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ตั้งใจ ตั้งใจฟังธรรม ธรรมนะ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นส่ิงท่ีแปลก
ประหลาดมหศัจรรยม์าก ส่ิงน้ีมีอยูโ่ดยดั้งเดิมแต่ไม่มีใครสามารถเห็นได ้ ไม่มีความสามารถจริงๆ 
เวน้ไวแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กบัพระปัจเจกพุทธเจา้จะมาตรัสรู้ธรรมเท่านั้น ธรรมน้ี
เป็นของลึกซ้ึง เป็นของท่ีลึกมาก ลึกท่ีว่าแลว้แต่ใครจะไดป้ระโยชน์จากธรรมท่ีเราใชป้ระโยชน์
จากความเห็นของเรา ความเห็นของใจ ใจจะไดป้ระโยชน์จากธรรมมากนอ้ยขนาดไหน อยูท่ี่ใจจะ
เปิดกวา้งขนาดไหน ถา้ใจเปิดกวา้งขนาดไหนก็ลงไดลึ้กขนาดนั้น ถา้ใจไม่เปิดกวา้ง ลงไม่ไดลึ้ก
ขนาดไหนก็ใชป้ระโยชน์แบบสามญัชน 

ส่ิงท่ีเป็นสามญัชน ใจน้ีเป็นสามญั ส่ิงท่ีเป็นสามญั ความคิดท่ีเป็นสามญั จะเป็นความคิด
ต่างๆ ในสามญัน้ี เป็นความคิดท่ีว่าในเร่ืองของโลก เราจะใชธ้รรมไดป้ระโยชน์ขนาดนั้น เป็น
สภาวธรรมตามความเป็นจริง น้ีเป็นธรรมของเราปุถุชน ส่ิงท่ีเป็นปุถุชนจะรู้สภาวธรรมตามน้ี มนั
ถึงไม่ตรงต่อธรรม 

ส่ิงท่ีตรงต่อธรรม ธรรมะน้ีเราประพฤติปฏิบติัธรรม ประพฤติปฏิบติัพรหมจรรยไ์ม่ใช่เพื่อ
ลาภ ไม่ใช่เพื่อยศ ไม่ใช่เพื่อแกล้ทัธิต่างๆ ไม่ใช่เพื่อส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน ปฏิบติัธรรมเพื่อพรหมจรรย์
ของเรา ส่ิงท่ีเป็นพรหมจรรยข์องเรา ใจน้ีส้ินสุดถึงกิเลสนั้นหมดจากพรหมจรรย ์ ส่ิงท่ีหมดจาก
กิเลสไปน้ีเป็นส่ิงเป็นธรรมในหวัใจ ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีปรารถนาของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัธรรม 
ประพฤติปฏิบติัธรรมเพราะมีความศรัทธา มีความเช่ือในธรรม ในธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น้ีเกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เจา้ชายสิทธตัถะก็มีกิเลสใน
หวัใจ ส่ิงท่ีมีกิเลสในหวัใจก็ตอ้งมีความทุกขใ์นหวัใจ ในหวัใจนั้นมีความทุกข ์ แต่สถานะของ
กษตัริยจ์ะมีความสุขในสถานะของโลกมาก ยงัสละทิง้ออกมา 

แลว้เราแสวงหาส่ิงใด ส่ิงท่ีเราแสวงหาน้ีเป็นเพราะความมืดบอดของเรา เราน้ีมืดบอด มี
ความคิดวา่ส่ิงท่ีเป็นพึ่ง ส่ิงท่ีจะเป็นยศถาบรรดาศกัด์ิ จะเป็นพึ่งอาศยั มนัไม่มีความสุขในหวัใจ ใน
หวัใจน้ีพึ่งใจตวัเองไม่ได ้ หวงัพึ่งส่ิงต่างๆ ทั้งหมด ธรรมชาติของสัตวม์นุษย ์ สัตวม์นุษยเ์ป็นสัตว์
สังคม ตอ้งหวงัพึ่งอาศยักนั หวงัเกาะเก่ียวพึ่งพาอาศยั ก็พึ่งพาอาศยัคนอ่ืนเพื่อจะใหเ้รามีพวกมีหมู่
มีคณะเพื่อความเป็นอยูข่องเรา น่ีหวงัพึ่งอาศยัของเรา  

แมใ้นหวัใจก็เหมือนกนั ความคิดน้ีเป็นเพื่อนสองของใจ ใจน้ีไม่เคยมีใครเห็นสภาวะของ
ใจตามความเป็นจริง หาแต่ท่ีพึ่งท่ีเกาะ เกาะเก่ียวกบัอารมณ์ส่ิงต่างๆ เขา้ไป ท่ีพึ่งท่ีอาศยัหวงัพึ่ง
จากขา้งนอกก็หวงัพึ่งจากขา้งในเหมือนกนั ถา้เราเป็นสามญัส านึกมนัเป็นอยา่งนั้นโดยธรรมชาติ
ของเขา ส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติของเขาน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็เป็นอยา่งน้ีเหมือนกนั แลว้
สละส่ิงน้ีทิง้ออกมา สละทิง้ออกมาเพื่อแสวงหาโมกขธรรม  

ส่ิงท่ีเป็นโมกขธรรมคือใหใ้จหมดส้ินไปจากกิเลส ใจน้ีพน้ไปจากกิเลส ใจนั้นจะมี
ความสุขในหวัใจเป็นขั้นเป็นตอนเขา้ไป นางวิสาขาไดเ้ป็นพระโสดาบนัก็มีความสุขของนาง
วิสาขา สามารถสั่งสอนพระได ้ สามารถเป็นกรรมการตดัสินวินยัของพระได ้ เพราะใจนั้นเป็น
ธรรมส่วนหน่ึง แต่เขาก็ยงัมีกิเลสอยู ่ เขาก็ยงัมีครอบครัวอยู ่ เพราะเป็นกิเลส กิเลสในหวัใจยงัเป็น
อยา่งนั้น ก็เป็นอยูใ่นโลกของเขาอยา่งนั้น แต่ในเม่ือเขามีธรรมในหวัใจ เขาก็มีความสุขในหวัใจ 
เป็นหวัใจท่ีว่าเขา้ถึงธรรมส่วนหน่ึง เป็นพระโสดาบนั แต่ไม่ถึงส้ินกิเลส ก็มีครอบครัวอยูใ่นโลก
ของเขาเป็นแบบนั้น 

แต่ของเรา เพราะใจของเรา เราตอ้งศึกษา เราตอ้งรักษาใจของเรา ใจของเรามีความสุข
ขนาดไหน มีความสุขในประสาความคิดของโลก แลว้ก็คิดคิดเร่ืองจะประพฤติปฏิบติัธรรม คิด
เร่ืองแสวงหาธรรม น่ีไม่ตรงต่อธรรม ตรงแต่ความคิดความเห็นของตวั ถา้ไม่ตรงต่อธรรม เราไม่
ซ่ือสัตยก์บัธรรมธรรมะน้ีจะบิดเบ้ียวไป บิดเบ้ียวไปตามความคิดความเห็นของเรา เราคิดเห็น
ขนาดไหน สถานะธรรมของเรามนัก็บิดเบ้ียวไปตามความเห็นของเรา ไม่เป็นตามความเป็นจริง 
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แมแ้ต่เร่ิมตน้ ไม่เป็นตามความจริงแมแ้ต่ใจนั้นสัมผสั ไม่เป็นตามความจริงแมแ้ต่ใจนั้นรับผลของ
ส่ิงท่ีว่าเกิดข้ึนสัมผสักบัใจ แลว้ปล่อยวางไป ปล่อยวางไป มนัจะปล่อยวางไป 

ถึงเวลาส้ินสุดแลว้ เพราะสรรพส่ิงโลกน้ีเป็นอนิจจงั สรรพส่ิงในโลกน้ีตอ้งเคล่ือนท่ีไป
ตลอด ไม่มีส่ิงใดคงสภาวะไวเ้ลย โลกน้ีกินตวัเองตลอด กาลเวลากินตวัเองตลอด แลว้เราก็
เหมือนกนั ชีวิตของเราตอ้งหมดไปๆ กาลเวลากินชีวิตของเราหมดออกไป สรรพส่ิงในโลกน้ีตอ้ง
เป็นสภาวะแบบนั้น การประพฤติปฏิบติัในหวัใจวินาทีหน่ึงใจเคล่ือนไปตลอด ทุกวินาทีใจก็
เคล่ือนไป แลว้เร็วกวา่กาลเวลาท่ีจะคิดถึง นัน่น่ะ สภาวธรรมท่ีสัมผสั ถา้ไม่เป็นตามความจริงมนั
จะบิดเบ้ียวไปอยา่งนั้น แลว้จะบิดเบ้ียวไปในหวัใจ ในหวัใจของเราน้ีจะบิดเบ้ียว สภาวธรรมไม่
ตรงต่อธรรม 

“ตรงต่อธรรม” ประพฤติปฏิบติัตอ้งใหเ้กิดข้ึนตามความเป็นจริง แต่ก่อนท่ีจะเกิดข้ึนตาม
ความเป็นจริง เราตอ้งมีความศรัทธามีความเช่ือ มีความศรัทธามีความเช่ือนั้นตรงต่อความเป็นจริง
ไหม? มนัไม่ตรงต่อความจริง ความจริงของธรรม สภาวธรรมคือไม่เกาะเก่ียวส่ิงใดเลย 
สภาวธรรมน้ีเป็นสภาวะสรรพส่ิง ธรรมเป็นธรรม กิเลสเป็นกิเลส ขนัธ์เป็นขนัธ ์ ธาตุเป็นธาตุ 
สรรพส่ิงต่างๆ นั้นต่างอนัต่างจริง สภาวธรรมตามความเป็นจริงเป็นแบบนั้น 

แต่สภาวะของกิเลสท่ีมนัอยูใ่นหวัใจ ส่ิงท่ีอยูใ่นหวัใจน้ี กิเลส สัตวท่ี์เกิดมาทุกสัตวบุ์คคล
นั้นจะตอ้งมีกิเลสในหวัใจโดยธรรมชาติ ส่ิงน้ีเป็นธรรมชาติของใจเพราะมนัเป็นอวิชชา ความติด
บลอ็ก ติดขอ้งใจแลว้หมุนเวียนตายเวียนเกิดในสภาวะตามความจริงอนัน้ีเป็นกิเลส ส่ิงท่ีเป็นกิเลส
อยูใ่นหวัใจน้ี ถา้เราคิดวา่มนัเป็นความอยาก เราประพฤติปฏิบติัไม่ได ้ มนัเป็นความอยากอยูใ่น
หวัใจของเรา น้ีมนัจะท าใหเ้ราไม่ตรงต่อธรรม อนัน้ีมนัเป็นเร่ืองของกิเลส 

แต่สภาวะของกิเลสน้ีเราตอ้งท าใหม้นัเป็นมรรคข้ึนมาใหไ้ด ้ ความอยากในการประพฤติ
ปฏิบติัน้ีก็คือความอยาก มนัจะไม่บิดเบ้ียวไปจากธรรม ถา้มนับิดเบ้ียวไปจากธรรม บิดเบ้ียวไปคือ
การคาดการหมาย กิเลสน้ีมนัพลิกแพลงตวัมนัเอง มนัเป็นเร่ืองเหล่ียมของกิเลสน้ีมนัเป็นสร้างมุม
สร้างเหล่ียมใหเ้ราหลงไปในเหล่ียมของมนั 

ในเม่ือเราศรัทธาน้ีก็เป็นความอยาก แต่มนัเป็นมรรค คือศรัทธาน้ีเป็นความดี ความดีกบั
ความชัว่ ความชัว่เวลามนัคิดส่ิงท่ีว่าตอ้งการตอ้งท าใหเ้ราเกิดบาปเกิดอกุศลนั้น มนัเป็นความชัว่
ของมนั เราตอ้งหกัหา้ม แต่ในเม่ือคิดเป็นความดี เราตอ้งส่งเสริมในคุณงามความดีของเรา แลว้ถึง
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ดีท่ีสุด ดีท่ีสุดคือเราศรัทธาในเร่ืองของศาสนา ในเร่ืองของธรรม ธรรมคือสภาวธรรมตามความ
เป็นจริง จะมีส่ิงใดสัมผสัได ้ถา้ไม่ใช่หวัใจของสัตวโ์ลก 

หวัใจของสัตวโ์ลกจะสัมผสักบัส่ิงท่ีเป็นความจริงอนันั้น ทุกขก์็เกิดข้ึนท่ีใจ สุขก็เกิดข้ึนท่ี
ใจ แต่สุขท่ีเราเกิดข้ึนท่ีในหวัใจน้ีเป็นสุขในเร่ืองของเวทนาในขนัธ ์ เห็นไหม สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา เราสัมผสัแต่ความสุขในเร่ืองของเวทนา เร่ืองของขนัธเ์ท่านั้น เรายงัไม่เคยเสวย
ความสุขถึงการว่าจิตน้ีปล่อยขนัธเ์ขา้ไปว่างเวิง้วา้งขนาดไหน ปล่อยวางส่ิงต่างๆ เขา้มา ใหเ้ป็น
อิสระเขา้มา นั้นก็เป็นความสุขอีกส่วนหน่ึง ความสุขท่ีเกิดข้ึนในการประพฤติปฏิบติั แต่มนัตอ้ง
แลกออกมาดว้ยความเพียรของเรา 

พระโสณะเดินจงกรมจนฝ่าเทา้แตก ฝ่าเทา้น้ีแตกจนเลือดน้ีเป็นในทางจงกรมนั้น จนองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มาเห็นเขา้ “น้ีท่ีเชือดโคของใคร” ถา้มนัท่ีเชือดโคของใคร เลือดมนั
ตอ้งเปรอะเป้ือนขนาดไหน ถึงว่าน่ีเป็นท่ีเชือดโคของใคร แต่เป็นท่ีเดินจงกรมของพระโสณะ 
พระโสณะเดินจงกรมจนฝ่าเทา้แตก น่ีแลกข้ึนมาจากความเพียรอยา่งน้ี ถา้ความเพียรอยา่งน้ีเกิดข้ึน
มาแลว้มนัจะเป็นตามความเป็นจริง 

เราไม่มีการคาดการหมาย ท าความเพียรของเรา เร่ิมแต่ท าความเพียรของเราออกไป น่ีแลก
ส่ิงน้ีมา เพราะจิตใจน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีว่ามนัเป็นส่ิงท่ียดึมัน่ถือมัน่ ส่ิงท่ีสัมผสักบัใจมนัยดึมัน่ ยดึขนัธ์ 
ยดึทุกอยา่งเป็นเรา สรรพส่ิงต่างๆ เป็นเรา แลว้ก็หวงัพึ่งอาศยั คิดดี คิดชัว่ คิดส่ิงต่างๆ ไป เกาะ
เก่ียวไปกบัส่ิงนั้น เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีว่าเป็นเร่ืองของความหิวโหยของใจ ใจน้ีหิวโหยธรรมชาติ
ของเขาอยา่งนั้น 

เหมือนกบัน ้า น ้ าอยูใ่นแกว้มนัก็เป็นรูปของแกว้ อยูใ่นรูปของอะไรก็เป็นส่ิงนั้น น้ีก็
เหมือนกนั อยูใ่นอารมณ์ของอะไรก็เกาะเก่ียวส่ิงนั้นไป แลว้ไม่รู้สึกตวันะ เกาะเก่ียวกบัเขาไป 
เกาะเก่ียวกบัอารมณ์ความคิดต่างๆ แลว้ก็เจบ็แสบปวดร้อนในหวัใจ คิดส่ิงท่ีไม่ดีแลว้มาระลึกถึง
ภายหลงั ส่ิงน้ีไม่ดีเลย 

ส่ิงท่ีคุณงามความดีเราก็ตอ้งแสวงหา ส่ิงท่ีเป็นคุณงามความดีแสวงหาแลว้มนัจะสม
ประโยชน์กบัความเป็นจริงไหม ถา้มนัสมประโยชน์กบัความเป็นจริง ส่ิงนั้นวางไว ้ ผลท่ีเกิดข้ึน
จากความดีนั้น ความดีในการประพฤติปฏิบติั ความดีในการกระท าของเรา ความเพียรท่ีเราท า
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ข้ึนมา ความเพียรส่ิงท่ีเราสะสมข้ึนมา สะสมข้ึนมา ใหป้ล่อยวางตามความเป็นจริง ปล่อยวางตาม
ความเป็นจริงมนัจะเป็นความจริงข้ึนมา 

แต่เราศึกษามา ศึกษาธรรมะมาแลว้เราคาดเราหมาย เราจะคาดจะหมายนะ วิตก วิจาร ปีติ 
สุข เอกคัคตารมณ์ น้ีเป็นองคข์องฌาน แลว้เราเกิดวิตกวิจารข้ึนมาน่ะ พุทโธข้ึนมาแลว้เกิดปีติ เกิด
ความสุข เร่ืองการคาดการหมาย น่ีมนับิดเบ้ียวตรงไหน? บิดเบ้ียวตรงท่ีว่าเราเร่ิมคาดหมายแลว้เรา
ก็ตอ้งการผล 

แต่ในการประพฤติปฏิบติัเราตอ้งเดินจงกรม หรือเรานัง่สมาธิภาวนา หนา้ท่ีของเราคือ
ก าหนดพุทโธ พุทโธหรือค าบริกรรมต่างๆ น้ีเพื่อเหตุไร? เพื่อท่ีว่าใหส้ภาวะของใจมนัคลายตวั
โดยธรรมชาติของมนั มนัจะคลายตวัจากส่ิงท่ีมนัเคยเกาะเก่ียว แลว้ใหม้าเกาะเก่ียวกบัพุทโธ พุท
โธน้ีเป็นค าบริกรรม เป็นค าสมมุติ สมมุติท่ีว่าเราเกิดข้ึน ถา้ธรรมแทคื้อสภาวธรรมท่ีความรู้สึก แต่
ส่ิงน้ีเราตอ้งเกาะเก่ียวก่อน เรานึกข้ึนมาใหเ้กิดข้ึน เกิดข้ึนว่าใหใ้จน้ีปล่อยวางจากส่ิงท่ียดึหรือว่า
เคยอยูก่บัอารมณ์ อยูก่บัความรู้สึกอนัน้ีมนัอยูก่บัอารมณ์เขาตลอดไป มนัอยูก่นั มนัเกาะเก่ียวกนั
มาโดยธรรมชาติ อยูก่บัส่ิงต่างๆ น้ี คลุกเคลา้กนัมาจนเป็นเน้ือเดียวกนั จนเราไม่รู้ว่าส่ิงน้ีไม่ใช่เน้ือ
เดียวกนั 

มนัปล่อยวางส่ิงน้ีได ้ส่ิงท่ีว่าเป็นอารมณ์ อารมณ์เกิดข้ึนในใจมนัปล่อยวางได ้แต่มนัปล่อย
วางไม่ไดเ้พราะมนัมีเช้ือ มนัมีส่ิงต่างๆ กระตุน้อยูต่ลอดเวลา กระตุน้ใหเ้รามีความรู้สึก เรามีความ
นึกคิดต่างๆ อารมณ์ส่ิงน้ีกระตุน้ใหใ้จเรา ส่ิงท่ีรับรู้คือความทุกขค์วามสุขคือใจ แต่อารมณ์เกิดข้ึน
นั้นเกิดดบัๆ เป็นแขกจรมา เกิดในหวัใจตลอดไป น่ีค าบริกรรมใหเ้ปล่ียนไง ใหเ้ปล่ียนจากส่ิงท่ี
เกาะเก่ียวอยูน้ี่ใหม้าอยูก่บัอยูก่บัค  าบริกรรม ส่ิงท่ีเป็นค าบริกรรมเพื่อใหใ้จน้ีคลายตวัออกจากเร่ือง
ส่ิงท่ีว่าเคยเกาะเก่ียวใหเ้ป็นอิสระข้ึนมา เพราะค าว่าพุทโธๆ น้ีเป็นค าบริกรรม เป็นส่ิงท่ีใหใ้จยดึใช่
ไหม มนัไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีว่าเป็นความจริงหรอก มนัเป็นสมมุติสัจจะ สมมุติสัจจะเพื่อใหเ้ราคิดข้ึนมา 
เหมือนกบัความอยากท่ีเป็นตณัหากบัเป็นมรรค  

น้ีก็เหมือนกนั ถา้เราอยูใ่นความคิดของเรา อยูใ่นอารมณ์ของเรา น่ีเป็นตณัหา เป็นตณัหา
เพราะจิตเกิดข้ึนโดยธรรมชาติของมนั แต่ค าว่าพุทโธๆ น่ีเป็นค าบริกรรม เป็นความคิดเหมือนกนั 
แต่มนัเป็นมรรค มรรคเพราะว่าส่ิงน้ีมนัไม่สืบต่อ มรรคเพราะว่าส่ิงน้ีเป็นพุทโธ พุทธานุสติ ระลึก
ถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น้ีสะเทือนถึงหวัใจ สะเทือนถึงโลกธาตุทั้งหมด โลกธาตุนะ 
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ความรู้สึกน้ีเป็นเร่ืองของธาตุอยา่งหน่ึง ธาตุคือธาตุรู้ ส่ิงท่ีรับรู้น้ีมนัรับรู้จากตรงน้ี แลว้รับรู้ส่ิง
ต่างๆ ทัว่ไปหมดเลย แลว้เราพยายาม ส่ิงน้ีใหถ้อนตวักลบัมาใหเ้ป็นอิสระ ส่ิงท่ีเป็นอิสระไม่ตกอยู่
ใตอ้  านาจของกิเลส 

อยูใ่ตอ้  านาจของกิเลสน้ีคือการคาด การหมาย การคิด การดน้ การเดา ทุกๆ อยา่งเกิดข้ึน 
แมแ้ต่ธรรมะก็เหมือนกนั เพราะมีกิเลสอยู ่การคาดการหมาย “ผูใ้ดปฏิบติัธรรมจะสมควรแก่ธรรม 
ตอ้งใหม้นัสมควรกบัความเห็นของธรรมอนัน้ี ธรรมอนัน้ีตอ้งใหส้มควรกบัตวัของเขาเอง เราจะ
เขา้ไปมีส่วนท่ีว่าตอ้งการความมัน่หมายของใจน้ี จบัส่ิงนั้นไม่ไดเ้ลย ถา้ส่ิงนั้นเขา้ไปแลว้มนัจะ
เบ่ียงเบนไปไม่ตรงตามความเป็นจริง ไม่ตรงต่อธรรม 

ธรรมในขั้นของค าบริกรรม หนา้ท่ีของเราตอ้งบริกรรมอยา่งเดียว พุทโธๆ หนา้ท่ีของเรา 
ดึงออกมาใหไ้ด ้ ดึงใหก้ระแสของใจน้ีใหเ้ป็นอิสระในความคิดของกิเลสใหไ้ด ้ ใหเ้ป็นความคิด
ของเรา...ฝืน ฝืนความรู้สึกคือฝืนกิเลส กิเลสมนัก็ดึงของมนัไป กิเลสคือความเคยใจ พอท าข้ึนมา 
เรานัง่สมาธิ เรานัง่สมาธิพกัใหญ่ข้ึนมาสัก ๒-๓ ชัว่โมง แลว้ถา้ไม่เป็นความสงบข้ึนมา เราถึงกบั
ถอนหายใจ 

“เฮอ้! มนัจะเป็นไปไดห้รือ มนัจะเป็นความจริงไดห้รือ” 

น่ีมนัการคาดการหมาย คาดหมายอยา่งนั้น แลว้กิเลสมนักดึ็งไป ถา้กิเลสดึงไปอยา่งน้ี เรา
จะไม่ไดส้มความสัจจะ ถา้เราค าบริกรรมของเรา หนา้ท่ีเราคือบริกรรมอยา่งเดียว ส่ิงท่ีบริกรรม
ของใจ ใจบริกรรมอยูน่ี่ มนัก็ตอ้งอยูก่บัพุทโธๆ ตลอดไป สติระลึกข้ึนมาส่ิงน้ีก็ชดัเจน แลว้สติก็
จะจางไปๆ จางไปเพราะค าบริกรรมต่อเน่ืองๆ ไป เราก็ตอ้งตั้งสติฝืนข้ึนมาระลึกข้ึนมา ตั้งข้ึนมา 
ถา้สติสมบรูณ์ ส่ิงน้ีจะเป็นมรรค ถา้สติไม่สมบรูณ์มนัจะไม่เป็นมรรค มนัจะเป็นเร่ืองของกิเลส 
เป็นความรู้สึกของใจท่ีเกาะเก่ียวกบัส่ิงนั้นไป 

น่ีท  าความสงบของใจใหไ้ด ้ ถา้ท าความสงบของใจได ้ มนัจะเป็นความว่าพออยูพ่อกินไง 
จิตท่ีทุกข ์ ทุกขเ์พราะส่ิงน้ี ทุกขเ์พราะความรู้สึกของเรายดึมัน่ถือมัน่กบัอารมณ์ต่างๆ แลว้ปล่อย
วางไม่เป็น ถา้มนัมีความสุข มนัมีความสงบ คือมนัปล่อยวางเป็น ปล่อยวางเป็นตอ้งปล่อยวางโดย
ท่ีว่าผูน้ั้นปฏิบติัข้ึนมาใหเ้ป็นปัจจตัตงั คือปล่อยวางข้ึนมาแลว้มนัจะมีความสุขของเราข้ึนมา แลว้
มนัจะเขา้ใจ เขา้ใจส่ิงนั้น รักษาส่ิงน้ีไวต่้อไป 
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เพราะสรรพส่ิงเวลาเกิดข้ึนมาแลว้เป็นอนิจจงัทั้งหมด กาลเวลากินทุกอยา่ง กินทุกอยา่ง
แมแ้ต่ความสุข ความสุขท่ีปล่อยวางไดเ้วิง้วา้ง ไดลึ้กเป็นอปัปนาสมาธิ ก็อยูไ่ด ้ ๒ วนั ๓ วนัแลว้
มนัก็จะเส่ือม เส่ือมสภาวะไป ตอ้งพยายามตั้งไว ้ พยายามค าบริกรรมเขา้มาอีก ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ตอ้ง
บริกรรมข้ึนมาเพื่อจะใหเ้ขา้อีก จะเขา้ไดบ้า้ง เขา้ไม่ไดบ้า้ง เป็นบางโอกาส ฝึกฝนจนกว่าจิตน้ีจะ
เขา้ไดต้ั้งสมาธิได ้ ถา้ตั้งสมาธิได ้ ส่ิงน้ีมนัจะเป็นประโยชน์กบัเราแลว้ น่ีท  าตรงต่อความเป็นจริง
ของในการเป็นกลัยาณปุถุชน 

ปุถุชนคนหนาไปดว้ยกิเลส คิดตามความของกิเลส กิเลสจะคิดตามส่ิงน้ีไป กลัยาณชนน้ี
มนัเป็นปุถุชนเหมือนกนั แต่ส่ิงท่ีว่าเป็นกลัยาณชน ใจดวงน้ีพร้อมท่ีควรจะประพฤติปฏิบติั เร่ือง
เป็นโสดาปัตติมรรคกบัความคิดต่างๆ มนัเร่ิมตน้จากตรงน้ี ตรงท่ีว่าเร่ิมตน้จากเป็นมรรค ส่ิงท่ีว่า
เป็นมรรค ถา้ใจเราไม่สงบมนัก็เป็นมรรค มรรคของเราคือความเพยีรของเรามนัเป็นมรรค แต่มนั
เป็นโลกียมรรค 

ส่ิงท่ีเป็นโลกียมรรค โสดาปัตติมรรคน้ีเป็นบุคคลท่ี ๑ ในบุคคล ๘ จ าพวกแลว้ ส่ิงท่ีเป็น
บุคคล ๘ จ าพวก มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ จะพน้ออกไปจากกิเลสเป็นกลัยาณปุถุชน ส่ิงท่ีเป็น
กลัยาณปุถุชนนั้นมนัมีจิตใจน้ีอ่อน จิตใจน้ีควรแก่การงาน ควรแก่การงาน เพราะปล่อยส่ิงต่างๆ 
เขา้มาทั้งหมด ปล่อยความยดึมัน่ถือมัน่ในส่ิงท่ีว่ามนัเป็นไปทั้งหมด ควบคุมใจของตวัเองได ้ ใจ
ของตวัเองจะเป็นอิสระเขา้มาแลว้ควบคุมได ้ เพราะมีสติสัมปชญัญะ แลว้จะตั้งตนอยา่งไรข้ึน
วิปัสสนา วิปัสสนาน่ีตั้งตรงน้ี ก็ยกข้ึนวิปัสสนาได ้ก็เป็นโสดาปัตติมรรค ถา้ไม่ยกข้ึนวิปัสสนาได้
มนัก็ไม่เป็นโสดาปัตติมรรค มนัก็จะเป็นความคิดของเราเหมือนกนั มีความรักษาแต่ความสุขนะ 

ตรงต่อธรรมส่วนหน่ึง ธรรมส่วนท่ีสูงข้ึนไปตอ้งตรงต่อธรรมตลอดไป ถา้ตรงต่อธรรม
ตลอดไปจะเป็นโสดาปัตติมรรค ยกข้ึนวิปัสสนาในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ส่ิงท่ีพิจารณา
กายกใ็หพ้ิจารณากายไป ส่ิงท่ีพิจารณาจิต พิจารณาธรรม อยูท่ี่ว่าเราจะพิจารณาส่ิงใด เป็นอ านาจ
วาสนา แลว้อ านาจวาสนาของแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกนั จริตนิสัยของคนในการจะวิปัสสนา 
วิปัสสนาในเร่ืองสติปัฏฐาน ๔ น้ีไม่เหมือนกนั 

คน ถา้อ  านาจวาสนาจริตนิสัยไม่ตรง วิปัสสนาไปแลว้มนัไม่กา้วเดิน แลว้มนัจะทอ้ถอย 
ทอ้ถอยว่าผลประโยชน์ของมนัไม่ไดต้ามความประสงค ์ ส่ิงท่ีจะตามความประสงคคื์อเราตอ้งให้
เขา้ใจสภาวะแบบน้ี 
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ถา้สภาวธรรม เวลาเราคิดถึงเร่ืองโลกียะ ส่ิงท่ีเป็นโลกียะเราคิดถึง เราพิจารณาเขา้ไปน่ีมนั
ปล่อยวางเขา้มา ในเม่ือเราเป็นโสดาปัตติมรรค จะคิดส่ิงน้ีมนัก็จะเป็นโสดาปัตติมรรคถา้คิดเป็น
ธรรม สภาวธรรมเหมือนกนั สภาวธรรมอะไรเกาะเก่ียว เห็นใบไมห้ลุดออกมาจากขั้วปลิวออกไป 
เราพิจารณาเป็นธรรม มนัก็เป็นธรรม 

ในเม่ือพระในสมยัพุทธกาลจะไปรายงานผลกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถาม
ปัญหาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไปถึงชายคา เห็นน ้าตกมาจากชายคาแลว้ตกลงมา น ้าเป็น
จุดเป็นต่อมแลว้แตกไป แตกไป อนันั้นมนัเป็นขา้งนอกหรือเป็นขา้งใน 

ตาเน้ือเห็นสภาวะนั้น แต่หวัใจพร้อมอยูแ่ลว้ หวัใจน่ีวิปัสสนา วิปัสสนาจนคาอยูไ่ง 
เหมือนกบัหนอง เป็นฝี ถา้เขม็บ่งฝีหนองนั้นหนองจะแตก ความเจบ็ปวดนั้นจะหายไป ถา้ในเม่ือ
มนัยงัมีฝีน้ียงับวมอยู ่ มนัจะเจบ็มนัจะปวดมาก น่ีใคร่ครวญจะบ่งหรือไม่บ่ง มนัว่าตรงนั้นถูกหรือ
ผดิ จะถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไปเห็นสภาวะท่ีว่าน ้ าฝนตกลงมาถึงน ้าเป็นจุดเป็น
ต่อมเป็นฟองแลว้แตกออกไป เห็นสภาวะนั้น มนัปล่อยวาง 

น่ีสถานะของใจ ถา้ใจอยูใ่นสถานะปุถุชน ความคิดเป็นปุถุชนมนัก็คิดออกมาแลว้มนัไม่
สามารถช าระกิเลสได ้ แต่ความคิดของพระองคน์ั้นใคร่ครวญในปฏิจจสมุปบาทอยูต่ลอดเวลา 
เพราะส่ิงนั้นมนัเป็นส่ิงท่ีเหนือสุดแลว้ พอเจอสภาวะแบบนั้น บ่งฝีออก ขาดออกไป ส่ิงท่ีขาด
ออกไปไม่ข้ึนทลูถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เดินกลบักุฏิเลย เพราะพน้ออกไปจากใจ 
เหมือนกนั เหมือนกบัถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตอบก็ตอบอยา่งนั้น 

น้ีถา้เป็นโสดาปัตติมรรค ส่ิงท่ีเป็นสภาวะกระทบอยู่ภายนอกก็วิปัสสนาได ้วิปัสสนาไดส่ิ้ง
นั้นมนัจะยอ้นเขา้มา ถึงว่าสถานะของใจ ถา้ใจ สถานะของหยาบมนัพิจารณาไดส่้วนหยาบๆ ถา้ใจ 
สถานะของใจสูงข้ึนมาการวิปัสสนามนัจะเจริญข้ึนมา มนัจะสูงข้ึนไป แลว้แต่สถานะของใจ ใจ
ไดข้นาดไหน วุฒิภาวะต่างๆ ท่ีพฒันาเขา้มา มนัพฒันาตรงต่อธรรม ตรงต่อธรรมอยา่งน้ี มนัจะลุ่ม
ลึกเขา้ไปในหวัใจ มนัละเอียดอ่อนแลว้มนัเป็นส่ิงท่ีพิสดารมาก เป็นส่ิงท่ีมหศัจรรยม์าก แลว้ใหก้บั
ความสุข ใหค้วามสุขกบัหวัใจดวงนั้น 

ประพฤติปฏิบติัธรรมน้ีเป็นส่ิงท่ีว่าประเสริฐท่ีสุด องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก
พระอานนทไ์วแ้ลว้ ใหบ้อกกบับริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ใหป้ฏิบติับูชาน้ีเป็นปฏิบติั
อยา่งประเสริฐท่ีสุด แลว้เราก็ปฏิบติับชูา จะไดผ้ลไม่ไดผ้ล เราตอ้งปฏิบติัของเราไป ส่ิงน้ีเป็น
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ทางออกอยา่งเดียว เป็นบุญกุศลอนัมหาศาล น่ีบุญกุศลเกิดข้ึนจากตรงน้ีมนัเป็นบุญกุศลอยูแ่ลว้ 
แลว้เราไดส้ัมผสักบัความจริง ไดส้ัมผสักบัธรรมน้ีมนัยิง่เป็นบุญกุศลมหาศาลเพราะมนัเปิดตาของ
ใจ 

จากใจน้ีมืดบอด ตอ้งฟังธรรมจากครูบาอาจารยแ์ลว้ใคร่ครวญตามความเป็นจริง ส่ิงท่ีมืด
บอดแลว้มนัดน้เดา มนัคาดหมายไปตลอด ส่ิงท่ีคาดหมายไปมนัก็ไม่สมกบัความจริง แลว้ก็เป็น
การคาดการไป ฟังธรรมของครูบาอาจารย ์เพราะครูบาอาจารยผ์า่นส่ิงน้ีมาแลว้ ถา้ผา่นส่ิงน้ีมาแลว้
จะช้ีเขา้ไปในหวัใจ คนท่ีหูตาสว่างจะช้ีบอกว่าตอ้งเดินไปตามสัจจะในอริยสัจจะ ในอริยสัจจะ ใน
โสดาปัตติมรรคน้ี ใคร่ครวญในปฏิจจสมุปบาทน้ี ใคร่ครวญในอริยสัจน้ี ใคร่ครวญตามความเป็น
จริงใหม้นัเป็นตามความเป็นจริง เกิดข้ึนใหส้ภาวะแบบนั้นใหเ้ขา้ใจ ย  ้าคิดย  ้าท  าอยูต่รงนั้น  

เราก็ตอ้งท าตามส่ิงนั้น เราท าส่ิงนั้นไป ส่ิงใดจะเกิดข้ึนเป็นผลของธรรม ผลของธรรมถา้
สมาธิพอ ปัญญาพอ มนัวิปัสสนาไปแลว้มนัจะปล่อยวางส่ิงต่างๆ ใหผ้ลของธรรมเกิดข้ึนตาม
ความเป็นจริง ตามความเป็นจริงท่ีเป็นสภาวะแบบนั้น ถา้ส่ิงนั้นเกิดข้ึนมาแลว้มนัปล่อยวางข้ึนมา 
เราก็ปล่อยวาง...สุข เห็นไหม ทุกขค์วรก าหนด ทุกขน้ี์ตอ้งก าหนดแลว้แยกแยะส่ิงท่ีความเป็นทุกข์
ใหไ้ด ้ ส่ิงท่ีความเป็นสุขน้ีมนัปล่อยวางมีความสุข เราก็อยูก่บัความสุขนั้น แลว้ความสุขนั้นมนัก็
ตอ้งคลายตวัออกไป 

เราพยายามซ ้าเขา้ไป พยายามวิปัสสนาเขา้ไปนะ โสดาปัตติมรรคตอ้งเดินเขา้ไปตลอด
มรรคน้ีตอ้งเดินตวัเขา้ไป เดินตวัเขา้ไปเพื่อวิปัสสนา เพื่อแยกแยะเขา้ไป ส่ิงใดกระทบกระทบเขา้
มาจบัส่ิงนั้นวิปัสสนา จบัส่ิงนั้นใคร่ครวญ จบัส่ิงนั้นแยกแยะออกมาใหไ้ด ้พอแยกแยะออกได ้ ส่ิง
น้ีเป็นมายาทั้งหมด เร่ืองของโลกน้ีเป็นมายา ร่างกายน้ีก็เป็นส่ิงท่ีมายาชัว่คราว ๑๐๐ ปีหรือ ๘๐ ปี 
๑๐๐ ปีเท่านั้น ชีวิตน้ีตอ้งส้ินไป ส่ิงน้ีเป็นมายาแลว้เราติดอยูใ่นมายา ส่ิงท่ีเป็นมายาน้ีท าไมเราไม่
เอามาสร้างประโยชน์ 

ถา้สร้างประโยชน์ ประโยชน์ของโลกเขาก็คือประโยชน์ของการด ารงสถานะของทุกข์
เท่านั้น น่ีประโยชน์ของโลกเขา เราเกิดมาแลว้เราตอ้งท าคุณงามความดีแลว้สร้างสมข้ึนมา นั้น
เป็นประโยชน์ของโลก แต่ประโยชน์ของธรรม ประโยชน์ของตามความจริง อนัน้ีเป็นสมรภมิู 
เป็นท่ีเราจะชนะกิเลสหรือแพกิ้เลสอยูท่ี่ตรงน้ีไง 
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ในเร่ืองของกายกบัจิตน้ีเป็นท่ีว่าสู้รบกบักิเลส กายของคนอ่ืนจิตของคนอ่ืนน้ีเป็นหนา้ท่ี
ของคนอ่ืน องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้ยงัไม่สามารถฉุดเอาหวัใจของใครไป
ได ้ เวน้ไวแ้ต่ท่านแสดงธรรมไวใ้หเ้รากา้วเดิน ร้ือสัตวข์นสัตว ์ ร้ือสัตวข์นสัตวเ์พื่อจะใหเ้รา
ประพฤติปฏิบติัตาม เราประพฤติปฏิบติัตามสภาวธรรมอนันั้น เราจะเขา้ถึงธรรมอนันั้น 

เราเองต่างหากจะตอ้งดึงหวัใจของเรา เราเองต่างหากตอ้งร้ือคน้ร้ือสัตวข์องเราข้ึนไป แต่
ตอ้งอาศยัธรรม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เหมือนขวาน เหมือนมีด จะตอ้งฟาด
ฟันกบักิเลสในหวัใจของเรา ตอ้งฟาดฟันดว้ยมรรคนะ ดว้ยปัญญา ปัญญาท่ีพร้อมกบั
สติสัมปชญัญะน้ีเหมือนกบัมรรคอริยสัจจงั มนัจะฟาดฟันกบักิเลสในหวัใจ ฟาดฟันใหกิ้เลสน้ี
หลุดออกไปจากใจใหไ้ด ้เราใชธ้รรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ฟาดฟันข้ึนมา 

แลว้ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น้ีเป็นธรรมเป็นปริยติั แต่ปฏิบติัข้ึนมาน่ี
มนัเป็นสภาวธรรมท่ีเกิดข้ึนในหวัใจ ฟาดฟันกบักิเลสในของเรา สภาวธรรมเกิดข้ึนในใจของเรา 
จะเป็นผลของใจดวงนั้น ใจดวงนั้นจะพน้จากกิเลส จะช าระกิเลสไดด้ว้ยการเดินใคร่ครวญตามว่า
ตรงต่อธรรม ตรงต่อธรรมตามสถานะต่อสถานะจากความเป็นท่ีว่าเป็นกลัยาณปุถุชน เป็นโสดา
ปัตติมรรค ตรงขนาดไหนก็ท  าความเพียรขนาดนั้น 

ท าความเพียรน้ีแยกแยะ แยกแยะความเกาะเก่ียวของใจ ใจน้ีเกาะเก่ียวความยดึมัน่ถือมัน่ 
นั้นคือเร่ืองของกิเลสทั้งหมด จะรู้สภาวะไหนมนักย็ดึ เวลาธรรมเกิด เวลาท าสมาธิ สมาธิสงบข้ึน
ไปมนัจะเกิดสภาวธรรม สภาวธรรมคือว่าความเป็นธรรม เป็นค า ๆ ข้ึนมา ท าใหง้งก็ได ้ท าใหย้ดึ
ติดก็ได ้ ส่ิงท่ียดึติดน้ีเป็นการเสียเวล ่าเวลาทั้งหมด สภาวะแบบนั้นคือส่ิงใด? ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นอดีต
ทั้งหมด การช าระกิเลสน้ีเป็นปัจจุบนัธรรม ในเม่ือสภาวธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ผา่นไปแลว้ก็ใหผ้า่น
ไป เราก็ตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา หนา้ท่ีของเรา สติสัมปชญัญะ สติกบัสมาธิน้ีจะตอ้งสร้าง
สมตลอดไป 

ถา้สติสมาธิสร้างสมมา เราสะสมเขา้ไป เรารักษาใจไว ้ มนัจะมีสภาวะท่ีละเอียดอ่อนกว่า
นั้นเกิดข้ึน สภาวธรรมนั้นเป็นสภาวธรรมท่ีหยาบๆ สภาวธรรมแกไ้ขความลงัเลสงสยั ความขอ้ง
ของใจ มนัปลดเปล้ืองความขอ้งส่ิงนั้น ความขอ้งของใจปลดเปล้ืองออกมาเป็นขั้นเป็นตอน เป็น
ขั้นเป็นตอนท่ีมนัปลด มนัสงสัยเฉพาะตรงนั้น เป็นธรรมเลย เช่น สงสัยส่ิงใดอยูแ่ลว้เราภาวนาอยู ่
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ธรรมะจะตอบว่า “น้ีเป็นอตัตา น้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงน้ีไม่ควรยดึ” น่ีเราก็เขา้ใจ แลว้เรากมี็ความโล่งใจ 
น่ีมนัเป็นธรรมเกิดข้ึน 

แต่สภาวะตามความเป็นจริงของธรรมแทน้ั้นมนัเป็นการใชปั้ญญาใคร่ครวญในสติปัฏฐาน 
๔ ต่างหาก ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ส่ิงน้ีก็เป็นธรรมได ้ในเม่ือเกิดข้ึนในความลงัเลสงสัย
ในหวัใจมนัก็ปล่อยวาง ปล่อยวาง ปล่อยวางออกไปนั้นมนัปล่อยวางแบบความเขา้ใจ แต่ถา้ปล่อย
วางแบบเราวิปัสสนา ขนัธเ์ป็นขนัธ์ จิตเป็นจิต ขนัธน้ี์คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูป
อาการของใจเป็นอยา่งไร สัญญา ส่ิงท่ีเกิดความคิดเกิดข้ึนมา เม่ือก่อนเราหกัหา้มไม่ได ้ มนัจะเกิด
ข้ึนมาเพราะเหตุใด เพราะมีสัญญา สัญญาน้ีเกาะเก่ียว 

ส่ิงท่ีกระทบกบัใจสมยัไหนก็แลว้ แต่ถา้มนัลองสัญญาไปหมายไวเ้ด๋ียวสังขารกป็รุง ส่ิงน้ี
ปรุงมนัก็หมุนออกไป น่ีเวลามนัเกิด เวลากิเลสมนัเกิด มนัจบั มนัอาศยัขนัธอ์อกไป อาศยัส่ิงน้ี
ออกไป แลว้มนัก็รวมตวักนัเป็นอารมณ์ หมุนออกไป หมุนออกไป วิปัสสนาเขา้มาอยา่งน้ีต่างหาก 
วิปัสสนามาเขา้มาใหเ้ห็นอารมณ์ แลว้จบัอารมณ์น้ีแยกเลยว่าสัญญาเกิดก่อนใช่ไหม สังขารปรุง
แต่งอยา่งไร แลว้วิญญาณรับรู้ รับรู้ไปแลว้ นัน่น่ะกินเหยือ่ไปแลว้ พอมนัรับรู้ กินเหยื่อ มนัก็หมุน
ออกไปเป็นอารมณ์ส่วนหน่ึง แลว้มนัก็สืบต่อเน่ืองเขา้ไป ถา้มนัแยกออกมามนัจะปล่อย  

จะเห็นเลยว่าส่ิงน้ีเป็นส่ิงปรุงแต่ง ตวัน้ีเป็นตวัปรุงแต่ง ตวัน้ีเป็นตวัรับรู้ วิญญาณเป็นตวั
รับรู้ แลว้พอมนัรวมตวักนัไปมนัก็เป็นขนัธ์ ๕ มนัก็เป็นอารมณ์หมุนออกไป กิเลสมนัก็อาศยัส่ิงน้ี
ยแุหยใ่นหวัใจ น่ีมนัเกิดดบัอยา่งน้ี แต่เราไม่เห็นสภาวะตามความเป็นจริง ถา้มนัเห็นสภาวะตาม
ความเป็นจริง มนัแยกสภาวะแบบน้ีออกไป สภาวะแบบน้ีออกไป 

ส่ิงท่ีแยกออกไปแลว้เหมือนกบัส่ิงท่ีต่อเน่ืองกนั เราแยกออกจากกนั แลว้มนัจะสืบต่อได้
อยา่งไร ส่ิงท่ีสืบต่อไม่ไดม้นัก็ตอ้งดบั ส่ิงท่ีดบั ตวัใจมนัก็ดบัจากอารมณ์ต่างๆ มนัก็ปล่อยวางส่ิง
นั้นเขา้มา มนัก็เป็นอิสระ เห็นไหม ขนัธก์บัจิตมนัจะแยกตวัออกจากกนั การแยกตวัออก ขนัธก์บั
จิตแยกตวัออกจากกนั กิเลสมนัก็แสดงตวัไม่ได ้ ส่ิงท่ีกิเลสแสดงตวัไม่ไดน้ี้คือตวัมนั เห็นไหม เรา
เห็นสภาวะแบบน้ีมนัคือการวิปัสสนา กบัธรรมมนัเกิด เกิดเพราะความรับรู้ เวลาธรรมเกิดข้ึนมา 
รับรู้ส่ิงนั้น รับรู้ส่ิงนั้น เป็นสภาวธรรมท่ีเกิดข้ึน ไม่ใช่วิปัสสนา ไม่ใช่ปัญญา 

ส่ิงท่ีเป็นปัญญาเกิดข้ึน สภาวธรรมเกิดข้ึน โสดาปัตติมรรคเกิดอยา่งน้ี เราวิปัสสนาอยา่งน้ี 
แยกอยา่งน้ีเขา้ไป พิจารณากายก็เหมือนกนั เห็นกาย สภาวะกาย พิจารณากายตั้งอยูดู่กาย ดกูาย
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ดว้ยความความแปรปรวนของมนั ส่ิงท่ีมนัแปรปรวนของมนั มนัจะแปรปรวนสภาวะไหน รับรู้ส่ิง
นั้น ส่ิงท่ีรับรู้ในนั้นน่ีคือปัญญา ปัญญารู้สภาวะตามความเป็นจริงท่ีมนัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

ส่ิงท่ีมนัเคล่ือนไหวไปนั้นเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงัส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิง
นั้นเป็นอนตัตา สภาวธรรมมนัก็หมุนในตวัมนัเองตลอดไป เรามีสติสมัปชญัญะท่ีรู้ซ้ึงอยู ่ เรา
ใคร่ครวญส่ิงน้ีอยู ่ เรามองอยูต่ลอดเวลา ส่ิงน้ีเป็นปัญญาในโสดาปัตติมรรค ในขั้นพิจารณากาย 
พิจารณากายแลว้ตั้งอยูอ่ยา่งน้ีตลอดไป สร้างสมข้ึนมาใหจิ้ตน้ีแก่กลา้ข้ึนมา จากความรับรู้ต่างๆ 
เร่ิมรับรู้แลว้เห็นสลดสังเวชนะ รับรู้ส่ิงน้ี สลดสังเวชส่ิงน้ีว่าส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีว่าใจเช่ือส่ิงน้ี เช่ือ
ตามกิเลสไป ไม่เคยเช่ือธรรม 

เรา เวลาเรากราบธรรม เราจะเขา้ถึงธรรม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็น
ส่วนหน่ึง ธรรมในหวัใจของเรายงัไม่เกิดข้ึนมา มนัจะติดเก่ียวกบัส่ิงน้ี ไม่เขา้ใจตามความเป็นจริง 
จนเราฝึกฝนข้ึนมา น้ีคือสภาวธรรมของใจเรา สภาวธรรมของใจเราฝึกฝนข้ึนมา ใจมนัจะ
พฒันาข้ึนมา พฒันาข้ึนมาจนมนัเขม้แขง็ เห็นไหม เขม้แขง็ข้ึนมารู้เท่าตามความเป็นจริงแลว้
แยกแยะส่ิงน้ีได ้แยกแยะออกไป มนัก็ขาดไปต่อหนา้ต่อตา ส่ิงท่ีขาดไปต่อหนา้ต่อตามนัก็สงบตวั
ลงๆ ปล่อยวางอยูอ่ยา่งนั้น 

แลว้พอปล่อยวางอยูอ่ยา่งนั้น ช านาญข้ึน ส่ิงท่ีช านาญข้ึนเราก็ตอ้งคล่องตวัข้ึน การกระท า
ของเราจะสะดวกข้ึน ส่ิงท่ีสะดวกข้ึน แยกออกไปดว้ย แลว้จะเขา้ใจดว้ย เขา้ใจวา่ถา้เราท าของเรา
โดยท่ีว่าเราอยากไดผ้ล มนัจะไม่ไดผ้ลเลย ถา้วนัไหนความอยากเขา้มาในหวัใจ เราเคยท าอยา่งน้ี 
เขา้ออกอยา่งน้ีแลว้ไดค้วามสงบ ไดก้ารวิปัสสนาแลว้เราก็ท  าซ ้ าอยูอ่ยา่งนั้น น่ีกิเลสมนัแสดง กิเลส
มนัพยายามรักษาตวัมนัเอง มนัก็อาศยัส่ิงน้ีหลอกหลวงไป 

ถา้มีความอยากอยูจ่ะไม่ไดผ้ล ถา้ปล่อยความอยากอยูม่นัถึงจะเห็นว่าอยากอนัหน่ึงเป็น
ตณัหา อยากในเหตุนั้นเป็นมรรค จะเห็นชดัเจนเลยว่าถา้เราอยากในเหตุ อยากในการประพฤติ
ปฏิบติัอยากในความเพียร มนัจะไม่มีโทษเลย เพราะอยากในความเพียร อยากในการเฝ้าดูจิต แต่ 
ถา้อยากในผล นั้นเป็นตณัหา 

ปฏิบติัมา ถา้วิปัสสนาเดินตวัแลว้จะเห็นสภาวะแบบน้ีแลว้มนัจะเขด็ไง ถา้วนัไหนอยากรู้
เลยว่าวนัน้ีเราแพต้ั้งแต่เร่ิมตน้ แต่เราก็ประพฤติปฏิบติัไป เพราะเราไม่สามารถควบคุมกิเลสเราได ้
เราปฏิบติัเพื่อจะใหกิ้เลสน้ีมนักลวัเราไง กลวัความเพียร กลวัก าลงัใจของผูน้ั้น ก าลงัใจของผูท่ี้
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ปฏิบติันั้น ถา้มีก าลงัใจ มีความเพียรข้ึนมา กิเลสมนัจะกลวั แต่ถา้เราไม่มีก าลงัใจ กิเลสมนัจะข่มข่ี
หวัใจดวงนั้น แลว้ก็เอาใจดวงนั้นเป็นท่ีอยู่อาศยันะ ขบัถ่ายใจดวงนั้น ขบัถ่ายแต่เร่ืองความทุกข์
ใหก้บัใจดวงนั้น ใจดวงนั้นจะมีความทุกข ์ทุกขไ์ปในหวัใจ แลว้แกไ้ขไม่ได ้

สภาวะของมนุษย ์สภาวะของหวัใจรับรู้เท่านั้น สภาวะของกิเลสอยูใ่นหวัใจ ใจน้ีเป็นส่ิงท่ี
ประเสริฐ แต่โดนกิเลสเหยยีบย  า่ท  าลายตลอด แลว้เราก็ตอ้งเดินมีแต่รับสภาวะความทุกข ์ ทุกขใ์น
หวัใจจนเจบ็แสบปวดร้อนในหวัใจ มีแต่ท าความเร่าร้อนในหวัใจ เพราะเราไม่มีก าลงัพอข้ึนมา ถา้
มีก าลงัพอข้ึนมา ส่ิงน้ีเป็นความอยาก เราปล่อยวางไว ้ เราอยากในเหตุ เราสร้างมรรคของเราข้ึนมา 
ถา้อยากในเหตุน้ีเป็นมรรค จะทุกขย์ากขนาดไหนก็สมควรท า เราจะตอ้งสร้างเหตุของเราแลว้ท า
แต่สร้างเหตุเพื่อจะใหม้นัเป็นผลข้ึนไป ในสภาวะตามความเป็นจริง 

ถา้เราสร้างเหตุข้ึนมา น่ีตรงต่อธรรมตรงๆ เลย เพราะธรรมน้ีเป็นธรรมฝ่ายเหตุ เหตุกบั
ผลรวมกนัแลว้มนัถึงจะเป็นธรรมฝ่ายผล ถา้ธรรมฝ่ายผลนะ เหตุกบัผลรวมตวัข้ึนมามนัจะแยกตวั
ออกไป น่ีอริยสัจเกิดข้ึนอยา่งน้ี อริยสัจเกิดข้ึนจากใจ สภาวะของใจเห็นอริยสัจน่ีมนัจะปล่อยวาง 
ทุกขเ์ป็นทุกข ์ จิตเป็นจิต ขนัธเ์ป็นขนัธ์ จะแยกตวัออกจากกนั ถา้โสดาปัตติมรรคมนัแยกตวั
ออกไปได ้มนัแยกตวับ่อยคร้ังเขา้บ่อยคร้ังเขา้ๆ มนัจะแยกตวัอยา่งน้ี 

การแยกตวัออกของมนั การแยกตวัออกของขนัธ ์ มนัเป็นการแยกตวัดว้ยก าลงัของ
ภาวนามยปัญญา ถา้ภาวนามยปัญญาเร่ิมตน้แสดงตวัน่ีมนัจะแยกไปๆ อยูส่ภาวะแบบนั้น นั้นเป็น
ว่าความเพยีรของเราถูกตอ้ง “ตรงต่อธรรม” ธรรมถูกตอ้งมนัก็จะเป็นผลอยา่งน้ี ถา้ธรรมไม่ถูกตอ้ง
มนัก็แยกออกไปแลว้มนัสภาวะอยา่งนั้น 

แต่ถึงท่ีสุดแลว้พอมนัแยกออกไป จิตหลุดออกไป จิตน้ีเป็นจิต สภาวะการวิปัสสนา 
วิปัสสนากาย กายน้ีมนัแปรสภาพไป ปล่อยวางเวิง้วา้งหมดเหลือส่ิงใด? จะตอ้งเหลือสภาวะรับรู้
ของจิตนั้นหน่ึงเดียว รับรู้สภาวะของจิตแลว้ปล่อยวางส่ิงนั้น น่ีความลงัเลสงสัย วิจิกิจฉา 
สีลพัพตปรามาส สังโยชน์ ๓ ตวัจะหลุดออกใจ 

นัน่น่ะ ตรงต่อธรรม ต่อผล ตรงต่อเหตุทุกอยา่ง 

เราสร้างเหตุตรงต่อเหตุก่อน ถา้ตรงต่อเหตุแลว้ เหตุน้ีซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า เหตุมนัถึงแลว้ผลมนั
จะเกิดข้ึนโดยสภาวะตามความเป็นจริง เกิดข้ึนตามสภาวะความเป็นจริง ก็ปล่อยวางตามความเป็น
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จริงเขา้มา นัน่น่ะความสุขเกิดข้ึนมหาศาล แลว้จะไม่ถือมงคลต่ืนข่าว จะไม่เช่ือในลทัธิศาสนา
ต่างๆ เลย จะเช่ือเฉพาะในพระพุทธศาสนา เพราะใจดวงน้ีมนัเป็นสังฆะข้ึนมาโดยส่วนหน่ึงแลว้  

ใจ เห็นไหม พุทโธ ธมัโม สังโฆ อยูท่ี่ไหน? อยูท่ี่หวัใจ ส่ิงท่ีว่าเป็นพระท่ีเรากราบไหวพ้ระ
กนัอยูน้ี่ พระสมมุติสงฆ ์ สมมุติคือสภาวะ ใครก็บวชได ้ เขา้ถึงโบสถแ์ลว้อุปัชฌายค์รูบาอาจารย์
พร้อม บวชออกมาเป็นสงฆใ์นจตุตถกรรมพร้อมออกมาเป็นสงฆ ์พร้อมแลว้ในสมมุติ ในสมมุติน้ี
เราก็สร้างสังฆะ คืออริยสงฆข้ึ์นมาในหวัใจของเรา ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาน่ี สงฆใ์นใจของ
เราเกิดข้ึนมาในหวัใจของเรา เป็นส่ิงท่ีว่าเป็นพระในใจ ส่ิงท่ีเป็นพระในใจมนัจะมีความสุขแลว้
มนัจะมีความองอาจกลา้หาญในหวัใจนั้น 

น่ีจะกา้วเดินจนกว่าจะพน้ทุกข ์ รู้เลยว่าทุกขน้ี์ส่วนหน่ึงเกิดข้ึนในหวัใจ แลว้ก็ดบัส่วนหน่ึง
ในหวัใจ ขนัธ์น้ีไม่ใช่จิต จิตน้ีไม่ใช่ขนัธ ์ กายน้ีไม่ใช่เรา เราน้ีไม่ใช่กาย อยูก่นัตามความเป็นจริง
เกอ้ๆ เขินๆ อยูก่นัอยู่อยา่งนั้น จะไม่สามารถเขา้ถึงท าลายหวัใจดวงน้ีในความหลงอนัน้ีไดเ้ลย ส่ิง
ท่ีว่าหลงน้ี กายเป็นเรา เราเป็นกายน้ีจะไม่มีในจิตดวงนั้น จิตดวงนั้นเขา้ตามสภาวะความเป็นจริง 
จะเป็นส่ิงท่ีคงท่ีกบัใจดวงนั้นตลอดไป ใจดวงนั้นจะมีความสุข แต่ทุกขอ์นัละเอียดในหวัใจยงัมีอยู ่
ทุกขอ์นัอยา่งกลาง อยา่งละเอียดในหวัใจนั้นมนัยงับีบบ้ีสีไฟใจดวงนั้น  

 นางวิสาขาเป็นพระโสดาบนั เวลาหลานตายข้ึนมา เห็นไหม พระโสดาบนัร้องไห ้ พระ
อานนท ์ เวลาองสมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปรินิพพาน เกาะหนา้ต่างอยู ่ น ้ าตาไหล คิดถึงว่าองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้จะตอ้งปรินิพพานไปแลว้ แลว้เราก็ยงัมีกิเลสอยูใ่นหวัใจ เราจะตอ้ง
อาศยัครูอาจารยอ์ยู ่ครูอาจารยก์็จะจากเราไปแลว้ น่ีความเศร้าใจท าใหพ้ระอานนทร้์องไห้ได ้ ส่ิงท่ี
ร้องไห ้ พระโสดาบนัยงัตอ้งร้องไหเ้พราะทุกขอ์นัละเอียดในหวัใจนั้นมนัยงับีบบ้ีสีไฟในใจดวง
นั้น แลว้จะหาทางออกอยา่งไร 

ในเม่ือเล่ห์กลของกิเลสอยา่งหยาบมนัก็หลอกใหเ้ราอยา่งหยาบ เราก็ทุกขย์ากแสนยากใน
การประพฤติปฏิบติั ในการประพฤติปฏิบติัน้ีกิเลสมนัท าใหเ้ราทุกขย์ากแสนยาก ในเร่ือง
สภาวธรรมนั้นไม่เป็นเร่ืองความทุกขค์วามยาก สภาวธรรมถึงท่ีสุดแลว้อ่ิมเตม็ในหวัใจนั้น ใน
หวัใจของเราน้ีหิวโหย ในหวัใจของเราน้ีวา้เหว่ ใจของเราสภาวะอยา่งนั้นแลว้มนัไม่เคยตาย มนั
ประหลาดตรงท่ีมนัไม่เคยตาย มนัจะตอ้งอยูส่ภาวะแบบนั้น ตามเปล่ียนจากสถานะนั้นไป  
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แต่ในเม่ือเป็นพระโสดาบนัแลว้มนัจะเกิดข้ึนอีก จะตายจะเกิดก็อีก ๗ ชาติเท่านั้นถา้ท าไม่
ถึง แต่ถา้มีความทุกขใ์นหวัใจแลว้ประพฤติปฏิบติัเป็น ในสถานะไหนท่ีเราตายไปแลว้ สถานะนั้น
มนัจะเป็นสถานะไหน เราก็ตอ้งไปเอาขา้งหนา้ 

แต่ในเม่ือปัจจุบนัน้ีท าได ้แลว้เรามีเหตุมีผลในหวัใจ เหตุกบัผล มรรคอริยสัจจงัคือเหตุ ส่ิง
ท่ีเป็นเหตุ เหตุในเร่ืองของอริยมรรค ไม่ใช่เหตุในเร่ืองโลกียะทั้งหมด เหตุในโลกียะมนัจะใหผ้ล
ในเร่ืองของโลกียะ โลกียะน้ีโลกียารมณ์น้ีเร่ืองของโลกเร่ืองของวฏัฏะ ถา้เร่ืองเหตุในมรรคน้ีมนั
เป็นเร่ืองพน้จากวฏัฏะ เร่ืองพน้จากโลกจะเอาใจน้ีพน้จากวฏัฏะ โสดาบนัจะเกิดในวฏัฏะก็อีก ๗ 
ชาติ แลว้พยายามประพฤติปฏิบติัข้ึนมาน่ี มนัจะเกิดตายขนาดไหนใหห้วัใจน้ีกิเลสมนัตายไปคา
หวัใจ ถา้กิเลสตายออกไปจากใจจะไม่ตอ้งเกิดอีกเลย ใจน้ีมนัก็จะรู้สภาวะตามความเป็นจริง เรา
ตอ้งประพฤติปฏิบติัขนาดนั้น ถา้อยา่งน้ีแลว้มนัมีก าลงัใจ มนัก็เร่ิมแสวงหา 

ส่ิงท่ีแสวงหานะ ในการท่ีเราท าข้ึนมาคร้ังแรก เราข้ึนมาเราจะวิปัสสนา เราก็ตอ้งพยายาม
คน้ควา้ พยายามจบัตอ้ง จบัตอ้งส่ิงใด จะคน้ควา้ส่ิงใดมนัตอ้งมีเหตุ หวัใจ ใจคือผูรู้้ ส่ิงท่ีจะคน้ควา้
เอาอะไรคน้ควา้? ใจน้ีเป็นผูค้น้ควา้ คน้ควา้ในกาย ในจิต ในกายนะ หวัใจ คน้ควา้ในจิต จิตนั้นคือ
อะไร? จิตนั้นคือสภาวะของนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมมนัก็เกิดใหค้วามทุกขใ์นหวัใจ
เหมือนกนั สภาวะส่ิงท่ีว่าเป็นเร่ืองของกายก็ใหค้วามทุกขส่์วนหน่ึง ตอ้งรักษาตอ้งเยยีวยากนัไป 

สภาวะของใจท่ีมนัใหค้วามทุกขห์วัใจน้ีมนัละเอียดอ่อนกว่า ร่างกายน้ีแขง็แรงกินอ่ิมหน า
ส าราญอยูใ่นความสุขสบาย มนัก็มีความเร่าร้อนเผาหวัใจ เห็นไหม สภาวะกายกบัจิตน้ีมนัเป็นส่ิง
ท่ีว่าเราตอ้งคน้ควา้ จะคน้ควา้น่ีจะเอาอะไรไปคน้ควา้มนั ถา้จะเอาจิตไปคน้ควา้ตอ้งท าความสงบ
ของใจ ในเม่ือผา่นการวิปัสสนามามนัจะรู้ตรงน้ี รู้ว่าเราเร่ิมคน้ควา้อยา่งไร เราคน้ควา้ เราพยายาม
จบัตอ้งส่ิงใดแลว้เราถึงจะคน้ควา้ แลว้เราจะประพฤติปฏิบติัต่อไปขา้งหนา้น่ี เราจะเอาส่ิงใด
คน้ควา้ เราก็ตอ้งร้ือคน้ไง 

ส่ิงท่ีร้ือคน้ในการคน้ควา้ในการเห็นกาย เห็นจิต จากสภาวะตามความเป็นจริงจากภายใน 
มนัจะเกิดข้ึนจากว่าใจสงบข้ึนมา ถา้ใจสงบข้ึนมามนัจะคน้ควา้ส่ิงน้ีได ้ มนัก็จะเป็นงานของใจ
ข้ึนมา ถา้ใจมีงานท า ความเพียรน้ีมนัจะเป็นส่ิงท่ีว่าสนุกสนานมาก สนุกสนานเพราะว่าเด๋ียวก็
กิเลสชนะ เด๋ียวก็ธรรมชนะ ถา้กิเลสชนะเราเป็นผูแ้พ ้ เราแพข้ึ้นมา แพเ้พื่อจะสู้ ไม่ใช่แพเ้พื่อจะ
ถอยกรูดๆ แลว้ไม่สู้ ส่ิงนั้นไม่สู้มนัก็เหมือนเราเป็นโรค ถา้เราเป็นโรค เราไม่รักษา โรคน้ีก็ไม่
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หายไปจากเรา ถา้โรคไม่หายไปจากเรา เราตอ้งอมโรคไป เราจะเป็นความทุกขไ์หม ถา้ใจเราเป็น
ความทุกข ์มีโรคอยูน่ี่ เราแพข้ึ้นมา แพเ้พื่อจะต่อสู้กบัอนันั้น 

ส่ิงน้ีเป็นเร่ืองของกิเลส แก่นของกิเลสในหวัใจน้ีมีอ  านาจมาก เคยข่มข่ีใจดวงไหนมากข่็ม
ข่ีใจดวงนั้น น่ีพญามาร มารในวฏัฏะนั้นเป็นเร่ืองของพญามารท่ีว่าเขาสร้างคุณงามความดีของเขา 
เขาไดส้ถานะของเขา เขาถึงเป็นพญามาร พญามารควบคุมฝ่ายมาร...ธรรม พวกเทพเป็นสัจธรรมก็
ควบคุมฝ่ายธรรม ส่ิงท่ีในหวัใจนั้นมนัเป็นเร่ืองภายนอก ส่ิงท่ีในหวัใจของเราน้ีเป็นเร่ืองภายใน 
ส่ิงท่ีว่าเร่ืองของกิเลสขบัไส เร่ืองของกิเลสหมุนออกไปนั้นมนัก็ท  าใหเ้ราพ่ายแพข้ึ้นมา  

เราตอ้งสร้างข้ึนมา สร้างธรรมข้ึนมาในหวัใจข้ึนมา ใหส้ภาวธรรมน้ีเกิดข้ึนจากใจ ใจ
สภาวธรรมเกิดข้ึนมาจะมีความสุข สุขเกิดจากความสงบ สงบอยา่งละเอียด สงบอย่างหยาบเป็น
ส่วนอยา่งหยาบ สงบอยา่งละเอียดถึงละเอียดสุดนะ น่ีสมาธิอยา่งละเอียด สมาธิมีสติสมัปชญัญะท่ี
สมบรูณ์ข้ึน สติปัญญาจะละเอียดเขา้ไป เพราะส่ิงน้ีจะลึกเขา้ไป ตรงต่อธรรมท่ีลึกซ้ึงเขา้ไปใน
หวัใจ ตอ้งตรงใหต้รงความเป็นจริง 

ถา้ตรงความเป็นจริงน่ีมนัจะเร่ิมขุดคุย้หากิเลส ขุดคุย้ถากถางหาส่ิงท่ีว่าจิตน้ีเกาะเก่ียวกบั
ส่ิงใด หวัใจน้ีมนัเกาะเก่ียวกบัส่ิงใด ส่ิงใดท่ีมนัเป็นความทุกข ์ เราจะหาใจ ใจน้ีเป็นนามธรรม จะ
เจอส่ิงนั้นใหไ้ดเ้พราะมนัเกาะเก่ียวท่ีกายกบัใจ กายกบัขนัธไ์ง กายกบัอารมณ์ ตวัของจิตจริงๆ 
แลว้จะจบัตอ้งมนัจะไม่เห็นมนั เพราะมนัละเอียดอ่อนมาก มนัเป็นพลงังานเฉยๆ แต่มนัแสดงตวั
ออกมา ในเม่ือมนัมีอารมณ์เกิดข้ึน เกาะเก่ียวกบัขนัธน้ี์มนัแสดงตวัออกมา จบัตอ้งส่ิงน้ีคน้ควา้ถา้
จบัตอ้งได ้ มนัจะจบัตอ้ง น้ีคือผลงาน แลว้เราจะคน้ควา้ไปในอุปาทานของใจ ใจจะมีอุปาทานกบั
ส่ิงน้ี คน้ควา้ส่ิงน้ี แยกแยะออกไป 

ถา้แยกแยะไดต้ามความช านาญของตน เราช านาญส่ิงใดเราก็แยกแยะส่ิงนั้น น่ีอุบายวิธีการ
แลว้เราก็เปล่ียนแปลงไปตลอด เปล่ียนอุบายวิธีการ คร้ังหน่ึงเราก็เปล่ียนอุบายไปอยา่งหน่ึงๆ เพื่อ
จะหลบเล่ียงกิเลสไง กิเลสมนัรู้ทนั ถา้เราท าซ ้ าๆ ซากๆ กิเลสมนัรู้ทนั อุบายวิธีการเราก็แยก
กลบัมา 

เวลาเราประพฤติปฏิบติั ในการท่ีจะเปล่ียนค าบริกรรมต่างๆ น้ี ว่าส่ิงน้ีเป็นการเร่ิมตน้ใหม่ 
เป็นการเร่ิมตน้ใหม่...มนัเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง อนันั้นเป็นส่วนหน่ึง ส่วนท่ีว่าเป็นการเร่ิมตน้ใหม่ เรา
ท าใหเ้หมือนนบัหน่ึงใหม่ นบัหน่ึงใหม่ มนัไม่ไดก้า้วเดินไปสักทีหน่ึง อนัน้ีเป็นเพราะเราไม่เขา้ใจ 
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แต่ในเม่ือใจเรามีหลกั มีพื้นฐาน มีก าลงัวิปัสสนา วิปัสสนาเพื่อจะชนะกิเลส ในเม่ือกิเลสมนัขวาง
หนา้อยูเ่ราก็ตอ้งพลิกแพลงหาวิธีการหลบไป น้ีคืออุบาย อุบายคือหลบไม่ใหกิ้เลสมนัรู้ทนั แลว้
มนัก็จะเป็นปัจจุบนัธรรม ถา้กิเลสมนัรู้ทนั เห็นไหม นัน่น่ะเป็นการท่ีว่ากิเลสออกหนา้ 

ถา้วิปัสสนากิเลสออกหนา้ กิเลสคิดออกไป น่ีไม่สมควรต่อธรรม มนัไม่สมควรตามความ
เป็นจริง มนัไม่ตรงต่อธรรม ตรงต่อกิเลสเพราะกิเลสออกหนา้ ถา้กิเลสออกหนา้น่ีมนัจะสร้าง
สถานะต่างๆ ได ้กิเลสน้ีสร้างเหตุการณ์ในหวัใจ มนัจะคิดขนาดไหน มนัจะจินตนาการขนาดไหน 
เร่ืองของใจเป็นเร่ืองของความมหศัจรรยม์าก มนัมหศัจรรย ์ แมแ้ต่คุณงามความดี ถึงท่ีสุดแลว้นะ
จะเวิง้วา้ง ใน ๓ โลกธาตุน้ีมนัจะครอบคลุมไปหมด หวัใจท่ีมนัมหศัจรรยม์นัจะครอบคลุมส่ิงน้ี
เลย 

ในจกัรวาลน้ีมนัเป็นจกัรวาลเฉยๆ แต่ใน ๓ โลกธาตุน้ีมนักวา้งขวางขนาดนั้น น่ีใจรู้เท่า
หมด เพราะใจเคยเกิดเคยตายกบัสัตวใ์นวฏัฏะน้ีมาทั้งหมด ทุกดวงใจท่ีเกิดข้ึนมาน่ีเคยเกิดเคยตาย
มา มนัถึงมีบุญกุศลต่างกนั มนัถึงมีจริตนิสัยต่างกนั ส่ิงน้ีต่างกนัมนัจะใคร่ครวญ มนัจะรับรู้ส่ิง
ต่างๆ ไดใ้น ๓ โลกธาตุเลย นั้นคือว่ามนักวา้ง มนัใหญ่โตขนาดนั้น 

แต่ในเม่ือกิเลสมนัปิดนิดเดียวเท่านั้นน่ะ พอกิเลสปิดใจน่ีมนัจะพลิกแพลงไปเร่ืองของโลก 
เร่ืองของวฏัฏะ เกิดในสถานะไหนก็ยดึตรงนั้น เคยเกิดมาเคยตายมาขนาดไหนยดึตรงนั้น ยดึตรง
นั้นก็เป็นจริตนิสัย ยดึตรงนั้นก็เป็นความชอบ ยดึตรงนั้นก็เป็นความเกาะเก่ียวในใจ จะสลดัส่ิงน้ี
ออกไปมนัก็อาลยัอาวรณ์ ส่ิงท่ีเราเคยสะสมมา ส่ิงเราเคยท ามาเป็นสมบติัของเราแลว้เราจะสลดัทิง้
ไดอ้ยา่งไร 

เราไม่เคยสลดัทิง้ ส่ิงใดท่ีว่าเป็นของเรา ส่ิงนั้นจะเป็นคุณงามความดีของกิเลส คุณงาม
ความดีของกิเลสคือกิเลสมนัหลอกวา่ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีชอบธรรม ส่ิงนั้นเป็นคุณงามความดี สะสม
ส่ิงนั้นนะ สะสมส่ิงนั้นคือสะสมกิเลสน้ี เห็นไหม ถา้มนัเป็นกิเลสน ามนัจะออกเป็นอยา่งนั้น ไม่
ตรงต่อธรรม ตรงต่อกิเลส กิเลสขบัไสไป 

การวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนาแลว้จะเดินตวัไปตลอด มนัจะสมความปรารถนาไปตลอด 
กิเลสจะขดัขอ้ง กิเลสจะเขา้ขดัขวางในการกระท าของพญามารน้ี จะไม่ใหส้ัตวโ์ลกพน้ออกไปจาก
อ านาจของเขา พญามารน้ีตอ้งขวางทุกอย่าง พญามารน้ีตอ้งพยายามสร้างกลอุบายวธีิการใหเ้รา
กา้วเดินไปไม่สมความปรารถนา ถา้ไม่สมความปรารถนา นั้นคือกิเลสมนัชกัน าไป แลว้จะไม่สม
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ตามความเป็นจริง ถา้อยา่งน้ีแลว้เราจะวิปัสสนาไม่ได ้ เราปล่อยวางดีกว่า ปล่อยวางเพื่อกลบัมา
สร้างพลงังานท าความสงบของใจใหกิ้เลสมนัหลงทาง แลว้เราค่อยวิปัสสนาใหม่ 

ขนัธ์ไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ขนัธแ์น่นอน อารมณ์น้ีไม่ใช่เรา เราน้ีไม่ใช่อารมณ์ อารมณ์เกิดกบั
เราข้ึนมาน่ีมนัเกิดดบัๆ ตลอดเวลา เกิดดบัแลว้จิตก็อาศยัส่ิงนั้นไป วิธีการของเรา เรากจ็บัส่ิงน้ีแลว้
แยกออกไป จะจบัวิปัสสนาส่ิงใด ก าลงัพอแลว้มนัจะวิปัสสนาส่ิงน้ีได ้ วิปัสสนาน้ีมนัก็แยกได ้
วิปัสสนาคือการแยกออก 

ส่ิงท่ีเป็นการประกอบข้ึนมาเป็นวตัถุส่ิงของต่างๆ เราพยายามแยกส่วนออกไปๆ ใหม้นัเลก็
ลงๆ ส่ิงท่ีเลก็ลง ก าลงัของใจ ก าลงัของสมาธิมนัก็มีก าลงัใจ มนัฟาดฟันส่ิงน้ีได ้ถา้มนัฟาดฟันส่ิง
น้ีได ้ ส่ิงน้ีมนัจะแยกออก แยกขนัธเ์ป็นขนัธ์ สภาวะของขนัธน้ี์เป็นขนัธ ์๕ แน่นอน ส่ิงท่ีเป็นขนัธ์ 
๕ น้ีรวมตวัข้ึนมาแลว้มนัก็ถึงเขา้กบัสภาวะของใจ แลว้ยดึมัน่ถือมัน่เป็นส่ิงเดียวกนั ถา้ก าลงัพอจะ
แยกส่ิงน้ีแยก แยกออกบ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้ จนถึงท่ีสุดแลว้มนัจะตอ้งท าลาย 

สมุจเฉทปหานคือการฆ่ากิเลส สมุจเฉทปหานคือการท าลายกิเลส การแยก การปล่อยวาง
เฉยๆ น้ีมนัการเป็นการปล่อยวาง มนัไม่สมุจเฉทปหาน เป็นตทงัคปหาน ตทงัคปหานเป็นการ
วิปัสสนาส่วนหน่ึง เหมือนเรากินขา้ว เรากินขา้วอ่ิมแลว้เด๋ียวเราก็กินขา้วอีก เรากินขา้วอ่ิมแลว้ ใน
ชาติหน่ึงเรากินขา้วมาแลว้ก่ีร้อยคร้ังพนัคร้ัง แลว้มนัอ่ิมทรงตวัไหม กินคร้ังม้ือหน่ึงมนัจะอ่ิม
ตลอดไปไหม? มนัไม่อ่ิมตลอดไปหรอก มนัตอ้งกินใหม่ กินใหม่ จนกินมนัก็ถึงท่ีสุด 

อนัน้ีก็เหมือนกนั ถา้เราวิปัสสนาน่ีมนัก็ปล่อยๆ แต่ไม่สมุจเฉทปหาน แต่ถา้เม่ือใดสมุจเฉท
ปหานนะ ถา้สมุจเฉทปหาน โครงการนั้น ส่ิงกระท านั้นจะจบส้ิน ส่ิงท่ีจบส้ินคือกิเลสมนัขาด ขาด
ออกไปจากใจ กายกบัจิตจะแยกออกจากกนั จิตเป็นจิต กายเป็นกาย แยกออกจากกนัโดยสถานะ
ตามความเป็นจริง ปล่อยวางหมดเลย แลว้สภาวะปล่อยวางทุกๆ อยา่ง แต่รู้อยู ่ จิตน้ีรู้อยู ่ เห็น
สภาวะตามความเป็นจริงส่ิงนั้นว่ามนัปล่อยวางส่ิงนั้นเขา้มาแลว้ตวัเองเป็นอิสระเขา้มา น่ีปล่อย
วางข้ึนมาเป็นขั้นท่ี ๒ 

ใจมนัปล่อยวางส่ิงนั้นมา ปล่อยวางแลว้ตวัใจอยูไ่หน ตวัใจเป็นตวัท่ีรับรู้ส่ิงต่างๆ มนัจะมี
ความสุขมาก เสวยความสุขอยูใ่นสภาวะนั้น ติดสุขในสภาวะนั้น รักษาส่ิงนั้นข้ึนไปว่าส่ิงนั้นเป็น
ธรรม ส่ิงน้ีเป็นธรรม ส่ิงน้ีทุกคนส่วนใหญ่จะติด ติดเหมือนกนั แต่ถา้ผูท่ี้ว่าใคร่ครวญ ผูท่ี้จริตนิสัย 
จะว่ามรรค ๔ ผล ๔ จะไตร่ตรองตวัเองตลอด การประพฤติปฏิบติัเราจะตอ้งศึกษาธรรม ศึกษา
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ธรรมเป็นแนวทางไวเ้พื่อตรวจสอบใจตวัเอง ไม่ใช่ศึกษาธรรมมาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบติั
ธรรมว่าอยา่งนั้นจะถูกตอ้ง 

เราประพฤติปฏิบติัในเวลาปฏิบติัน้ีปฏิบติัตามเอกเทศ ตามความเป็นจริงของเรา ใจของเรา
จะต่อสู้กบักิเลสในการปิดบงัใจไม่ใหเ้ห็นตวัสติปัฏฐาน ๔ เราพยายามแยกแยะออกมาจนเห็นจบั
สติปัฏฐาน ๔ ได ้ แลว้เราวิปัสสนาจนมนัปล่อยวางสติปัฏฐาน ๔...สติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต 
ธรรม ปล่อยวางหมด จิตมนัเห็น จิตมนัปล่อยวางแลว้มนัเป็นอิสระของมนั เอาส่ิงน้ีมาตรวจสอบ
ในการประพฤติปฏิบติัในเอกเทศของเรา น้ีคือธรรมของผูท่ี้ปฏิบติับุคคลนั้น 

บุคคลนั้นปฏิบติัอยา่งน้ี ปล่อยวางเขา้มามนัก็เป็นบุคคลของเรา แลว้ไม่ยดึวา่เป็นกิเลส ถา้
ส่ิงท่ีเป็นกิเลสอยูน่ี่มนัยดึ ถา้ส่ิงท่ีตามความเป็นจริงมนัไม่ยดึแลว้มนัเห็นสภาวะแบบนั้น ปล่อยวาง
ออกไป ถา้ตรวจสอบอยา่งน้ีมนัจะเรียกว่าเรายงัมีงานอยู ่ งานของเราคืองานช าระกิเลสอยา่ง
ละเอียดในหวัใจ ส่ิงท่ีเป็นกิเลสในหวัใจ ถา้เราขุดคุย้เจองานน่ีมนัจะแสดงตวั เหมือนกบัคนท่ีมนั
หลอกลวงเราแลว้หลบอยูใ่นเรา เหมือนไขห้ลบอยูใ่นตวัเรา ไขม้นัหลบยามนัจะไม่แสดงตวั
ออกมา มนัฟักตวัอยูใ่นหวัใจ ฟักตวัอยูใ่นกายของเราน่ี แต่ถา้เม่ือร่างกายเราอ่อนเม่ือไหร่มนัก็
แสดงตวัออกมา แลว้มนัจะเป็นไขอ้อกมา 

อนัน้ีก็เหมือนกนั ถา้เราหลงอยู ่ เราเขา้ใจว่าส่ิงน้ีเป็นผล มนัก็จะเวิง้วา้งอยูอ่ยา่งนั้นเป็น
ความว่าง เป็นความสุขในหวัใจอยูอ่ยา่งนั้น แต่ในเม่ือเราเร่ิมเอะใจข้ึนมาว่าอนัน้ีมนัมีส่ิงใดใน
หวัใจ เราพยายามคน้ควา้เขา้มา ถา้เราคน้ควา้ เราพยายามหนัจิตเขา้มาดูตวัเขา้มา แลว้สงัเกต ขุดคุย้
หาสติปัฏฐาน ๔ ถา้จบัตอ้งสติปัฏฐาน ๔ ได ้ส่ิงท่ีว่าเป็นความสุข เป็นความว่าง เป็นความพอใจใน
หวัใจมนัจะแสดงตวัออกมาดว้ยคล่ืนมหาศาลของกามราคะ 

ส่ิงท่ีเป็นกามราคะในหวัใจมนัแสดงตวัออกมาเป็นคล่ืนมหาศาล จะรบกวนหวัใจมาก แลว้
จะเป็นส่ิงท่ีช าระลา้งไดย้าก ยากเพราะส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิงพื้นฐานในหวัใจ การประพฤติปฏิบติัส่ิงท่ีว่า
เราลม้ลุกคลุกคลานกนัก็ลม้ลุกคลุกคลานกนัตรงน้ี ตรงท่ีว่าเราจะไม่สามารถช าระส่ิงท่ีจิตใตส้ านึก
ตวัน้ีได ้ตวัน้ีเป็นจิตใตส้ านึกในหวัใจท่ีมนัอุ่นกินในหวัใจ มนัมีความปรารถนา มีความตอ้งการ มี
ความเสพสมในใจของมนัตลอดเวลา ถา้จะขา้มพน้ส่ิงน้ีไดเ้ราจะตอ้งพยายามใชข้นัติอดทนก่อนถา้
เราประพฤติปฏิบติั 



ตรงต่อธรรม ๒๐ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ในการประพฤติปฏิบติัเพื่อจะรักษา รักษาโอกาส รักษาสถานะท่ีเราจะประพฤติปฏิบติัเรา
จะตอ้งใชข้นัติพยายามอดทนส่ิงน้ีไว ้ จนกว่าเราคน้ควา้เขา้มาเจอกบักามราคะในหวัใจแลว้เรา
พยายามฟาดฟัน ส่ิงน้ีท  าใหเ้ราเกิดเราตายมาตลอด เกิดตายข้ึนมาก็เกิดตายมาสะสมคุณงามความดี
นะ คนเกิดคนตายถา้มีบุญกุศลมนัก็เกิดข้ึนมามีความดีความสุขพอสมควรในสถานะของเรา ถา้มี
บาปอกุศล เกิดมาเป็นมนุษยเ์หมือนกนัก็มีความทุกข ์ เกิดเป็นสัตวน์รก เกิดเป็นต่างๆ ตวัน้ีเป็นตวั
พาเกิดพาตาย จิตใตส้ านึกเป็นตวัพาเกิดพาตาย ตายในสถานะต่างๆ แลว้ตายแลว้เกิดตายข้ึนมา น่ี
จะมีตรงน้ีใหติ้ดพนั ติดพนักนัไปตลอด เราก็ตอ้งจบัตวัน้ีไดแ้ลว้พยายามเร่ิมคน้ควา้ 

ตอ้งเป็นการคน้ควา้พยายามวิปัสสนาใหไ้ด ้ ถา้วิปัสสนาส่ิงน้ีก็จะเป็นประโยชน์กบัใจดวง
นั้น ใจดวงนั้นจะเป็นอิสระออกมาไดจ้ะตอ้งผา่นส่ิงน้ีก่อน ถา้ไม่ผา่นส่ิงน้ีมนัจะไม่อิสระ ตวัน้ีเป็น
ตวัรุนแรง ตวัรุนแรง ตวัพลงังานของมนั กลอุบายวิธีการของกิเลสมหาศาล ลม้ลุกคลุกคลานใน
การประพฤติปฏิบติั จะสร้างสถานะว่าเราเป็นความจริง ถา้ก าลงัเราพอข้ึนมาวิปัสสนา มนัจะหลบ
ตวัก็ได ้กิเลสหลบตวัก็ได ้กิเลสต่อตา้นก็ได ้กิเลสท าใหห้ลงก็ได ้หลงข้ึนมาน่ะ 

เพราะกิเลสคือเรา ปัญญามีมากมายขนาดไหน กิเลสเอาไปใชห้มดเลยถา้เราก าลงัไม่พอ 
กิเลสมนัจะสร้างว่าส่ิงน้ีเป็นความสมเหตุสมผลแลว้ ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาปล่อยวางส่ิงน้ีแลว้ มนั
ท าใหเ้ราเช่ือแลว้นอนจมกบัตรงนั้นไดเ้ลย ว่างหมด เวิง้วา้งหมด น่ีถึงว่ากิเลสมนัร้ายกาจขนาดนั้น 

เพราะสถานะของใจ ใจน้ีเป็นนามธรรม ถา้มนัคิดว่าเวิง้วา้งมนัก็ปล่อยวางเวิง้วา้งไดต้าม
สถานะนั้น แลว้กิเลสมนัเป็นส่ิงท่ีละเอียด มนัก็อยูใ่นความเวิง้วา้งนั้น อยูใ่นสถานะท่ีว่างนั้นหลอก
กินไปตลอด มนัไม่ขาดออกไปจากใจ น่ีเวลาหลงก็หลงไปอยา่งน้ี ในการประพฤติปฏิบติัถา้
ปัญญาไม่ทนั ถา้กิเลสมนัหลอก น่ีกิเลสออกหนา้ ไม่ตรงต่อธรรม ตรงต่อกิเลส การกา้วเดินไปก็
จะตอ้งสมบุกสมบนัลม้ลุกคลุกคลานไปตลอด 

ถา้ตรงต่อธรรมก็สมบุกสมบนั แลว้จะท าใหกิ้เลสมนัปล่อยวาง ปล่อยวาง จะตอ้งปล่อยวาง 
มนัจะขาด มนัแสดงตนของมนั ถา้มนัขาดเราจะรู้ว่ามนัขาด มนัจะไม่มีในหวัใจ แต่ถา้มนัไม่ขาด 
มนัปล่อยวาง เขา้ใจว่าขาดก็ตอ้งเสียเวล ่าเวลาไป เช่ือมนัไง เช่ือกิเลส เช่ือกิเลสผสมกบัธรรมใน
หวัใจท่ีว่าสถานะดีในการปฏิบติั 

เพราะเราปฏิบติัธรรมอยู ่ เดินจงกรมนัง่สมาธิอยู ่ใชปั้ญญาคน้ควา้ ใชปั้ญญาแยกแยะ อนัน้ี
ไม่เป็นธรรมไดอ้ยา่งไร มนัตอ้งเป็นธรรมสิ เพราะเราเป็นคนท าเอง แต่ไม่รู้เลยว่ากิเลสมนัก็อาศยั
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ส่ิงน้ีว่าเป็นธรรม แลว้สร้างสถานะออกไป สร้างสถานะออกไป เราก็เช่ือมนั เป็นอย่างน้ี ลม้ลุก
คลุกคลานในหวัใจ ประพฤติปฏิบติัจะเห็นความว่ากิเลสมนัแก่นขนาดไหน จะตอ้งเป็นผูท่ี้เขา้ไป
ผจญกบักามราคะน้ีเสียก่อน 

ส่ิงน้ีมนัอยูใ่นหวัใจแลว้มนัผลกัไส ผลกัไสใหล้ม้ลุกคลุกคาน ผลกัไสใหเ้ราไม่มีความ
มัน่คงในหวัใจ ไม่มีความมัน่คงในส่ิงท่ีว่าเป็นความเพียรไง ความเพยีรของเราท าเพื่อจะบชูากิเลส
ต่างหาก ท าเพื่อจะบชูาตวัมนั ในเม่ือเอาไปบชูามนั มนัก็พลิกแพลงหลอกลวงเรา หลอกลวงใหส้ม
กบัความท่ีว่าไปบชูามนั มนัก็ว่าส่ิงน้ีเป็นผล ส่ิงน้ีเป็นผลนะ เป็นผลมนัก็เสียเวลาไป เสียเวลาไป 
มนัตอ้งเป็นอยา่งน้ีเสียก่อน จนกว่าเราจะทนั 

จะทนัว่า พอมนัเป็นอยา่งนั้นแลว้มนัปล่อยวางแลว้ เด๋ียวพอมนัปล่อยวางไป พอสภาวะจิต
มนัเส่ือมไป จากก าลงัของสมาธิมนัก็แสดงตวั แสดงตวัเป็นอะไร? เป็นความรู้สึก รู้สึกในกาม ส่ิง
ท่ีรู้สึกในกามน้ีมนัก็ตอ้งเป็นเช้ือของมนัใช่ไหม ถา้เป็นเช้ือของมนั น้ีมนัก็ยงัฝังอยู่ในใจของเรา 
มนัขาดไปไหน น่ีก็ตอ้งต่อสู้กนัใหม่ ต่อสู้กนัใหม่ 

จะต่อสู้กนัอยา่งน้ีไปหลายคร้ังหลายตอนข้ึนมา พลิกแพลงวิธีการของเรา น่ีพลิกแพลง
อุบาย ตอ้งอุบายวิธีการฟาดฟันกบักิเลส แลว้แต่ใครจะสร้างสมมาอยา่งไร สร้างสมมาดว้ยก าลงั
ของของสมาธิมาก เห็นไหม เจโตวมุิตติ ปัญญาวิมุตติ ถา้เจโตวิมุตติก็ตอ้งท าความสงบของใจแลว้
พิจารณาเป็นอสุภะ ถา้ปัญญาวิมุตติก็ตอ้งพิจารณาวา่เป็นขนัธ์อนัละเอียดในหวัใจ ส่ิงน้ีเป็นขนัธ์
อนัละเอียด มนัชุ่มดว้ยกาม กามในใจน้ีชุ่มอยูอ่ยา่งนั้น ตอ้งใชปั้ญญาวิมุตติใคร่ครวญขนัธล์ะเอียด
น้ี ส่ิงน้ีมนัเป็นอะไร? เป็นขนัธ์อนัละเอียด เป็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่ีละเอียดสุดอยู่
กบัจิต ท่ีละเอียดสุดซบัส่ิงต่างๆ 

ในการรับรู้ส่ิงต่างๆ แลว้ซบัซอ้นเขา้ไปจนเป็นอวิชชาท่ีมนัจะลดหลบไปอีกชั้นหน่ึง ส่ิงน้ี
เป็นส่ิงท่ีเก็บขอ้มูลมาทั้งหมดเลย แลว้เราไปถึงฐานขอ้มูล ฐานขอ้มูลของขนัธ ์ ฐานขอ้มูลของการ
รับรู้ส่ิงต่างๆ มนัละเอียดลึกซ้ึงมาก น่ีลึก ลึกอยา่งน้ี ลึกเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไปในหวัใจ มนัจะ
ลึกลบัมาก ในการประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัเราลงไปในหอ้งใตดิ้นเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป 
ลึกลบัๆ เขา้ไป ถา้เราลงไปหอ้งใตดิ้นมนัก็มืดไปในนั้น ถา้เราเปิดไฟข้ึนมา เปิดไฟของปัญญา
ข้ึนมาก็เป็นชั้นเป็นห้อง ก็ลึกไปอีกเป็นชั้นๆ เพราะมนัปล่อยวางเป็นชั้น 
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มรรค ๔ ผล ๔ การปล่อยเป็นชั้น มรรคส่วนหน่ึงรวมตวัข้ึนมา สัมปยตุเขา้ไป วิปปยตุ
คลายออก แลว้ปล่อยไป จิตจะปล่อยออกไป มรรคต่อไปตอ้งท าอยา่งนั้นอีก สัมปยตุเขา้ไป
บ่อยคร้ังเขา้ๆ ถึงท่ีสุดแลว้สมุจเฉทปหาน ขาด แมแ้ต่ขนัธล์ะเอียดก็ตอ้งขาดออกไปจากใจ ขาด
ออกไปดว้ยมรรคอริยสัจจงั น่ีหวัใจสะเทือนมาก จะสะเทือนใจมาก สะเทือนเพราะกิเลสมนัขาด
ออกไป จะไม่เกิดในกามภพ 

ถา้ตายตอนน้ีก็เกิดบนพรหม จะตอ้งไปเกิดบนพรหมแลว้จะตอ้งสุกไปขา้งหนา้ ส่ิงน้ีจะไม่
วนหมุนกลบั เป็นอกุปปะ ไม่หมุนกลบัเลย ธรรมในหวัใจน้ีเป็นธรรมท่ีมัน่คงและย ัง่ยนืในใจนั้น 
มนัใหใ้จดวงนั้นไม่หลงกลของใคร ไม่หลงกลของกิเลส ไม่หลงกลของส่ิงต่างๆ เลย เพราะว่ามนั
สืบต่อกนัไม่ได ้

แต่ถา้ยงัไม่ขาด มนัมีส่ิงน้ี มนัหลงกลได ้ ถา้มีเช้ืออยู ่ ไฟจุดมนัก็ติด ถา้มนัไม่มีเช้ืออยู ่ มนั
จะเอาไฟจะไปจุดจะไปติดส่ิงใด มนัจะไม่ติดส่ิงนั้น มนัจะปล่อยวางส่ิงนั้นไป เวิง้วา้งมีความสุข
มหาศาล ความสุขจะหลงไปอยา่งนั้นเพราะอะไร เพราะมนัว่างจากส่ิงกระทบทั้งหมดแลว้มนัจะ
เวิง้วา้งอยูต่ลอดไป 

โมฆราชถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง “เวิง้วา้งหมด ว่างหมดแลว้ ท าไมถึงวา่ไม่
ส้ินจากกิเลส” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า ความเวิง้วา้งโลกน้ี มนัปล่อยวางโลกน้ีทั้งหมด
เลย อตัตานุทิฏฐิ ความท่ีเห็นว่าว่าง เราปล่อยวางส่ิงต่างๆ เขา้มา ส่ิงท่ีว่าง ถา้ธรรมชาติของมนัแลว้
มนัจะเป็นส่ิงท่ีว่ามนัไม่รับรู้กนัใช่ไหม อยา่งเป็นวตัถุน่ีมนัจะไม่รับรู้ส่ิงต่างๆ มนัจะไม่เขา้ใจกนั
เพราะมนัไม่มีชีวิต แต่ธาตุรู้มนัมีผูรู้้ ธาตุรู้มนัเป็นส่ิงท่ีรู้ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา 
วิญฺญาณ  น่ีมนัหมุนเวียน มนัวนไป มนัรับรู้กนัหมด มนัเป็นขนัธ์อนัละเอียด เป็นขนัธอ์ยา่ง
ละเอียดมาก ถา้แบ่งเป็นขนัธ์ 

แต่ในองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัไม่แบ่งเป็นขนัธ ์ แบ่งเป็นปัจจยาการ ส่ิงน้ีมีถึงมี
ส่ิงน้ี มนัเป็นส่ิงเดียวกนั มนัเกิดดบัพร้อมกนั ขนัธน้ี์มนัยงัเกิดดบั มนัยงัมีสังขารปรุง มนัยงัมีความ
แต่ง มนัยงัแยกออกไป น่ีเห็นไหมว่าความลึกของอวิชชาท่ีมนัอยูใ่นกน้บ้ึงของใจน่ีมนัลึกขนาด
ไหน เราจะเขา้ไปลึก ลึกลงไปถึงจบัตวัอวิชชาได ้ มนัจะตอ้งใชพ้ลงังานขนาดไหน พลงังานของ
เราจะเกิดข้ึนมา 
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น่ีตรงต่อธรรม ตรงต่อธรรมเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป ตรงต่อธรรมจนร้ือคน้เขา้ไป จนกว่า
จะเจอ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาน้ีอยูใ่นหวัใจของเรา ส่ิงท่ีว่าเป็นรากฐานเลยคือรากฐานตรง
น้ี เรือนยอดทั้ง ๓ เห็นไหม เจา้วฏัจกัร พ่อของนางราคะ นางอรดี น่ีอยูต่รงน้ี 

ถา้อยูต่รงน้ี เขาอยูโ่ดยภวาสวะ เขาอยูท่ี่ของเขา ท่ีของเขาอยูใ่นหวัใจของสัตวโ์ลก ท่ีมนัมีท่ี
อยูอ่ยา่งนั้น แลว้เราลงไปถึงฐานของอวิชชาท่ีมนัอยูไ่ด ้ เราตอ้งใชพ้ลงังานท่ีลึกลบัขนาดไหนจะ
ลงเขา้ไปคน้ ถา้ตรงต่อธรรมก็จะเจอ ถา้ตรงต่อธรรมไม่เจอก็จะตอ้งสงวนส่ิงน้ีไว ้ จะตายไปกเ็กิด
เป็นพรหม จะว่าว่างงานขนาดไหน จะหลงใหลขนาดไหนก็แลว้ เวลาตายไปแลว้มนัตอ้งไปเกิด
ในสถานะนั้น เพราะมนัมีภวาสวะ กิเลสสวะ อยูต่รงน้ี อนุสัยท่ีละเอียดมาก ละเอียดในนามธรรม
นะ 

ในนามธรรมน่ีปล่อยวาง พิจารณาจิตน่ีปล่อยวางเป็นชั้นเป็นตอนเขา้มามนัก็เป็นนามธรรม
มาทั้งหมด ท่ีว่าละเอียดลึกลบัแลว้แต่ก็ยงัไม่เท่ากบัส่ิงน้ี ส่ิงน้ีถา้พดูถึงว่าไม่มีองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ใครจะเขา้ไปรู้ส่ิงน้ีได ้ ส่ิงน้ีมนัละเอียดอ่อนอยูใ่นใจ ในใจของเราเองมนัปล่อย
วางส่ิงต่างๆ เขา้มามนัปล่อยแลว้ ปล่อยแลว้ ปล่อยแลว้ มนัก็หลอกไดสิ้วา่ส่ิงท่ีปล่อยแลว้ก็คือว่าง
แลว้ๆ ส่ิงว่างแลว้ก็ตอ้งไม่มี แต่ส่ิงท่ีรู้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกพระโมฆราชน่ะ 
อตัตานุทิฏฐิตรงน้ีตอ้งยอ้นกลบัเขา้ไปจบั บอกพระโมฆราช โมฆราชน่ีรู้พับ๊! ปล่อย ส้ินเป็นพระ
อรหนัตข้ึ์นมาเลย 

แต่ของเรา ของผูป้ระพฤติปฏิบติั ถา้เรายอ้นกลบัมาเพราะไม่มีใครบอก ศึกษาธรรมข้ึนมา 
ปฏิบติัธรรมข้ึนมา ธรรมจะใคร่ครวญแลว้ธรรมจะบอก ถา้ธรรมบอก ธรรมเกิดข้ึนมาธรรมจะ
บอก บอกว่าส่ิงท่ีว่าเกิดข้ึนมาน่ีรับรู้ข้ึนมา ภาวะของใจยอ้นกลบัข้ึนมา เป็นอรหตัตมรรค ส่ิงท่ีเป็น
อรหตัตมรรค เห็นไหม อรหตัตมรรคถึงจะเป็นอรหตัตผล 

ส่ิงท่ีเป็นอรหตัตมรรคน้ีคือมรรค คือฝ่ายเหตุ ถา้เราไม่สร้างเหตุ หนา้ท่ีของเราคือปฏิบติั
เหตุ น้ีคือเหตุ เหตุของการสร้างอรหตัตมรรคข้ึนมา ถา้อรหตัตมรรคจบัตรงน้ีได ้ มนัถึงว่าถึงตอ้ง
เป็นอรหตัตมรรคถึงจะจบัตวัอวิชชาได ้ถึงจบัตวัความลึกซ้ึงของใจดวงน้ีได ้มรรคก็จะเดินตวั เดิน
ตวัของส่ิงท่ีบริบรูณ์ เป็นญาณ เป็นปัญญาญาณอนัละเอียดอ่อนในหวัใจ เขา้ไปท าลายช าระกิเลส
ตวัน้ี เพราะตรงต่อตวัอวิชชา ตรงต่อหลกัความจริงของธรรม ธรรมส่ิงน้ีเจริญงอกงามข้ึนมาแลว้
เรายอ้นกลบัข้ึนมา 



ตรงต่อธรรม ๒๔ 

©2012 www.sa-ngob.com 

วิปัสสนาน้ีละเอียดมาก ถา้คนวิปัสสนาจากขา้งลา้งข้ึนมาก็จะตอ้งเป็นว่าใชปั้ญญาๆ ส่ิงท่ี
ใชปั้ญญาส่ิงน้ีก็จะไปกระเทือนใหก้บัความละเอียดน้ีหยาบออกมา ถา้มนัใชปั้ญญา ตรงน้ีจะเขา้ไม่
ถึงเลย เพราะมนัเป็นขนัธ ์ เห็นไหม สุข ทุกข ์ เวทนา สังขารปรุงแต่ง ส่ิงท่ีเป็นขนัธม์นัเป็นสังขาร 
มนัเป็นความคิด มนัเป็นส่ิงต่างๆ มนัหยาบไหม แลว้ส่ิงน้ีมนัไม่ใช่ขนัธ ์ มนัเป็นปัจจยาการท่ีมนั
ละเอียดอ่อนอยูแ่ลว้ อรหตัตมรรคถึงเป็นปัญญาญาณ 

ส่ิงท่ีเป็นปัญญาญาณ ปัญญาเหมือนกนั ว่าปัญญาอยา่งหยาบ ปัญญาอยา่งละเอียด ปัญญา
อยา่งละเอียดสุด แลว้ถา้มนัวิปัสสนาข้ึนไปน่ีมนัหมุนออกไป อรหตัตมรรคหมุนออกไปเป็นงาน
ข้ึนมาแลว้ ส่ิงท่ีเป็นงานมนัก็ตอ้งต่อสู้กนั มนัพยายามไล่ตอ้นกนั ไล่ตอ้นกนัมนัก็ตอ้งหลบเล่ียง 
เห็นไหม ความหลบเล่ียงขลุกขลิกๆ อยูใ่นหวัใจ เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีว่ามนัละเอียดอ่อนในหวัใจ ท่ี
มนัแคบแลว้มนัต่อสู้กนัอยูใ่นนั้น ขลุกขลิกกนัอยู ่ ถึงท่ีสุดแลว้ ถา้พอเขา้เห็นญาณมนัหย ัง่รู้ ช าระ
แลว้พลิกทีเดียว 

ส่ิงท่ีรับรู้ ปล่อยวางจากขนัธต่์างๆ ข้ึนมา คือมีสภาวะของผูรู้้รับรู้ต่างๆ พิจารณากายปล่อย
กายข้ึนมา ใครรู้ว่ารู้ พิจารณาปล่อยจิตเขา้มาส่ิงต่างๆ รู้ว่าหมด รู้ว่าปล่อยวางเขา้มาทั้งหมด ถึง
ท่ีสุดแลว้เอาอะไรมารู้ 

ส่ิงท่ีรู้ตวัรู้คือตวัอวิชชา ผูรู้้คืออวิชชา ส่ิงท่ีว่าเป็นผูรู้้ เป็นฐานของภวาสวะน้ีคือตวัอวิชชา
ทั้งหมดเลย ท าลายอวิชชาทั้งหมดแลว้พน้ออกไป มรรค ๔ ผล ๔ เห็นไหม ส่ิงท่ีว่าเป็นมรรคน้ี 
ขนัธล์ะเอียด ขนัธก์บัต่างๆ มนัเป็นฝ่ายเหตุและฝ่ายผล ถา้สรุปตวัลงแลว้หลุดออกไป ส่ิงท่ีหลุด
ออกไปน้ีพน้ออกไปจากกิเลส ตรงต่อธรรมตามความเป็นจริง 

ธรรมท่ีเกิดข้ึนในหวัใจน้ีเป็นสภาวธรรมอนัประเสริฐกบัใจดวงนั้น ใจดวงนั้นจะเป็นธรรม
ลว้นๆ ในหวัใจ ปล่อยวางส่ิงต่างๆ เขา้มา แลว้ก็ปล่อยวางตวัเอง ถา้ปล่อยวางส่ิงต่างๆ เขา้มาแลว้
ผูรู้้น้ีรับรู้ทั้งหมด รับรู้ว่ากิเลสอยา่งหยาบขาดไปๆ รับรู้ต่างๆ ปล่อยวางต่างๆ เขา้มาแลว้ไม่ปล่อย
วางตวัเอง เพราะตวัเองเป็นผูรั้บรู้ ตวัเองเป็นเศรษฐี เป็นผูท่ี้ปฏิบติัธรรมแลว้มีคุณธรรมในหวัใจ 
เป็นเศรษฐีข้ึนมา เศรษฐีก็ตอ้งรักตอ้งสงวนสถานะของเศรษฐีนั้นไว ้ แมแ้ต่เศรษฐีก็ตอ้งท าลาย 
ท าลายตวัเศรษฐี ตวัผูรู้้ต่างๆ นั้นหมดส้ินออกไป จะเป็นวิมุตติหลุดพน้ออกไปจากกิเลส เป็น
สภาวธรรม เป็นเอโก ธมัโม ธรรมอนัเอก 
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เร่ืองของโลกน้ีเป็นเร่ืองของธรรมของคู่ สุขคู่กบัทุกข ์ มืดคู่กบัสว่าง ส่ิงน้ีเป็นของคู่ ส่ิงท่ี
หน่ึงไม่มีสอง จะเป็นหน่ึงเดียว สองไม่มีอีกเลย คือสภาวธรรมอนันั้น ธรรมอนันั้นจะอยูใ่นหวัใจ
ของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ถึงท่ีสุดแลว้จะเป็นความสุขของใจดวงนั้น น้ีตรงต่อธรรม 

ตรงต่อธรรมตั้งแต่เร่ิมตน้ ตรงต่อธรรมของเรา ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตรงต่อธรรมมาตลอด
แลว้มนัก็จะตรงตามความเป็นจริง ถา้ไม่ตรงต่อธรรม ใหกิ้เลสมนัออกไป ประพฤติปฏิบติัแลว้จะ
ไม่เขา้ถึงจุดน้ี แลว้ก็จะตอ้งคลาดเคล่ือนไปจากหลกัความเป็นจริง คลาดเคล่ือนไปจากหลกัความ
เป็นจริงแลว้ก็เช่ือตามความเห็นของตวัเอง น่ีสร้างสถานะสัจธรรมปฏิรูป สัจธรรมปฏิรูปก็จะ
เป็นอยู่อยา่งนั้นใหเ้ราเสียเวล ่าเวลา สัจธรรมตามความเป็นจริง แลว้ตรงต่อความเป็นจริง ตรงต่อใจ
ดวงนั้น 

เราตอ้งประพฤติปฏิบติัแลว้ตรวจสอบกบัครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยจ์ะช้ีเองว่าผดิหรือถูก 
เพราะครูบาอาจารยเ์ป็นผูเ้ปิดตามาก่อน เราประพฤติปฏิบติัอยู่น่ีกิเลสมนัยงัขบัไสอยู ่ กิเลสมนัยงั
อยูใ่นหวัใจของเรา ประพฤติปฏิบติัอยู่น่ีกิเลสมนัก็ข่ีคอไปตลอด เพราะกิเลสมนัเกิดมากบัเรา เรา
เกิดเพราะกิเลส เพราะเรามีอวิชชา เกิดข้ึนมาน่ีกิเลสมนัอยูใ่นหวัใจชดัเจนเลย 

แลว้ธรรมะน้ีเราสร้างสมข้ึนมาเป็นชั้นเป็นคร้ังเป็นคราว ถา้วนัไหนคิดดีเป็นธรรม คิดชัว่
เป็นอกุศลก็เป็นธรรม ธรรมฝ่ายด า ธรรมฝ่ายขาว ธรรมฝ่ายด าคือความคิดดี คือกุศล คือบุญกุศล 
ธรรมฝ่ายชัว่อกุศลน้ีก็เป็นธรรม สภาวะความเป็นจริงคือธรรม จะวา่มนัไม่เป็นธรรมไม่ได ้มนัเป็น
ความจริงอนัหน่ึง มนัเป็นสภาวะอนัหน่ึง มนัจะเกิดในหวัใจอยา่งนั้นตลอดไป เกิดดบัๆ ในใจของ
เรา 

จนกว่ามนัจะถึงท่ีสุดแลว้ มนัจะเกิดดบักบัส่ิงใดในเม่ือมนัไม่มีภวาสวะ มนัไม่มีสถานะ
ภพท่ีจะรองรับส่ิงต่างๆ ความคิดอนันั้นไม่มี ขนัธไ์ม่มี มนัอยูข่องมนัเฉยๆ ถา้มนัเคล่ือนออกมาถึง
จะเป็นว่ามนักระเพื่อมออกมารับรู้ ส่ิงท่ีกระเพื่อมออกมารับรู้แลว้ถึงจะออกไปเป็นสมมุติ ถึงจะ
ออกมาส่ือความหมาย แต่ถา้มนัตดัขาดแลว้ สภาวธรรมตรงนั้นมนัพอเพียงไง ตรงต่อธรรมความ
เป็นจริงแลว้ธรรมตวัน้ีเป็นเอกเทศอยูโ่ดยสมบรูณ์ จะไม่มีส่ิงใดๆ เขา้ไปกระท าส่ิงน้ีใหก้ระเทือน
ได ้ จะไม่มีส่ิงใดๆ เขา้ไปกระท าน้ีใหมี้คุณค่า ใหเ้พิ่มค่าหรือใหล้ดค่าไดอี้กเลย จะสมบรูณ์ตาม
ความเป็นจริงจากใจดวงนั้น น้ีคือผูป้ระพฤติปฏิบติัตรงตามธรรม จะสมประโยชน์กบัตวัเอง เอวงั 


