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ศาสนาพุทธ ในสมัยของสมณโคดม เห็นไหม แต่มีมาแล้ว ๓ พระองค์ พระองค์เป็ นองค์ที่
๔ กัปนี้มี ๕ พระองค์ วันนี้เป็ นวันเกิดของศาสนาพุทธในปั จจุบนั นี้ เกิดขึ้นมาเพราะตรัสรู้ธรรม
ตรัสรู้ธรรม ธรรมนั้นเข้าถึงดวงใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วันเกิดของศาสนาพุทธ พุทธศาสนาสอนอย่างนี้ สอนเรื่ องอริ ยสัจ สอนเรื่ องปฏิจจสมุป
บาท ความเคลื่อนไปของใจ เห็นไหม วันนี้วนั กาเนิดขึ้นมาของศาสนาพุทธ ถ้ากาเนิ ดขึ้นมา กาเนิด
ขึ้นมามีคุณประโยชน์มหาศาล เกิดแล้วไม่เคยตาย ถ้าชีวิตนี้ตายๆ เกิดๆ อยูอ่ ย่างนั้น เกิดแล้วไม่เคย
ตาย เกิดแล้วเกิดเลย
ดวงใจถึงธรรมแล้วถึงบริ สุทธิ์ผุดผ่องไปตลอด การเกิดที่แปลกประหลาด เกิดที่มหัศจรรย์
เกิดแล้วไม่มีตาย ถ้ายังเกิดมาในวัฏฏะวนนี้ การเกิดการตายนี้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ ทาให้เกิด
เป็ นทุกข์โศก ในธรรมบทว่าไว้ เกิดมาในวัฏฏะในชีวิตๆ หนึ่งนี้ ถ้าเอามาคานวณกันแล้ว น้ าใน
มหาสมุทรนั้น เราร้องไห้ค่าควรกันในโลกนี้ยงั น้อยเกินไป นัน่ น่ะ ชีวิตๆ หนึ่งเกิดขึ้นมาทุกข์ๆ
ร้อนๆ ทุกข์ๆ เศร้าๆ อยูใ่ นวัฏฏะวนนี้ตลอดไป
แต่การเกิดของศาสนาพุทธ ในหัวใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดแล้วไม่มีวนั
ตาย เกิดแล้วจีรังตลอดไปในหัวใจดวงนั้น
แต่การเกิดสิ เกิดเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะก็เหมือนกับมีความทุกข์อย่างเรานี่ล่ะ มีความทุกข์
อย่างเราเพราะอะไร เพราะว่า ราหุลเกิดขึ้นมานี่ตกใจนะ เขามาบอกว่า “ราหุลเกิดแล้ว” ช็อกเลย
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เพราะอะไร เพราะบ่วงเกิดแล้ว เห็นไหม บ่วงสมบัติ บ่วงลูก บ่วงหลาน บ่วงญาติ บ่วงวงศ์ตระกูล
บ่วงเกิด บ่วงเกิดขึ้นมา
ธรรมดาของหัวใจผูท้ ี่ทาคุณงามความดี บุรุษอาชาไนย จะสะสมไว้แต่คุณงามความดี
ทั้งนั้นน่ะ แล้วดวงใจดวงไหนบ้างที่จะไม่รับผิดชอบเรื่ องบุตรเรื่ องภรรยา ต้องรับผิดมาก ความ
รับผิดชอบมากนั้นคือบ่วงมากไง บ่วงในหัวใจนั้น ความที่ดึงให้ใจนั้นเป็ นที่กงั วล เป็ นที่เศร้า
หมอง คิดดูวา่ จะขนาดไหน ต้องมีความทุกข์มากสิ ความทุกข์ในขนาดที่วา่ พุทธศาสนายังไม่เกิด
จนสละออกไปแสวงหาโมกขธรรมอยู่ ลัทธิศาสนาไหน สอนวิธีการไหนไปศึกษากับเขา
หมดเพราะอะไร เพราะว่าในเมื่อทางที่วา่ เขามีครู บาอาจารย์สอนอยู่ ควรที่จะเข้าไปศึกษา เพื่อจะ
ได้หาทางออกไปให้ได้ ไปศึกษามาขนาดไหนแล้วมันก็ไม่สมความปรารถนา ไม่สมความ
ปรารถนาเพราะต้องการให้หลุดพ้นออกไปจากทุกข์จริ งๆ
ทุกข์น้ ีเป็ นอริ ยสัจ ทุกข์น้ ีเป็ นความจริ งของแต่ละดวงใจ ไม่มีใครสามารถที่จะมาลบล้างให้
ได้ ไม่มีใครสามารถมาลบล้างให้ได้ แล้วไม่มีใครสามารถมาบอกว่า สุ ข-ทุกข์ขนาดไหนถึงจะเป็ น
กาหนดของบุคลที่ทุกข์น้ นั ทุกข์ในใจดวงใดดวงนั้นก็เป็ นทุกข์ของใจดวงนั้น ทุกข์ดวงนั้น ในเมื่อ
จิตสงบขนาดไหนมันก็มีทุกข์เจือบนไปตลอด มีความทุกข์เจืออยูใ่ นจิตนั้นเพราะอะไร เพราะเวลา
จิตนี้สงบเข้าไปนี่ความทุกข์น้ นั หลบหน้าไง เวลาธรรมเกิดขึ้น ธรรมเกิดขึ้นความทุกข์น้ นั ต้อง
หลบหน้าออกไป ธรรมเกิดขึ้น สมาธิธรรมเกิดขึ้น
สมาธิธรรมนี้ เป็ นพื้นฐานมา ทั้งๆ ทุกๆ ลัทธิศาสนาสอนแต่ทาความสงบมา องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปเรี ยนกับเขา ได้สมาบัติ ๖ และสมาบัติ ๘ ด้วย จนอาฬารดาบสบอกว่า
“มีความรู้เสมอเรา ให้อยูส่ อนกับเราเถิด อยูก่ บั เราเพื่อจะสอนผูท้ ี่จะมาศึกษาต่อไป”
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เอา ไม่เอาเพราะว่าอันนี้เป็ นความสงบเฉยๆ ความสงบ
เข้าไป จิตมันสงบเข้าไป ความทุกข์มนั ก็เจือจางเข้าไป มันละเอียดเข้าไป ละเอียดเข้าไป แต่มนั ก็
ไฟสุ มขอนอยูใ่ นใจนั้น นี่ความสุ ขของสมาธิธรรม มีอยูแ่ ล้วในก่อนพุทธกาลที่ศาสนายังไม่เกิดก็มี
อยูแ่ ล้ว มีอยูแ่ ล้ว แล้วการศึกษามาขนาดนั้นก็จินตนาการว่าอันนี้เป็ นพระอรหันต์ไง ต่างๆ ก็
ปฏิญาณตนว่าเป็ นพระอรหันต์ มีมากมายเลย ก่อนสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัส
รู้เป็ นพระอรหันต์ข้ ึนมา ก็มีเขาว่าเป็ นพระอรหันต์กนั หมด แล้วก็ไปศึกษาเล่าเรี ยนกันมา ศึกษาเล่า
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เรี ยนมาแล้วมันก็ชาระไม่ได้จริ ง มันไม่ได้จริ งเพราะมันไม่ใช่ของจริ ง มันเป็ นของอนิจจังไง ความ
เกิดขึ้นตั้งอยูแ่ ละดับไป
ในการเวียนว่ายตายเกิดของใจ ใจนี้หมุนไป สมาธิน้ ีทาให้สงบขึ้นมา มันก็สงบขึ้นมาโดย
ธรรมชาติของมัน ทั้งๆ ที่วา่ เราไม่ได้ฝึกฝนสมาธิ จิตนี้มนั ฟุ้ งซ่านไปถึงที่สุดแล้วมันก็ตอ้ งพักของ
มัน เปรี ยบเหมือนเวลาอยูท่ างโลก เราทุกข์โศกมากมหาศาล ความทุกข์โศกมหาศาลนั้นถึงจุดหนึ่ง
ก็ตอ้ งเจือจางไปโดยธรรมชาติของมัน เห็นไหม ทุกข์เกิดขึ้น ทุกข์ต้ งั อยู่ แล้วทุกข์กต็ อ้ งดับไป
แต่เวลาเราเกาะเกี่ยว ความเกาะเกี่ยวทุกข์น้ นั เราไม่ใช่เกาะเกี่ยวที่ทุกข์ เราเกาะเกี่ยวที่
ตัณหาความไม่พอใจ อย่างเช่น การพลัดพราก เราไม่ตอ้ งการพลัดพราก เราไม่ได้มองที่ทุกข์ เรา
ไปจินตนาการกัน หรื อไปผลักไสกันตรงที่ตณ
ั หา ตรงที่สมุทยั เพราะความไม่ยอมพลัดพราก
ต้องการให้อยูก่ บั เราคงที่ไปตลอดไป นัน่ น่ะ มันถึงว่าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ไปจินตนาการกัน
ตรงนั้น ความทุกข์ถึงโชติช่วงชัชวาลในหัวใจดวงนั้น เพราะเขาไม่ได้มาดูทุกข์ไง เขาผลักไส ผลัก
ไสแต่สิ่งที่ตวั เองติดเป็ นตัณหาทะยานอยากอยู่ ความต้องการ ความอยากเป็ น ความดึงไว้ อันนั้น
เป็ นตัณหา
แต่ในเมื่อยังไม่มี ยังไม่เป็ น เพราะไม่ได้เข้าถึงจุดนั้น ฉะนั้น จิตที่เป็ นสมาธิ มันถึงเวียนไป
เวียนเกิดอยูอ่ ย่างนั้น เวียนไปเวียนเกิดคือว่า มันเป็ นอนิจจังที่วา่ หมุนเวียนแปรสภาพไปอยู่
ตลอดเวลา มันก็เข้ากันได้กบั จิตที่เวียนตายเวียนเกิดอยูต่ ลอดเวลา มันก็เวียนไปเวียนเกิดนั้นน่ะ
การเวียนไปเวียนเกิดนั้นศาสนายังไม่เกิดขึ้น
ศาสนาเกิดขึ้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกแสวงโมกขธรรมก่อน ออกแสวงหา
โมกขธรรม ไปศึกษากับเขามาขนาดนั้นแล้วปล่อยวางของเขาไว้ไง แล้วระลึกถึงว่าในเมื่อตัวเอง
สร้างสมบารมีมาแสวงหาทางออก สุ ดท้ายแล้วก็ตอ้ งกลับมาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นั้นเองที่จะต้องเป็ นผูท้ ี่ขวนขวายหาทางออกเอง
ถึงว่าได้กาหญ้าคาของคฤหัสถ์ที่เขาเอามาให้ ปูออกไปแล้วนัง่ อยู่
“คืนนี้ถา้ ไม่สาเร็ จ จะนอน จะให้กระดูกป่ นตายไป ก็ขอให้ตายไป”
กลับมาอานาปานสติ อานาปานสติกาหนดลมหายใจเข้าออก อานาปานสติตามลมหายใจ
เข้าออกอยู่ ลมหายใจกระทบที่กาย “อานาปานสติ” กาหนดดูจนจิตสงบเข้าไป
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ปฐมยาม บุพเพนิวาสานุสติญาณ จิตการส่ งออกไป การรู้ต่างๆ รู้การเกิดการตาย ของจิตแต่
ละดวงๆ ตายแล้วไปไหน แม้แต่จิตของตัวเองก็เหมือนกัน เห็นว่าตัวเองย้อนอดีตชาติไป เกิด ตาย
เกิด ตายมา กี่ภพ กี่ชาติ ถึงยืนยันกันด้วยวิชชา ๓ ไงว่าจิตนี้มนั เวียนว่ายตายเกิดอยูต่ ลอดเวลา ถ้า
เวียนว่ายตายเกิดเข้าไป เราจะไปแก้ที่เวียนว่ายตายเกิดนั้นมันเป็ นอดีต เห็นไหม เราไม่สามารถไป
แก้อดีตได้ ไม่สามารถแก้ได้กป็ ล่อยวางไว้ตามความเป็ นจริ ง อดีตนั้นปล่อยวางไว้ตามความเป็ น
จริ ง
กลับมา จุตูปปาตญาณ ก็เห็นว่าตายแล้วไป เป็ นอนาคต อดีต-อนาคตแก้กิเลสไม่ได้ แก้
กิเลสไม่ได้แต่เขาตามสิ่ งนั้น ถ้าทางลัทธิศาสนาต่างๆ เขาปฏิบตั ิ เขาว่าอันนั้นมันเป็ นคุณวิเศษแล้ว
ไง คุณวิเศษแต่ให้ความกระเพื่อมของใจ ใจนี้ไม่สงบ ใจนี้มีความกระเพื่อมเพราะความรู้
เวลาธรรมมันเกิด “ธรรมเกิด” สิ่ งที่ความรู้เกิดขึ้นกับใจนั้น ใจนั้นจะรับรู้สิ่งนั้นแล้วใจนั้น
จะยึดสิ่ งนั้น ยึดว่าตัวเองรู้สิ่งนั้นไง นี่ความจริ งว่า การเป็ นธรรมมันเกิด แต่เวลาเกิดขึ้นมาจริ งๆ
แล้วความยึดมัน่ ถือมัน่ กับสิ่ งที่เห็นนั้นเกิด พอความยึดมัน่ ถือมัน่ สิ่ งที่เห็นแล้วมันจะพาไปไหน
มันก็วนเวียนอยูก่ บั อาการของใจอยูอ่ ย่างนั้น อาการของใจก็วนเวียนอยูก่ บั อารมณ์น้ นั มันก็เกิดตาย
เกิดตายอยูก่ บั อารมณ์น้ นั อารมณ์ที่ตวั เองยึดมัน่ ถือมัน่ แล้วอารมณ์น้ นั ก็จืดจางไป
พอมันชินชาเข้าต้องจืดจางลง พอจืดจางลงก็ตอ้ งหาอารมณ์ใหม่ข้ ึนมา นัน่ น่ะ เวลาอารมณ์
ใหม่ข้ ึนมา ถ้ายังทรงความหลักของใจคือทาสมาธิอยูไ่ ด้ มันก็ยงั หาอารมณ์ใหม่มาเสพได้ ถ้าสมาธิ
นี้เจือจางลง “สพฺเพ ธมฺ มา อนตฺ ตา” ธรรมทั้งหลายมีการเกิดขึ้น ตั้งอยูแ่ ละดับไป ความเวียนไป
ของหลักใจนี้มนั จะเวียนไปตลอดเวลา พอเวียนออกไปคายออกมา มันไม่ได้สิ่งนั้นขึ้นมาตามใจ
หมาย สิ่ งที่เป็ นทุกข์ซอ้ นเข้ามา นี่ทุกข์ซอ้ นทุกข์
๑. ปฏิบตั ิไม่ได้สมความปรารถนาของตัวเองเป็ นทุกข์
๒. การประพฤติปฏิบตั ิเข้าไป ทุกข์ในการปฏิบตั ิ แล้วยังไม่สมควร แล้วปรารถนา ตัณหา
ซ้อนตัณหาเข้าไปนะ ทาให้ความทุกข์เพิม่ ซับซ้อนเข้าไป
“ทุกข์” ธรรมชาติของมัน ทุกข์คือการเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาตินี่ทุกข์อยูแ่ ล้ว เพราะอันนี้
เป็ นสัจจะความจริ ง เป็ นอริ ยสัจ แต่ยงั ไม่เห็นไง เพราะศาสนายังไม่ได้เกิด วันเกิดของพุทธศาสนา
วันนี้ไง
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ย้อนกลับมาจนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปล่อยหมด ทั้งๆ ที่ไม่มีคนสอนนะ แต่
พวกเรามาเก็บเอา พยายามยึดเอา สิ่ งที่วา่ ไม่เป็ นอาสวักขยญาณไง “อาสวักขยญาณ” ญาณสุ ดท้าย
อาสวักขยญาณ ชาระกิเลสเข้าไป พอความชาระกิเลสเข้าไป สิ่ งที่จะชาระกิเลสขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็ นอะไร?
ต้องเป็ นญาณหยัง่ รู้ภายในใจ ญาณหยัง่ รู้ที่เกิดขึ้นจากการสมบุกสมบันมา รู้ผดิ มาตั้ง ๖ ปี
ความปฏิบตั ิรู้ผดิ มาตามแต่ที่วา่ ลัทธิศาสนาต่างๆ สอนกันมา ๖ ปี นี่มนั ทาให้จิตใจนี้เข้มแข็งขึ้นมา
รู้เหตุรู้ผลขึ้นมาว่าความที่ใฝ่ ออกไปนั้นเป็ นการใฝ่ ที่ผดิ นี่อาการของใจ ปั ญญาไง ปั ญญาเป็ น
อาการของใจที่เกิดขึ้นจากใจ แล้วใจนี้สงบเข้ามา สงบเข้ามา แรงของการอดอาหารที่อดอาหารอยู่
แรงของการหันกลับมาประพฤติปฏิบตั ิ นัน่ น่ะ อันนี้เป็ น “มรรค” มันจะรวมตัวกัน มรรครวมตัว
หมายถึงกาลังพอ ความเห็นพอ แล้วดาริ ชอบ ความดาริ ออกมาจากอาสวักขยญาณ นี่ความดาริ ชอบ
มรรคเพิ่งเกิดขึ้น นี่พทุ ธศาสนาเกิดเกิดตรงนี้ไง
“วันเกิดของพุทธศาสนา” ศาสนาเกิดในที่ไหน? เกิดในใจขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เกิดแล้ว เวลาดับไม่มีวนั ดับ เกิดแล้วเกิดเลย เกิดแล้วถึงธรรม ถึงธรรมแล้วถึงเลย ไม่มีการหลุด
ออกมาจากตรงนั้น ไม่มีการตกต่ามาเพราะเป็ นอกุปปธรรม จะไม่มีการแปรสภาพอีกแล้ว ใจดวง
นั้นถึงฝั่งของสิ้ นสุ ดแห่งกิเลสตัณหาทั้งหมด อาสวักขยญาณกาจัด ใจนั้นสิ้ นไป ฉะนั้น องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปริ นิพพานก็ปริ นิพพานวันนี้ไง
มันมหัศจรรย์ที่วา่ เกิด ตรัสรู้ แล้วปริ นิพพานในวันเดียวกัน เพ็ญเดือน ๖ เหมือนกันเป็ นวิ
สาขบูชา เป็ นสิ่ งที่มหัศจรรย์ แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปริ นิพพานไปไม่ได้เอาธรรมไป
ด้วย เห็นไหม ไม่ได้เอาธรรมไปด้วย ธรรมประทานไว้ตามความเป็ นจริ ง แต่ธรรมในดวงใจดวง
นั้น ดวงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันนั้นต่างหากที่ท่านเอาไป
เรามีความทุกข์อยู่ เราแสวงหาอยู่ ถ้าธรรมเกิดขึ้นกับใจของผูท้ ี่ปฏิบตั ิผใู้ ดผูห้ นึ่ง นัน่ คือ
การเกิดแล้วที่ไม่มีการแปรสภาพอีกเลย แต่ในเมื่อยังไปไม่ถึง เราก็ตอ้ งพยามขวนขวายจะเข้าถึง
ธรรมดวงนั้นให้ได้ เข้าถึงธรรมดวงนั้นให้ได้คือว่าเปิ ดตาของใจขึ้นมาให้ได้ไง องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าปริ นิพพานไปก็เอาแต่ธรรมในหัวใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพพุทธเจ้านั้น
ไป
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แต่สจั จะที่ประทานไว้อีก ๕,๐๐๐ ปี นี่สจั จะความจริ ง อริ ยสัจ สิ่ งต่างๆ มีพร้อมอยูส่ ติปัฏ
ฐาน ๔ มันอยูท่ ี่ไหน สิ่ งที่วา่ เป็ นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้านี้สมบุกสมบันมา แล้วรู้ตามความเป็ นจริ ง แล้วเป็ นสิ่ งที่เป็ นภายในขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขนาดที่สร้างสมบารมีมาขนาดนั้นยังออกประพฤติปฏิบตั ิทุ่มทั้งชีวิต
ไง
แล้วผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิ ผูท้ ี่จะเข้าถึงธรรมอย่างนั้นมันจะต้องขวนขวายขนาดไหน ถึงว่า
ต้องย้อนกลับมาที่ใจ ถ้าไปมองสิ่ งภายนอกคือมองสมบัติของคนอื่น ความมองสมบัติของคนอื่น
แล้วเขามีแต่ความร่ ารวยเป็ นเศรษฐี มหาเศรษฐี จะทาให้เราขาอ่อน ทาให้พวกเราไม่มีกาลังจะต่อสู้
ไป เศรษฐี มหาเศรษฐีกต็ อ้ งขึ้นมาจากเริ่ มต้นประกอบอาชีพของเขา
“เศรษฐีธรรม” องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นเศรษฐีธรรม ธรรมในหัวใจเต็มดวงใจ
ดวงนั้น แต่สร้างสมมา ดูสิ ๔ อสงไขย แสนมหากัป กาลังสร้างมาเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า นี่แล้วเราสร้างมากันกี่ปี เราสร้างมากี่ชาติ เราก็ไม่มีความสามารถจะรู้ได้ แต่ในการ
ประพฤติปฏิบตั ิน้ ีกค็ ือการสะสมบารมี การสร้างสมบารมีของเรา
“อานนท์ เธอบอกเขาเถอะว่าอามิสทานกับปฏิบตั ิบูชา อามิสบูชากับปฏิบตั ิบูชา ให้ปฏิบตั ิ
บูชา” การปฏิบตั ิบูชาอย่างประเสริ ฐ แล้วเรานี้เราก็ปฏิบตั ิบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สิ่ ง
ที่เป็ นการสะสมบารมีที่สูงสุ ดนี้เราเป็ นผูท้ ี่ได้กระทาอยู่ เรากระทาสิ่ งที่วา่ สูงสุ ดในการที่วา่ องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานไว้วา่ “การปฏิบตั ิบูชานั้นเลิศที่สุด” เพราะเพราะการปฏิบตั ิ
บูชามันให้ผลกับดวงใจดวงที่ประพฤติปฏิบตั ิโดยฉับพลัน ใจดวงไหนประพฤติปฏิบตั ิอยูม่ นั จะ
สัมผัสกับใจเข้าไปตลอดเวลา สัมผัสกับใจตลอดเวลา
จากที่วา่ ไม่เชื่อเรื่ องสัจจะความจริ งเลย เพราะมันไม่เคยเห็นจะไปเชื่อได้อย่างไร ความเชื่อ
จากภายนอก ความเชื่อจากภายนอกนั้นเป็ นสุ ตมยปั ญญา สุ ตมยปั ญญาการศึกษามาขนาดไหน จะ
อุกฤษฏ์ จะดีเด่นขนาดไหนนั้นเป็ นสิ่ งที่เราศึกษาเข้ามา เรายังจะต้องประพฤติปฏิบตั ิเผชิญศึก
ข้าศึกไง ข้าศึกคือเรา นี่ในการประพฤติปฏิบตั ิน้ ีเป็ นการตนเอาชนะตน อตฺ ตา หิ อตฺ ตโน นาโถ ตน
เป็ นที่พ่ งึ แห่งตน ข้าศึกก็คือเรา ข้าศึกคือความคิดชัว่ ของในหัวใจ คิดในทางอกุศลในหัวใจ
“ธรรม” ธรรมคือความคิดดี เป็ นกุศลขึ้นมา ความคิดดี คิดอยากประพฤติปฏิบตั ิ คิด
อยากจะออกจากทุกข์ คิดจะออกหาที่พ่ งึ ของหัวใจให้ได้ นี่ความคิดนี้เป็ นธรรม ความคิดนี้เกิดขึ้น
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ต้องมีความนึกคิดนี้เกิดขึ้น แล้วสติสมั ปชัญญะพยายามตั้งไว้ๆ ให้สืบต่อ ความสื บต่อทาให้จิต
เข้มแข็งขึ้นมา จิตจะเข้มแข็งขึ้นมาเพราะว่ามีธรรมเป็ นเครื่ องอิ่ม เอิบอิ่มใจ
ธรรมนี้ ใจสัมผัสกับความจริ ง สัมผัสกับความจริ ง สัมผัสจากภายนอก สัมผัสจากธรรม
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สัมผัสธรรมของครู บาอาจารย์ไง ครู บาอาจารย์ช้ ีนาทาง
ขึ้นมา อันนี้เป็ นการชุบมือเปิ บแล้วนะ ชุบมือเปิ บเพราะอะไร เพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าทุกข์มาตลอด เป็ นใคร ใครเป็ นคนบอกทาง เพราะไม่มีใครบอกทางเลย
ครู บาอาจารย์เริ่ มต้นยุคฟื้ นฟูใหม่กท็ ุกข์มาตลอด ของเรานี้มีคนชี้นาทางตลอด ชี้นาทาง
ตลอด เห็นไหม ชี้เข้ามาที่ไหน? ชี้เข้ามาที่ใจ เพียงแต่วา่ เราไม่สามารถพลิกใจออกมาไง พลิกใจ
ออกมาจากสิ่ งที่มีอานาจเหนือกว่า นี่มาร ฝ่ ายมารในหัวใจของเราเอง มีอานาจเหนือกว่า กดหัวใจ
ดวงนั้นให้เป็ นขี้ขา้ อยูต่ ลอดเวลา ให้เป็ นขี้ขา้ ให้เป็ นที่อยูท่ ี่อาศัยของกิเลสฝ่ ายมารไง
นี่มารนี้ มันก็เป็ นนามธรรม แต่นามธรรมนี้เกิดดับ เกิดดับ พร้อมกับธรรมที่เกิดดับ เกิดดับ
ในหัวใจของเรา จนฝ่ ายมารนี้มีอานาจเหนือกว่า มีอานาจเหนือกว่าปกครองใจ เพราะเวลา
วิปัสสนาไป ถ้ากิเลสหลุดออกไป มารนี่หลุดออกไปเป็ นชั้นๆ ออกไป มารนี้จะหลุดออกไปเป็ น
ชั้นจะเห็นเลย กิเลสขาดนี้ดงั่ แขนขาด สิ่ งที่มารปล่อยใจออกไปเป็ นชั้นๆ ขึ้นมานี่ สังโยชน์ขาด
เป็ นชั้นๆ จะเห็นเป็ นชั้นๆ เข้ามา
แต่ขณะที่วา่ สื บต่อเข้าไปจนเป็ นกระแส เป็ นผูกมัดเปิ ดกั้นใจไว้ท้ งั หมด หัวใจทั้งหัวใจมืด
บอดเพราะพญามารปิ ดคลุมไว้ เพราะว่าเป็ นที่อยูท่ ี่อาศัยไง เราอาศัยบ้านเรื อน อาศัยร่ มไม้ชายคา
เป็ นที่อาศัย แต่มารนี้อาศัยหัวใจสัตว์โลกเป็ นที่อยูอ่ าศัย สิ่ งที่เป็ นสัตว์โลกที่อยูอ่ าศัย เขาถึงต้อง
พยามสงวนรักษาสิ่ งที่อยูอ่ าศัยของเขาไว้ให้อยูใ่ นอานาจของเขาอยูต่ ลอดเวลา
แต่เพราะความเชื่อธรรม นี่วนั สาคัญของโลกเขา วันสาคัญที่วา่ วันสาคัญเพราะว่าองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปริ นิพาน นี่วนั สาคัญของโลกเขา นัน่ น่ะ แสงสว่างไง
ความเชื่อนี่เป็ นแสงสว่าง ศรัทธาความเชื่อ เพราะมีความเชื่อ มีศรัทธาขึ้นมา จะทาให้เราเริ่ มก้าว
เดินออกไป ก้าวเดินออกจากจุดเริ่ มต้นของใจ ใจอยูใ่ นอานาจของมาร อยูใ่ นความมืดบอดของมาร
ความขยับออกไปจากที่มืดเพื่อให้เป็ นที่สว่าง ให้ใจนี้ได้สว่างเข้ามา ให้แสงสว่างเข้าถึงใจไง
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นี่ความแสงสว่างเข้าถึงใจ กาหนดพุทโธ พุทโธ แสงสว่างจะส่ องเข้าไปในหัวใจ ส่องเข้า
ไปๆ ส่ องเข้าไปในใจให้ใจนี้มีแสงสว่าง ให้มีที่ทางาน ให้มีแสงสว่าง พอแสงสว่างขึ้นมาก็จะเห็น
หน้ากิเลสไง อยูใ่ นที่มืดเราไม่สามารถเห็นพญามาร หรื อเห็นลูก หลาน เหลนของพญามารได้เลย
ว่าพญามารนี้มีอานาจเหนือใจของเราได้อย่างไร แต่พอมีแสงสว่างโผล่เข้ามา แสงสว่างส่ องเข้ามา
ให้เห็นหน้าพญามาร นี่กเ็ หมือนกัน เราทาใจของเราให้มีความสงบขึ้นมาให้ได้ พยามกาหนดให้ใจ
นี้สงบเข้ามา สงบเข้ามาด้วยธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กรรมฐาน ๔๐ ห้อง
กาหนดเข้าไป ความกาหนดอันนั้น นี่ใจมันพาดเกี่ยวกับสิ่ งที่วา่ ปกคลุมให้ใจมันมืดบอด อารมณ์
มันคลุมใจอยูม่ นั มองไม่เห็นใจหรอก มันคลุมอยูท่ ้ งั หมด
แล้วพุทโธๆ นี้มนั ก็อาการที่เกิดขึ้นจากใจที่เรานึกขึ้นมา วิตก วิจารเกิดขึ้น นึกพุทโธขึ้นมา
พุทโธก็เป็ นอารมณ์ ความคิดดั้งเดิมของใจก็เป็ นอารมณ์ เห็นไหม มันถึงเปิ ดออกไง ความคิดที่
ความคิดเคยใจมันหมุนไป ความคิดมันหมุนตลอดไปนี่ความคิดของเราปกคลุมใจ ความคิดขึ้นมา
ก็เป็ นรู ปสาเร็ จของความคิด พอรู ปสาเร็ จของความคิดก็คือเราคิด...มืด มืดทันที ถ้าพุทโธนี้กเ็ ป็ น
ความคิด แต่ความคิดนี่เปิ ดให้แสงสว่างส่ องเข้าไง “พุท” “โธ” “พุท” “โธ” ความคิดไม่สืบต่อ แต่
ความคิดพอคิดเรื่ องนั้นไปก็ต่อเรื่ องนั้น พอเรื่ องนั้นต่อเรื่ องนั้นๆ เรื่ องเดียวกันนั้นก็เป็ นขั้นเป็ น
ตอน มีความเข็มข้น มีความอ่อน หมุนไปเรื่ อยๆ เห็นไหม กับพุทโธที่ตดั ให้มีช่อง มีแสงส่ องเข้า
ไปถึงหัวใจ นี่ มีพทุ โธขึ้นมามันก็ส่องเข้ามาถึงหัวใจ
แต่มนั ทาใหม่ๆ เริ่ มต้นมันต้องมีความฝื นกัน การฝื นกันเพราะสิ่ งนี้ ภูเขาทั้งลูก เราเข้าไป
แบกภูเขาทั้งลูก “ภูเขา ภูเรา” ภูเขาคือภูหวั ใจไง ความมีอานาจเหนือผลักไสให้จิตนี้เกิดตาย เกิด
ตายในวัฏสงสารนี้ ผลักไสมาให้ตลอดเวลา มันมีอานาจเหนือขนาดที่วา่ ชักนามาให้หมุนเวียน
ตาย ถึงทาบุญกุศลขนาดไหนมันก็เกิดบนเทวดา บนพรหม มันก็หมุนไป นี่ความผลักไสนี่มีอานาจ
เหนือมาก มันถึงว่า “ภูเขา ภูเรา” ภูในหัวใจไง มันถึงมีอานาจมาก
พอเราจะเริ่ มนัง่ สมาธิ เราจะเริ่ มทาปฏิบตั ิ อันนี้มนั ต้องเข้ามาต่อต้าน แต่เพราะความศรัทธา
เพราะศรัทธาในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราศรัทธาในธรรม เราศรัทธาว่าอันนี้
เป็ นอาวุธที่จะถากถางเข้าไปให้มีแสงสว่างเข้าไปในใจ กาหนดเข้าไป กาหนดเข้าไป ต้องมีความ
กาหนด ต้องมีความมุมานะ ความมุมานะ ชัยชนะมันจะเกิดขึ้นมาจากความมุมานะ ความมุมานะ
ขึ้นมา มุมานะขึ้นมา ตั้งใจขึ้นมาให้ดี ความตั้งใจ พอตั้งใจขึ้นมา กาหนดพุทโธขึ้นมา มันเกิดขึ้นได้
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แต่เดิมใจก็ไม่มี จะไปไหนก็ไม่รู้วา่ ใจอยูไ่ หน ความคิดก็คิดลอยๆ มา อาการของใจไม่ใช่ใจ พอมัน
คิดตั้งใจขึ้นมา ตรงนั้นเป็ นตัวฐาน เป็ นภวาสวะ เป็ นภพใหญ่
นึกตั้งใจขึ้นมาก็มีฐานที่ต้ งั ของการงาน “กรรมฐาน” ฐานของการงาน งานที่จะทาลงอยูท่ ี่
ความรู้สึกนึกคิดอันนั้นขึ้นมา แล้วกาหนดพุทโธเข้าไปจนแสงสว่างเข้าไป พอแสงสว่างส่ องเข้า
ไปถึงความมืดอันนั้น นัน่ น่ะ มันสงบลงๆ มันก็จา้ ขึ้นมา นี่ความสว่างกับความสุ ขที่เกิดขึ้นกับใจ
พร้อมกันที่ประพฤติปฏิบตั ิเข้าไป พอแสงสว่างขึ้นมาก็ยกขึ้น มีแสงสว่างแล้ว มีสิ่งควรแก่การงาน
แล้ว นี่ยกขึ้นวิปัสสนา วิปัสสนาในพญามารที่มนั ปกคลุมใจอยู่ ไฟมันปกคลุมใจมันถึงมีอานาจ
เหนือกว่าใจนั้น มันคิด มันคิดมาจากไหน? มันมีสิ่งยัว่ ยุในหัวใจไง ตัณหาความทะยานยากในใจ
มันยัว่ ยุให้ความคิดนั้นมันหมุนไปโดยธรรมชาติของมัน แล้วมันก็หมุนตามกันไป หมุนตามกันไป
ความหมุนออกไป ความเคยใจหมุนออกไป ความเคยใจ กิเลสมันพาหมุนอยูแ่ ล้วมันก็
หมุนไป ความหมุนออกไป หมุนออกไป อารมณ์เกิดขึ้น แล้วเป็ นพายุข้ ึนมาเลย เป็ นพายุมาพาเรา
กลิ้งเกลือกไปตลอดเวลา นี่เราแพ้มาตลอด แต่ในเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้น พายุน้ ีมนั จะสงบตัวลง สงบ
ตัวลง สงบตัวลง นี่แสงสว่างเกิดขึ้น แล้วก็ดูอานาจพญามารที่มนั ผลักไสความคิดนี้หมุนออกไป
นั้นคือให้เห็นโดยความสัจจะ เห็นโดยจับต้องได้ จับต้องได้ พิสูจน์ได้พลิกแพลงดูอาการของใจ
ความเคลื่อนไปของใจ นั้นคือวิปัสสนา
แต่ทาความสงบเข้ามา ให้แสงสว่างเข้ามา อันนั้นก็วา่ เป็ นการใช้ปัญญา ต้องใช้ปัญญามัน
ถึงตั้งมัน่ เป็ นสัมมาสมาธิไง ถ้าไม่เป็ นปั ญญา มันถึงเป็ นธรรมชาติของมัน จิตนี้สงบก็สงบชัว่ คราว
แล้วจับต้องไม่ได้ มันบังคับไว้ไม่ได้ สิ่ งที่บงั คับไว้ไม่ได้ มันเป็ นอิสระตัวมันเอง ไม่เป็ นไปตาม
อานาจของธรรม อานาจของธรรมคือจิตที่สงบ แล้วจับต้องได้ แล้วผลักไส ราพึงขึ้นมาให้ยกขึ้น
วิปัสสนาให้มองเข้าไปในความหมุนไปของจิต ความหมุนไปของจิต
พอจับต้องจิตได้นี่ “จับต้องจิต” จับต้องจิตคือจับอารมณ์ของจิต จิตกับอารมณ์น้ ีเป็ นเนื้อ
เดียวกันโดยธรรมชาติของมัน เพราะมนุษย์สมบัติน้ ีมีธาตุ ๔ กับขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ คืออาการเคลื่อน
ไปของใจ การทางานของความคิด การทางานของฝ่ ายนามธรรม ร่ างกายนี้มีไว้สมมุติ สมมุติไว้
เพราะเราเกิดเป็ นมนุษย์น้ ี เพราะมันเป็ นร่ างกาย ร่ างกายนี้มีไว้เพื่อไปทางานของโลกเขา เพื่อ
ทางานดารงชีวิตไง เพื่อเป็ นการงานที่เราสื บต่อเป็ นมนุษย์ เราอยูใ่ นโลกของโลก เราก็เหมือนกัน
ความเหมือนนี้เป็ นญาติของธรรม ญาติของธรรมก็ตอ้ งแปรสภาพไป ญาติธรรมคือเกิดขึ้นกลับมา
©2011 www.sa-ngob.com

วันเกิดพุทธศาสนา ๑๐

เป็ นมนุษย์สมบัติเท่ากันทั้งหมด ความเสมอภาคของมนุษย์ มีความเสมอกัน การงานของร่ างกายก็
เป็ นการงานของร่ างกาย แต่ตอ้ งใช้ความคิดไปด้วย
นี่มนุษย์มีกายกับใจ “กายกับใจ” การวิปัสสนา วิปัสสนาในหัวใจ วิปัสสนาใจหมายถึงว่า
ความคิดที่เกิดขึ้นออกมา วิปัสสนาอยูภ่ ายใน นั้นร่ างกายนี้เป็ นธาตุ ๔ ความคิดนี้เป็ นขันธ์ ๕ ขันธ์
๕ ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับเป็ นอารมณ์ อันนั้นน่ะมันหมุนเป็ นขันธ์ ๕ แต่เราจับต้องไม่ได้ เราแยก
ไม่ได้ เราแยกความคิดเราไม่ได้ มันถึงคลุกเคล้าไปตลอด มันต้องแยกความคิดของเราออกเป็ น
ส่ วนๆไง ความคิดที่หมุนออกไปเราจะแยกเป็ นส่ วนๆ ว่าส่ วนใด เป็ นส่ วนนึกคิด ส่ วนใดเป็ นส่ วน
นึกคิด
สัญญานี่เป็ นความจาได้หมายรู้ก่อน สังขารปรุ งแต่ง ความปรุ งแต่ง วิญญาณรับรู้ วิญญาณ
นี่รับรู้ วิญญาณข้างนอกที่วา่ วิญญาณที่รับรู้ขา้ งนอก อันนั้นแสงสว่างส่ องผ่านเข้ามาแล้ว เมื่อมัน
ผ่านเข้ามามันถึงเป็ นวิญญาณภายใน วิญญาณภายในวิญญาณรับรู้แล้วมันซึมซาบเป็ นเนื้อเดียวกัน
ไปพร้อมกับอาการนี้ท้ งั หมดไง เวทนาเกิดขึ้น รับรู้ หมุนไป ความหมุนไปของอาการของใจ มัน
หมุนอยูอ่ ย่างนี้ตลอดเวลา แล้วพร้อมกับพญามาร
พญามารบังคับบัญชาสิ่ งที่หมุนไปโดยธรรมชาติของมัน เพราะพญามารอาศัยสิ่ งนี้เป็ น
เหยือ่ หากินนะ พญามารอาศัยอยูบ่ นร่ างกายของเรา อยูบ่ นหัวใจของเรา พญามารอาศัยอยูบ่ นหัวใจ
ของเรา แล้วก็เอาอารมณ์ของเรานี้เป็ นเหยือ่ หาอาหารกินไง เอาอารมณ์ของเรานี่ไปโกรธ ไปโลภ
ไปหลงเข้ามา พอไปโกรธ ไปโลภ ไปหลงเข้ามา เราก็โกรธ โลภ หลง เข้ามา เราว่าเราโกรธ โลภ
หลง เพราะคนอื่นยุแหย่เรา คนอื่นทาเรา คนอื่นทาให้เราเจ็บปวด คนอื่นๆๆ
แต่พญามาร นั้นคือสมบัติ นั้นคืออาหารของพญามาร พญามารกินอารมณ์น้ นั ด้วยความสุ ข
ใจ ด้วยความพอใจ ความเจ็บปวดแสบร้อนยกไว้ให้เราที่เป็ นเจ้าของหัวใจ เพราะมีความทุกข์อยูท่ ี่
เรา แต่ความคิดอันนั้นมารพอใจมาก เพราะเป็ นเหยือ่ ของเขา แล้วก็หมุนออกไปอยูต่ ลอดเวลา
อย่างนั้น
อตฺ ตา หิ อตฺ ตโนโถ เราต้องการชนะสิ่ งนี้ไง เราต้องการชนะสิ่ งนี้ เราถึงต้องใช้แสงสว่าง
แสงสว่างคือสมาธิธรรม แสงสว่างยับยั้งสิ่ งนี้ไว้ ยับยั้งสิ่ งนี้ ย้อนกลับเข้าไป ย้อนกลับเข้าไปเห็น
ความเห็นอันนั้นเห็นจากตาใน เห็นจากตาธรรม ตาธรรมจะเห็นได้ แต่ถา้ เป็ นความคิดจากโลกียะ
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เป็ นภายนอก มันก็เป็ นการคาดคานวณเท่านั้น การคาดการคานวณหมายนี้ มันเป็ นการคาดหมาย
เป็ นธรรมะด้นเดา เห็นไหม ศาสนาพอเกิดขึ้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไว้เลย
“ผูใ้ ดปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม โลกนั้นจะไม่สิ้น ไม่ขาดวรรค ขาดตอนจากพระ
อรหันต์ เลย”
ผูใ้ ดปฏิบตั ิธรรมด้นเดาธรรม ความด้นเดาธรรม การคาดการหมายถ้ามันไม่ดน้ เดาแล้วมัน
เป็ นอะไร นี่สิ่งที่คาดหมายเพราะไม่เห็น ถ้าไม่เห็นเป็ นการคาดการหมาย การคาดการหมายนั้นจะ
ไม่เป็ นธรรมขึ้นมาโดยปั จจุบนั ธรรม มันเป็ นอดีตอนาคตโดยธรรมชาติของมันเลย การคาดการ
หมายไว้ มันเป็ นชัว่ วินาทีของการคาดการหมายนั้นมันก็เป็ นอดีตไปแล้ว เป็ นอนาคตไปแล้ว มัน
ไม่เป็ นปั จจุบนั นัน่ น่ะ มันถึงว่า คิดขนาดไหน ปรุ งขนาดไหน มันก็เป็ นการคาดการหมาย
แต่ในเมื่อจิตสงบเข้ามาจนแสงสว่างส่ องเข้าไปถึงใจ แล้วไปจับต้อง จับต้องนะ จับต้อง
จากใจจับใจ ต้องเอาใจจับใจ เอาสมาธิธรรม เอาสมาธิ วิริยอุตสาหะ จับเข้าไปตรงกลางหัวใจนั้น
นี่เกิดขึ้นมาได้จากการเราค้นคว้า เราฝึ กฝนของเราเองขึ้นมา นี่วิธีการที่เราจะทาให้ศาสนาเกิดใน
หัวใจของเรา เราต้องอาศัยของเราเอง เราทาขึ้นมาของเรา การเกิดของเรา เกิดที่จะไม่ตายอีกเลย
การเกิดตาย เกิดตายนี้ กเ็ ป็ นบุญวาสนาที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนากาลังเจริ ญรุ่ งเรื องอยู่ เจริ ญรุ่ งเรื องมาก เพราะเจริ ญรุ่ งเรื อง จนเข้าถึงเนื้อ
ของธรรมกันได้ไง ถ้าไม่เจริ ญรุ่ งเรื อง เราจะเข้าถึงแผนที่หลักของศาสนา คือการศึกษามาแล้ว
จดจากันเข้ามา แล้วเอามาเป็ นปรัชญาการดารงชีวิต มันก็เป็ นสิ่ งที่ประเสริ ฐมหาศาลอยูแ่ ล้ว
แต่ในเมื่อรุ่ งเรื อง จนหัวใจบากบัน่ ฝ่ าฝื นพญามาร จนใจนี้เข้าไปถึงจับต้องธรรมได้นี่มนั
จะมีความพอใจ มันจะมีความสุ ขใจขึ้นมา ความสุ ขใจว่า “เราเป็ นคนหนึ่งที่จะข้ามพ้นจากสิ่ งที่กีด
ขวางใจนี้ได้” นี่พอจับต้องอาการของใจอย่างนี้ ความอุ่น ความสุ ขใจมันจะเกิดขึ้นว่า เราเป็ นคน
หนึ่งผูป้ ฏิบตั ิผนู้ ้ นั ผูท้ ี่มีอาการของใจที่จบั อาการของใจได้ นัน่ น่ะ ผูน้ ้ นั จะมีความอิ่มเอมใจอยูส่ ่ วน
หนึ่ง ส่ วนหนึ่งคือว่ามันจับต้องได้แล้ว มันจับต้อง มันแยกแยะออกมา จากที่วา่ ถ้ามันจับต้องอย่าง
นี้ไม่ได้มนั ก็เป็ นการคาดการหมาย หมายถึงที่วา่ มันไม่มีที่เริ่ มต้น
วิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นมาได้จากการวิปัสสนากาย เวทนา จิต ธรรม วิปัสสนาจะเกิดขึ้น
ได้เราต้องมีเหตุมีผล ระหว่างเรื่ องของมรรคเดินตัวไป มรรคจับอาการของใจแล้ววิเคราะห์วิจยั ใน
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อาการนั้น วิเคราะห์วิจยั ในกลางหัวใจในกลางสิ่ งที่ต้ งั มัน่ ที่ใจตั้งมัน่ นั้น ใจตั้งมัน่ นั้น นัน่ เป็ น
โรงงาน เป็ นสิ่ งที่การต่อสู้กบั กิเลสกับธรรม ต่อสู้กนั อยูท่ ี่นนั่ นี่เราก็ต้ งั มัน่ เข้าไปแล้ววิเคราะห์วิจยั
วิเคราะห์วิจยั เข้าไป
การวิเคราะห์วิจยั นั้นคือการจับต้องแล้วแยกออก แยกอาการของใจให้ออกเป็ นส่ วนๆ ไป
มันจะแยกออกจากกัน สิ่ งที่แยกออกจากกันมันจะเคลื่อนไปไม่ได้ สิ่ งที่รวมตัวกันมันเป็ นสิ่ งที่
รวมตัวอาศัยเนื่องกัน สิ่ งที่อาศัยเนื่องกันมันส่ งต่อกัน ความส่ งต่อกันนั้นคืออารมณ์ อารมณ์สิ่งนั้น
เป็ นเหยือ่ ของกิเลส เป็ นเหยือ่ ของพญามารที่อาศัยสิ่ งนั้นเป็ นอาหารของมัน
ธรรมนี้ เข้าไปแยกแยะออกมา แยกแยะสิ่ งที่จะคิดคานวณออกไปให้เป็ นสิ่ งที่แยกออกๆ
สิ่ งที่แยกคือการตัดตอน การตัดตอนให้ความก้าวเดินออกไปของมารที่ออก จะไปกินเหยือ่ กิน
ไม่ได้ เห็นไหม การตัดตอน แค่ตดั ตอนนี้เราก็จะเห็นความมหัศจรรย์ของการวิปัสสนาเกิดขึ้นไป
ในหัวใจตลอดเวลา ใจนี้จะมหัศจรรย์ข้ ึนไปเรื่ อย ขึ้นไปเรื่ อย เพราะอะไร
เพราะว่าแสงสว่างที่ส่องเข้ามานั้นเป็ นแสงสว่างที่ส่องเข้ามาให้มีความสุ ขใจ มีความตั้งมัน่
แต่แสงสว่างจากความเข้าใจ ปั ญญาญาณเกิดขึ้น ปั ญญาญาณเกิดขึ้นพร้อมกับสมาธิที่มนั ปล่อยวาง
เข้ามา นัน่ น่ะ มันจะมีความสุ ขมากขึ้น นี่ความมหัศจรรย์เกิดจากตรงนี้ไง เกิดจากตรงที่เราเข้าไป
สัมผัสกับสิ่ งที่เป็ นความจริ งบนหัวใจของเรา สิ่ งที่หวั ใจจับต้องได้แล้วแยกออก สลัดออก ทิ้ง
ออกไป แล้วจนปล่อยว่างออกไป อันนั้นมันยิง่ สว่างไสว
ความสว่างไสว จิตมันมหัศจรรย์ข้ ึนมาอีกนะ มหัศจรรย์วา่ “โอ้! มันสว่างขนาดนี้ จิตของ
เราทาไมมันมหัศจรรย์ขนาดนี้” มหัศจรรย์เพราะมันเป็ นมหัศจรรย์โดยธรรมชาติของมัน เพียงแต่
พวกเราลืมกัน มองข้ามกัน ไม่เคยเอาสิ่ งนั้นมาเป็ นเครื่ องที่เอามาเป็ นจุดวิเคราะห์วิจยั หรื อว่าเป็ น
จุดที่วา่ ความสาคัญของเราอยูต่ รงนี้ไง ความสาคัญของเราอยูท่ ี่หวั ใจในร่ างของมนุษย์น้ ี เพราะ
มนุษย์น้ ีมนั ต้องตายไป แล้วจิตนี้อาศัยร่ างนี้กต็ อ้ งตายไป
แต่ในเมื่อถ้าได้วิปัสสนาแล้ว เกิดแล้วไม่มีวนั ตาย เกิดเป็ นศิษย์ตถาคตไง เกิดมาเป็ นลูก
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เกิดมาเข้าถึงธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ประทานไว้ เกิดเข้าไปเรื่ อยๆๆ จนถึงเป็ นเนื้อเดียวกัน เป็ นเอโกธัมโม การเกิดเกิดขึ้น เริ่ มต้น
“สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่ งทั้งหลายต้องแปรสภาพทั้งหมด”
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แล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นในหัวใจเป็ นสายๆ อยูน่ ้ ี มันไม่เป็ นสิ่ งเกิดขึ้นเป็ นธรรมดาอยูห่ รื อ มัน
เกิดมันดับอยูก่ ลางหัวใจวันหนึ่งนี่ไม่รู้ นับครั้งไม่ได้ แล้วทาไมเราไม่เห็นความแปรปรวนในใจ
ของเรา
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่ งนั้นต้องแปรสภาพทั้งหมด สิ่ งใดที่แปรสภาพ
ทั้งหมด สิ่ งใดที่ไม่คงที่ สิ่ งนั้นเป็ นอนิจจัง สิ่ งนั้นต้องเป็ นทุกข์ สิ่ งใดที่เป็ นทุกข์ สิ่ งนั้นต้องเป็ น
อนัตตา นี่ไตรลักษณะ มันเป็ นความจริ ง สัจจะความจริ ง คงที่คงวามาแต่ครั้งไหน
ธรรมะนี้มีอยูโ่ ดยดั้งเดิม โดยธรรมชาติของธรรมะก็มีอยูด่ ้งั เดิม แต่มนั ละเอียดลึกซึ้งอยูใ่ น
หัวใจขึ้นมา อยูใ่ นหัวใจจนเราจับต้องไม่ได้ แต่เราเห็นแต่สิ่งที่แปรสภาพอยูภ่ ายนอกไง สิ่ งที่แปร
สภาพอยูภ่ ายนอกเราเห็นกันทั้งนั้นนะ สิ่ งนั้นก็แปรสภาพ สิ่ งนั้นก็แปรสภาพ...
(เทปขัดข้อง)
...เหมือนกัน อยูข่ า้ งนอก คือวัตถุที่ตาไปเห็นไง พอตาไปเห็น...
(เทปขัดข้อง)
...การส่ งออกจะแคนนอนเข้ามาถึงภายใน
ถ้าใจเป็ นธรรม มองสิ่ งใดก็เป็ นธรรม ความเป็ นธรรม คือมันจะเข้ามาเปรี ยบเทียบ เราจะ
ย้อนกลับเข้ามาเทียบในใจทันทีเลย เข้ามาเทียบ สิ่ งนั้นมีคุณหรื อมีโทษ สิ่ งนั้นผิดหรื อสิ่ งนั้นถูก นี่
ถ้าใจนั้นมีพ้นื ฐานของธรรม มันจะมองแล้วจะย้อนกลับเข้ามา ย้อนกลับเข้ามา
แต่เริ่ มต้นเข้ามา เราดูขา้ งนอกก่อน เราดูขา้ งนอกเข้ามามันก็สงบเข้ามาเป็ นสมาธิเฉยๆ นี่
กายนอก-กายใน แต่ในเมื่อเห็นกายในแล้ว กายในคือเห็นอาการของขันธ์แล้วมันหมุนไป ทีน้ ี
อาการของขันธ์หมุนไป อาการของวิปัสสนาตามเข้าไป ตามเข้าไป นี่มนั เห็นความแปรสภาพของ
มันโดยธรรมชาติของมัน มันอนิจจังโดยธรรมชาติของมัน มันเกิดดับ เกิดดับของมัน มันอยูไ่ ด้
เพราะอะไรล่ะ มันอยูไ่ ด้เพราะความยึดมัน่ ถือมัน่ มันอยูไ่ ด้เพราะความไม่รู้ไง
นัน่ ปั ญญาเข้าไปแยกต่อหน้า พอแยกต่อหน้ามันก็ดบั มันเหมือนกับสิ่ งที่อยูบ่ นมือของเรา
นะ เราพิสูจน์กนั บนมือ เห็นจะๆ ต่อหน้าต่อตานะ แล้วมันจะไม่ทิ้งสะบัดมือทิ้งไปได้อย่างไร
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นี่ในธรรมถึงบอกไง เหมือนกับเราจับงูข้ ึนมา เราเข้าใจว่าเป็ นปลาไหล พอลืมตาขึ้นมาดู นี่
มันงูเห่า มันกัดตายนะ สลัดทิ้งทันทีเลย นี่เหมือนกัน วิปัสสนาเห็นต่อหน้าต่อตา อันนี้มนั เป็ นโทษ
อันนั้นทาให้เราลุม่ หลงมา อันนี้ทาให้เราเกิดตายมาตลอดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ อันนี้ต่างหากที่ทาให้เรา
มีความทุกข์ นี่วิปัสสนาแล้วมันก็แยก แยก ความแยกนี่มนั ปล่อย ปล่อยขาดออกไปเลย พอปล่อย
ขาดออกไป ขันธ์น้ ีเป็ นขันธ์ ขันธ์ ๕ นี่เป็ นขันธ์ ๕ จิตนี้เป็ นจิต ทุกข์เป็ นทุกข์ มันจะแยกออกจาก
กันโดยความจริ ง โดยสัจจะความจริ ง ขันธ์น้ ีแยกออกไป
ขันธ์น้ ีคืออารมณ์ อารมณ์ที่มนั เกิดขึ้นนี่มนั แยกออกไปเป็ นอีกส่ วนหนึ่ง แต่เดิมอารมณ์กบั
เราเป็ นอันเดียวกัน พอมันแยกออกไปทาไมอารมณ์ไปตั้งอยูส่ ่ วนหนึ่ง เห็นไหม ขันธ์ ๕ เป็ นอีก
ส่ วนหนึ่ง ความให้ค่าทุกข์ ทุกข์เป็ นส่ วนหนึ่ง แล้วจิตของเราหลุดออกไป ความหลุดออกไปอันนี้
มันยิง่ เวิง้ ว้างเข้าไปใหญ่ นี่ดวงตาเห็นธรรม
เห็นจริ งๆ เห็นธรรม ปล่อยธรรม เห็นแล้วปล่อยวางไว้ตามความเป็ นจริ ง ย กิญฺจิ
สมุทยธมฺ ม นี่สิ่งใดสิ่ งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่ งนั้นต้องสลาย สิ่ งนั้นสลายออกเป็ น
ธรรมดา สิ่ งนี้เป็ นธรรมดาแล้ว แล้วยังปล่อยวางไว้เป็ นธรรมดาอีก เห็นไหม นี่ ใจที่เห็นโทษจริ ง
สว่างไสวจนเห็นพญามาร เห็นลูกหลานของพญามารมันปล่อยออกไป ความปล่อยออกไป อันนั้น
อันใจดวงนั้นมันก็สะอาดบริ สุทธิ์ขึ้นมาส่ วนหนึ่ง นี่ใจนั้นสะอาดขึ้นมาส่ วนหนึ่ง มีธรรมในใจ
ส่ วนหนึ่ง
นี่มนั ยังต้องก้าวเดินๆ ก้าวเดินๆ ไปเรื่ อยๆ ก้าวเดินไปจนถึงกับว่าไปจากัด ถึงที่สุดแล้วมัน
จะหยุดอยูค่ งที่ไปตลอด คงที่ของใจดวงนั้นไง แต่ตอ้ งอาศัยสิ่ งที่วา่ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเกิดขึ้นเป็ น
ธรรมดา สิ่ งทั้งหลายต้องแปรสภาพทั้งหมด สิ่ งที่แปรสภาพทั้งหมดควรยึดหรื อไม่ควรยึด องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศน์อนัตตลักขณสูตร
“ขันธ์ ๕ นี้มนั เป็ นเราหรื อไม่เป็ นเรา” ถามปั ญจวัคคีย ์
“ไม่ใช่พระเจ้าค่ะ”
“สิ่ งที่ไม่ใช่เรา ควรยึดหรื อไม่ควรยึด”
“ไม่ควรยึดเลย”
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“แล้วไม่ควรยึดทาไมไม่ปล่อย”
แต่เพราะเราไม่รู้ มันไม่รู้เพราะเราไม่เห็น มันต้องเห็น เห็นขึ้นมาแล้วเราต้องใคร่ ครวญไป
ตามหลักความจริ งอันนั้น นี่เพราะเราศึกษากันมา เรารู้อย่างนี้พอเข้าไปสัมผัสปั๊บ เราว่าเราจะ
ปล่อยทันที จะสัมผัสแล้วปล่อยเลย สัมผัสเข้าไปสัมผัส ความสัมผัสอันนี้มนั เป็ นการสัมผัสอาการ
ของใจ การสัมผัสอาการของใจยังไม่เกิดเห็นอาการใจ
“อาการของใจ” กับ “ใจ” ฟังดูสิ “อาการของใจ” ดูเวลาอารมณ์เราเกิดขึ้นมานี่อาการของใจ
อาการของใจ เวลาโกรธก็รู้วา่ โกรธ เวลาหลงไปนี่แทบไม่รู้เลยว่าหลง ไม่รู้นะว่าหลง จนกว่าจะ
เข้าใจตามความเป็ นจริ งว่า อ้อ! นี่หลง พึ่งรู้วา่ หลงมาเอง หลงเพราะรู้วา่ ถูกผิด ถึงจะรู้วา่ หลง
นัน่ น่ะ อาการของใจ
แต่ตวั ที่วา่ สิ่ งที่โกรธกับหลงมันเกิดมาจากไหน? นั้นคือตัวใจ คือตัวใจ
ใจนี้โดยธรรมชาติของมัน นี่มนั หน้าสงสารนะ ธรรมชาติของใจอยูด่ ว้ ยตัวเองไม่ได้เลย
ต้องเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ตลอดไป ต้องเกาะเกี่ยวอารมณ์ถึงอาการมันจะแสดงตัวออกมา นี่มนั ถึง
ต้องอาศัยพวกเราทาความสงบเข้าไปไง ทาความสงบเข้าไป ไม่ตอ้ งมีอารมณ์กเ็ ป็ นรู ปร่ างของจิต
ขึ้นมาได้ นี่กค็ วรแก่การงาน หมุนออกไป หมุนออกไป
อันนี้กเ็ หมือนกัน แม้แต่จะเห็นธรรม ปล่อยธรรม วางธรรมไว้ตามความเป็ นจริ งส่ วนหนึ่ง
แต่ทุกข์มนั ยังมีอยู่ ขันธ์นอกขาดออกไป แล้วขันธ์ในล่ะ? ขันธ์นอกขาดออกไปยังมีขนั ธ์ใน นี่
เวทนานอก-เวทนาใน-เวทนาในเวทนา เห็นไหม นี่ ขาดออกไป อาการของกายนี่ หลุดออกไป มัน
ปล่อยวางกายไว้ตามความเป็ นจริ ง ใจก็เป็ นใจ กายก็เป็ นกาย เก้อๆ เขินๆ กันอยูพ่ กั หนึ่งเท่านั้นเอง
แต่เสร็ จแล้วก็สมานมาเป็ นเนื้อเดียวกันอย่างเดิม อย่างเดิมเพราะอะไร เพราะยังมีชีวิตอยู่
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตั้งแต่วนั นี้ วันวิสาขบูชา ก็ยงั สัง่ สอนโลกมาอีก
๔๕ ปี เอาอะไรสัง่ สอน? ก็กายกับใจนี้ยงั อยู่
เวลาปริ นิพพานก็วา่ เอาธรรมไปด้วย
กิเลสเวลามันคิด มันคิดเรื่ องของกิเลส มันคิดเอาเข้าข้างตัวมันเองนะ เวลาสงสัย สงสัยว่า
แล้วมันเป็ นอย่างไร เวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ข้ ึนมาแล้วเป็ นอย่างไร พระพุทธเจ้าปริ นิพพานก็ยงั ว่า
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จะเอาธรรมไปอีก คือว่าหมดเขตหมดสมัยไง พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว พระอรหันต์สมัย
พุทธกาลนิพพานไปแล้วจะไม่มี ธรรมไม่มี นั้นเป็ นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้
ปริ นิพพานไป
แต่อาการของใจ ความทุกข์ในใจทุกดวงใจมีอยู่ เห็นไหม ธรรมะก็ตอ้ งมีอยู่ เข้ามาแก้ทุกข์
อันนี้ในใจดวงนั้น ถ้ากิเลสพาวิเคราะห์วิจยั กิเลสนี้จะให้หาแต่เรื่ องขวากเรื่ องหนามมากั้นไม่ให้
ตัวเองเดินช่องทางไปไม่ได้ จะให้ลม้ ลุกคลุกคลานไง ให้คิดอยูแ่ ต่ในวงอานาจของเขา ให้คิดแต่
บ่วงอานาจของมาร แล้วก็เกิดแต่ยาพิษขึ้นมา ให้ได้ตวั เองหลงใหลไปในความคิดของตัวเอง
นัน่ น่ะ มารมีเท่านั้น แต่เป็ นใหม่สดร้อนๆ ตลอดเวลานะ ความคิดใหม่ สด ร้อนๆ ตลอดเวลา แต่
เวลาทาไปแล้วมีเท่านี้
ปั จจัย ๔ เครื่ องอยูอ่ าศัย โลกนี้เขาหากัน หาแค่ปัจจัย ๔ เครื่ องอยูอ่ าศัยนี้เท่านั้น อย่างอื่นจะ
มีอะไรมาเกินปั จจัย ๔ มันก็แค่ส่วนเกินของโลก แต่ส่วนที่เป็ นความจริ งในโลกนี้อาศัยกันก็ปัจจัย
๔ ก็วิ่งหากัน ปั จจัย ๔ ตั้งสมัยพุทธกาลก็วิ่งหาปั จจัย ๔ สมัยปัจจุบนั นี้กว็ ิ่งหาปั จจัย ๔ ปั จจัย ๔
ทั้งนั้น อย่างอื่นส่ วนเกิน ถึงว่า สิ่ งที่สาคัญกับชีวิตที่ดารงชีวิตได้น้ นั คือปั จจัย ๔ แล้วเราก็ลุ่มหลง
อยูใ่ นสิ่ งนั้น
มันเกิดขึ้นมา มันใหม่-ไม่ใหม่? ความคิดนี้ใหม่ เพราะเวลาคิดขึ้นมาแล้วมันก็ตอ้ งหมุน
ออกไป ยึดมัน่ ถือมัน่ ออกไป แต่เราหมุนกลับมา นี่ทวนกระแส ธรรมะนี้ทวนกระแส กระแสของ
โลกหมุนไปตามกระแส บุญกุศลที่เราสร้างมาเป็ นอามิสบูชานั้นก็เป็ นไปตามกระแส บุญสิ่ งที่ตาม
กระแสไปก็เวียนไป เวียนไปตามกระแส ชีวิตนี้กเ็ วียนไปตามกระแส เวียนไปมาจนเวียนไปๆ จน
เราวนกลับมา นี่ดว้ ยอานาจวาสนาบารมีที่เราสร้างมา เราต้องสร้างมา ถ้าเราไม่สร้างมาเราไม่พบ
พระพุทธศาสนาหรอก ดูในประชากรโลกเขามีเท่าไร ในศาสนาพุทธมีเท่าไร แล้วในศาสนาพุทธ
ที่ออกมาประพฤติปฏิบตั ิน้ ีมีเท่าไร
เพราะการออกมาประพฤติปฏิบตั ิน้ ีมนั ต้องทุ่มแรงกายแรงใจ แรงของกาย กรรมกรแบก
หามเขาก็แบกหามกันไปอย่างนั้น เขาด้วยความชินของเขา เขาแบกหามไปตลอด แต่แรงใจ แรง
ของใจ แม้แต่กิริยาจะนุ่มนวลขนาดไหน ถ้ากาลังใจเข้มแข็งขึ้นมา ต้องมีกาลังใจเข้มแข็ง นัง่ ทีหนึ่ง
จะกี่ชวั่ โมงนี่ตอ้ งกาหนดของเรา ต้องมีสจั จะเราขึ้นมาเป็ นชั้นเป็ นตอนขึ้นมา นี่กาลังใจ การ
ประพฤติปฏิบตั ิมนั ถึงต้องอาศัยทั้งกาย กายที่ไม่วิกลวิการ อาศัยทั้งหัวใจที่เข้มแข็ง
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เพราะว่าการเป็ นนามธรรม สิ่ งที่จบั ต้องได้ยากมันละเอียดจนจับต้องไม่ได้เลย แล้วเรา
ค่อยๆ เคาะ ค่อยๆ เข้าไปจับ เข้าไปต้อง เห็นไหม ต้องอาศัยเวลา เราถึงต้องยอมให้เวลากับตัวเอง
บ้าง ให้เวลาคือว่ามีเวลาขึ้นมาจะได้ประพฤติปฏิบตั ิไปเรื่ อยๆ ถ้ากาหนดว่า เมื่อนั้นๆ ความกาหนด
อันนั้นมันดีอย่างหนึ่ง ดีที่วา่ มีเป้ าหมาย แต่มนั ก็วา่ ถึงจุดนั้นแล้วเราไม่ได้สมปรารถนา มันก็จะทา
ให้เราเลิกจากการประพฤติปฏิบตั ิไป ถึงว่า มีเวลา ต้องให้เวลาตัวเอง ให้เวลาตัวเอง เพราะเราเข้า
มาเจอสิ่ งนี้แล้ว
อานาจของใจ อานาจของกาลังใจวนกลับมาๆ นี่ทวนกระแสเข้าไป ทวนกระแสเข้าไปใน
กลางหัวใจ สิ่ งที่มนั แยกออกไปนั้นมันเป็ นอาการส่ วนหนึ่ง ระหว่างกายกับใจที่มนั เคยธรรมชาติ
ธรรมชาติที่มนั เกาะเกี่ยวโดยธรรมชาติของมัน ด้วยธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เหมือนกัน เหนือธรรมชาติ ได้ทาลายธรรมที่มนั เคยเป็ นสัจจะเป็ นความจริ ง แยกออกจากกันเป็ น
อริ สระเสรี จริ งสุ ดส่วนของใจ จริ งสุ ดส่ วนของขันธ์ จริ งสุ ดส่วนของทุกข์ แยกออกจากกันโดย
ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเกิดขึ้นจากใจของผูป้ ฏิบตั ิน้ นั ตามความเป็ นจริ ง
แยกออกตามความเป็ นจริ ง เห็นไหม พอความจริ งสุ ดส่ วนมันก็แยกออกสุ ดส่ วน แต่ในกาลังใจนั้น
ก็หมุนเวียนขึ้นไป
การหมุนวนเข้าไปจะหมุนเข้าไปถึงกลางอานาจของพญามาร อันนี้มนั วนเข้าไป ความ
สว่าง ความสว่างไสวของใจ นี่จิตนี้โดนปกคลุมไปด้วยขันธ์ มันยังไม่สว่างไสวโดยธรรมชาติของ
มัน เพราะขันธ์ในขันธ์ ขันธ์ส่วนละเอียดมันยังปกคลุมอยู่ วิปัสสนาไป วิปัสสนาว่าความยึดมัน่ ถือ
มัน่ ของใจที่ไปเกาะเกี่ยวกับกายนี่มนั อาศัยอุปาทานผ่านไปนี้ มันใช้อะไรผ่านออกไป
เพราะว่านี้มนั เป็ นช่องทางหากินของพญามารใช่ไหม มารหากินอยูส่ ิ่ งนี้ นี่คือกิเลส กิเลส
หากินอยูก่ บั เรื่ องโลภ โกรธ หลง เรื่ องความลุ่มหลง เรื่ องความไม่รู้ เรื่ องอวิชชา ถึงเป็ นไปตาม
กระแสของใจที่พงุ่ ออกมา นี่ถึงขันธ์ขา้ งนอกขาดออกไปมันก็ยงั ต้องอาศัยกิน เพราะเขายังมีชีวติ
อยูใ่ นหัวใจ เขายังไม่ได้โดนจากัดออกไปจากใจ เขาก็ตอ้ งทาตามหน้าที่ของเขา นี้คืองานของเขา
ไง
งานของอกุศล ความเป็ นอกุศล ความเป็ น “อะ” คือความไม่รู้เท่าในหัวใจนั้น มันทางาน
ของมันโดยธรรมชาติของมัน การทางานธรรมชาติของกิเลสของฝ่ ายมารในหัวใจนั้นมันก็สร้าง
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ความทุกข์ไง ความทุกข์ที่ตกตะกอนไปในหัวใจของเรา มันต้องคายสิ่ งที่วา่ คล้ายว่า คายขี้ของที่
มันกินเหยือ่ เข้าไปแล้ว รดไว้ในหัวใจของเรา มันก็มีแต่ความรุ่ มร้อนในใจ
ต้องหมุนกลับมา หมุนกลับมาวิปัสสนาเข้าไปอีก นี่ผทู้ ี่วิปัสสนามันถึงจะเห็นโทษ
ความเห็นโทษ เห็นโทษเพราะว่าเห็นทุกข์ เห็นทุกข์เพราะเราจับต้องทุกข์น้ นั ได้ เราจับต้องทุกข์
นั้นได้เราถึงจับวิปัสสนาได้ ถ้าเราจับต้องทุกข์น้ นั ไม่ได้ การจับต้องทุกข์น้ นั ไม่ได้คือจากัดเรื่ อง
ของกิเลส เรื่ องของพญามารไม่ได้ เราจับกิเลสไม่ได้ เราจับฝ่ ายจาเลยไม่ได้ เราจับผูท้ ุจริ ตไม่ได้
เราจะไปตัดสิ นได้อย่างไรว่าใครทุจริ ตหรื อใครไม่ทุจริ ต
นั้นถ้าเราเดินวิปัสสนาไปหรื อเราหมุนใจของเรา ทาความสงบเข้าไป มันไปพร้อมกับพญา
มาร พร้อมกับกิเลสไปพร้อมเรา ฉะนั้น การประพฤติปฏิบตั ิของเราถึงได้ลุ่มๆ ดอนๆ เพราะเวลา
เราทาปฏิบตั ิธรรมอยูน่ ้ ี กิเลสมันก็อยูใ่ นท่ามกลางในหัวใจของเรา มันก็ปฏิบตั ิธรรมกับเราด้วย แต่
เพราะเราเชื่อธรรม เพราะหัวใจเรายึดมัน่ หัวใจเราเข้มแข็ง หัวใจเราเชื่อธรรมขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า เหมือนเราเชื่อยา
เรากินยา ยาขมขนาดไหนเราก็ฝืนใจกิน ฝื นใจกิน เพราะรู้วา่ ยานี้จะไปทาให้โรคเราหายได้
นี้เหมือนกัน ประพฤติปฏิบตั ิเจ็บแข้งเจ็บขา มันจะป่ วยขนาดไหนเราก็ฝืนทน นี่คือฝ่ ายธรรม ฝ่ าย
ธรรมเข้าไป กิเลสที่ปฏิบตั ิกบั เราด้วยมันก็ตอ้ งเปิ ดช่องให้ธรรมนี้เจริ ญขึ้นมาได้ พอธรรมเจริ ญ
ขึ้นมาได้ อานาจของธรรมเจริ ญขึ้นมา เจริ ญขึ้นมาแล้วยังต้องกลับเข้ามาค้นคว้าหาทุกข์อนั นี้อีกนะ
ทุกข์ที่มนั เกิดขึ้นมานี้กท็ ุกข์อย่างที่เราว่าเมื่อกี้ เราไปอยากหาย ไปอยากไม่ให้เป็ นไป เราไปอยากก็
ตัณหาอีกล่ะ เราไม่ได้จบั ตัวของทุกข์ได้ เพราะใจเราไม่มนั่ คงพอ
ถ้าใจเรามัน่ คงพอ เหมือนใจเรามีหลักพอ ใจเรามีหลักพอ เราทาสมาธิแสงสว่างนั้นพอ
แสงสว่างนั้นพอมันก็จบั อาการทุกข์น้ ีได้ จับอาการทุกข์ได้มนั ก็สาวไปหาเหตุ สาวไปสมุทยั
นัน่ น่ะ ต้องจับอาการทุกข์แล้วแยกออก แยกออก แยกออก แยกอะไรออก?
แยกความมัน่ หมาย ความยึดมัน่ ถือมัน่ แยกความที่จะให้มนั เป็ นไปตามสิ่ งที่เราพอใจไง
สิ่ งนี้เกิดขึ้นมาแล้วเจ็บปวด ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย อยากให้หายไปไวๆ สิ่ งที่เย็น พอใจ อบอุ่นเข้า
มาอยากให้อยูก่ บั เรานานๆ ตัณหา-วิภวตัณหา แล้วถ้าไม่เกิด วิภวตัณหา ยังอุเบกขาอีกล่ะ อุเบกขา
ความอยูเ่ ฉยๆ นี่นะ
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ถ้าเรานอนใจ เราประพฤติปฏิบตั ิ เรานัง่ อยู่ เรานอนใจ คิดว่า วันนี้เรามีกาลังใจมาก เรา
ตั้งใจดีมนั จะอยูไ่ ด้นาน เดี๋ยวเถอะ นี่เพราะเราไม่มุมานะ เรานอนใจ ความนอนใจนี่มนั อยูท่ ี่วา่
สิ่ งของใจ ในอานาจของกิเลสมันทาได้ ทาให้ลุ่มหลง ทาให้เป็ นไป นี่เพราะอานาจของกิเลสปก
คลุมใจอยู่
เราประพฤติปฏิบตั ิกต็ ่อสู้กบั กิเลส ๑ ยังต่อสู้กบั อะไร แม่ไม้หรื อว่าเล่ห์เหลี่ยมของมันใน
การที่วา่ เกิดขึ้นพร้อมกับอารมณ์ของเรา เกิดขึ้นพร้อมกับที่วา่ เราวิปัสสนาอยูน่ ี่ไง ถึงว่าวิปัสสนา
ถ้าถูกต้อง หลักความเป็ นจริ ง สติสมั ปชัญญะ สมาธิพร้อม สมาธิ สัมมาสมาธิ -สัมมาสติ สติ-สมาธิ
พร้อมหมุนออกไปมันก็เป็ นปั ญญา มันเป็ นปั ญญา ความคิดสังขารปรุ งแต่งนี่แหละ ถ้ามีสมาธิเข้า
ไปมันเป็ นปั ญญา
แต่ถา้ มันคิดตามตัวมันเอง หรื ออิสระของมันเอง นั้นคือกิเลสล้วนๆ เลย นัน่ น่ะ มารพาคิด
กิเลสพาคิด วิปัสสนามันถึงมี ๒ อย่าง อย่างหนึ่งวิปัสสนาแล้วมันจะได้ผล ได้ผลคือว่ามันปล่อย
ถ้าวิปัสสนานี้ ธรรมจักรนี้หมุนไปมันจะปล่อย ปล่อยหมายถึงว่า มันเข้าใจ เห็นจะๆ แล้วปล่อย
ออก ปล่อยออก แต่ถา้ มันคิดหมุนไป มันหมุนออกไปเหมือนกัน แต่มนั ไม่ปล่อย ความคิดนี่หมุน
ไป เราเข้าใจว่านี่เป็ นวิปัสสนา แต่มนั หมุนไปพร้อมกลับกิเลสมันพาคิดไปด้วย เห็นไหม เล่ห์
เหลี่ยมของมันในขณะที่เราประพฤติปฏิบตั ิ เล่ห์เหลี่ยมของกิเลส
กิเลสอยูก่ บั เรา ไปกับเราพร้อมกัน เพราะมันเกิดมา มันพาเราเกิดมา เราอยูก่ บั มัน มันอยู่
หลังความคิดเราอีกต่างหาก แต่เพราะธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นถึงส่ อง
เห็นหน้ามัน พอส่ องเห็นหน้าก็จบั มันได้ นี่ถา้ จับได้ถึงเป็ นวิปัสสนา ถ้าจับไม่ได้ หมุนออกไปนั้น
หมุนไปเราว่าเป็ นวิปัสสนา มันเป็ นแค่ทาความสงบเท่านั้น ทาความสงบแล้วเป็ นเล่ห์เหลี่ยมของ
กิเลสทาให้เราเนิ่นช้าไปด้วย
วิปัสสนาไปจนเห็นกายกับจิตนี้แยกออกจากกัน แยกออกจากกันอีก เห็นไหม ความแยก
ออกจากกัน ทีน้ ีกลายเป็ นใจล้วนๆ มันปล่อยสุ ขมาก ความสุ ข นี่ ใจล้วนๆ ก็ขนั ธ์ลว้ นๆ ใจล้วนๆ
ใจล้วนๆ เลย เพราะมันปล่อยกาย การปล่อยกายคราวนี้ปล่อยโดยสัจจะความจริ ง เพราะกายกับใจ
แยกออกจากกันแล้ว มนุษย์เรามีกายกับใจสมานเป็ นเนื้อเดียวกัน แต่ในเมื่อธรรมนี้แยกออก แยก
ออก จนใจเป็ นใจเฉยๆ พิจารณาใจนี่แหละ แต่มนั ปล่อยกายออกมา จนกายนี้หลุดออกไป เห็นตาม
ความเป็ นจริ ง ทีน้ ีการวิปัสสนา วิปัสสนาใจ ใจวิปัสสนาใจ มันยิง่ ละเอียดเข้าไป
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มันถึงว่า มหัศจรรย์ธรรม ผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิจะมหัศจรรย์ตวั เองนะ มหัศจรรย์ธรรมะของ
พระพุทธเจ้ายังไม่พอ ยังมหัศจรรย์ตวั เองว่า
“สิ่ งนี้รู้ได้อย่างไรหนอ สิ่ งนี้รู้ได้อย่างไรหนอ แต่ก่อนก็วา่ ฉลาดมาก เป็ นผูม้ ีปัญญาทาง
โลกประกอบอาชีพ ทางานนี้ทางานมาประสบความสาเร็ จมามากมาย”
อันนั้นปั จจัย ๔ ใครก็ทาได้ แต่ธรรมในหัวใจของเรานี่ ผูใ้ ดปฏิบตั ิธรรม สมควรแก่ธรรม
มันมหัศจรรย์ตวั เองเข้าไปตลอด นี่จิตนี้สงบเข้าไป เส้นทางการหากินหาเหยือ่ ของกิเลส กิเลสมัน
หากินของเหยือ่ มันก้าวตามออกไปจากหัวใจที่เป็ นตอของจิต มันหมุนออกมาจากขันธ์ ๕ นี้ ขันธ์
ของจิตนี้ แล้วก็หมุนออกไประหว่างกายกับจิต หมุนออกไป นี่เส้นทางหากิน เส้นทางหาเหยือ่ ของ
พญามาร เราตัดเส้นทางของมันสั้นเข้ามาไง
มันมีเมืองขึ้น ๔ เมืองขึ้น เราทาลายเมืองขึ้น เราให้เป็ นไทไปแล้ว ๒ เมืองขึ้น ๒ เมืองขึ้น
เส้นทางการคมนาคมของเขาก็ตอ้ งสั้นเข้ามา ความสั้นเข้ามานี่ สั้นเข้ามา ระยะสั้น ระยะที่จบั ต้อง
ได้ยาก นี่เราต้องตั้งสติเพิ่มมากขึ้น เพราะว่ามันมาเร็ วไปเร็ ว
สิ่ งที่มาเร็ วไปเร็ ว กับสิ่ งที่มาจากธรรมชาติ ธรรมชาติกบั ธรรมชาติทนั กัน จนธรรมนี้เหนือ
ธรรมชาติ ปล่อยธรรมชาติไว้ตามความเป็ นจริ งเข้ามา แต่สิ่งที่มนั ระยะสั้นเข้ามา เราต้องตั้งสติ
เพิ่มขึ้นไป ฝึ กเข้าไปเรื่ อยๆ ฝึ กสติเข้าไปเรื่ อยๆ ฝึ กเข้าไปเรื่ อยๆ ทาใจให้สงบเข้าไป การจะค้นคว้า
การจะจับต้อง นี่จบั ต้องตัวทุกข์อนั นี้ยงิ่ ยากเข้าไปใหญ่ ความยากเข้าไปใหญ่ อันนั้นปล่อยไว้ถึง
กาลเวลาแล้วมันจะเป็ นไปเอง นี่ธรรมมันจะเกิดขึ้น
ความเกิดขึ้น ความยาก ความง่าย มันก็อยูท่ ี่อานาจวาสนา วาสนาบารมีดว้ ย นี่ผใู้ ดปฏิบตั ิ
ง่ายรู้ง่าย ผูใ้ ดปฏิบตั ิยากรู้ยาก ผูใ้ ดปฏิบตั ิยากรู้ง่าย ปฏิบตั ิง่ายรู้ยาก ปฏิบตั ิง่ายๆ แต่ตอ้ งอาศัย
เวลานานๆ เพราะมันรู้ยาก นี่มนั เป็ นเพราะเราทาบุญกุศลกันมา ต้องอาศัยบุญกุศลนะ บุญและกุศล
บุญกุศลนะ บุญเป็ นปั ญญาไง บุญกุศลนี้ เกิดให้เราคิด เราใคร่ ควร เราฉุกคิด ความฉุกคิดอันนี้มนั
เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ เขามองสิ่ งใดๆ เขาจะฉุกคิดให้เป็ นเหตุเป็ นผลขึ้นมา
ความฉุกคิดในใจ ใจที่มนั หมุนออกไป หรื อสิ่ งที่เกิดดับในหัวใจ สิ่ งที่เกิดดับคือทุกข์ คือ
ทุกข์นนั่ แหละ ทุกข์น้ ีแบ่งได้ไปอีก ทุกข์น้ ีแบ่งได้เป็ นละเอียด เป็ นหยาบขึ้นไปอีก ทุกข์ที่เกิดขึ้น

©2011 www.sa-ngob.com

วันเกิดพุทธศาสนา ๒๑

ในกลางหัวใจ นัน่ น่ะ มันจับได้ สิ่ งที่จบั ได้ พอมันจับอาการของใจ เพราะเราฝึ กฝนเรื่ อยๆ เรา
พิจารณาบ่อยๆ เราพยายามเทียบเคียงหาเหตุหาผล
สิ่ งที่เกิดขึ้นมันแยบมา ต้องจับต้องได้ ความจับต้องได้ อาการ นี่ขนั ธ์ภายใน ฟังสิ ขันธ์
ภายในนะ ขันธ์ของใจ ไม่ใช่วา่ ขันธ์ภายนอก ขันธ์ภายในแล้ว นี่เพราะอาศัยว่าเราใคร่ ควรอยูบ่ ่อย
เพราะอันนี้มนั เป็ นมหาสติ จากสติปัญญา มันมหัศจรรย์ตวั เอง มหัศจรรย์หลายชั้นหลายตอน จาก
สติปัญญา สติปัญญาที่เราใคร่ ควรเข้ามา จนมันเป็ นสิ่ งที่แยบออกมาจากใจ แล้วใจจับได้
แต่เดิมขึ้นมา อาการของใจก็ไม่รู้ ความเป็ นไปของอารมณ์กไ็ ม่รู้ แล้วมันปล่อยมา ปล่อย
นั้นเข้ามา ปล่อยเข้ามา มันปล่อยมันก็เห็นเข้ามาสิ ระยะห่าง-ระยะแคบขนาดไหนมันก็รู้ กาหนด
ใจของตัวเองได้ สิ่ งที่เป็ นวัตถุมนั ก็ปล่อยออกไปเรื่ อยๆ ปล่อยออกไปเรื่ อยๆ สิ่ งที่ปล่อยแล้วมันก็
หมดปั ญหากันไป
สิ่ งที่ไม่ปล่อยนี้มนั ก็ให้ผลเป็ นทุกข์ มันคายตัวออกมาเป็ นความร้อน พลังงานคายตัว
ออกมาเป็ นความร้อนให้ใจนี้วบู วาบอยูต่ ลอดเวลา แล้ววูบวาบไม่วบู วาบเปล่านะ วูบวาบตรงนี้ทา
ให้เกิดในครรภ์ของมารดาอีกต่างหากด้วย วูบวาบไป วูบวาบไปเพราะว่ามันทาให้เกิด เกิดภพเกิด
ชาติไง ความเกิดยังเกิดอยู่ เพราะใจดวงนี้ยงั เกิดอยู่ พระอริ ยบุคคลเป็ นพระอริ ยบุคคลขึ้นมา แต่ถา้
ยังไม่ถึงที่สุด พระอริ ยบุคคลตายแล้วเกิด ก็ไปเกิดเป็ นเทวดา เป็ นเทวดาพระอริ ยบุคคล ฉะนั้นใน
เทวดาก็ยงั มีเทวดาพระอริ ยบุคคลกับเทวดาปุถุชน
ระหว่างการปฏิบตั ิของเรานี้ไม่ใช่วา่ มันจะสิ้ นสุ ดในชาติหนึ่งก็ได้ มันจะไม่สิ้นสุ ดก็ได้ ถ้า
มันไม่สิ้นสุ ดแล้วแต่วาสนาบารมี นี่ถา้ วาสนาบารมีไม่ถึง มันไม่สามารถจะเข้า ไม่มีความฉุกคิด
อันนี้ ไม่มีญาณหยัง่ หันกลับมาไง ไม่มีเรดาร์หนั กลับไปค้นคว้าความคิดภายใน ความคิดภายใน
ความคิดภายนอก เป็ นความคิดที่วา่ ผ่านออกมา หลายซับหลายซ้อน
ความคิดภายใน นี่มนั อุ่นกินอยูข่ า้ งใน ตัวนี้ตวั ให้หลง ตัวหลงคือว่าตัวที่ไม่รู้ไง ตัวหลงคือ
ตัวอาการของใจที่มนั ให้ค่า มันถึงหยุดออกมาข้างนอก มันให้ค่า
“สัญญา” สัญญาคือความจาได้หมายรู้ จาได้หมายรู้จากเด็กขึ้นมา เกิดขึ้นมา เด็กเกิดขึ้นมา
บริ สุทธิ์ไม่รู้เรื่ องเลย ก็ตอ้ งบอกว่านี่สีแดงนะ นี่สีขาวนะ นี่เทียบไว้ มันก็จาเข้าไป จาเข้าไป จาเข้า
ไปจนสามารถ สัญชาตญาณบอกเลย จาจนชานาญ จนสัญชาตญาณบอกว่า จิตนี้เหมือนผ้าสะอาด
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สิ่ งใดที่ไปเลอะที่จิตแล้วมันจะจาได้ นี่เด็กๆ ก็เหมือนผ้าขาว พอสอนเข้าไปก็จาเข้าไป นี่ร่องสมอง
ก็จาเข้าไป ว่าร่ องสมองนะ วิทยาศาสตร์วา่ นี้ร่องสมองจดจาไว้ แต่ความจริ งคือสัญญาต่างหากที่
มันจาไว้ แล้วสังขารที่เราปรุ งแต่งหัดฝึ กฝนออกมา จนชานาญงาน จนชานาญงานออกมา สัญญา
ความจาได้หมายรู้ นี่มนั จะทิ้งเข้าไป ผูท้ ี่ปฏิบตั ิกจ็ ะเห็นเข้าไปเป็ นชั้นๆ เข้าไป พอเห็นเป็ นชั้นๆ
เข้าไป
มันถึงว่า พอจับต้องได้ โอ้! ขนพองสยองเกล้า ความขนพองสยองเกล้าเพราะอะไร
เพราะว่ากิเลสกับธรรมมันแสดงตัวไง เพราะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา นี้ปกคลุมไว้ พญามารปก
คลุมไว้ เขาพยายามจะไม่ให้เห็นตัวเขาไง เขาพยายามจะเล่นเล่ห์เพื่อจะใช้กลอุบายปกคลุมหัวใจนี้
เป็ นที่อยูอ่ าศัยโดยตลอดไป ถึงจะมีสถานที่คบั แคบเข้ามา แต่ถา้ ยังรักษาชีวิตไว้ได้น้ ีมนั ก็ยงั เป็ น
เมืองของเขา เห็นไหม เป็ นเมืองของเขา ยังพาเกิดพาตายอยู่ ยังพาเกิดในครรภ์ของมารดา ยังพาเกิด
อยู่ นี่ในเมืองยังเป็ นเมืองขึ้นของเขา เขายังเอาอันนี้ไว้เป็ นอานาจของเขา เขาถึงไม่ยอมให้ใครเข้า
ไปเห็นกิริยา หรื อเห็นปฏิกิริยาของเขาได้
แต่ธรรมเข้าไปจับต้องจนจับต้องได้ พอจับต้องได้นี่อาการที่ฟั่นเฟื อน อาการที่วา่ ความ
เหมือนกันจังหน้ากัน พลังงานกับพลังงานนั้นส่ งถึงกัน นัน่ น่ะ ขนพองสยองเกล้าเกิดจากตรงนั้น
ในเมื่อพลังงานกับพลังงาน พลังงานของธรรมกับพลังของกิเลสเข้าถึงเนื้อเดียวกันแล้วมันจะเกิด
การตะลุมบอนกันเกิดขึ้น มันจะเกิดการวิปัสสนากันเกิดขึ้นไง เพราะนี่จบั ต้องได้ การจับต้องได้
คือการเริ่ มต้นของวิปัสสนา
การวิปัสสนาต้องมีเหตุมีผล มีเหตุมีผลระหว่างธรรมกับกิเลสจับต้องกันแล้วขับเคลื่อนไป
ถ้าเป็ นระหว่างเรื่ องของธรรมขับเคลื่อนไปธรรมดากิเลสมันก็หลบตัวลง มันหลบตัว หลบเฉยๆ
เหมือนเครื่ องบินหลบกระสุ นเฉยๆ เครื่ องบินนั้นก็บินไป กระสุ นก็ไปคนละทาง ไม่เข้าหากันเลย
แต่ถา้ กระสุ นยิงโดนเครื่ องบิน ยิงโดนเครื่ องบิน เครื่ องบินต้องระเบิดทาลายเพราะนั้นเป็ นวัตถุ
แต่กิเลสกับธรรมในหัวใจสมานกันจับต้องกันได้นี่มนั จะเกิดอาการขนพองสยองเกล้า แต่
มันไม่ได้ทาลายกันเพราะเป็ นนามธรรม สิ่ งที่เป็ นนามธรรมจะทาลายได้อย่างไร เราจะทาลาย
กิเลสออกจากหัวใจต่างหาก เราไม่ใช่ทาลายหัวใจเราให้บุสลายไปที่ไหน แต่เพราะกิเลสมันปก
คลุมอยูท่ ี่ใจเราถึงต้องทาลายมัน ความทาลายมันด้วยวิปัสสนาญาณ นี่มนั ระเบิดออกนะ ความ
ระเบิดออก
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การเกิดและการตาย มันยังเกิดตายอยูอ่ ีกส่ วนเดียว แต่การเกิดการตายอันนี้มนั โดนทาลาย
ไปเพราะเมืองโดนทาลาย พอโดนทาลายมันหดตัวเข้าไปอยูใ่ นที่จุดศูนย์เดียว จุดกึ่งกลางของเขา
นั้นคือตัวพญามาร
นี่การรุ กเข้าไป การรุ กเข้าไปถ้าไม่มีธรรมแล้วไม่มีทาง ไม่มีครู บาอาจารย์ยงิ่ ไม่มีทาง มัน
จะเห็นจุดของความเริ่ มต้นของความคิด จุดของอวิชชานี้เห็นได้ยาก แต่ในเมื่อใคร่ ครวญอยู่ มี
ธรรมอยู่ เพราะวันนี้วนั วิสาขบูชา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปทาลายตรงนั้น ทาลาย
จุดเริ่ มต้น จุดของความคิด จุดทุกๆ อย่าง ถึงไปเย้ยพญามาร
“มารเอยเธอเกิดจากความดาริ ชอบ”
เกิดจากความดาริ ชอบ เห็นไหม เพราะความดาริ ชอบขึ้นมา เพราะความดาริ นี่มารเกิดตรง
นั้น แต่ถา้ ตรงนั้นดับแล้วหมด นี่ธรรมที่เกิดแล้วไม่ตายเลย จุดนี้กโ็ ดนทาลาย จุดที่เป็ นเจ้าวัฏจักร
จุดที่พาเกิดพาตาย พาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดโดนทาลายออกไปจากหัวใจ โดนทาลาย
พอทาลาย หัวใจนั้นต้องบริ สุทธิ์ หัวใจนั้นต้องผ่อง หัวใจนั้นบริ สุทธิ์ หัวใจนั้นเป็ นธรรม
ความเป็ นธรรมคือการเกิด เกิดอีกหนหนึ่ง เกิดเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะขึ้นมานั้นเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ
ที่โดนอวิชชาปกคลุมอยู่ แต่วิปัสสนาญาณจนทาลายอวิชชาออกจากหัวใจทั้งหมด เกิดเป็ นพระ
อรหันต์ข้ ึนมา เกิดเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมา ใจดวงนั้นเป็ นธรรมล้วนๆ พอเกิด
อย่างนี้แล้ว พญามารตามไม่ทนั พญามารเองก็โดนทาลายไปแล้ว ไม่เห็น พญามารมองไม่เห็น
แล้วจะเอาอะไรไปเกิดอีก สิ่ งที่เป็ นเชื้อไข สิ่ งที่จะพาเกิดคือสิ่ งที่เริ่ มต้น จะไปนับหนึ่งมันไม่นบั
สิ่ งที่ไม่นบั สิ่ งที่เริ่ มต้นไม่ได้ สิ่ งที่เริ่ มต้นไม่ได้จะเอาอะไรไปเริ่ มต้น สิ่ งที่เริ่ มต้นไม่ได้ สิ่ งที่เกิด
อีกไม่ได้ เห็นไหม มันจะไม่มีการเกิดอีกเลย เกิดแล้วไม่ตาย ความเกิดนี้มหัศจรรย์มาก
“วันเกิดของศาสนาพุทธ” องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดเกิดตรงนี้
พระอัญญาโกณฑัญญะ ปั ญจวัคคียไ์ ปก่อน สอนขึ้นมา นี่ศาสนาเกิดเกิดตรงนั้น
ศาสนาเกิดท่ามกลางหัวใจของผูป้ ระพฤติปฏิบตั ิ
ศาสนาเกิดท่ามกลางหัวใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน
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แล้วเกิดท่ามกลางหัวใจอัญญาโกณฑัญญะ เป็ นสงฆ์องค์แรกของโลก เป็ นพี่ใหญ่ของใน
พระสงฆ์ท้ งั หมด นี่พระพุทธเจ้าเกิดเกิดตรงนั้น นักปฏิบตั ิเกิดก็เกิดตรงนั้น ศาสนาพุทธเกิด เกิดที่
หัวใจ สิ่ งต่างๆ นี้เป็ นสิ่ งแวดล้อมของศาสนา ในศาสนวัตถุ ในวัดวาอารามนี้เกิดขึ้นมาจาก
ศีลธรรมจริ ยธรรมที่วา่ ผูท้ ี่เป็ นธรรมแล้ววางหลักการไว้ เลยเป็ นศีลธรรม แล้วเราเดินตามไป
เราเดินตามมา เราเป็ นชาวพุทธคนหนึ่ง ชาวพุทธภูมิใจในความเป็ นชาวพุทธ เพราะชาว
พุทธนี้เป็ นสิ่ งที่วา่ แม้แต่เทวดา อินทร์ พรหม เวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ข้ ึนมานี่สาธุการไปทั้งหมด
เลย แม้แต่พระอินทร์ในเทวดาต่างๆ ยังสาธุการต่อศาสนา เราเป็ นมนุษย์ แล้วเราเป็ นเจ้าของ
ศาสนาทาไมเราไม่ภูมิใจในศาสนาของเรา นี้ชาวพุทธถึงภูมิใจในศาสนาของตนเอง ภูมิใจใน
ศาสนาของเรา ภูมิใจแล้ว เราก็ภมู ิใจด้วย แล้วไม่ใช่ภมู ิใจแบบไก่ได้พลอย ภูมิใจแล้วพลอยกิน
ไม่ได้นี่ กินไม่ได้กไ็ ม่กิน จะขอข้าวเม็ดเดียว พลอยกับข้าวจะมีค่าขนาดไหน นี่ภูมิใจแล้วยังได้
ออกมาประพฤติปฏิบตั ิ
ประพฤติปฏิบตั ิให้เห็นคุณค่า แม้แต่จะเป็ นไก่ เป็ นไก่ ข้าวกินได้ พลอยกินไม่ได้ แต่ถา้
หลักความจริ งพลอยมีค่ากว่า นี้หวั ใจมีค่ากว่าร่ างกายไง เราคิดแต่อาหารของร่ างกาย เราคิดแต่สิ่ง
ที่วา่ ประดับประดาร่ างกายนี้ ในโลกนี้ สิ่ งที่ประดับร่ างกายนี้ ความเจริ ญรุ่ งเรื องของเราเราอยาก
เป็ นไป นัน่ ข้าวสาร
แต่ถา้ เราประพฤติปฏิบตั ิ เราเข้าใจ หัวใจมันเอิบอิ่มนะ หัวใจเอิบอิ่ม หัวใจมีความสุข สุ ข
ของเรา สุ ขท่ามกลางใจของเรา เรามีความสุ ขในใจของเราขึ้นมาโดยใจ โดยธรรมชาติของมัน แล้ว
สิ่ งอื่นขึ้นมานี่เป็ นของเกินมาทั้งหมด นี่ถา้ ใจไม่เกิดแล้วนะ สิ่ งนั้นมันอิ่มในตัวมันเอง สิ่ งที่เข้าไป
กระทบนั้นมันเป็ นสิ่ งที่เกิน สิ่ งที่เกินถึงทาใจดวงนั้นให้หวัน่ ไหวไม่ได้ ให้ใจดวงนั้นอยากได้
อยากดีกบั สิ่ งนั้นเป็ นไปไม่ได้ ความเป็ นไปไม่ได้ นัน่ น่ะ “พลอย” เพชรนี่ต่างหาก อย่าว่าแต่พลอย
เพชรเม็ดงามๆ อยูบ่ นหัวใจของผูท้ ี่ปฏิบตั ิน้ นั
ศาสนาเกิดท่ามกลางหัวใจของชาวพุทธทั้งหมด ชาวพุทธทั้งหมดที่ประพฤติปฏิบตั ิ ไม่มี
หรอกที่วา่ เกิดเป็ นชาวพุทธ หรื อเกิดเป็ นมนุษย์แล้วปฏิบตั ิไม่ได้ ในเมื่อมีหวั ใจ หัวใจนี้เป็ นภาชะ
นะรองรับธรรม หัวใจนี้ สุ ข-ทุกข์อยูท่ ี่ใจ มีความสุ ขความทุกข์เกิดขึ้น แล้วใจนี่มนั โดนทุกข์
ควบคุมอยูโ่ ดยธรรมชาติของมัน
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การประพฤติปฏิบตั ิคือการทาลายความทุกข์น้ นั ออกจากใจ ความทุกข์น้ นั ออกไปออกไป
พอความทุกข์น้ นั ออกจากใจมันไปเรื่ อย มันก็สว่างไสวขึ้นมาเรื่ อยๆ สว่างไสวขึ้นมาเรื่ อยๆ ความ
สว่างไสวคือความเข้าใจธรรมไง ความเข้าใจธรรม ความเข้าใจลึกซึ้งเข้าไป
ความเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปมันก็ทาให้มีความองอาจกล้าหาญ รื่ นเริ ง องอาจกล้าหาญในที่
ต่างๆ องอาจกล้าหาญในการว่า เราเป็ นชาวพุทธ ไม่อย่างนั้นชาวพุทธจะมีความด้อยค่านะ จะไม่
กล้าว่าเป็ นชาวพุทธ ไม่เป็ นชาวพุทธ ไม่กล้าว่าเป็ นชาวพุทธ เพราะชาวพุทธนี้เป็ นศาสนาที่วา่ มีผู้
นับถือน้อย เป็ นพุทธศาสนาที่ไม่เชิดหน้าชูตา เห็นไหม ถ้าไม่กล้าอย่างนั้น
แต่ถา้ เราเข้าใจหลักความเป็ นจริ ง “เหนือ” เหนือทุกอย่าง เหนือทุกอย่างแล้วเราเป็ นเจ้าของ
เราเป็ นเจ้าของนะ นี่ทาไมเป็ นเจ้าของ สมาธิธรรมในหัวใจของเราใครมาแย่งเราได้ บุญกุศลที่เรา
สร้างออกไปจากหลักของศาสนา เราสร้างขึ้นไปเพื่อเนื้อหาบุญของโลก เราสละออกไป แต่มนั
ย้อนกลับมาในหัวใจของเรา บุญนั้นก็เป็ นของเรา ศาสนาก็เป็ นของเรา ทุกอย่างเป็ นของเรา
สะท้อนกลับเข้ามา เราสละออกไปขนาดไหนมันจะยังวนกลับเข้ามาให้ใจนี้อิ่มเต็มขึ้นมาในหัวใจ
ของเรา แล้วสิ่ งใดจะมีคุณค่ากับสิ่ งนั้นล่ะ
เพราะสิ่ งใดที่หาๆ มานี้กห็ ามาเพื่อใจ เพื่อให้ใจมันได้สุขได้สบาย เพราะความหลงผิด แต่
เดี๋ยวนี้มนั ไม่หลงผิด หูตาสว่างขึ้นมามันก็เป็ นปกติของเรา นี่ความปกติของใจ นัน่ น่ะ คือสิ่ งที่
สูงสุ ดในหลักของศาสนา
สุ ขใดเท่าความสุ ขสงบไม่มี
สุ ขจากความสงบในหัวใจนี้ประเสริ ฐที่สุด เอวัง

เพิม่ เติมท้ ายกัณฑ์
“วันเกิดพุทธศาสนา” หมายถึง ว่าวันที่ศาสนาเกิดขึ้นในโลก ในวันเกิดของศาสนาพุทธเรา
วันเกิดของศาสนาในศาสนาพุทธ ในโลกนี้พระพุทธเจ้าเป็ นผูค้ น้ พบขึ้นมาไง ค้นพบศาสนา
วิสาขะจึงเป็ นวันเกิดของศาสนาด้วย วันเกิดของพระพุทธเจ้าด้วย วันปริ นิพพานของพระพุทธเจ้า
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ด้วย แต่ศาสนาเกิดแล้วเกิดเลย ๕,๐๐๐ ปี ถึงจะสิ้ นไป แล้วพอหมดยุคหมดสมัยแล้ว ศาสนาพุทธก็
จะมาเกิดซ้ าๆๆ กัน พระพุทธเจ้าแต่ละองค์ยงั เกิดต่อไป
ในศาสนาเรา พุทธศาสนาประเสริ ฐ ประเสริ ฐเพราะว่าทาให้คนพ้นจากทุกข์ท้ งั หมด พ้น
จากทุกข์แล้วยังมีความบริ สุทธิ์ในหัวใจด้วย มีความสุ ขในใจนั้นด้วย ความสุ ขนัน่ เกิดขึ้นมาจาก
การประพฤติปฏิบตั ิ จากความทุกข์น้ นั ก่อน ความทุกข์ที่มีความพยายามต่อสู้กบั ความเคยใจของ
ตัวเอง ใจของตัวเองจะเอาแต่ความสะดวกสบาย แต่ความทุกข์น้ นั เพื่อจะให้มีความสุ ขจริ งขึ้นมา
เห็นไหม ศาสนานั้นถึงจะเกิดขึ้นมาในหัวใจของผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิจริ งนั้น ประพฤติปฏิบตั ิจริ ง
นั้นก็ได้ผลตามความเป็ นจริ งที่มีอยูจ่ ริ งแล้วในศาสนาพุทธนี้
ศาสนาพุทธเรา พุทธศาสนาเกิดวันนี้ เกิดในวันวิสาขบูชา พุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเราถึงภูมิใจกันมากที่เป็ นลูกศิษย์ตถาคต พบพุทธศาสนาที่เจริ ญรุ่ งเรื องอยู่ แล้ว
ประพฤติปฏิบตั ิเพื่อจะให้พน้ จากความทุกข์ ก้าวเดินตามครู บาอาจารย์ไป ก้าวเดินตามครู บา
อาจารย์ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์น้ นั ให้ได้ นี้คือหลักชัยของศาสนา ธงชัยพระอรหันต์คือ (เทปสิ้ นสุ ด
เพียงเท่านี้)
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