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ตั้งใจ ฟังธรรมะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้สร้างเป็นพทุธภูมิ พทุธภมิูสร้างสะสมมา สร้างบุญญาธิการมามหาศาล ถึงจะเจอธรรม เจอ
ธรรมะแลว้ยงัคิดวา่จะสัง่สอนใครได ้ มนัลึกซ้ึง มนัละเอียดอ่อนท่ีจะเขา้ถึงไดย้ากมาก แต่พวกเรา
เป็นผูท่ี้มีความศรัทธามีความเช่ือ เราเช่ือธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เราถึงไดม้า
ประพฤติปฏิบติั เราถึงไดอ้อกบวช เราบวชมาเพื่อจะเขา้ถึงธรรมไง ถา้เราเขา้ถึงธรรมไดต้อ้งมี
สติสมัปชญัญะ 

ถา้เรามีสติ ทุกขต่์างๆ ท่ีเกิดข้ึนมาในโลกน้ี ส่ิงน้ีเกิดข้ึนมาเพราะการเกิดเท่านั้น อยา่หลง
ประเดน็ ถา้เราหลงประเดน็ไป เราจะออกไปนอกประเดน็ แลว้เราจะเน่ินชา้ออกไป ในการ
ประพฤติปฏิบติัของเราจะเน่ินชา้ออกไป เร่ืองของโลกเป็นส่ิงท่ีอยูอ่าศยัเท่านั้น ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยู่
อาศยัน้ีเป็นส่ิงท่ีอาศยั อาศยัใหเ้รามีชีวิตอยู ่ เรามีชีวิตอยูแ่ลว้เราจะบ าเพญ็เพียรไป ถา้เราไดบ้ าเพญ็
เพียรเขา้ถึงใจ นั้นคือเป้าหมาย เรามีเป้าหมายแลว้ เราพยายามยดึเป้าหมายของเราไว ้ ถา้เรายดึ
เป้าหมายของเราไวไ้ด ้ การประพฤติปฏิบติัเราจะตรงต่อธรรม “ตรงต่อธรรม” กคื็อตรงต่อหวัใจ
ของเรา 

การแสดงออกมาจากหวัใจของเรานั้นคือกิเลสมนัแสดงออกมาดว้ย ส่ิงท่ีการแสดงออกมา
จากหวัใจนั้น มนัแสดงออกมามนัเบียดเบียนตน เบียดเบียนร่างกายของเรา เวลาคนมีความคิด มี
ความโกรธข้ึนมา มนัจะท าใหเ้ลือดสูบฉีด น่ีมนัเบียดเบียนตนก่อนแลว้มนักไ็ปเบียดเบียนผูอ่ื้น 
ฉะนั้นวา่ถา้มนัเบียดเบียนผูอ่ื้น มนัเป็นส่ิงท่ีหยาบเกินไปแลว้ 
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เราตอ้งยอ้นกลบัมาดูตรงน้ี ตรงท่ีวา่มนัเกิดข้ึนมา ถา้มีสติ เราจะจบัส่ิงน้ีได ้ จบัอาการของ
ใจ ความโกรธ ความคิดของเราน่ีเราจะตอ้งจบัไดก่้อนเพื่อนเลย เรารู้สึกข้ึนมา แต่เพราะเรา
พลั้งเผลอ เราไม่มีสติ เราถึงไม่เห็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัเรา ส่ิงน้ีจะเป็นประโยชน์กบัเรามาก 
เป็นสมบติัมหาศาลเลย เพราะตวัน้ีคือตวักิเลสท่ีมนัแสดงตวั กิเลสมนัแสดงตวัในหวัใจของเรา 
แลว้มนัมีอ  านาจเหนือเรา มนักดข่ีข่มเหงเราตลอดไป แลว้เราไม่เอาส่ิงน้ีมาเป็นเคร่ืองก าจดัมนั เรา
ไม่มีสติสมัปชญัญะดโูทษของมนั ถา้เราเห็นโทษของมนั จะท าใหห้วัใจของเราไม่ใหม้นั
เบียดเบียนเราได ้ถา้ไม่ใหม้นัเบียดเบียนเรา เราจะเขา้ถึงธรรมไง จะเขา้ถึงธรรมความจริง 

ส่ิงท่ีเป็นความจริง เป็นคุณงามความดี ความดีของเราจะเกิดข้ึนมานั้นคือมรรคอริยสจัจงั 
ส่ิงท่ีเป็นมรรค ธรรมฝ่ายเหตุ ส่ิงท่ีเป็นเหตุ...มรรคแลว้เกิดผล ผล เห็นไหม ฝ่ายเหตุแลว้จะเกิดผล
ข้ึนมาจากหวัใจของเรา เกิดจากหวัใจของเราน้ี ตวัน้ีตวัเร่ิมตน้ของความทุกข ์ เพราะมีการเกิด เรา
เกิดข้ึนมาแลว้คือความทุกขท์ั้งหมดเลย เพราะมีชาติ เห็นไหม ชาติความเกิดมนัตอ้งชรามนัตอ้งแก่
โดยเน้ือหาสาระของมนั มนัตอ้งแปรสภาพไปตามธรรมชาติของมนั 

ส่ิงน้ีเกิดมาแลว้ตอ้งตายทั้งหมด ความท่ีเกิดมาตอ้งตายทั้งหมดแลว้กรั็บภาระ ส่ิงท่ีรับภาระ
สะสมลงไปท่ีใจ สร้างคุณงามความดีเป็นบุญกศุล สร้างบาปอกศุล นั้นเป็นเร่ืองท่ีวา่ท าใหใ้จน้ีตอ้ง
หมุนเวียนไปตามอ านาจของความดีและความชัว่ ส่ิงท่ีเป็นความดีและความชัว่ เราเป็นท่ีการปลด
เปล้ือง มนัเป็นฝ่ายเหตุ เราอยา่ไปติดมนั 

ถา้เราติดดี เรากต็อ้งสร้างคุณงามความดี แลว้เรากติ็ดมนั พอเราติดมนัน่ีเราไปไม่ไดเ้ลย เรา
ตอ้งไม่ติดดี ปล่อยใหคุ้ณงามความดีน้ีเป็นทางผา่น เราตอ้งผา่นส่ิงน้ีทั้งหมด ส่ิงท่ีเป็นบุญความดี
เป็นความดีแน่นอน เป็นความดี เป็นกศุล กศุลท าใหเ้ราเกิดบนสวรรค ์ท าใหเ้ราเกิดคุณงามความดี 
ท าใหเ้รามีความสุข เราไดท้  าดีแลว้เราอุทิศส่วนกศุลใหก้บัผูอ่ื้น เรายงัอุทิศส่วนน้ีได ้ น่ีสตัวโ์ลกยงั
ตอ้งการส่ิงน้ี สตัวโ์ลก สตัวต่์างๆ สตัวท่ี์วา่เขาท าคุณงามความดีไม่ได ้ เขารอเราแผก่ศุล ส่ิงท่ีเป็น
กศุล เป็นคุณงามความดีของเรา เราแผไ่ปเพื่อสตัวโ์ลก สตัวโ์ลกจะไดรั้บส่ิงน้ีเป็นประโยชน์กบัเขา 

แต่ถา้เราติด เราติดในคุณงามความดีของเรา เราจะท าใหต้วัเราเป็นทุกข ์ เพราะพอเราติด
แลว้ ส่ิงนั้นคือกิเลส มนัเป็นไปไม่ได ้มนัจะเคล่ือนไปไม่ไดไ้ง เราตอ้งเคล่ือนไปขา้งหนา้ ความดีน้ี
เป็นทางผา่น ความดีน้ีเป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนา ความดีน้ีเป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการ ตอ้งการแลว้มนั
มีความพอใจ มนัมีความสุข ความดีเป็นความสุข ถา้เราสร้างสมคุณงามความดีของเราข้ึนมาเราจะ
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มีความอบอุน่ใจ ถา้ใจเราอบอุ่นใจ คนขา้งๆ เรากมี็ความอบอุน่ไปดว้ย ถา้เรามีความอบอุ่น หมู่
คณะมนัจะอยูด่ว้ยความร่มเยน็ 

แต่เพราะทุกคนมีกิเลส ทุกคนมีกิเลสในหวัใจ ส่ิงท่ีมีกิเลสในหวัใจเกิดข้ึนมา เราตอ้งให้
อภยักนั เราใหอ้ภยักนัแลว้ ส่ิงน้ีจะเป็นส่ิงท่ีวา่อยูก่นัดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข จะร่มเยน็เป็นสุขถา้
เราใหอ้ภยักนั ส่ิงท่ีใหอ้ภยั เพราะถา้เราไม่ใหอ้ภยั...มนัมีอยูแ่ลว้ กิเลสมนัมีอยูทุ่กดวงใจ ถา้กิเลสมี
อยูทุ่กดวงใจ การแสดงออกมานั้นมนักต็อ้งเป็นส่ิงท่ีแสดงออกมา แลว้เราไปยดึกิเลสของคนอ่ืน 
เราเป็นความทุกขไ์หม? เราต่างหากเป็นผูทุ้กขน์ะ เราเป็นความทุกข ์ ส่ิงท่ีเขาแสดงออกมาเขาไม่รู้
นั้นเป็นเร่ืองของเขา มนัเผาใจดวงนั้นอยูแ่ลว้ แต่ถา้เป็นคุณงามความดีของเขา เรากส็รรเสริญ เราก็
อนุโมทนา ส่ิงน้ีมนัเกิดข้ึนมา 

แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สอนใหค้น้ควา้ในหวัใจของเรา ใจของเรา เรายงัไม่
เห็น ใจของเรา เรายงัหาไม่เจอ ถา้เราหาใจของเราไม่เจอ เราจะแกไ้ขส่ิงใด ถา้เราหาใจของเราเจอ 
เราตอ้งท าสัมมาสมาธิได ้ เราตอ้งท าจิตของเราใหส้งบได ้ ส่ิงท่ีสงบของเราเขา้ไป มนัจะเป็นงาน
อนัประเสริฐ งานของเราคืองานร้ือภพถอนชาติ ส่ิงท่ีวา่เป็นงานของเราคือการช าระการเกิด มนั
เกิดมาจากไหน เพราะมนัมี อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ส่ิงท่ีเป็นอวชิชาน้ีมนัเป็นยางเหนียว ยางเหนียว
ในหวัใจของเรามนัพาใหเ้กิดทุกภพทุกชาติ 

แลว้จนชาติปัจจุบนัน้ีมนัเป็นกศุลมาก เพราะมนัเกิดเป็นมนุษย ์ ส่ิงท่ีเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้เกิด
พบพระพทุธศาสนาดว้ย แลว้ไดอ้อกประพฤติปฏิบติัดว้ย ไดอ้อกบวชดว้ย ส่ิงท่ีบวช เห็นไหม 
อุปัชฌายจ์ะบอกกรรมฐาน ๕ ใหห้มดเลย เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ มนัอยูท่ี่ใคร? มนัอยูท่ี่ตวั
ของเรา มนัอยูก่บัเราแลว้เราตอ้งพยายามท าส่ิงน้ีใหเ้ป็นประโยชน์ข้ึนมา มนัอยูใ่กลต้วัเรา มนั
ขบัเคล่ือนไปกบัเรา เรานอนกน็อนอยูก่บัเรา เรากิน เรากกิ็นอยูก่บัเรา เรากินเรานอนอยูก่บัธาตุ
ขนัธ์ทั้งหมด เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ เกิดมาตั้งแต่เดก็ เราเป็นเดก็เกิดมามนักมี็อยูแ่ลว้ แลว้มนั
กเ็จริญเติบโตมาเป็นผูใ้หญ่ แลว้มนักจ็ะแก่ชราคร ่าคร่าไป แลว้เรากต็อ้งตายไปชาติหน่ึง  

ถา้เราไม่ร้ือคน้ตรงน้ีข้ึนมา ส่ิงต่างๆ เป็นเคร่ืองอยูอ่าศยั ความเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยั ถา้ยดึข้ึน
มาแลว้มนัจะมีปัญหา มีความขดัแยง้ ส่ิงท่ีความขดัแยง้ สตัวโ์ลกเป็นสตัวส์งัคม อยูค่นเดียวกไ็ม่ได้
ตอ้งอยูก่บัสงัคม เห็นไหม เรามีกฎหมายข้ึนมา มนักพ็ยายามจะแหกกฎหมายกนั อนันั้นเป็นเร่ือง
ของกิเลส ท่ีวา่มนัพยายามเอาเปรียบกนั จะกดข่ีข่มเหงกนั นั้นเป็นเร่ืองของกิเลส 
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ถา้มนัเป็นสภาวกรรม เรามีกรรมร่วมกนั เราตอ้งเกิดมาพบกนั เราตอ้งมาอยูอ่าศยัร่วมกนั 
ส่ิงน้ีเป็นกรรมเก่ากไ็ด ้ เป็นกรรมปัจจุบนักไ็ด ้ แลว้กรรมอนาคตจะเกิดจากปัจจุบนัน้ีท่ีเราสร้างสม
กนัไป มนัจะตอ้งขบัเคล่ือนไปโดยธรรมชาติของมนั มนัจะตอ้งใหผ้ลกบัใจดวงนั้นแน่นอน ใจ
ดวงนั้นท าคุณงามความดีมนัจะเป็นความดี ถา้ใจดวงนั้นบีบบ้ีสีไฟกนัอยู ่ มนัจะเป็นกรรม ผลของ
กรรมนั้นมนัจะส่งไปอนาคตแน่นอน 

ถึงมีการใหอ้ภยักนั ถา้ใหอ้ภยัแลว้มนัจะจบส้ินหมดเวรหมดกรรมส าหรับใจเรา ส าหรับใจ
ของเขานั้นมนัเร่ืองของเขา ถึงตอ้งยอ้นกลบัเขา้มา ความดีของเขามีอยา่งมหาศาลนะ อยูด่ว้ยกนั 
เขาสร้างคุณงามความดี บุญของเขา คุณของเขากมี็ เรามองส่วนนั้นแลว้เราสบายใจ มองส่วนท่ีเป็น
คุณงามความดี ส่วนท่ีดี ส่วนท่ีไม่ดีใจเรากมี็ ถา้ใจเรามี เราดูใจเรา ใจของเรากมี็ส่วนท่ีไม่ดี ส่ิงน้ี
มนัควบคุมกนัไม่ได ้ 

ถา้เรามีบุญกศุล เรามีสติ เราควบคุมใจของเราได ้ เราจะเร่ิมท าความสงบของใจเราเขา้มา 
ส่ิงท่ีท าความสงบของใจเขา้มา คุณงามความดีจะเกิดกบัใจของเราเขา้มา แลว้เราจะร่มเยน็เป็นสุข
นะ การประพฤติปฏิบติัเกิดข้ึนมาจากเรา 

พระ ถา้ไม่ทรงธรรมทรงวินยัจะใหใ้ครทรง เราเป็นนกัรบ เราจะรบกบักิเลสของเรา เรา
ตอ้งมีสติมีสมัปชญัญะ พยายามตั้งตรงน้ีเขา้มา แลว้เดินจงกรมท าภาวนา นัง่สมาธิภาวนา ส่ิงน้ีขาด
ไม่ได ้ ถา้ขาดความเพียรของเรา เราขาดผลประโยชน์ของเรา ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนมาเพราะความเพียรน้ี
ต่อเน่ือง ถา้ความเพียรต่อเน่ือง ผลประโยชน์จะเกิดข้ึนมาจากใจของเรา 

แลว้ความเพยีรน่ี ดูใจของเรากไ็ด ้ใจของเราน่ีพิจารณามนั มนัไปเกาะติด เกาะอะไร มนัไม่
พอใจส่ิงใด มนัเกาะเก่ียวกบัส่ิงใด ส่ิงท่ีมนักระทบกระเทือนกนัมามนัเกิดกนัมาตั้งแต่เม่ือไหร่กไ็ม่
รู้ คิดข้ึนมามนัมีอารมณ์ของมนัทุกทีเลย เพราะเหตุใด เพราะกิเลสของเราน้ีมนัชอบปรุงชอบแต่ง
ส่ิงน้ี ถา้ส่ิงท่ีบาดหมางใจมนัอยูใ่นหวัใจ ส่ิงน้ีเกิดไดง่้าย แลว้มนัขยายแผไ่ดก้วา้ง พอขยายแผไ่ด้
กวา้งน่ีมนัซ ้าเติมหวัใจตลอดไป หวัใจเราจะโดนเป็นเบ้ียล่างของกิเลส แลว้กิเลสจะย  า่ยกีบัใจดวง
นั้นตลอดไป นั้นเป็นเร่ืองของอกศุลเร่ืองของกิเลสในหวัใจมนัแสดงตวั 

แลว้บุญกศุลล่ะ “พทุโธ พทุโธ” ความเพยีรของเราเป็นบุญกศุลของเรา ถา้เรายบัย ั้งส่ิงน้ีได ้
“พทุโธ พทุโธ” มนัอยูก่บัพทุโธมนัตอ้งร่มเยน็เป็นสุขโดยธรรมชาติของมนั จิตน้ีถา้มีคุณงามความ
ดีของมนั มนัจะเป็นอาหารของใจ ถา้อาหารของใจเกิดข้ึนมา มนัอบอุ่นนะ เราตอ้งอบอุ่นในตวัเรา



ติดดี ๕ 

©2012 www.sa-ngob.com 

เองก่อน คนอ่ืนเขาจะคิดอยา่งไรมนัเร่ืองของเขา ทุกคนไม่เห็นใจของกนัหรอก ใจของเรามนัเป็น
คุณงามความดีของเรา มนัแสดงตวักบัเรา เราน่ีรู้ใจของเรา แลว้เทวดารู้นะ เทวดาน้ีรู้ พรหมน้ีรู้ รู้
ใจของเรา เพราะอะไร เพราะเขามีดวงใจเหมือนกนั เขามองมาเขาจะรู้เลยวา่คนคิดดีคิดชัว่ ถา้
ไม่อยา่งนั้นเขาจะมองไดอ้ยา่งไร 

พระนาคิตะเดินจงกรมอยู ่ เวลาเขาไปเท่ียวในมหรสพกนั ยงัคิดไปนะ เวลาความคิดเกิด
ข้ึนมาจากใจ คิดเลยวา่ “เราเป็นคนทุกขค์นยาก เขามีแต่ความสุขความเจริญ เขาจะไปเท่ียวกนั เขา
มีความสุขความส าราญของเขา เราเดินจงกรมอยูใ่นป่าคนเดียวน่ีเป็นความทุกขค์วามยาก” น่ีคิดนะ 
คิดแลว้กต็รอมใจ ความคิด คิดแลว้ทุกขใ์จอยูข่องเราคนเดียว คิดแลว้ทุกขใ์จ เหยยีบย  า่ใจของ
ตวัเอง นึกวา่ไม่มีใครรู้ไง 

น่ีเทวดาลอยเหาะมากลางอากาศ มาหยดุอยูต่รงหนา้น่ะ เตือนสติ “ส่ิงท่ีเขาก าลงัสุขส าราญ
กนันั้นน่ะ เขาติดอยูใ่นโลก เขาจะตอ้งเวียนตายเวียนเกิด เหมือนคนท่ีมีเช้ือโรคเขายงัไม่รู้จกัวา่เขา
มีเช้ือโรคเลย เขาตอ้งตายตอ้งเกิดอยูโ่ดยสภาวะแบบนั้น ท่านต่างหาก ท่านเดินจงกรม ท่านเดิน
จงกรมอยู ่ ท่านต่างหาก ท่านจะพน้ออกจากโลกได ้ ท่านต่างหากท่านเป็นผูว้ิเศษ มีคุณงามความดี
เพราะเดินจงกรมพยายามจะท าลายเช้ือของใจ” น่ีเตือนสติพระนาคิตะ พระนาคิตะได้
สติสมัปชญัญะ ยอ้นกลบัเขา้มา จิตมนัไม่ฟุ้ งออกไปไง 

ธรรมดาจิตมนัฟุ้ งออกไป มนัคิดออกไปตามกระแสของเขา น่ีกิเลสมนัแสดงตวัในหวัใจ 
คุณงามความดีนะ เดินจงกรมอยู ่สกัแต่วา่เดิน คิดออกไปเร่ืองของคนอ่ืน น้ีกเ็หมือนกนั ถา้เราเดิน
จงกรม มนัคิดเร่ืองของคนอ่ืน เราตอ้งพยายามหกัหา้มมนัดว้ยสติ หกัหา้มมนัดว้ยขนัติธรรม ส่ิงน้ี
หกัหา้มใจของตวั อนัน้ีเราตอ้งเอามาเป็นประโยชน์ ประโยชน์กบัเรา เราท าความเพียรมาตลอดน่ี
มนัสงบตวัไหม มนัฟุ้ งซ่านเพราะเหตุใด เอาส่ิงน้ีมาตั้ง แลว้วิตกวิจารณ์มนัไป สติของเราจะทนั 
ทนัความคิดของเรานะ ถา้สติทนัข้ึนมามนัจะเร่ิมเห็นเหตุเห็นผล 

เราดูเขาในแง่ของความดีไดไ้หม ความดีของเขา เขากมี็เหมือนกนั ทุกคนมีความดีทั้งนั้น
น่ะ ตอ้งสร้างคุณงามความดี มีดีในตวัของทุกคน คนหน่ึงตอ้งมีดีในแง่หน่ึงแน่นอน แง่ของความ
ผดิพลาดนัน่เร่ืองของเขา เพราะมนัเป็นบุญเป็นกรรมของเขา แต่แง่ท่ีมีความดีข้ึนมา น่ีมนัอุ่นใจ
ข้ึนมา มนักพ็อลงใจ ส่ิงท่ีลงใจเด๋ียวมนักคิ็ดอีก แลว้ท าไมเป็นอยา่งนั้น ท าไมเป็นอยา่งอ่ืน ท าไม
ส่ิงท่ีกระทบกระทัง่ล่ะ? อนันั้นกป็ล่อยไป ส่ิงน้ีมนัเกิดข้ึนมา สตัวส์งัคมเป็นแบบน้ี 
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โลกน้ีมีแต่เหยือ่ทั้งนั้นเลย ส่ิงท่ีหลอกใหกิ้เลสนั้นเกาะเก่ียว เห็นไหม สรรพส่ิงในโลกน้ี 
สรรพส่ิงท่ีวา่ส่ิงใดกดี็ ส่ิงใดกดี็ เป็นส่ิงท่ีมีความสุข แลว้จบัไปเถิด เกาะไปเถิด ส่ิงนั้นไม่เป็น
ประโยชน์กบัใจดวงนั้นเลย มนัเป็นปัจจยั มนัเป็นความดีของโลกเขา ความดีของโลกเขาเราติด
ไม่ได ้ ถา้เราติดดี เราจะเวียนไปในโลกเขา แลว้เราปล่อยส่ิงนั้นไม่ได ้ ถา้เป็นประโยชน์มนัก็
ประโยชน์โลก มนัไม่ประโยชน์ธรรมนะ 

ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัโลก โลกเขาเป็นประโยชน์กนั คนไหนมีปัญญามาก คนไหน
บริหารมาก คนไหนท าคุณงามความดีกบัโลกมาก คนนั้นเป็นคนดี แต่คนนั้นกต็ายไป ตายไป
พร้อมกบัความทุกขใ์นใจดวงนั้นนะ ใจดวงนั้นจะติดตรงนั้นไป เพราะเขาไม่มีธรรมในหวัใจ เรา
ประพฤติปฏิบติั พระนาคิตะไดส้ติสมัปชญัญะ ประพฤติปฏิบติัคืนนั้นส าเร็จเป็นพระอรหนัตข้ึ์น
มานะ 

น้ีกเ็หมือนกนั ถา้เรามีธรรมในหวัใจ เตือนเรากไ็ด ้ ไม่มีใครเตือนเรา สติสมัปชญัญะน่ี
เตือนเรา เตือนใหเ้รายอ้นกลบัเขา้มา ยอ้นกลบัเขา้มาดู ดูส่ิงท่ีเกิดข้ึน ไม่ผดิพลาดไปจากประเดน็
ของมนั ประเดน็ของมนั ชาติปิ ทุกฺขา ชาติความเกิดเป็นทุกขอ์ยา่งยิง่ ส่ิงน้ีเป็นทุกขอ์ยา่งยิง่ ส่ิงน้ี
เป็นงานของเรา งานของเราคือการท าลายชาติในหวัใจน้ี ท าลายภพในหวัใจน้ี 

ความคิดคิดมาจากไหน? กคิ็ดมาจากฐานของใจ คิดมาจากภพน้ีแหละ ภพของใจน้ีส าคญั
มาก ภพของใจคือมนัเกิดดบั มนัหาไม่เจอ ยนืบนแผน่ดิน เราเดินไปไหนเราเดินไปสบายเลย วิ่ง
เล่นกไ็ด ้ เพราะมีแผน่ดินรองรับร่างกายเราอยู ่ แต่เวลาภพของใจ เวลามนัคิดข้ึนมามนักล็อยมา 
เวลามนัดบัไปเรากไ็ม่เห็นภพ แลว้เราจะจบัสติข้ึนมา เราจะจบัวา่ใจเราอยูไ่หน มนักจ็บัไม่ได ้

ภวาสวะ ภพของใจต่างหาก มนัเกิดดบัอยูท่ี่ใจ ถา้เราจบัส่ิงน้ีไดเ้ราจะเร่ิมท าความสงบของ
ใจเขา้มาได ้ จบัความรู้สึก จบัใจเราใหไ้ด ้ ไอคิ้ดน่ีใครคิด ไอส่ิ้งท่ีบาดหมางกนัอยูน่ี่ ใครเป็นคน
บาดหมาง มนักระทบกระเทือนกนัเพราะเหตุใด ตวัไหนมนัคือตวัน้ี สติจบัมนัใหไ้ด ้แลว้กห็าเหตุ
หาผลในตวัมนัเอง 

มนัจะหาเหตุหาผลนะ ฟังแทบไม่ทนั มนักคิ็ดไป มนัจะฟุ้ งขนาดไหนใหม้นัฟุ้ งไป สติ
ประคองกนัไป มีสติไป คิดถกูตอ้ง มนัจะหอบเลย เหน่ือยจนหอบขนาดไหน เรากมี็สติ สกัวนั
หน่ึงมนัจะเบาตวัลง เบาตวัลงนะ มนัจะเร่ิมเบาลงๆ เบาลง หมายถึงวา่มนัคิดทุกวนัๆ มนัจืด จืดลง
แน่นอน ถา้สติเรามี สติเราทนัตลอด ถา้สติเราไม่ทนั มนัคิดฟุ้ งไปเตม็ท่ีเลย 
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เราใชปั้ญญาควบคุมมนัจะเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาของเราน้ีอบรมสมาธิเขา้มา มนั
จะปล่อยวาง ปล่อยวางส่ิงนั้นเขา้มา เหมือนกบัเราขดุดิน ถา้เราขดุดิน เราจะหาน ้าข้ึนมาน่ีมนัจะ
เจอ มนัตอ้งเจอน ้า แต่บ่อดินน้ีมนัจะลึกจะต้ืนต่างกนั น ้าเราขดุไปแต่ละท่ี พื้นดินมนัไม่เท่ากนั มนั
ลึกมนัต้ืนต่างกนั ตาน ้าอยูต่่างกนั ใจของเรากเ็หมือนกนั การขดุการคุย้เขา้ไปในหวัใจมนัจะถึงน ้า 
ถึงความสงบของใจน้ีมนัต่างกนั เราถึงตอ้งมีสติไง แลว้หมัน่เพียรเขา้ไป ความเพยีรน้ีเป็นความ
เพียรชอบ ถา้ความเพยีรชอบ เราคิดมนัจะมีความพลั้งเผลอนะวา่ “อนัน้ีเป็นความคิด มนัเป็นเร่ือง
โลกๆ มนัจะไม่ใช่เร่ืองของโลกหรือมนัจะเป็นโลกียะ กไ็หนว่าอาจารยว์า่เป็นโลกียะ ตอ้งใหเ้ป็น
โลกกตุตระ” 

มนักต็อ้งเป็นโลกียะไปก่อน ส่ิงท่ีเป็นโลกียะเพราะเราเกิดมาจากคน เราเป็นคนอยูแ่ลว้ 
ความคิดน้ีเกิดมาจากเรา สงัขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง มนัเป็นอุบายวิธีการ ดีกวา่ใหม้นัเผา
ใจใหม้นัร้อนใจแลว้เผาใจเราตลอดไป ถา้เป็นโลกียะ มีสติอยูน่ี่ โลกียะมนัสงบตวัลง เหมือนเรา
ถางป่า เราจะปลกูพืชไปบนดินน่ี มนัมีแต่ป่ารกชฏั มนัมีแต่หญา้คาทั้งนั้นเลย เราจะปลกูไปไม่ได้
หรอก เราตอ้งถางหญา้คานั้นออก แลว้เราตอ้งพรวนดินเพื่อเราจะปลกูส่ิงท่ีเป็นพืชผลของเรา
ข้ึนมา  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั เป็นโลกียะกใ็ชโ้ลกียะน้ีท าลายโลกียะ ใชส้ติน้ีใหม้นัถางป่า เห็นไหม 
เวลามนัคิดฟุ้ งซ่าน มนัคิดไป พอมนัคิด สติมนัทนั มนักจ็ะปล่อยวาง พอมนัจะเร่ิมเบาลงๆ นัน่น่ะ
เราถางหญา้ ถางวชัพืชอยูท่ี่ในหวัใจของเรา พยายามถางส่ิงนั้น พอถาง ถา้มนัโล่งเตียนได ้ มนัก็
ปล่อยวางได ้ สติสมัปชญัญะมนัจะพร้อม ตั้งสติไป ส่ิงน้ีเป็นงานชอบแน่นอน แต่งานชอบในฝ่าย
ของพระสารีบุตรไง พระสารีบุตรน้ีเป็นผูท่ี้มีปัญญามาก เวลาใครสอนธรรมะตอ้งใคร่ครวญมาก 
พระโมคคลัลานะส าเร็จไดภ้ายใน ๗ วนั พระสารีบุตรใชปั้ญญามาก ใคร่ครวญมาก ถึงสงสยัมาก 
คิดลงัเลมาก แต่กเ็พราะปัญญาอนันั้นกเ็ป็นประโยชน์กบัเรา มนัอยูท่ี่จริต อยูท่ี่นิสยั 

นิสยัของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เราลองผดิลองถกูมาพอแรงแลว้ เราพยายามท าของเราข้ึนไป 
ลองผดิลองถกูแลว้เราพยายามหาทางออก ถา้มนัก าหนดพทุโธๆ มนัเบ่ือหน่าย มนัท าของเราแลว้
มนัไม่สมประโยชนข์องเรา เราใชปั้ญญากไ็ด ้ ปัญญาใคร่ครวญไปเถอะ มนัเป็นประโยชน์ 
ใคร่ครวญข้ึนมา เห็นไหม เราไม่ไดไ้ปท าร้ายเขาน่ี เวลาเขามีปัญหากนั คนทางโลกมีปัญหากนั เขา
ท าลายกนั เขามีเร่ืองกนั เขาชกต่อยกนั อนันั้นเขาท าร้ายร่างกายกนั 
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อนัน้ีเวลาหวัใจมนับาดหมางกบัใคร มนักคิ็ด แต่คิดเพราะมีสติ เราอยากจะล่อไง ล่อ
ความรู้สึกของเราออกมา ความคิดของเราออกมา เราอยากเห็นใจของเรา ส่ิงน้ีมนัเป็นการต่อสู้ มนั
เป็นนามธรรม มนัเป็นการท า มนัเป็นส่ิงท่ีวา่มนัเป็นมรรค มรรคเพราะวา่เราควบคุมมนั แลว้เราคุย้
เข่ียมนั เราพยายามคน้ควา้มนั ส่ิงน้ีเป็นมรรคแน่นอน เป็นมรรคในการประพฤติปฏิบติั เราตอ้ง
ยอ้นกลบัมาส่ิงน้ี แลว้เราจะใคร่ครวญเขา้มา มนัจะเป็นผลงานของเรา ผลงานของเราในการ
คน้ควา้เรา แลว้มนัจะมีความสุขมีความร่มเยน็เขา้มา ร่มเยน็เขา้มาดีกวา่คิดออกไปตามกระแสโลก 
แลว้มนักห็มุนเผาใจอยูอ่ยา่งนั้น ส่ิงนั้นไม่มีสติ ไม่มีการยบัย ั้ง แลว้กคิ็ดวา่ พอคิดข้ึนมากมี็อารมณ์
ทุกที แลว้เราพยายามจะหา้มมนัไม่ใหคิ้ด...หา้มกห็า้มไม่ไดน้ะ จะหา้มไม่ใหม้นัคิดมนักอ็ยากคิด  

แต่ถา้มีสติสมัปชญัญะ เราใคร่ครวญเขา้ไป เวลามนัคิด มนัหยดุข้ึนมา หยดุข้ึนมา มนัจะไม่
คิด หยดุจนมนัไม่คิดนะ มนัปล่อยจนมนัไม่มีอะไร “อา้ว! กคิ็ดอีกสิ” ความคิดมนัเกิดข้ึนมาได ้เรา
คิดข้ึนมา น่ีภพของใจมนัจบัตรงนั้นน่ะ น่ีจบัเขา้มา ความสงบของใจมนัจะเร่ิมละเอียดอ่อนเขา้มา 
ละเอียดอ่อนเขา้มา ส่ิงน้ีเป็นปัญญาอบรมสมาธินะ ถา้มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ส่ิงท่ี
กระทบกระเทือนต่างๆ ทุกอยา่ง มนักเ็ป็นประโยชน์กบัเรา ส่ิงท่ีมีกระทบนะ ใจเราสงบข้ึนมามนั
อยูน่ิ่ง กระทบข้ึนมาน่ีมนัฟุ้ งไหม มนัออกรับไหม ถา้มนัออกรับน่ีสติเราไม่พอ ส่ิงน้ีเราพยายาม
รักษากนั 

จริงอยู ่ หมู่คณะน้ีมนัเป็นสปัปายะอนัหน่ึง ถา้หมู่คณะดีช่วยกนัทะนุถนอมใจนะ ใจเขาใส่
ใจเรา เวลาใจของเขา เราคิดวา่ใจของเรา เราท าความสงบของเราข้ึนมามนัยงัท าแสนยากเลย มนั
ควรจะมีส่ิงท่ีวา่ควรจะช่วยกนัรักษา อยา่ใหม้นัสะเทือนกนั ถา้สะเทือนมนัจะออก อนันั้นมนัเป็น
ความคิด เป็นความปรารถนา เป็นความตอ้งการ  

แต่ความผดิพลาด ความพลั้งเผลอของคนท่ีมีกิเลส มนัมีอยูก่นัทุกคน มนัตอ้งมีการกระทบ
บา้ง ส่ิงท่ีมีกระทบ พอกระทบป๊ับเรากด็ูใจของเรา มนักเ็ป็นการฝึกของเรา ถา้เราฝึกอยา่งน้ีได ้
ช านาญในวสี เราจะสามารถท าสัมมาสมาธิ เราสามารถท าความสงบของใจเขา้มา นั้นเป็น
ความสามารถของเรา ถา้เรามีความสามารถข้ึนมา มีความช านาญ เราจะช านาญในการควบคุมใจ 
ถา้เราควบคุมใจได ้เราจะมีส่ิงท่ียกข้ึนวิปัสสนา 

ถา้เราควบคุมใจของเราไม่ได ้มนักเ็จริญแลว้เส่ือม เจริญแลว้เส่ือม มนักเ็ป็นปัจจตัตงักบัใจ
ดวงนั้น ใจดวงนั้นจะเช่ือธรรม เช่ือส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนมาจากใจเรา ส่ิงน้ีเราท าได ้มนัมีก าลงัใจ คนเรา
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มีก าลงัใจนะ ก าลงัใจของเราน้ีส าคญัมากเลย ถา้ทอ้แทอ้่อนแอแลว้จะลม้ลุกคลุกคลานไป ถา้เรา
จริงจงัข้ึนมา ตอ้งจริงกบัเรา อยา่ไปจริงกบัคนอ่ืน ความจริงอนันั้นมนัเป็นเร่ืองความร้าวรานของ
โลก มนัมีมาสมควรมามหาศาลแลว้ ความจริงอนันั้นวางไว ้ เราเอาความจริงของเรา เราพยายาม
จริงของเราข้ึนมา สร้างตวัเราข้ึนมา 

เราทุกข ์ น่ีน่าเห็นใจมาก ทุกคนมีความทุกขป์ระจ าธาตุประจ าขนัธ์น้ีโดยธรรมชาติอนัหน่ึง 
แลว้มนัจะปลดเปล้ืองออกไปดว้ยมรรคญาณของเรา ส่ิงท่ีเกิดมรรคญาณน้ี ความสงบของเราเขา้มา
มนัเป็นพื้นฐานไง ฐานของเราเกิดจากมรรคอนัน้ี มนัเป็นส่ิงท่ีวา่พื้นฐานยกข้ึนมา มนัท าเขา้ไป
บ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้ มนัจะมีความช านาญนะ ถา้ความช านาญเกิดข้ึน มนัจะเห็นการเกิดดบั
ของใจ ส่ิงท่ีเกิดดบัของใจ ธรรมดาเกิดดบัของใจ ใจมนัเกิดตลอด แลว้มนักด็บัตลอด ภวาสวะ ภพ
น้ีมนัส่งเสริมข้ึนมา เช้ือมนัติดไฟข้ึนมา มนัจะเกิดดบัตลอด เรากด็ูใจของเราไป สงัเกตความเกิด
ดบั ส่ิงท่ีเกิดดบัมนัมาจากไหน 

ถา้เรามีสติ เรามีสติแลว้ปัญญาเราใคร่ครวญเขา้ไป มนัจะเห็นความเกิดดบับ่อยคร้ังเขา้ มี
ความมีปัญญา ปัญญาเราเร่ิมใคร่ครวญออกไป ส่ิงท่ีใคร่ครวญออกไป จนถึงท่ีสุดนะ ความเกิดดบั
นั้นเราควบคุมได ้ ส่ิงน้ีมนัเกิดจากบ่วงของมาร รูป รส กล่ิน เสียง ความคิดต่างๆ มนัเป็นรูปใน
หวัใจ มนัเป็นความคิดเป็นมโนกรรมในใจ มนัคิดข้ึนมาจากใจ น่ีมนัเกิดดบัในหวัใจเหมือนกนั ถา้
สติเราพร้อมเขา้ไป มนัเห็นความเกิดดบับ่อยคร้ังเขา้ รูป รส กล่ิน เสียง มนัตอ้งขาด 

บ่วงของมาร มาลยัของมนัน่ะ เราไม่พอใจ เราไม่ชอบส่ิงท่ีวา่เป็นโทษทั้งหมดเลย แต่เรา
ไม่เขา้ใจเลยวา่ ความเยนิยอของมนั ความเป็นบ่วงของมนัเป็นพวงมาลยัของมนัใหใ้จติด ติดส่ิงน้ี
แลว้กคิ็ดส่ิงน้ีตลอดไป คิดเกาะเก่ียวกบัส่ิงน้ีตลอดไป เราถึงโดนมารเหยยีบย  า่ไง เหยยีบย  า่หวัใจ
แลว้กใ็ชห้วัใจน้ีเป็นท่ีขบัถ่ายนะ เวลาความคิดรอบหน่ึงขบัถ่าย ขบัถ่ายแต่ความทุกขอ์ยูใ่นหวัใจ 
มนัขบัถ่ายความทุกขไ์วใ้ห ้ ถา้มนัขบัถ่ายความทุกขไ์วใ้ห ้ เรากมี็ความทุกข ์ ส่ิงนั้นมนัไม่เป็น
ประโยชน์กบัเราเลย 

คือวา่เรามีปัญหา ส่ิงท่ีกระทบกระเทือนออกไปมนัจะเป็นเร่ืองของเป็นประโยชนก์บัเรา 
เราคิดแลว้เราจะหาทางออก มนัไม่มีทางออกหรอก ทางออกน้ีตอ้งลบใจตวัน้ี ลบมารท่ีมนัพาเกิด
พาตายน้ี ส่ิงน้ีมนัเป็นเป้าหมาย ส่ิงน้ีเป็นพื้นฐานอนัถกูตอ้ง ถา้ดีตรงน้ีมนัถึงจะเป็นความดีจริง ดี
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ข้ึนมานะ ส่ิงท่ีเป็นดีภายนอก...วาง วางทั้งหมด ท าอะไรกว็าง วางเพราะเราไม่ติด ถา้เราติด เราจะ
เขา้ถึงน้ีไม่ได ้เราจะเห็นเป็นพวงมาลยัไง เป็นบ่วงของมาร มนัจะใหใ้จน้ีติดมนัตลอดไป  

ถา้เราปล่อย ปล่อยข้ึนมาจนมีความช านาญนะ น่ีกลัยาณปุถุชน ควบคุมใจของตวัเองได ้ส่ิง
น้ียอ้นกลบัข้ึนมามนัจะยกข้ึนวิปัสสนา ถา้วิปัสสนางานของเราเกิด ถา้งานของเราเกิดนะ เกสา 
โลมา นขา ทนัตา ตโจ นะ น้ีมนักพ็ิจารณาได ้การพิจารณา เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ พิจาณาเขา้
มาบ่อยๆ ส่ิงน้ีการเกิดน่ีมนัแก่ มนัแปรปรวนตลอด นั้นกเ็ป็นปัญญาอบรมสมาธิเหมือนกนั มนั
เป็นปัญญาอบรมสมาธิ เพราะ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ จบัอนัใดกไ็ด ้พิจารณามนัจากหยาบๆ 
เลย 

เราพิจารณากายเราไม่เห็นกายของเรา เรากพ็ิจารณาไม่ได ้ เราก าหนดพทุโธๆ มนักไ็ม่ลง 
มนัไม่มีความสงบเขา้มา เพราะเราก าหนดแลว้มนัเป็นไปไม่ได ้ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ คน
เจบ็ไขไ้ดป่้วยเห็นแลว้มนัสะเทือนใจ คนปกติเราน้ี หนุ่มๆ สาวๆ เอาส่ิงเดียว เอาช้ินเดียวนะ เกสา 
โลมา นขา ทนัตา ตโจ มนัสวยงามตรงไหน? มนัไม่สวยงามหรอก เกบ็ไวจ้ะกล่ินเหมน็ เพราะ
อะไร เพราะเกบ็ไวม้นันานจะกล่ินเหมน็ ส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยั มนัไดม้าดว้ยบุญกศุล เราเกิดเป็น
มนุษยข้ึ์นมา แลว้เราไดบ้วชไดเ้รียนน้ีเป็นบุญกศุลของเรามาก 

ส่ิงท่ีเป็นบุญกศุลแลว้ติดอยูก่บัตวัเรา เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ น้ี พิจารณามนั จบัอนั
เดียว พิจารณาเขา้ไป พิจารณาเขา้ไป มนัปล่อย ปล่อยเขา้มา มนักเ็ป็นสมัมาสมาธิ เหมือนกนั เป็น
ปัญญาอบรมสมาธิ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ กไ็ด ้ อนัน้ีเป็นธรรม วา่พิจารณาเป็นธรรม 
ความคิดเรากไ็ด ้ ความคิดท่ีมนัใหค่้ากบัเรา ใหค้วามทุกขค์วามยาก ใหเ้ป็นความเดือดร้อน 
เหมือนกนัเลย 

จบั เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ น้ีเป็นเร่ืองของกาย ความคิดมนัเป็นขนัธ์ ๕ รูป เวทนา 
สญัญา สงัขาร วิญญาณ น่ีมนักคิ็ดได ้ มนักจ็บัได ้ ส่ิงน้ีมนับิดเบือน ส่ิงน้ีท่ีเราควบคุมไม่ไดเ้พราะ
มนัมีมาร มารคือตวั อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา มนัละเอียดอ่อนมาก มนัอยูใ่นหวัใจของเรา มนัอยูก่บั
เราเพราะพาเกิดพาตาย 

คนเกิดข้ึนมามีกิเลสทุกคน คนถา้ไม่มีกิเลสจะไม่มาเกิดอีก พระอรหนัตไ์ม่มาเกิด แต่
เพราะเรามีกิเลส เห็นไหม แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ปรารถนาเป็น
พระพทุธเจา้ เป็นพทุธภูมิ สร้างสมมากเ็กิด คุณงามความดีทั้งหมด องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
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เจา้สละทานมาขนาดไหน มนัเป็นบุญกศุลทั้งหมด เป็นความดีทั้งนั้นเลย แต่กต็อ้งเกิด เกิดมาเพื่อ
จะถึงท่ีสุดไง ถา้ไม่ช าระกิเลส น่ีมนัยงัตอ้งตายตอ้งเกิดแน่นอน แต่ถา้จะช าระกิเลส มนัจะเอาอะไร
ช าระล่ะ 

เราถึงวา่ เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เราถึงมีอ  านาจวาสนามาก เพราะเรากมี็สมบติัเหมือนกบั
เจา้ชายสิทธตัถะ เหมือนกนัเลย แลว้เจา้ชายสิทธตัถะกส็ าเร็จเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา เป็น
พระพทุธเจา้ข้ึนมา นั้นกเ็พราะวา่ท่านท าความเพียรของท่าน ๖ ปีนะ ท าความเพยีรอยา่งอุกฤษฏ ์
จนไม่มีใครท าไดอ้ยา่งนั้นเลย เพราะไม่มีศาสนา ไม่มีมรรคเป็นเคร่ืองด าเนิน ท าสมาธิได ้ ไปอยู่
กบัท่านอุทกดาบส อาฬารดาบส อยูก่บัเขาไดส้มาบติั ๘ เหมือนกนั สงบร่มเยน็เหมือนกนั 

แต่น่ีเราพยายามท าความสงบของใจ เรากล็ม้ลุกคลุกคลานขนาดไหน ใหม้นัสงบข้ึนมาให้
ได ้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สงบอยา่งนั้นแลว้ไม่เช่ือ เพราะวา่อะไร เพราะมนัไม่ไดช้ าระ
กิเลสเลย เวลามนัเส่ือมออกมาแลว้มนักเ็ส่ือม เราพยายามท าของเรากเ็หมือนกนั เราเป็นมนุษย ์ เรา
เป็นนกับวช เราเป็นผูป้ระพฤติปฏิบติัธรรม เราพยายามใคร่ครวญส่ิงน้ี เห็นความเกิดดบัของมนั 
อนัน้ีอ  านาจวาสนา อ  านาจวาสนาของเราตอ้งใหเ้ราท าความเพียรของใจ ความเพียรน้ีจะช าระกิเลส 
ตวัน้ีตวัสะสมข้ึนมา เราคน้ควา้ เราหามา 

เราเจอน ้า เราจะมีความชุ่มช่ืนในหวัใจ ถา้เราไม่เจอน ้า เราไม่ไดด่ื้มน ้า เราหิวกระหายมาก 
น้ีกเ็หมือนกนั ถา้จิตมนัไดส้มัมาสมาธิ ไดค้วามร่มเยน็ของใจ มนัจะชุ่มช่ืนใจนะ มีความชุ่มช่ืนใจ
แต่ไม่ติด เจา้ชายสิทธตัถะยงัไม่ติดเลย ยงัไม่เช่ืออาฬารดาบสวา่ส่ิงท่ีวา่เป็นสมาบติัมีความสุขในใจ
นั้นจะเป็นมรรคผลนิพพาน...ไม่ใช่ เราพยายามท าความสงบของใจมา เรากย็งัลม้ลุกคลุกคลานมา
ขนาดไหน งานอยา่งน้ีเป็นงานแบบมหาศาลของเรา รอเราอยูข่า้งหนา้นะ เราตอ้งพยายามร้ือสตัว์
ขนสตัว ์

สตัวคื์อสตัตะ คือความขอ้งของเรา มนุษยน้ี์เป็นสตัวต์วัหน่ึง เรากเ็ป็นสตัวต์วัหน่ึง แลว้
สตัตะ ร้ือสตัวข์นสตัว ์ร้ือเราใหไ้ด ้เพราะเราเป็นตวัขอ้ง เราขอ้งกบัความหมกัหมมของใจ เราขอ้ง
กบัมาร มารน่ีมนัขอ้งใจ แลว้ขบัถ่ายอยูใ่นใจของเราน้ี ทุกขไ์ม่ทุกขใ์หถ้ามตวัเอง ถา้เราถามใจของ
เรา เรายอ้นกลบัเขา้มา เห็นความทุกขอ์นัน้ี เราจะมีความองอาจกลา้หาญ มีความเพียรของใจ แลว้
ใจมนัจะลุกข้ึนกา้วเดินออกไปนะ ไม่อยา่งนั้นมนัจะนอนจมอยูต่รงน้ี  
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 ถา้เรานอนจมอยูต่รงน้ี เราพยายามท าเขา้มา นอนจมอยูก่บัใจของเรา นอนจมอยูก่บัมูตร
กบัคูถในหวัใจของเรา แลว้ไม่รู้วา่มนัสกปรกขนาดไหนไง แต่เวลาร่างกายของเรา เวลามนัออกมา 
ข้ีเหง่ือ ข้ีไคล ข้ีฟัน ข้ีต่างๆ เราตอ้งช าระลา้งตลอดไปเลย แต่เวลาพญามารอยูใ่นหวัใจ มนัขบัถ่าย
ความทุกขไ์วใ้นหวัใจ มนัไม่เห็นนะ ข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลง ในหวัใจ เราตอ้งพยายามช าระลา้งมนั 
ถา้เราช าระลา้งส่ิงน้ี มนัจะเป็นประโยชนก์บัใจดวงนั้น ใจดวงนั้นจะเป็นคุณงามความดี ดีส่ิงน้ี 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ใหแ้สวงหา 

ดีส่ิงน้ีถึงจะเป็นดีกบัใจของเรา เราพยายามยกข้ึน ถา้เราพิจารณา เกสา โลมา นขา ทนัตา 
ตโจ มาแต่ขา้งนอกแลว้จิตมนัสงบข้ึนมา มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิเขา้มา มนัสงบเขา้มา เราก็
พิจารณาไปบ่อยๆ จากกายนอกมนัจะเป็นกายใน จากกายนอกคือกายของบุคคลคนอ่ืน แลว้จะเห็น
กายของเราข้ึนมาน่ี เสน้ผมเส้นใหญ่มาก ถา้เราจบัไดน้ะ จะขยายใหใ้หญ่ขนาดไหนมนักใ็หญ่มาก 
จนมีความแปลกใจ เห็นไหม ขนกเ็หมือนกนั ขนเส้นหน่ึงเท่ากบัแขนกมี็ เท่ากบัซุงกไ็ดถ้า้เราขยาย
ส่ิงนั้น นั้นคือการเห็นกายจากภายใน มนัจะเห็นส่ิงน้ีแลว้มนัเป็นอนิจจงั มนัแยกมนัแยะ มนัเห็น
ความขยายมนั วภิาคะ ขยายส่วนแยกส่วนออกไป น่ีงานอยา่งน้ีมนัจะเกิด น้ีคือมรรคมนักา้วเดิน 
ถา้มรรคมนักา้วเดินส่ิงน้ีออกไปนะ มนัจะต่ืนเตน้มาก 

เรามีความสุขข้ึนมา เรากแ็ปลกประหลาด ส่ิงน้ีมีดว้ยหรือความสงบสุขของใจ มนัสงบสุข
เขา้มานะ มนัสงบสุขเขา้มา มนัร่มเยน็เขา้มา มนัปล่อยเขา้มา เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ มนั
ปล่อยเขา้มาเป็นชั้นๆ ข้ึนมา มนักมี็ความสงบร่มเยน็ เรากม็หศัจรรยข์องมนัอยูแ่ลว้ “โอ!้ ส่ิงน้ีกมี็ 
ส่ิงน้ีกมี็” เราไม่เคยเห็น เราไปต่ืนกบัเร่ืองอ่ืนๆ งานอยา่งอ่ืนเราไปลม้ลุกคลุกคลานมาขนาดไหน 
พอมนัปล่อยเขา้มา ปล่อยเขา้มา เรามาพิจารณา เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ มนัปล่อยเขา้มาๆ 
“โอ!้ ส่ิงน้ีเกิดมาไดอ้ยา่งไร หวัใจเราพบส่ิงน้ีไดอ้ยา่งไร” นั้นกเ็ป็นความมหศัจรรย ์

จนถึงท่ีสุดมนัสงบ เรากต่ื็นเตน้ ต่ืนเตน้กบัมนัมาก แลว้เราพิจารณาซ ้าเขา้ไป จนจบัเส้นขน
ได ้ ขยายเส้นขนใหเ้ป็นเท่าล  าแขน เท่าล  าขา เท่าท่อนซุงได ้ มนัวิปัสสนา มนัมีความมหศัจรรย ์ มี
ความมหศัจรรยด์ว้ย มีความเห็นเป็นไปไม่ไดด้ว้ย น่ีมนักเ็ร่ิมปล่อย ถา้มนัปล่อยส่ิงน้ีเขา้มา ปล่อย
ส่ิงน้ี น่ีงานมนัเกิดนะ งานมนัเกิดข้ึนมาจากเรา ส่ิงน้ีเกิดข้ึนมา 
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ส่ิงนั้นมนัเป็นอะไร? มนัเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงั มนัพึ่งไม่ได ้ มนัพึ่งไม่ไดม้นักเ็ห็น
เป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ มนักเ็ร่ิมจะปล่อย ถา้ปัญญามนัทนันะ ส่ิงน้ีมนัเป็นธรรมชาติของมนัอยู่
อยา่งนั้น นั้นคือสภาวธรรมไง  

ถา้สภาวธรรมเกิดข้ึนมาในหวัใจ น่ีแสดงธรรม ธรรมแสดงตวักบัเราเลย แสดงตวัต่อหนา้
เลย ส่ิงท่ีเป็นธรรมแสดงตวัต่อหนา้ แลว้เราพิจารณาเห็นสภาวะแบบนั้น มนัจะเร่ิมปล่อยวาง 
ปล่อยวาง เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ หนงัน่ี สภาวะหนงัแยกได ้แยกใหม้นัขยายขนาดไหน มนั
ติดกนัตรงน้ี 

เหตุงานของเราคืองานในตวัของเรา งานในตวัของเราเป็นงานธรรมชาติของเราน่ี ในความ
เพลิดเพลิน ในความพาขบัพาถ่ายอยูอ่ยา่งน้ี ส่ิงน้ีถา้เราขยายเขา้มามนัจะจบัตอ้งส่ิงน้ี แลว้ขยายส่ิง
น้ีเขา้มา สภาวะหนงัขึงออกมา มนัจะขนาดไหน รูขมุขนมนัขนาดไหน น่ีดูไปความเป็นไป มนั
ขยายส่วน มนัแยกส่วน มนัเป็นอยา่งนั้น 

ขนัธ์ ๕ กเ็หมือนกนั ความคิดน้ีเหมือนกนัเลย สภาวะขนัธ์ เวลามนัคิด คิดมาจากไหน 
สญัญามนัเกิด เกิดมาจากจิต จิตน้ีมนัเป็นฐาน มนัเป็นภวาสวะ เป็นภพ เราไม่เห็นมนั แต่เวลา
ความคิด คิดเกิดข้ึนมาจากไหน? เกิดมาจากสญัญา แลว้สญัญาตวัน้ีมีมารมาควบคุมอยูน่ะ น่ีชอบ
นกัส่ิงท่ีวา่ใหเ้ผาลนใจ ไม่ชอบเลยส่ิงท่ีเป็นคุณงามความดี คิดไดช้ัว่คร้ังชัว่คราว คุณงามความดี 
ไม่สนุก แต่ถา้เป็นการเผาลนใจ แหม! มนัถกูใจ นัน่น่ะ มนัเป็นเพราะมนัเขา้ไง กิเลสกบักิเลสมนั
เขา้กนั ธาตุมนัเขา้กนั ส่ิงท่ีมนัเขา้กนั มนัความเห็นเป็นไป มนัจะปลุกส่ิงน้ีใหเ้กิดข้ึนมาตลอดไป 
แลว้เรากพ็ิจารณาแยกแยะมนัไง พจิารณาข้ึนมาจนมนัปล่อยเขา้มา มีความเห็นเขา้มา ปล่อยวางเขา้
มาจนเป็นความสงบของใจ 

ถา้จิตมีสงบเขา้มามนัมีพื้นฐาน พอมีพื้นฐานน่ีพิจารณาขนัธ์นะ เวลาเกิดข้ึนมา สญัญาเกิด
ก่อน รูปมนัอยูท่ี่ไหน ถา้จบัตวัจิต จิตมนัอยูไ่หน จิต ความรู้สึก ท่ีวา่ภวาสวะๆ ท่ีวา่ภพๆ ภพมนัอยู่
ท่ีไหน มนัอยูอ่ยา่งไร แลว้มนัเกิดอยา่งไร ท าไมมนัขบัไสเราใหมี้ความทุกขย์ากขนาดน้ีนะ เรา
ทุกขม์าเพราะเรา เราเองท าไมมนัใหค้วามทุกขก์บัเราเอง พยายามตั้งใจ ตั้งสติดู แลว้แสวงหามนั 
มนัจะแสดงตวั เราจะไม่ทนัมนันะ เวลาความคิดมนัเกิดข้ึน เราไม่ทนัมนั เรากดไวเ้ลย ตั้งสติไว ้ตั้ง
สติใหดู้วา่ส่ิงน้ีมนัเกิดมาไดอ้ยา่งไร เกิดมาจากไหน ตั้งสติไว ้สงัเกตใหดี้ มนัจะเกิดนะ พอมนัเกิด
ข้ึนมาน่ี เราจบัตรงนั้นได ้
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 ถา้เราเห็นสภาวะต่างๆ น่ีมนัรูปของจิต จิตน้ีเป็นรูปข้ึนมาเลย ส่ิงท่ีเป็นรูป รูปน้ีคือมนั
พร้อมรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ คือขนัธ์ ๕ มนัพร้อม มนัถึงจะเป็นอารมณ์ข้ึนมาได ้พอ
เราจบัส่ิงน้ีได ้มนัจะต่ืนเตน้มหศัจรรย ์ “เอะ๊! น่ีมนัมีกบัเราดว้ยหรือ” มนัเหมือนกบัสภาวะท่ีวา่เรา
เห็นขนท่ีมนัขยายเป็นท่อนซุง มนัใหญ่แลว้มนักม็หศัจรรย ์ อนัน้ีกเ็หมือนกนั ถา้รูปของจิตเป็น
อยา่งน้ี รูปของจิตมนัมีส่วนผสมของดว้ยอะไร 

พระสารีบุตรมีปัญญามาก ตอ้งคน้ควา้ส่ิงน้ีไง ผูท่ี้ใชปั้ญญา ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญา
ใคร่ครวญ ปัญญากา้วเดินออกไปในการวปัิสสนา มนัจะเกิดเห็นไหม รูปน้ีประกอบไปดว้ยส่ิงใด? 
ประกอบไปดว้ย เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ส่ิงท่ีเป็นเวทนา เพราะถา้ใจมนัไม่รับรู้ มนัจะเกิด
รูปไดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีมนัรับรู้น้ีมนัเกิดจากเวทนา แลว้เวทนาน้ีมนัเกิดข้ึนมา แลว้รูปมนัเคล่ือนไหว
ไปไดอ้ยา่งไร เคล่ือนไหวไปดว้ยสงัขารมนัปรุงแต่ง ส่ิงท่ีสมานมนัใหม้นัเคล่ือนไหวไป นั้นคือ
อะไร? นั้นคือวญิญาณ วิญญาณตวัตวัรับรู้ไง มนักเ็ป็นรูป เป็นเวทนา เป็นสญัญา เป็นสงัขาร เป็น
วิญญาณรวมตวักนั แลว้กเ็คล่ือนหมุนไป 

“ออ้! ไอค้วามคิดท่ีมนัคิดเบียดเบียนเรา ไอค้วามคิดท่ีมนัคิดทุกขย์ากอยูน้ี่ มนัท างานอยา่ง
น้ีหรือ มนัหมุนไปเป็นแบบน้ีหรือ” สติปัญญาเรากมี็ เราพยายามใหเ้ห็นโทษของมนั พอมนัเห็น
ป๊ับ มนักจ็ะแยกออก ถา้รูปแยกออก รูปกเ็ป็นกองของรูป เวทนากเ็ป็นกองของเวทนา สญัญากเ็ป็น
กองของสญัญา สงัขารกเ็ป็นกองของสงัขาร วิญญาณกเ็ป็นกองของวิญญาณ ความคิดเราน้ีมนัแยก
ออกไดเ้ป็นขนัธ์ ๕ อยา่งน้ีเลยนะ เป็นรูป เป็นเวทนา เป็นสญัญา เป็นสงัขาร เป็นวิญญาณ น่ี
ปัญญาใคร่ครวญ 

จากท่ีวา่มนัเป็นโทษนะ เร่ิมตน้จากท่ีวา่ คิดทีไรมนัจะใหโ้ทษ คิดแลว้กมี็ความเจบ็ปวดใน
หวัใจ คิดแลว้กท็  าใหเ้รามีอารมณ์ในหวัใจ มนัเป็นโทษกบัเรา แต่ขณะท่ีเราใชปั้ญญาใคร่ครวญมนั
น่ี มนัเป็นคุณ คุณเพราะอะไร เพราะเราจบัส่ิงนั้นมาแลว้เราแยกแยะส่ิงน้ีได ้ เราแยกออกมา น่ีคุณ
เกิดจากเรา สมบติัเกิดจากเราไง เราเกิดข้ึนมา เราจบัอาการความคิดท่ีมนัใหโ้ทษกบัเราน้ี จบัมนัได ้
จบัจนมนัปล่อยวาง ปล่อยวางเขา้มาจนเป็นความสงบของใจ 

แลว้เรากจ็บัมนัไดอี้ก จบัมนัได ้ จบัมนัจนเราใคร่ครวญ จบัตวัตนของมนัเลยนะ จบัเน้ือ
ของจิตข้ึนมาไดเ้ลย แลว้มนัแยกออกไป เห็นไหม ถา้ปัญญาเราทนั เราจะแยกออกไป แลว้เรา
ฝึกฝนจนมีความช านาญ มีความช านาญ 
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เวลามนัปรุง มนัปรุงตรงไหน เวลามนัคิด มีความคิดมากๆ มนัมีความทุกข ์มนัเกิดมาจาก
อะไร? “อ๋อ! มนัเกิดจากสงัขารมนัปรุงมนัแต่ง” สงัขารมนัจะปรุงมนัแต่งไม่ไดเ้ลย ถา้มนัไม่มีเช้ือ
ส่งใหม้นั มนัจะไม่มีสญัญามามนัจะไปแต่งมาจากไหน สงัขารมนักเ็หมือนกบัพยบัแดด มนัเกิด
ดบั เกิดดบั แลว้มนัจะใหโ้ทษกบัเราไดอ้ยา่งไร มนัจะปรุงแต่งมาจากไหนถา้มนัไม่มีสญัญาส่งมา  

 สญัญามนัเกิดดบัเหมือนกนั แลว้มนัเกิดดบัมาจากไหน? มนัเกิดดบัมาจากจิต จิตตวัน้ีมนัมี
อะไรอยูถึ่งเกิดดบั? มนัมีภวาสวะ มนัมีตวัภพ ตวัภพของใจมนัอยูท่ี่นัน่ พอตวัภพของใจเป็นตวั
อวิชชา มนักจ็ะปรุง มนัจะซบัแต่ส่ิงท่ีวา่มนัเป็นความไม่พอใจ มนักซ็บัแต่ส่ิงท่ีวา่มนัมีความ
บาดหมางของใจ ตวัสญัญามนักซ็บัมาจากนั้น น่ีมนัมีวิญญาณรับรู้ สงัขารมนักป็รุง พอปรุงเขา้ไป 
เวทนามนักเ็กิด มนักเ็ป็นอารมณ์กบัใจ 

พอใชปั้ญญาใคร่ครวญไป มนัจะเห็นโทษนะ เห็นโทษ...ไม่มีใครเป็นโทษกบัเราเลย เราจะ
มีหมู่คณะมากนอ้ยขนาดไหน ไม่มีใครมีโทษกบัเราเลย โทษกบัเราคือตวัใจของเราน้ีต่างหากมนั
เป็นโทษกบัเราเอง ใจของเราท่ีมนัคิดแวบออกมา สงัขารมนัปรุงมนัแต่งข้ึนมาเป็นความคิดต่างๆ 
มนัเกิดข้ึนมาแลว้มนัดบัไปตั้งแต่ก่ีวนัไหนแลว้ มนักลบัเกิดข้ึนมาดบัตั้งแต่เม่ือไหร่กไ็ม่รู้นะ แต่ไอ้
ตวัปรุงตวัแต่งมนัปรุงแลว้มนัเผาลนใจของเรา แต่เพราะเรามีปัญญาของเรา เราถึงแยกแยะ จึงเห็น
โทษของเรา เห็นโทษคือเห็นตวัอวิชชาไง 

อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อยูจ่ากภายในมนัเป็นตวัภพ ตวัภวาสวะ ตวัน้ีเป็นตวัพื้นฐาน แลว้
ส่งข้ึนมาเป็นสญัญาปรุง สญัญาซบัข้ึนมาก่อน สงัขารกซ็อ้นไปปรุงไปแต่ง น่ีปัญญามนัแยกสวน
ทางเขา้ไปนะ ปัญญามนัสวนเขา้ไป มนัจะปล่อย มนัจะแยกออกไปเป็นกองกไ็ด ้ เห็นตวัสงัขาร
ปรุงท างานอยา่งไร? ท างานตามความเป็นจริงของเขา มนัจริงอยา่งน้ี มนัมีอยา่งน้ีโดยธรรมชาติ
ของมนั แต่เพราะเราไปลุ่มหลงมนั เราถึงโดนมนัลากจูงไป 

เราลากจูงไปเรากทุ็กขร้์อน เรากเ็ผาลนใจของเรา เราเผาลนใจของเราโดยท่ีเราไม่รู้ตวัเลย 
ถา้ไม่มีปัญญาญาณตวัน้ีเขา้มาแยกแยะ เราจะตอ้งเผาลนใจอยา่งน้ีตลอดไป เราจะหนีไปโลก
พระจนัทร์ จะหนีไปอยูภ่พไหนกแ็ลว้แต่ ความคิดอนัน้ีมนักอ็ยูก่บัใจของเรา มนัปลดเปล้ืองไม่ได ้ 

ชาติปิ ทุกฺขา ชาติเป็นความเกิด ถา้เราปลดเปล้ืองตวัน้ีไม่ได ้เราจะหนีไปไหนความทุกขต์วั
น้ีกติ็ดไปกบัใจ ถา้เราปลดเปล้ืองตวัน้ีได ้ เรานัง่อยูบ่นกองทุกขข์นาดไหน เรากไ็ม่มีความทุกข ์
เพราะทุกขม์นัจะดบัไป ถา้เราเห็นส่ิงน้ีป๊ับ ทุกขม์นัจะดบั มนัจะปล่อยวาง ส่ิงน้ีปล่อยวางจากใจ 
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ตวัโทษแท้ๆ  คือตวัโทษ คือใจของเรา ใจของเราเท่านั้นเผาลนใจของเรา ส่ิงอ่ืนไม่มีเผาลนใจของ
เราไดเ้ลย เพราะใจของเราน้ีมนัเป็นธรรมชาติอนัหน่ึงซุกอยูใ่นร่างกายของเรา ส่ิงน้ีรับรู้ส่ิงต่างๆ 
รับรู้ความสุขความทุกขใ์นหวัใจ แลว้สภาวธรรมท่ีเกิดข้ึนมาน่ี เกิดข้ึนมาจากความเพยีรของเรา เรา
มีความเพยีร มีสติ แลว้เราใคร่ครวญของเรา มนัปล่อยวางเขา้มาจนจบัส่ิงน้ีแลว้แยกส่ิงน้ีออกไป 
ตอนท่ีจบัแลว้แยกน้ีคือวิปัสสนา 

สมถกรรมฐาน คือปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาแยกแยะในขนัธ์ ๕ ในรูป ในเวทนา ใน
สงัขาร ในวิญญาณ นั้นคือปัญญาวิปัสสนา ปัญญารู้การเกิดดบั รู้นามรูปต่างๆ นั้นเป็นปัญญารอบรู้
ในกองสงัขาร ปัญญาท่ีมนัรู้รูป รู้เวทนา รู้สญัญา รู้สงัขาร รู้วิญญาณ นั้นคือปัญญาญาณ 

ปัญญาณของเราจะเกิด ส่ิงท่ีเป็นปัญญาญาณของเราเกิด แลว้มนัช าแรกเขา้ไปแยกแยะส่ิง
ต่างๆ ส่ิงน้ีมนัจะแยกออก แยกออก แลว้มนัจะปล่อยวางเขา้มา ปล่อยวางเขา้มา แยกส่ิงหน่ึงก็
ปล่อยวางส่ิงหน่ึง การปล่อยวางจากปัญญาอบรมสมาธิมนัปล่อยวางธรรมดา การปล่อยวางดว้ย
วิปัสสนาน้ีมนัมีก าลงัพอ แลว้มนัจะปล่อยวาง ปล่อยวางเขา้มาแลว้พร้อมกบักิเลสเบาตวัลงๆ ส่ิงน้ี
จะเบาตวัลงเพราะขนัธ์มนัจะจริงตามขนัธ์ เพราะเราไดฝึ้กซอ้ม เราไดซ้กัฟอกมนั ขนัธ์มนัตอ้งแยก
ออกไป กองของขนัธ ์๕ กบัจิตน้ีมนัจะแยกออกจากกนั ส่ิงน้ีแยกออกจากกนับ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ัง
เขา้ เห็นไหม 

ถา้มนัแยกไม่ได ้ เวลามนัใชปั้ญญาไปแลว้มนัไม่สมประโยชนข์องเรา เราตอ้งกลบัมา
สมัมาสมาธิ กลบัมาใชปั้ญญาใหม้นัปล่อยวาง ใชปั้ญญาแยกแยะไง มนัปล่อยวางขนัธ์ ถา้มนั
ปล่อยวางขนัธ์ เราใชปั้ญญาเขา้ไปน่ีมนัแยกออก มนัจะปล่อยวางอนัหน่ึง ถา้มนัปล่อยวางดว้ย
ปัญญาอบรมสมาธิ เราใคร่ครวญมนัไป เราไม่ตอ้งแยกมนั เราดูมนัไป ดูมนัไป มนัเกิดดบัอยา่งไร 
ส่ิงท่ีเกิดดบัแลว้มนัมีก าลงัขนาดไหน ใหม้นัเป็นไป น่ีปัญญาเราตามไป อยา่งน้ีกไ็ด ้

ถา้ไม่ได ้ ก าหนดพทุโธกไ็ด ้ มนัไม่ใช่วา่เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิแลว้ แลว้เราจะก าหนด
พทุโธไม่ได ้ ไม่ใช่หรอก เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิเป็นหลกั หลกัเพราะวา่จริตนิสยัของเรามนัตรง
กบัจริตตรงกบันิสยัของเรา เราถึงใชปั้ญญาอบรมสมาธิ แต่ถา้มนัมีบางคราวบางโอกาสถา้เราใช้
พทุโธมนัคล่องตวักวา่ มนัจะสะดวกไดส้ะดวกกวา่ เพราะมนัพทุโธๆ มนัเกิดดบัเด๋ียวนั้น ความคิด
มนัสืบต่อ ปัญญาอบรมสมาธิ ความคิดมนัสืบต่อไป สืบต่อไป สืบต่อไป 
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แต่ถา้พทุโธน่ีมนัตดั พทุโธๆ มนัตดั ถา้มนัคล่องตวักวา่เรากใ็ชไ้ด ้ไม่มีกฎหมายหา้มหรอก 
ไม่มีวา่เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิแลว้เราจะใชก้  าหนดพทุโธน้ีเป็นกรรมฐาน พทุโธๆ ไม่ได.้..ไม่ใช่
หรอก เราใชอ้ะไรกไ็ด ้ ถา้เราใชพ้ทุโธๆ เพื่อจะใหก้ าลงัมนัเกิดข้ึนมา ถา้มนัมีก าลงัเกิดข้ึนมา มนั
สงบข้ึนมา น่ีใจชุ่มเยน็ พอใจชุ่มเยน็ใจ ใจจะมีก าลงั ส่ิงท่ีเป็นก าลงัข้ึนมาน่ีมนักลบัไปแยกขนัธ์ก็
ได ้แยก เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ กไ็ด ้แลว้แต่จริตนิสยัของใครจริตนิสยัของเขา  

ไม่ใช่วา่จ  าเป็นวา่อาจารยว์า่แบบนั้น เราตอ้งท าแบบนั้น นั้นคือสญัญาทั้งหมดนะ ยดึของ
ครูบาอาจารยม์าเป็นของเราไม่ได ้ ของครูบาอาจารยน์ั้นเป็นของครูบาอาจารย ์ แต่ถา้เราท าแลว้มนั
สมประโยชน์กบัเรา เราไดป้ระโยชน์กบัส่ิงนั้น นั้นคือเป็นผลงานของเรา เรากท็  าส่ิงนั้นไป เรา
ใชไ้ดห้มด กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง เพื่อความสงบร่มเยน็ของใจ เพือ่ใจใหมี้ฐาน พอใจมีฐานน่ีมนัจะ
เขา้ไปเห็นดว้ยวิปัสสนา 

วิปัสสนาญาณเกิดข้ึน เห็นไหม บุคคลท่ี ๑ เกิดข้ึนแลว้ โสดาปัตติมรรคมนัแยกธาตุแยก
ขนัธ์ เห็นตามความเป็นจริงของธาตุของขนัธ์ ส่ิงท่ีเป็นธาตุขนัธ์มนัเป็นความจริงโดยจริงอยา่งนั้น 
เห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริง คือมนัจริงของเขาอยูอ่ยา่งนั้น แต่เพียงเพราะกิเลสมนัเขา้ไปยื้อ
แยง่ กิเลสในหวัใจของเราน้ีมนัยื้อแยง่ มนัยดึมัน่ถือมัน่ มนัไม่เป็นตามความเป็นจริง เพราะ
วิปัสสนาญาณมนัแยกออก ส่ิงท่ีแยกออกบ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้ มนัจะขาดนะ มนัปล่อย ขนัธ์
เป็นขนัธ์ จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกขแ์น่นอน 

พิจารณากายกก็ายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กาย กายไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ทุกขอ์ยูแ่ลว้ มนัปล่อยโดย
ธรรมชาติเลย ส่ิงน้ีเป็นสภาวธรรมท่ีมีอยู ่ ถา้เราแกไ้ขส่ิงน้ี งานของเรามนัอยูต่รงน้ี ถา้เราท างาน
ของเราอยูต่รงน้ีนะ มนัเป็นประโยชน์กบัเรา น่ีเป็นความดีของเรา ดีอยา่งน้ีติดได ้แต่ดีอยา่งท่ีโลกๆ 
เขาอยา่ไปติดมนั ถา้ติดความดีของโลก เราติดนะ ติดคุณงามความดีแลว้เราจะกา้วเดินมาอยูต่รงน้ี
ไม่ได ้แลว้เราติดคุณงามความดีแลว้ เพราะเราวา่ส่ิงนั้นดี ท าไมเขาไม่ชมวา่ดี? น่ีมนัติดดี มนัถึงวา่
ตอ้งการส่ิงดีใหเ้ป็นดีไง 

เราท าคุณงามความดี แต่เขาจะชมวา่ส่ิงน้ีเป็นความชัว่ มนักเ็ร่ืองของเขา เพราะธาตุขนัธ์
ของคนไม่เหมือนกนั มุมมองของคนไม่เหมือนกนั ส่ิงท่ีเป็นมุมมองของเขาน้ี ไม่มีใครใหใ้ครดี
เกินหนา้หรอก ความดีความชัว่ของคนอ่ืนวางไวใ้หห้มด แลว้เราเขา้มาดูคุณงามความดีจากภายใน
ของเรา แลว้ดีส่ิงน้ีมนัเป็นดีของใจนะ มนัเป็นธรรม ธรรมน้ีมีดวงตาเห็นธรรม ใจกบัธรรมน้ีเป็น
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อนัเดียวกนั ส่ิงน้ีเป็นเน้ือเดียวกนัเลย แลว้มนัจะท าใหเ้ราเกิดตายอีก ๗ ชาติเท่านั้น ถา้เราไม่ท า
ต่อไป 

แต่ถา้เราท าปัจจุบนัน้ี เราจะตอ้งเกิดตายเด๋ียวน้ี ความเกิดและความตายมนัเป็นส่ิงท่ีท าให้
เราเร่ิมตน้มีความทุกข ์ความทุกข ์ความผดิพลาดของเราเกิดจากตรงน้ีทั้งหมด เราผดิพลาดมาตั้งแต่
อดีตกาล เกิดตายๆ มาไม่รู้ก่ีภพก่ีชาติกไ็ม่เช่ือ กไ็ม่เห็นวา่เราเกิดเราตายข้ึนมา ภพชาติมนัจะมีจริง
หรือเปล่าหนอ...วิปัสสนาเขา้ไป ไปเห็นขอ้มูลเดิมของใจแลว้จะตกใจ เห็นขอ้มูลเดิมของใจนะ 
ขอ้มูลเดิมของใจมนัจะยอ้นไป บุพเพนิวาสานุสติญาณ มนัจะยอ้นอดีตชาติไดทุ้กดวงใจ ทุกดวงใจ
มีส่ิงน้ีสะสมมาทั้งนั้น 

ส่ิงน้ีไม่สะสมมา มนัจะเกิดมาจากไหน มนัไม่มีใครเกิดมาลอยๆ หรอก ในศาสนาพทุธ
ของเราไม่มีอะไรลอยฟ้ามา มนัมีเหตุมีปัจจยัมาทั้งนั้น เหตุปัจจยัสะสมมา แลว้สร้างสมมา มนัถึง
ประพฤติปฏิบติัอยูน่ี่ไง ส่ิงท่ีมาประพฤติปฏิบติัอยูน่ี่ เรามีบุญมีกศุลขนาดน้ี เราท าไมไม่เห็นเอาบุญ
กศุลของเราสร้างใหม้นัเป็นคุณงามความดีข้ึนมาถึงภายใน ถา้มนัสร้างข้ึนมาถึงภายในนะ มนั
ช าระ เห็นรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ตามความเป็นจริง เขาจริงของเขาส่วนหน่ึง ทุกขเ์ป็น
ความจริงของเขาส่วนหน่ึง จิตเป็นความจริงของเขาส่วนหน่ึง ปล่อยวางตามความเป็นจริง น่ีคุณ
งามความดีอนัน้ีประเสริฐ 

เห็นพิจารณากายกเ็หมือนกนั ปล่อย เห็นไหม จะเป็นเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ขนาด
ไหน จะแยกขยายส่วนใดขนาดไหน เขากเ็ป็นความจริงของเขาส่วนหน่ึง ความจริงของเขาตอ้ง
แปรสภาพดว้ยนะ เพราะธาตุ ๔ น้ีมนัตอ้งแปรสภาพไป มนัจริงของมนัอยูอ่ยา่งนั้นอยูแ่ลว้ แลว้เรา
อาศยัชัว่คราวเพื่อจะประพฤติปฏิบติั 

ในชีวิตของเราน้ี เราเกิดตายๆ มา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ เราเกิดมานัง่บน
กองกระดูกของเรา เราเกิดข้ึนมานัง่บนดิน บนน ้า บนลม บนไฟ อนัเก่าของเราทั้งนั้นเลย ส่ิงน้ีน่า
สลดสงัเวชไหม เกิดตายๆ ถา้รวมแลว้มนัจะยิง่ใหญ่กวา่โลกน้ีอีก แลว้เรากเ็กิดตายมานัง่บนกอง
กระดูก แลว้เราท าไมไม่ต่ืนเน้ือต่ืนตวั เราท าไมไม่มีสติสมัปชญัญะยอ้นกลบัมาวิปัสสนาจาก
ภายในของเรา  

ถา้เราวิปัสสนาภายในของเรา ธาตุมนักเ็ป็นจริงของมนัอนัหน่ึง ใจมนักเ็ป็นจริงของมนั
อนัหน่ึง ทุกขม์นักเ็ป็นความจริงของมนัอนัหน่ึง มนัปล่อยส่ิงน้ีโดยธรรมชาติของมนั แลว้จิตท่ีมนั
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ทุกขอ์ยูข่า้งในอนัละเอียดอยูไ่หน ยอ้นกลบัเขา้มา ยอ้นกลบัข้ึนมา น่ีสมัมาสมาธิเกิดข้ึน ท าความ
สงบเกิดข้ึน งานอนัน้ีเป็นงานของเรา 

งานอยา่งอ่ืนเป็นการงานเคร่ืองอยูอ่าศยั เรากอ็าศยัปัจจยัเคร่ืองอยูอ่าศยั ตอ้งบิณฑบาตฉนั
ทุกวนั เราตอ้งบิณฑบาตเพื่อหล่อเล้ียงร่างกาย ถา้งานอนันั้นไม่เป็นประโยชน ์บิณฑบาตท าไม มนั
ตอ้งบิณฑบาตสิ แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปรินิพพานแลว้กย็งับิณฑบาตเพราะอะไร  

เพราะเห็นวา่ส่ิงนั้นจะเป็นประโยชน์ไง ธาตุขนัธ์อนัน้ี ธาตุขนัธ์ขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้มนัไม่มีมารเลย ส่ิงท่ีไม่มีมารในดวงใจน้ีจริงทุกอยา่ง พดูกจ็ริง ท ากจ็ริง แลว้เห็น
สภาวะตามความเป็นจริง อยา่งนั้นน่ะสอนสตัวโ์ลก สตัวโ์ลกบางทีมนัยงัไม่เช่ือเลย แลว้เรามี
คุณสมบติัขนาดไหนจะตอ้งใหทุ้กคนมาเห็นเหมือนเราหมด เป็นไปไม่ได ้ถา้เราคิดอยา่งน้ีเราทุกข์
ตายเลย 

ใครจะเห็นอยา่งไรเร่ืองของเขา เรา ของเรายอ้นกลบัมา คุณงามความดีเกิดจากใจของเรา 
เราตอ้งยอ้นเขา้มาจากภายใน ยอ้นกลบัเขา้มา เราสร้างสมแต่คุณงามความดีของเรา ดีในตอ้งติดดี
ในของเราใหไ้ด ้ ดีนอกของเขาใครจะเห็นอยา่งไรมนัเร่ืองของเขา สตัวโ์ลกเป็นแบบนั้น น่ีมนัถึง
จะเกิดคุณงามความดี เห็นไหม มรรคอนัละเอียด มนัจะเกิดข้ึนมาจากในหวัใจ ถา้ในหวัใจเกิด
มรรคละเอียด น่ีเรากส็ร้างสมของเรา 

ปัจจยั ๔ เคร่ืองอาศยั บิณฑบาตมา เวลากระทบ เชา้บิณฑบาตมา ส่ิงใดมนัเป็นประโยชน์
ข้ึนมา จบัตรงนั้นแลว้มาวิปัสสนา จบัตรงนั้นแลว้มาคิด น่ีตั้งเป้าหมายไว ้ เขาทุกขเ์ขาร้อนกนั
ขนาดไหน ส่ิงท่ีเกิดมาน้ีเรากทุ็กข ์ เขากทุ็กข ์ ถา้เขาทุกข ์ ถา้เห็นเขาทุกข ์ เห็นเขาล าบากล าบนกนั 
ในโลกน้ีการประกอบสมัมาอาชีวะน่ีทุกขย์ากทั้งนั้น เขามีแต่ความทุกข ์แลว้เราท าไมไม่ต่ืนตวั ถา้
เราต่ืนตวั เรายกอนันั้นน่ะ มนัเทียบเขา้มา 

เราไปบิณฑบาตฉนันะ เราเล้ียงทั้งชีวิตดว้ย แลว้เรากระทบกบัส่ิงต่างๆ ส่ิงท่ีกระทบนั้นมนั
จะไปเล้ียงหวัใจดว้ย ธรรมะเราจะเกิดเจริญรุ่งเรืองข้ึนมา เพราะส่ิงนั้นมนัสะเทือนใจของเราตลอด
ข้ึนมา เราเห็นนะ ความทุกขค์วามยากของเขา มนัสะเทือนใจของเราข้ึนมา แลว้เราต่ืนตวัไหม เรา
จะเป็นแบบนั้นไหม ถา้เราไม่เป็นแบบนั้น เราตอ้งตั้งสติ เราตอ้งตั้งสมัปชญัญะข้ึนมา 
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ยอ้นกลบัเขา้มา แลว้เราตอ้งเร่งความเพียรนะ กลบัไป ฉนัอาหารแลว้ เราตอ้งพยายามเดิน
จงกรม ท าสมาธิภาวนาใหม้นัยกสูงข้ึนมา ส่ิงท่ีสูงข้ึนมา มนัจะข้ึนมาจบักิเลสอนัละเอียด เห็นไหม 
มนัปล่อยวางส่ิงต่างๆ มาแลว้ ปล่อยวางธาตุปล่อยวางขนัธ์ ส่ิงนั้นเป็นธรรมชาติตามความจริงของ
เขาอยูแ่ลว้ แลว้ท่ีมนัอุปาทานยดึมัน่อยูน่ี่มนัอะไร มนัยดึมัน่ถือมัน่ในส่ิงใด อุปาทานมนัหมายท่ี
ไหน? มนัหมายไปท่ีกาย จิตเหมือนกนัมนัหมายไปท่ีขนัธ์อนัอยา่งกลาง น่ีวิปัสสนาเขา้ไป ถา้
ยอ้นกลบัเขา้ไปเห็นสภาวะแบบนั้น 

เพราะมนัเป็นขนัธ์ ส่ิงท่ีขนัธ์สืบต่อกนัไปมนัสืบต่อได ้ วิปัสสนากบัการปฏิบติัมนัไม่ทุกข์
เหมือนอนัแรกหรอก อนัแรกนะทุกขแ์สนทุกขเ์ลย เพราะงานกไ็ม่เป็น กิเลสมนักมี็ก าลงัมาก ส่ิงน้ี
มนักเ็หยยีบย  า่ท าลายหวัใจ พอเราตดัทอนไป เราตดัขาของกิเลสมนัขาดไป กิเลสมนัไม่มีขา ไป
ไหนมนักใ็ชมื้อคลานไป  

น้ีกเ็หมือนกนั เราบัน่ทอนกิเลสตวัใหญ่ คือวา่มนัยดึมัน่ถือมัน่ธาตุขนัธ์ เราบัน่ทอนมนัลม้
ไปแลว้ ตอนน้ีอวิชชามนัยงัมีอยู ่แต่มนักเ็บาลง เพราะกิเลสมนัเบาลงแลว้ ส่ิงท่ีเบาลงน่ีปัญญาเราก็
กา้วเดินไปได ้ วิปัสสนาไป ถา้วิปัสสนากาย มนัจะคืนตวั คืนธรรมชาติของมนั ความจริงของเขา 
ธาตุ ๔ กคื็อธาตุ ๔ ดินกคื็อดิน น ้ากคื็อน ้า ลมกคื็อลม ไฟกคื็อไฟ วิปัสสนาไปมนัจะคืนสภาวะ มนั
คืนตวันะ ดิน น ้า น ้าน่ีคืนกลบัไปเป็นน ้าเลย เห็นตามความเป็นจริงเพราะเป็นสภาวธรรม ไม่ใช่
สภาวะของโลก โลกมนัเป็นวา่ถึงเวลาแลว้ตอ้งพิสูจน์กนั ทางวทิยาศาสตร์ตอ้งพิสูจน์กนั น ้ าตอ้ง
ตม้ใหเ้ป็นไอ มนัระเหยเป็นไอถึงจะเป็นน ้า 

แต่เวลาวิปัสสนาสภาวะของสมาธิมนัมีอยู ่ มนัจะเร็วมาก พร่ึบ! เป็นอยา่งนั้นเลยนะ น ้า
กลายเป็นน ้า เห็นกายอยูใ่หน้ ้ ากลบกลายเป็นน ้าใหห้มดเลย ใหไ้ฟเผา เผาหายไปหมด ทนัทีๆ นะ 
พอมนัทนัทีมนักจ็ะสะเทือนใจสิ สะเทือนใจมาก ท าไมเอง็โง่ขนาดน้ี ท าไมเอง็วา่มนัตอ้งเป็นเรา 
มนัยดึข้ึนมา เพราะวา่เห็นวา่เป็นของเรา ส่ิงน้ีมนัเป็นของเรา มนัเป็นเรา เรามนักโ็ง่ มนักย็ดึไป 
เห็นไหม มนัไม่คงท่ีมนัแปรสภาพของมนัตลอดไป มนัเป็นน ้า เป็นดิน เป็นลม เป็นไฟของมนั 
ธรรมชาติของมนัอยา่งนั้น 

พิจารณาจิตกเ็หมือนกนั ความเศร้าหมอง ความผอ่งใส ความเป็นไปของจิต จิตทุกขเ์พราะ
อยา่งน้ี มนัเกาะอยูอ่ยา่งน้ีมนักเ็ป็นความทุกข ์ ทุกขเ์พราะอะไร เพราะเราโง่เหมือนกนั น่ีวิปัสสนา
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ซ ้าแลว้ซ ้าเล่า งานของเราคือตอ้งท าบ่อยคร้ังเขา้ ซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า กิเลสน้ีเป็นแก่นของกิเลส ความยดึ
มัน่ถือมัน่ของใจมนัถึงไดเ้กิดไง 

น่ีอวิชชามนัเกาะเป็นเน้ือเดียวนะ จิตปฏิสนธิกบัขนัธ์มนัรวมตวักนั แลว้ส่ิงน้ี อวิชชาน่ีพา
เกิดพาตาย พาเกิดพาตายเพราะมนัเหนียวแน่น มนัเป็นเร่ืองนามธรรม ส่ิงท่ีวา่เป็นวตัถุน้ีเราท าลาย 
เราท าลายไดง่้าย ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมน่ีถา้ไม่มีเคร่ืองมือท าลาย ท าลายไม่ไดเ้ลย เคร่ืองมือท าลายคือ
ตอ้งท าสมัมาสมาธิอยูต่ลอด ถา้จิตมนัสงบ มนัเป็นงานนะ 

ถา้จิตเราไม่สงบ ก าลงัเราไม่พอ มนัเป็นโลกๆ ท าสกัแต่วา่ท า เป็นสญัญาทั้งหมดเลย เราถึง
ตอ้งมีสมัมาสมาธิ ความสงบของใจตอ้งมีกา้วเดินตลอดไป ซ ้าแลว้ซ ้าเล่า จนมนัท าลายกนั มนัขาด 
จิตเป็นจิต กายเป็นกาย แยกออกจากธรรมชาติเลยนะ มนัจะปล่อยวางออกไปโดยสจัจะของมนั 
ความจริงเขาเป็นอยา่งน้ีอยู ่แต่เพราะมนัมีมาร มารมนัถึงผกูมดัเราอยา่งนั้น  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่มีองคเ์ดียวหรอก มีเป็นสืบต่อกนัมานบัไม่ถว้น แลว้ยงั
สาวกสาวกะเป็นไปอยา่งนั้น ความจริงอยา่งนั้น เป็นไปอยา่งนั้น ร้ือสตัวข์นสตัวเ์ป็นไปอยา่งนั้น 
แต่เพราะเราน่ีมนัมีมาร ส่ิงน้ีมนัถึงไม่จริงไง ความจริงคือจริงตามธรรม มนัเป็นแบบนั้นอยูแ่ลว้ 
ฝ่ายท่ีเป็นอวิชชาน่ีมนัผกูมดัอยู ่ เราถึงปลดเปล้ืองมนัไง พอกายกบัจิตแยกออกจากกนันะ โอโ้ฮ! 
ส่ิงท่ีวา่เป็นทุกข ์ ทุกขน้ี์มนัไม่สนใจนะ คนท่ีประพฤติปฏิบติัจนมีธรรมในหวัใจมนัจะเอาแต่
ผลงานของเรา  

ครูบาอาจารยอ์อกวิเวกออกป่ากนัเพราะเหตุใด เพราะมนัตอ้งการเวลา ส่ิงท่ีอยูก่บัหมู่อยูก่บั
คณะน้ีมนัตอ้งมีการรับภาระกนั ส่ิงท่ีรับภาระมนัเป็นเร่ืองตอ้งกงัวล เร่ืองตอ้งติดต่อ เร่ืองตอ้งสืบ
ต่อ ตอ้งรับภาระแบกหามกนัไป มนัเป็นความกงัวลของใจแน่นอน ถึงออกวิเวกไง ออกอยูอ่งค์
เดียวเพื่อจะท าลายกิเลส เพื่อจะท าลายงานของนกับวชเรา นกับวชเราตอ้งท าลายภวาสวะ ตอ้ง
ท าลายภพของใจ ตอ้งท าลายตวัชาติ ตวัความเกิดเป็นความทุกขอ์ยา่งยิง่ ตวัความทุกขอ์ยา่งยิง่ ถา้
เป็นตวัความทุกขอ์ยา่งยิง่ งานของเราอยูต่รงน้ี มนัอยูท่ี่ไหนคน้ควา้มนัเขา้ไป 

น่ีเวลากายกบัจิตแยกออกไป มนัจะเวิง้วา้ง มนัจะมีความสุขมาก แลว้หาไม่เจอ จบัตอ้งส่ิง
น้ีไม่ได ้ มนัจะติดสุขไปอยูพ่กันะ ถา้เราติดสุขจะติดมาก ความทุกขเ์ราเคยทุกขบี์บคั้นใจมาขนาด
ไหน เวลามีความสุข มีความสุขขนาดนั้น สุขในหวัใจ สุขวา่เป็นอิสระจากกิเลสมาแลว้หลายส่วน 
มนัมีความสุขของมนัอยา่งนั้น นั้นเป็นผลงานไง สุขไม่ตอ้งก าหนด มนัมีอยูใ่นหวัใจของเรา แต่
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ทุกขอ์นัละเอียดมนัอยูอ่ยา่งนั้น เราไม่เจอมนั มนักมี็ความสุขอยา่งน้ี ถา้เราเจอมนั ท าไมเราไม่เจอ
มนั ความทุกขมี์กบัเราท าไมมนัไม่แสดงตวั ท าไมถึงวา่เราไม่เจอล่ะ 

เวลาพดูถึงนะ ปุถุชนท่ียงัไม่ไดท้  าเลย เวลาทุกขเ์กิดข้ึนน้ีมนับีบบ้ีสีไฟนะ มนัทุกขร้์อนมาก 
ทุกขจ์ริงๆ เวลาความทุกขอ์ยา่งนั้นเกิดข้ึน แต่เวลาเราวิปัสสนาเขา้มา ปล่อยวางเขา้มา จนกายกบั
จิตมนัแยกโดยธรรมชาติ ท าไมวา่ทุกขอ์นัละเอียดท าไมเรามองไม่เห็น ท าไมเราติดสุขไดล่้ะ? มนั
ติดสุขเพราะมนัสุขจริงๆ แต่ทุกขอ์นัละเอียดอนันั้นมนัอยูใ่นหวัใจ มนัหลบไง มนัไม่ตอ้งการให้
เห็นตวัมนั น่ีกิเลสมนัร้ายกาจขนาดนั้น ทั้งๆ ท่ีวา่ถา้เราจบัตรงนั้นไป มนัเป็นตวักามราคะเลยนะ 
ส่ิงท่ีเป็นกามราคะน่ีมนัใหญ่โตมาก แต่เวลามนัไม่ใหเ้ราเห็นน่ีมนัหลบไปเพราะอะไร เพราะมนั
ตอ้งการใหเ้ราติด 

ถา้เราติดนะ เรากคิ็ดวา่มนัส้ินสุดการประพฤติปฏิบติั เราตายไป เราตอ้งเกิดบนกามภพ
อยา่งเก่า เพราะเรายงัไม่ท าลายกามราคะ ท าลายขนัธ์อนัละเอียดออกไปจากใจ เรายอ้นกลบัเขา้ไป
นะ เรามีสติมีสมัปชญัญะพยายามท างานของเรา น่ีงานอยา่งเอก งานของเอกบุรุษ ถา้เอกบุรุษมี
ปัญญาญาณอยา่งน้ี มนัจะยอ้นกลบัเขา้ไป การขดุคุย้ การคน้ควา้หางาน น่ีเป็นงานอนัประเสริฐ
ข้ึนมามาก งานของเราอยูท่ี่นัน่ คุณงามความดีของเราท่ีนัน่ ดีอยา่งน้ีเราควรติดอนัน้ีใหไ้ด ้

มนัไม่ติดเราถึงคน้ควา้ไม่เจอ ถา้เราติดข้ึนมาน่ี มนัยอ้นกลบันะ พอเขา้ไปเห็น จบัตอ้งขนัธ์
อนัละเอียดได ้ จบัตอ้งกายในได ้ กายในกายน่ี โอโ้ฮ! มนัละเอียดมาก พอมนัละเอียดข้ึนมามนัจะ
เป็นเร่ืองของกามราคะ เร่ืองของอสุภะ มนัเป็นความสกปรกโสมมของใจอยา่งมหาศาล ความโลภ 
ความโกรธ ความหลง มนัอยูต่รงน้ีไง น่ีจุดของความโลภ ความโกรธ ความหลงตรงน้ี การ
แสวงหากแ็สวงหามาเพื่อน้ี การติดกติ็ดเพือ่น้ี หลงกห็ลงเพื่อน้ี เพราะหลงอนัน้ีมนัเผาลนตนแลว้
มนักเ็ผาลนคนอ่ืน มนัไม่เห็นสภาวะส่ิงน้ี มนัถึงตอ้งยอ้นกลบัมาจบัตรงน้ีได ้ ถา้จบัตอ้งตรงน้ี มนั
เป็นการต่อสู้ 

ถา้การมรรคอริยสจัจงันะ การกา้วเดินของมรรคเป็นการกา้วเดินของมรรคท่ีรุนแรงมาก 
มรรคจะรวมตวั มรรคจะพยายามท าลายกามราคะ กามราคะมนัจะรักษาตวัมนัเอง มนัพยายาม
หลบเล่ียง มนัจะสร้างปัญหา สร้างความใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลานใหญ่โตมาก...ไหนวา่เราช าระกิเลส 
กิเลสมนัเบาลงแลว้งานเราจะสะดวกสบายข้ึนมาไง? มนัไม่เป็นอยา่งท่ีคิดหรอก เพราะวา่มนัเป็น
ขั้นเป็นตอน มนัสรุปจบเป็นโครงการๆ ไป โครงการหน่ึงจบไปแลว้มนักจ็บไป แต่โครงการของ
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กามราคะเกิดข้ึนมาน้ี โอโ้ฮ! มนัจะรุนแรงมาก มนัแสดงตวัของมนัมหาศาล แลว้มนัจะท าลาย
ความเพียรของเราไม่ใหก้า้วเดิน เราจะติดมาก น่ีขั้นของน ้าป่าท่ีมนัรุนแรง เราจะตอ้งใชค้วาม
พยายามของเราข้ึนไปมหาศาล 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ท่ีมนัเผาลนใจ แลว้มนัท าบิดเบือน แลว้มนัผดิพลาด
ออกไป น่ีถา้เรายอ้นกลบัมาเห็นนะ มนัจะเห็นโทษของเราอยา่งมหาศาล โทษของคนอ่ืนไม่เห็น
เลย ความชัว่ของคนอ่ืน ความดีของคนอ่ืนห่างไกลมาก มนัเป็นเร่ืองของเขาไม่เก่ียวอะไรกบัเรา 
แต่ความผดิพลาดของเราอนัน้ีมนัจะเป็นเร่ืองความใหญ่โตมหาศาลมาก ส่ิงท่ีเป็นมหาศาล เพราะ
ถา้เราท าลายอนัน้ีได ้ความโลภ ความโกรธ ความหลง เราฆ่าได ้เราฆ่าความโลภ ความโกรธ ความ
หลงในหวัใจของเราได ้วิปัสสนาไปมนัจะปล่อย ปล่อย ปล่อยเหมือนกนัถา้ก าลงัเราพอ 

ถา้ก าลงัเราไม่พอ มนัจะสู้ไม่ไหว กลบัมาพทุโธๆ ตอ้งกลบัมาพทุโธอยา่งรุนแรงเลย กลบั
สร้างสมัมาสมาธิใหก้ าลงัเราเกิดข้ึนมา แลว้กลบัไปต่อสู้กบัมนัใหม่ ต่อสู้กบัความโลภ ความโกรธ 
ความหลงของเรา น่ีมนัหลงตวัเองอยา่งมหาศาลขนาดน้ี แลว้มาเจอส่ิงท่ีเจอวา่เราหลงในตวัเอง
มหาศาล มนัเป็นคุณค่ามหาศาลเลย คุณค่ามหาศาลาวา่เราจะท าลายมนัได ้ จนถึงท่ีสุดเรากต็อ้ง
ท าลายมนัได ้

พอเราท าลายมนัลง เห็นไหม ความโลภ ความโกรธ ความหลง มนัโดนขาดออกไปจากใจ 
ขนัธ์อนัละเอียดขาดออกไปจากใจ กามราคะน้ีมนัขาดออกไปจากใจ น่ีใจ ตวัใจลว้นๆ มนัจะเปิด 
เกิดอยา่งนั้น มนักติ็ดอีก ความโลภ ความโกรธ ความหลงของเราไม่มีเลย มนัจะมีความสุขมาก น่ี
พระอนาคามีติด เห็นไหม ติดอะไร? ติดในคุณงามความดี 

ความดีของพระอนาคามีนะ ติดในการนบัหนา้ถือตา ติดในคารวะ ติดในการยกมือไหว ้เขา
ยกมือไหวเ้ขามีความคารวะเรา น่ีกติ็ด อนัน้ีอยูใ่นพระไตรปิฎก พระอนาคามีติดกิเลสละเอียดอยู ่
๕ อยา่งอยูข่า้งบน ติดในลาภ ติดในสรรเสริญ ติดอยูอ่ยา่งน้ี ติดในสมัมาคารวะ น่ีมนัยงัติดอยู ่แต่
เรากไ็ม่รู้ตวั มนัวา่งหมดเลย วา่งมาก ปล่อยวางส่ิงต่างๆ เขา้มา น่ีติดมหาศาล 

ยอ้นกลบั...ความดีใหม้นัติดไดถ้า้จะติดอยา่งน้ี แต่ติดอยา่งโลกมนัติดไม่ได ้ แลว้ความดี
อยากใหติ้ดมนักไ็ม่ติด เพราะอะไร เพราะมนัหาไม่เจอ มนัเขา้ใจวา่วา่งหมด เขา้ใจวา่อนัน้ีเป็นผล
ไง น่ีมนัติดอยูพ่กัหน่ึงแลว้ใจมนัจะยอ้นกลบันะ ยอ้นกลบัถา้มนัมีสติ สติคือธรรม ถา้เรามีธรรม
มนัจะยอ้นกลบั ยอ้นกลบัวา่ส่ิงน้ีมนัเกิด มนัเกิดมนัดบั มนัเศร้าหมองมนัผอ่งใส มนัผอ่งใสอยูท่ี่
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ไหน? มนัผอ่งใสอยูท่ี่ตวัอวิชชา ส่ิงท่ีอวิชชา ถา้มนัติดดี มนัตอ้งจบัตวัมนัได ้ถา้มนัติดดีไม่ได ้มนั
จะจบัส่ิงน้ีไม่ได ้ 

ถา้มนัจบัส่ิงน้ีไม่ได ้ น่ีพระอนาคามีไปเกิด ฝึกซอ้มใจขนาดไหน พระอนาคามี ๕ ชั้น ใจ
มนัจะละเอียดข้ึน ละเอียดข้ึนจนวา่งหมดเลย โลกน้ีเป็นความวา่ง แลว้ไปถามพระพทุธเจา้ “โลกน้ี
เป็นความวา่ง เห็นเป็นความวา่งหมดเลย” อตัตานุทิฏฐิ โลกน้ีเป็นความวา่ง ถา้พดูอยา่งน้ี ใครเป็น
คนบอกวา่โลกน้ีเป็นความวา่ง โลกน้ีเป็นความวา่งมนัจะรู้ตวัมนัเองไดอ้ยา่งไร? มนัไม่รู้ สสาร
ต่างๆ เขาไม่รู้ตวัเขาเอง แต่ตวัอวิชชามนัรู้ ผูรู้้ไง ผูรู้้ท่ีเป็นอวิชชามนัรู้ตวัมนัเอง มนัถึงวา่อยา่งอ่ืน
วา่งหมดเลย แลว้มนัสงวนตวัมนัเองไว ้เพราะไม่ใหย้อ้นกลบัเขา้ไปถึงตวัมนั 

แต่ถา้สติสมัปชญัญะเรามี น่ีอรหตัตมรรค สติสมบูรณ์มนัจะยอ้นกลบัเขา้มาส่ิงน้ี ถา้
ยอ้นกลบัเขา้มา มนัยอ้นกลบัแลว้มนัจบัไดน้ะ มนัจะสะเทือนหวัใจมาก ส่ิงท่ีวา่งส่ิงท่ีไม่มีอะไร
เลย อตัตานุทิฏฐิขวางอยูน่ะท าไมมองไม่เห็น พอมนัจบัได ้ มนัจะมีผลงาน มนัจะต่ืนเตน้ดีใจ 
เพราะอะไร เพราะเวลาหลงนะ มนัลม้คลุกคลานไง ไม่เห็นส่ิงน้ีกเ็ขา้ใจวา่เราพน้แลว้ เรามี
ความสุขแลว้ มนัไม่เห็นมนักไ็ม่เห็นวา่เป็นโทษ 

แต่พอมนัจบัส่ิงน้ีได ้โทษมหาศาล เพราะอะไร เพราะตวัน้ีมนัขวางอยูท่ี่ใจ ตวัน้ีมนัเป็นตวั
พาไปเกิดอีก เกิดบนพรหม เราจะท าลาย ชาติปิ ทุกฺขา ชาติเป็นความเกิดอยา่งยิง่ งานของเรา งาน
ของพระเราตอ้งท าลายส่ิงน้ี ถา้จบัส่ิงน้ีได ้ ส่ิงน้ีเป็นงานอนัประเสริฐนะ แลว้ปัญญาญาณกต็อ้ง
ประเสริฐข้ึนไป เพราะวา่มนัละเอียดอ่อนมาก มนัละเอียดอ่อน มนัถึงตอ้งใชส่ิ้งน้ียอ้นกลบัเขา้มา
วิปัสสนา วิปัสสนาของมนัเป็นงานอนัละเอียด 

พอมนัพลิกส่ิงน้ีน่ีมนัดบั พลิกแลว้หมด ดบัเร่ืองของสมมุติทั้งหมด เร่ืองของสมมุติน้ีดบั
หมดเลย เป็นวิมุตติ ส่ิงท่ีเป็นวิมุตติคือเป็นธรรมลว้นๆ ไง ธรรมท่ีจะไม่พาความทุกขจ์ะเขา้ไป
สมัผสัใจแมแ้ต่เมด็หินเมด็ทรายไม่ไดเ้ลย ความทุกขท่ี์วา่เราทุกข์ๆ  กนัอยูน่ี่จะเขา้ไปเติมส่ิงนั้น
ไม่ได ้เพราะน ้าเตม็แกว้ ทรายเมด็หน่ึงเขา้ไปมนักเ็ขา้ไปในนั้นไม่ได ้ส่ิงน้ีเป็นสมมุติทั้งหมด 

แต่วิมุตติมนัพน้ออกไป น่ีถา้ดีอนัน้ีดีอนัประเสริฐ วา่ใหม้นัควรติดดีตอ้งติดดีอนัน้ี แต่บอก
ติดกไ็ม่ได ้เพราะมนัเป็นดีของมนัโดยธรรมชาติของมนั ส่ิงน้ีเราถึงตอ้งแสวงหา มนัจะเป็นผลงาน
ของเรา เราจะประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนมา มนัจะขา้มพน้ไง เป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมานะ จนถึงจุดน้ี
ได ้เราจะตอ้งปล่อยวางจากความเห็นภายนอก 
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ความเห็นภายนอกไม่ใช่เป็นคุณเป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบติั ถา้เป็น
คุณประโยชน์ในการประพฤติปฏิบติัตอ้งแบบท่ีวา่เราไปบิณฑบาต เห็นส่ิงใดแลว้เป็นคติเตือนใจ 
นั้นเป็นคุณเป็นประโยชน์ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์คือเราเอาเขา้มาแลว้จบัตวันั้นเป็นคุณ เป็นประโยชน ์
เป็นสมุฏฐาน เป็นพื้นท่ี เป็นชยัภมิูของการเร่ิมตน้ในการท างาน 

งานของเราเป็นงานของฝ่ายนามธรรม ใจน่ีเป็นนามธรรม แลว้จบัตอ้งส่ิงใดท ากไ็ม่ได ้แลว้
กไ็ม่มีเหตุไม่มีผลจะจุดเร่ิมตน้ตรงไหน จบัส่ิงท่ีกระทบจากภายนอก แลว้จบัส่ิงน้ีมาเป็นฐาน
ท าลายฐานข้ึนมาจนยนืตวัข้ึนมาได ้ แลว้กา้วเดินไป จนถึงท่ีสุดแลว้ท าลายถึงท่ีสุดน่ีติดไม่ได ้
เพราะมนัไม่มีอะไรใหติ้ด ใจดวงน้ีเป็นใจวิมุตติ ไม่มีอะไรติดมนัไดเ้ลย ติดมนัไม่ได ้ แต่องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ยงัพาธาตุขนัธ์สอนอยู ่ น่ีขนัธ์ท่ีเป็นฝ่ายบริสุทธ์ิมนัเป็นความจริงของ
มนัอยา่งนั้นไง ขนัธ์ ๕ กคื็อขนัธ์ ๕ จิตกคื็อจิต ไม่สมานเป็นเน้ือเดียวกนั  

แต่สมานเป็นเน้ือเดียวกนั มนัสมมุติเกิดดบัแลว้มนักส็มานเขา้ไป มนัเลยไม่จริง มนัเลย
เป็นของปลอม เพราะเราอยูก่บัของปลอม เราถึงมีความทุกข ์ เราถึงตอ้งแบกหามความทุกข ์ แลว้
เรากจ็ะตอ้งเกิดตอ้งตายไปกบัความทุกขน้ี์ไม่มีตน้ไม่มีปลาย จะไม่มีวนัท่ีส้ินสุด เพราะเราตอ้ง
แบกหามทุกขน้ี์ไปกบัเรา แบกหามความเป็นความจอมปลอม 

แต่ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ขนัธ์กเ็ป็นขนัธ์ตามความเป็นจริง 
ธาตุกเ็ป็นธาตุตามความเป็นจริง จิตน้ีกเ็ป็นจิตตามความเป็นจริง จริงตามวิมุตติดว้ย ไม่ใช่จริงตาม
สมัมาสมาธิ จริงตามวิมุตติเพราะมนัจริงแลว้ไม่มีส่ิงใดจะเขา้ไปอยา่งนั้น ทุกขม์นัถึงเขา้ไม่ไดไ้ง 
มนัสะเทือนไดแ้ค่ขนัธ์ ขนัธ์น้ีเป็นสมมุติ รู้กนั 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ส่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ พระอานนทถ์าม
ปัญหาตอบไดท้ั้งหมด น่ีตอบไดโ้ดยขนัธ์ โดยสมมุติ แต่เวลาดบัป๊ับ สมมุติขาดไป สอปุาทิเสสนิ
พพาน พระอรหนัตท่ี์มีธาตุมีขนัธ์อยู ่กบัพระอรหนัตท่ี์ตายแลว้ ตายแลว้คือวา่ อนุปาทิเสสนิพพาน 
ไม่มีสะ ไม่มีเศษส่วน เศษส่วนน้ีเป็นเศษส่วน เป็นเศษส่วนท่ีวา่มนัแบกรับความทุกข ์ เรามี
เศษส่วน แลว้เศษส่วนน้ีไม่ใช่วา่เศษส่วนธรรมดา เศษส่วนโดยมารไง มนัเลยเป็นสมมุติไปหมด
เลย มนัเลยไม่จริง! ไม่จริง! 

เราถึงติดความไม่จริงไง เราติดความไม่จริง เราถึงวา่ นึกวา่มนัจะเป็นคุณงามความดี ถึงติด
ดีอนันั้น ถึงติดดี แต่ถา้คุณงามความดีอนัจริงของมนั เราถึงตอ้งรักษาส่ิงน้ีข้ึนมา แลว้มนัจะ
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ยอ้นกลบัเขา้มาถึงภายใน จบส้ินกระบวนการของการเกิดและการตาย น้ีคืองานของนกับวช งาน
ของพระเรา งานของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั 

งานความจริง คืองานการเกิดและการตาย งานส่ิงต่างๆ เป็นปัจจยั เป็นเคร่ืองอยูอ่าศยัชัว่
คร้ังชัว่คราว เราอาศยักนัไป เราตายแลว้ส่ิงน้ีกมี็อยู ่ เรายงัไม่มาเกิด ส่ิงน้ีกมี็อยู ่ ส่ิงน้ีมีแลว้ แต่เวลา
เรามาเกิดน่ีเรามีจิตมาเกิดถึงเป็นมนุษย ์ จิตดวงน้ีส าคญัมาก จิตดวงน้ีเป็นผูแ้บกรับทุกข ์ แบกรับ
ร้อน แลว้เราท างานของเรา น่ีงานภายใน จนสามารถช าระจิตจนสะอาดหมดจด แลว้ถึงท่ีสุดแห่ง
ทุกข ์เอวงั 


