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ภาวนานะ ท าบุญ วนัน้ีท าบุญวนัเขา้พรรษา  

๑ พรรษา ไตรมาส ๓ เดือน คนตอ้งตั้งใจ เวลาตั้งใจ เขาอดเหลา้อดยากนัในพรรษายงัท า
ไดเ้พราะความตั้งใจ แต่น้ีเรากพ็ยายามตั้งใจภาวนา ในพรรษา ๑ ไตรมาส ๓ เดือน พระอยูป่ระจ าท่ี
เพื่อจะท าภาวนาใหใ้จสงบ เพื่อออกพรรษาแลว้ธุดงคไ์ปวเิวกไปตามป่าตามเขา แต่ในพรรษา
เหมือนกบัความตั้งใจ ในพรรษาอธิษฐานพรรษากนั น่ีเรากต็ั้งใจภาวนา ๑ พรรษาไง ออกพรรษา
แลว้เวลามนักน็อ้ยลง ๑ พรรษา การท าผดิ-ท าถูกถึงไดข้อขมากนัไง เพื่อไม่ใหเ้ป็นโทษ มีความ
ผดิพลาดกใ็หอ้ภยักนั เพื่อไม่ใหเ้ป็นโทษต่อไป  

บูชาพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ.์..บูชาธรรมสิ เราตอ้งบูชาธรรม ธรรมะ
พระพุทธเจา้ “บูชาธรรม” ถา้เราตั้งใจจะบูชาธรรม เราเช่ือมัน่ในธรรมะของพระพุทธเจา้ “บูชา
ธรรม” การบูชาธรรมบูชาดว้ยร่างกาย ร่างกายและจิตใจ การประพฤติปฏิบติั การส ารวมกาย วาจา 
ใจ การส ารวมกาย วาจา แลว้กใ็จมนัส ารวม-ไม่ส ารวม เพื่อบูชาธรรม บูชาธรรมเลย ถา้เราตั้งใจ
ตรงน้ีเราบูชาธรรมแลว้เราจะไดธ้รรม  

เราไม่ไดบู้ชาธรรมดว้ยความจริงจงัไง สักแต่วา่บูชาธรรม เขาบูชายญักนั บูชายญัเขาตอ้ง
ฆ่าสัตว ์ เขาตอ้งมีการฆ่าสัตว ์ มีการเอาเลือดมาทาบูชายญัเลย แต่บูชายญัอยา่งนั้น ยิง่บูชาเท่าไรยิง่
ไดบ้าป มนัเป็นการท าลายกนั เป็นการรังแกกนั เพื่อจะเอาความดีอีกฝ่ายหน่ึงไง แต่บูชาธรรมน่ี
ร่างกายเราเกบ็กิริยาทั้งหมด ส ารวมทั้งหมด ยกกายน้ีบูชาธรรม หวัใจบูชาธรรม ธรรมะของ
พระพุทธเจา้  
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พระพุทธเจา้นะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูต้รัสรู้ธรรม เป็นผูต้รัสรู้ ตรัสรู้
ธรรมะ บูชาธรรมอนัน้ีไง ธรรมะแทข้องพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้เป็นผูต้รัสรู้ธรรม พระอริย
สาวกทั้งหลายเป็นผูบ้รรลุธรรม ไม่ใช่ตรัสรู้ธรรม “เป็นผูบ้รรลุธรรม” เพราะเป็นผูต้าม ผูต้รัสรู้คือ
ผูท่ี้คน้ควา้ เป็นผูท่ี้หาเอง พระปัจเจกพุทธเจา้กเ็ป็นผูค้น้ควา้กต็รัสรู้ธรรมแต่เป็นพระปัจเจก 
พระพุทธเจา้น่ีเป็นผูต้รัสรู้เลย ตรัสรู้ธรรมะ ธรรมะอนัประเสริฐ ธรรมไง ธรรมแท้ๆ  ไง บูชาธรรม 
เราจะบูชาธรรมอนันั้น บูชาธรรมะของพระพุทธเจา้อนันั้นไง  

“บูชา” เอาอะไรบูชา?...อยา่งอ่ืนบูชากเ็ป็นเคร่ืองอามิสสินจา้ง เป็นอามิส เป็นการบูชากนั
แบบภายนอก...เอาหวัใจบูชาธรรม เพราะธรรมกบัหวัใจนั้นมนัถึงกนั บูชาธรรม หมายถึงมนัเสพ
ถึงธรรมไง หวัใจสัมผสัธรรมะพระพุทธเจา้ไง ความสัมผสัธรรมอนันั้นเป็นธรรมแท้ๆ  การบูชา
จากภายนอก การบูชา เราตั้งใจ เรามีความจริงจงั เราบูชาเพื่อเปิดหวัใจน้ีเขา้ไปสัมผสักบัธรรม จาก
การบูชาดว้ยวตัถุดว้ยอามิส เราบูชา เราตั้งใจ เราจงใจเขา้ไปถึงตรงนั้นไง ถึงธรรมแท้ๆ  ไง ธรรม
แท้ๆ  นั้นมีอยู ่ 

พระพุทธเจา้กบัพระอรหนัตเ์ท่านั้นท่ีเป็นผูท่ี้สัมผสั หวัใจเท่านั้นเป็นภาชนะท่ีจะไปสัมผสั
ธรรม ธรรมอนัเอกไง หวัใจของพระพุทธเจา้ หวัใจนะ คือจิต “อาสเวหิ” อาสวะส้ินไป “จิตฺตานิ” 
จิตดวงนั้นเป็นธรรมทั้งแท่ง เป็นธรรมลว้นๆ ไง “จิตฺตานิ วมุิจฺจิง สูติ” จิตนั้นเป็นผูว้มุิตติ จิตนั้น
เป็นธรรม ธรรมทั้งแท่งเลย ใจนั้นถึงวา่เป็นภาชนะบรรจุธรรมไง  

การบูชาจากเร่ิมตน้เขา้ไป จาก ๑ ๒ ๓ ๔ เขา้ไป อริยสัจ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค หวัใจน้ี
เขา้ไปบีบบ้ี เอาหวัใจนั้นเขา้ไปในอริยสัจ ผา่นจากเคร่ืองอริยสัจออกมาจากใจท่ีสกปรก ออกมา
เป็นธรรมทั้งแท่ง น่ีบูชาธรรมอนันั้น เราจะจงใจบูชาธรรมอนันั้นไง  

หวัใจเป็นผูท่ี้มีกิเลสทั้งแท่งไง กิเลสทั้งดวง ดวงใจน้ีเป็นกิเลสทั้งหมด กิเลสน้ีเป็น
นามธรรม “กิเลส” กิเลสน้ี เพราะวา่การในลทัธิศาสนาสมยัพุทธกาลบอกวา่ อยูไ่ป เสพไป การ
เสพมากๆ การเสวยสุขมากๆ อยูใ่นกามแลว้มนัจะพน้ไปเกิดดบัๆ ๕๐๐ ชาติ มีนะ มีในสมยั
พุทธกาลกมี็ ความเช่ือท่ีผดิๆ ไง  

กิเลสน้ีไม่เหมือนกบัวตัถุทัว่ไป วตัถุส่ิงของมนัเป็นอนิจจงั มนัตอ้งแปรสภาพทั้งหมด ส่ิง
ใดๆ คงท่ี...ไม่มี ส่ิงท่ีเป็นส่ิงท่ีคงท่ีเป็นอตัตา...ไม่มี มนัเป็นอนตัตาทั้งหมด มนัเป็นอนตัตานะ เป็น
อนตัตาโดยธรรมชาติ  
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แต่หวัใจ หวัใจกบักิเลส ถา้เป็นอนตัตามนัตอ้งแปรสภาพสิกิเลส กิเลสน้ีตอ้งแปรสภาพไป 
กิเลสน้ีมนัตอ้งหายไป ตอ้งหลุดพน้ออกไปแบบท่ีเขาเขา้ใจกนั...มนัไม่เป็นแบบนั้นน่ะ กิเลสน่ีมนั
มีหยาบ มีกลาง มีละเอียด...มีหยาบๆ มีอยา่งกลาง มีอยา่งละเอียด...อยา่งละเอียดมนัเป็นนามธรรม 
มนัอยูก่บัหวัใจ หวัใจน้ีมนัหมุนเคล่ือนไหวไป กิเลสมนัตามไปดว้ย ความท่ีวา่มนัเป็นอนิจจงัมนั
เกิดดบั เกิดดบั เกิดดบัในหวัใจ แต่มนัเป็นเน้ือเดียวกนั เป็นอนุสัย  

กิเลสน้ีมนัถึงไม่เป็นอนิจจงัไง กิเลสน้ีมนัถึงไม่หมด...มนัไม่ตายวา่อยา่งนั้นเลย กิเลสน้ี
คงท่ี แต่มนัเกิดดบัเป็นอนิจจงั หมายถึงวา่มนัเป็นอารมณ์ชัว่วบู แต่มนัเป็นเน้ือเดียวกบัหวัใจ มนั
ถึงไดต้อ้งเกิดตายไปกบัหวัใจทุกๆ ดวงน้ีการเกิดการตายในวฏัวนนั้น น่ีมนัเป็นกิเลส อนันั้นถึงวา่
มนัไม่เคยสัมผสัธรรมไง กิเลสน้ีกลวัธรรมะพระพุทธเจา้เท่านั้น กลวัธรรมนะ กลวัธรรม ธรรมอนั
ไหน เห็นไหม กิริยาของกิเลส มนัเกิดดบัๆ  

ธรรมะหยาบๆ ของพระพุทธเจา้ใหมี้ศีลใหมี้ทาน ใหมี้ศีล ใหมี้ภาวนา  

น่ีมนักลวัธรรมทั้งนั้น ตรงนั้นหรอก กลวัธรรมตรงไหน เพราะกิเลสมนัตระหน่ีถ่ีเหนียว 
มนัอาฆาตมาดร้ายไง น่ีกิเลสแบบหยาบๆ อนัน้ีกิเลสแบบหยาบตอ้งใชว้ตัถุทาน การสละออกดว้ย
ทานมนัตอ้งเกิดท่ีหวัใจ “หวัใจ” ความคิดอยากจะให ้มนัจะต่อตา้นกต็อ้งตรงนั้นเลย การสละ สละ
ดว้ยทาน เอาทานออกไป เราท าทาน เราท าบุญกศุล นัน่น่ะ ตวันั้นเป็นตวัเร่ิมขดัแยง้กบักิเลสแลว้ 
ขดัแยง้กบัความตระหน่ีถ่ีเหนียว ขดัแยง้กบัความยดึมัน่ถือมัน่ในหวัใจไง ของสรรพส่ิงน้ีเป็นของ
เรา เราไม่ยอมออกไป ไม่ยอมสละออกไป  

แต่เพราะวา่เป็นธรรมะของพระพุทธเจา้บอกวา่ การสละ การเผือ่แผ ่ อนัน้ีเป็นธรรม การ
เจือจานกนั อนัน้ีเป็นธรรม น่ีมนักลวัธรรมอยา่งนั้น น่ีธรรมแบบหยาบๆ นะ โลกยงัท ากนัดว้ย
ความยากล าบากเลย อยา่งเช่น การท าบุญกุศลโลกเขาท าดว้ยความง่ายหรือดว้ยความยาก โลกเขา
ท าดว้ยความยากล าบาก เพราะวา่กิเลสมนัเตม็หวัใจอยา่งหยาบ เราสละผา่นขั้นตอนนั้นมาแลว้ เรา
เขา้ใจเร่ืองธรรมะ เขา้ใจเร่ืองธรรมะของพระพุทธเจา้...น่ีบูชาธรรม  

“ธรรมะ” ธรรมะของพระพุทธเจา้ วา่การสละออก มนัเป็นประโยชนข์องตวั ไม่ใช่
ประโยชนข์องผูท่ี้ไดรั้บผลอนันั้น เราสละออกไปใหใ้ครกแ็ลว้แต่ คนๆ นั้นเขาไดแ้ต่วตัถุไป แต่
บุญกุศลน่ีเป็นของเรามนัเขา้มาในหวัใจ ความเป็นบุญกุศล ความกศุลคือวา่หวัใจนั้นมนัเร่ิมเปิด
กวา้งข้ึน หวัใจแบบวา่ไม่มีทางออกเลย หวัใจท่ีมืด หวัใจท่ีไม่มีทางออก หวัใจท่ีไม่มีทางไป...เร่ิมมี
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แสงสวา่งข้ึนมาน่ะ มีแสงสวา่งข้ึนมาแลว้มนัเร่ิมจากวา่ การเปิดพื้นท่ีในหวัใจไง พื้นท่ีมนัมืดไป
หมดไม่มีท่ียนืเลย หวัใจเร่ิมใหธ้รรมะเขา้ไปยนื ใหธ้รรมะเขา้ไปยนื  

ยนือะไร?...ยนืดว้ยการสละทาน ดว้ยความเปิดช่องวา่งจากกิเลส กิเลสมนัตวัปิดกั้น มนัตวั
ไม่ยอม พอมนัมีช่องวา่ง ช่องวา่งใหธ้รรมะเขา้ มีทาน มีศีล “มีศีล” ศีลจะก าหนดขอบเขต “มีทาน” 
มีความคิดออกไป มีศีลเขา้มาขอบเขตไม่ใหอิ้สระเสรีจนเกินกวา่เหตุ อิสระเสรีสิ ท าอะไรกไ็ด้
ตามใจตวั เห็นไหม ศีลเขา้มาปกป้อง ศีลเขา้มาขอบเขตไวไ้ม่ใหท้ า ไม่ใหรั้งแกกนั ไม่ใหรั้งแกใคร 
ไม่ใหรั้งแกหวัใจนัน่  

ความคิดท่ีเกิดข้ึนจากใจนะ ใจน้ีเป็นพลงัอนัหน่ึง เป็นพลงังาน แต่ความคิดท่ีเป็นขนัธ์
ออกไป ความคิดท่ีเกิดข้ึนจากหวัใจ ขนัธ์ ๕ ไง เวลาเราไม่คิดความคิดอยูท่ี่ไหน แลว้พอคิดข้ึนมา 
คิดข้ึนไปแลว้ไปไหน คิดข้ึนมาเพื่อมาท าลายหวัใจของตวัเองไง ท าลายตรงไหน ท าลายท่ีเกิด
ความทุกขไ์ง เกิดความเศร้าหมองไง เวลาอารมณ์เกิดข้ึน ความคิดท่ีรุนแรงข้ึน ความคิดเกิดข้ึนจาก
จิต แลว้กก็ลบัมาหลอกจิต แลว้กม็าบีบบ้ีสีไฟท่ีหวัใจดวงนั้น น่ีมโนกรรมนะ  

อธิศีล คือความบริสุทธ์ิของใจ ไม่คิดออกไป ส่ิงท่ีวา่เป็นความคิดท่ีผดิ น่ีตบะธรรมมนัเร่ิม
เผาเขา้มา เผาเขา้มา ตบะธรรมนะ เผากิเลสใหกิ้เลสมนัยบุยอบเขา้มา ความคิดเกิดข้ึนเรากต็อ้งเช่ือ
ความคิดเรา เราวา่เราคิดถูก แต่ความจริงอนันั้นคิดผดิหมดเลย เพราะอะไร เพราะเรามีกิเลสอยูท่ี่
หวัใจ “ความคิด” กิเลสน้ีเป็นเน้ือเดียวกบัใจ ความคิดมนัตอ้งคิดดน้คิดเดา คิดคาดคิดหมายไป  

การศึกษาธรรมะมาเป็นปริยติั “การลงพื้นท่ี” การลงพื้นท่ีเราตอ้งดูแผนท่ีก่อนท่ีเราไม่เคย
ไป พอเราดูแผนท่ี เราศึกษามาเป็นปริยติั สุตมยปัญญา ความคิดอนัน้ีถูกหรือผดิ ทั้งๆ ท่ีเป็นธรรมะ
พระพุทธเจา้นะ แต่เราศึกษาเล่าเรียนมาแลว้ เราจ าอนันั้น เราปฏิบติัเขา้ไปสิ ความจริงเป็นอีกอยา่ง
หน่ึง ความจริงเกิดข้ึนเป็นอีกอยา่งหน่ึง ความคิดกเ็หมือนกนั น่ีขนาดธรรมนะ แลว้ความคิดแบบ
โลกท่ีเกิดข้ึนข้ึนมา เราคิดข้ึนมา มนัจะเป็นความจริงอยา่งนั้นเหรอ  

มนัโดนหลอก ๒ ชั้นนะ กิเลสหลอกอยา่งหน่ึง ชั้นหน่ึงแลว้ท่ีมนัข้ึนมา แลว้เราเช่ือตาม
กิเลสนั้นไปอีกชั้นหน่ึง ใหผ้ลเพราะความเช่ือนั้นเป็นการกระท าไปต่อเน่ือง เกิดผลข้ึนมาอีก
ชั้นหน่ึง เห็นไหม ความคิดอนันั้นกผ็ดิแลว้ชั้นหน่ึง การเช่ือความคิดแลว้ท าตามไปอีกชั้นหน่ึง 
ความคิดน้ีมนัถึงไม่จริง แลว้ไม่จริง เราจะดูอยา่งไรถึงวา่ไม่จริง 
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 ถา้เราคิดแลว้ความคิดออกไป เราท าไปแลว้มนัเห็นผลใช่ไหม อนันั้นมนัเป็นผล เราแกไ้ข
ไม่ไดแ้ลว้ มนัตอ้งเป็นปัจจุบนัธรรมพร้อมกบัความคิดท่ีเกิดข้ึน ถึงตอ้งยอ้นกลบัมาดูตรงน้ีไง 
ยอ้นกลบัมาดูความคิด เวลามนัเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ แลว้ดบัไป ความคิดน้ีเร่ิมเป็นอนิจจงั “ส่ิงใดเป็น
อนิจจงั ส่ิงนั้นตอ้งเป็นความทุกข”์ เพราะมนัไม่คงท่ี มนัไม่จริงไง ส่ิงท่ีเป็นอนิจจงัคือความปลอม 
อนิจจงัมนัเป็นของไม่คงท่ี มนัเป็นของปลอม เป็นของชัว่คราว มนัเป็นของท่ีพึ่งไม่ไดท้ั้งนั้นเลย 
แลว้เราจะไปหยบิของท่ีพึ่งไม่ไดม้าเป็นท่ีพึ่งเหรอ  

มนัถึงวา่มนัเป็นอนิจจงั มนัถึงไดเ้ป็นทุกข ์ เพราะมนัเป็นของไม่จริง “ส่ิงใดท่ีเป็นทุกข ์ ส่ิง
นั้นตอ้งเป็นอนตัตา” ความทุกขน้ี์กเ็คล่ือนไหวไปตลอดเวลา แลว้เรากอ็ยูใ่นอารมณ์อยา่งน้ี 
อารมณ์อยา่งน้ีเกิดข้ึน น่ีมนัเป็นธรรมชาติของมนั ธรรมชาติ ธรรมชาติของกิเลสไง ธรรมชาติของ
กิเลสน้ีมนัอยูท่ี่หวัใจ แลว้เรากเ็ช่ือตาม หมุนไปจนถึงวา่มนัหมุนไปจนถึงท่ีวนัตายหมดเวลา ถึงวนั
ตายกห็มดเวลานะ เราตอ้งตายไปอีกชาติหน่ึง  

แลว้ความคิดท่ีเกิดข้ึนน่ีมนัจะจริงหรือไม่จริงมนัเป็นทางโลกหมด เราตอ้งดูน้ีใหด้บัไง ดูน้ี
ใหห้ยดุ...สติยบัย ั้งไดไ้หม สติยบัย ั้งเขา้ไปสิ สติยบัย ั้ง ยบัย ั้ง กดไว้ๆ ๆ ดูไง ดูความเกิดข้ึน ตั้งอยู ่
และดบัไป ความเกิดข้ึนและตั้งอยู ่ ความเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ และดบัไป...มนัเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ และดบัไป 
มนัเป็นสัจจะความจริงอนัหน่ึง แต่เราปล่อยอนัน้ีไป ปล่อยส่ิงท่ีเกิดข้ึน ควรจะเอาเป็นประโยชน์ 
ใหเ้ราไม่ไดรั้บผลประโยชนจ์ากมนัไง ถา้มองวา่มนัเป็นธรรมชาติ มนัเป็นความคิดของเรา เราวา่
อนัน้ีเราท าอะไรไม่ไดเ้ลย น่ีสภาวะตามท่ีเขาคิด โลกคิด คิดอยา่งนั้นไง  

ทุกคนบอก คนเราเกิดมาตอ้งแก่ คนแก่ตอ้งเจบ็ คนเจบ็ตอ้งตาย เท่านั้นน่ะ พออยา่งน้ีวา่
เขา้ใจธรรมะแลว้ ความคิดกเ็หมือนกนั กาลเวลาผา่นไป แลว้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมนักเ็ป็นไปโดยความ
เป็นจริง แลว้เรากม็องอยา่งนั้นเอง แต่พระพุทธเจา้สอนลึกกวา่นั้นไง สอนท่ีวา่มนัเกิดข้ึน มนัตั้งอยู ่
แลว้มนัดบัไป แลว้เราไดป้ระโยชน์อะไรจากมนัไง  

การเห็นไตรลกัษณ์ พิจารณานะ มนัจะเป็นไตรลกัษณ์  

ถา้ใครเห็นไตรลกัษณ์ เห็นไตรลกัษณ์แลว้มนัสลดใจไง ความท่ีเห็นสลดใจ ตวัท่ีเห็นไตร
ลกัษณ์ มนัไม่มีแก่นสารใดๆ ทั้งส้ิน ความปล่อยวางจากความคิด ไอต้วัท่ีวา่เป็นธรรมๆ นัน่น่ะ มนั
ปล่อยวางจากตรงน้ี ส่ิงท่ีใจเราเป็นพลงังานของใจ พลงังานตวัน้ีออกมาเป็นขนัธ์แลว้มนัเป็น
ความคิด มนัเป็นส่ิงท่ีใชก้นั ส่ิงท่ีโลกน้ีใชก้นัไง แต่ถา้มนัมีความรู้สึกท่ีเราตอ้นความคิดออกไวใ้ห้
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ตวัจิตไดดู้ ไอค้วามท่ีมาดูอารมณ์อนัเกิดข้ึนน่ีมนัจะปล่อยตรงน้ีไง พอปล่อยตรงน้ี ไอส่ิ้งท่ีมนัเป็น
ขนัธ์ ๕ มนัหมุนออกไป มนัเป็นเร่ืองของปกติธรรมชาติของความคิด ปกติของโลก  

ความเขา้ใจตามความเป็นจริง แลว้มนัปล่อยส่ิงตรงน้ี อนันั้นธรรมแท ้ ธรรมแทเ้ป็น
พลงังานอีกอนัหน่ึง ไม่ใช่พลงังานความคิดท่ีเราคิดกนัอยูน่ี่ไง พลงังานท่ีปล่อยวางตวัน้ี พอปล่อย
วางมนักโ็ล่งมนักโ็ถงสิ ปล่อยวางความคิดนะ ปล่อยวางอารมณ์ ปล่อยวางธรรมารมณ์ทั้งหมด  

การพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรมไง น่ีธรรมภายใน มนัถึงสะอาดข้ึนไง จากท่ีมนัคิด
ออกมาเป็นอรูปเลย พอมนัปล่อยออกไปจากการเห็นไตรลกัษณ์ ไม่ใช่ปล่อยดว้ยก าป้ันทุบดิน 
ปล่อยเพราะการสมุจเฉทปหานจากการเดินอริยมรรค การเดินอริยมรรคภายในนะ น่ีโทษของ
ความไม่รู้เท่าไง โทษของการวา่ตวัเองรู้แลว้ไง ตวัเองวา่เป็นกิเลสไง ความเป็นกิเลสท่ีหมุนออกมา 
กิเลสมนักต็อ้งบีบบ้ีสีไฟ ยื้อแยง่ท่ีในหวัใจทั้งหมด เวลาคิดออกมนัมาวา่เป็นความถูกทั้งหมด  

แต่ท่ีวา่บูชาธรรมะของพระพุทธเจา้ ธรรมะของพระพุทธเจา้ ธรรมอนัท่ีความเป็นจริงอนั
นั้นต่างหากล่ะ ธรรมท่ีการปล่อยวาง ปล่อยวางตามความเป็นจริงนะ ปล่อยวาง ปล่อยวางตาม
ความเป็นจริง ไม่ใช่ผลกัไส ไม่ใช่ไม่ใหเ้กิด อตัตกิลมถานุโยค-กามสุขลัลิกานุโยค...ไม่ใช่ อนัน้ี
มนักามสุขลัลิกานุโยคกก็ารชุ่มอยูใ่นกาม การชุ่มอยูใ่นความคิดอนันั้น อตัตกิลมถานุโยคกก็าร
ผลกัออกไปไง  

แต่ความเขา้ใจตามความเป็นจริง แลว้สมุจเฉทปหานตามความเป็นจริง อนันั้นออกมาอีก
อนัหน่ึงเป็นธรรม ความรู้สึกออกมาไง มนัจะปล่อยออกเอง ตอ้งสมุจเฉทปหาน สมุจเฉทปหาน
ตรงน้ี เพราะความติดมนัติดอยูท่ี่ใจ ใจน้ีคิดออกมาเป็นรูป รูปน้ีผา่นกาย ถา้สมุจเฉทปหานท่ีใจ มนั
กห็ลุดออกไปจากกายดว้ย จากความคิดดว้ย เพราะความคิดมนัเก่ียวเน่ืองกนั เพราะความคิดน้ีเป็น
กิเลส กิเลสเดิมมนัอยูใ่นหวัใจอยูแ่ลว้ มนัหมุนออกมาพร้อมกบัความคิดของเรา เราใชค้วามคิดน้ี
เกิดดบั เกิดดบั ท่ีเห็นวา่เป็นของปกติธรรมดาท่ีเรามองไม่เห็นประโยชนข์องมนัน่ีไง จบัมา
พิจารณาดู  

ถา้จบัตรงน้ีไม่ไดม้นักเ็ป็นอยา่งน้ี เป็นแบบปกติท่ีวา่ เกิดมาแลว้กค็ล าๆ กนั ลูบๆ คล าๆ 
กนัไป ตายไปอีกชาติหน่ึง กว็า่เป็นผูป้ฏิบติัธรรมไง ลูบๆ คล าๆ อารมณ์อนันั้นไปไง เขาวา่ “เป็น
การปฏิบติัๆ เป็นธรรมชาติ” เพราะมนัความวา่มนัเป็นธรรมชาติ มนักท็  าใหเ้ราไม่ท าอะไรเลยไง 
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เพราะอารมณ์น้ีเป็นธรรมชาติ ความคิดน้ีมนัตอ้งมีโดยธรรมชาติ นิวรณธรรมทุกอยา่งเกิดข้ึนดว้ย
ความเป็นจริงโดยธรรมชาติทั้งหมด...ถูกตอ้ง เพราะไม่มีตวัน้ีกไ็ม่มีวปัิสสนาญาณไง 

การก าหนดใหค้วามสงบลงเป็นสมถะ “เป็นสมถะ” การท าความสงบ พอจิตมนัสงบข้ึนมา
มนักเ็วิง้วา้งเหมือนกนั เวิง้วา้งอนัน้ีไง คือวา่เป็นสมาธิ เป็นสมาธิเป็นความสุขอนัหน่ึง ความเวิง้
วา้งอนัน้ีใช่ไหม เราเขา้ใจวา่อนัน้ีเป็นผลไง และการต่อสู้การวปัิสสนาอนันั้นท าไม่ได ้ อนันั้นท า
ไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะส่ิงท่ีมนัเกิดดบัในหวัใจน้ีมนัเป็นธรรมชาติอนัหน่ึงอยูแ่ลว้ ถา้เป็น
ธรรมชาติอนัหน่ึง เราจะไม่สามารถท าลายมนัไดไ้ง เขา้ใจวา่เราจะไม่สามารถไปท าลาย ไปยื้อแยง่
จากส่ิงท่ีเป็นตามความเป็นจริงได ้ส่ิงท่ีมีอยูเ่ราไม่สามารถท าได ้ 

ทีน้ี ส่ิงท่ีมีอยูน่ี่ไม่ไดมี้การวติกวา่ส่ิงท่ีมีอยูเ่ป็นตามความจริงน่ีมนัเป็นตามความเป็นจริง
แลว้มนัมีกิเลสอาศยัส่ิงท่ีตามความเป็นจริง มนัมาตามน ้า กิเลสมนัอาศยักระแสท่ีความคิดออกมา
เป็นขนัธ์น้ีแลว้กิเลสมนักอ็าศยัเป็นเจา้นายอยูห่ลงัความคิดน้ี มนัอาศยัเคร่ืองมือน้ีเป็นทางผา่นไง 
มนัมาตามน ้าดว้ย มนัมาอาศยันอนเน่ืองตามกนัออกมา ถึงวา่การเกิดดบัน้ีเป็นความจริง ความคิดน้ี
มีอยูต่ามความปกติ แต่เราตอ้งเอาส่ิงน้ีมาเพื่อช าระ เพื่อจะก าจดัส่ิงท่ีตามความคิดน้ีออกมา 
ความคิดน้ีถา้เราก าจดักิเลสออกไปแลว้ ความคิดกมี็อยูแ่บบธรรมชาติอยา่งเก่านัน่ล่ะ แต่เป็น
ความคิดแบบธรรม   

ความคิดแบบโลกท าใหเ้รามีความทุกขก์นัอยูน่ี่ไง “ความคิดแบบโลก” แมแ้ต่ปฏิบติัก็
ปฏิบติัแบบโลกๆ วา่เป็นธรรมชาติไง ปฏิบติัแบบโลกๆ คือวา่ท าไปสักแต่ว่าท า ไม่มีความรุนแรง 
ไม่มีการต่อสู้ตามความเป็นจริงของธรรมะพระพุทธเจา้ ธรรมะพระพุทธเจา้ตอ้งใชก้ารต่อสู้ ตอ้ง
ใชก้ารถากถางไง ถากถางเขา้ไปตรงความคิดอนันั้นน่ะ ความคิดน้ีเป็นนามธรรม ความคิดน้ีไม่มี
วนัแตกสลาย ถากถางหรือการต่อสู้แลว้ ความคิดนั้นมนัจะเดินดว้ยตบะธรรม ดว้ยการเผาผลาญ
นั้น ความคิดนั้นมนัจะแยกออกจากกิเลสไดไ้ง  

กิเลสน้ีอาศยัมาจากความคิด มนัเป็นเช้ือ เอาความคิดน้ีมาตั้งเป็นโจทยไ์ง แลว้เราก็
วปัิสสนา การท าลายกนัเขา้ไปไง ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม จะบีบบ้ีสีไฟจะท าจะทุกขข์นาดไหนแลว้มนั
กเ็ป็นความคิดอนันั้น มนัไม่บุบสลายหรอก แต่กิเลสท่ีนอนเน่ืองมากบัความคิดอนันั้น มนัจะโดน
ทุบจนมนัตอ้งหลุดออกไป เพราะมนัเป็นสมุทยั มนัเป็นความอยาก มนัเป็นความไม่อยาก มนัเป็น
ความท่ีวา่น่ิงออ้ยอ่ิงอยูใ่นความคิดนั้น มนัเป็นสมุทยั มนัเป็นตณัหา ตณัหาท่ีอาศยัความคิดน้ี
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ออกมา ตณัหาท่ีใชค้วามคิดของเรา ตณัหาท่ีใชเ้รา ตณัหาท่ีนอนเน่ืองอยูใ่นความคิดของเรา มนั
อาศยัความคิดอนัน้ี กินไหมแ้บบไหมก้องแกลบ อาศยักินความคิดออกมาดว้ยกนั  

ฉะนั้น ถา้เราเขา้ใจวา่ส่ิงน้ีมนัเป็นธรรม เป็นธรรมชาติอยูแ่ลว้ ไปท ามนัไม่ได ้มนัมีอยูโ่ดย
ความเป็นจริง เราจะทุกขห์รือเราจะแกไ้ขไม่ได ้ กเ็พียงแต่การลูบๆ คล าๆ กนัไปไง การวา่ธรรมะ
มนัเป็นธรรมชาติ ความคิดน้ีเป็นธรรมชาติ กใ็หม้นัเกิดดบัเท่านั้น เห็นสภาวะความเกิดดบัอนันั้น
ถือวา่อนันั้นเป็นความเห็นธรรม...ไม่ใช่ เห็นการเกิดดบั “เห็นการเกิดดบั” ตอ้งเห็นโทษของการ
เกิดดบั เห็นโทษของการเขา้ใจผดิ เห็นโทษของการเราหลงไปตามมนัไง  

ถึงบอกความคิดท่ีมีกิเลส ท่ีมนัดึงเราออกไปดว้ย ดึงความรู้สึก ดึงความทุกขอ์อกไป
ทั้งหมดเลย ออกไปพร้อมกบัเรา เราตอ้งเสวยอารมณ์นั้นไปทุกขไ์ปร้อน จนเรามีแต่ความเร่าร้อน
เผาหวัใจ เห็นไหม นัน่เป็นความคิดของโลกเขาไง เรากลบัมาดูสิ ส่ิงท่ีเราหลงไปกบัความคิดน้ี 
ความคิดน้ีมนัดึงเราออกไป เราท าไมไปตามมนั เราท าไมยบัย ั้งมนัไม่ได ้ 

เร่ิมยบัย ั้งไดน้ัน่กเ็ป็นแค่สมถธรรม สมถธรรมนะ ยบัย ั้งแลว้กป็ล่อย ยบัย ั้งแลว้มนักไ็ม่คิด
ออกไป เพราะวา่เหมือนกบัมีขโมยมาขโมยของแลว้เราตามไปเจอ ขโมยนั้นอยา่งมากกห็นัหนา้มา
มองหนา้แลว้หลบตาไป...เราเท่าทนัความคิดของเรากเ็ป็นแบบนั้น ความคิดน้ีจะเกิดไม่ได ้มนักแ็ค่
สงบตวัลง เหมือนกบัวา่มีคนมาควบคุมอยูไ่ง พอมีคนมารู้เท่ารู้ทนัเรา มนักจ็ะอาย มนักจ็ะสงบตวั
ลงๆๆ สงบตวัลงเฉยๆ สงบตวัลงแลว้ ทีน้ีความคิดใหม่ออกมา นัน่ล่ะ เพราะมนัสงบตวัลงแลว้ มนั
เป็นธรรมแลว้ การวปัิสสนาเกิด น่ีมนัตอ้งมีการต่อสู้อยา่งน้ีมนัถึงจะเขา้ถึงเน้ือธรรมแทไ้ง  

ไม่ใช่วา่เขา้ไปลูบๆ คล าๆ แลว้มนัจะเป็นธรรมนะ ถา้ธรรมมนัง่ายอยา่งนั้น ดูกิเลสมนัร่วน
มนัซุยอยา่งนั้นเหรอ กิเลสน่ะ กิเลสน้ีเหนียวแน่นมาก ดูเราเกิดตายๆ กนัมาขนาดน้ี ก่ีภพก่ีชาติ 
แลว้มนัอยูก่ลางหวัใจมาตลอด มนัเป็นความรู้สึกอนันั้นตลอด  

จากส่ิงท่ีเป็นสกปรกโสมมนะ การชะการลา้งยงัแสนยากเลย แต่อนัน้ีมนันอนเน่ืองมา
พร้อมกบั...เคร่ืองมือใดๆ ในโลกน้ีมนัไม่ท าไม่ได ้ เคร่ืองมือในโลกน้ีนะชะลา้งอะไรกแ็ลว้แต่ 
ความสกปรกแค่ไหนเขากล็า้งของเขาไปนะ จะตีน ้าเสีย จะแบบวา่ช าระน ้าเสียใหเ้ป็นน ้าสะอาด 
อนันั้นมนัเป็นวตัถุทั้งหมดเลย  
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แต่นามธรรมท่ีเป็นหวัใจ แลว้เอาเคร่ืองมืออะไรเขา้ไปท า...ไม่มี ยกเวน้ธรรมะพระพุทธเจา้ 
วา่กิเลสถึงกลวัธรรมไง ธรรมน้ีเกิดข้ึนท่ีไหน ศึกษาเล่าเรียนมานั้นเป็นสุตมยปัญญา จินตะกค็าด
เดา มนัตอ้งเกิดภาวนามยปัญญาไง  

“กิเลส” กิเลสมนัอยูท่ี่หวัใจใช่ไหม ภาวนาน้ีเกิดจากอะไร ภาวนามยปัญญากเ็กิดจากศีล 
สมาธิ ปัญญาน่ีไง น่ีมนัจะเร่ิมเขา้กนัตรงน้ี เร่ิมจากวา่ เราศึกษาแบบแปลนแผนผงัมา แลว้เรากม็า
สร้างโรงงานข้ึนมาในหวัใจเรา จากท าใหจิ้ตสงบ จิตตั้งมัน่ น่ีจิตตั้งมัน่นะ จิตสงบบ่อยๆ เขา้ จิตจะ
ตั้งมัน่ จิตจะตั้งมัน่น่ะสร้างแค่โครงสร้างของโรงงานเท่านั้นเอง น่ีสร้างโรงงานข้ึนมาแลว้ สร้าง
ข้ึนมาเพื่อจะจ ากดักิเลสไง ขอบข่ายของมนัไม่ใหม้นัเกิดไง จากท่ีวา่มนัไป ๓ โลกธาตุน่ีหวัใจไป
เสวยไดห้มด ความคิดน้ีมนัไปเสวยไปเสพหมดเลย เราก าจดัดว้ยความตั้งมัน่ของใจ  

การศึกษาเล่าเรียนมาเป็นการศึกษาเล่าเรียนมา ถึงวา่ธรรมะพระพุทธเจา้มีพระพุทธเจา้กบั
พระอรหนัตเ์ท่านั้นท่ีเขา้ไปเสพธรรมไง ฉะนั้น ถึงวา่มนัไม่มีอาวธุใดๆ เลย ไม่มีส่ิงใดเขา้ไปจบั
ตอ้งไดเ้ลย น้ีพระพุทธเจา้สอนไว ้สอนตรงน้ีไวแ้ลว้เราศึกษามา ศึกษามาจ าหรือศึกษามาปฏิบติั ถา้
ศึกษามาปฏิบติั จ  ากจ็  าไว ้ แต่เวลาปฏิบติัตอ้งปล่อยวาง แลว้ท าแบบคนท่ีไม่รู้อะไรเลย ก าหนดให้
จิตน้ีสงบใหไ้ด ้ 

ฟังธรรมกก็  าหนด ก าหนดกระแสธรรม น่ีจิตมนัเกาะเอง มนัเกาะธรรมนะ จิตมนัเกาะ
ธรรม เกาะธรรมๆ เกาะจนมนัสงบตวัได ้ แต่ถา้เป็นปัญญา มนัฟังธรรมมนัหมุนตามธรรม มนัจะ
หมุนตามไปดว้ย หมุนตามไปดว้ย น่ีเห็นไหม ความสงบอยา่งหน่ึง น่ีถึงวา่ใจตั้งมัน่อยา่งหน่ึง “ใจ
ตั้งมัน่” พอใจตั้งมัน่ข้ึนมา พอใจตั้งมัน่แลว้เร่ิมจะเกิดวปัิสสนา พอวปัิสสนามนักเ็กิดเป็นปัญญา น่ี
ภาวนามยปัญญา  

กิเลสเป็นนามธรรมอยูท่ี่หวัใจ ภาวนามยปัญญากเ็ป็นนามธรรม “ภาวนามยปัญญา” ปัญญา
ท่ีเขา้ไป หมุนเขา้ไปเป็นธรรมจกัร ธรรมจกัรท่ีท าเป็นรูปแบบขา้งนอก จกัรเคล่ือนไป “ธรรมจกัร
น้ีไดเ้คล่ือนแลว้” แต่กิเลสท่ีมนันอนในหวัใจมนักห็วัเราะเยาะ เพราะคนท่ีมีกิเลสอนันั้นเป็นช่าง
ป้ัน เป็นคนท าธรรมจกัร หมุนไปไง ธรรมจกัรท่ีเป็นกงลอ้หมุนไป แต่มนัไดช้ าระกิเลสใคร เพราะ
คนยิง่ท ามนัยิง่ส่งเสริมกนัไปๆ สนุกเฮฮากนัไป  

แต่ภาวนามยปัญญา จกัรของธรรมท่ีเกิดข้ึนท่ีหวัใจน้ี มนัเกิดข้ึนจากหวัใจของเรา เกิดข้ึน
จากนามธรรมกบันามธรรมมนัจะช าระลา้งกนั ธรรมจกัรขา้งนอกกบัจกัรขา้งใน ธรรมจกัรขา้ง
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นอกกบัธรรมจกัรขา้งในหวัใจของเรา หวัใจเท่านั้นเป็นผูเ้สพธรรม หวัใจเท่านั้นท่ีมีกิเลส หวัใจท่ี
มีกิเลสจะมีการแบ่งใหธ้รรมนั้นเขา้มาจากการภาวนามยปัญญาตวัน้ีไง  

“ความคิดท่ีเป็นธรรม” ความคิดท่ีเป็นธรรมน้ีจะไม่เอนเอียง ความคิดท่ีเป็นธรรม  

ความคิดเป็นโลกมนัเขา้กบัเรา-เขา้กบัเขา เราผดิ-เราถูก  

แต่ถา้เป็นธรรม ธรรมหยาบๆ แลว้กจ็ะเป็นธรรมอยา่งกลาง แลว้กจ็ะเป็นธรรมอยา่ง
ละเอียด ละเอียดจนละเอียดสุดเขา้ไปในหวัใจ ธรรมอยา่งหยาบ เร่ิมธรรมจกัรอยา่งหยาบ มนัจะ
หมุนเขา้มาช าระกิเลสออกไปเร่ือยๆ ใหม้นัเกิดธรรมอยา่งท่ีละเอียดเขา้ไป ส่ิงท่ีจะเป็นความ
ละเอียดเขา้ไปเกิดจากความหยาบก่อน จากท่ีไม่มีอะไร มีแสงสวา่งข้ึน การท างานท่ีมีแสงสวา่ง
ข้ึนมา การหยบิของอะไรมนักง่็ายข้ึน การหยบิของการจะท าใหม้นัละเอียดเขา้ไปมนัยิง่ง่ายข้ึน 
เหมือนกนั มีธรรมอยา่งหยาบๆ หมุนเขา้มาจิตตั้งมัน่ วปัิสสนาเกิดข้ึน ธรรมจกัรเกิดข้ึนจาก
ภาวนามยปัญญา  

ถา้จิตมนัสงบ จิตตั้งมัน่แลว้ ถา้เขา้ใจวา่อนันั้นเป็นผล...ตาย เพราะวา่กิเลสมนัเคยเป็นเจา้
ครองหวัใจ มนัเป็นอิสระอยูท่ี่หวัใจ มนัจะท าอยา่งไรกไ็ด ้ พอเกิดจิตตั้งมัน่เป็นสมาธิธรรมข้ึนมา 
กิเลสมนัจะหลบตวัลง เพราะมนัรู้วา่แสงสวา่งเปิดแลว้ อยูใ่นท่ีมืดท าอะไรมนักท็  าได ้ พอมีแสง
สวา่งข้ึนมามนัจะท าอะไรมนัมีผูท่ี้ตรวจสอบมนัได ้ มนักจ็ะหลบซ่อน หลบซ่อนรอจนกวา่ความ
แสงสวา่งนั้นจะมอดลง เร่ิมสลวัแลว้กมื็ดอยา่งเก่า จิตตั้งมัน่แลว้ มนักต็อ้งแปรสภาพตอ้งเส่ือม ถา้
จิตสงบแลว้มีความสวา่งเกิดข้ึน แลว้เราวา่อนันั้นเป็นผลไง  

อนัน้ีเป็นผลข้ึนมาแลว้ เพราะเราไปจบัท าอยา่งอ่ืนไม่ได ้ท าอยา่งอ่ืนไปแลว้มนัเป็นของท่ีมี
อยู ่ ของท่ีมีอยูเ่ราจะไปขยบัใหม้นัหายไปไม่ได ้ แต่ไม่ไดคิ้ดเลยวา่กิเลสท่ีมนัอาศยัของใชอ้อกมา
ต่างหาก เราตอ้งการตรงนั้นน่ะ ถึงจิตตั้งมัน่แลว้ตอ้งเดินอริยมรรคไง เดินเป็นธรรมจกัร เดินเป็น
การงานชอบ ความเพียรชอบ ความเพียรภายนอก สัมมาอาชีวะภายนอกกบัอาชีวะภายใน การเล้ียง
ชีพ การเล้ียงหวัใจ กบัการเล้ียงปากเล้ียงทอ้ง การประกอบอาชีพ มรรคหยาบๆ  

มรรคท่ีละเอียดเขา้ไปขา้งใน ความตั้งใหใ้จคงท่ี เล้ียงชีวติท่ีถูกตอ้งไง  

แมแ้ต่จิตมนัสงบแลว้เราไปคิดอยา่งอ่ืน นัน่น่ะ เล้ียงชีวติผดิแลว้ เล้ียงหวัใจน้ีผดิ เล้ียง
ธรรมจกัรน้ีผดิ การหมุนไปของจกัรน้ีมนัจะแกวง่ เล้ียงใหถู้กตอ้งสิ ความเพียรชอบ การงานชอบ 
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การประกอบอาชีพชอบ เป็นสมาธิชอบ เห็นไหม เป็นปัญญาชอบ ความด าริท่ีเห็น เห็นถูกตอ้ง 
ความด าริน้ีจะใหใ้จน้ีเป็นธรรม ความด าริน้ีจะใหอ้อกจากกิเลส...มนัพลิก พลิกจากด าเป็นขาว 
พลิกจากกิเลสไง กิเลสน้ีจะหลุดออกไป พลิกออกจากหวัใจไป แต่มนัตอ้งพลิกใหถู้กวธีิ ถา้ผดิวธีิ
พลิกไม่ได ้

 ถา้ถูกวธีิ มนัพลิกออกไปแลว้ นัน่ล่ะ ธรรมเร่ิมเลย เป่ียมๆ เขา้มาในหวัใจแลว้ จากเร่ิมบูชา
ธรรมภายนอกไง จากบูชาดว้ยกาย จากบูชาดว้ยการประพฤติปฏิบติั แลว้บูชาดว้ยหวัใจ หวัใจเขา้
ไปเสพแลว้ หวัใจเขา้ไปเป่ียมๆ ถึงธรรมแลว้ เห็นไหม เราดึงธรรมะข้ึนมาบรรจุในใจเราเอง
ต่างหาก ดึงธรรมะนั้นเลย มาบรรจุในหวัใจ หวัใจเท่านั้นเสพธรรมๆ เพราะหวัใจน้ีมนัเป็น
พลงังานท่ีเกิดดบั เกิดตายๆ ไง จนไม่มีอะไรเกิด-ไม่มีอะไรตายนะ เพราะการเกิดตายน้ีกิเลสพา
เกิดพาตาย การเกิดตายเราน่ีกิเลสพาเกิดพาตายนะ ตายจากมนุษยเ์กิดเป็นเทวดา ตายจากมนุษยเ์กิด
เป็นเปรต เป็นผกีไ็ด ้

แต่ถา้กิเลสมนัตายจากใจ เพราะกิเลส บุญกศุลหรือบาปอกุศลสะสมเขา้ไปท่ีใจ มนุษยเ์กิด
มาคนหน่ึงท าแต่ความดีและท าแต่ความชัว่ หรือท าทั้งความดี-ความชัว่ แต่ขณะตาย ตายดว้ย
อารมณ์อนัใด น่ีกิเลสพาเกิดพาตาย แลว้ส่ิงท่ีพาเกิดพาตายมนัโดนช าระออกไป ช าระออกไปจน
มนัไม่มีเลย มนัเอาอะไรไปเกิดไปตาย ไม่มีอะไรเกิดและไม่มีอะไรตาย เพราะกิเลสมนัไดต้าย
ออกไปก่อนจากหวัใจนะ ถา้กิเลสยงัไม่ตายออกไปจากหวัใจ มนัจะมีเกิดมีตายไปตลอด  

แต่กิเลสมนัโดนช าระออกไป เป็นขั้นเป็นตอนๆ เขา้ไป  

การเกิดตายขั้นแรก ๗ ชาติ ตอ้งเกิดตายอีก ๗ ชาติ เพราะรู้ๆ กนัอยูเ่ลย แลว้กข้ึ็นไปอีก ๓ 
ชาติแลว้เกิด...ตอนน้ีเกิดแลว้ เกิดจากมนุษยไ์ปเกิดบนพรหม ท าไมไปเกิดเป็นพรหม?...เพราะจิตน้ี
มนัยงัมีอยู ่ จิตน้ีสะอาดข้ึนมา จิตน้ีสะอาดจากกิเลสนะ กิเลสโดนช าระออกไปจากความไม่รู้เท่า
ทนัตวัเอง คือกาย สักกายทิฏฐิ ไม่รู้จกัการเท่าทนัตวัเองเลย 

ความโง่ของปุถุชน ความโง่ของนกัปฏิบติัน่ีแหละ มนัไม่เขา้ใจความคิดท่ีหวัใจกบักายมนั
อาศยัอยูด่ว้ยกนั มนัไปเห็นวา่เป็นเน้ือเดียวกนั จนใชว้ปัิสสนาญาณมาท าลายออกไป เพราะมนั
ไม่ใช่นะ ความคิดเป็นความคิด ความคิดน่ะ แลว้หวัใจ แลว้กายเป็นกาย มนัมียางเหนียวมา
ต่อเน่ือง พอช าระออกไป ความคิดน้ีท่ีมนัไปขอ้งเก่ียว กิเลสเป็นตวัเช่ือม กิเลสน้ีเป็นยางเหนียว 
กิเลสน้ีพอเห็นพอวปัิสสนาญาณเขา้ไปเห็นตามความเป็นจริง มนัสมุจเฉทปหานออกไป มนัเลยวา่
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กายเป็นกาย จิตเป็นจิต นัน่แหละ มนักเ็ขา้ใจตามความเป็นจริงวา่ กายกบัหวัใจมนัคนละอนั น่ีอีก 
๗ ชาติ ความเกิดตายสั้นลงแลว้  

จากวฏัวนท่ีเราตอ้งเกิดตายดว้ยกิเลสเตม็หวัใจนะ กิเลสน้ีเตม็หวัใจพาเกิดพาตายมาตลอด 
พอเขา้ใจนะ ความเขา้ใจไม่ใช่เขา้ใจดว้ยความศึกษาเล่าเรียน เขา้ใจดว้ยญาณส านึกภายในของผู ้
ปฏิบติันั้นเขา้ไปสมุจเฉทปหาน จะรู้ตามความเป็นจริง เป็นปัจจตัตงัรู้วา่อีก ๗ ชาติ น่ีการเกิดการ
ตาย กิเลสมนัตายไปแลว้ส่วนหน่ึง แต่มนัยงัมียางเหนียวท่ีในหวัใจข้ึนไปอีก 

พิจารณาตามเขา้ไป ธรรมจกัรหมุนเขา้ไปดว้ยปัญญาญาณ เขา้ไปตดัขาดอีก จากความหลง 
จากอุปาทานยดึมัน่ในกาย หลุดออกไป ๓ ชาติ พิจารณากามราคะ กามราคะน้ีรุนแรงมาก กาม
ราคะน้ีเป็นเจา้นายใหญ่ กามราคะน้ีเป็นแรงดึงดูดของโลกท่ีหนกัหน่วงท่ีสุด หนกัหน่วงมากนะ
ใน ๓โลกธาตุ กามราคะน้ีเป็นส่ิงแรงดึงดูดท่ีดูดทุกๆ ส่วนเขา้ไปท่ีดวงอาทิตย ์ ในจกัวาลน้ีแรง
ดึงดูดใดๆ เท่ากบักามราคะน้ีไม่มี ในหวัใจดวงนั้นนะ การต่อสู้ตรงน้ีถึงไดรุ้นแรง พายหุมุน ทุก
อยา่งตอ้งสู้กนัสุดๆ เพื่อจะใหอ้อกจากแรงดึงดูดอนัน้ีไง พอแรงดึงดูดอนัน้ีไม่มี เห็นไหม เกิดบน
พรหม  

แรงดึงดูดอนัน้ีจะหลุดออกไปได.้..ธรรมจกัรอยา่งเดียว ปัญญาญาณเท่านั้น หมุนเขา้ไป
ช าระเขา้ไป สอดเขา้ไป แง่เลก็แง่นอ้ยเร่ิมงดัออกใหม้นัห่างออกจากกนัจนมนัพลิกฟ้าคว  า่ดิน พอ
พลิกฟ้าคว  า่ดิน เห็นไหม กิเลสตายไปส่วนใหญ่เลย น่ีไปเกิดบนพรหม ท าไมเกิด?...เกิดเพราะวา่
จิตนั้นมีอวชิชา กามราคะกบัอวชิชามนัคนละอนั  

อวชิชาไง อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณ  น่ีเป็นตอของจิต ตอของจิตน้ีมนั
เป็นตวัพลงังานบริสุทธ์ิ แลว้พอผา่นออกมาเป็นขนัธ์ ๕ ผา่นออกมาเป็นขนัธ์ ๕ น่ีกิเลสตาม
ออกมาเป็นกามราคะไง กิเลสมนัอาศยัตามนอนเน่ืองจากความกระแสของพลงังานท่ีส่งออกมา  

พลงังานของจิต “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส” พอพลงังานจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส พลงังานท่ีส่งออกมา
กอ็อกมาอยูใ่นขนัธ์ ๕...ขนัธ์ ๕ สัญญา สังขาร ความปรุงความแต่งมนัเป็นกามราคะ ตดัขนัธ์น้ี
ออกหมดเหลือ ๑ ถึงเป็นพรหม ขนัธ์ ๕ หลุดออกไป ขนัธ์ ๕ ของจิตนะ ขนัธ์ของจิต ไม่ใช่ขนัธ์
ของกาย...หลุดออกไปเลย พอหลุดออกไปน่ีเป็นหน่ึงเดียว หน่ึงเดียวกเ็กิดไปเป็นพรหม เป็น
พรหมเพราะอะไร เพราะเหตุมนัเป็นพรหมไง มนัถึงไปเกิดเป็นพรหมไง เกิดเป็นพรหม  
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ธรรมะพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้ปฏิบติัผา่นมาตรงน้ีแลว้กว็างหลกัตามความเป็นจริง
เอาไวไ้ง ผูป้ฏิบติัเขา้ไปถึงจุดนั้นจะรู้ตามความเป็นจริง รู้ตามความเป็นจริงนะ วา่ตอ้งไปเกิดอยา่ง
นั้น ถึงวา่ตอ้งไปเกิดอีกไง น่ีกิเลสพาเกิดทั้งหมด  

ถึงไปเป็นพรหม พรหมไม่เสพกาม เขาวา่บา้นร้างแต่ยงัมีคนอยู ่ ตอของจิต เหมือนกบัวา่
การอยูใ่นกระแสโลกมนัมีโจรผูร้้ายมาก มีโจร มีการคดการโกง กบัไปอยูใ่นสังคมผูดี้ สังคมผูท่ี้มี
ธรรมทั้งหมดอยูก่นัดว้ยการพึ่งพาอาศยักนั อยูด่ว้ยการไม่เบียดเบียนกนั เห็นไหม น่ีตอของจิต มนั
จะมองไม่เห็นหรอก  

กเ็ห็นวา่ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีประเสริฐเลอเลิศแลว้ ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีดี แลว้เป็นพรหม เป็นพลงังาน
บริสุทธ์ิไง พลงังานบริสุทธ์ิน้ีมนัมีไหม?...มี ตอ้งพลงังานบริสุทธ์ิน้ีตอ้งท าลายตวัมนัเองไง  

“จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมน้ีคือตวัอวชิชา” เพราะมนัเป็นพลงังาน อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา 
สงฺขารปจฺจยา วญฺิญาณ  มนัเป็นปัจยาการในตวัมนัเอง มนัไม่ตอ้งอาศยัผา่นออกมา มนัเป็น
พลงังานอยูข่องตวัมนัเอง มนัถึงเป็นตอของจิต มนัถึงไดเ้กิดเป็นพรหมไง อนัน้ีมนัละเอียดเขา้ไป 
ธรรมะท่ีละเอียดลึกซ้ึงขนาดน้ีมนัตอ้งใชส้ติปัญญาอนัลึกภายในท่ีผูป้ฏิบติัข้ึนไปถึงขั้นตอนน้ี การ
ปฏิบติัแลว้ส่งเสริม การส่งเสริม การผลกัดนัหวัใจข้ึนไปอยูร่ะดบัน้ี มนักต็อ้งมีปัญญาเขา้ไปจบั
ตรงน้ีได ้ 

ธรรมะ มรรคหยาบๆ ของเดก็ๆ การพิจารณาภายนอก เห็นไหม เร่ิมประพฤติปฎิบติัใหม่ 
ธรรมะของผูห้นุ่มผูส้าว มนัคึกคะนองแต่มนักเ็ป็นงานดีกวา่เดก็ ธรรมะของผูท่ี้การประกอบอาชีพ 
การเป็นคนชั้นกลาง อายกุลางๆ กบัธรรมะของผูท่ี้วา่อาย ุ ๗๐-๘๐ ความละเอียดสุขมุรอบคอบ
ต่างกนั ผูท่ี้มีอายปุานนั้น ผา่นประสบการณ์การปฏิบติัมาปานนั้นมนัตอ้งเขา้ไปจบัตอ้งตอของจิต
อนัน้ีได.้..ช าระตรงน้ี ตรงน้ีช าระออกหมด นัน่น่ะ ธรรมแท้ๆ  เลย หลุดออกไปจากสภาวะทั้งหมด 
เพราะสภาวะน้ีเคล่ือนท่ีทั้งหมด อนัน้ีหลุดออกไปอยูใ่นสถานะท่ีวา่ “วมุิตติ”  

ความเป็นวมุิตตินั้นพน้จากสมมุติ นัน่ธรรมไง “บูชาธรรม” บูชาธรรมอนัน้ี ธรรมท่ี
ประเสริฐอนัน้ี ไม่ใช่ธรรมชาติอยูท่ี่เราเขา้ใจกนัอยูข่า้งนอกน่ี ธรรมชาติแปรปรวน ธรรมชาติตอ้ง
เคล่ือนท่ีไป สสารน้ีมีอยู ่ไม่มีวนัท่ีจะหมดไปได ้จากเสียง น ้าเสียงกมี็อยู ่จากส่ิงใดๆ กมี็เคล่ือนไป
ตลอด แต่อนันั้นวมุิตติไปเลย ไม่มีอะไรสืบต่อได ้ไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกบัส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน 
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บูชาธรรม หวัใจเท่านั้น หวัใจผูป้ฏิบติัถึงตรงนั้นจะเขา้ใจตรงนั้นตามความเป็นจริง เขา้ใจธรรมะ
พระพุทธเจา้ตามความเป็นจริง ใจถึงวา่เขา้ไปเสพธรรม ใจเท่านั้นถึงเป็นภาชนะบรรจุธรรมไง  

แลว้ท าไมถึงรู้วา่ไม่เกิด ไม่เกิดไปเกิดตรงนั้นไดอ้ยา่งไร?...ตรงนั้นไม่ใช่เกิด ตรงนั้นไม่ใช่
ดบั ตรงนั้นหลุดออกไปจากอริยสัจ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค อนัน้ีใคร่ควรมรรค มรรคไง ทุกข ์
สมุทยั นิโรธ มรรค แลว้หวัใจผา่นออกไปจากเคร่ืองกรองอนันั้น จากโรงงานอนัใหญ่น้ี เป็น
ธรรมะแท้ๆ  อนันั้น แลว้มนัไม่มีการเกิดตาย จากกิเลสท่ีพาเกิดพาตายลุ่มๆ ดอนๆ นะ กิเลสพาเกิด
พาตายในหวัใจ กิเลสในหวัใจน้ีเป็นเน้ือเดียวกนั  

ธรรมะของพระพุทธเจา้ แลว้ปฏิบติัตามธรรมะของพระพุทธเจา้ หลุดพน้ออกไปเป็นธรรม
ลว้นๆ น่ะ ธรรมลว้นๆ อนัน้ีไม่เกิดและไม่ตาย จะคงท่ีหรือไม่คงท่ีมนัเป็นตามความเป็นจริง จาก
กิเลสท่ีคงท่ีนะ กิเลสไม่แปรสภาพ กิเลสอยูท่ี่หวัใจแลว้ มนัจะอยูก่บัหวัใจไปตลอด ไม่มีทางหาย
จากโรคของกิเลสไดห้มด แต่ธรรมะของพระพุทธเจา้ เขา้มาประพฤติปฏิบติั ช าระกิเลสออกไป
เลย แลว้เป็นหวัใจท่ีบริสุทธ์ิเลย น่ีธรรมเป็นอยา่งนั้นต่างหากล่ะ  

ไม่ใช่ธรรมะท่ีเราศึกษากนัมาตามความเขา้ใจ ตามความลูบๆ คล าๆ ลูบๆ คล าๆ ไวแ้ลว้วา่
อนัน้ีเป็นธรรม ธรรมอยา่งน้ีธรรมเขา้ใจแบบโลกไง ธรรมเขา้ใจแบบสุตะไง ศึกษาธรรมะ ปฏิบติั
ธรรมะ แต่ความลงัเลสงสัยเตม็หวัใจเลย...ส่ิงน้ีเป็นส่ิงนั้น ส่ิงนั้นเป็นอยา่งน้ี วนัน้ีจิตสงบลง ความ
ตรึกมีมากข้ึน ความตรึกนะ ตรึกวา่ควรจะเป็นอยา่งนั้น เขา้ใจเป็นอยา่งน้ี คราวหนา้ปฏิบติัต่อไป
ความตรึกลึกกวา่นั้น ตรึกข้ึนมาอีก กเ็ขา้ใจวา่ธรรมะเป็นอยา่งนั้น ท าไมธรรมะท่ีเราปฏิบติัน้ีท าไม
มนัไม่เป็นความจริงท่ีคงท่ีล่ะ ท าไมเป็นความจริงท่ีแปรสภาพทุกวนั  

ธรรมะท่ีความลงัเลสงสัยไง ความตรึก ความละเอียดลึกซ้ึงของจิตท่ีเป็นหลกั เป็นสมาธิ 
ความตรึกอนันั้นข้ึนมา น่ีธรรมมนัเกิด ธรรมมนัแสดงตวัออกมาเวลาจิตมนัสงบ จิตมนัสงบมนัจะ
มีความรู้เกิดข้ึนจากภายในจิตท่ีวา่มนัเป็นความสงบนั้น น่ีความตรึก ธรรมะมนัแสดงตวัไง น่ีการ
ฟังธรรมตลอดเวลา แต่ธรรมอนัน้ีมนัไม่ใช่ธรรมสมุจเฉทฯ ธรรมอนัน้ีมนัเป็นสพฺเพ ธมฺมา อนตฺ
ตาไง ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม...สมควรแค่น้ีเองไง สมควรแค่ความตรึกของธรรม  

แต่ธรรมะพระพุทธเจา้ท่ีวา่เราบูชาธรรม บูชาธรรมอนันั้น จะถึง-ไม่ถึง จะปฏิบติัถึง-ไม่ถึง 
เรากต็อ้งบูชาธรรมะท่ีเป็นของจริงท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้ข้ึนมา แลว้มนัวา่มีอยูต่ามความเป็นจริงของ
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โลก มีอยูต่ามความเป็นจริงอยูแ่ลว้ มีอยูต่ามความเป็นจริงของจกัรวาลน้ีนะ มีอยูต่ามความเป็นจริง 
แต่หวัใจเขา้ไปเสพไม่ได ้หวัใจไม่เขา้ไปรู้  

แลว้ท่ีออกมาวา่ เป็นธรรมๆ อนันั้นมนัเป็นเคร่ืองด าเนินของธรรมต่างหากนะ ศีล สมาธิ 
ปัญญาน่ีเป็นเคร่ืองด าเนิน เป็นเหตุ เป็นเหตุใหเ้ขา้ถึงธรรม พระพุทธเจา้ไม่พดูถึงผลหรอก ผลคือ
วา่วมุิตติออกไป แต่วางเหตุอยา่งน้ีอยา่งน้ีไง วางเหตุเอาไว ้ 

มรรคะเท่านั้น มรรค ๘ เท่านั้น ตอ้งมีความด าริชอบ ด าริออกจากโลก ตอ้งมีความด าริชอบ 
ความด าริเห็น ตอ้งมีความเพียรชอบนะ ตอ้งมีสมาธิชอบนะ แลว้การงานชอบนะ การงานชอบ 
งานการไม่ใช่งานแบกหาม งานการช าระกิเลส งานภายใน  

ถึงวา่ท่ีวา่ศึกษาธรรมะ นัน่คือศึกษาเหตุของธรรมะ เหตุจะเขา้ไปถึงตวัธรรมไง ศึกษาเหตุ
แลว้สร้างเหตุใหไ้ดสิ้ สร้างเหตุ มีเหตุมนัจะพาไปถึงผล พอเราไปจบัเหตุแลว้เอาเหตุมาวเิคราะห์
มนั วา่น่ีเหตุเขา้ถึงธรรม ว่าตวัน้ีเป็นตวัธรรม  

เหตุของธรรมต่างหาก แลว้ท าใจใหเ้ป็นเขา้เหตุไง เขา้เคร่ืองด าเนิน เขา้ไปถึงตวัผล ตวัผล
นั้นเป็นอีกตวัหน่ึง ตวัผลคือตวัใจท่ีปล่อยวาง น้ีความจริงท่ีใจเขา้ไปสัมผสัธรรม มนัถึงไม่ใช่ความ
จริงท่ีเราศึกษาธรรม ศึกษาเหตุมาเป็นเคร่ืองด าเนินเท่านั้น ฉะนั้น สพฺเพ ธมฺมา ถึงเป็น อนตฺตาไง 
เหตุเคร่ืองด าเนิน เหตุเคร่ืองด าเนิน ด าเนินของมรรคหยาบ ด าเนินของมรรคกลาง ด าเนินถึงมรรค
ท่ีละเอียดเขา้ไป ด าเนินถึงปัญญาญาณน่ะ ความละเอียดน้ีเป็นอตัโนมติัไง สติปัญญาภายนอก มหา
สติ-มหาปัญญาภายใน  

การเคล่ือนไป จากท่ีวา่พลงังานบริสุทธ์ิ มนัเป็นปัญญาญาณ ญาณอนัเดียวอนันั้นข้ึนไปเลย 
เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีเหนือ มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นมือขา้งเดียวตบมือกนัไม่ได ้จากขนัธ์ ๕ ลงมามนัเป็นมือ 
๒ ขา้ง มนัสามารถตบ มนัสามารถประสานกนัได ้ มือ ๒ ขา้งตอ้งตบมือถึงมีเสียงดงัข้ึนมา แต่ไอ้
ขา้งในนั้นเป็นอีกอยา่งหน่ึงเลย จากเกิดข้ึนมาจากการเรายกปฏิบติัข้ึนไป ยกหวัใจไง วฒิุภาวะของ
ใจเพิ่มข้ึนๆ วฒิุภาวะความเขา้ใจ ใจท่ีเป็นใจท่ีสะอาดไง ใจท่ีสะอาด สะอาดแต่หวัใจ แต่กิริยาท่ี
แสดงออกมา มนักเ็หมือนโลกนัน่ล่ะ กิริยาของโลกเพราะวา่มนัใชกิ้เลสท า 

 กิริยาของธรรม ตอ้งผา่นผา่นออกมาเป็นกิริยาเหมือนของโลกนัน่แหละ แต่มนัเป็นธรรม 
ธรรมคือความบริสุทธ์ิไง คือเจตนาท่ีผดิไม่มี เจตนาหวัใจท่ีสะอาดจากกิเลสแลว้ กบัเจตนาท่ีกิเลส
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ลว้นๆ ไง กิเลสลว้นๆ ท่ีความคิดของปุถุชนเราน้ี ความคิดของมนุษยทุ์กๆ คนตอ้งเห็นแก่ตวั ตอ้ง
เห็นแก่ตวั ตอ้งกวา้นเขา้มาใหห้มด ใหม้าเป็นสมบติัของตวั แต่กิริยาของธรรมเห็นโทษทุกๆ อยา่ง 
เห็นโทษแมแ้ต่ความคิด เห็นโทษตั้งแต่ด าริเลยไง ความคิดท่ีจะเกิดข้ึน เห็นไหม อนันั้นกิเลสมนั
เร่ิมนอนเน่ืองตามมา  

แลว้จิตใจท่ีบริสุทธ์ิเร่ิมแต่ความคิดน้ี “มารเอยเธอเกิดจากความด าริของเรา” ความด าริน้ีจะ
ไม่ใหม้ารเกิดไดเ้ลย มนัถึงเป็นความคิดท่ีบริสุทธ์ิไง มนัเป็นเจตนาท่ีสะอาดไง มโนสัญเจตนาหาร
ไง เป็นความคิดท่ีสะอาดออกมา แต่มนัผา่นกริยาออกมา มนัเหมือนโลกนัน่ล่ะ มนัถึงมองกนัไม่
ออกไง มนัมองไม่วา่กิริยาอยา่งน้ีเป็นกิริยาของโลก กิริยาอยา่งน้ีเป็นกิริยาของธรรม แต่มนัจะรู้กนั
ตรงค่าของธรรมไง ค่าของค าพดูไง ค่าของการแสดงธรรม มนัจะเขา้ไปจ้ิมตรงนั้นตรงหวัใจ
นัน่น่ะ เพราะมนัเห็นโทษแลว้ สรรพส่ิงในโลกน้ีไม่มีความหมาย เพราะสรรพส่ิงในโลกน้ีมนัเป็น
ส่ิงท่ีวา่มนัปลอมทั้งหมด กบัหวัใจท่ีมนัเป็นจริงแลว้ มนัคิดออกมา มนัท าออกมา มนักต็อ้งอยูใ่น
โลกไป เพราะมนัยงัเป็นเศษส่วนท่ีตอ้งหมุนเวียนไปอยู ่ มนัสะอาดแลว้มนักร็อวนัเวลาไง ใจนั้น
รอวนัเวลา ผูท่ี้ท างานจบแลว้รอแต่กาลรอแต่เวลาเท่านั้น  

แต่พวกเราผูท่ี้ปฏิบติัน่ะกลวั กลวัเวลาหมดอายขุยั กลวัความเป็นความตายไง ความเป็น
ความตาย ความกลวั ความคิด ความวติกกงัวล กิเลสลว้นๆ พาเกิดพาตายนะ พาเกิดพาตายโดยท่ี
เราเองกไ็ม่รู้ตวัวา่เราตอ้งเกิดตอ้งตาย แต่พอถึงเวลาเกิดเวลาตายมนักเ็สียวหวัใจ มนักย็อกหวัใจ 
มนักอ็าลยัอาวรณ์ แต่หวัใจท่ีส้ินท่ีบริสุทธ์ิแลว้นัน่รอแต่กาลเวลา เหมือนกบัผลไมสุ้กรอหลุดจาก
ขั้วเท่านั้นเลย ผลไมท่ี้แก่แลว้รอแต่ขั้วมนัปริแลว้กไ็ปตามความเป็นจริง ไม่มีการเกิดการตายใดๆ 
ทั้งส้ิน รอแต่มนัหลุดออกจากขั้วเท่านั้น รอกาลเวลา  

ธรรมะแท้ๆ  บูชาธรรมไง เอาหวัใจบูชาธรรม แลว้เอาหวัใจน้ีเสพธรรม เอาหวัใจน้ีเป็น
ธรรม เขา้ถึงไดเ้พราะวา่มนัเป็นกระแสเดียวกนั มนัเป็นนามธรรมเหมือนกนั นามธรรมกบั
นามธรรมตอ้งเขา้กนัได ้นามธรรมไง ถึงแบบวา่รูปสมบติั รูปสมบติั ประดบับนขอ้มือ ประดบับน
ขอ้มือ ประดบับนท่ีคอเท่านั้น รูปสมบติักไ็ดแ้ต่ร่างกาย มนัประดบัไดแ้ค่ร่างกาย  

แต่ธรรมะพระพุทธเจา้เป็นนามธรรม กิเลสกเ็ป็นนามธรรม ธรรมะพระพุทธเจา้ช าระกิเลส
ท่ีนามธรรมจนหมดส้ิน จนหวัใจนั้นเป็นธรรมลว้นๆ เลย ธรรมเหนือธรรมชาติ ธรรมหลุดพน้
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ออกไปจากธรรมชาติ พน้ออกไปจากจกัรวาล พน้ออกไปจากวฏัวนเลย จกัรวาลน้ียงัเป็นจกัวาล
เดียว จกัรวาลน้ี  

แต่วฏัวน วฏัฏะ ๓ โลก กามโลก รูปโลก อรูปโลก มนัวนเขา้ไปวฏัวนน้ี มนัวนไปถึง
นามธรรมไง ท่ีอยูข่องเทวดา พวกกามภพ ท่ีอยูข่องพรหม ท่ีอยูข่องอรูปพรหม น่ีมนัยิง่กวา่
จกัรวาลของเราไหม จกัวาลเรามองกนัเห็นดว้ยตาเน้ือ จกัรวาลน้ีเป็นวตัถุ แต่นามธรรมอีก ๓ โลก
โน่นน่ะ แลว้หวัใจพน้ออกไปจากวฏัฏะ ไม่ตอ้งวนอยูใ่นวฏัฏะนะ หลุดออกไปเลย หลุดออกไป
จากโลก เห็นไหม กิเลสถึงไม่พาเกิดพาตาย  

กิเลสพาเกิดพาตายกบัธรรมะท่ีบริสุทธ์ิท่ีสถิตอยูก่ลางหวัใจ...เกิดข้ึนจากการประพฤติ
ปฏิบติันะ เกิดข้ึนเป็นอริยทรัพยน์ะ มนัเป็นอริยทรัพยท่ี์พระพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม พระอริยสาวก
บรรลุธรรม พวกเราเป็นผูป้ฏิบติัธรรม ผูป้ฏิบติัธรรมตอ้งใหเ้ขา้ถึงธรรม จากบูชาธรรม จากบูชา
ภายนอก จากบูชาดว้ยดอกไมธู้ปเทียน แลว้เรากม็าบูชาดว้ยการประพฤติปฏิบติั ยกกายยกใจบูชา
ธรรมะของพระพุทธเจา้ ยกกายยกใจเขา้ไปบูชา ยกกายยกใจเขา้ไปประพฤติปฏิบติัใหไ้ดผ้ลไง ให้
ไดผ้ลแบบนั้นไง ผลงานน้ีมนัจะประสานเขา้กบัท่ีหวัใจ  

หวัใจเป็นผูรั้บรู้ อยา่งอ่ืนรับรู้ไม่ได ้ อยา่งอ่ืนรับรู้ไม่ไดน้ะ อยา่งอ่ืนไดแ้ต่แค่มองแลว้กข็อ 
ขอไง ผูท่ี้รับรู้ไดแ้ลว้เราขอรู้ พระเจา้พิมพิสาร ตอนเจอสิทธตัถะราชกมุารยงัไม่ส าเร็จเป็น
พระพุทธเจา้น่ะ ขอเอาไวเ้ลยนะ ถา้ส าเร็จแลว้ขอใหม้าสอน เห็นไหม ขนาดท่ีพระพุทธเจา้ยงัไม่
ตรัสรู้กมี็ผูข้อไวก่้อนแลว้ ขอความ ขอหนทาง ขอเคร่ืองด าเนินไง  

แลว้น่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมมา ๒๕๔๐ ปี น่ีตรัสรู้มาแลว้ ตรัสรู้ธรรมมาแลว้ แลว้เรา
บูชาธรรมมาเท่าไรแลว้ แลว้เราประพฤติปฏิบติัธรรมอยูไ่ง เราจะเขา้ใหถึ้งธรรมะ เขา้ถึงธรรมให้
ได ้ ปฏิญาณตนอยา่งนั้นแลว้พยายามอยา่งสุดๆ ของความคิดของตวั สุดๆ นะ ตอ้งความเขม้แขง็
ความจริงจงัของเราเท่านั้นจะเขา้ถึงธรรมไดไ้ง  

ธรรมะเป็นของแท ้ มีคุณค่ามากกวา่เพชรกวา่พลอย มากกวา่ทุกๆ อยา่ง เป็นของท่ีวา่แกร่ง
มาก ของท่ีเขา้ไปสัมผสัตอ้งแกร่งนะ หวัใจน้ีตอ้งกดัเพชรใหข้าดไง กดัเพชรขาดแลว้จะไดธ้รรมะ
แท้ๆ  ของพระพุทธเจา้ไวป้ระดบัท่ีกลางหวัใจของเราไง นัน่แหละ บูชาธรรม บูชาแท้ๆ  บูชาใน
กลางหวัใจของเราเลย เอวงั 


