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ทุกคนปรารถนาความสุข หนัไปทางไหนกมี็แต่ความทุกข ์ วา่ศาสนธรรมๆ วา่อยากจะมา
พึ่งศาสนธรรม 

ธรรม ธรรมแท้ๆ  ธรรมแทม้นัอาศยัอยูใ่นสมมุติ ของดีๆ มนักอ็าศยัของท่ีไม่ดีบงัไวไ้ง ของ
จริง ของท่ีไม่มีเลยน่ีอาศยัส่ิงท่ีมีอยู ่หลบอยูข่า้งล่าง ทองค ากวา่เขาจะขดุกนัข้ึนมา มนัอยูใ่นเหมือง 
อยูใ่ตดิ้นนู่นน่ะ เขาถึงพยายามขดุข้ึนมาแลว้กจ็ะเอามาหลอม 

ทองค านะ ทองค าแท้ๆ  ท าใจใหเ้ป็นทองนะ ธรรมแท้ๆ  อยูท่ี่ใจ ธรรมน่ะ เราไปต่ืนแต่ทอง
ขา้งนอกกนั ต่ืนทองไง เห็นทองกว็า่เป็นของดี ทองมนัใหป้ระโยชน์แลว้กใ็หโ้ทษดว้ยนะ ของมนั
เป็นกลาง เราใส่กบัตวัไว ้ ออกไปขา้งนอกเขากจ้ี็ปลน้เอา เวลามนัใหโ้ทษข้ึนมาน่ะ เวลาเราขดัสน
ข้ึนมา ทองมนักใ็หป้ระโยชน์เรา แต่ถา้เป็นทองอยูใ่นหวัใจ เป็นบุญลว้นๆ เลย เป็นความดีลว้นๆ 
เป็นความสุขภายในลว้นๆ ขา้งนอกมนัจะมีสุขมีทุกขบ์า้ง จะขาดเขินบา้ง ถา้หวัใจเป็นทองแลว้นะ 
มนัอยูไ่ด ้

กอ็ยา่งท่ีวา่ โลกน้ีจะแตกสลายไป หวัใจนั้นมนักย็งัอยูไ่ด ้สบายๆ นะ ใหผ้ลเป็นบวกหมด
เลย ไม่มีลบแมแ้ต่นิดเดียว แต่มนัยงัอาศยัโลกนั้นอยูน่่ะ ธรรมแท้ๆ  ธรรมท่ีใจไง ท าใจเราใหเ้ป็น
ทอง แลว้ทองขา้งนอกจะไม่มีความหมายเลย ท าใจเราใหเ้ป็นทอง อยูท่ี่การกระท านะ น่ีถา้ท าได้
จริง เรามัน่ใจจริง เราไม่ท าเล่น ท าเล่นกไ็ดผ้ลเล่น  
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หวัใจมนัแปลกมาก ลองปักลงไปตรงไหนสิ ปักลงไป เช่ือมัน่แลว้จริงจงั วา่ใจเดด็ใจเพชร
แลว้จะไดผ้ล มนัหลอกตวัเอง เร่ิมตน้กห็ลอกตวัเอง กเ็หมือนกบัทองค ามนัมีอยูท่ี่ใจ เห็นไหม แลว้
มนัอยูใ่นดิน ใตดิ้น ถา้ไม่ขดุข้ึนมา มนัมีอะไรบงัอยูบ่า้งล่ะ 

มนัเองมนักค็ลุกอยูใ่นดิน คลุกอยูใ่นแร่ธาตุต่างๆ กวา่จะขดุข้ึนมาได ้ กวา่จะท าได ้ ไอน่ี้
ความรู้สึกท่ีวา่มนัเป็นความจริง ความอริยสจั มนักอ็ยูท่ี่ใจ แต่กิเลสตณัหา ความท่ีมนับงัไว ้ ความ
มกัง่าย ความพา่ยแพ ้วา่อยา่งนั้นเลยนะ 

ความแพข้องใจ ใจมนัแพม้าตลอด ความคิดอะไรท่ีมนัคิดข้ึนมา มนัชนะมาตลอดเลย มนัก็
เหมือนกบัดินบงัไวน้ัน่น่ะ เราตอ้งหลอมไง หลอมใจข้ึนมาใหเ้ป็นทองไง หลอมใจข้ึนมามนักต็อ้ง
ช าระส่ิงนั้นออกไป ส่ิงท่ีมนัฝังอยูท่ี่ใจนัน่น่ะ แลว้ถา้ใจมนัไม่มัน่คง มนักท็  าไม่ไดใ้ช่ไหม เร่ิมตน้ก็
ลม้ เร่ิมตน้กล็ม้ เร่ิมตน้กดัฟัน เพราะส่ิงท่ีเร่ิมตน้มนัเป็นเหมือนส่ิงท่ีแบกภูเขา  

หวัใจเดิมแท ้หวัใจความคิดดั้งเดิมมนัชนะเรามาตลอด มนัมีเราคิดไงเพราะวา่เราคิด เราท า
น่ีเราถกูตอ้งหมดเลย ทั้งท่ีมนัคิดผดิ เรากว็า่เราถกู พอเราปักใจเช่ือธรรมะของพระพทุธเจา้ 
พระพทุธเจา้บอกวา่ ใหง้ดเวน้ในการท าความไม่ดี เรากคิ็ดการกระท าของเราบางอยา่ง กดี็และไม่ดี
ปนกนั แต่ส่วนใหญ่มนัจะคิดไม่ดี แลว้กว็า่ท าได ้จะไม่มีใครเห็น ท าได ้ท าเลย  

พอบอกวา่ เอาศีลเอาธรรมข้ึนมา เอาเขา้มาขดัเกลาไง มนักจ็ะมาต่อตา้น พอเร่ิมต่อตา้น...
ไม่เคยท าเลย เพียงแต่วา่ธรรมของพระพทุธเจา้เอาเขา้มาต่อตา้น เห็นไหม ท าไม มนัจะสู้อะไรไหว
เพราะมนัเป็นของขา้งนอก จะวา่หน่ึงในส่ี หน่ึงในหา้ หน่ึงในร้อย หน่ึงในพนั กไ็ม่ไดน้ะ มนัไม่มี
เลยในใจเรา แลว้จะเอาเขา้มาในหวัใจ มาต่อสู้ มนัถึงวา่มนัแทบจะเป็นไปไม่ได ้ ถา้คิดตามหลกั
แลว้แทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลย แต่ไอค้วามคิดปรารถนาของคนไง ความวาสนาบารมีวา่อยาก
ปรารถนาความสุข มนักเ็ลยจะดึงเขา้มาไง 

เช่ือ...คนตาบอดตอ้งเช่ือคนตาดี เราวา่มรรคผลไม่มี นรกสวรรคไ์ม่มี พระพทุธเจา้วา่มี เรา
เช่ือพระพทุธเจา้ เช่ือคนตาดีก่อนไง พอเช่ือคนตาดี ความเช่ือมัน่ คือความปักใจแลว้ ความเช่ือ 
ความเล่ือมใส ความจริงจงัเกิดข้ึน แลว้กข็วนขวายต่อสู้ ขวนขวายนะ ขวนขวายข้ึนมา เกิดข้ึนมา
จากภายใน 
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เช่น นกัสมาธิ เร่ิมตน้มนักเ็ป็นแบบแบกภูเขาเลย พวกน้ีท าอยา่งไร หลบัตาลงไปแลว้มีแต่
ความคิด ตามต าราเขาวา่อยูว่า่ ความสงบมนัตรงขา้มกบัความฟุ้ งซ่าน แต่ความฟุ้ งซ่านน้ีท าไมมนั
มากนกัล่ะ ความคิดใฝ่ดี เร่ิมตน้กใ็ฝ่ดีอยู ่น่ีเขาเรียกกิเลสมนัปล่อยใหห้ายใจไง ถา้คิดทางดีนะมนัก็
ปล่อยใหห้ายใจนิดหน่ึง พอเร่ิมท ามนักห็ลอกมาแลว้ แมแ้ต่นัง่สมาธิอยู ่ ตั้งใจมาท าความดีนะ มนั
กย็แุหยอ่ยูข่า้งในนัน่น่ะ เด๋ียวเม่ือนั้นเด๋ียวเม่ือน้ี เห็นไหม เด๋ียวพกัก่อน เด๋ียวค่อยท า น่ีมนัเร่ิมนะ 
มนัเร่ิมแหยเ่ฉยๆ นะ 

พอเสนามาร ลกู หลาน เหลนของมาร มนัยงัไม่ไดข้ยบัเลย ถึงบอก โอ๋ย! มนันอนเน่ืองมา
ในใจ ถึงวา่ ทองค าน้ีมนัซุกอยูข่า้งล่างน่ะ แต่สามารถท าไดด้ว้ยตบะ ตบะธรรมไง ตบะคือความ
ฝืน ไฟเผาเขา้ไป ไฟคือตบะธรรม  

ไมเ้ปียก ไมช้ื้น ใส่ไฟมนัไม่ติด พระพทุธเจา้สอนใหต้ดัไมแ้ลว้ตากใหแ้หง้ ไมแ้หง้ไง คน
ถือศีลกเ็หมือนไมแ้หง้ เห็นไหม ไม่ถือศีลเลยกเ็หมือนชุ่มอยูใ่นกาม ท าไดต้ามความใจชอบ พอมนั
ตายยนืตน้หรือเขาลม้ลงแลว้เราตดัข้ึนมา น่ีกเ็หมือนกนั ชีวิตความเป็นอยูข่องเรากค็รบวงจร วนั
หน่ึงใชท้  าอะไรบา้ง ประกอบอาชีพต่างๆ ถึงวนัพระ วนัศีล หยดุมากผ็ลกัออกมาๆ ผลกัใจ ผลกั
กายออกมาใหแ้หง้ไง ศีลบงัคบัไม่ใหท้ าตามใจตวั อดขา้วม้ือเยน็ เห็นไหม เร่ิมท าใหแ้หง้ ไมแ้หง้
ใส่ไฟมนัจะติด น่ีตบะธรรมมนัเผา ไมแ้หง้จุดไฟมนักติ็ดง่าย ไมดิ้บ ไมช้ื้นจุดไฟติดยากนะ หวัใจ
เรามีศีลพอสมควรไหม ถา้หวัใจไดร้ะวงัมา มนักไ็มแ้หง้ไง หวัใจไดร้ะวงัมา 

“มโนกรรม กายกรรม วจีกรรม” มโนกรรม ความคิดของใจ ลองดึงไวสิ้ ดึงใหห้ยดุใหไ้ด ้ 

พองานภายนอก พอเราวา่หนกั หนกัมากนะ คนไม่เขา้ใจเร่ืองธรรม เห็นคนท างานแบก
หามกว็า่งานหนกัมาก แต่ลองมาดูหวัใจมนัท างานสิ มนัเครียดขนาดท่ีวา่ท าใหเ้ราเสียคนไปเลยนะ 
มนัไสใหเ้ป็น ๒ ชั้น ท าใหเ้ราเป็นข้ีขา้มนัชั้นหน่ึง แลว้ยงัไปวิตกวิจารณ์จนเครียด จนท าใหเ้สียสติ
ไปอีกชั้นหน่ึง แลว้เวลามนัเสียสติไปแลว้ กเ็ราน่ีเป็นคนรับรู้ คนมีสติเสียไปมนักมี็จิตอยูเ่พราะมนั
ไม่ตาย น่ีมนัใหผ้ลร้ายขนาดนั้น ใหเ้ราทุกขย์ากอยา่งหน่ึง เราทุกขย์ากแลว้นะ แถมยงัท าใหแ้บบวา่
ประคองตวัเองไม่ได ้คือสติเสียไปเลย ไม่เป็นคนสมบูรณ์ แต่มนัไม่ตาย มนัใหผ้ลลบถึง ๒ ชั้น ๓ 
ชั้นน่ะ กิเลสเรามนัท าอยา่งนั้นล่ะ เราสงบมนั เราสงบกิเลสเรา เรากมี็ความสุข 

ไฟน่ีมนัไหมอ้ยูท่ ั้งวนัน่ะ ดบัไม่ได ้ ดบัไฟเม่ือไหร่กเ็ยน็เม่ือนั้น ไฟดบัลงชัว่คราว หวัใจก็
ร่มเยน็ชัว่คราว ไฟไม่เคยดบัเลย ดบัไม่เป็น ดบัไฟกเ็อาน ้าธรรมไปดบั น ้าของธรรม น ้าของศีลไง 
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น่ีขนัติธรรม ขนัติความอดทน มนัจะไหมม้าเรากฝื็นไว้ๆ  ถา้ฝืนไม่ไหวกไ็ม่คิดเลย น่ีจะดบัไฟ
ชัว่คราว น่ีดบัไฟชัว่คราวนะ แลว้เราชกัฟืนออกเร่ือยๆ หมายถึงพยายามไม่คิด ความคิดน้ีมนัให้
โทษ รู้อยู ่ความคิดใหโ้ทษ ไม่คิดมนั ชกัฟืนออกๆ มนัจะคิด บอก “อนัน้ีคิดแลว้ เบ่ือ” ชกัฟืนออก
ท่อนหน่ึง เคยคิดแลว้ ความคิดน้ีเราคิดแลว้มนัจะมีอารมณ์รุนแรงทุกที ไม่คิด ถา้สติทนันะ เราก็
ชกัฟืนออกท่อนหน่ึง ถา้ไม่ทนักเ็ท่ากบัเพิ่มฟืนเขา้ไปอีก ๒-๓ ท่อน ไม่ทนักคิ็ดไปจบรอบแลว้ไง 
นัน่ใส่ฟืนเขา้ไปๆ  

พอชกัฟืนออกๆ จากยบัย ั้งไม่ใหไ้ฟลุกนะ พอชกัฟืนออกจนฟืนไม่มี ไฟมนัจะมอดลง พอ
ไฟมอดลง นัน่มนัดบัแท ้ นัน่คือสมาธิธรรม ใจสงบไง พอใจมนัสงบกเ็หมือนกบัไฟดบัชัว่คราว 
ไฟดบัเลยล่ะ ไฟดบักเ็หมือนกบัใจมนัพกัไดช้ัว่คราว น่ี! นัน่เจอทองแลว้นะ นัน่เจอทอง ทองอยูท่ี่
ใจนัน่น่ะ แต่ทองน้ีเอาข้ึนมามนัยงัไม่ไดห้ลอม มนักมี็ส่ิงสกปรกเตม็ไปหมดเห็นไหม แต่กย็งัเจอ 
ยงัเจอแร่ทองค า 

ธาตุ ๔ ธาตุ ๖ ดิน น ้า ลม ไฟ อากาศธาตุ กบัธาตุรู้ ธาตุทั้ง ๖ คลุกอยูร่วมกนัตอ้งหลอม 
หลอมใหธ้าตุรู้เป็นธาตุรู้ อากาศเป็นอากาศ ลมเป็นลม ดินเป็นดิน ไฟเป็นไฟ น ้าเป็นน ้า เห็นไหม 
แยกสิ แยกดว้ยวิปัสสนาไง ส่ิงใดเป็นน ้า ดูสิ เหง่ือไง เลือด น ้า น่ีหลอม จะหลอมทอง ท าใจให้
เป็นทองแท ้ก าหนดกายดู ถา้จิตมนัสงบนะ ก าหนดกายดู ถึงไม่สงบกด็ูกายนอก กายในไง ดคูวาม
แปรสภาพไป 

มีน ้ าจริงๆ ไหม? มี เวลาเหง่ือออก เหง่ือไหลไคลยอ้ย น ้ากลัน่ออกมาจากขา้งในเลย เวลา
ปัสสาวะ นัน่น ้ าไหม แลว้ดิน เราตดัผมสิแลว้ไปฝังไวใ้นดินมนัจะแปรไปเป็นดินไหม ศพเขาฝังไว้
กเ็ป็นดิน ส่ิงท่ีคมแขง็น่ีเป็นดินหมด มนัแปรสภาพเป็นดิน ไฟคือไออุ่น ลมหายใจเขา้ออกไง 
อากาศธาตุ อากาศ ในโพรงกระดูกไง แลว้ธาตุรู้มนัอยูท่ี่ไหน ธาตุรู้น่ะ แต่น่ีมนัไม่อยา่งนั้นน่ะสิ 
มนัรู้ทั้งตวั เพราะมนัแบ่งไม่ได ้

ธาตุรู้น้ีเป็นผูม้าดูดิน น ้า ลม ไฟ มาดูกายไง กายจะไม่แปรสภาพ มนัหลอมไม่ได ้เพราะเตา 
ทั้งเตาเอย ทั้งภาชนะเอย มนัตอ้งหาข้ึนมานะ เตาภายใน อยา่ไปเตาภายนอก เผาลงท่ีกายน่ี เตากไ็ด้
ทั้งตวัเราน่ี เตา ส่งออกน่ะไฟแลบออกขา้งนอกแลว้ ตม้น ้าไม่เดือดเพราะไฟมนัไม่จดจ่อท่ีกน้หมอ้ 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั จิตเวลาเพง่มนัไม่เพง่ลงท่ีกายน้ีหรอก มนัส่งออกหมดล่ะ คิดแต่ไปเร่ือง
อ่ืน มองแต่เร่ืองอ่ืน ไม่มองลงท่ีน่ี ไม่อยูใ่นเตาไง ก าหนดเตาไดไ้หม ขอบเขตของเตา ขอบเขตของ
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กายเรา ของเขตของผวิหนงัน่ี หลบัตาแลว้นึกดูสิ ส่วนใดส่วนหน่ึง ไฟเผาเขา้ไป เผาลงส่วนท่ีเรา
คิดข้ึนมานัน่น่ะ ใจมนัจ่อ จะเป็นเน้ืออะไรกไ็ด ้หวักะโหลกกไ็ด ้เผาเขา้ไปเลย นั้นล่ะเตา นึกข้ึนมา
นัน่น่ะคือการเผานะ ตบะธรรม 

การเผา หวักะโหลก ดูสิ ตาโบ๋ แลว้มนัอยูท่ี่ไหน? มนัอยูบ่นหวัเรานัน่น่ะ หวัของเราน่ีนะ
แปรสภาพแลว้เป็นอยา่งนั้น แต่น่ีมนัยงัไม่แปรสภาพ อาศยัเอาไวช้ัว่คราวเท่านั้นเอง คือวา่หวัใจน้ี
มนัโง่ หวัใจพวกเราน่ีโง่นะ ไม่เขา้ใจตามหลกัความเป็นจริง มนัเหมือนข้ีขา้ใหเ้ขาหลอกใชไ้ง เกิด
มาดว้ยกรรม 

คนเราเกิดมาเป็นมนุษย ์เป็นคน ท ากรรมพอสมควร ท ากรรมดีนะ ถือมีศีลมีสตัย ์ถึงไดเ้กิด
เป็นมนุษย ์แลว้กห็ลงระเริงกนั ใชชี้วิตมนุษยน้ี์ใหม้นัหมดไป ๑ ภพ ๑ ชาติ พอประสบความส าเร็จ
ทางโลก เห็นไหม เป็นข้ีขา้ แต่ไม่ไดเ้ปิดตาใจ ตาธรรม 

เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้กต็ายไป ท าความดีกไ็ปเกิดบนสวรรค ์ท าความดีพอสมควรกไ็ดก้ลบัมา
เกิดเป็นมนุษยอี์ก ท าความชัว่กไ็ปเกิดในนรกในอบาย เป็นสตัวเ์ป็นเปรตเป็นผไีป วฏัฏะมนักว็น
ไปอยา่งนั้นน่ะ 

ฉะนั้น ถา้เราเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ เรามีสมบติัพร้อม มีกายกบัใจ แลว้มาเกิด วิธีการไง 
เทคนิคการท าใหใ้จน้ีพน้จากวฏัฏะคือวา่ ไม่ตอ้งหมุนไปตามธรรมชาติ ฝืนไง ออกจากวฏัฏะ ออก
จากกระแส การออกจากระแสตอ้งท าใหใ้จน้ีฉลาด หวัใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึงกต็อ้งใหห้วัใจ
บุคคลนั้นเป็นผูพ้าออกกระแสเอง วิธีการพระพทุธเจา้สอนไว ้แต่วิธีการกคื็อวิธีการ 

ค าวา่ ”ทองขา้งนอก” เห็นไหม ท.ทหาร อ.อ่าง ง.ง.ู..“ทอง” น่ีวิธีการ 

สจัธรรม อริยสจัจะ พระพทุธเจา้ก าหนดแลว้ “ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค” มรรคคือวธีิการ 
เห็นไหม มนักเ็หมือน ท-อ-ง “ทอง” เรากว็า่ทอง เขียนกนัแลว้กใ็หเ้ดก็อ่าน แลว้กใ็หผู้ใ้หญ่อ่าน 
แม่สอนลกู เห็นไหม ลกู ทองเป็นอยา่งน้ีนะ ทอง อ๋อ! ทองเป็นอยา่งน้ีเหรอ ช่ือวา่ “ทอง” นะ แลว้
กท่ี็อยูใ่นคอลกูเรียกวา่ทอง เห็นไหม สอนเดก็โง่ๆ ใหรู้้จกัช่ือทองก่อน แลว้กเ็ห็นตวัทองขา้งนอก 

แต่พระพทุธเจา้ไม่ไดส้อนอยา่งนั้น พระพทุธเจา้สอนทองท่ีหวัใจ ทองแท ้ ทองค าแท ้
ธรรมะแทอ้ยูท่ี่ใจ ใจผูท่ี้ฉลาด ผูท่ี้ฉลาดก็ผูท่ี้เอาใจออกจากวฏัฏะไง นัน่คือทองแท ้ ทองท่ีมนัไม่
บุบสลาย ทองท่ีฝังท่ีใจ เกิดจะมีทองแทก้ใ็ชว้ิธีการน้ีไง วิธีการท่ีพิจารณาน่ี วิธีการพิจารณาดูกาย 
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สอนใจใหฉ้ลาดไง ใจฉลาดแลว้มนัเห็นทอง แลว้หลบัตาสิ หลบัตากเ็ห็นทองท่ีใจ เห็นไหม ภาพ
ของตา เพง่กสิณ เป็นทองๆๆ กท็องท่ีใจ อนันั้นเป็นทองธรรมดานะ แต่วิธีการท าทอง ท าทองเขา้
ไปใจ วิธีการท า กก็ารวิปัสสนาไง 

ใจโง่ๆ ใจท่ีไม่เขา้ใจ เพราะมนัติดสมมุติมา ภพชาติผา่นมามาก มนักย็ดึสมบติั ยดึกายน่ี 
ปรารถนานะ กาย กลวัจะเป็น กลวัจะตาย กลวัจะเจบ็ กลวัจะปวด กลวัเราจะไม่ประเสริฐเลอเลิศ 
ถนอมในส่ิงท่ีมนับดูเน่า ถนอมในส่ิงท่ีมนัจะพงั ถนอมในส่ิงท่ีมนัเป็นไปไม่ได ้ มนันอกจาก
ความคิดยบัย ั้งไวข้องเรา มนัตอ้งแปรสภาพตามความเป็นจริงตามกฎของอนิจจงั 

“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา” 

ส่ิงนั้นไม่มีการฝืนโลก มนัไม่มีส่ิงใดๆ อยูค่  ้าฟ้า ไม่มีส่ิงใดๆ เลยจะคงท่ี ไม่มี แต่หวัใจมนั
โง่ มนักพ็ยายามจะดึงใหค้งท่ีไง มนัโง่แลว้ไม่พอนะ มนัจะดึงใหร่้างกายน้ีไม่แปรสภาพอีกดว้ย 
กลวัเป็น กลวัตาย กลวัการแปรสภาพ ตวัมนัเองกแ็ปรสภาพ กายกแ็ปรสภาพ แต่มนักฝื็นกระแส
เพราะความโง่ของมนั มนัจะเอาอะไรไปสอนมนัใหม้นัเห็นตามความเป็นจริงล่ะ มองขา้งนอก
มองแลว้กย็ิง่มองกย็ิง่โง่ 

มองกายนอกใหม้นัไม่สวย มนักส็วย ยิง่มองมนัยิง่สวย กายเรากส็วย กายเขากส็วย ถึงไม่
สวยกจ็ะท าใหส้วย ไม่สวยกจ็ะตบแต่งใหม้นัสวย เอาส่ิงใดๆ มาปรนเปรอมนัไง ช าระลา้งมนั 
น ้าหอมพรมเขา้ไปจะใหม้นัสวย มนัสวยไดไ้หม น ้าหอมกล่ินท่ีถกูใจมนักว็า่หอม กล่ินท่ีไม่ถกูใจ
มนักลบัจะเหมน็อีกดว้ย เน้ือกเ็หมน็ เอาของเหมน็โปะเขา้ไปมนักห็อมมนักเ็หมน็ ถึงเวลาแลว้มนั
ตอ้งเหมน็ แต่กอ็ยากใหม้นัหอม เห็นไหม น่ีโง่ชั้นหน่ึงแลว้นะ แลว้เม่ือแปรสภาพแลว้กย็งัไม่เช่ือ 
ถึงตอ้งท าใจใหม้นัสงบ ใหเ้ห็นตามความเป็นจริง แลว้กเ็พง่พนิิจดู  

ถา้จิตมนัสงบนะ แลว้ท าตามพระพทุธเจา้สอน จิตมนัสงบแลว้มนัจะเห็นความเป็นไป ถา้
ไม่มนัเห็นความเป็นไป จิตหน่ึงไง จิตน้ีตั้งมัน่ พอจิตน้ีสงบ จิตน้ีเป็นสมาธิ จิตน้ีไดเ้คล่ือนไหว ส่ิง
ท่ีการเคล่ือนไหวมนัเขา้กบัส่ิงท่ีเคล่ือนไหว น ้าอยูก่บัน ้ า ดินอยูก่บัดิน ลมอยูก่บัลม ไฟอยูก่บัไฟ ใจ
อยูก่บัใจ การเคล่ือนไป กาลเวลาอยูก่บักาลเวลา จิตน้ีหมุนไปตามวฏัวน มนักว็นไปอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ  

ความเคล่ือนไป การเคล่ือนไปมนัมองไม่เห็นหรอก พอหยดุอยู ่ ภาพจะชดัข้ึน ความหยดุ
อยู ่ จิตหยดุอยู ่ จิตเป็นหน่ึง จิตเป็นสมาธิ จิตมีการตั้งมัน่ จิตมีการเพง่พินิจ มนัตอ้งเห็นสิ กายตอ้ง
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เห็น เห็นตามความเป็นจริงดว้ย เพราะวา่จิตน้ีตั้งมัน่ จะเห็นกายตามความเป็นจริง ไม่ใช่เห็นกาย
ตามความสมมุติ 

ปกติของมนุษยจ์ะเห็นกายตามความสมมุติ ความสมมุตินะ เพราะเราสมมุติวา่กาย เห็น
ไหม สมมุติ หน่ึง คือเราสมมุติแลว้ สอง สมมุติคือวา่ มนัเป็นตามสภาพเท่านั้น เราไม่รู้ แต่ถา้เห็น
ตามความเป็นจริง จิตน้ีตั้งอยู ่เห็นกายใน เห็นตามความเป็นจริง มนัไม่มีกาลเวลา เห็นป๊ับ มนัจะมี
สภาพเคล่ือน ไม่มีกาลเวลา จบัไดน้ะ จิตเราไม่เคล่ือน จิตเราจบัอยู ่มนักเ็ป็นการจดจ่อ จดจ่อเราก็
ใหม้นัแปรสภาพไง แปรสภาพแบบร้ือถอนกบัแปรสภาพตามความเป็นจริงต่างกนั  

ตามความเป็นจริง ธรรมดามนัเคล่ือนไป มนัแปรสภาพโดยอตัโนมติั มนัตายสูญ ตายแลว้
ตายเล่า เซลลใ์นร่างกายน้ีตายตลอดแลว้กส็ร้างเซลลใ์หม่ข้ึนมา เห็นไหม อนันั้นมนัตามธรรมชาติ 
แต่น่ีมนัเหนือธรรม เหนือธรรมเพราะจิตน้ีเหนือธรรม จิตน้ีตั้งมัน่ ธรรมชาติของจิตคือตอ้งเคล่ือน
ไป แต่จิตน้ีตั้งอยูแ่ลว้มนัเหนือธรรมแลว้ เหนือธรรมส่วนหน่ึง แลว้กายท่ีเห็นกายภายในกเ็หนือ
ธรรมชาติ มนันอ้มใจไป มนัร าพึงไป มนัจะเคล่ือน...ไหวทนัที ไหวใหจิ้ตน้ีเห็นไง 

พอจิตน้ีเห็น โอโ้ฮ! มนัฉลาดนะ มนัจะต่ืนเตน้ มนัจะเขา้ใจตามความเป็นจริง โอ๋ย! กายท่ี
มนัแปรสภาพแบบพระพทุธเจา้สอนมนัเป็นอยา่งน้ีหนอ มนัไม่ใช่อยูใ่นอ านาจของเราจริงๆ มนัจะ
สลดสงัเวชมากนะ มนัจะฉลาดข้ึนไง 

เห็นไหม การฝึกใหฉ้ลาดตอ้งฝึกดว้ยตวัเอง เห็นปัจจุบนัธรรม เป็นปัจจุบนัธรรม เป็น
ปัจจุบนัจิต จิตเดียว จิตหน่ึงเดียว เห็นขณะเดียว เห็นขณะจิตท่ีมนัแปรสภาพโดยตามความเป็นจริง 
ไม่ใช่แปรสภาพตามความเป็นธรรมชาติ แปรธรรมชาติตามธรรมชาติ ใครๆ กเ็ห็น ใครๆ กรู้็ 
ใครๆ กพ็ดู แต่กโ็ง่ กพ็ดูสกัแต่วา่พดูน่ี ไม่ไดพ้ดูใหห้วัใจน้ีออกไปน่ี 

แต่พระพทุธเจา้สอนใหอ้อก ใหเ้ห็นตามความเป็นจริง แลว้เห็นออกจากวฏัฏะ ถา้เห็น
ใหม่ๆ น้ี เห็นตามความเป็นจริง เพราะจิตน้ีหนาแน่นไปดว้ยกิเลส เห็นคร้ังแรกๆ มนัไม่หลุด 
ยกเวน้แต่ขิปปาภิญญา เห็นแลว้จะหลุด ผลวัะ! ผลวัะ! เลย 

แต่สตัวผ์ูมี้กิเลสหนาอยา่งพวกเรา เห็นแลว้ มนัจะเห็นตามความเป็นจริงแลว้จะสลดสงัเวช 
มนัจะปล่อย ปล่อยเลยนะ จิตน้ีรวมลง จิตน้ีปล่อยออกไป เหมือนกบัเราโยนกอ้นหินลงไปในน ้า
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นัน่น่ะ จ๋อม! หายไปเลยน่ะ จิตน้ีเหมือนกนั พอมนัเขา้ใจ มนัสลด โอ!้ เราโง่มาขนาดไหนเนาะ มนั
ปล่อย ผลวัะ! เยน็ สุขมาก 

สุขท่ีอะไร? สุขท่ีมนัฉลาดข้ึนไง สุขท่ีมนัหายโง่ไปชัว่คราวไง มนัหายโง่นะ น้ีมนัเขา้ใจ
แลว้ มนัเพยีงแต่วา่มนัไม่ขาดออกจากใจ  

ค าวา่ “เขา้ใจ” กบั “ขาด” ต่างกนั เขา้ใจน้ีมนักป็ล่อย สกัแต่วา่เนาะ กายเป็นกาย จิตเป็นจิต 
มนัจะเขา้ใจไปอยา่งนั้นนะ แต่ถา้มนัเขา้ใจอยา่งนั้นแลว้ เรากศึ็กษาธรรมะดว้ยใช่ไหม ค าสอน
พระพทุธเจา้บอกพิจารณากายซ ้าไปอีก ซ ้าไปๆ เพื่ออะไร? เพื่อใหเ้ป็นตามท่ีในธมัมจกัฯ ท่ี
พระพทุธเจา้สอน ย   กิญฺจิ สมุทยธมฺม ...เราเห็นแลว้ แต่มนัยงัไม่เขา้ใจถึงโดยรอบไง กิจน้ีควร
ก าหนด เราก าหนดแลว้ กิจน้ีควรช าระ เราช าระแลว้ แต่มนัยงัไม่ขาด 

ก าหนดจิตแลว้พิจารณาอีก พิจารณากายซ ้ านั้นนะ พิจารณาทองท่ีเราวา่ท่ีมนัยงัสกปรกนัน่
ล่ะ พิจารณาสิ พิจารณาซ ้านะ งานอนัเอก งานของเอกบุรุษ เอกสตรีไง เอกนะ งานอนัเอกเลย 
เพราะงานอนัน้ีท าแลว้มนัจบ ท าแลว้มนัส้ิน ไม่ใช่งานอยา่งโลกเขา งานอยา่งโลกเขาไม่มีวนัจบ 
ไม่มีวนัส้ิน จะงานใดๆ กแ็ลว้แต่ ท าไปแลว้มนัวนไปไง วนไปเพราะส่ิงน้ีมนัช ารุด ทุกอยา่ง งาน
ในโลกมนัมีการช ารุด มีการเกิดข้ึน มีการตั้งอยู ่แลว้มีการดบัไป  

งานใดๆ กแ็ลว้แต่ งานสร้างภพสร้างชาติ จะสร้างครอบครัว จะสร้างอะไรกแ็ลว้แต่ มนัก็
หมุนไปอยา่งนั้นน่ะ สร้างแลว้ยงัตอ้งกลบัมาสร้างซ ้าอีกนะ สร้างซ ้าอีกๆๆ เพราะชอบใจไง ชอบ
ใจในการประสบความส าเร็จ ชอบใจใหร้างวลักนั เพื่อยดึเพื่อถือ แต่เราไม่เคยใหร้างวลัใจเลย เรา
ใหร้างวลัเองนะ เราตอ้งท าเอง ใหร้างวลัเอง เป็นปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะตนเอง นัน่งานภายใน งานอนั
เอก งานอนัประเสริฐ งานของพระพทุธเจา้ งานทางศาสนา งานของผูจ้ะร้ือภพร้ือชาติ ชาติของใจ 
ร้ือภพร้ือชาติไง ร้ือใหม้นัสั้น ก าลงัใจมนักเ็กิด เพราะมนัไดเ้ทียบไง งานขา้งนอกเรากท็  ามหาศาล
เลย แลว้เคยมีความสุขขนาดน้ีไหม  

ขณะจิตท่ีมนัปล่อยน่ี ขณะจิตท่ีมนัหลุดออกไปชัว่คราว มนัเวิง้วา้งน่ะ สุขใดๆ จะสุขแบบ
ในศาสนาน้ีไม่มี ไม่มีหรอก ธรรมะ รสของธรรม มนัประเสริฐเลอเลิศเพราะคนไม่เคยด่ืม คนไม่
เคยกิน ใจไม่เคยเสวย พอไม่เคยเสวยมนักค็าดเดาวา่ สุขของธรรมมนัจะสุขอยา่งใดหนอ ท าไปก็
ทุกขก์ย็ากอยูน่ี่ นัง่มนักทุ็กข ์ฝืนใจกท็รมาน เห็นไหม เวลาสุข สุขอยา่งไร 
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เด๋ียวน้ีไดป้ระสบแลว้ จิตมนัไดเ้สวยแลว้ อ๋อ! ธรรมมนัเป็นอยา่งน้ีเอง น่ีมนักมี็แก่ใจ คนมี
แก่ใจ คนกจ็ะขวนขวาย พิจารณาซ ้า การพิจารณาน้ีมนัตอ้งมีพื้นฐานไง พื้นฐานคือความสงบของ
ใจเป็นพื้นฐาน ถา้จิตน้ีไม่มีความสงบเป็นพื้นฐาน การพิจารณาน้ีจะไม่เกิด การพิจารณากาย 
พิจารณาแลว้มนักไ็ม่เกิด ค าวา่ ”ไม่เกิด” คือวา่ พิจารณา มนัพิจารณาหลอกตวัเองไง 

ถา้พิจารณาแลว้มนัไม่เป็นไป เห็นไหม ความสุขมี ๒ อยา่ง 

สุขเกิดจากจิตมนัปล่อยวาง จิตสงบสุขอยา่งหน่ึง 

สุขเกิดจากการพิจารณาแลว้รู้ตามความเป็นจริง ปล่อยวาง อยา่งหน่ึง  

เราอยา่ไปโลภมากในการพิจารณาแลว้ปล่อยวาง ถา้มนัท าไม่ไหว เราตอ้งกลบัมาก าหนด
จิตใหม้นัสงบ ก าหนดจิตใหม้นัมีพื้นฐานไง พื้นฐานเหมือนเรามีก าลงั เรามีก าลงัเรายกกอ้นหิน ยก
อะไรเรากย็กไหวใช่ไหม ถา้เราเพลีย เราเม่ือยลา้ ยกไม่ข้ึนแลว้กจ็ะฝืนยก เพราะคนมนังก มนัอยาก
ใหง้านเสร็จไวๆ คนมกัง่าย คนมกัง่ายจะไดย้าก คนมกัง่ายจะท างานผลุบผลบั คนมกัง่ายท างาน
แลว้มนัจะไม่ไดผ้ล เราอยา่ใหใ้จมกัง่าย ใหเ้ดินตามขั้นตอน ใหใ้จกา้วเดินไปตามความเป็นจริง
ของมนั อยา่ไปคาด อยา่ไปหมาย จะคาด จะหมาย จะเอาผล จะเอาประโยชน์ บา้ไปตามกิเลส เห็น
ไหม กิเลสมนัหลอกในขณะปฏิบติั 

กิเลส คือความเคยใจ มนัจะขวางการปฏิบติัตลอด มนัจะขวางทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีจะพน้จาก
เง้ือมมือของมนั ฉะนั้น ถา้เราตั้งใจท า เรากต็อ้งฝืน การฝืน ฝืน ๒ อยา่ง ฝืนความทุกขย์ากอยา่ง
หน่ึง ฝืนการกระท าของใจท่ีมนัไม่ใหท้ าอีกอยา่งหน่ึง ฝืนความทุกขค์วามยากท่ีมนัต่อตา้นอยา่ง
หน่ึง กบัฝืนไอค้วามเหน่ียวร้ังของกิเลสน้ีในหวัใจอีกอยา่งหน่ึง 

ฉะนั้น เราตอ้งมาท าความสงบ การฝืน กิเลสมนับงัเงา ต่อตา้น จะไม่ใหเ้ราท า แต่พอเราท า
ไดป้ระโยชน์ มนักจ็ะยใุหเ้สีย ใหพ้ิจารณา ใหก้า้วเดินไป ใหเ้ราหมุนไป ใหเ้ราหกลม้ไง พอเรากา้ว
ไป หกลม้ไป ลม้ลุกคลุกคลาน พอลม้ลุกคลุกคลานมนักเ็บ่ือในการปฏิบติั ปฏิบติัแลว้กเ็หน่ือย
ขนาดน้ี งานกไ็ม่ไดส้มปรารถนา ถา้ทอ้ใจ อนัทอ้ใจนัน่แหละเสียท่ากิเลสแลว้นะ เสียท่าไอกิ้เลสท่ี
มนัยแุหยแ่ลว้ 

ในการปฏิบติัน้ี ถึงปฏิบติัไปมนักย็แุหยไ่ปตลอด เพราะการเร่ิมตน้มนัจะเป็นอยา่งนั้น เราก็
ฝืนนะ เรากต็อ้งฝืน เพราะการฝืนนั้นเป็นยอดคน การฝืนคือฝืนกิเลส ไม่ใช่ฝืนเราหรอก เรา
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ปรารถนาดี เราตอ้งการท าความดี เราตอ้งการใหใ้จเราเป็นเอกบุรุษ เราตอ้งการใจใหเ้ราหลุดพน้ 
มนัตอ้งใหก้ าลงัใจเราตลอดไป... 

...ทุกขย์ากขนาดนั้นนะ เพื่อจะปรารถนาโพธิญาณไง ศาสดาองคเ์อกกทุ็กขม์าเป็น... 

...เกิดมา ชาติปิ ทุกฺขา ชาติการเกิดน้ีเป็นทุกข ์เป็นอริยสจั ชาติน่ีการเกิดเป็นทุกข ์เราเกิดมา
ท่ามกลางกองทุกข ์ แลว้จะไปกลวัทุกขท์  าไม เราเกิดมาท่ามกลางของกองทุกข ์ แต่เราเขา้ใจวา่สุข 
แต่หวัใจมนัโง่มาตลอดนะ เราเกิดมาท่ามกลางกองทุกข ์ แลว้เม่ือมาปฏิบติัมนัจะทุกขข์นาดไหน 
ใหม้นัทุกขใ์หต้ายใหดู้เถอะน่า 

เพราะทุกขน้ี์มนัจะท าใหเ้ราพน้ทุกขไ์ง ทุกขน้ี์ ถึงพอใจในจะทุกข ์ ถา้มีความพอใจจะทุกข ์
มีความพอใจในการปฏิบติั ก าลงัใจมนักม็า ไอกิ้เลสท่ีมายแุหยเ่ม่ือก้ีน้ีมนักจ็ะนอ้ยหนา้ถอยลงไป 
ไอกิ้เลสท่ีมนัมายมุาแหยน่ั้นแหละวา่ “เราวาสนานอ้ย เราท าแลว้ไม่ไหว หรือท าไปกท็ าแลว้มนั
ทุกขข์นาดน้ี” กม็าเทียบดู กเ็ทียบดูสิ เทียบดูทุกขเ์วลาไม่ตอ้งปฏิบติั มนักทุ็กขอ์ยูแ่ลว้ ผูป้ฏิบติั
น าหนา้มากทุ็กขเ์หมือนกนั ครูบาอาจารยทุ์กๆ องคม์า ทุกขม์าอยูห่นา้ ทุกขม์าทั้งนั้นน่ะ แลว้เราจะ
มาชุบมือเปิบ 

ถา้ไม่ชุบมือเปิบมนักจ็ะทอนก าลงัใจ กิเลสมนักท็อนก าลงัใจของเราไปแลว้ เห็นไหม 
“โอ๋ย! ไม่ไหว โอ๋ย! ไม่ไหวแลว้ โอ๋ย!” โอ๋ย! กท็อนแลว้ ในเม่ือเรามีก าลงัใจข้ึนมาแลว้ เรามา
เทียบอยา่งนั้น เทียบถึงทุกข ์ แลว้เรากด็ูทุกขจ์ริงๆ ดว้ย พอเราใชปั้ญญาน้ีไล่กิเลสจนมนัสงบแลว้
นะ พอเรากลบัมาท า ใจกส็งบ เพราะอนัน้ีพอเราทนัมนัแลว้ มนัจะอาย ความคิดเป็นของกิเลส มนั
อายนะ อายสติปัญญาของธรรม ไอส้งัขาร ความปรุง ความแต่ง มนัอาย ถา้สติเราไม่พอ ความสงบ
เราไม่พอ ความคิดนั้นเป็นสงัขารมาร เป็นมารสงัขาร การปรุงของมาร มารมนัปรุง 

แต่พอสติเราทนั การปรุงนั้นมนัจะหยดุ สงัขารจะหมุนไปดว้ยมรรค สงัขารอนัน้ีจะเป็น
มรรคนะ ความคิดท่ีใหก้  าลงัใจ ความคิดกา้วเดิน ใจมนักา้วเดินไปในความคิดของเราน้ี อนัน้ีเป็น
มรรค พอเป็นมรรคมนักชุ่็มช่ืน งานน้ีกเ็ป็นงานอนัชอบ ความเพียรกเ็พียรลงท่ีการปฏิบติั เพียรลง
ท่ีการวิปัสสนา กพ็ิจารณาทองอยา่งเก่า เอาทองนั้นมาตั้งข้ึนอีก กายท่ีเห็นนัน่น่ะ 

การเห็นคร้ังก่อน เห็นคร้ังท่ีแลว้ จะกายรูปทรงใดกแ็ลว้แต่ อนันั้นเห็นเป็นอดีตไปแลว้ เรา
กต็ั้งปัจจุบนัธรรมไง ปัจจุบนัธรรม ปัจจุบนัจิต จิตน้ีกต็ั้งข้ึน ก าหนดดูท่ีกายอีก กายส่วนใดส่วน
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หน่ึงนะ มนัไม่ทั้งกายหรอก แต่ถา้เห็นทั้งกายยิง่ดี กายส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งโครงร่างกไ็ด ้
แลว้แต่บารมีของแต่ละบุคคล ทั้งโครงร่างนะ บางขณะจะเห็นกายเป็นกายเลย กายเป็นกายเราน่ี
แหละ เป็นซากศพก็มี เป็นซากศพนะ ทั้งตวัเลย จบัพลิกจบัหงายเลย มนันอนอยูต่รงหนา้นัน่ล่ะ 
นอนอยูใ่นคลองของตาเรา ตาธรรม จะเป็นร่างกายทั้งกาย จะส่วนใดส่วนหน่ึง  

ดูสิ พอดูแลว้ร าพึง ใจร าพึงใหแ้ปรสภาพ ใหเ้อาไฟเผา ถา้จิตเป็นสมาธิ เอาไฟเผากพ็ร่ึบ! 
มนัจะลุกไหม ้ ละลายไปเลย เอาไฟเผานะ เอาน ้าท่วม เอาน ้าซดั เอาดินกลบ ให้ละลายได ้ ให้
ละลาย กายละลายทนัที เพราะมนัละลายดว้ยอ านาจของจิตไง เพราะจิตน้ีมนัติดตรงน้ี พอจิตติด
ตรงน้ีมนัตอ้งเกาะเก่ียวตรงน้ี พอจิตติดตรงน้ี เกาะเก่ียวตรงน้ี การเกาะเก่ียวมนัเกาะเก่ียวดว้ย
กระแส ดว้ยความผกูมดั มนัไม่แตกออกไปไง มนัเป็นทิฏฐิ เป็นการอุปาทาน การยดึมัน่ 

ทองน้ียดึมัน่ข้ึนมา ยดึมัน่ในตวัทองนั้น มนักเ็ลยไม่สะอาด มนัไม่สะอาด ฟังสิ ความยดึมัน่
ความเป็นทิฏฐิมานะ ทุกอยา่งมนัยดึลงไปหมดเลย ยดึลงท่ีกาย เพราะจิตมนัโง่ จิตมนัไม่เขา้ใจ มนั
เป็นธรรมชาติของมนัโดยธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ดว้ยท่ีมนัยดึมาอยา่งนั้นน่ะ มนัยดึมาอยา่งนั้น
นะ ยดึมาตลอด ไม่รู้ก่ีภพก่ีชาติ กซ็ ้ าลงไปสิ พอซ ้า เห็นถึงความแปรสภาพไง 

การแปรสภาพหมายถึงวา่ มนัหลุดมือไปไง อยา่งจิตน้ีมนัพิจารณาอยูม่นักเ็หมือนกบัวา่ ก า
ไวไ้ง พอกระแสของใจมนัไว กระแสของมรรค กระแสของการเพง่ การเพง่นะ การพินิจ การด ู
การไตร่ตรอง งานลงท่ีไหน? งานลงท่ีใจ ความเพียรลงท่ีกายนั้น งานกช็อบ ความเพียรกช็อบ สติก็
ชอบ ปัญญา คือการใคร่ครวญกช็อบ เห็นไหม ครบองคม์รรคไหม จ้ีลงไป พิจารณาลงไป ซ ้าลง
ไป เหน่ือย งานภายในนะ เหน่ือย ถา้พิจารณาไหว สู้ ถา้เห็นวา่ไม่ไหว ถอยกลบัมาดู กลบัมาพกัใจ 
เหน่ือยมาก เหน่ือยมาก งานร้ือภพร้ือชาติ งานอนัประเสริฐ 

ดูก าลงัของตวั ผูท่ี้พิจารณา ผูท่ี้ฉลาด มนัรู้ก าลงั เป็นก าลงัของแต่ละบุคคล แต่ละบุคคลนะ 
แต่ละบุคคลไม่เหมือนกนั ถา้พิจารณากายนะ พิจารณาเวทนากเ็หมือนกนั ไม่เหมือนกนั ถา้
พิจารณาไหวกพ็ิจารณาไปเลย แต่มนัผดิหรือถกู แลว้แต่ความไม่เคยท า บางทีเขา้ใจวา่มนัพิจารณา
ได ้พิจารณาใหญ่เลย มนักแ็ยกแยะออกไป แต่พิจารณาไปสกัพกัหน่ึง “เอะ๊! อนัน้ีมนัพิจารณาดว้ย
มรรคหรือดว้ยมารเน่ีย” เพราะมนัจะเห็นผลเอง กินขา้วกนัอ่ิมเอง 

ไอน่ี้กินขา้วไป เอาขา้วยดัเขา้ปาก ยดัเขา้จมูก ยดัเขา้ลกูตา มนัจะเขา้ไดอ้ยา่งไร แต่ขณะ
เพลินน่ีไม่รู้นะ มนัจบัส่ง จบัส่งไป แต่พอทนัเขา้ถึงไดพ้กัไง โอ๋ย! มนัผดิ งานน่ีฟ่ันเฝือแลว้ การ
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พิจารณาเป็นอยา่งนั้นจริงๆ งานน้ีฟ่ันเฝือแลว้มนัจะปล่อย ปล่อยกลบัมาสงบ พทุโธๆๆๆ เลยล่ะ 
หรือไม่พทุโธ ปล่อยเฉยๆ มนักส็งบเอง มนัเหน่ือยแลว้น่ี กลบัมา พิจารณาซ ้าอีก 

ค าวา่ “พิจารณาซ ้า” อยา่คิดวา่พิจารณาซ ้าแลว้มนัเป็นการท่ีวา่งานน้ีไม่เป็นงานนะ เรานบั
เงิน แบงกใ์บเก่าไหม  แบงกร้์อยกแ็บงกร้์อยเก่า แบงกพ์นักแ็บงกพ์นัเก่า เราท าไมอยากจะนบั
มากๆ ล่ะ ถา้มนัใบเดียวเรากน็บัใบเดียว เรากไ็ดร้้อยเดียวใช่ไหม น่ีเรานบัแบงกร้์อยสิบใบ เรากไ็ด้
พนัหน่ึงใช่ไหม ร้อยใบกห็ม่ืน แสนใบล่ะ ใครกอ็ยากจะนบัมากๆ 

งานน้ีกเ็หมือนกนั วปัิสสนากพ็ิจารณานัน่ล่ะ ยิง่พิจารณามากเท่าไรมนัยิง่ไดม้ากเท่านั้น 
ไม่ใช่วา่พิจารณาแลว้จะไดเ้ท่าเก่า...ไม่ใช่ พิจารณาซ ้าลงไปเท่าไหร มนักไ็ดม้ากเท่านั้นๆ มากจน
มนัขาดออกไปเลยล่ะ น ้าหนกั ความชัง่น ้ าหนกัมนัเท่ากนัไง อยา่งทอง ๑ บาท เรารู้ไดค่้าอยา่งไร
วา่ ๑ บาท มนักต็อ้งเอาลกูตุม้ ๑ บาทมาชัง่ใช่ไหม กไ็ดค่้า ๑ บาท ความเสมอกนั ๑ บาทต่อ ๑ บาท 
มนักจ่็อกนัไว ้

การพิจารณากาย การพิจารณาเท่าทนักนั มนักเ็ทียบกนั มนักจ่็อกนัไว ้มนักเ็สมอกนั มนัก็
พอกนั มนัวางไดม้นักพ็อกนั แต่ถา้น ้าหนกัการพิจารณามนัเหนือกวา่สิ ทอง ๑ บาท แต่น ้าหนกั
ของเรามนัเกิน ๑ บาทแลว้ พอเกินบาทมนักต็อ้งฟันสิ มรรคสามคัคี มรรคน้ีคือองค ์๘ มนัรวมตวั 
รวมตวัดว้ยกระแสของธรรม พอรวมตวัมนักม็ว้นลง พอมว้นลงมนักม็ว้นลงท่ีกระแสจิต กระแส
จิต กระแสของกิเลสมนัจะขาดออกไป หลุดออกไปเลย เหลือใจลว้นๆ ทองค า ทองค าลว้นๆ กิเลส
ขาดออกไป สกักายทิฏฐิจะขาดออกไป หลุดออกไปเลย จิตน้ีจะรวมลงเป็นหน่ึง กายออกไป ทุกข์
ออกไป เห็นไหม กายจะหลุดออกไปเลย จิตมนัเป็นทุกขน่ี์ รวมลงมา อนัน้ีมนัไม่ใช่จิตนะ ถา้จิต
รวมจริงๆ คือจิตความรู้สึก อนัน้ีมนัเป็นธรรม มนัปล่อยออกมา มนัถึงไดอ้อกมารู้ไง  

พอปล่อยออกมา ญาณทสฺสน  รู้วา่ขาดไง รู้วา่สกักายทิฏฐิขาดออกไป เห็นไหม มนัขาด
แลว้มนัถึงไม่...ขณะท่ีมนัวิปปยตุเขา้ไป วิปปยตุเขา้ไปมนัจะรู้วา่ขาดออกไป หลุดออกไปจาก
ความรู้สึกของกระแสโลกพกัหน่ึง วิปปยตุนะ แลว้สมัปยตุกลบัมา วิปปยตุ สมัปยตุกลบัมา ออ้! 
ขาดออกไปแลว้ สกักายทิฏฐิขาดออกไป ทุกขน้ี์ขาดออกไป  จิตน้ีเป็นจิต เห็นไหม  

ค าวา่ “จิตเป็นจิต” แลว้ธรรมเป็นธรรม ธรรมคือความเขา้ใจอีกอนัหน่ึง กบัท่ีวา่รวมลง ท่ีวา่
พิจารณาเท่าแลว้รวมลง เห็นไหม ความเป็นไปมนัคนละอยา่ง ความเป็นไปของการพิจารณาแลว้
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ปล่อยวาง อนันั้นมนัจิตลว้นๆ เลย ปล่อยวางจิต โอ๋ย! สบาย แต่มนัไม่ขาดออกไปจากกิเลส 
สกักายทิฏฐิน้ีไม่ขาดออกไป 

แต่ถา้ขาดออกไปน้ีมนัเป็นธรรม มนัรวมลงลึกกวา่ สุขมหาศาลนะ กค็นหนกัมหาศาลแลว้
มนัปล่อยออกไป กระแสกิเลสท่ีมนัทบัใจอยู ่มนัหลุดออกไป นัน่น่ะทองค า เห็นไหม นัน่ทองท่ีใจ 
กแ็สวงหากนัๆ แสวงหาแขวนไวท่ี้คอเหรอ ทองนอกๆ น่ีทองใน จะอ่านวา่ ท-อ-ง ทองๆๆ แต่
เวลาเป็นท่ีใจของเรา โอ๋ย! ทองภายใน แสวงหาทองภายใน น่ีทองพระพทุธเจา้นะ น่ีทองนะ 

แต่ทองอนัน้ี พอเราไดป้ระสบแลว้ มนักพ็ดูไดไ้ง หมายถึงวา่ จบัตอ้งได ้ จากเม่ือก่อนจบั
ตอ้งไม่ได ้ ฟังแต่ฟังของคนอ่ืน ฟังแต่พระพทุธเจา้สอน ฟังแต่ครูบาอาจารยส์อน เห็นไหม ก็
เหมือนทองของคนอ่ืน วิธีการของคนอ่ืน แลว้ทองอยูใ่นใจของตวั ใจน้ีมนัเป็นทองแลว้ ใครตอ้ง
มาสอน? มนัรู้เท่าเอง 

พระพทุธเจา้สอนเร่ืองกาลามสูตร ไม่เช่ือเพราะครูบาอาจารยส์อน ไม่เช่ือเพราะต าราสอน 
ไม่เช่ือเพราะเล่าลือสืบๆ กนัมา ต าราสืบๆ กนัมา 

อนัน้ีไม่ตอ้งใครสอน ใจมนัสอนใจ แลว้ทองมนัเกิดข้ึนจากภายใน มนัจะเป็นไปโดย
ธรรมชาติ จะเขา้ใจโดยธรรมชาติ จะท าไดโ้ดยธรรมชาติ แลว้จะจบัตอ้งไดโ้ดยธรรมชาติ เห็นไหม  

เขาวา่ “เหนือธรรมๆ” แต่มนัถึงวา่ มนัอธิบายธรรมชาติของใจอนันั้นไดไ้ง มนัเหนือ
ธรรมชาติส่วนหน่ึง เหนือธรรมชาติในความเขา้ใจส่วนน้ี มนักเ็ลยเป็นทองค าหลอม ทองค าหลอม 
ก่อนจะหลอมแลว้จะท าอยา่งไรต่อไปล่ะ กท็  าเป็นทองค าแท่งสิ ท าเป็นทองค าแท่ง เพราะจิตน้ีมนั
หลุดออกมา ธรรมมนับอกแลว้ เห็นไหม หลุดออกมาจากกิเลสในสกักายทิฏฐิ เรากมี็ความสุข มี
ความสุขมาก 

จากเป็นคนธรรมดา มนัเหนือคนแลว้ล่ะคนอยา่งน้ี แต่มนักย็งัเป็นคนอยูน่ัน่ล่ะ เรากอ็ยูใ่น
โลกมนุษยอ์ยู ่ แต่มนัเหนือคนแลว้นะ แต่การเหนือคนน่ีมนัยงัมีทุกขอ์ยูใ่นหวัใจ เพราะเหนือคน
มนัจะยงัไม่เหนือแบบประเสริฐเลอเลิศ เหนือเขาส่วนหน่ึง อยากจะประเสริฐตอ้งพิจารณาซ ้า
ต่อไป คนเรานะ พอมีเงินเขา้กอ็ยากจะมีมาก ใครมนัอยากมีเงินนอ้ยๆ ทุกคนกเ็อาเงินมาอวดกนั 
คนมีเงินนอ้ยควกัออกมามนักอ็ายเขา แลว้คนมีเงินมากแลว้เขาท าอยา่งไรถึงมีเงินมากกวา่เราล่ะ น่ี
มนักท็  าใหไ้ดคิ้ดนะ 
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เรากคิ็ดสิ ท าอะไรท่ีท าใหเ้ราไดเ้งินมา งานอะไรท่ีท าใหเ้ราไดท้องค ามา? กง็านวิปัสสนา
ใช่ไหม งานการประพฤติปฏิบติัใช่ไหม แลว้งานขา้งหนา้ยงัมีอีกเปล่า? มี มีกท็  าต่อสิ ตอ้งท าต่อ 

บุคคล ๘ จ าพวก ในสวดสงัฆคุณ “บุคคล ๘ จ าพวก” น่ีมนัเป็นบุคคล ๒ จ าพวก เราไดเ้ป็น
แลว้ ๒ จ าพวก แลว้เป็นต่อไป ท าอยา่งไร เพราะความเกิดข้ึน เป้นประเสริฐข้ึนมา เพราะเกิดข้ึนมา
จากใจของเราใช่ไหม เกิดข้ึนมาจากงานภายในใช่ไหม ไม่ใช่งานภายนอก งานภายนอกเรากท็  าไป
เพราะคนเกิดมามนัตอ้งอาศยัปัจจยั ๔ แต่งานภายในเป็นงานเหนือโลก งานออกจากโลก เราก็
ท าซ ้ าสิ 

บุคคล ๒ จ าพวก มนัเป็นเงินแลว้กใ็ชเ้งินหมดแลว้ไง มรรคและผลของ ๒ จ าพวก แลว้ถา้
จะท าต่อกต็อ้งสร้างต่อ เราสร้างบา้นชั้นท่ี ๑ เราใชว้สัดุหมดไปแลว้มนักเ็ป็นรูปร่างบา้นข้ึนมา 
ทั้งๆ ท่ีจะท าชั้นท่ี ๒ ต่อข้ึนไป กต็อ้งใชว้สัดุเดิมหรือเปล่า 

วสัดุเดิมหมายถึงวา่ ถา้เป็นตึกกต็อ้งมีไมแ้บบเดิม โครงเหลก็เดิมต่อข้ึนไปๆ มนักต็อ้ง
กลบัมาท่ีสมาธิไง กลบัมาท่ีท าใจสงบไง จิตสงบดว้ยกิเลสอยา่งหน่ึง จิตท่ีฟุ้ งซ่านท่ีไม่เคยสงบจาก
ปุถุชนเลยอยา่งหน่ึง จิตพื้นฐานของท่ีวา่ เราเป็นบุคคล ๒ จ าพวกแลว้ มนัมีพื้นฐานของความสงบ
อยูแ่ลว้ แต่ความสงบมนัตอ้งเพิ่มข้ึนอีก มนัถึงจะเป็นงานใหม่ต่อไปไง 

งานใหม่กต็อ้งใชม้รรคองคใ์หม่ มรรค ๘ อีกอนัหน่ึง มรรค ๘ ท่ีสูงข้ึนไปคือละเอียดกวา่
มรรคอนัเก่า มรรคหยาบๆ มรรคกล็ะเอียดเขา้ การพิจารณากายซ ้าลงไป พอจิตสงบใหเ้ห็นกายกย็งั
เห็นอีก เพราะเห็นภายในน่ีมนักระแส ขาดคือกิเลสขาด แต่กายยงัอยู ่ กายในกายยงัอยู ่ เพราะเวลา
มนัขาดออกไป มนัขาดแต่ส่ิงสกปรก แต่ร่างกายนอก กายในพร้อม ยงัอยูบ่ริบรูณ์ พิจารณาซ ้าก็
เห็นอีก พิจารณากายในกายกเ็ห็นอีก พิจารณากายนอกกป็ล่อยเขา้มา พิจารณากายในเพื่อจะปล่อย
กิเลสท่ีละเอียดลงไปอีก ลองพิจารณาดูสิ 

แต่เวลาถา้มนัจะท า ของไม่เคยท าทุกอยา่งนะ มนัจะติดขดั มนัจะท าไม่ถกูตอ้ง ท าใจสงบ
เลย ท าใจใหส้งบอีก พื้นฐานจะสงบอยูแ่ลว้เพราะคนระดบัน้ีมนัมีพื้นความสงบอยูแ่ลว้ท่ีวา่นัน่ล่ะ 
แต่พื้นอยา่งน้ีมนัไม่พอถึงวา่ ป้ันเป็นกายข้ึนมาใหเ้ห็นน่ีนะ ใหม้นัสงบเลย เพง่ด ู เพราะการท าให้
สงบมนักเ็ป็นมรรคอยูแ่ลว้ 
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งานภายนอกกท็ างานภายนอก งานภายใน ไอท่ี้วา่ งานภายในๆ ในใจมนักมี็ความละเอียด
ลึกๆๆ เขา้ไปเร่ือยๆ นะ มนัอศัจรรยไ์ปเร่ือยๆ นะ วา่การกา้วเดินของจิต จิตน้ีมนักา้วเดินเขา้ไป มี
แต่เรากา้วเดินออกไง 

เราสร้างบา้นข้ึนมา บา้นเรามีก่ีหอ้งล่ะ เราผา่นหอ้งชั้นในออกมากผ็า่นหอ้งชั้นนอกใช่ไหม 
๔-๕ หอ้ง มีหอ้งใตดิ้นดว้ย ไอน่ี้กเ็หมือนกนั ไอท่ี้เราเขา้ไป เขา้ไปแค่หอ้งรับแขกนะ ผา่นเขา้ไป
นัง่ในหอ้งรับแขก เราส าเร็จวา่หอ้งรับแขกน้ีส าเร็จเป็นของเรา เรากพ็อใจแลว้ น่ีเราจะกา้วเดินเขา้
ไปหอ้งชั้นในอีกล่ะ ความลึกเขา้ไป ความกา้วเดินของใจท่ีจะกา้วเดินเขา้ไปอีกๆ 

บา้นส่วนใหญ่ ชั้นนอกกต็อ้นรับแขกไวก่้อน แลว้การพกัอาศยักอ็ยูข่า้งใน เห็นไหม น่ี
บุคคล ๒ จ าพวก ขา้งนอก บุคคลจ าพวกท่ี ๒ กเ็ป็นหอ้งชั้นใน บุคคลจ าพวกท่ี ๓ นัน่หอ้งนอน 
บุคคลจ าพวกท่ี ๔ ล่ะ หอ้งครัวนะ แลว้เหนือออกไปนัน่น่ะ ออกจากนั้นไปเลยนะ เหนือกวา่นั้น
อีก เพราะบุคคล ๘ จ าพวกน้ีมนัเป็นวิปปยตุ สมัปยตุ เป็นการกา้วเดินของจิต จิตน้ีกา้วเดินไป จิต
พฒันาตวัเองข้ึนไปจนหลุดออกไปจาก ๘ จ าพวกน้ีเลย ออกจากบา้นน้ีไปเลย เวิง้วา้งไปเลย หลุด
ออกจากบา้นไปเลยนะ กายอยูส่กัแต่วา่กายเลย จิตน้ีหลุดออกไป กระแสใดๆ ท่ีผกูกนัไวไ้ม่มี  

แต่ ๒ จ าพวกน้ี แค่หอ้งรับแขก ยงัเหลืออีกตั้ง ๓-๔ หอ้งกวา่จะก่อร่างเขา้ไปอีก ท าไมมนั
จะไม่ท างานอีกล่ะ ผูท่ี้มีทองค าในหวัใจมนัจะรู้วา่ทองค าน้ีมนัจะหลอมเป็นแท่งได ้ ทองค าแท่งน้ี
เอาไปท าเป็นเคร่ืองประดบัใดๆ กไ็ด ้ เห็นไหม ท าเป็นเคร่ืองประดบักไ็ด ้ เอาไปขายเป็นเงินกไ็ด ้
การแลกเปล่ียนเอามาเป็นเงิน เห็นไหม กย็งัท าได ้ แต่คนท่ีไม่เคยเห็นทองเลย ไม่เคยเห็นการ
เร่ิมตน้เลย ไม่เคยเห็น ไม่มีการกา้วเดินเลย มนัถึงล าบากไง เราถึงตอ้งพยายามกา้วเดินๆ ใหจิ้ตกา้ว
เดินข้ึนมาใหไ้ด ้ 

โรงงานใดๆ กแ็ลว้แต่นะ ถา้มีวตัถุดิบมนักท็  าได ้ น่ีทองค ามนัวางอยูท่ี่หวัใจเลยล่ะ อยูท่ี่
วาสนาบารมีดว้ยนะ วาสนาบารมีถา้คนวาสนาบารมีไม่พอ ถึงจุดน่ีมนัจะอ่ิม มนัจะอ่ิมก่อน ค าวา่ 
“อ่ิม” ไม่ใช่วา่มนัอ่ิมดว้ยธรรมนะ มนัอ่ิมดว้ยกิเลส กิเลสมนันอนเน่ือง มนัเขา้ใจ มนัชกัใหห้ลงวา่ 
น่ีส้ินแลว้ ค  าวา่ “อ่ิม” คือวา่มนัยดัใหอ่ิ้มเอง กิเลส ค าวา่ “ยดั” เลย มนัหลอกน่ี 

จิตมนัสงบ มนัมีพื้นฐานของความสงบใช่ไหม เรากว็า่แค่น้ีเองมนัเป็นความสุข เพราะมนั
ไม่เคยกา้วเดินมาใหลึ้กกวา่นั้น ถา้มนักา้วเดินเขา้ไปน่ี ดูใจ ถา้พิจารณากายกพ็ิจารณากาย จบักาย
ไดน้ะ จบักายได ้กายเม่ือก้ีน้ีมนัแปรสภาพเฉยๆ แต่กายอยา่งน้ี กายจะแตก กายอยา่งน้ี ถา้พิจารณา
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กายอยา่งน้ีมนัจะแตกออกเลย แตกอนัน้ี จิตมนัเป็นจิต กายเป็นกายต่างหากเลยล่ะ โลกน้ีราบเป็น
หนา้กลอง ความรู้สึกท่ีใจไง ความรู้สึกท่ีใจมนัจะรู้เลยนะวา่จิตน้ีไม่มีอะไรเลย  

ค าวา่ “ราบ” เหมือนกบัจิตน้ีไม่มีความรู้สึกใดๆ ทั้งส้ิน จะราบสนิทไปเลย กายน้ีกร็าบ
สนิทไปเลย โลกน้ีจะแบบวา่เหมือนกบัโลกแบน โลกมนักลมมนักห็มุนไปตามวฏัฏะใช่ไหม แต่
ถา้โลกแบนล่ะ โลกคงท่ีไง ขณะท่ีเห็นช่วงน้ี โลกจะคงท่ี จิตน้ีจะราบสนิทหมด ส่ิงใดๆ จะไม่มีเขา้
มาเก่ียวขอ้งได ้มนัเป็นนิมิตนะ บางเจา้ บางคนนิมิตวา่โลกน้ีโล่งเตียน มีตน้ไมอ้ยูต่น้หน่ึง แลว้เรา
ถอนตน้ไมน้ั้นออก ยิง่โล่งเตียนไปหมดเลย เวิง้วา้งไปหมดเลย นัน่บุคคล ๒ จ าพวกล่ะ เป็นบุคคล
จ าพวกท่ี ๒ จิตน้ีจะเวิง้วา้งไปหมด 

รวมใหญ่ๆ ดูความละเอียดของมนัสิ ความละเอียดของการกา้วเดินเขา้ไป น่ีทองค าคร้ังท่ี 
๒ ไออ้ยา่งเม่ือก้ีมนัทองค าหลอมไง น่ีทองค าแท่ง เป็นแท่งนะ ทีน้ีพอเป็นแท่งข้ึนมามนัยิง่หนกัเขา้
ไปใหญ่ ทองค าแท่งน่ีเพราะกอ้นมนัใหญ่ เกบ็ไวท่ี้ใจสิ มนัจะอยากจะอวดเขาไง เพราะทองค ามนั
เป็นแท่งแลว้  มนัไปโชวท่ี์ไหนกไ็ด ้สากลเขายอมรับ พอสากลมนัยอมรับมนักเ็ห่อน่ะสิ  

จิตลว้นๆ กายลว้นๆ นะ มนัเห่อสวย เห่องาม มนัไปเห่อไอก้ามราคะ มนัถึงตอ้งพิจารณา
อสุภะไง ใหดู้วา่ทองค าน้ีมนับูดมนัเน่าไดไ้หม ทองค ามนับูด มนัเน่า มนัน่าขยะแขยง มนัใหโ้ทษ 
มนัผกูใหใ้จน้ีเป็นข้ีขา้ มนัผกูใหใ้จน้ีตอ้งอยูใ่นกามภพ 

กเ็หมือนกบัเศรษฐีต่ืนทอง เศรษฐีต่ืนทองมนัเอามาแลว้ มนัเอาความงก เศรษฐีงก เอาทอง
มาใหโ้ทษกบัตวัใช่ไหม มาเกบ็ไวแ้ลว้กเ็ป็นข้ีขา้เฝ้ามนัไว ้ไอท้องอนัน้ีกเ็หมือนกนั เห็นไหม เวลา
ใหโ้ทษเพราะมนัอยูท่ี่ใจ ตอ้งพิจารณากายใหเ้ป็นอสุภะ อสุภงั ใหม้นัเป็นของเน่าเป่ือย ลองเพง่ดูสิ
วา่ ทองค าแท่งมนัจะมีหนอนไช มนัจะเน่าไดไ้หม แต่ถา้เป็นผลไมน่ี้ได ้ มนัปะทุออกมา 
เหมือนกบัมนัเป็นสนิมใน มนัเป็นสนิมอยูใ่นทองนั้น ทองค าเราเผาละลายไป เผาละลายเลย 

นัน่มนัจะกา้วเขา้หอ้งนอน แลว้เทียบไว ้ เห็นไหม หอ้งรับแขก แลว้พอเขา้ขา้งในแลว้
หอ้งนอน หอ้งครัว มนัจะไปนอนเน่ืองอยูน่ัน่ แลว้พิจารณาเป็นอสุภะ พิจารณาจนมนัเน่ามนั
ละลายไป มนัปล่อย วา่งอนัน้ีมนัยิง่พิลึกพลิัน่ 
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อา้ว! คิดดูสิ ทองค าทั้งหมดเรากลา้ท้ิงไดอ้ยา่งไร พอเราเห็นโทษของมนัเราจะท้ิงเลยนะ 
ท้ิงออกไปๆ อาการของใจเปรียบเหมือนทอง อาการของใจ อาการของความสุข อาการของการยดึ
มัน่ เรากว็า่ความสุขๆ มนักติ็ดสุขติดทุกขไ์ง 

อนัน้ีมนัหลอกมาก อนัน้ีมนัเป็นการต่อสู้แบบสุดๆ รุนแรงมาก เป็นรุนแรงมากนะ กฟั็งดูสิ 
ค  าวา่ ”ทอง” เนาะ ค าวา่ “กามภพ” เนาะ แลว้ท าไมมนัจะไม่รุนแรงล่ะ เพราะทองน้ีเป็นทองสมมุติ
น่ี แต่ถา้มนัท าส าเร็จแลว้มนัเป็นทองเน้ือ ทองใจ มนัเป็นทองทิพยน่ี์ต่างกนักบัทองสมมุติ ต่างกนั
มาก ทองท่ีเป็นทิพย ์วา่อยา่งนั้นเลยนะ โลกทิพย ์ใจเป็นทิพย ์

ใจของเราธรรมดาน่ีแหละ ใจของเราท่ีเดินชนกนัอยู ่ แลว้มนัเหนือเป็นทิพยไ์ปไดอ้ยา่งไร 
มนัปฏิบติัอยา่งเดียวน่ีมนัเขา้ใจนะ แลว้มนัเป็นเอง ของเป็นเอง ไม่ตอ้งอวดไม่ตอ้งอา้ง ไม่ตอ้งเอา
ไปใหใ้ครพิสูจน ์ ใครกพ็ิสูจน์ไม่ได ้ ยกเวน้พระพทุธเจา้ พระอรหนัตบ์างองคเ์ท่านั้นท่ีรู้เร่ืองวาระ
ไง รู้เร่ืองก าหนดจิตวา่จิตน้ีมนัใส จิตน้ีไม่ขอ้งเก่ียว จิตน้ีใสนะ 

ไออ้ยา่งพวกเรามนัจิตขุ่นมวั เวลาครูบาอาจารยส่์งกระแสไปดูจิตแลว้มนัไม่เห็น เห็นแต่
ความคิดจกเปรตในใจเราเท่านั้นล่ะ แต่ถา้ผูท่ี้ปฏิบติัไปแลว้จิตมนัพฒันาไปนะ จิตน้ีใส ไม่มีตวัตน
นะ นั้นล่ะทองแท้ๆ  

เราเปรียบวา่ทองๆๆ เพราะค าวา่ “ทอง” น่ีมนัใหค่้ากนัทางโลกไง แต่ใจท่ีใหค่้าแลว้มนัให้
ค่าในนามธรรม แลว้มนัสูงส่งมาก สูงส่งกวา่ส่ิงของในโลกน้ีมากมายมหาศาล ส่ิงใดๆ ในโลกน้ี
เทียบค่ามนัไม่ไดเ้ลย เทียบค่ามนัไม่ไดห้รอก เพราะส่ิงใดๆ ในโลกน้ีเราใหค่้ากนัเอง มนุษยใ์หค่้า
เอง แต่ส่ิงท่ีพระพทุธเจา้ใหค่้าน้ี ผูท่ี้ไม่มีกิเลสแลว้มนัใหค่้า ใหค่้าแลว้กขี็ดคัน่ค่าไวเ้พื่อใหเ้ราเดิน
ตามไง  

พอเดินข้ึนไปแลว้ เดินข้ึนบนัไดไปแลว้ เดินข้ึนตามค่าความท่ีการอธิบายวิธีการของ
พระพทุธเจา้แลว้ มนัท้ิงไปเร่ือยๆ ตอ้งท้ิงข้ึนไปเร่ือยๆ นะ การกา้วเดินน่ีเหยยีบผา่นไปแลว้ตอ้ง
ผา่นไป มนัจะมากา้วไปแลว้เทา้จะติดเหนียวอยูก่บัส่ิงท่ีกา้วเดินไม่ได ้ ธรรมะน่ีกเ็ป็นอยา่งนั้นล่ะ 
วิธีการกเ็ป็นแบบนั้น เรากา้วเดินไปๆ จิตน้ีพฒันาดว้ยการฟอกจิต จิตน้ีดว้ยการพิจารณา 

การหล่อหลอม เบา้ไง เผาละลายดว้ยวิปัสสนาญาณ สมถะ วิปัสสนา จนกลายเป็นส่ิงท่ี
ประเสริฐ พน้ออกไปจากส่ิงสมมุติทั้งหมด พน้ออกไปนะ มนัเลยใหค่้าไม่ได ้ ของท่ีมีค่ามากท่ีสุด
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คือวา่ใหค่้าไม่ไดเ้ลย ใหค่้าไม่ไดเ้ลย เพราะไม่รู้จะใหค่้าอยา่งไร มนัเหนือค่า มนัถึงไดเ้หนือค่ากวา่
ทองค าไง นัน่น่ะคือทองแท้ๆ  ธรรมะแทไ้ง ธรรมแท ้ธรรมท่ีใจ เอโก ธมัโม ธรรมอนัเอก เอโก ธมั
โม เอโกนะ เอกเป็นหน่ึง ไม่ใช่ของใหค่้าเป็นสอง 

โลกเราใหค่้าเป็นสองหมด ดีคู่กบัชัว่ มืดคู่กบัสวา่ง มีค่ามากกค็ู่กบัมีค่านอ้ย ใหค่้ามากเด๋ียว
กจ็ะตกราคา ตกแลว้ มีข้ึนกมี็ลง ฉะนั้น ถึงตอ้งดนัข้ึนไปก่อน ใจเราตอ้งดนัข้ึนไปก่อน การ
ประพฤติปฏิบติัตอ้งดนัใจใหข้ึ้นไป ดนัดว้ยความเขม้แขง้ ดนัข้ึนไปๆ แลว้มนัจะไปวิปปยตุกนัเอง 
วิปปยตุดว้ยการกา้วเดินของเรานะ มนัจะเป็นโดยท่ีมนัจะเป็นเอง โดยมนัเป็นเอง เป็นไปไม่ได ้
ปัญญาเกิดจากการฝึกฝน การวิปัสสนาเกิดจากการฝึกฝน 

การฟันตน้ไมน่้ะ เดก็ๆ ไม่เคยฟันจะฟันอยา่งไร นายช่างไมไ้ง นายช่างไมพ้วกฟันป่าเขา
จะรู้เลยวา่ตน้ไมไ้หนควรจะฟันอยา่งไร ไม่ใช่เหมือนกบัเราไปโดนหลอกนะ ไปฟันตน้มะพร้าว 
เห็นวา่มนัจะมีแก่น ใหเ้ราฟันขา้งนอกก่อน ใหค้นอ่ืนมาฟันขา้งใน มนัจะไดเ้จอแก่น จะไดเ้จอ
ของแขง็ไง เห็นไหม ความไม่เขา้ใจ การไม่เคยท า 

แต่ผูท่ี้ช านาญเขาจะรู้เลยวา่ไมช้นิดไหนขา้งนอกอ่อน ขา้งในแขง็ ฟังสิ มนัไม่ใช่วา่มนัมีไม้
แขง็เฉพาะเน้ือในทั้งหมดนะ บางชนิด ขา้งนอกแขง็กวา่ขา้งใน บางชนิด ขา้งในแกร่งมากเลย ฟัน
เขา้หรือไม่เขา้ ควรฟันช่วงไหน วิธีการกเ็หมือนกนั การประพฤติ...(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี)  

 


