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ฟังธรรม วนัน้ีวนัเขา้พรรษาไง เกือบกลางพรรษาแลว้ ในพรรษาน้ีพระพทุธเจา้บญัญติัไวใ้ห้
พระอยูจ่  าท่ีไง เป็นหนา้ฝน ญาติโยมตอ้งมีการกสิกรรม การท าไร่ท านา การจะจรไป ไปเหยยีบพืช
ไร่เขา พระพทุธเจา้ใหพ้ระอยูจ่  าพรรษา ๓ เดือน อยูจ่  าพรรษา ๓ เดือนแลว้ตั้งใจประพฤติปฏิบติั 
เพราะเวลาเท่ียวไปกเ็ท่ียวไปอยูแ่ลว้ ในเวลาธุดงคไ์ง เวลาจ าพรรษาภายในพรรษา ๓ เดือนน้ีใหก้าย
กบัใจประพฤติปฏิบติั ตั้งใจเพื่อจะท าใหต้วัเองมีท่ีเกาะท่ียดึไง เพราะวา่ในพรรษาน้ีมนัตอ้งเป็นการ
เขม้ขน้ ในการประพฤติปฏิบติัตอ้งเขม้ขน้ข้ึน ไม่ใช่ท าสกัแต่วา่ท า เหมือนเราท าอยูป่กติ 

ชีวิตหน่ึงเกิดมาน้ีพบพระพทุธศาสนาน้ีประเสริฐมาก ประเสริฐท่ีสุด ประเสริฐจริงๆ วา่แสง
ของธรรม แสงธรรมผอ่งอ าไพนะ ธรรมน้ีเจริญในไตรภพ แสงของธรรมผอ่งอ าไพ พระพทุธเจา้
ตรัสรู้ธรรม ผอ่งอ าไพในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้ธรรมน้ีเจริญในไตรภพ ใน 
๓โลกธาตุไง ในไตรภพ ในกามภพ ในรูปภพ ในอรูปภพ น่ีธรรม แสงของธรรมผอ่งอ าไพ ผอ่ง
อ าไพมา ๒,๕๔๒ ปี ปัจจุบนัน้ีเป็นเท่ียงวนั พระอาทิตยส่์องอยูเ่ท่ียงวนัเลย ในเร่ืองของศาสนา 

แต่ชีวิตเรา ชีวิตเราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา น่ีแสงของธรรมผอ่งอ าไพ ธรรมจะเจริญใน
ไตรภพ แต่มนัในหวัใจของเราเจริญไหม เราสามารถเปิดแสงของใจเรา ใจของเราเป็นความทุกข์
ความร้อน เปิดรับแสงของธรรมไดไ้หม แสงของธรรมจะเขา้ถึงใจเราไหม แสงของธรรมเปรียบ
เหมือนพระจนัทร์ส่องไปในทัว่โลก พระจนัทร์ พระอาทิตยส่์องมา แสงของธรรมเป็นธรรมชาติ 
ธรรมน้ีเป็นกลาง เป็นของกลางอยู ่
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แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มาตรัสรู้ธรรม ๒,๕๔๒ ปีนะ ก่ึงกลางของศาสนาไง 
เท่ียงวนัพระอาทิตยส่์องแรงมาก แสงของธรรมร้อนแรงมาก แลว้หวัใจเราไดรั้บผลประโยชน์ไหม 
ในไตรภพ ใน ๓โลกธาตุ เราเวียนวา่ยตายเกิดในนั้น ในพรรษา ใน ๓ เดือน ในพรรษาน้ีเราท าอะไร
ของเราข้ึนมาไดป้ระโยชน์ขนาดไหน เราเกิดเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศาสนา ท่ีวา่ประเสริฐ ประเสริฐ
ตรงน้ีไง 

แสงของธรรมผอ่งอ าไพ พระพทุธเจา้เป็นผูร้ื้อคน้มาแลว้ประกาศไว ้ประกาศธรรมไว ้ร้ือคน้
มาไม่ใช่ร้ือมาเพื่อประกาศให้เรารู้ ร้ือคน้มาเพื่อใหใ้จขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ส้ินจาก
กิเลส เสวยวิมุตติสุขก่อน มนัส าคญัท่ีใจท่ีเสวยวิมุตติสุข สุขท่ีเป็นสุขเยีย่งแท ้สุขท่ีวา่ไม่คลอนแคลน 
สุขอนันั้นเป็นแก่นของศาสนาพทุธไง เป็นแก่นของศาสนา  

แลว้เราชาวพทุธ เราเปล่งวาจาวา่เราเป็นชาวพทุธ เราเป็นนกัปฏิบติัดว้ย เรากต็อ้งจบัแก่น
ของศาสนา เขา้ถึงแก่นของศาสนาใหไ้ด ้แก่นของศาสนา เห็นไหม แสงของธรรมอนัน้ีเป็นแสงของ
ธรรม ผอ่งอ าไพในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ผอ่งอ าไพในหวัใจของอริยสาวก
ต่างๆ แต่มนัไม่ผอ่งอ าไพในหวัใจเรา หวัใจเรามืดบอด หวัใจท่ีมืดบอดไม่เคยรับแสง ไม่เคยเห็นแสง 
มนัจะมีความสุขมาจากไหน 

มนักอ้งกงัวานอยูใ่นหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ กอ้งกงัวานอยูใ่นหวัใจของ
อริยสาวกต่างๆ ท่ีเดินตามธรรมองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้เราพยายามอยู ่ ความพยายาม
ของเรา ความพยายามของผูท่ี้จะพน้จากกิเลส มนัตอ้งมีความเขม้แขง็ ความพยายามของผูพ้น้จาก
กิเลส เพราะความบีบบ้ีสีไฟของทุกขใ์นหวัใจน้ีมนัเผาลนเรา 

เวลาทุกขข้ึ์นมาทุกคนร ่าร้องวา่ทุกข ์ “ทุกขม์าก ทุกขม์าก” จะเคร่ืองอ านวยความสะดวกของ
โลกเขา น ้าแขง็หอ้งเยน็ไหนวา่จะเยน็ จะใหห้วัใจมีความทุกขเ์ขา้ไปอยูใ่นนั้น มนักทุ็กข ์ มนักร้็อน 
ความทุกขน้ี์มนัอยูใ่นหวัใจ ไม่มีส่ิงใดจะชนะความทุกขไ์ดน้อกจากธรรมของสมเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้เท่านั้น 

ธรรมตามความเป็นจริง ความมืดบอดอนันั้นเป็นความทุกขไ์ง ความลงัเลสงสยั ความไม่รู้
จริง ความไม่รู้เร่ืองใดๆ มนัเป็นทุกข ์ความเป็นทุกขอ์นันั้นมนัเป็นของจริงอยูใ่นหวัใจของทุกๆ ดวง 
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อยูใ่นหวัใจของผูท่ี้เกิดมา ผูท่ี้เกิดมา เกิดมาพร้อมกบักิเลส กิเลสพาเกิดมา ไอล้กูศรท่ีในหวัใจนั้นมนั
เป็นสจัจะ เป็นสจัจะความจริงอนัหน่ึง สจัจะท่ีเกิดข้ึนมาพร้อมกบัเรา แต่อริยสจัจะ เห็นไหม อริยสจั 
กบั สจัจะความจริง ความจริงมนัเกิดอยู ่ เราเขา้ถึงกนัสจัจะความจริงเฉยๆ เกิดมาแลว้ตอ้งตาย เกิด
มาแลว้ตอ้งตายกย็อมรับกนั เกิดมาแลว้ตอ้งทุกขก์ย็อมรับกนั เกิดมาแลว้โลกเขาต่ืนกนัในทรัพย์
สมบติั ในส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองอยูข่องโลกกต่ื็นกนั  

มนัเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยั องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่ไดป้ฏิเสธเร่ืองส่ิงนั้น ไม่เคย
ปฏิเสธนะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้น่ีเป็นผูท่ี้ฉลาดมาก รู้แจง้โลกทั้งโลกนอกโลกใน จะไม่
รู้ไดอ้ยา่งไรวา่อะไรเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยั อะไรเป็นของจริง 

ทีน้ีเราเกิดมาแลว้ เราเกิดมาท่ามกลางเคร่ืองอาศยั แลว้เรากติ็ดในเคร่ืองอาศยั เราไม่ทะลุเขา้
ไปถึงความจริง เราเกิดมาถึงเป็นสจัจะ แลว้กย็อมรับกนัวา่อนัน้ีเป็นสจัจะ เป็นสจัจะเกิดมาแลว้กต็อ้ง
ตาย มนัยอมรับแบบคนยอมจ านน แลว้ถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มาตรัสรู้ธรรม ใคร
จะเอาธรรมอนัน้ีมาเป็นใหเ้ราเดินได ้ใหเ้รากา้วเดินตามได ้ 

เราจะกา้วเดินตามธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีวา่เป็นธรรมแท้ๆ  เป็นธรรม
แท้ๆ  นะ เป็นธรรมท่ีมีอยูด่ ั้งเดิม ถา้เป็นธรรมท่ีวา่พระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้องคห์น่ึง ตรัสรู้ข้ึน
มาแลว้มาสร้างธรรมข้ึนมา มาสร้างส่ิงความเป็นจริงข้ึนมา นรกสวรรคม์นัตอ้งไม่เป็นไตรภพสิ ไม่
เป็นไตรจกัรวาลท่ีวา่เราตอ้งเวียนวา่ยตายเกิด มนัเป็นของท่ีมีอยูด่ ั้งเดิม แต่เราปฎิเสธความเป็นมีอยู่
ดั้งเดิม ปฏิเสธไง น่ีหวัใจมนัเห็นผดิ ความเห็นผดิมนัมืดบอด ความมืดบอดมนัเอาความลงัเลสงสยั
มา ความลงัเลสงสยัมาคือความท่ีท าใหใ้จขุ่นมวั ใจไม่กา้วเดินออกไป เห็นไหม มนัถึงไม่เขา้ถึง
ธรรม สจัจะท่ีรู้กว็า่รู้ รู้สจัจะ สจัจะแต่ยงัไม่รู้ถึงอริยสจั 

อริยสจัเกิด...ทุกขทุ์กคนบ่นวา่ทุกข ์ แต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นรู้จกัทุกข ์ แลว้จบัทุกขน้ี์ตั้งข้ึนมา
ใหเ้ป็นส่ิงท่ีวา่ เป็นเป้าหมายในการกระท าไง ทุกขบ่์นกนัท่ีใจ บ่นกนัท่ีปาก บ่นกนัๆ ความบ่นวา่
ทุกข ์ มนับ่นออกมา แต่คนท่ีบอกอาศยัอยูเ่ป็นพลงังานสร้างทุกขอ์นันั้นอยูไ่หน เราไม่เคยเห็นทุกข ์
เราบ่นกนัไปวา่ทุกข์ๆ  เราบ่นกนั เพราะมนัเป็นค าบ่น มนัเป็นค าอาศยั เป็นนามธรรมอยูใ่นหวัใจน้ี 
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บ่นออกมากเ็คร่ืองอยูอ่าศยัไง บ่นกบัเคร่ืองอยูอ่าศยั บ่นกบัวตัถุขา้งนอก แต่อาการท่ีเกิดทุกข ์อาการ
ท่ีท าใหเ้กิดทุกข ์ถึงวา่อนันั้นเป็นอริยสจั 

สจัจะความจริงอยูเ่ราเป็นสจัจะ แลว้คนท่ีมีความรู้มาก คนท่ีรู้มากกว็า่คนนั้นเก่ง คนน้ีฉลาด
...ฉลาดในทางโลกนะ ความฉลาดของกิเลส กิเลสมนัพาใหค้วามคิดของมนัฉลาด ความคิดของเขา
นะ เราวา่เราฉลาด เราคิดวา่เราฉลาด แต่พอเราฉลาดข้ึนมา ความคิดอยูท่ี่ฉลาดๆ น้ีมนัมีกิเลสพาคิด
ดว้ยพอกิเลสพาคิดข้ึนมา คิดออกไปขนาดไหน มนักก็วา้นแต่กองทุกขม์าโดยท่ีเราไม่รู้สึกตวั เราไม่
รู้สึกตวั ฟังสิ ทั้งๆ ท่ีเราคิดเอง เราวา่คิด เราเคยคิด เราเคยท าการงานของเรา เราเคยหาวตัถ ุหาส่ิงของ
มา เราวา่เราหามาสะสมไว ้ เราเป็นคนฉลาด เราวา่เราฉลาดไง กิเลสมนัท าใหคิ้ด มนัพาใหคิ้ดไป 
กิเลสมนัฉลาดกวา่เรา มนัท าใหเ้ราโง่ไง 

เราโง่กวา่กิเลส ค าวา่กิเลสมนัคือการกวา้นเอาความทุกขเ์ขา้มาหาเรา ค าวา่ฉลาดๆ นั้นเป็น
ฉลาดในการท่ีวา่เราฉลาดในการด ารงน้ีชีวติอนัหน่ึง แต่ความน้ีมนัไม่ใช่กิเลส แต่การส่ิงท่ีเกินเลย
กวา่นั้น หามาแลว้มนัไม่รู้จกัพอไง ความท่ีไม่รู้จกัพอ ความท่ีคิดส่ิงเกินจากหลกัความเป็นจริงไป 
ความคาดความหมาย ตณัหาความทะยานอยาก ความทะยานอยาก ตณัหาอนันั้นเป็นกิเลส กิเลสมนั
หลอกใหเ้ราโง่ มนัฉลาด น่ีเราไม่รู้ แต่เวลาเราคิดวา่เราฉลาด อนัน้ีมนัเกิดจากกิเลส ค าวา่ “กิเลส” คือ
มนัฟุ้ งซ่าน มนัหยดุย ั้งไม่ไดไ้ง 

เราเกิดมาพร้อม เกิดมาเป็นคน ตั้งแต่วนัปฏิสนธิในครรภข์องมารดา เรากด้ิ็นขลุกๆ ขลกัๆ 
อยูใ่นครรภข์องมารดา แสบร้อนเวลาเขากินของเผด็ของร้อนเขา้ไป เวลากินอาหารเขา้ไปเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายมนักมี็ความสุขอยูไ่ด ้ กข็ลุกขลกัๆ อยู ่ ความคิดมนัตั้งแต่ปฏิสนธิข้ึนมา มนัก็
นอนอยูใ่นครรภข์องมารดา จนเกิดออกมาจากช่องคลอดของมารดา แลว้กโ็ตมา ความคิดไม่เคยหยดุ 
ฟังสิ 

น่ีโรงงานของใจเปิดแลว้ดบัไม่ได ้ เคร่ืองยนตเ์คร่ืองไหนบา้งท่ีมนัติดเคร่ืองแลว้ดบัไม่ได ้
เคร่ืองยนตน์ั้นมนัพงันะ แต่หวัใจของเราคิดพร้อมกิเลสคิดแบบนั้นน่ะ ความคิดน้ีไม่เคยหยดุ แมแ้ต่
นอนมนักฝั็น ฝันสุก ฝันดิบ ฝันอยูอ่ยา่งนั้น มนัฝันของมนัออกไปตลอด น่ีเขาวา่นอนเป็นการพกัจิต 
มนัพกัตรงไหน? มนัไม่ไดพ้กั กเ็คร่ืองยนตม์นัพกัไม่ได ้ 
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ความคิดออกมามนักคิ็ดกนัแบบเหน่ือยหลา้ คิดกนัออกไปเร่ือย เห็นไหม ความเครียด ความ
เม่ือยลา้ ความคิดออกไป มนัถึงวา่ปัญญาอนัน้ีท่ีเราวา่ฉลาดๆ นั้น มนัเป็นโลกียะ มนัเป็นปัญญาของ
โลกเขา มนัเป็นปัญญาท่ีวา่ใชเ้ป็นวิชาชีพ เป็นปัญญาท่ีวา่บีบบ้ีสีไฟกนั มนัเบียดเบียนตนก่อน 
เบียดเบียนตนใหเ้ร่าร้อน แลว้กจ็ะไปเบียดเบียนผูอ่ื้นต่อ น่ีถึงวา่เป็นปัญญาของโลกียะ 

มนัมืด มืดขนาดนั้นนะ มืดจนไม่รู้วา่ใครคิด ใครเป็นคนปรุงนัน่น่ะ ปัญญาวา่เป็นปัญญา
เราๆ แต่กิเลสพาคิดยงัไม่รู้เลย นัน่น่ะ มนัถึงตอ้งท าความสงบไง ท าความสงบก่อน ท าความสงบให้
จิตมนัสงบจากความคิดเดิม ความคิดเดิมคือความคิดท่ีมนักวา้นโลกเขา้มา ความคิดเดิมมนักวา้นของ
ท่ีเป็นพิษเขา้มา คนเราเป็นโรคเป็นภยั อาหารการกิน ของแสลงเขายงัไม่กิน  

ไอน่ี้มนักวา้นความคิดใหม้นัทอ้งใหญ่ หวัใจคิดน่ีทอ้งมนัใหญ่ มนักวา้งมากนะ มนักวา้นมา
ไดท้ั้งหมด ๓ โลกธาตุ คิดถึงสวรรค ์คิดถึงในโลกน้ี คิดถึงโลกพระจนัทร์ มนัคิดไปหมด นัน่น่ะมนั
กวา้น ความคิดมนัเวิง้วา้งมนักวา้งใหญ่ มนัสะสมเขา้มาเป็นความทุกขท์ั้งหมด ถึงพยายามท าใจให้
สงบ ตอ้งท าใจใหส้งบก่อน พระพทุธเจา้สอนตรงน้ีไง สอนตรงใหพ้กัเคร่ือง เคร่ืองยนตม์นัร้อน
เคร่ืองยนตม์นัรุนแรง เคร่ืองยนตม์นัจะพงัอยูแ่ลว้ ท าไมไม่พกัเคร่ือง แต่ไม่คิดตรงนั้น บ่นแต่ทุกข ์
ทุกข ์บ่นกนัวา่ทุกข ์แต่ไม่รู้วิธีดบัเคร่ือง 

พระพทุธเจา้ถึงสอนวา่กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง น่ีเป็นอาหารของใจ นึกถึงพทุโธ นึกถึงพทุโธ นึก
ถึงช่ือขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เป็นกรรมฐานอนัหน่ึง เป็นกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งท่ีควรแก่
การงาน ฐานนะ เราไปท างานกนัท่ีโรงงาน เราไปท างานกนัท่ีบา้น เราประกอบอาหาร เราท างานใน
โรงครัว เห็นไหม น่ีเราประกอบอาหาร 

แต่งานของใจมนัมีฐานท่ีตั้งไง ถึงวา่ “กรรมฐาน ฐานท่ีตั้งของใจ” ความสงบของใจมนัเป็น
พื้นฐานไง ถา้จิตสงบถึงฐีติจิต ท าความสงบจิตน้ีจะลงไปถึงฐีติจิต คือจิตน้ีสงบไปถึงฐานของจิต 
นัน่น่ะฐานท่ีตั้งคือภวาสวะ ตั้งจิตน้ีมนัขบัเคล่ือนออกมาจากตรงน้ีไง ตรงท่ีกลางหวัใจ ตรงท่ี
พื้นฐานของใจ จากความคิด ความคิดมนัล่องลอย เราจบัตอ้งความคิดเราไม่ได ้ จบัตอ้งความคิดคน
อ่ืนกไ็ม่ได ้ คนโง่กเ็ป็นเหยือ่ของคนฉลาดใหเ้ขาหลอกไปเร่ือย ไวว้างใจเขาไปเร่ือย แต่ตวัเองยงั
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วางใจตวัเองไม่ได ้ ตวัเองยงัไม่เห็นพื้นท่ีของตวัเอง ตวัเองยงัไม่รู้จกัตวัเอง ตวัเองยงัไม่รู้จกัวา่ฐานน้ี
ขบัเคล่ือนความคิดออกมาจากไหน  

นัน่น่ะ พระพทุธเจา้ถึงวา่ใหพ้ทุโธ ธมัโม สงัโฆ นึกถึงพทุโธ มนักงัวาน มนัสะเทือนถึงฐาน
ของใจไง เพราะใจเป็นคนคิด เม่ือก่อนคิดแต่กวา้นแต่เร่ืองของโลกเขา้มา คิดออกไปปัญญาเราวา่
ฉลาด กเ็อาแต่ความเร่าร้อนเขา้มาใส่ใจ เวลาคิดถึงพทุโธๆ มนัสะเทือนใจกย็งัไม่รู้ มนัคิดยาก พุ
ทโธกวา่จะนึกแต่ละค า แต่ถา้คิดเร่ืองโลกไปเป็นช่องๆ นะ คิดถึงพทุโธ มนัฝืนความคิด  

มนัฝืนแน่นอนเพราะมนัเป็นอาหารของใจ ใจน้ีกินอารมณ์เป็นอาหารอยูแ่ลว้ กินความคิดน้ี
เป็นอาหาร ความคิดน้ีเป็นแขกจรมา คิดไดร้้อยแปด ใครมาพดูอะไรใหฟั้งวา่ท่ีนัน่มีทองเหมืองทอง
นะ เขาใหฟ้รีๆ เป็นเหมืองๆ มนัคิดทนัที มนัจะไปใหไ้ด ้ เขาพดูจริงพดูเทจ็ยงัไม่รู้เลย เวลาข่าวลือ
นัน่น่ะมนัชอบคิดชอบจ า มนัเป็นนิสยัของมนั ของจิตน้ี มนัเป็นผูหิ้ว ผูโ้หยไง อารมณ์เขา้มามนัควา้
มบั ควา้มบัไง แต่พอพทุโธน่ีมนัไม่เอา ถึงบอกวา่มนัไม่อยากคิด มนัคิดไม่ได ้ 

มนัสะเทือนถึงใจเพราะตรงน้ี ตรงท่ีวา่มนัไปแกกิ้เลสท่ีวา่คิดแลว้มนัวา่มนัไม่ได้
ผลประโยชน์...มนัโง่ กิเลสมนัพาโง่ เห็นไหม เวลาคิดเร่ืองของปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั วตัถุ มนัวา่
มนัฉลาดมนักวา้นเขา้มาหมดเลยนะ แต่พอเอาอาหารท่ีเป็นประโยชน์กบัใจ อาหารท่ีบริสุทธ์ิ อาหาร
ท่ีไม่เป็นพิษเขา้ไปมนับอกวา่ “ไม่เอา คิดไม่ได”้ ฟังใหว้า่เห็นวา่กิเลส ความมืดบอดไง  

แสงของธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ผอ่งอ าไพในหวัใจของพระอริยเจา้ต่างๆ 
มนัมืดบอดในหวัใจเรา มนัมืด มนับอด มนัไม่เห็น มนัไม่ยอมรับ แมแ้ต่ค าวา่ใหเ้ห็นรู้จกัตวัเองก่อน 
ตอ้งรู้จกัตวัเองก่อนไง วา่เราน้ีเป็นใคร เราน่ี เราน่ีจะท าควรแก่การงาน งานของอะไร ท่ีท างานยงัไม่
มี คนท าอาหารเขายงัท าท่ีโรงครัว โรงครัวกมี็เตาไฟ  

แต่ใจของตวัน้ีไม่รู้จกั สมาธิไม่เคยมีในหวัใจ ความสงบของใจไม่เคยพบ ไม่เคยพบเคยเห็น
ไง พอใหพ้ทุโธ พทุโธข้ึนมาน่ีมนัแยง่พื้นท่ี พทุโธ พทุโธ ใหเ้รามีฐานท่ีท างาน กรรมฐาน เห็นไหม 
สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ฐานท่ีควรแก่การงานท่ีจะร้ือภพร้ือชาติ คนท่ีเป็นอาชาไนยจะ
ขา้มพน้จากกิเลส คนท่ีจะขา้มพน้จากกิเลส เหน้ไหม ควรมีพื้นท่ีท างานก่อน พื้นท่ีท่ีจะหาท่ีท างาน
ใหใ้จมนัสงบก่อน  
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จากโลกียะท่ีเคร่ืองดบัไม่ได ้ใหม้นัดบัเคร่ืองแลว้จดัพื้นท่ีตั้งฐานเคร่ืองใหไ้ดไ้ง ดบัเคร่ืองอนั
น้ีแลว้ตั้งฐานแลว้ติดเคร่ืองใหม่ใหเ้ป็นพลงังานของธรรม เป็นพลงังานของธรรมท่ีมนัจะกวา้นดึง
แสงนั้นเขา้มา ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กงัวานในใจของอริยสาวกต่างๆ แลว้ก าลงั
แผแ่สงสวา่งจา้ แผค่วามร้อนออกมาเพื่อจะเขา้ถึงหวัใจของสาวก สาวะกะ ผูฟั้ง ผูป้ฏิบติั ในพรรษา 
ในท่ามกลางพรรษาท่ีมีความอุตสาหพยายามอยูน่ี่ 

มนักต็อ้งใหท้ าความสงบข้ึนมาก่อน ท าความสงบก าหนดพทุโธ พทุโธ ใหม้นัสะเทือนเลือน
ลัน่ถึงหวัใจ สะเทือนเลือนลัน่จนกวา่ใจมนัจะสะเทือนเลือนลัน่แลว้มนัสลดัความคิดเดิมๆ ออกหมด 
ความคิดเดิมมนัยดึพื้นท่ีไวห้มด มนัไม่สะเทือน มนัไม่เขา้ถึงใจ พทุโธน่ีสะเทือนถึงฐานของจิต แลว้
สะบดั มนัสะเทือนเลือนลัน่จนส่ิงอ่ืนนั้นจะหลุดออกไป จนจิตน้ีสงบเขา้มา สงบเขา้มา  

จากไม่เคยเห็น จากไม่เคยท า กินพทุโธ พทุโธ พทุโธอยู ่ พทุโธตลอดเวลา พทุโธจนกวา่จิต
มนัจะอ่ิมจากค าวา่พทุโธ จากท่ีมนัไม่ยอมกิน เพราะอาหารน้ีไม่ถกูปาก เพราะกิเลสมนัอยูใ่นหวัใจ
ดว้ย กิเลสมนัจะกินแต่อารมณ์ความเห็นของตวัดั้งเดิม ความท่ีมาขดุคุย้ใจใหฟุ้้ งซ่านออกไป ฟุ้ งซ่าน
แต่เราหาวา่เป็นคุณประโยชน์ไง  

แต่ส่ิงท่ีวา่ไม่ฟุ้ งซ่านเพราะคิดแลว้มนัไม่ไดอ้ะไร คิดแลว้มนัอ่ิมในตวัมนัเองไง พทุโธน้ีเป็น
ตดัๆ ตดัความสืบต่อของความคิดท่ีจะออกไป กระแสมนัจะออกไป กระแสของใจเคยพุง่ออกไป แต่
พทุโธอยู ่สะทอ้นกลบั สะทอ้นกลบั สะทอ้นกลบั จนอ่ิมเตม็ในตวัมนัเอง เห็นไหม จนจิตน้ีอ่ิมในตวั
ของจิตเอง จนพทุโธท่ีวา่จะนึกเอากไ็ม่ตอ้งนึก เพราะนึกน้ีเป็นอาการของนึก เห็นไหม อาการของใจ
ไม่ใช่ใจ เงาของใจไง 

แต่เราตอ้งลอ้มใจเขา้มาก่อน ลอ้มใจเขา้มาถึงใจของตวัเอง พอถึงใจของตวัเองนัน่น่ะ จิตถึง
จะเป็นความสงบ ความสงบอนัน้ี กรรมฐาน สมถกรรมฐานเกิดข้ึนท่ีใจนัน่น่ะ...อ๋อ! เราเป็นอยา่งน้ี
เองเนาะ ความสุขของเราเกิดข้ึน ตั้งแต่เกิดมากเ็พิ่งจะรู้จกัตวัเองวนัน้ีเอง รู้จกัตรงไหน? รู้จกัตรงท่ีวา่
ใจเป็นอิสระ ไม่อยูใ่ตอ้  านาจของกิเลสท่ีมนัเก่ียวจมูกแลว้ลากไสไปตั้งแต่เกิดมาจนเด๋ียวน้ีท่ีเคร่ือง
มนัไม่เคยดบัไง เคร่ืองมนัไม่เคยดบัเลย ใหกิ้เลสน้ีเกาะจมูกแลว้ลากไปๆ  
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จนถึงบดัท่ีวา่จิตน้ีสงบเขา้มา มนัดึงกลบัมาไดไ้ง มนัต่อจมูกเตม็ จมูกมนัเป็นอิสระ “โอ!้ จิต
น้ีสงบความสงบน้ีใหค้วามสุขอยา่งน้ีเอง” ใหค้วามสุขคือเคร่ืองมนัดบัได ้ มนัเยน็ เยน็ในตวัของมนั
เอง น่ีตรงน้ีเป็นระหวา่งกลางของท่ีวา่เป็นฐานของท่ีท างาน ฐานท่ีจะหงายภาชนะออกรับแสงไง รับ
แสงของธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ รับแสงของธรรม เห็นไหม แสงของธรรมผอ่ง
อ าไพ แต่เรามนัมืดบอดเอง เรามนัมืดบอดเอง หาทางออกไม่ไดเ้อง เรากว็า่เราเป็นชาวพทุธ เรา
ศึกษามา เราปฏิบติัมา เราปฏิบติัมา เราวา่เราปฏิบติั “เราวา่” แต่ไม่เคยเปิดเลย วา่เราอยูใ่นแสงสวา่งก็
มีพลาสติกคลุมตวัเองไว ้เราเอาแสงเขา้มา มนัถึงไม่เจริญงอกงามไง 

ดอกบวัยามเชา้ ไดรั้บแสงของแดดมนัจะบานออก หวัใจของเราไม่เคยรับแสงเลย มนัอบัเฉา 
มนัไม่เคยไดรั้บแสงแดดใหม้นับานออกไป พืชพรรณธญัญาหารมนัตอ้งไดรั้บแสงแดด มนัจะปรุง 
มนัจะเป็นเคร่ืองสงเคราะห์อาหารใหพ้ืชผลเจริญเติบโต นัน่น่ะแสงของแดด น่ีแสงของธรรม แสง
ของธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ มนัเกิดข้ึนในหวัใจของเรา หวัใจมนัจะเร่ิมบานออก
ไง จากท่ีมนัอบัเฉามนัปกคลุมใจไวด้ว้ยความมืดบอด ใหม้นับานออกมายอมรับแสงอนันั้น  

จิตน้ีสงบเขา้ไป ฐานท่ีมนัจะบานออกมา ฐานของจิตอนัน้ี แต่เดิมแสงมนัส่องไปท่ีไหน 
หวัใจกมื็ดบอดอยู ่ภาชนะคว  ่าอยู ่ฝนตกจนฟ้าถล่มทะลายมนักไ็ม่ไดแ้ม่แต่หยดเดียว ความช้ืนเขา้มา
มนักเ็กาะใหเ้กิดสนิมอีกต่างหาก ไม่ไดอ้ะไรข้ึนมาเลย จนท าจิตใหส้งบ ถา้จิตน้ีไม่สงบ ความคิด
ต่างๆ ท่ีคิดอยูอ่นันั้นมนัเป็นความคิดสจัจะ เป็นความจริง เป็นสมมุติสจัจะไง ไม่ใช่อริยสจัจะ  

สมมุติสจัจะกท็  าใหเ้ราเวียนวา่ยตายเกิดอยูใ่น ๓ โลกธาตุมาน้ี ทุกขม์าขนาดไหน ความทุกข์
น้ีมนัฝังใจอยู ่แลว้ยาขนานเอก แสงของธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เท่านั้นท่ีจะช าระ
กิเลส จะช าระกิเลสดว้ยวิธีการของการประพฤติปฏิบติั ไม่ใช่ช าระกิเลสแบบใหใ้ครเขาฉีดเขา้มาใน
หวัใจหรอก ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน หวัใจท่ีเกิดมาท่ามกลางพระพทุธศาสนาน้ี แลว้
ยงัเกิดมาท่ามกลางพระพทุธศาสนา แลว้ยงัก่ึงกลางของพระพทุธศาสนาท่ีก าลงัเจริญรุ่งเรืองในแสง
ของพระอาทิตยท่ี์ส่องอยา่งเตม็ท่ี แสงของธรรมแบบแก่กลา้ ส่องเป็นพลงังานมาใหเ้ราไดรั้บเตม็ท่ี 
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ถา้เราไม่ยอมเปิดใจของเราข้ึนมารับแสงของธรรม เรากเ็ป็นคนท่ีวา่ไม่มีคุณค่าเอง เราเป็นคนไม่มี
คุณค่า ไม่ใช่ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่มีคุณค่า เราไม่มีคุณค่า 

 เราเห็นคุณค่าของเรา เราถึงไดพ้ยายามฝืนตนของเรา เห็นไหม ธรรมท่ีจะเขา้ถึงใจไดม้นัตอ้ง
คนท่ีฝืนตนเป็นหนทางเดียวในการประพฤติปฏิบติัเท่านั้นท่ีจะเขา้ถึงธรรมไดไ้ง 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มีอยูแ่ลว้ เราเกิดมากเ็ป็นลกูของพอ่แม่ พอ่แม่ให้
เงิน ใหท้อง ใหว้ิชาการ ใหทุ้กอยา่ง พอ่แม่ใหห้มด เรากว็า่เราเป็นลกูศิษยข์องตถาคต องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นผูมี้เมตตามหาคุณกบั ๓ โลกธาตุ แลว้จะใหท่้านยืน่ใหเ้ราเหมือนพอ่แม่ให้
เราเหรอ ไอน่ี้มนัเป็นสุตมยปัญญา มนัเป็นระหวา่งบุญกรรม การเกิดมาพบกนัไง ระหวา่งพอ่แม่ลกู
น้ีมีบุญเกิดมาในภพหน่ึง ชาติหน่ึง มีกรรมสมัพนัธ์กนัมาถึงไดม้าเกิดร่วมกนั มีกรรมดีกเ็กิดมามี
ความสุขในครอบครัว มีกรรมท่ีเคยบาดหมางกนัมาในชาติต่างๆ กต็อ้งมามีเหตุท าใหเ้จบ็ปวดรวด
ร้าวในครอบครัวของเรา 

แลว้จะคิดวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประเสริฐขนาดนั้น กต็อ้งใหเ้หมือนพอ่แม่เรา
สิ ยืน่มาใหเ้ราเลย กิเลสมนัจะเอาง่ายๆ ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เห็นอยา่งนั้นนะ เปิดทาง
เอาไวแ้ลว้ แต่มนัเป็นไปไม่ได ้ เพราะกิเลสมนัอยูใ่นเน้ือของใจ มนัไม่อยูท่ี่เน้ือของกาย เน้ือของกาย
น่ีเราเป็นโรคภยัไขเ้จบ็ เราไปท่ีหมอ หมอฉีดรักษากห็ายไดด้ว้ยสารเคมีเขา้ไปท าปฏิกิริยาในร่างกาย
ของเรา 

แต่ความคิดความเห็นของเรามนัปิด ขนาดเราเช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้แลว้ เรา
ประพฤติปฏิบติัอยูน้ี่ เรายงักา้วเดินไปไม่ได ้ แมแ้ต่วา่มีแผนท่ีด าเนินนะ แผนท่ีด าเนินเรากอ็่านแผน
ท่ีผดิ เราอ่านแผนท่ีผิด เราค านวณการผดิ ในเม่ือแผนท่ีช้ีตรงอยู ่แลว้เราเดินผดิจากแผนท่ีนั้นเราโทษ
ใคร  

น้ีเหมือนกนั การประพฤติปฏิบติัน้ี พระพทุธเจา้วางไวอ้ยา่งน้ี เพราะองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ ใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไดเ้สวยธรรมก่อน รู้ถึงวา่รสของธรรม
เป็นวมุิตติสุข สุขขนาดไหน แต่วิธีการเขา้จะเขา้ไดท้างเดียวคือการเอาจิตแกจิ้ตไง เอามรรคอริยสจั
จงัเขา้ไปลบลา้งหวัใจไง 
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มรรคคือส่ิงท่ีมนัส่งออกมาเป็นเจตนา เจตสิก เจตนาการท าความผดิ เจตนาท่ีมนัอยากจะ
อิสระเสรี ท าความคิดของมนัเอง นัน่น่ะตอ้งหดัพลิกแพลงเจตนาตวัน้ีไง พลิกแพลงเจตนาตวัน้ีให้
เห็นคุณเห็นโทษ ใหเ้ห็นคุณของธรรม ใหเ้ห็นโทษของกิเลส ใหเ้ห็นโทษในความทุกขแ์ลว้จบัโทษ
นั้นใหไ้ดไ้ง แต่เรายงัจบัโทษของตวัเองไม่ได ้ คือเราจบัทุกขข์องตวัเองไม่ไดไ้ง เราบ่นแต่ทุกข ์ บ่น
แต่ตณัหา บ่นแต่เหตุ แต่เราไม่เคยเขา้ถึงผลของทุกข ์เราไม่เคยเห็นทุกขจ์ริง เราถึงจบัทุกขไ์ม่ได ้ 

จิตน้ีสงบ จิตน้ีสงบควรแก่การงานเราถึงตอ้งหาวา่ทุกขม์นัอยูท่ี่ไหน เหตุท่ีวา่เป็นทุกข ์ เป็น
ทุกข ์ตอ้งเจอจงัๆ หนา้ไง ตอ้งเจอทุกขปั์จจุบนั จบัทุกขไ์ดไ้ง จบัทุกข ์จบักาย เวทนา จิต ธรรม ท่ีอยู่
ของอวิชชาท่ีความลุ่มหลงของใจท่ีมนัหากินออกมาในขนัธ์ ๕ ในธาตุ ๔ ท่ีวา่ไม่อยากใหเ้ป็นไป 
เห็นไหม ไม่อยากใหเ้ป็นไปในเส่ือม ความแปรสภาพไป อยากใหค้งอยูใ่นความพอใจของเรา 
อยากจะมีชีวิตร้อยลา้นปีจะอยูค่  ้าฟ้านัน่น่ะ จะอยูเ่จอพระศรีอริยเมตไตรยโดยท่ีไม่ตอ้งตายไปนู่น น่ี
ความคิดมนัคิดไปไดข้นาดนั้นนะ 

นัน่น่ะเวลาความคิดมนัคิดออกไป แลว้มนัเป็นจริงไหมล่ะ? มนัเป็นไม่จริง มนัเป็นไม่จริง
เพราะเราจบัเหตุของส่ิงท่ีวา่อาศยัไง ความคิดน้ีอาศยัอะไร? อาศยัขนัธ ์ กิเลสอาศยัขนัธ์หากิน กิเลส
อาศยัร่างกายหากิน แลว้ไม่ยอมรับความเป็นจริง อยูแ่ต่ท่ีตณัหา อยูแ่ต่ตณัหา อยูแ่ต่ความคิด ตณัหา
คือความทะยานอยาก ความปฏิเสธส่ิงท่ีเป็นความเป็นจริง หรือวา่ไม่ไดท้  าอะไรเลย ตณัหาน้ีกอ็ยูใ่น
หวัใจท่ีพร้อมจะออกมาคิดออกไปร้อยแปด  

ตณัหาถึงเป็นตณัหา ๓ ไง เห็นไหม เป็นสมุทยั สมุทยัคือความท่ีวา่สามารถช าระได ้ ทุกขน้ี์
เป็นเหตุ ทุกขน้ี์เป็นผล ตณัหาเป็นเหตุ ทุกขน้ี์เป็นผล เหตุน้ีอาศยัผลออกมาดว้ย ผลต่อเน่ืองเราไม่
เห็นผลไง ผลต่อเน่ืองก าหนดใหเ้ห็นทุกข ์ เห็นทุกข ์ เราบ่นทุกขน์ะ แต่เราไม่เคยเห็นทุกข ์ เราบ่นกนั
วา่ทุกขท์ั้งนั้นเลย แต่เราไม่เคยเห็น เราจบัตวัมนัไม่ได ้ตวัไหนคือตวัทุกข ์ตวัไหนเป็นตวัทุกข ์ ทุกข์
เพราะอะไร 

ท าไมพระสารีบุตร “เย ธมฺมา...” ฟังเทศนแ์ค่นั้นเอง พระพทุธเจา้สอน สอนสาวจากผลสาว
ไปหาเหตุ พระพทุธเจา้สอนใหด้บัเหตุนั้น ท าไมพระสารีบุตรเป็นพระโสดาบนัข้ึนมาเลยล่ะ จากผล
สาวไปหาเหตุใหด้บัเหตุนั้น น่ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือมนัมีฐาน เห็นไหม จิตน้ีถึงฐีติจิต จิตท่ีสงบแลว้ 
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ตวัน้ีเราจบัตอ้งใจเราไดแ้ลว้ จบัตอ้งใจเราไดใ้จนั้นมีฐาน ตรงน้ีไง ตรงน้ีควรแก่การงานคือตวัน้ีเป็น
ตวัเร่ิมคิดไง ตวัน้ีเป็นสมัมาสมาธิ 

สมัมาสมาธิคือจิตท่ีเราจบัตอ้งได ้ ท่ีเราบงัคบับญัชาได ้ ยกข้ึน ยกข้ึนใหค้วรแก่การงานใน
การวิปัสสนา เห็นไหม สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน  

วิปัสสนากรรมฐาน หมายถึงการช าระลา้งไง 

สมถกรรมฐาน หมายถึงการท าความสงบเขา้มาจากความคิดเดิม จากโลกียะ ความคิดท่ีเป็นสุ
ตมยปัญญาเป็นโลกียะทั้งหมดเลย ความคิดน่ี จินตมยปัญญากเ็จริญข้ึนมาจากการเราใคร่ครวญ เรา
ใคร่ครวญข้ึนมาดว้ย มนัจะปล่อยวางเขา้ไปดว้ย เป็นสมาธิเป็นคร้ังคราวๆ มา เป็นจินตมยปัญญา  

จินตมยปัญญามนัหมุนออกไป มนัหมุนออกไปจนท าใหกิ้เลสมนัจะกา้วเดินดว้ยความไม่
สะดวก เพราะวา่จินตมยปัญญาเกิดข้ึนพร้อมกบัเราท าความสงบอยูด่ว้ย เห็นไหม เราท าความสงบ
อยูด่ว้ยแลว้ยกข้ึนไง ถา้ยกข้ึนได ้ ยกข้ึนจากวา่มนัสงบอยูแ่ลว้ มนัมีความสุขอยูแ่ลว้ มนัเป็น
เคร่ืองยนตท่ี์วา่เป็นพลงังานกลบัแลว้ เป็นพลงังานยอ้นกลบั ยอ้นกลบัเขา้ไปช าระฐานตวัน้ี ฐานท่ีตั้ง
ควรแก่การงาน งานท่ีกลางฐานของใจไง 

ฐานน้ีเห็นอะไร ฐานน้ีเป็นฐานใช่ไหม ครัวน้ีตอ้งการอะไร ครัวตอ้งการวตัถุดิบมาท าโรง
ครัวใช่ไหม ครัวตอ้งการผกั ตอ้งการหญา้ ตอ้งการเน้ือสตัวต่์างๆ มาผสมเป็นอาหารข้ึนมา ฐานท่ี
ควรแก่การงานมนัควรจะหาท างานกบัอะไร? ท างานกบักาย เวทนา จิต ธรรมไง กายของเราน่ีแหละ
ท่ีอยากจะอยูค่  ้าฟ้านัน่น่ะ อยากใหเ้จอพระศรีอริยเมตไตรย ถา้เอาจากนั้น บดัเด๋ียวนั้น ท าไมตอ้งไป
หาพระอริยศรีเมตไตรย องคส์มณโคดมเราอยูท่ี่น่ีไง องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ประกาศธรรม 
ธรรมน้ีส่องมาตลอด แสงของธรรมแผจ่า้อยูอ่ยา่งน้ี แลว้จะใหไ้ปหาอนาคตท่ีไหน  

ถา้เป็นปัจจุบนัน้ีมนัปฏิเสธ มนัเป็นงานท่ีวา่กิเลสมนัจะหลอกใหไ้ปก่อน หลอกวา่เม่ือนั้นไป
เม่ือนั้น ผลกัไสไปอนาคต แลว้เม่ือนั้นจะไดท้ าไง เพื่อใหปั้จจุบนัน้ีหมดโอกาสไป เพื่อใหปั้จจุบนัน้ี
เคล่ือนไป ใหไ้ปอยูก่บัอนาคต คิดถึงแต่อดีต แต่ความเศร้า ความเจบ็ปวดรวดร้าวมา คิดแต่ชาติน้ีนะ 



แสงสวา่งของธรรม ๑๒ 

©2012 www.sa-ngob.com 

มนัยงัอยากจะคิดไปอดีตชาติโน่นน่ะ เพราะมนัยงัคิดไม่ไดม้นัถึงตอ้งคิดแต่ชาติน้ี คิดถึงแต่ความ
เจบ็ปวดรวดร้าว แลว้กม็าสุมขอน เอามาสุมไฟอยูท่ี่หวัใจ แลว้พอจะคิดปฏิบติัมนักว็า่ “เม่ือนั้นๆ”  

ใหก้ลบัมาเป็นปัจจุบนั ปัจจุบนัน้ีแสงของธรรมน้ีผอ่งอ าไพ ผอ่งอ าไพจริงๆ กลางอยูน่ะ 
เจริญรุ่งเรืองมากในรุ่งเรืองในหวัใจของพระอริยเจา้ แต่มนัไม่รุ่งเรืองในหวัใจของเรา เห็นไหม มนั
ไม่รุ่งเรืองเรากต็อ้งพยายามฝืนข้ึนมาไง เปิดข้ึนมาใหไ้ด ้กาย เวทนา จิต ธรรม ส่ิงท่ีมนัจะขบัเคล่ือน
ไปขา้งหนา้ใหเ้ป็นปัจจุบนัน้ี จบัตอ้งได ้เห็นกายกเ็ห็นโดยปัจจุบนั เห็นกายเป็นกายนอกนั้นเป็นเห็น
กายดว้ยการท าความสงบเขา้มาใหถึ้งฐานน้ี เดิมทีเดียวมนัส่งออกทั้งหมด เห็นกายนอกดว้ยใจท่ีมนั
คิดเอง  

ใจเคยคิดในเร่ืองหนา้ท่ีของการงาน กบัใจคิดออกไปโดยปกติ มนักระทบกบักาย นั้นคือโลกี
ยะทั้งหมดเลย เห็นขนาดไหนกเ็ห็นแบบโลกไง เห็นแบบโลก เห็นแบบกิเลส ความท่ีมนัควรจะเห็น
เป็นโทษ มนัเห็นเป็นการสืบต่อหมด มนัเห็นเป็นการยดึ เป็นการวา่เป็นเจา้ของไง ทั้งๆ ท่ีไม่ไดเ้ป็น
ของของเรา เรามนักย็ดึวา่เป็นของเรา แมแ้ต่กายเรายงัไม่ใช่ของเราเลย แลว้กายนอกของคนต่อๆ ไป
มนัจะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร แต่มนักย็ดึเขา้มา  

นัน่น่ะ พิจารณากายนอกมนัถึงจะปล่อยจากความฟุ้ งซ่านออกไป จิตส่งออกเขา้ไปไง จิต
ออกไปรับรู้ ๓ แดนโลกธาตุใหม้าเป็นเอกคัคตารมณ์ เป็นหน่ึงเดียวเขา้มาในหวัใจของตวัเอง นัน่
เห็นกายนอกหมายถึงวา่เห็นเพื่อปล่อยเขา้มาถึงตรงฐานน้ี เห็นไหม เห็นกายนอกแลว้ไม่นอนใจ 
ตอ้งเห็นกายในไง เห็นกายดว้ยตาของธรรม ตาของธรรม ตาของธรรมคือตาของความเห็นภายใน 
ความเห็นตาของธรรมยกข้ึนขณะท่ีวา่จิตถึงฐาน ยกข้ึนนั้นคืองาน นั้นคือเหตุแห่งการท างานไง เหตุ
แห่งการดูใจ ดูกาย ดใูจ จากฐานของใจ เห็นไหม ใจแกใ้จ  

แต่ใจน้ีกอ็าศยักายและใจ อาศยักายและใจออกไป จิตส่งคิดออกไปน้ีเป็นสมุทยัทั้งหมด จิต
ยอ้นกลบัเขา้มาน้ีคือมรรค จิตยอ้นเขา้มา จิตดูจิตน้ีเป็นมรรค จิตดูจิตน้ีเป็นมรรคตอ้งยกข้ึนวิปัสสนา
ดว้ย ไม่ใช่ดูเพง่ไง ดเูพง่น้ีเป็นการดูท าความสงบเขา้มาถึงฐานของมนั ถึงฐานของมนั แลว้การจิตดู
จิต การวิปัสสนาถา้ไม่เห็น ไม่มีงาน เรามีแต่ฐาน เรามีแต่โรงงานวา่งๆ แมเ้ราไม่มีเหตุจะประกอบ
เป็นอาชีพข้ึนมาได ้ เรามีแต่โรงครัว แต่เราไม่มีอาหารเลย เราเขา้ไปในโรงครัวแลว้ไม่มีอาหาร แลว้
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เราจะกินอะไร ถา้เป็นทางโลกมนัไม่มีกิน มนักต็ายใช่ไหม แต่หวัใจมนัไม่เคยตายไง ไม่มีอาหารมนั
กนึ็กวา่น้ีเป็นอาหาร เพราะมนัลุ่มหลง ความลุ่มหลงอนัน้ีมนักมื็ดบอด  

ในการประพฤติปฏิบติัอยู ่ ทุกกิริยากา้วเดินออกไป กิเลสมนัคอยจงัหวะท่ีจะขดัขาใหล้ม้
ตลอดเลย กิเลสมนัจะขดัขาใหล้ม้ไป กิเลสมนัคือความเคยใจ มนัเป็นเจา้ของความคิด เจา้ของดวงใจ
ทั้งหมด มนัจะไม่ปล่อยให.้.. 

...พน้ออกไปจากกาย...เห็นกาย ความคาดเดามนัเป็นส่ิงมหศัจรรยม์ากนะ  

การประพฤติปฏิบติัน้ีเป็นของท่ีเลิศโลก เลิศเหนือโลก เหนือทุกอยา่ง แลว้เราไม่เคยท า พอ
เราไม่เคยท าแลว้เราไปเจอส่ิงอะไรท่ีเกิดข้ึน เราวา่จะเป็นอยา่งนั้นไง น่ีมนัดน้เดาธรรม การประพฤติ
ปฏิบติัน้ีตอ้งประพฤติปฏิบติัซ่ือสตัยก์บัตนเองไง ซ่ือสตัยแ์ลว้ท าตามความจริง พิจารณาใหเ้ห็น
คุณค่า ขณะท่ีเห็นนั้นอาการเกิดข้ึนต่างๆ อาการท่ีการวิปัสสนาเกิดข้ึนระหวา่งเห็นกายน่ี มนัจะ
ปล่อยวางได ้ ปล่อยวางไดถ้า้จิตมนัมีพลงังานพอมนัจะปล่อยวาง มนัมีพลงังานนะ พลงังานของ
สมาธิถา้มีอยู ่มนัไดมี้พลงังานน้ี มนัจะทะลุผา่น ทะลุผา่นๆ การเพง่ทะลุผา่นไป ปล่อยวางไป ปล่อย
วางไป เห็นไหม การปล่อยวางไปนั้นมนัปล่อยชัว่คราว เพราะมนัเห็นดว้ยพลงังานของสมาธิ 

พลงังานของสมาธิมีแรงมาก ฐานน้ีมัน่คง งานการทุกๆ อยา่ง เคร่ืองมือน้ีก าลงัใหม่เอ่ียมถอด
ดา้มเลย มนัควรแก่การงาน พอเจอกายมนัเพง่มนักข็าด ขาด ความขาดอนัน้ี มนัไม่ไดข้าดแบบปฏิภา
คะ มนัไม่ไดข้าดดว้ยวิปัสสนาท่ีการใคร่ครวญไง วิภาคะใหเ้ห็นวา่กายน้ีมนัเป็นไตรลกัษณ์อยา่งไร
ไง มนัแปรสภาพน้ีมนัแปรสภาพขนาดไหน มนัแปรสภาพอยา่งท่ีวา่ขา้งนอกมนัแปรสภาพอยูแ่ลว้ 
แต่ความเห็นอนัน้ีเป็นความเห็นของสมมุติสจัจะ  

ความเห็นอริยสจัจะ “อริยสจัจะ” ความเห็นในอริยสจั ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกข ์เหตุให้
เกิดทุกข ์เหตุใหเ้กิดทุกข ์ทุกข ์เหตุใหเ้กิดทุกข ์ดบัทุกข ์เคร่ืองมือท าใหก้ารดบัทุกข ์วิธีการท าใหด้บั
ทุกข ์น่ีมรรค มรรคมนัจะเดินไป ฉะนั้น กายเห็นแลว้ตอ้งเห็นกลัน่ออกมาจากอริยสจัไง ออกมาจาก
อริยสจั ตวัอริยสจัท่ีท างานเคล่ือนไป  
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ขณะท่ีพิจารณาอยูต่อ้งตั้งใหไ้ด ้ งานอนัน้ีมนัยากยิง่กวา่การประกอบการงานในทางโลก 
เพราะการประกอบการงานในทางโลกความช านาญมนัเป็นไปได ้ แต่ส่ิงน้ีคนไม่เคยเจอ ส่ิงน้ีคนไม่
เคยเห็น พอมนัผา่นทะลุดว้ยแรงของสมาธิ มนัจะปล่อยวางไปเอง เขา้ใจวา่อนัน้ีเป็นผลไง พอเขา้ใจ
วา่อนัน้ีเป็นผล เห็นไหม แลว้นอนใจ นอนใจไม่ได ้ 

ความนอนใจไป จิตเจริญข้ึน สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา รรมทั้งหลายตอ้งแปรสภาพทั้งหมด 
ความเห็นท่ียงัไม่เป็น ยงัเกาะไม่ได ้ ความเห็นท่ียงัไม่คงท่ีแท ้ กปุปธรรม อกปุปธรรม ถา้ยงัไม่
เป็นอกปุปธรรมมนัยงัแปรสภาพอยู ่ความแปรสภาพอนัน้ี เราเห็นกจ็ริงอยู ่เราเขา้ใจกจ็ริงอยู ่แต่แปร
สภาพ แปรสภาพในทางเส่ือมลง ในความแปรสภาพไป  

แลว้ถา้เรามารู้ทีหลงั มนัจะเสียดายมากนะ เสียดายพลงังานท่ีทุ่มไปทั้งชีวิต เสียดายพลงังาน
ท่ีวา่บวชเรียนมาก่ีพรรษา เสียดายพลงังานท่ีวา่เราท างานมาขนาดไหนแลว้ท าไมมนัไม่ไดผ้ล แลว้
มนักท็อ้ใจ นัน่กิเลสมนัหลอก ๒ ชั้น ๓ ชั้น หลอกในการประพฤติปฏิบติั ขดัขวางการปฏิบติัมา
ตลอดเลย วิปัสสนาอยูม่นักห็ลอกใหเ้ห็นวา่อนัน้ีเป็นของจริงแลว้ แลว้พอเส่ือมไป ความทดทอ้ทด
ถอย ความเส่ือม ความใจความคิด น่ีมนัหลอกมาตั้งแต่เร่ิมตน้ท า ขณะท ากห็ลอก แลว้พอหมด
ก าลงัใจมนัยิง่กระทืบซ ้าไปเลย นัน่น่ะ มนัถึงตอ้งเห็นโทษของกิเลส  

เห็นโทษของกิเลส เห็นคุณของธรรม เห็นความเมตตา เห็นคุณขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ มนัตอ้งวิปัสสนาจนเห็นตามความเป็นจริงนะ เห็นความเป็นจริง จกฺข ุ อุทปาทิ ญาณ  อุท
ปาทิ ปญฺญา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ เห็นไหม อาโลโก แสงของธรรมมนัเขา้มาใน
หวัใจของเรา มนัส่องเขา้มาจนกิเลสสะเทือนเลือนลัน่ มนัส่องเขา้มาจนเผาผลาญกิเลสได ้ 

ดวงตาของธรรมเกิดแลว้ จกฺข ุอุทปาทิ 

ญาณ  ญาณนั้นเกิดแลว้ ญาณ  อุทปาทิ ปัญญาเกิด  

วิชฺชา เห็นไหม วิชฺชา อุทปาทิ วิชชา เห็นไหม อวิชชาเกาะวชิชา 

อาโลโก อุทปาทิ นัน่ธรรมจกัร 
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น่ีความเห็นจริงตอ้งเห็นอยา่งนั้น เราคิดวา่เรามีปัญญาแลว้มนัถึงจะเป็นไปได ้ จกฺข ุ อุทปาทิ 
ความเห็นของจกัขงุ จกัษคื์อดวงตาของธรรม เห็นจากดวงตาของโลก กบัความเห็นของเรา กบัเห็น
ดวงตาของธรรม ถา้ธรรมมนัเคล่ือนไป ธรรมจกัรมนัเคล่ือนไป จกัรน้ีไดเ้คล่ือนออกไปแลว้ การ
วิปัสสนาน้ีเคล่ือนออกไป เห็นไหม ความเคล่ือนออกไปจะไม่ลงัเลสงสยั  

ความลงัเลสงสยั เห็นไหม วา่เราเห็นแลว้มนัปล่อยวาง น่ีวิปัสสนาอยูแ่ต่ความเห็นมนัปล่อย 
มนัปล่อยมนักว็า่งมนักมี็ความสุข...มนัวา่งสิ แต่ไม่มีเหตุผลรองรับ มนัตอ้งวา่งแบบมีเหตุมีผล
รองรับทุกๆ อยา่ง มนัถึงวา่กา้วเดินออกมาจากอริยสจั กา้วเดินออกมาจากสนามรบแบบสุภาพบุรุษ 
กา้วเดินออกมาจากสงครามแบบผูช้นะ กา้วเดินออกสงครามมาโดยนบัศพวา่ก่ีศพไง  

แต่น้ีมนัเป็นการซอ้มรบ มนัเป็นการยงิดว้ยลกูปลอมๆ มนัไม่มีศพใหน้บัแมแ้ต่ศพเดียว มนั
เป็นเขา้สมัปยตุดว้ยการซอ้มรบไง ท ากนัหลอกๆ แต่วิธีการซอ้มรบกเ็พื่อจะออกสงครามจริง เห็น
ไหม นกัรบ! ไม่เคยซอ้มรบจะเอาอะไรมารบ นกัรบกต็อ้งซอ้มรบก่อน วิปัสสนามนักต็อ้งวิปัสสนา
จากผดิพลาดข้ึนมาก่อน ความผดิพลาดมนักเ็ป็นครูสอนเรา เป็นครูสอนเราใหเ้ราเป็นความจริง  

ถา้เรารบกบักิเลส รบกบัความเห็นผดิ รบกบัความเป็นจริง นัน่ล่ะแสงของธรรม มนัจะสมาน
เขา้มาในหวัใจของเรา แสงของธรรมท่ีวา่อยูใ่นหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ และพระ
อริยสาวกต่างๆ มนัจะสะเทือนเขา้มาในหวัใจของเรา แสงของธรรมกบัใจของเราน้ีเป็นเน้ือเดียวกนั 

แสงของธรรมผอ่งอ าไผ ธรรมะน้ีเจริญในไตรภพ เราจะไม่เกิดไม่ตายใน ๓ โลกธาตุ เราไม่
ตอ้งไปเกิดไปตาย มนัเจริญไม่เจริญ? ความเจริญของโลก ความเจริญของจกัรวาลมนัสบัเปล่ียนไป
ตลอด ดวงดาวกห็มุนเคล่ือนไป เคล่ือนไปทั้งนั้นเลย  

แต่ถา้หวัใจน้ี ธรรมครองใจนะ ธรรมครองใจ ฟังสิ มนับอกวา่ธรรมครองใจ ครองถึง ๓ไตร
ภพ ครองถึงนัน่มนัเจริญรุ่งเรืองในหวัใจท่ีไม่เคล่ือนไป มนัเหนือทุกอยา่ง นัน่น่ะธรรมอนัน้ี จกฺข ุ
อุทปาทิไง ดวงตาของธรรม ดวงตาเห็น ญาณ  ญาณเกิด ญาณตอ้งรู้ มีญาณเกิดมีความเห็น มีญาณ 
ญาณเกิด ความรู้อีกอนัหน่ึง เขาเรียกวา่ปัญญาเกิด ปัญญาเกิดนะ ปัญญาตามหลกัความเป็นจริง 
ไม่ใช่ปัญญาเรา ปัญญาในหลกัความเป็นจริง หลกัความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนจากขณะวา่ไม่มีกาลเวลา



แสงสวา่งของธรรม ๑๖ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ใดๆ ทั้งส้ินเขา้มาหมุนยุง่กบัมนั มนัเป็นปัญญาท่ีเกิดข้ึน เห็นไหม ญาณเกิดข้ึน ปัญญาเกิดข้ึน ญาณ
มนัจะไปละเอียดกวา่ปัญญาท่ีตรงไหน ปัญญาน่ีละเอียดกวา่ญาณ 

วิชชาเกิดข้ึน มีปัญญาถึงมีวิชชาเกิดข้ึน วชิชารู้ รู้ตามความเป็นจริง 

อาโลโก อุทปาทิ ความวา่งเกิดข้ึน ฟังสิ มนัวา่งอะไร ไอท่ี้วา่วา่งๆ อยูเ่ม่ือก้ีเรียกวา่งอะไร วา่ง
ทีแรก วา่งอะไร ท าสมาธิข้ึนมาวา่วา่งๆ วิปัสสนาเขา้ไปวา่ปล่อยวาง มนัมีอะไรเป็นเหตุเป็นผล มนัมี
อะไรไปรับรู้มนั มนัวา่งตรงไหน อะไรวา่ง? กิเลสมนัพาวา่งต่างหากล่ะ น่ีกิเลสมนัหลอก แสงของ
ธรรมถึงเขา้ไม่เป็นเน้ือเดียวกบัเราไง 

เราพดูกนัได ้ เราคุยกนัได ้ ธรรมะเป็นอยา่งนั้น แสงเป็นอยา่งนั้น แสงของธรรมขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ไม่ใช่แสงของธรรมในใจเรา แสงของธรรมในใจเราน่ี พอเขา้สมานกบั
ใจแลว้อา้ปากไม่ข้ึนนะ มนัมหศัจรรยเ์กินบอก ไม่รู้จะพดูกบัใคร มนัจะพดูกบัใครไดอ้ยา่งไร คนนั้น
บา้แน่นอน ส่ิงท่ีโลกท่ีเขาไม่มี แลว้ไปพดูกบัเขาไดอ้ยา่งไร...นัน่น่ะ มนัถึงวา่อา้ปากไม่ข้ึน อา้ปาก
ไม่ออกเลยล่ะ น่ีรู้จริงกลบัเป็นอยา่งนั้น  

เรารู้ รู้แบบศึกษามา รู้แบบสุตมยปัญญา เรากเ็ป็นประโยชน ์ ความเป็นประโยชนม์นักต็อ้ง
หนุนข้ึนไป เป็นการกา้วเดิน เป็นการซอ้มรบไง การซอ้มรบกเ็ป็นใหเ้รารู้วิธีการสัมปยตุกบักิเลส 
วิธีการสมัปยตุกบักิเลส เห็นไหม ตอ้งสมัปยตุดว้ยความจริง ความจริงอนัน้ีถึงบอกเป็นเอกบุรุษ เป็น
เอกบุรุษเป็นผูท่ี้วา่ผูป้ระพฤติปฏิบติั มนัถึงไดเ้ป็นทางออกของเราไง เป็นทางออกของผูท่ี้ปฏิบติั 
เป็นทางออก  

ทางอ่ืนไม่มี ทางอ่ืนไม่มี อยา่นอ้ยเน้ือต ่าใจวา่เราเกิดมาอาภพัวาสนา...ประเสริฐ ท่ามกลาง
พระพทุธศาสนาน้ีอาภพัไปตรงไหน ก าลงัพระอาทิตยข้ึ์นส่องแสงเตม็ๆ เลยนะ พลงังานน้ีก าลงั
เท่ียงเลย ก าลงัเท่ียงเลยเพราะวา่มนัเป็น ๒,๕๐๐ ปี เห็นไหม ธรรมออกมาแบบสุดๆ แลว้เราเอง
ต่างหากจะรับเขา้มาไดอ้ยา่งไร ฉะนั้นเรากมี็กิเลส กิเลสในใจของเรามนัรับเขา้มาแลว้ ขนาดรับแสง
เขา้มาถกูตอ้งมนัยงัมาท าใหผ้ดิได ้
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น่ีกเ็หมือนกนั ธรรมะประกาศอยูโ่ตง้ๆ ใหม่เอ่ียมถอดดา้ม แลว้แต่วา่เราจะพลิกข้ึนมาเป็น
พลงังานท่ีเราจะใชข้ึ้นมา น่ีมนัไม่อยา่งนั้นน่ะสิ มนัไปมองงานอ่ืน งานสมควรแก่เรา เห็นไหม 
ประพฤติปฏิบติัอยูก่ล็งัเลสงสยั ลงัเลสงสยัไปตลอด มนัตอ้งยอมผดิ ทุ่มเขา้ไปเลย ผดิเป็นอนัวา่ผดิ 
ไม่มีใครหรอกท่ีเดินถกูทาง 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ๖ ปี สลบถึง ๓ หน สลบถึง ๓ คร้ังนะ นัง่จนสลบไป สลบ
ไปเลยถึง ๓ หน สลบแลว้ฟ้ืนข้ึนมา เอาชีวิตเขา้แลก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ภพชาติน้ีแสนทุกขม์าก 
ภพชาติน่ีมนัแสนเร่าร้อนมาก ท าใหห้วัใจน้ีเร่าร้อน แลว้เกิดตาย เกิดตาย ไม่ใช่ความสุขแน่นอน มนั
เป็นเร่ืองใหญ่โตมาก เร่ืองการเกิดการตายเป็นเร่ืองท่ีใหญ่โตถา้เราเช่ือธรรม  

ถา้เราไม่เช่ือธรรมกว็า่ ตายแลว้กแ็ลว้กนั ฉะนั้นมนัเป็นเร่ืองท่ีใหญ่โต เป็นเร่ืองท่ีวา่ยาใน
โลกน้ีนะ มนักเ็ป็นยารักษากนัเฉยๆ วิชาการในโลกน้ีกเ็ป็นวิชาชีพเฉยๆ แต่วิชาช าระกิเลส วิชาช าระ
กิเลส ยาธรรมอนัน้ีไง ภาวนามยปัญญาตวัน้ีเท่านั้น มีแต่ภาวนามยปัญญาเท่านั้นท่ีช าระกิเลส  

ธรรมะสืบทอดกนัมาตั้งแต่เร่ิมตน้ ศีล สมาธิ ปัญญา อนันั้นเป็นวิธีการ เป็นการสะสมข้ึนมา 
หน่ึง สอง สาม เป็นสเตป็ข้ึนมา ตอ้งมีเหมือนกนั ตอ้งมีหมดตอ้งมีทาน ศีล ภาวนา ตอ้งมีท าสมถกร
รมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน วิปัสสนานะ แต่สุดทา้ยแลว้มนัตอ้งลงท่ีภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ี
เกิดข้ึนจากธรรมจกัร เป็นจกัร เป็นเอก เป็นทางอนัเอก ทางอนัน้ีพระพทุธเจา้ขดุคน้มาเพื่อมาช าระ
ปราบไอก้ารเกิดและการตาย ปราบช าระลา้งไดห้มดไง ยาตวัน้ีเป็นยาเอก เป็นธรรมโอสถ 

ธรรมโอสถช าระกิเลสเท่านั้น ยาของกิเลสมีแต่ธรรมโอสถน้ีอยา่งเดียว แลว้การจะด่ืมกิน
ธรรมโอสถ ธรรมโอสถมนักินท่ีปากของใจ ปากของใจอยูท่ี่ไหน ยาน่ีถา้เราไม่กินเรายงัฉีดได ้ ถา้
ปากของใจ เห็นปากของใจ ปากของใจกท่ี็วา่ภพของใจท่ีจิตมนัสงบนัน่ไง นัน่น่ะเขา้ถึงฐาน ฐาน
ตรงนั้นเป็นฐานท่ีปาก นัน่คือปากของใจท่ีเร่ิมจะกินยาเขา้ไป 

เราตอ้งผลิตยาข้ึนมาเอง แลว้เรากต็อ้งกรอกปากตวัเอง เราตอ้งท าเองทั้งหมด นัน่ถึงวา่เป็น 
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ แสงธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐ แสงธรรม
ประเสริฐในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ก่อน แลว้กป็ระเสริฐมา ประทานไวจ้นปัญจ
วคัคียรู้์ตามไปก่อน พระยสะตามไป พระสุภทัทะเป็นองคสุ์ดทา้ยขององคส์มเดจ็พระสมัพทุธเจา้ 
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แลว้ยงัเคล่ือนมาอีก พระโมคคลัลานะ พระสารีบุตร ตั้ง ๒๐๐-๓๐๐ ปีมา พระอรหนัตเ์กิดข้ึน
ตลอดเวลา จากธรรมอนัน้ีไง จากธรรมท่ีพระพทุธเจา้วางไวน้ี้ไง 

ถึงวา่แลว้ท าไมท่ีวางไว ้ท าไมเรายงัเอาไม่ไดล่้ะ? เราเอาไดแ้ต่วิธีการประพฤติปฏิบติั วิธีการ
เขา้หาธรรม มนัเป็นวิธีการเหนือโลก มนัเป็นวิธีการท่ีวา่เอาชีวิตเขา้แลกไง ธรรมท่ีไดม้าน้ีเอาชีวิต
เขา้ทุ่มกนัทั้งนั้น มนัจะทุกขจ์ะยากแสนเขญ็ขนาดไหน ทุกขเ์พื่อจะพน้จากการเกิดและการตาย 
ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขเ์พื่อจะปวดแสบปวดร้อนกนัต่อไปในการเกิดและการตาย  

การเกิดและการตายต่อไปมนักส็ะสมไป บุญกศุลท าดีกเ็กิดดี ท าชัว่กเ็กิดชัว่ แต่ขณะเกิดขณะ
ตายนั้นแสนทุกขแ์สนยาก นกเวลามนัลงเกาะ ลงน่ิมนวล แต่ก่อนจะบินออกไปมนักระพือจนตน้ไม้
สัน่ไหว คนเราเวลาเกิดข้ึนมาดีอกดีใจ ตอนจะตายน่ีสัน่ไหวไปหมด ขั้วหวัใจน่ีสัน่ไหว ความทุกข ์
เศร้า ด้ินรน เดือดร้อน นัน่น่ะมนัทุกข ์มนัจะใหผ้ลขนาดนั้น เพราะมนัทุกขม์นัถึงใหผ้ลขนาดนั้น น่ี
คือตวัของทุกข ์ แต่เรามนัวา่มนัยงัไม่ใหผ้ลไง เหมือนกบัการผลดัวนัประกนัพรุ่งไปก่อน มนัยงัไม่
ใหผ้ล ยงัไม่เห็นถึงเรา กรั็นไวก้นัก่อน รันกนัไวก่้อน มนัยงัไม่มาถึงเรา ถึงเขา้วนัไหนกค็อตก คอตก
กค็นจนตรอกจนมุม 

น่ีคือบณัฑิต บณัฑิตท่ีวา่เห็นการวา่มนัจะเป็นไป เราถึงหาช่องทางออกก่อน ช่องทางท่ีเราจะ
ออก นัน่น่ะมนัตอ้งใหก้ าลงัใจตวัเองขนาดนั้น นกัปฏิบติั นกัรบทั้งนั้นเลย เราจะนบัศพของกิเลส 
เราตอ้งต่อสู้ดว้ยความจริงจงั การเปิดสนามรบในหวัใจไง เปิดสนามรบ เปิดภวาสวะ ภพของใจ การ
เกิดและการตายในโลก ในวฏัวน ๓ โลกธาตุ นัน่ภพ ภวาสวะ กามภพ รูปภพ อรูปภพ นัน่เป็นภพ
ขา้งนอก ภพขา้งนอกน่ีจิตมนัไปเกิดต่างหากมนัถึงไดภ้พ  

 เราเกิดเป็นมนุษยน่ี์กเ็หมือนกนั เราเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้เราถึงไดว้า่อยูใ่นกามภพเหมือนกนั น่ี
มนุษย ์ทีน้ีภพซอ้นภพไง ภพในหวัใจน้ีมนัส าคญักวา่ภพขา้งนอกไง ในเกิดเป็นมนุษยน่ี์เป็นภพหน่ึง 
อยูใ่นกามภพ แต่เราไม่ท าลายไดเ้ลย  

เราท าลายกามราคะออกสิ ท าลายกามราคะ พิจารณากายเห็นกาย ตามความเป็นจริงปล่อยเขา้
มา ปล่อยสงัโยชน์เขา้มา เห็นไหม น่ีเกาะธรรมติด พอเกาะธรรมติด จกฺข ุ อุทปาทิ ญาณ  อุทปาทิ 
ปญฺญา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ เขา้มา ปล่อยหมด พิจารณากาย กายอนัแรก 
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พิจารณากายในกาย จนพิจารณากายเป็นกายอสุภะไง กายท่ีเป็นอสุภะ เห็นไหม กายในกาย กายซอ้น
เขา้ไปเป็นใน กายของใจนัน่น่ะ พิจารณากามอยูต่รงนั้น  

พิจารณากามตรงน้ี เห็นไหม กามภพ ตั้งแต่เทวดาลงมา ตั้งแต่เทวดาลงมาจนถึงนรก สวรรค ์
น่ีเป็นทั้งหมดเลย เป็นกามภพไง แลว้เราท าลายกามภพ โดยพิจารณากายเป็นอสุภะ ความเห็น 
ความเห็นวา่ทุกอยา่ง กายทิพยห์รือกายเน้ือ มนัแปรสภาพทั้งหมด มนัไม่มีกายคงท่ีทั้งหมด กิเลส
อาศยัอยูท่ ั้งหมด ท าลายทั้งหมด น่ีพน้จากภพของกาม  

ภพของพรหม จิตเป็นหน่ึง รูปพรหม อรูปพรหม ท าลายภพอีก นัน่น่ะ ภพขา้งนอก ท าลาย
รูปภพ อรูปภพ ภพ ๑๖ ชั้น นัน่น่ะ จิตมนัเกิดใน ๓ โลกธาตุ ใน ๓ ภพนั้น เห็นไหม แลว้แสงของ
ธรรมมนัครอบทั้งหมดนะ แสงของธรรมผอ่งอ าไพ ธรรมเจริญในไตรภพ เจริญในไตรภพตรงไหน? 
เจริญท่ีไม่ไปเกิดกบัมนั ภพมนัเกอ้ๆ เขินๆ อยู ่ แต่หวัใจน้ี ภพของใจ ภพซอ้นภพ ภพท่ีไปเกิดใน
กามภพ รูปภพ อรูปภพ แลว้เราท าลายภพท่ีใจทั้งหมด ภพกบัภพมนัเขา้ไปเจอกนัไม่ได ้ 

ในเม่ือส่ิงท่ีวา่เป็นขั้วบวกขั้วลบ ภพของใจไม่มี ภวาสวะ กิเลสสวะ อวิชชาสวะ ภวาสวะ 
ภวาสวะฐานของใจน้ีท าลายจนหมด หมดเลย เห็นไหม แสงของธรรมครอบกลางหวัใจ ครอบ
ทั้งหมดท าลายภพของเราแลว้ ภพท่ีเกิดท่ีตาย ภพชาติจากกลางหวัใจ แลว้มนัจะไปเกิดในภพไหน 
ในเม่ือไม่มีตวัขบัเคล่ือนไป  

ภพท่ีหมดออกไปจากใจแลว้น่ี หวัใจไม่มี ภพไม่มี ทุกอยา่งไม่มี มีแต่อาการเกอ้ๆ เขินๆ น่ีถา้
แสงของธรรมมนัผอ่งอ าไพในหวัใจของผูป้ฏิบติั ธรรมอนัน้ีเป็นของผูป้ฏิบติันั้น ไม่ใช่ธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เอาของท่านไป ท่านนิพพานไปแลว้ พระอริยสาวกนิพพานไปหมดแลว้ พอ
นิพพานไปนัน่คือส้ินสุดของภพทั้งหมด เพราะท าลายภพในใจแลว้ มนัเจริญครอบ ๓ ไตรภพไง 
แสงของธรรมครอบทั้ง ๓ ไตรภพ ไม่สามารถจะเขา้กบัภพใดไดอี้กเลย ดบัไปทั้งหมด  

น่ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือเราท าลายกามภพก่อน รูปภพ อรูปภพ น่ีท าลายเขา้ไป ท าลายกามภพ
แลว้ มนักเ็ป็นรูปราคะ อรูปราคะ เห็นไหม รูปฌาน อรูปฌาน น่ีภพ ๑๖ รูปภพ อรูปภพ...อยู ่มนัยงั
ไม่...ถา้ผูท่ี้ท าลายกามภพแลว้ อีก ๒ ภพน้ีเรายงัไม่ไดท้ าลาย ท าลายดว้ยอะไร? ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ 
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มรรค ทุกข ์ความละเอียดอ่อนของใจ ความละเอียดอ่อนของใจท่ีมนัเศร้าหมองอยู ่มนัเศร้าหมองอยู ่
รูปราคะ อรูปราคะ ความเป็นราคะอนันั้น มนัยงัอยูท่ี่ภพนั้น ภพท่ีละเอียดอ่อนมาก อยูใ่นหวัใจ
นัน่น่ะ ฐานของใจท่ีควรแก่การงานไง 

พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม พิจารณาตรงนั้น พิจารณาตรงนั้น ในกาย เวทนา จิต ธรรม ใน
อริยสจั ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค หมุนอยูท่ี่ตรงนั้น หมุนอยูท่ี่ตรงนั้น หมุนเขา้ไป อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ
ขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณ  วิญฺญาณปจฺจยา นามรูป  มนัเป็นปฏิจจสมุปบาทเคล่ือนออกไป พอมนั
เคล่ือนไป ใจมนัออกมา มนัเป็นส่ิงท่ีสมัผสักนัในตวัมนัเอง สมัผสักบัตวัเอง มนัเป็นแสงส่งออกมา  

ความท่ีเป็นแสงส่งออกมาก ความรู้สึกนั้นออกมา มนัท าใหว้ิปัสสนาเขา้ไปได ้ ความ
ละเอียดอ่อนจากภพภายในมนัละเอียดอ่อนจากขา้งนอกมาก การละเอียดอ่อนจากกามภพ กามภพน้ี
มนัเป็นรูป เป็นส่ิงท่ีมองเห็นได ้จบัตอ้งได ้มนัเป็นส่ิงท่ีวา่เราเกิดตาย เกิดตายมามากกวา่ มนัซ้ึงใจไง 
แต่ความละเอียดอ่อนของพรหม เราเกิดไดน้อ้ย ส่ิงท่ีสูงเจริญเราเกิดไดน้อ้ย ความเกิดไดน้อ้ยมนั
ละเอียดอ่อนอยูภ่ายใน ความละเอียดอ่อนอยูภ่ายใน น่ีมนัไดเ้คลิบเคล้ิมกนัไง ความเคลิบเคล้ิมน้ีมนั
ยงัตอ้งไปตกคา้งอยูบ่นภพนั้นต่างๆ 

น่ีถา้แสงของธรรมไม่ผอ่งอ าไพครอบ ๓ โลก เห็นไหม มนัครอบภพไหนล่ะ ถึงวา่ถา้แสง
ของธรรมผอ่งอ าไพ ธรรมเจริญในไตรภพ นัน่ครอบไดห้มด อนันั้นเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ เป็นธรรมของพระอริยสาวกท่ีผา่นพน้ไปแลว้ แต่เราจะครอบไดก่ี้ภพล่ะ เราจะ
ครอบไดก่ี้ภพ ธรรมเจริญในก่ีภพอยูท่ี่เราท า อยูท่ี่เราท า 

ในการกระท าน้ี มนักต็อ้งไม่นอนใจ ตอ้งขดุคุย้ ขนาดขา้งนอกเรายงัลม้ลุกคลุกคลาน แลว้
ไปขา้งในมนัละเอียดอ่อนจนตอ้งเขา้ไปคารวะกิเลสทุกคน การประพฤติปฏิบติั ผูท่ี้จะประพฤติ
ปฏิบติัตอ้งไปคารวะ ไปจมยอม ไปสมยอมใหกิ้เลสมนัหลอกอยูต่รงนั้น ไปหมุนเวียนใหกิ้เลส
หลอกจนหวัปักหวัป า จนกวา่จะรู้วา่โดนหลอก จนจบัตอ้งกิเลสข้ึนมาวิปัสสนาไดไ้ง 

ตอ้งเขา้ไปสยบยอมแน่นอน เพราะมนัเป็นตวัฐานอยูต่วัใน แลว้พอเราเขา้ไปถึงตรงนั้นแลว้ 
มนักไ็ปวิปัสสนา กเ็หมือนกบัเดก็กบัผูใ้หญ่สู้กนั เราเขา้ไปแลว้เราสู้ไม่ไดห้รอก กองทพัท่ีเลก็กวา่ 
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จะนบัศพมนัไง เราเกือบจะเป็นศพใหม้นันบัก่อน เกือบจะเขา้ไปตายใหม้นันบันะ แต่มนักไ็ม่ตาย
เพราะมนัเป็นนามธรรม  

การต่อสู้ไง เราเจริญมรรคข้ึนมามนักเ็ป็นการท่ีเราเจริญข้ึนไป เป็นภาวนามยปัญญา จาก
สุตตะ จินตะ จากสุตมยปัญญาข้ึนมา ความศึกษาเล่าเรียน ครูบาอาจารยส์อนข้ึนมาฟังมา อาจารยว์า่
อยา่งไร เวลาติดพนัข้ึนมาไปหาอาจารย ์ ถามอาจารยว์า่เรียนวิปัสสนาตวัน้ีท าอยา่งไร อาจารยจึ์ง
แนะน า สุตตะ จินตะ เรากไ็ปวิปัสสนาใคร่ครวญ จริงไหมเอย่ จริงไหมเอ่ย จริงไหมเอ่ย เห็นไหม 
แลว้พอท าข้ึนไปเร่ือย ส่งเสริมข้ึนไปเร่ือย ความจริงไหมเอ่ย วิปัสสนาดว้ยไม่ยอมแพน่ี้ ไอต้วัท่ี
ข้ึนมานัน่คือภาวนามยปัญญา มนัจะเกิดข้ึนจากการต่อสู้ เราขบัไสอยูทุ่กวนั ส่ิงท่ีเราขบัไส เรา
ผลกัดนัอยู ่มนัตอ้งเป็นจริงตามของมนั จนไดส้กัวนัหน่ึง 

จากความสยบยอม เพราะค าวา่ “สยบยอม” หมายถึงวา่ นึกวา่เขา้ใจ นึกวา่รู้แลว้ตามความ
เป็นจริง ความสยบยอมน่ะกิเลสมนัหลอก ถึงตอ้งยอมสยบยอมมนั แต่ในเม่ือครูบาอาจารยส์อนแลว้
ไง มีครูมีอาจารย ์ เพราะเราเกิดก่ึงกลางพุทธศาสนา มีครูมีอาจารยท่ี์วา่มีแสงของธรรมผอ่งอ าไพใน
ใจอยูแ่ลว้ ถา้แสงของธรรมผอ่งอ าไพในหวัใจของครูบาอาจารยท่ี์เป็นผูท่ี้รู้จริงนัน่น่ะ ผูรู้้จริงเท่านั้น
ถึงจะช้ีน าถึงฐานท่ีวา่มนัเป็นฐานเรืองแสงในหวัใจได ้ เป็นฐานเป็นภพท่ีเรืองแสงอยูใ่นหวัใจ เพราะ
มนัเป็นรูปราคะ อรูปราคะ อยูใ่นหวัใจแลว้...รูปฌาน อรูปฌานน้ีเป็นราคะ ความเป็นราคะน้ีมนัเป็น
ความละเอียดอ่อนอยูใ่นใจ ตอ้งครูบาอาจารยท่ี์เขา้ใจ เห็นไหม ช้ีน า แลว้พอช้ีน าแลว้เรากเ็จริญตาม 

จากการท่ีเขา้ไปสมยอม เขา้ไปคารวะกิเลส เขา้ใจวา่กิเลสน้ีเป็นท่ีสูงสุดไง เขา้ใจวา่น่ีคือแสง
ของธรรม เขา้ใจวา่ผา่น ไดรั้บแสงของธรรมเขา้มาเป็นชุด เป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา กเ็ขา้ใจวา่อนัน้ี
เป็นแสงของธรรม เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีไม่เคยพบไม่เคยเห็น...มนัไม่ใช่ มนัเป็นการสยบยอมใหกิ้เลส
มนัหลอก  

กิเลสท่ีมนัอ่อนไหวกวา่ กิเลสมนักมี็ปู่ กิเลส ลกูพอ่กิเลส หลานกิเลส ลกูกิเลส มีลกูหลานมี
พอ่ มีปู่  อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา โลภ โกรธ หลงน่ีนะ นางตณัหา นางราคะ นางอรดี มนัยงัเป็นลกู
ของอวิชชา เป็นเจา้วฏัจกัร ความละเอียดอ่อนภายในมนัตอ้งสาวข้ึนไปไง สาวข้ึนไป ท าลายตรงจุด
เรือนยอดของอวิชชาทั้งหมด  
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อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา มนัออกมาเป็นวฏัจกัรออกมา มนัเป็นปัจจยาการออกมา มนัหมุนอยู่
ภายใน มนัหมุนอยูภ่ายใน การเขา้ การสยบยอมแลว้มนัตอ้งรู้สิ การสยบยอม ความเสียเปรียบ ความ
ปฏิบติัแลว้ไม่ไดผ้ล มนัไดผ้ลก่ึงหน่ึง ก่ึงหน่ึงคือความปล่อยวางไง แต่มนัไม่ไดผ้ลดว้ยการสลดัท้ิง
ทั้งหมดไง มนัไม่สามารถ แสงนั้นไม่สามารถช าระ มนัสามารถท าความสงบไดค้ร่ึงหน่ึง แต่ไม่
สามารถช าระไอพ้วกส่ิงท่ีเป็นพิษไดไ้ง 

ส่ิงท่ีเป็นพิษคาอยูท่ี่ใจนั้น ท าใหส่ิ้งน้ีเกิดข้ึนได ้มนัจบัตอ้งไดเ้พราะมนัเป็นพิษ มนัใหผ้ลเป็น
ลบ มนัไม่ใหผ้ลเป็นบวก น่ีความจงใจ ความไม่สยบยอมอนันั้นต่างหากท าลายไดห้มดเลย พลิก
หมด พลิกฟ้าคว  ่าดิน หมดส้ินกนัจากความท่ีวา่ตอ้งไปเกิด ไปคา้งอยู ่ ความท่ีไปคา้งอยูเ่พราะส่ิงท่ี
เป็นพิษน้ีพาไปคา้ง ในเม่ือเราท าลายพิษนั้นออกทั้งหมด ท าลายอวิชชาออกทั้งหมด เป็นปัจจยาการ
ท่ีละเอียดอ่อนขนาดไหน เรากท็  าลายได ้ท าลายไดด้ว้ยภาวนามยปัญญา ท าลายไดด้ว้ยธรรมจกัรของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

จากผูท่ี้ปฏิบติั เพราะมีฐานของใจ มีฐานท่ีการงาน มีฐานท่ีวา่มีการต่อสู้ มีการกา้วเดิน
ออกไปไง กา้วเดินออกไป กา้วเดินออกไปเพื่อเปิดใหแ้สงนั้นเขา้ไดเ้ตม็เมด็เตม็หน่วยไง เปิดออกจน
ไม่มีท่ีปิดบงั โล่งแจง้ออกหมด เห็นไหม ถา้โล่งแจง้แสงน่ีคลุมไปไดห้มด แสงของอาทิตย ์แสงของ
แสงสวา่ง ถา้มีส่ิงท่ีปิดบงัอยู ่ส่ิงนั้นจะมืดทนัที ขนาดดวงอาทิตยสุ์ริยคราสมนัยงับงัได ้ 

แต่แสงของปัญญา จกฺข ุอุทปาทิ ญาณ  อทุปาทิ ปญฺญา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุท
ปาทิ น่ีหมด หมดจริงๆ โล่งแจง้ทั้งหมดเลย โล่งแจง้ในหวัใจของผูท่ี้ปฏิบติั โล่งแจง้ของผูท่ี้ขบัไส
ข้ึนไป จากเตาะแตะ เตาะแตะน่ีแหละ โล่งแจง้ออกทั้งหมด มนัโล่งแจง้ออกไปดว้ยญาณไง ปัญญา
ญาณ ทั้งปัญญาทั้งญาณ เพราะความรู้ ความวา่ง วา่งทั้งหมด  

แลว้มนัแมแ้ต่ ในหอ้งท่ีเราเกบ็ของอยู ่ เราเกบ็เอง เรายงัรู้เอง แลว้น่ีในหวัใจท่ีมืดบอด เรา
ทะลเุขา้ไปทั้งหมด ในหวัใจเรา เราช าระทั้งหมด ในหวัใจของเราแสงเลเซอร์ยงิเขา้ไป มนัยงัยงิเขา้
ไปมนัยงัผดิๆ ถกูๆ แต่น่ีแสงของปัญญาไง แสงของปัญญา แสงของธรรม มนัไดช้ าระลา้งในหวัใจ
เราทั้งหมด ในหวัใจของเราเป็นธรรมพร้อมกบัแสงอนันั้นไปดว้ย  
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แสงนั้นกบัหวัใจเราเป็นเน้ือเดียวกนั เป็นท่ีสวา่งไสวทั้งหมด ไม่มีความมืดบอด ไม่มีความ
ลงัเลสงสยั ความมืดบอดไดช้ าระลา้งแลว้ ใจดวงนั้นเรืองแสง สวา่งไสวอยูต่ลอดเวลา ไม่มีความ
อะไรจะท าใหม้นัเศร้าหมองไดอี้กเลย ความเศร้าหมองไม่มีในหวัใจดวงนั้น 

น่ีแสงของธรรมผอ่งอ าไพในหวัใจผูท่ี้ปฏิบติั เห็นไหม ธรรมเจริญในไตรภพ เจริญในไตร
ภพ ใจดวงนั้นไม่เกิดอีกใน ๓ โลกธาตุ เจริญไปท่ีสุด น่ีเกิดข้ึนมาจากองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้เป็นผูท่ี้ขดุคน้ข้ึนมาก่อน เจริญในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ก่อน แลว้กเ็จริญ
ข้ึนมาในหวัใจของพระอริยสาวกต่างๆ  

แลว้เราเกิดก่ึงกลางพทุธศาสนา ในก่ึงกลางพทุธศาสนา แสงของธรรมน้ีสวา่งไสวเป็น
กลางวนัอยู ่ แสงของอาทิตยเ์ป็นกลางวนัร้อนแผดเผาอยู ่ กิเลสเรามนัเป็นส่ิงท่ีมนัน่าเกลียด มนัเป็น
ส่ิงท่ีท าใหเ้ราเป็นทุกขเ์ป็นยากอยู ่ แลว้เราท าไมไม่มุมานะล่ะ ถา้เรามุมานะ แสงของธรรมน้ีมนัตอ้ง
เจริญในใจเราแน่นอน มนัตอ้งเจริญในหวัใจผูท่ี้ปฏิบติัแน่นอนเลย  

แลว้พอเจริญข้ึนมาแลว้ เจริญข้ึนมาพร้อมกบัความสุข “วิมุตติสุข” ฟังสิ ความสุขใน ๓ 
โลกธาตุน้ีไม่มี แมแ้ต่เทวดา อินทร์ พรหม ไม่เคยไดเ้สวยวมุิตติสุขน้ี องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้เสวยวิมุตติสุขอนัน้ีก่อน “วมุิตติสุข” ฟังสิ สุขท่ีมนัไม่มีไง สุขท่ีมนัวมุิตติไปเลย ไม่ใช่สุขท่ีวา่เรา
ตอ้งมาเวียนวา่ยตายเกิด ดีใจ เสียใจอยู.่..ไม่มีๆ สุขของน้ีไม่มีใน ๓ โลกธาตุ 

น่ีมนัเจริญในหวัใจของผูท่ี้แสงของธรรมผอ่งอ าไพในใจดวงนั้น จากท่ีมืดบอด มนัสวา่งไสว
มนัมีแต่ความสุขใจ แลว้เราล่ะ เราเป็นผูป้ฏิบติั เรากมุ็มานะ เห็นไหม ถึงวา่น่ีก่ึงกลางพรรษา ใน
พรรษาน้ีเป็นท่ีวา่จะใหเ้ราตั้งอกตั้งใจไง ในพรรษาน้ีเป็นการเร่งความเพยีร การเร่งความเพียรมนัก็
ตอ้งมีความทุกข ์ มีความทรมาน เพราะความทุกขอ์นัน้ีมนัเป็นความทุกขข์องกิเลส มนัสะสมให้ 
ไม่ใช่ความทุกขข์องเราหรอก ไม่ใช่ความทุกขข์ององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้จะใหส้าวกของ
ท่านล าบากล าบนนะ แต่มนัเป็นทาง เป็นอบุาย ท่ีจะเอาตวัพน้ออกไปจากกิเลส 

พน้ออกไปจากกิเลสมนักต็อ้งต่อสู้ ความต่อสู้อนันั้นมนักเ็ป็นความทุกข ์ ความต่อสู้ ถึงวา่
ความต่อสู้ ต่อสู้กบักิเลส กิเลสมนัปัดมนัขวาง ความทุกขอ์นัน้ีถึงวา่มนัเป็นส่ิงท่ีวา่เราสมควรจะ
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ยอมรับทุกขอ์นัน้ี ถา้เห็นวา่อนัน้ีเป็นความทุกขแ์ลว้เราต่อสู้ เราพยายามจะหาทางออก เราตอ้งพน้ไป
จากไอส่ิ้งท่ีวา่มนัเศร้าหมองอยูใ่นใจเราน้ีได ้ไดแ้น่นอน 

 ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไม่เคยหลอกใคร พระพทุธเจา้ไม่เคยหลอกใคร 
พระพทุธเจา้พดูสจัจะทุกค าพดูเลย ปฏิบติัได ้ ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี ผูท่ี้ปฏิบติัจริงตอ้งเห็นจริงตาม
ธรรมนั้นแน่นอนเลย เพราะฉะนั้นถา้เราเช่ือตรงนั้นแลว้ เรากมุ็มานะ เราท าของเราได ้ เราท าของเรา
ได ้ เราท าของเราได ้ ธรรมของเรา ไม่ใช่ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เราอาศยัองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ อาศยัครูบาอาจารย ์อาศยัผูรู้้ทางช้ีน าเราไป 

แต่ถึงท่ีสุดแลว้ธรรมอนันั้นเป็นของผูท่ี้ปฏิบติั เป็นของเราลว้นๆ เลย ทั้งๆ ท่ีวา่มนัเป็นทุกข์
อยูน่ี่แหละ แลว้มนัจะถึงท่ีสุดได ้ทั้งๆ ท่ีมนัจะท าใหเ้ราล าบากล าบน เรากก็ดัฟัน กดัฟันพยายามฝืน
ฝ่าไป เห็นคุณค่าของหวัใจเรา หวัใจมนัทุกขอ์ยู ่มนัเร่าร้อนอยู ่มนัตอ้งการใหเ้ราช่วยเหลือมนันะ เรา
ช่วยเหลือมนั เราคือกิริยาไง เราคือการประพฤติปฏิบติั มนัคือหวัใจท่ีมนัเศร้าหมองอยูใ่นใจน้ี มนั
กบัเรา มนักบัเรา 

อยูท่ี่หวัอกเรา ท าไมเรียกมนักบัเรา? เพราะกิเลสกบัความคิดมนัคนละอนั เราถึงวา่เราตอ้ง
พยายามขวนขวายเพื่อจะช่วยหวัใจเรา กิริยาอนัน้ีเป็นธรรมของพระพทุธเจา้จากภายนอก ธรรมอนัน้ี
เป็นกิริยาภายนอก แลว้เราสะสมเขา้ไปใหม้นัเขา้ถึงใจเราใหไ้ด ้ เห็นไหม ท าข้ึนมา นัง่สมาธิอยู ่
ก  าหนดอยูก่เ็พื่อสะเทือนถึงหวัใจ สะเทือนถึงแก่นของใจ สะเทือนถึงรากเหงา้ของใจ มนัสะเทือนถึง
หวัใจอนันั้น เหมือนกบัเราช่วยใจเราไง 

หวัใจมนัเรียก มนัเร่าร้อน มนัเรียกใหเ้ราช่วยอยู ่ ทุกขอ์ยูน่ี่ ทุกขอ์ยู ่ เรียกใหค้นอ่ืนมาช่วย 
เรียกคนโนน้ เรียกคนน้ี อยากจะใหค้นโนน้มาช่วย แต่ธรรมท่ีเป็นกิริยาอยูน่ี่จะเขา้ไปช่วย จะเขา้ไป
ช่วยดว้ยอะไร? ดว้ยทุกขท่ี์เราพยายามโถมเขา้ใส่น่ีไง ดว้ยทุกขท่ี์เราโถมเขา้ใส่ เราพยายามอยูน่ี่ไง น่ี
กิริยาของธรรมขา้งนอก แลว้มนัจะสะเทือนถึงใจขา้งใน สะเทือนถึงใจ 

ทุกขก์ต็อ้งฝืนตอ้งทน จะทุกขข์นาดไหนกฝื็นกท็น ทุกขอ์นัน้ีไม่ท าใหถึ้งกบัตายไดห้รอก แต่
ทุกขเ์พราะเกิดเพราะตาย มนัท าใหทุ้กขใ์หเ้กิดใหต้ายมาก่ีภพก่ีชาติ ทั้งทุกข ์ทั้งเกิด ทั้งตาย เจบ็แสบ
ปวดร้อน แต่จ าไม่ได ้แต่ประพฤติปฏิบติัอยูน้ี่มนักทุ็กข ์มนัทุกข ์มนัปวด มนัร้อน มนัจะไม่ยอม มนั
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จะยอมไง...มนัจะไม่ยอม จะท าต่อไป มนัจะพาเลิกไง นัน่กิเลสนะ นัน่น่ะกิเลสมนัถึงขดักบัแสงของ
ธรรม 

 แสงของธรรมผอ่งอ าไพนั้นมนัผอ่งอ าไพในหวัใจของพระอรหนัตต่์างๆ ต่างหากล่ะ มนัถึง
ผอ่งอ าไพได ้ ในเม่ือหวัใจเรามีกิเลสอยูน่ี่ มนัมืดทั้งนั้นล่ะ ทีน้ีพอมนัมืดมนัจะท าใหเ้ราลม้ไป เราก็
ตอ้งมีปัญญาพลิกแพลงสิ (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


