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ตั้งใจฟังธรรม ธรรมมีโอกาสต่อเม่ือจะไดมี้โอกาสนะ ถา้ไม่มีโอกาส ไม่มีโอกาส ไม่มี
โอกาสคือไม่ไดเ้กิดไง ถึงเกิดมา เกิดมาไม่พบพระพุทธศาสนาก็ไม่มีโอกาส การเกิด เห็นไหม 
การเกิดมามีชีวิต การเกิด อะไรพาเกิด? กิเลสพาเกิด โลกน้ีมีแต่กิเลสกบัชีวิตเท่านั้น กิเลสกบัชีวิต 
ส่ิงอ่ืนเกิดข้ึนมาน้ีเป็นเคร่ืองจรมาทั้งหมดเลย 

กิเลสกบัชีวิต การเกิดมากิเลสพาเกิด ไม่มีกิเลส เอาอะไรพาเกิด คนเราจะเกิดตอ้งมีกิเลส 
แลว้เกิดมาทุกคนนั้นกิเลสพาเกิดทั้งหมด กิเลสเท่านั้น กิเลสเท่านั้นกบัชีวิตน้ีด าเนินต่อไป แลว้
เราก็แค่เป็นเคร่ืองบ ารุงบ าเรอของกิเลสเท่านั้น กิเลสบงัคบัขบัไสใหเ้ราขบัเคล่ือนไป ชีวิตน้ีทั้ง
ชีวิตเลย กิเลสพาขบัพาใหเ้ราสมบุกสมบนัไปมีความแต่ทุกขค์วามยาก ยอ้นกลบัมาใหเ้รา เราว่า
เราสะสมไว ้ สะสมไวเ้พื่อจะเป็นสมบติัของเรา เห็นไหม นัน่ล่ะกิเลสพาสะสม แมแ้ต่ชีวิตน้ีก็
ตอ้งมีกิเลส กิเลสอยูใ่นชีวิตน้ีเลย ทั้งชีวิตน้ีเป็นกิเลสทั้งหมด กิเลสมนัพาขบัพาไสไป  

แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตอนเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะก็กิเลสพาเกิด ไม่
กิเลสพาเกิดอยา่งไร มีครอบครัวน่ะ จนมีราหุลเป็นราชโอรส นัน่น่ะกิเลสพาเกิดมาเหมือนกนั 
แต่กิเลสพาเกิดมาก็ยงัมีธรรม ธรรมหมายถึงว่าความเฉลียวใจไง ความเฉลียวใจ ความคิดอยากจะ
ออกแสวงหาโมกขธรรม เห็นไหม เพราะอะไร เพราะไดส้ร้างสมบุญญาบารมีมาสมกบัมาตรัสรู้
เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้ เกิดมาก็ยงัมีอุปสรรคอยา่งนั้น อุปสรรคคือว่าพระเจา้
สุทโธทนะตอ้งการใหอ้ยูเ่ป็นกษตัริยป์กครองเป็นจกัรพรรดิต่อไป นัน่น่ะ ถึงไดส้ร้างทุกอยา่งมา
เพื่อจะใหอ้ยูใ่นโลกนั้น อยูใ่นกามคุณทั้งหมด ส่งเสริมใหก้ามคุณ อยูใ่นความสุข เขา้ใจว่าเป็น
ความสุข 
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ทางโลกเรามีความสุขมากก็สุขแค่นั้นน่ะ สุขในกามคุณ ๕ น่ีมีความสุขท่ีสุดเพื่อจะให้
เคลิบเคลิ้มหลงใหลไป แต่เพราะบุญญาบารมีสร้างสะสมมาถึงไดเ้ฉลียวใจ เห็นยมทตูมาแสดง
ตน เกิด แก่ เจบ็ ตาย...หา! คนเรามีเกิด มีแก่ มีเจบ็ มีตายเหรอ คิดว่าเกิดมาแลว้ก็จะมาเสวยสมบติั
อยูอ่ยา่งน้ี ไม่มีตายไง การตายไม่มี เกิดมาแลว้ก็อยูก่นัตลอดต่อไปอยา่งนั้น 

น่ีความเพราะว่าเขาตอ้งการเอากามคุณ ๕ มาล่อหลอกใหอ้ยูใ่นนั้นใช่ไหม ก็เลยท าให้
เขา้ใจว่ากามคุณ ๕ จะอยูก่บัเราตลอดไป แต่พอมาเจอว่า การเกิด แก่ เจบ็ ตาย มนัตอ้งพลดัพราก
จากกามคุณทั้ง ๕ ออกไป นัน่น่ะท าใหเ้ฉลียวใจ พอความเฉลียวใจถึงไดห้าทางออกไง หาทาง
ออกส่ิงท่ีตรงขา้มกบัการเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย มนัก็ตอ้งมีส่ิงตรงขา้มการไม่เกิด ไม่แก่ ไม่
เจบ็ และไม่ตาย เห็นไหม ถา้คนมีความคิด น่ีความคิดแบบธรรม แต่สมยันั้นยงัไม่มีวชิาการท่ีจะ
ออกจากกิเลสทั้งหมด 

แต่เพราะว่าสะสมบารมีมาน่ี ธรรมในก่อนท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะตรัสรู้
ธรรม มีเจา้ลทัธิต่างๆ มีศาสดาปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหนัตท์ั้งนั้นน่ะ ค าว่าพระอรหนัต์น้ี 
อตัตา อนตัตา มนัมีมาดั้งเดิมเพราะศาสนาพุทธมีมาตลอด พระพุทธเจา้เกิดมา ตรัสรู้มา องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สมณโคดมน้ีเป็นองคท่ี์ ๔ ในภทัรกปัน้ี นัน่น่ะพระพุทธเจา้เกิดมา 
๔ พระองคย์งัมีพระศรีอริยเมตไตรยจะเกิดต่อไป ถึงการสะสมบารมีมา มนัถึงมีการเวยีนว่ายตาย
เกิด 

น่ีกระแสของชีวิต เห็นไหม ชีวิตน้ีกบักิเลสเท่านั้น กระแสของชีวิตเวียนวน วนในวฏัฏะ
ไป แต่สร้างสมคุณงามดีข้ึนมา นัน่ก็สะสมเขา้ไปอยูใ่นคุณความดี ก็สะสมลงเขา้ไปอยูใ่นจิตนั้น 
จิตน้ีก็เวียนตายเวียนเกิดไปในวงัวนนั้น ถึงบอกว่า องคส์มเดจ็พระสมณโคดมตรัสรู้เป็นองค์ท่ี ๔ 
แลว้ยงัพยายามขวนขวายเอาธรรมน้ีออกมา ถึงเราไดฟั้งธรรมไง พยายามเอาชีวิตน้ีเขา้แลกมาเพื่อ
ช าระกิเลสใหอ้อกจากใจ 

น่ีกิเลสกบัชีวิต กิเลสกบัชีวิตก็พาใหทุ้กขใ์หย้ากไป แต่เพราะมีชีวิต ชีวะน้ีตอ้งมีอยู่
ตลอดไป ชีวะน้ีไม่เคยตาย ชีวิตน้ีไม่เคยตาย ชีวิตน้ีไง ชีวิตน้ีคือไออุ่นท่ีสืบต่อไปตลอดเวลา 
ตั้งอยูบ่นกาลเวลา อยูใ่นภพชาติไหน ภพชาติใดภพชาตินั้นก็สะสมไป สะสมไป สะสมมาในภพ
ชาตินั้น แลว้ก็เวียนตายเวียนเกิดไป เพราะว่าวฏัวนน้ีเป็นท่ีอยูข่องจิต จิตน้ีเวียนว่ายเวียนเกิดไป
ในวฏัวนมา ถึงมีการสะสมคุณงามความดีมาจนเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ จนตรัสรู้ออกไปเป็น
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พระพุทธเจา้ เป็นพระพุทธเจา้องค์ท่ี ๔ ในภทัรกปัน้ี ในพระพุทธเจา้ ๕ องคน้ี์เป็นองค์ท่ี ๔ 
ออกไป น่ีมีสะสมบุญญาบารมีมาอยา่งนั้น ถึงไดมี้ความเฉลียวใจ มีความหกัออก มีความเฉลียว
ใจ มีความออกนัน่คือบุญบารมี น่ีธรรมอนัหน่ึง ธรรมท่ีเกิดข้ึน 

ธรรม เห็นไหม กิเลสน้ีกลวัธรรม ถา้กิเลสน้ีพยายามจะคิดว่าจะหกัออกไปจากกิเลส 
กิเลสมนักลวัว่ามนัจะไม่มีท่ีอยูท่ี่อาศยั กิเลสน้ีอาศยับนชีวิต ชีวิตสืบต่อข้ึนไปเป็นภวาสวะ เป็นท่ี
อยูข่องกิเลส ถึงชีวิตน้ีมีกิเลสกบัชีวะน้ีเท่านั้นเลย ชีวิตน้ีเอากิเลสมนัสืบต่อเน่ืองไปไง มนัอาศยั
อยูบ่นหวัใจของคน หวัใจของสัตวโ์ลก หวัใจทุกๆ อยา่ง กิเลสเป็นท่ีอาศยัอยู ่มนัถึงไดข้บัไส ขบั
ไสใหเ้รา 

เราคิดว่าส่ิงนั้นเป็นความสะสมมาเพื่อจะใหเ้ป็นความสุขไง นั้นเป็นเราคิดว่า เห็นไหม น่ี
กิเลสพาคิดทั้งหมดเลย กิเลสพาคิด กิเลสพาขบัไสไป แลว้เราก็ท  าไป แต่ความคิดจะหกัออกมาน่ี 
ความเฉลียวใจ ความหกัออกมาแบบเจา้ชายสิทธตัถะเห็นยมทตูทั้ง ๔ เห็นไหม นั้นน่ะธรรม
แสดงออกมาใหต่ื้นเน้ือต่ืนตวัไง ใหต่ื้นเน้ือต่ืนตวัหาทางออกจากกิเลส นัน่น่ะ ธรรมเร่ิมแสดงตวั
ข้ึนมา ธรรมเร่ิมแสดงตวั แต่ธรรมอยา่งน้ีเจา้ชายสิทธตัถะยงัไม่ไดต้รัสรู้ พอมีความคิดแลว้เร่ิม
แสวงหาทางออก เร่ิมจะออกประพฤติพรหมจรรยไ์ง 

ส่ิงใดท่ีแสวงหากนัอยู ่ เพราะเจา้ลทัธิต่างๆ เขาปฏิญาณตนอยูว่่าเขาเป็นพระอรหนัต ์พระ
อรหนัตท์ั้งนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ก็ไดไ้ปศึกษากบัเขา น่ีธรรมมีอยู ่แต่ธรรมน้ีเป็น
ธรรมท่ีว่าสะสมมา จนกว่าใครจะเกิด ธรรมถา้มีผูท่ี้จะออกไปได ้ น่ีธรรมมีอยูโ่ดยสัจจะจริง ผูท่ี้
จะเป็นไปได ้ พระพุทธเจา้เป็นพระอรหนัตถึ์งไดแ้สวงหาเอง กบัพระปัจเจกพุทธเจา้ สาวกะน่ี
ตอ้งไดย้นิไดฟั้ง สาวกะ สาวกะคือสาวกไง สาวกท่ีไดย้นิไดฟั้ง สร้างสมบารมีมานอ้ยกว่า นัน่น่ะ 
ถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาตรัสรู้ก่อน ธรรม ธรรมท่ีว่าธรรมๆ น้ีเราก็จะไม่เขา้ใจ
กนั 

น่ีมนัถึงว่า เราเกิดมาแลว้พบพระพุทธศาสนามนัถึงเป็นบุญมาก บุญมากท่ีว่า ผูท่ี้เกิดมา
ในสมยัท่ีว่าไม่มีศาสนาเขายงัทุกขย์ากไปตลอดไป ทุกขย์ากไปเพราะว่าเขาไม่มีเคร่ืองมือด าเนิน
ออก แต่นั้นเขาว่าเขาเกิดมาไม่พบพระพทุธศาสนา เขาถึงไดมี้ความทุกข ์ เขาถึงไม่มีอ  านาจ
วาสนา 
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เราน้ี เราว่าเราเป็นคนท่ีมีวาสนา เกิดมาพบพระพุทธศาสนา แต่ดูสิคนท่ีเกิดมาเป็นชาว
พุทธ พุทธท่ีว่าเป็นประเพณีนัน่น่ะ พุทธประเพณี มนัก็เหมือนกบัว่าไม่เช่ือฟังในศาสนา 
เหมือนกบัอยูใ่นศาสนาแต่ไม่เขา้ใจในเร่ืองของศาสนา นัน่น่ะ มนัอาภพั ๒ ชั้น ๓ ชั้นนะ 

ความอาภพั อาภพัวาสนา เห็นไหม ตวัเองว่ามีวาสนามาก เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแลว้
ยงัออกมาประพฤติปฏิบติั น่ีคือว่ามนัมีวิธีการท่ีจะออกไง แลว้เราพยายามหาทางออก หาทาง
ออกเพื่อจะออกจากกิเลสใหไ้ด ้ นัน่น่ะถึงว่ามีอ  านาจวาสนาจริง ถา้มีอ  านาจวาสนาเกิดมาแลว้ยงั
ไม่สนใจ ยงัไม่ใฝ่หา น่ีมีวาสนา อยูก่็เหมือนอยูใ่นท่ามกลางของส่ิงท่ีว่าเป็นประโยชน์แต่ไม่ใช้
ใหส่ิ้งนั้นใหเ้ป็นประโยชน์กบัชีวิตน้ีเลย น่ีใหกิ้เลสมนัปิดบงัอยู ่ กิเลสมนับงัหวัใจอยู่ มนัถึงไม่
ยอมคิดออกมาหาความพน้ คิดออกมาออกจากความท่ีว่ามนัเคยใจไง มนัเคยใจ 

กิเลสคือความเคยใจ กิเลสคือส่ิงท่ีมีอ  านาจวาสนามาก ส่ิงท่ีมีอ  านาจควบคุมหวัใจเรา
ทั้งหมด อ  านาจทั้งหมดอยูใ่นหวัใจนั้น เห็นไหม อ านาจนั้นคือกิเลส ค าว่า “กิเลสๆ” คือส่ิงท่ีมี
อ  านาจเหนือเรา เหนือความคิด เหนือทุกขอ์ยา่ง ฉะนั้นเราถึงว่าเราศึกษา เรามีวิธีการขนาดไหนก็
แลว้แต่ นัน่น่ะมนัเป็นวิชาชีพ วิชาชีพที่เราศึกษาเล่าเรียนมา แต่ส่ิงท่ีอยูใ่นหวัใจ กิเลสท่ีอยูใ่น
ชีวิตของเรามนัอยูด่ ั้งเดิมอยูใ่นชีวิตอยู ่ มนัอยูก่น้บ้ึงของใจ กน้บ้ึงของใจเวลาคิดออกมามนัถึงมี
อ  านาจวาสนา มนัใชเ้คร่ืองมือท่ีเราศึกษาเล่าเรียนมาเป็นทางออกไง เป็นทางออกไป 

ส่ิงท่ีว่าเราเป็นปัญญาของเรา เราเขา้ใจว่าเป็นปัญญาของเรา เราคิดว่ามนัจะเป็นปัญญา 
เป็นทางเคร่ืองจะด าเนินออกไป เราว่าเราฉลาด น่ีความจริงเราโง่ โง่กบัอะไร? โง่กบัส่ิงท่ีมี
อ  านาจเหนือไง โง่กบัส่ิงท่ีว่ามีอ  านาจเหนือเรา ส่ิงท่ีเป็นเจา้วฏัจกัรน่ี โง่กว่าส่ิงนั้น เพราะส่ิงนั้น
พาใหคิ้ด พอส่ิงนั้นพาใหคิ้ดออกไป ความคิดอนันั้นมนัถึงว่ามนัเป็นความคิดท่ีว่ามนัไม่เป็น
อิสรเสรีโดยธรรมชาติของมนั มนัอยูใ่ตอ้  านาจของกิเลส เห็นไหม นัน่น่ะ กิเลสกบัชีวิต มนัเป็น
กน้บ้ึง มนัเป็นตวัด าเนิน มนัเป็นส่ิงท่ีว่าพาเกิดพาตายในวฏัฏะท่ีเราไม่เคยเห็น เราไม่เคยเห็นไง 

เราไดว้่าเราเป็นคน เราเป็นคนนะ คนน้ีจะมีเป็นคนไดต้อ้งมีจิต เห็นไหม มีจิตกบักายถึง
ไดเ้ป็นคน จิตน้ีคือชีวิต คือการสืบต่อของมนั ชีวิตท่ีหมุนเวียนออกไป หมุนเวียนเป็นวนั ๒ วนั 
๓ วนั การสืบต่อออกไป เห็นไหม น่ีชีวิต แลว้กิเลสมนัอยูใ่นนั้น แต่เวลาเราคิดออกมา เราคิด
ออกไป น่ีเจา้อ  านาจวาสนาอยูใ่นชีวิตนั้น มนัควบคุมไวห้มดไง 
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ปัญญาของเราเคยเป็นปัญญากิเลสพาใช ้ ปัญญาของเราท่ีคิดออกไป ท่ีแสวงหาออกไป 
แมแ้ต่ในการประพฤติปฏิบติัน้ีก็เหมือนกนั ในการท่ีว่าเราจะแสวงหาทางออกน่ี เราเขา้ใจว่าอนัน้ี
เป็นธรรม เราเขา้ใจ เห็นไหม แค่เราเขา้ใจว่าน่ีเป็นธรรม อนัน้ีเป็นธรรมชัว่ฟ้าแลบแปล๊บ! กิเลส
ข้ึนทนัทีเลย อนัน้ีเป็นธรรม คือความคิดอยากจะออกจากทุกข ์น่ีกิเลส น่ีธรรมมนัเร่ิมแสดงตวันิด
หน่ึง แลว้กิเลสกจ็ะคิดว่าตอ้งท าอยา่งนั้น ตอ้งท าอยา่งนั้น ตอ้งท าอยา่งนั้น 

เห็นไหม ถึงว่า กิเลสตอ้งว่าท าอยา่งนั้นเลย ควรจะออก น่ีเพราะไม่มีศาสนา เพราะว่า
พระพุทธเจา้ตรัสรู้ตอ้งออกไป ๖ ปี ไปเช่ือฟังใครก็แลว้แต่ท่ีสอนว่าท าอยา่งใดก็แลว้ แต่ในเม่ือ
ทรมานตนขนาดไหน ทรมานตนเพื่อจะเป็นทรมานกิเลส มนัเป็นการทรมานกายสังขารซะ มนั
ไม่ใช่ทรมานจิตสังขาร 

ชีวิตคือจิต คือหวัใจ จิตสังขารกบักายสังขาร กายน่ี ร่างกายน้ีก็เป็นสังขาร สังขาร เกิด แก่ 
เจบ็ ตาย การทรมานตนใหทุ้กขเ์พื่อจะว่าจะเป็นการพน้ทุกข ์การทรมานตนก็เป็นการทรมานตน 
นัน่น่ะ กิเลสเวลามนัหลอก หลอกอยา่งนั้นนะ หลอกใหเ้ราทรมานร่างกาย ทรมานเรา คิดว่าจะ
เป็นทรมานกิเลส 

ถา้เราเป็นคนท่ีเขม้แขง็ คนท่ีจะออกจากกิเลส เรามีความมุมานะอยู ่มนัจะท าใหเ้ราถึงกบั
ตายไปในชีวิตน้ีก็ได ้เพื่อกิเลสน้ียงัจะไดอ้าศยับนหวัใจนั้นต่อไป เพราะการตายน้ีเป็นสมมุติ การ
เกิดและการตายน้ีเป็นสมมุติเท่านั้น คนเรากลวัท่ีสุดคือกลวัความตาย พอว่าตายข้ึนมามนัขนพอง
สยองเกลา้ มนัแหยงไปหมดเลย เห็นไหม วา่ความตาย 

ฉะนั้น เวลาถา้ธรรมมนัหมุนต้ิวข้ึนมา ความคิดของเราหมุนออกไป เราจะออกจากกิเลส 
เราอยากออกจากกิเลส หมายถึงว่า เราจะเอาชนะกิเลสดว้ยการทรมานตน เห็นไหม ดว้ยการ
ทรมานตน ในเม่ือจิตใจท่ีเขม้แขง็ก็มุมานะออกไป ความมุมานะ ความพยายามอุตสาหะ พยายาม
ทรมานตนขนาดไหนก็แลว้แต่ ความทรมานตนมากเขา้ไป มากเขา้ไป นัน่น่ะอตัตกิลมถานุโยค 
การท าตนใหล้  าบากเปล่า ท าใหต้วัเองทุกขย์าก ใหด้บัขนัธ์ไป การตายน้ีก็ตายในวฏัวน ตายอยูใ่น
ใตอ้  านาจของกิเลส การตายอยา่งน้ีการตายแบบไม่มีค่าเลย 

การตายตอ้งท าใหกิ้เลสตายออกจากชีวะน้ีถึงจะถูกตอ้ง ชีวะคือชีวิต การใหชี้วิตน้ีมีอยูแ่ต่
ใหกิ้เลสตายจากชีวิตนั้น แต่เดิมนั้นมีกิเลสกบัชีวิตน้ีเท่านั้นสืบต่อกนัมา แลว้เวลาอ านาจของ
อ านาจท่ีกิเลสเหนือกว่านั้นก็บงัคบัความคิด บงัคบัทุกอยา่งอยูใ่นอ านาจของมนัทั้งหมด องค์
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สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ออกแสวงหาโมกขธรรมนะ ทรมานตนขนาดไหนก็แลว้แต่ จนเช่ือ
ฟังในลทัธิต่างๆ ท่ีเขาสอนว่าจะเป็นการออกจากกิเลส ไปศึกษามาแลว้มนัก็ไม่ใช่ทาง เห็นไหม 
จนมาทรมานขนาดว่าสลบถึง ๓ หน การสลบนั้นก็เหมือนกบัตายฟ้ืน ๓ คร้ัง เพราะว่าสร้างสม
อ านาจวาสนามาอยูว่่าจะไดเ้ป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ชีวิตน้ีถึงจะไดไ้ม่ขาดไป  

นัน่ถึงไดย้อ้นกลบัมาไง ยอ้นกลบัมาฉนัอาหารใหม่ ยอ้นกลบั เห็นไหม นางสุชาดาถวาย
อาหารนั้น ๔๙ ค าอนันั้นออกไป แลว้ถึงฟ้ืนร่างกายข้ึนมา พอฟ้ืนร่างกายข้ึนมาถึงไดก้ าหนดอา
นาปานสติ ท่ามกลางคืนนั้นก าหนดอานาปานสติในวนัวิสาขบชูา ก าหนดอานาปานสติข้ึนมา 
เห็นไหม จิตน้ีเป็นสัมมาสมาธิ ไม่ใช่ฌาน ไม่ใช่ส่ิงท่ีมนัจะพุ่งไปสูงไปต ่าได ้การท าฌานสมาบติั
น้ีพุ่งสูงไป อานาปานสติน้ีเป็นสัมมาสมาธิ เป็นสมาธิอยู ่อานาปานสติเขา้มา ท าจิตใหส้งบเขา้มา 
นัน่น่ะ เร่ิมพิจารณาจิตสังขาร 

กิเลสมนัอยูท่ี่หวัใจ มนัอยูท่ี่ชีวิต ถึงว่า ชีวิตกบักิเลสน้ีเท่านั้น โลกน้ี กิเลสมนัอยูบ่นชีวิต
นั้น อาศยัชีวิตนั้นสืบต่อ สืบต่อไปมนัก็มีภวาสวะ มีท่ีอาศยั เป็นภพท่ีมนัอาศยัอยู ่ เป็นบา้นเป็น
เรือนของมนั กิเลสอาศยับนชีวิตของคน บนหวัใจของคนเท่านั้น หวัใจของสัตวโ์ลกทุกๆ สัตว์
โลก 

เร่ิมอานาปานสติเขา้มาก็เร่ิมพิจารณากายจิตสังขาร พิจารณาเร่ืองของกิเลส จนขณะ
พิจารณาไปเร่ิมตน้ปฐมยาม บุพเพนิวาสานุสติญาณ นัน่น่ะกิเลสมนัยงัมีอ  านาจเหนือกว่า มนัยงั
ผลกัไสออกไปดูการเกิดการตาย ถา้เป็นคนท่ีทัว่ๆ ไปก็ตอ้งต่ืนเตน้ในอ านาจวาสนาของตวัว่า 
บุพเพนิวาสานุสติญาณเห็นการเกิดการตายมาแต่อดีตชาติมาไม่มีท่ีส้ินสุด สาวไป สาวไป 

นัน่น่ะมนัยนืยนักนักบักิเลสกบัชีวิตน้ีไง มนัไม่มีท่ีส้ินสุด มนัเกิดตาย เกิดตายมาตลอด 
ในปฐมยามน้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พยายามภาวนาอยู ่ เวลาจิตมนัยอ้นกลบัมาในอา
นาปานสติท่ีจิตสงบเขา้ไปแลว้ดูในจิตสังขาร เห็นไหม บุพเพนิวาสานุสติญาณคือดวงจิตของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยอ้นหลงักลบัไปตั้งแต่ ๑๐ ชาตินั้น ยอ้นกลบัไปจนไม่มีท่ี
ส้ินสุด ไม่มีท่ีส้ินสุดคือว่ามนัไปเร่ือยๆ ตลอดไป ไม่มีตน้ไม่มีปลาย 

กลบัมาแลว้มนัไม่ใช่ทาง ไม่ใช่ทางมนัหมายถึงว่ามนัออกไปนอกจิตสังขาร เป็นการเกิด
การตายเป็นอดีต เป็นอดีตท่ีสะสมมา บุพเพนิวาสานุสติญาณ ยอ้นกลบัไปไม่มีท่ีส้ินสุด นัน่น่ะ
กลบัมาพกัจิต ยอ้นกลบัมาจิตปกติ อานาปานสติอยา่งเก่า แลว้ถึงดูออกไป น่ีอนาคต การเกิดและ
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การตาย จุตูปปาตญาณ เห็นไหม สัตวต์ายแลว้ไปเกิดท่ีไหน สัตวต์ายแลว้ไปเกิดท่ีไหน ถา้ยงัมี
กิเลสอยูม่นัก็พาเกิดพาตายอยา่งนั้น เกิดตาย ตายแลว้ไปเกิดท่ีไหน น่ีพระพุทธเจา้ตามดูตามเห็น 
จิตทุกดวงตอ้งเกิด น่ีมนัจะเกิดตายไปขา้งหนา้เร่ือย ขา้งหนา้เร่ือย ถา้ยงัเป็นกิเลสอยูบ่นชีวิตนั้น 

ยอ้นกลบัมาอาสวกัขยญาณ อาสวกัขยญาณช าระกิเลสออกจากหวัใจทั้งหมด นัน่น่ะ 
กิเลสน้ีสามารถช าระได ้พอกิเลสน้ีหลุดออกไปจากชีวิตนั้น ชีวิตนั้นบริสุทธ์ิ ชีวิตนั้นเป็นชีวิตกบั
ธรรม ไม่ใช่เป็นชีวิตกบักิเลส 

โลกน้ีมีชีวิตกบักิเลสจะผลกัไสขบัเคล่ือนไปตลอด แต่พอองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ตรัสรู้ข้ึนมา เป็นสยมัภ ูตรัสรู้ดว้ยตนเอง ตรัสรู้ดว้ยพระองคเ์อง ไม่มีใครสอน เพราะวิชาการ
อนัน้ีไม่มี โลกน้ี ปัจจุบนัน้ีไม่มี สมยัท่ีพระพุทธเจา้เกิดก็ไม่มี ไม่มีใครรู้ได ้นัน่น่ะธรรมอนัน้ีถึง
เกิดข้ึน 

นั้นจากท่ีว่า กิเลสกบัชีวิต เลยกลายเป็นชีวิตกบัธรรม 

พอชีวิตกบัธรรม เสวยวิมุตติสุข ธรรมลว้นๆ ในใจดวงนั้นไง ใจดวงนั้นเป็นใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ท่ีตรัสรู้ข้ึนมา เสวยวมุิตติสุขอยู ่ แลว้มนัละเอียดอ่อนจนท่ีว่าสร้าง
สมบารมีมาเป็นพระพุทธเจา้เพื่อจะร้ือสัตวข์นสัตว ์เห็นไหม มนัยงัทอ้ใจไปว่าจะท าอยา่งไรหนอ 
จะไปสอนใครได ้มนัละเอียดอ่อนขนาดท่ีว่าตอ้งใหพ้รหมลงมานิมนตน์ัน่น่ะ 

ส่ิงน้ีมนัยนืยนักบัความละเอียดอ่อน ความลึกซ้ึง ความกวา้งขวางของธรรมท่ีจะแกกิ้เลส
ออกจากใจไง ส่ิงนั้นมนัมีอยู ่ มนัถึงจะมหศัจรรย ์ มนัจะเป็นความลึกลบัขนาดไหน องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้แลว้ เราถึงไดเ้กิดท่ามกลางพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เห็นไหม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ถึงเป็นพระรัตนตรัยของในศาสนาพุทธเรา ขณะนั้นมีแต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีเป็น
พระพุทธเจา้กบัพระธรรมเท่านั้น เร่ิมตน้มีศาสนะ ๒ ก่อน ท่ีพระรัตนตรัยมีศาสนะ ๒ คือพระ
พุทธ พระธรรมก่อน จนกว่าออกไปเสวยวิมุตติสุขจนพอใจแลว้ พอใจไง เสวยวิมุตติสุขแลว้จน
พรหมออกมานิมนตว์่าใหอ้อกสอน ถึงก าหนดดู ดูถึงอาฬารดาบส นัน่น่ะตายไปแลว้ เห็นไหม 
พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนคนตาย เพิ่งตายไปแลว้เม่ือวานน้ี อีกคนหน่ึงตายไปแลว้เม่ือ ๗ วนัท่ีแลว้ 
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ไม่มีจิตควรแก่การงาน ตอ้งท าความสงบ คือว่ามีพื้นฐานของใจก่อน เป็นกิเลสกบัชีวิตก็
จริงอยู ่ กิเลสอยูใ่นใจดวงนั้น แต่มนัตอ้งท าความสงบมาใหกิ้เลสมนัอ่อนตวัลง เห็นไหม นัน่น่ะ
ถึงว่าจะสอนใคร 

ทีแรกจะว่าดูไปก็ไม่รู้ว่าจะสอนใครเพราะวา่ไม่มีใครน่าจะรู้ไดเ้ลย แต่พอยอ้นกลบัมาดู
ว่า เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็เป็นมนุษย ์ ท่านรู้มาไดอ้ยา่งไร? ท่านสะสมบารมีมา 
ผูจ้ะรู้ตามน่ีมี เพราะท่านเป็นศาสดา เป็นผูส้อน ผูช้ี้น า ถึงว่า ไปสอนปัญจวคัคีย ์เห็นไหม ในเม่ือ
ผูท่ี้ตายไปแลว้นั้นก็ไม่มีโอกาสก็ไปสอนปัญจวคัคีย ์ จนพระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็น
ธรรมเขา้มาตาม ถึงเกิดพระสงฆข้ึ์นมาองคแ์รกของโลก 

พระสงฆใ์นพระรัตนตรัยของเราหมายถึงพระอริยสงฆ ์พระอริยสงฆมี์พื้นฐานของใจ ใจ
นั้นเป็นธรรมจริง ถึงเป็นท่ีพึ่งของเราได ้ถึงเป็นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์พระสงฆห์มายถึง
พระสงฆท่ี์ทรงธรรม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆถึ์งอยูท่ี่ใจ ใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆร์วมอยูท่ี่นัน่ 

สงฆห์มายถึงสังฆะ สังฆะท่ีว่าหมู่สงฆน์ั้น เพราะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ ใจของ
สาวกะก็เหมือนกนั ตรัสรู้ธรรมกรู้็ถึงพุทธะ ผูรู้้ เห็นไหม หวัใจนั้นผูรู้้ ความรู้นั้นกระจ่างแจง้ข้ึน 
กระจ่างแจง้ในธรรม แลว้ตวัเองล่ะ? ตวัเองเป็นสังฆะเป็นผูฟั้งอยู ่น่ีพระรัตนตรัยอยูท่ี่นัน่ อยูท่ี่ใจ
นั้น ใจนั้นถึงว่าเป็นใจ เป็นชีวิตกบัธรรม เห็นไหม จากชีวิตกบักิเลส เป็นชีวิตกบัธรรม 

น้ีเราก็เหมือนกนั เราชีวิตน้ีมีแต่กิเลสในหวัใจทั้งหมด เวลาปัญญามนัออกไปอยา่งนั้นน่ะ 
ปัญญามนัหมุนออกไป หมุนออกไป เพื่อจะใหเ้ราออกจากกิเลส เราออกจากกิเลสเพราะว่าองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกสอนไวว้่ากิเลสเท่านั้นเป็นโทษกบัเรา กิเลสเท่านั้นนะใหค้วาม
เร่าร้อน ใหค้วามลุ่มหลง ใหเ้ราคาดหมายไปส่ิงท่ีผดิ ยอ้นกลบัไป กิเลสเท่านั้นพาใหเ้ราเกิด เรา
เกิด อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ความหลงพาใหเ้กิดมา เกิดมาแลว้ก็ยงัหลงตวัเองอยูต่ลอดเวลา หลง
ตวัเองจนมาประพฤติปฏิบติัก็ยงัเขา้ใจผดิว่าตอ้งทรมานตน 

การทรมานตน พยายามทรมานตนใหพ้น้จากกิเลส แต่มนัตอ้งยอ้นกลบัมา ทรมานตน
นั้นมนัเป็นส่วนอุบายวิธีการหน่ึงเท่านั้น อุบายวิธีการเพื่อจะเขา้มาใหเ้ห็นใจไง ใหใ้จน้ียบุยอบ
ตวัลง ในเม่ือถา้ธาตุขนัธ์มนัมีแรงข้ึนไปมนัก็ทบัถมใจ มนัทบัถมใจหมายถึงว่า มนัแยกใจออก 
จากกายไม่ไดเ้ลย 
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เรานัง่เพื่อท าความสงบ เห็นไหม เรานัง่น่ี กายน่ีวิเวก เพื่อตอ้งการใหจิ้ตน้ีวิเวก เพราะ
ชีวิตกบักิเลสมนัอยูท่ี่ใจเท่านั้น แต่ตอ้งอาศยักายน้ีเพราะเราเป็นมนุษย ์ มนุษยน้ี์มีกายกบัใจ 
มนุษยน้ี์เป็นสัตวท่ี์ประเสริฐมาก มีส่ิงท่ีแสวงหาทางออกได ้

แสวงหาทางออก เพราะชีวิตมนุษยน้ี์เป็นชีวิตอิสระไง สร้างความดีก็เป็นความดีข้ึนมา 
ท าความชัว่ก็เป็นความชัว่ข้ึนมาถา้ท า ถา้ไม่ท า เห็นไหม คิดชัว่ก็เป็นมโนกรรมข้ึนมา คิดดีก็เป็น
กรรมดีข้ึนมา นัน่น่ะ มนัเป็นกายกบัใจไง สุขกายและสุขใจ ทุกขก์ายและทุกขใ์จ เห็นไหม 
ฉะนั้น ถึงว่ามนัติดลงท่ีกายและท่ีใจ ใจน้ีมนัหลงตวัมนัเอง มนัถึงออกมาติดท่ีกาย ฉะนั้น พอมนั
หลงติดท่ีกาย กระแสท่ีมนัยอ้นกลบัเขา้มามนัก็เป็นการอาลยัอาวรณ์ เป็นการห่วงหาอาลยัทั้งนั้น 
เป็นสาวแลว้มนัเป็นอนัเดียวกนัไง กายกบัใจถึงเป็นอนัเดียวกนั 

แต่สัจจะความจริงแลว้มนัไม่ใช่อนัเดียวกนั มนัอาศยัอยูต่ามชีวิตตั้งแต่เกิดข้ึนแลว้ก็สลดั
ตายไปเท่านั้น ถึงส่ิงท่ีมนัอาศยักนั ความอาศยักนันั้นมนัอาศยัเพราะเป็นภพของมนุษย ์ เห็นไหม 
เวียนตายเวียนเกิด ชีวิตน้ีมนัเกิดข้ึนมา มนัถึงว่า เกิดเป็นมนุษยถึ์งมีร่างกาย เกิดเป็นเทวดาเขาก็มี
เฉพาะกายทิพยข์องเขา เกิดเป็นสัตวเ์ขาก็มีกายของสัตว ์ เกิดเป็นอะไรก็เป็นอสุรกายมนักเ็ป็นไป 
ความเกิดความตายของชีวิตน้ีมนัแลว้แต่บุญกรรมพาเกิด 

แต่เราเกิดมา เกิดเป็นมนุษยพ์บพระพุทธศาสนา น่ีมนัมีวาสนา มีบุญบารมี ๒ ชั้น ๓ ชั้น 
แต่กิเลสท่ีในหวัใจมนัรบเราไง มนัไม่ใหเ้รามองดู ไม่ใหเ้ราเขา้ใจในส่ิงท่ีว่าจะต่อตา้นมนั กิเลส
มนัเหนือเรา พอส่ิงท่ีกิเลสมนัเหนือเรา กิเลสมนัเหนือเรา มนัถึงควบคุมความคิดไวท้ั้งหมดเลย 
ถึงตอ้งท าความสงบเขา้มา ก่อนท่ีเราจะไม่มีบุญบารมีเหมือนองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
ท่ีว่าเห็นยมทตูมาแสดงตวั แค่เกิด แก่ เจบ็ ตาย กส็ลดสังเวชจะหาทางออก แลว้ออกจริงๆ ออก
จริงๆ ออกแสวงหาโมกขธรรมจนไดผ้ลจริงๆ เห็นไหม น่ีคนจริงแต่เร่ิมตน้ จริงท่ามกลาง จริง
ท่ีสุด 

อยา่งผูท่ี้ปฏิบติั อยา่งสาวกะผูท่ี้เดินตาม อย่างเราน่ี จริงอยู ่เช่ือ เช่ือดว้ยความเช่ือ เช่ือดว้ย
ศรัทธาภายนอกไง เช่ือแต่ไม่เป็นศรัทธา เห็นไหม ถา้ปฏิบติัเขา้ไปจนเป็นอจลศรัทธา อจล
ศรัทธาจะเกิดข้ึนต่อเม่ือเราไปสัมผสัธรรมตามความเป็นจริง สัมผสัธรรมตามความเป็นจริงนะ 
จิตน้ีเขา้ไปสัมผสั ตอ้งสัมผสัก่อน พอความเช่ืออนันั้นถึงเป็นความเช่ือท่ีอจลศรัทธา ถึงไดค้ม
กลา้ มนัจะไดมี้ความมุมานะไง ถึงตอ้งท าความสงบเขา้มา ท าความสงบเขา้มา 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนก่อนเลย สอนเร่ืองความว่ากรรมฐาน ๔๐ หอ้ง 
เห็นไหม สอนใหท้  าความสงบเขา้มา พุทโธ พุทโธ พุทโธ ธมัโม สังโฆเขา้มา ใหจิ้ตนั้นสงบเขา้
มาก่อน ใหกิ้เลสนั้นยบุยอบตวัลง ใหกิ้เลสนั้นเปิดทางให ้ใหโ้อกาสเราไดด้  าเนินออกไป น่ีกิเลส
พอเร่ิมใหกิ้เลสมนัยบุยอบตวัลง ยบุยอบตวัลงใหเ้ราเขา้ไปสมัผสัส่ิงท่ีว่า จิตน้ีประสบความสงบ
เป็นอนัเดียวกนั จิตน้ีสัมผสัธรรม ธรรมคือความสงบ ความสงบนั้นเป็นสัมมาสมาธิจะให้
ความสุขกบัใจ นัน่น่ะมนัถึงเช่ือมัน่ว่าเรากมี็อ  านาจวาสนาบารมี 

แต่ถา้จิตนั้นไม่เคยสงบเลย มนัไม่เช่ือมัน่ พอความไม่เช่ือมัน่ ความลูบๆ คล าๆ ความ
ลูบๆ คล าๆ ท าลูบๆ คล าๆ เขา้ไปมนัก็ไดแ้ต่ธรรมะลูบๆ คล าๆ นัน่ถึงว่าเป็นศรัทธาความเช่ือขา้ง
นอก มนัยงัลม้ลุกคลุกคลานอยู ่ อจลศรัทธาเขา้ไปเร่ือยๆ อจลศรัทธา อจลศรัทธาหมายถึงว่า
ความมุ่งมัน่ ความหยบิจบัฉวยไดจ้ริง ความจบัฉวยไดจ้ริงเพราะว่า ค  าพดูคือการบอกเล่า ความ
บอกเล่า เราศึกษามาก็เป็นความบอกเล่า แต่ความเขา้ไปจริงจงัของเรา เขา้ไปสัมผสัจริงของเรา 
เห็นไหม อนันั้นไม่ใช่บอกเล่า เราเขา้ไปประสบเอง ความท่ีเราเขา้ไปประสบเอง ประสบท่ีไหน 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆอ์ยูท่ี่ใจ ผูรู้้คือพุทธะ หวัใจน้ีเป็นผูรู้้ หวัใจน้ีเวลาเจบ็ปวด
แสบร้อนน่ีเจ็บปวดแสบร้อนมาก เวลาทุกขร้์อนน่ีทุกขร้์อนมาก หวัใจน่ีเป็นคนท่ีทุกขร้์อนมาก 
ร่างกายน้ีขนาดว่าหิวกระหายน้ีเราใหด่ื้มใหกิ้นมนักห็ายได ้ เห็นไหม เวลาทุกขร้์อนน้ี ใจน้ีเป็น
ทุกขร้์อนมาก ความทุกขร้์อนนั้นมนัทุกขร้์อนขนาดนั้น มนัก็ใหกิ้เลสมนัถึงว่ากิเลสมนัไดเ้ช้ือ
ของมนั ความไดเ้ช้ือของมนั มนัผลกัไสเขา้ไป เช้ือมนัถึงจดเมฆได ้ ถา้เรามีเช้ือเขา้ไป ถึงตอ้ง
พยายามเอาเช้ือนั้นออก เอาเช้ือนั้นออกคือว่า กิเลสมนัพาใหคิ้ดใช่ไหม นัน่คือเช้ือของมนั นัน่
มนัส่งเสริมแต่พลงังานของมนั 

พลงังานของธรรม เพราะเราเกิดในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจา้สอนใหคิ้ดถึงองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ท่ีพึ่งเป็นศาสดาองคเ์อกไง พุทโธ พุทโธ พุทโธ เราพยายาม
บริกรรมค าวา่พุทโธเขา้ไป พุทโธเขา้ไป นัน่น่ะ นั้นคืออาหารของใจ อาหารของใจท่ีเร่ิมก าหนด
ท าใจใหส้งบเขา้มา ใหอ้าหารของใจ ใหใ้จนั้นไดด่ื้มกินอาหารอนันั้น อาหารของใจน้ีมนัก็เร่ิมให ้
จากท่ีว่าชีวิตกบักิเลสลว้นๆ เลย มนัก็จะเร่ิมมีชีวิตกบัธรรมเขา้ไปสัมผสั เขา้ไปแยกแยะได ้

ธรรมนั้นเร่ิมเขา้สัมผสักบัชีวิตข้ึนมาเร่ือยๆ พอสัมผสัเขา้ไปมนัก็ความร่มเยน็เขา้มา 
ความร่มเยน็เขา้มา ความร่มเยน็เขา้มา มนัร่มเยน็เขา้มาน้ีมนัก็ตั้งมัน่ น่ีไง จิตตั้งมัน่ จิตของผูท่ี้ตั้ง



กิเลสกบัชีวิต ๑๑ 

©2012 www.sa-ngob.com 

มัน่แลว้ เห็นไหม ตั้งมัน่เพราะอะไร เพราะไดอ้าหารนั้นอ่ิม กินอาหารจนอ่ิมของตวัมนัเอง คือตั้ง
มัน่ คือว่ายนืไดเ้ป็นอิสระของตวัเองได ้

จากเดิมชีวิตน้ีเหมือนกบัน ้า เหมือนกบัส่ิงท่ีเป็นของเหลว มนัแสดงตวัเองไม่ได ้ มนัตอ้ง
อาศยัอยา่งอ่ืนแสดงตวั มนัถึงตอ้งเสวยอารมณ์ไง เสวยอารมณ์อารมณ์ อารมณ์นั้นก็พร้อมกบั
อารมณ์กิเลส เห็นไหม ความคิดจะเกิดข้ึน เราอยูเ่ฉยๆ บางทีเรายงัร าคาญเลย คนท่ีไม่เคยภาวนา
อยูเ่ฉยๆ นะ มนัร าคาญอยู ่มนัไม่รู้จะท าอยา่งไร มนัเบ่ือหน่ายกบัชีวิต ความเบ่ือหน่ายในชีวิตไง 
เพราะมนัเหมือนกบัมนัไร้ค่า มนัไม่มีอะไรท า จนเขาท าลายตวัเองก็มี ในทางตะวนัตกท าอยา่ง
นั้นมากเลย เพราะชีวิตเขา เขาสุขในชีวิตของเขา การแสวงหาเขามีรัฐสวสัดิการของเขา พอถึงจุด
หน่ึงเขาก็เบ่ือหน่ายในชีวิต นัน่น่ะมนัไม่เห็นคุณค่าของใจไง ใจเท่านั้นสัมผสักบัธรรม ใจเท่านั้น 

ถา้เราเร่ิมพุทโธ พุทโธ พุทโธเขา้มา ใจสัมผสัพุทโธเขา้มา พุทโธเขา้มา พุทโธ ค าวา่พุท
โธน่ีประเสริฐเลอเลิศมาก พุทโธ พุทโธ พทุโธ พุทโธน้ีมนัเป็นช่ือขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้หน่ึง เป็นค าบริกรรมใหใ้จแบบว่าสืบต่อเป็นอารมณ์เดียวหน่ึง เป็นอารมณ์เดียวไง 
อารมณ์พุทหายใจเขา้ แลว้โธพร้อมหายใจออก น่ีเป็นหน่ึงเดียว เป็นอารมณ์เดียว พอจิตเป็น
อารมณ์เดียว จิตมนัตั้งมัน่ได ้พอจิตตั้งมัน่ได ้ความมหศัจรรยจ์ะเกิดข้ึน 

ส่ิงท่ีว่าเบ่ือหน่ายในชีวิต ส่ิงท่ีว่าไม่เห็นคุณค่าในชีวิต ชีวิตน้ีกิเลสมนัปิดบงัไว ้มนัจะมอง
ส่ิงขา้งนอกว่าเป็นของประเสริฐ มองคนอ่ืนว่าเป็นคนดี แต่มองตวัเอง กดตวัเองไวไ้ง กดตวัเอง
ไวว้่าตวัเองน้ีเป็นคนต ่าตอ้ย ตวัเองเป็นคนไม่มีวาสนา สมบติัอยูท่ี่เราน้ีมนัไม่เคยพอ ทั้งๆ ท่ีมนั
แสวงหามาใชเ้ท่าไรมนัใชก้็ไม่หมดนะ แต่มนัไม่เคยพอ เห็นไหม มนัจะแสวงหาอีก มนับงัคบั
ใหเ้ราทุกขย์ากตลอดเวลา 

อารมณ์ก็เหมือนกนั ถา้มนัไม่ไดเ้สวยอารมณ์พุทโธๆ เขา้ไปจนจิตสงบ มนัก็คิด มนักไ็ม่
เห็นคุณค่าของตวัเอง เห็นไหม มนัไม่เห็นคุณค่าของหวัใจ หวัใจมนัคิดแลว้มนัเบ่ือหน่ายในตวั
มนัเอง มนัไม่มีค่าเลย มนัปล่อยจนไร้ค่า แลว้มนัก็เหยยีบย  า่ในหวัใจดวงนั้น เห็นไหม นอ้ยเน้ือ
ต ่าใจ คิดแต่เร่ืองของคนอ่ืน 

เวลากราบไหว ้ เช่ือว่าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆมี์จริง ก็ว่าธรรมน้ีก็เป็นขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เราไม่มีอ  านาจวาสนา พระอรหนัตใ์นคร้ังพุทธกาลท่านมีอ านาจ
วาสนาก็เป็นวาสนาของท่าน ท่านท าได ้เราท าไม่ได ้
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“เราท าไม่ได ้เราท าไม่ได”้ ถา้ความคิดอยา่งน้ีเกิดข้ึน น่ีกิเลสในท่ามกลางประพฤติปฏิบติั 
เราเขา้ใจว่าเราประพฤติปฏิบติัธรรมอยู ่ กิเลสกบัชีวิตนั้นมนัมีอ  านาจเหนือกว่า มนัก็ยงัสอย มนัก็
ยงัพยายามหาช่องทางท่ีท าใหเ้ราอ่อนลา้ไป ท าใหเ้ราพยายามเลิกใหล้ม้ละลายในการประพฤติ
ปฏิบติันั้น ลม้ละลายนะ 

คนเราไม่เคยมีความสุขข้ึนมาเลย เกิดมาก็มีแต่ความทุกข ์ ประพฤติปฏิบติันั้นทุกขย์ิง่กว่า
อีกเพราะอะไร เพราะว่ามนัจะออกจากทุกขม์นัตอ้งอาศยัความทุกข ์ อาศยัความทุกขห์มายถึงว่า
เวลาเราพยายามดดัตนน่ีมนัล าบากมาก เพราะกิเลสมนัตอ้งการความสะดวกสบายของมนัหน่ึง 
เราพยายามลดทอนอ านาจของกิเลสไม่ใหม้นัสะดวกสบายของมนัอยูแ่ลว้ น่ีก็หน่ึงแลว้นะ แถม
ใจยงัเขา้มาใชค้วามคิดอยา่งน้ี กิเลสท่ีมนัพยายามใชเ้ล่ห์เหล่ียมของมนั ใชเ้ล่ห์เหล่ียมวิธีการของ
มนั พยายามจะใหเ้รานอ้ยเน้ือต ่าใจ นัน่น่ะกิเลสในขณะประพฤติปฏิบติั 

ถา้กิเลสประพฤติปฏิบติัอยูน่ี่ เราทุกขอ์ยูแ่ลว้ดว้ยวิธีการของเรา เราทุกขอ์ยูโ่ดยสัจจะ
ความจริงท่ีว่าเราดดัตนน่ีมนัเร่ืองของความทุกข ์ แลว้ยงัมีกิเลสอีกชั้นหน่ึงท่ีมายแุหยใ่หเ้ราลม้ลุก
คลุกคลาน นัน่น่ะ มนัแสดงตวัอ  านาจของมนัเหนือเรา ถึงว่าส่ิงท่ีมีอ  านาจมนัเป็นอ านาจของมนั 
มนัท าอยูท่ ั้งๆ ท่ีว่าเราประพฤติปฏิบติัอยู ่ เราพยายามจะใหใ้จน้ีสงบข้ึนมา เพื่อใหมี้ช่องทางออก
ไง 

ใหมี้ช่องทางออกเหมือนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีว่าเห็นการเกิด การเจบ็ การ
แก่ การตาย ก็ยงัมีทางใหพ้ยายามแสวงหาทางออก อนัน้ีเราไม่เห็นขนาดนั้น เราไม่เห็นการเกิด 
การเจบ็ การแก่ การตาย แลว้เราสลดสังเวชใจ เราก็พยายามท าใจใหเ้ขา้ไปเลย เพราะมีผูท่ี้ด  าเนิน
ไปแลว้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดาองคเ์อกท่ีเป็นพยาน เห็นไหม ปัญญาคุณ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ตรัสรู้ไวช้อบ พระอริยสาวกท่ีเดินไปก็ชอบ 

ฉะนั้น ส่ิงนั้นไม่เกิดข้ึนก็ช่างมนั ไม่เกิดข้ึนว่าเราจะเห็นตามนั้น แต่เราพยายามท าใจของ
เราใหส้งบเขา้มา สงบเขา้มาใหส้มัผสักบัความจริงใหเ้ป็นอจลศรัทธาข้ึนมา อจลศรัทธาข้ึนมามนั
ก็มีเคร่ืองด าเนินออกไป พอมีเคร่ืองด าเนินออกไปน่ี เคร่ืองด าเนิน ฟังสิว่าเคร่ืองด าเนินออกเฉยๆ 
ส่ิงท่ีเคร่ืองด าเนินออกมนัเป็นสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิ งานนั้นก็เกิดข้ึน งานนั้นเกิดข้ึนไง 

งานคืออะไร? งานคือการว่า กายกบัจิตน้ีเป็นท่ีอยู่อาศยัท่ีมนัขอ้งเก่ียวกนั กายกบัจิตน้ีอยู่
ท่ีอาศยักนั แต่จิตน้ีไปหลงใหลเขา จิตน้ีเป็นกิเลสคลุมอยู ่ เห็นไหม ชีวะนั้นมีกิเลสปกคลุมอยู่ 
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ชีวะน้ีมีอารมณ์ มีความยดึมัน่ถือมัน่ ความยดึมัน่ถือมัน่ของใจดวงนั้น ความยดึมัน่ถือมัน่ ยดึมัน่
ในอารมณ์อยูแ่ลว้มนัถึงเป็นความสงบมาไม่ได ้ ถา้มนัปล่อยอารมณ์นั้นนะ อารมณ์ท่ีมนัเท่ียว
หลงใหลในตวัมนัเอง มนัหลงตวัมนัเอง หลงคิด หลงเพอ้ฝัน เพอ้พกทุกอยา่ง มนัก็เลยก าไวเ้ตม็
มือ 

พอส่ิงท่ีมนัก าไวเ้ตม็มือมนัก็ไม่ปล่อย พอมนัไม่ปล่อย พุทโธ พุทโธ พุทโธ ก็เขา้ไปในใจ
นั้นไม่ได ้ ถา้พุทโธ พุทโธเขา้ไปมนัจะปล่อยส่ิงน้ี ส่ิงท่ีมนัก าอยูน่ี่ ใจมนัก าอารมณ์อยู ่ ใจมนัก า
ส่ิงท่ีตวัตนของมนัอยู ่มนัถึงปล่อยของมนัไม่ได ้น้ีคือกิเลสไง กิเลสกบัใจมนัเลยเป็นเน้ือเดียวกนั
ไง 

ก าหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธ เขา้ไปจนกว่ามนัจะคลายอนัน้ีออก ความคลายออกน่ีคลาย
กิเลสออกไป จิตน้ีถึงเป็นอิสรเสรีข้ึนมา อิสรเสรีข้ึนมาในการท่ีว่ากิเลสมนัปล่อยวางชัว่คราวนะ 
เพราะวา่กิเลสมนัไม่ขาดออกไป... 

...มนัปล่อยอนัน้ีออกมาเป็นอิสระ อิสระเพราะกิเลสปล่อยใหชี้วิตน้ีเป็นกลาง เห็นไหม 
เป็นกลางคือว่ามชัฌิมาปฏิปทา ไม่ใช่อดีตอนาคต พอไม่ใช่อดีตอนาคต มนัพน้ออกจากแรง
ดึงดูดของกิเลส ถา้แรงดึงดูดของกิเลสคือเรา เราคิด เรายดึ เรามัน่ เราหมาย ความคิดน้ีท่ีออกมา
จากชีวิตนั้น ออกมาจากธาตุรู้ไง 

ชีวิตน้ีคือไออุ่น ไออุ่นน้ี พลงังานตวัน้ีมนัมีอยูแ่ลว้โดยธรรมชาติของมนั พลงังานน้ีสืบ
ต่อชีวิต ถึงจะมีอยู ่ ถา้พลงังานน้ีขาดช่วงไม่สืบต่อเราก็ตาย การเกิดการตายจุดส าคญัมนัอยูต่รงน้ี
ไง อยูต่รงชีวิตกบักิเลสน่ีแหละ กิเลสท่ีมนัยงัผลกัไสอยู ่ แต่เวลาธรรมมนัเกิดน้ีมนัเป็นฝ่ายมรรค 
กิเลสเหมือนกนั สังขาร ความคิด ความปรุง ความแต่งของกิเลส เห็นไหม น่ีกิเลสหมุนไป มนัก็
เป็นสังขาร เป็นปรุง เป็นแต่ง เป็นเร่ืองของความทุกขท์ั้งหมดเลย แต่เวลาพุทโธ พุทโธเขา้มา พุท
โธเขา้มา จนมนัสงบข้ึนมา มนัก็ตอ้งอาศยัส่ิงน้ีเหมือนกนั น่ีมนัถึงเป็นมรรคไง 

มรรคคือธรรมในชีวิตนั้น ในชีวิตนั้นมีกิเลส ชีวิตกบักิเลส กบัชีวิตกบัธรรม ธรรมท่ี
เกิดข้ึนท่ีเราสร้างสมข้ึนมา เราสร้างสมข้ึนมามนัจะหมุนออกไป หมุนออกไป เป็นปัญญาข้ึนมา 
มนัคิดออกมา เวลาคิดข้ึนมามนัถึงเป็นอดีตอนาคตอยู ่ อดีตอนาคตอยูเ่พราะความคิดนั้นคิด
ออกไป 
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น่ีความคิดออกไป กิเลสปล่อยชัว่คราว ความคิดนั้นถึงหมุนออกมาเป็นมรรค แต่ในเม่ือ
ไม่เกิดวิปัสสนาญาณจนเป็นอาสวกัขยญาณตดัออกไป ความคิดน้ีมนัยงัหมุนออกไป ถา้ตดั
ออกไปป๊ับ มนัก็จะเป็นปัจจุบนัธรรม แต่มนัยงัไม่ตดัออกไป มนัเป็นเร่ืองของธรรมหมุนออกไป
อยู ่เห็นไหม น่ีกิเลสกบัธรรมท างานประหตัประหารกนั 

แต่เดิมนั้นกิเลสเหนือชีวิตทั้งหมด ควบคุมชีวิตน้ีไวท้ั้งหมดแลว้ แลว้ควบคุมไว ้
บญัชาการท างานทั้งหมด แต่ในเม่ือธรรมเกิดข้ึน เกิดข้ึนกบัชีวิตนัน่เหมือนกนั เกิดข้ึนมาเพราะ
เราสะสมข้ึนมา เราเช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เรามีวาสนาบารมี เราพยายามสร้างสม
พลงังานของเราข้ึนมา พลงังานท่ีเป็นธรรมข้ึนมา ต่อสู้กบักิเลสของเรา น่ีไง มนัถึงว่า ผูใ้ดปฏิบติั
ธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมนั้นจะเขา้ประสิทธ์ิประสาทอยูใ่นใจดวงนั้น ธรรมนั้นเป็นผู ้
ประสิทธ์ิประสาทให้ 

เราคาดหมายเอาไม่ได ้ เราคาดเราหมายวา่เราท าแลว้มนัจะเป็นธรรม เห็นไหม เราคาดเรา
หมาย น่ีไม่ตอ้งคาดไม่ตอ้งหมายมนัก็เป็นอดีตอนาคตโดยปัจจุบนั โดยธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ 
มนัไม่เป็นปัจจุบนัเพราะว่าเร่ิมคิดข้ึนมามนัตอ้งมีพลงังานส่งก่อนไง เหมือนผลไมท่ี้มนัออกมา
มนัตอ้งออกจากเป็นเมลด็อ่อนก่อน แลว้ถึงว่าเร่ิมสุก เร่ิมแก่ข้ึน แก่ข้ึน จนสุกจนงอม เห็นไหม 

พลงังานของธรรมก็เหมือนกนั เร่ิมเกิดข้ึน เกิดข้ึนน่ีมนัยงัอ่อน ยงัอ่อนแออยู ่ แต่มนั
อ่อนแออยูม่นัก็ตอ้งเร่ิมเราพยายามสร้างสมข้ึนมา เราสร้างสมข้ึนมาใหเ้ป็นมรรคะ มรรคเร่ิม
ด าเนินการเดินตวัออกไป พอมนัแค่ปัญญาอนัน้ีเกิดข้ึนนะ กิเลสมนัเร่ิมอ่อนตวัลงน่ีมนัก็
มหศัจรรยแ์ลว้ ความมหศัจรรยคื์อใจมนัเร่ิมปล่อยออกมาเร่ือยๆ ฟังสิ ว่าจิตน้ีเป็นเอกคัคตารมณ์ 
จิตน้ีเป็นหน่ึง จิตน้ีตั้งมัน่ เห็นไหม 

จากเดิมกิเลสกบัชีวิตมนัปกคลุมไวห้มดเลย จนจิตน้ีตั้งมัน่ กิเลสมนัหายไปชัว่คราว จิตน้ี
มีความสงบมาก มีความสุขมาก แลว้พอปัญญามนัหมุนข้ึนมา ธรรมมนัเกิดข้ึน เกิดข้ึนเพราะว่า
เราเห็นโทษของความยดึมัน่ถือมัน่ เราเห็นเร่ืองของอารมณ์ท่ีจิตมนัฟุ้งซ่านข้ึนไป มนัคิดผดิคิด
ถูกใหเ้ราเห็นอยูน่ะ ทั้งๆ ท่ีเราเดินปัญญาอยูน่ี่ มนัคิดออกไปวงรอบหน่ึง ท าไมมนัถึงว่าไม่
เป็นไปตามท่ีเราคาดเราหมายในเม่ือเราศึกษาธรรมมาล่ะ 

มนัไม่เป็นไปตามท่ีเราคาดเราหมาย เราคาดเราหมายคือว่าเราตอ้งการผลไง แต่มนัไม่
เป็นผลข้ึนมาเพราะว่าพลงังานมนัไม่พอ พลงังานความเขม้แขง็ของมนัไม่พอ อยา่งท่ีว่ามนัยงั
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อ่อนตวัอยู ่ แต่มนัอ่อนตวัอยู ่ พลงังานเกิดข้ึน กิเลสมนัก็ตอ้งอาย กิเลสมนัตอ้งยบุยอบถอย
ออกไป นัน่น่ะ เวลาวิปัสสนาเกิดข้ึนวงรอบหน่ึงไง 

เวลาจิตมนัหมุนออกไปวงรอบหน่ึงเป็นปัญญาญาณนะ ปัญญาอนัน้ีเป็นปัญญาญาณเลย 
เพราะอะไร เพราะมนัมีสมาธิ มนัมีสติ มนัมีวิริยะ มนัมีความอุตสาหะ มนัหมุนออกไป น่ีมรรค
อริยสัจจงัเกิดข้ึนไง 

น่ีธรรม กิริยาของธรรมคือมรรคญาณมนัหมุนไป พอมนัหมุนออกไปน่ีมนัหมุนออกไป 
หมุนออกไป พอหมุนออกไปกิเลสมนัตอ้งอ่อนหลบออกไป มนัถึงมีความว่างท่ีว่ามีความสุข เวิง้
วา้งมากกว่า น่ีความมหศัจรรยข์องมนัจะเกิดข้ึน 

จากเดิมกิเลสมนัมีอ  านาจเหนือ กิเลสน้ีหมายถึงว่าอ  านาจของกิเลสท่ีมนัเหนือเรา มนั
บงัคบับญัชาใหค้วามคิดเราเป็นอยูใ่นอ านาจของมนัทั้งหมด แลว้มนัก็คิดเป็นปัจจยาการของมนั 
จะคิดอะไรก็แลว้แต่ มนัสืบต่อของมนั เพราะอะไร เพราะเป็นความเคยใจ 

จิตน้ีเกิดตาย เกิดตายมาไม่มีท่ีส้ินสุด ไม่มีตน้ไม่มีปลาย น่ีความสะสม ความตกผลึกของ
ใจท่ีมนัเกิดสูงเกิดต ่า เกิดเป็นเทวดา เกิดเป็นเทวบุตร เกิดในนรก เกิดในอะไร มนัมีสะสมมาใน
ใจนั้น เวลาหมุนออกไป ปัญญาท่ีมนัสะสมมา ส่ิงท่ีอยูลึ่กๆ เห็นไหม ท าไมองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เวลาจิตสงบเขา้ไป บุพเพนิวาสานุสติญาณสาวเขา้ไปในอดีตชาติไดล่้ะ 

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือปัญญามนัเกิดข้ึน ปัญญาของใจเกิดข้ึน น่ีมนัหมุนได ้มนัมีพลงังาน
ตวันั้นเสริมออกมา น่ีอ  านาจวาสนาของท่ีว่าอ  านาจวาสนาของใจแต่ละดวง แต่ละดวง ถึงว่า
คุณค่าไม่เหมือนกนั วิปัสสนาญาณเกิดข้ึนถึงตอ้งเป็นปัจจุบนัของแต่ละดวงใจ ถึงตอ้งบอกว่า 
ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่มีสูตรส าเร็จ ไม่มีก าหนดกฎเกณฑต์ายตวัระหว่างว่าตอ้ง
เป็นขนาดไหนถึงจะเป็นผล มนัตอ้งเป็นปัจจุบนัธรรม เห็นไหม น่ีมรรคอริยสัจจงัมนัถึงจะหมุน
ตวัออกไป ผูใ้ดส่งเสริมธรรมจกัรอนัน้ีออกมาได ้ ผูใ้ดส่งเสริมท่ีว่ามรรคเร่ิมเขม้แขง็ข้ึนไป เร่ิม
เขม้แขง็ข้ึนไป น่ีมนัอยูใ่นชีวิตนั้นล่ะ เพราะชีวิตน้ีมนัเกิดดบั เกิดดบั ชีวิตน้ีมนัพลิกไดไ้ง 

เดิมมนัเป็นกิเลสลว้นๆ ไม่ไดพ้ลิกในแง่ของธรรมเลย เพราะมนัพลิกไม่ได ้ มนัไม่มีสติ 
ไม่มีสัมมาสมาธิเขา้ไปแยกแยะข้ึนมาได ้มนัเหมือนภูเขาทั้งลูกไง ความอ านาจบาตรใหญ่ ส่ิงท่ีมี
อ  านาจเหนือท่ีสุดคืออ านาจของกิเลสท่ีมนัอยูบ่นหวัใจของมนุษย ์เห็นไหม ความศึกษา ความเล่า
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เรียนมา ปัญญาญาณขนาดไหนท่ีว่าคนมีปัญญาขนาดไหนก็อยูใ่ตอ้  านาจของความยดึมัน่ถือมัน่
บุคคลคนนั้น อยูใ่นดวงใจดวงนั้น ดวงใจไหนก็แลว้ท่ีมนัมีประสบการณ์ชีวิต หรือประสบการณ์
ในบุพเพนิวาสานุสติญาณขนาดไหนก็แลว้แต่ อ  านาจของกิเลสนั้นกค็รอบง าไวห้มดเลย น่ี
ความคิดออกไปมนัถึงเป็นกิเลสทั้งหมด 

มนัไม่มีโอกาส ไม่มีโอกาสใหธ้รรมไดแ้สดงตวั แค่แวบเป็นฟ้าแลบข้ึนมา แวบข้ึนมา
เฉยๆ แต่เวลาธรรมเขา้จริงๆ มนัก็ยงัแซงหนา้แซงหลงั มนัพยายามท าใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลานไป 
จนเราสร้างสมข้ึนมา สร้างสม เห็นไหม ค าว่าสร้างสมมนัตอ้งมีความจริงจงั มีความวิริยะ มี
อุตสาหะ ฟังสิ ความว่าวิริยอุตสาหะมนัเป็นมรรคทั้งหมด ความด าริชอบ ความเพียรชอบ การ
งานชอบ ระลึกชอบ สติ เห็นไหม ความระลึกชอบ น่ีระลึกข้ึนไป แลว้มนัหมุนอยูข่า้งใน 

น่ีเราเดินอยู ่ เรานัง่อยูน่ะ แต่ความคิดน้ีมนัมหศัจรรย ์ มนัหมุนไปครอบโลกธาตุ ๓ 
โลกธาตุมนัหมุนไปไดห้มด นัน่น่ะ เวลาธรรมมนัเกิดก็เหมือนกนั จะเดินจงกรม จะนัง่สมาธิ จะ
ภาวนา จะเคล่ือนไหวอยูน่ี่ ความคิดน้ีมนัจะหมุนต้ิวๆๆ ไปเลยนะ หมุนต้ิวคือว่ามนัหมุน
ตลอดเวลา มนัอยูภ่ายใน เพราะว่าร่างกายน้ีมนัแค่อาศยัเป็นฐานไวเ้ฉยๆ แต่หวัใจน้ีมนัมหศัจรรย ์
มนัคิดไปได ้นัน่น่ะ ปัญญามนัเกิดข้ึนไป น่ีธรรมจกัรมนัเกิด 

ธรรมนะ ธรรมท่ีว่าเราสั่งสมข้ึนมาจนเขม้แขง็ข้ึน เขม้แขง็ข้ึน เขม้แขง็ข้ึนขนาดไหนเราก็
ตอ้งผลิตบ่อยๆ ตอ้งผลิตข้ึนมา เห็นไหม ผลิต หมายความว่า เราตอ้งส่งเสริมแลว้พยายามเฝ้ามอง
อยูต่่อตลอดไป ใหม้นัเป็นไปตามสัจจะความจริงท่ีมนัเคล่ือนไปไง 

ถา้เราไปหยาบ หรือเราไปผลกัดนัข้ึนมา มนัเป็นอดีตอนาคต ถึงบอกใหอ้ยูก่บัปัจจุบนั
ตลอด ปัจจุบนัคือว่าหนา้ท่ี หนา้ท่ีเราคือชีวิต ชีวิตน้ีเราอยูโ่ดยปกติของเรา หนา้ท่ี ชีวิต เห็นไหม 
น่ีเป็นพื้นฐาน แต่ธรรมจกัรน้ีเกิดข้ึน เกิดข้ึนมาเพราะเราหมุนข้ึนมา กิเลสมนัก็เกิดข้ึนมาเพราะ
เวลามนัมีอ  านาจ 

ทีน้ีพอกิเลสมนัสงบตวัลง ธรรมมนัหมุนไป เราก็ปล่อยหมุนไป ปล่อยใหธ้รรมน้ีหมุนไป 
ธรรมน่ีหมุนไป แต่เราพยายามสะสมสร้างสติระลึกรู้อยูต่ลอดไป เราตอ้งสร้างพลงังานหนุนข้ึน
ไป หนุนข้ึนไป หนุนข้ึนไปใหเ้ป็นปัจจุบนัธรรม ปัจจุบนัธรรมจนเป็นมชัฌิมาปฏิปทา 
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มชัฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมอนัเอก ท่ามกลาง เทฺวเม ภิกฺขเว ภิกษุทั้งหลายทางสองส่วนท่ี
ไม่ควรเสพ เทฺวเม ภิกฺขเว ธรรมสองฝ่ายไม่ควรเสพ อตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยค 

กามสุขพอใจแต่ความสุข พอใจแต่ผล จะไดผ้ลเม่ือนั้น เม่ือนั้น เม่ือนั้น พอใจ พอใจแลว้
ความพอใจนัน่เป็นกามสุขขลัลิกานุโยค น่ีภิกษุไม่ควรเสพ ในธมัมจกัฯ พระพุทธเจา้ตรัสเทศน์
คร้ังแรก ประกาศธรรมคร้ังแรกเลย เทฺวเม ภิกฺขเว...เทฺวเม สอง ทางสองส่วนน้ีไม่ควรเขา้ไปเกาะ
เก่ียว เขา้ไปยุง่เลย กามสุขลัลิกานุโยค อตัตกิลมถานุโยค 

อตัตกิลมถานุโยคคือว่าเรากพ็ยายามทรมานมนัเกินกว่าเหตุ ความเกินกว่าเหตุไม่ใช่เกิน
กว่าเหตุตรงไหน เกินกว่าเหตุจากภายในน่ี เพราะจิตมนัไม่ลงตรงกลางไง มรรคอริยสัจจงัน้ีมนั
ไม่หมุนเป็นมชัฌิมาปฏิปทา 

ถา้มนัเป็นกลาง พอมนัเป็นกลางข้ึนมามนัพอดีกนัหมด ความท่ีพอดีกนัหมด ส่วนน้ีมนั
พอดีกนัหมด มชัฌิมาปฏิปทาเขา้ไดห้มด พอเขา้ไดห้มดมนัเขา้ถึงเน้ือของใจดว้ย นัน่ล่ะมนัสลดั
ออก ความสลดัออกอนันั้น ถึงอนันั้นพอสลดัออกมามนัถึงเป็นสัจจะความจริง เป็นอริยสัจจะ
ภายใน 

ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกข์มนัเป็นอริยสัจ ท าอยูน้ี่ก็เป็นความทุกข ์ ความสุขท่ีมนั
เกิดข้ึนๆ เพราะทุกขม์นัดบัไป ความสุขท่ีเกิดข้ึนในภาคปฏิบติันั้นน่ะ แลว้ความอยากนั้นมนัเป็น
อะไร มนัไม่เป็นตณัหาเหรอ สมุทยันัน่น่ะ ความอยาก ความไม่อยาก ความผลกัไสจะใหเ้ป็น
หรือไม่ใหเ้ป็น เห็นไหม มนัก็เป็นสมุทยัทั้งหมด นิโรธมนัไม่เกิดเพราะมรรคมนัไม่เดินตาม
ความเป็นจริง 

พอมรรคตามความเป็นจริง ถึงบอกว่า ทุกขก์็เป็นทุกขข์า้งนอก ทุกขข์องกาย ทุกขข์องใจ
ก็เป็นทุกขโ์ดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ ทุกขใ์นขณะปฏิบติัน้ีมนัก็เป็นทุกขอ์นัหน่ึง แต่สุขท่ีจะได้
ขา้งหนา้น่ีเป็นสุขเหลือลน้นะ สุขท่ีว่าใจ ชีวิตน้ีกบัธรรมจะเร่ิมสัมผสักนั ธรรมอนัน้ีสัมผสัจริงๆ 
ไม่ใช่ท่ีว่าเป็นการสัมผสัโดยศรัทธาไง สมัผสัโดยศรัทธามนัยงัสร้างบุญกุศลข้ึนมา ยงัเกิดตาย 
เกิดตายอยู ่ บุญกุศลมีข้ึนมา เราสร้างบุญกุศล น่ีศรัทธา ศรัทธาก็สะสมลงท่ีใจ ใจน้ีก็เวียนว่าย
เวียนตายเวียนเกิด มนัก็มีใน ๓ โลกธาตุน้ี มีแค่ชีวิตกบักิเลสเท่านั้นท่ีหมุนเวียนกนัอยูต่ลอดเวลา 
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กบัท่ีว่าถา้ใจเขา้ไปสัมผสัธรรมอนัน้ีแลว้จะเป็นมชัฌิมาปฏิปทาบาลานซ์กนัหมดแลว้ มนั
ส ารอกออก ความส ารอกออกมาน่ี ธรรมเขา้ไปสัมผสักบัชีวิตอนัน้ี บุคคลผูน้ี้ ผูใ้ดปฏิบติัธรรม
สมควรมชัฌิมาปฏิปทากบัเขา้ถึงใจดวงนั้นแลว้ ส ารอกออก ส ารอกกิเลสออกส่วนหน่ึง ชีวิตน้ีมี
ธรรมเป็นท่ีอยู ่ ชีวิตน้ีมีธรรมเป็นเคร่ืองหมาย ชีวิตน้ีมีธรรมเป็นท่ีอาศยั ชีวิตน้ีไม่เวียนไปใน ๓ 
แดนโลกธาตุ จนเป็นแรงดึงดูดไปทั้งหมด แต่มนัยงัหมุนไปอีก ๗ ชาติเท่านั้นเอง น่ีมีธรรมเป็น
เคร่ืองอาศยัมนัมีตน้มีปลายแลว้ 

จากชีวิตกบักิเลสน้ีหมุนไปไม่มีตน้ไม่มีปลาย แลว้พอเกิดมา ขณะท่ีว่าความเกิดมาเป็น
มนุษยแ์ลว้พบพระพุทธศาสนาแลว้ กิเลสกย็งัมีอ  านาจเหนือกว่า ประพฤติปฏิบติัมากิเลสก็คุมมา
ตลอด เราพยายามหาช่องทางออกจากกิเลสมาตลอด เห็นไหม ใหชี้วิตน้ีสัมผสัธรรมบา้งไง จน
ไดส้ัมผสัจริงข้ึนมา ชีวิตน้ีกบัธรรมถึงไดมี้ส่วนสัมผสักนัส่วนหน่ึงแลว้มนัจะไม่หมุนไปตามวฏั
จกัรนั้นแลว้ ไปเกิดตายอยูแ่ต่ไม่หมุนตามไป 

เห็นไหม ชีวิตน้ีมีคุณค่าข้ึนมา ความสุขท่ีเกิดข้ึนมาจากชีวิตน้ี การเกิดการตายน่ีหลอก
ทั้งนั้น หลอกเพราะว่ามนัมีกิเลสพาปิดตาไปเกิดปิดตาไปตายไง กบัปัจจุบนัน้ีถึงจะเกิดจะตายก็มี
ธรรมพาไปเกิดพาไปตายอยูเ่หมือนกนั เพราะมนัยงัไม่ส้ินสุด ใจยงัรู้อยู ่ใจยงัรู้อยูว่่าธรรมน้ียงัไม่
สัมผสัธรรมทั้งแท่งไง ถา้ธรรมทั้งแท่งเป็น เอโก ธมัโม...เอโก ธมัโมจะเขา้ใจทั้งหมด เอโก ธมั
โมมนัถึงจะเขา้ไปถึงใจลว้นๆ 

ใจท่ีเป็นธรรมลว้นๆ แลว้ “มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา” มนัจะด าริเป็นกิเลส
ไม่ไดเ้ลย นัน่น่ะ ถา้ชีวิตกบัธรรมน้ีเป็นธรรมทั้งแท่ง ตอ้งพยายามดูความเคล่ือนไหวของใจ
นัน่น่ะ ใจเท่านั้นมนัติดทั้งหมด มนัติดกายมนัก็ติดกาย ติดกายเพราะวา่มนัไม่เขา้ใจ พอมนั
มชัฌิมาปฏิปทา เราสร้างมรรคข้ึนมาเห็นสัจจะตามความเป็นจริง มนัก็สร้างข้ึนมาเพราะอะไร 
เพราะว่าสมัมาสมาธิก็เกิดท่ีใจ ใจเท่านั้นเกิดสัมมาสมาธิ ใจเท่านั้นวอกแวก ใจเท่านั้นเป็น
เหมือนลิง ใจเท่านั้นท่ีว่าหาอาหารมากินไม่มีรู้จกัเมืองพอ 

จนเอาพุทโธๆ เขา้ไปจนใจนั้นรู้จกัอ่ิมรู้จกัพอ นัน่น่ะสัมมาสมาธิเกิดไดท่ี้ใจ ความด าริก็
เกิดท่ีใจ สติกร็ะลึกรู้ก็ข้ึนมาจากใจ ใจนั้นยงัเผลอไผล ยงัเผลอไผลอยูเ่พราะสติยงัไม่สมบรูณ์ 
จากสติกบัปัญญาจนสร้างข้ึนมาจนเป็นมหาสติ มหาปัญญา เห็นไหม ยงัตอ้งสร้างข้ึนไปอีกเป็น
มหาสติ มหาปัญญา นัน่น่ะถึงใคร่ครวญจิตดวงนั้นอยู่ 
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จิตดวงนั้นน่ะ ชีวิตนั้นคือจิต จิตนั้นคือชีวิตนั้น มนัยงัมีกิเลสบางส่วนปิดปกคลุมอยู่ 
กิเลสอยา่งละเอียดไง กิเลสอยา่งหยาบๆ หลุดออกไป กิเลสอยา่งหยาบๆ เห็นไหม มรรค ๔ ผล ๔ 
ใหบุ้คคล ๘ จ าพวกน้ีเป็นไป จิตดวงน้ีแหละ จิตดวงท่ีประพฤติปฏิบติัน้ีเป็นบุคคล ๘ จ าพวกกา้ว
เดินตามบนัไดข้ึนไป บนัได ๘ ขั้น เห็นไหม กา้วข้ึนไป มรรค ๔ ผล ๔ จนถึง ๘ ขั้นพน้ข้ึนไป 
นิพพาน ๑ 

นิพพาน ๑ เป็นเอโก ธมัโม จิตท่ีเป็นหน่ึงนั้นเป็นเอโก ธมัโมพน้ออกบนัได ๘ ขั้นนั้นไป 
เรากา้วอยูข่ ั้นท่ี ๑ เราเดินโสดาปัตติมรรค กา้วข้ึนขั้นท่ี ๒ เป็นโสดาปัตติผล กา้วข้ึนขั้นท่ี ๓ 
เป็นสกิทาคามิมรรค กา้วข้ึนขั้นท่ี ๔ เป็นสกิทาคามิผล กา้วข้ึนขั้นท่ี ๕ เป็นอนาคามิมรรค กา้ว
ข้ึนขั้นท่ี ๖ เป็นอนาคามิผล กา้วข้ึนขั้นท่ี ๗ เป็นอรหตัตมรรค กา้วข้ึนขั้นท่ี ๘ เป็นอรหตัตผล 
แลว้ก็หลุดออกไปเป็นนิพพาน ๑ 

เห็นไหม นัน่น่ะเกิดข้ึนท่ีหวัใจทั้งหมด ท่ีหัวใจท่ีบุคคล ๘ จ าพวก บุคคลท่ีใจท่ีเป็นไป ใจ
ท่ีว่าเกิดจากกิเลสลว้นๆ น่ีแหละ 

กิเลสมนัปกคลุมใจอยูท่ ั้งหมด ใจน้ีไม่รู้เร่ืองอะไรเลย โดนกิเลสปกคลุมอยูแ่ต่เรากส็ร้าง
สมข้ึนมา สร้างสมข้ึนเพราะเราเช่ือธรรม ธรรม เห็นไหม บุคคล ๘ จ าพวกน้ีเป็นอะไรถา้ไม่ใช่
ธรรม ธรรมทั้งนั้น ธรรมท่ีท าใหก้า้วเดินออกไป ธรรมเราสร้างข้ึนมา สร้างข้ึนมาจนเป็นบนัได
ข้ึนมา เป็นพกั เป็นพกั เป็นพกัเป็นตอน ถึงบอกว่าเกาะติดไง เราเกาะติดขั้นไหน เราเกาะติดขั้น
ไหนเราก็กา้วข้ึนขั้นนั้น 

เราเกาะไม่ติด เราสร้างบนัไดไม่ได ้ เห็นไหม เราตอ้งสร้างโสดาปัตติมรรค สกิทาคามิ
มรรค อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค น่ีคือส่ิงท่ีเราสร้าง แต่ผลมนัเกิดข้ึนมาจากเราสร้างบนัได
ข้ึนมา เราสร้างขั้นหน่ึงเราก็มีอยูท่ี่พกัคร้ังหน่ึง เราสามารถกา้วขาเขา้ไปถึงผลได ้ เห็นไหม ถา้เรา
ไม่มีสร้างขั้นตอน สร้างขั้นท่ีใหต้วัเราใหจิ้ตเขา้ไปพกัอยู ่ แลว้จิตจะเอาอะไรกา้วเขา้ไปหาผลล่ะ 
นัน่น่ะเหตุกบัผลน้ีรวมลงเป็นธรรม น่ีฝ่ายมรรค คือฝ่ายมรรคบุคคล ๔ จ าพวกฝ่ายมรรค กบั
บุคคล ๔ จ าพวกฝ่ายผล น่ีมีมรรคถึงมีผล มรรคน้ีตอ้งสร้างข้ึนมาจากใจ มรรคน้ีเป็นนามธรรม  

มรรคของโลกเขาท่ีโลกเขาอยูก่นัน่ะ บอกว่าสัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพชอบ การท า
ความเพียรชอบ อนันั้นเป็นเร่ืองของกาย เร่ืองของการหาใส่ปากใส่ทอ้ง เร่ืองของหวัใจ เห็นไหม 
ชีวิตน้ีคือความคิด ชีวิตน้ีคือไออุ่น ความคิดนั้นขนัธ์ ๕ เพราะมนัมีอยูแ่ลว้ ตอ้งมีขนัธ์ ๕ โดย
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ธรรมชาติของใจนั้น น่ีจิตสังขาร แลว้มรรคก็เกิดข้ึนจากจิตสังขารน้ี เห็นไหม การเล้ียงชีวติชอบ 
การเล้ียงใจชอบก็อารมณ์ดีไง พุทโธๆๆ เล้ียงเขา้ไปสิ เล้ียงเขา้ไปใหจิ้ตน้ีอ่ิมกบัพุทโธ ธมัโม 
สังโฆ น่ีเล้ียงชีวิตชอบ พอชีวิตน้ีใหอ่ิ้มหน าส าราญแลว้ก็จะประกอบการงานชอบ งานก็คืองาน
การช าระกิเลสไง 

น่ีความเพียรชอบ ความเพียรชอบกเ็ป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหมด เกิดสมาธิชอบ เห็นไหม สติ
ระลึกชอบอยู ่ระลึกลงท่ีไหน? ระลึกลงท่ีงานนั้น ระลึกลงท่ีกาย เวทนา จิต ธรรม กาย เวทนา จิต
...จิต เราพิจารณาจิตอยู ่ เราพิจารณาสังขาร จิตสังขารอยู ่มนัก็อยูใ่นสติปัฏฐาน ๔ ไม่พน้ออกไป
จากในพระไตรปิฎกเลย เป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีเราประพฤติปฏิบติัธรรมแลว้จะพน้ออกไปจากองค์
ศาสดาท่ีสอนไว ้ในธรรมไง ในธรรมวินยัน้ี ธรรมวินยัน้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางไว้
แลว้ พุทธวิสัยครอบไวท้ั้งหมดเลย 

แลว้เราเกิดมาอยูใ่ตธ้รรมวินยัน้ี เราเกิดมาศึกษาธรรมวินยัน้ี เกิดมา ศึกษามา การศึกษามา
นั้นกิเลสมนัมีส่วนอยู ่ กิเลสพาศึกษา ขณะศึกษามากิเลสพาศึกษา พอกิเลสพาศึกษามา กิเลสมี
อ านาจอยู ่ น่ีการประพฤติปฏิบติัมนัถึงลุ่มๆ ดอนๆ พอเราเร่ิมฉลาดเขา้ไป เราเร่ิมสร้างฐานข้ึนมา 
สร้างฝ่ายเหตุฝ่ายมรรค เหตุคือมรรค มรรคคือเหตุนั้น เราสร้างเหตุข้ึนมาๆๆ เล้ียงชีวิตชอบ เล้ียง
ใจชอบ เพียรดูชอบ น่ีมรรคเกิดท่ีใจทั้งหมดเลย 

จะพิจารณากาย เวทนาก็ตอ้งใจพิจารณา จะพิจารณาใจกใ็จพิจารณา ใจเท่านั้นพิจารณา
แต่ใจน้ีใจมีมรรคมีธรรมเคร่ืองด าเนินมา แลว้เราเกิดทนัพระพุทธศาสนา เราเกิดท่ามกลาง
พระพุทธศาสนาท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประทานไว ้ ประทานไวน้ั้นเป็นพิมพเ์ขียว 
เป็นส่ิงท่ีว่าเราตอ้งสร้างข้ึนมา ไม่ใช่อาวุธ ไม่ใช่อาวุธท่ีเราไปซ้ือมาจากขา้งนอก อาวุธน่ีเราไป
หาซ้ือมา ศาสตราวุธซ้ือมามนัก็เป็นอาวุธข้ึนมา 

แต่ธรรมาวุธน้ีเป็นพิมพเ์ขียวไง ธรรมมาวุธน้ีเราตอ้งสร้างข้ึนมาเป็นธรรมในหวัใจ ธรรม
ฝ่ายเหตุเราตอ้งสร้างของเราข้ึนมาเอง พอเราสร้างข้ึนมาเองเราตอ้งพยายามคน้ควา้ ทุ่มทั้งชีวิต
สร้างสัมมาสมาธิข้ึนมาน่ีก็แสนทุกขแ์สนยาก เห็นไหม สติระลึกรู้อยูใ่นสัมมาสมาธิ ตอ้งมีสติ ถา้
สติไม่มีสัมมาสมาธิเกิดข้ึนไม่ได ้ แต่สติในการบงัคบัใหอ้อกมาสร้างฐานของมรรคข้ึนมา มรรค 
๘ ไง 
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ถา้เป็นสัมมาสมาธิอยูน่ี่ ไมมี้อยูแ่ต่เราไม่ไดเ้ขา้รูปบนัได เราไม่ไดท้  าเป็นบนัได จะท า
เป็นบนัไดข้ึนมามนัตอ้งมีงานชอบ แลว้จะตีลงท่ีไหน จะวางตรงไหน บนัไดนั้นน่ะ กาย เวทนา 
จิต ธรรม เห็นไหม มนัตอ้งพิจารณาลงท่ีจิตหรือท่ีกายน้ี กายหรือใจน้ีเท่านั้นท่ีเป็นท่ีพิจารณาอยู ่
นัน่น่ะมนัก็วางลงท่ีนัน่ พอวางลงท่ีนัน่งานจะชอบข้ึนมา น่ีงานชอบชอบลงตรงนั้น ระหว่างกาย
กบัจิตท่ีชอบ น่ีวางลงไปแลว้ตีข้ึนมา ตีข้ึนมาคือประกอบข้ึนมาไง ประกอบข้ึนมาเป็นฐานไง 
ฐานของมรรคอริยสัจจงั น่ีมรรค เราเป็นฝ่ายหนา้ท่ีของผูป้ระพฤติปฏิบติัคือฝ่ายสร้างเหตุ เราตอ้ง
หาเหตุ เราท าเหตุ 

ผลไม่ตอ้งคาดหมาย ผลตอ้งมีเดด็ขาดในเม่ือเหตุมีอยู ่ เราข้ึนไปยนือยูบ่นเหตุนั้น เรากา้ว
ขาข้ึนไปบนผลนั้น เราชกัขาข้ึนไปก็เป็นผล เราชกัขาออกไป เห็นไหม น่ีบนัได ๘ ขั้นไง บุคคล 
๘ จ าพวก ผูใ้ดคือใจดวงนั้นเท่านั้น ใจดวงท่ีประพฤติปฏิบติั ใจเป็นอยู ่คนตายแลว้ท าไม่ได ้องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ดูอาฬารดาบส อุทกดาบส “โอ!้ น่าเสียดายเพิ่งตายไป” กลบัมา
สอนปัจจวคัคีย ์อญัญาโกณฑญัญะรู้ก่อน พระอสัสชิรู้หมด ตามมาจนส าเร็จเป็นพระอรหนัตค์ร้ัง
แรกในโลกน้ี ๕ องค ์ พร้อมกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นองคท่ี์ ๖...๖ องคอ์อก
ประกาศศาสนา 

จนมากระทัง่ปัจจุบนัน้ี สดๆ ร้อนๆ นะ สดๆ ร้อนๆ เพราะว่าใจน้ีมนัสัมผสักนัได ้ ทุกข์
ในสมยันั้นกบัทุกขใ์นสมยัน้ีอนัเดียวกนั มรรคก็เหมือนกนั น ้าของใจ เห็นไหม น ้าใจความ มุ
มานะของใจ ความเขม้แขง็ของใจ เห็นไหม ทุกขส์มยันั้นก็ใจเหมือนกนั ใจน้ีเป็นผูก้า้วพน้น่ี ใจน้ี
สัมผสัธรรม ใจเท่านั้นสัมผสัธรรม การเกิดการตายพอพิจารณาตรงน้ีส้ินแลว้นะ พิจารณาถึงเอ
โก ธมัโม การเกิดการตายถึงว่าหลอกจริงๆ เพราะอะไร เพราะกิเลสกบัชีวิตวนเวียนในวฏัวน 
กิเลสดบัไปชีวิตยงัมีอยู ่เห็นไหม ชีวิตกบัธรรมก็เป็นอนัเดียวกนั 

เอโก ธมัโม ธรรมอนัเป็นอนัเอกอนันั้น ธรรมอนันั้น ชีวิตน้ีมีโดยธรรมชาติท่ีมีอยูโ่ดย
ธรรมชาติอยูแ่ลว้ ธรรมกมี็โดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ แลว้โดนกิเลสปกคลุมไวดึ้งใหชี้วิตน้ีอยูใ่ต้
อ  านาจของกิเลส จนกิเลสไม่มีอ  านาจวาสนาหลุดมือออกไป ชีวิตน้ีผลกัเขา้ไปอยูใ่นธรรม ชีวิตน้ี
ไหลเขา้ไปอยูใ่นธรรม ชีวิตน้ีกบัธรรมน้ีถึงเป็นนิพพาน ถึงเป็นเอโก ธมัโม เป็นส่ิงท่ีมีอยู่
ตลอดไปไง ส่ิงท่ีมีอยูต่ลอดไปกบัในธรรมนั้นไง 



กิเลสกบัชีวิต ๒๒ 

©2012 www.sa-ngob.com 

จากท่ีว่าพอมีอยูต่ลอดไปมนัก็ไม่เกิดไม่ตาย แต่ถา้ไม่อยูต่รงนั้นก็ตอ้งกลบัมาเกิดมาตาย 
ชีวิตน้ีอยูโ่ดยตวัเองไม่ได ้ ตอ้งเสวยภพ ภพของมนุษย ์ ภพของเทวดา ภพของสัตว ์ ภพของ
อสุรกาย ภพอะไรล่ะ 

น่ีชีวิตน้ีหมุนไป ชีวิตน้ีหมุนไป อาศยัอยูเ่พราะมนัแสดงตวัมนัอยา่งไร กิเลสปกคลุมอยู่ 
แต่เวลากิเลสหมดส้ินออกไปจากชีวิตน้ี ชีวิตน้ีหลุดออกไป หลุดออกไปอยูก่บัธรรม ธรรมเป็น
หน่ึง เป็นเอโก ธมัโมอยูอ่ยา่งนั้น มนัไม่หมุนกลบัมา เห็นไหม ถึงว่ามนัไม่เกิดไม่ตายไง  

ไม่เกิดไม่ตายตั้งแต่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา หลุดออกไปจากใจท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ตรัสรู้ในคืนวิสาขบชูานั้นน่ะ อาสวกัขยญาณส้ินไป จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูติ จิตน้ีเสวยวิมุตติอยู่
เป็นเอกอยู ่ นัน่น่ะถึงการตายการเกิดเห็นตรงนั้น เห็นเพราะอวิชชาเป็นตวัพาเกิด อวิชชาตวัไม่รู้ 
ถึงไดท้  าใหชี้วิตน้ีเวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะนั้น 

พอพน้จากอวิชชา พน้จากความหลง ชีวิตน้ีไม่มาเกิดอีก เพราะมนัอยูก่บัธรรม มีท่ีอยูไ่ง 
มีธรรมเป็นแดนเกิด ธรรมเป็นแดนอาศยั เห็นไหม กบัเรามีกรรมเป็นแดนเกิด ผูท่ี้ประพฤติ
ปฏิบติัจิตน้ีมีกรรมเป็นแดนเกิด จิตน้ีมีกรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ จิตน้ีมีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั จิตน้ีมีกรรม
ตอ้งเสวยตลอดไป 

กบัจิตน้ีเสวยอยูก่บัธรรม จิตน้ีมีธรรมเป็นท่ีอาศยั จิตน้ีอยูก่บัธรรม อยูก่บัธรรมตลอด ถึง
ว่า ตั้งแต่อาสวกัขยญาณส้ินจากใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้คืนวิสาขบชูา การเกิด
การตายจะไม่มีอีกแลว้ เวน้ไวแ้ต่การสละสงัขารคร้ังสุดทา้ยน้ีไง ถึงว่ามีสอุปาทิเสสนิพพาน กบั
อนุปาทิเสสนิพพาน พระอรหนัตท่ี์มีชีวิตอยู ่ พระอรหนัตท่ี์ดบัขนัธ์ไป รอแต่เวลาดบัขนัธส์ละ
ชาติสุดทา้ย สละส้ินออกไป ชีวิตน้ีถึงอยูก่บัธรรมตลอดไป 

จากชีวิตน้ีกบักิเลส ชีวิตน้ีกิเลสเป็นผูท่ี้ขบัไสมาตลอด เราก็มีกิเลสมาตลอดอยูใ่นชีวิตน้ี 
แต่เรามาเกิดในท่ามกลางพระพุทธศาสนา แลว้เราพยายามประพฤติปฏิบติั พยายามไง ค าว่า
พยายามน้ีเป็นมรรคนะ ความพยายาม ความอุตสาหะ มนัจะทุกขจ์ะยากขนาดไหนเราก็ตอ้ง
พยายามขวนขวายเอา แลว้ปล่อยใหเ้ป็นมชัฌิมาปฏิปทาใหล้งกบัท่ามกลางอนันั้น เราอยา่ไปดึง 
อยา่ไปผลกั ตอ้งปล่อย ปล่อยใหเ้ป็นขณะท่ีจะเสวยผลนั้น แต่เวลาสร้างเหตุน่ีเราสร้างของเราไป
เร่ือยๆ หนา้ท่ีของเรา หนา้ท่ีสร้างเหตุเขา้ไปๆ จนกว่ามนัจะเป็นไปตามสัจจะความจริง 
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สัจจะความจริง เห็นไหม สัจจะความจริงท่ีเราสร้างข้ึนมา สัจจะ เราอยากไดส้ัจจะไดข้อง
จริง กบัเวลาเรารู้จริงเป็นอริยสัจจะ จิตท่ีรู้อริยสัจ ฟังสิ จิตท่ีรู้อริยสัจ จิตนั้นเป็นดวงอริยสัจเสีย
เอง ดวงอริยสัจคือว่ารู้ความจริงอนันั้นเสียเอง รู้หมดเลย แลว้ปล่อยวางอีกดว้ยนะ ถึงว่าความ
ปล่อยวางส่ิงท่ีเกิดท่ีรู้ท่ีเราเขา้ไปเห็น รู้เห็นน่ีวางไวต้ามความเป็นจริงแลว้หลุดออกไป เห็นไหม 
หลุดออกไปจากอริยสัจนั้นน่ะ 

พอจิตดวงท่ีหลุดออกไปจากอริยสัจนั้น จิตน้ีเคยผา่นอริยสัจมา มนัถึงจะเขา้ใจเร่ือง
อริยสัจ ถึงไม่หลงใหลเร่ืองของกิเลสอีก เพราะเร่ืองของกิเลสมนัไดย้อ่ยสลายไปในทุกข ์ สมุทยั 
นิโรธ มรรคนั้นแลว้ นิโรธเกิดข้ึนดบัหมดจากมรรคอนันั้น แลว้หลุดออกไป เห็นไหม ถึงไดพ้น้
จากบนัไดขั้นท่ี ๘ ไปไง ถา้ไม่หลุดจากตรงน้ีไปมนักต็อ้งไปหาอรหตัตผลอยูต่รงนั้น มนัจะไม่
พน้จากตรงน้ีไป 

อริยสัจน้ี จิตดวงน้ีเป็นผูผ้า่นอริยสัจออกไป พอผา่นอริยสัจออกไปก็พน้บุคคล ๘ จ าพวก
วางไวเ้บ้ืองหลงั อรหตัตมรรค อรหตัตผลก็วางไวเ้บ้ืองหลงั จิตน้ีเป็นเอโก ธมัโมล่วงออกไป พน้
ออกไปจากทั้งหมดเลย จากความรู้ทั้งหมด เห็นไหม ถึงว่าปล่อยวางไดจ้ริง ถา้ไม่อยา่งนั้นมนัจะ
ปล่อยความรู้ไม่ได ้ถา้จิตกบัอริยสัจน้ีเป็นอนัเดียวกนั เห็นไหม แต่เวลาส่ือก็ส่ือว่าจิตกบัอริยสัจน้ี
เป็นอนัเดียวกนั เพราะลืม พระอรหนัตลื์ม ลืมในบาลีได ้ลืมไง ลืม หลง ในมิลินทปัญหาถามวา่ 

“พระอรหนัตน้ี์ยงัหลงในอะไรอยู่” 

“หลงใหลในสมมุติไง” 

ในสมมุติ ในทางไปทางโลก น่ีหลง หลงในสมมุติ หลงในบญัญติั แต่ไม่หลงในอริยสัจ 
เห็นไหม เพราะอริยสัจนั้นใจน้ีมนัไปผา่นแลว้ จิตท่ีมีอริยสัจท่ีผา่นออกไปเขา้ใจในส่ิงนั้น ถา้พดู
ถึงเร่ืองอ่ืนยงัหลงใหลเพราะว่าอะไร เพราะไม่ไดผ้า่น ไม่ไดเ้ป็นเน้ือเดียวของจิตไง เหมือนจิตน้ี
ยอ่ยสลายออกไปจากอริยสัจแลว้ ผา่นออกไปถึงเป็นเอโก ธมัโมไง 

เอโก ธมัโม ถึงชีวิตน้ีกบักิเลสมาตลอด แลว้ก็ดว้ยความมุมานะ ความพยายามอุตสาหะ
เขา้ไป ท าไดอุ้ตส่าห์พยายาม ทุ่มทั้งชีวิตไง ชีวิตน้ีจะแหลกจะลาญไปก็ปล่อยใหม้นัแหลกลาญ
ไป ชีวิตน้ีไง ถา้สงวนรักษาชีวิตไว ้สงวนส่ิงใดไวท่ี้ว่าเป็นของเรา อยากจะสงวนรักษาไว ้ ส่ิงนั้น
นัน่น่ะกิเลสมนัหลอก น่ีอ  านาจความหลงมนัขนาดนั้นน่ะ 
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ถึงบอกว่า ส่ิงใดท่ีมนัเป็นจุดเป็นต่อม ส่ิงใดท่ีเป็นเป้าหมายท่ีลูบคล าไดท่ี้จบัตอ้งได ้ ตอ้ง
ท าลายทั้งหมด น่ีพอท าลายเขา้ไป เพราะจิตน้ีเป็นนามธรรม กิเลสน้ีก็เป็นนามธรรม เรารักษา
สงวนส่ิงใดท่ีเป็นนามธรรมไว ้ ก็นัน่ล่ะคือบ่อของท่ีอยูข่องมนัล่ะ ฉะนั้น ถึงตอ้งท าลายทั้งหมด
เลย พอท าลายเขา้ไป ท าลายเขา้ไป ความสะอาดจะเกิดข้ึนเอง เพราะส่ิงท่ีเป็นนามธรรมอยูแ่ลว้ 
เป็นนามธรรมแต่จบัตอ้งได ้ สัมผสัไดด้ว้ยจิตจบัจิต จิตตอ้งจิต กิเลสไม่ตอ้งบอก มนัใหเ้อาแต่
ความร้อนมาใหต้ลอด 

นัน่น่ะ ถึงตอ้งมีความอุตสาหะพยายาม แลว้พยายามลงตรงน้ีไง ลงตรงท่ีว่าตรงไหน 
ตรงไหนก็แลว้แต่ท่ีมนัยงัข้ึน มนัยงัจบัตอ้งได ้ มนัยงัเป็นส่ิงท่ีเป้าหมาย เป้าหมายหมายถึงว่ามนั
เห็นราง เห็นเงา แลว้แต่ คือว่าความรู้สึกยงัเกิดข้ึนได ้ ตอ้งท าลายทั้งหมด แมแ้ต่ความว่าง ความ
ว่างมนัก็ยงัรู้ว่าเป็นความว่างนะ น่ีมนัว่างแลว้มนัว่ามนัปล่อย พอมนัปล่อยมนัเป็นความว่าง มนั
เป็นความว่าง 

ถา้ปล่อยจริงๆ แลว้มนัจะเวิง้วา้งจนว่างกไ็ม่ได ้ไม่มีว่าง แต่ก็ตอ้งอาศยัค าพดูว่าวา่งๆ นัน่
ล่ะ ฉะนั้น ค าวา่ “ว่างๆ” นั้นยงัตอ้งท าลาย ค าวา่ “ว่างๆ” มนัจะไปดกัใหเ้ราหลงอยูข่า้งหนา้นะ 
มนัจะหลงไปขา้งหนา้ว่าตวันั้นเป็นความว่าง เป็นความว่าง 

ความว่างในสมาธิมนัก็มี ความวา่งในสมยัก่อนท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัก็มี 
ในอาฬารดาบส อุทกดาบส สมาบติั ๖ สมาบติั ๘ นัน่น่ะ นัน่ก็เป็นความว่าง อากาสานญัจายตนะ 
อากิญจญัญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ นัน่น่ะความว่างเป็นอรูปฌานยงัมีเลย นัน่ก็เป็น
ความว่างอยู ่

จิตเวลามนัเป็นความว่างมนัก็ว่างอยู ่ แต่ว่างท่ีมีกิเลสซุกอยู ่ กบัว่างท่ีมนัหายไป ว่างท่ีมนั
เวิง้วา้งจนมนัสลดัออกไป มนัจะรู้ข้ึนมาจากจิตดวงนั้น นัน่น่ะความว่างอนัน้ีถึงจะตอ้งพิจารณา
อยู ่ เราจบั เราพิจารณาไดต้อ้งท าลายความว่างอนัน้ี ท  าลายใหห้มด ท าลายเขา้ไปเร่ือยๆ ท าลาย
จนกว่าอะไรก็ท  าลายไม่ได ้เห็นไหม อะไรท าลายไม่ไดก้็ตอ้งหนักลบัมา อะไรท่ีมนัท าลายไม่ได ้

 ถา้มนัท าลายจนส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองหมดออกไป จนอยา่งท่ีว่ากิเลสขาดออกไป เห็นไหม ใน
ธรรมวินยับอกไวว้่า “ดัง่แขนขาด” มนัขาดออกไปน่ีดัง่แขนขาด สมุจเฉทปหานขาดออกไปดัง่
แขนขาดเลย เป็นชั้นๆๆ เขา้ไปเลย เป็นบนัได ๘ ขั้น เป็นชั้นๆ เขา้ไป จนส้ินสุดเป็นเอโก ธมัโม 
จิตน้ีเป็นหน่ึงเดียว เป็นหน่ึงเดียวมนัก็ตอ้งเป็นอตัตาสิ เห็นไหม จิตน้ีเป็นเอโก ธมัโม ธรรมทั้ง



กิเลสกบัชีวิต ๒๕ 

©2012 www.sa-ngob.com 

แท่ง จะหน่ึงไม่หน่ึงนั้นไม่ตอ้งพดูกนั เพราะถา้พดูแลว้มนัเป็นสมมุติ สมมุติมนัก็วนกลบัมาเป็น
งูกินหาง ค าน้ีมนัก็ไปลบลา้งค าต่อไปๆ 

ถึงบอกว่า ตอ้งลุกข้ึน มองตา แลว้เมม้ปาก แลว้นัง่ลง เห็นไหม ลุกข้ึน สบตา เมม้ปาก นัง่
ลง อนันั้นคือความจริง ความจริงคือมนัรู้อยูใ่นหวัใจ รู้อยูโ่ดยตวัมนัเอง รู้อยูโ่ดยส่ือกนัไม่ได ้อนั
นั้นคือเป็นของจริงไง ไม่ส่ือ แต่เวลาส่ือน้ีเป็นมงคล ๓๘ ประการไง ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคล
มุตฺตม  เห็นไหม การสนทนาธรรมเป็นกาลเป็นเวลาน้ีเป็นมงคลอยา่งยิง่ ผูท่ี้กา้วเดินไปขา้งหนา้ ผู ้
ท่ีกา้วเดินไปแลว้เป็นครูเป็นอาจารยข์องเรา เวลากล่าวค าเป็นธรรมสอนมาอยา่งน้ี มนัตอ้งมีตรง
น้ี มนัถึงกา้วเดินกนัได ้ถา้ไม่มีการส่ือไม่มีมงคล (เสียงเทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


