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วนัมาฆบูชาเป็นวนัท่ีเป็นมงคลอยา่งยิง่ เป็นวนัมงคลส าหรับชีวติเราเลยล่ะ เป็นวนัมงคล
ส าหรับชีวติเรา ชีวติท่ีเกิดมา เห็นไหม เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ในพระพุทธศาสนามีทรัพย์
สมบติัมหาศาลท่ีจะใหเ้ราไดต้กัตวงมาเป็นมงคลกบัชีวติเรา นั้นยนืยนัความเป็นจริงวา่พระ
อรหนัต ์๑,๒๕o องค ์ เห็นไหม มากขนาดไหน ๑,๒๕o องค ์ท าส าเร็จเป็นพระอรหนัตไ์ปเลย ได้
ฟังธรรม ไดป้ระพฤติปฏิบติัธรรมตามความเป็นจริง ใจนั้นเป็นธรรมจริงๆ  

“ธรรมและวนิยั” ท าไมสมยัพุทธกาลธรรมและวนิยั วนิยัยงัไม่ไดบ้ญัญติัท าไมมีพระส าเร็จ
เป็นพระอรหนัตม์ากมายเลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนไ์ปน่ีส าเร็จเป็น ๕๐๐ เป็น 
๑,๐๐๐...เป็น ๕๐๐ เป็น ๑,๐๐๐ เป็นขนาดนั้นนะ พระอรหนัตน่ี์มากมาย มากมายเพราะวา่เกิดใน
สหชาติมีบุญกศุลร่วมมา ไดฟั้งธรรมของจริง ไดฟั้งธรรมจริงจากพระโอษฐข์ององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีความเช่ือมนัปักใจ ความดูดด่ืมมนัปักใจ ความปักใจอนันั้นถึงวา่ใจมนักต็าม
กบัธรรมนั้นไป  

“ธรรมและวนิยั” เห็นไหม จนต่อมาๆ พระสงฆม์ากข้ึน กรอบกติกาของวนิยัถึงเร่ิมเกิดข้ึน 
วนิยัสูงข้ึนเพราะวา่มีคนมากข้ึนใช่ไหม วนิยัเกิดข้ึน มีคนมากข้ึน มีพระบวชมากข้ึน ท าความ
ผดิพลาดในศาสนามนักมี็มากข้ึน มีเหตุแลว้ถึงบญัญติัวนิยัข้ึนมา  

ตอ้งมีเหตุ ไม่มีเหตุ...องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่บญัญติัข้ึนมาก่อน  
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น่ีวนิยั วนิยัข้ึนมาเพื่อ...วนิยัคือกฎระเบียบ วนิยัน้ีไม่ไดฆ่้าคน วนิยัน้ีไม่ใช่ท าลายใคร วนิยั 
เห็นไหม วนิยัไม่ไดท้  าลายใคร เราถือธรรมวนิยักนั เรากลวั เรากลวัมาก กลวัแต่วนิยั...จะผดิอยา่ง
นั้น จะผดิอยา่งนั้น ผดิจนเราคิดฟุ้งซ่านไปเลยนะ  

ธรรมและวนิยัน้ีเพื่อใหอ้ยูสุ่ขอยูส่บายไง ใหส้งฆผ์ูแ้กไ้ขไดย้าก คนท่ีวา่ไม่ยอมแกไ้ขใหอ้ยู่
ในกรอบ ผูท่ี้อยูดี่ ใจท่ีเป็นธรรมข้ึนมาจะไดมี้ความสุขในศาสนา...เพื่อตรงนั้น ไม่ใช่เพื่อท าใหเ้รา
เป็นกงัวล น่ีเพราะท าใหมี้ธรรมและวนิยั “ธรรมและวนิยั” พระพุทธเจา้ตรัสไวธ้รรมน้ีประเสริฐ 
ธรรมน้ีเป็นของกวา้งขวางอยูแ่ลว้ แต่วนิยัน้ีเพื่อจะใหอ้ยูใ่นกรอบอยูใ่นระเบียบ เห็นไหม แลว้อีก
อยา่งหน่ึงกเ็ป็นการอนุเคราะห์กบัพระภิกษุสงฆผ์ูท่ี้ประพฤติปฏิบติัใหอ้ยูมี่กรอบมีขอบของใจ  

“มโนกรรม” การท ากรรมไง การท ากรรมถา้ท าถูกเป็นบุญกุศล ถา้ท าแลว้มนัผดิพลาดไป 
เจตนาหรือไม่เจตนามนักเ็ป็นความผดิ ความผดิอนันั้นปลงอาบติัได ้ท าใหล่้วงไปได ้ท าใหแ้บบวา่
เร่ิมตน้ใหม่ได ้ เร่ิมตน้ท าความดีได ้ นัน่เพื่อประโยชนอ์นันั้น วนิยัเพื่ออนันั้น แลว้อนันั้นมนัเป็น
ในเม่ือมีการกระท า แต่ในหวัใจ มโนกรรมมนัคิด เห็นไหม ความคิดอนัน้ีเราไม่สามารถท่ีจะ
บงัคบัได ้“มโนกรรม”  

ศีลมนัมีศีลภายนอก ศีลภายใน “อธิศีล” ศีลคือความวา่ศีลปกติของใจ เห็นไหม ศีล ถา้ใจ
ปกติ ร่างกายปกติอยา่งน้ี เรานัง่สมาธิอยูอ่ยา่งน้ีไม่ไดผ้ดิศีลเลย เม่ือก่อนจะมานัง่น้ีท าอะไร
ผดิพลาดมากแ็ลว้แต่ แต่อนันั้นมนัเป็นอดีตไปแลว้ ปัจจุบนัอยูน้ี่ไม่มีความผดิพลาดใดๆ เกิดข้ึน
เพราะเรานัง่สงบเสง่ียมอยูใ่นท่าเราภาวนาอยู ่น่ีไม่มี...หมด  

กิเลสมนักจ็ะออก “กิเลส” คือความเคยใจ ความเคยใจมนักจ็ะวา่เม่ือนั้นผดิเม่ือนั้น มนัจะ
มาท าลายปัจจุบนัน้ี น่ีวินยัฆ่าคน วนิยัท าลาย...วนิยัพระพุทธเจา้ไม่ไดต้รัสไวเ้พื่อจะท าลายใคร 
เพื่ออนุเคราะห์แก่อนุชนรุ่นหลงั อนุเคราะห์กลุบุตรสุดทา้ยภายหลงัพวกเราน้ีทั้งนั้นเลย นั้นถึงวา่
วางอนันั้นไว ้อยา่ใหกิ้เลสไปเอาธรรมและวนิยัมาเชือดความเป็นคุณงามความดีของเราเองไง  

เชือดคือท าลาย ความท าลายมนักฟุ้็งซ่านไป เห็นไหม ความฟุ้งซ่าน ความคิดของเรา
ออกไปมนัท าใหเ้รา...ทั้งๆ ท่ีวา่ส่ิงน้ีจะเป็นประโยชน ์ “ธรรมและวนิยั” เม่ือถา้ไม่มีส่ิงน้ีอยู ่ ผูท่ี้
ปฏิบติัพน้ไปๆ นั้นก่อนคร้ังพุทธกาล แต่พอตอนช่วงหลงัมามีบญัญติัข้ึนมากต็อ้งเอาอนัน้ีไง ยิง่
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้   
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“ธรรมและวนิยัจะเป็นศาสดาของเธอ”  

“ธรรมและวนิยัจะเป็นศาสดาของอนุชนรุ่นหลงัท่ีจะสืบต่อไป”  

น่ีกรอบอนันั้นถึงตอ้งถือ มนัอนุเคราะห์ได ้๒ อยา่ง อยา่งหน่ึงวา่  

“ถา้ค าไหนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสไวแ้ลว้เราฝืนเป็นอาบติัทนัที” กรรมก็
เกิดข้ึนอีกชั้นหน่ึง ความท่ีวา่เราท าความผดิพลาดอนันั้น แลว้ท าผดิวนิยัมนักเ็ป็นอาบติัดว้ย แลว้
เป็นกรรมอีกดว้ย อนัน้ีถา้มนัท าไม่ไดเ้พราะวา่เรายงัมีกิเลสอยู ่ความผดิพลาด ความพลั้งเผลอน้ีมนั
เป็นปกติ...ธรรมใหญ่กวา่ ธรรมคือการใหอ้ภยัตวัเองไง  

การใหอ้ภยัตวัเราเอง เห็นไหม การใหอ้ภยัคนอ่ืน เราใหอ้ภยัคนอ่ืน ใหอ้ภยัตวัเองดว้ย 
ความท่ีผดิพลาดไปแลว้ใหอ้ภยักบัตวัมนัเอง ตวัเราเองจะอภยัไป อภยัไป ความอภยัไปเร่ิมตน้ใหม่ 
ความเร่ิมตน้ท าใหม่น้ี ส่ิงน้ี การใหอ้ภยัคนอ่ืนเป็นส่ิงท่ีประเสริฐ เพราะวา่เราสามารถใหค้วามท่ีวา่
ตระหน่ีถ่ีเหนียว ความติดขอ้งของใจเราใหอ้ภยัได ้แลว้ตวัเราเองท าไมเราไม่ใหอ้ภยัตวัเราเองล่ะ  

ความใหอ้ภยัน้ีเป็นอริยทรัพยอ์นัหน่ึง เห็นไหม น่ีถา้เขา้ใจตรงน้ี ธรรมและวนิยัเป็น
ประโยชน ์ วนิยันั้นเป็นประโยชนส์ าหรับเราข้ึนมาเลย ถึงวา่เป็นประโยชนข์องเรา เรากย็อ้นกลบั
เขา้มา  

“ท าไมสมยัพุทธกาลส าเร็จไป ลุไปขนาดนั้น แลว้ท าไมสมยัเรา เรากไ็ม่ใช่คนหรือ?”  

เรากเ็ป็นคนๆ หน่ึงนะ ถึงวา่เราเป็นนกับวชดว้ย เพื่อประพฤติปฏิบติั มนัตอ้งยอ้นกลบัมา
วา่ถา้สมยันั้นคนกท็ าไดเ้หมือนกนั สมยัเราท าไม่ได ้ท าไมเราท าไม่ถึงจุดนั้นได ้

ดูสิ อนันั้นมนัเป็นธรรมแลว้ วนิยัน้ีบงัคบัเป็นกรอบไว ้ ธรรมน้ีเป็นส่ิงท่ีกวา้งขวางมาก 
ธรรมน้ีใหโ้อกาส ใหเ้สรีภาพ ใหค้วามจินตนาการ ใหค้วามคิด ใหทุ้กๆ อยา่งเพราะเป็นธรรม 
ธรรมคือการคน้ควา้ออกมาใหเ้ป็นความจริงข้ึนมาเกิดข้ึนจากในหวัใจ  

ความคิดไง “ความคิด” ปัญญาน่ีพุ่งไปไดห้มด ทุกความคิดท่ีมนัจะพุ่งออกไป น่ีธรรมมนั
กวา้งขวางขนาดนั้น ธรรมเป็นส่ิงท่ีภายใน ธรรมในขณะกา้วเดิน กบัธรรมท่ีถึงท่ีสุดแลว้กเ็ป็นอีก
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ส่วนหน่ึง ธรรมขณะกา้วเดินท่ีจะตอ้งพิสูจนก์นั เห็นไหม ความพิสูจนส์อดส่อง ความก าหนดใจ
ใหอ้ยูใ่นความสงบของเราเขา้มา อนันั้นกเ็ป็นปัญญาอบรมสมาธิ เป็นธรรมอนัหน่ึง พิสูจนเ์ขา้ไป  

ความคิดของเรา เราวา่เรามีปัญญามาก เรามีความคิดมาก ความคิดออกไปหาเหตุหาผล หา
เหตุหาผลเพื่อมาใหเ้รายอมรับไง ใจมนัไม่ยอมรับเพราะใจมนัด้ือดา้น ใจมนัด้ือดา้นกบัธรรม ใจ
มนัเคยชินกบัอารมณ์ของตวัเอง คนเกิดมาพร้อมกบักิเลสพาเกิดทุกๆ คน กิเลสน่ีพาใหห้วัใจดวงท่ี
มนัเป็นอยูใ่นหวัใจเราน่ีมนัมีกิเลสอยู ่มนัมีความเคยใจอยู ่ 

ความเคยใจคือความพอใจของมนั ส่ิงท่ีมนัพอใจมนัวา่ส่ิงนั้นถูกตอ้ง ส่ิงใดท่ีขดัขอ้งกบัใจ
ของตวัเอง มนัวา่ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีผดิ ทั้งๆ ท่ีวา่ถา้เป็นธรรมเป็นส่ิงท่ีถูก ถา้ส่ิงท่ีพอใจมนัวา่อนัน้ีถูก 
แต่พอท าออกไปแลว้กลบัใหผ้ลมาเป็นความทุกขร้์อนคือการคิด พอความคิดมนัเกิดความฟุ้งซ่าน 
ความฟุ้งซ่านอนันั้นน่ีใหผ้ลเป็นอะไร ใหผ้ลเป็นความทุกข ์ 

ถา้พดูถึงส่ิงท่ีเป็นธรรมล่ะ ธรรมอนัน้ีกิเลสมนัไม่ยอมรับ ใหม่ๆ ไม่ยอมรับเพราะวา่มนั
เป็นส่ิงท่ีจืดชืด มนัเป็นอาหารอีกชนิดหน่ึงท่ีไม่เคยกินไง ส่ิงท่ีไม่เคยกิน อยา่งเช่น วนิยั วนิยัคือ
การบงัคบัใหใ้จน้ีเป็นปกติ  

อธิศีล ศีลนอก ศีลใน อธิศีล ศีลคือความปกติของใจ ใจถา้มีศีลโดยปกติแลว้มนัอยูโ่ดยเกิด
ดบัในตวัมนัเอง แต่มนัไม่ปกติเพราะมนัเกิดดบั เสวยอารมณ์ไง เสวยอารมณ์เหมือนไฟป่า ไฟไหม้
ป่ามนัจะเผาทุกๆ อยา่งท่ีมนัเช้ือของไฟ เผาออกไป เผาออกไป อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนจากใจกเ็หมือนกนั 
มนัเสวยข้ึนมา มนักินทั้งหมด กินเขา้ไปนึกวา่กินกคื็อเสวยอารมณ์ มนัเสวยกเ็ป็นเน้ือเดียวกนักบั
ความคิดท่ีมนัเป็นเช้ือนั้น กบัตวัใจท่ีไม่ปกติน่ีมนัเสวยกนั คือมนัเหมือนกระดาษซบัซึมเขา้ไป ซึม
เขา้ไป พอซึมเขา้ไปใหผ้ลเป็นอะไร ใหผ้ลเป็นความฟุ้งซ่านของใจ เพราะใจน้ีไม่เป็นอิสระของ
ตวัเอง มีส่ิงเขา้มาครอบครอง มีส่ิงเขา้มาปกคลุมหุม้ห่อแลว้ อารมณ์มาหุม้ห่อใจของตวัเอง  

แลว้พอมนัคิดถึงความทุกขร้์อน คิดถึงส่ิงท่ีมนัพอใจไป มนัพอใจจะท าอยา่งนั้น จะท า
อยา่งนั้น จะท าอยา่งนั้น จะท ากร้็อนแลว้เพราะความคิดจะมาอยา่งน้ีอยา่งไม่ไดท่ี้เราคิด จะได-้
ไม่ไดม้นัเป็นวติกกงัวล ความเป็นวติกกงัวลใหก้ระเพื่อมไปหมดเลย แลว้มนัจะเอาความสงบสุข
มาจากไหน  
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ความไม่สงบของใจมนักไ็ม่เป็นปกติ ความไม่เป็นปกติมนักพ็ุ่งออกไป พุ่งออกไป พุ่ง
ออกไป น่ีไงถึงวา่มนัไม่เป็นอธิศีลไง จิตถึงไม่เป็นปกติไง จิตไม่เป็นปกติ จิตกไ็ม่ตั้งมัน่ไง จิตปกติ
จิตตั้งมัน่ จิตตั้งมัน่นั้นคือควรแก่การงาน  

งานของโลกเขา ความคิดของโลกเขา เขาคิดขนาดไหน ทางวทิยาศาสตร์คิดกนัเป็นชัว่อายุ
คนนะ จากอายคุนๆ หน่ึงคิดคน้ไวไ้ม่ส าเร็จ คนต่อไปใชค้นนั้นคิดคน้ต่อไป คิดคน้ต่อไป ความ
คิดคน้นั้นใชชี้วติเป็นช่วงชีวติหน่ึงๆ สืบต่อกนัมาถึงไดเ้ป็นหลกัวิทยาศาสตร์ เป็นส่ิงเทคโนโลยท่ีี
เรามาใชก้นัเป็นช้ินเป็นอนัข้ึนมา บางอยา่งใชก่ี้ช่วงชีวติคนคิดข้ึนมา นั้นเป็นวตัถุ คิดข้ึนมาขนาด
ไหนมนักเ็ป็นวตัถุ วตัถุท่ีวา่อ  านวยความสะดวกใหก้บัร่างกายได ้ 

แต่ละความอ านวยความสะดวกใหก้บัใจ ใหใ้จไดก้า้วเดินออกไปจากปกติท่ีใจมนัเป็นอยูน่ี่ 
ใจท่ีเป็นอยูน้ี่มนัมีแต่ความรุ่มร้อน มนัเป็นสัจจะ มนัเป็นความจริงโดยอยูแ่ลว้วา่การเกิดน้ีเกิดมา 
ชาติปิ ทุกฺขา เห็นไหม ความเกิดมีชาติ มีความทุกขเ์กิดข้ึนทนัทีเลย ชาติเป็นอนัท่ีวา่มีชาติเกิดข้ึน 
ชาติถึงรองรับทุกๆ อยา่ง การมีหวัใจเกิดเป็นมนุษยร์องรับทุกๆ อยา่งท่ีมนัจะเหยยีบย  า่ท าลาย
หวัใจดวงน้ีไง ถึงวา่ส่ิงท่ีไม่เป็นทุกข.์..เป็นไปไม่ได ้หวัใจน้ีไม่มีทุกขเ์ป็นไปไม่ไดเ้ลย หวัใจน้ีเป็น
ทุกขโ์ดยสัจจะความจริงของมนัอยูแ่ลว้ 

น่ีถา้เราท าใจของเราใหส้งบ มนัตั้งมัน่ ใจตั้งมัน่มนัถึงจะความกา้วเดินของใจมนัถึงจะมี
ความกา้วเดินออกไปไดไ้ง ความคิดท่ีเราคิด เห็นไหม นกัวทิยาศาสตร์คิดทดลองกนัมาเป็นชัว่ชีวติ
คน อนันั้นเร่ืองของเขาเพราะวา่มนัเป็นเร่ืองของโลก มนักสื็บต่อกนัมา สืบต่อกนัมา 

แต่ธรรมท่ีวา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดส้ัมผสัอนันั้นแลว้ วนัน้ีเป็นวนัมาฆบูชา
ดว้ย ท่ีพระสงฆ ์ ๑,๒๕o องคเ์ป็นพระอรหนัตด์ว้ยเอหิภิกขนุะ คือเกิดข้ึนมาจากพระโอษฐข์อง
พระพุทธเจา้ไง พระพุทธเจา้เป็นผูเ้ปล่งวาจาใหบ้วช เหมือนลูกในไส้ท่ีวา่ไปท าคุณงามความดีก็
ส าเร็จลุล่วงหมด ไม่มีส่ิงใดๆ เจืออยูใ่นหวัใจเลย น่ีกลบัมาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง 
มาเยีย่มมาเยยีน นัน่น่ะ สะอาดบริสุทธ์ิหมดเลย  

แลว้เราล่ะ ในหวัใจเราเป็นอยา่งไร? ถา้หวัใจเรามนัไม่มีท่ีพึ่งมนักเ็กาะเก่ียวตรงน้ีเป็น
ก าลงัใจไง ถา้ใจเราอ่อนเปล้ียเพลียแรง ใจเราไม่มีความมุมานะ ใจเราไม่กา้วเดิน ใจเรานะ ฟังสิ 
ก าลงัใจเกิดข้ึนมาจากเราใหก้  าลงัใจเราเองนะ ใหก้  าลงัใจ ใหเ้กาะเก่ียว ถา้ไม่มีก าลงัใจเรากเ็กาะ
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เก่ียวครูบาอาจารย ์ เกาะเก่ียวดวงธรรมนั้นเขา้มาหาเรา เกาะเก่ียวดวงธรรมนั้น ดวงธรรมนั้นยงัไป
ได ้ 

“คนเหมือนกนั สัจจะเหมือนกนั ทุกขเ์หมือนกนั ทุกขค์ร้ังพุทธกาลกเ็ป็นทุกขเ์หมือนกนั
ทุกขใ์นปัจจุบนัน้ีกเ็ป็นทุกขเ์หมือนกนั ความทุกขน้ี์เป็นนามธรรม”  

ความเจริญของโลกสมยัพุทธกาลกบัสมยัน้ีมนัเจริญต่างกนั นั้นเป็นเร่ืองของโลกท่ีวา่
นกัวทิยาศาสตร์อ านวยความสะดวกใหไ้ง อ านวยความสะดวกใหก้ร็วมศนูยข์องการอ านาจอยูท่ี่
ใครปกครองได ้ มนักมี็อ านาจเร่ืองของโลกๆ เขา้มาปนนัน่น่ะ เร่ืองของโลกนั้นเราคิดแลว้ปล่อย
มนัวางไว ้ 

ความคิดกเ็หมือนกนั ถา้มนัคิดแลว้มนัเทียบโลกเขา้มากใ็หดู้ตรงนั้นไง ใหดู้ท่ีวา่ส่ิงใดใคร
ควบคุมอยู ่ มนัรวมศนูยท่ี์นัน่ คนนั้นมีอ านาจ ส่ิงใดในหวัใจท่ีเราไม่สามารถแยกออกมาจากกิเลส
ได ้ เรากไ็ม่มีอ านาจท่ีเราจะออกไปหาทางธรรมได.้..รวมศนูยอ์ยูท่ี่กิเลสนั้นหมดเลย กิเลสมนัรวม
ศนูยอ์ยูแ่ลว้มนัหลอกใช้ๆ  หลอกนะ เพราะกิเลสมนัอยูท่ี่ใจ  

เราเกิดมาเรามีพ่อมีแม่ เราอาศยัพ่อแม่อยู ่ มีบา้นมีเรือน กิเลสมนัเกิดมา มนัเกิดจากฐีติจิต 
อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา อวชิชาเกิดจากฐีติจิต เกิดจากความคิด เกิดจากจิต เกิดอยูใ่นหวัใจนั้น แลว้
มนักร็วมศนูยอ์  านาจอยูน่ั้น ควบคุมทั้งหมดเลย ควบคุมใจอยูท่ั้งหมด เห็นไหม ถา้เทียบดว้ยปัญญา
อยา่งน้ีมนัจะเป็นปัญญา ปัญญาอยา่งน้ีมนัใหเ้ห็นไง ใหเ้ห็นโทษ ใหเ้ห็นภยั เห็นโทษเห็นภยัของ
การสืบต่อของความสืบต่อของโลกเขา เขาควบคุมแลว้เขากป็กครอง เขากบี็บบ้ีสีไฟ เรากต็อ้งซ่กๆ 
หาของ หาส่ิงหาเงินหาทองไปแลกเปล่ียนมาเพื่ออ านวยความสะดวก มนัวา่อ านวยความสะดวกไง  

ความสะดวกนั้นมนัอ านวยส่ิงท่ีเกินไป กิเลสมนัพาเกินไป ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยัเท่านั้น 
เห็นไหม ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยัน้ีอาศยัใหชี้วติน้ีสืบต่อมา ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยัส่ิงนั้นอ านวย
ความสะดวก อ านวยความสะดวกแลว้ใหม้นัมีแต่เวลาวา่งนะ พอมนัเกิดมีเวลาเหลือเฟือข้ึนมามนั
กอ็มทุกข ์วา้เหว.่..ทั้งๆ ท่ีมนัไม่ใช่ทางออก มนัไม่ใช่ มนัไม่มีทางออก  

ทางออกน้ี ทางออกคือผูท่ี้ตั้งใจประพฤติปฏิบติั มนัเกิดข้ึนจากรวมศนูยท่ี์ใจ  

ใจน้ีรวมศนูยไ์วด้ว้ยมหาอ านาจของเรานะ  
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ชนะตนคนเดียวน้ีประเสริฐสุด ชนะใดอ่ืนแสนกองทพัหลายคณะไหนเกิดแต่เวรแต่มาร
ข้ึนมาตลอด แต่ถา้ชนะตนเอง เห็นไหม เพราะอ านาจรวมศนูยอ์ยูท่ี่เรา อ  านาจอยูท่ี่เรา อยูใ่นหวัใจ
ของเรา แต่เราไม่เห็น  

เราเอง ค  าวา่ “เรา” เราน้ีกเ็ป็นเกิดจากวา่มนัใหท้ าแลว้ มนัรวมศนูยอ์ยูภ่ายใน อยูเ่ป็น
นามธรรม แลว้เรากอ็ยูใ่ตอ้  านาจของมนั คิดออกไปเท่าไรกเ็ป็นกิเลสพาคิด พอกิเลสพาคิดไป น่ี
นกัวทิยาศาสตร์คิดไง เรากเ็ป็นนกัวิทยาศาสตร์ เป็นจินตมยปัญญา...จินตมยปัญญาของเรากคิ็ด
ออกไป ความคิดออกไปน่ีจิตมนัสงบได ้ ความสงบของจิตน่ีปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาหมุน
ออกไป เห็นไหม ก าหนดพุทโธ พุทโธนัน่กเ็ป็นความท าสมาธิข้ึนมาเพื่อจิตสงบข้ึนมา จิตสงบข้ึน
มาแลว้มนัมีพื้นฐาน มีพื้นฐานมีความตั้งมัน่ นัน่น่ะ ตั้งมัน่ควรแก่การงาน  

ความคิดน่ีกเ็หมือนกนั คิดดว้ยปัญญาออกไป น่ีคิดดว้ยปัญญาเพราะวา่เรามีความคิด มนั
เกิดดบั เกิดดบั เราเพียงแต่พลิกแพลงใชไ้ง จากเดิมกิเลสมนัพาใชต้ลอดเลย กิเลสมนัพาใช ้ กิเลส
เป็นเจา้วฏัจกัร อ านาจรวมศนูยอ์ยูท่ี่มนั มนัใชชี้วติ ใชพ้ลงังาน ใชเ้วลาท่ีเราเกิดตาย เกิดตาย เวลาท่ี
เกิดจากชีวติหน่ึงๆ เวลาล่วงไปๆ มนัใชอ้ยูทุ่กวนัเวลา มนัควบคุมตลอดเวลา เพราะมนัอาศยัอนัน้ี
เป็นบา้นเรือนของมนั  

ท่ีอยูอ่าศยัของกิเลสคือหวัใจของคน หวัใจทุกๆ ดวงใจท่ีมนัหมุนเวียนอยู ่ นัน่น่ะ 
เพราะฉะนั้นมนัถึงไดส้งวนรักษาไว ้ แลว้ถึงใชเ้ราเป็นมนั “มนั” คือวา่ออกมาแลว้เป็นความคิด
ของเราออกไปๆ มนักว็นเวยีนอยูน่ัน่ ความวนเวียนอยูน่ัน่ เห็นไหม มนัไม่ใช่กา้วเดิน มนัเป็นเล่ห์
เหล่ียมการหลอกของกิเลสอนัหน่ึงท่ีอยูใ่นหวัใจของเรา เรากก็า้วเดินออกไป กา้วเดินออกไป คิด
วา่อนัน้ีไง วา่อนัน้ีมนัเป็นภาวนามยปัญญา อนัน้ีเป็นจินตมยปัญญา 

 จินตมยปัญญาน้ี ความฉลาดของโลกเขา ส่ิงท่ีความฉลาดของโลกเขา มนัเป็นประโยชน์
ข้ึนมาใหเ้ขาไดท้รัพยส์มบติัข้ึนมา ความฉลาดของเรา เราวา่เราไดท้รัพยส์มบติัข้ึนมากลบัแหง้ผาก
เพราะกิเลสมนัหลอกใชไ้ง กิเลสมนัหลอกใช ้ มนัจะหลอกใชว้า่คิดออกไปเป็นโลก ความคิดท่ี
ออกไปเป็นโลก เห็นไหม โลกียะ โลกียารมณ์ อารมณ์เกิดข้ึนเกิดดบั เกิดดบั ความเกิดดบันั้นเป็น
ตวัมนัเองอยูแ่ลว้โดยธรรมชาติ แลว้เราเขา้ไปแค่สอดรู้ความเกิดดบันั้นเท่านั้น พอสอดรู้ความเกิด
ดบั มนักเ็กิดดบัพร้อมกนัไป มนัเห็นความเกิดดบันั้น มนักเ็ลยอศัจรรยค์วามเกิดดบัของตวัเอง 
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อศัจรรยค์วามเกิดดบัเพราะวา่เราสอดรู้ ความสอดรู้น่ีเราเขา้ไปเพราะวา่มนัเป็นจินตะ คือการ
ใคร่ครวญมา แลว้กเ็ป็นปัญญาเหมือนกนั แต่เป็น “จินตมยปัญญา” แลว้มนักส็งบวางลง มนัวา่ง
ออกไป ความวา่งออกไปอนัน้ีไง น่ีไง คือจิตตั้งมัน่ พอจิตตั้งมัน่แลว้มนัตอ้งใคร่ครวญต่อไป  

“ควรแก่การงาน” ถา้ควรแก่การงานอนัน้ี ธรรมจะเกิดจริง ตวัธรรมจริงๆ จะเกิดข้ึนมาจาก
ตวัอ านาจรวมศนูยน์ั้น...อ  านาจรวมศนูยน์ั้นมนัครอบคลุมอยู ่ มนัถึงไม่ยอมปล่อย ความไม่ยอม
ปล่อยแลว้มนัออกมาเป็นมนักบัเรา-เรากบัมนั การเคล่ือนไหวกนัอยูต่ลอดเวลาน้ีมนักเ็ป็นการ
วนเวยีนอยูน่ัน่ ความวนเวยีนอยูน่ัน่มนัจะอาศยัใหภ้พชาติเราอีกภพชาติหน่ึงเป็นข้ีขา้มนั มนัจะ
คลุมไปอีกภพชาติหน่ึงโดยท่ีเราไม่รู้ตวั  

น่ีถึงวา่ปัญญาไง ใครวา่มีปัญญา ปัญญาท่ีมนัจะส่งเสริมใหเ้ราเป็นมรรคเป็นผลข้ึนมาหรือ
ปัญญาท าลายตวัเอง น่ีไง ปัญญาท่ีมนัท าลายตวัเองโดยมนัไม่รู้ตวั ท าลายคือท าลายโอกาส ท าลาย
เวลา ท าลายทุกๆ อยา่ง ท าลายถึงวา่เราหลงออกไปออกนอกลู่นอกทาง เป็นไปไดถ้า้มนัออกให้
ละเอียดลึกเขา้กวา่นั้น พลิกแพลงออกมาใหเ้ป็นรูปทรงต่างๆ ของจิต  

ความเห็นของจิตมนัจะเห็นเป็นนิมิต เห็นเป็นภาพต่างๆ เป็นรูปทรงของมนั รูปทรงของ
มนัเป็นอยา่งไรกไ็ด ้ เพราะส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมแลว้มีกระแสของอ านาจรวม
ศนูย ์อ  านาจรวมศนูยน์ั้นมีอ านาจมาก จะพลิกแพลงออกไป ความพลิกแพลงออกไปแลว้เราสืบต่อ 
เราเขา้ไปรู้จงัหวะ เห็นไหม ความเห็นต่อนั้นๆ คือเราเขา้ไปขั้นตอนของการเกิดดบันั้น เรากเ็ห็น
อาการแบบนั้น อนัน้ีเราเขา้ไปควบคุมดว้ย  

นัน่ไง มนัถึงวา่ตอ้งคน้ควา้ออกมาใหเ้ป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากภาวนา
ไม่ใช่จินตมยปัญญาแบบนกัวทิยาศาสตร์เขา เห็นไหม นกัวทิยาศาสตร์เขาใชช้ัว่ชีวติสืบต่อๆ กนั
มานะ...เราจะใชชี้วติเราสืบต่อไปวนัหน่ึงๆ วนัหน่ึงคืนหน่ึงล่วงไป วนัหน่ึงคืนหน่ึงล่วงไป ไม่
ถามตวัเองวา่ชีวติน้ีจะดบัเม่ือไรหรือ การนึกถึงมรณานุสติมนักเ็ศร้าใจแลว้ 

 “ความเศร้าใจ” เห็นไหม ถามเอาความตายน้ีเขา้ไปแนบกบัใจ ใจมนักมี็ความเศร้า มนัก็
อยากต่ืนตวัข้ึนมา ความต่ืนตวัข้ึนมาเพื่อจะพน้จากการตายก่อนไง การตายดว้ยการหมดอาย ุ กบั
การตายดว้ยอ านาจรวมศูนยน์ั้นมนัตายลงไปจากใจเป็นส่วนๆๆ เขา้ไป หรือถึงท่ีสุดถอนมนั
ทั้งหมดจากอ านาจรวมศูนยน์ั้นเป็นธรรมทั้งแท่งเหมือนกบัพระอรหนัต ์๑,๒๕o องคน์ัน่น่ะ  
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น่ีใจมนัเป็นไปได ้ ถา้กา้วเดินตามธรรม ตามธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ไม่ใช่ตามธรรมของอ านาจรวมศนูยท่ี์อ่อยเหยือ่เราไง ใหเ้รากิน ใหเ้ราใชด้ว้ยความคิด ดว้ยการท่ีวา่
ใหอ้ยูใ่นอ านาจของอ านาจรวมศนูยน์ั้น อ  านาจรวมศนูยน์ั้นใหใ้ชไ้ดแ้ค่น้ี ใหใ้ชไ้ดแ้ค่เราหายใจไม่
ตายคามือเขาไง คามือเขาคือทุกขจ์นตาย ทุกขจ์นไม่มีทางไป  

แต่น้ีใหมี้ความสุข ใหมี้ความเห็น ใหมี้ความวา่ง ความถูกใจ ความพอใจ เห็นไหม อ่อยไป
ใหกิ้นเหยือ่ไปวนัหน่ึงๆ เท่านั้นเอง ความกินเหยือ่ไปวนัหน่ึงๆ ของท่ีวา่เป็นความสุขท่ีเราคิด มนั
เป็นความสุขส่วนหน่ึง มนัเป็นความเห็นส่วนหน่ึง เห็นไหม มนัเป็นธรรมไหม?  

“ธรรม” ธรรมเป็นปัจจตัตงั เป็นอกาลิโก เกิดข้ึนกงัวานข้ึนกลางหวัใจท่ีอ านาจรวมศนูย์
นั้นมนัพน้จากการควบคุมออกไปเป็นชั้นๆๆ เห็นไหม การควบคุมเป็นชั้นๆ เพราะมนัมีอยูเ่น้ือ
ของจิต เน้ือของจิตตอ้งจบัตวัจิตข้ึนมา จบัตวัจิตหรือผูพ้ิจารณากายกจ็บักายข้ึนมา การจบักาย
ข้ึนมานัน่น่ะมีเคร่ืองมือแลว้ การก าหนดดว้ยปัญญาน่ีหาเคร่ืองมือเท่านั้น  

“สุภทัทะ เธออยา่ถามใหเ้น่ินชา้ไปเลย ในศาสนาไหนไม่มีมรรค ในศาสนานั้นจะไม่มีผล”  

มรรคโคคือทางอนัเอก ทางอนัเอกน้ีเป็นเทคโนโลย ี เป็นเคร่ืองมือเขา้ไปจบัอาการของใจ 
ส่ิงใดจะไปจบั ใจแกใ้จ จิตแกจิ้ตไง ความเห็นของส่ิงท่ีวา่เป็นเคร่ืองมือมนัไม่มี ความเห็นท่ีเป็น
เคร่ืองมือเขา้ไปจบัใจมนัยงัหาไม่ได ้ ความหาไม่ไดเ้อาอะไรไปจบั มนักเ็ป็นส่ิงท่ีวา่เกิดดบัท่ีเห็น
เป็นขั้นตอนไปนัน่น่ะ อนันั้นมนัเป็นตวัมนัออกไป เห็นไหม น่ีก าหนดเขา้มา ก าหนดเขา้มา จนจิต
มนัสงบเขา้มาจนจิตน้ีเวิง้วา้ง จิตน้ีตั้งมัน่ แลว้ตอ้งใคร่ครวญดว้ยการคน้ควา้ไง การหาคือวา่หา
อ านาจ หาค าสั่ง หาค าสัง่ท่ีวา่ศนูยก์ลางอ านาจสั่งออกมาใหม้ารคือเรา ใหท้ าใหคิ้ดมนัท าอยา่งไร 
มนัคิดอยา่งไร  

ถา้เราเห็นค าสั่ง เราเห็นวิธีการของการหลุดออกมาจากหวัใจ ออกมาจากศนูยก์ลางอ านาจ
นั้น เรากส็ามารถเป็นกระแสยอ้นกลบัได ้ เห็นไหม เพราะส่ิงท่ีคิด ส่ิงท่ีออกมามนัแยบ็ออกมาจาก
ศนูยก์ลางของอ านาจนั้น มนัตอ้งแยบ็ออกท่ีนั้นเพราะมนัตอ้งมีท่ีเกิด  

ส่ิงใดๆ ในโลกน้ี ส่ิงใดๆ ในจกัรวาลน้ี ส่ิงใดๆ ๓ โลกธาตุน้ีไม่มีเกิดข้ึนมาแบบลอยๆ ตอ้ง
มีเหตุมีผล มนัตอ้งมีเหตุมนัถึงออกมาเป็นผล เป็นความทุกขใ์นหวัใจเรา ถา้มนัไม่มีเหตุ มนัมาจาก
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ไหน มนัจะลอยฟ้ามาจากไหน ส่ิงท่ีลอยฟ้ามา มนักต็อ้งลอยไปสิ ลมมนัลอยมามนัตอ้งลอยไป มนั
จะใหอ้ะไรกบัเรา แต่มนักใ็หค้วามป่ันป่วนถา้มนัรวมตวักนั น่ีกเ็หมือนกนั เราตอ้งเห็นเหตุ 
ความเห็นเหตุน่ีไง คือการหาตวัจิตไง หาตวัจิตคือหาตวัศนูยอ์  านาจนั้น  

จิตมนัเป็นนามธรรม อารมณ์น้ีกเ็ป็นนามธรรม แต่ถา้มีอารมณ์อยู ่ มนัไม่สืบต่อ มนัตั้งมัน่
ไม่ได ้ แต่ความสืบต่อนะ ถึงเป็นนามธรรมมนักต็ั้งมัน่ จิตท่ีตั้งมัน่น้ีแลว้มนัถึงควรแก่การงาน 
เอ้ือมเขา้ไป เอ้ือมเขา้ไปดว้ยด าริ การงานชอบ ชอบในการคน้ควา้เหตุผลท่ีมนัอยูอ่  านาจเหนือเรา 
เราไม่มีส่ิงใดๆ จะต่อตา้นไดเ้ลย ตอ้งคารวะ ตอ้งนอบนอ้มต่อส่ิงนั้นตลอดเวลาไป  

แลว้ถา้เรามีส่ิงน้ีเขา้มา เราคน้ควา้เขา้มา เราจะหนักลบัเขา้ไปส่ิงท่ีมีอ  านาจ คิดวา่ส่ิงน้ีเป็น
ความสุข คิดวา่ส่ิงน้ีท าแลว้จะใหผ้ลประสบความส าเร็จ คิดวา่ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีว่าดีเลิศมีคุณค่า เพราะ
เราเป็นนกับวช เราปฏิบติัธรรม “เราคิดวา่ เราคิดวา่...” แลว้เวลามนัใหผ้ลมามนัไม่ใช่อยา่งท่ีวา่เลย 
มนัไม่ใช่เลย  

ฉะนั้น ถึงไม่เช่ือ ถึงไม่ฟัง ถึงตอ้งแขง็ขอ้กบัศนูยก์ลางอ านาจน้ีไง ถึงตอ้งการเอาหวัใจท่ีวา่
ด าริ เห็นไหม ความด าริชอบ งานชอบ งานการคน้ควา้ งานการสาวเขา้ไปหาเหตุ จนจบัเหตุได ้จบั
เหตุไดก้เ็ห็นตวัจิต เห็นตวัจิตคือเห็นฐานของมนัเลย ดว้ยมรรคอริยสัจจงั พอจบัไดแ้ลว้อนัน้ีไง 
โอโ้ฮ! แต่เก่าไม่เคยเห็น ไดแ้ต่เดินตามมนัตอ้ยๆๆๆ แต่บดัน้ีไดเ้ห็นข้ึนมาแลว้  

ส่ิงท่ีเห็นน้ีเองมนัหมุนเวยีนไป ถึงเขา้ไปถึงเหตุได ้ กต็อ้งพิจารณาไปสิ พิจารณาดู 
“พิจารณา” การพิจารณาน้ีคืองาน การพิจารณาไม่ใช่การดูเฉยๆ การเพ่งเฉยๆ การพิจารณาคือการ
แยกแยะเพราะคนท่ีท างานเป็นไง คนท่ีท างานเป็นภาวนาเป็น เห็นไหม คนท่ีท างานเป็นคล่องงาน 
คนท่ีมีหลกัฐานของใจ ใจตั้งมัน่แลว้ใจเป็นพลงังาน ตวัพลงังานนั้นมนัสามารถแยกได ้สามารถจะ
แยกตวัจิตได ้ ตวัความคิด ตวัอารมณ์ท่ีคิดออกมา แต่เดิมเป็นข้ีขา้ ถือวา่มนัเกิดดบั มนัเกิดดบัโดย
วา่เราเห็นความเกิดดบัของมนัแลว้เห็นช่องของมนั แลว้เราไปตามจินตมยปัญญา นัน่มนัเป็นการ
เกิดดบัโดยธรรมชาติของมนั เพียงแต่เราสอดรู้เท่านั้น  

แต่คราวน้ีไม่ใช่ คราวน้ีเป็นการแยกแยะ เป็นการมีอ านาจเหนือกวา่ อ  านาจของธรรม
เกิดข้ึน อ านาจของฝ่ายปัญญา อ านาจของมรรคเกิดแลว้ อ านาจของมรรคเกิดแลว้จบัแลว้แยกออก
ได ้ความแยกออกอนัน้ีไง แยกออกไป แยกออกไป แยกออกไปวา่ 
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ส่ิงใดเป็นสังขารท่ีปรุง ท่ีแต่ง 

ส่ิงใดเป็นเวทนาพอใจ-ไม่พอใจ อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนพอใจ อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีมนัเป็นส่ิงท่ี
พอใจ...พอใจ ส่ิงท่ีไม่พอใจ...ไม่พอใจ 

“ความขุ่นมวัของใจ” อารมณ์ๆ หน่ึงยงัแบ่งเป็นความพอใจหรือไม่พอใจเป็นคร้ังช่วงตอน
ไปตลอดเวลา น่ีไงยอ้นกลบั ยอ้นกลบัใหเ้ห็นอารมณ์ท่ีเกิดดบั อารมณ์ท่ีสุข-ทุกขน่ี์ไง ความสุข
ความทุกข ์ความพอใจ-ไม่พอใจ อนัน้ีเป็นเวทนา เห็นไหม เกิดจากอะไร เกิดจากความไม่รู้ เพราะ
มนัเกิดแลว้โดยธรรมชาติของมนั มนัไม่รู้เร่ืองอะไรเลย มนัหมุนโดยส่ิงน้ีขนัธ์ ๕ มนัมีโดยสัจจะ
ความจริง  

ขนัธ์ ๕ น่ีเห็นไหม มีขนัธ ์๕ ในมนุษย ์มนุษยมี์ขนัธ์ ๕ มนัหมุนดว้ยสัจจะความจริง แลว้ก็
ศนูยอ์  านาจนั้นกข็บัเคล่ือนไป ศนูยก์ลางอ านาจมนัขบัเคล่ือนส่ิงน้ีเท่านั้นเอง แต่ดว้ยธรรมจกัรอนั
น้ีหมุนเขา้ไป หมุนสาวกลบั “สาวกลบั” ความสาวกลบัเขา้ไป เราตอ้งเร่ิมตน้สาวกลบั เราเร่ิมตน้
จบัข้ึนไป พอเร่ิมตน้สาวหมุนเขา้ไป หมุนปัญญายอ้นกลบั พอยอ้นกลบัข้ึนไปมนักต็อ้งท างาน
ต่อสู้กนั  

ถา้ก าลงัเราไม่พอ ส่ิงนั้นอารมณ์นั้นจะหมุนทบัเรามาเลย มนัเป็นอารมณ์ไหลออกมา เราก็
มีความอ่อนดอ้ย มีความเสียใจ มีความนอ้ยใจเพราะเราแพม้า ความแพคื้อวา่เราคิดไม่ออก เราเขา้
ไปแลว้โดนอ านาจท่ีรุนแรงกวา่ต่อตา้นออกมา  

แต่ถา้เราก าหนดกลบัมานะ กลบัมาก าหนดพุทโธกไ็ด ้กลบัมาใชปั้ญญาควบคุมใจตวัเองไง 
ใหก้  าลงัใจ เห็นไหม “ปัญญาควบคุมตวัเอง” หมายถึงวา่ส่ิงนั้นมนัเกิดข้ึน มนัเกิดข้ึนแลว้เราไม่ไป
ยุง่กบัมนั อ านาจมนัเหนือกวา่ เรามาดูท่ีใจของเรา ใจท่ีมนัเกิดดบัน้ีสืบต่อใหส่ิ้งน้ีมนัยนืข้ึนมาได้
ไง ปัญญามนัหมุนมา น่ีปัญญาอบรมสมาธิ  

ส่ิงน้ีเป็นอะไร แต่ถา้มนัคิดไม่ทนักก็  าหนด “พุทโธ” ได ้ พุทโธกไ็ด ้ พุทโธ พุทธานุสสติ 
จนจิตกบัพุทโธเป็นเน้ือเดียวกนั “จิตกบัพุทโธเป็นเน้ือเดียวกนั” ค  าวา่พุทโธกเ็กิดข้ึนไม่ไดเ้ลย เรา
นึกพุทโธ พุทโธ พุทโธในใจน่ะ นึกตลอดเวลา นึกพุทโธ พุทโธ พุทโธนึกได ้น่ีคืออาการท่ีวา่มาร
กบัศนูยก์ลางอ านาจไง  
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ศนูยก์ลางอ านาจคือวา่ธรรมชาติมีอยูแ่ลว้ ความรู้สึก แลว้ความก าหนดพุทโธ พุทโธ ค านึก
วา่พุทโธข้ึนมาเป็นค านึก มนัถึงวา่ไม่ใช่อนัเดียวกนั จนก าหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธ จนค าวา่ “พุท
โธ” กบั “ใจ” มนัแนบเป็นอนัเดียวกนั มนัจะนึกพุทโธไม่ออก ส่ิงท่ีเป็นใจเป็นใจลว้นๆ ไง น่ีสมาธิ
ธรรม น่ีจิตตั้งมัน่  

ถา้มีท่ีพื้นฐานข้ึนมากห็นักลบัมาวปัิสสนาใหม่ วปัิสสนาคือการต่อสู้แยกออก แยกส่ิงท่ีวา่
เป็นขนัธ์ ๕ ส่ิงใดเป็นรูปของจิตคืออารมณ์ท่ีเป็นกอ้นๆ น่ีรูปของจิต ส่ิงใดท่ีเป็นเวทนา ส่ิงใดท่ี
เป็นสังขารปรุงแต่ง ส่ิงใดท่ีเป็นสัญญาท่ีมนัซบัซอ้นข้ึนมา น่ีจ้ีเขา้ไปดู พอจ้ีเขา้ไปดู จ้ีเขา้ไปดู ดู
แลว้แยกออก ดูแลว้แยกออก แยกออก ดูน่ีมนัจบัเป็นกองๆ ได ้มนัจะต่ืนเตน้มากนะ ต่ืนเตน้  

เราวา่เม่ือก่อนเราไม่เคย เราเป็นคนแพ ้ มนัเป็นทางเดินของมนั มนัเป็นทางเดินคือวา่
อารมณ์มนัหมุนออกไปตลอด เราไม่รู้เร่ืองเลย ทีน้ีพอเราเขา้ไปจบัแลว้ จบัไดม้นักมี็อารมณ์
อนัหน่ึง อารมณ์คือความรู้ทนัไง อารมณ์คือวา่ “เออ้! เรากเ็ป็นผูท่ี้ท าได”้ อนัน้ีมีความสุขอนัหน่ึง 
แลว้ยงัแยกอีก จบัแลว้แยกมนัออก แยกมนัออก คราวน้ีแยกอยา่งน้ี คราวหนา้แยกอยา่งนั้น แยก
ออกไป แยกออกไป ความแยกออกๆ เห็นไหม พอแยกออกอารมณ์กไ็ปไม่ได ้อารมณ์มนัหมุนไป
ไม่ไดไ้ง มนัโดนคดัแลว้  

แต่เดิมเป็นไปไม่ไดเ้ลย มนัไหลไปโดยธรรมชาติของมนั แต่เด๋ียวน้ีมนัมาไม่ไดแ้ลว้ เพราะ
ปัญญาน้ีหมุนเขา้ไป ปัญญาอนัน้ีมนัหมุนเขา้ไป มนัมีเราก่อน ใหม่ๆ เราจะแยก ความไม่ช านาญ 
เห็นไหม ค าวา่ “เรา” หมายถึงวา่เราต่อสู้ดว้ย เราร่วมในสนามรบนั้นดว้ย เราดว้ย จิตน่ีตั้งมัน่ดว้ย 
มนัตอ้งเป็นอยา่งน้ีไปก่อน พอเป็นอยา่งน้ีไปก่อน ต่อสู้ไปเร่ือย ต่อสู้ไปเร่ือย ความช านาญ มนัจะ
แยกออก แยกพั้บๆๆ ความช านาญน้ีแยกเร็วมาก แยกเร็วมาก ความช านาญน่ีช านาญจนไม่มีเรา ฟัง
นะ “จนไม่มีเรา” ถา้มีเราอยูน้ี่มรรคไม่สามคัคี มรรคะไม่สามคัคีหรอก  

เราหมุนไปเร่ือยๆ ใหเ้ป็นภาวนามยปัญญา เป็นธรรมจกัร ธรรมน้ีเป็นกลาง ปัญญาน้ีเป็น
ปัญญากลาง เป็นปัญญาของธรรม เป็นปัญญาของมรรคอริยสัจจงั เป็นปัญญาของอริยสัจไม่ใช่
ปัญญาของเรา ปัญญาของเราเสริมเขา้ไปเฉยๆ ตั้งแต่ทีแรกแลว้พอหมุนไปๆ มนัจะแยกออก น่ี
ไม่ใช่เราดว้ย  
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ถา้ยงัเป็นเราอยู ่ เราเขา้ไปอยูใ่นวงงานนั้น เพราะเรามีความคิด เรามี มนัจะไม่สามคัคี มรร
คะไม่สามคัคีมนักไ็ม่สมประกอบของมนั เห็นไหม ท าไมท าไดล่้ะ น่ีภาวนามยปัญญาเกิด ธรรมจะ
เกิดตอ้งเกิดจากอนัน้ีไง ธรรมจะเกิดจากความเป็นจริงอนัน้ี พอเกิดจากความเป็นจริงอนัน้ี หมุน
เขา้ไป หมุนเขา้ไป  

“เน้ือของจิต” เห็นไหม ศนูยก์ลางอ านาจ เพราะมนัจบัได ้มนัต่อสู้กนับนพื้นบนเวทีอนันั้น
แลว้ยนือยูบ่นเวทีของจิตเลย ยนือยูบ่นภวาสวะอนันั้นเลย ภาวะท่ีฐานตั้งออกมาจากอารมณ์ต่อสู้
กนั การต่อสู้กนัตลอด ต่อสู้กนัมีแพมี้ชนะตลอดไป มีแพมี้ชนะ ไม่ชนะตลอดแลว้กไ็ม่แพต้ลอด 
แต่ตอ้งมีความเขม้แขง็ มีความอดทน  

มีความเขม้แขง็ เห็นไหม เราจะกา้วเดินไปเพราะชีวติน้ีเป็นทุกขน์กั การเกิดการตายน้ียิง่
ทุกขใ์หญ่เลย ชีวติน้ีเพราะวา่การเกิดการตายยงัเกิดลุ่มๆ ดอนๆ เห็นไหม แลว้เราจะช าระการเกิด
การตายมนัจะเป็นงานลูบๆ คล าๆ ไดอ้ยา่งไร?  

งานมนักต็อ้งงานแบบเอาความเป็นความตายเอาตายเขา้แลก เพราะเกิดตายเหมือนกนั การ
ทุ่มความเพียรกทุ่็มเอาตายแลกเลย เพราะถา้ไม่ทุ่มเอาตายแลก กิเลสมนักเ็อาตายหลอก กิเลสมนั
เอาตายหลอกนะ ถึงท่ีสุดแลว้นะ “เด๋ียวจะเป็น เด๋ียวจะตายนะ เด๋ียวจะง่อยเปล้ียเสียขานะ นัง่แลว้
จะลุกไม่ไดน้ะ ลุกไปเด๋ียวเดินไม่เป็น” มนักเ็อาตายมาหลอกเหมือนกนั  

ถา้มนัเอาตายมาหลอก เรากเ็อาตายเขา้ใส่มนั เอาตายเขา้ใส่ เอาตายเขา้ใส่ ตายกต็าย เป็นก็
เป็น ไม่เก่ียว ถา้เราตายกิเลสมนัชนะไป แต่ถา้กิเลสตาย เรากพ็น้จากการตายอีกแลว้ จะพน้จากการ
ตาย น่ีปัญญาตอ้งขนาดนั้น เห็นไหม ทุ่มกนัทั้งตวั ความทุ่ม ทุ่มๆ จริงๆ ทุ่มแบบสุดขั้วหวัใจ น่ีไง 
การทุ่มแบบสุดขั้วหวัใจมนัถึงจะเป็นวา่ไม่ใช่เราไง  

ถา้เป็นเราอยูก่ลา้ทุ่มอยา่งนั้นเหรอ เอาค าวา่ “ตาย” เขา้มามนักเ็อนเอียงแลว้ มนักเ็อนเอียง 
เห็นไหม น่ีหมุนเขา้ไป หมุนเขา้ไป น่ีธรรมจกัรเป็นแบบน้ี ธรรมจกัร ภาวนามยปัญญาเกิดข้ึนจาก
เรา สาวเขา้ไป สาวเขา้ไป ความสาวเขา้ไป หมุนไปเร่ือย หมุนไปเร่ือย หมุนเขา้ไป ขาด ปล่อยโล่ง 
ขาด ปล่อยโล่ง น่ีคนมนักต็อ้งมีสุขข้ึนมาเหมือนกนั ความขาด ปล่อยโล่ง ใจน้ีวา่งมาก วา่งอนัน้ี
วา่งจากการท างานเอาความตายเขา้แลกนะ  
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วริิยะอุตสาหะ มรรคเห็นไหม ความเพียรชอบ ความด าริชอบ งานชอบ สมาธิชอบ 
สติสัมปชญัญะชอบดว้ยนะ สติสัมปชญัญะส าคญัมาก พอชอบ ทุกอยา่งมนัชอบ กลืนลงตวักนั
พอดี บาลานซ์กนัเตม็ท่ี สมานกนัเตม็ท่ีนะ มนักป็ล่อยหมดนะ มนัปล่อยผลวัะ จิตเป็นจิต กายเป็น
กาย ทุกขเ์ป็นทุกข ์พิจารณากายอยู ่ กายกเ็ป็นกาย ขนัธ์กเ็ป็นขนัธ์นะ สักกายทิฏฐิ ๒o มนัจะหลุด
ออกผลวัะ  

ออกผลวัะอนัน้ี เห็นไหม ธรรมน้ีมีอยูด่ั้งเดิม ธรรมมีอยูด่ั้งเดิม ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่
ธรรม อกาลิโกนะ เป็นอกาลิโก เป็นส่ิงไม่มีกาล ไม่มีเวลา มีอยูแ่ลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้บอกวา่ “ธรรมน้ีมีอยูแ่ลว้” เพียงแต่วา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มารู้มาเห็นเขา้เฉยๆ น้ีก็
เหมือนกนั มนัตอ้งธรรมประสิทธ์ิประสาทตามหลกัความเป็นจริง เพราะมนัจริงในตวัมนัเองไง 
อริยสัจจะเขา้ไป ออกมาจากอริยสัจ น่ีมีดวงตาเห็นธรรม พอมีดวงตาเห็นธรรมมนักป็ล้ืมใจสิ 
ธรรมในพระอรหนัต ์ ๑,๒๕o องคท่ี์มาเฝ้าพระพทุธเจา้ กบัในหวัใจเรามีดวงตาเห็นเฉยๆ พอมี
ดวงตาเห็นธรรมกจ็ะกา้วเดินเขา้ไปตรงนั้นไง จะกา้วเดินไปตรงนั้นกห็มุนอีก ตอ้งหมุนอีก น่ีงาน  

งานการท่ีวา่เราจะเร่ิมเขา้หาวา่จิตท่ีมนัปล่อยออกมา นัน่น่ะ จิตท่ีมนัปล่อยจากอารมณ์
ความรู้สึกอนันั้นน่ะ มนัปล่อยออกไปแลว้ แยกออกไปเลย ขนัธ์น่ีแยกออกไป กระเดน็ออกไปไกล
เลย คนละทวปีเลย หลุดออกไปเลย แลว้มนัมีความสุขมาขนาดน้ีมนัยนืยนัค ้าประกนักนัอยูแ่ลว้  

แลว้ส่ิงท่ีวา่มนัเป็นอุปาทานอยูใ่นกาย มนัเป็นอุปาทานอยา่งไรต่อไป ความเป็นอุปาทาน
นะ มนัละออกมา กายน่ีไม่ใช่เราอยูแ่ลว้ เห็นขาดออกไปเลย แต่อุปาทานท่ีมนัเก่ียวเน่ืองกนัอยูม่นั
ไม่รู้ ผูท่ี้การกา้วเดิน ธรรมของผูท่ี้กา้วเดินกบัธรรมแทไ้ม่เหมือนกนั ธรรมของผูท่ี้กา้วเดินเพราะ
ธรรมเป็นธรรมคู่ บุรุษ ๘ จ าพวก “ธรรม ๔ คู่ บุรุษ ๘ จ าพวก” น่ีตอ้งหา  

“การคน้ควา้ การหา” การหาคือวา่การหาอาการของใจ อารมณ์ของใจมนัขาดไปแลว้มนั
ขาดออกไป นัน่มนัหยาบๆ แต่ความส่ิงท่ีวา่มนัละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไป ความละเอียดเขา้ไป
มนัยิง่ละเอียดเขา้ไป ความละเอียดเขา้ไป เคร่ืองมือท่ีจะเขา้ไปจบัมนัตอ้งละเอียดข้ึน  

ความละเอียดข้ึนไปของเคร่ืองมือนั้น แต่เพราะคนเป็นแลว้ ความตั้งใจมนักต็ั้งใจ 
สติสัมปชญัญะพร้อมข้ึนไป พร้อมข้ึนไป สติตอ้งตลอดเวลา สติจดจ่ออยู ่จดจ่อน้ีเป็นสติ เห็นไหม 
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ความจดจ่อถึงจะเห็นผล ความไม่จดจ่อมนักไ็ปเร่ือย อยา่งเช่น ไฟฉายส่องไปตน้ไมต่้างๆ ส่องไป
แต่ละตน้ไม่เหมือนกนั การเคล่ือนออกไปภาพต่างกนั ภาพต่างกนั ภาพต่างกนั ไม่จดจ่อ  

ความจดจ่อ สติพร้อม จดจ่อเขา้ไป ความจดจ่อ เห็นเห็นไหม ความเห็นเพราะความจดจ่อ
เขา้ไปเห็นเฉยๆ ความเห็นอนันั้นน่ะ ความเห็นมนักส็ะเทือนหวัใจ แค่ความเห็นนะ เพราะเราคน
ไม่รู้แลว้มารู้ คนไม่เคยรู้วา่ตวัเองมีความบกพร่อง แลว้มารู้วา่ตวัเองมีความบกพร่อง ยอมรับความ
บกพร่องของตวัเอง คนๆ นั้นตอ้งประเสริฐสิ เห็นไหม การใหอ้ภยัตวัเองคือการใหค้วามเร่ิมตน้  

การจดจ่อหาเหตุหาการหางานจะมาท า หางานท่ีจะกา้วเดินออกไป กา้วเดินนะ เหมือนไฟ
ไดเ้ช้ือไง เพราะมีดวงตาเห็นธรรม เหมือนไฟไดเ้ช้ือ ลองไดเ้ผาป่าไปแลว้มนัจะเผาไปตลอด อนั
นั้นถา้เราไม่อยา่งนั้นแลว้เราจะไม่คน้ควา้เลยเหรอ เผาออกไป เห็นไหม เวลามนัเผาป่าไป ช่วงท่ี
เขาท ากนัไฟป่าไว ้ เขาจะตดัช่วงขาดออกจากกนั มนัสืบต่อไปไม่ได ้ เพราะมนัไปถึงตรงช่วงท่ีมนั
ขาดตอน มนัจะสืบต่อไป เราจะท าอยา่งไรใหม้นัขา้มไปเผาส่ิงฝ่ังตรงนูน้ ฝ่ังหน่ึงออกไป  

น่ีกต็อ้งหาเช้ืออนัน้ี หาเช้ือท่ีวา่อุปาทานในกาย มนัเป็นอุปาทานอยูใ่น...น่ีดูไป พิจารณา
อุปาทานในกาย พิจารณานะ มนักเ็ป็นขนัธ์เหมือนกนั มนัเป็นขนัธ์ มนัเป็นความคิด มนัเป็นความ
เกาะเก่ียวอยูใ่นกายนั้น วิปัสสนาไง ถา้เจอนะ พอเจอกว็ปัิสสนา วิปัสสนาหมายถึงวา่แยกออกไป 
แยกออกไป เห็นไหม ไปเกาะเก่ียวกบักายนั้นอยา่งไรอีก?  

ในเม่ือมนัสละกายไปแลว้มนัตอ้งขาดออกไปสิ มีส่วนเกาะเก่ียวอยูไ่ดอ้ยา่งไร ความเกาะ
เก่ียวอนัน้ีมนัเพราะวา่ถา้ผา่นตรงน้ี สังโยชนม์นัไม่ขาดไง มนัไม่มีสังโยชนม์าขาดอีก แต่มนัมี
สังโยชนท่ี์จะอ่อนลง กามราคะ-ปฏิฆะอ่อนลง เห็นไหม ความท่ีกามราคะ-ปฏิฆะอ่อนลง กบัความ
เกาะเก่ียว เห็นไหม มนัถึงวา่จ้ีเขา้ไปตรงน้ีไง พอจ้ีเขา้ไป จ้ีเขา้ไป ความจ้ีน้ีจ้ีเขา้ไปเป็นการเจาะจง
ท่ีจะท างานท่ีจะไม่ใหพ้ลาดจากงาน แต่เวลาหมุนดว้ยปัญญามนัตอ้งพิจารณาไป พิจารณา ความ
เป็นพิจารณาวา่มนัท าไมถึงเป็นอยา่งนั้น  

ถา้พิจารณากาย ปล่อยกายมาดว้ยความเป็นไตรลกัษณ์ออกแลว้ปล่อยกายออกมา กายท่ีเป็น
ไตรลกัษณ์มนัปล่อยออกมา เห็นไหม เป็นไตรลกัษณ์ กายน้ีเป็นไตรลกัษณ์ กายน้ีมนัเป็นกายมนั
แปรสภาพ มนัไม่มีความเป็นจริง เราเกาะอยู ่ เรายดึมัน่ถือมัน่อยูจ่ะใหเ้ป็นของเรา มนัไม่เป็นตาม
ความจริง มนัปล่อย  
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แต่ถา้พิจารณาตรงน้ี พิจารณาซ ้ าเขา้ไป พิจารณาตรงน้ีซ ้ าเขา้ไป เวลามนัพอคลายตวัออก 
เห็นไหม กายน้ีดินเป็นดิน น ้าเป็นน ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ คือกายมนัหายวบั แปรสภาพออกขาด
ออกไปจากใจเลย ความขาดออกไปของกายกบัจิตอยา่งน้ี ความขาดออกไปน่ีแยกออกชดั  

ความแยกออกชดัน้ีกายเป็นกาย จิตเป็นจิต สังโยชน์อ่อนตวัลง กามราคะ-ปฏิฆะอ่อนตวัลง
เฉยๆ อ่อนตวัลงเพราะวา่มนัแยกออก ความท่ีมนัเก่ียวเน่ืองกนัมนัไม่มี มนัแยกออก “จิตน้ีเป็น
กระจกใส กายน้ีเป็นโพธิ” แยกออกไปจากกนั น่ีกามราคะ-ปฏิฆะอ่อนลงตามหลกัธรรมวา่อ่อนลง 
อ่อนลงเพราะวา่เรามนัแยกแลว้ มนัปล่อย มนัเห็น มนัอยูห่่างกนั อยูค่นละฝ่ังเลย เห็นไหม แม่น ้า
คนละฝ่ัง อยูค่นละฝ่ัง น่ีถา้เป็นผลตรงน้ี  

แต่ถา้การกา้วเดินต่อไป มนัไม่ใช่อ่อนลง มนักลบัจะรุนแรงข้ึน เพราะส่ิงท่ีเราคน้ควา้อยูน้ี่ 
เราคน้ควา้อยูแ่ต่กรอบภายนอก แต่ถา้เราไปคน้ควา้ส่ิงท่ีเป็นเน้ือใน เป็นเน้ือ ส่ิงท่ีเป็นเน้ือ ความ
บริสุทธ์ิของมนั มนัจะมีมากกวา่ ความบริสุทธ์ิของมนั มนัจะใหผ้ลท่ีรุนแรงมากกวา่  

ถา้เขา้ไปในวงของกามจะรุนแรงมหาศาล การวปัิสสนาไม่มีช่วงไหนจะรุนแรงหรือ
ทรมานเท่าตรงนั้นเลย น่ีมนัเป็นธรรมชาติของจิต มนัเป็นธรรมชาติของใจทุกๆ ดวง มนัเป็น
ธรรมชาติไง ความเป็นไปน่ีมนัเป็นโดยธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้  

ท าไมเทวดาเขาถึงเสพกามกนัล่ะ?...เขาเป็นเทวดา เขายงัเสพกามกนัเพราะเขามีดวงจิต เขา
มีความรู้สึก ใจนั้นมีอยู ่ ในของเทวดากมี็กามภพเหมือนกนั กามภพนั้นเทวดาเขายงัเสพกามกนั 
ความเสพกามนะ เขาไม่มีกายท าไมเขาเสพได ้ 

แลว้เรามีทั้งกายมีทั้งจิต จิตมนัถึงวา่ตวัมนัเองมนัถึงเป็นกามจริงๆ ไง ความเป็นกามของใจ
ตวันั้น มนัถึงวา่ออกมามนัจะรุนแรงเพราะถา้เขา้ไปเจอ แต่ความเจออนัน้ีมนัจะเจอดว้ยความยาก
ข้ึนไปเพราะวา่กายกบัใจแยกออกจากกนั เห็นไหม แต่ก่อนเราเผาป่าไปมนัสืบไป เวลามนัเผาป่า
ไปเจอฝ่ายตรงขา้ม เจอทางเขากนัไฟไว ้ท าหาเช้ือต่อเขา้ไป มนักต่็อเขา้ไปได ้แต่คราวน้ีมนัเผาป่า
ไปมนัเจอแม่น ้าขวางหนา้เลย แม่น ้าท่ีขวางหนา้อยู ่ไฟมนัจะผา่นน ้าไปไดอ้ยา่งไร  

น่ีกเ็หมือนกนั การจะคน้ควา้หาหลกัของจิตลว้นๆ ตวัน้ี ถา้พิจารณาจิตนะ ถา้พิจารณากาย
กว็า่คิดอยา่งไรจะใหห้วัใจยกตวัใจตวักายข้ึนมาใหเ้ห็นไดไ้ง เพราะเป็นกายใน กายนอกน่ีเรานึกก็
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เห็นทนัทีเลย นึกกเ็ห็นทนัทีเลย แต่ถา้กายใน...เพราะมนัตอ้งข้ึนรูปมาจากจิตตวันั้น จิตนั้นมนัถึง
จะเป็นกายของจิตไดไ้ง ถา้กายของจิต จิตตวันั้นมนักเ็ป็นกายไดเ้พราะจิตมนัซอ้นอยูใ่นกาย  

แต่การจะหาตรงนั้น พลงังานของใจมนัพอไหม เพราะวา่เดิมมาเราวปัิสสนามา เห็นไหม 
ธรรมและวนิยั เราอาศยัธรรมและวนิยัเขา้มาตลอด “ธรรมและวนิยั” ธรรมและวนิยัเขา้มา ธรรม
และวนิยัคือเช่ือไง เช่ือและปกป้องใหจิ้ตเป็นสัมมาสมาธิ จิตน้ีตั้งมัน่ จิตน้ีควรแก่การงานมนักเ็ป็น
มรรค สติปัญญาเป็นมรรค  

แต่น้ีมนัไม่ใช่สติปัญญา การกา้วเดินตรงน้ีมนัตอ้งเป็นมหาสติ ฟังสิ มนัไม่ใช่สติ มนัเป็น 
“มหาสติ” มนัตอ้งละเอียดอ่อนกวา่นั้น “มหาสติ-มหาปัญญา” ถา้มีมหาสติ-มหาปัญญา แลว้จิตท่ี
มนัเป็นสติ เป็นปัญญาอยูน่ี่ เราจะถอยล่วงเขา้ไปแลว้วา่เราจะเขา้ถึงเน้ือของมนั มนัเป็นเคร่ืองมือ
คนละอยา่งมนัจะเขา้กนัไดอ้ยา่งไร ในเม่ือมนัเป็นสติ มนัเป็นปัญญาหยาบๆ เป็นสติปัญญาท่ีวา่เขา
ใชก้นัอยูอ่ยา่งนั้น ท่ีวา่มองใชไ้ด ้

แต่ตวัน้ีมนัตอ้งเป็นมหาสติ-มหาปัญญา มนัละเอียดข้ึนไปขนาดนั้นนะ เราถึงตอ้งสร้างไง 
สร้างจนใจเวิง้วา้ง ใจวา่งขนาดไหน น่ีความเวิง้วา้งนั้นมนัเพิ่งเร่ิมก่อตวั ความก่อตวัของใจอนัน้ีไง 
ความก่อตวัของเคร่ืองมือไง ความก่อตวัของมรรคไง ความก่อตวัของสัมมาสมาธิของขั้นตอนน้ี 
สัมมาสมาธิมนักมี็หยาบ มีกลาง มีละเอียดข้ึนไปเร่ือยๆ สัมมาสมาธิของขั้นตอนท่ีวา่เป็นมหาสติ-
มหาปัญญาน้ีมนัตอ้งก่อตวัข้ึนไป ก่อตวัข้ึนไป การก่อตวัข้ึนไปมนักพ็ิจารณาเขา้ไปเร่ือยๆ การ
พิจารณาเขา้ไป ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธิ ถา้เป็นก าหนดพุทโธ พุทโธกก็  าหนดเขา้ไป ก าหนดเขา้
ไป ก าหนดเขา้ไปแลว้เวิง้วา้งจนจบัตอ้งอะไรไม่ไดเ้ลย ความจบัตอ้งอะไรไม่ไดเ้ลย มนักต็อ้งใช้
กาลใชเ้วลา  

แลว้อีกอยา่งหน่ึง เวลาผา่นไปตรงน้ีมนัเขา้ใจ ส่วนใหญ่แลว้คนจะเขา้ใจตรงน้ีเพราะมนัจบั
ตอ้งอะไรไม่ได ้ ความจบัตอ้งอะไรไม่ไดม้นักไ็ม่มีอะไรเลย ความไม่มีอะไรเลย ความจบัไม่มี
อะไร ส่วนใหญ่จะนอนจม ไม่มี ไม่มีหรอกท่ีวา่จะผา่นไปโดยสวสัดิภาพถา้ไม่มีครูบาอาจารยค์อย
ช้ีน า แลว้คอยจงัหวะไง คอยจงัหวะ คอยบอกโอกาส โอกาสวา่ มนัควรจะ ควรจะไหม ควรหรือยงั 
มนัควรจะเป็นอยา่งนั้นหรือยงั 
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ถา้ยงัไม่ควรนะ ความท่ีเป็นพื้นฐานข้ึนมา พื้นฐานมนัจะวางข้ึนมาไดอ้ยา่งไร พื้นฐาน
ข้ึนมา เห็นไหม เหมือนนัง่ร้าน เราสร้างตึกสร้างร้าน ชั้น ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๓ ชั้น ๔ ข้ึนไป แลว้สูงข้ึน
ไป สูงข้ึนไป จะส่งไมข้ึ้นไปท ามนักย็ากเพราะของมนัอยูใ่นท่ีสูง จะต่อข้ึนไป จะผกูจะมดัมนัก็
ยาก แลว้การท างานเรากอ็ยูข่า้งบนท างาน  

เราท างาน จิตน้ีท างาน จิตน้ีใคร่ครวญไป เพราะวา่มนัรู้อยูว่า่ถา้มีสติสัมปชญัญะรู้อยูว่า่ยงั
ตอ้งไปต่อไป แต่ไอศ้นูยก์ลางของอ านาจนั้น ศนูยก์ลางคือความคิดมนัเป็นเรา เป็นอวชิชา เป็น
ศนูยก์ลางของอ านาจอยูใ่นหวัใจ มนักต็อ้งอนัน้ี “ความหลอก” ความหลอกไง  

เราท าความเพียรอยู ่ เราเขา้ใจวา่เราท านัง่สมาธิเดินจงกรมอยูจ่ะเป็นความเพียรไดบ้ริสุทธ์ิ...
ไม่ใช่ ไม่ใช่ ความเพียรบริสุทธ์ิหมายถึงวา่เราเช่ือมัน่ในวนัมาฆะน้ี เราเช่ือมัน่ในพระอรหนัต ์
๑,๒๕o องคว์า่เป็นไปได ้ เป็นไปได ้ท าไดจ้ริง เป็นไปได ้ เป็นท่ีพึ่งของเรา น่ีเราเช่ือมัน่แลว้กก็า้ว
เดิน พยายามฝืนเดิน ฝืนทนเขา้ไป  

แต่ส่ิงนั้นกว็า่ตอ้งครอบง าไว ้ถา้ครอบง าตรงน้ีไว ้ เขายงัมีอ านาจอยูใ่นท่ีอยูอ่าศยัของเราได ้
เห็นไหม มนัยงัมีอ านาจอยู ่ยงัใชอ้  านาจนั้นอยู ่แลว้ใครจะยอมปล่อยง่ายๆ ไม่มีทางท่ีใครจะปล่อย
ไดง่้ายๆ น่ีมนัยากตรงนั้นไง ยากตรงท่ีวา่กิเลสมนัปิดตา มนัไม่ใช่ยากหรอก ไม่ใช่ยากวา่เราไม่มี
วาสนา ไม่ใช่ยากดว้ยธรรม มนัยากเพราะกิเลสปิดตาเท่านั้น  

พอกิเลสปิดตา ใจพฒันาข้ึนมาจากเดิมเป็นความเวิง้วา้ง มนักต่ื็นเตน้ตรงนั้นไง ต่ืนเตน้ตรง
นั้น จนตอ้งพยายามดูเขา้มา ดูจิตเขา้ไป มนัมีความรู้สึก พอความเปล่ียนแปลง เพราะธรรมชาติของ
มนั สรรพส่ิงทั้งหลายไม่มีอะไรคงท่ี สรรพส่ิงใดๆ ธรรมชาติน้ีไม่มีคงท่ี การเกิดจะไวขนาดไหน
มนักต็อ้งแวบใหเ้ห็นไง แวบใหเ้ห็นใหส้ะกิดใจได ้ความสะกิดใจได ้น่ีมนัเยิม้มาเฉยๆ  

ถา้จบัไดไ้ง น่ีไงจดจ่อ ความใคร่ครวญจดจ่อถา้เพราะเคร่ืองมือพร้อมแลว้จดจ่อเขา้ไป น่ีไง
ถึงวา่เดิน เดินๆๆๆ มรรคา ความเป็นมรรคา ตอ้งเดินมรรคอยา่งเดียว “มรรคา” มรรคน้ีอาศยัจาก
หวัใจ อาศยัจากเรากา้วเดินไป มนัตอ้งคน้ควา้ก่อน มนัตอ้งหาจุดของศนูยก์ลางอ านาจนั้น หาจุด
ท่ีวา่มนัออกมาจากเป็นค าสั่งจนเป็นการงานของมนั  
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ถา้เจอตรงนั้นต่ืนเตน้มาก เพราะมนัแวบออกมา ส่ิงท่ีวา่เราคน้หามาเท่ียวตั้งแต่อดีตชาติไม่
รู้วา่การตายการเกิดน้ีสะสมมาในหวัใจน้ี มนัสะสมมาไม่มีตน้ไม่มีปลาย แลว้ไม่มีใครเคยเห็น แต่
คราวน้ีเราเห็นเรา เราเป็นคนเห็นเพราะเราเดินมรรคอยู ่ เราเป็นคนเห็น เรากต็อ้งมีความต่ืนเตน้ 
ความสุขอนัน้ี ทางโลกเขาจะเกิดสมบติัขนาดไหน เขาจะดีใจขนาดไหนมนัเร่ืองของเขา แต่เขาก็
ต่ืนเตน้ของเขามหาศาล ยิง่เขามีมากขนาดไหน เขากย็ิง่ไม่มีวนัพอ  

ไอท้างน้ีมนัเป็นทางธรรม ทางธรรมท่ีเราเขา้ไปเจอน่ีขนพองสยองเกลา้ขนาดไหน มนั
แบบวา่จนพดูไม่ถูก จนถึงวา่มนัปล้ืมอกปล้ืมใจ มนัขนาดนั้นนะ บางทีบางองคถึ์งกบัน ้าตาไหล
พรากเลย น ้าตาน่ีไหลพรากๆ เพราะน ้าตาน้ีมนัจะน ้าตาช าระภพช าระชาติ  

ถา้ตรงน้ีผา่น กามภพมนัจะขาด มนัจะขาดตรงน้ี กามภพท่ีเป็นเทวดาท่ีเขาเสวยกามกนัอยู ่
เขามีแต่ดวงใจ เขากย็งัเสวยกามกนัอยู ่ถา้เราจบัตอ้งได ้เทวดาเขายงัเพลินอยูน่ะ เขามีความสุข เขา
เพลินของเขา นัน่มนัเร่ืองของเขา มนัตวัใครตวัมนั น่ีตวัของเราจะเอาพน้ จะตดัออกจากใจใหไ้ด ้
จะท าลายศนูยก์ลางอ านาจในหวัใจน้ีใหไ้ดไ้ง จะเขา้ถึงธรรม ใหถึ้งธรรมแท้ๆ  ใหไ้ด ้ 

น่ีพอมนัจบัได ้ ความต่ืนเตน้ ความสุข ความพอใจมนัประดงัมาพร้อมกนั มีความสุขมาก 
การท างานประสบความส าเร็จขั้นตอนหน่ึง ขั้นตอนหน่ึงน้ีเป็นการเสวยสุข มนัจะเวิง้วา้ง มนัจะ
เบา พอใจ อาศยัสุขน้ีเป็นเคร่ืองด าเนินไป เห็นไหม มนัไม่มีทุกขอ์ยา่งเดียวหรอก ไม่ใช่วา่มีแต่
ทุกข ์ เราจะทุกข์ๆ ๆ เขาวา่ทุกขน้ี์ พวกเรามีแต่วิง่เขา้หาทุกข.์..มนัเป็นสัจจะ มนัเป็นความจริงส่ิงท่ี
ตอ้งเผชิญหนา้  

ส่ิงท่ีตอ้งเผชิญหนา้เราไม่หลีกเล่ียง ถา้เราหลีกเล่ียง เรากไ็ม่ใช่นกัรบ ถา้เราไม่ใช่นกัรบ เรา
จะฆ่ากิเลสไดอ้ยา่งไร การฆ่ากิเลส เห็นไหม นกัรบน้ีมนัเป็นนกัรบจากภายในไง หวัใจน้ีเป็น
นกัรบ หวัใจน้ีเป็นพุทธชิโนรส เป็นลูกขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พุทธชิโนรสนะ 
ศากยบุตร บุตรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

พระพุทธเจา้เป็นถึงกษตัริย ์เป็นนกัรบ แลว้ท้ิงจากการรบภายนอกมารบท่ามกลางหวัใจ มา 
รบอยูภ่ายใน ความรบอยูภ่ายใน ก าลงัใจ ศาสตราวธุของธรรม ธรรมจกัรอยูใ่นหวัใจ ใครๆ กส็ร้าง
ข้ึนมาได ้มนัเป็นสมบติักลางท่ีวา่นัน่น่ะ เป็นสมบติักลางแลว้ใครจะคน้ควา้ ใครจะก่อร่างสร้างตวั
ข้ึนมา  
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รูปรส รูปภายใน รูปของใจมนัจะวเิศษ มนัเป็นธรรมข้ึนมา มนัอยูภ่ายในไม่มีใครเห็น
หรอก รูปรส รูปร่างภายนอกเราเห็นกนั คนนั้นง่อยเปล้ียเสียขา คนนั้นมีอ านาจวาสนา น่ีรูปร่าง
ภายนอกอนันั้นมนัเปรียบเทียบกนั...มองไม่รู้ แลว้ง่อยเปล้ียเสียขาขนาดไหนถา้หวัใจเขาส าเร็จได ้
เขาส าเร็จไดห้มด เพราะ “ใจ” ใจน้ีมนัต่อเน่ืองถึงกนั  

น่ีไง นกัรบมนัถึงรบภายใน ความรบภายใน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงวาง
ศาสตราทั้งหมด แลว้ออกมาหาโมกขธรรม แลว้ส าเร็จไปก่อน แลว้เราล่ะ เราออกมา เราประพฤติ
ปฏิบติั เราตอ้งการช าระกิเลสของใจของเราใหไ้ด ้ มนักต็อ้งมีก าลงัใจ ก าลงัใจเสริมข้ึนมา เสริม
ข้ึนมา สู้ไปตลอด  

ความต่อสู้ งานใดๆ เรากเ็คยประสบความส าเร็จ แต่งานน้ีท าไมเราท าไม่ได ้เรากค็นๆ หน่ึง 
คนๆ หน่ึงนะ แลว้เป็นนกับวชอีกต่างหากดว้ย นกับวชน่ีเป็นนกัรบท่ีเขา้เผชิญสงครามไง 
เหมือนกบัผูท่ี้ออกแนวหนา้ไง ผูท่ี้ออกแนวหนา้ ๑ ผูท่ี้ไดผ้า่นสงคราม ๑ เขาไดอ้อกแนวหนา้แต่ยงั
ไม่ไดเ้จอสงครามจริง เป็นสงครามสมมุติ  

การฝึกฝนน่ีเป็นสงครามสมมุติ การคน้ควา้ข้ึนมาดว้ยปัญญาน้ีกเ็ป็นสงครามสมมุติ จนกวา่
เราจดจ่อแลว้เราเจอขา้ศึกจริง ความสุขอนัน้ี ความสุขคือวา่ คนรอดตายมาจากสงครามใช่ไหมถึงมี
ความสุข คนรอดตายออกไปจากสงครามนะ ต่อสู้ข้ึนมา ต่อสู้จนจบัเชลยไดไ้ง ต่อสู้จนจบักามรา
คะในหวัใจไดไ้ง น่ีมนัถึงต่ืนเตน้มาก...น่ีแค่จบัไดน้ะ  

แลว้การต่อสู้ ทีน้ีพอจบัไดแ้ลว้กต็อ้งมาไต่สวนสิ ขา้ศึกน้ีจะมีสงครามอะไรอีก ตอ้งไต่
สวนวา่สงครามท่ีเขาวางกบัดบัไวข้า้งหนา้มีอะไร น่ีสงครามเรา ก าลงัเราพอไหม ก าลงัของขา้ศึกน้ี
ใหญ่โตมากเพราะมนัครอบวฏัจกัร ครอบวฏัจกัรนะ ๓ โลกธาตุ เราเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัจกัรน้ี 
ในวฏัจกัรมนัจะใหญ่ขนาดไหนล่ะ? แลว้จิตน้ีเป็นจิตดวงท่ีหมุนเวียนอยูใ่นเป็นส่ิงเลก็ๆ อนัหน่ึงท่ี
หมุนอยูใ่นวฏัจกัรน้ี สงครามนัน่น่ะ สงครามท าลายกามภพ สงครามท าลายภพชาติ แลว้ขา้ศึกมนั
จะจบัมาแลว้มนัจะยอมเราง่ายๆ เหรอ น่ีขา้ศึกคือไดต้วัมาเฉยๆ  

พอหมุนเขา้ไปนะ รุนแรงมาก รุนแรงมหาศาล สงครามน้ีสงครามใหญ่ เพราะวา่เรา
เผชิญหนา้ไง แต่เดิมเราไม่เคยเผชิญหนา้ เราแค่เป็นเบ้ีย เป็นลูกนอ้ง คอยออกมาเป็นอารมณ์กาม
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เท่านั้นเอง อารมณ์กามน้ีเป็นอารมณ์เดก็ๆ นะ เป็นอารมณ์ของเบ้ียท่ีออกมาต่อสู้เท่านั้นเอง เห็น
ไหม เป็นขนุเป็นอะไรท่ีว่าเป็นตวัเจา้อ  านาจน้ี เรายงัไม่เคยไปเจอ  

พอไปเจอตวัน้ี น่ีมนัถึงว่าไอท่ี้วา่อารมณ์กามนั้นมนัยงัส่งออกมาเป็นกระแสออกมา ตวัน้ี
เป็นตวัเผชิญหนา้ พอเขา้เผชิญหนา้ เห็นไหม มนัเป็นเด๋ียวนั้นๆ เลย มนัสงครามใหญ่มาก สงคราม
ใหญ่กต็อ้งต่อสู.้..อะไรเป็นอะไร อะไรเป็นอะไร มนัจะหลอก หลอกมากเลย หลอกใหว้า่ควรจะ
เป็นอยา่งน้ี ควรจะเป็นอยา่งน้ี ควรจะเป็นอยา่งน้ี เห็นไหม เพราะมนัละเอียดอ่อนมาก  

ความละเอียดอ่อนอนันั้น เพราะใจเรามนัเป็นมหาสติ-มหาปัญญาเหมือนกนั มหาสติ-มหา
ปัญญากห็มุนเขา้ไป หมุนเขา้ไป ต่อสู้ลม้ลุกคลุกคลาน แมแ้ต่ลมหายใจเขา้-ออกทุกอยา่งมนัตอ้ง
ต่อสู้ตลอด เพราะวา่เป็นมนัตลอดไง เป็นถึงตวัจริงของกามราคะอยูแ่ลว้ กามราคะเป็นตวัจริง มนั
เป็นตลอด จนไม่สามารถจะมองหนา้ใครไดน้ะ ไม่สามารถจะมีเวลาย ั้งคิดไดเ้ลย มนัแวบออก
ตลอด แวบออกตลอด น่ีสงครามตรงน้ีถึงรุนแรงในภาคปฏิบติั ขา้มตรงน้ีรุนแรงมาก  

รุนแรงขนาดไหน มนัเป็นทางท่ีตอ้งเผชิญ ความท่ีวา่ตอ้งเผชิญหนา้กบักามน้ีไง เพราะวา่
ขา้มโอฆะ ขา้มกาม โอฆะ-โอกามน้ีมนัตอ้งชนเขา้ไปเลย พอชนกไ็ม่ไดช้นดว้ยความโง่ๆ นะ ถา้
ชนดว้ยความโง่ๆ กเ็อาหวัชนภูเขากห็วัแตก ชนเขา้ไปตอ้งคอยแยกแยะ เพราะความช านาญมนัเร่ิม
มีมาจากพื้นฐาน แยกออกไป แยกออกไป ส่ิงใดเป็น ส่ิงใดเป็น เห็นไหม มนัเกิดจากส่ิงใด ส่ิงใด
เป็น มนัเกิดไดอ้ยา่งไร อารมณ์น้ีมนัเกิดไดอ้ยา่งไร  

น่ีขนัธ์ในมนัเร็วมาก มนัเป็นโทษจงัหวะเดียว มนัยงิจงัหวะเดียวไม่ใช่โทษ ๒ จงัหวะ แต่
เดิมโทษ ๒ จงัหวะ มนัเคล่ือนออกมา น่ีเราตดัทอนเขา้ไปสั้นเขา้ๆ น่ีท่ีบอกว่าไฟไดเ้ช้ือไง เผาเขา้
ไปตลอด น่ีมนัเผาเขา้ไปอยา่งน้ี แต่เผาดว้ยวธีิการแลว้ยกขา้มขั้นตอนจากแม่น ้าเขา้ไปเผาอีกฝ่ัง
หน่ึงไง เรายกจิตของเราข้ึนถึงระดบัท่ีวา่เผาฝ่ังนูน้ได ้เผาเขา้ไป เผาเขา้ไป  

ความเผาอนัน้ีมนัเป็นบุคลาธิษฐาน แต่ความจริงมนัตอ้งใชธ้รรมจกัร จกัรท่ีเป็นธรรมน่ี
หมุนเขา้ไป เป็นบุคลาธิษฐานใหเ้ราเห็นวา่ความเผามนัเป็นไปได ้ ความเห็นวา่เป็นไปได.้..ให้
ก  าลงัใจ แต่ตามหลกัความจริงท่ีวา่หมุนอยูก่ลางหวัใจ มนัต่อสู้กนัครืนครานๆ ตลอดนะ ครืน
ครานตลอด ต่อสู้กนัไง  
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ฝ่ายท่ีมนัเป็นกามราคะมนัจะใหเ้ราแพ ้พอแพเ้รากต็อ้งถอยทพักลบัมาท่ีความสงบนั้น เพิ่ม
ฐานไง เคร่ืองมือท่ีเขา้ไปต่อสู้ เห็นไหม วนเขา้ไป วนเขา้ไป วนเขา้ไป ถา้มนัแพก้ถ็อยออกมา ถอย
ออกมาแลว้ตอ้งตั้งฐานใหม่ ตั้งฐานใหม่เขา้ไปแยกแยะๆ ส่ิงนั้นเป็นอยา่งน้ี ส่ิงน้ีเป็นอยา่งไร ส่ิง
นั้นเป็นอยา่งไร ขนัธ์ใครเกิดก่อน สัญญาเกิดข้ึนมาอยา่งไร สัญญามนัเป็นแวบออกมา แวบออกมา 
ต่อสู้ไป...รุนแรงจนขนาดไหนมนักก็ม้หนา้กดัฟันสู้นะ กดัฟันสู้ จนมนัขาดออก มนัขาดออก มนั
ขาดออกไปแลว้มนัทนัไง มนักป็ล่อยไดช้ัว่คราว ปล่อยไดช้ัว่คราวเหมือนกนั มนัไม่ทีเดียวขาด
หรอก  

พอมนัหลอกลวงขนาดไหน เราละเอียดอ่อนตามเขา้ไป ตามเขา้ไป มนัปล่อยๆๆ มนัปล่อย
มนักว็า่งอยูพ่กัหน่ึง ความวา่งน้ียิง่เวิง้วา้งเขา้ไปใหญ่ มนัวา่งไง วา่งแลว้ใหผ้ดิใหถู้ก เห็นไหม 
สุภะ-อสุภะ ความสวยเป็นภายในหวัใจ ความสวยคือวา่ความพอใจ ความไม่สวยคือความโกรธ 
ราคคัคินา โทสัคคินาในหวัใจนั้น เห็นไหม โทสะ ความคิด ความกระดา้งในใจมนักมี็ ความ
ออ้ยอ่ิงของใจมนักมี็ ความหลอกลวงท่ีมนัยงัอุ่นกินในใจมนักมี็ น่ีมนัละเอียดอ่อนขนาดนั้นนะ  

พอละเอียดอ่อนขนาดนั้น ดูไปๆๆ ดูดว้ยปัญญาไม่ใช่ดูดว้ยการเพ่ง ถา้การเพ่งหมายถึงถอย
มาพกัพลงังานเท่านั้น ถา้ดูดว้ยปัญญา ดูดว้ยปัญญา ปัญญามนักดไวก้ต็อ้งอ่อนตวัใหเ้รา เหมือนกบั
เราตรึงไว ้เราจบัขา้ศึกเราตรึงไว ้ไม่สามารถท าอะไรได ้มนักมี็ปาก มีโตเ้ถียงเรา เห็นไหม โตเ้ถียง
กดู็สิ ดูค  าพดูโตเ้ถียงนั้นมนัผดิหรือถูกไง  

น่ีความนึกของฝ่ายศนูยอ์  านาจ มนัจะนึก มนัจะสั่งการออกมา น่ีเป็นการต่อสู้กนัไง เป็น
อ านาจท่ีความคิดออกมา เห็นไหม ธรรมจกัรกต็อ้งหมุนกลบัเขา้ไป หมุนกลบัเขา้ไปวา่ส่ิงนั้นถูก
หรือผดิ ส่ิงท่ีเคยคิดมนัเคยคิดอยา่งไร น่ีมนัแยกออกไป แยกออกไป จนมนัปล่อยหลายคร้ังเขา้ 
หลายคร้ังเขา้ น่ีภาวนามยปัญญาเกิดตรงน้ีไง เกิดตรงท่ีวา่มนัช านาญ  

ภาวนามยปัญญามนัเกิดท่ีเราส่งข้ึนไป ส่งข้ึนไป มนัจะเกิดท่ีเราช านาญ แลว้มนักป็ล่อย
ออกไป แยกออกไป แยกออกไปแลว้กพ็ิจารณาใหม่ แยกออกไป แยกออกไป เห็นไหม น่ีธรรมท่ี
เป็นปัญญากลางไง มนัจะขาดออกนะ ขาดออกไป ครืนขาดออกไปหมดเลย พอขาดออกไปคราว
น้ีไม่มีอะไรเลย มนัวา่งจริงโดยสัจจะ มนัไม่ใช่วา่ใครเป็นคนความวา่งแลว้ อนัน้ีใครวา่วา่งกไ็ม่ได ้
มนัวา่งโดยตวัของมนัเอง วา่งในตวัของมนัเองเพราะขนัธ์ทั้งหมด ส่ิงท่ีเป็นเก่ียวเน่ืองกนัแสดงตวั
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ออกมาไดท้ าลายลงหมดเกล้ียง เห็นไหม ความท าลายส่ิงท่ีแสดงตวัออกทั้งหมดมนัแสดงตวัอีก
ไม่ได ้ 

ความแสดงตวัอีกไม่ไดจ้ะไปเกิดในกามภพท่ีไหน แสดงตวัเป็นเทวดากไ็ม่ได ้ แสดงตวั
เป็นอะไรกไ็ม่ได ้ความท่ีแสดงตวัไม่มี ความแสดงตวัไม่มี ฟังสิ วา่ “ความแสดงตวัไม่มี” แลว้มนั
อยูไ่ดอ้ยา่งไร มนักอ็ยูข่องมนัอยา่งนั้น อยูข่องมนั  

ตรงน้ีมนัถึงวา่เป็น “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้ขา้มพน้กิเลส”  

ถา้จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใสดว้ยการท าลายกามราคะ จิตดวงน้ีถึงไดส้ัมผสักบัความผอ่งใสจริง 
แต่เดิมมาไม่เคยสัมผสัความผอ่งใสอนัน้ีเลย อนัน้ีมนัถึงวา่เป็นความผอ่งใสท่ีวา่จะเป็นผูข้า้มพน้
กิเลส นัน่น่ะ ตรงนั้นถา้ไปถึงตรงนั้นแลว้มนักจ็ะหยดุพกัอยูต่รงนั้นอีกล่ะ จะนอนจมอยูท่ี่ตรงนั้น
อีกมหาศาลเลย นอนจมแน่ๆ เลย  

น่ีมหาสติ-มหาปัญญา ขนาดมาแลว้ มาขนาดนั้นยงันอนจมอยูไ่ดอ้ยา่งไร นอนจม จนกวา่
วา่เราสร้างไวเ้ป็นอตัโนมติัข้ึนมา ใจเป็นอตัโนมติัข้ึนมา ท าใจใหเ้ป็นอตัโนมติัข้ึนมา มนัเป็นมรรค
อยา่งละเอียดแลว้ มรรคน้ีอยา่งละเอียด พอมรรคน้ีอยา่งละเอียด แต่เดิมท่ีมรรคน้ีไม่ยอมท างาน แต่
เดิม ฟังนะ แต่เดิมมรรคน่ีจะท างานไม่ไดเ้พราะความเขา้ใจของศนูยอ์  านาจมนับอกวา่ไม่มีอะไร 
จบส้ินกนั ความจบส้ินกนัทุกคนคิดวา่เสร็จงานแลว้กจ็ะเกบ็เคร่ืองมือกลบัหมด ถา้ส่ิงๆ นั้น 
โครงการนั้นจบแลว้คือการจบ น่ีศนูยก์ลางอ านาจหรือวา่ตวันั้นจะมีเร่ืองอยา่งน้ีออกมาตลอดวา่
ตรงน้ีเป็น ตรงน้ีเป็นอยา่งนั้นๆ มนัสามารถสร้างส่ิงท่ีเหมือน ความเหมือนท่ีวา่เหมือนกบัส่ิงท่ีวา่
เป็นธรรมน่ีมนัสร้างไดห้มดเลย เพราะมนัเป็นวชิามาร  

ความเป็นวชิามาร มนัเป็นอวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา มนัเป็นตวัพญามาร มนัเป็นตวัมารใหญ่ 
ตวัท่ีมารใหญ่มนัจะพลิกข้ึนมา มนัตอ้งท าการต่อตา้นตลอด น่ีมนัถึงสร้างภาพออกมาใหเ้หมือน 
ความเหมือนวา่เป็นธรรมแท้ๆ  แลว้เรากจ็ะเคลิบเคล้ิมตรงนั้น พอความเคลิบเคล้ิมตรงนั้นมนั
ละเอียดอ่อนขนาดนั้น ถึงวา่จิตมนัถึงผอ่งใสไง ความผอ่งใสมนักเ็ทียบไดก้บัความสะอาด เทียบ
ไดก้บัความทุกๆ อยา่ง แลว้มนักใ็สของมนัจริงๆ นัน่น่ะ  
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แต่ถา้ความเอะใจเกิดข้ึน น่ีส าคญัคือความเอะใจของใจดวงน้ีไง เราเคยอยูว่า่เราน่ีเป็นผูท่ี้
สะอาด พน้จากทุกๆ อยา่งแลว้ แลว้เราวนัหน่ึงเราเคยเอะใจข้ึนมาวา่...ความเอะใจน้ีคืออะไร? 
ความเอะใจน้ีคือความลงัเล ความสงสัย ความไม่จริง มนัถึงไดเ้อะใจ ถึงไดเ้ฉลียวใจ ความเฉลียว
ใจ ความเอะใจ ความท่ีวา่ลงัเลสงสัย น่ีมนัถึงยอ้นกลบัไง พอการยอ้นกลบัน้ีถึงจะเกิดมรรคอยา่ง
ละเอียดข้ึนมาไดไ้ง เพราะอนัน้ี ใจดวงน้ีมนัมีพื้นฐานของความวา่งอยูแ่ลว้ มนัเป็นจิตท่ีผอ่งใสอยู่
แลว้ ถา้มนัยอ้นกลบัไปเดินมรรคอนันั้นไง น่ีถึงวา่มรรคขั้นสุดทา้ยมนัจะวนเขา้ไป  

พอจบัมรรคน้ีเดินเขา้ไป จะเห็นความผอ่งใสของตวัเอง อ๋อ! อ๋อ! เลยนะ อ๋อ! น่ีเองคือตวั
พญามาร ถา้เห็นตวัพญามารกพ็ลิกคว  า่สิ คว  า่ไปเลย คว  า่กจ็บ พอจบนั้นกเ็ขา้ถึงธรรมจริงๆ ขณะท่ี
พลิก มรรค ๔ ผล ๔ ท าไมตอ้งมีอีก ๑ ขา้งหนา้นัน่น่ะ?  

เพราะขณะท่ีพลิกอยูน้ี่มนัยงัเป็นสมมุติอยู ่ เห็นไหม มรรคท่ีเดินอยู ่ มรรคท่ีวา่เป็นลงัเล
สงสัยแลว้จบัตอ้งได ้ จบัตอ้งไดแ้ลว้พิจารณาอยู ่ ความพิจารณาอยู ่ น่ีการส่งต่อไง การส่งต่อ
ระหวา่งมรรคท่ีส่งต่อข้ึนไปเป็นผล ความท่ีเป็นผลนั้นกย็งัเป็นผล เห็นไหม ความท่ีเป็นผลนั้นเป็น
บุคคล ๘ จ าพวก จ าพวกท่ี ๘ กย็งัเป็นผลอยู ่ แลว้ล่วงออกไปเป็นหน่ึงเดียวเลย ล่วงออกไปเป็น
ธรรมแท้ๆ  ไง  

เป็นธรรมแท้ๆ  ท่ีวา่พระอรหนัต ์๑,๒๕o องคม์าสโมสรสันนิบาตกนัในวนัมาฆบูชาน้ี เราก็
เคารพธรรมอนันั้น เคารพธรรมของพระอรหนัต ์ ๑,๒๕o องคน้ี์ แลว้เรากพ็ยายามท าใจของเรา 
เพราะวา่ใจในพระอรหนัต ์ ๑,๒๕o องคน์ั้นเป็นใจท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ ใจของเราผูท่ี้ปฏิบติักต็อ้งการ
ความสุขเกิดข้ึนแลว้แต่ความสามารถของวาสนาบารมีของใจดวงนั้นท่ีจะกา้วถึง ใจท่ีมีอ านาจ
วาสนาท่ีพยายามจะกา้วใหถึ้งธรรมอนันั้น อยา่งนอ้ยกใ็หมี้ดวงตาเห็นธรรมเพื่อจะไม่ตอ้งไดไ้ป
วนเวยีนในวฏัจกัรโดยท่ีว่ามนัไม่มีตน้ไม่มีปลาย  

ถา้มีดวงตาเห็นธรรมแลว้ เรามีโอกาสท่ีวา่...วฏัจกัร ๓ โลกธาตุท่ีครอบง าใจของเราท่ีเวียน
วา่ยตายเกิดในวฏัจกัรนั้น แลว้ใจดวงน้ี ใจดวงเลก็ๆ น่ีแหละ แต่สามารถระเบิดกฎระเบียบของ
เจา้วฏัจกัรน้ีไดท้ั้งหมด เห็นไหม น่ีไงถึงไดเ้วิง้วา้งครอบ ๓ โลกธาตุไง  

จากท่ีวา่จิตดวงน้ีเวยีนตายเวยีนเกิดในวฏัสงสารน้ี เลก็ๆ เท่านั้นน่ะ แต่ระเบิดถึงกบัพญา
มารออกไปแลว้ มนัเขา้ใจใน ๓ โลกธาตุทั้งหมด ฟังสิ ความเขา้ใจใน ๓ โลกธาตุ ความรู้ใน ๓ 



ธรรมวนิยั ๒๕ 

 

©2011 www.sa-ngob.com 

โลกธาตุ มนักท้ิ็ง ๓ โลกธาตุไวอ้ยูต่ามสภาวะของ ๓ โลกธาตุนั้น ใจดวงน้ีไม่กลบัมาอยูใ่นวงลอ้ม
ของ ๓ โลกธาตุน้ีอีก มนัถึงใหญ่กวา่ไง มนัถึงครอบ ๓ โลกธาตุน้ีไง  

๓ โลกธาตุน้ีท่ีวา่เม่ือก่อนน้ีมีอ านาจเหนือเรา เป็นสงครามใหญ่ สงครามท่ีจะท าใหเ้ราอยู่
ในอ านาจของมนั เราไดท้ าลายแลว้ เราคือผูท่ี้เขา้ถึงธรรมจริง  

แต่ส าหรับเราท่ียงัเขา้ไม่ถึงธรรมดวงนั้น เรากมี็หวัใจเหมือนกนั แลว้เรากส็ร้าง
ผลประโยชนข์องเรา สร้างวธีิการไง สร้างนะ สร้างวธีิการ สร้างเคร่ืองมือก่อน ตอ้งสร้างเคร่ืองมือ
ก่อน มีเคร่ืองมือแลว้ถึงเอาเคร่ืองมือน้ี มรรคอริยสัจจงัน้ีเขา้ไปจบัตอ้ง เขา้ไปท าการท างาน  

งานผลประโยชนเ์กิดข้ึนมาเท่าไร มนักเ็ป็นตน้ทุนของเราเพิ่มข้ึนๆ ตน้ทุนความทุนรอนเรา
มากข้ึนเท่าไร เราสามารถจบัจ่ายใชส้อย เราสามารถซ้ือมรรคซ้ือผลดว้ยการประพฤติปฏิบติันะ 
ไม่ใช่ซ้ือมรรคซ้ือผลท่ีเราจะไปจ่ายตลาด ซ้ือมรรคซ้ือผลเพราะตอ้งซ้ือตอ้งอยากได ้“อยาก” ความ
อยากน้ีเป็นมรรคไง  

ความอยากท่ีจะพน้ทุกข ์ความอยากท่ีจะท าความดี เห็นไหม เป็นก าลงัใจ ก าลงัใจท่ีจะกา้ว
เดิน มนัตอ้งมีความอยากเป็นพื้นฐาน ความอยากท่ีเป็นฝ่ายดี ถา้มนัไม่มีความอยากเป็นฝ่ายดี 
เร่ิมตน้กเ็ป็นกิเลส เห็นไหม ไม่ใหอ้ภยัตวัเอง ไม่ใหโ้อกาสตวัเอง...ใหอ้ภยัคนอ่ืนเป็นใหอ้ภยัคน
อ่ืน ใหอ้ภยัตวัเองก่อน อนัน้ีมนัเป็นส่วนหน่ึงท่ีเกิดยบิแยบ็ๆ ในหวัใจ แต่เป็นส่วนเลก็นอ้ย  

แต่ถา้มนักา้วเดินมรรคเขา้ไปแลว้ ส่ิงน้ีขบัเคล่ือนมรรคออกไป ส่ิงน้ีขบัเคล่ือนวธีิการ 
ขบัเคล่ือนเคร่ืองมือออกไป กช็ าระกิเลส ช าระกิเลส...ตอ้งถึงฝ่ังเขา้สักวนัหน่ึง ตอ้งถึงฝ่ัง ตอ้งถึง
จุดหมายปลายทางของผูท่ี้ปฏิบติั จุดหมายปลายทางของวนัมาฆบูชา  

“มาฆบูชา” ธรรมและวนิยัท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสไว ้ ก่อนจะมีธรรมและ
วนิยัน้ีพระอรหนัตเ์กิดข้ึนมากมายเลย แลว้พอมีธรรมและมีวนิยัออกมา ท าไมเอาธรรมและวนิยัมา
ฆ่าตวัเองล่ะ ท าแลว้กจ็ะติดขดัไปหมด ความติดขดัของตวัเอง แลว้ยงัถา้ความติดขดัยงัไม่ติดขดั
เปล่านะ ยงัเอาธรรมและวนิยัน้ีมาเป็นเคร่ืองขายกินไง เอาธรรมและวนิยั เอาวนิยัน้ีกดข่ี เห็นไหม 
เอาธรรมและวนิยัน้ีกดข่ี ค  าวา่ “กดข่ี” คือเราขี่ไปข่ีธรรมและวนิยัไป เอาธรรมเอาวนิยัน้ีกดข่ีคนอ่ืน
ไป น่ีมนัถึงไม่สมประกอบ มนัไม่เป็นจริง  
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ถา้เราปล่อยใหธ้รรมและวินยัน้ีอิสระในความเป็นอิสระของธรรมและวนิยั ธรรมวนิยั 
เจตนาเราบริสุทธ์ิผดุผอ่ง เราไม่เคยท าความผดิแมแ้ต่เลก็นอ้ย ถึงจะท าความผดิพลาดอนันั้นเป็น
เพราะเราไม่รู้เท่า ความไม่รู้เท่าไม่มีเจตนาเป็นอาบติักป็ลงเอา ถึงวา่ปล่อยธรรมและวนิยัไวใ้หเ้ป็น
ตามความเป็นจริง เพราะเราพยายามตั้งใจของเรา ใจของเราตั้งใจแลว้ประพฤติปฏิบติัไป เดินตาม
ธรรมและวนิยัน้ีเป็นศาสดาของเรา เราไม่กดข่ีธรรมและวนิยัดว้ย แลว้เรายงัเคารพกราบไหวธ้รรม
และวนิยัดว้ย เราถึงไดบู้ชาธรรมของพระอรหนัต ์ ๑,๒๕o องคใ์นวนัน้ีไง ถึงเป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยัของ
เราไดจ้ริง  

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆร์วมลงแลว้อยูใ่นใจอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์พระพุทธเจา้ตรัสรู้แลว้ถึงตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจา้  

พระสงฆก์พ็ยายามฝึกปฏิบติัธรรม รู้ธรรมอนันั้นข้ึนมา เห็นไหม รู้ธรรมอนัเดียวกนั แต่
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้รู้ธรรมแลว้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่พระสงฆ ์
เห็นไหม สมมุติสงฆ ์ ถา้ท าธรรมจนใจน้ีเป็นธรรมทั้งดวง น่ีถึงวา่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆก์็
รวมอยูใ่นใจเหมือนกนั ถึงเป็นหน่ึงเดียวไง 

แต่ถา้แยกออกมากไ็ด ้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยั เป็นแกว้สารพดันึก
ของเรา แต่ถา้ใจเป็นหน่ึงเดียวแลว้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆอ์ยูท่ี่ใจเหมือนกนัหมดเลย  

น่ีความเสมอภาคไง ความเสมอภาคของปัญญา  

ถา้คิดออกไปโลก...เป็นโลก  

คิดออกมาเป็นธรรม...เป็นธรรม  

ถา้มีสมาธิมากั้นไว.้..ถา้สมาธิไม่พอ โลก-ความคิดมนัเป็นอนัเดียวกนั โลกหมดเลย มี
สมาธิไง เคร่ืองมือเกิดข้ึน สมาธิมากั้นไว้ๆ  เพราะพยายามดนัเราออกไป ดนัแรงดึงดูดของกิเลส
ออกไป เห็นไหม แรงดึงดูดเหมือนสนาม (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี)  


