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ออกบวชแสวงหาอยูแ่ ล้ว ไม่มีสิ่งที่มหัศจรรย์ ในโลกนี้มีอยู่ ไม่มี ออกไปแสวงหากับเจ้า
ลัทธิ ต่างๆ เห็นไหม เจ้าลัทธิต่างๆ ที่เป็ นศาสดาสอนอยูแ่ ล้ว สอนถึงความสงบของใจไง องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไปศึกษาเล่าเรี ยนกับเจ้าลัทธิต่างๆ เพราะว่าความเข้าใจของผูท้ ี่
ออกหาโมกขธรรม ออกหาสัจจะความจริ ง ก็ตอ้ งหาสิ่ งที่วา่ สะดวก สิ่ งที่สะดวกสบาย สิ่ งที่มีคน
ค้นคว้าอยูแ่ ล้วไง
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ เข้าไปศึกษาเล่าเรี ยนกับเจ้าลัทธิ
ต่างๆ ทาความสงบเข้ามาได้ๆ จนสุ ดท้ายกาฬเทวิล เหาะเหิ นเดินฟ้ าได้ ในพระไตรปิ ฎกว่าไว้ ก่อน
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ตอนพระพุทธเจ้าประสูติออกมา กาฬเทวิลอยูบ่ นพรหม ผูว้ ิเศษระลึกชาติได้
๔๐ ชาติ ระลึกอดีตได้ ๔๐ ชาติ อนาคตได้ ๔๐ ชาติ เห็นไหม ๘๐ ชาติ นัน่ น่ะกาฬเทวิล อยูใ่ น
พระไตรปิ ฎกบอกไว้วา่ ก่อนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติออกมาไง จุติอยูบ่ นพรหม
ทั้งๆ ที่ทาคุณวิเศษขึ้นมาได้ไง
จิตนี้สงบเข้ามา พอจิตนี้สงบเข้ามาๆๆ จนมีพลังงาน พลังงานอันนั้นส่ งออกไป ส่ งให้ข้ ึน
ไปอยูบ่ นพรหมนั้น พอพระพุทธเจ้าประสูติออกมา พวกพรหมมาอนุโมทนากันไง ขึ้นไปจนถึง
สะเทือนถึงกาฬเทวิล ว่าสิ่ งมหัศจรรย์เกิดขึ้น เห็นไหม พระพุทธเจ้าประสูติ สิ่ งมหัศจรรย์เกิดขึ้น
แล้ว ประสูติเกิดขึ้น ออกลงมาดู ลงมาดูพระเจ้าสุ ทโธทนะเคลื่อนลูกออกมา ให้เอาลูกออกมาดู ให้
กาฬเทวิลดู เพราะเป็ นพราหมณ์ผทู้ ี่ขมังในไตรเวทย์ เป็ นผูว้ ิเศษที่ใครก็ตอ้ งนับถือ แล้วมีความรู้
มากไง เอามาให้ดนู ่ะ
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ดีใจ ดีใจว่าพระพุทธเจ้าเกิดแล้ว ตัวเองเหาะเหิ นเดินฟ้ าขนาดนั้นได้ แต่ไม่สามารถชาระ
กิเลสได้ คนที่ไปจุติบนพรหมได้ มีคุณวิเศษขนาดนั้นน่ะ ดีใจมาก แล้วก็ร้องไห้เลยน่ะ ดีใจที่วา่
พระพุทธเจ้าเกิดแล้ว แต่เสี ยใจว่าตัวเองไม่ทนั เวลานั้น เห็นไหม นัน่ น่ะ จิตที่เป็ นคุณวิเศษอยู่ มี
พลังงานอยูข่ นาดนั้น แต่ไม่สามารถชาระกิเลสได้เพราะไม่มีวิธีการไง เพราะไม่มีวิธีการ ทาความ
สงบเข้ามาๆ นี่มีคุณวิเศษขนาดนั้นยังไปไม่รอด แล้วอย่างนี้จิตที่มหัศจรรย์อยูใ่ นอะไร
สิ่ งที่มหัศจรรย์ ธรรมะที่มหัศจรรย์อยูใ่ นจิตนั้น จิตนั้นขึ้นมาก่อน จิตนั้นไง จิตนั้นเคลื่อน
ไป จิตนั้นเคลื่อนไป จิตนี้ตายแล้วเกิด ตายแล้วเกิดอยูใ่ นจิตนั้น นัน่ น่ะ สิ่ งที่มหัศจรรย์อยูใ่ นจิตนั้น
คุณวิเศษก็อยูใ่ นจิตนั้น จิตที่ยงั เป็ นปุถุชนอยู่ จิตที่ยงั มีกิเลสอยู่ กิเลสฝังอยูใ่ นตัวนั้น จิตนี้ตอ้ ง
เคลื่อนไป ต้องตายไป ตายเกิดๆ ไม่มีที่สิ้นสุ ด จิตนั้นยังเป็ นไปตลอดเวลา การเกิดการตายวนเวียน
ในวัฏฏะ ถ้าไม่มีสิ่งที่วา่ เข้าไปแก้ไข ไม่มีสิ่งที่จะรู้ รู้ได้อย่างไร
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะแล้วออกแสวงหาโมกขธรรม ไป
ศึกษากับผูท้ ี่วา่ เขารู้สิ่งนี้มาก่อนใช่ไหม เขาก็สอนสิ่ งนี้มาก่อน สอนทาความสงบเข้าไปๆ แล้วเขาก็
มีพลังงานในใจดวงนั้น ใจดวงนั้นเป็ นผูว้ ิเศษที่วา่ รู้สิ่งต่างๆ ออกไปข้างนอก รู้ไปหมด แต่ไม่รู้จกั
ตัวเองไง ไม่รู้จกั สิ่ งที่วา่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อยูใ่ นหัวใจของตัว เห็นไหม เขารู้ออก รู้ออกข้าง
นอกหมด แล้วคนก็คนนับถือกันเป็ นเจ้าลัทธิต่างๆ
จิตดวงนั้นมีพลังงานเฉยๆ แต่ไม่มีมรรคอริ ยสัจจัง เพราะมรรคอันนี้ยงั ไม่เกิดขึ้นมา เจ้าชาย
สิ ทธัตถะออกแสวงหาเรี ยนอยูก่ บั เขา เรี ยนกับเขามาก็ได้มาสิ่ งที่วา่ ความสงบนั้นได้มาสูงสุ ด จน
อาฬารดาบส อุทกดาบสรับประกันว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้จบวิชาการของเขา ควร
จะอยูก่ บั เขาเพื่อจะสอนลูกศิษย์ต่อๆ ไป แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสะสมบุญญาธิการมา
มาก จะต้องเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะสถานเดียวไง นี่ไงเอกบุรุษที่เกิดขึ้นมา
ในโลกนี้ไง แล้วธรรมะที่สิ่งมหัศจรรย์ตอ้ งให้บุคคลอย่างนี้มาค้นคว้าไง ค้นคว้าเข้ามา ต้องค้นคว้า
เพราะอะไร
เพราะว่าการเกิดมานี้กิเลสพาเกิด เจ้าชายสิ ทธถัตถะเกิดมาก็มีกิเลสมา เห็นไหม มีกิเลสมา
เกิดเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ แต่บุญญาธิการสะสมมา สะสมมาจนพอตรัสรู้แล้ววางธรรมไว้ ธรรมถึง
ได้บอกไว้ไงว่า ถ้าจะสร้างสมบารมีมาเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ตอ้ ง ๑๖ อสงไขย
แสนมหากัป ๘ อสงไขย ๔ อสงไขย
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องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้สร้างสมบารมีมา ๔ อสงไขย ความที่สร้างสมบารมีมา
เป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ ยังว่าสร้างสมบารมีมามาก แล้วออกไปแสวงหาโมกขธรรมอย่างนั้น ก็ยงั
ศึกษาเล่าเรี ยนกับทางอื่นก่อน เพราะว่าเวลาเกิดเป็ นมนุษย์ เกิดเป็ นมนุษย์นี่บุญญาธิการหรื อสิ่ งที่
สะสมมาขนาดไหนมันก็สิ่งที่สะสมมา เพราะไม่มีใครรู้ไง สิ่ งที่ไม่มีใครรู้กเ็ ป็ นปั จจุบนั ธรรมที่
เป็ นมนุษย์น้ ีใช่ไหม มนุษย์น้ ีกต็ อ้ งแสวงหาสิ่ งที่มีอยูเ่ ฉพาะหน้า สิ่ งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า สิ่ งที่รับ
รู้อยูน่ ี่มนุษย์กแ็ สวงหาสิ่ งนั้น แต่บุญญาธิการของแต่ละดวงใจนั้นไม่มีใครสามารถหยัง่ รู้ได้ ก็ตอ้ ง
แสวงหากันไปเฉพาะหน้านั้นก่อน
นี่ไงมนุษย์สมบัติ เกิดเป็ นมนุษย์น้ ีถึงว่าประเสริ ฐ ประเสริ ฐตรงที่วา่ มีสิ่งที่วา่ ให้มีคุณและ
โทษ คือว่า คุณหมายถึงว่า มนุษย์สมบัติน้ ีมีคุณมาก โทษของมันก็คือว่าเป็ นปั จจุบนั มนุษย์สมบัติ
มีขนั ธ์ ๕ ไง มีธาตุ ๔ และ ขันธ์ ๕ ธาตุ ๔ และ ขันธ์ ๕ ศึกษาไปเล่าเรี ยนไปตามปั จจุบนั นั้น การ
เกิดมาเป็ นมนุษย์ถึงว่าเป็ นอิสรเสรี ภาพที่จะทาคุณงามความดีกนั ได้ แต่เพราะมีบุญญาธิการสะสม
มานั้นจะต้องดีไปฝ่ ายเดียว ทั้งๆ ที่เกิดมาสหชาตินะ ผูท้ ี่เกิดร่ วมกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้านั้นเป็ นสหชาติท้ งั หมด แต่กย็ งั แสวงหาดึงไว้เพื่อจะต้องการให้เป็ นจักรพรรดิ ถึงว่าพยายาม
สะสมไว้ พระเจ้าสุ ทโธทนะก็ลกู พ่อกับลูกใช่ไหม พ่อก็ตอ้ งการให้ลกู นั้นอยูข่ า้ งตัวตลอดไป แต่
ลูกก็เกิดมายังเด็กนัก ยังด้อยปั ญญา ก็ตอ้ งอยูใ่ นการปกครองของพ่อ ก็ตอ้ งหมุนเวียนไป
แต่ดว้ ยบุญญาธิการอันนั้นที่สะสมมา นี่จิตถึงว่าเป็ นการยืนยันว่าการตายการเกิดจากจิต
ดวงที่เกิดตายๆ มานี่มนั สะสมมา มันเป็ นสิ่ งที่น่าจะสลดสังเวชไง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าตรัสรู้แล้ววางไว้ ถึงจะรู้ ถ้าไม่มีใครวาง ไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็ นแบบเจ้า
ลัทธิต่างๆ ที่วา่ จิตแค่สงบตัวลง ระลึกชาติได้กร็ ะลึกชาติได้เหมือนกัน แต่ไม่สามารถจะหาทาง
ออกอันนี้ได้ไง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเพราะสร้างสมบุญญาธิการมาจะเป็ นองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแน่นอน นี้คือสิ่ งที่ประเสริ ฐที่สุด แล้วก็แสวงหาจนออกไปได้ จนวัน
เพ็ญเดือน ๖ ที่วา่ วันที่หาความจริ งพบไง นี่ความมหัศจรรย์เกิดขึ้นจากเพราะการหาความจริ งพบนี่
ไง
สิ่ งที่หาความจริ ง เห็นไหม บุพเพนิวาสานุสติญาณ นัน่ น่ะญาณหยัง่ ไปในอดีตทั้งหมด
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ญาณหยัง่ ไปในอดีตไม่มีที่สิ้นสุ ด นี่การมายืนยันกันกับที่วา่ ๑๖ อสงไขย
๘ อสงไขย ๔ อสงไขย นี่จิตนี้ไม่มีที่สิ้นสุด การตายการเกิดนี้ไม่มีตน้ ไม่มีปลาย จิตนี้สะสมมาโดย
ตลอด บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณนี่ไปอนาคต ตายแล้วเกิดไปไหน ตายแล้วเกิดไป
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ไหน แม้แต่กาฬเทวิลก็รู้ไว้อยูก่ ่อนแล้ว แต่รู้ได้ขอบเขต ๔๐ รู้ได้ขอบเขตขนาดไหน นี่ผวู้ ิเศษเขารู้
รู้ในคุณวิเศษ
นี่เหมือนกัน บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณนี้กเ็ ป็ นคุณวิเศษ เป็ นคุณวิเศษแต่มา
ยืนยันในหลักของศาสนาได้ คุณวิเศษที่ตรงไหน เพราะว่าไม่เป็ นการชาระกิเลส ย้อนไปในอดีตก็
ดึงกลับมา ส่ งไปอนาคตก็ดึงกลับมา ไม่ใช่ปัจจุบนั ธรรม นี่เกิดเป็ นมนุษย์เป็ นปั จจุบนั แต่กย็ งั ย้อน
อดีตอนาคต ความคิดเรายังซ่านไป ยังส่ งไปในอดีตอนาคต มันยังดีดย้อนไปย้อนมาอยู่ มันไม่เป็ น
ปั จจุบนั ธรรม กลับมาสิ้ นสุ ดกันที่ปัจจุบนั คือจิตดวงที่เป็ นมนุษย์น้ ีไง
อาสวักขยญาณ อาสวักขัย อาสวะที่ปกปิ ดหัวใจอยู่ พอเปิ ดเพิกอันนี้ออก เพิกอาสวักขย
ญาณ เพิกกิเลสออกไป กิเลสคือ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา อวิชชาปกคลุมจิตอยู่ เห็นไหม จิตที่เป็ น
จิตตัวที่วา่ เกิดตายๆ อยูน่ ้ ี เพราะมีสิ่งนี้พาให้เกิดให้ตาย สิ่ งนี้พาให้เกิดให้ตายมันถึงว่าต้องเกิดต้อง
ตายไปตลอด เพราะมีสิ่งนี้ปกคลุมอยู่ สิ่ งนี้ปกคลุมอยูก่ ห็ มุนเวียนไป หมุนเวียนไป ในวัฏวนมันก็
ตายเกิดๆ ไม่มีที่สิ้นสุด
๑๖ อสงไขย ๘ อสงไขย ๔ อสงไขย นั้นเป็ นที่การสะสมบุญญาธิการมาตลอดของจิตดวง
นั้น แล้วอย่างพวกปุถุชน หรื อผูท้ ี่ปฏิบตั ิอย่างเรา จิตนี้เกิดตายๆ มาขนาดไหน มันสลดสังเวช ต้อง
ย้อนกลับมาตรงนี้ไง ย้อนกลับมาที่เรา จิตนี้กต็ อ้ งเกิดต้องตายเหมือนกัน เหมือนกันกับจิตทุกๆ
ดวง มันเป็ นธรรมชาติ สิ่ งนี้เป็ นธรรมชาติ เป็ นสพฺเพ ธมฺ มา อนตฺ ตา ธรรมเป็ นแบบนี้ จิตเป็ นแบบ
นี้ การเกิดการตายเป็ นแบบนี้ เป็ นแบบนี้เพราะมีอวิชชาปกคลุมใจอยู่
อวิชชาปกคลุมใจอยู่ แล้วไม่พบกับยาไง ไม่พบกับธรรมะที่เป็ นสิ่ งที่มหัศจรรย์ไง ธรรมะ
เป็ นสิ่ งที่มหัศจรรย์ เพราะเข้าไปเพิก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา ออกจากใจ เห็นไหม ออกจากใจ
ทั้งหมด ถึงเป็ นธรรมขึ้นมา พอเป็ นธรรมขึ้นมาก็เห็นสิ่ งนี้ไง มันต้องมีเหตุถึงจะมีผล เพิกเหตุ
ออกไปทั้งหมด ผลอันนั้นเกิดขึ้นมาเป็ นวิมุตติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ้นออกไป ถึง
ย้อนกลับมาดูดวงใจทุกดวงใจที่พาเกิดพาตายอยูน่ ้ ี จิตดวงนี้ยงั ต้องเกิดต้องตายอยู่ มันเป็ นสิ่ งที่
มหัศจรรย์
จากสิ่ งหนึ่ง เพราะเราเห็นแต่มนุษย์ๆ นี่ เราดูแต่มนุษย์สมบัติ ร่ างของมนุษย์ใช่ไหม แต่ไม่
เคยดูหวั ใจสิ่ งที่เป็ นมหัศจรรย์ในกลางหัวอกของมนุษย์น้ ีไง หัวใจที่เป็ นเราๆ นี่มนั พาเกิด เพราะ
มันมีอวิชชาถึงได้พาเกิดเป็ นเรา ที่เรามานัง่ อยูน่ ี่กเ็ พราะว่าอวิชชามันพาเราเกิดมา พอมันพาเกิดมา
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มันถึงว่าเป็ นสิ่ งที่ปกปิ ดเราไว้ไง เราไม่รู้สิ่งนี้เลย เราเห็นว่าเราเกิดมานี้กเ็ ป็ นเราๆ แล้วถ้าไปเกิด
เป็ นภพชาติอื่น ภพชาติอื่นเกิดเป็ นเทวดาก็ขนั ธ์ ๔ เกิดเป็ นพรหมขันธ์เดียว ระหว่างขันธ์ ๑ ขันธ์ ๔
กับขันธ์ ๕ นี่มนั ต่างกัน ต่างกันอย่างไร? ต่างกันว่ามนุษย์น้ ีมีร่างกายเป็ นรู ป นี่ถึงว่าเป็ นธาตุ ๔ กับ
ขันธ์ ๕ เวลาขันธ์ ๕ มันทางานรวมไป มันอยูใ่ นความทุกข์ความโศกอยูต่ ลอดไป
ความทุกข์ความโศกของเรานี้มนั เป็ นทุกข์จรมาเฉยๆ มันไม่ใช่เรื่ องมหัศจรรย์ใดๆ เลย สิ่ ง
ที่มหัศจรรย์คืออวิชชามันปกคลุมใจไว้ ปกคลุมใจของเรา เราไม่รู้เรื่ อง เราต้องเกิดต้องตาย ต้องไป
แสวงหา ต้องไปประสบพบเห็นกับความทุกข์ที่ทุกข์เราผจญอยูน่ ้ ีตลอดไป ฟังดูสิ ฟังที่วา่ เรา
จะต้องผจญกับสิ่ งที่วา่ เราเบื่อหน่ายแสนเบื่อหน่ายนี้ ความทุกข์อยูท่ ี่ในหัวใจนี้มนั ก็ทาให้กดคอเรา
จนให้เรานัง่ ละเมอเพ้อพก จนเลือดตกยางออก ถ้ามันเป็ นไปได้นะ
เห็นว่า อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา จูงจมูกลากเราไป ความคิดที่ไม่รู้เรื่ องมันพาเรา อวิชชาคือ
ความไม่รู้ไง ความไม่รู้ เห็นไหม ไม่รู้ในอะไร? ไม่รู้ในสัจจะความจริ ง แต่รู้ในภพชาติของตัวเอง
เพราะอวิชชานี้เป็ นเจ้าวัฏจักร สิ่ งที่เป็ นเจ้าวัฏจักรจะแสดงตนนั้นมันไม่ออกทางานเอง เพราะ
อวิชชานี้ถือเป็ นนโยบาย ผูค้ วบคุมนโยบาย ผูบ้ ริ หารสูงสุ ดองค์กรนั้น ควบคุมองค์กรนั้น ผูท้ ี่
กาหนดนโยบายอย่างเดียวอยูห่ ลังฉาก ไม่เคยเห็นตัวอวิชชา
อันนี้กเ็ หมือนกัน องค์กรไหนก็คือองค์กรเรา องค์กรมนุษย์ องค์กรของสัตว์โลก สัตว์น้ ีคือ
หมู่สตั ว์ มันควบคุมถึงว่าเวียนตายเวียนเกิดใน ๓ โลกธาตุ จิตดวงนี้ยงิ่ กว่าองค์กรอีก เพราะว่าถ้า
สะสมรวมกัน รวมกับภพชาติที่เกิดขึ้นมานะ รวมภพชาติที่เราตายเกิดๆ มานี่มนั มีสถิติมากกว่า
องค์กรใดๆ ทั้งสิ้ น มันจะมีการเกิดการตายนับสถิติไว้เป็ นแต่ละชาติ แต่ละคนๆ แล้วแต่ละชาติ
ไหนเป็ นคนหนึ่งมารวมกันแล้ว ประชากรมันจะมีมากกว่าประเทศไทย มากกว่าสิ่ งใดๆ มากกว่า
หมด เพราะจิตนี้เป็ นอสงไขยๆ ไม่มีที่สิ้นสุ ด มันจะองค์กรขนาดไหน มันโดนปกคลุมไว้ดว้ ย
อวิชชาอันนี้ นั้นสิ่ งที่อวิชชาอันนี้มนั ถึงทาให้เราเกิดมาเห็นไหม อันนั้นเป็ นผูก้ าหนดนโยบาย
กาหนดนโยบายคือสิ่ งที่กาหนดให้เราเกิดเราตายไง มันถึงมองไม่เห็นความกาหนดนโยบาย เห็น
แต่ผทู้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิงาน ผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิงานคือความทุกข์หยาบๆ นี่ ความทุกข์ในชีวิตเรานี่
ความทุกข์ในการที่วา่ เราต้องผจญภัยกับสิ่ งที่เราไม่พอใจ เราผจญภัยกับสิ่ งนี้ เราผจญ เห็นไหม
ทาไมถึงว่าเราผจญ เพราะเราไม่พอใจ มันเป็ นตัณหาความทะยานอยากทั้งหมดเลย นี่ทุกข์
จรมา ทุกข์จรมาเรายังกาจัดทุกข์จรมาไม่ได้ ถ้าเรากาจัดทุกข์ที่จรมาในหัวใจของเรา เรากาจัดสิ่ งที่
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เราประสบเข้าไปในสังคมที่เราไม่พอใจ เราไม่สามารถเบี่ยงเบนสิ่ งที่วา่ มันขัดขวางใจของเรา มันก็
ทาให้ใจนี้ฟุ้งซ่านตลอด
ใจนี้ลุกเป็ นไฟ เหมือนกับไฟได้เชื้อแล้วไม่เคยมอดไหม้ เห็นไหม ไฟได้เชื้อไง แล้วไม่เคย
มอดลงเลย นี่มนั ทุกข์ ๒ ชั้น ๓ ชั้นนะ ทุกข์จาก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา ผูท้ ี่กาหนดนโยบายให้เรา
เกิดเราตายนี้ เราก็ตอ้ งก้มหน้ารับกรรมอันนี้ไปโดยที่วา่ ไม่มีการต่อกรใดๆ ทั้งสิ้น เราไม่สามารถ
จะต่อกรหรื อโต้แย้งกับสิ่ งที่วา่ กาหนดนโยบายสิ่ งที่ให้เป็ นไป เห็นไหม เจ้าวัฏจักรมีอานาจขนาด
นั้นน่ะ แล้วธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทาไมไม่ให้สิ่งที่เป็ นมหัศจรรย์ ธรรมสิ่ งที่
เป็ นมหัศจรรย์เข้าไปรื้ อภพรื้ อชาติอนั นี้ได้
นั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็ นครู เป็ นศาสดาของเราเท่านั้น เรานี้เป็ นแค่
ปลายอ้อปลายแขม เป็ นแค่มดตะนอย เป็ นแค่สตั ว์โลกตัวหนึ่งไง เป็ นผูท้ ี่ไม่มีอานาจวาสนาที่จะ
ก้าวไปไม่ถึงนั้น มันถึงได้ง่อยเปลี้ยเสี ยขา ไม่มีอานาจวาสนา ไม่มีกาลังใจ ไม่มีการก้าวเดินของใจ
ไม่มีการทาให้ลุกขึ้นองอาจกล้าหาญ ในผจญกับแค่ทุกข์หยาบๆ จากผูป้ ระพฤติปฏิบตั ิ คือขันธ์ ๕
เท่านั้นเอง
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา นี้เป็ นเจ้าวัฏจักร เป็ นจิตหนึ่ง แล้วขันธ์ที่เกิดเป็ นมนุษย์นี่มีขนั ธ์ ๕
ที่ควบคุมใจอยูน่ ้ นั ขันธ์เท่านั้นกระเพื่อม ขันธ์เท่านั้นทางาน ขันธ์เท่านั้นทาให้เราทุกข์ร้อน ขันธ์
คือความพอใจและไม่พอใจของเรา สัญญาความจาได้หมายรู้ สังขารความปรุ งความแต่ง นี้คือผู้
ปฏิบตั ิเท่านั้น ผูท้ ี่ปฏิบตั ิทาให้เราเร่ าร้อนอยูน่ ้ ี เรายังไม่มีสามารถแม้แต่อานาจเด็กๆ อานาจของ
กิเลสที่วา่ ปลีกย่อยแค่น้ ีเอง เรายังไม่สามารถต่อสู้หรื อขัดขวางการดาเนินงานของเขา
สิ่ งใดก็แล้วแต่ที่เขาดาเนินงานอยู่ คือเขาใช้งานอยูต่ ลอดเวลา การใช้งานอยูต่ ลอดเวลามัน
ต้องคล่องแคล่วใช่ไหม ความคล่องแคล่วของกิเลสเกิดขึ้นในหัวใจของเรา มันมีแต่ความเผาไหม้
ใจของเราไง มันทาใจเราให้เร่ าร้อน ทาใจให้เราเผาไหม้ เราไม่ได้กาหนดต่อสู้กบั สิ่ งนั้นเลย เรา
ไม่ได้กาหนดต่อสู้กบั สิ่ งที่วา่ ขันธ์ ๕ ทางานในตัวของเรา ทาให้ใจนี้ฟุ้งซ่าน เห็นไหม ไม่ได้
กาหนดใจต่อสู้เลย
ธรรมเกิดขึ้นจากใจดวงนั้น เพราะอวิชชาปกคลุมอะไรอยู?่ อวิชชาปกคลุมหัวใจอยู่ เห็น
ไหม หัวใจที่จะเข้าไปสัมผัสธรรมได้ ธรรมก็เกิดขึ้นอยูท่ ี่กลางหัวใจ ถ้าหัวใจนั้นเริ่ ม เพราะมีเชื้อ
อยู่ มีเชื้อคือพลังงานที่วา่ จะต่อสู้กบั สิ่ งนี้ได้ เพราะใจเท่านั้น เพราะความคิดเท่านั้น เพราะขันธ์
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เท่านั้น เพราะปั ญญาเท่านั้นถึงกิเลสกลัวสิ่ งนี้ ถ้าไม่มีสิ่งนี้ ไม่มีความริ เริ่ มคิดออกมา แยกออกไป
จากกิเลส แยกออกไปจากกุศล อกุศล
กุศลคือความคิดที่ฝ่ายดี ฝ่ ายดีคือฝ่ ายธรรม อกุศลคือฝ่ ายชัว่ ธรรมก็เหมือนกัน ธรรม
เริ่ มต้นขึ้นมาก็เริ่ มต้นแต่วา่ อกุศลกับกุศล เห็นไหม คนเกิดมาทุกคนต้องมีดาและขาวมาทุกคน
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใน ๔ อสงไขย ก็ยงั สะสมบุญญาธิการมา ก็มีความผิดพลาดมา
เหมือนกัน ทุกดวงจิตเคยเกิดเคยตายในวัฏฏะ ในวัฏฏะคือในนรก จิตดวงนั้นต้องเคยตกนรก จิต
ดวงนั้นเคยเกิดเป็ นมนุษย์ซ้ าๆ ซากๆ จิตดวงนั้นได้เคยเกิดเป็ นเทวดา เคยเกิดเป็ นพรหม ฉะนั้น จิต
ดวงนี้เคยผ่านวัฏวนมาทั้งหมด
ฉะนั้น พูดถึงวัฏวน พูดถึงวัฏวนนี่มนั จะสยองใจ สยองใจหมายถึงว่าสิ่ งที่ไม่อยากพบไม่
อยากจะเห็น มันให้แต่ความทุกข์มาก็อยากจะปฏิเสธ แต่มนั ปฏิเสธได้ไหมในเมื่อกรรมสร้างขึ้นมา
กรรมสร้างขึ้นมา ผลวิบากมันต้องให้ผลไปโดยธรรมชาติของมัน ฉะนั้น ถึงต้องมีธรรมตัวมากด
มาเบรกไว้ มาเบรกสิ่ งที่จะเกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นไป
พอจิตนี้พดู ถึงการนึก แต่ถา้ จิตนี้ทาจิตของเราให้เป็ นผูว้ ิเศษก็หยัง่ รู้ได้ในอดีตชาติ ผูว้ ิเศษ
นะ ทาใจให้สงบขึ้นมานี่มนั จะย้อนกลับรื้ อถึงข้อมูลเดิมของใจได้ คือสัญญาที่การเกิดการตายแต่
ละภพแต่ละชาติ ที่มนั ย่อยสลายลงมาอยูท่ ี่ใจนี่ไง ถ้ามันรื้ อภพรื้ อชาติดว้ ยวิธีการย้อนกลับไป จาก
สยดสยองด้วยความคิดอย่างหนึ่ง จากทาใจถึงความสงบในการย้อนอดีตชาติอย่างหนึ่ง จากการทา
ความสงบจนสร้างมรรคสร้างผลขึ้นมา เห็นไหม การรื้ อภพรื้ อชาติอีกอย่างหนึ่ง การรื้ อภพรื้ อชาติ
นี้ถึงเป็ นความมหัศจรรย์ การตามรู้ตามเห็นด้วยคุณวิเศษอันนั้นมันเป็ นความตามรู้ตามเห็นโดยสิ่ ง
ที่วา่ เป็ นเจ้าลัทธิผเู้ ศษสัง่ สอนกันไว้ มันไม่มีมรรคอริ ยสัจจังขึ้นมาไง ตามรื้ อตามถอนด้วยปั ญญา
ด้วยมรรคอริ ยสัจจังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานไว้น้ ี อันนี้ต่างหากถึงรื้ อภพรื้ อชาติ
ได้
จิตดวงนี้มนั สยดสยองเพราะสิ่ งมันเคยเป็ นไปอยูใ่ นวัฏวนนี้ วัฏฏะที่หมุนไป จิตดวงนี้เคย
วนไปในวัฏวนนี้ อันนี้มนั เป็ นอานาจวาสนาของใจทุกดวง อานาจวาสนาหมายถึงว่ามันสะสม
บุญญาธิการมา ถึงได้ใฝ่ ดีไง การใฝ่ ดีหมายถึงการใฝ่ กับธรรม ใจเริ่ มเข้าเป็ นธรรม จากการเข้าเริ่ ม
เป็ นธรรม แต่ยงั ไม่เป็ นธรรมเพราะกิเลสมันผลักไส ความที่วา่ กิเลสผลักไสเพราะกิเลสมันอยูใ่ จ
เหมือนกัน อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา อันนี้มนั เริ่ มต้นจากสิ่ งที่ไม่รู้ นี่มนั น่าสยดสยองตรงที่วา่ เริ่ มต้น
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เข้าไปนี้ มันสิ่ งที่จะเป็ นแรงต้านอยู่ คือเจ้าวัฏจักร การรื้ อภพรื้ อชาติมนั ยาก มันยากตรงนี้ไง ยาก
ตรงที่วา่ ตรงนี้ แล้วนี่แค่กาหนดนโยบาย ยากด้วย ละเอียดอ่อนด้วย จนเข้าถึงไม่ได้
ความเข้าถึงไม่ได้ แต่ธรรมมหัศจรรย์ ธรรมที่มหัศจรรย์สะเทือนเลือนลัน่ ใน ๓ โลกธาตุมา
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรขึ้นไปสะเทือนเลือนลัน่ ไปหมด อันนี้คือธรร
มาวุธ อาวุธที่จะชาระกิเลสเกิดขึ้นแล้ว แต่เดิมมากาฬเทวิลขึ้นมา กาฬเทวิลมีชีวิตอยู่ ไม่มีสิ่งนี้ ถึง
สยดสยองร้องห่มร้องไห้วา่ ตัวเองมีอานาจวาสนาได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ยงั
ไม่ได้ตรัสรู้ไง ได้พบเจ้าชายสิ ทธัตถะที่ประสูติมา เพราะมีคุณวิเศษของใจของตัว...รู้ รู้วา่ นี่คือองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประสูติแล้วแต่ยงั ไม่ตรัสรู้ ยังร้องห่มร้องไห้ถึงอานาจวาสนาของ
ตัว
เขาสร้างสมคุณวิเศษของเขา สร้างสมสมาธิธรรม สร้างสมความสงบใจ ใจที่สงบ สงบไป
สงบจนมีหลักมีเกณฑ์ มีพลังงานของใจขึ้นมา แต่ในเมื่อพลังงานนั้นเป็ นพลังงานเฉยๆ ไม่ใช่เป็ น
พลังงานด้วยมีปัญญาการแยกแยะ ไม่ใช่พลังงานแล้วทางานให้งานนี้ชอบ งานชอบ ความเพียร
ชอบ การค้นคว้าหาภพหาชาติ หาอดีตชาติที่ชอบ เห็นไหม ถ้าอันนี้ข้ ึนมา กาฬเทวิล ก็ตอ้ งไปได้
เพราะเขาใฝ่ อยู่ แต่เขาใฝ่ ก็เหมือนเรา เราก็ใฝ่ อยู่ เราอยากจะออกจากทุกข์ เราอยากออกจากทุกข์
มาก เราเริ่ มคิดว่าอยากจะทา แล้วพอทาไปก็เจออุปสรรคตลอด อุปสรรคที่วา่ เป็ นอุปสรรคมา
ตลอดของเรานี่ มันเกิดจากตัวนี้ เกิดจากอวิชชาที่กาหนดนโยบายนี้ เพราะเขาควบคุมใจของเราอยู่
เขาอาศัยหัวใจนี้เป็ นเรื อนของเขาอยู่
มันจะเกิดความโต้แย้งมาในหัวใจของเรา “เมื่อนั้นก็ได้” นี่หยาบๆ นะ เมื่อนั้น เมื่อนี้
เมื่อก่อนไง อานาจวาสนาเราน้อย อันนี้คืออะไร นี่นโยบายกาหนดมา ผูน้ ้ ีคือผูป้ ฏิบตั ินะเพราะมัน
หยาบมาก สิ่ งที่วา่ หยาบๆ เพราะอะไร เพราะมันเป็ นความคิด มันเป็ นขันธ์ เรายังไม่เคยเจอตัวของ
อวิชชาเลย เราได้แค่ผทู้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิกาหนดเอานโยบายของเขามาประพฤติปฏิบตั ิ ก็มาทาให้
เรานี่โง่เง่าเต่าตุ่น ทาให้เราเซ่อ เราเป็ นไป เพราะเราเชื่อเรา เราเชื่อแล้วนะน่ะ พอเราเชื่อแล้วนี่ พอ
เชื่อขึ้นมาก็ขาอ่อนไง
เชื่อขึ้นมาก็ขาอ่อนเพราะว่าสิ่ งที่จะเข้าไปทาลายกิเลส เราก็เป็ นความหวาดกังวลแล้วหนึ่ง
พอจะเข้าไปทาลายนี่ สิ่ งที่บอกว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้มนั ก็เลยเข้ากันได้ สิ่ งที่เข้ากันได้ไง เหมือนธาตุ เข้า
กันด้วยธาตุ น้ าเข้ากับน้ า น้ ามันเข้ากับน้ ามัน น้ ากับน้ ามันเข้ากันไม่ได้ อันนี้เป็ นกิเลสกับธรรม มัน
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จะเข้ากันไม่ได้ แต่เมื่อใจเรามีกิเลส ผูค้ วบคุมนโยบายอยูข่ า้ งบน พอสัง่ การลงมานี่มนั เป็ นธาตุ
เดียวกัน ธาตุของกิเลส กิเลสธาตุไง
ความไม่รู้นี่ อวิชชาคือความไม่รู้ สิ่ งนี้กค็ ือไม่รู้วา่ เราจะทาแล้วเมื่อไรมันจะได้ มันเป็ นการ
คาดการหมาย พอมันเข้ากันได้มนั ก็ฉุดกระชากลากไป ไปในสายทางเดียวกัน เราก็ลม้ ลุก
คลุกคลานไป นี่ผทู้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิ ว่าตัวเองประพฤติปฏิบตั ิอยู่ แต่ดว้ ยความไม่รู้ นโยบายของ
ความไม่รู้ นโยบายของอวิชชาแย็บออกมา แล้วผูป้ ฏิบตั ิคือขันธ์ ๕ นี้ซอ้ นไปๆๆ นี่สญ
ั ญาเกิดขึ้น
ก่อน ตามขึ้นมาหมุนเวียนไปๆ
ผูท้ ี่ปฏิบตั ินี่ ปฏิกิริยาของใจ การทาปฏิกิริยาขึ้นมามันออกฤทธิ์ ความออกฤทธิ์คือความสุ ข
ความทุกข์ ความที่เราเฉา หัวใจฝ่ อหัวใจเฉา นี่ผทู้ ี่ออกฤทธิ์ออกมา ฤทธิ์ก็เกิดขึ้นมาจากใจ อันนั้น
เราก็รับทุกข์ไป เห็นไหม ว่านี่ทุกข์เด็กๆ ทุกข์ที่ทาให้ฟุ้งซ่านแล้วจิตใจฟุ้ งซ่านไปเรื่ อยๆ ฉะนั้น
เราเกิดขึ้นมาเป็ นนักปฏิบตั ิ ความมหัศจรรย์ของธรรม ธรรมนี้มหัศจรรย์มาก ธรรมนี้สามารถชาระ
ล้างได้ท้ งั หมด กาจัดได้ต้ งั แต่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา ถ้ากาจัดไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าไม่เย้ยมารได้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาระมารออกไปทั้งหมด
กิเลสฝ่ ายมาร ธาตุขนั ธ์เรามีดากับขาว ธรรมะในหัวใจ อธรรมกับธรรม เราคิดเป็ นอธรรมๆ
คิดเป็ นธรรมๆ ธรรมกับอธรรมนี่อยูใ่ นหัวใจของเราตลอดเวลา นโยบายใครกาหนดใช้ องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา สงฺ ขาราปจฺจยา วิญฺญาณ หมุนออกไป
เห็นไหม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกอวิชชาปกคลุมหมด เย้ยพญามาร
“มารเอย เธอจะเกิดอีกไม่ได้แล้ว เพราะเธอเกิดจากความดาริ ของเรา”
แล้วอวิชชาเกิดขึ้นจากอะไร องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นเจ้าของศาสนา แต่หลวง
ปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ บอกว่าอวิชชาเกิดจากฐีติจิต จิตที่มนั เป็ นจิตเดิมแท้ไง จิตเดิมแท้ที่วา่ อวิชชาปก
คลุมอยูไ่ ง ฐีติจิต จิตเบื้องต้น มันก็เข้ากับว่า “จิตเดิมแท้น้ ีผอ่ งใส จิตเดิมแท้น้ ีหมองไปด้วย
อุปกิเลส” แต่ธรรมที่มหัศจรรย์น้ นั มันพ้นจากนี้ข้ ึนไป มันถึงว่าเป็ นธรรมล้วนๆ อันนั้นขึ้นไป
ธรรมล้วนๆ
นัน่ น่ะ มันพาตายพาเกิด สิ่ งที่พาตายพาเกิด เพราะปกคลุมไว้ จิตนี้มนั ถึงว่าตายๆ เกิดๆ มัน
เป็ นความทุกข์ที่วา่ น่าสยดสยอง น่าความทุกข์มาก อันนั้นความทุกข์มาก แต่ธรรมนี้ชาระล้างได้
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หมดๆ นั้นเป็ นครู อาจารย์ของเรา เป็ นองค์ศาสดา เป็ นผูท้ ี่ดาเนิน เป็ นผูท้ ี่วา่ เราจะก้าวเดินตามองค์
ศาสดาของเรา เห็นไหม แล้วที่วา่ หลวงปู่ มัน่ เป็ นผูช้ ้ ีนา เป็ นผูส้ งั่ สอน เป็ นผูบ้ ุกเบิกวิธีการขึ้นมา
อีก เป็ นผูบ้ ุกเบิกเพราะว่า คาสอนทาให้เข้าใจ ทาให้ตวั เองมีความมัน่ ใจไง
อวิชชาเกิดจากฐีติจิต เพราะอวิชชาก็เกิดขึ้นมาจากดวงใจดวงนั้นน่ะ ดวงใจดวงนั้น อวิชชา
เกิดจากอะไร จะลอยฟ้ าอยูท่ ี่ไหน อวิชชามาโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ได้ สรรพสิ่ งในโลกนี้ตอ้ งมี
เหตุกบั ผล มีเหตุกบั ผลต้องเกิดขึ้น เห็นไหม เหตุคืออวิชชา ผลล่ะ ผลก็ให้ความทุกข์น่ะสิ ถ้าเหตุ
มันเป็ นวิชชาล่ะ เหตุวิชชาคือผูร้ ู้จริ งไง เหตุถา้ เป็ นวิชชา วิชชาผลก็ให้เป็ นความสุ ขสิ
แต่ตอนนี้เราไม่มีเหตุที่เป็ นวิชชา จากสมบัติเดิมของเรา เรามีเหตุจากวิชชา จาก
พระไตรปิ ฎก มีเหตุวชิ ชาขึ้นมาจากหลวงปู่ มัน่ จากครู บาอาจารย์ที่วา่ เป็ นผูท้ ี่องอาจ ผ่านจากข้าศึก
ไปแล้วชี้นาไว้ไงว่าสิ่ งนั้นประสบได้จริ ง สิ่ งนั้นมีอยูใ่ นดวงใจทุกดวงใจ คนที่เกิดมามีหวั ใจ มี
ดวงใจทุกดวงใจ แต่ทุกคนมองข้ามไปหมดไง
คนเกิดขึ้นมาแล้วบอกว่าเราเป็ นมนุษย์มีแต่ความทุกข์ๆ มันพูดถึงแต่เรื่ องของการเกิดเป็ น
มนุษย์ ภพของมนุษย์ แต่ลืมไปว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นมา ดวงใจที่เกิดมาในมนุษย์น้ ีเกิดตายๆ มาแล้วไม่รู้
สักเท่าไร ฉะนั้น การเกิดการตายที่บอกว่าเราเกิดเป็ นมนุษย์แล้วเป็ นความทุกข์น้ นั มันถึงว่าเป็ น
เศษเสี้ ยวของจิตดวงนี้ จิตดวงนี้ซบั ซ้อนกับสิ่ งที่วา่ เป็ นทุกข์โศกเศร้า มันถึงยอกใจ ถึงเวลาคิด
ย้อนกลับไปแล้วมันถึงไม่ค่อยอยากจะ...ถ้าพูดถึงความทุกข์มนั ถึงขยะแขยง พูดถึงนี่มนั ถึงกลัวไง
มันไม่กล้าผจญภัยกับสิ่ งต่างๆ เห็นไหม อันนั้นเพราะว่าใจนี้มนั เคยเกิดเคยตายมามากมายมหาศาล
แต่มนั โดนปกปิ ดไว้ดว้ ยอวิชชา แล้วเกิดเป็ นมนุษย์เราก็วา่ แต่มีแต่กายๆ กายของมนุษย์นี่ร่างกาย
กายของมนุษย์ เราถึงจะต้องย้อนกลับมา ย้อนกลับมาฟังธรรม
ธรรมนี้บอกว่า มนุษย์น้ ี ๘๐ ปี เป็ นของชัว่ คราว แต่จิตที่วา่ เป็ นของแท้ที่พาเกิดพาตายอยู่
นั้น ต้องชาระสะสางกันตรงนั้น ต้องทาจิตตรงนั้นให้ผอ่ งใส จิตดวงนั้นผ่องใสขึ้นมาๆ ใจมันก็
ผ่องใส ความผ่องใสนั้นเป็ นความสุ ข ความสุ ขคนจะทางานนั้นต้องมีพลังงานก่อน คนจะทางาน
คนกาลังจะตายอยูแ่ ล้ว คนเป็ นไข้ง่อยเปลี้ยเสี ยขา ให้ทางานจะเอาแรงที่ไหนไปทางาน ต้องหา
ความสงบให้กบั ใจดวงนั้น
นี่กเ็ หมือนกัน ถ้าเราไม่มีวิชชาเป็ นของเรา แต่เรามีวชิ ชาของครู บาอาจารย์อยู่ เห็นไหม สุ
ตมยปั ญญา การศึกษาเล่าเรี ยน การฟังธรรม การฟังธรรมเฉพาะหน้าเป็ นปั จจุบนั ธรรมของใจ เป็ น
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ปั จจุบนั ธรรม ใจเดี๋ยวนี้อวิชชาปกคลุมอยู่ อายไหม ถามมัน ถามปั จจุบนั ธรรม ถามว่าสิ่ งที่ออกมา
เป็ นธรรมอยูท่ ี่วา่ ครู บาอาจารย์แสดงอยูน่ ้ ี กับสิ่ งที่วา่ ในหัวใจเรานี่มนั เชื่อมันฟังไหม ถ้ามันไม่ฟัง
มันไม่ฟังธรรมนั้น มันมีสิ่งใดสูงค่ากว่านั้น นี่ถามใจตัวเอง
ถ้าใจของเรามีสิ่งที่ควรพึ่ง มีสิ่งที่อยูท่ ี่อาศัย มีคุณสมบัติพอที่จะเอาตัวเองให้พน้ ออกจาก
ทุกข์ได้ มันถึงควรจะยกย่องตัวเองว่าใจของตัวเองนั้นมีคุณค่า ในเมื่อใจของตัวเองจมปลักอยูก่ บั
กลัดหนอง จมปลักอยูก่ บั มูตรกับคูถ มูตรคูถคือความพาให้ใจนี้มีแต่ความทุกข์ ใจนี้มีความทุกข์
ใจนั้นมันประเสริ ฐตรงไหน เห็นไหม
สุ ตมยปั ญญา คือการศึกษา การฟัง การวิชชา อวิชชาเป็ นความคิดฝ่ ายผูก ฝ่ ายไม่รู้ วิชชาคือ
วิชชาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราศึกษามา สุ ตมยปั ญญา วิชชาคือการก้าวเดินออก
จากทุกข์ ตาราวิชาการก้าวเดินออกจากทุกข์นนั่ คือวิชา นัน่ คือสุ ตมยปั ญญา การฟังธรรมนี้ก็
เหมือนกัน การฟังธรรม การบันลือสี หนาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละครั้ง รื้ อค้น
รื้ อสัตว์ขนสัตว์ของจากโลกมหาศาล นั้นคือการบันลือสี หนาทของธรรมที่ครอบคลุมให้กิเลสสงบ
ยุบยอบตัวลง เห็นไหม การฟังธรรมต่อหน้าครู ต่อหน้าอาจารย์ มันถึงว่าเป็ นผลประโยชน์ให้กิเลส
นี้มนั ได้สะเทือนใจบ้าง
ความสะเทือนใจของกิเลส เห็นไหม ผูก้ าหนดนโยบายของใจนั้น เริ่ มจากสะเทือน เริ่ มจาก
ที่วา่ เป็ นกาหนดนโยบายนอนอยูบ่ นหอคอยงาช้างของใจ ควบคุมใจให้หมุนเวียนตายเวียนเกิดอยู่
ไม่เคยมีใครมาสามารถสะเทือนให้บลั ลังก์น้ นั ขยับให้รู้สึกตัวว่ามีโทษอยูไ่ ด้ นี่ถา้ ฟังธรรมแล้ว
ธรรมอันนั้นเป็ นประโยชน์ ถึงว่าเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ไง ธรรมนั้นเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์สะเทือนถึงหัวใจ
นั้นได้ สะเทือนถึงผูค้ วบคุมนโยบายของใจนั้นได้ ถ้าควบคุม สะเทือนถึงอย่างนั้นได้ นี่การทาให้
จิตถึงความสงบ ผูท้ ี่ควรแก่การงานต้องมีพลังงานควรแก่การงาน ต้องมีพลังงานก่อน มีพลังงาน
หมายถึงว่า จิตนี้ควรสงบ ควรได้พกั ผ่อน ไม่ใช่ข้ ีโรค คนง่อยเปลี้ยเสี ยขาที่วา่ ไม่แข็งแรงจะ
ออกไปทางาน มันก็ได้แต่งานปลีกย่อย
แต่การรื้ อภพรื้ อชาติมนั ไม่ใช่งานปลีกย่อย การรื้ อภพรื้ อชาติเป็ นสิ่ งที่วา่ เป็ นงานของทุกๆ
ดวงใจที่จะพ้นจากพญามาร พ้นจากกรงเล็บของพญามัจจุราช เห็นไหม กรงเล็บของพญามัจจุราช
คือยังต้องตายไปอีกต่อหน้า แล้ว...
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...เกิดซับเกิดซ้อน เกิดอุบตั ิเป็ น...ถ้าคนนั้นสร้างบุญกุศลไว้ เกิดอุบตั ิทนั ทีข้ ึนเป็ นเทวดา
อุบตั ิทนั ทีนะ ถ้าเป็ นเทวดาไปเลย แต่ถา้ ยังเป็ นกึ่งดิบกึ่งดีอยูม่ นั ก็ตอ้ งไปผ่านยมบาล กึ่งดิบกึ่งดีน้ ี
ต้องไปแบ่งแยก ชัว่ หนักๆ เขาก็ลงไปเลย ลงคือเทวทัตนี้ตกนรกทั้งเป็ นเลย ชัว่ หนักๆ เข้าไปเลย
ถ้าบุญมหาศาลก็ไปเลย นัน่ น่ะ บุญก็ยงั เป็ นอวิชชาพาเกิด เพราะคนเกิดเป็ นเทวดาก็มีความทุกข์
อวิชชาปกปิ ดไปเกิดอีกชาติหนึ่ง
เห็นไหม มนุษย์ตาย คนคนหนึ่ง เรานึกว่ามนุษย์ตายแล้วก็แล้วกัน มนุษย์ตายแล้วมันไม่
แล้ว นี่กเ็ หมือนกัน มนุษย์ตายคือเราตายไง เราตายแล้วมันไม่แล้ว จิตนี้มนั ไปเรื่ อยๆ จิตนี้มนั ไป
เรื่ อยๆ เพราะความลึกลับซับซ้อนของใจดวงนั้นต้องหมุนเวียนไปตามวัฏฏะของเขาๆ นี้เราฟัง
ธรรมอยูน่ ้ ี เราต้องฟังธรรม เราก็ตอ้ งพยายามเข้าใจถึงแผนที่ดาเนินไง แผนที่ดาเนินของวัฏฏะที่
หมุนเวียนไป ใจนี้มนั ถึงควรจะว่า ทาอย่างไรถึงว่า เดินตรงในแผนที่น้ นั ถ้าเรายังไม่สามารถออก
จากแผนที่น้ นั คือลบแผนที่ออกจากใจ ลบอวิชชา ลบสิ่ งที่ไม่รู้ มันเป็ นกระจ่างแจ้งแล้ว เราจะเดิน
ไปทาไมในแผนที่น้ นั แผนที่น้ นั ก็ลบทิ้งซะ คือว่าเครื่ องหมายที่จะดาเนิ นต่อไปนี่หมด อวิชชานี่
ลบทิ้งซะมันก็จบ จบความเข้าใจ ชีวิตที่ผอ่ งแผ้ว ความเข้าใจชีวิตผ่องแผ้ว การชาระอวิชชา การ
ชาระความไม่รู้ของใจ เพิกใจนั้นออก
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิกออกมาแล้ว องค์หลวงปู่ มัน่ องค์ครู บาอาจารย์เพิก
ออกมา เป็ นตามๆ กันมา ธรรมนี้ถึงเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ ธรรมนี้มหัศจรรย์ แม้แต่กิเลสที่วา่ เป็ นความ
ลึกลับซับซ้อนที่ทาให้เราเกิดเราตายอยูน่ ี่ ลึกลับซับซ้อนมาก ทาให้เราเกิดเราตายนะ ทาให้เรา เรา
นี้เกิดตายแล้วถึงจะรู้วา่ เป็ นเรา แต่ขณะจะเกิดจะตายนี้ไม่รู้ เพราะมันเป็ นอวิชชา เป็ นจิตหนึ่ง หนึ่ ง
เดียวเท่านั้น
จิตหนึ่งเดียวถึงวนไปในวัฏฏะนี้ ขันธ์ ๑ ก็ได้ ขันธ์ ๔ ก็ได้ ขันธ์ ๕ ก็ได้ เห็นไหม ขันธ์ ๕
คือมนุษย์เรานี่ ขันธ์ ๕ ก็ได้ ขันธ์อนั นี้มนั ถึงออกแสดงตัวทีหลัง เราได้เป็ นมนุษย์มาแล้ว แล้วเกิด
ขึ้นมาเป็ นเด็กไร้เดียงสาก็ตอ้ งมาสัง่ กันสอนกันเพื่อให้ขนั ธ์น้ ีมนั เข้มแข็งขึ้นมาไง ขันธ์คือสัญญา
ความจาได้หมายรู้ สังขารความปรุ งความแต่งให้ฉลาดฉะฉาน ให้ทนั คน นี่เราต้องมาสร้างสม
ขึ้นมาในภพของมนุษย์น้ ี มนุษย์แต่ละภพแต่ละชาติสร้างสมขึ้นมา แล้วในมนุษย์แต่ละสัญชาติก็
ต้องสร้างสมสอนต่างๆ กัน นั้นคือสมมุติของโลกเขา
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แต่ภาษาใจ ภาษาใจหยิบน้ าขึ้นมา มองด้วยกันทุกคนก็รู้วา่ เป็ นน้ าเหมือนกันหมด ภาษาใจ
คือภาษาทุกข์ ความทุกข์อนั เดียวกัน จะสัญชาติใด จะวิชาการใดอยูใ่ นโลกนี้ เวลาทุกข์ข้ ึนมาเป็ น
ทุกข์อนั เดียวกัน มีทุกข์มากทุกข์นอ้ ย เพราะนั้นอีกตากหาก
ทุกข์ในศาสนานี้รู้วา่ ทุกข์น้ ียงั พอรู้ คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยรู้วา่ เราเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคสิ่ งใด
นั้นมันยังมีโอกาสหาย คนที่ทุกข์แล้วไม่รู้จกั ทุกข์ไง ทุกข์วา่ อันนี้มนั เกิดขึ้นได้ไง ตีโพยตีพาย
พยายามผลักไสไป เหมือนกับเราตีโพยตีพายในปั จจุบนั นี้ เพราะเราไม่เข้าใจ เราไม่เข้าใจสิ่ งนี้ไง
ว่าสิ่ งนี้มนั เป็ นเหตุข้ ึนมา เพราะเราสร้างบุญสร้างกรรมมา มันเกิดสิ่ งนี้แล้ว สิ่ งนี้เป็ นชัยภูมิ สิ่ งนี้
เป็ นสนามที่จะประลองยุทธ์กนั ระหว่างวิชากับอวิชชา
สิ่ งที่เป็ นชัยภูมิที่จะประลองยุทธ์กนั นี่มีในเรา สนามรบไหนจะเป็ นสนามรบการชาระ
กิเลส สนามรบนั้นก็อยูท่ ี่กายกับใจเท่านั้น กายกับใจที่เราแสวงหาโทษแต่สิ่งต่างๆ โทษแต่สิ่งที่เรา
เกิดมา โทษแต่สิ่งที่รอบข้างว่าสิ่ งนั้นให้ทุกข์เราทั้งนั้น สิ่ งนี้ให้ทุกข์เราทั้งนั้น แต่ไม่ได้ดูที่ดวงใจ
ดวงนี้ไง ถ้ามาดับที่ดวงใจดวงนี้ สิ่ งที่เป็ นทุกข์น้ นั มันเก้อๆ เขินๆ นะ
บ่วงของมาร สิ่ งนั้นเป็ นบ่วงของมารเท่านั้น เป็ นบ่วงล่อ บ่วงล่อให้คนที่ไม่รู้ไปติดกับ เรา
ต่างหากไปติดกับโลกเขา โลกเขานี่มาติดเรา โลกเป็ นโลกนะ ธรรมนี้เป็ นธรรม ธรรมนี้กบั ใจถ้า
สัมผัสกันแล้วเป็ นเนื้อเดียวกัน แต่ขณะนี้ธรรมนี้เกิดขึ้นแย็บๆๆ ในหัวใจของเรา เราไม่สามารถให้
เป็ นธรรมแท้ได้ เพราะเราไม่ได้สมุจเฉทปหานกิเลสออกจากใจเป็ นขั้นเป็ นตอนเข้าไป เราทาแต่
ความว่าเป็ นคุณเป็ นผูว้ ิเศษ เป็ นความสงบเข้ามา ความสงบเข้ามาแล้วเราว่าอันนั้นเป็ นธรรม อัน
นั้นเป็ นธรรม
อันนั้นเป็ นธรรม ทาไมมันไม่ชาระสิ่ งที่วา่ เป็ นกิเลสออกไปล่ะ อันนั้นเป็ นธรรม ทาไม
พยายามให้กิเลสนั้นหลบเข้าไปอยูข่ า้ งในล่ะ กิเลสมันหลบนะ กิเลสนี้ฉลาดมาก เราเป็ นคนโง่ เรา
นี่เราว่าฉลาด แต่เราโง่กบั กิเลสเพราะอะไร เพราะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา เป็ นสิ่ งที่วา่ มันไม่รู้ มัน
ไม่รู้ มันปฏิเสธให้เราไม่รู้ต่างหาก แต่มนั รู้ มันรู้เพราะต้องการเอาเราอยูใ่ ต้อานาจของมัน เห็นไหม
นี่มนั รู้ตวั มันเอง แต่เราไม่รู้เพราะเรามีมนั อวิชชาถึงสิ่ งที่ไม่รู้
มันถึงปฏิเสธไง ความปฏิเสธว่าสิ่ งนั้นสิ่ งที่วา่ ปั ดเข้ามาๆ นี่มนั หลบตัว หลบเฉยๆ มันหลบ
จากเวลาเราเอาจริ งเอาจัง เราจะเอาจริ งเอาจังเพื่อจะชาระกิเลส เห็นไหม เป็ นการรบกัน มันก็พาล
ไม่สู้เราซะ มันหลบไปไง เราทาความสงบขึ้นมาได้มนั หลบเข้าไปๆ สิ่ งที่มนั หลบเข้าไป ในเมื่อน้ า
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เดือดอยู่ เวลามันสงบตัวลง น้ าเดือดเป็ นฟองเป็ นอะไรขึ้นมา เพราะพลังงานนั้นเกิดขึ้น มันควรขึ้น
ไปจะทาอาหาร สิ่ งที่จะไปต้มหุงอะไรขึ้นมามันก็เป็ นอาหารของเราใช่ไหม ทาไมเราไม่ได้ทา
ปล่อยให้น้ านั้นเดือดนั้นมันเย็นตัวลง
อันนี้เหมือนกัน เวลาจิตเราองอาจกล้าหาญ จิตที่เราเป็ นธรรมขึ้นมานี่ มันเหมือนกับน้ า
เดือด พลังงานมันเกิดขึ้น ทาไมปล่อยให้พลังงานนั้นมอดไปๆๆ จนพลังงานนั้นไม่มี พอพลังงาน
ไม่มี น้ าเป็ นอะไร? น้ าก็เป็ นน้ าปกติใช่ไหม เชื้อโรคมันก็เข้าไปอยูใ่ นนั้นได้ จะเป็ นยุงเป็ นอะไร
มันก็เข้าไปไข่ได้
นี่กเ็ หมือนกัน เราทาลายตัวเราเอง เราว่าเราเป็ นนักรบ เราจะต่อสู้กบั กิเลส ทาความสงบ
ขึ้นมา พลังงานเกิดขึ้น พลังงานของใจเกิดขึ้น องอาจกล้าหาญมาก กิเลสมันก็หลบตัวลง นี่ มนั
ฉลาดมาก มันหลบตัวซุกเข้าไปในหัวใจของเรา เราก็วา่ โอ้โฮ! ตอนนี้ขณะนี้น้ ากาลังเดือด น้ า
เดือดนี่พลังงานของใจ สมาธิมนั เกิดขึ้น น้ าเดือดขึ้นมา สิ่ งใดเข้าไปในน้ านี้ไม่ได้เลย น้ านั้นต้มสุ ก
หมด ไม่มีสิ่งใดเข้ามาเลย กิเลสมันก็หลบตัวไป
สิ่ งที่ควรจะเป็ นการสัมปยุตกับกิเลส กับกิเลสเราไม่ได้สมั ปยุต เราไปพอใจกับสิ่ งที่วา่ ไม่มี
สิ่ งใดเข้ามาในอานาจของความร้อนนั้นได้ ปฏิกิริยาของธรรม...ปฏิกิริยาของกิเลสล่ะ ปฏิกิริยาของ
กิเลสเวลากิเลสมันเกิดขึ้นมา มันขึ้นมา เราไม่ตอ้ งการเลย เวลาที่วา่ มันหลงไปในสิ่ งใด เราไม่รู้สิ่ง
ต่างๆ นี้ บางอย่างวัตถุข้ ึนมานี่เราไม่รู้จกั มัน เราก็ตอ้ งทาความเข้าใจกับมันเพราะเราไม่รู้ นี่มนั หลง
ไป มันพอใจ เห็นไหม ปฏิกิริยาของมัน นี่ปฏิกิริยาอันนี้อนั เดียวกัน กุศล อกุศล ถึงเกิดขึ้นจากใจ
ถ้าเป็ นสัมมาสมาธิ มีสมาธิอยู่ คิดถูกต้องอยู่ อันนี้เป็ นธรรม ธรรมหมายถึงว่า สังขารปรุ ง
เหมือนกัน ขันธ์ ๕ เหมือนกัน ขันธ์ ๕ นี่ ในขันธ์ ๕ นี้มนั เป็ นปั จจุบนั ของมนุษย์ มนุษย์มีธาตุ ๔
และขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ นี้เป็ นธรรมชาติที่เราเกิดขึ้นมาแล้ว คือว่าสมบัติส่วนตนที่บุคคลทุกบุคคลมี
เหมือนกัน เป็ นญาติกนั โดยธรรม มีคุณค่าเท่ากัน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงสอนลงที่
ขันธ์น้ ี ขันธ์น้ ีเป็ นตัวสสาร ปฏิกิริยาที่มนั กระทบกระเทือนกันมันถึงให้ค่ากับใจนี้ข้ ึนมา เป็ นความ
ร้อนขึ้นมา เป็ นสัมมาสมาธิ เพื่อจะสัมปยุตกับกิเลส เราก็ไม่มีความสามารถ เห็นไหม วาสนาบารมี
เราอยูท่ ี่ไหน ทาไมไม่ยกขึ้นวิปัสสนาให้เห็นกาย เห็นจิต เห็นเวทนา เห็นธรรม
ธรรมคือสิ่ งที่กระทบ มันกระทบอีกเหมือนกัน กระทบสองกระทบไง กระทบหนึ่งเกิดขึ้น
จากความที่วา่ เราสร้างสมขึ้นมาเป็ นสัมมาสมาธิก่อน อันนี้เป็ นปั ญญาส่ วนหนึ่ง กระทบกับกาย
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การวิปัสสนากาย ต้องวิปัสสนากาย เวทนา จิต ธรรม เวทนาความสุ ขความทุกข์ที่มนั มักมาก มัก
ความสะดวกสบาย มักใหญ่ใฝ่ สูง มักใหญ่ใฝ่ สูงในธรรมไง ในเวลาปฏิบตั ิก็ แหม! จะเอาถึงมรรค
ถึงผล ถึงสิ้ นสุ ดแห่งทุกข์ นี่มกั ใหญ่ใฝ่ สูง มักจะไปเอาข้างหน้า นี่มนั เพิกถอนออกไปจากจุดยืน
ของใจ
จุดยืนของใจบอก ไม่ตอ้ งไปมักใหญ่ใฝ่ สูงว่าจะเอาถึงให้พน้ จากกิเลสในปั จจุบนั นี้ ใน
ปั จจุบนั นี้ให้พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม งานของเราคืองานพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม การ
พิจารณากายหรื อใจนี้มนั เป็ นการสัมปยุตกับกิเลส เพราะผูก้ าหนดนโยบายอยูใ่ นนี้ไง ผูก้ าหนด
นโยบายอาศัยพักตัวอยูท่ ี่ไหน ผูก้ าหนดนโยบายคืออวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา กาหนดฟักตัวอยูท่ ี่
หัวใจนั้น พิจารณากายก็สะเทือนถึงใจ พิจารณาใจก็พิจารณาถึงพื้นฐานที่อ่กู ินอู่นอนของผูก้ าหนด
นโยบายนั้น นั้นคือการสัมปยุต
การสัมปยุตกับกิเลส การสัมปยุตกับสิ่ งที่วา่ ไม่รู้ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา การจะเพิกถอน
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา มันต้องเริ่ มต้นจากจุดนี้ไง จุดที่วา่ เราเข้าต่อสู้ ถ้าไม่อย่างนั้นเรากาหนด
ความสงบอยูเ่ ฉยๆ มันก็ให้พลังงานมา ให้พลังงานมาเฉยๆ แล้วกิเลสก็หลบตัวลง กิเลสพอหลบ
ตัวลงนี่ เรามันก็เข้าใจว่าอันนี้เป็ นธรรม
สิ่ งที่วา่ เป็ นสิ่ งที่มหัศจรรย์ ธรรมะนี้มหัศจรรย์มาก สะเทือนโลกนะ สะเทือนเลื่อนลัน่
แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะอันนั้น กาฬเทวิลอยูบ่ นพรหม ยัง
ได้สะเทือนขึ้นไปถึงบนพรหม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว แสดงธรรมจักรก็
สะเทือนเลื่อนลัน่ ทัว่ ไปหมดเลย ขนาดว่าเกิดมาด้วยเป็ นร่ างของมนุษย์ที่ยงั ไม่ได้ถึงธรรม แต่ผทู้ ี่
จะเป็ นผูท้ ี่จะพาออก เขายังสรรเสริ ญ เทวดายังสรรเสริ ญยังสาธุการขนาดนั้น แล้วปฏิบตั ิธรรม
สมควรแก่ธรรมจนชาระกิเลสออกไป จนสะอาดบริ สุทธิ์ ทาไมเทวดาไม่สาธุการกับจิตดวงนั้น
พอจิตดวงนั้นแสดงธรรมออกไป ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรออกไป สะเทือนเลื่อนลัน่ ขึ้นไป
ตลอดออกไป ตลอดไป นี่ความสะเทือนเลื่อนลัน่ ของธรรม สิ่ งที่มหัศจรรย์สิ่งนั้น สิ่ งที่มหัศจรรย์มี
อยู่ ธรรมะนี้ไม่มีกาลไม่มีเวลา มีอยูโ่ ดยดั้งเดิม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติปฏิบตั ิ
ไปจนไปถึงเพิกถอนอวิชชาตัวนี้ได้หมด นี่ความมหัศจรรย์ของธรรม ความมหัศจรรย์ของจิตไง
จิตดวงที่พน้ ออกจากกิเลสแล้ว จิตที่พน้ ออกจากกิเลส พ้นออกจากอวิชชา เพิกจากอวิชชาออกจาก
ใจแล้ว จิตดวงนั้นมหัศจรรย์มาก
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พอมหัศจรรย์มาก มหัศจรรย์ การแสดงธรรมออกมาจากจิตดวงนั้น เทวดาถึงสาธุการกัน
สะเทือนเลื่อนลัน่ ไปหมด นี่มนั ถึงว่าเป็ นสิ่ งที่มหัศจรรย์สุดๆ สิ่ งที่มหัศจรรย์ที่วา่ ไม่ใช่อยูอ่ ื่นไกล
ของเราเลย จิตของเราก็มีอยู่ หัวใจของเราก็มีอยู่ มันควรได้รับความมหัศจรรย์สิ่งนั้นเข้ามาให้
สัมผัสกับใจของเราบ้าง ใจของเรา ใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใจของครู บาอาจารย์
นั้นเป็ นสิ่ งที่มหัศจรรย์ ใจของเราทาไมมันมืดดาขนาดนี้
เห็นไหม ถ้าถามตนเอง การถามตนเอง การค้นคว้ามาที่ใจของตัวเอง อันนั้นเป็ นผูท้ ี่
ประเสริ ฐที่สุด ผูท้ ี่ประเสริ ฐที่สุดคือการเริ่ มเตือนตนออกไปไง เตือนตนของตนให้ตนมีความมุ
มานะ เพราะว่าช้าไป ความเนินช้าของเรา จากเกิดมาร่ างกายจากเด็กอ่อนขึ้นมานี่ ร่ างกายอ่อน การ
เล่นกีฬา กระดูกอ่อนควรแก่งานของกีฬานั้น พอโตขึ้นไปนี่หมดเวลาของการเล่นกีฬานั้นแล้ว
ต้องทางานเป็ นผูใ้ หญ่ต่อไป จนอายุมากขึ้น กระดูกนั้นก็ตอ้ งผุกร่ อนไปโดยธรรมชาติของมัน เห็น
ไหม ธรรมชาติของร่ างกาย มันก็เป็ นธรรมชาติของมันอยูแ่ ล้ว แล้วในหัวใจที่มนั ดื้อด้าน ไปใน
การประพฤติปฏิบตั ิที่เราเริ่ มต้นว่า เริ่ มต้นจงใจอยากจะประพฤติปฏิบตั ิ อยากจะออกสนามรบ
อยากจะสู้กบั กิเลส อยากจะผจญภัยกับกิเลส ต่อหน้ากิเลสเราจะพุง่ รบกับมันเลย แต่เวลาเอาจริ ง
เอาจังขึ้นมาก็อ่อนเปลี้ยเพลียแรงไปเรื่ อยๆ จนถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็ นคนขี้โรคไป ใจนี้เป็ นใจขี้โรค
ใจดื้อ ใจด้าน
จากที่วา่ เริ่ มต้นออกมาจะประพฤติปฏิบตั ิ เริ่ มต้นจะสู้กบั กิเลส นี่ความคิดเริ่ มต้นมันมี แต่
ความจริ งความจังของใจ ในขณะที่วา่ ก้าวเดินออกไปไม่มี นี่เหมือนกัน จากเด็ก จากเริ่ มต้นออกมา
การฝึ กฝนของเด็ก เล่นกีฬาจนได้เหรี ยญทองขนาดไหน เขาเล่นยิมนาสติก เพราะอะไร เพราะ
กระดูกกระเดี้ยวมันยังอ่อนอยู่ ควรแก่ เห็นไหม โอกาสมีแค่น้ นั เอง พออายุมากขึ้นไป โอกาส
เป็ นไปได้ไหม
ธรรมชาติ “สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่ งนั้นทั้งหลายต้องดับเป็ นไปธรรมดา” สิ่ ง
นั้นเป็ นไตรลักษณ์อยูโ่ ดยธรรมชาติของมัน แต่เป็ นไตรลักษณะโดยที่ธรรมชาติของมัน มัน
หมุนเวียนไปโดยธรรมชาติของมัน เราไม่ได้ประโยชน์ใดๆ เลย ทั้งๆ ที่วา่ สิ่ งนั้นก็เป็ นเรา เราก็อยู่
ในไตรลักษณ์น้ นั ทาไมเราไม่เห็นไตรลักษณะ เห็นไหม นี่ถา้ ไตรลักษณะเกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา
ทั้งๆ ที่ในหัวใจเรา เราภาวนาอยูข่ ้ ึนมา เริ่ มขึ้นมาก็ต้ งั เป็ นพลังงานของน้ าที่เดือดขึ้นมาได้
พลังงานของใจที่เราสร้างสมขึ้นมา กาหนดพุทโธๆ เข้าไปจนใจนี้สงบขึ้นมาได้ นี้กเ็ ป็ นไตรลักษณ์
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อันหนึ่ง เป็ นไตรลักษณ์เพราะอะไร เพราะมันเจริ ญขึ้นมา แล้วมันอยูช่ วั่ คราว แล้วพอเรา
เพลิดเพลินลืมตัวไป มันก็จะเสื่ อมสลายไปธรรมดา
ขณะที่เพลิดเพลินอยู่ ขณะที่น้ าร้อนอยู่ ทุกคนต้องหลบหลีก หลบหลีกสิ่ งนั้น มันจะภูมิอก
ภูมิใจว่าตัวนี้เป็ นธรรม เป็ นสิ่ งที่มหัศจรรย์...ความมหัศจรรย์น้ ีเป็ นมหัศจรรย์เล็กน้อย มหัศจรรย์
เล็กน้อยเพราะอะไร เพราะไปเห็นเงา เห็นแต่ร่างเงาของธรรม ไม่เคยเห็นธรรม ร่ างเงาของธรรม
คือจิตมันสงบเข้ามาเป็ นสมาธิธรรม จิตที่เสวยสมาธิธรรมนั้นจะมีความสงบพอตัวของความสงบ
นั้น กิเลสก็สงบตัวลง
๑. เราหลงใหลไป เราไม่เห็นไตรลักษณะนั้น เพราะตัวของจิตนั้นเป็ นไตรลักษณะ หนึ่ง
๒. กิเลสที่วา่ มันเคยปกคลุมครอบครองใจนั้นอยูม่ นั หลบตัวหลีกออกไป
นี่ผทู้ ี่ปฏิบตั ิที่จะหลง หลงไปในการประพฤติปฏิบตั ิไง ผูท้ ี่ปฏิบตั ิ ผูท้ ี่ออกสงคราม นักกีฬา
ที่เล่นแล้วโดนเขาตัดแต้มไง ควรเล่นกีฬาแล้วควรจะชนะ สู้กบั กิเลสแล้วควรจะชนะ สู้กบั กิเลสยัง
โดนกิเลสหักแข้งหักขา หักแข้งหักขาต่อเมื่อเวลามันเสื่ อมแล้วไง จิตนี้มนั เสื่ อมสภาพไปแล้ว
หลงใหลไป จนปล่อยวางไปแล้ว โอ้โฮ! โอ้โฮ! ออกมานะ ทาไมมันเร่ าร้อนเหมือนเก่า ทาไม
ประพฤติปฏิบตั ิมามีแต่ความทุกข์ขนาดนี้
นี่การก้าวเดินของใจมันต้องก้าวเดินไปแบบนั้น
เหมือนกัน
ไตรลักษณะมีอยู่ เราพิจารณาในกาย เวทนา จิต ธรรม ก็เพื่อให้เห็นไตรลักษณะ เห็น!
เพราะว่าจิตนี้มนั เป็ นเนื้อเดียวกับสิ่ งที่เป็ นไปอยู่ ขันธ์ ๕ กับใจเป็ นอันเดียวกัน ความยึดมัน่ ถือมัน่
ระหว่างใจกับอารมณ์น้ ีเป็ นเนื้อเดียวกัน ทีน้ ีพอเป็ นเนื้อเดียวกันนี่ ความเห็นไตรลักษณะมันเห็น
มันถึงมองไม่เห็น คาว่า “เห็น” เพราะไตรลักษณะ หมายถึงว่าใจนี้พิจารณาในขันธ์ ในกายกับจิตนี้
ต้องทาให้ใจนี้สงบลงมา ให้สงบเข้ามา เป็ นพลังงานของใจ ของน้ าที่เดือดขึ้นมา น้ าเดือดขึ้นมาจับ
สิ่ งที่เป็ นสัตว์เป็ นอะไรลงไปน้ าเดือดนั้นต้องสุ ก ต้องสุ กเพราะอะไร เพราะน้ านั้นเดือด
จิตที่เป็ นสมาธิข้ ึนมา เพราะจิตนี้เป็ นสมาธิแยกตัวเป็ นอิสระจากขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ นั้นเป็ น
ขันธ์ ๕ จิตนั้นเป็ นจิต แยกออกจากกัน แล้วใคร่ ครวญกัน ใคร่ ครวญคือว่า ใจนี้ที่วิปัสสนาในขันธ์
ไง ในขันธ์ ๕ นั้น เห็นพระไตรลักษณะในขันธ์ ๕ นั้น ถึงว่าเห็นไง เห็นจริ ง เห็นจริ งแบบรู้แจ้ง
แทงตลอด ปั ญญานี้แทงตลอด พระไตรลักษณญาณ ปั ญญานี้แทงตลอดไปในขันธ์ ๕ นั้น แต่ถา้
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มันไม่มีปัญญานี้แทงเข้าไปตลอดในขันธ์ ๕ ปล่อยวางขันธ์ ๕ นั้นตามความเป็ นจริ ง นี้ถา้ มีไตร
ลักษณะ เห็น การเห็นการรู้แจ้งนี่ การเห็นแจ้งรู้แจ้งนี้ถึงสาคัญมากในการประพฤติปฏิบตั ิ
นี้มนั ไม่มีการเห็นแจ้งรู้แจ้งไง การถ้าเห็นแจ้ง ปั ญญาแทงทะลุตลอด มันต้องปล่อยวาง
ปั ญญาแทงทะลุตลอด ขันธ์ ๕ เป็ นชั้นเป็ นตอน ขันธ์ ๕ ขันธ์ในขันธ์ ขันธ์ ๕ นอกขันธ์ ๕ ใน
ขันธ์ ๕ ในขันธ์ ๕ แล้วก็ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา ในหัวใจ ในตอของจิตนั้นก็แยกเป็ นขันธ์ ๕ อย่าง
ละเอียดได้ ถึงว่าธรรมะมีอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด แล้วละเอียดสุ ด สิ่ งที่ละเอียดสุ ดนั้น
คือการเพิกถอนออกทั้งหมด นั้นคือเพิกถอนนโยบายของหัวใจอันนั้นได้
ความมหัศจรรย์ของธรรมนี่ มีหลักการ มีวิชาการ มีทุกสิ่ งทุกอย่างที่จะค้นคว้าเข้าไปได้
มันขาดแต่ผปู้ ระพฤติปฏิบตั ิ ขาดแต่ความจริ งความจังของพวกเรานี่ พวกที่จะเข้าไปทาลายสิ่ งที่วา่
ทาให้ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา ทาให้ดวงจิตนี้ เกิดตายๆ ไปไม่มีที่สิ้นสุ ด ความมหัศจรรย์ของธรรม
มาเพิกมาถอนให้เห็นความเกิดความตายที่ไม่มีที่สิ้นสุ ดนั้น แล้วสลดสังเวชสลัดทิ้งออกไป นี่ความ
มหัศจรรย์ของธรรมนี้ถึงมหัศจรรย์แสนมหัศจรรย์ จิตที่พน้ ออกไปนี้ยงิ่ มหัศจรรย์เข้าไปอีกไม่รู้กี่
เท่าต่อกี่เท่า
เพราะว่ามันจะมหัศจรรย์ในธรรมที่วา่ เป็ นวิชาการอันนี้ เป็ นวิชาการ เป็ นเทคนิคที่องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางนี่ มันจะซึ้งใจว่าสิ่ งนี้หนอ ทาไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าปรารถนาเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้วเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพราะว่าได้ชาระกิเลสแล้ว ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ควรจะรื้ อสัตว์ขนสัตว์ เพราะตัวเองปรารถนาสิ่ งนั้น
ตัวเองปรารถนาสิ่ งที่วา่ เป็ นพระพุทธเจ้าหนึ่ ง แล้วอยากจะรื้ อสัตว์ขนสัตว์หนึ่ง แต่เวลาพ้นออกไป
จากกิเลสแล้วทาไมทาให้ขวนขวายน้อย ทรงขวนขวายน้อย ทรงไม่อยากทา นัน่ ล่ะมหัศจรรย์
ขนาดที่วา่ มันมหัศจรรย์เหนือโลกเหนือสงสารไง มันจะเป็ นไปไม่ได้หนอที่จะเอามาสัง่ สอนกัน
ใครหนอจะได้เห็นสิ่ งนั้น
แต่ในเมื่อมีขอ้ วัตรปฏิบตั ิ ผูท้ ี่ชาระ ผูท้ ี่สะสมบุญญาธิการมานี่ ตอ้ งมี ทาไมองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าพ้นไปได้ล่ะ ทาไมคนที่เดินตามหลังมา คนที่วา่ รอคนชี้นาอยู่ ผูท้ ี่อยากจะออก
จากกิเลสมีมหาศาล ขาดแต่วิชาการ ขาดแต่เทคนิคอันนี้ พอพระพุทธเจ้ากลับมาสอน สอนยสะ
เทศน์พระยสะคืนเดียว คืนเดียวเท่านั้นเลย พระยสะเป็ นพระอรหันต์ข้ ึนมา
๑ คืนแต่เทศน์ ๒ หน เทศน์หวั ค่าหนหนึ่ง เทศน์...
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“ที่นี่ขดั ข้องหนอ ที่นี่วนุ่ วายหนอ” พระยสะออกมาจากเรื อนของตัว
“ที่นี่ไม่เดือดร้อน ที่นี่ไม่ขดั ข้อง ที่นี่สุขสบาย ที่นี่เป็ นสถานที่วา่ ไม่ติดข้อง อยูใ่ นความ
ว่าง” นี่พระยสะฟังธรรม ฟังธรรมนั้นเป็ นพระโสดาบันขึ้นมา...เทศน์สอนพ่ออีกทีหนึ่ง บังพระย
สะไว้ พระยสะเป็ นพระอรหันต์ข้ ึนมา นี่บุญอานาจวาสนาต้องมี
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ไปแล้ว พระยสะตามไปแล้ว ครู บาอาจารย์ที่วา่ ที่
ในหมู่คณะเราเชื่อมัน่ เชื่อใจกันผ่านไปแล้ว ผ่านไปแล้ว นี่ผา่ นออกไป มันมหัศจรรย์ขนาดนั้น
มหัศจรรย์จริ งๆ จิตที่เป็ นสิ่ งที่มหัศจรรย์ มันจะไม่เข้าถึงใจของเราเชียวหรื อ ใจของเราไม่
มหัศจรรย์ เพราะว่ามันไม่กา้ วเดินตามธรรมนั้น ใจเราที่ไม่มหัศจรรย์ ใจเรามันมีสิ่งที่วา่ อวิชชาปก
คลุมกดถ่วงไว้ไง จิตที่มีอวิชชากดถ่วงไว้มนั ก็ตอ้ งทุกข์ๆ ร่ าๆ ไป ทุกข์ร่ าไป พอทุกข์ร่ าไปจะ
แก้ไขอย่างไร
คนป่ วยคนเจ็บยังอยากปรารถนาจะไปหาหมอ เห็นไหม คนเจ็บคนไข้กป็ รารถนาจะพึ่ง
หมอให้หมอรักษาให้หายได้ อันนี้กใ็ จป่ วยใจไข้อยู่ ใจเราป่ วยนะ ใจเราโดนอวิชชาปกคลุมอยู่ ผู้
กาหนดนโยบาย กาหนดนโยบายอยูว่ า่ เอ็งจะต้องเกิดต้องตาย ต้องเกิดต้องตาย เกิดตายไปกี่ภพกี่
ชาติ อวิชชาก็อยูใ่ นหัวใจนั้น
เกิดเป็ นพรหมก็ยงั มีอวิชชา เพราะยังไม่ทาลายอวิชชาดวงนั้นออกไปจากใจ ถึงสิ้ นสุ ดของ
คนตาย พรหมนั้นตายเศร้าโศกไหม คนที่จะต้องสิ้ นสุ ดของชีวิตมันจะมีความทุกข์ จะดีใจได้
อย่างไร เพราะอวิชชาปกคลุมไว้ ไม่รู้ พอความไม่รู้วา่ เราจะไปไหน เราจะออกจากสถานะนี้
เปลี่ยนสถานะใหม่โดยที่เราไม่รู้ตน้ สายปลายเหตุ ทาไมเราจะไม่อา้ งว้าง เว้นไว้แต่พรหมที่เป็ น
พระอนาคามีเท่านั้นนะ พรหมที่เป็ นพระอนาคามีน้ นั ในอนาคามี ๕ ชั้นนั้นไปได้เลย แต่พรหมที่
มีอวิชชาอันนี้อยู.่ ..พรหมที่อนาคามี ๕ ชั้นนั้นเพราะอะไร เพราะว่าเผาผลาญสิ่ งนี้มาตลอด
แล้วเผาผลาญ เพียงแต่ไม่เห็นไง ไม่เห็นอวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา ผูท้ ี่เห็นอวิชฺชาปจฺจยา สงฺ
ขารา นี้ เห็นตอของจิตแล้วจะชาระได้เลย แต่พระอนาคามีช่วงนั้นยังไม่เห็นอวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา
ก็ไปเสวยอยูต่ รงนั้น จนถึงที่สุดแล้วภพชาติจะสิ้ นไป สิ่ งที่จะสื บต่อนั้นไม่มีเพราะได้ทาลาย
กามภพแล้ว ทาลายกามภพ หมุนกลับมาไม่ได้ เพราะสิ่ งที่หมุนกลับมาไม่ได้มนั เป็ นอกุปปธรรม
สิ่ งที่เป็ นอกุปปธรรมนั้นจะต้องดับไป เพราะถึงที่สิ้นสุ ดตรงนั้น เพราะพลังงานมันเผาอยูแ่ ล้ว เผา
ถึงตรงอวิชชานั้นดับ ดับ พระอนาคามีกส็ ิ้นไปเลย
©2012 www.sa-ngob.com

จิตมหัศจรรย์ ๒๐

แต่พรหมที่ยงั มีกิเลสอยู่ พรหมเป็ นปุถุชนนัน่ น่ะต้องหมุนกลับมา อวิชชา ในเทวดาก็
เหมือนกัน ในเทวดาก็มีอวิชชาอยู่ ในมนุษย์กม็ ีอวิชชาอยู่ อวิชชาถึงเป็ นผูค้ วบคุมนโยบายของใจ
ดวงนี้ไปตลอด
นี่วฏั วนที่วนหมุนเวียนไปด้วยสัตว์โลกหมุนเวียนไปในวัฏวนยังต้องหมุนไป
หมุนไป หมุนไปตลอด นี่คืออยูใ่ นใต้ของผูท้ ี่คุมนโยบายนั้น คือตัวอวิชชา
แล้วตัวเวลาไปเสวยภพเสวยชาติแล้ว เสวยเป็ นพรหมก็ขนั ธ์ ๑ ขันธ์ ๑ ก็อาหารความ
เป็ นอยูข่ องเขาอย่างหนึ่ง อาหารไม่ใช่อาหารแบบทัว่ ๆ ไป อาหารของเทวดาก็เป็ นอย่างหนึ่งใน
ขันธ์ ๔ นั้น ขันธ์ ๔ เพราะเทวดามีร่างกายทิพย์ ไม่มีร่างของมนุษย์ ถึงว่าเป็ นขันธ์ ๔ แต่ถา้ ผูป้ ฏิบตั ิ
ธรรมจิตเข้าไปแล้ว เทวดาก็ขนั ธ์ ๕ เหมือนกัน เพราะว่ามีรูปของทิพย์อนั นั้นก็เป็ นรู ปได้
เหมือนกัน รู ปของทิพย์อนั นั้นก็เป็ นรู ป แต่ในเมื่อจะสื่ อความหมายกันเพื่อความสะดวก ถึงบอกว่า
เทวดาเป็ นขันธ์ ๔ เพราะไม่มีร่างกายเป็ นมนุษย์แบบเรา มีขนั ธ์ ๔ คือความคิดเหมือนกันหมดเลย
ทุกอย่างเหมือนกันหมด ครบองค์รอบของรู ปของจิตนั้นก็คือความคิด
ขันธ์ ๕ ของเรา อวิชชาก็ควบคุมใจนั้นอยู่ ขันธ์ ๕ ของเรานี่ เราเกิดเป็ นมนุษย์ แล้วมี
อวิชชาปกคลุมอยู่ อวิชชานี้เป็ นแค่เปลือก เปลือกขึ้นมา ขันธ์ ๕ แล้วถึงจะยกเข้าไป ถึงจะบอกว่ามี
หยาบ มีกลาง มีละเอียด มีละเอียดสุ ด นี่เวลาตัดภพ ตัดชาติ ตัดตอนเข้าไป สั้นเข้าๆ ความตัดภพ
ตัดชาติ ตัดตอนเข้าไป สมุจเฉทปหานเป็ นขั้นเป็ นตอน บุคคล ๘ จาพวกไง โสดาปัตติมรรค โสดา
ปั ตติผล จนอรหัตตมรรค อรหัตตผล นี่ ๘ จาพวก ตัดทอนๆ เข้าไป สมุจเฉทปหานเข้าไป ถึงบอก
ว่าไม่ใช่คนโลภมาก คนโลเลไง
เวลาจะประพฤติปฏิบตั ิ เห็นไหม คนมักใหญ่ใฝ่ สูงจะเอาทีเดียวให้จบ ทีเดียวไปจบเลย
แล้วพอพรวดๆ ไปนี่ คนพรวดพราด ทาพรวดทาพราด ทาแบบว่าไม่ละเอียดรอบคอบ ควรจะ
ได้ผลในการประพฤติปฏิบตั ิ เราประพฤติปฏิบตั ิ เราเกิดมาเป็ นมนุษย์ แล้วได้ออกบวชเป็ นพระ
ด้วย เป็ นนักรบแนวหน้าเลยนะ ผูท้ ี่ยงั ไม่ได้ออกบวช ผูท้ ี่ปฏิบตั ิไปด้วย อันนั้นก็เป็ นผูท้ ี่มีอานาจ
วาสนาบารมี
เพราะธรรมนี้ไม่ใช่เพศ ไม่ใช่วยั ไม่มีเพศหญิง เพศชาย เพศนักบวช ไม่มี ธรรมนี้เป็ น
ธรรม หัวใจนี้เข้าถึงแล้ว เหมือนกันหมด จิตที่เข้าถึงธรรมแล้วเป็ นสิ่ งที่มหัศจรรย์เหมือนกันหมด
สิ่ งที่มหัศจรรย์คือมันชาระออกไปจากกิเลส ออกไปทั้งหมดเลย กิเลสที่ในหัวใจที่มนั ปกคลุมอยูน่ ี่
มันชาระออกไปหมด ถึงว่ามรรค ๔ ผล ๔ ตัดทอนเข้ามา ตัดทอนเข้ามา ถึงไม่ให้ทาพรวดพราดไง
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เดินไปตามเต็มๆ ฝ่ าเท้านี้ ยืนให้มนั่ ในการประพฤติปฏิบตั ิ แล้วทาไปด้วยอานาจวาสนาของเรา
จะต้องเป็ นไป จะต้องสมประสงค์ของผูท้ ี่ใฝ่ ดี
ในหลักธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไว้วา่ ผูท้ ี่ปฏิบตั ิจริ ง ทาจริ ง ภายใน ๗
ปี ๗ เดือน ๗ วัน แต่ ๗ วันของเรา เราคิดว่าอย่างปุถุชนเราหรื อพวกปฏิบตั ิเราคงจะทาไปได้ยาก
แต่ผทู้ ี่เขามีบุญญาธิการเขาทาได้จริ งๆ นะ ก็ดูสิพระยสะฟังคืนเดียวยังสาเร็ จไปได้ ทาไมจะเป็ นไป
ไม่ได้ มันสิ่ งที่เป็ นไปได้ แต่เพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอะไรไว้เป็ นธรรมนี้
ต้องควบคุมทั้งหมด ต้องครอบคลุมทั้งหมดไง ไม่มีทางตรัสอะไรไว้จะให้ขาดตกบกพร่ อง ให้คน
โต้แย้งได้ไง พระยสะคืนเดียวเป็ นพระอรหันต์ไปนี่ ในพระไตรปิ ฎกบอกไว้ชดั ๆ เลย แล้วทาไม
๗ วันเราจะทาไม่ได้ ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ปี
แล้วเราก็เป็ นมนุษย์ ได้บวชในหลักของศาสนา ได้บวชในพุทธศาสนา ในจตุตถกรรม สม
กับเป็ นนักรบ นักรบที่มีพร้อมเลย อาวุธยุทโธปกรณ์มีพร้อม เพราะอาวุธอันนี้มนั เป็ นธรรมาอาวุธ
ธรรมาวุธนี้ออกมาจากใจทั้งหมด สร้างสมขึ้นมาจากหัวใจที่เราจะสร้างขึ้นมา ทาไมธรรมาวุธอันนี้
เราไม่สร้างสมขึ้นมา
นี่มนั ว่าอานาจวาสนาน้อย เหมือนคลังของอาวุธนี่ คลังอาวุธมีอยูเ่ ต็มเลย เราไม่เปิ ดประตู
เข้าไปในคลังอาวุธเอาอาวุธนั้นมาใช้ เห็นไหม ก็ขนั ธ์ ๕ ไง สังขารที่คิดที่มีสมาธิอยูอ่ นั นั้นก็เป็ น
ปั ญญา ปั ญญาคือขันธ์ ๕ ที่มนั มีสมาธิเข้ามาแยกออกจากปุถุชนไง โลกียะกับเป็ นโลกุตตระ ขันธ์
๕ ที่มี นี่ขนั ธ์ ๕ ก็มีอยูแ่ ล้วอยูใ่ นหัวใจ อยูใ่ นตัวเรานี่ เราเปิ ดคลังอันนี้ออกมาก็มีธรรมาวุธ ธรร
มาวุธอยูใ่ นตัวเรานี้ แต่เราไม่สามารถเปิ ดคลังอันนี้ออกมา เอาอาวุธออกมาชาระกิเลสได้ ปุถุชน
เป็ นอย่างนี้ ผูท้ ี่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิกเ็ หมือนกัน เหมือนกันหมด คลังอยูท่ ี่เรา คลังอาวุธนี่อยูท่ ี่กลางหัวใจ
เรา เราไม่สามารถเปิ ดเอาอาวุธออกมาใช้เอง เรามีอาวุธอยูแ่ ล้วเราใช้ไม่เป็ น ฟังธรรมนี้กเ็ หมือนกัน
เพื่อจะฝึ กการใช้อาวุธ ฝึ กการใช้อาวุธไง ทาความสงบเข้ามา สงบเข้ามา สงบเข้ามา นัน่ ล่ะอาวุธ
มันจะเป็ นรู ปธรรมขึ้นมา
จิตที่เป็ นสมาธิจะ โอ้โฮ! มันจะเวิง้ ว้างอย่างนี้ มันจะ โอ้! โอ้! โอ้! ผูท้ ี่ร้อง โอ้! โอ้! โอ้! นัน่
คือผูท้ ี่ทาจริ ง ผูท้ ี่ท่องตารามาว่าสมาธิเป็ นอย่างนั้น วิตก วิจาร ปี ติ สุ ข เอกัคคตารมณ์ อันนั้นได้แต่
ตัวหนังสื อมา เขาได้แต่ตารามา เขาได้แต่ท่องมา เขาท่องมา เขาได้แต่วา่ วิตก วิจาร ปี ติ สุ ข
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เอกัคคตารมณ์ ขาดออกไป ขาดออกไป แต่ผทู้ ี่ได้จริ งมานะ เอ๊อะ! เอ๊อะ! มันปล่อยหมด มันว่าง นี่
ธรรมาวุธเกิดขึ้น เกิดขึ้นจากตรงนี้
เราสร้างธรรมาวุธของเราขึ้นมากันเอง แล้วพอธรรมาวุธเกิดขึ้นมาแล้วต้องหมุนไป ธรรม
นี้ตอ้ งหมุนไป ต้องเคลื่อนตัวไปถึงเป็ นธรรมจักร ถ้าอยูเ่ ฉยๆ แล้วมันก็ไม่เป็ นธรรมจักร การหมุน
ไป ธรรมจักรจะหมุนได้ จะหมุนด้วยปั ญญา ปั ญญานี้เคลื่อนหมุนไป เคลื่อนหมุนไปเป็ นสังขาร
ไหม สังขารที่คิดนี่แหละ แต่เพราะจิตนี้เป็ นความสงบอยูแ่ ล้ว เป็ นธรรมาวุธ นี่อาวุธเกิดขึ้นจาก
พวกนักปฏิบตั ิ อาวุธเกิดขึ้นจากผูท้ ี่เป็ นอาชาไนย เป็ นนักรบกับกิเลส เห็นไหม
จะเป็ นเพศใดก็แล้วแต่ ถ้าเรามีความมัน่ อกมัน่ ใจ เรามีความมุง่ มัน่ ของเรา นี่ธรรมาวุธ
เกิดขึ้น พออาวุธเกิดขึ้น ชาระกิเลสเป็ นชั้นๆ เข้าไป แล้วจิตที่มีกิเลสอยู่ จิตที่มีความเศร้าหมองอยู่
จิตที่อมหนองอยู่ แล้วชาระล้างออกไปเป็ นจิตที่มหัศจรรย์ จิตที่มหัศจรรย์ข้ ึนไปเป็ นชั้นเป็ นตอน
ขึ้นไป เป็ นอกุปปธรรมระหว่างหัวใจผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิ เป็ นอกาลิโก เป็ นไม่มีกาล จะ ๕,๐๐๐ ปี
ไปแล้ว พระศรี อริ ยเมตไตรยก็จะมาตรัสอยู่ ธรรมนี้ยงั มีอยูต่ ลอดไป
ก่อนหน้านี้มา ๒,๕๐๐ กว่าปี องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปริ นิพพานไปแล้ว นัน่ ไม่มี
กาล กาลนับเวลาไม่ได้ นัน่ อกาลิโก เป็ นปัจจัตตังรู้จาเพาะดวงนั้น ใจดวงที่รู้น้ นั จริ งๆ ใจดวงนั้น ผู้
ที่ปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม ใจที่ปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม จิตดวงนั้นประเสริ ฐสุ ด จิตดวง
นั้นมหัศจรรย์ จิตดวงนั้นเป็ นจิตที่ประเสริ ฐ เอวัง
เพิม่ เติมท้ ายกัณฑ์
จิตมหัศจรรย์ค่กู บั ธรรมะมหัศจรรย์ จิตมหัศจรรย์หมายถึงจิตที่มนั สิ้ นจากกิเลส ออกจาก
กิเลสไปแล้วจะมหัศจรรย์มาก ความมหัศจรรย์น้ นั จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราเห็นการประพฤติปฏิบตั ิมา
เป็ นขั้นเป็ นตอน มหัศจรรย์ เพราะว่าความที่กิเลสปกคลุมอยูก่ เ็ ป็ นเรื่ องมหัศจรรย์ในฝ่ ายลบ
มหัศจรรย์ในฝ่ ายบวก มหัศจรรย์เพิกออกเป็ นชั้นๆไป มหัศจรรย์ เห็นความมหัศจรรย์กบั ตัวเอง
ด้วย จิตนั้นขณะเห็น ขณะประพฤติปฏิบตั ิดว้ ย เห็นไปรู้ไป แทงตลอด ไปตลอด เป็ นสิ่ งที่เป็ นแทง
ตลอดนี้กเ็ ป็ นความมหัศจรรย์ ที่เห็นอยูก่ เ็ ป็ นสิ่ งที่มหัศจรรย์ และที่ละออกไปก็เป็ นสิ่ งที่มหัศจรรย์
ความมหัศจรรย์น้ นั ถึงเป็ นมหัศจรรย์สุดส่ วน หลักเกณฑ์ของศาสนาเราสอนเรื่ องความมหัศจรรย์น้ ี
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ความมหัศจรรย์น้ ีมีในหลักพระพุทธศาสนา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นผูท้ ี่รู้
ก่อน รู้เห็นตามความเป็ นจริ งนั้น แล้วประทานไว้ให้กบั ผูท้ ี่กา้ วเดินไป ความมหัศจรรย์น้ นั เกิดจาก
ใจได้ทุกๆ ดวง ใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็ นธรรม เป็ นธรรมขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านปริ นิพพานไปแล้ว ก็เอาความมหัศจรรย์ของท่านไปดวงเดียว ความ
มหัศจรรย์ของครู บาอาจารย์ที่มีอยู่ นั้นก็เป็ นความมหัศจรรย์ที่วา่ ท่านสร้างขึ้นมาของท่าน เป็ นแต่
ละบุคคลๆ แล้วเวลาท่านปริ นิพพาน ท่านทิ้งธาตุขนั ธ์ไป ความมหัศจรรย์อนั นั้นก็ติดกับใจดวงนั้น
ไปตลอด ใจดวงนั้นเอาความมหัศจรรย์น้ นั ไปด้วย
ผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิน้ ีจะเข้าถึงก็ต่อเมื่อเห็นความมหัศจรรย์ขณะเห็นไง ปั ญญาแทงตลอด
นั้นก็เป็ นความมหัศจรรย์ซ่ ึงๆหน้า ความมหัศจรรย์ที่เห็นต่อหน้านี้เป็ นสิ่ งที่มหัศจรรย์ เป็ นสิ่ งที่หา
ดูไม่ได้ จะเห็นเองรู้เอง จาเพาะตน จะไม่มีสิ่งใดมาเทียบเคียงได้ นั้นก็เป็ นมหัศจรรย์สุดส่ วน แล้ว
ยังเป็ นมหัศจรรย์ที่เห็นเองรู้เองนั้นหนึ่ง
ความมหัศจรรย์ที่เป็ นผลของความมหัศจรรย์น้ นั เป็ น
ความสุ ขสุ ดส่ วนนี้เป็ นอีกส่ วนหนึ่ง ความสุ ขสุ ดส่ วนที่อยูภ่ ายในอันนี้ ความสุ ขสุดส่ วนนี้ความ
มหัศจรรย์เลิศ มหัศจรรย์สุดๆ ความมหัศจรรย์อนั นี้อยูใ่ นหลักของเป้ าหมายของพวกเรา เป้ าหมาย
ของผูท้ ี่จะเดินตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทนั องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้
กราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความสนิทใจ ได้กราบ ได้เห็น
“ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้ นั เห็นตถาคต” เราได้กราบแล้วได้เห็นตามหลักความเป็ นจริ งอันนั้น
ทาไมจะกราบได้ไม่ซ้ ึงใจ
จะกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพสุ ดส่ วน
เพราะเห็นสุ ดส่ วน เห็นสุ ดส่ วนเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย เห็นสุ ดส่ วนเพราะ
เราเห็นเองจากภายในด้วย แล้วยังรู้จริ งขึ้นมาจากสิ่ งที่เราเห็นจริ งรู้จริ งจากความเป็ นจริ งของเราอีก
ด้วย
เห็นไหม การกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเป็ นการกราบที่ยอดเยีย่ ม การกราบ
จากหัวใจ หัวใจของผูร้ ู้ธรรมเห็นธรรมมันจะซึ้งจากภายในอันนั้น จะกราบด้วยความซึ้งใจ กราบ
จากหัวใจ จากหัวใจดวงที่เห็นธรรมนั้น เคารพ...(เทปสิ้ นสุ ดเพียงเท่านี้)
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