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เร่ืองของเรา เอาเลย มานัง่ภาวนา ภาวนาใหไ้ดน้ะ ภาวนาใหไ้ดม้นัจะมีหลกัใจ ถา้ภาวนา
ไม่ได ้ ไม่มีหลกัใจ คนไม่มีหลกัแลว้ยนืโดยขาตวัเองไม่ได ้ เราไม่มีจุดยนื ถา้เราไม่มีจุดยนื เราก็
ตอ้งฟังคนอ่ืน เกาะหวงัพึ่งคนอ่ืนตลอดไป ถา้เราหวงัพึ่งคนอ่ืนตลอดไป เราจะไม่สมหวงัเลย 
เพราะตวัเราเอง เรายงัพึ่งตวัเราเอง ไม่ได ้เราจะหวงัพึ่งใคร เราตอ้งหวงัพึ่งตวัเราเอง 

ในการประพฤติปฏิบติั เราตอ้งหวงัพึ่งตวัเอง พยายามท าของเราใหไ้ด ้ถา้ท าของเราได ้เห็น
ไหม มนัประสบความส าเร็จ ประสบความส าเร็จขนาดไหนมนักเ็ป็นความส าเร็จของเรา ประสบ
ความส าเร็จ คือความสุขของใจเป็นเคร่ืองยนืยนั ส่ิงท่ีเป็นความทุกขท่ี์สุดคือความลงัเลสงสยั ความ
อาลยัอาวรณ์ ความลงัเลสงสยั ตวัสุดทา้ยน้ีเป็นเร่ืองท่ีวา่เป็นส่ิงท่ียอกใจท่ีสุดเลย เพราะความลงัเล
สงสยั เราถึงไดไ้ม่กลา้ท าส่ิงใดเลย จะท าส่ิงใดกลวัความผดิพลาด กลวัความพลั้งเผลอในการท่ีเรา
ลงัเลสงสยันั้น แลว้มนัอยูใ่นหวัใจของเรา ถา้เราลงัเลสงสยั เราจะเอาตวัเรารอดไม่ไดเ้ลย 

ฉะนั้นเราตอ้งเช่ือธรรมไง ศรัทธาความเช่ืออนัน้ีส าคญัมาก ถา้เรามีศรัทธาเรามีความเช่ือ
ข้ึนไป เราจะเอาตวัรอดได ้ ถา้รู้จริงเป็นอิสระได ้ ถา้รู้ไม่จริง รู้ไม่จริงครอบง าดว้ยกิเลสไง กิเลส
ครอบง าในความคิดของเรา แลว้มนัจะมีความลงัเลสงสยัเจือปนไปตลอดเวลาเลย แลว้มนัครอบง า
นะ ปฏิบติัขนาดไหนกไ็ม่พน้จากกิเลสได ้เพราะกิเลสมนัครอบง า รู้ไม่จริง 

ถา้รู้จริงของเรา จริงในความรู้สึกของเรา จริงในหวัใจของเรา ในหวัใจของเราท่ีความรู้สึก
อนัน้ี อนัท่ีมนัพาเกิดพาตายอยูน่ี่ มนัทุกข ์ มนัทุกขต์รงน้ี ทุกขต์รงหวัใจของเรามนัไม่รู้ส่ิงใดใด 
แลว้มนัลงัเลสงสยั ลงัเลสงสยั แลว้กจ็บันูน้จบัน้ี จบัส่ิงต่างๆ แลว้กไ็ม่สมประโยชน์กนัหมด ไม่
สมประโยชน์ทั้งๆ ท่ีประพฤติปฏิบติันะ วา่เป็นธรรมๆ ทั้งหมด เห็นไหม ทานกเ็ป็นธรรม การให้
เป็นทาน เรามีจิตเป็นกศุลน้ีกเ็ป็นธรรม ส่ิงท่ีเป็นธรรมน้ีมนักข็บัเคล่ือนมาใหเ้ราท าคุณงามความดี 



รู้จริงเป็นอิสระ ๒ 
 

©2012 www.sa-ngob.com 

แต่ท าคุณงามความดีน้ี คุณงามความดีน้ีอยา่งเดก็ๆ คุณงามความดีอยา่งของผูใ้หญ่ คุณงามความดี
อยา่งนกัปราชญ ์นกัปราชญมี์ความรู้มาก มีความศึกษาเล่าเรียนมามาก จะท าอะไรตอ้งท าแลว้ตอ้ง
มีเหตุมีผล  

เหมือนกนั หวัใจถึงท่ีสุดแลว้มนัตอ้งมีเหตุมีผล ใหก้บัปัญญา เห็นไหม ปัญญาของใจมนัมีเหตุมีผล
สอนใจได ้ ถา้สอนใจได ้ ใจจะมีจุดยนืข้ึนมาได ้ มีจุดยนืข้ึนมามนักย็นืหลกัของเราข้ึนมา ยนืหลกั
ของเราข้ึนมา มนักย็นืตวัของมนั เป็นส่ิงท่ีวา่เป็นคุณประโยชน์ต่อไป ถา้ใจเราไม่มีหลกัของใจ ไม่
มีสมัมาสมาธิ จะท าส่ิงใดกท็ าไป แลว้เรากท็  าส่ิงนั้นกนัอยู ่ เพราะเราประพฤติปฏิบติั เราพยายาม
ท าความสงบของใจ  

เร่ิมตน้พื้นฐานของใจตอ้งใหส้งบ ตอ้งใหแ้น่นป๋ึง ใจแน่นป๋ึงได ้ ใจสงบแน่นป๋ึงน้ีเป็น
สมัมาสมาธิ เพราะมนัสงบเขา้ไปบ่อยคร้ังเขา้ สงบคร้ังหน่ึงกมี็ความสุขคร้ังหน่ึง เพราะเวลาปล่อย
จากความยดึมัน่ถือมัน่ ปล่อยจากความเป็นห่วง เป็นภาระความรุงรังของใจ ใจจะมีความสุขมาก 
มนัจะมีความสุขของมนั นัน่น่ะ รู้ส่วนหน่ึง 

รู้ส่วนหน่ึง รู้ส่วนท่ีวา่มนัจะเป็นประโยชน ์ เป็นประโยชนค์วรแก่การงาน เราไม่ควรจะสุก
เอาเผากินไง ไม่รอบคอบ สุกเอาเผากิน พอเจอธรรมอะไรขวางหนา้หน่อยกว็า่เป็นสภาวธรรมๆ 
สภาวธรรมจะอยูต้ื่นๆ ขนาดน้ีหรือ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอก ลึกซ้ึงมาก เป็นส่ิงท่ีวา่ 
คน้ควา้ดว้ยความยากล าบากมาก มนัอยูเ่ป็นความลึกซ้ึงในหวัใจ เพราะใจน้ีมนัประหลาด มนั
มหศัจรรย ์ สมบติัใดๆ ในโลกน้ีเราเขา้ไปเจอสมบติันั้นกเ็ห็นวา่เป็นสมบติั เพชรนิลจินดาเราเห็น
ไดง่้าย ขนาดเพชรนิลจินดายงัตอ้งขดุออกมาจากเหมือง ดินมนัจะกลบไว ้ดินวสัดุส่ิงต่างๆ จะกลบ
ส่ิงนั้นไว ้เราตอ้งไปขดุ ไปคน้ควา้มา แลว้ตอ้งมาเจียระไน 

เจียระไนคือวา่ มนัจะเป็นเพชร เป็นเหล่ียมมุมสวยงามขนาดไหน มนัจะเป็นขนาดนั้น แลว้
หวัใจของเรามนัจะมีความง่ายดายขนาดนั้นเชียวหรือ พอมนัสงบเขา้ไปมนัมีความเวิง้วา้ง อนัน้ีจะ
เป็นสภาวธรรมตามความเป็นจริง น่ีกิเลสมนัครอบไวไ้ง รู้ไม่จริง กิเลสมนัจะครอบไว ้ ตกอยูใ่น
อ านาจของกิเลส  

กิเลสน้ี เวลาค าวา่ “กิเลส” กิเลสมนัคืออะไร กิเลสมนัคือความเคยใจของเรา มนัฝังมาอยูใ่น
หวัใจ แลว้หวัใจน่ี เพราะส่ิงน้ีเป็นอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา มนัถึงพาเกิดพาตายมา แลว้มนัมาเกิดตาย
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ข้ึนมาแลว้ เกิดข้ึนมาเป็นมนุษยข้ึ์นมา มนักมี็ความคิด ความผกูพนั ความยดึมัน่ถือมัน่ของมนั อนั
นั้นมนักเ็กิดตายในส่ิงท่ีมีชีวิตอยูอี่ก 

เกิดตายในวฏัฏะ เกิดตายในสภาวะความเป็นจริง เกิดตายในภพชาติเลย นั้นส่วนหน่ึง นั้น
เป็นหลกัใหญ่ของวฏัวน แลว้เกิดตายในความคิดเห็นไหม ความคิดมนัเป็นส่ิงท่ีวา่เราไม่พอใจส่ิง
ใด ความคิดท่ีมนัขดัขวางในหวัใจ เราปลดเปล้ืองมนัได้ๆ  มนักเ็กิดตายๆ ในหวัใจของเรา เกิดตาย
ในวฏัฏะ เกิดตายในภพส่วนหน่ึง เกิดตายคือทุกลมหายใจ เกิดตายอยูทุ่กเวลา แลว้ท าใหเ้รา
ปรารถนา ความคิดน้ีปรารถนาส่ิงใดจะตอ้งฉุดกระชากลากให้มีความคิดข้ึนมาก่อน มโนกรรม
เกิดข้ึน เกิดการกระท าข้ึนมา 

มนัปรารถนาส่ิงใดเรากแ็สวงหาส่ิงนั้นมาปรนเปรอมนั ปรนเปรอเขา้ไปขนาดไหน นัน่น่ะ 
ท าอยูใ่นระเบียบของกิเลสเห็นไหม กิเลสมนัวางกฎวางระเบียบใหเ้ราท าขนาดนั้นเลย แลว้อยา่งน้ี
เราท าตามกิเลสไหม ถา้เราท าตามกิเลส น่ีมนัเป็นกิเลสท่ีมนัครอบง าอยูใ่นหวัใจ เราท าตามกิเลส
ไป มนัจะสมความปรารถนาตรงไหนล่ะ มนัถึงตอ้งฝืนไปตลอด น่ีถึงมีธุดงควตัรไง พระเราบวช
มาแลว้ตอ้งมีธุดงควตัร ผูท่ี้ไม่ปฏิบติัธุดงควตัรกไ็ม่ปรับอาบติั  

แต่ถา้เป็นอาบติัเห็นไหม ความผดิพลาดในวินยัน่ีปรับอาบติัทั้งหมด ธุดงควตัรน้ีไม่ปรับ 
แลว้แต่จริตนิสยั คนจะถือไดก่ี้ขอ้กแ็ลว้แต่ เห็นไหม มนัเป็นการฝืน มนัตอ้งมีส่ิง มีฝืน มีหนกั มี
เบา ส่ิงท่ีมีหนกัมีเบา ในพรรษาตอ้งตั้งกติกาข้ึนมาเพื่อจะใหเ้ราพยายามดดัแปลงตนของเราได ้
ดดัแปลงตนคือดดัแปลงหวัใจ คือการฝืนใจ ตอ้งฝืนมนั กิเลสตอ้งฝืนมนั ไปตามมนัไม่ได ้ถา้กิเลส 
ไปตามมนั ท าแต่ความเป็นพอสบายๆ ท าแต่พอเป็นพิธีกรรม เป็นพิธีท่ีเราท ากนัอยูอ่ยา่งน้ี เราท า
กนัไปประสาเราวา่มนัเป็นคุณงามความดีแลว้ คนอ่ืนเขาไม่ประพฤติปฏิบติัเหมือนเรา เขายงัอยูสุ่ข
อยูส่บายในโลก เขายงัอยูข่องเขาได ้ 

อนันั้นมนัคนมืดบอด ท าไมเราไปเอาคนมืดบอดมาเป็นครูเป็นอาจารยล่์ะ ท าไมเราไม่เอา
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เอาครูบาอาจารยเ์ราเป็นหลกัชยัล่ะ ครูบาอาจารยข์องเราท ามา 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทุกขย์ากขนาดไหน ๖ ปีน้ีขนาดสลบถึง ๓ หน ไม่มีใครท าได้
ขนาดนั้นนะ ในความเพียรน้ีไม่มีใครท าไดอุ้กฤษฏเ์ท่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เลย 
ทดลองมาทุกส่ิงทุกอยา่ง แลว้ทดลองนั้นเหมือนครูบาอาจารยเ์รา พยายามแสวงหาหนทางใหเ้รา
กา้วเดินท่ีสะดวกสบายท่ีสุด แลว้กท็  าส่ิงท่ีวา่ 
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ในกรรมฐาน ๔๐ หอ้ง ใหก้  าหนดพทุโธๆ พยายามท ากรรมฐาน ก าหนดพทุโธ พทุธานุสติ 
ธมัมานุสติ สงัฆานุสติ มรณานุสติ ความระลึกความตายกไ็ด ้ ระลึกความตายไป แต่ท าไมมนัเบ่ือ
หน่าย เวลาท าไปแลว้มนัเบ่ือหน่าย งานมนัไม่ต่อเน่ือง แต่งานทางโลกท าไมมนัพอใจท าล่ะ เพราะ
มนัเห็นผลประโยชนใ์ช่ไหม ถา้เราท าไปแลว้มนัจะมีส่ิงแลกเปล่ียนมา มนัจะไดเ้งินไดท้องมาสม
ความปรารถนา ถา้เราท าจบส้ิน นัน่น่ะ มนัเขา้ทางกิเลส ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ 

กิเลสมนัตอ้งการส่ิงนั้น ตอ้งการปิดบงัใหเ้รามืดบอด ตอ้งการใหเ้ราไม่เขา้ไปคน้หาตวัมนั
เอง ไม่ใหเ้ขา้ไปเจอตวักิเลส มนัหลอกใหท้ างานเปลือกๆ ซะ งานของโลกเขา งานในวฏัฏะน้ีใคร
กท็ าได ้ งานประกอบสมัมาอาชีวะ ส่ิงท่ีประกอบสมัมาอาชีวะน้ีเร่ืองของโลก วิชาการทางโลกมนั
เป็นวิชาการทางโลก แลว้มีปัญญานะ คนน้ีฉลาด คนน้ีท าแลว้ประสบความส าเร็จ เขามีบุญวาสนา
ของเขา เขาถึงประสบความส าเร็จ โอกาสจงัหวะเขาพอดี เขาท าโอกาสจงัหวะเขา เขาไดท้ า
ออกไป มนัสมประโยชน์ไปทั้งหมดเลย 

แต่เราเป็นคนทุกขค์นยากท าอะไรไม่สมความส าเร็จของเรา ทางโลกกไ็ม่ประสบ
ความส าเร็จ มีความทุกขย์ากตอ้งล าบากร ่าร้อนไปตามประสาของเรา นั้นเพราะเราสร้างมาอยา่งน้ี 
น่ีอ  านาจวาสนามนัถึงสร้างสมมาไม่เหมือนกนั ส่ิงท่ีสร้างสมมาไม่เหมือนกนัจะใหเ้หมือนกนั
ไม่ได ้ นั้นเป็นงานทางโลก แลว้กพ็อใจท ากนั เพราะพอใจท าส่ิงน้ี มนัเป็นเคร่ืองเชิดชูได ้ มนัเป็น
วตัถุท่ีอวดกนัไดว้า่ ฉนัมีของฉนัมาก เห็นไหม วตัถุขา้วของน้ีเอามาปรนเปรอกนัวา่ ฉนัมีมาก ฉนั
มีนอ้ย ฉนัมีขนาดไหน นัน่น่ะ สงัคมยกยอ่งกนัตรงนั้น สงัคมยกยอ่งกนั แต่ธรรมไม่ยกยอ่ง สงัคม
ยกยอ่งนั้นคือกิเลสมนัหลอก ส่ิงท่ีกิเลสหลอก กิเลสจะดึงไปตามความเห็นของกิเลส กิเลสจะดึง
เราไปในวฏัฏะน้ี ใหเ้ราติดขอ้งอยูใ่นวฏัฏะ ใหมื้ดบอด ใหต้กอยูใ่นอ านาจของมาร มารจะคุมใจเรา
ไปตลอด มาร กิเลสครอบใจไวต้ลอดเลย 

เรารู้ไม่จริง ถา้เรารู้จริง เราตอ้งรู้เขา้วา่ส่ิงน้ีมนัเป็นประโยชน์ขนาดไหน เรากเ็ห็นอยู ่ เห็น
ไหม สภาวธรรมสอนอยูต่ลอดเวลา คนเกิดมาแลว้ตอ้งตายต่อหนา้เรา เรากเ็ห็นนะ ยมทูตทั้ง ๔ ส่ิง
ท่ีเกิด แก่ เจบ็ ตาย อยูต่ลอดไป เรากรู้็ ทุกคนกรู้็ แต่ทุกคนยอมรับสภาพเห็นไหม ยอมรับสภาพให้
กิเลสมนัมีอ  านาจเหนือเรา ส่ิงท่ีมีอ  านาจเหนือเราแลว้เรากท็  างานบูชากิเลสทั้งนั้นเลย แลว้เรา
ประพฤติปฏิบติั เราพยายามมีศรัทธา มีความเช่ือ เราศรัทธาในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ เพราะเราเกิดมาเราเป็นคนมีหูตาสวา่ง เราไม่มืดบอดไปกบักระแสโลก 



รู้จริงเป็นอิสระ ๕ 
 

©2012 www.sa-ngob.com 

โลกมืดบอดไปตามกระแสเขาแลว้มนักช็กัลากใหส้ตัวโ์ลกน้ีตอ้งมืดบอดไปอยา่งนั้น ปิด
ตาของใจไวมื้ดมิดเลย แข่งกนัสะสมแต่กองทุกข ์แลว้กบ่็นกนัวา่ทุกข ์วา่ทุกขน์ะ ทุกคนบ่นวา่ทุกข ์
แต่ทุกคนไม่รู้วา่ทุกขเ์กิดจากตรงไหน ทุกขด์บัจากตรงไหน เกิดมาในสภาวะมีแต่ทุกข ์ทุกขเ์กิดมา
จาก ชาติปิ ทุกฺขา มีการเกิดข้ึนมารับสภาวะรู้ส่ิงใดแลว้ส่ิงนั้นเป็นตวัทุกขท่ี์สุดเลย เพราะมีสภาวะ
รับรู้เขาแลว้ แลว้ถา้แกทุ้กขม์นัตอ้งแกต้รงน้ี แกต้รงท่ีวา่ ตายแลว้จะไม่เกิดอีกเลย 

ตายน้ีตอ้งตายแน่นอน เพราะเราเกิดมาแลว้เรามีสภาวะร่างกาย เรามีหวัใจ หวัใจเราเกิดมา
ในร่างกายของเราน้ี จะตอ้งพลดัพรากจากกนั สกัวนัใดกว็นัหน่ึง แลว้ท าไมมาต่ืนกบัเร่ืองของโลก
ล่ะ ท าไมมาต่ืนกบังานของโลก ต่ืนกบังานส่ิงท่ีวา่ มนัเป็นส่ิงท่ีเคร่ืองอยูอ่าศยัของโลกเขา มนั
เหมือนกบัวา่เป็นส่ิงท่ีอาศยักนัวนัน้ี วนัพรุ่งน้ีอาศยัไม่ได ้ เหมือนกนัเลย มนัอาศยัในภพชาติน้ีไง 
ส่ิงท่ีในภพชาติน้ีเราตอ้งอาศยัแน่นอน ปัจจยัเคร่ืองอยูอ่าศยัน้ีเราตอ้งใชม้นั แต่เราใชม้นัดว้ยคนมี
ปัญญาสิ เราหามนัดว้ยความจ าเป็น เราหามาเรากห็ามาดว้ยมีความจ าเป็นของเรา หามาดว้ยปัจจยั 
๔ แลว้เรากใ็ชไ้ปในวนัน้ี พรุ่งน้ีเราจะเอาอะไรใช ้

น่ีกเ็หมือนกนั ตายไปแลว้ เราจะเอาสมบติัอะไรไปขา้งหนา้ ตายแลว้กเ็กิดอีก ตายแลว้ก็
เกิดอีกเพราะอะไร เพราะหลงไปไง หลงไปท่ีวา่ ชาติปิ ทุกฺขา การเกิด เพราะมนัตายแลว้เกิดอีก
แลว้ ตายแลว้กเ็กิดอีกแลว้ เกิดมากว็า่มีภพชาติเดียว เพราะมนัเกิดมากเ็ป็นเรา เกิดมาก็เป็นเรา เราก็
ไม่รู้ส่ิงใดเลย น่ีกิเลสมนัปิดบงัตาไวเ้ห็นไหม 

ถา้เราท าความสงบของใจ เราพยายามจะท าความสงบของใจ ให้มนัเห็นหลกัใจของความ
สงบ มนัจะมีความสุขข้ึนมานะ ความสุขเกิดข้ึนจากใจ เกิดข้ึนจากใจ ใจน้ีทุกขย์ากแสนยากน้ีทุกข์
ตลอดไป ใจน้ีเป็นผูท่ี้เกิดแก่เจบ็ตาย เกิดแก่เจบ็ตายในวฏัฏะ แต่มนัไม่เคยแก่ คนแก่ขนาดไหน 
ความคิดกย็งัเหมือนกบัคนวยัรุ่น สดใสอยูต่ลอดเวลา มนัเบ่ือ มนัทุกขย์ากเฉพาะร่างกายมนัไปไม่
ไหว แต่ความคิดมนัพอใจจะไป แก่ขนาดไหนความคิดมนักพ็อใจ มนัจะไปของมนั แต่มนัไป
ไม่ได ้ เพราะสภาวะของร่างกายมนัไม่อ  านวยเท่านั้น นัน่น่ะ เวลามนัแก่หง่อมข้ึนมาเป็นอยา่งนั้น 
แลว้เราจะเอาไวแ้ก่หง่อมค่อยเขา้วดัหรือ แก่หง่อมค่อยประพฤติปฏิบติัหรือ 

“ภิกษุบวชเม่ือแก่ ผูท่ี้สอนง่ายไม่มี” ภิกษุบวชเม่ือแก่เป็นคนท่ีวา่ไม่ยอมฟังครูอาจารย ์
เพราะวา่เขามีความเห็นของโลก โลกะ เร่ืองของโลก เขาอยูใ่นโลกมานาน เขานึกวา่เขามีปัญญา มี
ความเห็นของโลก น่ีกิเลสมนัปิด ๒ ชั้น ชั้นหน่ึง ตวัเองหลงไปจนถึงกบัแก่หง่อม จนจะไม่มีเวลา
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กย็งัไม่รู้สึกตวัเลย น่ีกิเลสชั้นหน่ึงแลว้ เราน้ีมาสาย สายมากๆ เลย ถา้เรามาแต่เชา้ เรามาตั้งแต่มี
ก าลงัวงัชาเรายงัสมบรูณ์อยู ่ การประพฤติปฏิบติัเรากค็ล่องแคล่ววอ่งไว เรามาสายกกิ็เลสปิด
ชั้นหน่ึงแลว้ ยงัมาอวดรู้อีกนะ “ฉนัอยูใ่นโลกมา ฉนัเขา้ใจส่ิงต่างๆ มา ภิกษุท่ีบวชอยูใ่นวดัจะรู้ส่ิง
ใด จะรู้ส่ิงใด”...รู้เร่ืองสภาวะใจ รู้การชาติปิ ทุกฺขา ขอใหม้นัรู้จริงเถอะ ถา้รู้จริงกิเลสมนักค็รอบง า
ไม่ได ้ น้ีกิเลสมนัครอบง ามา มนัปิดบงัตามา ยงัมาอวดรู้เห็นไหม อวดรู้วา่ฉนัรู้ รู้วา่ผูท่ี้อยูใ่นโลก
มานาน รู้อยา่งนั้นมนัรู้ประโยชน์อะไร เพราะส่ิงน้ีใครๆ เขากเ็รียนตามทนักนัได ้ แต่ตามกนัทนั
เม่ือไหร่แลว้กจ็ะมาถึงท่ีสุด ตอ้งมาพลดัพรากจากชีวิตนั้นไป จะไม่ไดป้ระโยชน์ส่ิงนั้นเลย  

ส่ิงน้ีเรามาสายแลว้เราตอ้งพยายามฝึกฝนของเรา พยายามท าของเราใหไ้ด ้พยายามท าความ
สงบของใจใหไ้ด ้ตอ้งดบัชาติปิ ทุกฺขา ดบัชีวิต ดบัการเกิด ดบัส่ิงท่ีมนัจะไปเกิดต่อขา้งหนา้ ดบัส่ิง
น้ีไดแ้ลว้มนักจ็ะตายแลว้ไม่ตอ้งเกิดอีก นัน่น่ะ มนัจะรู้จริงเขา้ไป จะดบัไดต้อ้งมีวิธีการดบั วิธีการ
มีอยูแ่ลว้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วางไวแ้ลว้ มรรคอริยสจัจงั สมัโพชฌงคเ์ห็นไหม ธมัม
วิจยะ เราตอ้งวิจยัธรรม 

ธรรมคืออะไร? ธรรมคือเกิดข้ึนกบัเราตลอดมา เราเกิด เราต่ืนข้ึนมากธ็รรมเกิด ธรรมกเ็กิด
แลว้เห็นไหม ต่ืนข้ึนมาตอ้งลา้งหนา้ ตอ้งท าความสะอาดร่างกาย นัน่น่ะ ส่ิงน้ีมนัเกิดข้ึนมามนัเป็น
สภาวะท่ีวา่ ส่ิงน้ีเราตอ้งจมอยูก่บัส่ิงน้ี คือร่างกายของเรามนัเป็นสภาวะท่ีวา่มนัตอ้งแปรสภาพ มนั
ตอ้งเส่ือมสภาพไป เส่ือมสภาพไปทุกวนั ทุกเวลา ทุกนาทีของมนั มนัสะสมส่ิงท่ีเป็นมูตรเป็นคูถ
ออกมา ออกมาทางทวารต่างๆ 

เราน่ีสภาวธรรมมนักเ็กิดแลว้ มนักเ็ห็นสภาวธรรมกเ็กิดแลว้ แต่เราไม่สามารถจบัส่ิงน้ีมา
เป็นประโยชน์ เพราะมนัเป็นความชินชา ส่ิงท่ีเกิดทุกวนัๆ กบัเรา เป็นความชินชา เราถึงไม่ได้
ประโยชน์กบัมนั ส่ิงท่ีจะไดป้ระโยชน์กบัมนั เราตอ้งมีสติสมัปชญัญะ มีสติ มีสตงั ส่ิงต่างๆ กจ็ะ
เกิดข้ึนมา ท างานทางโลกเขากต็อ้งใชส้ติ ถา้มีสติงานนั้นกจ็ะประสบความส าเร็จของเขา ถา้ไม่มี
สติ ความพลั้งเผลอไป งานนั้นกเ็สียไป 

แลว้น่ีเราท างานของธรรม มนัเป็นงานเหนืองานของโลกมากเลย งานของธรรม ธรรม
สมบติั สมบติัของธรรม ถา้จะเขา้ถึงใจแลว้มนัจะปลดเปล้ืองความทุกขข์องใจออกไปได ้

ความลงัเลสงสยัเหล่าน้ีมนักมี็อยูใ่นหวัใจเตม็ร้อยเลย กิเลสครอบอยูโ่ดยมิดชิด ไม่ใหเ้ห็น
ส่ิงใดๆ เกิดแสงสวา่งข้ึนมาเลย เหมือนเราเขา้ไปอยูใ่นถ ้า แลว้ถ  ้ากจ็ะพงัทลายทบัเราลงมาอีก น้ีก็
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เหมือนกนั เราอยูใ่นร่างกายเห็นไหม หวัใจอยูใ่นร่างกายเหมือนถ ้าอนัหน่ึง แลว้มนักต็อ้งแปร
สภาพไป มนัตอ้งหมดเวลาไป กาลเวลาหมดชีวิตไป ตอ้งหมดชีวิต ตอ้งตายไป นัน่น่ะ ถ  ้ามนักพ็งั
ทบัลงมา แลว้กเ็งียบ จิตน้ีโดนหินทบัมากต็อ้งตายไป แลว้กต็อ้งไปเกิดใหม่ๆ น่ีเห็นสภาวะแบบน้ี
แลว้มนัสะทอ้นใจ น้ีสภาวธรรมเกิดข้ึนมา 

เราตอ้งเป็นคนท่ีหาทางออก มนัจะไม่ประสบความเป็นธรรมเหมือนกบัเราเกิดมาชาติน้ี
หรอกนะ ชาติน้ีเราเกิดมาแลว้เราพบพระพทุธศาสนา แลว้พทุธศาสนาก าลงัเจริญรุ่งเรือง องค์
หลวงปู่ มัน่กพ็บพระพทุธศาสนาเหมือนกนั แลว้ทุกขย์ากมากเพราะไม่มีครูบาอาจารย ์องคห์ลวงปู่
มัน่ยงัสามารถพยายามฝึกฝนตวัเองจนหลุดออกไปจากวฏัฏะได ้ เพราะพระธาตุท่ีพิพิธภณัฑน์ั้น
เป็นเคร่ืองยนืยนั ธรรมะท่ีสัง่สอนลกูศิษยม์ากเ็ป็นเคร่ืองยนืยนั  

ลกูศิษยท่ี์วา่เป็นลกูศิษยห์ลวงปู่ มัน่ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา แลว้เวลาประพฤติปฏิบติัน้ี 
ประพฤติปฏิบติัดว้ยตรงไหน? กด็ว้ยธรรมน่ีไง ดว้ยธรรมท่ีวา่ฟังหลวงปู่ มัน่เทศนาวา่การ 
เหมือนกบัเปิดโลก เห็นไหม เปิดใหเ้ราเห็นทางออก เปิดใหเ้ห็นสภาวธรรม เพราะท่าน ตอ้งทุกข ์
ตอ้งยาก ตอ้งแสวงหามา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ทุกขย์ากหามาแลว้เป็นเวลา ๒,๕๐๐ 
กวา่ปี ไม่มีผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั มนักเ็ป็นต าราไวใ้นต ารา พระไตรปิฎกกเ็ตม็ตูอ้ยู ่ ทุกคนศึกษาแลว้
กง็ง งงในความคิดของเรา 

ศึกษาแลว้กรู้็ไม่จริง เพราะเราเอากิเลสเราเขา้ไปศึกษา เราศึกษาธรรมมา กิเลสเรากศึ็กษา
ไปดว้ย แลว้เรากม็าตีความ งงไปหมดเลยวา่ตอ้งท าอยา่งไร ทางออกมากมายเลย เหมือนกบัทาง 
เหมือนกบัเส้นใยแมงมุม เราเลยไปไม่ถกูเลยวา่ทางไหนจะเป็นทางออก 

สอนพระสารีบุตรกอ็ยา่งหน่ึง สอนพระโมคคลัลานะกอ็ยา่งหน่ึง สอนลกูศิษยแ์ต่ละองค์ๆ  
กเ็ป็นวิธีการอยา่งหน่ึง เพราะจริตนิสยัคนไม่เหมือนกนั คนเราจริตนิสยัไม่เหมือนกนั ความเห็นไม่
เหมือนกนั มนักต็อ้งสอนแนะวิธีการแต่ละองคต์ลอดไป แลว้ของเราจะเอาวิธีการใดกง็งข้ึนมาอีก
เห็นไหม น่ีความลงัเลสงสยั รู้ไม่จริง กิเลสมนัครอบง า 

เราโดนกิเลสครอบง าแลว้เรากรู้็ทางออกไม่ได ้แต่ปัจจุบนัน้ีครูบาอาจารยอ์ยู ่หลวงปู่ มัน่มา
ฟ้ืนฟใูหม่อีกรอบหน่ึง หลวงปู่ มัน่เป็นผูท่ี้ฟ้ืนฟอูอกไป เหมือนกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ตรัสรู้เลย แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้น้ีไม่มีธรรมอยู ่องคห์ลวงปู่ มัน่น้ีมีธรรมอยู ่
แต่กย็งัคน้ควา้ทุกขย์ากออกไป ตอ้งแสวงหา ตอ้งด้ินรนไป 
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เวลาทุกข ์เวลาท่ียงัมีความลงัเลสงสยัอยู ่ไปปรึกษาหลวงปู่ เสาร์ นัน่น่ะ ปัญญาของหลวงปู่
มัน่มาก ตอ้งหาเอง หลวงปู่ เสาร์ไม่รู้จกั ไม่เห็นภาวะของจิตท่ีมนัคึกคะนอง กจิ็ตท่ีวา่เวลามนัรวม
ลงแลว้มนัมีความแปลกประหลาดต่างๆ นัน่น่ะ ตวัเองมีอยูก่ต็อ้งพยายามบงัคบัส่ิงน้ีมา เราน่ีมีครูมี
อาจารยค์อยแนะน า แต่เรากย็งัชอบส่ิงนั้นเห็นไหม ชอบสภาวะท่ีเกิดข้ึนกบัใจ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัใจ
นั้นเป็นนิมิต เป็นความรู้ต่างๆ นั้นเป็นส่ิงเคร่ืองล่อทั้งนั้นเลย ล่อใหเ้ราหลงออกจากนอกทาง 

เราจะเขา้ทางของเรา คือทางมรรคอริยสจัจงั ความสงบของใจ ถา้ใจไม่สงบเขา้มา มนัจะ
เป็นส่ิงท่ีวา่ อาการภายนอก อาการภายนอกเหมือนกบัเงา เงากบัร่างกาย ร่างกายมีอยู ่ สภาวะจิตมี
อยู ่สภาวะจิตมีอยูน่ี่ความรู้สึกอยูท่ี่จิตนั้นใช่ไหม แลว้เวลาเราโดนแดด เราจะมีเงาของร่างกายของ
เรา น้ีกเ็หมือนกนั ความเห็นของใจ ความคิดของใจนั้นเป็นเงาเท่านั้น ไม่ใช่เป็นร่างกาย ไม่ใช่ตวั
จิต อาการของใจเป็นอาการของใจ ใจเป็นใจอยา่งหน่ึง 

น้ีการประพฤติปฏิบติัเร่ิมตน้ เร่ิมตน้กิเลสมนัแผก่ิ่งกา้นสาขาน้ีมนักวา้งขวางมาก มนัยดึมัน่
ถือมัน่ไปหมด น้ีความสงบของใจเขา้มามนัถึงท ายาก เร่ิมตน้ยากยากตรงน้ี ยากตรงเร่ิมตน้กา้วแรก
น่ี ถา้กา้วแรกกา้วผา่นไปแลว้ กา้ว ๒ กา้ว ๓ เราจะกา้วตลอด กา้วไดง่้ายข้ึน การศึกษาเล่าเรียน
เหมือนกนั พื้นฐาน การปูพื้นฐาน เดก็ๆ น่ีการเรียนพื้นฐานตอ้งปูมาหลายปีเลย กวา่จะสะกด
ตวัอกัษรไดต่้างๆ แต่พอเขียนไดแ้ลว้มนัจะคล่องแคล่ววอ่งไว หลบัตาเขียนกเ็ขียนได ้ ถา้คนขีด
เขียนแลว้ดว้ยความช านาญ 

น่ีเหมือนกนั มนัจะเกิดข้ึนมาไดต้รงท่ีวา่เราจะฝึกหดัใจของเราข้ึนมาใหม้นัสงบเขา้มา ถา้
สงบเขา้มาแลว้มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา เป็นประโยชน์กบัใจดวงนั้น ใจดวงนั้นจะมีความสุข
ก่อน ความสงบของใจน้ีคือความสุขของใจเกิดข้ึนจากใจ หวัใจมนัมีความเร่าร้อน มีความตอ้งการ
แสวงหา แลว้เรากแ็สวงหาส่ิงต่างๆ เพื่อความพอใจของมนั คิดวา่ส่ิงนั้นเป็นท่ีพึ่งของใจ คิดวา่
ความพอใจ คิดวา่ส่ิงท่ีวา่เป็นท่ีพึ่งนั้นจะสมประโยชน์กบัใจใหมี้ความสุข  

ไม่ใช่เลย เราตอ้งละต่างหาก ธรรมน้ีคือตอ้งละ ตอ้งวาง ถา้ตอ้งละตอ้งวางแลว้ส่ิงนั้นมนั
เป็นประโยชน์เห็นไหม มนัเป็นประโยชนก์บัโลกเขา แต่ไม่เป็นประโยชน์กบัเราเลย บางอยา่งน่ี
ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยัน้ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่ปฏิเสธ แต่ส่ิงท่ีเกินกวา่นั้นมนัไม่ใช่
เคร่ืองอยูอ่าศยั มนัเป็นส่ิงกดถ่วง ถา้เราไปเอาส่ิงนั้นมากดถ่วงใจ มนักจ็ะเป็นอารมณ์ท่ีวา่ ท าให้
เป็นภาระรุงรังไป  
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ส่ิงท่ีเป็นภาระรุงรังจะไม่สะดวกในการประพฤติปฏิบติั เราถึงตอ้งใหมี้บริขาร ๘ พระน้ี
เหมือนนก บิณฑบาตฉนัท่ีไหนแลว้ธุดงคไ์ป เหมือนนกบินไปเลย น่ีชีวิตเป็นแบบนั้น อิสระขนาด
นั้นนะ แต่อิสระจากภายนอก อิสระจากธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ห่วงนะ ร้ือสตัวข์นสตัวน้ี์อยากใหส้ตัวพ์น้ไปมาก ถึงวางธรรมไวใ้ห้
เรากา้วเดินไง 

แต่กิเลสเราไปควา้เอาเอง ส่ิงใดกเ็ป็นความจ าเป็นๆ ถา้ส่ิงใดกเ็ป็นความจ าเป็นมนักส็ะสม 
สะสมมนักท็  าใหส่ิ้งนั้นเป็นส่ิงท่ีเป็นภาระไปตลอดเลย แลว้ถา้มนัเป็นภาระแลว้ หวัใจมนักต็อ้งมี
การแบกหาม แลว้มนัจะท าความสงบเขา้มาไดอ้ยา่งไร นั้นกมี็ความจ าเป็น น้ีกมี็ความจ าเป็น 
ออกไปขา้งนอกหมดเลย แต่มนัจะยอ้นกลบัข้ึนมา มีความจ าเป็นของโลกเขา ใหเ้ป็นความจ าเป็น
ของโลกเขา ไม่ใช่ความจ าเป็นของเรา 

ความจ าเป็นของเราคือการด ารงชีวิตนะ หยอดน ้ามนัเหมือนกบัใหล้อ้เกวียนมนั
เคล่ือนไหวไปเท่านั้นเอง ชีวิตน้ีอยูเ่ท่านั้น อยูเ่พื่อตอ้งการช าระกิเลส อยูเ่พราะตอ้งการท าลาย ชา
ติปิ ทุกฺขา ชาติความเกิดเป็นทุกขอ์ยา่งยิง่ แลว้เคร่ืองมือท่ีจะท าลายมนัจะไปอยูท่ี่ไหน นัน่น่ะ 
เคร่ืองมือท่ีจะท าลายตอ้งมีความสงบของใจ มนัถึงจะออกจากโลก ส่ิงท่ีจะออกจากโลกน้ีเป็นโล
กตุตระ ส่ิงท่ีเป็นโลกตุตระมนัตอ้งเป็นธรรมเหนือโลก ส่ิงท่ีเราท ากนัอยูน้ี่เป็นธรรมในโลกไง 

ธรรมออกมาจากใจ ใจน้ีธรรมเคล่ือนไหวออกมามนักเ็ป็นเงาของใจ เงาของใจเป็นอาการ
ของใจ น้ีมนัเป็นเร่ืองของโลก โลกเขาท าอยา่งนั้น ผูท่ี้เป็นนกับริหารกใ็ชปั้ญญาเหมือนกนั เขา
บริหารงานของเขา เขาใชปั้ญญาของเขา เขากใ็ชปั้ญญาอยา่งน้ีเหมือนกนั น่ีปัญญาของโลกเขา  

เร่ืองของโลกมนัเป็นเร่ืองของโลก เราถึงท าความสงบของใจข้ึนมา เปล่ียนจากโลกใหเ้ป็น
ธรรม เปล่ียนจากโลก ความคิดของโลกเป็นสุตมยปัญญา มนัตอ้งกา้วเดินจากตรงน้ี พื้นฐานน้ี
ออกไป รู้จากตรงน้ีแลว้ใหม้นัจริงตลอดไป แลว้จะพน้จากความครอบง าของกิเลส รู้จากตรงน้ี 
แลว้ธมัมวิจยั เห็นไหม ตรึกธรรมๆ ตรึกความคิดของเรา คิดธรรมข้ึนมาขอ้หน่ึง แลว้กต็รึก
ใคร่ครวญประสาธรรม มนักเ็ป็นธรรมส่วนหน่ึง แต่เป็นธรรมส่วนหยาบ ธรรมเพื่อจะพน้ออกจาก
โลก ตรึกธรรม วิจยัธรรม มนัเป็นโพชฌงคเ์หมือนกนั แต่มนัตรึกธรรม วิจยัธรรม เพื่อจะใหใ้จมนั
ถอดถอนเขา้มา ถอดเส้ียนถอดหนามใหม้นัเยน็สงบใจเขา้มา 
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เพราะใจน้ีมนัเร่าร้อน ใจน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีเป็นกระหาย ใจท่ีมนัรับรู้ส่ิงต่างๆ แลว้มนัแบกรับ
เป็นความภาระรุงรังโดยธรรมชาติของมนั โดยธรรมชาติของใจเป็นแบบนั้น ใจเป็นธาตุรู้ รู้ส่ิง
ต่างๆ แลว้ยดึ ยดึตลอดไป เพราะมนัหิวโหย มนัไม่เคยอ่ิมเคยเตม็มา มนัหิวโหย มนัเป็นส่ิงท่ี
ธรรมชาติท่ีวา่มนัซึมซบัไปทุกๆ อยา่งเลย แลว้ยดึของมนัๆ ยดึต่างๆ แลว้เรากย็ดึ  

พอศึกษาธรรม เรากรู้็วา่ส่ิงนั้นเป็นธรรม พอยดึธรรมมนักป็ล่อยวางส่วนหน่ึงๆ มนัปล่อย
วางเพราะอะไร เพราะมนัปล่อยวางจากโลก ปล่อยวางจากความคิดของโลกมาเป็นความคิดของ
ธรรม ธรรมอนัน้ีเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ในพระไตรปิฎก เราศึกษามาแลว้
เราเขา้ใจมา แลว้มนักป็ล่อยส่ิงนั้น จากโลกเป็นธรรม แต่กเ็ป็นอาการของเงาเหมือนกนั  

เงาไง เงาปล่อยจากส่ิงหน่ึงไปยดึอีกส่ิงหน่ึง แต่ตอ้งอาศยัส่ิงน้ีเป็นพื้นฐาน ปล่อยจาก
อารมณ์โลกมาเป็นอารมณ์ของธรรม แต่มนักย็งัเป็นเงาอยู ่กย็งัเป็นเงาอยู ่เป็นการกา้วเดิน พยายาม
ท าพื้นฐานน้ีใหแ้น่น ส่ิงท่ีแน่นมนัสงบตวับ่อยคร้ังเขา้ๆ จนเป็นสมัมาสมาธิ ความสงบคร้ังหน่ึง
เป็นความสงบของใจคร้ังหน่ึง มนักมี็ความชุ่มเยน็ใจคร้ังหน่ึง แลว้มนักเ็ส่ือมไป  

ส่ิงท่ีมนัเส่ือมไปเพราะเรายงัไม่มีความช านาญ เรามีความช านาญในวสี ในการทรงใจไว ้
เราพยายามท าใจของเรา พยายามตั้งสติไว ้แลว้เราใส่ความเพียรเขา้ไป ความเพียรน้ีเร่งเขา้ไปๆ เร่ง
ตลอดไป แลว้มนัจะเจริญรุ่งเรืองข้ึนมาใหไ้ด ้มนัเป็นไปได ้ในเม่ือเราอยูใ่นท่ามกลางของแสงแดด 
มนัตอ้งมีอากาศ มนัตอ้งร้อนแน่นอน เราพยายามใชต้บะธรรมแผดเผาหวัใจ ท าไมหวัใจมนัจะ
สงบไม่ได ้หวัใจมนัตอ้งสงบไดสิ้ 

ความทุกขข์องมนั ความขุ่นขอ้งของใจ มนัติดอยูส่ิ่งนั้น มนัเป็นอารมณ์ดิบๆ ส่ิงท่ีมนัเป็น
ดิบๆ กิเลสดิบๆ ครอบคลุมไวอ้ยา่งมิดชิด เพราะเรากรู้็สภาวธรรม แต่ไม่ใช่สภาวธรรมท่ีจะเพิกส่ิง
น้ีออกได ้มนัถึงวา่มนัถึงสงบไม่ได ้ วิจยัธรรมกว็ิจยัธรรมไปอยา่งนั้น ปล่อยวางเขา้มาๆ เด๋ียวมนัก็
ออกไปรับรู้ส่ิงต่างๆ รับรู้ตลอดไป รับรู้คือวา่อารมณ์โลก ออกไปโลก เพราะใจมนัยงัเป็นโลกอยู ่
ส่ิงท่ีใจเป็นโลกอยูน้ี่ ก  าลงัของมนัมาก ก าลงัของมนัมากมนัตอ้งฉุดลากไป แลว้คิดออกไป  

เราถึงวา่ บางทีถึงกบัโมโหตวัเองนะ เวลาเราท าประพฤติปฏิบติั ท าไมเราไม่ตอ้งการส่ิงน้ี 
ท าไมมนัเกิดกบัเราได ้ เราท าไมหกัหา้มใจของเราไม่ได ้ ไม่ตอ้งการ รู้วา่ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีผดิพลาด 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กส็อนไวแ้ลว้วา่ใหมี้สติสมัปชญัญะ ส่ิงใดท่ีเป็นมโนกรรม ส่ิงท่ี
คิดเป็นอกศุลตอ้งปล่อยวาง...กรู้็ รู้เหมือนกนั แต่รู้ดว้ยการครอบง าของกิเลส รู้ แต่ไม่สามารถปัด
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ป้องได ้ ถึงตอ้งมีการฝึกฝนไง การฝึกฝน การท าสมาธิ การท าจิตใหส้งบน้ีมนัเป็นการฝึกฝน การ
ฝึกฝนน้ีเป็นมรรค เป็นความเพียรชอบ เราขาดตรงน้ีกนัทั้งหมด  

ระยะทางของการกา้วเดินไป ถา้เราไดก้า้วเดินกา้วแรก ระยะทางจะสั้นมาจากกา้วแรกนั้น
จะสั้นเขา้มาๆ ระยะทางจะสั้นเขา้มาเพราะเรากา้วเดินตลอดไป จะทุกขย์ากขนาดไหน หนา้ท่ีของ
เราคือกา้วเดิน จะเป็นอยา่งอ่ืน จะเลือกอยา่งอ่ืนนั้นมนัเป็นสภาวะของเขา เร่ืองของเขา เร่ืองของ
เราคือเร่ืองของใจเรา เร่ืองของเราคือเร่ืองแกไ้ขเรา 

เราเท่านั้นจะปลดเปล้ืองหวัใจของเรา ธรรมจะเกิดข้ึนมานะ มรรคอริยสจัจงัจะเกิดข้ึนมา
ท่ามกลางหวัใจของเรา ถา้หวัใจของเราเกิดข้ึนมาในความสงบของใจ ช านาญเขา้มาๆ ช านาญจน
ประคองได ้ ส่ิงท่ีประคองไดม้นัถึงจะยกข้ึนเป็นงานได ้ถา้มนัไม่สามารถ เรารักษาใจของเราไม่ได ้
สมาธิของเราไม่มัน่คง เราจะท างานไปตรงไหน 

ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธิ วิจยัธรรมกเ็หมือนกนั เราพยายามวิจยัธรรมข้ึนมา ธรรมขอ้ไหน
กไ็ด ้ ใจติดเก่ียวกบัส่ิงใด ปลดเปล้ืองส่ิงนั้นดว้ยสติ ปลดเปล้ืองส่ิงท่ีมนัคิดนัน่น่ะ ปลดเปล้ืองเงา
อนันั้นน่ะ ปลดเปล้ืองเงาออกไป เวลามนัคิดส่ิงใด ส่ิงนั้นกคิ็ดตามไปโดยสติสมัปชญัญะ พอ
ส้ินสุดของความคิดมนักจ็บ จบแลว้มนักคิ็ดใหม่ บางทีกคิ็ดเร่ืองเดิมซ ้าอยู ่ บางทีกคิ็ดเร่ืองใหม่ น่ี
ธรรมวิจยั วิจยัเขา้มาอยา่งนั้น ใหม้นัรู้ความเป็นไปของจิตอยา่งนั้น มนัจะเห็นความมหศัจรรยข์อง
มนั ออ้! มนัเป็นเหมือนเคร่ืองยนตท่ี์มนัหมุนไปรอบหน่ึงกมี็พลงังานไปรอบหน่ึง  

พลงังานกคื็อความท่ีวา่เราคิดส่ิงใดแลว้เรากมี็อารมณ์ไปร่วมไง ดีหรือไม่ดี พอใจหรือไม่
พอใจ อารมณ์ร่วมอนัน้ีมนัพลงังานรอบหน่ึง พลงังานตวัน้ี ถา้เราพอใจ เราเผลอ มนักคิ็ดรอบใหม่
ต่อไปๆ ถา้มนัหยดุไดโ้ดยธรรมชาติของมนั แลว้สติเรายบัย ั้งได ้ เห็นไหม น่ีหยดุเหมือนกนั หยดุ
ส่ิงน้ี ปัญญาอบรมสมาธิเป็นปัญญาวิมุตติน้ี สมาธิจะไม่ลึกเหมือนกบัเจโตฯ 

ถา้เจโตฯ ตอ้งท าความสงบของใจ ใจตอ้งก าหนดพทุโธๆ สงบของใจเพื่อพิจารณากาย ส่ิง
ท่ีพิจารณากายนั้นเป็นเร่ืองของจริตนิสยั เร่ืองของอ านาจวาสนา ถึงสติปัฏฐาน ๔ แลว้แต่ความ
เป็นไป ถา้เป็นพิจารณากายนั้นตอ้งท าความสงบของใจ ช านาญในวสี จนจิตสงบเขา้มาตั้งมัน่ จน
ตั้งมัน่แลว้ยกข้ึนวิปัสสนากาย แต่ถา้เป็นปัญญาวิมุตติ พิจารณาธรรมวิจยั ใจน้ีวิจยัธรรมเขา้มาแลว้
มนัจะปล่อยวางเขา้มาๆ 
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สงัเกตเอา สงัเกตเอาน้ีคือความรอบคอบ ไม่สุกเอาเผากิน ตอ้งตรวจสอบ ตอ้งรอบคอบกบั
การประพฤติปฏิบติัของเราตลอดไป มนัจะละเอียดเขา้มาขนาดไหน หนา้ท่ีของเราคือมีสติแลว้
ใคร่ครวญตลอดไป น้ีคืองานของเรา งานของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจะยากเขญ็ขนาดไหน มนัเป็น
ความหยาบ แลว้มนัจะละเอียดเขา้มาๆ จากงานหยาบๆ ของโลกเขา คือการใชพ้ลงังานใชร่้างกาย
ท า นั้นเป็นงานของโลก 

แต่งานของธรรม คืองานท าเร่ืองของใจ ท าเร่ืองของใจตอ้งใชส้ติ มนัละเอียดอ่อนเขา้มา 
เป็นงานภายใน จะเหน่ือยมาก จะตั้งสติ แลว้เวลาเพง่อยูน้ี่เป็นความเหน่ือยมาก เรานัง่สมาธิอยู ่
บางทีเหง่ือแตกเป็นเมด็ๆ เลย น่ีเป็นการพลงังานของใจท างาน มนัมีความเหน่ือยมาก แต่มนัเป็น
ความละเอียดอ่อนท่ีตอ้งใชส้ติ แลว้พยายามใคร่ครวญตลอดไป 

ใคร่ครวญส่ิงน้ีเขา้มา ปล่อยวางส่ิงน้ีเขา้มาๆ มนัติดส่ิงใด จบัอารมณ์ของตวัใหไ้ด ้ ติดใน
เร่ืองของอาหารกด็ูวา่ส่ิงน้ีท าไมส่ิงน้ีตอ้งทาน ส่ิงใดเป็นอาหารตอ้งฉนัมนัอยา่งนั้นหรือ ถา้เราไม่
ฉนัอยา่งนั้นไดไ้หม เราเพียงหาแง่ใหเ้ราไดใ้คร่ครวญ ถา้เราไม่มีแง่มีมุมใหเ้ราเร่ิมตน้ตรงไหน เรา
จะเร่ิมตน้ไม่ได ้อาหารมนัเป็นส่ิงท่ีวา่จ  าเป็นกบัร่างกาย ถกูตอ้งไหม? จริง มนัเป็นความจ าเป็นกบั
ร่างกาย เพราะมนัตอ้งใชพ้ลงังานใหร่้างกายน้ีทรงอยูไ่ด ้

แต่มนัมีความกงัวลในอาหารนั้นน่ะ มนัเป็นอุปาทาน ส่ิงท่ีกงัวลในอาหารนั้น ถา้เป็นอยา่ง
นั้นแลว้ไม่กินกไ็ด ้ เป็นม้ือเป็นคราวไป ไม่ตายหรอก เราจะดดักิเลส เราจะฝืนกิเลสน่ี ไม่กินกไ็ด ้
อยากกินส่ิงใด ส่ิงนั้นเอาวางไว ้ แลว้ไม่กิน ไม่ฉนัส่ิงนั้น วางส่ิงนั้นไว ้ เราไปฉนัอยา่งอ่ืน พอทรง
ชีวิตอยูไ่ด ้ แลว้พอเราผา่นส่ิงน้ีไป มนัจะมีความภูมิใจไง น่ีเราฝืนกิเลสไดแ้ลว้ เราฝืนกิเลส ถา้ฝืน
กิเลสได ้กิเลสมนักจ็ะเร่ิมขยบัตวั เร่ิมไม่ควบคุมเรา 

น่ีรู้จริง รู้จริงจากการประพฤติปฏิบติั ไม่ใช่รู้จริงจากต ารา รู้จริงจากต าราอยา่งหน่ึง รู้จริง
จากการประพฤติปฏิบติั การชนะตนเองเป็นคร้ังเป็นคราวไป ชนะตนเองนะ สามารถฝืนวา่ไม่ใช้
พลงังานอนันั้นกไ็ด ้แลว้ร่างกายกไ็ม่เห็นแตกดบั ส่ิงท่ีไม่แตกดบัมนัจะสอนใจ สอนใจไปเร่ือย น่ี
ใจไดกิ้นธรรม ธรรมของผูป้ระพฤติปฏิบติั มนัอาจหาญร่ืนเริง ร่ืนเริงตรงน้ีไง 

ร่ืนเริงตรงเราชนะเราหนหน่ึง เรากมี็ความภูมิใจของเรา แลว้เราจะท าต่อไป พยายามต่อไป 
จนเห็นไง เห็นวา่ส่ิงท่ีเกาะเก่ียวน้ีมนัเกาะเก่ียวดว้ยรูป รส กล่ิน เสียง ต่างหาก ใจเกาะเก่ียวรูป รส 
กล่ิน เสียง แลว้จิตน้ีมนัถึงไม่ตั้งมัน่ เราถึงไม่สามารถเดินการงานได ้ งานของเราถึงไม่ไดก้า้วเดิน
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ไปโดยสมความประสงคข์องเรา เพราะใจของเรามนัวกวนกบัส่ิงน้ี มนัเกาะเก่ียวกบัส่ิงน้ี มนัถึง
เป็นปุถุชน ปุถุชนน้ีติดไปทุกอยา่ง ติดกบัอาการต่างๆ ติดกบัรสชาติของอาหาร ติดกบัรูป รส กล่ิน 
เสียง ติดพอใจไปทุกอยา่งเลย 

แลว้เวลาส่ิงนั้นกระทบทีหน่ึงกก็ระเพื่อมหวัใจ หวัใจกเ็คล่ือนตามส่ิงนั้นไปตลอด ส่ิงนั้นก็
ฉุดกระชากหวัใจไปตลอด เด๋ียวสงบ เด๋ียวฟุ้ งซ่านอยูอ่ยา่งนั้น เราตอ้งพยายามใคร่ครวญ พยายาม
ไล่ตอ้นเขา้มา ดูใจของเราดว้ยสติเขา้ไป ควบคุมใจเขา้ไปตลอดเวลา งานของเราอยูอ่ยา่งน้ี แลว้มนั
จะเห็นส่วนท่ีติดเลย พอเห็นส่วนท่ีติดมนัจะปล่อยวางส่ิงนั้นไดด้ว้ยอุปาทาน พอปล่อยวางส่ิงนั้น
ไดด้ว้ยตามความเป็นจริง นัน่น่ะ กลัยาณปุถุชน น่ีมนัถึงจะมีสมัมาสมาธิ ควบคุมสมาธิไดง่้าย 
เพราะวา่มนัจะตดับ่วงของมาร บ่วงของมารท่ีท าใหใ้จของเราติดขอ้งไปกบัรูป รส กล่ิน เสียง 

รูป รส กล่ิน เสียงน้ีเป็นอาหารของใจ แลว้จะล่อใจใหกิ้นอาหาร แลว้ใจน้ีมนักกิ็นอาหาร
ของมนัมาโดยก่ีภพก่ีชาติกไ็ม่รู้ มนัเป็นธรรมชาติของมนั เหมือนกบัขั้วบวก ขั้วลบของไฟ มนัเขา้
หากนัไม่ได ้มนัตอ้งสปาร์กกนัทนัทีเลย  

น้ีกเ็หมือนกนั รูป รส กล่ิน เสียงน้ีเป็นอาหารของใจ ใจมนัตอ้งกินอาหารส่ิงน้ีเป็น
ธรรมชาติของมนั มนัเคยใจอยูแ่ลว้ มนักต็อ้งเสวยอารมณ์กนัไปตลอดเวลา ส่ิงท่ีเสวยอารมณ์กนั
ไปน่ีมนักเ็ป็นเหยือ่ เป็นเหยือ่ เป็นบ่วงของมาร ท าใหใ้จน้ีเกาะเก่ียวกบัส่ิงนั้นไปตลอด เราชนะ
บ่อยคร้ังเขา้ๆ ปล่อยเห็นสภาวะตามน้ี จนมนัปล่อยวางโดยสมุจเฉทปหาน สมุจเฉทปหานโดย
ธรรมชาติเลยนะ 

น้ีเป็นการดบัอุปาทาน มนัจะเป็นกลัยาณปุถุชน ส่ิงน้ีจะเป็นกลัยาณปุถุชน แลว้ควบคุมใจ
ไดโ้ดยธรรมชาติเลย ส่ิงน้ีควบคุมใจไดโ้ดยธรรมชาติ น่ีสมัมาสมาธิเกิดตรงน้ีไง ส่ิงน้ีเป็นใจตั้งมัน่ 
เพราะใจน้ีจะไม่ไปตามรูป รส กล่ิน เสียงนั้นแลว้ เพราะสติสัมปชญัญะพร้อมมูลเลย แลว้ยกข้ึน
วิปัสสนา ดูใจของเราอีกทีหน่ึง ถา้รู้จริง กิเลสมนัจะครอบคลุมขนาดไหน เรากพ็ยายามใชค้วาม
รอบคอบของเรา ยอ้นกลบัเขา้มา 

ถา้ยอ้นกลบัเขา้มา ตรงน้ีจะเร่ิมเป็นงานแลว้ งานในการวิปัสสนากาย เราจิตตั้งมัน่แลว้ เรา
พิจารณากายได ้ เราพจิารณากายไป ถา้จิตตั้งมัน่อยา่งน้ีแลว้ มนัมีความช านาญแลว้ เรากพ็ิจารณา
จิตกไ็ด ้ จิตคือขนัธ์ท่ีมนัติดขอ้งไปน่ะ ความคิด ถา้ธมัมวิจยะ ดูความคิดท่ีมนัคิดออกมา มนัคิด
ออกมาไดอ้ยา่งไร 
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ทุกอยา่งตอ้งมีเหตุมีผล เหตุและผลน้ีคือธรรมะ อริยสจัอยูต่รงน้ีไง องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้สอนอยา่งน้ี พระอสัสชิบอกพระสารีบุตร “ผลต่างๆ เกิดมาจากเหตุ องคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้สอนใหร้ะงบัเหตุนั้น ตดัท่ีเหตุนั้น” เหตุท่ีใจมนัไปเกาะเก่ียวกบัร่างกาย กบั
จิตใจ มนัเกิดอยา่งไร 

จิตมนักระเพื่อมออกมา มนัออกมารับรู้ ถา้เราจบัตอ้งได ้ เห็นอาการของใจกระเพื่อม
ออกมาซบัท่ีขนัธ์ ท่ีสญัญาเกิดข้ึนก่อนแลว้สงัขารปรุงแต่ง จบัตอ้งส่ิงน้ีได ้ มนักเ็ป็นการวิปัสสนา 
เป็นวิปัสสนาในการรู้แจง้ รู้แจง้แทงตลอด รู้จริง รู้แจง้ แลว้กิเลสจะส้ินออกไปจากใจ ถา้รู้ไม่แจง้ 
รู้จริง จริงส่วนหน่ึง แต่ไม่แจง้แทงตลอด ส่ิงท่ีไม่แจง้แทงตลอดน่ีกิเลสมนัครอบง าได ้

ส่ิงท่ีกิเลสครอบง าอยู ่มนัจะวา่ง มนัจะมีความรู้ขนาดไหน มนัจะปล่อยวางขนาดไหน มนั
ปล่อยวางมาในวงของกิเลสไง กิเลสมนัยงัอยูใ่นหวัใจ ถา้กิเลสขาดออกไปจากหวัใจ มนัเป็นสจัจะ
ความจริง ธรรมะน้ีเป็นของจริงอยูโ่ดยธรรมชาติ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มาตรัสรู้ธรรมน้ี
เท่านั้น องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ไม่ใช่ประดิษฐธ์รรมน้ีข้ึนมานะ ธรรมน้ีมีอยูแ่ลว้ องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แต่ละพระองค์ๆ  กม็าตรัสรู้ส่ิงน้ีเหมือนกนั น้ีมนัถึงเป็นสจัจะความ
จริง เป็นอริยสจั เป็นความจริงอนัสุดส่วนท่ีมีอยูใ่นหวัใจของสตัวโ์ลก 

ถา้สตัวโ์ลกมีหวัใจอยู ่มนัจะมีสภาวะส่ิงน้ีอยูใ่นหวัใจ แต่ไม่มีใครสามารถเขา้ไปคน้ควา้ได้
ไง ส่ิงน้ีมนัเกาะเก่ียวอยู ่ ถา้มนัปล่อยวาง กิเลสมนัอยูอ่ยา่งน้ี กิเลสอยา่งหยาบ ส่ิงน้ียงัเป็นกิเลส
อยา่งหยาบ แต่มนัเป็นเหมือนกบัสุดวิสยัพวกเราท่ีจะประพฤติปฏิบติัเลย มนัจะสุดวิสยัไปไหน ใน
เม่ือมนับีบบ้ีสีไฟ มนักเ็หมือนกบัเราจบัเชือกเห็นไหม ปลายเชือกนั้นผกูดว้ยโค เราน้ีเราดึงเชือก
อยู ่เราจบัเชือกเราลากโคมาได ้เราสาวไปน่ีตอ้งถึงตวัโค เพราะโคน้ีผกูอยูท่ี่เชือก 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือเราสามารถท าความสงบของใจ เราจบัใจได ้ จบัใจคืออาการของ
ใจ เป็นกลัยาณปุถุชน นั้นคือตวัใจ จบัตวัหวัใจไดเ้ป็นใจตั้งมัน่ เป็นสมัมาสมาธิ ถา้เราสาวเขา้ไป 
มนักจ็ะไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ส่ิงน้ีตอ้งสาวเขา้ไปได ้แต่ใชว้ิปัสสนา ใชค้วาม
ใคร่ครวญของเรา ใชค้วามรอบคอบของเรา พลิกแพลงส่ิงน้ีใหเ้กิดข้ึนมาใหไ้ด ้

ถา้ส่ิงน้ีเกิดข้ึนมาได ้มนักเ็ป็นวิปัสสนา มนักเ็ป็นงาน น่ีงานการรู้แจง้ มนัตอ้งรู้แจง้ดว้ยเหตุ
ดว้ยผล ดว้ยการปล่อยวางตามความเป็นจริงของเหตุของผลนั้น ไม่ใช่ปล่อยวางตามความเป็นจริง
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จากความนึกคิด ความเห็นของเรา ความเห็นของกิเลสมนัจะสร้างสถานะ สร้างภาพของใจใหเ้ป็น
อยา่งนั้น แลว้เรากเ็ออออไปไง น่ีกิเลสท าใหเ้ราเออออไปกบัส่ิงนั้น 

เพราะเขาสร้างภาพข้ึนมาเอง กิเลสเป็นผูส้ร้างภาพเอง แลว้กิเลสกม็าเสนอเราเอง แลว้เราก็
เช่ือกิเลสเราเอง มนัไม่ใช่เป็นสภาวธรรมเลย ถา้เป็นสภาวธรรม สภาวธรรมตอ้งมีการจบัตอ้ง มนั
จบัตอ้งข้ึนมา คือวา่มนัเป็นมรรค ส่ิงท่ีเป็นมรรค เป็นความเพยีรชอบ เป็นงานชอบ ชอบตรงไหน 
งานชอบของสมถะ มนักช็อบของสมถะ ชอบของสมถะคือการใคร่ครวญธรรมะเขา้มา นัน่ล่ะเรา
ใคร่ครวญธรรมะมนักเ็ป็นความชอบ ชอบในวงของสมัมาสมาธิ  

ถา้มนัชอบในวงของวิปัสสนา ถา้ชอบในวงของวิปัสสนาน้ีมนัตอ้งเป็นงานในการ
วิปัสสนา สติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ ตามความเห็นของใจ ไม่ใช่สติปัฏฐาน ๔ ในต ารา ถา้สติปัฏ
ฐาน ๔ ในต ารา กาย เวทนา จิต ธรรม ทุกคนกรู้็ แต่เป็นอาการของโลกียะ เป็นอาการของโลกเขา 
ถา้จิตมนัไม่สงบพอ มนัจะท างานไดอ้ยา่งไร  

ดูอยา่งมีด อยา่งเคร่ืองมือแพทย ์ถา้เราไม่ไดท้  าความสะอาด เราไปใชง้านไดไ้หม เคร่ืองมือ
แพทยถ์า้เราไม่ไดท้  าความสะอาด เราไม่ไดอ้บมนั เราไปใชน่ี้มนัจะติดเช้ือ แลว้คนไขน้ั้นจะติดเช้ือ 
คนไขน้ั้นจะตอ้งเป็นโรคหนกัเขา้ไปกวา่นั้นอีก มีโรคซอ้นเขา้ไปหนกัเขา้ไปๆ เพราะอนันั้นติด
เช้ือ 

น้ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือหวัใจของเรามนัเป็นโลกียะ มนัเป็นความคิด เป็นความผกูมดัของใจ 
ใจคิดอยา่งนั้น ใจยดึมัน่อยา่งนั้น ยดึในความเห็นของเรา แลว้เราเอาส่ิงนั้นวิปัสสนา มนักติ็ดเช้ือ 
ติดเช้ือของกิเลส กิเลสกส็ร้างภาพวา่ปล่อยวางแลว้ ปล่อยวางอยา่งนั้นแลว้ ภาพนั้นกเ็กิดข้ึนมาจาก
หวัใจของเรา น่ีกิเลสครอบง าไง รู้ไม่จริง ถา้รู้ไม่จริง กิเลสครอบง าอยู ่ มนัจะไม่ไดผ้ลตาม
ความเห็นของเรา 

ถา้เรารู้จริงข้ึนมา เรารู้จริงแลว้ตอ้งรู้แจง้ รู้จริงข้ึนมา จริงตามความเห็น คือเราปล่อยสภาวะ
ส่ิงต่างๆ เขา้มา จากโลกียะ คือเอาเคร่ืองมือแพทย ์ เอาเคร่ืองมือของเรา คือวา่ธรรมมนัจะเกิด 
เคร่ืองมือคือมรรคอริยสจัจงั ความเพียรชอบ การงานชอบ สติสมัปชญัญะชอบ ชอบส่ิงต่างๆ นั้น
คือการท าจากเร่ืองของโลกียะ คือเช้ือของมนัท่ีติดอยูใ่นโลก ท าใหส้ะอาดเขา้มา  
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แลว้สะอาดเขา้มาแลว้ พอส่ิงน้ีสะอาดเขา้มา เคร่ืองมือแพทย ์ ถา้แพทยไ์ม่ใชเ้คร่ืองมือนั้น
ผา่ตดั คนไขจ้ะหายไหม? คนไขจ้ะหายไม่ไดเ้ลย ถา้เราไม่ใชเ้คร่ืองมือแพทยน์ั้นผา่ตดัเพื่อท าลาย
ใหค้นไขน้ั้นหาย อนัน้ีกเ็หมือนกนั เหตุกบัผลมนัอยูต่รงน้ีไง อยูต่รงท่ีวา่เราจะใชเ้คร่ืองมือของเรา 
คือมรรคของเราเกิดข้ึนไหม ถา้มรรคของเราเกิดข้ึนมา คือเคร่ืองมือของเรามีอยู ่ แลว้เราใชม้รรค
ของเราท าลายกาย ท าลายเวทนา ท าลายจิต ท าลายธรรม ท าลายใหม้นัเป็นอนตัตา ส่ิงน้ีเป็นอนตัตา
โดยธรรมชาติของเขา 

มนัน่าสลดสงัเวชวา่สรรพส่ิงน้ีมนัมีจริง ของจริงมีอยูต่รงหนา้ แต่เราไม่สามารถรู้จริงตาม
ความเป็นจริง เรารู้ตามกิเลส เรารู้โดยความครองง า ของส่ิงน้ีมีอยูซ่ึ่งๆ หนา้เลย แต่เราคน้ควา้ไม่ได ้
แลว้เรากท็  าไม่ได ้แลว้เรากจ็ะตอ้งเกิดตอ้งตายไปตามวฏัวน ตามสภาวะอยา่งนั้น 

ของอยูก่บัเรา ท าไมเราท าไม่ไดล่้ะ เราท าไม่ไดเ้พราะเราไม่จริง ถา้เราไม่จริง ความรู้จริงก็
ส่วนหน่ึง ความจริงกส่็วนหน่ึง ธรรมน้ีเป็นความจริงสุดส่วน ความจริงอยา่งน้ีเป็นความจริง
แน่นอน สภาวธรรมจริง เราเห็นธรรมสมควรแก่ธรรม เราตอ้งเห็นสภาวธรรม ถา้เราเห็น
สภาวธรรม เราเขา้ใจสภาวธรรม เราจะไม่โดนกิเลสครอบง า เพราะเรารู้แจง้ 

ถา้เรารู้แจง้ เราปล่อยวางทุกอยา่งแลว้ ส่ิงใดจะครอบง าเราได ้ เพราะรู้หมด เรารู้หมดทะลุ
ปรุโปร่งทุกอยา่งเลย รู้ทุกส่วนของกิเลสท่ีมนัจะหลอกดว้ย มนัสร้างสภาวะแบบน้ีมนักจ็ะหลอก
เราใหเ้ราเช่ือมนั ถา้เราเช่ือมนั เรากอ็ยูใ่นใตอ้  านาจของมนั เด๋ียวมนักเ็ป็นอนิจจงั ถา้อยูใ่นอ านาจ
ของกิเลส คืออยูใ่นกฎของอนิจจงั ส่ิงท่ีเป็นอนิจจงัแลว้มนักจ็ะแปรสภาวะ มนักเ็คล่ือนไปตลอด 
ส่ิงท่ีเคล่ือนไปตลอดนัน่น่ะ มนักไ็ม่เห็นสภาวะจริง เห็นไหม 

เพราะเราไม่จริง ถา้เราจริงข้ึนมา ท าความสงบของใจเขา้มาได ้มนักจ็ริงส่วนหน่ึง จริงส่วน
หน่ึงของโลกตุตระ แลว้โลกตุตระกจ็ะเห็นสภาวะตั้งร่างกายข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นพิจารณากายจะเห็น
กาย แลว้กายจะแปรสภาพถา้ก าลงัพอ ถา้ก าลงัไม่พอ ปล่อยวาง กลบัมาท าความสงบของใจ สร้าง
ฐานข้ึนมา เคร่ืองมือท่ีตอ้งใหค้ม ตอ้งใหก้ลา้ เคร่ืองมือมนัท่ือ มีดมนัไม่คม เราตอ้งลบัใหค้ม คม
แลว้ตอ้งท าความสะอาดดว้ย ตอ้งใหเ้ป็นโลกตุตระตลอดไป 

ส่ิงท่ีเป็นโลกตุตระคือจะแยกออก แยกแยะออกส่ิงน้ี ส่ิงท่ีเป็นปัญญาของเรา จ  าเอาไวเ้ลย ผู ้
ท่ีประพฤติปฏิบติัใหม่ ปัญญาท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นโลกียะลว้นๆ เป็นเร่ืองของโลกียะทั้งหมด มนัจะ
ใคร่ครวญธรรมขนาดไหน มนักใ็คร่ครวญเพื่อความปล่อยวาง เพราะเรายงัไม่ไดจ้บั จบัเร่ืองกาย 
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เร่ืองเวทนา เร่ืองจิตได ้ น่ีเราปล่อยวางส่ิงนั้นเขา้มาๆ ตอ้งคิดใหลึ้กเขา้ไปเร่ือยๆ คิดใหลึ้กเขา้ไปๆ 
เปล่ียนสภาวะจากส่ิงท่ีติดเช้ือนั้นใหเ้ช้ือมนัหมดออกไป 

ถา้เช้ือมีเช้ือแลว้มนัจะครอบง าเรา ครอบง าเราแลว้เรากใ็หเ้ราภาวนาอยูใ่นสภาวะแบบนั้น 
มนักลบัชา้นะ เราอยากไดเ้ร็ว อยากประพฤติปฏิบติัไดผ้ล มนักลบัไม่ไดผ้ล เพราะเราสุกเอาเผากิน 
ถา้เราสุกเอาเผากิน เราจะไม่ไดป้ระโยชน์ตามความเป็นจริง ส่ิงท่ีเป็นจริง ตอ้งใหส้ภาวธรรม 
เกิดข้ึนตามความเป็นจริง 

หนา้ท่ีของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัคือใส่ความเพียรอยา่งเดียว หนา้ท่ีของเราประพฤติปฏิบติัใส่
ความเพียรเขา้ไป ความเพียรเขา้ไปตบะธรรมแผดเผาเขา้ไป ถึงเวลาอาหารนั้นจะสุก มนัตอ้งสุก
โดยธรรมชาติของมนั สุกโดยความพอดี ไม่ใช่สุกดว้ยความคาดหมาย ถา้สุกดว้ยความคาดหมาย 
น่ีโดนกิเลสครอบง า กิเลสครอบง าถึงไม่เป็นอิสระไง 

“รู้จริงเป็นอิสระ” จะเป็นอิสระจากกิเลสส่วนหน่ึงดว้ยการแยกแยะออกไป แลว้
สภาวธรรมนั้นเกิดข้ึน ถา้พิจารณากายมนัจะแปรสภาพปล่อยวางๆ พอปล่อยวางส่วนหน่ึง ใจมนั
จะเป็นอิสระส่วนหน่ึง นั้นน่ะ เหมือนกบัเราผา่ตดัหนหน่ึงๆ แต่เช้ือมนัไม่หมด เราตอ้งผา่ซ ้ าผา่
ซาก การผา่ตดันั้นเขาผา่หนเดียว เขาเยบ็แผลแลว้มนักจ็บกนั แต่ในการผา่ตดันามธรรม เราผา่ได้
เร่ือยๆ ผา่ไดต้ลอดไป เพราะมนัเป็นนามธรรม 

ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม พอสมัมาสมาธิเราตั้งข้ึนมา เรากต็ั้งกายข้ึนมา นัน่กเ็ป็นการผา่ตดั เป็น
การแยกแยะ เป็นการวิภาคะ วิภาคะใหเ้ห็นสภาวะท่ีมนัเป็นอนตัตา ส่ิงน้ีเป็นอนตัตา แต่มนัโดน
กิเลสครอบง ามนัถึงเป็นตวัตนของเรา ส่ิงท่ีเป็นตวัตนของเรา มนัยดึมัน่ถือมัน่โดยจิตใตส้ านึก เรา
กไ็ม่อยากได ้ เรากอ็ยากจะชนะตน ทุกคนอยากชนะตน อยากชนะกิเลสหมดเลย แต่ทุกคนแพ้
ตวัเอง 

ทุกคนแพต้วัเองเพราะกิเลสในหวัใจมีอ  านาจเหนือเรา แลว้เราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา 
การประพฤติปฏิบติัอยูข่ณะน้ีเป็นการท าสภาวธรรมใหเ้กิดข้ึนจากใจ สภาวธรรมจะเกิดข้ึนจากใจ 
สภาวธรรม คือสมัมาสมาธิ คือปัญญาชอบ ทุกความเพียรเป็นความเพียรชอบ ทุกอยา่งเป็นส่ิงท่ี
ชอบอยู ่ส่ิงท่ีชอบอยูน่ั้นเป็นอาวธุ เป็นธรรมาวธุ 
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ส่ิงท่ีเป็นธรรมาวธุเป็นการต่อสู้กบักิเลสในหวัใจ ตอ้งช าระกิเลสในหวัใจ จนถึงท่ีสุดตอ้ง
ท าใหม้นัปล่อยวางไปๆ ปล่อยวางซ ้าแลว้ซ ้าเล่าจนถึงท่ีสุดแลว้จะตอ้งขาด ส่ิงน้ีขาด พิจารณากายก็
เหมือนกนั พจิารณาจิตกเ็หมือนกนั พิจารณาขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ เป็นสภาวะรวมตวัแลว้เป็นอารมณ์ 
ส่ิงท่ีแยกแยะ แยกแยะส่ิงน้ีออกมาแลว้มนักจ็ะปล่อยวางออกมา ปล่อยวางเพราะวา่มนักา้วเดินไป
ไม่ได ้

เราขดัเอาไว ้กงลอ้หมุนไป เราเอาส่ิงต่างๆ ขดัไว ้วงลอ้หมุนไปไม่ได ้สติสมัปชญัญะยบัย ั้ง
ไวม้นักห็ยดุแลว้ แลว้เราใชส้ติ ใชมี้ด ใชม้รรคน้ีแยกออกจากกนั ขนัธ์เป็นขนัธ์ รูปเป็นรูป เวทนา
เป็นเวทนา สญัญาเป็นสญัญา สงัขารเป็นสงัขาร ต่างอนัต่างจริง ขนัธ์ ๕ น้ีไม่ใช่มนัรวมตวักนัโดย
ท่ีวา่เป็นขนัธ์ ๕ หรอก เกลียวเชือก ๕ เกลียวแลว้ฟ่ันเป็นเกลียวเดียวกนั เป็นตวัเชือกข้ึนมา เราแยก
ออกมาเป็นขนัธ์ เป็นรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ แยกออกจากกนัแลว้ท าลายมนัๆ ท าลาย
คือมนัแยกแลว้มนัจะเป็นไปไม่ได ้ อารมณ์เกิดข้ึนไม่ได ้ มนักเ็ห็นสภาวะตามความเป็นจริง เห็น
ตามความเป็นจริง เห็นบ่อยคร้ังเขา้ มนักป็ล่อยวางๆ จนมนัขาดออกไป นัน่น่ะ กิเลสครอบง าไม่ได ้
รู้จริง สภาวะจริงส่วนหน่ึง 

ส่วนหน่ึงในความจริงของหวัใจ แต่ความจริงมนัมีความจริงอยา่งหยาบ อยา่งกลาง อยา่ง
ละเอียด เพราะน้ีเป็นสจัจะ อริยสจัจะ ความจริง มรรค ๔ ผล ๔ น้ีเป็นอริยสจัจะในเร่ืองการ
ประพฤติปฏิบติั เราจะกา้วพน้ใหเ้ป็นอิสระ พน้ออกไปจากการครอบง าของกิเลสทั้งหมด เห็น
ไหม เราพน้ออกไปจากส่วนหน่ึง เรามีธรรมะส่วนหน่ึง เรารู้จริงส่วนหน่ึง การประพฤติปฏิบติัเรา
จะง่ายข้ึนมาแลว้ ง่ายข้ึนมาเพราะเรากา้วเดินได ้เราฝึกซอ้มข้ึนมา  

จนเหมือนนกักีฬาเคยเล่นกีฬาส่ิงใดแลว้ เล่นกีฬาส่ิงนั้นซ ้า เล่นไดง่้าย คนไม่เคยเล่นกีฬา
เลย ตอ้งไปฝึกฝนกติกาก่อน แลว้วา่กติกาเขาควบคุมกนัอยา่งไร กีฬาชนิดน้ีเขาเล่นกนัอยา่งไร อนั
น้ีกีฬาชีวิตนะ กีฬาช าระกิเลสนะ กีฬาส าหรับฆ่ากิเลส แลว้ท าไมเราไม่เป็นนกักีฬาท่ีเขม้แขง็ล่ะ 
โคช้ของเรากคื็อองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไง วางไวแ้ลว้ แลว้เราพยายามสร้างสมข้ึนมา 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ถึงจะปรินิพพานไปแลว้ พระไตรปิฎกกมี็อยู ่ อ่านพระไตรปิฎก 
เทียบเคียงพระไตรปิฎกนั้นวางไวก่้อนๆ  

เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ น้ีคือกรรมฐานยอดเยีย่ม ส่ิงน้ีคือเป็นปริยติัท่ียอดเยีย่มท่ีสุด
แลว้ ถา้เราท าลายส่ิงน้ีแลว้ โคช้พอใจนะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้จะพอใจมากถา้เรา
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ประพฤติปฏิบติัแลว้สมแก่ธรรม เราท าธรรมไดใ้นหวัใจของเราน้ี น้ีเป็นส่ิงท่ีน่าปรารถนา องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตอ้งการร้ือสตัวข์นสตัว ์ ถา้เราร้ือใจของเรา เราท าลายหวัใจของเรา 
กติกานั้น กีฬานั้นเราเป็นผูท่ี้ชนะ เราท าแตม้ได ้ น่ีเป็นส่ิงท่ีวา่บูชาครูบาอาจารยเ์ลย บูชาคุณงาม
ความดี บูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ปฏิบติัธรรมเพื่อปฏิบติับูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ 

ไม่มีก าลงัใจกเ็อาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นครูเป็นอาจารยเ์พื่อยดึเหน่ียว องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นครูบาอาจารย ์ ท่านทุกขม์ากกวา่เรา ท่านสละตั้งแต่สมบติัของ
ท่าน ท่านสละครอบครัวของท่าน สละออกมาหมดเลย แลว้มาทุกขม์ายาก สลบถึง ๓ หน ถึง
สุดทา้ยแลว้แทงทะลุไปหมด แทงกิเลสขาดออกไปจากใจจนหมด แลว้วางธรรมไว ้ แลว้เรากก็า้ว
เดินธรรมของเรา แลว้เราท าของเราข้ึนมาจนสมกบัใจของเรา 

ช าระกิเลสส่วนหน่ึง เห็นไหม ส่วนหน่ึงตอ้งท าลายออกไป การกา้วเดินกง่็ายข้ึนไป กีฬา
ส่ิงน้ีเกิดข้ึนมาจากหวัใจแลว้เรากก็า้วเดินต่อไปเพื่อจะช าระส่ิงท่ีละเอียดเขา้ไป พิจารณากายกเ็ป็น
กาย พิจารณาจิตกเ็ป็นจิต ไดท้ั้งหมด สติปัฏฐาน ๔ ไดท้ั้งหมด ท าความสงบของใจเหมือนกนั ใจ
สงบสูงข้ึน สงบสูงข้ึนมนักเ็ป็นสมัมาสมาธิในส่วนสูงข้ึน ส่ิงท่ีสูงข้ึนกช็ าระกิเลสท่ีละเอียดข้ึนไป 
กิเลสท่ีละเอียด ความพลิกแพลงของกิเลสมนักล็ะเอียดกวา่  

ส่ิงท่ีละเอียดกวา่ ละเอียดกวา่เก่า พลิกแพลงกวา่เก่า เพราะเราเคยฆ่ากิเลสมาแลว้หนหน่ึง 
กิเลสมนักรู้็ตวัแลว้วา่เพราะอุบายวิธีการใดมนัถึงแพ ้ ส่ิงท่ีกิเลสแพม้า กิเลสกถ็อยร่นออกจากใจ 
ใหเ้รายดึชยัภูมิในหวัใจของเราเป็นอิสระส่วนหน่ึง หวัใจ ๔ หอ้ง เราใชห้อ้งหน่ึงท่ีเป็นหอ้งท่ี
สะอาด เป็นฐานปฏิบติัการของเราไง 

หวัใจอีก ๓ หอ้งนั้นยงัโดนกิเลสปกคลุมอยู ่ เราท าลายไม่ได ้เรากต็อ้งท าลายเขา้ไปอีกหอ้ง
หน่ึงๆ จนท าลายถึง ๔ หอ้งออกไป เป็นอิสรเสรีภาพทั้งหมดเลย มีอีกหอ้งหน่ึงเป็นอิสระ แต่อีก ๓ 
หอ้งนั้นโดนกิเลสยดึครองอยู ่ กิเลสในหวัใจยดึครองอยู ่ยดึครองในภพในชาติของใจดวงนั้น เราก็
ตอ้งพยายามท าลาย พยายามตั้งข้ึนมา แลว้ไม่ตอ้งไปท าลายท่ีหอ้งนั้น ท าลายท่ีอวชิชา ท าลายท่ี
ความไม่รู้ไง 

ส่ิงน้ีไม่รู้ในอะไร? ไม่รู้ในการอุปาทานของกาย ในการยดึจิตวา่เป็นเรา ส่ิงน้ีเป็นเรา
เหมือนกนั ความเป็นเรานะ ในการพิจารณากายปล่อยวางนั้น กายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กายนั้น เป็น
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สกักายทิฏฐิ ทิฏฐิในกาย ทิฏฐิในจิตล่ะ ทิฏฐิในกาย ความเห็นกาย ความเห็นผดิไง แต่ดว้ยใช้
ปัญญาของเราจนไปเห็นความถกูตอ้ง มนัถกูตอ้ง เห็นสภาวะตามความเป็นจริงแลว้รู้จริงจากจิตใต้
ส านึก ปล่อยวางส่ิงน้ีโดยธรรมชาติของมนั นั้นเป็นงาน 

ส่ิงท่ีเป็นงานแทงทะลุออกไปแลว้ มนัเป็นงานท่ีวา่เราเคยท า จนกิเลสแพถ้อยออกไป แลว้
เราตามตอ้นกิเลสเขา้ไป เรารุกกิเลส รุกเขา้ไป กิเลสมนัตอ้งใชว้ิธีการใหม่ เพราะมนัเคยแพม้าแลว้ 
แลว้มนัถอนร่นเขา้ไปแลว้ วิธีการใหม่ของมนักต็อ้งเกิดข้ึน วิธีการของเราท่ีจะพลิกแพลงไป อุบาย
จะเกิดข้ึน น่ีปัญญาจะเกิดข้ึนต่อเม่ือการต่อสู้เกิดข้ึน เราต่อสู้เห็นไหม เวลาเราทุกขเ์รายากข้ึนมาน่ี 
เราเขา้ไปในเหตุท่ีคบัขนั เราจะใชค้วามพยายามหาทางออกใหไ้ดเ้ลย เพราะถา้เราไม่คบัขนัถึง
ท่ีสุดน่ีเราจะหวงัพึ่งคนอ่ืน ใครจะช่วยเหลือเราได ้ เรากใ็ชปั้ญญาเตม็ท่ีแลว้ ใครจะช่วยเหลือเรา 
นัน่ปัญญาไม่เกิดไง 

แต่เม่ือวิปัสสนาเขา้ไปถึงจุดหน่ึง เวลามนัเตม็ท่ีเขา้ไปน่ี ความเหน่ือยยาก ความเพียรของ
เรามนัสะสม อดขา้วอดอาหารนะ อดนอนผอ่นอาหารเพื่อจะเร่งความเพียร เร่งความเพียรเพื่อ
ช าระกิเลส ช าระกิเลสออกจากใจเพื่อให้ใจน้ีเป็นอิสระ แลว้มนัจะมีความสุข มนัจะมีความพน้
ออกไปจากการโดนครอบง า ขณะน้ีกิเลสครอบง าเรา เราไม่รู้ตวัเราเองหรอก ทุกคนจะไม่รู้เราเลย
วา่นิสยัเราเป็นอยา่งไร มนัจะแสดงออกธรรมชาติของมนั จนกวา่...อยา่งเช่น เป็นพอ่เป็นแม่ พอ่แม่
จะรู้วา่ลกูน้ีมีนิสยัอยา่งไร แต่ตวัลกูน้ีจะไม่รู้นิสยัหรอก ตวัเองไม่รู้นิสยั จนคนอ่ืนตอ้งบอกนะ 
แลว้เราสงัเกตตวัเราเอง 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือกิเลสมนัแสดงออกอยา่งนั้น เรากไ็ม่รู้เลย ส่ิงน้ีเราไม่รู้หรอกวา่มนั
จะแสดงออกมาอยา่งไร แต่เวลาปัญญามนัส่องเขา้ไป ปัญญามนัส่องเขา้มานะ ความสวา่งเกิดข้ึนท่ี
ไหน มนัจะเห็นสภาวะความวา่มนัหลงไปไดอ้ยา่งไร ส่ิงน้ีหลงไปไดอ้ยา่งไร ต าราของ
พระพทุธเจา้พดูไวจ้ริงหมดเลย ธรรมะพระพทุธเจา้สอนไวจ้ริงหมดเลย ความจริงนั้นเป็นจริงของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้รู้จริง  

น่ีเหมือนกนั ครูบาอาจารยรู้์จริง ครูบาอาจารยก์ส็อนเราใหเ้รารู้จริง เราฟังธรรมอยูน่ี่ เรา
เหมือนจะกา้วเดินไดเ้ลย เหมือนทอดสะพานไง ทอดสะพานใหจิ้ตน้ีเดิน จากจิตดวงหน่ึง จิตดวงท่ี
เคยช าระกิเลส ท่ีเคยฟาดฟันกบักิเลสมาน่ี มนัจะเห็นแง่มุมของกิเลส มนัละเอียดมนัลึกซ้ึงมาก 
โทษของส่ิงใดในโลกน้ี ไม่มีใครเป็นโทษเท่ากบักิเลสครอบง าใจ 
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ความคิดของกิเลสน้ีมนัครอบง าใจ แลว้ใจน้ีเป็นผูท่ี้สร้างโลก ในทางโลกวา่มนุษยน้ี์สร้าง
โลกนะ กรรมกรเป็นผูส้ร้างโลก โลกน้ีอยูใ่นน ้ามือของกรรมกร นัน่น่ะ แต่จริงๆ กรรมกรจะ
ท างานไม่ไดเ้ลยถา้ไม่มีผูส้ัง่การ ไม่มีผูคิ้ดวางแบบแผนใหเ้ขาท างาน  

น่ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือใจไม่คิดอะไรเลย งานต่างๆ จะไม่เกิดเลย กิเลส ความคิด ความทุกข์
ส่ิงต่างๆ ในหวัใจจะไม่มีเลย ถา้ส่ิงน้ีไม่ครอบง า แลว้ส่ิงน้ีมนัฝืนใจ น่ีโทษของมนั มนัอยูต่รงน้ี อยู่
ตรงกิเลสในหวัใจน้ี ถา้ช าระส่ิงน้ีได ้ มนัจะเป็นผลงานของเรา แลว้ความสุขจะไปถามหาใครล่ะ 
ความสุขมนักเ็กิดจากใจนั้น เวลาทุกขน่ี์ไม่ตอ้งบอกใครเลย ทุกขม์าก ทุกขจ์ริงๆ ทุกขแ์ลว้ไม่มี
ทางแกไ้ข ขยบัซา้ย ขยบัขวากเ็หมือนกบัคนไขห้นกั แลว้ไปไหนไม่ไดน่ี้ พลิกไป พลิกมา มนักอ็ยู่
กบัความทุกข ์อยูต่รงนั้นน่ะ 

ใจเวลาน้ีเป็นอยา่งนั้นไหม ถา้เป็นอยา่งนั้น เราพยายาม ทุกขอ์ยา่งนั้นมนัเป็นความทุกข์
ท่ีวา่จะตอ้งนอนจม จะตอ้งหมุนเวียนไปในวฏัฏะ ถึงจะพน้จากกิเลสมาส่วนหน่ึง หอ้งหน่ึงวา่ง
แลว้กจ็ริงอยู ่ แต่ยงัตอ้งเกิดตอ้งตายอยู ่ ถา้เห็นสภาวะแบบน้ี ก าลงัใจจากท่ีเราเคยประพฤติปฏิบติั
มา เป็นส่วนหน่ึง ก าลงัใจจากท่ีวา่เราใชปั้ญญาเสริมเราเห็นไหม เสริมเราวา่เวลาคนทุกขค์นยาก 
เขาพยายาม ทุกขอ์ยูอ่ยา่งนั้น เขากทุ็กขเ์พื่อจะเวียนไป แลว้เราใชค้วามทุกขน์ั้นเพือ่มาเป็นปัญญา 
เพื่อการช าระกิเลส ไม่ดีกวา่หรือ 

มนัพลิกไดไ้ง ถา้พลิกอยา่งน้ีปัญญามนัเกิด ปัญญามนัเกิดข้ึนมา เพราะจากเราพลิกข้ึนมา
จากความอ่อนดอ้ย พลิกข้ึนมาจากความไม่รู้เดียงสาของใจใหม้นัเขม้แขง็ข้ึนมา น่ีปัญญาเกิดอยา่ง
น้ี แลว้ปัญญามนัเกิดข้ึนมามนักส็ร้างสมข้ึนมาใหเ้ราเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา เป็นผูท่ี้กา้วเดินไป ไม่ใช่
ปัญญาเดก็ๆ ปัญญาเดก็ๆ ตั้งข้ึนมากล็ม้ไปๆ ไม่เป็นผูใ้หญ่เสียทีหน่ึง เพราะวา่อะไร เพราะวา่เรา
ไม่ท าสืบต่อ เพราะเราไม่มีความตั้งใจของเรา ถา้เรามีความตั้งใจของเรา ปัญญาตอ้งเกิดได ้ มรรค
ตอ้งเกิดในหวัใจของเราได ้ ส่ิงน้ีเกิดไดห้มดเลย เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีมีอยู ่ ส่ิงท่ีมีอยู ่ ส่ิงท่ีเป็นอยู ่
เพียงแต่เราจดัการของเราไม่ถกูตอ้ง เราจดัการวิธีการของเราถกูตอ้ง มนักจ็ะเป็นส่ิงท่ีถกูตอ้งข้ึนมา 
เป็นมรรคข้ึนมา เป็นมรรคอริยสจัจงัในหวัใจ 

มรรคอริยสจัจงัในหวัใจมนักเ็ร่ิมเคล่ือนตวัเห็นไหม เคล่ือนตวัเขา้ไปช าระกิเลส ช าระ
กิเลสคือช าระความเห็นผดิ ใหใ้จน้ีเห็นถกูตอ้ง ถา้ใจน้ีเห็นถกูตอ้งมนักรู้็จริง รู้แจง้ เป็นอิสระ รู้จริง
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รู้แจง้เป็นขั้นตอนไป ความเพียรของเราจะหมุนเขา้ไปๆ หมุนเขา้ไปท าลายตรงน้ี ตรงความเห็นผดิ
ของมนั ส่ิงน้ีความเห็นผดิ แลว้มนักต็อ้งยดึเป็นสมบติัของเรา  

หวัใจของเรามนัยดึเราเป็นสมบติั ยดึอาการของขนัธ์ ยดึอาการความรู้สึกน้ีเป็นสมบติั เป็น
ความเห็นของเรา ไปยดึมัน่ถือมัน่ ทุกอยา่งเป็นเรา หวงัพึ่งไง หวงัวา่มีส่ิงน้ีแลว้อุน่ใจ ถา้มีส่ิงน้ีแลว้
การเวียนตายเวียนเกิดมนักเ็ป็นสภาวะอนัหน่ึง น่ีเวลามนัหดสั้นเขา้ มนัหดสั้นเขา้มาอยา่งนั้น เวลา
มนัยืน่ออกไปขา้งนอก เวลามนัออกไปน่ีออกไปตามกระแสของเขา คิดถึงเห็นไหม หวงัพึ่ง หวงั
เกาะเก่ียวกนัตลอดไป สตัวส์งัคม สตัวม์นุษยเ์ป็นอยา่งนั้น 

จิตของมนุษยม์นัยิง่กวา่นั้น เพราะมนัจะเป็นสตัวส์งัคม มนักเ็ป็นสตัวส์งัคมออกมาจาก
หวัใจ ถา้หวัใจเป็นอยา่งนั้น ท าไมความคิดไม่เป็นอยา่งนั้น แลว้เราจะไปท าลายแต่รูปแบบ
ภายนอก รูปเงาภายนอก มนัท าแลว้มนักจ็ะไม่ไดป้ระโยชน์หรอก มนัเป็นเร่ืองเปลือกๆ เร่ืองของ
โลกเขา จะท าลายตอ้งท าลายสภาวธรรม สภาวะท่ีกิเลสมนัอยู ่

กิเลสมนัอยูท่ี่ใจกย็อ้นกลบัเขา้มาวิปัสสนา วิปัสสนาสติปัฏฐาน ๔ เท่านั้น สติปัฏฐาน ๔ 
เป็นสมรภูมิท่ีช าระกิเลส กิเลสเกิดข้ึนจากใจ โดยความหลงผดิตรงน้ี องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้วางธรรมน่ี เป็นส่ิงท่ีง่ายท่ีสุด ส่ิงท่ีคบัแคบท่ีสุด ส่ิงท่ีตอ้นกิเลสเขา้
ไปจนมุมแลว้แค่ท าลายดว้ยตบะธรรมเท่านั้น แลว้เรากต็อ้งสร้างสมของเราข้ึนมา เราตอ้นกิเลส
ของเราใหม้นัจนมุมในสติปัฏฐาน ๔ ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม สร้างสมข้ึนมาอยา่งนั้น 
แลว้พลิกแพลงส่ิงน้ี ใคร่ครวญออกไป จนมนัปล่อยวางขาดออกไป ส่ิงน้ีสมุจเฉทปหาน รู้แจง้แทง
ตลอด เป็นอิสรภาพข้ึนมาอีกชั้นหน่ึง เห็นไหม หวัใจ ๔ หอ้งมนักท็ะลุเขา้ไปเป็นหอ้งท่ี ๒  

ธรรมะคืบคลานเขา้ไปในหวัใจของเรา ถา้ธรรมะคืบคลานเขา้ไปจนเตม็หวัใจแลว้ เป็นเอ
โก ธมัโม จิตทั้งแท่ง พน้อิสรภาพทั้งหมดเลย แต่น้ีเป็นส่วนหน่ึงเห็นไหม กามราคะ ปฏิฆะอ่อนลง 
ถา้อ่อนลงแลว้น่ีการประพฤติปฏิบติักง่็ายข้ึน การทรงตวัของใจจะมีความสุข จะมีความพอใจใน
ใจนั้น น่ีเป็นผลงานในความสุขท่ีในการประพฤติปฏิบติั 

เวลาทุกขย์ากแสนยากน่ีทุกคนรู้ ความทุกขน้ี์มีประจ ากาย ประจ าจิตของสตัวโ์ลก ทุกคนรู้
หมดเลย มีความทุกขน้ี์ ทุกขไ์ปจนถึงเทวดา จนอินทร์ จนพรหมนะ เพราะวา่เวลาเขาจะเป็นจะตาย
ข้ึนมา เขากต็อ้งห่วง เขากต็อ้งอาลยัอาวรณ์ในชีวิตของเขา ทุกคนชีวิตเราเวลาจะพลดัพรากน่ีมนั
ตอ้งถึงท่ีสุดแลว้มนัตอ้งเสียดาย มนัตอ้งอาลยัอาวรณ์ในสภาวะแบบนั้น  
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เวน้ไวแ้ต่ผูมี้ธรรม ประพฤติปฏิบติัธรรม เห็นสภาวธรรมความเป็นจริง ส่ิงน้ีเป็นธรรมดา 
ส่ิงน้ีเป็นสภาวะอนัหน่ึงท่ีตอ้งเป็นไป เป็นธรรมชาติของมนั แลว้มนัท าใจไดน้ั้นเป็นการอยูใ่น
กรอบของกิเลสนะ กิเลสครอบง า น้ีไม่ใช่ท าใจได ้ น้ีช าระขาดตั้งแต่มนัดว้ยสมุจเฉทปหาน ดว้ย
สภาวธรรมอนันั้น นัน่น่ะ มนัเวิง้วา้งขนาดไหน ตอ้งไม่นอนใจ ถา้ส่ิงท่ีนอนใจน่ีมนัไม่เป็น
อิสรภาพโดยสมบูรณ์ ตอ้งพยายามคน้ควา้ข้ึนไป พยายามจบัตอ้ง คน้หา  

คน้หาสติปัฏฐาน ๔ ถา้ไม่คน้หาสติปัฏฐาน ๔ น่ีหลอกลวงได ้ ในเม่ือจิตมนัอยูใ่ตก้รอบ
ของกิเลส กิเลสยงัครอบคลุมจิตอยูใ่นความเห็นอนัละเอียดอยูน้ี่ มนัตอ้งบอกวา่ ส่ิงน้ีเป็นผล ส่ิงน้ี
เวิง้วา้งแลว้ สร้างสถานะความวา่งข้ึนมาให ้มนัเป็นไปไม่ได ้เป็นไปไม่ไดเ้ลยถา้ไม่ไดฆ่้ามนั ถา้ไม่
ฆ่ามนั กิเลสมนัไม่ปล่อยใหเ้ราเป็นอิสระไดห้รอก กิเลสมนับอกวา่ตอ้งยดึมัน่ถือมัน่จนถึงท่ีสุด ถึง
จะก าลงัของธรรมมากขนาดไหน มนักย็ดึมัน่ ยดึในหวัใจนั้น แลว้มนัจะมีความทุกขอ์ยา่งนั้น มี
ความละเอียดอ่อน มีความออ่นโยนในหวัใจนะ ถา้ไม่เห็นตวัมนั 

ถา้เห็นตวัมนั กามราคะน้ีรุนแรงมาก ส่ิงท่ีรุนแรงน้ีรุนแรงในหวัใจ ตรงน้ีเท่านั้น หวัใจ
หอ้งท่ี ๓ น้ีเป็นหวัใจท่ีวา่สูบฉีดเลือดทั้งหมดเลย ส่ิงท่ีเป็นไป ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
เกิดจากตรงน้ี ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัใหม่ๆ เห็นไหม เวลาประพฤติปฏิบติัใหม่มา ฉนัประพฤติปฏิบติั
แลว้ฉนัละความโกรธได ้เด๋ียวน้ีฉนัมีความสุข มนัจะละความโกรธไปไหน ในเม่ือมนัไม่ตดัปฏิฆะ 
ส่ิงท่ีเป็นปฏิฆะคือความผกูไวท่ี้ใจ ใจมนัหวงัไง ส่ิงท่ีหวงั คือส่ิงท่ีปฏิฆะ คือความผกูไว ้ถา้มนัหวงั
อะไร? กห็วงัในกามราคะ 

ถา้ปฏิฆะได ้ ความหวงันั้นมนัไม่มี ถา้มนัยงัหวงัอยูแ่ลว้ไม่ได ้ มนักต็อ้งมีความโกรธ น่ี
โกรธเกิด เกิดตรงน้ี อาการของโกรธเกิดจากตรงน้ี อาการของโกรธ อาการของความยดึมัน่ถือมัน่ 
ความปฏิฆะน้ีโกรธมาก ไม่สมใจ ถา้หวงัแลว้ไม่สมหวงัจะมีความโกรธ มีความรุนแรง น่ีสูบฉีด
เลือดดว้ยความรุนแรง การต่อสู้น้ีต่อสู้ตรงน้ี เป็นส่ิงท่ียากมาก ยากเพราะการท่ีวา่ ส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิง
ท่ีวา่ มนัเป็นอ านาจ มนัเป็นพลงังานท่ีเหนือมาก พลงังานตรงน้ีเป็นพลงังานท่ีใหญ่มาก  

เหมือนน ้าป่าเห็นไหม เวลาน ้าท่วมข้ึนมา พายพุดัข้ึนมา เวลาพายพุดัเอาไป โลกน้ีทั้งโลก
มนัจะพดัเอาราบเป็นหนา้กลอง เป็นไปหมดนะ บา้นเรือนน้ีจะท าลายหมดเลยเวลามนัพดัไป น่ีก็
เหมือนกนั บา้นเรือนหมายถึงวา่ความคิด ความดีไง ความดีของเราตั้งตน้ในหวัใจ เราจะท าดี จะท า
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ส่ิงนั้นจะท าส่ิงน้ี เวลาส่ิงน้ีพายมุนัเกิดข้ึนมา ความตอ้งการ ความโกรธข้ึนมา มนัเกิดข้ึนมา มนัเผา
ผลาญ มนัท าลายส่ิงน้ีหมดเลย จนราบเป็นหนา้กลองไปแลว้ ถึงไดส้ติกลบัมา 

น่ีมนัถึงตอ้งยบัย ั้งกนัดว้ยสมัมาสมาธิ ยบัย ั้งกนัดว้ยความคิดของเรา ยบัย ั้งส่ิงน้ีได ้ จบัตอ้ง
แลว้ยบัย ั้งมนั จบัตอ้งส่ิงน้ีใหไ้ด ้ จะสู้มนัเหมือนเขน็ครกข้ึนภูเขา แลว้เรายนือยูแ่บกครกไวน่ี้ ครก
มนัจะไหลทบัเราตลอดไป 

น่ีกเ็หมือนกนั เราจบัตอ้งไดแ้ลว้ เรามีครกอยูแ่ลว้ แลว้เราเขน็ข้ึนภูเขา เขน็ข้ึนภูเขาเพื่อจะ
ท าลายมนั มนัมีอ  านาจเหนือกวา่ จนกวา่เราพยายามท าใจของเรา จนปรับสภาวะพื้นดินท่ีลาดชนั
ใหม้นัเสมอกนัเห็นไหม เสมอกนัคือปัญญาของเราทนั พลงังานของเราพอน่ีเราจะวิปัสสนาได ้ถา้
เราวิปัสสนา แยกแยะส่ิงน้ีเหมือนกนั ขนัธ์อนัละเอียด อนัน้ีมนัเป็นความผกูพนัของใจ มนัเป็นส่ิง
ท่ีวา่สูบฉีดเลือด 

ส่ิงท่ีเป็นละเอียด ผูท่ี้ใชปั้ญญา ผูบ้ริหาร ส่ิงท่ีบริหารใชปั้ญญา เราเซ็นค าสัง่ค  าสัง่เดียว
เท่านั้นล่ะ ลกูนอ้งท างานไป ๕ วนักไ็ม่เสร็จ น้ีกเ็หมือนกนั ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากตรงน้ี แลว้มนัสืบ
ต่อไปเป็นอาการของใจ กระเพื่อมออกไปถึงขา้งนอก มนัเป็นความรุนแรงมาก ถึงวา่มนัเป็นขนัธ์
ละเอียด แต่มนัใหผ้ลออกมาแลว้มนัจะใหผ้ลรุนแรงกบัส่ิงต่างๆ 

ละเอียดในฐานะของปัญญาของมนั แต่ผลของมนัใหผ้ลมาก ส่ิงท่ีท างานจากขา้งล่างเห็น
ไหม ท างานจากกาย จากจิตน่ี พิจารณาเขา้มาปล่อยวางเขา้มา มนัเป็นผลจากความอยาก ถึงเป็นส่ิง
ท่ีหยาบมาก เป็นส่ิงท่ีวา่ล  าบากมาก แต่ท าลายแลว้มนักไ็ดผ้ลเท่านั้นล่ะ แต่ผลอนัน้ี ถา้ท าลายส่ิงน้ี 
จะไม่เกิดอีกเลย จะไม่เกิดในกามภพ เห็นไหม มนัท าลายความเกิดไดส่้วนหน่ึงเลย  

ทีน้ีถา้พดูถึงท าขา้งล่างไดม้นัตอ้งเกิดอีก ๗ ชาติ ๗ ชาติตอ้งหมุนไปใน ๗ ชาติ ถา้ไม่ได้
ปฏิบติัมา แต่น้ีปฏิบติัข้ึนมาจนถึงกามราคะ ท าลายส่ิงน้ีได ้ จะไม่เกิดในกามภพ น้ีถา้ไม่เกิดใน
กามภพ ส่ิงท่ีจะไม่เกิดอีก ความอุบายวิธีการมนัถึงพลิกแพลงมาก เราจะสุกเอาเผากินไม่ได ้มนัจะ
สร้างสถานะ 

การประพฤติปฏิบติัท่ีหลง หลงตรงน้ี หลงตรงท่ีวา่ มนัท าแลว้มนัสงบ มนัเวิง้วา้ง เหมือน
จริง ภาพน้ีเหมือนจริง ส่ิงน้ีปล่อยวางเหมือนจริง เพราะเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ไว ้ เรามีพื้นฐานไง ส่ิงท่ีพื้นฐานท่ีวา่เป็นปัญญาของเรา กิเลสมนัพลิกเป็นสมบติั
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ของมนั กิเลสพลิกส่ิงท่ีวา่มีขอ้มูลของเราวา่ เวลาเวิง้วา้งจะเวิง้วา้งนะ เรือนวา่ง จิตเราจะไม่มีเลย 
มนัจะปล่อยวางอยา่งนั้น น่ีกิเลสเอาตรงน้ีมาเป็นอาวธุของเขา แลว้กส็ร้างความเหมือนข้ึนมาใน
หวัใจ แลว้เรากจ็ะเช่ือส่ิงนั้น พอเราเช่ือส่ิงนั้น เราไม่กา้วเดินต่อไป เรากจ็ะติดส่ิงนั้น แลว้กส็ร้าง
เหมือนอยา่งน้ีหลายภาพๆ เรากจ็ะเป็นมรรค ๔ ผล ๔ เรากจ็ะปล่อยวางจนถึงท่ีสุด แลว้เรากโ็ดน
กิเลสครอบไว ้ รู้ไม่จริงในขั้นตอนน้ี กิเลสกค็รอบง า รู้ไม่จริง กิเลสจะครอบง าต่อไป ถา้รู้จริง 
ความรู้จริงจะครอบง าเราไม่ได ้เพราะเรารู้จริง รู้แจง้ แทงตลอด 

ส่ิงน้ีสภาวะของกิเลส ใชปั้ญญา น่ีฟังสิวา่กิเลสมนัพลิกแพลงไดข้นาดไหน มนัใช่เล่ห์กล
ของธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีเราศึกษาเล่าเรียนมา เราใชเ้ล่ห์กลของธรรมครูบา
อาจารยท่ี์เทศนาวา่การสอนเราไว ้ แลว้เราฟังธรรมๆ มา เราจ าของเราไว ้ จ  าไวเ้พื่อเป็นธรรมาวธุ
เพื่อจะช าระกิเลส กิเลสมนัพลิกอีกทีหน่ึงเป็นอาวธุของมนัมาเชือดคอเรา ใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลาน
ไป แลว้เรากล็ม้ลุกคลุกคลานไปเพราะกิเลสครอบง า 

เราไม่รู้แจง้แทงตลอด กิเลสมนัครอบง าเรา เรากไ็ม่รู้แจง้ส่ิงน้ี เราจะตอ้งพลิกวิธีการของ
ปัญญาข้ึนมา ใหปั้ญญาข้ึนมาเป็นวิธีการใหม่ จนแยกแยะออกไปๆ เห็นไหม แยกแยะออกไปใน
หวัใจ “เห็นไหม” คือผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเห็นกจ็ะเห็น ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไม่รู้ส่ิงน้ี ฟังธรรมไวเ้ป็น
เคร่ืองระลึก เป็นก าลงัใจของเราวา่ มรรค ๔ ผล ๔ เป็นส่ิงท่ีหวัใจท่ีมนัมีอยู ่สมบติัท่ีมีอยูน้ี่สามารถ
ท าได ้พลิกแพลงไปจนบ่อยคร้ังเขา้ๆ จนมนัขาดนะ ขาดออกไปจากใจ 

ส่ิงน้ีตอ้งขาดออกไปจากใจ รู้แจง้แทงตลอด ส่ิงน้ีจะครอบง าไม่ไดเ้ลย กามราคะครอบง า
จิตนั้นไม่ได ้ จิตนั้นจะมีความสุข จะมีความเวิง้วา้งมาก ปล่อยวางส่ิงต่างๆ เขา้มาเป็นอิสระ อิสระ
ในกรอบของอวชิชา ไม่ใช่อิสระโดยธรรมชาติ อิสระในอวิชชาน้ีจะเวิง้วา้ง จะปล่อยวาง น่ีเรือน
วา่ง วา่งน้ีมีวา่งหมดเลย แต่อนัน้ีมนัอยูใ่นวา่ง อยูใ่นบา้น แลว้คนท่ีอยูใ่นบา้นนั้นจะไม่เห็น เห็นแต่
บา้นวา่งตลอดไปอยูอ่ยา่งนั้น จนกวา่ปัญญามนัจะเร่ิมเอะใจ ปัญญามนัจะเร่ิมไหวเขา้มาวา่ ส่ิงน้ี
มนัคืออะไรอยู ่แลว้ยอ้นกลบัมาวิปัสสนามนัได ้

ถา้ยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมากจ็บัส่ิงนั้น ส่ิงน้ีเกิดดบัๆ ในหวัใจ มนัเป็นเกิดอยา่งละเอียด 
ดบัอยา่งละเอียด จนแทบจะไม่รู้เร่ืองเลย จนเป็นความวา่งได ้นัน่น่ะ ส่ิงน้ีคือเป็นตวัมหาเหตุ ส่ิงน้ี
ครอบง าวฏัฏะไวท้ั้งหมดเลย ปล่อยวางจากกามราคะแลว้ไม่เกิดในกามภพกจ็ริงอยู ่ แต่ยงัตอ้งเกิด
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ในพรหมอยูเ่ห็นไหม จนเราวิปัสสนาเขา้ไปจบัตอ้งส่ิงน้ีได ้วิปัสสนาดว้ยปัญญาญาณ ปัญญาญาณ
เกิดข้ึนแลว้ช าระกิเลสตรงน้ีขาดออกไป  

นัน่น่ะ เป็นอิสรเสรีภาพโดยธรรมชาติ ส่ิงน้ีขาดออกไปเห็นไหม จากจิตท่ีปล่อยส่ิงต่างๆ 
เขา้มา ปล่อยขนัธ์เขา้มา ปล่อยวางขนัธ์ออกเป็นตวัจิต แลว้พอท าลายจิตเขา้ไปแลว้ จิตปล่อยตวัมนั
เองแลว้มนัจะมีเหลือส่ิงใดใหเ้ป็นส่ิงท่ีวา่เป็นปล่อยอีกล่ะ มนัพลิกทีเดียวมนักห็มดส้ินกนัไป ไม่
ตอ้งปล่อยส่ิงใดๆ อีกเลยเห็นไหม รู้จริงเป็นอิสรภาพ อิสรภาพจากอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ส่ิงท่ี
เป็นอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อนัน้ีคือความไม่รู้ของมนั  

มนัไม่รู้จริง มนัรู้ตามสมมุติ รู้ตามอวิชชานั้น น่ีเป็นธาตุรู้ รู้สึกตวัอยู ่แต่ไม่รู้ตวัเอง แลว้จน
เป็นวิชชา พอวิชชามนักด็บัอวิชชานะ สุขเกิดข้ึนจากใจ ดบัส่ิงต่างๆ ทั้งหมดในหวัใจ น่ีรู้จริงตาม
มรรค ๔ ผล ๔ รู้จริงตามการประพฤติปฏิบติั  

เราประพฤติปฏิบติัมา ประพฤติปฏิบติัเพื่อหวัใจของเรา เพื่อหวัใจของเรา ธรรมของครูบา
อาจารยน์ั้นเป็นส่ิงท่ีวา่เราฟังมาเพื่อเป็นการกา้วเดิน เราตอ้งกา้วเดินตามครูบาอาจารยไ์ป ผูท่ี้มีครู
เห็นไหม จะประพฤติปฏิบติัไม่เสียหาย 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้มาก่อน แลว้เราประพฤติปฏิบติัมา เอาองคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้น้ีเป็นตน้แบบ ครูบาอาจารยข์องเราเป็นปลีก เป็นยอ่ย เป็นก่ิง เป็นแขนง
ต่อไป ก่ิงแขนงน้ีเป็นท่ีวา่เราจะกา้วเดินเป็นกลอุบาย เป็นวิธีการ อุบายวิธีการถา้ตรงกบัจริตนิสยั
ของเรา เราจะไดป้ระโยชน์ตรงนั้น ถึงวา่ครูบาอาจารยเ์ราเป็นก่ิง เป็นแขนง แต่ละก่ิงแต่ละแขนง 
คนชอบส่ิงใดตรงกบัจริตนิสยัมนักจ็ะฟังครูบาอาจารยอ์งคน์ั้น ครูบาอาจารยอ์งคน์ั้นกจ็ะเป็นผูช้ี้น า
ใหเ้ราพน้ กา้วพน้โดยความปลอดภยั ในการประพฤติปฏิบติัเรา มนัจะปลอดภยัเลยนะ ถา้ไม่มีครู
มีอาจารยน์ะ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัมาจะตอ้งเดินผดิพลาดมา ถึงมีครูมีอาจารยค์อยช้ีอยู ่

ควาญประจ าชา้งนัง่อยูบ่นคอชา้งนะ ชา้งน้ียงัเดินตามอ านาจของมนั เพราะชา้งน้ีคือกิเลสท่ี
มนัด้ินรนมาก เรามีหวัใจ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อยูใ่นหวัใจของเรา มนัด้ินรนตลอดไป แลว้
ควาญชา้งคือครูบาอาจารยเ์ราน่ี แต่ท่ีเราลงใจองคไ์หน ใหเ้ป็นควาญชา้งข้ึนข่ีคอเรา เรายงัด้ือไป
ประสาอ านาจของชา้ง ชา้งมนัมีแรงมากไง มนัไปประสามนั 
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น่ีเหมือนกนั เรามีครูบาอาจารยเ์ป็นแขนง เป็นอะไร เพื่อเป็นประโยชน์กบัเรา ตรงจริต
นิสยักบัเรา เป็นประโยชน์กบัเรา ตน้แบบคือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ผูท่ี้ปรินิพพานไป
แลว้ สุขน้ีเป็นวิมุตติสุข ครูบาอาจารยข์องเราตรัสรู้ธรรมเขา้ไปแลว้ ส้ินสุดไป เป็นวิมุตติสุขจาก
ครูบาอาจารยเ์รา เช่นหลวงปู่ มัน่ลงมา ครูบาอาจารยล์งมา แลว้เรากป็ระพฤติปฏิบติัข้ึนมา 
เป้าหมายเราอยูต่รงน้ี น่ีอธิษฐานบารมี บารมีถึงท่ีสุด แลว้เราตอ้งท ามนัถึงพน้ทุกขไ์ด ้ แลว้
ประพฤติปฏิบติัไปกก็า้วเดินไป ตามอ านาจวาสนาของเรา เอวงั 


