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วันฟังธรรม เป็ นญาติกนั โดยธรรมไง เป็ นญาติกนั โดยธรรม “ญาติธรรม” ญาติธรรม เป็ น
ญาติธรรมเพราะว่าการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เสมอกันนะ เกิดมาเหมือนกัน ต้องตายเหมือนกัน ต้องมี
ปากมีทอ้ ง ต้องทามาหากินเหมือนกัน เห็นไหม นี่ เป็ นญาติกนั ความเสมอภาคโดยธรรม ความ
เสมอภาคโดยธรรม ถึงว่าเป็ นญาติธรรม
แต่คานี้จะมีข้ ึนมา เมื่อก่อนไม่มี ไม่มีคานี้ไง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมาเป็ น
เจ้าชายสิ ทธัตถะไม่มี ไม่มี ไม่มีคาว่า “ญาติธรรม” เพราะว่ายังไม่เป็ นศาสนา ไม่มี เป็ นลัทธิต่างๆ
ศาสนาต่างๆ ศาสนาพุทธยังไม่เกิด ศาสนาพุทธยังไม่เกิด ไม่มีใครสามารถวางความเสมอภาคอันนี้
ได้ไง ไม่มีใครมาเสมอภาค เห็นโทษของการเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย เห็นไหม เห็นโทษ
คาว่า “เห็นโทษ” เห็นโทษเพราะว่าการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย มันนาความทุกข์มาให้
นาความทุกข์มาให้นะ ทุกข์น้ ีเกิดขึ้นเพราะมีการเกิดมา มีสถานการณ์เกิดมา สภาวะทุกข์ข้ ึนมา นี่
เห็นโทษของมัน แต่คนไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายได้อย่างไร มันก็ตอ้ งเกิด ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้อง
ตาย ถึงว่าต้องเป็ นไปตามสภาพนั้นไง ถ้าไม่มีธรรมมาก็ยงั ไม่รู้สาระอยู่ ก็ยงั ต้องทนทุกข์ทรมาน
ไปตามประสาที่วา่ การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย คิดว่าเป็ นสาระ เป็ นประโยชน์ เป็ นคุณ เห็น
ไหม มีศาสนาขึ้นมาแล้วถึงจะมีตรงนี้
เจ้าชายสิ ทธัตถะเกิดมาก็เพราะเกิด แก่ เจ็บ ตายนี้เป็ นยมทูต เป็ นสิ่ งที่เตือนสติไม่ให้
พลั้งเผลอไปอยูใ่ นโลกนี้ ไม่ให้พลั้งเผลออยูใ่ นโลกนี้ โลกที่วา่ ชุ่มอยูไ่ ปด้วยกาม มีความสุ ขกันอยู่
ไปด้วยกาม มีความสุข มีความปรนเปรอไปอยูใ่ นกามคุณ ๕ ต่างๆ อยูใ่ นโลกนี้ จะสุ ขกันไป เข้าใจ
ว่าเป็ นสุ ข แต่มนั ไม่เป็ นสุ ข มันเป็ นทุกข์ท้งั หมด ทาให้ออกแสวงหาโมกขธรรม
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ออกแสวงหาไป ออกไปแสวงหา เพราะตัวเองสร้างสมบารมีมาอยูแ่ ล้ว สร้างสมบารมีมา
ยังต้องออกไปทุกข์ยากทรมานเพื่อธรรม ธรรมถึงได้มาไม่ใช่ของง่ายไง ธรรมกว่าจะได้มา ธรรมนี้
ถ้าธรรมจริ งๆ ธรรมในสาระคุณมีอยูด่ ้ งั เดิม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงได้บอกว่า ธรรมมี
อยูด่ ้ งั เดิม เพียงแต่วา่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปแสวงหา ไปพบเข้า ไปพบเข้า ถึงได้
เสวยวิมุติสุขก่อน
ต้องเข้าไปพบเข้า ถึงรู้เท่าทันตามความเป็ นจริ งอันนั้น ถึงแก้ทุกข์ได้จริ งไง แก้การไม่เกิด
ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เห็นไหม ไม่เกิดอย่างเดียวอย่างอื่นมันก็เป็ นสายไปทั้งหมดแล้ว แต่ก่อนจะ
แสวงหาตรงนี้เจอขึ้นมา ต้องสะสมบารมีมาเข้าไป เพราะธรรมนี้มนั ธรรมเหนือโลกไง
โลกเวียนไปในวัฏฏะ หมุนไปในวัฏวน วัฏฏะหมุนเวียนไป การเกิดสูงๆ ต่าๆ เวียนไปใน
วัฏฏะ เวียนในวัฏฏะ นี่แรงเหวี่ยงของวัฏวน แรงเหวี่ยง เราเป็ นจุดหนึ่ ง เราเป็ นดวงใจดวงหนึ่งที่
หมุนไปในวัฏวนนั้น มันก็หมุนวนไปในวัฏวนนั้น วัฏวนทาให้เกิด ให้แก่ ให้เจ็บ ให้ตาย หมุนไป
ตามวัฏฏะ มันยังออกไปไม่ได้
การสะสมที่วา่ แรงเหวี่ยงออกไปจากวัฏวนนี้ มันถึงว่า เป็ นสิ่ งที่วา่ มหาคุณไง มหาคุณที่เรา
เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ถ้าไม่พบพระพุทธศาสนา มันก็ตอ้ งเวียนตายเวียนเกิดไปอยูอ่ ย่างนั้น
แล้วไม่รู้วิธีการออก ไม่รู้วิธีการจะออกจากวัฏวนอันนี้ไป เห็นไหม วัฏวนนี้ ถึงว่าองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ธรรม ถึงหักออกไปจากวัฏวนนี้ได้ก่อน
การจะหักวัฏวนนี้ได้ออกไปแล้ว ถึงได้วางธรรมไว้ตามหลักความเป็ นจริ ง มีเกิดพระพุทธ
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม เป็ นพระพุทธกับพระธรรมนี้เป็ นสิ่ งเกิดขึ้นในโลกก่อน เสวยวิมุติสุขอยู่
จนออกมาเผยแผ่ธรรม ปั ญจวัคคียร์ ู้ตามไป เกิดพระสงฆ์ เกิดเป็ นปั ญจวัคคียท์ ้ งั ๕ บวชขึ้นมาเป็ น
พระสงฆ์ ๖ องค์แรกของโลกเกิดขึ้นมาก่อน นี่เกิดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์น้ ีเป็ นประเพณี วฒั นธรรม มาแล้วเกิดพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ เกิดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วเผยแผ่ธรรมไป เผยแผ่ธรรมไป เผยแผ่ธรรมไป
ถึงว่าเผยแผ่ธรรมไป การแสดงธรรมไป การแสดงธรรมว่า เป็ นญาติกนั ด้วยความเสมอภาคของ
ธรรมอันนั้น ทุกๆ คน ก็อยากจะเป็ นญาติกบั ธรรม อยากจะเป็ นญาติไง เพราะเรานี้เป็ นญาติของ
กิเลส กิเลสพาเกิดนี่ กิเลสพาเกิด กิเลสนี้อยูใ่ นหัวใจโดยธรรมชาติของมันอยูแ่ ล้ว
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คนเกิดมาทุกคนมีกิเลสมาพาเกิด ถ้าไม่มีกิเลสจะเอาอะไรมาเกิด เพราะกิเลสนี้เป็ นยาง
เหนียวอยูใ่ นความไม่รู้เท่าของจิตนั้น จิตถึงได้มาพาเกิด ฉะนั้น กิเลสนี้ไม่ตอ้ งบอกเป็ นญาติ มัน
เป็ นโดยธรรมชาติของมัน พญามารนี้ควบคุมใจอยูน่ ้ ีโดยธรรมชาติ ถึงว่าเป็ นญาติกบั กิเลสโดยเป็ น
เนื้อหากัน ไม่ใช่เป็ นญาติ เป็ นตัวตนเป็ นเนื้อเดียวกันเลย
แต่เวลาจะเป็ นธรรม เป็ นญาติกบั ธรรม ต้องเป็ นญาติกบั ธรรมก่อน เราอยากเป็ นญาติธรรม
แต่การเป็ นญาติธรรม ทุกคนอยากเป็ นญาติธรรม แต่กม็ ีสูงมีต่า เป็ นญาติธรรมในแขนงไหน
พระเจ้าอโศกมหาราชศึกษาธรรมมา แต่เดิมมาไม่เข้าใจในเรื่ องนี้ ปกครองขึ้นมา กว่าจะได้
ปกครองประเทศ ปกครองแคว้นของตัวเอง การาบปราบปราม ปราบดาภิเษกขึ้นมา ปราบฆ่าเขา
หมด แล้วยังทาลาย ต้องการเผยแผ่เป็ นแว่นแคว้นออกไป ทาลายเขาทั้งหมด จนไปสลดสังเวช ไป
สลดสังเวชเห็นว่าการทาลายล้างกัน การทาร้ายกันเพื่อแว่นแคว้นขึ้นมา มันเป็ นการทาร้าย เป็ นการ
ก่อเวรก่อกรรม
ถึงว่าปกครองโดยธรรมไง เผยแผ่ธรรม ปกครองโดยธรรม คือทาคุณงามความดีให้คนเขา
เห็นคุณงามดี เชื่อคุณงามความดีอนั นั้น เพราะความสลดสังเวชอันนั้น การเห็นการฆ่ากัน ทาลาย
กันแล้วมันพลิกใจขึ้นมาได้
เห็นไหม คนจากที่วา่ อยูก่ บั กิเลส เกิดมากับกิเลส ทั้งๆ ที่เป็ น คฤหัสถ์ เป็ นผูป้ กครองแว่น
แคว้นนะ แต่พอมีใจเป็ นธรรมขึ้นมา สร้างสม พยายามสร้างสมคุณงามความดี พระเจ้าอโศก
มหาราชนี้ทาคุณในศาสนานี้มาก สร้างวัดถึง ๘๔,๐๐๐ วัด สร้างวัด สร้างเจดีย ์ สร้างพระ สร้าง
สงฆ์ พยายามอุปัฏฐากอุปถัมภ์ การทาสังคายนาก็เป็ นประธานทาสังคายนาครั้งหนึ่งก็เคยทา พระ
เจ้าอโศกมหาราชทาบุญกุศลขนาดนั้น แล้วทาอย่างนี้ไปถามในพระครู บาอาจารย์สมัยนั้นว่าได้
เป็ นญาติกบั ศาสนาหรื อยัง?
ยัง ยังไม่ได้เป็ นญาติกบั ศาสนา ถ้าเป็ นญาติกบั ศาสนานี้ ต้องให้ลกู มาบวชไง จะเป็ นญาติ
กับศาสนา ให้มีลกู เข้าบวชในศาสนานี้ ถึงว่าเป็ นญาติกบั ศาสนานี้ การเป็ นญาติกบั ศาสนา ทางนั้น
ก็เป็ น เป็ นแขนงต่างๆ ที่วา่ ความสูง ความต่า กับความเห็นว่าจะเป็ นญาติกบั ศาสนาทางไหน เห็น
ไหม นี่ เป็ นญาติกบั ศาสนา ให้พระเจ้าติสสะ ให้กลุ บุตรกับธิดา บวช ๒ องค์ข้ ึนมาอยูใ่ นศาสนานี้
นี่เป็ นญาติกบั ศาสนา
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การสร้างคุณงามความดี การสร้างโบสถ์วหิ าร การสร้างวัด ๘๔,๐๐๐ วัด ก็ยงั สร้างศาสน
วัตถุไว้ มันไม่เป็ นญาติทางสายเลือด ญาติทางสายเลือด ลูกมาบวชในศาสนา เรี ยก “โยมพ่อ โยม
พ่อ โยมพ่อ โยมแม่” นี่ญาติกบั ทางศาสนา มีโยมเข้ามาเกี่ยวพันกับศาสนา มีลกู ของตัว มีสายเลือด
เข้าไปอยูใ่ นศาสนา อันนั้นก็เป็ นบุญกุศล เห็นไหม เป็ นบุญกุศลเพราะค้ าชูศาสนา ค้ าโพธิไง ให้
ศาสนาเจริ ญรุ่ งเรื องต่อไป อันนั้นค้ าอยูเ่ ป็ นญาติกบั ศาสนาทางนอก นี่ญาติธรรม
ญาติศาสนา ญาติธรรม เราจะเป็ นญาติธรรมทางไหน ถ้าใจเรายังเป็ นกิเลสอยู่ เราอยากว่า
เราเป็ นญาติกบั ศาสนาทางนั้นก็ได้ ทางบวชกุลบุตร กุลธิดา เข้ามาเป็ นญาติกบั ศาสนา ก็เป็ นคุณ
งามความดี ก็หมุนเวียนไปในวัฏฏะ วัฏฏะนี้ ทางสูงก็มี ทางต่าก็มี ทางสูงก็มาให้มีความสุ ข มีความ
เจริ ญขึ้นไป แต่มนั ก็หมุนเวียนไป ความหมุนเวียนไปตลอดไป หมุนไป หมุนเวียน ไม่มีตน้ ไม่มี
ปลาย มีความสุ ข มีความสุ ขเล็กน้อย พอให้เราพอผ่อนคลายนิ ดหน่อย แต่ความทุกข์กดถ่วงใจนี้ไป
เป็ นธรรมชาติของมัน ใจนี้เป็ นธรรมชาติของความทุกข์
เกิดมานี้บุญมันพาเกิดแล้วนะ เราเข้ามาในศาสนานี้เป็ นญาติกบั ธรรม เป็ นญาติธรรม เป็ นผู้
ปฏิบตั ิ เป็ นผูป้ ระพฤติปฏิบตั ิธรรมเพื่อจะให้เป็ นญาติกบั ธรรม ให้ธรรมเข้าถึงใจ ให้เป็ นญาติจาก
เนื้อธรรมเลย ให้เข้าถึงใจ
ญาติกบั ธรรมมันถึงเป็ นญาติทางไหน ญาติทางข้างนอกอย่างหนึ่ง ญาติธรรม ญาติธรรมไง
ฉะนั้นว่า การญาติธรรม พระพุทธเจ้าเห็นตรงนั้นไง เห็นทุกดวงใจสามารถประพฤติปฏิบตั ิได้ ใจ
ทุกดวงใจพ้นออกจากกิเลสได้ถา้ มีใจอยู่ ใจเกิดเป็ นมนุษย์ ใจเกิดเป็ นมนุษย์ในใจ มนุษย์มีกายกับ
ใจ มีกายกับใจ ใจนั้นสาคัญ ใจนั้นประเสริ ฐ ถ้ามองเห็นคุณค่าของใจ สุ ข ทุกข์อยูท่ ี่ใจ ใจนี้เป็ นนาย
กายนี้เป็ นบ่าว ใจนี้สะเทือนก่อน สุ ข ทุกข์ ใจนี้สะเทือนก่อน
ทีน้ ีถา้ ใจนี้เข้าถึงสุ ขได้จริ งๆ เราเข้ามา เราเป็ นญาติกบั ธรรม ญาติจากเปลือกก่อน ญาติ
ธรรมหมายถึงว่าเราเป็ นญาติธรรม เราใฝ่ ฝัน เราอยากได้ธรรม เราประพฤติปฏิบตั ิธรรม เพื่อจาก
ความเป็ นญาติ กับเป็ นเนื้อไง “ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้ นั เห็นตถาคต” เห็นร่ องรอยของพระตถาคตกับ
เห็นร่ องรอยของสมาธิธรรม เห็นร่ องรอยของสมาธิ นี่เห็นเงาแล้ว
ถ้าผูใ้ ดมีดวงตาเห็นธรรม มีเข้าถึงธรรม นัน่ น่ะ เข้าถึงผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้ นั เห็นตถาคต เห็น
ละเอียดเข้าไป ละเอียดเข้าไป จนเป็ นเนื้อเดียวกัน เป็ นเนื้อเดียวกันไง “ธรรม” ผูใ้ ดปฏิบตั ิธรรม
สมควรแก่ธรรม ปฏิบตั ิสมควรแก่ธรรม ธรรมนั้นต้องอยูใ่ นดวงใจนั้น ดวงใจนั้นเข้าถึงธรรมโดย
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เนื้อหาของธรรม เป็ นภาชนะใส่ ธรรมไง ใจนี้เป็ นภาชนะใส่ ธรรม ใจนี้กระทาเป็ นเนื้อเดียวกัน อัน
นั้นถึงว่า เป็ นธรรมแท้ เป็ นเนื้อธรรมเลย เป็ นญาติธรรม เป็ นธรรมจริ งๆ
แต่เรายังไม่ถึงตรงนั้นไง เราเป็ นญาติ ญาติธรรม ญาติธรรม เราพยายามไขว่คว้าเข้ามาให้
เป็ นถึงใจเราได้ ธรรมนี้เป็ นสิ่ งที่ประเสริ ฐ เป็ นสิ่ งที่ทุกคนแสวงหา ทุกคนแสวงหา เพราะว่าใจนี้
ย้อนกลับมา ย้อนกลับมาเห็นยาไง ธรรมโอสถรักษาโรคกิเลส โรคความโลภ ความโกรธ ความ
หลงในหัวใจของเรา
ความโลภ ความโกรธ ความหลงนี้ไม่ตอ้ งหา มันเป็ นเนื้อหาสาระ เป็ นตัวตนอยูใ่ นหัวใจเรา
เต็มๆ อยูแ่ ล้ว มันบีบบี้สีไฟในใจของเราอยูแ่ ล้ว เห็นไหม อันนี้ไม่ตอ้ งหา มันเป็ นโดยธรรมชาติ
แล้วถ้าไม่ได้หนั มาหาทางธรรม ไม่ได้หนั มาทางศาสนา มันไม่รู้วา่ อันนี้เป็ นโลภ เป็ นโกรธ เป็ น
หลงน่ะสิ มันนึกว่าเป็ นเรา เป็ นการกระทาของเรา เราเป็ นคนที่มีบุญวาสนา มีบรรดาศักดิ์ ทุกคน
ต้องฟังเรา ทุกคนทาอะไร ทุกคนเกรงกลัวเรา มันเห็นเป็ นของมีคุณค่าไป
แต่เพราะเราหันมาเป็ นญาติกบั ธรรม ญาติกบั ธรรม เข้าไปศึกษาประพฤติปฏิบตั ิธรรม ถึง
ว่าสิ่ งนั้นเป็ นสิ่ งที่วา่ ทาให้เรา...เขาเยินยอขึ้นมามันก็พอใจ เยินยอขึ้นมาว่าเรามีวาสนา มี
บรรดาศักดิ์ข้ ึนมา เราก็พอใจ นัน่ น่ะสวมหัวโขนเข้าไปแล้ว กิเลสเกิดขึ้นกับเรา แต่ตอ้ งให้คนอื่น
ยกย่องสรรเสริ ญ กิเลสขึ้นจากใจมันยึดมัน่ ถือมัน่ อยูท่ ี่ใจโดยไม่รู้สึกตัว เขายกย่องสรรเสริ ญก็
เคลิบเคลิ้มหลงใหลไปในโลก อันนั้นมันญาติไม่ญาติ มันทาไมมันเผาลนในใจของเรา
แต่เพราะเราหันมาทางนี้แล้วถึงว่าความนี้มนั เป็ นของชัว่ คราว ความโลภ ความโกรธ ความ
หลงมันเกิดขึ้นที่ใจแล้วบีบบี้สีไฟขึ้นมา มันก็แสดงศักดิ์ แสดงอานาจไปกดขี่คนอื่น เห็นไหม เขา
ยอมอานาจ ยอมกดขี่เพราะว่าเขาไม่มีอานาจเหนือเรา ไม่มีอานาจสู้เราได้ เขาต่ากว่าเรา เขาถึง
ยอมรับอานาจของเรา ยอมรับอานาจโดยสถานะที่ต่างๆ กัน เราก็เคลิบเคลิ้มหลงใหลไป อันนั้น
เป็ นเรื่ องของโลกๆ เขา
แต่ถา้ เราเข้ามา ย้อนกลับมา เห็นยารักษาโรค ยารักษาโรค ธรรม อาวุธ ธรรมาวุธที่จะรักษา
ใจของเรา ความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดขึ้นมา มันทาให้เรากังวล ถึงเขาจะยอมรับ ตาม
อานาจบรรดาศักดิ์ ความเป็ นจริ งอันนี้กเ็ กิดขึ้นชัว่ คราว เห็นไหม เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ชัว่ คราวอยู่
ในใจของเรา แล้วเราแสดงออกไปถึงเขา เห็นไหม มันเป็ นกิเลสไง

©2012 www.sa-ngob.com

ญาติธรรม ๖

กิเลสที่อยูท่ ี่ใจเกิดดับ เกิดดับที่ใจ จะเป็ นจริ งก็เป็ นการเกิดดับ จะเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นมาเป็ น
ธรรมไง เป็ นธรรมโดยธรรม คืออานาจบริ สุทธิ์ อานาจโดยธรรม อิทธิพลหรื อความถูกต้องที่เรา
สร้างสมขึ้นมา มันก็เป็ นคุณงามความดีของเรา เขาจะยกย่องสรรเสริ ญอันนั้นเป็ นเรื่ องของเขา แต่
การเกิดการดับในหัวใจของเรามันก็สร้างทุกข์ข้ ึนมาให้เราเหมือนกัน
ถึงเป็ นเนื้อของความเป็ นจริ งตามเนื้อหาสาระที่ไม่ได้บีบบี้สีไฟ ที่เกิดขึ้นมาในใจเราแล้ว
เกิดขึ้นมากับเรา มีอานาจวาสนาศักดิ์กบั ของเรา แต่เวลามันเกิดขึ้นมา มันก็ยงั เป็ นอนิจจัง สิ่ งใด
เป็ นอนิจจัง สิ่ งนั้นเป็ นทุกข์ สิ่ งใดที่เกิดขึ้นมาเป็ นคุณประโยชน์กบั เรา เราอยากจะเหนี่ยวรั้งไว้กบั
เรานานๆ เราอยากจะเหนี่ยวรั้งเอาไว้ สิ่ งนั้นมันจะเหนี่ยวรั้งกับเรา อยูก่ บั เราได้ตลอดไปไหม
มันเป็ นไปไม่ได้ แม้แต่ชีวิตนี้เกิดมายังต้องตาย การเกิดมาต้องดับโดยธรรมชาติของสิ่ ง
ความเป็ นจริ ง สิ่ งความเป็ นจริ ง เราก็เกิดมากับธรรมชาติอนั หนึ่ง เราเกิดมากับการเกิดพร้อมกับ
กิเลสอันนี้ แต่มีบุญวาสนาได้เกิดมาเป็ นมนุษย์ แล้วพบพระพุทธศาสนา แล้วยังเป็ นญาติธรรม
ญาติธรรมหมายถึงผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิธรรม เห็นไหม เป็ นญาติธรรม
ญาติโดยเนื้อหาสาระ คือการเกิด การแก่ การเจ็บ การตายนั้นมันเป็ นความเป็ นญาติธรรม
โดยธรรมชาติ โดยสัจจะความจริ งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จริ งเห็นจริ งแล้วประทานไว้
มันเป็ นโดยธรรมชาติอนั ที่วา่ เรารู้หรื อไม่รู้มนั ก็มีอยู่ แต่ยงิ่ รู้แล้วมันสะเทือนใจไง พอรู้แล้วมัน
สะเทือนใจ พอสะเทือนใจมันแสวงหาทางออก แสวงหาทางออก นี่ขยับใจของเราใกล้ชิดกับธรรม
เข้าไปเรื่ อยๆ
ทีแรกก็รู้ รู้ดว้ ยการศึกษาเล่าเรี ยน รู้จากว่าเป็ นทะเบียนบ้านก่อน พุทธที่ทะเบียนบ้าน เรา
เป็ นชาวพุทธ ชาวพุทธมีสาระแก่นสารอะไร จากศีล สมาธิ ปั ญญา มีศีล แล้วอยากจะมีหลักการ
ประพฤติปฏิบตั ิให้ใจนี้ร่มเย็นเป็ นสุ ข ใจนี้มนั เร่ าร้อนนัก ใจนี้เหมือนช้างตกมันที่เราเอาไว้ไม่อยู่
ใจนี้มนั บีบบี้สีไฟให้เราจะต้องตามใจตลอดเวลา หามาแล้วก็ไม่พออยูพ่ อปากมัน
มันท้องใหญ่ไง มันกินไม่เคยอิม่ มันคิดร้อยแปด คิดวันยังค่า คืนยันรุ่ ง แสวงหามาเท่าไร
แล้วมันก็ยงั คิด มันโลภมาก มันจะกว้าน ๓ โลกธาตุเป็ นสมบัติของมัน มันถึงไม่มีวนั อิ่ม มันถึงบีบ
บี้สีไฟเพราะว่ามันหิ ว มันไม่เคยอิ่ม มันไม่เคยอิ่ม ถึงว่าต้องมีสมาธิธรรม มีสมาธิธรรมให้ใจตั้งมัน่
คาว่า “ใจตั้งมัน่ ” คือใจอิ่มไง ใจนี้มีหลักมีเกณฑ์
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จากใจที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์ พอมีหลักมีเกณฑ์ข้ ึนมามันก็ไม่คิดฟุ้ งซ่านไปขนาดนั้น ความที่
ไม่คิดฟุ้ งซ่านไปขนาดนั้น มันก็เกิดมีหลักใจ มีหลักใจมันก็ทาความร่ มเย็นของใจขึ้นมา ความ
ร่ มเย็น ศีล สมาธิ ปั ญญา ถึงสาคัญกับใจนัก ใจนี้สมั ผัสได้ ใจนี้สมั ผัสเพราะใจเร่ าร้อนอยู่ ใจตาก
แดด ใจตากฝน ใจหิ วโหย ใจกระหายอยูน่ ี่ มันเร่ าร้อนอยู่ มันก็รู้โดยธรรมชาติของมัน นี่เกิดเป็ น
มนุษย์มีกายกับใจ
แล้วถ้าไม่เกิดเป็ นมนุษย์ล่ะ อยูเ่ ป็ นเทวดามีความสุ ข อุดมสมบูรณ์ไปก็อยูช่ วั่ คราว ตกนรก
หมกไหม้อยูม่ นั ก็ร้อน ร้อนแสนร้อน ไม่มีวนั ตาย แต่ร้อนอยูอ่ ย่างนั้น ใจนี้ถึงเวียนว่ายตายเกิดใน
วัฏฏะนั้น แต่ปัจจุบนั นี้วา่ ได้บุญกุศล เกิดมาเป็ นมนุษย์ เกิดมาเป็ นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา
ศาสนาสอนถึงทางออก สอนถึงทางออก เห็นไหม เกิดเป็ นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา พบ
พระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ธรรมแล้ววางไว้ตามความเป็ นจริ ง
นัน่ น่ะถึงว่าเป็ นญาติโดยระบบ เป็ นญาติโดยสัจจะความจริ ง เรารู้หรื อไม่รู้กเ็ ป็ นญาติ แต่
เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางไว้เราถึงสะเทือนใจ เราสะเทือนใจแล้วเราถึงแสวงหา
ทางออกไง แสวงหาทางออก แสวงหาให้เป็ นเนื้อธรรม หัดแยกธรรม แสวงหาวิธีการทาปฏิบตั ิ
ขึ้นมาให้เป็ นของหลักใจขึ้นมา ถึงต้องมีศีล ศีลเริ่ มบังคับ บังคับให้เราวนเข้ามา บังคับไม่ให้เราทา
ผิดในศีล ๕ ไม่ทาลายคนอื่นเพื่อจะให้ชีวิตเราดารงอยูเ่ พื่อประพฤติปฏิบตั ิธรรม
ไม่ลกั ของเขาเพื่อสมบัติเราจะได้ไม่ตอ้ งโดนเขาลักไป
ไม่ผดิ กาม กามคุณ กามคุณ ๕ ไม่ผดิ ลูกเมียเขา
ไม่ดื่มสุ รา
ไม่พดู ปด การพูดปด หลอกตัวเอง พูดปดนี้สาคัญมากนะ พูดแล้วแต่วา่ อุบายวิธีการว่าจะ
พูดไป ความคิดไง ใจมันพูด ไม่ใช่ปากพูด ใจมันคิด ตั้งสัจจะไว้วา่ จะทาอะไรแล้วก็ไม่ได้ดงั่ ที่
ตัวเองตั้ง นัน่ ล่ะพูดปดกับตัวเอง พูดปดกับคนอื่นนั้นเราพูดออกมาเป็ นภาษา ได้ผลประโยชน์เรื่ อง
แต่ภายนอก มีคุณประโยชน์ มีคุณมีโทษกันเรื่ องของสมมุติ เรื่ องของสมบัติที่สญ
ั ญากัน อันนั้น
เป็ นเรื่ องภายนอก มันยังเป็ นเรื่ องภายนอก
แต่เรื่ องของภายใน คุณสาระของเราไง คนจริ ง คนจริ งทาจริ ง ตั้งสัจจะแล้วเป็ นความจริ ง
อันนั้นขึ้นมา ความจริ งนัน่ ไม่พดู ปดกับตัวเอง ใจก็มีสาระตั้งมัน่ ขึ้นมา ถ้าไม่มีสจั จะหรื อไม่มีต้ งั
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มัน่ ขึ้นมา ไม่ต้ งั ใจขึ้นมา เราตั้งข้ออธิษฐานขึ้นมา หรื อเราตั้งใจว่าอยากจะประพฤติปฏิบตั ิ ตั้งกติกา
ขึ้นมาไง ต้องตั้งกติกาขึ้นมากับบังคับใจของตัวเองว่ามีเขตมีแดน ว่าจะเริ่ มต้น ความจริ ง ความจัง
ขึ้นมานี่ จะทาขนาดไหน
ไม่ใช่วา่ วันแล้วก็วนั เล่า วันแล้วก็วนั เล่า หลอกตัวเอง พูดปดกับตัวเองนี่สาคัญมาก พูดปด
ภายนอกส่ วนพูดปดภายนอก พูดปดภายใน เห็นไหม ไม่ดื่มสุราเมรัย ไม่กินเคลิบเคลิ้มหลงใหล
อารมณ์เมาตัวเองไง เมาอารมณ์ เมาความคิดไง จะเมื่อนั้น จะเมื่อนี้ เมาแต่อารมณ์ของตัวเอง นี่ศีล
๕ ถ้ามีศีล ๕ ขึ้นมา ใจตั้งมัน่ มีศีล ๕ ขึ้นมาใจตั้งมัน่ ใจเป็ นปกติ เห็นไหม ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล
๒๒๗ นี่ผปู้ ระพฤติปฏิบตั ิยงิ่ ขึ้นไป เราถึงจะว่าเราไม่ใช่พระสงฆ์กแ็ ล้วแต่ แต่เราตั้งของเราขึ้นมา
ได้ถา้ เวลาเราประพฤติปฏิบตั ิ
ศีลบริ สุทธิ์ อธิศีลยิง่ บริ สุทธิ์ใหญ่ ตั้งขึ้นมา “ศีล สมาธิ ปั ญญา” ถ้ามีสจั จะมีความจริ ง ศีลนี้
มันอุกฤษฏ์ข้ ึนมาเรื่ อยๆ นี่พ้นื ฐานไง พื้นฐาน ศีลที่บริ สุทธิ์ ศีลที่เป็ นพลังที่บริ สุทธิ์จะทาให้เกิด
สมาธิ สมาธิที่เกิดจากศีลบริ สุทธิ์น้ นั เกิดตั้งมัน่ ขึ้นมาเป็ นสัมมาสมาธิ สมาธิที่บริ สุทธิ์นี้ทาให้เกิด
ปั ญญา ปั ญญาที่บริ สุทธิ์สะอาดนี้หมุนขึ้นมาในการงาน เกิดวิมุตติได้ไง เกิดวิมุตติได้ พ้นจาก
สมมุติ เห็นไหม ญาติธรรม ญาติธรรม ญาติตรงนั้น
จากสมมุติ จากสมมุติข้ ึนมา หลอกลวงกันไปเรื่ อยเปื่ อย หลอกตัวเองขึ้นไปเรื่ อย เพราะ
ตัวเองไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ แต่พอเห็นคุณค่าของความสงบของใจ เพราะใจตั้งมัน่ มันควรจะทา
สมาธิ มันเป็ นหลักการที่ต้ งั ให้ทาสมาธิง่ายขึ้น สมาธิหมายถึงใจตั้งมัน่ ไง สมาธิถึงความสงบของ
ใจ ใจทาความสงบบ่อยๆ เข้า จะสงบเล็กน้อยขึ้นมา มันจะมากขึ้นได้เรื่ อยๆ เพราะความขวนขวาย
ของเรา เราพยายามขวนขวายเข้าไปบ่อยเข้า บ่อยเข้า
โดยสติสมั ปชัญญะพร้อมนะ ถ้าสติพร้อม งานก็ตอ้ งเป็ นงานขึ้นมา สติไม่พร้อมงานสักแต่
ว่างาน งานสักแต่วา่ งาน งานก็ไม่ได้ผล ไม่ได้ผลขึ้นมาเพราะอะไร เพราะความตั้งมัน่ เพราะ
สติสมั ปชัญญะ ไม่เป็ นงานเป็ นงาน มันเหมือนเด็กเล่นๆ กันไป เล่นๆ กันไป ถ้าสติต้ งั มัน่ นี่มนั สื บ
ต่อ ยาวขนาดไหนขึ้นมา ความสื บต่อ ความยับยั้งใจเอาไว้ สติยบั ยั้งใจแล้ว กาหนดเป็ นคาบริ กรรม
หรื อฟังธรรมนี้ต้ งั ใจฟังไว้ นี่จิตอยูก่ บั เราตลอดเวลา
จิตนี้โดยสมาธิ โดยสติควบคุมอยู่ การสื บต่อยาวนั้นสมาธิแล้ว สื บต่อความตั้งมัน่ นี้ได้
ยาวนานขึ้นมาสมาธิเกิดขึ้น สมาธิน้ ีเกิดขึ้น สมาธิน้ ีเกิดขึ้นก็ทาให้ใจร่ มเย็นขึ้นมา จากใจเร่ าร้อนไง
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ผ่อนหายใจ ผ่อนหายใจทันทีเลยว่า เฮ้อ! นี่ไง อันนี้กเ็ ป็ นสมบัติมหาศาลแล้ว สมบัติมหาศาลว่า เรา
ได้ลิ้มรสของธรรมไง จากเป็ นญาติธรรม เราสัมผัสธรรม ญาติธรรมนี้เป็ นญาติกนั เฉยๆ ญาติทาง
สายเลือด ญาติทางเราประพฤติปฏิบตั ิ เราเป็ นชาวพุทธ เป็ นสาวกกับพระพุทธเจ้านี่เป็ นญาติธรรม
แต่กบั สัมผัสธรรมต่างกัน ใจสัมผัสกับสมาธิธรรม เพราะตั้งมัน่ ขึ้นมาบ่อยเข้า บ่อยเข้า ใจ
ตั้งมัน่ ใจตั้งมัน่ นี่มหัศจรรย์แล้วนะ มหัศจรรย์ตรงที่วา่ ไม่เป็ นขี้ขา้ ของอารมณ์ไง แต่เดิมบ่วงของ
มารชักจูงใจนี้ไปได้ร้อยแปดเลย อะไรผ่านมานี้อารมณ์น้ ีมนั เสวยก่อน จิตนี้มนั เป็ นอารมณ์
เดียวกัน ไปแล้ว ไปแล้ว
กับที่ต้ งั มัน่ ขึ้นมา บ่วงของมาร บวงดอกไม้แห่งมาร รู ป เสี ยง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มา
กระทบทางหู ตา จมูก ลิน้ กาย ใจ มันจะคัดแยกได้ มันจะเลือกได้ไง จากที่วา่ ไม่เคยเป็ นอิสระเสรี
ภาพ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่วา่ เป็ นญาติธรรม กลิง้ ไปตามญาติธรรมที่วา่ เขาเป็ นกัน
ไป ก็กลิ้งไปกัน ล้มลุกคลุกคลานไปกับเขา นี่เป็ นไปอย่างนั้น กับเป็ นสัมผัสธรรมต่างกันแล้ว
ความสัมผัสใจอันนี้มนั สัมผัสมันรู้เท่า ความรู้เท่ารู้วา่ อันนี้กินเข้าไป คือสัมผัสเข้าไปแล้ว
มันแสบปวด แสบร้อน กับสัมผัสเข้าไปแล้วมีความสุข ร่ มเย็น มันก็พอใจจะสัมผัส พอใจจะสัมผัส
พอใจกาหนดไง คาบริ กรรมพอใจจะกาหนด ทาบ่อยเข้า บ่อยเข้า ความกาหนดบ่อยเข้า บ่อยเข้านี่
ไง ความทาต่อเนื่อง ชานาญในวสี ชานาญในการเข้าออกไง จิตนี้มนั ตกหลุมตกบ่อ ฟุบไปสงบมัน
ก็เคยเป็ น มันก็เป็ นไปได้
ความเป็ นไปได้ เราก็จบั ไม่ได้วา่ ควรจะทาอย่างไร เวลาอารมณ์มนั สะดวกสบาย เราก็เคย
สะดวกสบาย สะดวกสบายเราก็อยากได้อยูอ่ ย่างนี้นานๆ แต่ถา้ ชานาญในวสี ชานาญในวสี พอเกิด
กาหนดพุทโธ พุทโธๆๆๆ จิตมันสงบลงไป สงบลงไป พอมันออกขึ้นมา ออกขึ้นมาจะรับอารมณ์
ถ้าคนชานาญในวสี กาหนดพุทโธซ้ าเข้าไป พุทโธๆๆ พอจะออกจากอารมณ์ข้ ึนมา ออกจากความ
ตั้งมัน่ ออกจากสมาธิธรรม ออกจากความอิ่มนี้ไปเสวยอารมณ์ เราก็เอาพุทโธนี้ กาหนดเข้าไปก่อน
เอาพุทโธใส่ เข้าไปในปากของจิตเลย จิตกาหนด พุทโธๆๆ มันก็กลับเข้ามาสงบอีกได้ กลับ
เข้ามาสงบอีกได้ เห็นไหม จากที่วา่ จะออกไป ออกไปก็เจ็บแปลบแสบร้อน คือกินของที่เผ็ดๆ คือ
กินอารมณ์ของโลก มันสงบ มันดีแล้ว ออกมา สูงแล้ว เป็ นอนิจจังนี่ ทุกอย่างนี้เป็ นอนิจจัง พอสูง
แล้วก็จะลงต่า พอขึ้นมาดีแล้วเดี๋ยวก็ออกไปสบายใจพักหนึ่ง ออกไปก็ไปเห็นรู ปนั้น รู ปนี้กระทบ
ขึ้นมา ใจฟุ้ งซ่านอีก
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พอใจฟุ้ งซ่านขึ้นมา เราฟุ้ งซ่านไป เพราะไปแล้ว สติสมั ปชัญญะไม่ได้ควบคุมไว้ ไม่
ชานาญในวสี ไม่ชานาญในการควบคุมใจไง ไม่ชานาญในการควบคุมใจให้อินทรี ยน์ ้ ีแก่กล้า
อินทรี ยน์ ้ ีอ่อนแอมาก เป็ นไปตามอานาจวาสนาที่หมุนกลิ้งไปนัน่ แหละ นี่ความสัมผัสบ่อยเข้า
บ่อยเข้าถึงชานาญในวสี วสี ชานาญในวสี ชานาญในการเข้า ในการออก ในการกาหนดจิตเข้ามา
เป็ นสมาธิ ในการปล่อยจิตออกมา เห็นไหม จะออกไป ถ้าออกไปเป็ นการงาน จิตสงบเข้ามานี้
สงบเข้ามาอยูภ่ ายใน ตั้งมัน่ ก็พออยูพ่ อกิน พออยูพ่ อกินหมายถึงว่ามันพอทรงตัวได้
ถ้าเรากาหนดไว้เรื่ อยๆ เรากาหนดพุทโธเข้าไปบ่อยๆ เข้า ตั้งมัน่ ขึ้นมา ตั้งขึ้นมา จิตตั้งมัน่ นี่
มรรคอริ ยสัจจัง มรรคอริ ยสัจจังมีสมั มาสมาธิอนั หนึ่ง สัมมาสมาธิน้ ีเป็ นพื้นฐาน ถ้ามีสมั มาสมาธิ
เป็ นพื้นฐาน แยกออกมาจากโลกียารมณ์ เดิมนี้อารมณ์น้ ีเป็ นญาติธรรมนี้กก็ ลิง้ ไปกับธรรมชาติอนั
นี้ เป็ นโลกียะ เป็ นโลกียารมณ์ท้ งั หมด จะมีความสุ ข มีความเยินยอปอปั้ นกัน มีความเสน่หาอาลัย
อาวรณ์กนั ขนาดไหน มันก็เป็ นความโลภผูกพัน เป็ นคาปฏิสนั ถารกัน เป็ นการทักทาย เป็ นเพื่อน
ในญาติของธรรมเท่านั้น
กับการเข้าไปสัมผัสธรรมแล้วนี่จะแยกยกขึ้น การยกขึ้น การแยกออกไป การแยกตัว
ออกไปจากโลกียารมณ์น้ ีเป็ นโลกุตตระ ความเป็ นโลกุตตระ ต้องอาศัยจิตตั้งมัน่ ตัวนี้ไง จิตตั้งมัน่
ตัวนี้แล้วแยกออกไปได้ ถ้าจิตไม่ต้ งั มัน่ อยูม่ นั ก็เป็ นปฏิสนั ถารกันอยูอ่ ย่างนั้น อยูก่ บั โลกียารมณ์
ตลอด อยูก่ บั ใจของตัว อยูก่ บั ความคิดของตัว อยูก่ บั ญาติธรรม
ญาติโดยธรรมชาติ ญาติโดยระบบ แต่ไม่ใช่สมั ผัส พอไม่ได้สมั ผัส ธรรมจริ งตามความ
เนื้อหาสาระที่วา่ เป็ นมรรคะ เป็ นมัคโค เป็ นทางอันเอกที่กา้ วย่างออกไป การก้าวย่างออกไปจาก
หัวใจ การก้าวย่างคือการงานไง งานของจิต งานของการขุดคุย้ ถากถาง การค้นคว้าในหัวใจ การ
ค้นคว้า ไอ้กิเลสที่วา่ ไม่ได้เป็ นญาติ ที่มนั ฝังอยูใ่ นหัวใจไง
กิเลสนี้มนั จะว่าเป็ นญาติไม่เป็ นญาติไม่สนใจ มันฝังโดยเนื้อหาสาระอยูเ่ ป็ นอวิชฺชาปจฺจยา
สงฺ ขารา มันเป็ นพญามารครอบคลุมหัวใจอยูโ่ ดยธรรมชาติ โดยเนื้อหาสาระอยูแ่ ล้ว ความเป็ นเรา
พอเราเศร้าใจ เราเห็นว่าเราเศร้าใจ เศร้าใจคือว่า เราพยายามจะเอาชนะตนไง เราเศร้าใจว่าเราแพ้
ตนเองมาตลอด เราทาอะไรเป็ นเนื้อหาสาระขึ้นมา ไม่ได้เป็ นแก่นสาร เราไม่มีแก่นสาร เราไม่มี
คุณงามความดีข้ ึนมาต่อสู้กบั กิเลสในหัวใจของเราเลย
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เราไม่มีเครื่ องมือ ไม่มีธรรมาวุธไง ไม่มีอาวุธ ไม่มีศาสตราวุธ มีแต่มือเปล่าๆ ไง แล้วไปสู้
กับพญามาร “พญา” ฟังสิ พญามารนี่ควบคุมใจของตัวเอง เอาแต่ลกู ๆ หลานๆ มาหลอกลวงเรา
หลอกลวงเราคือหลอกลวงใจนี่มนั ก็วิ่งเผ่นไป เพียงแต่เราชานาญในวสี เราหมุนเข้ามา เข้ามา เรา
เริ่ มมีสมั มาสมาธิ มีสมั มาสมาธิเราก็ควบคุมใจของเราได้แล้วนะ
เราต้องก้าวเดินออกไป การก้าวเดินออกไปเพื่อค้นคว้าหาเหตุ การค้นคว้าหาเหตุน้ ีเรี ยกว่า
วิปัสสนา การทาใจให้สงบให้ต้ งั ตนเองได้ ให้เป็ นอิสระเสรี ภาพนี้เป็ นสมถกรรมฐาน ความเป็ น
สมถกรรมฐานมันก็สมั ผัสกับเงา สัมผัสกับธรรม สัมผัสกับสมาธิธรรมไง แต่สมั ผัสสมาธิธรรมนี้
เป็ นธรรมแล้วนี่ เป็ นธรรมแล้วมีพ้นื ฐาน ใจนี้ควรแก่การงาน ควรแก่การงานปลดเปลื้องใจ ไม่ใช่
ควรแก่การงานในสะสม หรื อการกระทบหนักหน่วงใจเท่านั้น
ต้องปลดเปลื้องใจออกจากพญามาร ถ้าไม่ปลดเปลื้องใจออกจากพญามาร กิเลสนี้เป็ นญาติ
ไม่เป็ นญาติมนั ควบคุมใจอยูโ่ ดยธรรมชาติ การปลดออกนี้ไง การปลดออกนี้เป็ นงานของเรา เป็ น
งานของหมู่สตั ว์ สัตว์ที่จะปลดตัวเองออกจากวัฏวน สัตว์ที่จะรื้ อสัตว์ขนสัตว์ รื้ อสัตว์ขนสัตว์ เห็น
ไหม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นญาติของธรรม ให้อยูใ่ นขอบเขตของธรรมก็เพื่อเหตุน้ ี
ไง
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม เห็นธรรมแล้ว ตรัสรู้ธรรมพ้นออกไปจาก
กิเลสทั้งหมดแล้ว แล้ววางธรรมนี้เป็ นทางอันเอกไว้สาหรับญาติท้ งั หมด สาหรับผูอ้ ยูใ่ นลูกศิษย์ลกู
หาทั้งหลาย พวกสาวกสาวกะที่จะพ้นออกไปจากวัฏฏะอันนี้ จะพ้นออกจากวัฏฏะนี้ รื้ อสัตว์ขน
สัตว์ เราต้องรื้ อสัตว์ขนสัตว์เองไง สัตว์คือใจ หัวใจ สัตตะ คือสัตว์หวั ใจเรา เกิดเป็ นมนุษย์น้ ีกเ็ ป็ น
สัตว์มนุษย์ เกิดเป็ นสัตว์เดรัจฉาน ก็เกิดเป็ นสัตว์เดรัจฉาน เกิดเป็ นเทวดาก็เป็ นสัตว์ เป็ นเทวดา
มนุสสเปโต มนุษย์เทวดา เกิดเป็ นได้หมด
นี้เราจะรื้ อสัตว์ขนสัตว์ของเรา รื้ อสัตว์ขนสัตว์คือพยายามแยกแยะ ค้นคว้าของใจ มันต้อง
อาศัยหลักการอันนี้ให้ได้ หลักการคือใจตั้งมัน่ ก่อน มีพ้นื ฐานตั้งมัน่ แล้วพยายามค้นคว้าไง รื้ อสัตว์
ขนสัตว์มนั ติดอยูท่ ี่ไหนล่ะ? มันติดอยูท่ ี่กายกับจิต กายกับใจ เห็นไหม ในสติปัฏฐาน ๔ กาย
เวทนา จิต ธรรม กาย กายกับเวทนาอยูค่ ่กู นั กายก็ได้...เวทนา นัง่ ไปนานๆ เข้าเจ็บปวด ความทุกข์
กายทุกข์ใจ กายกับเวทนา
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จิตกับธรรม เห็นไหม จิตคือความผ่องใสของจิต ตัวจิตที่มนั มีอยูแ่ ล้วนัน่ น่ะ กับธรรมารมณ์
ทาอารมณ์กระทบกับใจ ใจสัมผัสอารมณ์ต่างๆ ความคิดต่างๆ กระทบเข้ามา มันก็เป็ นอารมณ์
ตกตะกอน นอนอยูท่ ี่ใจ พอเราเผลอขึ้นมา ตะกอนนั้นก็หมุนขึ้นมาให้เราทุกข์ร้อนเสี ยทีหนึ่ง เห็น
ไหม อารมณ์น้ ีหมุนไป ตั้งแต่เราเด็ก สิ่ งใดฝังใจเราอยู่ ลองคิดดูสิ มันจะคิดทันที นี่ตะกอนฝังอยู่
ขนาดไหนก็แล้วแต่ แม้แต่บางทีนะ ผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิเข้าไปถึงที่สุด ตะกอนเก่าๆ ตะกอนอยูใ่ น
หัวใจ ย้อนสาวไปยังอดีตชาติ ย้อนสาวไปได้ บุพเพนิวาสานุสติญาณ นี่มนั จะตกตะกอนขึ้นมาแล้ว
มันย่อยสลายเข้าไปอยูใ่ นจิตปฏิสนธิอยูใ่ นหัวใจนั้นอีกอันหนึ่ง อันนั้นเราไม่ไปพูดถึง อันนั้นเป็ น
อานาจวาสนา
ผูท้ ี่ปฏิบตั ิธรรมมันจะรู้จริ งเห็นจริ งเข้าไปตามสัจจะความจริ ง สัจจะ อริ ยสัจจะ เป็ นความ
จริ งอยูว่ นั ยังค่า คืนยันรุ่ ง แต่พวกเรามันโง่ พวกเรามันไม่เคยรู้เคยเห็น เราก็โดนกิเลส โดนพญา
มารนี้ครอบงาไว้
แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ไปแล้ว
ผ่านไปแล้ว
บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณนี้เป็ นทางเดินของใคร? เป็ นทางเดิน ทางอัน
เอกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ผา่ นไปแล้วไง
บุพเพนิวาสานุสติญาณย้อนกลับไป
กลับก้นตะกอนของจิต มันโดยพื้นฐาน
แต่เพราะความโง่ของเรา ความไม่เชื่อมัน่ ของเรา เราไม่เชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ไหนว่าเป็ นญาติไง ไหนว่าเป็ นสาวกสาวกะ เป็ นลูกเป็ นหลาน เชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า เอาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นประธาน เป็ นตัวยืนยัน เป็ นผูท้ ี่เดินพ้นไปก่อน
แล้วสาวกสาวกะตามไป ตามไป
เราก็เป็ นญาติธรรมคนหนึ่ง อยูท่ ี่วา่ จะประพฤติปฏิบตั ิออกไป แต่กิเลสที่มนั ปกคลุมอยูม่ นั
ก็ไม่เชื่อแล้ว ปกคลุมอยู่ กิเลสพญามารมันควบคุมใจอยู่ ความไม่รู้ของมัน มันก็โง่เง่าเต่าตุ่น โง่เง่า
เต่าตุ่น แต่ฉลาดกับเรานะ โง่เง่าเต่าตุ่นในธรรม ไม่เชื่อธรรม ปฏิเสธธรรม เพราะความโง่เง่าของ
มันได้ประโยชน์นี่ ความโง่เง่าของกิเลสนี้มนั ได้ประโยชน์ ประโยชน์คือว่ามันมีที่อยูอ่ าศัย มันคุม้
หัวเรา กดหัวเราไว้อยูใ่ นใต้อานาจของมัน
แต่ถา้ มันจะเปิ ดรับธรรม ธรรมคือธรรมาวุธที่จะทาลายมัน ความโง่ของกิเลสมันได้
ประโยชน์ของมัน แต่มนั ได้ทุกข์กบั เรา แต่ถา้ เราเป็ นญาติธรรม เราเอาธรรมเข้ามาในหัวใจ ธรรมนี้
ธรรม สัมมาสมาธิ ความดาริ ชอบ สัมมาสมาธิ สัมมาสังกัปโป งานชอบ งานชอบคืองานค้นคว้า
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งานวิจยั วิเคราะห์วิจยั เอากิเลสออกจากใจนี้ ความเพียรชอบ เพียรชอบลงที่งานของใจ งานของ
กายใช้มือทา ใช้ปากทา สัง่ การเขา
แต่งานของใจต้องใช้มรรคะ ใช้สมั มาสมาธิ ใช้ใจไง ใช้อาการของใจทา ใช้ความตรึ กของ
ใจ วิตก วิจาร ตรึ ก ปี ติ สุ ข เอกัคคตารมย์ ใจที่มนั เป็ นไป อาการของใจอันนั้นที่มนั เป็ นไป อาการ
ของใจนี้เกิดขึ้นมาจากใจ ไม่ใช่ใจ เป็ นอาการที่เกิดขึ้น แต่อาการที่เกิดขึ้นนี้แต่เดิมอยูน่ ้ นั สะสมไป
ด้วยทุกข์ สะสมไปด้วยอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ปกคลุมใช้งานอยู่
แต่ในเมื่อเราเป็ นญาติธรรม เราประพฤติปฏิบตั ิธรรม สัมผัสธรรมจนใจนี้เป็ นเอกัคคตา
รมย์ ใจนี้เป็ นหนึ่ง ใจนี้ต้ งั มัน่ ขึ้นมา เป็ นสัมมาสมาธิ เห็นไหม นี่ สมั ผัสเข้าไปเรื่ อยๆ มันมีสิ่ง
ต่อต้านขึ้นมา มีสิ่งก่อสร้าง มีสิ่งค้นคว้า มีสิ่งที่จะต่อสู้กบั กิเลสขึ้นมา ขึ้นมาแล้ว เกิดขึ้นมาจาก
ไหน นี่ธรรมาวุธไง
ธรรมาวุธเกิดขึ้นมาจากเราสร้าง สะสมขึ้นมา จากคนง่อยเปลี้ยเสี ยขา คนต่าต้อย คนไม่มี
อานาจวาสนาบารมีน้ ีแหละ ไม่มีอานาจวาสนาบารมีข้ ึนมา แต่ทาไมมีความใฝ่ ฝัน มีความดาริ มี
ความคิดที่จะออกจากกิเลสล่ะ คนอย่างที่คิดจะออกจากกิเลส คนอย่างนี้ หรื อไม่มีวาสนา คนที่มี
วาสนามากอย่างนี้แหละถึงจะคิดออกจากกิเลส
คนที่จะคิดออกจากกิเลส อานาจวาสนามีสะสมมาแล้ว เพียงแต่ขณะที่มีอานาจวาสนา
บารมีอยูน่ ้ ีนะ การประพฤติปฏิบตั ิอยู่ กิเลสมันก็อยูก่ บั เรานี่ กิเลสเป็ นเราอยูแ่ ล้ว กิเลสมันถึงได้
ปลิ้นปล้อนไง ความปลิ้นปล้อนของกิเลส ความเคลิบเคลิ้มพยายามจะหลอกลวง ผลประโยชน์ถึง
เกิดขึ้นกับมัน แต่เอาความทุกข์มาให้เรา ความทุกข์มาอยูท่ ี่เราทั้งหมด
เราถึงต้องดาริ ชอบไง ความดาริ ชอบถึงจะดาริ เข้ามาตรงต่อสู้กนั ตรงที่มีอานาจวาสนา
บารมี ตรงต่อสู้กนั ตรงที่วา่ เราเริ่ มก้าวเดินออกไป ความก้าวเดินงานของใจ งานของใจ งานของผู้
ที่เป็ นลูกศิษย์ตถาคตไง เป็ นศากยบุตร พุทธชิโนรส เป็ นศากยบุตร บุตรของพระองค์ศาสดา ศากย
บุตร พุทธชิโนรส เห็นไหม เป็ นลูกไง พ่อเดินผ่านไปแล้ว เสด็จพ่อเดินผ่านไป เห็นไหม แล้วอริ ย
สาวกก็เดินผ่านไป เราก็จะมาเดินตามไป เราจะมาเดินตามไป
เราจะมาเดินตามไป อันนี้ถึงว่า เราถึงมาค้นคว้าของเราขึ้นมาให้ได้ไง ถ้าเราไม่คน้ คว้า เรา
จะเอาอะไรเดินตาม ความก้าวเดินออกไปจากใจ นี่ธรรมาวุธเกิดขึ้นจากเราพยายามสะสมขึ้นมา
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เกิดขึ้นมาจากที่วา่ เป็ นญาติธรรมโดยธรรมชาติ กับเป็ นผูส้ มั ผัสธรรม โดยเนื้อหาสาระของใจ
ความอิ่มเอิบของใจต้องเกิดขึ้น ใจนี้มีกาลังใจขึ้นมา เพราะมีความอบอุ่น ความอบอุน่ เพราะจิตมัน
มีความตั้งมัน่ อินทรี ยแ์ ก่กล้า
...ใจมีสิทธิ์เป็ น...
...ก็ตอ้ งหวังพึ่งไปก่อน แต่เดิมต้องพึ่ง ขณะคราวที่พ่ งึ เราก็พ่ งึ แต่ถา้ เราสร้างสมของเรา
ขึ้นมา เราสร้างสมขึ้นมา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็รวมอยูท่ ี่ใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า รวมอยูใ่ นใจของอัครสาวกต่างๆ แล้วมันก็ตอ้ งมารวมอยูใ่ นใจของผูท้ ี่ปฏิบตั ิ ถึงว่าเข้าไป
ถึงธรรมไง
ถ้าเข้าไปถึงธรรม ก็กา้ วเดินออกไป ก้าวเดินออกไปจากตรงนี้ พอเดินออกไป การก้าวเดิน
คือจิตที่พยายามค้นคว้าไง ค้นคว้า ต้องหมัน่ ไตร่ ตรองสอดส่ องดูอาการ ดูกายกับใจ ถ้าจับกายหรื อ
ใจได้คือยกขึ้นวิปัสสนา กายนอกเป็ นกายนอก กายในเป็ นกายใน อารมณ์ภายนอกเป็ นอารมณ์
ภายนอก อารมณ์เนื้อของจิตเป็ นอารมณ์เนื้อของจิต นี่จดจ่อ คาว่า “จดจ่อ” ลงไปตรงนี้ จดจ่อเข้ามา
ตรงที่งานไง การงานชอบ เห็นไหม ถ้างานไม่ชอบมันก็สะเปะสะปะ การงานชอบ
ดูอย่างที่เขาเป็ นโรค เป็ นภัยกันข้างนอกสิ อย่างถ้าเป็ นมะเร็ ง เป็ นเนื้อร้ายในร่ างกาย เวลา
เขาฉายแสงเข้าไป เขาต้องฉายเข้าไปจาเพาะตรงนั้น จาเพาะตรงที่เนื้อร้ายนั้นขึ้นมา เพื่อจะรักษา
แผลตรงนั้นให้หายไป ฆ่าเชื้อตรงนั้นออกไป นี่ขนาดเป็ นวัตถุนะ แล้วนี่มนั เป็ นอวิชฺชาปจฺจยา สงฺ
ขารา อวิชชานี้เป็ นพญามารควบคุมใจอยูน่ ี่
แล้วจดจ่อเข้าไปตรงไหนล่ะ? จดจ่อเข้าไปที่กายกับจิต เห็นไหม กายกับจิต กายกับจิตเรา
ไปดูแต่กายนอกๆ มันก็เหมือนกับร่ างกายทั้งร่ างกาย เราจะฉายแสงลงไปที่ร่างกาย มันเผาไหม้ไป
ตรงที่เนื้อที่ดีๆ มันก็เจ็บปวดโดยไร้ประโยชน์ ถ้าฉายลงไปตรงที่เป็ นเนื้อร้ายนั้น เนื้อร้ายนั้นพอ
โดนแสงฉายเข้าไป มันก็ตอ้ งโดนทาลาย พอโดนทาลายไป เนื้อร้ายตายไป เรากลับเป็ นสุ ขขึ้นมา
นี่กเ็ หมือนกัน ถ้าเราสะเปะสะปะออกไปเรื่ อยเฉื่ อย หรื อว่าเราพิจารณาตามความเห็นของ
เราว่าเราพิจารณาแล้ว เราพิจารณาแล้วเราพิจารณาเล่าอยู่ มันเป็ นงานหรื อเปล่า ถ้ามันเป็ นงาน มัน
เป็ นงาน มันจะย้อนกลับเข้ามา ย้อนกลับเข้ามา...เป็ นงานหรื อไม่เป็ นงาน เริ่ มต้นมันก็ตอ้ งอย่างนั้น
ก่อน เริ่ มต้นนะ เพราะว่า สิ่ งที่เราไม่เคยทาแล้วจับต้องไปแล้วต้องเป็ นอย่างนั้นหมด
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ความเป็ นอย่างนั้นหมด หมายถึงว่า กายกับใจมันเคยอยู่ จิตนี่อวิชชามันปกป้ องใจอยู่ มัน
ควบคุมใจอยู่ ที่วา่ ความฉลาดของมัน เห็นไหม ความโง่เพื่อฉลาด เพื่อตัวมันฉลาด มันขับไส
ความคิด ความเคยชินของใจ ใจนี้เคยชิน เคยใช้ออกมาตามกิริยาอย่างนี้ มันก็คิดใช้กิริยาอย่างนี้
แล้วพอคิดใช้กิริยาอย่างนี้ คือความเดินของโลกียารมย์อย่างเก่า
แต่ในเมื่อเราขึ้นมาเป็ นโลกุตตระ ความเป็ นโลกุตตระนี่มนั แปลกประหลาดขึ้นไปแล้ว มัน
สุ ดวิสยั ที่เราจะรู้ได้ มันสุ ดวิสยั คาว่า “สุ ดวิสยั ” สุ ดวิสยั ขณะนั้นนะ แต่ในการสะสม ในการ
ค้นคว้า ในการไตร่ ตรองอยูบ่ ่อยๆ เข้า ความกระทาบ่อยเข้า ความคาดความหมาย ความคราด คราด
ในนาในไถ คราดไป คราดไป เพื่อให้เศษในนาในไถนั้น ให้ดินนี้ควรแก่การงานไง ให้ดินนี้ไม่มี
พวกวัชพืชอยูใ่ นดินนั้น นี่ตอ้ งหมัน่ คราดหมัน่ ไถเพื่อจะปั กดา ต้องหมัน่ คราดหมัน่ ไถเพื่อจะปั กดา
นี่กเ็ หมือนกัน ต้องหมัน่ ไตร่ ตรอง ความคิดเห็นกายนอกหรื อจิตมันเป็ นอาการก็ตอ้ งสาว
เข้ามา การสาวเข้าไปเรื่ อยๆ มันจะปล่อยเข้าไปเรื่ อยๆ ความปล่อยนี้มนั ต้องเห็นว่าปล่อย ปล่อยนี้
เข้าไปเอาสิ่ งที่ละเอียดเข้าไป ละเอียดเข้าไป ความละเอียดเข้าไป เห็นไหม พิจารณากายนี้ก็
เหมือนกัน การพิจารณากาย ถ้าเห็นกายขึ้นมามา กายภายใน จะเห็นกายภายใน ความเห็นกายนั้น
ถึงว่าเป็ นงานชอบไง ถึงว่าการจดจ่อเข้าไปถึงตรงนั้นมันถึงเป็ นความชอบ
กิเลสมันอาศัยตรงนี้เป็ นเครื่ องดาเนิน กายไม่ใช่กิเลส จิตไม่ใช่กิเลส แต่อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ
ขารา นี้เป็ นเนื้อเดียวกับจิต พาจิตเกิดมา เป็ นยางเหนียวอยูใ่ นจิต ญาติกบั ธรรมนี้ตอ้ งแสวงหามา
แต่กิเลสมันเป็ นเนื้อเดียวกัน ความเป็ นเนื้อเดียวกัน แล้วอาศัยช่องทางกายกับใจนี้หากิน อาศัย
อารมณ์ความคิดของเราออกมา เวลาเราคิดออกมา พร้อมกับกิเลสทั้งหมด
ความเคยใจ คนเรารักสิ่ งใดสงวนสิ่ งใด คนคนนั้น สิ่ งนั้นจับต้องสะเทือนหัวใจ แต่จะไม่
เหมือนกันทุกคนไป เพราะความชอบ ความรัก ความสงวนของดวงใจแต่ละดวงใจไม่เหมือนกัน
ความไม่เหมือนกันเพราะว่าการสร้างสมใจ สร้างสมกรรมมาต่างๆ กัน ใจนี้เกิดตาย เกิดตายใน
วัฏฏะนี้ต่างกัน ถึงไม่เหมือนกัน ความไม่เหมือนกัน เห็นไหม ความไม่เหมือนกัน มันสะเทือนใจ
ไม่เหมือนกัน
ความไม่เหมือนกัน ถึงว่าพิจารณาเข้าไปแล้วแต่บุคคล แล้วแต่บุคคลที่วา่ ย้อนกลับเข้ามาใน
ใจของตัว การพิจารณากายหรื อพิจารณาจิต ถึงว่าเป็ นวาสนาบารมีของบุคคลนั้น ถ้าทาแล้ว
ต่อเนื่อง คือว่าเหมือนกับจับตั้งแต่ตน้ ของเชือกจะสาวไปถึงปลายเชือกได้ ถ้าไม่จบั ต้นของเชือก
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สาวไปถึงปลายเชือกไม่ได้ จับเงาของเชือกก็สาวไปไม่ได้เหมือนกัน จับเงาของเชือก เห็นไหม
เริ่ มต้นเป็ นการจับ จะจับเชือก หรื อจะจับเงาของเชือกล่ะ
นี่กเ็ หมือนกัน พิจารณากายหรื อจิต เป็ นตัวจิตหรื ออาการของจิตล่ะ เป็ นรู ปกายนอก หรื อ
เป็ นรู ปกายในล่ะ เห็นไหม แต่ตอ้ งทาบ่อยๆ เข้า การทาบ่อยๆ ความผิดความถูกนี้ การคราดการไถ
นี้เป็ นหน้าที่ของเรา การคราดการไถให้ดินควรแก่การงานนี่เป็ นหน้าที่ เป็ นการงานจะขุดคุย้ การ
งานที่จะพ้น รื้ อใจให้พน้ ออกจากกิเลส ให้กิเลสออกไป ให้ธรรมเข้ามาอยูใ่ นหัวใจของเรา
ธรรมเป็ นความร่ มเย็นที่สิ่งที่ปรารถนา สิ่ งที่ปรารถนา ธรรมนี้แก้เป็ นยาธรรมาวุธที่แก้
กิเลสได้ พยายามจะให้เข้ามา แต่การเข้ามาก็ตอ้ งเป็ นการต่อสู้ไง เป็ นการต่อสู้ เป็ นการขุดคุย้ เป็ น
การถากถาง นี่ตอ้ งขุดคุย้ ต้องพยายามแสวงหา ต้องวิเคราะห์วิจยั มันถึงจะเป็ นงาน ถ้าไม่เป็ นงาน
นะ มันเป็ นงาน เห็นไหม งานชอบและงานไม่ชอบ
ถ้างานชอบนี้ ผลจะเกิดขึ้นในความเบาของใจ ใจจะเบาขึ้น อบอุ่นขึ้น เย็นขึ้น เห็นสิ่ งที่วา่
หลุดเนื่องออกไป สิ่ งที่หลุดลอยออกไปจากใจ คือมันปล่อยวางเข้ามาเป็ นชั้นๆๆ เข้ามา ความ
ปล่อยวางของใจขึ้นมา ที่เป็ นชั้นๆๆ เข้ามา ปล่อยวางสิ่ งต่างๆ ปล่อยวางเข้ามา แต่กิเลสมันควบคุม
ความคิดอยูแ่ ต่ด้ งั เดิม มันก็ละเอียดตามเข้าไปสิ่ งนั้น ถึงว่า กายกับใจไม่ใช่กิเลส กายกับใจนี้เป็ น
ธรรมชาติของมัน แต่ตอ้ งทาลาย ต้องพยายามสอดส่ องทาลายเพราะมันมีกิเลสอยูใ่ นนั้น ก็
เหมือนกับเชื้อโรคอยูใ่ นกาย ร่ างกายนี้เป็ นเรา เราพยายามกินยาเข้าไป ก็ตอ้ งทาลายให้เชื้อโรคนั้น
ให้ออกไปจากกายนี้ ให้เราหายจากโรคนั้น แต่ผลข้างเคียงมันก็มี ผลข้างเคียงทาให้ร่างกายนี้วิการ
ไปก็มี แต่เราพยายามจะให้ผลข้างเคียงนั้นน้อยที่สุด เห็นไหม อันนี้เป็ นเรื่ องของวัตถุ
แต่ถา้ เรื่ องของนามธรรม เรื่ องของนามธรรมคือเรื่ องของการวิปัสสนา การทาลายเท่าไร
มันจะเป็ นผลประโยชน์เท่านั้น การทาลายกายกับใจ เพราะมันเป็ นนามธรรม สิ่ งที่เป็ นนามธรรม
เพราะกิเลสเป็ นนามธรรมอยูท่ ี่หวั ใจ
กิเลสนี้เป็ นนามธรรมปกป้ องใจอยูแ่ ล้ว เราทาลายเข้าไป ทาความสะอาด ทาความสะสาง
ขนาดไหนก็แล้วแต่ ความสะอาดบริ สุทธิ์จะเกิดขึ้นเรื่ อยๆ ความสะอาดบริ สุทธิ์จะเกิดขึ้น ความ
ปล่อยวางของกิเลสในกายกับจิตนั้น มันเริ่ มปล่อยวางออกไป การปล่อยวางนัน่ ล่ะคือความสะอาด
ขึ้น สะอาดขึ้น สะอาดขึ้น แต่ความผูกมัดไว้ดว้ ย มันไม่ยอมปล่อยขาดไง ถึงว่าไม่ให้มีความ
ประมาทเลินเล่อในการวิปัสสนา
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ความวิปัสสนางานของใจต้องไตร่ ตรอง ต้องไตร่ ตรองนะ ต้องมีสติ ต้องมีความรอบคอบ
ความรอบคอบโดยการไม่สุกเอาเผากินไง การสุ กเอาเผากินมันเป็ นสิ่ งที่วา่ เข้ากับธรรมไม่ได้ ธรรม
นี้เป็ นสิ่ งที่ละเอียดอ่อนมาก กิเลสนี้มนั อยูใ่ นใจ มันเป็ นนามธรรมที่ละเอียดอ่อนยิง่ ยิง่ จนเราไม่
สามารถเห็นได้
เราสร้างเครื่ องมือขึ้นมาคือมรรคอริ ยสัจจังขึ้นมา จนจับต้องได้ จนจับต้อง จนวิเคราะห์
วิจารณ์ได้ แล้วพอการคลายตัวโดนกิเลสหรอกในวิปัสสนา แค่ปล่อยวางแล้วเราจะเชื่อกิเลสอัน
นั้นได้อย่างไร ถ้าเราเชื่อกิเลสอันนั้น เราสะสมเครื่ องมือขึ้นมา สะสมขึ้นใช้พลังงานไปขนาดไหน
แล้วทาไมจะปล่อยให้มนั เสื่ อมไปล่ะ ถ้าจิตมันปล่อยแล้วไม่ขาด เราก็เชื่อมัน่ หรื อเรานอนใจนะ
พอนอนใจ กิเลสกาลังโดนธรรมนี้ทาลายอยู่ เหมือนเรากินยาเข้าไป โรคกาลังจะหายอยู่
แล้ว ถ้าเรากินยาเข้าไปจนครบองค์ประกอบของที่หมอสัง่ มา คือยาเขาสัง่ มาขนาดไหน กินเข้าไป
เต็มขนาดนั้น อาการของโรคจะหาย หรื อไม่หายต้องมีส่วนที่ ๒ ส่ วนที่ ๓ เข้าไปอีก นี่ กเ็ หมือนกัน
วิปัสสนาซ้ าเข้าไป ซ้ าเข้าไป ซ้ าเข้าไป ถึงว่า ต้องมีการรอบคอบ ไม่สุกเอาเผากินไง การสุ กเอาเผา
กิน พอปล่อยแล้ว ถ้าเป็ นโรค โรคก็กาเริ บ โรคกาเริ บ โรคก็ด้ือยา อันนี้ กเ็ หมือนกัน ถ้ากิเลสเรา
ปล่อยขึ้นไปนะ เราเคยชนะจนปล่อยวางแล้ว กิเลสเคยโดนการาบมา กิเลสจะเข็ดหลาบมาก ต่อไป
ถ้าเสื่ อมไป จนกว่าคนนั้นจะหมดอานาจวาสนาไป หยุดการภาวนาไปก็มี
หรื อถ้าเรายังขวนขวายจะทาอยูต่ ่อ หรื อขวนขวายว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเราเป็ นญาติธรรม เรา
จะสัมผัสธรรม เราก็ตอ้ งพยายามขวนขวายขึ้นมา การขวนขวายขึ้นมารอบ ๒ เห็นไหม การ
ขวนขวายขึ้นมารอบ ๒ มันจะยากขึ้น ความยากขึ้น เพราะกิเลสมันรู้ช่องไง แต่เดิมกิเลสไม่เคยเห็น
ธรรมแบบนี้ กิเลสไม่เคยโดนธรรมแบบนี้กดหัวลงไป กิเลสมันถึงว่าปล่อยให้เรามีโอกาสทางาน
ได้ง่าย ต่อเมื่อกิเลสเคยโดนธรรมอันนี้กดหัวลงไปแล้วหนหนึ่ง กิเลสเคยโดนธรรมนี้ไล่ตอ้ นจน
เกือบจะจนมุมอยูแ่ ล้ว แล้วเราจะเข้าไปต่อสู้อีก กิเลสมันรู้ช่องทางไหม? รู้ รู้ข้ ึนมานี่เล่ห์กลของมัน
จะมากขึ้นไปอีก
ถึงว่าการไม่รอบคอบ การสุ กเอาเผากิน จะกลับมาให้ผลต่อเมื่อการก้าวเดินรอบ ๒ การก้าว
เดินวิปัสสนาขึ้นไปมันจะยากขึ้นไป ถึงว่าต้องรอบคอบ วิปัสสนาเข้าไป การงานนั้นต้องหมัน่ ถาก
หมัน่ ไถ หมัน่ ค้นคว้า ไตร่ ตรอง ค้นคว้าในกายในจิตไง ในกายในจิต ตั้งกายขึ้นมาดูสภาพของกาย
กายนี้เป็ นอะไร กายนี้ต้ งั อยูไ่ ม่ได้โดยธรรมชาติของมัน มันต้องเป็ นอนิจจังอยูแ่ ล้ว “สิ่ งใดเป็ น
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อนิจจัง สิ่ งนั้นเป็ นทุกข์ สิ่ งใดเป็ นทุกข์ สิ่ งนั้นเป็ นอนัตตา” พระไตรลักษณ์ ลักษณะญาณต้องเกิด
ขึ้นกับใจดวงนั้นแน่นอนเลย นี่ถา้ พิจารณากาย
ต้องหมัน่ ทาอยูบ่ ่อยๆ แต่การทานี้ ถ้าเราทา ความกิเลสที่มนั จะหลอก กิเลสที่มนั จะ
คาดหมายไปก่อน มันจะสร้างภาพให้ดู “เห็นไหม เกิดอนิจจังแล้ว ทุกข์เราก็ทุกข์แล้ว แล้วมันเป็ น
อนัตตาเข้าไป แล้วก็ปล่อย” นี้มนั ก็หลอกได้ นี่ความหลอกของกิเลส
ถ้าเราไม่เชื่อมันอย่างนั้น เราก็ต้ งั พิจารณาไปเรื่ อย พิจารณาไปเรื่ อย มันปล่อย มันจะปล่อย
ไปเรื่ อยๆ ปล่อยเอง ตั้งกายขึ้นมา พิจารณาไป มันจะแปรสภาพ ไม่แปรสภาพ จะแปรสภาพ ไม่
แปรสภาพ วิภาคะให้ใหญ่ข้ ึน ไฟเผาเข้า อะไรเข้า ไปเรื่ อยของเรา ทาของเราไปเรื่ อย ถ้ามันจะ
ปล่อยให้มนั ปล่อยไป ปล่อยไป ปล่อยหมายถึงว่า เข้าพักในความสุ ข เราก็มีสติควบคุมใจของเราที่
เสวยสุ ขอยู่ ปล่อยมันเป็ นความสุ ขมาก เสวยสุ ขอยู่ แล้วเรากลับไปทาอีก
ทาซ้ าทาซากจนเกิดสิ่ งมหัศจรรย์ข้ ึน สิ่ งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อถ้าขาดตามความเป็ น
จริ งไง ขณะจิตที่กิเลสขาดออกไปจากใจ กิเลสขาดออกไป มหัศจรรย์หมายถึงว่า มันพิจารณากาย
อยูไ่ ป มันหลุดออกไป กายมันหลุดออกไป ใจหลุดออกไป จิตส่ วนเป็ นจิต เวิง้ ว้างไปหมด สิ่ ง
มหัศจรรย์ในหัวใจจะเกิดขึ้น เกิดขึ้นเพราะสิ่ งที่ความเป็ นจริ งไง นี่คือธรรมะประสิ ทธิ์ประสาทขึ้น
ธรรมจะเกิดขึ้น ธรรมจะเห็นจริ ง ใจนี้กบั เนื้อของธรรมจะเป็ นเนื้อเดียวกัน
ความสุ ข
ความมหัศจรรย์ของสิ่ งที่วา่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สมั ผัสสิ่ งนี้มี
ความสุ ขมาก ทุกคนว่า “สุ ขใดเท่ากับจิตสงบไม่มี” สุ ขใด สุขที่โลกเขามีอยูไ่ ม่แปลกประหลาด ไม่
มหัศจรรย์เหมือนสุ ขอันนี้ นัน่ น่ะมันเห็นชัดเจนขนาดนั้น ความเห็นชัดเจนว่าจิตเป็ นจิต กายเป็ น
กาย ทุกข์เป็ นทุกข์แยกออกจากกัน สมุจเฉทปหานโดยสัจจะความเป็ นจริ ง ต้องให้เป็ นตามความ
เป็ นจริ ง ถึงได้สมั ผัสธรรมตามความเป็ นจริ ง
การพิจารณากายให้เห็นพระไตรลักษณะญาณเกิดขึ้น ไตรลักษณะญาณเกิดขึ้น ใจเห็นจริ ง
รู้วา่ สิ่ งนั้นหลุดออกไป รู้ไง รู้วา่ สิ่ งนั้นหลุดออกไป ใจยังรู้ตามไปอีก เห็นไหม ตามไปว่า ขาด
ออกไปแล้ว ย้อนกลับมาเสวยสุ ขอยู่ นี่พิจารณากาย
พิจารณาจิตก็เหมือนกัน พิจารณาจิตต้องซ้ าๆ ซากๆ ที่พิจารณาจิตไง พิจารณาจิต จิตนี้เป็ น
ขันธ์ ขันธ์ ๕ ไง จิตนี้แต่เดิมเป็ นท่อน เป็ นเหมือนท่อนซุง ท่อนซุงเป็ นอารมณ์อนั เดียวกัน เราจับ
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ท่อนซุง จากอารมณ์ภายนอก ที่วา่ พิจารณาอารมณ์ภายนอกเข้ามา เป็ นธรรมารมณ์ที่วา่ งานที่
ค้นคว้าเขาปล่อยเข้ามา ปล่อยเข้ามา จนเห็นกายคือว่าเห็นกายตั้งขึ้น เห็นจิต ต้องจับตัวจิตได้ไง จับ
ตัวของจิต จิตนี้เป็ นอารมณ์ จิตอาศัยอารมณ์เกิดขึ้น จิตนี้เป็ นธรรมชาติเวิง้ ว้าง ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่
มีอะไรทั้งสิ้ น มันเป็ นนามธรรม พร้อมกับอวิชชาที่ควบคุมอยู่
สิ่ งที่เป็ นนามธรรมอยู่ อยูก่ บั ในดวงจิตนั้น ย้อนกลับเข้ามาดู ไล่อวิชชาเข้าไป ให้อวิชชา
คลายตัวออกบ้าง พอคลายตัวออกบ้าง จิตจะเกิดแสดงตัวขึ้นมา ต้องมีอารมณ์ความคิดเกิดขึ้น จิตนี้
แสดงตัวขึ้นมา จับต้อง จับต้องหมายถึงว่าเครื่ องมือที่เราทาสัมมาสมาธิ เข้ามาไง เครื่ องมือที่เราไล่
ต้อนจากปั ญญานอก ไล่ตอ้ นเข้ามาจากบ่วงของมาร พวงดอกไม้แห่งมารที่ให้จิต ให้ความคิดนี้
ฟาดออกไปนอกโลก ฟาดออกไป ๓ โลกธาตุไง มันย่นเข้ามาแล้วนี่ พอย่นเข้ามาเป็ นเอกัคคตารมย์
มันเป็ นเครื่ องมือที่จะเข้ามาจับจิต เอาจิตแล้วก็สร้างเครื่ องมือมรรคอริ ยสัจจังจับจิต กัลยาณชน
กัลยาณปุถุชน คือคนหนาด้วยกิเลส ที่ไม่สามารถทาอะไรได้เลยเป็ นโลกียารมย์ท้งั หมด
ความคิด ความอ่าน ความเห็นนี้เป็ นโลกียารมย์ท้ งั หมด แต่เพราะความเป็ นญาติธรรม เชื่อมัน่ ใน
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นญาติของธรรม แล้วเข้ามาประพฤติปฏิบตั ิ จนเข้าไปสัมผัส
สัมมาสมาธิ ใช้ปัญญาไล่ตอ้ นเข้ามา ปั ญญาไล่ตอ้ น คือไล่ตอ้ นอารมณ์ขา้ งนอกเข้ามา เข้ามา จนตั้ง
มัน่ ขึ้นมา ความตั้งขึ้นมานัน่ ก็มีเครื่ องมือแล้ว ตั้งมัน่ ตัวตั้งมัน่ นั้นเป็ นตัวอาการของใจ อาการของ
ใจที่เมื่อก่อนนี้ฟุ้งซ่านออกไป สกปรกโสมมไปหมด แต่ปัจจุบนั นี้ ใจนี้ได้ปล่อย ปล่อย ปล่อย
ปล่อยจนใจนี้เป็ นอิสระแล้ว ใจนี้เป็ นอิสระขึ้นมามันก็ควรแก่การงาน มันทางานได้
การเดิน พิจารณาเข้าไป ไตร่ ตรองเข้ามา ไตร่ ตรองเข้ามาจนจับอาการของใจอันนี้ได้ จับ
อาการของใจอันนี้ได้ จับได้ เห็นไหม อาการของใจมันเกิดดับ เกิดดับ อารมณ์เกิดดับ จับได้กส็ าว
เข้าไปสิ สาวเข้าไป สาวว่าเกิดเพราะอะไร อาการของกายนั้นมันแปรสภาพเป็ นพระไตรลักษณ์
เพราะว่ากายมันเป็ นวัตถุใช่ไหม กายนี่มนั เป็ นวัตถุ มันแปรสภาพ มันเห็นชัดอย่างนั้น
แต่ใจน่ะ ใจนี้มนั เสวยอารมณ์ เสวยอารมณ์แล้วก็ยดึ ไปเลย มันเป็ นนามธรรม เห็นไหม
ระหว่างกายกับเวทนา จิตกับธรรมารมณ์ จิตกับธรรมารมณ์คือพิจารณาเข้ามา อารมณ์ที่เกิดขึ้นเกิด
ดับพร้อมกับอะไร? พร้อมกับขันธ์ ๕ นี่ไง รู ปของจิตคืออารมณ์อารมณ์หนึ่ง เป็ นรู ปเหมือนกับ
วัตถุชิ้นหนึ่ง จับวัตถุชิ้นนั้นไว้ก่อน เพราะว่าวัตถุชิ้นนี้ มนั เป็ นอาการที่วา่ เหมือนกับยิง่ กว่าทุกๆ
อย่าง เพราะพญามารพร้อมอยูก่ บั ความรู้สึกอันนี้ มันทับเราจนเหมือนภูเขาลูกใหญ่ๆ ที่เราไม่
©2012 www.sa-ngob.com

ญาติธรรม ๒๐

สามารถทาอะไรได้เลย ใหม่ๆ นะ แต่จบั ได้กต็ ื่นเต้นแล้ว จับได้นี่คือความแปลกประหลาด
มหัศจรรย์
ความมหัศจรรย์อนั หนึ่งว่าทาไมเรารู้ รู้ถึงพญามารที่ซ่อนอยูใ่ นหัวใจได้ ความเห็นหน้า
พญามารนี้กเ็ ป็ นสิ่ งมหัศจรรย์อยูแ่ ล้ว แต่เพราะมหัศจรรย์น้ นั ก็เป็ นความมหัศจรรย์ส่วนหนึ่ง แต่
ความจับได้แล้วมหัศจรรย์ไปแล้ว ต่อไปนี้กจ็ ะเป็ นการต่อสู้กบั พญามาร การต่อสู้กบั พญามาร พญา
มารใหญ่โตขนาดที่วา่ ล้มทับเราทั้ง...เราตัวเท่าคน ภูเขาเลากาใหญ่โตขนาดนั้น ทับเราทั้งความรู้สึก
มันจะสู้กนั ได้อย่างไร นี่ความท้อใจเกิดนะ การพิจารณาจิต
แต่การแยกออก เห็นไหม สิ่ งที่เกิดขึ้น ภูเขามันสะสมมาเป็ นล้านๆๆๆ ปี หรื อว่าน้ าลดไป
ภูเขาโผล่ข้ ึนมา ดินสะสมมามันแปรสภาพ มันถึงเป็ นภูเขาขึ้นมา การสะสมของภูเขานั้น นี่ก็
เหมือนกัน หัวใจเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาจากอะไร ความคิดน่ะ ความคิดมันเกิดขึ้นมาจากอะไร
สัญญามันอยูท่ ี่ไหน สัญญาความแย็บขึ้นมานี่มนั จะเกิดขึ้นมาลอยๆ ในศาสนาพุทธเรานี้ ปั ญญา
อันดับหนึ่ง
ปั ญญาอันดับหนึ่ง พระพุทธเจ้า ญาติของธรรม ธรรมตามสัจจะความจริ ง สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งไม่
มีการเกิดขึ้นลอยๆ การเกิดขึ้นต้องมีเหตุมีผล เหตุที่จะเกิดขึ้นมาจากไหน เห็นไหม มันจะลอยลม
มาจากไหน อาการของใจนี่ เพราะมันมีอวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา มีตวั ของจิตอยู่ ตัวของจิตอยูน่ ้ ีพอ
เป็ นสัมมาสมาธิมนั ก็เวิง้ ว้างอยู่ แล้วอารมณ์น้ ีเกิดขึ้นมาได้อย่างไร อารมณ์ที่เกิดขึ้นมามันต้องมีสิ่ง
ที่เป็ นตัวเชื้อ ตัวต้นเหตุ ตัวต้นเหตุเข้าไป
สิ่ งที่ตะกอนอยูใ่ นหัวใจ สิ่ งที่สะสมในใจมันขยับเขยื้อนขึ้นมาก็คือสัญญา สัญญาเกิดขึ้น
สังขารปรุ ง ปรุ งต่อไปเลย ปรุ งต่อไป เห็นไหม เวทนารับรู้ เวทนาก็ให้ค่า เวทนาก็ให้ค่าสุ ขหรื อ
ทุกข์ วิญญาณรับรู้ เห็นไหม รู ปของจิต อารมณ์หมุนไป ความหมุนไป มันแยกได้ขนาดนั้น เวลา
แยกได้ แต่ถา้ แยกไม่ได้ เป็ นเหมือนภูเขาเลากาทับเรานะ ทับไปเลย เซ่อไปหมดเลย สุ ขก็สุขอยู่ ว่า
จับมันได้ แต่มนั ทับเราจนแยกไม่ออก เห็นไหม มันใหญ่โตขนาดนั้น ไหนว่าเป็ นนามธรรม ไหน
ว่าสิ่ งนี้เป็ นนามธรรม แล้วมันไม่มีตวั ตน
มีสิ อาการของใจ อาการของใจ อาการของจุดจดจ่อ จุดเกิดขึ้นของความคิด ความคิด ความ
ทุกข์เกิดขึ้นจากตรงที่วา่ ใจเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว ใจเป็ นนาย ไอ้วา่ เป็ นนายๆ นี่ นายขี้ทุกข์ นายขี้
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ทุกข์ นายที่วา่ อยูใ่ ต้อานาจของพญามาร ที่วา่ นายไม่มีอานาจวาสนา มันจะว่าอย่างนั้น มันก็จะว่า
“เราภาวนาขนาดนี้ อานาจวาสนาไม่มีมาจากไหน”
แต่นี่ไง ในการต่อสูห้ นึ่ง มือหนึ่งเราต้องต่อสู้กบั กิเลส ต่อสู้กบั กิเลส อีกมือหนึ่ง เราต้องมา
ทางาน เห็นไหม ทางานแยกแยะ งานมันเป็ นงาน ๒ ด้านไง ไม่ใช่วา่ เราทาวิปัสสนาแล้วเราจะก้าว
เดินไปโดยวิปัสสนา ด้วยองอาจกล้าหาญไปเรื่ อยนะ กิเลสมันจะยอมเรา เป็ นไปไม่ได้หรอก เห็น
ไหม ถึงว่า ความโง่ของมันที่วา่ ไม่ให้รู้ธรรม เป็ นประโยชน์ของมัน เป็ นความฉลาดของมัน เวลา
เอาธรรมเข้ามามันต้องต่อต้าน ความต่อต้านอันนี้ทาให้เราเห็นไหม
ความต่อต้านหมายถึงความคิดเดิม ความคิดฝ่ ายมาร ความคิดจะเอาสะดวกสบาย ความคิด
ว่าควรจะเป็ นอย่างนั้น ควรจะเป็ นอย่างนี้ ความคิดให้ค่า ความคิดว่าเรามีปัญญา ความคิดว่าเราเก่ง
เรารู้มาก่อน เราเทียบเคียงได้ นี้มนั ไม่ใช่ความจริ ง มันเป็ นอดีตอนาคต มันไม่ใช่เป็ นปั จจุบนั ธรรม
เป็ นปั จจุบนั ธรรมมันต้องให้หมุนไป มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น ภาวนามยปั ญญามันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น
การให้ค่าต่างๆ นี้มนั เป็ นการเคลื่อนไป มันไม่เป็ นมัชฌิมาปฏิปทา
ความเป็ นมัชฌิมาปฏิปทา มันเกิดดับพร้อมกับกิเลสที่เกิดขึ้น มันเกิดดับพร้อมกับอารมณ์ที่
เกิดขึ้น แต่มนั อาศัยความชานาญไง อาศัยความชานาญที่เราเคยวิปัสสนาบ่อยเข้าๆ วิปัสสนาเข้าไป
บ่อยเข้า แล้วมันจะเกิดกันซึ่งๆ หน้า ระหว่างกิเลสเกิดขึ้นมา คืออารมณ์ที่เกิดขึ้น ธรรมะก็เกิดขึ้น
พร้อมกัน
ธรรมคือภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นพร้อมกัน ธรรมจักรมันเคลื่อนออกไป ความเคลื่อน
ออกไปของธรรมอันนั้น เห็นไหม ความเคลื่อนออกไปกับกิริยาของธรรม กิริยาของธรรม กิริยาที่
ความเคลื่อนออกไป จักรนี่ ธรรมาวุธ อันนี้คือธรรมาวุธ อันนี้คืออาวุธที่เราสร้างขึ้น กิริยาเดิมเป็ น
กิริยาของกิเลสที่มนั คิด มันปรุ ง มันแต่งอยูใ่ นใจทั้งหมด มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ให้เราเป็ นทุกข์ไป
ตลอด เราสะสมขึ้นมาจนมีธรรมาวุธอันนี้ข้ ึนมา มันก็เป็ นกิริยาเหมือนกัน แต่เป็ นโลกุตตระ
เป็ นโลกุตตระ จะทาให้พน้ ออกไปจากพญามารอันนี้ไง
พญามารอันนี้มนั ให้กายกับใจนี้สุมกันอยู่ กายเป็ นบ่าว ใจเป็ นนาย กาย บ่าวก็ทุกข์ นายก็
ทุกข์ ทุกข์อยูแ่ ล้วก็รวมกัน มัดเป็ นอันเดียวกัน นี่มนั ก็ตอ้ งพิจารณาจิตให้มนั ทิ้งกายออกมาอย่างไร
กายกับจิตนี้ บ่าวกับนายมันคนละคนอยูแ่ ล้ว มันคนละส่ วนกัน สิ่ งที่เป็ นคนละส่ วนกัน แต่อาศัย
กันอยู่ อาศัยอะไรอยู?่ อาศัยความยึดมัน่ ถือมัน่
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ความยึดมัน่ ถือมัน่ นัน่ น่ะเป็ นสิ่ งที่ให้กายกับจิตมันยึดอยู่ ความยึดเพราะอะไร เพราะไม่รู้
ความไม่รู้คือความโง่ ความโง่น้ ีเป็ นโง่อวิชชาพาโง่ อวิชชาพาโง่ ธรรมถึงเกิดไม่ได้ไง ถ้าธรรมมัน
กาลังจะเกิดขึ้นมานี่เอาความฉลาด ความฉลาดจะเกิดเพราะปั ญญา ปั ญญาที่เราใคร่ ครวญไตร่ ตรอง
อันนี้เกิดขึ้นมาจากเรา เกิดขึ้นมาจากเรา
เกิดขึ้นมาจากเรา เราสร้างสมขึ้นมา นี่คือปั ญญา ปั ญญาหมุนเข้าไป ถ้ามันหมุนเข้าไป
วิปัสสนาเข้าไป ถ้ามันอ่อนล้าไง อ่อนล้ามันจะเป็ นสัญญา ความเป็ นสัญญา เราไม่พิจารณาก็ได้ เรา
กาหนดพุทโธๆๆๆๆ ให้ใจสงบ ให้ใจตั้งมัน่ ให้ใจนี้แยกออกไป แยกจากความคิดเดิม ให้เป็ นโล
กุตตระอีก หมุนเข้ามาใหม่ หมุนเข้ามาใหม่
ถ้าเราทางานอยูน่ ะ เราวิปัสสนา เราจับต้องวิปัสสนาอยู่ ปล่อยจากสมาธิ นี่จะเข้าหางาน
ทันที จะเข้าหางาน งานคืองานอันนี้ไง งานที่วา่ เคยสัมผัส เคยวิปัสสนาจนปล่อยวาง จนแยกแยะ
ออกไปแล้ว มันก็อยากจะได้บ่อยๆ อยากจะได้ไวๆ ไง ความที่อยากจะได้ไวๆ ความคาด
ความหมายเป็ นอดีตอนาคต ความคาดความหมาย
ฟังคาว่า “คาด” สิ คาว่า “คาด” นี่มนั เข้าไปสอดตรงกลาง มันก็แยกออกได้หมดแล้วว่ามัน
เป็ นอดีตอนาคตไหม วิปัสสนาต้องซ้ าเข้าไปนะ ซ้ าเข้าไป วิปัสสนา วิปัสสนาในจิต ในจิต ใน
อาการของจิต แยกออก จิตคือสิ่ งที่เกิดขึ้นยังไม่เป็ นอารมณ์ อาการของจิตคืออารมณ์ที่หมุนออกไป
อาการของจิตนี้แยกได้เป็ น ๕ กอง จากภูเขาลูกใหญ่ๆ ซอยมันออกไง ส่ วนนี้ไง อาการที่แย็บขึ้นมา
ก่อนนี้เป็ นอาการของสังขารนี้ เป็ นภูเขาลูกหนึ่ง เป็ นอาการของสัญญา ภูเขาลูกหนึ่ง
พอแยกขึ้นมานี้ ส่ วนนี้ส่วนที่ต่อออกไป ส่ วนที่ผสมเข้าไปเป็ นความปรุ งความแต่ง เป็ น
ภูเขาลูกหนึ่ง ส่ วนที่ให้ค่าดีหรื อไม่ดี หรื อชัว่ เวทนาเป็ นภูเขาลูกหนึ่ง วิญญาณรับรู้เป็ นภูเขาลูก
หนึ่ง แล้วรวมจาก ๔ อันนี้เข้าเป็ นอารมณ์น้ ีเป็ นรู ปของจิต นี้เป็ นภูเขาลูกใหญ่ เราได้แยกออก แยก
ออก แยกออก แยกออกด้วยวิปัสสนาญาณนะ
วิปัสสนาญาณนี้ มรรคอริ ยสัจจังแยกเข้าบ่อยๆ เข้า บ่อยๆ สติสมั ปชัญญะทาเข้าไปด้วย
สัมมาสมาธิ ด้วยสัมมาสติ ด้วยความดาริ ชอบ เห็นไหม สัมมาสติ สัมมาทั้งหมด ภาวนาไปเรื่ อย
พอหมุนไป ความหมุนไป ความคล่องตัว ความชานาญ วสี ต้ งั แต่สมั มาสมาธิแล้ว นี่กค็ วามชานาญ
บ่อยๆ ความชานาญนี่ ความชานาญ ฟังว่า “ความชานาญ” ชานาญจนมันหมุนไปเอง
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ความหมุนไปเองโดยเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง เราเกี่ยวข้องต่อเมื่อเราส่ งขึ้นไปก่อน พอมัน
หมุนไปเรื่ อยๆ เข้า หมุนเรื่ อยๆ เข้า นี่เป็ นภาวนามยปั ญญา ภาวนามยปั ญญานี้รวมตัวเข้าไป ต้อง
สมุจเฉทปหาน ความสมุจเฉทปหานนามธรรมที่วา่ เป็ นเจ้าวัฏจักรที่ใหญ่โตมโหฬาร ควบคุมนาย
ให้มาบีบคั้นกายนี้ ถ้าสมุจเฉทปหานขาดออกไป ความมหัศจรรย์กเ็ กิดขึ้นเหมือนกัน
ความมหัศจรรย์ มหัศจรรย์ตรงไหน? มหัศจรรย์ที่วา่ กายกับนาย นายกับบ่าวแยกออกจาก
กัน แยกออกได้เพราะอะไร เพราะนายมันปล่อยไง แต่เดิมนายไม่ยอมปล่อย นายนี้ตอ้ งการบ่าวไว้
เป็ นขี้ขา้ ตลอดเวลา กายกับใจถึงได้ยดึ เป็ นเนื้อเดียวกัน แต่ในเมื่อปล่อยด้วยอุปาทาน ความเป็ น
อุปาทานปล่อยออกหมด ปล่อยออกหมดเพราะว่าภาวนามยปั ญญา ธรรมจักรนี้มนั ประหัตประหาร
ไง ความประหัตประหารนี่ขาดออกไป ความขาดออกไป
สิ่ งที่มหัศจรรย์ เห็นไหม มีดวงตาเห็นธรรม ใจนั้นเป็ นธรรม ธรรมกับใจนี้เป็ นเนื้อเดียวกัน
ส่ วนหนึ่ง ส่ วนหนึ่งเป็ นเนื้อเดียวกัน จากสิ่ งที่วา่ เป็ นญาติกบั ธรรม เป็ นญาติกบั ธรรมกับสัมผัส
ธรรม ทีแรกสัมผัสธรรมมาเรื่ อย สัมผัสธรรมมาเรื่ อย เพราะการวิปัสสนาจะมีความสุ ขเข้าไปเรื่ อย
สุ ขเข้าไปเรื่ อย จนเป็ นเนื้อธรรมไง เนื้อธรรมกับเนื้อใจ เห็นไหม จากญาติธรรม จนเราเป็ นธรรม
พอเราเป็ นธรรมมันก็องอาจกล้าหาญสิ
ความองอาจกล้าหาญของใจดวงนั้น ใจดวงนั้นเป็ นใจดวงที่วา่ นับเนื่องของวันเวลาได้แล้ว
นับเนื่องของวันเวลา เพราะลองได้ใจ เนื้อของธรรมสัมผัสเป็ นเนื้อเดียวกัน เป็ นใจเป็ นเนื้อเดียวกัน
มันเป็ นเนื้อเดียว ธรรมกับใจเป็ นเนื้อเดียวกัน ความรู้อนั นั้นเกิดขึ้น ความมัน่ ใจเกิดขึ้น จากเดิม
ขึ้นมาต้องอาศัยครู อาศัยอาจารย์ข้ ึนมาเป็ นคนชี้นา ชี้นาทั้งหมด เป็ นคนตบแต่ง เป็ นคนยืน่ ออกมา
จากมือนะ เป็ นคนยืน่ ออกมา อุบายวิธีการต่างๆ เพื่อเราจะสร้างสมฐานะของเราขึ้นมา
เราสร้างกิริยาของธรรมขึ้นมาเรื่ อยๆ มันยังไม่ได้ผลของมัน เราก็ยงั ไม่รู้วา่ อันไหนเป็ นผล
อันไหนเป็ นเหตุ สิ่ งที่เป็ นเหตุ สาวไป หมุนเวียนไป ทาไปจะเกิดเป็ นผลขึ้นมา ผลที่เกิดขึ้นมาจาก
ความมหัศจรรย์ที่เป็ นในหัวใจเราได้สมั ผัสอันนี้ไง นี่มนั เป็ นการบอกเหตุและผลอยูใ่ นหัวใจ พอ
บอกเหตุและผลอยูใ่ นหัวใจ การก้าวเดินเข้าไปนี่ คนมีเหตุมีผลอยูใ่ นใจ การก้าวเดินไป รู้วิธีการ
ความรู้วิธีการ การก้าวเดินต้องเดินด้วยความถูกต้องดีงามขึ้นไป
ถึงว่า “กาหนด” ผูท้ ี่ปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม ผูท้ ี่ปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม มีธรรม
อยูใ่ นหัวใจสัมผัสได้แล้ว จะกาหนดวันตายของกิเลส ตั้งแต่พอ่ แต่โคตร แต่อวิชชาขึ้นไปเรื่ อยๆ
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ความกาหนดเวลา อยากกาหนดให้ตายวันนั้น วันนั้นเลยนะ กาหนดเวลาตายของกิเลสเป็ นชั้นๆๆๆ
เข้าไปเลย แต่กม็ นั จะโดนหลอก โดนหลอก โดนความฉลาดยึดพื้นที่ของใจ เห็นไหม กลับสร้าง
ความโง่ให้เรา เพราะเรายังอยูใ่ ต้บงั คับบัญชาของอวิชชาอยู่
มีดวงตาเห็นธรรม งานสัมผัสกับธรรมอันนี้เป็ นสัมผัสระหว่างนาย นายคือใจ กับกายคือ
บ่าว แยกออกจากกัน แต่กด็ ีกว่ากับความเป็ นญาติธรรมด้วยระบบ เป็ นญาติธรรมด้วยระบบคือด้วย
สัจจะความจริ ง แต่เราไม่รู้เนื้อหาสาระ เราเชื่อแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานไว้ ว่า
คนเราเกิดมาเป็ นญาติกนั โดยธรรม เพราะเกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกัน มีปากมีทอ้ งเหมือนกัน ต้อง
ทนทุกข์ทรมานเหมือนกัน แล้วมีสาคัญที่เป็ นญาติธรรม มีวิชาการที่จะพ้นจากกิเลส การเกิด การ
แก่ การเจ็บ การตายได้เหมือนกัน
เห็นไหม อันนั้นเป็ นระบบ เป็ นที่วา่ เราเข้าใจตามระบบนั้น แต่เดี๋ยวนี้ ผทู้ ี่ปฏิบตั ิธรรม
สมควรแก่ธรรมนี้ ใจได้สมั ผัสธรรมอันนี้แล้วนี่ มันเป็ นของผูน้ ้ นั ไง มันเป็ นสัจจะ มันเป็ นอริ ยสัจ
จะ กลัน่ ออกมาจากอริ ยสัจจะตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานไว้ คาว่า “ญาติ
ธรรม” นั้น แต่เรากลัน่ ออกมาเป็ นเนื้อธรรมในหัวใจของเรา ธรรมอันนี้ถึงว่าอยูใ่ นใจผูท้ ี่ปฏิบตั ิอนั
นั้น มันถึงองอาจ มันถึงกล้าหาญ มันถึงจะเอาความสุ ขมาให้ใจดวงนั้นไง
ใจดวงนั้นได้ดื่มกินธรรมแล้ว ถึงว่าธรรมนี้ประเสริ ฐ ประเสริ ฐมาก มีอยูด่ ้งั เดิม องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้หรื อไม่ตรัสรู้มีอยูแ่ ล้ว นี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทาน
ไว้เอง แล้วเราประพฤติปฏิบตั ิ กาลเวลานี้ล่วงไปๆ เป็ นเรื่ องของกาลเวลา ไม่เกี่ยวกับมรรคผล
มรรคหรื อผลนี้เกิดขึ้นมาจากความวิริยอุตสาหะ จากมรรคอริ ยสัจจังของคนผูน้ ้ นั เท่านั้น
บุคคลผูใ้ ดปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม เราก็เป็ นบุคคลคนหนึ่ง เราก็ตอ้ งประพฤติปฏิบตั ิ
ธรรมให้สมควรแก่ธรรม ให้สมควรแก่ธรรม จนธรรมนี้จะเข้ามาเป็ นเนื้อเดียวกับใจของเรา เราถึง
สมควรว่าเราเป็ นญาติธรรมด้วยเนื้อหาสาระ ไม่ใช่เป็ นญาติธรรมด้วยวิธีการที่วา่ เป็ นระบบอันนั้น
เฉยๆ อันนั้นเป็ นโดยธรรมชาติอยูแ่ ล้ว แต่เป็ นธรรมชาติ เป็ นโดยธรรมชาติน้ ีเป็ นโดยธรรมชาติคือ
เหมือนวัตถุอนั หนึ่ง
แต่เป็ นโดยเนื้อหาสาระที่ดวงตาเราเปิ ดเอง เราหงายของที่คว่าให้หงายขึ้นมาเอง เห็นไหม
ของที่คว่าอยูม่ นั ไม่สามารถจะรับสิ่ งของใดๆ ได้ เราหงายใจเราขึ้นมา แล้วใจของเราหงายขึ้น
มาแล้วก็ยงั ได้เนื้อหาสาระ เป็ นสิ่ งในดวงใจดวงนั้น ดวงใจดวงนั้นถึงเป็ นสารคุณขึ้นมาไง ความ
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สัมผัสสัมพันธ์อนั นี้ไง ถึงว่าเป็ นเรื่ องข้อเท็จจริ ง ข้อเท็จและข้อจริ ง ข้อเท็จก็ได้สมบุกสมบัน
มาแล้ว ข้อจริ งก็ได้สมั ผัสขึ้นมา ต้องสัมผัสตามเหตุและผลเด็ดขาด เด็ดขาด ไม่มีกาลเวลาจะมา
แยกส่ วนที่วา่ หมดพ้นจากกาลเวลาไป
เพราะว่าหลักความจริ งมีอยู่ หลักความจริ งมีอยู่ แต่หลักที่วา่ เราไม่เชื่อต่างหาก ความไม่เชื่อ
ของอวิชชา ความไม่เชื่อของใจของเรา ความไม่เชื่อ ความปฏิเสธ ความลังเลสงสัย เห็นไหม อย่าง
น้อยก็ทาให้เราเนิ่นช้าเสี ยเวลา ถ้าเราจงใจ เราทาเสี ยเดี๋ยวนี้ ฟังสิ ! ทาเสี ยเดี๋ยวนี้ ทาแต่เดี๋ยวนี้ มุ
มานะแต่เดี๋ยวนี้ เห็นไหม แล้วความว่าเดี๋ยวนี้ มันก็เป็ น ๑ เป็ น ๒ เป็ น ๓ มันต้องสร้างสมขึ้นไปสิ
มันต้องสะสมคุณงามความดีของเราขึ้นไปเรื่ อยๆ
ความสะสมขึ้นไป เห็นไหม แก่กล้า ความแก่กล้าขึ้นมามันเกิดจากความต้องต่อสู้กบั กิเลส
ต้องต่อสู้กบั ความทรมานไง ความทรมานคือว่าความไม่อยากทา ความอยากจะสะดวก อยากจะ
สบาย อันนั้นไหลเข้าไปในทางของกิเลส ไหลเข้าไปทางที่วา่ สิ่ งที่วา่ มันว่ามันโง่ๆ นัน่ ไง สิ่ งที่วา่
มันโง่ไง โง่! โง่! โง่! เพื่อต้องการเอาเราอยูใ่ นอานาจของมัน ถ้าต้องการสะดวกต้องการสบาย มัน
ต้องฝื นตรงนี้ การฝื นนี่ ถึงกับการฝื น การฝื น ฝื นความสะดวก ฝื นความสบาย ฝื นความเห็นของเรา
ฝื นออกมานี้คือฝื นกิเลส ก็ฝืนความโง่อนั นั้นไง
ฝื นความโง่เข้ามาหาข้อเท็จจริ ง ข้อเท็จจริ งเกิดดับที่ใจ ข้อเท็จจริ งเห็นการเกิดการดับ พอ
เห็นการเกิดการดับของใจ เห็นความสุ ขความทุกข์ ภาวนาดีมนั ก็สุขขึ้นมา นี่ผลของสุ ข ผลของบุญ
ถ้าภาวนาแล้วเราทุ่มเข้าไปทั้งตัว แล้วมันยังไม่ได้ผลขึ้นมา เห็นไหม ผลของความทุกข์ข้ ึนมา นี่คือ
ข้อเท็จจริ งมันอยูท่ ี่ใจ ถ้าเราหันกลับมา ข้อเท็จจริ งเกิดอะไรขึ้น? เกิดสิ่ งเปรี ยบเทียบ เกิดปั ญญาขึ้น
เกิดปั ญญาขึ้น เห็นไหม ปั ญญาขึ้นนี่กไ็ ม่เป็ นโลกุตตรปั ญญา ไม่เป็ นภาวนามยปั ญญา
มันก็เป็ นสิ่ งที่วา่ เราถามตอบ เราถามตอบเราเองได้ เราถามตอบใจของเราเองได้ เราเป็ นผูท้ ี่
ยืนยันกับเราเองไง ความที่ยนื ยันกับเราเองนี่ แล้วจะเชื่อใครล่ะ พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็ นอตฺ ตา หิ
อตฺ ตโน นาโถ ตนเป็ นที่พ่ งึ แห่งตน กิเลสอยูใ่ นหัวใจของเรา เราต้องเป็ นผูแ้ ก้เอง เพราะองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารื้ อสัตว์ขนสัตว์ รื้ อสัตว์ขนสัตว์ออกไป รื้ อสัตว์ขนสัตว์ดว้ ยมรรคที่ประทาน
ไว้เป็ นทางอันเอก
รื้ อสัตว์ขนสัตว์จริ งๆ คือต้องเป็ นบุคคล ดวงใจดวงนั้น เป็ นคนค้นคว้าทั้งหมด เพราะองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางธรรมเอาไว้ แล้วบอกว่า เราเป็ นคนชี้แนะทางนั้น ผูท้ ี่เดินถึงก็มี ผู้
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ที่เดินไปแล้วครึ่ งทางก็มี ผูท้ ี่ไม่ยอมเดิน ลังเลสงสัย ไม่เดินก็มี เห็นไหม ผูท้ ี่บอก บอกด้วยความ
ชัดเจน รื้ อสัตว์ขนสัตว์ดว้ ยความปรารถนา ด้วยความเมตตาสงสาร ด้วยความเห็นทุกข์ในวัฏวน
ภัยในวัฏฏะอันนี้ที่มนั ทุกข์ร้อนในหัวใจ ที่ตอ้ งหมุนเวียนไป
นี่ร้ื อสัตว์ขนสัตว์ดว้ ยวิชาการ รื้ อสัตว์ขนสัตว์ดว้ ยมรรคอริ ยสัจจังนี้ แต่เหตุการณ์เครื่ อง
ดาเนิน ต้องเป็ นพวกเราผูท้ ี่เห็น เป็ นญาติของธรรมนี่แหละ ผูท้ ี่เป็ นญาติธรรมนี้ตอ้ งเป็ นผูด้ าเนิน
ทั้งหมด วิธีการ เราทั้งหลายผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งเป็ นผูท้ ี่ขวนขวายใช่ไหม ใครจะเอามายัดเข้ามาในหัวใจ
ของเรา หัวใจมันอยูใ่ นอกเรา ใครยัดเข้ามาได้
ต้องใจแก้ใจ ความเห็นภายใน เราจะแก้กิเลสของเราได้ ความแก้กิเลสของเรา ความแก้นนั่
คือการฝื น การฝื นนั้นถึงว่าเป็ นสิ่ งที่ประเสริ ฐ ฝื นกิเลส ฝื นความเคยใจ ฝื นความสิ่ งที่เกิดดับ เกิด
ดับในหัวใจนี้ ฝื นไป ฝื นไป ฝื นจนถึงที่สุด เราจะได้ธรรมขึ้นมาในหัวใจ เราจะสัมผัสจริ งตาม
ธรรม เอวัง
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