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ตั้งใจ ตั้งใจ วนัน้ีอากาศดีนะ ตั้งใจหาความสุขใส่ตวัเองนะ หาความสุข วิธีการหาความสุข 
วิธีการการจะหาความสุขใส่ตวัเอง สุขเกิดจากการประพฤติปฏิบติั ประพฤติปฏิบติัน้ีเป็นการกวน 
เป็นการกวน เป็นการเขม้ท าความ...เร่ืองของใจของตวั กวนเขา้มา กวนเขา้มาเหมือนกบักวน
อาหาร กวนอยา่งนั้น กวนเพื่อใหใ้จของเรา พลิกจากส่วนหน่ึงเป็นอีกส่วนหน่ึง พลิกจากความเป็น
โลกียะ พลิกจากความเป็นจิตดั้งเดิมของโลกเขา คิดแบบตามปกติใหคิ้ดเป็นโลกตุตระ  

ส่ิงท่ีความคิดเป็นโลกตุตระนั้น จะเอาเราออกจากโลกสมมุตินะ โลกน้ีเป็นโลกสมมุติ จริง
ตามสมมุติ ถา้ไม่มีธรรมมาน้ี เราจะไม่เห็นความเป็นสมมุติ เราจะเห็นหนา้เดียว วา่ส่ิงน้ีเป็นความ
จริง โลกน้ีเป็นความจริง จริงเพราะเราอยูใ่นโลกน้ีแลว้เราเห็นสภาวะตามความเป็นจริงของโลก 
แลว้เรากจ็ะยดึโลกน้ีวา่เป็นอยา่งน้ีตามศึกษาอยา่งน้ี การศึกษาเล่าเรียนมา ทางวิทยาศาสตร์กพ็ิสูจน์
โลก พิสูจน์ตามจากส่ิงน้ี พิสูจนแ์ลว้เรากเ็ช่ือ  

ชีวิตกเ็หมือนกนั มนัเป็นส่ิงท่ีพิสูจน์ไดใ้นโลกน้ี เราพิสูจน์กนัตามภาษาเรา แลว้เรากเ็ช่ือ
ตามภาษาวา่ คนเราเกิดมากมี็เท่าน้ี แต่ธรรมไม่ไดแ้คบอยา่งนั้นเลย องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้เวียนตายเวียนเกิดมา สร้างสมมาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เป็นพทุธภูมิมา สะสม
มาขนาดไหน ถึงไดเ้กิดมามีบุญญาธิการ ไดพ้ยายามท า โลกธรรมใหเ้กิดข้ึนมาจากตวัเอง จาก
ตวัเองเป็นคนท่ีวา่ แสวงหา เป็นคนพยายามคน้ควา้จนเห็นธรรม เห็นสภาวธรรมความเป็นจริง 
ความเป็นจริงของเร่ืองของธรรม แลว้มีความสุข สุขเกิดจากความประพฤติปฏิบติั  

การประพฤติปฏิบติัตอ้งมีการขวนขวาย มีการประพฤติปฏิบติัถึงจะเกิดข้ึนมาได ้ ใจพน้
จากทุกข ์ ทุกขน้ี์พน้ออกไปจากเร่ืองของกิเลสได ้ จะตอ้งมีความจงใจ มีการประพฤติปฏิบติั จะไม่
มีการท าไปตามความเห็นของความคิดของโลกแลว้จะพน้ออกไปจากกิเลส มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลย 
ส่ิงท่ีเป็นโลกน้ีกเ็ป็นโลกเขา แลว้เราจะท าข้ึนมา เราศึกษาธรรม เราเช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
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พทุธเจา้ แลว้เราจะปฏิบติัธรรม แลว้เราจะท าของเราอยา่งไร เราคิดวา่ เราวางใจของเราอยา่งไร ให้
มนัเป็นไปตามสภาวะท่ีมนัจะเกิดข้ึนตามความเป็นจริง  

ตามความเป็นจริงเห็นไหม จริงของโลกเขามนัจริงอยูแ่ลว้ ส่ิงน้ีมนัเป็นความจริงในหวัใจ
เรา มนัมีอยูโ่ดยดั้งเดิม แลว้มนักจ็ริงตามประสาของมนั เราไดป้ระสบส่ิงน้ี เรากต็อ้งเช่ือส่ิงน้ี วา่ส่ิง
น้ีเป็นความจริง ส่ิงน้ีเป็นความเกิดดบัของใจ อาการของใจ ส่ิงต่างๆ น้ีเป็นอาการของใจ  

คนท่ีไม่ประพฤติปฏิบติั คนท่ีไม่ศึกษา จะไม่เขา้ใจเร่ืองของใจเลย แลว้จะไม่เขา้ใจเร่ือง
สภาวะของใจ แลว้กจ็ะเหมารวมทั้งหมดวา่เป็นเรา ส่ิงต่างๆ น้ีเป็นเรา ส่ิงท่ีเป็นต่างๆ เป็นเรา เราก็
ตอ้งเช่ือเรา เช่ือความเห็นของเรา แลว้พอเช่ือความเห็นของเราแลว้ ความเห็นของเรากห็ลอกเรา 
หลอกใหเ้ราเห็นตามความเป็นจริงเห็นไหม 

 ใจพน้จากทุกข ์ใจน่ีพน้ออกไปจากทุกข ์ถา้พน้ออกไปจากทุกข ์ใจจะเป็นส่ิงท่ีวา่ รับรู้ตาม
ความเป็นจริง แต่ใจยงัไม่พน้ออกไปจากทุกข ์ มนัอยูใ่นความทุกข ์ ใจไม่พน้ออกจากวฏัฏะไปได ้
หมุนเวียนในวฏัฏะ วนในวฏัฏะ แลว้กจ็ะเป็นความหมุนไปตามสภาวธรรม น่ีกรรมดีกรรมชัว่มีผล
ตรงน้ี ตรงความดีความชัว่ ใหผ้ลเป็นความดี ใหผ้ลเป็นความชัว่ ระหวา่งภพชาติต่างๆ ท่ีใจ
หมุนเวียนไป แลว้เรากมี็สภาวะความหมุนเวียนไปตามประสาอยา่งนั้น 

แลว้เราจะมาประพฤติปฏิบติั เราจะท าอะไรไม่ไดเ้ลย เราจะปล่อยเราตามความเห็นของเรา 
เราจะท าวา่ เราจะตอ้งก าหนดข้ึนมา ก าหนดกไ็ม่ได ้ท าอะไรกไ็ม่ได ้ เพราะมนัจะเป็นตณัหาความ
ทะยานอยาก  

ส่ิงท่ีความเป็นตณัหาความทะยานอยากน้ี มนัมีอยูโ่ดยดั้งเดิม ตณัหาความทะยานอยากโดย
หวัใจโดยกิเลส มนัมีอยูใ่นหวัใจ แลว้เราจะผลกัส่ิงน้ีออกไป มนัเป็นไปไม่ได ้ มนัตอ้งมีอยูโ่ดย
สภาวะของมนั เพียงแต่เราดดัแปลง เราจะดดัแปลงวา่ ส่ิงใดเป็นโลก ส่ิงใดเป็นธรรม  

ส่ิงใดเป็นโลกเห็นไหม โลก คือ ความคิดของเรา มนัเป็นโลก มนัเป็นความเห็นของเรา ส่ิง
น้ีเป็นโลก แลว้ส่ิงท่ีเป็นธรรม ธรรมน้ีเป็นธรรมเพราะเหตุใด เป็นธรรมเพราะมนัเป็นฝ่ายมรรค 
มรรค คือ เคร่ืองด าเนิน ส่ิงท่ีเคร่ืองด าเนิน มนัเป็นการด าเนินของใจ ใจตอ้งกา้วเดินออกไป ถา้ใจ
ไม่กา้วเดินออกไป ใจกย็  า่อยูก่บัท่ี ย  า่อยูก่บัท่ีกค็วามคิดประสา ความคิดของเขาอยูโ่ดยดั้งเดิม ใจน้ี
อยูโ่ดยความคิดของตวัเองอยูแ่ลว้ แลว้ย  า่อยูก่บัท่ีนั้น มนักต็อ้งเป็นโลก  
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แต่ถา้มนัเป็นธรรม ท าความคิดขนขวายออก ส่ิงท่ีขนขวายออก มนักเ็ป็นความคิด
เหมือนกนั แต่มนัเป็นมรรค เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นมรรค มนัจะท าใหเ้รากา้วเดินออกไปได ้ ถา้มี
มรรคา เคร่ืองด าเนิน เคร่ืองด าเนินทางอนัเอกจะพน้ออกไปจากกิเลส  

ถา้ไม่มีทางมรรคเป็นเคร่ืองด าเนิน เราจะไม่พน้ไปจากกิเลส เราจะตอ้งย  า่อยูก่บักิเลสแลว้
ความเห็นของเรา เราวา่เพง่กไ็ม่ได ้ถา้เพง่มนัเป็นเร่ืองของความคิดความเห็น ความท่ีเราเพง่ข้ึนไป
นะ มนัเป็นการวา่ เจาะจงเป็นความเกร็ง  

นกัศึกษาแพทย ์เห็นไหม นกัศึกษาแพทยน่ี์เป็นคนท่ีมีปัญญามาก จบแพทยอ์อกมาแลว้ จะ
มีแต่ความรู้ ความรู้เขาแน่นมากเลย แต่เขายงัตอ้งเป็นแพทยฝึ์กหดัอีก ส่ิงท่ีเขาฝึกหดัเพราะเหตุใด? 
เพราะเขามีแต่ปริยติั มีแต่ความรู้ของเขา ตอ้งฝึกหดั แต่ผูเ้ป็นบุรุษพยาบาลในหอ้งผา่ตดันั้น เขาจะ
ท าแผล เขาท าส่ิงใดไดส้วยงามกวา่แพทยฝึ์กหดัใหม่ๆ แพทยฝึ์กหดัใหม่ๆ จะไม่มีความช านาญ
ขนาดนั้น นั้นคือประสบการณ์ตรง ประสบการณ์ตรง  

น่ีการศึกษาเล่าเรียนในในปริยติัของเรากเ็หมือนกนั เราศึกษามา เราเขา้ใจของเรามา มนัมี
ความศึกษามาขนาดไหน มนัจะเป็นเร่ืองของกิเลสเอาไปกินทั้งหมดเลย ส่ิงท่ีกิเลสเอาไปกินเพราะ
กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ มนัลึกซ้ึงยิง่กวา่แพทยฝึ์กหดั เพราะแพทยฝึ์กหดันั้น เขาเรียนทางวิทยาศาสตร์มา 
เขารู้ทางทฤษฎี เขารู้เร่ืองสารเคมี เขารู้ทุกอยา่ง แลว้มนัจะเป็นตามสภาวะแบบนั้น แต่เขากต็อ้งมา
ฝึกหดั ฝึกหดัเพื่อใหเ้ป็นประสบการณ์ของเขา  

แต่ของเรา เราประสบการณ์ของใจ ประสบการณ์ตวัของใจ มนัส าคญัมากกวา่นั้น ส าคญั
มากกวา่นั้นเพราะเราจะตอ้งเอาใจของเราน่ีออกจากกิเลสใหไ้ด ้ ถา้เราจะเอาใจของเราออกจาก
กิเลสใหไ้ด ้มนัจะตอ้งมีตวัใจ  

ตวัใจ คือ ตวัรู้ ถกูตอ้ง ส่ิงท่ีตวัรู้ สภาวะรู้ รู้ต่างๆ รู้อะไร รู้สภาวะเกิดดบั ส่ิงท่ีสภาวะเกิด
ดบัต่างๆ เรารู้แลว้น่ีนะ รู้ความเกิดดบั นัน่รู้อาการของใจ ส่ิงท่ีความเกิดดบัน้ีเป็นอาการของใจ 
แลว้หา้มดว้ยนะ หา้มใชค้วามคิด หา้มใชส่ิ้งต่างๆ หา้มเติมเขา้ไป ตอ้งใหรู้้สภาวะเกิดดบัอยา่งเดียว  

ถา้รู้สภาวะเกิดดบัอยา่งเดียว รู้นั้นเป็นปัญญาแลว้ เป็นวิปัสสนาแลว้ อนันั้นเป็นความท่ีวา่
กิเลสเอาไปกินทั้งหมดเลย มนัจะเป็นวิปัสสนาไปไดอ้ยา่งไง มนัจะเป็นวิปัสสนา ศีล สมาธิ ปัญญา 
ถา้มีศีลบริสุทธ์ิใช่ไหม เราจะท าสมาธิไดง่้ายข้ึน ถา้เรามีสมาธิแลว้จะท าใหเ้กิดภาวนามยปัญญา ถา้
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เราไม่มีสมาธิ เราจะเกิดปัญญาของโลก โลกียปัญญาจะเป็นส่ิงต่างๆ ท่ีวา่ ใหเ้ราคิดตามสภาวะท่ี
มนัเกิดดบัตามเหตุผลนั้น เราประพฤติปฏิบติัของเราเพื่อมีปัญญา 

 การประพฤติปฏิบติัพน้จากจิตไปไม่ได ้ ถา้ตอ้งมีตวัจิตตวัรับรู้ เราไม่ไดคิ้ดถึงวา่ตวัจิตตวั
รับรู้ เราคิดถึงแต่สภาวะรับรู้เลย ส่ิงท่ีเป็นสภาวะรับรู้อนัน้ี มนัจะเป็นปัญญา ส่ิงท่ีเป็นปัญญา น่ี
สภาวะจิต จิตเอาไปรู้อะไร รู้ตอ้งรู้ดว้ยปัญญา  

ส่ิงท่ีจะเติมข้ึนไป เติมไม่ได ้คิดไม่ได ้ถา้คิดแลว้มนัจะเป็นการ...เราเพิ่มเขา้ไป มนัเป็นเร่ือง
ตณัหาความทะยานอยาก อนัน้ีเป็นความเห็นของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตามหลกัวิชาการ ตามหลกั
วิชาการวา่เติมความคิดไม่ได ้ 

ถา้เติมความคิดไปนั้นเป็นตณัหา นัน่คือตณัหาแทรกแลว้ ตณัหาแทรกเขา้ไปในการ
ประพฤติปฏิบติันั้นมนัจะไม่ใช่มรรค ถา้ตณัหาแทรกเขา้ไป มนัจะเป็นตณัหา มนัตอ้งเป็นตณัหา
ไปก่อน การประพฤติปฏิบติั เห็นไหม จะพิจารณา จะเพง่กต็อ้งเพง่ไปก่อน คนเราจะปฏิบติัให้
ถกูตอ้ง ไม่ได ้

 องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สอนผูท่ี้มีกิเลส องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สอนร้ือ
สตัวข์นสตัวใ์หพ้น้ออกไปจากกิเลส องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไม่ไดส้อนพระอรหนัต ์ ส่ิง
ท่ีเป็นพระอรหนัตเ์ท่านั้นถึงจะเห็นสภาวะเกิดดบัตามความเป็นจริง แลว้ไม่มีกิเลสเขา้ไปรับรู้ เขา้
ไปแทรกในสภาวะเกิดดบันั้น  

เพราะกิเลสมนัขาดออกไปจากใจ เพราะกิเลสมนัตายออกไปจากใจ ถึงเห็นสภาวะเกิดดบั
ตามความเป็นจริง สภาวะเกิดดบัตามความเป็นจริงนั้น เป็น ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์เท่านั้น
เป็นภาระอยา่งยิง่ ส่ิงท่ีเป็นภาระอยา่งยิง่ มนักเ็กิดดบัตามสภาวะของมนัจนถึงท่ีสุดแลว้ มนักต็อ้ง
พลดัพรากจากกนัไปโดยธรรมชาติของมนั  

ส่ิงท่ีมนัจะพลดัพรากจากไปธรรมชาติ เพราะไดช้ าระกิเลสออกมาจนเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ 
ถึงจะไม่มีส่ิงใดๆ เขา้ไปแทรกซอ้นส่ิงน้ีได ้ แต่ถา้มีเราเป็นปุถุชน เราเป็นคนหนาดว้ยกิเลส 
ธรรมดาของมนั ความคิดน้ีมนัตอ้งมีโดยธรรมชาติ  

ส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติ เพียงแต่เราพลิกจากโลกียะเป็นโลกตุตระ พลิกจากตณัหาความทะยาน
อยากเป็นมรรคา มรรคาเคร่ืองด าเนิน มนัจะด าเนินใหเ้ราพน้ออกไปจากกิเลสได ้ เราจะตอ้งพลิก
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ความเห็นของเรา พลิกความเห็นไปเพื่ออะไร? เพื่อช าระกิเลส ไม่ใช่เห็นความสภาวะเกิดดบั 
สภาวะเกิดดบัน้ี เร่ิมตน้เห็นจากสภาวะเกิดดบัมา เราจะท าตวัเราใหเ้ป็นแค่วตัถุช้ินหน่ึงเท่านั้น  

ดูอยา่งเคร่ืองไฟฟ้าเห็นไหม ถา้เรากดสวิตชม์นักจ็ะท างานของมนั ยิง่ไฟฟ้าตามถนน
หนทางน่ี มนัจะดบัหรือวา่มนัจะสวา่ง มนัจะมืดหรือสวา่งตามแต่สภาวะของแสง มนัเป็นส่ิงท่ี
อตัโนมติั น้ีกเ็หมือนกนัสภาวะเกิดดบัโดยธรรมชาติ เราจะศึกษาเราเพื่อเป็นวตัถุส่ิงหน่ึงเท่านั้น
หรือ เรามีชีวิตเห็นไหม ชีวิตน้ีมนัมีคุณค่ามากกวา่  

เร่ืองของธรรม คือ เร่ืองของใจ ใจน่ีเป็นสภาวะรับสภาวธรรมทั้งหมดเลย แลว้ใจน่ีเป็นผูรู้้ 
ส่ิงท่ีเป็นผูรู้้ เรารับรู้ส่ิงต่างๆ รับรู้แลว้มีความสุข ความทุกข ์ ส่งมาท่ีใจ นัน่คือชีวิต นัน่คือสถานะ
ของธาตุรู้ ส่ิงท่ีธาตุรู้น้ีมนัเป็นส่ิงท่ีมหศัจรรย ์ 

แต่สภาวะเกิดดบัของวิทยาศาสตร์นั้น มนัเกิดดบัตามสภาวะวิทยาศาสตร์ อนันั้นเป็น
อาการเหมือนกนั แต่เขาไม่มีจิต เขาไม่มีชีวติ เขาเกิดดบัของเขา เขากเ็กิดดบัสภาวะของเขา มีเหตุมี
ปัจจยั มีพลงังานเขา้ไป มีส่ิงท่ีวา่ส่งเสริมไป เขากท็  างานจนกวา่หมดพลงังานของเขา เขากไ็ม่มีส่ิง
ใดๆ เขาไม่ไดป้ระโยชน์อะไรข้ึนมาเลย เพราะเขาเป็นวตัถุส่ิงหน่ึงท่ีมนุษยคิ์ดข้ึนมา 

 ส่ิงท่ีมนุษยคิ์ดข้ึนมา คิดข้ึนมาเพื่อประโยชน์ของเรา เพื่อประโยชน์ เพือ่ความ
สะดวกสบายของการด ารงชีวิต ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีเราคิดข้ึนมา เขาตอ้งมีสมบูรณ์แบบ เขาใชข้องเขา
ได ้เราเอาสภาวธรรมไปจบัเขาแลว้พิจารณาของเขา นั้นเป็นการส่งออก  

ส่ิงท่ีส่งออก คือ รับรู้ส่ิงต่างๆ แลว้พิจารณาตามสภาวะนั้นไป แต่ไม่มีตวัท่ีรับรู้ตกสภาวะ
อยู ่อนันั้น คือ ตวัจิต นั้นคือ ตวัการรับรู้ ส่ิงท่ีรับรู้แลว้กรองมาจนตกผลึก เห็นไหม นัน่น่ะ ปัญญา
มนัเกิดข้ึนตรงน้ีไง ตรงท่ีวา่ตอ้งใชปั้ญญาเขา้ไปช าระกิเลส  

เกิดจากตรงท่ีวา่ เขา้ไปรับรู้แลว้แยกแยะออก น่ีปัญญาวิปัสสนา วิปัสสนาตอ้งจบัตอ้งกาย 
เวทนา จิต ธรรมไดต้ามสภาวะตามความเป็นจริง เห็นสภาวะเกิดดบัโดยสมมุติของเรา เราเป็น
ปุถุชนเห็นสภาวะเกิดดบั บ่วงของมาร รูป รส กล่ิน เสียงน้ี เป็นบ่วงของมาร มารติดสภาวะแบบน้ี
แลว้ตามสภาวะแบบนั้นเขา้ไป แลว้เราจะก าหนดนามรูป ก าหนดตาม รับรู้ของเราเขา้มา น่ีก าหนด
สภาวะเกิดดบั  
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ส่ิงใดเกิดข้ึน ส่ิงนั้นตอ้งดบัเป็นธรรมชาติของมนั อาการทางสติทนันั้น ถกูตอ้งถา้สติทนั 
แลว้เป็นการรับรู้ส่ิงต่างๆ น้ี เป็นปัญญาอบรมสมาธิ จะวา่ผดิทั้งหมดกไ็ม่ใช่ ในการเพง่จิตดูจิต  

การเพง่จิตดูจิต ถา้เพง่จิตดูจิตเพื่อโดยท่ีวา่ กดใหจิ้ตน้ีมีความสงบอยู ่ แลว้ส่ิงใดรับรู้ล่ะ ส่ิง
ท่ีเหลือนั้นคืออะไร ส่ิงท่ีเหลือนั้น คือ ใจ ใจ คือ ตวัสมัมาสมาธิ เอกคัคตารมณ์ส่ิงท่ีถา้ตามรับรู้ทนั 
ส่ิงท่ีรับรู้ทนันั้น มนัเป็นเร่ืองของการก าหนดรับรู้ แลว้ใชปั้ญญาตรงไหน ปัญญาในการพิจารณา 
พิจารณาตามความรู้ ตามความเห็น  

สภาวะเกิดดบัท่ีปัญญารับรู้นั้น มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ท าใหส้มาธิสงบตวัเขา้มา
เท่านั้น ส่ิงท่ีสงบมา แลว้ส่ิงท่ีรับรู้คืออะไร? คือ ตวัใจ ใจน้ีไปก าหนดดูอะไร ใจน้ีตอ้งก าหนดด ู
กาย เวทนา จิต ธรรม ข้ึนมาอีกต่างหาก  

ถา้ไม่ดูกาย เวทนา จิต ธรรมข้ึนมา กายกเ็พียงแต่ปล่อยวาง ปล่อยวางอาการของใจ ใจกบั
อาการของใจส่วนหน่ึง กิเลสอยา่งหยาบๆ เกิดข้ึนระหวา่งการกระทบกนัระหวา่งจิตกบัขนัธ์ จิต
กบัขนัธ์อนัหยาบๆ นะ แลว้ยงัมีขนัธ์ละเอียด แลว้ละเอียดสุดเขา้ไป จนจิตน้ีปล่อยวางขนัธ์ทั้งหมด  

เหมือนกบัววัอยูใ่นคอก ถา้ววัตวัไหนอยูใ่นคอก ในคอกนั้นมีววัอยูม่าก ฝงูไหนอยูใ่นคอก
นะแลว้ออกมาจาก...ใครเปิดคอกออก เปิดปากคอกออก ววันั้นหลุดออกมาจากคอก นัน่น่ะ
ออกไปจากคอกนั้น นั้นคือ สภาวะจิต สภาวะจิตออกไปจากขนัธ์ ขนัธ์น้ีเหมือนกบัคอกท่ีกั้นปิดใจ
ไวอ้ยู ่กั้นขงัตวัจิตเอาไวอ้ยู ่แลว้จิตน้ีจะโดนสภาวะขนัธ์น้ีควบคุมไว ้ 

หลวงตามหาบวับอกวา่น่ีถงัขยะ ถงัขยะ คือ ขนัธ์ ๕ คือ ส่ิงท่ีควบคุมใจอยู ่ ใจตอ้ง
ปฏิบติังานผา่นขนัธ์ ๕ น่ีสภาวะเกิดดบัของคอกไง ส่ิงท่ีเป็นคอกนะ แลว้ในตวัววัเหมือนกบัใจ ใจ
น้ีโดนขนัธ์ ๕ ครอบอยู ่ เหมือนกบัโดนถงัขยะน้ีครอบใจน้ีอยู ่ แลว้คิดไปตามตณัหาความทะยาน
อยาก แลว้เวลาเปิดออก...  

เวลามีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้แสดงธรรมไว ้ แลว้เราสร้างสภาวธรรมข้ึนมา จน
เปิดคอกอนัน้ีออก มีพระภิกษุคร้ังพทุธกาลไง เวลาสงสยัในธรรม สงสยัในธรรมมาก แลว้จะไป
ถามองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ไปท่ีกฏิุเห็นไหม ฝนตกอยู ่ ฝนตกมาจาก โดนน ้าเป็นจุด 
เป็นต่อมข้ึนมา สภาวะน้ี เพราะจิตเขาพร้อมอยูแ่ลว้ ในเม่ือจิตเขาพร้อมอยูแ่ลว้ พอเจอสภาวะแบบ
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นั้น มนัสะทอ้นกลบัมาท่ีจิต น่ีสภาวะส่ิงนั้น คือ เปิดคอกออก ววัน้ีพน้ออกไปจากคอก พน้ออกไป
จากความสงสยั เขา้ใจสภาวะตามความเป็นจริง  

คนสมยัพทุธกาลพร้อมอยู ่ เขาใช ้ มีปัญญาอยู ่ แต่ของเราน่ีมนัเป็นปุถุชน มนัเป็นความคิด
เร่ืองของโลกเขา เป็นความคิดของเรา เราจินตนาการขนาดไหน กเ็ป็นจินตมยปัญญา ภาวนามย
ปัญญา ของเราไม่เกิด ไม่เกิดเพราะเราไม่มีการยกข้ึนวิปัสสนา  

ส่ิงท่ียกข้ึนวิปัสสนา ก่อนจะยกข้ึนวิปัสสนา ตอ้งมีปัญญา ปัญญาในการท่ีวา่เร่ิมข้ึนไปจาก
สมัมาสมาธิ ปัญญาอยา่งนั้นตอ้งเกิดข้ึน ถา้เราจะฝึกฝนปัญญา ปัญญาอยา่งน้ีจะเกิดข้ึนมาบ่อยคร้ัง
เขา้ บ่อยคร้ังเขา้ จนมีความช านิช านาญ แลว้มีการควบคุมปัญญานั้นได ้ ปัญญาน้ีจะเป็นมรรค
สามคัคี จะสามคัคีรวมตวัขนาดไหน มนัจะเห็นสภาวะของมรรคสามคัคีรวมตวัเขา้ไปช าระกิเลส 
เป็น สมุจเฉทปหาน 

 แต่การเห็นสภาวะเกิดดบั อา้งพระไตรปิฎกวา่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สอนพระ
คร้ังพทุธกาลวา่ เธอใหรู้้สกัแต่วา่รู้ เธอใหเ้ห็นสกัแต่วา่เห็น แลว้เธอจะขา้มพน้จากโลกน้ีและโลก
หนา้ นัน่น่ะรู้สกัแต่วา่รู้ รู้สกัแต่วา่รู้เพราะเขาตอ้งมีธรรมอยูแ่ลว้  

รู้สกัแต่วา่รู้เพราะวา่ววัอยูใ่นคอก ววัน้ีพร้อมท่ีจะออกจากคอก แลว้เปิดคอกออกไป เขาถึง
จะออกไป  

แต่วา่รู้สกัแต่วา่รู้ของเรา เรายงัไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติั เราเร่ิมตน้ประพฤติปฏิบติั เรารู้สกัแต่
วา่รู้เห็นไหม รู้สกัแต่วา่รู้ รับรู้ เห็นสกัแต่วา่เห็น สกัแต่วา่ทั้งหมด แลว้ปล่อยวางไป มนัก็
เหมือนกบัสวะนัน่น่ะ สวะลอยไปตามน ้า ไม่มีใครควบคุมมนั น ้าข้ึนมนักข้ึ็นตาม น ้าลงมนักล็ง
ตาม ตามสภาวะแบบนั้น ส่ิงนั้นเป็นวตัถุ  

แลว้อยา่งการเกิดดบัของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ากเ็หมือนกนั สภาวะเขากเ็กิดดบัตามแต่เหตุผล 
เหตุผลอยา่งนั้น จะรู้สกัแต่วา่รู้ เพราะความเห็นของใจ เพราะเหมือนววัปากคอกก่อน ตอ้งมีววัอยู่
ในหวัใจ ตอ้งพยายามท าของเราในหวัใจ นัน่ล่ะ ท าไม พระอสัสชิ เทศน์ใหพ้ระสารีบุตรฟัง 
“ธรรมทั้งหลายเกิดมาแต่เหตุ เกิดมาแต่เหตุ ถา้จะใหด้บัเหตุ จะดบัธรรมนั้นตอ้งไปดบัท่ีเหตุนั้น” 
พระสารีบุตรฟังเท่านั้นแหละ พร้อมเลยน่ี นัน่น่ะ 
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ถา้สกัแต่วา่รู้ส าหรับผูท่ี้ใชปั้ญญาหมุนอยูแ่ลว้โดยธรรมชาติของปัญญาท่ีใคร่ครวญเตม็ท่ี 
แต่ใคร่ครวญออกไป รับรู้แลว้ยดึมัน่ถือมัน่ความเห็นของตวั เพราะเรามีกิเลสอยู ่ 

ส่ิงท่ีมีกิเลสอยู ่ เรากต็อ้งคิดตามประสากิเลสของเรา ปัญญามนัใคร่ครวญออกไป นัน่น่ะ
กิเลสมนัขบัไส การประพฤติปฏิบติั เราจะช าระกิเลสของเรา เราตอ้งช าระกิเลสของเรา การจะ
ช าระกิเลสน้ี มนัตอ้งมีปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญาตอ้งสมบูรณ์ ตอ้งพร้อมข้ึนมาถึงช าระกิเลสได ้ 

แต่ถา้เราใชข้องเราโดยความเห็นของเรา นั้นกิเลสเอาไปใชน้ะ กิเลสเห็นตามความเห็นของ
เรา แลว้คิดตามความเห็น แลว้ยดึมัน่ถือมัน่ในความเห็นของเราวา่ ส่ิงน้ีเป็นสภาวะเกิดดบั เห็นแลว้
ปล่อยวาง ส่ิงท่ีปล่อยวางนั้น เห็นสภาวะวา่เกิดดบั ปล่อยวาง ปล่อยวางเขา้มา มนัเป็นบ่วงของมาร
เท่านั้น ปล่อยบ่วงของมารเขา้มา จิตเป็นเอกเทศเท่านั้น แลว้จิตน้ีจะเวิง้วา้ง จิตจะมีความสุขขนาด
ไหน รู้ตามความเป็นจริง กรู้็ไปเถอะ รู้ขนาดไหน มนักซ่็อนกิเลสไวใ้นหวัใจเพราะจิตนั้นยงัไม่ได้
พน้ออกไปจากกิเลส พน้ออกไปนะ จิตน้ีเป็นผูพ้น้ออกไปจากทุกขท์ั้งหมด  

ถา้ยงัไม่ไดพ้น้ออกไปจากทุกข ์ ทุกขน้ี์ควรก าหนด เขาวา่ทุกขช์ าระไม่ได ้ ก าหนดท่ีทุกข์
แลว้ จะไม่เป็นประโยชน์ เพราะก าหนดทุกข ์ทุกขม์นัเป็นสจัจะส่วนหน่ึง “ถกูตอ้ง” ก าหนดท่ีทุกข ์
ไปละท่ีสมุทยั ละท่ีตณัหาความทะยานอยาก แต่มนัตอ้งมีการฝึกฝน มนัตอ้งมีการพลิกแพลง  

เราไม่ไดพ้ลิกแพลงหวัใจของเราเลย เราไม่ไดใ้ชปั้ญญาแยกแยะส่ิงต่างๆ ในหวัใจของเรา
เลยแลว้เราจะไปปล่อยวางตรงไหน ถา้ไม่สมุจเฉทปหาน ไม่ไดม้รรคสามคัคีน้ี จะไม่เห็นการ
ประหารของกิเลส แลว้ถา้กิเลสไม่ไดพ้น้ออกไปจากหวัใจ น่ีจะเกิดดบัปล่อยวางมาขนาดไหน มนั
กป็ล่อยวางมาพร้อมกบักิเลส ปล่อยวางหวัใจ ปล่อยวางส่ิงต่างๆ ปล่อยวางความกระทบเขา้มา  

เราท าสมาธินะ พดูถึงการท าสมาธิ เราความสงบของใจ เพื่อจะพน้จากแรงดึงดูดของกิเลส 
เห็นไหม ถา้เราพน้จากแรงดึงดูดของกิเลสเป็นบางส่วน เพราะจิตน้ีมีความสงบข้ึนมา มนัอ่ิมเตม็ 
อ่ิมเตม็จากอารมณ์ ส่ิงต่างๆ จิตน้ีหิวโหยมาก เราหิวโหยนะ เวลาเราหิวโหยเร่ืองอาหารการกิน เรา
พยายามหามาเพื่อปาก เพื่อทอ้งของเรา อ่ิมเตม็ข้ึนมาหนหน่ึง เรากมี็ความสุขของเราหนหน่ึง  

แต่หวัใจน้ีหิวโหยอยูต่ลอดเวลา โดยธรรมชาติของเขา ส่ิงท่ีหิวโหยข้ึนมา อารมณ์ต่างๆ 
ผา่นเขา้มาในครองของ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ในท่ีเป็นท างานของใจ ใจจะรับรู้ส่ิงต่างๆ จบั
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สภาวะนั้น น่ีบ่วงของมาร สภาวะเกิดดบัเป็นอยา่งนั้น แลว้มนัจะยดึมัน่ถือมัน่มาก ยดึแต่ส่ิงต่างๆ 
ยิง่มีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ  

อารมณ์ท่ีวา่ผกูมดักบัใจ มนัจะยดึส่ิงนั้น แลว้จะหมุนตามส่ิงนั้นออกไปตลอด นัน่...เรา
เห็นสภาวะนั้น แลว้ปล่อยวางเขา้มา ดว้ยปัญญา ส่ิงท่ีใชปั้ญญานะ ตามใหท้นั ส่ิงท่ีรับรู้ต่างๆ รู้เกิด 
รู้ดบั เท่านั้น แลว้ส่ิงอ่ืนๆ จะไม่เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัใจนั้น ในสภาวะแบบน้ี มนัสภาวะปล่อยวาง
เท่านั้น 

 ถา้ปล่อยวางใจเขา้มา ปล่อยวางใจเขา้มาๆ แลว้กิเลสมนัขาดไปตรงไหน ถา้ไม่เห็นกิเลส
ขาดออกไป มนัจะไม่เห็นความแยกออกไประหวา่งกายกบัจิต กายกบัจิต สกักายทิฐิแยกอยา่งไร 
ถา้สกักายทิฐิไม่แยกออกไปจากหวัใจ น่ีขนัธ์อนัอยา่งหยาบกบัใจน้ีมนักผ็กูมดักนัไป เม่ือมนัผกูมดั
กนัไป มนัมีสงัโยชนร้์อยไว ้ ส่ิงท่ีร้อยไวน่ี้ เราจะไม่รู้สึกตวัเลยวา่เราร้อยไว ้ และจะไม่เห็นสภาวะ
สงัโยชน์ขาดออกจากไปอยา่งไร  

ถา้สังโยชน์ขาดออกไปจากใจ เห็นสภาวะตามความจริง ขาดตรงน้ี มนักม็รรคสามคัคี จะ
เห็นคุณค่าของปัญญา ปัญญาในการฝึกไง คนท่ีประพฤติปฏิบติันะ เวลาเร่ิมตน้จบักาย เวทนา จิต 
ธรรมไดแ้ลว้ แลว้วิปัสสนาอยู ่ปล่อยวาง เหมือนกบัววัในคอกเห็นไหม เปิดววัในคอกแลว้ ววัมนั
ไม่ออก ส่ิงท่ีไม่ออกเพราะมนัไม่ขาด ส่ิงท่ีใจน้ี  

ส่ิงท่ีวา่กิเลสไม่ขาดออกไปจากใจ ถึงจะไม่เห็นสภาวะของความแยกออกไประหวา่งขนัธ์
กบัจิต แยกออกอยา่งไร ขาดออกไปโดยท่ีวา่ สมุจเฉทปหานเลย นั้นตอ้งยอ้นกลบัมาดว้ยปัญญา  

ส่ิงท่ีจะเกิดปัญญาไม่ใช่ปัญญาในการตรึก แต่วา่ถา้ปัญญาในการตรึก เราตรึกอยูใ่ช่ไหม 
ไม่ใหเ้กร็ง ไม่ใหเ้พง่ ส่ิงท่ีเพง่น้ีเป็นความผดิทั้งหมดเลย เพราะเราเพง่ เพง่น้ีไม่ผดิ เผลอน่ีผดิ
แน่นอน ถา้เผลอเพราะสติไม่มี เผลอในสภาวะไหน อนันั้น คือ ไม่มีสติ  

ส่ิงท่ีไม่มีสติน้ี ความเพียรน้ีไม่ใช่ความเพียรแลว้ ความเพยีรจะเป็นความเพียร ตอ้งมี
สติสมัปชญัญะ การเพง่อยูเ่หมือนกบัการฝึกหดั ทุกคนฝึกหดั เหมือนนายแพทยใ์หม่การฝึกหดั เขา
จบแพทยม์า เขาจะผา่ตดัคร้ังแรก เขาจะต่ืนเตน้ของเขามาก ทั้งๆ วิชาความรู้ของเขาเตม็หวัใจนะ 
เพราะเขาจบแพทยม์า แต่การฝึกหดันั้นกต็อ้งผา่ การผา่ตดันั้น  
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ไอน่ี้กเ็หมือนกนั ในเม่ือเราจะท าหวัใจของเราใหมี้ความสงบของใจ เราจะท าความสงบ
ของใจแลว้เราไม่เคยท าเลย ส่ิงต่างๆ แลว้กิเลสมนัผลกัไส มนัส าคญัตรงน้ี ตรงท่ีวา่มีกิเลสคอยขบั
ไส คอยเบ่ียงเบนความเห็นของเรา คอยเบ่ียงเบนการประพฤติปฏิบติัของเรา  

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเขาไม่มีชีวิตจิตใจ เขาไม่มีกิเลสนะ เขาจะมีสภาวะเกิดดบัของเขา เกิดดบั
ตามเหตุปัจจยั ตามพลงังานท่ีมีอยู ่ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้านั้น ไม่ช ารุดทรุดโทรม มนัจะเกิดดบั เปิดจะติด 
ปิดกจ็ะดบั จะเกิดดบัตามสภาวะของเขา  

แต่ในเร่ืองของสตัวโ์ลก ในเร่ืองของมนุษย ์ ในเร่ืองของหวัใจ มนัมีกิเลสอยูใ่นหวัใจ มนั
เกิดดบัแลว้มนัยดึ ส่ิงท่ียดึนั้นเป็นยางเหนียว ส่ิงท่ีเป็นยางเหนียวนั้น คือ ตวักิเลส กิเลสจะยดึส่ิงน้ี 
แลว้ความเห็นส่ิงน้ี แลว้ถา้เกิดท าความสงบของใจ  

ใจเราสงบเขา้หนหน่ึงสิ มนัจะติดใจกบัความสงบนั้นมาก จะระลึกถึงความสงบนั้นมาก 
แลว้จะเป็นตณัหาความทะยานอยาก อยา่งน้ีถึงเป็นตณัหาซอ้นตณัหา สมุทยัซอ้นสมุทยัข้ึนมา แลว้
ท าการประพฤติปฏิบติัมนัจะไม่สงบตามความเห็นแบบนั้น เราถึงวา่ท าไป ท าไป จนกวา่มนัจะ
ปล่อยวางไปเอง กิเลสมนัไม่สมความปรารถนามนั มนัสร้างสมข้ึนมาใหเ้ราตอ้งการอยา่งนั้น แม้
ไม่สมความปรารถนามนั มนัลืมตวั มนัปล่อยวาง มนัจางคายออกไป  

ส่ิงท่ีจางคายออกไป ใจมนัค่อยท าตามสภาวะตามความเป็นจริง นัน่น่ะ สภาวะตามความ
เป็นจริง แลว้มนักจ็ะเป็นสมัมาสมาธิอีก พอเป็นสมัมาสมาธิอีกข้ึนมา มนักมี็ความอยากอีก น่ี ค  า
วา่ “เกร็ง” ค าวา่ “เพง่” มนัอยูต่รงน้ีไง ตรงท่ีกิเลส มนัเคยดูดด่ืมกบัส่ิงใด มนัดูดด่ืมกบัผลของท่ีมนั
เคยได ้แลว้มนักอ็ยาก อยากในความดียงัเป็นกิเลสเลย ส่ิงท่ีอยากในความดี สมัมาสมาธิความสงบ
ของใจน้ี เป็นคุณประโยชน์ของใจ เป็นเคร่ืองอาหารของใจ ใจไดรั้บส่ิงน้ีข้ึนมาแลว้ จะมีพลงังาน
ข้ึนมา  

ส่ิงท่ีเป็นพลงังาน ใจท่ีเป็นพลงังาน ใจท่ีมีความสุข ใจท่ีอ่ิมเตม็นั้น ถึงจะยกข้ึนวิปัสสนาได ้
ถา้ใจท่ีหิวโหย มนัเทียบเคียงกนัดว้ยส่ิงท่ีหิวโหย ส่ิงท่ีวา่ไม่คมกลา้ มีด ส่ิงท่ีมีดมนัท่ืออยู ่ มีดท่ีไม่
คม เราไปฟันส่ิงใด มนักไ็ม่เขา้ มนัไดแ้ต่ท าใหส่ิ้งนั้นช ้าไปเปล่าๆ แต่ถา้มนัคมกลา้เห็นไหม  

ส่ิงท่ีคมกลา้นั้น คือ พลงังานของใจ ถา้ใจมีพลงังานข้ึนมาล่ะ ปัญญามนัเกิดข้ึนมา มนัถึงจะ
มีพลงังานข้ึนมา พอคมกลา้ข้ึนมา มนักจ็ะฟันส่ิงต่างๆ ถา้เราจบักาย เวทนา จิต ธรรม ไม่ได ้มนัจะ
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ไปฟันส่ิงใด วิปัสสนาจะเกิด เกิดตรงน้ีต่างหาก เกิดตรงท่ีวา่ เราเห็นกายจากภายใน เห็นกาย 
เวทนา จิต ธรรม จากภายใน  

เวทนาเป็นของหยาบ กายเป็นของหยาบจากภายนอก นั้นเป็นการส่งต่อ เป็นการฝึกหดั ส่ิง
ท่ีฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญาใคร่ครวญนั้น มนัจะเดินตวัของมนัตลอดไป ส่ิงท่ีเดินตวันั้นจากโลกียะ
มนัจะเป็นโลกตุตระโดยธรรมชาติของมนั ถา้เราย  ้าท าอยูต่ลอดไป  

แต่กิเลสมนักจ็ะสร้างสถานะข้ึนมาวา่ ส่ิงน้ีปล่อยวางแลว้ เวลามนัเวิง้วา้งข้ึนมา มนัปล่อย
วางเขา้มา มนัตอ้งผา่นสมัมาสมาธิน้ีแน่นอน สมัมาสมาธิน้ีเป็นตวักลาง ตวักลางแยกแยะระหวา่ง
วา่ โลกียะกบัโลกตุตระอยูต่รงไหน  

ถา้สมัมาสมาธิน้ีไม่สมบูรณ์ข้ึนมาเพราะมรรคเห็นไหม สมัมาสมาธิ ความเห็นชอบ ความ
เพียรชอบ มรรคตอ้งมีสมัมาสมาธิ สติชอบ สมาธิชอบ ตอ้งมีส่ิงน้ีข้ึนมาสมบรูณ์ข้ึนมา จะ
เปล่ียนแปลงจะเป็นจากเป็นโลกียะเป็นโลกตุตระ  

ส่ิงท่ีเป็นโลกตุตระ ปัญญาของเราใชใ้คร่ครวญในโลกตุตรปัญญา มนัจะเกิดข้ึนจากการ
ฝึกหดัของเรา ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม มนัจะปล่อยวางอยา่งไร มนัจะเห็นตามสภาวะตาม
ความเป็นจริง มนัจะเวิง้วา้ง มนัจะปล่อยวาง  

ส่ิงท่ีปล่อยวาง ปล่อยวางนั้น มนักป็ล่อยวาง เปิดคอกๆ แต่ววัมนัไม่ออกจากคอก เพราะ
ก าลงัมนัไม่พอ ถา้ก าลงัมนัพอ มนัจะออกจากคอกไดด้ว้ยปัญญาตรงน้ี ปัญญาโดยการใคร่ครวญ
โดยสมัมาสมาธิยกข้ึน ยกข้ึน ข้ึนมาวิปัสสนาในหวัใจเขา้ไป  

ในหวัใจ หวัใจรับรู้ ส่ิงท่ีวิปัสสนา ใครเป็นคนเห็น ใครเป็นคนวิปัสสนา เวลาท างานข้ึนมา 
ใครเป็นผูรั้บรู้ประโยชน์ น้ีคือตวัใจ แต่เพราะมนักระทบ มนัหยาบ ส่ิงน้ีหยาบมาก คอกของใจน้ี
หยาบ หยาบมาก หยาบเพราะวา่ มนัเป็นส่ิงท่ีวา่เกิดดบัๆ ในหวัใจ มนัจบัตอ้งได ้ มนัหยาบเพราะ
มนัมีใจตวัรู้ ใจตวัรู้น้ีไปรู้ตวัคอก เพราะตวัคอกของใจ กบัใจมนักระทบกนันะ มนัหยาบเพราะมนั
กระทบกนั มนัถกูตอ้งกนัได ้ มนัใชปั้ญญาส่ิงน้ีใคร่ครวญได ้ ใคร่ครวญไดว้า่ ส่ิงน้ีไม่ใช่ความจริง 
ส่ิงน้ีเป็นสภาวะเกิดดบั  

สภาวะเกิดดบั เกิดดบัแลว้เป็นอนิจจงั ส่ิงท่ีเป็นอนิจจงั ส่ิงน้ีตอ้งเป็นทุกข ์“ส่ิงใดอนิจจงัส่ิง
นั้นตอ้งเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกขส่ิ์งนั้นตอ้งเป็นอนตัตา” มนัเวยีนไปตามสภาวะของมนั ปัญญา
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ใคร่ครวญแยกออกไปอยา่งน้ี แลว้ส่ิงใดเกิดก่อน สญัญาเกิดก่อน สญัญารับรู้ส่ิงต่างๆ ข้ึนมาแลว้
เกิดสงัขารปรุงแต่ง วญิญาณรับรู้จากเวทนา เวทนารับรู้ วิญญาณรับรู้แบ่งแยกเวทนา มนัจะ สงัขาร
ปรุงเขา้ไป หมุนไปเป็นรอบๆๆ ขณะนั้น แลว้กย็ดึอยา่งนั้น มนัจะแยกออกไปอยา่งน้ี  

ส่ิงอาการอยา่งน้ีเป็นส่ิงท่ีระลึกรู้น้ีเป็นสญัญา ส่ิงท่ีวา่ปรุงแต่งน้ีเป็นสงัขาร ส่ิงท่ีวา่มี
ความสุข ความสุข ความทุกขน์ั้นเป็นเวทนา แยกไดข้นาดนั้น แยกออกจนกวา่จะเห็นหนา้กิเลส
ออกไป หลุดออกไปจากใจ มนัจะมีปัญญาอยา่งน้ีใคร่ครวญเขา้ไป มนัถึงจะเป็นสมุจเฉทปหาน 
เห็นสภาวะเกิดดบั มนัไม่มีปัญญาเขา้ไปแยกแยะส่ิงต่างๆ มนัเอาอะไรไปช าระกิเลส มนัช าระ
กิเลสไม่ได ้กิเลสน้ีมนักต็อ้งฝังอยูใ่นหวัใจไป มนัปล่อยวางเขา้มา มนัปล่อยวางแน่นอน มนัปล่อย
วางเป็นสภาวะเกิดดบั แลว้มนัจะมีสภาวะแบบนั้น นั้นเป็นจินตมยปัญญา ปัญญาในการ
จินตนาการแลว้ใคร่ครวญแลว้ยดึมัน่ถือมัน่ ยดึมัน่ถือมัน่โดยท่ีตวัเองไม่รู้ตวัวา่เป็นความยดึมัน่ถือ
มัน่ เพราะมนัไม่สมุจเฉทปหาน  

ถา้มนั สมุจเฉทปหาน มนัจะแยกอยา่งไร สงัโยชนข์าดออกไปอยา่งไร นั้นคือตวัปัญญา ตวั
ปัญญาจริง ปัญญาน้ีไม่ใช่ปัญญาธรรมดาดว้ยนะ เพราะมนัตอ้งสามคัคี จะสามคัคีอยา่งไร สมัปยตุ
ตวัเขา้ไปอยา่งไร แลว้คายตวัออกมาอยา่งไร แลว้ส่ิงท่ีรับรู้ออกไป คือ ตวัใจ น้ีออกจากคอกส่วน
หน่ึง ธรรมส่วนหน่ึงในหวัใจเกิดข้ึนมา  

ส่วนท่ีรู้วา่ธรรมะน้ีมีในหวัใจ กรู้็ ส่ิงท่ีเหลืออยูก่รู้็ ส่ิงท่ีเหลืออยู ่ คือ กิเลสท่ีมนัหยาบข้ึน 
มนัละเอียดอยูใ่นหวัใจ มนักรั็บรู้ส่ิงนั้น มนัตอ้งตามสภาวะส่ิงนั้นเขา้ไปเพื่อจะช าระกิเลสออกไป
จากใจ น่ี สภาวะรู้  

ขนัธ์เห็นไหม มีขนัธ์อยา่งหยาบ ขนัธ์อยา่งกลาง ขนัธ์อยา่งละเอียด ถา้ท าลายขนัธ์อยา่ง
หยาบออกไป มนัจะหลุดออกไป ขาดออกไปจากใจ ขาดโดยธรรมชาติ ขาดไปเลย ไม่ใช่สภาวะ
เกิดดบั เพราะมนัตอ้งขาด พอมนัขาดลงไป มนัปล่อยวางจิต จิตน้ีรับรู้ข้ึนมาแลว้ยอ้นกลบัข้ึนไป
ส่วนบน สมัมาสมาธิพร้อมเสมอ สมัมาสมาธิเป็นความส าคญัเสมอ  

ถา้มีสมัมาสมาธิท างานข้ึนไป จะจบัตอ้งไม่ได ้ การขดุคุย้ การจบัตอ้งขนัธ์ การขดุคุย้การ
จบัตอ้งจิต เห็นไหม จิตน่ีธรรมารมณ์ ขนัธ์ การกระทบของใจน้ีเป็นธรรมารมณ์ ส่ิงท่ีเป็นอารมณ์
ของใจเกิดข้ึนอยา่งไร ส่ิงท่ีเป็นอารมณ์ของใจ ถา้จบัอารมณ์ของใจได ้มนัจะจบัขนัธ์อนัละเอียดได ้
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ถา้จบัอารมณ์ของใจไม่ได ้ กจ็บัขนัธ์ไม่ได ้ อารมณ์ของใจ ความขดุคุย้ ความพลิกแพลงของใจ ใจ
ยงัรับรู้ส่ิงน้ี ยอ้นกลบัเขา้มา เห็นสภาวะเกิดดบัเหมือนกนั สภาวะเกิดดบักบัมนั  

แต่สภาวะเกิดดบัอนัน้ีมนัเกิดข้ึนมาจากกิเลสอนัละเอียด ไม่ใช่เกิดจากกิเลสอนัหยาบ 
กิเลสอนัหยาบเราช าระแลว้มนัขาดออกไป รู้วา่ขาด รู้วา่ส่ิงน้ีหลุดออกไปจากใจ แต่ส่ิงท่ีเหลืออยู่
ในใจกรู้็อยูว่า่ส่ิงน้ีเหลืออยูใ่นใจ แลว้เรายอ้นกลบั ยอ้นตามข้ึนไปทวนกระแสข้ึนไป เพื่อจะจบั
ตอ้งส่ิงนั้นได ้เพื่อจบัตอ้งส่ิงนั้นมาวิปัสสนา การวิปัสสนา งานในวิปัสสนาถึงเป็นงานส่วนหน่ึง  

วิปัสสนาไม่ใช่ความเห็นสภาวะเกิดดบัธรรมดา วิปัสสนา คือ ตอ้งแยกแยะการเกิดดบัออก
วา่ ส่ิงใดเป็นตวัใหเ้กิด ส่ิงใดเป็นตวัใหด้บั ส่ิงท่ีเกิดแลว้ดบั แลว้ตวัใดเป็นตวัยแุย ่ ส่ิงท่ียแุย ่ คือ 
กิเลสในหวัใจนั้น  

กิเลสในหวัใจนั้นผา่นสภาวะส่ิงนั้น แลว้ยแุยส่ิ่งนั้นออกไป ใหส่ิ้งนั้นฟข้ึูนมา ใหส่ิ้งนั้น
แฟบในหวัใจ ไม่พอใจความเศร้าโศกใจ ความเสียใจ ความแฟบ ความอารมณ์ของใจ ส่ิงน้ี มนัเกิด
ดบักบัหวัใจของเรา แต่เราไม่เฉลียวใจ เพราะมนัเป็นเรา ส่ิงท่ีเป็นเรา แต่ถา้เราจบัส่ิงน้ีได ้ เราจะมี
เกิดวา่ โอย้...ส่ิงน้ีมนัเกิดดบัในหวัใจเรา มนัทุกขร้์อนขนาดน้ี มนัเป็นความเห็นของเรา มนัจะเกิด
ข้ึนมาดว้ยอะไร? ดว้ยสมัมาสมาธิ ดว้ยการเฝ้ามองอยู ่ถา้เฝ้ามองน่ีจบัตอ้งได ้การขดุคุย้หากิเลสตวั
น้ีส าคญัมาก  

ถา้เราขดุคุย้หากิเลสไม่ได ้ เรากเ็ดินตามกิเลสไปตลอด กิเลสจะสร้างสภาวะวา่ ส่ิงน้ีเกิดดบั
แลว้เรารู้ทนั เรากป็ล่อยวางๆ น่ีพจิารณานามรูปจะเป็นแบบนั้น พิจารณานามรูปไป พิจารณาตาม
ส่ิงต่างๆ พิจารณาสภาวะเกิดดบั แต่ไม่มีตวัใจไปพิจารณา ถา้มีตวัใจไปพิจารณา คือ เห็นสภาวะ
เกิดดบัๆ จนใจน้ีตั้งมัน่ พอใจน้ีตั้งมัน่ ตวัใจน่ี ตวัใจเห็นสภาวะเกิดดบัอีกชั้นหน่ึง นัน่น่ะ เวลา
พิจารณาขนัธ์ พิจารณาอยา่งนั้น เห็นใช่ไหม เห็นอารมณ์ เห็นความรู้สึกน้ี เป็นวตัถุส่ิงต่างๆ แลว้
แยกแยะส่ิงน้ีได ้ 

ส่ิงน้ีจบัตอ้งแลว้แยกออกไป แยกออกไดด้ว้ย จากวตัถุช้ินหน่ึง เราแยกออกเป็นวตัถุ ๕ ช้ิน 
เห็นไหม เป็นขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ เป็นขนัธ์ ๕ แยกออก ส่ิงน้ีออกไป แยก
ออกไป มนัแยกออกดว้ยปัญญา ถา้ปัญญาไม่พอ มนัจะแยกส่ิงน้ีไม่ได ้ ส่ิงน้ีไม่ได ้ เราตอ้งกลบัมา
ท าความสงบของใจ เพิ่มพลงังานของใจ เห็นไหม น่ีเพิม่พลงังานของใจ  
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ถึงวา่ ถา้ท าก าหนดดวงใจ พิจารณาใจน้ี มนัเป็นการท าความสงบของใจเท่านั้น ท าความ
สงบของใจนั้น วิปัสสนา ค าวา่ วิปัสสนานั้นกว็ิปัสสนา เพราะเห็นสภาวะเกิดดบัแลว้เป็นวิปัสสนา 
นัน่เขาวา่ของเขา  

แต่ถา้ตามความเป็นจริง วิปัสสนาน้ีเป็นการใชปั้ญญาฟาดฟันนะ ปัญญาตอ้งฟาดฟันกบั
กิเลส ปัญญาจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีความสงบของใจ ถา้ปัญญาไม่เกิด ไม่มีก าลงัความสงบของใจ มนั
จะเป็นสญัญา  

ถา้เป็นสญัญา การฟาดฟันกบักิเลสเอาอะไรไปฟาดฟัน นั้นคือกิเลสขบัไส กิเลสดึงเราไป
ในวงของกิเลส แลว้วนไปในวงกิเลส นัน่คือ การภาวนาอยูใ่นวงัวนของกิเลส มนัถึงไม่ไดผ้ลไง 
การปฏิบติัของเราจะไม่ไดผ้ลข้ึนมาตามสภาวะความเป็นจริง เพราะเราเขา้ใจ เป็นธรรมะท่ีเรา
เขา้ใจ เราสร้างข้ึนมาวา่เป็นธรรมะของเรา ไม่เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
ตามความเป็นจริง  

ถา้เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตามความจริง มนัจะตอ้งฆ่ากิเลสตาย 
ฆ่ากิเลสตายออกไปจากใจวา่ กิเลสส่ิงน้ี เห็นไหม ส่ิงท่ีหลุดไปแลว้ รู้วา่หลุดไปแลว้ ส่ิงท่ียงัมีอยู ่ก็
รู้วา่ยงัมีอยู ่แลว้บางทีก ็ส่ิงท่ีหลุดไปแลว้ รู้วา่หลุดไปแลว้  

ส่ิงท่ียงัมีอยู ่ ไม่เขา้ใจวา่ส่ิงท่ียงัมีอยูท่  าอยา่งไร ส่ิงท่ียงัมีอยูเ่ราจะตอ้งจบัตอ้งอยา่งไร จบั
ตอ้งนะ น่ีหวัใจในคอก ถา้เราท าลายคอกไป เป็นชั้นๆ เขา้ไป จนคอกหมดแลว้มนัจะเกิดวา่มีหวัใจ
ท่ีไม่มีคอก เป็นหวัใจลว้นๆ นะ หวัใจลว้นๆ อยู ่หวัใจท่ีไม่มีคอก เพราะท าลายคอก 

 แต่น้ีมนัมีคอก ส่ิงท่ีมีคอก มนักต็อ้งจบัตอ้งคอกนั้น จบัตอ้งคอกนั้น จะจบัตอ้งอยา่งไร เรา
มองเขา้ไปในสายตาของเรา มองเขา้ไปท่ีคอกของววั เราจะเห็นกระทบคอกของววัดว้ย กระทบตวั
ววัดว้ย เพราะววัอยูใ่นคอกนั้น  

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เราจบัตอ้งขนัธ์ได ้เราพิจารณาขนัธ์ได ้มนัจะจบัตอ้งส่ิงน้ีได ้จบัตอ้งขนัธ์
ได ้ การพิจารณาจิตน้ีจบัตอ้งขนัธ์ ขนัธ์อนัอยา่งกลาง พิจารณาขนัธ์อยา่งกลาง พิจารณาไปจนใช้
ปัญญา มนัจะหลอกลวงไป  

ส่ิงท่ีเป็นกิเลสมนัจะหลอกลวง มนัจะพลิกแพลง พลิกแพลงใหค้วามเห็นเราพลิกแพลงไป
ต่างๆ พลิกแพลงใหค้วามเห็นวา่ ส่ิงนั้นลงตวั ส่ิงน้ีลงตวั ความลงตวั คือ ใจมนัจะปล่อยวาง ส่ิงท่ี
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ปล่อยวาง นัน่น่ะสภาวะเกิดดบั ถา้ใจมนัท าได ้มนัจะท าได ้แลว้เฝ้าดูส่ิงน้ีอยู ่ กจ็ะย  า่อยูก่บัท่ี เฝ้าดู
ส่ิงน้ีตลอดไป เฝ้าดูอยา่งนั้น รักษาใจไง ใจน้ีมนัของประเสริฐมาก ประเสริฐเพราะอะไร เพราะวา่
เราท าสมัมาสมาธิ เห็นไหม เราพร้อมแลว้ท่ีเราจะช าระกิเลส  

ถา้เราพร้อมท่ีจะช าระกิเลส เหมือนกบัเราพร้อม เราหาอาหารมาพร้อมแลว้ แต่เราไม่ปรุง
อาหารนั้นใหเ้ป็นอาหารสุกข้ึนมา มนักจ็ะเน่าเสียไป นั้นคือ สมาธิมนัจะเส่ือมไป ส่ิงท่ีมนัเส่ือมไป
น่ี พอมนัเส่ือมไป มนักเ็ป็นความเห็นของเรา  

ส่ิงท่ีเป็นความเห็นของเรา มนักจ็ะเป็นความคิดของเราตลอดไป เป็นความคิด เป็นความยดึ
มัน่ถือมัน่ของใจ และสภาวะส่ิงนั้นสร้างส่ิงนั้น น้ีเรารักษาใจเห็นสภาวะเกิดดบั รักษาใจบ่อยๆ เขา้ 
มนัช านาญ เรารักษาไวด้ว้ยความช านาญ เราไม่ไดก้า้วเดินต่อไปในขั้นของวิปัสสนา  

ถา้เป็นขั้นของวิปัสสนามนัตอ้งจบั ตอ้งกาย เวทนา จิต ธรรม แต่เป็นความคิดวา่ ถา้เรา
ไม่ใช่วิปัสสนา ส่ิงท่ีมนัเกิดดบั ส่ิงท่ีเราวปัิสสนาน้ีเป็นอะไร? มนัเป็นความเห็น เห็นไหม มนัเป็น
ส่ิงท่ีวา่กิเลสมนัสวมเขา กิเลสมนัหลอกลวงหวัใจดวงนั้น มนักเ็อาใจดวงนั้นเป็นท่ีอยูข่องมนั เป็น
ท่ีอยู ่ ท่ีท  างานของมนั แลว้มนักจ็ะขบัถ่ายส่ิงอยา่งนั้นไวใ้นหวัใจนั้น หวัใจนั้นปฏิบติัไปเป็นบุญ
กศุลไหม? เป็น เป็นกศุลเพราะเราปฏิบติับูชา แต่มนัถา้มนัไม่ไดผ้ล มนักต็อ้งเวียนตายเวียนเกิด  

ส่ิงท่ีเวียนตายเวียนเกิดเพราะเหตุไร เพราะมนัมียางเหนียวในหวัใจ แต่ถา้เราช าระยาง
เหนียวในหวัใจ มนัจะรู้โดยสจัจะความจริงวา่ มนัจะไม่มีเวียนตายเวียนเกิด เพราะใจน้ีมนัท าลาย
ส่ิงท่ีวา่ คือ ใหห้วัใจน้ีขบัเคล่ือนไป ส่ิงท่ีขบัเคล่ือนไปตามพลงังานของมนั พลงังานของกิเลสน้ี 
กิเลสมนัอยูก่บัใจ แต่มนัขาดออกไปจากใจไดด้ว้ยธรรมเท่านั้น ดว้ยธรรมท่ี...ธรรมของใคร? ตอ้ง
ธรรมจากใจของเรา ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้นั้น กเ็ป็นธรรมขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้นะ ธรรมของผูท่ี้ปฏิบติัองคใ์ดกเ็ป็นธรรมของเขา ส่ิงนัน่นะ ถึงจะเป็น อตฺ
ตา หิ อตฺตโน นาโถ  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูช้ี้ทาง ผูก้า้วเดินตามถึงทางนั้น จะพน้จากทางนั้น 
จะพน้จากกิเลสได ้ ผูเ้ดินถึงฝ่ังกมี็ ผูเ้ดินไม่ถึงฝ่ังวนเวียนอยูใ่นโอฆะ เวียนในวฏัฏะน้ีเป็นมหาศาล 
ส่ิงท่ีถึงฝ่ัง การท าบุญกศุลเห็นไหม เขาโคมี ๒ เขา ขนโคมีมากมายมหาศาลเลยในตวัของโค  
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ในการประพฤติปฏิบติักเ็หมือนกนั ผูท่ี้จะประพฤติปฏิบติัไดผ้ล มนัจะเหมือนเขาโค
เท่านั้นล่ะ ส่ิงท่ีเขาโคเพราะอ านาจวาสนา  

ส่ิงท่ีอ  านาจวาสนาเพราะจริตนิสยัของใจมนัไม่เหมือนกนั กิเลสของคนไม่เหมือนกนั สติ
ปัฏฐาน ๔ น้ีเป็นสูตรส าเร็จ สติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม เท่านั้น เพราะคนเรามี กาย กบั ใจ  

แต่ในการประพฤติปฏิบติัน้ี มนัอยูท่ี่แง่มุม แง่มุมของใจจะจบัตอ้งส่ิงใด แลว้พยายามพลิก
แพลงของเรา เราพลิกแพลง เราถนดัในทางจิตเรากต็อ้งจิต องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้วางไว้
แลว้ ใหเ้รากา้วเดินตามนั้นไป ผูท่ี้ปฏิบติับางองคน์ะ ผูท่ี้ปฏิบติับางองคน่ี์จะพิจารณากายมาก่อน 
แลว้พิจารณาเวทนา แลว้พิจารณาจิต เป็นขั้นตอนไป  

แต่พิจารณาส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยา่งเดียว พิจารณาซ ้าซากอยูอ่ยา่งนั้น ใหปั้ญญาน้ีมนัแยกแยะ
ออกไป แยกระหวา่งกายกบัจิต แยกออกจากกนัๆ จิตมนัจะปล่อยสภาวะแบบนั้น ถา้พิจารณาจิต 
จิตกบัขนัธ์เท่านั้น จิตกบัขนัธ์ จิตกบักาย พจิารณาแลว้มนัจะปล่อยวางแยกออกไป สภาวะของใจน้ี
รับรู้ส่ิงต่างๆ แลว้มนัปล่อยวาง รับรู้ส่ิงต่างๆ เห็นไหม รับรู้ความถกูตอ้ง รับรู้ความปล่อยวางนั้น 
ถา้มนั มนัอยูก่บัส่ิงนั้น มนัต่อสู้กนันะ เวลามนัต่อสู้กนันะมนัเกิดปัญญาน่ี การท างานระหวา่ง
วิปัสสนา ปัญญาเกิดข้ึนน้ีเป็นการใชพ้ลงังานมาก  

เราเวลาคิดข้ึนมาของเรา เราคิดเห็นไหม คนเราคิดมาก คิดจนถึงกบัเสียจริตกไ็ด ้ คิดจนไม่
มีทางออก ถา้ไม่มีทางออก แต่เรามีทางออกของเรา ทางออกของเรา คือวา่ ถา้มนัพิจารณาแลว้มนั
ปล่อยวางไม่ได ้ เราตอ้งกลบัมาท าความสงบของใจ กลบัมาท าความสงบของใจ ปล่อยวางส่ิงนั้น
เลย วางส่ิงนั้นไว ้ แลว้กลบัมาท าความสงบใจ เพิ่มพลงังาน เหมือนเอามีดมาลบัใหค้มก่อน แลว้
กลบัไปฟัน เห็นไหม ฟันดว้ยมีด แต่เวลาฟันดว้ยมีด น้ีมนัเป็น บุคลาธิษฐาน แต่ความจริงนั้น คือ 
การฟันดว้ยปัญญา  

ปัญญา คือ มีด เหมือนกบัปัญญา เราใคร่ครวญแลว้ เราปล่อยวางแลว้ เราท าความสงบของ
ใจแลว้ ใหเ้กิดพลงังานข้ึนมา แลว้กลบัไป พอฟันข้ึนมามนักจ็ะขาด มนัจะปล่อยวางไง น่ีถา้ปล่อย
วางจะเวิง้วา้งขนาดไหน มนัเวิง้วา้งไป มนัไม่ถึงจุดนะ ไม่มีเหตุไม่มีผล เหตุของมนัตอ้งเหตุวา่ 
ปัญญาใคร่ครวญแลว้ ปัญญาฟาดฟันแลว้ ปล่อยวางออกมา  
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ส่ิงท่ีปล่อยวางแลว้ ใครรับรู้ปล่อยวาง นั้นคือ ตวัใจปล่อยวาง ใจปล่อยคอกออกมา มนัก็
เวิง้วา้งออกไป ออกจากคอกส่วนหน่ึงๆ ออกจากคอกอยา่งน้ีไปตลอด  

กิเลสส่วนหยาบขาดไป กิเลสส่วนกลางขาดไป กิเลสส่วนละเอียดเห็นไหม ขนัธอ์นั
ละเอียดในหวัใจ กต็อ้งใชว้ิปัสสนาน้ีเหมือนกนั วิปัสสนาท่ีวา่เราสร้างสมข้ึนมา วปัิสสนาเท่านั้น
ถึงจะช าระกิเลส วิปัสสนา คือ เร่ืองของปัญญา  

แต่วิปัสสนาน้ีจะไม่มีสมัมาสมาธิไม่ไดเ้ลย ถา้ไม่มีสมัมาสมาธิ วิปัสสนานั้นเกิดข้ึนดว้ย
ปัญญาของเรา ดว้ยปัญญาของเราเห็นไหม ค าวา่”เรา”คือ ตวัตน ส่ิงท่ีเป็นตวัตน ตวัตนของใจกบั
ตวัตนของกาย ต่างกนั ตวัตนของกายยดึมัน่กายกบัเราทั้งหมดเป็นเรา  

กายกบัจิตน้ีรวมกนัแลว้เป็นเรา แต่เวลามนัปล่อยกายเขา้มาเป็นชั้นๆ เขา้มาน่ี มนัเป็น
มานะทิฏฐิ มานะความเห็นของใจ เห็นไหม ใจสูงกวา่เขาต ่ากวา่เขา มานะเทียบเคียง นัน่คือ ตวัตน
ของใจท่ีแทจ้ริง มนัจะไปอยูท่ี่ตวัใจนะ  

ตวัใจปล่อยส่ิงต่างๆ เขา้มา ปล่อยเพราะอ านาจของปัญญา ไม่ใช่ปล่อยเพราะวา่ เห็น
สภาวะเกิดดบัแลว้มนัปล่อย มนัจะปล่อยไดอ้ยา่งไร ในเม่ือกิเลสมนัยดึมัน่ถือมัน่อยูอ่ยา่งนั้น ถา้ไม่
สมุจเฉทปหานช าระกิเลสออกไปจากใจ กิเลสมนัจะผกูมดัไปอยา่งนั้นตลอดไป ตอ้งแยกแยะ
ออกมาใหไ้ด ้ ตอ้งใหเ้ห็นโทษของมนั ความท่ีจะปล่อยเพราะเห็นโทษ ส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีผกูพนักนั
ไป ส่ิงท่ีผกูพนักนัไป  

ขนัธ์ คือ ความจ าไดห้มายรู้ สญัญาน่ี สญัญาเป็นความจ าไดห้มายรู้ ขนัธ์เป็นส่ิงท่ีปรุงแต่ง 
ส่ิงท่ีปรุงแต่งกจิ็นตนาการอยากสุขอยากสบาย อยากมีความดี อยากจะมี อยากจะท าประพฤติ
ปฏิบติัใหส้มผล สมความปรารถนาทั้งหมด นั้นคือ ความคิดของเรา สงัขารปรุงแต่งตลอดไป แลว้
กท็  าตามสงัขารท่ีปรุงแต่งนั้น จะตอ้งท าอยา่งนั้น เพราะเราศึกษาเล่าเรียนมา ศึกษามาตามต ารากว็า่
อยา่งนั้น สกัแต่วา่รู้ๆ จะสกัแต่วา่รู้น่ี มนัเป็นส่ิงท่ีวา่ ไม่มีตวัหวัใจรับรู้  

ตวัหวัใจรับรู้ คือ ตวัจิต ตวัจิต คือ ตวัรับรู้เขา ถา้ตวัจิตสกปรก คือ ตวัจิตน้ีเป็นเร่ืองของ
โลก มนักรั็บรู้เร่ืองของโลก มนัเป็นเร่ืองของความอยากไป มนัตอ้งตวัจิตท่ีปล่อยวาง ตวัจิตท่ี
ปล่อยวางอารมณ์ต่างๆ ใหต้วัจิตน้ีเป็นอิสระ ส่ิงท่ีเป็นอิสระแลว้ ค่อยยอ้นกลบัมาวปัิสสนาในตวั
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ของมนัเอง เพราะในตวัของมนัเองไปติดเขา จิตน้ีไปติดเขาทั้งหมด จิตน้ีเป็นอวิชชาตวัไม่รู้เร่ือง 
ความรู้ คือ รู้เป็นพลงังานเฉยๆ พลงังานเหมือนกบัพลงังานของเราท่ีวา่เหตุปัจจยั  

แต่พลงังานอนัน้ีมนัเป็นพลงัท่ีวา่ เป็นอวิชชา เป็นส่ิงท่ีมหศัจรรย ์ จิตน้ีเป็นเร่ืองท่ี
มหศัจรรยลึ์กลบัมาก เวลาสร้างสมความทุกขใ์หก้บัหวัใจน้ี สร้างสมความทุกขใ์หก้บัหวัใจ จนจะ
ท าใหห้วัใจน้ีแทบจะเป็นจะตายในหวัใจ แทบจะเป็นจะตายแต่มนัไม่เคยตาย มนัไม่เคยตาย มนัจะ
ตายจากสภาวะของเปลือก สภาวะของบุญกศุล สภาวะของบาปอกศุลท่ีมนัสร้างสมนัน่นะ ส่ิงท่ี
มนัสร้างสม คือ สร้างสมบุญกศุล และบาปอกศุลใหก้บัหวัใจนั้น  

แต่ถา้มีปัญญาข้ึนมา ในการศึกษาธรรม มนัจะสร้างแต่บุญเป็นกศุลใหห้วัใจ สร้างส่ิงท่ีเป็น
กศุล สะสมท่ีเป็นกศุลนั้น กศุลนั้นกข็บัเคล่ือนใหใ้จดวงนั้นหมุนเวียนไปตามอ านาจของบุญกศุล
นั้น บุญกศุลนั้นใหก้บัใจดวงนั้น ใจดวงนั้นกเ็วียนไปๆ ไม่อยูก่บัปัจจุบนั  

ถา้มนัอยูก่บัปัจจุบนั ปัจจุบนัมนักเ็วียนตายเวียนเกิดในอารมณ์ของตวัเอง ส่ิงท่ีเกิดดบั
อารมณ์ของตวัเองจนสะสม สะสมจนมนัเตม็อ่ิมข้ึนมา อ่ิมเตม็ข้ึนมาในอารมณ์ของตวัเอง คือ 
สมัมาสมาธิ อ่ิมเตม็อารมณ์ของตวัเอง แลว้ตวัเองสกปรกตรงไหน? สกปรกตรงท่ีวา่มนัไม่รู้ตวัมนั
เอง  

ส่ิงท่ีไม่รู้ตวัมนัเองน่ีนะ ตอ้งแยกแยะตรงน้ีใหเ้ห็นวา่ ตวัเองไม่รู้แลว้ไปติดเขา ไปติดใน
ขนัธ์อนัละเอียด ส่ิงท่ีเป็นขนัธ์ละเอียดเป็นคอกสุดทา้ย ขนัธ์ละเอียดส่ิงน้ีผลกัพาใหใ้จ ส่ิงน้ีท าให้
หวัใจลุ่มหลงไปในความโลภ ความโกรธ ความหลง  

ความโลภในคุณงามความดี อยากไดคุ้ณงามความดี อยากประพฤติปฏิบติัไดผ้ล มีแต่ความ
โลภอยากประพฤติปฏิบติั ประพฤติปฏิบติัตะครุบเงาไป ตะครุบเงาส่ิงขา้งหนา้ไปวา่ จะตอ้งไดผ้ล
ตามความเห็นตวั เพราะเราเคยไดผ้ลมาแลว้ กจ็ะตะครุบเงา สร้างจินตนาการหลอกลวงไป
ตลอดเวลา 

 ส่ิงท่ีหลอกลวงไป ตอ้งดบัส่ิงนั้นข้ึนมาใหเ้ป็นปัจจุบนั เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นปัจจุบนั คือ ใจ
มนัตั้งมัน่อยู ่ ใจมนัปล่อยวางข้ึนมา ปล่อยวางข้ึนมาจนปล่อยวางจากส่ิงต่างๆ ใหม้นัสร้างพลงังาน
ข้ึนมา มีพลงังานออกแลว้ค่อยออกใชปั้ญญา ออกใชปั้ญญาฟาดฟัน ตอ้งซ ้าแลว้ซ ้าเล่า จนกวา่มนั
จะมีเหตุมีผล มีเหตุมีผลในความเขา้ใจตามความจริง แลว้มนัจะปล่อยวางเป็นชั้นๆ เขา้มา กิเลสน้ี
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มนัเป็นแก่นของกิเลส ลึกลบัซบัซอ้นมาก มนัถึงมีอ  านาจเหนือใจแลว้มนัข่มข่ีใจนะ บงัคบัใหใ้จน้ี
อยูใ่นอ านาจของมนั มนัท าส่ิงน้ีใหมี้ความทุกขย์าก หมุนเวียนตายเวียนเกิด แลว้มนัจะช าระ
กามภพ  

ส่ิงท่ีเราจะตามรู้ ตามเห็น ในรูปในขนัธ์อนัละเอียดน้ี เป็นเร่ืองของกามภพ ส่ิงท่ีเป็นภพ
ชาตินะ ส่ิงท่ีเป็นภพชาติ ภพชาติท่ีจิตรับรองสภาวะจิตน้ี ถา้จิตน้ีมนัท าลายกามภพน้ีได ้มนัจะพน้
ออกไปจากกามภพ พน้ออกไปจากกรอบต่างๆ ส่ิงท่ีเป็นคอกของใจ มนัคุมใจไว ้ พน้จากส่ิงน้ีไป 
มนักจ็ะเป็นอิสระแก่ตวัมนัเอง ถา้มนัไม่พน้ มนัจะพน้ออกไป...เพราะมนัไปยดึเขา มนัไปยดึติด
ของเขา สถานะมนัยดึติดอยา่งนั้น มนัเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติสถานะธรรมท่ีตามความจริงมนั
เป็นแบบนั้น  

เราตอ้งเหนือธรรมชาติ เหนือความรู้รับรู้ส่ิงนั้น เหนือรับรู้ส่ิงนั้นดว้ยอะไร? ดว้ยมรรค
ญาณ ดว้ยความเห็นของใจ ใจความเห็นอนัน้ีละเอียดเขา้มา นัน่คือ ปัญญา ปัญญาในการไล่ตอ้นใจ
เขา้มา ไล่ตอ้นใจเขา้มานะ ไล่ตอ้นใหใ้จเขา้ใจส่ิงน้ี  

ไม่ใหเ้ขา้ใจน่ีนะ ในการไม่เขา้ใจตวัเอง แลว้ไปติดเขา ติดเขาทั้งหมด ส่ิงต่างๆ น้ีเป็นโลก
อยูอ่ยา่งน้ี องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมมา ตั้งแต่กปัเราน้ีมาแลว้ องคส์มณโคดมน้ี
เป็นองคท่ี์ ๓ โลกเป็นแบบน้ีโดยดั้งเดิม แลว้จะเวียนอยูอ่ยา่งน้ีโดยดั้งเดิม เราจะรับรู้ ไม่รับรู้ โลกก็
เป็นอยา่งนั้น โลกตอ้งหมุนไปตามธรรมชาติอยา่งนั้น แลว้เราตอ้งเกิดตามสภาวะของกิเลสอยา่งน้ี  

อยา่งท่ีเราเกิดน่ี กิเลสพาเกิด กิเลสเห็นไหม บุญกศุลพาเกิด เราถึงประพฤติปฏิบติัออก มี
ความเห็นของใจ ถา้ไม่มีความเห็นของใจ ใจไม่เขา้ใจเร่ืองของธรรม ไม่มีความสนใจของธรรม จะ
ไม่เช่ือส่ิงนั้น จะมืดบอด คนท่ีมืดบอดกต็าใสๆ เหมือนเราน่ีแหละ ตาใสๆ ความรับรู้ของใจ
เหมือนกนั แต่ไม่มีความเห็น ไม่มีความเช่ือ ไม่มีความเขา้ใจเร่ืองของใจ น่ีความหยาบเร่ืองของ
โลก มนัเป็นเร่ืองของโลก แลว้เขาแข่งขนักนั เห็นไหม ผูท่ี้ประสบความส าเร็จ วา่เป็นผูมี้ปัญญา 
นัน่กคื็อ ปัญญาโลก 

 แลว้ปัญญาธรรมล่ะ ปัญญาธรรมกเ็กิดข้ึนตรงท่ีวา่เราสะสมข้ึนมา น่ีภาวนามยปัญญา
ข้ึนมา เห็นไหม เห็นสภาวธรรมต่างๆ แลว้แยกขาดออกมาเป็นชั้นๆ ข้ึนมา นั้นคือ สภาวะของ
ภาวนามยปัญญา ส่ิงน้ีผูท่ี้จะเห็นภาวนามยปัญญา คือ การตดักิเลสออกไปจากตวัตน ระหวา่งกาย
กบัจิตน้ีออกจากกนั ตดัความเห็นของกาย ระหวา่งกายกบัขนัธ์ออกจากกนั ขนัธ์ละเอียด แลว้
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ระหวา่งกรอบอนัละเอียดอนัสูงส่ง กรอบละเอียดท่ีวา่เป็นกามราคะ มนัตอ้งใชปั้ญญาฟาดฟัน 
ปัญญาท่ีมีสมัมาสมาธิรองรับเท่านั้น  

ถา้ปัญญาไม่มี สมัมาสมาธิน้ีอ่อนลง มนักย็งัฉุดกระชากไป เพราะระหวา่งความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ของใจน้ีจะรุนแรงมาก ความโลภ ความโกรธ ความหลง น่ีเป็นเร่ืองกาม เร่ือง
ราคะ เร่ืองตณัหาน่ี มนัเป็นเร่ืองท่ีวา่โลกน้ีติดพนัอยูแ่ลว้ มนัเป็นตณัหาของใจ เห็นไหม  

ตณัหาของใจ ใจน้ีมีกิเลสอยูใ่นหวัใจ แลว้มีตณัหา มนัเป็นเช้ือไฟใส่ใหลุ้กโชติช่วงชชัวาล
ตลอดเวลา แลว้เราไม่เคยเจอ ส่ิงท่ีไม่เคยเจอ เป็นความคิด เราคาดหมาย ส่ิงนั้นจะเป็นอยา่งนั้น 
ประเทศชาตินั้นจะมีความรุ่งเรืองอยา่งนั้น น่ามีความสงบ น่าเท่ียว น่าเตร่อยา่งนั้น น่ีเป็นความคิด 
ความจินตนาการของตวั  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั เราคิดวา่เราเจอกิเลส เราจะช าระกิเลส เราจะหากิเลส แต่พอเราไปเจอ
ข้ึนมานัน่นะ มนัแสดงตวัข้ึนมา เวลาเรามีคู่ต่อสู้ เรามีส่ิงท่ีวา่ เราทะเลาะเบาะแวง้กบัคนอ่ืนนะ ถา้
เราพดูกบัคนเราฝ่ายเดียว เราท าได ้แต่เวลาเจอหนา้เขา มนัจะมีการต่อสู้กนัเห็นไหม คือ เจอขา้ศึก  

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เราเจอขา้ศึกของใจ ใจมนัเกิดข้ึนมา มนัแสดงตวัมา เราจะไม่รู้ตวัเลย เรา
จะเคลิบเคล้ิมไปกบัความเห็นอนันั้น อนันั้นจะฉุดกระชากลากไป ปัญญาจะเขา้มาแยกแยะตรงน้ี 
ย  ้าตรงน้ีใหไ้ด ้ถา้ย  ้าตรงน้ีได ้มนัจะหยดุก่อน หยดุเพื่อใหใ้ชปั้ญญาน้ีใคร่ครวญ  

ใคร่ครวญในความวา่ ส่ิงน้ีไม่ใช่ เทียบเคียงวา่ ไม่ใช่ ส่ิงท่ีไม่ใช่ คือวา่ ปัญญาอนัท่ีเกิดน้ีก็
ไม่ใช่ มนัละเอียดขนาดนั้น ละเอียดวา่ ปัญญาของเราเอง มนัจากหยาบๆ ข้ึนมา มนักพ็ฒันาของ
มนั จนเป็น...อยา่งพอยบัย ั้งกนัได ้ พออยา่งยบัย ั้งกนัได ้ ปัญญาจะเร่ิมเกิดข้ึน พอปัญญาจะเร่ิม
เกิดข้ึน มนัจะเร่ิมแยกแยะ พอแยกแยะน่ีปล่อยวาง ถา้ปล่อยวาง ปล่อยวางๆ ปล่อยวางแลว้ มนั
ปล่อยวางขาดไหมล่ะ ปล่อยวางมีเหตุผลไหมล่ะ ปล่อยวางไม่มีเหตุผล ไม่มีเหตุผลเพราะไม่
สมุจเฉทปหาน  

ถา้สมุจเฉทปหาน มนัจะมีเหตุมีผลของมนัวา่ เหตุเกิดเพราะสัมปยตุ มรรคสามคัคีรวมตวั 
ส่ิงท่ีรวมตวัแลว้ สมัปยตุช าระกิเลสออกไป น่ีวิปปยตุคายตวัออกมา ส่ิงท่ีออกมาน่ี จิตน้ีพน้ออก
จากขนัธ์ออกไป ขาดออกไปจากขนัธ์ จะเห็นตามสภาวะตามความเป็นจริง ส่ิงท่ีเห็นตามสภาวะ
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ตามความเป็นจริง มนัขาดอยา่งนั้น แลว้ท าไมปัญญาถึงวา่ไม่ใชปั้ญญา ไม่ใชค้วามแยกแยะ เห็น
สภาวะเกิดดบัเฉยๆ  

ถา้เห็นสภาวะเกิดดบัเฉยๆ จะไม่เห็นสภาวะแบบน้ี ไม่เห็นสภาวะเหตุกบัผลท่ีรวมตวัแลว้
ออกมาเป็นธรรม ถา้เหตุกบัผลรวมตวัแลว้...ไม่มีเหตุกบัผลรวมตวั มนักเ็ป็นสภาวะท่ีวา่เกิดดบั
ธรรมชาติ “ถกูตอ้ง” มนัจะเกิดดบัตามสภาวะของมนั เพราะมนัเกิดดบั ไม่มีเหตุ ไม่มีผล มนัก็
คลุมเครือกนัไปอยา่งนั้นตลอดไป นั้นคือ กิเลสอยูใ่นหวัใจ ไม่มีสภาวะจิตเขา้มารับรู้  

 สภาวะจิตเขา้มารับรู้ ส่ิงน้ีมนัจะปล่อยวางออกมาหมดเลย เห็นสภาวะตามความเป็นจริง น้ี
คือ ภาวนามยปัญญา ปัญญาในเกิดจากการภาวนา แลว้เกิดดว้ยความยากยิง่มาก เพราะกิเลสมนั
พยายามขบัไส พยามยามตอ้นใหเ้ราอยูใ่นอ านาจของมนั  

กิเลสน้ี คือ ส าคญัท่ีสุด เวลาเห็นโทษของมนันะ ไม่มีใครเป็นโทษเลย เร่ืองของโลกเขา น้ี
เป็นสภาวะของโลกเขา ความมืดบอด ความเห็นของคน ของใครกแ็ลว้แต่ เขาสร้างบุญกศุลขนาด
ไหน สร้างบาปอกศุลกเ็ป็นผลของเขา เป็นเร่ืองของเขานะ จะไม่มีการช่วยเหลือกนัไดเ้ลย เหตุกบั
ผลใครสร้างข้ึนมากไ็ดผ้ลอยา่งนั้น 

 น้ีกเ็หมือนกนั ถา้เราคิดของเราวา่ เราจะเลือกช าระกิเลสของเรา มนักต็อ้งสร้างเหตุผลของ
เราข้ึนมา แลว้เร่ืองเหตุผลของเรา ยอ้นกลบัมาท่ีใจๆ เห็นตวัโทษของกิเลส เห็นไหม กิเลสอยูท่ี่ใจ
เราน้ี คือ ตวัน้ีเป็นตวัปัญหามาก ตวัน้ีเป็นจุดศนูยก์ลางท่ีวา่ จะท าใหส้ตัวโ์ลกหมุนเวียนไปๆ องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ คนท่ีเกิดมาในโลกน้ี ไม่เคยเป็นญาติกนั ไม่เคยเป็นญาติพี่
นอ้งกนัมา ไม่มีเลย การเกิด การตายระหวา่งในวฏัฏะน้ี  

การเกิด การตาย เราถึงเห็นสภาวะท่ีวา่ บางคนเราเจอเห็นเขาแลว้ เราถกูใจกมี็ เราถกูใจ
นัน่น่ะ ส่ิงท่ีเราเคยสร้างคุณงามความดีร่วมกนัมา เราเห็นแลว้ มนัถกูชะตาไปหมดเลย ส่ิงท่ีบางคน
เห็นแลว้ มนัขดัหูขดัตากนัตลอดเวลา นัน่แหละเพราะวา่เราเคยเกิดมาในโลกน้ี มีความขดัแยง้กนั
มาตลอด ส่ิงท่ีขดัแยง้กนัมา มนัสะสมใจเขา้มา มนัเป็นเร่ืองของจริตนิสยัเลย ส่ิงท่ีเป็นจริตนิสยัน้ี
สะสมลงมาท่ีใจ แลว้จะเห็นสภาวะแบบนั้นในหวัใจ  



ใจหลุดพน้ ๒๒ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

เราเขา้ใจสภาวะแบบนั้น จนมนัสภาวะนั้น ท้ิงนะ ท้ิงขนัธ์ เพราะวา่การเกิดและการตายน้ี 
มนัเป็นภพชาติต่างๆ สะสมเขา้มาแลว้ มนัสะสมเขา้ไปท่ีใจ สญัญา ความคิด ความจ า ตามขนัธ์ ๕ 
ตามขนัธ์ความคิด ความจ าของเรา มนัคิดแลว้ ส่ิงท่ีรับรู้ มนัคือ ตวัใจ  

ตวัใจตวัน้ีเป็นตวัท่ีรับรู้เอาไวห้มดเลย รับรู้แลว้สะสมเป็นจริตนิสยั ถึงเป็นความเห็นของ
ใจดวงนั้น ใจดวงนั้น การประพฤติปฏิบติัมนัถึงตอ้งตามความเป็นจริงของสภาวะใจดวงนั้น กาย 
เวทนา จิต ธรรม ส่วนใดส่วนหน่ึง จบัอนันั้นแลว้วิปัสสนา จนความเห็นเขา้ใจความเป็นนั้น แลว้
จะปล่อย กาย เวทนา จิต ธรรม ไวต้ามความเป็นจริง 

 ไวต้ามความเป็นจริง เห็นไหม ปล่อยคอกออก คอกของใจ จนหมดออกไป จนเหลือแต่ใจ
ลว้นๆ เลย น่ีคือ ตวัใจ ตวัใจตวัน้ี พน้ออกมาจากคอกแลว้ มนักย็งัตอ้งท าลายตวัมนัเอง  

ถา้ท าลายตวัมนัเอง จะท าลายดว้ยอยา่งไร จะท าลายดว้ยภาวนามยปัญญาเท่านั้น ส่ิงท่ีเป็น 
ภาวนามยปัญญา ถึงจะท าลายส่ิงน้ีได ้ ส่ิงอ่ืนท าลายไม่ได ้ วตัถุส่ิงของมนัยงัเป็นของท าลายง่าย จะ
เป็นของมีคุณค่าขนาดไหน จะมีความเขม้แขง็ มีความคมแขง็ มีท่ีวา่เป็นของท่ีช าระไดย้ากขนาด
ไหน มนักย็งัช าระได ้เพราะเขาตอ้งมีวิธีการช าระจนได ้วิธีการของโลกเขาจะท าของเขาไป  

แต่วิธีการช าระใจ เพราะไม่มีใครเคยเห็น เราจะช าระใครกแ็ลว้แต่ เราจะตอ้งเห็นเหตุเห็น
ผล เราจะตอ้งจบัตวัเขาได ้ แลว้มีการไต่สวนกนั ถึงวา่เหตุผลมนัถึงจะจบ ถา้เราจบัตวัส่ิงนั้นไม่ได ้
เราจบัตวัผูท่ี้ท  าความผดิไม่ได ้ เหตุการณ์นั้นจะไม่จบ เราจะพิจารณากนั เราจะรู้ขนาดไหน เรากรู้็
ไป รู้อยา่งน้ี รู้ แต่ไม่ไดเ้ป็นปัจจุบนั ไม่ไดช้ าระลา้งออกไปจากใจ  

ส่ิงท่ีไม่ไดช้ าระลา้งออกไป มนักเ็ป็นอดีตอนาคต ส่ิงท่ีเป็นอดีตอนาคต เรารู้ เพราะมนัไม่
เป็นปัจจุบนัน้ี มนักต็อ้งฉุดลากใหใ้จดวงน้ีไปเกิดตายอีกโดยธรรมชาติของมนั เพราะมนัมีอวิชชา
อยูใ่นหวัใจนั้น อยา่งนอ้ยมนักต็อ้งเกิดเป็นพรหมแน่นอน ส่ิงท่ีเกิดเป็นพรหมแลว้ จะตอ้งสุกไป
ขา้งหนา้นั้น เป็นอ านาจวาสนาของใจดวงนั้น  

แต่ในการประพฤติปฏิบติัยนืยนัในเร่ืองของใจ ส่ิงท่ีรับรู้ คือ ตกผลึกลงท่ีใจ ใจปล่อยคอก
มาทั้งหมด ใจปล่อยคอกของความเห็นมาทั้งหมด ปล่อยคอกออกไป ใหใ้จน้ีเป็นอิสระจากคอกนั้น 
ปล่อยอิสระจากคอก เพราะเป็นกิเลสอยา่งหยาบ  
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แต่ตวักิเลสอนัอยา่งละเอียด ตวักิเลสกบัตวัใจท่ีตวัปฏิสนธิจิต ตวัปฏิสนธิจิตตวัน้ี ถา้ใคร
ผา่นตรงน้ีเขา้มา จะเร่ิมตน้จากเขา้มา เห็นความเกิด ความตายของใจดวงนั้น ท่ีผา่นกิเลสมาผา่นภพ
ชาติมา แลว้มนัจะสลดสงัเวชเร่ืองใจ สลดสงัเวชมาก  

คนท่ีประพฤติปฏิบติัมนัมีก าลงัใจตรงน้ี ตรงท่ีเห็นการเกิดและการตาย ของใจท่ีมนัผา่น
สภาวะในวฏัวนมา แลว้เขา้ไปสะสมมาตรงนั้น จนเห็นเป็นนิสยั จนสร้างสมคุณงามความดี จน
เป็นคุณงามดีนะ ใจน้ีเป็นคุณงามความดี สร้างคุณงามความดีมาแลว้จึงวา่ มีอ  านาจ มีบารมีไง น่ี
อินทรียแ์ก่กลา้  

ถา้อินทรียไ์ม่แก่กลา้ ในการประพฤติปฏิบติั ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี มนัเป็นส่ิงท่ีองคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้พดูไวแ้น่นอน ตอ้งท าได ้กิเลสน้ีตอ้งขาดออกไปจากใจโดยธรรมชาติในการ 
การประพฤติปฏิบติั ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี  

แต่เราคงความ ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี ไดห้รือไม่ได ้ ถา้เราท าไม่ได ้ เราประพฤติปฏิบติัไม่
สมควร ถา้เวลาเราท าไม่ได ้ เราท าไม่ถึง มนักเ็ป็นวา่ เราขาดช่วงไป เราขาดตอนไป มนักน็บัเป็น
เดือน เป็นปี ไม่ไดต้ลอดไป  

การท าความเพียร ถา้เรามีความสนใจของเรา เราพยายามท าความเพียรของเรา เราเช่ือมัน่
ในความเห็นของเรา เห็นไหม น่ีจริตนิสยัอยูต่รงน้ีนะ ตรงท่ีมนัเช่ือมัน่ แลว้มนัท าของมนัได ้มนัมี
ก าลงัของใจนั้น น้ีคือ บารมีของใจนั้น ใจนั้นสะสมมาข้ึนมา ใจนั้นถึงตอ้งยอ้นกลบัไง  

ความหลงของใจจะหลงมาก ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไม่เคยหลงผดิ ไม่เคยท าความผดิพลาดเลย 
ไม่มี องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ๖ ปี เห็นไหม ท าความผดิพลาดมา ศึกษาเล่าเรียนมา ศึกษา
ไปกบัโลกเขา ออกไปกบัโลกเขา จนเตลิดเปิดเปิงไปจนถึงท่ีสุดแลว้ เป็นไปไม่ได ้ ตอ้งยอ้นกลบั
มา กลบัมาหาอ านาจวาสนาบารมีขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เองท่ีสร้างสมไว ้ แลว้
กลบัมาช าระกิเลส จากในปัจจตัตงั ปัจจตัตงัในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เองวา่
ช าระกิเลสออกไป  

น้ีกเ็หมือนกนั ในหวัใจของเรา เราปัจจตัตงั ถา้มีความเช่ือมนัจะเร่ิมวา่ ส่ิงท่ีเป็นความวา่ง 
ปล่อยวางเขามาหมดเลย ไม่มีคอกท่ีจะกระทบ ไม่มีขนัธ์ท่ีจะกระทบ ส่ิงท่ีเป็นขนัธ์ รูป เวทนา 
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สญัญา สงัขาร วิญญาณ มนัเป็นเร่ืองการกระทบของจิต จิตกระทบส่ิงน้ี แลว้รับรู้ส่ิงต่างๆ ไป แลว้
กย็ดึมัน่ถือมัน่ สญัญาความผกูพนั  

ความผกูพนั เห็นไหม ความเห็นของใจ ส่ิงท่ีวา่ความผกูพนัของใจ ใจน้ีเกาะเก่ียวไป แลว้
จริตนิสยัถกูตอ้งกบัใจดวงไหน มนักเ็กาะเก่ียวดวงนั้น มนัสลดัส่ิงน้ีเขา้มา สลดัส่ิงท่ีเป็นกิเลสอยา่ง
หยาบๆ  

อยา่งเป็นเร่ืองกามภพปล่อยเขา้มา พอปล่อยเขา้มา มนัเป็นอิสระในตวัมนัเอง แต่มนักย็งั
เป็นความเศร้าหมอง ความผอ่งใสของใจดวงนั้น ใจดวงนั้นยงัมีความเศร้าหมอง มีความผอ่งใส 
แลว้มนักเ็วิง้วา้งตลอดไป มนัจบัตอ้งส่ิงน้ีไม่ได ้ มนัถึงตอ้งใชปั้ญญา ใชค้วามใคร่ครวญปัญญาวา่ 
ส่ิงน้ี คือ อะไร  

การปล่อยวางส่ิงต่างๆ เขา้มาหมดแลว้ มนัเหมือนกบัปล่อยวางส่ิงต่างๆ ทั้งหมด แลว้ปล่อย
วาง แลว้ท่ีเหลือน้ี คือ อะไร มนัจะรับรู้ถึงวา่ เราปล่อยวางแลว้ เราเขา้ใจส่ิงต่างๆ แลว้ น่ีตวัใจ
ส าคญั ส าคญัตรงน้ี  

ตวัรู้ คือ ตวัน้ี ตวัรู้โดยธรรมชาติ รู้โดยธรรมชาติของเขา คือ ตวัอวิชชา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ
ขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณ  ส่ิงน้ีมีถึงมีส่ิงน้ี เพราะความรู้สึกมี มนัถึงมีอวิชชา ส่ิงท่ีเป็น
ความรู้สึกมีน้ี มนัคือ ตวักิเลส ส่ิงท่ีเป็นความรู้สึกน้ี คือ ตวัรู้น้ี ไม่กระทบขนัธ์ใดๆ เลย น้ีตอ้ง
ยอ้นกลบัเขา้มาจบัตวัน้ีใหไ้ด ้ 

ถา้ยอ้นกลบัเขา้มา ส่ิงท่ีไม่กระทบกนั แลว้มนัจบัตวัมนัไดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีกระทบกนั ส่ิงท่ี
รับรู้กนัเห็นไหม เรายืน่มือจบัมือหน่ึงใหอี้กมือหน่ึง อีกมือรับส่ิงของไป ส่ิงของตอ้งกระทบยกให้
กนั แต่ส่ิงน้ีในมือของตวัเองยกใหใ้นมือของตวัเองไดอ้ยา่งไร ในมือของตวัเอง มนัมีอะไรอยูใ่น
มือของตวัเอง น่ีมนัเป็นการจบัตอ้งไดย้าก  

ถึงวา่การขดุคุย้หากิเลสน้ี ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเห็นธรรม เห็นธรรมในการประพฤติปฏิบติั 
มนัจะเขา้ใจวา่ การขดุคุย้หากิเลสน้ี เป็นงานอยา่งเอกมาก ถา้ขดุคุย้หากิเลสไม่เจอน้ี มนัจะหลงไป 
หลงไปในความเห็นของตวั หลงไปนะ เพราะเรามองต่างๆ เราปล่อยวางหมดเลย ปล่อยวางมาก็
ตอ้งวา่งหมด ตอ้งเวิง้วา้งหมด ส่ิงท่ีเวิง้วา้งหมด แลว้ใครเป็นคนรับรู้ส่ิงน้ี ถา้ยงัมีส่ิงท่ีรับรู้วา่ความ
เวิง้วา้ง ความวา่ง อา้งปากวา่วา่ง นัน่แหละ คือ ตวัอวิชชา  
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อวิชชาเป็นคนบอกวา่ วา่งหมดเลย เวิง้วา้งหมดเลย แต่ไม่รู้วา่ตวัเองไปรู้ไดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีรู้
นัน่แหละ นัน่แหล ยอ้นกลบัตรงน้ี ถา้มนัเร่ิมสงสยั ลงัเลสงสยัส่งออก ส่ิงท่ีส่งออกแลว้ยอ้นกลบั 
ยอ้นกลบัเขา้มาพิจารณา ยอ้นกลบัเขา้มา กพ็ยายามใคร่ครวญเขา้ไป ส่ิงท่ีใคร่ครวญนะ ส่ิงใดมีอยู ่
ส่ิงนั้นตอ้งเจอ ส่ิงใดยงัเป็นเกิดดบัในหวัใจอยู ่ มนัเกิดดบันะ ความรู้น้ีมนัยงัเกิดดบัในหวัใจ ส่ิงท่ี
เกิดดบั เพราะมนัเป็นอวิชชา มนัไม่เป็นวิมุตติ ส่ิงท่ีเป็นวิมุตติน้ีมนัพน้จากสมมุติ 

 ส่ิงน้ีมนัอยูใ่นวงของสมมุติ ส่ิงท่ีเป็นวงสมมุติเพราะมนัเกิดดบัอยูใ่นหวัใจ ถา้ยอ้นกลบัมา
จบัความเกิดดบั เห็นความเกิดดบั เห็นความเกิดดบัดว้ยปัญญาญาณนะ ส่ิงท่ีวา่เป็นปัญญาญาณ 
ญาณอนัอยา่งละเอียดน้ีจะเห็นความเกิดดบั พลิกความเกิดดบันั้น ความเกิดดบันั้นตอ้งส้ินไป ส่ิงท่ี
ส้ินไปนะ จะไม่มีส่ิงใดเลย ส่ิงใดเป็นตวัอะไรไม่ได ้เป็นตวัจิตกไ็ม่ได ้เป็นส่ิงใดกไ็ม่ได ้นั้นคือ ตวั
ความหลุดพน้ ส่ิงท่ีหลุดพน้ในการประพฤติปฏิบติัน้ี เป็นการใคร่ครวญของปัญญาทั้งหมด  

ส่ิงท่ีปัญญาพร้อมกบัสมัมาสมาธิ ส่ิงท่ีเป็นสมาธิ ส่ิงท่ีเป็นสมถะนั้นเป็นส่วนหน่ึงในการ
เพิ่มพลงังานของใจ ในการใหก้ดใหกิ้เลสเบาตวัลงเท่านั้น กิเลสใหเ้บาตวัลง เพื่อใหใ้จไดท้ างาน 
ถา้ใจไดท้ างานจะเป็นประโยชน์ของใจ  

ถา้ใจไม่ไดท้  างาน ใจกเ็ป็นเร่ืองของโลกตลอดไป ส่ิงท่ีเป็นโลก กห็มุนไปในโลก โลกก็
หมุนตามกระแสของโลก มนักต็ามคุณงามความดี ท าดีไดท้  าชัว่ไดช้ัว่ น้ีเป็นสจัธรรมตามความ
เป็นจริง เราประพฤติปฏิบติัน้ีเป็นคุณงามความดี  

ความประพฤติปฏิบติัเป็นคุณงามความดี เพราะเป็นปฏิบติับูชาตามท่ีองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้บอกพระอานนทไ์ว ้ ขอใหเ้ราผูเ้ป็นชาวพทุธ พทุธบริษทั ๔ ใหป้ฏิบติับูชาเถอะ 
ส่ิงท่ีปฏิบติับูชาน้ีเป็นส่ิงประเสริฐท่ีสุด เพราะการปฏิบติับูชา ถา้ปฏิบติัถกูตอ้ง มนัจะเป็นการ
ช าระกิเลส เขา้ไปจนถึงกบัเป็นพทุธะเหมือนกนั  

แต่ถา้ปฏิบติัไม่ถกูตอ้ง มนัเป็นบุญกศุล บุญกศุลอนัประเสริฐเพราะอะไร เพราะใจน้ีได้
พฒันาแลว้ เหมือนกบัแร่ธาตุ แร่ธาตุในแผน่ดิน ไม่ไดเ้อามากลัน่ เอามาแปรสภาพ จะเป็นแร่ธาตุ
ปนดินอยูอ่ยา่งนั้น แต่แร่ธาตุอยา่งไหนท่ีเราเอามาแปรสภาพแลว้ มนัจะเป็นแร่ธาตุท่ีบริสุทธ์ิ 
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 ส่ิงท่ีเป็นบริสุทธ์ิ น้ีใจกเ็หมือนกนั ถา้เราปฏิบติัถกูตอ้ง เราไดแ้ปรสภาพแร่ธาตุในหวัใจ
ของเรา ธาตุรู้ ธาตุรู้น้ีเป็นธาตุท่ีวา่มนัไม่เคยเกิดและไม่เคยตาย มนัจะเป็นสภาวะแบบนั้น มนัไม่
เคยตาย มนัเกิดดบัตามแต่สภาวะของกิเลสเท่านั้น สภาวะกิเลส  

ถา้พดูถึงเราช าระกิเลส เอากิเลสออกไปจากใจ ธาตุรู้นั้นจะเป็นธาตุรู้โดยธรรมธาตุ ส่ิงท่ี
เป็นธรรมธาตุเป็นธรรมทั้งหมด ไม่มีส่ิงใดเจือปน มนัเป็นความสะอาด น่ีการปฏิบติับูชา เพราะ
เหตุน้ีการปฏิบติับูชา ถา้เราปฏิบติัถกูตอ้งเรากไ็ดต้บะธรรม  

ส่ิงท่ีเป็นตบะธรรม แผดเผาให้กิเลสน้ีแห้งเหือดไปในหวัใจ แหง้เหือดเห็นไหม นัน่คือ 
ตบะธรรม ปัญญาญาณน้ีช าระกิเลส ฟาดฟันกบักิเลส ช าระกิเลสออกไปจากใจ ใหส่ิ้งน้ีเป็นความ
บริสุทธ์ิผดุผอ่งข้ึนมาจากหวัใจ น้ีคือ การปฏิบติั ถา้ปฏิบติัถกู  

ถา้ปฏิบติัผดินัน่กเ็ป็นการสร้างสมบารมี ส่ิงท่ีสร้างสมบารมี ปฏิบติัไปตามแต่สภาวธรรม 
ถา้ไดสู้งขนาดไหน ความบริสุทธ์ิถา้ใกลธ้รรมขนาดไหน มนักเ็ป็นบารมีมากข้ึนเท่านั้น ถา้จิตมนั
สงบ จิตมนัเวิง้วา้งขนาดไหน  

ผูท่ี้...ในพระไตรปิฎก เห็นไหม ผูท่ี้ปฏิเสธวา่ภพชาติไม่มี มีชาติเดียว องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ พวกน้ีเคยเป็นพรหม ในการประพฤติปฏิบติัประพฤติปฏิบติัจิตมีความ
สงบมาก สงบมาก พอมีสงบมาก มีความสงบเป็นขนัธ์เดียวเพราะเอกคัคตารมณ์ ตายไปเกิดเป็น
พรหม ชีวิตเขายนืยาวมาก เวลาเขาปฏิบติัไปแลว้ เขาจะยอ้นไง ยอ้นบุพเพนิวาสานุสติญาณเห็น
ไหม บุพเพนิวาสานุสติญาณยอ้นกลบัอดีตชาติ อดีตชาติมีมากขนาดไหน แต่เขายอ้นไม่ได ้ เขา
ยอ้นไม่ได ้เขาวา่ชาติไม่มี มีชาติเดียว ชาติท่ีเกิดดบัน้ีมีเท่านั้น  

การประพฤติปฏิบติั ถา้พดูถึงไดส้มาธิ ความสูงส่งข้ึนมาในหวัใจท่ีปฏิบติัข้ึนมา มนักไ็ด้
สภาวธรรมท่ีวา่ ไปเกิดเป็นพรหม เกิดตามสภาวะของใจนั้น ถา้ปฏิบติัถกูตอ้งข้ึนมา ใกลเ้ขา้มา 
ปัญญาใคร่ครวญข้ึนมา มนัเกิดข้ึนมา  

เหมือนกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เกิดเป็นพระโพธิสตัว ์ เห็นไหมแต่ละชาติ
หน่ึงๆ สะสมปัญญาบารมี สะสมเนกขมัมบารมี สะสมขนัติบารมี แลว้แต่ชาติไหนจะเกิดเป็น
อะไร แลว้สะสมบารมีข้ึนมาอยา่งนั้น ใหใ้จดวงนั้นคงแก่กลา้ข้ึนมา จนสุดทา้ยแลว้ตอ้งสละออก 
สละลกู สละเมีย สละทุกอยา่งเพื่อใหใ้จพร้อมกบัโพธิญาณ เพราะจะเป็นพรหมจรรย ์ 
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พรหมจรรยน์ะ พรหมจรรยใ์นหวัใจ พรหมจรรยพ์น้จากกิเลสในหวัใจ แต่ถา้มีกิเลสใน
หวัใจ เป็นพรหมจรรย ์เรากเ็ป็นพรหมจรรยข์องเราข้ึนมา เนกขมัมบารมีน้ี พรหมจรรย ์พยายามให้
เราแยกออกไปจากชีวิตคู่ ใหเ้ป็นเนกขมัมบารมีนัน่นะ สะสมใหใ้จน้ีเป็นพรหมจรรย ์ พรหมจรรย์
ข้ึนมา จนพรหมจรรยข์องเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา พรหมจรรยใ์นหวัใจ ช าระกิเลสออกจากใจ  

ถา้กิเลสออกจากใจ น้ีเป็นพรหมจรรยแ์ทไ้ง พรหมจรรยแ์ท ้ คือวา่ ออกไปเป็นพรหม เป็น
พราหมณ์ ผูท่ี้เป็นพราหมณ์ เพง่เกิดข้ึนจากการตบะธรรมแผดเผาใจดวงน้ี การประพฤติปฏิบติัถึงมี
คุณค่ามาก ถา้ปฏิบติัถกูตอ้ง ถา้ปฏิบติัไม่ถกูตอ้ง มนักเ็ป็นจริตนิสยัอ  านาจวาสนา  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เทศนาวา่กาลในคร้ังพทุธกาล ผูท่ี้ถือลทัธิต่างๆ ทั้งโตแ้ยง้ 
ทั้งไม่เช่ือ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม เราศึกษาธรรม เราศรัทธาในศาสนาพทุธ 
เราอยากเกิดร่วมกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เพราะวา่จะช้ีเร่ืองของกิเลสของเรา จะช้ีวา่
เราควรปฏิบติัอยา่งไร ใหเ้ราเขา้กบัจริตนิสยั  

แต่เพราะเราเกิดไม่ทนัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ การประพฤติปฏิบติัของเรา ถึง
ตอ้งถตูอ้งไถ เพื่อจะใหเ้ขา้ถึงจริตนิสยัของเรา ใหเ้ขา้กบัทางของเรา อนัน้ีมนักเ็ป็นส่วนหน่ึง 
เพราะอ านาจวาสนาของเราไม่ถึงท่ีวา่ เราเจอองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ โดยเน้ือหา โดยเน้ือ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จริง ตวัจริงองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แต่เรากเ็จอธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เห็นไหม ธรรมและวินยัท่ีฝากไว ้ เรากมี็อ  านาจวาสนา 
๕,๐๐๐ ปีน้ี ช่วงแป๊บเดียว ๑๐๐ ปีชีวิตเราน้ี กแ็ป๊บเดียว แป๊บเดียวเท่านั้นนะ  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พดูในพระไตรปิฎก ชีวิตน้ีเหมือนพยบัแดด พยบัแดดท่ี
เกิดข้ึนนะ มนัเกิดข้ึนมาในความร้อน ท่ีความร้อนแผดเผา เกิดเป็นพยบัแดดข้ึนมา มนักแ็ค่นั้นเอง 
ชีวิตเรากมี็เท่านั้นเอง  

ถา้ยอ้นกลบัเขา้มาคิดถึงชีวิตของเราตวัเอง มนัจะเศร้าใจ มนัจะโศกสลด เห็นไหม น่ีปลง
ธรรมสงัเวชไง ปลงธรรมสงัเวชขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แต่ธรรมของเรายงัไม่เกิด 
ถา้เทียบเขา้มา น่ีธรรมเกิด ธรรมเกิด คือ ความสลดสงัเวชของใจ น่ีนะ ธรรมเกิดเป็นชั้น ความท่ีวา่
มนัเห่อเหิมทะเยอทะยานไปทางโลก มนัจะเศร้าโศกเสียใจในส่ิงนั้น วา่เราเอาเวล ่าเวลาของเราน่ี 
มาเพื่อประพฤติปฏิบติัธรรมดีกวา่ ประพฤติปฏิบติัธรรมเพื่อใหใ้จดวงน้ี พน้ออกไปจากการเวียน
ตายเวียนเกิด  
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เวียนตายเวียนเกิดใน ๕ ,๐๐๐ ปีน้ี ถา้เราเกิดมนุษยซ์ ้ าๆ เรากไ็ดห้ลายภพหลายชาติเวียน
ตายเวียนเกิด แต่ถา้เราปฏิบติัธรรม ชาติน้ีปฏิบติัธรรม จะทุกขย์ากขนาดไหน เพื่อจะพน้ออกจาก
กิเลส เพื่อเป็นความสุขของตวั สุขตามความเป็นจริง จะผดิจะถกูตอ้งท าไปก่อน จะเป็นการเพง่ 
หรือเป็นอะไร เพง่ไปก่อน เพราะเป็นการเพง่  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กบ็อกไวแ้ลว้นะ ในเพง่กสิณ ในเม่ือส่ิงน้ีถา้เป็นความ
ผดิพลาด จะไม่มีกรรมฐาน ๔๐ หอ้งใหเ้รากา้วเดินหรอก กรรมฐาน ๔๐ หอ้งน้ีกจ็ะเพื่อใหเ้รา 
ใหก้บัจริตนิสยัของสตัวโ์ลก ใหเ้ขา้กบัจริตแลว้ท าใหใ้จสงบใหไ้ด ้ถา้ใจสงบไม่ได ้มนัจะเป็นเร่ือง
ของฌานโลกีย ์แน่นอน 

 ถา้มนัสงบไดข้ึ้นมามนัถึงจะเป็นโลกตุตระ ส่ิงท่ีเป็นโลกตุตระจะท าใหเ้ราปฏิบติัแลว้ไม่
ผดิพลาด ท าใหเ้ราปฏิบติัแลว้เขา้ใกลก้บัธรรมมากท่ีสุด เขา้ใกลก้บัธรรมจนกวา่เราจะเป็นธรรม  

ถา้ใจเป็นธรรมมนัจะปลดกิเลสออกไป ท าลายคอกของกิเลสออกไป ถา้คอกของกิเลส
ออกไป มนัจะปลดเป็นคอกๆๆ ไป จนใจน้ีพน้ออกจากใจ ใจน้ีพน้ออกไปจากกิเลสได ้พน้ออกไป
จากกิเลสไดจ้ากการประพฤติปฏิบติัของเรา ไม่ใช่พน้จากกิเลสไดโ้ดยความคาด โดยความหมาย 
โดยความจินตนาการ ส่ิงท่ีคาดหมายจินตนาการ ไม่เห็นสภาวะความเป็นจริง ไม่เห็นความ
สมุจเฉทปหานของใจ 

 ถา้เห็นสภาวะตามความเป็นจริง จะเห็นสมุจเฉทปหานของใจ แลว้ธรรมน้ีจะส่ือกนัโดย
ธรรม ส่ิงท่ีส่ือกนัโดยธรรม คือวา่ ผูท่ี้เห็น องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ถึงบอกวา่ พระสารี
บุตรรู้ รู้ตามความเป็นจริง รู้ตามความเป็นจริงเพราะเห็นตามความเป็นจริง แลว้ถึงความสะอาด
บริสุทธ์ิเท่ากนั แต่ถา้ไม่รู้ตามความเป็นจริงนะ มนักจ็ะรู้ตามความคาด ความหมาย ท่ีจะไม่สมควร
แก่ธรรม ตามสภาวะของธรรมนั้น เอวงั 


