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เกิดเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ เห็นไหม เกิดเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะไม่ใช่องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ธรรมก็มีอยู่ แต่เจ้าชายสิ ทธัตถะเข้าไม่ถึง เข้าไม่ถึงธรรมอันนั้น จนกว่าจะได้ออกบวชอีก
๖ ปี ค้นคว้าอยู่ ๖ ปี จนถึงวันเพ็ญเดือน ๖ วันตรัสรู้ธรรม เกิดขึ้นมาอีกหนหนึ่ง “เกิดในธรรม” เกิด
ขึ้นมาในธรรมแล้วสิ้นสุ ดกัน ไม่ตอ้ งมีการเกิดอีก อยูใ่ นธรรมนั้น เกิดขึ้นมา
แต่เราปุถุชนเกิดซ้ าเกิดซาก เกิดมาในวัฏวน เกิดในวัฏวนไม่ใช่เกิดในธรรม เกิดในวัฏวน
เกิดเป็ นชีวิต จากชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็ นอีกชีวิตหนึ่ง เกิดขึ้นมาเป็ นภพชาติหนึ่ง เกิดเป็ นสัตว์
เดรัจฉาน เกิดเป็ นเทวดา “เกิด” การเกิดนั้นมันเกิดเป็ นภพเป็ นชีวติ อันหนึ่งที่ตอ้ งทุกข์ยากในวัฏวน
นั้น ในวัฏวนเกิดไปเกิดมาเป็ นชีวิต
แต่การเกิดในธรรมนี้ เกิดมาในชีวิตปั จจุบนั นี้ ในชีวิตปั จจุบนั ที่เป็ นที่เกิดขึ้นมาเป็ นมนุษย์
อยูน่ ี่แหละ แล้วเกิดซ้ าขึ้นมา เกิดเข้าไปในธรรม ถ้าเกิดเข้าไปในธรรมต้องรู้ธรรม รู้ธรรม เกิดเข้า
ไปในธรรมแล้ว เกิดแล้วหมดภาระยุง่ ยาก แต่อนั นี้เวลาคนเราพาเกิด เราเกิดในวัฏวน การเกิด
ในวัฏวน มีแต่เกิดทาให้มีแต่ความทุกข์ ความทุกข์ความเร่ าร้อนเกิดเข้ามาในหัวใจของเรา เพราะว่า
กรรมพาเกิด
กรรมในปุถุชนเรา ของปุถุชนมีแต่กรรม กรรมสะสมมาในหัวใจเรา ในหัวใจเราแล้วก็
เวียนว่ายไป เวียนว่ายไปในวัฏฏะนั้น เวียนว่ายไปเกิดสูงๆ ต่าๆ เกิดในภพชาติต่างๆ การเกิดอัน
นั้น เกิดเพราะว่าเป็ นเสวยภพ การเสวยภพนี้มนั เป็ นธรรมชาติ เป็ นหลักสัจจะความจริ งอันหนึ่ง
ที่วา่ จิตนี้ไม่เคยดับ จิตนี้ไม่เคยดับ มีการเกิดขึ้นมาแล้วเกิดอยูใ่ นวัฏวน เกิดในวัฏวน เกิดในวัฏวน
วนจนมาเกิดในพระพุทธศาสนา
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เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วควรจะสนใจเรื่ องของสัจจะ เรื่ องของธรรม “อริ ยสัจ” การ
ที่วา่ จะพ้นออกจากปุถุชน พ้นจากความหนาด้วยกิเลสนี้มนั ต้องฟังธรรม ธรรมอันนั้น ธรรมอัน
นั้นให้เราเห็นคุณค่า ให้เห็นโทษ
เราไม่เห็นโทษ เราไม่ใช่ติดอยูใ่ นเฉพาะชีวิตของเรานะ เราศึกษาธรรมกันมา เราศึกษา
ธรรม แต่เราไปติด เวลาเราติดเราไม่ติดในธรรม เรากลับไปติดเป็ นวัตถุ วัตถุสิ่งของที่ทาให้เราติด
นี่วตั ถุน้ นั ก็เป็ นสิ่ งที่ทาให้เราต้องเป็ นการติด พอการติดกลายเป็ นภาระ เป็ นการเครื่ องดาเนินให้ใน
ชีวิตปั จจุบนั นี้กเ็ ป็ นสิ่ งภาระรับผิดชอบกันอยูแ่ ล้ว ภาระรับผิดชอบในปั จจุบนั ทาให้วตั ถุน้ นั
เพราะเราไปติด
ความที่เราไปติด เราไปติดวัตถุ เราเป็ นวัตถุไม่ได้นะ เราจะเกิดตายเกิดตายไปในวัตถุน้ นั
ไม่ได้ แต่เราไปติดในวัตถุน้ นั เราไปเกิดใกล้ๆ วัตถุน้ นั ได้ เราไปเกิดในการ โตเทยยพราหมณ์เป็ น
คฤหบดีมีฐานะมาก แล้วเป็ นคนที่ตระหนี่เหนียวแน่นมากในสมบัติของตัว รักษาสมบัติของตัว
ขนาดที่วา่ รักษาไว้ รักษาไว้จนความผูกพัน ความตระหนี่เหนียวแน่น ความผูกพันของใจดวงนั้น
เวลาตายไป ตายไปไปเกิดอยูใ่ นใกล้ๆ กับสมบัติน้ นั เกิดเป็ นสุ นขั อยูใ่ นตารา อยูใ่ นพระไตรปิ ฎก
ว่า เกิดเป็ นสุ นขั โตเทยยพราหมณ์ตายจากโตเทยยพราหมณ์แล้วไปเกิดเป็ นสุ นขั อยู่ องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปบิณฑบาตยังไปเห็น ไปเตือนไปเอาอันนั้นเป็ นคติสอนลูกชายได้อีกทาง
หนึ่ง
การติดในวัตถุน้ นั เราไม่สามารถเกิดเป็ นวัตถุน้ นั ได้ วัตถุน้ นั เป็ นวัตถุ แต่เราต้องไปเกิด
เพราะความผูกพันของใจ ใจผูกพันในวัตถุน้ นั ไปเกิดในวัตถุไปใกล้สิ่งที่วตั ถุน้ นั แล้วก็ตอ้ งติดพัน
ไปตลอดไป ถ้าเรามองดูวตั ถุน้ นั เป็ นวัตถุน้ นั เราเข้าใจตามสัจจะความจริ ง
“สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่ งทั้งหลายย่อมดับไปเป็ นธรรมดา”
ทั้งๆ ที่วา่ เราหาอยูห่ ากินเราหาของเรามา หาเป็ นของเราอยู่ เวลาเราแลกเปลี่ยนออกไปก็
ต้องสุ ดจากตัวของเราออกไป นี่มนั ต้องดูจากข้างนอกเข้ามา ดูจากข้างนอก ความเห็นว่าติดในวัตถุ
นั้น นี่เริ่ มติดที่วตั ถุ แม้แต่พระก็เหมือนกันนะ บวชมาต้องการเกิดในพุทธศาสนา “เกิด” การเกิดใน
พุทธศาสนาเหมือนกับเราเปลี่ยนหน้าที่ ตาแหน่งหน้าที่การงาน จากคฤหัสถ์บวชเป็ นพระเข้ามา
พอบวชเป็ นพระเข้ามานัน่ เกิดในพุทธศาสนา เกิดโดยสมมุติ เกิดในสถานะของพระขึ้นมา แล้ว
ออกประพฤติปฏิบตั ิ
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พระติสสะออกประพฤติปฏิบตั ิ ทาคุณงามความดีไว้ในหัวใจไว้มาก แต่เวลาติด ติดในจะ
ได้จีวรใหม่ผนื หนึ่ง จะได้จีวรใหม่ผนื หนึ่งเพราะว่ากาลังติดอยูใ่ นจีวรนั้น ติดในวัตถุน้ นั เวลาตาย
ไปนะคืนนั้นพอดีทาจีวรนั้นเสร็ จ แล้วพรุ่ งนี้จะได้ใช้จีวรผืนนั้น คืนนั้นเป็ นโรคท้องร่ วงตายไป
พอตายไป ตายไปเพราะความผูกพันกับจีวรผืนนั้น ผูกพันด้วยความผูกพัน ใจมันผูกพันอยูม่ นั ก็ไป
เกิดเป็ นเล็นอยูใ่ นจีวรผืนนั้น
นัน่ เป็ นวัตถุ เราเป็ นวัตถุไม่ได้ แต่วตั ถุน้ นั ให้โทษ สิ่ งที่วา่ เป็ นวัตถุน้ นั ให้โทษเราก่อนแล้ว
เราก็ติดในวัตถุน้ นั เราถึงว่าเราติดวัตถุออกไป แล้วเราหมุนเวียนไป เราไม่เข้าใจ เราไม่เห็น เราไม่
เห็นสัจจะความจริ ง นั้นเราเกิดในวัตถุน้ นั อันหนึ่ง
ในวัฏวนที่วา่ เราเกิดเป็ นภพเป็ นชาติ เราไม่ได้เกิดในธรรม ถ้าเกิดในธรรมมันจะเข้า
ใจความจริ ง แล้วมันจะหมุนเข้ามาเกิดในธรรมได้ อย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดมา
เป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะก่อน เกิดเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะก็มีปุถุชนเหมือนกัน มีความผูกพันเป็ น
เหมือนกัน แต่ทาไมท่านมีความคิดหาทางออกขึ้นมาล่ะ ทาไมมีความคิดหาทางออกมา
แล้วพระสารี บุตร พระโมคคัลลานะ เกิดมาก็เกิดมาเป็ นมาณพ เกิดมาในโลกเหมือนกัน แต่
เวลาท่านเกิดมาเกิดเป็ นธรรมขึ้นมาอีกทีหนึ่ง เกิดขึ้นมาเป็ นธรรม เป็ นอัครสาวกขึ้นมา นี่เกิดใน
ธรรม เกิดในธรรมหมายถึงว่าออกประพฤติปฏิบตั ิแล้วฟังพระอัสสชิ
“สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมีการเกิดขึ้นธรรมดา ต้องมีเหตุให้เกิดขึ้น” ผลที่จะเกิดขึ้นมามันมีเหตุให้
เกิดขึ้น สาวเข้าไปหาเหตุน้ นั “สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมีการเกิดขึ้นธรรมดา สิ่ งนั้นต้องดับ” ดับที่ไหน? ดับก็
ต้องกลับไปที่เหตุน้ นั นัน่ ดับที่เหตุน้ นั ใจมันจะหมุนเข้ามาจากภายใน
นี่เหมือนกันกิเลสที่พาให้ใจเกิดไง กิเลสที่มนั ไปติดในวัตถุน้ นั เป็ นกิเลสหยาบๆ ที่วา่ มัน
กิเลสตัวนี้พาให้ไปผูกพันกับวัตถุน้ นั ไปเกิดใกล้ๆ สิ่ งนั้น แต่เป็ นวัตถุไม่ได้เพราะใจนี้เกิดเป็ นสิ่ ง
ที่มีชีวิต จิตนี้เป็ นสิ่ งที่มีชีวิตแล้วไม่เคยตาย เวียนตายเวียนเกิดอยูใ่ นภพต่างๆ แต่สิ่งที่ผกู พัน สิ่ งที่
ผูกพันให้ไปเกิด เราผูกพันอยูย่ งั มีให้ผลให้เราไปเกิดในสิ่ งที่ขา้ งๆ เคียงๆ นั้นได้
แต่กรรมที่พาเกิดนั้นอีกตัวหนึ่ง วัตถุสิ่งที่ไม่ควรจะมีค่ากดถ่วงใจของเราได้เลย ทาไมมันมี
คุณค่าขนาดให้เราติดพันจนต้องไปเกิดเป็ นสิ่ งที่มีอยูใ่ กล้เคียงไปเฝ้ าเขา ไปติดหน่วงเขา วัตถุน้ นั
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ไม่ควรจะมีค่า สิ่ งที่เป็ นวัตถุไม่ควรมีค่ากับความคิดของเราเลยในหลักศาสนา เพราะสิ่ งนั้นเป็ น
เครื่ องอยูอ่ าศัย
เครื่ องอยูอ่ าศัย ปั จจัย ๔ เครื่ องอยูอ่ าศัย แต่เราไปติดพันมันจนเราไม่ลืมหูลืมตา จนกายเรา
ถ้ามันดับขันธ์ไปโดยที่ไม่มีธรรมเข้ามาเตือนหัวใจ เราจะเป็ นอย่างโตเทยยพราหมณ์อย่างนั้น แต่
เพราะมีธรรมเข้ามาเตือนหัวใจ พอเข้ามาเตือนหัวใจเราก็หมุนกลับเข้ามา หมุนกลับเข้ามาดูกรรม
การกระทาต่างๆ แล้วมันสะสมลงอยูท่ ี่ใจหมด
ใจนี้มีกรรมเป็ นแดนเกิด มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็ นที่พ่งึ อาศัย กรรมอันนั้นสะสมลง
อยูท่ ี่ไหน? กรรมอันนั้นมันก็ตอ้ งสะสมลงอยูท่ ี่ใจ เพราะใจมีกรรม ใจถึงต้องเวียนตายเวียนเกิดไป
กรรม สิ่ งที่เป็ นกรรมนั้นมันเป็ นนามธรรม สิ่ งที่เป็ นนามธรรมเข้ากับหัวใจ หัวใจนี้กเ็ ป็ นนามธรรม
อยู่ สะสมสิ่ งนั้นอยูใ่ นหัวใจของเรา
นัน่ กรรมอันนี้พาเกิด เวียนตายในวัฏฏะก็เวียนตายในวัฏฏะ จิตนี้พาเกิดโดยธรรมชาติอยู่
แล้ว เพราะมีกรรมพาให้เกิดอันนั้น แต่เกิดขึ้นมาแล้วก็ยงั ไปติดข้องในวัตถุสิ่งต่างๆ นั้น ทาให้สิ่ง
วัตถุต่างๆ นั้น ให้มีคุณค่ากดถ่วงหัวใจ จนเป็ นโทษกับหัวใจ ให้ใจไปเกิดอยูใ่ นสิ่ งนั้น ไปเฝ้ าอยูส่ ิ่ ง
นั้น
พอย้อนกลับเข้ามา ย้อนกลับเข้ามาดูวงจรๆ หนึ่ง วงจรที่วา่ ให้เราติดในวัตถุ เราเข้าใจวัตถุ
เราปล่อยวัตถุไว้เป็ นวงจรหนึ่ง แต่เราไม่สามารถปล่อยอารมณ์ของเราได้ อารมณ์ กรรม กรรมอยูท่ ี่
ไหน? กรรม กรรมอยูท่ ี่ความเคยใจ ใจนี้เคยสะสมมาในความคิดต่างๆ ที่ใจที่มนั สะสมมานั้น มัน
เป็ นความคิด ความคิดอันนั้นเกิดจากความสัญชาตญาณ สัญชาตญาณสิ่ งที่พอใจกับใจ
เวลาตายเกิดตายเกิด ตายเกิดจากกรรมที่พาไปตายเกิด คิดสิ่ งใดเกิดตรงนั้น คิดสิ่ งใดเกิด
ตรง เกิดที่วา่ สิ่ งที่พาที่ไป แยกออกไป กรรมพาให้เกิด กรรมนิมิตพาให้เกิด เกิดออกไป เราพบสิ่ ง
ใด อันนี้กเ็ ป็ นเกิดในวัฏฏะ เกิดตามสัจจะความจริ งของหัวใจที่ตอ้ งไปเกิด หัวใจที่ตอ้ งเวียนตาย
เวียนเกิด เพราะกรรมอันนั้นมีอยูใ่ นหัวใจอยูแ่ ล้ว เพราะการสะสมของการกระทา การกระทานั้น
เป็ นกรรม
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ถึงว่าอวิชชานี้ อวิชชาสิ่ งที่ไม่รู้ทาให้เราสร้างกรรม สิ่ งที่กรรมให้เกิดวิบากให้เกิดผล นี่
ความเป็ นมันหมุนเวียนเป็ นวังวนไป วังวนไป โดยธรรมชาติของใจมันเป็ นแบบนั้นอยูแ่ ล้ว
ธรรมชาติน้ ีมนั เป็ นสิ่ งที่มีการเกิดขึ้น มันมีสิ่งที่มนั เป็ นธาตุรู้โดยธรรมชาติของมัน
“จิตเดิมแท้น้ ีผอ่ งใส” จิตเดิมแท้น้ ีมีความพลังงานอยูใ่ นตัวของมันเองอยูแ่ ล้ว แต่โดนกรรม
นี้ปกคลุมอยู่ พอโดนกรรมนี้ปกคลุมอยูแ่ ล้ว มันก็ไส อวิชชาความไม่รู้ ความเคยใจ ความผลักไส
ให้อารมณ์ความคิด ความคิดของเรา คิดแต่ความคิดอยากกระทา อยากกระทา ทาอะไร? ทาให้เกิด
อารมณ์ให้เกิดจากหัวใจ เกิดอารมณ์คือความกระทบกระทัง่ กระทบกระเทือนกับอารมณ์ ขันธ์ ๕
มันหมุนออกไป มันสะเทือนใจเข้ามาแล้วมันก็สะสมวังวนเข้ามาอยูใ่ นหัวใจ
หัวใจหมายถึงว่า ทาสิ่ งใดอยูแ่ ล้วใจเป็ นผูร้ ับ ตากระทบรู ป รับรู้รูปสวยรู ปงาม แล้วรวมลง
อยูท่ ี่ไหน? รวมลงมาอยูท่ ี่หวั ใจเป็ นผูร้ ับข้อมูลเอาไว้ สิ่ งที่กระทบในอายตนะทั้ง ๖ ที่กระทบ ความ
พอใจ ความขัดเคืองใจแล้วแต่ สุ ดท้ายแล้วต้องเก็บสะสมรวมลงอยูท่ ี่มโนวิญญาณทั้งหมดเลย
มโนวิญญาณเก็บสะสมไว้ สะสมไว้ นี่การกระทาเกิดขึ้น ผลจะเกิดขึ้นจาก ผลเกิดขึ้นคือการ
รองรับการสะสมของใจดวงนั้น ใจดวงนั้นก็มีความเคยใจหมุนเวียนไป หมุนเวียนไป หมุนไปตาม
กระแสของกรรมอันนั้น อันนี้กเ็ ป็ นการพาตายพาเกิดโดยธรรมชาติ
โดยสัจจะความจริ งคือวิญญาณนี้ไม่เคยตาย เวียนตายเวียนเกิดในวัฏวนโดยธรรมชาติเลย
ถ้าเราติดวัตถุ จนเอาวัตถุน้ นั เป็ นเครื่ องอยู่ เครื่ องเกาะเกี่ยว เวลาใจตายไปเกิดอยูใ่ นสิ่ งนั้น เกิดอยู่
ใกล้สิ่งนั้น ให้เราเกิดในสถานที่ เราติดในสถานที่ ติดในอะไรอยู่ เราจะเกิดอยูแ่ ถวนั้น แต่ถา้ เรา
ไม่ได้ เราพ้นปล่อยวางจากวัตถุเข้ามา กรรมก็ยงั พาตายพาเกิดในวัฏวนนี้อีก
แต่ถา้ เกิดในธรรม เกิดในธรรมคือความเข้าใจในธรรม การเกิดในธรรม เกิดในธรรมนี้ เกิด
ในปั จจุบนั นี้ ในภพชาติปัจจุบนั เรานี้ ไม่ตอ้ งเวียนตายเวียนเกิดเหมือนกับการเกิดในวัฏวนนั้น การ
เกิดในวัฏวนคือหมุนเวียนไปตามกระแสของกรรม กรรมพัดไปแล้วแต่จะเกิดภพใดชาติใดอันนั้น
กรรมพัดออกไป แล้วถ้าเราไปติดวัตถุอนั นั้น อันนั้นยิง่ ถ่วงยิง่ หยาบเกินไป เราปล่อย เราศึกษา
ธรรมจนเข้าใจตามความเป็ นจริ งเข้ามา ปล่อยวางเข้ามา
เห็นโทษไง เห็นโทษของความผูกพันของใจที่เกาะเกี่ยว ใจเกาะเกี่ยวกระแสของใจจะเป็ น
อย่างนั้นมันพุง่ เป็ นกระแสออกไป เราหดตัวเข้ามาจากกระแสอันนั้น เห็นโทษแล้วปล่อยวางเข้ามา
ใจมันจะเป็ นอิสระเข้ามา ปล่อยวางเข้ามา ปล่อยวางเข้ามาก็มาเจอภายในตัวของตัวเอง ปล่อยจาก
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สิ่ งข้างนอกเข้ามาก็มาเจอสิ่ งที่รกรุ งรังอยูใ่ นหัวใจของเรา รกรุ งรังอยูใ่ นหัวใจเรานี้คือการกระแส
กรรมที่เวียนตายเวียนเกิด
ฉะนั้น อานาจวาสนาบารมี อานาจวาสนาบารมีการกระทาไปในหัวใจแล้วถึงไม่เหมือนกัน
การประพฤติปฏิบตั ิเพื่อจะให้เข้าถึงธรรมก็จริ งอยู่ ใจนี้มนั เสวยอารมณ์ ความเสวยอารมณ์ของใจ
แต่ละดวงก็ไม่เหมือนกัน ใจบางดวงนี้พอเสวยอารมณ์เข้าไปแล้ว เสวยอารมณ์แล้วมันให้ผล
รุ นแรงกับใจดวงนั้น กระชากใจดวงนั้นจนออกไปกระทาสิ่ งต่างๆ เป็ นความสกปรกโสมมทาง
โลกเขา นัน่ น่ะ ใจอย่างนั้นมันเวลาเสวยอารมณ์แล้วมันรุ นแรงเข้าไป กับเสวยอารมณ์แล้วนิ่มนวล
อยูใ่ นหัวใจ นี่กรรมในหัวใจก็ไม่เหมือนกัน
การกระทามา การสะสมมาไม่เหมือนกัน การคึกคะนองของใจก็ไม่เหมือนกัน ใจจะคึกใจ
คะนองออกไปถึงเรื่ องของทางโลกออกไป เรื่ องของทางโลก เรื่ องของทางโลกคือเรื่ องของความ
เคยชินของมัน มันออกไปข้างนอก มันก็จะไปกว้านเอาอะไรเข้ามาล่ะ เพราะความคิดนี้มนั สื บต่อ
ความคิดจุดประกายขึ้นจากหัวใจส่ วนหนึ่ง ความสื บต่อของความคิดจะต่อเนื่องออกไป ต่อเนื่อง
ออกไป
มันก็เหมือนกับกระโจนออกไปจากฐานของหัวใจ แล้วก็ไปเอาอารมณ์น้ นั เข้ามาทับใจให้
เดือดร้อน ให้เดือดร้อน ให้เดือดร้อนคือว่ามันต้องคิดต่อเนื่อง คิดต่อเนื่อง คิดอย่างไรให้มนั
ต่อเนื่องเข้าไปเรื่ อยๆ สื บต่อไปมันก็เป็ นการฟุ้ งซ่าน เป็ นการฟุ้ งซ่าน พอจิตฟุ้ งซ่านออกไปมันก็ไป
เอาแต่ความเร่ าร้อนมาให้ เอาความเร่ าร้อน
การประพฤติธรรม ถ้าเป็ นความคึกคะนองทางโลกนะ ใจคึกใจคะนอง ถ้าคึกคะนองแล้ว
เราพยายามเอาธรรมเข้าไปกดถ่วงไว้ เราพยายามใช้ ถ้าเราเอาใจของเราไว้ไม่อยู่ เราต้องใช้ขนั ติ
ธรรมกดไว้ ใช้ขนั ติธรรมว่า สิ่ งนั้น สิ่ งที่มนั เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ เราต้องเอาไว้ในอานาจของเราได้
ถ้าไม่ให้ได้ ขันติคือว่าอดทน ตายเป็ นตาย ไม่ยอมเป็ นไปตามสิ่ งที่เราคิดนั้น อารมณ์ความคิดนี้
ไม่ให้มี ขันติธรรม ขันติกดขึ้นมา
แล้วสติสมั ปชัญญะจะพร้อมตามออกไป พร้อมตามออกไป ให้อยูใ่ นอานาจของเรา ให้ใจ
นี้อยูใ่ นอานาจของเรา ถ้ามันคึกคะนองไปข้างนอก แล้วถ้าเราทาด้วยขันติธรรมจนกว่าจิตนั้นมัน
จะทรงตัวได้ ทรงตัวได้ ถ้ามันไม่ได้ เรากาหนดพุทโธๆ ไป จนพุทโธเข้ามา ด้วยความบากบัน่
ด้วยความมุมานะ พยายามกดถ่วงเอาใจของใจไว้ในอานาจของเรา
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ถ้าใจคึกคะนองคือบารมีธรรมของใจดวงนี้มนั มีอยู่ เวลาสงบเข้ามา มันแสดงตัวออกไป
แปลกประหลาดอีก เหาะเหิ นเดินฟ้ า ลอยตัวลอยขึ้นไปจนไปอยูเ่ ดินจงกรมอยูบ่ นอากาศก็มีนะ
เวลาจิตสงบขึ้นมา จะเห็นนะ เห็นวิญญาณเราหลุดออกไป ไปเดินจงกรมอยูบ่ นอากาศ อย่างนั้นก็มี
ใจคึกใจคะนองเกิดขึ้นมาจากอานาจวาสนา วาสนาบารมีของแต่ละดวงใจ
กรรมมีท้งั กรรมดีและกรรมชัว่ กรรมเป็ นกลางๆ คาว่า “กรรม” คือการกระทา ในหัวใจ
ของเราเคยทาคุณงามความดีมาก็ตอ้ งเคยทาคุณงามความดีมา เคยทาความผิดพลาดมานี้กต็ อ้ งเคย
ทาความผิดพลาดมา ทีน้ ีทาคุณงามความดีมามันก็ตอ้ งให้ผลเป็ นผลดีสิ พอให้เป็ นผลดีเวลาจิตมัน
สงบขึ้นมา อันนั้นมันออกไปโลดเต้นเผ่นกระโดดออกไปข้างนอก เพราะว่าจิตมันสงบตัวเข้าไป
ความคึกคะนองของใจแล้วจะเป็ นคึกคะนองไปตลอด
ถ้าคิดทางโลกก็จะเป็ นคิดทางโลกเอา ทาให้ทางโลกนี้ปั่นป่ วนไปได้ แต่ถา้ เอาใจไว้อยู่ เอา
ใจไว้อยูน่ ะ อานาจของใจที่มนั มีอยู่ มีอยูอ่ านาจนั้นมันก็แสดงตัวออกมา ความแสดงตัวออกไปมัน
ก็ส่งออก ทาให้หวั ใจนี้รับรู้สิ่งต่างๆ ข้างนอก แต่ไม่ยอมรับรู้ความรู้สึกความเป็ นจริ งของตัวเอง
จิตส่ งออกกับจิตย้อนกลับเข้ามา ถ้าการส่ งออกไป จิตนี้มีพ้นื ฐานเพราะจิตสงบตัวลงมา แต่
ก็ยงั ออกไปรับรู้ขา้ งนอก มันจะไปเกิดข้างนอกอีก มันไม่ยอมเกิดเข้ามาในธรรม ถ้าจะเกิดมาใน
ธรรม จิตมันต้องสงบเข้ามาเป็ นภายในหัวใจนี้ ภายในสัมมาสมาธิ ถ้าจิตเป็ นสัมมาสมาธิ จิตเป็ น
สัมมาสมาธิจะมีปัญญา จะมีปัญญาเกิดขึ้น ปั ญญานี้ตอ้ งฝึ กฝนขึ้นมา
ถ้าจิตมันส่ งออกไปข้างนอก มันเป็ นจิตรับรู้ รับรู้อารมณ์ต่างๆ รับรู้อารมณ์ต่างๆ แล้วก็
รับรู้เป็ นอารมณ์ไปแล้วส่ งออกไป ความคิดออกไป รับรู้ รับรู้เฉยๆ ไม่ใช่ปัญญาใคร่ ครวญ ปั ญญา
การไตร่ ตรอง ปั ญญาใคร่ ครวญปั ญญาการไตร่ ตรองของใจ ใจจะยกกลับเข้ามาภายในแล้วหา หา
เหตุหาผลว่า “สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่ งนั้นทั้งหลายต้องดับไปเป็ นธรรมดา”
แล้วหัวใจของเราที่เกิดขึ้นโดยธรรมดาอยู่ อารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมดามันตั้งอยูบ่ นอะไร
ปั ญญามันต้อง...มันจะทาตั้งปั ญหาขึ้นมา ให้หวั ใจเรามีทางแยกแยะว่าควรจะทาสิ่ งใด งานหน้าที่
ของเรา งาน งานจะเกิด จะเกิดในธรรมมันต้องทาให้มีการเกิด มีเหตุและมีผล จะเกิดในธรรม
ธรรมเป็ นของประเสริ ฐที่มีโดยธรรมชาติ ธรรมนี้มีอยูโ่ ดยดั้งเดิม องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม เพราะธรรมพวกนี้กม็ ีอยูแ่ ล้ว ธรรมนี้มีอยูโ่ ดยดั้งเดิม ถ้าหัวใจของเราขึ้นมา
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เห็นธรรม เห็นธรรมขึ้นมาในหัวใจของเรา เราก็จะเกิดในธรรมเดี๋ยวเป็ นปั จจุบนั อันนั้น นี่ของมีอยู่
โดยดั้งเดิม
เราถึงว่า ต้องมีเหตุมีผลจนเข้าไปถึง เข้าถึงธรรมโดยปั จจุบนั ของเรา ถ้าเราปั จจุบนั เข้าถึง
ธรรม การเกิดในธรรมนี้เราจะมีความสุขอย่างยิง่ ๑ มีความสุขอย่างยิง่ นะ แล้วเราไม่ใช่วา่ ไม่ตอ้ ง
เวียนตายเวียนเกิด เวียนตายเวียนเกิดไปตามกระแสที่จะให้กรรมพัดไป จากกลายเป็ นธรรม กับ
การโดนที่กรรมกระแสของกรรมพัดเวียนไป เวียนตายเวียนเกิด เวียนตายเวียนเกิดโดยธรรมชาติ
ของใจดวงนั้นโดยธรรมชาติอยูแ่ ล้ว
แต่ขณะที่วา่ เรามียาแก้ เรามี เราเกิดมาท่ามกลางพุทธศาสนา เราเกิดมาท่ามกลางครู บา
อาจารย์ เราเกิดมาท่ามกลางองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางธรรมไว้ วางธรรมไว้หมายถึงว่า
วางยาไว้ วางยาไว้ วางศีล สมาธิ ปั ญญา เราพยายามสร้างศีล กรอบขอบเขตของใจไม่ให้กา้ ว
ไม่ให้คึกคะนองออกไปโดยอานาจของกิเลสที่มนั จะชักนาออกไป นี่ขอบเขตของศีล
ถ้าศีลมันเริ่ มเข้าตัวเข้ามา มันคึกคะนองขนาดไหนเราก็ตอ้ งเอาใจของเราไว้ได้ เพราะว่าเรา
ยึดมัน่ ถือเราต้องมีความเด็ดเดี่ยว ความเด็ดเดี่ยวความองอาจ ความกล้าหาญ ความองอาจกล้าหาญ
ที่จะไม่ล่วง ก้าวล่วงออกไป นัง่ อยูเ่ ราก็องอาจกล้าหาญในกิริยานัง่ อยู่ แล้วใจล่ะ นัง่ อยูใ่ จทาไมมัน
ไม่สงบ กายวิเวก ทาไมจิตมันไม่วิเวกไปตามกายนั้น
วัตถุ เวลาเราติดวัตถุเรา ยังไปติดวัตถุ ถ้าอย่างที่โตเทยยพราหมณ์ไปติดในวัตถุน้ นั อันนี้ก็
เหมือนกัน กายนี้มนั ติดใจ กายนี้เป็ นวัตถุแต่หวั ใจมันอยูใ่ นร่ างกายนี้ หัวใจอยูใ่ นร่ างกายนี้ ร่ างกาย
นี้เป็ นวัตถุ วัตถุจบั ให้นงั่ ขัดสมาธิ ให้อยูโ่ ดยสงบมันยังทาได้ง่ายกว่า ง่ายกว่าความฟุ้ งซ่านของใจ
แล้วใจฟุ้ งซ่านอยูอ่ อกไปอยู่ ทาไมมันไม่อยู่ “ศีล” ศีลของกาย กายสงบแล้วแต่ใจยังไม่สงบ ใจยัง
ไม่สงบเพราะว่ากรรมมันให้ กรรมมันปรุ งแต่งอยูภ่ ายใน ความปรุ งแต่งอยูภ่ ายใน เราต้องเปลี่ยน
อาหารให้ เปลี่ยนกิริยาของที่วา่ คิดปรุ งแต่งไปเป็ นกิริยาของกาหนดคาบริ กรรม
กาหนดคาบริ กรรมคาใดคาหนึ่งก็ได้ กาหนดคาบริ กรรมเข้ามา กาหนดคาบริ กรรมเข้ามา
เพื่ออะไร? เพื่อเกิดสมาธิ การเกิดสมาธิ ศีล สมาธิ ปั ญญา ยาแก้กม็ ีวา่ ต้องมีศีล ศีลแล้วก็เกิดสมาธิ
ขึ้นมา สมาธิในศีล สมาธิที่ศีลทาให้เกิดสมาธิน้ ีเป็ นสมาธิ ที่เป็ นสัมมาสมาธิ เพราะศีลนี้ไม่
เบียดเบียนคนอื่นอยูแ่ ล้ว พอจิตเป็ นสมาธิเข้ามา มันจะเป็ นพลังงาน พลังงานสะอาด พลังงาน
สะอาดนี่เกิดปั ญญาได้ง่าย
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ความเกิดปั ญญาเข้ามา สมาธิที่เราค้นคว้ากันอยูน่ ี่ สมาธิข้ ึนมาทาให้เกิดปั ญญา สมาธิ ที่เป็ น
ฐานมันจะมีเกิดปั ญญาได้ง่าย แล้วต้องให้เกิดปั ญญา ปั ญญาในการใคร่ ครวญกาย กายที่วา่ เป็ นวัตถุ
รองรับใจอยู่ ถ้าพิจารณากาย พิจารณากายไป แต่ถา้ พิจารณาใจล่ะ พิจารณาใจ พิจารณาขันธ์ ๕
ขันธ์ ๕ ความคิด ความปรุ ง ความแต่ง
ความคิด ความปรุ ง ความแต่งเกิดขึ้นมาจากใจ เกิดขึ้นมาจากใจแล้วก็ให้ความเร่ าร้อน สิ่ งที่
ให้ความเร่ าร้อนภายในก็เกิดจากอาการของใจ อาการของใจทาไมมันเกิดจากเรา ทาไมมันให้ผล
เป็ นทุกข์ร้อนกับเราล่ะ? มันให้ผลเป็ นทุกข์ร้อนเพราะมันมีกิเลสตัวขับไส กิเลสอาศัยอาการของใจ
นี้เป็ นเครื่ องอยู่ อาการของใจมันออกหากิน
ธรรมดาอยู่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา นี้เป็ นอยูใ่ นโพรงในคูหาของใจ แต่สายสื บสายอาหาร
สายยาวออกไป อาศัยขันธ์สืบต่อออกไป ออกไปในอายตนะ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ไปเอาสิ่ งต่างๆ
ที่ตวั เองพอใจ ไปเอารู ป รส กลิ่น เสี ยงที่ตวั เองชอบ ไปเอารู ป รส กลิ่น เสี ยงที่ตวั เองอยากได้ นี่
ออกหากิน กิเลสขับไสให้ออกหากินอย่างนี้
แล้วเราต่อต้าน เราหลับตา หู จมูก ลิ้น เปิ ดใจไว้ให้สว่าง หลับตา หู จมูก ลิน้ แล้วทาใจให้
สงบอยู่ อายตนะเราปิ ดทั้งหมดเลย แล้วเราเปิ ดหัวใจไว้ ต้องให้ใจเอาใจสงบเข้ามา เราทา เราจะตัด
เส้นทางเดินของความคิด ความปรุ ง ความแต่งของอวิชชาที่ขบั ไสออกมา นี่ธรรม ธรรมกับกิเลส
จะทาปฏิกิริยาต่อสู้กนั
ธรรมเวลาธรรมเกิดขึ้น มันจะเห็นสิ่ งนี้ เราถ้าจับต้องสิ่ งนี้ได้ เราถึงว่าเราจะเกิดในธรรม
มันจะมีเหตุการณ์เกิดในธรรม การเกิดในธรรมไม่ใช่วา่ จิตนี้สงบเข้าไปแล้วจะเกิด ธรรมมันเกิด
นั้นเป็ นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมะอยูม่ ีอยูโ่ ดยธรรมชาติอยูแ่ ล้ว จิตของคน
สงบลงไป มันจะเกิดความรู้ต่างๆ ขึ้นมา อันนั้นมันเป็ นธรรม เป็ นธรรมแต่เป็ นธรรมเป็ นของกลาง
ธรรมที่เป็ นกลางที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
อย่างฟ้ าแลบขึ้นมา ฟ้ าแลบขึ้นมา มีแสงมีฟ้าแลบมา ฟ้ าแลบมันก็แวบไปทีหนึ่ง ธรรมเกิด
ขึ้นมาก็แวบขึ้นมาในหัวใจ เป็ นการยืนยันอยูว่ า่ สัจธรรมมีจริ งอยู่ แต่ธรรมนี้เป็ นกลาง ธรรมไม่ใช่
ว่าเป็ นมัชฌิมา เป็ นของเรา เป็ นกลางก็เป็ นของเขา แต่เราจะสร้างขึ้นมาให้เป็ นธรรมของเรา สร้าง
ขึ้นให้เป็ นธรรมเรา ธรรมอันนี้มนั ถึงเป็ นยาเข้ามา
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ทุกข์เกิดขึ้นที่ใจ เวลาสุ ขขึ้นมาใจมันต้องสุ ขขึ้นมาสิ ทุกข์เกิดขึ้นที่ใจ เวลาเกิดขึ้นมาเร่ า
ร้อนมากเกิดขึ้นที่ใจ เราทาความสบขึ้นมาเป็ นธรรม ธรรมอันนี้จะให้ความสงบเข้ามา ความสงบ
เข้ามาความร่ มเย็นเข้ามา พอความร่ มเย็นเข้ามา นี่ธรรมเป็ นของเรา ธรรมนั้นไม่ใช่เป็ นกลาง ธรรม
ที่เป็ นกลางนั้นเป็ นกลางที่วา่ เป็ นสุ ตมยปั ญญา เป็ นปริ ยตั ิ เป็ นปริ ยตั ินี่เป็ นตาราวางไว้ เป็ นของ
กลาง
แต่ในเมื่อสัมผัสเข้ามากับใจของเรา เราสัมผัสกับธรรมอันนั้น จิตนี้สมั ผัสกับธรรมอันนั้น
ธรรมอันนั้นเป็ นของเรา ความที่ธรรมเป็ นของเราให้ผลเป็ นความร่ มเย็นเข้ามา แต่ในความร่ มเย็น
เข้ามานี่ มชั ฌิมาปฏิปทาในการประพฤติปฏิบตั ิน้ ีมนั มัชฌิมาปฏิปทาในการชาระกิเลส ถ้ายังไม่เป็ น
ธรรมอย่างนี้มนั จะออกไป ถ้าไม่เป็ นธรรมมันไม่ลงสมาธิ มันเอียงข้าง
ความอยากในสมาธิ ธรรมว่าเป็ นธรรม ธรรมนี้เป็ นความสงบ เราอยากได้ ความอยากได้นี่
เป็ นตัณหาความทะยานอยาก ความตัณหาความทะยานอยากนี้เป็ นสมุทยั สมุทยั นี้ไปกวนใจให้ลุก
เป็ นไฟขึ้นมาอีก ๒ ชั้น ๓ ชั้น นี่เวลาเกิดขึ้นมาจากใจ อาการของใจ อาการหนึ่งมันปั่ นป่ วนใจ
ขึ้นมา
ความอยากได้ในธรรม ยังเป็ นโทษเลย ความอยากได้ความสงบ ความอยากได้ของเรา
เพราะความอยากนั้นเป็ นสมุทยั เป็ นตัณหา เป็ นตัณหาเป็ นโทษ ความเป็ นโทษเอามาแล้วมันจะให้
เป็ นคุณได้อย่างไร
แต่ในเมื่อความอยากในเหตุ อยากที่เป็ นมรรค อยากจะนัง่ กาหนด อยากจะชนะ อยากๆ
อยากให้ความสงบแล้วผลที่มนั จะเกิดขึ้น เราสละทิ้งไป เราไม่เกี่ยวว่าเราชนะหรื อจะเราแพ้ แต่เรา
ต้องสร้างเหตุข้ ึนไป
สร้างเหตุคือความจงใจกาหนดสติข้ ึนมา
สติสมั ปชัญญะสาคัญที่สุด
สติสมั ปชัญญะความตั้งมัน่ ของใจ พยายามตั้งมัน่ ขึ้นมาระลึกขึ้นมา ระลึกขึ้นมาก็เป็ นสติ ความตั้ง
มัน่ ขึ้นมา ตั้งมัน่ ขึ้นมาเพื่อจะสงบความฟุ้ งซ่านอันนั้น นี่สร้างเหตุอย่างนี้ นี้คือการสร้างเหตุ
ความอยากทั้งหมดควรจะผลักมาเป็ นความอยากอย่างนี้ ความอยากสร้างเหตุคือความอยาก
ต่อต้าน ความอยากต่อต้านให้ความอยากต่อต้านสิ่ งที่มนั เคยไหลออกมาตามความปกติอนั นั้น แล้ว
หยุดเข้าไป หยุดไม่ได้กก็ าหนดพุทโธ คาบริ กรรมก็มีอยูเ่ ป็ นอาการของใจที่วา่ มันเคลื่อนไหว
ความเคลื่อนไหวนั้นต้องมีสิ่งที่เกาะเกี่ยว ความเกาะเกี่ยว ใจที่จะเกาะเกี่ยวให้เกาะเกี่ยวกับคา
บริ กรรมพุทโธ พุทโธ พุทโธ ตลอดเวลา
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แล้วมันจะปล่อยงานนั้นไม่ทา มันจะทาอิสระ เป็ นอิสระเข้ามาไหลไปตามอารมณ์ของมัน
ระลึก สติพยายามระลึกกาหนดเข้าไป กาหนดเข้าไปสติ บังคับให้ทางานอย่างนี้ นี้คือเหตุ อันนี้
เป็ นมรรค มรรคคือการบังคับตนให้เข้าในเหตุ เหตุจะสร้างให้ออกมาเป็ นผล ผลคือว่าจิตมันสงบ
สงบมันต้องมีเหตุอย่างนั้น ถ้ากาหนดพุทโธด้วยคาบริ กรรมนี้คืออาหารของใจ ด้วยสติสมั ปชัญญะ
การบังคับอยู่ อันนี้มนั ก็เป็ นอาการ ใจต้องเบี่ยงเบนเข้าไปกระทา นี้คือยา
ยาที่วา่ บังคับ เหมือนกับเราบังคับให้เด็กกินยานั้น กับจิตใจที่มนั ออกไปตามตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจโดยธรรมชาติของมันที่ไปเอาอารมณ์น้ นั มา อันนั้นเป็ นโทษ กับบังคับมาเอาที่เป็ นธรรมเข้า
มา พอมันกินอาหารที่เป็ นประโยชน์เข้าไป ร่ างกายนี้จะต้องมีคุณค่าเป็ นประโยชน์ข้ ึนมา
พอจิตนี้ได้กินคาบริ กรรมนี้เป็ นอาหารของใจใหม่ แล้วสติสมั ปชัญญะพยายามบังคับเข้า
ไป บังคับเข้าไป ใจนี้ตอ้ งสงบตัวลง พอสงบตัวลง ผลเกิดขึ้นจากความสงบนั้นเป็ นความสุ ขของ
ใจนั้น ธรรมอันนั้นถึงเป็ นธรรมกับใจดวงนั้น “ผูใ้ ดปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม” ผูใ้ ดใจดวงนี้
เป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิธรรม จะเกิดขึ้นมาในธรรมได้ตอ้ งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิธรรมให้มีพ้นื ฐานของธรรมเข้ามา
ก่อน พื้นฐานของใจ
“กรรมฐาน” ฐานที่มนั่ ของการงาน กรรมฐาน ใจมีฐานที่มนั่ ฐานของใจ
พอฐานของใจเกิดขึ้นมา พอฐานของใจมันจะเกิดเดินเป็ นปั ญญาได้ เดินปั ญญาในกาย
เวทนา จิต ธรรม นี่จะเกิดขึ้นมันต้องกินตัวเองเข้าไป ต้องจากัดกิเลสเข้าไปเป็ นชั้นๆ เข้ามา กิเลส
อย่างหยาบที่วา่ ให้ใจไปเกาะเกี่ยวในเวียนว่ายตายเกิดอันนั้นเราไม่เอา เราต้องเห็นโทษของมัน พอ
เราภาวนาเข้าไปเราจะเห็นโทษว่า การเวียนว่ายตายเกิดโดยธรรมชาติของใจ การเวียนว่ายเวียนตาย
เวียนเกิดเกี่ยวข้องกับวัตถุกอ็ ย่างหนึ่ง การเวียนตายเวียนเกิดของจิตวิญญาณที่วา่ เป็ นโดยกรรม
โดยวัฏวนมันก็เป็ นอีกอย่างหนึ่ง
นี้การเราจะเกิดขึ้นมาในธรรม เป็ นไปได้ ถ้าเป็ นไปไม่ได้ ทาไมพระสารี บุตร พระโมคคัล
ลานะทาไมเกิดขึ้นมาในธรรมนี้ พอเกิดขึ้นมาในธรรม จนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายืนยัน
ว่าพระโมคคัลลานะเห็นเปรต เห็นผี เห็นสิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้น พระพุทธเจ้าว่า พระพุทธเจ้าก็เคยเห็น
พระโมคคัลลานะเห็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าเคยเห็นมาแล้ว แต่ไม่พดู ออกมายืนยันกับใคร
เพราะว่าไม่มีพยาน แต่ปัจจุบนั นี้พระโมคคัลลานะเห็นเหมือนกัน อันนี้เป็ นความเห็นภายนอกไง
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แต่ผทู้ ี่เกิดในธรรม “เห็นธรรม” ไม่ใช่เห็นผีเห็นเปรต การเห็นผีเห็นเปรตเห็นต่างๆ นั้นมัน
มีอยูโ่ ดยธรรมชาติ จิตวิญญาณนี้ มีอยูเ่ ต็มทัว่ ไปในอากาศ จิตวิญญาณมีอยูใ่ นทัว่ ไปหมด จิต
วิญญาณมีอยู่ แล้วภพของเปรตของผีเป็ นภพหนึ่งภพหนึ่งเป็ นอีกภพหนึ่ง แล้วความไปเห็นอันนั้น
เข้า ถ้าจิตเราสงบเข้ามา ความเห็นนั้นถ้าจิตมันไปเห็นเข้า เราก็ปล่อยวาง ความไปเห็นคือจิตนั้น
เห็นใช่ไหม พอจิตนั้นเห็นเราก็ถอนกลับมา กาหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธ ถอนใจกลับมา ใจเป็ น
อิสระเข้ามา
ถ้าไม่เห็นก็คือความไม่เห็น ความไม่เห็นคือจิตปกติ แต่พระโมคคัลลานะเป็ นผูท้ ี่มีฤทธิ์
มาก จิตนี้โดยธรรมดาของตาทิพย์เห็นโดยธรรมชาติ ความเห็นโดยธรรมชาติอนั นั้นเห็นเป็ นเรื่ อง
ของภาย...เป็ นการเรื่ องการยืนยันกัน
“ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้ นั เห็นตถาคต” ต้องเห็นธรรมต่างหาก ถ้าเห็นธรรมถึงจะเกิดในธรรม
การเกิดในธรรมต้องมีทาฐานขึ้นมาให้ได้อย่างที่ทาฐานขึ้นมา พอทาฐานขึ้นมาแล้ว มีฐานของใจ
ขึ้นมา เพราะการเกิดในธรรมเกิดในชาติปัจจุบนั นี้ เกิดในหัวใจปั จจุบนั หัวใจในร่ างกายของเรานี้
หัวใจในปั จจุบนั นี้เป็ นสิ่ งที่กิเลสพาใช้อยู่ กิเลสเป็ นเจ้าวัฏจักรอยู่ เกิดมาแล้วกิเลสพาเกิด แต่
สามารถชาระกิเลสออกจากใจได้ ถ้าทากิเลสออกไปจากใจ นัน่ คือการเกิดในธรรม
การเกิดในธรรมนี้เกิดขึ้นมาจาก อตฺ ตา หิ อตฺ ตโน นาโถ คือการทาการปฏิบตั ิของใจดวง
นั้นขึ้นมาโดยใจดวงนั้นประพฤติปฏิบตั ิเอง โดยการชี้นาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ชี้นาเข้ามา ให้เข้ามาให้เห็นธรรม ให้เห็นธรรมในหัวใจนั้น
ปั ญญา ตาของปั ญญาจะแทงทะลุ แทงทะลุกิเลสเข้าไปเป็ นชั้นๆ เข้าไป จนเข้าไปเห็น
ธรรมในหัวใจของตัว นี้การจะเห็นธรรมในหัวใจของตัว มันต้องชาระกิเลสเข้าไป กิเลสเท่านั้น
เป็ นโทษกับธรรม กิเลสเท่านั้นปิ ดหัวใจของเราไว้ กิเลสเท่านั้นบังคับขับไสให้เราไม่เป็ นอิสระเข้า
มา
นี้การประพฤติปฏิบตั ิธรรมเข้าไปก็คือการต่อสู้กบั กิเลส ๑ การต่อสู้กิเลส กิเลสถึงได้เป็ น
การคัดค้านให้การประพฤติปฏิบตั ิเราเป็ นของยาก
นี้การทาคุณงามความดีของเรา เราทาคุณงามความดีของเราเพื่อจะให้บรรลุถึงธรรม ทาคุณ
งามความดีของเรา แต่ในเมื่อไปขัดผลประโยชน์กบั กิเลส กิเลสนี้ตอ้ งการให้ใจนี้อยูใ่ นอานาจของ
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เขา เขาพยายามจะดึงใจเอาไว้อยูใ่ นอานาจของเขา แต่ในเมื่อเราจะเอาธรรมนี้เข้าไปเพื่อจะให้กิเลส
นี้ให้ลม้ หายตายจากไปจากใจ กิเลสก็มีการต่อสู่ การต่อสู้ทาให้เราลาบากลาบน พอลาบากลาบน
ขึ้นมา ลาบากเพราะกิเลสเราขัดขวางเรา เราไม่ใช่...
ธรรมนี้ไม่เคยให้โทษใคร ธรรมนี้จะให้ประโยชน์เท่านั้น ธรรมมีอยูแ่ ล้ว มันมีอยูใ่ น
อวกาศ ธรรมมีอยูแ่ ล้ว แต่เราไม่สามารถเข้ามาให้ถึงใจของเราได้ เรา ใจของเรา เราว่าเราประพฤติ
ปฏิบตั ิธรรม เราเป็ นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราเป็ นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องเอาอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ เจ้าชายสิ ทธัตถะออกครองเรื อน
มีเรื อน มีเรื อนแล้ว แต่ในเมื่อมีเรื อนแล้วก็ยงั หาทางออก หาทางออกไปอีกว่า ออกไปประพฤติอีก
๖ ปี ความที่ออกไปประพฤติปฏิบตั ิอีก ๖ ปี สลบถึง ๓ หน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสลบ
ถึง ๓ หน การต่อสู้ ขนาดวาสนาบารมีแบบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังต่อสู้กนั ด้วยสุ ด
ความสามารถของในหัวใจ ต้องเข้าไปกระทบกระเทือนกับใจ ต่อสู้สีไฟเบียดเบียนกิเลสเข้าไป
จิตสงบเข้ามา สงบเข้ามา อาการของใจที่มนั เป็ นไป พอจิตมันสงบ มันจะเทียบกับความ
ฟุ้ งซ่าน แล้วมันจะต่างกัน ความสงบกับความฟุ้ งซ่าน ความสงบ ความสงบเข้ามา ความฟุ้ งซ่าน
นั้นเป็ นอาการของใจ ความสงบคือใจที่มนั สงบขึ้นมา ใจสงบขึ้นมาทาไมมันไม่ส่ายแส่ ออกไป
ความส่ ายแส่ ออกไปเพราะขันธ์มนั หมุนออกไป จับอันนั้นไว้สิ จับอาการของใจไว้ ใจที่ฟงซ่
ุ้ าน
ออกไปนี่จบั ไว้ จับไว้ ใจนี้อาการที่เกิดขึ้นมา เกิดขึ้นไปเพราะอะไร
การไต่สวนกัน การจะเห็นสัจจะว่าสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่ งทั้งหลายต้องดับ
เป็ นธรรมดา อาการของใจที่มนั เป็ นไป มันควรจะอยูส่ งบๆ แบบใจที่เป็ นสัมมาสมาธิ อยูอ่ ย่างนี้
ทาไมมันอยูไ่ ม่ได้ล่ะ ความอยูไ่ ม่ได้เพราะการที่วา่ มันเคลื่อนออกไปด้วยกิเลสพาเคลื่อน กิเลสพา
เคลื่อนออกไป
สัญญา มันปรุ งมาจากไหน สัญญา รับรู้ รับรู้มาจากไหน รับรู้อะไรขึ้นมา รับรู้กิเลสป้ อน
ให้กินใช่ไหม พอกิเลสป้ อนกินมันก็หมุนออกไป สังขารปรุ งแต่งออกไป ความคิด ความปรุ ง
ความแต่ง มันแยกกันออกหมด ขันธ์ ๕ มันเป็ นขันธ์ นี่อาการของใจ อาการของใจ โทษของอาการ
ของใจ ถ้าเราไม่เห็น เราไม่เห็น เราก็เกิดตายโดยที่อานาจของกรรม
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แต่ถา้ เราเข้ามาชาระสะสางเข้ามา ชาระสะสางเรื่ องกรรมแล้ว ทีแรกถ้าวัตถุขา้ งนอก มัน
เป็ นวัตถุขา้ งนอกที่เราเข้าใจแล้วเราปล่อย เราปล่อยเข้ามา เราทาความสงบเข้ามาจนเห็นอาการของ
ใจ พอเห็นอาการของใจ เราจะชาระกรรม กรรมที่ตวั ขับไสให้ตวั จิตนี้ไปเกิดไปตาย ไปเกิดไปตาย
เป็ นภพเป็ นชาติ แต่เราจะไม่ยอมไปเกิดไปตายเป็ นภพเป็ นชาติอีกแล้ว เราจะเกิดในปั จจุบนั นี้
เราจะเกิดในปั จจุบนั นี้ ถ้าเราจะเกิดในปั จจุบนั นี้ เราต้องชาแรกออกจากอวิชชานี้ให้ได้ ชา
แรกออกจากอวิชชาขึ้นมา อวิชชามันเป็ นสิ่ งที่ปกคลุมอย่างใหญ่มาก อวิชชานี้เป็ นเจ้าวัฏจักรที่
คลุมใจไว้ท้ งั หมด เราเป็ นผูท้ ี่วา่ พยายามจะประพฤติปฏิบตั ิ ก็ตอ้ งพยายามเข้าไปเรื่ องเหตุผลอัน
เริ่ มต้น มันเป็ นเรื่ องการทาลายกาแพงเมือง เป็ นการทาลายกาแพงเมือง เป็ นสิ่ งที่วา่ ลาบากที่สุดใน
เจ้าวัฏจักรนั้น
ในเมืองของอวิชชาที่ปกคลุมอยู่ ทาลายครั้งแรกคือว่าการจะวิปัสสนาจนกว่าปั ญญาจะแทง
ทะลุกาแพงอันนี้เข้าไป มันถึงเป็ นการที่วา่ ลาบากที่สุด ความที่จะลาบาก ความประพฤติปฏิบตั ิที่
เป็ นความประพฤติปฏิบตั ิยากนี่ยากตรงนี้ ตรงอันเริ่ มต้น ถ้าอันเริ่ มต้นเราทาเข้าใจ เราทาได้ ความ
เคยงานมันจะสาวต่อเข้าไป สาวต่อเข้าไป งานจะสะดวกขึ้นไปเรื่ อยๆ
ฉะนั้น สิ่ งที่ยากมันก็ตอ้ งใช้ความจงใจมาก ความจงใจ ความตั้งใจ สติสมั ปชัญญะตั้งอยูใ่ ห้
ดี ใคร่ ครวญดูอาการของมัน อาการของมัน มันต้องอาศัยเกี่ยวเนื่องกันไป มันต้องมีการสื บต่อ มี
การสื บต่อ สิ่ งนั้นมีถึงมีสิ่งต่างๆ ขึ้นมา สิ่ งนั้นมี สิ่ งนั้นมีคืออะไรล่ะ ถ้าเราเห็น เราจับต้องได้ เรา
เห็น เราจับ เห็นแต่ความสงบ ความสงบของใจเป็ นความสงบของใจ ความฟุ้ งซ่านเป็ นความ
ฟุ้ งซ่าน เวลาเราเปรี ยบเทียบกันเฉยๆ แต่เราไม่สามารถจับสิ่ งนั้นได้
ถ้าเราจับสิ่ งนั้นได้ เห็นไหม อาการของใจมันเกิดขึ้นมาแล้วมันดับไป เกิดขึ้นมาแล้วดับไป
เราจับได้ มันเหมือนกับอาการของใจนี้เหมือนวัตถุชิ้นหนึ่งเลย เป็ นอาการของใจ เป็ นที่อารมณ์ๆ
นี่แหละเหมือนวัตถุชิ้นหนึ่ง แล้วพอจับได้ นั้นน่ะ มีเหตุมีผล มันจะสาวเข้าไป มีเหตุมีผลที่วา่ พอ
จับต้องได้ จับต้องได้มนั ก็แยกแยะได้
เหมือนกับหมอ หมอถ้าจะวิเคราะห์โรค เขาต้องมีเครื่ องมือของเขา เขาถึงจะวิเคราะห์โรค
ได้ ถ้าเขาไม่มีเครื่ องมือของเขา เขาจะไปวิเคราะห์โรคได้อย่างไร อันนี้เหมือนกัน ถ้าเราไม่
สามารถมีสมั มาสมาธิ เป็ นเครื่ องมือ แล้วไปจับอาการของใจไว้ได้ “ใจจับใจ” ใจจับใจเพราะใจนี้
พาเกิด อาการของใจนี้พาใจนี้ไปเกิดไปตายเป็ นภพเป็ นชาติที่ทาให้เราทุกข์ยากอยูต่ ลอดเวลา
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ถ้าเราเข้าใจ เราจะเกิดในธรรมปั จจุบนั นี้ มันมีชีวิตนี้ชาระได้ ชาระได้ยนื ยันได้วา่ ครู บา
อาจารย์เคยเกิดมาแล้ว เราได้ยนิ แต่ข่าว ข่าวขององค์น้ นั สาเร็ จที่นนั่ องค์น้ ีสาเร็ จที่นี่ เป็ นข่าวของ
บุคคลคนอื่น นัน่ น่ะ เขาเกิดในธรรมขึ้นมาจริ งๆ แล้วเกิดแล้วไม่มีการตายอีก อยูใ่ นธรรมนั้นไป
ตลอดไป ถ้าใจดวงนั้นเกิดในธรรม แล้วใจของเรามันยังไม่ได้เกิดในธรรม แต่มีเครื่ องมือ
เครื่ องมือที่จะเข้าไปให้เห็นอาการอันนั้น สัมผัสกับธรรมอันนั้นแล้ว พอสัมผัส แยกออก
ให้พอจับต้องได้ จับต้องได้ตอ้ งมีการค้นคว้า การค้นคว้าอาการของอารมณ์น้ นั อารมณ์ขา้ งนอก
เป็ นอารมณ์หยาบๆ เราทาความสงบเข้ามา อารมณ์จากภายในมันต้องสื บต่อมากระทบอารมณ์
ภายนอก อารมณ์ภายในมันมีเหตุอวิชชาปกคลุมอยู่ คือมีเชื้อของความสกปรกโสมมอยู่ ถึงกระทบ
ออกมาข้างนอก พอกระทบออกมาข้างนอกมันก็เป็ นไป
พอจับอารมณ์ขา้ งในได้แยกออกไป อารมณ์ขา้ งในเกิดขึ้นอย่างไร เกิดขึ้นจากสิ่ งใด เกิดขึ้น
จากว่าเราพอใจ เกิดขึ้นจากความขับเคลื่อนไปของอวิชชา เราไม่พอใจมันก็เคลื่อนไป อย่างที่วา่ เรา
ไม่มีอานาจควบคุมความคิดเรา เวลาความคิดมันเกิดขึ้น มันหมุนไป หมุนไป เราไม่มีอานาจจะ
บังคับบัญชาความคิดอันนี้ได้เลย อันนี้คืออวิชชา ที่พลังงานของมันใช้งานของมันอยู่ แล้วมัน
ขับเคลื่อนของมันไป นี่มนั เกิดขึ้นเพราะอันนี้อนั หนึ่ง เกิดขึ้นเพราะอวิชชาใช้พลังงานของมันโดย
ธรรมชาติของมัน แล้วอาศัยขันธ์ อาศัยขันธ์ ๕ ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ ของภพมนุษย์ มนุษย์เราเกิดมามี
ธาตุ ๔ คือดิน น้ า ลม ไฟ กลายเป็ นร่ างกายนี้ ขันธ์ ๕ คือความคิดแบ่งออกเป็ น ๕ กอง
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมไว้ อันนี้คือธรรม ธรรมคือ “รู ป” รู ปของ
ความคิด รู ปของความคิดนี่เป็ นกองๆ หนึ่ง รู ป “เวทนา” ความพอใจความพอใจ ถ้าหลงกับกิเลส
กิเลสยกอะไรขึ้นมาแล้วพอใจ ตามเข้าไป ความพอใจตามกับเวทนาไป เวทนามีสุขมีทุกข์ ความ
พอใจหมุนไป เวทนานี่เป็ นกองๆ หนึ่ง
“สัญญา” สัญญาเป็ นความจาได้หมายรู้ ถ้าไม่มีสญ
ั ญาเลยมันสื บต่อความอารมณ์น้ ีไม่ได้
สัญญาความจาได้มนั แบ่งค่า เวทนาจะแบ่งค่าออกไปจากดีชวั่ ต้องมีสญ
ั ญาตัวจาได้ ตัวจาได้พอ
แบ่งออกไป นี่กอ็ ีกกองหนึ่ง ขันธ์ ๕
“สังขาร” สังขารนี้ สังขารนี้เป็ นสังขารเป็ นนามธรรม ไม่ไช่สงั ขารร่ างกาย สังขารเป็ น
นามธรรม สังขารหมายถึงความคิดแวบขึ้นมาแล้วมันปรุ งมันแต่งได้ ความคิดที่มนั ปรุ งมันแต่ง นี่ก็
เป็ นกองๆ หนึ่ง
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รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
“วิญญาณ” วิญญาณนี้เป็ นพลังงานเฉยๆ เป็ นพลังงานรับรู้ รับรู้สิ่งใดๆ วิญญาณๆ วิญญาณ
เช่นตากระทบรู ป ตากระทบรู ป จักขุวิญญาณเกิดขึ้น วิญญาณเกิดขึ้น วิญญาณตัวเป็ นวิญญาณคอย
สื บต่อให้ขนั ธ์ ๕ นี้สมานเป็ นเนื้อเดียวกัน ขันธ์ ๕ นี่ ขันธ์ ๕ ที่เป็ น ๕ กอง แยกเป็ นกองๆ
ถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมไว้วา่ ขันธ์ ๕ แยกออกจากกัน เพราะท่าน
แยกออกได้จริ งๆ แล้วมันเป็ นธรรมอย่างนั้นจริ งๆ แต่เป็ นธรรมในตารา เป็ นธรรมในตาราใน
พระไตรปิ ฎกว่าขันธ์ ๕ เป็ น ๕ กอง แต่ขณะที่อยูก่ บั เราปั จจุบนั นี้มนั ไม่ใช่ ๕ กอง มันรวมเป็ น
กองเดียว มันรวมเป็ นอารมณ์ อารมณ์น้ ีถา้ ขันธ์ ๕ นี้รวมตัวกันถึงเป็ นความคิดขึ้นมาได้ สิ่ ง ๕ กอง
นี้สิ่งใดอยูเ่ ก้อๆ เขินๆ อยูอ่ นั ใดอันหนึ่งไม่ได้ ถ้าอันใดอันหนึ่งอารมณ์ไม่เกิด ความคิดไม่มี
ขันธ์ ๕ นี้กบั ใจ ขันธ์ ๕ นี้กบั ใจนี้แยกออกจากกัน ใจถึงเป็ นสมาธิ ใจเป็ นสมาธิ ใจไม่มี
อารมณ์ สักแต่วา่ อัปปนาสมาธิ จิตนี้สงบมาก จิตสงบอยูภ่ ายในนี้ จิตนี้มนั ไม่มี มันปล่อยวางจาก
ขันธ์เข้ามา พอปล่อยวางจากขันธ์เข้ามานี่ จิตนี้เป็ นหนึ่งเดียว แต่พอวิตกวิจารออกมา จิตมีความคิด
ขึ้นมา ขันธ์ ๕ กับจิตนี้เป็ นอันเดียวกัน มันถึงเป็ นอารมณ์เดียวกัน
ความเป็ นอารมณ์เดียวกันเพราะอะไร เพราะเป็ นของเรา เพราะกิเลสมันยังบังคับบัญชามัน
ใช้งานอยู่ มันถึงไม่เหมือนในตาราในธรรม ในธรรมสัจจะความจริ งคือขันธ์ ๕ เป็ นขันธ์ ๕ ห้า
กอง เป็ นรู ป เป็ นเวทนา เป็ นสัญญา เป็ นสังขาร เป็ นวิญญาณ เป็ น ๕ กองอิสระเป็ นของใครของ
มันอยูโ่ ดยธรรมชาติอย่างนั้น แต่เพราะมีกิเลสอยูร่ วมกันเป็ นอารมณ์อนั เดียวทั้งหมด เราถึงต้องจับ
ขึ้นมาแล้วแยกออกมาให้เห็นเป็ นสัจจะความจริ งว่ามันไม่ใช่เป็ นสิ่ งเดียวกันกับใจ อารมณ์กบั ใจนี้
ไม่ใช่เป็ นอันเดียวกัน
อารมณ์เกิดๆ ดับๆ เพราะขันธ์ ๕ รวมตัว ขันธ์ ๕ รวมตัวเพราะเรายังไม่สามารถจับขันธ์ ๕
แยกออกกัน ขันธ์ ๕ นี้อารมณ์กบั ความคิด เราให้ชื่อเป็ นขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ไม่ใช่กองอยูท่ ี่ไหนหรอก
มันเป็ นความคิดเรานี่แหละ แล้วแยกมันออก แยกมันออก พอแยกมันออก จับขึ้นมาแล้วแยกออก
ความแยกออก แยกออกด้วยสัมมาสมาธิ ถ้าสมาธิเรามีอยู่ ปั ญญาเกิดขึ้นมันจะแยกได้
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ถ้าสมาธิมนั เกิดขึ้นไม่ได้ มันแยกไม่ออก มันเป็ นก้อนเดียวกัน มันเป็ นท่อนซุงทั้งท่อน ซุง
ทั้งท่อนเราไม่สามารถทาลายมันได้ แต่ถา้ เราแยกออกมา เราแยก เราเลื่อย เราเลื่อยปลีกออกไป เรา
ผ่าออกไปเป็ นท่อนให้มนั เล็กลงๆ มันแยกได้
อันนี้กเ็ หมือนกัน ถ้าเราพิจารณาจับอารมณ์น้ ีได้ แยกออกมันจะเป็ นขันธ์ ๕ อย่างนี้จริ งๆ
รู ปเป็ นรู ป เก้อๆ เขินๆ อยู่ เวทนาเป็ นเวทนา สัญญาเป็ นสัญญา สังขารเป็ นสังขาร วิญญาณเป็ น
วิญญาณ แยกออกจากกัน แต่มนั จะแยกออกจากกันได้ มันต้องใช้พลังงานความคิดของเราหมุนเข้า
ไป
เพราะกรรมมันคุมไว้เป็ นอันเดียวกัน เราจะแยกออกจาก แยกกรรมอันนี้ออก แยกกรรมกับ
ขันธ์ ๕ นี้ออกจากกัน ความออกจากกันต้องแยกออก พอแยกออกสิ่ งที่เกลียวเชือก เกลียวเชือก ๕
เกลียวฟั่นเป็ นเชือกเส้นเดียวกัน มันก็เป็ นเชือกเส้นเดียวกัน เราแยกออกไป พอแยกออกไปแล้วมัน
ชักเป็ น ๕ เกลียวเราดึงออกมันแยกออกจากกัน
กิเลสสิ่ งที่เวลาเชือกมันหมุนเป็ นฟั่นเป็ นเกลียวเดียว ความฟั่นอันนั้นมันเป็ นอารมณ์ที่ฟั่น
เข้ามาเป็ นอันเดียวกัน จริ งๆ แล้วมันแยกออกจากกันได้ พอแยกออกจากกันได้แล้ว มันยังทาให้
ทาลายสิ่ งนั้นออกไปได้ สิ่ งที่ทาลายออกไป มันถ้าเป็ นวัตถุทาลายแล้วมันจะสูญสลายไป แต่น้ ีมนั
เป็ นนามธรรม ใจนี้ไม่เคยตาย ใจนี้พาตายพาเกิดมาตลอดเวลา พอสิ่ งนี้เป็ นนามธรรม เรายิง่ ทาลาย
ขึ้นมา ทาลายสิ่ งที่เป็ นนามธรรม เพราะต้องการให้สิ่งที่นามธรรมนั้นให้มนั สะอาดขึ้นมา
ความที่ใจมันจะสะอาดขึ้นมา เพราะว่ากิเลสมันได้หลุดออกไปจากสัมมาสมาธิ พร้อมด้วย
ปั ญญายกขึ้นวิปัสสนาอันนี้ สิ่ งที่หมุนเวียนออกไป การแยกแยะนี้คือวิปัสสนาญาณ วิปัสสนาใน
ขันธ์ ในขันธ์ในกรรม กรรมอาศัยสิ่ งนี้ควบคุมไป “กรรม” อานาจของกรรมเหนือทุกๆ อย่าง พอ
อานาจของกรรมเหนือทุกอย่าง เราเกิดมาเป็ นมนุษย์ พอเกิดมาเป็ นมนุษย์ สิ่ งนี้มนั เป็ นสูตรสาเร็ จ
มันเป็ นสิ่ งที่สาเร็ จมาพร้อมกับความเป็ นมนุษย์ ความคิดนี่
ทีน้ ีความคิดนี้เป็ นมันสาเร็ จขึ้นมาแล้ว มันก็ใช้อานาจออกไปควบคุมเราอยูต่ ลอดเวลา แล้ว
เราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะเราเองได้ อตฺ ตา หิ อตฺ ตโน นาโถ ตนเป็ นที่พ่ งึ แห่งตน ตนสร้างฐาน
ของตนขึ้นมา ตนสามารถเอาชนะตนขึ้นมาได้ เอาชนะเพราะได้การชาระออกไป ถ้าไม่เอาไม่มี
การชาระออกไปจะชนะไม่ได้ สิ่ งที่เป็ นสิ่ งที่มีอานาจเหนือเรามันอยูห่ ลังเรา มันบังคับบัญชาใช้เรา
มาตลอด มันอยูใ่ น “มารเอยเธอเกิดจากความดาริ ...”
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ความดาริ แล้วเธอเกิด เกิดหลังความดาริ น้ นั พญามารอยูห่ ลังความคิดเรา ความคิดต่างๆ ที่
เกิดขึ้นนี้พญามารคิดสัง่ ออกมาให้ทา เป็ นการงานของเขาแล้ว แล้วเราก็ยงั ใช้อยูอ่ ย่างนี้ออกไป เรา
เดินหน้าออกไปให้มารนี้ใช้อยูข่ า้ งหลังไป แล้วเราจะสามารถชนะมาร เราสามารถจะออกจาก
กิเลสได้อย่างไร เราจะเกิดในธรรมได้อย่างไร เราไม่สามารถจะเกิดในธรรมได้เลย
ถ้าเราจะเกิดในธรรม เราต้องมีธรรม มีเหตุมีผล เหตุผลรวมลงแล้วเป็ นธรรม มีธรรมเป็ น
เครื่ องยา เป็ นยาเครื่ องดาเนินเข้ามาชาระล้างกิเลสอันนี้ ความชาระล้างกิเลสก็คือการวิปัสสนาที่เรา
ทาอยูก่ นั นี้ ที่พยายามจะต่อสู้ ความต่อสู้อนั นี้มีวิชาการ มีวิธีการที่เครื่ องดาเนินอยูแ่ ล้ว องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มี องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องหาเอง การศึกษาเล่าเรี ยนกับเจ้า
ลัทธิต่างๆ ก็เลยศึกษาไป ความศึกษากับเจ้าลัทธิต่างๆ ออกไปก็วนไป วนไปวนมาอยูอ่ ย่างนั้นไม่
เคยเข้ามาในหลักอริ ยสัจอันนี้เลย
เราเองต่างหากเป็ นผูท้ ี่มีอานาจวาสนา เกิดขึ้นมาท่ามกลางพุทธศาสนา พุทธศาสนาตาราชี้
นาเข้ามาอยูต่ ลอดแล้ว เพียงแต่เราใช้ไม่เป็ น มีเครื่ องมือขนาดไหนก็ทาหลุดไม้หลุดมือไปหมด
ความคิดว่าสิ่ งใดเป็ นสมาธิ สิ่ งใดเป็ นปั ญญา ปั ญญาชาระกิเลส สมาธิไม่สามารถชาระกิเลสได้
สมาธิน้ ีเพียงแต่ยบั ยั้งกิเลสไว้ไม่ให้ฟขู ้ ึนมา ให้เรามีโอกาสการทางานของเราเกิดขึ้น ถึงว่าเป็ น
ปั ญญา
ปั ญญาที่ไม่มีสมาธิเลย มันก็เป็ นปั ญญาโลกๆ ปั ญญาทางโลกเขาเรี ยกว่าโลกียปั ญญา โลกีย
ปั ญญานี้มนั ก็ทาเพียงแต่วา่ ความชื่นใจ ดีใจเข้ามาในหัวใจ ความเข้าใจนิดเดียว ความเข้าใจให้เรา
ชื่นใจ ความเข้าใจเรื่ องสิ่ งต่างๆ นี่โลกียะ ความคิดของเรา ความคิดสื บต่อความคิด ปั ญญาอย่างนี้
เป็ นโลกียปั ญญา
แต่ถา้ เป็ นภาวนามยปัญญา ปั ญญาที่วา่ เป็ นโลกุตตรธรรม ปั ญญาที่จะเข้าถึงธรรม จะเกิด
ในธรรมต้องมีภาวนามยปั ญญา ตัวภาวนามยปั ญญาเป็ นตัวชาแรกเข้าไป ตัวชาแรกเข้าไปจน
อวิชชาหลุดออกไปจากใจ ตัวอวิชชาตายลง ความชาระกิเลสตายลง นั้นคือการเกิดในธรรม การ
เกิดในธรรมนี้เพราะอวิชชาตายไป
ตายไป อวิชชามันจะยอมตายฟรี ๆ เหรอ อวิชชาจะยอมตายง่ายๆ เหรอ แก่นของกิเลสคือ
อวิชชา แก่นของกิเลสไม่มีทางจะยอมสละสิ ทธิ์ยอมจะปล่อยให้เรามีความสงสาร มีความคิด เห็น
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อกเห็นใจจะให้จิตดวงนี้พน้ จากอานาจของอวิชชา เป็ นไปไม่ได้ อวิชชานี้เขาก็ตอ้ งการมีที่อยูท่ ี่
อาศัยของเขา เขาก็ตอ้ งปกป้ องของเขาเต็มที่
ตัวอวิชชานี้หลุดออกไปจากใจ ออกไปเป็ นชั้นๆ ด้วยนะ ถ้าออกไปโดยปฏิบตั ิหลุดออกไป
นี่เกิดในธรรม เกิดในธรรมด้วยเครื่ องดาเนินของเป็ นธรรมเข้ามา ถ้าจะเกิดในธรรมโดยผุดขึ้นมา
เลย อย่างนั้นมันเป็ นโลกียะ สิ่ งที่เป็ นโลกียะที่วา่ ธรรมมันเกิด ธรรมมันเกิด นี่ความเข้าใจ ความ
เข้าใจ ความเป็ นโลกียะนั้นมันเวียนตายเวียนเกิด
การประพฤติปฏิบตั ิทาไมมันเสื่ อมถอยละ เราประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนไปมันต้องก้าวหน้า การ
ประพฤติปฏิบตั ิควรจะเดินก้าวหน้าขึ้นไปจนถึงที่สุดของธรรมนั้น ทาไมประพฤติปฏิบตั ิแล้วจะ
เหลือเดนตายมาเกิดในธรรมนี้สกั เท่าไร เหลือเดนตายมา มันถึงว่าคนที่จะเหลือเดนตายเข้ามา มัน
ต้องมีการต่อสู้เข้ามา มันถึงความเสื่ อมถอยนี้โดยธรรมชาติ ความเจริ ญขึ้นมากับเสื่ อมนี้
ความเป็ นไตรลักษณ์มนั มีโดยธรรมชาติ สิ่ งสรรพสิ่ งนี้เป็ นอนิจจัง ร่ างกายเราเกิดมาก็
อนิจจัง ความเป็ นอนิจจังนี้เวียนไปเวียนเกิดในวัฏฏะ ร่ างกายเราก็เวียนตายเวียนเกิดในวัฏฏะอยู่
แล้ว แล้วหัวใจนี้ยงิ่ ซ้ าเข้าไป แล้วการเกิดการตายในอารมณ์หนึ่ง อารมณ์หนึ่ง การเกิดการตายใน
ความคิดหนึ่ง ความคิดหนึ่ง ความคิด ความคิดหนึ่งความเกิดความตาย นี่เวียนตายเวียนเกิดใน
อารมณ์ของเรามันเป็ นอนิจจังอยูต่ ลอดเวลา
แต่เราไม่เห็น มันเส้นผมบังภูเขา มันเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจากหัวใจ แล้วก็ใช้ใจเป็ นที่อยูอ่ าศัย
อวิชชานี้มนั ถึงมีอานาจมาก อวิชชาถึงว่าเกิดขึ้นบีบบี้สีไฟในหัวใจของเรา แล้วก็ใช้หวั ใจของเรา
เป็ นที่ขบั ถ่าย แล้วก็ใช้หวั ใจของเราเป็ นที่หากิน ใช้ทุกอย่างในหัวใจ แล้วก็เวียนตายเวียนเกิดอยู่
อย่างนี้ตลอดไป
ถ้าเราเห็นโทษของการเวียนตายเวียนเกิด เราสงสารตัวเองนะ เราสงสารเรา เราคิดสงสาร
แล้วเราคิดจะหาทางออก ถ้าเราไม่สงสารเรากาลังใจไม่มี งานนี้เพื่อคนอื่นเหรอ งานของโลกเขา
ทาเพื่อคนโน้นเพื่อคนนี้ เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อทุกคน แต่งานของเรา เราสงสารตัวเราเอง แล้วเราจะ
เอาใจเราออกให้ออกจากอานาจ ให้เกิดในธรรม
การเกิดในธรรมให้เกิดในธรรม ถ้าเกิดในธรรมเข้าไปแล้วถึงจะเป็ นที่พ่ งึ เป็ นที่มนั่ ใจ เป็ น
ที่ไว้ใจได้ ถ้ายังไม่เกิดในธรรมนะมันไว้ใจไม่ได้ การเกิดในธรรม การละสักกายทิฏฐิ การละ
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สักกายทิฏฐิมนั ก็ยงั เข้าไปในกระแสของธรรม
พอเข้าไปในกระแสของธรรมนี่มนั ยังไว้ใจได้
เป็ นอันว่าสิ้ นสุ ดมีอยูถ่ ึงจุดหมายปลายทางโดยเด็ดขาด ถ้าเข้ากระแสของธรรมแล้ว
ถ้ายังไม่เข้ากระแสของธรรม เราก็ยงั เวียนตายเวียนเกิดอยูอ่ ย่างนั้นตลอดไป เวียนตายเวียน
เกิดไปแล้วมันก็บีบบี้สีไฟไปพร้อมกัน แล้วเราก็วา่ เรารักตนเองไม่มีใครเลยนะจะว่ารักเรามากกว่า
เรา เราต้องรักเรามากที่สุด แต่ความรักเราทาไมเอามาเป็ นประโยชน์ให้กบั ให้ใจเราออกไปเกิดใน
ธรรมไม่ได้ล่ะ ความรักของเรานี้ ความรักนี้เป็ นกิเลสใช่ไหม แล้วจะเอากิเลสมาแก้กิเลสเหรอ
ความรักของเราก็ทะนุถนอมเราไง ทารุ นแรงไปไม่ได้ เอาไว้เมื่อนั้นเมื่อนี้ เอาไว้ ถ้าตายไป
แล้วจะเกิดพบพระศรี อารย์ นี่ความคิดอย่างนี้ มันเป็ นความคิดให้เราไม่มีความมุมานะ คิดว่ายังมีที่
พึ่งข้างหน้า ความคิดว่าข้างหน้ายังมีที่พ่ งึ อยู่ ผัดวันประกันพรุ่ งไปทุกหน้า นี่กลมารยาของกิเลส
กิเลสหลอกแค่น้ ี แล้วเราก็ไม่ทาปั จจุบนั นี้ไง เราก็ปล่อยโอกาสปั จจุบนั นี้ไป อันนี้กิเลสหลอกนะ
ไม่ใช่ธรรมเลย
ธรรมต้องแบบว่า ปั จจุบนั ตลอดไป คาว่า “ปั จจุบนั ตลอดไป” เดี๋ยวนี้มีกิเลสอยู่ เดี๋ยวนี้
อวิชชาปกป้ อง เดี๋ยวนี้อวิชชาเป็ นเจ้าหัวใจอยู่ เดี๋ยวนี้อวิชชาปกป้ องคุม้ ครองใจ เอาใจนี้เป็ นที่
ขับถ่ายอยู่ ปั จจุบนั นี้เราจะแก้กิเลสได้เพราะอะไร เพราะมีธรรม พระศรี อริ ยเมตไตรยก็มาตรัสรู้
อัน มาตรัสธรรมอันเดียวกัน แล้วธรรมอันเดียวกันมีอยูต่ ่อหน้าต่อตา แล้วเรายังให้กิเลสหลอกไป
แล้ว กิเลสเริ่ มแค่หลอกแค่น้ ีเราก็กลิ้งตามกิเลสไปแล้ว จะไปรอข้างหน้า ไปรอข้างหน้า นี่กล
มารยาของมัน กลมารยาของกิเลส แล้วเราจะต่อสู้ให้มีทางออก ถ้ามีทางออกต้องมีความคิด
ความคิดของเรา ความคิดปั ญญามันจะเกิด ทาไมคนอื่นเขาทาได้ องค์ศาสดาเป็ นครู บา
อาจารย์ของเรา องค์ศาสดา องค์ศาสดาออกได้เป็ นองค์แรกไป นี่คือปั ญญาจะเริ่ มต่อสู้กบั กิเลส ถ้า
กิเลสเกิดขึ้นต้องมีปัญญาพลิกแพลง ความพลิกแพลงของใจที่วา่ เราก็คนๆ หนึ่ง เราก็มีอานาจ
วาสนา เราต้องมีความสามารถจะทาได้ คนๆ อื่นเขาก็ทาได้ ครู บาอาจารย์กท็ ามาก็คนเหมือนกัน
เราก็คนๆ หนึ่งทาไมจะทาไม่ได้
ถ้าทาได้มนั ทุกข์ยากขึ้นมา ความทุกข์ยากอันนี้ เห็นไหม ปัญญามันจะเกิดไปเรื่ อยๆ ถ้า
ปั ญญามันเกิดความทุกข์ยากนี้ ก็การจะรื้ อภพรื้ อชาติมนั เป็ นของง่ายๆ อยูห่ รื อ งานที่วา่ การรื้ อภพ
รื้ อชาติเป็ นงานสุ ดหนัก งานการชาระกิเลสนี้เป็ นงานที่วา่ บุรุษอาชาไนยเท่านั้นที่จะเป็ นคนจะ
ชาระออกไปได้ แล้วเรามาแบกงานอันนั้น เราแบกงานเพราะอะไรล่ะ ถ้าเราแบกงานเพื่อคนอื่นเรา
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ก็จะไม่อยากทา เราแบกงานก็เพื่อเรา เราแบกงานเพื่อเรา เพื่อสงสารตัวเอง เพื่อจะเอาใจออก นี่
ปั ญญาเกิด ปั ญญากับกิเลสมันจะต่อสู้กนั ไปตลอด เหตุกบั ผล ถ้าปั ญญาเกิด นี่เกิดในธรรม เพราะ
ธรรมพาเกิด
ปั ญญาก็เป็ นธรรม พอปั ญญาเป็ นธรรมก็จะดึงให้เราเข้าไปใกล้เข้าไป จะเกิดในธรรมก็ตอ้ ง
ใช้กระแสของธรรมเข้าไป แทงทะลุเข้าไป แทงทะลุเข้าไป แทงทะลุการที่กิเลสจะผลักขับไส
กิเลสจะหลอกลวงไปตลอดเวลา พิจารณาเข้าไป เข้ากระแสเข้าไป พอเข้ากระแสเข้าไปพิจารณา
เข้าไป กาย เวทนา จิต ธรรม
กาย เวทนา จิต ธรรมนี้เป็ นพื้นฐานของงาน พื้นฐานที่วา่ การต่อสู้กบั งาน
ถ้างานทางโลกก็งานทาที่อื่น ถ้างานการในธรรม ธรรมต้องกาย เวทนา จิต ธรรมเท่านั้น
เพราะกาย เวทนา จิต ธรรมคืออะไร? คือกายกับใจ กายกับใจนี้ กายนี้เป็ นวัตถุ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของ
ใจ แต่มนั สะเทือนกันทั้งหมด เพราะมันไขว้กนั ไปตลอด มันเป็ นภพของมนุษย์ ความเป็ นภพอัน
นั้นมันถึงอาศัยการหลบลี้อยูใ่ นนี้ กิเลสอาศัยนี้หลบลี้แล้วก็ขบั เป็ นที่ขบั ถ่ายมาตลอด เป็ นที่
ขับถ่ายไป เราจะต่อสู้กต็ อ้ งต่อสู้เข้ามา ต่อสู้เข้าไปเรื่ อยๆ ตัดภพตัดชาติส้ นั เข้า ภพชาติจะโดน
ทาลายไปตลอดเวลา
ถ้าเรายังมีพลังงานที่เรายังทาอยู่ เราไม่ประพฤติปฏิบตั ิเพื่อจะเสื่ อมถอย ถ้าเราขับไส
พยายามขับเคลื่อน พยายามพลังงานของเรา พยายามเอาใจของเราขึ้นมา แต่พอเราขึ้นมาแล้วมันสู้
ไม่ไหว ถอยไปๆ ถึงหรื อว่าขึ้นมาสู้มาเห็นภาพต่างๆ ความเห็นภาพต่างๆ คิดว่าอันนั้นเป็ นผล
ความคิดว่าเป็ นผล เห็นไหม มันไม่ได้เกิดหรอก
การเกิดในธรรมต้องสมุจเฉทปหาน การเกิดในธรรมนะ ขันธ์ ๕ พิจารณาแล้วขันธ์ ๕ หลุด
ออกไป ความขาดออกไป ขาดเพราะความเข้าใจ ไม่ใช่ขาดเพราะความที่วา่ เขาจะให้โอกาสเรา ไม่
มีหรอก ขันธ์ ๕ ที่เราพิจารณาอยูน่ ี่ พอปั ญญามันแทงทะลุตลอดเข้าไป มันสะอาดเข้าไปเรื่ อยๆ
จากความสกปรก มันสะอาดเข้าไปเรื่ อยๆ พอสะอาดเรื่ อยๆ มันก็จะปล่อยวางเรื่ อยๆ จิตนี้มี
พื้นฐาน จิตนี้สงบ เป็ นความสงบอันหนึ่ง มีความสุ ข
จิตนี้วิปัสสนาขันธ์ ๕ แล้วการชาระกิเลสออกไป เป็ นชั้นเป็ นตอนเข้าไป ความปล่อย
ออกไป ความปล่อยออกไป ความปล่อยออกไปเพราะความปล่อยเพราะทนไว้ไม่ได้ ไม่ใช่วา่ กิเลส
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ให้ปล่อย ความปล่อยเพราะปั ญญาของเรา เพราะอานาจของสมาธิธรรม อานาจของความดาริ ชอบ
ความเห็นชอบ ความเพียรชอบ การงานชอบ
ความชอบธรรมเกิดขึ้น ความชอบธรรมเป็ นธรรมเกิดขึ้นแล้ว ความเป็ นธรรมเป็ นสัจธรรม
เป็ นมัชฌิมาปฏิปทา เป็ นภาวนามยปั ญญาเกิดขึ้น ความเป็ นธรรมเกิดขึ้น กิเลสมันทนไว้ไม่ได้มนั
จะหลุดออกไป ความหลุดออกไป
“ขันธ์” ขันธ์มีอยูธ่ รรมชาติ ขันธ์น้ ี ขันธ์น้ ีเป็ นธรรมชาติของมัน ขันธ์น้ ีหลุด ขันธ์น้ ีจะแยก
ออก กายกับจิตแยกออกจากกัน ความแยกออกจากกัน ความเหนียวแน่นของกิเลส ความสะสมมา
เป็ นไม่มีอนันตกาลมาตลอดเวลา มันผูกพันกันมาตลอด ความปล่อยวางมันปล่อยวางชัว่ คราว
เพราะอานาจของปั ญญา อานาจของมรรคเข้าไปขับไส มันจะแยกออก ความแยกออกนี้มนั ก็จะยิง่
มีความสุ ขความสงบยิง่ ๆ กว่าฐานที่เป็ นสัมมาสมาธิน้ นั อีก ความสงบอันนี้เข้ามามีความสุ ขเข้ามา
มาก ความสุ ขเข้ามาปล่อยวางเข้ามา ปล่อยวางเข้ามา พอปล่อยวางเข้ามาเราก็เสวยสุ ขอยู่
เวลาจิตถอนออกมาก็ตอ้ งเข้าต่อสู้กบั การงานซ้ า ต้องซ้ าเพราะอะไร เพราะว่าการปล่อยวาง
เข้ามามันปล่อยวางเฉยๆ เราเคย ถ้าคนเคยปฏิบตั ิข้ ึนมา เวลามันเสื่ อมถอย มันจะเห็นคุณค่าของ
เวลาจิตมันท้อถอย จิตคึกคะนองที่ส่งออกแล้วมันทาให้กดจิตจนหมดคุณค่า แล้วเวลาเราพยายาม
จะสร้างสมขึ้นมาใหม่ ความสร้างสมคือการเริ่ มต้นนับหนึ่งใหม่ เป็ นเรื่ องที่ทุกข์มาก
ฉะนั้น ถ้าคนเคยเสื่ อม เจริ ญแล้วเสื่ อม เจริ ญแล้วเสื่ อมในการวิปัสสนาแล้ว จะไม่ปล่อยไว้
จะซ้ าเข้าไป พยายามซ้ าเข้าไป ซ้ าเข้าไป ซ้ าเข้าไป ความซ้ านั้น พอการซ้ าคือการงาน งานที่เราทา
ได้ กิเลส เรื่ องกิเลสเรื่ องเบาบางตัวลง พอกิเลสเริ่ มเบาบางตัวลง งานนั้นจะคล่องตัวขึ้น ความ
ทางานคล่องตัวขึ้นด้วยมรรคอริ ยสัจจังหมุนเข้าไป หมุนเข้าไป พอหมุนเข้าไปมันก็สมุจเฉทปหาน
จนขาดออก ขาดออกไป ขันธ์ขาดออกไป ขันธ์ ๕ หลุดออกไป กระเด็นออกไปอยูท่ วีปหนึ่ง จิตนี้
หลุดออกไปอยูท่ วีปหนึ่ง ความทุกข์หลุดออกไป จิตแยกออกมาเลย ความแยกออกมาอันนี้ “เกิด
ในธรรม” เกิดแล้วเข้ากระแสของธรรม การเกิดมันต้องเกิดอย่างนี้
เกิดเพราะอะไร เพราะจิตนี้หลุดออกมา จิตนี้เข้าใจตามสัจจะความจริ ง ว่าทุกข์เป็ นทุกข์อยู่
นัน่ ขันธ์ ๕ เป็ นขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ กับจิตนี้ไม่ใช่อนั เดียวกัน อารมณ์สิ่งที่วา่ เป็ นเจ้าวัฏจักรที่ควบคุม
ใจมาตลอดนี้ไม่ใช่เป็ นสิ่ งเดียวกัน มันแยกจากกันได้จริ งๆ ตามสัจธรรมที่วา่ ธรรมนี้มีอยู่
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ที่วา่ รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ขันธ์ ๕ นี้เป็ นกอง ๕ กอง ภูเขา ๕ ภูเขานี้ไม่ใช่ลกู
เดียวกัน ภูเขานี้แยกออกจากกันเป็ น ๕ กอง แต่ในก่อนที่เราจะมาถึงจุดนี้มนั เป็ นอันเดียวกัน จับสิ่ ง
ใดกระเทือนถึงกันหมด มันเป็ นอันเดียวกันทั้งหมด พอแยกออกแล้วมันแยกจริ งๆ
พอแยกสิ่ งนี้เป็ นสมบัติของใจดวงนั้น ใจดวงนั้นเป็ นคนประพฤติปฏิบตั ิ ใจดวงนั้นเป็ นผู้
ไสขึ้นไป ใจดวงนั้นก็เข้ากระแส เกิดในกระแสของธรรม ถ้าเกิดในกระแสของธรรมแล้วมีตน้ มี
ปลาย ถึงจะเวียนไปเกิดก็ยงั เกิดอีก แต่ถา้ เกิดตรงนี้แล้วทาต่อไป ทาวิปัสสนาในกาย ในเวทนา ใน
จิต ในธรรม ในฐานของการงาน แล้วถ้ามันเป็ นความคล่องตัว
ถ้าบางทีวา่ พิจารณาขันธ์แล้ว พิจารณาอสุ ภะ พิจารณาจิตได้หมด พิจารณาเข้าไป ปล่อยวาง
เข้าไป ปล่อยวางเข้าไปเป็ นชั้นๆ เข้าไป พอปล่อยวางเข้าเป็ นชั้นๆ เข้าไป กระแสของธรรม เราเดิน
ตามกระแสเข้าไปจะต้องเข้าถึงธรรม พอเข้าถึงธรรมก็เกิดในธรรม เกิดในธรรมแบบองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดในธรรม พระอริ ยสาวกต่างๆ เกิดในธรรม ครู บาอาจารย์เกิดขึ้นมาใน
ธรรม
พอเกิดขึ้นมาในธรรม ธรรมนี้มีอยูโ่ ดยธรรมชาติ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัส
รู้ธรรม แล้วทาไมเราไปเกิดในธรรมแล้วไปอยูท่ ี่ไหน มันก็อยูเ่ ป็ นธรรม จิตดวงนี้เป็ นธรรมทั้งแท่ง
จิตดวงนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของธรรม ก็อยูใ่ นธรรมเสมอกันด้วยความเป็ นธรรมอันนั้น พอเสมอด้วย
ความเป็ นธรรมอันนั้น นี่เกิดในธรรม
เป็ นมนุษย์อยู่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้แล้วอีก ๔๕ ปี สอนอยู่ นัน่ ใจที่เป็ น
ธรรมล้วนๆ อยูใ่ นร่ างกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็ นมนุษย์น้ นั เป็ นมนุษย์แล้วสัง่
สอนสัตว์โลกอยู่ แต่หวั ใจเป็ นธรรม “เกิดในธรรม” เกิดขึ้นมาซ้อนกับเจ้าชายสิ ทธัตถะ เจ้าชาย
สิ ทธัตถะเกิดมาเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ แต่พอเกิดเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจนั้นเป็ นธรรม
เพราะถือใจดวงนั้น ใจดวงที่เป็ นธรรมดวงนั้น เกิดขึ้นมาในชาติน้ นั เกิด ๒ หน การเกิดใน
ธรรมเกิดในปั จจุบนั ที่เราเป็ นมนุษย์ เราเป็ นมนุษย์ เราทาใจของเราเกิดขึ้นมาได้อีกชั้นหนึ่ง เป็ น
ธรรมขึ้นมา พอเป็ นธรรมขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ตอ้ งเวียนตายเวียนเกิดอยูใ่ นโลกนี้อีก
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ถ้าเราไม่เกิดในธรรม เราเวียนตายเวียนเกิด เวียนตายเวียนเกิดตามกรรมพาเกิด กรรมพา
หัวใจนั้นไปเกิด พอไปเกิด เกิดในวัฏวน วัฏวนเกิดเป็ นสัตว์นรก เกิดเป็ นเทวดา เกิดเป็ นพรหม
เกิดได้หมด เพราะเรามีกรรมพาเกิด กรรมเป็ นแดนเกิด กรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ กรรมเป็ นที่พ่ งึ อาศัย
กรรมนั้นพาไป กรรมนั้นดันไปเราจะฝื นไม่ได้เลย ถ้าหัวใจเรามีกิเลสอยู่ จะฝื นกรรมอันนั้นไม่ได้
เลย เพราะถึงที่สุดแล้วมันต้องตายไป พอความตายไปแล้ว ความตายไปก็ตอ้ งเกิดอีก เพราะกรรม
นั้นยังมีอยูใ่ นหัวใจ แต่เวลาเกิดขึ้นมาอีกทีหนึ่ง เวลาเกิด เกิดเป็ นภพเป็ นชาติ
แต่ถา้ เกิดในธรรมนี้ เกิดในปั จจุบนั นี้ ภารา หเว ปญฺ จกฺขนฺ ธา ขันธ์ ๕ กับจิตนี้อาศัยอยู่
ด้วยกันเป็ นภาระไปเฉยๆ ถึงเวลาสิ้ นสุ ด สละขันธ์ ๕ นั้นขาดออกไป จากสอุปาทิเสสนิพพานเป็ น
อนุปาทิเสสนิพพาน คือจิตล้วนๆ ขันธ์กบั จิตแยกออกจากกัน ถึงตรงนั้น เพราะขันธ์น้ ีเป็ นสมมุติ
ทั้งหมด ขาดออกไปจากใจ ขาดออกไปจากใจ ขาดออกไปเลย แล้วจิตเป็ นตอของจิตก็ทาลาย
ออกเป็ นจิต นั้นคือธรรม
ธรรมอันนี้อยูใ่ นหัวใจของผูใ้ ด ผูน้ ้ นั ไม่ตอ้ งมาเวียนตายเวียนเกิดให้มนั ทุกข์ยากเดือดร้อน
อยูต่ ่อไป เอวัง
เพิม่ เติมท้ ายกัณฑ์
“เกิดในธรรม” ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเราได้เกิดในธรรมะ ใน
ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันนั้นถึงว่าจิตนี้ถึงได้ประเสริ ฐ เดินก้าวเดินตามธรรม
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน ธรรมมีอยูแ่ ล้วเราก้าวเดินตามธรรมขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทนั เราก็ตก ตกทั้งเวลา ตกทั้งชีวิตคืออายุขยั หมดไป แล้วเราไม่ได้ประโยชน์
จากธรรมที่เราเกิดมาพบพุทธศาสนา พุทธศาสนา ธรรมนี้เป็ นสิ่ งที่ประเสริ ฐที่สุด
เราว่าธรรมเป็ นเป้ าหมายของชาวพุทธ การเกิดในธรรม เราเป็ นมนุษย์อยูแ่ ต่เราสามารถเกิด
ในธรรมอันนั้นขึ้นมาได้ เราเกิดขึ้นมาในธรรมขึ้นมาได้แล้ว เราถึงว่าเราเสวยสุ ขก่อน ธรรมของใจ
ของเรามีความสุ ข มีความสุ ข เรายังเจือจานความสุ ขได้ เรายังมาชี้แนะบอกช่องทางให้คนอื่นเขา
เข้าถึงธรรมอันนั้นได้
ถ้าหัวใจเป็ นธรรมแล้วการกระทาประพฤติปฏิบตั ิกจ็ ะเป็ นธรรมขึ้นไปตลอด การประพฤติ
ปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่าง เป็ นแนวทาง เป็ นเครื่ องให้คนอื่นเขาได้กา้ วเดินตามได้ แต่ถา้ หัวใจไม่เป็ น
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ธรรม การประพฤติปฏิบตั ิน้ นั จะเป็ นการเหลาะๆ แหละๆ การดารงชีวิตก็ความดารงชีวิตแบบ
โลกๆ เขา ความดารงชีวิตแบบโลกๆ เขาก็ให้ความเร่ าร้อน ความเร่ าร้อนของใจ
เงินกองเท่าภูเขา แต่เงิน การติดเงิน เครื่ องปั จจัยอาศัยกดถ่วง ๒ ชั้น กดถ่วงให้เราเป็ นขี้ขา้
ของเงิน ๑ กดถ่วงในกิเลสความทะยานอยากในหัวใจอีก ๑ วัตถุเป็ นวัตถุ กรรมเป็ นกรรม ใจเป็ น
ใจ วัตถุเป็ นวัตถุให้ผลกับใจก็ได้ กรรมเป็ นกรรมให้ผลกับใจก็ได้ ใจที่เป็ นธรรมคือใจ ใจที่เป็ น
ธรรมก็ตอ้ งเป็ นธรรมไปตลอด
การเป็ นธรรมอันนั้น ใจที่เป็ นธรรมแล้ว เข้าถึงธรรมแล้ว เกิดในธรรมแล้วจะให้ผลเป็ น
ความสุ ขตลอดไป ความสุ ขที่แท้จริ ง ความสุ ขที่ยงั่ ยืน การแลกมา การแสวงหามา การแลกมา
เพราะต้องการความสุขอันนั้น ในเมื่อได้ความสุ ขอันนั้นแล้วมันก็เป็ นประโยชน์กบั เราเอง
ความเป็ นประโยชน์กบั เรา เป็ นประโยชน์กบั เราแล้วเรายังเจือจานเป็ นประโยชน์กบั โลก
เขา ความที่โลกเขาได้อาศัยเจือจานอันนั้นมันก็เป็ นบุญกุศลของเขา เป็ นบุญกุศลของทั้ง ๒ ฝ่ าย ผู้
ที่กา้ วเดินต่อไปอยู่ ก้าวเดินด้วยตัวเองด้วย สัง่ สอนผูอ้ ื่นด้วย แต่ส่วนใหญ่แล้วควรจะเป็ นให้ถึง
ที่สุดของธรรมเสี ยก่อน มันจะได้ไม่เสี ยเวลา แต่เป็ นไปด้วยยากเพราะว่าใครๆ ก็หวังพึ่ง
การหวังพึ่งครู อาจารย์ การหาครู อาจารย์หาได้ยาก การประพฤติปฏิบตั ิถึงจะเอาตัวรอดมา
เป็ นครู อาจารย์ของบุคคล ของสัตว์ของโลกเขาแต่ละบุคคลๆ มันถึงเป็ นไปได้ยาก การเข้าถึงธรรม
ก็เป็ นไปได้ยากแต่ไม่สุดวิสยั การเข้าถึงธรรมแล้วหาครู บาอาจารย์มาแต่ละองค์กเ็ ป็ นไปได้ยากแต่
ก็พอหาได้ พอหาได้เพราะอะไร
เพราะว่า ๕,๐๐๐ ปี นี้ กาลของศาสนานี้มีเครื่ องชี้ดาเนินอยูใ่ ห้เข้าถึงธรรมอยู่ เราพยายาม
ก้าวเดินเข้าไป มันก็ตอ้ งเข้าถึงธรรมจนได้สกั วันหนึ่งถ้าเราก้าวเดินถูกทาง การประพฤติปฏิบตั ิ
พยายามเข้าถึงธรรมมีอยู่ การจะเข้าถึงธรรมนั้นมีอยูแ่ ล้ว แล้วยังมีธรรมนั้นมีจริ งอยู่ ๑ แล้วการก้าว
เดินนั้นถูกทางอีก ๑ นี่เข้าถึงธรรม
ถึงว่า “เกิดในธรรม” การเกิดในธรรมถึงเป็ นยอดปรารถนา การเกิดในธรรม ทุกๆ คน
ปรารถนาเกิดในธรรม แต่ไม่เข้าใจว่าเกิดอย่างไรถึงจะเข้าถึงว่าเป็ นการเกิดในธรรม การเกิดใน
ธรรมคือการประพฤติปฏิบตั ิก่อน ประพฤติปฏิบตั ิให้เข้าถึงธรรมได้ตามความเป็ นจริ ง อันนั้นถึง
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เกิดในธรรม ๒๖

จะเกิดได้จริ งๆ เพราะมีเครื่ องให้เกิดไง มีพอ่ มีแม่ พระพุทธเจ้าเป็ นพ่อ ธรรมเป็ นแม่ แล้วผูท้ ี่...
(เทปสิ้ นสุ ดเพียงเท่านี้)
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