัชาข้ึนมา แลว้เป็นก าลงัวงัชาข้ึนมาน่ี มูลค่า
ของความเป็นธรรมของเราเกิดข้ึนมา มูลค่าของธรรมน้ีมนักเ็สวยมูลค่าของธรรมน้ี มีความสุขอยู่
อยา่งนั้น มีความสุขอยูอ่ยา่งนั้นแลว้กป็ล่อยวางอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ถา้ไม่ใชปั้ญญาคน้ควา้ 

ตอ้งใชปั้ญญาคน้ควา้ คน้ควา้ออกมา น่ีเจอกามราคะในหวัใจ ถา้เจอกามราคะในหวัใจ 
ปัญญาในการช าระกามในหวัใจ เห็นไหม วิบากอยูท่ี่ใจ ผลของใจท่ีมนัคน้ควา้ออกมาแลว้มนั
พยายามสู้สร้างสมออกมา มนักห็มุนเวียนของมนัออกไป มนัหมุนเวียนไปในวฏัวน ส่ิงท่ีวฏัวนน่ี 
ใจน้ีไปเกิด ร่างกายน้ีเวลาตายไปแลว้ท้ิงซากศพไวท่ี้น่ี หวัใจน้ีไปเกิดไปตายอยู ่ หวัใจดวงน้ีมนัมี
กามราคะอยู ่ มนัยงัเวยีนไปอยู ่ เวยีนไปเกิดในกามภพไง ในเร่ืองของกาม กามฉนัทะความพอใจ
ของใจมนักเ็ป็นกาม กามในใจดวงนั้น เห็นไหม น่ีความพอใจ ความอุน่ใจ กินอารมณ์ของตวัเอง
ในหวัใจนั้น มนักเ็ป็นกามของมนัในหวัใจนั้น น่ีกิเลสทั้งหมด แลว้ปัญญาจะใคร่ครวญอยา่งไรให้
ทนักบัส่ิงท่ีมนัพอใจ 

พอใจคือเรา เราพอใจเรา เราหมกมุ่นอยูใ่นความคิดของเรา ถา้หมกมุ่นอยูใ่นความคิดของ
เรา เรากอ็ยูใ่นอ านาจของกิเลส อยูใ่นอ านาจของมนั เห็นไหม ปัญญาในการคน้ควา้ในการต่อตา้น
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มนักต็อ้งใชว้า่ไม่พอใจเรา ไม่พอใจการกระท าของเรา ไม่พอใจทุกๆ อยา่ง แลว้ขดัขวาง พยายาม
ดดัแปลงตนของเราตลอด เราตอ้งท าฝ่ายตรงขา้มกบัความเคยใจ หวัใจมนัเคยท าอยา่งไรเราตอ้งท า
ฝ่ายตรงขา้มไป แลว้ใชปั้ญญาแยกแยะออก แยกแยะความเห็นถกูเห็นผดิไง 

ความเห็นของใจท่ีมนัเห็นอยูน่ัน่น่ะ นัน่น่ะมนัใชส่ิ้งนั้นหลอกเรา ใชส่ิ้งนั้นหลอกเรา มี
ปัญญา มีความคิดออกมา แลว้ความคิด สญัญาอารมณ์ของเราหมุนเขา้ไปในนั้น ในอารมณ์ของเรา 
ในการประพฤติปฏิบติัของเรา ในสมถะของเรา น่ีกิเลสมนัลากไปใชห้มดเลย เพราะในเร่ืองของ
กามราคะน้ีมนัรุนแรง ความท่ีรุนแรงมนัจะดึงความเห็นของเรา ดึงสญัญาของเรา ดึงความคิดของ
เราไปเป็นอ านาจของกิเลสทั้งหมด ถา้เป็นอ านาจของกิเลสมนักจ็ะหมุนเวียนไปของมนั แลว้มนัก็
จะวนไปอยูอ่ยา่งนั้น เรากล็ม้ลุกคลุกคลานอยูอ่ยา่งนั้น ก าลงัของเราไม่พอ ถา้ก าลงัของเราไม่พอ 
กลบัมาท าความสงบดีกวา่ 

ถา้เราใชท้  าความสงบกดไว ้ กดไวโ้ดยสมถธรรม ไม่ใช่ชนะขาด ถา้ชนะไม่ขาด เรากดไว้
ดว้ยอ านาจ ดว้ยก าลงั ดว้ยก าลงัของสมาธิไง กดไวไ้ม่ใหกิ้เลสมนัเร่าร้อนไป กดไวไ้ม่ใหค้วามคิด
มนัฟุ้ งซ่านเกินไป กดไวไ้ม่ใหม้นัท าความเร่าร้อนใหใ้จ การประพฤติปฏิบติัของเรามีความสุข วา่
มีความสุข มีความสุขแน่นอน ในการท่ีวา่เป็นอกปุปธรรมท่ีสะสมข้ึนมา แต่กิเลสท่ีมนั
ละเอียดอ่อน มนัเผาลนใจไดข้นาดนั้นน่ะ 

เราวา่เราประพฤติปฏิบติัธรรมควรจะมีความสุข คนท่ีประพฤติปฏิบติัธรรมท าไมมนัให้
ความเดือดร้อนกบัใจ ใหค้วามเร่าร้อนกบัใจอยา่งนั้น ใหค้วามเร่าร้อนกบัใจ มนัเผาใจอยูน่ะ เผาใจ
ดว้ยกิเลส เพราะเป็นการต่อสู้น่ีนะ คนท่ีเขาโกงเรา คนท่ีเขาทุจริตกบัเรา เราไม่ไปทวงหน้ีเขา เขาก็
หลบซ่อนตวัของเขาอยูอ่ยา่งนั้น เพราะเขาเป็นฝ่ายไดเ้ปรียบเรา กิเลสกเ็หมือนกนั มนัโกงเรา มนั
อาศยัหวัใจของเราเป็นท่ีอยูอ่าศยั แลว้มนักข็บัถ่ายข้ีอยูใ่นหวัใจของเรา มนัโกงเราแลว้มนักน็อน
อยูใ่นหวัใจของเรา แลว้มนัอยูอ่ยา่งนั้น เราไม่เคยไปเห็นมนั มนักอ็าศยัส่ิงน้ีเป็นท่ีอยูข่องมนัตลอด
มาจนไม่มีกปัไม่มีกลัป์ จนกวา่เราทุกข์ๆ  ยากๆ เราเกิดมาแลว้เกิดเล่า เกิดแลว้เกิดเล่า เพราะส่ิงน้ีพา
เกิดและพาตาย 

แลว้บดัน้ีเราสร้างบุญกศุลข้ึนมา เราสร้างศาสนธรรม สร้างมรรคอริยสจัจงั สติปัญญา เรา
ขดุคุย้เขา้ไปน่ะ เป็นการต่อสู้กนัซ่ึงๆ หนา้ การต่อสู้ ถา้ขา้ศึกมีการต่อสู้กนัเม่ือไหร่ เม่ือนั้นตรงนั้น
จะเป็นการต่อสู้กนัเป็นการท าลายกนั เป็นการต่อสู้ เป็นการท าลายลา้งกนัระหวา่งฝ่ายตรงขา้ม ใน
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เม่ือเราต่อสู้กบักิเลสซ่ึงหนา้ ปัญญาในการคุย้เข่ียขดุคน้ควา้ออกไป มนัถึงวา่เป็นการรุนแรง มนัถึง
วา่เป็นการทุกขก์ารยากไง 

ความทุกขค์วามยากเพราะมนัเป็นงาน การเล่นกีฬากนัเอาแพเ้อาชนะ เขายงัตอ้งทุ่มเทเพื่อ
เอาแค่ความชนะ เอารางวลั รางวลัแค่หนสองหน อนัน้ีถา้เราชนะหวัใจของเรา เราชนะกิเลสได ้
มนัท าลายกิเลสออกไปจากใจทั้งหมดน่ะ กิเลสออกไปจากใจ ไม่เกิดในกามภพ ความไม่เกิดไม่
ตายในกามภพอนัน้ีมนัถึงรุนแรงมาก มนัถึงเป็นการต่อสู้กนัอยา่งสุดความสามารถของอวชิชา 
ของกิเลสท่ีมนัใชอ้ยู ่ ราคะ โทสะ โมหะ อยูต่รงน้ี ตรงท่ีเป็นราคะ โทสะ โมหะมนัพยายามผลกั 
สงวนตวัมนัเองไว ้ มนัสงวนตวัมนัเองแลว้มนัสร้างความเห็นของเราใหเ้ห็นผดิ ความเห็นผดิอนั
นั้นปัญญาหลง ปัญญาหลงไปกบัอวิชชา ปัญญาหลงไปกบัความไม่รู้ ความไม่รู้ของเราน่ีมนัหลง
ไป แลว้มนัหมุนเวียนไปในหวัใจดวงนั้น น่ีมนัยาก มนัยากตรงน้ี 

การท่ีมนัต่อสู้กนั การต่อสู้กนัดว้ยใชก้ าลงั ใชก้  าลงัตรงน้ี ก าลงัเราไม่พอ ก าลงัเราไม่
พอกก็ลบัมาท าความสงบ เนน้ความสงบนะ ความสงบน้ีเป็นท่ีพกั เป็นหลงัอิงของปัญญาของ
เรา ถา้เราถอย สู้ไม่ไหวแลว้เราตอ้งกลบัมาท าความสงบของเรา น่ีมนัเป็นหลงัอิง มนัเป็นท่ี
พึ่งของปัญญา ปัญญาฝ่ายธรรม ปัญญาในภาวนามยปัญญามนัตอ้งมีสมัมาสมาธิหนุนตวัเอง
ข้ึนไป ถา้มีสมัมาสมาธิหนุนตวัเองข้ึนไป มนัจะหมุนไปโดยพลงังานของมนั มีก าลงัวงัชา ถา้
ก าลงัมนัอ่อนไป เพราะมนัโดนกิเลสหลอกใช ้ กิเลสท าใหห้มุนผดิประเดน็ไป กิเลสท าให้
ความคิดแตกต่างไป น่ีมนัจะหมุนออกไปอยา่งนั้น น่ีปัญญา 

ปัญญาถา้เราใชข้องเราดีๆ มนัเป็นปัญญาของเรา ปัญญาของเราใชไ้ม่ดี ปัญญานั้นก็
ท าลายเรา ปัญญาน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีวา่เราเช่ือ เพราะมนัเป็นของเราแลว้มนัคิดไป มนัถึงท าใหเ้รา
พลาดไป ความพลาดไปมนัจะหลงไป หลงไปมนักป็ล่อย ปล่อยแบบหลงๆ นะ ความคิด
แบบหลงมนัจะเวิง้วา้ง เพราะใจมนัเป็นนามธรรมสูงแลว้ ส่ิงท่ีสูงแลว้มนัจะเป็นเวิง้วา้งไป
หมด มนักป็ล่อยแบบเวิง้วา้งออกไป แต่ปล่อยแบบกิเลสมนัซุกอยูใ่นหวัใจนั้น มนัไม่ใช่ช าระ
ท าลายขาดออกไปจนกิเลสมนัจะขาดออกไปจากใจนั้น ปล่อยแบบกิเลสซุกอยูใ่นหวัใจ หลบ
เล่ียงไง มนัหลบซ่อนอยูใ่นใจนั้น น่ีมนัถึงตอ้งหมัน่ฝึกหมัน่ซอ้ม ตอ้งพยายามคราดพยายาม
ไถ พยายามใชว้ิปัสสนาต่อสู้ตลอดเวลา ไม่ใหพ้ลั้งเผลอ 
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ถา้เราเผลอสติไป เราเสียดาย เราท าแลว้เราคิดวา่มนัเป็นผลของเรา เราถล าไป นัน่น่ะ 
ถล าไปอยูอ่ยา่งนั้น เพราะอะไร เพราะมนัไม่มีส่ิงใดขาดออกไปจากใจ มนัไม่ไดบ่้งกิเลส
ออกไปจากใจ มนัไม่ไดท้  าลายกิเลสออกไป เราตอ้งซ ้ าอยู ่ซ ้ าอยูต่รงนั้น ซ ้ าจนกวา่มนัจะขาด
ออกไปจากใจ ความท่ีขาดออกไปจากใจ น่ีกามราคะขาดออกไปจากใจ แลว้ยงัตอ้งซ ้ าอยูไ่ป
เร่ือยๆ เพราะอะไร 

เพราะส่ิงท่ีวา่เป็นรูปธรรม เราเห็นอยู ่ ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมล่ะ ส่ิงท่ี
เป็นรูปธรรมคือเราเห็นแลว้เราจ ามา มนักส็ะสมลงเป็นนามธรรม ซ ้ าอยูอ่ยา่งนั้นจนมนั
ท าลายนามธรรมอีกชั้นหน่ึง เพราะว่าอนาคามีน้ีมนัมีอยูห่ลายภพหลายภูมิ มนัมีความ
ละเอียดอ่อนของอนาคามีน่ี ซ ้ าเขา้ไปตรงนั้นมนัหลุดออกไปอีกชั้นหน่ึง หลุดออกไปอีก
ชั้นหน่ึงน่ี น่ีเขา้ไปถึงตรงนั้นแลว้มนัจะหลงไปวา่ตวัเองท าลายความเป็นภพเป็นนามธรรม
อนัน้ี เขา้วา่เป็นการท าลายอวิชชา มนัท าลายอวิชชามนักจ็ะเวิ้งวา้งไปตลอด น่ียกข้ึนไปอีก 

สมณธรรม จะเป็นสมณะ ความสงบของใจท่ีเป็นสมณธรรมมนัตอ้งมีธรรมอนัสูงสุด 
ถา้ไม่มีธรรมอนัสูงสุด มนัเป็นสมณะ สมณะแต่ธรรมไม่ถึงสูงสุด มนัไม่เป็นสมณธรรมแบบ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไง องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท าลาย อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขา
รา เห็นไหม อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขาราเกิดข้ึนในหวัใจ ตอ้งไปขดุคุย้เอาตรงตอของจิต ถา้ท าลาย
ปล่อยจากรูปธรรมกบักามราคะ แลว้ท าลายนามธรรมในกามราคะ แลว้ถึงจะออกมาขดุคุย้ 

มโนวญฺิญาเณปิ นิพฺพินฺทติ มโนสมฺผสฺเสปิ นิพฺพินฺทติ  

มโนคือหวัใจ ตวัมโนคือตวัหวัใจ คือตวัอวิชชา ตวัอวิชชาคือตวัใจนั้น ถา้จบัตอ้งตวั
ใจน้ี จบัตอ้งตวัใจแลว้พลิกตวัใจน้ีออกไป ถา้พลิกตวัใจออกไปน่ีเป็นศาสนธรรม ถา้เป็นศา
สนธรรม ใจดวงน้ีจะมีความสุขไง ความสุขของใจ ความสุขของใจไดข้ึ้นมา ไดข้ึ้นมาจากการ
ประพฤติปฏิบติั 

ความลม้ลุกคลุกคลานนะ เอาตายเขา้แลก เพราะเวลาประพฤติปฏิบติัน่ีมนัจะเอาตาย
เขา้มาหลอก เอาความอ่อนดอ้ย เอาความใหเ้ห็นแก่ตวั เอาความคิดใหพ้กัผอ่นก่อน เห็นไหม 
ใหเ้ราเน่ินชา้มาตลอด ส่ิงท่ีกิเลสมนัจะขดัขวางการประพฤติปฏิบติัมาทุกชั้นทุกตอน แลว้
ธรรมน้ีพยายามหลุดข้ึนไป พยายามขบัไสตวัเองของเราข้ึนไปขา้งบน ข้ึนไปให้ถึงตวัอวิชชา
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ใหไ้ด ้ ถา้ท าลายอวิชชาข้ึนมา น่ีธรรมในองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กบัธรรมในหวัใจ
ดวงนั้นเหมือนกนั ความเหมือนกนั เป็นปัจจตัตงัเหมือนกนั ความเห็นเหมือนกนั ผูใ้ดเห็น
ธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคตเหมือนกนั 

ความสุขในหวัใจนัน่ไง จะมีความสุขในหวัใจ เพราะความลงัเลสงสยัไม่มี ความลงัเล 
ความคิด ความลงัเลสงสยัวา่ภพชาตินรกสวรรคมี์หรือไม่มี มนัเห็นตลอด การท าลายนรก
สวรรคจ์ากตวัภพ ตวัชาติ ตวัภวาสวะ เพราะตวัภวาสวะน้ีเป็นตวัจรไป ตวัจรไปเกิดในท่ีลุ่มๆ 
ดอนๆ แลว้ท าลายส่ิงนั้นออกไปหมด นรกสวรรคถึ์งวา่เขา้ใจเร่ืองนรกสวรรค ์เขา้ใจตาม
ความเป็นจริงทั้งหมด มนัถึงไม่มีความลงัเลสงสยั ไม่มีความลงัเลสงสยัในการเกิดและการ
ตาย 

เห็นไหม ความลงัเลสงสยัเป็นความหงุดหงิดของใจ ถา้ใจมีความลงัเลสงสยัในหวัใจ
มนักก็งัวลใจ ความกงัวลใจมนัเป็นความอาลยัอาวรณ์ น่ีอาลยัอาวรณ์ในหวัใจดวงนั้น มนัจะ
ไปไหน มนัรักษาสงวนใจของมนัเองไวไ้ง วา่ใจน้ีตายแลว้จะไปไหน จะไปเกิดท่ีไหน จะไป
เห็นส่ิงใด แลว้มนัท าลายการเกิดและการตายในหวัใจ ท าลายอวิชชาตวัไม่รู้ ถา้มนัจะเกิดมนั
จะตายเพราะมนัไม่รู้ มนัถึงไปเกิดไปตายตามสภาวะนั้น เพราะมนัไม่สามารถช่วยตวัมนัเอง
ได ้มนัเป็นส่ิงท่ีวา่เป็นนามธรรมท่ีว่าไม่มีใครบงัคบัมนัได ้เห็นไหม เพราะมนัเป็นไป 

เวลามนัหลุดออกไปมนัเป็นไปอยา่งนั้นไป แลว้เราไปควบคุมไดเ้ป็นวิชชา วิชชาคือ
การจบัตอ้งได ้ ความเห็นการแปรสภาพทั้งหมด แลว้ส ารอกออก ส ารอกความไม่รู้ออกไป
จากหวัใจดวงนั้น ความท่ีส ารอกความไม่รู้ออกมนักเ็ป็นวิชชาข้ึนมา เป็นวิชชา เห็นไหม น่ี
อรหตัตมรรค อรหตัตผล เวลามนัส ารอกออกแลว้มนัคายตวัออกไปจนมนัเป็นนิพพาน ๑ 

นิพพาน ๑ เป็นสมณธรรมโดยสมบูรณ์ นิพพาน ๑ เป็นเป้าหมายของชาวพุทธ เราชาว
พทุธประพฤติปฏิบติักนัเพ่ือใหถึ้งเป้าหมาย เพ่ือความสุขของใจ ความสุขของใจใหใ้จดวงน้ี
พน้จากกิเลสทั้งหมด ถา้พน้จากกิเลสทั้งหมด ใจดวงน้ีเป็นอิสรเสรี แลว้อยูใ่นร่างของมนุษย์
ดว้ย อยูใ่นร่างของเรา 
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เราเกิดและเราตาย ตายตั้งแต่ก่อนตาย เห็นไหม ตายตั้งแต่ตอนนั้นกิเลสมนัตายออก
ไปจากใจแลว้จะไม่มีการเกิดและการตายจากใจดวงนั้นอีกเลย รอแต่เวลาใหส้ิ้นไป รอแต่
กาลเวลาใหร่้างกายน้ีคืนธรรมชาติเขาไป ถา้ร่างกายน้ีเวลาหลุด จิตน้ีหลุดออกไป ร่างกายนั้น
คืนธรรมชาติเขาไป ใจดวงน้ีกห็ลุดพน้ไป หลุดพน้ไปจนเป็นเป้าหมายของศาสนธรรม 

ธรรมท่ีเป็นสะสมกนัอยูไ่ปอยูใ่นศาสนธรรม เอโก ธมัโม ธรรมอนัเอก จิตน้ีเป็นหน่ึง 
จิตน้ีไม่มีการใคร่ครวญ จิตน้ีไม่มีการแปรสภาพอีกแลว้ สมบูรณ์พนูผลดว้ยการประพฤติ
ปฏิบติั เกิดข้ึนจากความทุกขค์วามยาก งานอะไรในโลกน้ีไม่มีงานหนกัเท่ากบัการประพฤติ
ปฏิบติั งานในโลกน้ี เห็นไหม เราจะทุกขย์ากขนาดไหน เพราะเราวา่เราไดผ้ลประโยชน์ มนั
ควร มนัเห็นแก่งาน มนัแก่ประโยชน์นั้น มนัพอใจกิเลส มนัจะท า แต่งานในการประพฤติ
ปฏิบติัน่ีมนัฝังในหวัใจ 

ผูท่ี้ก าลงักา้วเดินเร่ืองปัญญานะ มนักเ็หมือนกนัเศรษฐีก าลงัคา้ขายเจริญรุ่งเรืองนัน่น่ะ 
ถา้เราคา้ขายมีก าไรรุ่งเรือง การประพฤติปฏิบติักเ็หมือนกนั ถา้ลองชนะกิเลสไปเร่ือยๆ มนัจะ
มีความมุมานะ มนัจะพยายามเตม็ท่ี พยายามเตม็ท่ีข้ึนไป มนักเ็ป็นเหมือนกบัเราท างานทาง
โลกเหมือนกนั แต่งานทางน้ีมนัยงัผดิพลาดมากกวา่ทางโลก เพราะเป็นทางท่ีไม่มีใครเคยกา้ว
เดิน ถา้คนเคยกา้วเดินจะไม่มานัง่เกิดอยา่งเราน่ีหรอก 

เพราะการเกิดน้ีกิเลสพาเกิด ฉะนั้นกิเลสในหวัใจทุกๆ ดวง มนัถึงปิดตรงน้ีไว ้ ปิด
ความเห็นของศาสนธรรมค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ วา่ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ี
ครึ ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีลา้สมยั ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีวา่ไม่ควรเช่ือถือ มนัจะท าใหไ้ม่เป็นประโยชน์กบัเรา 
น่ีเวลากิเลสมนัปิดบงัไว ้

แต่เวลาธรรมมนัเปิดข้ึนมาน่ี มนัครึมนัลา้สมยัไปตรงไหน ในความเร่าร้อนของใจ เรา
กช็ าระลา้งได ้ ในความเร่าร้อนของใจ ความสงบของใจเกิดข้ึนมามนัเป็นการประกนัยืนยนั
กนั แลว้กิเลสช าระตวัตนของใจออกไปหน่ึง กิเลสช าระความอุปาทานของใจออกไปหน่ึง 
กิเลสช าระกามราคะของใจออกไปอีกหน่ึง กิเลสช าระความไม่รู้ของใจ เห็นไหม ธรรมะ
ช าระกิเลสความไม่รู้ของใจ ช าระออกไปจนหมดส้ินจากไปในหวัใจ นัน่น่ะศาสนธรรมมนั
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จะครึไปไหน ศาสนธรรมค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มนัจะลา้สมยัไป
ไหน 

มนัเป็นสมควรนะ มชัฌิมาปฏิปทา สมควรแก่ธรรมตลอดเวลา เราต่างหากท าไม่
สมควรแก่ธรรม เราต่างหากเวลาประพฤติปฏิบติัมนัอยากจะสุกก่อนห่ามไง อยากจะชิงสุก
ก่อนห่าม ความคิดความหมายจินตนาการของเราไปตลอด ปัญญาน่ีพุง่ออกไปตลอด ปัญญา
ในฝ่ายกิเลสนะ ปัญญาในฝ่ายกิเลสมนัคิดใหล้  ้าหนา้ออกไป มนัถึงไม่มชัฌิมาปฏิปทา 

ถา้ปัญญาฝ่ายธรรม มนัจะหมุนไปโดยธรรมชาติของมนั มนัเป็นภาวนามยปัญญา มนั
สมควรดว้ยมรรคอริยสจัจงั มรรค ๘ สมดุลกนั มรรคสามคัคีมนัสมควรออกมา แลว้มนั
หมุนเวียนหมุนออกไป มนัไม่ใช่การคาดการหมาย การคิดคน้ควา้ออกไปดว้ยการกิเลสพาใช ้

กิเลสพาใชเ้ป็นอยา่งหน่ึง ธรรมะพาใชเ้ป็นอยา่งหน่ึง ธรรมะจะพาใชไ้ดเ้ราตอ้งท า
ความสงบของใจใหใ้จตั้งมัน่ใหไ้ด ้ ถา้ใจตั้งมัน่ ธรรมะมนัจะเกิดข้ึนมาในหวัใจของเรา ถา้ใจ
ตั้งมัน่ไม่ได ้ มนัทุกขน่์ะมนัจะเอาธรรมะมาจากไหน มนัทุกขเ์พราะใจมนัฟุ้งซ่าน ถา้ใจ
ฟุ้งซ่าน เอาความสุขมาจากไหน ถา้ใจตั้งมัน่มนัเป็นความสุข เห็นไหม มนัตั้งมัน่แลว้มี
ความสุขในหวัใจ ในหวัใจนั้นเป็นประโยชน์กบัใจนั้น ใจนั้นถึงจะกา้วเดินข้ึนมาถึง
จุดมุ่งหมายการประพฤติปฏิบติัได ้ธรรมะถึงไม่ครึ ไม่ครึไม่ลา้สมยั 

ความครึความลา้สมยันั้นกิเลสหลอก น่ีกิเลสมนัหลอกเรา หลอกแมแ้ต่การประพฤติ
ปฏิบติั หลอกแมแ้ต่ความเช่ือ เร่ิมตน้จะมีความเช่ือข้ึนมาเพ่ือจะใหใ้จหมุนเขา้มาในการ
ด ารงชีวิต ด ารงสมณธรรม ใหส้มณะน้ีมีธรรมข้ึนมาในหวัใจ แลว้ใจน้ีเป็นสมณะ เห็นไหม 
เห็นธรรม เห็นสมณะ เห็นทุกอยา่ง ในมงคล ๓๘ ประการ ตามความเป็นจริงของใจเลย ใจจะ
เห็นใจตวัเองของเราหลุดพน้ออกไปจากกิเลส เป็นอกาลิโก ไม่มีกาลไม่มีเวลา กาลเวลาน้ีเรา
หลอกกนัเอง กาลเวลาน้ีเป็นเคร่ืองจ าแนกสตัวใ์หห้มุนเวียนต่างกนัไป กาลเวลาน้ีท าใหเ้รา
หมุนไปแลว้มาแบ่งแยกเท่านั้นเอง 

แต่ถา้ไม่มีกาลไม่มีเวลา ถา้สมณธรรมแลว้หมด ไม่เป็นทาสของเวลา ไม่เป็นทาสของ
ชัว่โมง ไม่เป็นทาสของนาที เวลาน้ีไม่สามารถแบ่งแยกใดๆ ได ้เพราะมนัอ่ิมพอไง อ่ิมพอจน
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ไม่มีส่ิงใดจะเขา้ไปเติมส่ิงนั้น จะไปแบ่งแยกส่ิงนั้น จะใหส่ิ้งนั้นมาค านวณส่ิงอ่ืน เป็นไป
ไม่ได ้ ถา้เอโก ธมัโม ถา้จิตเป็นสมณธรรมแลว้ มนัสมควรแก่ใจดวงนั้น อยูโ่ดยปกติ เตม็
เป่ียมจากใจดวงนั้น แลว้รอ เห็นไหม 

พระสารีบุตรกบัพระโมคคลัลานะไปลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ลา
ปรินิพพานน่ะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ “ใหส้มควรกบัเวลาของเธอเถิด” 
สมควร เห็นไหม สมควรวา่ใจมนัจะไปตอนไหน ร่างกายน่ีมนัจะสลดัท้ิงตอนไหนใหม้นั
เป็นไปตามนั้น ไม่มีการร้ังไว ้ ไม่มีกาล เห็นไหม การเกิดและการตายถึงมีคุณค่าเท่ากนั มี
คุณค่าเท่ากนั แต่เราดีใจในการเกิด เราเสียใจกบัการตาย แต่ในเม่ือมนัตายเกิดมนัเป็นเร่ือง
ของบญัญติัเท่านั้นเอง ไม่ใช่สมมุตินะ มนัเป็นเร่ืองบญัญติัของพระพทุธเจา้ท่ีบญัญติัไว ้
เพราะวา่จิต กิเลสมนัตายตั้งแต่ตอนช าระกิเลสแลว้ มนัถึงไม่มีการเกิดและการตาย แต่มนั
ครองธาตุครองขนัธ์มาเฉยๆ แลว้ตอ้งมาสลดัธาตุสลดัขนัธ์ท้ิงไว ้เพราะอะไร 

เพราะวา่นิพพานน้ีมนันิพพานท่ีหวัใจ สมณธรรมเตม็ท่ีหวัใจ แต่ธาตุขนัธ์น้ีมนัเป็น
เร่ืองสมมุติอาศยั ยมืโลกเขามาตั้งแต่เร่ิมตน้ ยมืโลกเขามาเป็นชีวิตจิตใจ ชีวิตจิตใจอยูใ่น
ร่างกายน้ี ถึงท่ีสุดแลว้มนัตอ้งสลดัเร่ืองของธาตุขนัธ์ท้ิงไวใ้นโลกน้ีเป็นธรรมชาติของมนั 
แลว้หวัใจดวงน้ีพน้ออกไป พน้ออกไปตั้งแต่เร่ิมประพฤติปฏิบติั พน้ออกไปตั้งแต่การกา้ว
เดินมาจากสมณธรรม อนันั้นเป็นสอุปาทิเสสนิพพาน แลว้มนัจะมาใหเ้ห็นทีหน่ึงในการพน้
ออกไปจากบญัญติัทั้งหมดออกไป ใจดวงน้ีถึงประเสริฐ ศาสนธรรมอนัน้ีมนัถึงเป็นศาสน
ธรรมในหวัใจท่ีวา่ประเสริฐสุด ประเสริฐจริงๆ ประเสริฐในหวัใจ 

ในหวัใจท่ีมีกิเลสกทุ็กขย์ากไปประสากิเลส แต่ในเม่ือมนัพลิกออกมา มนัถึงเห็นโทษ
ของกิเลสไง มนัถึงขยะแขยงกบัโทษของกิเลส มนัถึง...(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


