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 ตั้งใจฟังธรรม อุตส่าห์นะ.. เราตั้งใจกนั คน้หาส่ิงท่ีวเิศษท่ีสุด เกิดเป็นมนุษยน้ี์แสนยาก การ
เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาน้ีบุญพาเกิด ถา้บุญไม่พาเกิด สัตวเ์ดรัจฉาน สัตวต่์างๆ เกิดในวฏัฏะน้ี เกิด
วนเวยีนกนัตลอด เห็นไหม เกิดวนเวยีนในวฏัสงสาร  

วนัน้ีวนัลอยกระทง ลอยกระทงเหมือนชีวติเราลอยไปในวฏัสงสาร ลอยไปในวฏัสงสาร
เหมือนกบัเขาลอยกระทง ลอยกระทงปล่อยใหล้อยออกไปแลว้แต่วา่อ านาจวาสนา แลว้แต่วา่คล่ืน
ลมจะแรงขนาดไหน ชีวติเรากเ็หมือนกนั เกิดนานในวฏัสงสาร เปรียบเหมือนลอยกระทง ลอย
กระทงลอยไปตามเวรตามกรรม ถา้ตามเวรตามกรรมเราท าอยา่งนั้น เราท าอยา่งไรมา มนัไม่เขา้ใจ
แลว้กเ็วยีนไปเวียนเกิดตามแต่วฏัฏะ แลว้แต่กระแสของกรรมพาไป  

น่ีเราจะขา้มพน้จากกิเลส พน้จากความทุกขค์วามยากเราตอ้งฟังธรรม  

จะฟังธรรม ธรรมน้ีเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนมาก “ธรรมของคฤหสัถ”์ คฤหสัถเ์ห็นไหม เรา
เป็นคฤหสัถ ์เรามีฟังธรรมของเรา แค่เรามีบุญกศุล ท าบุญท ากุศลท าเพื่อเรา ท าเพื่อกระทงใบน้ีใหไ้ม่
เจอคล่ืนลมแรงจนเกินไปนกั เจอแต่ความเป็นไปตามกระแสของโลกเขา ท าคุณงามความดี “ท าดี
ตอ้งไดดี้ ท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่” ท าดี! เราตอ้งฝืนท าคุณงามความดี น่ีคฤหสัถท์ าอยา่งน้ี ท าแต่วา่ตามแต่
ธรรมของคฤหสัถ ์ 

เราท าของเราไดข้นาดไหน เรากจ็ะไดข้องเราขนาดนั้น เราจะไดข้องเรา เราปรารถนา
ความสุข ถา้เราไม่ท าความสุข เราไม่ฝืนความคิดของตวัเราเอง เราจะท าตามกระแสของกิเลส กิเลส
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ในหวัใจของสัตวโ์ลก มนัตอ้งการตามอ านาจของมนั มนัตอ้งการท าความพอใจของมนั แลว้เรากไ็ม่
สามารถจะไปบงัคบัยบัย ั้งมนัไดเ้ลย  

“ธรรมของคฤหสัถ”์.. ศีล สมาธิ ปัญญา.. เรามีศีล มีสมาธิ มีปัญญา เรากพ็ยายามดดัแปลงตน 
ดดัแปลงความคิดของเรา ดดัแปลงความเห็นของเราใหอ้ยูใ่นกรอบ ในกรอบของคุณงามความดี คุณ
งามความดีของคฤหสัถก์เ็ป็นของคฤหสัถไ์ปก่อน ท าบุญท ากศุลเพื่อเรา.. เพื่อเรา.. จนกวา่เราจะออก
ประพฤติปฏิบติั  

เราออกประพฤติปฏิบติั เห็นไหม เราประพฤติปฏิบติั พยายามสร้างสมคุณงามความดีจาก
ภายในของเราข้ึนมา บา้นร้าง! ถา้บา้นร้างน่ีมนัจะผพุงัโดยเร็ว ถา้บา้นมีคนอยูอ่าศยั คนอยูอ่าศยัใน
บา้นหลงัไหน บา้นหลงันั้นเรารักษาบา้นหลงันั้น บา้นหลงันั้นจะเส่ือมสภาพไปตามธรรมชาติของ
เขา แต่มนักแ็บบวา่มีคนอยู ่ คนรักษาบา้นนั้น ชีวิตมนักเ็หมือนกนั เรามีชีวติของเรา เราเกิดมาเป็น
มนุษย ์ ใจอยูก่บัเรา ถา้เรารักษาใจของเรา เราจะมีใจอยูใ่นร่างของเรา ร่างกายน้ีเปรียบเหมือนบา้น 
และหวัใจเปรียบเหมือนเจา้ของ ถา้มีเจา้ของอยูอ่าศยั มนักจ็ะอยูอ่าศยั  

แต่เราไม่ไดอ้ยูอ่าศยั เรามีบา้นอยูห่ลงัหน่ึง แลว้เรากไ็ม่สนใจบา้นของเราเลย เราคิดออกไป
ประสาของเราตามโลกเขา นัน่น่ะ กระแสของความคิดตอ้งเป็นแบบนั้น เหมือนกบับา้นร้าง รักษาแต่
ตวับา้นแต่ไม่เคยเห็นตวัใจ ไม่เคยเห็นคุณค่าของเจา้ของบา้น ถา้เห็นคุณค่าเจา้ของบา้น เราตอ้ง
กลบัมาดูเรา แลว้ยอ้นกลบัมาจากภายใน ถา้ยอ้นกลบัมาภายใน มนัจะเจอเจา้ของบา้น เจา้ของบา้นคือ
ตวัหวัใจ  

ส่ิงท่ีเป็นหวัใจ หวัใจคือความรู้สึก ความทุกข-์ความสุขน้ีอยูท่ี่ความรู้สึกทั้งหมด  

ผูข้า้มพน้ไง.. “ผูถึ้งฝ่ัง” ผูท่ี้จะถึงฝ่ังไดน่ี้ตอ้งทวนกระแส  

กระแสของโลกเขานั้นลอยไปตามกระแสของโลกเขา  

“ผูถึ้งฝ่ัง” ทวนกระแสกลบัเขา้มา ใจเท่านั้นจะเป็นผูถึ้งฝ่ังได ้ 

เร่ืองของร่างกาย เร่ืองของวตัถุส่ิงของ มนัเป็นไปตามสภาวะของเขาอยา่งนั้น เร่ืองของ
กระทงนะ เร่ืองของร่างกายมนัตอ้งเกิดตอ้งตายตามประสาอ านาจอยา่งนั้น เกิดมาอยูช่ัว่คราว ๑๐๐ ปี
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เป็นอยา่งมากแลว้เรากต็อ้งตายไป กระทงน้ีตอ้งท้ิงไป แต่เจา้ของกระทงอยูท่ี่ไหน? เจา้ของร่างกาย
อยูท่ี่ไหน? 

เรือนของใจ.. เราอยูใ่นหวัใจ หวัใจเราอยูใ่นเรือนของกายน่ี ยอ้นกลบัมาท่ีตรงน้ี กระทงใหมี้
เจา้ของ เราหาเจา้ของของเราแลว้ผูพ้น้.. “ผูถึ้งฝ่ัง” จะถึงฝ่ังดว้ยการประพฤติปฏิบติั จะถึงฝ่ังดว้ยการ
เขา้ใจ การเกิดศรัทธา  

เขาพยายามตามกระแสโลก โลกเป็นแบบนั้น เร่ืองของโลกหมุนไปตามกระแสโลก แลว้
หมุนออกไปตามกระแสของเขา น่ีความเป็นไปของโลก ความครึกคร้ืน ความสนุกสนาน น่ีมนัเป็น
ประเพณีวฒันธรรมเพื่อคุณงามความดี  

คุณงามความดีนะ การลอยกระทงน่ีเพื่อคุณงามความดีของเรา ลอยกระทงหนหน่ึง เห็นไหม 
บูชาพระพุทธเจา้ คิดถึงพระพุทธเจา้ ไหลเรือไฟ บูชาพระพุทธเจา้ คิดถึงพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้
เสดจ็ลงมาจากดาวดึงส์น่ี เราลอยกระทงเพื่อส่ิงนั้น เพื่อระลึกถึงคุณ ระลึกถึงพระพุทธเจา้ ถา้ระลึก
ถึงพระพุทธเจา้ ใจคิดถึงกเ็ป็นบุญกุศล ส่ิงท่ีเป็นบุญกุศล ท าเพื่อบุญกศุล แต่ท ากนัไปท าไปเป็น
ประเพณีวฒันธรรม นัน่กอ็อกไปเป็นความสนุกสนาน เป็นความเพลิดเพลินเป็นของโลกเขา  

เราไม่เป็นอยา่งนั้น! เราดูตวัใจของเรา เรายอ้นกลบัมาท่ีเรา ถา้ยอ้นกลบัมาท่ีเราแลว้เรารักษา
ใจของเรา มนัหมุนไป อารมณ์มนัเกิดข้ึน มนัหมุนตามกระแสของความคิดไป มนัลอยไปขนาดไหน 
ใจน้ีลอยไม่มีสติ ถา้มีสติข้ึนมา มนัจะยบัย ั้งรู้สึกตวัข้ึนมา เราอยูข้ึ่นมา เรารักษาใจของเราข้ึนมา ถา้มี
สติข้ึนมา น่ีเราเห็นเจา้ของกระทง แลว้เราพยายามใหเ้จา้ของกระทงน้ียอ้นกลบัเขา้ไปอีก ยอ้นกลบั
มาใหลึ้กเขา้มา ลึกเขา้มาเพื่อตวัของเรา เพื่อความเห็นของเรา  

ส่ิงท่ีวา่มนัหมุนออกไปขา้งนอนนั้นมนัเป็นอาการเฉยๆ ทีน้ียอ้นกลบัเขา้มา ถา้ยอ้นกลบัเขา้
มาท่ีใจได ้มนัจะท าความสงบของใจได ้ใจจะสงบข้ึนมาแลว้มนัจะปล่อยวางส่ิงโลกๆ ได ้ส่ิงท่ีโลกๆ 
ทุกคนเกิดมาแลว้ มนัเป็นโลกทั้งหมด เราเกิดมาในโลก เรากอ็ยูก่บัโลก อยูก่บัโลกกเ็ป็นไปตามโลก
เขา โลกเขามีมหรสพสมโภชต่างๆ มนัมีโดยดั้งเดิม  
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แลว้ในนวโกวาทเห็นไหม “ถา้มีเสียงกลองท่ีไหนเราไปท่ีนัน่ เสียงการเล่นอยูท่ี่ไหนเราไป
นัน่” เราเพลินไปกบัโลก.. โลกเป็นแบบนั้น ส่ิงท่ีเพลินไปกบัโลก เรากห็มุนไปกบัโลกเขา นัน่น่ะ 
“เรือนวา่ง” น่ีบา้นร้าง.. บา้นน้ีร้างเพราะไปตามกระแสโลกเขา โลกเขาดูดไปหมดเลย  

แลว้ถา้พดูถึงเรือนวา่งในการประพฤติปฏิบติัล่ะ ประพฤติปฏิบติัถึงท่ีสุดแลว้มนักเ็ป็นเรือน
วา่ง ใจน้ีจะปล่อย เห็นไหม เป็นผูท่ี้ไม่มีเรือน ปล่อยร่างกายทั้งหมด แลว้ปล่อยขนัธ์ทั้งหมด จนเป็น
ใจลว้นๆ นั้นเป็นความวา่งต่างกนั  

ความวา่ “เรือนวา่ง” เรือนวา่งของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั มนัเขา้ใจตามความเป็นจริง ส่ิงท่ีเขา้ใจ
ตามความเป็นจริงในหวัใจแลว้ปล่อยวาง ปล่อยวางธาตุ ปล่อยวางขนัธ์จนใจน้ีเป็นอิสระเสรีภาพเขา้
มา เป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา อนันั้นเป็นความวา่ง น้ีการประพฤติปฏิบติั มนัตอ้งถึงตรงนั้นแลว้มนัจะ
เขา้ใจวา่ความท่ีวา่เป็นเรือนวา่งในธรรมเป็นอยา่งไร 

แต่เรือนวา่งของผูมี้กิเลสไง เรือนวา่งของพวกเรา เราวา่งเราไม่สนใจ เราวา่เราปล่อยวาง เรา
วา่งหมด พระพุทธเจา้สอนวา่ “ใหป้ล่อยวาง อยา่ใหย้ดึมัน่ถือมัน่ส่ิงใด ถา้การยดึมัน่ถือมัน่เป็นส่ิงท่ีมี
กิเลส” น่ีมนัไปขดักบัมรรคไง มรรคเห็นไหม ความเพียรชอบ ความเพียรในการช าระกิเลส ความ
เพียรของเราจะเกิดข้ึนมาน้ีเราตอ้งมีสติ ส่ิงท่ีมีสติจะเป็นความเพียร แลว้เพียรเขา้มา ยอ้นกลบัเขา้มา
เพื่อท าใจของเราใหห้ยดุน่ิงใหไ้ด ้ถา้ท าใจของเราหยดุน่ิงได ้มนัจะเป็นประโยชนก์บัเรา เราจะเขา้ใจ
ส่ิงต่างๆ วา่มนัจะเป็นประโยชน ์ 

ส่ิงท่ีเป็นประโยชนเ์กิดจากตรงน้ี เกิดจากท่ีวา่เรามีตน้ทุน  

การจะท างานต่างๆ ตอ้งมีตน้ทุน ตอ้งมี.. เห็นไหม มีแรงงาน เราจะท าส่ิงใดถา้เรามีแรง เราจะ
ท าส่ิงนั้นได ้ถา้เราไม่มีแรง เราจะท าส่ิงนั้นไม่ไดเ้ลย แลว้แรงของความคิด แรงของกิเลสมนัเป็นแรง
ส่วนท่ีวา่มนัเป็นความเคยชินของใจ ใจจะเคยชินกบัแรงดึงดูดของโลกเขา ความคิดต่างๆ กิเลสเอา
ไปกินทั้งหมดเลย  

ส่ิงท่ีวา่เราศึกษาเรามีปัญญาขนาดไหน ปัญญาเห็นแก่ตวั ปัญญาโกง.. โกงสัจจะความจริง 
โกงสัจจะความจริง ตอ้งการปรารถนาส่ิงท่ีใหส้มความปรารถนาของตวั ปัญญาของเราเป็นปัญญา
อยา่งนั้น การศึกษาธรรม การปฏิบติัธรรมกเ็ป็นปัญญาอยา่งนั้น คาดหมายไป.. ส่ิงท่ีคาดหมายไป
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สร้างความเห็นของเราข้ึนมา แลว้ส่ิงนั้นจะเกิดข้ึนมาตามความเห็นของอนันั้น นัน่น่ะ อาการของใจ
น้ีมนัเป็นไปตามท่ีวา่ส่ิงท่ีบงัคบับญัชา.. “กิเลสบงัคบับญัชา” กิเลสน้ีบงัคบับญัชาใจอยู ่ ใจกเ็ป็น
อาการแบบนั้น  

ถา้ “ธรรมบงัคบับญัชา” ตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา ใหธ้รรมบงัคบับญัชา ส่ิงท่ีธรรม
บงัคบับญัชาเพราะมนัจะประสบกบัส่ิงน้ี ประสบกบัความรู้สึก ประสบกบัความสัมผสัของใจ ใจจะ
สัมผสัธรรมเขา้ไปแลว้จะเป็นปัจจตัตงั  

ส่ิงท่ีเป็นปัจจตัตงักบัผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ผูท่ี้จะถึงฝ่ัง ผูท่ี้จะเขา้หาฝ่ัง ใจตวัน้ีมนัตอ้งสัมผสัตวั
น้ีใหไ้ด ้ ถา้สัมผสัตวัน้ีไดจ้ะพาใจตวัน้ีใหม้นัเกิดปัญญา ส่ิงท่ีเกิดปัญญา ปัญญาในความแน่ใจไง น่ี
ปัจจตัตงัความแน่ใจ จิตสงบข้ึนมา มนัจะมีพื้นฐาน มีความสุขของใจ แลว้ใจปล่อยวางทุกส่ิงทุกอยา่ง 
ปล่อยวางแมแ้ต่ธาตุขนัธ์กไ็ดเ้วลาจิตสงบข้ึนมาน่ี.. จิตของเราสงบข้ึนมาน่ี มนัจะปล่อยวางส่ิงต่างๆ 
ปล่อยวางหมดเลย นั้นปล่อยวางดว้ยหินทบัหญา้ไว ้ ส่ิงท่ีหินทบัหญา้ไวเ้พราะมนัปล่อยวางดว้ย
อ านาจของสมาธิ ส่ิงท่ีเป็นอ านาจของสมาธิ อนันั้นเป็นตน้ทุน แลว้ถา้มีอ านาจวาสนา เราจะเอาส่ิงน้ี
ใหท้ าประโยชนใ์หไ้ด ้ 

ถา้เอาส่ิงน้ีท าประโยชนไ์ม่ได ้ สัพเพ ธมัมา อนตัตา.. สภาวะของธรรม นัน่น่ะ สภาวะของ
ธรรมเกิดข้ึนมากบัใจของเรา เราสัมผสัธรรมดว้ยความจริงตามท่ีวา่เราประสบสัมผสั เป็นปัจจตัตงั 
ส่ิงท่ีเป็นปัจจตัตงั กิเลสกค็าดหมายตามปัจจตัตงัอนันั้นดว้ย ส่ิงท่ีเป็นกิเลสเพราะหินทบัหญา้ไว ้
กิเลสไม่ไดห้ลุดลอยออกไปจากใจแมแ้ต่นอ้ย กิเลสยงัอยูใ่นหวัใจ กิเลสนั้นกต็อ้งสร้างสถานการณ์
วา่ “ส่ิงน้ีเป็นธรรม ส่ิงน้ีเป็นธรรม..” เรากจ็ะหลงไปเป็นส่ิงนั้น  

“ผูถึ้งฝ่ัง” เราจะถึงฝ่ังเราตอ้งไม่เช่ือกิเลส ตอ้งมีการตรวจสอบ มีการใคร่ครวญวา่ส่ิงนั้นเป็น
ความจริงไหม ส่ิงน้ีเป็นสัจจะความจริงไหม? เป็นสัจจะความจริงของส่วนหน่ึงท่ีเราสัมผสั แลว้ก็
กิเลสเอาไปใช ้กิเลสเอาส่ิงน้ีไปใชห้มด เราไม่สามารถช าระกิเลสได ้ไม่สามารถเอาชนะกิเลสได ้ เรา
ถึงตอ้งยอ้นกลบัเขา้มา ท าความสงบของใจน้ีบ่อยคร้ังเขา้.. บ่อยคร้ังเขา้.. จนมนัตั้งมัน่ได ้ 

ส่ิงท่ีใจสงบ.. สงบได ้ เราท าสงบได ้ เห็นไหม เราเกิดมาชีวติน้ีวา่ทุกขย์ากมาก การเกิดน้ีแสน
ยาก การเกิดเพราะบุญกุศลพาเกิดแลว้มนัยงัแสนยาก แต่การด ารงชีวติน้ี ในชีวติเราน่ีจะมีความทุกข ์
ความกระทบของใจตลอดไปเลย การสะสมคุณงามความดี การท าความสงบของใจกเ็หมือนกนั การ
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สะสม การสร้างน่ีเหมือนกบัเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นในธรรม เกิดมาพบสัมมาสมาธิ จิตน้ีเป็น
สมาธิ ไดส้ัมผสักบัสมาธิ แลว้กล็ม้ลุกคลุกคลานไป ตอ้งพยายามสร้างสมข้ึนมา  

การรักษาชีวติของเราน้ีใหร้อดพน้จากความทุกข ์ มนัเป็นส่ิงท่ีวา่เป็นไปไม่ไดเ้ลย มนัตอ้ง
ประสบทุกขม์าก-ทุกขน์อ้ยแลว้แต่ชีวติของเราท่ีประสบกนั ในการประพฤติปฏิบติักเ็หมือนกนั การ
เกิดข้ึนมาแลว้มนักต็อ้งแปรสภาพไป “รักษาไว”้ การรักษาไวถึ้งตอ้งท าความสงบบ่อยคร้ังเขา้ 
บ่อยคร้ังเขา้.. ท าสงบอยูอ่ยา่งนั้น รักษาใจของเราใหส้งบเขา้มาเพื่อเป็นฐานใหม้ัน่คง 

“สัมมาสมาธิ” ส่ิงท่ีเป็นสมาธิข้ึนมาแลว้มนัตั้งมัน่ข้ึนมา แลว้มนัจะเป็นงานของเรา เราจะเกิด
ข้ึนมาเป็นงานของเรา เราตอ้งพยายามร้ือคน้ไง ร้ือคน้เพื่อผูท่ี้จะใหถึ้งฝ่ัง ถึงฝ่ัง! ฝ่ังของเราอยูท่ี่ไหน? 
ฝ่ังของเรามนัอยูท่ี่ใจ ใจตวัน้ีเป็นถึงฝ่ังได ้ฝ่ังคือธรรม  

ถา้จิตใจน้ีเขา้ถึงพื้น ตีนเหยยีบพื้นได ้ นั้นเป็นส่ิงท่ีวา่เราจะเขา้หาสัจจะความจริง เหยยีบพื้น
ได ้ มนัเขา้ใจแลว้ ไม่ตอ้งตะเกียกตะกายอยูใ่นโอฆะ ในวฏัฏะ เห็นไหม ในวฏัฏะเราโดดลงไปใน
ทะเล แลว้เรากต็อ้งวา่ยอยูใ่นทะเลนั้นตลอดไป ใจน้ีกเ็หมือนกนั ใจน้ีตอ้งอยูใ่นโลก ในสังสารวฏัน้ี
มนัเป็นสถานะ สถานะของบุญกศุล ถา้ท าคุณงามความดี ผลคุณงามความดีใหผ้ลนั้น เราจะเกิดมี
ความสุข สุขในสถานะของภพชาติมนัเป็นเร่ืองน่าพิจารณา พิจารณาวา่ชีวติน้ีคืออะไร? ชีวติน้ีเกิด
ตายๆ ข้ึนมา เราเกิดตายเฉพาะชาติน้ี เรากว็า่ชีวติน้ีเป็นชาติน้ีเท่านั้น  

ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ผูท่ี้ครูบาอาจารย ์ เห็นไหม บุพเพนิวาสานุสติญาณ จิตน้ียอ้นอดีตไปได้
ตลอดไป ใจน้ียอ้นกลบัเขา้ไปตลอดวา่ภพชาติสะสมมาท่ีใจ.. สะสมมาท่ีใจ.. ใจเกิดตายตลอด.. เกิด
ตายมาตลอด.. นั้นน่ะ เวลาเราโดดลงในวฏัฏะ โดดลงน ้าไปแลว้เราพยายามตะเกียกตะกายอยูใ่นน ้า
นั้น นั้นเป็นส่ิงท่ีไม่มีโอกาสเพราะมนัหมุนไปตามกระแส หมุนไปตามอ านาจวาสนาของใจดวงนั้น  

แต่ปัจจุบนัน้ีเราศึกษา เราปฏิบติัธรรม เราเขา้ใจธรรมของเรา แลว้เราศึกษาธรรมเขา้มา เรามี
โอกาส เรามีโอกาสเราตอ้งพยายามวา่ยเขา้ฝ่ัง พยายามหาจุดยนืใหไ้ด ้ ถา้เราไดเ้ขา้ฝ่ัง เห็นไหม เทา้
เหยยีบถึงพื้น การรักษาตวัไวใ้นโอฆะน้ีมนักเ็ป็นความสบายตวัข้ึนมาหน่อยหน่ึง แต่ถา้เทา้เราไม่ถึง
พื้น เราตอ้งพยายามวา่ยอยูต่ลอดไป นั้นเป็นส่ิงท่ีว่าเร่ืองของโลกเป็นหมุนไป หมุนไปอยา่งนั้นเรา
ตอ้งประคองตวั มนัถึงวา่ ชีวติน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีวา่เราเกิดมาแลว้เราจะไดป้ระโยชนจ์ากการเกิดไหม? 
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นัน่น่ะ เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา พบธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราไม่
นอนจม เราไม่นอนใจกบัความเป็นไปของโลก เราถึงตอ้งพยายามหาทางออกของเรา เราตอ้งหา
ทางออก พยายามหาทางออก.. ออก.. ออกจากไหน? ออกไปเร่ืองของโลกเขา มนักเ็ป็นเร่ืองของโลก 
ใครช่วยใครไม่ได ้ ความจะออกของเราตอ้งสร้าง สร้างสมข้ึนมาในหวัใจของเรา น่ีธรรมะ
ละเอียดอ่อนขนาดนั้น ละเอียดอ่อนวา่ ส่ิงท่ีจะเป็นประโยชนท์ั้งหมดน้ีเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็น
นามธรรม ส่ิงท่ีวา่จบัตอ้งไม่ไดเ้ลย เราจะจบัตอ้งข้ึนมาใหไ้ด ้ การท าสมาธิน้ีกบัส่ิงเป็นนามธรรมให้
เป็นการยนืยนักบัใจของเรา  

ใจของเราจะยนืยนัในความสงบของใจ ความสงบของใจวา่ “น้ีคือใจ” 

ส่ิงท่ีเป็นใจน้ีอยูท่ี่ความคิดตลอดไป วา่ส่ิงนั้นเป็นกายกบัใจน้ี อยูโ่ดยเขา้ใจ โดยความเป็นจริง
วา่ มนัมีกายกบัใจอยูโ่ดยธรรมชาติของอนันั้น ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีเป็นธรรมท่ีศึกษามา มนัเป็นธรรมแลว้
เขา้ใจตามนั้น เขา้ใจกวา่ความสัมผสั นานๆ จะสงบสักทีหน่ึง ภาวนากนัความเพียรไม่ต่อเน่ือง ถา้
ความเพียรต่อเน่ืองเราท าตลอดไป ส่ิงน้ีตอ้งปรากฏ ในเม่ือเกิดความร้อนท่ีไหน ความร้อนเห็นไหม 
เราความรู้สึกความร้อนตอ้งมี อนัน้ีความรู้สึกเลยว่าร้อนเราตอ้งเขา้ใจ น้ีกเ็หมือนกนั ถา้เราพยายาม
ท าของเรามนัตอ้งประสบความส าเร็จของเรา มนัสงบได ้ 

สรรพส่ิงโลกน้ี มืดตอ้งมีสวา่ง ส่ิงท่ีวา่ฟุ้งซ่านมนัตรงขา้มกบัความสงบ ใจมนัฟุ้งซ่าน ใจมนั
คิดไปตลอดไป พิจารณาธรรมขนาดไหน ตรึกขนาดไหน ถา้มนัฟุ้งซ่าน พยายามตั้งสติไว ้ มนัตอ้ง
หยดุของมนัไดส้ักคร้ังหน่ึง หยดุของมนัไดส้ักคร้ังหน่ึงพอหยดุแลว้มนักจ็ะเป็นการยนืยนักบัใจวา่ 
ส่ิงน้ีเรากส็ามารถท าได ้ส่ิงน้ีหยดุมาอยูใ่นหวัใจของเรา  

นัน่มนัหยดุใหเ้ราเห็น นัน่ปัจจตัตงั ปัจจตัตงัคือใจสัมผสัแลว้เขา้ใจตามความเป็นจริงวา่ส่ิง
นั้นเป็นประโยชนข์องเรา แลว้จะซ้ึงใจมาก บางคนถึงกบัน ้าตาร่วง น ้าตาไหลวา่ ท าไมส่ิงน้ีมนัเป็น
ส่ิงท่ีมหศัจรรย ์แลว้มีคุณค่ามาก แลว้เราจะต่ืนกบัโลกไปท าไม? 

เร่ืองของโลกหมุนไปตามกระแสของโลก หมุนไปตามกระแสของเขา ต่ืนไปตามกระแสของ
เขา แลว้กห็มุนตามกนัไป เรากต่ื็นอยูอ่ยา่งนั้นตลอดไป นัน่เขาไม่ศึกษา เขาไม่เขา้ใจของเขา เขาก็
วนเวยีนในวฏัฏะของเขา เป็นความทุกขค์วามร้อนของใจดวงนั้น  
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แต่การหาความสงบของใจ หาความสุขของใจ นัน่นามธรรมในใจเราไง ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 
อาการของใจ จะตั้งมัน่ได ้ จะสมความปรารถนาได ้ ถา้เราจงใจของเรา แลว้เราท าความเพียรของเรา 
สงบเขา้ไปแลว้จะพบเห็นส่ิงใดกแ็ลว้แต่ เป็นอ านาจวาสนาของแต่ละบุคคล จะเกิดนิมิต เกิด
ความเห็นนั้น ส่ิงนั้นเกิดมาชัว่คร้ังชัว่คราวในความเห็น แลว้นิมิตมนักมี็นิมิตต่างๆ กนัไป บางคน
นิมิตเป็นเร่ืองเป็นราวมากมาย บางคนนิมิตเป็นภาพต่างๆ  

ส่ิงนั้นเป็นนิมิต เราไม่ตอ้งการ เราเขา้ใจแลว้ปล่อยวางไว ้ ปล่อยวาง เอาใจเราปล่อยวาง ส่ิง
นั้นกด็บัไป ถา้ส่ิงนั้นดบัไปเรากลบัมาท่ี “พุทโธ” ก  าหนด “พุทโธ” ป๊ับ “พุทโธ พุทโธ” ดึงความรู้สึก
มาอยูท่ี่ “พุทโธ” ทั้งหมด ภาพนั้นจะหายไปเพราะจิตน้ีรู้หน่ึงเดียว สภาวะรู้อนันั้นมนัจะเป็นสภาวะ 
“พุทโธ” อยู ่ ถา้กลบัมาท่ี “พุทโธ” ผูน้ั้นจะไม่มี แลว้เราท าความสงบของใจจนกวา่จะเกิดเป็นภาพ
ข้ึนมา  

ถา้เกิดเป็นภาพใหเ้กิดเป็นกาย เราใหเ้กิดเป็นกายไดแ้ลว้ตั้งภาพกายนั้น วเิคราะห์วจิยัส่ิงน้ี  

ผูจ้ะถึงฝ่ัง ฝ่ังคือความติดขอ้งของใจ ความติดขอ้งในตวัเราเอง เราติดขอ้งตวัเราเอง เรายดึมัน่
ถือมัน่ในตวัเราเอง ความไม่เขา้ใจของใจ ทุกคนจะเอาตวัรอดไง ส่ิงท่ีจะเอาตวัรอด จะเอารักษาชีวติ
ไวเ้พื่อจะเอาความสุขของตวั แลว้จะไม่มีใครรอดไดเ้ลย การยดึมัน่ถือมัน่เราน้ีกเ็พื่อจะรักษาสงวน
เราไว ้ เพื่อจะใหเ้ราน้ีอยูมี่ความสุขตลอดไป แต่เพราะความยดึมัน่หาท่ีพึ่ง ท่ีพึ่งอนัน้ีเป็นเร่ืองของ
วฏัฏะ  

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาในธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ น้ีไดม้าเพราะเราเกิดเป็นมนุษย ์ ส่ิงท่ีเกิดเป็นมนุษยน้ี์เป็น
ธรรมชาติในการท่ีวา่ เป็นผลของกรรม ผลของบุญกศุล เห็นไหม กรรมดี-กรรมชัว่สร้างสมมาแลว้
มนัเป็นส่ิงน้ีเป็นสภาวธรรมอนัหน่ึง เป็นความจริงธรรมอนัหน่ึง ส่ิงท่ีธรรมอนัหน่ึงแต่เป็นจริงโดย
ความชัว่คราว แลว้ไปยดึมัน่ถือมัน่ใหมี้ความสุขไป จะพลดัพรากส่ิงใดกมี็ความทุกข ์ 

เราตอ้งพลดัพรากจากเขาไป ส่ิงน้ีเป็นความกงัวลใจทั้งหมดเลย  

ส่ิงท่ีกงัวลใจ ถึงวา่มนัจะพลดัพราก ตอ้งยดึไวเ้ป็นของเรา ถา้เป็นของเราแลว้มนัอุ่นใจ ส่ิงท่ี
อุ่นใจ อุ่นใจวา่เป็นของเรากลบัเป็นท่ีพึ่งไม่ได ้ แต่ถา้เราวเิคราะห์วจิยัในความเป็นจริงวา่ ใหจิ้ตน้ี
เขา้ใจ ใหส่ิ้งน้ี จิตเขา้ใจวา่ส่ิงสภาวะตามความเป็นจริงนั้นจริงไหม? จริงในสภาวะแบบใด?  
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ธรรมบอกวา่ “ส่ิงน้ีเป็นสมมุติ ส่ิงน้ีเป็นอนิจจงั สรรพส่ิงทั้งหลายเป็นอนิจจงัทั้งหมด ส่ิงใด
เป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข”์ กาลเวลากเ็ป็นอนิจจงั ความทุกอยา่งเป็นอนิจจงั เราอยูใ่นกาลเวลาอยู่
ในมิติ เห็นไหม ๑ วนั... ๒๔ ชัว่โมงเป็น ๑ วนั เราอยูข่องเราอยูอ่ยา่งน้ี แลว้ภพชาติต่างๆ เขากอ็ยูข่อง
เขา กาลเวลากต่็างๆ กนัไป  

ส่ิงต่างๆ เร่ืองน้ีเป็นวฏัฏะ เป็นสมมุติเป็นสภาวะท่ีใจน้ีไปเสวยภพชาติตรงนั้นเท่านั้น ส่ิงท่ี
เป็นสภาวะเสวยภพชาติเท่านั้น ส่ิงน้ีเป็นท่ีซ่ึงอาศยัชัว่คราว เป็นจริงโดยสัจจะ โดยสมมุติสัจจะ แต่
ไม่ไดจ้ริงโดยธรรม  

ถา้จริงโดยธรรม สรรพส่ิงต่างๆ น้ีเป็นไตรลกัษณ์ทั้งหมด สรรพส่ิงต่างๆ น้ีเป็นส่ิงท่ีวา่เรา
อาศยัชัว่คราวทั้งหมดเลย แลว้ถา้เราเร่ิมเห็นสภาวะตามความเป็นจริง มนัตอ้งใคร่ครวญกลบัมาส่ิงน้ี 
ถึงตอ้งใหเ้ห็นสภาวะของกาย ใหเ้ห็นสภาวะของเวทนา สภาวะของจิต สภาวะของธรรม  

“สภาวะท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง” กบั “สภาวะท่ีเกิดเป็นความทุกขท่ี์เราเกิดกนัอยูอ่ยา่งน้ี” 
เราเป็นความทุกข ์ มนัเป็นอดีต อนาคต ทุกคนเลยจะมีความทุกขเ์วลาเราพลดัพรากหรือเราไม่พอใจ
ส่ิงใด ส่ิงนั้นจะเกิดอยูก่บัใจแลว้กอ็าลยัอาวรณ์กบัส่ิงนั้น  

ส่ิงน้ีมนัเป็นอดีต อนาคต ไม่เป็นปัจจุบนัเห็นไหม ไม่เป็นปัจจุบนัเพราะใจมนัไม่เห็นตาม
สภาวะนั้น เป็นสภาวะผล ผลคือเราทุกขแ์ลว้ เราร าพึงร าพนัวา่ “เราทุกข”์ เรายดึมัน่ถือมัน่ส่ิงนั้น มนั
ไม่สมความปรารถนา เราทุกข.์.. 

เราทุกขน้ี์เราเห็นสภาวะอยา่งนั้นมนัไม่เป็นความจริง แต่ถา้เราเห็นสภาวธรรม เราเห็นสภาวะ
เวทนา เห็นสภาวะการเกิดข้ึนแลว้จบัส่ิงน้ีไว ้ถา้จบัส่ิงน้ีไว ้มนัจะต่ืนเตน้กบัความรู้สึกของเรามาก ถา้
เป็นปัจจุบนัมนัจะขนพอง มนัจะความสยดสยองใจเขา้มาถึงใจ สะเทือนหวัใจตลอดไป  

ถา้เห็นสภาวธรรมมนัสะเทือนหวัใจ เพื่อใหห้วัใจน้ีเขา้ใจตามความเป็นจริง เขา้ใจส่ิงน้ีวา่ส่ิง
น้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงน้ีเป็นสภาวะไตรลกัษณ์ท่ีไม่มีส่ิงใดพึ่งไดเ้ลย ส่ิงท่ีพึ่งไม่ไดเ้ลย เราพึ่งส่ิงนั้น เรายดึ
ส่ิงนั้น เรากจ็ะมีความทุกขก์บัส่ิงนั้น ส่ิงต่างๆ ท่ียดึน้ีตอ้งเป็นความทุกขท์ั้งหมด  
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ส่ิงท่ีเป็นความทุกขเ์พราะไม่สมความปรารถนา แลว้ส่ิงท่ีเป็นความสุขเกิดจากตรงไหนใน
เม่ือส่ิงนั้นเป็นความทุกข ์ ส่ิงท่ีเกิดเป็นความสุขเพราะส่ิงเห็นตามความเป็นจริงวา่ส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิง 
ไตรลกัษณ์ มนัเป็นเร่ืองสมมุติ เห็นตามความจริงแลว้ปล่อยวางเป็นคร้ังเป็นคราว  

ส่ิงท่ีจิตปล่อยวางธาตุขนัธ์เป็นคร้ังเป็นคราวเป็นอิสรเสรีภาพ นัน่สภาวะของธรรม จิตของผู ้
ประพฤติปฏิบติัสูง สูงข้ึนอยา่งน้ี ถา้จิตของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัสูงข้ึนมา จะเห็นสภาวะต่างๆ น้ีเป็น
คุณธรรม เป็นธรรม เป็นคุณ เป็นความกระทบข้ึนมาใหก้ระทบเขา้มาถึงใจ สภาวะต่าง ๆ มองเห็น
สภาวะต่างๆ แลว้ยอ้นกลบัมาท่ีใจ เปรียบเทียบ...เปรียบเทียบวา่ส่ิงนั้นเป็นอยา่งไร 

แต่ถา้หวัใจเราไม่พฒันาข้ึนมา โลกเป็นอยา่งนั้น โลกเห็นเร่ืองต่างๆ เร่ืองของโลกมนักเ็ป็น
เร่ืองของโลก เวลาพระออกไปบิณฑบาต ออกไปบิณฑบาตตอนเชา้อยา่งน้ี สภาวะของโลกเขาเกิด
ส่ิงต่างๆ เขามีส่ิงต่างๆ พระจะจบัสภาวะส่ิงนั้นแลว้ใหเ้ขา้มาปลงธรรมสังเวชของใจ ใหใ้จเห็น
สภาวะแบบนั้นวา่มนัเป็นเร่ืองน่าสลดสังเวช สังเวชเพราะส่ิงต่างๆ น้ีมนัเป็นวฏัวน วนไปตามสภาวะ
แบบนั้น แลว้เรากต็อ้งสภาวะ...เราเห็นสภาวะนั้น ยอ้นกลบัมาท่ีใจ  

ถา้จิตของคนสูงข้ึนมา พจิารณาข้ึนมา ส่ิงใดๆ จะเป็นธรรมทั้งหมดเลย พิจารณาส่ิงใดกเ็ป็น
ธรรม สะเทือนหวัใจ สะเทือนหวัใจ น่ีปัญญามนัออกกา้วเดินอยา่งน้ี สภาวะของปัญญากา้วเดิน กา้ว
เดินตามสภาวะท่ีเกิดข้ึน แลว้สลดัปล่อยท้ิงเขา้มา ปล่อยท้ิงเขา้มา ปล่อยท้ิงสภาวะต่างๆ เขา้มา  

ฉะนั้น ผูถึ้งฝ่ังจะถึงฝ่ังอยา่งน้ี ถึงฝ่ังเพราะวา่ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมยดึแลว้ ยดึส่ิงท่ีเป็นวตัถุ ธาตุ
ขนัธ์ เห็นไหม ธาตุ ๔ น้ีเป็นวตัถุทั้งหมดเลย เป็นส่ิงท่ีวา่เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ส่ิงท่ีเป็นของเรา ร่างกาย
ของเรา ความคิดของเรา ต่างๆ น้ีตอ้งเป็นเรา  

แต่ความจริงแลว้ส่ิงน้ีเกิดดบัเท่านั้น ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของๆ เรา แลว้มนัอาศยัชัว่คราว ชัว่คราว
เท่าส่ิงท่ีอาศยัอยู ่ เราตอ้งอาศยัส่ิงน้ีเป็นการด ารงชีวติน้ีโดยธรรมชาติความจริง น่ีความลึกซ้ึง ลึกซ้ึง
ตรงน้ี ธรรมะลึกซ้ึง ลึกซ้ึงท่ีวา่ใหเ้ราเขา้ใจสภาวะของเรา แมแ้ต่ส่ิงท่ีติดอยูก่บัเรากไ็ม่ใช่ของเรา  

ถา้ไม่ใช่ของเรา ใหเ้ห็นมนัปล่อยวาง จิตน้ีเห็นสภาวะตามความเป็นจริงแลว้ปล่อยวาง ปล่อย
วาง ปัญญากา้วเดินไปเร่ือย กา้วเดินไปเร่ือยจนกวา่ถึงท่ีสุด ถึงท่ีสุดเทา้เหยยีบพื้นข้ึนมา มนัจะปล่อย
วางส่ิงน้ี ส่ิงน้ีปล่อยวางหลุดออกไป  
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ส่ิงท่ีปล่อยวางหลุดออกไป ปล่อยวางเพราะสภาวะของปัญญา ปัญญาพอคมกลา้ข้ึนมาจะ
สมุจเฉทปหานส่ิงน้ีขาดออกไปจากใจ จะตอ้งขาดออกไปจากใจ เร่ืองของสภาวะตามความเป็นจริง
ของของเราน่ีแหละ ส่ิงท่ีเป็นวตัถุน่ีมนัจะปล่อยวางได ้ พอจิตปล่อยวางส่ิงน้ีแลว้ความสุขของใจ มนั
ปล่อยวางในความยดึมัน่ถือมัน่  

พอปล่อยความยดึมัน่ถือมัน่ มนักเ็ป็นอิสรเสรีภาพของมนัใช่ไหม “จิตน้ีไม่ใช่กาย กายน้ี
ไม่ใช่จิต” ต่างอนัต่างอยู ่ ต่างอนัต่างตามความเป็นจริง ปล่อยวางเวิง้วา้ง เวิง้วา้งจากความยดึมัน่ถือ
มัน่ทั้งหมด เวิง้วา้งจากความลงัเลสงสัย เวิง้วา้งจากความเกาะเก่ียวต่างๆ ปล่อยวางเป็นอิสระเขา้มา
เป็นตวัของตวัเอง ไม่ไดเ้กาะเก่ียวส่ิงใด ไม่ตอ้งอาศยัส่ิงใดเลย ท าไมมีความสุขล่ะ? 

แต่เดิมหาความสุขเพราะตอ้งใหเ้ป็นเพื่อนเป็นมิตร เห็นไหม ท่ีเราท าความสงบของใจไม่ได้
เพราะใจเป็นคู่ ใจน้ีเป็นเพื่อนสอง เพื่อนสองคือความคิดกบัใจนั้นเป็นคู่เคียงกนัไป ส่ิงท่ีคู่เคียงกนัไป
ถึงกระทบกระเทือนกนัตลอดไป เรา-เขา ขนัธ์กบัจิตกระทบกระเทือนกนัแลว้ความคิดเกิดข้ึนปรุง
แต่งกนัตลอดไป  

แต่ถึงท่ีสุดท าความสงบของใจแลว้จะเป็นหน่ึงเดียว น่ีสัมมาสมาธิเป็นหน่ึงเดียวขนาดนั้น 
ปล่อยวางทั้งหมด “ปล่อยวางโดยอ านาจของสมาธิ” กบั “การปล่อยวางดว้ยนามธรรม” จิตน้ีปล่อย
วางธาตุขนัธ์ น่ีความปล่อยวาง ปล่อยวางออกมาจนไม่ตอ้งอาศยัส่ิงใด จะเป็นอิสระของตวัเอง 

ขณะท่ีวา่เป็นอิสระในขณะนั้น น่ีความสุขเกิดข้ึนอยา่งน้ี เกิดข้ึนจากความเวิง้วา้ง เกิดข้ึนจาก
ความวา่ง เกิดข้ึนจากความไม่เขา้ไปยดึมัน่ถือมัน่ตวัตนวา่เป็นเรา ไม่ถือวา่ร่างกายน้ีเป็นเรา ร่างกายน้ี
เป็นส่ิงท่ีอยูอ่าศยั ส่ิงท่ีเคร่ืองอยูอ่าศยั อาศยักนัไปเท่านั้น ส่ิงน้ีอาศยักนัไปเพราะเรายงัมีชีวติอยูก่ต็อ้ง
อาศยัส่ิงน้ี น่ีเขา้ใจตามความเป็นจริง ธรรมน้ีจะเขา้ใจสภาวะน้ีทั้งหมดเลยดว้ยปัญญา 

ส่ิงท่ีดว้ยปัญญา ปัญญาของแต่ละบุคคล ปัญญาของบุคคลคนนั้นเกิดปัญญาข้ึนมากเ็ป็น
สมบติัของบุคคลนั้น ธรรมะเกิดจากใจดวงไหน ใจดวงนั้นเป็นส่ิงท่ีวา่เขา้ใจเร่ืองอยา่งน้ี เขา้ใจเห็น
สภาวะตามความเป็นจริงแลว้ปล่อยวาง...ความสุขเกิดจากตรงน้ีไง 

“ผูเ้ขา้ฝ่ัง” เขา้ถึงฝ่ังแลว้พยายามยกตวัเองข้ึนสูงข้ึนไป ทวนกระแสเขา้ไปจนข้ึนถึงฝ่ัง ฝ่ังของ
หวัใจไม่ใช่ฝ่ังของโลกเขา ฝ่ังของโลกเขามีขอบเขต เป็นฝ่ัง อนัน้ีมนัเป็นฝ่ังของหวัใจ หวัใจน่ี น ้า
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เวลากระเพื่อมออกไป ลูกคล่ืนกระเพื่อมขนาดไหน มนัจะซดัเขา้หาฝ่ัง ซดัเขา้หาฝ่ังแลว้มนักเ็กิด
คล่ืนตลอดไป ในหวัใจกเ็หมือนกนั ความคิดของใจ ในกิเลสในหวัใจ มนักเ็กิดคล่ืนในหวัใจตลอด 
ถา้คล่ืนในหวัใจเกิดข้ึนมา เราตอ้งจบัสภาวะอนันั้นใหไ้ด ้ จบัสภาวะคล่ืนในใจวา่คล่ืนในใจน้ีเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีเป็นคล่ืนในใจเกิดข้ึนมาสภาวะแบบไหน?  

นัน่ความคิดอนัอยา่งละเอียด กิเลสอยา่งละเอียดในหวัใจมนัจะเกิดความป่ันป่วนในใจของ
มนัข้ึนมา ความสุขอนัเป็นความสุขนั้นมีความสุขมาก แลว้มีความปรารถนา ความปรารถนาจะเขา้ถึง
ฝ่ังใหไ้ด ้ พยายามแสวงหาของตวัเอง ส่ิงท่ีแสวงหาของตวัเอง นัน่ความคิดต่างๆ เกิดข้ึน มนักต็อ้ง
เกิดการกระท า  

ในเม่ือเราสร้างสมข้ึนมา เราตั้งใจข้ึนมาแลว้ เรากระท าส่ิงท่ีวา่เราจะสร้างสมข้ึน สร้างมรรค
ข้ึนมาใหไ้ด ้ ความเป็นมรรคข้ึนมาเกิดข้ึนมาจากใจ เราตอ้งท าความสงบของใจข้ึนมาใหลึ้กซ้ึงเขา้ไป 
มรรค ๔ ผล ๔  

มรรคอยา่งหยาบ เราใชผ้ลงานไปแลว้ มนัจะหมดพน้ออกไป เราตอ้งสร้างมรรคตวัใหม่
ข้ึนมา มรรคตวัใหม่ของเรา คือสกิทาคามรรค ส่ิงท่ีเป็นสกิทาคามรรคตอ้งสูงข้ึนไป ความสงบของ
ใจกต็อ้งสูงข้ึนไป ส่ิงท่ีสูงข้ึนมาเราตอ้งสร้างสม ก าหนดรักษาหวัใจ ตั้งมัน่ใหไ้ด ้ถา้ใจตั้งมัน่ได ้มนั
จะเร่ิมมีผลงานของเรา ผลงานของใจ 

ถา้ใจไม่มีผลงาน ย  า่อยูก่บัท่ี มนัมีความเบ่ือหน่าย การประพฤติปฏิบติัน่ี ส่ิงท่ีไม่ไดผ้ลข้ึนมา
มีความเบ่ือหน่าย เราตอ้งพยายามสร้างก าลงัใจของเราข้ึนมา สร้างก าลงัใจ สร้างโอกาสของใจ ส่ิง
ท่ีวา่มนัไม่ไดผ้ลเพราะเราความเพียรไม่พอ เพราะอ านาจวาสนา เพราะจงัหวะของเราไม่ได ้ 

ถา้เราท าของเราพอดี เห็นไหม มชัฌิมาปฏิปทา ความเป็นกลาง กลางของใจ ไม่ใช่กลางของ
เรา กลางของเรา เราปรารถนา ปรารถนาวา่ใหส้มประโยชนข์องใจ ถา้เราน้ีเป็นกลาง เราคาดหมายวา่
ส่ิงนั้นจะเป็นกลาง ส่ิงน้ีจะเป็นกลาง ขณะกระท าน่ีเป็นกลางของแต่ละบุคคล เราเดินจงกรม เห็น
ไหม เดินจงกรมนัง่สมาธิน่ีมนักต่็างกนั กริยาต่างกนั ความสงบของใจกต่็างกนั ความเป็นกลางก็
ต่างกนั  
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ส่ิงท่ีเป็นความสงบของใจในการเดินจงกรม เราตั้งสติไว ้แลว้เราเดินไป เดินไปใหร่้างกายมนั
หมุนท างานของมนัไป แต่หวัใจเดินจงกรมเพื่อเอาความสงบของใจ ร่างกายเคล่ือนไหวให้
เคล่ือนไหวไป ตั้งสติไว ้ มนักเ็ป็นกลาง เป็นกลางในการเดินจงกรม นัง่สมาธิก าหนดตั้งสติไว ้
ก าหนด “พุทโธ” กไ็ด ้ ก าหนด “ความรู้สึกอานาปานสติ” น่ีมนักเ็ป็นกลาง เป็นกลางของการนัง่
สมาธิ 

การเป็นกลางแต่ละอยา่งกไ็ม่เหมือนกนั แลว้ความเป็นกลางของเราแต่ละคร้ังกไ็ม่เหมือนกนั 
จิตสงบแต่ละคร้ังกต็อ้งแตกต่าง ผลขนาดไหนจิตนั้นสงบได ้มนักเ็ป็นกลางของคร้ังนั้นต่อไป ส่ิงน้ีก็
เป็นอดีตไปแลว้ถา้มนัพน้จากอดีตไป เรากต็อ้งตั้งปัจจุบนัของเราตลอดไป เราไม่คาดหมายตอ้งการ
ปรารถนาส่ิงใด 

ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเป็น จะท าหนา้ท่ีตามความเพียรของเราเท่านั้น แลว้จิตจะสงบเอง จิตสงบ
เองๆ ตั้งมัน่ๆ ข้ึนมาแลว้ยกข้ึนวปัิสสนาอยา่งเดียว วปัิสสนาดว้ยใชปั้ญญา ปัญญาอยา่งหยาบ-ปัญญา
อยา่งกลาง-ปัญญาอยา่งละเอียด-ปัญญาอยา่งละเอียดสุด มนัจะพิลึกพิลัน่ออกไป ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั
จะเห็นสภาวะส่ิงน้ี สภาวะปัญญาส่ิงน้ีเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร? มนัเป็นส่ิงท่ีลึกซ้ึงมาก ลึกซ้ึงท่ีวา่มนั
เป็นชั้นเขา้มา เป็นละเอียดเขา้มา  

วฒิุภาวะของใจ ใจสูงข้ึนเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไปเพราะการประพฤติปฏิบติั เพราะในการ
แยกแยะเร่ืองธาตุเร่ืองขนัธ์ เร่ืองธาตุเร่ืองขนัธ์เท่านั้น ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีวา่มนัเกิดดบัในหวัใจ มนัเป็นส่ิง
เคร่ืองอาศยั เหมือนกบัวตัถุ เห็นไหม เคร่ืองยนตก์ลไก เคร่ืองยนตก์ลไกทุกอยา่งเวลามนัใชง้านของ
มนัไป มนัใชง้านของมนัไป มนัตอ้งหมดอาย ุส่ิงท่ีมนัหมดอาย ุเรากซ่็อมแซมตลอดไป 

ร่างกายเรากเ็หมือนกนั มนัตอ้งหมดอายขุยัของมนั เรากจ็ะซ่อมแซมร่างกายของเราเพื่อจะให้
เราด ารงชีวติอยู ่ แต่เคร่ืองยนตก์ลไกมนัไม่มีหวัใจ ร่างกายของเรามีหวัใจ มีอยูส่่วนภายใน ธาตุ ๔ 
ขนัธ์ ๕ น้ีกเ็หมือนเคร่ืองยนตก์ลไกนัน่ล่ะ มนัท างานของมนัตลอดเวลา ท างานแลว้มนัสะสมมนัมา
ใหม้าอยูท่ี่อายตนะ ทุกขต่์างๆ กระทบแลว้มนัตอ้งสะสมลงมาท่ีใจ 

ใจจะรับรู้ส่ิงน้ี รับรู้ส่ิงน้ี รับรู้แลว้สะสมไวท่ี้ใจ สะสมไวท่ี้ใจ...เวลาใจมนัถึงไม่อาศยั
อายตนะ มนักคิ็ดของมนัได ้ตา หู จมูก ล้ิน กายไม่ตอ้งเห็นส่ิงใด อยูเ่ฉยๆ ใจมนักคิ็ดของมนัเพราะ
มนัมีขอ้มูลเดิม ส่ิงท่ีเป็นขอ้มูลเดิมน้ี มนัเกิดข้ึนมาจากใจ แลว้กิเลสมนัชอบส่ิงใดมนักเ็อาส่ิงนั้น
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ข้ึนมาคิดตลอด ส่ิงท่ีคิดตลอดข้ึนมา มนักก็วนใจตลอดไป นั้นเป็นส่ิงท่ียอ้นกลบัเขา้มา เราตอ้งช าระ
ส่ิงน้ี มนัถึงวา่เคร่ืองยนตก์ลไกท่ีเขาใชอ้ยูน่ั้นเป็นเคร่ืองยนตก์ลไก  

ถา้เราท าเป็นชีวติเราเหมือนเคร่ืองยนตก์ลไก เรากติ็ดอยูแ่ต่ในขนัธ์ ตามความคิดออกไป อยู่
แต่ในขนัธ์ไม่ยอ้นกลบัเขา้มา เราจะมีตวัใจอีกตวัหน่ึง ตวัใจจากตวัขนัธ์ไม่ใช่ใจ ขนัธ์กบัใจเป็นคน
ละส่วนกนั เรายอ้นกลบัเขา้มา เคร่ืองยนตใ์หเ้ป็นเคร่ืองยนต ์ เราซ่อมแซมแลว้รักษาไป แลว้เราดูการ
เกิดดบั ส่ิงท่ีเฝ้ามองการเกิดดบัอยา่งนั้น เราจะเห็นสภาวะของใจอีกชั้นหน่ึง  

ถา้เห็นสภาวะของใจอีกชั้นหน่ึงนั้น ปัญญาจะเกิดข้ึน ปัญญาจะเกิดข้ึนจากการเราเห็นสภาวะ
แบบนั้น แลว้เรากต็อ้งแยกแยะส่ิงนั้น แยกแยะจนเขา้ใจ เขา้ใจวา่สภาวะเกิดดบัมนัเป็นอยา่งน้ี มนั
เป็นอยา่งน้ี แลว้ส่ิงใดเกิดก่อน ส่ิงใดเกิดหลงั มนัจะเห็นสภาวะเกิดดบั ส่ิงใดเกิดก่อน ส่ิงใดเกิดหลงั 
เกิดดบัแบบเคร่ืองยนตก์ลไกนัน่มนัแบบนั้น  

แต่น่ีมนัเป็นส่ิงท่ีมีชีวติ ส่ิงท่ีมีกิเลสขบัเคล่ือน ขบัเคล่ือนใหส่ิ้งน้ีผกูมดัไปกบัความรู้สึกของ
เรา เราจะรู้สึกต่างๆ แลว้วนกลบัมายดึมัน่ถือมัน่ในความส่ิงนั้น อุปาทานไม่เขา้ใจในส่ิงนั้นแลว้ก็
หลอกลวงตวัเอง การคาดหมายตวัเอง ตณัหาความทะยานอยากเป็นสมุทยั ส่ิงท่ีเป็นสมุทยัเป็นกิเลส
ในหวัใจน้ีมีอยูโ่ดยดั้งเดิม เราจะปฏิบติัธรรมหรือไม่ปฏิบติัธรรมมนักมี็อยู ่ ถา้ไม่ปฏิบติัธรรมมนักย็ิง่
มีอ  านาจรุนแรงไปตามประสาของมนั แต่ถา้เราปฏิบติัธรรม เราบงัคบั เราพยายามฝืน ฝืนน้ีคือฝืน
กิเลส ถา้เราฝืนไดม้ากขนาดไหน คนนั้นมีโอกาสมากท่ีสุด 

การฝืนความรู้สึก การฝืนหวัใจ การฝืนความตอ้งการของเรา นั้นคือการฝืนกิเลสทั้งหมด ถา้
เราฝืนกิเลสบ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้ กิเลสนั้นมนักต็อ้งเบาตวัลง เบาตวัลง เพราะมนัไดรั้บการฝืน 
ฝืนโดยธรรม ธรรมน้ีฝืน ฝืนมาตลอดไป ตลอดไป ส่ิงน้ีฝืนเขา้มา นั้นฝืนกิเลสแลว้ แลว้จบัตอ้งส่ิงน้ี
ได ้ แยกแยะกิเลสอีกชั้นหน่ึง แยกแยะกิเลสวา่ความผกูพนัของกายกบัจิต ส่ิงท่ีวา่ปล่อยวางเขา้มานั้น 
ตวัตนของเราปล่อยวางส่ิงนั้นเขา้มา แต่หวัใจมนัไม่เขา้ใจตามสภาวะความเป็นจริง  

พอแยกแยะเขา้ไปเห็นสภาวะตามความเป็นจริง ส่ิงน้ีกลบัคืนสภาวะของเขา ดินเป็นดิน น ้า
เป็นน ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ ธาตุ ๔ เป็นธาตุ ๔ ขนัธ์เป็นขนัธ์ แลว้ใจท่ีเขา้ไปรับรู้ต่างๆ มนักจ็ะ
ปล่อยวาง ปล่อยวาง ปล่อยวางหลายคร้ังเขา้ หลายคร้ังเขา้ ตอ้งหลายคร้ังเขา้ ถา้ปล่อยวางคร้ังหน่ึง
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มนักจ็ะปล่อยวางคร้ังหน่ึง แก่นของกิเลสมนัจะจบัตอ้งส่ิงน้ีแลว้มนัจะอยูส่ภาวะของมนั น้ีเป็นเร่ือง
ของใจ เร่ืองอยา่งน้ีมนัเกิดดบัในหวัใจของเรา ท าไมเราไม่รู้ ท าไมเราไม่เห็น 

เราศึกษาธรรมเขาตลอดมา ส่ิงน้ีเกิดข้ึนมาตลอดเวลา มนัสะเทือนได ้งานของเรามีแค่น้ี มีแค่
ท่ีวา่เราจบักายกบัใจของเราแลว้วปัิสสนาใคร่ครวญออกไป ใคร่ครวญตามความเป็นจริงวา่ใหม้นั
สภาวะเกิดใหเ้ห็นตามความจริง จนถึงท่ีสุดมนัแปรสภาพกลบัสภาวะเดิม ใจจะปล่อยวางส่ิงน้ี กาย
กบัใจน่ี “กายเป็นโพธิ จิตเป็นกระจกใส” จะอยูข่ ั้นตอนน้ี 

ขั้นตอนท่ีวา่ระหวา่งกายกบัใจปล่อยวางกนัโดยสัจจะความจริง “กายน้ีเป็นกาย จิตน้ีเป็นจิต” 
จะเวิง้วา้งหมดเลย ปล่อยสภาวะน้ีออกไป กามราคะปฏิฆะน้ีอ่อนลง อ่อนลงจากหวัใจ หวัใจน้ีอ่อน
ลงแลว้ความรู้สึกของตวัปล่อยวางหมด น่ีเกอ้ๆ เขินๆ อยูใ่นหวัใจนั้น ติดพนัได ้ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั
ติดตรงน้ี มนัจะปล่อยวาง ปล่อยวางส่ิงต่างๆ เขา้มา ท่ีเป็นวตัถุเขา้มาทั้งหมด แลว้มนัจะเวิง้วา้งหมด
เลย แลว้เขา้ใจวา่ส่ิงน้ีเป็นธรรมไง  

น่ีจะเขา้ฝ่ัง จะพยายามใหไ้ปถึงฝ่ัง แต่โดนคล่ืนในหวัใจน่ีกั้นไว ้ กั้นวา่ส่ิงน้ีคือฝ่ัง น้ีเป็น  
“ฝ่ังเทียม” ฝ่ังท่ีใจสร้างข้ึน ฝ่ังท่ีกิเลสสร้างข้ึนมาใหห้วัใจหลงไปวา่ส่ิงน้ีเป็นฝ่ัง ถึงฝ่ังแลว้ ปล่อย
ร่างกายเขา้มาทั้งหมด ปล่อยวตัถุเขา้มาทั้งหมด หวัใจน้ีเป็นอิสระ เป็นความวา่งแลว้ อนัน้ีคือฝ่ังของ
ใจ ถา้ถึงฝ่ังของใจ กต็อ้งรักษาความวา่งนั้นตลอดไป ส่ิงน้ีเป็นความวา่งแลว้รักษาตลอดไป รักษา
ความวา่งไว ้เพราะกิเลสในหวัใจ มนัคล่ืนในหวัใจ มนัเป็นคล่ืนท่ีละเอียดท่ีเราไม่เขา้ใจ  

แต่ถา้เรามีครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยบ์อกวา่ “ส่ิงน้ีปล่อยวาง ปล่อยวางส่ิงต่างๆ เขา้มา แลว้
ท่ีวา่ขนัธ์อนัละเอียดในหวัใจนั้นมนัอยูท่ี่ไหน?” ส่ิงท่ีเป็นขนัธ์อนัละเอียด ยอ้นกลบัเขา้มา ถา้
ยอ้นกลบัเขา้มา มนัจะเขา้มาถึงคล่ืน ถา้เห็นคล่ืนมามนักจ็ะเห็นสภาวะ ถา้ไม่เห็นคล่ืนมนักจ็ะวา่งอยู่
อยา่งนั้น แลว้สภาวะวา่งน้ีจะวา่งหมด 

งานในการประพฤติปฏิบติัในความวา่งน้ี วา่งมีความสุขมาก เราตอ้งการความวา่ง แต่ความ
วา่งอนัน้ีมนัเป็นความวา่งท่ีวา่กิเลสมนัหลอกวา่วา่ง กิเลสอนัละเอียดนะ กิเลสอนัอยา่งหยาบนั้นมนั
เป็นสภาวะมนัปล่อยวางมาจริง กิเลสอยา่งละเอียดในหวัใจวา่ส่ิงน้ีเป็นความวา่ง เขา้ใจสภาวะแบบ
นั้น น่ีจะหลงไปอยา่งน้ี จะหลงไปแลว้กไ็ปกบัโลกเขา ไปกบัโลก ส่ิงน้ีเป็นโลก โลกเพราะอะไร 
โลกเพราะเร่ืองน้ีมนัยงัเป็นเร่ืองของการเกิดและการตาย ส่ิงน้ียงัหมุนเวยีนในโลก วฏัฏะยงัมีอยู ่ ส่ิง
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การเกิดการตาย เช้ือของภพยงัอยูใ่นหวัใจทั้งหมด เช้ือของภพอยูใ่นหวัใจ ใจน้ีตอ้งไปตามกระแส
ของเช้ือนั้น ส่ิงท่ีเช้ือนั้นกต็อ้งลากใจนั้นไป  

แต่ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไม่เขา้ใจส่ิงนั้น กรั็กษา รักษากิเลสไวด้ว้ยความพอใจนะ เราพอใจ
ความวา่งของเรา เราพอใจความสุขของเรา เรารักษาส่ิงนั้นเขา้ไป ส่ิงน้ีน่ีกิเลสในการประพฤติปฏิบติั 
จะเขา้ถึงฝ่ัง มนัยงัเขา้ถึงมีฝ่ังเทียมๆ เขา้มาใหก้ั้นเราได ้

ถา้เราไม่ใคร่ครวญ ไม่มีความละเอียดอ่อน ถา้มีความละเอียดอ่อน รักษาไป รักษาไป มนัตอ้ง
มีส่ิงต่างๆ สะเทือนหวัใจ ถา้สะเทือนหวัใจ พอเรา กิเลสมนัเกิด มนัจะเกิดความรู้สึก ถา้เกิด
ความรู้สึกไดม้นัจะปล่อยวาง ปล่อยวางดว้ยอ านาจของการรักษานะ 

ถา้รักษาจิตใจไว ้ เหมือนกบัพระอรหนัต ์ เหมือนกบัความไม่มีกิเลสในหวัใจเลย เพราะเราใช้
สติรักษาใจใหม้นัวา่งไว ้ ส่ิงท่ีเป็นความวา่ง แต่เร่ืองของกิเลสมนักอ็ยูใ่นหวัใจ มนัเกิดดบัเกิดดบัใน
หวัใจ มนัมีความรู้สึกอยูใ่นหวัใจ  

ถา้วนัไหนเรามีสติแลว้เราคน้ควา้ส่ิงนั้นเขา้มา ส่ิงน้ีไม่ใช่ความวา่ง ส่ิงน้ีมนัมีตวัของกิเลส
ซ่อนอยูใ่นความวา่งนั้น ถา้ส่ิงท่ีมีกิเลสซ่อนอยูใ่นความวา่งนั้น จบัเร่ืองของกิเลสได ้น่ีถา้จบัเร่ืองของ
กิเลสได ้ กิเลสมนัจะแสดงตวัมนัอยา่งเตม็ท่ีเลย ถา้เราไม่เห็นหนา้เขา เขาจะหลบซ่อนอยูใ่นหวัใจ
ของเราน่ี หลบซ่อนแบบมิดชิด แลว้กใ็หเ้ราหลงใหลไปในความรู้สึกของเรา เขา้ใจในความรู้สึกของ
เรา ใหเ้ราเสียเวล ่าเวลาในการประพฤติปฏิบติั ใหเ้ราหมดโอกาสในการประพฤติปฏิบติั 

ในการประพฤติปฏิบติัตอ้งกลบัเขา้มาจบัตอ้ง การขุดคุย้หากิเลส อ านาจวาสนาของผูท่ี้ปฏิบติั
มนัอยูต่รงน้ี อยูต่รงท่ีวา่เราจะเร่ิมงานของเราไดไ้หม ถา้เราเร่ิมงานของเราได ้ เราจะมีเกิดใชปั้ญญา
ในการฟาดฟันกบักิเลส ถา้เราไม่ใช่เร่ิมใชปั้ญญาฟาดฟันกบักิเลส เราเพียงแต่รักษาใจไว ้รักษาใจไว ้

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปเรียนกบัอาฬารดาบส เห็นไหม ความสงบของใจ 
สมาบติัท าไดท้ั้งนั้น เขากมี็ความสงบของใจ เขากมี็ความวา่ง แต่เขาไม่สามารถช าระกิเลสของเขาได้
เลย พระเทวทตัเจริญฌานโลกียจ์นเหาะเหินเดินฟ้าได ้แต่กไ็ม่ไดช้ าระกิเลสเลย  
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กิเลสมนัถึงละเอียดอ่อน ละเอียดอ่อนท่ีวา่เราตอ้งพยายามเร่ิมตน้งานของเราได ้ ถา้เราเร่ิมตน้
งานของเราได ้ เราจบัส่ิงน้ีได ้ ปัญญาในการวปัิสสนาเกิดจากตรงน้ี เกิดจากการท่ีวา่เราจบัตอ้งกิเลส
ได ้เราขดุคุย้กิเลสจนจิตน้ีเห็นสภาวะกาย เวทนา จิต ธรรมนัน่แหละคือตวักิเลส 

ส่ิงท่ีกิเลสอาศยัอยูส่ิ่งน้ี ส่ิงน้ีกเ็ป็นกิเลสไปดว้ย แต่ถา้เราช าระกาย เวทนา จิต ธรรมจนสะอาด
บริสุทธ์ิ นัน่ เวลามนัเรือนมนัวา่ง มนักช็ าระส่ิงน้ีออกไปวา่ง ถา้วา่งจากกิเลสดว้ย ส่ิงน้ีกอ็ยูเ่กอ้ๆ 
เขินๆ ของเขา แต่ถา้มีกิเลสอยู ่ ส่ิงนั้นตอ้งเป็นกิเลสแน่นอน เพราะกิเลสแสดงตวัจากตรงน้ี กิเลส
แสดงตวัในธาตุในขนัธ์เราเท่านั้น แสดงตวัจากตรงน้ีแลว้กไ็ปติดส่ิงต่างๆ 

ถา้เราไม่ประพฤติปฏิบติั มนักเ็ป็นเร่ืองของโลก การติดต่างๆ แลว้ส่งกระแสออกไป แต่
เพราะเราทวนกระแสกลบัเขา้มาในเร่ืองของรูป รส กล่ิน เสียงต่างๆ เราปล่อยวาง เรายอ้นกลบัเขา้มา 
ส่ิงท่ียอ้นกลบัเขา้มา ยอ้นกลบัเขา้มาท่ีใจ ส่ิงท่ียอ้นกลบัเขา้มา มนักย็อ้นกลบัเขา้มาจบัภายใน นัน่ 
ภายในคือตวักิเลส 

ส่ิงท่ีเป็นกิเลส กิเลสคือความท่ีวา่ท าใหเ้ราทุกขย์าก กิเลสท าใหเ้ราเกิดมา ส่ิงท่ีมีกิเลสแลว้มนั
เป็นเรา กิเลสน้ีเป็นเรา เราเป็นกิเลสอยูด่ว้ยกนั เพราะใจน้ีเกิดมามนัพร้อมกบักิเลส เวลาเกิดข้ึนมา 
“อวชิชา ปัจจยา สังขารา” อวชิชากบัใจน้ีตอ้งหมุนเวยีนไปตลอดไป ส่ิงน้ีมีอยูก่บัทุกดวงใจ เวลา
ช าระกิเลสตอ้งช าระออกจากดวงใจเหมือนกนั 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ตรัสรู้ธรรมเพราะฆ่ากิเลสหมดออกไป
จากใจ ใจดวงนั้นกมี็อยู ่ แต่ใจดวงนั้นไม่มีกิเลส กิเลสมนัถึงท าใหส้ิ้นไปจากใจได ้ จะออกไปจากใจ
ทั้งหมด เราเกิดตายเกิดตายข้ึนมาน้ี เราเกิดตายมาแต่เกิดตายมาดว้ยบุญกุศล เกิดตายมาถึงท่ีสุดแลว้
ไดพ้บพระพุทธศาสนา มีการประพฤติปฏิบติัธรรมข้ึนมา 

ถา้มีการประพฤติปฏิบติัธรรม เกิดข้ึนจากท่ีไหน?  

เกิดข้ึนจากความพอใจของเรา เราศรัทธา เราตั้งใจ เรากจ็ะไดป้ระพฤติปฏิบติั ถา้เราศรัทธา
แต่เราไม่ตั้งใจ สักแต่วา่ท าเห็นไหม เวลาประพฤติปฏิบติั สักแต่วา่ท ากนั ใหกิ้เลสมนัหลอก หลอกวา่
เราตอ้งปฏิบติัธรรมแลว้ปฏิบติัตามกิเลส กิเลสบงัคบับญัชาไป ตอ้งนัง่ภาวนาก่อน ตอ้งเดินจงกรม
ก่อนแลว้ค่อยพกัผอ่น นัน่ กิเลสใหท้ าชัว่คร้ังชัว่คราว เราไม่ฝืนน่ี ถา้เราฝืนของเรานะ กิเลสจะมี
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อ านาจเหนือเราไม่ได ้ เรามีกิเลสอยูก่จ็ริงอยู ่ การประพฤติปฏิบติัเราไม่มีเวล ่าเวลา จะท าตั้งแต่ท า
ความเพียรไป มีขนาดไหนตั้งใจท าความเพียร ท าความเพียรของเราไป ท าไปตลอดไป  

ถึงท่ีสุดถึงจิตจะปล่อยวาง จิตจะเวิง้วา้ง ปัญญาจะใคร่ครวญขนาดไหน หนา้ท่ีของเราคือ
หนา้ท่ีใส่ไฟเท่านั้น เราใส่ไฟไปแลว้ น ้ามนัตอ้งเดือด เราตม้น ้าอยู ่ เราพยายามประพฤติปฏิบติั เรา
พยายามท าความเพียรของเรา เราตั้งสัจจะของเราแลว้ท าไป ไม่ใหกิ้เลสมนัหลอก กิเลสมนัหลอกวา่ 
“ถึงตรงนั้นตอ้งเป็นอยา่งนั้น ถึงตรงนั้นตอ้งเป็นอยา่งนั้น” 

นัน่ การคาดการหมาย มนัจะไม่สมความปรารถนา  

ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตอ้งมีความคาด ความหมาย ความอยากโดยธรรมชาติ ความพลั้งเผลอ 
ความไม่เขา้ใจของใจดวงนั้น ใจจะไม่เขา้ใจตามความเป็นจริงถา้ไม่สมุจเฉทปหาน จะเขา้ใจตาม
ความจริงเม่ือสมุจเฉทปหานเป็นขั้นเป็นตอนเขา้ไป ถึงวา่สภาวะความเป็นจริงเป็นอยา่งน้ีเอง เป็น
อยา่งท่ีเราเกิดข้ึนมาในหวัใจ  

แต่ถา้หวัใจยงัไม่ “เป็นอยา่งน้ีเอง” ข้ึนมาน้ี มนัยงัมีความคาดความหมายในหวัใจ สมุทยัอนั
ละเอียดนั้นมนัจะเร่ิมปล้ินปลอ้นใหใ้จเราน้ีคาดออกไป มนัจะไม่ใหเ้ราเขา้ถึงวงใน ถึงวงตวัฝ่ัง
เทียมๆ นั้น ถา้เราจบัตวัฝ่ังเทียมๆ ได ้นัน่ การเกิดประโยชนเ์กิดตรงน้ี  

การประพฤติปฏิบติัเกิดประโยชนใ์นการวปัิสสนา วปัิสสนาท่ีเราท ากนัอยูท่ี่วา่วิปัสสนา 
วปัิสสนานั้นมนัเป็นช่ือ แต่วปัิสสนาในการประพฤติปฏิบติัในการช าระกิเลส มนัตอ้งเห็นตวักิเลส 
ตอ้งช าระกิเลสโดยการฟาดฟันกิเลส น่ีความละเอียดอ่อนท่ีวา่เป็นชั้นเป็นตอน มรรค ๔ ผล ๔ มนั
เป็นอยา่งน้ี 

สติปัญญาเราท าข้ึนไปเร่ือยๆ เป็นชั้นเป็นตอน เห็นไหม “มรรคขา้งตน้” สติปัญญา
พอสมควร “มรรคอยา่งกลาง” สติปัญญาตอ้งมากข้ึนกบัสติปัญญาถึงเตม็ท่ี จนถึงท่ีสุด ตอ้ง
สติปัญญาร้อยเปอร์เซ็นต ์ นัน่อตัโนมติัทั้งหมดเลย มนัจะอตัโนมติัเขา้ไป มนัละเอียดเขา้ไป เพราะ
กิเลสมนัละเอียดไปเร่ือยๆ ส่ิงท่ีละเอียดมนัลึกซ้ึงเขา้ไป กลอุบายของมนัจะละเอียดมากข้ึนกวา่เก่า 
มากข้ึนแต่เร่ิมตน้มา แต่มนัอุบายวธีิการของเรา เรากท็  าของเราข้ึนไป ข้ึนไป จนกวา่มนัจะทนักนั ถา้
มนัทนักนัมนักต็อ้งต่อสู้กนั 
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ในหวัใจของเรา การวปัิสสนาคือวปัิสสนาในหวัใจของเรานะ ในหวัใจของเรา งานเกิดข้ึน
ท่ีน่ี เวลากิเลสมนันัง่ กิเลสมนัชนะข้ึนมา ในหวัใจของเรามีแต่ความทุกขร้์อน ทุกขร้์อนในหวัใจของ
เรา ประพฤติปฏิบติัไปน่ีร้อนเป็นไฟเลย วา่ส่ิงน้ีท าไมมนัเกิดข้ึน วา่ปฏิบติัธรรมมนัตอ้งมีความ
ร่มเยน็...มีความร่มเยน็ต่อเม่ือธรรมมนัเกิด 

ถา้มีความร้อนอนัน้ีมนัเป็นความท่ีวา่กิเลสมนัรุนแรงกวา่ มนักมี็ความร้อนขบัไสใหใ้จดวงน้ี
ไม่สมความปรารถนา แต่ถา้เราตั้งใจท าไป น่ีฝืนกิเลสอยา่งน้ี ฝืนวา่ไม่เช่ือมนั มนัจะร้อนขนาดไหน
วา่ถา้เราประพฤติปฏิบติัธรรม “ถา้มนัเยน็ข้ึนมาถึงจะเป็นธรรม ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาน้ีเป็น
ความร้อน... ไม่ใช่ เลิกซะ เลิกไวท้  าใหม่ ท าใหม่” นัน่ เช่ือกิเลสไปแลว้เรากจ็ะไม่ไดผ้ลงานของเรา  

จะร้อน จะเยน็กท็  า ส่ิงท่ีมนัท าข้ึนมาเพราะเราฝืนกิเลส ฝืนใหม้นัอ่อนตวัลง กิเลสในหวัใจเรา
ตอ้งอ่อนตวัลง อ่อนตวัลง ในเม่ือมีการกระท าอยู ่ไฟมนัไดเ้ช้ือ มนัไหมส่ิ้งใดแลว้มนัตอ้งไหมส่ิ้งนั้น
หมด ถา้เราจุดไฟของเราติด ไฟเป็นตบะธรรม ส่ิงท่ีเป็นตบะธรรมแผดเผากิเลส ตบะธรรมในหวัใจ
ของเรา เราสะสมข้ึนมาไดไ้หม 

ถา้เราสะสมข้ึนมาไม่ได ้ เราพยายามก่อข้ึนมา ก่อข้ึนมาใหม้นัเกิดข้ึนมาใหไ้ด ้ ก่อร่างสร้างตวั
ข้ึนมาจนกวา่เราจะลุกข้ึนมายนืได ้ แลว้ต่อสู้กบักิเลส ฟาดฟันกบักิเลส แยกแยะส่ิงน้ีออกไป กิเลส
เป็นเรา เกิดจากเรา แต่มนัเกิดข้ึนจากเรา แลว้มนัท าไมมนัไม่รักเรา ใหเ้ห็นวา่ใหส้มความปรารถนา...
มนัไม่สมความปรารถนาเพราะมนัไม่เป็นธรรม ธรรมกบักิเลสมนัเป็นขา้ศึกต่อกนัตลอดไป  

เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา เกิดข้ึนมาพบธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้
เราประพฤติปฏิบติัธรรมข้ึนมา ธรรมเกิดข้ึนมาจากใจของเรา ธรรมเกิดข้ึนมาจากใจของผูท่ี้ประพฤติ
ปฏิบติัสมความเป็นจริง “ปัจจตัตงั” ความสงบกเ็ป็นส่วนหน่ึง ปัญญากเ็ป็นส่วนหน่ึง ส่วนท่ีเป็น
ความสงบกบัเป็นปัญญานั้น เวลามนัรวมตวักนัแลว้สมุจเฉทปหานเป็นอีกส่วนหน่ึง ใจท่ีหลุดพน้
ออกไปจากกิเลสเป็นชั้นเป็นตอนเขา้มากเ็ป็นอีกส่วนหน่ึง  

ส่วนท่ีความรับรู้สึกมนัเป็นการต่างกนั มนัเป็นสภาวะต่างกนัท่ีใจน้ีรับรู้ข้ึนมา นัน่ธรรมเกิด
จากใจ เกิดจากใจท่ีวา่เราสะสมแลว้มนัปล่อยวางข้ึนมาอยา่งน้ี ใจจะปล่อยวาง ปล่อยวางเขา้มา ปล่อย
วางกิเลสเขา้มา ปล่อยวางกิเลสเขา้มา จากการเราฝืน เราพยายามต่อสู้กบักิเลสท่ีมนัขบัไสในการ
ประพฤติปฏิบติั 
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เวลาเราประพฤติปฏิบติั มนัขบัไสดว้ย เวลาเราประพฤติปฏิบติั แลว้เราจะฆ่าเขาดว้ย เราจะ
ฆ่ากิเลสในหวัใจของเรา เพราะกิเลสน้ีเป็นความหลงผดิ กิเลสน้ีเป็นนามธรรม เป็นความรู้สึกอยูใ่น
หวัใจ เราสร้างสมข้ึนมา เราแยกแยะข้ึนมา เพื่อจะใหเ้ห็นเป็นตวัเป็นตน เพื่อจะไดช้ าระไง เพื่อจะได้
ประหตัประหารใหกิ้เลสน้ีออกไปจากใจ 

เวลาวปัิสสนาเขา้ไปเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป มนัจะปล่อยวาง ปล่อยวาง การปล่อยวางถา้
ปล่อยวางดว้ยปัญญานะ ปัญญามนัใคร่ครวญ “ขนัธ์น้ีไม่ใช่จิต จิตน้ีไม่ใช่ขนัธ”์ ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ี
ละเอียดอ่อนกนัอยูใ่นหวัใจน้ี เป็นความชุ่มไปดว้ยกาม กามราคะมนัติดไปในหวัใจอยา่งน้ี ส่ิงท่ีเกิด
ข้ึนมาน้ีเพราะมนัฉุดกระชากลากไป ก าลงัของเราไม่พอ ก าลงัของเราไม่พอ ความวปัิสสนาไปมนัก็
จะเคล่ือนไปตามความเห็นของจิต ความเห็นของกิเลสมนัเคล่ือนไป มนัจะเคล่ือนไป เคล่ือนไป
ตลอด  

ถา้เป็นความเห็นของธรรม มนัจะชกักลบั มนัจะดึงกลบัเขา้มา ความน้ีเกิดเป็นส่ิงท่ีเกิดใน
หวัใจ แลว้มนัตอ้งดบัไป ส่ิงน้ีเกิดดบัในหวัใจ มนัจะชุ่มไปดว้ยกามขนาดไหน กต็อ้งใชก้  าลงัสมาธิน้ี 
ใชปั้ญญาแยกแยะออกไป แยกแยะเร่ืองกามราคะในใจน่ี 

ส่ิงน้ีเป็นเร่ืองของกามราคะในหวัใจเกิดข้ึนมา แลว้ชุ่มอยูใ่นใจ ชุ่มอยูใ่นใจของเรา เรามีความ
พอใจในความรู้สึกอนัน้ีก่อน พอพอใจความรู้สึกอนัน้ีก่อนแลว้มนักค่็อยแผก่ิ่งกา้นสาขาออกไป
ภายนอก แลว้เราพยายามตดัร่นส่ิงท่ีวา่เป็นก่ิงกา้นสาขาของมนัเขา้มา เขา้มาสู่ใจ เขา้มาสู่ฐานของมนั 
ฐานท่ีมีความรู้สึกน่ี เห็นไหม กิเลสมนัเกิดตรงน้ีก่อน  

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา เกิดมาท่ีใจเรา เพราะเกิดท่ีใจเราแลว้กเ็กาะเก่ียวกบัส่ิงอ่ืนต่อไป ฉะนั้น ใจเรา
ถึงมีประโยชน ์ ใจของเราถึงวา่ไม่เหมือนกบัเคร่ืองยนตก์ลไก เคร่ืองยนตก์ลไก ส่ิงท่ีใชง้านอยู ่ เรา
เป็นผูท่ี้ซ่อมบ ารุงรักษาเขา ส่ิงน้ีมนัเกิดข้ึนมา มนัเป็นส่ิงท่ีวา่เคร่ืองยนตก์ลไก ธาตุขนัธ์น้ีมนัเป็น
ก่ิงกา้นสาขาท่ีแผอ่อกไป แต่ตวัของใจคือตวัผูรั้บรู้ผล ส่ิงท่ีผลเกิดข้ึนมานั้น ผลเกิดข้ึนมาจากใจ
ทั้งหมด ส่ิงท่ีมีชีวติน้ีถึงมีประโยชนต์รงน้ีไง  

มนุษยน้ี์ยิง่ประเสริฐเขา้ไปใหญ่เพราะมีกายกบัใจ เพราะหวัใจตวัน้ีเป็นตวัรับรู้ หวัใจตวัน้ี
เป็นผูท่ี้ทุกขย์าก หวัใจตวัน้ีมีกิเลสขบัไสมาตลอด หวัใจตวัน้ีถึงตอ้งเรียกร้องใหเ้ราพยายามประพฤติ
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ปฏิบติัไง เรียกร้องใหเ้ราประพฤติปฏิบติัเพื่อจะรักษาหวัใจตวัน้ี เพื่อใหห้วัใจตวัน้ีปลอดพน้จากส่ิงท่ี
มีอ  านาจเหนือกวา่ 

กิเลสมีอ านาจเหนือใจดวงน้ี มนัถึงบงัคบัใจดวงน้ีได ้ ถา้เราช าระข้ึนมา เราพยายามวปัิสสนา
เขา้มาเพื่อจะใหส่ิ้งน้ีใหธ้รรมะของเราประหตัประหารกบัส่ิงท่ีวา่มนัมีอ านาจเหนือใจเรา เราถึง
พยายามท าของเรา ท าใจของเรา ท าประพฤติปฏิบติั เป็นนามธรรม  

มรรคเดินตวั เวลามรรคอริยสัจจงั ก าลงัของสมาธิ ก าลงัของความสงบน้ีเป็นพลงังาน 
พลงังานน้ีจะมีเกิดข้ึนมามหาศาล มนัจะมีพลงังานมาก แลว้จะแปลกประหลาดกบัความเห็นของเรา 
แปลกประหลาดกบัธรรมท่ีมนัเกิดข้ึน “ส่ิงน้ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยอยา่งไร ส่ิงน้ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร” 

แต่ไม่สงสัย เพราะเราเป็นคนปฏิบติัเอง เราเป็นคนสร้างสมส่ิงน้ีข้ึนมาเอง แลว้เราจะไป
สงสัยส่ิงน้ีข้ึนมาไดอ้ยา่งไร แต่มนัเห็นความวา่มนัมหศัจรรย ์ มนัปล่อยวาง มนัปล่อยวางเวิง้วา้ง เวิง้
วา้งจนเขา้ใจหลงผดิได ้เวลาปล่อยวางคร้ังหน่ึงกว็า่ส่ิงน้ีเป็นผล ส่ิงน้ีเป็นผลไง มนัจะมีความลึกซ้ึง มี
ความมหศัจรรย ์ใหใ้จน้ีมีความสุขแลว้พอใจกบัความสุขนั้น เผอเรอไปกบัความสุขนั้นสักพกัหน่ึง  

ในเม่ือมนัมีเช้ืออยู ่ เช้ือมนัแสดงตวัข้ึนมา อนัน้ีกไ็ม่ใช่ ไม่ใช่ในการผลของมนั เรากต็อ้ง
วปัิสสนาซ ้ าเขา้ไป คือจบัอาการของขนัธ์ ๕ จบัอาการของอสุภะข้ึนมา ตั้งแลว้วปัิสสนาเขา้ไป...ส่ิงท่ี
เป็นอสุภะมนัปล่อยวาง ปล่อยวาง มนัจบัตอ้งได ้มนัยงัปล่อยไม่ได ้มนัฝึกซอ้มได ้ 

แมแ้ต่ขาดแลว้กย็งัฝึกซอ้มได ้ ส่ิงน้ีฝึกซอ้มใจตลอด ใจจะตอ้งฝึกซอ้มกบัส่ิงน้ีเขา้มาเพื่อให้
มนัร่นออกมา จนถึงกบั...ผูท่ี้จะเขา้ฝ่ังถึงกบัใจลว้นๆ ไง ส่ิงท่ีเป็นธาตุเป็นขนัธ์น้ี มนัยงัเป็นส่ิงท่ี
กระทบกระเทือนกนั มนัจบัตอ้งไดง่้ายแลว้มนักต็อ้งวปัิสสนากนัไป มนัจะเวิง้วา้ง มนัจะปล่อยวาง
ขนาดไหน มนัปล่อยวางดว้ยอ านาจของธรรม อ านาจของธรรมท่ีมนัมีก าลงัข้ึนมาแลว้มนัวปัิสสนา
เขา้ไป  

น่ีกิเลสมนักลวัธรรม กลวัธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้กลวัธรรมของผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติัท่ีมนัเกิดข้ึนมากบัใจดวงนั้นแลว้ ใจดวงนั้นมีธรรม ถา้ใจดวงนั้นมีธรรมเป็นชั้นเป็น
ตอนข้ึนมา มนัจะมีก าลงัสูงข้ึนไป สูงข้ึนไป เพื่อจะช าระกิเลสออกไปจากใจ นัน่ เราถึงวา่หวัใจของ
ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัมนัเกิดข้ึนมา มนัเกิดข้ึนมาจากใจดวงนั้น ใจดวงนั้นถึงมีอ านาจวาสนาไง  
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แค่ “ชา้งกระดิกหู งูแลบล้ิน” นะ เวลาจิตมนัรวมตวั ถา้จิตมนัรวมตวั “ชา้งกระดิกหู งูแลบ
ล้ิน” มนัสมุจเฉทปหานในวนิาทีนั้น ถา้ในวนิาทีนั้นมนัสมุจเฉทปหานออกไป กิเลสมนัตาย ตายตรง
นั้นไง กามราคะขาดออกไปจากใจ ขาดออกไปจากใจอยา่งนั้น ขณะท่ีมนัรวมตวัท่ีมนัเป็นไป  

แต่เวลาสร้างสมข้ึนมามนัทุกขย์ากตรงเราสะสม เราสร้างพลงังานของเราข้ึนไปเพื่อจะใหม้นั
มีก าลงัพอ ก าลงัพอแลว้มนัรวมตวักนัเป็นสมุจเฉทปหาน ครืน! ในหวัใจน่ีกิเลสขาดออกไปจากใจ 
กามราคะน้ีขาดออกไปจากใจ ครืน! ออกไปจากใจนะ 

ใจจะเป็นผูท่ี้ปล่อยวางหมด ปล่อยวางส่ิงต่างๆ เขา้มาทั้งหมด แลว้กจ็ะปล่อยวางเขา้มานะ น่ี
มนัยงัจบัตอ้งส่ิงน้ีไดแ้ลว้พยามยามฝึกซอ้ม ฝึกซอ้มกเ็พื่อใหม้นัปล่อยวางใหส้ิ้นซากออกไป เพราะ
ส่ิงท่ีมนัปล่อยวางเขา้มาแลว้มนัมีเศษส่วนในหวัใจ “เศษส่วนในหวัใจ” ตรงน้ีตรงท่ีวา่ผูท่ี้ปฏิบติัติด 
ติดกนัตรงน้ี ติดท่ีวา่เราปล่อยวางมรรค ๔ ผล ๔ ปล่อยวางส่ิงน้ีแลว้เป็นมรรคขั้นท่ี ๓ มรรคขั้นท่ี ๔ 
คือขั้นต่อไป คือขั้นฝึกซอ้มแลว้ปล่อยวางอีก ปล่อยวางอีก ปล่อยวางจนเวิง้วา้งหมดเลย  

นัน่ เขา้ใจวา่ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีวา่เราปล่อยวางส่ิงต่างๆ ทั้งหมดแลว้ น้ีคือฝ่ังไง เขา้ถึงฝ่ัง ทั้งๆ ท่ีวา่
ตวันั้นเป็นส่ิงท่ีวา่ความรู้สึกของใจ ใจรู้สึกได ้มนัจะเป็นฝ่ังไดอ้ยา่งไร? ส่ิงท่ีเป็นฝ่ัง เห็นไหม ฝ่ังของ
โลกคือฝ่ังตรงขา้มสมมุติกบัวมุิตติ ส่ิงท่ีเป็นสมมุติเราโดดจากฝ่ังๆ หน่ึง แลว้เราจะพยายาม
ตะเกียกตะกายขา้มพน้เขา้ไปอีกฝ่ังหน่ึง อีกฝ่ังหน่ึงเป็นฝ่ังวมุิตติ แต่น้ีมนัเป็นสมมุติในหวัใจทั้งหมด 
เพราะมนัเป็นตอของจิต มนัปล่อยวางส่ิงต่างๆ เขา้มา มนัปล่อยวางเขา้มาหมดแลว้ มนัถึงตวัของมนั
เอง มนักเ็ป็นฝ่ัง เป็นฝ่ังของกิเลส เป็นฝ่ังของอวชิชา 

ส่ิงท่ีเป็นอวชิชาในหวัใจนั้น มนักว็า่ส่ิงน้ีเป็นความวา่ง เป็นความวา่งไง มนัวา่งตลอด ถา้ใจ
เราทรงใหเ้ป็นความวา่ง จะเป็นความวา่ง จะไม่วา่งต่อเม่ือกิเลสมนัแสดงตวั มนัจะผอ่งใส มนัจะเศร้า
หมองขนาดไหน เรากไ็ม่รู้ตวั เราตามนะ ตามรักษาส่ิงนั้นตลอดไป 

ผูท่ี้เขา้ใจนะ มรรค ๔ ผล ๔ เราฝึกซอ้มกบักิเลส เราฝึกซอ้มกบัธาตุขนัธ์ท่ีมนัเหลือเศษส่วน
ข้ึนมาแลว้เราปล่อยวางข้ึนมา ส่ิงน้ีคือการเราท าขบวนการมาครบถว้นแลว้ ในธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพุทธเจา้ มรรค ๔ ผล ๔ เราไดท้ าครบถว้นแลว้ มนัรวมขนาดไหนเรากป็ล่อยวางมา
หมดแลว้ นัน่เป็นการท่ีวา่เราอยูก่บัสมมุติอีกตวัหน่ึง สมมุติของใจท่ีมนัละเอียดอ่อนนั้น  
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แลว้ถา้ไม่มีครูบาอาจารยส์อน รักษาส่ิงนั้นไว ้เวลาตายไปจะเขา้ใจเลยวา่ อ๋อ! “อ๋อ” คือยงัคา้ง
อยูย่งัติดอยูใ่นฝ่ังของตวัเอง มนัตอ้งท าลายฝ่ังทั้งหมด ท าลายใจทั้งหมด ถา้ท าลายใจทั้งหมด 
เหมือนกบัเรารักษาตวัตน เราเห็นตวัตนเป็นเรา เราเป็นตวัตน มนัมีท่ีพึ่ง ส่ิงท่ีมีท่ีพึ่ง เราพยายาม
รักษาไว ้ แลว้มนัเป็นท่ีพึ่งไม่ได ้ มนัเป็นท่ีพึ่งไม่ได ้ เพราะมนัเป็นเร่ืองของสมมุติ มนัเป็นเร่ืองของ
อ านาจของวฏัฏะ  

วฏัฏะน้ีมนัหมุนไปแลว้มีส่ิงน้ีเป็น “รายได”้ รายไดท่ี้เกิดในสภาวะไหนกร็ายไดส่ิ้งนั้น  

“รายได”้ กบั “รายจ่าย”  

รายจ่ายคือชีวติไง คือวนัเวลาของเราท่ีตอ้งหมดไป ส่ิงท่ีหมดไป เราตายไปมนักต็อ้งเป็น
รายจ่ายท่ีวา่ตอ้งไปเกิดสภาวะทุกขย์าก หรือสภาวะสุขสมบูรณ์ในเร่ืองของการท าคุณงามความดี ใน
เพื่อสร้างกศุลอกศุลของเราตลอดไป นั้นเป็นผลรายจ่ายของใจดวงนั้น แต่น้ีมนัปล่อยวางเขา้มาแลว้
มนัไปติดตวัมนัเอง ส่ิงท่ีติดตวัมนัเองน้ี นั้นกเ็ป็นวา่ถา้ตายไปมนักจ็ะเขา้ใจตวัเอง กเ็ป็นรายจ่าย 
รายจ่ายท่ีวา่เราจะตอ้งไปสุขไปขา้งหนา้ รอวนัเวลาไป  

แต่ถ้าเราประพฤตปิฏบิัติ...จะเข้าถึงฝ่ัง ฝ่ังของวมุิตติจะต้องไม่มส่ิีงใดๆ ส่ิงใดๆ ทีรู้่สึก ส่ิงใดๆ 
ทีจ่ับต้องได้น้ันเป็นตัวของใจ เป็นตัวของอวชิชา ปัจจยา สังขารา น้ันเป็นฝ่ังของสมมุติไง ฝ่ังของ
เป็นวตัถุทีจ่ับต้องได้ไง ส่ิงทีจ่ับต้องได้ต้องย้อนกลบั ย้อนกลบัเข้ามาดูใจของเรา  

ในเร่ืองเคร่ืองยนตก์ลไกนั้นมนัไม่มีหวัใจ มนักส็ร้างคุณสมบติั แลว้แต่คุณสมบติัของเขาจะมี
คุณวเิศษขนาดไหน เขากส็ร้างของเขาไดข้นาดนั้น แลว้กเ็ป็นประโยชนก์บัโลก เป็นประโยชนก์บั
ผูใ้ชง้านนั้น นัน่ตวัของเคร่ืองยนตก์ลไกนั้นเขาไม่ไดส่ิ้งใดๆ เลย เขามีหนา้ท่ีท างานของเขาจนกวา่
เขาจะช ารุดทรุดโทรมไป แลว้กต็อ้งบุบสลายไป หมดเคร่ืองยนตก์ลไกนั้นไป 

แต่จิตดวงน้ีไม่เป็นแบบนั้น ส่ิงต่างๆ น้ีเป็นเคร่ืองยนตก์ลไกท่ีเราท ามา เราสละเขา้มาทั้งหมด 
แลว้มนัเหลืออะไรในหวัใจ เหลือส่ิงท่ีวา่ “อวชิชา ปัจจยา สังขารา สังขารา ปัจจยา วญิญาณงั 
วญิญาณะปัจจยา นามะรูปัง”  

รูป...รูปของใจ ความรู้สึกของใจอนัละเอียดนั้น ส่ิงต่างๆ อนัละเอียดนั้น 
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เคร่ืองยนตก์ลไกท าลายหมดแลว้ แต่ติดในขอ้มูลของใจดวงนั้น น่ีเป็นความลึกลบัมหศัจรรย์
มาก ลึกลบัมหศัจรรยท่ี์วา่ตั้งแต่ปล่อยวางส่ิงต่างๆ เขา้มากม็หศัจรรย ์ แลว้ในความมหศัจรรยข์องตวั
มนัเองกม็หศัจรรย ์มหศัจรรยใ์นตวัมนัเอง ถา้จบัตอ้ง ถา้เห็นส่ิง ถา้เห็นตวัตอของใจ 

แต่ถา้ไม่เห็นตวัตอของใจน้ี โดนตวัตอของใจน้ีหลอกลวง หลอกวา่ส่ิงน้ีเป็นผล ส่ิงน้ีเป็นผล 
น่ีอ านาจวาสนา ๑ แลว้กส่็วนท่ีวา่ครูบาอาจารย ์ ๑ จะยอ้นกลบัเขา้มา พยายามยอ้นกลบัเขา้มา 
ยอ้นกลบัเขา้มาจนถึงจบัตวัของใจได ้ 

ถา้จบัตวัของใจได ้ น่ีมรรคอนัสมบูรณ์ไง มรรคร้อยเปอร์เซ็นต ์ สัมมาสมาธิกบัปัญญาร้อย
เปอร์เซ็นต ์ สติร้อยเปอร์เซ็นต ์ มรรคน้ีจะร้อยเปอร์เซ็นตม์าก ร้อยเปอร์เซ็นตท่ี์วา่มนัละเอียดอ่อน 
ละเอียดอ่อนจนวา่ออกไปเป็นความกระทบไม่ไดเ้ลย มนัจะละเอียดอ่อนเขา้มาจนถึงท่ีสุดแลว้ความ
เป็นไป ท าลายฝ่ัง ท าลายส่ิงต่างๆ ทั้งหมด ไม่มีส่ิงใดเหลือหลอในหวัใจนั้น...เป็นวมุิตติ 

ผูถึ้งฝ่ังตอ้งถึงฝ่ังดว้ยส้ินสุดขบวนการในการประพฤติปฏิบติั จะประพฤติปฏิบติักเ็ราน่ี เรา
จะไม่ไปเร่ืองของโลกเขา เร่ืองของโลกเขา เห็นไหม เขาจะลอยกระทง เขาจะท าส่ิงใดนั้น เขากส็ร้าง
บุญกุศล ท าความเป็นบุญเป็นกุศล แต่บุญกุศลของเราเพื่อจะใหเ้ราเวยีนตายเวียนเกิดตามกระแสของ
กระทงนั้น กระทงนั้นเวียนไป แต่ชีวติของเราน้ีกเ็ปรียบเหมือนกระทงหน่ึง เวยีนตายเวียนเกิดใน
วฏัฏะมาตลอด หมุนไปตามอ านาจวาสนาสูงๆ ต ่าๆ เห็นไหม เกิดเป็นเทวดา เกิดเป็นพรหมน่ี สูงๆ 
ต ่าๆ เกิดเป็นนรกอเวจีน้ีตกต ่าไป มนักเ็วยีนไปในนั้น  

แลว้เราประพฤติปฏิบติั ใชธ้รรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ฟาดฟันกบัความเห็น
ของใจ ความเห็นของใจจากดั้งเดิมนั้นเป็นความเห็นของกิเลสบวกกบัใจของเรา ธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เราศึกษามานั้น กิเลสมนักเ็อาไปใชซ้ะหมด จนมนัหลอกลวงใหเ้รา
ประพฤติปฏิบติัจนลม้ลุกคลุกคลานมา แลว้เราสะสมข้ึนมาใหเ้ห็นตามสภาวะตามความเป็นจริง ใจ
นั้นเห็นสภาวะอยา่งนั้นแลว้ปล่อยวางเป็นตามความเป็นจริง มนัจะลึกซ้ึงแลว้มนัจะเขา้ใจ แลว้จะ
กราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยความเคารพนบนอบ ดว้ยความลึกซ้ึงวา่ท าไมถึงเขา้ใจส่ิง
น้ีไง  

ส่ิงน้ีเป็นความละเอียดวา่ ธรรมะกวา้งแสนกวา้งจนไม่สามารถจบัตอ้งไดเ้ลย  
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จะอธิบายธรรมขนาดไหนนะ ในวฏัฏะ ในความรู้สึกต่างๆ เห็นไหม ภพชาติต่างๆ เร่ืองของ
ธรรมะน่ีมีสภาวธรรมเป็นธรรมะ ธรรมะต่างๆ เกิดในสภาวะไหน...มนักวา้งไปหมดเลย แลว้จะท า
อยา่งไรใหม้นัแคบเขา้มา? น่ีท าสัมมาสมาธิเขา้มาใหม้นัจุดเดียว จุดเดียวคือจุดตรงกลางหวัใจ...ลึก
มาก ลึกท่ีวา่เราจะไม่สามารถเห็นกิเลสของเรา เพราะกิเลสมนัอยูใ่นหวัใจ มนัลึกซ้ึง  

“น ้าใสแลว้จะเห็นตวัปลา ถา้จิตน้ีสงบแลว้เราจะเห็นกิเลสโดยธรรมชาติ” นัน่ เวลาศึกษา
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ข้ึนมา กิเลสมนัเอาไปใชอ้ยา่งน้ี ใชท่ี้วา่เราท าความสงบ
ของใจ แลว้เราจะเห็นกิเลสโดยธรรมชาติเลย เพราะจิตสงบใสแลว้จะเห็นตวัปลา แต่ไม่เขา้ใจวา่
กิเลสมนัลึกซ้ึงกวา่นั้น มนัใสยิง่กวา่น ้า เราจะไม่เห็นปลาเลย ถา้เราท าความสงบของใจ แลว้เราจะนัง่
เฝ้ารอวา่ใหเ้ห็นตวัปลา น่ีผูท่ี้ติดสมาธิจะเป็นแบบน้ี จะท าสมาธิของตนแลว้กเ็ฝ้ารอจะช าระกิเลส รอ
ใหกิ้เลสมนัเกิดมาเพื่อจะใหเ้ราฟาดฟัน...มนัเป็นไปไม่ได ้

เราตอ้งขดุคุย้ไง เราพยายามคน้ควา้ข้ึนมา อยา่งท่ีเราท าความสงบของใจข้ึนมา เห็นไหม ใหมี้
เห็นสภาวะกาย เห็นนิมิตข้ึนมา นิมิตต่างๆ นั้นมนัเป็นเร่ืองของโลก เป็นเร่ืองของความเห็นต่างๆ เรา
ไม่เอา เราจะเอาเร่ืองของเห็นสภาวะกาย นัน่ เห็นสภาวะกายนั้นคือเห็นตวัปลา 

ถา้เห็นสภาวะกาย เพราะเห็น เราเห็นกายมนัจะเกิดขนพองสยองเกลา้ จะเกิดความรับรู้ต่างๆ 
ข้ึนมา มนัสะเทือนกิเลส เพราะ “ไดโนเสาร์” กิเลสน้ีมนัเป็นการสะสมมาไม่มีตน้ไม่มีปลาย อยูใ่น
หวัใจนั้นไม่มีใครเคยเห็นหนา้มนั แลว้เราไปเห็นหนา้มนั มนัจะสะเทือนหวัใจมาก สะเทือนหวัใจ
เพราะเราเห็นหนา้กิเลส เห็นคนขโมย เห็นตวัโจรร้ายอยูใ่นหวัใจของเรา 

เราเห็นขา้ศึกในใจของเราเอง เราท าไมไม่สะเทือนหวัใจ? มนัสะเทือนหวัใจเพราะเราจะมี
โอกาสช าระมนั น่ีถา้เรามีโอกาสช าระมนั มนัถึงวา่น ้าใสขนาดไหนนั้นเป็นความลึกซ้ึง เป็นความลึก
มาก ธรรมะน้ีลึกมาก ลึกจนกวา่วา่เราท าใหเ้ขา้ไปจนเราจบัตวัเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม คือเห็นตวั
ปลาได ้ 

ตวัปลาคือตวักาย ตวัเวทนา ตวัจิต ตวัธรรมท่ีมนัอยูค่วามลึกในหวัใจ เราดึงข้ึนมา ดึงข้ึนมา 
เพื่อในการช าระลา้งเพื่อการวปัิสสนา ใจวปัิสสนาแลว้เขา้ใจตามความเป็นจริงนั้น แลว้ปล่อยวางตาม
ความเป็นจริงเขา้มา ปล่อยวางตามท่ีวา่ “จนเขา้ถึงฝ่ัง” มนัจะเห็นขั้นตอนของการประพฤติปฏิบติั วา่
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มนัลึกซ้ึงละเอียดอ่อนขนาดไหน ส่ิงน้ีเกิดข้ึนมาจากในหวัใจของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ผูท่ี้ประพฤติ
ปฏิบติันั้นเอาใจของเราเขา้ถึงฝ่ังได ้ผูท่ี้เขา้ถึงฝ่ังจะมีความสุขมหาศาล  

ความสุขท่ีวา่โลกน้ีเป็นสุขของเวทนา สุขเวทนา-ทุกขเวทนา เร่ืองของเวทนาเร่ืองของขนัธ์ 
สุข-ทุกขใ์นเร่ืองของขนัธ์ ละเอียดอ่อนขนาดไหนกเ็ป็นเร่ืองของขนัธ์ จนท้ิงขนัธ์หมดแลว้เป็น 
“อวชิชา ปัจจยา สังขารา” นั้นกเ็ป็นขนัธ์อนัละเอียดยบิ อนัละเอียดยบิไง “อวชิชา ปัจจยา สังขารา สัง
ขารา ปัจจยา วญิญาณงั” นั้นเป็นขนัธ์อนัละเอียด เป็นสัญญาอนัละเอียด  

ส่ิงท่ีขนัธ์อนัละเอียดแยกแยะเป็นขนัธ์ได ้ แยกแยะเป็นขนัธ์ละเอียดถา้ปัญญามนัทนั ถา้มนั
แยกแยะเป็นขนัธ์ละเอียดไม่ได ้ปัญญาไม่ทนั จะช าระส่ิงน้ีไดอ้ยา่งไร จะแยกแยะส่ิงน้ีออกไปจากใจ
ไดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีเป็นความละเอียดอ่อนในหวัใจนั้นมนัเป็นปัจยาการ มนัเป็นส่ิงท่ีสืบเน่ือง กบัขนัธ์น้ี
เป็นส่ิงท่ีเป็นกอง เป็นส่ิงท่ีหยาบๆ ส่ิงน้ีเกิดข้ึนมาสภาวะของใจ และสภาวธรรมแยกแยะส่ิงน้ี
ทั้งหมด แลว้ปล่อยวางส่ิงน้ีออกไปทั้งหมด สุข-ทุกขม์นัถึงละเอียดอ่อนไง  

วมุิตติสุขน้ีไม่ใช่สุขแบบสุขเวทนา-ทุกขเวทนา สุขเวทนา-ทุกขเวทนาน้ีเป็น “ภารา หะเว ปัญ
จกัขนัธา” เห็นไหม “ขนัธ์น้ีเป็นภาระ เป็นความรู้สึก เป็นความรับรู้” แต่วมุิตติสุขน้ีมนัปล่อยวาง
ทั้งหมด แลว้จะไม่มีส่ิงใดเขา้ไปสะเทือนส่ิงนั้นไดเ้พราะมนัตดัท าลายขนัธ์ ตดัท าลายสะพานออก
หมด ส่ิงท่ีจะเขา้ไปถึงหวัใจนั้นไม่ถึงหวัใจนั้น  

ความทุกขข์องกายมีอยู ่ความรับรู้ของขนัธ์มีอยู ่แต่ไม่สามารถสะเทือนหวัใจ เพราะหวัใจมนั
ตดัสะพานขาดออกหมด ส่ิงท่ีขาดออกหมดนั้นเป็นส่ิงท่ีวา่ไม่มีใครไปกวนนั้น ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ี
สมบูรณ์ เป็นส่ิงท่ีเตม็เป่ียมอยูต่ลอดเวลา ไม่ตอ้งการส่ิงใดไปเพิ่มเติม แลว้ไม่มีส่ิงใดบกพร่อง นั้นคือ
วมุิตติสุข 

วมุิตติสุข คือความท่ีวา่ไม่มีส่ิงใดเขา้ไปเพิ่มเติมหรือขาดตกบกพร่อง สมบูรณ์พนูผลในใจ
ดวงนั้น ฝ่ังคืออยา่งน้ี ผูถึ้งฝ่ังคือผูท่ี้เขา้ถึงหวัใจของตน ท าลายอตัตานุทิฏฐิ ความเห็นต่างๆ ปล่อยวาง
ส่ิงต่างๆ เขา้มาทั้งหมด แลว้กม็าติดตวัเอง ท าลายอตัตานุทิฏฐิ ในใจของตวัเองทั้งหมด ท าลายใจของ
ความรู้สึก  
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ส่ิงท่ีรับรู้ท่ีวา่เคร่ืองยนตก์ลไกทั้งหมดมนัไม่มีหวัใจ แต่มนุษยเ์คร่ืองยนตก์ลไกธาตุ ๔ ขนัธ ์
๕ น้ีมีหวัใจน้ี ท าลายทั้งเคร่ืองยนตก์ลไกดว้ย ท าลายส่ิงท่ีรับรู้เคร่ืองยนตก์ลไกคือหวัใจในตวัของ
ตวัเองดว้ย ท าลายส่ิงน้ีทั้งหมดแลว้พน้ออกไป...น้ีคือฝ่ัง 

ผูเ้ขา้ถึงฝ่ังโดยสมบูรณ์ตอ้งเขา้ถึงฝ่ังโดยไม่มีส่ิงใดๆ ขอ้งในหวัใจ ส่ิงท่ีขอ้งเก่ียวในใจจะไม่มี
ในใจดวงนั้น ไม่มีความสงสัยในธรรม ส่ิงท่ีเป็นธรรม เป็นการประพฤติปฏิบติั จะไม่มีส่ิงใดๆ คาใจ
ดวงนั้นเลย ใจดวงนั้นทะลุปรุโปร่งปล่อยวาง ถึงไดเ้ตม็ไดไ้ง ถา้มีความคาใจ มีความลงัเลสงสัย มนั
จะเตม็ไดอ้ยา่งไร? มนัเตม็ไม่ไดเ้พราะมีความสงสัย อนันั้นเป็นส่ิงท่ีบกพร่อง ส่ิงท่ีบกพร่องตอ้งเติม
ใหเ้ตม็ ถา้ส่ิงท่ีเติมใหเ้ตม็แลว้ มนัเตม็แลว้มนัจะไปสงสัยตรงไหน? มนัไม่สงสัย น่ีไง ธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ท่ีวา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา  

เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเพื่อปรารถนาส่ิงน้ี เพื่อใหส้มกบัส่ิงน้ี เพื่อใหด้วงใจของเราเขา้ถึง
ธรรมดวงน้ี ถา้ใจของเราเป็นธรรมข้ึนมาแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้ มี
ความสุขบริสุทธ์ิเหมือนกนั พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะมีความสะอาดบริสุทธ์ิเหมือนกนั  
สาวกะ-สาวกต่างๆ ปฏิบติัมาแลว้ใจจะบริสุทธ์ิผดุผอ่ง น้ีความเสมอกนัดว้ยความสุข ดว้ยความ
สะอาด ต่างกนัดว้ยอ านาจวาสนาบารมีราวฟ้ากบัดิน 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สร้างปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ สร้าง
สมมา สละมาต่างๆ สละมามหาศาล น่ีมนัเป็นการสละมาท่ีมากกวา่ ผูท่ี้สละนอ้ยกวา่จะเอาส่ิงท่ีเสมอ
กนัมนัเป็นไปไม่ได ้ 

เป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีจะใหเ้สมอกนัดว้ยอ านาจวาสนา แต่เสมอกนัไดด้ว้ยความบริสุทธ์ิ 

ถา้ไม่เสมองถึงความบริสุทธ์ิ ถา้ไม่เสมอกนั มนัช าระกิเลสไม่ได ้ มนัตอ้งช าระกิเลสไดด้ว้ย
ความบริสุทธ์ิผดุผอ่งของใจดวงนั้น น่ีผูเ้ขา้ถึงฝ่ังโดยสมบูรณ์ โดยความประพฤติปฏิบติั มีทางเดียว
นะ มีทางเดียวคือการเราท านัง่สมาธิเดินจงกรม เพื่อเขา้ถึงฝ่ังได ้ ถา้อยา่งอ่ืนน้ีไม่มี จะไปแสวงหาท่ี
ไหน จะไปหาทางโลกเขาไม่มี 
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เร่ืองของโลกเขาท่ีเขาส่งเสริมกนันั้น เป็นเร่ืองของหลอกคนท่ีติดในวฏัฏะ หลอกคนในโลก
ใหเ้ป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั มนัวา่ไม่เป็นบุญกุศลมนักเ็ป็นของเขา เป็นบุญกศุลของเขาท่ีวา่เป็นน ้า
หน่ึงใจเดียวกนั เป็นสมคัรสมานสามคัคีกนั 

แต่ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัน้ีเรามีความลึกซ้ึงมากกวา่ เราพยายามเอาหวัใจของเราเขา้ถึงฝ่ัง เอา
หวัใจของเราวปัิสสนาแลว้เขา้ถึงฝ่ังในหวัใจของเรา ในหวัใจของเรานัน่ แลว้เขา้ถึงใจของเราอีก
ชั้นหน่ึง อีกชั้นหน่ึง จนถึงท่ีสุดแลว้เขา้ถึงฝ่ังโดยสมบูรณ์ เอวงั 


