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ธรรมสวนะ วันฟงธรรมไง วันนี้วันฟงธรรม ธรรมสวนะ ๑๕ ค่ํา ธรรมสําคัญ 
ขนาดไหนตองมาฟงธรรม ธรรมสําคัญมาก ธรรมหยุดโลกนะ ธรรมถึงหยุดโลก ทําไม 
จะไมสําคัญ กระแสของโลกพัดพาไป โลกคืออะไร? โลกคือหมูสัตว สัตวที่พาเกิด 

เราเปนคนๆ หนึ่ง เราก็เปนโลกๆ หนึ่ง โลกวัฏฏะของเราไง โลกวัฏฏะของหมู 
สัตว นั้นธรรมถึงหยุดโลกได หยุดเลยละ หยุดไมใหโลกไปเกิดอีกไง โลกคือหมูสัตว 
เห็นไหม ธรรมหยุดโลก หยุดถึงโลกได แตเราอยูในกระแสของโลก ถึงวาฟงธรรม 
สําคัญมาก ธรรมเหนือโลก! ธรรมหยุดโลก! หยุดทั้งหมดเลย 

โลกนี้มีแตเรื่องของโลก มีแตความเปนไป สิ่งในโลกนี้มันเปนอนิจจังทั้งหมด 
แปรปรวนแปรสภาพมาทั้งหมด แตมันก็มีอยู แปรสภาพมาตลอดเห็นไหม แลวเราก็เกิด 
มาประสบไง “โลกภายนอกกับโลกภายใน” 

โลกภายในกับโลกภายนอกมันเขากันได มันถึงมาเกิดไง เราเกิดเปนมนุษย โลก 
มันมีคุณสมบัติ มีสิ่งที่พาเกิด เราถึงไดมาเกิดเปนมนุษย เราหยุดไมได ธรรมนี่มันหยุด 
ตรงนี้ หยุดการเกิดการตาย การแปรสภาพไป หลุดพนออกไปจากวัฏฏะ เราวาคนเราตาย 
แลวสูญ ตายแลวสูญ ตายไปแลวไมมี ทําไมเดี๋ยวนี้คนมันเกิดมามากมายนัก คนเกิดมา 
ปจจุบันนี้กับสมัยกอน มันทําไมมันตางกันมาก ไหนวาตายแลวสูญ มันมาจากไหนนี่ 

มันยังนอยไป เพราะคําวาวัฏฏะ ฟงสิ คําวาวัฏวน “กามภพ รูปภพ อรูปภพ” แค 
กามภพที่เดียวเทานั้นแหละ เราก็นับไมรูจะหวั่นไหวขนาดไหน ในกามภพ ในสวรรค
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ในมนุษยเรา แลวยังในอบายภูมิอีกเทาไหร ยังรูปภูมิ อรูปภูมิ พรหมอีกเทาไหร เราเกิด 
เปนมนุษยนี่ นิดเดียว เกิดเปนมนุษยนี้ประเสริฐสุด ฟงสิ! 

เกิดเปนมนุษย เกิดเปนคน มีความประเสริฐมาก ในธรรมะนี้บอกไวไง “เกิดเปน 
มนุษยนี้แสนยาก” การเกิดเปนมนุษยนี่แสนยาก เกิดเปนคนนะ ถาเปรียบอยูในธรรมะนะ 
เปรียบเหมือนเตา อยูในทะเลแลวลอยขึ้นมา หัวโผลขึ้นมาอยูในบวงหนึ่งอยูกลางทะเล 
ถาเตานั้นโผลขึ้นมาอยูในบวงนั้นถึงไดเกิดเปนมนุษย 

แลวเราเกิดมาเปนมนุษย ฟงสิ คุณสมบัติพิเศษ เราไดมาเต็มตัวของเราปจจุบันนี้ 
เราเปนมนุษย เรามีกายกับมีใจ แลวเรามาพบพุทธศาสนา ยิ่งประเสริฐเขาไปอีก การเกิด 
เปนมนุษยนี้แสนยาก เพราะวาเกิดในวัฏฏะ วนเวียนไปมันมหาศาล แตเราไดมาเกิดเปน 
มนุษย แลวยังพบพุทธศาสนา 

พระพุทธเจาเกิดมานี้ ก็แสนยากกวาการเกิดเปนมนุษยขึ้นมาอีก พระพุทธเจาเกิด 
นี้แสนยากนะ เพราะวาการสรางบารมีมาเปนพระพุทธเจา ตองสะสมบารมีมามหาศาล 
กวาจะมาตรัสรูธรรมที่เราจะตองฟงกันอยูนี่ ตรัสรูธรรมแลวถึงวางธรรมไว เราถึงเขามา 
เกิดมาพบพุทธศาสนา แลวถึงจะไดฟงธรรมไง ถึงบอกวาธรรมจะหยุดโลก 

ธรรมหยุดโลก หยุดพระพุทธเจากอน องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรู 
ธรรมตามความเปนจริง ชําระกิเลสหมดสิ้นจากหัวใจทั้งหมด ถึงเปลงอุทานออกมาวา 
“จะสอนใครไดหนอ... มันจะสอนใครได” ธรรมนี้มันเหนือโลก เหนือสงสาร เหนือ 
ทั้งหมดเลย แลวทานไดเสวยวิมุตติสุข แลวถึงมาเผยแผออกมา ถึงประกาศศาสนา 
ออกไป ประกาศออกไปในที่ไหนละ? ก็ในหัวใจมนุษยที่ทุกขๆ อยูนั่นละ 

เพราะตองการใหเปนแบบขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั่นไง ธรรมมัน 
ถึงสําคัญอยางนั้น ธรรมถึงจะหยุดโลก หยุดเกิด หยุดแก หยุดตาย ในสมัยพุทธกาลองค 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไปทรมานองคุลิมาล ออกไปขางหนา องคุลิมาลนี้ไดศึกษา 
วิชามาตามการทางโลกเขา เปนคนที่วิ่งเร็วมาก ใครก็หนีไมพนจากเงื้อมมือขององคุ 
ลิมาล
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แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะไปทรมานเอา เพราะเห็นศักยภาพในหวัใจ 
นั้น วาจะไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง นี่ไปทรมานลอยออกไปขางหนาไง องคุลิมาลไล 
กวด ไลกวดเต็มที่เลย 

บอก “หยุดกอน หยุดกอน” 

พระพุทธบอก “เราหยุดแลว องคุลิมาลตางหากยังไมหยุด” 

องคุลิมาลสงสัย ก็วิ่งอยูแลวบอกวาหยุดไดอยางไร ก็องคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาลอยอยูขางหนา องคุลีมาลวิ่งจนวิ่งไมทันก็หยุดเดิน ก็หาวาสมณะโกหก 

พระพุทธเจาถึงบอกวา “หยุดฟงกอน เราหยุดแลวหมายถึง หยุดกิเลส หยุดเกิด 
หยุดแก หยุดเจ็บ หยุดตาย หยุดโลกทั้งหมด พลิกโลกคว่ําโลกออกไปทั้งหมด” 

องคุลิมาลถึงไดสะทอนใจไง เรานี่ทําไมหยุดไมไดไง วิ่งอยูตลอดเลย ไมทัน แต 
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาหยุดในหัวใจ หยุดดับกิเลสทั้งหมด หมดทั้งโลกหมด 
เลย พลิกฟาคว่ําดิน ไมมีอีกแลว กิเลสในหัวใจนั้น 

เห็นไหมธรรมเหนือโลก ธรรมหยุดโลก หยุดหมด องคุลิมาลถึงสะทอนใจไง 
สะทอนใจแทงใจเขามา วางดาบเลย นี่ทรมานเอา เอาองคุลิมาลยังกลับมาได เพราะความ 
สะอาดขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ธรรมเหนือโลกจริงๆ ธรรมนี่ เพราะ 
ประทานไวแลว แลวเรามาปฏิบัติ เรามา เราศึกษา เราเช่ือ เรามีศรัทธา เราเปนมนุษย เกิด 
พบมาพระพุทธศาสนาแลวศรัทธาในศาสนา 

ศรัทธาในศาสนานั้นเปนตัวหัวจักร ชักนําใหเราเขามาศึกษาความเขาใจแผนที่ 
เครื่องดําเนิน แลวเราก็จะปฏิบัติธรรม ใหธรรมเขาไปในหัวใจ ใหธรรมเขาไปที่แกนของ 
โลกไง ไปทําลายแกนของโลก คว่ําโลก ศึกษาเขามากอน ศึกษาแลวปฏิบัติตาม การ 
ปฏิบัติตาม “ทาน ศีล ภาวนา” 

“ทาน” เพื่อใหใจออนควรแกการงาน 

“ศีล” กําหนดใจ ไมใหใจออกไปเกาะเกี่ยวกับเรื่องภายนอก ใหจิตปกติ แลว 
ภาวนาละ
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“ภาวนา” ทําใหใจสงบ ทําจิตใหสงบ ใหเกิดพลังงานกอน 

เกิดมาเปนมนุษย กิเลสพาเกิด มันเปนความสกปรกทั้งหมดในหัวใจของเรานี่ 
เปนความสกปรกทั้งหมด ความสกปรกนี้ไมใชสกปรกแบบโลกๆ เขานะ ความสกปรก 
หมายถึงวา มีโลภ มีโกรธ มีหลงอยูในหัวใจ มีโลภ มีโกรธ มีหลงเห็นไหม 

ความหลงในตัวเอง แลวพอเราคิดออกไป เราพิจารณาออกไป เราคิด เราวาเราคิด 
เราใครครวญออกไป ความใครครวญอันนี้เกิดจากเรา เกิดจากสิ่งนี้ออกไปกอน ถึงตอง 
ทําความสงบ ใหสิ่งนี้สงบตัวเขามาไง ใหจิตที่วาเราคิด ถาเราคิด เราจะเขาขางตัวเอง ถึง 
ตองทําจิตใหสงบ เหมือนกับโลกมันเคลื่อนไป โลกมันหมุนไป พลังงานการหมุน 
ออกไป มันแรงเหวี่ยงของโลกเห็นไหม นี่แรงเหวี่ยงของความคิดนะ แรงเหวี่ยงของจิตที่ 
มันออกไป ความคิดของเรามันตองเขาขางเราตลอดเวลา 

ความเขาขางเรานี่แหละ มันถึงวามันเปนโลกียะไง ความคิดที่มีเราเขาไปเจือปน 
ถึงตองทําจิตใหสงบ ตองมีศีล ศีลเพื่อใจนี้ ถาสงบขึ้นมา จิตนี้สงบดวยมีศีลบังคับไว มีศีล 
ศีลที่เปนปกติจะทําใหสมาธินี้ควรแกการงาน เปนสัมมาสมาธิไง สัมมาสมาธิควรแกการ 
งานยกขึ้นปญญาวิมุตติไง ยกขึ้นนะ ถึงวากอนจะยกขึ้นมันตองตรงนี้กอน ใหวาพอมัน 
จะเคลื่อนไปหมุนไป แรงดึงดูดของโลก ทําจิตใหสงบเขามาเพื่อพนจากแรงดึงดูดแรง 
เหวี่ยงของมัน 

แรงเหวี่ยงของโลก แรงเหวี่ยงของความเคยชินในใจ ความเคยชินในใจ แลว 
ความคิดของตัวเองออกไป มันเหวี่ยงออกไป มันไมเปนธรรมโดยตามความเปนจริงไง 
มันเปนธรรมที่เราศึกษามา ที่วาตองมีแผนที่กอน เราดูแผนที่แลวเราตองไวแผนที่ วางไว 
แลวเราเดินไปใชไหม? เรากอดแผนที่ไปดวยนี่ กับสิ่งที่ความเปนจริงในแผนที่นี้ จะ 
ละเอียดลึกซึ้งกวาในแผนที่มากเลย 

ในแผนที่เรามองแลว เราคํานวณถูกตอง แตเราลงในพื้นที่สิ พื้นที่จะขยายออกไป 
พื้นที่จะมีอุปสรรค พื้นที่นั้นจะมีการเหนี่ยวรั้ง มีอุปสรรคใหเราแกไข การศึกษาก็ 
เหมือนกัน การศึกษา การจํามา เราจํามาเราศึกษามาเพื่อเปนแนวทาง เปนแผนที่ ถูกตอง
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แตเวลาทําจิตใหสงบ ตองปลอยความคิดทั้งหมด ทั้งที่ศึกษามาก็ตองปลอยวาง 
ปลอยวางดวยอุบายของเราที่วาเราถนัด จะอยางใดก็ได ทําจิตใหสงบใหได จิตสงบนี้เปน 
ความสําคัญที่สุด เพราะอะไร? เพราะมันจะแยกออกระหวางโลกียะกับโลกุตตระไง หยุด 
โลก จะคว่ําโลก โลกุตตระพนจากโลก โลกียะมันพนโลกไปจากไหน โลกียารมณ ฟงสิ! 
มันจะเกาะใหอยูในโลก โลกียารมณนะ ความคิดของเรามันก็ตองเขาเปนเนื้อเดียวกัน 
เพราะมันเกิดมาจากสิ่งเดียวกัน 

เกิดมาจากสิ่งเดียวกัน มันก็ตะลอมกลืนไปโดยตลอด เราภาวนาไป เราจะหลงไป 
ตลอด หลงหมายถึงวา เราจะตามมันไปไง เราตามมันไป แตเราเขาใจวาเปน เราเขาใจวา 
... มันไมเปนไปตามความเปนจริง ตามความเปนธรรม มันตองความเปนจริง จริง ตอง 
กลับมาอยูตรงนี้ ทําใจใหสงบ แตทําใจใหสงบมันมีอีกวิธีการ 

วิธีการที่วา ทําใจใหสงบดวยกําหนดพุทโธ... พุทโธ... ครูบาอาจารยสอนวา 
กําหนดพุทโธ ตองทําใจใหสงบ พยายามทําใจใหสงบกําหนดพุทโธเขามา ถามันเปนไป 
ได เราก็ใชปญญาตะลอมเขามา นี่ขั้นตอนของการตะลอมเขามาอันนี้เปนปญญา ปญญา 
อบรมสมาธิ ปญญาตัวนี้เปนปญญาในโลกียารมณ มันยังไมยกขึ้นวิปสสนา 

การที่ยกขึ้นวิปสสนา วิปสสนาในตรงไหน? มันเปนในโลกียารมณ มันก็ตองคิด 
เปนโลกียารมณอยู แตมันตะลอมเขามา โลกียารมณนี้มันตัดโลกได กายนอกตัดโลกได 
ตัดโลกหมายถึงวา จิตนี้มันครอมไปใน ๓ โลกธาตุ วัฏวนนี้ จิตนี้ เคยเกิดหมด เราอยูที่นี้ 
เราคิดถึงทวีปอื่น มันจะไปทันที ความเร็วของแสง ความเร็วของใจ เร็วมาก เราคิดถึง 
ทวีปอื่น ๔-๕ รอบมันก็จะไปได ๔-๕ รอบในวินาทีเดียว เห็นไหมมันไปหมด มันเกาะ 
เกี่ยวดวย มันฟุงซานออกไปอยางนั้น 

ถาปญญาตะลอมเขามา มันตัดโลกียารมณ เทาทัน! อุปาทานในความคิดตัดออก 
หมดเลย บวงของมาร พวงดอกไมแหงมารไง โลกียารมณทําใหเปนอารมณโลกียะ กับ 
อารมณที่สวนประกอบขางนอก แตเราเปนทาสทั้งหมดเลย เพราะมันเปนบวง ฟงสิ! บวง 
แหงมาร แลวเราก็ติดบวงมันไง เราเลาะบวงมันเขามาดวยปญญา เราเลาะบวงเขามา เลาะ 
เขามาใหมันเปนที่ตั้ง เปนเอกภาพของจิต เปนเอกัคคตารมณ
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เอกัคคตารมณมีความสุขมาก ความสุขที่วาเห็นแคเงา แคธรรม “รสของธรรม 
ชนะรสของซึ่งทั้งปวง” รสของสมาธิธรรม รสของเงาไง ในมรรค ๘ สัมมาสมาธิเปน 
มรรคองค ๑ ใน ๘ มันเปนแคงานจากภายนอกเขามา แตเราตองใชพลังงานมหาศาล 
ขนาดนั้นแลว นี่ก็ยกขึ้นวิปสสนา มันมีงานสิ “ฐานของจิต” ตัวภวาสวะ ตัวภพ ตัวพื้นที่ 
ของจิต แลวงานที่ไหน? มันก็งานตรงนี้ไง งานตรงกลางแกนของโลกไง มันหมุนไป 
เพราะมีแกนของโลกตองภวาสวะกลางภพ ภพคือใจ! ภพคือเบื้องตนของความคิด! ภพ 
คือจุดที่การออกไปเพงพินิจดูอยู ยอนกลับเขามาตรงนั้น งานจะเกิดขึ้นวิปสสนาตอง 
เกิดขึ้นที่ตรงนี้ 

ถาวิปสสนาสงขางนอก หรือวิปสสนาขางนอก เราตัดโลกียารมณเขามา เราตัด 
โลกเขามา ตัดโลกเขามาเปนเรา แลวพอจิตสงบ เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม 
กาย เวทนา จิต ธรรม อันเดียว!  จับหลุดตรงไหนหลุดหมด มันเปนอันเดียวกัน แต 
เพียงแตจิตเกาะในกาย เวทนา จิตหรือธรรมเทานั้น จิตเกาะ ฟงสิ! 

จิตเกาะในอารมณนั้น อารมณนั้นเกิดขึ้นไง อารมณนั้นกระทบกับเรา แลวจิตนี้ 
มันมีความสงบ มันเหมือนกับคนมียามเฝาบาน มีสติระลึก สติ สัมมาสติเห็นไหม สติให 
จิตนี้ ใหความคอยเพงพินิจวามันเกิดอะไรขึ้นที่มากระทบจิต ถาจิตนี้ออกไปเห็นกาย 
หรือเวทนาเกิดขึ้น พิจารณาปจจุบันนั้น ปจจุบันที่ตาธรรมเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม 
ไมใชวาความนึกเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม 

ความเปนจริงยกขึ้นวิปสสนาได เพราะมันมีฐานและมีงานไง ถาไมมีฐานและไม 
มีงาน เปนงานขางนอกไง เราดูสิ ตางประเทศเขาเจริญมาก ประเทศไหนเขาเจริญมาก เรา 
ก็คิดวาเจริญมาก เพราะเหตุนั้นๆ เขาทํานี่เรารูหมด แตมันเปนตางประเทศ กับประเทศ 
ไทย ประเทศของเรา เจริญหรือเสื่อมอยางไร เรามีสวนรับเสีย มีผลไดเสียกับประเทศ 
ไทย เพราะเราเปนประชากรชาวไทย 

แตถาตางประเทศเขาเจริญ เขาเสีย เขาก็มีแตจะมาบีบคั้นเราเทานั้นเอง อันนี้ก็ 
เหมือนกัน เราพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม นอกจากภวาสวะ นอกจากจิต นอกจาก 
อารมณปจจุบัน มันก็เหมือนกับเห็นความเจริญ ความเสื่อมตางประเทศไง มันเห็นแตขาง 
นอก แตถาเห็นกลางภพของใจ คือเห็นในประเทศของเรา เห็นในภพชาติของเราไง จะ
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หยุดแกนของโลกที่กลางหัวใจ แกนหัวใจ แกนของโลก ฟงสิ! มันตองเกิดตรงนี้ เห็นใน 
ปจจุบัน กาย เวทนา จิต ธรรม พิจารณาใหเห็นตามความเปนจริง 

จริงตรงไหน? จริงที่จิตที่สงบแลว เห็นตามเปนจริงนั้น มันเปนปจจุบันเดี๋ยวนั้น 
มันตองพิจารณาไป จากสุตมยปญญา กลายเปนจินตมยปญญา จินตมยปญญาคือการ 
จินตนาการ จินตมยปญญา แตถาเปนปญญาในการใครครวญเขามา มันตองผานสเต็ป 
ขึ้นมาอยางนี้ มันถึงจะมีภาวนามยปญญา ถาไมผานขึ้นมา มันจะกระโดดไปไหนละ? มัน 
จะกระโดดขึ้นมาจากกาวขั้น ๑ ไปขั้น ๓ นี่มันไมผานไดอยางไร มันผานสุตมยปญญา 
เห็นไหม การศึกษาเลาเรียน 

แมแตพระก็ยังฟงมา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ อุปชฌายก็ตองสอนมา เกสา 
โลมา นขา ทันตา ตโจ ที่ไหนละ? ก็ที่ตัวเรานั่นไง รูปเห็นไหม ที่หนัง ที่ผม เล็บ นี่มันก็ 
อยูที่ตัวเรานี่ละ อยูที่เรา แตศึกษามา ตองดูของเรา เรา!  ตองพิจารณากายเห็นไหม 
พิจารณาเล็บ ขน ผม ฟน หนัง มันหุมอยูนี่ แลวเราหลงกัน หลงแตหนังบางๆ พิจารณา 
ขางนอกมันก็สลด แตถาพิจารณาขางใน สุตมยปญญา 

การศึกษามา สุตมยปญญาก็ใครครวญ ใครครวญ สมาธิมันเกิดขึ้นพรอม 
ใครครวญ มันเปนจินตมยปญญา มันเห็นภาพความเปนจริง ยกขึ้นเรื่อย หมุนไปเรื่อย 
ปญญาหมุนไปเรื่อย ใหคลายออกมา ใหเขาไปที่จิตอยางเดียว ใหกลับมาที่ความรูสึกเรา 
อยางเดียว อยาไปประเทศอื่น ประเทศอื่นไมมีความหมาย ประเทศที่จะเกิดจะตายคือ 
ประเทศของเรา คือกลางหัวใจนี้หมุนเขามา... หมุนเขามา... จนมันกลายมาเปนภาวนามย 
ปญญา ฟงสิ! 

ภาวนามยปญญาเกิดขึ้นมาจากจินตมยปญญา แลวสงตอกันขึ้นเปนภาวนามย 
ปญญา มันตั้งตัวไดไง พอตั้งตัวได มันเห็นตามความเปนจริง เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต 
เห็นธรรม มันจับไดดวย ตองจับไดเห็นได ในขณะงานปจจุบันธรรมนั้น มันเปน 
นามธรรมแตมันเห็นได เห็นจากตาธรรมแลวหมุนไป กายนี้ก็แปรสภาพไป กายสักแตวา 
กาย จิตเปนจิต ทุกขเปนทุกข เวทนาสักแตวาเวทนา จิตเปนจิต ทุกขเปนทุกข ธรรมสัก 
แตวาธรรมารมณ จิตเปนจิต ทุกขเปนทุกข
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เห็นไหม จิต สักแตวาจิต อาการเกิดดับสักแตวาจิต อารมณความรูสึกตางหาก 
แลวทุกขสวนทุกข นี่เห็นตามความเปนจริงในปจจุบันนั้นเลย แลวมันจะสลดใจ มันจะ 
ปลอยทันที ปลอยทันที ฟงสิ! ปลอยออกไปเลย พนออกไป ทุกขเปนทุกข จิตเปนจิตไง 

ทุกข! เหตุใหเกิดทุกข นิโรธะตัดทุกข มรรคอริยสัจจัง ในอริยสัจเห็นไหมพน 
ออกไป จิตพนออกจากวงรอบนั้นออกไป วงรอบของทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค พน 
ออกไป จิตพนออกไป จิตรูออกไป แลวมันปลอย สลดสังเวชมาก... จนในธรรมจักร 
พระพุทธเจาบอก “อัญญาโกณฑัญญะรูแลวหนอ...” อัญญาโกณฑัญญะรูอะไร? รูวาสิ่ง 
ใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น สิ่งนั้นตองดับสลายทั้งหมดเลย ดับไปทั้งหมด 

ปลอยกายออกไป กายสักแตวากายเกอๆ เขินๆ ไมใชเรา เราก็สักแตวาเรา เราไม 
ทุกข เพราะเปนเราก็เปนทุกขอีก มันแยกออก เกอๆ เขินๆ เลยนะ เกอๆเขินๆ ทั้งๆที่เปน 
จิตของเรา กายของเรา มันเขินกัน มันหางออกไปขนาดนั้น ใจนี้วางหมดเลย วางหมดเลย 
นั่นละเห็นอะไร? สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น มันเกิดที่ไหน? เกิดที่กลางหัวใจ กายก็เกิดขึ้น 
เพราะจิตเห็น กายเกิดขึ้นเพราะจิตไปรับ กายกับจิตนี้มันเนื้อเดียวกัน หลุดออกไป หลุด 
ออกไปหมดเลย 

ดูอยางพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ สอนพระอัญญาโกณฑัญญะ จน 
พระอัญญาโกณฑัญญะตรัสรูไป แลวก็พระอัสสชิ แลวในปญจวัคคียเหมือนกัน ไปสอน 
พระสารีบุตร พระสารีบุตรเห็นพระอัสสชินี้สํารวมมาก เปนผูที่นาเคารพนับถือมาก ก็ 
ตามไปแลวขอฟงธรรม 

“อยาเลยเราไมมีเวลา เรากําลังบิณฑบาตอยู” 

“เอาสั้นๆ ก็ได” 

“เย ธัมมา..  เห็นไหม พระพุทธเจาสอนวาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เกิดขึ้นตองมีเหตุ 
พระพุทธเจาสอนใหสาวไปหาเหตุ แลวไปดับที่เหตุนั้น” 

พระสารีบุตรฟงแคนี้ เปนพระโสดาบัน ฟงแคนี้!  เพราะอะไร? เพราะจิตมัน 
พรอมควรแกการงาน จิตมันเปนสมาธิ จิตเขาฝกฝนมาตลอด เขาเขาสมาธิไดตลอด แลว 
เขาอยากออก แลวบุญบารมีของเขาดวย แลวเขาฟงธรรมตามการณอันควร
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คือจิตควรแกการงาน แลวพิจารณาอยู ปลอยวางทันทีนะ เปนพระโสดาบัน เอา 
คําพูดนะ “เย ธัมมา” เหตุ ผล สาวไปหาเหตุ แลวดับที่เหตุ ไปบอกพระโมคคัลลานะ ฟง 
สิ! จากปากหนึ่งฟงจากพระอัสสชิเปนพระโสดาบัน เอาคํา “เย ธัมมา” ไปบอกพระโมค 
คัลลานะ เพื่อนกัน นัดกันไวแลว ไปบอก พระโมคคัลลานะฟงก็เปนโสดาบัน หลุด 
ออกไป ยอนกลับมาในธรรมจักรเห็นไหม ยอนกลับมาในธรรมจักร 

พระพุทธเจาเทศนธรรมจักรอยู พระอัญญาโกณฑัญญะเห็นเลย “สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งทั้งหลายนั้นตองดับหมดเลย” ใจมันเห็นเปนปจจุบัน เห็นใน 
ทามกลางแลวมันปลอย จนประกันวา “อัญญาโกณฑัญญะรูแลวหนอ... อัญญาโกณ 
ฑัญญะรูแลวหนอ...” เพราะดวงตาเห็นธรรม ดวงตาเห็นธรรม ฟง! 

ตาในหัวใจไง หัวใจกระทบกัน แลวทําสถาปนาเปนปจจัตตัง รูขึ้นมาจากกลาง 
หัวใจ รูตามความเปนจริง ไมไดเอยปากดวย แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประกัน 
ไงวา “อัญญาโกณฑัญญะรูแลวหนอ... รูแลวหนอ...” รูไปองคหนึ่งกอน นี่สงฆองคแรก 
เกิดขึ้นในโลก 

จากมีพระพุทธ พระพุทธเจาตรัสรูธรรม แลวเอาธรรมนั้นมาสอน จนพระอัญญา 
โกณฑัญญะตรัสรูธรรม ดวงตาเห็นธรรม ไปเปนองคแรก เปนสงฆองคแรกของโลก 
เปนอริยสงฆองคแรกของโลกเลย นี่สงฆเกิดขึ้นรัตนทั้ง ๓ พรอม เพราะฟงธรรมอยาง 
นั้น 

นั่นละ พิจารณาไป จะหยุดโลก มันหยุดอยางนั้นไง หยุดการเคลื่อนไป หยุดโลก 
เลย สอนตอไป สอนจนปญจวัคคียทั้งหมดพนออกมา แลวยังสอนกลับไป สอนกลับไป 
ที่อนัตตลักขณสูตร ขันธนี้ไมใชเรา 

“ขันธนี้เปนเราหรือไมเปนเรา?” 

“ไมเปนพระเจาคะ” 

“เปนสุขหรือเปนทุกข?” 

“เปนทุกขพระเจาคะ”
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“เปนทุกขแลวยึดไวทําไม? ทําไมไมปลอย” 

เห็นไหม ปลอย ปลอยจนสําเร็จไป นี้ก็เหมือนกัน เราก็พิจารณาซ้ําอีก คําวา 
พิจารณาซ้ํา แมแตผานขั้นมา แลวก็ยังพิจารณาตอ เพราะมรรค ๔ ไมใชมรรค ๑ พิจารณา 
ในอะไร? กาย เวทนา จิต ธรรม เพราะมันยังจับตองได จิตนี้จับตองไดโดยธรรมชาติเลย 
โดยธรรมชาติเห็นไหม ธรรมชาติในเมื่อความรูสึกมีอยู สิ่งที่เปนอาสวะอยูในหัวใจ ใน 
เมื่อใจเปนสมาธิ ใจควรแกการงาน มันจับตองได แลวใจที่พนออกมา ที่มีดวงตาเห็น 
ธรรม มันมีธรรมอยูในหัวใจ มันมีตนทุนอยู ใจนี้ยกขึ้นไดดวยงายไง 

แตก็ตองสรางขึ้นมาเปนสกิทาคามรรค ตองสรางขึ้นมาเปนสกิทาคามรรค เพราะ 
มรรคอันเปนขางลางมันใชไปแลวไง มรรค ๒ นี้ตองใชขึ้นมา ก็สรางขึ้นมา สรางขึ้นมา 
ดวยธรรมจักร ดวยจักรทั้ง ๘ ดวยความเห็นชอบ เห็นตรงไหน? มันจะเห็นเราสงออก 
เห็นอยางนั้นมันก็ยังจะรูออกไปขางนอก ถามันออกไป ครูบาอาจารยถึงดึงกลับมาไง ดึง 
กลับมาที่กาย เวทนา จิต ธรรม 

พิจาณากาย แลวแตวามันจะเปนไป พิจารณากายทีแรก พิจารณากายครั้งแรก มัน 
แตกออกไป กายนี้เปนสักแตวากาย กายนี้มันตองเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวดับไปเปนธรรมดา 
จิตนี้โงเองถึงไปยึดมัน ความเห็นตรงนั้นมันปลอยออกมาแลว 

แตความเห็นวามันปลอยมาแลว อันนั้นหมดไป ที่เกอๆ เขินๆ อยูพักหนึ่ง แลวจิต 
หมุนไป แลวยกขึ้นเพราะเรารูอยู ในเมื่ออาสวะอยูในหัวใจ จิตที่ผองใส จิตที่เปนสมาธิ 
จิตที่ควรแกการงาน จิตที่ออกจากโลกุตตระ มันตองเห็น มันตองจับตองได โดย 
ธรรมชาติเลย ถาคนนั้นไมเผลอสติ คนๆ นั้นไมเผลออยางที่ไมสมควรแกการงาน นั่นละ 
ยอนกลับมาพิจารณาที่กาย เวทนา จิต ธรรม เพราะมันกายกับใจเทานั้นละ เวทนาก็ 
เวทนาของจิต นี่พิจารณาเขาไป 

การพิจารณาเขาไป ขุดคุยลงที่กลางหัวใจ ขุดคุยลงที่ในรางกายของเรา การที่เกิด 
ขึ้นมา เราเกิดขึ้นมาแลวเปนเราเดี๋ยวนี้ เกิดขึ้นมาจากกรรมเกา เกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เราสราง 
สมมา แตสรางขึ้นมาเปนกรรมเกา ก็กรรมดีที่มาพบเทคโนโลยีที่จะทําใหเราออกจาก 
โลกได บุญกุศลมันขนาดไหน มันจะกระเสือกกระสน มันทุกข ยอมรับวาทุกข การ 
ปฏิบัตินี้ทุกขมาก.. ทุกขมาก.. ทุกขในการขวนขวาย ทุกขในการกําหนด ทุกขในการบีบ
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คั้น บีบคั้นใหจิตทํางาน ทําแตสิ่งที่วาเปนอาหาร สิ่งที่เปนคุณธรรม สิ่งที่เปนความดี มัน 
ไปขัดกับกิเลสในหัวใจ 

กิเลสในหัวใจมันอยากไปในรูป รส กลิ่น เสียงตามความภายนอก พระโสดาบัน 
นางวิสาขาก็เปนพระโสดาบัน นางวิสาขามีบุญกุศลสรางมาอยางนั้นแลวปรารถนาเปนผู 
ที่จะอุปฏฐากพระพุทธเจา ก็เปนพระโสดาบัน ยังตองแตงงานไป ยังมีลูกอีก ยังมีบุตรได 
นั่นละพระโสดาบัน 

ฉะนั้นพระโสดาบันยังออก ยังสงไป ฉะนั้นเราตองคุมจิตของเราไง ดวงตาเห็น 
ธรรม เห็นอยูแลว ดวงตานี้เห็นธรรม รูจักธรรม แลวไมไป วัฏฏะนี้ก็วนไปแตทางบน ไม 
ลงไปทางต่ํา อันนี้ เปนอกุปปธรรมกับกุปปธรรมเกิดตรงนี้ไง เกิดอกุปปธรรม ใน 
ธรรมจักร “อัญญาโกณฑัญญะรูแลวหนอ...” ถึงเปนอกุปปธรรม คือธรรมที่วาไมตกไป 
แลว แตเดิมเปนกุปปธรรม 

“สัพเพ ธัมมา อนัตตา” ธรรมทั้งหลายแปรสภาพทั้งหมด แมแตญาณสงเรามานี่ 
ถาเราติดในญาณ มีเรา มีเขา นี่ติดในญาณ ถาเราปลอยญาณ ปลอยสิ่งที่สงเรามา สิ่งที่ 
อยางนั้นตองปลอยทั้งหมด พนออกมา ถายังติดอยูก็ “สัพเพ ธัมมา อนัตตา” ธรรมที่สง 
เรามาไง สมาธิธรรมจักรสงเรามา สงเราขึ้นมาเปนอกุปปธรรม จากกุปปธรรมนะ “สัพเพ 
ธัมมา อนัตตา” 

พอพนขึ้นมาเปนอกุปปธรรม มีดวงตาเห็นธรรม จะไมตกไมต่ํา ไมลงไปอบาย 
จะไปสูงอยางเดียว นี่คืออกุปปธรรม อกุปปธรรมคือไมต่ํา มันเปนที่พักไง เปนที่เกาะ 
เปนที่ชวยเหลือตัวเองได ไมต่ําไปจากนี้เด็ดขาด เปนผูที่เต็มเปยมในขั้นของดวงตาเห็น 
ธรรม แตมันเจริญขึ้นได 

อกุปปธรรมไมใชของตายตัว มันตายตัวในการลงต่ํา แตมันตองขึ้นสูงขึ้นไปอีก 
เราตองดันใหขึ้นสูงขึ้นไปอีก ตองใหแกถึงหยุดโลก หยุดการเกิดการตาย แตทีนี้ยังไม 
หยุด เพียงแตไมตกอบาย ยังเกิดและตายตอไป ถึงวาการพิจาณาตองบังคับไง การบังคับก็ 
เปนทุกข ถึงวาความเปนทุกขไง ทุกขเพื่อจะพนจากทุกข มันก็พอใจจะทุกข แลวเรา 
ศรัทธาในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ดูองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปน 
ตัวอยาง ตัวอยางที่เราจะมีกําลังใจ เราตองมองแบบอยางกับองคศาสดา
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องคศาสดาขนาดวา ออกจากความเปนกษัตริย แลวออกมามุมานะอีก ๖ ป เรียน 
ผิดเรียนถูกมาอีก ๖ ป ใชชีวิตแบบนักพรตที่ยังไมมีศาสนา ความทุกขขององคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจากอนจะไดโมกขธรรมมาสอนเรา แลวพวกเรานี่เปนใคร? ลางมือ 
มาแลวก็เปบ มีสํารับวางอยูไง ธรรมวางอยูตรงหนา ธรรมะนี้วางอยูตรงหนาเลย แลวเรา 
เปบอะไรเขาปาก? เราเปบธรรมไดไหม? แตเวลาปฏิบัติมันทุกขไง 

เวลาปฏิบัติแลวมันทุกข ตองยอมรับทุกขตัวนี้ไง ทุกขเพื่อจะพนจากทุกข กับโลก 
ที่ทุกขอยูในทุกข ทุกขที่อยูในทุกขไมเผลอไผไง ยอนกลับมา ถึงทุกขก็กระเสือกกระสน 
เพื่อที่พนออกไป น้ําตาโลกที่เรารองไหไว องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพูดไวใน 
พระไตรปฎก มนุษยคนหนึ่ง เกิดมาคนหนึ่งในวัฏวนนี้ ถาเอาน้ําตาเก็บไว ทะเลสูไมได 
น้ําตาที่รองไหแตละภพแตละชาติ เอามารวมๆ กันทะเลนี่แพ น้ําตาเรามากกวา เรายังจะ 
ไปอีกเหรอ ฉะนั้นถามันจะทุกขเราก็กัดฟนทน 

การกัดฟนทน เพชรอยูในหัวใจไง กัดเพชรขาดไง เพชรมันจะเกิดขึ้น มันตองใช 
เพชรตัดเพชร ถาหัวใจเราออนไหว หัวใจเราไมใชเพชร กิเลสมันยิ่งกวาเพชรนะ แลวเรา 
จะไปตัดมัน ฉะนั้นถาเราจะตัดมันได เราตองใชกําลังใจ แลวก็ไมสงไปทางโลกียารมณ 
ตองสงมา เอา! มีดวงตาเห็นธรรมยังสงออกไปอีกเหรอ? สง! เพราะวากิเลสยังมีอยู กิเลส 
ในหัวใจนี้มีอยูนะ อาสวะยังมีอยู มันยังหลอกอยู อาสวะนี้คือกิเลส คือความคิดเคยใจ 

กิเลสหมายถึงความเคยใจ ใจมันสะสมมา บุญบารมีของคนไมเหมือนกัน 
เบื้องหลังของแตละคนที่เกิดมาไมเหมือนกัน การสะสมจึงไมเหมือนกัน การประพฤติ 
ปฏิบัติถึงตองเปนปจจุบันธรรมของบุคคลคนนั้นไง บุคคลไหนก็แลวแตเกิดขึ้น เกิด 
มาแลวบุญกรรมสงมา แตการปฏิบัติ พระพุทธเจาถึงไดเปดชองให กรรมฐานถึง ๔๐ 
หอง 

กรรมฐาน ๔๐ หอง วิธีการเขาทําความสงบถึง ๔๐ ชองทาง แตถาปญญานี้ไมมี 
ขอบเขต! ปญญานี้เวิ้งวางแลวแตใครจะจับฉวยอะไรมาเปนปญญาที่จะฟนหนากิเลสได 
เปนอันวาถูกตอง ปญญาอันไหนก็ไดที่ฟนหนากิเลส แลวกิเลสมันยอมนั่นละ นั่นคือ 
ปญญา ไมมีขอบเขตเลยเห็นไหม ฉะนั้นถึงวามันจะทุกขขนาดไหน มันก็ตองยอม ตอง
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ยอมทุกข ตองสมัครใจยอมดวย ไมใชยอมเฉยๆ สมัครใจจะทุกข สมัครใจจะทําอาสวะนี้ 
ใหสิ้นไปจากใจ จะทําใหโลกนี้มันสะอาด แลวถึงจะหยุดไดไง 

โลกนี้มันมีอาสวะ มันมีแรงเหวี่ยง มันถึงหมุนไป ธรรมเหนือโลก ธรรมหยุดโลก 
เราจะเขาถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ยืนรออยูไง เห็นองคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาเปนปจจุบันขณะที่เราเห็นนั้นละ ถึงวามันเห็นอยางนี้ปบ ความทุกขอันนั้นที่วา 
ทุกขๆๆ นั้นมันเลยเปนของที่เล็กนอย สิ่งที่เมื่อกอนวาทุกข ทุกขแสนทุกขนั้นละ แตถามี 
กําลังใจอันนี้ ความทุกขนั้นเบาไปเลย พอเบาไปเลยก็เปดชองทางใหเรามีมุมานะ การ 
ปฏิบัติออกไปเห็นไหม 

การปฏิบัติออกไป ฟงสิ! ปฏิบัติเขามาไง ปฏิบัติใหใจนี้ออกไปจากกิเลส ออกพน 
จากอํานาจของมัน ถึงวาพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม ทําไมมันพิจารณาซ้ําๆ ซากๆ ละ 
ซ้ําๆ ซากๆ เพราะจิตมันซอนๆ กันมาไง กิเลสเปนช้ันๆ เขามา เราตองเลาะมันเขาไปเปน 
ช้ันๆ เพราะเราเปนเวไนยสัตว 

เปนเวไนยสัตวนี้หมายถึงวา เปนผูมีอํานาจวาสนา ยังจะผานพนไปได การ 
ประพฤติปฏิบัติถึงตองซ้ําเขาไปในกลางหัวใจของเรา เราไมเผลอ เราไมยก ไมใหกิเลส 
มันมาปอปนวาเรานี้เกงขนาดนั้น ยกใหเราลอยขึ้นไป แลวเราก็หัวคะมํา เพราะเราเช่ือ 
กิเลสไง ถึงตองไมเช่ือกิเลส เช่ือธรรมะของพระพุทธเจา แลวยอนกลับมา ยอนกลับมาสู 
กับมันที่กลางหัวใจ มันนั่งครอมใจเราอยู มันบีบบี้สีไฟใหเราทุกขอยูในปจจุบันนี้ ในกาย 
เวทนา จิต ธรรมนั่นละ 

เห็นไหมใจจะยอนกลับเขามา ถามีกําลังใจ กําลังใจนี้เราเปนคนที่นึกขึ้นมาไง สติ 
พรอมแลว ปญญามันจะหมุนเขามา ใหกําลังใจตัวเองก็ได ถาไมมีปญญาหมุนเขามาให 
กําลังใจตัวเอง กิเลสมันขึ้นมา กิเลสมันจะทําใหขาออนไง อํานาจวาสนาเรานอย เรามาถึง 
แคนี้เราก็วาเรามีวาสนาแลว ความคิดใฝต่ํานั้นคือกิเลส ความคิดใหลมเลิกจากการปฏิบัติ 

ความคิดใหลมเลิก ความคิดบอกอยูแคนี้ เราทุกขมาพอแรงแลว เราจะไปอีกไม 
ไหว นี่ความคิดอันนี้เปนความคิดของกิเลส ก็คือความคิดของเรา เราตองใชสมาธิ สมาธิ 
คือความหยุด หยุดความเคยใจ กิเลสนี้เกิดดับ เกิดดับตลอด แตธรรมะนี้เราตองพยายาม 
ประพฤติปฏิบัติ
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พระพุทธเจาเปนผูที่ขุดคนความากอน แลวมาวางไว วางทางอันเอก มรรคอริยสัจ 
จัง วางทอดไวใหเราแยงอํานาจของมันในกลางหัวใจเรา แตเราไมเคยเห็นอยางนี้เลย เรา 
ถึงวาความคิดเราถูกตอง ความคิดเรา ความเห็นเรา เห็นความมหัศจรรย จิตนี้ธรรมเหนือ 
โลก ฟงสิ สมบัติของโลกเปนสมบัติของโลกนะ 

สมบัติของสมาธิธรรมที่มันกาวขึ้นไป มันจะมหัศจรรย ความมหัศจรรยนั้นทําให 
เราหลงใหล ความมหัศจรรยคือความสุขไง ความเวิ้งวางในใจมันเปนความมหัศจรรย 
ความมหัศจรรยนั้นทําใหเราของในความมหัศจรรย มหัศจรรยนี้ก็กิเลสมันเสี้ยมมาอีก 
กิเลสมันบังเงาเห็นไหม แมแตความเปนทุกขมันก็วาทุกข จะใหเราออนแอ พอจิตเราได 
เสวยสมาธิหรือสูงขึ้นไป มันก็มาบังเงา บังเงาวาสิ่งนี้เปนอยางนั้น สิ่งนี้เปนอยางนั้น 
หลอกไง หลอกไปขางหนา 

เข็นขึ้นมาจากทางซาย มันก็วาผิด เปนวาเราเปนคนวาสนานอย เข็นมาทางขวา 
มันก็วาอันนี้ เลยไป มันไมมัชฌิมาปฏิปทา อยูในเลนของตัวไง อยูในเลนของที่วาจะ 
ชําระมันไดไง กิเลสนะเห็นไหม การพิจารณากายก็เปนอยางนั้น กาย เวทนา จิต ธรรม 
พิจารณาไป พิจารณาไป จนมันลงตัวอยูตรงมัชฌิมาปฏิปทา ลงตัว ธรรมจักรนี้หมุนไป 
เปนภาวนามยปญญาที่เราสงขึ้นมา จากปญญาที่ไมมีขอบเขต ปญญาที่กวางขวางมาก เรา 
แตง เราคิดขึ้นมา คิดในมรรคนะ ไมใชแบบเราคิดขึ้นมาในโลกๆ อยางนี้ คิดในโลกคิด 
ไมออก คิดไมเห็น 

แตใจเปนธรรมเราเดินมรรคอยู มันจะเห็นตามความเปนจริง กายเปนกาย จิตเปน 
จิต หลุดออกจากกัน โลกนี้ราบเปนหนากลอง โลกนี้ราบ...เปนหนากลองเลย เวิ้งวางไป 
หมดเลย ขาดออกไป ขาดออกไปเห็นไหม ขาดออกไปเลย วางหมด วางจากขาดนะ จาก 
รูวาใจกับกายนี้แยกออกจากกัน โลกธาตุนี้ราบ มันไมมีสิ่งใดอีกเลยในโลกนี้ ไมมีสิ่งใดๆ 
สิ่งยึดเหลืออยูเลย วางไปหมดเลย เห็นไหมผลของมัน 

จากการที่เราคนควา เราตอสูกับไอเจาวัฏจักรที่มันปกครองใจมันอยู จิตกับกาย 
แยกออกจากกัน กายคราวนี้หลุดออกไปเลย หลุดออกไป ครั้งกอนนั้นมันปลอยตาม 
สภาวะตามความเปนจริง คราวนี้ปลอยออกไป หลุดพนออกไป สุขมาก... สุขจริงๆ สุข 
โลกนี้ไมมีสิ่งใดเทียบได เปนอยูอยางนั้นนะ ไปไหนเดินไหน จิตมันมีพื้นฐานอยูแลว
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การกาวเดินไปของตัวเอง เหมือนกับการลอยไป ไมเหมือนกับกาวเดิน เพราะ 
อะไร? เพราะมันเบา มันเบาจากกิเลสพักหนึ่ง กิเลสมันแพมา ๒ สเต็ป มันก็จะยอนกลับ 
มาละ นี่มันยังอยูในอํานาจของเขาอยู ยังตองเกิดตองตายอยู แกนของโลกนี้ยังไมโดนถูก 
ทําลาย ทําลายแบบเปลือกโลกเขามาๆ จะหยุดโลกไง ทําลายแรงเหวี่ยงเขามา มันถึงหมุน 
ชาไปเทานั้นเอง หมุนชาลง ชาลงๆ แตมันยังหมุน แลวก็เสวยสิ สุขนี้ควรเสวย สุขนี้เปน 
ความสุขที่จะใหเรากาวเดินไป 

เราลมลุกคลุกคลานมา บากบั่นกับความทุกข ความทุกขนี้เราแบกมาตลอด การ 
ประพฤติปฏิบัติก็ตองเอาทั้งแรงกายแรงใจ ถารางกายนี้มันเขมแข็ง มันมีความแข็งแรง 
เราก็ปฏิบัติไดงาย แรงใจคือแรงที่ เราพยายามพัฒนาใจเราขึ้นมา วุฒิภาวะของใจ 
พัฒนาขึ้นเปนช้ันๆ ขึ้นมา เปนพระในหัวใจ ไมใชเปนพระที่รางกาย สรางพระขึ้นมานี่ 
สรางพระในกลางหัวใจขึ้นมา ถึง ๒ สเต็ปขึ้นมากลางหัวใจเห็นไหม มันถึงมีความสุข 
แตความสุขนั้นพักเดียว 

เราเองเปนผูที่มีหนี้ เราจะพนจากหนี้ เราก็ตองโดนทวงถามอยู โดนทวงถาม เรา 
จะหาเจาหนี้อยางไร? นี่... กาย เวทนา จิต ธรรม มันหาไมเจอ ชวงนี้หาไดยาก เพราะ 
อะไร? เพราะกายกับจิตมันแยกกันโดยชัดไง แตกอนเราพิจารณากาย กายที่เราจับตองได 
ที่จิตมันเกาะเกี่ยวกันอยู โดยสังโยชนที่มันผูกมัดอยู เรายังจับตองได เรายังหาไมเจอ เห็น 
กายดวยความเปนธรรมยังไมเคยเห็นกัน แลวจะไปเห็นกายโดยที่วากายกับจิตนี้มันแยก 
ออกจากกันแลว มันยากถึง ๒ ช้ัน 

จากสติธรรมดาสามัญนี้ไมได ถึงตองฝกสติจนเปนมหาสติ มหาปญญา จาก 
สติปญญานี่ มันใชไดแตระหวางกายกับจิตที่มันเกาะเกี่ยวกัน มหาสติ มหาปญญา สติ 
ตองเปนมหาสติ เปนสติที่ละเอียดขึ้นไปอีก ถึงจะเขาไปจับกายตัวนี้ไดไง กาย เวทนา จิต 
ธรรมเหมือนกัน แตเปนกายของใจไง เปนอสุภะ อสุภังที่เปนกามภพไง นี่เปนตัวนั้น 
ฉะนั้นการจับตัวนี้ ถึงไดหาไดยาก 

ถาไมจับตัวนี้ มันก็ไมไดออฟฟศ มันก็ไมไดสนาม มันก็ไมไดภพไง ภวาสวะไง 
ภพที่กิเสมันอาศัยยืนขึ้นมาเลนกับเราไง ภพที่กิเลสมาอาศัย มาหลอกเราไง นี่มันยืนตรง 
นั้น ภพชาติที่ใจ นั่นละภวาสวะ แลวภพอันนั้นมันก็เปนกาย ถาเราจับในกาย มันก็เปน
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กาย กายนี้พิจารณาไป พิจารณาไปสวยและงามไง สวยงามเห็นไหม สวยและไมสวย 
สุภะและอสุภะ ถาเราตั้งเปนสุภะมันก็สวยงาม ถาตั้งเปนอสุภะละ เราตั้ง ฟงสิ 

เราตั้งเพราะอะไร? เพราะมันเปนมรรคอริยสัจจัง มรรคะนี้เราเปนคนเสริมขึ้นไป 
เราเห็นไหม สติพรอม นี่เราบังคับใหมาในทางวิปสสนา กอนวิปสสนาตองจับตอง การ 
ขุดคุยนี่ การขุดคุยหาเหตุ การขุดคุยหาที่ทํางานไง การขุดคุยเพราะกิเลสมันจะนอนเนื่อง 
มากับใจ มันจะหลบมา มันจะหลบนอนเนื่องมาจากอารมณอันนั้น การขุดคุยทวน 
กระแสเขาไป ทวนกระแส! 

ทวนกระแสความคิดดวยมรรคอริยสัจจัง ทวนกระแสความคิดดวยทํานบของ 
ธรรม ทวนกระแสเพราะเราเช่ือมั่นในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่กาวเดิน 
ลวงหนาไปแลว เราเช่ือมั่นในองคพระอัครสาวกตางๆ ที่พนออกไปจากกิเลสไง ทําไม 
เราจะไมมีกําลังใจที่เราจะกลาทวนกระแส ทวนเขาไปใหเห็นถึงจับกาย! กายที่มันอยูกับ 
ใจนั่นละ 

กายกับใจมันอยูดวยกัน มันเปนภวาสวะ มันถึงมีฐานที่อยูที่อาศัย แลวอาศัยใน 
อะไรละ? อาศัยตรงเช้ือการเกิดภพชาติในกามารมณ กามภพ ที่วาโลกียะ โลกีย กาม 
อารมณ อันนั้นภพที่มันเกิดในกามภพเห็นไหม ตนขั้วมันอยูตรงนี้ไง ตนขั้วมันอยูตรงนี้ 
ตรงที่ใจมันเปนจุดศูนยกลางที่ออกมา 

ตนขั้ว.. ลูกมันเกิดมาจากพอแมไง ตัวพอมันอยูที่นี่ ตัวพอของกามภพนะ ไมใช 
อวิชชา ปจจยา สังขารา เจาวัฏจักรนะ เจาวัฏจักรมันอีกช้ันหนึ่ง นี้มันตัวพอ ตัวพอของ 
กาม ของภพไง นี่ยอนกลับเขามาเพราะเราเช่ือ เราเช่ือการพนออกไปจากนั้น ความเช่ือใน 
สุตมยปญญาดวย ในพระไตรปฎกดวย บอกไวเห็นไหม 

นี่ถาเราควานออกมา เราเปนสุภาพบุรุษ เราเปนสุภาพบุรุษใชไหม เราเปนผู 
ปฏิบัติ เราตองซื่อตรงกับตัวเองไง ซื่อตรงกับตัวเองวาจริงหรือไมจริงไง ความจริงที่ 
ปรากฏขึ้นในปจจุบันธรรมที่ทําสถาปนาใจของเรา ไมใชขางนอกเขาประทานปริญญา 
บัตรกัน อันนั้นมันรับมือตอมือ เปลือกตอเปลือก เขายังมีศักยภาพ มีความสุขขนาดนั้น 
แตถาเปนภายใน เปนปจจัตตัง เปนธรรมะที่เปนธรรมจักร แลวมันไปชําระขางในหัวใจ
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มันถึงวาตองเขาไปดูตรงกามภพ มันเปนกามภพ มันเปนสิ่งที่วาโอฆะ การกาวขามพน 
โลก 

การกาวขามพนโลก ถาอสุภะ แตมันมองเปนสุภะ มองเปนความสวยความงาม 
แตถามันจับตองได จับกาย เวทนา จิต ธรรม การจับกาย เวทนา จิต ธรรมนี้ได เปนงาน 
อันประเสริฐมาก กวาจะเจอตรงนี้ จะเจอเปนมหาสติ มหาปญญา เนนย้ํา! “มหาสติ มหา 
ปญญา” มันไมใชสติปญญาธรรมดาๆ มันถึงเปนการที่วากาวเขาไปไดยาก เพราะจะเปน 
การกาวขามพนภพ! พิจารณาเปนอสุภะเขาไป พอจับกายตรงนี้เปนอสุภะ แตมันก็แปรง 
เปนสุภะได ทีนี่ความวาอสุภะไง 

อสุภะ โอฆะมันเปนสุภะไดอยางไร? มันเปนสุภะไดอยางไร? มันจะสวยได 
อยางไร? มันเปนเช้ือกอเกิด เช้ือกอเกิดเห็นไหม เช้ือกอเกิดใหเกิดขึ้น ฉะนั้นพิจารณาเขา 
ไป มันเปนกาม จนธรรมจักรนี้หมุนไป จนกลายเปนภาวนามยปญญา จนธรรมจักรนี้ 
หมุนไป หมุนไปจนเปนมัชฌิมาปฏิปทาดวยนะ ถาซายขวากามนะ กามสุขัลลิกานุโยค 
อัตตกิลมถานุโยค แตมันตองเปนไป เพราะวามันละเอียดออน 

สิ่งที่ละเอียดออนที่เปนเหนืออํานาจควบคุมเรามาตลอด แลวเพราะเรามีธรรมาวธุ 
ไง มีธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่เราเช่ือ เราถึงเอาเขามา นอมเขามา 
สรางขึ้นมา สรางขึ้นมาจนเปนธรรมจักร ธรรมจักร จักรของธรรมเกิดขึ้นกลางหัวใจ 
หมุนไปดวยแรงเราสรางขึ้น แรงของเราที่ เราสรางขึ้นมาหมุนไป หมุนไปจนเปน 
ธรรมจักร ไมมีใครทั้งสิ้น มันเปนธรรมจักร เปนธรรมเขาไปแกธรรมชาติ ฟงสิ! 

ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไปแกธรรมชาติ โดยการเกิดและการ 
ตายไง เกิดตายในกามภพ นี่หมุนเขาไป ธรรมที่เหนือธรรมชาติ กับธรรมที่ตองเกิดตอง 
ตาย เพราะตัวนี้มันเปนตัวเจาวัฏจักรของกามภพ จนมันทันกัน ฆากัน มันไลตอนกัน มี 
แพมีชนะอยูในวงปฏิบัตินั้น มีแพมีชนะในการใชปญญา เพราะปญญาอันนี้มัน 
ละเอียดออน มันรุนแรงเพราะมันเปนการตอสูกันแบบวาจะดับชีวิตคนๆ หนึ่ง ใครจะ 
ยอม มันจะสูทุกอิริยาบถที่มันจะพลิกสู สูทั้งนั้น เราก็ตองตอสูดวยธรรมจักร จักรเขาไป 
ทั้งนั้นตลอดเวลาเหมือนกัน
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การตอสูเขาไปอันนั้น มันแบบวา มันวาจะเหนื่อยออนก็เหนื่อยออน เปนความ 
ที่วาเหมือนกับขาศึก เราเริ่มจากฝายแพมาตลอดนะ แลวเราจะเปนฝายชนะ ความ 
กระหยิ่มใจของเราก็มี ความกระหยิ่มใจของเรา การจะจับตอง เราเคยลิ้มรสของธรรมเขา 
มาตั้ง ๒ – ๓ ขั้นตอนแลว ทําไมถึงตรงนี้มันจะขนาดไหน มันก็ตื่นเตน มันก็อยากได มัน 
อยากจะไขวจะควา ใกลๆ แลวหมุนเขาไป อันนี้ถึงเปนกําลังใจที่หมุนเขามา หมุนเขาไป 
จนเปนมัชฌิมาปฏิปทานะ 

มัชฌิมาปฏิปทาหมุนไปตามธรรมจักรนั้นขาด! กามนี้ขาดออกไปเลย ขาดเห็นๆ 
พอขาดออกไป โลกธาตุนี้หวั่นไหว จะไมเกิดอีกแลวในกามภพ จะไมเกิดอีกแลวตั้งแต 
เทวดาลงมา เทวดาก็ไมเปน เพราะขันธมันขาดออกจากใจ จากที่วากายขางนอก กายขาง 
ในขาดออกหมด กายไมมี กายตรงนี้หลุดออกหมดเลย ลวนๆ เลย จิตนี้เปนจิตลวนๆ วาง 
ไปหมด โลกธาตุนี้ไหวไปหมด ไมเกิดอีก ไมมีสิ่งที่จับตองได เวิ้งวางไปหมด นี่มันอยูที่ 
ไหนละ? เวิ้งวางอวกาศ มันก็เปนอวกาศ แตถาใจเวิ้งวาง เวิ้งวางไปหมดนะ วางไปหมด 
เลย วางไปอยางนั้น แลวไปของมันเรื่อย 

พอวางอันนั้นมีความสุข ความสุขแบบนี้ ทําไมสุขบอยๆ แท แตสุขขึ้นมาทําไม 
เปนทุกขอีกละ ทุกข! สุขอันนี้มันสุขไมเกิดในกามภพ ไมเกิดในกาม ถาตายไปก็เปน 
พรหม แลวสุกไปเลย สุกไปขางหนา สุทธาวาสไปก็ไปเลย แตถาปจจุบันนี้ละ ในหัวใจมี 
ความทุกขไหม? สุข สุขมากแตมันจะเปนความเฉาไง ใจนี้เปนใจ ความเฉา ไมสุมขอน 
ความเฉาความอะไรในหัวใจนี่ หัวใจมันจะเกิดอยางนั้น หัวใจมันจะเกิดความสวาง ความ 
หมองลงมา มันขัดของอยู 

ถาเปนกาม เปนตัวกาม มันจับตอง แลวอารมณมันหวั่นไหว แตตัวนี้มันเปนตัว 
รูป โลภ โกรธ หลง หลุดออกไปแลว มันเหลือแตตัวตอ ตัวตอเปนตัวเจาวัฏจักร อวิชฺ 
ชาปจฺจยา สงฺขารา  สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ ในปฏิจจสมุปบาทเปนวิญญาณปฏิสนธิ 
ไมใชเปนวิญญาณกระทบอยางกองของขันธ ๕ 

จักษุ ตากระทบรูป ใจรับรูขึ้น นี่ก็เปนจักษุวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ ฆานวิญญาณ 
วิญญาณอยางนี้มันคนละวิญญาณกับวิญญาณในปฏิจจสมุปบาท อันนั้นอวิชฺชาปจฺจยา 
สงฺขารา  สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ วิญญาณตัวนี้มันเปนวิญญาณปฏิสนธิ ฉะนั้นเวลาคนถา
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ภาวนาไมเปน เวลาเกิดก็ตัวนี้เกิด ตัวจิตเม็ดในไปเกิดไง เวลาเกิดๆ ตายๆคนถึงเวลาเกิด 
แลวระลึกจําชาติตัวเองไมไดตลอดไปไง เพราะขอมูลตัวนั้นไง 

ฉะนั้นมันถึงวามันไมใชวิญญาณตัวนอก วิญญาณตัวนอกเราทําลายหมด ไมมี 
วิญญาณที่จะรับรูขางลางอีกแลว แตมันอวิชชา ปจจยา สังขารา ลงมาเปนตลอดสายนั้น 
มันเกิดพรอมกันและดับพรอมกันในอันนั้น มันไมใชกองขันธ เพราะมันปจจยาการมัน 
เนื่องกันมาตลอด เหมือนสายไฟที่สงออกมาไง เกิดแลวดับ เกิดแลวดับพรอมกัน มัน 
ไมใชขันธ มันถึงจับตองไดยิ่งยากไปกันใหญ 

ฉะนั้นการจะวนกลับมา มันไมวนกลับมา ทุกคนจะไมวนกลับมาหรือวนกลับมา 
มันกลับมาไมได เมื่อกอนเราจะสรางทํานบดวยธรรม เราพยายามจะจับตองใหได เรายัง 
จับตองไมได แลวคราวนี้เอาอะไรสรางอะไรละ? เพราะมันไมมีสิ่งที่จะตอบโตกัน มัน 
เปนตัวของมันเอง มันเปนเจาวัฏจักร นี่คือตัวอวิชชา 

นี่ที่วาอวิชชาทําใหรูไมจริงเห็นไหม มันรูเฉยๆ มันเหมือนยางเหนียว ไปแปะ 
อะไรก็ติดมัน เหมือนยางเหนียวๆ เห็นไหม เราไปแปะอะไรสิ สิ่งนั้นจะติดหมด เหมือน 
กาวยาง เราไปแปะอะไรก็ติด ไปแปะอะไรก็ติด เพราะมันไมรู  ติดดวยไมรูไง นี่ก็ 
เหมือนกัน เวลามันคิดมันคิดแบบอวิชชา คิดรูแตรูแบบไมรูไง ก็ไปติดเขาเฉยๆ นี่ตัว 
อวิชชา ตัวติด นั้นมันเปนกาวเหนียว มันจะทําอยางไรใหกาวทําลายตัวมันเอง 

กาวมันเปนวัตถุ แตธาตุรูมันเปนธาตุ ธาตุรูมันมีชีวิต สิ่งที่มีชีวิต สิ่งที่มีความรูสึก 
สิ่งที่เปนชีวะ! ชีวิตคืออะไร? ชีวิตคือตัวนี้ไง การเกิดการตายเกิดจากตรงนี้ไง นั่นละ 
ยอนกลับ นี่หมุนกลับมา หมุนกลับมาอีก เพราะอะไร? เพราะมันไฟสุมขอน ความวาง 
อันนี้มันเปนพื้นฐานแหงความสุข ถายกขึ้นมาจากเบื้องต่ํา สุขมาก... ความเวิ้งวางจาก 
ขางบนสุขมาก อนาคานี่ อารามิกะพนจากเรือน ไมมีเรือน ใจนี้วางหมด ใจนี้ไมมีที่อยู ใจ 
ไมมีที่หมาย ทุกอยางวางหมด 

คิดดูสิ ใจที่เปนสมาธิ ใจที่วาเมื่อกอนมันมีอยู มันไมมีเลย มันไมมี เห็นไหมทําไม 
มันถึงไมมีความสุข แตทําไมมันไฟสุมขอนละ? ทําไมมีความทุกขละ? ถาขึ้นไปขางบน 
นี่ถึงวาอกุปปธรรม กุปปธรรมมันเปนอยางนี้ ไมเสื่อมลงมา อกุปปธรรม ไมเสื่อม
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เด็ดขาด แตมันพัฒนาขึ้นไปขางบนได มันถึงวามันไมใชอกุปธรรมโดยที่วาแปรสภาพ 
ไมไดไง 

อกุปปธรรมหมายถึงธรรมที่วาไมเสื่อม แตเจริญได เจริญขึ้นไป เจริญขึ้นไป นี่ 
มันเจริญขึ้นไป นี่ก็เหมือนกัน ตรงนั้นมันไมลงไป แตมันสุมอยูในใจ มันมีความสุข มัน 
เปนความวาง แตความวาง ฟงสิ! รูปราคะ อรูปราคะ รูป-อรูปเห็นไหม รูป ความวางที่เรา 
กําหนดเปนรูปฌาน อรูปฌาน ทําไมมันเปนราคะละ? แลวความวางในความวางนั้นมัน 
เปนอะไรละ? ทําไมเราไปของมันไวละ? 

เราสรางมันเกือบเปนเกือบตาย กวาจะไดฌาน ไดสมาบัติ แตเวลาขึ้นไปตรงนั้น 
ทําไมมันเปนราคะ เปนราคะเพราะมันติด มันติดในความวาง วางวาเปนวางๆ นั่นละ มัน 
ถึงวาเปนกาวติดไง มันติดในความวาง มันไมมีขันธแตมันติด เพราะมันเปนอวิชชา 

ถามันเปนรูปราคะ ความเวิ้งวางละ รูปราคะเห็นไหม รูป ฌานที่กําหนดรูป แลว 
อรูปราคะ ความวางที่ไมมีตัวตน ทําไมไปติดละ ติด! ไมมีเลย วางหมดเลยก็ติด เอา...กาว 
อะไรไปติดในอากาศได ไดเพราะอะไร? เพราะใจมันเปนอวิชชา มันติดหมด ติดแมแต 
ความวางเพราะอะไร? เพราะวามันเห็นเขาวางไง มันเห็นเขาวาง มันรูเขาวาง แตทั้งตัว 
มันมองไมเห็นมัน มันถึงรูแบบไมรูไง นี่คือตัวอวิชชา รูแบบอวิชชา รูแบบรู แตไมรูตัว 
เอง รูแบบติดเขา นั่นธรรมจักรเห็นไหม อรหัตมรรค ฟงสิ! 

สรางอรหัตมรรคจากความวางๆ สรางอรหัตมรรคขึ้นมา ไลตอนยอนกลับมาดูสิ 
เพราะวามันเปนไฟสุมขอน มันมีความทุกขอยูในหัวใจ มันเศราหมอง มันออนไหว 
คนเรานี่นะถาทุกขๆ ยากๆ ขอใหมีกินมันก็หายทุกข แตถาคนมันมีกินมีใชโดยสมบูรณ 
แลว อาหารมันจะเลือกกินแตของดีๆ จิตเราเหมือนกันนะ วาเมื่อกอนทุกขยากมาตลอด 
พอมันเวิ้งวางมันวางไปหมด มันทุกขอะไรอีก 

ทุกข! ทุกขเพราะอะไร? เพราะคนมันสูงไง คนคิดวาไมมีสิ่งใดจะจับตองเราได 
อีกไง เราเปนคนที่สูงที่สุด เราเปนคนที่ไมมีใดๆในหัวใจ แตทําไมเราไปคาอยูกับสิ่งที่ 
มันทับหัวเราอยูละ ทําไมจะไมทุกข ทุกขเพราะวาเรามันไมพนเปนอิสระ ทุกขเพราะวา 
เรายังอยูในอํานาจของมัน อํานาจของมันที่กดขี่ในหัวใจไง มันเปนเจาวัฏจักรที่มันขี่ 
ออกมาจากนี่ จุดเริ่มตนนี่คืออวิชชา นี่ยอนกลับไป
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ตองยอนกลับไปดู จะวางขนาดไหน? จะเวิ้งวางอยางไร? ตองหมุนกลับไปดูไอ 
กาวเหนียวที่ติดที่ใจนี่ ไมใชขันธ ขันธมันขาดไปตั้งแตกามโอฆะแลว เพราะขันธนี้มัน 
เปนปฏิฆะ กามราคะ-ปฏิฆะเห็นไหม ปฏิฆะคือความผูกโกรธ ถามีสัญญาอยู สัญญา 
ความจําไดหมายรูอยู มันถึงออกไปเปนผูกโกรธ 

เพราะใครทําอะไรไวเราจะจําไวเปนสัญญา เราจะไปนรกช้ันไหน มันก็ดวยขันธ 
ที่พาไป นี่ขันธมันขาดออกไปแลว ถือวาไมใชขันธ! มันไมใชขันธ! ขันธสวนขันธ จิต 
สวนจิต คนละอันกัน คนละสวนกันเลย ขันธไดขาดออกไปแลว แตคราวนี้เปนจิตลวนๆ 
เปนอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา  แตเพราะธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ตรัส 
ไว ถึงวาอวิชชาถึงโคตรถึงเหงามันเลย เราถึงจะตองวาคนควาหาตัวนี้ 

การคนควาหาตัวตองยอนกลับมา จะวางขนาดไหนก็ไมใหประมาท เพราะคําวา 
อรหัตมรรค ฟง!  เกิดขึ้นไดเพราะตรงนั้นเอง สรางอรหัตมรรคขึ้นมา เพราะตรงนั้น 
เทานั้นถึงเปนผูที่สรางอรหัตมรรคได ฐีติจิต จิตที่วา “จิตเดิมแทนี้สวางไสว หมองไปดวย 
อุปกิเลส จิตเดิมแทนี้สวางไสว จิตเดิมแทนี้เปนผูขามพนกิเลสไง” อยูในพระไตรปฎก 
แตเวลาเราพูด เราพูดกันคําเดียววา “จิตเดิมแทนี้ผองใส หมองไปดวยอุปกิเลส” เราวาจิต 
เดิมแทนี้นึกวาพนจากกิเลสแลว นี่! จิตเดิมแทนี่ไง 

“จิตเดิมแทนี้ผองใส จิตเดิมแทนี้เปนผูที่ขามพนกิเลส” อันที่พูดในพระไตรปฎก 
นั้นเพียงแคเปรียบยังเปนโลกอยู แตนี่ปฏิบัติขึ้นมาจนวางหมดแลว มันถึงวาเปนจิตเดิม 
แทจริๆง จิตเดิมแทที่ไมมีกิเลสใฝต่ํา! แตมันมีกิเลสตัวอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารานี้ แลวจิต 
เดิมแทนี่ถาเจอแลวใครครวญ พลิกฟาคว่ําดินไง จนพนออกไปจากกิเลส 

เห็นไหมจิตเดิมแทนี่ จิตเดิมแทไมใชขันธ ขันธนี้ผานเพราะจิตเดิมแทนี้เปน 
พลังงานผานออกมาเทานั้น ถึงออกมาเปนขันธ ออกมาเปนขันธใน ขันธนอกออกมาขาง 
นอกไง ถึงบอกวามันละสังโยชนขึ้นมาเปนช้ันๆๆ เขาไปไง ถึงพนทุกขไง ถึงออกไป ถึง 
หยุดโลกไง ดับโลก! ดับการเกิดและการตาย ตั้งแตวันที่พนออกไปจากจิตเดิมแทที่ขาม 
พนออกไป หมด! กิเลสหมดจากหัวใจ หัวใจนั้นเกอๆ เขินๆ คือมีแตความรับรูอยางเดียว 
รับรูแบบวิชชา
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วิชชาคือรูตามความเปนจริง ถาคลองของอารมณผานมาก็จับ แตพนออกไปนี่ 
อรหัตมรรค อรหัตผล นิพพาน ๑ พนออกไปจากอรหัตผล ออกไปเปนนิพพาน ๑ เปนสอุ 
ปาทิเสสนิพพานเพราะวายังมีชีวิตอยู แลวยอนกลับเขามาสิ เวลายอนกลับเขามาเปนการ 
เปนงานจะยอนกลับมาสื่อ ถึงวาจิตตรงนี้เปนจิตอัตโนมัติ เปนจิตที่อัตโนมัติ เวลาขันธ 
ผานมา คือวาขันธคือสัญญา คือความจําผานมาในอารมณของตัว มันก็จับแลวก็ถาพอใจ 
ถาจะสื่อ มันก็คิดออกมา ถาไมพอใจ ไมสื่อเห็นไหม 

ไมพอใจ ฟงสิ!  ทําไมถึงไมพอใจละ? เพราะวามันไมจําเปน ถึงเปนประโยชน 
โลกก็จริงอยู เปนความดี เปนความวิชาการที่เปนประโยชนนั่นละ แตมันไมใชกาล ไมใช 
ควร ไมใชเวลา เพราะสตินี้เปนอัตโนมัติ มันก็ปลอย มันปลอยไดหมด แตก็ยังสื่อไดถา 
ออกมา ออกมาสื่อกับโลกก็ออกมาสื่อได ออกมาสื่อเปนสมมุติก็ได แตมันดับเฉพาะ 
อวิชชา ดับเฉพาะกิเลส ดับเฉพาะไอเจาวัฏจักรที่ขมหัวเราอยูไง เราสลัดออก สลัดอวิชชา 
นั้นออก สลัดความไมรูออกจากใจทั้งหมดเลย 

ใจมันถึงเปน ๑ จะเปนวิชชาก็ได จะอะไรก็ไดแลวแตจะเปน ๑ อยูอันนั้น แต 
ไมใช ๑ มี ถา ๑ มีจะกาวเปน ๒ ถึงบอกวานิพพาน ๑ ไง นี่พนออกไป นี่ดับโลก... ดับ 
โลก ธรรมเหนือโลก ธรรมหยุดโลกไง หยุดไดหมดเลย หยุดโลกที่ไหน หยุดโลกไหน 
มันจะสําคัญกวาโลกของเราละ หยุดโลกไหนก็เปนโลกของเขา แตหัวใจเรามันเดือดเปน 
ไฟอยูนี่ มันตองหยุดโลก หยุด ดับไฟ ดับไฟใหใจเราเย็นไง ดับไฟที่ใจไง หยุดโลกตอง 
หยุดโลกที่กลางหัวใจนี้ หยุดที่นี่ แลวถึงจะเปนผลของเราไง 

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกกับพระอานนทไวไง พอจะนิพพาน พระ 
อานนทถามวา ถาพระพุทธเจานิพพานไปแลว เมื่อใดมรรคผลจะหมดเขตหมดแดน? 
อานนทเธออยาถามอยางนั้น เมื่อผูใดปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ผูใดนะ ไมใชนาย ก. 
นาย ข. ใครก็แลวแต ผูใด.. จิตที่เกิดที่ดับมานี่ แลวผูที่เกิดเปนมนุษย เห็นไหม ผูใด ผูที่ 
เกิดแลวพบพุทธศาสนา เราถึงวาเราเกิดเปนมนุษย พบพุทธศาสนา วิธีการ มรรคะทางอัน 
เอกเห็นไหม ที่จะใหพนออกไปจากทุกข ที่จะดับโลกได จะหยุดโลกไดทั้งหมด แลว 
ทําไมเราจะไมมีวาสนา
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แลวผูใด!  “ผูใดปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม” แลวใครที่นั่งปฏิบัติอยูนี้ ใคร! 
ผูใด!  นี่ผูที่ปฏิบัติเห็นไหม “ผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  ธรรมนี้จะไมสูญจากโลก 
เลย” ทานพูดนะในพระไตรปฎก องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา “เรา.. นิพพานไปก็ 
เปนแตเฉพาะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา” 

ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทานเอาไปดวย ในหัวใจของทาน 
ทานเอาไปดวย แตธรรมที่ทานวางไว ที่เมื่อกอนนั้นโลกนี้มืดบอด โลกนี้ไมมี ไมมีใคร 
เคยเห็นเลย แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูมาคนควา เปนผูเขามาบุกเบิกเปน 
พระองคแรก ผานไปกอน แลวทอดไวไง วางไวไง ใหชาวพุทธนี้ดําเนินตอ ใหชาวพุทธ 
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา บริษัท ๔ เห็นไหม ฝากไวดวยนะ 

“มารเอย ถาภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเรา ยังไมสามารถกลาวแกคําจาบ 
จวงของลัทธิตางๆ ได เมื่อนั้นเราจะไมนิพพาน” 

จนถึงสุดทาย จนสอนมา ๔๕ ปไง ฝกฝนไว วางไวจนภิกษุ ภิกษุณี จากในสมัย 
พุทธกาลนั้น เปนพระอรหันตขึ้นมา เปนผูสืบทอดศาสนาไดมั่นคงแลวไง มารมาดลใจ 
ถึงวา มารเอย อีก ๓ เดือนเราจะนิพพาน เพราะภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเรา 
สามารถกลาวแกคําจาบจวงของลัทธิตางๆ ไดแลว ศาสนาเรามั่นคงแลว จะเจริญตอไป 
ขางหนา จะสามารถสืบตอกันไปได อีก ๓ เดือนจะนิพพานเห็นไหม 

แลวเราเปนใคร! ผูใดปฏิบัติธรรม ผูใด.. แลวเราเปนใคร เปนนักบวชดวย แลว 
ปฏิบัติดวย ถึงวาตองใหเรามีธรรมเขามาหยุดโลก! หยุดเกิด หยุดแก หยุดเจ็บ หยุดตาย 
หยุดที่หัวใจ แลวพนออกไปจากอวิชชาอีกตางหากนะ หยุดโลกไมหยุดเปลา พนออกไป 
จากโลก พนออกไปจากวัฏฏะ! ไมใชเฉพาะโลกนี้ไง กามภพ พนออกไปจากพรหม จาก 
อรูปภพ 

ยังพนจากอรูปภพอีกเห็นไหม พนจากพรหมที่วางทั้งหมด ยังพนออกไป ดวย 
อะไร? ดวยทางอันเอก มรรคอริยสัจจังอันนี้ ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวางไว 
แลวนี่ไง ถึงวาประเสริฐ ประเสริฐตองวาประเสริฐนะ
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เราเปนคน เรานักปฏิบัติ ตองวาประเสริฐ แลวมีวาสนาดวย มีวาสนามากๆ ที่ได 
เกิดมาเปนชาวพุทธไง เกิดมาเปนลูกศิษยขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เปน 
บริษัท ๔ ไง แลวยังมีโอกาสเกิดมากึ่งกลางพุทธศาสนา ที่ศาสนากําลังเจริญรุงเรือง 
เพราะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกแลว ศาสนานี้วางไว ๕,๐๐๐ ป 

อีกกึ่งกลาง ๒,๕๐๐ นั้น ศาสนาพุทธจะกลับมารุงเรืองดวยผูที่ปฏิบัติ ผูที่พน 
ออกไป ผูที่จะรูจริงตามความเปนจริง แลวเราเกิดกึ่งกลางพระพุทธศาสนาเห็นไหม 
๒,๕๐๐ นะ ๕,๐๐๐ ป เหลืออีก ๒,๕๐๐ แลวเรานั่งอยูนี่ เราปฏิบัติอยูนี่ ทําไมถึงไมมี 
วาสนา? ทําไมถึงวาเราไมใชผูมีบุญ? เราเปนผูมีบุญ เราถึงจะมีความตั้งใจ จะประกอบ 
ความเพียรไง ใหพนออกไปจากทุกข กาวเดินตามทันองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

ธรรมของเรา พระพุทธเจาเอาธรรมของทานไปแลว ธรรมในหัวใจของทานชําระ 
กิเลส สะอาดหมดจด นิพพานไปแลว “ผูใดปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม” ธรรมของผูนั้น 
ไง มันจะกังวานที่หัวใจ ปจจัตตัง รูเห็นตามปกติ รู เห็นตามความเปนจริงขณะนั้น 
ในขณะจิตนั้น ในขณะที่คว่ํากิเลสนั้น เห็นตามความเปนจริงหมดเลย แลวถึงจะไปรูผล 
อีกทีหนึ่งเห็นไหม รูผลขณะที่ทํานั้นเปนเหตุ ขณะที่พนออกไปเปนผล ผลอันนั้นมันอยูที่ 
ใจ ธรรมถึงสถาปนาไง 

ธรรมะ ปจจัตตังสถาปนาหัวใจของเรา ยกวุฒิภาวะขึ้นมาเปนขั้นๆๆ ไป นี่ชาว 
พุทธถึงตองพอใจ ชาวพุทธถึงไดพอใจแลวกระหยิ่มยิ้มยองไง พอใจหรือไมพอใจ 
กระหยิ่มยิ้มยองในบุญกุศลของตัว แตจะกาวเดินไปถึงหรือไมถึง เห็นไหม ถึงตอง 
ขวนขวาย ตองตั้งใจ ตั้งใจแลวขวนขวายทําใหไดจริง มันจะพนออกไป 

พนออกไปจริงๆ ไมใชจริงแบบที่เราคิด เราสัญญาขึ้นมา จริงตามความเปนจริงที่ 
กังวานกลางใจ!  ตองใหกังวานกลางใจ กังวานขึ้นมาจากหัวใจของเราเลย แลวจะไป 
ประสานกันเอง ประสานกับครูบาอาจารย ประสานถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ทั้งหมด! ทั้งหมด! ไปในครรลองเดียวกัน ตองไปในทางเดียวกัน ไมขัดของกันแมแตนิด 
เดียว นั้นคือธรรมเสมอกันไง ทิฏฐิเสมอ ความเห็นเสมอ ธรรมเสมอ! ธรรมยังมีสูงมีต่ํา 
จากต่ําขึ้นไปจนสูงขึ้นไป จนเสมอกัน จนถึงที่สุดแหงธรรม! เอวัง
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