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คุณค่าของธรรมของศาสนาพุทธไง “ศาสนาพุทธ” พุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีประเสริฐ ผูใ้ด
เกิดพบพระพุทธศาสนาเป็นคนท่ีมีบุญมีกุศลเกิดมาในช่วงศาสนาท่ียงัเป็นหลกัเป็นเกณฑอ์ยู ่
ต่อไปมนัก็จะอ่อนไป อ่อนดอ้ยไปเพราะศาสนาจะเหลือแต่ลมปากไง มีแต่ค าพดูกนั มีแต่ค าพดู มี
แต่ส่ิงอา้งอิง แต่เราเขา้ไม่ถึงหลกัของศาสนา  

ศาสนพิธี ศาสนวตัถุ ศาสนธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้  

ศาสนาธรรมคือค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ ไดว้างบญัญติัไว ้ พระพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมมี
ความสุขมหาศาล จากมีความทุกขน์ะ ก่อนจะออกบวชน่ีแสนทุกข ์ เพราะเป็นมนุษยเ์หมือนกนั 
เป็นถึงกษตัริย ์มีครอบครัวมาก่อน แบกไปดว้ยความพะรุงพะรังของความทุกขห์นกัในหวัใจ  

ความทุกขม์นัก็มีส่ิงท่ีว่าตอ้งพน้จากทุกขไ์ด ้ ผูท่ี้สร้างบุญญาธิการมาขนาดนั้นไง ผูท่ี้สร้าง
บุญญาธิการมานะ ปรารถนาเป็นพระพุทธเจา้ สั่งสมบุญมามหาศาล แต่ก็ตอ้งมาเกิดในใตอุ้ม้ของ
กิเลส เพราะการเกิดในชาติสุดทา้ยเกิดมากแ็สนทุกข ์ มีความสุขนะ ทางโลกว่ามีความสุขเพราะ
พระเจา้สุทโธทนะพยายามจะเอาลูกไว ้ ก็ตอ้งพยายามท าปรนเปรอดว้ยความสุข ปรนเปรอนะ ค า
ว่า “ปรนเปรอดว้ยความสุข” มนัก็ปรนเปรอดว้ยเปลือก ปรนเปรอแต่เปลือกนอก แต่ความใน
หวัใจท าไมมนัจะมีสุขไดอ้ยา่งไรในเม่ือกิเลสมนัยงัเป็นเคร่ืองดองสันดานอยูใ่นใจนั้น  

ฉะนั้นพอเราปรนเปรอขนาดไหน ดว้ยบุญของท่าน ๑ ดว้ยบุญท่ีสั่งสมมาปรารถนาเป็น
พระพุทธเจา้ ๑ กบัดว้ยทีว่่ามนัมีความขวนขวาย มีความเห็นส่ิงท่ีว่าเป็นยมทตูมาแสดงตนใหเ้ห็น 
มนัเป็นการไดเ้ปรียบเทียบ คนท่ีขวนขวายมีแต่นิมิตภาพใหเ้ห็นกระทบเขา้มาก็ไดป้ระโยชน์แลว้  
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แลว้ว่าส่ิงน้ีมนัเป็นอะไร เพราะเราไม่เคยเห็นเลย เกิด แก่ เจบ็ ตาย แลว้เราก็ตอ้งเป็นอยา่ง
นั้นเหมือนกนั น่ีมีการเกิด มีการแก่ มีการเจบ็ มีการตาย ก็ตอ้งมีการไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย 
ส่ิงท่ีตรงขา้มตอ้งมีอยู ่ แต่ผูท่ี้แสวงหายงัไม่มี ผูท่ี้จะหลุดพน้ไปไม่มี เพราะผูท่ี้หลุดพน้ก็คือองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ซะเองไง แต่ยงัไปไม่ได ้ยงัไม่หลุดพน้ไปเพราะไม่มีผูช้ี้น า  

แต่ส่ิงนั้นก็มาสะกิดใจใหอ้อกจากสมบติั ออกจากส่ิงท่ีเป็นโลก ส่ิงท่ีเขายกยอ่งสรรเสริญ
กนัว่าส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีโลกแสวงหา แต่ท่านตอ้งสละออกไปเพื่อหาโมกขธรรม “โมกขธรรม” คือ
ความตดัช าระจากกิเลสนัน่น่ะ ท่านออกบวชถึง ๖ ปี ปฏิบติัอยา่งอุกฤษฏจ์นพบธรรมอนัประเสริฐ
ไง ศาสนธรรม ธรรมอนันั้น  

ศาสนธรรม ธรรมแทจ้ริง เอโกธมัโม ธรรมอนัเอก ธรรมเหนือโลก  

มีเกิดตอ้งมีแก่ มีเกิดตอ้งมีตาย มีเกิด มีแก่ มีเจบ็ มีตาย ก็ตอ้งมีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย 
ฝ่ังตรงขา้มเป็นของคู่ มีมืดตอ้งคู่กบัสว่าง โลกน้ีเป็นของเหตุและผลปนเปกนัไป มีความสุขความ
ทุกขค์ละเคลา้กนัไป สุขขนาดไหนก็ตอ้งเจือดว้ยทุกขไ์ปตลอด จนถึงเอโกธมัโม ธรรมอนัเอก 
ธรรมอนัเอกอนันั้นต่างหากท่ีว่าเป็นธรรมแท้ๆ  ท่ีอุตส่าห์สะสมบุญญาธิการมาเพื่อจะแสวงหา
โมกขธรรมแลว้พบธรรมอนันั้น แลว้วางไวเ้ป็นศาสนธรรมค าสั่งสอน 

ศาสนธรรม ธรรมแท้ๆ  เอโกธมัโมในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อนันั้น
เป็นธรรมแท ้ คือความสุขแทเ้ป็นความรู้แท ้ แลว้ก็บอกวิธีการเป็นศาสนธรรม ธรรมเคร่ืองด าเนิน
ไง น่ีศาสนาเจริญ เจริญดว้ยศาสนธรรมค าสั่งสอน วิธีการ เทคนิคการเขา้หาพน้จากทุกข ์ ศาสน
ธรรมค าสั่งสอนก็เป็นเคร่ืองด าเนิน เป็นมรรคอริยสัจจงั  

เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา เช่ือในค าสั่งสอน ศาสนธรรมท่ีเป็นวิธีการยงัมีอยู ่ เห็นไหม 
เราถึงว่าเราเป็นคนหน่ึงท่ีมีวาสนา เราเป็นคนหน่ึงท่ีเกิดมาพบพระพุทธศาสนาดว้ยวิธีการ
ประพฤติปฏิบติั ดว้ยวิธีการเขา้ถึงการก าจดัทุกข ์ เราถึงวา่เราเป็นผูท่ี้มีวาสนา การเกิดเป็นมนุษย์
แสนยาก การเกิดเป็นมนุษย ์ เราว่ามนุษยน้ี์กลาดดาษด่ืนไปหมดเลย มนุษยน้ี์ดาษด่ืน มนัยาก
ตรงไหน มีแต่การควบคุมไวไ้ม่ใหเ้กิดอีกต่างหาก แลว้เกิดเป็นมนุษยท์  าไมแสนยาก?  

ยาก! ยากจริงๆ เพราะมนุษยคื์อเราไง มนุษยคื์อคนๆ หน่ึง  
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การเกิดน้ีจิตดวงหน่ึงกว่าจะปฏิสนธิเกิดมาเป็นมนุษยน้ี์แสนยาก เพราะวฏัวนน้ี จิตน้ี
วนเวียนมาแสนดึกด าบรรพไ์ม่มีตน้ไม่มีปลาย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยอ้นกลบัไปดว้ย
บุพเพนิวาสานุสติญาณไม่มีวนัท่ีส้ินสุด จิตดวงน้ีเกิดๆ ดบัๆ มาไม่มีวนัท่ีส้ินสุด แลว้มาตกแจ๊ค
พอตไง ตกเกิดมาพบพระพุทธศาสนาท่ีก าลงัมีการประพฤติปฏิบติัอยู ่ ท  าไมไม่มีวาสนา การเกิด
เป็นมนุษยน้ี์แสนยาก เกิดเป็นมนุษยน์ะ ถา้ไม่เกิดเป็นมนุษยม์นัตอ้งเกิดเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน เกิดเป็น
สัตวน์รก เกิดบนสวรรค ์เกิดบนพรหม เกิดหมด  

“จิตน้ีเป็นธรรมชาติของการเกิด”  

“จิตน้ีเป็นธาตุรู้”  

“จิตน้ีตอ้งเสวยรู้อยูต่ลอดเวลา”  

“จิตน้ีไม่มีดบั เป็นอนนัตกาล”  

แต่การเกิดในภพ ในชาติ ในคร้ังคราวคราวหน่ึง อนันั้นต่างหากท่ีมนัดบัไง กบัดกัคือการ
ตายการเกิด เห็นไหม ดบัจากภพชาติหน่ึง เกิดภพชาติใหม่ เกิดจากภพชาติภายนอก-ภพชาติภายใน  

“ภพชาติภายนอก” คือภพชาติท่ีเป็นมนุษยส์มบติั  

“ภพชาติภายใน” คืออารมณ์หวัใจท่ีมนัเกิดดบัเกิดดบัในหวัใจ  

น่ีมนัเป็นรูปธรรมและนามธรรม  

รูปธรรมคือการเกิดมามีกายเป็นมนุษย ์เราวา่เราไปหลงกนัว่าเรามีความทุกข ์ทุกขเ์พราะว่า
ส่ิงท่ีจรมา แต่เราไม่ดูทุกขท่ี์การเกิดเลย “ชาติปิ ทุกฺขา การเกิดน้ีเป็นทุกขอ์ยา่งยิง่” เพราะการเกิด
นั้นส่ิงต่างๆ ถึงตามมา การเกิดน้ีเป็นหวัรถจกัรไง เพราะมีเราทุกขถึ์งมีมา เราตายไปแลว้เราก็ไม่มี
ทุกข ์ แต่โลกก็ยงัเร่าร้อนอยูอ่ยา่งน้ีตลอดไป ความเร่าร้อนของโลก ความเร่าร้อนของการสะสม 
การเร่าร้อน การเบียดเบียนมนัจะมีบีบบ้ีสีไฟไปอนนัตกาล  

โลกเกิดก็ดบัเกิดก็ดบัไปอยูอ่ยา่งน้ี เราเกิดมาก็พบโลกน้ีมีอยูแ่ลว้ วฏัวนน้ีมีอยูแ่ลว้ เราตาย
ไปมนัก็มีอยูอ่ยา่งน้ี แต่เราไปอยูใ่นต าแหน่งอ่ืนไง ต าแหน่งท่ีกรรมของเราไสใหไ้ป แต่ปัจจุบนัน้ี
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กรรมเราสะสมมาใหไ้ดเ้กิดเป็นมนุษย ์ ถึงว่าเป็นสมบติัมหาศาลท่ีการเกิดเป็นมนุษยน้ี์แลว้พบ
พระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธเจา้ก็เป็นมนุษย ์ มนุษยน้ี์ท าความดีและความชัว่ได ้ มนุษยน้ี์
แบ่งแยกส่ิงดีและส่ิงชัว่ได ้ มนุษยน้ี์ดีกว่าสัตวเ์ดรัจฉาน สัตวเ์ดรัจฉานเป็นสัตวเ์ดรัจฉานมีชีวิตมี
จิตใจเหมือนกนั แต่มนัไม่สามารถแบ่งแยกคุณงามความดีไดไ้ง สัตวเ์ดรัจฉานสักแต่วา่มีชีวิต เกิด
มาแลว้ใชชี้วิตหน่ึงใหห้มดไปเพราะเป็นสัตว ์ เป็นการกระท าของสัตว ์ คนถึงไม่ถือเป็นคติ ไม่ถือ
เป็นความทุกขร้์อนมากนกั เราเห็นเราใหอ้ภยัเพราะเป็นสัตว ์แต่สัตวม์นักก็ดักนั มนัก็ท  าลายกนัใน
ความเป็นสัตวน์ั้นเพราะมนัไม่มีศีลธรรม  

มนุษยว์่าเป็นสัตวป์ระเสริฐ ต่างกบัสัตวเ์พราะมีศีลมีธรรม มีการยบัย ั้งชัง่ใจ เห็นไหม 
มนุษยน้ี์เป็นสัตวป์ระเสริฐมีปัญญา การเกิดเป็นมนุษยถึ์งต่างกบัสัตวต์รงนั้นไง ต่างกบัสัตวต์อ้งให้
สูงกว่าสัตว ์แลว้มนุษยเ์องก็มาท าลายกนัเอง มนุษยเ์องก็เป็นทุกขเ์พราะคนอ่ืนไง  

เรากวา้นมาทุกอยา่ง ในการนินทากาเล ในส่ิงท่ีเขาเบียดเบียนมา มนุษยเ์ท่านั้นท าลาย
มนุษย ์มนุษยท่ี์ว่าเป็นสัตวป์ระเสริฐ เป็นส่ิงท่ีควรจะสร้างคุณงามความดี แต่มนุษยก์็ท  าลายกนัดว้ย
กิเลสไง เกิดมามีขวานมา ขวานคือปาก ท าลายกนั ถากถางกนั มีแต่ความเจบ็ปวด มีแต่การเร่าร้อน
เขา้มาสู่หวัใจ  

เราแสวงหาความสุข คนเราอยูค่นเดียวไม่ได ้ มนัวา้เหว ่ มนัตอ้งเกาะเก่ียวกนัเป็นสังคม 
แลว้สังคมนั้นก็ใหค่้าเป็นทุกข ์ เป็นการบีบบ้ี เป็นการต าหนิ เป็นการท่ีใหเ้ราเป็นข้ีขา้ของสังคม 
กติกาของสังคมเพราะมนุษยส์ร้างข้ึน กฎหมายก็มนุษยส์ร้างข้ึน แลว้มนุษยก์็มาติดกรงขงัของ
ตวัเองไง กรงขงัท่ีเราบญัญติัข้ึนมาเพื่อขงัเรา แลว้เราก็แหวกกรงขงันั้นออกไปไม่ได ้ เหมือนเป็น
ระบบไง ระบบท่ีว่าเป็นดีเพราะใหส้ังคมนั้นเป็นความสุข...มนัดีจริงอยูร่ะบบนั้น แต่คนใชร้ะบบ
นั้น คนเอาเปรียบระบบนั้น เราอยูค่นหน่ึงในระบบนั้น เราก็ตอ้งมีความไดเ้สียอยูใ่นระบบนั้น  

เพราะเราไปหวงัพึ่งภายนอกไง เพราะเราหวงัพึ่งเกาะเก่ียวกบัสังคม  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงบอกใหถื้อพรหมจรรย ์ เราถือพรหมจรรยอ์อกจาก
สังคม ออกมาอยูป่่า ออกมาจ าศีลภาวนา กบเขายงัจ  าศีล สัตวเ์ขายงัมีการจ าศีล เราเป็นมนุษย ์ถึงว่า
มีทาน มีศีล มีภาวนา เราจ ากดัเราเองมาใหอ้ยูใ่นขอบเขตของเรา ขอบเขตท่ีเราไม่ตอ้งไปเกาะเก่ียว
ใหส้ังคมนั้นมีอ  านาจเหนือเรา  
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“ศีล” ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑o ศีล ๒๒๗ อธิศีลท่ีเกิดข้ึนมาเป็นศีลแท้ๆ  ในหวัใจ เรารักษาของ
เราเพื่อใหเ้ราไม่ตอ้งไปเกาะเก่ียวใหเ้ป็นความทุกขจ์นเกินกว่าเหตุ เห็นไหม เราหวงั ส่ิงหวงันั้นไม่
สมหวงัก็เป็นทุกข ์ เราหวงัพึ่ง หวงัเกาะเก่ียว หวงัการช่วยเหลือเจือจานกนั แลว้ยอ้นกลบัมาว่าเรา
ไดส่ิ้งท่ีหวงัสมหวงัไหม เพราะเราไปเกาะเก่ียวขา้งนอก  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงไดส้อนใหมี้ศีล มีสมาธิ มีปัญญา การเกาะเก่ียวเขา้
มานะ เราไปพดูกบัคนอ่ืน เราไปหวงัพึ่งคนอ่ืน มนัเป็นการหวงัขา้งนอก เราไม่พดูกบัตวัเองบา้งล่ะ 
เราเคยคุยกบัตวัเองบา้งไหม เราเคยคุยกนัภายในตวัเองบา้งไหม ความคิดท่ีมนัเกิดข้ึน ความคิดท่ี
เกิดข้ึนมนัเกิดข้ึนมาจากไหน แลว้ความคิดนั้นเราไม่จบัข้ึนมาตั้งเป็นโจทย ์ แลว้เราใชค้วามคิดนั้น
ใคร่ครวญในความคิดของตวัล่ะ 

เราควรคุยกบัตัวเอง เราควรจะพึง่ตัวเอง เราควรจะรู้จักเราไง  

“เรา” เป็นตน เราน้ีเป็นตนๆ หน่ึง เราหวงัแต่ส่ิงภายนอก จะมีความสุขก็ตอ้งรูป รส กล่ิน 
เสียงภายนอก ดูหนงัดูละคร มีการพึ่งพาฟังเพลง มีการเกาะเก่ียว มีการเล่นกนั เห็นไหม เราว่าอนั
นั้นเป็นความสุข แต่เราไม่ไดคุ้ยกบัตวัเราเอง ถา้เราคุยกนัภายใน เราดส่ิูงท่ีเกิดข้ึนจากภายในนะ 
จากภายในตน เคยคุยกบัตน จ ากดัตน เห็นไหม เราฟุ้งซ่านเพราะส่ิงท่ีฟุ้งซ่านมนัส่งออก อารมณ์ท่ี
เกิดข้ึนจากภายใน เราไปคุยกบัคนอ่ืน เราจะไม่ไดป้ระโยชน์เลย มนัเป็นลมปาก มนัเป็นนามธรรม 
มนัเป็นลมปาก เป็นนิวรณธรรม แต่ถา้เราคุยกบัตวัเราเอง เราก าจดัส่ิงท่ีส่งออกใหม้นัหดตวัเขา้มา  

พลงังานน้ีสูญเปล่าไง พลงังานน้ีเกิดมาชาติหน่ึง เกิดมาภพหน่ึงก็ใชไ้ป พ่นออกไป 
พลงังานน้ีพ่นออกไปแลว้ไม่ไดอ้ะไรกลบัมาเลย ไม่ไดจ้ริงๆ จะไดว้ตัถุกลบัมาคือส่ิงท าธุรกิจ ส่ิงท่ี
ยอ้นกลบัมาเป็นผลก าไร อนันั้นเราก็วางไวใ้นโลก แมแ้ต่ร่างกายของเรายงัตอ้งสละทิง้ไป ไม่มี
ใครเคยมีชีวิตอยูค่  ้าฟ้า ไม่มี  

แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ปรินิพพานไปแลว้ ๒,๕๐๐ ปีเศษ แมแ้ต่องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นองคศ์าสดาอนัเอกยงัตอ้งนิพพาน แลว้เราเป็นใคร เป็นมด เป็น
ปลวกมาจากไหนจะอยูค่  ้าฟ้า ในเม่ือเราอยูค่  ้าฟ้าไม่ได ้ แมแ้ต่ร่างกายก็ยงัตอ้งบุบสลายไป เราตอ้ง
แตกดบัไปเป็นธรรมดา เราควรจะหาสมบติัความเป็นจริงจากภายใน  



คุยกบัตน ๖ 

 

©2011 www.sangob.com 

การเกาะเก่ียว การท าประโยชน์ขา้งนอกข้ึนมา มนัก็ไวเ้ป็นสมบติัของโลกน้ี สมบติัของ
โลกน้ีเป็นเคร่ืองอยู่อาศยัใหเ้ราพอมีชีวิตด ารงชีวิตไปเพื่อการประพฤติปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดความ
จริงใจข้ึนมา ใหเ้กิดความจริงจงัในหวัใจ ใหห้วัใจดวงนั้นพึ่งตวัเองได ้เป็นการตอ้งคุยกบัตวัเองไง  

“ปัญญาอบรมสมาธิ” การนอ้ม การเกาะเก่ียว การตะล่อมความคิดของตวัเองไม่ใหอ้อก
ไปสู่ภายนอกไง เราคิดถึงบา้น เราคิดถึงเมือง เราคิดถึงประเทศ มนัส่งออกทั้งหมดเลย แลว้เรา
อยากใหบ้า้นใหเ้มืองใหป้ระเทศน้ีเจริญรุ่งเรือง เราอยากใหบ้า้นใหเ้มืองเจริญรุ่งเรือง แต่เราไม่ให้
เราเจริญรุ่งเรือง  

บุคคลคนหน่ึง ทุกๆ คนเป็นผูเ้จริญข้ึน ทุกๆ คนเป็นคนมีศีลมีธรรม ไม่เบียดเบียน ไม่บีบบ้ี
สีไฟกนั บุคคลคนนั้นดี ทุกๆ คนดี รวมมาเป็นชาติ ชาตินั้นก็ตอ้งดี บา้นเมืองนั้นก็ตอ้งดี เราไป
หวงัว่าคนอ่ืนดีก่อน...ไม่ได!้ ตอ้งเราดีก่อน เราบุคคลนั้นดี บุคคลนั้นสงบ บุคคลนั้นอยูไ่ดบ้น
พื้นฐานของความคิดของตวัเอง พึ่งตวัเองได ้บุคคลนั้นเป็นคนดี สังคมนั้นไม่ตอ้งมาพึ่งพา ไม่ตอ้ง
มาคอยเอาใจใส่ ไม่ตอ้งคอยมาช่วยเหลือบุคคลคนนั้น สังคมนั้นก็ไม่มีภาระไป ๑ ขั้นตอนแลว้ 
สังคมนั้นไม่ตอ้งเจียดจ่ายพลงังานในสังคมนั้นเพื่อบุคคลคนนั้น เพราะบุคคลนั้นเอาตวัรอดได ้ เรา
เป็นคนๆ หน่ึง เราจะเอาตวัเรารอดไดค้นหน่ึง เราท าใหใ้จเราไดเ้ป็นคนหน่ึง เราทุกคนดีข้ึนหมด 
สังคมดีเพราะดีจากเราออกไป  

น้ีเราไปหวงัขา้งนอก เราไปหวงัส่ิงท่ีไม่สมหวงั เราไปหวงัส่ิงท่ีว่าพน้จากอ านาจของเรา 
เราถึงตอ้งคุยกบัเรา เราตอ้ง “พดูกบัตน” ถามตนเองว่าเด๋ียวน้ีเราเป็นใคร เด๋ียวน้ีเราจะด ารงชีวิต
อยา่งไร ปัจจุบนัน้ีเราก าลงัอยูใ่นภาวะของการมาจ าศีล เรามาอยูใ่นภาวะของการภาวนา มนัเป็น
การมีศีลมีภาวนาในหวัใจเราจริงไหม น่ีคุยกบัตน  

“การนอ้ม” การนอ้มคุยกบัตน การนอ้มถึงตวัเราเอง การตั้งปัญหาถามตนเอง อนัน้ีเป็นส่ิง
ท่ีประเสริฐ ส่ิงท่ีประเสริฐเพราะมนัจะใคร่ครวญไง เราไม่ไดเ้คยใคร่ครวญเลย เราห่วงไปหมด ลูก 
เมีย ภรรยา สมบติั ห่วงเขาไปหมด ยุง่เขาไปหมดเลยแต่ลืมตน ไม่ไดห่้วงตนเอง เราสงบซะ ส่ิงท่ี
เราไปยุง่กบัเขา เขาสบายใจ เขาท าของเขาไปได ้ แต่เราไปกา้วก่ายจนเขาจะท าหนา้ท่ีของเขา เขาก็
ตอ้งมาพะวกัพะวนกบัค าพดูของเรา  

เราถึงหยดุ สงบ แลว้เรามาดูของเรา อยา่ออกไป  
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ความคิดท่ีคิดน้ีเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้ดบัไป เราวิตกกงัวลมากไปไหม การตั้งปัญหาถาม
ตนเอง ถามตนเองคุยกบัตนเอง การคุยกบัตนเอง ตั้งสติข้ึนมา สติเท่านั้นท าใหก้ารขบัเคล่ือนไป
ของกระแสจิตเบาลงๆ เพราะเรามีสติยงัย ั้งไง ถา้เราไม่มีสติยงัย ั้งเลย มนัปล่อยออกไดสุ้ดๆ มนั
ปล่อยไปตามธรรมชาติของมนัเลย  

กระแสน ้าท่ีไหลรุนแรงอยูอ่ยา่งไรมนัก็อยา่งนั้น ยิง่รุนแรงเท่าไร ร่องน ้านั้นมนัจะขยายให้
มากข้ึน กระแสจะแรงข้ึนเร่ือยๆ เราปล่อยกระแสของจิตพุ่งออกไปตลอดเวลาโดยท่ีไม่เคยยบัย ั้ง
ไวเ้ลย พลงังานน้ีสูญเปล่าไปตลอด จนเราตั้งปัญหาถามตนเองแลว้ใชส้ติยบัย ั้งตนเองใหไ้ด ้ ใหจิ้ต
น้ีอยูก่บัตวัได ้มนัจะเกิดพลงังานข้ึนมาโดยท่ีว่าเราไม่ตอ้งเหน่ือย เราไม่ตอ้งเพลีย เราไม่ตอ้งลา้  

เราเหน่ือย เราเพลีย เราลา้มาก ท าไมร่างกายเราไม่เขม้แขง็ เพราะจิตใจน้ีมนัไม่อยูก่บัตวัไง 
คูหาของกายแลว้หวัใจวา่งเปล่า มีแต่กายเดินไปสักแต่ว่าเดิน ความคิดสติยบัย ั้งไม่เคยอยูก่บัเน้ือกบั
ตวั เห็นไหม ความคิดสติยบัย ั้งอยูก่บัเน้ือกบัตวั เมืองนั้นมีเจา้ของไง คูหานั้นมีคนรักษาไง เรา
ปล่อยใหคู้หานั้นร้างว่างเปล่ามาโดยท่ีว่าเราไม่เคยเหลียวมาแลเลย น่ีคือการคุยกบัตน ยบัย ั้งตนไว้
ใหเ้ราอยูก่บัตวัเรา ความคิดอยูก่บัเรา จากกระแสท่ีพุ่งออกไป พลงังานท่ีส่งออก มนัจะเป็นนอ้ม
กลบัเขา้มาเป็นพลงังานคงท่ี พลงังานคงท่ีจนท าจิตใหเ้ป็นพื้นฐานข้ึนมา จิตเป็นพื้นฐานข้ึนมา จิต
อยูโ่ดยปกติของมนั จิตน้ีจะสงบ ความสงบจะเกิดความสุขอยา่งยิง่ ความสุขท่ีไม่เคยประสบ 
ความสุขท่ีไม่เคยมี  

โลกมีความสุขเพราะเกิดจากอามิส ความสุขจะเกิดข้ึนตอ้งมีค่าจา้ง ตอ้งมีส่ิงเป็นอามิส
สินจา้งเขา้ไปใหห้วัใจนั้นพอใจ หวัใจนั้นพอใจจะเกิดความสุขแค่แวบ็ๆ แค่ชัว่คราว แต่ความสุข
เกิดจากจิตน้ีสงบโดยตวัมนัเอง เป็นความสุขจากการอบรมการสั่งสอนของศาสนธรรม ธรรม
เกิดข้ึนแลว้  

“รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง” รสของความสงบในหวัใจภายใน รสจากหวัใจท่ีเคยหิว
กระหายอ่ิมเตม็ดว้ยพลงังานท่ีส่งออก มนัยบัย ั้งไวจ้นหวัใจน้ีเตม็เป่ียมไปดว้ยพลงังานในตวัมนัเอง 
เกิดจากการคุย เกิดจากการใคร่ครวญ เกิดจากการยบัย ั้งท่ีสติปัญญาของเราท่ีเราปฏิบติัธรรมมา
ตั้งแต่หลายๆ ปี หลายๆ ชัว่อายท่ีุสะสมมา เห็นไหม เราตอ้งเหน่ียว เราตอ้งร้ัง  



คุยกบัตน ๘ 

 

©2011 www.sangob.com 

จิตแกจิ้ต จิตดึงจิต ความรู้สึกดึงความรู้สึกภายในออกมา...ออกมาจากไหน? ออกมาจาก
อารมณ์ท่ีมนัรูป รส กล่ิน เสียงท่ีมนัเกาะเก่ียวใหม้าเป็นตวัของตวัมนัเอง ใหเ้ป็นเอกเทศ น่ีการคุย
กบัตนเอง จะคุยกบัคนนอก จะคุยกบัญาติพี่นอ้ง คุยไปเถิด อนันั้นมนัเป็นกาลเวลาท่ีเราควรจะเป็น
ประโยชน์ เป็นคร้ังคราว เป็นวิสาสะ แต่คุยกบัตนเองน้ีตอ้งคุยตลอดเวลาทุกลมหายใจเขา้ออก  

“ลมหายใจเขา้ออก” หายใจเขา้และหายใจออก ความรู้สึกตวัตลอดเวลานั้นคือสติ สติน้ี
ยบัย ั้ง เชค็ตนเองอยูต่ลอดเวลา การใคร่ครวญตนเองอยูต่ลอดเวลานั้นคือการพดูคุยกบัตน คุยกบั
คนอ่ืนไม่มีประโยชน์ เป็นประโยชน์ของโลกชัว่คราว คุยกบัตน ใคร่ครวญตน คอยตรวจสอบตน 
อนันั้นเป็นประโยชน์มหาศาล เป็นประโยชน์เพราะเราไม่ผดิพลาด ๑ ความไม่ประมาทในทุกๆ 
โอกาส ความไม่ประมาทท าใหชี้วิตน้ีมีคุณค่า ความประมาทท าใหค้วามพลั้งเผลอชีวิตน้ีมีการ
แตกดบัเป็นธรรมดา แต่เราไม่ยอมแตกดบัเพราะเรายงัไม่มีเคร่ืองประดบัหวัใจไง เรายงัไม่มี
อาภรณ์ เรายงัไม่มีเคร่ืองประดบัใจใหเ้กิดสูงข้ึนๆ  

จิตน้ีตายแลว้ตอ้งเกิดหมด เกิดแลว้ก็ตอ้งตายหมด แต่การประพฤติปฏิบติัน้ีท  าใหเ้ป็น
อนนัตกาลไดด้ว้ยเอโกธมัโมไง “เอก” เอกอนัหน่ึงเดียวเท่านั้นคือธรรมแทข้ององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีวางไวใ้หเ้ป็นเป้าหมายของผูท่ี้ปฏิบติัธรรม ผูท่ี้เช่ือธรรมไง เช่ือองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดาอนัเอก  

การคบมติรทีด่คีือคบองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า เพราะองค์สมเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจ้าช้ีทางให้พ้นทุกข์ ช้ีทางให้ออกจากวฏัฏะ ออกจากเคร่ืองเกาะเกีย่ว 

เรามองกนัว่าส่ิงท่ีเป็นในครอบครัวของเราน้ีจะเป็นท่ีพึ่งเป็นท่ีอาศยั...ไม่ใช่ เขาส่งกนัแค่
เชิงตะกอนเท่านั้น เขาไม่เคยส่งจิตน้ีไปถึงไหน แต่ศาสนธรรมน้ีส่งจิตน้ีไปสวรรค ์ อยา่งนอ้ยส่ิงท่ี
ดีเป็นประดบัในหวัใจส่งถึงส้ินจากอาสวะขยั อาสวะในหวัใจไง จนส่งถึงเอโกธมัโม มนัเป็นส่ิงท่ี
ประเสริฐท่ีสุดท่ีคนจะใฝ่หา ฉะนั้นส่ิงท่ีเป็นประเสริฐท่ีสุด เราตอ้งหาของเรา แลว้เราตอ้งเอามา
ประดบัใจของเราดว้ยมรรคอริยสัจจงัอนัน้ีไง ไม่ใช่ว่าเราไปยุง่ไปคุยกบัขา้งนอก คุยอนันั้นเป็น
โอกาสๆ หน่ึง  
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การพดูคุย คุยขา้งในน้ี คุยกบัตวัเองไง “จิตสงบไหม?” ถา้จิตน้ีสงบมนัเป็นการคุยหยาบๆ 
ไง เราเหน่ียวร้ังไวใ้หม้นัเป็นเอกเทศ การเป็นเอกเทศน้ีมนัเป็นความสุขดว้ยจิตท่ีมนัไม่เคยเป็น
เอกเทศ มนัเกาะเก่ียว  

สมาธิธรรมน้ีมีความสุขอ่ิมเอิบ จนว่าผูท่ี้เขา้ถึงสมาธิน้ี จนมีอนัว่าเคลิบเคลิ้มไปแลว้กนัล่ะ 
ว่าอนัน้ีเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นเอโกธมัโม มนัเป็นเอกคัคตารมณ์ เป็น
อนัหน่ึง เป็นเอกไง รูปฌาน เป็นเอก จิตน้ีเป็นหน่ึง จิตน้ีเอกคัคตารมณ์ จิตน้ีสักแต่ว่ารู้ แต่สักแต่วา่
รู้มนักส่ิ็งท่ีเป็นเช้ือ เป็นอาสวะอยูใ่นนั้นหมดเลย ขนาดอยูใ่นนั้นมนัยงัมีความสุขขนาดน้ี แลว้ถา้
มนัหลุดออกไปเป็นขั้นเป็นตอนเขา้ไปมนัจะมีความสุขขนาดไหน  

ความสุขท่ีไดม้าเกิดข้ึนจากกลางหวัใจของเรา เราปฏิบติัข้ึนมาเป็นความสุขท่ีเกิดข้ึนโดยท่ี
ไม่มีอามิสเลย ไม่มีส่ิงใดจะมาเจือปนไดเ้ลย เงินทองก็ซ้ือไม่ได ้ ไม่มีต ารับต าราเล่มไหนว่าซ้ือ
สมาธิลา้นหน่ึง ซ้ือมรรคผล ๕ ลา้น ซ้ือแลว้จนถึงกบัซ้ือมรรคผลไดห้มด...ไม่มี ไม่มีหรอก เกิด
ข้ึนมาจากล าแขง้หรือหวัใจท่ีคุยกบัตนเองนั้นเท่านั้น มนัถึงเป็นทิพยไ์ง เป็นทิพยส์มบติัท่ีเรา
ไขว่ควา้  

ศาสนธรรมน้ีเป็นกลางไง เหมือนแสงเดือนแสงตะวนัท่ีส่องมายงัโลก ใครเป็นคนเก็บเก่ียว
พลงังานอนันั้นไดม้ากท่ีสุด องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้วางธรรมไวน้ี้ก็ยงัสดๆ ร้อนๆ ไง 
ทุกขน้ี์เป็นความจริง เพราะเราไม่พอใจในทุกขน์ั้น เราถึงเป็นตณัหา เราปฏิเสธความเป็นทุกขน์ั้น
ไง เกิดเป็นมนุษย ์เกิดเป็นเราแลว้เรามีความทุกข ์ 

เราเขา้ใจว่าเป็นความทุกข์ๆ  เราวา่ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงน้ีเป็นทุกข ์ จนลืมไปไงว่าการเกิดดบั
นั้นต่างหากท่ีเป็นทุกข ์ ไอส่ิ้งท่ีว่าเราเป็นทุกขน้ี์มนัเป็นเคร่ืองเคียง เป็นสมบติั เป็นส่ิงท่ีว่าใครยดึก็
ทุกข ์ ใครปล่อยก็ไม่ทุกข ์ ไม่มีโทษอนัไหนหรอกท่ีว่าทุกคนโดนประสบโทษอนันั้นแลว้เป็นทุกข ์
ไอพ้วกซาดิสมม์นัชอบความรุนแรง มนัว่าเป็นความสุข เราว่ามีความกระทบกระทัง่เป็นความ
ทุกข ์แต่ท าไมมนัเป็นความสุขของจิตดวงท่ีเขาพอใจไดล่้ะ  

ความทุกขอ์นัน้ี มนัเป็นความทุกขเ์พราะหวัใจเขา้ไปยดึทั้งนั้น มนัไม่ใช่ทุกขเ์ฉพาะชาติ
การเกิดไง เพราะการเกิดอนัน้ีมนัเป็นตน้เหตุแห่งความทุกข ์ ทีน้ีเราก็ตอ้งกลบัมายอ้นว่าเกิดน้ี
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เพราะอะไร เกิดน้ีเพราะมีตณัหา ตณัหาความทะยานอยากมนัแสวงหาตลอดเวลา การแสวงหาอนั
น้ีเราตอ้งแสวงหาในส่ิงท่ีถูก  

การแสวงหาในการพน้ทุกขน้ี์ ว่าเป็นความอยาก เป็นความอยากพน้ทุกข ์ เป็นความอยาก
เพราะเรามีหวัใจไง คนหิวตอ้งกิน คนท่ีกินอาหารยงักินอาหารท่ีเป็นพิษเป็นภยั กบัคนกินอาหารท่ี
เป็นอาหารท่ีเป็นประโยชน์ เห็นไหม ตณัหาความทะยานอยากเพราะมนัมีหวัใจ เราเกิดเป็นมนุษย์
มีหวัใจกบัร่างกาย ไม่ใช่สัตวถึ์งคิดไม่เป็น  

การคิดเป็นคือการแสวงหาในการพน้จากทุกข์ อนัน้ีเป็นมรรค  

ค าว่า “เป็นมรรค” คือเป็นความฉลาดท่ีเอาตนพน้จากกิเลสได ้ 

เอาตนพน้จากเช้ือโรคในหวัใจได ้ 

แต่ถา้เราปฏิเสธการแสวงหาหรือการแยะแยกผดิถูกอนัน้ี เราเขา้ใจวา่เป็นตณัหาทั้งหมด 
อนันั้นก็เป็นสมุทยัซอ้นสมุทยัโดยท่ีเราไม่รู้ตวัเลย น่ีเวลากิเลสมนัคิด มนัคิดแบบก าป้ันทุบดินไง 
มนัคิดแบบไม่เคยแสวงหา ไม่เคยกระท า  

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท าแลว้ ประพฤติแลว้ ถึงไดบ้อกไวเ้ป็นขั้นเป็นตอนว่า
ความแสวงหา การคิดเพื่อจะใหพ้น้จากกิเลสอนันั้นไม่ใช่ตณัหา มนัเป็นการพน้เพราะเรามีชีวิต 
คนมีชีวิต คนมีจิตใจไม่ใช่ซากศพท่ีมนัคิดไม่เป็น ถึงจะไดส่ิ้งใดๆ ว่าเป็นก าป้ันทุบดินไง แต่คนมี
ปัญญาการจะเอาตนพน้ออกจากกิเลส ตอ้งมีปัญญาเท่าทนักิเลสท่ีมนัยมุนัแหย ่มนัปัดแขง้ปัดขาจะ
ไม่ใหก้ระท า  

ถึงว่าการกินอาหารท่ีเป็นประโยชน์เพื่อใหร่้างกายแขง็แรง เพื่อใหเ้ป็นการแสวงหาการ
ท างานต่อไป กบักินอาหารท่ีว่าอะไรก็กินเขา้ไปโดยท่ีไม่รู้เร่ืองแบบท่ีโลกเขาเป็นกนั เกิดมาแลว้ก็
แสวงหา แสวงหาเพื่อจะใหค้วามสุขไง แสวงหาความสุข พยายามตอ้งการความสุข แต่ไม่เคยเจอ
ความสุขจริงๆ เลย มีแต่อามิสสุขท่ีว่าเกิดข้ึนชัว่คราวๆ เท่านั้น เพราะมนัพอใจ มนัมืดบอดใน
หวัใจไง แลว้ก็ตายไปโดยพร้อมกบัความทุกขอ์นันั้น  
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แต่การแสวงหาอนัน้ี ถา้เราคิดวา่เป็นความทุกขอ์นันั้น...ไม่ใช่ มนัเป็นมรรคอริยสัจจงั พน้
ออกจากกิเลสไดด้ว้ยมรรค ดว้ยชีวิตจิตใจท่ีการทุ่มเทใส่กบัความเพียรชอบ ความด าริชอบ ด าริใน
การเกิดดบัท่ีว่าเป็นทุกขแ์ท้ๆ  น่ีไง 

เราเขา้ใจถึงความเป็นทุกขแ์ท ้ ถึงจะยอ้นกลบัมาถึงเห็นว่าการเกิดอนัน้ีเป็นประโยชน์ เกิด
เป็นมนุษยน้ี์ประเสริฐท่ีสุด แลว้จะเอาสมบติัประเสริฐน้ีไปใหไ้ด ้ ไม่ใช่เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้เอา
สมบติัของโลกเกาะเก่ียวกนัไป แลว้ก็เป็นของชัว่คราว น้ีว่าเกิดเป็นมนุษยถึ์งไดป้ระเสริฐ ตอ้งคุย
กนักบัมนุษยเ์ราเอง  

เพราะกิเลสมนัเกิดข้ึนจากหวัใจ กิเลสเกิดข้ึนจากฐีติจิต กิเลสเกิดข้ึนจากจิตปฏิสนธิ กิเลส
ไม่ไดเ้กิดข้ึนจากภายนอก ส่ิงท่ีเขาพดูเขาวา่เรามา ถา้เราเก็บเขา้มาเป็นความทุกข ์ มนัก็เป็นความ
ทุกข ์ เพราะเราไปเก็บเก่ียว เราไปเกาะ เราไปแสวงหามา เราไปโนม้มา มนัเป็นนิวรณ์ แต่ความ
เกิดข้ึนจากภายใน การโตต้อบกนั การปฏิบติัท่ีมนัทุกขย์ากอยูน้ี่มนัเป็นเน้ือหาสาระ แลว้กิเลสมนั
ก็ผลกัไสเราว่าเราไม่มีปัญญา เราเป็นคนวาสนานอ้ย เห็นไหม การใคร่ครวญภายในมนัจะเป็น
ประโยชน์กบัเรา เพราะมนัสะเทือนถึงหวัใจไง มนัสะเทือนถึงฐีติจิต มนัสะเทือนถึงกิเลสตวันั้น 
ฉะนั้นการตรงน้ีมนัถึงว่าเป็นความเขม้แขง็ของจิตดวงนั้น จิตดวงนั้นหมายถึงความคิดเร่ิมตน้ของ
เราดวงนั้นท่ีพยายามจะแสวงหาทางออก  

การแสวงหาทางออก การพบพระพุทธศาสนา การคบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ธรรมและวินยัเป็นศาสดาของเรา เราเกิดไม่ทนัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่เราเกิดทนั
ในช่วงท่ีธรรมและวินยัน้ียงัเขม้แขง็ ธรรมและวินยัน้ียงัเป็นเคร่ืองชกัน าเราออกจากกิเลสได ้ เห็น
ไหม เราคบ เราเป็นมิตรกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราถึงเกาะไวโ้ดยเอาชีวิตเขา้แลกเลย 
เราเกาะไวเ้ป็นมิตรถาวร เป็นมิตรขา้งใน อนัน้ีเกิดข้ึนจากเราใคร่ครวญท่ีเราคุยกบัตน มนัเกิดข้ึน
จากภายใน  

ถา้เกิดข้ึนจากภายนอก เราก็วิ่งแสวงหาจากภายนอก แลว้มนัเป็นประโยชน์กบัเราไหม? ไม่
เป็น เพราะมนัเป็นสัญญา มนัเป็นการจ า แต่การประพฤติปฏิบติัภายในมนัเป็นการทดสอบ มนั
เป็นการปฏิบติัตรงไง มนัเป็นการเกิดข้ึนจากกระแส จากความเป็นไปของอาการของจิตท่ีมนัทุกข์
อนันั้น มนัสะเทือนถึงอนันั้น มนัจะแกไ้ขได ้การประพฤติปฏิบติัโดยตรงเท่านั้นมนัถึงจะช าระกนั
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ได ้การฟังมา การใคร่ครวญมาอนันั้นมนัเป็นวิธีการเท่านั้น เป็นเทคนิคท่ีเราจ ามา แต่เทคนิคจ ามา
ขนาดไหน ถา้ไม่เกิดข้ึนจากเทคนิคของเราเอง เทคนิคจากภายในอนัท่ีมนัสันดาปกนัจากภายใน  

เวลามนัเสพสมาธิธรรม จิตท่ีสงบมนัถึงไดมี้ความสุขไง มีความสุขแต่ไม่ใช่ผล ไม่ใช่เอ
โกธมัโม ถึงตอ้งคุยใหลึ้กเขา้ไป การคุยกบัเรา คุยจากรูป รส กล่ิน เสียงภายนอก ตะล่อมเขา้มาจน
เป็นเอกเทศ กบัการคุยภายในเขา้ไปนะ พอมนัเป็นเอกเทศข้ึนมาแลว้ก็ตอ้งถามตวัเองว่า  

“กาย เวทนา จิต ธรรมอยูท่ี่ไหน?”  

จากเป็นเอกเทศข้ึนมา มนัก็สะสมไวอ้ยูข่า้งใน มนัติดท่ีกายเรา ความคิดน้ีสัมพนัธ์กนัไป
หมดเลย ส่ิงท่ีว่าเป็นของชัว่คราว กายน้ีเป็นคูหาท่ีจิตอาศยัอยู ่ น่ีมนัอาศยัจริงหรือ? มนัเป็นเราไป
ทั้งหมด กายกบัเราน้ีเป็นอนัเดียวกนั เป็นอนัเดียวกนันะ จบัเน้ือตรงไหนมนัก็สะเทือนถึงใจ
ทั้งหมด เสียใจตรงไหนร่างกายกข็นพองสยองเกลา้ไปทั้งหมด เวลาเราเดือดเน้ือร้อนใจ ใจมนั
เดือดร้อนท าไมขนพองสยองเกลา้ล่ะ ท าไมน ้าตาไหลน ้าตาร่วงล่ะ ท าไมมนัสัมพนัธ์กนัเป็นอนั
เดียวกนัไปหมดเลย  

น่ีถา้เราจบักายข้ึนมา จิตน้ีสงบพิจารณากาย ถา้มีวาสนาจะเกิดเป็นภาพกะโหลก กอ้นเน้ือ 
เป็นอะไรก็แลว้แต่ ถา้จิตน้ีจบัตอ้งได ้จิตน้ีเจอคร้ังแรก จิตน้ีไม่เคยสัมผสั  

การคุยภายนอก การแสวงหาภายนอกเป็นส่ิงท่ีชัว่คราวทั้งหมด เป็นภพๆ หน่ึงเพราะเรา
สร้างคุณงามความดีเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้เราไดเ้สวยภพนั้น แต่การแสวงหา การคุยภายในน้ี มนัคุย
ถึงรากเหงา้ คุยถึงฐานไง อนัน้ีการแสวงหาภายใน การทกัภายในถึงว่าใหเ้ห็นกาย เวทนา จิต ธรรม 
เพราะตอ้งส่ิงน้ี หวัใจท่ีมนัเกาะเก่ียวกบักายกบัใจน้ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เราพิจารณาใหห้วัใจ
สอนไง เราคุยกบัตวัเองแลว้ยงัตอ้งจบัใหต้วัเองเขา้ใจ ใหเ้ห็นสภาวะว่ากายกบัใจท่ีว่าเป็นเน้ือ
เดียวกนั มนัเป็นเน้ือเดียวกนัอยา่งไร  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่า “กายน้ีไม่ใช่เรา เราน้ีไม่ใช่กาย”  

ธรรมอนันั้นเป็นความจริง แต่กิเลสมนัปิดไวท้ั้งหมด กายกบัเราน้ีเป็นอนัเดียวกนั  
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เราจ า เราศึกษามาว่ากายกบัเราน้ีไม่ใช่ แต่อนัท่ีเป็นความจ าน้ีเป็นสุตมยปัญญา ปัญญาท่ีรู้
เขา้มาจากค าบอกเล่า เรากย็ดึไวว้่าเราเป็นชาวพุทธ เรารู้ทฤษฎี เรารู้เทคนิค แต่วิธีการน้ีตอ้งเกิดข้ึน
จากกระแสของใจท่ีมนัเกิดดบัเกิดดบั ทุกขจ์ริง สุขจริง เกิดจริง ดบัจริงจากหวัใจนั้น ตอ้งสันดาป
กนัข้ึนมาจากภายใน น่ีธรรมแท้ๆ  มนัสอนวิธีอยา่งน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนอยา่งน้ี 
เราถึงว่าถา้มีวาสนามนัจะเกิดเป็นวตัถุส่ิงใดส่ิงหน่ึงในร่างกายของเราน้ี น่ีมีวาสนา คนๆ นั้น จิต
ดวงนั้นเคยสั่งสมมา ถา้ไม่มีตอ้งนึกข้ึน  

จากจิตธรรมดา เราหลอกตวัเอง เราอยากมีอยากเป็น เราตั้งจินตนาการอยา่งไรเรายงัตั้งได ้
ท าไมเราตั้งจินตนาการเร่ืองของกาย ของวตัถุ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงในร่างกายน้ีใหห้วัใจน้ีไดล้บัเป็นหิน
ลบัปัญญาไม่ไดห้รือ  

“หินลบัปัญญา ” ต  าราไหนก็แลว้แต่ เราไดดู้ เราไดศึ้กษา มนัจะใคร่ครวญได ้ในเม่ือเราไม่
มีส่ิงใดๆ ใหจิ้ตน้ีไดพ้ิสูจน์ไง เราถึงตอ้งตั้งกายน้ีข้ึนมาเพื่อใหจิ้ตคือหวัใจน้ีพิสูจน์วา่ส่ิงนั้นเป็นเรา
จริงหรือ ถา้เป็นเราจริงมนัตอ้งอยูคู่่กนัไป มนัตอ้งเป็นส่ิงท่ีมนับงัคบับญัชาได ้แต่ถา้จิตน้ีเป็นสมาธิ
ข้ึนมา เป็นฐานของตวัเอง มนัจบั มนัอยูใ่นความว่าง มนัอยูใ่นความท่ีว่าไม่ใช่เอกเทศของมนั กบั
ส่ิงท่ีว่ากายกบัใจนอนเน่ืองอยูด่ว้ยกนัเป็นเน้ือเดียวกนั  

แต่ในเม่ือท าใหจิ้ตน้ีเป็นเอกเทศ เป็นสมาธิน้ีเป็นเอกเทศ เป็นพื้นฐานของตวั ยกภาพนั้น
ข้ึนมาใหดู้ไง นึกข้ึนมาใหเ้ห็นกาย การพิจารณากายนั้น พอเห็นแลว้ ปัญญาเกิดข้ึน ปัญญาคือคุย
กบัตวัเองดว้ยเป็นการภายใน เป็นภายในหมายถึงว่าไม่ใช่สัญญาขา้งนอกน้ี ไม่ใช่ความคิดท่ีเราคิด
เป็นปุถุชนอยู่น้ี  

มนัเป็นปัญญาภายใน มนัจะเร็วมาก ความเร็วของมนั เพราะว่ามนัจากกระแสท่ีมนัวน
ออกมาขา้งนอกน่ีมนัไม่วนออกมา มนัเป็นกระแสอยูภ่ายในเพราะมนัเป็นเอกเทศ มนัไม่มีการเติม
ค่าของกิเลสไง กิเลสมนัจะบอกว่า “วยัรุ่นร่างกายจะเต่งตึง คนแก่ร่างกายจะเห่ียวเฉา คนตายไป
แลว้ร่างกายจะเน่า” อนันั้นมนัเป็นสัญญา แต่เป็นสัญญาดว้ยกาลเวลาท่ีรู้จากสุตมยปัญญา รู้ๆ กนั
อยู ่ ความรู้อยา่งนั้นคิดแลว้ไม่เป็นประโยชน์ แต่จิตน้ีเป็นเอกเทศ มนัไม่มีสัญญาตวัน้ีมาซบั มนัจะ
เป็นเอกเทศของมนั แลว้จะเกิดตอนเราพิจารณาอยู ่ เพราะเป็นเอกเทศไม่มีตวักิเลสน้ีมาผลกัไส ไม่
มีกิเลสน้ีมาคอยบงัคบับญัชาว่าใหเ้ป็นไปตามสัญญา ตามกิเลสท่ีสะสมมา ตามวฏัฏะ ตามเจา้วฏั
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จกัรท่ีมนัสั่งไง มนัเป็นเอกเทศเพราะมนัเป็นเอกเทศแลว้มนัเป็นสมาธิ ไม่มีกิเลส กิเลสมนัยบุยอบ
ลง ใชปั้ญญาตวัน้ี การคุยกบัตวัเองตวัน้ีไง อนัน้ีคือมรรคอริยสัจจงั  

มรรคตวัน้ีจะเห็นความแปรสภาพใช่ไหม พอตั้งข้ึนมามนัจะแปรสภาพดว้ยกลายเป็นดิน 
กลายเป็นน ้า กลายเป็นลม กลายเป็นไฟ หรือแปรสภาพออกมาเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา การแปร
สภาพเด๋ียวนั้น การเห็นเด๋ียวนั้น การพิจารณาเด๋ียวนั้น การปล่อยเด๋ียวนั้นไง จากการคุย จากการ
ต่อสู้ จากการใชปั้ญญาญาณพิจารณากายอยูปั่จจุบนันั้น พิจารณาจนกว่าเห็นตามความเป็นจริงนะ 
เห็นตามความเป็นจริงเพราะวนเป็นภายในไง วนเป็นธรรมอนัเอก เป็นธรรมจกัร ไม่ใช่วนออกมา
จากการเกาะเก่ียวอารมณ์ภายนอก  

ปัญญาตวัน้ีเป็นปัญญาเอกเทศ เอกเทศเกิดข้ึนมาจากธรรมะไง เอโกธมัโมท่ีวางไวแ้ลว้เรา
เดินถูกตอ้งตามธรรมอนันั้น เดินถูกตอ้งตามธรรมไง การเขา้ถึงจุดตามความเป็นจริง แลว้ส่ิงท่ีเป็น
จริงจะแปรสภาพใหเ้ห็นตามความเป็นจริงนะ จะแปรสภาพใหเ้ห็นตามความเป็นจริง มนัจะบุบ
สลายไป มนัจะเป็นอนตัตาใหเ้ห็นตามความเป็นจริง อนันั้นจะเกิดเป็นการหลุดออกไป  

เดิมทีมนัเห็นตามความเป็นจริงแลว้มนัจะปล่อย เพราะความเป็นความเหนียว ความวฏัวน
ท่ีมนัสะสมมา น่ีมนัปล่อย มนัไม่ขาด มนัไม่ขาดหมายถึงว่ามนัไม่สมุจเฉทออกไป มนัปล่อยวาง 
ปล่อยวางตวัน้ีวางใจไม่ได ้ ปล่อยวางแลว้ตอ้งตรวจสอบ พิจารณาซ ้ า พิจารณาซาก ครูบาอาจารย์
บอกว่าตอ้งคราดตอ้งไถอยูต่ลอดเวลา คราดไถโดยไม่หวงัผล คราดไถโดยหวงัผลน้ีเป็นตณัหา
ซอ้นตณัหา  

อยา่งท่ีว่าเม่ือก้ีน่ี ท่ีว่าตณัหาซอ้นตณัหา ความอยาก เห็นไหม ความอยากใหเ้ป็นอยา่งนั้น
ว่าเป็นกิเลส ความอยากในโลกน้ีเป็นส่ิงท่ีดี ความอยากจะท าประพฤติปฏิบติั กิเลสมนัวา่อนัน้ีผดิ  

อนัน้ีก็เหมือนกนั ความอยากใหเ้ป็นไป ความอยากวา่ฉนัน้ีอยากจะช าระกิเลส อนัน้ีเป็น
ตณัหาซอ้นตณัหา เป็นตณัหาเพราะความอยากในผลน่ี ความอยากจะกินโดยท่ีไม่ตอ้งเอาของใส่
ปาก ความอยากจะอ่ิมโดยท่ีไม่ตอ้งกิน มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร 

“ความอยาก” การใคร่ครวญคือการตรวจสอบ คือการคราดการไถ มีหนา้ท่ีคือการคราด
การไถ การใชปั้ญญาญาณนั้นเท่านั้น เท่านั้นจริงๆ เพราะว่าการเติมค่าอนันั้นมนัเป็นเรา เป็นกิเลส
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ตวัเส้ียมตวัเผา กิเลสเส้ียมเขา้ไปมนัก็จะผดิพลาดจากตามความเป็นจริงแลว้ เราตอ้งท าตาม
ธรรมจกัรเท่านั้น  

การใคร่ครวญดว้ยปัญญาตลอดเวลา จนบ่อยคร้ังเขา้ มนัเคยบุบสลาย มนัเคยแตกออก
จากทิฏฐิ จากความยดึมัน่ถือมัน่ระหว่างกายกบัใจท่ีเป็นเน้ือเดียวกนั จนสภาวะตามความเป็นจริง 
เอกทั้งหมด ธรรมน้ีเป็นเอก มรรคอริยสัจจงั มรรค ๘ รวมกนัเป็นหน่ึงเป็นธรรมจกัรช าระออกไป 
กายกบัใจจะแตกออกจากกนั  

จากส่ิงท่ีเป็นอนัเดียวกนั มนัจะแยกออกกนัเห็นๆ ว่ากายน้ีก็ไม่ใช่เรา กายน้ีไม่ใช่จิต กายน้ี
ไม่ใช่ความรู้สึก กายน้ีสักแต่ว่ากาย หวัใจท่ีเป็นข้ีขา้โดนร่างกายน้ีบีบบ้ีสีไฟท่ีมนัเป็นเจา้ของอยู่ 
มนัท าใหห้วัใจน้ีตอ้งอยูใ่นอ านาจของมนั ตอ้งเจบ็ ตอ้งทุกข ์ตอ้งเจบ็ไขไ้ดป่้วย มนัหลุดออกมานะ 
หลุดออกมาเป็นจิตอยา่งลว้นๆ เลย จิตน้ีไม่ใช่กาย กายกบัจิตแยกออกจากกนั ทุกขท่ี์เกิดข้ึน
ระหว่างจิตกบักายก็ไม่มี ไม่มีหรอก เป็นเอกเทศออกไปเลย จิตน้ีจะมีความสุขมาก จิตน้ีท่ีเป็นข้ีขา้
มาตลอด มนัจะหลุดพน้ออกไปจากความเป็นข้ีขา้ มนัจะเขา้ใจตามความเป็นจริง จะมีความสุขนะ 
มีความสุขท่ีเป็นเอก  

คนท่ีเป็นหน้ี คนท่ีเป็นข้ีขา้เขามาตลอด แลว้พน้จากหน้ี พน้จากข้ีขา้ของกายน้ี ฟังสิ! เรา
เกิดมาชาติหน่ึง หวัใจกบัเรามนัก็ตอ้งอาศยักนัไปตลอด แต่พิจารณาถึงจุดน้ีแลว้ กายน้ีสักแต่ว่า
อาศยักนัไป หวัใจน้ีรู้เท่าตามความเป็นจริง  

คนท่ีไม่กงัวล คนท่ีไม่วิตก คนท่ีไม่ทุกขร้์อนกบักาย คิดดูสิ ของท่ีอยูด่ว้ยกนัก็สักแต่วา่อยู่
ดว้ยกนั เกอ้ๆ เขินๆ จะมีความสุขขนาดไหน มีความสุข สุขจริงๆ น่ีความสุขของพระโสดาบนั 
ความสุขของขั้นตอนท่ี ๑ จิตน้ีเวิ้งวา้งไปหมดเลย  

น่ีเกิดข้ึนจากการคุยกบัตวัเองนะ เกิดข้ึนจากการทดสอบภายใน ทดสอบไปเร่ือย  

การคุยกบัขนัธ์นอก การคุยกบัคนขา้งนอก จิตคุยกบัขนัธ์นอก รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณไม่ใช่จิต จิตน้ีไม่ใช่รูป ไม่ใช่เวทนา ไม่ใช่สัญญา ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่วิญญาณ ขนัธ์นอก 
การคุยกนัภายในก็เป็นความหยาบละเอียดเขา้ไปเป็นชั้นๆ เขา้ไป  
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การคุยกบัความอุปาทานในกาย ถึงจะปล่อยออกไปแลว้แต่มนัยงัเกาะเก่ียวกนั มีกระแสถึง
กนัอยู ่ ใชม้รรคอริยสัจจงัตรวจสอบคุยกนั คุยกบัภายในใหห้วัใจดวงนั้นตั้งสกิทาคามรรคข้ึนมา 
ตั้งข้ึนมา ตั้งข้ึนมาเพื่ออะไร เพื่อจะคุยกนัไง เพื่อจะเป็นเวทีท่ีจะตรวจสอบกนัอยูภ่ายในไง 
ตรวจสอบคุยกนั คราดแลว้ไถแลว้จนเขา้มา  

จากกายน้ีเป็นอนตัตา ตรวจสอบเขา้ไปจนกายน้ี น ้ าเป็นน ้า ดินเป็นดิน ลมเป็นลม ไฟเป็น
ไฟ กายน้ีเป็นอนตัตาก็จริงอยู ่ มนัแปรสภาพ มนัแยกส่วนออกไปอีกต่างหาก หวัใจท่ีเคยว่ากายน้ี
เป็นอนตัตา กายน้ีไม่ใช่เรา แต่มนัแปรสภาพใหเ้ห็นซ ้ าเขา้ไปอีกว่ามนัเป็นดิน เป็นน ้า เป็นลม เป็น
ไฟ จิตน้ีหลุดพน้ออกไป กายกบัจิตแยกกนัโดยธรรมชาติ เวิง้วา้งเป็นสุขมหาศาล  

สุขท่ีว่ากายไม่ใช่ข้ีขา้นั้นอนัหน่ึง สุขท่ีไม่เกาะเก่ียว สุขท่ีเป็นเอกเทศ สุขเขา้ไปอีก  

จากอารมณ์ของขั้น ๑ มีความสุขท่ีหลุดพน้ออกมาจากเป็นข้ีขา้  

อารมณ์ของขั้นท่ี ๒ ความสุขไง ความสุขคือวุฒิภาวะของใจท่ีพน้ออกมา มนัเป็นอ่ิมหน า
ส าราญนะ เป็นเอกเทศเหมือนกบัอยูใ่นอวกาศเลย เวิง้วา้งไปหมด จบัตอ้งไม่ไดเ้พราะมนั
เหมือนกบัเราอยูใ่นน ้า แลว้ลืมตาสิ เห็นแต่ใสไปหมดเลย จิตน้ีพน้ออกไปจากความเป็นกงัวล
ทั้งหมด พน้ออกไปจากกาย พน้จากอุปาทานในกาย พน้ออกไปเลย เป็นจิตเอกเทศเลย น่ีเป็น
เอกเทศ  

เราด าน ้าอยู ่ เราลืมตาในน ้า น ้ าใสไปหมดเลย เราไม่เห็นตวัอะไรทั้งส้ินเลย การคุยกบัขนัธ์
ในหวัใจเลย หวัใจนั้นมนัลืมตาอยู ่ มนัเห็นน ้า เรายงัมีอยู ่ เรายงัเป็นตวัตนอยู ่ น่ีความคุยท่ีละเอียด
เขา้ไปอีก การคุยเป็นชั้นๆ เขา้ไปนะ “คุยกบัตน” มองตนเอง คุยกบัตน ตรวจสอบตนภายใน 
เพราะเราเกิดเป็นมนุษย ์พบพระพุทธศาสนา เป็นผูท่ี้ประเสริฐ ศาสนาสอนใหพ้น้ออกไปจากทุกข์
ใหห้มด คุยกบัตนจนช าระตนออกไปถึงซ่ึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ อนัคุยกบัตนอยูภ่ายในมนัว่างเวิง้อยูใ่น
น ้า เราโดนกดถ่วงอยูใ่นน ้า แรงบีบแรงอดัของน ้ามนัขนาดไหน  

ความท่ีว่าเวลาเป็นสุข เป็นสุขมาก เพราะว่าเราพน้ข้ึนมาเป็นขั้นเป็นตอน พน้จากฐานะ
หน่ึงเป็นหน้ีอีกขั้นหน่ึง พน้จากฐานะหน่ึงเป็นหน้ีอีกขั้นหน่ึง พน้ข้ึนมา แต่ความเป็นหน้ีพน้
ออกมา เราใชห้น้ีเขาไปแลว้ แต่เรายงัไม่ไดใ้ชห้น้ีตวัเองเพราะอะไร เพราะเราตอ้งใชใ้ช่ไหม เรา
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ตอ้งใช ้ เราตอ้งส่ือ เพราะอนัน้ีมนัเป็นอสุภะไง ใชห้น้ีตวัเองหมายถึงว่าจิตน้ีมนัพะรุงพะรังไปดว้ย
อสุภะ พะรุงพะรังไง มนัเป็นการนิวรณธรรม มนัออ้ยสร้อยอยูภ่ายใน  

ความพน้ออกมาจากภายนอกละเอียดเขา้ไปเร่ือยๆ แต่ความออ้ยสร้อยเขา้ไปใน แมแ้ต่มนั
สุขขนาดไหนก็เป็นความสุขอยา่งนั้น พอความสุขอนันั้นมนัจางลงใช่ไหม พอจางลง เช้ือโรคใน
หวัใจมนัจะแสดงตวัออกมา  

เราเจบ็ไขเ้ป็นแผลท่ีผวิหนงั เราช าระลา้งออกไปหมด เราทายาหายไป แผลนั้นหายไป พอ
แผลนั้นหายไป เราเป็นโรคกระดูก เจบ็ไขก้ระดูก เรารักษากระดูกนั้นหายไป ไขน้ั้นหายไป เรา
เป็นความทุกขภ์ายในหวัใจ โรคกระดูกนั้นหายไป แต่เราเป็นคนท่ีว่าเป็นโรคจิตไง เราเป็นคนโรค
จิต เราป่วยทางจิตไง เราตอ้งเขา้โรงพยาบาลประสาทไง  

เพราะอนัน้ีมนัเป็นจิตลว้นๆ ความท่ีเป็นจิตลว้นๆ ความทุกขข์องจิต จิตน้ียงัไม่บริสุทธ์ิ 
เพราะมนัไม่ไดช้ าระตวัเอง จิตน้ียงัเกาะเก่ียว มนัเป็นอสุภะ-อสุภงัไง ร่างกายน้ี ถา้พิจารณากาย 
ร่างกายตวัน้ี เราคน้หาตวัน้ี คุยกนัจนเห็นว่า มนัท าไมจิตน้ีป่วยล่ะ จิตน้ีป่วยเพราะจิตน้ีไม่เป็น
เอกเทศ จิตน้ีไง จิตน้ีป่วยเพราะว่าจิตน้ีมนัตอ้งการดิ้นรนไง จิตน้ีตอ้งการการดิ้นรนไปเพราะมนัมี
ท่ีอยูอ่าศยั มนัยดึในภพไง ในกามภพไง  

น่ีการคุยกบัท่ีจิตป่วย การคุยกบัภายในมนัเป็นนามธรรม มนัเป็นขนัธ์ของใจ มนัเป็นขนัธ์
ของฐีติจิต ฐีติจิตออกมาเป็นขนัธ์ของใจ ขนัธ์นอก ขนัธ์ใน เวทนานอก เวทนาใน เวทนาในเวทนา 
จิตน้ีมีความรู้สึกอยู ่จิตน้ีโลกยงัมีอยู ่การคุยกบัตวัน้ีมนัละเอียดอ่อนมาก ตอ้งใชม้หาสติ  

จากสติปัญญาธรรมดาท่ีเราคุยกนัเขา้มา คุยกนัเขา้มานั้น อนัน้ีเราเขา้ไปคุยในหอ้งส่วนตวั 
ในตูเ้ซฟ ในระหว่างคูหาของจิต จากคูหาของกาย เขา้คูหาของจิต เพราะจิตน้ีมนัเป็นท่ีใหอ้ยูอ่าศยั
ได ้เราอาศยักายอยู ่พอจิตน้ีเขา้ไปถึงตวัเป็นว่างๆ แต่ขนัธ์น้ีมนัเป็นอารมณ์ เราก็เอาหวัใจไปพกัใน
อารมณ์นั้นได ้ เราคิดส่ิงใดมนัเป็นอารมณ์ แลว้หวัใจน้ีก็อยูใ่นอารมณ์นั้น อารมณ์นั้นครองใจนั้น
อยูไ่ง ขนัธ์ภายในน้ีมนัไม่ใช่กาย แต่มนัเป็นอารมณ์ท่ีภายใน เป็นความคิดไง อารมณ์น้ีพอมี
อารมณ์ข้ึนมามนัก็เหมือนกบัสร้างวิมานข้ึนมาแลว้หวัใจก็ไปอยูใ่นนั้น กามอนัน้ีรุนแรงมากเพราะ
มนัเสพตวัมนัเองได ้ การพิจารณา การคุยเขา้ไป คุยตรงน้ีคุยล าบาก เพราะมนัเป็นนามธรรม การ
คุยล าบาก  
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แต่เราเป็นคนท่ีประเสริฐ เราเป็นนกัปฏิบติั เราจะเอาเราพน้ออกจากโรคประสาทท่ีมนัเป็น
แค่ความป่วยของจิต ไม่ใช่ความป่วยของกาย จิตแพทยเ์ขาใชอ้ารมณ์ เขาใชค้  าพดู เขาใชจิ้ตวิทยา
เขา้ไปแกไ้ขจิตตวัน้ี ไอน่ี้ก็เหมือนกนั มนัหมายออกไป มนัตอ้งการออกไป เราก็ตอ้งใชค้วามเร็ว
ของมนั ความคิดยอ้นกลบัมา เพราะเราตอ้งแกเ้รา ไม่มีใครแกใ้หใ้ครได ้ ไม่มี เราตอ้งแกข้องเรา
เอง  

ผูท่ี้ปฏิบติัสันดาปข้ึนมาจากความเป็นจริงไง ตอ้งสันดาป ตอ้งประสบจากภายในใหกิ้เลส
กบัธรรมมนัสันดาปกนัเกิดข้ึนจากจิตท่ีหลุดพน้ออกไปจากการสันดาปกนัภายใน ถึงจะเป็นการ
เทคนิคท่ีเกิดข้ึนจากการประพฤติปฏิบติัจากมรรคอริยสจัจงัน้ีเท่านั้น ไม่มีการเกิดข้ึนจากครูบา
อาจารยท่ี์ประสิทธ์ิประสาทให ้อนันั้นเป็นวิธีการ เป็นตน้ทุนท่ีเราจะเขา้ไปประพฤติปฏิบติั เขา้ไป
การก่อเกิดใหม้นัเป็นมรรคอริยสัจจงัเกิดข้ึนมาจากอนาคามรรค เกิดข้ึนมาจากอารมณ์จากภายใน 
เราตอ้งก่อร่างสร้างตวัข้ึนมา เราตอ้งพยายามขวนขวายข้ึนมาจากการตรวจสอบการพดูคุยจาก
ภายใน  

การพดูคุย การแสวงหาภายนอก อนันั้นเป็นการแสวงหาภายนอกท่ีไม่สามารถ เห็นไหม 
ของท่ีอยูน่อกบา้นเรา ยาท่ีอยูน่อกบา้นเรา เราอยูใ่นบา้นเรา เราจะกินไดไ้หม แต่ยาท่ีอยูภ่ายในบา้น
เรา ยาท่ีเราแสวงหามาตุนเอาไวใ้นหอ้งยาของเรา อนันั้นเราจะใชป้ระโยชน์ไดเ้พราะมนัเป็นของ
เรา  

ความติดขอ้งภายในหวัใจน้ีมนัก็อยูภ่ายใน จากขา้งนอกมาก็เป็นยาขา้งนอก จากขา้งในถึง
จะเป็นยาขา้งใน ยาขา้งในเกิดข้ึนจากความด าริชอบ ความด าริชอบเป็นมรรคองคแ์รก ความด าริจะ
แกไ้ขภายใน ความด าริท่ีว่าเรายงัมีกิเลสอยู ่ ความด าริจากภายในถึงเขา้ไปแกไ้อส้ัญญา ไอต้วั
เร่ิมตน้ของความคิด ไอต้วัท่ีเป็นความคิด ความคิดท่ีว่าเป็นอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนมาใหห้วัใจมนันอนอยู่
ในคูหาของจิตตวันั้น น่ีมรรคอริยสัจจงัจะเขา้ไปคน้ควา้ จะเขา้ไปตรวจสอบตลอดเวลา พิจารณา
กายเป็นกายของใจมนัก็เป็นอสุภะ-อสุภงัไง ความน่าเกลียดน่าชงัของความคิด ความน่าเกลียดน่า
ชงั ความน่าขยะแขยง ความอยูใ่นเคร่ืองดองของเมา ความอยูใ่นชุ่มช ่าของกามภพ  

การตรวจสอบภายในมนัจะมองเห็นตวัน้ีไง ความเป็นไปไม่ได ้ความน่าขยะแขยง  
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แต่ถา้เราไม่ตรวจสอบ มนัเป็นเรา เราท าความดี เราท าความไม่ดี เราเป็นคนท า เรา
ประเสริฐ คนอ่ืนท าความไม่ดี คนนั้นเลว แต่ถา้เราท าจะเป็นส่ิงท่ีดีไปหมด กิเลสไม่เคยติเรา กิเลส
ไม่เคยว่าเราชัว่ กิเลสจะว่าเราน้ีประเสริฐ เราน้ีเป็นเทวดาตลอดเวลา “เราๆๆ” ถา้เราท า ฉะนั้น ส่ิงท่ี
มนัเกิดข้ึนมาในคูหา ในการเป็นกามอนัน้ี หมายถึงวา่ถา้เราเสพเขา้ไปในใจตวัเอง มนัถึงว่าไม่
ขยะแขยงไง แต่มรรคอริยสัจจงัเขา้มาตรวจสอบแลว้ถึงว่าอนัน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีชุ่มไปดว้ยกาม อนัน้ี
เป็นส่ิงท่ีน่าขยะแขยง ความส่ิงท่ีน่าขยะแขยง ความเป็นปฏิกลูอนันั้นมนัน่าสงวนเอาไวห้รือ  

จากท่ีไม่เคยเห็นความสกปรกโสมมของความคิดของตวัเองไง จากท่ีไม่เคยเห็นความ
เป็นไปว่าท าไมเราชัว่ขนาดน้ีไง มรรคอริยสัจจงัเท่านั้นเป็นเคร่ืองตรวจสอบ มรรคอริยสัจจงั
เกิดข้ึนจากภายในท่ีหวัใจเราตั้งข้ึนมาท่ีเราคุยกนัท่ีเราตรวจสอบข้ึนมาจากภายในของเรา อนัน้ี
ต่างหากมนัเป็นส่ิงท่ีประเสริฐ  

ส่ิงท่ีประเสริฐไดเ้กิดข้ึนแลว้ ธรรมจกัรไดเ้กิดข้ึนแลว้จากการขวนขวาย จากการตรวจสอบ 
จากการพดูคุย จากการเห็นตนไง จากตนกบัตนตั้งข้ึนมา ตนเท่านั้นกบัธรรมะสันดาปกนั ก่อเกิด
ข้ึนมาใหเ้ป็นมรรคอริยสัจจงั สมุจเฉทปหานจนกามนั้นหลุดออกไป ฟังสิ! จากทิง้กายมาแลว้ 
ท าไมมาทิง้ธาตุขนัธ์ภายในจากโรคจิต มนัสลดัออกเลยเพราะธรรมจกัรน้ีไดเ้คล่ือนอยา่งรุนแรง
ท่ีสุด ในการตรวจสอบภายใน ในการแสวงหาในการตรวจสอบในการพดูคุยของเรา การพดูคุยกบั
ตนเอง จิตคุยกบัจิตถึงจะเป็นประโยชน์ท่ีสุด  

จากการออกมาจากเรือนจากพรหมจรรยไ์ง หลุดออกไปนะ หลุดออกไปเลย จากท่ีว่าจิต
ลว้นๆ ท่ีว่ามีความสุขมากอนัน้ี จากท่ีว่ามีความสุขมาก ว่าขั้นตอนท่ี ๒ มีความสุขมาก วุฒิภาวะ
ของจิตอนันั้น ภพของจิตอยูใ่นขั้นนั้นสุขมหาศาล สุขมหาศาลก็มีเคร่ืองท าใหเ้ป็นโรคประสาท 
กบัเราท าลายคูหาของจิตทั้งหมด ท าลายอารมณ์ของจิตทั้งหมด ท าลายส่ิงท่ีจิตน้ีไปออ้ยอ่ิงไปนอน
อาศยัอยูใ่นนั้นทั้งหมด ความสุขอนัน้ีจะมหาศาลขนาดไหน  

อนาคาผลน้ีคือว่าอนาคามี ผูท่ี้ไม่มีเรือนไง ไม่มีคูหาของใจไง ท าลายอาคารของนามธรรม
ท่ีเป็นท่ีอยูข่องใจทั้งหมด เวิง้วา้งไปหมดเลย ฐีติจิต จิตน้ีสว่างไสว จิตน้ีเป็นเอกเทศ จิตน้ีเป็นหน่ึง
เดียวไม่มีอาคาร ไม่มีเคร่ืองอยู ่ ไม่มีคูหา หลุดพน้ออกไปจากว่าเป็นผูท่ี้ไม่มีเรือน จิตน้ีไม่มีเรือน 
จิตน้ีไม่มีท่ีเกาะเก่ียวได ้จิตน้ีพน้ออกไปเป็นเอกเทศ สุขมาก  
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ความสุขน้ีเกิดข้ึนจากคุยกนั จากการจิตน้ีเขา้มาคน้ควา้ภายใน จากการท่ีเราสลดัส่ิงท่ีเป็น
ไร้สาระท่ีเราเกาะเก่ียวกบัสังคม เกาะเก่ียวกบัความเป็นไป จนเขา้มาเป็นภายในเพราะเราเป็น
เอกเทศ เราตรวจสอบเรา เราคุยกบัเรา ถึงว่าเป็นประโยชน์ท่ีสุด พระพุทธเจา้สอนตรงน้ีไง สอน
ใหบุ้คคลคนนั้นไง บุคคล ๘ จ าพวกใช่ไหม ไต่เตา้ข้ึนมาจากการตรวจสอบภายใน จากการคุย 
ธรรมะกบักิเลสต่อสู้กนัภายใน  

การต่อสู้กนัภายใน เห็นไหม ว่าผูท่ี้ไม่มีเรือน ผูไ้ม่มีเรือนน้ีเป็นสสาร เป็นธาตุรู้ธาตุ
อนัหน่ึง เป็นอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ระหว่างคูหาของจิตกบัจิตต่อสู้กนั มนัเป็นการต่อสู้กนั
ระหว่างคูหาของจิตกบัจิต แต่จิตน้ีท าลายคูหาออกไปแลว้เป็นหน่ึงเดียว หน่ึงเดียวน้ีเป็นฐีติจิต 
หน่ึงเดียวน้ีเป็นตอของจิต หน่ึงเดียวน้ีพน้จากขนัธ์ ๕ ไง ขนัธ์ท่ีคูหาท าลายไปแลว้  

แต่หน่ึงเดียวน้ีเป็นตอไง “เป็นตอ” เป็นหน่ึง มนัไม่ใช่ขนัธ์ ๕ มนัเป็นปฏิสนธิจิต มนัเป็นฐี
ติจิต มนัเป็นท่ีเกิดข้ึนอวิชชาไง อวิชชาเกิดข้ึนจากฐีติจิต อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา  สงฺขารปจฺจยา 
วิญฺญาณ  มนัเกิดข้ึนพร้อมกนัในองคเ์ดียวกนั เป็นหน่ึงเดียว แต่หน่ึงเดียวน้ีเป็นแสงเหมือนกบัแสง
เลเซอร์ท่ีเราส่งออกไป มนัจะเป็นล าแสงไปตลอด ความเร็วอนัน้ีถึงว่าเป็นเจา้วฏัจกัรไง  

ท่ีว่าจากจิตท่ีมนัเกิดข้ึน จากความด าริของจิตท่ีว่าเป็นขนัธ์ ๕ แต่อนัน้ีไม่ตอ้งด าริ มนั
ออ้ยสร้อย แสงเลเซอร์ท่ีส่งออกมา แสงนั้นมนัพร้อมทั้งพลงังานในตวัมนัเอง พร้อมทั้งความรู้สึก
ทั้งหมด น่ีวนกลบั การคุยกบัตวัเองอนัน้ีเหมือนกบัว่าเราเอาปากกบัปากคุยกนัเลย จ่อกนัถึงตวัตน้
ฐานเลย จากคุยกนัภายในระหว่างจิตกบัขนัธม์นัมีการส่งต่อกนั แต่ถึงภายในทีเดียวเลยนะ มนัเป็น
หน่ึงเดียว ฐีติจิต  

ถึงบอกว่า “พลิก” การพลิกออกมาจากอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ยอ้นกลบัมาจนถึงเป็นวิชชา 
วิชชา วิชชา พน้จากไง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา  สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณ  จนถึงภพชาติ  

การตรวจสอบ การคน้หาตวัน้ีลึกลบัมาก ลึกลบัขนาดไหนมนัก็ไม่พน้จากมรรคอริยสัจจงั 
ไม่พน้จากปัญญาญาณ ไม่พน้จากความตรวจสอบภายในของบุคคลผูท่ี้มีวาสนา ผูท่ี้มีเอก มีวาสนา 
มีปัญญา มีการเกิดข้ึนมาพบพระพุทธศาสนาแลว้ ศาสนาท่ีว่าถึงบอกว่า ศาสนาพทุธยอดของ
ศาสนา พน้ถึงเอโกธมัโมไง จิตท่ีเป็นเอก ตอของจิต มนัเป็นส่ิงท่ีอวิชชายงักลบอยูน่ั้น มนัถึงไม่รู้
ตามความเป็นจริงไง ถึงว่าเป็นอวิชชาไง  
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แต่การตรวจสอบน้ีจนพลิกข้ึนมาเป็นวิชชา วิชชา อาโลโก ดบัหมด เป็นวิชชาเป็นความ
เขา้ใจ ตวัน้ีพลิกออกไป การพลิกออกน้ี จากตอท่ีเป็นกิเลสลว้นๆ ไง จากตอท่ีเป็นอวิชชา พลิก
ข้ึนมาเป็นเอโกธมัโม ธรรมอนัน้ีไม่มีของคู่ไง ถึงว่าธรรมอนัเอก เอโกธมัโม ธรรมเป็นของจริง 
ธรรมท่ีในพระพุทธศาสนาท่ีเป็นเป้าหมายของผูท่ี้ปฏิบติั  

ผูท่ี้ปฏิบติัเกิดข้ึนจากการพดูคุย เกิดข้ึนจากการตรวจสอบ เกิดข้ึนจากการเขน็ตวัเองข้ึนไป
จากของหยาบๆ ข้ึนไปจนถึงจุดสุดยอดของศาสนา ศาสนธรรมคือค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ วาง
ไวเ้ป็นมรรคอริยสัจจงัใหเ้ป็นทางอนัเอก ใหห้วัใจเราเดินไป ร่างกายน้ีทิง้ไวท่ี้น่ีถา้มนัดบัขนัธ์ แต่
หวัใจน้ีพน้จากกิเลสทั้งหมด พน้จากวฏัวน  

เพราะว่าเช้ือของมนั ขั้นตอนของมนัท่ีไปเกิดไปดบัตามต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีว่ามนัเป็นสะสม
อยูใ่นหวัใจไดท้  าลายไปทั้งหมดดว้ยมรรคอริยสัจจงั ดว้ยศาสนธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ท่ีเราเป็นสาวก สาวก-สาวกะ การใคร่ครวญ การไดศึ้กษาเล่าเรียนมาจนประพฤติปฏิบติั
ตามทางอนัเอกขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ จนเป็นเอโกธมัโม เป็นธรรมทั้งแท่ง  

หวัใจเป็นธรรมทั้งแท่งเพราะมนุษยส์มบติัน้ีมีกายกบัใจ หวัใจเท่านั้นเป็นเคร่ืองบรรจุธรรม 
ร่างกายน้ีเป็นท่ีอาศยัของหวัใจท่ีอยูใ่นร่างกายน้ี ยงัมีลมหายใจสืบต่อไป แต่หวัใจน้ีบรรจุธรรม
ลว้นๆ ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นเอโกธมัโม เป็นเคร่ืองยนืยนั เป็นส่ิงหลกัประกนั
ตามความเป็นจริงว่า ธรรม ศาสนธรรมมนัมีอยูโ่ดยธรรมชาติ ธรรมมีอยูโ่ดยความเป็นจริง  

แต่เพราะกิเลสเท่านั้นท่ีมนัครอบง าไว ้ กิเลสเท่านั้นหลอกลวง กิเลสเท่านั้นเป็นโป้ปด
มดเทจ็ใหเ้ราไม่เช่ือ ใหเ้ราขาอ่อน ใหเ้ราไม่สามารถปฏิบติัถึงหลกัตามความเป็นจริงได ้ กิเลส
เท่านั้น กิเลสเท่านั้นเพราะกิเลสน้ีมนัอยูท่ี่หัวใจ มนัอยูท่ี่ตรงอวิชชา ตรงเจา้วฏัจกัรนั้น  

แต่เพราะเราคบองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ท่ีธรรมและวินยัท่ีเป็นศาสดาของเรา เรา
ด าเนินข้ึนไปตามหลกัธรรม ตามความเป็นจริง ตามความเช่ือท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้น้ี
เมตตา มหาการุณิโก นาโถ เป็นผูมี้เมตตาครอบจกัรวาลทั้งหมด แลว้เราเช่ือมัน่ในความเมตตา เรา
เช่ือมัน่ในปัญญาญาณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราถึงเกาะใหแ้น่นๆ ไง เราถึงยดึมัน่
หลกัการอนัน้ีแลว้แสวงหา พยายามใชก้ารสันดาปเกิดจากการประพฤติปฏิบติัจากหวัใจระหว่าง
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กิเลสกบัธรรมสันดาปกนักลางหวัใจของเรา เขา้ไปช าระลา้งจนส้ินจากอาสวขยัทั้งหมด เป็นเอ
โกธมัโมตามองคศ์าสดาไป  

ถึงบอกว่าธรรมน้ีไม่ใช่ว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้นิพพานไปแลว้จะเอาไปดว้ย  

เป็นของบุคคลท่ีเขา้ไปสัมผสัแลว้เป็นธรรมของหวัใจดวงๆ นั้น ดวงท่ีเขา้ไปสัมผสัธรรม
ตามความเป็นจริงแลว้เป็นสมบติัของใจดวงนั้น เป็นของแต่บุคคลไง ถึงเป็นสาวกะก็เป็นสาวกะ
เพราะความเช่ือมัน่อนันั้นแลว้ไดค้วามเป็นจริง มนัจะลงัเลสงสัยไปไหน มนัเป็นความจริงแท ้จริง
พน้จากสมมุติ จริงตามวิมุตติตามความเป็นจริง เป็นเคร่ืองด าเนินเกิดข้ึนจากหวัใจของเรา เป็น
ความสุข สุขท่ีพดูไม่ได ้เป็นสุขโดยวมุิตติสุข วิมุตติอนันั้นยกไวเ้ป็นเคร่ืองยนืยนัเท่านั้นเอง  

เราผูท่ี้ปฏิบติัก็ปรารถนาอนันั้น ถึงว่ามนัเป็นส่ิงท่ีเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธ มนัเป็นส่ิง
ท่ีสูงสุดของการเกิดเป็นมนุษยท่ี์พบพระพุทธศาสนาเราน้ี เราเกิดเป็นมนุษย ์ พบพระพุทธศาสนา 
เราถึงเป็นผูท่ี้มีบุญกุศลมหาศาล แต่เรามองขา้มบุญกุศลอนัน้ีไป มองขา้มมนุษยส์มบติัไป มองขา้ม
ภาชนะท่ีจะใส่ธรรมอนัน้ีไป เราไปหยบิอนัอ่ืนจนบงัความเป็นจริงอนัน้ีไง  

ฉะนั้น วนัน้ีเราจะมาเร่ิมตน้การประพฤติปฏิบติั เราตอ้งกลบัมาเห็นคุณค่าของใจของเรา 
เห็นคุณค่าของการปฏิบติัของเรา แลว้เราจะมีบุญกุศล เราจะเขา้ถึงธรรมดว้ยความจริงของเราท่ีเรา
มีความจริงขนาดไหน เอวงั เอวงัดว้ยมีประการเช่นน้ี  

เพิม่เติมท้ายกณัฑ์ 

“มนุษยส์มบติั” ความเกิดเป็นมนุษย ์ มนุษยน้ี์เยีย่มประเสริฐท่ีสุด อยา่หลงความเป็นมนุษย ์
การเกิดเป็นมนุษยน์ั้นหลงระเริงตวัเองไง ไม่ใช่ใหม้นุษยส์มบติัเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ มองอยา่ง
อ่ืนมีค่ากว่ามนุษย ์มองอยา่งอ่ืน ไปมองส่ิงภายนอกจนลืมตนเอง ลืมมองขา้มไป มองขา้มส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ หวัใจอยูใ่นร่างของมนุษยน้ี์เยีย่มท่ีสุด  

หวัใจท่ีอยูใ่นร่างของมนุษยน้ี์จะไดป้ระโยชน์ก็เลยไม่ไดป้ระโยชน์ เพราะคนท่ีเป็นเจา้ของ
หวัใจโง่เอง คนท่ีเป็นเจา้ของหวัใจ มีหวัใจแต่ไปมองส่ิงอ่ืนดีกว่าหวัใจของตวั มองขา้มหวัใจของ
ตวัเองไป ดูถูกตนเองแลว้ก็มาบ่นๆ ว่าทุกขว์่ายาก มาบ่นกนัว่าไม่ประสบความ...ก็ไม่รู้จกัหา ไม่
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รู้จกัใจของตวั บ่นว่าทุกขว์่ายาก แต่ก็อยากออกแสวงหาส่ิงท่ีผดิ จะสุขไดอ้ยา่งไร แสวงหาส่ิงท่ีผดิ 
แสวงหาส่ิงท่ีเป็นทุกข ์แลว้จะบอกใหม้นัเป็นความสุข มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร  

ธรรมะไม่แสวงหา หวัใจไม่แสวงหา หวัใจไม่ประพฤติปฏิบติัธรรม  

เราปฏิบติัธรรมไม่ได ้น่ีมนัไม่เป็นประโยชน์  

หวัใจถึงธรรม ธรรมกบัใจอยูด่ว้ยกนัอนันั้นประเสริฐท่ีสุด ธรรมเป็นของเก่า แต่ไม่มีส่ิงท่ี
บรรจุมนัไง ถา้เขา้บรรจุท่ีใจแลว้ มนับรรจุเขา้ไปพอดี มนัก็เป็นของประเสริฐข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็น
ประเสริฐไง “อากาศ” อยูบ่นอากาศไม่มีท่ีรับ ใจเท่านั้นรับ เหมือนแผ่นยาง การติดไง ยางติด 
ธรรมกบัใจติดกนัขณะเดียวกนั ธรรมกบัใจแนบเป็นช้ินเดียวกนั อนันั้นต่างหากล่ะถึงจะเป็น
ประโยชน์แท ้ 


