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ตั้งใจ ฟังธรรม ตั้งใจฟังธรรม ธรรมออกมาจากใจ สภาวธรรมตามความเป็นจริงอยูท่ี่หวัใจ 
หวัใจรับรู้ส่ิงท่ีวา่เป็นความสุขความทุกข ์ เวลาทุกขเ์กิดข้ึนมาจากใจ ทุกขม์าก ความทุกขน้ี์ไม่ตอ้ง
ใครบอก ทุกคนรู้อยูว่า่ความทุกขเ์กิดข้ึนมาจากความรู้สึกภายใน เกิดข้ึนมาแลว้กสุ็มขอนนะ ความ
ทุกขน่ี์สุมขอนอยูใ่นหวัใจ หวัใจน้ีเวียนตายเวียนเกิดในสภาวะนั้นตลอดมา แลว้ไม่มีส่ิงใดไง ไม่มี
ธรรมเขา้ไปรักษา 

ถา้ไม่มีธรรมเขา้ไปรักษา คนเกิดมาพบพระพทุธศาสนาแลว้ไม่สนใจ เกิดมาแลว้ไม่สนใจ
ในการประพฤติปฏิบติั แลว้จะเอาส่ิงใดมาเยยีวยาใจ น่ีมนัน่าสลดสงัเวชนะ สลดสงัเวชวา่คนเกิด
มาแลว้พบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาน้ีกงัวานนะ กงัวานอยูต่ลอดเวลา แมแ้ต่เทวดา แมแ้ต่
อินทร์ แมแ้ต่พรหม อยากจะประพฤติปฏิบติักไ็ม่เขา้ใจสภาวะส่ิงนั้น ตอ้งมาฟังธรรมขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ หรือฟังธรรมจากครูบาอาจารยข์องเรา ผูท่ี้รู้สภาวะตามความเป็นจริง 
แต่ครูบาอาจารยข์องเราฝ่ายปริยติักมี็ 

พดูถึงเทวดานะ ฟังธรรมครูบาอาจารยฝ่์ายท่ีปฏิบติั เพราะวา่ส่ือความหมายออกมาจากใจ 
ใจน้ีมีทุกขม์าก แต่เวลาจะส่ือความหมาย ความหมายแกท่ี้หวัใจนั้นน่ะ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั หวัใจ
ประพฤติปฏิบติั แต่ผูท่ี้ศึกษาเล่าเรียนมา แมแ้ต่ผูท่ี้ศึกษาเล่าเรียนมากย็งัลงัเลสงสยัวา่ เทวดามีหรือ
เปล่า นรกสวรรคมี์หรือเปล่า ส่ิงท่ีวา่ส่ิงท่ีมีอยูใ่นพระไตรปิฎก ตวัเองกศึ็กษาอยูก่็ยงัลงัเลสงสยั 
สงสยัวา่ส่ิงนั้นจะมีความจริงหรือเปล่า 
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จนถึงวา่ ถา้ลงัเลสงสยั แลว้เทวดาจะมาฟังธรรมไดอ้ยา่งไรล่ะ ในเม่ือตวัเองกย็งัสงสยัใน
ตวัเองอยู ่ถา้ตวัเองสงสยัในตวัเองอยูน่ี่จะไปสอนใคร? สอนใครไม่ไดเ้ลย เพราะเราสงสยัในความ
เป็นจริง ความเป็นจริงคือความทุกขใ์นหวัใจ จิตน้ีเกิดตายๆ มาตลอดเวลา ส่ิงท่ีเกิดตายๆ สะสมส่ิง
น้ีมา สะสมจริตนิสยั จริตนิสยัของแต่ละบุคคลน้ีไม่เหมือนกนั ถึงวา่ ตอ้งวางไวต้ามความเป็นจริง
อนันั้นไง 

 กิเลสดิบๆ นะ ส่ิงท่ีเป็นกิเลสดิบๆ น้ีคือความรู้สึกของเราทั้งหมดเลย น่ีเป็นกิเลสดิบๆ เลย 
แลว้กอ็ยูใ่นหวัใจของเรา ความรู้สึกของเรา เวลามนัคิดออกไปนะ ความคิดของเรา การศึกษามาใน
ต ารับต ารามาน่ี เราวา่เรารู้ธรรม กิเลสส่ิงน้ีมนักรู้็ดว้ย น่ีมนัเป็นกิเลสดิบๆ ไง ส่ิงท่ีดิบๆ คือ
ความรู้สึกของเราทั้งหมด ถา้ความรู้สึกของเราทั้งหมดเป็นความรู้สึกของเรา เราวา่ส่ิงน้ีเป็นธรรม 
น่ีกิเลสมนัปกคลุมไวห้มดเลย มนัคิดของมนัตามอ านาจของมนั แลว้มนักว็า่เราเขา้ใจตามสภาวะ
ตามความเป็นจริง  

สภาวธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นะ มนัยงัห่างไกล เพราะอะไร เพราะวา่
ความคิดอยา่งน้ีมนัเป็นความคิดของกิเลสปกคลุมใช่ไหม น่ีกิเลสอยูใ่นหวัใจของเรา ถา้คิดสภาวะ
แบบน้ีมนักคิ็ดของมนัโดยธรรมชาติของมนั มนัคิดของมนัไป แลว้มนักเ็ทียบเคียงของมนัไป 
เทียบเคียงของมนัไปตลอดเวลา มนักเ็ป็นไฟสุมขอนไง สุมขอนเพราะความรู้สึกของใจ ใจอนัน้ี
มนัไม่เขา้ใจตามความเป็นจริง มนัสุมขอนของมนั มนัเร่าร้อนอยูข่องมนัตลอดไป มนัเร่าร้อนนะ 
สภาวธรรมท่ีประพฤติปฏิบติัแลว้มนัตอ้งร่มเยน็ 

แต่ท าไมใจของเราเร่าร้อนล่ะ? เพราะใจของเรามนัดิบไง ส่ิงท่ีเป็นดิบ ดูอยา่งไมสิ้ ไมดิ้บ 
ไมส้ด...ไมส้ดเวลาท าอะไรกไ็ม่เป็นประโยชน์ ถา้เอาไปท าอะไรน้ีมนักจ็ะหดจะแหง้ของมนัไป 
แลว้ถา้เกิดถา้เราจะติดไฟ มนักจุ็ดไฟไม่ได ้ ถา้เราจะจุดไฟได ้ ไมน้ั้นมนัตอ้งท าใหแ้หง้ก่อน ตาก
ใหแ้หง้ก่อน น้ีกเ็หมือนกนั ถา้ตากใหแ้หง้ก่อนมนัเป็นประโยชน์ ประโยชน์วา่จุดไฟกติ็ด ท าส่ิงใด
แลว้มนักไ็ม่หดไม่เป็นส่ิงท่ีวา่บกพร่องไป แต่ถา้เป็นไมดิ้บ มนัไม่เป็นประโยชน์ ใจของเรามนัก็
ดิบ ถา้ใจของเรามนัดิบ น่ีตอ้งท าใหม้นัสุกก่อน สุกคือวา่ท าใหม้นัแหง้ไง 

ถา้ท าใหม้นัแหง้ใช่ไหม เราตอ้งท าสัมมาสมาธิ ไมถ้า้มนัแหง้แลว้มนักแ็หง้ของมนัเลย แต่
หวัใจของเราน่ีเวลามนัเจริญรุ่งเรืองข้ึนมา เวลาท าความสงบของใจ ใจมนัสงบข้ึนมา มนักคื็อไมท่ี้
มนัแหง้นัน่น่ะ มนัควรแก่การงาน แลว้สุดทา้ยแลว้มนักก็ลบัเส่ือมลง ความท่ีวา่มนัแหง้กไ็ด ้ มนั
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กลบัมาเป็นไมดิ้บกไ็ด ้เพราะใจของเรามนัเป็นนามธรรม มนัไม่เหมือนกบัไม ้ไม ้ถา้ไมดิ้บเราโค่น
มาจากตน้น่ี มนัยงัสดอยู ่ถา้เราตากไวม้นักต็อ้งแหง้ เกบ็ไวม้นัตอ้งแหง้ มนัแหง้โดยธรรมชาติของ
มนั แหง้แลว้มนัแหง้เลย นั้นมนัเป็นวตัถุไง 

แต่หวัใจของเรา เด๋ียวมนักเ็จริญข้ึนมา เด๋ียวมนักเ็ป็นสมาธิข้ึนมา เด๋ียวมนักป็ล่อยวางข้ึนมา 
ถา้ปล่อยไว ้ แลว้มนักก็ลบัข้ึนมาดิบอีกได ้ กลบัข้ึนมาสดอีกได ้ เพราะมนัเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็น
นามธรรม น่ีเราควบคุมมนัไม่ไดไ้ง เพราะเราควบคุมมนัไม่ได ้ ส่ิงน้ีถึงพาเราเกิดพาเราตาย พาเรา
ทุกขร้์อนมาตลอด ส่ิงน้ีทุกขร้์อนมาก หวัใจจะทุกขร้์อนไปกบัอ านาจของกิเลส ส่ิงท่ีวา่เป็นกิเลส
ในหวัใจน้ี เราไม่เคยเห็น แลว้เรากค็น้ควา้ส่ิงน้ีไม่ได ้เราคน้ควา้ส่ิงน้ีไม่ไดเ้พราะกิเลสเป็นเรา  

เรากบักิเลส เรากบัความรู้สึกของเราเป็นอนัเดียวกนั ส่ิงท่ีเป็นอนัเดียวกนักเ็ลยอยูด่ว้ยกนั 
แลว้กข็บัเคล่ือนไป เห็นไหม คิดอะไร ท าอะไรต่อไป กิเลสมนักพ็าคิดพาท าของมนัไปธรรมชาติ
ของมนั ส่ิงท่ีกิเลสพาคิดพาท าน่ีเราทั้งนั้นเลย เราท า แลว้เรากห็าไง เหมือนกบัเราทานอาหารนะ 
เราทานอาหาร ส่ิงท่ีเป็นพิษของแสลงเขา้ไป โรคมนัตอ้งรุนแรงข้ึนมาแน่นอน 

 หวัใจของเรากเ็หมือนกนั เราเป็นคนประมาท ดูสิ หลวงปู่ มัน่จะท าอะไร เกบ็หอมรอมริบ 
ส่ิงใดต่างๆ น้ีเป็นธรรมเป็นวินยั จะเกบ็หอมรอมริบตลอดเวลา เกบ็หอมรอมริบสะสมมานะ คนท่ี
มีบารมี คนท่ีมีปัญญา เขายงัเกบ็หอมรอมริบขนาดนั้น ส่ิงใดเป็นประโยชน์ เป็นธรรมข้ึนมาเพื่อให้
มีหลกัของใจ แต่เราเป็นคนประมาท เราจะท าความเพียรของเรา เราตอ้งรอเวลาเราเขา้ทางจงกรม 
เรานัง่ภาวนาถึงจะเป็นความเพียรไง เราประมาท เราปล่อยใจของเราขบัเคล่ือนไปตามอ านาจของ
กิเลสตลอดไป 

มนัถึงวา่เด๋ียวเจริญ เด๋ียวเส่ือม ถา้มนัเส่ือมข้ึนมา เราจะมีความทุกขร้์อน ความทุกขร้์อน
เพราะอะไร เพราะวา่พอมนัเส่ือมข้ึนมา แลว้กินของแสลงเขา้ไปอีก มนัยิง่ใหผ้ล ใหผ้ลกบั
ความคิดของเรานะ ใหผ้ลวา่เราคิดสภาวะแบบโลก มนัออกไปตามโลกทั้งหมดเลย น่ีส่ิงท่ีมนัคิด
ออกไปมนักเ็อาผลของมนั คือความเร่าร้อนมาใหก้บัใจของเรา ถา้เราคิดอยา่งน้ีไม่ได ้มนัคิดข้ึนมา
อยา่งน้ี เราตอ้งก าหนดพทุโธ พยายามก าหนดพทุโธ ตั้งสติไว ้ ตั้งสติแลว้ยบัย ั้งมนัใหไ้ด ้ ยบัย ั้งให้
ไดน้ะ  

เราเป็นคนมีอ านาจวาสนา ดูอยา่งโลกเขา เวลาของเขานะ เวลาของเขาไม่ค่อยมี เขาตอ้ง
ประกอบสมัมาอาชีวะของเขาหาเล้ียงปากเล้ียงทอ้ง น่ีเป็นเร่ืองของความทุกขม์าก เราสละออกมา
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เป็นนกับวช เป็นผูป้ระพฤติปฏิบติั เรามีเวลา ๒๔ ชัว่โมง แต่ท าไมเราประมาทกบัความประพฤติ
ของเราล่ะ เราประมาทกบัเราเองนะ วนัเวลาล่วงไปๆ น่ีออกพรรษาแลว้ เด๋ียวกจ็ะออกธุดงคอ์อก
เท่ียวกนัแลว้ ส่ิงท่ีออกเท่ียวไปน่ีเราเท่ียวไปเพื่อหาส่ิงใด เราเท่ียวไปขนาดไหนเรากต็อ้งหาหวัใจ
ของเรา หวัใจของเราอยูก่บัตวัของเรา แต่เราคน้ควา้ไม่ได ้เราหาไม่ได ้

เราออกธุดงค ์ เห็นไหม ออกธุดงคไ์ปกส่็งใหค้น้ควา้ออกมา ออกคน้ควา้ขนาดไหน เอาส่ิง
นั้นไง สปัปายะ ท่ีอยูท่ี่อาศยั เอาส่ิงนั้นเพื่อจะใหใ้จพยายามท าความเพียรกลบัมาจากภายใน 
เปล่ียนท่ีไป เปล่ียนสถานะไปเพื่อคน้ควา้ตวัของเราใหไ้ด ้ ถา้ธุดงคอ์อกไปอยา่งนั้นถึงจะเป็น
ประโยชน์ ถา้ธุดงคไ์ปประสาของเรา เรากธุ็ดงคข์องเราไป เห็นสภาวะใดกคิ็ดไป คิดทางโลกไป 
น่ีติรัจฉานวิชา ในพระไตรปิฎกวา่ไวน้ะ แมแ้ต่เราผา่นไปในบา้นเมืองใด เขาประกอบการคา้ส่ิงใด 
เขาท าส่ิงใด เร่ืองนั้นน่ะเราไปเห็นข้ึนมา เราไปคิด มนักเ็ป็นเร่ืองการส่งออก 

เราธุดงคไ์ปส่ิงต่างๆ นั้น เอาเพื่อเป็นประโยชน์กบัเรา แต่จริงๆ ข้ึนมา เรากต็อ้งคน้ควา้หา
ใจของเราเหมือนกนั จะไปหรือจะอยู ่ ถา้มนัเป็นประโยชน์กบัเรา เราตอ้งเอาส่ิงท่ีเป็นประโยชน ์
ถา้อยูเ่ป็นประโยชน์ เราจะอยูเ่ป็นประโยชน์ เอาใจของเราใหส้งบได ้ ความเพียรมนัเกิดจากท่ีน่ีไง 
ความเพียรเกิดข้ึนมาจากใจ ถา้หวัใจมีความสงบเขา้มา มนัจะเกิดเป็นมรรคข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นมรรค 
ส่ิงน้ีมนัจะเป็นประโยชน์กบัใจ 

ถา้มนัเป็นความเพียรข้ึนมา ความเพียรสกัแต่วา่ เราท าของเรา สติเราประมาทเราไม่มีความ
พร้อมในหวัใจ ท าขนาดไหนมนักเ็จริญแลว้เส่ือม เจริญแลว้เส่ือม มนัไม่ตั้งมัน่ไง ถา้มนัจะตั้งมัน่
ข้ึนมา เราวา่เราไม่มีอ  านาจวาสนา ถา้เรานะ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัยงัท าความสงบของใจไม่ได ้ถา้ไม่
มีหลกัเกณฑข์องใจ แลว้เราจะเอาส่ิงใดเป็นเคร่ืองอยู ่ ถา้จิตน้ีมนัสงบข้ึนมา น่ีพออยูพ่อกินนะ 
คนเราจะพออยูพ่อกินไดเ้พราะจิตมนัเร่ิมสงบตวัเขา้มา ถา้มนัสงบตวัเขา้มา มนัมีความร่มเยน็ของ
ใจ ถา้มีความร่มเยน็ของใจ มนัจะเป็นส่ิงท่ีวา่เร่ิมตน้จากการกา้วเดินไป ถา้เรากา้วเดินข้ึนไป ข้ึนไป
ขา้งบน มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรามาก ถา้เราไม่กา้วเดินข้ึนไป มนักเ็ป็นกิเลสดิบๆ อยูอ่ยา่งน้ี 

กิเลสดิบๆ มนัครอบคลุม มนัครอบคลุมใจแลว้มนัไม่ท าใหเ้ราเป็นกลัยาณปุถุชน ปุถุชนน่ี
คนหนาไปดว้ยกิเลส ส่ิงท่ีคนหนาไปดว้ยกิเลส ธรรมชาติของใจมนัเกาะเก่ียวไปทุกๆ อยา่ง รูป รส 
กล่ิน เสียง เห็นไหม เสียงท่ีเพราะ เสียงท่ีพอใจ มนัตอ้งการเสียงนั้น เสียงท่ีติฉินนินทา เราไม่ชอบ
ส่ิงน้ีเลย ส่ิงน้ีใหเ้ป็นโทษกบัใจ ถา้เขามาพดูใหเ้ราฟังวา่ คนนั้นเคยติฉินนินทาเราไวข้นาดไหน มนั



กบัดกักิเลส ๕ 

©2012 www.sa-ngob.com 

จะแทงใจของเรามากเลย ส่ิงน้ีมนัไม่เป็นประโยชน์กบัเราเลย แต่ถา้คนท่ีมีปัญญานะ ดูใจของ
ตวัเอง ถา้น้ีกระทบข้ึนมา ใจของตวัเองมนัเกิดสภาวะส่ิงใด ถา้เราดูใจของตวัเอง มนัแสดงตวั
ออกมา เราจบัส่ิงน้ีแลว้พิจารณาเขา้มา ถา้เราดูใจของเราเองมนัจะเป็นประโยชน์กบัเรานะ 

รูป รส กล่ิน เสียง มนัเป็นบ่วงของมาร ใจน้ีติดมนัไปตลอด เราตอ้งใชค้วามคิดของเรา 
พยายามใชปั้ญญาของเรา หรือก าหนดพทุโธๆ ของเราข้ึนมา จากดิบๆ ตอ้งใหม้นัแหง้ ถา้มนัแหง้
ข้ึนมาน่ีมนัเป็นสมัมาสมาธิ ถา้เป็นสมัมาสมาธิ จิตมนัจะมีสติตลอดไป จิตมนัสงบเขา้มาขนาด
ไหน มนัจะปล่อยวางเขา้มาขนาดไหน ถา้มนัก าหนดพทุโธได ้ เราตอ้งก าหนดพทุโธตลอดไป 
เพื่อใหจิ้ตมนัละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไป 

มนัเจริญแลว้เส่ือม มนัไม่ตั้งมัน่ ส่ิงท่ีไม่ตั้งมัน่ เอกคัคตารมณ์ จิตน้ีมนัยกข้ึนวิปัสสนาได ้
ถา้วิปัสสนาน่ีมนักา้วเดินไป ออกไปอีกส่วนหน่ึง ถา้ไม่วิปัสสนา มนักจ็ะอยูส่ภาวะแบบน้ี แลว้มนั
กจ็ะไม่มีท่ีพึ่งไง เร่าร้อนมาก ใจของเราเร่าร้อนขนาดไหน มนัไม่มีใครรับรู้ไปกบัเรา เราเท่านั้น 
เราเท่านั้น เห็นไหม 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ พรหมจรรยน้ี์ประพฤติปฏิบติัเพื่อเรา ถา้ประพฤติ
ปฏิบติัเพื่อเรา ยอ้นกลบัมาท่ีเรา นกัปฏิบติัตอ้งยอ้นกลบัมาหาตวัเองใหไ้ด ้ นกัปฏิบติัเป็นผูท่ี้
พยายามจบัความผดิพลาดของตวัเอง ถา้เราเห็นความบกพร่องของเรา คนอ่ืนเขากเ็ห็นความ
บกพร่อง เห็นความบกพร่องอนัน้ีแน่นอน ถา้เราเห็นความบกพร่องของเรา เราแกไ้ขของเราแลว้ 
ถา้เราจบั เราพยายามคน้ควา้หาความบกพร่องของเราไม่ได ้ ใครจะติฉินนินทาเราได ้ ถา้เรายงัมี
ความบกพร่องของเรา เราตอ้งยอ้นกลบัมาตรงนั้นน่ะ ส่ิงใดบกพร่อง นัน่คือขาดสติ  

ถา้ขาดสติ ความผดิพลาดมนัตอ้งเกิดข้ึนตลอดไป เรามีความผดิพลาด ลม้ลุกคลุกคลานนะ 
คนเราตกร่องตกเหวน่ียงัขาหกัได ้แต่ใจของเราลม้ลุกคลุกคลานมาตลอด มนัทุกขย์ากมาก ความท่ี
มนัทุกขย์ากเพราะมนัไม่เคยท า เร่ืองของธรรมะ ธรรมะน้ีเป็นของท่ีละเอียดมาก ลึกซ้ึงอยูใ่นหวัใจ
ของเรา แลว้เราไม่เขา้ใจสภาวะแบบนั้นเลย เราศึกษาธรรม เราฟังครูบาอาจารยเ์ทศน์มาขนาดไหน
กแ็ลว้แต่ ความคาดความหมายของกิเลส เพราะมนัยงัดิบอยู ่มนัตอ้งคาดความหมาย...ไม่เป็นความ
อยา่งท่ีเราคาดเราหมายหรอก เพราะเราคาดเราหมายน่ีเรายงัไม่เห็นตามความเป็นจริง 

 เราเห็นตามความเป็นจริงข้ึนมา เราจะกราบพระพทุธเจา้ดว้ยความเตม็ใจมาก ดว้ยความ
เคารพนบนอบในหวัใจนะ ส่ิงน้ีมนัเกิดข้ึนมา ท่านรู้ไดอ้ยา่งไร แลว้เอามาสัง่สอนไวข้นาดไหน 
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ทั้งๆ ท่ีของมีอยูน่ี่ เรายงัท าของเราไม่ได ้ ทั้งๆ ท่ีของมีอยู ่ เราพยายามท าของเราข้ึนมา ส่ิงท่ีเราท า
ของเราข้ึนมา เราพยายามก าหนดข้ึนมาใหไ้ด ้

สจัจะมี ถา้เรามีสจัจะ ความเพียรของเราจะเกิดข้ึนมา สจัจะของเราตั้งใหม้ัน่ เราจะนัง่สมาธิ 
เราจะเดินจงกรม เราจะท าขนาดไหน เราตอ้งมีสจัจะ สจัจะตั้งข้ึนไปแลว้ท าใหไ้ดแ้บบท่ีตั้งสจัจะ
ไว ้ใหม้นัมากข้ึนไปเร่ือยๆ  

เรานัง่สมาธิ เราไม่ใช่เอาเขม็นาฬิกา เราไม่ใช่วา่ตอ้งการเอาเวลา ครบเวลาแลว้เราจะเลิก 
ส่ิงน้ีไม่จ  าเป็น เรานัง่ข้ึนมา สจัจะตั้งไวแ้ลว้เรานัง่ไป ผลจะเกิดไม่เกิดนั้นเป็นเร่ืองของเขา เร่ือง
ของเรา หนา้ท่ีของเราคือมีความเพียรอยา่งเดียว ความเพยีรเกิดข้ึนมากบัเรา ความเพียรอนัน้ีจะ
ช าระกิเลส 

เราไม่มีความเพียร แต่เราอยากไดผ้ลไง เราอยากไดผ้ล เรามีความจินตนาการ เราตอ้งการ
ผลอนันั้น ผลอนันั้นจะไม่เกิดกบัเราเลย น่ีกิเลสดิบๆ มนัคิดอยา่งน้ี คิดแต่ผล แลว้เหตุมนักไ็ม่เกิด
ข้ึนมากบัเรา ถา้เหตุเกิดข้ึนมากบัเรา มนักเ็ป็นเหตุของเรา เราสร้างของเราข้ึนมา แลว้กล็ม้ลุก
คลุกคลานนะ ลม้ลุกคลุกคลานเพราะความนอ้ยเน้ือต ่าใจ เพราะฟังธรรมแลว้ไม่ไดผ้ล 

มนัจะไดผ้ลหรือไม่ไดผ้ลเพราะตณัหาความทะยานอยากเราซอ้นเขา้ไป เราซอ้นของเรา
ข้ึนมา ซอ้นวา่ “เราเห็นสภาวะแบบนั้นจะตอ้งท าได”้ ดูสิ เวลาเราฟังธรรม เราจบั เรามีประเดน็
ข้ึนมาเลย เวลาเรานัง่ของเรา ท าไมมนัไม่เกิดข้ึนมา? น่ีจากใจดวงหน่ึง ใจของครูบาอาจารยผ์า่น
สภาวะส่ิงนั้นไป ของท่ีวา่เรามองเห็น มองขา้มไป ไม่เป็นประโยชน์กบัเราเลย ครูบาอาจารยจ์ะจบั
ส่ิงนั้นน่ะ 

“ใจคึกใจคะนอง” การแสดงออกมาจากกิริยานั้นมนัแสดงออกมาจากใจ ถา้ใจไม่คึกไม่
คะนอง มนัจะคิดออกมาไดอ้ยา่งไร มนัจะแสดงออกมาเป็นค าพดู มนัแสดงออกมาเป็นกิริยา
ท่าทาง มนัออกมาจากไหน? ความไม่มีสติความพลั้งเผลอของเรา เราท าไปน่ีมนัแสดงออกมาถึงใจ 
ใจตวันั้นมนัไม่มีสติ ใจตวันั้นมนัมีความคึกคะนองของมนั มนัถึงแสดงออกมาอยา่งนั้น 

น่ีเราจบัผดิ เราดูใจของเราเขา้มาสภาวะแบบนั้น เราพยายามสร้างของเราข้ึนมา ท าของเรา
ข้ึนมาได ้มนัจะคึกมนัจะคะนองขนาดไหน เราตอ้งเร่ิมตั้งแต่อดนอน ผอ่นอาหาร เราตอ้งตั้งกติกา
กบัตวัเราเอง ถา้เราตั้งกติกากบัตวัเราเอง เราเร่ิมต่อสู้กบักิเลสของเรา ส่ิงท่ีมนัเป็นความดิบๆ เราจะ
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เร่ิมต่อสู้ใหม้นัแหง้ไปได ้ ใหม้นัจางไปจากใจของเรา ถา้มนัเร่ิมจางไปจากใจของเรา เราพยายาม
ต่อสู้เขา้ไปขนาดไหน ต่อสู้เขา้ไป สติสมัปชญัญะตั้งเขา้ไป มนัจะจางไป จางไป จนกวา่ความ
ช านาญของเราไง 

 ถา้เรามีความช านาญ “ช านาญในวสี” ก าหนดค าบริกรรมข้ึนมา หรือใชปั้ญญาอบรมสมาธิ
เขา้มา ยอ้นกลบัเขา้มา ยอ้นกลบัเขา้มาท่ีใจ ดูสภาวะของใจ เพราะธรรมน้ีอยูท่ี่ใจเท่านั้น เวลาใจ
ทุกข ์ทุกขม์าก ทุกขป์ระสาท่ีวา่มนัแบกรับส่ิงต่างๆ ไวห้นกัภาระมาก ส่ิงน้ีหนกัใจมากเลย แลว้ค า
บริกรรมข้ึนมามนัเร่ิมเปล่ียนอาหาร เปล่ียนกิริยาของมนัออกไป อาการของใจ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา เรา
ก าหนดพทุโธขนาดไหนกแ็ลว้แต่ มนัจะเกิดเป็นภาพนิมิต เกิดเป็นความเห็นต่างๆ มนัเป็นอาการ
ของใจ 

อาการของใจ ส่ิงท่ีวา่ รับรู้ส่ิงสภาวะแบบนั้น เราไล่ตอ้นอาการนั้นเขา้มา อาการนั้นมนั
ปล่อยวางอาการเขา้มา มนักต็อ้งเป็นตวัมนัเอง ปล่อยอาการเขา้มาคือปล่อยรูป ปล่อยรส ปล่อย
กล่ิน ปล่อยเสียง ปล่อยส่ิงท่ีมนัไปยดึเกาะ เกาะยดึนั้นน่ะ เพราะมนัไม่เขา้ใจ มนัปล่อยเขา้มา ถา้
มนัปล่อยเขา้ ปล่อยเขา้มา เรากต็ั้งสติของเราไว ้ปล่อยสภาวะแบบนั้น ปล่อย ปล่อยแลว้ดูเหตุ เหตุ
มนัปล่อยเพราะเหตุใด เหตุมนัปล่อยเพราะเรามีสติ เราเห็นโทษของมนั ถา้ยดึส่ิงใด คิดส่ิงใด จ า
สภาวะส่ิงนั้น มนัไม่เคยเป็นผลดีกบัใจดวงน้ีเลย เกาะส่ิงใด คิดส่ิงใดสภาวะแบบนั้น มนัมีแต่ความ
เร่าร้อน  

เราไม่ตอ้งใชว้า่ เราจะตอ้งรู้ส่ิงน้ีทั้งหมดมนัถึงจะปล่อยวางได ้ ถา้เรามีสติ ก าลงัเราไม่พอ 
เราก าหนดพทุโธๆ มนักป็ล่อยวางได ้น่ีหดัปล่อยอยา่งน้ีใหเ้ห็นโทษของมนั ถา้เราเห็นโทษของมนั 
มนัจะปล่อยขาดนะ ปล่อยขาดจากรูป รส กล่ิน เสียง ถา้มนัปล่อยขาดจากรูป รส กล่ิน เสียง น่ีเป็น
กลัยาณปุถุชน 

ถา้กลัยาณปุถุชน เร่ิมยกข้ึนไง ยกข้ึนคน้ควา้หา หากาย หาเวทนา หาจิต หาธรรม มนัจะเกิด
สภาวะของปัญญา ขั้นของปัญญา ความคิดต่างๆ ของเราท่ีเราคิด กิเลสดิบๆ มนัคิดประสาโลก คิด
ธรรมะมนักเ็ป็นเร่ืองของโลก เพราะมนัเป็นโลกียะ ส่ิงท่ีเป็นโลกียะ คิดขนาดไหนมนัจะออกไป
เร่ืองของโลกทั้งหมดเลย คิดเทียบออกมาไง เห็นไหม สวรรคม์นักอ็ยูใ่นพระไตรปิฎกซะ นรกมนั
กเ็ป็นช่ือของนรกซะ น่ีมนัไม่เห็นตามความเป็นจริงไง มนัคิดเทียบคิดเคียงไป 
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 แต่พอจิตมนัสงบเขา้มา สงบเขา้มา จิตมนัจะรู้สภาวะตามความเป็นจริงของมนั เวลาจิต
สงบข้ึนมา มนัสามารถเห็นส่ิงนั้นกไ็ดถ้า้คนมีอ านาจวาสนา ถา้คนไม่มีอ  านาจวาสนา สงบเขา้มาน่ี
มนัเป็นความรู้ของใจไง มนัไม่ใช่นรกสวรรคใ์นต ารา มนัจะเป็นนรกสวรรคใ์นหวัใจของเรา 
หวัใจเราสงบข้ึนมา มนัมีความสุขข้ึนมา เวลามนัทุกขร้์อน มนัตกนรกทั้งเป็นเหมือนสภาวะแบบ
นั้น น้ีเป็นการยนืยนักบัใจ แลว้ถา้ยกข้ึนวปัิสสนาข้ึนมาได ้ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ส่ิงน้ี
ถา้เราวิปัสสนานะ เราตอ้งแยกแยะใคร่ครวญออกไป มนัจบัตอ้งส่ิงน้ีได ้ ขณะจบัตอ้งส่ิงน้ีไดจ้ะมี
ความต่ืนเตน้กบัใจมาก 

ถา้ใจเห็นสภาวะแบบน้ี ขั้นของปัญญามนัจะเกิด ส่ิงท่ีเกิดปัญญาข้ึนมาเพราะเราเห็น
สภาวะส่ิงน้ีเป็นจริง ส่ิงท่ีเป็นสภาวะจริงข้ึนมา เราพิจารณาไป ถา้เราพิจารณาส่ิงน้ี มนัปล่อยวาง
เขา้มา ถา้มนัปล่อยวาง มนัจะเกิดกบัดกัของกิเลสไง กิเลสมนัจะดกัส่ิงน้ีไว ้ ดกัสร้างสภาวะไง ถา้
เราพิจารณาจนปล่อยวาง ถา้มนัปล่อยวางแลว้มนัไม่มีเหตุมีผล เวลามนัเส่ือม มนัจะเส่ือม พอมนั
ปล่อยวางเรากเ็ขา้ใจวา่ส่ิงน้ีเราเขา้ไปติดกบัดกั กิเลสมนัดกัไว ้ 

น่ีเวลากิเลสมนัดิบๆ เราตอ้งต่อสู้ กบัมนั ต่อสู้เพื่อใหมี้โอกาส ใหเ้รามีโอกาสไดจิ้ตน้ีสงบ 
ไดผ้อ่นคลายความทุกขร้์อนของใจ เรากมี็ความสุขข้ึนมาแลว้ เราเขา้ใจสภาวะส่ิงนั้น ถา้ติดส่ิงน้ี 
มนักติ็ด มนักว็นเวียนอยูใ่นกิเลสดิบๆ สภาวะนั้น น่ีสภาวะท่ีเจริญแลว้เส่ือมไง เด๋ียวไมม้นักส็ด 
เด๋ียวไมม้นักแ็หง้ สภาวะอยา่งน้ีมนัจะทรงสถานะของมนัอยูส่ภาวะแบบนั้น แต่ถา้เราใชข้ั้นของ
ปัญญาวิปัสสนาข้ึนไป เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมกเ็หมือนกนั มนัพิจารณาเขา้ไปแลว้ 
มนัจะปล่อยวางส่ิงน้ี 

ถา้ปล่อยวางส่ิงน้ี มนัติดกบัดกัเพราะมนัเวิง้วา้ง เราไม่เคยเห็นสภาวะแบบนั้น เราวา่ส่ิงน้ี
เป็นธรรมไง เราตกไปในกบัดกัของกิเลส มนัดกัเราไวน้ะ แลว้มนักเ็ร่ิมเส่ือมไป เส่ือมไป จน
ลม้ลุกคลุกคลานนะ ลม้ลุกคลุกคลานวา่ “ท าไมเราพิจารณาของเราแลว้ มนัตามความเป็นจริงแลว้ 
มนัปล่อยวางแลว้ ท าไมมนัเส่ือมไป” จนนอ้ยเน้ือต ่าใจ จนจะท าอีก จนเร่ิมประพฤติปฏิบติัใหม่ 
มนักพ็ยายามกา้วเดินของมนัไป ลม้ลุกคลกุคลานสภาวะแบบนั้น 

แต่ถา้เราวิปัสสนา วิปัสสนาโดยถกูทางมนักป็ล่อยวางเหมือนกนั พอมนัปล่อยวาง
เหมือนกนั มนัตกเขา้ไปในกบัดกั ถกูกเ็ขา้กบัดกั ผดิกเ็ขา้กบัดกั กบัดกัของกิเลส เพราะมนัไม่
สมุจเฉทปหาน ถา้มนัสมุจเฉทปหาน มนัจะพน้ออกไปจากกบัดกัของกิเลส 
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มนัท ากบัดกั ดกักบัอนัน้ี ท าลายกบัอนัน้ีออกไปนะ มนัจะพน้ออกไป แต่ถา้มนัเขา้ไปตก
ในกบั มนัปล่อยวางแลว้มนักเ็ทียบเคียง สร้างความเห็น ความเป็นไปของใจ ใจจะเขา้สภาวธรรม 
เพราะสภาวธรรมมนัเป็นความวา่ง ความปล่อยวางมีความสุข อนัน้ีมนักเ็ป็นความสุขนะ เป็น
ความสุขมนัเป็นอาการของใจ ใจเกิดสภาวะแบบนั้น 

 แต่มนักล็งัเลสงสยั มนัจะสงสยัในตวัมนัเอง สงสยัวา่ส่ิงน้ีมนัคืออะไร น่ีมนัไม่มีค าตอบ 
มนัไม่สมบรูณ์หรอก แต่มนักเ็ขา้ใจไง เพราะมนัตกเขา้ไปในกบัดกั กิเลส ธรรมในกิเลสไง กิเลสน้ี
เป็นคนสร้างสถานะของธรรมข้ึนมา สถานะของความวา่ง ความวา่งในอ านาจของกิเลส ธรรมอยู่
ใตอ้  านาจของกิเลสมนักมี็ความลงัเลสงสยั แต่เพราะเราไม่เขา้ใจ แลว้เราตกไปในกบัอนันั้น เราก็
วา่ไป 

จากวา่เป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามี คาดหมาย ใจน่ีคาดหมายไปเร่ือยๆ 
คาดหมายวา่อนันั้นเป็นผล น้ีเป็นกบัดกัของกิเลสนะ กิเลสมนัดกัส่ิงน้ีไว ้ แมแ้ต่การประพฤติ
ปฏิบติั เราวา่น้ีเป็นตามความเป็นจริง เราเห็นของเราข้ึนมาตามความเป็นจริง...มนัเป็นธรรม ธรรม
ใตอ้  านาจของกิเลส ไม่ใช่ธรรมตาม “ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม” ถา้ผูใ้ดปฏิบติัธรรม
สมควรแก่ธรรม มนัจะเห็นสภาวะไม่เป็นแบบนั้น มนัพิจารณากายซ ้าไง พอมนัวา่งขนาดไหนเรา
กพ็ิจารณาตรงน้ี แลว้เราไม่กา้วเดิน ไม่กา้วเดินวา่เป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามี 
อารมณ์อยา่งน้ีเป็นโสดาบนั อารมณ์อยา่งน้ีเป็นอนาคามี น่ีมนัเป็นการสร้างภาพ กิเลสมนัร้ายมาก 

กิเลสในใจของเรา เราคิดวา่การประพฤติปฏิบติัน้ีเพื่อจะเป็นการต่อสู้กบักิเลส จะเป็นการ
ท าลายกิเลสให้กิเลสออกไปจากใจ กิเลสน้ีมนักลบัพลิกแพลงไง มนัเอาธรรม สร้างสถานะของ
ธรรมวา่อนัน้ีเป็นธรรม หลอกเราอีกชั้นหน่ึง แลว้เรากก็า้วเดินส่ิงนั้นไป...น่ีจะไม่สมความ
ปรารถนา มนัจะเจริญแลว้เส่ือม เจริญแลว้เส่ือม แต่เราตอ้งรักษาสถานะแบบนั้น มนัยงัไม่ถึงท่ีสุด 
ถา้มนัถึงท่ีสุดนะ มนัจะเส่ือมของมนัออกไปทั้งหมดเลย เราจะไม่มีส่ิงใดเหลือไวใ้นหวัใจเลย มนั
จะกลบั มนัจะผอ่น เส่ือมออกมาหมด ถึงเวลาแลว้มนัเส่ือมออกมา 

ครูบาอาจารยถึ์งไดพ้ยายามช้ีน าไง พยายามร้ือสถานะของใจ อาการของใจอยา่งน้ี เราจะ
นอนใจไม่ได ้ เราจะตอ้งยกข้ึนวิปัสสนา ตอ้งใชค้วามรอบคอบ ความรอบคอบของการประพฤติ
ปฏิบติั เราตอ้งหมัน่แยกหมัน่แยะ แลว้อยา่ส่งไปอนาคต มนัจะเป็นการส่งไปอนาคต เห็นไหม 
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ตอ้งการความมกัง่าย ตอ้งการความสะดวกสบาย ตั้งแต่วา่ขั้น ๑ ขั้น ๒ ขั้น ๓ ขั้น ๔ มนัจะสร้าง
สถานะเป็นสภาวะแบบนั้น 

มนัไม่ตอ้งกา้วเดินส่งไปในอดีต ไม่ตอ้งกา้วส่งไปในอนาคต มนัใหอ้ยูใ่นปัจจุบนัน้ี 
พิจารณากายแลว้ ซ ้ าแลว้กพ็ิจารณากายซ ้าอีก เพราะส่ิงท่ีกิเลสมนัมีอยูน่ี่ กบัดกัของมนั มนัดกัของ
เราไว ้ แลว้มนักส็ร้างกลไกของมนั สร้างอาการของใจของมนัข้ึนมาใหเ้ราเขา้ใจตามสภาวะแบบ
นั้น  

ส่ิงน้ีมนัเป็นความจริง ท าไมเราสงสยัล่ะ มนัจะมีความสงสยัเพราะมนัไม่สมุจเฉท ถา้ไม่
สมุจเฉท เห็นไหม วจิิกิจฉา สีลพัพตปรามาส น่ีสงัโยชน์ ๓ ตวัมนัจะขาดไป ความวิจิกิจฉาส่ิงนั้น
จะไม่มี มนัจะเป็นตามความเป็นจริง เหมือนกบัเราเปิดประตูเขา้บา้นไป เราเขา้ไปในบา้นของเรา 
เราจะไปสงสยัส่ิงใดในบา้นของเรา เพราะเราเปิดประตูของเราเขา้ไปเอง แต่ขณะท่ีเราไม่ไดเ้ปิด
ประตู เราเดินรอบบา้นของเรา เราใคร่ครวญวา่ในบา้นของเรา เคร่ืองยนตก์ลไกส่ิงต่างๆ จะวางไว้
ตรงไหน มนักคิ็ดของมนั จินตนาการของมนัสภาวะแบบนั้น มนัจะจินตนาการคาดหมายไป
ตลอดไป แลว้กว็า่เป็นของเราๆ นะ มนักเ็ดินวนอยูใ่นบา้นนั้นน่ะ น่ีกิเลสมนัดกัไวอ้ยา่งน้ี 

ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เวลาจิตมนัอยูส่ภาวะมนัเกาะเก่ียวกนัอยา่งนั้น มนัจะไปไหนไม่ได ้มนั
จะวนเวียนอยูใ่นหลกัของใจ วนอยูต่รงนั้นน่ะ เราถึงตอ้งพลิกแพลง เราตอ้งใชปั้ญญาของเรา
ใคร่ครวญ 

ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ความยากง่ายมนัยากตรงน้ี ยากตรงเร่ิมตน้ เร่ิมตน้มนัเขา้ถกูทางไม่ได ้
มนัยงัเขา้ไม่ถกูทาง ถา้มนัเขา้ถกูทาง เห็นไหม เขา้กระแส ถา้เขา้กระแส เราประพฤติปฏิบติัไป 
กระแสจะส่งข้ึนไป สูงข้ึนไปๆ แลว้จะเห็นตามความเป็นจริง ถา้ไม่เขา้กระแส มนักพ็าวนๆ พาวน
แลว้ถึงเวลาแลว้มนักจ็ะเส่ือม จิตน้ีตอ้งเส่ือมแน่นอนเพราะเป็น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา สภาวธรรม
ทั้งหลายตอ้งเส่ือมตลอดไป มนัจะตอ้งเป็นอนตัตา ธรรมชาติของมนัเป็นแบบนั้น  

สรรพส่ิงในโลกน้ีไม่มีส่ิงใดคงท่ี มนัขณะท่ีวา่มนัเจริญอยูน้ี่ เราถึงจะตอ้งมีความรอบคอบ 
ตอ้งจบัตรงน้ี จบักาย เวทนา จิต ธรรม แลว้วิปัสสนาซ ้าแลว้ซ ้าเล่าอยูต่รงน้ี อยา่กา้วเดินไป กา้ว
เดินไปขา้งหนา้วา่ส่ิงน้ีผา่น ผา่นข้ึนมาแลว้ ผา่นขั้นตอนของเราข้ึนไป แลว้กไ็ปอนาคต สภาวะ
แบบนั้นจะไม่เป็นประโยชน์กบัเราเลย เป็นการกิเลสมนัชกัน าไป เป็นธรรมของกิเลส กิเลสสร้าง
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สถานะของธรรมข้ึนมาใหเ้ราเช่ือ แลว้เราอยูใ่ตอ้  านาจของกิเลสน้ีมาตั้งแต่คร้ังไหนกไ็ม่มีตน้ไม่มี
ปลาย เรากต็อ้งตามสภาวะแบบนั้น สภาวะของกิเลสน่ีครอบง าเราไป  

ถา้กิเลสครอบง าเราไป เรากจ็ะตอ้งลม้ลุกคลุกคลาน ส่ิงท่ีลม้ลกุคลุกคลานเพราะเราไม่ยนื
อยูบ่นปัจจุบนั ถา้เรายนือยูบ่นปัจจุบนันะ ส่ิงใดจะเกิดข้ึนใหม้นัเกิดไป เราเป็นคนดูต่างหาก ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนน้ีเป็นอาการของใจทั้งหมด ใจน้ีมนัพลิกแพลงตลอดไป แลว้มนัซุกซ่อนนะ กิเลสมนับงัส่ิง
น้ีอยู ่แลว้มนัซุกซ่อนอยูใ่นหวัใจของเรา แมแ้ต่การประพฤติปฏิบติั มนักเ็ล่ห์เหล่ียมของมนั ใหเ้รา
เห็นสภาวะวา่ปล่อยวาง ปล่อยวาง มนัวางเพราะมนัหลบไง มนัหลบอยูใ่นหวัใจ มนัหลบแลว้มนัก็
สร้างสถานะของมนัข้ึนมา น่ีมนัรักษาพื้นท่ี รักษาหวัใจน้ีเป็นท่ีอยูข่องมนั มนักอ็ยูส่ภาวะแบบนั้น
ตลอดไป 

 ถา้เราพลาดนะ เราพลาดเราจะเสียเวลา อยา่งนอ้ยเสียเวลา อยา่งมากท าใหเ้ราหมดก าลงัใจ 
เวลามนัเส่ือมข้ึนไปน่ีเราจะนอ้ยเน้ือต ่าใจ เราประพฤติปฏิบติั คนท าคุณงามความดีท าไมไม่ได้
ความดีตอบแทน เราท าดีขนาดน้ี ความดีของเราท าไมมนัถึงเส่ือมอยา่งน้ี เวลามนัเส่ือม มนัเส่ือม
สภาวะแบบนั้น แต่ทุกคนผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัมนัจะมีอุปสรรคสภาวะแบบน้ีเกิดมาตลอด ส่ิงน้ีเกิด
ข้ึนมา เกิดข้ึนมาเพราะเราไม่เขา้ใจ เกิดข้ึนมาเพราะวา่กิเลสมนัมีอ  านาจเหนือกวา่ ความผดิพลาดน่ี
จะเป็นครู ครูของเรา ความผดิพลาด เราจะไม่ท าส่ิงนั้น มนักมี็ความตั้งใจข้ึนมา มนัเขด็ไง เวลา
พลาดข้ึนมาแลว้มนัเขด็มากนะ 

ทุ่มนะ เวลางานของโลก เวลาเขาแบกหามข้ึนมา จะท างานขนาดไหน มนักใ็ชก้  าลงัของ
ร่างกาย ก าลงัของผูบ้ริหารกใ็ชค้วามคิดบา้ง แต่ในการประพฤติปฏิบติัมนัใชท้ั้งหมดนะ แรงงาน
สมอง โลกเขาวา่แรงงานสมอง ผูท่ี้บริหารน้ีใชส้มอง ใคร่ครวญต่างๆ ของเราน่ีแรงงานใจ ถา้จิต
มนัไม่สงบข้ึนมา ใจมนัจะยกข้ึนวิปัสสนาอยา่งไร 

เพราะกิเลสมนัอยูท่ี่ใจ เวลาภาวนามยปัญญามนัเกิด เราจะเห็นตามความเป็นจริงวา่แรงงาน
ใจ ใจท างานมนัทุกขย์ากมาก แลว้มนัเจริญแลว้เส่ือม เจริญแลว้เส่ือม มนัยิง่ลม้ลุกคลุกคลานใหญ่ 
เราถึงตอ้งมีศีล เราถึงตอ้งมีขอบเขตบงัคบัไว ้ แลว้เวลาเราเดินปัญญา ธรรมมนักา้วเดินไป เดินไป
ในหนทางนั้น หนทางของธรรมท่ีมนัจะกา้วเดินไป เจริญแลว้เส่ือมขนาดไหนเรากเ็ร่ิมตน้ได ้ เราก็
ท าของเราได ้
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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สร้างบารมีมา ถึงวา่ เป็นพทุธภูมิ แต่เวลาประพฤติปฏิบติั 
๖ ปี ความทุกขอ์นัท่ีวิกฤตอุกฤษฏข์นาดไหน ไม่มีใครท าไดเ้ท่ากบัองคส์มเดจ็สมัมาสมัพทุธเจา้ 
ความเจริญแลว้เส่ือมของเรา มนัเป็นส่ิงท่ีวา่เป็นแค่ข้ีเลบ็ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มาก 
ถา้เราสร้างก าลงัใจของเราอยา่งน้ี เราจะเร่ิมกา้วเดินนะ เส่ือมใหม้นัเส่ือมไป ความผดิพลาดขนาด
ไหนใหม้นัเป็นไป แลว้เรากย็อ้นกลบัเขา้มา ยอ้นกลบัเขา้มาท าความสงบของใจใหไ้ด ้ สร้าง
พลงังานของเราข้ึนมา 

“อาหาร” ถา้เราหาส่ิงท่ีประกอบอาหารมา เราประกอบไม่เป็น บางอยา่งมนักเ็น่าเสียไป 
บางอยา่งมนักใ็ชเ้วลาหน่อย อยา่งเช่น น ้าตาล อยา่งเช่น น ้าปลา มนัจะเน่าเสียไปไดช้า้ แต่ถา้เป็น
ผกัสดมนัจะเน่าเสียไดเ้ร็ว น้ีกเ็หมือนกนั ในการท่ีวา่เราประกอบความเพียรของเรา มนัไม่สมควร 
มนัไม่สุกข้ึนมา ถา้ส่ิงใดเราประกอบเป็นอาหารข้ึนมา อาหารนั้นเราเกบ็ไว ้ มนัสุกแลว้เราจะเกบ็
ไวไ้ดน้านต่อไป แลว้ถา้เกิดเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราท าใหสุ้กข้ึนมา มนัจะไม่เน่าเสียเลย มนั
จะเป็นอกปุปธรรมไง ส่ิงท่ีไม่เส่ือม มนัจะไม่เส่ือมเพราะมนัมีเหตุมีผล มนัจะไม่มีเหตุมีผล
เพราะวา่มนัไม่มรรคคะ มนัไม่ตามความเป็นจริง น่ีขั้นของปัญญา 

ถึงตอ้งยอ้นกลบัมา ซ ้าแลว้ซ ้าเล่า พยายามท าของเรายอ้นกลบัเขา้มา พิจารณากายของเรา 
หรือพิจารณาจิตของเรา จิตของเรายงัมีความทุกขอ์ยู ่ จิตของเรายงัเกาะเก่ียวกบัส่ิงน้ีอยู ่ ส่ิงท่ีมนั
เกาะเก่ียวคือความลงัเลสงสยั ถา้มนัมีความลงัเลสงสยั สงสยัในเร่ืองของธรรม ถา้มนัยงัสงสยัใน
เร่ืองของธรรม มนัไม่เป็นความเป็นจริง ถา้มนัวิปัสสนาจนมนัปล่อยนะ มนัปล่อย ปล่อยจนมนั
ขาด ส่ิงท่ีกิเลสมนัขาดออกไปจากใจ มนัไม่ใช่ความลงัเลสงสยั มนัเป็นความเห็นซ่ึงๆ หนา้ มนั
เป็นความกระทบของใจ มนัเห็นกิเลสขาดออกไปจากใจ 

เห็นไหม ขนัธ์ไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ขนัธ์ ทุกขไ์ม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ทุกข ์ มนัจะปล่อยวางตาม
ความเป็นจริง เห็นสภาวะหลุดออกไปตามความเป็นจริง สงัโยชน์น้ีขาดออกไปเลย น่ีส่ิงน้ีต่างหาก
ถึงเป็นผลงานของใจ ถา้ใจวิปัสสนาถึงส่ิงน้ี กบัดกัอนัน้ีเราท าลายกบัดกั ถา้เราไม่ท าลายกบัดกัส่ิง
น้ีนะ กิเลสมนัสร้างกบัดกัไว ้

การประพฤติปฏิบติั เราอยา่เขา้ใจวา่ เราประพฤติปฏิบติัแลว้มนัจะเป็นคุณงามความดี
ตลอดไป การประพฤติปฏิบติั เพราะธรรม คือธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ธรรมน้ี
เป็นสภาวะความเป็นจริง เป็นกลาง ส่ิงท่ีเป็นกลาง “สภาวะธรรมชาติ ส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติน้ีคือ
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ธรรมทั้งหมด” นั้นมนัเป็นกฎทฤษฎีท่ีตามความเป็นจริง ธรรมชาติน้ีเคล่ือนตวัไปตลอด สภาวะใจ
ของเรากเ็คล่ือนตวัไปตลอด แลว้กิเลสมนัอาศยัส่ิงท่ีมีชีวิตไง สภาวะของธรรมชาติ เห็นไหม ธาตุ
ทั้ง ๔ เขาไม่มีชีวิต เขาเป็นไปตามโลก โลกแปรสภาพไปอยา่งไรเขากแ็ปรสภาพไปอยา่งนั้น
ตามแต่โลกเขา โลกเจริญแลว้เส่ือม สภาวะแบบน้ีตลอดไป 

ธาตุ ๔ ของเรากเ็หมือนกนั ร่างกายของเรามี ดิน น ้า ลม ไฟ เหมือนกบัธรรมชาติอนันั้น 
แต่หวัใจล่ะ หวัใจเป็นธาตุรู้น้ีส าคญักวา่ ธาตุรู้อนัน้ีถา้โดนกิเลสปกครองอยู ่มนักเ็ป็นเร่ืองของโลก
ตลอดไป แต่ถา้เราวิปัสสนาเขา้มาจนมนัปล่อยวาง จนมนัขาดออกไป สภาวธรรมอนัน้ีมนัถึงเป็น
ธรรมของใจดวงนั้น มนัไม่ใช่เป็นธรรมชาติส่ิงท่ีเป็นภายนอก มนัเป็นธรรมชาติของใจดวงนั้น 
เพราะใจดวงนั้นรู้สภาวะตามความเป็นจริง แลว้พิจารณาจนปล่อยวาง ขาดออกไปตามความเป็น
จริง นัน่น่ะ ใจดวงนั้นต่างหากถึงจะไม่เส่ือม 

ส่ิงท่ีไม่เส่ือมน้ีเป็นอกปุปธรรม รู้ตามความเป็นจริง น้ีคือสภาวะตามความเป็นจริง แลว้
พยายามกา้วเดินต่อไป ส่ิงท่ีกา้วเดินต่อไป มนัเร่ิมตน้เขา้ไป กบัดกัอนัน้ีไม่ค่อยรุนแรง มนัจะมีกบั
ดกัไปทุกชั้นนะ กบัดกัคือวา่ถา้สงัโยชน์มนัขาด น่ีคือกบัท่ีมนัดกัใจไว ้ ส่ิงน้ีมนัมดัใจกบักิเลส 
กิเลสมีอยูใ่นหวัใจ แลว้มนัเป็นสภาวะของกิเลสน้ีมนัคือตวัสงัโยชน์ มนัเป็นสภาวะแบบนั้น แลว้
มนัอยูส่ิ่งน้ีอยูท่ี่ใจ อยูท่ี่ใจ เห็นไหม 

จิตส านึก จิตใตส้ านึก จิตก่อนส านึก ส่ิงน้ีมนัลึกลบัมหศัจรรยอ์ยูใ่นใจนั้นมาก ในใจของ
เรามนัมีความลึกลบัมหศัจรรย ์ งานของเราถึงเป็นงานผูท่ี้ประเสริฐ งานของโลกเขาท าขนาดไหน
มนักเ็ป็นไปสภาวะแบบนั้น ผูท่ี้ประกอบสมัมาอาชีวะประสบความส าเร็จกมี็ ลม้ลุกคลุกคลานตาม
กระแสโลกกมี็ ท าขนาดไหนเขากด็  ารงชีวิตได ้ เพราะวา่เกิดข้ึนมาด ารงชีวิตไปจะมีความสุขความ
ทุกข ์ถึงท่ีสุดกต็อ้งตายไป 

 แต่เราเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ชีวิตของเรา เราสละส่ิงนั้นออกมา แลว้เราคน้ควา้ส่ิงท่ีวา่คน
เขามองไม่เห็น ดูอยา่งเทวดาจะมาฟังธรรม จะฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ฟัง
ธรรมของครูบาอาจารย ์ แลว้สภาวธรรมอยา่งน้ี เรารู้ข้ึนมาจากใจของเรา มนัเป็นความละเอียดใน
หวัใจ ส่ิงท่ีหวัใจละเอียด งานอนัน้ีต่างหากเป็นงานอนัประเสริฐ 

เวลาทุกขร้์อนขนาดไหน มนักเ็ป็นความทุกขร้์อนของใจดวงน้ี ถา้ใจดวงน้ีพิจารณาเขา้มา 
ส่ิงน้ีมนัขาดออกไป เห็นนะ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งแปรสภาพ



กบัดกักิเลส ๑๔ 

©2012 www.sa-ngob.com 

เป็นธรรมดา มนัจะไม่ทุกขร้์อนไปกบัเขา มนัวางไวไ้ง เห็นส่ิงใดกอ็ยูอ่ยา่งนั้น รับรู้แลว้ไม่ไปตาม
เขา ขณะท่ีวา่เป็นกลัยาณปุถุชนมนัยงัปล่อยวาง รูป รส กล่ิน เสียง ไวต้ามความเป็นจริงแลว้ 
ก าหนดหวัใจ ก าหนดใจข้ึนมา ก าหนดไดง่้าย ท าสมาธิไดง่้าย เพราะเรารักษาสมาธิน้ี ยกข้ึน
วิปัสสนาจนเห็นความเป็นจริงวา่ “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัเป็น
ธรรมดา”  

“ดบั” เห็นไหม ขนัธ์มนัเกิดจากใจ สญัญาเกิดจากใจ สงัขารเกิดจากใจ เกิดจากใจทั้งหมด 
แลว้มนัดบั ใจน้ีเขา้ไปรู้เร่ืองกาย เห็นสภาวะกาย พิจารณากายจนมนัปล่อย จนมนัขาด ส่ิงท่ีขาด 
แลว้เรากก็า้วเดินข้ึนมาภายใน ส่ิงท่ีเป็นภายใน เห็นไหม ท าความสงบของใจ ใจน้ีตอ้งมีความสงบ
เป็นพื้นฐาน แลว้ยกข้ึนวิปัสสนา สภาวะของจิตท่ีมนัขอ้งเก่ียวอยู ่ อุปาทานของใจจะขอ้งเก่ียวอยู่
กบัสภาวะแบบน้ี สภาวะของร่างกาย ความเป็นอยู ่ น่ีเวลาเราเหน่ือย เวลาเราทุกขย์าก จิตมนักเ็กาะ
เก่ียวกบัส่ิงน้ี แลว้มนักเ็อาส่ิงน้ีมาเป็นอารมณ์ของมนัอีกชั้นหน่ึง 

ส่ิงใดท่ีไม่พอใจ ส่ิงใดท่ีขดัใจ แลว้เรากเ็อาส่ิงท่ีอารมณ์ท่ีขดัใจน้ีเป็นตวัตั้ง แลว้เรากคิ็ด
เร่ืองของขดัใจเป็นดาบ ๒ ดาบ ๓ ซ ้าแลว้ซ ้าเล่า ฟาดฟันจิตของเราใหม้นัมีแต่ความทุกขร้์อนไง 
เราถึงตอ้งท าความสงบของใจเพื่อจะไม่ใหมี้ดาบ ๒ ดาบ ๓ ซ ้าเขา้มาใหห้วัใจเราทุกขร้์อนไป เรา
ไม่ทุกขร้์อน ใหใ้จมนัสงบข้ึนมา ไม่ทุกขร้์อนกบัส่ิงนั้น แลว้เราจะจบัตวัท่ีวา่มนัเกาะเก่ียวกบัส่ิง
นั้นใหม้าเป็นตน้ทุน ตน้ทุนในการวิปัสสนา ใหส้ภาวะของใจ ใหเ้ห็นวา่ธาตุน้ี เป็นดิน เป็นน ้า เป็น
ลม เป็นไฟ ตามความเป็นจริงของเขา 

เขาเป็นความจริงอยา่งนั้นแน่นอน ร่างกายของเรามนัประกอบดว้ยธาตุ ๔ แต่มนัมีชีวิตน้ี 
ไออุ่นน้ีรักษาไว ้มนัถึงยงัเป็นเราอยูต่ลอดไป ส่ิงท่ีเป็นเรา เราเอามาใคร่ครวญส่ิงน้ีใหใ้จรู้ส่ิงน้ีตาม
ความเป็นจริง ถา้ใจรู้ส่ิงน้ีตามความเป็นจริง รู้ เห็นสภาวะตามความเป็นจริง แลว้มนักจ็ะปล่อยวาง
ส่ิงน้ีไวต้ามความเป็นจริง ส่ิงน้ีไม่ใช่เรา เรากไ็ม่ใช่ส่ิงน้ี อาศยักนัอยูเ่พราะมีกรรม กรรมเป็นกรรม
ดี กรรมดีเพราะเรายกข้ึนวิปัสสนา กรรมดีเพราะเราใชส่ิ้งน้ีเป็นพื้นฐาน เป็นงานไง เอากายกบัใจน้ี
เป็นงาน 

งานของโลกเขาเป็นงานแสวงหาเร่ืองของโลก งานของเรา งานของเราคือวา่ท าคุณงาม
ความดี สร้างส่ิงถาวรในศาสนา วา่ส่ิงนั้นเป็นงานๆ นั้นกเ็ป็นงานบุญ เป็นงานกศุล เป็นงานจาก
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ภายนอก แต่งานของเรา งานในหวัใจกบังานในธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ ใจกบัธาตุ ส่ิงท่ีอาศยักนัอยูน้ี่ เรา
เอาส่ิงน้ีเป็นเน้ืองาน 

ส่ิงท่ีเป็นเน้ืองาน เห็นไหม จบัส่ิงน้ีใหไ้ด ้ ท าความสงบของใจแลว้ดูความเป็นไปของมนั 
เราตั้งนะ ถา้พิจารณากาย มนัจะคืนสภาวะของมนั น ้าจะเป็นน ้า ดินจะเป็นดิน ลมเป็นลม ไฟเป็น
ไฟ มนัคลายตวัออกไป เราเห็นสภาวะแบบนั้นหลายคร้ังเขา้ หลายคร้ังเขา้ ถา้เราเห็นสภาวะ น่ีงาน
เกิดข้ึนมาปัญญามนักเ็กิด ถา้งานของเราไม่เกิด ปัญญาของเรามนักล็ม้ลุกคลุกคลาน 

 ส่ิงท่ีลม้ลุกคลุกคลาน น่ีเขา้ไปในกบัดกั กบัดกัอนัน้ีไม่รุนแรง มนัจะเดินไปตามสภาวะ
ของมนั เพราะกบัดกัอนัแรกมนัเป็นการฝึกฝน กบัดกัอนัแรกท าใหเ้ราเขา้ใจสภาวะแบบนั้น ลม้ลุก
คลุกคลานมาขนาดไหน เราผา่นจากกบัดกัอนัแรกข้ึนมาได ้ เราจะพน้ เราเอาอนันั้นเป็นพื้นฐาน 
แลว้เอาส่ิงน้ีมาใคร่ครวญกบัสภาวะตามความเป็นจริง ถา้มนัเกิดเป็นกบัดกั คือวา่มนัปล่อยวาง
ขนาดไหน เราจะเช่ือ เรากไ็ม่เช่ือ เราท าของเราตลอดไป 

จนถึงท่ีสุดมนัจะปล่อยวางกนันะ กายเป็นกาย จิตเป็นจิต จะแยกออกจากกนั กายกบัจิตจะ
แยกออกจากกนัโดยสภาวะตามความเป็นจริงของเขา ธรรมะเป็นเร่ืองจริงอยูแ่ลว้ องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมจากใจของสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เห็นสภาวะแบบน้ีเป็นความ
จริง จริงในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไง มนัเป็นความจริงแน่นอน แต่เพราะเรา
ศึกษาธรรมแลว้เราประพฤติปฏิบติั กิเลสมนัอยูใ่นใจของเรา เรากว็า่เรารู้ธรรม 

เรารู้ธรรม เรารู้โดยกิเลสมนัพารู้ดว้ย มนัรู้โดยสงัโยชน์น้ีมนัยงัผกูมดัอยูด่ว้ย เพราะ
สงัโยชนม์นัไม่ไดข้าดออกไปจากใจ มนัไม่ขาดออกไปจากใจ เราจะเห็นธรรมสภาวะแบบนั้นได้
อยา่งไรในเม่ือกิเลสมนับงัตาไว ้สงัโยชน์มนับงัตาไว ้เรากต็อ้งเห็นในส่ิงท่ีกิเลสมนับงัตาไว ้มนับงั
ตาเราขนาดไหนเรากรู้็ไปขนาดนั้น มนัถึงไม่เป็นสภาวธรรมของใจดวงนั้น มนัไม่เป็นสภาวธรรม
ของใจดวงนั้นเพราะมนัไม่เกิดการใคร่ครวญ มนัไม่เกิดปัญญาญาณ 

ส่ิงท่ีเป็นปัญญาญาณมนัใคร่ครวญส่ิงน้ี มนัพิจารณาบ่อยคร้ังๆ จนซ ้าแลว้ซ ้าเล่า มนักเ็ป็น
สภาวะความจริงอยา่งน้ี แลว้เห็นสภาวะความเป็นจริงอยา่งน้ี จนใจนั้นยอมรับความจริงอยา่งน้ี 
มนัถึงจะปล่อยวางขาดออกไป กายเป็นกาย จิตเป็นจิต เวิง้วา้งมาก...ติดตรงน้ีกไ็ด ้ถา้ติดตรงน้ีมนัก็
จะไม่กา้วเดินต่อไป ถา้ไม่ติดตรงน้ี เห็นไหม ไม่ติด มนักจ็ะยกข้ึนไปได ้กบัดกัอนัน้ีมนัจะเป็นกบั
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ดกัท่ีรุนแรงมาก ส่ิงท่ีรุนแรงเพราะมนัจะไม่ยกข้ึนวิปัสสนา จะติดความสุขอนัน้ี วา่งอยูอ่ยา่งนั้น
ตลอดไป ส่ิงน้ีวา่ง รักษาใจอยู ่นั้นน่ะ กิเลสมนัพารักษา 

แต่ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจะไม่รู้เลยวา่น้ีกิเลสรักษา เพราะมนัเป็นความสุข มนัเป็นความวา่ง
อยา่งยิง่ ความวา่งอยา่งยิง่เพราะใจน้ีมนัปล่อยวางกายมาแลว้ แลว้มนักไ็ปอยูใ่นตวัของมนัเอง น้ีคือ
ตวัจิต ส่ิงท่ีตวัจิตน้ีถา้เรามีอ  านาจวาสนา เราพยายามยกข้ึนนะ เราศึกษาธรรมมา มรรค ๔ ผล ๔ ส่ิง
น้ีมนัจะเตือนใจเรา ถา้เตือนใจวา่งานของเรายงัมีอยู ่ ส่ิงท่ียงัมีอยู ่ เราจะตอ้งท าความสงบของใจให้
ลึกเขา้ไป 

จิตน้ีวา่ง วา่งเพราะมนัปล่อยวางกิเลสเขา้มา แต่ถา้มนัเป็นสมัมาสมาธิ คือพลงังานมนัจะ
เกิดไง ถา้เรามีพลงังานตวัน้ีข้ึนมา แลว้เราใชพ้ลงังานน้ีใคร่ครวญ ถา้ใคร่ครวญ ข่ายของปัญญากาง
ออกไป ถา้ข่ายของปัญญาเรากางออกไป เราพยายามคน้ควา้ของเราข้ึนมา คน้ควา้ของเราใหไ้ด ้ถา้
คน้ควา้ของเราได ้ เวลาเรดาร์ เวลาเขาจบัส่ิงท่ีแปลกปลอมเขา้มาในคล่ืนของเรดาร์ มนัจะเห็นส่ิง
นั้น เป้าหมายส่ิงนั้น 

น้ีกเ็หมือนกนั ข่ายของปัญญาเหมือนกบัเรดาร์ เราคน้ควา้ เราคน้หาส่ิงท่ีวา่มนัเป็นกิเลสใน
หวัใจของเรา มนัเป็นนามธรรม มนัละเอียดลึกซ้ึง แลว้มนัซ่อนอยูใ่นหวัใจของเรา งานของเราคือ
งานคน้ควา้ใจของเราเอง ถา้เราคน้ควา้ใจของเราเองข้ึนมา เราจะเขา้ไปจบัตอ้งกามราคะได ้ ส่ิงท่ี
เป็นกามราคะน้ี ถา้พิจารณาจิตน้ี มนัเป็นขนัธ์อนัละเอียดอยูก่บัจิตนั้น 

ถา้พิจารณากายนะ ส่ิงน้ีเป็นอสุภะ ส่ิงท่ีวา่เป็นอสุภะขา้งนอก อสุภะท่ีเร่ิมตน้เขา้มา เราเห็น
มนัเป็นความเปล่ียนแปลง ความเส่ือมสภาพของกายเท่านั้น แต่ถา้เห็นอสุภะจากภายใน มนัจะเห็น
จากจิต จากภายในอนันั้น น่ีมนัจะเป็นอสุภะนะ มนัเป็นความเส่ือมสภาพ มนัเป็นความเป่ือยเน่า
ของร่างกายนั้น ร่างกายนั้นจะเป่ือยเน่า ถา้มีสติ ถา้มีสมัมาสมาธิจบัส่ิงน้ีได ้ มนัจะตั้งสภาวะส่ิงน้ี
แลว้ใคร่ครวญแยกแยะออกไป ถา้มนัไม่มีสติ มนัจบัไม่ได ้มนัจะลม้ลุกคลุกคลานอยูอ่ยา่งนั้น มนั
กต็อ้งตั้งสติเขา้มา แลว้ท าความสงบของใจใหเ้ป็นพื้นฐาน 

พลงังาน ส่ิงท่ีเป็นพลงังาน เด๋ียวน้ีโลกเจริญข้ึนมา เร่ืองของพลงังานน้ีเป็นเร่ืองท่ีส าคญั
มาก เร่ืองพลงังานจะเป็นเร่ืองท่ีวา่ เร่ิมตน้จะท าอะไรกต็อ้งใชพ้ลงังานเป็นพื้นฐาน จิตกเ็หมือนกนั 
ถา้เราไม่มีก าลงัของสมัมาสมาธิ มนัเป็นการคาดการหมาย แลว้กบัดกัอนัน้ีมนัจะเกิดส่ิงมหศัจรรย์
มาก มนัจะสร้างสถานะใหเ้ห็นสภาวะ สภาวะหลงทางไปกบักบัดกัอนัน้ี  
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ถา้เราหลงไปในกบัดกัอนัน้ี “มนัเจอธรรมะวา่ง วา่ง ส่ิงน้ีวา่งหมด พิจารณาแลว้วา่ง” เป็น
ความวา่งของอะไร? เป็นความวา่งใหเ้รากม้หวัอยูใ่นอ านาจของกิเลสอนันั้น ถา้เรากม้หวัอยูใ่น
อ านาจของกิเลสอนันั้น เวลามนัเส่ือม มนัคลายตวัออกมา มนักเ็หมือนเก่า มนัเหมือนเก่าเพราะมนั
ไม่สามารถตดัปฏิฆะ กามราคะออกไปจากใจได ้ ถา้มนัไม่ตดัปฏิฆะ จิตของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั 
เวลาจิตมนัสงบข้ึนมานะ อะไรมนัไปกระเทือน มนัจะมีความสะกิดใจมาก 

ส่ิงท่ีสะกิดใจไง เวลาใจท่ีมนัสงบ มนัจะรับรู้ส่ิงใดไดไ้วมาก ส่ิงท่ีเป็นความรู้
กระทบกระเทือนใจ ใจจะออกรับรู้ส่ิงนั้น แลว้มนัจะมีอาการไม่พอใจต่างๆ ไม่พอใจนั้นกเ็ป็น
ความทุกข ์ ไม่พอใจในการประพฤติปฏิบติัของเรา ไม่พอใจในผลงานของเรา มนักเ็ป็นความไม่
พอใจ น่ีมนัขดัอกขดัใจอยูส่ภาวะแบบนั้นเขา้กบักบัดกัของกิเลส กิเลสมนัดกัไว ้ เปิดข่ายไวอ้ยา่ง
มหาศาลเลย แลว้เรากล็ม้ลุกคลุกคลานอยูส่ภาวะแบบน้ี น่ีอ  านาจของกิเลส 

อ านาจของกามราคะเป็นส่ิงท่ีวา่รุนแรงมาก เราเกิดมาโดยสญัชาตญาณ โดยสญัชาตญาณน่ี
มนัติดมาโดยธรรมชาติเลย ฝ่ายตรงขา้ม ระหวา่งตรงขา้มกนั ของคู่น้ีเกิดมาโดยธรรมชาติ ส่ิงน้ี
เป็นคู่กนัมา โลกสร้างมาแบบนั้น จิตอาศยัส่ิงน้ีเกิดไง เขาวา่ “สร้างโลก สร้างโลก” 

เวลาท าลายโลก ท าลายโลกคือท าลายกามราคะ เร่ืองของโลกจะเกิดข้ึนมาจากใจดวงน้ี
ไม่ไดเ้ลย ส่ิงน้ีมนัเป็นเร่ืองออกไป พรหมจรรยเ์ป็นหน่ึงเดียว หน่ึงเดียวคือท าลายของท่ีเป็นของคู ่
ระหวา่งหญิงกบัชาย ถา้หญิงกบัชายเจอกนัสภาวะแบบไหน มนัเป็นเร่ืองของคู่กนัไปโดย
ธรรมชาติของมนั ถา้เราท าลายแลว้น่ีเป็นพรหมจรรย ์

ส่ิงท่ีเป็นพรหมจรรย ์ ใจจะปล่อยส่ิงน้ีเขา้มาเป็นธรรมชาติของมนั มนัจะไม่เขา้ไปกบัส่ิงน้ี
เลย แรงขั้วบวกกบัขั้วลบในหวัใจ ส่ิงน้ีจะไม่เกิดข้ึน ความเป็นปฏิฆะ ถา้มนัไม่ไดค้วามพอใจของ
มนั ถา้ใจดวงน้ี กบัดกัของมนัสร้างความเห็นของเราข้ึนมา ถา้ไม่พอใจของมนั มนักจ็ะเกิดความ
ขดัใจ น่ีกบัดกัมนัสร้างข้ึนมา สร้างความพอใจของมนัข้ึนมา สร้างความเห็นของมนัข้ึนมา แลว้มนั
กจ็ะใหส้มความพอใจของมนั แลว้มนักจ็ะอุ่นกินอยูส่ภาวะแบบนั้น เรากต็กหลุมไป ตกไปในกบั
ดกั ตกไปในธรรมของกิเลสท่ีมนัสร้างข้ึนมา เรากคิ็ดวา่ เป็นธรรม เป็นธรรมนะ 

ส่ิงท่ีวา่เป็นธรรม คือวา่เป็นสภาวะตามความเป็นจริง แต่มนัไม่เป็นตามความเป็นจริง 
เพราะส่ิงน้ีมนัมีเช้ือ ส่ิงน้ีมนัมีความผกูพนัของมนั ใจมนัผกูพนั มนัสร้างสถานะอยา่งนั้นข้ึนไป 
มนัถึงไม่มรรคสามคัคีไง มรรคน้ีถึงไม่รวมตวั ถา้มรรคมนัรวมตวันะ มนัจะวิปัสสนาของมนั มนั
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จะแยกมนัออกไป มนัจะปล่อยวางขนาดไหน มนัจะปล่อยวาง ส่ิงท่ีปล่อยวาง กิเลสมนัเร่ิมจะอ่อน
ตวัลงเท่านั้น ถา้กิเลสมนัเร่ิมอ่อนตวัลง มนักจ็ะเร่ิมสร้างสถานะใหเ้รา 

ระหวา่งการกา้วเดิน ส่ิงท่ีกา้วเดินไปเราจะมีสจัจะ เราจะมีความพยายามของเราขนาดไหน 
ส่ิงน้ีเป็นความเพยีรของเรา ถา้ส่ิงน้ีเป็นความเพียรของเรา ถกูมนักป็ล่อยวาง ปล่อยวางแต่กิเลสมนั
ไม่ตาย ส่ิงท่ีไม่ตายเรากต็อ้งท าซ ้ าใช่ไหม เวลาเรารักษาโรค เรากินยาหนหน่ึง กินยาแลว้โรคมนัไม่
หาย เราไม่กินยาซ ้าอีกหรือ ถา้เราไม่กินยาซ ้า โรคนั้นมนัจะด้ือยาข้ึนมาได ้ 

ใจกเ็หมือนกนั เราจะเช่ือ เราจะมีความเห็นวา่มนัปล่อยวางแลว้ เรากมี็ความพอใจ เราก็
รักษาสถานะนั้นไว ้ เด๋ียวเร่ืองของกามราคะมนัรวมตวัข้ึนมา มนักท็  าใหเ้ราลม้ไป ส่ิงท่ีลม้ไป
เพราะใจของเรา ใจของเรามนัมีกิเลสอยู ่ ส่ิงท่ีเป็นกิเลส กิเลสมนัเขา้กนั เวลาธรรมะของเราท่ีจะ
เกิดข้ึนนะ เวลาธรรมะเราตอ้งสร้างข้ึนมา สร้างข้ึนมาเป็นสภาวธรรม ขั้นของปัญญา ปัญญาจะ
เกิดข้ึนกมี็สมัมาสมาธิ ถา้ปัญญาไม่มีสมัมาสมาธิ ส่ิงนั้นเป็นสญัญา ส่ิงนั้นเป็นสญัญาน่ีกิเลสมนัก็
พาใช ้ กิเลสมนัพาใชม้นักเ็ขา้กบัดกัของมนั แลว้ใชไ้ปตามอ านาจของมนั มนักเ็วียนไปตามอ านาจ
ของมนั น่ีขั้นของปัญญา 

ธรรมมนัจะเกิดเพราะเราสร้างสม แต่กิเลสมนัเกิดโดยธรรมชาติของมนั กิเลสมนัมีอยูแ่ลว้
โดยสถานะของเขา เขามีอยูโ่ดยดั้งเดิมในหวัใจ จะคิดส่ิงใด จะพลิกแพลงอยา่งใด จะตกเขา้ไปใน
กบัดกัของเขาทั้งหมด ส่ิงท่ีเขาตกเขา้ไปกบัดกัของเขา ถึงจะเป็นความถกูมนักเ็ขา้กบัดกั เพราะมนั
ไม่ถึงสภาวะท่ีสุด ถึงสภาวะท่ีวา่มนัสมุจเฉทปหาน เราถึงตอ้งพยายามกา้วเดิน เห็นไหม เราตอ้ง
กา้วเดิน เราจะไม่นอนใจ ถา้การประพฤติปฏิบติัเรานอนใจ เรานอนใจเพราะเราเช่ือกิเลส เราเช่ือ
เรา ถา้เราเช่ือเรา มนัไม่เป็นประโยชน ์

 เราตอ้งเช่ือธรรม เราตอ้งเอาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรวจสอบ 
ตรวจสอบวา่ ความปล่อยวางของใจ มนัจะเป็นบา้นร้าง ถา้บา้นร้างน้ี บา้นนั้นมนัจะไม่มีคนอยู ่แต่
อนัน้ีมนัไม่ใช่บา้นร้าง เพราะส่ิงใดมนักเ็กาะเก่ียวไปกบัใจ มนัสะเทือนถึงความรู้สึกของเรา
ทั้งหมด แลว้ถา้มนัเส่ือมลงมา มนัจะเหมือนปกติเลย ใจน้ีมนัมีความพอใจของมนั กามฉนัทะจะ
เป็นเร่ืองของใจสภาวะแบบนั้น ใจจะเกาะเก่ียวกบัส่ิงน้ีตลอดไป ส่ิงน้ีมนักห็มุนขบัเคล่ือนออกไป 
ขบัเคล่ือนออกไป อาการน้ีมนักก็ระเทือนใจ กระเทือนใจมาก ถา้เวลามนัเส่ือม แต่ถา้มนัปล่อยวาง 
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มนัไม่สะเทือนใจ มนัจะเป็นความวา่ง มีความสุข ความสุขแลว้มนัจะท าใหเ้ราเผลอไง ใหเ้รานอน
ใจ พอเผลอ พลงังานอนันั้นมนัอ่อนตวัลง มนักเ็ส่ือม 

ถา้เราท าความสงบของใจ เราตั้งฐานไว ้เรามีสติตลอดไป พลงังานนั้นไม่เส่ือม ถา้พลงังาน
ไม่เส่ือม เราจบัตอ้งอาการตรงไหนท่ีเป็นแง่มุมของกิเลส เราตอ้งแยกแยะตรงนั้น ตรงท่ีมนัเกิด จบั
ตอ้งส่ิงนั้นได ้ เราตอ้งแยกแยะส่ิงนั้นได ้ ใคร่ครวญส่ิงน้ี ส่ิงน้ีคืออะไร? ถา้มนัเป็นสงัขาร เป็น
ความคิด ความปรุงความแต่ง คิดปรุงแต่งในส่ิงใด? มนักต็อ้งคิดปรุงแต่งในเร่ืองของกามราคะ ใน
เร่ืองความเห็นของมนั ในเร่ืองของความพอใจของมนั เพราะส่ิงน้ีมนัเป็นการเผชิญหนา้อยูแ่ลว้ 
เป็นการเผชิญหนา้ จบัตอ้งส่ิงใดมนัจะเป็นกามไปทั้งหมด 

ส่ิงท่ีเป็นกาม ตวัมนัเป็นกามอยูแ่ลว้ มนัจะตอ้งเป็นกาม แลว้พอมนัเป็นกามข้ึนมา มนัคิด
ออกไป มนัจะเทียบเคียงออกไปโดยธรรมชาติของมนั...เทียบเคียงออกไปนั้นคือการเสพส่วนของ
มนั ถา้มนัเสพสุขของมนัแลว้มนัพอใจ มนักป็ล่อยวาง ปล่อยวางคือวา่กิเลสมนัท างานแลว้รอบ
หน่ึง เราไม่รู้ตวัเลยวา่กิเลสมนัท างานของมนัรอบหน่ึง มนัพอใจของมนัแลว้ มนัถึงบอกใหเ้รา
ปล่อยวาง มนัใหเ้ราปล่อยวาง เพราะเราเดินตามมนัไป เดินตามมนัไปถึงความพอใจของเขา เขา
หลอกเราใหเ้ราท างานรอบหน่ึง เรายงัไม่รู้ตวัเลย น่ีกบัดกัของมนั 

มนัจะท าใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลานอยูอ่ยา่งน้ี อยา่งน้ีถา้เราเผลอนะ เราเผลอของเรา เราหลง
ของเรา น่ีจิตมนัหลง หลงเพราะความไม่รู้เท่า ส่ิงท่ีไม่รู้เท่ามนัถึงหลง ถา้คนหลงคือความไม่รู้ส่ิง
ใดๆ เลย ถา้รู้มนัจะหลงไดอ้ยา่งไรล่ะ ถา้รู้มนัตอ้งไม่หลงสิ เพราะน่ีมนัไม่รู้ ไม่รู้สภาวธรรม มนัถึง
หลงไปในอ านาจของกิเลสไง หลงไปในอารมณ์ หลงไปในความรู้สึก จิตน้ีมนัรู้สึกมนักไ็ปตาม
อ านาจของมนั น่ีมนัเป็นธรรมใตกิ้เลสไง กิเลสสร้างสภาวะแบบน้ี สร้างสภาวธรรม 

ถา้สภาวะการเขา้ใจความปล่อยวาง เราวา่มนัปล่อยวางแลว้เราพอใจ กิเลสมนัสภาวะแบบ
น้ีตลอดไป น้ีคือการท างานของเขา น้ีคือการด ารงชีวิตของเขา เขาด ารงชีวิตบนหวัใจของเรานะ 
กิเลสน้ีมนัตายออกไปจากใจ ถา้เราสมุจเฉทปหาน กามราคะน้ีขาดออกไปจากใจ เขาตอ้งตาย
ออกไปจากใจ 

แต่ถา้เขายงัมีชีวิตอยู ่ เขายงัมีอ  านาจอยู ่ น้ีเขาจะปกคลุมใจสภาวะแบบนั้น ปกคลุมจนมืด
บอด ถา้กิเลสมนัปกคลุมใจ เราจะมืดบอด เราจะไม่เห็นสภาวะแบบนั้นเลย เราจะท าอยา่งไร เราจะ
ประพฤติปฏิบติัขนาดไหน เราใชปั้ญญาขนาดไหน คือปัญญาในใตอ้  านาจของมนั ปัญญาในใต้
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อ านาจของกิเลสน้ี กิเลสกบ็ญัชางานของมนัตลอดไป บญัชางานเราท างานขนาดไหน เราวา่เรา
เป็นงาน เราวา่ เห็นไหม น้ีคือเรา 

 แต่สภาวธรรมของเราน้ีเวลาเกิดข้ึนมนัเป็นเราไหม? มนัเป็นตามความเป็นจริง เรามีหนา้ท่ี
สร้างเหตุ สร้างเหตุถึงจุดของมนัแลว้ มนัจะกลืนเขา้มาท่ีหวัใจ แลว้ท าลายออกนะ เวลากามราคะ
มนัขาดออกไปจากใจ ขาด สะเทือนเล่ือนลัน่ไปในหวัใจ ขนัธ์ไม่ใช่จิต จิตน้ีไม่ใช่ขนัธ์ บา้น เรือน
วา่ง มนัจะเป็นบา้นร้าง ความท่ีวา่เป็นบา้นร่าง ขนัธ์ ความท่ีเป็นบา้น เป็นขนัธ์อนัละเอียดนั้น มนั
โดนท าลายออกหมดเลย ส่ิงน้ีมนัปล่อยใจออกไป ใจปล่อยขนัธ์เขา้มา มนัเป็นอิสระของมนัเขา้มา 
แลว้มนักพ็ยายามใคร่ครวญของมนัเขา้ไป ใคร่ครวญในบา้นร้างนั้น ปล่อยวา่งในบา้นร้างนั้นเขา้
มา 

บา้นร้าง เห็นไหม ท าลายบา้นร้างนั้นแลว้ ยงัพยายามใคร่ครวญเศษส่วนท่ีจิต ฝึกซอ้มใจ
ของเราเขา้มา มนัจะฝึกซอ้มใจนะ ใจจะฝึกซอ้มส่ิงน้ีเขา้มาตลอดไป ถา้มนัฝึกซอ้ม ฝึกซอ้มเขา้มา 
ฝึกซอ้มในความท่ีมนัมีเศษส่วน ส่ิงท่ีเศษส่วนคือเราเคยท าอะไรอยู ่ เราเคยไปเท่ียว เราเคยไปท่ี
ไหนกแ็ลว้แต่ ส่ิงท่ีเราไปเห็น ขณะท่ีเราไปอยูส่ถานท่ีนั้น เราจะไปเห็นสถานท่ีนั้นตามความเป็น
จริง 

แต่ถา้เรากลบัมา เราจากสถานท่ีนั้นมา เราคิดถึงสถานท่ีนั้น เราจะเห็นสถานท่ีนั้น เรานึก
ภาพไดไ้หม เหมือนกนั เราท าลายบา้นร้างคือตวัของบา้น ท าลายหมดเลย แต่ความเห็นในตวับา้น
ร้างนั้นน่ะ เศษส่วนอนัน้ีเราพยายามฝึกซอ้ม ฝึกซอ้มเขา้มา มนัจะปล่อยวาง ปล่อยวาง ซ ้ าแลว้ซ ้า
เล่า ถา้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั การปล่อยวางน้ีเราคิดวา่เป็นงานไง เราคิดวา่เราท าลายบา้นร้างแลว้ แลว้
เรากฝึ็กซอ้มเขา้มา ปล่อยวางเขา้มา เพราะเราจบัเขา้ไปมนัจะสะเทือนถึงส่ิงนั้น มนัปล่อยวาง 
ปล่อยวางเขา้มา เราเขา้ใจวา่อนัน้ีมนัเป็นผลไง น่ีกบัดกัของกิเลส มนัดกัใหเ้ราติดอยูส่ิ่งน้ี แลว้เรา
จะไม่เห็นกบัดกัอนัสุดทา้ยเลย 

กบัดกัอนัสุดทา้ยมนัจะละเอียดมาก เราท าลายบา้นร้าง แลว้เราฝึกซอ้มบา้นร้างเขา้มา น้ีมนั
เป็นขั้นตอนต่างหาก มนัเป็นส่ิงท่ีวา่ขั้นตอนการประพฤติปฏิบติั ตามธรรมชาติ ตามธรรม ตาม
สภาวธรรมเป็นแบบนั้น แต่ถา้ตามตามกิเลส กบัดกัของกิเลส มนัจะบอกวา่ น่ีมรรค ๔ ผล ๔ 
เพราะเราท าลายบา้นร้างแลว้ แลว้เรากฝึ็กซอ้ม เราท าลายเศษส่วนของบา้นน้ี น้ีคือผลงานไง  
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ผลงานสิ เพราะตวัจิตมนัเป็นตวัธรรม ตวัจิตน้ีมนัเป็นพื้นฐาน เป็นตวัพลงังาน แลว้ตวั
ใคร่ครวญเขา ใคร่ครวญส่ิงต่างๆ แลว้ปล่อยวางเขา้มา ปล่อยเศษส่วนเขา้มา ปล่อยวางเขา้มาจนตวั
มนัเองไม่เห็นตวัมนัเองไง ถา้ตวัมนัเองไม่เห็นตวัมนัเอง นั้นคือตวัวา่มนัเขา้ใจส่ิงต่างๆ ปล่อยวาง
ส่ิงต่างๆ เขา้มา แลว้เรากไ็ม่เห็นกบัดกัอนัน้ี มนัเป็นกิเลส มนัเป็นตวัอวิชชา เราจะไม่รู้เลยวา่อนัน้ี
เป็นกบัดกั เพราะเรายงัไม่เห็นตวัมนั จะไม่เห็นกบัดกัมนัเลย เราจะโดนมนัใชต้ลอดไป เราจะโดน
วา่ มนัจะใหเ้ราอยูส่ภาวะความวา่งอยา่งน้ี น่ีความวา่งของใจ 

สมัมาสมาธิ จากท่ีวา่เป็นกิเลสดิบๆ เรายงัตอ้งท าใหเ้ป็นไมแ้หง้ เราถึงท าใหเ้ป็น
สมัมาสมาธิข้ึนมา เราถึงจะยกข้ึนวิปัสสนาได ้อนัน้ีกเ็หมือนกนั ถา้เราไม่ยกยอ้นกลบัข้ึนไป เราจะ
ไม่เห็นตวัอวิชชาเลย ส่ิงท่ีเป็นตวัอวิชชา เห็นไหม อรหตัตมรรค ส่ิงท่ีจะเป็นอรหตัตมรรค มนัตอ้ง
ยอ้นกลบั ถา้ยอ้นกลบัเขา้ไป กบัดกัอนัสุดทา้ยมนัจะเป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อนมาก มนัจะละเอียดอ่อน
อยูใ่นหวัใจของเรา เพราะตวัใจนั้นคือตวัมนั 

ส่ิงท่ีเป็นตวัมนั แต่เดิมใจกบัขนัธ์ ใจกบักาย มนัจบัส่ิงน้ีเพราะตวัใจเป็นตวัท างาน ตวัใจไป
จบัส่ิงต่างๆ ท างาน แลว้มนักจ็ะปล่อยวางส่ิงนั้นเขา้มา ปล่อยวางส่ิงนั้นเขา้มา ตวัใจจะรับรู้ปล่อย
วางเขา้มา ท าลายกบัดกัของกิเลสทั้งหมดเขา้มา จนเป็นธรรมตามความเป็นจริง ธรรมตามความ
เป็นจริงคือมนัสมุจเฉทปหาน ขาด ขาดเขา้ไปเป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา จนถึงท่ีสุดแลว้ ตวัมนัเอง มนั
จะเป็นส่ิงท่ีวา่มีอ  านาจมาก เป็นเจา้วฏัจกัร ส่ิงท่ีเป็นเจา้วฏัจกัร คือตวัพลงังานท่ีปล่อยขนัธ์เขา้มา
ทั้งหมดเลย ปล่อยวางแลว้ตวัพลงังานน้ีมนักเ็ป็นนามธรรม มนักเ็ลยเป็นความวา่งไง วา่งหมดเลย 
น่ีส่ิงน้ีติดมาก ความติดของใจ ใจจะติดตวัมนัเอง 

การประพฤติปฏิบติัท่ีวา่ มนัเป็นความละเอียดอ่อน มนักล็ะเอียดอ่อนมาก ละเอียดอ่อน
เป็นขนัธ์ เป็นธาตุขนัธ์ ความคิดการท ามนัจะละเอียดอ่อนมาก แต่มนักย็งัปล่อยวางเขา้มา เราเห็น
เป็นสภาวะเป็นชั้นๆ เขา้ไป แต่ส่ิงน้ีมนัยิง่ละเอียดยิง่ลึกซ้ึงเขา้ไปใหญ่ เพราะอะไร เพราะมนัเห็น
ตามความรู้สึก ขนัธ์ สญัญา ความจ าไดห้มายรู้ สงัขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง แลว้อนัน้ีมนั
เป็นอะไรล่ะ? มนัเป็นตวัจิต เห็นไหม 

อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณ  มนัเป็นปัจจยาการท่ีสืบต่อกนั สืบ
ต่อเน่ืองกนัไปตลอดไป ถา้จิตเรายอ้นกลบัข้ึนมาตรงน้ี มนัจะเห็นสภาวะอนัละเอียดอนัน้ี แลว้จบั
ตรงน้ีได ้ถา้จบัตรงน้ีได ้ เห็นไหม ยอ้นกลบั เราพยายามใคร่ครวญ พยายามสงัเกตส่ิงท่ีวา่ถา้มนัยงั
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เป็นความเศร้าหมอง มนัยงัเป็นความผอ่งใส ถา้มนัยงัเป็นความท่ีวา่เราตอ้งรักษาสถานะนั้นไว ้ ส่ิง
ท่ีเป็นความวา่ง ความวา่งอนัน้ีตอ้งรักษา ถา้เราไม่รักษามนักมี็ความแปลกประหลาด มีความเฉา มี
ความเศร้าหมอง ความเศร้าหมอง ความผอ่งใสอนัน้ี มนัเป็นความทุกขอ์นัละเอียดไง 

ความทุกขอ์นัละเอียด ความทุกขท่ี์วา่มนัเป็นความอาลยัอาวรณ์ ส่ิงท่ีเป็นอนุสยันอนเน่ือง
อยูใ่นหวัใจ มนัไม่ใช่ขนัธ์ มนัเป็นอนุสยั กิเลสานุสยั อวิชชานุสยั ส่ิงน้ีมนัเป็นกระแส เป็นการ
เคล่ือนไปของใจดวงนั้น ถา้ใจดวงนั้นสงัเกตส่ิงน้ี ถา้เห็นสภาวะส่ิงน้ี แลว้พยายามยอ้นกลบั ถา้จิต
น้ีเป็นพลงังาน จิตน้ีตอ้งยอ้นกลบัจบัตวัเองได ้ถา้จิตน้ียอ้นกลบั กลบัเขา้ไปจบัตวัเองได ้ น่ีเร่ิมเป็น
งานไง 

พอจบัตวัน้ีไดจ้ะเห็นกบัดกัอนัสุดทา้ย น่ีมนัเป็นกบัดกัของกิเลส ดกัมาตั้งแต่เร่ิมตน้ ดกัมา
ตลอด จนถึงตวัอวิชชา ตวัของเขานั้นแหละคือตวักบัดกั ตวัของเขานั้นคือตวัเจา้วฏัจกัร ส่ิงน้ีถา้เรา
เห็นเจา้วฏัจกัรแลว้ เราตอ้งพยายามใคร่ครวญ ความใคร่ครวญเป็นปัญญาญาณ ปัญญาอนัละเอียด
ส่ิงน้ีมนัพยายามยอ้นกลบั แลว้เฝ้าดูนะ มนัจะเร่ิมละเอียด ละเอียดส่ิงท่ีภายใน มนัจะเร่ิมท างานกนั
ในสถานท่ีของใจนั้น น่ีมนัจะท างานรวมตวั ท างานยอ้นกลบัเขา้ไป ถึงท่ีสุดแลว้มนัจะพลิกใจตวัน้ี
ไง ส่ิงน้ีมนัพลิกออกไป จากตวัอวิชชาจะเป็นตวัวิชชา จะเป็นตวัธรรม 

 ส่ิงท่ีเป็นธรรม เห็นไหม ธรรมถา้ใตก้บัดกัน้ีจะเป็นธรรมท่ีอวชิชา ธรรมท่ีวา่กิเลสมนัเป็น
กบัดกั แลว้มนัสร้างสถานการณ์ สร้างอาการของใจใหเ้ราติดอาการอยา่งนั้น ติดอารมณ์ ติด
ความรู้สึกอนันั้นวา่เป็นธรรม น้ีธรรมใตกิ้เลส แต่สภาวธรรมท่ีวา่เวลาพลิกแลว้ เพราะตวัของจิต
นั้นมนักเ็ป็นตวัธรรม ส่ิงท่ีท าลายบา้นร้างเขา้มา บุคคลท่ีท าลายบา้นร้างเขา้มานั้นเป็นบุคคล
สุดทา้ย เป็นพลงังานอนัสุดทา้ยท่ีเผาไหมค้นอ่ืนทั้งหมด แลว้ตวัพลงังานนั้นมนัพลิกออก ส่ิงท่ี
พลิกออกท าใหพ้ลงังานนั้นเป็นพลงังานท่ีสะอาด ส่ิงท่ีเป็นพลงังานสะอาด ท าลายตวัท่ีมนัเป็นกบั
ดกัมาตลอด ตวัอวิชชาท่ีเป็นกบัดกั ท าลายส่ิงน้ีออกไป ถา้ส่ิงน้ีโดนท าลายแลว้ สภาวธรรมท่ีเกิด
ข้ึนมา ธรรมโดยสมบรูณ์จะไม่มีกิเลส ธรรมใตกิ้เลสน้ีไม่มี เพราะตวักิเลสโดนท าลายออกไป 

กิเลสน้ีอยูก่บัใจ คนเกิดน้ีเกิดมาจากกิเลสทั้งหมด เพราะวา่กิเลสอยูท่ี่ใจ การคิด การ
คาดหมาย การกระท าต่างๆ อยูใ่ตอ้  านาจของกิเลสทั้งหมด แมแ้ต่การประพฤติปฏิบติั ตณัหาความ
ทะยานอยาก อยากน้ีอยากใตอ้  านาจกิเลส แลว้มรรคล่ะ มรรคน้ีกเ็ป็นความพอใจ ความอยาก อยาก
พน้ทุกข ์อยากประพฤติปฏิบติัมนักเ็ป็นความอยาก 
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 แต่ความอยากในธรรม ความอยากในธรรมคือความอยากในการเราสร้างความเพยีร เรา
สร้างความเพยีร เราเดินจงกรม เรานัง่สมาธิ เราภาวนา เราพยายามถือศีล เราพยายามดดัแปลงตน 
ส่ิงท่ีดดัแปลงตน เรากอ็ยากพน้ทุกข ์ อยากประพฤติปฏิบติั อยากไดผ้ลของมนั อยากอนัน้ีเป็น
ธรรม แต่ธรรมน้ีมนักย็งัอยูใ่ตกิ้เลส เห็นไหม อยูใ่ตกิ้เลสอยู ่ แต่เรากพ็ยายามส่งเสริม พยายาม
สะสม ส่ิงท่ีสะสมข้ึนมาใหเ้ป็นพลงังานส่ิงข้ึนมา ถา้ตวัพลงังานส่ิงน้ีเกิดมีข้ึนมา น่ีตวัธรรมเกิดข้ึน 
สภาวธรรมเกิดข้ึน 

จริงอยู ่ จะอยูใ่ตกิ้เลสกอ็ยูใ่ตกิ้เลส แต่เราสร้างข้ึนมาจนถึงจุดหน่ึง ถา้จุดหน่ึง เราสร้างแต่
เหตุ ส่ิงท่ีเหตุ ผลมนัจะเกิดไม่เกิด ไม่เป็นส่ิงท่ีเราตอ้งไปคาดหมาย ถา้เราเป็นการคาดหมาย น่ีกบั
ดกั เราคาดเราหมาย ฟังครูบาอาจารยเ์ทศน์ จะเป็นอยา่งนั้น ตอ้งเป็นอยา่งนั้น แลว้เราวา่ท าไมเรา
ยงัไม่เป็นอยา่งนั้น? มนัไม่เป็น ไม่เป็นอยา่งนั้นหรอก เพราะจริตนิสยัคนต่างกนั 

แต่ถา้เวลามนัขาด เวลาสร้างเหตุข้ึนไปเร่ือยๆ ถึงจุดหน่ึงมนัตอ้งเป็นของมนัเอง จะเป็น 
ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมน้ีจะสมควร มีน ้าหนกั มีมชัฌิมาปฏิปทา มีความเป็นไป 
เป็นกลาง เป็นสมดุล มนัจะสมดุลของมนัเอง ถา้เราคาดหมายการสมดุล เราไปคาดหมายวา่มนัจะ
เป็นมชัฌิมา มนัจะเป็นความสมดุล ความคาดหมายของเรานั้นคือกิเลส คือกิเลส เห็นไหม น่ีธรรม
ใตกิ้เลสไง 

ถา้ธรรมใตกิ้เลส คือกิเลสมนัคาดหมายไปตลอด แลว้เราจะไดธ้รรมคาดหมายไปตลอดเลย 
เราสร้างเหตุ ถึงวา่ เป็นธรรมใตกิ้เลส เรากส็ร้างของเราข้ึนไป แลว้หนา้ท่ีของเราคือสร้างและ
ประพฤติปฏิบติั จนถึงท่ีสุดมนัจะตอ้งเป็นของมนัเอง มนัจะเป็นของมนัเอง นัน่ล่ะ มนัจะเห็น
สภาวะตามความเป็นจริง มนัถึงละเอียดออ่นมาก ความละเอียดลึกซ้ึงของธรรมอนัน้ี องคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้เท่านั้นเป็นผูท่ี้คน้ควา้ข้ึนมาได ้

 สาวกะเรามีธรรมอยูน่ะ เรามีต ารา เรามีทฤษฎีอยู ่เรามีมรรคอริยสจัจงัตามความเป็นจริงอยู ่
แลว้เรากย็งัคาดยงัหมายในหวัใจของเรา เรายงัคาดเรายงัหมาย ทั้งๆ ท่ีวา่ของมีอยู ่ น่ีกิเลสมนัถึงมี
อ  านาจ มนัถึงเป็นวา่ธรรมใตกิ้เลสไง ธรรมใตกิ้เลส อาการแบบนั้น อาการแบบของเรามนัมีความ
สงสยันะ ถา้ธรรมความเป็นจริงมนัจะไม่มีความสงสยั มนัจะปล่อยวาง ปล่อยวางส่ิงต่างๆ แลว้
ขาด มีเหตุมีผล 
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โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล ท าไมพระโสดาบนัถึงตอ้งเป็นโสดาปัตติมรรคล่ะ ท าไม
เป็นโสดาปัตติผลล่ะ ท าไมส่ิงน้ีพระโสดาบนัไม่เป็นอนัเดียวกนัล่ะ เห็นไหม จนเป็นสกิทาคา
มรรค สกิทาคาผล อนาคามรรค อนาคาผล อรหตัตมรรค...ถา้เป็นอรหตัตมรรค มนัยงัไม่เป็น
อรหตัตผล ถา้เป็นอรหตัตมรรค กิเลสมนัยงัมีอ  านาจ มนัมีก าลงัต่อรองไดอ้ยู ่ ก  าลงัของมนัท าให้
เราผดิพลาดไดอ้ยู ่ถา้เราเดินถกูทาง เราเดินถกูทางโดยอรหตัตมรรค มนักจ็ะเป็นอรหตัตผล 

 พอเป็นนิพพาน ๑ ส่ิงท่ีเป็นนิพพาน ๑ น้ี มนัเป็นธรรมท่ีวา่ไม่มีฝ่ายเหตุ มนัเป็นหน่ึงเดียว
ไม่ใช่ของคู่ น่ีธรรมแท้ๆ  ธรรมโดยสมบูรณ์ ไม่ใช่ธรรมใตกิ้เลส ถา้ธรรมใตกิ้เลส มนัยงั
คลาดเคล่ือน มนัยงัเป็นไปตามอ านาจอนันั้น มนัถึงวา่มนัไม่สมดุล หนา้ท่ีของเราถึงตอ้งประพฤติ
ปฏิบติั หนา้ท่ีของเราคือสร้างเหตุอยา่งเดียว เราตอ้งสร้างเหตุประพฤติปฏิบติัไป แลว้ผลจะเป็นไป
เอง ถา้เราคาดหมายผล นั้นคือธรรมใตกิ้เลส ถา้เราไม่คาดหมายผล เราท าไปถึงท่ีสุดมนัจะเป็นไป 
มนัเป็นปัจจตัตงันะ 

ไม่ใช่วา่เราปล่อยใหม้นัเป็นไปเอง แลว้เม่ือไหร่มนัจะเป็นไปเอง แลว้มนัจะถึงท่ีหมายได้
เม่ือไหร่ล่ะ มนัสมดุลแลว้มนัสมุจเฉทปหาน เราจะรู้โดยความเป็นจริง เป็นปัจจตัตงั เหตุผลพร้อม
ในหวัใจนั้น ขาดออกไป น่ีขณะจิตท่ีเป็นไปไง ขณะจิตท่ีพลิก ขณะจิตท่ีมนัขาด มนัจะรู้ของมนั
หมดเลย รู้ตามความเป็นจริง 

ถึงวา่ ผูรู้้แลว้ไม่ถามใคร ถา้เราประพฤติปฏิบติัยงัตอ้งถาม ยงัตอ้งการผูรั้บรอง อนันั้น
ไม่ใช่ ถา้เราเป็นความเป็นจริงของเราข้ึนมา น้ีถึงจะเป็นความจริง ความจริงในใจดวงนั้น ธรรม
สมควรแก่ธรรม ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตอ้งมีสติ ตอ้งมีความใคร่ครวญ ตอ้งมีความรอบคอบ อยา่ท า
แต่วา่ท าแลว้จะใหไ้ดผ้ลๆ ผลอยา่ไดต้อ้งไปหมายมนั เราไม่ตอ้งการไปหวงัผล เราคิดแต่ผล เรา
คาดหมายแต่ผล แลว้เรากพ็ยายามของเรารีบเร่งจะเดินใหถึ้ง มนัจะเป็นความหยาบ ใจน้ีจะหยาบ 
แลว้จะคาดหมายไป แลว้จะไม่เป็นความจริง เราอยา่ไปคาดหมายเร่ืองผล หนา้ท่ีของเราพยายาม
ประพฤติปฏิบติัข้ึนไป 

ถา้ไม่มีครูบาอาจารยค์อยช้ีน านะ มนัจะเจริญแลว้เส่ือม เวลาเส่ือมข้ึนไปแลว้มนัจะทุกข์
ร้อนในหวัใจ ทุกขร้์อนมาก เวลาความทุกข ์ เศรษฐีแลว้หมดเงินไป จะรู้วา่มีความทุกขร้์อนขนาด
ไหน แต่เราไม่ใช่เศรษฐี เราไม่มีเงินทองขนาดนั้น เรากไ็ม่ทุกขร้์อน น่ีเหมือนกนั ปฏิบติัข้ึนมา
เหมือนเศรษฐี แลว้เวลามนัเส่ือมไป เราจะสร้างสถานะ เราจะสร้างข้ึนมาใหเ้ป็นเศรษฐี เศรษฐีถึง
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จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีก าลงัใจประพฤติปฏิบติัไง เพราะมีความพร้อมถึงจะประพฤติปฏิบติัได ้ถา้เราไม่มี
ความพร้อม เป็นคนทุกขค์นยาก เห็นไหม เราจะท าของเราไม่ได ้พลงังานของเราไม่พอ เราถึงตอ้ง
พยายามอยา่ประมาท ตั้งใจท า แลว้ประพฤติปฏิบติัสมควรแก่ธรรม เอวงั 


