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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัที่ ๙ กนัยายน ๒๕๕๕ 

ณ วดัสนัติธรรมาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจนะ วนัน้ีจะแสดงธรรมะของพระพุทธเจา้ ธรรมะนะ โดยทัว่ไปเขาจะว่าธรรมะกบั
ธรรมชาติเป็นอนัเดียวกนั ธรรมะกบัธรรมชาติ พระพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม ธรรมะของพระพุทธเจา้
ลึกซ้ึงมาก ละเอียดอ่อนมาก ลึกซ้ึงจนไม่มีปุถุชนคนใดจะไปคน้ควา้ได ้แต่ธรรมชาติน่ี ผูท่ี้คน้ควา้ 
ท่ีโลกเขายกยอ่งกนัคืออลัเบิร์ต ไอน์สไตน์นะ เขายกยอ่งกนั แต่เขาก็ยงัพดูถึงว่า ถา้เขามีโอกาส 
เขาอยากจะนบัถือศาสนาพุทธ เห็นไหม ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งเหตุและผล เขาก็รู้อยูเ่พราะ
เขาคน้ควา้ดว้ยเหตุและผล แต่ตวัเขาเองเป็นอะไรล่ะ? ตวัเขาเองก็ตายไปดว้ยความทุกข ์ เขาตายไป
แบบปุถุชนไง 

พระพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมต่างหากล่ะ ถึงพน้ออกไปจากกิเลส พน้ออกไปจาก ๓ โลกธาตุนะ 
พน้ออกไปเลยน่ะ 

ธรรมชาติ ว่าโลกวา่ธรรมชาติ ฟังว่าธรรมชาติแลว้มนัยิง่ใหญ่...ยิง่ใหญ่ ยอมรับว่า
ธรรมชาติน้ียิง่ใหญ่มาก ธรรมชาติน้ียิง่ใหญ่มากนะ เพราะว่าธรรมชาติน้ีท  าใหก่้อเกิดส่ิงมีชีวิต
ทั้งหมด ธรรมชาติท่ีเราเห็นในปัจจุบนัน้ีเพราะเราเขา้มาเห็นน่ี เราเขา้มาเห็นธรรมชาติ เห็นไหม 

กอ้นเมฆเคล่ือนไป ความเสียดสีของมนัท าใหเ้กิดเสียงฟ้าร้อง เสียงฟ้าแลบเสียงฟ้าร้องแลว้
เกิดการสันดาปกนัน่ะจึงเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบ แลว้กลายตวัออกมาเป็นเมด็ฝนน่ะ เมด็ฝนนั้นตกลงสู่
พื้นดิน ท่ีไหนมีน ้าท่ีนัน่เกิดส่ิงมีชีวิตไง ส่ิงมีชีวิตเกิดข้ึน ตน้ไมเ้กิดข้ึน ส่ิงมีชีวิตเกิดข้ึน ธรรมชาติ
ก่อเกิดทุกๆ ส่ิง 
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ชีวิตเราก็เกิดมา เห็นไหม เกิดมารับรู้ธรรมชาติไง เห็นความยิง่ใหญ่ของธรรมชาติน่ะ แลว้
มนุษยม์าศึกษาธรรมชาติแลว้อยากจะเอาชนะธรรมชาติ อยากจะเอาชนะถึงไดท้  าลาย พยายามจะ
ควบคุม แต่ควบคุมไวไ้ม่ได ้ ควบคุมไวไ้ม่ไดห้รอก เพราะโลกมนัใหญ่นะ จกัรวาล สุริยจกัรวาล 
เห็นไหม โลกน้ียิง่ใหญ่ ธรรมชาติน้ียิง่ใหญ่ ไม่อยูใ่นอ านาจของมนุษย ์เราจะสร้างทฤษฎี เราศึกษา
ทฤษฎีรู้มา แลว้เราลองทฤษฎีนั้นน่ะ เราลองสิ มนัเป็นสถิติไง 

เกิดแผน่ดินไหว ก่อนจะเกิดแผน่ดินไหว น ้าน่ีตอ้งเกิดก ามะถนั น่ีสถิติมนัจะบอกเลย การ
เกิดแผน่ดินไหวนะ แผน่ดินไหวท าลายทุกๆ ส่ิง มนุษยก์ลวัธรรมชาติไง แผน่ดินไหว นัน่ล่ะ
ธรรมชาติมนัยิง่ใหญ่ แลว้เราอยากจะควบคุมธรรมชาติไง เราควบคุมไม่ได ้ ก็ว่าธรรมะน้ีเป็น
ธรรมชาติ เราศึกษาธรรมชาติเพื่อจะยอมตวัเหรอ ดว้ยความกลวัของมนุษยไ์ง ดว้ยความกลวันะ 

ทฤษฎีในวิทยาศาสตร์ เห็นไหม ไอน์สไตน์คิดคน้ไดน่้ะ ความเป็นไปของทฤษฎีสัมพนัธ์ 
จนส้ินสุดสัมพนัธ์แลว้ระเบิดออกมาน่ะ แลว้อะไรมนัเป็นผลล่ะ ภเูขาหรือมนัรับรู้ ภเูขารับรู้มรรค
ผล ตน้ไมต้น้ไหนมนัรับรู้ แม่น ้าท่ีไหนมนัจะรับรู้ความสุขและความทุกข?์ มนัไม่รับรู้ความสุข
และความทุกขห์รอก มนัมีมนุษยเ์ท่านั้นท่ีรับรู้ความสุขและความทุกขไ์ง น่ีทฤษฎีสมัพนัธ์ เห็น
ไหม เกิดเป็นนิวเคลียร์อะตอม นิวตรอนอะตอม เป็นควาร์ก แลว้ตวัไหนเป็นตวัรับรู้ ตวัไหนบา้งท่ี
มนัจะรับรู้เป็นความสุขและความทุกข ์

ภเูขาโดนลมนะ ลมกรรโชกกดักร่อนจนเป็นภเูขาท่ีว่ากดักร่อนจนเป็นแบบทิวทศัน์
สวยงามน่ะ ภเูขานั้นมนัไดรั้บรู้อะไร? มนุษยต่์างหากไปเห็นภเูขาว่าสวยงาม เห็นไหม เราใหค่้า 
ธรรมชาติมนัรับรู้ตวัมนัเองไหม ธรรมชาติมนัรับรู้ว่ามนัเป็นภเูขา มนัโดนลมกดักร่อน โดนน ้ากดั
กร่อน มนัเป็นภเูขาท่ีสวยงาม มนัรับรู้ไหม? มนัไม่รับรู้เร่ืองใดๆ ของมนัหรอก มนุษยต่์างหากท่ี
ไปเห็นแลว้อนัน้ีสวยๆ นัน่ธรรมชาติมนัใหผ้ลอยา่งนั้นเหรอ นัน่ธรรมชาติของความเป็นภายนอก
นะ ทฤษฎีธรรมชาติล่ะ 

ดูสิ ดูอยา่งสัตวสิ์ มนัอยูใ่นป่า ธรรมชาติก็สอนมนั เวลามนัเจบ็ไขไ้ดป่้วยมนัก็ไปหา
สมุนไพรกินของมนัเอง นัน่ก็ธรรมชาติอนัหน่ึง แลว้มนัรับรู้อะไรล่ะ มนัก็เป็นสัตวต์วัหน่ึงอยูใ่น
ป่าแลว้ก็ตายไป มนัหมุนวนเวียนไปในธรรมชาตินั้นน่ะ ธรรมชาติ เพราะธรรมชาติมนัเป็นไป 
เม่ือก่อนคนเรายงัโง่อยู ่ ยงัไม่เขา้ใจเร่ืองทฤษฎีน่ี ก็กลวั ต่ืนกลวั การกราบ บชูาไฟ บชูาแดด บชูา
ฝน บชูาตน้ไมภ้เูขา แลว้ตน้ไมภ้เูขามนัก็ไม่รับรู้ 
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มรรคผลไม่ใช่อยูท่ี่ภเูขา ไม่ใช่อยูท่ี่ตน้ไม ้ มนัอยูท่ี่ใจมนุษย ์ ใจเทวดาท่ีมีคุณธรรมฟัง
ธรรมะของพระพุทธเจา้ อยา่งพวกเทวดามาฟังธรรมะพระพุทธเจา้แลว้ตรัสรู้แลว้ส้ินกิเลสไปน่ะ 
ธรรมอนัน้ีต่างหากล่ะ ภเูขาโดนลมกดักร่อนมนัไม่รู้ร้อนรู้หนาว เราต่างหาก มนุษยต่์างหาก ลม
พดัมาเรารู้ว่าหนาว รู้ร้อนรู้หนาว รู้ร้อนรู้หนาวน่ีมนัเก็บสถิติเขา้มาในหวัใจไง 

สรรพส่ิงน้ีเป็นอนิจจงั ใครเห็นส่ิงท่ีเป็นอนิจจงับา้ง “ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิง
ใดเป็นทุกข ์ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา แต่เราเขา้ใจ เราศึกษาแลว้เราออกไปจบั เห็นไหม ว่ามนัแปรปรวน 
ธรรมชาติน้ีแปรปรวน มนัเคล่ือนไป มนัอยูไ่ม่คงท่ี มนัตอ้งเคล่ือนไป มนัเป็นไตรลกัษณ์ เราไป
เขา้ใจว่ามนัเป็นไง เราไปเขา้ใจว่ามนัเป็นแลว้ก็มองว่าอนันั้นเป็นธรรมชาติ ใหเ้ราไม่รับรู้ ใหเ้ราไม่
ไปยดึมัน่ไง แต่อนันั้นมนัเป็นการวางยาสลบน่ะ 

เห็นไหม เราพิจารณาสิว่า นัน่ก็เป็นธรรมชาติ อนันั้นก็เป็นธรรมชาติ...มนัเหมือนกบัวาง
ยาสลบเราน่ะ เราโดนวางยาสลบ เราสลบไปเราไดอ้ะไรข้ึนมา เอาตวัเราออกไปเป็นเขาไง มนั
แบบว่ามนัท าใหเ้ราไร้ค่า ใหค้วามรู้สึกของเราออกมาเป็นธรรมชาติอนัหน่ึงไง 

แต่พระพุทธเจา้ไม่ไดต้รัสรู้อยา่งนั้น พระพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม ธรรมแท้ๆ  ไง เพราะหวัใจน้ี 
กิเลสมนัอยูใ่นหวัใจมนัก็เป็นธรรมชาติอนัหน่ึง มนัสะสมมาในความรู้สึกอนันั้น ความคิดออก 
ความศึกษาเขา้มาน่ีมนัเป็นโลกียะ มนัเป็นการจดจ ามาไง การศึกษา เห็นไหม ศึกษาธรรมชาติ เรารู้
ทฤษฎีเราก็ศึกษาไป ศึกษาไปอยา่งนั้น แต่ผูท่ี้คน้ควา้เจอ เห็นไหม ขนาดคน้ควา้เองนะ แลว้เขาท า
ไดด้ว้ย เขายงัไม่ไดป้ระโยชน์จากนั้นเลยน่ะ 

มนุษยเ์ป็นผูใ้ชนิ้วเคลียร์นะ ใชท้างสันติหรือทางเข่นฆ่ากนัล่ะ กิเลสในหวัใจของเราก็
เหมือนกนั เราน่ี ธรรมะของพระพุทธเจา้ท่ีศึกษาน้ีศึกษาในหวัใจเราต่างหาก พระพุทธเจา้ก่อนจะ
ตรัสรู้นะ ไปศึกษากบัอาฬารดาบส นัน่ก็ศึกษาความจิตสงบ ศึกษาใหจิ้ตนั้นสงบ การท าความสงบ 
จิตน้ีสงบ ท าเขา้มาสงบมนัยงัเป็นตวัตนนะ เป็นเราเป็นเขา เห็นไหม ใหจิ้ตของเราสงบออกเขา้มา 
เหมือนกบัธรรมชาติมนัเกิดคล่ืนลมแรง แลว้ท าใหค้ล่ืนลมนั้นสงบตวัลง 

ดูสิ น ้ าท่วมใหญ่ซดับา้นเรือนพงัไปหมดเลย เดือดร้อนกนัไปทั้งโลก เวลามนัเกิดข้ึนมาน่ี 
เวลาอารมณ์เรา เรามีความทุกขใ์นหวัใจ มนัเกิดข้ึนมา มนัเหมือนกบัน ้าท่วมตวัเราเอง ท่วม
ความรู้สึกไง ความทุกข ์น่ีเราไปดูธรรมชาติขา้งนอกมนัป่ันป่วน เราไม่ไดดู้ธรรมชาติภายในหวัใจ
ไง ธรรมชาติการเกิดดบัภายในหวัใจน่ี น่ีธรรมะศึกษามาตรงน้ีไง 
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การศึกษามาน่ีมนัเป็นการศึกษาทางสุตมยปัญญา สุตะคือการศึกษาเล่าเรียนมาแลว้จ า
ทฤษฎีนั้น แลว้ว่าทฤษฎีนั้นเป็นส่ิงท่ีประเสริฐไง เพราะเราพยายาม เราไม่รู้ตามความเป็นจริงใช่
ไหม ศึกษาธรรมะ พระพุทธเจา้สอนว่า ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ มีปริยติัแลว้ตอ้งมาปฏิบติั เห็นไหม 
การศึกษาเล่าเรียน การศึกษาทฤษฎีต่างๆ มนัเป็นปริยติั แลว้ตอ้งมีภาคปฏิบติั ภาคปฏิบติัแลว้มนั
ถึงจะเป็นปฏิเวธท่ีมีความรู้เกิดข้ึน ความรู้จริงท่ีเกิดข้ึน 

จากธรรมชาติของเราเองไง ธรรมชาติในหวัใจ ธรรมะพระพุทธเจา้ไง ส่ิงท่ีจะรู้ธรรมะของ
พระพุทธเจา้คือหวัใจ คือธรรมภายในไง ธรรมชาติส่วนนอกมนัเคล่ือนไป แลว้มนัไม่ไดใ้หผ้ลกบั
ตวัมนัเองนะ ธรรมชาติ เห็นไหม เวลาพายพุดัผา่นมาแลว้พายสุงบไป มนัรู้ร้อนรู้หนาวไหม 
หมู่บา้นทั้งหมู่บา้นมนักวาดไปหมดเลย คนต่างหากรู้ร้อนรู้หนาว รู้ความทุกขอ์นันั้น น่ีธรรมชาติ
มนัก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีเป็นวตัถุไง ร่างกายเราน้ีก็เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นวตัถุท่ีเรามาเสวยภพไง แต่หวัใจท่ี
ในร่างกายเรานั้นต่างหาก พระพุทธเจา้ว่าตรงน้ี ธรรมะศึกษากนัตรงน้ี 

ธรรมะคาดเดาไม่ได ้ ดน้ไม่ได ้ หมายไม่ได ้ แต่ทางทฤษฎีของธรรมชาติเป็นทฤษฎีสถิติ 
เห็นไหม ความลึกของโลก ความลึกของน ้า เป็นการคาดเป็นการหมาย เป็นการเอาสถิติเขา้ไปจบั 
แต่เราจะคาดหมายความทุกขเ์ราไดไ้หม เราจะคาดหมายหวัใจท่ีว่าเกิดมาซบัๆ ซอ้นๆ น้ีไดไ้หม...
ธรรมะถึงคาดไม่ได ้หมายไม่ได ้การคาดการหมาย การดน้การเดา ไม่ไดท้ั้งหมด 

ทีน้ีไม่ไดน่ี้มนัตอ้งมีหลกัตรงไหนล่ะ หลกัท่ีจะเอาใจมาจบัน่ี มนัตอ้งมีตวัภวาสวะ ตวัฐาน
ของใจไง บุญกุศลหรือบาปอกุศลก็แลว้แต่ ผูใ้ดประพฤติปฏิบติัมนัจะซบัลงท่ีใจลูกเดียว 
ธรรมชาติ จะจกัรวาลไหนนัน่ก็เป็นจกัรวาลของเขา แต่หวัใจเราน่ี วฏัวน วฏัฏะก็เป็นจกัรวาลหน่ึง 
ในหวัใจเราน่ีเป็นจกัรวาลหน่ึง เพราะมนัเท่ียวมาทุกภพทุกชาติไง กามภพ รูปภพ อรูปภพ เห็น
ไหม หวัใจเราน่ีมนัเป็นจกัรวาลอนัหน่ึง มนัเป็นธรรมชาติอนัหน่ึง มนัเป็นวฏัวนอนัหน่ึงของเรา
เลย น่ีมนัจะหกัอนัน้ีออกไป 

ถึงว่า ตอ้งท าบุญกุศล หรือท าอกุศลมนัจะซบัลงท่ีนัน่ ซบัลงท่ีหวัใจของเรานัน่น่ะ เห็น
ไหม หวัใจของเรา เวลามนัทุกขข้ึ์นมามนัก็เหมือนแผน่ดินไหว แผน่ดินน่ีไหวหมดเลย ทุกขร้์อน
จนร่างกายน่ีสั่นสะเทือน เวลาเราทุกขเ์ราร้อนแลว้เราไดจ้บัประโยชน์อนัน้ีไหม เวลาเราทุกขจ์น
สั่นสะเทือนมนัก็เหมือนกบัแผ่นดินไหวอีกทีหน่ึงนัน่ล่ะ แผน่ดินขา้งนอกไหวใหม้นัไหวไป 
แผน่ดินของเราน่ีมนัไหวแลว้ไหวอีก เราก็ไม่ไดก้ลบัมาดูเลย เราถึงมองว่าสรรพส่ิงเป็นธรรมชาติ 
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เราไปท ามึนชาไง มึนชากบัความรู้สึกภายใน ไม่ยอมรับรู้ไง ไม่ยอมรับรู้เป็นความรู้ภายใน
ออกมาว่าเป็นธรรมชาติอนัหน่ึงๆ ปฏิเสธสถิติท่ีเราควรจะเก็บไวท่ี้ภวาสวะ ท่ีภพของใจ น่ีเวลาจิต
สงบมนัถึงว่า เอกคัคตารมณ์ จิตมนัจะสงบนะ ก่อนจะท าภาวนาถึงตอ้งท าใหจิ้ตสงบก่อนไง น่ีจาก
ท่ีเป็นสุตมยปัญญาจากท่ีเป็นปริยติั น่ีมนัคิดออก มนัคิดแบบรวบยอด คิดแบบเดา คิดแบบดน้ไว ้
พระพุทธเจา้บอกว่าอนัน้ีมนัจะใหโ้ทษในขณะท่ีเร่ิมจะปฏิบติั 

ปริยติั การศึกษาเล่าเรียนมาน่ี ตามทฤษฎีในพระไตรปิฎก ในค าสั่งสอนของครูบาอาจารย์
น้ีประเสริฐมาก เพราะมนัสร้างศรัทธาพวกเราไง ก่อนท่ีเราจะประพฤติปฏิบติัมนัตอ้งมีศรัทธาตวั
เช่ือ ศรัทธาว่ามรรคผลน้ีมีจริง พระพุทธเจา้ ครูบาอาจารยไ์ดต้รัสรู้ ลูกศิษยไ์ดเ้ป็นพระอรหนัต์
ตามๆ กนัไป องคแ์ลว้องคเ์ล่าๆ เห็นไหม 

นัน่น่ะ ถึงว่า การศึกษาปริยติัเพื่อใหเ้กิดศรัทธาตวัเช่ือ ตวัปักลงเท่านั้น ตวัเช่ือ ตวัปักลงตวั
น้ี คือตวัความมุ่งหมายของเราไง มีจุดมุ่งหมาย มีเป้า มีอธิษฐานบารมี บารมีวา่เราจะส้ินทุกขใ์หไ้ด ้
ผูป้ฏิบติัจะพน้ทุกข ์ จะออกจากทุกข ์ เห็นไหม น่ีปริยติัจะใหผ้ลอยา่งน้ี ใหผ้ลในการเกิดความ
ศรัทธา เกิดความเช่ือมัน่ เกิดท่ีว่ามีแผนท่ี มีทางจะเดินต่อ แต่มนัไม่ใช่ผลน่ี 

แลว้การปฏิบติัน่ะ ทุกคนมีกิเลสอยู ่มนัจะมีตวัตณัหาไง ตวัความอยากความทะเยอทะยาน 
ถา้ทะเยอทะยานในทางความชัว่ เราน่ีท  ากนันะ อยากจะไปเท่ียวบาร์เท่ียวผบั อยากจะไปเท่ียวไหน 
อยากจะเท่ียวเมืองนอก มนัรีบๆ ไปตีตัว๋นะ ไม่มีตัว๋ก็บินก่อนจ่ายทีหลงั เห็นไหม เวลาตณัหาใน
ฝ่ายความไม่ดีน่ีมนัไม่เคยหกัหา้มเลย แต่พอจะท าความดีน่ีมนักลวัเป็นตณัหา จะไปวดัก็กลวัเป็น
ตณัหา จะปฏิบติัก็กลวัเป็นตณัหา จะนัง่ก็กลวัเป็นตณัหา จะมีความริเร่ิมก็กลวัจะเป็นตณัหา 

อนัน้ีไม่ใช่ตณัหา อนัน้ีเป็นมรรค มรรคคือความเช่ือมัน่ เช่ือมัน่ว่าจะออกจากทุกขไ์ง เรา
มัน่ใจว่าเราจะท าลายบา้นเรือนของเรา เราอยูใ่นบา้นของเรานะ เราจะออกจากบา้น บา้นน้ีเป็นกรง
ขงั เขาขงักุญแจ เขาใส่กุญแจขงัเราไวใ้นบา้น เราจะท าอยา่งไรใหเ้ราทะลุออกไปจากบา้นนั้น มี
ความเช่ือมัน่ มีความพยายาม เราตอ้งท าลายออกไปจนได ้ ถา้เราไม่มีความเช่ือมัน่ ไม่มีความ
พยายาม เขาขงัเอาไวใ้นบา้น เราก็นัง่คอตกอยูใ่นบา้นนั้นหรือ 

น่ีไง ถึงว่า ความพยายามจะออกจากบา้นนั้นไม่ใช่ตณัหา ไม่ใช่กิเลส มนัเป็นมรรคไง 
มรรคในความอุตสาหะความเพียรไง ความเพียรชอบ เป็นมรรคองคห์น่ึงในมรรค ๘ เห็นไหม 
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ความเพียร ความอุตสาหพยายาม ไม่ใช่เร่ิมตน้ก็ไม่ท าอะไรเลย จะมึนชาเราไปตลอดเหรอ เราตอ้ง
ท าได ้

ความลงัเลสงสัยท าใหเ้กิดนิวรณธรรม ลงัเลสงสัยวา่ตวั เราจะนัง่ปฏิบติัมนัจะเป็นตณัหา
ไหม เราเร่ิมตน้ปฏิบติัน้ีจะเป็นตณัหาไหม...ตณัหาในความผดิพลาดนั้นเป็นตณัหา ตณัหาในการ
ท าความชัว่ อนันั้นเป็นตณัหา แต่ในความริเร่ิมพยายามน้ีเป็นตณัหาไดอ้ยา่งไร ว่าเป็นตณัหาๆ 
แลว้ความเพียรชอบอยูท่ี่ไหน งานชอบอยู่ท่ีไหน น่ีเร่ิมตน้เราก็เช่ือมัน่ มีความพยายาม น่ีมนัจะ
เสริมเขา้มาในทางปริยติัแลว้ปฏิบติั เร่ิมปฏิบติัตอ้งมีตรงน้ีไง ปฏิบติั 

ไม่มีใครหรอก จะเอารถเทียมมา้มาลากเราไป เราตอ้งต่อรถมา้ข้ึนมาเอง เราตอ้งต่อรถมา้
ของเราข้ึนเองไปใหไ้ด ้ เห็นไหม ถึงว่า อยูเ่ฉยๆ แลว้ก็รอธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติแลว้มนั
จะเป็นไป รอไง รอใหม้นัเป็นไปเอง แลว้มนัจะก่ีภพก่ีชาติถึงจะเป็นไปเองล่ะ สวะลอยตามน ้าไป 
พระพุทธเจา้สอนการทวนกระแส ธรรมะทวนกระแสโลก ธรรมะไม่ใช่ไปตามกระแสโลก ทวน
กระแส แต่พอเราจะท าปล่อยตามกระแส จะฝืนก็ไม่ได ้กลวัจะเป็นตณัหา จะท าอะไรก็ไม่ได ้กลวั
จะเป็นตณัหา จะปล่อยใหต้วัเองลอยไปตกทะเล ลอยไปตกโอฆะไง ไม่สามารถข้ึนฝ่ังได ้

เราตอ้งข้ึนฝ่ังได ้ เราตอ้งท าได ้ เห็นไหม ถึงว่า ตอ้งต่อข้ึนมาเอง ต่อรถมา้ข้ึนไป เราไปเอง 
ลอ้อยูท่ี่ไหน มา้อยูท่ี่ไหน? ก็เราน่ีไง ความริเร่ิมน่ีเกิดแลว้ เพราะริเร่ิมเราก็วาดแพลนรถ เห็นไหม 
เราเร่ิมวาดแพลนแลว้ ยงัไม่ใช่ตวัรถเราก็วาดแพลนรถแลว้ สติก าหนดระลึกไวอ้ยู ่ ความก าหนด
ออก ตอ้งก าหนดออกไง ออกจากความติดในโลก รูป รส กล่ิน เสียง เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร 
ความติดของเราในโลกน้ี ความติดในรูป รส กล่ิน เสียง โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ เราตอ้งพยายาม
ออกมา เห็นไหม นัน่น่ะ เราจะเร่ิมเก็บวสัดุออกมาแลว้ เก็บวสัดุเราจะประกอบรส ออกจากกระแส 

ว่าธรรมชาติมนัยิง่ใหญ่ ภายนอกยิง่ใหญ่มาก ไม่มาดูกิเลสท่ีมนัสะเทือน หวัใจมนัจะ
ยิง่ใหญ่ขนาดไหน ใจมนัพน้ออกไปจากกิเลสมนัจะยิง่ใหญ่ขนาดไหน ธรรมชาติมนักเ็ป็นอนัหน่ึง 
ธรรมชาติน่ะ ยิง่ใหญ่มาก แต่ถา้ในหวัใจมนัใหญ่กว่านั้น ใหญ่กว่าธรรมชาตินกั ธรรมะไง ทั้งลึก
ทั้งกวา้ง กวา้งจนไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีแดนเลย พระพุทธเจา้ถึงบอกใหต้ั้งสติไว ้ ก าหนดจิตใหไ้ด ้
ตั้งสติก าหนดพุทโธๆๆ เห็นไหม ท าจิตน้ีใหส้งบ ก็มีเป็นตวัฐานไง จิตน้ีสงบ จิตน้ีไง เห็นไหม 
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สรรพส่ิงจะมีเพราะมีเรา เราตอ้งเป็นผูก้  าหนดสิ เราเป็นผูท่ี้จะ...รถมา้กบัมา้น่ีมนัไปไดไ้หม 
มนัตอ้งมีคนขบัใช่ไหม คนขบัเคล่ือนมนัน่ะ มนัจะวิ่งออกไป มนัจะทวนกระแสดออกไป มนัตอ้ง
มีคนขบั คนขบัคือตวัจิตน่ีไง 

มนัมีพร้อมน่ี กาย กายของเราก็มีอยูแ่ลว้ น่ีธุดงคไ์ง เท่ียวกรรมฐานในกาย ธรรมชาติขา้ง
นอกมนัเป็นธรรมชาติขา้งนอกใช่ไหม แต่ธรรมชาติภายในกาย ภายในจิต ภายในเวทนา น่ี
ธรรมชาติภายในน้ี แลว้จิตมนัวนอยูใ่นน้ีไง มนัวนอยูน้ี่แลว้มนัหมุนออกไปขา้งนอก เห็นไหม เกิด
เป็นมนุษย ์ เราไดภ้พเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นเทวดา เกิดในส่ิงต่างๆ มนัวนออกไป เพราะจิตน้ีมนัวน
ออกไป ถา้จะหกัก็ตอ้งหกัออกช่องน้ีไง ออกช่องท่ีเป็นมนุษยน่ี์ไง เพราะพวกน้ีมนัจบัตอ้งถึงกาย 

จิตสงบก่อน พิจารณาภายนอก รูป รส กล่ิน เสียงภายนอกน่ะ ความเป็นไป อนันั้นเพื่อให้
จิตน้ีสงบเขา้มา ใหจิ้ตน้ีปล่อยวางอารมณ์ขา้งนอกเขา้มา ไม่ใช่ออกไปรับรู้ ไม่ใช่ปล่อยขบัไสจน
ไม่มีตวัน้ีไง ขบัไสออกไปใหม้นัหายไป ใหม้นักลบเกล่ือน ใหเ้ก็บความรู้สึกใหเ้ขา้ไปในใตพ้รม
ไง ขยะเราจะกวาดเขา้ใตพ้รมใหห้มด ใหเ้ราไม่รับรู้ใดๆ เลย แลว้ก็วา่ง โอ!้ โล่ง สบาย โถง วา่
อยา่งนั้นนะ...ไม่ใช่ เราตอ้งจบัตวัน้ีไง ใหจิ้ตน้ีเป็นตวัตนของเราข้ึนมา เพราะตวัน้ีเป็นตวัฐานแลว้
ตวัน้ีเป็นตวัดู เป็นตวัขบัเคล่ือน  

ตวัจิต จิตน้ีสงบ พอจิตสงบ ดูคนเห็นกายถึงเห็นกาย จิตน้ีสงบนะ เพราะจิตน้ีเป็นผูรั้บรู้น่ี 
จิตน้ีเป็นตวัเก็บสถิติ จิตน้ีเป็นผูรั้บรู้ขอ้มูลน่ะ จิตน้ี มนัซบัลงท่ีจิตทั้งหมด แผน่ดินไหวก่ีหนใน
หวัใจ วนัน้ีแผน่ดินไหวก่ีหน แผ่นดินไหวน้ีเกิดมาจากตรงไหน แผน่ดินไหวมาจากไหน? ไหว
ออกมาจากตวัสัญญาขอ้มูลเดิม มนัรับรู้ความทุกขค์วามสุขไง ไม่พอใจมนัขยบัใหแ้ผน่ดินน่ี ให้
หวัใจน่ีมนัไหว มนัรับรู้ความทุกข ์พอจิตมนัสงบเขา้มาก็ดูสิมนัเกิดมาจากไหน 

จิตก็เหมือนกบัเจา้หนา้ท่ีคอยดูขอ้มูลไง เขาจะเก็บสถิติขอ้มูลวา่แผน่ดินมนัจะไหวน่ีเขาจะ
เก็บสถิติ ไอน่ี้เราเก็บสถิติภายในใจไง ดูสิ มนัฟุบก่ีหน มนัเวียนก่ีหน น่ีการพิจารณา จากจิตสงบ
เขา้มาเป็นสมถกรรมฐานไง สมถะคือมีเจา้หนา้ท่ีท่ีจะเขา้ไปเก็บขอ้มูลแลว้ ดูขอ้มูลจากหวัใจน่ีไหว
ไหม ไหวมาอยา่งไร พอไหวออกมาแลว้จนขนพองสยองเกลา้ บางทีขนลุกหมดเลย น่ีมนัไหว
ออกมาจากท่ีไหนล่ะ ท าไมมนัใหผ้ลออกมาถึงโลกแลว้ ผวิหนงัเราน่ีเคล่ือนไปหมดเลย 

แลว้เก็บสถิติดูเขา้ไป เก็บสถิติเขา้ไป จนโลกน้ีมนัจะไหว เราไม่สามารถ เปลือกโลกมนัจะ
เคล่ือนไปตลอด แต่การพิจารณาเขา้มาในใจของเรา เราสามารถลบลา้งแผน่ดินไหวนั้นได ้เราถอน
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ศรออกจากหวัใจเลย ถอนลูกศรออกจากหวัใจนะ จบส้ินกนัทีไง คือว่า ท  าลายแกนของโลก 
ท าลายแม่เหลก็หมดเลย สนามแม่เหลก็ออกทั้งหมด เหลือไวแ้ต่สักแต่ว่ากายเฉยๆ จิตน้ีพน้ออกไป
เลย โลกน้ีว่างเปล่า มนัว่างจากขา้งในน้ี โลกน้ีว่างเปล่าเลยนะ 

เพราะเราร้ือออกหมด เราร้ือเขา้มาขา้งในเป็นชั้นๆ เขา้ไปนะ มนัจะเก็บขอ้มูลเขา้ไปแลว้ดู
เขา้ไปๆ น่ีภาคปฏิบติัมนัตอ้งมีการประหตัประหาร มีการจบัตอ้ง ไม่ใช่ว่ามึนชาๆ มึนชาเหมือน
คนสลบตั้งแต่เร่ิมตน้เลยเหรอ เร่ิมตน้ก็เขน็เขา้หอ้งแลว้ จะปฏิบติัก็เขา้หอ้งไอซียกู่อนเลย แลว้มนั
ไดผ้ลตรงไหน จะเร่ิมตน้ปฏิบติัมนัก็ตอ้งจบัเราใหไ้ด ้จบัตรงน้ี 

ดูนะ น่ีธรรมะพระพุทธเจา้ ธรรมะพระพุทธเจา้ลึกซ้ึงมาก ลึกซ้ึงอยูภ่ายในน่ะ แต่ว่าเราไป
ใหม้นัต ่าเอง ดึงค่าต ่านะ ดึงธรรมะสูงๆ ธรรมะลึกซ้ึงของพระพุทธเจา้ใหมี้ค่าต ่าลงมาๆ ใหเ้ป็นค่า
แค่ทฤษฎีกฎหน่ึงเท่านั้นเอง 

มนัมีของมนัอยูต่ลอดเวลา แต่มนัตอ้งมีเก่ียวกบัเร่ืองวาสนา เก่ียวกบัเร่ืองบารมีของบุคคล
ท่ีเกิดมาพบพระพุทธศาสนา โลกน้ีมีประชากรก่ีพนัลา้น ท าไมมนัเป็นชาวพุทธท่ีปฏิบติัอยูใ่น
เมืองไทยมนัก่ีลา้นคนล่ะ แลว้ปฏิบติัจริงๆ มีเท่าไร แลว้เรามาเจออยา่งน้ี เราจะสบประมาทหรือว่า
เราจะดูถูกตวัเองไดอ้ยา่งไรว่าเราไม่มีวาสนา เราไม่ไดเ้กิดตายๆ มาก่ีแสนกปัแลว้ 

ยอ้นกลบัไปแลว้ จิตน้ีไม่มีท่ีส้ินสุด มนัสะสมมาไม่มีท่ีส้ินสุด ทุกดวงจิต แลว้มนัปฏิสนธิ
เกิดมาเป็นเรา แลว้เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาน่ี มนัจะมีบุญหรือไม่มีบุญล่ะ ถา้มนัมีบุญเราก็
ตอ้งท าไดสิ้ เห็นไหม 

น่ีปริยติั เวลาเรียนมามีประโยชน์แค่การศรัทธา แต่มนัก็ท  าใหเ้ราเห็นว่าสถิติอยา่งนั้นแลว้
เราจะไม่มีสถิติขอ้มูลว่าเราเกิดมาเท่าไร...เกิดมาเยอะ ถา้ไม่เกิดมาเยอะ ไม่ขบัมาจนกว่าเราพบ
พระพุทธศาสนา แลว้ก่ึงกลางดว้ย ก่ึงกลาง ๕,๐๐๐ ปี พระพุทธเจา้ว่าไง พุทธศาสนาจะเจริญข้ึนมา
อีกหนหน่ึง แลว้เจริญมาก เจริญขา้งนอก วดัวาอารามข้ึนมาน่ีสวยงามไปหมดเลย แต่ศาสนธรรมน่ี
เจริญในหวัใจเราหรือเปล่า ในหวัใจของเราน่ะ 

ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เห็นไหม ธรรมารส รสใดๆ ในโลกน้ีไม่เทียบเท่ารสของ
ธรรม จะมัง่มีศรีสุขขนาดไหนนะ มีเงินทองมากมายขนาดไหนมนัก็ไดข้นาดนั้นน่ะ เปลือกๆ สุข
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เปลือกๆ แต่ถา้เราไดร้สของธรรมสิ น่ีธรรมแท้ๆ  ของพระพุทธเจา้ ใจเท่านั้นสัมผสัได ้ใจจะสัมผสั
เท่านั้น ใจเป็นภาชนะท่ีจะใส่ธรรมะ หรือเขา้ไปสัมผสัธรรมะของพระพุทธเจา้ ใจน้ีเท่านั้นเลย 

เพราะว่าเปลือกน่ี เวลาประพฤติปฏิบติัพน้แลว้ เห็นไหม มีแต่เปลือกของโลก เปลือกของ
วตัถุ แต่หวัใจพน้ เห็นไหม น่ีสัมผสัขนาดนั้นล่ะ สัมผสัจนพน้ได ้ พน้ออกไปจากวฏัวนเลย 
จกัรวาลของกิเลสของตวัเอง จกัรวาลของตวัเองนะ แต่เราไปศึกษาขา้งนอกแลว้คิดดสิู ก่ีลา้นๆๆ 
คนมองแต่อยูใ่นโลกน้ี คิดศึกษาแต่ทฤษฎีของโลกน้ี 

โลกคือหมู่สัตว ์ สัตวต์วัหน่ึงก็โลกตวัหน่ึง สัตวเ์ป็นผูข้อ้ง หวัใจทุกคนท่ีเกิดมามีกิเลส
ทั้งหมด เห็นไหม โลกนอกโลกในไง เราเป็นสัตวต์วัหน่ึงท่ีเกิดมา เป็นผูข้อ้งอยู ่ขอ้งในหวัใจ ขอ้ง
ไปทั้งหมดเลย แลว้เราเป็นผูจ้ะมาแกะออกน่ะ เราจะมาแกะใหใ้จเราออกจากโลก ทีน้ีแกะออกจาก
โลกมนัตอ้งออกจากโลกดว้ยธรรมน่ี ไม่ใช่ออกจากโลกดว้ยโลก ออกจากโลกดว้ยโลกก็อยา่งนั้น
ล่ะ ออกจากโลกดว้ยโลก 

มองไง อยา่งเช่นเราป่วยไขไ้ปโรงพยาบาลเขาฉีดยาเขา้ น่ีโลก ฉีดยาเขา้ไปในร่างกายไง 
แต่อนัน้ีเป็นธรรมะพระพุทธเจา้น่ะ มนัฉีดเขา้หวัใจ ธรรมะพระพุทธเจา้น่ีฉีดเขา้ไปในหวัใจแลว้
ไม่มีหมอคนไหนฉีด 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ เท่านั้นเอง ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ใจแกใ้จ จิตแกจิ้ตไง มนัถึงจะเขา้
ได ้ เหมือนกระแส เหมือนน ้า น ้ าคนเขา้ไปมนัก็ผสมข้ึนไป เติมน ้าลงไป แต่น่ีมนันามธรรม เวลา
ทุกขม์นัก็ใจทุกข ์ค าพดูค าเดียวท าไมมนัทุกขข์นาดนั้น บางทีนะ เห็นไหม เสียงกระทบหน่อยเดียว 
หวัใจน่ีหวัน่ไหวไปหมดเลย เวลาทุกขน่ี์มนัใหผ้ลขนาดนั้น แลว้เวลาจะสุขล่ะ เสียงมา เวลาเสียง
เขาชมมาน่ีนิดหน่อย แลว้มนัไม่ไดสุ้ขเท่านั้นนะ เพราะอะไร 

เพราะในหวัใจมนัมีกิเลสตวัตา้นอยู ่ มนัจะไม่ใหสุ้ขมากนกัหรอก มนัจะบงัคบัไวอ้ยา่งนั้น
ล่ะ บงัคบัไวต้ลอด เวลาสุขก็ใหพ้อหายใจ เวลาทุกขม์นัใหผ้ลมาน่ีเจบ็ปวดแสบร้อน เจ็บปวดแสบ
ร้อนมาก แลว้เราจะไม่ดูเหรอ มนัถึงว่าเร่ืองของนามธรรม เร่ืองของใจไง 

เวลาดูมนัส่งออก ดูแลว้มนัส่งออกๆๆ จิตมนัสงบนะ เราใหพ้ิจารณา จิตมนัสงบ ปกติโดย
ธรรมชาติมนัส่งออกอยูแ่ลว้ ธรรมชาติของจิตนะ เวลาส่งออก แลว้พอมนัสงบตวัลง กระแสมนัยงั
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ส่งออกอีกชั้นหน่ึง เพราะจิตน้ีมนัซับๆๆ กนัอยู ่ จิตพอสงบน่ีมนัมีพลงังานมนัส่งออก ถึงจะเห็น
ภาพขา้งนอกไง 

พอจิตเราสงบ ตาในนะ ตาธรรมเห็น เห็นภาพ จะเป็นภาพอะไรก็แลว้แต่ เร่ิมส่งออก เรา
ตอ้งก าหนดดึงเขา้มา ดึงภาพนั้นเขา้มา ดึงภาพท่ีเห็นนั้นเขา้มา ใหก้ าหนดจิตไว ้ ใหก้ระแสท่ี
ออกไปรับรู้นั้นหดเขา้มาๆๆ หดเขา้มาถึงตวัเราป๊ับมนัจะมีพลงังานอีกตวัหน่ึง พลงังานตวัน้ีเป็น
ความสุขแท ้ เป็นสมาธิธรรม ธรรมท่ีเกิดจากสมาธิ ธรรมท่ีสงบ ธรรมเคร่ืองยนต ์ จิตน้ีหมุนอยู่ 
แกนของโลกหมุนอยู ่ไม่เคยดบั จิตน้ีไม่เคยดบั หมุนอยู่ ตายไปก็หมุนอยูอ่ยา่งน้ี เพราะมนัเป็นไป
ตลอด แลว้เรามาก าหนดจนมนัหยดุได ้ เห็นไหม โลกท่ีมนัเคล่ือนไปแลว้มนัหยดุน่ิงอยูช่ ัว่ใหเ้รา
ไดแ้กไ้ขไง หยดุน่ิงอยูเ่พื่อจะใหเ้ราปรับกลุ่มใหม่ ตั้งจกัรวาลใหม่ เคล่ือนจกัรวาลใหอ้อกไปใน
จกัรวาลท่ีว่าอยูใ่นเส้นศูนยสู์ตรว่าร้อนหรือเยน็ไง 

ถา้จิตมนัสงบมนัเยน็ข้ึนๆ ปกติมนัร้อน ปกติมนัทุกขอ์ยู ่ พอจิตมนัสงบ เห็นไหม สมาธิ
ธรรม ความสุขเกิดจากจิตสงบ เกิดจากการหมุนจนหวัป่ัน มนัก็มีความสงบแลว้นะ เวิง้วา้งว่างอยู่ 
จิตน่ีเวลาสงบน่ีว่างหมดเลย มนัลึกหรือต้ืนแลว้แต่คนจะสงบลงมา น่ีมนัเป็นพลงังานแลว้ท่ีเราจะ
เอาออกมาวิปัสสนา เพราะว่าพอมนัหยดุอยู ่ สักเด๋ียวมนัก็เคล่ือนไปอีก เพราะมนัโดนพดั มนัตอ้ง
เคล่ือนไปโดยตวัของมนัเอง เพราะมนัเป็นธรรมชาติของจิตท่ีคิดออก 

เราจะสังเกต เราจะหยดุความคิดเราไดไ้หม ความคิดเราน่ีเราหยดุไม่ไดเ้ลย มนัหมุนไป
ตลอด เกิดๆ ดบัๆ แลว้เราใชพ้ลงังานของเราเองท่ีพระพุทธเจา้สอนน่ะ ใหเ้อาจิตแกจิ้ต เราเช่ือมัน่
ภายในเราก็ท  าของเราไดใ้ช่ไหม ถา้เราท าโดยสักแต่ว่า... 

...มนัจะเห็นหมด พอเรดาร์มนัจบัเคร่ืองบินเขา้มาในเรดาร์ไง ใหค้น้ควา้ใหเ้ห็นกาย ให้
เห็นเวทนา ใหเ้ห็นจิต ใหเ้ห็นธรรมารมณ์ แลว้เราจะแกไ้ขอยา่งไรใหม้นัออกไป ความคิด ความ
ทุกข ์มนัมีเพราะเราไปยดึ เราไปยดึนะ เพราะเราจะปล่อย ปล่อยไม่ได ้ เพราะยางเหนียวของกิเลส
มนัหมุนไปพร้อมกบัความคิด เห็นไหม เราก็ดูสิ ดูว่ามนัหมุนไปเพราะอะไร 

อยา่งเช่นโลกเราหมุนไป มนัหมุน มนัใหญ่มาก มนัหมุนไป เราไม่สามารถจะหยดุมนัได ้
ความคิดมนัหมุนไปรอบหน่ึงเราก็ไม่สามารถหยดุมนัได ้พอหยดุไม่ไดเ้ราก็ดูเงาก็ได ้จบัเงาก่อน ดู
เงา ดูกระแส ดูลมพดั เห็นไหม เวลาหมุนไปมนัจะเกิดลมเกิดอะไร น่ีก็เหมือนกนั เกิด ดูว่ามนัเกิด
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มาจากอะไร เราดีใจเสียใจน่ี น่ีมีความสุขความทุกข ์ยอ้นกลบัมา ความทุกขน้ี์เป็นอะไร ความคิดน้ี
คืออะไร ยอ้นกลบัเขา้ไปดู 

ขนัธ์ ๕ ไง สังขารความปรุงความแต่ง ท าไมเราเผลอคิดล่ะ ท าไมมนัมีส่ิงท่ีว่ากระตุน้ให้
คิด ท าไมคิดตามล่ะ มนัตอ้งมีส่ิงกระตุน้นะ ไม่มีส่ิงใดๆ เลยเกิดข้ึนมาลอยๆ ทฤษฎีสัมพนัธ์ ส่ิงน้ีมี
เพราะมีส่ิงนั้น อิทปฺปจฺจยตา เห็นไหม ส่ิงน้ีมีถึงมีต่อไป ถา้ส่ิงน้ีไม่มีส่ิงนั้นกต็อ้งไม่มี มนัเน่ืองกนั
มา 

ความคิดเกิดมาจากอะไร? เกิดมาจากสัญญาความจ าขอ้มูลเดิม เห็นไหม มนัจะปรุงออกมา 
ความคิดน่ะ เวลาจิตมนัสงบแลว้มนัตอ้งดูขอ้มูลภายใน ขอ้มูลขา้งนอกน้ีไม่ไดเ้ร่ืองแลว้ ขอ้มูลขา้ง
นอกมนักระตุน้ภายนอก ขอ้มูลภายในท่ีมนัเกิดข้ึนมา มนัไม่ลอยๆ หรอก สัญญาเดิมมนัมีอยูใ่นใจ 
สัญญาน่ีพยบัแดด ธรรมะบญัญติัว่าสัญญาน้ีเปรียบเหมือนพยบัแดด ไอแดดไง เราดูท่ีถนนเวลา
โดนแดดร้อนๆ น่ีพยบัแดด เห็นไหม พลงังานมนัเกิดแลว้ แต่น่ีในหวัใจมนัก็เหมือนพยบัแดด มนั
ข้ึนมาดว้ยสัญญา แลว้สังขารมนัปรุงแต่ง 

เราดูอยา่งน้ี ถา้จิตสงบมนัเห็น ถา้จิตสงบนะ ถา้การพิจารณาภายในข้ึนมา เพราะจิตน้ีมนัตั้ง
ฐานไดแ้ลว้ มนัจบั มนัหมุนเขา้มาภายในแลว้ น่ีเห็นขอ้มูลภายในน่ี เห็นในโลกของเราน่ี จบัเขา้มา
ภายใน มนัปรุงๆๆ เพราะอะไร เพราะเราแบ่งแยกสุขหรือทุกข ์ เวทนาไง พอใจหรือไม่พอใจ ไม่
พอใจมนัยิง่คิดมาก 

ธรรมภายใน ธรรมแท้ๆ  นะ น่ีปัญญาธรรม ตอ้งเดินใหม้าก ขย  าออกเลย พระพุทธเจา้วา่ไง 
ดินตอ้งขย  าใหดี้ก่อน น่ีคราดไถ พิจารณาใหม้าก เพราะว่าเราจะเอาตวัเราออกจากโลก 

มนัเกิดมนัก็แสนยาก การเกิดนะ เพราะว่าถา้พดูถึงขอ้มลูภายนอกน่ีมนัเกิดแบบว่าไปตาม
ลม แต่ขอ้มูลภายในถา้เราจบัตอ้งไดแ้ลว้ มนัเกิดเพราะว่าเรามีตวัไปจบั ตวัภายในไง ตวัจิตน่ะ คือ
ว่าเอาจิตพิจารณาน่ีแหละ เอาอะไรพิจารณา พิจารณาภายนอกเอาอะไรพิจารณา แต่ถา้เอาจิต
พิจารณานะ เอาจิตดูมนัน่ะ 

เวลาพดูวา่มนัหรือเราน่ีมนัเป็นคนละฝ่าย แต่เหมือนเกา้อ้ีดนตรีท่ีหวัใจ ความคิดดีคิดชัว่ไง 
เรามีพิจารณาไดเ้ลย แต่ถา้เราพิจารณาแลว้สู้ไม่ไหว พอพิจารณาแลว้เหมือนกบัพิจารณาแลว้ตาม
มนัไปเลย เราพิจารณาใช่ไหม ความคิดน่ีทุกขอ์ยา่งน้ี ท  าไมเป็นอยา่งน้ีๆ คิดตามไปเลย เราก าลงั
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ไม่พอไง เราปล่อย แรงโนม้ถ่วงมนัดึงไปมากกวา่ เราปล่อยเลย ปล่อยแลว้กลบัมาก าหนดจิตให้
สงบ เห็นไหม มนัตอ้งไปพร้อมกนัทั้งความสงบไง 

บางคนเร่ิมตน้สงบน่ีมนัท าไม่ได ้ ความสงบน่ีไม่ใช่ว่าดูถูกไม่ไดเ้ลย เร่ิมตน้นะกว่าจะสงบ 
พอสงบแลว้พิจารณามนัจะเพลินมากเกินไป ตอ้งกลบัมาใหส้งบอีก พอกลบัมาสงบมนัก็มี
พลงังานของเรา ตวัจิตเราน่ีแหละ ตวัน้ี ถา้จิตสงบมีพลงังาน การพิจารณามนัจะทนั เพราะมนั
เหมือนกบัมีดคมกลา้ มีด ถา้เราลบัไม่คม สบัไปเน้ือช้ินไหนก็ขาด ถา้มีดเราท่ือ สับไปแลว้ไม่ขาด 
แลว้เน้ือนั้นช ้าดว้ย 

ถา้เราพจิารณานะ จิตเรา พลงังานเราไม่พอ พิจารณาไปมนัลากเราไปเลย ลากเราไปเลย 
เหมือนกบัเราคิดตามไป เหมือนกบัความคิดของเราน่ีแหละ เพราะคิดแลว้เป็นเรา แต่ถา้จิตน้ีตวัมนั
สงบพอ มนัมีแรงพอ มนัพิจารณาแลว้เราชนะ หมายถึงว่าความคิดจะหยดุเลย ความคิดท่ีเป็นกิเลส 
ความคิดท่ีเป็นสังขารไง สังขารธรรม แต่ถา้ปัญญามนัเกิดข้ึนก็เป็นสังขารนัน่แหละ แต่สังขารน้ี
เป็นธรรม กบัสังขารน้ีเป็นกิเลส มนัจะต่อสู้กนัเองภายในหวัใจเรา 

ถา้ปกติมนัเป็นสังขารของกิเลส เป็นความคิดของกิเลสมนัปรุงออกมาๆ เพราะจิตเดิมแทน้ี้
มนัมีกิเลสอยูท่ี่จิตเดิมแทน้ี้ จิตเดิมแทข้องเรา เพราะเราเกิดมาน้ีเกิดมาดว้ยกิเลส ทีน้ีการหมุนเขา้
ไป เพราะมีธรรมะเท่านั้นท่ีกิเลสมนักลวั ธรรมะเท่านั้นจะหมุนเขา้ไปท่ีจิตเดิมแทน้ี้ จะเขา้ไปขุด
คุย้ท่ีจิตเดิมแทน้ี้ แต่พอมนัหยดุขา้งในมนัก็ตา้นออกมา มนัตา้นออกมาโดยธรรมชาติของมนัเลย 
มนัยาก มนัยากตรงน้ีไง มนัถึงไม่อยากจะท ากนัแลว้ก็ไม่มองเลยว่าจะหนักลบัมาอยา่งไร 

ว่าจิตน้ี จิตเดิมแทน้ี้เรามีกนัอยูแ่ลว้ แลว้กค่็อยท าๆ ไปมนัจะเขา้ไปเอง เหมือนกบัลทัธิ
ศาสนาในสมยัพุทธกาลไง เกิดมาแลว้อยูเ่สพใหเ้ตม็ท่ีเลย เสวยสุขไปเลย ๕๐๐ ชาติ ส้ิน เห็นไหม 
เขาว่าเกิดๆ ดบัๆ อยา่งน้ี ถึงจุดแลว้มนัจะหมดไปเองโดยมนัจะหมดไปเอง โดยท่ีมนัผุกร่อนไปเอง
...ไม่มี กิเลสไม่เคยผกุร่อน กิเลสมนัเป็นนามธรรม ผกุร่อนไดอ้ยา่งไร กิเลสมนัเป็นเน้ือเดียวกบัจิต 

แต่เพราะเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธเจา้เป็นคนขุดคน้ข้ึนมา ธรรมะแท้ๆ  เน้ือ
ของธรรมไง ธรรมะๆ ธรรมชาติมนัก็เป็นส่วนนั้นล่ะ ส่วนของกิเลส เพราะมนัหมุนมาตามกระแส
โลก สะสมมาๆ โลกน้ีเปล่ียนไป เด๋ียวเกิดเส่ือม เกิดการเคล่ือนยา้ยไปตลอด ความอุดมสมบรูณ์
ของโลก ไม่อยูก่บัท่ีหรอก ไอน่ี้ก็เหมือนกนั จิตเราเกิดมาตลอดๆๆ น่ีเห็นไหม มนัก็เกิดมาเท่านั้น
ล่ะ แลว้วา่มนัจะหมดไปๆ มนัจะหมดไปไดอ้ยา่งไร 



ธรรมะกบัธรรมชาติ ๑๓ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ยกเวน้แต่ธรรมชาติท าใหเ้กิด ธรรมะพระพุทธเจา้ท าใหอ้อกจากโลก แลว้มนัถึงมีตวัน้ีอยู่
ในหวัใจมนัถึงผลกัดนัออกมา ขบัเคล่ือนออกมาให้เราขาอ่อนไง 

จะขั้นตอนไหนก็แลว้แต่ เร่ืองการต่อสู้น่ีมนัจะมีไอต้วัยแุหยว่่าเราสู้ไม่ไหว เราไม่ท า ก็เลย
มีทางนูน้เขาว่าใหท้  าไปเร่ือยๆ เป็นเองๆ มนัไม่มีความมุ่งมัน่ มนัไม่มีความจงใจเขา้ไป มนัจะเป็น
เองไดอ้ยา่งไร มนัถึงว่าเป็นการดูถูกตวัเองไง เป็นการดูถูกตวัเอง เป็นการท่ีว่าอยูท่่ามกลาง
พระพุทธศาสนา ศาสนาพุทธลึกกว่า แต่ลึกกว่าจนกิเลสน้ีมนัอาย มนัไม่สามารถท่ีจะคาดหมายได ้
ก็เลยเอาส่ิงท่ีว่าหยาบกว่ามาเทียบ คาดหมาย ใหเ้ห็นว่าเป็นไปได ้ก็เลยถือว่าเป็นเน้ือเดียวกนัไง 

แต่ถา้เป็นธรรมจริงๆ แลว้มนัลึกว่านั้นน่ะ มนัตอ้งลึกกว่านั้นมนัถึงขา้มพน้ไดไ้ง ตาชัง่ถ่วง
กนั ขา้งท่ีมีน ้ าหนกักว่าตอ้งกดใหต้ ่าลง ขา้งท่ีของเบากว่าตอ้งข้ึน ธรรมะตอ้งเหนือกิเลส ธรรมะ
ตอ้งฟาดฟันกิเลสจนสมุจเฉทปหานตายไปต่อหนา้ นัน่ล่ะถึงจะชนะ ถึงจะส้ินไป ถึงจะหลุดพน้
ออกจากแรงดึงดูดของมนั 

แลว้คิดดูสิ แมแ้ต่เราเองน่ะ เราตีเราเองเรายงัเจบ็เลย แลว้ธรรมะพระพุทธเจา้เขา้ไปช าระ
กิเลสในหวัใจท าไมไม่เจบ็ ท  าไมมนัไม่ต่อตา้น ความต่อตา้นเป็นต่อตา้นท่ีเรายงัศึกษาธรรมอยู ่ เรา
ยงัยดึหลกัธรรมะพระพุทธเจา้อยู ่ เรายงัมีโอกาสต่อสู้ เวลามนัต่อตา้นออกมาเราเช่ือมนัไง เราเช่ือ
มนั เราปล่อยธรรมะพระพุทธเจา้วางไวแ้ลว้เราเช่ือมนัว่าส่ิงน้ีต่างหากเป็นส่ิงท่ีถูก ส่ิงท่ีมนั
คาดหมายดน้เดาไดน่ี้ไง ส่ิงท่ีคาดหมายและดน้เดาไดท่ี้คาดหมายไดถึ้งเป็นความจริง 

ส่ิงท่ีเหนือความคาดหมายท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวว้่าใจเขา้ไปเสพ อนันั้นเราเขา้ไม่ถึง เราเลย
ว่าไม่เช่ือไง ไม่เช่ือว่าธรรมะพระพุทธเจา้จะลึกซ้ึงกวา่ธรรมชาติ 

ลึกซ้ึงกวา่นะ เพราะธรรมชาติท าใหเ้ราเกิดมา แลว้พระพุทธเจา้เป็นผูม้าตรัสรู้แลว้ออกไป
เป็นองคแ์รก แลว้เราเป็นลูกศิษยพ์ระพุทธเจา้ จะเดินตามนั้นออกไปน่ะ 

มีของสูงอยูน่ะ มีของประเสริฐอยูก่บัตวั อยูก่บัตวัสิ เพราะธรรมะพระพุทธเจา้น้ีเป็นศาสน
ธรรมของท่ีอยูก่บัตวัคือหวัใจไง ของสูงของประเสริฐ คนตายเท่านั้นหมดโอกาส คนตายน่ะ คน
ตายน้ีความรู้สึกออกจากใจไปแลว้ ออกจากกายไปแลว้มนัถึงไปเสียดายไง ออกจากกายไปป๊ับเป็น
จิตลว้นๆ มนัจะรู้เลยล่ะ เพราะมนัเหมือนกบัว่าเราเขา้ไปอยูใ่นสภาวะหน่ึง ตอ้งเป็นสภาวะอยา่ง
นั้นเลย 
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แต่ในภาคมนุษยน้ี์ หวัใจน้ีมนัอยูใ่นร่างกาย มนัมีโอกาสไง ถึงว่ามนัอยูใ่นผวิหนงัเรา อยู่
ในกายของเราน่ี มนัพลิกแพลงไดด้ว้ยความคิดเราน่ีไง มนัยงัมีกาลเวลา ไออุ่นน้ียงัไม่ส้ิน พลงังาน
ตวัน้ีอยูใ่นร่างกายน้ียงัสืบต่ออยู ่ เวลายงัมีอยู ่ เวลาขาดไออุ่นน้ีออกจากกายไป หมด ตวัจิตน้ีคือตวั
ไออุ่น คือตวัพลงังานเท่านั้น พลงังานตวัท่ีอยูใ่นกายเราน่ีแหละ น่ีถึงว่า ส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด 

มนัเป็นโอกาสของเราท่ีเราจะพิจารณาว่าเราเจอของท่ีประเสริฐเลอเลิศเลย แลว้ไม่ตอ้ง
ลงทุนลงรอนเลย ไม่ตอ้งไปท าขนาดว่า ไปท าแบบว่าใหก้บัฝ่ายตรงขา้มไง เหมือนกบัธุรกิจทุกๆ 
อยา่งท่ีตอ้งมีผูซ้ื้อผูข้ายไง ไอน่ี้มนัอยูใ่นกายของเราทั้งนั้นเลย อยูท่ี่ความมุมานะ 

พระพุทธเจา้บอก ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี ผูท่ี้มีบารมีนะ ปฏิบติัเขม้ขน้น่ี ๗ วนัพน้เลย 

แลว้ความสุขอนัประเสริฐ ความสุขท่ีเหนือจากโลก ฟังสิ ความสุขท่ีเหนือจากโลก สุขใดๆ 
ในโลกน้ีเทียบไม่ได ้ ในโลกน้ีไม่มีสุขใดเลยจะมาเทียบกบัสุขท่ีว่าพน้ออกไปจากแรงกดถ่วง แรง
ดึงดูดของกิเลส มนับีบบ้ีสีไฟอยูท่ี่หวัใจนัน่น่ะ แลว้เราพน้ออกไปจากมนั น่ีเขม้ขน้ ๗ วนั ๗ เดือน 
๗ ปี...๗ ปี นะ แต่พวกเรามนัท า ๗ นาที 

มนัไม่ต่อเน่ือง ไม่มีความสืบต่อไง ความปฏิบติัท่ีสืบต่อ ดูเราจุดเทียนสิ จุดไวแ้ลว้ไม่ให้
มนัดบัเลย มนัจะหมดเล่ม แต่จุดไวน่ี้มนัดบัทุกที ไม่ลมพดัมาดบัมนัก็ตอ้งมีคนมาดบั มนัตอ้งดบั
ของมนั มนัไม่ไหมห้มดเล่มไง กิเลสน่ีพอมนัโดนตบะธรรมเผาผลาญ อยา่งนอ้ยๆ มนัก็เหมือนกบั
เหลก็น่ะ โดนไฟแลว้มนัตอ้งแดง พอเหลก็มนัแดงมนัก็ควรแก่การตีไง เหลก็มนัแดง ก็จิตน้ีมนั
สงบ แลว้ควรแก่การตี ตีเป็นมีดเป็นพร้าอะไรก็แลว้แต่ ควรแก่การวิปัสสนา 

เหลก็มนัแดง พอปล่อยไวเ้ยน็ เหลก็มนัก็เป็นรูป จิตน้ีท่ีสงบ จิตน้ีท่ีเสวยสมาธิธรรม ปล่อย
ไวม้นัก็จางออกไป หลุดเส่ือมไปๆ จนเป็นปกติน่ี เห็นไหม เหลก็แดงแลว้ตอ้งตี จิตน้ีสงบแลว้ตอ้ง
คน้ควา้ๆ คน้ควา้ในกายในจิต กิเลสน้ีเน่ืองดว้ยนะ เน่ืองดว้ยกายก็ได ้ เพราะกายน้ีคนเป็นอยู ่มนัมี
ความอยาก อยากอาหารก็เพราะลิ้น เห็นไหม กายไม่กาย ถา้เราลดส่วนน้ี ลดส่วนของการอยาก ก็
เหมือนกบัเราทรมานใจมนั เน่ืองดว้ยกายและใจ แต่จริงๆ คือใจเป็นส่วนใหญ่ 

เพราะพระนกัปฏิบติัออกมาจากคฤหสัถ์มาเป็นพระ เห็นไหม ความเป็นอยูข่องพระน่ี 
ปัจจยั ๔ หลบเขา้ไปอยูใ่นป่ามนัก็ใชแ้ค่ด ารงชีวิต มนัก็ยงัทุกขอ์ยูเ่ลย เพราะใจมนัเป็นใหญ่ไง ใจ
มนัตดัออกนะ รูป รส กล่ิน เสียงภายนอกไง เขา้ป่าน่ีไม่ไดเ้ห็นหรอก เร่ืองรูป รส กล่ิน เสียงน่ี ไป
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อยูใ่นป่า ใจมนัก็ยงัเผน่กระโดดอยูใ่นทรวงอก อยูใ่นป่ามนัก็ไปคึกอยูใ่นป่านัน่ล่ะ ถึงว่าใจเป็น
ใหญ่ไง แต่อาศยักาย จะปฏิเสธกายไม่ได ้

น่ีถึงว่า พิจารณาในกายและใจ ตอ้งพิจารณา 

ดอกบวัเกิดจากโคลนตม พอพน้จากโคลนตมไปแลว้เป็นดอกบวั ไม่กลบัมาอีก หวัใจมนั
อยูใ่นร่างกายของเรา ร่างกายน้ีเปรียบเหมือนโคลนตม ดอกบวัจะบานข้ึนมาท่ามกลางโคลนตมน้ี
ไดห้รือเปล่า 

เหมือนกบัเรามีเงินอยูใ่นธนาคาร เรามีสิทธิเบิกสิ เราเป็นชาวพุทธ ศาสนาพุทธเหมือนกบั
หา้งร้านเลย เราเป็นชาวพุทธ เราข้ึนทะเบียนเลย เห็นไหม ทะเบียนบา้น เขาว่าเราชาวพุทธ แต่เรา
ไม่สามารถเบิกธรรมะ เบิกผลของเราท่ีการปฏิบติัออกมาจากธรรมะพระพุทธเจา้น้ีเลยเหรอ 
ธรรมะน่ีของพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้เป็นผูต้รัสรู้ แลว้เราก็เป็นลูกศิษยต์ถาคต ลูกศิษย์
พระพุทธเจา้ มีวาสนาบารมีอยู ่ แลว้เราไม่สามารถเอามรดกตกทอดน้ีมาใหก้บัใจเรา ใหห้วัใจน้ี
บานข้ึนมาในเร่ืองของโคลนตมในกายน้ีเลย คิดสิ น่ีการคิดอยา่งน้ีมนัท าใหเ้รามีก าลงัใจไง การคิด 
การเอะใจท าใหเ้ราเร่ิมเอะใจ ความเอะใจกเ็หมือนกบัเราผดิไง ส่ิงใดผดิเราตอ้งแกไ้ข ส่ิงใด การ
ปฏิบติัใหเ้ขา้ร่องเขา้รอยในธรรมะพระพุทธเจา้ เราตอ้งท า เห็นไหม เราเปรียบเทียบหาทางออก 

การปฏิบติัไม่ใช่ปฏิบติัแบบเซ่อๆ ซ่าๆ นะ ปัญญาการจะพน้จากกิเลส มนัไม่ใช่ปัญญาทาง
โลกนะ ปัญญาทางโลกนัน่สูตรส าเร็จเลยน่ะ จะจบมาวิชาการใด ตอ้งเรียนจบคอร์สของเขาแลว้ก็
จบ สูตรส าเร็จ แต่ปัญญาจะพน้จากกิเลส วนัน้ีบอกว่าท าอยา่งน้ีชนะมนั พรุ่งน้ีไม่ไดแ้ลว้นะ พรุ่งน้ี
ใชอุ้บายเก่ามนัพลิกอีกแลว้ เห็นไหม ถึงว่าปัญญาธรรมน่ีมนัตอ้งละเอียดกว่ากิเลสไง 

กิเลสมนัแหลมคมมาก ถา้ไม่แหลมคมมนัไม่สามารถใชเ้รามาตลอดชีวิตน้ีหรอก มนัอยู่
ขา้งหลงัเราแลว้มนัไสใหเ้ราเดินไปขา้งหนา้มนั แลว้เราจะหนักลบัไปดูมนัไดน่ี้ คิดดูสิ น่ีปัญญา
ของผูป้ฏิบติั มนัตอ้งเทียบเคียง ตอ้งคน้ควา้ 

น่ีธรรมะมนัถึงลึกซ้ึงไง ธรรมะพระพุทธเจา้ลึกซ้ึงมาก ถึงบางออ้ อ๋อ! อ๋อ! นัน่ล่ะ นัน่ล่ะ
มนัจะใหผ้ลมาตลอด มนับงัเงาอยูน่ี่ กิเลสมนับงัเงาอยูใ่นใจเราน่ีล่ะ มนัอยูท่ี่น่ีนะ มนับงัเงาอยูใ่น
ใจเรานะ เรามนัยงัโกหกใหเ้ราไปดูขา้งนอกอีกดว้ย 
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น่ีสรรพส่ิงเป็นธรรมชาติ ดูว่าขา้งนอกเป็นสภาวธรรม เห็นไหม น่ีมนัผลกัออกไป ขา้ง
นอกเป็นสภาวธรรม เรารู้ธรรมสภาวธรรมแลว้ อารมณ์ไม่มี ดบัหมด จบ ทั้งๆ ท่ีไม่ไดเ้ขา้มาดูมนั
เลย ไม่ไดเ้ขา้มาจบัจ าเลยแลว้เอาจ าเลยข้ึนศาลพิจารณากนัเลย ไม่ไดม้าช าระเลย คนเป็นโรคไม่ได้
กินยาเลย แลว้บอกว่าหาย ยาน่ีมนัขม การงานท่ีการวิปัสสนาน้ีมนัยุง่ยาก งานการพน้ทุกขไ์ม่ใช่
งานทางโลกนะ งานท่ีจะเอาตนออกจากทุกขน่์ะ 

งานทางโลกน้ียงัอาบเหง่ือต่างน ้า ไม่มีใครอยากท า แต่น่ีมนัเพลียหวัใจ เพลียภายในไง 
เวลาท าข้ึนมา เวลาใคร่ครวญข้ึนมา น่ีงานภายใน เหมือนผูบ้ริหารน่ะ ใชค้วามคิดมากมนัเครียด แต่
น้ีไม่ใช่ความคิดแบบเครียดนั้น ความคิดน้ีมีสมาธิ มนัไม่ใช่ความคิดแบบก าป้ันทุบดินท่ีผูบ้ริหารน่ี
ก าป้ันทุบดินมนัเลยเครียดไง มนัใชค้วามคิดออกไปลว้นๆ แต่วิปัสสนามนัตอ้งมีมรรค สมาธิไง 
สัมมาสมาธิ ตอ้งมีตวัตดั ตวัตดัจากโลกใหม้นัเป็นธรรมจกัรไง 

ถา้มีสมาธิอยู ่ มีสมาธิ จิตน้ีสักแต่วา่ ไม่ใช่สัตว ์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา จิตน้ีเป็น
สมาธิ เป็นเอกคัคตารมณ์ เป็นหน่ึงเดียว มนัตดังานนั้นออกมา ความเครียดมนัถึงไม่เหน่ือย มนัไม่
เครียดแบบนั้น มนัใชพ้ลงังานมาก มนัเพลีย หอบ พิจารณาหนหน่ึงๆ น่ีจนหอบเลยล่ะ แลว้ถา้ชนะ
น่ีมนัก็ช่ืนใจ มนัชนะตนเองไง 

เหมือนกบัเดก็เล่นขายของน่ะ มนัสร้าง มนัเขียนภาพเสร็จภาพหน่ึงมนัจะดีใจมาก เราใช้
ปัญญาหมุนไปรอบหน่ึงแลว้เราสามารถเอาความคิดไวอ้ยู ่ โอโ้ฮ! ดีใจมากๆ จนมนัขาดน่ะ ชนะ
บ่อยเขา้ๆ จนขาด จนช านาญน่ะ ขาดออกไปเลย กิเลสขาดออกไปจากใจเลย พอขาดออกไปมนัก็
เป็นธรรมลว้นๆ สิ มนัเวิง้วา้งแต่มนัมีเจา้ของ มนัเวิง้วา้งนะ มนัสงบ มนัรู้สึกตวัมนัอยู ่ แต่มนัไม่
ติดอะไรเลย เขาว่าเหมือนกบัน ้าอยูบ่นใบบอนไง ไม่ติดส่ิงใดๆ ในโลกน้ีเลย 

ใหค่้าก็ไม่ได ้ ลดค่าก็ไม่ได ้ แลว้เป็นมนุษยธ์รรมดาน่ีแหละ มนุษยปุ์ถุชนอยา่งหน่ึง มนุษย์
ผูส้ิ้นแลว้เรียกวา่พระอรหนัตไ์ง สอุปาทิเสสนิพพาน พระอรหนัตท่ี์มีเศษส่วนอยูไ่ง ก็อยูใ่นโลกน่ี
แหละ เหมือนกนั แต่ต่างกนัดว้ยคนหน่ึงส้ินกิเลส แต่อีกคนหน่ึงกิเลสเตม็ตวัไง คนหน่ึงก็แบบว่ามี
ธรรมะเตม็หวัใจแบบพระพุทธเจา้ ลูกศิษยพ์ระพุทธเจา้มาไง นัน่น่ะ ธรรมเตม็หวัใจ นัน่ธรรมะ 
แต่อีกคนหน่ึงก็นกัวิทยาศาสตร์ คิดแบบธรรมชาติ ทฤษฎีความรู้ไง แลว้หวัใจก็ทุกขไ์ปอยู่
ตลอดเวลาไง 

แต่ถา้ธรรมะน้ีมนัพน้ออกไปน่ี รู้เหมือนกนั รู้ดีกว่าดว้ย แต่ไม่ใช่รู้แบบโลก 



ธรรมะกบัธรรมชาติ ๑๗ 

©2012 www.sa-ngob.com 

แบบโลกมนัมีตวัตนเขา้ไปเทียบ เก็บสถิติตลอดไง แต่ถา้แบบธรรมน่ีมนัรู้แลว้ รู้ดว้ย แลว้
ก าหนดว่ามนัเป็นกรรมดว้ย มนัควรพดูไม่ควรพดูดว้ย เพราะบางอยา่งมนัหมุนออกไปแลว้มนัมี
กระแสของกรรม มีกระแส เห็นไหม อยา่งเช่นตน้ไมล้ม้ฟาดไป ท าไมมนัโดนบา้นคนนั้น ท าไม
ไม่โดนบา้นคนน้ี ท าไมลมมนัพดัไปทางนูน้ มนัยงัมีอะไรอยูข่า้งหลงัอีกล่ะ 

ถา้เป็นทางวิทยาศาสตร์ก็ว่าแรงลมมนัฟาดลมไป มนัตอ้งโดนบา้นนั้น น่ีโลกเขาก็มองแค่
วตัถุ ธรรมชาติก็มองแค่ตรงนั้น ความเป็นไปไง 

แต่พระพุทธเจา้ว่าไวม้ากกวา่นั้น อาทิตยข้ึ์นตกดบั อาทิตยข้ึ์นก็ธรรมชาติอนัหน่ึง อาทิตย์
ข้ึนมาเมฆบงัไวอ้นัหน่ึง อาทิตยข้ึ์นมาน้ีแรงของเทวดาดึงไวอ้นัหน่ึง น่ีอยูใ่นพระสูตร แต่ถา้ทาง
วิทยาศาสตร์ไม่เช่ือ 

เช่ือ ๒ อนั เกิดดบัอนัหน่ึง พระอาทิตยข้ึ์น พระอาทิตยต์ก แลว้ก็เมฆบงั...มนัมีความลึกลบั
อยู ่น่ีว่าความรู้ต่างกนั ความรู้ท่ีไม่ยดึติดดว้ยนะ น่ีธรรมแทไ้ง ธรรมแท้ๆ  

ธรรมะกบัธรรมชาติ 

เพราะธรรมชาติมนัเกิดดบั ธรรมะมนัเอโก ธมัโม มนัไม่ใช่ส่ิงคู่ ไม่ใช่ขาวกบัด า ธรรมชาติ
น่ีขาวกบัด า ผดิกบัถูก เอโก ธมัโม เอก ธรรมทั้งแท่ง แต่มนัอาศยัน่ี ธรรมทั้งแท่ง ธรรมลว้นๆ แต่
ก่อนจะมาเป็นธรรมทั้งแท่ง มนัตอ้งจากธรรมชาติแลว้ก็ข้ึนมาเป็นบญัญติัของพระพุทธเจา้ไง 

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมะของพระพทุธเจา้ ธรรมในปริยติั เห็นไหม ในปริยติันัน่
เป็นธมัมา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา เป็นเหมือนกบัเคร่ืองด าเนิน เป็นเหมือนกบัรถท่ีจะพาเราใหไ้ปถึง
เป้าหมายไง เป้าหมายคือเอโก ธมัโม ธรรมท่ีไม่แปรสภาพไง 

ทีน้ี ถา้เราเร่ิมข้ึนรถ จากโลกเร่ิมมาเป็นบญัญติั จากโลกมาเป็นปริยติั แลว้เราติดในปริยติั
เราก็ติดในสพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ในเคร่ืองหมายด าเนิน ในเคร่ืองด าเนินการ อยา่งเช่นเราเป็นช่าง
อยา่งน้ี เราจบัเคร่ืองมืออยู ่ เราไม่ปล่อยเคร่ืองมือ เราตอ้งขนัน็อตอยูต่ลอดเวลาอยา่งน้ี แลว้มนัจะ
เสร็จไดอ้ยา่งไร เราตอ้งปล่อยใช่ไหม ปล่อยออก ขนัเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยแลว้เราปล่อยออก 
ติดเคร่ือง เคร่ืองมนัติดแสดงว่าใชไ้ด ้เพราะพลงังานมนัจะเกิดข้ึนมาเลย 
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แต่น่ีมนัเปรียบนะ แต่จริงๆ แลว้มนัตอ้งทิ้งไง มาแพ ตอ้งทิง้แพไวท่ี้ท่าก่อนข้ึนฝ่ัง มารถ 
ตอ้งทิ้งรถไวท่ี้จอดรถแลว้ข้ึนไปบา้น เห็นไหม เอโก ธมัโมไง 

จากโลกมาเป็น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ถึงธรรมอนัเอก เอโก ธมัโม ไม่ใช่ธรรมชาติ ถา้
ธรรมชาติ กบั สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา น่ีมนัไปกนัได ้ แต่ธรรมอนัเอกน่ีพน้ออกมาจากความ
แปรปรวน จากสรรพส่ิงทุกๆ อยา่ง 

เกิดจากมนัยากกวา่ทุกๆ อยา่ง มนัดีกว่าทุกๆ อยา่ง การท าก็ตอ้งท ายากกว่าทุกๆ อยา่ง มนั
ถึงว่าคาดเดาไม่ได ้ ถึงเอาโลกมาเดาไม่ได ้ ไม่ใช่ธรรมะคาดเดา การคาดเดาเขา้ไม่ถึง การดั้นดน้ก็
เขา้ไม่ถึง ดน้ไม่ได ้เดาไม่ไดเ้ลย ตอ้งเป็นไปตามความเป็นจริง ตอ้งปฏิบติัจริง ปฏิบติัจริงแลว้ตอ้ง
ปฏิบติัใหถู้กทางดว้ยนะ ปฏิบติัจริงแต่ไม่ถูกทางก็เขา้ไม่ได ้

ดูสิ ดูอยา่งพวกโยคีสิ ปฏิบติัจริงไม่จริง ทั้งชีวิตเลย ยา่งตวัอยา่งนั้น นอนบนแหลนบน
หลาวอยา่งนั้น ปฏิบติัจริงแต่ผดิทาง...ปฏิบติัจริงแต่ถูกทาง ถูกทางนะ ฉะนั้น ถา้ปฏิบติัไปเขาว่าถูก
ทางหมดล่ะ เร่ิมตน้ว่าปฏิบติัถูกทางเหรอ? ถูกทางกิริยา แต่ถูกทางช่องของมรรคหรือเปล่า 

มรรค ๔ ผล ๔ ไง โสดาปัตติมรรคน่ะ ไดเ้ดินมรรคไหม ว่าพิจารณาไปๆ ไม่ไดเ้ดิน
อริยมรรคเลย อยา่ว่าแต่ผล กา้วข้ึนอริยมรรคยงัไม่กา้วเลย วางยาสลบมาตลอด ไม่กา้วข้ึน
อริยมรรคเลย คนจะกา้วข้ึนอริยมรรคมนัตอ้งรู้สึกตวัสิ ไม่ใช่ว่ามึนชาขนาดนั้น มึนชามาตลอดๆ 
ถามอนัน้ีไม่รู้เร่ือง 

มนัตอ้งเก็บหอมรอมริบนะ เก็บหวัใจ เก็บสถิติของเราข้ึนมาจนกว่าจะกา้วข้ึนเดินเป็น
อริยมรรค เป็นอริยมรรคมนัก็เขา้ทาง เห็นไหม ถึงว่า ปฏิบติัใหถู้กทางไง ปฏิบติัจริงดว้ย ปฏิบติัให้
ถูกทางดว้ย ถา้เขา้ทางมรรค มรรคอริยสัจจงัไง ถา้รู้อริยสัจ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค กลัน่ออกมา
จากทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค กลัน่ออกมานะ ใจผา่นทุกข ์เห็นไหม มนัเป็นทุกขอ์ยูแ่ลว้ สมุทยัละ 
นิโรธดบั ดบัดว้ยอะไร? ดบัดว้ยมรรค เห็นไหม แลว้มนัถึงเขา้ไปถึงธรรมไง ธรรมแท้ๆ  เป็นขั้น
เป็นตอนข้ึนไป ถึงว่า เป็นธรรมะของพระพุทธเจา้ ธรรมะพระพุทธเจา้นะ ธรรมะๆ 

ถา้ธรรมชาติมนัก็นัน่ล่ะ ธรรมชาติก็เป็นปลาแหง้ เก็บไว ้ตากไวใ้หดี้ เป็นปลาแหง้เลย รู้วิธี
ถนอมอาหารไง ถนอมอาหารเก็บไว ้ แต่ธรรมชาติไม่เป็นอยา่งนั้น ธรรมพระพุทธเจา้ส้ินก็ส้ินไป
เลย ไม่มี มารตามไม่เจอ ร่องรอยไม่เห็น ถา้ปลาแหง้มนัเห็นนะ มนัไดก้ล่ินมนัโชยมาไง ปลาแหง้ 
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กล่ินเคม็ กล่ินปลามาก่อน กล่ินตุๆ คนชอบดว้ยนะของเหมน็น่ะ คนตามกนัมาก แต่ธรรมะ
พระพุทธเจา้น้ีไม่ ไม่ทิง้ร่องรอยใหใ้ครไดติ้ดตามไง พน้ออกไปจากมารทั้งหมด ทรงเยาะเยย้มาร
คร้ังสุดทา้ยดว้ย 

“มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา บดัน้ีเราจะไม่ด าริถึงเธออีก มารเกิดข้ึนอีกไม่ได”้ 

พญามารคอตกเลยนะ ไม่เห็นร่องรอยของพระพุทธเจา้ ตามไม่ทนั แต่ถา้ปลาแหง้มนัได้
กล่ิน มนัตามทนั (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


