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หักปีกกเิลส 

 

เทศน์บนศาลา วนัท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจฟังธรรมนะ วนัน้ีวนัออกพรรษา ออกพรรษานะ เวลาวนัเขา้พรรษา เราจ ากดัตวัเอง 
ถา้วนัเขา้พรรษาเราอธิษฐานพรรษากนั เวลาเราอธิษฐาน เราจะไม่ไปแรมคืนท่ีอ่ืน เราจะกกัขงั
ตวัเองไว ้ ขงัตวัเองได ้ แต่เราขงัความคิดเราไม่ไดห้รอก ถา้เรากกัขงัความคิดเราไม่ได ้ เวลาเราจะ
ประพฤติปฏิบติั เราจะอธิษฐานสถานท่ีจ าพรรษา แต่หวัใจมนัไม่จ าพรรษากบัเราสิ 

เวลาเราบวช เห็นไหม เราบวชแต่ร่างกาย โกนหวัโกนค้ิวต่างๆ แลว้บวชพระมา เราบวชท่ี
ร่างกาย แต่ใจมนัไม่บวชดว้ย ถา้ใจมนับวชดว้ยนะ เวลาบวชเป็นพระ เห็นไหม สมมุติสงฆ ์ถา้เป็น
สมมุติสงฆเ์ป็นท่ีเคารพบูชาของสงัคม สงัคมเขาวา่ผูน้ี้เป็นผูเ้ห็นภยัในวฏัสงสาร พยายามจะ
ประพฤติปฏิบติัเพื่อใหพ้น้จากทุกขไ์ป น่ีประชาชนเขาเห็นใจ เขาส่งเสริม เขาอยากไดบุ้ญกศุลดว้ย 
ใช่ไหม เพราะวา่ส่ิงท่ีสงัคม น่ีบวชร่างกาย สงัคมเขาเห็น เพราะเป็นสมมุติสงฆ ์แต่หวัใจนะ เวลา
บวชมาแลว้ กิเลสในใจมนักเ็หยยีบย  า่หวัใจเราทั้งนั้นน่ะ 

เราบวชน้ีเราบวชเพราะเราเกิดมาเป็นชาวพทุธ ชาวพทุธน่ะ เป็นประเพณีวฒันธรรม เกิด
เป็นผูช้ายตอ้งบวช บวชข้ึนมาเพื่อจะใหเ้ป็นคนสุก คนสุกคือคนไดศึ้กษา ศึกษาออกมา ศึกษา
ธรรมและวินยั ธรรมวินยัมนัคืออะไร? ธรรมวินยัคือค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ ศาสนธรรมค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ สัง่สอนเร่ืองอะไร เห็นไหม 
ฆราวาสธรรมกส็ัง่สอนเร่ืองฆราวาสในการด ารงชีวิต ความกตญัญูกตเวที ใหเ้ป็นคนดี ใหเ้ท่าทนั
กิเลสของตวั น่ีพดูถึงวา่ในการสัง่สอน 

แต่เวลาประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงข้ึนมาล่ะ ถา้เราท าความเป็นจริงข้ึนมา เห็นไหม 
น่ีเราจะไปเห็นหนา้กิเลส ถา้เราไม่เห็นหนา้กิเลสเลยน่ี เราไม่รู้จกักิเลสนะ เวลาองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ถึงบอกวา่กิเลสกบัธรรมๆ กิเลส เห็นไหม 
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เพราะเวลาคนเวียนตายเวียนเกิด เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เรามีอ  านาจวาสนา การเกิดเป็น
มนุษย ์ เห็นไหม เกิดมาแลว้ เรามองไปสิ สตัวโ์ลก มนุษยเ์ป็นสตัวป์ระเสริฐๆ พวกนั้นเป็นสตัว์
เดรัจฉาน แลว้เราตีขลุมเอาเองวา่เขาเกิดมาเป็นอาหารของเราๆ สตัวทุ์กตวัเขาไม่คิดวา่เขาเกิดมา
เป็นอาหารของใคร เขาเกิดมา เขาเกิดเพราะเขามีเวรมีกรรมของเขา เขาเกิดตามวฏัฏะของเขา เขา
เกิดมาเป็นอบายภูมิ ตั้งแต่เดรัจฉานลงไป ฉะนั้น เขาเกิดมาเขากป็รารถนาความสุขเหมือนกนัน่ะ 
คนมีความรู้สึกนึกคิดทั้งนั้นน่ะ แต่มนุษยเ์ราไปตีขลุมวา่เขาเกิดมาเป็นอาหารของเรา 

แต่เวลาคนเขามีคุณธรรมข้ึนมานะ เขาเล้ียงไวเ้ป็นเพื่อน เขาไม่ไดเ้ล้ียงไวเ้ป็นอาหารไง เขา
เล้ียงไวเ้ป็นเพื่อน ส่ิงท่ีเขาเป็นเพื่อนนะ เป็นเพื่อนทุกข ์ เกิด แก่ เจบ็ ตายดว้ยกนัทั้งหมดทั้งส้ิน จง
เป็นสุขๆ เถิด อยา่ไดมี้เวรมีกรรม อยา่ไดเ้บียดเบียนซ่ึงกนัและกนัเลย เห็นไหม เวลาเราสวดมนต์
สวดพร เราอุทิศส่วนกศุล ส่ิงท่ีเราอุทิศส่วนกศุลเพื่อส่ิงท่ีมีชีวิตในวฏัฏะน้ี 

ฉะนั้น เวลาเกิดมาเป็นสตัวม์นุษย ์ เราเป็นสตัวม์นุษย ์ สตัวป์ระเสริฐ เราเกิดมาแลว้เรามี
อ  านาจวาสนา เห็นภยัในวฏัสงสาร ถา้เห็นภยัในวฏัสงสารมนัจะเห็นมีคุณค่า มีคุณค่าในหวัใจของ
เราไง เกิดมาเป็นคน ในเม่ือเกิดเป็นคนนะคนใหร้อบดา้น ถา้คนไม่รอบดา้นมนักดิ็บๆ สุกๆ เห็น
ไหม เราเกิดมาเป็นคนท่ีรอบดา้น เราศึกษาแลว้เราสึกออกไปน่ีเป็นคนสุกๆ ถา้คนสุกแลว้มนัตอ้ง
มีสติมีปัญญามียบัย ั้งไว ้

ถา้ไม่ไดบ้วชนะ เขาบอกคนท่ีไม่ไดบ้วชไม่ไดเ้รียนนะ ท าผดิท าพลาดไปเขากใ็หอ้ภยัได้
เพราะไม่ไดบ้วชไดเ้รียน แต่ถา้บวชเรียนแลว้ เห็นไหม เวลาพระใหศี้ล ศีล ๕ ไม่ลกัของเขา ไม่พดู
ปด ไม่ด่ืมเร่ืองของมึนเมา น่ีศีล ๕ มนัมีของมนัอยูแ่ลว้ เราใหศี้ลเขา แลว้เวลาสึกออกไปแลว้เรามี
ศีลมีธรรมหรือเปล่าล่ะ ถา้มีศีลมีธรรม น่ีบวชเรียนแลว้ท าไมมนัไม่สมกบัวา่เรามาบวชมาเรียนล่ะ 
ถา้บวชเรียนแลว้ออกมามนัตอ้งรู้ คนสุกไง รู้ถกูรู้ผดิสิ 

แต่เวลากิเลสมนัท าลายคนนะ เวลากิเลสมนัท าลายเรา เพราะเราคิดส่ิงใดเราท าส่ิงใด เราวา่
เราคิดถกูตอ้งดีงามทั้งนั้นน่ะ น่ีเวลาโกรธแลว้กส็มพอใจกบัความโกรธนั้น เวลาหลงไปน่ีหลงไป
เพราะอะไรล่ะ หลงไปเพราะความไม่เขา้ใจ เพราะเราไม่รู้ เราไม่รู้วา่เราหลงของเราไป เห็นไหม 
เวลาจิตใจมนัต ่าตอ้ย กิเลสใชอ้ยา่งน้ี น่ีกิเลสมนับีบคั้นเอา ถา้กิเลสมนับีบคั้นเอานะ 

เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เห็นโทษของมนั องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมาน่ีเห็นโทษของกิเลส เห็นไหม ไม่มีส่ิงใดเลยท่ีจะท าลายคนไดเ้ท่ากบักิเลส
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ในหวัใจของคนคนนั้น น่ีเรากโ็ทษกนัวา่สงัคมท ารายเรา ทุกคนท าร้ายเรา เราโทษส่ิงต่างๆ หมด
เลย แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่านเห็นโทษ ท่านเห็นโทษของกิเลส ไม่ไดเ้ห็นโทษ
ของใครเลย 

แลว้กิเลสมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ 

เวลาเราศึกษาธรรม ส่ิงท่ีเป็นนิพพานๆ เราไปหาเอาท่ีไหนไม่ไดเ้ลย ไม่มีท่ีไหนจะเป็น
นิพพานได ้ ดินฟ้าอากาศไม่ใช่เป็นนิพพาน แต่ธาตุต่างๆ ไม่ใช่เป็นนิพพาน นิพพานมนัอยูใ่นใจ
ของสตัวโ์ลก เห็นไหม สตัวม์นุษย ์เราวา่เราเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นผูท่ี้ประเสริฐๆ มนัอยูท่ี่ในหวัใจของ
เราน่ี 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มาตรัสรู้กต็รัสรู้ในภพของมนุษยน่ี์ เวลาตรัสรู้ในภพ
ของมนุษย ์ดูสิ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไปเทศนาวา่การ เทวดา อินทร์ พรหมทั้งนั้นน่ะ น่ี
สัง่สอนไดห้มดเลย เพราะอะไร เพราะเทวดา อินทร์ พรหมเขาเสวยภพเสวยชาติของเขานะ ถา้เรา
ไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติัข้ึนมาเรากจ็ะไม่เช่ือ เห็นไหม มนุษยน้ี์เกิดมาแลว้กช็าติน้ีเท่านั้นน่ะ ตายแลว้
กไ็ม่มีภพไม่มีชาติ ไม่มีการสืบต่อไปขา้งหนา้ แต่เพราะอะไร เพราะความรู้สึกนึกคิดของเราเป็น
อยา่งนั้นไง เห็นไหม เวลากิเลสดิบๆ มนัเป็นแบบน้ี 

ถา้กิเลสดิบๆ มนักท็  าร้ายเราไดม้ากมายขนาดน้ีนะ แต่ถา้มนัมีการศึกษา มนัมีความรู้ เวลา
มนัติดปีกข้ึนมานะ ถา้กิเลสมนัติดปีก เห็นไหม ข่ีหลงัเสือๆ มนัลงไม่ไดเ้ลย มนัเหาะเหินเดินฟ้า 
กิเลสเป็นความรู้สึกนึกคิดมนัติดปีกของมนั ติดปีกเพราะอะไรล่ะ? ติดปีกเพราะมนัรู้ไง ถา้มนัไม่รู้ 
น่ีกิเลสดิบๆ มนัไม่ไดติ้ดปีกของมนั เราหกัปีกมนั ถา้หกัปีกมนั มนักมี็อ  านาจเหนือเราไง 

เวลากิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัมีอ  านาจเหนือในใจของสตัวโ์ลก ท าส่ิงใดมนัวา่
ถกูตอ้งดีงามไปทั้งนั้นน่ะ ท าส่ิงใดถกูตอ้งดีงามไป ท าไมเราเอาตวัเราเองพน้จากทุกขไ์ม่ไดล่้ะ น่ี
ความรู้ท่วมหวัไง ถา้ความรู้ท่วมหวั ความรู้ทางโลก ความรู้โลกียปัญญา ความรู้อยา่งน้ีเขาศึกษามา
เพื่อเป็นวิชาชีพ เพื่อใครมีวชิาชีพอยา่งใดเขาจะไดเ้อาส่ิงนั้น เอาปัญญาของเขาท าหนา้ท่ีการงานมา
เพื่อด ารงชีวิต 

ด ารงชีวิตท าไมล่ะ ด ารงชีวิตไวใ้หทุ้กขใ์ช่ไหม ด ารงชีวิตไวใ้หเ้จบ็ช ้าน ้ าใจใช่ไหม 
ด ารงชีวิตไวเ้วลามนัพลดัพรากข้ึนมาน่ีมนัไม่มีท่ีพึ่งเลยเหรอ ไม่มีท่ีพึ่ง เห็นไหม พอมาศึกษา
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ธรรมๆ ข้ึนมา เขา้ใจธรรมะ น่ีกิเลสมนัจะเร่ิมติดปีกแลว้นะ เขา้ใจธรรมะ ฉนัเป็นนกัปราชญ ์ฉนัรู้
เร่ืองต่างๆ ทุกส่ิงทุกอยา่ง ฉนัเขา้ใจไดห้มดน่ะ น่ีเวลาคุยธรรมะกนัปากเปียกปากแฉะเลย แต่ไม่
สามารถจะออกประพฤติปฏิบติัได ้ไม่สามารถจะเอาความรู้สึกนึกคิดไวใ้นอ านาจของเราได ้ถา้ไม่
มีความสามารถนะ นั้นเพราะไม่ไดป้ฏิบติัไง 

แต่ถา้ปฏิบติั ปฏิบติัท่ีไหนล่ะ น่ีเวลาเขาปฏิบติั เขาท าหนา้ท่ีการงานกนั เขาตอ้งมีสถานท่ี
ท างานของเขา เขาจะท างานอะไรล่ะ ท าไร่ไถนาเขากต็อ้งมีท่ีดินของเขา เขาตอ้งมีพืชพนัธ์ุ
ธญัญาหารของเขา เราท าหนา้ท่ีการงาน เราท างานดว้ยปัญญา ทางวิชาการของเรา เรากต็อ้งมี
ออฟฟิศของเรา เราตอ้งมีท่ีท างานของเราทั้งนั้นน่ะ แลว้เวลาเราจะช าระกิเลส เราจะท างานของเรา 
เราจะท าท่ีไหนล่ะ 

เวลาเดินน่ีร่างกายเดินนะ เดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนาน่ีร่างกายเดินทั้งนั้นน่ะ แต่เพราะเรามี
ความรู้สึกนึกคิด เพราะเรามีหวัใจไง หวัใจมนัปรารถนา ถา้มีความปรารถนา ความรู้สึกนึกคิดน่ี
มนัทุกขม์นัยาก น่ีนามธรรม หวัใจมนัทุกขม์นัยาก แลว้หวัใจโดนกิเลสมนัเหยยีบย  า่ เหยยีบย  า่
ท าลายมาตลอดนะ ท าลายไวใ้หย้อมจ านนกบัมนัไง แต่ถา้เรามีสติปัญญา เราจะมีธรรมข้ึนมา น่ี
กิเลสมนักลวั กิเลสมนักลวัวา่ธรรมะจะแยกพื้นท่ีในหวัใจของเรา ในท่ีอยูอ่าศยัของกิเลสไง 

กิเลสมนัถือสิทธิครองใจเราไวเ้ป็นมหาอ านาจในใจของเรา แลว้เรากย็อมจ านนมากบัมนั
ตลอด เราศึกษาธรรมข้ึนมา ศึกษาธรรมมาเพื่อเป็นประโยชน์กบัเรานะ มนัเลยศึกษามาใหกิ้เลสมนั
ติดปีกอีกนะ ติดปีกหมายความวา่มนัท าใหเ้ราส ามะเลเทเมาไปในธรรมนั้นน่ะ ธรรมเมาๆ มนั
ธรรมเมาเพราะอะไรล่ะ มนัเมาเพราะมนัเป็นกิเลสไง มนัเมาเพราะมนัเป็นโลกียปัญญา น่ีธรรมเมา 
ไม่ใช่ธรรมะ 

ถา้ธรรมะ เห็นไหม ธรรมะมนัจะเดด็ปีกกิเลสใหกิ้เลสมนัอยูใ่นอ านาจของเรา ใหกิ้เลสมนั
ยบุยอบตวัลง ถา้เราก าหนดพทุโธๆ ถา้จิตสงบไดเ้ราจะเดด็ปีกมนัไม่ใหม้นัมีอ  านาจเหนือเรา แต่ถา้
เราศึกษาธรรมมา เราปฏิบติั ถา้มนัมีกิเลสอยู ่ กิเลสมนัคืออะไร? กิเลสคืออวิชชา คือความไม่รู้ ถา้
ความรู้ ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มามนัควรเป็นประโยชนก์บัเรา เห็น
ไหม มนัควรเป็นประโยชน์กบัเรา แต่มนัเป็นธรรมเมา เมาไปในธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ เถียงกนัปากเปียกปากแฉะ เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนักไ็ม่เป็นความจริง
ข้ึนมา มนัไม่เป็นความจริงข้ึนมาเพราะอะไร เพราะมนัเมาในกิเลส 
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ส่วนใหญ่ธรรมเมาน่ี ธรรมะแต่มีกิเลสอยู ่ แต่อวิชชามนัไม่เขา้ใจ มนักเ็มาไปของมนั เมา
เพราะอะไร เมาเพราะมนัขาดสติ เห็นไหม ถา้มนัไม่มีสติยบัย ั้ง ส่ิงใดเป็นธรรมล่ะ ส่ิงใดเป็นธรรม 
ธรรมเรากท็  าไดทุ้กขอ์ยา่งแลว้ ดูสิ เวลาโลกเขาท าหนา้ท่ีการงานกนั เรากท็  าเหมือนกนัเลย ท า
เหมือนกนัเลยแต่ผลงานมนัไม่มี น่ีเขาอาบเหง่ือต่างน ้า ท าไร่ไถนาข้ึนมา เขาไดข้า้ว เขาไดพ้ืชพนัธ์ุ
ธญัญาหารของเขามาเขา้ยุง้เขา้ฉางของเขา เรากท็  าของเขา มนัเป็นเพล้ียะ น่ีพืชพนัธ์ุธญัญาหารมนั
กไ็ม่ออกดอกออกผล มนัมีแต่ตน้ ไม่มีผล แลว้มนัท าอยา่งไรมนัถึงไม่มีผลล่ะ 

มนัไม่มีผลเพราะเราไม่ดูแลรักษา เราดูแลรักษามนัไม่ดี มนัมีเพล้ียะ มนัมีแมลงท าลายพืช
พนัธ์ุธญัญาหารของเรา แลว้ความไม่รอบคอบ ดว้ยความไม่เขา้ใจ ดว้ยความไม่รู้จกัรักษา ดว้ย
ความไม่มีการดูแล เขาดูแลของเขานะ เขารู้วา่ท่ีขา้งเคียงเขาโดนเพล้ียะลง เขาตอ้งป้องกนัของเขา
แลว้ น่ีกเ็หมือนกนั เราประพฤติปฏิบติัน่ะ หวัใจของเขา เวลาเร่ืองของคนอ่ืนน่ีมนัเร่ืองของใจของ
เขานะ แลว้หวัใจของเขา เขาปฏิบติัมาเป็นความจริงของใครล่ะ ถา้เขาไดพ้ืชพนัธ์ุธญัญาหารมาจริง
ของเขา เขากต็อ้งมีความร่มเยน็เป็นสุขของเขาสิ 

เวลาทุกขน้ี์ไม่ตอ้งบอกนะ เราเกิดมาเรามีความทุกขค์วามยากในหวัใจกนัทั้งนั้นน่ะ ความ
ทุกขค์วามยากเพราะอะไร เพราะกิเลส อวิชชาความไม่รู้จกัตวัเอง รู้เร่ืองคนอ่ืนไปหมด รู้เร่ืองทุกๆ 
อยา่งเลย แต่ไม่รู้จกัใจของตวัเอง แมแ้ต่ธรรมะ ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
ใหกิ้เลสมนัติดปีกเลย ติดปีกคือมนัข่มข่ีหวัใจไง ถือวา่ปฏิบติัธรรมๆ ปฏิบติัธรรมเพื่อพน้จากทุกข ์
ถา้มีคุณธรรมข้ึนมา เห็นไหม จิตใจท่ีมนัทุกขม์นัยาก จิตใจท่ีมนัมีความเดือดร้อน แมแ้ต่เราศึกษา
ธรรมดว้ยความเป็นธรรม 

เราศึกษาความเป็นธรรมหมายความวา่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอก ชีวิตน้ีมีการ
พลดัพรากเป็นท่ีสุด เห็นไหม ชีวิตน้ีเกิดมาจากอวิชชา แลว้อวิชชาน่ี เรามีสติปัญญามากนอ้ยแค่
ไหน เราจะยบัย ั้งความคิดเราไดม้ากขนาดไหน แมแ้ต่ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้นะ ในนวโกวาท เวลาศึกษาข้ึนมาแลว้มนักท่ึ็งแลว้แหละ 

เราอยูก่บัโลก เราเป็นสตัวส์งัคม เราตอ้งมีพรรคพวกมีเพื่อนฝงูเป็นธรรมดา แลว้เพือ่นฝงู
ของเรา เห็นไหม คนเทียมมิตร มิตรแท ้ มิตรเทียม มิตรเทียมไม่ปกป้องดูแลเรา ไม่ช่วยเหลือเรา
ตามความเป็นจริง มิตรแท ้ แมแ้ต่เบ้ืองหลงัเขากป็กป้องดูแลเรา มีส่ิงใดท่ีเขาท าลาย เขาจะปกป้อง
ดูแล เห็นไหม ศึกษาธรรมขนาดน้ีมนักซ้ึ็งแลว้ ถา้ศึกษาธรรมนะ เวลาศึกษาธรรมซ้ึง มนักบ็อกวา่
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เราเองไม่ทนัตวัเราเอง ถา้ศึกษาธรรมโดยความเป็นธรรมนะ มนักไ็ม่ใหชี้วิตเราเร่ร่อนจนเกินไป 
ไม่เร่ร่อนจนเกินไปท่ีไหน? ไม่เร่ร่อนจนเกินไปเพราะมนัมีศรัทธาความเช่ือ 

ศรัทธา อจลศรัทธา ถา้ศรัทธาความเช่ือ เช่ือในส่ิงใด? เช่ือในพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ ถา้เราเช่ือในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เห็นไหม เรามีท่ีพึ่ง คนเราท่ีมนัเร่ร่อนอยูน้ี่
เพราะมนัไม่เช่ือจากหวัใจ ไม่เช่ือจากความเป็นจริง ศรัทธา อจลศรัทธา ศรัทธามนักเ็ร่ร่อน ศรัทธา
เร่ืองนั้น ศรัทธาเร่ืองน้ี ศรัทธาไปทัว่ ศรัทธาไปหมดเลย แลว้พอวา่ศรัทธาๆ วา่เราเป็นชาวพทุธๆ 
แลว้เวลากิเลสมนัติดปีกนะ “เรากเ็ป็นชาวพทุธ เรากท็  ามาเยอะแลว้ เรากป็ฏิบติัมามากแลว้ ท าบุญ
กศุลมหาศาลเลย ท าไมทุกขย์ากขนาดน้ี” เห็นไหม แลว้ถา้ศรัทธา พอมนัเร่ิมหาเหตุหาผลนะ หา
เหตุหาผลของกิเลสนะ หาเหตุผลวา่เราท าแลว้ไม่ไดผ้ล เราท าแลว้เราไม่สมปรารถนา น่ีมนักจ็ะไป
ศรัทธาเร่ืองอ่ืนไง ศรัทธาเร่ืองอ่ืนกเ็ป็นศรัทธาเร่ืองเดรัจฉานวิชา มนักอ็อกนอกลู่นอกทางไปไง  

แต่ศรัทธาในพระพทุธศาสนาละ ถา้ศรัทธาในพระพทุธศาสนา พระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ ศาสนธรรมค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ศาสนธรรม สจัธรรมน้ี สจั
ธรรมความจริงน้ี ไม่เช่ือส่ิงใดๆ เลย กาลามสูตร ใหเ้ช่ือวา่สุขทุกขใ์นใจเราน้ี  

ถา้ใจมนัทุกข ์ มนัทุกขเ์พราะอะไรล่ะ ถา้ทุกขเ์พราะหนา้ท่ีการงานมนักเ็ป็นเร่ืองหน่ึง เรา 
เกิดมา ถา้เราทุกขเ์ร่ืองหนา้ท่ีการงาน เราเกิดมาเป็นคน เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เราตอ้งมีหนา้ท่ีการ
งานของเรา ถา้งานส่วนบุคคลใช่ไหม เราท าดว้ยตวัของเราเอง  ถา้มนัประสบความส าเร็จ ท าแลว้ดี
งาม มนักเ็ป็นส่ิงท่ีวา่เราท าแลว้สมผลประโยชน์ ถา้มนัท าแลว้มนัขาดตกบกพร่องล่ะ  เรากต็อ้งดูสิ
วา่มนัขาดตกบกพร่องเพราะเหตุใด แลว้เราพยายามหาเหตุหาผล พยายามท าส่ิงนั้นใหถ้กูตอ้งดีงาม 
ถา้มนัไม่ถกูตอ้งดีงามแลว้มนักย็งัไม่ประสบผลส าเร็จอีก เห็นไหม มนักเ็ร่ืองกรรม ถา้เร่ืองกรรม
นะ เรามีขนัติธรรมไหม เรามีความอดทนมีความหมัน่เพียรไหม ถา้มีความหมัน่เพยีร เราพยายาม
ของเรา ความพยายามของเรา ถา้ท าของเราถึงเวลาแลว้มนัตอ้งประสบความส าเร็จของมนัมาได ้ถา้
ท าความจริงนะ 

แต่ถา้มนันอ้ยเน้ือต ่าใจ น่ีถา้เราทุกขเ์พราะหนา้ท่ีการงาน เราทุกขเ์พราะชีวิตของเรา  ชีวิต
ของเราไม่สมความปรารถนาสกัอยา่งหน่ึง  ชีวิตของเรา เราตั้งเป้าไวแ้ลว้วา่ เราเกิดมา เราไม่เสมอ
คนอ่ืน ไม่เทียมคนอ่ืน ถา้ชีวิตของเรา ชีวิตหน่ึงกเ็ป็นแบบน้ี ส่ิงท่ีไม่เทียมคนอ่ืนไม่เท่าคนอ่ืน
เพราะอะไรล่ะ เพราะจิตใจของเรามนัคิดไปเอง เวลาเขามองมาหาเรา เขาบอกวา่ ชีวิตของเราจะ
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รุ่งเรืองกวา่เขา ชีวิตเราจะสูงส่งกวา่เขา เขามองเรา เห็นไหม เราจะมองเห็นวา่คนอ่ืนดีกวา่เรา คน
อ่ืนมีความสุขกวา่เรา เพราะอะไร เพราะเราไม่รู้เร่ืองของเขา แต่ในหวัใจของเราน่ีเรารู้ เรารู้ใน
หวัใจของเราเพราะอะไร เพราะมนัมีอวิชชา  เพราะมนัมีความขาดตกบกพร่อง มนักคิ็ดแต่มองแต่
คนอ่ืนไง 

 แต่ถา้เราฝึกฝน เรามีสติปัญญาของเราข้ึนมา ถา้จิตใจ เราดูใจของเรา ถา้ใจเรามีความรู้สึก
นึกคิด เรามีความกตญัญูกตเวที เรามีหิริโอตปัปะ มีความเกรงกลวัมีความละอายต่อบาป ถา้มีจิตใจ
มนัทรงตวัของมนัไดแ้ลว้ล่ะ ถา้ทรงตวัของมนัไดแ้ลว้ท าไมมนัไม่เจริญกา้วหนา้ล่ะ? มนัไม่
เจริญกา้วหนา้ เพราะมนัเป็นสมาธิของปุถุชน คนเราตอ้งมีสติมีสมาธิน่ีแหละ แต่สติสมาธิน้ีมนั
เป็นเร่ืองโลกๆไง แต่ถา้มนัเป็นเร่ืองของธรรมล่ะ ถา้เร่ืองของธรรมนะ เราตอ้งมีท่ีพึ่งแลว้ มีท่ีพึ่ง
หมายความวา่มีพทุธานุสติ ธมัมานุสติ สงัฆานุสติ อนุสติ ๑๐ ถา้เรามีอนุสติ ๑๐ เรามีท่ีพึ่ง จิตใจมนั
มีท่ีเกาะมีท่ีพึ่ง เวลาเดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนา ร่างกายมนัเดิน แต่เวลาจิตใจมนัมีท่ีพึ่ง มนัเกาะ
ของมนั มีค าบริกรรมของมนั 

ดูสิ ความคิดท่ีมนัเร็วมาก เราคิดส่ิงใดมนัไปหมดแลว้ คิดอยูน่ี่ เราคิดถึงเร่ืองไหนมนัไป
หมดแลว้ แลว้เรามาเกาะพทุโธไว ้ พทุโธๆๆ น่ีมนัฝืนธรรมชาติ มนัฝืนเร่ืองสถานะของมนุษยไ์ง 
เพราะสถานะของมนุษยมี์กายกบัใจ ใจคืออะไร? ใจคือธาตุรู้ ใจคือพลงังาน พลงังานมนัไปของ
มนัตามธรรมชาติของมนั แลว้เรามีพทุธานุสติ มีสติในพทุโธ   ถา้มีสติในพทุโธ เราก าหนด
พทุโธๆ ของเราไว ้น่ีมนัฝืนไหม? มนัฝืนธรรมชาติ  เพราะจิตใจบารมีธรรมของเรามนัอ่อนแอ 

แต่ถา้จิตใจของคนมีความเขม้แขง็นะ จิตใจคนท่ีสร้างอ านาจวาสนาเขา้มา เขาก าหนดดู
ของเขา  เขามีสติของเขา จิตใจเขาสงบไดน้ะ ถา้จิตใจของเขาสงบไดน้ะ น่ีจิตใจเขาสงบ ส่ิงน้ีถา้
สงบข้ึนมามนัเป็นประโยชน์ของมนัข้ึนมา มนัจะเป็นความจริง ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาอยา่งน้ีมนั
จะมาแกไ้ขกิเลสไง 

เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่านแบ่งไว ้ กิเลสกบัธรรมๆ เรากอ็ยากจะ
เห็นกิเลสของเรา ใครเห็นกิเลสของตวัเองนะ คนนั้นไดท้รัพยส์มบติัอนัเป็นอริยทรัพย ์  เพราะการ
เห็นกิเลส เห็นไหม มนัจะเห็นขอ้บกพร่องของตน แลว้มนัจะแกไ้ขตน คนคนนั้นมนัจะมีโอกาส
ในการแกไ้ข น่ีเราบอกวา่เราอยากเห็นกิเลสๆ เรากไ็ดช่ื้อของมนัไง กิเลสก ็ ก. ไก่ สระอิ...เป็น
ตวัอกัษรไง นัน่กิเลสไดแ้ต่ช่ือ 
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ค าวา่ “กิเลสๆ” กกิ็เลสทั้งนั้นน่ะ แลว้กิเลสมนัเป็นอยา่งไร กิเลสมนักส็ร้างภาพข้ึนมาไง 
เห็นไหม น่ีกิเลสมนัติดปีก ติดปีกเพราะอะไร ติดปีกเพราะมนัไดช่ื้อไดเ้สียงมา มนัไดส้รรพนาม
มาไง แลว้มนัเป็นความจริงไหมล่ะ ถา้เป็นความจริงนะ เราดูบอลลนูสิ บอลลนูมนัลกูยกัษเ์วลาเขา
สูบลมเขา้ไปมนัจะใหญ่โตมาก แลว้มนัจะลอยของมนัข้ึนไป 

น่ีกเ็หมือนกนั ค าวา่ “กิเลสๆ” เราวา่เรากเ็ขา้ใจมนั น่ีมนัติดปีกมนักใ็หญ่โตข้ึนมา พอ
ใหญ่โตข้ึนมามนักค็รอบง าจิตใจเรา เวลาเราปฏิบติัไปมนัเป็นความจริงไหม แต่ถา้เขาเปิดลมท้ิง
นะ บอลลนู พอลมมนัออก มนักจ็ะยบุแฟบไปเป็นธรรมดา น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เรามีพทุธานุสติ เรามี
สติของเรา มีปัญญาของเรา เราไม่คิดตามมนัไปไง เรามีสติปัญญาของเราถา้เราอยูก่บัพทุธานุสติ น่ี
กิเลสมนัจะยบุยอบลงๆ ถา้ยบุยอบลงกิเลสมนักไ็ม่ติดปีกไง 

ถา้กิเลสติดปีกนะ เวลาท าไปน่ีลม้ลุกคลุกคลานไปทั้งนั้นน่ะ เราอยากเห็นหนา้มนั เราอยาก
เห็นหนา้กิเลส เราอยากจะแกไ้ข เราอยากจะปรับปรุงของเรา แต่กิเลสมนัอยูไ่หน กิเลสมนัอยูไ่หน 
น่ีเวลาท าของเราไป เราไปเห็นกิเลสไม่ไดเ้ลย ฉะนั้น เวลาท่ีมนัฟุ้ งซ่าน เวลาท่ีเราทุกขเ์รายากอยูน่ี่ 
กิเลสมนัดิบๆ ถา้สามญัส านึกของคนมีทั้งนั้นน่ะ 

ถา้สามญัส านึกของคน เห็นไหม ดูสิ เวลาดีและชัว่ คนท่ีเขาคิดดี จิตใจของบางคนดีมากๆ 
จริงๆ แต่ดีมากจริงเขากติ็ดกิเลสองเขา ดีและชัว่ เพราะมนัไม่ใช่มชัฌิมาปฏิปทา ไม่ใช่มรรคญาณ 
ถา้มรรคญาณมนัท าลายลา้งทั้งดีและชัว่ ถา้ส่ิงท่ีเป็นความดี ความดีมนัดีของโลกไง มนัดีเพราะบุญ
กศุลไง เราไดส้ร้างบุญกศุลของเรามา เราถึงเกิดสถานะจิตใจท่ีสูงส่ง เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมา
ในครอบครัวท่ีดี เกิดต่างๆ มนักเ็ป็นเร่ืองของบุญกศุล เห็นไหม น่ีดี แต่ดีแลว้ทุกขไ์หม ดีมนักเ็ศร้า
หมอง มนักผ็อ่งใส มนัตอ้งมีทุกขท์ั้งนั้นน่ะ ถา้มนัทุกขท์ั้งนั้น ส่ิงท่ีเป็นโลก แลว้ถา้มนัชัว่ล่ะ ถา้
มนัชัว่ กิเลสท่ีมนัแผดเผาล่ะ กิเลสมนัแผดเผานะมนัมีแต่ความทุกขต์รอมใจตลอดไปเลย เห็นไหม 

น้ีมนัเป็นเร่ืองโลกๆ ค าวา่ “เร่ืองโลกๆ” คือสามญัส านึก ฉะนั้น เวลาเรามีสติปัญญาของเรา 
เราจะแกไ้ขหวัใจของเรา เห็นไหม แกไ้ขหวัใจของเรา มนัเร่ืองกิเลสทั้งนั้นนะ 

ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอก มีทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ และทุกขด์บั
ไป ไม่มีส่ิงใดเลย มีทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ ทุกขด์บัไป เพราะวา่มนัเป็นเร่ืองอริยสจั สจัจะความ
จริง โลกน้ีมนัเป็นเร่ืองของความทุกขท์ั้งนั้นน่ะ ความทุกข ์ ทุกขเ์พราะวา่อะไร ทุกขเ์พราะทน
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ไม่ได ้นัง่กท็นไม่ได ้นัง่นานกต็อ้งเปล่ียนอิริยาบถ เห็นไหม ส่ิงใดคงท่ีไม่ได ้โลกน้ีมนัอนิจจงั มนั
แปรปรวนทั้งนั้น มนัถึงไม่มีความสุขเลย มนัมีแต่ความทุกขท์ั้งนั้นน่ะ 

แต่ในเม่ือเราเกิดมาโดยสถานะของมนุษยใ์ช่ไหม สถานะของมนุษยมี์ค่ามาก ดูสิ ตั้งแต่
ทารก ตั้งแต่เกิดมามนัเจริญเติบโตข้ึนมา แลว้กแ็ก่เฒ่าชราภาพไปเป็นธรรมดา น่ีชีวิตชีวิตหน่ึง 
ฉะนั้น เราเกิดมาเป็นชีวิตชีวิตหน่ึง เราเกิดมาในสถานะของมนุษย ์ ชีวิตชีวิตหน่ึงมนัมีกายกบัใจ 
ร่างกายน้ีมนับีบคั้นอยูแ่ลว้ล่ะ ถา้มนัขาดอาหารมนัตายทนัที ร่างกายน่ีขาดน ้าไม่ได ้อาหารน่ีอดได้
นะ แต่น ้าน่ีอดไม่ไดเ้ลย ถา้อดไม่ไดเ้ลย พระพทุธเจา้ถึงวา่ เรากด่ื็มน ้าของเราเพื่อประทงัชีวิตของ
เราไป ประทงัชีวิตของเราไปเพื่อประพฤติปฏิบติั เพื่อใหเ้ห็นหนา้กิเลส ใหต่้อสู้กบักิเลสได ้

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเราเกิดมาเป็นมนุษยน่ี์มีคุณค่ามาก ฉะนั้น ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ ทุกขด์บัไป 
สจัจะความจริงมนัเป็นแบบนั้น แต่ดว้ยกิเลสท่ีมนัหลอก เกิดมาแลว้เป็นมนุษย ์มนัจะมีความสุข มี
ความพอใจ เพราะส่ิงน้ีมนัด ารงชีวิตหน่ึงเท่านั้นน่ะ ถา้ใครมีสติมีปัญญานะ ชีวิตน้ีสั้นนกั ดูสิ 
ขนาดเทวดาเขาไปเท่ียวสวนกนั แลว้เขาจุติลงมาเกิด เกิดนัน่ชีวิตหน่ึงนะ แลว้พอเขาตายไป เขา
ท าบุญกศุล เขากลบัไปเกิดเป็นเทวดา เทวดาถามวา่ไปไหนมาเน่ีย เห็นไหม ชัว่ไปเท่ียวสวนยงัไม่
กลบัเลย เขาลงมาเกิดเป็นมนุษยน่ี์ภพชาติหน่ึงแลว้นะ ภพชาติหน่ึงคือ ๑๐๐ ปี เห็นไหม ๑๐๐ ปี
ของเราเท่ากบัเขา ๑ วนั แลว้อายขุยัของเขาเท่าไร 

ฉะนั้น บอกวา่ เวลาบอก ชีวิตมนุษยน้ี์มนัเหมือนพยบัแดด คือมนัแป๊บเดียวๆ เรากว็า่มนัจะ
จริงหรือ ถา้จริงหรือในมุมมองของใครล่ะ ถา้มุมมองของเทวดา อินทร์ พรหม เขามองวา่ชีวิตเราน่ี
สั้นมาก แต่เราไปมองสตัวท่ี์มนัอาย ุ๗ วนัล่ะ อายขุยัสตัวม์นัยิง่สั้นกวา่เราเขา้ไปใหญ่ ฉะนั้น ชีวิต
น้ีเหมือนพยบัแดด แต่เราอยูก่บัชีวิตของเรา โดยกิเลสท่ีมนัครอบง าไว ้ เรากภ็มิูอกภูมิใจกนันะ เรา
จะอยูก่นั ๑๐๐ ปี เราจะอยูก่นัตลอดอายขุยั เราจะอยูก่นัไปจนฟ้าดินสลาย เราจะไม่มีวนัตาย แต่
เวลาความตายมนัมาถึงตวั ทุกคนตอ้งท้ิงร่างน้ีไว ้แลว้จิตใจมนัตอ้งหมุนไปในวฏัฏะ 

เห็นไหม ถา้เรามีสติปัญญา เรามีสติทนัความรู้สึกนึกคิดเราน่ี เราจะไม่ท้ิงใหชี้วิตเราสูญ
เปล่า ถา้ชีวิตเราสูญเปล่า การท าหนา้ท่ีการงานนั้นเพื่อความมัน่คงในชีวิต เพื่อมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั
ของชีวิต พระเราออกบิณฑบาตเล้ียงชีวิต ส่ิงท่ีปัจจยั ๔ เรามีคนส่งเสริมอยูแ่ลว้ ถา้คนส่งเสริมอยู่
แลว้เราตอ้งยอ้นกลบัมาแลว้วา่เราเห็นภยัในวฏัสงสารไหม ถา้เราเห็นภยัในวฏัสงสาร เราตอ้งมี
สติปัญญา เราตอ้งแกไ้ขหวัใจของเราใหไ้ด ้
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ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองโลกๆ เห็นไหม เร่ืองโลกๆ น่ีโลกียปัญญา โลกียปัญญามนัมีส่ิงท่ีเป็นประจ า
โลก แต่เพราะมีอ  านาจวาสนา เราถึงตอ้งท ามากข้ึนกวา่นั้น ถา้ท ามากข้ึนกวา่นั้นมนัจะเป็นมรรค 
ถา้เป็นมรรคนะ มนัจะเป็นโลกตุตรธรรม 

ถา้มนัจะเป็นมรรค มนัเกิดข้ึนมาท่ีไหนล่ะ 

ถา้มนัจะเป็นมรรคข้ึนมา มนัเกิดท่ีวา่เราท า เรามีสติปัญญาของเรา เราใชค้  าบริกรรมของเรา 
เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิของเราใหจิ้ตมนัสงบเขา้มา ถา้จิตมนัสงบเขา้มานะ มนัจะเร่ิมมีความ
ร่มเยน็เป็นสุข ถา้ความร่มเยน็เป็นสุข เวลาเร่าร้อนทุกคนวา่เร่าร้อน ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ และ
ทุกขด์บัไป ในเม่ือทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ เห็นไหม เราพทุโธๆ น่ีคนท างานทุกขไ์หม คนท างาน
ตอ้งอาบเหง่ือต่างน ้า ทุกขท์ั้งนั้นน่ะ แต่คนท างานท่ีอาบเหง่ือต่างน ้า แต่เพราะเขาคิดวา่เป็น
ประโยชน์กบัเขา เขาคิดวา่เขาไดส่ิ้งตอบแทน เขาไดเ้งินไดท้องมา เขาขยนัหมัน่เพียรของเขา 
เพราะเขาอยากไดส่ิ้งนั้นเป็นทรัพยส์มบติัของเขา 

เวลาหนา้ท่ีการงาน ถา้คนท างานท่ีมีสติปัญญาน่ีทุกขไ์หม เหน่ือยไหม? เหน่ือยทั้งนั้นน่ะ 
แต่มีผลตอบแทนข้ึนมาเขาบอกวา่เป็นความดีๆ ความดีของเขาเพราะเขาท าแลว้มนัมีผลตอบแทน
ใหเ้ขา ฉะนั้น ส่ิงน้ีเป็นผลตอบแทนทางโลก 

แต่ถา้เวลาเราท างานของเราล่ะ เราก าหนดพทุโธของเราล่ะ เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิของ
เราล่ะ มนัเป็นการท างานไหม? มนัเป็นการท างาน งานน้ีคืองานอะไร? งานน้ีคืองานร้ือภพร้ือชาติ 
ถา้งานร้ือภพร้ือชาติ เขาไปร้ือกนัท่ีไหน ถา้ร้ือภพร้ือชาติ เห็นไหม ทางโลกเขาเวลาเขาโอน
สญัชาติข้ึนมาเขากเ็ปล่ียนสญัชาติไปเลย แต่น่ีการร้ือภพร้ือชาติน่ะ ร้ือภพร้ือชาติโดยวฏัฏะเลย ร้ือ
ภพร้ือชาติคือการเกิดการตายในวฏัฏะ จิตใจท่ีมนัเกิดมาเป็นเรา จิตใจท่ีเกิดมาเป็นมนุษย ์ ท่ีส่ิงท่ีมี
คุณค่า ถา้จะร้ือภพร้ือชาติ เราตั้งสติของเรา เรามีค าบริกรรมของเรา เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิของ
เรา 

ถา้มนัสงบเขา้มา พอมนัสงบเขา้มาๆ น่ีจิตสงบมนัมีความร่มเยน็แลว้ ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกข์
ตั้งอยู ่ แลว้ทุกขด์บัไป ดบัไปเพราะอะไร เพราะถา้ส่ิงท่ีมนัเกาะเก่ียว ส่ิงท่ีมนัวิตกกงัวล ส่ิงท่ีรับรู้
มนัเป็นความทุกข ์ มนัเป็นภาระหนา้ท่ีของจิตมนัเสวยอารมณ์ มนัเสวย มนัด่ืม มนักิน มนัเกาะ
เก่ียวกบัอารมณ์ความรู้สึก มนัเป็นสญัชาตญาณท่ีส่งออก เป็นธรรมชาติของมนั จิต อาการของจิต 
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ทุกอยา่งรวมลง แลว้เป็นอารมณ์ความรู้สึกท่ีออกมาขบคิดกนัน่ี ออกขบคิดปัญหาต่างๆ ออกขบคิด
เป็นวิชาชีพ ออกขบคิดเป็นหนา้ท่ีการงาน เห็นไหม น่ีธรรมชาติของมนั 

เราพทุโธๆๆ หรือใชปั้ญญาอบรมสมาธิจนมนัปล่อยวางๆๆ พอมนัปล่อยวาง มนัปล่อยวาง
ท่ีมนัไม่ขบคิดเร่ืองอ่ืน มนัขบคิดแต่เร่ืองพทุโธ เอาพทุโธใหเ้ป็นอาหาร ใหพ้ทุโธใหจิ้ตมนัเสวย 
ใหพ้ทุโธใหจิ้ตมนัด่ืมกิน ถา้จิตมนัด่ืมกินนะ มนัอยูก่บัพทุโธมนักไ็ม่ออกไปขบคิดเร่ืองอ่ืน มนั
พทุโธๆ เพราะพทุโธน่ีเป็นพทุธานุสติ พทุธานุสติเพื่อเป็นรากฐานท่ีสร้างใหจิ้ตท่ีมนัปล่อยวาง
อารมณ์ต่างๆ เขา้มา ถา้มนัปล่อยวางอารมณ์ต่างๆ เขา้มามนักเ็ป็นตวัของมนัเอง ถา้มนัเป็นตวัของ
มนัเอง น่ีทุกขด์บัไปๆ ไง เพราะมนัไม่แบกรับภาระ มนัไม่เสวย ไม่ด่ืม ไม่กิน ไม่เอาส่ิงใดมาเป็น
ภาระใหจิ้ตดวงน้ี จิตดวงน้ีมนัไม่มีภาระในตวัของมนั มนัปล่อยวางทุกๆ อยา่งมาเป็นอิสระของ
มนัเป็นตวัของมนั น่ีทุกขด์บัไปๆ 

แลว้เวลาทุกขด์บัไปน่ีมนัมีความสุขไง ถา้จิตมนัสงบโดยสมัมาสมาธิ มนัร่ืนเริง มนัแช่ม
ช่ืน เวลาพดูน่ีเป็นภาษาพดูนะ เป็นภาษาสมมุติ ถา้แช่มช่ืนเรากคิ็ดวา่เราช่ืนชม...ไม่ใช่อยา่งนั้น 
ไม่ใช่อยา่งนั้น ความแช่มช่ืนมนัแช่มช่ืนในตวัของจิต เห็นไหม รสของธรรมะชนะซ่ึงรสทั้งปวง 
รสของธรรมเราไดด่ื้มกินรสของธรรม จิตมนัไดส้มัผสั มนัไดส้มัผสัของมนัเป็นปัจจตัตงั เป็น
สนัทิฏฐิโกในใจดวงนั้น 

แลว้ถา้กิเลสมนัครอบง า กิเลสอยา่งละเอียดไง กิเลสอยา่งหยาบๆ คือส่ิงท่ีมนัยแุหย ่ มนัยุ
แยงตะแคงร่ัวใหใ้จไปในอ านาจของมนั คิดส่ิงท่ีมนัหลงไปกเ็ป็นโลภ ส่ิงท่ียแุหยใ่หเ้กิดความ
โกรธมนักเ็ป็นโทสะ น่ีความโลภ ความโกรธ ความหลง มนักเ็ป็นท่ียแุหย ่ จิตน้ียแุหยข่องมนัไป 
ถา้เรามีสติปัญญา เราปล่อยวางส่ิงนั้นเขา้มาๆ มนักเ็ป็นอิสระของมนั ถา้เป็นอิสระของมนั 

ถา้อวิชชาอยา่งละเอียดล่ะ อวิชชาอยา่งละเอียดนะ มนัไม่เขา้ใจของมนั ถา้ไม่เขา้ใจ น่ี
มิจฉากมัมนัโต มนัไม่ท างานชอบ...สมัมากมัมนัโต งานชอบ เห็นไหม งานชอบในการก าหนดพทุ
โธ ในการสมัมาสมาธิ น่ีงานชอบ ความชอบธรรม เห็นไหม ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่และทุกขด์บั
ไป โดยวงจรของมนั โดยธรรมชาติของมนั มนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนั้น แต่ไม่มีใครเห็นกิเลส ไม่มี
ใครดูแลไง จิตใจมนักเ็ป็นของมนัอยูอ่ยา่งนั้น 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มาตรัสรู้ธรรม เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ร้ือ
คน้ในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ข้ึนมาเองไง องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตั้งแต่
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อานาปานสติก าหนดความสงบร่มเยน็เขา้มา อานาปานสติก าหนดลมหายใจเขา้มา จิตสงบเขา้
มานะ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ ส่ิงท่ีเขา้ร้ือคน้ในใจขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท าลายอวิชชาในหวัใจขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ ถึงไดว้างธรรมและวินยัน้ีไว ้ท่ีวา่เป็นธรรมๆ ส่ิงท่ีเป็นธรรม 

น่ีกิเลสกบัธรรมๆ แต่เราไม่เคยรู้เคยเห็น กิเลสมนัเป็นแบบใด ธรรมมนัเป็นแบบใด เรายงั
ไม่เคยเห็นของมนัไง ถา้เราไม่เคยเห็น เราไดแ้ต่ช่ือมา เราไดแ้ต่จินตนาการมาวา่กิเลสเป็นแบบ
นั้นๆ ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มากใ็หกิ้เลสมนัเอาไปใช ้ น่ีกิเลสปกติ 
กิเลสธรรมดา กิเลสดิบๆ เรากทุ็กขเ์รากย็าก เรากสู้็มนัไม่ไดอ้ยูแ่ลว้แหละ ถา้กิเลสมนัติดปีกข้ึนมา 

สมัมากมัมนัโต คือการท างานท่ีถกูตอ้งชอบธรรม มนักเ็กิดผลประโยชน์ข้ึนมา มิจฉากมั
มนัโต พอมนัสงบเขา้มา ถา้กิเลสมนัครอบง าเขา้มา อืม! วา่งๆ ส่ิงท่ีวา่งๆ ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่
แลว้ทุกขด์บัไป ทุกขม์นัดบัหมด มนัมีความร่มเยน็เป็นสุขของมนั ส่ิงท่ีเราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ
เขา้มา หรือเราใชปั้ญญาแยกแยะข้ึนมา นั้นเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ทั้งนั้น
น่ะ 

เวลาเราข้ึนมา เห็นไหม ดูสิ เวลาความรู้สึกนึกคิดของเราข้ึนมา ความรู้สึกนึกคิดของเรามนั
กข็บเค้ียวอารมณ์ส่ิงต่างๆ ตามแต่จริตนิสยัของคน เวลาเราใชค้วามรู้สึกนึกคิดอยา่งน้ีไปตรึกใน
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไง กาย เวทนา จิต ธรรม ถา้ร่างกายมนัไม่ใช่ของเรา 
สรรพส่ิงมนัไม่ใช่ของเรา เห็นไหม เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ใน
พระไตรปิฎก เวลาพระไปถามวา่ควรจะปฏิบติัอยา่งไร 

“เธอจงมองโลกน้ีวา่สกัแต่วา่โลก เธอจงมองทุกขว์า่สกัแต่วา่ทุกข ์ ทุกขก์บัเราไม่ใช่อนั
เดียวกนั มนัเป็นสกัแต่วา่ๆ” 

ถา้มนัเป็นสกัแต่วา่ท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เทศนาวา่การอยา่งนั้น เพราะวา่จิตใจ
ของเขามนัมีหลกัมีเกณฑข์องเขา แลว้มนัมีอ  านาจวาสนาของเขา เขาสหชาตินะ การเกิดพบเห็น
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ประพฤติปฏิบติั เป็นสทัธิวิหาริก เป็นศาสนทายาทในส านกั
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เขาตอ้งมีอ  านาจวาสนาของเขา 
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ถา้มีอ  านาจวาสนาของเขา เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้แสดง “ทุกขน้ี์สกัแต่วา่ 
โลกน้ีเป็นสกัแต่วา่ เธอจงมองโลกน้ีเป็นสกัแต่วา่ทั้งหมดเลย” ถา้มองโลกเป็นสกัแต่วา่ มนัเป็น
ความจริงข้ึนมา มนักร็วมลง มนักช็ าระลา้งในใจของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติันั้นได ้

แต่เวลาของเราน่ีกิเลสมนัติดปีก มนัเป็นมิจฉากมัมนัโต มิจฉากมัมนัโตหมายความวา่มนั
ไม่เป็นความจริงข้ึนมา เวลาพิจารณาเขา้ไปถา้มนัปล่อยวางเขา้มาๆ มนัปล่อยวางอยา่งไร มนัมี
อะไรใหป้ล่อยวาง สกัแต่วา่ อะไรเป็นสกัแต่วา่ ในเม่ือจิตใจของเรามนัไม่เป็นความจริงข้ึนมา 
จิตใจของเราน้ีมนัไม่เป็นธรรม คือวา่มนัไม่เป็นสมัมาสมาธิ ถา้เป็นสมัมาสมาธิมนัถึงมีก าลงัของ
มนั ถา้มีก าลงัข้ึนมามนัจบัตอ้งส่ิงใด มนัชดัเจนของมนั ถา้มนัชดัเจนของมนั น่ีดูสิ สมัมากมัมนัโต 
งานชอบ ถา้งานชอบ งานอยา่งไรชอบล่ะ ถา้งานชอบ เห็นไหม 

ถา้กิเลสมนัติดปีกนะ เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนไป ดูสิ เวลาจิตถา้มนัสงบ มนัพิจารณาเขา้มา 
ถา้พิจารณา ดูสิ เพง่กสิณเขา้มา กสิณต่างๆ กสิณลม กสิณไฟ กสิณต่างๆ นัน่เพง่กสิณอยา่งหน่ึงนะ 
แต่น่ีเราเพง่ธรรม เราเอาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มาเพง่ธรรม ตรึกในธรรมๆ 
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มนั
ไถลไปล่ะ น่ีกิเลสมนัติดปีก มนัถึงไม่เขา้มรรคไม่สามคัคี มรรคไม่ยอ้นกลบัมาท าลายกิเลสไง 

เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเพื่อจะท าลายกิเลส แต่เวลาปฏิบติัไปแลว้กิเลสมนัติดปีก กิเลส
มนัท าลายในการประพฤติปฏิบติันั้น น่ีความร้ายกาจของกิเลส กิเลสกบัธรรมๆ นะ เราปฏิบติั
ธรรมเราตอ้งการช าระลา้งกิเลสทั้งนั้นน่ะ แต่เวลาเราปฏิบติัไป เพราะกิเลสเป็นอวิชชา อวิชชาคือ
ธาตุรู้ ดูสิ พลงังานท่ีมนัมีพลงังาน ความร้อนกบัพลงังานมนัอนัเดียวกนัไหม น่ีพลงังานมนัมีความ
ร้อนในตวัมนัใช่ไหม 

น่ีกเ็หมือนกนั พลงังานท่ีมนัมีอวิชชา มนักอ็อกมาดว้ยกนัใช่ไหม น่ีพลงังานท่ีมีอวิชชา 
พญามารท่ีมนัครอบง าหวัใจอนัน้ี ถา้ครอบง าหวัใจอนัน้ี เวลามนัศึกษาส่ิงใด มนัมีอวิชชาน้ีบวกมา
ทั้งนั้นน่ะ ถา้มนัมีอวชิชามา เวลาเราจะพิจารณาเขา้ไปเพื่อจะช าระลา้งกิเลส มนัถึงจะตอ้งมีสติมี
ปัญญา แลว้มีความรอบคอบ ความรอบคอบตอ้งจบัพิจารณากาย ถา้กาย กายมนัเกิดจากใคร ถา้จิต
มนัไม่จริง เห็นไหม เวลาพิจารณากายมนัเป็นอุปาทาน มนัเห็นกายโดยอุปาทานกไ็ด ้ เห็นกายโดย
ขอ้เทจ็จริงกไ็ด ้ถา้จิตมนัจริงข้ึนมา 

ถา้เราจะใหม้นัจริงข้ึนมา จริงมนัมาจากไหนล่ะ 
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จิตจริง มนัจะรู้เห็นขนัธ์เป็นความเป็นจริง เห็นกายตามความเป็นจริง เห็นจิตตามความเป็น
จริง มนัจะเห็นกาย เวทนา จิต ธรรมตามความเป็นจริง ถา้เห็นกาย เวทนา จิต ธรรมตามความเป็น
จริงข้ึนมา มนัละเอียดนะ 

งานทางโลก งานต่างๆ ดูสิ งานทางวิทยาศาสตร์ เวลาเขาพิสูจน์กนัมา แมแ้ต่วา่เขาจะมอง
ดว้ยตาของเขา เขามองไม่เห็นหรอก เขาใชก้ลอ้งจุลทรรศน์นะ เขาตอ้งเพาะเช้ือของเขาเพื่อพิสูจน์
กนัแลว้นะวา่เซลลม์นัแบ่งตวักนัอยา่งไร ไวรัสต่างๆ มนัเขา้มาอยา่งไร งานของเขาน่ีเขายงัตอ้งใช้
กลอ้งจุลทรรศน์เลย แลว้เวลาเราพิจารณาของเราข้ึนมา จิตเป็นนามธรรม มนัละเอียดกวา่นั้นอีก ถา้
ละเอียดกวา่นั้นอีก แลว้หวัใจของเรามนัจริงหรือเปล่า มนัมีหลกัเกณฑจ์ริงมากนอ้ยแค่ไหน ถา้มนั
มีหลกัเกณฑต์ามความจริงของมนัข้ึนมา มนัรับรู้ไง ถา้มนัรับรู้ข้ึนมา มนัจะเป็นสมัมากมัมนัโต 
มนัจะมีแต่ความถกูตอ้งชอบธรรม ถา้มีความถกูตอ้งชอบธรรมข้ึนมา มนัไม่ใช่วา่กิเลสพาใช ้กิเลส
เอาธรรมะมาอา้งอิง 

จะไม่โทษใครทั้งส้ินนะ จะไปโทษใครไม่ไดเ้ลย โทษหวัใจเราน่ีแหละ เพราะเราประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมา เราตอ้งการตามความเป็นจริงใช่ไหม 

เวลาเราไปรักษาอาการเจบ็ไขไ้ดป่้วยกบัหมอ เรากต็อ้งการหายจากโรค เราไม่ใช่ไปรักษา
อาการเจบ็ไขไ้ดป่้วยกบัหมอคนใดกแ็ลว้แต่ ใหห้มอเขาเล้ียงไขเ้ล้ียงโรคนั้นไว ้ แลว้เรารักษาแลว้
เรากต็อ้งมีค่าใชจ่้ายตลอดไป อยา่งน้ีเรากเ็ป็น 

๑. โรคไม่หาย โรคไม่หายคือวา่มนักมี็การเจบ็ไขอ้อดๆ แอดๆ อยูอ่ยา่งนั้นล่ะ 

๒. เราตอ้งเสียผลประโยชน์ เสียค่ารักษาอีก 

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เรารักษาอยา่งนั้นมนักเ็ป็นส่ิงท่ีวา่เราเสียเปรียบ น่ีไง เวลาเราจะประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมามนักเ็ป็นอนัเดียวกนั ถา้เราจะช าระลา้งกิเลสของเราในหวัใจข้ึนมา ถา้มนัเป็นความ
จริง เวลาสมัมากมัมนัโต เวลางานชอบ เพียรชอบ ทุกอยา่ง ความชอบธรรมข้ึนมา มนัตอ้งความ
เป็นจริงสิ แต่ถา้เวลามนัเป็นมิจฉา มิจฉากมัมนัโต กิเลสมนัติดปีก 

มนัมีการศึกษา แลว้ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เราศึกษามามนัเป็นสัญญา 
มนัเป็นขอ้มูลท่ีวา่อวชิชามนัเอามาอา้งอิง มนักติ็ดปีกแลว้ แลว้เวลาเรามาท าสงบของใจ เวลามา
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาความรู้ความเห็นข้ึนมา เพราะอะไร เพราะมีกิเลส อุปกิเลส กิเลสอยา่ง



หกัปีกกิเลส ๑๕ 

©2012 www.sa-ngob.com 

หยาบ กิเลสอยา่งละเอียด กิเลสหยาบๆ ทุกคนกรู้็ได ้ ความโลภ ความโกรธ ความหลง น่ีมนัเป็น
กิเลสทั้งนั้นน่ะ แต่เวลาภาวนาเขา้ไป น่ีมนัวา่ง เวิง้วา้ง มนัผอ่งใส น่ีกอ็ุปกิเลสทั้งนั้นน่ะ มนักิเลส
อยา่งละเอียดทั้งนั้นน่ะ เห็นไหม ดูกิเลสสิ กิเลสมนัยอมใครง่ายๆ 

เวลาเขาเอาปัญหามาโตแ้ยง้กนั เวลาคุยปัญหากนั เวลาเขาจนดว้ยเหตุผลเขาตอ้งยอมแพเ้ลย 
แต่กิเลสกบัธรรมท่ีมนัต่อสู้ในหวัใจของเรามนัยอมแพใ้คร ถา้มนัยอมแพม้นักย็อมสละชีวิตมนัไง 
มนัจะยอมสละชีวิตมนัไหม? มนัไม่ยอมสละชีวิตมนัหรอก มนัตอ้งรักนวลสงวนตวั มนัตอ้งรักษา
ชีวิตของมนัไว ้ถา้จบัไดไ้ล่ทนั มนักบ็งัเงาซะ จบัไดไ้ล่ทนัมนักห็ลบหลีกไปซะ น่ีมนัไม่ยอม 

ถา้มนัไม่ยอม เวลาเราใชปั้ญญาการพิจารณา มนัออกลกูน้ีไง ถา้มนัออกลกูน้ี เห็นไหม 
กิเลสอยา่งดิบๆ มนักเ็ป็นส่ิงท่ีวา่ เพราะช่ือวา่กิเลส องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตั้งช่ือให ้ ช่ือ
วา่กิเลสเป็นส่ิงท่ีน่ารังเกียจทั้งนั้นน่ะ ช่ือวา่ธรรมๆ ทุกคนปรารถนา ทุกคนอยากได ้ เพราะความ
เป็นธรรมๆ 

เวลาเขามีความขดัแยง้กนั เขาจะเรียกร้องความเป็นธรรมๆ กนัอยู ่ เห็นไหม ค าวา่ “ความ
เป็นธรรม” ทุกคนตอ้งปรารถนา ทุกคนอยากได ้ แต่เวลาค าวา่ “กิเลส” ทุกคนรังเกียจทั้งหมด วา่
กิเลสเป็นส่ิงชัว่ร้ายส่ิงท่ีไม่ดี แต่เวลามนับวกมาในความรู้สึกเราล่ะ มนัอยูก่บัจิตใจของเราน่ี อวิชฺ
ชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณ  อวิชชามนัอยูก่บัเรา มนัอยูก่บัความรู้สึกนึกคิด แลว้เรา
จะท าอยา่งไร แลว้เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาน่ีเรากจ็ะมาช าระลา้งส่ิงท่ีมนัหมกัหมม ส่ิงท่ีมนั
เป็นอนุสยั ส่ิงท่ีมนันอนเน่ืองมากบัใจ ในหวัใจท่ีมนัมากบัเราน่ี เราจะช าระลา้งส่ิงน้ี 

ถา้ช าระลา้ง เวลาช าระลา้งไป เราช าระลา้งดว้ยความพยายาม ความมุ่งมัน่ และความ
อุตสาหะของเรา แต่เวลากิเลสมนัหยาบ กิเลสมนัละเอียดนะ กิเลสท่ีมนัหยาบๆ ข้ึนไป มนัพลิก
แพลงของมนั มนัมีเล่ห์กลของมนั 

เวลาเราท าโดยเถรตรง เราท าตามค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เวลาท า
ตามค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นะ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ส่ิง
ท่ีพราหมณ์ ๑๖ ท่ีมาถามปัญหาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เขาถามคนละขอ้ๆ ไม่เหมือนกนั
เลย องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กต็อบทีละคนๆ สุดทา้ยโมฆราช โมฆราชน่ีคนสุดทา้ยเลย 
บอกวา่ “โลกน้ีวา่งไปหมดเลย” 
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“เธอจงมองโลกน้ีเป็นความวา่ง แลว้กลบัมาถอนอตัตานุทิฏฐิ” 

ไม่ใช่มองโลกเป็นความวา่งแลว้จะวา่งไปเลย 

ถา้เธอมองโลกเป็นความวา่ง ถา้เขาไม่มีความวา่งของเขา เขาจะบอกถึงความวา่งของเขาได้
อยา่งไร เพราะเขาบอกความวา่ง บอกองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เขาจะมาพดูความไม่จริง
ออกมาต่อหนา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไดอ้ยา่งไร เพราะเขาวา่งของเขาจริงๆ แต่เขาไม่
เห็นตวัเขา น่ีกิเลสมนัติดปีก 

แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ “เธอจงมองโลกน้ีเป็นความวา่ง แลว้กลบัมาถอน
อตัตานุทิฏฐิ” กลบัมาถอนท่ีผูรู้้ ผูรู้้วา่วา่งน่ะ อะไรมนัเป็นความวา่งล่ะ กลบัมาถอนตวันั้น เห็น
ไหม น่ีเวลาพราหมณ์ ๑๖ เวลาแต่ละคนท่ีมาถามองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ยงัไม่เหมือนกนั 
แลว้จิตใจของเราล่ะ 

จิตใจของเรา เวลาเราศึกษาธรรมข้ึนมา เราปฏิบติัตามธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ เราบอกเราศึกษาธรรมมา เราเขา้ใจของเรามา เราจะปฏิบติัตามนั้นๆ ปฏิบติัตามนั้นมนัก็
เป็นสญัญาทั้งนั้นน่ะ น่ีเถรส่องบาตรทั้งนั้นน่ะ เพราะวา่อะไร เพราะกิเลสของเรามนัมีชีวิตนะ 
กิเลสของเรา น่ีกิเลสดิบๆ มนักห็ลอกลวงใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลาน เวลาปฏิบติัไปแลว้มนักติ็ดปีกเลย 

ดูสิ เวลาเขาไดฌ้านโลกียก์นั รู้วาระจิต รู้วาระต่างๆ อนันั้นมนัอภิญญา อภิญญา ๖ มนัก็
เร่ืองขา้งนอกทั้งนั้นน่ะ อภิญญา ๖ อภิญญาคือความรู้ แลว้เวลาความรู้อภิญญา ๖...๖ ตวัไหนล่ะ ถา้
อภิญญาท่ี ๖ รู้วา่กิเลสส้ินไป ถา้รู้วา่กิเลสส้ินไป แลว้กิเลสมนัส้ินไปอยา่งไรล่ะ 

แต่ถา้เป็นขอ้เทจ็จริง เห็นไหม อภิญญา ๖ คือวา่เวลาส้ินกิเลสไปน่ีอภิญญา ๖ ตวัท่ี ๖ นั้น
คืออภิญญาท่ีรู้วา่กิเลสส้ินไป แลว้ถา้กิเลสส้ินไป มนัส้ินไปอยา่งไร มนัส้ินไปอยา่งไรล่ะ ฉะนั้น 
พอส้ินไปอยา่งไรน่ีเป็นขอ้เทจ็จริงนะ แต่เวลาของเรา เราวา่เราอภิญญา ๖ เราไดห้มดเลยทุก
อภิญญา ๖ น่ีกิเลสมนัติดปีกไง มนัยอ้นกลบัมา มนัมาท าลายหมด ท าลายอะไร? ท าลายวา่ถา้เรา
ปฏิบติัไปตามความเป็นจริง เราจะมีโอกาสช าระลา้งกิเลส แลว้มีโอกาสไดเ้ป็นพระอรหนัตแ์บบ
อภิญญา ๖ ไดจ้ริงๆ 
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แต่วา่เราไดอ้ภิญญา ๖ กิเลสมนัติดปีกไง มนัอา้งอิงวา่อภิญญา ๖...อภิญญา ๖ จากไหนล่ะ? 
อภิญญา ๖ ท่ีวา่ ส่ิงท่ีถา้รับรู้น่ะจินตนาการไป รู้วาระจิตเขา รู้อนาคตงัสญาณ รู้ไปหมด มีหูทิพยต์า
ทิพยรู้์ น่ีมนัพาออกนอกทางไง 

เวลากิเลสมนัติดปีกนะ แลว้ใครเป็นคนตรวจสอบล่ะ ถา้ใครเป็นคนตรวจสอบ กิเลสมนั
ตรวจสอบให ้ถา้กิเลสมนัตรวจสอบให ้เพราะกิเลสมนัติดปีก มนัตรวจสอบใหว้า่น่ีอภิญญา ๖ เป็น
อยา่งน้ี ถา้อภิญญา ๖ เป็นอยา่งน้ี วาระจิตกรู้็แลว้ รู้วาระจิตเขาไปหมดน่ะ รู้ความนึกคิดของคนอ่ืน
มนัไดอ้ะไร น่ีหูทิพยไ์ปรู้เสียงของคนอ่ืนมนัไดอ้ะไร มนัรู้ อนันั้นเป็นการแกกิ้เลสเหรอ 

แต่เวลาวา่ ถา้รู้วา่กิเลสน้ีส้ินไป รู้วา่กิเลสส้ินไปมนักม็รรคไง ถา้รู้วา่กิเลสส้ินไป อะไรมนั
ส้ินน่ะ มนัส้ินอยา่งไรล่ะ น่ีถา้ไม่ใหกิ้เลสมนัติดปีกนะ เราตอ้งตามความเป็นจริง ถา้ตามความเป็น
จริง มนัจริงอยา่งไร ไดเ้ห็นหนา้กิเลสไหม น่ีกิเลสมนัร้ายกาจอยา่งน้ี ถา้กิเลสมนัร้ายกาจอยา่งน้ี 
แลว้มนัเป็นกิเลสของเรา เพราะอะไร เพราะมนัอยูใ่นหวัใจของเรา มนัไม่ใช่เป็นกิเลสของใครนะ 
มนัเป็นกิเลสของเรานะ ถา้มนัเป็นกิเลสของเราใช่ไหม เราอยากพน้จากทุกขใ์ช่ไหม ดูสิ เวลาคน
เกิดมาดว้ยบุญกศุล เขาเกิดมาชีวิตเขาประณีตมาก ชีวิตของเขามีแต่ความสุข น่ีเป็นเร่ืองโลกนะ 

ถา้มีความสุข ถา้เราเพลิดเพลินกบัชีวิตน้ี เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นกษตัริย์
นะ ชีวิตน้ีจะประณีตขนาดไหน จะเป็นกษตัริย ์ จะเป็นเศรษฐีกฎุุมพี จะเป็นคนทุกขค์นจนคน
ยากจนเขญ็ใจ ทุกขท์ั้งนั้นน่ะ ถา้ทุกขต์วัน้ีทุกขม์นับีบคั้น ถา้มีสติข้ึนมา น่ีเรามีชีวิตเหมือนกนั ใน
ชีวิตน้ีมนัมีจิตเหมือนกนั ถา้จิตออกจากร่างคนตาย ถา้ในชีวิตน้ีมีจิตเหมือนกนั ถา้เรามาแกไ้ขท่ีน่ี
น่ะ อริยทรัพย ์ ถา้เราแกไ้ขท่ีน่ี แกไ้ขในหวัใจของเรา ถา้แกไ้ขในหวัใจของเรา ท าความเป็นจริง
ข้ึนมามนักเ็ป็นมรรค 

น่ีไง อภิญญา ๖ รู้วา่ทุกขส้ิ์นไป ทุกขอ์ยา่งไร น่ีรู้วา่ส้ินหมดไปน่ะ ถา้ไม่ใหกิ้เลสมนัติดปีก 
ไม่เอาอนัน้ีมาอา้งอิง ถา้กิเลสมนัติดปีก มนัเอาอนัน้ีมาอา้งอิง อา้งอิงมนักฌ็านโลกียไ์ง อภิญญามนั
กอ็ภิญญา ๕ มนักเ็ป็นเร่ืองของอภิญญาอยูแ่ลว้ แต่ถา้เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา อภิญญา ๖ รู้วา่
ทุกขส้ิ์นไป รู้วา่ทุกขส้ิ์นไปมนักเ็ป็นมรรค แลว้เป็นมรรค มรรคปฏิบติัอยา่งไร ถา้กิเลสมนัไม่ติด
ปีกนะ ถา้กิเลสติดปีก เอาอยา่งน้ีมาอา้งอิง มนัเป็นเร่ืองโลก มนัเป็นเร่ืองฌานโลกีย ์ เพราะอะไร 
เพราะกิเลสมนัอา้งอิงเอง มนัตรวจสอบ กิเลสมนัวา่เราจะตรวจสอบตวัเราเอง ใหอ้า้งอิงวา่กิเลส
มนัตรวจสอบไง ไม่ใช่ธรรมตรวจสอบ 
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ถา้ธรรมมนัตรวจสอบ มนัจะเป็นสมัมากมัมนัโต ถา้สมัมากมัมนัโต เราพิจารณาของเราข้ึน
ไป จิตมนัสงบแลว้ใหอ้อกท างาน ถา้มนัไม่ท างาน มนัจะไม่ไดง้านใดๆ มา คนจะทุกขจ์นเขญ็ใจ 
ร ่ ารวยขนาดไหน ถา้เขาไม่ท างานมา เขาใชท้รัพยส์มบติัของเขาไป สกัวนัหน่ึงทรัพยส์มบติัเขา
ตอ้งหมดแน่นอน ถา้หมดแน่นอนแลว้ถา้เขาไม่ท างานเขาจะเอาอะไรมากินมาใช ้

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้จิตมนัสงบขนาดไหน ถา้มนัพิจารณาเขา้มา ถา้มนัไม่ท างานของมนั ถา้
ไม่ท างานของมนั มนัไม่เป็นโลกตุตรธรรม มนักไ็ม่เป็นมรรคไง แต่ถา้มนัเป็นปัญญาท่ีเราใชข้อง
เราอยูน่ี่ มนัเป็นสญัญาต่างๆ มนัเป็นตรรกะ มนัเป็นสญัชาตญาณ มนัเป็นสถานะท่ีมนุษยมี์อยูแ่ลว้ 
ค  าวา่ “มนุษยมี์อยูแ่ลว้” น่ีจิตมนัเสวยอารมณ์ อารมณ์กบัจิตมนัมีกนัอยูแ่ลว้โดยธรรมชาติของมนั 
น่ีฤๅษีชีไพรเวลาเขาปฏิบติักนัไป เขาก าหนด เขาสงบร่มเยน็ของเขาได ้ เขากเ็หาะเหินเดินฟ้าได ้
เขารู้วาระจิตได ้เขาท าไดห้มดน่ะ อภิญญาน่ีมนัท าไดห้มดเลย น่ีฌานสมาบติัท าไดท้ั้งนั้นน่ะ 

ถา้ฌานสมาบติั ถา้ท าไดอ้ยา่งนั้นแลว้ ถา้ไม่ออกฝึกหดัใชปั้ญญา ไม่ออกฝึกหดัใช ้ ถา้
ปัญญามนัไม่เกิดข้ึน มนัไม่เป็นโลกตุตรธรรม ถา้โลกตุตรธรรม จิตตามความเป็นจริงแลว้โลกตุตร
ธรรม ถา้มนัพิจารณาของมนัน่ะ มนัสะเทือนหวัใจนะ มนัสะเทือนหวัใจกส็ะเทือนกิเลสไง เพราะ
กิเลสน่ะ อนุสยัมนันอนเน่ือง มนัเป็นสนัดานนอนเน่ืองในใจนัน่น่ะ ถา้มนัสะเทือน นัน่น่ะเป็น
มรรค น่ีกิเลสมนักลวัตรงน้ี ถา้กิเลสมนักลวัตรงน้ีมนัจะหกัปีกมนั อยา่ใหม้นัติดปีกแลว้บินไป 

กิเลสธรรมดาเรากสู้็มนัไม่ไดอ้ยูแ่ลว้ แลว้ปฏิบติัมาน่ีปฏิบติัมาเสริมมนัอีก เสริมกิเลสเขา้
ไปอีก พอกิเลสมนัเสริมเขา้ไป มนัติดปีกข้ึนไป มนักระพอืปีก มนัลากไปเลย แลว้ลากจิตหวัใจน้ี
ไป แลว้ท าแลว้เป็นประโยชน์กบัตวัเราไหม ถา้มนัไม่เป็นประโยชน์กบัตวัเรา เพราะมนัท าอยา่ง
นั้นมนัเจริญแลว้เส่ือม เร่ืองของโลก ฌานโลกีย ์ เหาะเหินเดินฟ้า พอจิตใจมนัวบูไหวมนักต็ก มนั
ไปไหนไม่รอดหรอก รู้วาระจิตเด๋ียวมนักเ็ส่ือม รู้วาระจิตน่ีใครเป็นคนรู้? กจิ็ตเราเป็นคนรู้ ถา้จิต
เป็นคนรู้ ถา้กิเลสมนัติดปีกมนักว็า่มนัรู้ถกูตอ้งดีงาม แลว้มนัเป็นความจริงไหม ถึงเป็นความจริงก็
ไม่ไดป้ระโยชน์กบัจิตดวงนั้น เพราะเป็นเร่ืองของเขา ความคิดของเขา แลว้ความคิดของเราล่ะ 

แต่เวลาครูบาอาจารยท่์านมีข้ึนมาท่านมีไวเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือ เคร่ืองมืออะไร? เคร่ืองมือคือ
ตรวจสอบไง เคร่ืองมือคือรู้เท่าไง คนเราจะท างานมนัตอ้งมีเคร่ืองมือของเขา ถา้คนท่ีมีอภิญญา
ข้ึนมา อยา่งเช่นหลวงปู่ ต้ือท่านมีของท่านกป็ระโยชน์ของท่าน น่ีครูบาอาจารยเ์รากมี็ อภิญญา ๖ ก็
มี แต่อภิญญา ๖ ท่านสอนอะไร? ท่านกส็อนอริยสจัน่ีแหละ ท่านกส็อนพิจารณาในกาย ในเวทนา 
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ในจิต ในธรรมเหมือนกนั เพราะมนัท าข้ึนมา ผลมนัตอบสนองข้ึนมาๆ น่ีมนัหกัปีกกิเลสใหกิ้เลส
มนัยอมจ านน ถา้กิเลสยอมจ านน พิจารณาไปมนัเห็นจริงตามความเป็นจริงของมนั ถา้เห็นจริงของ
มนั น่ีมนัส ารอก มนัคายของมนัออก ถา้มนัคายของมนัออก น่ีมนัรู้จริงอยา่งน้ีไง 

ค าพดูน่ะ คนเรามนัไม่เคยส ารอกคายส่ิงใดออกไป มนัรู้ไดอ้ยา่งไรวา่อะไรมนัคายออกไป
จากหวัใจน้ี ถา้มนัส ารอกมนัคายของมนัออก ถา้ส ารอกคายออกดว้ยอะไร ท าอยา่งใดมนัถึงส ารอก
คายมนัออกไป ถา้ส ารอกคายออกไปนะ มนัพิจารณาของมนั เราฝึกหดัใชปั้ญญา ถา้ปัญญามนั
เกิดข้ึน เห็นไหม น่ีสมัมากมัมนัโต งานชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ สติชอบ ปัญญาชอบ ถา้ปัญญา
ชอบ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค...นิโรธ นิโรธธรรม มนัจะเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไรถา้มนัไม่มีมรรค
ญาณท่ีมาช าระลา้งท่ีมนัมาเพื่อซกัฟอกหวัใจน้ี ถา้ซกัฟอกหวัใจน้ี เห็นไหม 

หนา้ท่ีการงานของเขา เขาท าของเขา เห็นไหม เคร่ืองซกัผา้ เขาซกัไดแ้ต่ความสะอาด แลว้
เด๋ียวน้ีคนไม่ตอ้งท าแลว้ น่ีกเ็หมือนกนั เวลามรรคข้ึนมาน่ียกใหค้นอ่ืนใช่ไหม มรรค เวลามนัจะ
เกิดข้ึนมากใ็หค้รูบาอาจารยใ์ช่ไหม ยกใหผู้ท่ี้ปฏิบติั เราจะรู้ตามๆ เป็นความจริงไหม 

เคร่ืองซกัผา้น่ีวิทยาศาสตร์เขาคิดข้ึนมาเพือ่ประโยชน์กบัสงัคม เพื่อความสะดวกสบาย
เท่านั้น แต่เวลามรรคญาณท่ีมนัซกัฟอกจิตน่ะ มนัไม่มีการสัง่ซ้ือหาท่ีไหนหรอก โรงงานไหนก็
สร้างข้ึนมาไม่ได ้ มนัจะตอ้งเป็นหวัใจของเราสร้างข้ึนมา แมแ้ต่เราจะสร้าง เราจะประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมาใหม้นัเป็นอริยสจัจะความจริงข้ึนมา กิเลสมนัยงัขบัไส กิเลสมนัยงัท าใหค้ลาดเคล่ือน กิเลส
ยงัท าใหเ้ศร้าหมอง กิเลสมนัท าใหเ้ฉไฉออกไปจากหลกัการความเป็นจริง ถา้กิเลสมนัเฉไฉ เห็น
ไหม ดูกิเลสมนัเฉไฉไป แลว้มนัท าไปแลว้ ส่ิงท่ีท าไปมนัท าความพอใจไง 

คนเราถา้พละก าลงัมนัอ่อนแอนะ ส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนกบัใจกไ็ปเช่ือถือมนั กไ็ปเห็นตามความ
เป็นจริงวา่มนัจะเป็นความจริงกบัใจดวงนั้น ถา้จิตใจมนัอ่อนแอ ถา้จิตใจท่ีเขม้แขง็ล่ะ เขม้แขง็กท็  า
ข้ึนมาถา้กิเลสมนัขดัแยง้ข้ึนมา เขม้แขง็ขนาดไหน จิตมนัไม่ลงจะท าอยา่งไร ถา้จิตมนัไม่ลงข้ึนมา
มนักห็ยาบกระดา้ง ถา้หยาบกระดา้ง ถา้เห็นส่ิงต่างๆ นัน่กอี็กเร่ืองโลกทั้งนั้นน่ะ 

แต่ถา้จิตมนัละเอียดเขา้มาล่ะ จิตละเอียดเขา้มาแลว้จิตมนัจริง ถา้จิตมนัจริง สมัมาสมาธิ
จริง แลว้เกิดด าริชอบ สมัมาปัญญา ถา้มนัเกิดชอบข้ึนมา มนัพิจารณาของมนัข้ึนไป เห็นไหม ถา้
ความชอบธรรมมนัเกิดข้ึน น่ีเราหกัปีกมนัไปเร่ือยๆ หกัปีกหมายความวา่มนัไม่ออกไปอตัตกิลม
ถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยค 
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อตัตกิลมถานุโยคเวลาท าไปมนัขดัขอ้งหมองใจไปตลอด กามสุขลัลิกานุโยคท าไปแลว้มนั
มีแต่ความพอใจ มีแต่ความดีงามไปตลอด น่ีกิเลสมนัติดปีก กิเลสมนัสอดเขา้มาไง ถา้อตัตกิลมถา
นุโยค เวลาพิจารณาไป เวลาพิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม ตกไมต้กมือ 
หลุดไมห้ลุดมือ ไม่มีส่ิงใดประสบความส าเร็จสกัที มีแต่ความขดัขอ้งหมองใจไปทั้งนั้นน่ะ 

แต่เวลาพิจารณาไปมนัปล่อยโดยไม่มีเหตุมีผลไง กามสุขลัลิกานุโยคไง โอ๋ย! มนัมีแต่
ความปล่อยวาง มีแต่ความเวิง้วา้ง มีแต่ความพอใจ มีแต่ความสุข ความสงบ ความระงบั...กิเลสมนั
เขา้มาสอดแทรก เวลากิเลสเขา้มาสอดแทรกมนัท าใหล้ม้ลุกคลุกคลานทั้งนั้นน่ะ เพราะเราเวลา
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เรากจ็ะเขา้ไปช าระลา้ง เราจะท าข้ึนมาใหม้นัตามความเป็นจริง น่ีเราฝึกฝน
กนัมานานนะ ถา้เราฝึกฝนกนัมานาน นานมากนอ้ยขนาดไหน 

ดูสิ ดูในถ ้า หินยอ้ยกวา่มนัจะยอ้ย น ้าหยดมา ส่ิงท่ีสารตะกอนมนัตกคา้งมา จนกวา่มนัจะ
เป็นหินงอกหินยอ้ย มนัท าของมนั มนัใชก้าลเวลา น่ีจิตใจของเรา เวลาเราประพฤติปฏิบติัของเรา
ข้ึนมา เรากต็อ้งใชค้วามละเอียดรอบคอบของเรา ถา้ความละเอียดรอบคอบ เห็นไหม มนัจะ
ผดิพลาดอยา่งไร น้ีมนัเป็นเร่ืองอ านาจวาสนา เราจะไม่เอาส่ิงท่ีเราประพฤติปฏิบติัน้ีไปเทียบเคียง
กบัใคร 

เวลาครูบาอาจารยข์องเรานะ หลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงตา ท่านออกปฏิบติัพรรษาแรกพรรษาสอง 
ท่านไดข้องท่านแลว้ แต่เวลาท่านศึกษามา ศึกษามา ๗ ปี หลวงปู่ เจ๊ียะท่านออกปฏิบติัปีสองปีท่าน
ไดแ้ลว้ แต่ขณะท่ีจะปฏิบติัต่อเน่ืองข้ึนไป หลวงปู่ มัน่ท่านเค่ียวเขญ็นะ ท่านใหอุ้บาย ท่านคอย
บอก ท่านคอยจูง ท่านคอยลาก ท่านคอยจะฉุดไป เห็นไหม ดูสิ ประวติัการภาวนาของท่านมนั
ลม้ลุกคลุกคลานไปหมดน่ะ 

ถา้จิตมนัสงบแลว้ จิตมนัมีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมาแลว้ มนักว็า่ส่ิงนั้นเป็นผลของมนั ถา้เป็นผล
ของมนักเ็ป็นผลของกิเลสไง แลว้เราจะรู้ไดอ้ยา่งไร เพราะเรากอ็ยูใ่กลค้รูบาอาจารยใ์ช่ไหม ครูบา
อาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัมา ครูบาอาจารยข์องเราเป็นพระอรหนัตน์ะ ถา้เราอยูใ่กลค้รูบา
อาจารยข์องเรา เรากว็า่เราปฏิบติัข้ึนมา เราอยูใ่กลค้รูบาอาจารย ์ เรากว็า่ครูบาอาจารยท่์านเห็นดว้ย
มนักต็อ้งเป็นความจริงสิ แลว้มนัเป็นความจริงไหมล่ะ? มนัไม่เป็นความจริง ถา้ไม่เป็นความจริง
ท่านกใ็หอุ้บาย ท่านคอยช้ีน า ท่านคอยพยายามดึงเราข้ึนไป ถา้ดึงเราข้ึนไป เห็นไหม ดึงข้ึนไป



หกัปีกกิเลส ๒๑ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ไปสู่อะไร? ดึงเขา้ไปสู่ความจริงไง ถา้ดึงเขา้ไปสู่ความจริง เวลาจิตของเราประพฤติปฏิบติัข้ึนไป
ตามความเป็นจริงแลว้นะ น่ีความจริงมนัมีหน่ึงเดียวไง 

เวลามนัพิจารณาไปมนัเป็นตทงัคปหานมนักป็ล่อยวางๆ ปล่อยวางอยา่งไรมนัไม่ถึงท่ีสุด
หรอก ปล่อยวางอยา่งไร เห็นไหม ถา้ปล่อยวางแลว้กิเลสมนัยงัแทรกมาตลอดๆๆ เพราะอะไร 
เพราะมนัยงัมีมนัอยู ่ มนัยงัมีสมุทยั มนัยงัมีสมุทยัความเห็นผดิอยู ่ น่ีสมุทยัคือตณัหาความทะยาน
อยากมนัมีบวกมาตลอด แมแ้ต่ปล่อยวางกายน้ีมนัยงัเป็นสมุทยัเลย ถา้ไม่มีสมุทยั ท าไมมนัไม่
สมุจเฉทล่ะ 

เวลามนัพิจารณาซ ้าแลว้ซ ้าเล่าๆ เวลาสมุจเฉทปหาน เห็นไหม สมุจเฉทปหานน่ีมนัไม่มี
สมุทยับวกเขา้มาเลย มนัเป็นสจัธรรม มรรคสามคัคี มรรคมนัรวมตวั ถา้มรรคมนัรวมตวั ดูสิ ความ
สะอาดบริสุทธ์ินะ ๙๙.๙๙ มนัไม่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นตส์กัที ท าอยา่งไร ๗๐ เปอร์เซ็นต ์๘๐ เปอร์เซ็นต ์
๙๐ เปอร์เซ็นต ์ น่ีข้ึนๆ ลงๆ อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ถา้ภาคปฏิบติัข้ึนมานะ ถา้กิเลสมนัติดปีก มนัลบมา
เหลือ ๕ เปอร์เซ็นตด์ว้ย ต ่ากวา่ ๕๐ เปอร์เซ็นตล์งมาน่ีเรากแ็ยแ่ลว้ ถา้ต ่ากวา่ ๕๐ เปอร์เซ็นตม์นัก็
ต  ่ากวา่โลกแลว้ น่ีเราประพฤติปฏิบติัข้ึนไป เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนไปมนักไ็ม่ ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต ์ น่ีเพราะอะไร เพราะมนัมีสมุทยัเจือเขา้มาตลอด สมุทยัเจือเขา้มาน่ีมนัปล่อยวาง ปล่อย
วางขนาดไหนมนัไม่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์

ถา้ไม่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ เรากต็อ้งหมัน่เพยีรของเรา ถา้มนัพจิารณาแลว้ มนัใชปั้ญญาแลว้ 
มนัเหน่ือยนะ การใชปั้ญญาพิจารณาน่ีเหน่ือยมาก พอเหน่ือยมากแลว้ถา้มนัพิจารณาไปแลว้มนัไป
ยนักนัไว ้ยนักนัไวคื้อเสมอ น่ีชนะกไ็ม่ชนะ จะแพก้ไ็ม่แพ ้มนัยนักนัไวอ้ยา่งนั้นน่ะ ถา้คนท่ีฉลาด 
เห็นไหม ถา้ยนักนัไวน่ี้ ๕๐-๕๐ เด๋ียวมนักจ็ะถลูู่ถกูงั มนักจ็ะถอยลงมา วางไวดี้กวา่ ถา้วางไวแ้ลว้
กลบัมาท าความสงบของใจใหม้ากข้ึน กลบัมาท าความสงบของใจ ปัญญาอบรมสมาธิกเ็พื่อให้
ความมัน่คง ไม่ตอ้งเสียดาย ไม่ตอ้งหวัน่ไหว ไม่ตอ้งตกใจ เพราะน่ีกคื็อวิธีการอนัหน่ึง น้ีกคื็อการ
ท าความสงบของใจอยา่งหน่ึง 

ถา้ท าความสงบของใจอยา่งหน่ึงมนักเ็ป็นมรรคหน่ึงในมรรค ๘ สมัมาสมาธิ ถา้ขาด
สมัมาสมาธิ เห็นไหม มนัมีแต่จะเส่ือมสภาพลง จะต ่าตอ้ยไปตลอด เราท างานเหน่ือยลา้นกั แลว้
เรากฝื็นท าๆ ส่ิงท่ีวา่จะเป็นดีกลบัเสียหาย ส่ิงท่ีวา่จะดีนะ เราท างานแลว้เราขยนัหมัน่เพียร เราเคย
ท าไดป้ระโยชน์แลว้เราท าของเรา แต่คร้ังนั้นกบัคร้ังน้ีไม่เหมือนกนั คร้ังนั้นเพราะเราไม่รู้ส่ิงใด 
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เราพยายามฝึกฝนของเรา มนักไ็ดป้ระโยชน์ของมนัข้ึนมา แต่คร้ังน้ีกิเลสสมุทยัมนัสอดแทรกเขา้
มา มนัอา้งอิงวา่เป็นอยา่งนั้น มนัอา้งอิงวา่คร้ังนั้นคร้ังน้ี เห็นไหม เวลากิเลสมนัสอดแทรกเขา้มา น่ี
เราเคยท าได ้เราเคยปฏิบติัได ้เราเคยมาแลว้ 

เคยนัน่มนัคืออดีตไง อดีตอนาคตแกกิ้เลสไม่ได ้ ถา้เป็นปัจจุบนัล่ะ ถา้ปัจจุบนั ถา้มนัท า
ไม่ได ้ วางไว ้ แลว้กลบัมาท าความสงบของใจ การท าความสงบของใจน้ีมนักเ็ป็นวิธีการอนัหน่ึง 
มนัไม่เสียหาย มนัไม่เสียหายหรอก เพราะจิตมนัมีก าลงัแลว้เราพิจารณา มนักลบัไว เห็นไหม 
ท างานเสร็จเหน่ือยแลว้พกั พกัฟ้ืนตวัแลว้ท างานต่อ งานนั้นกลบักา้วหนา้ไป 

ฝืนท าๆ น่ะมีแต่ความผดิพลาด มีแต่ความเสียหาย ตอ้งมาซ่อมแซม ซ่อมแซมส่ิงท่ีท าให้
เสียหายน่ีมนัชา้ไปอีกตั้งเท่าไร น่ีท าตรงน้ีกผ็ดิ ท าตรงน้ีกใ็ชไ้ม่ได ้ พอเราจะท าใหม่เรากต็อ้งมา
ซ่อมแซมส่ิงน้ี กวา่มนัจะกา้วเดินต่อไปขา้งหนา้ แต่ถา้วางไว ้เพราะเราไม่มีก าลงั เราวางไว ้แลว้เรา
กลบัมาพทุโธ กลบัมาท าสมัมาสมาธิ พอมีความสงบร่มเยน็ข้ึนมาแลว้กลบัไปนะ น่ีท างาน เห็น
ไหม ส่ิงท่ีซ่อมๆ น่ียกท้ิงเลย ท าใหม่ป๊ับๆๆ ไปเลย ถา้ท าไปแลว้มนักป็ล่อยวาง มนักเ็ป็นความจริง
ข้ึนมา 

พอความจริงข้ึนมา ความจริงข้ึนมามนัเกิดมาจากอะไรล่ะ? เกิดจากวา่เราไม่ใหกิ้เลสมนั
หลอก ไม่ใหกิ้เลสมนัติดปีกแลว้พาเราบินไป เราจะอยูก่บัธรรม เราจะปฏิบติัตามความเป็นจริง ให้
เป็นสมัมากมัมนัโต งานชอบ ระลึกชอบ เพียรชอบ สติชอบ น่ีความชอบธรรม ถา้มนัเป็น
ความชอบธรรม มนักป็ล่อยวาง ถา้ความชอบธรรมนะ ความชอบธรรมน้ีหมัน่คราดหมัน่ไถ หมัน่
ฝึกหดั หมัน่มีการกระท า ถา้มีการฝึกหดัมีการกระท า ความช านาญมนัเกิดข้ึน 

เห็นไหม เราฝึกหดังานมาขนาดไหน ถา้มีความช านาญเกิดข้ึน ถา้ท างานท าตามหนา้ท่ี งาน
กคื็องาน เห็นไหม เราท าหนา้ท่ีการงาน งานน่ีท าเสร็จแลว้ไม่มีวนัจบหรอก ท าหนา้ท่ีการงานไป
ตลอดชีวิต ท าเสร็จแลว้นะคนอ่ืนยงัมาท าต่อไปถา้โลกน้ียงัตอ้งอยูต่อ้งกิน ยงัตอ้งใชส้อยกนัต่อไป 
งานตอ้งมีตลอดไป เพราะงานคือการด ารงชีวิต แต่เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนไป เวลามนัพิจารณาซ ้า
แลว้ซ ้าเล่าๆ เวลาถึงท่ีสุด เวลามนัขาด เห็นไหม งานมนัจบ งานมนัจบเพราะมนัส ารอกมนัคาย
ออก 

พอส ารอกคายออก ส่ิงท่ีวา่เป็นสมุทยัเจือปนเขา้มา มนัถึงไม่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ ไม่สะอาด
บริสุทธ์ิ มรรคไม่สามคัคี มรรคน่ีฝึกหดั น่ีปัญญามนัหมุน เวลาปัญญาหมุนต้ิวๆ ปัญญามนัหมุน 
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พอปัญญามนัหมุน มรรคมนัเดินตวั มรรคมนัหมุนของมนัเป็นธรรมจกัร ส่ิงท่ีเป็นธรรมจกัรมนัก็
บดขยี้กิเลส บดขยี้ท  าลายกิเลส แต่ถา้กิเลสมนัรู้จกัหลบจกัหลีก มนัฟ้ืนตวัของมนัข้ึนมา เวลามนั
หมุนกลบั เห็นไหม น่ีหมุนเหมือนกนั แต่เป็นกงจกัร ส่ิงท่ีเป็นกงจกัรมนัท าลายไง ท าลายความ
พากความเพียร ท าลายโอกาสของเรา ท าลายใหก้ารปฏิบติัของเราผดิเพี้ยนไป พอผดิเพี้ยนมนักไ็ม่
มชัฌิมาปฏิปทา มนักไ็ม่สมดุล มนัไม่สมดุลของมนั 

แต่เวลาเราฝึกหดับ่อยคร้ังเขา้ น่ีใชปั้ญญาอยา่งน้ีแลว้ผดิพลาด ใชปั้ญญาอยา่งน้ีแลว้ถกูตอ้ง 
ใชปั้ญญาอยา่งน้ีแลว้ท าไมมนัก่ึงๆ น่ีไง การปฏิบติัมนัมีอยา่งน้ีนะ ปฏิบติัของเราไป ปฏิบติัซ ้าแลว้
ซ ้าเล่าๆ คนท่ีฝึกหดังาน ท างานปฏิบติังาน แต่ถึงเวลาท่ีสุดเวลามนัจบ เห็นไหม มนัจบท่ีไหน เวลา
มนัจบ มนัจบเพราะอะไร เพราะท างานจนช านาญแลว้น่ะ 

เวลาปฏิบติัข้ึนมาทุกคนตอ้งมีความพยายาม ความเพยีร ความวิริยะ ความอุตสาหะ 
ส่งเสริมข้ึนมาๆ เวลาถึงท่ีสุดมนัขาด เวลามนัขาดน่ะมรรคสามคัคี เวลามนัรวมตวัสมุจเฉทปหาน
มนัขาดไปเลย สงัโยชน์ขาดไปเลย เห็นไหม ยถาภูต   ญาณทสฺสน ...ยถาภูต   คือมนัขาดไปแลว้ ขาด
ในอะไรล่ะ 

ถา้พิจารณากาย เวลากายขาด รวมลง แยกเป็น ๓ ทวีปเลย กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็น
ทุกข ์ จิตรวมลง พิจารณาเวทนา พิจารณาซ ้าแลว้ซ ้าเล่า พิจารณาเวทนามนักป็ล่อย พจิารณาเวทนา 
เห็นไหม เวทนาไม่ใช่เรา เราไม่ใช่เวทนา มนักป็ล่อย ปล่อยเฉยๆ มนัไม่มีเหตุมีผลของมนั เวลามนั
ปล่อยนะ เวทนาไม่ใช่เรา เราไม่ใช่เวทนา เวทนาไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขไ์ม่ใช่เวทนา แลว้อะไรเป็นสุข
เป็นทุกขล่์ะ 

น่ีพอเวลามนัปล่อย มนัมีผูรู้้ไง มนัปล่อยไป จิตมนัปล่อยแลว้เวลาขาดไปแลว้มนัตอ้งรู้มนั
ตอ้งเห็นของมนัสิ มนัเห็นของมนั น่ีไง ส่ิงท่ีวา่กิเลสมนัติดปีกน่ีมนัหลอกลวงมาตลอดเลย แต่
เพราะเราไม่รู้ไม่เห็นมนั เราถึงใหม้นัจูงจมูกไป แต่เวลาเราท าข้ึนมา น่ีจูงจมูกต่อสู้กบัมนั พิจารณา
กบัมนัจนถึงท่ีสุดแลว้ เวลามนัขาด เห็นไหม เวลากิเลสถา้ทุกอยา่งไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ทุกข ์ เวทนา
ไม่ใช่เรา เวทนาไม่ใช่ทุกข ์ แลว้มนัขาดอยา่งไร น่ีมนัขาดแลว้มนัส้ิน เห็นไหม กาย เวทนา จิต 
ธรรม จิตกเ็หมือนกนั ธรรมกเ็หมือนกนั พิจารณาแลว้มนัเหมือนกนัหมดน่ะ พิจารณาส่ิงใดส่ิง
หน่ึงแลว้มนัรู้เหมือนกนัหมดเลย แต่เวลาพิจารณาข้ึนไปแลว้อยูท่ี่ปัจจุบนัมนัเกิดข้ึนส่ิงใด เราจบั
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ส่ิงนั้นมาพิจารณาของเรา พิจารณาเพื่อฝึกหดัจิตของเรา ฝึกหดัจิตใหม้นัพิจารณาของมนั เห็นไหม 
น่ีการท างานๆ เวลามนัจบแลว้จบ 

งานการปฏิบติันะ งานการร้ือภพร้ือชาติมนัมีวนัจบไง เวลามนัจบแลว้ เห็นไหม ขนัธ์ ๕ 
ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ จบ น่ีสกักายทิฏฐิความเห็นผดิ จบ 
พอมนัจบแลว้มนัพิจารณาต่อไป ส่ิงท่ีพิจารณาต่อไปมนัตอ้งมีความหมัน่เพียร น่ีเขาเรียกคน
ภาวนาเป็น ภาวนาเป็นมนัเร่ิมตน้จากตรงน้ีนะ เร่ิมตน้จากภาวนาไม่เป็น เห็นไหม เราจะไม่รู้เลย 
อะไรเป็นกิเลส อะไรเป็นธรรม 

ถา้อะไรเป็นกิเลส อะไรเป็นธรรม น่ีศึกษาธรรมมาๆ ถา้ใจหยาบๆ ศึกษาธรรมมา ศึกษามา
เพื่อความชอบธรรม เวลาปฏิบติัข้ึนมาแลว้ ความชอบธรรม ชอบธรรมกช็อบกิเลสไง เพราะกิเลส
กบัเรามนัเป็นอนัเดียวกนัไง ถา้ความชอบธรรม อะไรมนัชอบธรรมล่ะ ถา้พิจารณาแลว้ซ ้าแลว้ซ ้า
เล่าข้ึนมา เห็นไหม ถา้พิจารณาจนจิตมนัสงบ จิตต่างๆ มนัติดปีกเลยน่ะ มนัจะเหินฟ้า มนัจะไป
ตามแต่อ านาจกิเลสท่ีมนัจะตามไป 

ฉะนั้น เราตอ้งมีสติยบัย ั้งไวแ้ลว้ท าใหม้นัเป็นมชัฌิมาปฏิปทา ใหม้นัสมควรของมนั ให้
งานชอบเพียรชอบ แลว้ประพฤติปฏิบติัของเราเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา จนเห็นกิเลสตามความเป็น
จริง เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง พิจารณาจนละเอียดรอบคอบข้ึนมา 
จนถึงท่ีสุดแลว้กิเลสขาด เวลาขาดไป ส่ิงท่ีไม่ขาดกท็ ามาแต่ตน้จนเน่ินนานมา เวลามนัไม่ขาดนะ 
น่ีฝึกฝนๆๆ เวลาขาด หนเดียว ท ามาเกือบเป็นเกือบตาย แต่เวลาขาด ขาดเลย จบ 

พอจบแลว้นะ ส่ิงท่ีจบแลว้ ส่ิงท่ีมนัเป็นส่ิงท่ีละเอียด กิเลสท่ีละเอียดล่ะ สกิทาคามิมรรค 
อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค เจริญกา้วหนา้ต่อไป การเจริญกา้วหนา้ต่อไป เพราะค าวา่ “ภาวนา
เป็น” ภาวนาเป็น พิจารณาลม้ลุกคลุกคลานมาขนาดไหน แลว้เวลาถึงท่ีสุดแลว้มนัจบน่ีรู้แลว้ อ๋อ! 
น่ีกิเลส น่ีธรรม เห็นไหม กิเลสเป็นอยา่งน้ี กิเลสเราตอ้งต่อสู้ขนาดน้ี มนัถึงท าการปฏิบติัต่อเน่ือง
ไป มนัถึงวา่เราท าต่อเน่ืองๆๆ ไป มนัจะไม่ละลา้ละลงัแลว้ เพราะค าวา่ “ละลา้ละลงั” หมายความ
วา่ “เม่ือไหร่จะจบสกัที เม่ือไหร่จะเป็นธรรมเสียที เม่ือไหร่มนัจะไปสมความปรารถนาเสียที” น่ี
มนัละลา้ละลงัไง ละลา้ละลงัเพราะอะไร เพราะมนัไม่เคยเห็นผล ไม่เคยเห็นผลมนักอ็ยากไดผ้ลใช่
ไหม 
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แต่ของเราปฏิบติัข้ึนมาถึงท่ีสุดแลว้เวลาลม้ลุกคลุกคลาน เขาเรียกตทงัคปหาน ตทงัค
ปหานคือการปหานกิเลสชัว่คราว ทั้งๆ ท่ีเราอยากช าระลา้งมนั เราอยากจะฆ่ามนั อยากท าลายมนั
เตม็ท่ีเลย เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ การฆ่าท าลายอยา่งอ่ืนเป็นเวรเป็นกรรม
ทั้งนั้นน่ะ ประเสริฐท่ีสุดคือการฆ่ากิเลส การฆ่ากิเลสน้ีประเสริฐท่ีสุด แต่การฆ่าการท าลายอยา่ง
อ่ืนนั้นเป็นเวรเป็นกรรม หา้ม! แต่การฆ่ากิเลสน้ีประเสริฐท่ีสุด แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ส่งเสริมเชิดชูใหท้ า 

ทีน้ีเวลาเราจะท า เราพิจารณาของเราไป เวลามนัท าลาย เวลามนัขาด เห็นไหม ส่ิงท่ีเวลา
มนัขาด เห็นวา่น่ีกิเลสกบัธรรม เวลากิเลสมนัลม้ลุกคลุกคลานมา เราต่อสู้มาตลอด เราลม้ลุก
คลุกคลาน เราพยายามของเรามา น่ีความพยายามอนันั้น แลว้เวลามนัขาดน่ีเราเขา้ใจแลว้ น่ีภาวนา
เป็น พอภาวนาเป็น เราภาวนาต่อเน่ืองสูงข้ึนไป เวลาพิจารณาของเรา ขณะท่ีเราภาวนาคร้ังแรกมา
มนักย็งัลม้ลุกคลุกคลาน มีความทุกขค์วามยาก เพราะงานการร้ือภพร้ือชาติ งานอนัประเสริฐท่ีสุด 

ฉะนั้น งานอนัประเสริฐท่ีสุด เห็นไหม งานขา้งนอกเขายงัท ากนัโดยท่ีวา่ล  าบากล าบน
ขนาดนั้น แต่เวลางานขา้งในมนัล าบากล าบนมากกวา่ เพราะมนัเป็นนามธรรม มนัเป็นนามธรรม
นะ สติกเ็ป็นนามธรรม ปัญญากเ็ป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมตอ้งเอามรรคญาณส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมเขา้ไปต่อสู้กนั 

การต่อสู้กนันะ เวลาท าความสงบขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ิน่ะ น่ีเร่ืองในหวัใจทั้งนั้นน่ะ ฉะนั้น ส่ิงน้ีจะสอนใคร
ไดห้นอ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ น่ีจะสอนใครไดห้นอ เพราะ
มนัละเอียดลึกซ้ึง แต่เพราะเราเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เพราะเราเป็นคนท่ีมีอ  านาจ
วาสนา พอมีอ านาจวาสนา เราเกิดมาเป็นชาวพทุธ ส่ิงท่ีมีอ  านาจวาสนา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้จะร้ือสตัวข์นสตัว ์แต่ผูท่ี้สร้างสมบุญญาธิการมา การสร้างสมบุญญาธิการมาคือมนัมีหลกั
ใจไง คือมนัมีหลกัใจ มีส่ิงท่ีวา่เป็นนามธรรม สติกเ็ป็นนามธรรม พอสติเป็นนามธรรมมนักมี็สติ
ยบัย ั้งเพื่อไม่ใหส่ิ้งท่ีกิเลสมนัฉุดกระชากลากจิตน้ีไปใชส้อยเพื่อประโยชน์กบัมนัทั้งหมด 

เรามีสติปัญญา เห็นไหม สติธรรมปัญญาธรรมน่ีลากกลบัมา ลากกลบัมา สร้างสมของเรา
ข้ึนมา ถา้สร้างสมข้ึนมาจนมนัเป็นจริงข้ึนมาในหวัใจของเรา ถา้ในหวัใจเราเป็นจริงข้ึนมา มนัเห็น
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ความผดิพลาด เห็นโทษของกิเลส ถา้เห็นโทษของกิเลสนะ แลว้เห็นธรรม เห็นธรรมเพราะวา่
พิจารณาไปแลว้เวลามนัขาด เห็นธรรม เห็นไหม น่ีกิเลสกบัธรรม 

พอกิเลสกบัธรรม เวลามนัพิจารณาไปมนัถึงมีหลกัใจ มีหลกัใจแลว้มนัพจิารณาของมนัซ ้า
เขา้ไป พิจารณาท าความสงบของใจเขา้ไป ถา้จิตมนัละเอียดเขา้ไป เห็นไหม จบัในอะไร? จบักาย 
จบัเวทนา จบัจิต จบัธรรมเหมือนกนั เพราะวา่อะไร กายนอก กายใน กายในกาย ส่ิงท่ีมนัละเอียด
ข้ึนไปเพราะส่ิงท่ีเป็นกายน่ีมนัไม่ใช่กิเลสหรอก ธาตุขนัธ์น้ีไม่ใช่กิเลสหรอก แต่เพราะนามธรรม
อนันั้นน่ะ เพราะอวิชชามนัอยูก่บัจิตนัน่น่ะ ส่ิงท่ีมนันอนเน่ืองมากบัจิต จิตมนัมีอวิชชา มนัถึงเป็น
กิเลส กิเลสอยูท่ี่นัน่ ฉะนั้น กิเลสอยูท่ี่นัน่ กิเลสท่ีมนัเคล่ือนไหว มนัใชป้ระโยชน์ มนัใชป้ระโยชน์
จากธาตุจากขนัธ์น่ีไง อยากกินน ้า เวลามนัคิดอยากกินน ้า มนักใ็หเ้ราลุกเดินไปเอาน ้ามากิน อยาก
กินขา้วมนักบ็อกวา่ใหเ้ราลุกไป เห็นไหม ตกัขา้วมาเอามากิน ร่างกายน้ีมนัไม่มีกิเลสหรอก 

ฉะนั้น กายนอก กายใน กายในกาย เวลากายอยา่งหยาบ กายอยา่งละเอียดน่ะ กายมนั
ละเอียดลึกซ้ึงไปเพราะจิตมนัมีคุณภาพ ถา้จิตมีคุณภาพ จิตมนัละเอียดลึกซ้ึงข้ึนไป เห็นไหม จาก
โสดาปัตติมรรคเป็นโสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรคมนักจ็ะละเอียดแลว้มนักเ็ห็นกายเหมือนกนั แต่
กายละเอียดๆ ละเอียดเพราะอะไร ละเอียดเพราะจิตมนัละเอียด พอจิตมนัละเอียด มนัไปเห็นกาย
มนักก็ายอยา่งละเอียด กายอยา่งละเอียดพอพิจารณาไป พิจารณาซ ้าๆๆ ไปน่ี เวลามนัปล่อยข้ึนมา 
เป็นดิน เป็นน ้า เป็นลม เป็นไฟ มนักลบัไปสู่สถานะเดิมของมนั เวลาจิตมนัช าระลา้งข้ึนมา มนั
ขาดข้ึนมา มนัตดัอุปาทานมา น่ีกายกบัจิตแยกออกจากกนัโดยขอ้เทจ็จริงเลย รวมใหญ่ มีความเวิง้
วา้ง มีความสุขของมนั เห็นไหม เพราะอะไร เพราะจิตมนัละเอียด เพราะสกิทาคามิมรรคมนั
แตกต่างจากโสดาปัตติมรรค 

โสดาปัตติมรรค เราข้ึนมาจากปุถุชน เราข้ึนไปจากสถานะพื้นฐาน เวลาภาวนาข้ึนไปจน
กิเลสมนัขาดไปแลว้ กิเลสขาดไปแลว้ พอมนัเป็นสกิทาคามิมรรค น่ีมรรคท่ีมนัละเอียดกวา่ จิตใจ
ท่ีมนัลึกซ้ึงกวา่ แต่มนักพ็ิจารณากาย เวทนา จิต ธรรมเหมือนกนั พอพิจารณาไปถึงท่ีสุดแลว้มนั
ขาด มนัขาดข้ึนไป ถา้มนัติดอยูม่นักจ็ะติดอยูอ่ยา่งนั้น เพราะอะไร เพราะมนัไม่กา้วหนา้ ถา้มนัจะ
กา้วหนา้ข้ึนมา พอจิตมนัละเอียดเขา้ไปอีกชั้นหน่ึง พอพิจารณาไปมนัจะเห็นกายเป็นอสุภะแลว้ 
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เห็นกายเป็นอสุภะเพราะอะไร เพราะจิตมนัยิง่ละเอียดเป็นมหาสติมหาปัญญาแลว้ พอจิต
เป็นมหาสติมหาปัญญาข้ึนมา น่ีไง ธาตุขนัธ์มนัไม่ใช่กิเลสหรอก ทุกอยา่งไม่ใช่กิเลส ขนัธ์ไม่ใช่
กิเลส รูปอนัวิจิตรกไ็ม่ใช่กิเลส 

ใจของคน กิเลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจต่างหากมนัเป็นกิเลส มนัไปยดึรูป รส 
กล่ิน เสียง มนัไปยดึรูปส่ิงท่ีเป็นวิจิตรอนันั้น ส่ิงท่ีเป็นวิจิตรนะ แต่เวลาจิตเราสงบแลว้มนัเกิดเป็น
ธรรมข้ึนมามนัจะไปเห็นเป็นอสุภะ เห็นเป็นอสุภะเพราะอะไร เห็นเป็นอสุภะเพราะจิตมนัสงบไง 
เพราะจิตมนัเป็นมหาสติมหาปัญญา พอเป็นมหาสติมหาปัญญา เป็นอสุภะเพราะอะไร เป็นอสุภะ
เพราะมนัเป็นธรรมไง 

แต่ถา้มนัเป็นกิเลสล่ะ กิเลสมนักเ็ป็นสุภะ เป็นของสวยของงามไง มนัเป็นส่ิงท่ีปรารถนา 
มนัมีกามฉนัทะ มนัมีความพอใจของมนั มนัออกไปยดึของมนั เห็นไหม ธาตุขนัธ์เป็นกิเลสไหม? 
ไม่เป็น จิตมนัไปยดึต่างหากล่ะ จิตมนัชอบ จิตมนัพอใจ มนักเ็ป็นสุภะ มนักเ็ป็นความพอใจของ
มนั มนักเ็ป็นกามราคะ แต่ถา้จิตมนัมีความสงบระงบัของมนั จิตมนัมีพื้นฐานของมนั จิตมนั
ละเอียดเขา้ไป น่ีธาตุขนัธ์ไม่ใช่กิเลสๆ จิตมนัเป็นกิเลส แต่อาศยัส่ิงน้ีฝึกซอ้ม อาศยัส่ิงน้ีพิจารณา
ของมนั ถา้ไม่มีธาตุขนัธ์น้ีมนัจะพิจารณาอะไรล่ะ เพราะกิเลสมนัเป็นนามธรรม มนักอ็าศยัธาตุ
ขนัธ์เพื่อตอบสนองความพอใจของมนั 

แต่เรามีสติปัญญาข้ึนมา มนัพจิารณาของมนั มนัแยกของมนัๆๆ ดว้ยความช านาญของมนั 
มนัจะละเอียดมาก น่ีเขา้มาถึงตวัของมนั มนัท าลายในตวัของมนั มนักเ็ป็นอนาคามิมรรค มนัเป็น
อนาคามิผล อนาคามิมรรคคือธรรมจกัรท่ีมนัหมุน น่ีมหาสติมหาปัญญามนัหมุน เวลามนัเป็น
อนาคามิผลล่ะ น่ีพิจารณาซ ้าเขา้ไปๆ ถึงท่ีสุด เห็นไหม ส่ิงท่ีละเอียดท่ีสุดคือเจา้วฏัจกัร จิตเดิมแท้
น้ีผอ่งใส จิตเดิมแทห้มองไปดว้ยอุปกิเลส เห็นไหม ตวัเจา้วฏัจกัร น่ีตวัเจา้วฏัจกัร ถา้มนัเขา้ไปจบั
ตอ้งส่ิงอนันั้นได ้

ถา้มนัจบัไม่ได ้ กิเลสอยา่งละเอียดน่ีละเอียดลึกซ้ึงมาก มนัจะไม่อาศยัธาตุขนัธ์แลว้ น่ีธาตุ
ไง ธาตุคือธาตุ ๔ คือร่างกาย ขนัธ์คือความรู้สึก มนัจะเป็นปัจจยาการ มนัละเอียดลึกซ้ึงของมนัอีก 
เห็นไหม น่ีกิเลสมนัติดปีก มนัละเอียดลึกซ้ึงมาก แต่ถา้เป็นอรหตัตมรรคมนัจบัตอ้งของมนัได ้มนั
เป็นมรรคญาณ ญาณอนัละเอียดลึกซ้ึงอยา่งนั้นจะไปพลิกฟ้าคว  า่ดิน ถา้พลิกฟ้าคว  ่าดินจบ ท าลาย
กระบวนการจบส้ิน กิเลสไดด้บัลงท่ีใจดวงนั้น ธรรมธาตุอนันั้นจะไม่มีกิเลสในหวัใจ 
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จากกิเลสดิบๆ กิเลสติดปีกพาเราลุ่มหลง พาเราทุกขย์าก แต่ดว้ยมรรคญาณ ดว้ยความท่ีเรา
เป็นสาวกสาวกะไดย้ินไดฟั้งธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ดว้ยการประพฤติปฏิบติั
ดว้ยตามความเป็นจริง เราสามารถช าระลา้งกิเลสในใจเราไดเ้หมือนกนั เอวงั 


