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ธรรมที่องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรู  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
กวาจะตรัสรูธรรมนะ  กอนทีจ่ะตรัสรูธรรมออกแสวงหาโมกขธรรมอยู  ๖  ป  ติดอยูใน 
อวิชชาไง อวิชชา บอของอวิชชาความไมรู ความไมรูเรือ่งการประพฤติปฏิบัตเิพราะไมมี 
หลักของศาสนา ออกประพฤติปฏบิัติไง พยายามขวนขวายหาตัวเองเห็นไหม พยายามอด 
อาหารนะ อดอาหารอยู ๔๙ วนั จนขนนี่เนา หลุดเลยนะ เพราะอะไร เพราะอดอาหาร อด 
อาหารจริงๆ  อดอาหารเพื่ออดอาหาร  อดอาหารแลวไมมีสิ่งใดๆ  รองทองเลย  ไมมอีะไร 
เขาไปเตมิ  อดอาหารอยูอยางนัน้นะเห็นไหม  ความหลง  ความไมเขาใจ  แลวคิดวาความ 
อดอาหารนัน้มนัจะเปนความจริง 

ถาการอดอาหารจะเปนความจริงนะ  เรานี่พูดถึงคนยากคนจนไมมีจะกนิ  มันก็ 
ตองอดอาหารอยูแลว  อยางนั้นกเ็ปนคุณงามความดสีิ  เพราะอะไร  เพราะมันไมใช  เหน็ 
ไหม นี่อวิชชายังอยูในหวัใจ ยังไมรูตามความเปนจรงิ ไมรูตามความเปนจริง คิดวาไง คิด 
วาการอดอาหารนีจ้ะเปนธรรม  เปนทางที่จะเขาไปถึงสัจธรรม  แตเพราะวาในสมยั 
พุทธกาลมีลัทธิตางๆ  เรื่องการทําความเพยีรอกุฤษฏนี่  มนัมอียูอยางนัน้  แตพอไปทําเขา 
มันกไ็มใชเหน็ไหม  เพราะ!  เพราะอดอาหารเพื่ออดอาหารไง  อดอาหารนัน่เปนความ 
เพียร แลวกั้นลมหายใจเห็นไหม คิดวากิเลสมนัคงอยูที่ลมมั้ง กัน้ลมหายใจ ไมหายใจเขา 
ไมหายใจออกเลย กดลมหายใจไว ทั้งหมดเลยนะ จนสลบไปถึง ๓ หน คนเราไมหายใจ 
มันก็ตองตาย แตนี่ฟนขึน้มาไดไมตาย เพราะอะไร เพราะวาทานตองเปนองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาแนนอน นี่แหละบอของกิเลส บอของอวิชชาเห็นไหม 

นี่บอของอวิชชาไมตามความเปนจรงิเพราะอะไร  เพราะกิเลสไมไดอยูทีร่างกาย 
กิเลสมันอยูที่หวัใจ  หัวใจของสัตวโลกตางหาก  พาเกิดพาตาย  หัวใจของสัตวโลกเกิด 
ในวัฏวน  เกิดในภพชาติตางๆ  นี่หัวใจพาเกิด  ตัวพาเกิดนัน้คือตวัหัวใจ  กิเลสอยูที่นัน่
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ตางหาก  เพราะเรามาเสวยภพเสวยชาติแลว  เราถงึไดรางกายของมนุษยมาเห็นไหม  ได 
รางกายของมนุษยมาแลว  เราไปทรมานที่รางกายของมนุษยเพราะเราไมเขาใจ  ความไม 
เขาใจขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี่ทรมานรางกาย  ทั้งอาหารการกนิก็ไมใหกนิ 
แมแตลมหายใจเขาออกก็ไมหายใจเขาออก นั่นนะทาํผิดที่เห็นไหม นี่อวิชชา ปจจยา สัง 
ขารา อวิชชาทําเพราะความไมเขาใจ บอของอวิชชา 

บอของอวิชชาคืออวิชชาหลอกไง  อวิชชาขุดบอลอใหตกไปในบออวิชชานั้น 
อวิชชา  เราก็ตกลงไปในบออวิชชา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตกมากอน  แตก็แก 
ได  แกไดดวย  สิ่งนี้มนัเปนเรื่องของรางกาย  ไมใชเรือ่งของทีอ่ยูของกเิลส ที่อยูของกิเลส 
อยูที่หัวใจ  ตองไปชําระกันที่หวัใจ  ถงึกลบัมาทําอาปานสติเห็นไหม  กําหนดเขาไป  ทํา 
ความสงบเขาไป  แลวคนควาเขาไปทีอ่ยูของกเิลส  ที่อยูของกเิลสอยูที่หัวใจเหน็ไหม  จับ 
ที่หัวใจสาวเขาไปที่หวัใจ สาวเขาไปที่ความรูสกึ  ความรูสึกนั้นยอนกลับไปอดีตชาติเห็น 
ไหม นั่นบุพเพนิวาสานุสติญาณ 

สาวเขาไป  สาวเขาไปก็ยงัไมใช  ความไมใชเพราะอะไร  เพราะเปนอาการ  เปน 
ขันธ  เปนอาการของใจไมใชตัวของใจเห็นไหม  ตรงนีจ้ะเปนบอลอ  แตองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาไมติดตรงนัน้  ยอนกลับเขาไปเรือ่ยเขาไปอีก จุตูปปาตญาณก็เปนเครื่อง 
ทําใหเปนอดีตอนาคตเห็นไหม  อดีตทําใหรูอดีตชาติ  อนาคตความเกิดตายที่ไหน  มนัไม 
เปนมัชฌิมาปฏิปทา  ไมเปนตามความจริง  ถงึวายอนกลับมาอาสวักขยญาณ  ชําระตรงที่ 
กิเลสนั้น ชําระกิเลสจนกเิลสขาดออกไปจากใจ นัน่นะ เหยียบหัวกิเลส เหยียบหัวอวิชชา 
เหยียบหวัใหอยูใตอํานาจของใจดวงนั้น พนออกไปเห็นไหม กลบบอของอวิชชาทั้งหมด 
ทําลายบอ ทําลายที่อยูของอวิชชาทั้งหมดในหวัใจสิน้ไป 

ครูบาอาจารยของเราก็เหมือนกัน  อดอาหารก็เหมือนกัน  ถาเราทําการอดอาหาร 
อดอาหารนี่เหน็ไหม  เปนอุบายวิธีการ  ครูบาอาจารยกําหนดอดอาหารเปนอุบายวิธีการ 
ไมใชอดอาหารเพื่ออดอาหารนะ การอดอาหารเพือ่อดอาหารเห็นไหม อดอาหารเพือ่เปน 
คุณงามความดี  สิง่ที่วาเปนการอดอาหารนัน้ไมใชทาง  แตอดอาหารเพื่อเปนอุบายวิธีการ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจารูเรื่องเขาใจเรื่องของอวิชชา  ความหลงของใจนีม้นัเปน 
ความละเอียดออนมาก ถึงบัญญัติไวเลยนะวาไมควร ไมใหอดอาหาร เพราะพวกเรานีม่ัน 
โงเขลาเบาปญญา  ผูที่โงเขลาเบาปญญาถาทําก็ตองทําอยางนัน้  อดอาหารก็ตอง  มันเปน 
ทางที่วามนัเปนวัตถุ  มนัเปนรูปธรรมทีจ่ับตองไดงาย  เราก็จะอดอาหารจะทําอยางนั้นไป
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แลวมนัก็จะไมใชความเพียรที่จะเขาไปชําระกเิลสได  ถึงบัญญัติไววาหามอดอาหาร  หา 
มอดอาหารนะ 

แตครูบาอาจารยของเราผอนอาหาร อดอาหาร เพื่อเปนอุบายเห็นไหม องคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจามีอยูในพระไตรปฎกวา  หามอดอาหาร  แตถาเปนอุบายวิธีการ 
ตถาคตอนุญาต  อนุญาตใหเปนอุบายวิธีการ  ไมใชอนุญาตใหอดอาหารเพือ่เปนการอด 
อาหารนะ  อดอาหารเพือ่อบุายวิธีการ  เพื่อที่จะสาวเขาไปหาใจไง  อดอาหารเปนอุบาย 
เทานั้น แลวทําความสงบเขาไปที่ใจ แลวไปจับตองทําความสงบตรงนัน้ จบัตองหวัใจนะ 
สติปฏฐาน  ๔  กาย  เวทนา  จิต  ธรรม  ถาจริตนิสัยของสัตวโลกบางคนไมเหมือนกนั  ถา 
เห็นกายก็สาวที่กาย  พิจารณากนัที่กาย  ถาสาวถงึที่เวทนาก็ตองพิจารณากันที่เวทนา  อยูที่ 
การจับตองได การสาวได  เหมือนกบัการใชเงนินะ แลวแตชาติตางๆ เห็นไหม สมมุติวา 
เงินตางกัน  ชาติไทยใชเงนิบาท  ทางยุโรปเขาใชเงนิดอลลาร  เงินแตละอยางนั้นเห็นไหม 
สมมุติแตละอยาง ถาเขามอียูในประเทศนัน้ เขาก็ใชเงินของเขาตามประเทศของเขา 

อันนีก้็เหมือนกัน  จริตนิสัยของใจ  ถาใจมันจับตองดวยกาย  ดวยเวทนา  ดวยจิต 
ดวยธรรม  แลวแตความจะจับตองได  ถาจับตองสิ่งนั้นไดนี่คืออํานาจวาสนา  ถาอํานาจ 
วาสนานั้น  วิปสสนามันจะเปนไปได  ทําอยางนัน้จนกวาจะสิน้สุดขบวนการเหยียบย่ํา 
กิเลส  ทําลายกิเลสออกจากหวัใจ  เหยียบหัวอวชิชาจนทําลายออกไปหมด  แตเรา 
ไมอยางนั้นนะสิ พวกเราขุดบอลอไง อวิชชา ปจจยา สังขารา ขุดบอลอหัวใจไว แลวเราก็ 
ตกบอของอวิชชากัน  ตกบอของอวิชชานะ  เพราะการประพฤตปิฏิบัติเหน็ไหม  เราวาเรา 
ประพฤตปิฏิบัติ  ทําคุณงามความดี  ประพฤติปฏิบัติ  ใชปญญาใครครวญกนัวาอนันีเ้ปน 
อุบายวิธีการทีจ่ะชําระกิเลสเขามาไง  จะชําระกิเลสใชปญญาใครครวญไปเลย  ให 
พิจารณาไปเลย 

การพิจารณาตางๆ  พิจารณาเขาไปเห็นไหม  การพิจารณานี้ใชความคิด  ใช 
ความคิดใชขันธ  ใชขันธที่คิดออกไป  คิดขนาดไหนก็แลวแต  ใชปญญาหมุนไปขนาด 
ไหนเหน็ไหม  มนัเปนปญญาของโลกเขา  ปญญาของโลกเขานี่  อวิชชา  หัวเราะเยาะ 
อวิชชายิ้มแยมแจมใส อวิชชากวักมอืเรยีกเลยใหมานอนจมบูชาอวิชชา บูชากิเลส ทําเพื่อ 
จะชําระกิเลส กลบัไปนอบนอมบูชากิเลส เพราะอะไร เพราะเวลาทําความสงบเขาไป เรา 
ใชปญญาหมุนเขาไปขนาดไหน ปญญาจะหมนุเวียนเขาไปตัดรนเขาไปขนาดไหน มนัจะ 
ไปอยูทีค่วามสงบของใจ  พอใจมันเริ่มสงบเขามาเห็นไหม  เราไมเคยพบเห็นความสงบ
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เราก็วาความสงบนั้นเปนผลไง  สิ่งที่เปนผลมนัเวิ้งวาง  มันมีความสุขขนาดไหน  แลวมัน 
ปลอยวางเขามาเปนสัญญาอารมณ  สิ่งทีเ่ปนสัญญาอารมณอยางนี้  แลวเราเขาใจวาสิ่งนี้ 
เปนผลเห็นไหม 

นี่บอลอของอวิชชา  อวิชชาขุดบอลอ  แลวเราก็จมตกไปในบอนั้น  แลวก็กลบฝง 
ตัวเองอยูที่บอนั้น  กลบฝงตัวเองไวพรอมเลยอยูในบอนั้น  ไมกาวเดนิไปบอนั้น  เขาใจวา 
ตัวเองไดผลไง  ถาเขาใจวาตัวเองเปนผลงาน  ทีว่าอนันีม้ันเปนความสงบของใจ  มนัเปน 
ความเวิ้งวางของใจ อนันี้เปนผลในการประพฤตปิฏบิัติ มันไมใชธรรม ถามนัไมใชธรรม 
คนที่ประพฤติปฏิบัติเหน็ไหม  ตกลงไปในบอแลวยังกลบฝงตัวเองไวพรอมเลย  แลวก็ 
กลบฝงตัวเอง แลวก็จินตนาการไปเรือ่ยเหน็ไหม มรรค ๔ ผล ๔ ก็ตองวาใครครวญถงึ ๔ 
รอบเหน็ไหม ใครครวญรอบหนึ่งก็ปลอยผลไดผลไปขั้นตอนหนึง่ ไดผลไปขั้นตอนหนึ่ง 
จนกวาจะเขาใจวาสิ้นสุดของขบวนการการประพฤติปฏิบัติไง  นีอ่วิชชาดูดเขาไปอยูใน 
อํานาจของมนันะ แลวกลบฝงไวอยูใตอํานาจของมนั 

แลวเราประพฤติปฏบิัติเดี๋ยวนีเ้ปนอยางนั้นกนัหรอื  ครูบาอาจารยสอนอยางนี้กนั 
หรือ สอนใหเราพิจารณาเขาไป พิจารณาเขาไป จิตกําหนด ความรูทนัใหหมด รูตามทนั 
ของสติปญญาใหมนักาวเดนิออกไป  พอกาวเดนิออกไป  ทําความรูสึกมันก็ปลอยวางเขา 
มา ปลอยวางเขามา อันนี้พอปลอยวางเขามา มันก็เวิง้วางเขามา พอเวิง้วางเขามาเห็นไหม 
นี่พิจารณาแลว  มีความเบื่อหนาย  สิ่งที่เบือ่หนายก็ตองคลายกําหนัด  สิ่งที่คลายกําหนัดก็ 
ตองปลอยวางทุกข เบื่อหนาย มันเบื่อหนายที่ตรงไหน มันเบื่อหนายในอะไร 

คนเราเหน็ไหม กนิเหลาเมายาพออิ่มแปลขึ้นมามันกเ็บื่อหนาย  ความสมัผัสสิ่งใด 
มันกเ็บื่อหนาย  ถาสัมผัสกันมากเสพมากมนัตองเบื่อหนาย  ความเบือ่หนายนัน้คลาย 
กําหนัดไหม  ความเบื่อหนายของเราคลายกําหนัดไหม  เราคิดวาชีวิตของเรานี่  เรา 
พิจารณาของเรานะ เราก็เบื่อหนายในชีวิตนี้ บางทีเราเบื่อหนาย ชีวิตนี้มนัหนักหนวง มนั 
นาเบื่อมาก อยากสลัดชีวิตนี้ทิง้ไป แลวมันก็เบือ่หนาย แลวมันคลายกําหนัดไหม มันเบื่อ 
ทางโลกเขาเห็นไหม 

นี่ก็วาเบื่อหนายแลวคลายกําหนัด  คลายกําหนัดแลวปลอยวาง  ปลอยวางเปน 
วิมุตติหลุดพน  พูดไปเรื่อย  มันเปนสัญญาอารมณ  มันเปนความจําไดหมายรู  มนัเปน 
การศึกษาเลาเรียนมา  แลวก็เปนความจําเขามาอยางนั้น  ถาเปนความจําอยางนั้น  นี่คือบอ
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กิเลส กิเลสมนัขุดบอลอไว ลอไวนะ แลวเราก็เดินตกบอกเิลสกนัไป เดนิตกบอกิเลส ผูที่ 
ประพฤตปิฏิบัติแลวครูบาอาจารยก็สอนใหเดนิตกบอ  ตกบอแลวยังกลบฝงตวัเอง  กลบ 
ฝงตรงไหน กลบฝงตรงที่มนัพอใจไง มันเขาใจวานี่เปนผลไง 

สิ่งที่เปนผลมนัก็ตองพอใจเหน็ไหม  ตกบอของอวิชชา  แลวก็กลบฝงตัวเองอยูใน 
บอของอวิชชานั้น  ไมกาวเดินออกไปในการประพฤติปฏิบัติเหน็ไหม  เพราะมันเขาใจวา 
สิ่งนั้นเปนผล ถาสิ่งนัน้เปนผล นั่นนะตกอยูในบอ แลวมนัเปนผลตามความเปนจริงไหม 
ถาเปนผลตามความเปนจริง  ผูใดปฏบิัติธรรมสมควรแกธรรม  ธรรม  ผูที่ปฏิบัติธรรม 
ธรรมนัน้ตองเปนสิ่งทีว่าประเสริฐในหวัใจ  จะเห็นคุณคาของน้ําใจ  คุณคาของธรรมจะ 
เปนความเปนใหญ มนัไมขวางธรรมหรอก 

แตถาไปกลบฝงตัวเองอยูในบอของอวิชชา  มันเขาใจวาเปนธรรม  เหน็ไหม 
ประพฤตปิฏิบัติธรรม  เขาใจวาเปนธรรม  แลวก็ขวางธรรมไง  โลกเปนใหญ  ทําสรรพสิง่ 
สิ่งใดเกิดขึน้มาแลว  มันจะเปนเรื่องของโลก  โลกนี้จะนําหนา  เรื่องของธรรมแลวเปน 
เรื่องปลกียอย เปนเรื่องเอาไวทีหลัง แตถาผูที่มีธรรมในหัวใจ ธรรมตองเปนใหญ ธรรมนี้ 
จะเปนใหญ  ความใครครวญ  การประพฤติปฏิบัตเิขาถึงธรรม  ธรรมนี้ตองเปนแกนสาร 
เปนสาระ 

โลกนี้เปนเครื่องอยูอาศัย ปจจัย ๔ เครือ่งอยูอาศัยเทานั้น ปจจยั ๔ นี้เปนเครือ่งอยู 
อาศัยเพื่อทีจ่ะใหดํารงชีวิตไปเพือ่การประพฤติปฏิบตัิธรรมเหน็ไหม  ถาทําตามความเปน 
จริงมันจะไมขวางโลก  แตถาทําเปนฝงกลบ  เราตกบออวิชชาแลว  เขาใจวาเปนธรรมมัน 
จะขวางโลกไป  แลวใจดวงนั้นมันจะไมเปนธรรม  มันไมเปนธรรม  ไมเปนธรรมเพราะ 
สรรพสิ่งเห็นไหม สัพเพ ธัมมา อนัตตา ธรรมทั้งหลายที่เจริญขึ้น  เกิดขึน้ ตั้งอยูแลวตอง 
ดับไป ความคิดในหัวใจมนัตองเปนอยางนั้นแนนอน  ใจทุกดวงทีม่ันกลบฝงตวัเองไวใน 
บอของอวิชชา  มันจะตองเปนอยางนัน้  มันมีความรูสึกเปนอยางนั้น  แตเพียงแตวามันจะ 
พูดออกมาหรือเปลา สัจจะความจริงจะยอมรับความจริงกนัหรอืเปลา 

ถายอมรับความจรงิ  มรรคผลเปนอยางนี้หรอื  ความเปนจริงจะทําใหหัวใจมนัดิ้น 
รนอยางนี้หรอื  ถาหัวใจยังดิ้นรนอยูนี้มนัจะเปนมรรคเปนผลไดยงัไง  ความสงบของใจ 
เห็นไหม เราทําเพราะมนัเปนจนิตนาการ มันเปนปญญาอบรมสมาธิ ความคิดในปญญาที่ 
หมุนเวียนเขามานี่  มนัเปนปญญาอบรมสมาธิ  ครูบาอาจารยก็กนัไวเห็นไหม  อุตสาห
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บัญญัติไว  ลิขิตไว  สอนไว  ใหเรากาวเดนิตามวาเปนปญญาอบรมสมาธิ  ความที่เปน 
ปญญาอบรมสมาธิ  ความสงบของใจเขามา  แลวอวิชามันขุดบอลอยังไง  มนัลออยูนั่น 
เพราะอะไร เพราะเราไมสามารถเดนิเขาไปเห็นตวัอวิชชาได 

ถาเราเดินเขาไปเหน็ตัวอวิชชาได  มันจะเปนการเดนิเขาไปเจอขันธ  ขันธอยาง 
หยาบๆ สิ่งที่เปนหยาบๆ มันยึดตัวตนไวเห็นไหม สิ่งที่ยึดตัวตนไวนั่นนะ ถาเรากาวเดนิ 
เขาไป  เราจะเขาไปเจอ  ถาเราไมกาวเดนิเขาไป  เราจะไมเจอ  การวิปสสนาการคิดดวย 
ปญญาทั้งหมด  มนัเปนความจํา  มนัเปนความจําเปนของยืม  ยมืมาจากครูบาอาจารยเห็น 
ไหม  การยืมมาครูบาอาจารย  เพราะวาเกิดความเบือ่หนาย  ความเบื่อหนายอยางนัน้  มัน 
เปนความเบื่อหนายของโลก  คําวาความเบื่อหนายมนัเปนโวหาร  มนัเปนคําพูด  แตความ 
เบื่อหนายจรงิ  มันจะเกิดขึ้นอยางนัน้ไดอยางไร  ความเบือ่หนายจริงมันตองเกิดในการ 
ตอสูเห็นไหม 

ในการตอสู  ในการใครครวญ ในการจะเขาไป ขามบอของอวิชชาเขาไปนะ ตอง 
ทําความสงบของใจแลวตองยกขึ้น ยกขึน้ กาย เวทนา จิต ธรรม เหน็กาย เหน็เวทนา เห็น 
จิต  เห็นธรรม  ถาเหน็อยางนัน้  มันถงึจะเปนงานชอบ สิ่งที่เปนงานชอบ  การคนควา  มนั 
จะตองมีการคนควา  การพบเห็นเรือ่งของกเิลส  เรือ่งของขันธ  มันจะมกีารเริม่ตนสาวสบื 
เขาไป  แลววิปสสนาเขาไปใชปญญาหมุนเวยีน  หมุนอยูนัน่  หมุนในการใครครวญอยู 
อยางนัน้  ลมลุกคลุกคลานนะ  ความวาลมลุกคลุกคลานเพราะเปนการตอสู  งานในเมื่อ 
ธรรมกับกิเลสตอสูกนัแลว มนัจะตองมกีารตอสูกนั ตอสูกันดวยปญญา ปญญานี้ไดความ 
สงบของใจเปนเครือ่งหนนุ 

ถาปญญานี้ไมมคีวามสงบของใจเปนเครือ่งหนุน  จะเปนเรือ่งของโลก  จะเปน 
เรื่องของบออวิชชา  มันจะเปนบอของอวิชชา  เราจะตกอยูในบอนั้น  ไมสามารถกาวเดนิ 
พนจากบอนัน้เขาไปเจอตัวอวิชชาไง  มันตองกาวพนจากบอนัน้เขาไป  ถงึจะไปเจอตัว 
อวิชชา  ตัวอวิชชาอาศัยอะไร  อาศัยขันธออกหาเหยือ่  ขันธคือความคิด  ความปรงุ  ความ 
แตงเห็นไหม รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรอืถามันเกาะเกี่ยว มนัก็เกาะเกี่ยวเรื่อง 
ของกายเห็นไหม  เห็นกายก็ได  เหน็เปนจิต  เหน็เปนเวทนา  เห็นเปนรปูธรรมก็ได  เพราะ 
มันอยูที่จริตนิสัยของสัตวโลก มนัอยูที่ความคิด มันอยูที่อํานาจวาสนาของผูที่เขามา
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ถาจับตองได การจับตองไดนีเ้ปนเรือ่งงานที่ใหญโตมาก เพราะเราจับตองไมไดนี้ 
เราถึงตกบอของอวิชชาอยูตลอดเวลา  เพราะการจับตองเรื่องของอวิชชา  เรื่องเครื่องมือที่ 
อวิชชาเอามาใชหาเหยื่อนี้ เราจับตองสิง่นี้ไมได เราถึงไมจับ ไมสามารถเขาไปถงึเช้ือโรค 
โรคทีอ่วิชชามันอาศัยสิ่งนั้นออกมา  เพราะเราจบัตองไมได  มันถึงตกบอของอวิชชา  ใน 
เมื่อตกบอของอวิชชาลงไป  มนักเ็วิ้งวางนะ  ความเวิ้งวางเห็นไหม  ภวังค  ทําความสงบ 
ของใจ  ถาจิตมนัสงบเขามา  มนัจะลงสงบเขาไปเรื่อย  สงบเขาไปเรื่อย  มันจะมี 
สติสัมปชัญญะพรอมไปโดยตลอด ความสงบของใจ สัมมาสมาธินี้ สติจะไมขาดชวงเลย 
จะลึกขนาดไหน  จะกวางขนาดไหน  มันจะมคีวามรมเย็นไปตลอด  แลวจับความรูสึกนี้ 
ตามไปตลอด ตามไปไมมีขาดวรรคขาดตอน ความเปนสติเลย 

แตถาตกภวังคเหน็ไหม  เวลานั่งๆ  ไปนี่กําหนดพทุโธๆ  ไป  หรือใชปญญา 
ใครครวญไป มนัจะหายวั้บไปเลย วั้บไปมนัก็เหมือนคนเคลิม้หลับไป นัน่แหละตกภวังค 
เห็นไหม การตกภวงัคนี่หายไปเปนช่ัวโมงๆ ก็ได แลวพอรูสึกตวัขึ้นมาเหมอืนกับคนตืน่ 
จากหลับ  ออกมาจากภวังค  นัน่แหละตกภวงัค  อนันี้ก็เหมือนกันตกบออวิชชา  ตกลงไป 
ในภวังคนัน้ ถาตกลงไปในภวังคนั้น นัน่มนัยังหยาบๆ 

แตนี่มันจับตองสิ่งนี้ไมได  ความจับตองสิ่งนี้ไมได  มันขุดคุยหาจําเลยไมได  การ 
ขุดคุยหาจําเลยไมได  เริม่งานไมได  การสาวไปหางานเห็นไหม  นั่นคอืการทองบน  จะ 
เปนการทองบนเรือ่งกาย  เรือ่งจิต  เรือ่งสมาธิ  ทองบนกนัไปเหน็ไหม  เรื่องกระดกู  เรื่อง 
ตับ  ไต  มาม ปอด  ก็วากันไป ทองกันไปวากนัไป แตมันไมเปนความจริง  ความทองกนั 
ไปนั้น  มนัก็ทองได  มันเปนกายนอก มันเปนการใครครวญเขามา  ถามนัปลอยวางเขามา 
นั่นละมนัจะตกบอของอวิชชาทั้งหมดเลย 

แตจนกวามนัจะสงบเขาไป  ความสงบอนันี้  เราเขาไปยอนจับเขาไป  จับตรง 
อวิชชา จับตรงกาย เวทนา จิต ธรรม จับไดขึ้นมา นัน่คือวิปสสนา วิปสสนาจะเกิดตรงนี้ 
เกิดตรงนี้กว็ิปสสนากนัไปเรือ่ย  ความสมาธิหนุนขึน้ไป  ปญญาจะหมนุขึน้ไป  พอหมุน 
ขึ้นไป  ปญญาจะเกิดขึน้  มนัความปญญาหมุนขึน้ไป  มนัก็ใครครวญขึ้นไป  นีเ่ปน 
วิปสสนา ถาเปนวิปสสนา กาวขามบอไป จนถึงตัวอวิชชาแลวทําลายกัน ทําลายกนั ตอสู 
กัน วิปสสนาดวยปญญา ปญญานี้หนุนดวยสมัมาสมาธิ ถมบอนั้นไง
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ความคิดความพิจารณาเขาไป  เปนความคิดเหมือนกัน  แตความคิดอนันีเ้ปน 
ความคิดของสัมมาสมาธิหนุนขึน้มา  มันจะวิปสสนาเขาไป  มนัจะใชปญญาใครครวญ 
แยกแยะออก ความแยกแยะวาสิ่งนัน้เปนไปตามความเปนจรงิของเขาไหม ตัวตนเกิดจาก 
สิ่งใด  ความยดึมัน่ถือมั่น  เกิดจากตรงไหน  มนัพิจารณาเขาไป  แลวมนัจะแยก  มนัจะ 
ปลอย  ปลอยเหน็ไหม  ความปลอยนัน้  ถมไปทีบ่อ  ถมไปเรือ่ย  ถมไปเรือ่ยจนบอนั้นเต็ม 
เห็นไหม  บอนัน้เตม็เปนเนื้อเดยีวกัน  การเขาออก  การวิปสสนามนัจะงายขึ้นเพราะไม 
ตองขามบอเขาไปแลว นี่ความชํานาญจะเกิดขึ้นขนาดนั้น 

ความชํานาญเกิดขึ้น  การวิปสสนาเกิดขึ้น  การตอสูเกิดขึน้ดวยปญญาเกิดขึน้ 
หมุนเวียนกันเขาไปตลอดเวลา  นี้คอืงานไง  นีค่ือสมัมาสมาธิ  นี่คือมัคคอริยสจัจัง  นี่คอื 
ปญญาในการชําระกิเลสเห็นไหม  นี่คือภาวนามยปญญา  ภาวนามยปญญาหมุนเขาไป 
หมุนเขาไป  ชําระเขาไปบอยเขาๆ บอยเขาจนกวามนัจะขาดออกไป ตองขาดออกไป มนั 
เปนความเบื่อหนาย  ความเหน็จรงิ  ความเห็นวามนัเปนความไมเที่ยงจรงิ  ความเหน็วา 
ตัวตนนีม่ันเปนของหลอกจรงิ  มนัเปนของหลอก ความเห็นซึง่ๆ หนาวามันเปนความไม 
จริง  มันเปนของหลอกลวง  มนัสลัดทิง้ตางหากละ  มันจะไปเบื่อหนายตรงไหน  มนัสลัด 
ทิ้งของมนัเอง สลัดออกไปเลยนะ 

นั่นคอืขณะจิตทีม่นัเปนไป กายเปนกาย จิตเปนจิต มันจะแยกออกจากกัน ความรู 
นี่  ความรูของจิตที่เบือ่หนาย  ความรูของจิตที่ปลอยวางกิเลสเห็นไหม  ไมใชวาเบื่อหนาย 
แลวก็คลายกําหนัด แลวก็ปลอยวาง  เอาอะไรปลอยวาง มันปลอยวางเฉยๆ แตไมมีสิง่ใด 
ปลอยวาง  ไมมีสิ่งใดเห็น  ไมมีสิง่ใดวปิสสนา  แลวไมมีสิง่ใดคลายออกมา  คลายกําหนัด 
คลายความเบื่อหนายออกไป  แลวหลุดออกมาเห็นไหม  ความหลุดออกมาอนันี้  จิตทีม่ัน 
เวิ้งวางออกมา  หลุดออกมาจากอริยสัจ  หลุดออกมาตามความเปนจริงนี้มนัถงึเปนตาม 
ความเปนจริงเหน็ไหม 

ขันธอยางหยาบ ขันธอยางกลาง ขันธอยางกลางก็เหมือนกัน ขันธอยางกลางก็บอ 
อวิชชาเหมือนกัน  ระหวางขันธกบัจิต  ขันธไมใชจติ  จิตไมใชขันธ  ในเมือ่ขันธไมใชจิต 
จิตไมใชขันธ  ระหวางที่มนัสืบตอออกมาเหน็ไหม  มันออกมาแลว  มันใชเปนอารมณ 
ขึ้นมา เพราะจิตเวลามันใชขันธออกมา มันกระทบอะไรมนัก็เปนอารมณขึน้มา สิ่งที่เปน 
อารมณขึน้มา มนัใชอะไร แลวสิง่ตอไปขางหนานัน้ มนัถึงเปนเครือ่งกั้นเราไวไง  เพราะ
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อารมณเปนเรา  เราเปนอารมณ  ความรูสึกเปนเรา  ความรูสึก  ความชอบใจ  ความพอใจ 
ความคิด ความตองการตางๆ เปนเราทั้งหมด 

สิ่งที่เปนเราเห็นไหม เราก็ตองสงวนตวัเรา พอเราสงวนตวัเรา  เราถึงจะไปทํางาน 
อะไรทีม่ันถูกตองขึน้มา  เราจะไปทํางานทีถู่กตองขึน้มา  มันก็เปนเนื้อเดียวกัน  นี่ไงทํา 
ความสงบตรงนี้ไง  ทําความสงบเขาไปเพือ่มนัจะใหขันธกับจิตนี้มนัแยกออกจากกัน 
ช่ัวคราว  พอแยกออกจากกนัช่ัวคราวนี้  เรากย็กขึน้  ยกหัวใจนี้ขึน้วิปสสนา  ถายกหัวใจนี้ 
ขึ้นวิปสสนา  มันยกขึน้เหน็ไหม  แลวถามันยกขึน้  ยกขึ้นในอะไร  มันตองยกขึ้นในกาย 
หรือในจิต  ถายกขึ้นนี่จับตองได  มนัถึงเปนงานขึน้มา  แตกอนจะยกขึ้น  ตอนนี้มนัตกบอ 
ตกบอ  บอของอวิชชาจะขวางไปทุกชวงงาน  บอของอวิชชาตองการใหสัตวโลกอยูใน 
อํานาจของมนั 

สัตวโลกนี้ตองอยูในอํานาจของพญามารเหน็ไหม พญามารนี้เปนเจาวัฏจักร พญา 
มารนี้ใชสัตวโลกนี้เปนทีอ่ยูอาศัย เราเกิดมาดวยบุญดวยกรรม แลวเรากอ็าศัยชีวิตของเรา 
ไปวันหนึ่งๆ  สัตวโลกเราดํารงชีวิตอยู  แตมารนี้มนัอาศัยในชีวิตของเราอีกชั้นหนึ่งเห็น 
ไหม  มนัอาศัยอยูในจิตของเรา  มนัควบคุมความคิดเราทั้งหมด  ดังนัน้ทุกอยางก็ตองเปน 
มันทัง้หมด  สิ่งทีเ่ปนมนั  มันก็ขุดบอลอเอาไวทั้งหมดเลย  แลวเราก็เดินตกหลุมตกบอมา 
ตลอด เราตกในบอมาตลอด แลวเรากาวขามพนจากบอนัน้ไมได 

เราถึงจะตองพยายามทําความสงบของใจเขามา  พืน้ฐานของสมถกรรมฐาน  ถา 
เปนสมถกรรมฐานงานมนัจะเปนงานชอบ ถาไมเปนสมถกรรมฐาน งานนัน้เปนงานคาด 
งานหมาย  การวิปสสนาทีว่าวิปสสนาไปเลยนัน้เปนการคาดเปนการหมาย  ถาวิปสสนา 
ไมไดเหน็ไหม  ถาวิปสสนาไมได  ถามนัพิจารณาไมได  มันขาดไปชั้นหนึ่ง  มันจะเลื่อน 
เปนมรรค ๒ มรรค ๓ มรรค ๔ ขึ้นไมได มรรค ๑ มรรค ๒ มรรค ๓ มรรค ๔ มรรค ๔ 
ผล  ๔  ไง  มนัจะกาวเดินขึ้นเปนมรรค  ถาอนัแรกนีม้ันไมผาน  เหน็ไหม  อันแรกอนัที่วา 
พิจารณาตัวตน ขันธหยาบๆ นีม้ันไมผานออกไป มนัก็อยูแคนั้น 

แลวมนัก็เปนสัญญาอารมณอยูอยางนัน้ไง  พอเปนสญัญาอารมณอยูอยางนัน้  มัน 
ก็หมกอยูอยางนัน้  แลวความคาดความหมาย  มันคาดหมายได  คาดหมายเปนมรรค ๔ผล 
๔ เปนไง แตมันไมเปนธรรม ตามความเปนจริง มนัสําคัญตรงนี้ ถาตรงนี้มนัเขาทาง ผูที่ 
อยูในวัฏวน  เหมือนสัตวอยูในกลางทะเล  มันตองพยายามประคองตัวเองไวใน
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มหาสมุทรนั้น  เพื่อใหชีวิตนี่หมนุเวียนไปเหน็ไหม  แลวเกิดตาย  เกิดตายนีเ่หมอืนเตา  ถา 
เกิดโผลขึน้มาทเีขาถึงในบวงนัน้กเ็กิดเปนมนุษย  ถาไมเกิดเปนมนุษย  แลวมหาสมุทรมนั 
กวางขนาดไหน แลวบวง บวงขนาดนั้น แลวเตา เตาโผลจากทะเล ชีวิตนี้เปนแบบนัน้ 

ชีวิตของเราในวฏัวนเห็นไหม บอของอวิชชา บออยางใหญ บอในวัฏฏะมนัใหญ 
ขนาดนั้น  แลวเราเกิดตาย  เกิดตาย แลวเกิดมาเปนมนุษยนี่  มนัโผลขึน้มาอยางนัน้  มันถงึ 
ไดวนกลับมาหาการประพฤติปฏิบัตนิี่ไง  ถามันคิดถึงวาบอมนัใหญขนาดนัน้  เราเวยีน 
ตายเวียนเกิด  ความคิดคนเราเวียนอยูในบออวิชชาอยางนั้น  มนักเ็ปนบออยูอยางนัน้  มัน 
ทําใหเราเปนบอในวัฏฏะ  แลวเรานีเ้ราจับ  เราขามบอขึ้นมา  ถาขามบอได  มันจะขามพน 
จากขั้นตอนมาได  ถาขามบอไมได  มนัเวียนอยูในนัน้  แลวก็จนิตนาการอยูอยางนั้น 
จินตนาการอยางนั้น  ในหัวใจนัน้หมกมุนอยูอยางนัน้  แลวมีความทุกขอยูอยางนัน้  บอ 
ของวฏัฏะ  บออวิชชาอยางใหญที่ควบคมุหัวใจไว  แลวเราพยายามกลบ  กลบ  กลบ  ทํา 
ความสงบของใจกลบบอนัน้ใหได แลวสืบตอเขาไป 

ขั้นที่  ๒  ก็เหมือนกนั  มรรคที่  ๒  จะเกิดขึ้น  เพราะมรรคแรกนีเ้ราทํามาประสบ 
ผลสําเร็จ มรรคขัน้แรกเราแยกขนัธอยางหยาบออกไป ขันธเปนขันธ  จิตเปนจิตเหน็ไหม 
ขันธ ๕ ไมใชเรา เราไมใชขนัธ ๕ ขันธ ๕ ไมใชทุกข ทุกขไมใชขนัธ ๕ เห็นไหม ตัวตน 
ในการยึดมั่นถือมั่นจะปลอยวางออกไป ถากาวเดินจากนี้ขึ้นไป มรรคที่ ๒ มนัจะเกิดขึน้ 
มรรคที่ ๒ จะเกิดขึน้ก็ตองพยายามถมบอเขาไป ถมบอเขาไปหาตัวจิตใหได ถมบอเขาไป 
หาตัวจับตองตวักายใหได  กาย  เวทนา  จิต  ธรรมเหมือนกนั  เพราะใจนี้อาศัยกายนีอ้ยู 
เทานั้น  ในหวัใจก็อาศัยขันธเปนอารมณความรูสึก  ถาขันธนี้มันก็เกี่ยวเนื่องกับกาย  ยึด 
กายแลวก็คิดออกไปขางนอกเห็นไหม  ยอนกลับเขามาทําความสงบ  แลวยอนกลับเขาไป 
ถมบอของอวิชชาเขาไป จับตองได 

จับตองไดนีเ่ปนงานอยางหนึ่ง  งานขุดคุย  งานหากิเลสนี้เปนงานอยางหนึ่ง  การ 
จับตองไดนี้ มันไมใชวาไปทองบนเอาเฉยๆ ถาเราทองบนเอาเฉยๆ นัน้ อวิชชามันหลอก 
อวิชชาขุดบอลอเราไว  แลวเราก็ทองบนของเราอยูอยางนัน้เหน็ไหม  คําบริกรรมนี่ทอง 
บนอยูเฉยๆ  มันเปนการทองบนอยูเฉยๆ  แตการจับตองได  จิตนี้มนัจบัตองกิเลสได  มนั 
เปนการจับตองไดจริงๆ  สิง่ที่จบัตองไดนัน้ก็เปนงาน  เปนงานก็ตองตอสู  ปญญาตองเกิด 
ตองหมนุเวียนออกไป  ทําตอสูกนัออกไปเหมอืนกนั  ปญญาหมุนไปขนาดไหนก็แลวแต
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มันจะถมบอเขาเรือ่ยๆ ถาถมบอเขามาเรื่อย บอมนัจะเต็ม  จนเต็ม  จนมันชัยภมูิการรบกัน 
ระหวางธรรมกับกิเลสไง 

ถาบอนัน้ไมเต็มเห็นไหม  เราตองโดดขามไปโดดขามมา  โดดขามเขาไปนะ  โดด 
ขามบอนั้นเขาไปเพือ่จะชําระกเิลส  เพือ่ที่จะสะสางกิเลสออกจากหัวใจของเรา  เพราะ 
หัวใจของเรามันขุดบอไวเอง มนัลอใหเราตกไปในบอนัน้เอง มนัทําใหงานนี้ไมเดิน งาน 
ของเราไมเดินไปเพราะเราตกหลมุตกบอไปตลอดเวลา  แตถาเรากาวเดินเขาไป  มันจะ 
เปนงานของเราขึน้มา งานจะเปนงาน ถาเปนการพบเห็นการจับตองไดซึ่งๆ หนา งานจะ 
ไมเปนงานเลย  ถาเรามีสติสัมปชัญญะไมพอเห็นไหม  มีสติสมัปชัญญะไมพอ  แลว 
สัมมาสมาธิไมพอ มรรคมนัจะไปไดอยางไง 

มรรค  ๘  มรรค  ๘  เห็นไหม  มัคคะสามัคคีหมุนเวยีนจนกวามันจะสามัคคี  มัน 
รวมตวั  มรรคนี้รวมตวัสามัคคีกนันะ  สามัคคีกนัแลวทําลาย  ทําลายอวิชชาออกจากขันธ 
นั้นไป นั่นนะทําลายเขาบอยเขา เพราะทําลายเขาไปทีแรก มันก็หลบอยูตลอดเวลา หลบ 
อยูในนั้นนะ  หาทางตอสูเล็ดลอดออกไปเพือ่จะหาทางเอาชนะธรรมเหน็ไหม  ธรรมกบั 
กิเลสถงึตอสูกันเหน็ไหม  แลวธรรมเกิดขึน้จากไหน  ธรรมเกิดขึ้นจากเราพยายามสะสม 
ขึ้นมา  สัมมาสมาธิเราก็ตองหาเปนตนทนุไวกอน  คนควาจนจับตองได  งานนีเ้ปนงาน 
ชอบ งานชอบกว็ิปสสนาเขาไป หมุนเขาไป ธรรมเกดิจากความจงใจ 

ธรรมคืออาการของใจที่สรางขึ้น  อาการของใจที่สรางขึ้นมาแลวเปนนามธรรมก็ 
จริงอยู  แตมนัพยายามใชบอยเขา  มนัจะเห็นเปนรูปธรรมเลยนะ  ความเห็นวาเปน 
รูปธรรมในการตอสูกับกเิลส จะเหน็ชัดเจนขนาดนัน้ มันตอสูกับกิเลส ตอสูเพราะเราเขา 
ไปตอสูแลวมันเหนือ่ยมาก  งานภายในไง การวปิสสนาไปใชพลังงานไปเต็มที่แลว มนัก็ 
จะออนตัวลง ออนตวัลง กลับมาทําความสงบ กลับมาทําความสงบแลวเขาไปเหน็ไหม นี่ 
การทําความสงบ  การตอสูบอยเขา  ความคิดของเรา  เวลาคิดขางนอกนีม่ันเปนความคิด 
หยาบๆ ความคิดโดยใชสมอง ความคิดของปญญาเกิดขึ้นนี ่มนัเปนปญญาของใจ ปญญา 
ของใจไมใชปญญาของสมอง  ปญญาของสมองเปนสัญญา  เปนความคิด  ความจํา  ความ 
เทียบเคียง 

แตปญญาการชําระกิเลสนี้เปนปญญาซึ่งๆ  หนา  มนัเปนความคิดซึ่งหนา  เรายงั 
ไมไดหลกัไดเกณฑ  เรายังไมเห็นตรงนี้หรอก  ถาเราไดหลักไดเกณฑ  มันจะเห็นความ
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เปนไปของอาการของใจ อาการของใจคอื ความคิดที่วามันหมุนไปนี่ มันจะเหน็อยางนั้น 
จริงๆ เห็นอยางนัน้เพราะเราสรางขึ้นมา แลวถมบอไปเรือ่ยๆ ถมบอไปเรื่อยๆ ถมจนกวา 
บอนัน้จะเต็ม  บอนัน้เตม็นะ  การตอสูงายขึน้เรือ่ย  นี่ธรรมจะชนะเพราะอะไร  เพราะ 
พื้นฐานเริม่เกิดขึ้นไง  แตเดิมเราจะตอสูขึน้มา  ธรรมมนัสรางยาก  กิเลสมีโดยธรรมชาติ 
ของมัน  แตธรรมกวาจะสรางขึ้นมาเห็นไหม  สรางขึ้นมาแลวยังตองวางสะพาน  วางเพื่อ 
จะขามบอ เพื่อจะไปชําระกเิลสเห็นไหม 

การวางสะพานได  การคนควาได  การจับตองกเิลสได  เปนงานอนัประเสริฐ 
ทั้งหมด  เปนงานในการประพฤติปฏิบัติ  เปนงานคนควาของเรา  เปนงานของตนทีจ่ะ 
เอาชนะตน  ถาตนจะเอาชนะตนขึน้มาไดตองเปนงานอยางนี้  ถาตนไมเอาชนะตนเห็น 
ไหม  มนัก็ตกหลมุตกบอสิ  ตกบอแลวกย็ังกลบฝงตัวเองอยูอยางนัน้อีกหรือ  กลบฝง 
ตัวเองนะ  กลบฝงตัวเองหมายถงึความเขาใจวาตนเองผานไง  ความเขาใจวาตนเองผาน 
จากขั้นตอนนี้แลว  เปนความเขาใจมนัไมใชเปนความจรงิ  ถาเปนความเขาใจเพราะเขาใจ 
วาผานแลว มันกจ็ะไมกาวเดนิตอไป 

ถาเขาใจวาตนเองยัง เห็นไหม ไมสุกเอาเผากินเหน็ไหม ไมเขาใจวาตัวเองสิ้นงาน 
แลวเห็นไหม มันจะปลอยวางขนาดไหน ก็ซ้ํามนัเขาไป ทํามันอยูเขาไป ไมสุกเอาเผากิน 
หนึ่ง  เปนคนละเอียดรอบคอบหนึ่ง ไมทําแบบหยาบๆ ทําแบบหยาบๆ  เดีย๋วมันตีกลับไง 
พอมนัเจริญแลวเสื่อม  เจริญแลวเสือ่มเห็นไหม  เราเจริญขึ้นไปแลวมันเสื่อมลงมา  เสื่อม 
ถอยลงมา  ความคิดของเรามันเสื่อมถอยลงมา  นัน่แหละกลบฝงตัวเอง  ตกในบอของ 
อวิชชาแลวกลบฝงตนเอง  มันไมเตม็เหน็ไหม  เพราะบอมนัยังอยู  มันกลบฝงตนเองได 
เห็นไหม 

ในภาคปญญา  เราพิจารณาไปเรื่อยๆ  บอมันจะตื้นขึน้มาเรือ่ย  ตืน้ขึ้นมาเรือ่ย  ตื้น 
เพราะอะไร  ตื้นเพราะอุปาทานมันนอยลง  ความเขาใจมันมากขึน้ไง  งานมันคลองขึ้นไง 
คนเคยทํางาน  คนผานงานมามากชํานาญในงานนั้น  นี่ก็เหมอืนกนั  ความชํานาญในการ 
วิปสสนาในขันธอยางกลางนี่  วิปสสนาจนเต็มที่  เต็มที่ซ้ําแลวซ้ําเลา  มันจะขาดออกจาก 
กัน ธาตุจะเปนธาตุ ดิน น้ํา ลม ไฟ กับ ดิน น้ํา ลม ไฟ จิตก็เปนจิตจะแยกออกจากกัน ถา 
พิจารณาจิตแลวเหมือนกนั  จิตมนัจะปลอยรางกายปลอยหมดเลยนะ  ปลอยขาดออกไป 
จากใจ ไมใชเบือ่หนาย มนัขาดออกไป
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แตคําวาเบื่อหนายนี้มนัเปนโวหาร  เปนการสื่อกนัไงวามันเห็นตามความเปนจรงิ 
แลวมนัเบือ่หนาย  มนัคลายกําหนัด  ความคลายกําหนัดนี้  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ 
เจาพูดวามนัเบือ่หนาย  แตคําพูดอยางนัน้  แลวเราก็ใชคําพูดนั้นวาเบือ่หนายๆ  เรากว็าเรา 
เบื่อหนายไง ถาเบื่อหนาย  เหตุของความเบื่อหนายอยูไหน  การทองจําอยางนั้นเบื่อหนาย 
หรือ  เด็กมันทองจําสูตรในการศึกษาวิชาชีพของเขา เขาทองมากยิ่งกวานีอ้ีก ทําไมเขาไม 
เห็นวาเขาเปนประโยชนอะไรขึน้มา  เขาใชเปนวิชาชีพ  เปนเรื่องของวัฏฏะ  เปนเรือ่งของ 
การสะสมเหน็ไหม การทองบน การทองเรือ่งของกายสติ เรื่องของกายเหน็ไหม เรื่องเลบ็ 
ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ทองกันไป ทองกันไป 

ความเหน็จรงิๆ  ไมใชการทอง  การทองนี้เปนการทองจํากนัมา  แตความเห็นจริง 
ขึ้นมานี่  มนัจะเหน็จริงขึน้มา  แลวมนัจะขาดออกไปจากใจ  ความขาดออกไปจากใจนั้น 
เปนผลจริง เวิ้งวางออกไป เวิง้วางออกไปเลย นี่คอืขันธอยางกลางขาดออกไปจากใจ พอ 
ขันธอยางกลางขาดออกไปจากใจ  มนัก็เหลือขนัธอยางละเอียดใชไหม  ตองตอสูหาขันธ 
อยางละเอียดใชไหม  เราตองพยายามคนควาขึน้ไปเปนขันธอยางละเอียดขึน้ไปเรื่อยๆ 
ขันธอยางละเอยีด  ฟงสิวามันละเอียด  ขันธไมใชจติ  จิตไมใชขันธ  ความที่กระทบกัน 
ระหวางขนัธกับจิต 

ผูรูกระทบขันธ มันถึงวามีผูรู ผูถูกรู ถายังมขีันธอยู มีผูถูกรูอยู มนัก็ยงัจับตองได 
เพราะมีผูที่ใหถูกรูเห็นไหม  ถามันยังมีขันธ  ถาไมมขีันธ  ผูรูก็คือผูรู  ไมมีผูถูกรูเพราะมนั 
เปนผูรูเฉยๆ แตนี้มนัมีขนัธอยูมันกระทบกันอยู ถากระทบขนัธ ขันธนี่มนักระทบกนั มัน 
กระทบกันเกิดจากอะไร  เกิดจากจิต  จิตกับขันธนี้ทํางานกนั  กระทบกระทั่งกนัเปน 
อารมณออกมา กายกับจิตแยกออกจากกันแลว จิตมนัเปนอิสระของมนั กายเปนกาย การ 
จับตองนี้จะจับตองไดยากมาก  ถึงบอกวามันเปนสิง่ที่ละเอียดออน  มันตองพยายามทํา 
ความสงบเขาไปใหลกึซึ้งเขาไปกวานั้นอีก  ทําความสงบลึกซึ้งกวาเพือ่ที่จะคนควาอันนี้ 
ไง คนควาเรือ่งของขนัธอันละเอียด ถาคนควาเรื่องของขนัธอันละเอยีดเจอ อันนี้ก็จะเปน 
งาน 

ถาคนควาไมเจอ  บอนี้ใหญมาก  บอนี้เปนบอของกามภพ  บอนีเ้ปนบอของวัฏวน 
ช้ันหนึ่งเลยเหน็ไหม  วัฏวน  กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ  กามภพนี้เปนบออนัอยางใหญ  มนั 
ไมมีความสามารถจะชวยตวัมนัเอง มันตองตกไปโดยธรรมชาติของมัน มันรุนแรง ความ 
รุนแรงของอวิชชาผลักไสใหหัวใจพอใจกับสิง่นัน้  ความพอใจกับสิง่นัน้มนักอ็ยูตรงนัน้
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มันจะทําความสงบนีม้ันก็แบบวามันหาไมเจอ  มันจะเวิ้งวางหาไมเจอ  หาไมเจออยูอยาง 
นั้น เพราะมันละเอียดออน จนเราสรางขึ้นมาจนเปนมหาสติมหาปญญา สิ่งที่เปนมหาสติ 
มหาปญญาเห็นไหม 

การสรางขึ้นเรือ่ยๆ  เพราะความเขาใจของเราวามันยังไมเขาใจ  มนัยังไมเห็นจริง 
ตามนั้น  แตถาความเขาใจวาตนเองสิน้ไปแลว  มันขุดบอตั้งแตปากทางเลย  ไมใชขุดบอ 
ลอไวขางๆ  ตัวเขานะ  อยางชัยภูมอิยางเมืองนีเ่ขาจะขุดคูเมอืงไว  เพือ่ที่จะไมใหเราเขา 
เมืองเขา  นีม้ันขุดตัง้แตปากทาง  ตั้งแตเราเริ่มตนจับนะ  ถามีความเช่ือวาเรา  เปนความคิด 
ของกเิลสไงวาเวิ้งวางวาสิ้นสุดขบวนการของการทํา  การประพฤติปฏบิัติแลว  มนัก็จะ 
ปลอยวางของมนัอยูอยางนั้น  มันก็วางได  สัญญาอารมณเปนอยางนั้น  เปนการวางของ 
มันเหน็ไหม การวางทีว่าวางของอวิชชามันลอไว ลอตั้งแตปากทาง 

แลวถาเราถมปากทางนี้ไดไง  เราจะมีทางเขาไปหาตัวอวิชชาได  นี่ขันธอยาง 
ละเอยีดนะ  ขันธอยางละเอียดทีป่ดกัน้ไวไมใหเราเขาไปเจอ  ในความรูสกึในความเหน็ 
ของใจ  ไมใชในความเห็นของสัญญา  ในความเหน็ของสัญญา  ในการคาดการหมาย  มนั 
เปนการคาดการหมาย  มนัจองจนิตนาการของมันไปตลอด  นัน้มนัเปนบอใหญ  นั้นมัน 
เปนการคิดคาดคํานวณทีท่ําใหเรากาวเดินไปไมได  โดยธรรมชาติของมันอยูแลว  การ 
คนควาทําความสงบ  มนัจะเวิง้วางขนาดไหน  เวิ้งวางนั้นเปนผลของกายกับจิตแยกออก 
จากกัน  ความเปนผลอนันัน้  มนัเปนผลอนันัน้  แตกเิลสทีอ่ยูสูงกวา  มันยังยอกใจอยู  มัน 
สะกิดใจใหใจกระทบ ใหมีความรูสึกออกมาเหน็ไหม 

ความทีม่ีความกระทบใหมีความรูสกึออกมานัน้  มนัไปทําใหอารมณเราไมอยูใน 
ความเปนจริงหรอก  มันทําใหเราตองมีความขุนมัวในใจ  ตองทําใหเราไมพอใจอยูในใจ 
เห็นไหม  นั่นมันถงึไปทําลายใจไมใหสงบไง  ถาเรายกขึ้นเปนงานแลวมนัจะไมสงบ  ถา 
เราถอยมาในผลงานอนัเกามันจะสงบ  มนัสงบเพราะตรงนัน้  ทีนี้งานอันใหมมนักย็อกใจ 
อยูอยางนั้น กามภพ ในปากทางของทางทีจ่ะเขาไป ถมอนันีเ้ขาไป ถมอันนี้หมายถึงวาใจ 
มันพอใจออกทํางานไง  ถาใจมันพอใจออกทํางาน  มันจะกาวเดนิขึน้ไปคนควา  ถาใจมนั 
ไมพอใจออกทํางาน มันจะตกอยูในบอนัน้ ตกอยูในบอของอวิชชาตั้งแตปากทางเลย 

ถามันพอใจ  ใหพอใจวางานทีย่ังตองกาวเดินตอไปยังมอียู  นั่นนะ  เริ่มมีความ 
พอใจแลวจะถมบอนัน้  แลวเขาไปคนควา  การคนควาหาขันธอนัละเอียด  สิง่ที่รูสิง่ที่
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กระทบใหถูกรูอยูในหัวใจนัน้  มันจะเปนอารมณขึ้นมาเพราะวิญญาณรับรูมนัก็เปน 
อารมณ  ถาไมมวีิญญาณรับรูเปนสงัขารปรงุเหน็ไหม  สังขารปรุงแตง  เกิดดบั  เกิดดับอยู 
อยางนัน้  ถาสติมนัทันนะ  สติสมัปชัญญะทันนี่มนัจะเกิดดับ  เกิดดับ  มันเหมือนกับไมมี 
เหมือนกับวาเราไมมีกเิลสอีกแลวเลยนะ  นัน่บอของอวิชชาเห็นไหม  มันลอใจขนาดนัน้ 
ลอเราไมใหเหน็ตัวมันไง  มนัจะลอเกิดดับ  เกิดดบัอยูอยางนัน้  แลวอยางนี่หรือจะเบือ่ 
หนาย ความเบือ่หนายมันไมใชเปนความเบือ่หนายอยางนี้ 

ความเบือ่หนายมันตองชําระกนั  ตองใหมเีหตุมีผล  ถาไมมีเหตุมีผลเอาอะไรมา 
เบื่อหนาย  เอาความเหน็อะไรมาเบื่อหนาย  มันเบื่อหนายดวยอวิชชามันหลอก  หลอกวา 
เราไดประพฤติแลว เราไดความเห็นแลว เราเบือ่หนาย เบื่อหนายในการทําความสงบของ 
ใจ  เบื่อหนายในการกาวเดินขึ้นไปเฉยๆ  งานยงัมอีีกมหาศาลนะ  งานในการประพฤติ 
ปฏิบัติยังอีกมหาศาล  ยังตองเดินเขาไป  แลวพยายามจับตรงนี้ใหได  คนควาใหเจอ  ถา 
คนควาเจอ  มนัจะเจอขันธอนัละเอียดไง  ขันธอันละเอียดกระทบอยูกับใจเห็นไหม  กาม 
ราคะ  ปฏิฆะ  อยูตรงนี้  ตรงนีเ้ราตองพยายามเขาไปจับตองได  มันจะเกิดความตืน่เตน 
มหาศาล ในการคนควา 

ถาในการประพฤติปฏิบัติ  ครูบาอาจารยที่เคยประพฤติปฏิบัติมา  งานการที่คุยเขี่ย 
หากิเลสนีเ้ปนงานสําคัญหนึ่ง  งานในการวิปสสนานี้เปนงานสําคัญอนัที่สอง  ถางานใน 
การคนควาหาไมเจอ  วิปสสนามันจะไมเปนวปิสสนา  มันเปนความจนิตนาการ  มนัเปน 
ความนกึของเราไปตลอด มนัเปนเรื่องที่เราสรางเหตุการณขึ้นมา เหมือนเปาลวง เปาลวง 
สรางเหตุการณไปอยางนั้น  แลวพลังงานจะหมดไปอยางนั้นเหน็ไหม  อวิชชาหลอกให 
เราหมุนออกจากการเขาไปหาตัวอวิชชา  ถาเราหมุนเขาไปนี่  มนัจะหมุนเขาไป  ถาเรา 
หมุนเขาไป ตองใชพลงังานของเราเขาไป ถามพีลังงานมันจะหมนุเขา จิตเราพยายามทรง 
ตัวของเราแลวหมุนเขาไป จับตองได จบัตองได แลวคอยเปนงานวปิสสนา 

ถาจับตองไมได  งานวิปสสนาไมเกิด  งานในการถมบอนั้นไมเกิด  ถางานในการ 
ถมบอนัน้ไมเกิด  ชัยภมูิอยูที่ตรงไหน  สนามรบระหวางกามกิเลสกับธรรมาวุธอยูที่ 
ตรงไหน  มนัสรางสมกนัมานัน้  มันจะเหน็แตสนามชัยภูมิ  สนามรบระหวางธรรมกบั 
กิเลสทีม่ันตอสูกนั ตอสูอยูกลางหัวใจ ตอสูกันอยางรุนแรงที่สุดกลางหวัใจนั้น ปญญาจะ 
หมุนเขาไปตลอด ถมไปตลอด ถมจนบอนั้นเต็ม ถาบอนัน้เตม็เห็นไหม ความชํานาญมัน 
ก็ชํานาญขึ้น  พื้นที่ดีขึน้  การตอสูดีขึ้น  การตอสูทําอยูบอยเขามหาสติมหาปญญา  ความ
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รุนแรงของการรักษาชีวิตของเขา อนันีเ้ขาก็จะปลิ้นปลอนตลอด ปลิ้นปลอน มนัก็ตองหา 
วิธีการใหเราลมลุกคลุกคลานไง  ถาเรายงัสุขเอาเผากินเปนไปไมไดเลย  มหาสติมหา 
ปญญามันจะมีการสุขเอาเผากินไหม  สติปญญานี่เปนสติปญญาที่เรากาวเดินตั้งแตทีแรก 
อันนีเ้ปนมหาสติมหาปญญา  สติมันจะพรอมตลอดนะ  ถามนัเปนงาน  มันจะเขาหางาน 
ทันที มันจะวิง่เขาหางานทนัที ดึงไว ดึงไว ดึงไว ดึงไวเพือ่อะไร เพื่อความสงบของใจ ถา 
มันจบัจองมนัไดงานแลวไง  ถามันยงัไมไดงาน  มันไมเปนอยางนี้หรอก  มันไมมีงานให 
ทํา  ถามันมีงานทํา  พอปลอยมัน  มนัจะวิ่งเขาหางาน  วิ่งเขาหางานเพราะอะไร  เพราะวา 
มันเปนเครือ่งสิ่งที่ยอกใจรนุแรงที่สุด ความทกุขของสัตวโลกเกิดเพราะเกิดตรงนี้ไง 

ความทุกขของสัตวโลกมี  ก็มีตรงนีไ้ง  ความที่มนัมเีพราะอะไร  เพราะความเกิด 
ความตายนีม้ันเปนธรรมชาติของสัตวโลกใชไหม  เปนการสบืสกุลของสัตวโลก  สัตว 
โลกตองเกิดตายอยูตรงนี้ไง  ถาทําลายตรงนี้  มันพนเห็นไหม  พนจากกามภพไป  มันพน 
จากสัตวโลกไป  มนัเปนความมหัศจรรยของใจดวงนั้น  ใจดวงนัน้จะเปนอิสระระหวาง 
การเกิดในกามภพ  นัน่ละมันรุนแรงตรงนี้ไง  รนุแรงตรงนี้  มันจะหลุดเปนอิสระจาก 
อํานาจของกิเลส  มันเหนี่ยวรั้งสุดความสามารถของมัน  เหนีย่วรั้งสุดความสามารถและ 
พลังงานเขามหาศาล เพราะอะไร เพราะสิ่งนีม้ันเกิดคูกับเกิดตายกับจิตมาตลอด 

เรื่องกามราคะ เรื่องปฏิฆะ ความผูกโกรธ เพราะเหมอืนกบัเราสรางสมบัติ สมบัติ 
ทุกอยางที่เราสรางสมกนัมา  มนัเปนสมบัติของใจใชไหม  นี่ก็เหมือนกนั  เหมอืนทีว่าบุญ 
กุศลทุกอยาง บาป อกุศลมนัอยูที่ใจทั้งหมด แลวทางโลกเรานี่ เราหาสมบัตมิา หาสมบัติ 
มาทุกอยางเงนิทองนีเ้ปนของเรา  เปนของเรา  แลวเราจะสลัดเงินทองเราทิ้งนะ  บอกเงนิ 
ทองในบานของเรานี้ไมใชของเราทั้งหมด  ใครจะยอมรบั  เงนิทองของเราก็ตองเงินทอง 
ของเราสิ  อันนี้กเ็หมอืนกัน  ในเมื่อมันอยูกับเรานะ  กุศล  อกุศลอยูกับใจ  ในเมือ่กุศล 
อกุศลอยูกับใจ  แลวเราทําความสะอาดความบริสทุธ์ิของใจ  แลวเราจะทิ้งมนัไดอยางไง 
เห็นไหม  ความผูกโกรธ  ความยึดมั่นถือมั่นของใจ  มันจะถือมั่นของมัน  โดยที่เราไม 
รูสึกตัว อนันี้กท็ําใหลมลุกคลกุคลาน 

ความลมลุกคลุกคลาน เพราะอํานาจของกเิลสผลกัไส อํานาจของอวิชชาเห็นไหม 
ขุดบอลอเขาไปเดินเขาก็ตก  ถอยออกมาก็ตก  ทําใหลมลกุคลุกคลานไง  ทําใหเราไมมี 
หลักสูกับมัน  หลอกใหถอยออกมา  เปนความคิดความตอสูอนัมหาศาล  ความตอสูของ 
เอกบรุุษ ความตอสูของผูปฎิบัติ ผูปฏิบัตทิี่จะเอาชนะกิเลสใหได ตองมีความตอสู ตองมี
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ความยั้งคิด  ตองมีปญญาอนัแหลมคมไง  ปญญาอนัแหลมคมเหน็ไหม  กิเลสมนัอยูที่ใจ 
จนกวาจะคนควาหาเรือ่งกเิลส มนักเ็ปนเรื่องทีว่าแสนทุกขแสนยาก นี้เจอกเิลสซึง่ๆ หนา 
แลวตอสูกนัซึ่งๆ  หนา  มันเปนอะไรนี่  มันเปนอะไร  มันเปนอํานาจวาสนา  มันเปน 
บุญญาธิการที่เราตอสู 

แลวเราเหนือ่ยยากขนาดไหน  มันกเ็ปนการเหนื่อยยากของผูทีจ่ะพนไง  เหนือ่ย 
ยากของผูทีจ่ะพนออกไปจากกิเลส  ไมใชเหนื่อยยากแลวเปนขี้ขาตองหมนุเวียนตองเดิน 
ตามตอยๆ กับกเิลสไปตลอดเวลา มันกม็ีกําลงัใจขึน้มา มันตองพยายามใหกําลังใจตวัเอง 
หนึ่ง  สองครูบาอาจารยคอยชี้แนะ  คอยเสรมิใหกําลังใจ  ถามีกําลังใจขึ้นมา  ธรรมดาที่ 
กิเลสมันมีอํานาจเหนอืกวานี่  เหมือนผูใหญกบัเด็กสูกัน  ธรรมเยาวยังเตาะแตะๆ  เหมือน 
ผูใหญกับเด็กสูกนั  แลวเดก็มนัจะเอาอะไรไปสูกับผูใหญละ  มันก็แพมาตลอดเหน็ไหม 
แตเด็ก เด็กเห็นไหม ตอไป กิเลสตองชราคร่ําครา แตกิเลสจริงๆ แลวมันไมเคยมีชราคร่ํา 
ครา  แกขนาดไหน  มันก็อวิชชานี้มันไมเคยตาย  มันไมชราคร่ําครา  แตผูใหญกับเด็กเห็น 
ไหม ผูใหญตองชราคร่ําครา ตองแกไป 

นี่ก็เหมอืนกัน  การชราคร่ําคราเพราะมันเปนปจจบุนัธรรม  ถาธรรมชนะ  ธรรม 
เราสะสมขึน้มามนัทนักิเลส  มนัเสมอกเิลส  มันมอีํานาจเหนือกวากิเลส  กิเลสตองถูก 
ทําลายไป  แตถาเด็กนะมนัโตขึ้นมาเหมือนกับเราสรางสมขึน้มา  มนัเปนการตอสูกัน 
ระหวางวปิสสนาญาณไง ถาวิปสสนาญาณนี้เกิดขึ้นมา อํานาจของธรรมสะสมแลวตองมี 
อํานาจเหนือกวา สะสมจากเราทําขึน้มา สะสมบุญญาธิการ สะสมในการบุญกุศล อันนัน้ 
สะสมมาเพือ่ภพเพื่อชาติ  เพื่อคุณงามความดขีองเราเห็นไหม  เรื่องหยาบๆ  ทางโลก  โลก 
เขายังพอใจกนั อันนั้นเปนเรื่องของโลกเขา เรากเ็ปนโลกคนหนึ่ง เราเคยผานสิ่งนัน้มาอยู 
แลว แลวเราก็สรางสมขึ้นมา จนเราเกิดเปนความปฏบิัติบูชา จากเปนภายในไง 

การทําลายกุศล  อกุศลในหัวใจ  กุศล  อกุศล  ในหัวใจในเรือ่งกามภพมนัก็ตองมี 
ความพอใจ  เพราะคนอยางนี้หาไดนอยหนึ่ง  ผูที่ประพฤติปฏิบัตเิห็นไหม  จะเขาถึงตรงนี้ 
มันหาไดยาก แลวเราเปนคนหนึง่  ความประพฤติปฏิบัติเราตองทําได  ตองทําได  แลวมนั 
เปนความเหน็ใชไหม  เปนปจจัตตัง  รูจําเพาะตน  ไมมีใครรูกบัเรานะ  กริยาภายนอก 
เหมือนกนัทั่วไป คนเหมือนคน การประพฤติปฏิบัตเิหมือนกนั แตอํานาจวาสนาของใจที่ 
ไดสะสมขึน้มาตางกัน  ถงึตางกันก็ทําไดเหมือนกนั  แลวพอทําถงึที่สุดแลว  ทําซ้ําทําซาก 
จนกวามันจะขาดออก ขันธอันละเอียดกข็าดออกไปจากใจ ทําลายออกไปจากใจ กามภพ
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ขาดออกไปเห็นไหม พอกามภพขาดออกไป  ใจนี้ไมใชขันธ  ใจนี้เปนใจ  ขันธนีเ้ปนขันธ 
เวิ้งวาง มีแตความวาง มีแตความวางไปหมดเลย 

โมฆราชไปถามพระพุทธเจาไง  วาเขากําหนดจนทุกอยางนีว้างหมดเลย 
พระพุทธเจาบอกวา โมฆราชตองถอนอัตตานทุิฏฐิ เพราะความวางนีม่ันเปนตวัทิฏฐิใหญ 
เปนตวัอัตตานุทิฏฐิ  เปนตัวอัตตาใหญในหัวใจของสัตวโลก  ผูรูนีเ้ปนตัวอัตตา  แตไมมี 
ใครรูผูรูหรอก มันไปรูวาวางเห็นไหม  รูความวาง มนัมีความสุข กามภพขาดออกไปจาก 
ใจ  ขันธนี้ไมมี  ไมมีในหวัใจ  มันเปนขนัธหนึ่งเดียว  ตายไปแลวไปไหน  ในเมื่อขนัธมัน 
ขาดออกไปจากใจแลว  ตายไปก็เปนพรหมอยางเดยีวเหน็ไหม  ขึ้นเปนพรหมอยางเดียว 
เปนพรหมแลวก็ตองสุกไปขางหนา  แตอันนี้  ถาคนไมเหน็หัวใจไมเห็นผูรูนี่ไง  ผูรูถงึได 
วาเปนผูรู ผูรูไมมีสิง่ที่ถูกรูอกีหรอก สิ่งที่ถกูรูไดทําลายออกไปแลว ผูรูเปนผูรู 

ผูรูนี่เปนบอใหญเห็นไหม  จากทีว่าอวิชชาขุดบอลอ  ใหการประพฤตปิฏิบัติของ 
เรา  ลมลกุคลกุคลานตอไป  แลวไปถงึตัวบอจรงิๆ  เลย  บอนี้เปนหุบเหว  บอนี้เปนบอดูด 
ดูดทุกสิ่งทกุอยางเขาไปในตัวมนัเอง ไมมีใครสามารถจะเห็นมันได พอเขาไปจะโดนมนั 
ดูดหายไปในแรงดงึดูดของเขา  ถึงจะไมมีใครเห็นสิ่งนั้นเลย  มนัไมเปนสิ่งทีก่ระทบกับ 
สิ่งใด  มันไมกระทบกับสิง่ใด  แตมันมคีวามละเอียดออนของมันเห็นไหม  พลังงานของ 
มันที่ใช  ความเศราหมอง  ความผองใส  ความเปนไปของใจดวงนัน้  ใจดวงนัน้จะเศรา 
หมอง  ใจดวงนั้นจะผองใส  เปนความละเอียดทีพ่ลังงานมันใชแลว  มันยุบยวบตัวลง 
ตางหากละ  มันไมไปกระทบกับสิง่ใด  เพราะสิ่งที่ไปกระทบมันทําลายเขามาหมดแลว 
มันตัด ทําลายเขามาเปนช้ันๆ เขาไป 

มันไมมีสิง่ใดกระทบ ถายงัมีสิง่กระทบอยู  มนัมีจิตกับขันธเทานั้น  จิตกระทบกับ 
ขันธ กระทบแลววิญญาณรับรูขึน้มา ถึงเปนความกระทบรบัรู ถาสิ่งที่ไมกระทบรับรู ไม 
รูๆ เพราะมนัเปนผูรู มนัเปนหลมุ มันเปนหุบเหว มนัเปนหลมุดูด มันดูดทุกสิ่งทกุอยางที่ 
เขาไปเผชิญหนา ดูดหายไปในความเห็นของเขา เขาจะไมเห็นเขาเลย ผูรูเปนอยางนัน้ ถึง 
ตัวบอของกเิลส  เราจะทํายงัไงใหเจอกิเลสละ  เราจะทํายังไงใหจับบอของกิเลสได  เราจะ 
ทํายังไงถึงจะวิปสสนากับอวิชชา  ปจจยา  สังขารา  นี้ไดเหน็ไหม  ความมหัศจรรย  ความ 
มหัศจรรยของมัคคอรยิสัจจงั  ความมหัศจรรยขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
ความมหัศจรรยของศาสนาทีว่าเขาถึงตวัหัวใจได  ทาํลายสิ่งที่วาตัวมันเองเปนหลุม  แลว 
ไมมีสิง่ใดเขาไปจับตองมนัไดเหน็ไหม
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เราสรางมรรคขึน้มาสิ ความเห็นของหวัใจทีว่ามันวางเวิง้วาง มนัจะเวิ้งวางไป เวิ้ง 
วางไปอยูอยางนั้น  จนกวาจะจบัตองตวันี้ได  การจับตองไดตองใชความวริิยะอุตสาหะ 
มหาศาล มหาศาลเพราะอะไร เพราะวามนัจะพบเจอนี้ มนัตองพบเจอหลมุของตัวเอง มนั 
ตองพบเจอดวยความเหน็  เหน็ไหม  ไมใชพบเจอดวยการบอกเลา  ไมไดพบเจอดวยการ 
เราศึกษาธรรมมา  ถาเราศึกษาของครบูาอาจารยมา  ถาศึกษามาวาจิตเดิมแทนีป้ระภัสสร 
ความเหน็ มนัประภัสสร มนัเดมิแท ความสวางประภัสสรมันมีหลายขัน้ตอน มนัเหน็มา 
ตลอด  แลวถาประภัสสรอนันัน้จะเปนอวิชชาจริงหรือ  ผูที่เห็นมันจะเหน็โดยธรรมชาติ 
ของมัน ผูที่เห็นนั้นมันจะเหน็ดวยความเห็นของตวั มันจะเปนสมบัติสวนตนไง 

ถาผูที่เห็นอวิชชานี้จะเหน็ตามความเห็นของตวั  แลวเหน็เปนการเทียบเคียงเห็น 
ไหม สิ่งที่เทียบเคยีง สิ่งนี้เหมือนอะไร  เหมอืนกบัวตัถุสิ่งใด แลวพิจารณาสิ่งนั้นอยางไร 
เห็นไหม  การเห็นผูรูไง  ผูรูนี้เปนสิ่งหนึ่งสิง่เดียว  เปนหนึง่เดียว  หนึ่งเดยีวนั้นที่ญาณเขา 
ไปจับตองได  ถึงวาในหลุมนั้นเราสรางมรรคขึ้นมา  จนสามารถเขาไปจับตองสิ่งนัน้ได 
รับรูสิ่งนั้น  รบัรูสิ่งนั้นแลวดับสิง่นัน้  ดับผูรูนัน้ออกไป  พนออกไปจากบอทัง้หมดเหน็ 
ไหม  กลบบอเตม็ในวัฏฏะ  กลบบอในหัวใจ  เตม็เปยมในหวัใจ  ถาหัวใจนั้นเต็มเปยมไป 
ดวยธรรม มันจะเปนธรรมของใจดวงนัน้ 

บอของกิเลส  ขุดมาตั้งแตขางนอกนะ  ใหเราตกหลมุตกรองมาตั้งแตเริ่มตน  บอ 
ของอวิชชาขุดหลุมพรางมา  จนเขาไปถงึเหน็ตัวจริงของตัวบอ  เหน็ตัวจริงของตวับอนั้น 
ยิ่งมอีํานาจดึงดูดมากๆ แตเปนความละเอยีดออนนะ เปนความละเอียดออนเหมอืนกับวา 
ผูที่บริหารเห็นไหม  อํานาจของเจาวัฏจกัร  อํานาจของผูบริหารประเทศเห็นไหม  เขามี 
อํานาจสั่งใหใครทําอะไรก็ไดในประเทศนัน้  เพราะเขาเปนเจาของ  แตอันนีเ้ปน 
เจาของวัฏจกัร  เปนเจาของพญามารที่วาหมนุเวียนในวัฏวน  แลวจิตดวงนีว้นไปขนาด 
ไหน  มนัมอีํานาจมากขนาดนัน้  มนัจะตองซอนตัวมันอยูในที่ลกึลับที่สุด  แลวมันมี 
อํานาจดึงดูดทกุๆ อยางนี้เขาไปหามนั ไมมีทางทีจ่ะเจอมนัไดเลย นี่คอืบอของอวิชชา 

สิ่งนี้เปนสิ่งที่วาจับตองไดในหัวใจทัง้หมด  จับตองไดในหวัใจของผูที่ประพฤติ 
ปฏิบัติ  ในหัวใจยังมีลมหายใจเขา  ลมหายใจออกอยู  ยังมีชีวิตอยู  หัวใจดวงนี้  มันมีสิ่งนี้ 
ทุกๆ  อยางที่อธิบายมา  อยูในหัวใจเราทั้งหมดเลย  แลวเราจะกาวเดนิตามทางอยางนี้ 
ทั้งนัน้  ตองกาวเดนิทางมัคคอริยสัจจังอยางเดยีว  ทางอยางอืน่ไมมกีารเขาถึงอวิชชาได 
เลย ไมมี “สุภัททะ! เธออยาถามใหมากไปเลย ศาสนาไหนไมมมีรรค ศาสนานั้นไมมีผล
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เห็นไหม”  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกไวตั้งแตเริ่มตน  องคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจากลบบอในหัวใจขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เขาใจตามความ 
เปนจริงทั้งหมด  เหน็สัจจะตามความเปนจรงิอนันั้น  ถึงสั่งสอนธรรมอันนี้มาเปน 
ประโยชนกับเรา ธรรมอนันี้ 

แลวอวิชชาที่วาเปนบอดึงดูด  มันอยูในหวัใจของเรา  แลวมันมีธรรมอันนีม้ันจะ 
กาวเริม่จากเปนเด็กออน  มนัเริม่ทรงตัวขึน้มาในใจของเราได  มันก็จะเขาไปทําลาย 
ทําลายบอเปนช้ันๆ  เขาไป  เปนสจัจะ  เปนอริยสัจ  เปนความจรงิอนัประเสริฐ  ความจรงิ 
ที่วาเปนนามธรรมทีเ่ขากับหัวใจอนัประเสริฐ หัวใจนี้ก็เปนนามธรรม ศาสนธรรม คําสั่ง 
สอนขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเปนสิ่งทีป่ระเสริฐแลวบัญญัติไว  วางไวใหเรา 
กาวเดินตาม  แลวกเิลสที่ชําระออกไปจากใจ  มันจะตองชําระดวยวิธีการของใจดวงนั้น 
มัคคอริยสัจจังของใจเกิดขึน้มานี้  มันเปนทางเดนิ  ทางเดินเห็นไหม  การกาวเดินเขาไป 
มัคคอริยสัจจัง  กาวเดนิรวมตวั  รวมตัวแลวเปนญาณเห็นไหม  เปนญาณหยั่งรูอนัละเอียด 
จากสติปญญา มหาสติมหาปญญา แลวเปนญาณอันละเอยีด เปนญาณเห็นไหม ถาวาเปน 
มรรคนี้มนักเ็ปนอาการอารมณของขันธ อันนี้มนัละเอียดออนเขาไปเหน็ไหม 

จากที่วามรรคครั้งที่  ๓  นีม้ันรุนแรงเปนน้ําปาทีรุ่นแรงเพราะเปนกามภพ  เปนจิต 
กับขันธกระทบกนัรนุแรง รนุแรงมันก็รนุแรง แตอวิชชานี้ละเอยีดที่สุด แตมรรคนีจ่ะนิม่ 
ออนนิ่ม  สิ่งที่ละเอียดที่สุด  งานอันประณีตที่สุด  เหมือนกับการสรางบานเหน็ไหม  การ 
กอสรางบานขึ้นมา โครงสราง ไดสรางขึน้มา ทําขึน้มานี่ ทํารนุแรงก็ได แตขณะตบแตง 
เขาถึงพยายามตบแตงใหสวยงามที่สุด  เพราะการตบแตงตองใชงานฝมอื  งานที่ประณีต 
อันนีก้็เหมือนกัน เราจะตบแตงชีวิตนี้ใหพนไปจากอวิชชาทั้งหมด เราจะตบแตงใหหัวใจ 
ดวงนีป้ระเสริฐที่สุด  หัวใจดวงนี้มคีวามดีความงามในตัวของเขาเอง  งามในตัวของใจ 
ดวงนัน้  อิม่พอไมมีสิ่งใดจะไปเตมิตอไดอีกเลย  เขาเสร็จงานของเขาดวย  มรรคญาณอัน 
ประเสริฐนั้น 

ความละเอียดออนทีม่รรคญาณทีเ่ขาไปถงึหัวใจดวงนั้น  เราก็ตองสรางของเราขึ้น 
ไป  เราพยายามสรางของเราขึน้ไปเหน็ไหม  ถาเราสรางของเราขึ้นไป  มนัก็เปนผลงาน 
ของเรา  เพราะมนัมีหวัใจ  หัวใจนีเ้ปนบาทเปนฐาน  กิเลสมันอยูที่ใจ  กิเลสไมไดอยูทีก่าย 
หรอก แตจับพิจารณากายมนักเ็ขาถึงหวัใจได  เพราะกายกับใจมันอาศัยอยูดวยกนั  ดังนั้น 
กิเลสมันอยูที่ใจ  พยายามพจิารณาเขาไปแลว  พิจารณาเขาไปถึงที่ใจ  ถึงที่ใจแลวมนัก็จะ
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ปลอยกันที่ใจ  ปลอยกนัที่ใจ  ปลอยเหน็ไหม  ปลอยเพราะมีเหตุมีผล  ปลอยเพราะวามัน 
ทํางานของมันเต็มที่แลวมันถึงปลอย 

มันจะบอกคําวาปลอย  แลวไมมีเหตุไมมีผลมารองรับ  สิ่งที่ไมมเีหตุไมมีผลมา 
รองรับ  มันก็เปนสัญญาสิ  มันก็เปนการศึกษาเลาเรยีนมาจากตําราสิ  เปนตําราเหน็ไหม 
ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  ใครพูดถึงผล  ก็พูดได  ผลเพราะมีมา 
๒๕๔๔  ปแลว  ทุกคนก็คนความา  เปนผลนะ  พูดเปนผลได  แตเปนผลแลวเหตุมนัอยูที่ 
ไหน  เหตุในการประพฤติปฏิบัติอยูที่ไหน  ถามีเหตแุลวมนัเปนผลของใจดวงนั้น  ถามัน 
ไมมเีหตุ  มันเปนผลขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  มันเปนผลของครูบาอาจารยที่ 
ประพฤตปิฏิบัติมา  แลวทานอุตสาหเอาธรรมนี้มาเปนประโยชนกับสัตวโลก  ประโยชน 
กับลูกศิษยลูกหา  สาวกผูเดินตามมีธรรมเหน็ไหม  มีอาหารใหเราไวตั้งหนาใหเราดื่มกนิ 
ธรรมมารสนี้ควรจะเปบเขาปากของเรา 

เราไมเปบธรรมารสนีเ้ขาปากเพราะวาใจของเรามีอวชิชา ปจจยา สังขารา เราเปบ 
ธรรมนี้พรอมกับสิง่ที่เปนยาพิษในความเห็นของเราเขาไปในใจของเราดวย  สิ่งทีเ่ปนยา 
พิษเขาไป  มนัก็ไปเขากับยาพิษอันนั้น  แลวทําลายธรรมที่วามันจะเจริญรุงเรอืงนีใ้หมนั 
ยุบยวบไปสิ สิ่งที่ธรรมมันจะเจริญขึน้มาเหน็ไหม เราเปบเขามา ใจเราจะเปนพิษกจ็ริงอยู 
เพราะมนัอวิชชาอยูที่หัวใจ  ใจเปนพิษ  ก็ตองทําความสงบของใจเห็นไหม  มนัถงึมีสมถะ 
สําคัญตรงนี้ไง สําคัญที่ทําใหพิษนัน้ออนตวัลงกอน แลวเปบเขามาๆ ความเปบเขามานัน้ 
จะทําใหพิษนัน้จางไป จางไป จนมันกวาจะเปนธรรมจรงิๆ ธรรมมีอํานาจเหนอืกวา มัน 
ก็ทําลายยาพิษนัน้ออกไปจากใจไดเห็นไหม  อวิชชาอยูในเนื้อของใจ  ทําลายกิเลสมันก็ 
ทําลายที่เนือ้ของใจ พิจารณากายขนาดไหนก็แลวแต พิจารณากายมันก็สะเทอืนถงึหัวใจ 

มันสะเทือนถงึหัวใจเพราะมันใชมรรค  มรรคพิจารณา  ไมใชความคิดความเห็น 
ของสมองพิจารณา  มนัใชมรรค  ถาใชความเห็นของสมองพิจารณาอยู  มนัยังเปนมรรค 
หยาบๆ  เห็นไหม  เปนมรรคที่แบบวาโลกเขาดํารงชีวิต  มรรคในการดํารงชีวิต  การเลีย้ง 
ชีวิตชอบ การทํางานชอบ ทุกอยางชอบของเขา ชอบของเขา ชอบในการดํารงชีวิตอยู ใน 
ความดํารงชีวิตอยูของมนุษย  แตในความดํารงชีวิตอยูของธรรม  ทีเ่ขาไปในหวัใจ  ของ 
ธรรมที่เจริญขึน้มาในหวัใจ  ของธรรมที่ชําระกิเลสในหัวใจเห็นไหม  การดํารงชีวิตของ 
ธรรมอนันีม้ันถึงเปน มรรคอันละเอียดเขามาเห็นไหม มรรคอนัละเอียดแลว ยงัมมีรรค ๔ 
ผล ๔ ละเอียดขึ้นไปเปนช้ันๆ ขึ้นไป
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มันเปนเวไนยสัตว  เวไนยสัตวนี้มนัเปนการกาวเดนิตาม  เวไนยสัตวเปนสัตวที่ 
พอจะกาวเดนิได พอจะถูไถไปไดไง เวไนยสัตว ไมใชอยางที่วาทําทีเดยีวมรรค ๔ ผล ๔ 
ตลอดไปเลย  แตกเ็ปนไปได  เปนไปไดสําหรับใจดวงนัน้ทีเ่ปนไปได  แตสําหรับใจของ 
เรา  เราตองพยายามสะสมของเรา  แลวตองตรวจสอบและไมมักงายไง  ถาเรามักงาย  บอ 
ของอวิชชาจะดักหนาเราอยูนะ  บอของอวิชชาจะดักใหเรากาวเดนิไปไมไดเลย  แลวเราก็ 
จะตกหลมุตกรองไปอยูอยางนั้น ถาเราตกหลมุตกรองไป มนัจะไมเปนความเจริญของใจ 
ดวงนัน้ มนัจะเสยีโอกาสไง 

เราเกิดมาชาติหนึ่ง  เกิดมาพบพระพุทธศาสนา  แลวพยายามตั้งใจออกประพฤติ 
ปฏิบัติเห็นไหม  ไดออกบวชออกเรียนขึน้มา  บวชขึน้มาเพือ่เรยีน  เรยีนเรื่องของหัวใจไง 
เรียนเรือ่งของอวิชชาใหจบสิ้น  เรยีนเรื่องอวิชชาจบสิ้นแลว  เรื่องอื่นนั้นไมมีคุณคาใด 
ทั้งสิ้น  คุณคาของโลกนี้เปนคุณคาของสมมุติ  โลกสมมุตเิปนสมมุตไิป  แลวเราตื่นใน 
สมมุติเทานั้น  สมมุติเปนของช่ัวคราวเพราะสมมุติ  เลิกสมมุติแลว  ของที่สมมุตมิีคุณคาก็ 
ไมมีคุณคาเพราะเลิกสมมุติ  แตวมิุตติความเปนจรงิของใจดวงนั้น  เพราะมันเปนวิมุตติ 
หลุดพนออกไปจากอวิชชาทั้งหมด  มนัทําลายอวิชชาออกไปจากหวัใจทัง้หมด  ใจดวง 
นั้นประเสริฐ ประเสริฐจนหาคุณคาไมได หาคุณคาไมไดนะ ไมมคีุณคาใดๆ เลยจะเทยีบ 
คาอันนัน้ 

ถาเทียบคาสิ่งที่มเีหนอืที่สุดในคุณคาของสามโลกธาตุนี้  มันดํารงอยูในรางกาย 
ของใครเห็นไหม อยูในรางกายของใคร เพราะหัวใจเปนผูดํารงนี่ ถาหัวใจเปนผูดํารง มัน 
ยังอยูในรางกายนัน้เห็นไหม  ขันธที่วา  ผูรูกระทบขนัธ  ผูรูกระทบขันธ  ถายังกาวเดินอยู 
ผูรูกระทบขันธนี้  มันกระทบขันธแลวพรอมกับมารใช  ถามารใชไปมนัถึงเปนขันธมาร 
แตพอชําระกิเลสจนมันขาดออกไปเห็นไหม  ขาดจนหมด  จนผูรูเปนผูรูอิสระ  ขันธไม 
เกี่ยว ขันธขาดไปแลว แตขนัธที่ขาดออกไปนั้น สวนขันธนี่สะอาดอยู  แตผูใชยังสกปรก 
อยูเหน็ไหม  ถึงตองทําลายผูรู  ทําลายตัวอวิชชานี้ออกใหหมดใหได  ทําลายไอบอดดูอัน 
สําคัญนี้หลุดออกไป ถาทําลายบอดูดออกไดนี่คือหวัใจ หัวใจก็สะอาด ขันธที่อยูในหัวใจ 
นั้นก็สะอาด 

ภาราหเว  ปญจัก  ขนัธา  ขันธเทานั้นทีเ่ปนความสะอาด  มันถงึเปนความสะอาด 
ของใจดวงนั้นเห็นไหม  ใจดวงนั้นสะอาด  ใชขันธ  ขันธก็สะอาด  สอุปาทิเสสนิพพาน 
เศษสวนของผูที่ยงัมเีศษของรางกายนัน้อยู เขาบอกวารางกายนี้หรือเปนแคเศษสวน แลว



ตกบออวิชชา 23 

คนตายแลว  แลวทิ้งรางกายเหมือนกัน  คนตายเขาทิง้รางกายที่ไหน  ยึดมั่นถอืมัน่รางกาย 
นั้น  ยึดมัน่ถอืมัน่กับความเหน็นัน้  ขันธกับจิตมนัผูกอยูดวยกนั  รางกายที่วาพจิารณากาย 
เขาพิจารณาดวยความเหน็  เขาไมไดพิจารณาดวยญาณ  ดวยความรูจากภายใน  เขาละ 
ไมไดหรอก ถาเขาละไมได เขาไมใชทิ้งกายเหมอืนเราหรอก 

เขาทิ้งกายเหมือนผูที่วมิุตตินัน้  ทิ้งกาย  กายนี้เปนเศษสวน  เปนสิ่งที่หนัก  เปนนี่ 
ภาระ  จะทิ้งเมือ่ไรกไ็ดเพราะมันตายตัง้แตกิเลสตาย  ความที่กเิลสตายนัน้เขาใจความจริง 
ทั้งหมด ไมมีสิ่งใดเกิดและตาย สิ่งนี้สิง่ที่เกิดตายนี้สมมุติทัง้หมด สมมุตเิวยีนไปในวัฏวน 
ทุกขใจนั้นทกุข  แตเวลามันวิมุตติ  มนัไมมีสิ่งที่เกิดที่ตายอีกแลว  ใจวมิุตติอยูในรางกาย 
นั้น  เปนสัดสวน  สัดสวนเพราะรางกายนั้น  ละกายนั้นถงึเปนอนุปาทิเสสนิพพาน  คือจิต 
นั้นบริสุทธิ์สมบรูณเต็มที่  วิมุตติหลุดพนออกไป  เปนใจที่สมบรูณ  ไมมรีางกายนี้  ไมมี 
ขันธทับไง ขนัธนี้ไมตองทบัรางกายนั้นอีกแลวเพราะมันขาดมาตั้งแตวิปสสนา 

แตในเมือ่ยังมีชีวิตอยูมนัเปนธรรมชาติ  มันเปนธรรมชาติหมายถึงมันเปนสิง่ทีม่ี 
อยู  มันเกิดมาแลว  เราไดมนุษยสมบัติ  มีธาตุ  ๔  ขันธ  ๕  เห็นไหม  ถาวิมุตติในขนัธนี้ 
วิมุตติในมนุษยก็ธาตุ ๔ ขันธ ๕ แลวถาวิมุตติในเทวดาละ เทวดาเขาไมมีรปูกายเหน็ไหม 
เขามีขันธ  ๔  เขาก็เปนวิมุตตขิองเขาอยางนั้น  เขาก็วิมุตติสถานะนัน้หลุดออกไป  วิมุตติ 
เหมือนกนัหมด  แตของเราเกิดมามีสภาพแบบนี้  มนัก็เปนสภาพที่วาเราเกิดมาเปนมนุษย 
พบพระพทุธศาสนานี้ประเสริฐกวา  เพราะมีสุขมีทุกข  สิ่งที่เปนสุขเปนทุกขนีใ่ห 
เทียบเคียง  สิ่งทีเ่ทียบเคียงไดนีเ้ปนประโยชนกบัเรา  เปนประโยชนกับเราวามนัเหน็ภาพ 
ชัดไง 

สิ่งที่เขาเปนเทวดากนั  เขาอยูในความสุขของเขา  เห็นไหม  เขาก็ตองเพลินไปใน 
ความสุขของเขา  ความที่เขาจะคิดประพฤติปฏิบัตอิยางเรานี่  มนัมีโอกาสนอยกวา  แตเขา 
ก็ทํา  ถาเขามีอํานาจวาสนา  ถึงจะมีโอกาสนอย  เขาก็ไดทํา  แตเรานี่มีโอกาสมากกวาเขา 
เพราะอะไร  เพราะทุกขมันรน  ทุกขมนัเผารนใจ  ทกุขมันเผารนทกุๆ  อยาง  เผารนชีวิตนี้ 
ใหดับไป ชีวิตนี้มกีารพลัดพรากเปนที่สุด ชีวิตนี้ตองตายเปนที่สุด แมแตเราคิดถงึเวลาเรา 
ตายนี่  เราก็หนาวรอนใจแลว  เราคิดวาเราตายแลว  เราจะไปที่ไหนเหน็ไหม  มันมีสิ่งทีว่า 
มันเผารนเราอยู
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ถาเราโดนเผารนอยู  เรากลัวเราก็จะหาที่พึ่ง  หาที่ใหใจนี้มทีี่อยูอาศัย  ใจนี้มีทีอ่ยูที่ 
อาศัย  เราทําบุญกุศล  มันกอ็าศัยบุญกุศลไป  อาศัยบุญกุศลก็เกิดในวัฏฏะ  เกิดในวัฏวน 
แลวอาศัยบุญกุศล  เราเช่ือมั่นในบุญกุศลของเรา  เราพยายามสรางสมของเราขึ้นมา  สราง 
สมใจขึน้มา  สรางสมการประพฤติปฏบิัติของเราขึน้มา  เราสะสมเอง  สมบัติสวนตนเหน็ 
ไหม  อกาลิโก  หนึ่งไมมกีาลไมมีเวลา  เปนปจจัตตังความเหน็เฉพาะจากภายใน  แลว 
ปจจัตตังจากกลางหวัใจนี่  กับคนอื่นใครเขาจะรูไดอยางไง  มนัเปนปจจัตตังของหวัใจ 
ของเราใชไหม หัวใจเราเปนปจจัตตังเพราะเราจับตองได 

ถาหัวใจผูที่พรอมเห็นไหม  พระสมัยพุทธกาลไปหาองคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาจะไปถามปญหา ไปเหน็ฝนตกอยูเห็นไหม ใจเขาพรอมตลอดเวลา แคเหน็น้ําตก 
มาจากชายคาถึงน้ําที่พืน้เปนตอมขึ้นมาเห็นไหม  เห็นตอมนัน้แตกออกไป  ใจที่มนั 
ใครครวญอยูนี่เหมือนกับพรอมอยู  เหมือนหนองกบัฝที่มันรอจะแตกอยู  มนัแตกพรอม 
กับอนันัน้บงไง  ความเห็นของตานีม่นับงไปที่ใจ  บงเอาหวัใจนี่หลุดออกไปเลย  ใจที่ 
พรอม  ใจที่ประเสริฐ  ใจทีจ่ะหาที่พึ่ง  เรากพ็ยายามหาที่พึ่งของเรา  แตใจของเราไมเปน 
อยางนัน้  ถาไมเปนสถานะนั้น  เราก็ไมมีโอกาสไดเปนอยางนัน้  สถานะคือการสราง 
สถานะเปนของใคร  สถานะอํานาจวาสนาอยูที่ไหน  อํานาจวาสนาก็อยูของเรา  เราสราง 
ของเรา เราทําของเรา 

ถาเราทําของเราขึ้นมา  ก็เปนสมบัติของเราเห็นไหม  สมบัติของเราแลวเรารูจาก 
ภายใน  รูของเรา  เราก็ชําระของเราไปตลอด นี้เปนผลประโยชนเปนความจริง  เปนความ 
จริงทีม่ีเหตมุีผลรองรบั  ไมใชความจริงทีเ่ราคาดเราหมาย  ผูใดปฏิบัติธรรม  สมควรแก 
ธรรม  ผูที่ปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรม  ธรรมะนัน้เปนธรรมเปนสัจจะความจริง  ผูที่คาด 
เดาเห็นไหม  ความคาดความเดา  ไปคาดเดาของครูบาอาจารย  เพื่อประโยชน  เพือ่ 
เพื่อทีจ่ะใหเราเขาตามความเปนจรงิ  เราก็เอากเิลสนี้ไปรบัรูซะ  มันจะเปนประโยชน 
ขึ้นมา มันก็เลยเอากิเลสนี้ไปปดบัง ถาเราไมเอากิเลสของเราไปปดบงัเหน็ไหม 

เราอานแลวเทิดทนูไวเหนือเกลา  เทิดทูนไวเลย  แลวเราประพฤติปฏิบัติใหได 
อยางนัน้  อนันัน้เปนคติเปนตวัอยาง  ถาใจเราถึงตรงนัน้ปบมันจะเหมือนกันไง  มันจะ 
เหมือนกนัตอเมื่อมันเหมอืนกันตามความเปนจริง  แตมันจะไมเหมอืนกนัเลย  แลวจะเผา 
รนเรามาก  ถาเราคาดหมาย  เราคาดเราหมาย  แลวเราพยายามจินตนาการใหเปนอยางนั้น 
แลวชีวิตเราก็ไมมีความสุข ชีวิตเราคาดหมายไปเพราะอะไร เพราะกิเลสมนัเผารนใจ มัน
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เผารนอยูภายในเหน็ไหม  มนัไมเปนความจริงอยางนั้น  ถาเราประพฤตปิฏิบัติจนเปน 
ความจรงิอยางนัน้ มันไมเผารน มนัจะเปนความสขุลวนๆ มนัเปนความสุขตามความเปน 
จริงของมัน  มันอิ่มของมันเพราะมันชําระ  มันคลายออก  คลายออก  มันคลายออกมาจน 
มันอิม่เตม็ อิ่มเต็มในหัวใจดวงนัน้นะ 

ใจดวงนั้นมีอยูในหวัใจทกุๆ  คน  ทุกๆ  คนถึงมีสิทธิ  ธรรมนี้เสมอภาค  เปนญาติ 
ธรรมไง  เกิดขึน้มาแลวเปนญาติกันโดยธรรม  มีรางกายมีปากมทีองเหมอืนกัน  ทุกขยาก 
ในการหาอยูหากนินี่  มนัเปนพืน้ฐานของทุกขยาก  พระเองเหน็ไหม  บิณฑบาตดวยปลี 
แขง เลี้ยงชีพดวยการดวยปลีแขง เดินออกไปบิณฑบาต นี่คือโปรดสัตว โปรดสัตว โปรด 
สัตตะ  โปรดเราดวย  โปรดในชีวิตของเราเพื่อดํารงชีวิตไง  จนกวาชีวิตนี้ชําระกิเลส 
ออกไปจากใจเห็นไหม  อยางนั้นโปรดสัตวโดยสจัจะความจริงเลย  เพราะใจดวงนั้นพน 
ออกไปจากกเิลส  ใจดวงนั้นมัน่คงแลว  นัน่ละโปรดสัตว  โปรดจรงิๆ  โปรดใหเขาไดบุญ 
กุศล 

แตถาเรายังไมถึงที่สุด  เรายังเปนผูประพฤติปฏิบัติอยู ก็คือโปรดเราดวย โปรดให 
เราดํารงชีวิตไปเพื่อจะชําระกิเลสออกไปจากหัวใจของเรา  โปรดใหเรามีชีวิตอยู  โปรด 
เขาดวยเพราะอะไร เพราะเราเปนนักบวช เราเปนผูประพฤติปฏบิัติ เขาไดบุญกุศลจากเรา 
เราถือศีล  เราทําความสงบของใจ  เราใชวิปสสนาของเราขึ้นมา  มนัเปนเรื่องของบุญกุศล 
ทั้งหมด  สิง่นีม้ันจะยอนกลับไปสูผูที่ใหทานไง  ผูทีใ่หทานมาจะไดบุญกุศลจากสิง่นี้  มัน 
ก็เปนการโปรดสัตวทัง้สองฝายเห็นไหม  โปรดสัตวทั้งสองฝาย  เพราะเรายังประพฤติ 
ปฏิบัติอยู  แตผูที่พนไปแลวจะเปนการโปรดสัตวลวนๆ  โปรดสัตวลวนๆ  เลย  เพราะคํา 
ขาวนี้กลนืลงปากแลวไมเหมอืนกบัถานไฟแดงๆ  ถากลืนคําขาวนีย้ังมีกิเลสอยูเหมอืนกับ 
กลืนคําขาวถานไฟแดงๆ (เทปสิ้นสุดเพียงเทานี)้


