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ใหเ้ราเขา้ถึงความจริงไง ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งเหตุและผลนะ ศาสนาพทุธเป็น
ศาสนาแห่งเหตุและผล ผูท่ี้เขา้ถึงจริงจะซ้ึงในคุณของศาสนามาก คุณของศาสนา ศาสนาพทุธเราน่ี
มีตั้งแต่ผลเร่ิมตน้ จากความเห็น จากศรัทธา จากศีลยกข้ึนภาวนา เราเขา้ถึงภาวนา เราเช่ือมัน่ใน
ศาสนา เราเช่ือมัน่ในเหตุในผล ในหลกัความจริง จนเรามุ่งมัน่ขนาดน้ีแลว้ ความมุ่งมัน่อนันั้นเป็น
พื้นฐานนะ และความตั้งใจจริงขณะน้ี ความตั้งใจจริง ตั้งใจ ตั้งใจน้ีเป็นสติ สติสมัปชญัญะส าคญั
ท่ีสุด 

ขณะจะเร่ิมปฏิบติั เราตอ้งไม่คิดถึงส่ิงใดๆ ในโลกน้ีเลย เปรียบเสมือนวา่เราเพิ่งเกิดใหม่ มี
แต่เราคนเดียวปัจจุบนัน้ีเท่านั้นเลย แลว้กต็ั้งใจ น่ีตั้งใจเป็นอยา่งนั้น ปฏิเสธความเห็นต่างๆ ท่ีเรา
เคยอาศยัมาก่อน วางไวใ้หห้มด มนัเคยสมัผสัมาวางไว ้ เพราะถา้จะตามส่ิงนั้นไปมนัไม่มีวนัท่ี
ส้ินสุดหรอก เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พดูถึงบุพเพนิวาสานุสติญาณ การระลึกชาติ
ต่างๆ มนัไม่ใช่เฉพาะชาติน้ีหรอก  

ถา้เราจะเอาแต่เร่ืองกงัวลอนันั้น ปล่อยไวเ้ลย กงัวลนั้นเป็นผลของกรรม กรรมจ าแนกสัตว์
ใหเ้กิดต่างกนั สตัวเ์กิดมาต่างๆ กนัเพราะกรรม การกระท าของเรามา มนัจ าแนกเราเกิดมาต่างกนั 
เราจะสาวกลบัไปหาเหตุผลนั้นท าไม เพราะปัจจุบนัน้ีสาวดนัเราข้ึนมาจนถึงวา่เรามุ่งมัน่ในมาพบ
พระพทุธศาสนา เรามุ่งมัน่ปฏิบติั ศาสนาน้ีละเอียดลึกซ้ึงนกั ละเอียดลึกซ้ึงมาก เพราะเวลาเราทุกข ์
เวลาเราทุกข ์กิเลสเราข้ึนมาฟใูนหวัใจ เราจะขดุคน้ไดอ้ยา่งไร เราจะคิดคน้ไดอ้ยา่งไร  



บารมีธรรม ๒ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

มีแต่ความสะใจต่อเม่ือส่ิงนั้นมนัประสบไปแลว้ ลึกซ้ึงขนาดนั้นน่ะ ลึกซ้ึงขนาดท่ีวา่แกส่ิ้ง
ท่ีวา่เราไม่สามารถรู้ทนัตวัเราเองไดเ้ลย ลึกแสนลึก กวา้งแสนกวา้ง เหตุและผลน้ีมีท่ีเทียบเคียงไว้
มหาศาลเลย แลว้เราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา พบพระพทุธศาสนาน้ีตอ้งมีองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เป็นสยมัภู ขดุคน้ แสวงหาโมกขธรรม เจอแลว้วางไว ้ เจอแลว้นะ ถา้ยงัไม่เจอ 
เรามาหา เรามาคน้ควา้เอง คน้ควา้เองมนักต็อ้งมีแต่ความทุกข ์ มีแต่ความผดิพลาด มนัจะไม่เขา้ถึง
หลกัเลย  

แต่อนัน้ีหลกัแผนท่ีมีอยู ่ มีอยูเ่พราะเรามีวาสนา เรามีวาสนาเราถึงเกิดมาพบ
พระพทุธศาสนาท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ อริยสาวกต่างๆ มีแต่เสวย
ความสุข ข่าวขององคน์ั้นส าเร็จท่ีเขาคิชฌกฏู ส าเร็จอยูท่ี่ในถ ้า ในเง้ือมผา น่ีข่าวของพระอริยเจา้
ต่างๆ ท่ีส าเร็จไป ส าเร็จไปหมายถึงวา่ช าระกิเลสจากใจส้ินหมดจากใจ ช าระกิเลส กิเลสมนัตวัยตุวั
แหย ่กิเลสท าใหเ้ราไม่มีความสุข เราถึงวา่เห็นโทษของค าวา่กิเลส  

กิเลสน้ีเป็นค าท่ีพระพทุธเจา้อุปมาอุปไมยไวไ้ง กิเลสเป็นนามธรรม กิเลสเป็นนามธรรม
จนเราจบัตอ้งไม่ได ้ ถึงตอ้งอุปมาอุปไมยใหเ้ห็นเป็นอยา่งนั้น กิเลสกคื็อความนึกคิดของเรานัน่ล่ะ 
แต่เราจะจบัตอ้งไดอ้ยา่งไร พระพทุธเจา้ถึงไดบ้ญัญติัไว ้ บญัญติัไวว้า่เป็นกิเลส กิเลส ค าวา่ 
“กิเลส” มนัคือเคร่ืองดองสนัดานอยูใ่นหวัใจ เคร่ืองดองสนัดานเป็นอนุสยั เกิดมาจากใจของเรา ใจ
ของเรามีกิเลสถึงไดเ้กิดอีก เกิดตายเกิดตายอยูน่ี่ 

เกิดตายแลว้มีพบพระพทุธศาสนาท่ีช าระการเกิดการตายอนัน้ี “ช าระการเกิดและการตาย” 
มนัแทบไม่ใช่เกิดไม่ใช่ตายแลว้เราจะสูญเปล่านะ มนัมีความสุขอีกต่างหาก “วิมุตติสุข” สุขใด รส
ของใดในโลกน้ีไม่มีรสของวมุิตติ ธรรมวิมุตติในศาสนาเรา รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง ใน
ธรรมทั้งหลาย วมุิตติธรรมน้ีสูงสุด เหนือรสใดๆ สมาธิธรรม สมาธิ สมถกรรมฐาน วิปัสสนา
กรรมฐาน แลว้ปล่อยวา่งไปเร่ือยๆ ปล่อยวา่งตามความเป็นจริง ไม่ใช่ปล่อยวา่งแลว้ตามมารู้ทีหลงั 
ตาม เห็นไหม ปล่อยวา่งวางเฉย เขาวา่สิ อนันั้นมนัตอ้งมาวางเฉยอีก นัน่ล่ะ เพราะอะไร เพราะวา่
ไม่ไดท้  าตามความเป็นจริง  

ขาดคือขาดออกไป กิเลสตอ้งขาดออกจากใจไปตามความเป็นจริง ขาดออกไปเป็นชั้นเป็น
ชั้น ถึงวา่ภพภมิูของใจต่างกนั อ  านาจวาสนาของคนกต่็างกนั ในการประพฤติปฏิบติั ในการเขา้ถึง
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ธรรมกท็างต่างๆ กนั แมแ้ต่กรรมฐานก ็ ๔๐ หอ้ง วิธีการเขา้ถึงกรรมฐาน เปิดช่องทางไวใ้หจ้ริต
นิสยัของแต่ละบุคคล จะเขา้หาช่องทางนั้นใหไ้ดไ้ง เขา้หาช่องทางไป  

คนเรามนัทุกขม์นัร้อน เปรียบเหมือนเราอยูก่ลางแดดกลางฝนไม่มีท่ีหลบท่ีซ่อนเลย แลว้
มาพบท่ีเป็นเพิง พบบา้นเรือน บา้นเรือนใหเ้ราอยูอ่าศยั ถา้ท าจิตใหส้งบ เหมือนกบัจิตตั้งมัน่ มีท่ี
พกัท่ีอาศยั มีเรือนมีท่ีใหพ้กัใหห้ลบแดดหลบฝน น่ีสมถกรรมฐาน เราเขา้หาความสุขก่อน ถา้จิต
มนัสงบได ้ ความสุขจะเกิดข้ึนพร้อมกบัความสงบนัน่ไง ความสงบนั้นเกิดข้ึนแลว้ท าใหค้วาม
ฟุ้ งซ่านนั้นหายไป ความวิตกกงัวลหายไป โล่งวา่งนะ โล่งโถงไปเลย นัน่คือความสงบ จิตมนัสงบ
มนัเป็นอยา่งนั้น ความสุขเกิดข้ึนพร้อมกบัจิตท่ีสงบนั้นไป จิตท่ีสงบ จิตท่ีสงบเขา้ บ่อยเขา้ บ่อยเขา้ 
จนเป็นสมาธิ สมาธิหมายถึงจิตตั้งมัน่  

จิตของเราน่ะคลอนแคลน วอกแวกคลอนแคลนอยูต่ลอดเวลา มนัเป็นตามประสามนั 
ธรรมชาติของจิตคือธาตุรู้ รู้ออกไป ส่ายออกไปอยูเ่ป็นปกติของมนั ส่ายออก ส่ายแส่อยู ่ส่ายแส่ไม่
ส่ายแส่เปล่ามนัมียางเหนียว มนัเกาะมนัติด เขาพดูตั้งแต่เม่ือไร ข่าวตั้งแต่ก่ีปีก่ีชาติ ถา้เพิ่งรู้เขา้มนัก็
สดๆ ร้อนๆ อารมณ์ความคิดในใจท่ีอยูใ่นใจ มนักข็ุ่นมนักผ็ดุข้ึนมากินอยูต่ลอดเวลา ของไม่เคย
เสียไม่เคยหายถา้เป็นอารมณ์ท่ีเกบ็ไวใ้นใจ อารมณ์น้ีถา้เปรียบวตัถุแลว้มนัจะท่วมโลกธาตุน้ีเลย 
เพราะความคิดน้ีมนัพลิกแพลงไปไดต้ลอดเวลา มนัติดมนัพนัไปตลอด น่ีมนัถึงวา่มียางเหนียวติด
ไป เปรียบเหมือนกบัมนักินอาหาร กินอารมณ์ท่ีเป็นอาหาร กินแต่ความทุกขค์วามร้อน กินแต่เร่ือง
เจบ็แสบปวดร้อนอยูใ่นหวัใจนั้นตลอดเวลา  

ถา้ตั้งมัน่แลว้มนัต่างกนัตรงน้ี ถา้จิตตั้งมัน่ จิตตั้งมัน่มนัเป็นคนท่ีเลือกอาหารนั้น รู้ถึงวา่
อ๋อ! มนัฟุ้ งซ่านเพราะอะไร มนัฟุ้ งซ่าน มนัมีความทุกข ์เราหกัหา้มใจไม่ไดเ้พราะอะไร แลว้พอท า
จิตสงบข้ึนมา เพราะมีพทุโธ พทุโธ เราก าหนดข้ึนมาหรือกรรมฐาน ๔๐ หอ้งท าใหจิ้ตน้ีสงบได ้
จิตน้ีสงบไดเ้พราะมนักินธรรมเป็นอาหาร มนัไม่ใช่สงบเฉยๆ หรอก มนัเหมือนมนัติดมนัเหนียว
มนัเกาะไปทัว่ แต่พอมาเกาะพทุโธ เกาะกรรมฐานหอ้งใดหอ้งหน่ึง ๔๐ หอ้งน้ี แลว้เกาะๆๆ เกาะ
จนทรงตวัได ้นั้นคือสมาธิ สมาธิหมายถึงจิตตั้งมัน่ จิตเราตั้งมัน่ ตั้งมัน่แลว้ควรแก่การงาน  

แต่พอจิตตั้งมัน่มนักมี็ความเวิง้ความวา้งนัน่น่ะ อนันั้นส่วนใหญ่จะคิดวา่อนันั้นเป็นผล อนั
นั้นเป็นผลของการปฏิบติัธรรม มนัเป็นส่ิงท่ีละเอียดลึกซ้ึงท่ีเราวา่กนัเวลาปฏิบติัธรรม ธรรมน้ี
ลึกซ้ึงมาก ลึกซ้ึงมาก แลว้พอไปเจอแค่นั้นน่ะมนัเป็นอารมณ์ของโลกเขาไง อารมณ์โลก เราอยูใ่น
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โลก เราเอาอารมณ์ของโลกความคิดต่างๆ อารมณ์โลกอนัน้ีมนัอารมณ์เกิดจากใจ มนักย็งัเป็น
อารมณ์โลก อารมณ์ความเห็นมนัเป็นอารมณ์โลก มนัไม่ใช่อารมณ์ธรรมแท ้ 

แต่มนัเป็นบญัญติั สมมุติบญัญติัเพื่อเขา้หาวิมุตติ สมมุติบญัญติัตอ้งบญัญติักนัเพื่อจะส่ือ
กนัวา่ส่ิงนั้นคืออะไร ส่ิงน้ีคืออะไร เราถึงกา้วเดินตามธรรม จิตท่ีมีบาทมีฐานกา้วเดินตามธรรม
ตามความเป็นจริง จิตสงบแลว้ยกข้ึนวิปัสสนา จิตสงบแลว้ยกข้ึน ยกข้ึนวิปัสสนาในกายหรือในจิต 
ในกายไง ยกข้ึนวิปัสสนา ตอนจะยกข้ึนมนัไม่ยกข้ึน ค าวา่ “ยกข้ึน” ถา้เป็นของเรายกข้ึนเม่ือไรก็
ได ้ของเราหยบิยกข้ึน ไม่ยกข้ึนเราเอาเคร่ืองมือจบัยกข้ึนกไ็ด ้ 

แต่ค าวา่ “ยกข้ึน” มนัคนระดบัชั้นกบัสมถกรรมฐาน มนัสูงกวา่ แต่สูงกวา่ การยกข้ึนกอ็ยูท่ี่
จิตนั้นล่ะ เพียงแต่จิตน้ีพลิกออกมาท างานอีกระดบัหน่ึงใหม้นัสูงข้ึนไป ท างานระดบัน้ี วิปัสสนา
คือวิเคราะห์วิจยั วิเคราะห์วิจยัในจิตในกาย ในจิตในกายท าไมตอ้งวิเคราะห์มนั เพราะกายกบัจิตน้ี
เป็นของเราอยูแ่ลว้...ไม่ ไม่ใช่ของเราหรอก ค าวา่ “ของของเรา” มนัหลอกทั้งหมด มนัหลอกวา่
เป็นของเรา มนัยดึวา่เป็นของเรา  

ส่ิงท่ีหลอกวา่เป็นของเรา สงัโยชน์เคร่ืองผกูใจกบักายกบักิเลสอนัน้ี มนัพนักนัไปหมดเลย 
น่ีมนัถึงวา่ส่ิงน้ีเป็นของเรา จิตน้ีกเ็ป็นของเรา จิตน้ีเป็นของเราจริง แต่มนักเ็ป็นของเราต่อเม่ือมนั
ตอ้งเราช าระแลว้ถึงเป็นของเรา จิตน้ีมนัเป็นของเรา ท าไมเราบงัคบัจิตของเราไม่ไดล่้ะ เราบงัคบั
ความคิด เราอยากท าคุณงามความดี ส่ิงท่ีผดิท่ีพลาดเราไม่อยากท า ท าไมมนัทนไม่ไดก้บัความคิด
ของตวัเอง เห็นไหม เวลามนัอยากมนัอยากจะท าไป มนัโง่ขนาดนั้น กิเลสมนัไม่มีเหตุผล ในเม่ือ
มนัหลงไปแลว้มนัพนัไปตลอด อนัน้ีส่ิงน้ีมนัเกิดอยูก่บัใจ  

ถึงวา่ ใจน้ียงัไม่ใช่ของเราถา้ยงัมีกิเลสอยู ่ ยงัมีกิเลสอยู ่ จนกวา่จะช าระกิเลสส้ินออกไป ถึง
จะเป็นตวัตนของเราแทไ้ง อาสวะส้ินไป จิตฺตานิ วิมุจฺจิง สูติ อาสวะส้ินไปจิตจึงเป็นอิสระ จิตท่ี
เป็นอิสระนั้นถึงเป็นของเรา ถึงจะเป็นท่ีพึ่งตนไดจ้ริงตามวิมุตติธรรมอนัท่ีวา่ประเสริฐท่ีสุดในของ
ศาสนา ในรสของธรรม น่ีเรากา้วเดินไปตามนั้น ถึงวา่ จิตถา้ยงักิเลสหุม้ห่ออยู ่ มนัไม่ใช่ของเรา 
เพราะกิเลสมนัหลอก มนัผลกัไส มนัห่อหุม้ไว ้มนัหุม้ไว ้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พดูกบัพราหมณ์ ไม่มีใครท่ีวา่จะอาวโุสสูงกวา่องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เพราะเราไม่มีใครเห็น มนัเปรียบเหมือนไก่ท่ีกะเทาะฟองไข่ออกมาตวัแรก 
อนันั้นอาวโุสสูงสุด องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กะเทาะเปลือกไข่ออกมาเป็นองคแ์รก 
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เปลือกไข่คืออวิชชาท่ีหุม้ห่อจิตอยู ่ พอหุม้ห่อทั้งหมด เปลือกไข่หุม้ไข่ไดท้ั้งหมด กะเทาะออกมา 
ไก่นั้นออกมาจากเปลือกนั้น ออกมาจากอวิชชาท่ีครอบง านั้นเป็นอิสระเสรี ไม่อยูใ่นสงัสารวฏั  

เรามนัยงั...จิตน้ีมนัถึงพึ่งตนเองไม่ไดเ้พราะวา่เราตอ้งหกัเขา้มา  

ศาสนาเราสอนเร่ืองจิตแกจิ้ต “จิตแกจิ้ต” พอจิตแกจิ้ต ความเห็นแกค้วามเห็น มนัเลยเป็น
ความยาก ความยากท่ีวา่มนัจะยอ้นกลบัมาไดอ้ยา่งไร เคร่ืองมืออะไร เคร่ืองมือคือธรรม มรรค
อริยสจัจงั เคร่ืองด าเนิน สมาธิธรรมน้ีเป็น ๑ ในมรรค ๘ แต่การท าสมาธิข้ึนมาเพื่อตอ้งการลดแรง
ดึงดูดของใจตวัน้ี ตวัอวิชชาท่ีวา่มนัครอบคลุมใจ มนัครอบเป็นเจา้วฏัจกัรท่ีผลกัไสใหเ้ราเป็นทุกข์
อยูน้ี่ไง  

ถา้คิดตามอวิชชา คิดออกมาถึงวา่มนัเป็นอารมณ์โลกคือเป็นโลกียะ จะคิด จะขนาดไหน 
จะเวิง้วา้งขนาดไหน เวิง้วา้งจนใสจนสวา่งขนาดไหนกแ็ลว้แต่ วิปัสสนูปกิเลส เราวา่เราท า
วิปัสสนา เราเป็นชาวพทุธ เราจะประพฤติปฏิบติัเพื่อจะใหพ้น้จากทุกข ์เขา้ไปหากิเลสใหกิ้เลสมนั
หลอก นอนซ่ึงๆ หนา้นอนจมใหกิ้เลสมนัหลอก หนักลบัมายงัภูมิอกภูมิใจวา่เราประพฤติปฏิบติั 
เห็นไหม น่ีไง ถึงบอกมนัแหลมคมขนาดนั้น  

มนัอยูใ่นหวัใจเราแลว้มนัยงัหลอก หลอกเทียบเคียงสิ เทียบเคียงวา่เราวิปัสสนาแลว้ ผล
เป็นอยา่งนั้น อยา่งนั้น น่ีเอาอารมณ์คิดมาเทียบเขา้ไป พอใจมนัเวิง้วา้งเขา้ไปมนันึกได ้ น่ี
วิปัสสนูปกิเลส มนัคิด มนัคิดไปมนัท าไป เป็นถา้จิตมนัสงบ มนัคิดไปตามความเห็นวิปัสสนึก 
วิปัสสนึก วิปัสสนูปกิเลสมนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ มนัคิดไป มนัไม่ไดย้กข้ึนตามสจัจะ  

ตามสจัจะ อริยสจั “ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ”  

“นิโรธ” นิโรธหลุดวา่งหมดดว้ยอริยมรรค  

“ทุกขน้ี์ควรก าหนด” ทุกขม์นัอยูท่ี่ตรงไหน? ทุกขม์นัเกิดอยูท่ี่หวัใจ กายน้ีเป็นท่ีอยูข่องใจ 
กายน้ีกมี็ทุกขไ์ปดว้ย แต่กายน้ีมีทุกขส่์วนนอ้ย กิเลสมนัไม่ไดอ้ยูท่ี่กาย มนัอยูท่ี่ใจ แต่ท าไมตอ้ง
วิปัสสนากายน้ีล่ะ งานต่างๆ ในโลกน้ี งานท่ีวา่ท าประเสริฐเลอเลิศในโลกน้ี งานในวฏัฏะ งานใน
วฏัฏะมีการไหวว้านมีการช่วยเหลือกนัได ้ งานในการช าระกิเลสน้ีเป็นงานเอกของบุรุษ เอกของ
บุรุษผูท่ี้จะพน้ออกไปจากกิเลสนะ เพราะวา่มนัเป็นงานท่ีท าแสนยาก มนัใครจะมาช่วยไม่ได ้ ใคร
จะมาแบบวา่ท าใหก้ไ็ม่ได ้ 
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ถา้ท าไดอ้งคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เปิดทางไวแ้ลว้ ตอ้งการนะ ใหส้าวก-ใหส้าวกะ
ทั้งหลายใหมี้ทางเคร่ืองด าเนินไปนะ เมตตาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สูงสุด สูง
มาก เมตตามาก ไม่อยากใหใ้ครมาทุกขม์ายากในการประพฤติปฏิบติัใหม้นัทุกขย์ากหรอก เพราะ
ความเป็นจริงมนัทุกขอ์ยูแ่ลว้ แต่เราไม่เห็นทุกข ์ เราเห็นแต่อาการทุกขท่ี์เคล่ือนไปแลว้ แลว้กบ่็น 
ส่วนใหญ่จะบ่นวา่ทุกข ์ หนัหนา้เขา้หากนัมีแต่ความบ่น ความพิร ่ าร าไพนะ ความร าพึงร าพนัถึง
ความทุกขน์ัน่น่ะ แต่จบัมนัไม่ไดข้ณะท่ีมนัทุกขจ์ริงๆ  

ความทุกขท่ี์เกิดข้ึนในหวัใจ ไม่เคยเห็นทุกข ์ไม่เคยจบัทุกขไ์ดย้กข้ึนวิปัสสนาได ้ถา้ใครจบั
ทุกขไ์ด ้จบัทุกขทุ์กขท่ี์มนัเกิดข้ึนกายกบัใจ ถึงตอ้งยอ้นกลบัมาเพราะมนัขอ้งอยูใ่นน้ี มนัสงัสารวฏั 
สงัขารในขนัธ์ ๕ สงัสารวฏัมนัหมุนไป สงัขารมนักห็มุนไป ความคิดกห็มุนไป หมุนไปเกิดๆ 
ดบัๆ ในกายและใจน้ี มนักเ็ลยเป็นของใหม่อยูต่ลอดเวลา จบัหนา้จบัหลงัจบัไม่ได ้ถึงตอ้งใชใ้หจิ้ต
ตั้งมัน่ จิตตั้งมัน่นะ ตอ้งใหจิ้ตตั้งมัน่ จิตตั้งมัน่ถึงควรแก่การงาน ถึงจะจบัถึงจะดูดส่ิงน้ีจบัตอ้งได ้
ยงัตั้งมัน่แลว้ตอ้งหาวธีิการจะยกข้ึนมา ยกข้ึนมาใหเ้ห็นกายใหไ้ด ้ 

จิตถา้สงบแลว้ถา้มีวาสนาจะเห็นกายโดยธรรมชาติกมี็ แต่โดยธรรมชาติกเ็ห็นแค่ชัว่คราว 
ตามหลกัความจริงคือตอ้งจบัตอ้งได ้ ความจบัตอ้งไดด้ว้ยจิต จิตเห็นกายเห็นจากตาของธรรมนะ 
ตาธรรมคือตาใจนะ ไม่ใช่ตาเน้ือ กายท่ีเห็นเห็นกนัอยูน้ี่เป็นกายนอก กายขา้งนอกเรามองกายขา้ง
นอก เราไปโรงพยาบาล เห็นคนเจบ็คนป่วยเราสลดสงัเวช ทุกคนสะเทือนใจ สะเทือนใจมนักส็ลด
สงัเวช มนักอ็ยากจะหกั อยากเอาตวัรอด อยากจะมีท่ีพึ่ง นัน่น่ะ มนัเกิดสลดสงัเวชคือวา่มนัไม่
ออกไปฟุ้ งซ่าน สลดสงัเวชเขา้มา มนัตดัรูป รส กล่ิน เสียง ภายนอก กายนอก กายท่ีเห็นอยา่งนั้น
มนักายอยา่งนั้นแลว้เรากพ็ิจารณากายอยา่งนั้นกนั นึกข้ึนมากเ็ป็นกายอยา่งนั้น แมแ้ต่จิตวา่สงบ
แลว้นึกข้ึนมา วิปัสสนูมนัเป็นความนึก  

แต่ถา้จิตเป็นสมาธิ จิตตั้งมัน่แลว้กต็อ้งนึกเอาเหมือนกนั แต่มนัคนละนึก ความนึกอยา่งน้ี
คือนอ้มนึกใหเ้กิดข้ึนก่อนไง นอ้มนึกข้ึนมาใหจ้บักายน้ีตั้งใหไ้ด ้ กายตั้งใหไ้ดใ้หอ้ยูต่ามความเป็น
จริงของกายน้ี ถา้จบักายตั้งได ้ ความเห็นกายตามหลกัตามความเป็นจริงเพราะทุกขม์นัอยูท่ี่นัน่ 
อาศยัฐานตรงน้ีออกมาเป็นกิเลสเผาลนกนัอยูน่ะ เผาลนเราน้ีแหละ เผาลนเราก่อน กิเลสตอ้งเผา
ลนเราก่อน แลว้จึงเผาลนผูอ่ื้นต่อไป น่ีไง ถึงตอ้งแกทุ้กขต์รงน้ี  
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แกทุ้กขต์รงท่ีสมุฏฐานของเหตุนั้นเลย แกทุ้กขท่ี์วา่มนัส่งออกไปจากภวาสวะ จากฐานของ
ใจ จากฐานของกายท่ีออกไปยุง่กบัขา้งนอก ส่ิงท่ีมนัหมุนวุน่ออกไปขา้งนอกนั้นมนัเป็นวฏัวนมนั
เป็นอยา่งนั้น โลก สรรพส่ิงของโลกมนัเป็นอยูอ่ยา่งนั้น แต่ความท่ีเราตอ้งการใหเ้ป็นในอ านาจ
ของเรา ตอ้งการใหอ้ยูใ่นบงัคบับญัชาของเรา น่ีไง มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร มนัเป็นไปไม่ไดต้าม
ความเป็นจริง  

ตามสจัธรรมมนัเป็นอยา่งนั้นอยูแ่ลว้ “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้ง
แปรสภาพทั้งหมด” ไม่มีเลยส่ิงใดท่ีคงท่ีท่ีเป็นอตัตาอยูใ่นโลกน้ีไม่มีเลย มนัแปรสภาพทั้งนั้น โลก
น้ีหมุนไป วฏัฏะน้ีหมุนไป แต่ธรรมมนัเป็นอยา่งน้ี วฏัฏะมนัเป็นของดั้งเดิมอยา่งน้ี นรกสวรรค์
มนัมีอยูด่ ั้งเดิมของมนัอยูอ่ยา่งน้ีอยูแ่ลว้ ภพในมิติต่างๆ มนักมี็ของมนั สวรรคน์รกมีอยูแ่ลว้ แลว้
ความเป็นไปในโลกกมี็อยูแ่ลว้  

แต่เรากอ็ยากจะฝืน อยากจะดึงไวก้บัเรา กาลเวลากอ็ยากจะดึงไวก้บัเรา เราจะอยากใหมี้
ความสุข อยากจะอยูก่บัมนันานๆ แต่ความสุขน้ีกต็อ้งแปรสภาพไปเป็นธรรมดา สุขอยูช่ ัว่คร้ัง
ชัว่คราว ความทุกขด์บัไปความสุขเกิดข้ึน ความสุขเกิดข้ึนมาเด๋ียวมนักจ็างไป มนัเป็นอนตัตาอยู่
แลว้ มนัเป็นไตรลกัษณ์อยูต่ามความเป็นจริง เราสวดมนตเ์ยน็อยูทุ่กวนัๆ มนัเป็นสจัจะมนัเป็น
อยา่งนั้นอยูแ่ลว้ อนัน้ีเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้  

แต่เรากว็า่เรารู้ๆๆ รู้ดว้ยสญัญา รู้ดว้ยเปลือกของโลก รู้ดว้ยเปลือก รู้ดว้ยความเห็นดว้ย
ความสุตมยปัญญาท่ีจ าเขา้มา สุตมยปัญญา สุตมยปัญญาคือการศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้มาแลว้จ าไว ้ มนักว็า่รู้ ถึงวา่ สญัญาช าระกิเลสไม่ได ้ สญัญาคือความจ าไดห้มาย
รู้อยูน่ี่ ช าระกิเลสไม่ได ้ แต่เป็นเคร่ืองยกใหเ้ราสูงข้ึน ใหจิ้ตของเราสูงข้ึน จากท่ีไม่ศึกษาธรรมก็
ตอ้งศึกษาธรรมก่อน แต่ศึกษาธรรมแลว้ อนัน้ีเป็นเคร่ืองมือด าเนินจะเขา้ใหถึ้งท่ีวา่ละเอียดเขา้ไป  

ละเอียดเขา้ไป ถึงเร่ิมจากท าสมาธิภาวนาอยูน่ี่ มนักใ็ชส้ญัญาใชค้วามท่ีวา่แนวทางท่ีครูบา
อาจารยส์อนอนันัน่ล่ะ แต่แนวทางข้ึนไปแลว้ มนัตอ้งเดินข้ึนไป กา้วเดินข้ึนไป กา้วเดินข้ึนไป มี
ศีล มีสมาธิ มีสมาธิตอ้งยกข้ึนวิปัสสนา ถา้มีสมาธิไม่ยกข้ึนวิปัสสนาแลว้มนัเส่ือมสภาพหมด 
เพราะวา่มนัเป็นเปลือกของโลก มนัเป็นโลก มนัเป็นโลกียะอยู ่  ถึงคิดอยูก่เ็ป็นโลกียะ แต่ถึงโลกี
ยะมนักต็อ้งกา้วเดินไป กา้วเดินไป  
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ปัญญา ดูสิ อยา่งท่ีวา่ภาวนามยปัญญาจะเกิดข้ึนมาได ้ เห็นไหม ลกูข่างท่ีเราปาไปเดก็เล่น
ลกูข่างกนั เวลาปาไป ลกูข่างเกิดจากความหมุน ขณะท่ีทรงตวัไดเ้กิดจากอะไร? เกิดจากมือน้ีจบั
ก่อน จบัลกูข่างไวแ้ลว้เอาเชือกพนั พนัแลว้ขวา้งออกไป น่ีกเ็หมือนกนั สุตมยปัญญากเ็หมือนกบั
มือเราน่ีจบัตอ้ง จบัๆ เชือกฟ่ันเขา้ไป น่ีเราเร่ิมฟ่ันเชือกเขา้ไป แลว้เราปาออกไป เราปาออกไป ปา
ใหม่ๆ ใครเล่นเป็น ปาไม่ไดห้รอก แต่อาศยัความช านาญ ปาไปเร่ือยๆ  

น่ีกค็วามคิดไสข้ึนไปเร่ือยๆ ไสข้ึนไปเร่ือยๆ ไสข้ึนไปมนัตอ้งเกิดข้ึนจากตรงนั้น ถึงวา่มนั
เป็นธรรมจกัร ธรรมจกัรเป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ธรรมจกัรไม่ใช่จกัรของ
เรา มนัตอ้งเกิดข้ึนจากเรา เกิดข้ึนจากหวัใจท่ีไสเดินกา้วเดินไปน่ีแหละ กา้วเดินไปๆ ยกกายยกจิต 
จิตกว็ิปัสสนาไปสิ วิปัสสนาจิต มนัเกิดอยา่งไร มนัดบัอยา่งไร ตอ้งจบัตอ้งคั้นใหต้ายได ้ถึงจะเป็น
อยา่งนั้นได ้ 

น่ีดูมนัไง ปาไปขวา้งไปจนกวา่ลกูข่างนั้นมนัจะออกไปแลว้ทรงตวัไดห้มุนอยู ่ความสมดุล
ของลกูข่างนั้นมนัจะหมุนอยู ่ ความสมดุลของปัญญาท่ีเราไส เราวิปัสสนาข้ึนไป ความสมดุลของ
...น่ีธรรมจกัร มนัหมุนชัว่คร้ังชัว่คราว หมุนชัว่คร้ังชัว่คราวมนักว็า่งหมด วา่งตามความเป็นจริง 
วิปัสสนากายและจิตใหม้นัปล่อยวา่ง วา่งดว้ยธรรมจกัร จกัรน้ีเคล่ือนออกมา จกัรน้ีเคล่ือนออก
มาแลว้กลบัมาช าระกิเลส กิเลสท่ีอยูใ่นหวัใจน่ีแหละ กิเลสท่ีเป็นนามธรรมท่ีเป็นเน้ือเดียวกบัใจ
นัน่น่ะนะ มนัจะขาดออกไป ขาดออกไปโดยสงัโยชนข์าดออกไปดว้ยธรรมจกัรอนัน้ีไง  

ยกข้ึนวิปัสสนากายและจิต กายและจิตขาดออกไป ตอ้งขาดสมุจเฉทปหานออกไป ดัง่แขน
ขาดขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ ์๕ไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ต่างคนต่างเป็นอิสระแก่
กนั ขนัธ ์๕ มนักเ็ป็นขนัธ์ ๕ คือเป็นความคิดเฉยๆ ท่ีเราคิด คิดอยูน่ี่มนัเป็นความคิดเฉยๆ มนัให้
โทษไม่ได ้เพราะมนัหมุนอยูใ่นตวัมนัเอง ทุกขม์นักเ็ป็นทุกขอ์ยู ่ความแปรสภาพอยูเ่ฉยๆ จิตน้ีเป็น
อิสระ อิสระเฉยๆ ของมนั  

มนัรู้สภาวะตามความเป็นจริงชดัเจนมาก ขนัธ์เป็นขนัธ์ จิตเป็นจิต ใจเป็นใจ ขนัธ์เป็นขนัธ์ 
ทุกขเ์ป็นทุกข ์จิตเป็นจิต น่ีจิตมนัปล่อยออกมาขนาดนั้น แต่ปล่อยก่อนหนา้นั้นมนัไม่ปล่อยอยา่งน้ี
น่ีนะ มนัปล่อยเพราะมนัวา่ง มนัวา่งๆ เฉยๆ วิปัสสนูปกิเลสกบัวิปัสสนาญาณ วิปัสสนาญาณจะ
เกิดข้ึนมนัตอ้งใคร่ครวญตรงน้ี ใคร่ครวญในกาย ใคร่ครวญในจิตน้ี จิตมนัมีอะไร มนัมีส่ิงอะไร
เกิดข้ึนบา้ง  
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จิตน้ีมนัเป็นนามธรรม พระพทุธเจา้บญัญติัไวเ้ป็นขนัธ์ ๕ เป็นขนัธ์ สญัญา สงัขาร 
วิญญาณ เวทนา เวทนาความพอใจ-ไม่พอใจ อุเบกขาเวทนา เฉยอยู ่ เวทนาตวัน้ีมนัมี มนัเป็นเน้ือ
เดียวกนั มนัสามารถปอกลอกออกมาได ้ แลว้ขนัธ์กิเลสมนักอ็าศยัช่วงน้ีช่วงจากใจออกมาท่ีขนัธ์
เดินด าเนินออกมาพร้อมกบัความพอใจของมนั  

ส่ิงใดท่ีเคยซบัสญัญาไวว้า่ส่ิงนั้นส่ิงท่ีตรงกบัความเห็นความคิดของตวั เวลาอารมณ์ขา้ง
นอกเขา้มากระทบมนักพ็อใจ พอมนัพอใจมนักว็า่ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีดี ส่ิงใดท่ีไปขดัใจมนัมนักว็า่ไม่
พอใจ ขดักบัใจมนั ใจของเราน่ีแหละอาศยัขนัธ์น้ีเป็นเคร่ืองท่ีกระทบกนั น่ีมนัจะยอ้นกลบั 
ยอ้นกลบัเขา้ไปดูส่ิงท่ีมนักระทบกนั มนักระทบกนั กระทบกนัแลว้เหตุกระทบเพราะอะไร มนัมี
อะไรใหก้ระทบ ส่ิงท่ีกระทบ กระทบแลว้ปรุงแต่งไปไดอ้ยา่งไร น่ีความคิดสงัขารมนัจะหมุนไป  

มนัเป็นธรรมชาติของมนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ส่ิงน้ีเป็นนามธรรมอยู ่ ธาตุ ๔ ขนัธ ์ ๕ เกิดใน
มนุษยต์อ้งมีด้ินรนเป็นธรรมชาติเลย แต่ขนัธ์ ๕ น้ีมีเฉพาะในศาสนาของเรา ครูบาอาจารยส์อนมา
อยา่งนั้น แลว้ช าระกา้วเดินเขา้ไป มนัเหมือนกนั เห็นเหมือนกนั รู้เหมือนกนั แลว้จะขาด
เหมือนกนั แต่เป็นปัจจตัตงัของดวงใจดวงนั้นน่ะ ดวงใจท่ีปฏิบติันั้นต่างหากมนัเป็นปัจจตัตงั มนั
เห็นจ าเพาะในหวัใจของเรา มนัปอกลอก เหมือนกบัวา่อาหารในส ารับ มืออนัใดยกเขา้ปากนั้น
ปากนั้นไดล้ิ้มรส ล้ิมรสของอาหารนั้น แลว้ร่างกายนั้นจะไดคุ้ณค่าจากอาหารนั้น  

วิปัสสนาในใจของดวงใดกแ็ลว้แต่ เกิดวิปัสสนาญาณข้ึนมากเ็ป็นผลของใจดวงนั้น ถึงวา่
ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ผูใ้ดไม่มีช่ือไม่มีเสียงไม่มีนามเก่ียวกบัใจดวงนั้น ใจดวงนั้นลอง
วิปัสสนาแลว้กา้วเดินออกไป ยอ้นกลบัมา ถึงวา่เป็นธรรมะของใจดวงนั้น ธรรมจกัรดวงนั้นจะ
เฉือนออกไปช าระกิเลสของใจดวงนั้น ใจดวงนั้นช าระออกไป ถึงวา่มีร่างกายมีจิตใจอยา่งเรานกั
ปฏิบติัน้ีประเสริฐแลว้ประเสริฐมากๆ เลย ถึงวา่ตอ้งตั้งใจ ตั้งใจคือตั้งสติ  

ถา้มีสติก าหนดรู้กบัการด าเนินงาน การงานของเราอยูน้ี่ถึงจะเป็นมรรค เป็นมรรคเคร่ือง
ด าเนินต่อไปในการกา้วเดินออกไปเป็นวิปัสสนา แต่ถา้สติน้ีขาดหายไป แมแ้ต่ท าสมาธิ สติขาด
หายไปมนักย็งัไม่ใช่งานเลย จนกวา่สติมนัจะละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไป จนเป็นสติกบัใจน้ีเป็น
เน้ือเดียวกนั กระเพื่อมออกมาสติพร้อมตลอด พร้อมตลอด พร้อมตลอดเลย เพราะความเคล่ือน
ออกไปจิตมนักระเพื่อม ขนัธ ์๕ ไปท างาน มนัเป็นแรงกระเพื่อมของใจออกมา 
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เวลาจิตมนัฟุ้ งซ่าน มนัถึงวา่ฟุ้ งซ่านเพราะอยา่งน้ีเอง ฟุ้ งซ่านเพราะมนัมีอยู ่สมมุติของขนัธ์
น้ี ขนัธ์น้ีมนัเป็นสมมุติอนัหน่ึง แต่เป็นอาการของใจท่ีบญัญติัข้ึนมา มนัมีอยู ่ มนัรับรู้มนัก็
กระเพื่อม ค าวา่ “กระเพื่อม” หมายถึงวา่มนัรับรู้ รับรู้มีอารมณ์ออกไป แลว้กิเลสมนัพอใจ-ไม่
พอใจมนักก็ระเพื่อมออกไป อารมณ์น้ีถึงวา่เสวย เป็นท่ีเสวย ใจเสวยอารมณ์ ใจไม่เสวยอารมณ์มนั
กป็ล่อยหมด มนักท็รงตวัของมนัเอง ทรงตวัของมนัเองในอะไรล่ะ?  

ถา้ทรงตวัของมนัเองในสมถะกท็รงตวัดว้ยสมาธิ สมถะ ทรงตวัดว้ยพทุโธๆ ทรงตวัดว้ย
ธรรมของมนัเองกมี็ ทรงตวัดว้ยอะไร จิตน้ีจะทรงตวัอยูด่ว้ยอะไร จิตน้ีเหมือนกบัยางเหนียวท่ีติด
ไปทัว่ มีกิเลสอยู ่ยงัติดไปทัว่ แต่ถา้ทรงตวัได ้จิตทรงตวัได ้จิตกเ็ป็นอิสระ คนท่ีเป็นอิสระไม่เป็น
หน้ีใครมนัมีแต่ความสุขขนาดไหนล่ะ ความท่ีเป็นหน้ี เกิดมาน้ีเป็นหน้ีหมดเป็นหน้ีกิเลส เป็นหน้ี
กรรมเก่า เป็นหน้ีภพชาติกรรมท่ีเราสะสมมา สะสมมา บุญหรือบาปนั้นน่ะมนักส็ะสมมาทุก
ดวงใจ ไม่มีดวงใจดวงไหนเลยท่ีไม่เคยท าความดีและความชัว่มา มนัเคยท ามาไม่ชาติใดกช็าติ
หน่ึง ถึงเวลากรรมมนัประสบข้ึนมามนัถึงจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั  

ความเกิดต่างๆ กนั จริตนิสยัต่างๆ กนั การประพฤติต่างๆ กนั ถึงตอ้งใหเ้ป็นปัจจตัตงั
เฉพาะจิตดวงนั้น จิตดวงท่ีปฏิบติันั้นน่ะตอ้งหาแนวทางหาทางเขา้ของตวัเอง ความสมดุลของใจ
ของดวงนั้น ความสมดุลของใจของดวงนั้น ถึงหมุนออกไปได ้กา้วเดิน มนัจะออกกา้วเดินไปได ้ 

ถา้ไม่สมดุลกบัดวงใจนั้น การกา้วการเดินมนัจะขดัมนัจะขอ้งไปตลอดเลย ความขดัขอ้ง
อนันั้นน่ะ ถา้เราท าไม่ถกูทางของเรา ถกูทางเพราะกรรมท่ีสะสมมา ถึงวา่ผูใ้ดปฏิบติัง่ายรู้ง่าย ผูใ้ด
ปฏิบติัง่ายรู้ยาก ผูใ้ดปฏิบติัยากรู้ยาก ปฏิบติัยากไม่รู้เลย นั้นเป็นสะสมวาสนาบารมี แต่เรากต็อ้งมี
วาสนามีบารมีสิ ถา้ไม่มีวาสนาไม่มีบารมี ท าไมมนัมีความคิดความด าริอยากประพฤติปฏิบติัล่ะ 
อยากประพฤติปฏิบติั อยากจะเอาตนพน้ออกจากอวิชชาท่ีวา่มนัเหนืออ านาจในหวัใจเราน้ี มนั
เหนืออ านาจในหวัใจเรา เรามีความคิดอยา่งนั้น  

เพราะวา่มนัมีเคร่ืองมือด าเนินพร้อม มีกายกบัใจ คนท่ียงัพอมีลมหายใจเขา้และลมหายใจ
ออกอยู ่ ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก อานาปานสติมีพร้อมอยู ่ ขาดลมหายใจวนัไหนวนันั้นถึง
วา่ เออ! คนนั้นหมด หมดโอกาส หมดลมหายใจเขา้และลมหายใจออกคนนั้นกต็อ้งตาย 
พระพทุธเจา้ถามพระอานนท ์“อานนทคิ์ดถึงความตายวนัละก่ีหน” พระกต็อบ ๗ หนบา้ง ๑๐ หน
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แลว้แต่ พระพทุธเจา้บอกผดิหมดเลย ตอ้งคิดถึงความตายทุกลมหายใจเขา้ออก พระพทุธเจา้พดู
ขนาดนั้นนะ “ทุกลมหายใจเขา้ออก”  

เราคิดถึงความตายอยูน่ี่เป็นผูท่ี้ไม่ประมาท คิดถึงลมหายใจเขา้ออกกม็รณสัสติ ก าหนด
ความตายตลอดเวลา จิตมนัจะคึกคะนองไปไหน แต่มนัไม่ก าหนด มนัก าหนดมนักก็  าหนดขา้ง
นอกๆ น่ีถา้ก าหนดความตายอยูต่ลอดเวลา ความตาย ความตายคือความพลดัพรากจากทุกๆ ส่ิงท่ี
เราหามา ความตายพลดัพรากจากทุกๆ ส่ิงท่ีจิตน้ีไปเกาะเก่ียว  

ในเม่ือส่ิงน้ีตอ้งพลดัพรากออกไปจากเรา ส่ิงนั้นตอ้งพลดัพรากออกไปเพราะเราตายไป แต่
มีชีวิตอยู ่ เราไม่ตายไปมนักต็อ้งพลดัพรากจากเราไป ความพลดัพรากมนัเป็นท่ีสุดอยูแ่ลว้ ความ
พลดัพรากอยูน้ี่มนัเป็นแน่นอนอยูแ่ลว้ แต่เราไม่ไดคิ้ดกนั เราไปต่ืนไง เราไปต่ืนวา่ยงัอยูอี่ก ยงัมี
ความเป็นไป ชีวิตน้ียงัด ารงอยู ่ น่ีความประมาท พระพทุธเจา้เตือนไวแ้ลว้นะ ภิกษุทั้งหลายจง
พิจารณาสงัขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด ดว้ยความไม่ประมาทนะ เป็นปัจฉิมโอวาทขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ปรินิพพานเลย สัง่เอาไวเ้ลยตรงน้ีเป็นจุดท่ีส าคญัท่ีสุด ไม่ใหป้ระมาท
ในการพิจารณาการตายและการเกิด  

ขนัธ์ ๕ กไ็ด ้ ขนัธ์ในร่างกายกไ็ด ้ ในสงัขารของเรา ในสงัขารในกายในจิตพิจารณาอยู่
ตลอดเวลา พิจารณาถึงความตายอยูต่ลอดเวลามนักเ็ศร้าหมอง การพิจารณาถึงความตายอยูน้ี่มนัก็
แค่สลดสงัเวช สลดสงัเวชกบัวิปัสสนาตอ้งยกข้ึน วิปัสสนาเท่านั้น วิปัสสนาเท่านั้นนะ  

ถึงวา่ถา้วิปัสสนาเท่านั้นมนัถึงช าระกิเลสเป็นชั้นๆๆ เขา้ไปล่ะ จดัแยกออกไปแลว้มนักย็งั
หมุนออกไป หมุนไปดว้ยปัญญาหมุนออกไปดว้ยปัญญา ช าระกิเลสขาดออกไปจากสงัโยชน์ ๓ 
ตวั แต่งานยงัอีกมหาศาลเลย งานการจะกา้วเดินจนพน้จากวฏัฏะ วฏัฏะน้ีมนัดองสนัดานน้ีมานบั
คร้ังไม่ถว้น แต่เราช าระออกไปเป็นชั้นๆ เขา้ไป ภูมิจิตภมิูธรรมของเรามนัยกข้ึน พอยกข้ึนการกา้ว
เดินไปตามมรรคาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มนัปักใจเช่ือแลว้  

ความปักใจเช่ือ การปักใจเช่ือ ความเห็นต่างๆ มนัจะเขา้ทางหมด การเขา้ทางเคร่ืองด าเนิน
ไป แต่ถา้ยงัไม่เขา้ ไม่ปักใจตามไปเป็นอจลศรัทธา เห็นกายกก็ายกบัจิตแยกออกจากกนัตามความ
เป็นจริง กายไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่กาย จิตน้ีปล่อยกายตามความเป็นจริง มนัเห็นอยูแ่ลว้ โอ!้ มนัแยก
ไดจ้ริงๆ มนักจ็ะซ้ึงในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ซ้ึงในธรรมนั้นแลว้กจ็ะซ้ึงใน
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ธรรม พอซ้ึงในธรรม ความซ้ึงความเห็นจริง จากท่ีวา่เราเช่ือ เราเช่ือเราปฏิบติัตามเพราะความเช่ือ
โดยความศรัทธา กบัสมบติัท่ีเราจบัตอ้งได ้ 

เราท าธุรกิจ เราท าธุรกิจเราท าอะไรกแ็ลว้แต่ ถา้เราท ามีการก าไรข้ึนมา เราท าแลว้เราก าไร
ข้ึนมามนักดี็อกดีใจ มนัอยากใหท้ าต่อไป อนัน้ีกเ็หมือนกนัในเม่ือเราวิปัสสนา เราวิปัสสนา เรา
ช าระกิเลสของเรา มนัหลุดออกไปเป็นชั้นเป็นตอน น่ีมนัก าไร มนัมีก าไรมา มนัมีผล มนัมีผลมา
ยนืยนักบัใจวา่เราไดก้า้วเดินมาเป็นชั้นเป็นชั้นอยา่งน้ี ความมีผลมนักท็  าใหเ้ราอยากท าต่อไป แลว้
กท็  าจริงจงัดว้ย เพราะมนัไดผ้ลข้ึนมากบัมือของตวัเอง  

มนัถึงวา่เป็นปัจจตัตงัไง เป็นปัจจตัตงัส าหรับผูท่ี้ปฏิบติัตามความเป็นจริง เห็นปัจจตัตงัต่อ
หนา้ ถึงวา่เป็นปัจจุบนัธรรม การช าระกิเลสตอ้งเป็นการช าระท่ีปัจจุบนัธรรมทั้งนั้น ปัจจุบนัธรรม
ท่ีเห็นกนั... 

(เทปขดัขอ้ง) 

...ยงัท าอะไรไม่ถกูเลย... 

(เทปขดัขอ้ง) 

...มนัเหมือนกบัวา่เรามีเช้ือโรคอยูใ่นใจมหาศาลเลย แลว้เราไม่รู้วา่เราเป็นโรคอะไร แต่เรา
เจบ็ไขไ้ดป่้วยตลอดเวลา แลว้เรารู้สมุฏฐานของโรควา่เราเป็นโรค แลว้เราจะช าระสมุฏฐานของ
โรคของเราได ้ น่ีการเห็นซ่ึงๆ หนา้ ถึงวา่เป็นปัจจุบนัธรรม มนัเป็นการเห็นซ่ึงปัจจุบนัธรรม แลว้
ปัญญาท่ีมนัหมุนไปมนัตอ้งหมุนตอนนั้นดว้ย หมุนขณะวา่ หมุนเห็นวา่ส่ิงนั้นเจอซ่ึงๆ หนา้แลว้
มนัยงัเป็นไตรลกัษณ์ ขณะซ่ึงๆ หนา้มนัแปรสภาพซ่ึงๆ หนา้ น่ีมนัถึงยนืยนักนัไดว้า่เป็นปัจจตัตงั 
กา้วเดินไปตามธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ กา้วเดินข้ึนไป กา้วเดินข้ึนไปพอกา้ว
เดินข้ึนไปมนัมรรคอริยสจัจงั มรรคเป็นสจัจะอยูแ่ลว้  

พออริยสจั ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค น่ีกลัน่ออกมาจากอริยสจั ถา้รู้ รู้ปุ๊ปออกมาเลย หลุด
ออกไปจากอริยสจันั้น มรรค ๔ ผล ๔ อริยสจั ๑ อริยสจัชั้นหน่ึงผา่นไป ตอ้งยกข้ึนไป เพราะเราจะ
กา้วเดินออกไปจากทุกขท์ั้งหมด ไม่ใหเ้หลือ ไม่ใหเ้หลือตกคา้ง จิตถา้ยงัปล่อยวางกิเลสออกไป
เป็นชั้นเป็นภูมิชั้นสูงข้ึนมนักย็งัตกคา้งอยใูนวฏัฏะน้ีไป เพราะมนัยงัมีเช้ืออยู ่ มนัยงัตอ้งเกิดตอ้ง
ตายต่อไป  
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ฉะนั้นวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ ช าระกิเลสใหส้ิ้นเป็นอิสระเสรีภาพ
ตั้งแต่ปัจจุบนัธรรมน้ี ตั้งแต่ท่ีจิตมนัยงัมีความศรัทธามีความเช่ือมัน่ จิตของเรามนัคลอนแคลน
ตลอดเวลานะ คลอนแคลนกบัผูท่ี้ปฏิบติัใหม่เท่านั้น แต่ผูท่ี้เขา้ถึงธรรมจุดน้ีแลว้มนัจะเป็นคลอน
แคลนไปจากไหน มนัถึงแลว้ เห็นเงาร่างขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะเขา้ถึง เขา้ถึง กา้ว
เขา้ไป กา้วเขา้ไป น่ีผูท่ี้ละกายกบัจิตแยกออกจากกนั มนัถึงวา่จะเดินต่อไป จะเดินต่อไป  

ถึงจะเดินผดิเดินถกูกเ็ป็นวิปัสสนูไปเร่ือย ถา้วิปัสสนาตอ้งใหจิ้ตน้ี ใหเ้ป็นสมาธิแลว้ยกข้ึน
ตลอด ยกข้ึนพิจารณากาย กาย กายกบัจิตต่อไปเร่ือยๆ เพราะกายกบัจิตน้ีเป็นเคร่ืองอยู ่ เพราะจิตน้ี
อยูใ่นกาย กิเลสอยูใ่นจิต จิตน้ีอาศยักายอยู ่ กายเป็นชั้น กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต มนั
จะซอ้นเขา้ไป ซอ้นเขา้ไป ลึกเขา้ไปเร่ือยๆ ความลึกเขา้ไป ความจบัตอ้งของท่ีวา่เราจบัตอ้งไดย้าก 
เรายกข้ึนวิปัสสนายากทีแรก เราวา่เราพิจารณากายไดแ้ลว้เราจบัตอ้งได ้ เรามีวิธีการแลว้ เขา้ไปก็
ยงัละเอียดลึกซ้ึงเขา้ไปอีก  

การพยายามจะยกข้ึนวิปัสสนาเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป เพราะวา่วิปัสสนาท่ือๆ เขา้ไปอยา่ง
นั้นมนัเป็นวิปัสสนู เพราะการวิปัสสนาเขา้ไปแลว้มนัขณะท่ีใชปั้ญญาอยูปั่ญญาจะหลอก จะ
หลอกทั้งหมดวา่จะเขา้ไปช าระกิเลส เหมือนกบัเอาอาวธุเขา้ไปตามจบัผูร้้าย แลว้กย็ืน่อาวธุนั้นให้
ยงิเราต่อหนา้ ต่อหนา้นัน่ล่ะ เวลาวิปัสสนาเขา้ไป วิปัสสนาเขา้ไปวา่อนัน้ีเป็นผล เทียบมาใน
พระไตรปิฎกกถ็กูตอ้ง ถกูตอ้งแลว้จิตมนักเ็วิง้วา้ง เพราะมนัส่ิงท่ีเหนือจากโลกเขามี ไม่มีใครเคย
เห็นปัญญาอยา่งน้ีมนัหมุนเขา้ไป มนัจะสรุปวา่เป็นผลตลอด เป็นผลตลอด น่ีกิเลสขณะท่ีวิปัสสนา
อยูม่นักต่็อตา้นอยูต่ลอดเวลา  

กิเลสมนัต่อตา้น กิเลสไม่ยอมแพใ้คร กิเลสกลวัธรรมอยา่งเดียวนะ กลวัธรรม แต่เวลาเรามี
ธรรมเขา้ไป ท าไมกิเลสมนัเอาธรรมเราไปเป็นอาวธุ มนัช าระท าความเพียรใหเ้ราขาดสูญไปล่ะ 
เพราะในเม่ือท่ีวา่อนัน้ีเป็นผล วิปัสสนาแลว้ รู้แลว้ ปล่อยแลว้ วา่งแลว้ น่ีหลอกให้เราตายใจ ก็
ท าลายใหค้วามเพียรของเราหยดุอยูแ่ค่นั้น กค็ร่อมอยูต่รงนั้นเอง  

ในขณะท่ีภาวนาอยู ่ ในขณะท่ีใชปั้ญญาอยู ่ ถึงตอ้งไม่ยอม ถา้ไม่มีเหตุผลรองรับ เราจะไม่
ยอมเช่ือความคิดอยา่งน้ีเดด็ขาด ถา้เราเขา้ไปเจอเหตุการณ์อยา่งน้ีแลว้ มนัถึงจะซ้ึงใจ ใครเขา้ไป
เจอเหตุการณ์น้ีโดนกิเลสหลอก หนัหวัออกมาเลย เขา้ไปช าระแลว้โดนผลกัหวัวิ่งออกมาวา่อนัน้ี
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เป็นผลแลว้ แลว้พอผา่นไปถึงจะซ้ึงวา่ อ๋อ! ในเม่ือเราวา่เราท าอยู ่เรานะ กิเลสในตวัเรายงัหลอกเรา
นะ หลอกซ่ึงๆ หนา้อยา่งนั้นเอง  

พอมนัแปรสภาพไง ส่ิงท่ีบอกอนัน้ีเป็นผล แลว้มนัไม่ใช่ผลจริง พอไม่ใช่ผลจริง เวลากิเลส
มนัแสดงตวัออกมา ถึงจะรู้วา่อนัน้ีมนักเ็ป็นมีอารมณ์ออกมา มีความโลภ ความโกรธ ความหลง
เหมือนเก่า มนัยงัไม่ไดช้ าระความโลภ ความโกรธ ความหลงไดต้ามความเป็นจริง มนัช าระไดแ้ต่
วา่ความยดึสกักายทิฏฐิในกายเท่านั้น ความยดึกายวา่กายกบัใจน้ีเป็นอนัเดียวกนั ตามต าราบอกไว้
อยา่งนั้น แต่ความเป็นจริงมนัเห็น เห็น รู้เห็น รู้แจง้จนปล่อยวางตามความเป็นจริงแลว้  

แต่ในเม่ือตวัจิตมนัยงัข้ึนไปขา้งบน ข้ึนไปในกามภพ ในกาม ในความเป็นกลาง ในความ
เป็นปฏิฆะ ในความผกูโกรธ มนัมีอยูห่มด ความมีอยูอ่นันั้นน่ะ แลว้เราจะยอ้นกลบัเขา้ไป 
ยอ้นกลบัเขา้ไปเพื่อจะจบัตอ้งกายนั้น จบัตอ้งจิตนั้น แลว้ตอ้งยกข้ึนวิปัสสนาอีก ในเม่ือกิเลสเคย
เห็นช่องทางวา่เราต่อสู้มาแลว้น่ี เราต่อสู้ข้ึนไป เราวิปัสสนาข้ึนไป น่ีเคยแพม้า มนัตอ้งตั้งป้อมสู้อยู่
แลว้ การตั้งป้อมสู้เป็นนามธรรมนะ กิเลสท่ีเป็นนามธรรมในใจแลว้น่ีตั้งป้อมสู้เพราะอะไร 
เพราะวา่ส่ิงท่ีอยูใ่นหวัใจเราเป็นท่ีอาศยัของส่ิงน้ี มนัเคยอาศยัใจเรามาตลอด  

ใจน้ีเป็นท่ีอยูข่องเขา เป็นบา้นเป็นเรือนของเขา แลว้เราใชธ้รรมะขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ ฟังสิ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เพราะธรรมะของเรายงัไม่ถึง 
เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เราเช่ือ ธรรมน้ีเหมือนยา ธรรมาวธุใชอ้าวธุท่ีเป็น
ธรรมน้ีเขา้ไปขบัผลกัไส เขา้ไปขบัไสใหกิ้เลสน้ียบุยอบตวัลงก่อน ยบุยอบตวัลงแลว้เราถึงจะจบั
ตอ้งจบัตอ้ง จบัตอ้งกายและจิตเพราะท่ีอยูท่ี่อาศยัของกิเลสน้ีไง ท่ีอยูท่ี่อาศยัแลว้ธรรมช าระลา้ง
กายและจิตนั้น ช าระลา้งกายและจิตนั้นให้กิเลสมนัหลุดออกไป  

หลุดออกไปดว้ยปัญญา หลุดออกไปดว้ยเหตุดว้ยผล ดว้ยเหตุดว้ยผลวา่ส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีวา่
ท าใหเ้ราเป็นทุกข ์ ส่ิงน้ีท าใหเ้ราเกิดๆ ตายๆ มาตลอด ส่ิงน้ีท าใหเ้ราไม่เป็นอิสระกบัในตวัเราเอง 
ไม่เป็นอิสระแมแ้ต่อารมณ์ความคิดนะ มนัเกิดดบัในธรรมชาติของมนัเกิดดบั น่ีมนัเป็นธรรมชาติ
ของมนั ถึงวา่ขนัธ์ ๕ ท่ีเป็นทุกขก์บัขนัธ์ ๕ ท่ีเป็นกิเลส ส่ิงท่ีเป็นกิเลสอยูม่นัเกิดแลว้กย็ดึใหเ้ราไป
ดว้ย มนัเกิดดบั  
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แต่ความเห็นเราตอ้งตามไปตลอด ตามไปตลอด เหมือนกบัคนจูงโคไปตลอดเลย กิเลสน้ี
เหมือนคนจูงโคเรา ใจเราเหมือนโคตวัหน่ึงตอ้งเดินตามไปตอ้ยๆ เลย เวลามนัเกิดดบัอยา่งนั้น 
เพราะเราไม่รู้เท่า  

ความละเอียดอ่อนของขนัธ ์ ขนัธ์นอกมนักเ็ป็นหยาบเขา้มา ขนัธ์ขา้งในมนัละเอียดเขา้ไป
เร่ือยๆ เป็นชั้น เป็นชั้นเขา้ไป ความละเอียดเขา้ไป ความเวทนามนักล็ะเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไป
จนเป็นออ้ยสร้อยอยูใ่นใจ กน็ัน่กเ็ป็นเวทนา  

 ความออ้ยสร้อย ไฟสุมขอนในใจ ความเศร้าความหมองในใจ กบัความท่ีวา่ความทุกข์
ร้อนภายนอก ความละเอียดอ่อนของใจท่ีอยูข่า้งใน มนัถึงวา่ญาณจะจบัตอ้งส่ิงน้ีได ้ จบัตอ้ง เรา
ท่ีวา่เราจบัตอ้งไดม้นัเป็นการจบัตอ้งท่ีวา่ เฮอ้! มนัเป็นการทอดอาลยัต่างหากล่ะ มนัไม่ไดเ้ป็นการ
จบัตอ้ง การทอดอาลยัน้ีมนัออกมาเป็นความ...ออกมาไหล แนว เป็นไหลออกมาผา่นขนัธ์มาหลาย
ชั้นแลว้ถึงร้อง เฮอ้! เราทอดอาลยั ความทอดอาลยัวา่ น่ีไงออ้ยสร้อย น่ีความอาลยัอาวรณ์  

ไม่ใช่ ความอาลยัอาวรณ์ภายในนะ ภายในเวลาจิตเราวิเวกเขา้ไป เวลาเราวิเวก ความวงัเวง
มนัจะมีความสุขมากเลย ความวิเวกมนัสงดั จิตน้ีสงดั จิตน้ีปล่อย มนัอิสระชัว่คราว ความสงดั 
เพราะจิตมนัเป็นสมาธิ มนัมีพื้นฐานอยูแ่ลว้ดว้ย มนัเป็นสมาธิแลว้ยกข้ึนเป็นวิปัสสนามนัสูงข้ึน 
ถา้มนัปล่อย เวลาเราวิปัสสนาไป มนัสู้ไปแลว้มนัเหน่ือยยาก การงานท่ีทุกขแ์สนทุกขแ์สนยาก 
แลว้ใชเ้ขา้บ่อยๆ พลงังานมนันอ้ยลง  

 พอพลงังานนอ้ยลง ความเห็นความยดึมัน่ของกิเลสมนัมากกวา่ มนัผลกัไสไปไง ความคิด
ของฝ่ายกิเลสมนัมีอ  านาจมากกวา่ความคิดของธรรม เคร่ืองมือธรรมาวธุขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้มนัมีสถานะท่ีดอ้ยกวา่ ดอ้ยกวา่เพราะวา่เราส่งเสริมข้ึนไป จากเราท าความสงบ
ของใจ ความสงบตอ้งกลบัมาพกัเพิ่มพลงังาน ตอ้งเติมพลงังานไวต้ลอดเวลา ในการกลบัมาท า
ความสงบ  

วิปัสสนาไปแลว้ วปัิสสนาไป พอวิปัสสนาไป ความปัญญามนัเคล่ือนหมุนไปโดยไม่
สม ่าเสมอ เห็นไหม เราตอ้งปล่อย เราอยา่ไปเสียดายอาลยัอาวรณ์กบัเวลานั้น ส่วนใหญ่น้ีจะคิดวา่
จะจบัใหม้ัน่คั้นใหต้ายต่อหนา้ มนัใกลแ้ลว้เราพยายามจะไสไป นัน่น่ะ มนัท าใหเ้หน่ือยมาก การ
งานท่ีทุ่มทั้งชีวิตนะ เอาชีวิตน้ีเขา้แลก เอาความตายน้ีแลกกนั เพราะถึงสุดทา้ยแลว้มนัแค่ตาย พอ
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บอกวา่ตายน้ีแลกกนั กิเลสมนัถึงจะกลวั ถา้ไม่เอาความตายแลกกนั บางทีมนักเ็อาความตายขู่เรา
เหมือนกนันะ  

 ตายแลว้ปฏิบติัอยา่งน้ี จะเป็นคนท่ีตาย คนท่ีมาประพฤติปฏิบติัอยูน้ี่เป็นคนท่ีไม่มีวาสนา 
คนท่ีมีวาสนาเขาตอ้งอยูใ่นโลก เขาตอ้งมีความสุขอยูใ่นกามคุณ ๕ นัน่ ไอพ้วกท่ีออกมาปฏิบติัน่ี
พวกแหง้ๆ แลง้ๆ เห็นไหม เรากจ็ะอ่อนใจไง บางทีความตายน้ีมนักเ็อามาหลอกเราเหมือนกนั แต่
เรากทุ่็มไปจนสุดตาย ถึงท่ีสุดแลว้มนักต็อ้งเห็นดีกนัน่ะ น่ีปัญญามนัจะเกิด มนัจะเกิดอยา่งนั้น 
ปัญญามนัเกิด  

แต่ถา้ปัญญาไม่เกิด ฝ่ายกิเลสมีอ านาจมากกวา่ เราถึงตอ้งยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาเพิ่ม
พลงังานของเราน่ี ท าความสงบ อยา่เสียดาย มนัไม่อยากมา งานอยูก่บัมือจะท าใหเ้สร็จคามือไง 
อนัน้ีมนัเป็นงานของโลก เป็นวตัถุแต่อนัน้ีเป็นนามธรรม มนัมียางเหนียว มนัมีความผกูมดั 
สงัโยชน์ สงัโยชน์ท่ีมนัไม่ใช่เจตนา ความเจตนา ความนึก ความคิดน้ีมนัเร่ิมตน้ มนัเหนือสงัโยชน ์
มนัเป็นผลออกมาแลว้ สงัโยชน์น้ีมนัอยูใ่นใจ สงัโยชน์ ปฏิฆะ กามราคะน้ีมนัอยูเ่ป็นเน้ือเดียวเลย 
มนัถึงวา่มนัเป็นเคร่ืองดองใจ มนัเป็นเน้ือเดียว มนัเกิดดบัพร้อมกบัใจ  

ทีน้ีพอเราจะเอาเขา้ ส่ิงน้ีเป็นเจตนา ส่ิงน้ีมนัหยาบเกินไป มนัเพราะมีเรา มนัมีวา่เราปา
ลกูข่างไปพร้อมกบัเชือกติดลกูข่างไปมนัไม่สมดุล มนัไม่สมดุลกนั มรรคไม่เป็นอริยสจัจงั มรรค
น้ีไม่สมดุล มรรคน้ีรวมตวัไม่ได ้มรรคไม่สามคัคี มรรคน้ีไม่สามารถช าระได ้มรรคน้ีมีเราไปดว้ย 
ล  าเอียงไปดว้ย มนัไม่มชัฌิมาปฏิปทา  

มนัจะมชัฌิมาปฏิปทาน่ีกก็ารไสไป เพราะการไสไปมนัหนกัไปดว้ยอะไร ถา้ขาดพลงังาน
คือสมาธิน้ี พลงังานตวัขบัไสไป พลงังานมนัไม่ขบัเคล่ือนไป ความด าริ น่ีมรรค ๘ มรรค ๘ งาน
ชอบ เราวา่งานชอบ ถา้เราท าความสงบอยู ่ เรายงัไม่เคยจบัตวักาย-จิตไดม้นักย็งัไม่ใช่งานชอบ มนั
เป็นงานของสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน คนเรากา้วเดินไปสองขา ขาซา้ยและขาขวา  

น่ีกเ็หมือนกนั วิปัสสนากรรมฐานกบัสมถกรรมฐานมนัตอ้งกา้วเดินไปดว้ยกนั กา้วเดินไป
ดว้ยกนั พอพลงังานตวันั้นมนันอ้ยเราตอ้งถอยกลบัมาท าความสงบใหไ้ด ้ถา้จิตมนัหมุนออกไปนะ 
จนจบัจิตตวัขนัธ์ในไดม้นัจะหมุนไปแรง ปัญญามนัจะกลบัมาไม่ได ้ มนัจะไปเลยล่ะ ไปเลย ไป
เลย  
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น ้าป่าไง เวลาน ้าป่ามามนัจะรุนแรงมาก ความรุนแรงของน ้าป่า มาชัว่คราวแลว้กห็ายไป 
ขณะท่ีวา่มาชัว่คราว ขณะท่ีมาท าใหเ้ราสู้ไม่ไหวเลย เราท าเป็นไปไม่ได ้ เราจะพกัในสมาธิ มนัก็
พกัไม่ได ้ ถึงตอ้งพยายามก าหนดอยา่งรุนแรง ตอ้งพทุโธ พทุโธ อยา่งรุนแรงถา้ไม่อยา่งนั้นกต็อ้ง
แบบวา่สู้ไปจนกวา่จะหมดก าลงัไปขา้งหน่ึง หมดก าลงัไปขา้งหน่ึงมนักห็ยดุ หยดุแลว้เรากก็ลบัมา
เสริมสร้างพลงังานตวัน้ีใหม่เลย น ้าป่ามาเท่ียวหน่ึงมนักซ็ดัเอาจนเข่ือนจนทุกบา้นเรือนพงัไปหมด  

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้ฝ่ายกิเลสมนัมีอ  านาจเหนือกวา่มนัจะกวาดเราไปหมดเลย กวาดจนเราสู้
ไม่ได ้ จนหมดไปคือวา่วงรอบการวิปัสสนาน้ีเราไม่ไดผ้ล เราเสียพลงังานไปโดยเราตา้นอะไรไว้
ไม่ไดเ้ลย เห็นไหม การตา้นการยนักบักามราคะ ความรุนแรงของกามราคะท่ีมนัโถมใส่เขา้มา 
เวลามนัเกิดข้ึน น่ีไง กิเลสตวักามราคะมนัเป็นตวัท่ีรุนแรง  

เราพิจารณามาแลว้จากขา้งล่าง เราปล่อยกายมาแลว้ ปล่อย อนันั้นมนัปล่อย ปล่อยในการ
เกาะเก่ียว การสืบเสาะออกไปสู่ในชีวิตประจ าวนั ในชีวิตในพื้นฐานของมนุษย ์ แลว้มนุษยท้ิ์งกาย
ออกไป จิตน้ีเป็นอิสระมาแลว้น่ะ ทีน้ีเราตามเขา้ไปช าระใหจิ้ตท่ีวา่เป็นอิสระ อิสระจากกายน้ี ให้
มนัอิสระตามความเป็นจริงในตวัของมนั ในตวัของมนัมนัยงัมีความคิดความเห็น ยงัมีขนัธ์ ๕ น้ี
ในหวัใจมนั ขนัธ ์๕ ความจ าความคิดของมนั นัน่น่ะ ตามเขา้ไปตรงนั้น  

ทีน้ีพอตามเขา้ไปความรุนแรงของการต่อตา้นของกิเลส ของกิเลส ของความเคยใจ ของส่ิง
ท่ีอยูด่ว้ยกนั น่ีน ้ าป่ามนัไหลลงมา มนัพดัพามา เราต่อตา้นข้ึนไป เราต่อตา้นข้ึนไป เราวิปัสสนาข้ึน
ไปเร่ือยๆ พอมนัแพม้ากต็อ้งตั้งใหม่ แพม้ากต็อ้งตั้งใหม่ ถึงตอ้งคราดตอ้งไถ ถึงชนะกย็งัตอ้งคราด
ตอ้งไถ แต่น่ีแพม้าเลย การแพม้าเพราะวา่เราสู้ไม่ได ้ เหตุผลเราไม่พอ ขณะนั้นเป็นปัญญานะ แต่
เหตุผลของพลงังานของสมาธิไม่พอ มนัไม่ไดข้บัเคล่ือนไปเลย ปัญญายงัไม่ไดห้มุนออกไปเลย 
ลกูข่างน้ียงัไม่ไดป้าออกไปเลย  

ปัญญามนัจะเกิดต่อเม่ือการต่อสู้ การเตาะแตะ เตาะแตะหมายถึงวา่เตาะแตะในขั้นนั้น 
เตาะแตะในขั้นท่ีวา่ส่ิงงานท่ีไม่เคยท า งานท่ีแปลกประหลาด งานท่ีสูงข้ึนไปเร่ือยๆ ส่ิงขา้งล่างมนั
มัน่คงแลว้ มนัตั้งไดจ้ริงอยู ่ กด็ูสิเราท างาน งานท่ีอยูบ่นพื้นดินมนัท าง่าย งานท่ีเราตอ้งท านัง่ร้าน
ข้ึนไปขา้งบนมนัท ายาก งานท่ีเราข้ึนไปท าบนท่ีสูงมนัเป็นงานท่ีท ายาก อนัน้ีจิตของเราพฒันาข้ึน
มาเป็นชั้นเป็นตอน พื้นฐานมีอยูแ่ลว้ แต่งานขา้งบนน้ีแรงโนม้ถ่วงมนัมี ท าใหท้ างานไดย้าก  
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จิตท่ีเขา้ไปลึกซ้ึงเขา้ไปมนักเ็หมือนกนั มนัทรงตวัอยา่งไร ถึงวา่มนัตอ้งเตาะแตะ เตาะแตะ
จนกวา่มนัจะท างานคล่องแคล่วข้ึนมา ความคล่องแคล่วข้ึนมา มรรคมนักเ็ร่ิมออกกา้วเดินไปได ้
ปัญญาจะกา้วเดินข้ึนไป กา้วเดินข้ึนไปดว้ยพลงังานของเรา จากคนท่ีไม่มีคุณความดีอะไรน่ีแหละ 
มนัจะสะสมของมนัข้ึนไป วาสนาบารมีเกิดจากใคร วาสนาบารมีมนัจะลอยมาจากฟ้าเหรอ อ านาจ
วาสนาบารมีกเ็กิดจากการกระท าของเรา แต่วาสนาบารมีธรรมน่ีส าคญัท่ีสุด  

“บารมีธรรม” ธรรมท่ีเกิดท่ีไหน? ธรรมเกิดข้ึนท่ีใจ ความดี ความชัว่ ความดี ความชัว่ 
ความคิด ความเห็นรวมลงแลว้ไปสะสมอยูท่ี่ใจ ผา่นหู ตา จมูก ล้ิน กายมนัตอ้งไปสะสมลงท่ีใจ 
แต่เราเขา้ไปท างานกนัในหวัใจ บารมีธรรมเกิดข้ึนจากใจ ใจดวงนั้นน่ะเสริมสร้างบารมีข้ึนมาจาก
การท่ีวา่ขบัไสเราเขา้ไปน่ีแหละ น่ีบารมีธรรมมนัเป็นส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด  

แลว้เราสร้างบารมีธรรม เราสร้างเสริมบารมีธรรมของเราข้ึนมามนัจะทุกขม์นัจะยากขนาด
ไหนมนัตอ้งกดัฟันทน ใจตอ้งกดัเพชรขาด กดัเพชรขาดมนัถึงช าระลา้งตวัน้ีได ้ถา้กดัเพชรไม่ขาด 
กดัเพชรไม่ขาดกอ็่อนแอสิ กแ็พสิ้ นกัหลบน่ะ เจออะไรกห็ลบเอา หลบเอา ความเห็นภายใน เห็น
ไหม หลบออก ยนักนัไวก่้อน หลบ นกัหลบ นกัหลบช าระกิเลสไม่ได ้ ตอ้งนกัรบตอ้งมีการต่อสู้ 
ต่อสู้กบัอวิชชานัน่น่ะ อวิชชาคือวา่มนัไหลมาเฉยๆ น ้าป่ามนัพุง่มา มนัมีวา่มนัจะชีวติเหรอ มนัมี
ความรู้เหรอ มนัพุง่ออกมา มนัเป็นธรรมชาติอยา่งนั้น  

ธรรมชาติท่ีวา่ส่ิงท่ีเกิดมากิเลสในหวัใจมนัเป็นอยา่งนั้น มนัก่อเกิดอยูใ่นใจแลว้มนักอ็ยูก่บั
ใจ แลว้มนักพ็ุง่ออกมาเป็นอยา่งนั้น แลว้ไม่มีใครเคยช าระ ไม่มีส่ิงใดเคยจะมาต่อตา้นส่ิงน้ีเลย เวน้
ไวแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้ มีเคร่ืองมือเขา้ไปต่อตา้น มีจกัรอนัน้ีเขา้ไป
ท าลายได ้จกัรเท่านั้น ธรรมจกัรเท่านั้น เกิดข้ึนมาจากความเห็นความรู้ของเราน่ีแหละ หมุนเขา้ไป 
หมุนเขา้ไป หมุนเขา้ไปเร่ือยๆ มนักเ็กิดข้ึนเร่ือยๆ ท าข้ึนเร่ือยๆ วิปัสสนาไปเร่ือย กา้วเดินไปเร่ือย 
สะสมไปวนัละเลก็วนัละนอ้ย น่ีบารมีธรรม ถา้ไม่มีบารมีธรรม ไม่ไดส้ร้างสมข้ึนมาแลว้มาจาก
ไหน  

น่ีถึงวา่เป็น อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ  

เวลาทุกข ์ ทุกขเ์กิดท่ีใจ มนัเกิดข้ึนมาจากตรงนั้น แลว้เวลาจะแกทุ้กขไ์ปแกท่ี้อ่ืนกไ็ม่ได ้
แลว้ผูอ่ื้นจะแกใ้หก้ไ็ม่ได ้ น่ีบารมีธรรมถึงส าคญัตรงน้ีไง แลว้เรากส็ร้างของเราอยู ่ มนัถึงวา่ถึงจะ
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ทุกขม์นักท็น ถึงจะทุกขถึ์งจะไม่มีทางออกมนักต็อ้งไสกนั ต่อสู้กนั สกัวนัหน่ึง สกัวนัหน่ึงเราตอ้ง
ชนะได ้ถา้มีสกัวนัหน่ึงเรากมี็การกระท าท่ีเป็นมรรคอริยสจัจงั 

ถา้ท าสักแต่วา่ท า ท าไปใหม้นัครบก าหนดเวลา สติกไ็ม่มี ความเห็นกไ็ม่ถกูตอ้ง กท็  าไป
เฉยๆ หลบไวเ้ฉยๆ คาไวเ้ฉยๆ แต่ถา้สติพร้อม ความมีสติ สติสมัปชญัญะ การท างานซ่ึงๆ หนา้ 
การท างานต่อหนา้ งานนั้นกจ็ะเป็นประโยชน์ข้ึนมา แลว้กย็งัมีแก่ใจ มีแก่ใจวา่จะกา้วเดินต่อไป 
จะตอ้งกา้วเดินต่อไป ถา้ไม่กา้วเดินต่อไป ใครจะพากา้วเดิน  

กิเลสอยูท่ี่ใจ ทุกขอ์ยูท่ี่ใจ เรากทุ็กขข์องเราอยูน่ี่ แลว้วา่มีวาสนาเกิดมาพบพระพทุธศาสนา 
เกิดมาพบเคร่ืองด าเนิน เกิดมาพบธรรมาวธุ “รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง” รสของธรรม เรา
สะสมไป เราไดส้ะสมข้ึนไปเร่ือยๆ จิตมนัไดกิ้นธรรมไปเร่ือยๆ จนยกข้ึนมา ยกข้ึนมาจะแกจิ้ต
ภายใน แกภ้ายใน แกภ้ายในใหไ้ด ้แกภ้ายในไดน่ี้แหละ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งของ
ตนก่อน แกภ้ายในไดเ้พราะมนัมีความสุขข้ึนมาก่อนอีกล่ะ ความสุขท่ีเกิดข้ึนจากจิตสงบนั้นเป็น
ความสุขหยาบๆ เป็นความสุขท่ีเกิดมีมาก่อนพทุธศาสนาดว้ย  

เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ยงัเคยไปเรียนกบัคนอ่ืนมา น่ีความสุขของโลกถึง
เป็นโลกียะ แต่ความสุขอยา่งน้ีความสุขของโลกตุตระ ถา้กิเลสมนัออกไปจากใจ เป็นความสุข
ของโลกตุตระ “ธรรมเหนือโลก” โลกตุตระคือพน้จากโลก จิตน้ีไม่เกาะเก่ียวกบัโลก เป็น
พรหมจรรยอ์ยูจ่บ พรหมจรรยน้ี์อยูจ่บแลว้ อยูจ่บงานมนัส้ินสุด น่ีหน่ึงเดียวนั้น ใจน้ีเป็นหน่ึงเดียว 
แลว้ยงัอยูจ่บจนส้ินออกไป ถา้มนัช าระกามไดท้ั้งหมด ช าระตอทั้งหมด ช าระอวิชชาทั้งหมด
ออกไปจากใจดวงนั้นน่ะ ใจดวงนั้นอยูท่ี่ไหน นัน่ไง เพราะวา่ถา้คนไม่สมัผสัมนัจะไม่รู้วา่อยูท่ี่
ไหน  

ธรรมๆ ค าวา่ “ธรรม” กว็า่เป็นธรรมนัน่แหละ ธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ก็
เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีปรินิพพานไปแลว้ นัน่คือธรรมขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ธรรมของพระสารีบุตรกเ็ป็นของพระสารีบุตรท่ีพระสารีบุตรหาข้ึนมา 
พยายามคน้ควา้ข้ึนมา แลว้กจ็บไปพร้อมกบัท่านปรินิพพานไป พระจุนทะยงัไปเผาศพเอาพระธาตุ
กลบัมาใหพ้ระพทุธเจา้ น่ีเป็นของผูน้ั้นไง  

น่ีกธ็รรมของเรา ธรรมของผูท่ี้ปฏิบติั ธรรมของผูท่ี้จะเขา้ถึง  
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ถึงวา่ธรรม ธรรมอยูท่ี่ไหน ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้สิ แต่ท่านวางไว ้น่ีถึงวา่เป็นศาสดาของเรา เป็นผูท่ี้เรากา้วเดินตาม ตามมรรค
อริยสจัจงัน้ีไป มรรคอริยสจัจงั กา้วเดินไปท่ีไหน ใจกา้วเดินออกมา ใจของเรานัน่น่ะ แลว้มนัจะ
ไดธ้รรมอยา่งท่ีวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ได ้ไดธ้รรมอยา่งนั้น นัน่เป็นของท่าน  

ถา้เราปฏิบติัของเราเด๋ียวน้ีเป็นของเรา แต่ใชเ้คร่ืองด าเนิน ใชว้ิชาการเพราะเป็นสาวกะ ผู ้
เดินตามน่ีเป็นสาวก เป็นสาวกกา้วเดินตามครูบาอาจารยไ์ป แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
ทุกวนัน้ีเป็นผูแ้สวงหาเพราะมนัยงัไม่มี ส่ิงท่ีไม่มีมนัลึกลบัอยูท่ี่หวัใจ ลึกลบัเพราะกิเลสมนัปกปิด
ไวห้มด ปกปิดใจไวห้มดเลย แลว้เคร่ืองด าเนินกไ็ม่มี  

น่ีเคร่ืองด าเนินมี มนัถึงตอ้งยอ้นกลบัมา เคร่ืองมือพร้อม ยาพร้อม ทุกอยา่งพร้อม แลว้มีแก่
ใจไหม เรามีแก่ใจท่ีจะรักษาโรคของตวัเอง มีแก่ใจจะรักษา จะช าระลา้งโรคภยัไขเ้จบ็ในหวัใจน้ี น่ี
ธรรมเป็นอยา่งน้ี ธรรมของพระพทุธเจา้กเ็ป็นยา เป็นยาท่ีจะเขา้มาช าระลา้ง กิเลสถึงไดก้ลวัธรรม  

กลวัตั้งแต่ศีลข้ึนมา “ศีล” ศีลบงัคบัขอบไว ้ ขอบ เวน้ไวห้มด ขอบของศีลเป็นร้ัวของบา้น 
ธรรมน้ีอยูใ่นตวับา้น ศีลธรรม ศีลธรรมน้ีถึงเป็นขอบเขตเกาะเก่ียวใหเ้ราเขา้มา กิเลสมนัจะเป็น
อิสระไม่ไดแ้ลว้ กิเลสจะเป็นอิสระเสรีอยา่งแต่เดิมไม่ได ้ แต่ถา้เราไม่ไดป้ฏิบติัธรรม กิเลสมนั
เพน่พา่นไดห้มด ทั้งๆ ท่ีมีศีลนะ มีศีลครอบไว ้ เรามีศีลอยู ่ แลว้เวลาจะบงัคบัใจบงัคบัไดไ้หม? 
บงัคบัไม่ได ้ บงัคบัไม่ไดเ้พราะมนักิเลสมนัอยูใ่นนั้น มนัข้ีรดบนหวัใจ มนัผลกัไสใจตามอ านาจ
ของมนัไง  

แต่ถา้พอเราปฏิบติัเขา้ไป บารมีสะสมเขา้ไป ส่ิงท่ีมนัเคยคิดเป็นอิสระมนัเกิดข้ึนไม่ได ้
ช าระลา้งออกไปจนใจน้ีเป็นธรรม พอใจน้ีเป็นธรรม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นดบัหมดเพราะอะไร เพราะ
เวลากระเพื่อมจิตน้ีเสวยอารมณ์ กิเลสมีอยู ่ มนัปิดหูปิดตาเสวยตามอารมณ์นั้นไป จิตน้ีเสวยทุก
อยา่งไปท่ีมนัขวางหนา้  

แต่ถา้ใจเป็นธรรมแลว้ ใจเป็นธรรม ความคิดเกิดข้ึนพร้อมกบัสติสมัปชญัญะพร้อมมาเลย 
ถา้ส่ิงนั้นเป็นโทษมนัจะหยดุแค่นั้น มนักา้วเดินไปไม่ได ้ มนัไม่เสวย จิตนั้นจะไม่เสวยไง ถึง
เจตนา ถึงวา่จิตดวงท่ีเป็นธรรม ธรรมทั้งเอโก ธมัโมแลว้ พร้อมหมดตลอดเวลา เป็นอตัโนมติั
พร้อมกบั...เราคิดมาน่ีเรายงัไม่รู้เราคิดอะไรเลย ออกมาเป็นอารมณ์แลว้ บางทีสญัชาตญาณไปแลว้
นะ มือไปแลว้ยงัไม่รู้อะไรเลย แต่ถา้จิตเป็นธรรม ดูสิ เร่ิมตน้แต่ความคิดนั้น ขยบัข้ึนมาพร้อมทั้ง



บารมีธรรม ๒๑ 
 

©2012 www.sa-ngob.com 

สติ พร้อมกบัสติสมัปชญัญะมาตลอด พร้อมกบัปัญญา พอพร้อมกบัปัญญาความคิดนั้นเป็น
ประโยชน์ มนัจะคิดเลยคิดวา่อยา่งน้ีเป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์  

เหมือนกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เชา้ข้ึนมาเลง็ญาณก่อนจะโปรดใครก่อน จะ
โปรดใครก่อน น่ีความคิดออกมาโปรดใครก่อน เชา้บิณฑบาตไปแลว้ไปโปรดองคุลิมาลก่อน ถา้
วนัน้ีไม่ไปจะท ามาตุฆาตไม่มีโอกาสแลว้ เห็นไหม มนัถึงวา่ถา้ใจเป็นธรรม ออกมาพร้อมกบั
สติสมัปชญัญะ มนัจะออกเป็นธรรมไปตลอด นั้นถึงวา่กิเลสเกิดไม่ไดไ้ง กิเลสจะเกิดข้ึนจากใจท่ี
เป็นธรรมนั้นไม่ได ้ถึงมนัตอ้งขาดออกไปจากความเป็นจริง  

แต่ถา้ใจยงัเป็นเราอยูน่ี่ มนัเสวยไปทัว่ เสวยไปทัว่ ธรรมอนันั้น จากจิตท่ีมีกิเลสลว้นๆ น่ี
แหละมนัพฒันาข้ึนไป พฒันาข้ึนไปจนเป็นธรรม ฟังสิ พอใจนั้นเป็นธรรมหมด มาขยบัไปพร้อม
กบัสติสมัปชญัญะแลว้มนัจะมีความสุขขนาดไหน ฟังสิ ความผดิพลาดจากใจดวงนั้นไม่มีเลย ไม่
มี ใจดวงนั้นมีแต่ความสุข เป็นธรรมทั้งหมดเลย ธรรมของผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ผูใ้ดผู ้
ประพฤติปฏิบติั น่ีบารมีธรรมควรสะสมอยา่งยิง่ สะสมไปจนหวัใจนั้นเตม็ไปหมดดว้ยธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ก่อนนะ แต่ขณะน้ีสะสมเตม็แลว้ เป็นธรรมของดวงนั้นน่ะ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่ไดม้าแบ่งมรรคผลของใคร มรรคผลของดวงนั้นกเ็ป็น
ของดวงนั้น ดวงท่ีใจนั้นเสวย ดวงใจท่ีเป็นธรรมทั้งแท่งนั้น เสวยออกมาน้ีมนัยงัเป็นสมมุติอยูก่ย็งั
เสวยความคิดออกมาเพื่อจะส่ือกนั เพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชนข์องโลก เพื่อประโยชน์ของเป็นผู้
ช้ีน า เป็นมรรคาเคร่ืองด าเนินต่อไป แลว้มนักเ็ป็นส่ิงท่ีวา่เป็นมรรคา เป็นประโยชน์ทั้งหมด ใจท่ี
สะสมแต่ประโยชน ์ ใจท่ีท าแต่คุณงามความดี มนัจะเอาความทุกขม์าจากไหน มนัจะเอาโทษมา
จากไหนล่ะ นั้นเป็นใจท่ีเป็นธรรม  

จะมีกมี็แต่กาย กายของพระโมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะเป็นพระอรหนัต ์ เป็นอคัร
สาวกเบ้ืองซา้ยยงัตอ้งโดนโจรทุบจนร่างแหลก เห็นไหม จากส่ิงท่ีมาถึงมาเสวยยงัมากระทบไดอ้ยู่
นั้นเพราะอะไร เพราะวา่มนัเป็นเศษส่วน เศษ สอปุาทิเสสนิพพาน ร่างกายนั้นยงัมีอยู ่ ร่างกาย
กรรมตามมาทนั ทนัเฉพาะกายนั้น ไม่สามารถเขา้ถึงใจดวงนั้นได ้ 

น้ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือมีความสุขอยูใ่นหวัใจนั้น ความผดิพลาดไง ความผดิพลาดใน
สญัชาตญาณมนัเป็นไปได ้ ความผดิพลาดในสญัชาตญาณในการความผดินิดๆ หน่อยๆ ของกาย 
การเคล่ือนไปการกา้วเดินไปมนัตอ้งไปเหยยีบอะไรเป็นส่ิงท่ีวา่มีชีวิตบา้ง อนันั้นมนัสุดวิสยัไง 
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โลกน้ีมนัมีแต่ส่ิงมีชีวติ ความสุดวิสยัอนันั้นมนัไม่มีเจตนา มนัเลยไม่เป็นความทุกขเ์ผาลนในใจ
นั้นไง  

แต่ถา้ใจมนัเป็นทุกขน่์ะมนัเกร็งไปหมด มนัเป็นทุกขไ์ปหมด ความเป็นทุกขอ์นันั้นมนัอยู่
ท่ีใจของคนท่ียงัสงสยัในธรรมนั้นไง ส่ิงท่ีสงสยัอยูใ่นธรรมนั้น ความสงสยันั้น ความสงสยันั้นก็
เลยท าใหใ้จดวงนั้นมีแต่นิวรณธรรม แต่ใจท่ีเป็นธรรมแลว้กระเพื่อมมาพร้อมกบัสติสมัปชญัญะ 
ท าไปเป็นสญัชาตญาณน้ีเรียกวา่สนัดาน น่ีธรรมแท้ๆ  ในสาวกทั้งหลายถึงไม่สามารถช าระสนัดาน
ได ้แต่สามารถช าระกิเลสไดท้ั้งหมด  

เรากเ็ป็นสาวกขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เรากเ็ป็นบริษทั ๔ เป็นเจา้ของศาสนา 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประทานวางไว ้ฝากศาสนาไวก้บับริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกา เรากเ็ป็นบริษทัหน่ึง เป็นเจา้ของศาสนา เป็นเจา้ของศาสนาเรากต็อ้งเอาศาสนาน้ีมา
ประจกัษ ์ถึงใหใ้นหวัใจของเราได ้ในธรรมในใจน้ีไง ใหใ้จน้ีเป็นธรรม ใหใ้จน้ีเป็นเจา้ของศาสนา
จริงๆ เอโก ธมัโม ใจเป็นเอก ใจน้ีเป็นธรรม เป็นเจา้ของศาสนาของบุคคลคนนั้น เป็นเจา้ของ
ความรู้ธรรมเป็นทั้งนั้นเลย  

แลว้ยงัเคารพ กลบัมาเคารพองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เพราะส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากใจของ
เราท่ีประพฤติปฏิบติันั้นไดม้าเพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมก่อน แลว้วาง
มรรคาไวใ้หเ้รากา้วเดินตาม ถา้ไม่มีคนช้ีน าทาง ไม่มีคนใครพากา้วเดิน เรากย็งัจมอยูใ่นมูตรในคูถ
อยา่งท่ีกิเลสมนัพาจมอยูน่ัน่ล่ะ  

แต่เพราะอนัน้ีเราเช่ือแลว้เราปฏิบติัมนัถึงจริง มนัถึงวา่ เป็นของเราดว้ย แลว้ซ้ึงในธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ซ้ึงในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ถึงยดึพระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆ ์ เป็นสรณะ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เพราะสรณะขา้งนอกในต ารากมี็อยู ่
แลว้มนัเป็นอยูใ่นหวัใจ มนักงัวานอยูใ่นหวัใจของธรรม ของใจท่ีเป็นธรรมดวงนั้น เอโก ธมัโมอยู่
นั้นมนักต็อ้งซ้ึงมาจากขา้งใน  

ความซ้ึง ความรู้คุณ ความเคารพนบัถือออกมาจากใจ ถึงวา่ ถึงสมัผสัมนัได ้น่ีรสของธรรม
ชนะซ่ึงรสทั้งปวง วิมุตติธรรมน้ีประเสริฐท่ีสุดในศาสนาพทุธเรา เราเป็นชาวพทุธ เราเป็นผู้
ประพฤติปฏิบติั เราตอ้งวางเป้าหมายใหก้า้วถึงใหไ้ด ้ น่ีคือเป้าหมายสูงสุด ถา้ไม่ถึงกพ็ยายาม 
พยายามประพฤติปฏิบติัอยู ่ เพื่อเป็นวาสนาบารมี เป็นบารมีธรรม บารมีธรรมสะสมใจเราใหเ้กิด
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ทุกภพทุกชาติกใ็หม้นัเจริญรุ่งเรืองข้ึนไป จากการท่ีวา่มีความสุขในความเป็นอยูแ่ลว้กมี็ความสุข
จริงๆ ความสุขแทใ้นหวัใจท่ีเสวยธรรมนั้น เอวงั 

เพิม่เตมิท้ายกณัฑ์ 

บารมีธรรมควรสะสมอยา่งยิง่ บารมีธรรมท าใหค้นหลุดพน้จากทุกขอ์อกไปได ้ “บารมี
ธรรม” ธรรมน้ีเป็นเคร่ืองด าเนิน เป็นส่ิงท่ีกา้วเดินตามออกไป “ธรรม” ธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ การสะสมบารมีธรรมแลว้จะไดผ้ล ไดผ้ลออกไป ไดผ้ลออกจากกิเลส ไดผ้ล
ออกจากทุกข ์ 

เพราะอาศยัเป็นเคร่ืองด าเนิน เคร่ืองอยูเ่คร่ืองอาศยั เคร่ืองด าเนินไง ความเป็นธรรม ความ
เป็นธรรมของโลก ความเป็นธรรมของใจ ใจท่ีเป็นธรรม ใจเป็นใจท่ีเป็นธรรม ธรรมจากใจน้ี
ส าคญักวา่ใจทางโลก เพราะจะไม่ไปท าใหโ้ลกป่ันป่วน โลกจะเป็นความสุขเพราะใจผูมี้ธรรมน้ี
เป็นหลกัชยั หลกัชยัของตวัเองและเป็นหลกัชยัของโลกต่อไปภายภาคหนา้ หลกัชยัของตวัเอง 


