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ตั้งใจ ท าใหดี้ ตั้งใจฟังธรรม กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดแตกต่างกนันะ กรรมจ าแนกสตัวใ์ห้
เกิดแตกต่างๆ กนั กรรมคือการกระท า องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สอนใหเ้ช่ือกรรม กรรม
คือการประพฤติปฏิบติัของเรา ท ากรรมดี ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ การกระท าต่างๆ แลว้ส่งผลมาให้
เรา เราเกิดมาตามกระแสของกรรม กรรมท าใหเ้กิด เห็นไหม ตอ้งเกิดในวฏัฏะ ตอ้งเกิดในภพชาติ
ต่างๆ แลว้แต่กรรมจะพาเกิด 

ปัจจุบนัน้ีธรรมพาเกิด กรรมพาเกิดใหเ้ป็นมนุษยส์มบติั เราเป็นมนุษยส์มบติั แลว้เราพบ
พระพทุธศาสนา เราไดศึ้กษาพระพทุธศาสนา ศึกษาธรรมไง ศึกษาธรรมค าสัง่สอนขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ การศึกษาธรรมเพื่อความกระจ่างแจง้ 

มืดมาสวา่งไป สวา่งมามืดไป คนสวา่งมาสวา่งไป เห็นไหม น่ีเหมือนกนั ถา้มนัไดส้วา่งมา 
ขอใหท้ าคุณงามความดีมา เกิดมาพบพระพทุธศาสนา มนัสนใจ มนัใฝ่ใจไง ใฝ่ใจอยากจะ
ประพฤติปฏิบติั ใฝ่ใจอยากจะกระท า ถา้ใฝ่ใจ ใฝ่ใจการประพฤติปฏิบติัเพื่อเราไง เพื่อบุญกศุล 
เพื่อความเป็นไปของเรา เพื่อชีวิตน้ีมีความสุข 

สตัว ์ทุกตวับุคคลปรารถนาความสุข จะสมความปรารถนาเราไม่สมความปรารถนาเรา มนั
อยูท่ี่กรรม กรรมใหผ้ลไป ปรารถนาขนาดไหน ปรารถนาคุณงามความดี ปรารถนาความสุขความ
สงบ ถา้เราไม่ไดท้  าคุณงามความดีไว ้มนักจ็ะใหผ้ลไป ใหผ้ลเป็นไปตามสจัธรรมนัน่น่ะ นัน่ล่ะเรา
ศึกษาธรรมกศึ็กษาเพื่อรู้การกระท าของเรา เรากระท าความดีมา บุญกศุลตอ้งใหเ้ป็นความดี แต่
ความดีมนัเป็นนามธรรม แต่ในปัจจุบนัน้ีเป็นรูปธรรม 
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รูปธรรมคือการศึกษาของเรา การกระท าของเรา เราศึกษาธรรม ศึกษามาเพื่อใหค้วาม
เขา้ใจ ศึกษามา ศึกษาในการบอกเล่า ศึกษามาน้ี ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
พระพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม วางธรรมไวต้ามความเป็นจริง เราไปศึกษาค าบอกเล่ามา มนักเ็ป็น
การศึกษามาเพื่อรู้เรา พอมีความรู้ข้ึนมามนักมี็ความพอใจ มีความจงใจข้ึนมา ถา้ความพอใจความ
จงใจของเราข้ึนมา เราท าของเราได ้ เราท าของเรา เราวา่เราศึกษาธรรม เราเขา้ใจธรรม เราท าของ
เราข้ึนมา เราศึกษาข้ึนมาแลว้เราเป็นประโยชน์ของเราข้ึนมา เป็นประโยชน์กบัเรานะ มนัหูตา
สวา่งไง หูตาสวา่งนั้นเป็นสมบติัของใคร เป็นสมบติัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เราศึกษามา น่ีเป็นธรรมยมืมา ส่ิงท่ียมืมา ยมืมา
ตอ้งพยายามท าใหเ้ราเป็นตน้ทุนข้ึนมา แต่ถา้กิเลสพาศึกษาล่ะ มนัศึกษาแลว้มนัเขา้ใจวา่เป็นของ
เราไง ศึกษาธรรมข้ึนมา มนัช าระกิเลสไดไ้หม ถา้ศึกษาธรรมมาช าระกิเลส มนัตอ้งมีธรรม
ภาคปฏิบติัเขา้ไป จะตอ้งมีภาคปฏิบติัเท่านั้นท่ีจะไปช าระกิเลสได ้ การศึกษาเขา้มาน่ีเป็นความจ า
เขา้มา  

เปลือกส้มรักษาเน้ือส้มไวใ้หห้อมหวาน ใหมี้รสชาติอร่อยกบัเรา รักษาไวไ้ม่ใหเ้สียหาย 
อนัน้ีกเ็หมือนกนั ขนัธ์ในสญัญาความจ าไดห้มายรู้ มนัเป็นเปลือกของใจ เปลือกของในศึกษาเขา้
มากศึ็กษาในสถานะของเปลือกของใจเขา้มา ศึกษาดว้ยสญัญา ความจ าได ้สงัขาร ความคิด ความ
ปรุง ความแต่ง ส่ิงนั้นคลุกเคลา้กนัไปอยูอ่ยา่งนั้น 

ถา้กิเลสพาศึกษานะ ศึกษาแลว้จะให้ผลเป็นอะไร ใหผ้ลเป็นการยดึมัน่ถือมัน่ ใหผ้ลเป็น
ความทิฏฐิมานะสูงส่งข้ึนมา เราปฏิบติั เราศึกษาธรรมมาเพื่อกดกิเลสของเราข้ึนมา ท าไมมนัศึกษา
ธรรมข้ึนมามนัมีความเห่อเหิมมีความทะเยอทะยานล่ะ ความเห่อเหิมของใจ ใจยดึมัน่ถือมัน่นั้น
เป็นอะไร เป็นกิเลสไหม 

ส่ิงท่ีเป็นกิเลส ถา้ศึกษาธรรมมา ศึกษาเพื่อความอ่อนนอ้มถ่อมตน ศึกษามาเพื่อภาคปฏิบติั 
ศึกษามาเพื่อเป็นแนวทาง ศึกษามาเพื่อเป็นสมบติั เป็นแผนท่ีเคร่ืองด าเนิน ถา้มีแผนท่ีอยู ่ เราจะ
ด าเนินทางไปถกูตอ้ง ถา้แผนท่ีไม่มี เราจะเดินไปอยา่งไร เรากเ็ดินไป วนเวียนอยูใ่นความเห็นของ
เรา นัน่หลงป่า คนหลงป่า ความหลงป่ามนัยงัพาใหอ้ดขา้วอดปลาถึงตายได ้ถา้หลงป่า เห็นไหม น่ี
หลงในความเห็นของตวั หลงในความคิดของตวัเองไปในความคิดของตวัเอง หลงเขา้ไปใน
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การศึกษาเล่าเรียนมา ศึกษามาเพื่อกิเลส ไม่ไดศึ้กษามาเพื่อธรรม ศึกษามาเพื่อธรรม มนัศึกษา
มาแลว้ตอ้งยอ้นกลบัเขา้มาสิ ศึกษามาเพื่อธรรม นัน่มนัเป็นส่ิงท่ีวางไว ้

อาจารยม์หาบวัไปหาหลวงปู่ มัน่...ไม่ไดดู้ถกูธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้น่ีตอ้งวางไวก่้อน เวลายงัไม่จ าเป็นตอ้งวางไวก่้อน ตอ้ง
ท าความสงบของใจเขา้มาใหไ้ดก่้อน ท าความสงบของใจเขา้มา ถึงเวลาธรรมมนัเป็นประโยชน ์
มนัจะเขา้สมานกนัเป็นประโยชน์เลย 

แต่ถา้ธรรมไม่เป็นประโยชน์ เห็นไหม มนัหลอก หลงป่ากห็ลงป่าไปในตามความหลงป่า 
คนหลงป่าหลงทางไป มนัพยายามหาทางออก มนัยงัรู้วา่หลงนะ ถา้มนัหลงเพราะมนัยงัจบัตน้ชน
ปลายไม่ถกู มนัตอ้งวา่เราน่ีหลงป่าแลว้ แต่หลงในความเห็นของตวัเอง ตวัเองไม่ใช่สมบติัของเรา 
ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มา ยดึวา่เป็นของเราไดอ้ยา่งไร 

ยดึวา่เป็นของเราไม่ได ้เพราะเป็นสมบติัยมืมา เป็นค าบอกเล่าจากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้วา่เป็นธรรม เป็นเคร่ืองช าระกิเลส ส่ิงน้ีช าระกิเลส กิเลสกลวัธรรม ถา้เราศึกษาแต่ช่ือมาน่ี 
เวลาพดูถึงธรรม กิเลสมนัจะหมอบตวัลง กิเลสมนัฉลาดกวา่ มนัจะหลบตวัลงวา่ส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ 
เราไดธ้รรมมาแลว้ เพราะเราไดธ้รรมมา น่ีธรรมออกหนา้ไง แลว้มนักอ็ยูห่ลงัความคิดเรา อยูห่ลงั
ความคิดเรา ตลบเอาความคิดเราไปกิน อยูห่ลงัความเห็นของเรา ตลบความคิดไป น่ีวนไปอยา่งนั้น 
เราหลงในการคิดวา่เราศึกษาธรรม 

ศึกษามาเพื่อใคร? ศึกษามาเพื่อช าระกิเลส ไม่ไดศึ้กษามาเสริมสร้างกิเลสใหข้นพองสยอง
เกลา้ นัน่ขนพองสยองขวญั หมายถึงวา่มนัมีอ  านาจเหนือเราอยูใ่นธรรมชาติของมนั คนเกิดมา
พร้อมกบักิเลสพาเกิด เกิดมาพร้อมกบักิเลสในหวัใจของเราน่ีพาเราเกิดมา แลว้มนัอยูใ่นหวัใจ 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ความไม่รู้ของใจโดยพื้นฐาน ใจของเราไม่รู้จกัตวัมนัเองโดยพื้นฐาน แต่มี
ความรู้สึกอยู ่ดว้ยความพื้นฐานของเราไม่เขา้ใจวา่ส่ิงใดเป็นคุณส่ิงใดเป็นโทษ 

การศึกษาข้ึนมา น่ีกิเลสพาศึกษา ศึกษาธรรมมา แต่ยงัไม่ไดป้ฏิบติัธรรม ศึกษาธรรมมา เอา
ธรรมนั้นมาพอกพนูในความเห็นของตวั ดินพอกหางหมู ดินพอกหางหมูแกวง่ไปแกวง่มา มนั
เกาะอยูใ่นหางหมูมนั อนัน้ีกเ็หมือนกนั กิเลสพอกอยูก่บัใจ แลว้เวลาศึกษาธรรมมากศึ็กษามาดว้ย
กิเลส กิเลสสะสมมา เป็นการพอกกิเลส เพิ่มพนูกิเลสเขา้ไปในหวัใจ กิเลสมีความพอใจในตวัมนั
เอง กิเลสมนักย็ิง่เป็นใหญ่ในหลกัใจอนันั้น 
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มนัถึงวา่ เวลาเราศึกษาธรรมมา เราคิดวา่เราศึกษาธรรมมาแลว้เราไดธ้รรม ศึกษาธรรมมาน้ี 
ถา้ศึกษามาดว้ยความเป็นธรรม มนัจ าเป็น สุตมยปัญญา การศึกษาปริยติัตอ้งส าคญั ส าคญัใน
ความส าคญัของเรา ศึกษามาแลว้ เป็นแนวทางไวใ้หถ้กูตอ้ง เห็นไหม เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ 
น้ี กรรมฐาน ๕ น้ี อปัุชฌายทุ์กองคต์อ้งบอกกรรมฐานกบัสาวกผูท่ี้บวชใหม่ทุกคน พระบวชใหม่
ทุกองคจ์ะตอ้งไดรั้บกรรมฐาน เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีส าคญั 

ในปริยติัท่ีศึกษามานั้นมนักเ็ป็นส่ิงท่ีบอกไวเ้ร่ืองอริยสจั เร่ืองความเป็นไป เร่ืองภายใน 
เร่ืองอริยสจั เร่ืองอาการของใจ ใจน้ีหมุนไปขนาดไหนมนัจะเวียนไปตามประสาอาการของใจ 
แลว้ส่ิงน้ีคือขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ น่ีอาการของใจ ส่ิงใดเกิดข้ึนก่อน ส่ิงใด
เป็นรูปของใจเกิดข้ึนมา ส่ิงใดเป็นสงัขาร ความปรุง ความแต่ง นัน่น่ะศึกษามาเพื่อใหรู้้ส่ิงนั้น รู้ส่ิง
นั้นเพื่ออะไร? เพื่อวา่เวลามนัเกิดข้ึนมามนัจะไดส่ื้อความหมายกนัถกูตอ้ง แลว้มนัดบั มนัปล่อย
วางไดไ้หม มนัสงบตวัลงไดไ้หม ถา้สงบตวัลงมา ท าไมมนัท าใจของมนัใหส้งบตวัลงไม่ได ้

เวลาสงบตวัลง โดยธรรมชาติของมนั มนัใชง้านไปสุดกระบวนการของเขา เขาตอ้งหยดุ
ของเขาเองโดยธรรมชาติของเขา น่ีหยดุโดยธรรมชาติของเขา เรากว็า่อยูใ่นวงัวนของอาการของใจ 
เราอยูใ่นวงัวนของความรู้สึกเราอยา่งนัน่น่ะ แลว้มนักป็ล่อยวาง มนัจะคิดฟุ้ งซ่านขนาดไหนมนัก็
ปล่อยวางเป็นชัว่คร้ังชัว่คราว เรากอ็าศยัพออยูไ่ดไ้ง พออยูไ่ดเ้พราะกิเลสมนัใหเ้รามีชีวิตอยูไ่ดว้นั
หน่ึงๆ เท่านั้น แต่เราไม่สามารถไดธ้รรมไง 

ผูศึ้กษาธรรมตอ้งไดธ้รรมดว้ย ถา้ไดธ้รรม เห็นไหม ไดธ้รรม ไดค้วามสงบของใจ ถา้ใจ
สงบตวัลงมา ใจสงบตวัเขา้มาๆ พอสงบตวัเขา้มา มนัจะเยน็ใจ ความเยน็ใจ ความเขา้ใจของใจ รส
ของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง รสของธรรมเกิดข้ึนนะ เกิดข้ึนเพราะเราสมัผสัธรรม เราสมัผสัของ
เราเอง เราพยายามท าความสงบของใจ ถา้ท าได ้น้ีคือภาคปฏิบติั 

ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ มีปริยติัข้ึนมาเพื่อจะมีการปฏิบติั ศึกษาธรรมมา ศึกษาแลว้ตอ้งวางไว้
ก่อน วางไวใ้หเ้ป็นหลกัความเป็นจริงวา่อนัน้ีเป็นธรรม ถา้มนัไม่มี น่ีช่ือของธรรม เราศึกษา เราจ า
ช่ือมา เราไดช่ื้อของธรรมมาแลว้ แต่ตวัของมนัเรายงัจบัตอ้งไม่ได ้ ถา้ตวัของมนัเราจบัตอ้งได ้ เรา
พยายามก าหนดค าบริกรรมกไ็ด ้ ใชค้วามคิดพิจารณาดูความคิดของตวัเองกไ็ด ้ ดคูวามคิดของ
ตวัเองไป มนัจะหมุนไปไหน ความคิดมนัจะหมุนไปไหน หมุนไปแลว้ใหอ้ะไรเป็นผลมา 
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เป็นผลคือความทุกขร้์อน เป็นผลคือความแผดเผาใจของตวัเอง นัน่น่ะมนัเป็นผลเพื่ออะไร
ข้ึนมา ถา้เป็นโทษ เราท าไมไม่ปล่อยวาง ถา้เราปล่อยวางส่ิงนั้นได ้ ปัญญามนัเกิดข้ึนมา น่ีคือได้
ธรรม ไดธ้รรมคือไดส้ติสมัปชญัญะ ไดส้ติ ความระลึกคิดได ้ ถา้เราระลึกความรู้สึกเราได ้ เราคิด
ยบัย ั้งตวัเราได ้ มนัจะมีการจบัตอ้ง จุดตรงไหนท่ีมนัเกิด มนัตอ้งดบัตรงนั้น ความคิดเกิดดบั
ตรงไหน ตอ้งดบัท่ีความคิดนั้น ความคิดนั้นเกิดข้ึนมาจากใจ เกิดข้ึนมาจากภายใน แลว้หมุน
ออกไป แลว้เราดบัไม่ได ้เราไปดบัความคิดของคนอ่ืน 

เวลาเราทุกขร้์อนกนั เราปลอบประโลมกนั เราปลอบโยนกนัระหวา่งฝ่ายตรงขา้ม จะใครก็
แลว้แต่ เราปลอบโยนเขาได ้น่ีเราจะดบัไฟใหค้นอ่ืน ดบัไฟท่ีอ่ืนทั้งนั้นเลย แต่ไม่ไดด้บัไฟส่ิงท่ีมนั
เกิดข้ึน ไฟเกิดท่ีไหน? ไฟเกิดท่ีใจของเรา ใจมนัเกิดข้ึนมา มนัเร่าร้อนข้ึนมาท่ีใจ แลว้เราจะดบัมนั
อยา่งไร ดบัมนัดว้ยธรรมไง ดว้ยธรรม ดว้ยค าบริกรรม ดว้ยพทุโธ ธมัโม สงัโฆ มรณานุสติ คิดถึง
ความตาย มรณานุสติน่ีคิดถึงความตาย มนัจะหยดุ ถา้อะไรกแ็ลว้แต่มนัจะเป็นไป คิดถึงตาย เพราะ
มนัตายแลว้มนัส้ินสุดท่ีการกระท าสืบต่อ มนัจะหยดุได ้ ถา้มนัหยดุ มนัหยดุตรงน้ี มนัเร่ิมหยดุคิด 
หยดุท่ีมนัจะฟุ้ งซ่านไป มนัจะพยายามสงบตวัเขา้มา น่ีค  าบริกรรมเขา้ไป เขา้ไปถึงใจ น้ีคือไดธ้รรม 

ส่ิงท่ีไดธ้รรมข้ึนมาน่ีไดธ้รรมจากหยาบๆ ข้ึนมา มนัจะไดธ้รรมมา ศึกษาธรรมมา ศึกษาไป
ถา้เป็นกิเลสพาศึกษานะ เราจะทุกขร้์อนมาก จะทุกขร้์อน จะเขา้ใจวา่เรารู้ เราประเสริฐ เรารู้เรา
เขา้ใจนะ เราเหนือคน เราเหนือเขาอยูแ่ลว้ เพราะเรารู้มากกวา่ จ  าแต่ช่ือของธรรมมา จ าไดม้ากกวา่ 
คนจ าไดม้ากกวา่กบัคนจ าไดน้อ้ยกวา่ ถา้คนจ าไดน้อ้ยกวา่เขาท าตวัดีกวา่ เขากดี็กวา่เราอยูว่นัยนัค ่า 
แต่ความเห็นของตวัวา่เราจ าไดม้ากกวา่ นัน่น่ะ ศึกษาธรรม 

น้ีศึกษาโดยคุณนะ ศึกษาโดยโทษน่ะมนักลบัมา โดยท่ีวา่การศึกษาธรรม ศึกษาโดยแบบ
หญา้แฝก ก าหญา้แฝกไม่แน่น แลว้เราถอนหญา้แฝก หญา้แฝกจะบาดมือ น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เรา
ศึกษาธรรม เราเขา้ใจธรรม มนัศึกษาดว้ยใหโ้ทษ ดว้ยกิเลสพาศึกษา ศึกษาแลว้ยิ่งมกัใหญ่ใฝ่สูง 
ศึกษาแลว้ยิง่ขนพอง กิเลสมนัยิง่พองขน พองขนในใจของเรา ขนในใจของเรามนัจะพอง มนัจะมี
ความยดึมัน่ถือมัน่มากข้ึนไป อนันั้นมนัเป็นโทษอยูแ่ลว้ แลว้เป็นโทษ 

เวลาสัง่สอนลกูศิษยล์ูกหาไป ในพระไตรปิฎกมีมากมายเลยท่ีวา่สัง่สอนลกูศิษยล์กูหาแลว้
มีลกูศิษยล์กูหาข้ึนมาศึกษาข้ึนมา เร่ิมตน้กส็อนธรรมองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ สอนธรรม
ท่ีศึกษาเล่าเรียนมา สอนไปๆ กิเลสมนัคิดข้ึนมา กิเลสมนัใหญ่ข้ึนมา มนัเอาความเห็นของตวัแทรก
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เขา้ไปดว้ย ความเห็นของตวัมนัไม่ใช่ธรรมแลว้ น่ีกล่าวตู่ อนัน้ีเป็นโทษมากเลย กล่าวตู่พทุธพจน์ 
กล่าวตู่สจัจธรรม กล่าวตู่ 

การกล่าวตู่มนัเอาอะไรมากล่าวตู่? กเ็อากิเลสมากล่าวตู่สิ ความเห็นของตวัเองน่ีกล่าวตู่
พทุธพจน์ กล่าวตู่ สอนไปน่ี เวลาตกนรกตายไปตกนรกหมกไหมข้ึ้นมา ในพระไตรปิฎกมีนะ 
เวลาพน้จากนรกข้ึนมาน่ี เกิดเป็นปลาทองค า นัน่น่ะการบวชน้ี บวชในพระศาสนา เกลด็เป็นเกลด็
ทองค าเลย แต่เวลาอา้ปากข้ึนมาน่ีปากเหมน็มากเลย เพราะอะไร เพราะบุญกศุลมนักมี็ส่วนท าคุณ
งามความดี สืบต่อศาสนามนักสื็บต่อศาสนา อนัน้ีเป็นส่วนท่ีมนัเป็นคุณ 

แต่ส่วนท่ีเป็นโทษ เห็นไหม สอนตวัเองใหห้ลงผดิ กิเลสพองขนข้ึนมาแลว้ท าใหต้วัเอง
หลงผดิพลาดไป ยงัไม่พอนะ ยงัสอนใหค้นอ่ืนผดิ ถา้คนอ่ืนผดิข้ึนมา เดินผดิพลาดไป มนัยิง่เป็น
โทษ ๒ ชั้น ๓ ชั้นข้ึนมา นัน่น่ะตกนรกหมกไหม ้แลว้พน้จากนรกข้ึนมาเป็นชั้นๆ ข้ึนมาแลว้ข้ึนมา 
ถึงจะเกิดมาเป็นปลาทองค า นัน่ไง กิเลสพาศึกษา พาศึกษาอยา่งนั้น 

ถา้กิเลสพาศึกษาข้ึนมา ในหวัใจของเรา เราจะพน้ออกไปจากธรรม กา้วเดินออกไปนะ 
ทั้งๆ ท่ีวา่ห่มผา้เหลืองอยูน่ะ แต่กา้วเดินห่างออกไปจากธรรมตลอด ห่างออกไปจากธรรมตลอด 
ไม่เขา้มาใกลธ้รรม เพราะมนัไม่ไดธ้รรม ไม่ไดส้มัผสัธรรมตามหวัใจนั้น มนัสมัผสัเพราะศึกษามา
เฉยๆ ศึกษากมี็หลกัการ หลกัการมีอยูแ่ลว้ เราจะลืมขนาดไหน เราเปิดพระไตรปิฎกเรากฟ้ื็น
ความจ าของเราได ้ เราไม่ตอ้งกลวัส่ิงต่างๆ เลย แต่เวลาเราท าความสงบของใจสิ เด๋ียวมนักพ็ลดั
พราก เด๋ียวมนักเ็ส่ือมสภาพ ยกข้ึนวิปัสสนายิง่แลว้ไป 

จะไดธ้รรมมนัตอ้งเป็นภาคปฏิบติั ถา้ภาคปฏิบติัจะไดธ้รรมข้ึนมาจากหวัใจ ไดธ้รรมข้ึนมา 

กิเลสเกิดข้ึนจากใจแลว้ใหค้วามเร่าร้อนกบัใจนั้น ใหค้วามทุกขอ์ยูก่บัใจนั้น กิเลสจะดบั จะ
ดบัท่ีใจนั้น ถา้กิเลสดบัท่ีใจนั้น ธรรมสมัผสัท่ีใจนั้น กิเลสดบัลงดว้ย แลว้ใจดวงนั้นเป็นธรรม
ข้ึนมาอีกดว้ย ไดธ้รรมข้ึนมาจากใจดวงนั้น ใจดวงนั้นจะพน้จากทุกขข้ึ์นมา ใจดวงนั้นจะเขา้ใจ
สจัจะความเป็นจริง สจัจะ อริยสจัจะ หวัใจท่ีเกิดข้ึนน่ี อริยสจัเกิดข้ึนจากหวัใจ อริยสจัจะเกิดข้ึน
จากภายใน นัน่น่ะผูรู้้อริยสจั กลัน่ความคิดน้ีออกมาจากอริยสจั 

อริยสจั ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค ธรรมน้ีมีอยูโ่ดยดั้งเดิมโดยความเป็นจริง แต่ไม่มีใคร
สามารถร้ือคน้ข้ึนมาได ้ ไม่มีใครสามารถจะยอ้นกลบัมาหาใจของตวัเองได ้ น่ีองคส์มเดจ็พระ



ศึกษาธรรมไดธ้รรม ๗ 

©2012 www.sa-ngob.com 

สมัมาสัมพทุธเจา้ศึกษามา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้คน้ควา้มา จนองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เขา้ถึงธรรมก่อน เขา้ถึงธรรมตรงนั้น ถึงวางอริยสจัใหเ้รา 

สรรพส่ิงในโลกน้ีเกิดข้ึนมาแลว้มีทุกขเ์ป็นเร่ืองหลกั ทุกอยา่งจะเผาไหมด้ว้ยความทุกข ์
เพราะการเกิดน้ี ชาติปิ ทุกฺขา ชาติความเกิดน้ีเป็นส่ิงท่ีรองรับทั้งหมด เพราะเกิดมามีเรา พอมีเรา
สรรพส่ิงกมี็ สรรพส่ิงน้ีมีเพราะมีเรา เราไม่เกิดสรรพส่ิงน้ีกมี็อยู ่ แต่เราเป็นดวงจิตอยู ่ เราเกิดใน
สภาวะไหนกแ็ลว้แต่ อยูใ่นสภาวะนั้นในวฏัวน ใจดวงน้ีอยูใ่นสภาวะไหนกอ็ยูใ่นสภาวะนั้น 

แต่ในปัจจุบนัน้ี ชาติปิ ทุกฺขา ชาติ ความเกิดข้ึน ภพมนุษยน้ี์เกิดข้ึนจากใจดวงนั้น ใจดวง
นั้นเสวยภพเป็นมนุษยข้ึ์นมา เพราะเป็นมนุษย ์ สรรพส่ิงในโลกมนุษยน้ี์ถึงเห็นสภาวะไปทั้งหมด 
แลว้สามารถพยายามร้ือคน้ พยายามคน้ควา้ พยายามสืบหามาเป็นของของเรา เราท ามาคา้ขาย
อะไรกแ็ลว้แต่ ส่ิงใดเป็นของเรา เราจะวา่เป็นของเรา แลว้ก่อนท่ีจะมาเป็นของเราเป็นของใครมา
ก่อนล่ะ เห็นไหม ถึงวา่เป็นสมบติักลาง สมบติัในโลกน้ีเป็นของประจ าโลกอยูก่บัของเขา ใครเป็น
ผูท่ี้มีปัญญากจ็ะไดส้มบติันั้นเป็นของเรา เป็นของเราชัว่คราว 

ถา้คนมีปัญญา ใชส้มบติันั้นเป็นประโยชน์จะเป็นประโยชน์มหาศาล ถา้คนไม่มีปัญญา 
สมบติันั้นเอาใชส้อยไป จนท าใหค้นเสียคนกไ็ด ้ เล่นการพนนั เล่นทุกอยา่ง เพราะเอาเงินน้ีเป็นตวั
หลกักไ็ด ้ หรือสมบติัน้ีท าบุญกศุล สร้างบุญกศุลกไ็ด ้ สมบติัน้ีท าประโยชน์กบัโลกกไ็ด ้ เห็นไหม 
น่ีผูมี้ปัญญา 

ปัญญาน้ีคืออะไร ปัญญาเกิดจากไหน 

ถา้เขาท ากรรมดีมา วาสนามา มาสวา่ง ไปสวา่ง เห็นไหม เขาจะมีความรู้ส่ิงน้ีเป็นสมบติั
เดิมของเขา น่ีกรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนัตรงน้ี กรรมอยูใ่นหวัใจของสตัวโ์ลก หวัใจของ
สตัวโ์ลกจะแยกจ าแนกความคิดของคนไปต่างๆ กนั แยกจริตนิสยัของคนไปต่างๆ กนั จริตนิสยั
ของความคิดของใจน้ี แลว้แต่วา่กรรมจ าแนกออกไป เราท ากรรมความดีมามาก เราสร้างกศุลมา
มาก ความคิดเราจะคิดไปในแง่บวก แง่คุณงามความดีกบัใจดวงน้ีไปตลอดไป แลว้กไ็ปตกอยูใ่น
สงัคมไหน ส่ิงแวดลอ้มไหน ส่ิงแวดลอ้มนั้นจะดึงใหเ้ราไปทางไหน อนันั้นกเ็ป็นกรรมอีกชั้นหน่ึง 

เพราะชีวิตน้ีเกิดตายๆ มาในวฏัฏะน้ี ไม่มีตน้ไม่มีปลาย การสะสมมาตอ้งมีมหาศาล ถึงตอ้ง
ผา่นพน้ ตอ้งผา่นไปตามสภาวะของกรรมนั้น แลว้เราจะฝืนไดไ้หม ฝืนความรู้สึกท่ีมนัติดพนักบั
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ส่ิงนั้น ฝืนความรู้สึกท่ีมนัจะเกาะเก่ียวกบัส่ิงนั้น ฝืนไว ้ ฝืนไวท่ี้ไหน? ฝืนไวใ้นหลกัใจ ฝืนไวใ้น
หวัใจของเราไง หวัใจของเราฝืนไวว้า่ใหใ้จน้ีอยูก่บัเรา อยูก่บัความคิดของเรา อยูก่บัเรา ไม่ให้
หวัใจน้ีไปอยูก่บัส่ิงต่างๆ มนัคิดออกไปเร่ืองส่ิงต่างๆ คิดออกไปเร่ืองของโลก มนัไปอยูก่บัเขา
แลว้ คิดเร่ืองส่ิงใด ใจอยูก่บัความคิดส่ิงนั้น ถา้ใจมนัอยูก่บัเรามนักเ็ป็นอิสระของมนั 

ถึงวา่ฝืนส่ิงต่างๆ ฝืนความดึงดูดของความตอ้งการ ฝืนความดึงดูดของความไม่รู้ความไม่
เขา้ใจ ใจน้ีเป็น อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา น่ีความไม่รู้ สงัขารปรุงแต่ง มนัจะหมุนออกไปดว้ยความ
เกาะเก่ียวไปทุกๆ สรรพส่ิง มนัจะเป็นไปตามทั้งนั้น นัน่น่ะเราปฏิบติัธรรม เราตอ้งยอ้นกลบัมา 
ฝืนกิเลส ฝืนความรู้สึกของเรา เท่ากบัเราปฏิบติัธรรมโดยเน้ือหาสาระ 

ถา้เราฝืนไดบ่้อยๆ เห็นไหม การฝืนไดท้ าใหเ้ราไม่โดนเขาฉุดกระชากลากไป ไม่โดนกิเลส
ฉุดกระชากลากไปหน่ึง...สอง ความฝืนข้ึนมาน่ีมนัเคยฝืนข้ึนมา พอมนัฝืนข้ึนมามนักรู้็โดย
ธรรมชาติของมนัวา่ส่ิงน้ีฝืนได ้ ส่ิงน้ีมีส่ิงท่ีเกาะเก่ียวได ้ ส่ิงน้ี ถึงวา่ เหมือนกบัเราเป็นเดก็แลว้เรา
เป็นผูใ้หญ่ได ้ เราสามารถจะไม่เดินหลงทางได ้ เดก็ไปตกอยูท่ี่ไหนกแ็ลว้แต่ มนัจะเดินไปไม่ถกู
ทาง มนัจะหลงทิศหลงทางไปของมนัตามประสาของเดก็ แต่ผูใ้หญ่เดินจะไม่หลงทาง เห็นไหม 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ใจเราฝืนความรู้สึกข้ึนมามนักใ็นเขา้สู่ทาง เขา้ถึงทาง เห็นทางความเป็น
จริง เดินเขา้ถึงสจัจะ เดินเขา้ถึงหวัใจได ้ กา้วเดิน เห็นไหม ในถนนหนทางเรากา้วเดินไปจะมีการ
ผดิพลาด มีการหลงไปในถนนหนทางนั้น ในหวัใจ ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นนามธรรม 
ความเป็นไปในหวัใจ การกา้วเดินนั้นจะเดินใหถ้กูตอ้งมนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร มนัตอ้งมีความ
ผดิพลาด ความผดิพลาดนั้นเป็นครูของเรา ความผดิพลาดของใจท่ีมนัผดิพลาดนั้น มนัเป็นครูท่ีเรา
จะพยายามใหค้วามผดินั้นวา่ตรงน้ีเป็นความผดิ ตรงน้ีควรจะท าอยา่งไร 

เช่น เวลาจิตมนัจะสงบข้ึนมามนัจะเกิดอาการต่างๆ เกิดอาการวบูต่างๆ เกิดอาการตกใจ
ต่างๆ น่ีส่ิงน้ีคือความผดิพลาดของใจ แต่ความผดิพลาดขนาดไหนมนักเ็ป็นความเคยใจ ใจดวงน้ี
มนัรักสงวนตวัเอง เห็นไหม เราอยูก่บัเรามาตลอด แลว้เราจะไปอยูก่บัส่ิงใดท่ีมนัเวิง้วา้ง ท่ีมนัจะ
ไม่มีท่ีจบัตอ้งได ้มนักมี็ความตกใจ มีความกลวั น่ีโดยธรรมชาติของใจเลย จะมีความกลวั กลวัตาย 
ใจดวงน้ีกลวัตาย แลว้สตัวม์นุษยต์อ้งพึ่งพาอาศยักนั จะอยูค่นเดียวกอ็ยูไ่ม่ได ้ วา้เหว ่จะอยูด่ว้ยกนั
มนักมี็การเบียดเบียนกนั 
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น่ีกเ็หมือนกนั เวลาจิตน้ีมนัจะออกไปเป็นบุญกศุล เป็นคุณงามความดี มนัยงักลวั กลวัจน
ไม่กลา้ไป กลวัจนตอ้งหดเขา้มา น่ีความเคยใจ ใจเป็นอยา่งนั้น น่ีความตกใจ ความกลวัส่ิงตกต่างๆ 
ส่ิงนั้นมนัเป็นอาการของใจ มนัไม่ใช่ใจ มนัเป็นความนึกคิดเกิดข้ึน ไม่ใช่ตวัใจ ตวัใจคือความรู้สึก
เฉยๆ ความกลวั กลวัคืออะไร กลวัมาจากไหน นัน่น่ะ ถา้เราเขา้ใจตรงน้ี เราพยายามคน้ควา้ 
พยายามแยกแยะออกมา 

ความกลวัน้ีมนัเกิดจากวา่เราไม่เขา้ใจ สภาวะอวิชชา เห็นไหม ไม่รู้วา่ใจจะเขา้ความสงบ
ต่างหาก ใจจะเขา้ไปถึงคุณงามความดีต่างหาก ไม่เขา้ใจตรงนั้น ถึงพยายาม พอมนักลวัข้ึนมามนัก็
ท าใหใ้จน้ีฟอูอกมา ใจจะสงบเขา้ไปกส็งบไม่ได ้ ยอ้นออกมารับรู้ส่ิงหยาบๆ น่ี ส่ิงท่ีความท่ีวา่อยู่
กบัขนัธ์ เห็นไหม ใจอยูก่บัขนัธ์ อยูก่บัอารมณ์ เกาะเก่ียวอยูก่บัอารมณ์อยูอ่ยา่งนั้น น่ีมนัปล่อยวาง
ส่ิงขา้งนอกเขา้มา อารมณ์ความฟุ้ งซ่าน คิดถึงรูป รส กล่ิน เสียง ต่างๆ คิดแลว้มนักไ็ปตามความคิด
นั้น เวลามนัสงบเขา้มาจนเป็นตวัมนัเอง เขา้มาอยา่งน้ี มนักอ็ยูแ่ต่ในขนัธ์ของตวัเอง มนัปรุงแต่ง 
ปรุงอยูใ่นหวัใจ ความคิดในหวัใจมนัจะคิดของมนัไปตลอดเวลา แลว้เวลามนัจะปล่อยวางส่ิงน้ีมนั
กย็งักลวั เห็นไหม มนัยงักลวั มนัยงัเป็นไป ท าใหฟุ้้ งออกมาเกาะเก่ียวกบัส่ิงนั้นอีก มนักเ็ป็น
อารมณ์อยูอ่ยา่งนัน่น่ะ มนัถึงเป็นความสงบเขา้มาไม่ไดไ้ง 

ถา้เป็นความสงบเขา้มาไม่ได ้ มนัเป็นสมัมาสมาธิไม่ได ้ ส่ิงท่ีเป็นสมัมาสมาธิน้ี น่ีคือ
หลกัการของท่ีวา่ เป็นมรรคอริยสจัจงั หลกัของศาสนา ลทัธิต่างๆ เร่ืองท าความสงบน่ีมีมาโดย
ดั้งเดิม ท าความสงบของใจมีมาทุกศาสนา ทุกๆ ลทัธิสอนใหค้นท าความสงบของใจ แลว้ท าความ
สงบแลว้มนัละเอียดออ่นเขา้ไป 

ดูเจา้ชายสิทธตัถะไปเรียนกบัอาฬารดาบส อาฬารดาบสสอนเร่ืองสมาบติั เห็นไหม 
สมาบติั อากาสานญัจายตนะ อากิญจญัญายตนะ วิญญาณญัจายตนะ เนวสญัญานาสัญญายตนะ 
เห็นไหม จากรูปฌาน ๔ กบัอรูปฌาน ๔ ยกข้ึนอากาสานญัจายตนะเลย นัน่อรูปฌานแลว้ ฌาน ๔ 
อรูปฌาน ๔ 

นัน่ความสงบของใจสงบไดข้นาดไหน แลว้จบส้ินแลว้นั้นคือจบส้ินกระบวนการในการ
ฝึกหดั นัน่คือวา่ส้ินแลว้ นัน่คือผลของงาน เห็นไหม น่ีมนัมีมาโดยดั้งเดิม ถา้มีมาโดยดั้งเดิม ลทัธิ
ศาสนาต่างๆ ความสงบน้ีมนัถึงมีพื้นฐาน ความสงบของใจเป็นพื้นฐานของลทัธิศาสนาต่างๆ ทุก
ศาสนาเลย มนัถึงเป็นอยา่งนั้นมาโดยดั้งเดิม 
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แต่พระพทุธศาสนาสอนต่างไปจากนั้น พทุธศาสนาสอนเร่ืองมรรคอริยสจัจงั พทุธศาสนา
สอนเร่ืองวิปัสสนาญาณท่ีจะพน้ออกไปจากกิเลส ส่ิงท่ีพน้ออกไปจากกิเลสคือว่าเอาส่ิงท่ีเป็น
ความสงบของใจน้ีเป็นบาทฐาน เป็นบาทฐานแลว้ยกข้ึนคน้ควา้ความเห็นของกาย เวทนา จิต 
ธรรม อีกต่างหาก เห็นไหม การคน้ควา้ กาย เวทนา จิต ธรรมน้ี น่ีมรรคเกิด เกิดตรงน้ี ผูท่ี้จะได้
ธรรมจะไดต้รงน้ี ตรงท่ีใจยกข้ึนวิปัสสนาไง ยกข้ึนวิปัสสนา ยกข้ึนเป็นหลกัของศาสนาพทุธ หลกั
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีตรัสรู้ธรรมข้ึนมา นัน่น่ะยกข้ึนส่ิงตรงน้ี 

ปัญญาอยา่งน้ีเกิดข้ึนมา มนัจะเป็นปัญญาของผูน้ั้น เห็นไหม ปัญญาในการประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมา ความสมัผสัของธรรมเขา้มา มนัสมัผสัเขา้มานะ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัมนัมีการต่อสู้ ในการ
ต่อสู้กบัความเหน่ียวร้ังไปของกิเลสหน่ึง ความต่อสู้ส่ิงนั้น ต่อสู้ใหส้งบตวัเขา้มา อนันั้นเป็นการ
ต่อสู้ดว้ยการไม่ใช่ช าระกิเลส แต่การวิปัสสนาน้ีเป็นการต่อสู้ท่ีลึกซ้ึงกวา่ มนัมีการลึกซ้ึงคือวา่ ถา้
ความสงบของใจไม่พอ มนัจะวกออกไป มนัจะออกไป คือวา่มนัขบัเคล่ือนไปไม่ได ้มนัท าใหภ้าพ
นั้น ส่ิงท่ีเห็นอยูน่ั้นหลุดไมห้ลุดมือไปหน่ึง แลว้ยกวิปัสสนาไปมนักจ็ะไปไม่รอด  

ความหลุดมือออกไปนั้น มนัเป็นการท่ีวา่ เราไม่สมประกอบ เราท างานไม่สมประกอบ เรา
ท างานไม่เขา้ถึงหลกัความเป็นจริง เราจะเอาผลจากความเป็นจริง เป็นไปไม่ได ้ มนัตอ้งถอน
กลบัมา ถอนกลบัมารักษาความสงบของใจ 

ลทัธิศาสนาต่างๆ สอนเร่ืองความสงบ น่ีมนัไม่ใช่เป็นความผดิทั้งหมด มนัเป็นการเร่ิมตน้ 
ส่ิงท่ีมีความเร่ิมตน้ ถา้จิตเราสงบข้ึนมา ความคิดของเราจะไม่คิดแบบปัจจุบนัน้ี ปัจจุบนัน้ีเรามี
ความคิดเป็นความคิดของเรา เห็นไหม น่ีศึกษาธรรม ศึกษาธรรมเรากมี็เราเป็นพื้นฐาน มีความ
อยากศึกษาแลว้เราก็ศึกษาธรรมเขา้ไป ถา้เราศึกษาธรรมเขา้ไป ความคิดความเห็นของเรามนับวก
เขา้ไปในความคิดนั้น บวกนะ มนัจะมีความคิด มนัจะเป็นความเห็นไปได ้ มนัจะตอ้งใชส้งัขาร
ของเรา แลว้ความไม่รู้ของเรา 

ความไม่รู้ คือวา่เคยคิดเคยท าอยา่งไรกท็  าโดยสนัดานเดิมของเราอยา่งนั้น สนัดานเดิมคือ
จริตนิสยัท่ีคิดนึกไปตามความเห็นอยา่งนั้น อนัน้ีมนัเป็นโลกียะ มนัเป็นความคิดของโลกเขา 
ความคิดดั้งเดิมของเราท่ีเป็นอยา่งนั้น คิดขนาดไหนมนัไม่เป็นกลางไง น่ีมชัฌิมาปฏิปทามนัเกิด
ข้ึนมาไม่ได ้มนัถึงวา่เป็นความคิดท่ีวา่เขา้ใจแลว้ปล่อยวางๆ เป็นความสงบ เป็นวงของสมัมาสมาธิ
ทั้งนั้นเลย น่ีความคิดอยา่งน้ีโดยดั้งเดิม เพราะมนัมีความคิดดั้งเดิม 
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จนเราท าความสงบของใจเขา้มา ตอ้งมีความสงบของใจ ใจไม่สงบข้ึนมา ความคิดใหม่ไม่
เกิด ความคิดใหม่คือความคิดวิปัสสนา ส่ิงท่ีวิปัสสนาไดข้ึ้นมาน้ีเพราะวา่มนัปล่อยวางเขา้มาแลว้ 
ปล่อยวางเขา้มาเป็นอิสระ เห็นไหม ตวัตนของเรามนัเบาบางลง ตวัตนของเรามนัมีอ  านาจเหนือเรา 
พอตวัตนมีอ านาจเหนือเรา มนัคิดตามอ านาจของมนั เพราะตวัตนของเรามนัเบาบางลง น่ีเบาบาง
ลงจนจบัตอ้งส่ิงใดไม่ได ้เบาบางจนจบัตอ้งส่ิงใดไม่ได ้นั้นคือวา่ยกข้ึนวิปัสสนาไม่เป็น 

ถา้ยกข้ึนวิปัสสนาไม่เป็น จะไม่ไดผ้ลงาน จะไม่ไดธ้รรม จะอยูส่มาธิ สมัผสัความสงบของ
ใจเท่านั้น ถา้ยกข้ึนวปัิสสนาเป็น ตอ้งยกข้ึน นึกภาพกาย เร่ิมตน้ถา้นึกภาพกาย นั้นเป็นสญัญา 
สญัญาเพราะมีตวัตน เราเป็นคนนึกคิด แต่ถา้เวลามนัปล่อยวางจนหมดแลว้เรากต็อ้งเร่ิมตน้จาก
การนึกคิดข้ึนมาเหมือนกนั เร่ิมนึกคิดข้ึนมาเพื่อปลุกประเดน็ข้ึนมา ถา้เราตั้งประเดน็ข้ึนมาไดเ้รา
จะเห็นกายข้ึนมา 

เห็นกายจากภายในไม่ใช่เห็นกายจากภายนอก การเห็นกายของเราดว้ยตาเห็นกายน้ีเป็น
ความเห็นของเรา ตาเห็นกายอยูจ่นปัจจุบนัน้ี เห็นแลว้มนักเ็กิดในธรรมชาติของมนั เห็นตาม
ธรรมชาติ เห็นไหม กบัเห็นตามธรรม ตามธรรมน่ี ธรรมคือความสงบของใจ ใจน้ีสงบข้ึนมาแลว้ 
ดวงตาน้ีมนัเป็นใจ ใจน้ีเป็นนามธรรม แลว้ไปเห็นกายตามสภาวะท่ีมนัเป็นจริง สภาวะท่ีมนัเป็น
จริงมนัไม่ใช่สภาวะท่ีมนัเป็นโลกของเราอยา่งน้ี 

ถา้สภาวะเป็นโลกของเราอยา่งน้ี มนัเห็นแลว้มนัเกิดความผกูพนั ระหวา่งฝ่ายตรงขา้ม 
ความเห็นกนัจะเกิดความผกูพนัอยา่งมหาศาลเลย แต่ถา้เป็นธรรมเห็นไม่เป็นอยา่งนั้น มนัจะเป็น
สภาวะของมนัเฉยๆ สภาวะท่ีวา่เป็นกระดูกกไ็ด ้ เป็นเน้ือกไ็ด ้ เป็นอวยัวะ ๓๒ น้ีเป็นอยา่งใดกไ็ด ้
หรือเห็นทั้งร่างกายกไ็ด ้แลว้นึกสภาวะนั้นไว ้มนัจะขนพองสยองเกลา้นะ 

ขนพองสยองเกลา้ของกิเลสมนัขนพองอยา่งหน่ึง ขนพองสยองเกลา้ของการท่ีวา่เราไปจบั
ตอ้งตวัตนของกิเลสอีกอยา่งหน่ึง ต่างกนัมาก ขนพองสยองเกลา้ของกิเลสเวลามนัมีอ  านาจเหนือ
เรา ขนพองสยองเกลา้ดว้ยทิฏฐิมานะโดยท่ีเราไม่เขา้ใจ เราจะปล่อยใหม้นัลากความคิดเราไปตาม
มนั แต่ขนพองสยองเกลา้ในการเห็นธรรม เห็นร่างกาย เห็นธรรม เห็นกายน้ี มนัจะขนพองสยอง
เกลา้ดว้ยความต่ืนเตน้กบัความเห็นอนัน้ีไง ต่ืนเตน้กบัสมบติัของเราท่ีเราจะหยบิสมบติัน้ีเป็น
สมบติัของใจได ้ถา้เราไดธ้รรม เราจะไดส้มบติัส่ิงน้ี สมบติัส่ิงน้ีมนัเป็นการ... 
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การท่ีท าธุรกิจมนัตอ้งมีท่ีท าธุรกิจท่ีเราจะท าธุรกิจต่อกนั น่ีกเ็หมือนกนั ในการช าระกิเลส
มนัตอ้งมีสถานท่ีท่ีวา่เราจะช าระกิเลส กิเลสมนัผกูพนัใจ ผกูพนัร่างกาย ผกูพนัความเห็นตวัตน
ของเรา ตวัตนต่างๆ น้ี มนัผกูมดักบักายกบัใจน้ี ผกูมดักนัไว ้ ใจน้ีหลงแลว้มนัถึงไดม้าหลงตวัตน
นั้น น่ีความหลงของใจมนัเป็นสภาวะอนัหน่ึง เป็นอกศุล เป็นธรรมฝ่ายด าท่ีมนัผกูใจมาตลอด ถา้
เราวิปัสสนาส่ิงน้ี มนัจะเห็นวา่ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีแปรสภาพ มนัจะพึ่งตนเองไม่ได ้ มนัจะคงสภาวะ
อยา่งนั้นไม่ได ้มนัจะแปรสภาพไป 

ความแปรสภาพไป เราเห็นสภาวะอยา่งนัน่น่ะ ใจมนัสลดสงัเวชมาก เพราะอะไร เพราะ
มนัมืดบอด ใจน้ีมืดบอด คิดวา่สรรพส่ิงในร่างกายของเราน้ีเป็นเราทั้งหมด ในสภาวะของเราน่ี
โลกคิดอยา่งนั้นนะ สมบติัเงินทองขา้วของยงัเป็นของเรา แลว้เน้ือหนงัมงัสาร่างกายของเราท าไม
จะไม่เป็นของเรา มนัตอ้งเป็นของเราสิ 

นั้นเป็นโดยสมมุติ สมมุติสจัจะน้ีมนัเป็นสมมุติสจัจะความจริงอนัหน่ึง ความจริงน้ีความ
จริงชัว่คราว ชัว่แค่ชีวิตเดียว ชีวิตน้ี ส้ินสุดของชีวิตคือตอ้งตายไป ถา้มนัตายไป ร่างกายน้ีเป็นเรา
มนัตอ้งอยูใ่นอ านาจของเราสิ มนัตอ้งไปกบัเราใช่ไหม เวลาเรามีชีวิตอยูน่ี่มนัตอ้งไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วย
ใช่ไหม เวลามนัเจบ็ไขไ้ดป่้วยเราตอ้งสัง่ใหม้นัหายไดใ้ช่ไหม ถา้เป็นของของเรา ขา้วของเงินทอง
เราเกบ็ใส่ตูเ้ซฟได ้ร่างกายถา้เป็นของเรา เราตอ้งสัง่ไดสิ้ เราตอ้งบงัคบับญัชามนัไดสิ้ มนัไม่ไดส้กั
อยา่งหน่ึงเลย มนัเป็นสภาวะ มนัเป็นจริงโดยสมมุติ เป็นเราจริงๆ เป็นเรากเ็พราะวา่มนัเกิดมากบั
เรา แต่เป็นแค่ชัว่คราว 

แต่ธรรมน้ีจะเห็นสภาวะตามความเป็นจริง ถา้เห็นตามความเป็นจริงมนัจะปล่อยวางไง 
เห็นสภาวะอยา่งน้ีมนัจะสลดสงัเวชมาก สงัเวชวา่ท าไมเราโง่เง่าขนาดนั้น มนัจะเกิดความสลด
สงัเวชนะวา่โง่เง่าเต่าตุ่น ใจน้ีท าไมมนัไม่เห็น นัน่น่ะ ศึกษาธรรม องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้กส็อนแบบน้ี สอนใหเ้ห็นตามความเป็นจริงแบบน้ี เรากศึ็กษามา แต่เราไม่เคยเห็น เพราะเรา
ไม่ไดป้ฏิบติั 

ถา้เราปฏิบติัข้ึนมาจนเราจะเห็นตามความเป็นจริงข้ึนมา มนัเป็นสมบติัของใคร มนัได้
ธรรมจากใจดวงนั้น ใจดวงนั้นจะตอ้งไดธ้รรมเอง ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วาง
ไวใ้หส้ตัวโ์ลกมนักา้วเดิน องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกทางไว ้ ทางน้ีทางมรรคอริยสจัจงั
น้ีเป็นทางอนัเอกท่ีจะพน้จากกิเลสได ้ เราเป็นคนช้ีทาง องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูช้ี้
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ทาง ทุกดวงใจตอ้งกา้วเดินเอง เพราะทุกดวงใจนั้นเป็นผูติ้ด ใจน้ีมนัติดกบัส่ิงน้ี มนัจะปลดปล่อย
ส่ิงน้ีได ้มนัตอ้งปลดปล่อยในตวัมนัเอง ไม่มีใครสามารถปลดปล่อยแทนกนัไดเ้ลย 

ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปลดปล่อยแทนได ้ จะร้ือสตัวข์นสตัวไ์ปหมดแลว้ ไม่
ปล่อยใหส้ตัวโ์ลกคา้งไวใ้นโลกน้ีหรอก แต่มนัเป็นไปไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะมนัดึงมากไ็ม่เช่ือ ช้ี
ทางบอกกไ็ม่ฟัง ฟังไวแ้ลว้ประพฤติปฏิบติักย็งัพาใจน้ีหลงไปต่างหาก พาใจของเราหลงไป ไม่เขา้
หลกัความเป็นจริง หลงออกไปตามกิเลสมนัชกัน าไป นัน่น่ะ ขนาดกา้วเดินตามกย็งัศึกษาธรรม
เฉยๆ ศึกษาดว้ยกิเลสมานะ ศึกษาดว้ยทิฏฐิมานะ ศึกษาดว้ยกิเลส กิเลสกพ็าหมุนเวียนไป ไม่เขา้
ตามความเป็นจริง แต่หมุนกลบัมา ความผดิพลาด ความเป็นไปนั้น อนันั้นเป็นการศึกษาเล่าเรียน 
มนัตอ้งมีความผดิ ความผดิเป็นไป 

ความเป็นไปของการผดิพลาด มนัจะตอ้งมีของมนัอยา่งนั้นโดยธรรมชาติ โดยธรรมชาติ
ของส่ิงท่ีปิดใจไวไ้ง ใจโดนปิดไว ้ สภาวะแบบนั้น มนักต็อ้งเป็นแบบนั้นโดยธรรมชาติของมนั 
โดยธรรมชาติ เห็นไหม กิเลสกเ็ป็นธรรมชาติอนัหน่ึง เพราะกิเลสมนัเกิดมากบัใจ เป็นธรรมชาติ
อนัหน่ึง สภาวธรรมอนัน้ีเป็นสภาวธรรมแบบเป็นอกศุล ถา้กศุลเกิดข้ึนไป อกศุลมนัตอ้งอยูไ่ม่ได ้
มนัจะอยูไ่ม่ได ้เห็นไหม นัน่น่ะ สภาวะท่ีมนัอยูไ่ม่ไดเ้พราะมนัเห็นตามความเป็นจริง 

ถา้เห็นตามความเป็นจริงมนัจะเร่ิมปล่อยวาง จนสภาวะหน่ึง พิจารณากาย เห็น ตั้งข้ึนมา
พิจารณาซ ้า จนกวา่มนัจะแปรสภาพไป เป็นดิน เป็นน ้า เป็นลม เป็นไฟ กไ็ด ้ แปรสภาพไป เกิด
สภาวะ ตั้งร่างกายข้ึนมาเอาไฟเผา เผาใหม้นัละลายไป พอละลายเขา้ไป ส่ิงน้ีพึ่งไม่ได ้ ส่ิงน้ีไม่ใช่
ของเรา ถา้เป็นของเรา เราจะรักษาส่ิงน้ีไวไ้ด ้มนัไม่ใช่ของเราจริงๆ พอเขา้ใจตามความเป็นจริงมนั
จะปล่อย พับ๊! ขาดเลย น่ีขาด ไดธ้รรมมาจากใจ เห็นสภาวะน้ีขาดออกไป กายเป็นกาย จิตเป็นจิต 
ไม่เก่ียวกนั อยูต่ามสภาวะของมนัตามความเป็นจริง ต่างอนัต่างจริง กายกจ็ริงอนัหน่ึง 

จริงโดยท่ีวา่เราไดค้วามจริงมา หวัใจน้ีกเ็ป็นความจริงอนัหน่ึง ความผกูพนัทุกขท่ี์เป็น
ความผกูมดัไวก้เ็ป็นความจริงอนัหน่ึง มนัไดส้ลดัออกจากกนัดว้ยสภาวะภาวนามยปัญญา มนัขาด
ออกไปดว้ยภาวนาของใจ ปัญญาน้ีช าระ ในพทุธศาสนาปัญญาอนัน้ีประเสริฐท่ีสุด มรรคอริยสจั
จงัเกิดจากตรงน้ีไง มชัฌิมาปฏิปทาในเคร่ืองช าระกิเลสเกิดจากตรงน้ี เกิดจากในหวัใจทุกดวงท่ีมี
โอกาสศึกษาได ้
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ในหวัใจ ใจของเราทุกดวงสามารถท าส่ิงน้ีได ้สะสมข้ึนมาจากใจ จากความกา้วเดินของใจ 
น่ีสะสมข้ึนมาจากการศึกษาเล่าเรียนตอ้งมีการศึกษาเป็นพื้นฐาน ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เป็นการศึกษาธรรม แลว้ประพฤติปฏิบติัจนจะไดธ้รรม ถา้เราไดธ้รรมของเรา
ข้ึนมา นัน่น่ะใจดวงนั้นประเสริฐ 

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งแปรสภาพหมด ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการ
เกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งบุบสลายไปเป็นธรรมดา มนัเห็นสภาวะส่ิงท่ีเป็นธรรมดาไง 
นัน่น่ะความไดธ้รรมข้ึนมามนัจะยนืหลกัของตวัมนัเองได ้ เห็นไหม น้ีไดธ้รรมข้ึนมามนักต็อ้งท า
ข้ึนไปใหเ้จริญรุ่งเรืองข้ึนไปเพื่อถึงท่ีสุด เพื่อใหพ้น้ออกไปจากความยดึมัน่ถือมัน่ของใจใหไ้ด ้พน้
ออกไปจากกิเลส 

เดินตามธรรมข้ึนไป เดินตามธรรม ธรรมช้ีน าไวแ้ลว้ มนัเห็นทาง ส่ิงท่ีประพฤติปฏิบติัมา 
มืดมิดปิดมา ปิดมาทั้ง ๘ ดา้น วา่มรรค ๘ เป็นทางเดิน น่ีมนัปิดมาทั้ง ๘ ประตู เราไม่มีทางสามรถ
กา้วเดินไดเ้ลย จนเราช าแรกเขา้ไป จนมีความเห็นถกูตอ้ง จนช าระออกไป 

มรรคสมัปยตุอยา่งไร ในหวัใจมนัรวมตวัอยา่งไร แลว้มนัสมุจเฉทปหานกิเลสขาดออกไป
อยา่งไร วิปปยตุคลายตวัออกอยา่งไร น่ีมนัเห็นตามความเป็นจริง ส่ิงน้ีเกิดข้ึนจากใจดวงนั้น
แน่นอน ถา้ใจดวงนั้นไม่เห็นสภาวะส่ิงน้ี ใจดวงนั้นไม่ไดธ้รรม ใจท่ีจะไดธ้รรมตอ้งเห็นสภาวะ
แบบน้ีตามความเป็นจริงเลย ตามความเป็นจริงวา่ใจน้ีรวมตวักนันะ เพียงแต่ความคิด ความด าริ
ชอบ ความเพยีรชอบ งานชอบ สติชอบ ความระลึกชอบ ลอ้มเขา้ไปเลย พร้อมกบัรวมตวัเขา้ไป 
สมุจเฉทปหานออกไปจากใจ 

แลว้มนัจะกา้วเดินต่อไป ยิง่กา้วเดินต่อไป เพราะเห็นวา่ส่ิงน้ีหลุดออกไปส่วนหน่ึงจากใจ 
ใจเราน้ีมีส่ิงท่ีหลุดออกไป มนัสามารถท าได ้ ถา้ใจท าไดเ้ราตอ้งพยายามจะใหม้นัมากข้ึนไปกวา่
นั้น เร่ิมตน้จากการท าความสงบของใจ มนัจะเร่ิมสะสมส่ิงน้ีไง 

ทุนเดิมของเรา ถา้เรามีทุนรอนของเรา เราจะสามารถท าคา้ขายได ้ ถา้เราไม่มีทุนรอนของ
เรา เราจะท าอะไรส่ิงใดไม่ไดเ้ลย ความสงบของใจเป็นพื้นฐานของใจ สมัมาสมาธิ เห็นไหม กิเลส
อยา่งหยาบหลุดออกไป กิเลสอยา่งละเอียดมนักผ็กูมดั มนักรั็ดดึงใจเหมือนกนั รัดดึงใจไว ้ เอาใจ
นั้นกบักิเลสผกูพนัไปในหวัใจนั้น ตอ้งท าความสงบของใจเขา้มาเพื่อใหม้นัปล่อยวางต่อกนั 
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เพื่อใหมี้โอกาสใหใ้จดวงน้ีไดก้า้วเดิน ใหใ้จดวงน้ีกา้วเดินข้ึนมา น่ีจบัตอ้งไปท่ีกาย ถา้จบัตอ้งน้ี
เป็นงาน 

เราใชมื้อท างาน เราท าส่ิงใดเรากใ็ชมื้อท างานได ้ แต่อนัน้ีเราใชใ้จท างานน่ะ ใชค้วามรู้สึก
ท างาน ใชห้วัใจท างาน ถา้หวัใจมนัเกาะเก่ียวกบัความฟุ้ งซ่าน เกาะเก่ียวกบัความหลงผดิไปมนัก็
ท าใหใ้จน้ีฟ ูถา้มนัเกาะเก่ียวกบัธรรม เกาะเก่ียวกบัค าบริกรรมต่างๆ มนักส็งบเขา้มา ถา้มนัสงบเขา้
มามนัมีพลงังานเกิดข้ึน ถา้มนัฟุ้ งซ่านไปมนัจบัจ่ายใชส้อย คนเราสุรุ่ยสุร่ายจบัจ่ายใชส้อยจะมี
สมบติัติดตวัไหม ถา้คนเรารู้จกัเกบ็หอมรอมริบมนัจะมีสมบติัติดตวั หวัใจกเ็หมือนกนั ถา้มนัคิด
ฟุ้ งซ่าน มนัปรุงแต่งออกไปตลอด มนัจะเอาอะไรไปติดตวัมนั มนัจะไม่มีอะไรติดตวัมนัหรอก 
มนัใชจ่้ายของมนัฟุ่ มเฟือยไปตลอดเวลา 

แต่ถา้ค าบริกรรมของมนั ก าหนดพทุโธๆ มรณานุสติ ก าหนดความตายของเรา ก าหนดเขา้
มาตลอดเวลา มนัจะยอ้นกลบัเขา้มา ถา้ยอ้นกลบัเขา้มามนัจะเร่ิมสะสมตวัมนัข้ึนมา มนัจะเร่ิมมีทุน
รอนข้ึนมา ถา้มีทุนรอนข้ึนมา น่ีเป็นทุนเร่ิมตน้ท่ีเราจะยกข้ึนวิปัสสนาอีก จะยกข้ึนวิปัสสนาซ ้า ๒ 
ซ ้า ๓ ไปเร่ือยๆ จนกวา่มนัจะหมดส้ินไป จนจะไม่มีส่ิงใดจบัตอ้งได ้ถา้ส่ิงใดจบัตอ้งได ้ส่ิงนั้นคือ
กิเลส จบัตอ้งส่ิงใดได ้ ส่ิงนั้นมีอยู ่ ส่ิงใดมีอยู ่ ส่ิงนั้นเป็นมานะ เป็นส่ิงท่ีกระทบกระเทือนของใจ 
จบัตอ้งส่ิงนั้นได ้ตอ้งจบัตอ้งโดยธรรมชาติของมนั 

เร่ิมตน้น้ียงัจบัตอ้งไดโ้ดยสมุฏฐานเลย เพราะมนัมีความจบัตอ้งได ้จบัตอ้งแลว้วิปัสสนา ท่ี
เราจบัตอ้งไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะกิเลสมนัผลกัไส มนัผลกัไสไม่ใหใ้จมนัยอ้นกลบั มนัผลกัไส
ใหใ้จหมุนออกไปจากภายใน หมุนออกไปขา้งนอก เห็นไหม พลงังานส่งออก พลงังานของใจตอ้ง
ส่งออกไปตลอดเวลา ส่ิงท่ีส่งออกไปพร้อมกบั อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา พร้อมกบัความหลงเอาไว ้
มนัส่งออกไป มนักต็อ้งส่งออกไป เห็นไหม น้ีคือการศึกษาธรรม 

การศึกษาน้ีมนัมีความผดิพลาด ความผดิพลาดเรากเ็ทียบเคียงตามต ารา เทียบเคียงกบัครูบา
อาจารย ์ เห็นไหม ฟังเทศน์ฟังธรรม ฟังเร่ืองน้ี เร่ืองปัจจุบนัธรรม เร่ืองใจท่ีมนัเกิดข้ึนจากหวัใจ
ปัจจุบนัน้ี ยอ้นกลบัเขา้มาๆ ยอ้นกลบัเขา้มาในหวัใจ ยอ้นกลบัเขา้มาจบัตอ้ง ไฟเกิดท่ีไหนตอ้งดบั
ไฟท่ีนัน่ ความทุกขเ์กิดข้ึนมาจากหวัใจ ตอ้งดบัท่ีหวัใจ แลว้ท่ีจบัตอ้งน้ีไม่ใช่ใจหรอ? เป็นอาการ
ของใจไม่ใช่ใจ 
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อาการของใจคือธรรมชาติของมนัท่ีมีอยูก่บัใจท่ีเกิด เห็นไหม อารมณ์ แขกจรมา ความคิด 
เวลาคิดมนักมี็มา เวลาเราคิดข้ึนมาน่ีความคิดเกิดข้ึน เวลาไม่คิด ความคิดอยูไ่หน เวลาเราไม่คิดน่ะ
ความคิดไม่มี ความคิดไม่มี เวลาเราคิดข้ึนมาความคิดเกิดข้ึน น่ีแขกจรมา น่ีกเ็หมือนกนั อาการท่ี
มนัฟุ้ งซ่านข้ึนมา มนัฟุ้ งซ่านมาจากไหน ถา้มนัไม่ฟุ้ งซ่านข้ึนมาน่ะ มนัสงบ มนัสงบตงัลงอยา่งไร 

ถา้พดูถึงภาวนาไม่เป็นเลยมนักไ็ม่รู้ผล เห็นไหม แต่น้ีเป็นแลว้ เราพิจารณาเขา้มาจนเห็น
กายตามความเป็นจริง กายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กาย เห็นสจัจะตามความเป็นจริง ส่ิงน้ีเป็นการยนืยนั
กบัใจเขา้มา พอยนืยนักบัใจเขา้มา ใจนั้นตอ้งท าความสงบเขา้ไปใหไ้ด ้ ยอ้นกลบัมาท าความสงบ
ของใจเขา้ไป ลึกซ้ึงเขา้ไป น่ีลึกซ้ึงเขา้ไป ความอ่อนใจเร่ิมอ่อนตวัลงๆ จนอ่อนตวัลง จนพร้อม
ควรแก่การงาน เห็นไหม จะป้ันดิน ป้ันโอ่ง ป้ันไห ตอ้งนวดดินใหค้วรแก่การงาน 

จิตใจท่ีจะเร่ิมจบัตอ้งวิปัสสนาไดม้นัตอ้งควรแก่การงาน เราพยายามตะล่อมใจของเรา จน
มนัควรแก่การงานแลว้ยกข้ึนวิปัสสนา จบักายอีก พิจารณาซ ้าเขา้ไป แยกแยะออก กายน้ีตอ้งคืน
สภาวะเก่าของเขา ธาตุเดิมของเขา เขาเป็นดิน เป็นน ้า เป็นลม เป็นไฟ คนเราตายแลว้ เวลาศพฝังไว ้
มนัตอ้งเป็นสภาวะแบบนั้น ทุกอยา่งตอ้งกลบัคืนสภาวะเดิม 

ร่างกายท่ีไดม้าน้ีไดม้าจากกรรม กรรมน้ีไดจ้ากไข่ของมารดากบัเช้ือของพอ่รวมตวักนักบั
ปฏิสนธิเกิดมาเป็นเรา น่ีเป็นเราข้ึนมาน่ี เป็นมนุษยข้ึ์นมาคนหน่ึง แลว้เวลาเราตายไป จิตท่ีวา่
ปฏิสนธิน้ีตอ้งหลุดออกไป สภาวะท่ีวา่ไดม้าจากไข่ของมารดา มนัเจริญเติบโตข้ึนมาเป็นมนุษย ์
เป็นตวัอ่อน เป็นสรรพส่ิงข้ึนมา แลว้เวลาตายไปแลว้ฝังดิน มนัไปไหน มนักลบัไปสู่สภาวะเดิม
ของมนั มนัตอ้งกลบัไปสู่สภาวะเดิมของธรรมชาติ เราอาศยัส่ิงน้ีเกิดข้ึนมา แลว้กเ็จริญชีวิตกนัมา
ขนาดนั้น 

น่ีกเ็หมือนกนั วิปัสสนาซ ้าตรงน้ี ตรงท่ีวา่ส่ิงน้ีมนัคืออะไร ระหวา่งกายกบัจิตมนัเกาะเก่ียว
กนัดว้ยส่ิงใด มนัเกาะเก่ียวกนั เพราะอะไรมนัถึงเกาะเก่ียวกนัอยูน่ั้น นัน่น่ะ เกาะเก่ียวกนัดว้ย
ความอุปาทานความยดึมัน่ถือมัน่ ใจท่ียดึมัน่ถือมัน่ ยดึมัน่ถือมัน่ส่ิงนั้นวา่เป็นเรา ส่ิงนั้นวา่เป็นเรา 

ส่ิงท่ีวา่ กายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กายนั้นส่วนหน่ึง เราเห็นจริงเรากป็ล่อยวางเขา้มา แต่
อุปาทานมนัยงัมีอีกชั้นหน่ึง วิปัสสนาซ ้าเขา้ไป จนซ ้าแลว้ซ ้าเล่า มนัจะปล่อยวางมาบ่อยคร้ังๆๆ 
บ่อยคร้ังจนกวา่มนัถึงท่ีสุด 
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ถา้เราหลง เราปล่อยวางแลว้เราชะล่าใจ เราปล่อยไปน่ีมนัจะทรงตวั มนัจะแขง็ตวัข้ึนมา 
มนัจะทรงตวัข้ึนมา ถา้ทรงตวัข้ึนมาน่ีเราจะสู้มนัไม่ได ้ถา้เราไม่หลงผดิไป เราซ ้าแลว้ซ ้าอีก มนัไม่
เห็นตรงไหนกพ็ยายามร้ือคน้ ร้ือคน้นะ กิเลส ถา้ธรรมเหนือข้ึนมามนัจะหลบซ่อนตวั มนัไม่หนี
ไปไหนหรอก มนัอยูใ่นใจนัน่ล่ะ แต่มนัหาท่ีหลบซ่อน 

แลว้ธรรมเรา เรารักษาธรรม ธรรมคือสมัมาสมาธิ ธรรมคือมรรคอริยสจัจงั ธรรมคือ
ความเห็นถกูตอ้งท่ีเขา้ไปต่อสู้กบัมนั มนัสะเพร่า สุกเอาเผากิน ไม่มีความจดจ่อ ไม่มีความระลึก
รู้อยู ่ ไม่มีความจงใจท า ถา้ความจงใจท าของเราไม่พอ ความจงใจท าของเราไม่พอน่ีมนัหลบเล่ียง
ได ้ พอหลบเล่ียงได ้นัน่น่ะมนัท าใหเ้ราหลงไป วิปัสสนาหลง หลงตรงน้ี หลงตรงท่ีเราท าแลว้ไม่
ถึงท่ีสุด มนัจะหลงออกไป ถา้เราซ ้าเขา้ไปๆ จนถึงท่ีสุด เห็นไหม ท าถึงท่ีสุด ไดไ้ตร่ตรอง
ตลอดเวลา ถึงท่ีสุดแลว้มนัตอ้งขาดออก 

ส่ิงท่ีขาดออก น่ีปล่อยวางซ ้าแลว้ซ ้าเล่า ซ ้ าแลว้ซ ้าเล่านะ การหมัน่คราดหมัน่ไถ ตอ้งซ ้า
แลว้ซ ้าเล่าจนกวา่ถึงท่ีสุดแลว้ ถา้มชัฌิมาปฏิปทามนัลงตวัแลว้ มนัปล่อยวาง มนักม็ชัฌิมา เร่ิม
เคล่ือนไหวไง ถา้มนัปล่อยวางน่ีมนัเร่ิมเคล่ือนแลว้ เร่ิมเคล่ือนๆ เราตอ้งซ ้าไปบ่อยๆ จนส่ิงท่ี
เคล่ือนออกขาดออกไปจากใจ ส่ิงน้ีขาดออกไป เวิง้วา้งเลยนะ กายเป็นกาย ใจเป็นใจ แยกออกจาก
กนั ส่ิงท่ีแยกออกจากกนั แยกออกไปเลย น่ีไดธ้รรม ส่ิงท่ีไดธ้รรมมนักห็มุนไปอีก หมุนข้ึนไป
จนกวา่จะจบัตอ้งได ้หมุนข้ึนไป หลงใหลอยู ่ความเวิง้วา้งของใจมนัจะมีความสุขมาก น่ีมนัจะเวิง้
วา้งขนาดไหนมนักเ็ป็นความสุขของเขา 

แต่กิเลส เห็นไหม ในความเวิง้วา้งนั้นมนัมีใครเป็นคนรู้วา่เวิง้วา้งล่ะ แต่ในเม่ือสภาวะท่ีจะ
หลงมนัไม่เขา้ใจอยา่งนั้นหรอก เวิง้วา้งน้ีคือความเป็นผล ผลท่ีความสงบของเรา มีความสุขมาก มี
ความเวิง้วา้งมาก มีความสุขของเรา ความพอใจของเรา จะหลงใหลไปอยูน่ั้นน่ะพกัใหญ่ 

แต่ถา้ใครอยูใ่กลค้รูบาอาจารย ์ใครอยูใ่กลต้  ารับต ารา เห็นไหม ธรรมวินยัน้ีเป็นศาสดาของ
เรา ร้ือคน้ธรรมวนิยัมนัจะเขา้ไปเจอวา่มรรค ๔ ผล ๔ การช าระสะสางมนัตอ้งมีมรรค ๔ ผล ๔ เขา้
ไป แลว้เราถา้ยอ้นกลบัมาเทียบเคียงกบัของเรา มรรคขั้นท่ี ๑ เรามนัปล่อยวางเห็นกายน้ีตามความ
เป็นจริง มรรคขั้นท่ี ๒ น้ีคืนธรรมชาติเขาไป น่ีมนัยงัมีส่ิงท่ีตอ้งกา้วเดินอีก แต่มนัเป็นไปไม่ได ้มนั
จะกา้วเดินไปไม่ได ้เพราะมนัละเอียดอ่อน มนัเร่ืองเหมือนกบัวา่จะสุดวิสยั แต่ไม่สุดวิสยัของผูท่ี้มี
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ธรรม ไม่สุดวิสยัของหวัใจท่ีจะกา้วเดินต่อไป ถา้หวัใจนั้นไม่สุดวิสยั มนัพยายามยอ้นกลบัเขา้มา 
ยอ้นกลบัเขา้มาจบัตอ้งได ้

ความเป็นอสุภะอสุภงัของใจ ความสกปรกของใจ ใจสกปรกอยา่งนั้น ใจมีความคิดความ
สกปรกโสโครกของใจ ใจถึงจะมีปฏิฆะ ความผกูโกรธ ถา้ไม่สมใจหวงัจะผกูโกรธ ใจจะโกรธ
มาก ใจจะไม่พอใจ ไม่พอใจกบัความสมหวงัของตวั ถา้มนัสมหวงัแลว้มนัจะพอใจของมนั ถา้มนั
สมหวงั แลว้ส่ิงใดจะสมหวงัใจไดต้ลอดไป 

มนัเป็นไปไม่ได ้ เห็นไหมวา่สรรพส่ิงท่ีเราเกิดมาแลว้จะสมหวงัเราตลอดไป มนัเป็นไป
ไม่ไดเ้ลย มนัตอ้งมีการผดิหวงั มนัตอ้งมีการผดิพลาด อนันั้นเป็นเร่ืองอาการของใจ ถา้เป็นเร่ือง
ของกายกเ็ป็นเร่ืองของอสุภะอสุภงั น่ีความผกูโกรธ โกรธเพราะวา่มนัไม่ไดส้มความปรารถนา
ของมนั ส่ิงท่ีจะไดม้าไม่สมความปรารถนา ถา้ไม่สมปรารถนามนักเ็กิดปฏิฆะ เกิดปฏิฆะมนักเ็กิด
กามราคะ เห็นไหม กามราคะมนัเกิดก่อน มนัถึงเกิดปฏิฆะ ความผกูโกรธ ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง มนัเกิดจากตรงน้ีไง 

ส่ิงท่ีวา่เป็นโรคความหลงมนัเกิดจากท่ีวา่ เราเห็นกายเป็นเรา เราเห็นสรรพส่ิงน้ีเป็นเรา อนั
นั้นเป็นทิฏฐิมานะความเห็นผดิ ความเห็นผดิเฉยๆ แต่ความหลงท่ีไปกบัความเห็นผดิมนัอยูท่ี่ไหน 
เพราะมนัหลงในตวัมนัเองมนัถึงจะเห็นผดิใช่ไหม ถา้ไม่หลงตวัมนัเองมนัจะเอาอะไรมาเห็นผดิ 
นัน่น่ะมนัยอ้นกลบัเขา้มาจบัตรงน้ีได ้

ส่ิงท่ีจะจบัตรงน้ีได ้ ศึกษาธรรมมา เป็นการศึกษา ศึกษามาขนาดไหนกเ็ป็นการศึกษาธรรม 
แต่ถา้ไม่ปฏิบติั ถา้จบัตอ้งไม่ได ้ ไม่ไดธ้รรม ส่ิงท่ีจะไดธ้รรม เกิดจากภาคปฏิบติั เกิดจากความมุ
มานะของตวัเอง เอาชีวิตเขา้แลกนะ จะทุกขย์ากขนาดไหนส่ิงใดกแ็ลว้แต่ ไม่สนใจ ขอใหเ้ราได้
ประพฤติปฏิบติั ขอใหเ้ราไดใ้ชภ้าวนาของเราเกิดข้ึนมา ถา้ไม่อยา่งนั้นแลว้มนัจะออกไปขา้งนอก
ไง 

การด ารงชีวิตอยู ่ถา้เราด ารงชีวิตส่ิงน้ีเรากพ็อแลว้ เราประพฤติปฏิบติัมาอยา่งน้ีมนักส็มกบั
เราประพฤติปฏิบติัแลว้ นัน่น่ะมนักม้ใหกิ้เลส ถา้กิเลสมีอ านาจเหนือกวา่ มนัจะคิดอยา่งนั้น เรา
ประพฤติปฏิบติัมาแลว้ เราศึกษาธรรมแลว้ เราท าแลว้พอสมควรแลว้ เราตอ้งทุกขย์ากไปเพื่ออะไร
...ถา้อยา่งน้ีแลว้มนักก็ม้กราบกิเลส ใหกิ้เลสมีอ านาจเหนือหวัใจนั้น เพราะมนัยงัตอ้งพาเกิดใน
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กามภพ เห็นไหม ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีวา่ ความโกรธ ความโลภ ความหลงพาเกิด เกิดในวฏัวนน้ีมนัยงัพา
เกิดอยู ่ส่ิงท่ีพาเกิดอยูน้ี่มนัพยายามรักษาตวัมนัเองไว ้

กิเลสน้ีมนัหลอกเรา ความคิดของเราน่ีแหละ ความคิดของเราเป็นกิเลส ส่ิงท่ีเป็นกิเลสมนั
จะตอ้งหลอกเรา ส่ิงท่ีหลอกเรา เรากเ็ช่ือเรา เราเช่ือเรามาก เราไม่ไดธ้รรมน่ี เราไดศึ้กษาธรรมมา 
ศึกษาธรรมมาวา่เราเขา้ใจแลว้เรารู้แลว้ ยนักนัไวไ้ด ้ เห็นไหม มนักย็นักนัไวไ้ดช้ัว่คราว ยนักบั
ความคิดอนันั้นไวไ้ดว้า่เราเขา้ใจธรรมๆ มนักเ็วิง้วา้ง เพราะความเวิง้วา้งมีผลมาจากเราปล่อยวาง
เขา้มาแลว้ จิตมนัมีพื้นฐาน พอจิตมีพื้นฐาน วา่เราคิดอะไรกเ็ป็นผล ความยนักนัวา่เป็นผล มนัยงั
จบัรวบยอดไม่ได ้ ถา้เราวิปัสสนาเขา้ไปซ ้าๆ ข้ึนไปบ่อยๆ พยายามวิปัสสนาเขา้ไป มนัจะจบัรวบ
ยอดได ้ถา้จบัรวบยอดได ้น้ีคือไดง้าน 

ถา้ไดง้าน ไดค้วามไม่พอใจ ไดค้วามขุ่นใจ ใจท่ีมนัมีเปลือกส้ม มนักจ็บัตอ้งไดง่้าย เพราะ
เปลือกส้ม ผลส้ม มนัต่างกนัโดยธรรมชาติ แต่น้ีมนัเป็นเน้ือในของส้ม แลว้มนัมีใยอยูใ่นนั้น เน้ือ
ในของส้มปอกเปลือกเขา้ไปแลว้มนัจะมีใยส้มอีกชั้นหน่ึง 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ขนัธ์อนัละเอียด มนัอยูใ่นนั้นมนัไม่ใช่เน้ือส้มโดยเน้ือหาสาระ แต่มนัไป
ใยเส้นๆ ท่ีมนัติดอยูใ่นเปลือกส้มนัน่น่ะ น่ีมนัละเอียดอ่อน เห็นไหม ขนัธ์ของใจ ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง น้ีมนัเป็นความคิด มนัเป็นขนัธ์เหมือนกนั แต่ขนัธ์อนัละเอียดท่ีอยูใ่นหวัใจดวง
นั้น ถา้จบัตรงน้ีได ้ ยกข้ึนวิปัสสนาได ้ น่ีจะไดธ้รรม ไดธ้รรมโดยภาคปฏิบติั ไดธ้รรมโดย
การศึกษาของเราข้ึนมา 

แต่ก่อนแต่ไรมา การวิปัสสนามนักย็งัวา่เป็นความยากพอสมควร เราศึกษาเรา เราคน้ควา้
มา เราปฏิบติัมา เราไดธ้รรมมาแลว้เป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา มนักเ็ป็นผลของมนัข้ึนมา ไอว้ิปัสสนา
อนัน้ีมนัจะละเอียดอ่อนกวา่ มนัจะหลอกลวงไดม้ากกวา่ มากกวา่จากชั้นนอก ชั้นนอกน้ีมนัคือวา่ 
มนัยงัเป็นเร่ืองของความหยาบ ส่ิงท่ีหยาบมนัอยูข่า้งนอก ส่ิงท่ีละเอียดอยูข่า้งใน น่ีมนัอยูใ่นใจของ
เรา มนัยิง่ละเอียดออ่นเขา้ไป มนัยิง่ท าใหเ้ราพลิกแพลงใหเ้ราผดิพลาดตลอด ความพลิกแพลง
ผดิพลาด ปัญญาอนัน้ีมนัถึงเป็นปัญญาอนัมหาศาล ปัญญาของน ้าป่า 

น ้าป่า น ้ าของกามภพ น ้าของกามโอฆะ นัน่น่ะ ความผกูพนัของมนั มนัตอ้งเขา้ขา้งตวัมนั
โดยธรรมชาติของมนั เขา้ขา้งธรรมชาติข้ึนมาแลว้ยงัสร้างสมนะ สร้างสถานการณ์ สร้างความ
เป็นไปใหเ้ราเห็นสภาวะความเป็นจริง สร้างใหเ้ราหลงตามไปวา่ส่ิงน้ีเป็นวิปัสสนา ถา้ส่ิงน้ีเป็น
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วิปัสสนาเรากจ็ะกา้วเดินตามมนัไป โดนกิเลสจูงไปนะ โดนกิเลสจูงใหเ้ราเดินตามมนัไป ทั้งๆ 
ท่ีวา่เราจะฆ่ากิเลส เราจะพยายามปฏิบติัธรรมเพื่อใหไ้ดธ้รรม แต่เรากใ็หกิ้เลสมนัพาเราไป  

จากเดิม เร่ิมตน้ท่ีวา่มนัสร้างสมข้ึนมาเรากสู้็มนัไม่ไหว เรากย็งัยอมแพม้าเป็นคร้ังเป็นคราว 
จนกวา่เราจะสามารถจบัตอ้งมนัได ้มนักห็ลอกเราซ ้าอีก หลอกเราซ ้าใหเ้ราเช่ือมนั ใหเ้ราหลงตาม
มนัไปวา่ส่ิงน้ีเป็นผลงาน ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีเราประพฤติปฏิบติั มนัไดธ้รรมแลว้ แลว้มนักเ็ช่ือกนัไป 
เช่ือไปชัว่คร้ังชัว่คราว พอพน้ออกไป พอมนัเส่ือมสภาวะไป มนัข้ึนมา น่ีส่ิงน้ีอยูใ่นหวัใจเราเตม็
หวัใจ ความเร่าร้อนของใจยงัอยูใ่นหวัใจ ความเห็นผดิของใจยงัเป็นธรรมชาติมนัอยูอ่ยา่งนั้น 
ความไม่เห็นผดิ ความไม่เขา้ใจตวัเอง น่ีมนักต็อ้งยอ้นกลบัมา เราผดิพลาด เราโดนกิเลสหลอก 
ยอ้นกลบัเขา้มา 

ปัญญาในการต่อสู้กบักิเลสน้ีมนัถึงพลิกแพลงแลว้แต่เง่ือนไข เง่ือนไขของความหยาบก็
เป็นเง่ือนไขของความหยาบๆ เง่ือนไขของความละเอียด แลว้ตอ้งเป็นปัจจุบนัธรรม ส่ิงท่ีเป็น
ปัจจุบนัเกิดข้ึนเด๋ียวนั้น แลว้ต่อสู้กนัเด๋ียวนั้น อนันั้นเป็นธรรม ส่ิงท่ีเคยใชแ้ลว้ในขั้นไหนกแ็ลว้แต่
ท่ีมนัเป็นความเห็นของเรา 

แต่ถา้มนัเอามาใชจ้นปัจจุบนัน้ี มนัเป็นปัจจุบนั เราใชไ้ดเ้ลย ใชใ้นการปัจจุบนันั้น 
ความคิดเด๋ียวนั้น เกิดข้ึนเด๋ียวนั้น ใชปั้จจุบนันั้น ถา้ในปัจจุบนันั้นเกิดข้ึนมา มนัจะปล่อยวาง ถา้
ปล่อยวางเด๋ียวนั้น นัน่เป็นผลงาน ถา้มนัไม่ปล่อยวาง เรากพ็ลิกแพลง เทียบเคียง พลิกแพลง
ออกไป ปัญญาเราจะหมุนออกไป ปัญญาหมุนออกไปขนาดไหนข้ึนมา หมุนเพื่อหาจงัหวะช าระ
มนัไง หมุนเพื่อหาช่อง หาจงัหวะท่ีเราจะเชือด เราจะท าลายกิเลสน้ีออกไปจากใจ 

กิเลสเป็นความหลงผดิ กิเลสเป็นความเห็นผดิ กิเลสเป็นความยดึมัน่ถือมัน่ในความเห็น
ผดิๆ ทั้งนั้น เพราะมนัเห็นผดิมามนัถึงท าใหเ้ราทุกขย์ากมาตลอด แลว้ถา้เราจะช าระความเห็นผดิ 
มนัเป็นผลงานของเรา เราจะมืออ่อนตีนอ่อนไดอ้ยา่งไร เราตอ้งเขม้แขง็ ถา้เราเขม้แขง็ข้ึนมา 
นัน่น่ะ กิเลส มนัถึงจะต่อสู้ได ้

มนัใหเ้ราอ่อนดอ้ยอ่อนตวันะ ท าใหเ้ราไม่มีก าลงัใจสู้มนั “หมดแลว้ เร่ืองมรรคเร่ืองผลไม่
ควรจะประพฤติปฏิบติัหรอก เราจะท าไปน่ีมนัจะทุกขย์ากเกินไป เร่ืองอยา่งน้ีมนัเร่ืองของผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติั ผูท่ี้เขาจะเห็นผดิ เขามีความเห็นผดิเขาท าไป เราเป็นคนเห็นถกูตอ้ง เรามี
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ความเห็นชอบ เราเห็นชอบ เราตอ้งมชัฌิมาปฏิปทาสิ ตอ้งท าพอสมควร ท าพอเป็นไป” เห็นไหม 
น่ีมนัหลอกซ ้าหลอกซากอยูอ่ยา่งนั้น ความเห็นของเราหลอกเราเอง 

ถา้เราเช่ือความเห็นของเรา เรากผ็ดิพลาดออกไป ถา้เราไม่เช่ือข้ึนมา ปัญญามนัจะโตเ้ถียง
ทนัที ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา เราตอ้งมีคุณงามความดีข้ึนมาสิ ในเม่ือมนัไม่เป็นความจริง เราถึง
ตอ้งทุกขย์ากอยูอ่ยา่งน้ี แลว้เราจะช าระความทุกขย์ากของเราออกไป มนัจะเป็นความผดิไปไหน 
ถา้ปัญญามนัพลิกกลบัข้ึนมา ขอ้มูลมนัพลิกกลบัข้ึนมา เราจะมีก าลงัใจข้ึนมาแลว้เราจะต่อสู้ได ้ 

ถา้ปัญญาเราไม่พลิกกลบัข้ึนมานะ วนันั้นเราแพ ้ วนันั้นเราวิปัสสนาไปเราจะมีแต่ความ
นอ้ยเน้ือต ่าใจ ถา้วนัไหนเราวิปัสสนาแลว้เรามีก าลงัใจ เราชนะมนันะ เราใชข้อ้มูลปัญญาของเรา
พลิกแพลงชนะมนั เราจะมีก าลงัใจมาก แลว้ก าลงัวิปัสสนาจนสามารถจะปล่อยวางไดช้ัว่คราว น่ี
เร่ิมจากปล่อยวางชัว่คราว เพราะปัญญาเราไดร้วมตวั ถา้ปัญญารวมตวัข้ึนมา รวมตวัเป็นมรรค
อริยสจัจงั แลว้ช าระออกไป มนัปล่อยวางชัว่คราวๆ ชัว่คราวเท่านั้นนะ ชัว่คราวเพราะมนักต็อ้ง
ขยบัก่อน เห็นไหม ก่อนท่ีมนัจะท าลายส่ิงใด เราตอ้งขยบัเขยื้อนมนัก่อน เราถึงท าลายมนัได ้
เพราะมนัเป็นเร่ืองแก่นของกิเลส 

ส่ิงใดท่ีวา่เป็นความแน่นหนา เป็นความมัน่คง ไม่มีส่ิงใดมัน่คงเท่ากิเลส ส่ิงของท่ีมัน่คง
ทางโลกน้ีมัน่คงขนาดไหน ใชร้ะเบิดท าลาย ท าลายไดห้มด เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นความคิด เป็นความ
นึกเอา เราระเบิดไม่ไดห้รอก เราระเบิดตวัเรา เรากร็ะเบิดตวัตายเปล่าๆ กิเลสไม่เคยตายหรอก 
กิเลสมนักต็ายไปพร้อมกบัจิตนัน่น่ะ มนัถึงวา่ระเบิดกร็ะเบิดไม่ได ้ ท าอะไรกไ็ม่ได ้ แต่มรรค
อริยสจัจงัน้ีสามารถระเบิดได ้มรรคอริยสจัจงัน้ีสามารถท าลายได ้ท าลายในหวัใจน้ีเลย น่ีมนัถึงวา่
เป็นปัญญากา้วเดินออกไป ปัญญากา้วน าพร้อมกบัสมัมาสมาธิ สมัมาสมาธิเป็นพื้นฐานของใจ 
แลว้ใจถึงเขา้มา หมุนเขา้มาท าลายมนั ซ ้ าบ่อยคร้ัง บ่อยคร้ังเขา้ๆ จนกวา่มนัท าลายออก กามภพ
หลุดออกไปจากใจ แลว้ยงัตอ้งท าซ ้ าๆ เขา้ไป เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีวา่มนัสืบต่อเน่ืองนะ 

เร่ืองของกามภพน้ีมนัเป็นเร่ืองท่ีวา่ พรหม ๕ ชั้น มนัตอ้งเล่ือนชั้นข้ึนไปเร่ือยๆ น่ีก็
เหมือนกนั ในเม่ือมนัปล่อยวางแลว้มนัตอ้งซ ้า ตอ้งฝึกบ่อยๆ เขา้ มนัจะซ ้าเขา้ไปบ่อยคร้ังเขา้ๆ 
จนกวา่มนัจะพน้ออกไป เปลือกน้ี เส้นใยของใจออกหมดเลย ออกหมดจนจบัตอ้งส่ิงใดไม่ได ้ ส่ิง
ท่ีจบัตอ้งไม่ไดน้ั้น เน้ือของส้มมนัจบัตอ้งส่ิงใดไม่ได ้ ส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ไดน้ั้นมนัคืออะไร? นัน่น่ะ
คือเน้ือของใจลว้นๆ เลย 
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จะไดธ้รรมตอ้งใหใ้จดวงน้ีสมัผสั จะไดธ้รรมตอ้งจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผู ้
ขา้มพน้กิเลส ถา้ไม่เขา้ถึงจิตเดิมแทน้ี้ จะช าระกิเลสไม่ได ้ มนัเป็นช าระกิเลสส่วนหยาบๆ เขา้มา
ทั้งนั้น ส่วนหยาบๆ เขา้มาแลว้ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา น้ีตอ้งไปอยูใ่นพรหม ๕ ชั้นนั้นเดด็ขาดเลย 
ถา้จะพน้จากพรหม ๕ ชั้นนั้นตอ้งยอ้นกลบัมาตรงน้ี 

มนัจะจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใสขนาดไหน ใครเป็นคนรู้วา่ผอ่งใส ใครเป็นคนมีความรู้สึกนั้น จิต
ดวงน้ีใครไปรู้สึกมนัวา่มนัผอ่งใส วา่มนัผอ่งใส มนัผอ่งใสมาจากอะไร? มนัผอ่งใสดว้ยตวัมนัเอง 
เห็นไหม ยอ้นกลบัเขา้ไปจบัตอ้งตรงนั้น ยอ้นกลบัเขา้ไปจบัความผอ่งใสนั้น แลว้พลิกความผอ่ง
ใสนั้น ความผอ่งใสนั้นเป็นญาณ ปัญญาในกามราคะเป็นปัญญาท่ีต่อสู้รุนแรงมาก ปัญญาขั้นไหน
ไม่เท่ากบัปัญญาของขั้นกามราคะ ในเร่ืองของความเขา้ใจผดิ ในเร่ืองของความโลภ ความโกรธ 
ความหลง น้ีเป็นปัญญาท่ีรุนแรงมาก ถา้ช าระกนัดว้ยรุนแรง ความรุนแรงนั้นท าลายกิเลสออกไป
จากใจ พน้ออกไปแลว้ ทีน้ีปัญญาอยา่งขา้งบนจะใชปั้ญญาอยา่งน้ีไม่ได ้

อุทธจัจกกุกจุจะ น้ีเป็นความฟุ้ งซ่านของใจดว้ยปุถุชนเรา อุทธจัจกกุกจุจะ เห็นไหม แต่
ปัญญาทางน้ี อุทธจัจะ ความเพลินในงาน ถา้ใชปั้ญญาท่ีรุนแรง ปัญญาท่ีมี มนัจะเพลินไปในงาน 
มนัจะไม่มชัฌิมาปฏิปทาในขั้นของจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใสน้ีมนัเหมือนกบัความ
ละเอียดอ่อนของญาณ ญาณตวัน้ีตอ้งใชปั้ญญาญาณ ญาณอยา่งมรรคอริยสจัจงั  

มนัถึงวา่ อรหตัมรรคมนัจะสูงสุดขนาดไหน ยอ้นกลบัเขา้มาๆ มนัละเอียดอ่อน 
ละเอียดอ่อนเพราะเราไม่เคยท า ใจดวงหน่ึงจะท าไดห้นเดียว ใจไดห้นเดียวเท่านั้น พอพน้จาก
กิเลสแลว้ใจดวงนั้นกพ็น้จากกิเลส ถา้ใจไม่เคยพน้จากกิเลส ใจดวงนั้นกไ็ม่เคยเห็น เห็นไหม เห็น
ไดห้นหน่ึง แลว้จะเห็นเฉพาะช าระกิเลสเท่านั้น 

แต่ในเม่ือยงัไม่ช าระกิเลสจะเอาอะไรมาเห็น ในเม่ือไม่เห็นกต็อ้งมีความผดิพลาด ถา้ใน
เม่ือไม่เห็นกต็อ้งมีความหลงไป ความหลงของเรากต็อ้งหลงไป พน้ออกไป ตอ้งใหมี้การลองผดิ
ลองถกูอยูอ่ยา่งนั้น 

แต่ถา้มีใครใกลค้รูบาอาจารย ์ มีครูบาอาจารยเ์ป็นท่ีพึ่งท่ีสอน เห็นไหม ช้ียอ้นกลบัเขา้มา 
ยอ้นกลบัเขา้มาพลิกทีเดียวดว้ยญาณ ปัญญาญาณอยา่งเดียวพน้ออกไปจากใจ นัน่น่ะใจดวงนั้นก็
ตอ้งถกูท าลายไป ส่ิงท่ีผอ่งใส ส่ิงท่ีมีความสวา่งไสวขนาดไหนกต็อ้งท าลายไป เพราะส่ิงท่ีผอ่งใส
ส่ิงท่ีสวา่งไสวนั้น เพราะตวัของมนัเอง เป็นสสาร เป็นส่ิงท่ีรู้สึกจบัตอ้งได ้
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ส่ิงท่ีเป็นสสาร ส่ิงท่ีเป็นธาตุรู้ตอ้งท าลายทั้งหมด ถา้ไม่ท าลายส่ิงนั้น คือตวัมานะใหญ่ ส่ิง
นั้นคือตวัของมนัเอง ถา้ท าลาย เห็นไหม มานะ ๙ เราสูงกวา่เขา ส าคญัตนวา่สูงกวา่เขา ทั้งๆ ท่ีสูง
กวา่เขานะ ส าคญัตนกผ็ดิ ถา้ไม่ส าคญัตนมนักอ็ยูโ่ดยธรรมชาติของมนัใช่ไหม เราเสมอเขา ส าคญั
กผ็ดิ ไม่ส าคญักอ็ยูใ่นธรรมชาติใช่ไหม เราต ่ากวา่เขา ส าคญักผ็ดิเหมือนกนั ถา้ไม่ส าคญัมนักมี็
โดยธรรมชาติ ส่ิงท่ีมีอยูโ่ดยธรรมชาติของมนั ส่ิงท่ีมี ตวัน้ีตวัมี ตวัมี ตวัเป็น ตวัไป มนัเป็นตวัท่ี
ตอ้งท าลาย ส่ิงน้ีตอ้งท าลาย แลว้พอท าลายข้ึนมา นั้นคือไดธ้รรม 

ศึกษาธรรมมาน้ีเป็นภาคปริยติั ศึกษามาควรศึกษาอยา่งยิง่ ศึกษามาเพื่อเป็นหนทาง
แนวทาง แต่จะไดธ้รรม ถา้เราศึกษาแลว้ เราปฏิบติัถกูตอ้ง มชัฌิมาปฏิปทา ถา้เราจะไม่ไดธ้รรม 
เราศึกษามาแลว้ ศึกษามาแลว้ปฏิบติัตามกิเลส เห็นไหม ถา้กิเลสเป็นใหญ่ การปฏิบติันั้นปฏิบติั
ตามกิเลส กิเลสพาออกไป การปฏิบติันั้นลุ่มๆ ดอนๆ แลว้จะไม่ไดผ้ลตามความเป็นจริง 

แต่ถา้เราจะไดธ้รรมน้ี เราตอ้งปฏิบติัในความถกูตอ้ง ตอ้งปฏิบติัในมรรคอริสจัจงั มรรค
อริยสจัจงัยอ้นกลบัเขา้มา ถึงยกข้ึนสูงข้ึนไปๆ เป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป ตอ้งเป็นชั้นเป็นตอนเพราะ
เป็นมรรค ๔ ผล ๔...มรรค ๔ ผล ๔ เพือ่ใหห้วัใจดวงน้ีเขา้ถึงธรรมโดยสมบรูณ์แบบ ถา้เขา้ถึง
ธรรมถึงจะไดธ้รรม ถา้ไดธ้รรม ใจดวงนั้นถึงจะรู้ธรรมจริง ใจดวงนั้นเป็นใจท่ีวา่ เป็นเพราะวา่ 
เป็นปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะใจดวงนั้น ใจดวงนั้นรู้โดยตามความเป็นจริง ใจดวงนั้นจะมีความสุข สุขท่ี
ไม่ใช่ขนัธ์ สุขของโลกมนัหยาบๆ โลกหยาบๆ เพราะสุขเป็นสุขเวทนา สุขในสุขของขนัธ์ สุขใน
การกระทบ แต่น้ีไม่มีส่ิงใดกระทบ มนัเป็นสุขโดยวิมุตติสุข 

ถา้เป็นวิมุตติสุขน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีวา่ ไม่สามารถท่ีจะเทียบเคียงในความสุขของโลกได ้ โลกน้ี
เป็นสมมุติทั้งหมด เป็นความสุขท่ีในสมมุติ แต่สุขในวมุิตติ สุขในตวัมนัเองคือมนัอ่ิมเตม็ ส่ิงท่ีสุข
คืออ่ิมเตม็และพอในใจ ส่ิงท่ีพอ ส่ิงท่ีเติมอีกไม่ได ้ อนันั้นถึงเป็นวิมุตติ ไม่มีส่ิงใด ไม่ใช่ความสุข
ในเวทนา ไม่มีการกระทบใดๆ ทั้งส้ิน นั้นเป็นผลของผูท่ี้ไดธ้รรม 

ใจดวงนั้นไดธ้รรมดวงนั้น เห็นไหม ถึงจะเป็นปัจจตัตงักบัใจดวงนั้น แลว้ อตฺตา หิ อตฺต
โน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนได ้ ตนสร้างสมตนข้ึนมาจนเป็นท่ีพึ่งได ้ แลว้ถึงเป็นท่ีพึ่งของสตัว์
โลกได ้ เป็นผูช้ี้ทางออกได ้ ถา้คนไม่ประพฤติปฏิบติั ไม่เคยเห็นธรรม จะเอาธรรมมาจากไหนมา
เป็นแนวทาง ธรรมฝ่ายเหตุนะ อริยสจัเป็นธรรมฝ่ายเหตุ ธรรมฝ่ายผลกลัน่ออกไปจากอริยสจั ทุกข ์
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สมุทยั น้ีเป็นธรรมฝ่ายลบ ทุกขน้ี์เป็นความทุกขม์าก สมุทยัน้ีเป็นความหลงใหล เป็นความท่ีวา่ 
เป็นตณัหาทะยานอยาก มนัเป็นความท่ีเราไม่เขา้ใจมนั แลว้ยดึมัน่ถือมัน่ 

มรรคอริยสจัจงัน้ีเป็นทางเดิน นิโรธมนัดบัข้ึนมา อริยสจัน้ีเป็นส่ิงท่ีวา่ เราเป็นทางเดิน เป็น
ส่ิงท่ีวา่จบัตอ้งได ้ แต่ผลของมนัพน้ออกไปจากอริยสจั ตอ้งรู้อริยสจัตามความเป็นจริงแลว้ปล่อย
วางอริยสจัไว ้ รู้กฎของธรรมชาติแลว้ปล่อยวางธรรมชาติไวต้ามธรรมชาตินั้น แลว้ใจน้ีหลุดพน้
ออกไป รู้ธรรมชาติ เรารู้ธรรมชาติ เราแบกธรรมชาติ เรารู้ส่ิงธรรมชาติ แลว้ยดึมัน่ถือมัน่ธรรมชาติ 
มนักย็ดึมัน่ถือมัน่ไปอีกส่วนหน่ึง เห็นไหม นัน่น่ะ ถา้ยดึอริยสจั รู้ในอริยสจั วา่เรารู้อริยสจั เรารู้
ตามความเป็นจริง มนักย็ดึอริยสจัอยูอ่ยา่งนั้น มนัไม่ปล่อยอริยสจัไวต้ามความเป็นจริง 

อริยสจัน้ีเป็นส่ิงท่ีมีอยู ่ ส่ิงท่ีวา่เป็นธรรมท่ีวา่มีอยูแ่ลว้โดยดั้งเดิม ถา้เราไปรู้ส่ิงนั้นข้ึนมา ใจ
ผา่นจากส่ิงนั้น พน้ออกจากส่ิงนั้นมา ถึงจะเป็นธรรม ถึงจะไดธ้รรมจริง ถา้ยงัยดึมัน่ถือมัน่ส่ิงนั้น
มนักว็นอยูก่บัส่ิงนั้น วนอยูก่บัในอริยสจันั้น 

นัน่น่ะ เหมือนกบัวา่ธรรม เห็นไหม สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายตอ้งแปรสภาพ
ทั้งหมด แลว้มนัแปรสภาพอยา่งไรล่ะ ถา้มนัอยูก่บัเรามนัจะแปรสภาพอยา่งไร ธรรมทั้งหลาย เรา
ไปอาศยัส่ิงนั้นกา้วเดินมา เราอาศยัถนนหนทางเป็นส่ิงท่ีกา้วเดินมา ส่ิงนั้นมีความจ าเป็นมหาศาล 
ในเม่ือเราอยูบ่นถนนนั้น ถา้เราอยูบ่นถนนนั้น ถนนนั้นรับรองเรามา เรากา้วเดินมา เราปฏิเสธ
ถนนนั้นไม่ไดเ้ลย แต่ถา้เรายดึถนนนั้นเรากม็าถึงตรงน้ีไม่ไดเ้หมือนกนั เราตอ้งกา้วเดินไปตาม
สภาวะความเป็นจริง มนัถึงวา่เป็น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมมนัถึงวา่ตอ้งกลบัไปอยูใ่นสภาวะ
ตามความเป็นจริงของเขา ธรรมชาติ สรรพส่ิงตอ้งกลบัไปอยูใ่นสภาวะเดิมของเขา 

ใจดวงท่ีเคยมีกิเลสอยูใ่นหวัใจไดส้ละกิเลสออกจากใจทั้งหมด กลบัไปอยูใ่นสภาวะเดิม
ของเขาเหมือนกนั นั้นใจท่ีพน้ออกไปจากกิเลส พน้ออกไปดว้ยความเป็นจริง พน้ออกไปจากการ
ไดธ้รรม ไดธ้รรมในการประพฤติปฏิบติั ไม่ใช่ไดธ้รรมมาดว้ยการศึกษา ดว้ยการจดจ ามา ดว้ย
การศึกษาแลว้แบกส่ิงนั้นไวใ้นหวัใจ จนหลงัหกักไ็ม่รู้ผล ศึกษาเล่าเรียนมากขนาดไหนกมี็กิเลส
ตณัหามากขนาดนั้น ถา้ไม่ปฏิบติั ถา้ปฏิบติัแลว้ถึงจะรู้วา่ ผลของการปฏิบติัแลว้ มนัต่างกบั
การศึกษามหาศาล 

การศึกษามาน้ีง่ายๆ การท่องจ า การพยายามมีความใส่ใจ ศึกษามากศึ็กษาได ้ แลว้ตีความ
เอาดว้ยความเห็นของเรา แต่ในการปฏิบติัมนัยาก ยากตรงท่ีวา่ตีความไม่ได ้ถา้เราตีความ กิเลสมนั
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พาตีความดว้ย เห็นไหม ถา้เราตดัสินใจส่ิงใดไป การตดัสินใจเรา กิเลสมนัตดัสินใจดว้ย ถึงตอ้งท า
ใหม้นัมชัฌิมาปฏิปทา ถึงตอ้งท าใหม้นัไม่มีส่ิงใดท่ีวา่เอนเอียงไปกบัส่ิงใด แลว้ใหส่ิ้งนั้นพน้
ออกไปจากธรรมชาติของมนั พน้ไปตามเป็นธรรม ไม่ใช่พน้จากความเห็นของเรา พน้จาก
ความเห็นของเราน้ี เราจะมีความเห็นของเราตลอดไป 

พน้จากความเป็นธรรม พน้จากความจริง แลว้เรากเ็ห็นจริงๆ กนั ยถาภูต   ส่ิงนั้นตอ้งเป็น 
ตอ้งออกไป ญาณทสฺสน  ยถาภูต   รู้ตามความเป็นจริง จะมีญาณอีกตวัหน่ึงวา่รู้แจง้ รู้วา่หลุดพน้ไง รู้
วา่พน้ดว้ย รู้วา่หลุดพน้ดว้ย ใจดวงนั้นถึงจะเป็นสจัธรรมความเป็นจริง ความเป็นจริงของใจดวง
นั้น เอวงั 


