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ตั้งใจฟังธรรม ธรรมมีโอกาสต่อเมื่อจะได้มีโอกาสนะ ถ้าไม่มีโอกาส ไม่มีโอกาส ไม่มี
โอกาสคือไม่ได้เกิดไง ถึงเกิดมา เกิดมาไม่พบพระพุทธศาสนาก็ไม่มีโอกาส การเกิด เห็นไหม
การเกิดมามีชีวิต การเกิด อะไรพาเกิด? กิเลสพาเกิด โลกนี้มีแต่กิเลสกับชีวิตเท่านั้น กิเลสกับชีวิต
สิ่ งอื่นเกิดขึ้นมานี้เป็ นเครื่ องจรมาทั้งหมดเลย
กิเลสกับชีวิต การเกิดมากิเลสพาเกิด ไม่มีกิเลส เอาอะไรพาเกิด คนเราจะเกิดต้องมีกิเลส
แล้วเกิดมาทุกคนนั้นกิเลสพาเกิดทั้งหมด กิเลสเท่านั้น กิเลสเท่านั้นกับชีวิตนี้ดาเนิ นต่อไป แล้ว
เราก็แค่เป็ นเครื่ องบารุ งบาเรอของกิเลสเท่านั้น กิเลสบังคับขับไสให้เราขับเคลื่อนไป ชีวิตนี้ท้ งั
ชีวิตเลย กิเลสพาขับพาให้เราสมบุกสมบันไปมีความแต่ทุกข์ความยาก ย้อนกลับมาให้เรา เราว่า
เราสะสมไว้ สะสมไว้เพื่อจะเป็ นสมบัติของเรา เห็นไหม นัน่ ล่ะกิเลสพาสะสม แม้แต่ชีวิตนี้ก็
ต้องมีกิเลส กิเลสอยูใ่ นชีวิตนี้เลย ทั้งชีวิตนี้ เป็ นกิเลสทั้งหมด กิเลสมันพาขับพาไสไป
แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนเกิดเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะก็กิเลสพาเกิด ไม่
กิเลสพาเกิดอย่างไร มีครอบครัวน่ะ จนมีราหุ ลเป็ นราชโอรส นัน่ น่ะกิเลสพาเกิดมาเหมือนกัน
แต่กิเลสพาเกิดมาก็ยงั มีธรรม ธรรมหมายถึงว่าความเฉลียวใจไง ความเฉลียวใจ ความคิดอยากจะ
ออกแสวงหาโมกขธรรม เห็นไหม เพราะอะไร เพราะได้สร้างสมบุญญาบารมีมาสมกับมาตรัสรู ้
เป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว เกิดมาก็ยงั มีอุปสรรคอย่างนั้น อุปสรรคคือว่าพระเจ้า
สุ ทโธทนะต้องการให้อยูเ่ ป็ นกษัตริ ยป์ กครองเป็ นจักรพรรดิต่อไป นัน่ น่ะ ถึงได้สร้างทุกอย่างมา
เพื่อจะให้อยูใ่ นโลกนั้น อยูใ่ นกามคุณทั้งหมด ส่ งเสริ มให้กามคุณ อยูใ่ นความสุ ข เข้าใจว่าเป็ น
ความสุ ข
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ทางโลกเรามีความสุ ขมากก็สุขแค่น้ นั น่ะ สุ ขในกามคุณ ๕ นี่มีความสุ ขที่สุดเพื่อจะให้
เคลิบเคลิ้มหลงใหลไป แต่เพราะบุญญาบารมีสร้างสะสมมาถึงได้เฉลียวใจ เห็นยมทูตมาแสดง
ตน เกิด แก่ เจ็บ ตาย...หา! คนเรามีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มีตายเหรอ คิดว่าเกิดมาแล้วก็จะมาเสวยสมบัติ
อยูอ่ ย่างนี้ ไม่มีตายไง การตายไม่มี เกิดมาแล้วก็อยูก่ นั ตลอดต่อไปอย่างนั้น
นี่ความเพราะว่าเขาต้องการเอากามคุณ ๕ มาล่อหลอกให้อยูใ่ นนั้นใช่ไหม ก็เลยทาให้
เข้าใจว่ากามคุณ ๕ จะอยูก่ บั เราตลอดไป แต่พอมาเจอว่า การเกิด แก่ เจ็บ ตาย มันต้องพลัดพราก
จากกามคุณทั้ง ๕ ออกไป นัน่ น่ะทาให้เฉลียวใจ พอความเฉลียวใจถึงได้หาทางออกไง หาทาง
ออกสิ่ งที่ตรงข้ามกับการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย มันก็ตอ้ งมีสิ่งตรงข้ามการไม่เกิด ไม่แก่ ไม่
เจ็บ และไม่ตาย เห็นไหม ถ้าคนมีความคิด นี่ความคิดแบบธรรม แต่สมัยนั้นยังไม่มีวชิ าการที่จะ
ออกจากกิเลสทั้งหมด
แต่เพราะว่าสะสมบารมีมานี่ ธรรมในก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู ้
ธรรม มีเจ้าลัทธิต่างๆ มีศาสดาปฏิญาณตนว่าเป็ นพระอรหันต์ท้งั นั้นน่ะ คาว่าพระอรหันต์น้ ี
อัตตา อนัตตา มันมีมาดั้งเดิมเพราะศาสนาพุทธมีมาตลอด พระพุทธเจ้าเกิดมา ตรัสรู ้มา องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมนี้เป็ นองค์ที่ ๔ ในภัทรกัปนี้ นัน่ น่ะพระพุทธเจ้าเกิดมา
๔ พระองค์ยงั มีพระศรี อริ ยเมตไตรยจะเกิดต่อไป ถึงการสะสมบารมีมา มันถึงมีการเวียนว่ายตาย
เกิด
นี่กระแสของชีวิต เห็นไหม ชีวิตนี้กบั กิเลสเท่านั้น กระแสของชีวิตเวียนวน วนในวัฏฏะ
ไป แต่สร้างสมคุณงามดีข้ ึนมา นัน่ ก็สะสมเข้าไปอยูใ่ นคุณความดี ก็สะสมลงเข้าไปอยูใ่ นจิตนั้น
จิตนี้ก็เวียนตายเวียนเกิดไปในวังวนนั้น ถึงบอกว่า องค์สมเด็จพระสมณโคดมตรัสรู ้เป็ นองค์ที่ ๔
แล้วยังพยายามขวนขวายเอาธรรมนี้ออกมา ถึงเราได้ฟังธรรมไง พยายามเอาชีวิตนี้เข้าแลกมาเพื่อ
ชาระกิเลสให้ออกจากใจ
นี่กิเลสกับชีวิต กิเลสกับชีวิตก็พาให้ทุกข์ให้ยากไป แต่เพราะมีชีวิต ชีวะนี้ตอ้ งมีอยู่
ตลอดไป ชีวะนี้ไม่เคยตาย ชีวิตนี้ไม่เคยตาย ชีวิตนี้ไง ชีวิตนี้คือไออุ่นที่สืบต่อไปตลอดเวลา
ตั้งอยูบ่ นกาลเวลา อยูใ่ นภพชาติไหน ภพชาติใดภพชาติน้ นั ก็สะสมไป สะสมไป สะสมมาในภพ
ชาติน้ นั แล้วก็เวียนตายเวียนเกิดไป เพราะว่าวัฏวนนี้เป็ นที่อยูข่ องจิต จิตนี้เวียนว่ายเวียนเกิดไป
ในวัฏวนมา ถึงมีการสะสมคุณงามความดีมาจนเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ จนตรัสรู ้ออกไปเป็ น
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พระพุทธเจ้า เป็ นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๔ ในภัทรกัปนี้ ในพระพุทธเจ้า ๕ องค์น้ ีเป็ นองค์ที่ ๔
ออกไป นี่มีสะสมบุญญาบารมีมาอย่างนั้น ถึงได้มีความเฉลียวใจ มีความหักออก มีความเฉลียว
ใจ มีความออกนัน่ คือบุญบารมี นี่ธรรมอันหนึ่ง ธรรมที่เกิดขึ้น
ธรรม เห็นไหม กิเลสนี้กลัวธรรม ถ้ากิเลสนี้พยายามจะคิดว่าจะหักออกไปจากกิเลส
กิเลสมันกลัวว่ามันจะไม่มีที่อยูท่ ี่อาศัย กิเลสนี้อาศัยบนชีวิต ชีวิตสื บต่อขึ้นไปเป็ นภวาสวะ เป็ นที่
อยูข่ องกิเลส ถึงชีวิตนี้มีกิเลสกับชีวะนี้เท่านั้นเลย ชีวิตนี้เอากิเลสมันสื บต่อเนื่ องไปไง มันอาศัย
อยูบ่ นหัวใจของคน หัวใจของสัตว์โลก หัวใจทุกๆ อย่าง กิเลสเป็ นที่อาศัยอยู่ มันถึงได้ขบั ไส ขับ
ไสให้เรา
เราคิดว่าสิ่ งนั้นเป็ นความสะสมมาเพื่อจะให้เป็ นความสุ ขไง นั้นเป็ นเราคิดว่า เห็นไหม นี่
กิเลสพาคิดทั้งหมดเลย กิเลสพาคิด กิเลสพาขับไสไป แล้วเราก็ทาไป แต่ความคิดจะหักออกมานี่
ความเฉลียวใจ ความหักออกมาแบบเจ้าชายสิ ทธัตถะเห็นยมทูตทั้ง ๔ เห็นไหม นั้นน่ะธรรม
แสดงออกมาให้ตื่นเนื้อตื่นตัวไง ให้ตื่นเนื้อตื่นตัวหาทางออกจากกิเลส นัน่ น่ะ ธรรมเริ่ มแสดงตัว
ขึ้นมา ธรรมเริ่ มแสดงตัว แต่ธรรมอย่างนี้เจ้าชายสิ ทธัตถะยังไม่ได้ตรัสรู ้ พอมีความคิดแล้วเริ่ ม
แสวงหาทางออก เริ่ มจะออกประพฤติพรหมจรรย์ไง
สิ่ งใดที่แสวงหากันอยู่ เพราะเจ้าลัทธิต่างๆ เขาปฏิญาณตนอยูว่ ่าเขาเป็ นพระอรหันต์ พระ
อรหันต์ท้ งั นั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ไปศึกษากับเขา นี่ธรรมมีอยู่ แต่ธรรมนี้เป็ น
ธรรมที่ว่าสะสมมา จนกว่าใครจะเกิด ธรรมถ้ามีผทู ้ ี่จะออกไปได้ นี่ธรรมมีอยูโ่ ดยสัจจะจริ ง ผูท้ ี่
จะเป็ นไปได้ พระพุทธเจ้าเป็ นพระอรหันต์ถึงได้แสวงหาเอง กับพระปัจเจกพุทธเจ้า สาวกะนี่
ต้องได้ยนิ ได้ฟัง สาวกะ สาวกะคือสาวกไง สาวกที่ได้ยนิ ได้ฟัง สร้างสมบารมีมาน้อยกว่า นัน่ น่ะ
ถ้าไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู ้ก่อน ธรรม ธรรมที่ว่าธรรมๆ นี้เราก็จะไม่เข้าใจ
กัน
นี่มนั ถึงว่า เราเกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนามันถึงเป็ นบุญมาก บุญมากที่วา่ ผูท้ ี่เกิดมา
ในสมัยที่ว่าไม่มีศาสนาเขายังทุกข์ยากไปตลอดไป ทุกข์ยากไปเพราะว่าเขาไม่มีเครื่ องมือดาเนิน
ออก แต่น้ นั เขาว่าเขาเกิดมาไม่พบพระพุทธศาสนา เขาถึงได้มีความทุกข์ เขาถึงไม่มีอานาจ
วาสนา
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เรานี้ เราว่าเราเป็ นคนที่มีวาสนา เกิดมาพบพระพุทธศาสนา แต่ดูสิคนที่เกิดมาเป็ นชาว
พุทธ พุทธที่ว่าเป็ นประเพณี นนั่ น่ะ พุทธประเพณี มันก็เหมือนกับว่าไม่เชื่อฟังในศาสนา
เหมือนกับอยูใ่ นศาสนาแต่ไม่เข้าใจในเรื่ องของศาสนา นัน่ น่ะ มันอาภัพ ๒ ชั้น ๓ ชั้นนะ
ความอาภัพ อาภัพวาสนา เห็นไหม ตัวเองว่ามีวาสนามาก เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว
ยังออกมาประพฤติปฏิบตั ิ นี่คือว่ามันมีวิธีการที่จะออกไง แล้วเราพยายามหาทางออก หาทาง
ออกเพื่อจะออกจากกิเลสให้ได้ นัน่ น่ะถึงว่ามีอานาจวาสนาจริ ง ถ้ามีอานาจวาสนาเกิดมาแล้วยัง
ไม่สนใจ ยังไม่ใฝ่ หา นี่มีวาสนา อยูก่ ็เหมือนอยูใ่ นท่ามกลางของสิ่ งที่ว่าเป็ นประโยชน์แต่ไม่ใช้
ให้สิ่งนั้นให้เป็ นประโยชน์กบั ชีวิตนี้เลย นี่ให้กิเลสมันปิ ดบังอยู่ กิเลสมันบังหัวใจอยู่ มันถึงไม่
ยอมคิดออกมาหาความพ้น คิดออกมาออกจากความที่ว่ามันเคยใจไง มันเคยใจ
กิเลสคือความเคยใจ กิเลสคือสิ่ งที่มีอานาจวาสนามาก สิ่ งที่มีอานาจควบคุมหัวใจเรา
ทั้งหมด อานาจทั้งหมดอยูใ่ นหัวใจนั้น เห็นไหม อานาจนั้นคือกิเลส คาว่า “กิเลสๆ” คือสิ่ งทีม่ ี
อานาจเหนือเรา เหนือความคิด เหนือทุกข์อย่าง ฉะนั้นเราถึงว่าเราศึกษา เรามีวิธีการขนาดไหนก็
แล้วแต่ นัน่ น่ะมันเป็ นวิชาชีพ วิชาชีพที่เราศึกษาเล่าเรี ยนมา แต่สิ่งที่อยูใ่ นหัวใจ กิเลสที่อยูใ่ น
ชีวิตของเรามันอยูด่ ้ งั เดิมอยูใ่ นชีวิตอยู่ มันอยูก่ น้ บึ้งของใจ ก้นบึ้งของใจเวลาคิดออกมามันถึงมี
อานาจวาสนา มันใช้เครื่ องมือที่เราศึกษาเล่าเรี ยนมาเป็ นทางออกไง เป็ นทางออกไป
สิ่ งที่ว่าเราเป็ นปัญญาของเรา เราเข้าใจว่าเป็ นปัญญาของเรา เราคิดว่ามันจะเป็ นปัญญา
เป็ นทางเครื่ องจะดาเนิ นออกไป เราว่าเราฉลาด นี่ความจริ งเราโง่ โง่กบั อะไร? โง่กบั สิ่ งที่มี
อานาจเหนือไง โง่กบั สิ่ งที่ว่ามีอานาจเหนือเรา สิ่ งที่เป็ นเจ้าวัฏจักรนี่ โง่กว่าสิ่ งนั้น เพราะสิ่ งนั้น
พาให้คิด พอสิ่ งนั้นพาให้คิดออกไป ความคิดอันนั้นมันถึงว่ามันเป็ นความคิดที่ว่ามันไม่เป็ น
อิสรเสรี โดยธรรมชาติของมัน มันอยูใ่ ต้อานาจของกิเลส เห็นไหม นัน่ น่ะ กิเลสกับชีวิต มันเป็ น
ก้นบึ้ง มันเป็ นตัวดาเนิน มันเป็ นสิ่ งที่ว่าพาเกิดพาตายในวัฏฏะที่เราไม่เคยเห็น เราไม่เคยเห็นไง
เราได้ว่าเราเป็ นคน เราเป็ นคนนะ คนนี้จะมีเป็ นคนได้ตอ้ งมีจิต เห็นไหม มีจิตกับกายถึง
ได้เป็ นคน จิตนี้คือชีวิต คือการสื บต่อของมัน ชีวิตที่หมุนเวียนออกไป หมุนเวียนเป็ นวัน ๒ วัน
๓ วัน การสื บต่อออกไป เห็นไหม นี่ชีวิต แล้วกิเลสมันอยูใ่ นนั้น แต่เวลาเราคิดออกมา เราคิด
ออกไป นี่เจ้าอานาจวาสนาอยูใ่ นชีวิตนั้น มันควบคุมไว้หมดไง
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ปัญญาของเราเคยเป็ นปัญญากิเลสพาใช้ ปัญญาของเราที่คิดออกไป ที่แสวงหาออกไป
แม้แต่ในการประพฤติปฏิบตั ิน้ ีก็เหมือนกัน ในการที่ว่าเราจะแสวงหาทางออกนี่ เราเข้าใจว่าอันนี้
เป็ นธรรม เราเข้าใจ เห็นไหม แค่เราเข้าใจว่านี่เป็ นธรรม อันนี้เป็ นธรรมชัว่ ฟ้ าแลบแปล๊บ! กิเลส
ขึ้นทันทีเลย อันนี้เป็ นธรรม คือความคิดอยากจะออกจากทุกข์ นี่กิเลส นี่ธรรมมันเริ่ มแสดงตัวนิด
หนึ่ง แล้วกิเลสก็จะคิดว่าต้องทาอย่างนั้น ต้องทาอย่างนั้น ต้องทาอย่างนั้น
เห็นไหม ถึงว่า กิเลสต้องว่าทาอย่างนั้นเลย ควรจะออก นี่เพราะไม่มีศาสนา เพราะว่า
พระพุทธเจ้าตรัสรู ้ตอ้ งออกไป ๖ ปี ไปเชื่อฟังใครก็แล้วแต่ที่สอนว่าทาอย่างใดก็แล้ว แต่ในเมื่อ
ทรมานตนขนาดไหน ทรมานตนเพื่อจะเป็ นทรมานกิเลส มันเป็ นการทรมานกายสังขารซะ มัน
ไม่ใช่ทรมานจิตสังขาร
ชีวิตคือจิต คือหัวใจ จิตสังขารกับกายสังขาร กายนี่ ร่ างกายนี้ก็เป็ นสังขาร สังขาร เกิด แก่
เจ็บ ตาย การทรมานตนให้ทุกข์เพื่อจะว่าจะเป็ นการพ้นทุกข์ การทรมานตนก็เป็ นการทรมานตน
นัน่ น่ะ กิเลสเวลามันหลอก หลอกอย่างนั้นนะ หลอกให้เราทรมานร่ างกาย ทรมานเรา คิดว่าจะ
เป็ นทรมานกิเลส
ถ้าเราเป็ นคนที่เข้มแข็ง คนที่จะออกจากกิเลส เรามีความมุมานะอยู่ มันจะทาให้เราถึงกับ
ตายไปในชีวิตนี้ก็ได้ เพื่อกิเลสนี้ยงั จะได้อาศัยบนหัวใจนั้นต่อไป เพราะการตายนี้เป็ นสมมุติ การ
เกิดและการตายนี้เป็ นสมมุติเท่านั้น คนเรากลัวที่สุดคือกลัวความตาย พอว่าตายขึ้นมามันขนพอง
สยองเกล้า มันแหยงไปหมดเลย เห็นไหม ว่าความตาย
ฉะนั้น เวลาถ้าธรรมมันหมุนติ้วขึ้นมา ความคิดของเราหมุนออกไป เราจะออกจากกิเลส
เราอยากออกจากกิเลส หมายถึงว่า เราจะเอาชนะกิเลสด้วยการทรมานตน เห็นไหม ด้วยการ
ทรมานตน ในเมื่อจิตใจที่เข้มแข็งก็มุมานะออกไป ความมุมานะ ความพยายามอุตสาหะ พยายาม
ทรมานตนขนาดไหนก็แล้วแต่ ความทรมานตนมากเข้าไป มากเข้าไป นัน่ น่ะอัตตกิลมถานุโยค
การทาตนให้ลาบากเปล่า ทาให้ตวั เองทุกข์ยาก ให้ดบั ขันธ์ไป การตายนี้ก็ตายในวัฏวน ตายอยูใ่ น
ใต้อานาจของกิเลส การตายอย่างนี้การตายแบบไม่มีค่าเลย
การตายต้องทาให้กิเลสตายออกจากชีวะนี้ถึงจะถูกต้อง ชีวะคือชีวิต การให้ชีวิตนี้มีอยูแ่ ต่
ให้กิเลสตายจากชีวิตนั้น แต่เดิมนั้นมีกิเลสกับชีวิตนี้เท่านั้นสื บต่อกันมา แล้วเวลาอานาจของ
อานาจที่กิเลสเหนือกว่านั้นก็บงั คับความคิด บังคับทุกอย่างอยูใ่ นอานาจของมันทั้งหมด องค์
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สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกแสวงหาโมกขธรรมนะ ทรมานตนขนาดไหนก็แล้วแต่ จนเชื่อ
ฟังในลัทธิต่างๆ ที่เขาสอนว่าจะเป็ นการออกจากกิเลส ไปศึกษามาแล้วมันก็ไม่ใช่ทาง เห็นไหม
จนมาทรมานขนาดว่าสลบถึง ๓ หน การสลบนั้นก็เหมือนกับตายฟื้ น ๓ ครั้ง เพราะว่าสร้างสม
อานาจวาสนามาอยูว่ ่าจะได้เป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชีวิตนี้ถึงจะได้ไม่ขาดไป
นัน่ ถึงได้ยอ้ นกลับมาไง ย้อนกลับมาฉันอาหารใหม่ ย้อนกลับ เห็นไหม นางสุ ชาดาถวาย
อาหารนั้น ๔๙ คาอันนั้นออกไป แล้วถึงฟื้ นร่ างกายขึ้นมา พอฟื้ นร่ างกายขึ้นมาถึงได้กาหนดอา
นาปานสติ ท่ามกลางคืนนั้นกาหนดอานาปานสติในวันวิสาขบูชา กาหนดอานาปานสติข้ ึนมา
เห็นไหม จิตนี้เป็ นสัมมาสมาธิ ไม่ใช่ฌาน ไม่ใช่สิ่งที่มนั จะพุ่งไปสู งไปต่าได้ การทาฌานสมาบัติ
นี้พุ่งสู งไป อานาปานสติน้ ีเป็ นสัมมาสมาธิ เป็ นสมาธิอยู่ อานาปานสติเข้ามา ทาจิตให้สงบเข้ามา
นัน่ น่ะ เริ่ มพิจารณาจิตสังขาร
กิเลสมันอยูท่ ี่หวั ใจ มันอยูท่ ี่ชีวิต ถึงว่า ชีวิตกับกิเลสนี้เท่านั้น โลกนี้ กิเลสมันอยูบ่ นชีวิต
นั้น อาศัยชีวิตนั้นสื บต่อ สื บต่อไปมันก็มีภวาสวะ มีที่อาศัย เป็ นภพที่มนั อาศัยอยู่ เป็ นบ้านเป็ น
เรื อนของมัน กิเลสอาศัยบนชีวิตของคน บนหัวใจของคนเท่านั้น หัวใจของสัตว์โลกทุกๆ สัตว์
โลก
เริ่ มอานาปานสติเข้ามาก็เริ่ มพิจารณากายจิตสังขาร พิจารณาเรื่ องของกิเลส จนขณะ
พิจารณาไปเริ่ มต้นปฐมยาม บุพเพนิวาสานุสติญาณ นัน่ น่ะกิเลสมันยังมีอานาจเหนือกว่า มันยัง
ผลักไสออกไปดูการเกิดการตาย ถ้าเป็ นคนที่ทวั่ ๆ ไปก็ตอ้ งตื่นเต้นในอานาจวาสนาของตัวว่า
บุพเพนิวาสานุสติญาณเห็นการเกิดการตายมาแต่อดีตชาติมาไม่มีที่สิ้นสุ ด สาวไป สาวไป
นัน่ น่ะมันยืนยันกันกับกิเลสกับชีวิตนี้ไง มันไม่มีที่สิ้นสุ ด มันเกิดตาย เกิดตายมาตลอด
ในปฐมยามนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพยายามภาวนาอยู่ เวลาจิตมันย้อนกลับมาในอา
นาปานสติที่จิตสงบเข้าไปแล้วดูในจิตสังขาร เห็นไหม บุพเพนิวาสานุสติญาณคือดวงจิตของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ ๑๐ ชาติน้ นั ย้อนกลับไปจนไม่มีที่
สิ้ นสุ ด ไม่มีที่สิ้นสุ ดคือว่ามันไปเรื่ อยๆ ตลอดไป ไม่มีตน้ ไม่มีปลาย
กลับมาแล้วมันไม่ใช่ทาง ไม่ใช่ทางมันหมายถึงว่ามันออกไปนอกจิตสังขาร เป็ นการเกิด
การตายเป็ นอดีต เป็ นอดีตที่สะสมมา บุพเพนิวาสานุสติญาณ ย้อนกลับไปไม่มีที่สิ้นสุ ด นัน่ น่ะ
กลับมาพักจิต ย้อนกลับมาจิตปกติ อานาปานสติอย่างเก่า แล้วถึงดูออกไป นี่อนาคต การเกิดและ
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การตาย จุตูปปาตญาณ เห็นไหม สัตว์ตายแล้วไปเกิดที่ไหน สัตว์ตายแล้วไปเกิดที่ไหน ถ้ายังมี
กิเลสอยูม่ นั ก็พาเกิดพาตายอย่างนั้น เกิดตาย ตายแล้วไปเกิดที่ไหน นี่พระพุทธเจ้าตามดูตามเห็น
จิตทุกดวงต้องเกิด นี่มนั จะเกิดตายไปข้างหน้าเรื่ อย ข้างหน้าเรื่ อย ถ้ายังเป็ นกิเลสอยูบ่ นชีวิตนั้น
ย้อนกลับมาอาสวักขยญาณ อาสวักขยญาณชาระกิเลสออกจากหัวใจทั้งหมด นัน่ น่ะ
กิเลสนี้สามารถชาระได้ พอกิเลสนี้หลุดออกไปจากชีวิตนั้น ชีวิตนั้นบริ สุทธิ์ ชีวิตนั้นเป็ นชีวิตกับ
ธรรม ไม่ใช่เป็ นชีวิตกับกิเลส
โลกนี้มีชีวิตกับกิเลสจะผลักไสขับเคลื่อนไปตลอด แต่พอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าตรัสรู ้ข้ ึนมา เป็ นสยัมภู ตรัสรู ้ดว้ ยตนเอง ตรัสรู ้ดว้ ยพระองค์เอง ไม่มีใครสอน เพราะวิชาการ
อันนี้ไม่มี โลกนี้ ปัจจุบนั นี้ไม่มี สมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดก็ไม่มี ไม่มีใครรู ้ได้ นัน่ น่ะธรรมอันนี้ถึง
เกิดขึ้น
นั้นจากที่ว่า กิเลสกับชีวิต เลยกลายเป็ นชีวิตกับธรรม
พอชีวิตกับธรรม เสวยวิมุตติสุข ธรรมล้วนๆ ในใจดวงนั้นไง ใจดวงนั้นเป็ นใจขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู ้ข้ ึนมา เสวยวิมุตติสุขอยู่ แล้วมันละเอียดอ่อนจนที่ว่าสร้าง
สมบารมีมาเป็ นพระพุทธเจ้าเพื่อจะรื้ อสัตว์ขนสัตว์ เห็นไหม มันยังท้อใจไปว่าจะทาอย่างไรหนอ
จะไปสอนใครได้ มันละเอียดอ่อนขนาดที่ว่าต้องให้พรหมลงมานิมนต์นนั่ น่ะ
สิ่ งนี้มนั ยืนยันกับความละเอียดอ่อน ความลึกซึ้ ง ความกว้างขวางของธรรมที่จะแก้กิเลส
ออกจากใจไง สิ่ งนั้นมันมีอยู่ มันถึงจะมหัศจรรย์ มันจะเป็ นความลึกลับขนาดไหน องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้แล้ว เราถึงได้เกิดท่ามกลางพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เห็นไหม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ถึงเป็ นพระรัตนตรัยของในศาสนาพุทธเรา ขณะนั้นมีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็ น
พระพุทธเจ้ากับพระธรรมเท่านั้น เริ่ มต้นมีศาสนะ ๒ ก่อน ที่พระรัตนตรัยมีศาสนะ ๒ คือพระ
พุทธ พระธรรมก่อน จนกว่าออกไปเสวยวิมุตติสุขจนพอใจแล้ว พอใจไง เสวยวิมุตติสุขแล้วจน
พรหมออกมานิมนต์ว่าให้ออกสอน ถึงกาหนดดู ดูถึงอาฬารดาบส นัน่ น่ะตายไปแล้ว เห็นไหม
พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนตาย เพิ่งตายไปแล้วเมื่อวานนี้ อีกคนหนึ่งตายไปแล้วเมื่อ ๗ วันที่แล้ว
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ไม่มีจิตควรแก่การงาน ต้องทาความสงบ คือว่ามีพ้นื ฐานของใจก่อน เป็ นกิเลสกับชีวิตก็
จริ งอยู่ กิเลสอยูใ่ นใจดวงนั้น แต่มนั ต้องทาความสงบมาให้กิเลสมันอ่อนตัวลง เห็นไหม นัน่ น่ะ
ถึงว่าจะสอนใคร
ทีแรกจะว่าดูไปก็ไม่รู้ว่าจะสอนใครเพราะว่าไม่มีใครน่าจะรู ้ได้เลย แต่พอย้อนกลับมาดู
ว่า เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็ นมนุษย์ ท่านรู ้มาได้อย่างไร? ท่านสะสมบารมีมา
ผูจ้ ะรู ้ตามนี่มี เพราะท่านเป็ นศาสดา เป็ นผูส้ อน ผูช้ ้ ีนา ถึงว่า ไปสอนปัญจวัคคีย ์ เห็นไหม ในเมื่อ
ผูท้ ี่ตายไปแล้วนั้นก็ไม่มีโอกาสก็ไปสอนปัญจวัคคีย ์ จนพระอัญญาโกณฑัญญะมีดวงตาเห็น
ธรรมเข้ามาตาม ถึงเกิดพระสงฆ์ข้ ึนมาองค์แรกของโลก
พระสงฆ์ในพระรัตนตรัยของเราหมายถึงพระอริ ยสงฆ์ พระอริ ยสงฆ์มีพ้นื ฐานของใจ ใจ
นั้นเป็ นธรรมจริ ง ถึงเป็ นที่พ่ ึงของเราได้ ถึงเป็ นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระสงฆ์หมายถึง
พระสงฆ์ที่ทรงธรรม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ถึงอยูท่ ี่ใจ ใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์รวมอยูท่ ี่นนั่
สงฆ์หมายถึงสังฆะ สังฆะที่ว่าหมู่สงฆ์น้ นั เพราะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ใจของ
สาวกะก็เหมือนกัน ตรัสรู ้ธรรมก็รู้ถึงพุทธะ ผูร้ ู ้ เห็นไหม หัวใจนั้นผูร้ ู ้ ความรู ้น้ นั กระจ่างแจ้งขึ้น
กระจ่างแจ้งในธรรม แล้วตัวเองล่ะ? ตัวเองเป็ นสังฆะเป็ นผูฟ้ ังอยู่ นี่พระรัตนตรัยอยูท่ ี่นนั่ อยูท่ ี่ใจ
นั้น ใจนั้นถึงว่าเป็ นใจ เป็ นชีวิตกับธรรม เห็นไหม จากชีวิตกับกิเลส เป็ นชีวิตกับธรรม
นี้เราก็เหมือนกัน เราชีวิตนี้มีแต่กิเลสในหัวใจทั้งหมด เวลาปัญญามันออกไปอย่างนั้นน่ะ
ปัญญามันหมุนออกไป หมุนออกไป เพื่อจะให้เราออกจากกิเลส เราออกจากกิเลสเพราะว่าองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกสอนไว้ว่ากิเลสเท่านั้นเป็ นโทษกับเรา กิเลสเท่านั้นนะให้ความ
เร่ าร้อน ให้ความลุ่มหลง ให้เราคาดหมายไปสิ่ งที่ผดิ ย้อนกลับไป กิเลสเท่านั้นพาให้เราเกิด เรา
เกิด อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ความหลงพาให้เกิดมา เกิดมาแล้วก็ยงั หลงตัวเองอยูต่ ลอดเวลา หลง
ตัวเองจนมาประพฤติปฏิบตั ิก็ยงั เข้าใจผิดว่าต้องทรมานตน
การทรมานตน พยายามทรมานตนให้พน้ จากกิเลส แต่มนั ต้องย้อนกลับมา ทรมานตน
นั้นมันเป็ นส่ วนอุบายวิธีการหนึ่งเท่านั้น อุบายวิธีการเพื่อจะเข้ามาให้เห็นใจไง ให้ใจนี้ยบุ ยอบ
ตัวลง ในเมื่อถ้าธาตุขนั ธ์มนั มีแรงขึ้นไปมันก็ทบั ถมใจ มันทับถมใจหมายถึงว่า มันแยกใจออก
จากกายไม่ได้เลย
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เรานัง่ เพื่อทาความสงบ เห็นไหม เรานัง่ นี่ กายนี่วิเวก เพื่อต้องการให้จิตนี้วิเวก เพราะ
ชีวิตกับกิเลสมันอยูท่ ี่ใจเท่านั้น แต่ตอ้ งอาศัยกายนี้เพราะเราเป็ นมนุษย์ มนุษย์น้ ีมีกายกับใจ
มนุษย์น้ ีเป็ นสัตว์ที่ประเสริ ฐมาก มีสิ่งที่แสวงหาทางออกได้
แสวงหาทางออก เพราะชีวิตมนุษย์น้ ีเป็ นชีวิตอิสระไง สร้างความดีกเ็ ป็ นความดีข้ ึนมา
ทาความชัว่ ก็เป็ นความชัว่ ขึ้นมาถ้าทา ถ้าไม่ทา เห็นไหม คิดชัว่ ก็เป็ นมโนกรรมขึ้นมา คิดดีก็เป็ น
กรรมดีข้ ึนมา นัน่ น่ะ มันเป็ นกายกับใจไง สุ ขกายและสุ ขใจ ทุกข์กายและทุกข์ใจ เห็นไหม
ฉะนั้น ถึงว่ามันติดลงที่กายและที่ใจ ใจนี้มนั หลงตัวมันเอง มันถึงออกมาติดที่กาย ฉะนั้น พอมัน
หลงติดที่กาย กระแสที่มนั ย้อนกลับเข้ามามันก็เป็ นการอาลัยอาวรณ์ เป็ นการห่ วงหาอาลัยทั้งนั้น
เป็ นสาวแล้วมันเป็ นอันเดียวกันไง กายกับใจถึงเป็ นอันเดียวกัน
แต่สัจจะความจริ งแล้วมันไม่ใช่อนั เดียวกัน มันอาศัยอยูต่ ามชีวิตตั้งแต่เกิดขึ้นแล้วก็สลัด
ตายไปเท่านั้น ถึงสิ่ งที่มนั อาศัยกัน ความอาศัยกันนั้นมันอาศัยเพราะเป็ นภพของมนุษย์ เห็นไหม
เวียนตายเวียนเกิด ชีวิตนี้มนั เกิดขึ้นมา มันถึงว่า เกิดเป็ นมนุษย์ถึงมีร่างกาย เกิดเป็ นเทวดาเขาก็มี
เฉพาะกายทิพย์ของเขา เกิดเป็ นสัตว์เขาก็มีกายของสัตว์ เกิดเป็ นอะไรก็เป็ นอสุ รกายมันก็เป็ นไป
ความเกิดความตายของชีวิตนี้มนั แล้วแต่บุญกรรมพาเกิด
แต่เราเกิดมา เกิดเป็ นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา นี่มนั มีวาสนา มีบุญบารมี ๒ ชั้น ๓ ชั้น
แต่กิเลสที่ในหัวใจมันรบเราไง มันไม่ให้เรามองดู ไม่ให้เราเข้าใจในสิ่ งที่ว่าจะต่อต้านมัน กิเลส
มันเหนือเรา พอสิ่ งที่กิเลสมันเหนื อเรา กิเลสมันเหนือเรา มันถึงควบคุมความคิดไว้ท้งั หมดเลย
ถึงต้องทาความสงบเข้ามา ก่อนที่เราจะไม่มีบุญบารมีเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่ว่าเห็นยมทูตมาแสดงตัว แค่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็สลดสังเวชจะหาทางออก แล้วออกจริ งๆ ออก
จริ งๆ ออกแสวงหาโมกขธรรมจนได้ผลจริ งๆ เห็นไหม นี่คนจริ งแต่เริ่ มต้น จริ งท่ามกลาง จริ ง
ที่สุด
อย่างผูท้ ี่ปฏิบตั ิ อย่างสาวกะผูท้ ี่เดินตาม อย่างเรานี่ จริ งอยู่ เชื่อ เชื่อด้วยความเชื่อ เชื่อด้วย
ศรัทธาภายนอกไง เชื่อแต่ไม่เป็ นศรัทธา เห็นไหม ถ้าปฏิบตั ิเข้าไปจนเป็ นอจลศรัทธา อจล
ศรัทธาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราไปสัมผัสธรรมตามความเป็ นจริ ง สัมผัสธรรมตามความเป็ นจริ งนะ
จิตนี้เข้าไปสัมผัส ต้องสัมผัสก่อน พอความเชื่ออันนั้นถึงเป็ นความเชื่อที่อจลศรัทธา ถึงได้คม
กล้า มันจะได้มีความมุมานะไง ถึงต้องทาความสงบเข้ามา ทาความสงบเข้ามา
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องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนก่อนเลย สอนเรื่ องความว่ากรรมฐาน ๔๐ ห้อง
เห็นไหม สอนให้ทาความสงบเข้ามา พุทโธ พุทโธ พุทโธ ธัมโม สังโฆเข้ามา ให้จิตนั้นสงบเข้า
มาก่อน ให้กิเลสนั้นยุบยอบตัวลง ให้กิเลสนั้นเปิ ดทางให้ ให้โอกาสเราได้ดาเนินออกไป นี่กิเลส
พอเริ่ มให้กิเลสมันยุบยอบตัวลง ยุบยอบตัวลงให้เราเข้าไปสัมผัสสิ่ งที่ว่า จิตนี้ประสบความสงบ
เป็ นอันเดียวกัน จิตนี้สัมผัสธรรม ธรรมคือความสงบ ความสงบนั้นเป็ นสัมมาสมาธิจะให้
ความสุ ขกับใจ นัน่ น่ะมันถึงเชื่อมัน่ ว่าเราก็มีอานาจวาสนาบารมี
แต่ถา้ จิตนั้นไม่เคยสงบเลย มันไม่เชื่อมัน่ พอความไม่เชื่อมัน่ ความลูบๆ คลาๆ ความ
ลูบๆ คลาๆ ทาลูบๆ คลาๆ เข้าไปมันก็ได้แต่ธรรมะลูบๆ คลาๆ นัน่ ถึงว่าเป็ นศรัทธาความเชื่อข้าง
นอก มันยังล้มลุกคลุกคลานอยู่ อจลศรัทธาเข้าไปเรื่ อยๆ อจลศรัทธา อจลศรัทธาหมายถึงว่า
ความมุ่งมัน่ ความหยิบจับฉวยได้จริ ง ความจับฉวยได้จริ งเพราะว่า คาพูดคือการบอกเล่า ความ
บอกเล่า เราศึกษามาก็เป็ นความบอกเล่า แต่ความเข้าไปจริ งจังของเรา เข้าไปสัมผัสจริ งของเรา
เห็นไหม อันนั้นไม่ใช่บอกเล่า เราเข้าไปประสบเอง ความที่เราเข้าไปประสบเอง ประสบที่ไหน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อยูท่ ี่ใจ ผูร้ ู ้คือพุทธะ หัวใจนี้เป็ นผูร้ ู ้ หัวใจนี้เวลาเจ็บปวด
แสบร้อนนี่เจ็บปวดแสบร้อนมาก เวลาทุกข์ร้อนนี่ทุกข์ร้อนมาก หัวใจนี่เป็ นคนที่ทุกข์ร้อนมาก
ร่ างกายนี้ขนาดว่าหิ วกระหายนี้เราให้ดื่มให้กินมันก็หายได้ เห็นไหม เวลาทุกข์ร้อนนี้ ใจนี้เป็ น
ทุกข์ร้อนมาก ความทุกข์ร้อนนั้นมันทุกข์ร้อนขนาดนั้น มันก็ให้กิเลสมันถึงว่ากิเลสมันได้เชื้อ
ของมัน ความได้เชื้อของมัน มันผลักไสเข้าไป เชื้อมันถึงจดเมฆได้ ถ้าเรามีเชื้อเข้าไป ถึงต้อง
พยายามเอาเชื้อนั้นออก เอาเชื้อนั้นออกคือว่า กิเลสมันพาให้คิดใช่ไหม นัน่ คือเชื้อของมัน นัน่
มันส่ งเสริ มแต่พลังงานของมัน
พลังงานของธรรม เพราะเราเกิดในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าสอนให้คิดถึงองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พ่ ึงเป็ นศาสดาองค์เอกไง พุทโธ พุทโธ พุทโธ เราพยายาม
บริ กรรมคาว่าพุทโธเข้าไป พุทโธเข้าไป นัน่ น่ะ นั้นคืออาหารของใจ อาหารของใจที่เริ่ มกาหนด
ทาใจให้สงบเข้ามา ให้อาหารของใจ ให้ใจนั้นได้ดื่มกินอาหารอันนั้น อาหารของใจนี้ มนั ก็เริ่ มให้
จากที่ว่าชีวิตกับกิเลสล้วนๆ เลย มันก็จะเริ่ มมีชีวิตกับธรรมเข้าไปสัมผัส เข้าไปแยกแยะได้
ธรรมนั้นเริ่ มเข้าสัมผัสกับชีวิตขึ้นมาเรื่ อยๆ
พอสัมผัสเข้าไปมันก็ความร่ มเย็นเข้ามา
ความร่ มเย็นเข้ามา ความร่ มเย็นเข้ามา มันร่ มเย็นเข้ามานี้มนั ก็ต้ งั มัน่ นี่ไง จิตตั้งมัน่ จิตของผูท้ ี่ต้ งั
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มัน่ แล้ว เห็นไหม ตั้งมัน่ เพราะอะไร เพราะได้อาหารนั้นอิ่ม กินอาหารจนอิ่มของตัวมันเอง คือตั้ง
มัน่ คือว่ายืนได้เป็ นอิสระของตัวเองได้
จากเดิมชีวิตนี้เหมือนกับน้ า เหมือนกับสิ่ งที่เป็ นของเหลว มันแสดงตัวเองไม่ได้ มันต้อง
อาศัยอย่างอื่นแสดงตัว มันถึงต้องเสวยอารมณ์ไง เสวยอารมณ์อารมณ์ อารมณ์น้ นั ก็พร้อมกับ
อารมณ์กิเลส เห็นไหม ความคิดจะเกิดขึ้น เราอยูเ่ ฉยๆ บางทีเรายังราคาญเลย คนที่ไม่เคยภาวนา
อยูเ่ ฉยๆ นะ มันราคาญอยู่ มันไม่รู้จะทาอย่างไร มันเบื่อหน่ายกับชีวิต ความเบื่อหน่ายในชีวิตไง
เพราะมันเหมือนกับมันไร้ค่า มันไม่มีอะไรทา จนเขาทาลายตัวเองก็มี ในทางตะวันตกทาอย่าง
นั้นมากเลย เพราะชีวิตเขา เขาสุ ขในชีวิตของเขา การแสวงหาเขามีรัฐสวัสดิการของเขา พอถึงจุด
หนึ่งเขาก็เบื่อหน่ายในชีวิต นัน่ น่ ะมันไม่เห็นคุณค่าของใจไง ใจเท่านั้นสัมผัสกับธรรม ใจเท่านั้น
ถ้าเราเริ่ มพุทโธ พุทโธ พุทโธเข้ามา ใจสัมผัสพุทโธเข้ามา พุทโธเข้ามา พุทโธ คาว่าพุท
โธนี่ประเสริ ฐเลอเลิศมาก พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธนี้มนั เป็ นชื่อขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าหนึ่ง เป็ นคาบริ กรรมให้ใจแบบว่าสื บต่อเป็ นอารมณ์เดียวหนึ่ง เป็ นอารมณ์เดียวไง
อารมณ์พุทหายใจเข้า แล้วโธพร้อมหายใจออก นี่เป็ นหนึ่งเดียว เป็ นอารมณ์เดียว พอจิตเป็ น
อารมณ์เดียว จิตมันตั้งมัน่ ได้ พอจิตตั้งมัน่ ได้ ความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้น
สิ่ งที่ว่าเบื่อหน่ายในชีวิต สิ่ งที่ว่าไม่เห็นคุณค่าในชีวิต ชีวิตนี้กิเลสมันปิ ดบังไว้ มันจะมอง
สิ่ งข้างนอกว่าเป็ นของประเสริ ฐ มองคนอื่นว่าเป็ นคนดี แต่มองตัวเอง กดตัวเองไว้ไง กดตัวเอง
ไว้ว่าตัวเองนี้เป็ นคนต่าต้อย ตัวเองเป็ นคนไม่มีวาสนา สมบัติอยูท่ ี่เรานี้มนั ไม่เคยพอ ทั้งๆ ที่มนั
แสวงหามาใช้เท่าไรมันใช้ก็ไม่หมดนะ แต่มนั ไม่เคยพอ เห็นไหม มันจะแสวงหาอีก มันบังคับ
ให้เราทุกข์ยากตลอดเวลา
อารมณ์ก็เหมือนกัน ถ้ามันไม่ได้เสวยอารมณ์พุทโธๆ เข้าไปจนจิตสงบ มันก็คิด มันก็ไม่
เห็นคุณค่าของตัวเอง เห็นไหม มันไม่เห็นคุณค่าของหัวใจ หัวใจมันคิดแล้วมันเบื่อหน่ายในตัว
มันเอง มันไม่มีค่าเลย มันปล่อยจนไร้ค่า แล้วมันก็เหยียบยา่ ในหัวใจดวงนั้น เห็นไหม น้อยเนื้ อ
ต่าใจ คิดแต่เรื่ องของคนอื่น
เวลากราบไหว้ เชื่อว่าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์มีจริ ง ก็ว่าธรรมนี้ก็เป็ นขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราไม่มีอานาจวาสนา พระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลท่านมีอานาจ
วาสนาก็เป็ นวาสนาของท่าน ท่านทาได้ เราทาไม่ได้
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“เราทาไม่ได้ เราทาไม่ได้” ถ้าความคิดอย่างนี้เกิดขึ้น นี่กิเลสในท่ามกลางประพฤติปฏิบตั ิ
เราเข้าใจว่าเราประพฤติปฏิบตั ิธรรมอยู่ กิเลสกับชีวิตนั้นมันมีอานาจเหนือกว่า มันก็ยงั สอย มันก็
ยังพยายามหาช่องทางที่ทาให้เราอ่อนล้าไป ทาให้เราพยายามเลิกให้ลม้ ละลายในการประพฤติ
ปฏิบตั ิน้ นั ล้มละลายนะ
คนเราไม่เคยมีความสุ ขขึ้นมาเลย เกิดมาก็มีแต่ความทุกข์ ประพฤติปฏิบตั ิน้ นั ทุกข์ยงิ่ กว่า
อีกเพราะอะไร เพราะว่ามันจะออกจากทุกข์มนั ต้องอาศัยความทุกข์ อาศัยความทุกข์หมายถึงว่า
เวลาเราพยายามดัดตนนี่มนั ลาบากมาก เพราะกิเลสมันต้องการความสะดวกสบายของมันหนึ่ ง
เราพยายามลดทอนอานาจของกิเลสไม่ให้มนั สะดวกสบายของมันอยูแ่ ล้ว นี่ก็หนึ่งแล้วนะ แถม
ใจยังเข้ามาใช้ความคิดอย่างนี้ กิเลสที่มนั พยายามใช้เล่ห์เหลี่ยมของมัน ใช้เล่ห์เหลี่ยมวิธีการของ
มัน พยายามจะให้เราน้อยเนื้อต่าใจ นัน่ น่ะกิ เลสในขณะประพฤติปฏิบตั ิ
ถ้ากิเลสประพฤติปฏิบตั ิอยูน่ ี่ เราทุกข์อยูแ่ ล้วด้วยวิธีการของเรา เราทุกข์อยูโ่ ดยสัจจะ
ความจริ งที่ว่าเราดัดตนนี่มนั เรื่ องของความทุกข์ แล้วยังมีกิเลสอีกชั้นหนึ่งที่มายุแหย่ให้เราล้มลุก
คลุกคลาน นัน่ น่ะ มันแสดงตัวอานาจของมันเหนือเรา ถึงว่าสิ่ งที่มีอานาจมันเป็ นอานาจของมัน
มันทาอยูท่ ้ งั ๆ ที่ว่าเราประพฤติปฏิบตั ิอยู่ เราพยายามจะให้ใจนี้สงบขึ้นมา เพื่อให้มีช่องทางออก
ไง
ให้มีช่องทางออกเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าเห็นการเกิด การเจ็บ การ
แก่ การตาย ก็ยงั มีทางให้พยายามแสวงหาทางออก อันนี้เราไม่เห็นขนาดนั้น เราไม่เห็นการเกิด
การเจ็บ การแก่ การตาย แล้วเราสลดสังเวชใจ เราก็พยายามทาใจให้เข้าไปเลย เพราะมีผทู ้ ี่ดาเนิน
ไปแล้ว องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นศาสดาองค์เอกที่เป็ นพยาน เห็นไหม ปัญญาคุณ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสรู ้ไว้ชอบ พระอริ ยสาวกที่เดินไปก็ชอบ
ฉะนั้น สิ่ งนั้นไม่เกิดขึ้นก็ช่างมัน ไม่เกิดขึ้นว่าเราจะเห็นตามนั้น แต่เราพยายามทาใจของ
เราให้สงบเข้ามา สงบเข้ามาให้สมั ผัสกับความจริ งให้เป็ นอจลศรัทธาขึ้นมา อจลศรัทธาขึ้นมามัน
ก็มีเครื่ องดาเนินออกไป พอมีเครื่ องดาเนิ นออกไปนี่ เครื่ องดาเนิน ฟังสิ ว่าเครื่ องดาเนิ นออกเฉยๆ
สิ่ งที่เครื่ องดาเนิ นออกมันเป็ นสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิ งานนั้นก็เกิดขึ้น งานนั้นเกิดขึ้นไง
งานคืออะไร? งานคือการว่า กายกับจิตนี้เป็ นที่อยู่อาศัยที่มนั ข้องเกี่ยวกัน กายกับจิตนี้อยู่
ที่อาศัยกัน แต่จิตนี้ไปหลงใหลเขา จิตนี้เป็ นกิเลสคลุมอยู่ เห็นไหม ชีวะนั้นมีกิเลสปกคลุมอยู่
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ชีวะนี้มีอารมณ์ มีความยึดมัน่ ถือมัน่ ความยึดมัน่ ถือมัน่ ของใจดวงนั้น ความยึดมัน่ ถือมัน่ ยึดมัน่
ในอารมณ์อยูแ่ ล้วมันถึงเป็ นความสงบมาไม่ได้ ถ้ามันปล่อยอารมณ์น้ นั นะ อารมณ์ที่มนั เที่ยว
หลงใหลในตัวมันเอง มันหลงตัวมันเอง หลงคิด หลงเพ้อฝัน เพ้อพกทุกอย่าง มันก็เลยกาไว้เต็ม
มือ
พอสิ่ งที่มนั กาไว้เต็มมือมันก็ไม่ปล่อย พอมันไม่ปล่อย พุทโธ พุทโธ พุทโธ ก็เข้าไปในใจ
นั้นไม่ได้ ถ้าพุทโธ พุทโธเข้าไปมันจะปล่อยสิ่ งนี้ สิ่ งที่มนั กาอยูน่ ี่ ใจมันกาอารมณ์อยู่ ใจมันกา
สิ่ งที่ตวั ตนของมันอยู่ มันถึงปล่อยของมันไม่ได้ นี้คือกิเลสไง กิเลสกับใจมันเลยเป็ นเนื้ อเดียวกัน
ไง
กาหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธ เข้าไปจนกว่ามันจะคลายอันนี้ออก ความคลายออกนี่คลาย
กิเลสออกไป จิตนี้ถึงเป็ นอิสรเสรี ข้ ึนมา อิสรเสรี ข้ ึนมาในการที่ว่ากิเลสมันปล่อยวางชัว่ คราวนะ
เพราะว่ากิเลสมันไม่ขาดออกไป...
...มันปล่อยอันนี้ ออกมาเป็ นอิสระ อิสระเพราะกิเลสปล่อยให้ชีวิตนี้เป็ นกลาง เห็นไหม
เป็ นกลางคือว่ามัชฌิมาปฏิปทา ไม่ใช่อดีตอนาคต พอไม่ใช่อดีตอนาคต มันพ้นออกจากแรง
ดึงดูดของกิเลส ถ้าแรงดึงดูดของกิเลสคือเรา เราคิด เรายึด เรามัน่ เราหมาย ความคิดนี้ที่ออกมา
จากชีวิตนั้น ออกมาจากธาตุรู้ไง
ชีวิตนี้คือไออุ่น ไออุ่นนี้ พลังงานตัวนี้มนั มีอยูแ่ ล้วโดยธรรมชาติของมัน พลังงานนี้สืบ
ต่อชีวิต ถึงจะมีอยู่ ถ้าพลังงานนี้ขาดช่วงไม่สืบต่อเราก็ตาย การเกิดการตายจุดสาคัญมันอยูต่ รงนี้
ไง อยูต่ รงชีวิตกับกิเลสนี่แหละ กิเลสที่มนั ยังผลักไสอยู่ แต่เวลาธรรมมันเกิดนี้มนั เป็ นฝ่ ายมรรค
กิเลสเหมือนกัน สังขาร ความคิด ความปรุ ง ความแต่งของกิเลส เห็นไหม นี่กิเลสหมุนไป มันก็
เป็ นสังขาร เป็ นปรุ ง เป็ นแต่ง เป็ นเรื่ องของความทุกข์ท้งั หมดเลย แต่เวลาพุทโธ พุทโธเข้ามา พุท
โธเข้ามา จนมันสงบขึ้นมา มันก็ตอ้ งอาศัยสิ่ งนี้เหมือนกัน นี่มนั ถึงเป็ นมรรคไง
มรรคคือธรรมในชีวิตนั้น ในชีวิตนั้นมีกิเลส ชีวิตกับกิเลส กับชีวิตกับธรรม ธรรมที่
เกิดขึ้นที่เราสร้างสมขึ้นมา เราสร้างสมขึ้นมามันจะหมุนออกไป หมุนออกไป เป็ นปั ญญาขึ้นมา
มันคิดออกมา เวลาคิดขึ้นมามันถึงเป็ นอดีตอนาคตอยู่ อดีตอนาคตอยูเ่ พราะความคิดนั้นคิด
ออกไป
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นี่ความคิดออกไป กิเลสปล่อยชัว่ คราว ความคิดนั้นถึงหมุนออกมาเป็ นมรรค แต่ในเมื่อ
ไม่เกิดวิปัสสนาญาณจนเป็ นอาสวักขยญาณตัดออกไป ความคิดนี้มนั ยังหมุนออกไป ถ้าตัด
ออกไปปั๊บ มันก็จะเป็ นปัจจุบนั ธรรม แต่มนั ยังไม่ตดั ออกไป มันเป็ นเรื่ องของธรรมหมุนออกไป
อยู่ เห็นไหม นี่กิเลสกับธรรมทางานประหัตประหารกัน
แต่เดิมนั้นกิเลสเหนือชีวิตทั้งหมด ควบคุมชีวิตนี้ไว้ท้ งั หมดแล้ว แล้วควบคุมไว้
บัญชาการทางานทั้งหมด แต่ในเมื่อธรรมเกิดขึ้น เกิดขึ้นกับชีวิตนัน่ เหมือนกัน เกิดขึ้นมาเพราะ
เราสะสมขึ้นมา เราเชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรามีวาสนาบารมี เราพยายามสร้างสม
พลังงานของเราขึ้นมา พลังงานที่เป็ นธรรมขึ้นมา ต่อสู ้กบั กิเลสของเรา นี่ไง มันถึงว่า ผูใ้ ดปฏิบตั ิ
ธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมนั้นจะเข้าประสิ ทธิ์ประสาทอยูใ่ นใจดวงนั้น ธรรมนั้นเป็ นผู ้
ประสิ ทธิ์ประสาทให้
เราคาดหมายเอาไม่ได้ เราคาดเราหมายว่าเราทาแล้วมันจะเป็ นธรรม เห็นไหม เราคาดเรา
หมาย นี่ไม่ตอ้ งคาดไม่ตอ้ งหมายมันก็เป็ นอดีตอนาคตโดยปัจจุบนั โดยธรรมชาติของมันอยูแ่ ล้ว
มันไม่เป็ นปัจจุบนั เพราะว่าเริ่ มคิดขึ้นมามันต้องมีพลังงานส่ งก่อนไง เหมือนผลไม้ที่มนั ออกมา
มันต้องออกจากเป็ นเมล็ดอ่อนก่อน แล้วถึงว่าเริ่ มสุ ก เริ่ มแก่ข้ ึน แก่ข้ ึน จนสุ กจนงอม เห็นไหม
พลังงานของธรรมก็เหมือนกัน เริ่ มเกิดขึ้น เกิดขึ้นนี่มนั ยังอ่อน ยังอ่อนแออยู่ แต่มนั
อ่อนแออยูม่ นั ก็ตอ้ งเริ่ มเราพยายามสร้างสมขึ้นมา เราสร้างสมขึ้นมาให้เป็ นมรรคะ มรรคเริ่ ม
ดาเนินการเดินตัวออกไป พอมันแค่ปัญญาอันนี้เกิดขึ้นนะ กิเลสมันเริ่ มอ่อนตัวลงนี่มนั ก็
มหัศจรรย์แล้ว ความมหัศจรรย์คือใจมันเริ่ มปล่อยออกมาเรื่ อยๆ ฟังสิ ว่าจิตนี้เป็ นเอกัคคตารมณ์
จิตนี้เป็ นหนึ่ง จิตนี้ ต้ งั มัน่ เห็นไหม
จากเดิมกิเลสกับชีวิตมันปกคลุมไว้หมดเลย จนจิตนี้ต้ งั มัน่ กิเลสมันหายไปชัว่ คราว จิตนี้
มีความสงบมาก มีความสุ ขมาก แล้วพอปัญญามันหมุนขึ้นมา ธรรมมันเกิดขึ้น เกิดขึ้นเพราะว่า
เราเห็นโทษของความยึดมัน่ ถือมัน่ เราเห็นเรื่ องของอารมณ์ที่จิตมันฟุ้ งซ่ านขึ้นไป มันคิดผิดคิด
ถูกให้เราเห็นอยูน่ ะ ทั้งๆ ที่เราเดินปัญญาอยูน่ ี่ มันคิดออกไปวงรอบหนึ่ ง ทาไมมันถึงว่าไม่
เป็ นไปตามที่เราคาดเราหมายในเมื่อเราศึกษาธรรมมาล่ะ
มันไม่เป็ นไปตามที่เราคาดเราหมาย เราคาดเราหมายคือว่าเราต้องการผลไง แต่มนั ไม่
เป็ นผลขึ้นมาเพราะว่าพลังงานมันไม่พอ พลังงานความเข้มแข็งของมันไม่พอ อย่างที่ว่ามันยัง
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อ่อนตัวอยู่ แต่มนั อ่อนตัวอยู่ พลังงานเกิ ดขึ้น กิเลสมันก็ตอ้ งอาย กิเลสมันต้องยุบยอบถอย
ออกไป นัน่ น่ะ เวลาวิปัสสนาเกิดขึ้นวงรอบหนึ่งไง
เวลาจิตมันหมุนออกไปวงรอบหนึ่งเป็ นปัญญาญาณนะ ปัญญาอันนี้เป็ นปัญญาญาณเลย
เพราะอะไร เพราะมันมีสมาธิ มันมีสติ มันมีวิริยะ มันมี ความอุตสาหะ มันหมุนออกไป นี่มรรค
อริ ยสัจจังเกิดขึ้นไง
นี่ธรรม กิริยาของธรรมคือมรรคญาณมันหมุนไป พอมันหมุนออกไปนี่มนั หมุนออกไป
หมุนออกไป พอหมุนออกไปกิเลสมันต้องอ่อนหลบออกไป มันถึงมีความว่างที่ว่ามีความสุ ข เวิง้
ว้างมากกว่า นี่ความมหัศจรรย์ของมันจะเกิดขึ้น
จากเดิมกิเลสมันมีอานาจเหนือ กิเลสนี้หมายถึงว่าอานาจของกิเลสที่มนั เหนือเรา มัน
บังคับบัญชาให้ความคิดเราเป็ นอยูใ่ นอานาจของมันทั้งหมด แล้วมันก็คิดเป็ นปัจจยาการของมัน
จะคิดอะไรก็แล้วแต่ มันสื บต่อของมัน เพราะอะไร เพราะเป็ นความเคยใจ
จิตนี้เกิดตาย เกิดตายมาไม่มีที่สิ้นสุ ด ไม่มีตน้ ไม่มีปลาย นี่ความสะสม ความตกผลึกของ
ใจที่มนั เกิดสู งเกิดต่า เกิดเป็ นเทวดา เกิดเป็ นเทวบุตร เกิดในนรก เกิดในอะไร มันมีสะสมมาใน
ใจนั้น เวลาหมุนออกไป ปัญญาที่มนั สะสมมา สิ่ งที่อยูล่ ึกๆ เห็นไหม ทาไมองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาจิตสงบเข้าไป บุพเพนิวาสานุสติญาณสาวเข้าไปในอดีตชาติได้ล่ะ
นี่ก็เหมือนกัน ในเมื่อปัญญามันเกิดขึ้น ปัญญาของใจเกิดขึ้น นี่มนั หมุนได้ มันมีพลังงาน
ตัวนั้นเสริ มออกมา นี่อานาจวาสนาของที่ว่าอานาจวาสนาของใจแต่ละดวง แต่ละดวง ถึงว่า
คุณค่าไม่เหมือนกัน วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นถึงต้องเป็ นปัจจุบนั ของแต่ละดวงใจ ถึงต้องบอกว่า
ผูใ้ ดปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่มีสูตรสาเร็ จ ไม่มีกาหนดกฎเกณฑ์ตายตัวระหว่างว่าต้อง
เป็ นขนาดไหนถึงจะเป็ นผล มันต้องเป็ นปัจจุบนั ธรรม เห็นไหม นี่มรรคอริ ยสัจจังมันถึงจะหมุน
ตัวออกไป ผูใ้ ดส่ งเสริ มธรรมจักรอันนี้ออกมาได้ ผูใ้ ดส่ งเสริ มที่ว่ามรรคเริ่ มเข้มแข็งขึ้นไป เริ่ ม
เข้มแข็งขึ้นไป นี่มนั อยูใ่ นชีวิตนั้นล่ะ เพราะชีวิตนี้มนั เกิดดับ เกิดดับ ชีวิตนี้มนั พลิกได้ไง
เดิมมันเป็ นกิเลสล้วนๆ ไม่ได้พลิกในแง่ของธรรมเลย เพราะมันพลิกไม่ได้ มันไม่มีสติ
ไม่มีสัมมาสมาธิเข้าไปแยกแยะขึ้นมาได้ มันเหมือนภูเขาทั้งลูกไง ความอานาจบาตรใหญ่ สิ่ งที่มี
อานาจเหนือที่สุดคืออานาจของกิเลสที่มนั อยูบ่ นหัวใจของมนุษย์ เห็นไหม ความศึกษา ความเล่า
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เรี ยนมา ปัญญาญาณขนาดไหนที่วา่ คนมีปัญญาขนาดไหนก็อยูใ่ ต้อานาจของความยึดมัน่ ถือมัน่
บุคคลคนนั้น อยูใ่ นดวงใจดวงนั้น ดวงใจไหนก็แล้วที่มนั มีประสบการณ์ชีวิต หรื อประสบการณ์
ในบุพเพนิวาสานุสติญาณขนาดไหนก็แล้วแต่ อานาจของกิเลสนั้นก็ครอบงาไว้หมดเลย นี่
ความคิดออกไปมันถึงเป็ นกิเลสทั้งหมด
มันไม่มีโอกาส ไม่มีโอกาสให้ธรรมได้แสดงตัว แค่แวบเป็ นฟ้ าแลบขึ้นมา แวบขึ้นมา
เฉยๆ แต่เวลาธรรมเข้าจริ งๆ มันก็ยงั แซงหน้าแซงหลัง มันพยายามทาให้เราล้มลุกคลุกคลานไป
จนเราสร้างสมขึ้นมา สร้างสม เห็นไหม คาว่าสร้างสมมันต้องมีความจริ งจัง มีความวิริยะ มี
อุตสาหะ ฟังสิ ความว่าวิริยอุตสาหะมันเป็ นมรรคทั้งหมด ความดาริ ชอบ ความเพียรชอบ การ
งานชอบ ระลึกชอบ สติ เห็นไหม ความระลึกชอบ นี่ระลึกขึ้นไป แล้วมันหมุนอยูข่ า้ งใน
นี่เราเดินอยู่ เรานัง่ อยูน่ ะ แต่ความคิดนี้มนั มหัศจรรย์ มันหมุนไปครอบโลกธาตุ ๓
โลกธาตุมนั หมุนไปได้หมด นัน่ น่ะ เวลาธรรมมันเกิดก็เหมือนกัน จะเดินจงกรม จะนัง่ สมาธิ จะ
ภาวนา จะเคลื่อนไหวอยูน่ ี่ ความคิดนี้มนั จะหมุนติ้วๆๆ ไปเลยนะ หมุนติ้วคือว่ามันหมุน
ตลอดเวลา มันอยูภ่ ายใน เพราะว่าร่ างกายนี้มนั แค่อาศัยเป็ นฐานไว้เฉยๆ แต่หวั ใจนี้มนั มหัศจรรย์
มันคิดไปได้ นัน่ น่ ะ ปัญญามันเกิดขึ้นไป นี่ ธรรมจักรมันเกิด
ธรรมนะ ธรรมที่ว่าเราสั่งสมขึ้นมาจนเข้มแข็งขึ้น เข้มแข็งขึ้น เข้มแข็งขึ้นขนาดไหนเราก็
ต้องผลิตบ่อยๆ ต้องผลิตขึ้นมา เห็นไหม ผลิต หมายความว่า เราต้องส่ งเสริ มแล้วพยายามเฝ้ ามอง
อยูต่ ่อตลอดไป ให้มนั เป็ นไปตามสัจจะความจริ งที่มนั เคลื่อนไปไง
ถ้าเราไปหยาบ หรื อเราไปผลักดันขึ้นมา มันเป็ นอดีตอนาคต ถึงบอกให้อยูก่ บั ปัจจุบนั
ตลอด ปัจจุบนั คือว่าหน้าที่ หน้าที่เราคือชีวิต ชีวิตนี้เราอยูโ่ ดยปกติของเรา หน้าที่ ชีวิต เห็นไหม
นี่เป็ นพื้นฐาน แต่ธรรมจักรนี้เกิดขึ้น เกิดขึ้นมาเพราะเราหมุนขึ้นมา กิเลสมันก็เกิดขึ้นมาเพราะ
เวลามันมีอานาจ
ทีน้ ีพอกิเลสมันสงบตัวลง ธรรมมันหมุนไป เราก็ปล่อยหมุนไป ปล่อยให้ธรรมนี้หมุนไป
ธรรมนี่หมุนไป แต่เราพยายามสะสมสร้างสติระลึกรู ้อยูต่ ลอดไป เราต้องสร้างพลังงานหนุนขึ้น
ไป หนุนขึ้นไป หนุนขึ้นไปให้เป็ นปัจจุบนั ธรรม ปัจจุบนั ธรรมจนเป็ นมัชฌิมาปฏิปทา
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มัชฌิมาปฏิปทาเป็ นธรรมอันเอก ท่ามกลาง เทฺวเม ภิกฺขเว ภิกษุท้งั หลายทางสองส่ วนที่
ไม่ควรเสพ เทฺวเม ภิกฺขเว ธรรมสองฝ่ ายไม่ควรเสพ อัตตกิลมถานุโยค กามสุ ขลั ลิกานุโยค
กามสุ ขพอใจแต่ความสุ ข พอใจแต่ผล จะได้ผลเมื่อนั้น เมื่อนั้น เมื่อนั้น พอใจ พอใจแล้ว
ความพอใจนัน่ เป็ นกามสุ ขขัลลิกานุโยค นี่ภิกษุไม่ควรเสพ ในธัมมจักฯ พระพุทธเจ้าตรัสเทศน์
ครั้งแรก ประกาศธรรมครั้งแรกเลย เทฺวเม ภิกฺขเว...เทฺวเม สอง ทางสองส่ วนนี้ไม่ควรเข้าไปเกาะ
เกี่ยว เข้าไปยุง่ เลย กามสุ ขลั ลิกานุโยค อัตตกิลมถานุโยค
อัตตกิลมถานุโยคคือว่าเราก็พยายามทรมานมันเกินกว่าเหตุ ความเกินกว่าเหตุไม่ใช่เกิน
กว่าเหตุตรงไหน เกินกว่าเหตุจากภายในนี่ เพราะจิตมันไม่ลงตรงกลางไง มรรคอริ ยสัจจังนี้มนั
ไม่หมุนเป็ นมัชฌิมาปฏิปทา
ถ้ามันเป็ นกลาง พอมันเป็ นกลางขึ้นมามันพอดีกนั หมด ความที่พอดีกนั หมด ส่ วนนี้มนั
พอดีกนั หมด มัชฌิมาปฏิปทาเข้าได้หมด พอเข้าได้หมดมันเข้าถึงเนื้อของใจด้วย นัน่ ล่ะมันสลัด
ออก ความสลัดออกอันนั้น ถึงอันนั้นพอสลัดออกมามันถึงเป็ นสัจจะความจริ ง เป็ นอริ ยสัจจะ
ภายใน
ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกข์มนั เป็ นอริ ยสัจ ทาอยูน่ ้ ีกเ็ ป็ นความทุกข์ ความสุ ขทีม่ นั
เกิดขึ้นๆ เพราะทุกข์มนั ดับไป ความสุ ขที่เกิดขึ้นในภาคปฏิบตั ิน้ นั น่ะ แล้วความอยากนั้นมันเป็ น
อะไร มันไม่เป็ นตัณหาเหรอ สมุทยั นัน่ น่ ะ ความอยาก ความไม่อยาก ความผลักไสจะให้เป็ น
หรื อไม่ให้เป็ น เห็นไหม มันก็เป็ นสมุทยั ทั้งหมด นิโรธมันไม่เกิดเพราะมรรคมันไม่เดินตาม
ความเป็ นจริ ง
พอมรรคตามความเป็ นจริ ง ถึงบอกว่า ทุกข์ก็เป็ นทุกข์ขา้ งนอก ทุกข์ของกาย ทุกข์ของใจ
ก็เป็ นทุกข์โดยธรรมชาติอยูแ่ ล้ว ทุกข์ในขณะปฏิบตั ิน้ ีมนั ก็เป็ นทุกข์อนั หนึ่ง แต่สุขที่จะได้
ข้างหน้านี่เป็ นสุ ขเหลือล้นนะ สุ ขที่ว่าใจ ชีวิตนี้กบั ธรรมจะเริ่ มสัมผัสกัน ธรรมอันนี้สัมผัสจริ งๆ
ไม่ใช่ที่ว่าเป็ นการสัมผัสโดยศรัทธาไง สัมผัสโดยศรัทธามันยังสร้างบุญกุศลขึ้นมา ยังเกิดตาย
เกิดตายอยู่ บุญกุศลมีข้ ึนมา เราสร้างบุญกุศล นี่ศรัทธา ศรัทธาก็สะสมลงที่ใจ ใจนี้ก็เวียนว่าย
เวียนตายเวียนเกิด มันก็มีใน ๓ โลกธาตุน้ ี มีแค่ชีวิตกับกิเลสเท่านั้นที่หมุนเวียนกันอยูต่ ลอดเวลา
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กับที่ว่าถ้าใจเข้าไปสัมผัสธรรมอันนี้แล้วจะเป็ นมัชฌิมาปฏิปทาบาลานซ์กนั หมดแล้ว มัน
สารอกออก ความสารอกออกมานี่ ธรรมเข้าไปสัมผัสกับชีวิตอันนี้ บุคคลผูน้ ้ ี ผูใ้ ดปฏิบตั ิธรรม
สมควรมัชฌิมาปฏิปทากับเข้าถึงใจดวงนั้นแล้ว สารอกออก สารอกกิเลสออกส่ วนหนึ่ง ชีวิตนี้มี
ธรรมเป็ นที่อยู่ ชีวิตนี้มีธรรมเป็ นเครื่ องหมาย ชีวิตนี้มีธรรมเป็ นที่อาศัย ชีวิตนี้ไม่เวียนไปใน ๓
แดนโลกธาตุ จนเป็ นแรงดึงดูดไปทั้งหมด แต่มนั ยังหมุนไปอีก ๗ ชาติเท่านั้นเอง นี่มีธรรมเป็ น
เครื่ องอาศัยมันมีตน้ มีปลายแล้ว
จากชีวิตกับกิเลสนี้หมุนไปไม่มีตน้ ไม่มีปลาย แล้วพอเกิดมา ขณะที่วา่ ความเกิดมาเป็ น
มนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาแล้ว กิเลสก็ยงั มีอานาจเหนือกว่า ประพฤติปฏิบตั ิมากิเลสก็คุมมา
ตลอด เราพยายามหาช่องทางออกจากกิเลสมาตลอด เห็นไหม ให้ชีวิตนี้สัมผัสธรรมบ้างไง จน
ได้สัมผัสจริ งขึ้นมา ชีวิตนี้กบั ธรรมถึงได้มีส่วนสัมผัสกันส่ วนหนึ่งแล้วมันจะไม่หมุนไปตามวัฏ
จักรนั้นแล้ว ไปเกิดตายอยูแ่ ต่ไม่หมุนตามไป
เห็นไหม ชีวิตนี้มีคุณค่าขึ้นมา ความสุ ขที่เกิดขึ้นมาจากชีวิตนี้ การเกิดการตายนี่หลอก
ทั้งนั้น หลอกเพราะว่ามันมีกิเลสพาปิ ดตาไปเกิดปิ ดตาไปตายไง กับปัจจุบนั นี้ถึงจะเกิดจะตายก็มี
ธรรมพาไปเกิดพาไปตายอยูเ่ หมือนกัน เพราะมันยังไม่สิ้นสุ ด ใจยังรู ้อยู่ ใจยังรู ้อยูว่ ่าธรรมนี้ยงั ไม่
สัมผัสธรรมทั้งแท่งไง ถ้าธรรมทั้งแท่งเป็ น เอโก ธัมโม...เอโก ธัมโมจะเข้าใจทั้งหมด เอโก ธัม
โมมันถึงจะเข้าไปถึงใจล้วนๆ
ใจที่เป็ นธรรมล้วนๆ แล้ว “มารเอย เธอเกิดจากความดาริ ของเรา” มันจะดาริ เป็ นกิเลส
ไม่ได้เลย นัน่ น่ะ ถ้าชีวิตกับธรรมนี้เป็ นธรรมทั้งแท่ง ต้องพยายามดูความเคลื่อนไหวของใจ
นัน่ น่ะ ใจเท่านั้นมันติดทั้งหมด มันติดกายมันก็ติดกาย ติดกายเพราะว่ามันไม่เข้าใจ พอมัน
มัชฌิมาปฏิปทา เราสร้างมรรคขึ้นมาเห็นสัจจะตามความเป็ นจริ ง มันก็สร้างขึ้นมาเพราะอะไร
เพราะว่าสัมมาสมาธิก็เกิดที่ใจ ใจเท่านั้นเกิดสัมมาสมาธิ ใจเท่านั้นวอกแวก ใจเท่านั้นเป็ น
เหมือนลิง ใจเท่านั้นที่ว่าหาอาหารมากินไม่มีรู้จกั เมืองพอ
จนเอาพุทโธๆ เข้าไปจนใจนั้นรู ้จกั อิม่ รู ้จกั พอ นัน่ น่ะสัมมาสมาธิเกิดได้ที่ใจ ความดาริ ก็
เกิดที่ใจ สติกร็ ะลึกรู ้ก็ข้ ึนมาจากใจ ใจนั้นยังเผลอไผล ยังเผลอไผลอยูเ่ พราะสติยงั ไม่สมบูรณ์
จากสติกบั ปัญญาจนสร้างขึ้นมาจนเป็ นมหาสติ มหาปัญญา เห็นไหม ยังต้องสร้างขึ้นไปอีกเป็ น
มหาสติ มหาปัญญา นัน่ น่ะถึงใคร่ ครวญจิตดวงนั้นอยู่
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จิตดวงนั้นน่ ะ ชีวิตนั้นคือจิต จิตนั้นคือชีวิตนั้น มันยังมีกิเลสบางส่ วนปิ ดปกคลุมอยู่
กิเลสอย่างละเอียดไง กิเลสอย่างหยาบๆ หลุดออกไป กิเลสอย่างหยาบๆ เห็นไหม มรรค ๔ ผล ๔
ให้บุคคล ๘ จาพวกนี้เป็ นไป จิตดวงนี้แหละ จิตดวงที่ประพฤติปฏิบตั ิน้ ีเป็ นบุคคล ๘ จาพวกก้าว
เดินตามบันไดขึ้นไป บันได ๘ ขั้น เห็นไหม ก้าวขึ้นไป มรรค ๔ ผล ๔ จนถึง ๘ ขั้นพ้นขึ้นไป
นิพพาน ๑
นิพพาน ๑ เป็ นเอโก ธัมโม จิตที่เป็ นหนึ่ งนั้นเป็ นเอโก ธัมโมพ้นออกบันได ๘ ขั้นนั้นไป
เราก้าวอยูข่ ้ นั ที่ ๑ เราเดินโสดาปัตติมรรค ก้าวขึ้นขั้นที่ ๒ เป็ นโสดาปัตติผล ก้าวขึ้นขั้นที่ ๓
เป็ นสกิทาคามิมรรค ก้าวขึ้นขั้นที่ ๔ เป็ นสกิทาคามิผล ก้าวขึ้นขั้นที่ ๕ เป็ นอนาคามิมรรค ก้าว
ขึ้นขั้นที่ ๖ เป็ นอนาคามิผล ก้าวขึ้นขั้นที่ ๗ เป็ นอรหัตตมรรค ก้าวขึ้นขั้นที่ ๘ เป็ นอรหัตตผล
แล้วก็หลุดออกไปเป็ นนิพพาน ๑
เห็นไหม นัน่ น่ะเกิดขึ้นที่หวั ใจทั้งหมด ที่หัวใจที่บุคคล ๘ จาพวก บุคคลที่ใจที่เป็ นไป ใจ
ที่ว่าเกิดจากกิเลสล้วนๆ นี่แหละ
กิเลสมันปกคลุมใจอยูท่ ้งั หมด ใจนี้ไม่รู้เรื่ องอะไรเลย โดนกิเลสปกคลุมอยูแ่ ต่เราก็สร้าง
สมขึ้นมา สร้างสมขึ้นเพราะเราเชื่อธรรม ธรรม เห็นไหม บุคคล ๘ จาพวกนี้เป็ นอะไรถ้าไม่ใช่
ธรรม ธรรมทั้งนั้น ธรรมที่ทาให้กา้ วเดินออกไป ธรรมเราสร้างขึ้นมา สร้างขึ้นมาจนเป็ นบันได
ขึ้นมา เป็ นพัก เป็ นพัก เป็ นพักเป็ นตอน ถึงบอกว่าเกาะติดไง เราเกาะติดขั้นไหน เราเกาะติดขั้น
ไหนเราก็กา้ วขึ้นขั้นนั้น
เราเกาะไม่ติด เราสร้างบันไดไม่ได้ เห็นไหม เราต้องสร้างโสดาปัตติมรรค สกิทาคามิ
มรรค อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค นี่คือสิ่ งที่เราสร้าง แต่ผลมันเกิดขึ้นมาจากเราสร้างบันได
ขึ้นมา เราสร้างขั้นหนึ่งเราก็มีอยูท่ ี่พกั ครั้งหนึ่ง เราสามารถก้าวขาเข้าไปถึงผลได้ เห็นไหม ถ้าเรา
ไม่มีสร้างขั้นตอน สร้างขั้นที่ให้ตวั เราให้จิตเข้าไปพักอยู่ แล้วจิตจะเอาอะไรก้าวเข้าไปหาผลล่ะ
นัน่ น่ะเหตุกบั ผลนี้รวมลงเป็ นธรรม นี่ฝ่ายมรรค คือฝ่ ายมรรคบุคคล ๔ จาพวกฝ่ ายมรรค กับ
บุคคล ๔ จาพวกฝ่ ายผล นี่มีมรรคถึงมีผล มรรคนี้ตอ้ งสร้างขึ้นมาจากใจ มรรคนี้เป็ นนามธรรม
มรรคของโลกเขาที่โลกเขาอยูก่ นั น่ะ บอกว่าสัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพชอบ การทา
ความเพียรชอบ อันนั้นเป็ นเรื่ องของกาย เรื่ องของการหาใส่ ปากใส่ ทอ้ ง เรื่ องของหัวใจ เห็นไหม
ชีวิตนี้คือความคิด ชีวิตนี้คือไออุ่น ความคิดนั้นขันธ์ ๕ เพราะมันมีอยูแ่ ล้ว ต้องมีขนั ธ์ ๕ โดย
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ธรรมชาติของใจนั้น นี่จิตสังขาร แล้วมรรคก็เกิดขึ้นจากจิตสังขารนี้ เห็นไหม การเลี้ยงชีวิตชอบ
การเลี้ยงใจชอบก็อารมณ์ดีไง พุทโธๆๆ เลี้ยงเข้าไปสิ เลี้ยงเข้าไปให้จิตนี้อิ่มกับพุทโธ ธัมโม
สังโฆ นี่เลี้ยงชีวิตชอบ พอชีวิตนี้ให้อิ่มหนาสาราญแล้วก็จะประกอบการงานชอบ งานก็คืองาน
การชาระกิเลสไง
นี่ความเพียรชอบ ความเพียรชอบก็เป็ นสัมมาทิฏฐิท้งั หมด เกิดสมาธิชอบ เห็นไหม สติ
ระลึกชอบอยู่ ระลึกลงที่ไหน? ระลึกลงที่งานนั้น ระลึกลงที่กาย เวทนา จิต ธรรม กาย เวทนา จิต
...จิต เราพิจารณาจิตอยู่ เราพิจารณาสังขาร จิตสังขารอยู่ มันก็อยูใ่ นสติปัฏฐาน ๔ ไม่พน้ ออกไป
จากในพระไตรปิ ฎกเลย เป็ นไปไม่ได้เลยที่เราประพฤติปฏิบตั ิธรรมแล้วจะพ้นออกไปจากองค์
ศาสดาที่สอนไว้ ในธรรมไง ในธรรมวินยั นี้ ธรรมวินยั นี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางไว้
แล้ว พุทธวิสัยครอบไว้ท้งั หมดเลย
แล้วเราเกิดมาอยูใ่ ต้ธรรมวินยั นี้ เราเกิดมาศึกษาธรรมวินยั นี้ เกิดมา ศึกษามา การศึกษามา
นั้นกิเลสมันมีส่วนอยู่ กิเลสพาศึกษา ขณะศึกษามากิเลสพาศึกษา พอกิเลสพาศึกษามา กิเลสมี
อานาจอยู่ นี่การประพฤติปฏิบตั ิมนั ถึงลุ่มๆ ดอนๆ พอเราเริ่ มฉลาดเข้าไป เราเริ่ มสร้างฐานขึ้นมา
สร้างฝ่ ายเหตุฝ่ายมรรค เหตุคือมรรค มรรคคือเหตุน้ นั เราสร้างเหตุข้ ึนมาๆๆ เลี้ยงชีวิตชอบ เลี้ยง
ใจชอบ เพียรดูชอบ นี่มรรคเกิดที่ใจทั้งหมดเลย
จะพิจารณากาย เวทนาก็ตอ้ งใจพิจารณา จะพิจารณาใจก็ใจพิจารณา ใจเท่านั้นพิจารณา
แต่ใจนี้ใจมีมรรคมีธรรมเครื่ องดาเนินมา แล้วเราเกิดทันพระพุทธศาสนา เราเกิดท่ามกลาง
พระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานไว้ ประทานไว้น้ นั เป็ นพิมพ์เขียว
เป็ นสิ่ งทีว่ ่าเราต้องสร้างขึ้นมา ไม่ใช่อาวุธ ไม่ใช่อาวุธที่เราไปซื้ อมาจากข้างนอก อาวุธนี่เราไป
หาซื้ อมา ศาสตราวุธซื้ อมามันก็เป็ นอาวุธขึ้นมา
แต่ธรรมาวุธนี้เป็ นพิมพ์เขียวไง ธรรมมาวุธนี้เราต้องสร้างขึ้นมาเป็ นธรรมในหัวใจ ธรรม
ฝ่ ายเหตุเราต้องสร้างของเราขึ้นมาเอง พอเราสร้างขึ้นมาเองเราต้องพยายามค้นคว้า ทุ่มทั้งชีวิต
สร้างสัมมาสมาธิข้ ึนมานี่ก็แสนทุกข์แสนยาก เห็นไหม สติระลึกรู ้อยูใ่ นสัมมาสมาธิ ต้องมีสติ ถ้า
สติไม่มีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นไม่ได้ แต่สติในการบังคับให้ออกมาสร้างฐานของมรรคขึ้นมา มรรค
๘ ไง
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ถ้าเป็ นสัมมาสมาธิอยูน่ ี่ ไม้มีอยูแ่ ต่เราไม่ได้เข้ารู ปบันได เราไม่ได้ทาเป็ นบันได จะทา
เป็ นบันไดขึ้นมามันต้องมีงานชอบ แล้วจะตีลงที่ไหน จะวางตรงไหน บันไดนั้นน่ะ กาย เวทนา
จิต ธรรม เห็นไหม มันต้องพิจารณาลงที่จิตหรื อที่กายนี้ กายหรื อใจนี้เท่านั้นที่เป็ นที่พิจารณาอยู่
นัน่ น่ะมันก็วางลงที่นนั่ พอวางลงที่นนั่ งานจะชอบขึ้นมา นี่งานชอบชอบลงตรงนั้น ระหว่างกาย
กับจิตที่ชอบ นี่วางลงไปแล้วตีข้ ึนมา ตีข้ ึนมาคือประกอบขึ้นมาไง ประกอบขึ้นมาเป็ นฐานไง
ฐานของมรรคอริ ยสัจจัง นี่มรรค เราเป็ นฝ่ ายหน้าที่ของผูป้ ระพฤติปฏิบตั ิคือฝ่ ายสร้างเหตุ เราต้อง
หาเหตุ เราทาเหตุ
ผลไม่ตอ้ งคาดหมาย ผลต้องมีเด็ดขาดในเมื่อเหตุมีอยู่ เราขึ้นไปยืนอยูบ่ นเหตุน้ นั เราก้าว
ขาขึ้นไปบนผลนั้น เราชักขาขึ้นไปก็เป็ นผล เราชักขาออกไป เห็นไหม นี่บนั ได ๘ ขั้นไง บุคคล
๘ จาพวก ผูใ้ ดคือใจดวงนั้นเท่านั้น ใจดวงที่ประพฤติปฏิบตั ิ ใจเป็ นอยู่ คนตายแล้วทาไม่ได้ องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูอาฬารดาบส อุทกดาบส “โอ้! น่าเสี ยดายเพิ่งตายไป” กลับมา
สอนปัจจวัคคีย ์ อัญญาโกณฑัญญะรู ้ก่อน พระอัสสชิรู้หมด ตามมาจนสาเร็ จเป็ นพระอรหันต์ครั้ง
แรกในโลกนี้ ๕ องค์ พร้อมกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นองค์ที่ ๖...๖ องค์ออก
ประกาศศาสนา
จนมากระทัง่ ปัจจุบนั นี้ สดๆ ร้อนๆ นะ สดๆ ร้อนๆ เพราะว่าใจนี้มนั สัมผัสกันได้ ทุกข์
ในสมัยนั้นกับทุกข์ในสมัยนี้อนั เดียวกัน มรรคก็เหมือนกัน น้ าของใจ เห็นไหม น้ าใจความ มุ
มานะของใจ ความเข้มแข็งของใจ เห็นไหม ทุกข์สมัยนั้นก็ใจเหมือนกัน ใจนี้เป็ นผูก้ า้ วพ้นนี่ ใจนี้
สัมผัสธรรม ใจเท่านั้นสัมผัสธรรม การเกิดการตายพอพิจารณาตรงนี้สิ้นแล้วนะ พิจารณาถึงเอ
โก ธัมโม การเกิดการตายถึงว่าหลอกจริ งๆ เพราะอะไร เพราะกิเลสกับชีวิตวนเวียนในวัฏวน
กิเลสดับไปชีวิตยังมีอยู่ เห็นไหม ชีวิตกับธรรมก็เป็ นอันเดียวกัน
เอโก ธัมโม ธรรมอันเป็ นอันเอกอันนั้น ธรรมอันนั้น ชีวิตนี้มีโดยธรรมชาติที่มีอยูโ่ ดย
ธรรมชาติอยูแ่ ล้ว ธรรมก็มีโดยธรรมชาติอยูแ่ ล้ว แล้วโดนกิเลสปกคลุมไว้ดึงให้ชีวิตนี้อยูใ่ ต้
อานาจของกิเลส จนกิเลสไม่มีอานาจวาสนาหลุดมือออกไป ชีวิตนี้ผลักเข้าไปอยูใ่ นธรรม ชีวิตนี้
ไหลเข้าไปอยูใ่ นธรรม ชีวิตนี้กบั ธรรมนี้ถึงเป็ นนิพพาน ถึงเป็ นเอโก ธัมโม เป็ นสิ่ งที่มีอยู่
ตลอดไปไง สิ่ งที่มีอยูต่ ลอดไปกับในธรรมนั้นไง
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จากที่ว่าพอมีอยูต่ ลอดไปมันก็ไม่เกิดไม่ตาย แต่ถา้ ไม่อยูต่ รงนั้นก็ตอ้ งกลับมาเกิดมาตาย
ชีวิตนี้อยูโ่ ดยตัวเองไม่ได้ ต้องเสวยภพ ภพของมนุษย์ ภพของเทวดา ภพของสัตว์ ภพของ
อสุ รกาย ภพอะไรล่ะ
นี่ชีวิตนี้หมุนไป ชีวิตนี้ หมุนไป อาศัยอยูเ่ พราะมันแสดงตัวมันอย่างไร กิเลสปกคลุมอยู่
แต่เวลากิเลสหมดสิ้ นออกไปจากชีวิตนี้ ชีวิตนี้หลุดออกไป หลุดออกไปอยูก่ บั ธรรม ธรรมเป็ น
หนึ่ง เป็ นเอโก ธัมโมอยูอ่ ย่างนั้น มันไม่หมุนกลับมา เห็นไหม ถึงว่ามันไม่เกิดไม่ตายไง
ไม่เกิดไม่ตายตั้งแต่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา หลุดออกไปจากใจที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าตรัสรู ้ในคืนวิสาขบูชานั้นน่ะ อาสวักขยญาณสิ้ นไป จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูติ จิตนี้เสวยวิมุตติอยู่
เป็ นเอกอยู่ นัน่ น่ะถึงการตายการเกิดเห็นตรงนั้น เห็นเพราะอวิชชาเป็ นตัวพาเกิด อวิชชาตัวไม่รู้
ถึงได้ทาให้ชีวิตนี้เวียนตายเวียนเกิดในวัฏฏะนั้น
พอพ้นจากอวิชชา พ้นจากความหลง ชีวิตนี้ไม่มาเกิดอีก เพราะมันอยูก่ บั ธรรม มีที่อยูไ่ ง
มีธรรมเป็ นแดนเกิด ธรรมเป็ นแดนอาศัย เห็นไหม กับเรามีกรรมเป็ นแดนเกิด ผูท้ ี่ประพฤติ
ปฏิบตั ิจิตนี้มีกรรมเป็ นแดนเกิด จิตนี้มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ จิตนี้มีกรรมเป็ นที่พ่ งึ อาศัย จิตนี้มีกรรม
ต้องเสวยตลอดไป
กับจิตนี้เสวยอยูก่ บั ธรรม จิตนี้มีธรรมเป็ นที่อาศัย จิตนี้อยูก่ บั ธรรม อยูก่ บั ธรรมตลอด ถึง
ว่า ตั้งแต่อาสวักขยญาณสิ้ นจากใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืนวิสาขบูชา การเกิด
การตายจะไม่มีอีกแล้ว เว้นไว้แต่การสละสังขารครั้งสุ ดท้ายนี้ไง ถึงว่ามีสอุปาทิเสสนิพพาน กับ
อนุปาทิเสสนิพพาน พระอรหันต์ที่มีชีวิตอยู่ พระอรหันต์ที่ดบั ขันธ์ไป รอแต่เวลาดับขันธ์สละ
ชาติสุดท้าย สละสิ้ นออกไป ชีวิตนี้ถึงอยูก่ บั ธรรมตลอดไป
จากชีวิตนี้กบั กิเลส ชีวิตนี้กิเลสเป็ นผูท้ ี่ขบั ไสมาตลอด เราก็มีกิเลสมาตลอดอยูใ่ นชีวิตนี้
แต่เรามาเกิดในท่ามกลางพระพุทธศาสนา แล้วเราพยายามประพฤติปฏิบตั ิ พยายามไง คาว่า
พยายามนี้เป็ นมรรคนะ ความพยายาม ความอุตสาหะ มันจะทุกข์จะยากขนาดไหนเราก็ตอ้ ง
พยายามขวนขวายเอา แล้วปล่อยให้เป็ นมัชฌิมาปฏิปทาให้ลงกับท่ามกลางอันนั้น เราอย่าไปดึง
อย่าไปผลัก ต้องปล่อย ปล่อยให้เป็ นขณะที่จะเสวยผลนั้น แต่เวลาสร้างเหตุนี่เราสร้างของเราไป
เรื่ อยๆ หน้าที่ของเรา หน้าที่สร้างเหตุเข้าไปๆ จนกว่ามันจะเป็ นไปตามสัจจะความจริ ง
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สัจจะความจริ ง เห็นไหม สัจจะความจริ งที่เราสร้างขึ้นมา สัจจะ เราอยากได้สัจจะได้ของ
จริ ง กับเวลาเรารู ้จริ งเป็ นอริ ยสัจจะ จิตที่รู้อริ ยสัจ ฟังสิ จิตที่รู้อริ ยสัจ จิตนั้นเป็ นดวงอริ ยสัจเสี ย
เอง ดวงอริ ยสัจคือว่ารู ้ความจริ งอันนั้นเสี ยเอง รู ้หมดเลย แล้วปล่อยวางอีกด้วยนะ ถึงว่าความ
ปล่อยวางสิ่ งที่เกิดที่รู้ที่เราเข้าไปเห็น รู ้เห็นนี่วางไว้ตามความเป็ นจริ งแล้วหลุดออกไป เห็นไหม
หลุดออกไปจากอริ ยสัจนั้นน่ะ
พอจิตดวงที่หลุดออกไปจากอริ ยสัจนั้น จิตนี้เคยผ่านอริ ยสัจมา มันถึงจะเข้าใจเรื่ อง
อริ ยสัจ ถึงไม่หลงใหลเรื่ องของกิเลสอีก เพราะเรื่ องของกิเลสมันได้ยอ่ ยสลายไปในทุกข์ สมุทยั
นิโรธ มรรคนั้นแล้ว นิโรธเกิดขึ้นดับหมดจากมรรคอันนั้น แล้วหลุดออกไป เห็นไหม ถึงได้พน้
จากบันไดขั้นที่ ๘ ไปไง ถ้าไม่หลุดจากตรงนี้ไปมันก็ตอ้ งไปหาอรหัตตผลอยูต่ รงนั้น มันจะไม่
พ้นจากตรงนี้ไป
อริ ยสัจนี้ จิตดวงนี้เป็ นผูผ้ า่ นอริ ยสัจออกไป พอผ่านอริ ยสัจออกไปก็พน้ บุคคล ๘ จาพวก
วางไว้เบื้องหลัง อรหัตตมรรค อรหัตตผลก็วางไว้เบื้องหลัง จิตนี้ เป็ นเอโก ธัมโมล่วงออกไป พ้น
ออกไปจากทั้งหมดเลย จากความรู ้ท้งั หมด เห็นไหม ถึงว่าปล่อยวางได้จริ ง ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะ
ปล่อยความรู ้ไม่ได้ ถ้าจิตกับอริ ยสัจนี้เป็ นอันเดียวกัน เห็นไหม แต่เวลาสื่ อก็สื่อว่าจิตกับอริ ยสัจนี้
เป็ นอันเดียวกัน เพราะลืม พระอรหันต์ลืม ลืมในบาลีได้ ลืมไง ลืม หลง ในมิลินทปัญหาถามว่า
“พระอรหันต์น้ ียงั หลงในอะไรอยู่”
“หลงใหลในสมมุติไง”
ในสมมุติ ในทางไปทางโลก นี่หลง หลงในสมมุติ หลงในบัญญัติ แต่ไม่หลงในอริ ยสัจ
เห็นไหม เพราะอริ ยสัจนั้นใจนี้มนั ไปผ่านแล้ว จิตที่มีอริ ยสัจที่ผา่ นออกไปเข้าใจในสิ่ งนั้น ถ้าพูด
ถึงเรื่ องอื่นยังหลงใหลเพราะว่าอะไร เพราะไม่ได้ผา่ น ไม่ได้เป็ นเนื้อเดียวของจิตไง เหมือนจิตนี้
ย่อยสลายออกไปจากอริ ยสัจแล้ว ผ่านออกไปถึงเป็ นเอโก ธัมโมไง
เอโก ธัมโม ถึงชีวิตนี้กบั กิเลสมาตลอด แล้วก็ดว้ ยความมุมานะ ความพยายามอุตสาหะ
เข้าไป ทาได้อุตส่ าห์พยายาม ทุ่มทั้งชีวิตไง ชีวิตนี้จะแหลกจะลาญไปก็ปล่อยให้มนั แหลกลาญ
ไป ชีวิตนี้ไง ถ้าสงวนรักษาชีวิตไว้ สงวนสิ่ งใดไว้ที่ว่าเป็ นของเรา อยากจะสงวนรักษาไว้ สิ่ งนั้น
นัน่ น่ะกิเลสมันหลอก นี่อานาจความหลงมันขนาดนั้นน่ ะ
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ถึงบอกว่า สิ่ งใดที่มนั เป็ นจุดเป็ นต่อม สิ่ งใดที่เป็ นเป้ าหมายที่ลูบคลาได้ที่จบั ต้องได้ ต้อง
ทาลายทั้งหมด นี่พอทาลายเข้าไป เพราะจิตนี้เป็ นนามธรรม กิเลสนี้ก็เป็ นนามธรรม เรารักษา
สงวนสิ่ งใดที่เป็ นนามธรรมไว้ ก็นนั่ ล่ะคือบ่อของที่อยูข่ องมันล่ะ ฉะนั้น ถึงต้องทาลายทั้งหมด
เลย พอทาลายเข้าไป ทาลายเข้าไป ความสะอาดจะเกิดขึ้นเอง เพราะสิ่ งที่เป็ นนามธรรมอยูแ่ ล้ว
เป็ นนามธรรมแต่จบั ต้องได้ สัมผัสได้ดว้ ยจิตจับจิต จิตต้องจิต กิเลสไม่ตอ้ งบอก มันให้เอาแต่
ความร้อนมาให้ตลอด
นัน่ น่ะ ถึงต้องมีความอุตสาหะพยายาม แล้วพยายามลงตรงนี้ไง ลงตรงที่วา่ ตรงไหน
ตรงไหนก็แล้วแต่ที่มนั ยังขึ้น มันยังจับต้องได้ มันยังเป็ นสิ่ งที่เป้ าหมาย เป้ าหมายหมายถึงว่ามัน
เห็นราง เห็นเงา แล้วแต่ คือว่าความรู ้สึกยังเกิดขึ้นได้ ต้องทาลายทั้งหมด แม้แต่ความว่าง ความ
ว่างมันก็ยงั รู ้ว่าเป็ นความว่างนะ นี่มนั ว่างแล้วมันว่ามันปล่อย พอมันปล่อยมันเป็ นความว่าง มัน
เป็ นความว่าง
ถ้าปล่อยจริ งๆ แล้วมันจะเวิง้ ว้างจนว่างก็ไม่ได้ ไม่มีว่าง แต่ก็ตอ้ งอาศัยคาพูดว่าว่างๆ นัน่
ล่ะ ฉะนั้น คาว่า “ว่างๆ” นั้นยังต้องทาลาย คาว่า “ว่างๆ” มันจะไปดักให้เราหลงอยูข่ า้ งหน้านะ
มันจะหลงไปข้างหน้าว่าตัวนั้นเป็ นความว่าง เป็ นความว่าง
ความว่างในสมาธิมนั ก็มี ความว่างในสมัยก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็มี
ในอาฬารดาบส อุทกดาบส สมาบัติ ๖ สมาบัติ ๘ นัน่ น่ะ นัน่ ก็เป็ นความว่าง อากาสานัญจายตนะ
อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ นัน่ น่ะความว่างเป็ นอรู ปฌานยังมีเลย นัน่ ก็เป็ น
ความว่างอยู่
จิตเวลามันเป็ นความว่างมันก็ว่างอยู่ แต่ว่างที่มีกิเลสซุกอยู่ กับว่างที่มนั หายไป ว่างที่มนั
เวิง้ ว้างจนมันสลัดออกไป มันจะรู ้ข้ ึนมาจากจิตดวงนั้น นัน่ น่ ะความว่างอันนี้ถึงจะต้องพิจารณา
อยู่ เราจับ เราพิจารณาได้ตอ้ งทาลายความว่างอันนี้ ทาลายให้หมด ทาลายเข้าไปเรื่ อยๆ ทาลาย
จนกว่าอะไรก็ทาลายไม่ได้ เห็นไหม อะไรทาลายไม่ได้ก็ตอ้ งหันกลับมา อะไรที่มนั ทาลายไม่ได้
ถ้ามันทาลายจนสิ่ งที่เกิดขึ้นเองหมดออกไป จนอย่างที่ว่ากิเลสขาดออกไป เห็นไหม ใน
ธรรมวินยั บอกไว้ว่า “ดัง่ แขนขาด” มันขาดออกไปนี่ดงั่ แขนขาด สมุจเฉทปหานขาดออกไปดัง่
แขนขาดเลย เป็ นชั้นๆๆ เข้าไปเลย เป็ นบันได ๘ ขั้น เป็ นชั้นๆ เข้าไป จนสิ้ นสุ ดเป็ นเอโก ธัมโม
จิตนี้เป็ นหนึ่งเดียว เป็ นหนึ่งเดียวมันก็ตอ้ งเป็ นอัตตาสิ เห็นไหม จิตนี้เป็ นเอโก ธัมโม ธรรมทั้ง
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แท่ง จะหนึ่ งไม่หนึ่งนั้นไม่ตอ้ งพูดกัน เพราะถ้าพูดแล้วมันเป็ นสมมุติ สมมุติมนั ก็วนกลับมาเป็ น
งูกินหาง คานี้มนั ก็ไปลบล้างคาต่อไปๆ
ถึงบอกว่า ต้องลุกขึ้น มองตา แล้วเม้มปาก แล้วนัง่ ลง เห็นไหม ลุกขึ้น สบตา เม้มปาก นัง่
ลง อันนั้นคือความจริ ง ความจริ งคือมันรู ้อยูใ่ นหัวใจ รู ้อยูโ่ ดยตัวมันเอง รู ้อยูโ่ ดยสื่ อกันไม่ได้ อัน
นั้นคือเป็ นของจริ งไง ไม่สื่อ แต่เวลาสื่ อนี้เป็ นมงคล ๓๘ ประการไง ธมฺ มสากจฺฉา เอตมฺ มงฺคล
มุตฺตม เห็นไหม การสนทนาธรรมเป็ นกาลเป็ นเวลานี้เป็ นมงคลอย่างยิง่ ผูท้ ี่กา้ วเดินไปข้างหน้า ผู ้
ที่กา้ วเดินไปแล้วเป็ นครู เป็ นอาจารย์ของเรา เวลากล่าวคาเป็ นธรรมสอนมาอย่างนี้ มันต้องมีตรง
นี้ มันถึงก้าวเดินกันได้ ถ้าไม่มีการสื่ อไม่มีมงคล (เสี ยงเทปสิ้ นสุ ดเพียงเท่านี้)
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