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กิริยาของธรรม ธรรมแท้ๆ  อยูท่ี่ใจ กิริยาของธรรมออกมาจากใจดวงท่ีเป็นธรรม นั้นกิริยา
หมด ฉะนั้นฟังธรรม ฟังธรรม  

เพราะวา่เราหลงธรรม เรามองขา้มความเป็นจริงไป เลยเป็นทุกขไ์ปหมด กรรมจ าแนกสตัว์
ใหเ้กิดต่างกนั คนเราเกิดมามีทั้งกรรมดีและกรรมชัว่สะสมมา แต่การเกิดมาเป็นมนุษยน้ี์ ช่วงเกิด 
เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้มนัมีกรรมดีมาพอสมควร แต่เกิดแลว้กย็งัมีจ  าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนัไปอีก  

กรรม ใหเ้กิดมาแลว้จ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั มีทุกขต่์างๆ กนั มีความสุขต่างๆ กนั โลก
เราถึงไดมี้ทุกข ์ มีทุกขมี์ความคลุกเคลา้กนัไป แต่ส่วนใหญ่กทุ็กขอ์อกหนา้ สุขหานอ้ยมาก เกิด
มาแลว้กย็งัตอ้งผจญกบัความทุกขย์าก หรือความเป็นอยูข่องเราไปตลอดไป น่ีเผชิญไปเร่ือยๆ 
เหมือนเร่ร่อน จิตน้ีเหมือนคนเร่ร่อน เหมือนสตัวไ์ม่มีเจา้ของ เร่ร่อนไป เราลืมหลกัความเป็นจริง
ไปอนัหน่ึง เราวา่เราเป็นชาวพทุธ แต่หวัใจเราเร่ร่อนไม่ใช่เป็นชาวพทุธ  

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ชาวพทุธตอ้งถึงรัตนตรัย พระพทุธ องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ ชีวติเป็นแบบอยา่ง ชีวิตองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นแบบอยา่งนะ เกิด
เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เจา้ชายสิทธตัถะเป็นลกูของกษตัริย ์ ปัจจยั ๔ สมบูรณ์มาก อาหารน้ีอาหาร
ของกษตัริย ์ ในราชวงัอาหารการกินน้ีตอ้งประณีตมาก ปราสาท ๓ ฤด ู ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่มน่ี
ไม่ตอ้งพดูถึง จะประณีตมาก ยารักษาโรค ปัจจยั ๔  

ปัจจยั ๔ ของกษตัริย ์ท าไมไม่สามารถท าใหเ้จา้ชายสิทธตัถะหลงโลกได ้ เจา้ชายสิทธตัถะ
ท าไมถึงตอ้งไม่หลงอยูใ่นวงัวนของโลก  
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แต่เราวา่เราเป็นชาวพทุธ “ชาวพทุธ” องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สอนเร่ืองปัจจยั ๔ 
เคร่ืองอยูอ่าศยั เคร่ืองอยูอ่าศยัแต่เราไม่ใช่เคร่ืองอยูอ่าศยั เราหลงไปในกระแสของโลก เห็นไหม 
กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั ใครหลงมากหรือหลงนอ้ย หลงไปในกระแสของโลก หลงไป
เร่ือยๆ เหมือนสตัวไ์ม่มีเจา้ของ  

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์วา่ถึงรัตนตรัยถึงจริงหรือเปล่า ถา้ถึงพระรัตนตรัยจะไม่ต่ืน
กบักระแสโลกจนเกินไป จนไม่ตอ้งประสบความทุกขเ์ร่าร้อนจนปัจจุบนัน้ี ปัจจุบนัน้ีมีความทุกข์
กนัมาก เพราะเป็นสภาวะตามความเป็นจริงมากระตุก เป็นชาวพทุธไม่สามารถเขา้ใจ เป็นชาว
พทุธไม่มีสติสมัปชญัญะ การด ารงชีวิตแบบชาวพทุธ ตอ้งใหส้ภาวะตามความเป็นจริง เศรษฐกิจ
ถดถอยน้ีมากระตุกกระชากกลบั กระชากกลบัมา  

ขณะปัจจุบนัน้ีเขาบอกกนัวา่ การตอ้งกลบัไปใชเ้ศรษฐกิจตามดั้งเดิมตามความเป็นจริง 
ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั แมแ้ต่ปัจจุบนัน้ี เวลาตกทุกขไ์ดย้ากข้ึนมา ของท่ีมีอยู ่ บา้นของตวัเองยงั
รักษาไวไ้ม่อยู ่ ตอ้งขายท้ิง ตอ้งขายท้ิงเพื่อกลบัไปอยูใ่นท่ีท่ีวา่ตามวา่สถานะของตวัเองจะอยูไ่ด ้
สถานะตามความเป็นจริงน้ีมนัเป็นสถานะท่ีการหลอกลวง กระแสของโลก น่ีโลกลว้นๆ เลย โลก
สร้างข้ึนมา โลกป่ันข้ึนมา โยนกนัไป โยนกนัมาใหเ้ป็นระบบเศรษฐกิจข้ึนมา แลว้เรากห็ลงกนัไป 
โลกน้ีเป็นสมมุติอยูโ่ดยธรรมชาติตามความเป็นจริงอยูแ่ลว้ ยงัท าใหส้มมุติซอ้นข้ึนไปอีก ป่ันกนั
ข้ึนมาใหเ้ป็นกระแสเศรษฐกิจข้ึนไป  

แลว้เราชาวพทุธท่ีวา่ ชาวพทุธท่ีไม่มีหลกัของใจ ไม่มีความรู้ท่ีวา่รู้ตามความเป็นจริงตาม
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสสอนไว ้กต่ื็นเตน้ไปกบัเขา ตอ้งมีปัจจยัท่ี ๕ ปัจจยัท่ี ๖ ปัจจยั
ท่ี ๘ ปัจจยัท่ี ๑๐๐ โน่นน่ะ ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยักต็อ้งมีปัจจยัท่ี ๕ ตอ้งมีรถมีรา แลว้พอถึงเวลา
เศรษฐกิจมนัตกมา รถกบับา้น จะรักษาส่ิงใดไวก่้อน มีความทุกขไ์หม 

แต่ถา้เป็นความทุกขท่ี์เป็นความทุกขเ์ม่ือก่อน ตอ้งตามเขาใหท้นั ตอ้งตามกระแสนั้นให้
ทนั ในเม่ือในโลกน้ีเป็นสมมุติอยูแ่ลว้ยงัตอ้งมีสมมุติซอ้นสมมุติข้ึนมา แลว้เรากว็ิ่งเตน้เผน่
กระโดดกนั เหมือนกบัสตัวไ์ม่มีเจา้ของ สตัวไ์ม่มีเจา้ของ ไม่มีหลกัของใจ ไม่มี เป็นแค่ไดเ้ป็นชาว
พทุธตามความเป็นจริง  

มนัไม่มี มนัเป็นพทุธ แต่วา่พทุธ แต่ไม่รู้วา่พทุธตรงไหน ต่ืนไปกบัสมมุติโลก ต่ืนไป ต่ืน
ไป จนถึงวา่สภาวะตามความกระตุกกลบัท่ีวา่ตอ้งกลบับา้นเดิมไง ตอ้งกลบัไปอยูใ่นชนบท ตอ้ง
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กลบัไปอยูใ่นตามความเป็นจริงของปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั ตอ้งลงไปท ามาหากินกนัข้ึนมา ฟ้ืน
ฐานข้ึนมาใหม่ เพราะเราไม่เขา้ใจ หรือเราวิง่เตน้เผน่กระโดด 

แต่ในสภาวะสงัคมแบบนั้น ถา้ผูใ้ดมีหลกัยดึตามความเป็นจริง ตามองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้สอนใหเ้ป็นชาวพทุธ ชาวพทุธรู้จกัอ่อนนอ้ม รู้จกัถ่อมตน รู้จกัเจียมตน ไม่ท า
เกินสถานะของตามความเป็นจริงของตวั คนๆ นั้นกจ็ะตอ้งมีส่ิงท่ีเกบ็หอมรอมริบไว ้ ช่วงน้ีเป็น
ช่วงโอกาสทองเลย ท่ีคนท่ีมีเกบ็หอมรอมริบไว ้ คอยชอ้นซ้ือของท่ีถกูๆ ท่ีวา่ เพราะเขาสร้างกนั
ข้ึนมาใหเ้ป็นกระแสของโลก มีบา้นหลงัท่ี ๑ มีบา้นหลงัท่ี ๒ ท่ีพกัตากอากาศ มีบา้นหลงัท่ี ๓ หลงั
ท่ี ๔ ถึงเวลาจริงๆ เขา้ ฟองสบู่มนัแตก เอาไวไ้ม่อยูเ่ขากต็อ้งปล่อยท้ิงไป  

ผูท่ี้มีความเกบ็หอมรอมริบ รู้จกัอดออม ตอนน้ีกไ็ดป้ระโยชน ์ไดป้ระโยชน์เลย ถึงบอกวา่
ใครมีหลกัมาก ไม่ต่ืนไปตามกระแส คนนั้นจะไดป้ระโยชน์ในช่วงเหตุการณ์แบบน้ี แต่คนท่ีต่ืน
เขา้ไป ควา้เขา้ไป ช่วงนั้นคนนั้นจะเดือดร้อนมาก น่ีถึงวดักนัในหวัใจวา่คนไหนมีเน้ือหาของแก่น
สารของพทุธศาสนาอยูใ่นหวัใจ มีธรรมในหวัใจ คนนั้นจะมีความเดือดร้อนนอ้ยกวา่คนท่ีวา่เป็น
สตัวไ์ม่มีเจา้ของ ถึงตอ้งใหส้ภาวะตามความเป็นจริงกระตุกกลบัมา กลบัมา กลบัมาใชใ้หเ้ป็นชาว
พทุธแท ้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สอนถึงแมว้า่ใหมี้ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยัของการเป็น
มนุษย ์ท าไมเจา้ชายสิทธตัถะมีอยูพ่ร้อม ท าไมไม่ต่ืนไปกบัส่ิงเหล่าน้ี ท าไมออกบวชได ้ชีวิตท่ีเป็น
แบบอยา่ง ท าไมเจา้ชายสิทธตัถะชุ่มอยูใ่นทั้งหมดเลย ชุ่มอยูใ่นส่ิงในกามคุณทั้ง ๕ พร้อมทั้งหมด 
แมแ้ต่จะกินอาหารยงัมีเคร่ืองประโคมคอยมีดนตรีคอยใหเ้คลิบเคล้ิมอยู ่ ท  าไมไม่เคลิบเคล้ิมไปกบั
ปัจจยั ๔ ท่ีความท่ีเป็นประณีตนั้นล่ะ  

จะบอกวา่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่านสร้างบารมีมา กถ็กูตอ้ง สร้างบารมีมา 
สร้างบุญกศุลมา จนจะตอ้งมาตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แต่ชีวิตท่ีเป็นแบบอยา่ง
เราตอ้งยกชีวิตท่ีเป็นแบบอยา่งเป็นครูของเราสิ น่ีจะหลุดพน้ออกมา หลุดพน้ออกจากความเป็น
คฤหสัถ ์ออกมาเป็นนกับวช ยงัตอ้งแสวงหา ยงัตอ้งไปแสวงหาอยูอี่ก ๖ ปี  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั เราตอ้งดูท่ีหวัใจของเรา หวัใจของเรา เรากลบัมาอยูใ่นบา้นเดิม กลบัมา
อยูใ่นสถานะตามความเป็นจริงในเร่ืองของปัจจยั ๔ ใช่ไหม อนันั้นเป็นสภาวะของความเป็นอยู่
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ของมนุษย ์ แต่การกลบัมาของหวัใจ เจตนาท่ีส่งออกไป ความคิดฟุ้ งซ่านท่ีส่งออกไป เราตอ้งดึง
กลบัมา จากเจตนาตอ้งดึงกลบัมาท่ีใจ 

เจตนา ความคิด เจตนา เจตสิกท่ีส่งออกไปจากพลงังานของใจ เราจะท าความสงบก่อน มนั
กดึ็งใจ ดึงอาการของจิตทั้งหมดกลบัมาอยูท่ี่ใจ มนัเหมือนกนั ตอ้งกลบัมาอยูใ่นสถานะตามความ
เป็นจริงก่อน สถานะตามความเป็นจริงแลว้ถึงจะเป็นตน้ทุน เป็นหลกัความเป็นจริงวา่เราเกิดเป็น
มนุษยมี์กายกบัมีหวัใจ ความเดือดร้อน ความทุกขร์วมลงแลว้ตอ้งไปสะสมไวท่ี้ใจ  

คนถึงเกิดมา กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั ต่างๆ กนับุญบารมีถึงไม่เหมือนกนั  

วา่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่านสร้างสมบารมีมา เราไม่ไดส้ร้างสมบุญบารมีมา 
เราถึงตอ้งทนทุกขย์ากอยูน่ี่ไง 

อนันั้นมนัเป็นการกิเลสมนัพดู ความคดัคา้นความตา้นทานของใจ ของกิเลสในหวัใจนะ
ไม่ใช่ใจ กิเลสอยูท่ี่หวัใจ มนัคดัคา้น มนัตะแบงจะใหก้ารท าคุณงามความดี หรือจะใหเ้ราเขา้ไป
ใกลถึ้งความเป็นสุข ตามสุขเน้ือแทน้ั้น ใหอ้อกไปจากตรงนั้น น่ีกิเลสท่ีอยูใ่นหวัใจมนัพยายาม
ผลกัไสออกมาใหเ้ราพน้จากคุณงามความดีทั้งหมด  

คุณงามความดีเร่ิมตน้นะ แค่เขา้กลบั กลบัเขา้มาถึงสถานะเดิม ตอ้งกลบัมา เวลาเศรษฐกิจ
ทางโลก ทางมนุษย ์ ยงัตอ้งกลบัไปอยูต่ามความเป็นจริง ปัจจยัพื้นฐานการเกษตรข้ึนมาตามความ
เป็นจริง คือของกินของใช ้ของอยูข่องอาศยั หวัใจท่ีกลบัมาเป็นปกติของใจกดึ็งจิตทั้งหมดกลบัมา
ท่ีใจ คือท าความสงบใจ ก าหนดพทุโธ พทุโธ พทุโธ ท าจิตใหส้งบ จิตมนัฟุ้ งซ่านออกไป มนัไป
กวา้นออกทั้งหมด กวา้นทุกอยา่งมารู้หมด มนัถึงท าใหจิ้ตน้ีไม่สงบ  

ความท่ีไม่สงบเพราะอะไร เพราะมนัไม่มีการบงัคบัดว้ยสติ ไม่มีการเจตนาความจริงจงัวา่
เราจะท าใจใหส้งบ ตอ้งดึงกลบัมาเหมือนกนั เหมือนกบัสภาวะฟองสบู่แตกน่ีแหละ ท าไมถึงฟอง
สบู่แตกถึงเขา้ใจล่ะ?  

กเ็พราะวา่ความเป็นจริง สถานะความเป็นจริงวา่มนัอยูไ่ม่ไดด้ว้ยกระแสของสมมุติ สมมุติ
น้ีมนัอยูไ่ม่ได ้ มนัแปรสภาพตามความเป็นจริงแลว้ แต่เราไม่เขา้ใจมนั เราไปสร้างข้ึนมาเพื่อจะ
หลอกกนัเอง ใครท่ีมีปัญญากไ็ดฉ้ลาด คนฉลาดคนมีปัญญาจะไดป้ระโยชน์ หลอกไอค้นโง่เขา้มา
เป็นเหยือ่  



กลบับา้น ๕ 
 

©2012 www.sa-ngob.com 

ขณะท่ีเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง ข้ึนมา ทุกคนตอ้งวิ่งเขา้ไปหาศนูยก์ลางของอ านาจ ตอ้งเป็น
ท่ีตลาด ตลาดการเงิน ศนูยก์ลางการตดัสินใจ ผูท่ี้เขา้ไปเกบ็หรือจบัขอ้มูลภายในได ้ ผูท่ี้ตดัสินใจ
ซ้ือและขายก่อน คนนั้นจะไดป้ระโยชน์ แมลงเม่าวิ่งเขา้ไปนะ เป็นเหยือ่เขาทั้งหมดเลย ไปหนุน
คนท่ีมีปัญญานั้นมาเป็นฐานของเขา ทุกขย์ากขนาดไหนท่ีแมลงเม่าอุตส่าห์เกบ็หอมรอมริบแลว้
เขา้ไปเป็นเหยือ่ของผูท่ี้เขา้ไปถึงจุดศนูยก์ลางของขอ้มูลข่าวสาร เวลาเศรษฐกิจมนัขาข้ึน ขาข้ึน
ท่ีวา่ ข้ึนๆ นัน่คือป่ันกนัเขา้ไปไง ความโง่และความฉลาดอยูใ่นสงัคมของกระแสนั้น เขามี
ผลประโยชน์กนัอยูใ่นนั้นทั้งหมด  

ไอห้วัใจเราน่ีกเ็หมือนกนั มนัไปคิดวา่มนัจะไดเ้ปรียบตลอดเวลา คิดวา่มนัจะรู้ มนัถึง
กวา้นเอาเขา้มา กวา้นเอาความอารมณ์ต่างๆ ส่ิงท่ีมนัเคยรู้กเ็อามาฟุ้ งมาซ่าน มาปรุงมาแต่งอยูใ่น
หวัใจ มนัถึงไม่ไดก้ลบัไปอยูใ่นท่ีเดิม จิตน้ีกเ็ดือดร้อนไปสิ พยายามจะท าจิตใหส้งบขนาดไหนมนั
กไ็ม่สงบ เพราะมนัไม่กลบัไปอยูใ่นสถานะตามความเป็นจริง  

ตามความเป็นจริงจิตน้ีกคื็อพลงังานตวัหน่ึงเท่านั้น กิเลสท่ีท าใหฟุ้้ งซ่านออกไปเพราะ
ความจ าไดห้มายรู้ อปุาทาน การยดึมัน่ถือมัน่ ในรูป รส กล่ิน เสียง ต่างๆ แลว้เราควบคุมไม่ได ้พอ
เราควบคุมไม่ได ้พอเรายิง่หลบัตาลง หลบัตาลงหมายถึงวา่ เรารวมลงเท่าไร  

เดก็ ถา้ปล่อยวิ่งเล่นมนัจะลืมตวั มนัจะสนุกเพลิดเพลินไปประสาของเดก็ เดก็จะอยูข่องเขา
ได ้ แต่ถา้เราจบัเดก็ใหน้ัง่ปกติหรือจบัเดก็ใหน้อน ตอ้งหลอกตอ้งล่อกนัทุกวิถีทางเพื่อท่ีจะใหเ้ดก็
นั้นพอใจหรือใหเ้ดก็นั้นยอม แต่ส่วนใหญ่แลว้จะไม่ยอม การพกัผอ่นของเดก็นั้นท าใหเ้ดก็คนนั้น
ร่างกายสมบูรณ์ ร่างกายสมบูรณ์แลว้จะไดเ้จริญเติบโตต่อไปเพราะมนัไม่อ่อนเพลีย  

น่ีกเ็หมือนกนั หวัใจท่ีท าใจใหส้งบ มนัจะเขา้กบัไปท าใหเ้ป็นพื้นฐานแลว้ใจนั้นมนัจะเป็น
สงบเขา้บ่อยๆ จนเป็นสมาธิจนจิตตั้งมัน่ ถา้มนักลบัมาตรงน้ีแลว้มนักลบัเป็นประโยชน์  

แต่กิเลสมนับอกวา่ ไม่ใช่ กลบัไปตรงนั้นแลว้เสียเวลาเปล่า นัง่สมาธิท าใจใหส้งบไม่เห็น
ไดป้ระโยชน์อะไรข้ึนมาเลย สู้เราคิดเราใชปั้ญญาปรุงแต่งออกไปเราจะไดป้ระโยชน์มหาศาล เรา
จะคิดอะไรกไ็ด ้ 

กิเลสมนัหลอกขนาดนั้นน่ะ เหมือนกบัขา้งนอกท่ีสมมุติท่ีเขาหลอกกนั แมลงเม่าบินเขา้วิ่ง
เขา้ไปโดนเขาเผาไฟ จนปีกเปิกไหมห้มดกย็งัด้ินเขา้ไปหา อนัน้ีคือกิเลส เหมือนกบัเราเหมือนกนั 
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เหมือนกบัจิตท่ีมนัไม่สงบน่ีกเ็หมือนกนั มนัไม่สงบเพราะวา่อนัน้ีคือกิเลสมนัยมุนัแหย ่ กิเลสใน
หวัใจเรามนัยมุนัแหยใ่นหวัใจเรา เราไม่รู้ตวั เราไม่เขา้ใจ เราวา่เป็นเรา เป็นเรา คนทุกคนวา่เป็นเรา 
เป็นความคิดเป็นเรา ทุกๆ อยา่งเป็นเรา เราเลยพนักนัอยูต่รงนั้นไปแกไ้ม่ออก 

พระพทุธเจา้ถึงสอนใหก้ าหนดพทุโธ ศีล สมาธิ ปัญญา  

การปฏิบติัตอ้งมีศีลพร้อมก่อนใช่ไหม ศีล มีศีล ศีลคือการปกติของกาย แต่มนัไม่ปกติของ
ใจ เพราะเร่ิมเขา้มีการบงัคบั เหมือนเดก็มนัจะเร่ิมด้ินแลว้ พอท าเขา้บ่อยๆ ตั้งจงใจเขา้ก าหนดพทุ
โธ พทุโธ พทุโธ มีความมุมานะตรงน้ีไง มนักเ็หมือนเรากลบัไปท่ีพื้นฐานนั้น ฟังสิ กลบัไปท่ี
พื้นฐานเดิม กลบับา้นเรา กลบัไปหวัใจของเรา กลบัไปหาตนเองนัน่น่ะ  

กลบัไปหาตนเอง พอตนเอง กเ็หมือนกบัเศรษฐกิจตอนน้ี ท่ีแกไ้ขไม่ไดเ้พราะเศรษฐกิจน้ี
ยงัไม่ลงถึงกน้บ้ึงไง ยงัไม่ลงถึงจุดต ่าสุดไง จุดต ่าสุดถึงจะเร่ิมตน้ไต่ข้ึนมาเป็นระบบเศรษฐกิจรอบ
ใหม่ หวัใจไม่ตกลงไปถึงสมาธิ หวัใจไม่ถึงพื้นฐานของใจ มนักว็นอยูอ่ยา่งนั้น ลงมากล็งไม่สงบ 
ถึงสงบกถ็า้สงบเขา้ไปกส็งบแบบไม่ถึงฐาน ไม่มีก าลงัไปทั้งหมดเลย น่ีการประพฤติปฏิบติัมนั
เป็นแบบนั้น ท าไมเราไม่ไดป้ระโยชน์ในการท่ีวา่เราประพฤติปฏิบติัไง  

ดูสิ ดูเวลาเห็นระบบเศรษฐกิจเห็นความเป็นไป ทุกคนเศร้าใจนะ ทุกคนเศร้าใจวา่ไม่น่า
เป็นอยา่งน้ี ท าไมมนัเป็นไปได ้ทั้งๆ ท่ีวา่เราเป็นชาวพทุธนะ แลว้เหตุการณ์เกิดข้ึนท่ีประเทศไทย
ก่อนนะ มนัลามไปทั้งโลกเลย ลามไปหมดเลย เพราะวา่เราเผลอกนัมาก เราเป็นสตัวไ์ม่มีเจา้ของ
กนัมาก หวัใจน่ีเป็นสตัวท่ี์ไม่มีเจา้ของ วิง่เตน้เผน่กระโดดตามกระแสของเขาไปนะ มนัถึงไม่ใช่
ชาวพทุธตามความเป็นจริง 

ถา้ชาวพทุธจริงมนัใชปั้จจยั ๔ ตามอยูท่ี่ความพอดีของตวั มนัไม่ฟุ่ มเฟือยไม่ฟุ้ งเฟ้อขนาดน้ี 
มนัไม่สมกบักิเลส กิเลสมนัยแุหย ่ น่ีเหมือนกนัเลย หวัใจท่ีวา่เป็นชาวพทุธนะ ชาวพทุธเราใน
ประเทศไทย ๖๐ กวา่ลา้นคน ทัว่โลกเขากมี็เกือบพนัลา้นเฉพาะชาวพทุธ แลว้ประพฤติปฏิบติักนั
ไดข้นาดไหน อ่อนแอท่ีสุดคือชาวพทุธ เพราะพระพทุธเจา้สอนใหมี้อิสระ ใหคิ้ดเอาเอง ใหพ้อใจ
แลว้ปฏิบติั เพราะการประพฤติปฏิบติัน้ีมนัเกิดข้ึนท่ีใจ ความสุขและความทุกขใ์จน้ีเป็นส าคญั ใจน้ี
ส าคญักวา่ร่างกาย น้ีเราไปมองกนัแต่วตัถุ วตัถุ วตัถ ุ วา่คนท่ีเป็นชาวพทุธตอ้งมีเคร่ืองประดบัมี
เกียรติยศ มีเกียรติคุณ 
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ไปมองตรงนั้น ไม่ไดม้องวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้มีอะไร? มีผา้ ๓ 
ผนื กินอาหารวนัละม้ือเดียว นอนแต่พอสมควร เท่านั้น หวัใจน้ีเป็นพระอรหนัต ์ มีความสุข ไม่มี
ความทุกขใ์ดๆ เจือปนแมแ้ต่นิดเดียวเลย มีบริขาร ๘ มีผา้ ๓ ผนืเท่านั้น แต่หวัใจประเสริฐ  

นัน่น่ะ ชาวพทุธอยูท่ี่ตรงนั้น ไม่ใช่วา่มีวตัถุมากแต่เป็นข้ีขา้เป็นหน้ีมหาศาล ไม่ใช่ ชาว
พทุธถึงมองกนัท่ีผดิไง หวัใจท่ีเป็นความสุขแท ้ หวัใจท่ีจะเป็นหวัใจของชาวพทุธวา่เป็นธรรมไง 
ธรรมท่ีใจ ใจกบัธรรมเป็น เอโก ธมัโม เป็นหน่ึงเดียว ใจเป็นธรรม ธรรมเป็นใจนะ เป็นอนั
เดียวกนัแลว้มีความสุขมหาศาล มนัเป็นหลกั เป็นแก่น เป็นเป้าหมายของชาวพทุธทั้งหมดเลย 

แลว้ชาวพทุธน่ีเป็นพนัๆ ลา้นปฏิบติักนัอยา่งไร มนัมีก่ีองคท่ี์ส าเร็จส้ินถึงใจกบัธรรมเป็น
อนัเดียวกนั ใจถึงส าคญั แต่เวลาพดู กิเลสมนัพดู มนัตอ้งเถียงตลอด มนัตอ้งมีกิน มีใช ้ มนัถึงจะ
ไดม้าปฏิบติั คนตอ้งมีกินมีใชก่้อน เหลือเฟือแลว้ค่อยมาปฏิบติั แลว้ประเทศไทยตอนน้ีจะเอา
อะไรมาปฏิบติัล่ะ ในเม่ือไม่มีเลย เป็นหน้ีเขาเป็นลบขนาดนั้น ท าไมท ากนัไดล่้ะ?  

เพราะกิเลสมนัอา้ง ความคิดในหวัใจมนัอา้งไวต้ลอด มนัผลกัไสไม่ใหอ้ยูใ่นปัจจุบนัธรรม 
ปัจจุบนัในการประพฤติปฏิบติัไง มนัอา้ง มนัไส มนัถึงวา่มนัต่ืนกระแสไปกบัเขาให้เขาหลอก มนั
กย็งัน่านอ้ยใจวา่ กย็งัเตม็ใจใหเ้ขาหลอก กเ็ป็นเหยือ่เขาจนได ้นัน่มนัเป็นวตัถุ ถึงวา่ มนัเป็นสมมุติ 
มนัเป็นแค่เคร่ืองอยูอ่าศยั แมแ้ต่กายน้ียงัไม่ใช่เราเลยนะ แลว้นบัประสาอะไรกบัวตัถุนอกกาย นั้น
มนัจะเป็นของๆ เรา ท าไมไปเห่อกบัเขา ถึงวา่ไม่เคยเจอความสุขแท ้ เจอความสุขจอมปลอม เขา
ยืน่มาให ้พอเขาชกักลบั ทุกคนกส้ิ็นท่า  

ถึงวา่ไม่เช่ือเขา ไม่ต่ืนตามกระแส ถึงตอ้งกลบัมาเป็นเศรษฐกิจพอเพียง กลบัมาเศรษฐกิจ
แบบเกษตรกรรม ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั ส่ิงท่ีมนัจะเกิดข้ึนมา มนัเกิดข้ึนมาถา้เป็นชาวพทุธกใ็ช ้
ชาวพทุธน้ีไม่ใช่โง่ ชาวพทุธน้ีมีปัญญาขนาดช าระกิเลสได ้ท าไมไปโง่กบัส่ิงวา่ท่ีเป็นวตัถุล่ะ ส่ิงท่ี
เป็นวตัถุ เป็นคอมพิวเตอร์ จะเป็นอะไร ท่ีมนัเคร่ืองยนตก์ลไกของโลก 

กใ็ชเ้ป็น กใ็ชไ้ด ้ถา้ใชเ้ป็นประโยชน์ แต่ถา้มนัไม่จ าเป็นตอ้งใช ้มนัยงัไม่ถึงเวลาใช ้ เราจะ
ไปขวนขวายมาใชก่้อน กใ็ชด้ว้ยการเป็นหน้ี ผลสุดทา้ยกไ็ม่มีปัญญาจะใชเ้ขา อนันั้นมนัเป็นเร่ือง
ของขา้งนอก ท่ีเปรียบเทียบเร่ืองของใจ ท่ีวา่ มนัไม่สงบเพราะเหตุนั้น  
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ดึงกลบัมา ดึงกลบัมา ดึงกลบัมาใหดู้ความเป็นไปของใจตวัน้ี อารมณ์ท่ีส่งออกไปมนัก็
เหมือนกบัท่ีวา่ ชาวโลกเขาต่ืนวตัถุนัน่ล่ะ เพราะมนัไม่เห็นพิษเห็นภยั กามคุณ ๕ เป็นบ่วงของมาร 
เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร ความคิด ความทุกข ์ความคิดความผกูพนัในกามคุณ ๕ รูป รส กล่ิน เสียง 
โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ นัน่คือกามคุณ ๕ แลว้หวัใจมนับ่วงของมาร เคร่ืองล่อ มนับ่วง มนั
พวงดอกไมท่ี้ล่อใจออกไป แต่ใจกบัส่ิงนั้นมนัเคยเป็นเน้ือเดียวกนั มนัถึงปล่อยวางส่ิงนั้นไม่ได ้
มนัถึงไม่สงบ มนัถึง ยอ้นกลบัมาถึงใจของตวัไม่ได ้ไม่ยอ้นกลบัมาถึงความสงบอนันั้นไง  

กเ็หมือนท่ีวา่ เขาออกไปถึงศนูยก์ลางอ านาจของการเงิน พอถอยกลบัมา ถอยไม่ลงนะ 
เวลาจะอุตส่าห์กระโดดโลดเตน้ข้ึนไปจนถึงจุดศนูยก์ลางของขอ้มูลข่าวสาร แลว้กวา่จะท้ิงมา
เฉยๆ มนัท้ิงไปไดอ้ยา่งไร กวา่จะตะเกียกตะกายข้ึนมาน่ีใชชี้วิตทั้งชีวิต อาย ุ ๕๐-๖๐ แลว้ถึงจะ
มาถึงตรงนั้น แลว้จะกลบัไปตกงาน กลบัไปอะไรไปใช ้อะไรเป็นเคร่ืองอยูเ่คร่ืองอาศยั  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั มนัเป็นกิเลสกบัใจมนัซอ้นกนัมา มนัซบักนัมา ไม่รู้ก่ีชาติต่อก่ีชาติแลว้ 
มนัเป็นเน้ือเดียวกนั มนัเลยไม่ยอมปล่อยวาง แต่เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ข้ึน
มาแลว้บอก ตรงน้ีเป็นพื้นฐานตอ้งจิตตอ้งเป็นสมาธิก่อน ตอ้งตดัใหอ้อกจากโลกียารมณ์ ถา้จิต
เป็นโลกียารมณ์ ปัญญาจะคิดขนาดไหน จะมีปัญญา จะมีเกียรติคุณขนาดไหนมนักเ็ป็นเร่ืองของ
สมมุติทั้งหมด ตอ้งกลบัมาตรงจุดตรงน้ี ใหจิ้ตน้ีเป็นสมาธิ ปล่อยวางโลก โลกียะทั้งหมดแลว้ค่อย
กลบัมาพิจารณาปัจจยั ๔ ตามความเป็นจริงของมนั 

เราพึ่งตวัเองกนัไม่ได ้ เราตกทุกขไ์ดย้าก เรากลบัไปอยูบ่า้นเรา เรากต็อ้งการรัฐบาล 
ตอ้งการผูท่ี้มีอ  านาจ ตอ้งการความเป็นธรรม ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัได ้ฟังนะ ขนาดกระทรวงแรงงาน 
กรมประชาสงเคราะห์ จดังบประมาณใหเ้ป็นหม่ืนๆ ลา้นเลย เพื่ออะไร? เพื่อใหค้นมีอาชีพ อาชีพ
คืออะไร? อาชีพคืออาหาร กย็งัมีการทุจริต เห็นไหม แมแ้ต่เคร่ืองอยูอ่าศยั แมแ้ต่ยารักษาโรค 
๑,๔๐๐ ร้อยลา้นนะ กย็งัใชก้นัก่ีส่วนเปอร์เซ็นต ์ 

 เราหวงัพึ่งความเป็นธรรม มนักย็งัมาโกงมากินกนัอยูต่ลอดเวลา ทั้งๆ ท่ีวา่เราหวงัพึ่งอาศยั 
ทั้งๆ ท่ีรู้นะ ทั้งๆ ท่ีรู้วา่ขณะน้ีเราตอ้งเป็นเศรษฐกิจพอเพียง ตอ้งกลบัไปอยูต่ามความเป็นจริง แต่
เวลากลบัมาแลว้จะมาหวงัพึ่งเขาบา้ง กย็งัมีการโกง มีการทุจริต นัน่คือเร่ืองของกิเลสทั้งหมดเลย  
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จิตท่ีมนัสงบเขา้มา จิตท่ีกลบัมาพื้นฐาน ความหลงในความเห็นของตวั จิตสงบจะเกิดนิมิต 
จะเกิดความเห็น จะเกิดธรรมแสดงออก เรากต่ื็นออกไปอีก แมแ้ต่จิตเราสงบกเ็หมือนกบัเรากลบั
มาแลว้เราจะพึ่งสภาวธรรม  

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลาย ธรรม ธรรมทั้งหลาย สมาธิธรรม สมาธิกวา่เราจะ
ก าหนดใหเ้ป็นความสงบได ้ความสงบท่ีมนัปล่อยออกมาจากรูป รส กล่ิน เสียง ปล่อยออกมาจาก
บ่วงแห่งมาร ท าจิตน้ีใหส้งบเขา้มา เรากลบัไปอยูใ่น...จากจิตกลบัไปอยูท่ี่ใจ เราวา่มนัจะถึงวา่เป็น
พื้นฐานแลว้มนัจะไดอ้าศยัตวัเอง มนักย็งัมีกิเลสมาหลอกอีก ตอ้งยกเป็นวิปัสสนา มนัหวงัพึ่งใคร
ไม่ไดไ้ง 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ “ธรรม วิธีการ เราตถาคตเป็นผูบ้อก เป็นผูช้ี้ ผูท่ี้
จะช าระกิเลสผูน้ั้นตอ้งปฏิบติั และตอ้งขวนขวายข้ึนมาเอง” 

ในท านองเดียวกนั เรากลบัไปอยูใ่นชนบท เราหวงัพึ่ง หวงัพึ่งท่ีนัน่ หวงัพึ่งท่ีน่ี แลว้มนัพึ่ง
ไดต้ามความเป็นจริงไหม เขาเอาเราใหเ้ป็นเหยือ่ ตั้งงบประมาณข้ึนมาแลว้กห็ลอกกินกนัอีก อนัน้ี
กเ็หมือนกนั จิตเราวา่เราสงบ เราท าจิตใหส้งบ เราวา่จิตน้ีสงบแลว้มนัจะรู้ธรรมเอง มนัจะตรัสรู้
เอง พอจิตน้ีสงบแลว้จะเกิดปัญญา พอจิตน้ีสงบ พอใจ พอน ้าใสจะเห็นตวัปลา  

เราคิด เราคิดเพราะกิเลสเรายงัไม่ไดช้ าระ พอเราคิด เราคาด เราหมาย มนักจ็ะเป็นอยา่ง
ท่ีวา่ ตั้งงบประมาณเขา้มา ตั้งงบประมาณข้ึนมาแลว้กกิ็นกนัเอง  

จิตมนัสงบแลว้กเ็กิดนิมิตไง โอ!้ เกิดนิมิตวา่ตรัสรู้แลว้ รู้ธรรมแลว้ 

รู้นะ เพราะอะไร เพราะใจมนัสงบ มนัไดด่ื้มด ่า ด่ืมด ่ารสของสมาธิธรรม มนัจะเวิง้วา้งนะ 
แต่ถา้ไม่กลบัมายกข้ึนวิปัสสนานะ ตั้งงบประมาณข้ึนมา งบประมาณกธ็รรมของพระพทุธเจา้ 
ธรรมอนัน้ีพระพทุธเจา้สอนไวแ้ลว้ สกักายทิฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส ขา้มพน้ไดม้นักต็ั้งข้ึนมา 
แลว้มนักโ็กงกินข้ึนมาเอง วา่เป็นไปตามนั้น ทั้งๆ ท่ียงัไม่ไดพ้ิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม เลย 

จิตน้ีสงบแลว้ตอ้งพยายาม พยามยามนะ ไม่ใหใ้ครเขา้มามายแุหย ่ ไม่ใหกิ้เลสเขา้มายแุหย ่
ไม่ใหกิ้เลสเขา้มาแบบวา่ตั้งงบประมาณแลว้นะ ๑,๔๐๐ ร้อยลา้นนะ แลว้เราจะแบ่งกนัอยา่งไร 
เหมือนกนั จิตน้ีสงบแลว้ ไม่ใช่วา่พอด่ืมด ่าในอารมณ์ของความวา่ง ในรสของสมาธิ วา่อนัน้ีเป็น
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ผลของเรา เป็นธรรมของพระพทุธเจา้ เป็นธรรมตามความเป็นจริง จิตมนัวา่งกบัอารมณ์ จิตมนั
ปล่อยวางนัน่น่ะ แต่กิเลสมนักม็ายวุา่อนัน้ีเป็นของของเรา  

มนัจะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร มนัเป็น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายตอ้งแปรสภาพ
ทั้งหมด แมแ้ต่สมาธิน้ีกต็อ้งแปรสภาพไปทั้งหมด เพราะจิตน้ีไง จิตน้ีวนเขา้ไปในรูปอารมณ์ของ
จิต มนัยงัไม่ไดช้ าระกิเลส ตอ้งช าระกิเลสหมายถึงวา่ เช้ือท่ีอยูใ่นหวัใจนั้น ใหมี้ความเป็นธรรม
ตามความเป็นจริง ตามไปตอ้งพิจารณากาย เวทนา จิต หรือธรรม ใหพ้ลงังานตวัท่ีพิจารณานั้นมนั
ปล่อยวางตรงน้ีออกมา ตรงน้ีเพราะอะไร เพราะกาย เวทนา จิต ธรรม กบัใจดวงนั้นมีกิเลสน้ีเป็น
ยางเหนียว เป็นเคร่ืองสมานกนัไว ้ เป็นเคร่ืองสมาน เป็นการเห็นแก่ตวั เป็นการคิดอยากใหญ่ เป็น
การกวา้นทุกอยา่งสมบติัมาเป็นของตวั  

ในเม่ือเราอยูใ่นเหตุการณ์ เราอยูใ่นสถานะกลางทะเลทราย เราตอ้งหวงัมีน ้าตุนเอาไวเ้พื่อ
จะไวด่ื้มกิน เพื่อจะใหผ้า่นพน้ทะเลทรายนั้นไปได ้ น่ีเรามีความตอ้งการ ขณะท่ีจิตมนัสงบก็
เหมือนกนั ความท่ีเป็นตน เป็นเรา เป็นอปุาทาน ความยดึมัน่ถือมัน่มนัอยูต่รงนั้นทั้งหมด นัน่น่ะ 
เวลามนัเขา้ไปถึงตรงนั้นแลว้ มนักจ็ะทุจริต มนัจะโกง กิเลสมนัเป็นอยา่งนั้นโดยธรรมชาติของมนั 
แลว้ถึงจุดท่ีวา่เราตั้งงบประมาณข้ึนมา แลว้เราจะเจือจานเขาไปตามความเป็นจริง ใหอ้อกไปตาม
เน้ือผา้เลย มนัผา่นเขา้มาถึงตวัเรามนักอ็ยากได ้ 

น่ีกเ็หมือนกนั พอจิตมนัสงบข้ึนมาปุ๊บ มนัจะยดึอนันั้นเป็นของเราเลย ทั้งๆ ท่ีเป็นมรรค 
เป็นมรรคองคสุ์ดทา้ย สมัมาสมาธิ เป็นสมัมาสมาธิ มรรคอริยสจัจงั มรรคคือองค ์ ๘ มรรค 
ทางเดิน ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค มนัเป็นอริยสจั แค่สมาธิธรรมเป็นหน่ึงในมรรค ๘ อยูใ่นอริยสจั 
อยูใ่นมรรค ๘ อนัสุดทา้ย น่ีมนัเป็นธรรมของพระพทุธเจา้ท่ีวา่ วางไวว้า่อนัน้ีท่ีเป็นพื้นฐานท าให้
ใจพน้ออกจากโลกียะ ใหย้กข้ึนเป็นวิปัสสนา  

อนัน้ีถา้เรารู้สภาวะหรือเราตาม เรายอมรับ เราตอ้งกม้หนา้กม้ตาเพื่อตน ยกตนของตนให้
พน้จากความเห็นแก่ตวั ความยดึมัน่ถือมัน่ ความจะทุจริต เอาธรรมของพระพทุธเจา้โดยยดึมาก่อน 
เอาอนาคต เอาส่ิงท่ีวา่ยงัไม่ถึงมาเป็นของตนในปัจจุบนันั้น มนักเ็ป็นการทุจริต 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ความเห็นของเรา ความเห็นของเรามนัยงัไม่เห็น ตอ้งท าจิตใหส้งบแลว้
ปล่อยวางใหห้มด ถา้มนัไม่เห็นกายใหนึ้กข้ึนมา แต่เวทนาจะเห็นข้ึนไป เวลามนัสุขนะ เวลามนั
สุข มนัมีความพอใจ มนัวา่ง อนันั้นไม่ตอ้งปฏิเสธ เรากินขา้ว ความอ่ิมนั้นเป็นธรรมชาติ เรามี
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อาหารกินตกเขา้ไปถึงตกถึงกระเพาะ ความอ่ิมเป็นโดยธรรมชาติเลย ถา้จิตน้ีมีความสงบ มี
ความสุข อนันั้นเป็นธรรมชาติของการประพฤติความปฏิบติั เราไม่ปฏิเสธ ปล่อยใหจิ้ตน้ีลงสงบ
ไปตามความเป็นจริง  

อนันั้นคือวา่มนัเป็นท่ีวา่มนัเป็นเน้ือหาเป็นส่ิงท่ีเราแสวงหามาได ้ ไม่ไดป้ฏิเสธ เราไม่
ปฏิเสธก่อน เพราะจิตนั้นถอนข้ึนมา ถอนข้ึนมาจากสุขแลว้ จากสุขจะเกิดเวทนา เกิดความกระทบ 
เวทนาจะส่วนใดกไ็ด ้ ถา้นัง่นานจะเจบ็จะปวด ยกข้ึนวิปัสสนา เพราะจิตท่ีสงบแลว้ถอนออกมา 
อนัน้ีจะมีพลงังาน เหมือนกบัเราตั้งงบประมาณข้ึนมาได ้มนัมีพลงังาน เราดูวา่ส่ิงใดท่ีเจบ็ ส่ิงใดท่ี
ปวด ส่ิงนั้นไม่เป็นตามความเป็นจริง  

ไม่ใช่ เพราะวา่เม่ือก้ีมนัสงบ ท าไมมนัไม่เจบ็ล่ะ พอถอนออกมาแลว้ คลายออกมาแลว้ 
ท าไมมนัเจบ็ล่ะ ท าไมมนัเจบ็? เจบ็น้ี ถา้เพราะขณะท่ีจะพิจารณาน้ี...  

...กต็ั้งงบประมาณข้ึนมาได ้ พอจิตน้ีสงบกต็ั้งงบประมาณข้ึนมาได ้ มนัใชป้ระโยชนน์ั้นได้
แลว้ น่ีกเ็หมือนกนั ขณะคิดอนันั้นไม่ใช่คิดทีแรก ขณะคิด ขณะพิจารณา ถา้วา่ใชค้วามคิดไม่ได ้
ตอ้งวา่ใชว้า่ค  าวา่ “พิจารณา” เพราะจิตน้ีสงบแลว้ออกมากระทบกบัเวทนา กาย เวทนา จิต ธรรม 
กระทบ กระทบแลว้พลงังานของจิตอนันั้นมีอยู ่เราใคร่ครวญความเห็นอนันั้นกบัความคิดปัจจุบนั
จะต่างกนั 

 ความคิดปัจจุบนัหมายถึงวา่ ถา้จิตไม่สงบ กบัความคิดท่ีจิตพกัออกไปแลว้ถอนออกมา 
การพิจารณานั้นมนัมีพลงังาน อา้ว! ท าไมจะไม่มีพลงังาน เพราะเราตั้งงบประมาณ มีงบประมาณ
ข้ึนมา มีตวัเงินข้ึนมาจะท าอะไรกไ็ด ้ จิตท่ีมีพลงังาน เหมือนกนั จะท าอะไรกไ็ด ้ ถา้มนัเป็น
ประโยชน์ ถา้มนัพิจารณา แต่เรามองขา้มไป ไปต่ืนเตน้กบัความสงบอนันั้น พอออกมาก ็ โอโ้ฮ! 
หลงใหลไดป้ล้ืม  

มนัเสียดายโอกาสตรงน้ี กวา่จะท าจิตสงบน้ีกแ็สนทุกขแ์สนยาก ไดแ้ลว้มนักด่ื็มด ่ารส
ความสงบนั้น มีความสุข แต่ไม่วิปัสสนา หรือวิปัสสนาท าไม่ได ้ มนัไม่สามารถเอางบประมาณ
นั้นจ่ายไปตามความเป็นจริง มนัตระหน่ีถ่ีเหนียว น่ีกิเลส ยางเหนียวท่ีมนัติดอยู ่ เราพิจารณากาย 
เวทนา จิต ธรรม เพือ่จะช าระอนัน้ี เพื่อท่ีจะช าระ แต่ท่ีไปช าระท่ีตวัเขาไม่ได ้ ไปช าระท่ีกิเลสเรา
ไม่เห็นกิเลส เราตอ้งไปช าระท่ีวา่ส่ิงท่ีมนัไปกระทบ ส่ิงท่ีมนัไปแฝงไว ้กิเลสมนัจะแฝงอยูต่รงน้ี  
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ใจกบักาย กบัเวทนา หรือกบัธรรมกแ็ลว้แต่ มนัเป็นคนละส่วนกนั แต่เพราะกิเลสยาง
เหนียวน้ีมนัไปท าใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั ถา้เราพิจารณาเพื่อแยกออก ขณะท่ีแยกออกนัน่น่ะ กิเลสมนั
จะรวมตวัลง มนัจะแยกออกจากกนั เหมือนยางท่ีมนัติดอยู ่ เราดึงออกจากกนั ยางประกบท่ีเราเอา
วตัถุ ๒ ช้ินมาติดกนั เราดึงออกสิ กาวท่ีมนัติดอยู ่ มนัจะเป็นเหนียวออกมา เราพิจารณาเพื่อแยก
ออก ไอย้างเหนียวนัน่คือกิเลส  

แต่ถา้ไปพิจารณาท่ียางเหนียว เราไปพิจารณาไม่เห็นเพราะมนั ๒ ช้ินน้ีมนัประกบกนัอยู ่
ถึงตอ้งพิจารณาเวทนา เวทนาไม่ใช่เรา คือวา่เวทนากบัจิตไม่ใช่อนัเดียวกนั กายกบัใจกไ็ม่ใช่อนั
เดียวกนั จิตกบัธรรมกไ็ม่ใช่อนัเดียวกนั จิตกบัจิต ในอารมณ์ท่ีทุกขก์ไ็ม่ใช่อนัเดียวกนั  

เพราะมนัมีตวัจิตตวัหน่ึง ตวัอาการขนัธ์ ๕ น้ีเป็นรูปท่ีครอบง าอยูจ่นเป็นเน้ือเดียวกนัจนเรา
มองไม่เห็น การพิจารณา พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อจะใหม้นัแยกจิตกบัขนัธ์ ๕ ออกจาก
กนั กบัความยดึมัน่ถือมัน่น้ีออกจากกนั ใชพ้ลงังานตวัท่ีเป็นความสงบนั้น การจบัตอ้ง การเห็น 
การจบัตอ้งกาย เวทนา จิต ธรรม อนัน้ีจบัตอ้งได ้ 

ถา้ไม่เขา้มาจบัตอ้งมนัจะอยูก่บัความสงบอนันั้น แลว้มนัจะนึก มนัจะคาด มนัจะเดา มนัจะ
หมายไปตามอนันั้น ตามท่ีวา่เป็นการทุจริตอนันั้น แลว้มนักโ็อโ้ลมปฏิโลม พยายามยดัเยยีดให้
เป็นความเป็นจริง ยดัเยยีดใหเ้ขาตอ้งการรับวา่ อนัท่ีเขาท านั้นถกูตอ้ง น่ีกเ็หมือนกนัพอจิตสงบ
แลว้คาดเดาคาดหมายไป เพราะเราศึกษามา เราอ่านต ารามา หรือเราฟังครูบาอาจารยม์า ยดึก่อนไง  

แลว้พอจิตสงบมนักต็ั้งป้อมใหเ้ป็นอยา่งนั้น ความคาดหมายเป็นอยา่งนั้น นัน่มนัเป็นการ
เสียประโยชน์ น่ีคือการพิจารณาแลว้ไม่ไดผ้ล น้ีคือการภาวนาไปแลว้มนัไม่เป็นผลข้ึนมาตาม
สภาวะตามความเป็นจริง หรือวา่เรากลบัไปถึงจิตแลว้นะ กลบัไปภาวนาตามความเป็นจริงแลว้นะ 
มนักย็งัมี เพราะกิเลสน้ีเขา้มายแุหย ่ 

เรากม็องโลกภายนอกเหมือนกนัเลย เพียงแต่วา่อนันั้นมนัเป็นสภาวะท่ีเราเกิดข้ึนมา เป็น
สภาวกรรม สภากรรม กรรมร่วมของโลกของประเทศเลย เราเกิดถึงจุดน้ี แต่น่ีเปรียบเทียบเขา้มา
ใหเ้ห็นสภาพแบบนั้น แลว้เรากเ็ปรียบเทียบหวัใจของเรา ถา้เราพิจารณาตรงนั้นออก แลว้เราจะมี
ความทุกขน์อ้ยลง เราจะรู้ยอมรับวา่ส่ิงน้ีเกิดข้ึนมนัเป็นเร่ืองกาลเวลาท่ีตอ้งเป็นอยา่งน้ีอยูแ่ลว้ กบั
หวัใจของเรา ถา้เราพจิารณาของเราเป็นของเรานะ  
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อนัน้ีถึงบอกวา่มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นอกาลิโก ไม่มีกาล ไม่มีเวลา เป็นสมบติัของเราคน
เดียว มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา ใจน้ีถึงก่อนทุกๆ อยา่ง ใจน้ีเป็นประธานทุกๆ ชนิด แลว้ถา้เรา
พิจารณาจนกาย เวทนา จิต ธรรม แยกออกมาจากกาย เวทนา จิต ธรรม กบัใจน้ีแยกออกจากกนั 
กิเลสขาดออกจากใจโดยธรรมชาติ โดยตามความเป็นจริง 

มนัเป็นประโยชน์ของใจดวงนั้น เป็นเน้ือหาสาระตามความเป็นจริงของใจดวงนั้น โลกจะ
สะเทือนเรือนลัน่ โลกจะพลิก แผน่ดินจะถล่มทลาย อนันั้นมนัเป็นสมบติั มนัเป็นเร่ืองของโลกเลย 
แต่หวัใจท่ีรู้ตามความเป็นจริงออกมาแลว้ มนัเป็นสมบติัของเรา สมบติัเน้ือหาสาระแทน้ะ น่ี
ศาสนาพทุธประเสริฐ ประเสริฐมหาศาลตรงน้ี ประเสริฐมหาศาลหมายถึงวา่ ยกใจของมนุษย ์ ยก
ใจของปุถุชนข้ึนมาใหเ้ป็นอริยบุคคลได ้ เป็นอริยะนะ ไม่ใช่อริยะทางโลก เขาเรียกวา่เป็นอริยะ
เป็นผูรู้้ต่างๆ อริยะอนัน้ีธรรมะเป็นผูป้ระธานให้ 

เราเป็นชาวพทุธ เราเคารพพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์แลว้พระธรรมอนันั้น พระธรรม
อนัท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสรู้วางไว ้ แลว้เราเดินตามข้ึนมาจนใจเราเขา้ถึงธรรมอนันั้น ฉะนั้น 
โลกจะถล่มทลาย สภาวะเศรษฐกิจจะล่มอีก ๔ รอบ ๕ รอบ หวัใจน้ี พน้ออกมาจากสภาวะนั้น  

ตอ้งดึงตนกลบัมาท่ีใจ ดึงอารมณ์ทั้งหมดกลบัมาท่ีใจ แลว้พฒันาใจของเรา พฒันาใจของ
เราจนยกข้ึนมาใหเ้ห็น ใหส้ามารถเขา้มาเป็นภายในนะ การวิปัสสนา ญาณอนัน้ีมนัเกิดข้ึนมนัอยูท่ี่
หวัใจทั้งหมด ท่ีอ่ืนไม่มี มนัอยูท่ี่หวัใจ เพราะศตัรูของมนักอ็ยูท่ี่หวัใจคือกิเลส แลว้เราประพฤติ
ปฏิบติัเพื่อใชพ้ลงังานของใจตวันั้นใหเ้กิดธรรม จนเกิดความสงบ พลงังานท่ีวา่กา้วครอบ ๓ 
โลกธาตุ กวา้นมาเป็นสมบติัของตวั แลว้มนัมีแต่ยาพิษ เราปล่อยวางทั้งหมด เหมือนกบันิวเคลียร์ 
มนัถึงจุดระเบิดของมนัแลว้มนัจะกวา้งออกไป ระเบิดขนาดไหน แต่กวา่จะท าถึงทฤษฎี ถึงตวั
ระเบิดได ้ 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั พอจิตมนัระเบิดไปก่อนแลว้ ระเบิดโดยธรรมชาติของมนั คือมนัคิด
ออกไปแลว้ยอ้นกลบัเขา้มาทั้งหมด จนเป็นสมาธิ จนเป็นจิตตั้งมัน่ จนเป็นหน่ึงเดียว มนัถึงมี
พลงังานมาก แลว้เรายกข้ึนวิปัสสนาอีก จนจุดหรือต่อมอนันั้น จุดหรือต่อมคือจิตท่ีถึงฐานของมนั 
ถึงกน้บ้ึงจิตท่ีเป็นสภาวะความเป็นจริงแลว้ยกข้ึนวิปัสสนา เพราะมนัตอ้งแกต้รงนั้น ตรงท่ีเกิดข้ึน  

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนท่ีกลางหวัใจแลว้ออกมาเป็นกิเลส แลว้ออกมาเป็นอารมณ์ความรู้สึกท่ีเราไปยดึ
มัน่ถือมัน่เป็นความเห็นแก่ตวั เรากย็อ้นกลบัไประเบิดมนัตรงนั้น กลบัไประเบิดตรงท่ีหวัใจนั้น
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เลย ใจน้ีปล่อยออกจากกาย ปล่อยออกจากจิตท่ียดึในกาย ปล่อยออกมาเลยนะ พอปล่อยออก
มาแลว้วา่งหมด เวิง้วา้งออกไป ขณะท่ีจิตมนัรวมท่ีมนัปล่อยวา่งนะ กายน้ีไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กาย 
มนัไม่ยดึมัน่ถือมัน่แลว้ วตัถุน้ีไม่มีความหมาย  

แต่หวัใจมนักเ็ป็นของมนั ตวัมนัเองนะ มนัปล่อยหมด พอปล่อยหมดมนักรู้็ตาม การปล่อย
อนัน้ีจะเทียบท่ีวา่ปล่อยแบบสมาธิท่ีมีความวา่งเลย ความวา่งอนันั้นยงัวา่งแบบยดึมัน่ วา่งแบบ
ทุจริต เพราะกิเลสมนัยงัอยู ่ แต่ความวา่งอนัน้ีมนัวา่งเวิง้ออกไป วา่งโดยท่ีวา่ไม่มีอปุาทาน ไม่มี
อุปาทานในกาย ยอ้นกลบัมา ตอ้งดึงกลบัมาท่ีน่ี แลว้ถึงเป็นชาวพทุธ ชาวพทุธตอ้งแกบ้นเหตุและ
ผล ตามสภาวะตามความเป็นจริง  

ชาวพทุธ จากไม่ทุกขเ์ร่ืองขา้งนอก ถึงจะมาแกไ้ขกิเลสจากขา้งในไดอี้ก แลว้มนัพอแก้
ไขมนัเห็นส่ิงท่ีเกิดดบั มนัจะรู้เร่ืองของกรรมวา่เราเกิดตาย เกิดตายมาก่ีชาติ เกิดตาย เกิดตายมาก่ี
ชาติ ท่ีวา่ปฏิเสธนรกสวรรคก์นัไง ท าดีไม่ไดดี้ ท าชัว่ถึงจะไดดี้ เอาแต่กิเลสมาวา่กนั แต่พอมาถึง
ปฏิบติัเขา้มนัจะยอมรับตามความเป็นจริง ยอมรับวา่ เราทุกขย์ากขนาดไหน เราช าระของเราได้
ขนาดไหน 

พอช าระได ้ สะพานท่ีเดินออกไปรับรู้ หรือสะพานท่ีเดินออกไป ส่ิงท่ีกระแสใจออกไป
รับรู้ ไปยดึเหน่ียว เราปล่อยวางเขา้มา อนัน้ีมนัเป็นเช้ือท าเกิดวา่เราเกิดดีและเกิดชัว่ ท าความไม่ดี
ไวม้นักเ็กิดไม่ดีทั้งนั้นล่ะ ท าความดีไวม้นักเ็กิดดี นัน่คือการเกิดนะ แต่เราท าลายออกทั้งหมด 
ไม่ใหไ้ปยดึมัน่ถือมัน่ส่ิงท่ีวา่ออกไปขา้งนอกนัน่น่ะ เราท าลายเหตุท่ีจะไป ท าไมเราถึงไม่เช่ือเร่ือง
นรกสวรรคว์า่มนัมีจริงหรือไม่มีจริงล่ะ นรกสวรรคน์ั้นมนัเป็นแค่พื้นฐานเป็นภพอนัหน่ึงท่ีจิตน้ี
ตอ้งไป แต่เราท าลายถึงเหตุถึงเคร่ืองหมายท่ีจะตอ้งไปตรงนั้น เราเห็น ๒ ชั้น ๓ ชั้นนะ ผูท่ี้ปฏิบติั
เขา้ไปถึงตรงนั้นจะเห็นขนาดนั้น 

ถึงวา่ ส่ิงท่ีจะเป็นเช้ือไฟเรายงัท าลาย นัน่น่ะ มนัถึงมัน่คงไง มนัมัน่คงในการท่ีวา่มนัเสวย
สุขอยูใ่นตวัมนัเอง มนัมีความสุข มนัมีความพอใจอยูใ่นตวัมนัเอง มนัคนอ่ิมหน าคนส าราญ คนท่ี
มีความเป็นหลกั คนท่ีไม่ต่ืนเตน้ ไปกบัเป็นเหยือ่ของโลก กบัท่ีวา่ความเป็นชาวพทุธเป็นเหมือน
สตัวไ์ม่มีเจา้ของ มีอะไรผา่นตาเขา้มา มีอะไรโฆษณาประชาสัมพนัธ์เขา้มากว็ิ่งตามเขา้ไปทั้งหมด 
เพราะมนัไม่มีหลกัไม่มีเกณฑ ์ 
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แต่พอมีหลกัมีเกณฑ ์ มนัจะแยกแยะออกวา่ส่ิงใดควรและส่ิงใดไม่ควร ส่ิงใดควรและไม่
ควร เห็นไหม หวัใจน้ีตอ้งอยูก่บัธรรม หวัใจน้ีตอ้งรักษาท าความสงบเอาไวต้ลอดเวลา รักษาท า
ความสงบไวเ้พือ่จะให้มนัละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไป เพราะเปลือก ความกะเทาะเปลือกเขา้ไป
ถึงหวัใจ ถึง เอโก ธมัโม มนัเขา้ไปหลายขั้นหลายตอน เป้าหมายของชาวพทุธตอ้งปฏิบติัเขา้ไป 
ปฏิบติัเขา้ไป เพื่อใหใ้จน้ีเป็น เอโก ธมัโม  

เอโก ธมัโม ใจน้ีเป็นหน่ึง ใจน้ีเป็นธรรม เป็นเป้าหมายของชาวพทุธ  

ท่ีวา่ใจเป็นถึงเป้าหมาย พิจารณากาย แค่เป็นงบประมาณ งบประมาณท่ีตั้งข้ึนมาแลว้พอ
พน้ออกไปแลว้ เร่ืองในการทุจริตมนัสีลพัพตปรามาสไม่มีในหวัใจ จะไม่ลบูไม่คล าในศีล 
วิจิกิจฉาในนั้นไม่มี มนักต็อ้งซ่ือสตัยก์บัตวัเอง ซ่ือสตัยก์บัตวัเอง ซ่ือสตัยก์บังบประมาณท่ีตวัเอง
ตั้งข้ึนมา  

เพราะวา่ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายขององคส์มเดจ็พระสมัมาพระพทุธเจา้เป็น
ทางเดิน เรากพ็ยายามศึกษา อนันั้นเป็นขององคส์มเดจ็พระสมัมาพระพทุธเจา้ เป็นต ารา เป็นพมิพ์
เขียว เป็นขอ้มูล ข่าวสาร กบัหวัใจท่ีประพฤติปฏิบติั เราไดข้อ้มูล ไดข่้าวสาร มาแลว้เราประกอบ
ธุรกิจของเราข้ึนมาเอง ประกอบธุรกิจนะ เราตั้งบริษทัของเราข้ึนมาเอง จนเราตั้งไดเ้ป็นบริษทั
ส่วนตวัของเรา  

เป็นอิสระ อิสระจากโลกท่ีจะมาหลอกลวงเราได ้บริษทัของเรา ดูอยา่งเช่นบริษทัสิ บริษทั
ท่ีวา่มีปัญหาอยูน่ี่ ถา้ส่วนล่าง ส่วนล่างน่ีมีก าลงัใจ แต่ถา้ส่วนบนไม่มีก าลงัใจ ส่วนล่างจะท า
อยา่งไร ส่วนบนไม่เอาดว้ย มนักไ็ม่เป็นประโยชน์ ส่วนบนน้ีเป็นนกับริหารท่ีดีมาก เป็นนกั
บริหารท่ีตดัสินใจ ขอ้มูลข่าวสารทุกอยา่งพร้อม ส่วนล่างน้ีใชแ้ลว้ไม่ด าเนินการตามกไ็ม่มี
ความหมาย 

มรรคสามคัคี เรามีปัญญา เรามีปัญญานะกว็า่เราเป็นคนฉลาด แต่สมาธิเราไม่พอ สมาธิเรา
ไม่ดี พื้นฐานเราไม่ดี เราไม่สามารถพิจารณากายได ้ สมาธิเราดีมากเลย จิตเราสงบ สงบดีมากเลย 
แต่เราไม่มีปัญญาการใคร่ครวญ เรามีแต่ความประมาท มรรคไม่สามคัคี ถา้บริษทันั้นส่วนบนก็
ปัญญานะ ส่วนบนนั้นกดี็มากเลย ส่วนล่างนะ ส่วนล่างนะ การงานชอบ ความเพียรชอบ ความวริิย
อุตสาหะเราพร้อม ร่างกายเราเขม้แขง็ จิตใจเรามัน่คง ความด าริชอบ น่ีปัญญา ความด าริชอบ 
ความใคร่ครวญ  
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เราสามารถตั้งบริษทัของเราข้ึนมาได ้ เป็นบริษทัท่ีวา่ทั้งส่วนบนและส่วนล่างน้ีบริหารหรือ
วา่ด าเนินการไปในฐานะวงเศรษฐกิจระดบัน้ีหมุนไปได ้ เป็นบริษทัข้ึนมา ๑ บริษทั เศรษฐกิจขา้ง
นอกจะรุนแรงขนาดไหน กระแสจะรุนแรงขนาดไหน แต่ถา้ในบริษทัของเรากลมกลืนกนัขนาดน้ี 
มนัผา่นพน้วิกฤตไดต้ลอด  

บา้นของเรา จิตใจของเรา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ กไ็ดใ้หป้ริญญา ให้
ตั้งบริษทัข้ึนมาในกลางหวัใจ กลางหวัใจนะ เพราะจิตตายเกิด ตายเกิด ธรรมนะ อยูใ่นเน้ือเดียวกบั
จิต ตายอีก ๗ ชาติ จิตน้ีตอ้งตายแลว้เกิด ตายแลว้เกิด จากหวัใจท่ีตายแลว้เกิดโดยท่ีไม่มีขอบไม่มี
เขต เหมือนกบัสตัวไ์ม่มีเจา้ของไปตลอด สตัวไ์ม่เจา้ของเป็นมนุษยใ์นชาติน้ีกทุ็กขข์นาดน้ี สตัวไ์ม่
มีเจา้ของตายเกิด ตายเกิด พร้อมไปกบักิเลส ยงัทุกขอี์กขนาดไหน แต่อนัน้ีบริษทัน้ีตั้งข้ึนมาแลว้ 
อยา่งมาก ๗ ชาติเท่านั้น  

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีเรียกวา่เป็นชาวพทุธท่ีเคารพพระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆ ์ แต่ธรรมส่วนหน่ึงอยูท่ี่ใจของเราแลว้ เป็นเน้ือเดียวกนัไป เพราะเวลาคนตายแลว้
เกิดน้ีเกิดดว้ยอ านาจของกรรม เกิดดว้ยคุณงามความดีท่ีเกิดดีและเกิดชัว่นั้น แต่อนัน้ีมนักเ็ป็นเน้ือ
เดียวกนั ถึงไปดว้ยกนั น่ีจิตปฏิสนธิอยูต่รงน้ี กต็น้ฐานคือพื้นฐานคือกน้บ้ึงของระบบเศรษฐกิจ 
กน้บ้ึงของใจ ฐีติจิตถึงตอ้งลงมาตรงน้ี กลบัไปท่ีจิตเดิมของเรา แลว้จะแกไ้ขกิเลสเป็นชั้นเป็นตอน
ข้ึนไป  

แต่ถา้ผูท่ี้มีบารมีสมยัพทุธกาล ถึงทีเดียวส าเร็จไปเลย 

แต่ก่ึงน้ีแลว้ ก่ึงน้ีถือวา่ในสตัวโ์ลก บุญญาธิการ บุญบารมีของเวไนยสตัว ์ สตัวท่ี์มนัตอ้งมี
ความมุมานะ ความเป็นไปได ้ ความเป็นไปได ้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่านมีบารมี ท่าน
ถึงไดไ้ม่หลงในปัจจยั ๔ ท่านถึงไดอ้อกมาบวช ส าเร็จเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ข้ึนมา 
เรากอ็า้งวา่บารมีขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แต่บารมีของผูป้ฏิบติัเราน้ีมนัมีนอ้ย มนัไม่
มี เวไนยสตัว ์สตัวท่ี์มีโอกาส ปทปรมะ พวกน้ีไม่มีโอกาสเลย  

เรามีโอกาสอยู ่ แต่โอกาสกต็อ้งกระเสือกกระสนเพราะบารมีมนัต่างกนั บารมีมนันอ้ยกวา่ 
กต็อ้งขวนขวายข้ึนไปเพื่อใหถึ้งท่ีสุด ถึงท่ีสุดเพราะวา่การเกิดและการตาย ความประมาทเราไม่
ประมาท การเกิดและการตายทุกคร้ังไปจะเกิดความทุกขต์ลอด  
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เกิดมา คลอดออกมาในตระกลูนั้นมีแต่ความชุ่มช่ืน มีแต่ความสุข คิดวา่เราจะมีผูสื้บทอด
ตระกลูอีกแลว้ แต่ไม่มีใครคิดเลยวา่ทุกขน้ี์เกิดข้ึนมาอีก ๑ ดวงแลว้ จกัรวาลน้ีไดเ้กิดข้ึนมาอีก ๑ 
จกัรวาลแลว้ เพราะผูท่ี้เกิดนั้นจะเป็นศนูยก์ลางของจกัรวาลแน่นอน เขาตอ้งเกิดไปเป็นผูใ้หญ่ เขา
ตอ้งเป็นพอ่ จากท่ีเป็นลกู ตอ้งกลายเป็นพอ่ จากเป็นพอ่ตอ้งมีลกู เป็นศนูยก์ลางแลว้ เขามีพอ่มีแม่
อยู ่เขายงัตอ้งมีครอบครัว เขาตอ้งมีลกูอีก เขาเป็นศนูยก์ลางจกัรวาลหรือยงั?  

เป็นแลว้ เขาตอ้งเคล่ือนออกไปเป็นปู่  เป็นยา่ เขาจะตกไปอีกแลว้ ทุกขเ์กิดข้ึนอีกแลว้ แต่
ในความหลงใหลไดป้ล้ืม การเกิดข้ึนมามีแต่ความดีใจ มีแต่ความกวา้นแต่ความทุกขเ์ขา้มาใส่  

แต่ธรรมะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ “การเกิดและการตายน้ีเป็นทุกขอ์ยา่ง
ยิง่” อีก ๗ ชาติกย็งัตอ้งเกิดและตาย การเกิดและการตาย ฟังสิ ก่อนเกิดตอ้งปฏิสนธิจิตเขา้มาใน
ครรภก่์อน เกิดทีหน่ึง แลว้ยงัอยูใ่นครรภอี์ก ๙ เดือนแลว้คลอดออกมาอีก ผา่นช่องแคบออกมาอีก 
เกือบเป็นเกือบตาย รอดมาถึงได ้ถา้รอดมากร็อด ถา้ไม่อยา่งนั้นกต็ายคานั้นอีก ๑ แลว้เกิดมาแลว้ก็
ยงัพบกระแสพบทุกอยา่ง ทุกขไ์ปอีก น่ีอีก ๗ ชาติ แลว้ท าไม่ถึงจะนอนใจ  

คนเห็นตรงน้ี สีลพัพตปรามาส ไม่ลบูไม่คล า วิจิกิจฉา ไม่มี พระโสดาบนัไม่มีวิจิกิจฉา ไม่
มีความลงัเลสงสยัตรงน้ีเดด็ขาด รู้ตามสภาวะตามความเป็นจริง น่ีไง เราเกิดเป็นธรรม การ
ปกครองโดยธรรมเราเรียกร้องความเป็นธรรม เรียกร้อง อยากใหมี้รัฐบาลท่ีเป็นธรรม อยากมีทุก
อยา่งท่ีเป็นธรรม แต่ไม่มีเป็นธรรมเลย เพราะโลกน้ีมนัมีแต่เร่ืองของกิเลสลว้นๆ แต่หวัใจของเรา
เราปฏิบติัจนไดธ้รรม อีก ๗ ชาติเท่านั้นคือหวัใจท่ีเป็นธรรมแลว้ เขา้ถึงกระแสแลว้ จิตท่ีเขา้ถึง
กระแสแลว้ท่ีไม่มีวิจิกิจฉาแลว้ การประพฤติปฏิบติัมนักต็อ้งง่ายข้ึนเพราะมนัเป็นธรรม 

นัน่เป็นความคิด แต่พอปฏิบติัข้ึนไปถึงเป็นธรรม คนน่ีเป็นธรรม แต่ข้ึนเป็นรัฐบาลไดไ้หม 
มนัตอ้งไอพ้วกไอเ้จา้เล่ห์นัน่แหละข้ึนเป็นรัฐบาล น่ีกเ็หมือนกนัใจท่ีเป็นธรรม แต่กิเลสท่ีเหนือ
ธรรมอนัน้ีมนัมีในหวัใจ เจา้วฏัจกัรกย็งัอยู ่ กามราคะกย็งัอยู ่ ความหลงใหลไดป้ล้ืมยงัอยูอี่กมาก
เลย กต็อ้งกระเสือกกระสนวิ่งข้ึนไป  

ถึงใจน้ีเป็นธรรม เป็นธรรมไง ต่างกบัใจปุถชุน ต่างกบัความท่ีเขาประพฤติปฏิบติั ใจน้ีเป็น
ธรรมแน่ๆ เลย แต่ธรรมขั้นพื้นฐาน ขั้นรัฐบาล ยงัไม่ไดเ้ป็นธรรมขั้นจกัรวาล ขั้นรัฐบาล เพราะมี
ตวัตน มีรัฐ มีอ  านาจเป็นผูป้กครอง มีอ  านาจกก็วา้นเขา้มา จนถึงกวา่วา่เป็นมหาอ านาจ พิจารณาถึง 
กก็ามราคะไง ท่ีเป็นมหาอ านาจ มหาอ านาจปกครองโลก พิจารณาผูท่ี้ปกครองโลกน้ีเป็นหน่ึง เป็น
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จิตเดิมแท ้ เป็นจิตท่ีวา่ถึงฐานของจิต ถึงเป็นโลก เป็นเจา้โลกแลว้ระเบิดออกไป มนัไม่กลา้ระเบิด
ตวัมนัเอง เป็นเจา้โลก 

ดูเจา้โลกขนาดไหน ผูท่ี้ปกครอง ปกครองยิง่มากเท่าไร ทุกขย์ิง่มากขนาดนั้น น่ีเรามอง
เป็นวตัถุนิยม ส่ิงท่ีเป็นวตัถ ุ โลกน้ีใหญ่ประชากรมากจะมีแต่ปัญหาไปหมดเลย อนัน้ีเป็นส่วน
ความเห็น แต่เจา้วฏัจกัรไม่เป็นอยา่งนั้น เจา้วฏัจกัรกบันะ เจา้วฏัจกัรน้ีเป็นมหาอ านาจของใจ 
เพราะใจน้ีเป็นความวา่ง ใจน้ีเป็นความวา่ง ผา่นจากกามราคะข้ึนมากม็าชุ่มดว้ยกาม เจา้วฏัจกัร
มหาอ านาจ มหาอ านาจท าแต่ความพอใจของตวั  

เพราะมหาอ านาจนั้นมีอ  านาจมาก กามราคะท่ีชุ่มไปดว้ยจิตท่ีเป็นความวา่ง จิตท่ีเป็นความ
วา่งน้ีมนัชุ่มไปดว้ยกามราคะ มนัเหมือนกบัมหาอ านาจท่ีมนัมีอ  านาจมาก มนัชุ่มในตวัมนัเอง การ
ท าลายมหาอ านาจน้ีล  าบากมากเลย เพราะเขาเป็นหน่ึง เขาเป็นมหาอ านาจ แต่ท าไดด้ว้ยมรรค
อริยสจัจงั สจัจงัธรรมจกัรน้ีท าลายได ้ท าลายไดต้ามความเป็นจริง  

เวลาโลกน้ีมนัหมุนกลายเป็นความทุกข ์ มนักม็องเป็นระบบเศรษฐกิจ มองกนัไป มองกนั
ไปเป็นวตัถุ แต่ถา้มองเขา้มาท่ีหวัใจของเราแลว้ การท าลายกามราคะ กามราคะท าลายมหาอ านาจ
ท่ีวา่มนัเป็นเจา้โลก การเกิดและการตาย การเกิดและการตายต่อไปเพราะมนัมีตวัน้ี มนัรุนแรงนะ 
เพราะเป็นมหาอ านาจ เป็นส่วนใหญ่เป็นการท าใหโ้ลกน้ีเส่ือมไป จะท าใหจุ้ดไหนเป็นอะไรไปก็
ได ้ท าใหเ้กิดท่ีไหนกไ็ด ้ฉะนั้นตอ้งมีความจริง มีความมุมานะ มีความบากบัน่ ลองผดิลองถกู จะ
ขนาดไหน กม้หนา้กม้ตา กม้หนา้กม้ตาเหมือนกบัคนท่ีวา่ เจ๊กงก งกๆ เง่ินๆ ท าไปกต็อ้งท า 

ส่ิงท่ีมีอ  านาจมาก เราเขา้ไปถึงจุดศนูยก์ลางของอ านาจ กดแค่นิวเคลียร์กร็ะเบิด ส่ิงท่ีมี
อ  านาจมากมนัตอ้งมีช่องใหเ้ราเขา้ไปไดสิ้ น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เราเขา้ถึงช่องนั้นได ้ เขา้ไปถึงตรงนั้น
ไดน้ะ อยา่งงกๆ เง่ินๆ เขา้ไปกเ็หมือนกบั ถา้มนัมาดว้ยกามราคะ มาดว้ยความอะไร เพราะเราชุ่ม
อยูแ่ลว้ แต่มนัตอ้งมีร่องมีรอย ท่ีวา่ยางเหนียว ยางเหนียวท่ีแปะกนัอยู ่ อารมณ์กบัความรู้สึก 
อารมณ์ของความรู้สึกกบัใจ จะเสวยหรือจะไม่เสวย  

คนเรากินแลว้มนัตอ้งมีเบ่ือตอ้งมีหน่าย ท าอะไรกแ็ลว้แต่ตอ้งมีร่องมีรอยเอาไว ้ การเขา้ไป
ตามร่องรอยนั้น เขา้ไประเบิดตรงนั้นออก เขา้ไปตามร่องรอย ร่องรอยท่ีเขาท้ิงหลกัฐานไว ้
ธรรมจกัรกห็มุนเขา้ไปตามร่องรอยอนันั้น เขา้ไปจนถึงจุดศนูยก์ลางของอ านาจนั้นแลว้ระเบิดออก 
นัน่ระเบิดออก ระเบิดออกกต็อ้งพงัหมด กามราคะกบัใจน้ีครืน!  
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เวลาเราระเบิดออก โลกน้ีระเบิดแตกออกเป็นเส่ียงๆ มลภาวะ เคล่ือนในจกัรวาลทั้งหมด 
หวัใจมนัระเบิดออกจากกามราคะ ออกมาจากโลก ท่ีวา่จะเกิดดบั เกิดดบั มนัระเบิดออกทั้งหมด 
วา่งหมด เป็นเจา้จกัรวาล เรามองดูเจา้วฏัจกัรเรามองการปกครองจกัรวาลน้ีมนัล าบากไปหมด แต่
เจา้วฏัจกัรน้ีมนัเป็นนามธรรม มนัเป็นความแบบวา่ มนัเป็นความออ้ยอ่ิง เป็นแสงเฉยๆ มนัเป็น
แสงของความสวา่ง มนัเป็นโอภาส ความสวา่งไสวอยูท่ี่กลางหวัใจ 

มนัต่างกนั มนัต่างกบัความคาดความหมาย เราคาด เราเดากนั เราคาดเราเดาวา่ เจา้วฏัจกัรท่ี
เป็นเจา้วฏัจกัร ค าวา่ “เป็นเจา้วฏัจกัร” คือพญามารจะตอ้งเป็นยกัษ ์เป็นมาร เป็นผ ีท่ีเราเขา้ไปแลว้ 
เราจะเห็นตวั เราจะตอ้งกลวั เราตอ้งเผน่หนี เราจะท าลายทนัที...ไม่ใช่ ไม่ใช่ ขนาดเราอยูใ่นความ
วา่งขา้งล่าง เรากย็งัวา่ความวา่งเป็นเรา เรายงัเคยโกง เรายงัเคยทุจริตเลย แลว้พอเราไปเจอส่ิงท่ีวา่
เป็นตน้เหงา้เคา้มูลของมนัแลว้เราจะไม่หลงใหล เป็นไปไม่ได ้ 

มนัเหมือนกบัวา่ส่ิงท่ีวา่ ไม่มีความเป็นไม่เคยเห็น ไม่มีเคยความเป็นไปวา่ คาดไม่ไดเ้ดา
ไม่ไดว้า่มนัจะละเอียดอ่อน มนัจะสุขมุ มนัจะคมัภีรภาพขนาดน้ีเนาะ เราเขา้ใจวา่เขา้ไปเจอเจา้วฏั
จกัรแลว้จะมีความเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีไม่ดี เหมือนกบัวา่คนๆ น้ีทุจริต คนน้ีคิดไม่ดี แต่ท าไมเปลือก
นอกเขาน่ิมนวลมาก ท าไมเขาท าใหเ้ราตายใจได ้ 

น่ีเหมือนกนั ถึงวา่ท าลายความวา่งตวัน้ี ท าลายไอเ้จา้วฏัจกัรตวัน้ี ท่ีวา่ เปรียบเทียบมนัเป็น
ความน่ิมความอ่อน มนัเป็นแสงโอภาสเฉยๆ แต่อ  านาจของมนั เพราะมนัแทรกเขา้ไปไดทุ้กกิริยา
ของจิต มนัแทรกเขา้ไป มนับญัชาการไดท้ั้งหมด ศนูยก์ลางของจกัรวาลน้ีมนัท าใหจ้กัรวาลน้ีบิด
เบ้ียวไปได ้ท าใหแ้รงกระแส ท าใหพ้ลงังานในจกัรวาลน้ีพลิกแพลงไปตลอด  

น่ีถา้เราไปท าเจา้วฏัจกัร เอโก ธมัโม ธรรมอนัเอก ถึงตรงน้ีแลว้เน้ือธรรมกบัใจเป็นอนั
เดียวกนั น่ีคือการท าลายกิเลสออกทั้งหมด การท าลายกิเลสออกทั้งหมด เอโก ธมัโม ใจเป็นอนั
เดียวกบัธรรม  

จากท่ีวา่เป็นชาวพทุธนะ หลงใหลไดป้ล้ืมไปกบัเขา หลงใหลไดป้ล้ืม เป็นเหมือนสตัวไ์ม่มี
เจา้ของ อนัน้ีต่างหากท่ีวา่เป็นสตัวท่ี์มีเจา้ของแท ้ สตัวท่ี์วา่แมแ้ต่พญามารกไ็ม่สามารถเอามาเชือด
ได ้สตัวเ์วลาเขา้โรงเชือด เขาจะป้ายสีแดงๆ วา่ ไอต้วัน้ีตอ้งตายก่อน ไอ ้๒ ขีดเอาไวต้ายพรุ่งน้ี ไอ้
ตวัต่อไปตอ้งตายวนันั้นๆๆ สีเขียว สีแดงป้ายไวห้มดเลย 
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แต่ เอโก ธมัโม น้ีพญามารไม่มีสีสนั ไม่มีปูนป้ายหมายวา่จะจบัได ้ พน้จากวฏัฏะทั้งหมด 
พน้จากพญามารทั้งหมด เป็น เอโก ธมัโม เป็นเอกพน้ออกไป ดว้ยการกลบัมา เร่ิมตน้จากเรา
หลงใหลไดป้ล้ืมไปกบัเขา เรากลบัมาใชชี้วิตตามความเป็นจริง  

การประพฤติปฏิบติักเ็หมือนกนั เรากลบัมาท่ีหวัใจของเรา เรากลบัไปท่ีจิตเดิมแทเ้ขา้ไปถึง
กน้บ้ึง แลว้เราไปท าลายตรงนั้นหมด จนเป็นอนัเอก พน้จากทั้งหมด พน้จากพญามารทั้งหมด แลว้
เป็นหน่ึงเดียว เอโก ธมัโม เห็นไหม มีกไ็ม่ใช่ ไม่มีกไ็ม่ใช่ พญามารถึงจบัตอ้งไม่ได ้ ไม่มีใครเคย
เห็น แต่มีอยูใ่นพระพทุธศาสนา มีอยูใ่นค าสอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาพระพทุธเจา้  

แลว้ตอ้งเขา้ไปสมัผสัตามความเป็นจริงแลว้ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์อยูท่ี่ใจ ใจนั้น
ไม่สงสยัในธรรม ไม่เคยสงสยัในองคส์มเดจ็พระสมัมาพระพทุธเจา้วา่มีจริงหรือไม่มีจริง มนัเป็น
เน้ือเดียวกนั เป็นสงฆส์าวกขององคส์มเดจ็พระสมัมาพระพทุธเจา้ ผูเ้ดินตามมา เป็นความเสมอกนั 
ความเสมอภาคท่ีไม่มีใครจะมาท าลายได ้ ความเสมอภาคท่ีวา่พน้ออกไปจากการเวียนวา่ย จาก
กระแสท่ีข้ึนๆ ลง จากการเราพน้ เราต่ืนออกไป  

เรากลบัมาบา้นของเรา กลบัมาอยูต่ามความเป็นจริงอยูใ่นปัจจยั ๔ ตามความเป็นจริง อนั
นั้นเป็นเร่ืองของโลก การประพฤติปฏิบติัของเราท่ีเรากลบัมาแลว้ เรายงักลบัประพฤติปฏิบติัอีก 
จากจิต จากเจตสิก จากกิเลสทั้งหลายทั้งปวง เรายอ้นกลบัไปท่ีใจ มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา ใจท่ีเป็น
เอก ใจท่ีเป็นเจา้ของ ใจท่ีเป็นเร่ิมตน้ของสรรพส่ิงทั้งหลาย เราช าระกิเลสออกทั้งหมด ใจน้ีสะอาด
ทั้งหมด 

จากเหตุการณ์ท่ีผนัผวน เหตุการณ์ท่ีท าใหมี้เกิดแต่ความทุกข ์ แต่ศาสนาเราท าใหเ้ป็น
ความสุขไดท้ั้งหมด ถา้เรามีความคิด เราเป็นชาวพทุธ เราประพฤติปฏิบติัให้เป็นชาวพทุธแท ้ เป็น
ชาวพทุธขององคส์มเดจ็พระสมัมาพระพทุธเจา้ ไม่ใช่เป็นชาวพทุธแบบท่ีเป็นกนัอยูใ่นปัจจุบนัน้ี 
เป็นชาวพทุธแต่กต่ื็นไปกระแสของเขา ต่ืนไปจนประเทศชาติแทบบุบสลาย แทบจะล่มจมไปทั้ง
ประเทศชาติ แลว้ยงัตวัของเรากย็งัแบกทุกขเ์ขา้มา แบกทุกขเ์ขา้มาเตม็หวัใจของชาวพทุธเลย 

แต่แลว้เราหลบหลีกกลบัไปบา้น กลบัไปพื้นฐานของตน หวัใจกก็ลบัมาพื้นฐานของการ
ประพฤติปฏิบติั น่ีมีคุณค่า คุณค่าของการประพฤติและปฏิบติัธรรมเท่านั้น จะท าใหห้วัใจประสบ
แต่ความสุขตามความเป็นจริง แลว้สุขโดยท่ีไม่มีอามิสเจือปน สุขท่ีไม่มีส่ิงใดๆ เขา้มา กล ้ากราย
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ได ้ เป็นสุขแท้ๆ  เป็นสุขจริงๆ เป็น เอโก ธมัโม เป็นหน่ึงเดียว เป็นในเร่ืองของใจ เป็นเร่ือง
เป้าหมาย เป็นเร่ืองท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาพระพทุธเจา้ ตอ้งการใหช้าวพทุธถึงตรงนั้น 

เป็นอยา่งนั้นใหเ้หมือนกนักบัองคท่์านท่ีส าเร็จมาแลว้ ท่ีวา่ท่านมีบุญญาบารมีมาก  

เราพวกเราไม่มีบุญญาบารมี ท่านกส็งสาร ท่านกว็างแนวทางไว ้ เรากม็าเจอแนวทาง แลว้
เรากเ็จอเหตุการณ์กระทบท่ีท าใหเ้ราไดคิ้ด ไดคิ้ดไดป้ระพฤติปฏิบติั เอามาเทียบเคียงกนั ใหเ้ห็น
เป็นวตัถุใหเ้ห็นบุคลาธิษฐาน ใหเ้ห็นตามความเป็นจริง จะไดมี้ก าลงัใจประพฤติปฏิบติั จะไดท้ า
แลว้แยกแยะส่ิงดีและชัว่ ถกูและผดิ ไดเ้ขา้ถึงหลกัตามความเป็นจริง เอวงั 

เพิม่เตมิท้ายกณัฑ์ 
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