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ตั้งใจฟงธรรม  ใหมันกลอมใจไง  ธรรมะจะกลอมจติใจ  ธรรมะเปนธรรมทีม่ีอยู 
โดยดั้งเดมิ  องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรม  เห็นไหม เวลาตรัสรูธรรมแลว 
ดวงใจดวงนั้นเขาถึงธรรม  ธรรมนั้นเปนความสุขของใจดวงนั้น  แลวเวลาประกาศธรรม 
ออกมา  นี่เปนกรยิาของธรรมไง  เปนสิง่ที่สื่อความหมายเขาไปถงึธรรม  มันถงึวาถาใจ 
ใครเขาไปประสบแลว  มันจะตางกับความรูสึก ตางกับความคาดหมาย ตางกับเสียงที่เคย 
ไดยินไดฟงมา ความรูสกึของเรา  ความสัมผัสกับธรรม มันจะตื่นเตน มันจะดีใจ  มันจะ 
มีความสุขมาก  มันจะแปลกประหลาดกับความทีว่าเราคาดหมายมา  ตางกันมากมหาศาล 
เลย 

เสียงของธรรมก็เปนเสียงของธรรม เปนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ 
วางไว แตความเขาไปรูจริงของเรา มันก็เปนอีกอยางหนึ่ง เปนความรูจริงของเรา  ถา 
ความรูจริงของเราเขาไป นั่นเปนธรรมของบุคคลคนนั้น  บุคคลคนๆ นั้นถึงจะเช่ือองค 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาดวยความสัตยจริงเลย  ธรรมจําแนกสัตวใหเกิดตางกัน 
กรรมจําแนกสัตวใหเกิดตางๆ กัน  กรรมของแตละบุคคลไมเหมือนกัน จําแนกชีวิตของ 
คนใหเกิดตางๆ กัน การเกิดมาของสัตวโลก  สัตวบางตัวเกิดมา เห็นไหม บางคนเกิด 
มาแลวมีอํานาจวาสนา  บางคนเกิดมาแลวอาภัพวาสนา เกิดมาแลว ใบ บา เสียจริต เสีย 
นิสัยไป  จนความคิดก็แตกตางไป  นั่นละกรรมจําแนกสัตวใหเกิดตางๆ กัน 

เกิดมาแลว  เกิดมานี้ มันมีหัวใจดวงที่วาจะประพฤตปิฏิบัติธรรม  หัวใจทุกดวงมี 
อยู  แต!  แตไมมีสติสตัง  เห็นไหม  คนเสียจริต  ใบ  บาไปนี่  นาเสียดายชีวิตของเขามาก 
ชีวิตของเขาเกิดมา  ก็เปนชีวิตเหมอืนกนั  แตทําไมความรูสึกผิดชอบชั่วดีของเขาไมมี 
นั่นคอืกรรมใหเขาเกิดมาเปนอยางนั้น    แลวก็ตองดาํรงชีวิตอยางนั้นไป  เขามีความทกุข



ใจตื่น๒ 

ขนาดไหน  แตเราไมมีความทกุขอยางนั้นเห็นไหม  เราไมมีความทุกขอยางนัน้  เราก็วา 
เรานี้หัวใจตื่นขึน้มา  เราเปนคนตื่นขึน้มาจากหลบั  ตื่นขึ้นมาจากหลับ ไมเปนแบบนัน้ 

เขาเปนแบบนัน้  เขาหลับใหลไป  ชีวิตมีอยู  ความรูสึกมีอยู    แตไมรูดรีูช่ัวไง  ไม 
รูสึกตัวเลย  กรรมจําแนกใหเกิดขนาดนัน้  แลวเขาเองเขาก็ใชชีวิตไปอยางนัน้  มันนา 
สลด  นาสังเวชมาก  กิเลสมารบงัคับใหใจเปนอยางนั้น  กิเลสเหน็ไหม  จิตใจมอียู  แต 
สติสัมปชัญญะขาดไปเทานัน้เอง  คนขาดสติไป  แตสติของเราสมบูรณ  แตความคิดนี้มี 
กิเลสมาร มันบงัคับหวัใจของสัตวโลก  ความคิดของตัวเอง คิดจะทําอยางไรก็ได 

ความคิดทีจ่ะคิดออกไปนี้  เหมือนคนหลบัไป หลับไปเพราะความคิดเปนเรา  เรา 
กับความคิดนี้เปนอันเดียวกัน  แลวมนัก็หมุนเวียนไป  จะทําอยางไรสัตวโลกมนัก็ทําของ 
มันไป กรรมจําแนกสัตวใหเปนอยางนั้น  แลวเราก็ไมเขาใจวาเปนอยางใด เราไมเขาใจวา 
มันทําไมเปนอยางนี้  เพราะอะไร  เพราะมันไมมีความคิดอยางนี้เลย  มันไมมีความคิดวา 
เปนเราหรือไมเปนเรา    มันคิดวาเปนอันเดียวกัน  คดิออกไปอยางนั้น  แลวก็เอาไฟมาเผา 
รนหัวใจตลอดไป  ไฟจะเผารนใจของสัตวโลกอยางนั้นตลอดไป  หลับใหลไปกับกิเลส 
มาร  เห็นไหม  กิเลสมารบงัคับใหหลับใหลไป  ใจหลับใหลไปกับกเิลสมาร ใจไมเคยตืน่ 

ถาใจตื่น มนัจะเปนไปอกีอยางหนึ่ง  ใจเคยตืน่ มันตองแบงแยกช่ัวดีได  แบงแยก 
ช่ัวดีเห็นไหม  ช่ัวเปนช่ัว  ดีเปนดี    กรรมดี  กรรมช่ัวแยกออกไป  แลวมนัจะทําคุณงาม 
ความดี  ทําคุณงามความดีเพื่อใหใจดวงนั้นประสบกับคุณงามความดีไง    เวลาทุกขยาก 
ความทุกขยากนีเ้ปรียบเหมือนโคนะ  โคแบกเกวยีนแบกคราดแบกไถไป  ไมมวีันที่ 
สิ้นสุดไง  แบกไปอยูอยางนั้น  ลากคราดลากไถของเขาไป  แลวเขาก็ใชลากคราดลากไถ 
ไปตลอดไปจนกวาชีวิตจะหาไม  จนกวาจะทํางานไมไหว    ทํางานไมไหวก็ใชชีวิตไป 
เขาจะปลดแอกปลดไถออกมา  ใหดํารงชีวิตอยูไดช่ัวคราว  แลวก็ตองตายไป 

นี่เหมอืนกัน  ความคิดของเรานะ  มันแบกความคิด  แลวก็ลากแลวก็ไถไป 
ความคิดไถไป  มันหลบัใหลไปกับสิง่นัน้  ใจไมเคยตื่น  ถาใจเคยตืน่มนัจะไมเปนอยางนี้ 
ใจไมเคยตื่นมันก็ตองเปนไป  นี่คือโทษของกิเลส  โทษของความที่กิเลสผูกมัดกบัตัวเรา 
วาเปนเรา  เราก็ตองหมุนเวียนไปอยางนัน้  มนันาสลดสังเวชชีวิตในความเปนไปของเรา
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ถามันสลดสงัเวชชีวิตในความเปนไปของเรา  มันจะไดสติไดยับยัง้  ไดคิดของเรา  ถามนั 
ไมมีสติยบัยั้งความคิดออกไป  มันจะเปนแบบนั้นไป  เปนแบบนัน้ตลอดไปนะ 

ใจของสัตวโลกเปนแบบนี้  แลวมนัทุกขหรือไมทุกข  นี่มันทุกข    ทุกขแลวไมมี 
ทางออก  กับทุกขแลวมีทางออก  เห็นไหม  ทุกขที่ไมมีทางออก  หรือทุกขแลวมทีางออก 
แตไมสนใจทางออก  อยูกับเขาไปอยางนัน้   อยูกับความเหน็ไป  แลวก็จําไป ตลอดชีวิต 
ไป  ชีวิตมีแตความทุกขเรารอน    เอาใจของตวัเองหมกมุนอยูกับไฟไป  นั่นละมันแก 
ตัวเองไมไดไง  เหมือนไฟอยูบนหัวของตัวเอง  แลวก็ไมสามารถสลัดปดไฟออกจากบน 
หัวของตวัเองได  แลวก็ไมรูวิธีการไป  เปนอยางนัน้ไปแลวก็เผารนไปตลอดเวลา  มีแต 
ความเรารอนนะ  มีแตความเรารอนในหวัใจตลอดไป  อยูอยางนัน้  ความคิดเปนอยางนั้น 
แลวก็เอาแตความคิดเบียดเบียนตวัเอง  แลวเอาความทุกขมาใหกับตัวเอง  ไมมีความสขุ 
มาใหกับตัวเอง  ความสุขทีจ่ะใหขึน้มา  มนัจะพนจากตาย  พอมนัจะตายนี่  มนัก็ผอน 
หายใจขึ้นมาหนอยหนึ่ง เราก็ไดหายใจ  กเิลสมันหลอกคน  มันหลอกอยางนัน้  มนัจะให 
เราพอไดหายใจ เห็นไหม 

ทุกขเกิดขึ้น  ทุกขตั้งอยู  แลวทุกขดับไป  มีเทานั้น  พอมันผอนคลายไป  เราก็ 
พอหายใจได  เราก็วาอยางนี้เปนความสุข  แลวก็เพลินไปกับมันอีก  เพลินกับมันไปอยู 
อยางนั้น ชีวิตเราลากไปอยางนั้น  โคลากแอกลากไถไป  ในชีวิตของเรามันมีดวงใจอยาง 
นั้น  ก็ไม เขาใจ พอไมเขาใจก็ เวียนตายเวียนอยูอยางนั้น  ผัดวันประกันพรุงไป 
ผัดวันประกันพรุงของเราไปนะ วาเมื่อนั้นจะเปนคุณงามความดี  เมื่อนั้นจะทําได  หวัง 
ไง  หวังเปนอะไร หวังเปนตัณหาความทะยานอยาก  ความหวังเปนความทุกข หวังแลว 
ไมเคยสมหวัง หวังทุกอยาง หวังวาเมื่อนั้นเราจะไดคุณงามความดี  หวังวาเมื่อนั้นเรา 
ปฏิบัติแลว เราจะไดคุณงามความดี  แตมันไมมีเหตุ มันไมมีเหตุใหไดกระทํา ถามันมีเหตุ 
ใหไดกระทํา  อันนั้นมันก็จะตื่นขึ้นมาหนอยหนึ่ง  ความตื่นขึ้นมาของใจ เห็นไหม 

ถาใจตื่นขึน้มา มันจะแยกออกไป  มันจะมีเวลาใหเราทําได  ถาใจเราไมตื่นขึน้มา 
มันจะไมมีเวลาใหเราทําหรอก  มันหวงทกุอยาง หวงงานหวงการ หวงความเปนอยู  หวง 
ทุกอยาง  แบกภาระไป  แลวไมคิดวาเราจะตองตายนะไมคิดวาถึงวันตายแลว  มนัจะตอง 
หลุด  ใครจะแบกภาระสิ่งนี้ตอไปจากเรา  ไมเคยคดิอยางนัน้  เวลาเราตายไปโลกก็เปน
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อยางนี้   งานของโลกเขาหมุนเวียนไปตลอด โลกนี้เจริญแลวเสื่อมอยางนี้ตลอดไป  ไมมี 
สิ่งใดคงที่  เจริญขึ้นแลวกเ็สื่อมลง  มนัเปนอยูอยางนั้น  แลวเราเปนอะไร  เราถงึตองไป 
แบกรับภาระโลกเขาทั้งหมดละ 

เราไปแบกรับภาระโลกเขาทัง้หมด แลวชีวิตนี้มนัเปนอยางไร  เห็นไหม    เห็นคน 
เสียจริต ใบบา  เสียนิสัยไปไหม  เขาเดนิ เขาหัวเราะ  เขายิ้มแยมแจมใสของเขาทั้งวันนะ 
เขาหัวเราะก็หวัเราะแบบคนทุกขไปอยางนั้น  หวัเราะแบบนักโทษไง  นักโทษใน 
เรือนจํา    หัวเราะในเรือนจําอยูอยางนัน้  เพราะชีวิตนี้มันเกิดมาแลวก็ตองตายไป  แลว 
ตายไปของเขานี้  ก็ตายไปโดยทีว่าไมมีจุดหมายปลายทาง  เพราะไมรูวาจะเปนจะตาย 
เมื่อไรไง    ชีวิตนี้ไรคา  เหมือนเศษสวะลอยไปอยูกลางกระแสน้ํา    แลวไหลไปอยูอยาง 
นั้น ไมมีคุณคาใดๆ เลย 

แตเราไมใชชีวิตเปนอยางนั้น  ถาเรามีชีวิตเปนอยางนั้น  เราก็ใชชีวิตเปนแบบเขา 
ไป  แบบที่วาชีวิตไมมคีุณคา ถาชีวิตไมมีคุณคามันกห็มุนไป  มนัถึงวา ถาไมมีคุณคา  มัน 
ดูถูกหัวใจของตนเองเกินไป  ใจของเราที่มีหวัใจอยูในเรา  อันนีม้นัเปนสิ่งทีป่ระเสริฐ 
อันนีม้ันเปนจิตรกรรม  ประตมิากรรม  อนัประเสรฐิที่จะทําใหเปนธรรมไดไง  ถามนัไม 
เห็นอนันี้  มันไมรูจักอนันี้ มนัไปมองสิ่งนอก  ถาไปมองสิง่นอก แลวมนัหลบัใหลไปกับ 
สิ่งนอก  มันหลับไปแลวก็หมุนเวียนไป  หมนุเวียนไปแบบนัน้  หมุนไปตลอด  ชีวิตนี้ก็ 
หมุนไป  ทุกขไป ทุกขเรารอนไป    จะใหมันตืน่ขึน้มา    มันตองตื่น  จากการทําคุณงาม 
ความดี  จากความเขาใจเรือ่งของสจัธรรมไง 

ธรรมคืออะไร  ธรรมบอกวา  ทําดีตองไดดี  ทําช่ัวตองไดชั่ว  อันนี้มนัเปนเรือ่ง 
โลกๆ เขา ทําดีตองไดดี ทําช่ัวตองไดชั่ว เหน็ไหม  เรายังไมเช่ือเลย  หวัใจเราก็วา เราทํา 
คุณงามความดขีนาดนี้  ทําไมเราไมไดความดี  นีม่ันเปนคุณงามความดี  ถาเราทําดี ดีเปน 
ดี  ความดีคือความดี  ความช่ัวคือความช่ัว  แลวใหผลตางหาก  ความดีใหผลเปนคุณงาม 
ความดี  แตมันยังไมใหผล  เพราะวาเราทําคุณงามความดีเดี๋ยวนี้    แตความหวังนั้นเห็น 
ไหม  ความตัณหาทะยานอยาก  มันอยากใหกนิขาวคําเดียวแลวอยากใหอิม่    แลวจะกิน 
มากๆ ไป  มันก็ไมยอมกิน  มันกินคําเดยีวแลวมนักไ็ปทํางานของมนัตอไป  วิง่ไปทํางาน 
เดี๋ยวกก็ลับมากินอีกคําหนึง่  เห็นไหม



ใจตื่น๕ 

คุณงามความดีถามนัทําถึงใจ  ใจมนัตองไดผลขึ้นมา  ถาใจมันไดผลขึ้นมา  ชีวิต 
นี้มีคุณคาขึน้มาเหน็ไหม  องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาออกประพฤติปฏบิัติจน  ๖ ป 
แลวไดธรรมมา  ชีวิตทางโลกไมมีคุณคาเลย  แตชีวิตทางธรรม  ใครๆ  ก็ปรารถนาเขาไป 
หาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ใครๆ  ก็พยายามจะถวายทานกับองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจา  ใครๆ ก็อยากจะฟงธรรม  ใครๆ ก็อยากอยูใกล  อันนี้มนัเปนเพราะวา 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาประพฤติปฏบิัติธรรมจนถงึธรรม  ถึงความสุขในใจของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาอนันัน้กอน 

อันนีก้็เหมือนกัน  เราไปคิดแตวา  เราจะหาที่พึ่งทางโลกไง  โลกนี้พึ่งได  สมบัติ 
พัสถานเปนสิ่งที่จะพึง่ได  อํานาจวาสนาบรรดาศักดิ์อยูทางโลกทัง้หมด  แลวจิตใจมันก็ 
ผูกมัดกับทางโลกไปทั้งหมด  สิ่งนั้นเปนแบบนี้ มนัเปนคงที่อยูอยางนี้  เราทําหรือไมทํา 
มันกเ็ทานี้  เทานี้จริงๆ  นะเพราะอํานาจวาสนาเราเทานี้    เราทําคุณขนาดไหน  มันก็คง 
สถานะนี้ไป  แลวมนัก็ไมต่ําไปกวานี้หรอก  มันไมต่ําไปกวานี้  เพราะเราก็ทําของเราไป 
เรื่อยๆ  มันอยูอยางนี้  แตความเห็นของธรรม  ความเหน็ของอีกความเห็นหนึ่ง  คือ 
ความเหน็ของชีวิตที่จะใหประเสริฐกวานี้  อันนัน้มันไมไดมองตรงนัน้ไง  มันเปนหวง 
ทางโนน  หวงโลกอยู  มันก็เปนโลกไปเห็นไหม  มันถึงวาคุณงามความดมีันถึงไมสม 
องคประกอบ 

คุณงามความดขีองเรา เราทําคุณงามความดี ก็เปนคณุงามความดีของโลกเขา  คุณ 
งามความดีของโลกเขานี้ทํากับใคร  แลวก็วากรรมของเขา  กรรมของบริษัทบริวารของ 
เรา  ไมใชวากรรมของเราคนเดียว  กรรมในบริษัทบริวารของเรา  เราเปนหัวหนา เราเปน 
คนคิด เราเปนคนนํา แลวคนที่อยูกับเรา เราตองแบกภาระเขาไป มันจะถวงอํานาจวาสนา 
อันนัน้ไหม    มันถวงอํานาจวาสนา  มันไปคลุกเคลาไง  กรรมคลุกเคลาออกไป  แลวจะ 
ปรารถนาวา    เราทําคุณงามความดีไดสมความประสงคของเรา  มันจะเปนไปไดอยางไร 
มันเปนไปไมไดเพราะมันเปนเรือ่งโลกๆ  มนัเปนเรื่องของการแบกภาระ  เรือ่งของโลก 
เรื่องของหมูสัตวไง  เรือ่งของสัตวโลก  เรือ่งของการหมุนเวียนไป 

แตเรื่องของเรา  เรื่องของธรรม  ถาทําคุณงามความดีของเรานี้  องคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาถึงตรัสไว เห็นไหม  ความดีของเรา ตนเปนทีพ่ึ่งแหงตน  ตนเปนคนที่ 
เอาตนพนจากทกุขไดเหน็ไหม    คุณงามความดีนัน้มันเปนปจจัยเครือ่งอยูอาศัยไง  สิ่งที่



ใจตื่น ๖ 

จะอยูอาศัย  เราอาศัยสิ่งนั้นไป  อาศัยสิ่งนั้นไปช่ัวคราว    เราไมพลัดพรากจากเขา    เขาก็ 
ตองพลัดพรากจากเราแนนอน  ไมอยางใดกอ็ยางหนึ่ง  ตองพลัดพรากจากกัน  แลวชีวิต 
ของเราก็มกีารพลัดพรากเปนที่สุด  ชีวิตของเรานี้มกีารพลัดพรากเปนที่สุด  ชีวิตนี้เกิด 
มาแลวทุกชีวิตตองสิน้ตองดบัไปทัง้หมดเลย  ทีนีแ้ลวมนัจะมีอะไรเปนคุณคา  ถาเรายัง 
ไมเหน็คุณคาของความเปนจรงิ  คุณคาของอริยทรพัยภายใน  เราก็ยังติดอยูตรงนัน้ 

ถาเรายังเหน็คุณคาของอริยทรัพย    ทรพัยสมบัติทีเ่ปนคุณคาเปนประโยชนของ 
เรา    เปนความสุขความทุกขในหัวใจเปนหลกัความจริง  มันจะหาที่พึ่งไง  นี่ไงมันก็จะ 
ตื่นขึ้นมาจากอนันี้อกีช้ันหนึง่  ตื่นขึ้นมาจากปจจัย    ตื่นขึ้นมาจากทีแรก  ที่ชีวิตนี้ไมมี 
คุณคา  ชีวิตนี้เหมอืนกับคนเสียจริต  คนไมมีคุณคาใดๆ  ทั้งสิ้น  ใชชีวิตแบบสัตวโลกไป 
แลวมาเปนคนมีสติสมัปชัญญะพรอม  แตก็ติดในปจจัย  ติดในสมบัตโิลก    ติดอยูใน 
สมบัตินี้  มันก็หมุนไปตามสมบัตินี้  สมบัตนิี้กล็ากเราอยูนัน่  เห็นไหม  เหนื่อยเปลานะ 
เหนื่อยเปลาๆ 

ชีวิตนี้เหมอืนกับวา องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาบอกไว  วาเหมอืนกบัวิดน้ํา 
ทั้งทะเลเพือ่เอาแคปลาตัวเดยีว  ปลาตัวเลก็ตัวเดยีว  มันไมมีคุณคาเลย  นีก่็เหมือนกัน 
ความสุขมเีทานัน้นะ มเีทากับปลาตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง  แตเราทํางานมหาศาลขนาดไหน  แต 
ในเมือ่อยางนีม้ันเปนความหวัง  ความหวังนี้  เราตองลบลาง  ยบัยั้งความหวงัของเราอันนี้ 
ถายับยั้งความหวงัอนันี้แลว  มนัจะตั้งสติสัมปชัญญะเขามา แลวเราจะมีเวลาไง    เราจะมี 
เวลาในการเอาชีวิตเราหาอริยทรัพยจากภายในได  ถาเราไมคิดอยางนี้    เราหมุนไปขาง 
นอก  หมนุไปกับโลกเขาอยูตลอดเวลา  ทรัพยนั้นเปนที่พึง่    ทรัพยนัน้เปนทีอ่ยูอาศัย 
สมบัตินัน้เปนที่พึง่อาศัย แลวมันเปนงานทีม่ันพอใจ  สําคัญตรงที่งานมันพอใจ 

เนี่ย หลับ หลับตรงนี้ไง  หลับไปกับเขา ตื่นไปกบัเขา  ตื่นโลก ตื่นสงสาร ไมใช 
ตื่นจากกิเลส  ถาตื่นจากกิเลสมันจะไมตื่นไปกับเขา งานเปนงาน ทําเสรจ็สิ้นของงานแลว 
ก็วางไวตรงนั้น  เห็นไหม  เสร็จสิน้ของงานวางไวแลว  มันก็ไมไปกังวลกับมนั  ไมเปน 
ความทุกขเปนความเรารอนของเรา  อันนี้มนัไมอยางนั้น  จะเขานอนจะไปไหน  งานนี้ก็ 
ทําใหเราเดือดรอนไปตลอดเลย    ความเดอืดรอนของใจนี้  เหน็ไหม  มันหลับใหล 
หลับใหลนี่มนัเผารนโดยที่ไมรูสึกตวั  แลวมันพอใจวา  เราเปนคนขยันหมั่นเพียร    เรา



ใจตื่น๗ 

เปนคนมคีุณงามความดี  เราเปนคนที่ซือ่สัตยตอการงาน  งานเปนของเรา  เราตองจัดการ 
มันหมุนไปอยางนั้น  มนัหลับใหลไปอยางนัน้ 

ถาตื่นขึ้นมา  คนตื่นขึน้มา  ถงึทํางานเสร็จแลวพัก    พักเสรจ็แลว  ถามีเวลาเราตอง 
ทําความสงบของใจ  หาสัจจะ หาความจริงของเรามาใหได    หาตัวตนของเรา หาที่พึ่งที่ 
อาศัยของเรานี่แหละ   ถาจิตนีม้ีความสงบขึ้นมาได  เราทําความสงบของเราขึน้มาได มนั 
จะรูจกัรสของธรรม  ถารูจกัรสของธรรมขึ้นมา  ไอสิ่งนั้นมันจะเปนปจจัยที่  ๒  เปน 
อํานาจวาสนาที่  ๒  มนัจะวางออกไป    เปนงานที่ไมจําเปน  งานจําเปนคืองานทําความ 
สงบของใจของเราขึ้นมา  แตทีนี้ใจของเรามันไมสงบ    เพราะวาความปกใจของเรา  มนั 
ไมปกใจจรงิ  ถาเราปกใจเช่ือของเราขึ้นมา    เราสามารถทํา  เราพยายามทําของเราขึ้นมา 
ใหได 

ทําของเราเห็นไหม    คําบริกรรมของเรา  คําพุทโธๆๆ  เหตุคือกําหนดพุทโธ  พุท 
โธนี้  จะทําใจใหสงบได  ทีนีเ้ราทําไมจริง  เพราะเราไมจรงิ ความสงบของใจเราถึงไมมี 
ถาความสงบของใจเราไมมี  เราจะไปทํางานสิ่งใดๆ  ได  ถามีความสงบของใจขึ้นมา  มัน 
ถึงจะเปนงานเหน็ไหม    งานในศาสนาตองมีความสงบของเราขึน้มากอน  ถาไมมีความ 
สงบขึ้นมา  มันเปนเรื่องของโลกเขา  เหมือนกบัความคิดโลกๆ เขานัน่แหละ  เวนไวแต 
พยายามพิจารณาคําบริกรรมขนาดไหน มันไมสงบขึน้มา  เราก็ใชความคิดเขาไป  อันนั้น 
ก็เปนปญญาอบรมสมาธิ  ถาใชปญญา  ใชความคิดของเรา  มันจะปลอยวางไดโดย 
ธรรมชาติของมนั 

ถามันปลอยวางไดตามธรรมชาติของมัน  เราตองพยายามทําขึ้นมา    ทําความสงบ 
ของใจเขามา    มันไมสงบเพราะเหตุใด  เราตองดูวาไมสงบเพราะวาเราไมจริงไมจังหนึง่ 
ไมสงบเพราะสติสมัปชัญญะเราไมทันหนึ่ง  ไมสงบเพราะวาเราทําเหลาะแหละ  เราไม 
จริง  ถามนัจริง มนัจะเปนไป  ความจรงิตองเปนแบบนัน้  ความจริงในสัจธรรมนัน้มอียู 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาปรนิิพพานไปแลว  ผานไปโดยแนนอน  ทําความจริง 
ทําสัจจะอนันีโ้ดยแนนอน  ทําไดถึงขนาดที่วามรรคมีผลมีขนาดนั้น แตเรานี้ แคทําความ 
สงบของใจ มันยังทําไมได  ถาทําความสงบของใจไมได มันจะไปเอาอะไร จะเอามรรค 
ผลนิพพานมาจากไหน  ถาทําความสงบของใจไมได  มันก็ไมเปนคุณประโยชนกับเรา



ใจตื่น๘ 

มันหมุนออกไป  ก็ออกไปเปนโลก  เห็นไหม  ออกไปเปนโลก หมุนไปขนาดไหนกเ็ปน 
โลก 

มันตองทําใหเปนความสงบใหได    ตองอาศัยความสงบ    จิตที่มนัฟุงซานไดมนัก็ 
ตองสงบได  จิตนี้มนัมอียู  เนื้อของจิต เหน็ไหม เนือ้ของใจ เราเกิดมามีหัวใจไหม มี ทุก 
คนที่มลีมหายใจเขาออก  มันยงัมีหวัใจอยูแนนอน  แตหัวใจมันฟุงซานไปดวยขันธมาร 
มารมนักดขี่  แลวมนัใชออกไป มันวิ่งเตนเผนกระโดด มันคิดออกไป  คิดอยางที่วานั้น 
พอใจในสิ่งตางๆ พอใจสิ่งนั้นเพราะอะไร เพราะกิเลสมันไดใชไง   กิเลสมันไดใชขนัธนี้ 
ทํางาน  กิเลสมันไดใชเรา  มันทําไปกับเรา มันถึงเพลิน แตถาทําความสงบเขามานี้  มัน 
พยายามจะชําระกเิลส  มันทําใหกเิลสมันสงบตัวลงไป    มนัทรมานกเิลส  กเิลสถึงไดขบั 
ไส กิเลสถึงไดตอตาน มนัถงึเปนความนาเบือ่หนาย เพราะมนัเปนความนาเบื่อหนาย มัน 
เปนความที่ตองจงใจ มนัไมมีรส ไมมีชาติ มันเลยไมอยากทํา เห็นไหม ความปกใจมนัไม 
ปกใจตรงนี้

แตถาจิตของใครเคยเขาไปสงบสักหนสองหน ความปกใจเรือ่งความสงบมนัจะมี 
มากกวา ความจริงใจมีมากกวา หรือบางคนสมหลน  พอสงบเขาไปได มันจะเช่ือมั่นมาก 
วาใจเราเปนอยางนีไ้ดดวยหรือ  เราทําความสงบไดขนาดนี้หรอื  ถามีความสงบขนาดนี้ 
ธรรมะมนัก็ตองมจีรงิสิ  สิ่งทีม่ีจริงมนัจะยืนยันกบัเรา  ถามันยืนยันขึน้มาแลว  มันจะ 
เปนไปได  แตอันนี้มันไมยนืยนักับเรา  เราถึงจบัพลดัจับผลูอยูอยางนี้  แลวเราทําคุณงาม 
ความดีของเราไมได  มันถึงตองพยายามเขามา  ไลตอนกเิลสขึน้มา  ตองตื่นจากกิเลสให 
ได  ถาไมตื่นจากกิเลส  เรากเ็ปนปุถุชนอยูอยางนี้  ถาเราตื่นจากกเิลสแลว  เราจะเปน 
กัลยาณชน  กัลยาณชนก็เปนคนทีม่ีกิเลส แต!  มันจะเริ่มเดินอริยมรรค 

แตถาเรายังไมเปนกัลยาณชน    เราเปนปุถุชน  ปุถชุนนี้คือหลับใหลไปกับกิเลส 
กิเลสมีอํานาจ กเิลสครอบงํา  ครอบงําแลวทําใจใหฟุงซานออกไป  จะศึกษาธรรมะกเ็ปน 
ความฟุงซานของกิเลส    กเิลสมนัหลอกใชไงวาสิ่งนั้นเปนธรรม  ธรรมนัน้เปนสิ่งนั้น  รู 
หมดนะ ถาพูดถึงธรรมนี่ รู ใครครวญ การคาดการหมายจะรูเรื่องธรรมหมดเลย  ตองทํา 
อยางนัน้จะไดผลอยางนั้น  แต! แตเนื้อหาสาระไมเคยไดลิ้มรส  ไดลิ้มรสแตสุตมยปญญา 
ไง  ความศึกษาเลาเรียนมา มันก็ศกึษาดวยกเิลสเหน็ไหม กิเลสมันก็ศึกษาดวย  พอศึกษา 
ดวยมนัก็คาดหมายดวย  แลวมนัก็เอามาคาดเอามาหมายในการประพฤติปฏิบัติ  เห็นไหม



ใจตื่น ๙ 

กิเลสมันหลอกใช   มนัหลอกใหใจเปนไปอยางนัน้  มันก็หมุนเวียนออกไป  หมนุไปใน 
กิเลสนั้น  แลวคิดวาอันนี้เปนธรรม  เห็นไหม  มนัไมเปนธรรมเพราะมันขาดสติ 

ถามีสติขึ้นมามันจะเปนธรรม  มีสติขึ้นมา  มันจะหยุดยั้งได  มีสติแลวจดจออยู 
ตรงนัน้ตลอดเวลา  ไมใหพนไปจากสิ่งนั้น    ในการใครครวญ    ในความคิดขนาดไหนมี 
สติไป ถึงสุดทายสิ้นสุดขบวนความคิด  ความคิดนีม้นัตองสิน้สุด มันตองเหนื่อยยากของ 
มัน  ในสัจธรรมมีอยูวา  สิ่งใดเกิดขึ้น  สิ่งนั้นตั้งอยู  แลวมันตองดับไปเปนธรรมดา 
ความคิดของคนมนัก็เปนแบบนั้น แต! แตกิเลสมันพยายามหลอกใช แลวมนัประสานกนั 
ไป  คือคิดเรื่องนีจ้บก็คิดเรือ่งใหม    คิดเรื่องใหมจบก็คิดเรือ่งตอไป  คิดจนกวามนัจะ 
พอใจ มนัเหนื่อยแลวมนัก็พอใจของมันอยูอยางนัน้  แตมันไมเห็นการหยุดไง 

ถามีสติสัมปชัญญะในการใครครวญธรรม  ในสุตมยปญญา  ในการใครครวญ 
ธรรม  ประพฤติปฏิบัติธรรม  แลวดูความคิดของเราไป มันคิดเรื่องธรรมไป  เรื่องธรรม 
หมายถึงเรื่องสัจธรรม  เรือ่งสุข  เรื่องทุกข    เรือ่งความเปนไป  โลกนีเ้ปนอนจิจงัเหน็ไหม 
นี่เรือ่งธรรม    สิ่งใดเปนอนิจจงั  อารมณเราก็เปนอนจิจัง    ความคิดก็เปนอนิจจัง  มันไม 
ใครครวญ  มันตามกันไป  มนัจะเห็น  มันเหนือ่ยแลวมันจะหยุดพกัได    ถามีสติ 
สัมปชัญญะอยูพรอมแลว มันจะสงบได  มันจะปลอยวางโดยธรรมชาติของมัน  แตความ 
สงบอยางนี้  มันเปนความสงบดวยการทีม่ันปลอยวางเฉยๆ  มันไมไดสงบดวยคํา 
บริกรรม 

ถาคําบริกรรมนีม่ันจะเวิ้งวาง  มนัจะลึกลงไป  มันตางกนัตรงนั้นหนอยหนึง่ 
ความสงบจากปญญาอบรมสมาธินี้  มันจะปลอยวางเปนอิสระชั่วคราวๆ  ทําเขาไปบอย 
เขาๆ  มันกม็ีหลักตัง้มัน่ไดเหมือนกัน  แตถาใชคําบริกรรม  แตพอใชคําบริกรรมแลวนี้ 
กิเลสมันจะเขาไปสอด  สอดวาพอนึกพุทขึ้นมา  มันก็คิดไปทางอื่นกอน  คิดไปรอยแปด 
แลวก็มาลงโธ  ขณะวาพุทโธนี้  มันก็มีชองทางใหจิตนี้มนัแวบคิดออกไปได  ถาจิตมัน 
แวบคิดออกไปนี่ มันพุทแลวกวามันจะโธมนัแวบคดิออกไป  เราตั้งสติใหพรอม  พุทโธ 
พุทโธ  จะใชคําบริกรรมอยางเดียวก็ได  โดยทีว่าไมใชอานาปานสติพรอมกนัไปดวย 

ถาเราเปนผูที่เริม่ตนใหม  ผูที่จะทําใหมันจบัตองไดเปนวัตถุ  เห็นไหม  สูดลม 
หายใจเขานึกพุท  เวลาผอนลมหายใจออกนึกโธ  นี่มนัจับตองไดเพราะวาสูดเขานึกพุท



ใจตื่น ๑๐ 

ผอนออกนกึโธ ความอุนของปลายจมูกนี่มนัทําได  มันดีสําหรับผูใหม    แตทําไป ทําไป 
แลวนี่ มันถวง  มันถวงวามันเคยทําเขาไป  เคยทําเขาไป กิเลสมันหลอกเห็นไหม  ไมใช 
มันหลอก  มนัเปนเลหกลของมัน  มนัทําใหสติสัมปชัญญะนี้ออนลง  ออนลง  พอเรา  พุ 
ทขึ้นมา  มันก็หายไป  กวาจะโธนี่  มันชาไป  หรอืพุทโธ  พุทโธ  ออนๆ  จนหายไปไม 
รูสึกตัว  อนันัน้ไมใชสมัมาสมาธิ  อันนั้นมันหายไปเฉยๆ  แลวมันจะทําใหตกภวงัคไป 
ตลอด 

ถากําหนดพุทโธ ใชพุทโธนี้เปนพุทธานุสสติอยางเดยีวก็ได  นึกเอาพุทโธ พุทโธ 
พุทโธ  โดยที่ไมตองใชลมเลย  เอาลมวางไวกอน  เพราะเราใชพุทโธขึ้นมากอน  เรา 
เริ่มตนเดนิไดแลว  หมายถึงเริม่ตนกําหนดพุทโธ  พุทโธ  แลวพอชํานาญ  พอจะมีสติพอ 
เห็นชองทางแลว  เราเอาลมนีว้างไวกอน  แลวพุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ อยางเร็วๆ เขา 
ไปตลอดเวลาเห็นไหม  เราพุทโธเขาไปอยูอยางนัน้  ถาสติสัมปชัญญะขาดไป  กลับมา 
เริ่มตนใหม  ขาดไปกลบัมาเริ่มตนใหม  พุทโธอยูตลอดเวลา  หายไปก็มาพุทโธใหม  พอ 
มันหายไปชั่วคราวยกเวนไปเพราะธรรมดา  เราขาดสติ  มันขาดไป  กลับมาพุทโธใหม 
กลับมาพทุโธใหมอยูอยางนั้น  เอาจนได  พยายามอยูอยางนัน้  มันตองสงบไดโดย 
ธรรมชาติของมนั    โดยธรรมชาติของธรรม  โดยสจัจะความเปนจริงของธรรมตองสงบ 
ได ใจที่ฟุงซานนี้ตองสงบได 

สรรพสิ่งที่เกิดขึน้  ตั้งอยูแลวตองดับไป  นี้กเ็หมอืนกันมนัตองสงบได  ถาจิตเรา 
พรอมเห็นไหม  ความสงบมนัจะเกิดขึน้เพราะตรงนี้  เกิดขึน้เพราะวาเปนงานชอบ 
เกิดขึ้นเพราะมีสติสัมปชัญญะ  เกิดขึ้นเพราะทําความเพียร  ทําความเพียรใหตอเนือ่งไป 
ความเพยีรตอเนือ่งไปกิเลสมนัจะออนตัวลงบาง  ใหเราไดมีความสงบ  แตนี่ความเพียร 
เราไมตอเนือ่ง  มนัมีแตความอยากเฉยๆ ไง มีแตความหวัง หวังแลวก็ไมสมหวัง  ก็คิดไป 
วาเราไมมีอํานาจวาสนา  เราทําแลวไมไดสมความปรารถนา  ความหวังนัน้เลยกลายเปน 
ดาบสองคมไง  หวงัแลวไมสมหวัง มันก็เลยคิดออกไปอีกอยางวา  เราไมมีอํานาจวาสนา 
นี่มนัเปนดาบที่สองแลว 

ดาบแรกคือหวงั  หวังแลวไมสมหวัง  ดาบที่สองกซ็้ําลงไป  ซ้ําลงไปวาเราไมมี 
อํานาจวาสนา    ทําบุญเฉยๆ  ก็แลวกัน  การประพฤติปฏิบัตเิอาไวกอน  มนันาเสียดาย 
ทาน ศีล ภาวนา เห็นไหม มีทานรอยหนพนัหนไมเทากับรักษาศีลบริสทุธิ์หนหนึง่  มีศีล



ใจตื่น ๑๑ 

สงบรอยหนพนัหนไมเทากับทําความสงบของใจไดหนหนึ่ง  ฟงสิ  ความสงบของใจ  ถา 
มันสงบขึ้นมา  เราจะทําทานมากี่หน  เปนหมืน่หนเห็นไหม  รอยหนพันหนถงึมีศีลหน 
หนึ่ง    แลวศีลรอยหนพันหนเหมอืนกันถึงจะไดสงบหนหนึ่ง  นี้มอียูในสจัธรรมที่องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวาไวอยางนั้นจริงๆ  วาไวในพระไตรปฎกพูดไวอยางนี้ 

เพราะเรื่องของใจเปนเรื่องของการปลิน้ปลอน   ใจนี้เปนเรือ่งของการปลิน้ปลอน 
มาก   มันปลิ้นปลอนกบัตัวเราเอง  มันกดถวงใจใหหลับใหลไปในอํานาจของมนั  หัวใจ 
นี้อยูในอํานาจของกิเลสทั้งหมด  แลวธรรมนี่มนัก็แวบ  แวบ  แวบ  แวบ  แวบ  เพราะเรา 
เปนชาวพุทธไง  ชาวพุทธเราไดฟงธรรมไง  เราไดประพฤติปฏบิัติ  มันแคแสงแวบๆ เทา 
นั้นเอง  แตสิง่ที่กิเลสมนักลบอยูนีม้ันกลบ  ๒๔  ช่ัวโมง  ไมใหเราไดคิดเลย  มันตาม 
ประสาไปอยางนัน้  กิเลสมันครอบงําใจ มนัถงึไดนาสงสารตัวเองไง  นาสงสารตวัเองวา 
ตัวเองทําไมปลอยใหไมรักตัวเองไง  ไมสงสารตัวเอง  ไมเอาใจของตัวเองใหพนเปน 
อิสระ  ใหตื่นขึ้นมาๆ ตองปลุกใจตวัเองมันจะตื่นขึน้มา  ถาเราปลุกใจ 

ถาเราไมปลุกใจตัวเองใครจะปลุก    เพราะถาใหคนอืน่ปลุก  เหน็ไหม มนักเ็ปน สุ 
ตมยปญญา  การศึกษาเลาเรยีนมา  แตสุตตปญญามันไกลเกนิไป  มันอยูวงนอกเกินไป 
เสียงขางนอกกระทบหูเราเปนอายตนะ  แลวจะเขาไปถึงใจ  แตความฟุงซานมันอยูที่ใจ 
กิเลสมันอยูที่ใจ  แลวธรรมกวาจะเขาไปได  กวาจะผานไปถึงใจ  มันเลยกลายเปนกเิลส 
มันพลิกไปเปนสมบัติของมันหมดเลย  สมบัติของกเิลส แลวมนัก็หลอกวา  รูแลว  เขาใจ 
แลว เห็นไหม นี่หลบัใหลอยูตลอด ทําไมเปนอยางนีน้ะ 

ถามใจตนเองสิ  ทําไมใจเราเปนอยางนี้  ทําไมใจเราไมพัฒนาขึน้มาเหน็ไหม  ไม 
พัฒนาเพราะเราไมจริงจัง เราไมจริงใจกับเราเอง  มันก็เปนแบบนี้  ถาเราจริงจังมนัก็ทุกข 
ยากไปอีกอยางหนึ่ง    ทุกขยากไปอยางนัน้  เราก็จงใจทํา  เราตั้งใจทําของเรา  ถาเราตั้งใจ 
ทําของเรา  เห็นไหม  ทําไมครบูาอาจารยไปไดละ  แลวครูบาอาจารยเปนใคร  ครูบา 
อาจารยก็เปนคนเหมือนกนั    ครูบาอาจารยก็มีหัวใจเหมอืนเรา  แลวหัวใจดวงไหนทีม่ัน 
ไมมกีิเลส หัวใจทุกดวงใจมันก็มีกเิลสเหมอืนกนัทัง้หมด   ทําไมทานทําไปไดละ   ทําไม 
เราทําไปไมได



ใจตื่น ๑๒ 

ถาเราทําไปไมไดเพราะเราไมจรงิ เห็นไหม เพราะเราไมจริง  ถาเราจรงิขึ้นมาแลว 
เราพยายามรกัษาของเราขึ้นมา  แลวเราปกใจของเราขึ้นไป  มันจะคลอยตามไป  คลอย 
ตามไป   แลวก็มีเวลามากขึ้น มากขึน้ จิตนี้ตองสงบได  ความสงบ  เห็นไหม  ที่มันยาก 
มันยากอยางนัน้  พื้นฐาน  ถามันทําพื้นฐานไมได  มันจะไปเอาตรงอื่น มันจะไปไหนกนั 
ถาพื้นฐานไมมี  เราไมมีตนทนุอะไรเลย  เราจะไปประกอบอาชีพอะไร    เราไมมีตนทนุ 
เราเปนคนกําพรา  คนที่ไมมคีุณสมบัติใดๆ ทั้งสิ้น  แตถามีความสงบของใจ  นั่นใจตั้งมัน่ 
ใจนี้ไมกําพรา ใจนี้สามารถสรางฐานขึน้มาได  นี่ สมถกรรมฐาน  คนตืน่จากกเิลส 

แตถามีสมถกรรมฐานแลว  มันก็เขาไปติดความสงบ  พอสงบขึ้นมา  เรามีความ 
สงบ  ความสงบนี้กระทําแสนยาก  พอเราไดความสงบขึ้นมา  ก็นกึวารักษาความสงบนี้ 
ไป  รักษาความสงบไปของเรา  เฉยอยูอยางนัน้  นี่วชิามาร  มารมันหลอกใชอีกแลว  มัน 
หลอกวาสิ่งนีเ้ปนผล  ถาเปนปญญาละ  ปญญาจะบอกวาความสงบของใจนี้เปนหนึง่ 
เปนสมัมาสมาธิเทานัน้ มนัตองพยายามคนควาไง  คนควาในกาย  ในเวทนา  ในจิต  ใน 
ธรรม ถามันเริ่มจะคนควา  นั่นมนัจะเปนภาวนามยปญญา  ถาภาวนามยปญญามันจะตื่น 
จากกิเลส  ถามนัตื่นจากกิเลส  มนัตองชําระกิเลสออกไปจากใจ  ถามันไมตื่นจากกิเลส 
มันก็ตองอยูในอํานาจของกเิลสตลอดไป 

เราสรางคุณงามความดี  เราทําความสงบของใจเขามา  ถาเราตายในความสงบอนั 
นี้    เราก็ไปเกิดเปนพรหม  ผูที่ทําสมาบัติ  ตายไปก็เกิดบนพรหม  เราสรางคุณงามความดี 
ขึ้นมาอยางนัน้  แลวมีความสุขของเราขึ้นมาในใจ   ติดในความสงบของตัวไง   ถาติดใน 
ความสงบของตวัอยางนัน้  ก็เปนวิชามาร    มารมนัเขามาหลอกใชในการประพฤติปฏบิัติ 
ของเราเหมอืนกัน  ถาเราไมมคีวามสงบเลย  เราก็ยกขึ้นวปิสสนาไมได  ทุกสิง่ทุกอยาง 
มันมีคุณมโีทษอยูในตัวมันเอง  มีคุณมหาศาล  คนมีปญญามากถาทําประโยชนกับโลก 
ก็จะเปนประโยชนกับโลกมหาศาลเลย  แตถาคนมีปญญามากแลวทําลายโลก  โลกจะ 
เสียหายมาก  เพราะคนมีปญญานัน้ 

นี่ก็เหมือนกัน ในเมื่อเรามีสมัมาสมาธิ  เราทําความสงบของใจขึน้มาได  ถาความ 
สงบของใจนี้เปนตนทนุ  ถามีตนทนุนี้แลวเรายกขึน้วิปสสนา    มันจะเปนสิ่งที่ประเสริฐ 
มหาศาล  ที่จะเปนคุณงามความดี  จะเปนงานของใจขึ้นมามหาศาล  แตถาเราไมใชมันให 
เปนประโยชน  เราติดในความสงบของเรา  เห็นไหม  ความสงบของใจกวาจะหาได  ก็



ใจตื่น ๑๓ 

แสนทุกขแสนยาก  แลวเราก็ติดอยูในความสงบนั้น  เหมือนมีเงินแลวก็ตืน่เงนิของตัวเอง 
แลวไมใชเงินของตวัเอง  เพือ่ใหเปนตนทุน  เพื่อหาเงินขึน้มาใหเปนเงินทีม่ากกวานั้น  ให 
เปนคุณสมบัติทีม่ากกวานั้น  ใหเปนเงินทบเทาทวคีูณ  การวิปสสนานี้มนัจะทบเทา 
ทวีคูณ 

แตถามันไมยกขึ้นวิปสสนา มันไมทบเทาทวีคูณแลว มันยังเสื่อมสภาพอีก  เงิน 
เปนเงิน  เงินอยูกับเราแลว เงินรอยหนึ่งก็ เงินรอยหนึ่งอยูในกระเปาของเรา  แต 
สัมมาสมาธิอยูกับเรานี้  มันอยู ช่ัวคราว  อยู ช่ัวคราวแลวมันเสื่อมสภาพไป  มัน 
เสื่อมสภาพไป  มันก็เปนความจําของเราเฉยๆ เทานั้นเอง  เปนความอยากได  เปน 
ความจําวาเราเคยมี  มันมีความสุขฝงใจอยู  คิดถึงฝงใจมาก ถาทําความสงบอยางนั้น 
ไมไดอีก ความสงบอันนี้ก็จะฝงใจ  ฝงใจเปนรอยลึกอยูในหัวใจนั้น  หัวใจนั้นเช่ือมั่นใน 
ความสงบ เชื่อมั่นวาเราทําได 

ความเช่ือมั่นของใจที่มอียูนี้  มนัก็ทําใหเรารําคาญ  รําคาญเพราะอะไร  เพราะมัน 
อยากไดอกี เห็นไหม ความอยากไดอีก มนัก็ทําความสงบไดยากขึ้น ยากขึ้นเพราะมีความ 
อยากได  ความอยากในความสงบ  กับความอยากในความเพียรตางกัน  ความอยากใน 
ความสงบคือความอยากเฉยๆ  ความอยากในความสงบแลวตองทําความเพียร  การทํา 
ความเพยีร  การบําเพ็ญธรรมขึน้มา  เพื่อใหความสงบอันนั้น  ถาเราอยากในเหตุนัน้ถงึจะ 
ถูกตอง  ถาอยากในผลมนักเ็ปนการอยากในผล  แตกิเลสมันจะใหอยากในผล  เพราะผล 
มันนึกเอาเอง  สิ่งที่นึกขึน้มา สิ่งทีค่ิดขึ้นมา มันคิดขึน้มาเมื่อไรก็คิดขึน้มาได 

แตถาอยากในความเพยีร  มันตองลงไปทําความเพียรอีกเห็นไหม  การที่ลงไปทํา 
ความเพยีร  มนัเปนงานเปนการขึน้มา    อยากสะดวกอยากสบาย  อยากจะชุบมือเปบไง 
แลวใหกิเลสมนัหลอก  กิเลสมนักเ็ลยเอายาพิษเสียบเขาไป  มนัชุบมือเปบแลวคิดวาจะได 
ธรรม  กลบัจะไดแตความรกุรน    ความพะรุงพะรงัของใจๆ  เพราะสิ่งนัน้มนัพะรงุพะรัง 
อยู  มันตองหมุนไปอยูอยางนั้น    มันหลอกอยูอยางนั้น  เพราะมันเปนงาน  ตองลงไป 
ทํางาน  ทําความสงบของเราขึน้มาอีก    ทําความสงบของเราขึ้นมา  เพื่อจะสรางสมขึ้นมา 
แลวมนัก็คงที่อยูขนาดนัน้นะ สัมมาสมาธิเต็มที่ของความเปนสมาธิอยูอยางนั้น  อยูอยาง 
นั้น



ใจตื่น ๑๔ 

แลวสมาธินี้มนักม็ีขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิ    อัปปนาสมาธิ  ถามันรวมใหญ 
ขึ้นมา   อัปปนาสมาธินี่หมนุเขาไป มนัเวิง้วาง  ยิง่เขาไปใหญนะ มนัยังคิดวาอันนี้เปนผล 
เลยเหน็ไหม    อันนีเ้ปนผล  แลวติดอยูอยางนั้น  ติดอยูอยางนั้นเพราะกิเลสมันไมใหใจนี้ 
เปนอิสระ  กิเลสมันไมยอมใหใจพนจากอํานาจของมันทัง้นัน้  แตถาเรายกขึ้นวิปสสนา 
มันจะเห็นกาย  เห็นเวทนา  เห็นจิต  เห็นธรรม ยกขึน้วิปสสนาแลว วิปสสนา ในกาย  ใน 
จิตนี้  ในกายในจิตวิปสสนาเพื่อใหมันแยกออกจากกัน  แยกออกจากกันหมายถึงวา  มัน 
ไมใชตัวตน มนัไมใชสิ่งเดียวกนั 

สรรพสิ่งในโลกนีม้ันตองแปรสภาพ    คนเราเกิดมาตองตาย  มนัเปนสัจจะความ 
จริง  ทุกๆ คนยอมรับวาเปนสจัจะความจริงวาเกิดมาตองตาย  แตมันเปนกําปนทุบดินไง 
มันเกิดมาตองตาย  เรารูวาตองตาย    เกิดมาดวยกันก็กอดกนัไป  เกิดมากก็อดมา  กิเลสก็ 
กอดกนัมา  พะรุงพะรังเปนความทุกขมา  ตายไปก็ตายไปกับกเิลสไป  พะรุงพะรังเปน 
ความทุกขไป  เห็นไหม  แตการเขาใจการวิปสสนา การใครครวญวา  มันไมใชเรา  แลว 
สิ่งที่วามนัเกิดมานี้  กเ็กิดมาเกาะกิเลสมาดวยกนั  แตตายนี่  ใหกิเลสมันตายกอน  แลวเรา 
เปนอิสระพนออกไปจากกเิลสเหน็ไหม 

มันตางกนั  มันเกิดกับตายเหมือนกัน  แตเกิดกับตายขึ้นมา  เกิดกับกิเลสแลวตาย 
ไปกับกเิลส  กับเกิดกับกเิลสแลววิปสสนาใหกิเลสมันตายไปเดี๋ยวนี้    กิเลสมันสละ 
ออกไปจากใจ  มนัวิปสสนา  มนัไมใชเรา  มนัเปนความยึดมั่นถอืมัน่  มันเปนความไม 
เห็นจริงของเราเทานัน้  มันเกิด  มันเปนอนิจจงั มันเปนอนัตตา  สิ่งที่เปนอนัตตา  ถาเรา 
เห็นเปนอนัตตา  เห็นไหม  มันเกิดขึน้มา มนัจับตองไมไดแนนอน  มันอยูชั่วคราว มันยึด 
มั่นอยูกับเราไมไดตลอดไป  มันจะดึงไว  สิ่งที่วาเปนความคิดตางๆ อารมณตางๆ  จะอยู 
กับเรามนัเปนไปไมได  มันตองแปรสภาพโดยธรรมชาติของมัน  แลวเราก็จะอยูใน 
อารมณนัน้  เห็นไหม  ถึงไมอยู มนักอ็ุนกนิตลอดเวลา 

ถาอารมณอะไรถกูใจ จะคิดแลวคิดเลาๆ  คิดแลวคดิเลา  มันสดๆ รอนๆ ไง มนั 
ไมเคยบูด ไมเคยเนา มันสดๆ รอนๆ เห็นไหม ดูสิ่งนั้นมันจริงหรอืเปลา  มันสดๆ รอนๆ 
จริงไหม  ถาพิจารณาจิต พิจารณาขันธ พิจารณาความรูสึก พิจารณาอารมณ  พิจารณาไป 
มันไมจรงิ  แตมันเกิดดับ  เกิดดับ  มันตอกันไป  มนัเปนอยางนั้นตลอดเวลา  แยกออกสิ 
แยกออก พิจารณาเขาไป  ถาเปนปญญา  ปญญามันก็เปนอยางนั้น    ถามนัเปนมาร  เห็น



ใจตื่น ๑๕ 

ไหม  วิชามาร  มันกเ็ปนปญญาเหมอืนกนั  แตกิเลสมันหลอกใช  เราเขาใจแลว  เรารูแลว 
แลวก็ปลอย ก็เวิ้งวาง  เวิ้งวาง  เราปลอยเราเขาใจ มนัเขาใจตามกิเลสหลอก  กิเลสมันจะ 
เสี้ยมไปตลอด เหน็ไหม นี่วิชามารมันจะเสี้ยมมา 

แตวิชาธรรมละ  วิชาธรรมหมายถงึวาธรรมมันเปนใหญ    พิจารณาใหมันเปน 
สภาวะตามความเปนจริง  แตถาวิชามารนี้  เราเขาไปยุงดวย    เราตองการใหเปนไปตาม 
เปาหมายของเรา  เราเขาใจวามนัจะเปนเปาหมายของเรา  เราเห็นสภาวะตามความเปน 
จริงวา  กิเลสมันตองแยกอยางนั้น  ตองเปนไปอยางนั้น  อันนี้เราศึกษามาจากตําราแลว 
เห็นไหม  แลวเราเอาอันนี้มาเปนเปาหมาย  แลวเราก็ยึด  ยึดแลวใหมนัเปนไปอยางนั้นๆ 
เราใหเปนไป  มนักเ็ปนตามอยางนั้นจริงๆ  เพราะมารมนัพรอมแลวที่จะใหจิตนีอ้ยูใน 
อํานาจของมนั  ใหหลับใหลคากับความรูสึกของมัน พอมันแยกออกไปอยางนัน้ มันแยก 
จากเปาหมาย แยกจากเราคิด แยกจากวิชามาร  มันไมไดแยกตามสจัจะตามความเปนจริง 

ถาแยกตามสัจจะ ตามความเปนจริง มันจะพิจารณาไปอีกอยางหนึง่  มนัพิจารณา 
ไปอีกอยางหนึง่  มนัจะเปนไปหรอืไมเปนไป  มันอยูที่พลังงาน  อยูที่ปญญาที่มนัจะคม 
กลาขนาดไหน    ถาปญญาของเราไมคมกลา    ปญญาของเรา  จากที่วามนัเปนไปไมได 
เปนปญญาโลก  เปนปถุุชน  เปนกัลยาณชน  แลวเราเดินตรงนีอ้ยู  กัลยาณชน  เราเดิน 
ปญญาอันนีอ้ยู  มันจะคมกลาไปไดเรื่อยๆ  คมกลาตอหนาเรา  คมกลาซึ่งๆ  หนา  ทีเ่รา 
เห็น  คมกลาหมายถึงวา  มันมีพลงังานมันพอไง  พลังงานนีม้ันพอ  พอพลงังานพอ 
สัมมาสมาธิมันตัง้มัน่  พอตั้งมัน่ขึน้มา  มันจบัตองไดแลวหมนุออกไป 

ความคิดแยกออกไป  เหน็ไหม    ความคิดแยกแยะสิง่นั้น  สิง่นี้คอือะไร  สิ่งนีม้ัน 
เปนไปไมได  นี่ปญญามันแยกเขาไป แยกเขาไป  มนัเปนไปไมได   สิ่งทีม่ันเปนไปอยาง 
นั้น  มนัเปนไปเพราะอํานาจเกาของพญามาร อํานาจเกาของแรงดงึดูดเกา  เหน็ไหม  เรา 
ตามดูเขาไป  ตามแยกเขาไป  ตามแยกเขาไป  ปญญาอยางนี้    มันเปนปญญาเขาไป  เรามี 
หนาที่แยกแยะ  หนาที่ใครครวญ  แตเปาหมายเราไมมี  เปาหมายมนัก็ตองใหมนัเปนไป 
ตามธรรม  มันเปนไปตามสภาวะ ตามความเปนจรงิที่มันจะเปนไปตามธรรมนั้น 

ถามันเปนไปตามธรรมนั้น  นี่มัชฌิมาปฏิปทา  ความเปนมัชฌิมาปฏปิทา  จะ 
เกิดขึ้นเพราะใหมันเปนไปตามนัน้  ใหปญญาหมนุไป  อยาใหกเิลสมนัหลอก  ถากเิลส



ใจตื่น ๑๖ 

มันหลอกนั้นเปนวิชามาร  เห็นไหม   มันจะทําใหเราอยูในอํานาจของมนัตลอด    แตมันก็ 
ไมพนจากโดนกิเลสหลอกไปจนได  มนัจะดูดเราไป  เพราะงานเราไมเคยทํา  สิ่งทีเ่ราไม 
เคยทํา  ปญญาเราไมเคยเดนิขึ้นมา    ปญญาไมเคยเดินก็ตองเปนอยางนัน้  ใครครวญอยู 
อยางนี้  แยกออก    นี้คือขัน้ของปญญา  ขั้นของสมาธิก็เปนขัน้ของสมาธินะ  ขั้นของ 
ปญญาก็เปนขัน้ของปญญา 

ขั้นของสมาธิความคิดอยางนี้ไมมี  ความคิดไลตอนแตอารมณของตวัเทานั้น 
ความคิดไลตอนอารมณของตวัใหสงบเขามา    ปญญาอบรมสมาธิ    ความคิดไลตอน 
ความคิดของเรา  เห็นไหม ไลตอนเขามา ยับยั้งเขามา กดถวงเขามา  อันนั้นมันของงายๆ 
แตมันก็ยงัทําไดแสนยาก เห็นไหม  แลวเวลาขั้นของปญญา มันไปโดยทีว่าไมมีขอบเขต 
เรื่องของปญญานี้เปนเรื่องกวางขวางมาก    เรือ่งของปญญาเปนเรื่องของการชําระสะสาง 
เปนเรื่องการใครครวญ  มันจะไปไดรอยแปด  มันเปนสิง่ที่โตตอบกนัได  มันเปนเรือ่ง 
ของกเิลสกบัธรรมตอสูกนั  ถาเรื่องของความสงบนี้  มันเปนเรือ่งของการไลตอนกิเลส 
เขาไปเฉยๆ เหน็ไหม 

ถามันเปนปญญา มนัถึงเปนคนละสวนกนัเลย มันจะเห็นชัดเจนมากตอเมื่อใจเขา 
ไปถึงการตอสู  ถาใจไมเขาไปตอสู  จะวาเราใชปญญาแลว  เราใชปญญาแลว  ถาเราใช 
ปญญามันตองเปนประโยชนขึน้มาสิ  เห็นไหม  ขั้นของปญญาเปนขั้นของปญญา  ขั้น 
ของสมาธิเปนขั้นของสมาธิ    เราไมเอามาปนกนั  แตเวลาเขาไปถึงปญญาแลว  มันก็ตอง 
ยอนถอยกลับมาพักที่ความสงบนี้  ความสงบนีพ้อพักขึน้มาแลว  เขาไปพิจารณาตอ 
พิจารณาดวยปญญา  พิจารณาตอไป  จนกวาขันธมนัจะขาดออกไป  ขันธอยางหยาบขาด 
ออกไป  เห็นไหม  ก็ตื่นจากกิเลสช้ันหนึง่    ใจตื่นขึน้มาช้ันหนึง่    ตื่นจากความเปนจรงิ 
ไมใชตื่นจากสติสมัปชัญญะ 

เริ่มตนเราตืน่จากสติสัมปชัญญะ  แลวเราทําความสงบของใจ    เราตื่นจาก 
สติสัมปชัญญะ  แลวเราพยายามใครครวญวา  เราเปนคนทีร่ักตนเอง  เปนคนทีจ่ะเอาใจ 
ของเราใหพนได  เอาใจของเราตื่นขึ้นมาจากกเิลสใหได  นั่นมันเปนความตื่นจากสติ 
เฉยๆ  แตความตื่นจากกเิลสนี้สิ มนัตางจากความตื่นของสติมาก เพราะความตืน่ของสตินี้ 
มันตื่นโดยกําปนทุบดนิไง  ตื่นโดยปจจุบนั  ตื่นโดยเราตั้งมั่น  มันก็ตื่นแลว  แตการตื่น



ใจตื่น ๑๗ 

จากกิเลสนี้  มันเหน็กเิลสขาดออกไปจากใจ    ขันธมันขาดออกไปจากใจโดยชัดๆ  เลย 
แลวยกขึน้วปิสสนาตอไปเรือ่ยๆ มนัจะวิปสสนาไปเรื่อยๆ 

ทําความสงบเขามา  ขั้นของการทําความสงบ  ก็เปนขั้นของทําความสงบ  ขั้นของ 
ปญญา  ก็เปนขั้นของปญญา  เปนชวงๆ  ไป    เราตองพยายามทําความสงบของเราเขาไป 
ไมงัน้จิตมนัจะหลอก  กิเลสมนัหลอกได  หลอกใหเราติดอยูตรงไหน  มันก็หลอกได 
กิเลสหลอกขึน้มา  มันนาเจ็บใจนะ  ถาคนอื่นหลอกเรา  เราจะวาคนอื่นหลอกเรา  คนอื่น 
หลอกเรา  เราเช่ือเขาเพราะตางคนตางหาผลประโยชนใสตัว    มันตองมเีลหมีเหลีย่มเปน 
ธรรมดา  แตนี่เราก็วาเราตองรักเราสิ  ทุกคนจะวาเรารักเรา  แลวทําไมทกุคนใหกิเลสมนั 
หลอกตวัเองนะ  เราหลอกเรานี้  มันนาจะไดคิดไง 

เราหลอกเรา  หลอกใหเราหมุนเวียนอยูในอํานาจวฏัวน  หลอกใหเรากาวเดนิไป 
ไมได  หลอกวาสิ่งนั้นเปนผล สิ่งนี้เปนผล  แลวมนัจับตองไดหรือไมไดมันก็ไมรู  หลอก 
ไปหลอกมา  หลอกจนเราเสียคนยังไดเลย  กิเลสมนัรายกาจขนาดนั้น  หลอกจิต  หลอก 
ตลอดเวลา    ถึงไมใหเช่ือตนเอง  เราเช่ือเราไมได  เราตองเช่ือธรรม  เช่ือธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  มีการประพฤติปฏิบตัิขึ้นมา  ตองหาครูบาอาจารยเปนคน 
ใครครวญ  เปนคนช้ีนําอีกชั้นหนึ่ง  ถามันไมเปนไปตามความเปนจรงิ  ตองตรวจสอบ 
ไง  ตรวจสอบตามหลักความเปนจริงวา มันเปนความเปนจริงไหม  ในหัวใจของเราทีเ่รา 
ประพฤตปิฏิบัติมานี้  ใจเราทํามานี้  มันเขาหลักเขาเกณฑไหม 

ถาไมเขาหลกัเขาเกณฑ  เราก็ตองหาทางไปของเราใหม    ตองหาทางใหม  เห็น 
ไหม  ถามันใชอุบายเกาๆ  กิเลสตวัเกา  มนัก็หลอกใหเราตกอยูในอํานาจของมนัอยางเกา 
เราตกอยูในอํานาจของมนั  ทั้งเสียเวล่ําเวลานะ    ทําความเพยีรไป  วนัแลววันเลาๆ  แลว 
มันกไ็มกาวเดิน  พอมันกาวเดนิไป  เราก็วาอนันั้นเปนผล สิ่งที่วาเปนผลนั้น มนัก็ เปนผล 
ที่ไมเปนความจริง ก็ไมเปนผลดีกับเรา  เราหมุนอยูอยางนั้นนะ  เสียพลงังานเปลา 

ความประพฤติปฏบิัติ  ความอยากกระทํานี้  เราตองพยายามสรางกําลังใจขึ้นมา 
แลวสรางกําลงัใจขึน้มา  ก็ถูไถไป โดยทีม่ันไมไดเรือ่งไมไดราว กิเลสมนัหลอกอยางนัน้ 
หลอกใหเราไมไดผลงาน  เราตองตัง้สติสัมปชัญญะใหพรอม  สติ  มหาสติ  มนัจะเกิด 
ขึ้นมาเปนช้ันๆ  ขึน้ไป    เกิดขึน้มาไดจากเรานี่แหละ    สติปญญาเกิดขึ้นมา  เราสรางสม



ใจตื่น ๑๘ 

ขึ้นมา  ใครครวญขึ้นไป  มันจะเปนมหาสติมหาปญญาขึ้นไป  มันจะละเอียดออนขึ้นไป 
มันไมนาเช่ือวา  มันขึ้นมาจากคนที่ลมลุกคลุกคลานไดนะ 

สติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นมาจากคนที่ลมลุกคลุกคลานอยูนี้  มันจะเกิดอยางนั้นได 
หรือ  เกิดได  เพราะกเิลสเปนนามธรรมใชไหม ธรรมะกเ็ปนนามธรรม เปนนามธรรมที่ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรู ธรรมนีม้ีอยูโดยดั้งเดมิ  องคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจาตรัสรูแลวเอามาสอนเรา  ธรรมเทานัน้ที่จะชาํระกิเลสได  กิเลสเปนนามธรรมที่ 
อยูในหวัใจเรา  จะอุปมาอุปไมยขนาดไหนวา  มนัเปนสิ่งทีน่ากลวั  มันเปนสิง่ที่นา 
ขยะแขยงขนาดไหนในหัวใจเรา  มันก็เปนนามธรรม  แตเพื่อใหเห็นวาลูกของพญามาร 
มันกน็ากลวันอยหนอย    เห็นไหม  ตัวพญามาร  ตัวพอ  ตัวปูพญามารมันก็นากลัวขึน้มา 
หนอย  มนัก็เปนนามธรรม สิ่งที่เปนนามธรรมในหวัใจนี้  มันอาศัยนามธรรมที่เราสราง 
ขึ้นมา มันถึงสรางสติสัมปชัญญะขึ้นมาไดไง 

สติสัมปชัญญะคือการระลึกรู  สิ่งที่ระลึกรูอยูนี้  ตนไมภเูขาเลากา  มันจะระลกึ 
อะไรของมันได  มนัไมมีชีวิตจิตใจ  มนัระลกึไมได  แตในเมื่อเรามีหัวใจของเรา  สติ 
ระลึกขึน้มาจากใจนี่  มันไมตองซื้อหาที่ไหนไง    มนัไมตองไปซือ้หา  ไมตองไปคนควา 
มาจากไหน  มนัมีพรอมอยูในหัวใจของเราแลว  เพยีงแตเราระลึกขึน้มา  เห็นไหม  เรา 
ระลึกขึน้มาแลวเราก็ตัง้มัน่ขึ้นมา  ถึงมันจะลมลกุคลุกคลาน  เราก็ระลึกของเราไปบอยๆ 
สติสัมปชัญญะมันจะพรอมขึน้มา  ถาสติสัมปชัญญะตั้งมัน่  สติสัมปชัญญะนี้คงตัว  การ 
ประพฤตปิฏิบัติเราจะไมคอยเสียหายไง  การประพฤติปฏิบัติของเราจะเขาทาง  เพราะสติ 
เปนตวัควบคุมไปตลอด 

ถาสติเปนตวัควบคุมไป  การกระทํานี้จะเปนงานทั้งหมด  ถาสติสัมปชัญญะออน 
ไป  กิเลสมนัผลักไสแลว กิเลสผลักไสแลว  เราก็หมนุไป  เสียพลงังานไปรอบหนึง่  หรือ 
ชวงที่ภาวนาอยูนัน้  มันจะไมไดผล  เสียหายไป  แลวเราก็เหนื่อยเปลา  มนัเปนเพราะ 
อะไร  ออ  มนัเพราะเราขาดสตินีเ้อง  เห็นไหม  ถาเราขาดสตินี้เอง  มันก็จะตั้งสติขึน้ 
มาแลวทํางานขึน้ไป  ความผิดพลาดมนัเปนครูสอนเรา  เราตองมีความผิดพลาด  การ 
ประพฤตปิฏิบัตินัน้  ไมมีใครประพฤติปฏิบัติแลวจะคงตัว  แลวจะไปไดตลอดหรอก 
มันจะมีความผิดพลาดไปตลอด  เพราะกเิลสมันละเอียดออนไปเรือ่ยๆ นะ



ใจตื่น ๑๙ 

กิเลส การพลกิแพลงนี้ อุบายวิธีการที่เราทําขึ้นมานี่ มันรูไปกับเราตลอด  แลวมัน 
ก็จะพลกิแพลงใหเรามกีําลังใจนอยลงไป  เราตองพยายามสรางสิ่งนี้ขึ้นมา ถาเราสรางสิ่ง 
นี้ขึ้นมา  มันจะขึน้ไปได  แลวยกขึน้วปิสสนาได  พิจารณาขันธภายในได  ขันธภายใน 
พิจารณาแลวตองใชปญญา  ปญญาอีกแลว  ขัน้ของปญญาก็เปนขัน้ของปญญา  ขั้นของ 
กิเลส เหน็ไหม  มันหลอกเพราะมนัไมตองการใหเจอหนามนั  ในเมื่อเรายกขึน้มาจนเจอ 
หนามัน   วปิสสนาเขาไป  ขั้นของปญญาคนควาเขาไปขนาดไหน  ก็คนควาในเรื่องของ 
กิเลสนั่นแหละ คนควาในการนอนเนือ่งของใจนั้น 

ใจมันนอนเนื่อง  มันผูกพนักนัมา  สิ่งที่มนัผูกพนักนัมา  มันก็หมนุเวียนกันไป 
เห็นไหม  ก็พจิารณาเขาไป  มนัทนอํานาจของปญญาไมไดหรอก    กิเลสไมมีทางที่จะสู 
ธรรมได  เพยีงแตเราไมสามารถสรางสมคุณงามความดี  สรางสมธรรมะขึน้มา  สรางสม 
ภาวนามยปญญา  สรางสมอํานาจของสมาธิ  เราตองสรางสมขึน้มา  แลวยกขึ้นวิปสสนา 
ไป  มันจะมัชฌิมาปฏิปทา  หมุนเวยีนออกไป หมุนไปจนมันขาดออกนะ  จิตกับกายแยก 
ออกจากกัน ขาดออกไปเลย นั่นขาดออกไป 

กิเลสมันยิง่ละเอียดเขาไป มนักจ็ะหลอกไป  ใจมันตืน่ไปเปนช้ันๆ เขาไป  เรือ่งที่ 
เปนภาระรุงรงัจากขางลางนี้  มันจะปลอยวางมาเปนช้ันๆ  แลวมันจะตืน่ขึ้นมา  มันจะมี 
ความสุขของมนัขึน้ไปเรื่อยๆ  มีความสุขของมันขึน้ไป  แลวมันจะมั่นใจในตวัมนัเอง 
ใจดวงนี้จะเปนใจที่ตัง้มัน่  ตั้งแตกิเลสขาดครัง้แรกแลว  เพราะตั้งแตกิเลสขาดเปนพระ 
โสดาบันนัน้  สติสัมปชัญญะสมบูรณสวนหนึง่  ไมสมบรูณรอยเปอรเซ็นต  แต 
สติสัมปชัญญะของพระอริยบุคคลนี้  มันจะปดอบายภูมิ  มันไมไปในทางตกต่ําแนนอน 
ใจดวงนั้นไมตกต่ํา 

ใจตื่นขึน้มาจากกเิลสแลวไมตกต่ํา    ไมตกไปอบายภูมิอยูแลว  แลววิปสสนาเขา 
ไปจนขันธอยางกลางนีม้นัขาดออกไป  สติสัมปชัญญะมันก็สมบูรณขึ้นเปนช้ันๆ  ขึ้นไป 
พื้นฐานของสติสัมปชัญญะก็สมบูรณ  แตกิเลสทีม่นัละเอียดออนกวานั้น  มันผลกัไส 
กิเลสทีล่ะเอียดออนกวานัน้  มันก็ทําใหเขาใจวา ตรงนี้เปนเปาหมาย ตรงนีเ้ปนที่พัก  ถึง 
เปนทีพ่ักมนักย็ังมกีิเลส  อยูในอํานาจของกิเลสอีกสวนหนึง่ สวนที่เราชําระลางแลว  เรา 
ชําระแลว มันก็ทําใหไมเปนความพะรุงพะรงั ไมเปนภาระของเราขึน้มา มีความสุขตรงนี้ 
คนเรามีความสุขตรงนี้ มีความสุขตรงสบายใจ  มีความสุขตรงชําระสะสางขึน้มาได



ใจตื่น๒๐ 

แตเรื่องของที่สูงขึน้ไป  เรือ่งของกามราคะ  เรื่องของกิเลสนี้  มันผลกัไสขึน้มานี่ 
มันรนุแรง   แตรนุแรงโดยเงียบๆ  เงียบๆ คือวามันซอนตัว   ไมใหเหน็ตัวมัน  การจะขึน้ 
ไป  แลวมันจะเขาใจวาตรงนี้เปนผล  สิ่งทีว่าเปนผล มันกจ็ะซุกอยูตรงนัน้ นี่คือหลับใหล 
จิตใจตื่นขึน้มาช่ัวครั้งช่ัวคราว  แลวก็หลบัใหลไป  ไมสามารถทําใหตื่นโดยสมบูรณได 
เห็นไหม อยูอยางนั้นรักษาความสงบของใจไวอยูอยางนั้น  ถาไมไดใครครวญนะ  มันจะ 
รักษาความสงบของใจ  มันจะเวิ้งวางอยูอยางนัน้  แลวกม็ีความสขุอยูอยางนั้น ความสุขนี้ 
มันมีขั้นของอกุปปธรรมสวนหนึ่งรองรับไว  มนัไมเสื่อมลงไปเห็นไหม  ไมเหมอืนกับ 
เริ่มตนจากปถุุชน 

ถาปุถุชนสมาธิเสื่อม  จะเสือ่มหมดเลย  มันเสื่อมไปเพราะมนัไมมีพืน้ฐานรองรับ 
มันถงึรอนไง พอมันรอนขึ้นมา  เรากพ็ยายามจะทําขึ้นมาใหม  พยายามจะสรางสมขึน้มา 
หาเงิน เงินทีม่ันหลุดมอืออกไป เราไมมีเงินเลย เราจะไปลงทุน จะไปทําการคาไมได เรา 
ตองพยายามแสวงหา  มนัเปนสัจจะหนาที่ของเราทีต่องแสวงหา  มันถงึตองขวนขวายไง 
ถามันขวนขวายมนัก็ตองพยายามสรางความเพียรขึน้มา  แตตรงทีว่า  ความเวิ้งวางของ 
ขางบนนี้  มันไมเปนอยางนั้น  เพราะมนัมีความวางของมัน  มคีวามวาง  โดยอกุปปธรรม 
ซอนรบัอยู  สิ่งที่ซอนรับอยูนี้  มันเขาใจวาถงึที่สุดไง 

มันเขาใจวา  มันเปนความวางโดยสมบูรณ  ความวางอนันีม้ันมีอกปุปธรรม 
รองรับความสมบรูณนัน้  มันถึงไมเสื่อม ความไมเสื่อมอยางนัน้  ถึงสําคัญมากไง มันจะ 
หลงตรงนั้น    หลงโดยที่วาไมมีใครสามารถเขาไปแกไขตรงนี้ได    ถาคนที่ไมมีอํานาจ 
วาสนามันจะอยูตรงนี้ แตถาคนมอีํานาจวาสนา นี่จะยกขึ้นได ยกขึ้นไดดวยครูบาอาจารย 
ช้ีนําหนึ่ง  เราใครครวญของเราดวยสติสัมปชัญญะที่หมั่นสงัเกต  คอยสงัเกตสอดรูใน 
ดวงใจของตวัไง  ความสังเกตสอดรูในดวงใจของตัว  ความวางนี้  มันมีอะไรคาอยูใน 
หัวใจ มนัจะจบัสิ่งนั้นได 

ถาจับสิ่งนั้นได  นั่นละงานอันสมบูรณ  จับไดโดยอาศัยความสงบของใจที่เปน 
พื้นฐานขึ้นมานี้  พอมีพื้นฐานแลว  เราก็ยกขึ้นไปอกี เห็นไหม มรรคที่สูงกวา ความสงบ 
ของใจที่ออกไปไง ความสงบ ความวางเปนความวาง  ความสงบในสัมมาสมาธิเปนการ 
งาน  มันคนละอันกนั ทีนี้ถาทําความสงบออกไปเปนความวาง มันเปนผลของมัน ความ 
สงบที่เราสรางสมขึน้มาอกีอนัหนึง่เห็นไหม  มันถึงวาจะเปนมรรคตองมีสมัมาสมาธิโดย



ใจตื่น๒๑ 

สมบูรณตลอด  มรรคโดยขาดสัมมาสมาธิ  จะเปนมรรคไปไมได  ความวางที่ใจมนัมี 
พื้นฐานอยู  มนัเปนความวางของใจตางหาก  มันไมใชเปนมรรคตัวนั้น มรรคที่มนัเจริญ 
ขึ้นไป  มันถึงตองทําความสงบของใจขึ้นมา  เพื่อเสริมพลงังานขึ้นมาเห็นไหม 

ความสงบ  ก็สงบจากกเิลสตวับน  ไมใชสงบจากกเิลสตัวลาง  กิเลสตัวบนมันยงั 
อยู  แตดวยความไมรูของเราเองตางหาก    เราถงึหลงใหล  เรารักษาความสงบขางลางได 
เราเช่ือมัน่วาเราเปนความสงบ  นั่นละมนัพลกิขึ้นไป  พอพลิกขึน้ไปมันกเ็ปนมรรค  เปน 
มรรคก็หมนุขึ้นไป  จับตองได  ปญญาตองใครครวญอีกแลว    ปญญาจะใครครวญขึ้นไป 
เรื่อยๆ  เรือ่ยๆ  ปญญาอนันี้เปนปญญาที่แหลมคม  ปญญาในการฆากิเลส  เห็นไหม 
กิเลสมันอยูกับใจ    มันพลกิแพลงใจนีเ้ปนเครือ่งเลน  เห็นใจนี้เปนตุกตา  เปนของเลน 
เพราะเปนทีอ่ยูอาศัยของเขา เขานอนเนื่องมากับใจมาไมมีตนไมมีปลาย  เขาอยูกับใจของ 
เรา  เขาเห็นวาใจนีเ่ปนขี้ขาของเขามาตลอด    ทําไมเขาจะไมมคีวามครึกครื้น  ในหัวใจ 
ของเรา 

มันจะครึกครื้นมีความนอนใจอยูในหัวใจเรา  แนนอน  ฉะนั้นการที่เราจะเขาไป 
เปดหนา  หรือเราจะเขาไปพลกิแพลงดเูขานี้  มนัถึงตองเปนการใครครวญที่หนกักวาเขา 
ตองใชพลังงานทีม่ากกวาเขา  ปญญามันถึงตองละเอยีดออนกวาเขา  เห็นไหม    ถาปญญา 
เราไมละเอียดออนกวาเขา  ปญญาเราไมแหลมคมกวาเขา  มันกเ็ปนวิชามาร  มันเปนวิชา 
มารคือ ปญญามนัหลอกใหหมนุออกไปขางนอกตลอด มันจะหมนุไปขางนอกโดยไมให 
เขาไปเหน็ตัวมนัไง  มันจะรักษาสถานะของตวัมนัไว  เพื่อจะใหอยูในอํานาจของมัน  อยู 
ในทุกข  ถาอยูในอํานาจก็อยูในทกุข  แลวเรามาประพฤติปฏิบัตเิพื่อกําจัดทุกขใชไหม 

สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นควรกําหนดใชไหม  ถาทุกขควรกําหนด  มันกําหนดจับ 
ทุกขได  เราจับทุกขได เราจับกามราคะ ไดคือจับทุกขได จับเหตุได จับอริยสัจได มัน 
ตองสาวไปหาสมุทัยสิ  มันไปชําระกันที่สมุทัยใชไหม  ชําระกันดวยมรรค แลว  นิโรธ 
จะเกิดขึ้น  ถามรรคมันรวมตัวขึ้นมา มันจะเกิดอยางนั้นขึ้น  รวมตัวหนหนึ่ง  รวมตัวบอย 
เขา  มันจะชนะบางแพบางเปนอยางนั้นโดยธรรมชาติของมัน  กิเลสมันตองตอสู  กิเลส 
ตองรักษาตัว สงวนตัวตลอดไป  กิเลสไมมียอมตายงายๆ ถึงจะเปนนามธรรม  มัน 
เปนสิ่งที่เปนเนื้อเดียวกับใจมาตลอด  แตมันก็สามารถชําระไดเพราะอํานาจของธรรม



ใจตื่น๒๒ 

เทานั้น  ไมมีสิ่งใดชนะอํานาจนี้ไดเลย  แลวเปนความทุกขที่รุนแรง ความทุกขที่ปกเสียบ 
ในใจ 

ในหัวใจมีสิ่งนี้ปกเสียบอยู  มันจะแหลมคมแลวมันจะกวนใจ  ใหมีความสขุไป 
ไมไดหรอก  ความสุขของพืน้ฐานขางลางนี้  เปนความสุขของพืน้ฐานขางลางแนนอน 
สิ่งนี้ประกันอยูแลว  แตวาทําไมมันใหความสุขกบัเราไมได  ความสุขขางลางก็เปน 
ความสุขของพืน้ฐาน  ความสุขของเลก็นอย  เห็นไหม  กับความสุขของที่ใหญกวา  สิ่งที่ 
ใหญกวานี่มนักวนใจอยูตลอดเวลา  ความที่กวนใจนี่มนัใหความสุขไมได  เราตอง 
พยายามชําระลางใหได  สิ่งที่จะชําระลางได  มันตองหมนุเวียนไปเหน็ไหม  หมุนเวียน 
ไปดวยปญญา  ปญญาพรอมกนัหมนุออกไป สิ่งนีม้ันไมมีความสุขใหหรอก    มันหลอก 
ใหชีวิตนี้ตองกลนื ตองกนิตองอยูในอํานาจของมันอยูตลอดเวลา 

ชีวิตนี้ตองหมุนเวียนหมนุตายหมนุเกดิ  สิ่งที่ตายเกดิเปนของเกาซ้ําซาก  ของเกา 
ของคร่ําครา  ชีวิตนี้มีการเกิดการตายมาไมมีตนไมมปีลาย  มันตองเกิดตายอยูอยางนี้ สิ่ง 
ที่เกิดตายอยูอยางนี้  ชีวิตนี้มันก็เคยสมัผัสมา  ไมชาติใดก็ชาติหนึ่ง  ไมทางใดก็ทางหนึ่ง 
ชีวิตนี้มนัตองเคยสมัผัสมาอยางนั้น  มนัถงึตองเกิดตองตายมา  มันมีกรรมมาตลอด  มันมี 
การกระทํามาตลอด  ใจมันมีการกระทํามาตลอด  มันถึงมีมาอยางนี้ เหน็ไหม  แลวเราจะ 
มาเห็นของซึ่งๆ หนานี้  เปนของมีคุณคาขึ้นมาไดอยางไร  มนัไมมีคุณคาหรอก  ตัวมัน 
เองก็ไมมีคุณคา  ตัวมนัเองหลอกใจไวใหอยูในอํานาจของมัน แลวถาใจเช่ือมัน มันยงัอยู 
ในกามภพ มนัก็หมุนไปในกามภพนี้  มนัจะเอาคุณคามาจากไหน 

คุณคาในการเกิดและการตายภายใตกิเลสนีม้ีคุณคาหรือ  คุณคาความเปนจริงคอื 
คุณคาของธรรมตางหาก  ธรรมทีอ่ยูในหัวใจ    เห็นไหม  ใจที่ตืน่จากกเิลสตางหากทีม่ัน 
จะมีคุณคา    ถาจะตื่นจากกเิลส มนัตองมีปญญาชําระกิเลสสิ  ไมใชจะตืน่จากกเิลสแตวิ่ง 
ใหกิเลสหลอกใช  ใหมนัหมนุไปกับกเิลสไดอยางไร  ถาอยางนั้นแลว  มนัไมมีคุณคา 
ขึ้นมา  มนัก็ตองหมนุกลับ  เหน็ไหม  กิเลสมนัหมุนไปทางหนึง่  ธรรมมันจะหมนุ 
กลับไปอีกทางหนึ่ง  ปญญาจะหมุนกลับเขาไป  ยอนกลับเขาไป  เขาไปทําลายกามราคะ 
ภายในหัวใจอันหนึ่ง  เห็นไหม  มันหมุนกลับเขาไป  หมุนไปหมนุกลับ    กเิลสหมุน 
ออกมานี้เปนพลังงานของมนั  มันไหลออกมาโดยธรรมชาติของมัน  เราก็ลมลุก 
คลุกคลาน



ใจตื่น๒๓ 

แตเราจะหมนุกลบัเขาไปดวยปญญาของเรา  มันตองฝน  ฝนความรูสกึทั้งหมด 
ฝนธรรมชาติของมัน    ฝนเขาไป  ฝนเขาไป  ฝนเพือ่ใหเห็นโทษของมนัไง  ตองฝนเพื่อ 
พิจารณาอารมณ  พิจารณาความคิด  พิจารณาใจที่มนัเปนกามราคะ  มันฝนอยางรุนแรง 
ฝนเขาไปนะ ฝนเขาไปบอยเขา บอยเขา  อํานาจปญญาหมุนเวยีนบอยเขาไปบอยเขา บอย 
เขา  มันจะเปนความชํานาญ เปนความคลองแคลว  สิ่งที่เปนความคลองแคลว  เห็นไหม 
ความคลองแคลวมคีวามชํานาญเขา  พอมันลงตวัเขามันกเ็ปนมัชฌิมา  ถามันไม 
คลองแคลว  ไมลงตัว  มันไมเปนมัชฌิมา 

ฉะนั้นการวิปสสนา  การใชปญญามันถึงตองใชซ้ําแลวซ้ําเลา  ปญญานี้ตอง 
ใครครวญตลอดเวลา  แลวมนัจะกวางขวางขนาดไหน  ก็แลวแตจริตนิสยัของสัตวโลกที่ 
มีอํานาจวาสนา วาจะพลกิอยางไร  ตองพลิกวิธีการ พลิกปญญามาใครครวญกบัความคิด 
ของเราตลอด  ความคิดทีม่ีสัมมาสมาธิหนุนขึน้ไปนี้  มันจะมีมคัคอริยสัจจังที่หมุนเขาไป 
ถาความคิดที่ไมมีสมัมาสมาธิรองรบันี้  กเ็ปนวิชามาร  ถาวิชามารมันคิดลงไปแลว  เรา 
ลมลกุคลุกคลานแพตลอด  ถาแพตลอด  เราก็ตองรบีพัก รีบพยายามวาง  วางแลวกลับมา 
ทําความสงบ เพิม่พลังงานของเราขึ้นไป  แลวยอนกลับขึ้นไป  อยูอยางนั้นตลอดไป  จน 
มันหมุนเขาไปคลองตัวแลว  มันรวมตัวเปนมัชฌิมาปฏิปทา  ชําระขาดออกไปเหน็ไหม 

ขันธอยางละเอียดขาดออกไปจากใจ  ขันธอยางละเอียดขาดออกไปคือกิเลสมัน 
ขาดออกไปจากใจเห็นไหม  เหลือใจที่อิสระเสรี ใจตื่นโดยสมบูรณ  แตตื่นอยูใตอํานาจ 
ของกิเลส ไมใชตื่นโดยที่วาตื่นโดยธรรม  ตื่นโดยอํานาจของธรรมที่ผลักไสออกไป  แต 
ก็ไปหลับใหลอยูนั่น เห็นไหม ตองใชปญญาอันอยางมหาศาลใครครวญจับตรงนี้ใหได 
ถาใครครวญตรงนี้ เห็นไหม ใจตื่นโดยธรรม คือการชําระสะสาง การปลุกใจขึ้นมา ตั้ง 
เปนมหาสติอยางประเสริฐขึ้นมา  ตั้งสติสัมปชัญญะอยางประเสริฐขึ้นมา  ดึงใจของ 
ตัวเองขึ้นมาใหได 

ถาดึงใจขึน้มา  มนัจะจับใจได    จับใจไดจะเปนงานอันประเสริฐ  เปนงาน 
ประเสริฐเพราะเราจะพนจากนีไ้ปได  ถาจับไมได  เห็นไหม  เราไมสามารถจับมหาโจร 
ได  เราจะไปชําระสะสางกนัที่ไหน  ถาเราไมสามารถจับมหาโจรได  เรากไ็มสามารถ 
เรียกรองสิ่งทีเ่ขาขโมยไปได  สิ่งที่เขาปลนสะดมจากเราไป  เขาปลนสะดมชีวิตนะ



ใจตื่น๒๔ 

หัวใจนีอ้ยูในอํานาจของเขามาตลอด  เขากดขี่ขับไสมา  เรานี้เปนขี้ขามาโดยไมรูสึกตัว 
แลวพอใจ  เพราะมนัพอใจมนัถงึหลับใหลอยูในอํานาจของกิเลส  มันพอใจสิ่งนั้น 

แตเพราะเราเปนชาวพุทธ  เพราะเราเกิดมาในพทุธศาสนา  แลวยังออกมา 
ประพฤตปิฏิบัติ  ออกมาไดบวชดวย  ไดประพฤตปิฏิบัติธรรม  เหน็ไหม  ไดบวช  ได 
ประพฤตปิฏิบัติธรรม  เช่ือในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาขนาดนี้แลว  ทําไมยัง 
ไมสามารถกาวเดนิขึ้นมาจนจับตองสิ่งนั้นได  ถาจบัตองสิ่งนี้ได  พลิกทเีดียวเทานัน้เอง 
ถาพลิกแลวพนออกไป  นี่ตืน่โดยสมบรูณ  ตื่นนี้เปนสมมุติ  มนัจะไมมคีําวาตื่นหรอืไม 
ตื่น  จะพนออกไป ใจนี้ตืน่โดยธรรม  ถาโดยธรรมอนันี้ พนออกไปจากกิเลสทั้งหมด ใจ 
สมบูรณโดยธรรม    ตืน่สมบูรณ  ใจตืน่แลวไมมีการเกิดและการตาย  แลวจะมีความสุข 
อยางมหาศาลในดวงใจนัน้ กิเลสมันจะหลอกใจดวงนั้นไมได 

ใจดวงนั้นจะไมอยูใตอํานาจของกเิลสอกีเลย  เกิดขึน้มาจากลมลกุคลุกคลาน เกิด 
ขึ้นมาจากหวัใจทีเ่ราหลับใหลนีล่ะ  ใจหลบัใหล    มันก็หมุนไปตามวาระของกรรมทีม่ัน 
จะเกิดขึน้   ตามแตคุณงามความดีที่เราทํามา   มันก็ตายเกิดตายเกิดอยูอยางนัน้  พรอมกับ 
แบกกองทุกขไป  แบกกองทุกขไปนะ  ถาแบกกองทุกขอยางนั้น  ทําไมพอใจแบก  กอง 
ทุกขนี้สลัดไมได  เปนสิ่งที่สลัดไมไดเลย  เหมอืนกบัสิ่งที่เปนแขนขาเรา  เราสลัดออก 
ไมได  มันอยูกบัเราไป  เราเกิดเปนมนุษยมีแขนมขีาก็สลัดออกไป  อันนี้กเ็หมอืนกนั 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกเลยในพระไตรปฎกเห็นไหม  วาเวลากิเลสขาดดัง่ 
แขนขาด  เห็นไหมดั่งแขนขาดออกไป  มันสลัดออกไปขนาดนัน้นะ  มันสลัดออกไป 
สลัดออกไป สลัดความทุกขยากๆ 

แตอาศัยความทุกข  เห็นไหม  เกลือจิ้มเกลอื  อาศัยความทกุข  ในการประพฤติ 
ปฏิบัตินี้ทกุขมาก  ทุกขจริงๆ  ทุกขขนาดไหนกพ็อใจ  ทุกขเพื่อจะพนทุกข  ทุกขใน 
อริยสัจ  เห็นอริยสจัตามความเปนจริง  แลวปลอยวางอริยสัจไวตามความเปนจริงอันนั้น 
ประเสริฐ   แตเราทุกขในสมมุติ  ในสมมุติก็ทุกขแลวเราไมเห็นอรยิสัจ  ถาเราจับไมเหน็ 
อริยสัจคือเราไมเห็นกาย    ถาเราเหน็อรยิสัจคอืเราเห็นกาย  ถาเราเห็นกาย  เราจะเห็น 
อริยสัจ  เราจะพนออกมาจากอริยสจั  ขั้นตอนหนึง่  ก็ตื่นมาช้ันตอนหนึ่ง  ช้ันตอนหนึง่ 
ตื่นออกมา  ตื่นออกมา  จนตืน่ออกไปหมด  แตนีถ่ามันหลบัใหลมันไมตื่นเลย  มันนา 
สลดสังเวช  เห็นไหม



ใจตื่น๒๕ 

ศาสนาพุทธเปนศาสนาที่ เจริญมาก ศาสนาพุทธเปนศาสนาที่มีคุณคามาก 
สามารถทําใหหัวใจของคนที่หลับใหล พลิกออกมาเปนคนที่หัวใจตื่นได  เปนสิ่งที่มี 
คุณคามาก  แลวคนที่เขาใจเรื่องศาสนามีเทาไหรละ  ทําไมเขาไมสนใจ ทําไมเขาไม 
ศึกษา ทําไมเขาไมประพฤติปฏิบัติ  แลวเราเปนผูที่ประพฤติปฏิบัติแลว เราจะทําอยางไร 
ใหหัวใจเราตื่นได  มันถึงตองอาศัยที่วา  ทุกขที่วามันเปนความทุกขอยูนี้ ตองทุมเขาไป 
เลยมันพอใจ  ถาไมพอใจ มันไมปกใจ  ถาไมปกใจ  มันเหลาะแหละ  เห็นไหม มันถึงวา 
ถึงทุกขก็พอใจจะทุกข  พอใจแลวยิ้มแยมเหมือนนักรบ  รบไปนี่จะแพหรือชนะยังไมรู 

แตนักรบก็ตองออกรบเหน็ไหม    นักรบเทานัน้ถงึจะชนะกิเลส  ถานักหลบเหน็ 
ไหม  ทําไปสักแตวาทํา  ฉันนี้เปนผูปฏิบัตเิห็นไหม  ใหกิเลสมันหลอกใช  มนัหลบไปกบั 
กิเลส  ใหกิเลสหลอกไป   แลวหลบไป  นักหลบ  หลบเพือ่จะใหชนะกิเลสเปนไปไมได 
หลบเพือ่ชนะกเิลส มันเหมอืนกับวาใหกเิลสหลอกใช  แลวเราทําเสียเวลาเปลา ถานักรบ 
มันตองตอสูซึง่ๆ  หนา  เขาไปเผชิญกับความจริง  มันถงึตองเขาเผชิญกับความจรงิเหน็ 
ไหม  ความจริงมันเปนสิ่งทีน่ากลวัไหม  บางคนไมอยากเผชิญกับความจริงเลย  อยูใน 
ความหลอกลวง  ในหวัใจทีม่ันสรางภาพขึ้นมา หลอกลวงใจไปตลอด ไมเผชิญกับความ 
จริง 

แตความจรงิมนัมอียู  มีอยูคือหวัใจมันเกิดดับ  อารมณในใจก็เกดิดับ    ความคิด 
ตางๆ มันเกิดดบัมาตลอดเวลา    เราควรจะเขาไปเผชิญหนากับมนั ถาเราไปเผชิญหนากับ 
มันนะ  ชีวิตนี้เกิดดับอยูแลว  ความเกิดดับของใจนี้  ถามันเขาไปเผชิญหนา  แลวจะเอา 
อะไรเขาไปเผชิญละ  ทีนี้สําคัญ  สําคัญที่เขาไปเผชิญหนา  เรามีอาวุธเขาไปพรอมไง 
ธรรมาวุธ ความสงบของใจก็พรอม ปญญาที่ใครครวญก็พรอม  เห็นไหม  ความดําริชอบ 
ความเหน็ชอบ  ความเพียรชอบ    เรามอีาวุธเขาไปเผชิญหนากับมัน    ถาเรามีอาวุธเขาไป 
เผชิญหนากับมัน  เราสามารถชําระมัน  ฆามันเหน็ไหม 

ฆากิเลสนี้เปนสิ่งที่ประเสริฐที่สุด  การฆากิเลสออกจากหัวใจนี้ เปนสิ่งที่ 
ประเสริฐ  การฆากันขางนอก คําวาฆานี้เปนของวารุนแรง  กิเลสนี้ตองฆา  ถาไมฆาแลว 
มันเปนนามธรรม  เราปลอยปบเดี๋ยวมันตีกลับ  พอมันตีกลับแลวรุนแรง พอรุนแรงแลว 
เราไมสามารถเผชิญหนามันอีกเลย  มันผลักไสใหเราลมลุกคลุกคลานนะ  จะกดหนาเรา 
ไมใหหงายมองหนามันไดเลย  เราจะไมมีโอกาสไดมองหนามันอีกเลย ถาเราปลอยให



ใจตื่น๒๖ 

มันหลุดมือเราไป  เพราะการเจริญแลวเสื่อม เห็นไหม  เสื่อมแลวกวาจะทําเจริญขึ้นมาให 
ไดอยางนั้นอีก  มันเปนเรื่องที่แสนยาก  มันเปนทุกขซอนทุกขนะ 

รูอยูวาการประพฤติปฏิบัตนิี้ทุกข  แลวเรากเ็คยเจริญอยางนัน้มาแลวเสื่อมไป  มนั 
จะทุกขขนาดไหน  มันจะทําใหทอแท ออนแอ  แลวการกระทําของเรามนัก็แบกทุกขเขา 
ไปสองช้ันสามช้ัน  คนไมเคยมเีลย ทํายังงายกวา  เพราะอะไร  เพราะมันทําไปประสาที่ 
มันคาดหมายไมได  คนที่เจริญแลวเสื่อม  เห็นไหม มันคาดหมายได  เคยเจริญ  เคยมอียาง 
นั้น เคยเจริญอยางนัน้  เคยมีความสขุอยางนั้น เห็นไหม มันใชความทกุขในการประพฤติ 
ปฏิบัติดวย  แลวความคาดการหมายนั้น  ก็เปนความทุกขของเราไปอีกดวย    มันถึงเปน 
ความทุกข ๒ ช้ันไง  ถึงวามนัปลอยไมได  กิเลสนี้ปลอยไมไดเลย  ตองฆาอยางเดียว 

แตเราจะฆากิเลส เราไปฆากันที่ไหน   เราไปฆากันในภูเขาเลากา  เราไปฆากันใน 
แมน้ําลําคลอง    เราไปฆากันอยางนั้นหรือ  เราชอบใจกนัอยางนั้น    เราชอบใจกนัเรื่อง 
วัตถุ   ชอบใจกับสิง่ทีว่ามันจับตองเปนวัตถุอยางนั้นได  เราชอบใจอยางนั้น  เราคิดวาทํา 
อยางนัน้จะเปนประโยชน  มันไมเปนประโยชนหรอก  สิ่งนั้นเปนเรือ่งของโลกเขา  เรื่อง 
ของวัตถุนยิม  เรื่องของโลก  โลกของความเจริญ  เจริญแลวเสื่อม  ปลอยเขาเลย  เรา 
ยอนกลับมาเจริญแลวเสือ่มในเรื่องนามธรรม  สิ่งที่เปนนามธรรม  สิ่งที่เปนหัวใจที่เขา 
บอกวา  หัวใจไมมีคุณคาเหน็ไหม  คนเราขอใหมีสมบัติมากๆ  ขอใหมีสิง่ที่อยูอาศัยมาก 
คนจะเชิดหนา (เทปสิ้นสุดเพียงเทานี)้


