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ตั้งใจฟังธรรม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ กวำ่จะไดม้ำนั้นแสนทุกข์
ยำกมำก แสนทุกขย์ำกนะ เรำเกิดกนัเป็นมนุษย ์ อยำกจะปรำรถนำควำมสุข เกิดเป็นมนุษย์
ปรำรถนำควำมสุขแต่หำควำมสุขไม่เจอ หำควำมสุขไม่เจอ ในเม่ือเรำเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็น
มนุษยแ์ลว้นอ้ยอกนอ้ยใจไง เกิดเป็นมนุษยน์อ้ยอกนอ้ยในวำ่ เรำเกิดมำแลว้ ท ำไมมนัมีแต่ควำม
ทุกข ์

มนัคิดเพรำะกิเลสพำคิด เกิดเป็นมนุษยน้ี์แสนประเสริฐ เพรำะอะไร เพรำะบุญพำเกิด 
เหตุกำรณ์เกิดน้ีไม่ใช่เกิดมำลอยลม ตอ้งมีเหตุมีผลถึงไดเ้กิดมำเป็นมนุษย ์ เพรำะมนุษยส์มบติัมนั
พร้อมแลว้เกิดมนุษยส์มบติั แลว้เกิดยงัพบพระพทุธศำสนำ พระพทุธศำสนำ พระพทุธศำสนำ
เป็นส่ิงท่ีมีค่ำประเสริฐมำกท่ีสุด ไม่มีค่ำใดใดมีค่ำเท่ำกบัพระพทุธศำสนำเลย  

เพรำะองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้กเ็กิดเหมือนกนั แต่เกิดขององคส์มเดจ็พระ
สมัมำสมัพทุธเจำ้เกิดเป็นเจำ้ชำยสิทธตัถะ บุญบำรมีของกำรบ ำเพญ็บุญบำรมีมำเกิดเป็นเจำ้ชำย
สิทธตัถะระบือลือลัน่ ขนำดกำฬเทวิลอยูบ่นพรหม ขนำดวำ่ข่ำวน้ีระบือไปจนกำฬเทวิลยงัได้
ข่ำว เพรำะวำ่กำฬเทวิลน้ีเป็นผูท่ี้วำ่ไดฌ้ำนสมำบติัแลว้ข้ึนไปอยูบ่นพรหมไง ไปอยูบ่นพรหม
ระลึกชำติได ้๔๐ ชำติ อดีตอนำคตไดอ้ยำ่งละ ๔๐ ชำติ กำฬเทวิล แต่ไม่สำมำรถพน้ไปจำกทุกข์
ได ้กด็ว้ยควำมสุดควำมสำมำรถของตนกไ็ปอยูบ่นพรหมนัน่น่ะ  
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แต่เจำ้ชำยสิทธตัถะคลอดออกมำ เกิดมำแลว้ เทวดำส่งข่ำวข้ึนไปสะเทือนถึงพรหม กำฬ
เทวิลลงมำดูเลย ลงมำจำกพรหมนะ เพรำะเป็นเพื่อนกบัพระเจำ้สุทโธทนะ มำขอดูไง ขอดูวำ่ 
ข่ำวมนัระบือข้ึนไปวำ่ เจำ้ชำยสิทธตัถะเกิดแลว้ พระพทุธเจำ้เกิดแลว้  

แต่เกิดมำดว้ยกิเลสพำเกิดก่อน กิเลสพำเกิดมำเป็นมนุษย ์ เกิดมำเป็นเจำ้ชำยสิทธตัถะ 
แลว้กพ็ระเจำ้สุทโธทนะตอ้งกำรร้ังไวใ้หอ้ยูใ่นรำชสมบติั กำฬเทวิลลงมำดูวำ่จริงอยำ่งท่ีร ่ ำลือ
ไหม เพรำะเป็นสหำยกนั กใ็หพ้ระเจำ้สุทโธทนะเอำลกูออกมำดใูห ้ พอเห็นเขำ้เท่ำนั้นน่ะดีใจ
มำก ดีใจเพรำะวำ่ได.้..สำธยำยในพรำหมณ์เขำ อำกำร ๓๒ ของพทุธลกัษณะ ครบเลย เจำ้ชำย
สิทธตัถะน้ีมีพทุธลกัษณะครบ  

น่ีวำ่ “พระพทุธเจำ้เกิดแลว้” ดีใจมำกเลยจะมีผูช้ี้ช่องทำงให ้เพรำะถึงจะไปอยูบ่นพรหมก็
มีควำมทุกข ์ ถึงจะไดส้มำบติัมนักมี็ควำมทุกข ์ เพรำะมนัรู้อยูว่ำ่ตวัเองมนัไม่สำมำรถช ำระกิเลส
ได ้ถึงจะเหำะเหินเดินฟ้ำไดน้ะ แต่ควำมทุกขใ์นหวัใจเพรำะมนัมีกิเลสอยู ่มนัรู้อยู ่แลว้ตวัเองไป
ไม่ได ้ แลว้จะมีผูช้ี้น ำ น่ีดีใจมำกเลย สุดทำ้ยก ำลงัร้องไหอ้ยูด่ว้ย พระเจำ้สุทโธทนะเลยใหเ้อำ
เจำ้ชำยสิทตัถะไปเก็บก่อน แลว้ถำมไง ถำมวำ่  

“ท่ีดีใจหวัเรำะนั้นเพรำะอะไร” 

“เพรำะพระพทุธเจำ้เกิดแลว้ อำกำร ๓๒ พทุธลกัษณะ บอกตรงๆ เลยน่ีพระพทุธเจำ้เกิด
แลว้” 

“แลว้ท่ีเสียใจนัน่ล่ะ” 

“เสียใจเพรำะวำ่อำยเุรำหมดแลว้ เรำตอ้งตำยก่อน” 

กำฬเทวิลตำยก่อน ตำยก่อนท่ีเจำ้ชำยสิทธตัถะจะออกบวชไง จะออกหำพระโพธิญำณ  

นัน่ เกิดมำศำสนำเรำมีเหตุมีผลท่ีจะเกิด พอเกิดข้ึนมำแลว้ ถึงไดอ้อกบวชอีกทีหน่ึงนะ 
ออกหำโมกขธรรมเพรำะตวัเองไดส้ร้ำงสมบำรมีมำมำก เกิดดว้ยบำรมีพำเกิด โพธิสตัว ์ บำรมี
ของโพธิสตัวพ์ำเกิดถึงชำติสุดทำ้ย แต่เกิดมำ กำรเกิดข้ึนมำ กิเลส อวิชชำพำเกิด อวิชชำในพระ
โพธิสตัวม์นักมี็ แต่เพรำะเกิดมำแลว้ เพรำะเกิดมำดว้ยบำรมี พระเจำ้สุทโทธนะพยำยำมจะปิดบงั 
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จะใหอ้ยูใ่นปรำสำท ๓ หลงั ไม่ใหเ้จออะไรเลยกแ็ลว้แต่ แต่ดว้ยบุญญำธิกำร เห็นวำ่ออกไปสวน
ไปเห็นเกิด เห็นแก่ เห็นเจบ็ เห็นตำย พญำยมทูตดลบนัดำลใหเ้ห็น 

“เรำกต็อ้งเป็นอยำ่งนั้นหรือ?”  

น่ีผูท่ี้มีปัญญำ ส่ิงใดท่ีมนักระทบคลองของจกัษุ มนัเขำ้ไปถึงใจ มนัสะเทือนถึงหวัใจ นึก
วำ่เกิดมำแลว้กอ็ยูก่นัแบบนั้นไง จะเสวยแต่ควำมสุขตลอดไปเพรำะเป็นเจำ้ชำยสิทธตัถะมีแต่
ควำมสุข เพรำะวำ่ฐำนะของกษตัริย ์ แต่ในเม่ือสะเทือนขนำดนั้น เพรำะคนเรำมีบุญญำธิกำรอยู่
แลว้  

“อ๋อ เรำกต็อ้งตำยหรือ” 

มีเกิด มีแก่ มีเจบ็ มีตำย เรำกด็ว้ย เห็นไหม ถึงอนันั้นถึงแสวงหำใหอ้อก ออกหำวำ่  

“ส่ิงท่ีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตำย มนัตอ้งมี” 

เกิด แก่ เจบ็ ตำย มี ส่ิงท่ีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตำย ตอ้งมี แต่หำอยำ่งไร  

ออกแลว้กำรจะออกจำกรำชสมบติัออกไปมนักเ็ป็นกำรท่ีวำ่เป็นภำระอยำ่งใหญ่ เพรำะวำ่
เขำผกูมดัไวแ้ลว้ โลกผกูมดัไวแ้ลว้ โลกถึงไม่ใช่ธรรม โลกกบัธรรมคนละอนั ถึงวำ่ ดวงใจดวง
นั้นสร้ำงมำเพื่อจะหลุดพน้แลว้กจ็ริงอยู ่ แต่ในเม่ือมนัตอ้งมีเหตุมีผลของกำรหลุดพน้สิ ไม่มีกำร
ลอยลม ไม่มีหรอก เหตุผลจะหลุดพน้ดว้ยท่ีวำ่ผดุมำจำกดิน ผดุมำจำกอำกำศ ไม่มี มนัตอ้งเป็น
กำรช ำระลำ้งไปตำมสจัจะควำมเป็นจริง ถึงไดอ้อกหำแสวงหำโมกขธรรม  

ไปเรียนกบัอำฬำรดำบสไดส้มำบติัเหมือนกนั จนอำฬำรดำบสบอกวำ่ “ใหอ้ยูก่บัเรำเถิด” 
ประกนักนัวำ่ “ไดคุ้ณธรรมเหมือนเรำ อยูท่ี่น่ีเพื่อสอนลกูศิษยเ์หมือนเรำ” 

แต่คนท่ีเป็นพระโพธิสตัว ์บุญญำธิกำรเพื่อจะหลุดพน้ ถึงจะเรียนจบของวิชำกำรทำงท่ีวำ่
เป็นควำมวำ่งของโลกียะทั้งหมดมนักไ็ม่สำมำรถพน้ไปได ้มนัมีควำมทุกขอ์ยูใ่นใจ แต่ถำ้เป็นคน
ท่ีเพอ้ เป็นคนท่ีละเมอ เป็นคนท่ีไม่มีสจัจะ เป็นคนท่ีเผลอไป มนักจ็ะเคล้ิมไปกบัควำมเยนิยอ
ของโลกเขำ เห็นไหม แมแ้ต่อำจำรยย์งัประกนัเลยวำ่ เรำมีคุณธรรมเสมอกนั ใหอ้ยูส่อนลกูศิษย์
ต่อไปเถิด 
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แต่เจำ้ชำยสิทธตัถะไม่ยอมรับ ส่ิงน้ีมนัไม่ใช่ควำมไม่เกิด ส่ิงน้ีมนัยงัไม่ใช่ควำมส้ินสุด
ของกิเลส มนัยงัมีควำมเกิดดบัในหวัใจ ควำมทุกขย์งัมีอยู ่ ถึงตอ้งออกไปแสวงหำเอง อดอำหำร 
อดอำหำรจนขนร่วง จนสลบไป สลบถึง ๓ หนนะ กำรอดอำหำรนั้นมนัเป็นกำรอดอำหำรเพรำะ
ยงัไม่มีศำสนำ กำรอดอำหำรนั้นอดอำหำรเฉยๆ กำรอดอำหำรเพื่อวำ่กำรอดอำหำรน้ีเป็นมรรค
เป็นผล กำรอดอำหำรน้ีมนัถึงไม่ใช่ทำงไง เพรำะวำ่กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ กิเลสไม่ใช่อยูท่ี่กำย กำรอด
อำหำรน้ีมนัเป็นกำรทุกขข์องกำย แต่เพรำะกำรอดอำหำร ๔๙ วนัอนันั้น ท ำใหใ้จนั้นสงบข้ึนมำ 
ใจมีพื้นฐำนไง แต่พื้นฐำนอนัน้ีมนักย็งัเป็นควำมส่งออกไป  

สุดทำ้ยแลว้ดว้ยบุญญำธิกำรของผูท่ี้ปฏิบติัมำ คิดถึงตอนท่ีเป็นเดก็ อำนำปำนสติอนันั้น 
เรำเคยท ำอำนำปำนสติแลว้มนัเกิดควำมร่มเยน็มำก ควำมร่มเยน็มำก มนัมีควำมร่มเยน็เป็นสุขใน
หวัใจ อนัน้ีเป็นพื้นฐำนไหม ยอ้นกลบัมำตั้งแต่เป็นเดก็ ตอนท่ีเป็นเดก็อยู ่ ก  ำหนดลมนั้นข้ึนมำ 
ก ำหนดวนันั้นเป็นอำนำปำนสติก่อน ตั้งแต่ปฐมยำม ก ำหนด ปฐมยำม อำนำปำนสติเขำ้ไป จน
เขำ้ไป จิตสงบเขำ้ไป จิตมนัเป็นควำมสงบ อำนำปำนสติ ไม่ใช่ฌำนสมำบติัท่ีมนัรู้ออกไปดว้ย
พลงังำนอนันั้น เป็นสมัมำสมำธิ 

แต่เป็นสมัมำสมำธิอยู ่ ผูท่ี้กำ้วเดินไป คนไม่เคยเดินทำงตอ้งมีกำรเดินทำงไปทั้งถกูและ
ผดิ ไม่มีใครกำ้วเดินแลว้ถกูไปตลอดหรอก แมแ้ต่องคศ์ำสดำกย็งัตอ้งกำ้วเดินมำดว้ยควำมทุกข์
ยำกอยำ่งนั้น แต่ทุกข์ๆ  ยำกเพื่อจะพน้จำกทุกข ์ ไม่ไดทุ้กขย์ำกเพื่อจะจมอยูใ่นกองทุกข ์ นัน่น่ะ 
เวลำกำ้วเดินไป  

ปฐมยำม ไดบุ้พเพนิวำสำนุสติญำณ ส่งออกไปอดีตชำติรู้ไปหมด บุพเพนิวำสำนุสติญำณ 
ญำณหยัง่รู้อดีตของตวัเอง รู้ไปหมดเลย เกิดตั้งแต่ภพไหนชำติไหน ยอ้นกลบัไป ไม่มีท่ีส้ินสุด 
เพรำะบำรมีของพระพทุธเจำ้ ไม่มีท่ีส้ินสุด อนัน้ียอ้นไป ยอ้นไป ยอ้นไป แลว้มนักไ็ม่ใช่ทำง มนั
ไม่ใช่ทำง ยอ้นกลบัมำ  

ถึงมชัฌิมยำม จุตูปปำตญำณ รู้เลยวำ่ตำยแลว้ไปเกิดท่ีไหน เกิดท่ีไหน สตัวต์ำยแลว้เกิดท่ี
ไหน ใครตำยแลว้เกิดท่ีไหน เห็นไหม น่ีอดีตอนำคต มนัไม่ใช่ ยอ้นไปมนัไม่มีท่ีส้ินสุด คนนั้นก็
เกิดตำย คนนั้นกเ็กิดตำย จิตดวงน้ีนกัท่องเท่ียวมนัไปตลอด มนัเป็นสจัจะควำมจริงอยู ่ ธรรมะ
มนัมีอยูแ่ลว้ แต่ผูท่ี้เขำ้ถึงธรรมตำมควำมเป็นจริงมนัยงัเขำ้ถึงไม่ได ้ อนัน้ีมนัเป็นเคร่ืองยนืยนัวำ่
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องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้กผ็ำ่นอุปสรรคมำก่อน ผำ่นส่ิงท่ีจะเขำ้ไปนั้นก่อน แลว้ยงัเขำ้ไป
แลว้ไม่ถกูทำง  

ปัจฉิมยำม เขำ้ถึง อำสวกัขยญำณ ส่งไป พลงังำนของจิตมนัส่งไปอดีต พลงังำนของจิต
มนัส่งไปอนำคต มนัไม่ใช่เป็นปัจจุบนั ยอ้นกลบัมำท่ีปัจจุบนั อวิชฺชำปจฺจยำ สงฺขำรำ สงฺขำรปจฺจ
ยำ วิญฺญำณ  ปัจยำกำรของใจ ปัจจยำกำรของส่ิงท่ีพำเกิด ปัจจยำกำรของกำรท่ีพำใจดวงน้ีเกิดดบั 
เกิดดบัมำตลอด 

แลว้มำเกิดเป็นเจำ้ชำยสิทธตัถะจะเป็นชำติสุดทำ้ย มนักมี็อวิชชำพำเกิดมำ เกิดมำอนัน้ีไง 
ถึงเป็นสอุปำทิเสสนิพพำน ควำมเป็นส้ินไป ถึงอวิชฺชำปจฺจยำ สงฺขำรำ สงฺขำรปจฺจยำ วิญฺญำณ  
อำสวกัขยญำณ ญำณท่ีก ำจดัอำสวะหมดส้ินไปจำกใจดวงนั้น องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้
ถึงวิมุตติสุข ถึงคืนนั้นผำ่นพน้ไป ช ำระกิเลสไดห้มด ถึงไดย้อ้นกลบัมำ วำ่เสวยวิมุตติสุข สุข
อยำ่งน้ีมนัสุขเหนือโลก สุขมำกๆ  

จำกท่ีเคยผำ่นสมำบติัมำก่อน กำรผำ่นสมำบติั กำรเขำ้ถึงฐีติจิตมนัมีควำมสุขมำกในสมำธิ
นั้น ควำมสุขอยำ่งนั้นมนัควำมสุขแบบโลกียะ โลกียะมนัเหมือนโลก โลกคือจกัรวำล จกัรวำลยงั
มีอุกกำบำต ยงัมีกิเลส ยงัมีกำรกระทบกระทัง่ ควำมอุกกำบำตชนโลกมนัยงัเขำ้มำได ้ในจกัรวำล
นั้นกย็งัมีขยะของอวกำศ ในควำมวำ่งนั้นกมี็กิเลสอยู ่ นัน่น่ะ ควำมวำ่งของโลกเขำ ควำมวำ่งท่ี
เป็นไปอยำ่งนั้น...มนัไม่ใช่  

พอมนัมำเป็นวิมุตติสุข อนัน้ีมนัไม่ใช่อยำ่งนั้น จกัรวำลน้ีมนัไม่มี ไม่มีส่ิงท่ีสืบต่อ หวัใจ
น้ีวำ่งไปหมดเลย เป็นวิมุตติสุข แลว้ใครมนัจะรู้ได ้ จนถึงกบัวำ่ไม่อยำกจะสอนใครนะ องค์
สมเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ “ใครจะรู้อยำ่งน้ีได”้  

ส่ิงท่ีเป็นไป เสวยวิมุตติสุขอยู ่จนพรหมมำนิมนตว์ำ่ “มี”  

ถำ้พระพทุธเจำ้จะไม่สอนโลก โลกน้ีจะวบิติัไง ส่ิงท่ีอุตส่ำห์แสวงหำมำ ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็
พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ปฏิบติัมำกเ็พื่อจะร้ือสตัวข์นสตัว ์แต่ในเม่ือเขำ้ไปถึงจุดนั้นแลว้ มนัเป็นส่ิง
ท่ีวำ่ใครจะเขำ้ ใครจะเห็นได ้ 

จนพรหมนิมนต ์๑  
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จนกำรสะสมบำรมีของท่ำนดว้ย ๑  

ถึงได ้“ออ้! มีได”้ จนเสวยวิมุตติสุข จนสุขพอแรงแลว้ไง ถึงยอ้นกลบัไปดู เอำใครก่อน  

คนท่ีจะรู้อยำ่งน้ีไดต้อ้งมีพื้นฐำนของใจ ก ำหนดดูอำฬำรดำบสกต็ำยไปแลว้ เพิ่งตำยไป
เม่ือวำนน้ี อีกคนพึ่งตำยไป ๗ วนัแลว้ ไม่มีใครควรจะไดรั้บธรรมอนัน้ีก่อน ถึงไดไ้ปหำปัญจ
วคัคีย ์ ปัญจวคัคียน้ี์เป็นผูท่ี้มีคุณต่อกนัอยู ่ แลว้คนสมยันั้นเขำมีพื้นฐำนของใจ คือใจเขำเป็น 
พื้นฐำนคือค ำวำ่ใจสงบเป็นพื้นฐำนอยูแ่ลว้ ถึงไปโปรดปัญจวคัคีย ์ ไปโปรดปัญจวคัคียก่์อน 
แสดงธมัมจกัฯ ก่อน แสดงธมัมจกัฯ โลกระบือลือลัน่อีกแลว้ ธรรมจกัรเคล่ือนไป จกัรน้ีได้
เคล่ือนแลว้ ธรรมน้ีไดเ้คล่ือนไปแลว้ อญัญำโกณฑญัญะรู้ข้ึนมำ  

แต่เดิมมีพระพทุธ พระธรรมก่อน อญัญำโกณฑญัญะน้ีเป็นผูท่ี้เห็นธรรมก่อน จน
พระพทุธเจำ้เปล่งอุทำนวำ่  

“อญัญำโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ อญัญำโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ”  

รู้วำ่ “ส่ิงใดส่งหน่ึงมีกำรเกิดข้ึนเป็นธรรมดำ ส่ิงทั้งหลำยนั้นตอ้งดบัไปเป็นธรรมดำ”  

ดบัไปเป็นธรรมดำเลย แต่สมยันั้น จนอญัญำโกณฑญัญะรู้ข้ึนมำจนเป็นสงฆอ์งคแ์รก 
เป็นพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ครบพระรัตนตรัยของเรำ เป็นแกว้สำรพดันึกของเรำน่ีไง เป็น
แกว้สำรพดันึกของชำวพทุธเรำ 

เรำเกิดมำท่ำมกลำงศำสนำ เรำวำ่เรำมีควำมทุกขข์นำดไหนกแ็ลว้แต่ เรำมีตรงน้ีไง เรำเกิด
มำพบพระพทุธศำสนำ ส่ิงท่ีแสวงหำดว้ยบำรมีขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ สยมัภู รู้
ดว้ยตนเอง รู้ดว้ยธรรมอนัน้ี เป็นผูท่ี้สะสมมำแลว้ตอ้งมำแสวงหำรู้เอง ธรรมนั้นมีอยูก่จ็ริงอยู ่แต่
ตอ้งมีผูท่ี้แสวงหำเพรำะมนัละเอียดอ่อนมำก แลว้เรำเกิดมำพบพระพทุธศำสนำ เป็นผูท่ี้ประพฤติ
ปฏิบติัจะใหเ้ขำ้ถึงควำมสุขแทอ้นันั้น ท ำไมเรำจะไม่มีบุญญำฯ ไม่มีบุญ ไม่มีวำสนำ บุญวำสนำ
เกิดเป็นมนุษยน่ี์ทุกขเ์หมือนกนั 

เจำ้ชำยสิทธตัถะทุกขม์ำก่อน แต่กช็ ำระทุกขเ์ป็นผูท่ี้ผำ่นไปเป็นองคแ์รก แลว้เรำกเ็กิดมำ
พบพระพทุธศำสนำ ธรรมและวินยัเป็นศำสดำของเรำ เรำไม่เจอองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธ
เจำ้ดว้ยเน้ือหนงั แต่เรำกเ็จอองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ดว้ยธรรมท่ีท่ำนไดป้ระทำนไวจ้น 
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๒,๕๔๒ ปีน้ี แต่มนัยงัสดๆ ร้อนๆ สดๆ ร้อนๆ จำกผูป้ฏิบติัเขำ้ไปน่ีไง ท ำควำมสงบเขำ้มำ ทำน 
ศีล ภำวนำ เรำกไ็ดท้  ำทำน ศีล ภำวนำแลว้ ทำน ศีล ภำวนำเป็นเร่ืองของโลก เร่ืองของโลก เร่ือง
ของโลก เร่ืองจะกำ้วตำมธรรม โลกเขำ้มำก่อน  

กำรเกิดมำ องคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้เกิดเป็นเจำ้ชำยสิทธตัถะกโ็ลก โลกกบัธรรม
อยูด่ว้ยกนั เรำกเ็กิดมำในโลก เรำเกิดมำเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศำสนำเหมือนกนั แต่ควำมสุข
ของโลกเขำ ควำมสุขของโลกเขำชุ่มไปดว้ยน ้ำตำ “ควำมสุข” สุขข้ึนมำในโลกขนำดไหน มี
ควำมสุข มีควำมทุกข ์ตอ้งนองไปดว้ยน ้ำตำทั้งหมด  

บุพเพนิวำสำนุสติญำณ ขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้บอกแลว้ สตัวน้ี์เกิดตำย 
เกิดตำย แมแ้ต่ดวงใจดวงหน่ึงท่ีเกิดตำยน้ีเอำร่ำงกำยท่ีเกิดตำยมำสะสมอยูน้ี่กองเท่ำยิง่กวำ่โลกน้ี
อีก เรำเกิดมำนัง่อยูบ่นกองกระดูก นอนอยูบ่นกองกระดูก นอนอยูบ่นเน้ือหนงัของเรำท่ีมนัเป็น
ธำตุดิน ท่ีมนัแปรสภำพกลบัไปเป็นดินน่ีแหละ แต่เรำเกิดข้ึนมำแลว้ เรำกไ็ม่รู้จกัวำ่เรำเกิดเรำตำย
มำก่ีภพก่ีชำติ จนองคส์มเดจ็สมัมำสัมพทุธเจำ้ตรัสรู้ก่อน เห็นตำมควำมเป็นจริงแลว้ประทำนไว้
ตำมควำมเป็นจริง ตำมควำมเป็นจริงวำ่ จิตดวงหน่ึงเกิดตำย เกิดตำยมำไม่มีท่ีส้ินสุด เกิดมำอยูใ่น
โลกน้ีวำ่จะมีควำมสุขอยู ่กไ็ม่สุขจริงตำมโลกน้ี 

“ในสโมสรสนันิบำตไหนกแ็ลว้แต่ ทุกดวงใจวำ้เหว”่ 

ดวงใจของสตัวโ์ลกวำ้เหวใ่นดวงใจโดยธรรมชำติของมนั อวชิชำปักเสียบอยูใ่นใจแลว้ 
ทุกดวงใจไม่มีดวงใจดวงไหนเลย ไม่มีมนุษยค์นใด ไม่มีเทวดำ ไม่มีพรหมใดท่ีเกิดมำแลว้ไม่มี
ควำมทุกข.์..ไม่มี ไม่มีเลยแมแ้ต่ดวงใจเดียว เวน้ไวแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ท่ีบรรลุ
ไปก่อนนั้น และพระอรหนัตน้ี์ตำมไปเท่ำนั้น เท่ำนั้นจริงๆ เลย 

“วิมุตติสุข” มนัถึงมีแต่ในศำสนำพทุธของเรำไง  

แลว้เรำเกิดมำท่ำมกลำงศำสนำพทุธ ท ำไมจะไม่หำควำมสุข เรำถึงไม่ขวนขวำยหำ
ควำมสุขอนันั้น ควำมสุขควำมเป็นจริงท่ีมนัมีอยูแ่ลว้ มีอยูแ่ลว้เพียงแต่เรำเขำ้ไม่ถึง พอเรำเขำ้ไม่
ถึง มนักย็งัวำ่มนันอ้ยเน้ือต ่ำใจไง เรำเกิดมำแลว้ไม่เจอองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ องค์
สมเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้จะรู้เลยวำ่เรำเคยมีบุญญำธิกำรมำอยำ่งไร องคส์มเดจ็พระสมัมำสัม
พทุธเจำ้จะรู้วำ่จริตนิสยัของคนต่ำงกนั  
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ถึงไดว้ำงธรรมไว ้ กรรมฐำน ๔๐ หอ้งถึงไดต่้ำงกนั เรำมีจริตนิสยัอยำ่งไรเรำกต็อ้ง
พยำยำมจะเขำ้หำท ำพื้นฐำนของควำมสงบน้ีใหไ้ดก่้อนไง เรำตอ้งท ำพื้นฐำนควำมสงบอนัน้ี มนั
ละเอียดอ่อนจนองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ถึงอุทำนวำ่ “ใครจะท ำได”้  

แต่ในเม่ือในกำรปฏิบติัอยูเ่ด๋ียวปัจจุบนัน้ี มนัปฏิบติัดว้ยกำรเช่ือไง ควำมเช่ือเป็นสุตมย
ปัญญำ จินตมยปัญญำคือจินตนำกำร จิตนำกำรดว้ยควำมเป็นกลำง อยำ่จินตนำกำรดว้ยกิเลสนะ 
นัน่คือจินตมยปัญญำ แลว้ภำวนำมยปัญญำจะเกิดข้ึนตำมควำมเป็นจริง 

ควำมเช่ือน้ีเรำเช่ือครูเช่ืออำจำรย ์ ครูบำอำจำรยพ์ำด ำเนิน “ควำมเช่ือ” ควำมเช่ือไม่ใช่
ควำมจริง ควำมเช่ือควำมกำ้วเดินตำม เรำเดินตำมบุคคลคนท่ีเดินน ำหนำ้เรำ เรำจะเดินตำมคน
นั้นไดไ้หม คนท่ีเดินน ำหนำ้เรำไป เรำเดินตำมอยู ่ ควำมเช่ือของเรำ กำรกระท ำของเรำ ลทัธิกำร
สอน ลทัธิต่ำงๆ กำรกำ้วเดิน กำรกำ้วเดินตำมธรรม มนัเป็นควำมเช่ือ ควำมเช่ือนั้นมนัไม่ใช่ควำม
จริง ควำมเช่ือมนัเป็นสมมุติ ควำมจริงมนัคือกิเลสไง  

กิเลสน้ีมีจริงอยูใ่นหวัใจของเรำ จริงๆ อยูใ่นหวัใจของเรำอยูแ่ลว้ แลว้มนัตอ้งรู้แจง้ตำม
สจัจะควำมจริง มนัถึงจะช ำระกิเลสไดต้ำมควำมเป็นจริง ควำมเช่ือมนัเกิดจำกใจ เกิดดบั เกิดดบั 
จำกใจ แต่กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ ควำมเช่ือนั้นกำ้วเดินตำม กำรเดินตำม เดินตำมไป เดินตำมไป เรำก็
อยำกรู้สจัจะควำมจริง แต่ควำมเช่ือนั้นเป็นกำรกำ้วเดินตำม กำรกำ้วเดินตำมน้ีมนัเป็นอดีต เพรำะ
ไม่ตำม ตำมไม่ถึงเป็นปัจจุบนั กำรกำ้วเดินไปตำมเขำ น่ีวิปัสสนำกำรท ำควำมสงบอยูม่นัถึงไม่
เป็นสจัจะข้ึนมำ มนัถึงไม่เป็นควำมจริง เพรำะมนัเป็นควำมเช่ือ มนัเป็นกำรกำ้วเดินตำม มนัไม่
เป็นปัจจุบนั  

องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้สอน “อำนนท ์ ในก ำมือของเรำไม่มีนะ” เปิดหมด เปิด
หมด กำรสอนใหเ้ขำ้ถึงสจัจะ เปิดหมด ในก ำมือไม่มี คือไม่มีลทัธิ ไม่มีกำรบอกวำ่จะมำมีปมเด่น 
ปมท่ีวำ่จะขำ้มพน้...ไม่มี  

มรรคอริยสจัจงัน้ี ธรรมจกัรน้ี เป็นจกัรท่ีจะเชือดกิเลสไดท้ั้งหมด มนัอยูท่ี่ควำมพยำยำม
อุตสำหะของเรำต่ำงหำก ควำมอุตสำหะของเรำจะท ำใหจ้กัรน้ีกำ้วหมุนออกไปจำกใจของเรำได ้

“อำนนท ์ไม่มีก ำมือของเรำ” 
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ถึงบอกพระพทุธเจำ้ไม่ไดส้อนใหเ้ช่ือ พระพทุธเจำ้สอนใหเ้ขำ้ถึงสจัจะควำมจริงไง กำร
สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้ จนพระสำรีบุตรปฏิบติัจนถึงสจัจะควำมจริงอนันั้น 
แลว้เคยเทศนส์อนลกูศิษยว์ำ่ “ไม่เช่ือพระพทุธเจำ้” จนพระในสมยัพทุธกำลนั้นเอำไปฟ้อง
พระพทุธเจำ้วำ่ “พระสำรีบุตรน้ีเป็นมิจฉำทิฏฐิเสียแลว้ พระสำรีบุตรน้ีไม่เช่ือองคส์มเดจ็พระ
สมัมำสัมพทุธเจำ้” 

องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้บอกวำ่ “ไม่ใช่”  

ใหเ้รียกพระสำรีบุตรมำ แลว้เรียกพระเขำ้มำดว้ย  

“เขำ้มำ” หมำยถึงถำมพระสำรีบุตรวำ่ “สำรีบุตร ท ำไมเธอไม่เช่ือเรำ” 

น้ีอยูใ่นพระไตรปิฎก พระสำรีบุตรบอกวำ่  

“ไม่เช่ือ แต่วำ่ไม่เช่ือเพรำะวำ่ไม่เช่ือ เม่ือก่อนนั้นเช่ือเตม็ๆ” 

แต่เดิมควำมเช่ือ เช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ เพรำะธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สมัมำสัมพทุธเจำ้ประทำนออกมำแลว้ เรำตอ้งศึกษำก่อนเป็นสุตมยปัญญำ เช่ือมำกเลย แลว้กำ้ว
เดินตำมนั้น เช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้เป็นศำสดำ เป็นท่ีพึ่ง  

พระสำรีบุตร ไดเ้ป็นพระโสดำบนัมำตั้งแต่ฟังพระอสัสชิ ถำมพระอสัสชิ พระอสัสชิ
ตอบวำ่ “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีกำรเกิดข้ึนเป็นธรรมดำ ส่ิงนั้นตอ้งดบัทั้งหมด องคส์มเดจ็พระสมัมำสัม
พทุธเจำ้สอนอยำ่งนั้น”  

“เหตุ” ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีกำรเกิดข้ึนมนัตอ้งมำจำก “ผล” ผลทั้งหมด องคส์มเดจ็พระ
สมัมำสมัพทุธเจำ้บอกวำ่ ถำ้จะดบัผลตอ้งกลบัไปดบัท่ีเหตุ เย ธมฺมำ เหตุปฺปภวำ พระสำรีบุตรฟัง
ตรงนั้นถึงกบัเป็นพระโสดำบนัทนัทีเพรำะมีพื้นฐำนอยูแ่ลว้ แลว้ท ำไมจะไม่เช่ือองคส์มเดจ็พระ
สมัมำสัมพทุธเจำ้ เพรำะเป็นอจลสทัธำอยูแ่ลว้ แต่ควำมเช่ือมนัยงัไม่เขำ้ถึงควำมช ำระกิเลส ถึงวำ่
เช่ือมำตลอด เช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้มำก  

แต่จนเขำ้ไปถึงแทงตรงควำมเป็นจริง “ไม่เช่ือ” ไม่เช่ือเลยเพรำะอะไร เพรำะเห็น
เหมือนกนั ทนัเหมือนกนั ควำมทนัพระพทุธเจำ้ ทนัเหมือนกนั เห็นเหมือนกนั “เช่ือ” ควำมเช่ือ
กบัควำมจริงต่ำงกนั น่ีควำมจริงท่ีแทงทะลุเขำ้ไปถึงใจเป็นอนัเดียวกนั อนัเดียวกนั เห็นไหม ถำ้
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เรำเป็นทำงโลก เป็นทำงวตัถุ ถำ้ทนักนั วดัรอยเทำ้กนัน้ีเป็นส่ิงท่ีวำ่น่ำเกลียดมำก วดัรอยเทำ้เรำ
ตอ้งมีคุณนะ คุณของครูบำอำจำรย ์ เรำจะวดัรอยเทำ้ของครูบำอำจำรยไ์ม่ได ้ นั้นเป็นควำมเคำรพ
ศรัทธำ  

แต่กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ ใจนั้นมนัหมองไปดว้ยกิเลสทั้งหมด แลว้มนัแทงทะลไุปท่ีใจ ใจของ
ผูท่ี้ส้ินกิเลสกบัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้มนัไม่ใช่วดัรอย มนัเป็นควำมประเสริฐ
ต่ำงหำก ประเสริฐเพรำะใจนั้นวำ่งจำกกิเลสทั้งหมด มนัเป็นส่ิงท่ีประเสริฐ ประเสริฐมำก ฉะนั้น 
ดวงใจแต่ละดวงใจ มนัไม่ใช่โลกียะน่ี โลกียะในอวกำศนั้นมนัมีอุกกำบำตมนัชนดว้ยกิเลส มนั
ชนดว้ยกำรปักเสียบกนั แต่ควำมวำ่งจำกส้ินไปทั้งหมด ไม่มีกิเลส ไม่มีส่ิงใดในหวัใจเลย มนัเป็น
ควำมวำ่งของแต่ละจิตวิญญำณนั้น ควำมวำ่งอนันั้นเสมอกนั  

ถึงวำ่ “ไม่มีก ำมือของเรำ” 

“อำนนท ์ไม่มีเคยมีค ำไหนอยูใ่นควำมปกปิดลกูศิษยไ์วเ้ลย” 

แลว้ถำ้กำ้วถึงกนัแลว้ กลบัเคำรพดว้ยควำมสุดซ้ึงนะ  

“ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถำคต ผูใ้ดรู้ธรรม ผูน้ั้นรู้เท่ำพระพทุธเจำ้”  

ควำมรู้ทนัอนัน้ีมนัถึงวำ่เคำรพกนัแบบสุดซ้ึงของใจ เป็นประเสริฐทั้งหมด ควำม
ประเสริฐของวิมุตติสุข ควำมประเสริฐของธรรมะ ควำมประเสริฐ “เพชรน ้ำเอก” พระพทุธเจำ้
ตรัสรู้เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมำ พระสำรีบุตรรู้ตำมข้ึนมำ แลว้ไม่ใช่เช่ือ ไม่ใช่ควำมรู้ของควำมเช่ือ 
ไม่ใช่ควำมรู้ของควำมศรัทธำ ควำมรู้เห็นท่ีถอนกิเลสออกจำกใจเหมือนกนัต่ำงหำกล่ะ น่ีควำม
ถอนออกมำเหมือนกนั มนัถึงวำ่เป็นควำมวำ่งเหมือนกนั มนัไม่ใช่ควำมวำ่งแบบอกุกำบำตใน
อวกำศนั้น อนันั้นเป็นควำมวำ่งของอวิชชำ  

ควำมวำ่งของใจ “วมุิตติสุข” ถึงบอกวำ่มนัไม่ใช่ควำมเช่ือ ควำมเช่ือถึงแกกิ้เลสไม่ไดไ้ง 
กำรเรำจะก ำหนดตำมควำมเช่ือของเรำ เรำก ำหนดเขำ้ไปตำมควำมเช่ือ ควำมเช่ือนั้นมนัตอ้งให้
ละเอียดเขำ้ไป ระยะห่ำงของใจ อำกำรของใจไม่ใช่ใจ อำกำรห่ำงของใจลึกเขำ้ไปเร่ือย 
สติสมัปชญัญะจะพร้อมเขำ้มำเร่ือย ระยะอำกำรของจิตกบัจิตมนัจะเป็นเน้ือเดียวกนั เช่น ก ำหนด
พทุโธๆๆ เขำ้ไป มนัเป็นระยะห่ำงเพรำะเรำนึกเอำ พทุโธๆๆ วติก วิจำรเกิดพทุโธข้ึน แลว้เล่ือน
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เขำ้มำๆๆ จนมนัเป็นเน้ือเดียวกนั พทุโธจะหำยไป เป็นพทุโธทั้งหมด นัน่คือปัจจุบนั แต่ปัจจุบนั
แบบควำมเป็นสมำธิไง ปัจจุบนัของควำมสงบของใจ  

“ปัจจุบนั” ถึงเป็นสมัมำสมำธิ สมัมำสมำธิควรยกข้ึนแก่กำรงำน ยกข้ึนวิปัสสนำไง 
วิปัสสนำถึงช ำระกิเลสไดต้ำมควำมเป็นจริง วิปัสสนำเป็นงำนของภำวนำมยปัญญำ กิเลสเป็น
นำมธรรม กิเลสคือควำมเคยใจ กิเลสเกิดดบั เกิดดบัในหวัใจของเรำ ธรรมะกเ็กิดดบัเกิดดบัใน
หวัใจ มนัเกิดโดยธรรมชำติแต่เรำกไ็ม่รู้วำ่ธรรม ส่ิงท่ีคิดดีนั้นเป็นธรรมเรำกไ็ม่รู้ เพรำะอะไร 
เพรำะกิเลสมนัครอบง ำอยู ่ 

จนองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ทะลุไปก่อน จนผูท่ี้ปฏิบติัตำมองคส์มเดจ็พระ
สมัมำสมัพทุธเจำ้รู้ตำมกนั แลว้ยนืยนัตำมกนั ถึงเป็นสกัขีพยำนต่อกนั ตั้งแต่องคส์มเดจ็พระ
สมัมำสัมพทุธเจำ้ พระอญัญำโกณฑญัญะเป็นองคแ์รก ปัญจวคัคียท์ั้ง ๕ แลว้ขยบัตำมกนัมำ
ทั้งหมด เป็นสกัขีพยำนยนืยนัวำ่ธรรมะน้ีเป็นของจริง ผูท่ี้ปฏิบติัจริงไดเ้หมือนจริง ตำมธรรมได้
จริง น่ีคือวำ่เพชรน ้ำเอกในศำสนำเรำ  

เรำเป็นชำวพทุธ เกิดพบพระพทุธศำสนำ มนัถึงไม่ควรนอ้ยอกนอ้ยใจ มรรคอริยสจัจงัมี
อยู ่พระพทุธเจำ้บอกวำ่ “ศำสนำอยูถึ่ง ๕,๐๐๐ ปีนะ” ๕,๐๐๐ ปีไปแลว้พระศรีอริยเมตไตรยยงัมำ
ตรัสธรรมอนัเดิมอีก พระพทุธเจำ้แต่ละพระองค์ๆ  มำเป็นสกัขีพยำนกนัมำตลอด พระพทุธเจำ้แต่
ละพระองค์ๆ  มำ วิมุตติสุขเหมือนกนัหมด แลว้เรำเกิดมำท่ำมกลำงศำสนำ เรำจะมีอ  ำนำจวำสนำ
นอ้ยไดอ้ยำ่งไร วำ่ศำสนำน้ีแสนประเสริฐ โอกำสน้ีเป็นของเรำ แต่กิเลสมนัพำใหไ้ม่เห็นน่ีสิ 
กิเลสมนัพำใหเ้รำออกนอกลู่นอกทำง  

จนปัจจุบนัน้ี ปัจจุบนัน้ีกำรประพฤติปฏิบติัเขม้แขง็ข้ึนมำ เรำเช่ือใครล่ะ  

ควำมเช่ือ ควำมพึ่งเป็นพึ่งตำย ตอ้งพึ่งเป็นพึ่งตำย มนัเป็นเร่ือง...แมแ้ต่ถนนหนทำง กำร
กำ้วเดินไปยงัหลง เขำช้ีป้ำยบอกทำงไวไ้ปอยำ่งน้ี อยำ่งน้ีนะ เรำยงัไปหลงทำงได ้แลว้หลบัตำเขำ้
ไปสิ...ไหนทำง ทำงอนัเอกอยูไ่หน ไหนวำ่มรรค ๘ ๘ ทำงไหน มืด ๘ ดำ้นต่ำงหำก  

เพรำะวำ่มนัเป็นต ำรำนะ ต ำรำเป็นต ำรำ ธรรมะเป็นตวัแทนของศำสดำ แต่ในเม่ือเรำอ่ำน
ต ำรำ เรำศึกษำต ำรำ กิเลสในหวัใจเรำอ่ำนพร้อมไปดว้ย กจิ็นตนำกำรตำมนั้นไป  

“กิเลส” มนัเคยเปิดช่องใหใ้คร  
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“กิเลส” เป็นเจำ้วฏัจกัร  

“กิเลส” อยูใ่นหวัใจของสตัวโ์ลกทุกๆ ดวง  

“กิเลส” จะไม่ใหอ้อกจำกอ ำนำจของมนั 

แลว้ศึกษำธรรม ศึกษำธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ กคื็อศึกษำ กคื็อกำร
กูย้มืมำ เป็นขำ้งนอกใช่ไหม ธรรมมำจำกขำ้งนอก เรำเป็นโรคภยัไขเ้จบ็ไปหำหมอ หมอฉีดยำมำ
จำกไหน? ฉีดยำมำจำกขำ้งนอก แต่กเ็ขำ้ไปท ำปฏิกิริยำกบัอำกำรของไขจ้นหำยไป อนันั้นมนั
เป็นสำรเคมี เป็นวตัถุท่ีเขำ้ไปท ำลำยปฏิกิริยำกบัหวัใจ กบัร่ำงกำยของเรำ แต่กิเลสไม่เป็นอยำ่ง
นั้น เอำธรรมเขำ้มำมนักว็ำ่มนัรู้แลว้ ตอ้งเป็นอยำ่งนั้นๆๆ น่ีมนัยำกมนัยำกตรงน้ีไง มนัยำกตรง
ท่ีวำ่เรำมีกิเลสอยูเ่ป็นพื้นฐำน  

“กิเลส” คือควำมเห็นแก่ตวั  

“กิเลส” คือควำมเคยใจ  

“กิเลส” คือกำรเขำ้ขำ้งควำมเห็น  

“กิเลส” คือควำมยดึมัน่ถือมัน่ มนัอยูท่ี่ในหวัใจ ส่ิงใดเขำ้มำน่ีกิเลสมนัเอำไปกิน ๕๐ 
เปอร์เซ็นต ์วำ่ตอ้งรู้ตอ้งเห็นตำมควำมท่ีกิเลสมนัพำเห็น นัน่กิเลสมนัอยำ่งนั้น  

ถึงวำ่ เรำศึกษำมำแลว้ เรำพิสูจน์ พิสูจน์ไง เรำศึกษำฉลำกของยำเขำ้มำ แต่เรำยงัไม่เคยกิน
ยำเขำ้ไป โรคคือกิเลสไม่เคยหำยจำกใจ โลกคือกิเลสในหวัใจ จะกลวัอยำ่งเดียว “ธรรมะ
พระพทุธเจำ้” อยำ่งศีล ทำน ศีล ภำวนำ กำรรักษำศีลน่ีบงัคบั ท ำไมเรำอยูบ่ำ้น เรำจะท ำอยำ่งไรก็
ได ้ จะท ำอยำ่งไรมนัเป็นสิทธิ เอกสิทธิของเรำ ท ำไมเรำตอ้งรักษำศีลล่ะ น่ีเป็นธรรม ธรรมอนัน้ี
เขำ้ไปเร่ิมเบียดเบียนกบักิเลส แยง่พื้นท่ีกบักิเลสในหวัใจ  

กิเลสมนัตอ้งขบัไส มนัไม่พอใจหรอก มนัเคยเป็นเจำ้วฏัจกัร มนัเคยมีอ  ำนำจเหนือดวงใจ
ทุกๆ ดวง มนัจะท ำตำมประสำของมนั แต่เพรำะเรำเช่ือ เช่ือธรรมแลว้ “ควำมเช่ือ” แลว้กข็ยบัๆ 
เขำ้ไป “ศีล” มีศีลแลว้ใจเร่ิมเป็นศีล คือควำมปกติของใจ ควำมผดิพลำด มโนกรรม กำยกรรมน้ี
เกิดจำกควำมคิดถึงท ำควำมผดิออกไป “มโนกรรม” แมแ้ต่คิดชัว่มนักเ็ป็นมโนกรรมแลว้ เห็น
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ไหม เรำวำ่ปำกกินขำ้วเป็นอำหำร หวัใจมนักินอำรมณ์เป็นอำหำร ควำมคิดชัว่มนักินยำพิษ ใจกิน
ยำพิษเขำ้ไป แลว้จะใหม้นัมีควำมสุขเหรอ  

เรำถึงตอ้งใหม้นัพทุโธ พทุโธ เห็นไหม พทุโธน้ีเป็นอำหำรของใจ ใจกินควำมคิดต่ำงๆ 
แลว้กินแต่ยำพิษ ยำนัน่เขำ้ไป แลว้จะเกิดควำมร่มเยน็มำจำกไหน ควำมร่มเยน็ตอ้งมำจำกธรรม 
ถึงตอ้งรักษำศีล  

ควำมเช่ือเรำ เรำคิดไปอยำ่งหน่ึง โลกคิดไปอยำ่งหน่ึง ธรรมะพระพทุธเจำ้ตรัสรู้แลว้วำง
บญัญติัไวอ้ยำ่งหน่ึง ขดักบัควำมรู้สึกเรำทั้งหมดเลย เรำเป็นอิสระเสรีท ำอยำ่งไรกไ็ด ้ เรำเกิดมำมี
วำสนำมีอ ำนำจบำรมี สตัวท์ั้งหลำยมนัเป็นอำหำรของเรำ เรำจะท ำอยำ่งไรกไ็ด ้ 

เรำเป็นอำหำรของใคร? เรำเป็นอำหำรของวฏัจกัร เรำเป็นอำหำรของส่ิงท่ีวำ่โรคภยัไข้
เจบ็ในโลกน้ี แต่ท ำไมเรำไม่ยอมล่ะ ท ำไมเป็นอำหำรของเขำมนัยอมล่ะ น่ีมนัคิดได ้ มนั
เปรียบเทียบไดล่้ะ ถึงวำ่ศีล สมำธิ ปัญญำ พอจิตมนัเร่ิมไม่เบียดเบียนเขำ ควำมคิดน้ีไม่ไปท ำลำย
คนอ่ืน ไม่ท ำลำยแมแ้ต่ตวัเองไง ไม่ท ำลำยแมแ้ต่โอกำสของตวัเองท่ีท ำลำยตวัเองอยู ่ มนักจ็ะ
เร่ิมท ำควำมสงบ  

ศีลคือควำมปกติของใจ ใจจะปกติตอ้งมีศีลควบคุมก่อน  

ศีลควบคุมแลว้เรำเร่ิมถึงท ำภำวนำข้ึนมำ ท ำจิตใหส้งบ  

“ท ำจิตใหส้งบ” เกิดมำไม่เคยดบัเคร่ืองไง เคร่ืองยนตซ้ื์อมำติดเคร่ืองตั้งแต่วนัซ้ือมำจน
วนัมนัจะพงักไ็ม่เคยดบั หวัใจตั้งแต่ปฏิสนธิข้ึนมำไม่เคยพกั นอนกฝั็น วำ่จะนอนพกัใจมนักฝั็น 
มนัเป็นส่ิงท่ีวำ่เรำไม่เคยประสบพบเห็น ส่ิงท่ีเรำไม่ประสบพบเห็นมนัถึงท ำไดย้ำกไง  

ถึงวำ่ เรำเกิดมำน้ีมีวำสนำ ๒ ชั้น ๒ ชั้นเพรำะเรำเกิดมำพบครูบำอำจำรยไ์ง ในปัจจุบนัน้ี 
หลวงปู่ มัน่กบัหลวงปู่ เสำร์เป็นผูท่ี้บุกเบิกออกมำจำกกิเลสก่อน เพรำะวำ่เป็นคนเช่ือในธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ แลว้ ๒ องคช่์วยกนัขดุคน้ควำ้ไง หลวงปู่ เสำร์เป็นอำจำรย์
หลวงปู่ มัน่ เสร็จแลว้ ๒ คนบวชมำแลว้ศึกษำพร้อมกนั จนขำ้มพน้ออกไปจำกกิเลส เป็นผูช้ี้น ำ
ไดต้ำมควำมเป็นจริง เห็นไหม ตำมควำมเป็นจริงแบบวำ่องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ยนืยนั
กบัพระสำรีบุตร ยนืยนักบัพระอญัญำโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ 
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องคห์ลวงปู่ มัน่บอกวำ่ ไดป้ระพฤติปฏิบติัแลว้ ยงัไดห้ลวงปู่ ขำว หลวงปู่ แหวน หลวงปู่
พรหม หลวงปู่ ต้ือ หลวงปู่ ฝ้ัน น่ียนืยนักนัมำทั้งหมด เพรำะครูบำอำจำรยน้ี์ไดด้บัขนัธ์ไปแลว้ 
ยนืยนักนัดว้ยธำตุขนัธ์กไ็ดว้ำ่ท่ำนดบัขนัธ์ไปแลว้ ไดท้  ำฌำปนกิจไปแลว้ กระดูกเป็นพระธำตุ
ทั้งหมด น่ีคือครูบำอำจำรยข์องเรำ เรำเกิดมำพบครูบำอำจำรยอี์กชั้นหน่ึง เกิดมำพบครูบำอำจำรย์
ท่ีรู้จริง ครูบำอำจำรยท่ี์รู้จริงเท่ำนั้นจะสำมำรถช้ีทำงใหเ้รำไดไ้ง เรำไม่ใช่เช่ือครูบำอำจำรยจ์นยก
ครูบำอำจำรยน้ี์เหนือธรรม  

ครูบำอำจำรยน้ี์ประพฤติธรรมรู้ธรรมตำมควำมเป็นจริง คนท่ีเห็นธรรมคือเห็นตถำคต จะ
ไม่กลำ้กรำบไม่เคำรพพระพทุธเจำ้ไดอ้ยำ่งไร เคำรพแสนสุดท่ีเคำรพเพรำะอะไร เพรำะถำ้เรำไม่
เจอส่ิงน้ี เรำไม่สำมำรถผำ่นพน้ไปได ้ เพรำะเรำมำเจอเทคโนโลย ี เจอมรรคอริยสจัจงั แลว้เรำ
ประพฤติปฏิบติัธรรมตำมอนัน้ีไป ท ำไมคนท่ีวำ่เรำหลงป่ำอยู ่ มีนำยพรำนคนหน่ึงพำเรำเดิน
ออกไปจำกป่ำ เรำไม่ซ้ึงบุญคุณของพรำนป่ำนั้นหรือ ทั้งๆ ท่ีวำ่พรำนป่ำนั้นไม่รู้เร่ืองนะ 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือธรรมวินยัพระพทุธเจำ้ตรัสไวต้ำมควำมเป็นจริง องคส์มเดจ็พระ
สมัมำสมัพทุธเจำ้จะปรินิพพำนไปแลว้กแ็ลว้แต่ แต่อนัน้ีเป็นร่องเป็นรอย เป็นทำงช้ีออกไปของ
องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ เดินตำมธรรมอนันั้นไปแลว้ท ำไมมนัไม่เคำรพ มนัไม่บูชำ ไม่
กรำบไหวพ้ระพทุธเจำ้ตำมควำมเป็นจริงอนันั้น ถึงตอ้งซ้ึงคุณมำก ซ้ึงคุณมำก แลว้กย็นืยนักนัมำ
... 

(เทปขดัขอ้ง) 

...อำจำรยม์หำบวัช้ีน ำแลว้บอก...  

(เทปขดัขอ้ง) 

...ควำมกำ้วเดินตำมคือควำมเคำรพครูบำอำจำรย ์ เช่ือในครูบำอำจำรย ์ ครูบำอำจำรยน์ั้น
จะบอกเทคนิควิธีกำร เทคนิควิธีกำรท่ีวำ่เรำไม่เคยเห็นไง ส่ิงท่ีเรำไม่เคยเห็น เรำท ำไม่ได ้ส่ิงท่ีเรำ
ท ำไม่ได ้ เรำท ำแลว้เรำเจอ สมำธิเป็นสมัมำสมำธิหรือมิจฉำสมำธิ สมำธิน้ีมนัจะถกูตอ้งตลอดไป
เหรอ ท ำไมมนัมีสมัมำ-มีมิจฉำล่ะ  

ท ำควำมสงบเขำ้มำ ควำมสงบเขำ้มำ เรำกเ็ป็นควำมสงบ ท ำควำมสงบ ท ำควำมสงบ 
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ควำมกำ้วเดินตำม ควำมเดินตำมมนัไม่เป็นปัจจุบนั ถำ้เป็นปัจจุบนั น่ีถึงวำ่เวลำเรำท ำ
ปฏิบติัข้ึนมำแลว้ถึงตอ้งหำครูหำอำจำรย ์ ถำ้ครูบำอำจำรยท่ี์เป็นผูช้ี้น ำทำงอยู ่ เทคนิคอนัน้ีไง 
เทคนิคท่ีวำ่คนท่ีผำ่นมำ คนท่ีมีประสบกำรมำก่อน “พรำนป่ำ” พรำนป่ำท่ียิง่มีควำมช ำนำญเท่ำไร 
ยิง่สำมำรถท ำใหเ้รำเขำ้ป่ำได ้ คนเมืองกจ็ริงอยูส่ำมำรถเท่ียวป่ำได ้ ถำ้มีพรำนป่ำพำเขำ้ไป น่ีคือ
วตัถุส่ิงท่ีเห็นกนั  

แต่น้ีมนัเป็นวิธีกำรท่ีวำ่ผูป้ระสบจำกภำยใน ทุกขเ์กิดท่ีใจ ทุกขไ์ม่ไดเ้กิดท่ีกำย “ควำม
ทุกขเ์กิดท่ีใจ” กำยน้ีมนัเป็นส่วนประกอบเท่ำนั้น ส่วนประกอบภำยนอก ถำ้วิกำรไป หวัใจมนั
ประเสริฐ กำยนั้นกไ็ม่สำมำรถใหค้วำมทุกขก์บัใจได ้ มนัมีควำมทุกขอ์ยู ่ ควำมหิวโหยมนัเร่ือง
เป็นปกติเพรำะเรำเกิดเป็นมนุษย ์ ภพของมนุษยมี์กำยกบัใจ เพรำะมนัพน้ออกมำ ออกมำจำกวฏั
วน เกิดมำจำกขำ้งบนกไ็ด ้ เกิดมำจำกขำ้งล่ำงกไ็ด ้ ออกมำแลว้ขำ้งบนหรือขำ้งล่ำงมีกฎของเขำ 
กฎของเขำคือวำ่สวรรคก์สุ็ขไป นรกกทุ็กขม์ำก 

แต่เกิดเป็นมนุษย ์ศำสนำพทุธ ตดัลงท่ีน่ี เพรำะสุขกบัทุกขห์ำไดไ้ง อิสระเสรีของเรำท่ีวำ่
เกิดมำเป็นมนุษยแ์ลว้กฎหมำยรับประกนั กฎหมำยคุม้ครองในกำรท ำร้ำยกนั กฎหมำยคุม้ครอง 
นั้นกฎหมำย แต่ไอค้นท่ีท ำร้ำยตวัเองน้ีไม่เห็น เรำท ำร้ำยตวัเอง ท ำลำยโอกำสตวัเอง กำรเกิด
มำแลว้พบพระพทุธศำสนำน่ีโอกำสท่ีช ำระกิเลสเตม็ๆ ในหวัใจ โอกำสท่ีมี  

เวลำคนอ่ืนท ำร้ำยเรำ เรำกว็ำ่เขำ แต่เวลำเรำท ำลำยโอกำสของเรำ ท ำไมเรำไม่วำ่ น่ีเป็น
มนุษยถึ์งวำ่มีกำยกบัใจ ถำ้เรำคิดออกไปวำ่ระหวำ่งกำยกบัใจใช่ไหม เรำจะไปหนกัท่ีกำยเกินไป 
ทุกคนหนกัท่ีกำย ห่วงมำกเร่ืองของกำย ห่วงกนัมำก หำปัจจยั ๔ มำกเ็พื่อกบัเรำ ส่ิงท่ีประกอบอยู่
ทำงโลกน่ีเพื่อเรำทั้งนั้นเลย เพื่อเรำ พอเพือ่เรำเสร็จแลว้ เพื่อลกูหลำนของเรำ เพื่อคนนั้น เพื่อคน
นั้น...อนัน้ีอะไร? ควำมยดึมัน่ถือมัน่ มนัไม่เคยท ำใหใ้จน้ีอ่ิมเตม็ได ้ ถึงตอ้งท ำควำมสงบ ควำม
สงบเท่ำนั้นท ำใจใหอ่ิ้มเตม็ได ้ท ำใจใหพ้อได ้ใจท่ีพอคือสมัมำสมำธิ  

ถำ้จิตน้ีก ำหนดเขำ้ไปจนมนัสงบ เคร่ืองนั้นดบั เรำเคยดบัเคร่ือง เคร่ืองไหนไดด้บัเคร่ือง
นั้นจะแขง็แรง เคร่ืองนั้นจะไม่พงั เคร่ืองนั้นจะเร่ิมตน้ติดใหม่ มนัจะมีพลงังำน จิตเรำก็
เหมือนกนั จิตเรำไม่เคยดบั มนัไม่เคยดบัไง ไม่เคยดบัเคร่ือง คือมนัฟุ้ งอยูใ่นอำรมณ์ของควำม
ฟุ้ งซ่ำนตลอดเวลำ ฟุ้ งอยูใ่นควำมคิดตลอดเวลำ เห็นไหม ฟุ้ งอยูต่ลอดเวลำ น่ีเคร่ืองมนัไม่เคยดบั 
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ท ำควำมสงบเขำ้ไปก ำหนดพทุโธเขำ้กไ็ปได ้พทุโธๆๆ เขำ้ไป ถำ้ก ำหนดพทุโธนะ เพรำะก ำหนด
ไดม้นัตอ้งมีควำมตั้งมัน่ มีควำมเช่ือ มีควำมเห็นวำ่ มรรค ผล นิพพำน มีจริง 

ทุกคนจะประพฤติปฏิบติัห่วงมำกวำ่ นรกสวรรคไ์ม่มี เกิดมำแลว้ชำติเดียว ท ำแสวงหำ
เท่ำไรพอ น่ีกิเลสมนัพำคิดอยำ่งนั้น  

ถำ้ควำมเช่ือวำ่มรรค ผล นิพพำน มี มรรคมี ผลมี นรกสวรรคมี์ ท ำดีไดดี้ ท ำชัว่ไดช้ัว่ ท ำ
ควำมดีส่ิงใดในโลกน้ีจะเท่ำกบัท ำดีกวำ่ควำมสงบ ท ำดีเก่ียวกบัเร่ืองของหวัใจ ท ำดีเก่ียวกบัเร่ือง
ภำยในไง “ดีนอก” ดีดว้ยควำมโฆษณำชวนเช่ือกไ็ด ้ ดีดว้ยกำรเสกสรรป้ันยอ แต่ดีในน่ีไม่มีใคร
พดู องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ยนืยนักบัพระสำรีบุตร เห็นไหม เหมือนกนั ถึงท่ีสุด
เหมือนกนั แลว้ไม่ตอ้งใหใ้ครมำเยนิยอ เพรำะอะไร?  

เพรำะธรรม ธรรมประสิทธ์ิประสำทใหไ้ง ธรรมประสิทธ์ิประสำทใหเ้วลำขณะจิตท่ีพลิก
ข้ึนไปจำกปุถุชนเป็นกลัยำณชน จำกกลัยำณชนข้ึนไปเป็นอริยชน พลิกข้ึนไปไดน่ี้วฒิุภำวะของ
ใจเปล่ียนได ้วฒิุภำวะของใจขยบัใหสู้งไดด้ว้ยธรรมประสิทธ์ิประสำทนะ ไม่ใช่ดว้ยปริญญำทำง
โลก ไม่ใช่ใครจะกำรันตีให.้..ไม่มี ไม่มี มีเฉพำะธรรมเท่ำนั้น ธรรมคือสจัจะควำมจริง ภำวนำมย
ปัญญำน้ีเท่ำนั้น สำมำรถช ำระกิเลสไดเ้ป็นขั้นเป็นตอนเขำ้ไป  

ถึงวำ่ มรรค ผล นิพพำน มีจริงอยูโ่ดยหลวงปู่ มัน่เป็นพยำนยนืยนั ครูบำอำจำรยน้ี์เป็น
พยำนยนืยนั ถึงเรำไม่เจอพระพทุธเจำ้ แต่เรำกเ็จอครูบำอำจำรยท่ี์จะบอกเทคนิควิธีกำรของเรำอยู่
แลว้ น่ีมนัถึงควรอุ่นใจไง ควรกำ้วเดินตำมไป กำ้วเดินตำมเขำ้ไป กำ้วเดินไปไหน 

ใจอยูเ่ฉยๆ อยูก่บัท่ี เหมือนกบัฝี ฝีมีหนองเตม็ไปหมด เจบ็ปวดแสบร้อนเพรำะมนัหนอง
เตม็หวัใจไง เรำบ่งฝีออกสิ ควำมเจบ็ปวดนั้นจะหำยไป ใจเหมือนกบัฝี เจบ็ปวดแสบร้อนอยู ่กำร
กำ้วเดินกอ็ยูท่ี่หวัใจน่ีแหละ เรำกำ้วเดินออกไป ถำ้ใจเรำยงัอมฝีอมหนองอยู ่ มนักอ็มควำมเจบ็
ควำมปวดอยูอ่ยำ่งนั้น ถำ้เรำจะสะกิดออก กำ้วเดินกคื็ออยำ่งน้ีไง กำ้วเดินคือกำรปฏิกิริยำของใจ
ท่ีมนัแปรสภำพไง กำ้วเดินท่ีใจมนักำ้วเดินออกไปไง น่ีท ำควำมสงบอยูพ่อสะกิดออก หนองแตก 
ควำมเจบ็ปวดแสบร้อนหลุดออกหมด  

เหมือนกนั จิตไม่เคยพกั มีแต่ควำมเจบ็ปวดแสบร้อนในหวัใจ มนัเกิดควำมสงบเขำ้มำ 
“โอโ้ฮ! มนัเป็นอยำ่งน้ีเนำะ ควำมสุขท่ีวำ่ไม่ปนดว้ยอำมิสเจือเลยไง ควำมสุขท่ีเกิดข้ึนจำกใน
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หวัใจเรำไง เรำคิดวำ่ท่ีอ่ืนมีควำมสุข ควำมสุขจะบำ้นเรือนอยูท่ี่หอ้งหอปรำสำท อยูท่ี่แกว้แหวน
เงินทอง ส่ิงนั้นกองอยูน่ัน่ เวลำเรำทุกข ์ มนักช่็วยเรำไม่ได ้ เวลำใจเรำสงบส่ิงนั้นกก็องอยูน่ัน่ 
ท ำไมหวัใจมนัสุขข้ึนมำล่ะ”  

ควำมสุขจำกจิตสงบน้ีมนักสุ็ขแปลกประหลำดจำกโลกมหำศำลเลย โลก ควำมสุขเขำนั้น 
มนัตอ้งสุขเจือดว้ยอำมิส เจือดว้ยควำมเยนิยอปอป้ัน ควำมสุขอนัน้ีมนัเป็นปัจจตัตงั ไม่มีกำล ไม่
มีเวลำ เป็นอกำลิโก ควรเรียกร้องสตัวท์ั้งหลำยมำดูธรรม อกำลิโก เรียกร้องสตัวท์ั้งหลำยมำดู
ธรรม...เรียกใคร? กเ็รียกควำมสนใจของใจ น่ีไงควำมสุขไง น่ีไงควำมสุข  

เวลำท ำบุญกศุลกนั ท ำบุญกศุล อุทิศส่วนกุศล อุทิศตรงน้ีไง จิตท่ีท ำบุญกศุล จิตน้ีอ่ิมเตม็
ข้ึนมำ อุทิศส่วนกศุลน้ี อุทิศส่วนกศุลออกไป แลว้เรำท ำควำมสงบข้ึนมำในหวัใจของเรำ น่ีเวลำ 
ท ำควำมสงบข้ึนมำจิตน้ีไดส้มัผสักบัสมำธิธรรม เห็นร่ำงเงำของตถำคต เป็นแค่เงำของตถำคต
เพรำะจิตมนัเร่ิมสงบ เรำไปยนือยูก่ลำงแดด เรำจะมีเงำออกไป เรำเขำ้ท่ีร่ม เงำน้ีจะหำยไป  

จิตน้ีสงบตวัเขำ้มำ เงำไม่มี เงำนั้นคืออำกำรของใจ เงำนั้นคือควำมทุกขท่ี์มนัเกิดเจบ็ปวด
แสบร้อนในใจเรำนัน่น่ะ มนัออกไปจำกพิษท่ีหวัใจท่ีขบัเคล่ือน ทีน้ีมนักำ้วเดินมำ คือมนักำ้วเดิน
มำ คือท ำลำยเงำทั้งหมด  

ใจกำ้วเดิน หมำยถึงวำ่ ยกใจเรำสูงข้ึน สูงข้ึนไป ดว้ยควำมวริิยอตุสำหะ  

“มรรค” ควำมด ำริชอบ ควำมเพยีรชอบ ผูป้ฏิบติัหรือผูท่ี้เขำ้ใจศำสนำในทำงโลก 
พระพทุธเจำ้บอกวำ่ใหป้ล่อยใหว้ำง พระพทุธเจำ้บอกใหอ้ยูเ่ฉยๆ ควำมอยูเ่ฉยๆ นั้นมนัเป็น
มชัฌิมำ ถำ้กำ้วเดินมนัเป็นอตัตะ มนัจะเป็นควำมทุกขค์วำมร้อน นัน่คือควำมเช่ือ แต่ควำมจริง
เรำตอ้งปฏิบติัข้ึนมำ ควำมจริงกบัควำมเช่ือ เห็นไหม ควำมเช่ือมนัไม่ถึงสจัจะควำมจริง ควำม
จริงเขำ้มำเดินเขำ้มำทั้งนั้นน่ะ มนัจะปล่อย มนัจะวำง มนัตอ้งมีเหตุมีผล น่ีขนำดวำ่ปล่อยวำงจำก
ควำมทุกขค์วำมเจบ็ปวดแสบร้อนเขำ้มำ แค่ควำมสงบเท่ำนั้นเอง น่ีมนักย็นืยนัไง พอยนืยนัข้ึนมำ
เรำกจ็ะกำ้วเดินไป  

แต่ถำ้ไม่มีครูบำอำจำรยส์อนนะ แค่ท ำควำมสงบ จิตน้ีมนัจะด่ิงง่ำยมำก สงบเขำ้ไปถึงฐีติ
จิต ถึงควำมเคลิบเคล้ิม เพรำะมนัจะเวิง้วำ้งไปหมด มนัวำ่งหมด ควำมวำ่งอนัน้ี มนัจะเทียบผลไง 
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ถึงวำ่ อนัน้ีมนัเป็นกำรกำ้วเดิน มนัไม่ใช่วำ่เป็นสจัจะท่ีวำ่ถึงรู้แจง้ รู้แจง้คือรู้เหมือนกนั รู้แจง้คือรู้
หลกักำรเดียวกนั แต่น้ีมนัไม่รู้แจง้เพรำะวำ่มนัมีอดีตอนำคต มนัไม่เป็นปัจจุบนั  

องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้บอก กิเลสขำด ขำดท่ีปัจจุบนัน้ี ไปตดัท่ีอดีตอนำคต
ไม่ได ้ เรำถึงแกก้รรมกนันะ เรำแกก้รรม แกก้รรมขำ้งนอก แกก้รรมตอ้งอดีตอนำคต แกก้รรมๆ 
...แกก้รรมมนัแกท่ี้น่ี กรรมมนัเกิดท่ีมโนกรรม กรรมมนัเริมตน้จำกควำมคิด ย  ้ำคิดย  ้ำท ำแลว้ก็
ออกมำวำจำ ออกมำดว้ยกำยกรรม น่ีแกก้รรม ถำ้ดบัน้ี หมด แกก้รรมไดห้มด  

จนแมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้เกิดจำก อวิชฺชำปจฺจยำ สงฺขำรำ เป็นเจำ้ชำย
สิทธตัถะ จนช ำระจนส้ิน กรรมตำมไม่ทนั จนพญำมำรน้ีตำมไม่ทนั คอตกนะ จนองคส์มเดจ็
พระสมัมำสัมพทุธเจำ้เยย้พญำมำรเลย 

 “มำรเอย เธอเกิดจำกควำมด ำริของเรำ บดัน้ีเรำเห็นกำรเกิดของเธอแลว้ มำรจะเกิดอีก
ไม่ไดเ้ลย” 

มำรไม่สำมำรถควบคุมใจขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้เป็นดวงแรก พระอญัญำ
โกณฑญัญะ ปัญจวคัคียต่์อมำ ต่อมำ น่ีคือรู้แจง้ รู้แจง้ถึงเร่ิมตน้ของควำมคิดไง  

“มำรเอยเธอเกิดจำกควำมด ำริของเรำ”  

“ด ำริ” อยูห่ลงัควำมคิดไหม พอรู้แจง้ป๊ับ ควำมรู้ ควำมด ำริออกมำ มนัเป็นกำรกระทบ
ของจิต ผูท่ี้จิตสะอำดแลว้คิดออกมำต่ำงกนักบัไอส้กปรกพำคิดไง ไออ้วิชชำคลุมอยูไ่ง อวิชชำมี
อยูทุ่กหวัใจนะ “ไอ”้ คือเรำนัน่แหละ “ไอ”้ หมำยถึงวำ่ เรำยงัยดึมัน่ถือมัน่อยู ่ แต่ถำ้หลุดไปแลว้
มนัไม่ใช่เรำ กิเลสถึงช ำระลำ้งได ้กรรมถึงแกไ้ดไ้ง  

กรรมแกไ้ดด้ว้ย “วิปัสสนำญำณ” เท่ำนั้น  

“อำสวกัขยญำณ”ช ำระไดห้มด น่ีคือกำรแกก้รรม 

เรำท ำถกูตอ้ง เรำเช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ เรำถึงประพฤติปฏิบติัเพื่อจะแก้
กรรมตำมควำมเป็นจริง แต่ในเม่ือปฏิบติัแลว้มนักแ็สนทุกขแ์สนยำก ควำมทุกขเ์พือ่จะพน้ทุกข ์
ไม่ใช่ควำมทุกขเ์พื่อจะแบกทุกขก์นัต่อไป ควำมทุกขท่ี์จะพน้ทุกข ์ 
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งำนกำรช ำระกิเลสถึงเป็นงำนของนกัรบ งำนของนกัรบนะ งำนของเอกบุรุษเอกสตรีท่ี
จะพน้ออกไป ควำมเขม้แขง็ของใจต่ำงหำก ถำ้ใจอ่อนแอไง สตัวอ์ำชำไนย สตัวอ์ำชำไนยเลือก
กินแต่อำหำรท่ีมนัเป็นส่ิงท่ีประเสริฐ เรำไม่ใช่สตัวท์ัว่ไป “กิน” เลือกกิน สตัวอ์ำชำไนย ใจท่ีเป็น
เอก ใจท่ีเป็นอำชำไนย มนัถึงจะเขำ้ถึงธรรมอนัน้ีไดไ้ง แลว้เรำสร้ำงข้ึนมำ ใจของเรำ จนเรำมำ
พบพระพทุธศำสนำ พบมรรคอริยสัจจงั “ทำงอนัเอก” ทำงของใจนะ ทำงเดินยกไวท่ี้โน่น ขำ้ง
นอกไม่เก่ียว ทำงของใจ ทำงจำกภำยใน น่ีจกัรมนัจะเคล่ือน-ไม่เคล่ือน  

ควำมสงบอนัน้ี องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้บอกแลว้ มนัตอ้งครบไง มรรคสำมคัคี 
มรรคสำมคัคี หมำยถึงวำ่ จิตน้ีวิปัสสนำเขำ้ไปในกำย เวทนำ จิต ธรรม ในสติปัฏฐำน ๔ กำรเห็น
สติปัฏฐำน ๔ เห็นจำกตำธรรมอยำ่งหน่ึง เห็นจำกมโนภำพอยำ่งหน่ึง กำรเห็นจำกมโนภำพ นึก
มโนภำพข้ึนมำ กำย เวทนำ จิต ธรรมแลว้กรู้็เท่ำ รู้เท่ำ รู้เท่ำไปเร่ือยๆ รู้เท่ำไปเร่ือยๆ มนัเป็น
มรรคเหรอ?  

มรรคจำกจิตสงบแลว้ท่ีวำ่ เรำเป็นเวิง้วำ้งเป็นผลนัน่น่ะ ถำ้มีครูมีอำจำรยจ์ะบอกวำ่จิตน้ี
สงบ จิตน้ีเป็นสมัมำสมำธิ สมัมำสมำธิน้ีเป็นสมัมำสมำธิ เป็น ๑ ในมรรค ๘ ตอ้งยกฐำนของ
เอกคัคตำรมณ์ จิตท่ีควรแก่กำรงำนน้ียกข้ึน ยกข้ึนใหเ้ห็นกำย เห็นจิต เห็นกำย เห็นจิต  

ท ำไมจิตมนัเป็นจิตเห็นจิตไดอ้ยำ่งไร?  

จิตมนัเป็นจิต เดิมมนัส่งออก เดิมมนัรับรู้อำรมณ์ทั้งหมด พอจิตมนัสงบ มนัดูอำกำรไหว
ของมนัจำกภำยใน อำกำรไหวของจิตมนัจะจบัอำกำรไหวของจิตได ้ เพรำะมนัเป็นนำมธรรม 
ท ำไมเรำฝันไดล่้ะ ท ำไมเรำคิดไดล่้ะ “คิด” อำกำรคิดเป็นขนัธ ์ ๕ ขนัธ์น้ีออกมำจำกใจมนัเป็น
ขนัธ์ ๕ ธำตุ ๔ ขนัธ์ ๕ ใจน้ีเป็นขนัธ์ ๕ ร่ำงกำยน้ีเป็นขนัธ์ ๔ เวลำเรำฝันเรำยงัฝันไปได ้แต่พอ
จิตสงบอำกำรท่ีมนัไหวออกมำจำกส่ิงท่ีมนักระเพื่อม มนัจะจบัป๊ับ ถำ้จบัจิตตวัน้ีได ้น่ีคือกำรเห็น
จิต  

กำรเห็นกำยคือกำรเห็นกำยจำกภำยใน เห็นกำยคือมโนภำพอวยัวะ ๓๒ อะไรกไ็ด ้ หรือ
เห็นเป็นทั้งโครงร่ำงกไ็ด ้ น่ีพอเห็นกำยอนัน้ีไง กำยอนัน้ีมนัไม่มีมิติ ถำ้อยูข่ำ้งนอกน่ีเป็นมิติ ภพ
ของมนุษย ์ ภพของเทวดำ ภพของเทวดำเป็นมิติอยำ่งหน่ึง กำลเวลำไม่ต่ำงกนัไป มนัต่ำงกนัไป 
พอต่ำงกนัไป เรำกเ็ขำ้ใจ ตำยแลว้ ๓ วนัเน่ำ ๗ วนัเป่ือย นัน่ควำมท่ีสญัญำ มนัไม่ใช่รู้แจง้ มนั
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เป็นควำมเช่ือ รู้ตำม เป็นกำรกำ้วเดินตำม กำรกำ้วเดินตำมมนัเป็นปัจจุบนัไหม? มนัถึงแกไ้ม่ได้
ไง  

แต่ถำ้เห็นจำกตำธรรม มนัไม่มีมิติ เพรำะจิตมนัสงบ ไม่มีกำลเวลำ จิตน้ีไม่มีกำลเวลำ จิต
น้ีสมำธิตั้งมัน่ พอควำมตั้งมัน่ พอขยบัเขำ้ไปมนัจะเห็นของมนั เห็นของมนั ควำมเห็น พอจบั
เห็น แค่เห็นน่ีเป็นงำนกำรขดุคุย้หำจ ำเลยนะ งำนกำรขดุคุย้ในสติปัฏฐำน ๔ เป็นงำนอยำ่งหน่ึง 
งำนกำรหำไง เรำจะท ำธุรกิจต่ำงๆ เรำตอ้งหำทุนนะ ตอ้งมีทุนก่อนถึงประกอบธุรกิจข้ึนมำได ้ 

น้ีกเ็หมือนกนั งำนท ำควำมสงบนั้นเป็นงำนอยำ่งหน่ึงเพือ่เป็นพื้นฐำนของทุน กำร
ประกอบธุรกิจตอ้งมีส่ิงท่ีประกอบธุรกิจตอ้งมีโครงกำรใช่ไหม จะท ำอะไร จะท ำงำนของกำย
หรือจิต พอยกข้ึนมำน่ีท ำโครงกำรแลว้ ตอ้งลองไปประสบใหม้นัข้ึนมำเป็นโครงกำรนั้นใช่ไหม 
น่ีถำ้ยกกำยกบัจิตข้ึนมำได ้มนัถึงเห็นจริงไง ควำมเห็นจริงน้ีเป็นงำนวิปัสสนำ  

เรำจบัจ ำเลยไดน้ะ เรำรู้อยู ่ จ  ำเลยหรือคนขโมยของ คนน้ีเป็นคนขโมยไป เรำจบัเขำมำ
ไม่ไดเ้รำกรู้็อยู ่ รู้อยูน่ี่เรำไดป้ระโยชน์อะไร แต่ถำ้เรำไดจ้  ำเลยข้ึนมำเม่ือไร จ ำเลยน้ีตอ้งไต่สวน 
ยกเขำ้ไปในคอกของศำล ค ำพดูทุกค ำศำลจด ศำลจะจดนะ 

น่ีเหมือนกนั เห็นกำยหรือเห็นจิต วิปัสสนำไป เห็นไหม น่ีศำลจด “ศำลจด” หมำยถึงวำ่
มนัสะเทือนถึงใจ มนัมีเหตุมีผลข้ึนมำแลว้ ส่ิงท่ีมีเหตุมีผล ผดิหรือถกู ควำมเห็นเรำผิด ธรรมะผดิ
หรือกิเลสผดิ กิเลสกบัธรรมะมนัจะต่อสู้กนัดว้ยวิปัสสนำญำณ อนัน้ีคือภำวนำมยปัญญำ 
ภำวนำมยปัญญำจะเคล่ือนไป ธรรมอนัน้ีจะเคล่ือนไป ทำงอนัเอกของธรรมจกัรน้ีจะเคล่ือนไป 
ควำมเคล่ือนออกไป เห็นไหม ภำวนำมยปัญญำจะเกิดข้ึนจำกกำรเรำเสริมข้ึนไป ภำวนำมย
ปัญญำน้ีไม่มีตวัตน ไม่มีใครเป็นเจำ้ของ ถำ้มีคนเป็นเจำ้ของ หรือมีเรำเขำ้ไปนั้น มรรคไม่สำมคัคี 
มรรคเอนเอียงเพรำะกิเลสเรำมี กิเลสเรำมีมรรคจะเอนเอียงไป  

แต่ถำ้มนัเป็นไป เรำไสเขำ้ไปเหมือนกบัลกูข่ำง “ลกูข่ำง” ถำ้เรำเล่นลกูข่ำง เรำป่ันได ้แลว้
เรำโยนออกไป ถำ้แรงเหวี่ยงมนัพอลกูข่ำงจะตั้งตรง ธรรมจกัรน้ีมนักเ็หมือนกนั ถำ้มนัเคล่ือน
ออกไป เคล่ือนออกไป จำกแรงส่งของควำมพยำยำมของเรำไง จำกแรงส่งของจิต จำกแรงส่ง
ของควำมคิดท่ีมีสมำธิอยูน้ี่เป็นมรรค ถำ้สันนิษฐำนควำมคิดของเรำปกติน้ีมนักิเลสพำคิด เป็น
โลกียะ มนัแบ่งกนัท่ีวำ่เป็นโลกียะกบัโลกตุตระ ถำ้เป็นควำมคิดเรำ เป็นควำมคิดเห็นของเรำน้ี
เป็นโลกียะ โลกียะเป็นกำรผกูมดัไว ้เป็นกำรเห็นแก่ตวั มรรคเดินไปไม่ได ้ 
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ถำ้เป็นโลกตุตระมนัอำศยัควำมจิตสงบน้ี เรำถึงตอ้งอำศยัควำมสงบของใจน้ีเป็นพื้นฐำน 
ไอบ่้งฝีบ่งหนองแลว้ควำมเจบ็ปวดมนัไม่มี มนัเป็นอิสระเสรีของมนั แลว้เรำเช่ือในธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ เช่ือในธรรมอนัน้ี มนัถึงไดก้ำ้วเดินไปในธรรมอนัน้ีไง อนัน้ี
เป็นธรรมจกัร เป็นโลกตุตระ 

“โลกตุตระ” คือธรรมจะพน้จำกโลก  

“โลกตุตรธรรม” ธรรมท่ีจะชกัใหจิ้ตวิญญำณน้ีพน้จำกกำรเกิดและกำรตำย กำรช ำระ
อวิชชำในหวัใจไง น่ีกำ้วเดินไปตำมธรรม ตำมท่ีธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้
ประทำนไวแ้ลว้ไง  

จำกเพชรอนัเอก จำกศำสนำอนัถกูตอ้ง กบักำรสอนของลทัธิต่ำงๆ เห็นไหม กำ้วเดินไป
ตำมเขำ เขำบอกวำ่ใหก้ำ้วเดินตำมไป กำ้วเดินตำมไป ใหเ้ช่ือไง ใหเ้ช่ือในควำมเช่ือนั้น เอำควำม
เช่ือนั้นเป็นผล เช่ือในวิธีกำร เช่ือในกำรไปอยูท่ี่นัน่ เช่ือ เช่ือ เช่ือ 

ควำมเช่ือแกกิ้เลสไม่ได ้ ควำมจริงเท่ำนั้นท่ีแทงเขำ้ไปในส่ิงท่ีวำ่กิเลสอยู ่ ท ำลำยระเบิด
อวิชชำจำกฐำนของจิต จำกภวำสวะ ภพขำ้งนอกนะ กำรเกิดและกำรตำยน้ีหยำบมำก ภพกำรเกิด
กำรตำยของจิตส ำคญัท่ีสุด ภวำสวะคือท่ีจิตมนัเกิดควำมคิดเร่ิมตน้ นั้นคือภพไง อำสวะ ๓ 
อวิชชำสวะ กิเลสสวะ ภวำสวะ จิตท่ีพำเกิดพำตำยอยูน้ี่ไม่มีใครเคยระเบิดท ำลำยมนัไดไ้ง องค์
สมเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ท ำลำยระเบิดตวัน้ีไง ระเบิดหวัใจทั้งหมด อวิชชำดบัไปดว้ยอำส
วกัขยญำณ องคห์ลวงปู่ มัน่พำท ำไปก่อน  

ศำสนำพทุธเป็นศำสนำเอก เอกของศำสนำทุกๆ ศำสนำ ไม่มีศำสนำใดเลยท่ีบอกวำ่
ศำสดำของเขำพน้จำกกิเลสแลว้มำสอน มีแต่องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ท่ีเกิดเป็นเจำ้ชำย
สิทธตัถะ กว็ำ่เกิดข้ึนมำจำกกิเลส ออกไปแสวงหำโพธิญำณจนพน้ออกไปจำกกิเลสกบ็อกวำ่พน้
ออกไปจำกกิเลส  

มนัมีเหตุ มนัมีผล มีวชิำกำร มีวิธีกำร มีกำรหลุดพน้ น่ีศำสนำของเหตุและผล ไม่ใช่ลทัธิ
ควำมเช่ือไง ถึงบอกวำ่ควำมเช่ือท่ีวำ่เช่ือครูบำอำจำรยข์องเรำ เรำกเ็ช่ือเป็นวิธีกำรไง เช่ือเป็น
เทคนิควิธีกำรท่ีจะเขำ้ไปช ำระลำ้งเฉยๆ แต่กำรกระท ำมนัตอ้งเรำ เพรำะกิเลสมนัอยูท่ี่ใจ 
ภำวนำมยปัญญำกเ็กิดจำกใจ ภำวนำมยปัญญำท่ีปัญญำขนำนเอก เป็นธรรมำวธุ เป็นธรรมโอสถ
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ขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้น้ี พระพทุธเจำ้ช้ีบอกไวเ้ท่ำนั้น แลว้เรำเท่ำนั้นจะตอ้ง
ขวนขวำย คน้ควำ้ออกมำจำกใจของเรำ มนัขบัเคล่ือนกำ้วเดินออกมำจำกใจของเรำ แลว้มนัก็
หมุนไปเป็นธรรมจกัร เป็นธรรมชำติท่ีมนัมีอยู ่มนัมหศัจรรยม์ำก ส่ิงน้ีเป็นมหศัจรรย ์ทำงอนัเอก 
มรรคโค 

“ไม่มี” พระพทุธเจำ้บอกกบัสุภทัทะ “เธออยำ่ถำมใหเ้สียเวลำไปเลย ไม่มีรอยเทำ้ใน
อำกำศ ศำสนำลทัธิต่ำงๆ ไม่มีมรรค ไม่มีผลหรอก ไม่มีเหตุจะไม่มีผล ไม่มีมรรคจะเอำผลมำจำก
ไหน สุภทัทะเธอไม่ตอ้งถำมใหเ้สียเวลำ เอำปฏิบติัเลย” จนวนัสุดทำ้ยท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมำสัม
พธุเจำ้จะไปปรินิพพำน กย็งัมีควำมส ำคญัท่ีวำ่ไปเอำสุภทัทะเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมำไดอี้กองค ์

คนท่ีไม่มีกิเลส ภวำสวะในหวัใจไม่มี ภพของใจไม่มี ไม่เคยต่ืนกลวักบัควำมเป็นไปของ
สรรพส่ิงทั้งหลำย สรรพส่ิงทั้งหลำยเป็นสมมุติ ไม่สำมำรถเขำ้ไปช ำระ เขำ้ไปกดถ่วงใจท่ีวิมุตติ
นั้นไดเ้ลย เห็นไหม ขณะท่ีจะไปปรินิพพำนอยูก่ย็งัไปโปรดเทศนำกบัสุภทัทะ ใหสุ้ภทัทะเป็น
พระอรหนัตข้ึ์นมำไดอี้กองค ์ 

กบัอวิชชำในหวัใจท่ีพำเจบ็แสบปวดร้อนในใจ มนัท ำไมไม่ถอนออกจำกใจ? มนัตอ้ง
ถอนสิ ยำมีอยู ่แลว้วำ่อ  ำนำจวำสนำตวัไม่มี ตวัเองเป็นผูท่ี้ไม่มีวำสนำ เกิดมำมีแต่ควำมทุกข.์..ขน
แต่กิเลสมำถมใจ ตวัเองวำ่ศึกษำธรรม ปฏิบติัธรรม แต่เวลำขน เวลำคิดกิเลสทั้งนั้น กิเลสพำคิด
ไง น่ีครูบำอำจำรยถึ์งไดตี้มือไง ตีมือคือควำมคิดไง หำ้มคิด หำ้มคิด หำ้มคิดไง คิดส่ิงท่ีมำกดถ่วง
ใจไม่คิด  

ใหคิ้ดวำ่ ออ้! ฉนัมีวำสนำมำก เกิดมำพบพระพทุธศำสนำ ครูบำอำจำรยเ์ป็นผูช้ี้น ำ 
เทคนิควิธีกำรเรำกจ็ะมีกำ้วเดินไปได ้ ส่ิงท่ีวำ่ผูท่ี้ช้ีน ำ จะเดินป่ำมีพรำนป่ำพำน ำ มนัน่ำอุ่นใจมำก 
พรำนป่ำจะพำเรำกำ้วเดินออกจำกดงไพร ออกจำกโลกท่ีทุกขร้์อนอยูน้ี่ไง พน้ออกไปจำกป่ำ
ใหญ่อนัน้ี พน้ออกไปกล็งทะเล เวิง้วำ้งมีแต่ควำมสุข มีแต่ควำมวิมุตติของเรำในหวัใจ น่ีมนัตอ้ง
คิดอยำ่งนั้นสิ อนัน้ีถึงวำ่ปัญญำของเรำพำคิดไง ปัญญำท่ีวำ่เกิดจำกเป็นประโยชน์ของเรำ  

เรำถึงวำ่เรำเป็นชำวพทุธ เรำไม่เช่ือกิเลสในหวัใจเรำนะ ไม่ใช่เช่ือกิเลสคนอ่ืน ไม่เช่ือ
กิเลสในใจเรำน่ีแหละ พำใหเ้รำหลงใหลไดป้ล้ืมไป เรำตอ้งเช่ือธรรมของพระพทุธเจำ้ ธรรมของ
พระพทุธเจำ้บอกเลยวำ่ ปัจจตัตงั ตอ้งตรวจสอบ ปัจจตัตงั รู้จ  ำเพำะตน ไม่มีกำล ไม่มีเวลำ ตอ้ง
ตรวจสอบวำ่ใจเรำยงัมีทุกขอ์ยูไ่หม ใจเรำสะอำดข้ึนมำหรือยงั ใจเรำเป็นอยำ่งไร อยำ่ไปเช่ือท่ีเขำ
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บอกวำ่เรำประเสริฐ เรำเลิศ ไม่ตอ้งไปเช่ือ ไอค้  ำพดูนั้นโลกธรรม ๘ โลกธรรม ๘ มีอยูใ่นโลก
โดยประจ ำ  

องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้เทศนไ์วใ้นพระไตรปิฎก ถำ้จะพดูถึงกำรโดนโลกธรรม
น้ีเบียดเสียดเสียดสี ไม่มีใครในโลกน้ีจะเจบ็ปวดแสบร้อนเท่ำองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ท่ี
ตรัสรู้แลว้เป็นพุทธเจำ้นะ ดูในพระไตรปิฎกสิ เขำใส่ควำม เขำใส่ไคล ้ เขำแกลง้องคส์มเดจ็พระ
สมัมำสัมพทุธเจำ้ ขนำดเป็นพระอรหนัตแ์ลว้นะ เป็นพระศำสดำดว้ย ยงัโดนโลกธรรมใส่ควำม
ใส่ไคลข้นำดนั้น เวลำองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ห่วงสำวกมำก ภิกษุ ภิกษุณี อุบำสก 
อุบำสิกำ ห่วงมำกถึงไดป้ระทำนไวก่้อนไง 

“เธออยำ่เสียใจ อยำ่คิดมำก ในโลกน้ีไม่มีใครจะโดนมำกกวำ่พระพทุธเจำ้ แมต้รัสรู้แลว้ก็
ยงัโดน”  

แต่โดนแต่พระกำยขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้เท่ำนั้น ไม่สำมำรถเขำ้ไปถึงพระ
จิตขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ไดเ้ลย เพรำะวำ่มนัเขำ้ถึงไม่ไดไ้ง ควำมร ่ำลือกร็ ่ ำลืออยู่
ขำ้งนอก หวัใจนั้นท่ำนพน้ไปแลว้ มนัจะไปเกิดควำมหวัน่ไหวอะไรจำกขำ้งนอก เพยีงแต่เอำมำ
เป็นเห็นวำ่โลกธรรมน้ีมนักช้ี็ไดแ้ต่วตัถุเท่ำนั้นไง มนัติเตียนไดแ้ต่ส่ิงนั้นของสูงของต ่ำ ของท่ีไม่
พอใจ น่ีนินทำกำเล มนัจริงหรือไม่จริง? จริงเพรำะปำกสกปรก จริงเพรำะควำมคิดของใจท่ีมนั
สกปรกนั้น ควำมคิดสกปรกนั้นมนักพ็ดูออกมำตำมควำมคิดของมนั มนัถึงวำ่ โลกธรรม ๘ น้ีมี
เป็นของเก่ำแก่อยูใ่นโลกอยูแ่ลว้ เรำถึงวำ่ถำ้โดนไปเจบ็ปวดแสบร้อนกต็อ้งใหคิ้ดวำ่อนัน้ีธรรม
สะเทือนเรำ แต่ธรรมท่ีพระพทุธเจำ้บอกไวแ้ลว้ สะเทือนเรำหมำยถึงวำ่ เรำกโ็ดนเหมือนกนั  

มนัถึงวำ่เรำมีครูมีอำจำรย ์ มีองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้เป็นศำสดำเอก เป็นครูอนั
เอก เป็นเพชรน ้ำหน่ึง เป็นเพชรยอดเพชรท่ีประดบัมงกฎุของศำสนำพทุธเรำ แลว้มีหลวงปู่ มัน่ มี
ครูบำอำจำรยเ์ดินตำมมำอีก เห็นไหม เพชรน ้ำเอกทั้งนั้นในศำสนำพทุธน้ี ศำสนำพทุธเป็น
ศำสนำเอกของโลก  

แลว้เรำเป็นคนหน่ึง เป็นบริษทั ๔ ท่ีพระพทุธเจำ้ฝำกศำสนำไว ้ ท ำไมมนัไม่มีวำสนำ
บำรมีล่ะ วำสนำบำรมีถึงตอ้งเตม็ในหวัใจของเรำ เตม็มำกเลยถึงไดม้ำเกิดก่ึงพทุธกำลท่ีศำสนำ
ก ำลงัเจริญรุ่งเรืองอยูม่ำก ศำสนำก ำลงัเจริญรุ่งเรือง เรำถึงวำ่เป็นผูมี้วำสนำไง เป็นผูมี้วำสนำท่ี
กำ้วเดินตำมมำ กำ้วเดินตำมมำแลว้น่ีมนัถึงอุ่นใจ ถำ้เรำไม่มีควำมคิดแบบน้ีข้ึนมำในใจของเรำ 
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มนัมีแต่ควำมเจบ็ปวดแสบร้อนนะ มีแต่ควำมนอ้ยอกนอ้ยใจ ปฏิบติักลุ่็มๆ ดอนๆ กำรปฏิบติัน้ีก็
ลุ่มๆ ดอนๆ เพรำะวำ่มนัท ำแลว้มนัไม่ไดผ้ล ไม่ไดผ้ลแลว้ใครเป็นคนเจบ็คนทุกขล่์ะ? กเ็รำอีก 
เรำปฏิบติัเพื่อจะพน้ทุกข ์แลว้เรำกทุ็กขไ์ปพร้อมกบัควำมปฏิบติัของเรำ แลว้เรำกเ็จบ็ เรำกเ็สียอก
เสียใจ  

“ควำมเสียอกเสียใจ” ใหเ้ขำ้ใจวำ่มนัเป็นกิเลส อำกำรของใจทั้งนั้น ทำงน้ีมนัทำงท่ีไม่ได้
โรยดว้ยดอกกหุลำบ ทำงน้ีมนัเป็นทำงแต่ขวำกหนำมทั้งนั้น กิเลสเป็นขวำกหนำม กิเลสเป็น
เจำ้วฏัจกัร กิเลสน้ีพำเกิดพำตำยในวฏัสงสำรน้ีตลอด แลว้มนัจะพน้ปล่อยใหห้วัใจ เพรำะคนน้ี
มนัเกิดตำยอยูแ่ลว้ จะปล่อยใหห้วัใจเป็นท่ีอยู ่ เป็นบำ้นเรือนของมนัพน้ไปจำกอ ำนำจของมนัได้
อยำ่งไร มนัไม่ปล่อยใหเ้รำปฏิบติัง่ำยๆ หรอก ไม่มีหรอก ลำ้งมือแลว้เปิบ ไม่มี ลำ้งมือแลว้เปิบ  

เจำ้ชำยสิทธตัถะเป็นถึงพระโพธิสตัว ์ จะออกมำนั้น...สลบ ๓ หน คนสลบถึง ๓ หนมนั
ทุกขข์นำดไหน แลว้เรำเป็นใคร? เรำเป็นสำวกใช่ไหม เรำเป็นสำวก ถึงจะทุกขข์นำดไหน แต่คน
ท่ีมีแผนท่ีเดิน เรำเป็นสำวก-สำวกะ พระพทุธเจำ้ประทำนศำสนำไวก้บัมือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบำสก 
อุบำสิกำ เป็นผูท่ี้วำ่ฝำกศำสนำไว ้ แถมยงัมำเจอเพชรน ้ำเอกในสมยัปัจจุบนั หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่
เสำร์ ครูบำอำจำรยท่ี์เป็นผูช้ี้น ำ  

แลว้มนัจะมำนอ้ยเน้ือต ่ำใจ จะมำไม่คิดไม่ขวนขวำย ควำมเจบ็ปวดแสบร้อนนั้นถือวำ่
กรรมเก่ำไง เรำสร้ำงกรรมมำ ส่ิงท่ีกระทบเรำน่ีคือกรรมทั้งนั้น เรำตอ้งท ำมำไม่ชำติใดกช็ำติหน่ึง 
ฉะนั้น ใครจะเอำคืนไปใหเ้ขำเอำคืนไป หวัใจมนักป็ล่อยวำง หวัใจมนักโ็ล่ง หวัใจมนักมี็แก่ใจ
ท ำงำนใช่ไหม คือวำ่มนัไม่ตอ้งไปคิดเร่ืองเก่ำไง ถำ้ไปคิดถึงเร่ืองเก่ำ มือไม่วำ่งท ำอะไร มือก ำอยู่
แต่อยำ่งนั้น หวัใจคิดแต่เร่ืองเดิม มนักก็  ำอยูเ่ร่ืองเดิม มีแต่ฝี มีแต่หนอง มีแต่ควำมเจบ็ปวดมนัไม่
คลำยออก  

ถำ้เรำเอำธรรมของพระพทุธเจำ้มำ น่ีท่ีวำ่น่ีแหละ เอำมำเทียบเคียงในหวัใจของเรำ มนัก็
คลำยออกๆ เรำกมี็โอกำสกำ้วไป กำ้วไป กำ้วไปตำมธรรมนั้นนะ ธรรมนั้นคือธรรมขององค์
สมเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ ไม่ใช่ธรรมของเรำ ธรรมของเรำมนัอยูใ่นกิเลสเพรำะกิเลสมนัอยู่
ในหวัใจ ธรรมของเรำ เรำคำด เรำหมำย ควำมคำด ควำมหมำย ควำมดน้ ควำมเดำ 

“อำนนท ์ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม พระอรหนัตจ์ะไม่ส้ินจำกโลกน้ีเลย”  



เพชรน ้ำหน่ึงในพทุธศำสนำ ๒๕ 
 

©2011 www.sangob.com 

“ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม” กำรประพฤติปฏิบติัท่ีเป็นมชัฌิมำปฏิปทำสมควร 
กำรท่ีมนัจะเป็นสมำธิมนักเ็ป็นสมำธิใหด้ว้ยควำมเป็นสมำธิของมนั ถำ้วิปัสสนำญำณจนช ำระ
กิเลสไดเ้ป็นอำสวกัขยญำณ ถำ้สมควรแก่ธรรม ค ำวำ่ “สมควรแก่ธรรม” มนัเขำ้ขำ้งใครล่ะ ควำม
สมควรนั้นมนัเขำ้ขำ้งใคร  

มนัถึงเป็นมชัฌิมำปฏิปทำไง มชัฌิมำปฏิปทำมนัตอ้งธรรมจกัรหมุนไป มนัเป็น
ภำวนำมยปัญญำลว้นๆ ไม่มีใครสำมำรถช้ีน ำได ้มนัจะช้ีน ำหรือไม่ช้ีน ำมนัอยูท่ี่ควำมเป็นไปของ
ภำยในไง ควำมเป็นไปของบุญวำสนำบำรมี ควำมเป็นไปของกำรสร้ำงสมมำของใจแต่ละดวง 
ควำมเป็นไป อนันั้นหมำยถึงวำ่ ผูท่ี้ปฏิบติัง่ำยรู้ง่ำยกมี็ ผูป้ฏิบติัง่ำยรู้ยำกกมี็ ผูป้ฏิบติัยำกรู้ยำกกมี็  

“ผูป้ฏิบติัยำก” เวลำยำกเฉยๆ แต่ “รู้ง่ำย” รู้ข้ึนมำ มนัมีเหตุมีผล ตอ้งมีเหตุ ตอ้งมีผล แลว้
หลุดออกไป จำกวฒิุภำวะของใจท่ีวำ่เป็นปุถุชนท่ีเป็นควำมทุกขห์นำแน่นอยูน่ี่แหละ พน้ออกไป
จำกทุกขไ์ด ้ ในศำสนำขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้น้ี ในเอกของศำสนำ ในเพชรน ้ำ
หน่ึงของพทุธศำสนำน้ี เอวงั 

 

เพิม่เตมิธรรมท้ำยกณัฑ์ 

แลว้มำจำกไหน? ลกูกม็ำจำกพอ่แม่ใช่ไหม จำกไข่ของแม่ จำกเช้ือของพอ่ ลกูออกมำจำก
ร่ำงกำยไง เอำเลือดเน้ือเช้ือไขของแม่มำค ้ำศำสนำ แม่ไดบุ้ญ ๑๖ กปั ตำมพระไตรปิฎก แม่ไดบุ้ญ 
๑๖ กปันะ เพรำะอะไร เพรำะเอำเลือดเอำเน้ือมำค ้ำศำสนำไง น่ีกำรบวชลกูถึงไดบุ้ญมำกไง ถำ้
บวชลกู ถำ้ใหรู้้สจัจะอนัน้ีไง ฉะนั้น เวลำบวชแลว้เป็นลกูศิษยพ์ระตถำคตแลว้ รักษำศำสนำมำ
จน ๒,๕๔๓ ปีน้ี ตอนน้ีเด๋ียวน้ีโลกไม่คิดอยำ่งนั้น เห็นวำ่พระบวชน่ีมนัแบบวำ่สมมุติไง สกัแต่
วำ่พระแต่บวช ไอน้ัน่มนับวชสมมุติสงฆ ์พระพทุธเจำ้บวชมำแลว้สมมุติสงฆ ์โกนหวัไม่ไดโ้กน
กิเลส มำแลว้ถึงมำประพฤติปฏิบติัอีก มำโกนกิเลสออกจำกใจ ถึงเป็นอริยสงฆข้ึ์นมำ  

ถึงวำ่ ลกูของชำวบำ้นกจ็ริงอยู ่ แต่พอบวชแลว้กเ็ป็นลกูของพระพทุธเจำ้ ยิง่ถำ้เป็นสงฆ์
ข้ึนมำตั้งแต่...ถำ้เป็นพระน่ีจริงอยู ่ ไม่ตอ้งเป็นพระกเ็ป็นพระได ้ อยำ่งนำงวิสำขำกพ็ระโสดำบนั 
พระท่ีใจกบัพระท่ีรูปแบบน้ีต่ำงกนั แต่กต็อ้งมีรูปแบบน้ีเพื่อค ้ำศำสนำมำ  

ถึงวำ่ บวชลกูไดบุ้ญมำก ไดบุ้ญมำกๆ เลย ไดบุ้ญ 
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ทีน้ีวำ่ “โลก” กิเลสไม่คิดอยำ่งนั้น อยำกใหไ้ปบวช บวชสกัพกัแลว้สึกออกมำ น่ีลกูฉนั 
เวลำลกูไม่มีกอ็ยำกใหบ้วช ถำ้บวชแลว้กอ็ยำกใหล้กูสึก ใครอยำกใหมี้ลกูบวชตลอดชีวิตบำ้ง? 
ไม่ค่อยมีหรอก แต่อยูท่ี่อ  ำนำจวำสนำของคนๆ นั้น คนๆ นั้นถำ้บวชแลว้  

มีมำกเลยท่ีพระลำบวช ๗ วนั ๘ วนั แต่พอบวชเขำ้ไปแลว้ 

“เออ๊ะ! พระพทุธเจำ้สอนอยำ่งน้ีเหรอ”  

ไปอ่ำนในวินยัเขำ้ “เออ๊ะ!” เพรำะอะไร เพรำะพระทัว่ไปส่วนใหญ่จะเทศน์แต่ชำดกไง 
ไม่ใช่สจัจะตวัน้ีไง ในวินยัมุขไปดูสิ ในวนิยัมุข ในอะไร เพรำะเรำบวชเขำ้ไปเรำกง็ง ไม่เคยนะ 
ไม่เคยคิดวำ่พระพทุธเจำ้จะสอนอยำ่งน้ี แมแ้ต่พอพวกนกักฎหมำยมำบวช พอมำอ่ำนวินยัเขำ้น่ีงง
หมด เพรำะกฎหมำยในโลกทั้งหมดมำจำกพระไตรปิฎก พระพทุธเจำ้เอกทั้งหมด หมอกเ็อก 
กฎหมำยกเ็อก ทุกอยำ่งคุมหมด โลกน้ี เห็นไหม ปรัชญำ วิทยำศำสตร์  

แต่ธรรมะ วิทยำศำสตร์น้ีเพียงแต่มำท ำใหศ้ำสนำน้ีเห็นภำพข้ึนมำเท่ำนั้น วิทยำศำสตร์น้ี
เป็นแขนงหน่ึงเท่ำนั้นเอง วิทยำศำสตร์พสูิจน์ใหศ้ำสนำเห็นภำพเขำ้มำ วิทยำศำสตร์นั้นเพรำะมนั
เป็นทฤษฎีใช่ไหม แต่อนัน้ีมนัช ำระทั้งหมด  

แมแ้ต่ไอน์สไตน์ท่ีวำ่ ไอน์สไตน์บอกอยูท่ฤษฎีสมัพนัธ์น้ีรู้ ทฤษฎีสมัพนัธ์น้ีเป็นอยำ่งไร
นะ แต่เวลำระเบิดไม่รู้ ไม่มีอำสวกัขยญำณไง ไม่เห็นควำมระเบิดไป เพรำะระเบิดแลว้ 
วิทยำศำสตร์ พอไปแลว้มนัแปรสภำพ “สสำร” สสำรออกไป ออกไป แลว้อนัเก่ำไม่มี มนัแปร
สภำพไป แปรสภำพไป  

แต่จิตน้ีเวลำระเบิดตูมเขำ้ไป เห็นไหม กิเลสหลุดออกหมด แต่ส่ิงท่ีมนัเป็นนำมธรรมมนั
เหลืออยู ่มนัถึงไดเ้ห็นถึงกำรระเบิดไง เห็นระเบิดไปแลว้ ส้ินสุดมนัเป็นอยำ่งไรไง  

น่ีลกูเขำ้มำค ้ำ ค  ้ำคือวำ่รักษำส่ิงน้ีไว ้พอรักษำส่ิงน้ีไว ้มนักมี็บุรุษมีสตรีคนไหนแลว้ (เทป
ส้ินสุดเพียงเท่ำน้ี) 


