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ตั้งใจ ทาให้ดี ตั้งใจฟังธรรม กรรมจาแนกสัตว์ให้เกิดแตกต่างกันนะ กรรมจาแนกสัตว์ให้
เกิดแตกต่างๆ กัน กรรมคือการกระทา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เชื่อกรรม กรรม
คือการประพฤติปฏิบตั ิของเรา ทากรรมดี ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่ การกระทาต่างๆ แล้วส่ งผลมาให้
เรา เราเกิดมาตามกระแสของกรรม กรรมทาให้เกิด เห็นไหม ต้องเกิดในวัฏฏะ ต้องเกิดในภพชาติ
ต่างๆ แล้วแต่กรรมจะพาเกิด
ปั จจุบนั นี้ธรรมพาเกิด กรรมพาเกิดให้เป็ นมนุษย์สมบัติ เราเป็ นมนุษย์สมบัติ แล้วเราพบ
พระพุทธศาสนา เราได้ศึกษาพระพุทธศาสนา ศึกษาธรรมไง ศึกษาธรรมคาสัง่ สอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การศึกษาธรรมเพื่อความกระจ่างแจ้ง
มืดมาสว่างไป สว่างมามืดไป คนสว่างมาสว่างไป เห็นไหม นี่เหมือนกัน ถ้ามันได้สว่างมา
ขอให้ทาคุณงามความดีมา เกิดมาพบพระพุทธศาสนา มันสนใจ มันใฝ่ ใจไง ใฝ่ ใจอยากจะ
ประพฤติปฏิบตั ิ ใฝ่ ใจอยากจะกระทา ถ้าใฝ่ ใจ ใฝ่ ใจการประพฤติปฏิบตั ิเพื่อเราไง เพื่อบุญกุศล
เพื่อความเป็ นไปของเรา เพื่อชีวิตนี้มีความสุ ข
สัตว์ ทุกตัวบุคคลปรารถนาความสุ ข จะสมความปรารถนาเราไม่สมความปรารถนาเรา มัน
อยูท่ ี่กรรม กรรมให้ผลไป ปรารถนาขนาดไหน ปรารถนาคุณงามความดี ปรารถนาความสุ ขความ
สงบ ถ้าเราไม่ได้ทาคุณงามความดีไว้ มันก็จะให้ผลไป ให้ผลเป็ นไปตามสัจธรรมนัน่ น่ะ นัน่ ล่ะเรา
ศึกษาธรรมก็ศึกษาเพื่อรู้การกระทาของเรา เรากระทาความดีมา บุญกุศลต้องให้เป็ นความดี แต่
ความดีมนั เป็ นนามธรรม แต่ในปั จจุบนั นี้เป็ นรู ปธรรม

©2012 www.sa-ngob.com

ศึกษาธรรมได้ธรรม ๒

รู ปธรรมคือการศึกษาของเรา การกระทาของเรา เราศึกษาธรรม ศึกษามาเพื่อให้ความ
เข้าใจ ศึกษามา ศึกษาในการบอกเล่า ศึกษามานี้ ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม วางธรรมไว้ตามความเป็ นจริ ง เราไปศึกษาคาบอกเล่ามา มันก็เป็ น
การศึกษามาเพื่อรู้เรา พอมีความรู้ข้ ึนมามันก็มีความพอใจ มีความจงใจขึ้นมา ถ้าความพอใจความ
จงใจของเราขึ้นมา เราทาของเราได้ เราทาของเรา เราว่าเราศึกษาธรรม เราเข้าใจธรรม เราทาของ
เราขึ้นมา เราศึกษาขึ้นมาแล้วเราเป็ นประโยชน์ของเราขึ้นมา เป็ นประโยชน์กบั เรานะ มันหูตา
สว่างไง หูตาสว่างนั้นเป็ นสมบัติของใคร เป็ นสมบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราศึกษามา นี่เป็ นธรรมยืมมา สิ่ งที่ยมื มา ยืมมา
ต้องพยายามทาให้เราเป็ นต้นทุนขึ้นมา แต่ถา้ กิเลสพาศึกษาล่ะ มันศึกษาแล้วมันเข้าใจว่าเป็ นของ
เราไง ศึกษาธรรมขึ้นมา มันชาระกิเลสได้ไหม ถ้าศึกษาธรรมมาชาระกิเลส มันต้องมีธรรม
ภาคปฏิบตั ิเข้าไป จะต้องมีภาคปฏิบตั ิเท่านั้นที่จะไปชาระกิเลสได้ การศึกษาเข้ามานี่เป็ นความจา
เข้ามา
เปลือกส้มรักษาเนื้อส้มไว้ให้หอมหวาน ให้มีรสชาติอร่ อยกับเรา รักษาไว้ไม่ให้เสี ยหาย
อันนี้กเ็ หมือนกัน ขันธ์ในสัญญาความจาได้หมายรู้ มันเป็ นเปลือกของใจ เปลือกของในศึกษาเข้า
มาก็ศึกษาในสถานะของเปลือกของใจเข้ามา ศึกษาด้วยสัญญา ความจาได้ สังขาร ความคิด ความ
ปรุ ง ความแต่ง สิ่ งนั้นคลุกเคล้ากันไปอยูอ่ ย่างนั้น
ถ้ากิเลสพาศึกษานะ ศึกษาแล้วจะให้ผลเป็ นอะไร ให้ผลเป็ นการยึดมัน่ ถือมัน่ ให้ผลเป็ น
ความทิฏฐิมานะสูงส่ งขึ้นมา เราปฏิบตั ิ เราศึกษาธรรมมาเพื่อกดกิเลสของเราขึ้นมา ทาไมมันศึกษา
ธรรมขึ้นมามันมีความเห่อเหิ มมีความทะเยอทะยานล่ะ ความเห่อเหิ มของใจ ใจยึดมัน่ ถือมัน่ นั้น
เป็ นอะไร เป็ นกิเลสไหม
สิ่ งที่เป็ นกิเลส ถ้าศึกษาธรรมมา ศึกษาเพื่อความอ่อนน้อมถ่อมตน ศึกษามาเพื่อภาคปฏิบตั ิ
ศึกษามาเพื่อเป็ นแนวทาง ศึกษามาเพื่อเป็ นสมบัติ เป็ นแผนที่เครื่ องดาเนิน ถ้ามีแผนที่อยู่ เราจะ
ดาเนินทางไปถูกต้อง ถ้าแผนที่ไม่มี เราจะเดินไปอย่างไร เราก็เดินไป วนเวียนอยูใ่ นความเห็นของ
เรา นัน่ หลงป่ า คนหลงป่ า ความหลงป่ ามันยังพาให้อดข้าวอดปลาถึงตายได้ ถ้าหลงป่ า เห็นไหม นี่
หลงในความเห็นของตัว หลงในความคิดของตัวเองไปในความคิดของตัวเอง หลงเข้าไปใน
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การศึกษาเล่าเรี ยนมา ศึกษามาเพื่อกิเลส ไม่ได้ศึกษามาเพื่อธรรม ศึกษามาเพื่อธรรม มันศึกษา
มาแล้วต้องย้อนกลับเข้ามาสิ ศึกษามาเพื่อธรรม นัน่ มันเป็ นสิ่ งที่วางไว้
อาจารย์มหาบัวไปหาหลวงปู่ มัน่ ...ไม่ได้ดูถกู ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ตอ้ งวางไว้ก่อน เวลายังไม่จาเป็ นต้องวางไว้ก่อน ต้อง
ทาความสงบของใจเข้ามาให้ได้ก่อน ทาความสงบของใจเข้ามา ถึงเวลาธรรมมันเป็ นประโยชน์
มันจะเข้าสมานกันเป็ นประโยชน์เลย
แต่ถา้ ธรรมไม่เป็ นประโยชน์ เห็นไหม มันหลอก หลงป่ าก็หลงป่ าไปในตามความหลงป่ า
คนหลงป่ าหลงทางไป มันพยายามหาทางออก มันยังรู้วา่ หลงนะ ถ้ามันหลงเพราะมันยังจับต้นชน
ปลายไม่ถกู มันต้องว่าเรานี่หลงป่ าแล้ว แต่หลงในความเห็นของตัวเอง ตัวเองไม่ใช่สมบัติของเรา
ศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา ยึดว่าเป็ นของเราได้อย่างไร
ยึดว่าเป็ นของเราไม่ได้ เพราะเป็ นสมบัติยมื มา เป็ นคาบอกเล่าจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าว่าเป็ นธรรม เป็ นเครื่ องชาระกิเลส สิ่ งนี้ชาระกิเลส กิเลสกลัวธรรม ถ้าเราศึกษาแต่ชื่อมานี่
เวลาพูดถึงธรรม กิเลสมันจะหมอบตัวลง กิเลสมันฉลาดกว่า มันจะหลบตัวลงว่าสิ่ งนี้เป็ นธรรมๆ
เราได้ธรรมมาแล้ว เพราะเราได้ธรรมมา นี่ ธรรมออกหน้าไง แล้วมันก็อยูห่ ลังความคิดเรา อยูห่ ลัง
ความคิดเรา ตลบเอาความคิดเราไปกิน อยูห่ ลังความเห็นของเรา ตลบความคิดไป นี่วนไปอย่างนั้น
เราหลงในการคิดว่าเราศึกษาธรรม
ศึกษามาเพื่อใคร? ศึกษามาเพื่อชาระกิเลส ไม่ได้ศึกษามาเสริ มสร้างกิเลสให้ขนพองสยอง
เกล้า นัน่ ขนพองสยองขวัญ หมายถึงว่ามันมีอานาจเหนือเราอยูใ่ นธรรมชาติของมัน คนเกิดมา
พร้อมกับกิเลสพาเกิด เกิดมาพร้อมกับกิเลสในหัวใจของเรานี่พาเราเกิดมา แล้วมันอยูใ่ นหัวใจ
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา ความไม่รู้ของใจโดยพื้นฐาน ใจของเราไม่รู้จกั ตัวมันเองโดยพื้นฐาน แต่มี
ความรู้สึกอยู่ ด้วยความพื้นฐานของเราไม่เข้าใจว่าสิ่ งใดเป็ นคุณสิ่ งใดเป็ นโทษ
การศึกษาขึ้นมา นี่กิเลสพาศึกษา ศึกษาธรรมมา แต่ยงั ไม่ได้ปฏิบตั ิธรรม ศึกษาธรรมมา เอา
ธรรมนั้นมาพอกพูนในความเห็นของตัว ดินพอกหางหมู ดินพอกหางหมูแกว่งไปแกว่งมา มัน
เกาะอยูใ่ นหางหมูมนั อันนี้กเ็ หมือนกัน กิเลสพอกอยูก่ บั ใจ แล้วเวลาศึกษาธรรมมาก็ศึกษามาด้วย
กิเลส กิเลสสะสมมา เป็ นการพอกกิเลส เพิ่มพูนกิเลสเข้าไปในหัวใจ กิเลสมีความพอใจในตัวมัน
เอง กิเลสมันก็ยงิ่ เป็ นใหญ่ในหลักใจอันนั้น
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มันถึงว่า เวลาเราศึกษาธรรมมา เราคิดว่าเราศึกษาธรรมมาแล้วเราได้ธรรม ศึกษาธรรมมานี้
ถ้าศึกษามาด้วยความเป็ นธรรม มันจาเป็ น สุ ตมยปั ญญา การศึกษาปริ ยตั ิตอ้ งสาคัญ สาคัญใน
ความสาคัญของเรา ศึกษามาแล้ว เป็ นแนวทางไว้ให้ถกู ต้อง เห็นไหม เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ
นี้ กรรมฐาน ๕ นี้ อุปัชฌาย์ทุกองค์ตอ้ งบอกกรรมฐานกับสาวกผูท้ ี่บวชใหม่ทุกคน พระบวชใหม่
ทุกองค์จะต้องได้รับกรรมฐาน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ สิ่ งนี้เป็ นสิ่ งที่สาคัญ
ในปริ ยตั ิที่ศึกษามานั้นมันก็เป็ นสิ่ งที่บอกไว้เรื่ องอริ ยสัจ เรื่ องความเป็ นไป เรื่ องภายใน
เรื่ องอริ ยสัจ เรื่ องอาการของใจ ใจนี้หมุนไปขนาดไหนมันจะเวียนไปตามประสาอาการของใจ
แล้วสิ่ งนี้คือขันธ์ ๕ รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี่อาการของใจ สิ่ งใดเกิดขึ้นก่อน สิ่ งใด
เป็ นรู ปของใจเกิดขึ้นมา สิ่ งใดเป็ นสังขาร ความปรุ ง ความแต่ง นัน่ น่ะศึกษามาเพื่อให้รู้สิ่งนั้น รู้สิ่ง
นั้นเพื่ออะไร? เพื่อว่าเวลามันเกิดขึ้นมามันจะได้สื่อความหมายกันถูกต้อง แล้วมันดับ มันปล่อย
วางได้ไหม มันสงบตัวลงได้ไหม ถ้าสงบตัวลงมา ทาไมมันทาใจของมันให้สงบตัวลงไม่ได้
เวลาสงบตัวลง โดยธรรมชาติของมัน มันใช้งานไปสุ ดกระบวนการของเขา เขาต้องหยุด
ของเขาเองโดยธรรมชาติของเขา นี่หยุดโดยธรรมชาติของเขา เราก็วา่ อยูใ่ นวังวนของอาการของใจ
เราอยูใ่ นวังวนของความรู้สึกเราอย่างนัน่ น่ะ แล้วมันก็ปล่อยวาง มันจะคิดฟุ้ งซ่านขนาดไหนมันก็
ปล่อยวางเป็ นชัว่ ครั้งชัว่ คราว เราก็อาศัยพออยูไ่ ด้ไง พออยูไ่ ด้เพราะกิเลสมันให้เรามีชีวิตอยูไ่ ด้วนั
หนึ่งๆ เท่านั้น แต่เราไม่สามารถได้ธรรมไง
ผูศ้ ึกษาธรรมต้องได้ธรรมด้วย ถ้าได้ธรรม เห็นไหม ได้ธรรม ได้ความสงบของใจ ถ้าใจ
สงบตัวลงมา ใจสงบตัวเข้ามาๆ พอสงบตัวเข้ามา มันจะเย็นใจ ความเย็นใจ ความเข้าใจของใจ รส
ของธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวง รสของธรรมเกิดขึ้นนะ เกิดขึ้นเพราะเราสัมผัสธรรม เราสัมผัสของ
เราเอง เราพยายามทาความสงบของใจ ถ้าทาได้ นี้ คือภาคปฏิบตั ิ
ปริ ยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ มีปริ ยตั ิข้ ึนมาเพื่อจะมีการปฏิบตั ิ ศึกษาธรรมมา ศึกษาแล้วต้องวางไว้
ก่อน วางไว้ให้เป็ นหลักความเป็ นจริ งว่าอันนี้เป็ นธรรม ถ้ามันไม่มี นี่ชื่อของธรรม เราศึกษา เราจา
ชื่อมา เราได้ชื่อของธรรมมาแล้ว แต่ตวั ของมันเรายังจับต้องไม่ได้ ถ้าตัวของมันเราจับต้องได้ เรา
พยายามกาหนดคาบริ กรรมก็ได้ ใช้ความคิดพิจารณาดูความคิดของตัวเองก็ได้ ดูความคิดของ
ตัวเองไป มันจะหมุนไปไหน ความคิดมันจะหมุนไปไหน หมุนไปแล้วให้อะไรเป็ นผลมา
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เป็ นผลคือความทุกข์ร้อน เป็ นผลคือความแผดเผาใจของตัวเอง นัน่ น่ะมันเป็ นผลเพื่ออะไร
ขึ้นมา ถ้าเป็ นโทษ เราทาไมไม่ปล่อยวาง ถ้าเราปล่อยวางสิ่ งนั้นได้ ปั ญญามันเกิดขึ้นมา นี่คือได้
ธรรม ได้ธรรมคือได้สติสมั ปชัญญะ ได้สติ ความระลึกคิดได้ ถ้าเราระลึกความรู้สึกเราได้ เราคิด
ยับยั้งตัวเราได้ มันจะมีการจับต้อง จุดตรงไหนที่มนั เกิด มันต้องดับตรงนั้น ความคิดเกิดดับ
ตรงไหน ต้องดับที่ความคิดนั้น ความคิดนั้นเกิดขึ้นมาจากใจ เกิดขึ้นมาจากภายใน แล้วหมุน
ออกไป แล้วเราดับไม่ได้ เราไปดับความคิดของคนอื่น
เวลาเราทุกข์ร้อนกัน เราปลอบประโลมกัน เราปลอบโยนกันระหว่างฝ่ ายตรงข้าม จะใครก็
แล้วแต่ เราปลอบโยนเขาได้ นี่เราจะดับไฟให้คนอื่น ดับไฟที่อื่นทั้งนั้นเลย แต่ไม่ได้ดบั ไฟสิ่ งที่มนั
เกิดขึ้น ไฟเกิดที่ไหน? ไฟเกิดที่ใจของเรา ใจมันเกิดขึ้นมา มันเร่ าร้อนขึ้นมาที่ใจ แล้วเราจะดับมัน
อย่างไร ดับมันด้วยธรรมไง ด้วยธรรม ด้วยคาบริ กรรม ด้วยพุทโธ ธัมโม สังโฆ มรณานุสติ คิดถึง
ความตาย มรณานุสตินี่คิดถึงความตาย มันจะหยุด ถ้าอะไรก็แล้วแต่มนั จะเป็ นไป คิดถึงตาย เพราะ
มันตายแล้วมันสิ้ นสุ ดที่การกระทาสื บต่อ มันจะหยุดได้ ถ้ามันหยุด มันหยุดตรงนี้ มันเริ่ มหยุดคิด
หยุดที่มนั จะฟุ้ งซ่านไป มันจะพยายามสงบตัวเข้ามา นี่คาบริ กรรมเข้าไป เข้าไปถึงใจ นี้คือได้ธรรม
สิ่ งที่ได้ธรรมขึ้นมานี่ได้ธรรมจากหยาบๆ ขึ้นมา มันจะได้ธรรมมา ศึกษาธรรมมา ศึกษาไป
ถ้าเป็ นกิเลสพาศึกษานะ เราจะทุกข์ร้อนมาก จะทุกข์ร้อน จะเข้าใจว่าเรารู้ เราประเสริ ฐ เรารู้เรา
เข้าใจนะ เราเหนือคน เราเหนือเขาอยูแ่ ล้ว เพราะเรารู้มากกว่า จาแต่ชื่อของธรรมมา จาได้มากกว่า
คนจาได้มากกว่ากับคนจาได้นอ้ ยกว่า ถ้าคนจาได้นอ้ ยกว่าเขาทาตัวดีกว่า เขาก็ดีกว่าเราอยูว่ นั ยันค่า
แต่ความเห็นของตัวว่าเราจาได้มากกว่า นัน่ น่ะ ศึกษาธรรม
นี้ศึกษาโดยคุณนะ ศึกษาโดยโทษน่ะมันกลับมา โดยที่วา่ การศึกษาธรรม ศึกษาโดยแบบ
หญ้าแฝก กาหญ้าแฝกไม่แน่น แล้วเราถอนหญ้าแฝก หญ้าแฝกจะบาดมือ นี่กเ็ หมือนกัน ถ้าเรา
ศึกษาธรรม เราเข้าใจธรรม มันศึกษาด้วยให้โทษ ด้วยกิเลสพาศึกษา ศึกษาแล้วยิ่งมักใหญ่ใฝ่ สูง
ศึกษาแล้วยิง่ ขนพอง กิเลสมันยิง่ พองขน พองขนในใจของเรา ขนในใจของเรามันจะพอง มันจะมี
ความยึดมัน่ ถือมัน่ มากขึ้นไป อันนั้นมันเป็ นโทษอยูแ่ ล้ว แล้วเป็ นโทษ
เวลาสัง่ สอนลูกศิษย์ลูกหาไป ในพระไตรปิ ฎกมีมากมายเลยที่วา่ สัง่ สอนลูกศิษย์ลกู หาแล้ว
มีลกู ศิษย์ลกู หาขึ้นมาศึกษาขึ้นมา เริ่ มต้นก็สอนธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนธรรม
ที่ศึกษาเล่าเรี ยนมา สอนไปๆ กิเลสมันคิดขึ้นมา กิเลสมันใหญ่ข้ ึนมา มันเอาความเห็นของตัวแทรก
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เข้าไปด้วย ความเห็นของตัวมันไม่ใช่ธรรมแล้ว นี่กล่าวตู่ อันนี้เป็ นโทษมากเลย กล่าวตู่พทุ ธพจน์
กล่าวตู่สจั จธรรม กล่าวตู่
การกล่าวตู่มนั เอาอะไรมากล่าวตู่? ก็เอากิเลสมากล่าวตู่สิ ความเห็นของตัวเองนี่กล่าวตู่
พุทธพจน์ กล่าวตู่ สอนไปนี่ เวลาตกนรกตายไปตกนรกหมกไหม้ข้ ึนมา ในพระไตรปิ ฎกมีนะ
เวลาพ้นจากนรกขึ้นมานี่ เกิดเป็ นปลาทองคา นัน่ น่ะการบวชนี้ บวชในพระศาสนา เกล็ดเป็ นเกล็ด
ทองคาเลย แต่เวลาอ้าปากขึ้นมานี่ปากเหม็นมากเลย เพราะอะไร เพราะบุญกุศลมันก็มีส่วนทาคุณ
งามความดี สื บต่อศาสนามันก็สืบต่อศาสนา อันนี้เป็ นส่ วนที่มนั เป็ นคุณ
แต่ส่วนที่เป็ นโทษ เห็นไหม สอนตัวเองให้หลงผิด กิเลสพองขนขึ้นมาแล้วทาให้ตวั เอง
หลงผิดพลาดไป ยังไม่พอนะ ยังสอนให้คนอื่นผิด ถ้าคนอื่นผิดขึ้นมา เดินผิดพลาดไป มันยิง่ เป็ น
โทษ ๒ ชั้น ๓ ชั้นขึ้นมา นัน่ น่ะตกนรกหมกไหม้ แล้วพ้นจากนรกขึ้นมาเป็ นชั้นๆ ขึ้นมาแล้วขึ้นมา
ถึงจะเกิดมาเป็ นปลาทองคา นัน่ ไง กิเลสพาศึกษา พาศึกษาอย่างนั้น
ถ้ากิเลสพาศึกษาขึ้นมา ในหัวใจของเรา เราจะพ้นออกไปจากธรรม ก้าวเดินออกไปนะ
ทั้งๆ ที่วา่ ห่มผ้าเหลืองอยูน่ ะ แต่กา้ วเดินห่างออกไปจากธรรมตลอด ห่างออกไปจากธรรมตลอด
ไม่เข้ามาใกล้ธรรม เพราะมันไม่ได้ธรรม ไม่ได้สมั ผัสธรรมตามหัวใจนั้น มันสัมผัสเพราะศึกษามา
เฉยๆ ศึกษาก็มีหลักการ หลักการมีอยูแ่ ล้ว เราจะลืมขนาดไหน เราเปิ ดพระไตรปิ ฎกเราก็ฟ้ื น
ความจาของเราได้ เราไม่ตอ้ งกลัวสิ่ งต่างๆ เลย แต่เวลาเราทาความสงบของใจสิ เดี๋ยวมันก็พลัด
พราก เดี๋ยวมันก็เสื่ อมสภาพ ยกขึ้นวิปัสสนายิง่ แล้วไป
จะได้ธรรมมันต้องเป็ นภาคปฏิบตั ิ ถ้าภาคปฏิบตั ิจะได้ธรรมขึ้นมาจากหัวใจ ได้ธรรมขึ้นมา
กิเลสเกิดขึ้นจากใจแล้วให้ความเร่ าร้อนกับใจนั้น ให้ความทุกข์อยูก่ บั ใจนั้น กิเลสจะดับ จะ
ดับที่ใจนั้น ถ้ากิเลสดับที่ใจนั้น ธรรมสัมผัสที่ใจนั้น กิเลสดับลงด้วย แล้วใจดวงนั้นเป็ นธรรม
ขึ้นมาอีกด้วย ได้ธรรมขึ้นมาจากใจดวงนั้น ใจดวงนั้นจะพ้นจากทุกข์ข้ ึนมา ใจดวงนั้นจะเข้าใจ
สัจจะความเป็ นจริ ง สัจจะ อริ ยสัจจะ หัวใจที่เกิดขึ้นนี่ อริ ยสัจเกิดขึ้นจากหัวใจ อริ ยสัจจะเกิดขึ้น
จากภายใน นัน่ น่ะผูร้ ู้อริ ยสัจ กลัน่ ความคิดนี้ออกมาจากอริ ยสัจ
อริ ยสัจ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ธรรมนี้มีอยูโ่ ดยดั้งเดิมโดยความเป็ นจริ ง แต่ไม่มีใคร
สามารถรื้ อค้นขึ้นมาได้ ไม่มีใครสามารถจะย้อนกลับมาหาใจของตัวเองได้ นี่องค์สมเด็จพระ
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สัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษามา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นคว้ามา
สัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงธรรมก่อน เข้าถึงธรรมตรงนั้น ถึงวางอริ ยสัจให้เรา

จนองค์สมเด็จพระ

สรรพสิ่ งในโลกนี้เกิดขึ้นมาแล้วมีทุกข์เป็ นเรื่ องหลัก ทุกอย่างจะเผาไหม้ดว้ ยความทุกข์
เพราะการเกิดนี้ ชาติปิ ทุกฺขา ชาติความเกิดนี้เป็ นสิ่ งที่รองรับทั้งหมด เพราะเกิดมามีเรา พอมีเรา
สรรพสิ่ งก็มี สรรพสิ่ งนี้มีเพราะมีเรา เราไม่เกิดสรรพสิ่ งนี้กม็ ีอยู่ แต่เราเป็ นดวงจิตอยู่ เราเกิดใน
สภาวะไหนก็แล้วแต่ อยูใ่ นสภาวะนั้นในวัฏวน ใจดวงนี้อยูใ่ นสภาวะไหนก็อยูใ่ นสภาวะนั้น
แต่ในปั จจุบนั นี้ ชาติปิ ทุกฺขา ชาติ ความเกิดขึ้น ภพมนุษย์น้ ีเกิดขึ้นจากใจดวงนั้น ใจดวง
นั้นเสวยภพเป็ นมนุษย์ข้ ึนมา เพราะเป็ นมนุษย์ สรรพสิ่ งในโลกมนุษย์น้ ีถึงเห็นสภาวะไปทั้งหมด
แล้วสามารถพยายามรื้ อค้น พยายามค้นคว้า พยายามสื บหามาเป็ นของของเรา เราทามาค้าขาย
อะไรก็แล้วแต่ สิ่ งใดเป็ นของเรา เราจะว่าเป็ นของเรา แล้วก่อนที่จะมาเป็ นของเราเป็ นของใครมา
ก่อนล่ะ เห็นไหม ถึงว่าเป็ นสมบัติกลาง สมบัติในโลกนี้เป็ นของประจาโลกอยูก่ บั ของเขา ใครเป็ น
ผูท้ ี่มีปัญญาก็จะได้สมบัติน้ นั เป็ นของเรา เป็ นของเราชัว่ คราว
ถ้าคนมีปัญญา ใช้สมบัติน้ นั เป็ นประโยชน์จะเป็ นประโยชน์มหาศาล ถ้าคนไม่มีปัญญา
สมบัติน้ นั เอาใช้สอยไป จนทาให้คนเสี ยคนก็ได้ เล่นการพนัน เล่นทุกอย่าง เพราะเอาเงินนี้เป็ นตัว
หลักก็ได้ หรื อสมบัติน้ ีทาบุญกุศล สร้างบุญกุศลก็ได้ สมบัติน้ ีทาประโยชน์กบั โลกก็ได้ เห็นไหม
นี่ผมู้ ีปัญญา
ปั ญญานี้คืออะไร ปั ญญาเกิดจากไหน
ถ้าเขาทากรรมดีมา วาสนามา มาสว่าง ไปสว่าง เห็นไหม เขาจะมีความรู้สิ่งนี้เป็ นสมบัติ
เดิมของเขา นี่กรรมจาแนกสัตว์ให้เกิดต่างๆ กันตรงนี้ กรรมอยูใ่ นหัวใจของสัตว์โลก หัวใจของ
สัตว์โลกจะแยกจาแนกความคิดของคนไปต่างๆ กัน แยกจริ ตนิสยั ของคนไปต่างๆ กัน จริ ตนิสยั
ของความคิดของใจนี้ แล้วแต่วา่ กรรมจาแนกออกไป เราทากรรมความดีมามาก เราสร้างกุศลมา
มาก ความคิดเราจะคิดไปในแง่บวก แง่คุณงามความดีกบั ใจดวงนี้ไปตลอดไป แล้วก็ไปตกอยูใ่ น
สังคมไหน สิ่ งแวดล้อมไหน สิ่ งแวดล้อมนั้นจะดึงให้เราไปทางไหน อันนั้นก็เป็ นกรรมอีกชั้นหนึ่ง
เพราะชีวิตนี้เกิดตายๆ มาในวัฏฏะนี้ ไม่มีตน้ ไม่มีปลาย การสะสมมาต้องมีมหาศาล ถึงต้อง
ผ่านพ้น ต้องผ่านไปตามสภาวะของกรรมนั้น แล้วเราจะฝื นได้ไหม ฝื นความรู้สึกที่มนั ติดพันกับ
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สิ่ งนั้น ฝื นความรู้สึกที่มนั จะเกาะเกี่ยวกับสิ่ งนั้น ฝื นไว้ ฝื นไว้ที่ไหน? ฝื นไว้ในหลักใจ ฝื นไว้ใน
หัวใจของเราไง หัวใจของเราฝื นไว้วา่ ให้ใจนี้อยูก่ บั เรา อยูก่ บั ความคิดของเรา อยูก่ บั เรา ไม่ให้
หัวใจนี้ไปอยูก่ บั สิ่ งต่างๆ มันคิดออกไปเรื่ องสิ่ งต่างๆ คิดออกไปเรื่ องของโลก มันไปอยูก่ บั เขา
แล้ว คิดเรื่ องสิ่ งใด ใจอยูก่ บั ความคิดสิ่ งนั้น ถ้าใจมันอยูก่ บั เรามันก็เป็ นอิสระของมัน
ถึงว่าฝื นสิ่ งต่างๆ ฝื นความดึงดูดของความต้องการ ฝื นความดึงดูดของความไม่รู้ความไม่
เข้าใจ ใจนี้เป็ น อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา นี่ความไม่รู้ สังขารปรุ งแต่ง มันจะหมุนออกไปด้วยความ
เกาะเกี่ยวไปทุกๆ สรรพสิ่ ง มันจะเป็ นไปตามทั้งนั้น นัน่ น่ะเราปฏิบตั ิธรรม เราต้องย้อนกลับมา
ฝื นกิเลส ฝื นความรู้สึกของเรา เท่ากับเราปฏิบตั ิธรรมโดยเนื้อหาสาระ
ถ้าเราฝื นได้บ่อยๆ เห็นไหม การฝื นได้ทาให้เราไม่โดนเขาฉุดกระชากลากไป ไม่โดนกิเลส
ฉุดกระชากลากไปหนึ่ง...สอง ความฝื นขึ้นมานี่มนั เคยฝื นขึ้นมา พอมันฝื นขึ้นมามันก็รู้โดย
ธรรมชาติของมันว่าสิ่ งนี้ฝืนได้ สิ่ งนี้มีสิ่งที่เกาะเกี่ยวได้ สิ่ งนี้ ถึงว่า เหมือนกับเราเป็ นเด็กแล้วเรา
เป็ นผูใ้ หญ่ได้ เราสามารถจะไม่เดินหลงทางได้ เด็กไปตกอยูท่ ี่ไหนก็แล้วแต่ มันจะเดินไปไม่ถกู
ทาง มันจะหลงทิศหลงทางไปของมันตามประสาของเด็ก แต่ผใู้ หญ่เดินจะไม่หลงทาง เห็นไหม
อันนี้กเ็ หมือนกัน ใจเราฝื นความรู้สึกขึ้นมามันก็ในเข้าสู่ทาง เข้าถึงทาง เห็นทางความเป็ น
จริ ง เดินเข้าถึงสัจจะ เดินเข้าถึงหัวใจได้ ก้าวเดิน เห็นไหม ในถนนหนทางเราก้าวเดินไปจะมีการ
ผิดพลาด มีการหลงไปในถนนหนทางนั้น ในหัวใจ สิ่ งที่เป็ นนามธรรม สิ่ งที่เกิดขึ้นเป็ นนามธรรม
ความเป็ นไปในหัวใจ การก้าวเดินนั้นจะเดินให้ถกู ต้องมันจะเป็ นไปได้อย่างไร มันต้องมีความ
ผิดพลาด ความผิดพลาดนั้นเป็ นครู ของเรา ความผิดพลาดของใจที่มนั ผิดพลาดนั้น มันเป็ นครู ที่เรา
จะพยายามให้ความผิดนั้นว่าตรงนี้เป็ นความผิด ตรงนี้ควรจะทาอย่างไร
เช่น เวลาจิตมันจะสงบขึ้นมามันจะเกิดอาการต่างๆ เกิดอาการวูบต่างๆ เกิดอาการตกใจ
ต่างๆ นี่สิ่งนี้คือความผิดพลาดของใจ แต่ความผิดพลาดขนาดไหนมันก็เป็ นความเคยใจ ใจดวงนี้
มันรักสงวนตัวเอง เห็นไหม เราอยูก่ บั เรามาตลอด แล้วเราจะไปอยูก่ บั สิ่ งใดที่มนั เวิง้ ว้าง ที่มนั จะ
ไม่มีที่จบั ต้องได้ มันก็มีความตกใจ มีความกลัว นี่โดยธรรมชาติของใจเลย จะมีความกลัว กลัวตาย
ใจดวงนี้กลัวตาย แล้วสัตว์มนุษย์ตอ้ งพึ่งพาอาศัยกัน จะอยูค่ นเดียวก็อยูไ่ ม่ได้ ว้าเหว่ จะอยูด่ ว้ ยกัน
มันก็มีการเบียดเบียนกัน
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นี่กเ็ หมือนกัน เวลาจิตนี้มนั จะออกไปเป็ นบุญกุศล เป็ นคุณงามความดี มันยังกลัว กลัวจน
ไม่กล้าไป กลัวจนต้องหดเข้ามา นี่ความเคยใจ ใจเป็ นอย่างนั้น นี่ความตกใจ ความกลัวสิ่ งตกต่างๆ
สิ่ งนั้นมันเป็ นอาการของใจ มันไม่ใช่ใจ มันเป็ นความนึกคิดเกิดขึ้น ไม่ใช่ตวั ใจ ตัวใจคือความรู้สึก
เฉยๆ ความกลัว กลัวคืออะไร กลัวมาจากไหน นัน่ น่ะ ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ เราพยายามค้นคว้า
พยายามแยกแยะออกมา
ความกลัวนี้มนั เกิดจากว่าเราไม่เข้าใจ สภาวะอวิชชา เห็นไหม ไม่รู้วา่ ใจจะเข้าความสงบ
ต่างหาก ใจจะเข้าไปถึงคุณงามความดีต่างหาก ไม่เข้าใจตรงนั้น ถึงพยายาม พอมันกลัวขึ้นมามันก็
ทาให้ใจนี้ฟอู อกมา ใจจะสงบเข้าไปก็สงบไม่ได้ ย้อนออกมารับรู้สิ่งหยาบๆ นี่ สิ่ งที่ความที่วา่ อยู่
กับขันธ์ เห็นไหม ใจอยูก่ บั ขันธ์ อยูก่ บั อารมณ์ เกาะเกี่ยวอยูก่ บั อารมณ์อยูอ่ ย่างนั้น นี่มนั ปล่อยวาง
สิ่ งข้างนอกเข้ามา อารมณ์ความฟุ้ งซ่าน คิดถึงรู ป รส กลิ่น เสี ยง ต่างๆ คิดแล้วมันก็ไปตามความคิด
นั้น เวลามันสงบเข้ามาจนเป็ นตัวมันเอง เข้ามาอย่างนี้ มันก็อยูแ่ ต่ในขันธ์ของตัวเอง มันปรุ งแต่ง
ปรุ งอยูใ่ นหัวใจ ความคิดในหัวใจมันจะคิดของมันไปตลอดเวลา แล้วเวลามันจะปล่อยวางสิ่ งนี้มนั
ก็ยงั กลัว เห็นไหม มันยังกลัว มันยังเป็ นไป ทาให้ฟุ้งออกมาเกาะเกี่ยวกับสิ่ งนั้นอีก มันก็เป็ น
อารมณ์อยูอ่ ย่างนัน่ น่ะ มันถึงเป็ นความสงบเข้ามาไม่ได้ไง
ถ้าเป็ นความสงบเข้ามาไม่ได้ มันเป็ นสัมมาสมาธิไม่ได้ สิ่ งที่เป็ นสัมมาสมาธิน้ ี นี่คือ
หลักการของที่วา่ เป็ นมรรคอริ ยสัจจัง หลักของศาสนา ลัทธิต่างๆ เรื่ องทาความสงบนี่มีมาโดย
ดั้งเดิม ทาความสงบของใจมีมาทุกศาสนา ทุกๆ ลัทธิสอนให้คนทาความสงบของใจ แล้วทาความ
สงบแล้วมันละเอียดอ่อนเข้าไป
ดูเจ้าชายสิ ทธัตถะไปเรี ยนกับอาฬารดาบส อาฬารดาบสสอนเรื่ องสมาบัติ เห็นไหม
สมาบัติ อากาสานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ วิญญาณัญจายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ
เห็นไหม จากรู ปฌาน ๔ กับอรู ปฌาน ๔ ยกขึ้นอากาสานัญจายตนะเลย นัน่ อรู ปฌานแล้ว ฌาน ๔
อรู ปฌาน ๔
นัน่ ความสงบของใจสงบได้ขนาดไหน แล้วจบสิ้ นแล้วนั้นคือจบสิ้ นกระบวนการในการ
ฝึ กหัด นัน่ คือว่าสิ้ นแล้ว นัน่ คือผลของงาน เห็นไหม นี่มนั มีมาโดยดั้งเดิม ถ้ามีมาโดยดั้งเดิม ลัทธิ
ศาสนาต่างๆ ความสงบนี้มนั ถึงมีพ้นื ฐาน ความสงบของใจเป็ นพื้นฐานของลัทธิศาสนาต่างๆ ทุก
ศาสนาเลย มันถึงเป็ นอย่างนั้นมาโดยดั้งเดิม
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แต่พระพุทธศาสนาสอนต่างไปจากนั้น พุทธศาสนาสอนเรื่ องมรรคอริ ยสัจจัง พุทธศาสนา
สอนเรื่ องวิปัสสนาญาณที่จะพ้นออกไปจากกิเลส
สิ่ งที่พน้ ออกไปจากกิเลสคือว่าเอาสิ่ งที่เป็ น
ความสงบของใจนี้เป็ นบาทฐาน เป็ นบาทฐานแล้วยกขึ้นค้นคว้าความเห็นของกาย เวทนา จิต
ธรรม อีกต่างหาก เห็นไหม การค้นคว้า กาย เวทนา จิต ธรรมนี้ นี่มรรคเกิด เกิดตรงนี้ ผูท้ ี่จะได้
ธรรมจะได้ตรงนี้ ตรงที่ใจยกขึ้นวิปัสสนาไง ยกขึ้นวิปัสสนา ยกขึ้นเป็ นหลักของศาสนาพุทธ หลัก
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ธรรมขึ้นมา นัน่ น่ะยกขึ้นสิ่ งตรงนี้
ปั ญญาอย่างนี้เกิดขึ้นมา มันจะเป็ นปั ญญาของผูน้ ้ นั เห็นไหม ปัญญาในการประพฤติปฏิบตั ิ
ขึ้นมา ความสัมผัสของธรรมเข้ามา มันสัมผัสเข้ามานะ ผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิมนั มีการต่อสู้ ในการ
ต่อสู้กบั ความเหนี่ยวรั้งไปของกิเลสหนึ่ง ความต่อสู้สิ่งนั้น ต่อสูใ้ ห้สงบตัวเข้ามา อันนั้นเป็ นการ
ต่อสู้ดว้ ยการไม่ใช่ชาระกิเลส แต่การวิปัสสนานี้เป็ นการต่อสู้ที่ลึกซึ้งกว่า มันมีการลึกซึ้งคือว่า ถ้า
ความสงบของใจไม่พอ มันจะวกออกไป มันจะออกไป คือว่ามันขับเคลื่อนไปไม่ได้ มันทาให้ภาพ
นั้น สิ่ งที่เห็นอยูน่ ้ นั หลุดไม้หลุดมือไปหนึ่ง แล้วยกวิปัสสนาไปมันก็จะไปไม่รอด
ความหลุดมือออกไปนั้น มันเป็ นการที่วา่ เราไม่สมประกอบ เราทางานไม่สมประกอบ เรา
ทางานไม่เข้าถึงหลักความเป็ นจริ ง เราจะเอาผลจากความเป็ นจริ ง เป็ นไปไม่ได้ มันต้องถอน
กลับมา ถอนกลับมารักษาความสงบของใจ
ลัทธิศาสนาต่างๆ สอนเรื่ องความสงบ นี่มนั ไม่ใช่เป็ นความผิดทั้งหมด มันเป็ นการเริ่ มต้น
สิ่ งที่มีความเริ่ มต้น ถ้าจิตเราสงบขึ้นมา ความคิดของเราจะไม่คิดแบบปั จจุบนั นี้ ปัจจุบนั นี้เรามี
ความคิดเป็ นความคิดของเรา เห็นไหม นี่ศึกษาธรรม ศึกษาธรรมเราก็มีเราเป็ นพื้นฐาน มีความ
อยากศึกษาแล้วเราก็ศึกษาธรรมเข้าไป ถ้าเราศึกษาธรรมเข้าไป ความคิดความเห็นของเรามันบวก
เข้าไปในความคิดนั้น บวกนะ มันจะมีความคิด มันจะเป็ นความเห็นไปได้ มันจะต้องใช้สงั ขาร
ของเรา แล้วความไม่รู้ของเรา
ความไม่รู้ คือว่าเคยคิดเคยทาอย่างไรก็ทาโดยสันดานเดิมของเราอย่างนั้น สันดานเดิมคือ
จริ ตนิสยั ที่คิดนึกไปตามความเห็นอย่างนั้น อันนี้มนั เป็ นโลกียะ มันเป็ นความคิดของโลกเขา
ความคิดดั้งเดิมของเราที่เป็ นอย่างนั้น คิดขนาดไหนมันไม่เป็ นกลางไง นี่มชั ฌิมาปฏิปทามันเกิด
ขึ้นมาไม่ได้ มันถึงว่าเป็ นความคิดที่วา่ เข้าใจแล้วปล่อยวางๆ เป็ นความสงบ เป็ นวงของสัมมาสมาธิ
ทั้งนั้นเลย นี่ความคิดอย่างนี้โดยดั้งเดิม เพราะมันมีความคิดดั้งเดิม
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จนเราทาความสงบของใจเข้ามา ต้องมีความสงบของใจ ใจไม่สงบขึ้นมา ความคิดใหม่ไม่
เกิด ความคิดใหม่คือความคิดวิปัสสนา สิ่ งที่วิปัสสนาได้ข้ ึนมานี้เพราะว่ามันปล่อยวางเข้ามาแล้ว
ปล่อยวางเข้ามาเป็ นอิสระ เห็นไหม ตัวตนของเรามันเบาบางลง ตัวตนของเรามันมีอานาจเหนือเรา
พอตัวตนมีอานาจเหนือเรา มันคิดตามอานาจของมัน เพราะตัวตนของเรามันเบาบางลง นี่เบาบาง
ลงจนจับต้องสิ่ งใดไม่ได้ เบาบางจนจับต้องสิ่ งใดไม่ได้ นั้นคือว่ายกขึ้นวิปัสสนาไม่เป็ น
ถ้ายกขึ้นวิปัสสนาไม่เป็ น จะไม่ได้ผลงาน จะไม่ได้ธรรม จะอยูส่ มาธิ สัมผัสความสงบของ
ใจเท่านั้น ถ้ายกขึ้นวิปัสสนาเป็ น ต้องยกขึ้น นึกภาพกาย เริ่ มต้นถ้านึกภาพกาย นั้นเป็ นสัญญา
สัญญาเพราะมีตวั ตน เราเป็ นคนนึกคิด แต่ถา้ เวลามันปล่อยวางจนหมดแล้วเราก็ตอ้ งเริ่ มต้นจาก
การนึกคิดขึ้นมาเหมือนกัน เริ่ มนึกคิดขึ้นมาเพื่อปลุกประเด็นขึ้นมา ถ้าเราตั้งประเด็นขึ้นมาได้เรา
จะเห็นกายขึ้นมา
เห็นกายจากภายในไม่ใช่เห็นกายจากภายนอก การเห็นกายของเราด้วยตาเห็นกายนี้เป็ น
ความเห็นของเรา ตาเห็นกายอยูจ่ นปั จจุบนั นี้ เห็นแล้วมันก็เกิดในธรรมชาติของมัน เห็นตาม
ธรรมชาติ เห็นไหม กับเห็นตามธรรม ตามธรรมนี่ ธรรมคือความสงบของใจ ใจนี้สงบขึ้นมาแล้ว
ดวงตานี้มนั เป็ นใจ ใจนี้เป็ นนามธรรม แล้วไปเห็นกายตามสภาวะที่มนั เป็ นจริ ง สภาวะที่มนั เป็ น
จริ งมันไม่ใช่สภาวะที่มนั เป็ นโลกของเราอย่างนี้
ถ้าสภาวะเป็ นโลกของเราอย่างนี้ มันเห็นแล้วมันเกิดความผูกพัน ระหว่างฝ่ ายตรงข้าม
ความเห็นกันจะเกิดความผูกพันอย่างมหาศาลเลย แต่ถา้ เป็ นธรรมเห็นไม่เป็ นอย่างนั้น มันจะเป็ น
สภาวะของมันเฉยๆ สภาวะที่วา่ เป็ นกระดูกก็ได้ เป็ นเนื้อก็ได้ เป็ นอวัยวะ ๓๒ นี้เป็ นอย่างใดก็ได้
หรื อเห็นทั้งร่ างกายก็ได้ แล้วนึกสภาวะนั้นไว้ มันจะขนพองสยองเกล้านะ
ขนพองสยองเกล้าของกิเลสมันขนพองอย่างหนึ่ง ขนพองสยองเกล้าของการที่วา่ เราไปจับ
ต้องตัวตนของกิเลสอีกอย่างหนึ่ง ต่างกันมาก ขนพองสยองเกล้าของกิเลสเวลามันมีอานาจเหนือ
เรา ขนพองสยองเกล้าด้วยทิฏฐิมานะโดยที่เราไม่เข้าใจ เราจะปล่อยให้มนั ลากความคิดเราไปตาม
มัน แต่ขนพองสยองเกล้าในการเห็นธรรม เห็นร่ างกาย เห็นธรรม เห็นกายนี้ มันจะขนพองสยอง
เกล้าด้วยความตื่นเต้นกับความเห็นอันนี้ไง
ตื่นเต้นกับสมบัติของเราที่เราจะหยิบสมบัติน้ ีเป็ น
สมบัติของใจได้ ถ้าเราได้ธรรม เราจะได้สมบัติสิ่งนี้ สมบัติสิ่งนี้มนั เป็ นการ...
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การที่ทาธุรกิจมันต้องมีที่ทาธุรกิจที่เราจะทาธุรกิจต่อกัน นี่กเ็ หมือนกัน ในการชาระกิเลส
มันต้องมีสถานที่ที่วา่ เราจะชาระกิเลส กิเลสมันผูกพันใจ ผูกพันร่ างกาย ผูกพันความเห็นตัวตน
ของเรา ตัวตนต่างๆ นี้ มันผูกมัดกับกายกับใจนี้ ผูกมัดกันไว้ ใจนี้หลงแล้วมันถึงได้มาหลงตัวตน
นั้น นี่ความหลงของใจมันเป็ นสภาวะอันหนึ่ง เป็ นอกุศล เป็ นธรรมฝ่ ายดาที่มนั ผูกใจมาตลอด ถ้า
เราวิปัสสนาสิ่ งนี้ มันจะเห็นว่าสิ่ งนี้เป็ นสิ่ งที่แปรสภาพ มันจะพึ่งตนเองไม่ได้ มันจะคงสภาวะ
อย่างนั้นไม่ได้ มันจะแปรสภาพไป
ความแปรสภาพไป เราเห็นสภาวะอย่างนัน่ น่ะ ใจมันสลดสังเวชมาก เพราะอะไร เพราะ
มันมืดบอด ใจนี้มืดบอด คิดว่าสรรพสิ่ งในร่ างกายของเรานี้เป็ นเราทั้งหมด ในสภาวะของเรานี่
โลกคิดอย่างนั้นนะ สมบัติเงินทองข้าวของยังเป็ นของเรา แล้วเนื้อหนังมังสาร่ างกายของเราทาไม
จะไม่เป็ นของเรา มันต้องเป็ นของเราสิ
นั้นเป็ นโดยสมมุติ สมมุติสจั จะนี้มนั เป็ นสมมุติสจั จะความจริ งอันหนึ่ง ความจริ งนี้ความ
จริ งชัว่ คราว ชัว่ แค่ชีวิตเดียว ชีวิตนี้ สิ้ นสุดของชีวิตคือต้องตายไป ถ้ามันตายไป ร่ างกายนี้เป็ นเรา
มันต้องอยูใ่ นอานาจของเราสิ มันต้องไปกับเราใช่ไหม เวลาเรามีชีวิตอยูน่ ี่มนั ต้องไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
ใช่ไหม เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องสัง่ ให้มนั หายได้ใช่ไหม ถ้าเป็ นของของเรา ข้าวของเงินทอง
เราเก็บใส่ ตเู้ ซฟได้ ร่ างกายถ้าเป็ นของเรา เราต้องสัง่ ได้สิ เราต้องบังคับบัญชามันได้สิ มันไม่ได้สกั
อย่างหนึ่งเลย มันเป็ นสภาวะ มันเป็ นจริ งโดยสมมุติ เป็ นเราจริ งๆ เป็ นเราก็เพราะว่ามันเกิดมากับ
เรา แต่เป็ นแค่ชวั่ คราว
แต่ธรรมนี้จะเห็นสภาวะตามความเป็ นจริ ง ถ้าเห็นตามความเป็ นจริ งมันจะปล่อยวางไง
เห็นสภาวะอย่างนี้มนั จะสลดสังเวชมาก สังเวชว่าทาไมเราโง่เง่าขนาดนั้น มันจะเกิดความสลด
สังเวชนะว่าโง่เง่าเต่าตุ่น ใจนี้ทาไมมันไม่เห็น นัน่ น่ะ ศึกษาธรรม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าก็สอนแบบนี้ สอนให้เห็นตามความเป็ นจริ งแบบนี้ เราก็ศึกษามา แต่เราไม่เคยเห็น เพราะเรา
ไม่ได้ปฏิบตั ิ
ถ้าเราปฏิบตั ิข้ ึนมาจนเราจะเห็นตามความเป็ นจริ งขึ้นมา มันเป็ นสมบัติของใคร มันได้
ธรรมจากใจดวงนั้น ใจดวงนั้นจะต้องได้ธรรมเอง ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวาง
ไว้ให้สตั ว์โลกมันก้าวเดิน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกทางไว้ ทางนี้ทางมรรคอริ ยสัจจัง
นี้เป็ นทางอันเอกที่จะพ้นจากกิเลสได้ เราเป็ นคนชี้ทาง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นผูช้ ้ ี
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ทาง ทุกดวงใจต้องก้าวเดินเอง เพราะทุกดวงใจนั้นเป็ นผูต้ ิด ใจนี้มนั ติดกับสิ่ งนี้ มันจะปลดปล่อย
สิ่ งนี้ได้ มันต้องปลดปล่อยในตัวมันเอง ไม่มีใครสามารถปลดปล่อยแทนกันได้เลย
ถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปลดปล่อยแทนได้ จะรื้ อสัตว์ขนสัตว์ไปหมดแล้ว ไม่
ปล่อยให้สตั ว์โลกค้างไว้ในโลกนี้หรอก แต่มนั เป็ นไปไม่ได้เพราะอะไร เพราะมันดึงมาก็ไม่เชื่อ ชี้
ทางบอกก็ไม่ฟัง ฟังไว้แล้วประพฤติปฏิบตั ิกย็ งั พาใจนี้หลงไปต่างหาก พาใจของเราหลงไป ไม่เข้า
หลักความเป็ นจริ ง หลงออกไปตามกิเลสมันชักนาไป นัน่ น่ะ ขนาดก้าวเดินตามก็ยงั ศึกษาธรรม
เฉยๆ ศึกษาด้วยกิเลสมานะ ศึกษาด้วยทิฏฐิมานะ ศึกษาด้วยกิเลส กิเลสก็พาหมุนเวียนไป ไม่เข้า
ตามความเป็ นจริ ง แต่หมุนกลับมา ความผิดพลาด ความเป็ นไปนั้น อันนั้นเป็ นการศึกษาเล่าเรี ยน
มันต้องมีความผิด ความผิดเป็ นไป
ความเป็ นไปของการผิดพลาด มันจะต้องมีของมันอย่างนั้นโดยธรรมชาติ โดยธรรมชาติ
ของสิ่ งที่ปิดใจไว้ไง ใจโดนปิ ดไว้ สภาวะแบบนั้น มันก็ตอ้ งเป็ นแบบนั้นโดยธรรมชาติของมัน
โดยธรรมชาติ เห็นไหม กิเลสก็เป็ นธรรมชาติอนั หนึ่ง เพราะกิเลสมันเกิดมากับใจ เป็ นธรรมชาติ
อันหนึ่ง สภาวธรรมอันนี้เป็ นสภาวธรรมแบบเป็ นอกุศล ถ้ากุศลเกิดขึ้นไป อกุศลมันต้องอยูไ่ ม่ได้
มันจะอยูไ่ ม่ได้ เห็นไหม นัน่ น่ะ สภาวะที่มนั อยูไ่ ม่ได้เพราะมันเห็นตามความเป็ นจริ ง
ถ้าเห็นตามความเป็ นจริ งมันจะเริ่ มปล่อยวาง จนสภาวะหนึ่ง พิจารณากาย เห็น ตั้งขึ้นมา
พิจารณาซ้ า จนกว่ามันจะแปรสภาพไป เป็ นดิน เป็ นน้ า เป็ นลม เป็ นไฟ ก็ได้ แปรสภาพไป เกิด
สภาวะ ตั้งร่ างกายขึ้นมาเอาไฟเผา เผาให้มนั ละลายไป พอละลายเข้าไป สิ่ งนี้พ่ งึ ไม่ได้ สิ่ งนี้ไม่ใช่
ของเรา ถ้าเป็ นของเรา เราจะรักษาสิ่ งนี้ไว้ได้ มันไม่ใช่ของเราจริ งๆ พอเข้าใจตามความเป็ นจริ งมัน
จะปล่อย พับ๊ ! ขาดเลย นี่ขาด ได้ธรรมมาจากใจ เห็นสภาวะนี้ขาดออกไป กายเป็ นกาย จิตเป็ นจิต
ไม่เกี่ยวกัน อยูต่ ามสภาวะของมันตามความเป็ นจริ ง ต่างอันต่างจริ ง กายก็จริ งอันหนึ่ง
จริ งโดยที่วา่ เราได้ความจริ งมา หัวใจนี้กเ็ ป็ นความจริ งอันหนึ่ง ความผูกพันทุกข์ที่เป็ น
ความผูกมัดไว้กเ็ ป็ นความจริ งอันหนึ่ง มันได้สลัดออกจากกันด้วยสภาวะภาวนามยปัญญา มันขาด
ออกไปด้วยภาวนาของใจ ปั ญญานี้ชาระ ในพุทธศาสนาปั ญญาอันนี้ประเสริ ฐที่สุด มรรคอริ ยสัจ
จังเกิดจากตรงนี้ไง มัชฌิมาปฏิปทาในเครื่ องชาระกิเลสเกิดจากตรงนี้ เกิดจากในหัวใจทุกดวงที่มี
โอกาสศึกษาได้
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ในหัวใจ ใจของเราทุกดวงสามารถทาสิ่ งนี้ได้ สะสมขึ้นมาจากใจ จากความก้าวเดินของใจ
นี่สะสมขึ้นมาจากการศึกษาเล่าเรี ยนต้องมีการศึกษาเป็ นพื้นฐาน ศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นการศึกษาธรรม แล้วประพฤติปฏิบตั ิจนจะได้ธรรม ถ้าเราได้ธรรมของเรา
ขึ้นมา นัน่ น่ะใจดวงนั้นประเสริ ฐ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่ งทั้งหลายต้องแปรสภาพหมด สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมีการ
เกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่ งทั้งหลายต้องบุบสลายไปเป็ นธรรมดา มันเห็นสภาวะสิ่ งที่เป็ นธรรมดาไง
นัน่ น่ะความได้ธรรมขึ้นมามันจะยืนหลักของตัวมันเองได้ เห็นไหม นี้ได้ธรรมขึ้นมามันก็ตอ้ งทา
ขึ้นไปให้เจริ ญรุ่ งเรื องขึ้นไปเพื่อถึงที่สุด เพื่อให้พน้ ออกไปจากความยึดมัน่ ถือมัน่ ของใจให้ได้ พ้น
ออกไปจากกิเลส
เดินตามธรรมขึ้นไป เดินตามธรรม ธรรมชี้นาไว้แล้ว มันเห็นทาง สิ่ งที่ประพฤติปฏิบตั ิมา
มืดมิดปิ ดมา ปิ ดมาทั้ง ๘ ด้าน ว่ามรรค ๘ เป็ นทางเดิน นี่มนั ปิ ดมาทั้ง ๘ ประตู เราไม่มีทางสามรถ
ก้าวเดินได้เลย จนเราชาแรกเข้าไป จนมีความเห็นถูกต้อง จนชาระออกไป
มรรคสัมปยุตอย่างไร ในหัวใจมันรวมตัวอย่างไร แล้วมันสมุจเฉทปหานกิเลสขาดออกไป
อย่างไร วิปปยุตคลายตัวออกอย่างไร นี่มนั เห็นตามความเป็ นจริ ง สิ่ งนี้เกิดขึ้นจากใจดวงนั้น
แน่นอน ถ้าใจดวงนั้นไม่เห็นสภาวะสิ่ งนี้ ใจดวงนั้นไม่ได้ธรรม ใจที่จะได้ธรรมต้องเห็นสภาวะ
แบบนี้ตามความเป็ นจริ งเลย ตามความเป็ นจริ งว่าใจนี้รวมตัวกันนะ เพียงแต่ความคิด ความดาริ
ชอบ ความเพียรชอบ งานชอบ สติชอบ ความระลึกชอบ ล้อมเข้าไปเลย พร้อมกับรวมตัวเข้าไป
สมุจเฉทปหานออกไปจากใจ
แล้วมันจะก้าวเดินต่อไป ยิง่ ก้าวเดินต่อไป เพราะเห็นว่าสิ่ งนี้หลุดออกไปส่ วนหนึ่งจากใจ
ใจเรานี้มีสิ่งที่หลุดออกไป มันสามารถทาได้ ถ้าใจทาได้เราต้องพยายามจะให้มนั มากขึ้นไปกว่า
นั้น เริ่ มต้นจากการทาความสงบของใจ มันจะเริ่ มสะสมสิ่ งนี้ไง
ทุนเดิมของเรา ถ้าเรามีทุนรอนของเรา เราจะสามารถทาค้าขายได้ ถ้าเราไม่มีทุนรอนของ
เรา เราจะทาอะไรสิ่ งใดไม่ได้เลย ความสงบของใจเป็ นพื้นฐานของใจ สัมมาสมาธิ เห็นไหม กิเลส
อย่างหยาบหลุดออกไป กิเลสอย่างละเอียดมันก็ผกู มัด มันก็รัดดึงใจเหมือนกัน รัดดึงใจไว้ เอาใจ
นั้นกับกิเลสผูกพันไปในหัวใจนั้น
ต้องทาความสงบของใจเข้ามาเพื่อให้มนั ปล่อยวางต่อกัน
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เพื่อให้มีโอกาสให้ใจดวงนี้ได้กา้ วเดิน ให้ใจดวงนี้กา้ วเดินขึ้นมา นี่จบั ต้องไปที่กาย ถ้าจับต้องนี้
เป็ นงาน
เราใช้มือทางาน เราทาสิ่ งใดเราก็ใช้มือทางานได้ แต่อนั นี้เราใช้ใจทางานน่ะ ใช้ความรู้สึก
ทางาน ใช้หวั ใจทางาน ถ้าหัวใจมันเกาะเกี่ยวกับความฟุ้ งซ่าน เกาะเกี่ยวกับความหลงผิดไปมันก็
ทาให้ใจนี้ฟู ถ้ามันเกาะเกี่ยวกับธรรม เกาะเกี่ยวกับคาบริ กรรมต่างๆ มันก็สงบเข้ามา ถ้ามันสงบเข้า
มามันมีพลังงานเกิดขึ้น ถ้ามันฟุ้ งซ่านไปมันจับจ่ายใช้สอย คนเราสุ รุ่ยสุ ร่ายจับจ่ายใช้สอยจะมี
สมบัติติดตัวไหม ถ้าคนเรารู้จกั เก็บหอมรอมริ บมันจะมีสมบัติติดตัว หัวใจก็เหมือนกัน ถ้ามันคิด
ฟุ้ งซ่าน มันปรุ งแต่งออกไปตลอด มันจะเอาอะไรไปติดตัวมัน มันจะไม่มีอะไรติดตัวมันหรอก
มันใช้จ่ายของมันฟุ่ มเฟื อยไปตลอดเวลา
แต่ถา้ คาบริ กรรมของมัน กาหนดพุทโธๆ มรณานุสติ กาหนดความตายของเรา กาหนดเข้า
มาตลอดเวลา มันจะย้อนกลับเข้ามา ถ้าย้อนกลับเข้ามามันจะเริ่ มสะสมตัวมันขึ้นมา มันจะเริ่ มมีทุน
รอนขึ้นมา ถ้ามีทุนรอนขึ้นมา นี่เป็ นทุนเริ่ มต้นที่เราจะยกขึ้นวิปัสสนาอีก จะยกขึ้นวิปัสสนาซ้ า ๒
ซ้ า ๓ ไปเรื่ อยๆ จนกว่ามันจะหมดสิ้ นไป จนจะไม่มีสิ่งใดจับต้องได้ ถ้าสิ่ งใดจับต้องได้ สิ่ งนั้นคือ
กิเลส จับต้องสิ่ งใดได้ สิ่ งนั้นมีอยู่ สิ่ งใดมีอยู่ สิ่ งนั้นเป็ นมานะ เป็ นสิ่ งที่กระทบกระเทือนของใจ
จับต้องสิ่ งนั้นได้ ต้องจับต้องโดยธรรมชาติของมัน
เริ่ มต้นนี้ยงั จับต้องได้โดยสมุฏฐานเลย เพราะมันมีความจับต้องได้ จับต้องแล้ววิปัสสนา ที่
เราจับต้องไม่ได้เพราะอะไร เพราะกิเลสมันผลักไส มันผลักไสไม่ให้ใจมันย้อนกลับ มันผลักไส
ให้ใจหมุนออกไปจากภายใน หมุนออกไปข้างนอก เห็นไหม พลังงานส่ งออก พลังงานของใจต้อง
ส่ งออกไปตลอดเวลา สิ่ งที่ส่งออกไปพร้อมกับ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา พร้อมกับความหลงเอาไว้
มันส่ งออกไป มันก็ตอ้ งส่ งออกไป เห็นไหม นี้คือการศึกษาธรรม
การศึกษานี้มนั มีความผิดพลาด ความผิดพลาดเราก็เทียบเคียงตามตารา เทียบเคียงกับครู บา
อาจารย์ เห็นไหม ฟังเทศน์ฟังธรรม ฟังเรื่ องนี้ เรื่ องปั จจุบนั ธรรม เรื่ องใจที่มนั เกิดขึ้นจากหัวใจ
ปั จจุบนั นี้ ย้อนกลับเข้ามาๆ ย้อนกลับเข้ามาในหัวใจ ย้อนกลับเข้ามาจับต้อง ไฟเกิดที่ไหนต้องดับ
ไฟที่นนั่ ความทุกข์เกิดขึ้นมาจากหัวใจ ต้องดับที่หวั ใจ แล้วที่จบั ต้องนี้ไม่ใช่ใจหรอ? เป็ นอาการ
ของใจไม่ใช่ใจ
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อาการของใจคือธรรมชาติของมันที่มีอยูก่ บั ใจที่เกิด เห็นไหม อารมณ์ แขกจรมา ความคิด
เวลาคิดมันก็มีมา เวลาเราคิดขึ้นมานี่ความคิดเกิดขึ้น เวลาไม่คิด ความคิดอยูไ่ หน เวลาเราไม่คิดน่ะ
ความคิดไม่มี ความคิดไม่มี เวลาเราคิดขึ้นมาความคิดเกิดขึ้น นี่แขกจรมา นี่กเ็ หมือนกัน อาการที่
มันฟุ้ งซ่านขึ้นมา มันฟุ้ งซ่านมาจากไหน ถ้ามันไม่ฟงซ่
ุ้ านขึ้นมาน่ะ มันสงบ มันสงบตังลงอย่างไร
ถ้าพูดถึงภาวนาไม่เป็ นเลยมันก็ไม่รู้ผล เห็นไหม แต่น้ ีเป็ นแล้ว เราพิจารณาเข้ามาจนเห็น
กายตามความเป็ นจริ ง กายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กาย เห็นสัจจะตามความเป็ นจริ ง สิ่ งนี้เป็ นการยืนยัน
กับใจเข้ามา พอยืนยันกับใจเข้ามา ใจนั้นต้องทาความสงบเข้าไปให้ได้ ย้อนกลับมาทาความสงบ
ของใจเข้าไป ลึกซึ้งเข้าไป นี่ลึกซึ้งเข้าไป ความอ่อนใจเริ่ มอ่อนตัวลงๆ จนอ่อนตัวลง จนพร้อม
ควรแก่การงาน เห็นไหม จะปั้ นดิน ปั้ นโอ่ง ปั้ นไห ต้องนวดดินให้ควรแก่การงาน
จิตใจที่จะเริ่ มจับต้องวิปัสสนาได้มนั ต้องควรแก่การงาน เราพยายามตะล่อมใจของเรา จน
มันควรแก่การงานแล้วยกขึ้นวิปัสสนา จับกายอีก พิจารณาซ้ าเข้าไป แยกแยะออก กายนี้ตอ้ งคืน
สภาวะเก่าของเขา ธาตุเดิมของเขา เขาเป็ นดิน เป็ นน้ า เป็ นลม เป็ นไฟ คนเราตายแล้ว เวลาศพฝังไว้
มันต้องเป็ นสภาวะแบบนั้น ทุกอย่างต้องกลับคืนสภาวะเดิม
ร่ างกายที่ได้มานี้ได้มาจากกรรม กรรมนี้ได้จากไข่ของมารดากับเชื้อของพ่อรวมตัวกันกับ
ปฏิสนธิเกิดมาเป็ นเรา นี่เป็ นเราขึ้นมานี่ เป็ นมนุษย์ข้ ึนมาคนหนึ่ง แล้วเวลาเราตายไป จิตที่วา่
ปฏิสนธิน้ ีตอ้ งหลุดออกไป สภาวะที่วา่ ได้มาจากไข่ของมารดา มันเจริ ญเติบโตขึ้นมาเป็ นมนุษย์
เป็ นตัวอ่อน เป็ นสรรพสิ่ งขึ้นมา แล้วเวลาตายไปแล้วฝังดิน มันไปไหน มันกลับไปสู่สภาวะเดิม
ของมัน มันต้องกลับไปสู่สภาวะเดิมของธรรมชาติ เราอาศัยสิ่ งนี้เกิดขึ้นมา แล้วก็เจริ ญชีวิตกันมา
ขนาดนั้น
นี่กเ็ หมือนกัน วิปัสสนาซ้ าตรงนี้ ตรงที่วา่ สิ่ งนี้มนั คืออะไร ระหว่างกายกับจิตมันเกาะเกี่ยว
กันด้วยสิ่ งใด มันเกาะเกี่ยวกัน เพราะอะไรมันถึงเกาะเกี่ยวกันอยูน่ ้ นั นัน่ น่ะ เกาะเกี่ยวกันด้วย
ความอุปาทานความยึดมัน่ ถือมัน่ ใจที่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ยึดมัน่ ถือมัน่ สิ่ งนั้นว่าเป็ นเรา สิ่ งนั้นว่าเป็ นเรา
สิ่ งที่วา่ กายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กายนั้นส่ วนหนึ่ง เราเห็นจริ งเราก็ปล่อยวางเข้ามา แต่
อุปาทานมันยังมีอีกชั้นหนึ่ง วิปัสสนาซ้ าเข้าไป จนซ้ าแล้วซ้ าเล่า มันจะปล่อยวางมาบ่อยครั้งๆๆ
บ่อยครั้งจนกว่ามันถึงที่สุด
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ถ้าเราหลง เราปล่อยวางแล้วเราชะล่าใจ เราปล่อยไปนี่มนั จะทรงตัว มันจะแข็งตัวขึ้นมา
มันจะทรงตัวขึ้นมา ถ้าทรงตัวขึ้นมานี่เราจะสู้มนั ไม่ได้ ถ้าเราไม่หลงผิดไป เราซ้ าแล้วซ้ าอีก มันไม่
เห็นตรงไหนก็พยายามรื้ อค้น รื้ อค้นนะ กิเลส ถ้าธรรมเหนือขึ้นมามันจะหลบซ่อนตัว มันไม่หนี
ไปไหนหรอก มันอยูใ่ นใจนัน่ ล่ะ แต่มนั หาที่หลบซ่อน
แล้วธรรมเรา เรารักษาธรรม ธรรมคือสัมมาสมาธิ ธรรมคือมรรคอริ ยสัจจัง ธรรมคือ
ความเห็นถูกต้องที่เข้าไปต่อสู้กบั มัน มันสะเพร่ า สุ กเอาเผากิน ไม่มีความจดจ่อ ไม่มีความระลึก
รู้อยู่ ไม่มีความจงใจทา ถ้าความจงใจทาของเราไม่พอ ความจงใจทาของเราไม่พอนี่มนั หลบเลี่ยง
ได้ พอหลบเลี่ยงได้ นัน่ น่ะมันทาให้เราหลงไป วิปัสสนาหลง หลงตรงนี้ หลงตรงที่เราทาแล้วไม่
ถึงที่สุด มันจะหลงออกไป ถ้าเราซ้ าเข้าไปๆ จนถึงที่สุด เห็นไหม ทาถึงที่สุด ได้ไตร่ ตรอง
ตลอดเวลา ถึงที่สุดแล้วมันต้องขาดออก
สิ่ งที่ขาดออก นี่ปล่อยวางซ้ าแล้วซ้ าเล่า ซ้ าแล้วซ้ าเล่านะ การหมัน่ คราดหมัน่ ไถ ต้องซ้ า
แล้วซ้ าเล่าจนกว่าถึงที่สุดแล้ว ถ้ามัชฌิมาปฏิปทามันลงตัวแล้ว มันปล่อยวาง มันก็มชั ฌิมา เริ่ ม
เคลื่อนไหวไง ถ้ามันปล่อยวางนี่มนั เริ่ มเคลื่อนแล้ว เริ่ มเคลื่อนๆ เราต้องซ้ าไปบ่อยๆ จนสิ่ งที่
เคลื่อนออกขาดออกไปจากใจ สิ่ งนี้ขาดออกไป เวิง้ ว้างเลยนะ กายเป็ นกาย ใจเป็ นใจ แยกออกจาก
กัน สิ่ งที่แยกออกจากกัน แยกออกไปเลย นี่ได้ธรรม สิ่ งที่ได้ธรรมมันก็หมุนไปอีก หมุนขึ้นไป
จนกว่าจะจับต้องได้ หมุนขึ้นไป หลงใหลอยู่ ความเวิง้ ว้างของใจมันจะมีความสุ ขมาก นี่มนั จะเวิง้
ว้างขนาดไหนมันก็เป็ นความสุ ขของเขา
แต่กิเลส เห็นไหม ในความเวิง้ ว้างนั้นมันมีใครเป็ นคนรู้วา่ เวิง้ ว้างล่ะ แต่ในเมื่อสภาวะที่จะ
หลงมันไม่เข้าใจอย่างนั้นหรอก เวิง้ ว้างนี้คือความเป็ นผล ผลที่ความสงบของเรา มีความสุ ขมาก มี
ความเวิง้ ว้างมาก มีความสุ ขของเรา ความพอใจของเรา จะหลงใหลไปอยูน่ ้ นั น่ะพักใหญ่
แต่ถา้ ใครอยูใ่ กล้ครู บาอาจารย์ ใครอยูใ่ กล้ตารับตารา เห็นไหม ธรรมวินยั นี้เป็ นศาสดาของ
เรา รื้ อค้นธรรมวินยั มันจะเข้าไปเจอว่ามรรค ๔ ผล ๔ การชาระสะสางมันต้องมีมรรค ๔ ผล ๔ เข้า
ไป แล้วเราถ้าย้อนกลับมาเทียบเคียงกับของเรา มรรคขั้นที่ ๑ เรามันปล่อยวางเห็นกายนี้ตามความ
เป็ นจริ ง มรรคขั้นที่ ๒ นี้คืนธรรมชาติเขาไป นี่มนั ยังมีสิ่งที่ตอ้ งก้าวเดินอีก แต่มนั เป็ นไปไม่ได้ มัน
จะก้าวเดินไปไม่ได้ เพราะมันละเอียดอ่อน มันเรื่ องเหมือนกับว่าจะสุ ดวิสยั แต่ไม่สุดวิสยั ของผูท้ ี่มี
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ธรรม ไม่สุดวิสยั ของหัวใจที่จะก้าวเดินต่อไป ถ้าหัวใจนั้นไม่สุดวิสยั มันพยายามย้อนกลับเข้ามา
ย้อนกลับเข้ามาจับต้องได้
ความเป็ นอสุ ภะอสุ ภงั ของใจ ความสกปรกของใจ ใจสกปรกอย่างนั้น ใจมีความคิดความ
สกปรกโสโครกของใจ ใจถึงจะมีปฏิฆะ ความผูกโกรธ ถ้าไม่สมใจหวังจะผูกโกรธ ใจจะโกรธ
มาก ใจจะไม่พอใจ ไม่พอใจกับความสมหวังของตัว ถ้ามันสมหวังแล้วมันจะพอใจของมัน ถ้ามัน
สมหวัง แล้วสิ่ งใดจะสมหวังใจได้ตลอดไป
มันเป็ นไปไม่ได้ เห็นไหมว่าสรรพสิ่ งที่เราเกิดมาแล้วจะสมหวังเราตลอดไป มันเป็ นไป
ไม่ได้เลย มันต้องมีการผิดหวัง มันต้องมีการผิดพลาด อันนั้นเป็ นเรื่ องอาการของใจ ถ้าเป็ นเรื่ อง
ของกายก็เป็ นเรื่ องของอสุ ภะอสุ ภงั นี่ความผูกโกรธ โกรธเพราะว่ามันไม่ได้สมความปรารถนา
ของมัน สิ่ งที่จะได้มาไม่สมความปรารถนา ถ้าไม่สมปรารถนามันก็เกิดปฏิฆะ เกิดปฏิฆะมันก็เกิด
กามราคะ เห็นไหม กามราคะมันเกิดก่อน มันถึงเกิดปฏิฆะ ความผูกโกรธ ความโลภ ความโกรธ
ความหลง มันเกิดจากตรงนี้ไง
สิ่ งที่วา่ เป็ นโรคความหลงมันเกิดจากที่วา่ เราเห็นกายเป็ นเรา เราเห็นสรรพสิ่ งนี้เป็ นเรา อัน
นั้นเป็ นทิฏฐิมานะความเห็นผิด ความเห็นผิดเฉยๆ แต่ความหลงที่ไปกับความเห็นผิดมันอยูท่ ี่ไหน
เพราะมันหลงในตัวมันเองมันถึงจะเห็นผิดใช่ไหม ถ้าไม่หลงตัวมันเองมันจะเอาอะไรมาเห็นผิด
นัน่ น่ะมันย้อนกลับเข้ามาจับตรงนี้ได้
สิ่ งที่จะจับตรงนี้ได้ ศึกษาธรรมมา เป็ นการศึกษา ศึกษามาขนาดไหนก็เป็ นการศึกษาธรรม
แต่ถา้ ไม่ปฏิบตั ิ ถ้าจับต้องไม่ได้ ไม่ได้ธรรม สิ่ งที่จะได้ธรรม เกิดจากภาคปฏิบตั ิ เกิดจากความมุ
มานะของตัวเอง เอาชีวิตเข้าแลกนะ จะทุกข์ยากขนาดไหนสิ่ งใดก็แล้วแต่ ไม่สนใจ ขอให้เราได้
ประพฤติปฏิบตั ิ ขอให้เราได้ใช้ภาวนาของเราเกิดขึ้นมา ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะออกไปข้างนอก
ไง
การดารงชีวิตอยู่ ถ้าเราดารงชีวิตสิ่ งนี้เราก็พอแล้ว เราประพฤติปฏิบตั ิมาอย่างนี้มนั ก็สมกับ
เราประพฤติปฏิบตั ิแล้ว นัน่ น่ะมันก้มให้กิเลส ถ้ากิเลสมีอานาจเหนือกว่า มันจะคิดอย่างนั้น เรา
ประพฤติปฏิบตั ิมาแล้ว เราศึกษาธรรมแล้ว เราทาแล้วพอสมควรแล้ว เราต้องทุกข์ยากไปเพื่ออะไร
...ถ้าอย่างนี้แล้วมันก็กม้ กราบกิเลส ให้กิเลสมีอานาจเหนือหัวใจนั้น เพราะมันยังต้องพาเกิดใน
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กามภพ เห็นไหม สิ่ งนี้เป็ นสิ่ งที่วา่ ความโกรธ ความโลภ ความหลงพาเกิด เกิดในวัฏวนนี้มนั ยังพา
เกิดอยู่ สิ่ งที่พาเกิดอยูน่ ้ ีมนั พยายามรักษาตัวมันเองไว้
กิเลสนี้มนั หลอกเรา ความคิดของเรานี่แหละ ความคิดของเราเป็ นกิเลส สิ่ งที่เป็ นกิเลสมัน
จะต้องหลอกเรา สิ่ งที่หลอกเรา เราก็เชื่อเรา เราเชื่อเรามาก เราไม่ได้ธรรมนี่ เราได้ศึกษาธรรมมา
ศึกษาธรรมมาว่าเราเข้าใจแล้วเรารู้แล้ว ยันกันไว้ได้ เห็นไหม มันก็ยนั กันไว้ได้ชวั่ คราว ยันกับ
ความคิดอันนั้นไว้ได้วา่ เราเข้าใจธรรมๆ มันก็เวิง้ ว้าง เพราะความเวิง้ ว้างมีผลมาจากเราปล่อยวาง
เข้ามาแล้ว จิตมันมีพ้นื ฐาน พอจิตมีพ้นื ฐาน ว่าเราคิดอะไรก็เป็ นผล ความยันกันว่าเป็ นผล มันยัง
จับรวบยอดไม่ได้ ถ้าเราวิปัสสนาเข้าไปซ้ าๆ ขึ้นไปบ่อยๆ พยายามวิปัสสนาเข้าไป มันจะจับรวบ
ยอดได้ ถ้าจับรวบยอดได้ นี้คือได้งาน
ถ้าได้งาน ได้ความไม่พอใจ ได้ความขุ่นใจ ใจที่มนั มีเปลือกส้ม มันก็จบั ต้องได้ง่าย เพราะ
เปลือกส้ม ผลส้ม มันต่างกันโดยธรรมชาติ แต่น้ ีมนั เป็ นเนื้อในของส้ม แล้วมันมีใยอยูใ่ นนั้น เนื้อ
ในของส้มปอกเปลือกเข้าไปแล้วมันจะมีใยส้มอีกชั้นหนึ่ง
อันนี้กเ็ หมือนกัน ขันธ์อนั ละเอียด มันอยูใ่ นนั้นมันไม่ใช่เนื้อส้มโดยเนื้อหาสาระ แต่มนั ไป
ใยเส้นๆ ที่มนั ติดอยูใ่ นเปลือกส้มนัน่ น่ะ นี่มนั ละเอียดอ่อน เห็นไหม ขันธ์ของใจ ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง นี้มนั เป็ นความคิด มันเป็ นขันธ์เหมือนกัน แต่ขนั ธ์อนั ละเอียดที่อยูใ่ นหัวใจดวง
นั้น ถ้าจับตรงนี้ได้ ยกขึ้นวิปัสสนาได้ นี่จะได้ธรรม ได้ธรรมโดยภาคปฏิบตั ิ ได้ธรรมโดย
การศึกษาของเราขึ้นมา
แต่ก่อนแต่ไรมา การวิปัสสนามันก็ยงั ว่าเป็ นความยากพอสมควร เราศึกษาเรา เราค้นคว้า
มา เราปฏิบตั ิมา เราได้ธรรมมาแล้วเป็ นชั้นเป็ นตอนขึ้นมา มันก็เป็ นผลของมันขึ้นมา ไอ้วิปัสสนา
อันนี้มนั จะละเอียดอ่อนกว่า มันจะหลอกลวงได้มากกว่า มากกว่าจากชั้นนอก ชั้นนอกนี้มนั คือว่า
มันยังเป็ นเรื่ องของความหยาบ สิ่ งที่หยาบมันอยูข่ า้ งนอก สิ่ งที่ละเอียดอยูข่ า้ งใน นี่มนั อยูใ่ นใจของ
เรา มันยิง่ ละเอียดอ่อนเข้าไป มันยิง่ ทาให้เราพลิกแพลงให้เราผิดพลาดตลอด ความพลิกแพลง
ผิดพลาด ปั ญญาอันนี้มนั ถึงเป็ นปั ญญาอันมหาศาล ปั ญญาของน้ าป่ า
น้ าป่ า น้ าของกามภพ น้ าของกามโอฆะ นัน่ น่ะ ความผูกพันของมัน มันต้องเข้าข้างตัวมัน
โดยธรรมชาติของมัน เข้าข้างธรรมชาติข้ ึนมาแล้วยังสร้างสมนะ สร้างสถานการณ์ สร้างความ
เป็ นไปให้เราเห็นสภาวะความเป็ นจริ ง สร้างให้เราหลงตามไปว่าสิ่ งนี้เป็ นวิปัสสนา ถ้าสิ่ งนี้เป็ น
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วิปัสสนาเราก็จะก้าวเดินตามมันไป โดนกิเลสจูงไปนะ โดนกิเลสจูงให้เราเดินตามมันไป ทั้งๆ
ที่วา่ เราจะฆ่ากิเลส เราจะพยายามปฏิบตั ิธรรมเพื่อให้ได้ธรรม แต่เราก็ให้กิเลสมันพาเราไป
จากเดิม เริ่ มต้นที่วา่ มันสร้างสมขึ้นมาเราก็สู้มนั ไม่ไหว เราก็ยงั ยอมแพ้มาเป็ นครั้งเป็ นคราว
จนกว่าเราจะสามารถจับต้องมันได้ มันก็หลอกเราซ้ าอีก หลอกเราซ้ าให้เราเชื่อมัน ให้เราหลงตาม
มันไปว่าสิ่ งนี้เป็ นผลงาน สิ่ งนี้เป็ นสิ่ งที่เราประพฤติปฏิบตั ิ มันได้ธรรมแล้ว แล้วมันก็เชื่อกันไป
เชื่อไปชัว่ ครั้งชัว่ คราว พอพ้นออกไป พอมันเสื่ อมสภาวะไป มันขึ้นมา นี่สิ่งนี้อยูใ่ นหัวใจเราเต็ม
หัวใจ ความเร่ าร้อนของใจยังอยูใ่ นหัวใจ ความเห็นผิดของใจยังเป็ นธรรมชาติมนั อยูอ่ ย่างนั้น
ความไม่เห็นผิด ความไม่เข้าใจตัวเอง นี่มนั ก็ตอ้ งย้อนกลับมา เราผิดพลาด เราโดนกิเลสหลอก
ย้อนกลับเข้ามา
ปั ญญาในการต่อสู้กบั กิเลสนี้มนั ถึงพลิกแพลงแล้วแต่เงื่อนไข เงื่อนไขของความหยาบก็
เป็ นเงื่อนไขของความหยาบๆ เงื่อนไขของความละเอียด แล้วต้องเป็ นปั จจุบนั ธรรม สิ่ งที่เป็ น
ปั จจุบนั เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น แล้วต่อสู้กนั เดี๋ยวนั้น อันนั้นเป็ นธรรม สิ่ งที่เคยใช้แล้วในขั้นไหนก็แล้วแต่
ที่มนั เป็ นความเห็นของเรา
แต่ถา้ มันเอามาใช้จนปั จจุบนั นี้ มันเป็ นปั จจุบนั เราใช้ได้เลย ใช้ในการปั จจุบนั นั้น
ความคิดเดี๋ยวนั้น เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น ใช้ปัจจุบนั นั้น ถ้าในปั จจุบนั นั้นเกิดขึ้นมา มันจะปล่อยวาง ถ้า
ปล่อยวางเดี๋ยวนั้น นัน่ เป็ นผลงาน ถ้ามันไม่ปล่อยวาง เราก็พลิกแพลง เทียบเคียง พลิกแพลง
ออกไป ปั ญญาเราจะหมุนออกไป ปั ญญาหมุนออกไปขนาดไหนขึ้นมา หมุนเพื่อหาจังหวะชาระ
มันไง หมุนเพื่อหาช่อง หาจังหวะที่เราจะเชือด เราจะทาลายกิเลสนี้ออกไปจากใจ
กิเลสเป็ นความหลงผิด กิเลสเป็ นความเห็นผิด กิเลสเป็ นความยึดมัน่ ถือมัน่ ในความเห็น
ผิดๆ ทั้งนั้น เพราะมันเห็นผิดมามันถึงทาให้เราทุกข์ยากมาตลอด แล้วถ้าเราจะชาระความเห็นผิด
มันเป็ นผลงานของเรา เราจะมืออ่อนตีนอ่อนได้อย่างไร เราต้องเข้มแข็ง ถ้าเราเข้มแข็งขึ้นมา
นัน่ น่ะ กิเลส มันถึงจะต่อสู้ได้
มันให้เราอ่อนด้อยอ่อนตัวนะ ทาให้เราไม่มีกาลังใจสู้มนั “หมดแล้ว เรื่ องมรรคเรื่ องผลไม่
ควรจะประพฤติปฏิบตั ิหรอก เราจะทาไปนี่ มนั จะทุกข์ยากเกินไป เรื่ องอย่างนี้มนั เรื่ องของผูท้ ี่
ประพฤติปฏิบตั ิ ผูท้ ี่เขาจะเห็นผิด เขามีความเห็นผิดเขาทาไป เราเป็ นคนเห็นถูกต้อง เรามี
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ความเห็นชอบ เราเห็นชอบ เราต้องมัชฌิมาปฏิปทาสิ ต้องทาพอสมควร ทาพอเป็ นไป” เห็นไหม
นี่มนั หลอกซ้ าหลอกซากอยูอ่ ย่างนั้น ความเห็นของเราหลอกเราเอง
ถ้าเราเชื่อความเห็นของเรา เราก็ผดิ พลาดออกไป ถ้าเราไม่เชื่อขึ้นมา ปั ญญามันจะโต้เถียง
ทันที ถ้ามันเป็ นความจริ งขึ้นมา เราต้องมีคุณงามความดีข้ ึนมาสิ ในเมื่อมันไม่เป็ นความจริ ง เราถึง
ต้องทุกข์ยากอยูอ่ ย่างนี้ แล้วเราจะชาระความทุกข์ยากของเราออกไป มันจะเป็ นความผิดไปไหน
ถ้าปั ญญามันพลิกกลับขึ้นมา ข้อมูลมันพลิกกลับขึ้นมา เราจะมีกาลังใจขึ้นมาแล้วเราจะต่อสู้ได้
ถ้าปั ญญาเราไม่พลิกกลับขึ้นมานะ วันนั้นเราแพ้ วันนั้นเราวิปัสสนาไปเราจะมีแต่ความ
น้อยเนื้อต่าใจ ถ้าวันไหนเราวิปัสสนาแล้วเรามีกาลังใจ เราชนะมันนะ เราใช้ขอ้ มูลปั ญญาของเรา
พลิกแพลงชนะมัน เราจะมีกาลังใจมาก แล้วกาลังวิปัสสนาจนสามารถจะปล่อยวางได้ชวั่ คราว นี่
เริ่ มจากปล่อยวางชัว่ คราว เพราะปั ญญาเราได้รวมตัว ถ้าปั ญญารวมตัวขึ้นมา รวมตัวเป็ นมรรค
อริ ยสัจจัง แล้วชาระออกไป มันปล่อยวางชัว่ คราวๆ ชัว่ คราวเท่านั้นนะ ชัว่ คราวเพราะมันก็ตอ้ ง
ขยับก่อน เห็นไหม ก่อนที่มนั จะทาลายสิ่ งใด เราต้องขยับเขยื้อนมันก่อน เราถึงทาลายมันได้
เพราะมันเป็ นเรื่ องแก่นของกิเลส
สิ่ งใดที่วา่ เป็ นความแน่นหนา เป็ นความมัน่ คง ไม่มีสิ่งใดมัน่ คงเท่ากิเลส สิ่ งของที่มนั่ คง
ทางโลกนี้มนั่ คงขนาดไหน ใช้ระเบิดทาลาย ทาลายได้หมด เห็นไหม สิ่ งที่เป็ นความคิด เป็ นความ
นึกเอา เราระเบิดไม่ได้หรอก เราระเบิดตัวเรา เราก็ระเบิดตัวตายเปล่าๆ กิเลสไม่เคยตายหรอก
กิเลสมันก็ตายไปพร้อมกับจิตนัน่ น่ะ มันถึงว่าระเบิดก็ระเบิดไม่ได้ ทาอะไรก็ไม่ได้ แต่มรรค
อริ ยสัจจังนี้สามารถระเบิดได้ มรรคอริ ยสัจจังนี้สามารถทาลายได้ ทาลายในหัวใจนี้เลย นี่มนั ถึงว่า
เป็ นปั ญญาก้าวเดินออกไป ปั ญญาก้าวนาพร้อมกับสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิเป็ นพื้นฐานของใจ
แล้วใจถึงเข้ามา หมุนเข้ามาทาลายมัน ซ้ าบ่อยครั้ง บ่อยครั้งเข้าๆ จนกว่ามันทาลายออก กามภพ
หลุดออกไปจากใจ แล้วยังต้องทาซ้ าๆ เข้าไป เพราะมันเป็ นสิ่ งที่วา่ มันสื บต่อเนื่องนะ
เรื่ องของกามภพนี้มนั เป็ นเรื่ องที่วา่ พรหม ๕ ชั้น มันต้องเลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่ อยๆ นี่ก็
เหมือนกัน ในเมื่อมันปล่อยวางแล้วมันต้องซ้ า ต้องฝึ กบ่อยๆ เข้า มันจะซ้ าเข้าไปบ่อยครั้งเข้าๆ
จนกว่ามันจะพ้นออกไป เปลือกนี้ เส้นใยของใจออกหมดเลย ออกหมดจนจับต้องสิ่ งใดไม่ได้ สิ่ ง
ที่จบั ต้องไม่ได้น้ นั เนื้อของส้มมันจับต้องสิ่ งใดไม่ได้ สิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้น้ นั มันคืออะไร? นัน่ น่ะ
คือเนื้อของใจล้วนๆ เลย
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จะได้ธรรมต้องให้ใจดวงนี้สมั ผัส จะได้ธรรมต้องจิตเดิมแท้น้ ีผอ่ งใส จิตเดิมแท้น้ ีเป็ นผู้
ข้ามพ้นกิเลส ถ้าไม่เข้าถึงจิตเดิมแท้น้ ี จะชาระกิเลสไม่ได้ มันเป็ นชาระกิเลสส่ วนหยาบๆ เข้ามา
ทั้งนั้น ส่ วนหยาบๆ เข้ามาแล้ว อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา นี้ตอ้ งไปอยูใ่ นพรหม ๕ ชั้นนั้นเด็ดขาดเลย
ถ้าจะพ้นจากพรหม ๕ ชั้นนั้นต้องย้อนกลับมาตรงนี้
มันจะจิตเดิมแท้น้ ีผอ่ งใสขนาดไหน ใครเป็ นคนรู้วา่ ผ่องใส ใครเป็ นคนมีความรู้สึกนั้น จิต
ดวงนี้ใครไปรู้สึกมันว่ามันผ่องใส ว่ามันผ่องใส มันผ่องใสมาจากอะไร? มันผ่องใสด้วยตัวมันเอง
เห็นไหม ย้อนกลับเข้าไปจับต้องตรงนั้น ย้อนกลับเข้าไปจับความผ่องใสนั้น แล้วพลิกความผ่อง
ใสนั้น ความผ่องใสนั้นเป็ นญาณ ปั ญญาในกามราคะเป็ นปั ญญาที่ต่อสู้รุนแรงมาก ปัญญาขั้นไหน
ไม่เท่ากับปั ญญาของขั้นกามราคะ ในเรื่ องของความเข้าใจผิด ในเรื่ องของความโลภ ความโกรธ
ความหลง นี้เป็ นปั ญญาที่รุนแรงมาก ถ้าชาระกันด้วยรุ นแรง ความรุ นแรงนั้นทาลายกิเลสออกไป
จากใจ พ้นออกไปแล้ว ทีน้ ีปัญญาอย่างข้างบนจะใช้ปัญญาอย่างนี้ไม่ได้
อุทธัจจกุกกุจจะ นี้เป็ นความฟุ้ งซ่านของใจด้วยปุถุชนเรา อุทธัจจกุกกุจจะ เห็นไหม แต่
ปั ญญาทางนี้ อุทธัจจะ ความเพลินในงาน ถ้าใช้ปัญญาที่รุนแรง ปั ญญาที่มี มันจะเพลินไปในงาน
มันจะไม่มชั ฌิมาปฏิปทาในขั้นของจิตเดิมแท้น้ ีผอ่ งใส จิตเดิมแท้น้ ีผอ่ งใสนี้มนั เหมือนกับความ
ละเอียดอ่อนของญาณ ญาณตัวนี้ตอ้ งใช้ปัญญาญาณ ญาณอย่างมรรคอริ ยสัจจัง
มันถึงว่า อรหัตมรรคมันจะสูงสุ ดขนาดไหน ย้อนกลับเข้ามาๆ มันละเอียดอ่อน
ละเอียดอ่อนเพราะเราไม่เคยทา ใจดวงหนึ่งจะทาได้หนเดียว ใจได้หนเดียวเท่านั้น พอพ้นจาก
กิเลสแล้วใจดวงนั้นก็พน้ จากกิเลส ถ้าใจไม่เคยพ้นจากกิเลส ใจดวงนั้นก็ไม่เคยเห็น เห็นไหม เห็น
ได้หนหนึ่ง แล้วจะเห็นเฉพาะชาระกิเลสเท่านั้น
แต่ในเมื่อยังไม่ชาระกิเลสจะเอาอะไรมาเห็น ในเมื่อไม่เห็นก็ตอ้ งมีความผิดพลาด ถ้าใน
เมื่อไม่เห็นก็ตอ้ งมีความหลงไป ความหลงของเราก็ตอ้ งหลงไป พ้นออกไป ต้องให้มีการลองผิด
ลองถูกอยูอ่ ย่างนั้น
แต่ถา้ มีใครใกล้ครู บาอาจารย์ มีครู บาอาจารย์เป็ นที่พ่ งึ ที่สอน เห็นไหม ชี้ยอ้ นกลับเข้ามา
ย้อนกลับเข้ามาพลิกทีเดียวด้วยญาณ ปั ญญาญาณอย่างเดียวพ้นออกไปจากใจ นัน่ น่ะใจดวงนั้นก็
ต้องถูกทาลายไป สิ่ งที่ผอ่ งใส สิ่ งที่มีความสว่างไสวขนาดไหนก็ตอ้ งทาลายไป เพราะสิ่ งที่ผอ่ งใส
สิ่ งที่สว่างไสวนั้น เพราะตัวของมันเอง เป็ นสสาร เป็ นสิ่ งที่รู้สึกจับต้องได้
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สิ่ งที่เป็ นสสาร สิ่ งที่เป็ นธาตุรู้ตอ้ งทาลายทั้งหมด ถ้าไม่ทาลายสิ่ งนั้น คือตัวมานะใหญ่ สิ่ ง
นั้นคือตัวของมันเอง ถ้าทาลาย เห็นไหม มานะ ๙ เราสูงกว่าเขา สาคัญตนว่าสูงกว่าเขา ทั้งๆ ที่สูง
กว่าเขานะ สาคัญตนก็ผดิ ถ้าไม่สาคัญตนมันก็อยูโ่ ดยธรรมชาติของมันใช่ไหม เราเสมอเขา สาคัญ
ก็ผดิ ไม่สาคัญก็อยูใ่ นธรรมชาติใช่ไหม เราต่ากว่าเขา สาคัญก็ผดิ เหมือนกัน ถ้าไม่สาคัญมันก็มี
โดยธรรมชาติ สิ่ งที่มีอยูโ่ ดยธรรมชาติของมัน สิ่ งที่มี ตัวนี้ตวั มี ตัวมี ตัวเป็ น ตัวไป มันเป็ นตัวที่
ต้องทาลาย สิ่ งนี้ตอ้ งทาลาย แล้วพอทาลายขึ้นมา นั้นคือได้ธรรม
ศึกษาธรรมมานี้เป็ นภาคปริ ยตั ิ ศึกษามาควรศึกษาอย่างยิง่
ศึกษามาเพื่อเป็ นหนทาง
แนวทาง แต่จะได้ธรรม ถ้าเราศึกษาแล้ว เราปฏิบตั ิถกู ต้อง มัชฌิมาปฏิปทา ถ้าเราจะไม่ได้ธรรม
เราศึกษามาแล้ว ศึกษามาแล้วปฏิบตั ิตามกิเลส เห็นไหม ถ้ากิเลสเป็ นใหญ่ การปฏิบตั ิน้ นั ปฏิบตั ิ
ตามกิเลส กิเลสพาออกไป การปฏิบตั ิน้ นั ลุม่ ๆ ดอนๆ แล้วจะไม่ได้ผลตามความเป็ นจริ ง
แต่ถา้ เราจะได้ธรรมนี้ เราต้องปฏิบตั ิในความถูกต้อง ต้องปฏิบตั ิในมรรคอริ สจั จัง มรรค
อริ ยสัจจังย้อนกลับเข้ามา ถึงยกขึ้นสูงขึ้นไปๆ เป็ นชั้นเป็ นตอนเข้าไป ต้องเป็ นชั้นเป็ นตอนเพราะ
เป็ นมรรค ๔ ผล ๔...มรรค ๔ ผล ๔ เพือ่ ให้หวั ใจดวงนี้เข้าถึงธรรมโดยสมบูรณ์แบบ ถ้าเข้าถึง
ธรรมถึงจะได้ธรรม ถ้าได้ธรรม ใจดวงนั้นถึงจะรู้ธรรมจริ ง ใจดวงนั้นเป็ นใจที่วา่ เป็ นเพราะว่า
เป็ นปั จจัตตัง รู้จาเพาะใจดวงนั้น ใจดวงนั้นรู้โดยตามความเป็ นจริ ง ใจดวงนั้นจะมีความสุ ข สุ ขที่
ไม่ใช่ขนั ธ์ สุ ขของโลกมันหยาบๆ โลกหยาบๆ เพราะสุ ขเป็ นสุ ขเวทนา สุ ขในสุ ขของขันธ์ สุ ขใน
การกระทบ แต่น้ ีไม่มีสิ่งใดกระทบ มันเป็ นสุ ขโดยวิมุตติสุข
ถ้าเป็ นวิมุตติสุขนี้มนั เป็ นสิ่ งที่วา่ ไม่สามารถที่จะเทียบเคียงในความสุ ขของโลกได้ โลกนี้
เป็ นสมมุติท้ งั หมด เป็ นความสุ ขที่ในสมมุติ แต่สุขในวิมุตติ สุ ขในตัวมันเองคือมันอิ่มเต็ม สิ่ งที่สุข
คืออิ่มเต็มและพอในใจ สิ่ งที่พอ สิ่ งที่เติมอีกไม่ได้ อันนั้นถึงเป็ นวิมุตติ ไม่มีสิ่งใด ไม่ใช่ความสุ ข
ในเวทนา ไม่มีการกระทบใดๆ ทั้งสิ้ น นั้นเป็ นผลของผูท้ ี่ได้ธรรม
ใจดวงนั้นได้ธรรมดวงนั้น เห็นไหม ถึงจะเป็ นปั จจัตตังกับใจดวงนั้น แล้ว อตฺ ตา หิ อตฺ ต
โน นาโถ ตนเป็ นที่พ่ งึ แห่งตนได้ ตนสร้างสมตนขึ้นมาจนเป็ นที่พ่ งึ ได้ แล้วถึงเป็ นที่พ่ ึงของสัตว์
โลกได้ เป็ นผูช้ ้ ีทางออกได้ ถ้าคนไม่ประพฤติปฏิบตั ิ ไม่เคยเห็นธรรม จะเอาธรรมมาจากไหนมา
เป็ นแนวทาง ธรรมฝ่ ายเหตุนะ อริ ยสัจเป็ นธรรมฝ่ ายเหตุ ธรรมฝ่ ายผลกลัน่ ออกไปจากอริ ยสัจ ทุกข์
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สมุทยั นี้เป็ นธรรมฝ่ ายลบ ทุกข์น้ ีเป็ นความทุกข์มาก สมุทยั นี้เป็ นความหลงใหล เป็ นความที่วา่
เป็ นตัณหาทะยานอยาก มันเป็ นความที่เราไม่เข้าใจมัน แล้วยึดมัน่ ถือมัน่
มรรคอริ ยสัจจังนี้เป็ นทางเดิน นิโรธมันดับขึ้นมา อริ ยสัจนี้เป็ นสิ่ งที่วา่ เราเป็ นทางเดิน เป็ น
สิ่ งที่วา่ จับต้องได้ แต่ผลของมันพ้นออกไปจากอริ ยสัจ ต้องรู้อริ ยสัจตามความเป็ นจริ งแล้วปล่อย
วางอริ ยสัจไว้ รู้กฎของธรรมชาติแล้วปล่อยวางธรรมชาติไว้ตามธรรมชาติน้ นั แล้วใจนี้หลุดพ้น
ออกไป รู้ธรรมชาติ เรารู้ธรรมชาติ เราแบกธรรมชาติ เรารู้สิ่งธรรมชาติ แล้วยึดมัน่ ถือมัน่ ธรรมชาติ
มันก็ยดึ มัน่ ถือมัน่ ไปอีกส่ วนหนึ่ง เห็นไหม นัน่ น่ะ ถ้ายึดอริ ยสัจ รู้ในอริ ยสัจ ว่าเรารู้อริ ยสัจ เรารู้
ตามความเป็ นจริ ง มันก็ยดึ อริ ยสัจอยูอ่ ย่างนั้น มันไม่ปล่อยอริ ยสัจไว้ตามความเป็ นจริ ง
อริ ยสัจนี้เป็ นสิ่ งที่มีอยู่ สิ่ งที่วา่ เป็ นธรรมที่วา่ มีอยูแ่ ล้วโดยดั้งเดิม ถ้าเราไปรู้สิ่งนั้นขึ้นมา ใจ
ผ่านจากสิ่ งนั้น พ้นออกจากสิ่ งนั้นมา ถึงจะเป็ นธรรม ถึงจะได้ธรรมจริ ง ถ้ายังยึดมัน่ ถือมัน่ สิ่ งนั้น
มันก็วนอยูก่ บั สิ่ งนั้น วนอยูก่ บั ในอริ ยสัจนั้น
นัน่ น่ะ เหมือนกับว่าธรรม เห็นไหม สพฺเพ ธมฺ มา อนตฺ ตา ธรรมทั้งหลายต้องแปรสภาพ
ทั้งหมด แล้วมันแปรสภาพอย่างไรล่ะ ถ้ามันอยูก่ บั เรามันจะแปรสภาพอย่างไร ธรรมทั้งหลาย เรา
ไปอาศัยสิ่ งนั้นก้าวเดินมา เราอาศัยถนนหนทางเป็ นสิ่ งที่กา้ วเดินมา สิ่ งนั้นมีความจาเป็ นมหาศาล
ในเมื่อเราอยูบ่ นถนนนั้น ถ้าเราอยูบ่ นถนนนั้น ถนนนั้นรับรองเรามา เราก้าวเดินมา เราปฏิเสธ
ถนนนั้นไม่ได้เลย แต่ถา้ เรายึดถนนนั้นเราก็มาถึงตรงนี้ไม่ได้เหมือนกัน เราต้องก้าวเดินไปตาม
สภาวะความเป็ นจริ ง มันถึงว่าเป็ น สพฺเพ ธมฺ มา อนตฺ ตา ธรรมมันถึงว่าต้องกลับไปอยูใ่ นสภาวะ
ตามความเป็ นจริ งของเขา ธรรมชาติ สรรพสิ่ งต้องกลับไปอยูใ่ นสภาวะเดิมของเขา
ใจดวงที่เคยมีกิเลสอยูใ่ นหัวใจได้สละกิเลสออกจากใจทั้งหมด กลับไปอยูใ่ นสภาวะเดิม
ของเขาเหมือนกัน นั้นใจที่พน้ ออกไปจากกิเลส พ้นออกไปด้วยความเป็ นจริ ง พ้นออกไปจากการ
ได้ธรรม ได้ธรรมในการประพฤติปฏิบตั ิ ไม่ใช่ได้ธรรมมาด้วยการศึกษา ด้วยการจดจามา ด้วย
การศึกษาแล้วแบกสิ่ งนั้นไว้ในหัวใจ จนหลังหักก็ไม่รู้ผล ศึกษาเล่าเรี ยนมากขนาดไหนก็มีกิเลส
ตัณหามากขนาดนั้น ถ้าไม่ปฏิบตั ิ ถ้าปฏิบตั ิแล้วถึงจะรู้วา่ ผลของการปฏิบตั ิแล้ว มันต่างกับ
การศึกษามหาศาล
การศึกษามานี้ง่ายๆ การท่องจา การพยายามมีความใส่ ใจ ศึกษามาก็ศึกษาได้ แล้วตีความ
เอาด้วยความเห็นของเรา แต่ในการปฏิบตั ิมนั ยาก ยากตรงที่วา่ ตีความไม่ได้ ถ้าเราตีความ กิเลสมัน
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ศึกษาธรรมได้ธรรม ๒๕

พาตีความด้วย เห็นไหม ถ้าเราตัดสิ นใจสิ่ งใดไป การตัดสิ นใจเรา กิเลสมันตัดสิ นใจด้วย ถึงต้องทา
ให้มนั มัชฌิมาปฏิปทา ถึงต้องทาให้มนั ไม่มีสิ่งใดที่วา่ เอนเอียงไปกับสิ่ งใด แล้วให้สิ่งนั้นพ้น
ออกไปจากธรรมชาติของมัน พ้นไปตามเป็ นธรรม ไม่ใช่พน้ จากความเห็นของเรา พ้นจาก
ความเห็นของเรานี้ เราจะมีความเห็นของเราตลอดไป
พ้นจากความเป็ นธรรม พ้นจากความจริ ง แล้วเราก็เห็นจริ งๆ กัน ยถาภูต สิ่ งนั้นต้องเป็ น
ต้องออกไป ญาณทสฺ สน ยถาภูต รู้ตามความเป็ นจริ ง จะมีญาณอีกตัวหนึ่งว่ารู้แจ้ง รู้วา่ หลุดพ้นไง รู้
ว่าพ้นด้วย รู้วา่ หลุดพ้นด้วย ใจดวงนั้นถึงจะเป็ นสัจธรรมความเป็ นจริ ง ความเป็ นจริ งของใจดวง
นั้น เอวัง
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