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ตอนน้ีฟังธรรมนะ ธรรม ฟังธรรมะของพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม ตรัสรู้ธรรม
แลว้ถึงไดธ้รรม ธรรมะตามความเป็นจริง ธรรมะเหนือธรรมชาติ ธรรมชาติความเป็นไปตาม
ธรรมชาติ นกัวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไดว้ิเคราะห์ได ้ ใหเ้ป็นตามความเป็นจริง พิสูจน์ได ้ แต่ธรรมะ 
ตอ้งเอาใจเขา้พิสูจน์  

นกัวิทยาศาสตร์คิดคน้การถ่ายท่ียอ้นแสง การค านวณ การอะไร เขา้ใจได ้แต่เขา้ใจไดเ้ป็น
วิชาการ วิชาการน่ีรับรู้ไวเ้ป็นประโยชน์ เพื่อเราจะไดเ้ขา้ใจ ไม่ท าจิตใจน้ีใหไ้ขวเ้ขว ไม่ท าให้
จิตใจน้ีโลเล เขา้ใจตามสภาวะตามความจริงของธรรมชาติ  

แต่ธรรมะท่ีพระพทุธเจา้ตรัสรู้นั้นเป็นธรรมะท่ีช าระกิเลส ช าระกิเลสในหวัใจของ
พระพทุธเจา้ก่อน จนเปล่งวาจาเลย “สุขหนอ สุขหนอ” วิมุตติสุข เสวยวิมุตติสุขมา สองพนักวา่ปี
แลว้ เราฟังธรรม ธรรมะของพระพทุธเจา้ประทานไวเ้ลย แลว้เราศึกษาธรรมะกนั ศึกษาธรรมะกนั 
ธรรมะกย็อ้นกลบัมา เราเขา้ใจธรรม เขา้ใจธรรม  

ธรรมะสอนเลยวา่ การเกิดเป็นมนุษย ์ การเกิดกแ็บ่งเป็นชั้นเป็นตอน มนุษยทุ์กคนเกิดมา
อยากปรารถนาความสุขทั้งหมดเลย ทุกคนปรารถนาความสุข ทุกคนปรารถนาความดี ปรารถนา
ส่ิงท่ีเลอเลิศ แต่ท าไมมนัไม่เป็นไปตามนั้น ไม่เป็นไปตามความปรารถนาเพราะอะไร 

“กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างกนั” กรรม การกระท าท่ีท ามาแต่ละบุคคลไม่เหมือนกนั ได้
เกิดเป็นมนุษยก์เ็ป็นทรัพยอ์นัประเสริฐแลว้ การเกิดเป็นมนุษยน้ี์ประเสริฐมาก ประเสริฐมาก ต่าง
กบัสตัว ์ ดูอยา่งสตัวน์ะ สตัวท์ัว่ ๆ ไป อยา่งเช่น ววั เช่น หมู เขามาขนุเขามาเล้ียงไว ้ ชีวิตน้ีมี
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ความสุขนะ ตั้งแต่เกิดมา เขากเ็ล้ียงมา พยายามประคบประหงม เสร็จแลว้โตข้ึน จนกวา่จะถึงเวลา
เชือด ถา้ไม่เชือดกถึ็งเวลาตายไป  

เราเห็นสตัวต์ายไป เรากว็า่เป็นสตัว ์ เราวา่เราเป็นมนุษย ์ เป็นสตัวป์ระเสริฐ เป็นการความ
เขา้ใจ มีกฎหมายปกป้องคุม้ครอง แต่การด ารงชีวิตของเรา จากเกิดมากง็ก ๆ ๆ ๆ ท าไป ท าไป 
จนกวา่จะตายไป เราจะต่างกบัสตัวไ์หม เรามีอะไรดีกวา่เขา เราเขา้ใจวา่เราดีกวา่เขา เราเขา้ใจ 
มนุษยเ์ขา้ใจวา่เป็นสตัวป์ระเสริฐ เหนือสตัว ์ เหนือสตัวเ์ดรัจฉาน เขา้ใจวา่เป็นสตัวป์ระเสริฐ แลว้
ความเป็นอยูก่ารกระท า ประเสริฐตรงไหน  

หรือวา่เราเขา้มาประพฤติปฏิบติั เขา้มาประพฤติปฏิบติั เขา้มาบวช เขา้มาเป็นพระ เป็นเณร 
แลว้เราดีกวา่เขาตรงไหน? เราเป็นมนุษย ์ เราเกิดมาแลว้ เราไดพ้บพระพทุธศาสนา เขา้ใจธรรมะ
พระพทุธเจา้ แลว้เขา้มามีทาน มีศีล แลว้มีภาวนา  

หรือวา่เราจะต่างกบัเขาวา่ ถึงจะเป็นหมู เราเป็นหมูพนัธ์ุ เขาเป็นหมูพื้นเมืองเหรอ กเ็ขา้
มาแลว้ไง เขา้มาในพระพทุธศาสนา แต่จากหมูจนพน้จากหมูตรงไหนล่ะ กล่ินคาวของหมู กล่ิน
คาวของผูท่ี้อยูใ่นโลก กล่ินคาวของโลก เทวดาเขายงัไม่ค่อยอยากเขา้ใกลม้นุษยเ์ลย เพราะมนักล่ิน
คาว  

เราจะท าอยา่งไรใหพ้น้จากความเป็นตรงนั้น ดูสิ ดูหวัใจของตวั กล่ินคาวของใจ กล่ินคาว
ของความยดึติด เพราะกิเลสมนัพาเป็น พาด าเนิน ถึงเกิดเป็นมนุษย ์ เป็นวา่สตัวป์ระเสริฐแลว้ แต่
จะหลงความประเสริฐอนันั้นหรือ เราหลง เราหลงสภาวะวา่เราเป็นมนุษย ์ เราหลงเขา้ใจวา่เราเป็น
สตัวป์ระเสริฐ เราเขา้ใจเอาไง น่ีกิเลสมนัหลอกมาตลอดนะ หลอกตั้งแต่เกิด  

แต่ธรรมะวา่อยา่งนั้นจริงๆ ในพระไตรปิฎกพดูไวเ้ลย พระพทุธเจา้กบ็อกวา่ เกิดเป็นมนุษย์
น้ีประเสริฐมาก เพราะวา่เกิดมาแลว้มีปัญญา มนุษยน้ี์มีปัญญาแบ่งแยกไดว้า่ผดิหรือถกู แต่มนุษยน้ี์
โดนกิเลสมนัหลอก หลอกเขา้ขา้งตวัเองวา่ เราท าดีมาตลอด เราท าความดี เราท าความถกูตอ้งมา
ตลอด แต่กิเลสวา่ ถกูตอ้งตรงไหน  

พระพทุธเจา้สอนวา่ กิเลสมนักวา้นมาหมด มนัโลภ มนัโกรธ มนัหลง เห็นไหม ความโลภ 
ความโกรธ ความหลง ความหลง ถึงเวลาโกรธ เรากว็า่เราโกรธ เราโกรธเพราะอะไร เพราะเขาวา่
เรา เราโกรธเพราะวา่เราถกูตอ้ง คนอ่ืนผดิหมด เห็นไหม พอหลง หลงวา่ตวัเองถกู หลงวา่ตวัเองดี 
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หลงวา่ตวัเองเหนือเขา น่ีกิเลสเหนือ เหนือความคิดของเราไง น่ีมนัผลกัดนัเรา ผลกัไสเราออกไป 
ผลกัไสเราออกไป เรากว็า่เราประเสริฐกวา่เขา เราประเสริฐกวา่เขาเพราะเราส าคญัตน เราส าคญั
ตน เรายกยอ่งตนเราเองวา่เราประเสริฐกวา่เขา 

แต่ธรรมะกว็า่ประเสริฐอยูแ่ลว้ แต่ประเสริฐตอ้งใชค้วามประเสริฐนั้นใหเ้ป็นประโยชน์สิ 
ไม่ใชใ้หค้วามประเสริฐนั้น ใชห้มดค่าไป เหมือนกบัสตัวท่ี์เขา้โรงเชือด ถึงเวลาววัเขาไปโรงเชือด
มนัยงักินหญา้ไป มนัยงัไม่รู้ชะตากรรมของมนันะ ถึงท่ีสุดแลว้บางตวัมีโอกาสถึงน ้าตาร่วง 
เพราะวา่ ไม่มีโอกาสไดห้นีแลว้ ไม่มีโอกาสจะไดท้ าความดีอีกแลว้  

การตาย เราเกิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้เราตายเปล่า เราตายไป ตายไปเปล่า ๆ ใชชี้วิตมนุษยห์มด
ไป น่ีความหลง หลงในตวัเอง หลงในความไม่เขา้ใจ ความยดึวา่เราดีกวา่เขา แต่มนัไม่ใช่ดีตาม
ความเป็นจริง ดีตามความเป็นจริง แมแ้ต่พระพทุธเจา้ เป็นถึงกษตัริยน์ะ ยงัสละออกจากความ
สมบติันั้น ออกมาประพฤติปฏิบติัเพื่อแสวงหาความเป็นจริง แสวงหาความเป็นจริง ความโมกข
ธรรม ใหค้วามช าระทุกข ์ช าระทุกขไ์ง 

ถึงอยูใ่นสภาวะแบบใด...ดูอยา่งในหลกัการหลกัวินยัของพระพทุธเจา้ จะชนชั้นใด จะชาติ
ชั้นวรรณะใดกแ็ลว้แต่ พอบวชแลว้ ความเสมอกนัดว้ยศีล เห็นไหม จะชนชั้นใด แต่ทางโลกเขา
เหยยีบย  า่กนัดว้ยความชนชั้น การเกิด เกิดในฐานะสูง ฐานะต ่า มนัไม่ไดดี้ท่ีการเกิด มนัไม่ไดดี้
ท่ีวา่ชนชั้นสูง ชนชั้นต ่า มนัไม่มีดีท่ีตรงนั้นหรอก  

พระพทุธเจา้เป็นถึงกษตัริย ์ ออกจากวรรณะของกษตัริยเ์ลยนะ ออกมาเป็นนกับวชท่ียงัไม่
มีพระพทุธศาสนา ออกมาในความดูถกู ความติฉินนินทาของโลก ออกมาด ารงชีวติแบบทุกยาก 
จากชีวิตท่ีมีความสุขมหาศาล ท าไมสละออกมาล่ะ ชีวิตท่ีมีความสุขมนัสุขแต่เปลือก มนัสุขแต่
ความเขายกยอปอป้ัน เขาวา่เป็นกษตัริย ์ เขาปรนเปรอดว้ยฐานะของกษตัริย ์ เห็นไหม มนัจริงตาม
สมมุติ มนัจริงตามสภาวะความเป็นจริงของท่ีเขาเป็น โลกเขาเป็นกนั  

แต่มนัไม่ใช่เป็นความจริงของธรรมน่ี เพราะมนัมีความทุกข ์ ถึงสถานะไหนมนักแ็บกทุกข ์
อมทุกขไ์วใ้นหวัใจ แต่ผูท่ี้มีปัญญา จะเอาตนออกจากทุกข ์ ยงัคิดแสวงหา คิดเปรียบเทียบ ทุกขมี์ 
ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์อ้งดบัได ้ การดบัได ้ ไม่ใช่ดบัไดด้ว้ยการจมอยูใ่นกาม จมอยูใ่นความสุขท่ีวา่ 
เป็นโลกเขายกยอปอป้ัน  
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แต่คนเขา้ไปสมัผสัแลว้ มนัยกยอปอป้ัน มนัเป็นความสุขดว้ยอามิส มนัเป็นความสุข
เพราะวา่ เหมือนคนกินขา้วแลว้อ่ิม อ่ิมกว็า่จะไม่กินอีก มนัเป็นความสุขของคนข้ีเมา มนัเป็น
ความสุขของคนเมาในโลก เมาในวฏัฏะ เมาในชีวิตของตน วา่เราจะไม่ยอมตาย เราจะอยูค่  ้าฟ้า 
ใครๆ กว็า่เราจะอยูค่  ้าฟ้า เราจะอยูเ่สวยสุขตลอดไป...มนัไม่จริงหรอก แต่ความไม่จริง กย็อมรับ
กนัถึงวา่เวลามนัจนตรอกไง 

พระพทุธเจา้เป็นผูฉ้ลาด พระพทุธเจา้เป็นผูอ้อกแสวงหาก่อน คนมีการเกิด คนมีการตาย 
มนักต็อ้งมีการเกิดแลว้ไม่ตาย แต่แสวงหาอยา่งไร เพราะวา่พระพทุธเจา้สร้างบารมีของท่านมา 
เป็นถึงวา่เป็นโพธิสตัวม์า น่ีแรงกศุล แรงกศุลคือความฉงนในหวัใจ ความคิดท่ีจะแยกออกจาก
โลก อยา่งพวกมนุษยท์ัว่ ๆ ไป มนัเป็นมนุษยท่ี์จนตรอก  

ความคิดท่ีวา่ฉลาดกเ็ป็นความคิดท่ีฉลาดท่ีวา่การสะสมทางโลกทั้งนั้นเลย งานของโลกไง 
งานของโลก งานความยิง่ใหญ่ ฉลาดขนาดไหนมนักฉ็ลาดในแง่ของการผกูมดั ความคิดท่ีสะสม
เขา้มา วตัถุสะสมเขา้มาเท่าไหร่ มนักเ็ป็นภาระ เป็นความทุกข ์ เป็นการบ ารุงรักษา ความรู้สะสม
เขา้มาเท่าไหร่ มนัมีแต่ความหนกั มีแต่ความหนกัอกนะ มีแต่ความหนกัอก ความไตร่ตรอง กลวั
มนัลืมไง 

สญัญาคือความจ าไดห้มายรู้ การศึกษาวิเคราะห์ขนาดไหนมนักเ็ป็นสญัญา มนัมีการลืม มี
การนึกได ้มีการลืมไป น่ีความคิดของโลก ปัญญาของทางโลกเขา จะฉลาดขนาดไหนกแ็ลว้แต่ แต่
ผูท่ี้มีบารมี ผูท่ี้การจะพน้ออกไป ผูท่ี้ช าระลา้งออกไป ช าระลา้งความคิด ช าระลา้งกิเลส การช าระ
ลา้งกิเลสมนัตอ้งช าระลา้งลงท่ีไหน  

ร่างกายเราสกปรกโสโครก เรากไ็ปอาบน ้าอาบท่ามนักห็าย แต่ความคิดกิเลสท่ีมนัเหนียว
แน่นอยูใ่นหวัใจ ในแก่นของใจ มนัจะเอาอะไรไปช าระลา้ง? ธรรมะของพระพทุธเขา้ไง 
พระพทุธเจา้เป็นผูท่ี้ช าระลา้งแลว้ ท าไดต้ามความเป็นจริง ถึงวางไวต้ามความเป็นจริง วา่ท าไดจ้ริง 
ๆ เพราะพระพทุธเจา้ท าไดเ้ป็นองคแ์รก เป็นสยมัภูท่ีตรัสรู้ดว้ยตนเองดว้ย 

เพราะออกมาแบบนั้น เพราะคนใฝ่ทุกข ์ คนใฝ่สุข คนใฝ่หาทางออก คนจดจอ้งทางออก 
ไม่ใช่คนลืมตน คนลืมตน คนใชลื้มตน ใชชี้วิตโดยเปล่า คิดวา่มนัจะอยูก่บัเราตลอดไป ไม่มี “ส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบั” ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึน ส่ิงนั้นตอ้งแปร
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สภาพ ส่ิงนั้นตอ้งสลายไป ไม่มีส่ิงใดอยูค่งท่ี ไม่มี ชีวิตน้ีกเ็หมือนกนั สรรพส่ิงในโลกน้ีแปรสภาพ
ตลอด ไม่มี ไม่มีใด ๆ เลยท่ีจะคงไวใ้หเ้ราเป็นท่ียดึมัน่ถือมัน่ เป็นความพึ่งเป็นพึ่งตายได ้ ไม่มี
หรอก  

แต่พระพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมมา ส่ิงนั้นจริงได ้ ส่ิงนั้นพึ่งได ้ธรรมะพระพทุธเจา้เท่านั้นพึ่งได ้
เพราะผูท่ี้ผา่นพน้ไปพึ่งไดก่้อนแลว้ถึงไดบ้อกใหพ้วกเราเป็นท่ีพึ่ง ถึงไม่ใหน้อนใจ ไม่ใหน้อนใจ
กบัชีวิต ไม่ใหน้อนใจกบักาลเวลา กวา่เราจะมีชีวิตอยูต่ลอดไป เราจะปฏิบติัเม่ือไหร่กไ็ด ้ใหแ้ก่ ๆ 
ก่อน ใหมี้เวล ่าเวลาก่อนค่อยปฏิบติัอยา่งนั้นหรือ  

แมแ้ต่ปฏิบติัอยูม่นักห็ลอกลวงภายในวงปฏิบติั หลอกลวงอยา่งไรล่ะ พอนัง่ลงไป พอเร่ิม
ปฏิบติั “เราไม่มีวาสนา เราคนวาสนานอ้ย” ท าใหค้วามคิดแบบน้ีท าใหเ้กิดข้ึน มนักเ็หมือนกบัเรา
จะจงใจจะยงิส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือจงใจจะปาเป้าส่ิงใดส่ิงหน่ึง แลว้เป้านั้นไม่มีเลย เราจะปาไปโดน
อะไร เราใชพ้ลงังานโดยเปล่าประโยชน ์ปาเป้านะออกแรงปาไป แลว้ไม่มีเป้าหมายรองรับ เพราะ
อะไร  

เพราะวา่เราไม่มีวาสนา เราไม่อยาก เราวาสนา เราท าสกัแต่วา่ท า น่ีหลอกแค่น้ีนะ หลอกวา่
เราไม่มีวาสนาเท่านั้นล่ะ หลอกแมแ้ต่ในการประพฤติปฏิบติั แมแ้ต่วา่เราเช่ือมาคร่ึงหน่ึง เช่ือ
พระพทุธเจา้ เช่ือธรรมะพระพทุธเจา้มาคร่ึงหน่ึง แต่เวลาปฏิบติักย็งัหลอกมาภายใน ไม่มีวาสนา 
มรรคผลไม่มี กาลเวลาล่วงไปแลว้ ท าไปจะเสียเวลาเปล่า แต่ความใฝ่ดีของคนกย็งัมี กย็งัสกัแต่วา่
ท า 

ตอ้งมัน่ใจ แดดออกมา พอแสงแดดออก แผดเผาออกมา พลงังานใหค้วามร้อนเดด็ขาด 
การประพฤติปฏิบติั ส่ิงใดมีค่าข้ึนมามนัตอ้งมีผลรองรับ การเกิดแลว้ตอ้งตาย ตายแลว้ตอ้งเกิด มนั
เกิดจากอะไร? ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมนัมาจากฟ้าเหรอ มาลอยลมมาเหรอ กิเลสน้ีลอยลมมาเหรอ ชีวิตน้ี
ลอยลมมาเหรอ อยูดี่ดีกผ็ดุมาเกิดอยา่งนั้นเหรอ? ไม่ใช่ ถา้ผดุมาเกิด เราตอ้งท าใหเ้ครือญาติเราให้
เหมือนเราทั้งหมดสิ เพราะมาจากเบา้หลอมเดียวกนั มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลย เพราะอะไร เพราะเช้ือไข
ท่ีท าใหม้า กรรมสะสมจากจิตดวงนั้นมา จิตท่ีมาเกิดน้ีกส็ะสมมา จิตเม่ือเกิดสร้างคุณงามความดี
มาแลว้ถึงไดม้าคิดอยากออกประพฤติปฏิบติั น่ีมนัมีเช้ือมีไขอนันั้นมา มนัมีเหตุมนัถึงมีผล 
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การเกิดน้ีเกิดจากเช้ือ ยางเหนียวในจิต กิเลสหุม้อยูท่ี่จิต ตวัท่ีจิตมีกิเลสอยู ่ ถึงตอ้งเกิด 
ฉะนั้นตอ้งดบัไดสิ้ ส่ิงใดเกิดได ้ ส่ิงนั้นตอ้งดบัได ้ ส่ิงใดท่ีเกิดข้ึน ส่ิงนั้นตอ้งแปรสภาพ ส่ิงนั้นไม่
คงท่ี แต่เพราะเราวา่เราไม่มีวาสนา เราไม่เช่ือผล เราไม่เช่ือพระพทุธเจา้ พวกเรามนัตาบอด ตาบอด
แลว้อยากเถียงคนตาดี พระพทุธเจา้บอกวา่มี บอกวา่ท าได ้คนท่ีประพฤติปฏิบติัตอ้งท าได ้ จิตดวง
ท่ีผอ่งแผว้ จิตท่ีรู้จกัธรรมะ จิตท่ีมีเมตตา จิตท่ีเขา้ใจเร่ืองของทาน เร่ืองของศีล แลว้เร่ืองของ
ภาวนา  

จิตท่ีมีทาน มนัมีความเมตตา มนัเร่ิมเปิดรับ ไม่ใช่จิตท่ีมืดบอด จิตท่ีมืดบอด สตัวเ์กิด เห็น
ไหม กรรมพา มีบุญกศุลอยูพ่าเกิด มีบุญกศุลอยูเ่กิดเป็นมนุษยน์ะ แต่มืดบอดเพราะวา่ความมืด
บอดการกระท ามาจากชาติเดิมๆ มนัสะสมมา จนพระพทุธเจา้ถึงเปรียบมนุษยเ์หมือนบวั ๔ เหล่า 
เห็นไหม เกิดมาแลว้อยูเ่ป็นอาหารของเต่า อยูใ่ชชี้วิตเป็นอาหารของเต่า มนักเ็หมือนหมูตวัหน่ึง 
ชีวิตเหมือนกนั หมูกเ็กิดมา เกิดมากอ็ยูใ่นคอก เขาเล้ียงจนกวา่ถึงเวลากเ็ชือด ชีวิตน้ีเกิดมาเป็น
อาหารของสตัว ์ 

บวั สายบวัจมอยูใ่ตน้ ้ าเป็นอาหารของปลา น้ีเหมือนกนั เป็นอาหารของการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ การต่ืนข่าวอยูใ่นโลก หมุนหวัป่ันอยูใ่นโลกกระแสของโลกาภิวฒัน์ท่ีเขาวา่มนั
เจริญ ๆ ป่ันจนเป็นข้ีขา้อยูใ่นนั้น แลว้กเ็หมือนกบัหมูตวัหน่ึง  

เพราะจิตเกิดมาแลว้จิตด า จิตมืดบอด จิตไม่เช่ือหลกัธรรมพระพทุธเจา้ จิตเอาแต่ความคิด
วา่ตวัเองคิด ตวัเองดี แต่เสร็จแลว้ไม่เขา้ใจวา่ตวัเองหลอกตวัเองวา่ตวัเองเป็นหมูตวัหน่ึง แต่ผูมี้
ทาน เห็นไหม เปิด เร่ิมเปิด พอเร่ิมเปิด หอ้งอบั ๆ เราเปิดหอ้งออก หอ้งนั้นจะมีอากาศถ่ายเท 
ความคิดสละออก ความคิดเป็นบุญกศุล หวัใจเร่ิมเปิดออก หวัใจเร่ิมเปิดออก ผูท่ี้ปฏิบติั ผูท่ี้เช่ือ
ธรรมของพระพทุธเจา้แลว้ยงัจะท าตามดว้ย ไม่ใช่เช่ือวา่เป็นชาวพทุธ 

เราเป็นหมูตวัหน่ึง กข็อเป็นหมูพนัธ์ุ ไม่ใช่หมูพื้นบา้น กว็า่เราเป็นชาวพทุธ เราพบ
พระพทุธศาสนา เราประพฤติปฏิบติัแลว้ ยงัหยิง่นะ ยงัจองหองวา่เป็นหมูพนัธ์ุนะ ยงัไม่รู้ตวัวา่เป็น
หมูอยูน่ะ...มนัตอ้งยกสิ พอไปเปิดออกสวา่งแลว้ มนัตอ้งพยายาม  

ความจริง ความจริงของผูป้ฏิบติั เราไดย้นิแต่ข่าว พระสารีบุตรตรัสรู้ พระสารีบุตรบรรลุ
ธรรมท่ีเขาคิชฌกฏู ในถ ้ามงักรนัน่ พระโมคคลัลานะบรรลุธรรมท่ีเขาอะไร นัน่เราไดย้นิแต่ข่าว
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ของผูอ่ื้น เพราะความจริงของท่านไง เราไดย้นิข่าวแต่ของคนอ่ืน ข่าวของเรา ข่าวท่ีวา่มนัมาใน
พระไตรปิฎก เราอ่าน เราเขา้ใจ เราเช่ือ น่ีเขา้ใจ ใจมนัเปิด อากาศถ่ายเท มนักมี็ส่ิงน้ีไหลเขา้มา  

เพราะเราท าทาน เราเช่ือในพระพทุธศาสนา แลว้เราเร่ิมตน้จากการใหท้าน ใหท้าน มีศีล 
ศีลเกิดจากไหน? ศีลเกิดจากพระพทุธเจา้บญัญติัไว ้บญัญติัศีลออกมา พระพทุธเจา้สอนนะ ปฏิบติั
เห็นมนุษย ์สตัวต่์าง ๆ มนัหลายเหล่า หลายความคิด ใหท้าน ใครท่ีท าทานไดค้นนั้นกดี็กวา่แลว้ ใจ
เปิดแลว้ ใจเร่ิมออกเพราะมนัสละทาน การสละทานมนัแสนยาก เพราะใจมนัตระหน่ี 

กิเลสอยูท่ี่ไหน ท่ีนัน่ยุง่ไปหมด การจะสละออกมนักต็อ้ง “ไม่มีเวลา ไปไม่ได ้ของน่ีหามา
ยาก” น่ีมนัเร่ิมสละออกส่วนหน่ึง พระพทุธเจา้...ถา้ผูท่ี้เขา้มาในวงของทาน ผูน้ี้ถา้อยูใ่นวงทาน
แลว้มีความเล่ือมใสศรัทธา ถึงเขาตายไปก็ไดไ้ปสวรรค ์ เพราะเขาเสวยสมบติัท่ีเขาไดส้ละออกไป 
แค่ทานนะ เขากไ็ดป้ระโยชน์ขนาดนั้นแลว้ 

แลว้ยงับญัญติัศีล ศีล ๕ ศีล ๘ หนกัเขา้ หนกัเขา้ ผูป้ฏิบติัจะเขม้เขา้ เขม้เขา้ เราจะเป็นพระ
หรือเป็นอะไรกแ็ลว้แต่ เราจะถือศีลขนาดไหน มากเท่าไหร่ยิง่ดีเท่านั้น เพราะศีลน้ีเป็นขอบเขต 
บา้นของเรามีร้ัว เรากป้็องกนัส่ิงใด ๆ ได ้หวัใจของเรามีศีลครอบคลุมไว ้มีศีลครอบคลุมไวท้ าให้
หวัใจน้ีไม่อิสระตามกิเลสท่ีมนัจะบงัคบับญัชา  

ถา้ไม่อยา่งนั้น กิเลสมนัจะบอกวา่ “เราไม่ไดไ้ปท าสตัว ์ไม่ไดไ้ปเบียดเบียนใคร เราน้ีเป็นผู้
ไม่ผดิศีลแลว้”...น่ีมนัจะหลอกออกมา แต่ภายใน น่ีมโนกรรม ความคิดอยา่งนั้น ความคิดท่ี
เบียดเบียน ความคิดท่ีจะเอาเปรียบเขา ความคิดท่ีจะไปรังแกคนอ่ืน อนันั้นท าใหจิ้ตขุ่นมวั  

ศีลมีศีลแลว้ พอศีลมาปกคุม้ครองหวัใจ หวัใจอยูใ่นวงอ านาจของศีล เวลาเรามาเร่ิมมา
ภาวนา ออกจาก ยกข้ึนจาก...หมพูนัธ์ุกไ็ม่เป็น จะเป็นมนุษยป์ระเสริฐ จิตท่ีผอ่งแผว้ จิตท่ีเร่ิมคุม 
เร่ิมควบคุมมาดว้ยศีล แลว้มาก าหนดพทุโธ พทุโธ เพราะจิตน้ีอยูใ่นอ านาจของธรรมแลว้ ธรรมมี
เหนืออ านาจของกิเลส กิเลสน้ีควบคุมจิตอยูเ่ดิม แต่เรามีทานเขา้มา มีศีลเขา้มา ธรรมน้ีเร่ิมเขา้ไป
ในหวัใจ เร่ิมเปิดกวา้งท่ีวา่หอ้งมนัถ่ายเท หอ้งในหวัใจไง  

หวัใจมนัมี ๔ หอ้ง แลว้เปิดออกใหอ้ากาศมนัถ่ายเท ความเป็นไปนะ ความคิดเปล่ียนไป 
เพราะวา่มีศีล เราเห็นความโดนควบคุม หวัใจโดนควบคุม มนัจะต่างกบัหวัใจอิสระดว้ยกิเลส 
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หวัใจท่ีกิเลสมนัเป็นผูบ้งัคบับญัชาจะคิดไปร้อยแปด แต่พอมีศีลเขา้มา เราจะวา่อนัน้ีเรารังแกใจเรา
ก่อน ความคิดท่ีไม่ดีมนัตอ้งเผาผลาญใจเราก่อน แลว้จะคิดออกมาเป็นการกระท า ถึงท าลายผูอ่ื้น  

“มโนกรรม” มโนกรรมท่ีเบียดเบียนแลว้ เราท าลายหวัใจเราแลว้ เราท าลายรากเหงา้ของ
มนุษย ์มนุษยน้ี์ ตวัของมนุษยแ์ท ้ๆ หลกัของมนุษยอ์ยูท่ี่หวัใจ ไม่ใช่อยูท่ี่ร่างกาย ร่างกายน้ีเป็นส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนมาแลว้เป็นของชัว่คราว แต่หวัใจน้ีเป็นรากเหงา้ของมนุษย ์ เพราะวา่เป็นตวัฐีติจิต เป็นตวั
จิตปฏิสนธิ เกิดข้ึนมาจากจิตดวงน้ีปฏิสนธิในครรภข์องมารดาข้ึนมาถึงเป็นมนุษย ์ ตายจากมนุษย์
ไป อยูท่ี่กรรม เกิดเป็นเทวดา หรือเกิดเป็นสตัว ์ เกิดเป็นนรก อนัน้ีกย็งั...รากเหงา้ของมนุษยก์ย็งั
ตอ้งสืบ สืบไปตลอด ไม่มีขาดสายของหวัใจดวงนั้น  

พอรากเหงา้ของมนุษยน้ี์เร่ิมดีข้ึน เร่ิมสวา่งข้ึน เพราะวา่มีการควบคุมจากธรรม ศีลและ
ธรรม เขา้แยง่อ  านาจของกิเลสในใจ เห็นไหม กิเลสในใจท่ีมนัเคยบงัคบับญัชาตลอด ศีลน้ีเขา้ไป
ควบคุม แลว้เรายกข้ึนแลว้ ควบคุมข้ึนมามนักน่ิ็ง หรือท าไดง่้ายข้ึน จบัตอ้งไดไ้ง สมาธิธรรมน้ีจบั
ตอ้งได ้ จิตน้ีจบัตอ้งไดด้ว้ยธรรม ไม่มีส่ิงใด ๆ จบัตอ้งมนุษยห์รือรากเหงา้มนุษยไ์ด ้ นอกจาก
ธรรมะพระพทุธเจา้ เพราะธรรมะพระพทุธเจา้เขา้ไปครอบง ากิเลสใหม้นัยบุยอบตวัลง 

กิเลสในหวัใจท่ีมนัเคยบญัชาการ ท่ีมนัเคยใหญ่ เคยไสเรามาตลอด มนัโดนศีล โดนธรรม
ของพระพทุธเจา้ เร่ิมเบียดเขา้มา เบียดเขา้มา กิเลสกลวัธรรมพระพทุธเจา้อยา่งเดียว ดูสิ เพราะ
พวกเราน้ีเป็นสาวก เป็นลกูศิษยข์องพระพทุธเจา้ ปฏิบติัตามครูบาอาจารยม์นัน่าจะไดผ้ล น่าจะ
ภูมิใจ เพราะเราเป็นผูเ้ดินตาม  

มีคนบอกไว ้ ส่ิงใด ๆ ในโลกน้ี ท่ีไม่มีเลย เราไปบุกเบิกน้ีแสนทุกขย์าก เราไปหาซ้ือของท่ี
ในโลกน้ีไม่มี ไปหาซ้ือท่ีไหน...ในโลกน้ีเขาไม่มีสินคา้ชนิดน้ี แต่เราตอ้งการ เราไปหาขนาดไหน 
กไ็ม่มี แลว้เรากเ็สียเวลาเปล่า เพราะเราหาส่ิงท่ีไม่มี  

แต่ธรรมะพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้ แลว้เป็นตามเป็นจริง มีพยานหลกัฐานใน
วนัมาฆบูชา พระอรหนัต ์๑,๒๕๐ องค ์เป็นเอหิภิกขดุว้ย เป็นพระอรหนัตท์ั้งนั้น เป็นส่ิงท่ีมีอยู ่ส่ิง
ท่ีประทานไว ้ เราเป็นผูท่ี้เดินตาม เราเป็นผูเ้ดินตาม เราควรจะเขา้ถึง ควรจะจบัตอ้งได ้ ควรจะเขา้
ไปถึงไดส้มัผสั สมัผสัธรรมะไง “รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง” รสของธรรม พระพทุธเจา้
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ประทานไว ้ ประทานไวเ้ป็นต ารานัน่ เป็นปริยติัเรากศึ็กษา แต่เรายงัไม่ไดเ้ขา้ไปสมัผสัดว้ยความ
สมัผสัของใจ ความสมัผสัของใจน้ีมนัถึงเป็นรสแท ้

การอ่าน การศึกษา เป็นส่ิงต าราท่ีมนัต่ืนเตน้ท่ีเราไม่เคยเห็น เรายงัขนพองสยองเกลา้เลย 
เรายงั อูหู้! มนัดูดด่ืม นัน่ขนาดท่ีวา่เราเป็นปริยติั เราอ่านดว้ยหลกัวิชาการ เรายงัท่ึง ฉะนั้น พอเรา
เร่ิมบงัคบัจิตใจเขา้ไป พอใจเป็นเอง ส่ิงท่ีเราท่ึงวา่ผูน้ั้น ผูน้ั้น เพราะพระพทุธเจา้เป็นศาสดาของเรา 
เป็นผูท่ี้ประทานไว ้ท่านรู้อยา่งนั้น แลว้เราเขา้ไปสมัผสัอยา่งนั้นน่ะ 

จากท่ีเราท่ึงในการกระท าของเขา เราท่ึงในผูท่ี้ประสบความส าเร็จทางโลก เห็นไหม คน
คนน้ีเก่ง คนน้ียอด เราอยากจะมีเหมือนเขา เราพยายามขวนขวาย กย็งัมีท าแทนกนัได ้ ช่วยเหลือ
กนัได ้แต่การประพฤติปฏิบติั กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ ใจน้ีเป็นนามธรรม ส่ิงใดท่ีเปรียบเทียบออกมาเป็น
รูปธรรม คือการพยายามเปรียบเทียบออกมาเป็นวตัถุกเ็พื่อจะใหเ้ราคิดยอ้นกลบัเขา้มาท่ีใจ  

ฉะนั้น พระพทุธเจา้ตรัสรู้ พระพทุธเจา้รู้แลว้พระพทุธเจา้วางธรรมไวเ้ป็นทาน ศีล ภาวนา 
การภาวนาน้ีเขา้ไปถึงเน้ือแท ้ เขา้ไปสมัผสั เขา้ไปจบัตอ้ง จบัตอ้งตวัเราเอง จบัตอ้งหวัใจของเรา
เองดว้ยศีล ดว้ยธรรม แลว้ศีลธรรมนั้นบงัคบั ฟังสิ บงัคบัใหจิ้ตท่ีมีกิเลสน่ีใหก้ลายเป็นจิตท่ีเร่ิมเขา้
ไปสมัผสั เห็นไหม เห็นเงาของพระพทุธเจา้ไง “ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต” 

แลว้ความสมัผสัท่ีวา่ ขนาดเราศึกษาปริยติัเรายงัมีความรู้สึกวา่น่าเป็นไป อยากสมัผสั แลว้
เราพยายามบงัคบั บงัคบัดว้ยธรรม บงัคบัดว้ยศีลและธรรมของพระพทุธเจา้ เขา้ไปจนเป็นตาม
ความเป็นจริง จิตน้ีสงบ  

จิตจะเร่ิมรวมลง รวมลงนะ จากไม่รู้เหนือรู้ใต ้ไม่รู้ผดิรู้ถกู เร่ิมสงบตวัลง อ่อนลง ๆ อ่อน
ลงดว้ยอ านาจของกิเลส อ่อนลงดว้ยไฟท่ีแผดเผา กลายเป็นความเยน็ลง เยน็ลง มนัต่ืนเตน้นะ มนั
ต่ืนเตน้ มนัมีความสุข มนัเวิง้วา้งนะ ลงลึกลงไปเลย มีความสุขมาก มีความสุขจนคิดวา่ จิตน้ี 
สมาธิน้ีเป็นเรา เหมือนกบัจิตน้ีเป็นผลของเรา ความสุขเกิด มนักเ็ลยนอนจมกบัความสุขนั้น 

แต่กใ็หจ้ม ควรจะจม ควรจะเป็นความสุข เพราะเป็นผลงานของเรา เป็นผลงานของผู้
ปฏิบติั เป็นตามความเป็นจริง เป็นปัจจตัตงัท่ีจบัตอ้งได ้ เป็นปัจจตัตงัของผูท่ี้จิตสงบ ผูท่ี้ใจมีความ
ร่มเยน็ ไม่ใช่ต าราท่ีเราเคยศึกษา เราเคยอ่าน แลว้เราเคยถามหาตลอด “เป็นอยา่งไร เป็นอยา่งไร 
สมาธิน้ีเป็นอยา่งไร ความสุขน้ีเป็นอยา่งไร”  
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ถา้จิตน้ีรวมลงแลว้มนัด่ืมกินเองแลว้ มนัมีความสุขของตวัเอง จมกจ็ม จม สุข จนกวา่จะ
ถอนออกมา แลว้อยากไดอ้ยา่งนั้นอีก อยากจะเป็นอีก อนันั้นกไ็ม่เป็น เร่ิมตน้ตอ้งเป็นแบบนั้น 
เร่ิมตน้ตอ้งเป็นแบบนั้นนะ พอมนัจิตสงบเขา้ไป จิตสงบ แต่ถา้จิตน้ีสงบ ความสงบของจิตน้ีตั้งมัน่ 
แลว้เราเขา้ใจ เราเขา้ใจนะ เพราะจิต สติมนัพร้อม มนัจะบอกวา่ สมาธิเป็นสมาธิ  

ความจิตน้ีสงบเป็นความสุข เป็นผลของเรา แต่ถา้เราอยูก่บัสมาธิน้ี สมาธิน้ี เห็นไหม สพฺ
เพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายตอ้งแปรสภาพ เพราะธรรมช่วงน้ียงัเป็นธรรมช่วงกา้วเดิน ไม่ใช่
ธรรมเป็นอกปุปธรรม ธรรมท่ีช่วงกา้วเดิน เราควรจะกา้วเดิน เราไม่ควรจะท าใหอ้ยูก่บัท่ีนั้น ให้
สมาธิน้ีเป็นเรา เรากบัสมาธิเป็นเน้ือเดียวกนั มนัแยกกนัไม่ออก แบบวา่ วตัถุท่ีเราประดบัไวท่ี้ตวั 
พวกเคร่ืองประดบั มนัมดัติดท่ีมือ อยูท่ี่มือ มือจะแกวง่ไปไหนกต็ามไปดว้ย  

อาการของสมาธิน้ีเพราะกิเลสสงบตวัลง ปล่อยใหอ้าการน้ีไดเ้กิดข้ึน เหมือนกบัเรามี
เคร่ืองประดบัประดบัท่ีใจ เคร่ืองประดบันั้นเป็นนามธรรมซะดว้ย ไม่ใช่เคร่ืองประดบัท่ีเป็นวตัถุ 
เคร่ืองประดบัท่ีเป็นวตัถุยงัแปรสภาพ แลว้เคร่ืองประดบัท่ีเป็นนามธรรม เคร่ืองประดบั เห็นไหม 
สมาธิธรรมประดบัท่ีใจ ถา้เราเห็นเคร่ืองประดบักบัเราไม่ใช่อนัเดียวกนั เราควรจะเอา
เคร่ืองประดบันั้นสร้างประโยชน ์ 

ถอนออกมา พอออกจากสมาธิมา เราจะพิจารณาอะไรกไ็ด ้ กาย เวทนา จิต หรือธรรม 
พิจารณาสิ เพราะการพิจารณาในสมาธิเป็นเคร่ืองหนุนน้ีจะเห็นตามความเป็นจริง ถา้สมาธิน้ีไม่มี
เคร่ืองหนุนน้ี ความคิด ความเห็น เป็นโลก ความคิด ความเห็นเป็นโลกน่ีมนัเห็นแลว้มนัไม่เศร้า 
มนัไม่สลด มนัไม่ปล่อยวางไวต้ามความเป็นจริง  

ส่ิงท่ีเคยทบัซอ้นกนัอยู ่ การสะสมมาเป็นลา้น ๆ ปีจนเป็นเน้ือเดียวกนั กิเลสกบัใจอยูม่า
ดว้ยกนัตลอด แลว้จะใหเ้ปราะบาง เป็นไปไม่ได ้ความเห็นของโลก ความเห็นของโลกหมายถึงวา่
ความเห็นท่ีไม่มีสมาธิเขา้ไปเบ่ียงเบน ใหค้วามเห็นนั้นออกไปจากโลก ความเห็นของโลกตอ้งเห็น
ไปตามสภาวะนั้น  

ส่ิงท่ีทบัซอ้นกนัมาจนตกผลึก เราจะเห็นเป็นเน้ือเดียวกนั ความเห็นของโลกตอ้งเห็นเป็น
แบบนั้น ความเห็นของโลกวา่กายกบัจิตตอ้งเป็นอนัเดียวกนั ความเห็นของโลกวา่ กายน้ีคือเรา เรา
น้ีคือกาย ความเห็นของโลกวา่ ความคิดเราตอ้งเป็นของเรา สมบติัของเราตอ้งเป็นของเรา  
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แต่ธรรมะพระพทุธเจา้สอนวา่ ส่ิงใดท่ียดึมัน่ถือมัน่นั้น ส่ิงนั้นพึ่งไม่ไดเ้ลย ส่ิงนั้นตอ้งแปร
สภาพทั้งหมด แต่แปรสภาพต่อเม่ือมนัแปรสภาพ ท่ีวา่เราส้ินไปนั้นมนัแปรสภาพตามความเป็น
จริงของเขา แต่ถา้เราใชว้ิปัสสนาญาณ หรือเราใชค้วามพิจารณาของธรรมจกัรของเรา เขา้ไปให้
เห็นสภาวะความเป็นจริง เขา้ไปสมุจเฉทปหาน ใหส่ิ้งท่ีตกผลึกท่ีแยกไม่ไดน้ั้นแตกออกจากกนั 

เพราะความเห็นวา่ไม่ใช่เรา เรากค็วามเห็น เราพดูกนัท่ีปริยติั เราพดูกนัตามต ารา แลว้เรา
เขา้ใจตามครูบาอาจารยว์า่ ตามครูบาอาจารยพ์ดู ตามครูบาอาจารยท่ี์เราฟังเทศน์ต่อ ๆ กนัมา อนั
นั้นเป็นความจริงถา้มนัเกิดข้ึนในปัจจุบนัธรรม  

แต่ในเม่ือมนัคลาดเคล่ือนดว้ยกาลเวลา คลาดเคล่ือนดว้ยไม่ใช่ปัจจุบนัธรรม คลาดเคล่ือน
ดว้ย... 

...น้ีเป็นสมาธิ มนัเป็นสมาธิ มนัเป็นธรรม มนัต่างกบัโลกอยา่งนั้นไง ต่างกบัโลก ถา้
ความคิดแบบท่ีวา่เราจ ามา หรือเราใคร่ครวญมา มนัเป็นความจริง แต่เกิดข้ึนในขณะท่ีปฏิบติัน้ี อนั
นั้นรับได ้ ความรับไดห้มายถึงวา่มนัช าระความเบาออกไป การใคร่ครวญ การพิจารณาแลว้มนั
ปลดเปล้ือง ฟังสิ มนัปลดเปล้ืองความลงัเลสงสยั มนัปลดเปล้ืองดว้ยความคาดหมาย  

เราฟังของครูบาอาจารยม์าจะคาดหมายวา่ควรจะเป็นอยา่งนั้น อยา่งนั้น อยา่งนั้น แต่เวลา
เราพิจารณาตามความเป็นจริงแลว้มนัไม่เป็นอยา่งท่ีคาดหมาย มนัจะเป็นสภาวะตามความเป็นจริง 
สภาวะตามความเป็นจริงน้ีมนัเกิดข้ึนจากอดีต เกิดข้ึนจากความเป็นมาของหวัใจดวงนั้น หวัใจดวง
นั้น สะสมมา บารมีมาก บารมีมากพอควร บารมีนอ้ย การบารมีนอ้ยน้ีตอ้งกระเสือกกระสนเพื่อจะ
ท าใหไ้ด ้ถา้บารมีมาก ความพิจารณาแลว้มนัจะเขา้ใจ 

มนัจะเขา้ใจนะ ความเขา้ใจน้ีมนัปล่อยวางไม่ขาด ตามความเป็นจริงไม่ใช่ความเขา้ใจ มนั
จะเป็นการสมุจเฉทหลุดออกไป ในต าราบอกวา่ ปานดัง่แขนขาด การพิจารณากิเลสออกจากใจ
จงัหวะหน่ึงเหมือนดัง่แขนขาด ความขาดออกไปจากใจ ความลงัเลสงสยั ความเห็นผดิขาดออกไป
จากใจดว้ยสมุจเฉทปหานของธรรมจกัร 

ความคิดท่ีเป็นสงัขารน้ีเป็นปัญญา เป็นปัญญาเพราะมีสมาธิหนุน เป็นปัญญา ถา้ความคิดน้ี
มนัคิดออกมาดว้ยความเป็นโลก คือวา่ไม่มีสมาธิหนุน มนัจะคิดเป็นสงัขาร สงัขารกิเลส กิเลสและ
สงัขาร เพราะความคิดของโลกมนัหมุนออกไปดว้ยสญัญา ดว้ยการศึกษา ดว้ยความโนม้เอียงของ
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ความเป็นเรา ความเป็นตวัตน ความยดึ ความเห็นของเราดั้งเดิม มนัถึงไม่ใช่ตามความเป็นจริง มนั
ถึงวา่ไม่เป็นธรรมจกัร  

แต่ถา้เป็นธรรมจกัร เป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดข้ึนจากการภาวนา เกิดข้ึนจากสมาธิน้ี 
มนัจะหมุนไปเป็นธรรมจกัร มนัจะไม่เอียง ไม่เอียงจากเขา้ขา้งเรา ไม่เอียงวา่ กพ็ระพทุธเจา้บอกวา่ 
กายไม่ใช่เรา ในต ารากบ็อกวา่ไม่ใช่เรา ในอนตัตลกัขณสูตร ในอนตัฯ ขนัธ์เป็นเราเหรอ? ไม่ใช่ 
สงัขารมนัใช่เราเหรอ? ไม่ใช่ แลว้ไม่ใช่ ยดึท าไม ไม่ใช่ทั้งนั้น  

แต่ท าไม่เราเห็นวา่ เรากว็า่มนัไม่ใช่ ท าไมมนัไม่แตก ไม่แยกล่ะ ท าไมไม่เป็นไปอยา่งท่ีเรา
ศึกษาเล่าเรียนมาล่ะ เพราะอนันั้น เห็นไหม ถึงวา่มนัคาดมนัหมายอยา่งน้ีไง ตามความเขา้ใจวา่ 
ไม่ใช่เรา แต่ความเห็นวา่ไม่ใช่เรา กเ็ป็นความคาดหมาย แต่พอมนัหมุนตามความเป็นจริง มนั
ไม่ใช่การคาดหมาย พอไม่ใช่การคาดหมาย ไม่ใช่การคาดหมาย ถา้การคาดหมายนั้นไม่ใช่ปัญญา 
ถา้เป็นภาวนามยปัญญาน้ีไม่ไดค้าดและไม่ไดห้มาย แต่หนา้ท่ีคือการหนุนข้ึนไป หนุนสมาธิข้ึนไป
แลว้พิจารณาไปเร่ือย ๆ ความพจิารณาเร่ือย ๆ ไปอยา่งน้ี ไม่คาดไม่หมายส่ิงใดทั้งส้ิน 

หลวงปู่ มัน่บอกวา่ การเดินปัญญา เหมือนกบัเราคราด เราไถคราด ไถแลว้ไถเล่า ไถนะจน
กวาดดิน จนร่วน จนพอจะท าประโยชน์ได ้อนันั้นถึงจะถกูตอ้ง การพิจารณา การคราด คราดกิเลส
ใหอ้อกจากใจน่ีมนัตอ้งไม่ก าหนดวา่ก่ีเท่ียว ก่ีหน พจิารณาเขา้ไป ปล่อยวางกป็ล่อย พิจารณาเขา้
ไป ปล่อยวางกป็ล่อย  

แต่สมุจเฉท ปล่อยออกไปแลว้ขาด ขาดโดยท่ีวา่ไม่มีส่ิงใด ๆ รองรับ ขาดออกไปแบบไม่
เขา้มาประติดประต่อ กบัขาดออกไป ปล่อยเฉย ๆ มนัมีส่ิงเยือ่ใยอยูข่า้งล่างมนัใหม้าสืบต่ออีก ถา้
ไม่ฉลาด ไม่เฉลียว ไม่เพง่ ไม่คราด ไม่ซ ้า ตรงนั้นมนัจะยอ้นกลบัมา แต่ถา้เราคราดเราไถออกไป
จนขาด ขาดออกไปเลย ความรู้ตามความเป็นจริงจะเกิดข้ึน  

“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบั” พระอญัญาโกณฑญัญะรู้ตรงน้ี 
พระพทุธเจา้เปล่งอุทานวา่ “รู้แลว้หนอ” สงฆอ์งคแ์รกเกิดข้ึนในโลก พระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ ครบบริบูรณ์ เพราะท่านเป็นพระอริยบุคคลข้ึนมา จากเห็นสภาวะ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการ
เกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบัทั้งหมด  
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ความยดึของใจท่ียดึกาย เห็นไหม มนักเ็ป็นการยดึของกิเลส มนักต็อ้งดบั ดบัเพราะธรรมะ
ของพระพทุธเจา้ ดบัเพราะวา่กิจน้ีไดท้  าแลว้ รู้ตามความเป็นจริงแลว้ กิจโดยรอบออกมาแลว้ แลว้
ปล่อยไปตามความเป็นจริง นัน่น่ะมนัเป็นจริง น่ีธรรมถึงเป็นความเป็นจริง ถึงเป็นท่ีพึ่งได ้ เป็นท่ี
เกาะไดจ้ริงไง ตรงน้ีเกาะไดจ้ริง พระพทุธเจา้ถึงเปล่งอุทานเลย พอท่านตรัสรู้ท่านกเ็ปล่งของท่าน 
แต่ในเม่ือผูรู้้ตาม เป็นพยาน คือวา่บุคคลแรก  

“อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ”  

ผูท่ี้เดินตามเป็นสงฆอ์งคแ์รกรู้แลว้หนอ เป็นสาวก เป็นพระรัตนตรัยท่ีเรากราบไหวบ้ชูาอยู ่
แลว้เรากศึ็กษาตามนั้น พระอญัญาโกณฑญัญะหรือแมแ้ต่พระพทุธเจา้ ท่านกต็อ้งประพฤติปฏิบติั
มา แลว้เรากเ็ดินตามแนวทางนั้น เราเดินตามแนวทางของนกัปราชญ ์ เดินตามแนวทางของครูบา
อาจารย ์เห็นไหม ฟังข่าวของท่าน แลว้ข่าวของเรา ข่าวของเรา มนักก็งัวานในหวัใจ 

ธรรมะน้ี ปริญญาใหด้ว้ยความเป็นจริง ไม่ตอ้งมีใครเป็นผูม้อบให ้ มนัจะเกิดข้ึนท่ามกลาง
ความเป็นจริงของใจ ถึงวา่ เป็นพน้จากมนุษยปุ์ถุชนข้ึนมา จนเป็นมีท่ีพึ่ง เป็นอริยชน เป็นธรรม
เร่ิมตน้ท่ีวา่ หวัใจมี ๔ หอ้ง เราไดห้อ้งหน่ึง อิสระจากกิเลสแลว้ ถา้อีก ๓ หอ้งเรายงัอยูใ่นอ านาจ
ของกิเลส เรากต็อ้งด าเนินการต่อไป 

ด าเนินการต่อไป เพราะวา่ความสุขอยา่งน้ีมนัเป็นความสุขท่ีวา่เลอเลิศ เป็นความสุขจริง 
เป็นความดีจริง เป็นความดีของชาวพทุธ การเดินต่อ พอเดินต่อเพราะอะไร เพราะขนาดน้ีมนัก็
เป็นเคร่ืองด าเนินวา่ สุขขนาดน้ี เหมือนการประกอบอาชีพทางโลก คนประสบความส าเร็จแลว้ก็
อยากจะไดม้าก อนันั้นกิเลสมนัพาใหเ้หน่ือย กิเลสพาใหทุ้กขย์ากต่อไป  

ผูท่ี้ท าแลว้กอ็ยากท า ท าจนจมอยูน่ัน่ เป็นสุกรตวัหน่ึง เป็นหมตูวัหน่ึง แต่อนัน้ีมนัจะพน้
ออกมา หมู ๔ ขาเรากต็ดัท้ิงไปแลว้ ขาเด้ียงไปขาหน่ึงเหลือ ๓ ขา มนัจะหลุดออกไป หลุดออกไป 
เราตอ้งพยายามข้ึนไป การพยายามอนัน้ีจะวา่ยาก...ไม่ยากแลว้ มนัยากระหวา่งช่วงน้ี ช่วงท่ีเรายงั
ท าไม่ไดเ้ลย เหมือนกบัเราไม่มีฐานท่ีมัน่ ในเม่ือเรามีฐานท่ีมัน่ข้ึนมา เราตั้งฐานท่ีมัน่ไดแ้ลว้ ท าไม
เราจะท าอีกไม่ได ้ ฐานท่ีมัน่เรามี ทั้ง ๆ ท่ี ไม่มีฐานท่ีมัน่ในหวัใจเลย เรายงัต่อสู้มา จนเราไดห้อ้ง
หน่ึง อิสระข้ึนมา  
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จาก ๔ หอ้ง หวัใจมีส่ีหอ้ง อิสระข้ึนมาแลว้หอ้งหน่ึง หอ้งน้ีไม่มีใครเขา้มายุง่กบัเราได ้
กิเลสเขา้มายุง่ไม่ไดห้อ้งน้ี แต่อีก ๓ หอ้งนั้นเรายงัสงสยัอยู ่แต่กรู้็อยูน่ะวา่ ๓ หอ้งนั้นอยูใ่นอ านาจ
ของกิเลส การลงัเลสงสยัอยู ่ สงสยัสิ เพราะวา่เราเขา้ใจหอ้งน้ีน่ี เราเขา้ใจพื้นฐานของชั้นหน่ึง ชั้น
ล่าง เราเขา้ไปส ารวจไดห้มดเลย แต่ชั้นท่ี ๒ เราไม่เคยข้ึนไป เขาจะบอกเหมือนชั้นล่าง เหมือน
อยา่งไรกแ็ลว้แต่ แต่เรากย็งัไม่เห็น  

การเขา้ไปจะข้ึนไป จะข้ึนไป พิจารณากาย เราพิจารณากายแลว้ มนัปล่อยวางจนไม่มีเยือ่
ใย ไม่มีเยือ่ใยเลย ขนัธ ์๕ สกัแต่วา่ขนัธ์ ๕ กาย กายสกัแต่วา่กาย ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กาย กายไม่ใช่
ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่เรา แต่ท าไมหวัใจมนัยงัเศร้าหมองอยูล่่ะ ท าไมหวัใจมนัยงัเศร้าหมองอยู ่มนัเขา้ใจ
ตามความเป็นจริงนะ กายน้ีไม่ใช่เรา ความสุขของพื้นฐาน สุข แต่เวลามนัเศร้าหมอง เพราะมนัข้ึน
ไปมนัยงัเศร้าหมอง เพราะมนัยงัมีกิเลสอยู ่ความเศร้าหมองน้ีเกิดจากไหน ความเศร้าหมอง ท าให้
เวลามนัลงมาถึงตรงฐานน้ี มนัพน้ ไม่ลงัเลสงสยั มีความสุข 

แต่น้ีจิตของคนจะอยูอ่ยา่งนั้นเหรอ จิตมนัตอ้งเคล่ือนขยบัสิ พอขยบัไป ในบา้นเรา เรามนั
ไม่มีเช้ือโรค สะอาด เราออกไปในสงัคมสิ ออกไปในหมู่บา้นสิ เขามีแต่ส่ิงแวดลอ้มมีแต่เป็นพิษ
ไปหมดเลย เราจะไปไหนล่ะ อนัน้ีกเ็หมือนกนั พอขยบัข้ึนมาน่ี อืม! กิเลสมนัเป็นส่ิงเป็นพิษ มนั
ท าใหค้วามสุขท่ีวา่ สุขนั้น เร่ิมมีความรู้สึกวา่ อืม! ทุกขเ์หมือนกนั เพราะมนัยงัไม่เขา้ใจตลอดรอบ 
มนัยงัไม่รอบตวัมนัเอง  

พิจารณาต่อ กายกไ็ด ้ จิตกไ็ด ้ เวทนากไ็ด ้ธรรมกไ็ด ้กาย เวทนา จิต ธรรม อยา่งเดิม อยา่ง
เดิมแต่อยา่งเดิมท่ีลึกลงไป ไม่ใช่อยา่งเดิมท่ีหยาบ ๆ เร่ิมตน้น่ีหยาบ ๆ ยงัท ามาเกือบเป็นเกือบตาย 
แต่อยา่งท่ีลึกลงไป ละเอียดเขา้ไปอีก กาย เวทนา จิต ธรรม เลย  

ถา้การต่อสู้ดว้ยการวิปัสสนา เราผา่นขั้นตอนมาแลว้ ผา่นหอ้งแรกมา การงานท่ีเคยท า จะ
เขา้ใจวา่ ถา้เราพิจารณาเป็นโลกกย็งัเป็นโลกอยู ่พิจารณาเป็นธรรมกเ็ป็นธรรมอยู ่ถา้สมาธิน้ีไม่พอ 
หรือจิตน้ีไม่เวิง้วา้งพอ พิจารณาออกไปมนักเ็กาะเก่ียวไป มนัจะไม่ใหผ้ลไง คนท่ีท างานเป็นจะ
เขา้ใจ เขา้ใจเพราะท าง่ายข้ึน 

การท าง่าย เห็นไหม อยา่งเราไม่ไดช่้าง เราท างานช่างไมน่ี้เราท ายาก คนท่ีเป็นช่างไม ้ เขา
จะท างานช่างไมไ้ดง่้าย เขาจะสร้างบา้นสร้างเรือนไดง่้าย เพราะเขาเคยงาน คนท่ีผา่นขั้นตอน ผา่น
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ขั้นข้ึนมาน่ีเหมือนกบัช่างไม ้ เป็นงาน แต่ช่างไมก้ต็อ้งท างานใช่ไหม เราสร้างบา้นกบัช่างไมส้ร้าง
บา้น กท็  างานเหมือนกนัใช่ไหม การต่อสู้กบักิเลส ผูท่ี้เป็นกต็อ้งต่อสู้เหมือนกบัผูท่ี้ไม่เป็นใช่ไหม? 
เหมือนกนั  

ฉะนั้น การต่อสู้นั้นเป็นการต่อสู้บา้นหลงัใหม่ หวัใจ ๔ หอ้ง เป็นการสร้างหอ้งใหม่ เป็น
การต่อสู้ใหม่ไง กใ็นกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรมอนันั้น อนันั้นเพราะเป็นงานกา้วขั้นตอนต่อไป 
แต่ดีท่ีเป็นช่างไม ้ดีท่ีเป็นช่างสร้างหวัใจ ดีท่ีเป็นช่างสร้างใจ การเป็นช่าง การเป็นผูท่ี้ผา่นงาน มนั
ท าตรงนั้นได ้แต่ช่างกเ็หง่ือโทรม  

การวิปัสสนากต็อ้งต่อสู้ไป เพราะกิเลสมนัต่อตา้นทุกขั้นตอน กิเลสไม่ปล่อยใหใ้ครเป็น
อิสระโดยธรรมชาติ เพราะกิเลสมนัอยูท่ี่หวัใจ ถึงจะผา่นแพม้าชั้นหน่ึง เขากต็อ้งตา้นไวต่้อสู้เตม็ท่ี
เลย การต่อสู้ การท างานถึงตอ้งใชพ้ลงังาน ถึงตอ้งเหน่ือย ตอ้งขวนขวาย แต่การขวนขวายของช่าง
ไม ้กบัคนขวนขวายของผูท่ี้ไม่เป็นงานต่างกนั 

 ฉะนั้นการท าถึงวา่ ไม่ยากเหมือนขั้นเร่ิมตน้ เร่ิมตน้จากไม่เป็นใด ๆ ตอ้งฝึกฝนก่อน แต่
พอเป็นแลว้น่ีกา้วเดินเหมือนกบัเศรษฐีท่ีท างานแลว้ไดผ้ลดี การกา้วเดินนั้นมนัถึงจะยากกย็าก แต่
ยากแบบผูเ้ป็นงาน ยากแบบผูเ้ป็นงาน มนัถึงกา้วเดินได ้ ตอ้งใชภ้าวนามยปัญญา เหมือนกนั การ
ภาวนามยปัญญาเพราะจะมรรคสามคัคี มรรค มรรครวมเขา้ กงลอ้หมุนไป ตอ้งเป็นกงลอ้ท่ี
วนรอบ กงลอ้ท่ีบิดเบ้ียว กงลอ้ท่ีแหวง่ เป็นหมุนไปไม่ได ้ 

ธรรมจกัรกเ็หมือนกนั ความด าริชอบ การงานชอบ ความเพียรชอบ สุดทา้ยคือสมาธิชอบ 
เห็นไหม ธรรมจกัร จกัรมี ๘ ซ่ี กงจกัรท่ีหมุนไปตอ้งพร้อมกนั พร้อมกนัจนหมุน จนเป็น
ธรรมจกัร หมุนโดยธรรม หมุนโดยธรรม ภาวนามยปัญญา ปัญญาโดยธรรม ความเป็นธรรม 
มรรคสามคัคี สามคัคีกนัจนเป็นหน่ึงเดียว จนหมุนต้ิว ๆ จนช าระกิเลส จนประหารกิเลส จนขาด
ออกไป  

ถา้พิจารณากาย กาย จากท่ีวา่กายน้ีไม่ใช่เรา แต่พิจารณากายวงรอบน้ีจะแตกออก ดินเป็น
ดิน น ้าเป็นน ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ เผาไหมห้มด เผาไหมห้มดจนกายน้ี เวิง้วา้งออกไป จิตน้ีเป็น
อิสระออกมาจากธาตุทั้ง ๔ จากกายไม่ใช่ของเรา จากธาตุทั้ง ๔ ท่ีทบัขนัธ์หวัใจน้ีหลดุพน้ออกไป 
หลุดพน้จากธาตุเลย เป็นใจลว้น ๆ กายน้ีเป็นโพธิ จิตน้ีเป็นกระจกใส แยกออกจากกนั รวมใหญ่ 
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รวมลงทั้งหมด จิตน้ีปล่อยวางทั้งหมดเลย เป็นอิสระจากกาย อิสระออกไป เวิง้วา้ง มีความสุข 
ความสุขท่ีเป็นสภาวะตามความเป็นจริง  

ความเป็นสุข ตามสภาวธรรม สภาวธรรมตามความเป็นจริง ธรรมท่ีเป็นจริง ธรรมท่ี
พระพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้ประทานไว ้เป็นธรรมแท ้ๆ ท่ีใจน้ีเขา้ไปสมัผสั เป็นธรรมแท ้ๆ ธรรมท่ีมนั
เป็นไปโดยเน้ือ ๆ ของใจ ใจกบัธรรมสมัผสักนั ไม่เจือดว้ยอามิส ไม่เจือดว้ยโลก ไม่เจือดว้ย
ความสุขหลอก ๆ ไม่เจือดว้ยวา่เป็นหมพูนัธ์ุหรือหมูพื้นบา้น  

พน้ออกไป พน้ออกไป...สุข สุขมาก สุขเกิดจากการประพฤติปฏิบติั สุขเกิดจากความมุ
มานะ สุขเกิดจากความทุกขท่ี์แสวงหา จากความทุกขท่ี์วา่ไม่มีคุณค่า จากชีวิตน้ีออกประพฤติ
ปฏิบติั ชีวิตน้ีออกมาเหมือนคนท่ีไร้ค่า แต่หวัใจมนัมีค่าข้ึนมาโดยความเป็นจริง ความเป็นธรรม 
ความเป็นธรรมอนัน้ีท่ีวา่พึ่งพาอาศยั เป็นท่ีพึ่งพาอาศยัของจิต เป็นท่ีพึ่งพาอาศยัของตน ตนเป็นท่ี
พึ่งแห่งตน ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนแลว้ ตนถึงเป็นประโยชน์กบัโลก เป็นประโยชน์กบัผูอ่ื้นต่อไป 
เป็นประโยชน์ผูอ่ื้น ผูช้กัน า  

ไดม้า ๒ หอ้ง หวัใจได ้๒ หอ้ง เพราะตอนน้ีเวิง้วา้งจนเขา้ไม่ถกู เพราะกิเลสมนัโดนช าระ
ออกมาแลว้ เป็นคร่ึงต่อคร่ึงแลว้ ยน่เขา้มา จบัตอ้งเป็นนามธรรม จบัตอ้งไดย้าก การจบัตอ้งน้ีจบั
ตอ้งไดย้าก การขดุคุย้ การช าระ การแสวงหา ความอยากจะพน้ออกจากทุกข ์การจบัตอ้งน้ีจบัตอ้ง
ไดล้  าบาก แต่กต็อ้งจบัตอ้ง จบัตอ้งดว้ยการขดุคุย้ก่อนไง 

ถา้เจอหวัใจ คนท่ีช าระ คนท่ีพิจารณานะ คนท่ีพิจารณาเป็นกาย กาย เวทนา จิต ธรรม 
พิจารณาเป็นกาย เป็นอสุภะนะ จิตช่วงน้ีเป็นอสุภะ กายหลุดไปแลว้ พน้จากธาตุขนัธ์แลว้เป็นอสุ
ภะไดอ้ยา่งไร? เป็นอสุภะเพราะวา่ เวลาเกิด ใจปฏิสนธิใช่ไหม ใจเรา ฐีติจิต ไปปฏิสนธิในครรภ์
ของมารดา ครรภข์องมารดา เห็นไหม ครรภข์องมารดา เสพกามถึงจะเกิดใช่ไหม ใจดวงน้ีเป็นใจ
ดวงท่ีเสพกาม ถึงไดเ้ป็นอสุภะ-อสุภงั ความสวยความงาม เราเขา้ใจวา่สวย เราเขา้ใจวา่งาม เราถึง
ตกอยูใ่นอารมณ์ของโลก เราถึงโดนบญัชาการโดยศรของกาม โดยกามปักเสียบท่ีใจ  

กามมนัปักเสียบไว ้ ความปักเสียบของกามมนัเป็นเน้ือเดียวกบัใจ เราเอากาย เอาใจน้ี
พิจารณากาย พิจารณากายในไง กายของใจ ไม่ใช่กายเน้ือ “กายของใจ” ใจน้ีเป็นกาม ความเป็น
กามอนันั้นถึงเป็นอสุภะ ความเป็นอสุภะเพราะวา่ความเป็นของไม่จริง เป็นของไม่สวย เตม็ไป
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ดว้ยน ้าเลือด น ้าหนอง เตม็ไปดว้ยความเป็นคาว ความเหมน็คาว ความเป็นคาว ความอนันั้นมนัถึง
วา่เป็นอสุภะ-อสุภงั ถา้จิตน้ีจบัตอ้งได ้จะพจิารณากายเป็นอสุภะ  

ความเป็นอสุภะ ความเป็นของเน่าเป่ือย การเกิด เกิดดว้ยน ้าคร ่ าของมารดา น ้าคร ่า น ้ า
เหมน็ น ้าเสียนัน่น่ะ แลว้จิตมาปฏิสนธิตรงนั้น มนัถึงวา่มนัโดนปักเสียบไวด้ว้ยกาม ถึงไดเ้ป็นอสุ
ภะ ถา้พิจารณากายเป็นอสุภะ ถา้พิจารณาจิตกเ็ป็นขนัธ์ของจิต ถา้พิจารณาธรรม ความไม่จริง 
ความเป็นธรรม เวทนามนัท าไมมนัไม่เวทนา มนัสุข มนัทุกขอ์ยูอ่ยา่งนั้น  

การหมุนเขา้ไปวิปัสสนา ถึงวา่ขั้นน้ีถึงเป็นขั้นท่ีรุนแรง ความรุนแรงน่ีพน้ออกจากโลก มนั
จะพน้ออกจากวฎัฎะส่วนหน่ึง จากท่ีวา่เราเกิดเราตาย เราเกิดเราตาย เราไปนอนจมอยูใ่นน ้าคร ่ าอนั
น้ีทั้งนั้น จมอยูใ่นน ้าคร ่ าท่ีวา่เป็นความเหมน็เน่า เป็นเหมน็เน่า ถา้ใหเ้ห็นจริงนะ ดอูยา่งกายท่ีวา่ 
เขาวา่กนั กายมนัเตม็ไปดว้ยเลือด เอาผวิหนงัออกมา เลือดสด ๆ เราจะเป็นอยา่งไร 

ไอน้ัน่มนัเป็นเลือดสด ๆ แต่ถา้เราพิจาณาขา้งใน มนัจะเห็นความแปรสภาพ มนัจะเห็น 
เห็น ตอ้งเห็นจริง ๆ ถึงจะตามความเป็นจริง มนัจะละลายออก มนัจะแปลงไปนะ ความเป็นอสุภะ 
ความไม่แน่นอน เป็นของท่ีวา่มนัไม่สวย แต่กิเลสมนัหลอก เผลอออกมามนักส็วย พอวา่ไม่สวยน่ี
มนักซุ็กอยูข่า้งล่าง เพราะมนัจะด้ิน ความเป็นจริงของใจท่ีชุ่มดว้ยกาม ชุ่มดว้ยกิเลส น่ีมนัจะด้ินรน 
ด้ินรนเพราะอะไร เพราะมนัจะเอาตวัรอด  

เหมือนกบัเราต่อสู้กนั เป็นคน ๒ คน ต่อสู้กนันะ เราตอ้นคนหน่ึงเขา้ไปในจนมุมสิ คนจน
ตรอกน่ีมนัตอ้งเอาตวัรอด มนัจะไม่ยอมเพล่ียงพล ้าใหม้นัเกิดความเสียหาย หวัใจ ใจท่ีกามมนัปัก
เสียบอยู ่ เราเขา้ไปต่อหนา้ต่อตา มนัจะพลิกสวยหรือไม่สวยล่ะ ถา้ธรรมะวา่ไม่สวยตอ้งเป็นอสุภะ 
ความเป็นอสุภะมนัจะช าระไอค้วามท่ีวา่เป็นสุภะ เป็นของสวยของงาม ของท่ีเคลิบเคล้ิม  

ใจปักเสียบดว้ยศรของกาม ถา้วา่ปักเสียบน่ีมนัปักเสียบไวนิ้ดเดียว แต่ความเป็นจริงมนัชุ่ม
คือมนัคุมไวท้ั้งหมด ความคุมไวท้ั้งหมด เราเขา้ใจวา่สวยวา่งาม มนัถึงไดห้ลง ไดเ้พอ้ ไดร้ าพนักนั 
แต่ธรรมะเขา้ไปวา่มนัจริงหรือ มนัจริงหรือ มนัสวย มนักเ็หมือนกบัวา่ เราสร้างข้ึนมาดว้ยแสง 
แวบข้ึนมาสวยแลว้มนักต็อ้งแปรสภาพไป  

น่ีกเ็หมือนกนั ความคิดของมนั ความเห็นของมนัตอ้งวา่สวย มนัถึงไดเ้สพกาม แต่ถา้
พิจารณาเขา้ไปแลว้ มนัเหมือนแสงท่ีแวบข้ึนมาแลว้หายไป มนัอนิจจงั มนัไม่แน่ มนัไม่เท่ียง มนั



ศาสนาท่ีประเสริฐ ๑๘ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

ไม่จริง มนัโดนหลอกไวด้ว้ย เพราะวา่มนัโดนควบคุมไวด้ว้ยกาม พระพทุธเจา้ถึงไดส้อนวา่ เอา
อสุภะเขา้ไปช าระความเป็นสุภะ ความเป็นสุภะคือความงาม ความจงใจท่ีวา่สวย วา่งาม ถึงไดค้ลัง่
ไคลก้นั คลัง่ไคลก้นัจนหลงเพอ้พร ่าร าพนักนั  

ตามความเป็นจริงเขา้ไปพิจารณาตรงนั้น พิจารณาตรงนั้น ตรงความเป็นจริงอนันั้น แลว้
พอพิจารณาแลว้พิจารณาเล่านะ การพิจารณา การต่อสู้น้ีจะรุนแรงมาก เพราะการคดัคา้นอนัน้ี 
คดัคา้นแบบคนจนตรอก แต่ท่ีเร่ิมตน้มาน้ีเขายงัคิดวา่เขามีอีกหลายหอ้งท่ีเขาจะวนเวียนได ้ กิเลส 
เห็นไหม แต่อนัน้ีมนัเขา้ไปแลว้ เราเขา้ไปแลว้ ๒ หอ้ง ไอห้อ้งท่ี ๓ น่ีเพราะถา้เขาเสียอนัน้ีไป 
น ้าหนกัส่วนธรรมจะเหนือกวา่  

จาก ๓ กบั ๑ จาก ๒ เท่ากนั การน้ีเขาถึงต่อตา้นเตม็ท่ีเลย ไม่มีการงานตรงใดจะง่าย ๆ 
อยา่งน้ีไม่มี เพราะงานตรงน้ีเป็นงานภายใน ตอ้งเป็นงานของมหาสติ-มหาปัญญา สติปัญญา
ธรรมดาปกติ จบัตอ้งไม่ถึง จบัตอ้งไม่ติด เป็นมหาสติ-มหาปัญญาจึงหมุนเขา้ไป หมุนเขา้ไปดว้ย
ความรุนแรงของธรรมจกัรอนัเหนือ อนัเหนือนะ อนัเหนืออนับนเพราะงานของช่างท่ีเราท ามากว็า่ 
เป็นงานของช่าง กว็า่ล  าบากแลว้  

อนัน้ีเป็นงานของสถาปนิก เป็นท่ีควบคุมช่างอีกทีหน่ึง เป็นคนเขียนแปลนออกมาสัง่ช่าง 
เป็นคนควบคุมออกมาในการเกิด ในมนุษย ์การเกิดในเทวดา เป็นสถาปนิกเลย กรรมน้ีเป็นเจา้ของ
สถาปนิก แลว้เราไม่ไดท้  าลายตวัแบบแปลนนะ เราไปท าลายไอค้นเขียนแปลน เราไปท าลายไอ้
สถาปนิกท่ีมนัจะเขียนมาใหเ้รามาเกิดอีก เพราะถา้เราท าลายอสุภะอนัน้ีออก ช าระกามออกจากใจ
ทั้งหมด ใจน้ีจะเป็นอะไร ใจน้ีพน้จากกามแลว้มนัจะเป็นอะไร  

ถึงวา่ มนัไปท าลายไอต้วัสถาปนิกเลย แต่พอมนัเขียนออกมาเป็นแปลน แปลนอนันั้นมนัก็
ครอบคลมุหวัใจเราแลว้ มนัครอบคลุมหวัใจ เห็นไหม ธรรมจกัร หมุนกลบัเขา้ไปไง เราตอ้งหมุน 
ตอ้งหมุน ตอ้งต่อสู้ เพราะความหลอก การหลอกในวงปฏิบติั การหลอกในขณะท่ีประพฤติปฏิบติั
นะ ในขณะท่ีก าลงัต่อสู้กิเลส มนัจะหลอก หลอก มนัจะสร้างอารมณ์ 

มนัเขียนแปลนข้ึนมามนักเ็ป็นแปลนใช่ไหม มนัไปเขียนแปลนท่ีวา่เป็นวงกลมข้ึนมาวา่ 
อนัน้ีไม่ใช่นะ อนัน้ีปล่อยวางแลว้นะ...มนัจะหลอกไปตลอด พิจารณาแง่น้ีไปมนักว็า่เป็นอยา่งนั้น 
เป็นอยา่งนั้น ตอ้งต่อสู้นะ เหน่ือย เหน่ือยสุด ๆ ลา้ ละลา้ละลงัในหวัใจเลย ความละลา้ละลงัอนัน้ี 
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เพราะอะไรไปท าใหล้ะลา้ละลงัล่ะ ธรรมะเหรอ? ไม่ใช่ กิเลสท่ีเอาตวัรอดต่างหากล่ะ กิเลสท่ีมนั
ขดุหลุมพราง กิเลสท่ีมนัต่อสู้ อนัน้ีถึงเรียกวา่หลง ความด าเนินผดิ หลงไปชัว่คร้ังชัว่คราว หลงไป
ในอ านาจท่ีมนัยงัมีแรงต่อสู้อยู ่ 

แต่ถา้ธรรมมนัหมุนเขา้ไป หลงกห็ลงไปผดิ ประเด๋ียวกพ็ิจารณาใหม่ มนักเ็ป็นอีกแง่หน่ึง
คือวา่ปัญญามนักวา้งขวางมาก ปัญญาในการต่อสู้กิเลสน่ีกวา้งขวางมากนะ กวา้งขวางวา่แลว้แต่จะ
พลิกแง่ไหน กิเลสมนักต่็อสู้ทุกแง่ทุกมุม มนัจะไม่ยอมปล่อยใหง่้าย ๆ หรอก ถา้มนัปล่อยง่าย ๆ 
คนพอปฏิบติัข้ึนไปตอ้งไปผา่นง่าย ๆ สิ ท าไมมนักระเสือกกระสนมา ครูบาอาจารยบ์อกเลยฟาก
ตายทั้งหมด เอาตายเขา้แลกทั้งนั้นนะ  

สุดทา้ยมนักห็ลอกวา่จะตาย จะตาย ใหเ้ราผอ่นคลาย ใหผ้อ่นคลายใหกิ้เลสมนัไดห้วัเราะ
เยาะชัว่คราว พอเรามาพิจาณาใหม่ ออ้! ไม่ใช่ เราเองต่างหากจะตาย จะโดนกิเลสฆ่าตาย ไม่ใช่วา่
เราจะตายหรอก กิเลสมนัจะฆ่าเราต่างหาก มนัถึงวา่เอาตายมาหลอก ถึงวา่ตอ้งฟากตาย ตายยงัไงก็
ใส่เขา้ไปสิ อะไรมนัตาย กิเลสต่างหากมนัจะตาย ไม่ใช่ผูป้ฏิบติัตาย แต่พอกิเลสมนัหลอก ผูป้ฏิบติั
ลม้ก่อน เช่ือมนัก่อน ถึงวา่ตอ้งฟากตาย ฟากตายสู้ต่อไปเลย พิจารณาวา่ มนัเป็นจริงหรือไม่เป็น
จริงตามท่ีวา่มนัออกมา แต่มนัเป็นจริง จริงดว้ยอารมณ์โลก จริงดว้ยอารมณ์กาม เพราะอารมณ์น้ี
มนัรุนแรงมาก  

แต่ธรรมะข้ึนไปต่อสู้ขนาดน้ีแลว้ พอมนัระเบิดออก โลกรับวา่ระเบิดออก ระเบิดออก
เพราะวา่มนัสู้กนัสุด ๆ สู้กนัรุนแรงมาก กระเสือกกระสนเสร็จแลว้ จนระเบิดออก โลกธาตุน้ีไหว
เลย พอกามราคะมนัขาด กามราคะมนัขาด กามไง กาม กามภพ กามภพน้ีเป็นท่ีอยูข่องเทวดาลงมา 
ท่ีอยูข่องเทวดาลงมานะ พรหมบางส่วนดว้ย เพราะพรหมท่ีมีกามกย็งัมี  

พอมนัขาดออก การขาดออกอนัน้ีมนัเป็นการขาดออกของเช้ือ แต่การขาดออกของ
ขั้นตอนสองขั้นตอนแรกมนัเป็นการขาดออกของกิเลส อนัน้ีขาดออกของกิเลสดว้ย ขาดออกของ
เช้ือการเกิดในกามภพดว้ย เห็นไหม การขาดออกมนัต่างกนั การขาดออกจากกาย  

กิเลสมนัไปติดท่ีกาย การขาดออกจากท่ีวา่เป็นการตกผลึกของกายกบัจิต อนันั้นกกิ็เลส
ขาดออก การขาดออกของกาม กิเลสกข็าดออกดว้ย แลว้ยงัขาดออกจากเช้ือของกามดว้ย ไอเ้ช้ือตวั
น้ีถึงวา่ถึงจะเกิดอีกกเ็กิดอีกบนพรหม ๕ ชั้นน้ีเท่านั้น ไม่มาเกิดในกามภพ ถึงกบัวา่โลกธาตุถึงได้
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ไหว กามภพสัน่สะทา้นไปหมด ถึงวา่โลกธาตุหวัน่ไหวเลย โลกธาตุหวัน่ไหวไปเลย ไหวออกจาก
...เพราะเช้ือมนัขาด สายใยของการเกิดในกามภพขาดออกทั้งหมด 

พน้ออกไป น่ีไดม้า ๓ หอ้ง พอได ้๓ หอ้ง พอมนัขาดออกจากกามภพแลว้ นัน่อะไร อนั
นั้นจิตปฏิสนธิท่ีวา่ปฏิสนธิ ปฏิสนธิอยู ่จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส หมองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้เป็น
ผูข้า้มพน้กิเลส กบัจิตเดิมแทน้ี้ผูท่ี้ปฏิสนธิไง จิตปฏิสนธิไม่ใช่จิตไปดว้ยกาม จิตปฏิสนธินะ 
อ่อนไหว เหมือนพลงังานธรรมดาน่ีแหละ  

พลงังานของไฟ เขา้ไปในเคร่ือง เขา้ไปในคอมพวิเตอร์ เป็นพลงังานทั้งหมด จะเป็น
พลงังานพื้นฐาน พลงังานปฐม จิตตวัน้ีกเ็ป็นตวัปฐม แต่ไม่ใช่ตวัปฐมของไปดว้ยขนัธ์ ถึงวา่ อวิชฺ
ชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณ  เป็นปัจจยาการท่ีมนัเป็นพลงังานไปดว้ยกนั ไม่ใช่กอง 
ถา้เป็นขา้งล่าง เป็นการท่ีเป็นกอง กองรูป กองเวทนา กองสญัญา กองสงัขาร กองวิญญาณ  

แต่อนัน้ีเป็นปัจจยาการทั้งหมดเลย มนัเป็นปฏิสนธิ มนัเป็นจิตเดิมแท ้ถา้ความเป็นไปอยา่ง
น้ีจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส แต่ถา้เป็นการประพฤติปฏิบติัขา้งล่าง จนพอคนมีบารมีมาก จิตน้ีจะรวมลง 
รวมลงถึงท่ีฐีติจิตเหมือนกนั แต่ฐีติจิตท่ีวา่รวมถึงจิตเดิมแทอ้นัน้ีกเ็ป็นจิตเดิมแทท่ี้ครอบคลมุไป
ดว้ยกิเลส กบัจิตเดิมน้ีเกือบพน้ เป็นจิตเดิมแทท่ี้ผอ่งใส  

“จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส” น่ีหมองออกไปดว้ยอุปกิเลส แลว้
กจ็ะพาเกิด ถึงไดไ้ปเกิดบนพรหม ถา้ไปเกิดบนพรหมกต็อ้งสุขไปเลย สุขไปเลย ไปเลย แต่สุขไป
เลย เราจะไปเกิดบนพรหมไม่เสียเวลาเหรอ ถา้รู้นะ ถา้รู้ แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ ส่วนใหญ่ผูท่ี้ต่อไปน้ี 
เพราะอยูใ่กลค้รูบาอาจารย ์ผูมี้วาสนา ผูท่ี้สนใจการใคร่ครวญ ไม่เผลอตน ไม่ลืมตน จะหนักลบัมา
พิจารณาตรงน้ีไง 

หนักลบัมาพิจารณาตรงน้ีวา่อนัน้ีถึงจะโลกธาตุหวัน่ไหว ถึงจะพน้ออกไปจากกามภพ มนั
กไ็ปเป็นหน่ึงเดียว ไม่กระทบส่ิงใด กระทบส่ิงใด เป็นหน่ึงเดียว เพราะวา่ผลไมอ้ยูบ่นกลางอากาศ 
จะสุกออกไป น่ีจบัตอ้งตรงน้ี จบัตอ้งส่ิงท่ีแขวนอยูก่ลางอากาศ จบัตอ้งอยูท่ี่ตอของจิต  

“มโน” มโนคือตวัของจิต ตวัของความเป็นไป ของพลงังาน “มโน” ตวัเดียวนัน่น่ะ พลิก
ตรงนั้น ได ้๔ หอ้งหมด พลิกตรงนั้น พลิกเลย พลิกออกไปแลว้ ถึงวา่เป็นพยานกนั เป็นพยานกนั 
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ตั้งแต่พระพทุธเจา้ลงมา พระพทุธเจา้ พระอคัรสาวก พระสาวกต่าง ๆ พลิกตรงนั้น เป็นพยานกนั
ทั้งหมด น่ีศาสนาพทุธ  

พทุธศาสนาเป็นศาสนาผูท่ี้ประเสริฐ ศาสนาท่ีเลอเลิศ ศาสนาน้ีพึ่งไดจ้ริง พึ่งไดจ้ริงตอ้งเรา
ตอ้งเห็นคุณค่าของเราก่อน คุณค่าของมนุษย ์ คุณค่าของผูป้ฏิบติั เห็นเรามีคุณค่า คุณค่าของมนุษย ์
คุณค่าของหวัใจ คุณค่านั้นถึงจะมีฐานรองรับถึงคุณค่าของชาวพทุธแท ้ เราไปลิดรอนคุณค่าของ
เราก่อน วา่เราไม่มีปัญญา เราไม่มีวาสนา เราไปลิดรอนคุณค่าของเรา เรากไ็ม่ถึงชาวพทุธแท ้ 

ชาวพทุธแทถึ้งวา่ตอ้งเห็นคุณค่าของเรา เห็นคุณค่าของศาสนา ความเป็นจริง ของท่ีจริงกบั
ความเป็นจริง ถึงเขา้กนัไดด้ว้ยความเป็นจริง จริงตามธรรม (เสียงเทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 

 


