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เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เห็นไหม เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะไม่ใช่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ ธรรมกมี็อยู ่แต่เจา้ชายสิทธตัถะเขา้ไม่ถึง เขา้ไม่ถึงธรรมอนันั้น จนกวา่จะไดอ้อกบวชอีก 
๖ ปี คน้ควา้อยู ่๖ ปี จนถึงวนัเพญ็เดือน ๖ วนัตรัสรู้ธรรม เกิดข้ึนมาอีกหนหน่ึง “เกิดในธรรม” เกิด
ข้ึนมาในธรรมแลว้ส้ินสุดกนั ไม่ตอ้งมีการเกิดอีก อยูใ่นธรรมนั้น เกิดข้ึนมา 

แต่เราปุถุชนเกิดซ ้าเกิดซาก เกิดมาในวฏัวน เกิดในวฏัวนไม่ใช่เกิดในธรรม เกิดในวฏัวน 
เกิดเป็นชีวิต จากชีวิตหน่ึงเกิดข้ึนมาเป็นอีกชีวิตหน่ึง เกิดข้ึนมาเป็นภพชาติหน่ึง เกิดเป็นสตัว์
เดรัจฉาน เกิดเป็นเทวดา “เกิด” การเกิดนั้นมนัเกิดเป็นภพเป็นชีวติอนัหน่ึงท่ีตอ้งทุกขย์ากในวฏัวน
นั้น ในวฏัวนเกิดไปเกิดมาเป็นชีวิต  

แต่การเกิดในธรรมน้ี เกิดมาในชีวิตปัจจุบนัน้ี ในชีวิตปัจจุบนัท่ีเป็นท่ีเกิดข้ึนมาเป็นมนุษย์
อยูน่ี่แหละ แลว้เกิดซ ้าข้ึนมา เกิดเขา้ไปในธรรม ถา้เกิดเขา้ไปในธรรมตอ้งรู้ธรรม รู้ธรรม เกิดเขา้
ไปในธรรมแลว้ เกิดแลว้หมดภาระยุง่ยาก แต่อนัน้ีเวลาคนเราพาเกิด เราเกิดในวฏัวน การเกิด
ในวฏัวน มีแต่เกิดท าใหมี้แต่ความทุกข ์ความทุกขค์วามเร่าร้อนเกิดเขา้มาในหวัใจของเรา เพราะวา่
กรรมพาเกิด  

กรรมในปุถุชนเรา ของปุถุชนมีแต่กรรม กรรมสะสมมาในหวัใจเรา ในหวัใจเราแลว้ก็
เวียนวา่ยไป เวียนวา่ยไปในวฏัฏะนั้น เวียนวา่ยไปเกิดสูงๆ ต ่าๆ เกิดในภพชาติต่างๆ การเกิดอนั
นั้น เกิดเพราะวา่เป็นเสวยภพ การเสวยภพน้ีมนัเป็นธรรมชาติ เป็นหลกัสจัจะความจริงอนัหน่ึง
ท่ีวา่จิตน้ีไม่เคยดบั จิตน้ีไม่เคยดบั มีการเกิดข้ึนมาแลว้เกิดอยูใ่นวฏัวน เกิดในวฏัวน เกิดในวฏัวน 
วนจนมาเกิดในพระพทุธศาสนา  
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เกิดมาพบพระพทุธศาสนาแลว้ควรจะสนใจเร่ืองของสจัจะ เร่ืองของธรรม “อริยสจั” การ
ท่ีวา่จะพน้ออกจากปุถุชน พน้จากความหนาดว้ยกิเลสน้ีมนัตอ้งฟังธรรม ธรรมอนันั้น ธรรมอนั
นั้นใหเ้ราเห็นคุณค่า ใหเ้ห็นโทษ  

เราไม่เห็นโทษ เราไม่ใช่ติดอยูใ่นเฉพาะชีวิตของเรานะ เราศึกษาธรรมกนัมา เราศึกษา
ธรรม แต่เราไปติด เวลาเราติดเราไม่ติดในธรรม เรากลบัไปติดเป็นวตัถุ วตัถุส่ิงของท่ีท าใหเ้ราติด 
น่ีวตัถุนั้นกเ็ป็นส่ิงท่ีท าใหเ้ราตอ้งเป็นการติด พอการติดกลายเป็นภาระ เป็นการเคร่ืองด าเนินใหใ้น
ชีวิตปัจจุบนัน้ีกเ็ป็นส่ิงภาระรับผดิชอบกนัอยูแ่ลว้ ภาระรับผดิชอบในปัจจุบนั ท าใหว้ตัถุนั้น 
เพราะเราไปติด  

ความท่ีเราไปติด เราไปติดวตัถุ เราเป็นวตัถุไม่ไดน้ะ เราจะเกิดตายเกิดตายไปในวตัถุนั้น
ไม่ได ้แต่เราไปติดในวตัถุนั้น เราไปเกิดใกล้ๆ  วตัถุนั้นได ้ เราไปเกิดในการ โตเทยยพราหมณ์เป็น
คฤหบดีมีฐานะมาก แลว้เป็นคนท่ีตระหน่ีเหนียวแน่นมากในสมบติัของตวั รักษาสมบติัของตวั
ขนาดท่ีวา่ รักษาไว ้ รักษาไวจ้นความผกูพนั ความตระหน่ีเหนียวแน่น ความผกูพนัของใจดวงนั้น 
เวลาตายไป ตายไปไปเกิดอยูใ่นใกล้ๆ  กบัสมบติันั้น เกิดเป็นสุนขั อยูใ่นต ารา อยูใ่นพระไตรปิฎก
วา่ เกิดเป็นสุนขั โตเทยยพราหมณ์ตายจากโตเทยยพราหมณ์แลว้ไปเกิดเป็นสุนขัอยู ่ องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไปบิณฑบาตยงัไปเห็น ไปเตือนไปเอาอนันั้นเป็นคติสอนลกูชายไดอี้กทาง
หน่ึง  

การติดในวตัถุนั้น เราไม่สามารถเกิดเป็นวตัถุนั้นได ้ วตัถุนั้นเป็นวตัถุ แต่เราตอ้งไปเกิด
เพราะความผกูพนัของใจ ใจผกูพนัในวตัถุนั้น ไปเกิดในวตัถุไปใกลส่ิ้งท่ีวตัถุนั้น แลว้กต็อ้งติดพนั
ไปตลอดไป ถา้เรามองดูวตัถุนั้นเป็นวตัถุนั้น เราเขา้ใจตามสจัจะความจริง  

“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายยอ่มดบัไปเป็นธรรมดา”  

ทั้งๆ ท่ีวา่เราหาอยูห่ากินเราหาของเรามา หาเป็นของเราอยู ่ เวลาเราแลกเปล่ียนออกไปก็
ตอ้งสุดจากตวัของเราออกไป น่ีมนัตอ้งดูจากขา้งนอกเขา้มา ดูจากขา้งนอก ความเห็นวา่ติดในวตัถุ
นั้น น่ีเร่ิมติดท่ีวตัถุ แมแ้ต่พระกเ็หมือนกนันะ บวชมาตอ้งการเกิดในพทุธศาสนา “เกิด” การเกิดใน
พทุธศาสนาเหมือนกบัเราเปล่ียนหนา้ท่ี ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน จากคฤหสัถบ์วชเป็นพระเขา้มา 
พอบวชเป็นพระเขา้มานัน่เกิดในพทุธศาสนา เกิดโดยสมมุติ เกิดในสถานะของพระข้ึนมา แลว้
ออกประพฤติปฏิบติั  
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พระติสสะออกประพฤติปฏิบติั ท าคุณงามความดีไวใ้นหวัใจไวม้าก แต่เวลาติด ติดในจะ
ไดจี้วรใหม่ผนืหน่ึง จะไดจี้วรใหม่ผนืหน่ึงเพราะวา่ก าลงัติดอยูใ่นจีวรนั้น ติดในวตัถุนั้น เวลาตาย
ไปนะคืนนั้นพอดีท าจีวรนั้นเสร็จ แลว้พรุ่งน้ีจะไดใ้ชจี้วรผนืนั้น คืนนั้นเป็นโรคทอ้งร่วงตายไป 
พอตายไป ตายไปเพราะความผกูพนักบัจีวรผนืนั้น ผกูพนัดว้ยความผกูพนั ใจมนัผกูพนัอยูม่นักไ็ป
เกิดเป็นเลน็อยูใ่นจีวรผนืนั้น  

นัน่เป็นวตัถุ เราเป็นวตัถุไม่ได ้ แต่วตัถุนั้นใหโ้ทษ ส่ิงท่ีวา่เป็นวตัถุนั้นใหโ้ทษเราก่อนแลว้
เรากติ็ดในวตัถุนั้น เราถึงวา่เราติดวตัถุออกไป แลว้เราหมุนเวียนไป เราไม่เขา้ใจ เราไม่เห็น เราไม่
เห็นสจัจะความจริง นั้นเราเกิดในวตัถุนั้นอนัหน่ึง  

ในวฏัวนท่ีวา่เราเกิดเป็นภพเป็นชาติ เราไม่ไดเ้กิดในธรรม ถา้เกิดในธรรมมนัจะเขา้
ใจความจริง แลว้มนัจะหมุนเขา้มาเกิดในธรรมได ้ อยา่งองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กเ็กิดมา
เป็นเจา้ชายสิทธตัถะก่อน เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะกมี็ปุถุชนเหมือนกนั มีความผกูพนัเป็น
เหมือนกนั แต่ท าไมท่านมีความคิดหาทางออกข้ึนมาล่ะ ท าไมมีความคิดหาทางออกมา  

แลว้พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ เกิดมากเ็กิดมาเป็นมาณพ เกิดมาในโลกเหมือนกนั แต่
เวลาท่านเกิดมาเกิดเป็นธรรมข้ึนมาอีกทีหน่ึง เกิดข้ึนมาเป็นธรรม เป็นอคัรสาวกข้ึนมา น่ีเกิดใน
ธรรม เกิดในธรรมหมายถึงวา่ออกประพฤติปฏิบติัแลว้ฟังพระอสัสชิ  

“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนธรรมดา ตอ้งมีเหตุใหเ้กิดข้ึน” ผลท่ีจะเกิดข้ึนมามนัมีเหตุให้
เกิดข้ึน สาวเขา้ไปหาเหตุนั้น “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบั” ดบัท่ีไหน? ดบัก็
ตอ้งกลบัไปท่ีเหตุนั้น นัน่ดบัท่ีเหตุนั้น ใจมนัจะหมุนเขา้มาจากภายใน  

น่ีเหมือนกนักิเลสท่ีพาใหใ้จเกิดไง กิเลสท่ีมนัไปติดในวตัถุนั้นเป็นกิเลสหยาบๆ ท่ีวา่มนั
กิเลสตวัน้ีพาใหไ้ปผกูพนักบัวตัถุนั้น ไปเกิดใกล้ๆ  ส่ิงนั้น แต่เป็นวตัถุไม่ไดเ้พราะใจน้ีเกิดเป็นส่ิง
ท่ีมีชีวิต จิตน้ีเป็นส่ิงท่ีมีชีวิตแลว้ไม่เคยตาย เวียนตายเวียนเกิดอยูใ่นภพต่างๆ แต่ส่ิงท่ีผกูพนั ส่ิงท่ี
ผกูพนัใหไ้ปเกิด เราผกูพนัอยูย่งัมีใหผ้ลใหเ้ราไปเกิดในส่ิงท่ีขา้งๆ เคียงๆ นั้นได ้

แต่กรรมท่ีพาเกิดนั้นอีกตวัหน่ึง วตัถุส่ิงท่ีไม่ควรจะมีค่ากดถ่วงใจของเราไดเ้ลย ท าไมมนัมี
คุณค่าขนาดใหเ้ราติดพนัจนตอ้งไปเกิดเป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่กลเ้คียงไปเฝ้าเขา ไปติดหน่วงเขา วตัถุนั้น
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ไม่ควรจะมีค่า ส่ิงท่ีเป็นวตัถุไม่ควรมีค่ากบัความคิดของเราเลยในหลกัศาสนา เพราะส่ิงนั้นเป็น
เคร่ืองอยูอ่าศยั  

 เคร่ืองอยูอ่าศยั ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั แต่เราไปติดพนัมนัจนเราไม่ลืมหูลืมตา จนกายเรา
ถา้มนัดบัขนัธ์ไปโดยท่ีไม่มีธรรมเขา้มาเตือนหวัใจ เราจะเป็นอยา่งโตเทยยพราหมณ์อยา่งนั้น แต่
เพราะมีธรรมเขา้มาเตือนหวัใจ พอเขา้มาเตือนหวัใจเรากห็มุนกลบัเขา้มา หมุนกลบัเขา้มาดูกรรม 
การกระท าต่างๆ แลว้มนัสะสมลงอยูท่ี่ใจหมด  

ใจน้ีมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั กรรมอนันั้นสะสมลง
อยูท่ี่ไหน? กรรมอนันั้นมนักต็อ้งสะสมลงอยูท่ี่ใจ เพราะใจมีกรรม ใจถึงตอ้งเวียนตายเวียนเกิดไป 
กรรม ส่ิงท่ีเป็นกรรมนั้นมนัเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเขา้กบัหวัใจ หวัใจน้ีกเ็ป็นนามธรรม
อยู ่สะสมส่ิงนั้นอยูใ่นหวัใจของเรา  

นัน่กรรมอนัน้ีพาเกิด เวียนตายในวฏัฏะกเ็วียนตายในวฏัฏะ จิตน้ีพาเกิดโดยธรรมชาติอยู่
แลว้ เพราะมีกรรมพาใหเ้กิดอนันั้น แต่เกิดข้ึนมาแลว้กย็งัไปติดขอ้งในวตัถุส่ิงต่างๆ นั้น ท าใหส่ิ้ง
วตัถุต่างๆ นั้น ใหมี้คุณค่ากดถ่วงหวัใจ จนเป็นโทษกบัหวัใจ ใหใ้จไปเกิดอยูใ่นส่ิงนั้น ไปเฝ้าอยูส่ิ่ง
นั้น  

พอยอ้นกลบัเขา้มา ยอ้นกลบัเขา้มาดูวงจรๆ หน่ึง วงจรท่ีวา่ใหเ้ราติดในวตัถุ เราเขา้ใจวตัถุ 
เราปล่อยวตัถุไวเ้ป็นวงจรหน่ึง แต่เราไม่สามารถปล่อยอารมณ์ของเราได ้อารมณ์ กรรม กรรมอยูท่ี่
ไหน? กรรม กรรมอยูท่ี่ความเคยใจ ใจน้ีเคยสะสมมาในความคิดต่างๆ ท่ีใจท่ีมนัสะสมมานั้น มนั
เป็นความคิด ความคิดอนันั้นเกิดจากความสญัชาตญาณ สญัชาตญาณส่ิงท่ีพอใจกบัใจ 

เวลาตายเกิดตายเกิด ตายเกิดจากกรรมท่ีพาไปตายเกิด คิดส่ิงใดเกิดตรงนั้น คิดส่ิงใดเกิด
ตรง เกิดท่ีวา่ส่ิงท่ีพาท่ีไป แยกออกไป กรรมพาใหเ้กิด กรรมนิมิตพาใหเ้กิด เกิดออกไป เราพบส่ิง
ใด อนัน้ีกเ็ป็นเกิดในวฏัฏะ เกิดตามสจัจะความจริงของหวัใจท่ีตอ้งไปเกิด หวัใจท่ีตอ้งเวียนตาย
เวียนเกิด เพราะกรรมอนันั้นมีอยูใ่นหวัใจอยูแ่ลว้ เพราะการสะสมของการกระท า การกระท านั้น
เป็นกรรม  



 เกิดในธรรม ๕ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ถึงวา่อวิชชาน้ี อวิชชาส่ิงท่ีไม่รู้ท าใหเ้ราสร้างกรรม ส่ิงท่ีกรรมใหเ้กิดวิบากใหเ้กิดผล น่ี
ความเป็นมนัหมุนเวียนเป็นวงัวนไป วงัวนไป โดยธรรมชาติของใจมนัเป็นแบบนั้นอยูแ่ลว้ 
ธรรมชาติน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีมีการเกิดข้ึน มนัมีส่ิงท่ีมนัเป็นธาตุรู้โดยธรรมชาติของมนั  

“จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส” จิตเดิมแทน้ี้มีความพลงังานอยูใ่นตวัของมนัเองอยูแ่ลว้ แต่โดนกรรม
น้ีปกคลุมอยู ่ พอโดนกรรมน้ีปกคลุมอยูแ่ลว้ มนักไ็ส อวิชชาความไม่รู้ ความเคยใจ ความผลกัไส
ใหอ้ารมณ์ความคิด ความคิดของเรา คิดแต่ความคิดอยากกระท า อยากกระท า ท าอะไร? ท าใหเ้กิด
อารมณ์ใหเ้กิดจากหวัใจ เกิดอารมณ์คือความกระทบกระทัง่ กระทบกระเทือนกบัอารมณ์ ขนัธ์ ๕ 
มนัหมุนออกไป มนัสะเทือนใจเขา้มาแลว้มนักส็ะสมวงัวนเขา้มาอยูใ่นหวัใจ  

หวัใจหมายถึงวา่ ท าส่ิงใดอยูแ่ลว้ใจเป็นผูรั้บ ตากระทบรูป รับรู้รูปสวยรูปงาม แลว้รวมลง
อยูท่ี่ไหน? รวมลงมาอยูท่ี่หวัใจเป็นผูรั้บขอ้มูลเอาไว ้ส่ิงท่ีกระทบในอายตนะทั้ง ๖ ท่ีกระทบ ความ
พอใจ ความขดัเคืองใจแลว้แต่ สุดทา้ยแลว้ตอ้งเกบ็สะสมรวมลงอยูท่ี่มโนวิญญาณทั้งหมดเลย 
มโนวิญญาณเกบ็สะสมไว ้ สะสมไว ้ น่ีการกระท าเกิดข้ึน ผลจะเกิดข้ึนจาก ผลเกิดข้ึนคือการ
รองรับการสะสมของใจดวงนั้น ใจดวงนั้นกมี็ความเคยใจหมุนเวียนไป หมุนเวยีนไป หมุนไปตาม
กระแสของกรรมอนันั้น อนัน้ีกเ็ป็นการพาตายพาเกิดโดยธรรมชาติ  

โดยสจัจะความจริงคือวิญญาณน้ีไม่เคยตาย เวียนตายเวียนเกิดในวฏัวนโดยธรรมชาติเลย 
ถา้เราติดวตัถุ จนเอาวตัถุนั้นเป็นเคร่ืองอยู ่ เคร่ืองเกาะเก่ียว เวลาใจตายไปเกิดอยูใ่นส่ิงนั้น เกิดอยู่
ใกลส่ิ้งนั้น ใหเ้ราเกิดในสถานท่ี เราติดในสถานท่ี ติดในอะไรอยู ่ เราจะเกิดอยูแ่ถวนั้น แต่ถา้เรา
ไม่ได ้เราพน้ปล่อยวางจากวตัถุเขา้มา กรรมกย็งัพาตายพาเกิดในวฏัวนน้ีอีก  

แต่ถา้เกิดในธรรม เกิดในธรรมคือความเขา้ใจในธรรม การเกิดในธรรม เกิดในธรรมน้ี เกิด
ในปัจจุบนัน้ี ในภพชาติปัจจุบนัเราน้ี ไม่ตอ้งเวียนตายเวียนเกิดเหมือนกบัการเกิดในวฏัวนนั้น การ
เกิดในวฏัวนคือหมุนเวียนไปตามกระแสของกรรม กรรมพดัไปแลว้แต่จะเกิดภพใดชาติใดอนันั้น
กรรมพดัออกไป แลว้ถา้เราไปติดวตัถุอนันั้น อนันั้นยิง่ถ่วงยิง่หยาบเกินไป เราปล่อย เราศึกษา
ธรรมจนเขา้ใจตามความเป็นจริงเขา้มา ปล่อยวางเขา้มา  

เห็นโทษไง เห็นโทษของความผกูพนัของใจท่ีเกาะเก่ียว ใจเกาะเก่ียวกระแสของใจจะเป็น
อยา่งนั้นมนัพุง่เป็นกระแสออกไป เราหดตวัเขา้มาจากกระแสอนันั้น เห็นโทษแลว้ปล่อยวางเขา้มา 
ใจมนัจะเป็นอิสระเขา้มา ปล่อยวางเขา้มา ปล่อยวางเขา้มากม็าเจอภายในตวัของตวัเอง ปล่อยจาก
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ส่ิงขา้งนอกเขา้มากม็าเจอส่ิงท่ีรกรุงรังอยูใ่นหวัใจของเรา รกรุงรังอยูใ่นหวัใจเราน้ีคือการกระแส
กรรมท่ีเวียนตายเวียนเกิด  

 ฉะนั้น อ  านาจวาสนาบารมี อ  านาจวาสนาบารมีการกระท าไปในหวัใจแลว้ถึงไม่เหมือนกนั 
การประพฤติปฏิบติัเพื่อจะใหเ้ขา้ถึงธรรมกจ็ริงอยู ่ ใจน้ีมนัเสวยอารมณ์ ความเสวยอารมณ์ของใจ
แต่ละดวงกไ็ม่เหมือนกนั ใจบางดวงน้ีพอเสวยอารมณ์เขา้ไปแลว้ เสวยอารมณ์แลว้มนัใหผ้ล
รุนแรงกบัใจดวงนั้น กระชากใจดวงนั้นจนออกไปกระท าส่ิงต่างๆ เป็นความสกปรกโสมมทาง
โลกเขา นัน่น่ะ ใจอยา่งนั้นมนัเวลาเสวยอารมณ์แลว้มนัรุนแรงเขา้ไป กบัเสวยอารมณ์แลว้น่ิมนวล
อยูใ่นหวัใจ น่ีกรรมในหวัใจกไ็ม่เหมือนกนั  

การกระท ามา การสะสมมาไม่เหมือนกนั การคึกคะนองของใจกไ็ม่เหมือนกนั ใจจะคึกใจ
คะนองออกไปถึงเร่ืองของทางโลกออกไป เร่ืองของทางโลก เร่ืองของทางโลกคือเร่ืองของความ
เคยชินของมนั มนัออกไปขา้งนอก มนักจ็ะไปกวา้นเอาอะไรเขา้มาล่ะ เพราะความคิดน้ีมนัสืบต่อ 
ความคิดจุดประกายข้ึนจากหวัใจส่วนหน่ึง ความสืบต่อของความคิดจะต่อเน่ืองออกไป ต่อเน่ือง
ออกไป  

มนักเ็หมือนกบักระโจนออกไปจากฐานของหวัใจ แลว้กไ็ปเอาอารมณ์นั้นเขา้มาทบัใจให้
เดือดร้อน ใหเ้ดือดร้อน ใหเ้ดือดร้อนคือวา่มนัตอ้งคิดต่อเน่ือง คิดต่อเน่ือง คิดอยา่งไรใหม้นั
ต่อเน่ืองเขา้ไปเร่ือยๆ สืบต่อไปมนักเ็ป็นการฟุ้ งซ่าน เป็นการฟุ้ งซ่าน พอจิตฟุ้ งซ่านออกไปมนักไ็ป
เอาแต่ความเร่าร้อนมาให ้เอาความเร่าร้อน 

การประพฤติธรรม ถา้เป็นความคึกคะนองทางโลกนะ ใจคึกใจคะนอง ถา้คึกคะนองแลว้
เราพยายามเอาธรรมเขา้ไปกดถ่วงไว ้ เราพยายามใช ้ ถา้เราเอาใจของเราไวไ้ม่อยู ่ เราตอ้งใชข้นัติ
ธรรมกดไว ้ใชข้นัติธรรมวา่ ส่ิงนั้น ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนมนัเกิดข้ึนได ้เราตอ้งเอาไวใ้นอ านาจของเราได ้
ถา้ไม่ใหไ้ด ้ ขนัติคือวา่อดทน ตายเป็นตาย ไม่ยอมเป็นไปตามส่ิงท่ีเราคิดนั้น อารมณ์ความคิดน้ี
ไม่ใหมี้ ขนัติธรรม ขนัติกดข้ึนมา  

แลว้สติสมัปชญัญะจะพร้อมตามออกไป พร้อมตามออกไป ใหอ้ยูใ่นอ านาจของเรา ใหใ้จ
น้ีอยูใ่นอ านาจของเรา ถา้มนัคึกคะนองไปขา้งนอก แลว้ถา้เราท าดว้ยขนัติธรรมจนกวา่จิตนั้นมนั
จะทรงตวัได ้ ทรงตวัได ้ ถา้มนัไม่ได ้ เราก าหนดพทุโธๆ ไป จนพทุโธเขา้มา ดว้ยความบากบัน่ 
ดว้ยความมุมานะ พยายามกดถ่วงเอาใจของใจไวใ้นอ านาจของเรา  
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ถา้ใจคึกคะนองคือบารมีธรรมของใจดวงน้ีมนัมีอยู ่ เวลาสงบเขา้มา มนัแสดงตวัออกไป
แปลกประหลาดอีก เหาะเหินเดินฟ้า ลอยตวัลอยข้ึนไปจนไปอยูเ่ดินจงกรมอยูบ่นอากาศกมี็นะ 
เวลาจิตสงบข้ึนมา จะเห็นนะ เห็นวิญญาณเราหลุดออกไป ไปเดินจงกรมอยูบ่นอากาศ อยา่งนั้นกมี็ 
ใจคึกใจคะนองเกิดข้ึนมาจากอ านาจวาสนา วาสนาบารมีของแต่ละดวงใจ  

กรรมมีทั้งกรรมดีและกรรมชัว่ กรรมเป็นกลางๆ ค าวา่ “กรรม” คือการกระท า ในหวัใจ
ของเราเคยท าคุณงามความดีมากต็อ้งเคยท าคุณงามความดีมา เคยท าความผดิพลาดมาน้ีกต็อ้งเคย
ท าความผดิพลาดมา ทีน้ีท าคุณงามความดีมามนักต็อ้งใหผ้ลเป็นผลดีสิ พอใหเ้ป็นผลดีเวลาจิตมนั
สงบข้ึนมา อนันั้นมนัออกไปโลดเตน้เผน่กระโดดออกไปขา้งนอก เพราะวา่จิตมนัสงบตวัเขา้ไป 
ความคึกคะนองของใจแลว้จะเป็นคึกคะนองไปตลอด  

ถา้คิดทางโลกกจ็ะเป็นคิดทางโลกเอา ท าใหท้างโลกน้ีป่ันป่วนไปได ้แต่ถา้เอาใจไวอ้ยู ่ เอา
ใจไวอ้ยูน่ะ อ  านาจของใจท่ีมนัมีอยู ่มีอยูอ่  านาจนั้นมนักแ็สดงตวัออกมา ความแสดงตวัออกไปมนั
กส่็งออก ท าใหห้วัใจน้ีรับรู้ส่ิงต่างๆ ขา้งนอก แต่ไม่ยอมรับรู้ความรู้สึกความเป็นจริงของตวัเอง  

จิตส่งออกกบัจิตยอ้นกลบัเขา้มา ถา้การส่งออกไป จิตน้ีมีพื้นฐานเพราะจิตสงบตวัลงมา แต่
กย็งัออกไปรับรู้ขา้งนอก มนัจะไปเกิดขา้งนอกอีก มนัไม่ยอมเกิดเขา้มาในธรรม ถา้จะเกิดมาใน
ธรรม จิตมนัตอ้งสงบเขา้มาเป็นภายในหวัใจน้ี ภายในสมัมาสมาธิ ถา้จิตเป็นสมัมาสมาธิ จิตเป็น
สมัมาสมาธิจะมีปัญญา จะมีปัญญาเกิดข้ึน ปัญญาน้ีตอ้งฝึกฝนข้ึนมา  

 ถา้จิตมนัส่งออกไปขา้งนอก มนัเป็นจิตรับรู้ รับรู้อารมณ์ต่างๆ รับรู้อารมณ์ต่างๆ แลว้ก็
รับรู้เป็นอารมณ์ไปแลว้ส่งออกไป ความคิดออกไป รับรู้ รับรู้เฉยๆ ไม่ใช่ปัญญาใคร่ครวญ ปัญญา
การไตร่ตรอง ปัญญาใคร่ครวญปัญญาการไตร่ตรองของใจ ใจจะยกกลบัเขา้มาภายในแลว้หา หา
เหตุหาผลวา่ “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นทั้งหลายตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา”  

แลว้หวัใจของเราท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมดาอยู ่ อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมดามนัตั้งอยูบ่นอะไร 
ปัญญามนัตอ้ง...มนัจะท าตั้งปัญหาข้ึนมา ใหห้วัใจเรามีทางแยกแยะวา่ควรจะท าส่ิงใด งานหนา้ท่ี
ของเรา งาน งานจะเกิด จะเกิดในธรรมมนัตอ้งท าใหมี้การเกิด มีเหตุและมีผล จะเกิดในธรรม  

ธรรมเป็นของประเสริฐท่ีมีโดยธรรมชาติ ธรรมน้ีมีอยูโ่ดยดั้งเดิม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม เพราะธรรมพวกน้ีกมี็อยูแ่ลว้ ธรรมน้ีมีอยูโ่ดยดั้งเดิม ถา้หวัใจของเราข้ึนมา
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เห็นธรรม เห็นธรรมข้ึนมาในหวัใจของเรา เรากจ็ะเกิดในธรรมเด๋ียวเป็นปัจจุบนัอนันั้น น่ีของมีอยู่
โดยดั้งเดิม  

เราถึงวา่ ตอ้งมีเหตุมีผลจนเขา้ไปถึง เขา้ถึงธรรมโดยปัจจุบนัของเรา ถา้เราปัจจุบนัเขา้ถึง
ธรรม การเกิดในธรรมน้ีเราจะมีความสุขอยา่งยิง่ ๑ มีความสุขอยา่งยิง่นะ แลว้เราไม่ใช่วา่ ไม่ตอ้ง
เวียนตายเวียนเกิด เวยีนตายเวียนเกิดไปตามกระแสท่ีจะใหก้รรมพดัไป จากกลายเป็นธรรม กบั
การโดนท่ีกรรมกระแสของกรรมพดัเวียนไป เวียนตายเวียนเกิด เวียนตายเวียนเกิดโดยธรรมชาติ
ของใจดวงนั้นโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้  

แต่ขณะท่ีวา่เรามียาแก ้ เรามี เราเกิดมาท่ามกลางพทุธศาสนา เราเกิดมาท่ามกลางครูบา
อาจารย ์ เราเกิดมาท่ามกลางองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้วางธรรมไว ้ วางธรรมไวห้มายถึงวา่
วางยาไว ้ วางยาไว ้ วางศีล สมาธิ ปัญญา เราพยายามสร้างศีล กรอบขอบเขตของใจไม่ใหก้า้ว 
ไม่ใหคึ้กคะนองออกไปโดยอ านาจของกิเลสท่ีมนัจะชกัน าออกไป น่ีขอบเขตของศีล  

ถา้ศีลมนัเร่ิมเขา้ตวัเขา้มา มนัคึกคะนองขนาดไหนเรากต็อ้งเอาใจของเราไวไ้ด ้ เพราะวา่เรา
ยดึมัน่ถือเราตอ้งมีความเดด็เด่ียว ความเดด็เด่ียวความองอาจ ความกลา้หาญ ความองอาจกลา้หาญ
ท่ีจะไม่ล่วง กา้วล่วงออกไป นัง่อยูเ่รากอ็งอาจกลา้หาญในกิริยานัง่อยู ่แลว้ใจล่ะ นัง่อยูใ่จท าไมมนั
ไม่สงบ กายวิเวก ท าไมจิตมนัไม่วิเวกไปตามกายนั้น  

วตัถุ เวลาเราติดวตัถุเรา ยงัไปติดวตัถ ุ ถา้อยา่งท่ีโตเทยยพราหมณ์ไปติดในวตัถุนั้น อนัน้ีก็
เหมือนกนั กายน้ีมนัติดใจ กายน้ีเป็นวตัถุแต่หวัใจมนัอยูใ่นร่างกายน้ี หวัใจอยูใ่นร่างกายน้ี ร่างกาย
น้ีเป็นวตัถุ วตัถุจบัใหน้ัง่ขดัสมาธิ ใหอ้ยูโ่ดยสงบมนัยงัท าไดง่้ายกวา่ ง่ายกวา่ความฟุ้ งซ่านของใจ 
แลว้ใจฟุ้ งซ่านอยูอ่อกไปอยู ่ ท  าไมมนัไม่อยู ่ “ศีล” ศีลของกาย กายสงบแลว้แต่ใจยงัไม่สงบ ใจยงั
ไม่สงบเพราะวา่กรรมมนัให ้ กรรมมนัปรุงแต่งอยูภ่ายใน ความปรุงแต่งอยูภ่ายใน เราตอ้งเปล่ียน
อาหารให ้เปล่ียนกิริยาของท่ีวา่คิดปรุงแต่งไปเป็นกิริยาของก าหนดค าบริกรรม  

ก าหนดค าบริกรรมค าใดค าหน่ึงกไ็ด ้ ก าหนดค าบริกรรมเขา้มา ก าหนดค าบริกรรมเขา้มา
เพื่ออะไร? เพื่อเกิดสมาธิ การเกิดสมาธิ ศีล สมาธิ ปัญญา ยาแกก้มี็วา่ ตอ้งมีศีล ศีลแลว้กเ็กิดสมาธิ
ข้ึนมา สมาธิในศีล สมาธิท่ีศีลท าใหเ้กิดสมาธิน้ีเป็นสมาธิท่ีเป็นสมัมาสมาธิ เพราะศีลน้ีไม่
เบียดเบียนคนอ่ืนอยูแ่ลว้ พอจิตเป็นสมาธิเขา้มา มนัจะเป็นพลงังาน พลงังานสะอาด พลงังาน
สะอาดน่ีเกิดปัญญาไดง่้าย  



 เกิดในธรรม ๙ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ความเกิดปัญญาเขา้มา สมาธิท่ีเราคน้ควา้กนัอยูน่ี่ สมาธิข้ึนมาท าใหเ้กิดปัญญา สมาธิท่ีเป็น
ฐานมนัจะมีเกิดปัญญาไดง่้าย แลว้ตอ้งใหเ้กิดปัญญา ปัญญาในการใคร่ครวญกาย กายท่ีวา่เป็นวตัถุ
รองรับใจอยู ่ ถา้พิจารณากาย พิจารณากายไป แต่ถา้พิจารณาใจล่ะ พิจารณาใจ พิจารณาขนัธ์ ๕ 
ขนัธ์ ๕ ความคิด ความปรุง ความแต่ง 

ความคิด ความปรุง ความแต่งเกิดข้ึนมาจากใจ เกิดข้ึนมาจากใจแลว้กใ็หค้วามเร่าร้อน ส่ิงท่ี
ใหค้วามเร่าร้อนภายในกเ็กิดจากอาการของใจ อาการของใจท าไมมนัเกิดจากเรา ท าไมมนัใหผ้ล
เป็นทุกขร้์อนกบัเราล่ะ? มนัใหผ้ลเป็นทุกขร้์อนเพราะมนัมีกิเลสตวัขบัไส กิเลสอาศยัอาการของใจ
น้ีเป็นเคร่ืองอยู ่อาการของใจมนัออกหากิน  

ธรรมดาอยู ่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา น้ีเป็นอยูใ่นโพรงในคูหาของใจ แต่สายสืบสายอาหาร
สายยาวออกไป อาศยัขนัธ์สืบต่อออกไป ออกไปในอายตนะ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ไปเอาส่ิงต่างๆ 
ท่ีตวัเองพอใจ ไปเอารูป รส กล่ิน เสียงท่ีตวัเองชอบ ไปเอารูป รส กล่ิน เสียงท่ีตวัเองอยากได ้ น่ี
ออกหากิน กิเลสขบัไสใหอ้อกหากินอยา่งน้ี  

แลว้เราต่อตา้น เราหลบัตา หู จมูก ล้ิน เปิดใจไวใ้หส้วา่ง หลบัตา หู จมูก ล้ิน แลว้ท าใจให้
สงบอยู ่อายตนะเราปิดทั้งหมดเลย แลว้เราเปิดหวัใจไว ้ตอ้งใหใ้จเอาใจสงบเขา้มา เราท า เราจะตดั
เส้นทางเดินของความคิด ความปรุง ความแต่งของอวิชชาท่ีขบัไสออกมา น่ีธรรม ธรรมกบักิเลส
จะท าปฏิกิริยาต่อสู้กนั  

ธรรมเวลาธรรมเกิดข้ึน มนัจะเห็นส่ิงน้ี เราถา้จบัตอ้งส่ิงน้ีได ้ เราถึงวา่เราจะเกิดในธรรม 
มนัจะมีเหตุการณ์เกิดในธรรม การเกิดในธรรมไม่ใช่วา่จิตน้ีสงบเขา้ไปแลว้จะเกิด ธรรมมนัเกิด
นั้นเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ธรรมะอยูมี่อยูโ่ดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ จิตของคน
สงบลงไป มนัจะเกิดความรู้ต่างๆ ข้ึนมา อนันั้นมนัเป็นธรรม เป็นธรรมแต่เป็นธรรมเป็นของกลาง 
ธรรมท่ีเป็นกลางท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ  

อยา่งฟ้าแลบข้ึนมา ฟ้าแลบข้ึนมา มีแสงมีฟ้าแลบมา ฟ้าแลบมนักแ็วบไปทีหน่ึง ธรรมเกิด
ข้ึนมากแ็วบข้ึนมาในหวัใจ เป็นการยนืยนัอยูว่า่สจัธรรมมีจริงอยู ่ แต่ธรรมน้ีเป็นกลาง ธรรมไม่ใช่
วา่เป็นมชัฌิมา เป็นของเรา เป็นกลางกเ็ป็นของเขา แต่เราจะสร้างข้ึนมาใหเ้ป็นธรรมของเรา สร้าง
ข้ึนใหเ้ป็นธรรมเรา ธรรมอนัน้ีมนัถึงเป็นยาเขา้มา  
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ทุกขเ์กิดข้ึนท่ีใจ เวลาสุขข้ึนมาใจมนัตอ้งสุขข้ึนมาสิ ทุกขเ์กิดข้ึนท่ีใจ เวลาเกิดข้ึนมาเร่า
ร้อนมากเกิดข้ึนท่ีใจ เราท าความสบข้ึนมาเป็นธรรม ธรรมอนัน้ีจะใหค้วามสงบเขา้มา ความสงบ
เขา้มาความร่มเยน็เขา้มา พอความร่มเยน็เขา้มา น่ีธรรมเป็นของเรา ธรรมนั้นไม่ใช่เป็นกลาง ธรรม
ท่ีเป็นกลางนั้นเป็นกลางท่ีวา่เป็นสุตมยปัญญา เป็นปริยติั เป็นปริยติัน่ีเป็นต าราวางไว ้ เป็นของ
กลาง  

แต่ในเม่ือสมัผสัเขา้มากบัใจของเรา เราสมัผสักบัธรรมอนันั้น จิตน้ีสมัผสักบัธรรมอนันั้น 
ธรรมอนันั้นเป็นของเรา ความท่ีธรรมเป็นของเราใหผ้ลเป็นความร่มเยน็เขา้มา แต่ในความร่มเยน็
เขา้มาน่ีมชัฌิมาปฏิปทาในการประพฤติปฏิบติัน้ีมนัมชัฌิมาปฏิปทาในการช าระกิเลส ถา้ยงัไม่เป็น
ธรรมอยา่งน้ีมนัจะออกไป ถา้ไม่เป็นธรรมมนัไม่ลงสมาธิ มนัเอียงขา้ง  

 ความอยากในสมาธิ ธรรมวา่เป็นธรรม ธรรมน้ีเป็นความสงบ เราอยากได ้ความอยากไดน่ี้
เป็นตณัหาความทะยานอยาก ความตณัหาความทะยานอยากน้ีเป็นสมุทยั สมุทยัน้ีไปกวนใจใหลุ้ก
เป็นไฟข้ึนมาอีก ๒ ชั้น ๓ ชั้น น่ีเวลาเกิดข้ึนมาจากใจ อาการของใจ อาการหน่ึงมนัป่ันป่วนใจ
ข้ึนมา 

ความอยากไดใ้นธรรม ยงัเป็นโทษเลย ความอยากไดค้วามสงบ ความอยากไดข้องเรา 
เพราะความอยากนั้นเป็นสมุทยั เป็นตณัหา เป็นตณัหาเป็นโทษ ความเป็นโทษเอามาแลว้มนัจะให้
เป็นคุณไดอ้ยา่งไร  

แต่ในเม่ือความอยากในเหตุ อยากท่ีเป็นมรรค อยากจะนัง่ก าหนด อยากจะชนะ อยากๆ 
อยากใหค้วามสงบแลว้ผลท่ีมนัจะเกิดข้ึน เราสละท้ิงไป เราไม่เก่ียววา่เราชนะหรือจะเราแพ ้แต่เรา
ตอ้งสร้างเหตุข้ึนไป สร้างเหตุคือความจงใจก าหนดสติข้ึนมา สติสมัปชญัญะส าคญัท่ีสุด 
สติสมัปชญัญะความตั้งมัน่ของใจ พยายามตั้งมัน่ข้ึนมาระลึกข้ึนมา ระลึกข้ึนมากเ็ป็นสติ ความตั้ง
มัน่ข้ึนมา ตั้งมัน่ข้ึนมาเพื่อจะสงบความฟุ้ งซ่านอนันั้น น่ีสร้างเหตุอยา่งน้ี น้ีคือการสร้างเหตุ  

ความอยากทั้งหมดควรจะผลกัมาเป็นความอยากอยา่งน้ี ความอยากสร้างเหตุคือความอยาก
ต่อตา้น ความอยากต่อตา้นใหค้วามอยากต่อตา้นส่ิงท่ีมนัเคยไหลออกมาตามความปกติอนันั้น แลว้
หยดุเขา้ไป หยดุไม่ไดก้ก็  าหนดพทุโธ ค าบริกรรมกมี็อยูเ่ป็นอาการของใจท่ีวา่มนัเคล่ือนไหว 
ความเคล่ือนไหวนั้นตอ้งมีส่ิงท่ีเกาะเก่ียว ความเกาะเก่ียว ใจท่ีจะเกาะเก่ียวใหเ้กาะเก่ียวกบัค า
บริกรรมพทุโธ พทุโธ พทุโธ ตลอดเวลา  
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แลว้มนัจะปล่อยงานนั้นไม่ท า มนัจะท าอิสระ เป็นอิสระเขา้มาไหลไปตามอารมณ์ของมนั 
ระลึก สติพยายามระลึกก าหนดเขา้ไป ก าหนดเขา้ไปสติ บงัคบัใหท้ างานอยา่งน้ี น้ีคือเหตุ อนัน้ี
เป็นมรรค มรรคคือการบงัคบัตนใหเ้ขา้ในเหตุ เหตุจะสร้างใหอ้อกมาเป็นผล ผลคือวา่จิตมนัสงบ 
สงบมนัตอ้งมีเหตุอยา่งนั้น ถา้ก าหนดพทุโธดว้ยค าบริกรรมน้ีคืออาหารของใจ ดว้ยสติสมัปชญัญะ
การบงัคบัอยู ่อนัน้ีมนักเ็ป็นอาการ ใจตอ้งเบ่ียงเบนเขา้ไปกระท า น้ีคือยา  

ยาท่ีวา่บงัคบั เหมือนกบัเราบงัคบัใหเ้ดก็กินยานั้น กบัจิตใจท่ีมนัออกไปตามตา หู จมูก ล้ิน 
กาย ใจโดยธรรมชาติของมนัท่ีไปเอาอารมณ์นั้นมา อนันั้นเป็นโทษ กบับงัคบัมาเอาท่ีเป็นธรรมเขา้
มา พอมนักินอาหารท่ีเป็นประโยชน์เขา้ไป ร่างกายน้ีจะตอ้งมีคุณค่าเป็นประโยชน์ข้ึนมา  

 พอจิตน้ีไดกิ้นค าบริกรรมน้ีเป็นอาหารของใจใหม่ แลว้สติสมัปชญัญะพยายามบงัคบัเขา้
ไป บงัคบัเขา้ไป ใจน้ีตอ้งสงบตวัลง พอสงบตวัลง ผลเกิดข้ึนจากความสงบนั้นเป็นความสุขของ
ใจนั้น ธรรมอนันั้นถึงเป็นธรรมกบัใจดวงนั้น “ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม” ผูใ้ดใจดวงน้ี
เป็นผูท่ี้ปฏิบติัธรรม จะเกิดข้ึนมาในธรรมไดต้อ้งเป็นผูป้ฏิบติัธรรมใหมี้พื้นฐานของธรรมเขา้มา
ก่อน พื้นฐานของใจ  

“กรรมฐาน” ฐานท่ีมัน่ของการงาน กรรมฐาน ใจมีฐานท่ีมัน่ ฐานของใจ  

พอฐานของใจเกิดข้ึนมา พอฐานของใจมนัจะเกิดเดินเป็นปัญญาได ้ เดินปัญญาในกาย 
เวทนา จิต ธรรม น่ีจะเกิดข้ึนมนัตอ้งกินตวัเองเขา้ไป ตอ้งจ ากดักิเลสเขา้ไปเป็นชั้นๆ เขา้มา กิเลส
อยา่งหยาบท่ีวา่ใหใ้จไปเกาะเก่ียวในเวียนวา่ยตายเกิดอนันั้นเราไม่เอา เราตอ้งเห็นโทษของมนั พอ
เราภาวนาเขา้ไปเราจะเห็นโทษวา่ การเวียนวา่ยตายเกิดโดยธรรมชาติของใจ การเวียนวา่ยเวียนตาย
เวียนเกิดเก่ียวขอ้งกบัวตัถุกอ็ยา่งหน่ึง การเวียนตายเวียนเกิดของจิตวิญญาณท่ีวา่เป็นโดยกรรม 
โดยวฏัวนมนักเ็ป็นอีกอยา่งหน่ึง  

น้ีการเราจะเกิดข้ึนมาในธรรม เป็นไปได ้ถา้เป็นไปไม่ได ้ท าไมพระสารีบุตร พระโมคคลั
ลานะท าไมเกิดข้ึนมาในธรรมน้ี พอเกิดข้ึนมาในธรรม จนองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ยนืยนั 
วา่พระโมคคลัลานะเห็นเปรต เห็นผ ี เห็นส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน พระพทุธเจา้วา่ พระพทุธเจา้กเ็คยเห็น 
พระโมคคลัลานะเห็นอยา่งนั้น พระพทุธเจา้เคยเห็นมาแลว้ แต่ไม่พดูออกมายนืยนักบัใคร 
เพราะวา่ไม่มีพยาน แต่ปัจจุบนัน้ีพระโมคคลัลานะเห็นเหมือนกนั อนัน้ีเป็นความเห็นภายนอกไง  



 เกิดในธรรม ๑๒ 

©2012 www.sa-ngob.com 

แต่ผูท่ี้เกิดในธรรม “เห็นธรรม” ไม่ใช่เห็นผเีห็นเปรต การเห็นผีเห็นเปรตเห็นต่างๆ นั้นมนั
มีอยูโ่ดยธรรมชาติ จิตวิญญาณน้ีมีอยูเ่ตม็ทัว่ไปในอากาศ จิตวิญญาณมีอยูใ่นทัว่ไปหมด จิต
วิญญาณมีอยู ่ แลว้ภพของเปรตของผเีป็นภพหน่ึงภพหน่ึงเป็นอีกภพหน่ึง แลว้ความไปเห็นอนันั้น
เขา้ ถา้จิตเราสงบเขา้มา ความเห็นนั้นถา้จิตมนัไปเห็นเขา้ เรากป็ล่อยวาง ความไปเห็นคือจิตนั้น
เห็นใช่ไหม พอจิตนั้นเห็นเรากถ็อนกลบัมา ก าหนดพทุโธ พทุโธ พทุโธ ถอนใจกลบัมา ใจเป็น
อิสระเขา้มา  

ถา้ไม่เห็นกคื็อความไม่เห็น ความไม่เห็นคือจิตปกติ แต่พระโมคคลัลานะเป็นผูท่ี้มีฤทธ์ิ
มาก จิตน้ีโดยธรรมดาของตาทิพยเ์ห็นโดยธรรมชาติ ความเห็นโดยธรรมชาติอนันั้นเห็นเป็นเร่ือง
ของภาย...เป็นการเร่ืองการยนืยนักนั  

 “ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต” ตอ้งเห็นธรรมต่างหาก ถา้เห็นธรรมถึงจะเกิดในธรรม 
การเกิดในธรรมตอ้งมีท าฐานข้ึนมาใหไ้ดอ้ยา่งท่ีท าฐานข้ึนมา พอท าฐานข้ึนมาแลว้ มีฐานของใจ
ข้ึนมา เพราะการเกิดในธรรมเกิดในชาติปัจจุบนัน้ี เกิดในหวัใจปัจจุบนั หวัใจในร่างกายของเราน้ี 
หวัใจในปัจจุบนัน้ีเป็นส่ิงท่ีกิเลสพาใชอ้ยู ่ กิเลสเป็นเจา้วฏัจกัรอยู ่ เกิดมาแลว้กิเลสพาเกิด แต่
สามารถช าระกิเลสออกจากใจได ้ถา้ท ากิเลสออกไปจากใจ นัน่คือการเกิดในธรรม  

 การเกิดในธรรมน้ีเกิดข้ึนมาจาก อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ คือการท าการปฏิบติัของใจดวง
นั้นข้ึนมาโดยใจดวงนั้นประพฤติปฏิบติัเอง โดยการช้ีน าขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
ช้ีน าเขา้มา ใหเ้ขา้มาใหเ้ห็นธรรม ใหเ้ห็นธรรมในหวัใจนั้น  

ปัญญา ตาของปัญญาจะแทงทะลุ แทงทะลุกิเลสเขา้ไปเป็นชั้นๆ เขา้ไป จนเขา้ไปเห็น
ธรรมในหวัใจของตวั น้ีการจะเห็นธรรมในหวัใจของตวั มนัตอ้งช าระกิเลสเขา้ไป กิเลสเท่านั้น
เป็นโทษกบัธรรม กิเลสเท่านั้นปิดหวัใจของเราไว ้กิเลสเท่านั้นบงัคบัขบัไสใหเ้ราไม่เป็นอิสระเขา้
มา  

น้ีการประพฤติปฏิบติัธรรมเขา้ไปกคื็อการต่อสู้กบักิเลส ๑ การต่อสู้กิเลส กิเลสถึงไดเ้ป็น
การคดัคา้นใหก้ารประพฤติปฏิบติัเราเป็นของยาก  

 น้ีการท าคุณงามความดีของเรา เราท าคุณงามความดีของเราเพื่อจะใหบ้รรลุถึงธรรม ท าคุณ
งามความดีของเรา แต่ในเม่ือไปขดัผลประโยชน์กบักิเลส กิเลสน้ีตอ้งการใหใ้จน้ีอยูใ่นอ านาจของ
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เขา เขาพยายามจะดึงใจเอาไวอ้ยูใ่นอ านาจของเขา แต่ในเม่ือเราจะเอาธรรมน้ีเขา้ไปเพื่อจะใหกิ้เลส
น้ีใหล้ม้หายตายจากไปจากใจ กิเลสกมี็การต่อสู่ การต่อสู้ท าใหเ้ราล าบากล าบน พอล าบากล าบน
ข้ึนมา ล  าบากเพราะกิเลสเราขดัขวางเรา เราไม่ใช่... 

ธรรมน้ีไม่เคยใหโ้ทษใคร ธรรมน้ีจะใหป้ระโยชน์เท่านั้น ธรรมมีอยูแ่ลว้ มนัมีอยูใ่น
อวกาศ ธรรมมีอยูแ่ลว้ แต่เราไม่สามารถเขา้มาใหถึ้งใจของเราได ้เรา ใจของเรา เราวา่เราประพฤติ
ปฏิบติัธรรม เราเป็นลกูศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เราเป็นลกูศิษยข์ององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ตอ้งเอาอยา่งองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สิ  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เจา้ชายสิทธตัถะออกครองเรือน 
มีเรือน มีเรือนแลว้ แต่ในเม่ือมีเรือนแลว้กย็งัหาทางออก หาทางออกไปอีกวา่ ออกไปประพฤติอีก 
๖ ปี ความท่ีออกไปประพฤติปฏิบติัอีก ๖ ปี สลบถึง ๓ หน องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สลบ
ถึง ๓ หน การต่อสู้ ขนาดวาสนาบารมีแบบองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ยงัต่อสู้กนัดว้ยสุด
ความสามารถของในหวัใจ ตอ้งเขา้ไปกระทบกระเทือนกบัใจ ต่อสู้สีไฟเบียดเบียนกิเลสเขา้ไป  

จิตสงบเขา้มา สงบเขา้มา อาการของใจท่ีมนัเป็นไป พอจิตมนัสงบ มนัจะเทียบกบัความ
ฟุ้ งซ่าน แลว้มนัจะต่างกนั ความสงบกบัความฟุ้ งซ่าน ความสงบ ความสงบเขา้มา ความฟุ้ งซ่าน
นั้นเป็นอาการของใจ ความสงบคือใจท่ีมนัสงบข้ึนมา ใจสงบข้ึนมาท าไมมนัไม่ส่ายแส่ออกไป 
ความส่ายแส่ออกไปเพราะขนัธ์มนัหมุนออกไป จบัอนันั้นไวสิ้ จบัอาการของใจไว ้ ใจท่ีฟุ้ งซ่าน
ออกไปน่ีจบัไว ้จบัไว ้ใจน้ีอาการท่ีเกิดข้ึนมา เกิดข้ึนไปเพราะอะไร  

การไต่สวนกนั การจะเห็นสจัจะวา่ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบั
เป็นธรรมดา อาการของใจท่ีมนัเป็นไป มนัควรจะอยูส่งบๆ แบบใจท่ีเป็นสมัมาสมาธิอยูอ่ยา่งน้ี 
ท าไมมนัอยูไ่ม่ไดล่้ะ ความอยูไ่ม่ไดเ้พราะการท่ีวา่ มนัเคล่ือนออกไปดว้ยกิเลสพาเคล่ือน กิเลสพา
เคล่ือนออกไป  

สญัญา มนัปรุงมาจากไหน สญัญา รับรู้ รับรู้มาจากไหน รับรู้อะไรข้ึนมา รับรู้กิเลสป้อน
ใหกิ้นใช่ไหม พอกิเลสป้อนกินมนักห็มุนออกไป สงัขารปรุงแต่งออกไป ความคิด ความปรุง 
ความแต่ง มนัแยกกนัออกหมด ขนัธ์ ๕ มนัเป็นขนัธ์ น่ีอาการของใจ อาการของใจ โทษของอาการ
ของใจ ถา้เราไม่เห็น เราไม่เห็น เรากเ็กิดตายโดยท่ีอ  านาจของกรรม  
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แต่ถา้เราเขา้มาช าระสะสางเขา้มา ช าระสะสางเร่ืองกรรมแลว้ ทีแรกถา้วตัถุขา้งนอก มนั
เป็นวตัถุขา้งนอกท่ีเราเขา้ใจแลว้เราปล่อย เราปล่อยเขา้มา เราท าความสงบเขา้มาจนเห็นอาการของ
ใจ พอเห็นอาการของใจ เราจะช าระกรรม กรรมท่ีตวัขบัไสใหต้วัจิตน้ีไปเกิดไปตาย ไปเกิดไปตาย
เป็นภพเป็นชาติ แต่เราจะไม่ยอมไปเกิดไปตายเป็นภพเป็นชาติอีกแลว้ เราจะเกิดในปัจจุบนัน้ี  

เราจะเกิดในปัจจุบนัน้ี ถา้เราจะเกิดในปัจจุบนัน้ี เราตอ้งช าแรกออกจากอวิชชาน้ีใหไ้ด ้ ช า
แรกออกจากอวิชชาข้ึนมา อวิชชามนัเป็นส่ิงท่ีปกคลุมอยา่งใหญ่มาก อวิชชาน้ีเป็นเจา้วฏัจกัรท่ี
คลุมใจไวท้ั้งหมด เราเป็นผูท่ี้วา่พยายามจะประพฤติปฏิบติั กต็อ้งพยายามเขา้ไปเร่ืองเหตุผลอนั
เร่ิมตน้ มนัเป็นเร่ืองการท าลายก าแพงเมือง เป็นการท าลายก าแพงเมือง เป็นส่ิงท่ีวา่ล  าบากท่ีสุดใน
เจา้วฏัจกัรนั้น  

ในเมืองของอวิชชาท่ีปกคลุมอยู ่ท  าลายคร้ังแรกคือวา่การจะวิปัสสนาจนกวา่ปัญญาจะแทง
ทะลุก าแพงอนัน้ีเขา้ไป มนัถึงเป็นการท่ีวา่ล  าบากท่ีสุด ความท่ีจะล าบาก ความประพฤติปฏิบติัท่ี
เป็นความประพฤติปฏิบติัยากน่ียากตรงน้ี ตรงอนัเร่ิมตน้ ถา้อนัเร่ิมตน้เราท าเขา้ใจ เราท าได ้ความ
เคยงานมนัจะสาวต่อเขา้ไป สาวต่อเขา้ไป งานจะสะดวกข้ึนไปเร่ือยๆ  

ฉะนั้น ส่ิงท่ียากมนักต็อ้งใชค้วามจงใจมาก ความจงใจ ความตั้งใจ สติสมัปชญัญะตั้งอยูใ่ห้
ดี ใคร่ครวญดูอาการของมนั อาการของมนั มนัตอ้งอาศยัเก่ียวเน่ืองกนัไป มนัตอ้งมีการสืบต่อ มี
การสืบต่อ ส่ิงนั้นมีถึงมีส่ิงต่างๆ ข้ึนมา ส่ิงนั้นมี ส่ิงนั้นมีคืออะไรล่ะ ถา้เราเห็น เราจบัตอ้งได ้ เรา
เห็น เราจบั เห็นแต่ความสงบ ความสงบของใจเป็นความสงบของใจ ความฟุ้ งซ่านเป็นความ
ฟุ้ งซ่าน เวลาเราเปรียบเทียบกนัเฉยๆ แต่เราไม่สามารถจบัส่ิงนั้นได ้ 

ถา้เราจบัส่ิงนั้นได ้เห็นไหม อาการของใจมนัเกิดข้ึนมาแลว้มนัดบัไป เกิดข้ึนมาแลว้ดบัไป 
เราจบัได ้ มนัเหมือนกบัอาการของใจน้ีเหมือนวตัถุช้ินหน่ึงเลย เป็นอาการของใจ เป็นท่ีอารมณ์ๆ 
น่ีแหละเหมือนวตัถุช้ินหน่ึง แลว้พอจบัได ้ นั้นน่ะ มีเหตุมีผล มนัจะสาวเขา้ไป มีเหตุมีผลท่ีวา่พอ
จบัตอ้งได ้จบัตอ้งไดม้นักแ็ยกแยะได ้ 

เหมือนกบัหมอ หมอถา้จะวิเคราะห์โรค เขาตอ้งมีเคร่ืองมือของเขา เขาถึงจะวิเคราะห์โรค
ได ้ ถา้เขาไม่มีเคร่ืองมือของเขา เขาจะไปวิเคราะห์โรคไดอ้ยา่งไร อนัน้ีเหมือนกนั ถา้เราไม่
สามารถมีสมัมาสมาธิเป็นเคร่ืองมือ แลว้ไปจบัอาการของใจไวไ้ด ้ “ใจจบัใจ” ใจจบัใจเพราะใจน้ี
พาเกิด อาการของใจน้ีพาใจน้ีไปเกิดไปตายเป็นภพเป็นชาติท่ีท าใหเ้ราทุกขย์ากอยูต่ลอดเวลา 
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ถา้เราเขา้ใจ เราจะเกิดในธรรมปัจจุบนัน้ี มนัมีชีวิตน้ีช าระได ้ ช าระไดย้นืยนัไดว้า่ครูบา
อาจารยเ์คยเกิดมาแลว้ เราไดย้นิแต่ข่าว ข่าวขององคน์ั้นส าเร็จท่ีนัน่ องคน้ี์ส าเร็จท่ีน่ี เป็นข่าวของ
บุคคลคนอ่ืน นัน่น่ะ เขาเกิดในธรรมข้ึนมาจริงๆ แลว้เกิดแลว้ไม่มีการตายอีก อยูใ่นธรรมนั้นไป
ตลอดไป ถา้ใจดวงนั้นเกิดในธรรม แลว้ใจของเรามนัยงัไม่ไดเ้กิดในธรรม แต่มีเคร่ืองมือ  

เคร่ืองมือท่ีจะเขา้ไปใหเ้ห็นอาการอนันั้น สมัผสักบัธรรมอนันั้นแลว้ พอสมัผสั แยกออก
ใหพ้อจบัตอ้งได ้ จบัตอ้งไดต้อ้งมีการคน้ควา้ การคน้ควา้อาการของอารมณ์นั้น อารมณ์ขา้งนอก
เป็นอารมณ์หยาบๆ เราท าความสงบเขา้มา อารมณ์จากภายในมนัตอ้งสืบต่อมากระทบอารมณ์
ภายนอก อารมณ์ภายในมนัมีเหตุอวิชชาปกคลุมอยู ่คือมีเช้ือของความสกปรกโสมมอยู ่ถึงกระทบ
ออกมาขา้งนอก พอกระทบออกมาขา้งนอกมนักเ็ป็นไป  

พอจบัอารมณ์ขา้งในไดแ้ยกออกไป อารมณ์ขา้งในเกิดข้ึนอยา่งไร เกิดข้ึนจากส่ิงใด เกิดข้ึน
จากวา่เราพอใจ เกิดข้ึนจากความขบัเคล่ือนไปของอวิชชา เราไม่พอใจมนักเ็คล่ือนไป อยา่งท่ีวา่เรา
ไม่มีอ  านาจควบคุมความคิดเรา เวลาความคิดมนัเกิดข้ึน มนัหมุนไป หมุนไป เราไม่มีอ  านาจจะ
บงัคบับญัชาความคิดอนัน้ีไดเ้ลย อนัน้ีคืออวิชชา ท่ีพลงังานของมนัใชง้านของมนัอยู ่ แลว้มนั
ขบัเคล่ือนของมนัไป น่ีมนัเกิดข้ึนเพราะอนัน้ีอนัหน่ึง เกิดข้ึนเพราะอวิชชาใชพ้ลงังานของมนัโดย
ธรรมชาติของมนั แลว้อาศยัขนัธ์ อาศยัขนัธ์ ๕ ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ ของภพมนุษย ์ มนุษยเ์ราเกิดมามี
ธาตุ ๔ คือดิน น ้า ลม ไฟ กลายเป็นร่างกายน้ี ขนัธ์ ๕ คือความคิดแบ่งออกเป็น ๕ กอง  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แสดงธรรมไว ้ อนัน้ีคือธรรม ธรรมคือ “รูป” รูปของ
ความคิด รูปของความคิดน่ีเป็นกองๆ หน่ึง รูป “เวทนา” ความพอใจความพอใจ ถา้หลงกบักิเลส 
กิเลสยกอะไรข้ึนมาแลว้พอใจ ตามเขา้ไป ความพอใจตามกบัเวทนาไป เวทนามีสุขมีทุกข ์ ความ
พอใจหมุนไป เวทนาน่ีเป็นกองๆ หน่ึง  

“สญัญา” สญัญาเป็นความจ าไดห้มายรู้ ถา้ไม่มีสญัญาเลยมนัสืบต่อความอารมณ์น้ีไม่ได ้
สญัญาความจ าไดม้นัแบ่งค่า เวทนาจะแบ่งค่าออกไปจากดีชัว่ตอ้งมีสญัญาตวัจ าได ้ ตวัจ  าไดพ้อ
แบ่งออกไป น่ีกอี็กกองหน่ึง ขนัธ์ ๕  

“สงัขาร” สงัขารน้ี สงัขารน้ีเป็นสงัขารเป็นนามธรรม ไม่ไช่สงัขารร่างกาย สงัขารเป็น
นามธรรม สงัขารหมายถึงความคิดแวบข้ึนมาแลว้มนัปรุงมนัแต่งได ้ความคิดท่ีมนัปรุงมนัแต่ง น่ีก็
เป็นกองๆ หน่ึง  
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รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ  

“วิญญาณ” วิญญาณน้ีเป็นพลงังานเฉยๆ เป็นพลงังานรับรู้ รับรู้ส่ิงใดๆ วิญญาณๆ วิญญาณ
เช่นตากระทบรูป ตากระทบรูป จกัขวุิญญาณเกิดข้ึน วิญญาณเกิดข้ึน วิญญาณตวัเป็นวิญญาณคอย
สืบต่อใหข้นัธ์ ๕ น้ีสมานเป็นเน้ือเดียวกนั ขนัธ์ ๕ น่ี ขนัธ์ ๕ ท่ีเป็น ๕ กอง แยกเป็นกองๆ  

ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แสดงธรรมไวว้า่ขนัธ์ ๕ แยกออกจากกนั เพราะท่าน
แยกออกไดจ้ริงๆ แลว้มนัเป็นธรรมอยา่งนั้นจริงๆ แต่เป็นธรรมในต ารา เป็นธรรมในต าราใน
พระไตรปิฎกวา่ขนัธ์ ๕ เป็น ๕ กอง แต่ขณะท่ีอยูก่บัเราปัจจุบนัน้ีมนัไม่ใช่ ๕ กอง มนัรวมเป็น
กองเดียว มนัรวมเป็นอารมณ์ อารมณ์น้ีถา้ขนัธ์ ๕ น้ีรวมตวักนัถึงเป็นความคิดข้ึนมาได ้ส่ิง ๕ กอง
น้ีส่ิงใดอยูเ่กอ้ๆ เขินๆ อยูอ่นัใดอนัหน่ึงไม่ได ้ถา้อนัใดอนัหน่ึงอารมณ์ไม่เกิด ความคิดไม่มี  

ขนัธ์ ๕ น้ีกบัใจ ขนัธ์ ๕ น้ีกบัใจน้ีแยกออกจากกนั ใจถึงเป็นสมาธิ ใจเป็นสมาธิ ใจไม่มี
อารมณ์ สกัแต่วา่ อปัปนาสมาธิ จิตน้ีสงบมาก จิตสงบอยูภ่ายในน้ี จิตน้ีมนัไม่มี มนัปล่อยวางจาก
ขนัธ์เขา้มา พอปล่อยวางจากขนัธ์เขา้มาน่ีจิตน้ีเป็นหน่ึงเดียว แต่พอวิตกวิจารออกมา จิตมีความคิด
ข้ึนมา ขนัธ์ ๕ กบัจิตน้ีเป็นอนัเดียวกนั มนัถึงเป็นอารมณ์เดียวกนั  

ความเป็นอารมณ์เดียวกนัเพราะอะไร เพราะเป็นของเรา เพราะกิเลสมนัยงับงัคบับญัชามนั
ใชง้านอยู ่ มนัถึงไม่เหมือนในต าราในธรรม ในธรรมสจัจะความจริงคือขนัธ์ ๕ เป็นขนัธ์ ๕ หา้
กอง เป็นรูป เป็นเวทนา เป็นสญัญา เป็นสงัขาร เป็นวิญญาณ เป็น ๕ กองอิสระเป็นของใครของ
มนัอยูโ่ดยธรรมชาติอยา่งนั้น แต่เพราะมีกิเลสอยูร่วมกนัเป็นอารมณ์อนัเดียวทั้งหมด เราถึงตอ้งจบั
ข้ึนมาแลว้แยกออกมาใหเ้ห็นเป็นสจัจะความจริงวา่มนัไม่ใช่เป็นส่ิงเดียวกนักบัใจ อารมณ์กบัใจน้ี
ไม่ใช่เป็นอนัเดียวกนั  

อารมณ์เกิดๆ ดบัๆ เพราะขนัธ์ ๕ รวมตวั ขนัธ์ ๕ รวมตวัเพราะเรายงัไม่สามารถจบัขนัธ์ ๕ 
แยกออกกนั ขนัธ์ ๕ น้ีอารมณ์กบัความคิด เราใหช่ื้อเป็นขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่กองอยูท่ี่ไหนหรอก 
มนัเป็นความคิดเราน่ีแหละ แลว้แยกมนัออก แยกมนัออก พอแยกมนัออก จบัข้ึนมาแลว้แยกออก 
ความแยกออก แยกออกดว้ยสมัมาสมาธิ ถา้สมาธิเรามีอยู ่ปัญญาเกิดข้ึนมนัจะแยกได ้ 
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ถา้สมาธิมนัเกิดข้ึนไม่ได ้มนัแยกไม่ออก มนัเป็นกอ้นเดียวกนั มนัเป็นท่อนซุงทั้งท่อน ซุง
ทั้งท่อนเราไม่สามารถท าลายมนัได ้แต่ถา้เราแยกออกมา เราแยก เราเล่ือย เราเล่ือยปลีกออกไป เรา
ผา่ออกไปเป็นท่อนใหม้นัเลก็ลงๆ มนัแยกได ้ 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ถา้เราพิจารณาจบัอารมณ์น้ีได ้ แยกออกมนัจะเป็นขนัธ์ ๕ อยา่งน้ีจริงๆ 
รูปเป็นรูป เกอ้ๆ เขินๆ อยู ่ เวทนาเป็นเวทนา สญัญาเป็นสญัญา สงัขารเป็นสงัขาร วิญญาณเป็น
วิญญาณ แยกออกจากกนั แต่มนัจะแยกออกจากกนัได ้มนัตอ้งใชพ้ลงังานความคิดของเราหมุนเขา้
ไป  

เพราะกรรมมนัคุมไวเ้ป็นอนัเดียวกนั เราจะแยกออกจาก แยกกรรมอนัน้ีออก แยกกรรมกบั
ขนัธ์ ๕ น้ีออกจากกนั ความออกจากกนัตอ้งแยกออก พอแยกออกส่ิงท่ีเกลียวเชือก เกลียวเชือก ๕ 
เกลียวฟ่ันเป็นเชือกเส้นเดียวกนั มนักเ็ป็นเชือกเส้นเดียวกนั เราแยกออกไป พอแยกออกไปแลว้มนั
ชกัเป็น ๕ เกลียวเราดึงออกมนัแยกออกจากกนั  

กิเลสส่ิงท่ีเวลาเชือกมนัหมุนเป็นฟ่ันเป็นเกลียวเดียว ความฟ่ันอนันั้นมนัเป็นอารมณ์ท่ีฟ่ัน
เขา้มาเป็นอนัเดียวกนั จริงๆ แลว้มนัแยกออกจากกนัได ้ พอแยกออกจากกนัไดแ้ลว้ มนัยงัท าให้
ท าลายส่ิงนั้นออกไปได ้ ส่ิงท่ีท าลายออกไป มนัถา้เป็นวตัถุท าลายแลว้มนัจะสูญสลายไป แต่น้ีมนั
เป็นนามธรรม ใจน้ีไม่เคยตาย ใจน้ีพาตายพาเกิดมาตลอดเวลา พอส่ิงน้ีเป็นนามธรรม เรายิง่ท าลาย
ข้ึนมา ท าลายส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เพราะตอ้งการใหส่ิ้งท่ีนามธรรมนั้นใหม้นัสะอาดข้ึนมา  

ความท่ีใจมนัจะสะอาดข้ึนมา เพราะวา่กิเลสมนัไดห้ลุดออกไปจากสมัมาสมาธิ พร้อมดว้ย
ปัญญายกข้ึนวิปัสสนาอนัน้ี ส่ิงท่ีหมุนเวยีนออกไป การแยกแยะน้ีคือวิปัสสนาญาณ วิปัสสนาใน
ขนัธ์ ในขนัธ์ในกรรม กรรมอาศยัส่ิงน้ีควบคุมไป “กรรม” อ  านาจของกรรมเหนือทุกๆ อยา่ง พอ
อ านาจของกรรมเหนือทุกอยา่ง เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ พอเกิดมาเป็นมนุษย ์ ส่ิงน้ีมนัเป็นสูตรส าเร็จ 
มนัเป็นส่ิงท่ีส าเร็จมาพร้อมกบัความเป็นมนุษย ์ความคิดน่ี  

ทีน้ีความคิดน้ีเป็นมนัส าเร็จข้ึนมาแลว้ มนักใ็ชอ้  านาจออกไปควบคุมเราอยูต่ลอดเวลา แลว้
เรากไ็ม่สามารถท่ีจะเอาชนะเราเองได ้ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนสร้างฐาน
ของตนข้ึนมา ตนสามารถเอาชนะตนข้ึนมาได ้ เอาชนะเพราะไดก้ารช าระออกไป ถา้ไม่เอาไม่มี
การช าระออกไปจะชนะไม่ได ้ ส่ิงท่ีเป็นส่ิงท่ีมีอ  านาจเหนือเรามนัอยูห่ลงัเรา มนับงัคบับญัชาใชเ้รา
มาตลอด มนัอยูใ่น “มารเอยเธอเกิดจากความด าริ...” 
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ความด าริแลว้เธอเกิด เกิดหลงัความด ารินั้น พญามารอยูห่ลงัความคิดเรา ความคิดต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนน้ีพญามารคิดสัง่ออกมาใหท้ า เป็นการงานของเขาแลว้ แลว้เรากย็งัใชอ้ยูอ่ยา่งน้ีออกไป เรา
เดินหนา้ออกไปใหม้ารน้ีใชอ้ยูข่า้งหลงัไป แลว้เราจะสามารถชนะมาร เราสามารถจะออกจาก
กิเลสไดอ้ยา่งไร เราจะเกิดในธรรมไดอ้ยา่งไร เราไม่สามารถจะเกิดในธรรมไดเ้ลย  

ถา้เราจะเกิดในธรรม เราตอ้งมีธรรม มีเหตุมีผล เหตุผลรวมลงแลว้เป็นธรรม มีธรรมเป็น
เคร่ืองยา เป็นยาเคร่ืองด าเนินเขา้มาช าระลา้งกิเลสอนัน้ี ความช าระลา้งกิเลสกคื็อการวิปัสสนาท่ีเรา
ท าอยูก่นัน้ี ท่ีพยายามจะต่อสู้ ความต่อสู้อนัน้ีมีวิชาการ มีวิธีการท่ีเคร่ืองด าเนินอยูแ่ลว้ องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไม่มี องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตอ้งหาเอง การศึกษาเล่าเรียนกบัเจา้
ลทัธิต่างๆ กเ็ลยศึกษาไป ความศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ ออกไปกว็นไป วนไปวนมาอยูอ่ยา่งนั้นไม่
เคยเขา้มาในหลกัอริยสจัอนัน้ีเลย  

เราเองต่างหากเป็นผูท่ี้มีอ  านาจวาสนา เกิดข้ึนมาท่ามกลางพทุธศาสนา พทุธศาสนาต าราช้ี
น าเขา้มาอยูต่ลอดแลว้ เพียงแต่เราใชไ้ม่เป็น มีเคร่ืองมือขนาดไหนกท็ าหลุดไมห้ลุดมือไปหมด 
ความคิดวา่ส่ิงใดเป็นสมาธิ ส่ิงใดเป็นปัญญา ปัญญาช าระกิเลส สมาธิไม่สามารถช าระกิเลสได ้
สมาธิน้ีเพียงแต่ยบัย ั้งกิเลสไวไ้ม่ใหฟ้ข้ึูนมา ใหเ้รามีโอกาสการท างานของเราเกิดข้ึน ถึงวา่เป็น
ปัญญา  

ปัญญาท่ีไม่มีสมาธิเลย มนักเ็ป็นปัญญาโลกๆ ปัญญาทางโลกเขาเรียกวา่โลกียปัญญา โลกีย
ปัญญาน้ีมนักท็  าเพียงแต่วา่ความช่ืนใจ ดีใจเขา้มาในหวัใจ ความเขา้ใจนิดเดียว ความเขา้ใจใหเ้รา
ช่ืนใจ ความเขา้ใจเร่ืองส่ิงต่างๆ น่ีโลกียะ ความคิดของเรา ความคิดสืบต่อความคิด ปัญญาอยา่งน้ี
เป็นโลกียปัญญา  

แต่ถา้เป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีวา่เป็นโลกตุตรธรรม ปัญญาท่ีจะเขา้ถึงธรรม จะเกิด
ในธรรมตอ้งมีภาวนามยปัญญา ตวัภาวนามยปัญญาเป็นตวัช าแรกเขา้ไป ตวัช าแรกเขา้ไปจน
อวิชชาหลุดออกไปจากใจ ตวัอวิชชาตายลง ความช าระกิเลสตายลง นั้นคือการเกิดในธรรม การ
เกิดในธรรมน้ีเพราะอวิชชาตายไป  

ตายไป อวิชชามนัจะยอมตายฟรีๆ เหรอ อวิชชาจะยอมตายง่ายๆ เหรอ แก่นของกิเลสคือ
อวิชชา แก่นของกิเลสไม่มีทางจะยอมสละสิทธ์ิยอมจะปล่อยใหเ้รามีความสงสาร มีความคิด เห็น
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อกเห็นใจจะใหจิ้ตดวงน้ีพน้จากอ านาจของอวิชชา เป็นไปไม่ได ้ อวิชชาน้ีเขากต็อ้งการมีท่ีอยูท่ี่
อาศยัของเขา เขากต็อ้งปกป้องของเขาเตม็ท่ี  

ตวัอวิชชาน้ีหลุดออกไปจากใจ ออกไปเป็นชั้นๆ ดว้ยนะ ถา้ออกไปโดยปฏิบติัหลุดออกไป 
น่ีเกิดในธรรม เกิดในธรรมดว้ยเคร่ืองด าเนินของเป็นธรรมเขา้มา ถา้จะเกิดในธรรมโดยผดุข้ึนมา
เลย อยา่งนั้นมนัเป็นโลกียะ ส่ิงท่ีเป็นโลกียะท่ีวา่ธรรมมนัเกิด ธรรมมนัเกิด น่ีความเขา้ใจ ความ
เขา้ใจ ความเป็นโลกียะนั้นมนัเวียนตายเวยีนเกิด  

การประพฤติปฏิบติัท าไมมนัเส่ือมถอยละ เราประพฤติปฏิบติัข้ึนไปมนัตอ้งกา้วหนา้ การ
ประพฤติปฏิบติัควรจะเดินกา้วหนา้ข้ึนไปจนถึงท่ีสุดของธรรมนั้น ท าไมประพฤติปฏิบติัแลว้จะ
เหลือเดนตายมาเกิดในธรรมน้ีสกัเท่าไร เหลือเดนตายมา มนัถึงวา่คนท่ีจะเหลือเดนตายเขา้มา มนั
ตอ้งมีการต่อสู้เขา้มา มนัถึงความเส่ือมถอยน้ีโดยธรรมชาติ ความเจริญข้ึนมากบัเส่ือมน้ี  

ความเป็นไตรลกัษณ์มนัมีโดยธรรมชาติ ส่ิงสรรพส่ิงน้ีเป็นอนิจจงั ร่างกายเราเกิดมาก็
อนิจจงั ความเป็นอนิจจงัน้ีเวียนไปเวียนเกิดในวฏัฏะ ร่างกายเรากเ็วียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะอยู่
แลว้ แลว้หวัใจน้ียิง่ซ ้าเขา้ไป แลว้การเกิดการตายในอารมณ์หน่ึง อารมณ์หน่ึง การเกิดการตายใน
ความคิดหน่ึง ความคิดหน่ึง ความคิด ความคิดหน่ึงความเกิดความตาย น่ีเวียนตายเวียนเกิดใน
อารมณ์ของเรามนัเป็นอนิจจงัอยูต่ลอดเวลา  

แต่เราไม่เห็น มนัเส้นผมบงัภูเขา มนัเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากหวัใจ แลว้กใ็ชใ้จเป็นท่ีอยูอ่าศยั 
อวิชชาน้ีมนัถึงมีอ  านาจมาก อวิชชาถึงวา่เกิดข้ึนบีบบ้ีสีไฟในหวัใจของเรา แลว้กใ็ชห้วัใจของเรา
เป็นท่ีขบัถ่าย แลว้กใ็ชห้วัใจของเราเป็นท่ีหากิน ใชทุ้กอยา่งในหวัใจ แลว้กเ็วียนตายเวียนเกิดอยู่
อยา่งน้ีตลอดไป  

ถา้เราเห็นโทษของการเวียนตายเวียนเกิด เราสงสารตวัเองนะ เราสงสารเรา เราคิดสงสาร
แลว้เราคิดจะหาทางออก ถา้เราไม่สงสารเราก าลงัใจไม่มี งานน้ีเพื่อคนอ่ืนเหรอ งานของโลกเขา
ท าเพื่อคนโนน้เพื่อคนน้ี เพื่อลกูเพื่อหลานเพื่อทุกคน แต่งานของเรา เราสงสารตวัเราเอง แลว้เราจะ
เอาใจเราออกใหอ้อกจากอ านาจ ใหเ้กิดในธรรม  

การเกิดในธรรมใหเ้กิดในธรรม ถา้เกิดในธรรมเขา้ไปแลว้ถึงจะเป็นท่ีพึ่ง เป็นท่ีมัน่ใจ เป็น
ท่ีไวใ้จได ้ ถา้ยงัไม่เกิดในธรรมนะมนัไวใ้จไม่ได ้ การเกิดในธรรม การละสกักายทิฏฐิ การละ
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สกักายทิฏฐิมนักย็งัเขา้ไปในกระแสของธรรม พอเขา้ไปในกระแสของธรรมน่ีมนัยงัไวใ้จได ้
เป็นอนัวา่ส้ินสุดมีอยูถึ่งจุดหมายปลายทางโดยเดด็ขาด ถา้เขา้กระแสของธรรมแลว้  

ถา้ยงัไม่เขา้กระแสของธรรม เรากย็งัเวียนตายเวียนเกิดอยูอ่ยา่งนั้นตลอดไป เวียนตายเวียน
เกิดไปแลว้มนักบี็บบ้ีสีไฟไปพร้อมกนั แลว้เรากว็า่เรารักตนเองไม่มีใครเลยนะจะวา่รักเรามากกวา่
เรา เราตอ้งรักเรามากท่ีสุด แต่ความรักเราท าไมเอามาเป็นประโยชน์ใหก้บัใหใ้จเราออกไปเกิดใน
ธรรมไม่ไดล่้ะ ความรักของเราน้ี ความรักน้ีเป็นกิเลสใช่ไหม แลว้จะเอากิเลสมาแกกิ้เลสเหรอ  

ความรักของเรากท็ะนุถนอมเราไง ท ารุนแรงไปไม่ได ้เอาไวเ้ม่ือนั้นเม่ือน้ี เอาไว ้ถา้ตายไป
แลว้จะเกิดพบพระศรีอารย ์ น่ีความคิดอยา่งน้ี มนัเป็นความคิดใหเ้ราไม่มีความมุมานะ คิดวา่ยงัมีท่ี
พึ่งขา้งหนา้ ความคิดวา่ขา้งหนา้ยงัมีท่ีพึ่งอยู ่ ผดัวนัประกนัพรุ่งไปทุกหนา้ น่ีกลมารยาของกิเลส 
กิเลสหลอกแค่น้ี แลว้เรากไ็ม่ท าปัจจุบนัน้ีไง เรากป็ล่อยโอกาสปัจจุบนัน้ีไป อนัน้ีกิเลสหลอกนะ 
ไม่ใช่ธรรมเลย  

ธรรมตอ้งแบบวา่ ปัจจุบนัตลอดไป ค าวา่ “ปัจจุบนัตลอดไป” เด๋ียวน้ีมีกิเลสอยู ่ เด๋ียวน้ี
อวิชชาปกป้อง เด๋ียวน้ีอวิชชาเป็นเจา้หวัใจอยู ่ เด๋ียวน้ีอวิชชาปกป้องคุม้ครองใจ เอาใจน้ีเป็นท่ี
ขบัถ่ายอยู ่ ปัจจุบนัน้ีเราจะแกกิ้เลสไดเ้พราะอะไร เพราะมีธรรม พระศรีอริยเมตไตรยกม็าตรัสรู้
อนั มาตรัสธรรมอนัเดียวกนั แลว้ธรรมอนัเดียวกนัมีอยูต่่อหนา้ต่อตา แลว้เรายงัใหกิ้เลสหลอกไป
แลว้ กิเลสเร่ิมแค่หลอกแค่น้ีเรากก็ล้ิงตามกิเลสไปแลว้ จะไปรอขา้งหนา้ ไปรอขา้งหนา้ น่ีกล
มารยาของมนั กลมารยาของกิเลส แลว้เราจะต่อสู้ใหมี้ทางออก ถา้มีทางออกตอ้งมีความคิด  

ความคิดของเรา ความคิดปัญญามนัจะเกิด ท าไมคนอ่ืนเขาท าได ้ องคศ์าสดาเป็นครูบา
อาจารยข์องเรา องคศ์าสดา องคศ์าสดาออกไดเ้ป็นองคแ์รกไป น่ีคือปัญญาจะเร่ิมต่อสู้กบักิเลส ถา้
กิเลสเกิดข้ึนตอ้งมีปัญญาพลิกแพลง ความพลิกแพลงของใจท่ีวา่ เรากค็นๆ หน่ึง เรากมี็อ  านาจ
วาสนา เราตอ้งมีความสามารถจะท าได ้ คนๆ อ่ืนเขากท็  าได ้ ครูบาอาจารยก์ท็  ามากค็นเหมือนกนั 
เรากค็นๆ หน่ึงท าไมจะท าไม่ได ้ 

ถา้ท าไดม้นัทุกขย์ากข้ึนมา ความทุกขย์ากอนัน้ี เห็นไหม ปัญญามนัจะเกิดไปเร่ือยๆ ถา้
ปัญญามนัเกิดความทุกขย์ากน้ี กก็ารจะร้ือภพร้ือชาติมนัเป็นของง่ายๆ อยูห่รือ งานท่ีวา่การร้ือภพ
ร้ือชาติเป็นงานสุดหนกั งานการช าระกิเลสน้ีเป็นงานท่ีวา่บุรุษอาชาไนยเท่านั้นท่ีจะเป็นคนจะ
ช าระออกไปได ้แลว้เรามาแบกงานอนันั้น เราแบกงานเพราะอะไรล่ะ ถา้เราแบกงานเพื่อคนอ่ืนเรา
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กจ็ะไม่อยากท า เราแบกงานกเ็พื่อเรา เราแบกงานเพื่อเรา เพื่อสงสารตวัเอง เพื่อจะเอาใจออก น่ี
ปัญญาเกิด ปัญญากบักิเลสมนัจะต่อสู้กนัไปตลอด เหตุกบัผล ถา้ปัญญาเกิด น่ีเกิดในธรรม เพราะ
ธรรมพาเกิด  

ปัญญากเ็ป็นธรรม พอปัญญาเป็นธรรมกจ็ะดึงใหเ้ราเขา้ไปใกลเ้ขา้ไป จะเกิดในธรรมกต็อ้ง
ใชก้ระแสของธรรมเขา้ไป แทงทะลุเขา้ไป แทงทะลุเขา้ไป แทงทะลุการท่ีกิเลสจะผลกัขบัไส 
กิเลสจะหลอกลวงไปตลอดเวลา พิจารณาเขา้ไป เขา้กระแสเขา้ไป พอเขา้กระแสเขา้ไปพิจารณา
เขา้ไป กาย เวทนา จิต ธรรม  

กาย เวทนา จิต ธรรมน้ีเป็นพื้นฐานของงาน พื้นฐานท่ีวา่การต่อสู้กบังาน  

ถา้งานทางโลกกง็านท าท่ีอ่ืน ถา้งานการในธรรม ธรรมตอ้งกาย เวทนา จิต ธรรมเท่านั้น 
เพราะกาย เวทนา จิต ธรรมคืออะไร? คือกายกบัใจ กายกบัใจน้ี กายน้ีเป็นวตัถุ เป็นท่ีอยูอ่าศยัของ
ใจ แต่มนัสะเทือนกนัทั้งหมด เพราะมนัไขวก้นัไปตลอด มนัเป็นภพของมนุษย ์ ความเป็นภพอนั
นั้นมนัถึงอาศยัการหลบล้ีอยูใ่นน้ี กิเลสอาศยัน้ีหลบล้ีแลว้กข็บั เป็นท่ีขบัถ่ายมาตลอด เป็นท่ี
ขบัถ่ายไป เราจะต่อสู้กต็อ้งต่อสู้เขา้มา ต่อสู้เขา้ไปเร่ือยๆ ตดัภพตดัชาติสั้นเขา้ ภพชาติจะโดน
ท าลายไปตลอดเวลา  

ถา้เรายงัมีพลงังานท่ีเรายงัท าอยู ่ เราไม่ประพฤติปฏิบติัเพื่อจะเส่ือมถอย ถา้เราขบัไส 
พยายามขบัเคล่ือน พยายามพลงังานของเรา พยายามเอาใจของเราข้ึนมา แต่พอเราข้ึนมาแลว้มนัสู้
ไม่ไหว ถอยไปๆ ถึงหรือวา่ข้ึนมาสู้มาเห็นภาพต่างๆ ความเห็นภาพต่างๆ คิดวา่อนันั้นเป็นผล 
ความคิดวา่เป็นผล เห็นไหม มนัไม่ไดเ้กิดหรอก  

การเกิดในธรรมตอ้งสมุจเฉทปหาน การเกิดในธรรมนะ ขนัธ์ ๕ พิจารณาแลว้ขนัธ ์๕ หลุด
ออกไป ความขาดออกไป ขาดเพราะความเขา้ใจ ไม่ใช่ขาดเพราะความท่ีวา่เขาจะใหโ้อกาสเรา ไม่
มีหรอก ขนัธ์ ๕ ท่ีเราพิจารณาอยูน่ี่ พอปัญญามนัแทงทะลุตลอดเขา้ไป มนัสะอาดเขา้ไปเร่ือยๆ 
จากความสกปรก มนัสะอาดเขา้ไปเร่ือยๆ พอสะอาดเร่ือยๆ มนักจ็ะปล่อยวางเร่ือยๆ จิตน้ีมี
พื้นฐาน จิตน้ีสงบ เป็นความสงบอนัหน่ึง มีความสุข  

จิตน้ีวิปัสสนาขนัธ์ ๕ แลว้การช าระกิเลสออกไป เป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป ความปล่อย
ออกไป ความปล่อยออกไป ความปล่อยออกไปเพราะความปล่อยเพราะทนไวไ้ม่ได ้ไม่ใช่วา่กิเลส
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ใหป้ล่อย ความปล่อยเพราะปัญญาของเรา เพราะอ านาจของสมาธิธรรม อ านาจของความด าริชอบ 
ความเห็นชอบ ความเพียรชอบ การงานชอบ  

ความชอบธรรมเกิดข้ึน ความชอบธรรมเป็นธรรมเกิดข้ึนแลว้ ความเป็นธรรมเป็นสจัธรรม 
เป็นมชัฌิมาปฏิปทา เป็นภาวนามยปัญญาเกิดข้ึน ความเป็นธรรมเกิดข้ึน กิเลสมนัทนไวไ้ม่ไดม้นั
จะหลุดออกไป ความหลุดออกไป  

“ขนัธ์” ขนัธ์มีอยูธ่รรมชาติ ขนัธ์น้ี ขนัธ์น้ีเป็นธรรมชาติของมนั ขนัธ์น้ีหลุด ขนัธ์น้ีจะแยก
ออก กายกบัจิตแยกออกจากกนั ความแยกออกจากกนั ความเหนียวแน่นของกิเลส ความสะสมมา
เป็นไม่มีอนนัตกาลมาตลอดเวลา มนัผกูพนักนัมาตลอด ความปล่อยวางมนัปล่อยวางชัว่คราว 
เพราะอ านาจของปัญญา อ านาจของมรรคเขา้ไปขบัไส มนัจะแยกออก ความแยกออกน้ีมนักจ็ะยิง่
มีความสุขความสงบยิง่ๆ กวา่ฐานท่ีเป็นสมัมาสมาธินั้นอีก ความสงบอนัน้ีเขา้มามีความสุขเขา้มา
มาก ความสุขเขา้มาปล่อยวางเขา้มา ปล่อยวางเขา้มา พอปล่อยวางเขา้มาเรากเ็สวยสุขอยู ่ 

เวลาจิตถอนออกมาก็ตอ้งเขา้ต่อสู้กบัการงานซ ้า ตอ้งซ ้าเพราะอะไร เพราะวา่การปล่อยวาง
เขา้มามนัปล่อยวางเฉยๆ เราเคย ถา้คนเคยปฏิบติัข้ึนมา เวลามนัเส่ือมถอย มนัจะเห็นคุณค่าของ
เวลาจิตมนัทอ้ถอย จิตคึกคะนองท่ีส่งออกแลว้มนัท าใหก้ดจิตจนหมดคุณค่า แลว้เวลาเราพยายาม
จะสร้างสมข้ึนมาใหม่ ความสร้างสมคือการเร่ิมตน้นบัหน่ึงใหม่ เป็นเร่ืองท่ีทุกขม์าก  

ฉะนั้น ถา้คนเคยเส่ือม เจริญแลว้เส่ือม เจริญแลว้เส่ือมในการวปัิสสนาแลว้ จะไม่ปล่อยไว ้
จะซ ้าเขา้ไป พยายามซ ้าเขา้ไป ซ ้าเขา้ไป ซ ้าเขา้ไป ความซ ้านั้น พอการซ ้าคือการงาน งานท่ีเราท า
ได ้ กิเลส เร่ืองกิเลสเร่ืองเบาบางตวัลง พอกิเลสเร่ิมเบาบางตวัลง งานนั้นจะคล่องตวัข้ึน ความ
ท างานคล่องตวัข้ึนดว้ยมรรคอริยสจัจงัหมุนเขา้ไป หมุนเขา้ไป พอหมุนเขา้ไปมนักส็มุจเฉทปหาน
จนขาดออก ขาดออกไป ขนัธ์ขาดออกไป ขนัธ์ ๕ หลุดออกไป กระเดน็ออกไปอยูท่วีปหน่ึง จิตน้ี
หลุดออกไปอยูท่วีปหน่ึง ความทุกขห์ลุดออกไป จิตแยกออกมาเลย ความแยกออกมาอนัน้ี “เกิด
ในธรรม” เกิดแลว้เขา้กระแสของธรรม การเกิดมนัตอ้งเกิดอยา่งน้ี  

เกิดเพราะอะไร เพราะจิตน้ีหลุดออกมา จิตน้ีเขา้ใจตามสจัจะความจริง วา่ทุกขเ์ป็นทุกขอ์ยู่
นัน่ ขนัธ์ ๕ เป็นขนัธ ์๕ ขนัธ์ ๕ กบัจิตน้ีไม่ใช่อนัเดียวกนั อารมณ์ส่ิงท่ีวา่เป็นเจา้วฏัจกัรท่ีควบคุม
ใจมาตลอดน้ีไม่ใช่เป็นส่ิงเดียวกนั มนัแยกจากกนัไดจ้ริงๆ ตามสจัธรรมท่ีวา่ธรรมน้ีมีอยู ่ 
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ท่ีวา่รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นกอง ๕ กอง ภูเขา ๕ ภูเขาน้ีไม่ใช่ลกู
เดียวกนั ภูเขาน้ีแยกออกจากกนัเป็น ๕ กอง แต่ในก่อนท่ีเราจะมาถึงจุดน้ีมนัเป็นอนัเดียวกนั จบัส่ิง
ใดกระเทือนถึงกนัหมด มนัเป็นอนัเดียวกนัทั้งหมด พอแยกออกแลว้มนัแยกจริงๆ  

พอแยกส่ิงน้ีเป็นสมบติัของใจดวงนั้น ใจดวงนั้นเป็นคนประพฤติปฏิบติั ใจดวงนั้นเป็นผู ้
ไสข้ึนไป ใจดวงนั้นกเ็ขา้กระแส เกิดในกระแสของธรรม ถา้เกิดในกระแสของธรรมแลว้มีตน้มี
ปลาย ถึงจะเวียนไปเกิดกย็งัเกิดอีก แต่ถา้เกิดตรงน้ีแลว้ท าต่อไป ท าวิปัสสนาในกาย ในเวทนา ใน
จิต ในธรรม ในฐานของการงาน แลว้ถา้มนัเป็นความคล่องตวั  

ถา้บางทีวา่พิจารณาขนัธ์แลว้ พิจารณาอสุภะ พิจารณาจิตไดห้มด พิจารณาเขา้ไป ปล่อยวาง
เขา้ไป ปล่อยวางเขา้ไปเป็นชั้นๆ เขา้ไป พอปล่อยวางเขา้เป็นชั้นๆ เขา้ไป กระแสของธรรม เราเดิน
ตามกระแสเขา้ไปจะตอ้งเขา้ถึงธรรม พอเขา้ถึงธรรมกเ็กิดในธรรม เกิดในธรรมแบบองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้เกิดในธรรม พระอริยสาวกต่างๆ เกิดในธรรม ครูบาอาจารยเ์กิดข้ึนมาใน
ธรรม  

พอเกิดข้ึนมาในธรรม ธรรมน้ีมีอยูโ่ดยธรรมชาติ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มาตรัส
รู้ธรรม แลว้ท าไมเราไปเกิดในธรรมแลว้ไปอยูท่ี่ไหน มนักอ็ยูเ่ป็นธรรม จิตดวงน้ีเป็นธรรมทั้งแท่ง 
จิตดวงน้ีเป็นส่วนหน่ึงของธรรม กอ็ยูใ่นธรรมเสมอกนัดว้ยความเป็นธรรมอนันั้น พอเสมอดว้ย
ความเป็นธรรมอนันั้น น่ีเกิดในธรรม  

เป็นมนุษยอ์ยู ่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ตรัสรู้แลว้อีก ๔๕ ปีสอนอยู ่ นัน่ใจท่ีเป็น
ธรรมลว้นๆ อยูใ่นร่างกายขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีเป็นมนุษยน์ั้น เป็นมนุษยแ์ลว้สัง่
สอนสตัวโ์ลกอยู ่ แต่หวัใจเป็นธรรม “เกิดในธรรม” เกิดข้ึนมาซอ้นกบัเจา้ชายสิทธตัถะ เจา้ชาย
สิทธตัถะเกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ แต่พอเกิดเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เป็นองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เพราะใจนั้นเป็นธรรม  

เพราะถือใจดวงนั้น ใจดวงท่ีเป็นธรรมดวงนั้น เกิดข้ึนมาในชาตินั้นเกิด ๒ หน การเกิดใน
ธรรมเกิดในปัจจุบนัท่ีเราเป็นมนุษย ์ เราเป็นมนุษย ์ เราท าใจของเราเกิดข้ึนมาไดอี้กชั้นหน่ึง เป็น
ธรรมข้ึนมา พอเป็นธรรมข้ึนมาแลว้เรากไ็ม่ตอ้งเวียนตายเวียนเกิดอยูใ่นโลกน้ีอีก  
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ถา้เราไม่เกิดในธรรม เราเวียนตายเวียนเกิด เวียนตายเวียนเกิดตามกรรมพาเกิด กรรมพา
หวัใจนั้นไปเกิด พอไปเกิด เกิดในวฏัวน วฏัวนเกิดเป็นสตัวน์รก เกิดเป็นเทวดา เกิดเป็นพรหม 
เกิดไดห้มด เพราะเรามีกรรมพาเกิด กรรมเป็นแดนเกิด กรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ กรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั 
กรรมนั้นพาไป กรรมนั้นดนัไปเราจะฝืนไม่ไดเ้ลย ถา้หวัใจเรามีกิเลสอยู ่ จะฝืนกรรมอนันั้นไม่ได้
เลย เพราะถึงท่ีสุดแลว้มนัตอ้งตายไป พอความตายไปแลว้ ความตายไปกต็อ้งเกิดอีก เพราะกรรม
นั้นยงัมีอยูใ่นหวัใจ แต่เวลาเกิดข้ึนมาอีกทีหน่ึง เวลาเกิด เกิดเป็นภพเป็นชาติ  

แต่ถา้เกิดในธรรมน้ี เกิดในปัจจุบนัน้ี ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์ ๕ กบัจิตน้ีอาศยัอยู่
ดว้ยกนัเป็นภาระไปเฉยๆ ถึงเวลาส้ินสุด สละขนัธ์ ๕ นั้นขาดออกไป จากสอุปาทิเสสนิพพานเป็น
อนุปาทิเสสนิพพาน คือจิตลว้นๆ ขนัธ์กบัจิตแยกออกจากกนั ถึงตรงนั้น เพราะขนัธ์น้ีเป็นสมมุติ
ทั้งหมด ขาดออกไปจากใจ ขาดออกไปจากใจ ขาดออกไปเลย แลว้จิตเป็นตอของจิตกท็  าลาย
ออกเป็นจิต นั้นคือธรรม  

ธรรมอนัน้ีอยูใ่นหวัใจของผูใ้ด ผูน้ั้นไม่ตอ้งมาเวียนตายเวียนเกิดใหม้นัทุกขย์ากเดือดร้อน
อยูต่่อไป เอวงั 

เพิม่เตมิท้ายกณัฑ์ 

“เกิดในธรรม” ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้เราไดเ้กิดในธรรมะ ใน
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ อนันั้นถึงวา่จิตน้ีถึงไดป้ระเสริฐ เดินกา้วเดินตามธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่าน ธรรมมีอยูแ่ลว้เรากา้วเดินตามธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ไม่ทนัเรากต็ก ตกทั้งเวลา ตกทั้งชีวิตคืออายขุยัหมดไป แลว้เราไม่ไดป้ระโยชน์
จากธรรมท่ีเราเกิดมาพบพทุธศาสนา พทุธศาสนา ธรรมน้ีเป็นส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด  

เราวา่ธรรมเป็นเป้าหมายของชาวพทุธ การเกิดในธรรม เราเป็นมนุษยอ์ยูแ่ต่เราสามารถเกิด
ในธรรมอนันั้นข้ึนมาได ้เราเกิดข้ึนมาในธรรมข้ึนมาไดแ้ลว้ เราถึงวา่เราเสวยสุขก่อน ธรรมของใจ
ของเรามีความสุข มีความสุข เรายงัเจือจานความสุขได ้ เรายงัมาช้ีแนะบอกช่องทางใหค้นอ่ืนเขา
เขา้ถึงธรรมอนันั้นได ้ 

ถา้หวัใจเป็นธรรมแลว้การกระท าประพฤติปฏิบติักจ็ะเป็นธรรมข้ึนไปตลอด การประพฤติ
ปฏิบติัเป็นแบบอยา่ง เป็นแนวทาง เป็นเคร่ืองใหค้นอ่ืนเขาไดก้า้วเดินตามได ้ แต่ถา้หวัใจไม่เป็น
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ธรรม การประพฤติปฏิบติันั้นจะเป็นการเหลาะๆ แหละๆ การด ารงชีวิตกค็วามด ารงชีวิตแบบ
โลกๆ เขา ความด ารงชีวิตแบบโลกๆ เขากใ็หค้วามเร่าร้อน ความเร่าร้อนของใจ  

เงินกองเท่าภูเขา แต่เงิน การติดเงิน เคร่ืองปัจจยัอาศยักดถ่วง ๒ ชั้น กดถ่วงใหเ้ราเป็นข้ีขา้
ของเงิน ๑ กดถ่วงในกิเลสความทะยานอยากในหวัใจอีก ๑ วตัถุเป็นวตัถุ กรรมเป็นกรรม ใจเป็น
ใจ วตัถุเป็นวตัถุใหผ้ลกบัใจกไ็ด ้ กรรมเป็นกรรมใหผ้ลกบัใจกไ็ด ้ ใจท่ีเป็นธรรมคือใจ ใจท่ีเป็น
ธรรมกต็อ้งเป็นธรรมไปตลอด  

การเป็นธรรมอนันั้น ใจท่ีเป็นธรรมแลว้ เขา้ถึงธรรมแลว้ เกิดในธรรมแลว้จะใหผ้ลเป็น
ความสุขตลอดไป ความสุขท่ีแทจ้ริง ความสุขท่ีย ัง่ยนื การแลกมา การแสวงหามา การแลกมา
เพราะตอ้งการความสุขอนันั้น ในเม่ือไดค้วามสุขอนันั้นแลว้มนักเ็ป็นประโยชน์กบัเราเอง  

ความเป็นประโยชน์กบัเรา เป็นประโยชน์กบัเราแลว้เรายงัเจือจานเป็นประโยชน์กบัโลก
เขา ความท่ีโลกเขาไดอ้าศยัเจือจานอนันั้นมนักเ็ป็นบุญกศุลของเขา เป็นบุญกศุลของทั้ง ๒ ฝ่าย ผู ้
ท่ีกา้วเดินต่อไปอยู ่ กา้วเดินดว้ยตวัเองดว้ย สัง่สอนผูอ่ื้นดว้ย แต่ส่วนใหญ่แลว้ควรจะเป็นใหถึ้ง
ท่ีสุดของธรรมเสียก่อน มนัจะไดไ้ม่เสียเวลา แต่เป็นไปดว้ยยากเพราะวา่ใครๆ กห็วงัพึ่ง  

การหวงัพึ่งครูอาจารย ์ การหาครูอาจารยห์าไดย้าก การประพฤติปฏิบติัถึงจะเอาตวัรอดมา
เป็นครูอาจารยข์องบุคคล ของสตัวข์องโลกเขาแต่ละบุคคลๆ มนัถึงเป็นไปไดย้าก การเขา้ถึงธรรม
กเ็ป็นไปไดย้ากแต่ไม่สุดวิสยั การเขา้ถึงธรรมแลว้หาครูบาอาจารยม์าแต่ละองคก์เ็ป็นไปไดย้ากแต่
กพ็อหาได ้พอหาไดเ้พราะอะไร  

เพราะวา่ ๕,๐๐๐ ปีน้ี กาลของศาสนาน้ีมีเคร่ืองช้ีด าเนินอยูใ่หเ้ขา้ถึงธรรมอยู ่ เราพยายาม
กา้วเดินเขา้ไป มนักต็อ้งเขา้ถึงธรรมจนไดส้กัวนัหน่ึงถา้เรากา้วเดินถกูทาง การประพฤติปฏิบติั
พยายามเขา้ถึงธรรมมีอยู ่การจะเขา้ถึงธรรมนั้นมีอยูแ่ลว้ แลว้ยงัมีธรรมนั้นมีจริงอยู ่๑ แลว้การกา้ว
เดินนั้นถกูทางอีก ๑ น่ีเขา้ถึงธรรม  

ถึงวา่ “เกิดในธรรม” การเกิดในธรรมถึงเป็นยอดปรารถนา การเกิดในธรรม ทุกๆ คน
ปรารถนาเกิดในธรรม แต่ไม่เขา้ใจวา่เกิดอยา่งไรถึงจะเขา้ถึงวา่เป็นการเกิดในธรรม การเกิดใน
ธรรมคือการประพฤติปฏิบติัก่อน ประพฤติปฏิบติัใหเ้ขา้ถึงธรรมไดต้ามความเป็นจริง อนันั้นถึง
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จะเกิดไดจ้ริงๆ เพราะมีเคร่ืองใหเ้กิดไง มีพอ่ มีแม่ พระพทุธเจา้เป็นพอ่ ธรรมเป็นแม่ แลว้ผูท่ี้...
(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


