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ออกบวชแสวงหาอยูแ่ลว้ ไม่มีส่ิงท่ีมหศัจรรย ์ ในโลกน้ีมีอยู ่ ไม่มี ออกไปแสวงหากบัเจา้
ลทัธิต่างๆ เห็นไหม เจา้ลทัธิต่างๆ ท่ีเป็นศาสดาสอนอยูแ่ลว้ สอนถึงความสงบของใจไง องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไดไ้ปศึกษาเล่าเรียนกบัเจา้ลทัธิต่างๆ เพราะวา่ความเขา้ใจของผูท่ี้
ออกหาโมกขธรรม ออกหาสจัจะความจริง กต็อ้งหาส่ิงท่ีวา่สะดวก ส่ิงท่ีสะดวกสบาย ส่ิงท่ีมีคน
คน้ควา้อยูแ่ลว้ไง 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เขา้ไปศึกษาเล่าเรียนกบัเจา้ลทัธิ
ต่างๆ ท าความสงบเขา้มาได้ๆ  จนสุดทา้ยกาฬเทวิล เหาะเหินเดินฟ้าได ้ในพระไตรปิฎกวา่ไว ้ก่อน
พระพทุธเจา้ตรัสรู้ ตอนพระพทุธเจา้ประสูติออกมา กาฬเทวิลอยูบ่นพรหม ผูว้ิเศษระลึกชาติได ้
๔๐ ชาติ ระลึกอดีตได ้ ๔๐ ชาติ อนาคตได ้ ๔๐ ชาติ เห็นไหม ๘๐ ชาติ นัน่น่ะกาฬเทวิล อยูใ่น
พระไตรปิฎกบอกไวว้า่ ก่อนองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประสูติออกมาไง จุติอยูบ่นพรหม 
ทั้งๆ ท่ีท าคุณวิเศษข้ึนมาไดไ้ง 

จิตน้ีสงบเขา้มา พอจิตน้ีสงบเขา้มาๆๆ จนมีพลงังาน พลงังานอนันั้นส่งออกไป ส่งใหข้ึ้น
ไปอยูบ่นพรหมนั้น พอพระพทุธเจา้ประสูติออกมา พวกพรหมมาอนุโมทนากนัไง ข้ึนไปจนถึง
สะเทือนถึงกาฬเทวิล วา่ส่ิงมหศัจรรยเ์กิดข้ึน เห็นไหม พระพทุธเจา้ประสูติ ส่ิงมหศัจรรยเ์กิดข้ึน
แลว้ ประสูติเกิดข้ึน ออกลงมาดู ลงมาดพูระเจา้สุทโธทนะเคล่ือนลกูออกมา ใหเ้อาลกูออกมาดู ให้
กาฬเทวิลดู เพราะเป็นพราหมณ์ผูท่ี้ขมงัในไตรเวทย ์ เป็นผูว้ิเศษท่ีใครกต็อ้งนบัถือ แลว้มีความรู้
มากไง เอามาให้ดนู่ะ 
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ดีใจ ดีใจวา่พระพทุธเจา้เกิดแลว้ ตวัเองเหาะเหินเดินฟ้าขนาดนั้นได ้ แต่ไม่สามารถช าระ
กิเลสได ้ คนท่ีไปจุติบนพรหมได ้ มีคุณวิเศษขนาดนั้นน่ะ ดีใจมาก แลว้กร้็องไหเ้ลยน่ะ ดีใจท่ีวา่ 
พระพทุธเจา้เกิดแลว้ แต่เสียใจวา่ตวัเองไม่ทนัเวลานั้น เห็นไหม นัน่น่ะ จิตท่ีเป็นคุณวิเศษอยู ่ มี
พลงังานอยูข่นาดนั้น แต่ไม่สามารถช าระกิเลสไดเ้พราะไม่มีวิธีการไง เพราะไม่มีวิธีการ ท าความ
สงบเขา้มาๆ น่ีมีคุณวิเศษขนาดนั้นยงัไปไม่รอด แลว้อยา่งน้ีจิตท่ีมหศัจรรยอ์ยูใ่นอะไร 

ส่ิงท่ีมหศัจรรย ์ ธรรมะท่ีมหศัจรรยอ์ยูใ่นจิตนั้น จิตนั้นข้ึนมาก่อน จิตนั้นไง จิตนั้นเคล่ือน
ไป จิตนั้นเคล่ือนไป จิตน้ีตายแลว้เกิด ตายแลว้เกิดอยูใ่นจิตนั้น นัน่น่ะ ส่ิงท่ีมหศัจรรยอ์ยูใ่นจิตนั้น 
คุณวิเศษกอ็ยูใ่นจิตนั้น จิตท่ียงัเป็นปุถุชนอยู ่ จิตท่ียงัมีกิเลสอยู ่ กิเลสฝังอยูใ่นตวันั้น จิตน้ีตอ้ง
เคล่ือนไป ตอ้งตายไป ตายเกิดๆ ไม่มีท่ีส้ินสุด จิตนั้นยงัเป็นไปตลอดเวลา การเกิดการตายวนเวียน
ในวฏัฏะ ถา้ไม่มีส่ิงท่ีวา่เขา้ไปแกไ้ข ไม่มีส่ิงท่ีจะรู้ รู้ไดอ้ยา่งไร 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะแลว้ออกแสวงหาโมกขธรรม ไป
ศึกษากบัผูท่ี้วา่เขารู้ส่ิงน้ีมาก่อนใช่ไหม เขากส็อนส่ิงน้ีมาก่อน สอนท าความสงบเขา้ไปๆ แลว้เขาก็
มีพลงังานในใจดวงนั้น ใจดวงนั้นเป็นผูว้ิเศษท่ีวา่รู้ส่ิงต่างๆ ออกไปขา้งนอก รู้ไปหมด แต่ไม่รู้จกั
ตวัเองไง ไม่รู้จกัส่ิงท่ีวา่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อยูใ่นหวัใจของตวั เห็นไหม เขารู้ออก รู้ออกขา้ง
นอกหมด แลว้คนกค็นนบัถือกนัเป็นเจา้ลทัธิต่างๆ 

จิตดวงนั้นมีพลงังานเฉยๆ แต่ไม่มีมรรคอริยสจัจงั เพราะมรรคอนัน้ียงัไม่เกิดข้ึนมา เจา้ชาย
สิทธตัถะออกแสวงหาเรียนอยูก่บัเขา เรียนกบัเขามากไ็ดม้าส่ิงท่ีวา่ความสงบนั้นไดม้าสูงสุด จน
อาฬารดาบส อุทกดาบสรับประกนัวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น้ีจบวิชาการของเขา ควร
จะอยูก่บัเขาเพื่อจะสอนลกูศิษยต่์อๆ ไป แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สะสมบุญญาธิการมา
มาก จะตอ้งเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้โดยเฉพาะสถานเดียวไง น่ีไงเอกบุรุษท่ีเกิดข้ึนมา
ในโลกน้ีไง แลว้ธรรมะท่ีส่ิงมหศัจรรยต์อ้งใหบุ้คคลอยา่งน้ีมาคน้ควา้ไง คน้ควา้เขา้มา ตอ้งคน้ควา้
เพราะอะไร 

เพราะวา่การเกิดมาน้ีกิเลสพาเกิด เจา้ชายสิทธถตัถะเกิดมากมี็กิเลสมา เห็นไหม มีกิเลสมา
เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ แต่บุญญาธิการสะสมมา สะสมมาจนพอตรัสรู้แลว้วางธรรมไว ้ ธรรมถึง
ไดบ้อกไวไ้งวา่ ถา้จะสร้างสมบารมีมาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น่ีตอ้ง ๑๖ อสงไขย 
แสนมหากปั ๘ อสงไขย ๔ อสงไขย 
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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น้ีสร้างสมบารมีมา ๔ อสงไขย ความท่ีสร้างสมบารมีมา
เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ยงัวา่สร้างสมบารมีมามาก แลว้ออกไปแสวงหาโมกขธรรมอยา่งนั้น กย็งั
ศึกษาเล่าเรียนกบัทางอ่ืนก่อน เพราะวา่เวลาเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยน่ี์บุญญาธิการหรือส่ิงท่ี
สะสมมาขนาดไหนมนักส่ิ็งท่ีสะสมมา เพราะไม่มีใครรู้ไง ส่ิงท่ีไม่มีใครรู้กเ็ป็นปัจจุบนัธรรมท่ี
เป็นมนุษยน้ี์ใช่ไหม มนุษยน้ี์กต็อ้งแสวงหาส่ิงท่ีมีอยูเ่ฉพาะหนา้ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ ส่ิงท่ีรับ
รู้อยูน่ี่มนุษยก์แ็สวงหาส่ิงนั้น แต่บุญญาธิการของแต่ละดวงใจนั้นไม่มีใครสามารถหยัง่รู้ได ้ กต็อ้ง
แสวงหากนัไปเฉพาะหนา้นั้นก่อน 

น่ีไงมนุษยส์มบติั เกิดเป็นมนุษยน้ี์ถึงวา่ประเสริฐ ประเสริฐตรงท่ีวา่ มีส่ิงท่ีวา่ใหมี้คุณและ
โทษ คือวา่ คุณหมายถึงวา่ มนุษยส์มบติัน้ีมีคุณมาก โทษของมนักคื็อวา่เป็นปัจจุบนั มนุษยส์มบติั
มีขนัธ์ ๕ ไง มีธาตุ ๔ และ ขนัธ ์๕ ธาตุ ๔ และ ขนัธ ์๕ ศึกษาไปเล่าเรียนไปตามปัจจุบนันั้น การ
เกิดมาเป็นมนุษยถึ์งวา่เป็นอิสรเสรีภาพท่ีจะท าคุณงามความดีกนัได ้ แต่เพราะมีบุญญาธิการสะสม
มานั้นจะตอ้งดีไปฝ่ายเดียว ทั้งๆ ท่ีเกิดมาสหชาตินะ ผูท่ี้เกิดร่วมกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้นั้นเป็นสหชาติทั้งหมด แต่กย็งัแสวงหาดึงไวเ้พื่อจะตอ้งการใหเ้ป็นจกัรพรรดิ ถึงวา่พยายาม
สะสมไว ้ พระเจา้สุทโธทนะกล็กู พอ่กบัลกูใช่ไหม พอ่กต็อ้งการใหล้กูนั้นอยูข่า้งตวัตลอดไป แต่
ลกูกเ็กิดมายงัเดก็นกั ยงัดอ้ยปัญญา กต็อ้งอยูใ่นการปกครองของพอ่ กต็อ้งหมุนเวยีนไป 

แต่ดว้ยบุญญาธิการอนันั้นท่ีสะสมมา น่ีจิตถึงวา่เป็นการยนืยนัวา่การตายการเกิดจากจิต
ดวงท่ีเกิดตายๆ มาน่ีมนัสะสมมา มนัเป็นส่ิงท่ีน่าจะสลดสังเวชไง องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ตรัสรู้แลว้วางไว ้ ถึงจะรู้ ถา้ไม่มีใครวาง ไม่มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กเ็ป็นแบบเจา้
ลทัธิต่างๆ ท่ีวา่จิตแค่สงบตวัลง ระลึกชาติไดก้ร็ะลึกชาติไดเ้หมือนกนั แต่ไม่สามารถจะหาทาง
ออกอนัน้ีไดไ้ง องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มีเพราะสร้างสมบุญญาธิการมาจะเป็นองคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้โดยแน่นอน น้ีคือส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด แลว้กแ็สวงหาจนออกไปได ้ จนวนั
เพญ็เดือน ๖ ท่ีวา่วนัท่ีหาความจริงพบไง น่ีความมหศัจรรยเ์กิดข้ึนจากเพราะการหาความจริงพบน่ี
ไง 

ส่ิงท่ีหาความจริง เห็นไหม บุพเพนิวาสานุสติญาณ นัน่น่ะญาณหยัง่ไปในอดีตทั้งหมด 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ญาณหยัง่ไปในอดีตไม่มีท่ีส้ินสุด น่ีการมายนืยนักนักบัท่ีวา่ ๑๖ อสงไขย 
๘ อสงไขย ๔ อสงไขย น่ีจิตน้ีไม่มีท่ีส้ินสุด การตายการเกิดน้ีไม่มีตน้ไม่มีปลาย จิตน้ีสะสมมาโดย
ตลอด บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณน่ีไปอนาคต ตายแลว้เกิดไปไหน ตายแลว้เกิดไป
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ไหน แมแ้ต่กาฬเทวิลกรู้็ไวอ้ยูก่่อนแลว้ แต่รู้ไดข้อบเขต ๔๐ รู้ไดข้อบเขตขนาดไหน น่ีผูว้ิเศษเขารู้ 
รู้ในคุณวิเศษ 

น่ีเหมือนกนั บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณน้ีกเ็ป็นคุณวิเศษ เป็นคุณวิเศษแต่มา
ยนืยนัในหลกัของศาสนาได ้ คุณวิเศษท่ีตรงไหน เพราะวา่ไม่เป็นการช าระกิเลส ยอ้นไปในอดีตก็
ดึงกลบัมา ส่งไปอนาคตกดึ็งกลบัมา ไม่ใช่ปัจจุบนัธรรม น่ีเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นปัจจุบนั แต่กย็งัยอ้น
อดีตอนาคต ความคิดเรายงัซ่านไป ยงัส่งไปในอดีตอนาคต มนัยงัดีดยอ้นไปยอ้นมาอยู ่มนัไม่เป็น
ปัจจุบนัธรรม กลบัมาส้ินสุดกนัท่ีปัจจุบนัคือจิตดวงท่ีเป็นมนุษยน้ี์ไง 

อาสวกัขยญาณ อาสวกัขยั อาสวะท่ีปกปิดหวัใจอยู ่ พอเปิดเพกิอนัน้ีออก เพิกอาสวกัขย
ญาณ เพิกกิเลสออกไป กิเลสคือ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาปกคลมุจิตอยู ่ เห็นไหม จิตท่ีเป็น
จิตตวัท่ีวา่เกิดตายๆ อยูน้ี่ เพราะมีส่ิงน้ีพาใหเ้กิดใหต้าย ส่ิงน้ีพาใหเ้กิดใหต้ายมนัถึงวา่ตอ้งเกิดตอ้ง
ตายไปตลอด เพราะมีส่ิงน้ีปกคลุมอยู ่ ส่ิงน้ีปกคลุมอยูก่ห็มุนเวยีนไป หมุนเวียนไป ในวฏัวนมนัก็
ตายเกิดๆ ไม่มีท่ีส้ินสุด 

๑๖ อสงไขย ๘ อสงไขย ๔ อสงไขย นั้นเป็นท่ีการสะสมบุญญาธิการมาตลอดของจิตดวง
นั้น แลว้อยา่งพวกปุถุชน หรือผูท่ี้ปฏิบติัอยา่งเรา จิตน้ีเกิดตายๆ มาขนาดไหน มนัสลดสงัเวช ตอ้ง
ยอ้นกลบัมาตรงน้ีไง ยอ้นกลบัมาท่ีเรา จิตน้ีกต็อ้งเกิดตอ้งตายเหมือนกนั เหมือนกนักบัจิตทุกๆ 
ดวง มนัเป็นธรรมชาติ ส่ิงน้ีเป็นธรรมชาติ เป็นสพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมเป็นแบบน้ี จิตเป็นแบบ
น้ี การเกิดการตายเป็นแบบน้ี เป็นแบบน้ีเพราะมีอวิชชาปกคลุมใจอยู ่

อวิชชาปกคลุมใจอยู ่ แลว้ไม่พบกบัยาไง ไม่พบกบัธรรมะท่ีเป็นส่ิงท่ีมหศัจรรยไ์ง ธรรมะ
เป็นส่ิงท่ีมหศัจรรย ์ เพราะเขา้ไปเพิก อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา ออกจากใจ เห็นไหม ออกจากใจ
ทั้งหมด ถึงเป็นธรรมข้ึนมา พอเป็นธรรมข้ึนมากเ็ห็นส่ิงน้ีไง มนัตอ้งมีเหตุถึงจะมีผล เพิกเหตุ
ออกไปทั้งหมด ผลอนันั้นเกิดข้ึนมาเป็นวมุิตติขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พน้ออกไป ถึง
ยอ้นกลบัมาดูดวงใจทุกดวงใจท่ีพาเกิดพาตายอยูน้ี่ จิตดวงน้ียงัตอ้งเกิดตอ้งตายอยู ่ มนัเป็นส่ิงท่ี
มหศัจรรย ์

จากส่ิงหน่ึง เพราะเราเห็นแต่มนุษย์ๆ  น่ี เราดูแต่มนุษยส์มบติั ร่างของมนุษยใ์ช่ไหม แต่ไม่
เคยดูหวัใจส่ิงท่ีเป็นมหศัจรรยใ์นกลางหวัอกของมนุษยน้ี์ไง หวัใจท่ีเป็นเราๆ น่ีมนัพาเกิด เพราะ
มนัมีอวิชชาถึงไดพ้าเกิดเป็นเรา ท่ีเรามานัง่อยูน่ี่กเ็พราะวา่อวิชชามนัพาเราเกิดมา พอมนัพาเกิดมา 
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มนัถึงวา่เป็นส่ิงท่ีปกปิดเราไวไ้ง เราไม่รู้ส่ิงน้ีเลย เราเห็นวา่เราเกิดมาน้ีกเ็ป็นเราๆ แลว้ถา้ไปเกิด
เป็นภพชาติอ่ืน ภพชาติอ่ืนเกิดเป็นเทวดาก็ขนัธ์ ๔ เกิดเป็นพรหมขนัธ์เดียว ระหวา่งขนัธ์ ๑ ขนัธ ์๔ 
กบัขนัธ์ ๕ น่ีมนัต่างกนั ต่างกนัอยา่งไร? ต่างกนัวา่มนุษยน้ี์มีร่างกายเป็นรูป น่ีถึงวา่เป็นธาตุ ๔ กบั
ขนัธ์ ๕ เวลาขนัธ์ ๕ มนัท างานรวมไป มนัอยูใ่นความทุกขค์วามโศกอยูต่ลอดไป 

ความทุกขค์วามโศกของเราน้ีมนัเป็นทุกขจ์รมาเฉยๆ มนัไม่ใช่เร่ืองมหศัจรรยใ์ดๆ เลย ส่ิง
ท่ีมหศัจรรยคื์ออวิชชามนัปกคลุมใจไว ้ปกคลุมใจของเรา เราไม่รู้เร่ือง เราตอ้งเกิดตอ้งตาย ตอ้งไป
แสวงหา ตอ้งไปประสบพบเห็นกบัความทุกขท่ี์ทุกขเ์ราผจญอยูน้ี่ตลอดไป ฟังดูสิ ฟังท่ีวา่เรา
จะตอ้งผจญกบัส่ิงท่ีวา่เราเบ่ือหน่ายแสนเบ่ือหน่ายน้ี ความทุกขอ์ยูท่ี่ในหวัใจน้ีมนักท็  าใหก้ดคอเรา
จนใหเ้รานัง่ละเมอเพอ้พก จนเลือดตกยางออก ถา้มนัเป็นไปไดน้ะ 

เห็นวา่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา จูงจมูกลากเราไป ความคิดท่ีไม่รู้เร่ืองมนัพาเรา อวิชชาคือ
ความไม่รู้ไง ความไม่รู้ เห็นไหม ไม่รู้ในอะไร? ไม่รู้ในสจัจะความจริง แต่รู้ในภพชาติของตวัเอง 
เพราะอวิชชาน้ีเป็นเจา้วฏัจกัร ส่ิงท่ีเป็นเจา้วฏัจกัรจะแสดงตนนั้นมนัไม่ออกท างานเอง เพราะ
อวิชชาน้ีถือเป็นนโยบาย ผูค้วบคุมนโยบาย ผูบ้ริหารสูงสุดองคก์รนั้น ควบคุมองคก์รนั้น ผูท่ี้
ก  าหนดนโยบายอยา่งเดียวอยูห่ลงัฉาก ไม่เคยเห็นตวัอวิชชา 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั องคก์รไหนกคื็อองคก์รเรา องคก์รมนุษย ์องคก์รของสตัวโ์ลก สตัวน้ี์คือ
หมู่สตัว ์ มนัควบคุมถึงวา่เวียนตายเวียนเกิดใน ๓ โลกธาตุ จิตดวงน้ียิง่กวา่องคก์รอีก เพราะวา่ถา้
สะสมรวมกนั รวมกบัภพชาติท่ีเกิดข้ึนมานะ รวมภพชาติท่ีเราตายเกิดๆ มาน่ีมนัมีสถิติมากกวา่
องคก์รใดๆ ทั้งส้ิน มนัจะมีการเกิดการตายนบัสถิติไวเ้ป็นแต่ละชาติ แต่ละคนๆ แลว้แต่ละชาติ
ไหนเป็นคนหน่ึงมารวมกนัแลว้ ประชากรมนัจะมีมากกวา่ประเทศไทย มากกวา่ส่ิงใดๆ มากกวา่
หมด เพราะจิตน้ีเป็นอสงไขยๆ ไม่มีท่ีส้ินสุด มนัจะองคก์รขนาดไหน มนัโดนปกคลุมไวด้ว้ย
อวิชชาอนัน้ี นั้นส่ิงท่ีอวิชชาอนัน้ีมนัถึงท าใหเ้ราเกิดมาเห็นไหม อนันั้นเป็นผูก้  าหนดนโยบาย 
ก าหนดนโยบายคือส่ิงท่ีก าหนดใหเ้ราเกิดเราตายไง มนัถึงมองไม่เห็นความก าหนดนโยบาย เห็น
แต่ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติังาน ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติังานคือความทุกขห์ยาบๆ น่ี ความทุกขใ์นชีวิตเราน่ี 
ความทุกขใ์นการท่ีวา่เราตอ้งผจญภยักบัส่ิงท่ีเราไม่พอใจ เราผจญภยักบัส่ิงน้ี เราผจญ เห็นไหม 

ท าไมถึงวา่เราผจญ เพราะเราไม่พอใจ มนัเป็นตณัหาความทะยานอยากทั้งหมดเลย น่ีทุกข์
จรมา ทุกขจ์รมาเรายงัก าจดัทุกขจ์รมาไม่ได ้ ถา้เราก าจดัทุกขท่ี์จรมาในหวัใจของเรา เราก าจดัส่ิงท่ี
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เราประสบเขา้ไปในสงัคมท่ีเราไม่พอใจ เราไม่สามารถเบ่ียงเบนส่ิงท่ีวา่มนัขดัขวางใจของเรา มนัก็
ท าใหใ้จน้ีฟุ้ งซ่านตลอด 

ใจน้ีลุกเป็นไฟ เหมือนกบัไฟไดเ้ช้ือแลว้ไม่เคยมอดไหม ้เห็นไหม ไฟไดเ้ช้ือไง แลว้ไม่เคย
มอดลงเลย น่ีมนัทุกข ์๒ ชั้น ๓ ชั้นนะ ทุกขจ์าก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ผูท่ี้ก  าหนดนโยบายใหเ้รา
เกิดเราตายน้ี เรากต็อ้งกม้หนา้รับกรรมอนัน้ีไปโดยท่ีวา่ไม่มีการต่อกรใดๆ ทั้งส้ิน เราไม่สามารถ
จะต่อกรหรือโตแ้ยง้กบัส่ิงท่ีวา่ก าหนดนโยบายส่ิงท่ีใหเ้ป็นไป เห็นไหม เจา้วฏัจกัรมีอ  านาจขนาด
นั้นน่ะ แลว้ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท าไมไม่ใหส่ิ้งท่ีเป็นมหศัจรรย ์ธรรมส่ิงท่ี
เป็นมหศัจรรยเ์ขา้ไปร้ือภพร้ือชาติอนัน้ีได ้

นั้นคือองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีเป็นครูเป็นศาสดาของเราเท่านั้น เราน้ีเป็นแค่
ปลายออ้ปลายแขม เป็นแค่มดตะนอย เป็นแค่สตัวโ์ลกตวัหน่ึงไง เป็นผูท่ี้ไม่มีอ  านาจวาสนาท่ีจะ
กา้วไปไม่ถึงนั้น มนัถึงไดง่้อยเปล้ียเสียขา ไม่มีอ  านาจวาสนา ไม่มีก าลงัใจ ไม่มีการกา้วเดินของใจ 
ไม่มีการท าใหลุ้กข้ึนองอาจกลา้หาญ ในผจญกบัแค่ทุกขห์ยาบๆ จากผูป้ระพฤติปฏิบติั คือขนัธ ์๕ 
เท่านั้นเอง 

อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา น้ีเป็นเจา้วฏัจกัร เป็นจิตหน่ึง แลว้ขนัธ์ท่ีเกิดเป็นมนุษยน่ี์มีขนัธ์ ๕ 
ท่ีควบคุมใจอยูน่ั้น ขนัธ์เท่านั้นกระเพื่อม ขนัธ์เท่านั้นท างาน ขนัธ์เท่านั้นท าใหเ้ราทุกขร้์อน ขนัธ์
คือความพอใจและไม่พอใจของเรา สญัญาความจ าไดห้มายรู้ สงัขารความปรุงความแต่ง น้ีคือผู ้
ปฏิบติัเท่านั้น ผูท่ี้ปฏิบติัท าใหเ้ราเร่าร้อนอยูน้ี่ เรายงัไม่มีสามารถแมแ้ต่อ  านาจเดก็ๆ อ  านาจของ
กิเลสท่ีวา่ปลีกยอ่ยแค่น้ีเอง เรายงัไม่สามารถต่อสู้หรือขดัขวางการด าเนินงานของเขา 

ส่ิงใดกแ็ลว้แต่ท่ีเขาด าเนินงานอยู ่ คือเขาใชง้านอยูต่ลอดเวลา การใชง้านอยูต่ลอดเวลามนั
ตอ้งคล่องแคล่วใช่ไหม ความคล่องแคล่วของกิเลสเกิดข้ึนในหวัใจของเรา มนัมีแต่ความเผาไหม้
ใจของเราไง มนัท าใจเราใหเ้ร่าร้อน ท าใจใหเ้ราเผาไหม ้ เราไม่ไดก้  าหนดต่อสู้กบัส่ิงนั้นเลย เรา
ไม่ไดก้  าหนดต่อสู้กบัส่ิงท่ีวา่ขนัธ์ ๕ ท างานในตวัของเรา ท าใหใ้จน้ีฟุ้ งซ่าน เห็นไหม ไม่ได้
ก าหนดใจต่อสู้เลย 

 ธรรมเกิดข้ึนจากใจดวงนั้น เพราะอวิชชาปกคลุมอะไรอยู?่ อวชิชาปกคลุมหวัใจอยู ่ เห็น
ไหม หวัใจท่ีจะเขา้ไปสมัผสัธรรมได ้ ธรรมกเ็กิดข้ึนอยูท่ี่กลางหวัใจ ถา้หวัใจนั้นเร่ิม เพราะมีเช้ือ
อยู ่ มีเช้ือคือพลงังานท่ีวา่จะต่อสู้กบัส่ิงน้ีได ้ เพราะใจเท่านั้น เพราะความคิดเท่านั้น เพราะขนัธ์
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เท่านั้น เพราะปัญญาเท่านั้นถึงกิเลสกลวัส่ิงน้ี ถา้ไม่มีส่ิงน้ี ไม่มีความริเร่ิมคิดออกมา แยกออกไป
จากกิเลส แยกออกไปจากกศุล อกศุล 

กศุลคือความคิดท่ีฝ่ายดี ฝ่ายดีคือฝ่ายธรรม อกศุลคือฝ่ายชัว่ ธรรมกเ็หมือนกนั ธรรม
เร่ิมตน้ข้ึนมากเ็ร่ิมตน้แต่วา่อกศุลกบักศุล เห็นไหม คนเกิดมาทุกคนตอ้งมีด าและขาวมาทุกคน 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ใน ๔ อสงไขย กย็งัสะสมบุญญาธิการมา กมี็ความผดิพลาดมา
เหมือนกนั ทุกดวงจิตเคยเกิดเคยตายในวฏัฏะ ในวฏัฏะคือในนรก จิตดวงนั้นตอ้งเคยตกนรก จิต
ดวงนั้นเคยเกิดเป็นมนุษยซ์ ้ าๆ ซากๆ จิตดวงนั้นไดเ้คยเกิดเป็นเทวดา เคยเกิดเป็นพรหม ฉะนั้น จิต
ดวงน้ีเคยผา่นวฏัวนมาทั้งหมด 

ฉะนั้น พดูถึงวฏัวน พดูถึงวฏัวนน่ีมนัจะสยองใจ สยองใจหมายถึงวา่ส่ิงท่ีไม่อยากพบไม่
อยากจะเห็น มนัใหแ้ต่ความทุกขม์ากอ็ยากจะปฏิเสธ แต่มนัปฏิเสธไดไ้หมในเม่ือกรรมสร้างข้ึนมา 
กรรมสร้างข้ึนมา ผลวิบากมนัตอ้งใหผ้ลไปโดยธรรมชาติของมนั ฉะนั้น ถึงตอ้งมีธรรมตวัมากด
มาเบรกไว ้มาเบรกส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนไม่ใหเ้กิดข้ึนไป 

พอจิตน้ีพดูถึงการนึก แต่ถา้จิตน้ีท าจิตของเราใหเ้ป็นผูว้ิเศษกห็ย ัง่รู้ไดใ้นอดีตชาติ ผูว้ิเศษ
นะ ท าใจใหส้งบข้ึนมาน่ีมนัจะยอ้นกลบัร้ือถึงขอ้มูลเดิมของใจได ้ คือสญัญาท่ีการเกิดการตายแต่
ละภพแต่ละชาติ ท่ีมนัยอ่ยสลายลงมาอยูท่ี่ใจน่ีไง ถา้มนัร้ือภพร้ือชาติดว้ยวิธีการยอ้นกลบัไป จาก
สยดสยองดว้ยความคิดอยา่งหน่ึง จากท าใจถึงความสงบในการยอ้นอดีตชาติอยา่งหน่ึง จากการท า
ความสงบจนสร้างมรรคสร้างผลข้ึนมา เห็นไหม การร้ือภพร้ือชาติอีกอยา่งหน่ึง การร้ือภพร้ือชาติ
น้ีถึงเป็นความมหศัจรรย ์ การตามรู้ตามเห็นดว้ยคุณวิเศษอนันั้นมนัเป็นความตามรู้ตามเห็นโดยส่ิง
ท่ีวา่เป็นเจา้ลทัธิผูเ้ศษสัง่สอนกนัไว ้ มนัไม่มีมรรคอริยสจัจงัข้ึนมาไง ตามร้ือตามถอนดว้ยปัญญา 
ดว้ยมรรคอริยสจัจงัท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประทานไวน้ี้ อนัน้ีต่างหากถึงร้ือภพร้ือชาติ
ได ้

จิตดวงน้ีมนัสยดสยองเพราะส่ิงมนัเคยเป็นไปอยูใ่นวฏัวนน้ี วฏัฏะท่ีหมุนไป จิตดวงน้ีเคย
วนไปในวฏัวนน้ี อนัน้ีมนัเป็นอ านาจวาสนาของใจทุกดวง อ  านาจวาสนาหมายถึงวา่มนัสะสม
บุญญาธิการมา ถึงไดใ้ฝ่ดีไง การใฝ่ดีหมายถึงการใฝ่กบัธรรม ใจเร่ิมเขา้เป็นธรรม จากการเขา้เร่ิม
เป็นธรรม แต่ยงัไม่เป็นธรรมเพราะกิเลสมนัผลกัไส ความท่ีวา่กิเลสผลกัไสเพราะกิเลสมนัอยูใ่จ
เหมือนกนั อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อนัน้ีมนัเร่ิมตน้จากส่ิงท่ีไม่รู้ น่ีมนัน่าสยดสยองตรงท่ีวา่เร่ิมตน้
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เขา้ไปน้ี มนัส่ิงท่ีจะเป็นแรงตา้นอยู ่ คือเจา้วฏัจกัร การร้ือภพร้ือชาติมนัยาก มนัยากตรงน้ีไง ยาก
ตรงท่ีวา่ตรงน้ี แลว้น่ีแค่ก าหนดนโยบาย ยากดว้ย ละเอียดอ่อนดว้ย จนเขา้ถึงไม่ได ้

ความเขา้ถึงไม่ได ้แต่ธรรมมหศัจรรย ์ธรรมท่ีมหศัจรรยส์ะเทือนเลือนลัน่ใน ๓ โลกธาตุมา 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แสดงธรรมจกัรข้ึนไปสะเทือนเลือนลัน่ไปหมด อนัน้ีคือธรร
มาวธุ อาวธุท่ีจะช าระกิเลสเกิดข้ึนแลว้ แต่เดิมมากาฬเทวิลข้ึนมา กาฬเทวิลมีชีวิตอยู ่ ไม่มีส่ิงน้ี ถึง
สยดสยองร้องห่มร้องไหว้า่ตวัเองมีอ  านาจวาสนาไดพ้บองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แต่ยงั
ไม่ไดต้รัสรู้ไง ไดพ้บเจา้ชายสิทธตัถะท่ีประสูติมา เพราะมีคุณวิเศษของใจของตวั...รู้ รู้วา่น่ีคือองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ท่ีประสูติแลว้แต่ยงัไม่ตรัสรู้ ยงัร้องห่มร้องไหถึ้งอ านาจวาสนาของ
ตวั 

เขาสร้างสมคุณวิเศษของเขา สร้างสมสมาธิธรรม สร้างสมความสงบใจ ใจท่ีสงบ สงบไป 
สงบจนมีหลกัมีเกณฑ ์ มีพลงังานของใจข้ึนมา แต่ในเม่ือพลงังานนั้นเป็นพลงังานเฉยๆ ไม่ใช่เป็น
พลงังานดว้ยมีปัญญาการแยกแยะ ไม่ใช่พลงังานแลว้ท างานใหง้านน้ีชอบ งานชอบ ความเพียร
ชอบ การคน้ควา้หาภพหาชาติ หาอดีตชาติท่ีชอบ เห็นไหม ถา้อนัน้ีข้ึนมา กาฬเทวิล กต็อ้งไปได ้
เพราะเขาใฝ่อยู ่ แต่เขาใฝ่ กเ็หมือนเรา เรากใ็ฝ่อยู ่ เราอยากจะออกจากทุกข ์ เราอยากออกจากทุกข์
มาก เราเร่ิมคิดวา่อยากจะท า แลว้พอท าไปกเ็จออุปสรรคตลอด อุปสรรคท่ีวา่เป็นอุปสรรคมา
ตลอดของเราน่ี มนัเกิดจากตวัน้ี เกิดจากอวิชชาท่ีก าหนดนโยบายน้ี เพราะเขาควบคุมใจของเราอยู ่
เขาอาศยัหวัใจน้ีเป็นเรือนของเขาอยู ่

มนัจะเกิดความโตแ้ยง้มาในหวัใจของเรา “เม่ือนั้นกไ็ด”้ น่ีหยาบๆ นะ เม่ือนั้น เม่ือน้ี 
เม่ือก่อนไง อ  านาจวาสนาเรานอ้ย อนัน้ีคืออะไร น่ีนโยบายก าหนดมา ผูน้ี้คือผูป้ฏิบติันะเพราะมนั
หยาบมาก ส่ิงท่ีวา่หยาบๆ เพราะอะไร เพราะมนัเป็นความคิด มนัเป็นขนัธ์ เรายงัไม่เคยเจอตวัของ
อวิชชาเลย เราไดแ้ค่ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัก าหนดเอานโยบายของเขามาประพฤติปฏิบติั กม็าท าให้
เราน่ีโง่เง่าเต่าตุ่น ท าใหเ้ราเซ่อ เราเป็นไป เพราะเราเช่ือเรา เราเช่ือแลว้นะน่ะ พอเราเช่ือแลว้น่ี พอ
เช่ือข้ึนมากข็าอ่อนไง 

เช่ือข้ึนมากข็าอ่อนเพราะวา่ส่ิงท่ีจะเขา้ไปท าลายกิเลส เรากเ็ป็นความหวาดกงัวลแลว้หน่ึง 
พอจะเขา้ไปท าลายน่ี ส่ิงท่ีบอกวา่เม่ือนั้นเม่ือน้ีมนักเ็ลยเขา้กนัได ้ส่ิงท่ีเขา้กนัไดไ้ง เหมือนธาตุ เขา้
กนัดว้ยธาตุ น ้ าเขา้กบัน ้า น ้ ามนัเขา้กบัน ้ามนั น ้ ากบัน ้ามนัเขา้กนัไม่ได ้อนัน้ีเป็นกิเลสกบัธรรม มนั
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จะเขา้กนัไม่ได ้ แต่เม่ือใจเรามีกิเลส ผูค้วบคุมนโยบายอยูข่า้งบน พอสัง่การลงมาน่ีมนัเป็นธาตุ
เดียวกนั ธาตุของกิเลส กิเลสธาตุไง 

ความไม่รู้น่ี อวิชชาคือความไม่รู้ ส่ิงน้ีกคื็อไม่รู้วา่เราจะท าแลว้เม่ือไรมนัจะได ้มนัเป็นการ
คาดการหมาย พอมนัเขา้กนัไดม้นักฉุ็ดกระชากลากไป ไปในสายทางเดียวกนั เรากล็ม้ลุก
คลุกคลานไป น่ีผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั วา่ตวัเองประพฤติปฏิบติัอยู ่ แต่ดว้ยความไม่รู้ นโยบายของ
ความไม่รู้ นโยบายของอวิชชาแยบ็ออกมา แลว้ผูป้ฏิบติัคือขนัธ์ ๕ น้ีซอ้นไปๆๆ น่ีสญัญาเกิดข้ึน
ก่อน ตามข้ึนมาหมุนเวียนไปๆ 

ผูท่ี้ปฏิบติัน่ี ปฏิกิริยาของใจ การท าปฏิกิริยาข้ึนมามนัออกฤทธ์ิ ความออกฤทธ์ิคือความสุข
ความทุกข ์ ความท่ีเราเฉา หวัใจฝ่อหวัใจเฉา น่ีผูท่ี้ออกฤทธ์ิออกมา ฤทธ์ิกเ็กิดข้ึนมาจากใจ อนันั้น
เรากรั็บทุกขไ์ป เห็นไหม วา่น่ีทุกขเ์ดก็ๆ ทุกขท่ี์ท าใหฟุ้้ งซ่านแลว้จิตใจฟุ้ งซ่านไปเร่ือยๆ ฉะนั้น 
เราเกิดข้ึนมาเป็นนกัปฏิบติั ความมหศัจรรยข์องธรรม ธรรมน้ีมหศัจรรยม์าก ธรรมน้ีสามารถช าระ
ลา้งไดท้ั้งหมด ก าจดัไดต้ั้งแต่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ถา้ก าจดัไม่ไดอ้งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ไม่เยย้มารได ้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ช าระมารออกไปทั้งหมด 

กิเลสฝ่ายมาร ธาตุขนัธ์เรามีด ากบัขาว ธรรมะในหวัใจ อธรรมกบัธรรม เราคิดเป็นอธรรมๆ 
คิดเป็นธรรมๆ ธรรมกบัอธรรมน่ีอยูใ่นหวัใจของเราตลอดเวลา นโยบายใครก าหนดใช ้ องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณ  หมุนออกไป 
เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกอวิชชาปกคลุมหมด เยย้พญามาร 

“มารเอย เธอจะเกิดอีกไม่ไดแ้ลว้ เพราะเธอเกิดจากความด าริของเรา” 

แลว้อวิชชาเกิดข้ึนจากอะไร องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นเจา้ของศาสนา แต่หลวง
ปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่บอกวา่อวิชชาเกิดจากฐีติจิต จิตท่ีมนัเป็นจิตเดิมแทไ้ง จิตเดิมแทท่ี้วา่อวิชชาปก
คลุมอยูไ่ง ฐีติจิต จิตเบ้ืองตน้ มนักเ็ขา้กบัวา่ “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ย
อุปกิเลส” แต่ธรรมท่ีมหศัจรรยน์ั้นมนัพน้จากน้ีข้ึนไป มนัถึงวา่เป็นธรรมลว้นๆ อนันั้นข้ึนไป
ธรรมลว้นๆ 

นัน่น่ะ มนัพาตายพาเกิด ส่ิงท่ีพาตายพาเกิด เพราะปกคลุมไว ้จิตน้ีมนัถึงวา่ตายๆ เกิดๆ มนั
เป็นความทุกขท่ี์วา่น่าสยดสยอง น่าความทุกขม์าก อนันั้นความทุกขม์าก แต่ธรรมน้ีช าระลา้งได้
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หมดๆ นั้นเป็นครูอาจารยข์องเรา เป็นองคศ์าสดา เป็นผูท่ี้ด  าเนิน เป็นผูท่ี้วา่เราจะกา้วเดินตามองค์
ศาสดาของเรา เห็นไหม แลว้ท่ีวา่ หลวงปู่ มัน่เป็นผูช้ี้น า เป็นผูส้ัง่สอน เป็นผูบุ้กเบิกวิธีการข้ึนมา
อีก เป็นผูบุ้กเบิกเพราะวา่ ค  าสอนท าใหเ้ขา้ใจ ท าใหต้วัเองมีความมัน่ใจไง 

อวิชชาเกิดจากฐีติจิต เพราะอวิชชากเ็กิดข้ึนมาจากดวงใจดวงนั้นน่ะ ดวงใจดวงนั้น อวิชชา
เกิดจากอะไร จะลอยฟ้าอยูท่ี่ไหน อวิชชามาโดยท่ีไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ได ้ สรรพส่ิงในโลกน้ีตอ้งมี
เหตุกบัผล มีเหตุกบัผลตอ้งเกิดข้ึน เห็นไหม เหตุคืออวิชชา ผลล่ะ ผลกใ็หค้วามทุกขน่์ะสิ ถา้เหตุ
มนัเป็นวิชชาล่ะ เหตุวิชชาคือผูรู้้จริงไง เหตุถา้เป็นวิชชา วิชชาผลกใ็หเ้ป็นความสุขสิ 

แต่ตอนน้ีเราไม่มีเหตุท่ีเป็นวิชชา จากสมบติัเดิมของเรา เรามีเหตุจากวิชชา จาก
พระไตรปิฎก มีเหตุวิชชาข้ึนมาจากหลวงปู่ มัน่ จากครูบาอาจารยท่ี์วา่เป็นผูท่ี้องอาจ ผา่นจากขา้ศึก
ไปแลว้ช้ีน าไวไ้งวา่ส่ิงนั้นประสบไดจ้ริง ส่ิงนั้นมีอยูใ่นดวงใจทุกดวงใจ คนท่ีเกิดมามีหวัใจ มี
ดวงใจทุกดวงใจ แต่ทุกคนมองขา้มไปหมดไง 

คนเกิดข้ึนมาแลว้บอกวา่เราเป็นมนุษยมี์แต่ความทุกข์ๆ  มนัพดูถึงแต่เร่ืองของการเกิดเป็น
มนุษย ์ ภพของมนุษย ์ แต่ลืมไปวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา ดวงใจท่ีเกิดมาในมนุษยน้ี์เกิดตายๆ มาแลว้ไม่รู้
สกัเท่าไร ฉะนั้น การเกิดการตายท่ีบอกวา่เราเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้เป็นความทุกขน์ั้น มนัถึงวา่เป็น
เศษเส้ียวของจิตดวงน้ี จิตดวงน้ีซบัซอ้นกบัส่ิงท่ีวา่เป็นทุกขโ์ศกเศร้า มนัถึงยอกใจ ถึงเวลาคิด
ยอ้นกลบัไปแลว้มนัถึงไม่ค่อยอยากจะ...ถา้พดูถึงความทุกขม์นัถึงขยะแขยง พดูถึงน่ีมนัถึงกลวัไง 
มนัไม่กลา้ผจญภยักบัส่ิงต่างๆ เห็นไหม อนันั้นเพราะวา่ใจน้ีมนัเคยเกิดเคยตายมามากมายมหาศาล 
แต่มนัโดนปกปิดไวด้ว้ยอวิชชา แลว้เกิดเป็นมนุษยเ์รากว็า่แต่มีแต่กายๆ กายของมนุษยน่ี์ร่างกาย 
กายของมนุษย ์เราถึงจะตอ้งยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาฟังธรรม 

ธรรมน้ีบอกวา่ มนุษยน้ี์ ๘๐ ปี เป็นของชัว่คราว แต่จิตท่ีวา่เป็นของแทท่ี้พาเกิดพาตายอยู่
นั้น ตอ้งช าระสะสางกนัตรงนั้น ตอ้งท าจิตตรงนั้นใหผ้อ่งใส จิตดวงนั้นผอ่งใสข้ึนมาๆ ใจมนัก็
ผอ่งใส ความผอ่งใสนั้นเป็นความสุข ความสุขคนจะท างานนั้นตอ้งมีพลงังานก่อน คนจะท างาน 
คนก าลงัจะตายอยูแ่ลว้ คนเป็นไขง่้อยเปล้ียเสียขา ใหท้ างานจะเอาแรงท่ีไหนไปท างาน ตอ้งหา
ความสงบใหก้บัใจดวงนั้น 

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เราไม่มีวิชชาเป็นของเรา แต่เรามีวชิชาของครูบาอาจารยอ์ยู ่ เห็นไหม สุ
ตมยปัญญา การศึกษาเล่าเรียน การฟังธรรม การฟังธรรมเฉพาะหนา้เป็นปัจจุบนัธรรมของใจ เป็น
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ปัจจุบนัธรรม ใจเด๋ียวน้ีอวิชชาปกคลุมอยู ่ อายไหม ถามมนั ถามปัจจุบนัธรรม ถามวา่ส่ิงท่ีออกมา
เป็นธรรมอยูท่ี่วา่ครูบาอาจารยแ์สดงอยูน้ี่ กบัส่ิงท่ีวา่ในหวัใจเราน่ีมนัเช่ือมนัฟังไหม ถา้มนัไม่ฟัง 
มนัไม่ฟังธรรมนั้น มนัมีส่ิงใดสูงค่ากวา่นั้น น่ีถามใจตวัเอง 

ถา้ใจของเรามีส่ิงท่ีควรพึ่ง มีส่ิงท่ีอยูท่ี่อาศยั มีคุณสมบติัพอท่ีจะเอาตวัเองใหพ้น้ออกจาก
ทุกขไ์ด ้ มนัถึงควรจะยกยอ่งตวัเองวา่ใจของตวัเองนั้นมีคุณค่า ในเม่ือใจของตวัเองจมปลกัอยูก่บั
กลดัหนอง จมปลกัอยูก่บัมูตรกบัคูถ มูตรคูถคือความพาใหใ้จน้ีมีแต่ความทุกข ์ ใจน้ีมีความทุกข ์
ใจนั้นมนัประเสริฐตรงไหน เห็นไหม 

สุตมยปัญญา คือการศึกษา การฟัง การวิชชา อวิชชาเป็นความคิดฝ่ายผกู ฝ่ายไม่รู้ วิชชาคือ
วิชชาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีเราศึกษามา สุตมยปัญญา วิชชาคือการกา้วเดินออก
จากทุกข ์ ต าราวิชาการกา้วเดินออกจากทุกขน์ัน่คือวิชา นัน่คือสุตมยปัญญา การฟังธรรมน้ีก็
เหมือนกนั การฟังธรรม การบนัลือสีหนาทขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แต่ละคร้ัง ร้ือคน้ 
ร้ือสตัวข์นสตัวข์องจากโลกมหาศาล นั้นคือการบนัลือสีหนาทของธรรมท่ีครอบคลุมใหกิ้เลสสงบ
ยบุยอบตวัลง เห็นไหม การฟังธรรมต่อหนา้ครูต่อหนา้อาจารย ์มนัถึงวา่เป็นผลประโยชน์ใหกิ้เลส
น้ีมนัไดส้ะเทือนใจบา้ง 

ความสะเทือนใจของกิเลส เห็นไหม ผูก้  าหนดนโยบายของใจนั้น เร่ิมจากสะเทือน เร่ิมจาก
ท่ีวา่เป็นก าหนดนโยบายนอนอยูบ่นหอคอยงาชา้งของใจ ควบคุมใจใหห้มุนเวยีนตายเวียนเกิดอยู ่
ไม่เคยมีใครมาสามารถสะเทือนใหบ้ลัลงักน์ั้นขยบัใหรู้้สึกตวัวา่มีโทษอยูไ่ด ้ น่ีถา้ฟังธรรมแลว้
ธรรมอนันั้นเป็นประโยชน์ ถึงวา่เป็นส่ิงมหศัจรรยไ์ง ธรรมนั้นเป็นส่ิงมหศัจรรยส์ะเทือนถึงหวัใจ
นั้นได ้ สะเทือนถึงผูค้วบคุมนโยบายของใจนั้นได ้ ถา้ควบคุม สะเทือนถึงอยา่งนั้นได ้ น่ีการท าให้
จิตถึงความสงบ ผูท่ี้ควรแก่การงานตอ้งมีพลงังานควรแก่การงาน ตอ้งมีพลงังานก่อน มีพลงังาน
หมายถึงวา่ จิตน้ีควรสงบ ควรไดพ้กัผอ่น ไม่ใช่ข้ีโรค คนง่อยเปล้ียเสียขาท่ีวา่ไม่แขง็แรงจะ
ออกไปท างาน มนักไ็ดแ้ต่งานปลีกยอ่ย 

แต่การร้ือภพร้ือชาติมนัไม่ใช่งานปลีกยอ่ย การร้ือภพร้ือชาติเป็นส่ิงท่ีวา่เป็นงานของทุกๆ 
ดวงใจท่ีจะพน้จากพญามาร พน้จากกรงเลบ็ของพญามจัจุราช เห็นไหม กรงเลบ็ของพญามจัจุราช
คือยงัตอ้งตายไปอีกต่อหนา้ แลว้... 
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...เกิดซบัเกิดซอ้น เกิดอุบติัเป็น...ถา้คนนั้นสร้างบุญกศุลไว ้ เกิดอุบติัทนัทีข้ึนเป็นเทวดา 
อุบติัทนัทีนะ ถา้เป็นเทวดาไปเลย แต่ถา้ยงัเป็นก่ึงดิบก่ึงดีอยูม่นักต็อ้งไปผา่นยมบาล ก่ึงดิบก่ึงดีน้ี
ตอ้งไปแบ่งแยก ชัว่หนกัๆ เขากล็งไปเลย ลงคือเทวทตัน้ีตกนรกทั้งเป็นเลย ชัว่หนกัๆ เขา้ไปเลย 
ถา้บุญมหาศาลกไ็ปเลย นัน่น่ะ บุญกย็งัเป็นอวิชชาพาเกิด เพราะคนเกิดเป็นเทวดาก็มีความทุกข ์
อวิชชาปกปิดไปเกิดอีกชาติหน่ึง 

เห็นไหม มนุษยต์าย คนคนหน่ึง เรานึกวา่มนุษยต์ายแลว้กแ็ลว้กนั มนุษยต์ายแลว้มนัไม่
แลว้ น่ีกเ็หมือนกนั มนุษยต์ายคือเราตายไง เราตายแลว้มนัไม่แลว้ จิตน้ีมนัไปเร่ือยๆ จิตน้ีมนัไป
เร่ือยๆ เพราะความลึกลบัซบัซอ้นของใจดวงนั้นตอ้งหมุนเวียนไปตามวฏัฏะของเขาๆ น้ีเราฟัง
ธรรมอยูน้ี่ เราตอ้งฟังธรรม เรากต็อ้งพยายามเขา้ใจถึงแผนท่ีด าเนินไง แผนท่ีด าเนินของวฏัฏะท่ี
หมุนเวียนไป ใจน้ีมนัถึงควรจะวา่ ท าอยา่งไรถึงวา่ เดินตรงในแผนท่ีนั้น ถา้เรายงัไม่สามารถออก
จากแผนท่ีนั้น คือลบแผนท่ีออกจากใจ ลบอวิชชา ลบส่ิงท่ีไม่รู้ มนัเป็นกระจ่างแจง้แลว้ เราจะเดิน
ไปท าไมในแผนท่ีนั้น แผนท่ีนั้นกล็บท้ิงซะ คือวา่เคร่ืองหมายท่ีจะด าเนินต่อไปน่ีหมด อวชิชาน่ี
ลบท้ิงซะมนักจ็บ จบความเขา้ใจ ชีวิตท่ีผอ่งแผว้ ความเขา้ใจชีวิตผอ่งแผว้ การช าระอวิชชา การ
ช าระความไม่รู้ของใจ เพิกใจนั้นออก 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เพิกออกมาแลว้ องคห์ลวงปู่ มัน่ องคค์รูบาอาจารยเ์พิก
ออกมา เป็นตามๆ กนัมา ธรรมน้ีถึงเป็นส่ิงมหศัจรรย ์ธรรมน้ีมหศัจรรย ์แมแ้ต่กิเลสท่ีวา่เป็นความ
ลึกลบัซบัซอ้นท่ีท าใหเ้ราเกิดเราตายอยูน่ี่ ลึกลบัซบัซอ้นมาก ท าใหเ้ราเกิดเราตายนะ ท าใหเ้รา เรา
น้ีเกิดตายแลว้ถึงจะรู้วา่เป็นเรา แต่ขณะจะเกิดจะตายน้ีไม่รู้ เพราะมนัเป็นอวิชชา เป็นจิตหน่ึง หน่ึง
เดียวเท่านั้น 

จิตหน่ึงเดียวถึงวนไปในวฏัฏะน้ี ขนัธ์ ๑ กไ็ด ้ขนัธ์ ๔ กไ็ด ้ขนัธ์ ๕ กไ็ด ้เห็นไหม ขนัธ์ ๕ 
คือมนุษยเ์ราน่ี ขนัธ ์๕ กไ็ด ้ขนัธ์อนัน้ีมนัถึงออกแสดงตวัทีหลงั เราไดเ้ป็นมนุษยม์าแลว้ แลว้เกิด
ข้ึนมาเป็นเดก็ไร้เดียงสากต็อ้งมาสัง่กนัสอนกนัเพื่อใหข้นัธ์น้ีมนัเขม้แขง็ข้ึนมาไง ขนัธ์คือสญัญา
ความจ าไดห้มายรู้ สงัขารความปรุงความแต่งใหฉ้ลาดฉะฉาน ใหท้นัคน น่ีเราตอ้งมาสร้างสม
ข้ึนมาในภพของมนุษยน้ี์ มนุษยแ์ต่ละภพแต่ละชาติสร้างสมข้ึนมา แลว้ในมนุษยแ์ต่ละสญัชาติก็
ตอ้งสร้างสมสอนต่างๆ กนั นั้นคือสมมุติของโลกเขา 
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แต่ภาษาใจ ภาษาใจหยบิน ้าข้ึนมา มองดว้ยกนัทุกคนกรู้็วา่เป็นน ้าเหมือนกนัหมด ภาษาใจ
คือภาษาทุกข ์ ความทุกขอ์นัเดียวกนั จะสญัชาติใด จะวิชาการใดอยูใ่นโลกน้ี เวลาทุกขข้ึ์นมาเป็น
ทุกขอ์นัเดียวกนั มีทุกขม์ากทุกขน์อ้ย เพราะนั้นอีกตากหาก  

ทุกขใ์นศาสนาน้ีรู้วา่ทุกขน้ี์ยงัพอรู้ คนท่ีเจบ็ไขไ้ดป่้วยรู้วา่เราเจบ็ไขไ้ดป่้วยดว้ยโรคส่ิงใด
นั้นมนัยงัมีโอกาสหาย คนท่ีทุกขแ์ลว้ไม่รู้จกัทุกขไ์ง ทุกขว์า่อนัน้ีมนัเกิดข้ึนไดไ้ง ตีโพยตีพาย
พยายามผลกัไสไป เหมือนกบัเราตีโพยตีพายในปัจจุบนัน้ี เพราะเราไม่เขา้ใจ เราไม่เขา้ใจส่ิงน้ีไง 
วา่ส่ิงน้ีมนัเป็นเหตุข้ึนมา เพราะเราสร้างบุญสร้างกรรมมา มนัเกิดส่ิงน้ีแลว้ ส่ิงน้ีเป็นชยัภูมิ ส่ิงน้ี
เป็นสนามท่ีจะประลองยทุธก์นัระหวา่งวิชากบัอวิชชา 

ส่ิงท่ีเป็นชยัภูมิท่ีจะประลองยทุธ์กนัน่ีมีในเรา สนามรบไหนจะเป็นสนามรบการช าระ
กิเลส สนามรบนั้นกอ็ยูท่ี่กายกบัใจเท่านั้น กายกบัใจท่ีเราแสวงหาโทษแต่ส่ิงต่างๆ โทษแต่ส่ิงท่ีเรา
เกิดมา โทษแต่ส่ิงท่ีรอบขา้งวา่ส่ิงนั้นใหทุ้กขเ์ราทั้งนั้น ส่ิงน้ีใหทุ้กขเ์ราทั้งนั้น แต่ไม่ไดดู้ท่ีดวงใจ
ดวงน้ีไง ถา้มาดบัท่ีดวงใจดวงน้ี ส่ิงท่ีเป็นทุกขน์ั้นมนัเกอ้ๆ เขินๆ นะ 

บ่วงของมาร ส่ิงนั้นเป็นบ่วงของมารเท่านั้น เป็นบ่วงล่อ บ่วงล่อใหค้นท่ีไม่รู้ไปติดกบั เรา
ต่างหากไปติดกบัโลกเขา โลกเขาน่ีมาติดเรา โลกเป็นโลกนะ ธรรมน้ีเป็นธรรม ธรรมน้ีกบัใจถา้
สมัผสักนัแลว้เป็นเน้ือเดียวกนั แต่ขณะน้ีธรรมน้ีเกิดข้ึนแยบ็ๆๆ ในหวัใจของเรา เราไม่สามารถให้
เป็นธรรมแทไ้ด ้ เพราะเราไม่ไดส้มุจเฉทปหานกิเลสออกจากใจเป็นขั้นเป็นตอนเขา้ไป เราท าแต่
ความวา่เป็นคุณเป็นผูว้ิเศษ เป็นความสงบเขา้มา ความสงบเขา้มาแลว้เราวา่อนันั้นเป็นธรรม อนั
นั้นเป็นธรรม 

อนันั้นเป็นธรรม ท าไมมนัไม่ช าระส่ิงท่ีวา่เป็นกิเลสออกไปล่ะ อนันั้นเป็นธรรม ท าไม
พยายามใหกิ้เลสนั้นหลบเขา้ไปอยูข่า้งในล่ะ กิเลสมนัหลบนะ กิเลสน้ีฉลาดมาก เราเป็นคนโง่ เรา
น่ีเราวา่ฉลาด แต่เราโง่กบักิเลสเพราะอะไร เพราะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เป็นส่ิงท่ีวา่มนัไม่รู้ มนั
ไม่รู้ มนัปฏิเสธใหเ้ราไม่รู้ต่างหาก แต่มนัรู้ มนัรู้เพราะตอ้งการเอาเราอยูใ่ตอ้  านาจของมนั เห็นไหม 
น่ีมนัรู้ตวัมนัเอง แต่เราไม่รู้เพราะเรามีมนั อวิชชาถึงส่ิงท่ีไม่รู้ 

มนัถึงปฏิเสธไง ความปฏิเสธวา่ส่ิงนั้นส่ิงท่ีวา่ปัดเขา้มาๆ น่ีมนัหลบตวั หลบเฉยๆ มนัหลบ
จากเวลาเราเอาจริงเอาจงั เราจะเอาจริงเอาจงัเพื่อจะช าระกิเลส เห็นไหม เป็นการรบกนั มนักพ็าล
ไม่สู้เราซะ มนัหลบไปไง เราท าความสงบข้ึนมาไดม้นัหลบเขา้ไปๆ ส่ิงท่ีมนัหลบเขา้ไป ในเม่ือน ้า
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เดือดอยู ่เวลามนัสงบตวัลง น ้าเดือดเป็นฟองเป็นอะไรข้ึนมา เพราะพลงังานนั้นเกิดข้ึน มนัควรข้ึน
ไปจะท าอาหาร ส่ิงท่ีจะไปตม้หุงอะไรข้ึนมามนักเ็ป็นอาหารของเราใช่ไหม ท าไมเราไม่ไดท้  า 
ปล่อยใหน้ ้ านั้นเดือดนั้นมนัเยน็ตวัลง 

อนัน้ีเหมือนกนั เวลาจิตเราองอาจกลา้หาญ จิตท่ีเราเป็นธรรมข้ึนมาน่ี มนัเหมือนกบัน ้า
เดือด พลงังานมนัเกิดข้ึน ท าไมปล่อยใหพ้ลงังานนั้นมอดไปๆๆ จนพลงังานนั้นไม่มี พอพลงังาน
ไม่มี น ้ าเป็นอะไร? น ้ากเ็ป็นน ้าปกติใช่ไหม เช้ือโรคมนักเ็ขา้ไปอยูใ่นนั้นได ้ จะเป็นยงุเป็นอะไร
มนักเ็ขา้ไปไข่ได ้ 

น่ีกเ็หมือนกนั เราท าลายตวัเราเอง เราวา่เราเป็นนกัรบ เราจะต่อสู้กบักิเลส ท าความสงบ
ข้ึนมา พลงังานเกิดข้ึน พลงังานของใจเกิดข้ึน องอาจกลา้หาญมาก กิเลสมนักห็ลบตวัลง น่ีมนั
ฉลาดมาก มนัหลบตวัซุกเขา้ไปในหวัใจของเรา เรากว็า่ โอโ้ฮ! ตอนน้ีขณะน้ีน ้าก าลงัเดือด น ้า
เดือดน่ีพลงังานของใจ สมาธิมนัเกิดข้ึน น ้าเดือดข้ึนมา ส่ิงใดเขา้ไปในน ้าน้ีไม่ไดเ้ลย น ้านั้นตม้สุก
หมด ไม่มีส่ิงใดเขา้มาเลย กิเลสมนักห็ลบตวัไป 

ส่ิงท่ีควรจะเป็นการสมัปยตุกบักิเลส กบักิเลสเราไม่ไดส้มัปยตุ เราไปพอใจกบัส่ิงท่ีวา่ ไม่มี
ส่ิงใดเขา้มาในอ านาจของความร้อนนั้นได ้ปฏิกิริยาของธรรม...ปฏิกิริยาของกิเลสล่ะ ปฏิกิริยาของ
กิเลสเวลากิเลสมนัเกิดข้ึนมา มนัข้ึนมา เราไม่ตอ้งการเลย เวลาท่ีวา่มนัหลงไปในส่ิงใด เราไม่รู้ส่ิง
ต่างๆ น้ี บางอยา่งวตัถุข้ึนมาน่ีเราไม่รู้จกัมนั เรากต็อ้งท าความเขา้ใจกบัมนัเพราะเราไม่รู้ น่ีมนัหลง
ไป มนัพอใจ เห็นไหม ปฏิกิริยาของมนั น่ีปฏิกิริยาอนัน้ีอนัเดียวกนั กศุล อกศุล ถึงเกิดข้ึนจากใจ 

ถา้เป็นสมัมาสมาธิ มีสมาธิอยู ่ คิดถกูตอ้งอยู ่ อนัน้ีเป็นธรรม ธรรมหมายถึงวา่ สงัขารปรุง
เหมือนกนั ขนัธ์ ๕ เหมือนกนั ขนัธ์ ๕ น่ี ในขนัธ ์๕ น้ีมนัเป็นปัจจุบนัของมนุษย ์มนุษยมี์ธาตุ ๔ 
และขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นธรรมชาติท่ีเราเกิดข้ึนมาแลว้ คือวา่สมบติัส่วนตนท่ีบุคคลทุกบุคคลมี
เหมือนกนั เป็นญาติกนัโดยธรรม มีคุณค่าเท่ากนั องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ถึงสอนลงท่ี
ขนัธ์น้ี ขนัธ์น้ีเป็นตวัสสาร ปฏิกิริยาท่ีมนักระทบกระเทือนกนัมนัถึงใหค่้ากบัใจน้ีข้ึนมา เป็นความ
ร้อนข้ึนมา เป็นสมัมาสมาธิ เพื่อจะสมัปยตุกบักิเลส เรากไ็ม่มีความสามารถ เห็นไหม วาสนาบารมี
เราอยูท่ี่ไหน ท าไมไม่ยกข้ึนวิปัสสนาใหเ้ห็นกาย เห็นจิต เห็นเวทนา เห็นธรรม 

ธรรมคือส่ิงท่ีกระทบ มนักระทบอีกเหมือนกนั กระทบสองกระทบไง กระทบหน่ึงเกิดข้ึน
จากความท่ีวา่เราสร้างสมข้ึนมาเป็นสมัมาสมาธิก่อน อนัน้ีเป็นปัญญาส่วนหน่ึง กระทบกบักาย 
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การวิปัสสนากาย ตอ้งวิปัสสนากาย เวทนา จิต ธรรม เวทนาความสุขความทุกขท่ี์มนัมกัมาก มกั
ความสะดวกสบาย มกัใหญ่ใฝ่สูง มกัใหญ่ใฝ่สูงในธรรมไง ในเวลาปฏิบติัก ็แหม! จะเอาถึงมรรค 
ถึงผล ถึงส้ินสุดแห่งทุกข ์ น่ีมกัใหญ่ใฝ่สูง มกัจะไปเอาขา้งหนา้ น่ีมนัเพิกถอนออกไปจากจุดยนื
ของใจ 

จุดยนืของใจบอก ไม่ตอ้งไปมกัใหญ่ใฝ่สูงวา่จะเอาถึงใหพ้น้จากกิเลสในปัจจุบนัน้ี ใน
ปัจจุบนัน้ีใหพ้ิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม งานของเราคืองานพจิารณากาย เวทนา จิต ธรรม การ
พิจารณากายหรือใจน้ีมนัเป็นการสมัปยตุกบักิเลส เพราะผูก้  าหนดนโยบายอยูใ่นน้ีไง ผูก้  าหนด
นโยบายอาศยัพกัตวัอยูท่ี่ไหน ผูก้  าหนดนโยบายคืออวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา ก าหนดฟักตวัอยูท่ี่
หวัใจนั้น พิจารณากายกส็ะเทือนถึงใจ พิจารณาใจกพ็ิจารณาถึงพื้นฐานท่ีอู่กินอู่นอนของผูก้  าหนด
นโยบายนั้น นั้นคือการสมัปยตุ 

การสมัปยตุกบักิเลส การสมัปยตุกบัส่ิงท่ีวา่ไม่รู้ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา การจะเพิกถอน 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา มนัตอ้งเร่ิมตน้จากจุดน้ีไง จุดท่ีวา่เราเขา้ต่อสู้ ถา้ไม่อยา่งนั้นเราก าหนด
ความสงบอยูเ่ฉยๆ มนักใ็หพ้ลงังานมา ใหพ้ลงังานมาเฉยๆ แลว้กิเลสกห็ลบตวัลง กิเลสพอหลบ
ตวัลงน่ี เรามนักเ็ขา้ใจวา่อนัน้ีเป็นธรรม 

ส่ิงท่ีวา่เป็นส่ิงท่ีมหศัจรรย ์ ธรรมะน้ีมหศัจรรยม์าก สะเทือนโลกนะ สะเทือนเล่ือนลัน่ 
แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะอนันั้น กาฬเทวิลอยูบ่นพรหม ยงั
ไดส้ะเทือนข้ึนไปถึงบนพรหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้ แสดงธรรมจกัรก็
สะเทือนเล่ือนลัน่ทัว่ไปหมดเลย ขนาดวา่เกิดมาดว้ยเป็นร่างของมนุษยท่ี์ยงัไม่ไดถึ้งธรรม แต่ผูท่ี้
จะเป็นผูท่ี้จะพาออก เขายงัสรรเสริญ เทวดายงัสรรเสริญยงัสาธุการขนาดนั้น แลว้ปฏิบติัธรรม
สมควรแก่ธรรมจนช าระกิเลสออกไป จนสะอาดบริสุทธ์ิ ท าไมเทวดาไม่สาธุการกบัจิตดวงนั้น 

พอจิตดวงนั้นแสดงธรรมออกไป ธมัมจกักปัปวตัตนสูตรออกไป สะเทือนเล่ือนลัน่ข้ึนไป
ตลอดออกไป ตลอดไป น่ีความสะเทือนเล่ือนลัน่ของธรรม ส่ิงท่ีมหศัจรรยส่ิ์งนั้น ส่ิงท่ีมหศัจรรยมี์
อยู ่ ธรรมะน้ีไม่มีกาลไม่มีเวลา มีอยูโ่ดยดั้งเดิม องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ประพฤติปฏิบติั
ไปจนไปถึงเพิกถอนอวิชชาตวัน้ีไดห้มด น่ีความมหศัจรรยข์องธรรม ความมหศัจรรยข์องจิตไง 
จิตดวงท่ีพน้ออกจากกิเลสแลว้ จิตท่ีพน้ออกจากกิเลส พน้ออกจากอวิชชา เพิกจากอวิชชาออกจาก
ใจแลว้ จิตดวงนั้นมหศัจรรยม์าก 
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พอมหศัจรรยม์าก มหศัจรรย ์ การแสดงธรรมออกมาจากจิตดวงนั้น เทวดาถึงสาธุการกนั 
สะเทือนเล่ือนลัน่ไปหมด น่ีมนัถึงวา่เป็นส่ิงท่ีมหศัจรรยสุ์ดๆ ส่ิงท่ีมหศัจรรยท่ี์วา่ไม่ใช่อยูอ่ื่นไกล
ของเราเลย จิตของเรากมี็อยู ่ หวัใจของเรากมี็อยู ่ มนัควรไดรั้บความมหศัจรรยส่ิ์งนั้นเขา้มาให้
สมัผสักบัใจของเราบา้ง ใจของเรา ใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ใจของครูบาอาจารย์
นั้นเป็นส่ิงท่ีมหศัจรรย ์ใจของเราท าไมมนัมืดด าขนาดน้ี 

เห็นไหม ถา้ถามตนเอง การถามตนเอง การคน้ควา้มาท่ีใจของตวัเอง อนันั้นเป็นผูท่ี้
ประเสริฐท่ีสุด ผูท่ี้ประเสริฐท่ีสุดคือการเร่ิมเตือนตนออกไปไง เตือนตนของตนใหต้นมีความมุ
มานะ เพราะวา่ชา้ไป ความเนินชา้ของเรา จากเกิดมาร่างกายจากเดก็อ่อนข้ึนมาน่ี ร่างกายอ่อน การ
เล่นกีฬา กระดูกอ่อนควรแก่งานของกีฬานั้น พอโตข้ึนไปน่ีหมดเวลาของการเล่นกีฬานั้นแลว้ 
ตอ้งท างานเป็นผูใ้หญ่ต่อไป จนอายมุากข้ึน กระดูกนั้นกต็อ้งผกุร่อนไปโดยธรรมชาติของมนั เห็น
ไหม ธรรมชาติของร่างกาย มนักเ็ป็นธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ แลว้ในหวัใจท่ีมนัด้ือดา้น ไปใน
การประพฤติปฏิบติัท่ีเราเร่ิมตน้วา่ เร่ิมตน้จงใจอยากจะประพฤติปฏิบติั อยากจะออกสนามรบ 
อยากจะสู้กบักิเลส อยากจะผจญภยักบักิเลส ต่อหนา้กิเลสเราจะพุง่รบกบัมนัเลย แต่เวลาเอาจริง
เอาจงัข้ึนมากอ็่อนเปล้ียเพลียแรงไปเร่ือยๆ จนถึงจุดหน่ึงกก็ลายเป็นคนข้ีโรคไป ใจน้ีเป็นใจข้ีโรค 
ใจด้ือ ใจดา้น 

จากท่ีวา่เร่ิมตน้ออกมาจะประพฤติปฏิบติั เร่ิมตน้จะสู้กบักิเลส น่ีความคิดเร่ิมตน้มนัมี แต่
ความจริงความจงัของใจ ในขณะท่ีวา่กา้วเดินออกไปไม่มี น่ีเหมือนกนั จากเดก็ จากเร่ิมตน้ออกมา 
การฝึกฝนของเดก็ เล่นกีฬาจนไดเ้หรียญทองขนาดไหน เขาเล่นยมินาสติก เพราะอะไร เพราะ
กระดูกกระเด้ียวมนัยงัอ่อนอยู ่ ควรแก่ เห็นไหม โอกาสมีแค่นั้นเอง พออายมุากข้ึนไป โอกาส
เป็นไปไดไ้หม 

ธรรมชาติ “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นทั้งหลายตอ้งดบัเป็นไปธรรมดา” ส่ิง
นั้นเป็นไตรลกัษณ์อยูโ่ดยธรรมชาติของมนั แต่เป็นไตรลกัษณะโดยท่ีธรรมชาติของมนั มนั
หมุนเวียนไปโดยธรรมชาติของมนั เราไม่ไดป้ระโยชน์ใดๆ เลย ทั้งๆ ท่ีวา่ส่ิงนั้นกเ็ป็นเรา เรากอ็ยู่
ในไตรลกัษณ์นั้น ท าไมเราไม่เห็นไตรลกัษณะ เห็นไหม น่ีถา้ไตรลกัษณะเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา 

ทั้งๆ ท่ีในหวัใจเรา เราภาวนาอยูข้ึ่นมา เร่ิมข้ึนมากต็ั้งเป็นพลงังานของน ้าท่ีเดือดข้ึนมาได ้
พลงังานของใจท่ีเราสร้างสมข้ึนมา ก าหนดพทุโธๆ เขา้ไปจนใจน้ีสงบข้ึนมาได ้น้ีกเ็ป็นไตรลกัษณ์
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อนัหน่ึง เป็นไตรลกัษณ์เพราะอะไร เพราะมนัเจริญข้ึนมา แลว้มนัอยูช่ ัว่คราว แลว้พอเรา
เพลิดเพลินลืมตวัไป มนักจ็ะเส่ือมสลายไปธรรมดา 

ขณะท่ีเพลิดเพลินอยู ่ขณะท่ีน ้าร้อนอยู ่ทุกคนตอ้งหลบหลีก หลบหลีกส่ิงนั้น มนัจะภมิูอก
ภูมิใจวา่ตวัน้ีเป็นธรรม เป็นส่ิงท่ีมหศัจรรย.์..ความมหศัจรรยน้ี์เป็นมหศัจรรยเ์ลก็นอ้ย มหศัจรรย์
เลก็นอ้ยเพราะอะไร เพราะไปเห็นเงา เห็นแต่ร่างเงาของธรรม ไม่เคยเห็นธรรม ร่างเงาของธรรม
คือจิตมนัสงบเขา้มาเป็นสมาธิธรรม จิตท่ีเสวยสมาธิธรรมนั้นจะมีความสงบพอตวัของความสงบ
นั้น กิเลสกส็งบตวัลง 

๑. เราหลงใหลไป เราไม่เห็นไตรลกัษณะนั้น เพราะตวัของจิตนั้นเป็นไตรลกัษณะ หน่ึง 

๒. กิเลสท่ีวา่มนัเคยปกคลุมครอบครองใจนั้นอยูม่นัหลบตวัหลีกออกไป 

น่ีผูท่ี้ปฏิบติัท่ีจะหลง หลงไปในการประพฤติปฏิบติัไง ผูท่ี้ปฏิบติั ผูท่ี้ออกสงคราม นกักีฬา
ท่ีเล่นแลว้โดนเขาตดัแตม้ไง ควรเล่นกีฬาแลว้ควรจะชนะ สู้กบักิเลสแลว้ควรจะชนะ สู้กบักิเลสยงั
โดนกิเลสหกัแขง้หกัขา หกัแขง้หกัขาต่อเม่ือเวลามนัเส่ือมแลว้ไง จิตน้ีมนัเส่ือมสภาพไปแลว้ 
หลงใหลไป จนปล่อยวางไปแลว้ โอโ้ฮ! โอโ้ฮ! ออกมานะ ท าไมมนัเร่าร้อนเหมือนเก่า ท าไม
ประพฤติปฏิบติัมามีแต่ความทุกขข์นาดน้ี น่ีการกา้วเดินของใจมนัตอ้งกา้วเดินไปแบบนั้น
เหมือนกนั 

ไตรลกัษณะมีอยู ่ เราพิจารณาในกาย เวทนา จิต ธรรม กเ็พื่อใหเ้ห็นไตรลกัษณะ เห็น! 
เพราะวา่จิตน้ีมนัเป็นเน้ือเดียวกบัส่ิงท่ีเป็นไปอยู ่ ขนัธ์ ๕ กบัใจเป็นอนัเดียวกนั ความยดึมัน่ถือมัน่
ระหวา่งใจกบัอารมณ์น้ีเป็นเน้ือเดียวกนั ทีน้ีพอเป็นเน้ือเดียวกนัน่ี ความเห็นไตรลกัษณะมนัเห็น 
มนัถึงมองไม่เห็น ค าวา่ “เห็น” เพราะไตรลกัษณะ หมายถึงวา่ใจน้ีพิจารณาในขนัธ์ ในกายกบัจิตน้ี 
ตอ้งท าใหใ้จน้ีสงบลงมา ใหส้งบเขา้มา เป็นพลงังานของใจ ของน ้าท่ีเดือดข้ึนมา น ้าเดือดข้ึนมาจบั
ส่ิงท่ีเป็นสตัวเ์ป็นอะไรลงไปน ้าเดือดนั้นตอ้งสุก ตอ้งสุกเพราะอะไร เพราะน ้านั้นเดือด 

จิตท่ีเป็นสมาธิข้ึนมา เพราะจิตน้ีเป็นสมาธิแยกตวัเป็นอิสระจากขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ นั้นเป็น
ขนัธ์ ๕ จิตนั้นเป็นจิต แยกออกจากกนั แลว้ใคร่ครวญกนั ใคร่ครวญคือวา่ ใจน้ีท่ีวิปัสสนาในขนัธ์
ไง ในขนัธ์ ๕ นั้น เห็นพระไตรลกัษณะในขนัธ์ ๕ นั้น ถึงวา่เห็นไง เห็นจริง เห็นจริงแบบรู้แจง้
แทงตลอด ปัญญาน้ีแทงตลอด พระไตรลกัษณญาณ ปัญญาน้ีแทงตลอดไปในขนัธ์ ๕ นั้น แต่ถา้
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มนัไม่มีปัญญาน้ีแทงเขา้ไปตลอดในขนัธ์ ๕ ปล่อยวางขนัธ์ ๕ นั้นตามความเป็นจริง น้ีถา้มีไตร
ลกัษณะ เห็น การเห็นการรู้แจง้น่ี การเห็นแจง้รู้แจง้น้ีถึงส าคญัมากในการประพฤติปฏิบติั 

น้ีมนัไม่มีการเห็นแจง้รู้แจง้ไง การถา้เห็นแจง้ ปัญญาแทงทะลุตลอด มนัตอ้งปล่อยวาง 
ปัญญาแทงทะลุตลอด ขนัธ์ ๕ เป็นชั้นเป็นตอน ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ในขนัธ์ ขนัธ์ ๕ นอกขนัธ์ ๕ ใน 
ขนัธ์ ๕ ในขนัธ์ ๕ แลว้ก ็อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ในหวัใจ ในตอของจิตนั้นกแ็ยกเป็นขนัธ์ ๕ อยา่ง
ละเอียดได ้ถึงวา่ธรรมะมีอยา่งหยาบ อยา่งกลาง อยา่งละเอียด แลว้ละเอียดสุด ส่ิงท่ีละเอียดสุดนั้น
คือการเพิกถอนออกทั้งหมด นั้นคือเพิกถอนนโยบายของหวัใจอนันั้นได ้

ความมหศัจรรยข์องธรรมน่ี มีหลกัการ มีวิชาการ มีทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีจะคน้ควา้เขา้ไปได ้
มนัขาดแต่ผูป้ระพฤติปฏิบติั ขาดแต่ความจริงความจงัของพวกเราน่ี พวกท่ีจะเขา้ไปท าลายส่ิงท่ีวา่
ท าให ้อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ท าใหด้วงจิตน้ี เกิดตายๆ ไปไม่มีท่ีส้ินสุด ความมหศัจรรยข์องธรรม 
มาเพิกมาถอนใหเ้ห็นความเกิดความตายท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดนั้น แลว้สลดสงัเวชสลดัท้ิงออกไป น่ีความ
มหศัจรรยข์องธรรมน้ีถึงมหศัจรรยแ์สนมหศัจรรย ์ จิตท่ีพน้ออกไปน้ียิง่มหศัจรรยเ์ขา้ไปอีกไม่รู้ก่ี
เท่าต่อก่ีเท่า 

เพราะวา่มนัจะมหศัจรรยใ์นธรรมท่ีวา่เป็นวิชาการอนัน้ี เป็นวชิาการ เป็นเทคนิคท่ีองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไดว้างน่ี มนัจะซ้ึงใจวา่ส่ิงน้ีหนอ ท าไมองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
เพราะวา่ไดช้ าระกิเลสแลว้ ถา้อยา่งนั้นแลว้กค็วรจะร้ือสตัวข์นสตัว ์ เพราะตวัเองปรารถนาส่ิงนั้น 
ตวัเองปรารถนาส่ิงท่ีวา่เป็นพระพทุธเจา้หน่ึง แลว้อยากจะร้ือสตัวข์นสตัวห์น่ึง แต่เวลาพน้ออกไป
จากกิเลสแลว้ท าไมท าใหข้วนขวายนอ้ย ทรงขวนขวายนอ้ย ทรงไม่อยากท า นัน่ล่ะมหศัจรรย์
ขนาดท่ีวา่มนัมหศัจรรยเ์หนือโลกเหนือสงสารไง มนัจะเป็นไปไม่ไดห้นอท่ีจะเอามาสัง่สอนกนั 
ใครหนอจะไดเ้ห็นส่ิงนั้น 

แต่ในเม่ือมีขอ้วตัรปฏิบติั ผูท่ี้ช าระ ผูท่ี้สะสมบุญญาธิการมาน่ีตอ้งมี ท าไมองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้พน้ไปไดล่้ะ ท าไมคนท่ีเดินตามหลงัมา คนท่ีวา่รอคนช้ีน าอยู ่ ผูท่ี้อยากจะออก
จากกิเลสมีมหาศาล ขาดแต่วิชาการ ขาดแต่เทคนิคอนัน้ี พอพระพทุธเจา้กลบัมาสอน สอนยสะ 
เทศน์พระยสะคืนเดียว คืนเดียวเท่านั้นเลย พระยสะเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา 

๑ คืนแต่เทศน์ ๒ หน เทศน์หวัค ่าหนหน่ึง เทศน์... 
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“ท่ีน่ีขดัขอ้งหนอ ท่ีน่ีวุน่วายหนอ” พระยสะออกมาจากเรือนของตวั 

“ท่ีน่ีไม่เดือดร้อน ท่ีน่ีไม่ขดัขอ้ง ท่ีน่ีสุขสบาย ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีวา่ไม่ติดขอ้ง อยูใ่นความ
วา่ง” น่ีพระยสะฟังธรรม ฟังธรรมนั้นเป็นพระโสดาบนัข้ึนมา...เทศน์สอนพอ่อีกทีหน่ึง บงัพระย
สะไว ้พระยสะเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา น่ีบุญอ านาจวาสนาตอ้งมี 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ไปแลว้ พระยสะตามไปแลว้ ครูบาอาจารยท่ี์วา่ ท่ี
ในหมู่คณะเราเช่ือมัน่เช่ือใจกนัผา่นไปแลว้ ผา่นไปแลว้ น่ีผา่นออกไป มนัมหศัจรรยข์นาดนั้น 
มหศัจรรยจ์ริงๆ จิตท่ีเป็นส่ิงท่ีมหศัจรรย ์ มนัจะไม่เขา้ถึงใจของเราเชียวหรือ ใจของเราไม่
มหศัจรรย ์ เพราะวา่มนัไม่กา้วเดินตามธรรมนั้น ใจเราท่ีไม่มหศัจรรย ์ ใจเรามนัมีส่ิงท่ีวา่อวิชชาปก
คลุมกดถ่วงไวไ้ง จิตท่ีมีอวิชชากดถ่วงไวม้นักต็อ้งทุกข์ๆ  ร ่ าๆ ไป ทุกขร์ ่ าไป พอทุกขร์ ่ าไปจะ
แกไ้ขอยา่งไร 

คนป่วยคนเจบ็ยงัอยากปรารถนาจะไปหาหมอ เห็นไหม คนเจบ็คนไขก้ป็รารถนาจะพึ่ง
หมอใหห้มอรักษาใหห้ายได ้ อนัน้ีกใ็จป่วยใจไขอ้ยู ่ ใจเราป่วยนะ ใจเราโดนอวิชชาปกคลุมอยู ่ ผู ้
ก  าหนดนโยบาย ก าหนดนโยบายอยูว่า่เอง็จะตอ้งเกิดตอ้งตาย ตอ้งเกิดตอ้งตาย เกิดตายไปก่ีภพก่ี
ชาติ อวิชชากอ็ยูใ่นหวัใจนั้น 

เกิดเป็นพรหมกย็งัมีอวิชชา เพราะยงัไม่ท าลายอวิชชาดวงนั้นออกไปจากใจ ถึงส้ินสุดของ
คนตาย พรหมนั้นตายเศร้าโศกไหม คนท่ีจะตอ้งส้ินสุดของชีวิตมนัจะมีความทุกข ์ จะดีใจได้
อยา่งไร เพราะอวิชชาปกคลุมไว ้ ไม่รู้ พอความไม่รู้วา่เราจะไปไหน เราจะออกจากสถานะน้ี 
เปล่ียนสถานะใหม่โดยท่ีเราไม่รู้ตน้สายปลายเหตุ ท าไมเราจะไม่อา้งวา้ง เวน้ไวแ้ต่พรหมท่ีเป็น
พระอนาคามีเท่านั้นนะ พรหมท่ีเป็นพระอนาคามีนั้น ในอนาคามี ๕ ชั้นนั้นไปไดเ้ลย แต่พรหมท่ี
มีอวิชชาอนัน้ีอยู.่..พรหมท่ีอนาคามี ๕ ชั้นนั้นเพราะอะไร เพราะวา่เผาผลาญส่ิงน้ีมาตลอด 

แลว้เผาผลาญ เพียงแต่ไม่เห็นไง ไม่เห็นอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ผูท่ี้เห็นอวิชฺชาปจฺจยา สงฺ
ขารา น้ี เห็นตอของจิตแลว้จะช าระไดเ้ลย แต่พระอนาคามีช่วงนั้นยงัไม่เห็นอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา 
กไ็ปเสวยอยูต่รงนั้น จนถึงท่ีสุดแลว้ภพชาติจะส้ินไป ส่ิงท่ีจะสืบต่อนั้นไม่มีเพราะไดท้ าลาย
กามภพแลว้ ท าลายกามภพ หมุนกลบัมาไม่ได ้ เพราะส่ิงท่ีหมุนกลบัมาไม่ไดม้นัเป็นอกปุปธรรม 
ส่ิงท่ีเป็นอกปุปธรรมนั้นจะตอ้งดบัไป เพราะถึงท่ีส้ินสุดตรงนั้น เพราะพลงังานมนัเผาอยูแ่ลว้ เผา
ถึงตรงอวิชชานั้นดบั ดบั พระอนาคามีกส้ิ็นไปเลย 
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แต่พรหมท่ียงัมีกิเลสอยู ่ พรหมเป็นปุถุชนนัน่น่ะตอ้งหมุนกลบัมา อวิชชา ในเทวดาก็
เหมือนกนั ในเทวดากมี็อวิชชาอยู ่ ในมนุษยก์มี็อวิชชาอยู ่ อวชิชาถึงเป็นผูค้วบคุมนโยบายของใจ
ดวงน้ีไปตลอด น่ีวฏัวนท่ีวนหมุนเวียนไปดว้ยสตัวโ์ลกหมุนเวียนไปในวฏัวนยงัตอ้งหมุนไป 
หมุนไป หมุนไปตลอด น่ีคืออยูใ่นใตข้องผูท่ี้คุมนโยบายนั้น คือตวัอวิชชา 

แลว้ตวัเวลาไปเสวยภพเสวยชาติแลว้ เสวยเป็นพรหมกข็นัธ์ ๑ ขนัธ ์ ๑ กอ็าหารความ
เป็นอยูข่องเขาอยา่งหน่ึง อาหารไม่ใช่อาหารแบบทัว่ๆ ไป อาหารของเทวดากเ็ป็นอยา่งหน่ึงใน
ขนัธ์ ๔ นั้น ขนัธ์ ๔ เพราะเทวดามีร่างกายทิพย ์ไม่มีร่างของมนุษย ์ถึงวา่เป็นขนัธ์ ๔ แต่ถา้ผูป้ฏิบติั
ธรรมจิตเขา้ไปแลว้ เทวดากข็นัธ์ ๕ เหมือนกนั เพราะวา่มีรูปของทิพยอ์นันั้นกเ็ป็นรูปได้
เหมือนกนั รูปของทิพยอ์นันั้นกเ็ป็นรูป แต่ในเม่ือจะส่ือความหมายกนัเพื่อความสะดวก ถึงบอกวา่
เทวดาเป็นขนัธ์ ๔ เพราะไม่มีร่างกายเป็นมนุษยแ์บบเรา มีขนัธ์ ๔ คือความคิดเหมือนกนัหมดเลย 
ทุกอยา่งเหมือนกนัหมด ครบองคร์อบของรูปของจิตนั้นกคื็อความคิด 

ขนัธ์ ๕ ของเรา อวชิชากค็วบคุมใจนั้นอยู ่ ขนัธ์ ๕ ของเราน่ี เราเกิดเป็นมนุษย ์ แลว้มี
อวิชชาปกคลุมอยู ่อวชิชาน้ีเป็นแค่เปลือก เปลือกข้ึนมา ขนัธ ์๕ แลว้ถึงจะยกเขา้ไป ถึงจะบอกวา่มี
หยาบ มีกลาง มีละเอียด มีละเอียดสุด น่ีเวลาตดัภพ ตดัชาติ ตดัตอนเขา้ไป สั้นเขา้ๆ ความตดัภพ 
ตดัชาติ ตดัตอนเขา้ไป สมุจเฉทปหานเป็นขั้นเป็นตอน บุคคล ๘ จ าพวกไง โสดาปัตติมรรค โสดา
ปัตติผล จนอรหตัตมรรค อรหตัตผล น่ี ๘ จ าพวก ตดัทอนๆ เขา้ไป สมุจเฉทปหานเขา้ไป ถึงบอก
วา่ไม่ใช่คนโลภมาก คนโลเลไง 

เวลาจะประพฤติปฏิบติั เห็นไหม คนมกัใหญ่ใฝ่สูงจะเอาทีเดียวใหจ้บ ทีเดียวไปจบเลย 
แลว้พอพรวดๆ ไปน่ี คนพรวดพราด ท าพรวดท าพราด ท าแบบวา่ไม่ละเอียดรอบคอบ ควรจะ
ไดผ้ลในการประพฤติปฏิบติั เราประพฤติปฏิบติั เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ แลว้ไดอ้อกบวชเป็นพระ
ดว้ย เป็นนกัรบแนวหนา้เลยนะ ผูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกบวช ผูท่ี้ปฏิบติัไปดว้ย อนันั้นกเ็ป็นผูท่ี้มีอ  านาจ
วาสนาบารมี 

เพราะธรรมน้ีไม่ใช่เพศ ไม่ใช่วยั ไม่มีเพศหญิง เพศชาย เพศนกับวช ไม่มี ธรรมน้ีเป็น
ธรรม หวัใจน้ีเขา้ถึงแลว้ เหมือนกนัหมด จิตท่ีเขา้ถึงธรรมแลว้เป็นส่ิงท่ีมหศัจรรยเ์หมือนกนัหมด 
ส่ิงท่ีมหศัจรรยคื์อมนัช าระออกไปจากกิเลส ออกไปทั้งหมดเลย กิเลสท่ีในหวัใจท่ีมนัปกคลุมอยูน่ี่ 
มนัช าระออกไปหมด ถึงวา่มรรค ๔ ผล ๔ ตดัทอนเขา้มา ตดัทอนเขา้มา ถึงไม่ใหท้ าพรวดพราดไง 
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เดินไปตามเตม็ๆ ฝ่าเทา้น้ี ยนืใหม้ัน่ในการประพฤติปฏิบติั แลว้ท าไปดว้ยอ านาจวาสนาของเรา 
จะตอ้งเป็นไป จะตอ้งสมประสงคข์องผูท่ี้ใฝ่ดี 

ในหลกัธรรมองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกไวว้า่ ผูท่ี้ปฏิบติัจริง ท าจริง ภายใน ๗ 
ปี ๗ เดือน ๗ วนั แต่ ๗ วนัของเรา เราคิดวา่อยา่งปุถุชนเราหรือพวกปฏิบติัเราคงจะท าไปไดย้าก 
แต่ผูท่ี้เขามีบุญญาธิการเขาท าไดจ้ริงๆ นะ กด็ูสิพระยสะฟังคืนเดียวยงัส าเร็จไปได ้ท าไมจะเป็นไป
ไม่ได ้ มนัส่ิงท่ีเป็นไปได ้ แต่เพราะวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรัสอะไรไวเ้ป็นธรรมน้ี
ตอ้งควบคุมทั้งหมด ตอ้งครอบคลุมทั้งหมดไง ไม่มีทางตรัสอะไรไวจ้ะใหข้าดตกบกพร่อง ใหค้น
โตแ้ยง้ไดไ้ง พระยสะคืนเดียวเป็นพระอรหนัตไ์ปน่ี ในพระไตรปิฎกบอกไวช้ดัๆ เลย แลว้ท าไม 
๗ วนัเราจะท าไม่ได ้๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี 

แลว้เรากเ็ป็นมนุษย ์ไดบ้วชในหลกัของศาสนา ไดบ้วชในพทุธศาสนา ในจตุตถกรรม สม
กบัเป็นนกัรบ นกัรบท่ีมีพร้อมเลย อาวธุยทุโธปกรณ์มีพร้อม เพราะอาวธุอนัน้ีมนัเป็นธรรมาอาวธุ 
ธรรมาวธุน้ีออกมาจากใจทั้งหมด สร้างสมข้ึนมาจากหวัใจท่ีเราจะสร้างข้ึนมา ท าไมธรรมาวธุอนัน้ี
เราไม่สร้างสมข้ึนมา 

น่ีมนัวา่อ  านาจวาสนานอ้ย เหมือนคลงัของอาวธุน่ี คลงัอาวธุมีอยูเ่ตม็เลย เราไม่เปิดประตู
เขา้ไปในคลงัอาวธุเอาอาวธุนั้นมาใช ้ เห็นไหม กข็นัธ์ ๕ ไง สงัขารท่ีคิดท่ีมีสมาธิอยูอ่นันั้นกเ็ป็น
ปัญญา ปัญญาคือขนัธ์ ๕ ท่ีมนัมีสมาธิเขา้มาแยกออกจากปุถุชนไง โลกียะกบัเป็นโลกตุตระ ขนัธ์ 
๕ ท่ีมี น่ีขนัธ ์ ๕ กมี็อยูแ่ลว้อยูใ่นหวัใจ อยูใ่นตวัเราน่ี เราเปิดคลงัอนัน้ีออกมากมี็ธรรมาวธุ ธรร
มาวธุอยูใ่นตวัเราน้ี แต่เราไม่สามารถเปิดคลงัอนัน้ีออกมา เอาอาวธุออกมาช าระกิเลสได ้ ปุถุชน
เป็นอยา่งน้ี ผูท่ี้เป็นผูป้ฏิบติักเ็หมือนกนั เหมือนกนัหมด คลงัอยูท่ี่เรา คลงัอาวธุน่ีอยูท่ี่กลางหวัใจ
เรา เราไม่สามารถเปิดเอาอาวธุออกมาใชเ้อง เรามีอาวธุอยูแ่ลว้เราใชไ้ม่เป็น ฟังธรรมน้ีกเ็หมือนกนั 
เพื่อจะฝึกการใชอ้าวธุ ฝึกการใชอ้าวธุไง ท าความสงบเขา้มา สงบเขา้มา สงบเขา้มา นัน่ล่ะอาวธุ
มนัจะเป็นรูปธรรมข้ึนมา 

จิตท่ีเป็นสมาธิจะ โอโ้ฮ! มนัจะเวิง้วา้งอยา่งน้ี มนัจะ โอ!้ โอ!้ โอ!้ ผูท่ี้ร้อง โอ!้ โอ!้ โอ!้ นัน่
คือผูท่ี้ท าจริง ผูท่ี้ท่องต ารามาวา่สมาธิเป็นอยา่งนั้น วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกคัคตารมณ์ อนันั้นไดแ้ต่
ตวัหนงัสือมา เขาไดแ้ต่ต ารามา เขาไดแ้ต่ท่องมา เขาท่องมา เขาไดแ้ต่วา่วิตก วิจาร ปีติ สุข 
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เอกคัคตารมณ์ ขาดออกไป ขาดออกไป แต่ผูท่ี้ไดจ้ริงมานะ เออ๊ะ! เออ๊ะ! มนัปล่อยหมด มนัวา่ง น่ี
ธรรมาวธุเกิดข้ึน เกิดข้ึนจากตรงน้ี 

เราสร้างธรรมาวธุของเราข้ึนมากนัเอง แลว้พอธรรมาวธุเกิดข้ึนมาแลว้ตอ้งหมุนไป ธรรม
น้ีตอ้งหมุนไป ตอ้งเคล่ือนตวัไปถึงเป็นธรรมจกัร ถา้อยูเ่ฉยๆ แลว้มนักไ็ม่เป็นธรรมจกัร การหมุน
ไป ธรรมจกัรจะหมุนได ้ จะหมุนดว้ยปัญญา ปัญญาน้ีเคล่ือนหมุนไป เคล่ือนหมุนไปเป็นสงัขาร
ไหม สงัขารท่ีคิดน่ีแหละ แต่เพราะจิตน้ีเป็นความสงบอยูแ่ลว้ เป็นธรรมาวธุ น่ีอาวธุเกิดข้ึนจาก
พวกนกัปฏิบติั อาวธุเกิดข้ึนจากผูท่ี้เป็นอาชาไนย เป็นนกัรบกบักิเลส เห็นไหม 

จะเป็นเพศใดกแ็ลว้แต่ ถา้เรามีความมัน่อกมัน่ใจ เรามีความมุ่งมัน่ของเรา น่ีธรรมาวธุ
เกิดข้ึน พออาวธุเกิดข้ึน ช าระกิเลสเป็นชั้นๆ เขา้ไป แลว้จิตท่ีมีกิเลสอยู ่ จิตท่ีมีความเศร้าหมองอยู ่
จิตท่ีอมหนองอยู ่ แลว้ช าระลา้งออกไปเป็นจิตท่ีมหศัจรรย ์ จิตท่ีมหศัจรรยข้ึ์นไปเป็นชั้นเป็นตอน
ข้ึนไป เป็นอกปุปธรรมระหวา่งหวัใจผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เป็นอกาลิโก เป็นไม่มีกาล จะ ๕,๐๐๐ ปี
ไปแลว้ พระศรีอริยเมตไตรยกจ็ะมาตรัสอยู ่ธรรมน้ียงัมีอยูต่ลอดไป 

ก่อนหนา้น้ีมา ๒,๕๐๐ กวา่ปี องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ นัน่ไม่มี
กาล กาลนบัเวลาไม่ได ้นัน่อกาลิโก เป็นปัจจตัตงัรู้จ  าเพาะดวงนั้น ใจดวงท่ีรู้นั้นจริงๆ ใจดวงนั้น ผู ้
ท่ีปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ใจท่ีปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม จิตดวงนั้นประเสริฐสุด จิตดวง
นั้นมหศัจรรย ์จิตดวงนั้นเป็นจิตท่ีประเสริฐ เอวงั 

เพิม่เตมิท้ายกณัฑ์ 

จิตมหศัจรรยค์ู่กบัธรรมะมหศัจรรย ์ จิตมหศัจรรยห์มายถึงจิตท่ีมนัส้ินจากกิเลส ออกจาก
กิเลสไปแลว้จะมหศัจรรยม์าก ความมหศัจรรยน์ั้นจะเกิดข้ึนต่อเม่ือเราเห็นการประพฤติปฏิบติัมา
เป็นขั้นเป็นตอน มหศัจรรย ์ เพราะวา่ความท่ีกิเลสปกคลุมอยูก่เ็ป็นเร่ืองมหศัจรรยใ์นฝ่ายลบ 
มหศัจรรยใ์นฝ่ายบวก มหศัจรรยเ์พิกออกเป็นชั้นๆไป มหศัจรรย ์ เห็นความมหศัจรรยก์บัตวัเอง
ดว้ย จิตนั้นขณะเห็น ขณะประพฤติปฏิบติัดว้ย เห็นไปรู้ไป แทงตลอด ไปตลอด เป็นส่ิงท่ีเป็นแทง
ตลอดน้ีกเ็ป็นความมหศัจรรย ์ ท่ีเห็นอยูก่เ็ป็นส่ิงท่ีมหศัจรรย ์ และท่ีละออกไปก็เป็นส่ิงท่ีมหศัจรรย ์
ความมหศัจรรยน์ั้นถึงเป็นมหศัจรรยสุ์ดส่วน หลกัเกณฑข์องศาสนาเราสอนเร่ืองความมหศัจรรยน้ี์ 
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ความมหศัจรรยน้ี์มีในหลกัพระพทุธศาสนา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นผูท่ี้รู้
ก่อน รู้เห็นตามความเป็นจริงนั้น แลว้ประทานไวใ้หก้บัผูท่ี้กา้วเดินไป ความมหศัจรรยน์ั้นเกิดจาก
ใจไดทุ้กๆ ดวง ใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้นั้นเป็นธรรม เป็นธรรมขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ท่านปรินิพพานไปแลว้ กเ็อาความมหศัจรรยข์องท่านไปดวงเดียว ความ
มหศัจรรยข์องครูบาอาจารยท่ี์มีอยู ่ นั้นกเ็ป็นความมหศัจรรยท่ี์วา่ท่านสร้างข้ึนมาของท่าน เป็นแต่
ละบุคคลๆ แลว้เวลาท่านปรินิพพาน ท่านท้ิงธาตุขนัธ์ไป ความมหศัจรรยอ์นันั้นกติ็ดกบัใจดวงนั้น
ไปตลอด ใจดวงนั้นเอาความมหศัจรรยน์ั้นไปดว้ย 

ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัน้ีจะเขา้ถึงกต่็อเม่ือเห็นความมหศัจรรยข์ณะเห็นไง ปัญญาแทงตลอด
นั้นกเ็ป็นความมหศัจรรยซ่ึ์งๆหนา้ ความมหศัจรรยท่ี์เห็นต่อหนา้น้ีเป็นส่ิงท่ีมหศัจรรย ์ เป็นส่ิงท่ีหา
ดูไม่ได ้จะเห็นเองรู้เอง จ  าเพาะตน จะไม่มีส่ิงใดมาเทียบเคียงได ้นั้นกเ็ป็นมหศัจรรยสุ์ดส่วน แลว้
ยงัเป็นมหศัจรรยท่ี์เห็นเองรู้เองนั้นหน่ึง ความมหศัจรรยท่ี์เป็นผลของความมหศัจรรยน์ั้นเป็น
ความสุขสุดส่วนน้ีเป็นอีกส่วนหน่ึง ความสุขสุดส่วนท่ีอยูภ่ายในอนัน้ี ความสุขสุดส่วนน้ีความ
มหศัจรรยเ์ลิศ มหศัจรรยสุ์ดๆ ความมหศัจรรยอ์นัน้ีอยูใ่นหลกัของเป้าหมายของพวกเรา เป้าหมาย
ของผูท่ี้จะเดินตามองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ใหท้นัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ได้
กราบองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ดว้ยความสนิทใจ ไดก้ราบ ไดเ้ห็น 

“ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต” เราไดก้ราบแลว้ไดเ้ห็นตามหลกัความเป็นจริงอนันั้น 
ท าไมจะกราบไดไ้ม่ซ้ึงใจ จะกราบองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ดว้ยความเคารพสุดส่วน 
เพราะเห็นสุดส่วน เห็นสุดส่วนเหมือนองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ดว้ย เห็นสุดส่วนเพราะ
เราเห็นเองจากภายในดว้ย แลว้ยงัรู้จริงข้ึนมาจากส่ิงท่ีเราเห็นจริงรู้จริงจากความเป็นจริงของเราอีก
ดว้ย 

เห็นไหม การกราบองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ถึงเป็นการกราบท่ียอดเยีย่ม การกราบ
จากหวัใจ หวัใจของผูรู้้ธรรมเห็นธรรมมนัจะซ้ึงจากภายในอนันั้น จะกราบดว้ยความซ้ึงใจ กราบ
จากหวัใจ จากหวัใจดวงท่ีเห็นธรรมนั้น เคารพ...(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


