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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นะ ธมัโม ปทีโป ดวงแห่งธรรม ธรรมแสงสวา่ง องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้นะ แต่ก่อนจะตรัสรู้โลกน้ีกมื็ด เหมือนมืดกบัสวา่ง มืด…เวลา
ค าวา่มืดมืดสนิทเลย เวลากลางวนัสวา่ง โลกน้ีเป็นอยา่งน้ีมาตลอด แลว้ถา้มีองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้มาตรัสรู้เหมือนกบัโลกน้ีสวา่งไง สวา่งอยู ่๕,๐๐๐ ปี น้ีสวา่งมา ๒,๕๔๔ ปีแลว้ 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมามนัถึงกบัดวงธมัโม ปทีโป ในหวัใจดวงนั้น
เป็นธรรมข้ึนมาก่อน เป็นธรรมข้ึนมาก่อนแลว้สอนไง สอน...วางธรรมไวส้อนไว ้ 

พวกเราหาช่องทางออก..หาช่องทางออก ท าอยูท่  าอยา่งไรกไ็ม่ได ้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ตรัสรู้แลว้เป็นเอหิภิกขบุวชไง วนัน้ีวนัมาฆบูชา บวชดว้ยองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้เป็นผูบ้วชใหเ้หมือนกบัเป็นพอ่ บวชใหด้ว้ย แลว้ยงัช้ีน าทางใหก้บัพระอีก ๑,๒๕๐ องค ์ ท่ีวา่
วนัน้ีวนัมาฆบูชา ไม่ไดน้ดัหมาย มาเคารพพระพทุธเจา้ มาฟังธรรม มาฟังมาเคารพพระพทุธเจา้ 
เป็นวนัมาฆบูชา บูชาโดยธรรม ธรรมนะธรรมจากหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ก่อน  

ถา้ไม่มีธรรมดวงน้ีนะ ธมัโม ปทีโป ถา้ไม่สวา่งไสวในดวงใจดวงน้ีก่อนแลว้จะเอาอะไร
เป็นเคร่ืองด าเนิน  โลกน้ีสวา่ง เด๋ียวน้ีกย็งัสวา่งอยู ่ สวา่งอยู ่ ๕,๐๐๐ เป็นเร่ืองของกลางวนัลว้นๆ 
ไม่ใช่เร่ืองของกลางคืน ถา้เป็นเร่ืองของกลางคืน จนท่ีวา่ศาสนาน้ีเส่ือมไปไม่มีศาสนา ภทัรกปัไม่
มีศาสนาเลย น่ีโลกมืด โลกมืดอยูช่่วงหน่ึงแลว้โลกกส็วา่งอยูช่่วงหน่ึง มีอยา่งน้ีมาตลอด เพราะ
ภทัรกปัน้ีมีพระพทุธเจา้ ๕ องค ์องคน้ี์เป็นองคท่ี์ ๔ พระพทุธเจา้ยงัมีต่อไป ต่อไปกย็งัมีมืดมีสวา่ง
ต่อไปอยา่งนั้นตลอดไป  

ถา้ยงัมีความสวา่งอยู ่ มีทางท่ีจะให้เราไดด้  าเนินทางต่อไปอยู ่ เป็นเคร่ืองยนืยนัวา่พระ
อรหนัต ์๑,๒๕๐ องคเ์ป็นดวงใจท่ีสวา่งไสว เป็นดวงใจ เป็นประทีปของดวงใจดวงนั้น ดวงใจดวง
นั้นเป็นผูท่ี้รู้ธรรมเห็นธรรม แสงของความสวา่งของปัญญา แสงสวา่งของญาณ ไม่มีส่ิงใดสามารถ
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ปกปิดได ้ แต่แสงสวา่งของดวงอาทิตย ์ แสงสวา่งของความสวา่ง ถา้มีเง้ือมผาอยูม่นักเ็ขา้ไม่ถึง มี
เหลือบมีเง้ือมผาอยู ่ความสวา่งนั้นจะเขา้ไปไม่ไดเ้พราะส่ิงนั้นบงัอยู ่ 

แต่ไม่มีเหลือบไม่มีเง้ือมอยูใ่นหวัใจของผูท่ี้มีความสวา่งไสวจากดวงธรรมดวงนั้น น่ี ธมั
โม ปทีโป สวา่งไสวแต่ละดวงไง ๑,๒๕๐ ดวง ดวงใจท่ีเป็นธรรมทั้งหมดสวา่งไสวจากใจดวงนั้น
นะ มีความสุขมาก เพราะวา่มนัไม่มีส่ิงใดเขา้ไปหลบซ่อนอยูใ่นนั้นได ้ทีไ่หนสว่างทีน้ั่นต้องเป็นที่
สะอาด เพราะความสว่างน้ันมนัจะเข้าไปเห็นความสกปรกของหัวใจทั้งหมด แล้วความสว่างน้ัน
มนัรู้เท่าทนัทั้งหมด ใจดวงน้ันถึงมคีวามสุขมากไง สุขท่ีมีความสุข สุขส่ิงใดท่ีเหนือความสงบไม่
มี จิตนั้นสงบ สงบมีความสุขมาก มีความสุขในหวัใจนั้น  

ขนาดวา่มีความสุขขนาดนั้น เวลามาสโมสรสนันิบาตกนัพระพทุธเจา้ยงัเทศน์
โอวาทปาติโมกขไ์ง ใหล้ะความชัว่ ความชัว่นั้นใหล้ะ ใหส้ร้างคุณงามความดี ท าใจนั้นใหผ้อ่ง
แผว้ ถึงท่ีสุดแลว้ ท าส้ินสุดแห่งทุกข ์ท าไมตอ้งเทศน์กบัพระอรหนัตต์ั้ง ๑,๒๕๐ องคล่์ะ ท่านเป็น
พระอรหนัตแ์ลว้ท าไมตอ้งเทศน์ล่ะ ท าไมสอนพระอรหนัต ์๑,๒๕๐ องคอี์กหรือ? ไม่ไดส้อน ผูท่ี้
มีความสวา่งในหวัใจแลว้ไม่ตอ้งสอน เพราะถึงท่ีสุดแลว้ไม่มีเหตุใดตอ้งไปสอน เป็นผูท่ี้ไม่ได้
สอน แต่วิหารธรรมไง วิหารธรรมเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยั ความร่ืนเริงในธรรม  

เวลาครูบาอาจารยท่ี์ประพฤติปฏิบติัพดูถึงร่องรอยของการประพฤติปฏิบติั มนัจะมีความ
อาจหาญ มีความร่ืนเริงในหวัใจนั้น  เวลาท่ีวา่เป็นวิหารธรรมเป็นเคร่ืองอยูข่องใจดวงนั้น มาเฝ้า
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กอ็ยากฟังธรรม อยากจะฟังส่ิงท่ีท าใหใ้จน้ีร่ืนเริงอาจหาญไง องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้จะปรินิพพานมาเขา้สมาบติั  ตอนเขา้สมาบติั  ใจขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ แต่จะปรินิพพานมาเขา้สมาบติั เขา้สมาบติัเพื่ออะไร?  

พลงังานของใจมนัเกิดข้ึนอยา่งนั้น ความสวา่งกระจ่างแจง้จากใจมีความสุขเหลือลน้ไปเลย 
เป็นเป้าหมายของผูท่ี้จะกา้วเดินตาม แลว้นัน่น่ะเป็นดวงประทีป ๑,๒๕๐ ดวง ทั้งองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ดว้ย เป็นท่ีพึ่งเป็นเป้าหมายของเรา เรากต็อ้งยอ้นกลบัมาถึงเรานัน่แหละ วนัน้ีวนั
มาฆบูชา เราปฏิบติับูชาจะปฏิบติัอยูน่ี่ ส่ิงท่ีนัง่อยูน่ี่เป็นเหมือนกบั ๑,๒๕๐ องคน์ั้นไหม ๑,๒๕๐ 
องคน์ั้นกมี็เลือดเน้ือมีหวัใจ แลว้กท็  าส้ินสุดแห่งทุกขใ์นหวัใจนั้นแลว้ เป็นผูท่ี้มีความสุขมาก  

แต่ส่ิงท่ีนัง่อยูน่ี่เพื่อจะแสวงหาความสุขนั้นเป็นความสุขไหม? มนัเป็นเพราะเป็นหวัตอไง 
ตอแลว้ไม่ใช่ตอธรรมดาดว้ยนะ เราเป็นเหมือนตอคนละหน่ึงตอ แลว้ตอน้ีเป็นตอไมช้ื้นไมดิ้บไง 
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ไมดิ้บหมายถึงไมย้งัไม่แหง้ ความท่ีไมน้ั้นไม่แหง้  มนัถึงวา่ท าอะไรกไ็ม่เป็นประโยชน์ น้ีก็
เหมือนกนั เร่ิมตน้ของการประพฤติปฏิบติั เราพยายามจะท าความจริงความจงัเพื่อจะใหเ้ราไดผ้ล
ข้ึนมา..ไดผ้ลข้ึนมา มนัไม่ไดผ้ลเพราะอะไร? เพราะไมม้นัเปียก ไมม้นัดิบไง ไมม้นัท าใหเ้กิดไฟ
ไม่ได ้ 

 การประพฤติปฏิบติัมนัถึงไดล้  าบากยากเยน็ การประพฤติปฏิบติัน้ีเร่ิมตน้เป็นอยา่งนั้นเลย 
เพราะเวลาเราเกิดมากิเลสพาเกิด ความดีความชัว่อยูใ่นหวัใจ อยูใ่นใตจิ้ตส านึก มนัมีวาสนาบารมี
อยู ่ แต่ส่ิงท่ีวา่โดนปกคลุมนั้น ถกูกิเลสปกคลุมไวท้ั้งหมดเลย เพราะเราเกิดมาแลว้ เดก็ๆ ไร้
เดียงสา ความคิดน้ีสะอาดบริสุทธ์ิ เรากส็อนกนัเพื่อจะใหท้นัคนทนัโลกทนักบัเขา การแข่งขนัการ
คิดมนัเป็นช่องทางใหกิ้เลสไดอ้อก มนัฝึกกิเลสมาตั้งแต่เดก็ไง ฝึกความแก่งแยง่กนั ฝึกใหห้วัใจน้ี
ไดเ้อารัดเอาเปรียบกนั นัน่เป็นเร่ืองของกิเลสทั้งหมดเลย  

มนัถึงใหกิ้เลสน้ีฟข้ึูนมาก่อน กิเลสน้ีเป็นเจา้ครองหวัใจนั้นข้ึนมาก่อน น่ี มนัดิบมนัดิบตรง
น้ีไง ท่ีเป็นหวัตอหวัตอตรงน้ีไง มนัเป็นหวัตอแลว้มนัยงัจุดไฟไม่ติด มนัเผาผลาญ มนัท าลายอะไร
ไม่ไดเ้ลย นัน่น่ะมนัถึงวา่เป็นการท ายาก ถา้เป็นการท ายาก เรากต็อ้งยอมรับวา่มนัเป็นการท ายาก 
ยากเพราะอะไร? เพราะกิเลสมนัเป็นแก่นของวฏัฏะ คนเราตายเกิดตายเกิดมา มนัแค่ภพชาติเดียวน้ี
หรือ?  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กวา่จะตรัสรู้ไดต้อ้ง ๔ อสงไขย แสนมหากปั ถึงเป็นองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ การสะสมมามนัเป็นการยนืยนั แลว้เวลาบุพเพนิวาสานุสติญาณยอ้น
อดีตชาติไปไม่มีท่ีส้ินสุด ใจดวงน้ีไม่มีท่ีส้ินสุด เห็นไหม ถา้ยอ้นกลบัไป ใครเห็นสภาพแบบนั้น
แลว้ มนัจะสลดสงัเวชไง เราคิดวา่เรามีความสุข มีความคิดกลบัไป มนัคิดแลว้มนัเห็นแก่ตวั 
ความเห็นแก่ตวัคือความนอนเน่ืองไง ผดัวนัประกนัพรุ่งไปเพราะภยัยงัไม่ถึงตวั  

คนเราถา้ภยัยงัไม่ถึงตวั เจา้หน้ียงัไม่มาทวงหน้ี พญามจัจุราชยงัไม่มาพรากดึงชีวิตออกไป
กจ็ะนอนใจไง ถา้นอนใจจะมีเวลาหายใจต่อไป แต่ถา้ถึงเวลาท่ีตอ้งส้ินสุดชีวิตตอ้งดบัเด๋ียวน้ี แลว้
คิดวา่อยากจะท าคุณงามความดี แต่ตอนนั้นมนักส็ายไปแลว้ แลว้เม่ือตายไปมนักต็ายไปตาม
อ านาจวาสนาของใจดวงนั้น กต็อ้งไปหาสภาวะใหม่ ตอ้งอยูต่่อไป เพราะมนัเป็นธรรมชาติ มนั
เป็นสจัจะความจริงอยา่งน้ี สรรพส่ิงทุกอย่างมนัต้องเป็นไปโดยธรรมชาตขิองมนั  แต่ธรรมชาติ
ส่ิงนีค้อืธรรมชาตเิวยีนว่ายตายเกดิ  
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แต่ธัมโม ปทโีปนี ้ ธรรมเหนือธรรมชาตน่ิะ ธรรมทีส่ามารถช าระธรรมชาตนีิห้ลุดออกไป
จากใจได้ ธรรมชาติคือส่ิงท่ีวา่มนัเกิดดบัในหวัใจ เกิดดบัแลว้มนัแปรสภาพไปโดยธรรมชาติของ
มนั สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายกแ็ปรสภาพเหมือนกนั แต่การแปรสภาพมนัตอ้งสะสม
ข้ึนมาเพื่อจะใหมี้การกา้วเดินไง ศีล สมาธิ ปัญญา เวลาประพฤติปฏิบติับูชา ท่ีวา่ศีล สมาธิ ปัญญา 
เรามีศีลแลว้ ศีลเป็นเคร่ืองกั้นไว ้เคร่ืองพยายามหน่วงเหน่ียวใจไวใ้หอ้ยูใ่นอ านาจของเรา  

น่ีศีล ศีลเพราะมนัศีลอยา่งหยาบ ศีลอยา่งหยาบคือวา่ การท าล่วงศีล การท าปาณาติปาตา
ล่วงออกไป แต่ไม่ไดคิ้ดเร่ืองใจ ใจคิดจะฆ่าเขายงัไม่ไดฆ่้า ศีลเขาไม่ขาด แต่อธิศีลน่ะ อธิศีล
สมัมาอาชีวะการเล้ียงชีวิตโดยชอบ น่ี อาชีวะของโลกเขา โลกเขาท าสมัมาอาชีวะกนั อนันั้นท า
ถกูตอ้งของเขา นั้นมรรคหยาบๆ มรรคท่ีเขาใชก้นัทางโลกนั้น มนัเพียงแต่ตีความหมายใหเ้ขา้กบั
หลกัศาสนา พระพทุธเจา้กบ็อกวา่เป็นคฤหสัถใ์ช่ไหม พดูถึงทาน พดูถึงศีล พดูถึงนรกสวรรค ์นัน่
กใ็หใ้ชไ้ด ้ 

แต่เวลาสูงข้ึนมาน่ี สมัมาอาชีวะการเล้ียงชีวิตชอบ การเล้ียงชีวิตชอบน้ีการเล้ียงใจชอบ  ถา้
มนัคิด  มนัคิดออกไปโดยแง่ผดิ แง่อกศุลท าใหใ้จดวงนั้นฟุ้ งซ่านข้ึนมาแลว้ อธิศีลคือศีล คือความ
ปกติของใจ แต่ถา้ศีลของเราศีลอยูข่า้งนอกนะ ความปกติของใจ เราตอ้งท าใหใ้จนั้นปกติข้ึนมา  
ศีลถึงเกิดสมาธิ ถา้มีศีลบริสุทธ์ิเวลาท าสมาธิจะท าไดง่้าย สมาธิท าเพื่อหวงัอะไร?  หวงัใหต้อท่ีมนั
ดิบน้ีเป็นตอแหง้ไง ตอท่ีมนัเปียกช้ืนน้ีใหม้นัแหง้เขา้ไป ท าใจเขา้มาใหม้นัแหง้   

น่ี สมัมาสมาธิท าใจเขา้มาใหส้งบข้ึนมา มีพื้นฐานของศีลข้ึนมา ตอน้ีถา้มนัยงัชุ่มช้ืนไป
ดว้ยความเปียกมนัจะจุดไฟไม่ได ้ มนัจะเผาท าลายไม่ได ้  ถา้เผาไป ปัญญาเราคิดวา่เราจะท าความ
สงบเขา้มามนักใ็ชไ้ด ้ เป็นความสงบมนักเ็ป็นตบะท่ีท าใหแ้หง้เขา้มาไดเ้หมือนกนั ดว้ยท าความ
สงบดว้ยพยายามเหน่ียวร้ังความคิดออกไป  ก าหนดพทุโธๆ กไ็ด ้ท าใจใหส้งบเขา้มา ตอ้งท าใจให้
สงบเขา้มา  ปฏิบติับูชาตอ้งการส่ิงน้ีก่อน ส่ิงท่ีวา่ท าตอน้ีใหแ้หง้ใหไ้ดก่้อน เรานัง่อยูน่ี่ใจมนั
ฟุ้ งซ่านออกไป มนัติดหน่วงไปทั้งหมดเลย มนัติดขอ้งออกไปทั้งหมด   

เห็นไหม ถึงจ าเป็นตอ้งเขา้มาขวางไวก่้อน ดึงใจเราเขา้มา..ดึงใจเขา้มา ดึงใจเราเขา้มาให้
เป็นอยูใ่นส่วนเป็นเอกเทศของมนั  เอกคัคตารมณ์...ใจนีเ้ป็นหน่ึงเดยีว ใจน้ีมนัมีอารมณ์เป็นเพื่อน
สอง อารมณ์ความคิดของใจข้ึนมามนัฟุ้ งซ่านเพราะมนัมีเพื่อนพาเท่ียว มนัมีส่ิงท่ีวา่หน่วงเหน่ียว
ไป ความคิดน่ีคืออารมณ์ มนัเกิดดบัเห็นไหม เกิดดบั..เกิดดบั เวลามนัเกิดข้ึนมามนัมาจากไหน? 
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เวลามนัดบัไปมนัหายไปไหน? น่ี เพื่อนสองท่ีมนัเป็นเพื่อนกนัเห็นไหม ถึงไม่เป็นเอกคัคตารมณ์ 
ไม่เป็นอารมณ์หน่ึงเดียว อารมณ์อนัน้ีเป็นสอง...เป็นสาม...เป็นส่ี บวกไปเร่ือยๆ บวกไปตาม
ความคิดของเขา  

เวลาคิดยอ้นกลบัมากเ็ป็นอยา่งนั้น พทุโธกไ็ด ้ ใชปั้ญญากไ็ด ้ ยอ้นกลบัเขา้มาใหไ้มน้ี้เป็น
ไมแ้หง้ใหไ้ด ้ พอไมน้ี้แหง้ไดม้นัถึงเกิดปัญญาอีกตวัหน่ึง ปัญญาอีกตวัหน่ึงนั้นเป็นปัญญาท่ี... ศีล 
สมาธิ ปัญญาน้ีเป็นมรรคเหมือนกนั มรรคท่ีจะเขา้มาช าระของเรา เห็นไหม ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้มี
ปัญญาท่ีวา่มีสมาธิเขา้มากั้น สมาธิยกข้ึนมา ศีล...มีศีลถึงมีสมาธิ มีสมาธิถึงมีปัญญา ปัญญาอนัน้ีท่ี
เราแสวงหา เราพยายามแสวงหาปัญญาอนัน้ี ปัญญาท่ีเราใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัน้ีเป็นปัญญาอะไร? 
ปัญญาของโลกเขา โลกเขาปัญญาจะฉลาดเฉลียวขนาดไหน จะมีไหวพริบดีขนาดไหน มนัเป็น
กิเลสพาใชน่้ะ มนัตกอยูใ่ตอ้  านาจกิเลส ตกอยูใ่ตอ้  านาจของความพอใจ ตกอยูใ่นใตอ้  านาจสนัดาน
ของใจไง สนัดานของใจใจท่ีมนัครองเจา้หวัใจอยูน้ี่ มนัอยูห่ลงัความคิดน้ี ความคิดจะดีขนาดไหน 
ไอกิ้เลสน้ีมนัครอบง าออกมาตลอดเลย มนัถึงวา่เป็นโลกียะ เห็นไหม ค าวา่โลกียะ โลกียะเพราะ
มนัเป็นความคิดโดยเน้ือหาของเราโดยเฉพาะ  

แต่ถา้มีสมาธิเขา้มากั้น ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาอนัน้ีมนัสมัปยตุดว้ยสมาธิน่ะ ด้วยสมาธิ
ด้วยปัญญามนัถึงเป็นมรรคขึน้มา มนัจะเป็นมรรคข้ึนมาเพราะมนัมีสมัปยตุ เพราะมนัมีตวัสมาธิ
ข้ึนมาเขา้มา มนัถึงว่าศีล สมาธิ ปัญญา รวมกนัเป็นปัญญา เป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาอนันี้
ต่างหากล่ะที่เราแสวงหา เราแสวงหาเพื่อจะจุดตอเราใหไ้ดไ้ง เหลือบเง้ือมผาท่ีมนับงักิเลสไวใ้น
หวัใจเราน่ี เห็นไหม แสงสวา่งท่ีมนัจะเขา้ไปในนั้นไม่ไดเ้พราะเล่ห์เหล่ียมของกิเลสมนัอาศยัส่ิงน้ี
หลบอยู ่หาอาศยัถ  ้า อาศยัคูหาในหวัใจของเรา สะสมพอกพนูอยูใ่นหวัใจของเรา อาศยัฐานของใจ
ของเราน้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั  

ถา้ยงัมีเช้ือไขอยูใ่นหวัใจของเรา แลว้มนัตอ้งส่งเช้ือออกมา เราจะท าความสงบสวา่งขนาด
ไหนกแ็ลว้แต่ มนัจะสวา่งสงบขนาดไหนเขา้มา มนัสงบโดยเปลือก โดยส่วนรวม โดยเน้ือหาเน้ือ
ขา้งนอก แต่เน้ือในของมนัยงัมีกิเลสซุ่มอยูโ่ดยตลอด เห็นไหม จิตท่ีมนัมี อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา 
เป็นเจา้วฏัจกัรอยูภ่ายในหวัใจแลว้น่ี มนัยงัมีเสนาอ ามาตยล์กูนอ้งท่ีออกมาท างานแทนมหาศาล
เลย  
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แต่เวลาท่ีมีความสวา่ง มีความสงบเขา้มา เขากห็ลบตวัลง เขาหลบตวัลงเพราะอะไร? 
เพราะอ านาจของธรรม อ านาจของค าบริกรรมของเรา อ  านาจของปัญญาของเรา ศีล สมาธิ ปัญญา
อยา่งหยาบๆ ตอ้นใจเขา้มาใหส้งบเขา้มา ความสงบเขา้มาน่ีถึงวา่มนัยาก มนัยาก ตรงน้ีท ายาก แต่
ท ายากท าง่ายมนักเ็ป็นหนา้ท่ีของผูท่ี้จะปฏิบติับูชา บูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ “ผูใ้ด
เห็นธรรมผูน้ั้นเห็นตถาคต”  

บูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ บชูาพระอรหนัตท่ี์เป็นดวงประทีปของเรา ท่ีเรา
ตั้งเป้าหมายไว ้ แต่ผลท่ีประพฤติปฏิบติัเป็นส่ิงท่ีเราบูชาแลว้เราถวายไป ผลไปอยูท่ี่นัน่เหรอ? ผล
มนักลบัมาอยูท่ี่เรา ผลมนักลบัมาอยูท่ี่ในหวัใจของเรา ถา้หวัใจของเราตั้งใจ ตั้งใจเอาอนันั้นเป็น
เป้าหมาย ตั้งใจเอาอนันั้นเป็นท่ีเสริมก าลงัใจของเรา ก าลงัใจของเรา ดวงประทีปน้ีตอ้งใหเ้ขา้มาใน
หวัใจของเรา ในหวัใจของเราท่ีมนัมืดบอดมนัมืดทึบอยูข่ณะน้ี ความสวา่งในหวัใจขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ความสวา่งของพระอรหนัต ์ ๑,๒๕๐ องคน์ั้น ท่านท าของท่านมา มนัก็
ล  าบากมาอยา่งน้ีเหมือนกนั เรากต็อ้งท าของเรา เรามืดมิดตลอด มืดเพราะกิเลสปิด ไม่ใช่มืดเพราะ
ไม่มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ไม่มีธรรมแสดงไว ้ 

ธรรมน้ีเป็นกลาง เป็นสมบติัท่ีวา่เป็นเหมือนแสงอาทิตยท่ี์วา่ส่องไปในโลกน้ี ใครสามารถ
ใชป้ระโยชน์จากแสงอาทิตยน์ั้นเป็นวิชาชีพกไ็ด ้ ใครจะใชแ้สงแดดนั้นเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบั
ตวัเองกไ็ด ้บางคนรังเกียจแสงแดด อยา่งเช่น เขาไปอยูก่ลางแดดเขากางร่มกนั เขาไม่ตอ้งกางกไ็ด ้
ในเม่ือใจเหมือนกนั ใจเปิดรับ ใจเราปรารถนาส่ิงนั้นไหม ธรรมท่ีมีอยูน่ั้นมีอยู ่ มนัมืดเพราะใจเรา
มืดต่างหาก แต่มนัมีเคร่ืองมือด าเนิน เราถึงตอ้งพยายามท าของเราเพื่อรับแสงแดดนั้นเขา้มา รับ
แสงแดดเขา้มา 

เพราะตอ้งเช่ือก่อนไง ศรัทธาความเช่ือ เป็นความจงใจของเรา ความเช่ือมัน่ ถา้เราไม่มี
ความเช่ือมัน่มนัเหลาะแหละ คนเรามีความเช่ือมัน่มีศรัทธาแลว้จะกา้วเดินไปได ้ ถา้ไม่มีความ
เช่ือมัน่ไม่มีความศรัทธาของเรา มนัยนืกล็ม้แผละ..ยนืกล็ม้แผละ ยนืข้ึนมาตั้งใจท าแลว้มนัไม่สม
ประโยชน ์มนัไม่สมประโยชน์ของเรา เราตั้งใจจะเอาใจของเราไวใ้นอ านาจของเรา ใจของเรา เรา
วา่สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นของเรา แต่เวลาใจท่ีเป็นนามธรรมเป็นของเรา ท าไมมนัมีอ  านาจเหนือเรา
ล่ะ?  
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เราหลงกิเลสไง เวลามนัคิดไปมนัปรุงไป เราพอใจไปกบัมนั เพราะวา่คิดวา่เป็นเรา คิดวา่
เป็นเรามนักบ็งัไวช้ั้นหน่ึงแลว้ เหล่ียมของกิเลสมนับงัเราไปตลอดเลย แลว้เรากไ็ม่รู้เหล่ียมของมนั
แลว้เรากไ็ปตามมนั..ไปตามมนั แต่เราวา่เราจะช าระกิเลส  ปากพดูวา่ “จะช าระกิเลส” แลว้กต็ั้งใจ
วา่จะช าระกิเลส..ช าระกิเลส กิเลสน้ีเป็นนามธรรมเหมือนกนัจะเห็นตวัมนัไดอ้ยา่งไร กิเลสน่ะ 
กเิลสนีม้นักค็อืเรา เรากค็อืกเิลส เพราะกเิลสกบัเรามนัเป็นอนัเดยีวกนัอยู่ตลอดเวลา  

ปัจจุบนัน้ีเป็นอนัเดียวกบัเราตลอดเวลา แต่มนัอาศยัใจอยูม่นัถึงช าระได ้ กิเลสน้ีสามารถ
ช าระออกไปได ้ กรรม...ส่ิงท่ีเกิดข้ึนวา่กรรม...กรรมแกไ้ขไม่ได ้ กรรมคือการกระท า กระท าความ
ดีเขา้ไปเร่ือยๆ ท าคุณงามความดีเขา้ไป คุณงามความดีสะสมเขา้ไป สะสมเขา้ไปจนมนัละเอียดเขา้
ไปจนเห็น จนซ้ึงใจ จนเปล่ียนแปลงความคิด จนเปล่ียนแปลงจริตนิสยัของคนมนัยงัท าไดเ้ลย 
คนเรายงัเปล่ียนแปลงได ้แมแ้ต่สตัวอ์ยูใ่นป่า เขายงัเอามาฝึกได ้ 

ใจของเราเหมอืนสัตว์ป่า ยิง่กว่าสัตว์ป่าอกีเพราะว่ามนัอยู่ในหัวใจของเรา มนัเป็นส่ิงทีเ่ร้น
ลบั จะคดิพสิดารขนาดไหนกไ็ด้ จะคดิเอาเปรียบคนเขาขนาดไหนกไ็ด้ คดิอยู่ในหัวใจจะท า
หรือไม่ท าน้ันเป็นอกีเร่ืองหน่ึง แต่ความคดินีม้นัยิง่กว่าสัตว์ป่า เห็นไหม มนัถึงต้องทรมานไง การ
ทรมานเรา ทรมานเราเพือ่อะไร? เพือ่เราเองไง เพือ่เราเองทีว่่าเรานีเ้ป็นกเิลส แล้วเพือ่เราเพือ่อะไร
ล่ะ? กเ็พือ่เราเพือ่ให้กิเลสน้ันมนัหลุดออกไป   

จิตน้ีมนัมีอยูม่นัตอ้งไปเกิดไปตายอยูแ่ลว้ ถา้เราเกิดวา่ไม่ใช่เราจะทุกขต์ลอดไป ผลมนัจะ
มีใหก้ลบัมา กลบัมาจากการประพฤติปฏิบติัเราน้ี  ถา้มีก าลงัใจข้ึนมามนัตอ้งมีอยา่งน้ี มนัถึงจะ
สร้างสมใจของเรา สร้างสมพลงังานของเราข้ึนมาไม่อยา่งนั้นมนัไม่มี มนัลม้แผละ..ลม้แผละ เห็น
ไหม  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กเ็ป็นมนุษยอ์ยา่งเรา เรากเ็ป็นมนุษยค์นหน่ึง พระอรหนัต์
ทั้งหมดกเ็ป็นมนุษยเ์หมือนกนั แลว้ท าไมเราจะท าไม่ได ้ท่านมีหนา้ท่ีอยา่งนั้นเหมือนกนั เรายงัไม่
มีหนา้ท่ีอยา่งนั้น เวลาทุกขม์นับอกใครวา่ไม่ใช่หนา้ท่ีของเรา เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยใครบอกเราวา่
ไม่ใช่หนา้ท่ีของเรา เห็นไหม เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยเวลาทุกขม์นัเป็นของทุกๆ คน เวลาผลก็
เหมือนกนั ผลท่ีเป็นมรรค ทุกๆ คนกต็อ้งปรารถนา  

แต่เวลากิเลสมนัพลิก มนัพลิกไปอยา่งนั้น ถา้ใจเราไม่ทนัจะโดนกิเลสหลอกไปตลอด ถา้
กิเลสมนัหลอกเราไม่ได ้ ฝืนน่ะ ความเพียรอยูท่ี่ไหน? น่ี เหตุผลความสวา่งของธรรมท่ีองคส์มเดจ็
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พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้วางไว ้ แต่เพราะความเพียรของเราไม่พอ เราไม่สามารถเปิดรับความ
สวา่งนั้น ใจของเราไม่สามารถเปิดรับความสวา่งนั้น เรากย็งัเป็นคนท่ีวา่เป็นศรัทธา ถา้เปิดรับ
ความสวา่งนั้นแลว้ประพฤติปฏิบติัเขา้ไปจนช าระกิเลสไปเป็นอจลศรัทธา อจลศรัทธาคอืใจดวง
น้ันสัมผสัธรรมน่ันน่ะ ถ้าใจดวงน้ันถึงสัมผสัธรรมขึน้มาเป็นช้ันเป็นตอนเข้าไปกเ็ป็นสมบัตขิอง
ใจดวงน้ัน ใจดวงน้ันเป็นผู้ทีเ่ป็นเจ้าของสมบัต ิ ถึงว่าเป็นสมบตัส่ิวนตน เป็นสมบตัส่ิวนตนตนผู้
น้ันจะได้รับ  

แต่ขณะท่ีวา่เป็นตนอยูโ่ดยปัจจุบนัน้ีมนัเป็นตนโดยกิเลส เห็นไหม ตนเหมือนกนัแต่ตน
คนละขั้นตอน ตนคนละแง่...แง่ของการประพฤติปฏิบติักา้วเขา้ไปเป็นชั้นเขา้ไป ถึงวา่สรรพส่ิง
ตอ้งท าความสงบเขา้มา พอสงบแลว้ตดัรูป รส กล่ิน เสียง ภายนอก มนัไม่สงบข้ึนมาเพราะวา่รูป 
รส กล่ิน เสียงภายนอกมนัเป็นเคร่ืองกวน เป็นเคร่ืองกวนแลว้เรานัง่อยูน่ี่ไม่มีรูป รส กล่ิน เสียง
แลว้มนักวนไดอ้ยา่งไร มนัเป็นเคร่ืองกวนเคร่ืองรับกบัเคร่ืองส่ง เคร่ืองส่งท่ีอยูใ่นหวัใจน่ี รูป รส 
กล่ิน เสียง ภายในจะนึกอะไรข้ึนมากไ็ด ้ 

หวัใจมนัมหศัจรรย ์ มนัเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามากเลย แต่มนัท างานของมนัโดยท่ีกิเลสควบคุม
อยู ่ เห็นไหม มนัถึงวา่เราไม่สามารถควบคุมส่ิงน้ีได ้ มนัคิดถึงรูป รส กล่ิน เสียงอยา่งใดกไ็ดใ้น
หวัใจน่ะ คิดเด๋ียวน้ีกเ็ป็น ถึงวา่มนัถึงจุดประกายความคิดของเราใหฟุ้้ งซ่านออกไปเก่ียวกบับ่วง
ของมาร รูป รส กล่ิน เสียงเป็นบ่วงของมาร รูป รส กล่ิน เสียงภายนอกเป็นเคร่ืองกระทุง้ แต่รูป 
รส กล่ิน เสียง ภายในมนัยงัไม่ตดัขาดออกไป มนักย็งัอยูม่นัยงัคอยผลกัดนัอยูต่ลอดเวลา  

การท าความสงบมนัถึงท าได้ยาก เราท าความสงบเข้าไปบ่อยเข้า น่ี แสงสว่างเกดิขึน้ ปัจจตั
ตงัรู้ว่ามจีริง ส่ิงน้ันมีจริง เราเคยสงบจริง เราเคยเห็นจริง ศาสนานีเ้ป็นของทีม่หัศจรรย์มาก มนั
เร่ิมคดิอย่างน้ัน เห็นไหม ใจดวงน้ันมพียานหลกัฐานกบัใจดวงน้ัน ใจดวงนั้นท าความสงบเขา้มา..
ท าความสงบเขา้มา พอสงบเขา้ไปนัน่น่ะนัน่ล่ะเขา้ไปเร่ือยๆ แลว้ดู สงัเกตเขา้ไป สงัเกตเขา้ไป
เร่ือยๆ ดูวา่ส่ิงท่ีกระทบมนัเกิดจากอะไร? พอเขา้ใจป๊ับมนัตดัขาด! ตดัส่ิงท่ีวา่เป็นเช้ือจากภายใน
หลุดออกไปจากหวัใจ   

รูป รส กล่ิน เสียงน้ีเป็นบ่วงของมาร มนัเป็นความเขา้ใจ อนัน้ีเป็นปัญญาปัญญาท่ีความรู้
ความเขา้ใจท่ีเห็นวา่ใจน้ีสงบเขา้มาได ้ต่อไปน้ีท าความสงบไดง่้าย เพราะอะไร? เพราะเช้ือจากท่ีวา่
เป็นเคร่ืองส่งออกไปรับรู้ รูป รส กล่ิน เสียงภายนอกขาดออกไป ขาดออกไปจากใจเป็นกลัยาณ
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ปุถุชน เห็นไหม กลัยาณปุถุชนควบคุมความสงบนั้นได ้ ตอน้ีเร่ิมแหง้แลว้ ตอท่ีนัง่อยูเ่ร่ิมแหง้เขา้
มาควรแก่การงาน ควรแก่การงานแลว้จะจุดประกายของไฟเผาตอน้ีไดอ้ยา่งไร ตอ้งท าลายตอ้งเผา
ตอน้ีไป จะแหง้จะเปียกมีคุณค่าเท่ากนัเพราะเป็นส่ิงท่ีตั้งอยูมี่การขวางอยูเ่หมือนกนั วตัถขุองเขา
เท่ากนันัน่น่ะ ตอแหง้หรือตอเปียก ถา้มนัเป็นวตัถุแลว้ตอน้ีมนัยงัเป็นตอแหง้แลว้มนัจะแหง้เลย  

แต่ในหวัใจของเรามนัไม่อยา่งนั้นสิ มนัเจริญแลว้เส่ือม..เจริญแลว้เส่ือม พอมนัแหง้แลว้
เด๋ียวมนักลบัมาเปียกได ้ เปียกแลว้กท็  าใหแ้หง้ได ้  น่ี ความมหศัจรรยข์องใจมนัเป็นอยา่งน้ี เห็น
ไหม  ถ้าเราท าความสงบของใจจนเป็นกลัยาณปุถุชนอนันีจ้ะเป็นตอแห้ง พอตอแห้งแล้วต้อง
พยายามค้นคว้า เห็นไหม งานจะเกดิขึน้ มรรคจะเกดิขึน้ ภาวนามยปัญญาจะเกดิขึน้..จะเกดิขึน้ 
เร่ิมขึน้เกดิจากตรงนีไ้ง  

การคน้ควา้การพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม น่ี สติปัฏฐาน ๔ เป็นท่ีควรแก่การงาน งานท่ี
จะช าระกิเลส เราจะช าระกิเลสท่ีไหน? เราจะช าระกิเลสท่ีกลางอากาศเหรอ? เราจะช าระกิเลสใน
ความนึกคิดเราเหรอ? มนัเป็นไปไม่ได!้ เพราะกิเลสมนัเป็นนามธรรม กิเลสเหมือนเช้ือโรคท่ีอาศยั
น ้าอยู ่เราตอ้งเอาน ้านั้นมากรอง ตอ้งท าลายส่ิงนั้นออกไป เห็นไหม  อนัน้ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือกเิลส
มนัอาศัยกายกบัใจนีเ้ป็นทีอ่ยู่อาศัย เจ้าวฏัจกัรนีอ้ยู่ทีใ่จแน่นอน แต่อาศยัความคิดออกมายดึมัน่ถือ
มัน่วา่กายกบัใจน้ีเป็นเรา ส่ิงต่างๆ น้ีเป็นเรา เป็นของเรา พอเป็นของเรามนักห็ลงในส่ิงน้ี  

ความหลงเป็นอะไร? ความหลงความไม่รู้ ความหลงความไม่เขา้ใจ ไม่รู้แลว้ยดึมัน่ถือมัน่ 
พอเป็นรู้ไม่เขา้ใจอะไร มนัเป็นส่ิงท่ีวา่มนัพลิกแพลงมนัเปล่ียนแปรสภาพไปมนักมี็การต่อตา้น 
ตณัหาซอ้นตณัหาเกิดข้ึนทนัที เพราะวา่มนัเป็นสภาพตามความเป็นจริงของมนัอนัหน่ึง เรากมี็
ตณัหาความทะยานอยากไม่อยากใหเ้ป็น พอเป็นข้ึนไปกอ็ยากใหม้นัหาย  น่ีตณัหาซอ้นตณัหาใน
การท่ีวา่ไม่เขา้ใจเร่ืองธรรม รู้ธรรม การประพฤติปฏิบติักเ็หมือนกนั เหล่ียมของกิเลสมนัมีไป
ตลอด  

เวลาประพฤติปฏิบติักอ็ยากไดผ้ลมาก คิดหวงัผลมาก จิตใตส้ านึกของกิเลสน้ีมนัอยากดิบ
อยากดีทั้งนั้นน่ะ ความคิดของมนันะ ในความท่ีวา่กิเลสมนักห็าแต่เร่ืองกวนใจมา แต่คนเรามนัมี
บุญกศุลในหวัใจ ค าวา่กิเลสกิเลสน่ีมนักเ็กิดดบั..เกิดดบั เด๋ียวกคิ็ดชัว่เด๋ียวกคิ็ดดี ความคิดดีของเรา
คือใจของเราท่ีมนัสร้างบุญกศุลไว ้ จิตท่ีมนัสร้างบุญกศุลไวม้นักป็รารถนาหาท่ีพึ่ง คนเรามนักมี็ดี
มีไม่ดีในทุกๆ บุคลลในหวัใจนั้น 
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 ถา้มนัคิดถึงเร่ืองดีข้ึนมามนักห็าทางออกได ้ มนัหาทางออก พยายามคิดจะหาทางออก 
แลว้กม็าเจอเร่ืองของศาสนา เร่ืองของศาสนาน้ีเร่ืองของช้ีทางออก ช้ีใหท้  าใจน้ีใหพ้น้ออกมาใหไ้ด ้
ถา้เราเช่ือแลว้เราปฏิบติัตาม เร่ิมการประพฤติปฏิบติัตามน่ี มนัจะตามมา..ตามมา พอตามมามนั
เขม้แขง็ข้ึนมา ยอ้นกลบัมาดู ยอ้นกลบัมาดูใหไ้ด ้ ท าใจสงบแลว้กลบัมาดูกายกบัใจ ถา้จบักายกบั
ใจไม่ได ้ มนัมีความสงบอยูเ่ฉยๆ น ้าเตม็แกว้ ความสงบอยูอ่ยา่งนั้น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรม
ทั้งหลายตอ้งแปรสภาพหมด  

การใคร่ครวญกายนอก การพิจารณากายนอก รูป รส กล่ิน เสียงภายนอก เห็นคนเจบ็คน
ป่วยภายนอก พิจารณาร่างกายภายนอก มนัพิจารณาแลว้มนัสลดสงัเวชมนักป็ล่อยวางเขา้มา มนั
ปล่อยวางจากส่ิงขา้งนอกเขา้มา  มนัเป็นส่ิงขา้งนอก มนัไม่ใช่เหลือบเง้ือมผาภายในหวัใจของเรา 
กเิลสมนัซ่อนตวัอยู่ในเหลอืบเงือ้มผาในกายในหัวใจของเรา มนัตอ้งคิดมาพจิารณากาย พิจารณา
กายใน พิจารณากายแลว้พอเบ่ือหน่ายกายแลว้พิจารณาจิต พิจารณาจิตเขา้ไปเป็นชั้นๆ เขา้ไป  

แต่ถา้ไม่เป็นจริตนิสยัของแต่ละบุคคล พิจารณากายกไ็ด ้จิตกไ็ด ้แต่การพจิารณาได้น้ันมนั
ต้องเห็นตวัตนจบัต้องกายกับจตินีใ้ห้ได้ก่อน เห็นกายเห็นไหม เห็นกายภายนอกเรากเ็ห็น เห็นกาย
คนอ่ืน เห็นกายคนเจบ็ไขไ้ดป่้วยมนัสลดสงัเวช แต่เห็นกายส่ิงตรงขา้มท าไมมนัเกิดความรู้สึก
ผกูพนัล่ะ?  น่ี เห็นกายเหมือนกนัแต่ใหค่้าไม่เหมือนกนัเห็นไหม ในหวัใจของเราดวงเดียวน้ีแหละ 
เพราะอนันั้นมนัเป็นไปตามอ านาจส่ิงท่ีเหนือการควบคุมของเรา  

แต่ขณะท่ีวา่เราท าความสงบของเราเขา้มา มนัอยูใ่นอ านาจควบคุมของเรา ศีล สมาธิ 
ปัญญา เกิดสมาธิ...สมาธิท่ีมนักดความเห็นแก่ตวั ตดัความเห็นแก่ตวั ตดัตวัตนท่ีมนัจะออกมา  
ตวัตนของกิเลสท่ีจะเขา้มาเป็นอุปาทานพลิกแพลงใจออกไป เห็นไหม มนัควบคุมได ้ ส่ิงท่ีมนั
ควบคุมไดแ้ลว้มนัเห็นจากความเป็นจริงวา่ เห็นกายโดยตาธรรม เห็นกายโดยใจของเรา กายของ
ใคร? ถา้เห็นข้ึนมามนัเห็นกายของเราจะเห็นเป็นกะโหลก เห็นเป็นเน้ือหนงัมงัสา จะเห็นอะไรก็
แลว้แต่มนัจะสะเทือนหวัใจมาก  

 สะเทือนหวัใจเพราะอะไร? เพราะส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสเป็น
แนวทาง วางแนวทางไวใ้หเ้รากา้วเดินออกมาทางน้ีไง จิตมนัมหศัจรรยเ์พราะมนัมีความซอ้นมา 
จิตอยูใ่นกายน้ี แลว้มนัพิจารณามนัติดอยูใ่นกายน้ี ความติดอนันั้น... พอเห็นกายในมนักเ็ห็นอนั



ธมัโม ปทีโป  ๑๑ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

นั้น เห็นอนันั้นตอ้งใชปั้ญญาในการดูความแปรสภาพของมนั ความแปรสภาพของมนั มนัจะแปร
สภาพโดยธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้  

สรรพส่ิงในโลกนี ้สรรพส่ิงในโลกนีเ้ป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจังส่ิงน้ันเป็นทุกข์ ส่ิงใดเป็น
ทุกข์ส่ิงน้ันเป็นอนัตตา แต่เราไม่เคยเห็น! เราท่องกนัจนชินปาก ฟังกนัจนชินหู ท่องกนัเป็น
นกแก้วนกขุนทอง แต่ความเป็นปัจจตัตังเกดิจากหัวใจไม่เคยม ี 

ถา้ความเป็นปัจจตัตงัเกิดจากหวัใจไม่เคยมี หวัใจมนัไม่เคยรับรู้ส่ิงใดทั้งส้ิน มนัไม่เคยสละ
อะไรออกไปเลย มนัยงัฝังแน่นอยูใ่นใจของเราอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัเป็นการจ ามา..การจ ามา แต่การ
จ ามาน้ีจะวา่มนัเป็นส่ิงท่ีผดิกไ็ม่ใช่ มนัเป็นบาทฐานเขา้มา เป็นบาทเป็นฐานท่ีจะกา้วเขา้มาเป็นสุ
ตมยปัญญา จินตมยปัญญา เป็นภาวนามยปัญญา   

การทีว่่าจะเป็นภาวนามยปัญญานีม้นัต้องมกีารพยายามค้นคว้า พยายามฝึกฝนขึน้มา มนั
ไม่เกดิขึน้มาลอยๆ ส่ิงใดไม่เกิดข้ึนมาลอยๆ หรอก ถา้มนัเกิดข้ึนมาลอยๆ โดยท่ีวา่เราไปจ ามา...
แลว้มนัจะสร้างสมข้ึนมา...มนัจะเกิดข้ึนมา เวลาเรานึกใหกิ้เลสขาดกิเลสมนักต็อ้งขาดสิ เรานึกวา่
เราไม่เกิดเรากต็อ้งไม่เกิดสิ เรานึกวา่ท าความชัว่แลว้ใครไม่รู้ มนักต็อ้งเป็นอยา่งนั้นสิ เพราะเราก็
นึกไดน่้ะ ความนึกอนัน้ีเรากนึ็กได ้แลว้เรานึกใหกิ้เลสขาดท าไมนึกไม่ได ้ 

ฉะนั้นความคิดของเรา ปัญญาของเรา มนัถึงเป็นความนึกคิด เห็นไหม เป็นความนึกคิดมนั
ไม่เป็นความจริง ความจริงมนัเกดิเฉพาะหน้า เห็นกายเห็นจติแล้วจบัมนัแยกออก จบัแยกออกจาก
การใคร่ครวญ การคลีก่ารแปรสภาพดูว่าส่ิงน้ันน่ะมนัเป็นความจริงหรือไม่ มนัเป็นอย่างน้ันอยู่
ไหม เห็นกายในขึน้มาน่ีมนักส็ะเทอืนถึงหัวใจอยู่แล้ว เพราะคนเราไปเห็นท่ีตั้งของตวั สมบติันะ 
สมบติัมีคุณค่ามากเลย ซ่อนเอาไวใ้นตูเ้ซฟ แลว้ปิดไวมิ้ดชิดไม่ใหใ้ครเห็นเลย 

 น่ีกเ็หมือนกนั ความเห็นจากภายในมนัอยูก่น้บ้ึงของหวัใจ แลว้ความสงบมนัล้วงเข้าไปใน
ความลกึของหัวใจแล้วไปค้นคว้าส่ิงน้ัน คอืข้อมูลเดมิของใจทีม่ันตดิพนัอยู่ไง  แต่พิจารณาไปมนั
แปรสภาพ ขอ้มูลท่ีมนัเคยยดึมัน่ถือมัน่วา่เป็นของจริง ขอ้มูลท่ีวา่มนัเกิดข้ึนมากบัเราเป็นของเรา
ทั้งหมด แลว้มนักว็า่ส่ิงน้ีมนักเ็ป็นไปตามธรรมชาติของมนั เน้ือหาสาระความหลงของใจดวงใด
มนักห็ลงอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ความหลงของใจ จะศึกษานัน่เป็นเร่ืองขา้งนอก จะท าเขา้มาเป็นเร่ืองขา้ง
นอก  
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มนัตอ้งท าวิปัสสนาเขา้ไป ความท่ีวิปัสสนาเขา้ไปน้ี ปัญญามนัเกิดข้ึนจากการใคร่ครวญน่ี 
เกิดข้ึนจาก ศีล สมาธิ ปัญญา มารวมตวัมาสมัปยตุกนั เห็นไหม ค าวา่ ศีล สมาธิ ปัญญา รวม
สัมปยุตกนัน้ันเกดิมาจากไหน? เกดิจากเราสร้างสมขึน้มาแล้วมนักห็มุนตวัออกไป มรรคถึงก้าว
เดนิออกไป พอก้าวเดนิออกไป ปัญญามนัก้าวเดนิออกไปมนัจะปล่อย ค าว่าปล่อยเพราะอะไร? 
เพราะว่าพจิารณากายกเ็ห็นกายแปรสภาพ ส่ิงทีแ่ปรสภาพมนัจบัต้องไม่ได้ พอมันจบัต้องไม่ได้
มนักป็ล่อยวาง มนัเป็นนามธรรมมนัปล่อยออกไป ปล่อยไปจิตมนักว็า่งออก มนักป็ล่อยวาง
ออกไป  

พอปล่อยวางออกไป นัน่ล่ะจะเห็นคุณค่าของภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญามนัจะ
เคล่ือนออกไป มนัเป็นพลงังานของใจ เห็นชดัๆ! จบัเห็นชดัๆ! เคล่ือนออกไปชดัๆ! พอมนัปล่อย
ข้ึนมามนักป็ล่อยไปเฉยๆ ปล่อยไปเฉยๆ เพราะอะไร? เพราะแก่นของกิเลสไง กเิลสกบัใจเขาอยู่
กนัมาไม่รู้ตั้งแต่คร้ังกาลใด! ค าทีว่่าส่ิงทีเ่ป็นความมัน่คงๆ ในโลกนี ้ อะไรมนัจะมั่นคงเท่ากบักเิลส
กบัใจทีม่นัอยู่ด้วยกนัมา ใจกบักเิลสนีม้นัอยู่ด้วยกนัมา มนัเกดิตาย เกดิตายมาอยู่ในหัวใจดวงนี ้
แล้วมนัจะมาสละทิง้โดยง่ายๆ เป็นไปไม่ได้เลย!  

สมบติัของโลกเรา ชีวิตหน่ึงเราสะสมไว ้ พอหมดชีวิตไปคนอ่ืนกรั็บมรดกตกทอดไป แต่
กเิลสกบัใจนีไ้ม่ใช่มรดกตกทอดไป มนัเกดิตายไปพร้อมกนั..พร้อมกนั..พร้อมกนัตลอด มนั
ซ่ือสัตย์ยิง่กว่าวตัถุทีว่่ามนัเป็นคู่กนัอกีน่ะ ส่ิงน้ีเป็นคู่กบัใจอยูต่ลอดเวลา แลว้มนัจะปล่อยออกมา
อยา่งนั้นเหรอ?  มนัถึงวา่ภาวนามยปัญญามนัจะเกิด เกิดซ ้าเขา้ไป ถา้คนท่ีมีสติสมัปชญัญะไม่
ปล่อยนะ ถา้ไปเห็นส่ิงท่ีเป็นประเสริฐ เห็นความวา่งเห็นความท่ีมนัปล่อยวางแลว้วา่อนันั้นเป็น
ผลน่ะ นัน่น่ะ! มนัเป็นผลไดอ้ยา่งไร? เพราะวา่มนัยงัเป็นอนิจจงัอยูน่่ะ ส่ิงท่ีเป็นอนิจจงัส่ิงนั้นมนั
ตอ้งใหผ้ลเป็นความทุกขแ์น่นอนเลย!  

ส่ิงท่ีเคยเห็นวา่ปล่อยวาง มนัปล่อยวางแลว้เรากพ็อใจวา่มนัปล่อยวาง ส่ิงท่ีปล่อยวางแลว้
เป็นความสุข มนัจะเวิง้วา้งมีความสุขมาก แลว้ความสุขนั้นมนัเป็นอนิจจงัน่ะ มนัตอ้งแปรสภาพ
ไป ความทุกขน์ั้นมนักต็อ้งแทรกเขา้มาไดบ้า้ง พอความทุกขน์ั้นแทรกเขา้มา ไหนวา่เป็นความสุข
ไง ความทุกขคื์อความจินตนาการท่ีไม่สมจริงของตวั อยากใหเ้ป็นอยา่งนั้น อยากใหว้า่งอยูอ่ยา่ง
นั้น อยากใหม้นัเป็นสภาพตามท่ีเราพอใจ แลว้มนัเป็นไปอยา่งนั้นไหม? เพราะมนัมีเช้ืออยูใ่นใจไง 
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 เช้ือของกิเลสมนัยงัอยูใ่นใจน่ี มนัตอ้งท าการต่อตา้น ตอ้งการพลิกแพลงมา มนัไม่ปล่อย
ใหเ้ราเป็นอิสระไดเ้ดด็ขาดเลย! มนัถึงวา่ถา้เราไม่นอนใจ สะสมข้ึนมา สร้างสมาธิข้ึนมา ท า
ก าหนดภาวนาตลอด สร้างท าความเพียรเขา้ไป..ท าความเพียรเขา้ไป พอมีสมาธิข้ึนมา เวลารวมตวั
มนัรวมอยา่งไร วตัถขุองเราน่ีเวลาเราวิปัสสนาบ่อยๆ ท าเขา้บ่อยๆ มนัมีวา่ขาดบา้ง ปล่อยวางบา้ง 
กบัภาวนาไปแลว้อั้นตูไ้ปไม่ได ้ภาวนาไปแลว้กไ็ปคากนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ เห็นไหม  ท าไมเป็นอยา่ง
นั้นล่ะ? เพราะมนัขาด...มนัไม่รอบคอบไง มนัไม่รอบคอบ ใจของเราไม่รอบคอบ  

ความไม่รอบคอบหน่ึง กิเลสมนัผลกัใสมนัต่อตา้นหน่ึง กิเลสมนัวา่ “ท า...ปฏิบติัธรรม
อยา่งน้ีเพื่อจะมาช าระเรา จะมาท าลายเรา เราตอ้งสร้างเง่ือนออกไปเพื่อจะท าลายส่ิงนั้นไม่ใหเ้ขา้
มาถึงเรา”  มนักจ็ะบอกวา่ “ควรจะเป็นอยา่งนั้น” เวลาภาวนาข้ึนมา ความคิดของเรามนัสอดเขา้มา 
กิเลสมนัจะสอดเขา้มา สอดในการวิปัสสนานัน่ล่ะวา่ “ควรเป็นอยา่งนั้น..ควรเป็นอยา่งนั้น” มนัก็
เป็นไป น่ี กิเลสมนัท าใหเ้ราไขวเ้ขวไปแลว้พลงังานมนักห็มดไปกบัส่ิงนั้น เพราะพลงังาน
ความคิดมนัเกิดข้ึน เห็นไหม เราคิด เราจินตนาการ เราตอ้งใชพ้ลงังานของจิต เราเหน่ือยมาก เวลา
เราใชค้วามคิด 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ความคิดท่ีเราใชไ้ป กิเลสมนัหลอกใชไ้ปแลว้ แลว้เราจะเอาปัญญาท่ี
ไหนไปช าระกิเลสอีกล่ะ  เรากใ็คร่ครวญของเรา...แพบ้า้ง อยา่งน้ีคือวา่แพ ้ นกักีฬา...จะเกมใดก็
แลว้แต่ไม่มีใครข้ึนเป็นแชมป์โลกไดโ้ดยท่ีวา่เขาท าแลว้จะประสบความส าเร็จไปเลย...ไม่มี  เขา
ตอ้งไต่เตา้ข้ึนไปจากโนเนมทั้งนั้นแหละ  

การประพฤติปฏิบติัของเรากเ็หมือนกนั มนัจะโนเนม มนัจะเป็นอยา่งไร มนัจะต ่าตอ้ย
ขนาดไหน...ช่างหวัมนั! หนา้ท่ีของเราคือกา้วเดินไป เราพยายามสะสมของเราข้ึนไปเร่ือยๆ..
สะสมข้ึนไปเร่ือยๆ มนักช็นะ เพราะอะไร? เพราะไม่มีตณัหาซอ้นตณัหา ตณัหาคือความอยาก
ชนะ อยากไดผ้ล เห็นไหม จนท าแลว้มนัแพ ้มนัแพม้นัเห็นวา่เป็นการหนกัหนาไม่อยากท า เราไม่
สนตรงนั้น เราปล่อยวางไว ้ 

หนา้ท่ีของเราคือใส่แต่พลงังาน ใส่แต่เช้ือเพลิงเขา้ไป ไฟมนัจะติดไม่ติดช่างหวัมนั เราใส่
เพลิงเขา้ไป ความเพียรเราเรากใ็ส่ของเราเขา้ไป..ใส่ของเราเขา้ไป พอไม่มีตณัหา ส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมท่ีขวางอยู ่ ผลมนัเกิดเอง! ผลมนัเกิดจากความมชัฌิมาของมนัเอง เกิดจากภาวนามย
ปัญญาจะกา้วเดินออกไป น่ี มนัจะเห็นสภาพวา่มนัจะหมุนไปไดไ้หม ปัญญาจะฆ่า หมุนออกไป
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ไหม? ธรรมจกัรมนัจะเกิดข้ึนไดไ้หม? ธรรมจกัรท่ีเขาหมุนกนั ธรรมจกัรตามวดัตามวา ท าเป็น
เคร่ืองหมายวา่ธรรมจกัรๆ เหมือนลอ้จกัรท่ีมนัเคล่ือนออกไป อนันั้นเป็นเคร่ืองหมาย  

แต่ธรรมจกัรในหวัใจมนัหมุนออกมาแลว้น่ีมนัจะช าระกิเลส เห็นไหม จกัรของธรรม! 
จกัรของธรรมได้เคลือ่นออกมาจากหัวใจ ภาวนามยปัญญาได้เกดิขึน้แล้ว หมุนออกไปแล้ว
ย้อนกลบัมาช าระกิเลส เห็นไหม มนัพอดีกนั น่ี ธรรมจกัรเกิด! เกิดแลว้มนัยงัไม่สมัปยตุรวมตวั
พอดีมนักจ็ะปล่อยวางไปเฉยๆ  ปล่อยวางไปอยา่งนั้น น่ี นักปฏบิัตต้ิองพยายามหมัน่พจิารณากาย
กบัใจเท่าน้ัน กายกบัใจนีเ้ป็นทีอ่ยู่อาศัยของกเิลส กเิลสอาศัยใจแล้วเคลือ่นออกมาทางกาย ถ้าเรา
ท าลายกายของเรา เรากท็ าลายทีอ่ยู่ของกเิลส เห็นไหม ท าลายทีอ่ยู่ของกเิลสแล้วกเิลสมนัจะอยู่ที่
ไหนล่ะ? กเิลสมนักต้็องออกจากทีอ่ยู่น้ัน  

แต่เราวา่ “เราจะช าระกิเลส เราจะฆ่ากิเลส เราหากิเลสมาฆ่ากนั” กิเลสเป็นนามธรรมเป็น
ความคิด เอาอะไรมาฆ่า? จะฆ่ามนัต้องท าลายทีอ่ยู่ของมนั ท าลายกายน่ี กายทีเ่ราถนอมไว้ ท าลาย
กายทีเ่ราทะนุถนอม ท าลายมนัเข้าไป! เพราะถา้เป็นวตัถุ พอท าลายแลว้มนัจะหมดไป ท าลายแลว้
มนัจะเป็นส่ิงท่ีเสียหาย แต่ท าลายนามธรรมน่ะ เห็นกายโดยธรรมชาต ิ เห็นกายโดยธรรม เห็นกาย
โดยตาใน เห็นจากความจริงภายใน มนัเป็นนามธรรม ยิง่ท าลายมนัยิง่สว่างไสว! ยิง่ท าลายมนัยิง่
ปล่อยวาง ความปล่อยวางอย่างน้ันน่ะ...น่ันน่ะ จกัรมนัเคลือ่นโดยคล่องตัวขึน้ เห็นไหม 

จกัร...ธรรมจกัรนั้นจะเคล่ือนตวัไดค้ล่องตวัข้ึน..คล่องตวัข้ึน จนมนัช านาญไป แลว้เราไม่
ตอ้งสนใจส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน หน้าทีข่องเราคอืสร้างแต่เหตุ สร้างเหตุอย่างเดยีว เราจะสร้างเหตุของเรา
ไปตลอด เราไม่ไปหวงัผล ถ้าหวงัผลน้ันคอืตณัหาหลอกแล้ว ถา้หวงัผลน่ะ กิเลสมนัหลอกแลว้ มนั
จะท าใหเ้ราเสียการงาน เราถึงวา่ผลไม่หวงั! เราสร้างเหตุของเราเขา้ไป แลว้วิปัสสนาเขา้ไป หมุน
เขา้ไป ถา้ก าลงัเราพอ ธรรมจกัรเคล่ือนไป...ปล่อย เคล่ือนไป...ปล่อย  

เห็นไหมถา้คนข้ึนไม่ถึงตรงน้ี ท าแลว้มนัปล่อย เขา้ใจวา่เป็นผล แลว้กเ็อาผลซอ้นผล ผล
ซอ้นผลเขา้ไปไง คิดวา่อนัน้ีเป็นผลหน่ึง พิจารณาไปคร้ังหน่ึงมนักป็ล่อยวางทีหน่ึง เห็นไหม 
ปล่อยวางทีหน่ึงกว็า่อนัน้ีเป็นผลคร้ังหน่ึง ปล่อยวางอีกทีกเ็ป็นผลคร้ังหน่ึง มนัไม่มีเหตุผลรองรับ 
มนัไม่เห็นกิเลสส้ินไป มนัไม่เห็นกิเลสขาดออกไปจากใจ กเิลสนีต้้องขาดออกไปจากใจซ่ึงๆ หน้า 
ขาดออกจากใจไปเห็นเลย วปัิสสนาซ ้าๆ อย่างนี้ พอซ ้าเข้าไปถงึจุดหน่ึงของมนั ถึงจุดหน่ึงไม่ต้อง
หวงั มนัซ ้าเข้าไป พอรวมตวัแล้วมนัสมุจเฉทปหานขาดป๊ับ! เห็นไหม กายกบัจติแยกออกจากกนั 
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ทุกข์ออกไป จติ...สมาธิรวมตวัเข้ามา มนัปล่อยวางหมดเลย! ปล่อยวางหมดเลย เราเห็นความขาด
ออกไป เร่ืองกเิลสขาดออกไปจากใจอกีต่างหาก เป็นส่ิงทีว่่าเป็นปัจจตัตงัรู้จ าเพาะตน ส่ิงนีเ้ป็นส่ิง
ส าคญัทีสุ่ด   

พอส่ิงน้ีเกิดข้ึน องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เทศน์ธรรมจกัรฯ “อญัญาโกณฑญัญะรู้
แลว้หนอ อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้ง
ดบัไปเป็นธรรมดา” มนัเป็นธรรมดาของมนั แต่ท่ีมนัไม่ธรรมดาเพราะไอใ้จของเราเขา้ไปจบัมนั
เอง ใจของเราเขา้ไปหลงมนัเอง ถา้ใจของเรามนัฉลาดข้ึนมาแลว้ มนัไม่หลง มนัปล่อยวาง มนัก็
เป็นธรรมดา ส่ิงท่ีเป็นธรรมดามนักเ็ป็นธรรมดาของมนั แต่ใจไม่ธรรมดา ใจมนัรู้จริงขึน้มา มนัรู้
จริงขึน้มามันกป็ล่อยวางออกไป  แสงสว่างเกดิขึน้จากใจดวงน้ัน แต่เหลอืบผาทีว่่าเป็นซอกเหลอืบ
ผาในหัวใจยงัมอีกีมหาศาลเลย เราต้องวปัิสสนาเข้าไป ส่ิงนีเ้ป็นเคร่ืองยนืยนักบัใจ  ใจได้รับธรรม
แสงสว่างของใจทีว่่าเป็นอกปุปธรรม ธรรมตวันีจ้ะไม่เส่ือมจากใจดวงน้ันเดด็ขาด! ใจดวงน้ันจะ
ไม่เส่ือมจากธรรมตวันี ้ 

นางวิสาขาเป็นพระโสดาบนัตั้งแต่ ๗ ขวบกเ็ป็นพระโสดาบนัตลอดไป พระอานนทเ์ป็น
พระโสดาบนั ตั้งแต่เป็นพระโสดาบนัอปัุฏฐากพระพทุธเจา้มา ๒๕ ปี แลว้พอพระพทุธเจา้
ปรินิพพานไปแลว้ท าต่อไป พระอานนทไ์ดส้ร้างต่อไปจนเป็น ธมัโม ปทีโป ดวงหน่ึงของศาสนา
พทุธ เป็นผูจ้รรโลงศาสนาสืบทอดศาสนามาถึงพวกเราน้ี เราสืบทอดศาสนากนัแต่ทางประเพณี
วฒันธรรม ถา้เราท าใจของเราข้ึนมา สวา่งไสวข้ึนมา ให้ธรรมดวงนีเ้ข้ามาถึงใจของเรา เราจะสืบ
ทอดศาสนาจากหัวใจไง  

ใจของเราเป็นพระไง ใจของเราเป็นดวงประทีปข้ึนมาไง ใจของเราเป็นดวงความสวา่งไสว
ข้ึนมา มนัใหค้วามสุขกบัใจของเราก่อนใช่ไหม สุขนั้นมนัเกิดข้ึนมาจากใจ ส่ิงต่างๆ นั้นเป็นเคร่ือง
อยูอ่าศยั ค  าวา่เคร่ืองอยูอ่าศยัมนัตอ้งพลดัพรากจากกนัไม่วนัใดกว็นัหน่ึง เราไม่พลดัพรากจากเขา 
เขากต็อ้งพลดัพรากจากเรา เราน่ีตอ้งพลดัพรากจากเขาอยูแ่ลว้ เพราะเราตอ้งตายไปแน่นอน แลว้มี
อะไรเป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยัท่ีเราจะเอาเป็นสมบติัของเราไป  

แต่ถ้าท าใจของเราจนเป็นทีพ่ึง่ของเรา ใจนีส้ว่างไสวขึน้มา มนัมอีะไรตาย? มนัไม่มีอะไร
ตาย มนัมแีต่กเิลสเท่าน้ันที่ต้องตายไปจากใจของเรา ถ้ากเิลสมนัตายไปจากใจของเรา ใจดวงน้ัน
เป็นอสิระขึน้มาในหัวใจดวงน้ันขึน้มา น่ี สุขทีว่่าสุขๆ มนัสุขอย่างนีไ้ง แต่นีก้ม็คีวามสุข มกีารกา
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รันต ีการันตเีพราะใจเราเข้าไปสัมผสัเอง ใจดวงน้ันสัมผสัเอง ใจดวงน้ันถึงอาจหาญ! ใจดวงน้ันถึง
ได้ว่าไม่หลงไปในโลกของเขาไง อาจหาญในกเิลสนะ อาจหาญว่า “กเิลสเอง็จะมายุ่งกบัข้าไม่ได้ 
ข้ารู้ทนัเอง็แล้วนะ” ส่ิงนีอ้าจหาญในกเิลส 

แต่ในธรรมล่ะ? ในธรรมมนัความสุขไง สุขของเรามนัต้องไปอวดใคร สุขในหัวใจมนักสุ็ข
ในหัวใจอยู่น้ันน่ะ บอกเขาเขากไ็ม่รู้กบัเราหรอก ไม่มใีครรู้ แล้วไม่มใีครเช่ือใคร ต้องเป็นใจดวงน้ัน
เข้าไปสัมผสัเท่าน้ัน ใจดวงน้ันเข้าไปสัมผสั ใจดวงน้ันรู้เอง เห็นไหม น่ี อจลศรัทธา ศรัทธาอย่างนี้
จะฝังกบัใจดวงนีไ้ปตลอด กา้วเดินต่อไปสร้างคุณงามความดี สร้างคุณงามความดีนั้นสะสมไป
ขา้งหนา้ ยงัเกิดตายอีก ๗ ชาติ แต่เป็นดวงจิตท่ีวา่มีขอบเขตแลว้เห็นไหม แต่ตอดิบๆ อยา่งเรามนั
ยงัไม่มีขอบเขตไง มนัยงัตอ้งไปเหมือนกบัปุยนุ่นแลว้แต่ลมพดัไป  

จิตน้ีเหมือนกนั แลว้แต่กรรมพดัไป กรรมพดัไปอยา่งไรเรากต็อ้งไปตามกรรมนั้น เพราะ
เราสร้างของเรามาเอง มนัเป็นกิเลสกบัใจท่ีเป็นเพื่อนคู่กนั ท่ีมนัเป็นเพื่อนคู่กนัท่ีมนัสะสมมา มนั
ตอ้งพลดัพรากไปอยา่งนั้นอยูแ่ลว้ แลว้เราช าระออกมาจากใจเป็นชั้นๆ น่ะ กิเลสออกไปจากใจ
ส่วนหน่ึงแลว้มีความสุข มีความสุขแลว้เรากเ็สวยความสุขนั้นเป็นเคร่ืองอยู ่ แลว้กา้วเดินต่อไป 
กา้วเดินต่อไปเพราะหา้งร้านเราสร้างข้ึนมาชั้นหน่ึง เราตอ้งต่อหา้งร้านท่ีสองข้ึนไป เพื่อจะช าระ
ใหใ้จน้ีเตม็ดวงข้ึนมา  

ดวงประทีปน้ีไดเ้ช้ือมาแลว้ แต่ดวงประทีปของเรามนัไม่สวา่งไสวในหวัใจของเราทั้งหมด 
เพราะมนัมีส่ิงปิดบงัอยู ่ เห็นไหม ส่ิงปิดบงัน้ีมนัเป็นอุปาทานของเรา อุปาทานวา่กายหลุดออกไป
แลว้ อุปาทานของกายกบัใจฝังกนัอยู ่ ยงัมีอุปาทานยดึมัน่ถือมัน่ ถึงตอ้งวปัิสสนาซ ้าเขา้ไป 
พิจารณากายพิจารณาซ ้าๆ ข้ึนมา ก่อนจะซ ้าเขา้ไปมนัเห็นอยูเ่หมือนกนั พิจารณากายจบักายได ้
การจะวิปัสสนาคร้ังใดกแ็ลว้แต่ถา้จบัจ าเลยไม่ได ้ จบัเหตุผลวปัิสสนาไม่ได ้ เหมือนกบัเราท างาน
บนกลางอากาศ ท างานโดยท่ีไม่มีเป้าหมาย ส่ิงท่ีไม่มีเป้าหมายจะเอาผลมาจากไหน ท างานตอ้งมี
เป้าหมาย เป้าหมายคือวา่กิเลสมนัอยูต่รงไหน  

เป้าหมายคอืเจาะจงตรงไปทีก่เิลสมนัอยู่ แล้วท าลายกเิลสน้ันออกไปจากใจ ถึงต้องหาทีอ่ยู่
ของกเิลสไง กเิลสนีเ้ป็นนามธรรมอาศัยทีอ่ยู่ อาศัยกายกบัใจเป็นทีอ่ยู่ จบักายกไ็ด้ จบัจติกไ็ด้ ได้
เหมอืนกนัแล้วพจิารณาไป จบัได้ พอจบัได้ จบัได้จะรู้ด้วยตนเอง จบัไดห้มายถึงวา่ จบัตอ้งได้
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เหมือนจบัจ าเลยได ้จบัแลว้จบัตอ้งแลว้พจิารณาไดเ้ลย ถา้จบัตอ้งไม่ไดม้นักเ็ป็นการคน้ควา้ไง งาน
ในการคน้ควา้ไง สมถกรรมฐานคือความสงบของใจ วปัิสสนากรรมฐานคือเร่ืองของปัญญา  

ศีลกบัปัญญา สมาธิกบัปัญญา สมาธิท าความสงบเขา้มาแลว้เกิดปัญญาหมุนเวียนเป็น
ปัญญาช าระกิเลส ปัญญาท่ีสมัปยตุดว้ยศีล สมาธิ ปัญญา น้ีเป็นท่ีช าระกิเลส ปัญญาของเรา ปัญญา
ท่ีเราใชก้นัอยูน้ี่ ปัญญาน้ีเสริมกิเลส แลว้กิเลสหลอกใช ้เราไม่รู้สึกตวั ในการวิปัสสนากเ็หมือนกนั 
ในการคน้ควา้ในการหาจ าเลยในการหาเป้าหมายน้ีเป็นงานอยา่งหน่ึง แลว้วิปัสสนานั้นเป็นงานอีก
อยา่งหน่ึง ถา้ไม่มีการคน้ควา้ ไม่มีการจบัตอ้งไดเ้ป็นงานชอบข้ึนมา มนัถึงวา่เป็นงานชอบ งาน
ชอบ ความเพียรชอบ งานชอบ ถา้งานไม่ชอบกง็านบนกลางอากาศ ท าแลว้ไม่มีเป้าหมาย ส่ิงท่ีไม่
มีเป้าหมายกท็ าแลว้ท าเล่า ไม่มีเหตุไม่มีผลเกิดมาจากใจ เหมือนกบัวา่เราท างานแลว้ท างานโดย
ท่ีวา่ไม่ไดรั้บผล รับ...ผลไดรั้บ ไดรั้บความสงบ ยิง่ภาวนาขนาดไหนมนัมีความสงบเขา้มา แต่
ความสงบ ค าวา่ น ้ าเตม็แกว้น่ะ เตม็จากความสงบแลว้เกินจากนั้นไปไม่ไดไ้ง ขอบเขตของมนัคือ
ความสงบเท่านั้น ขอบเขตของมนัคือความวา่งเปล่า จะสวา่งไสว จะพิสดารขนาดไหนน่ะ มนัเป็น
อุปกิเลส  

ความผอ่งใสไง จิตจะผอ่งใสขนาดไหนกแ็ลว้แต่ จะเวิง้วา้งขนาดไหนกแ็ลว้แต่ อตัตา
นุทิฏฐิ ความรู้สวา่งไสว ความรู้ผอ่งใส ความรู้ทุกๆ อยา่ง ใครเป็นคนรู้?  ถา้ไม่มีส่ิงใดไปรู้ อะไร
มนัสวา่ง? ถา้ไม่มีส่ิงไปรู้ อะไรมนัวา่ง? ความวา่งนั้นเป็นอาการของใจทั้งหมด ใจไปรับรู้ส่ิงต่างๆ 
เห็นไหม ท าความสงบเขา้มามนัเป็นอยา่งนั้น มนัถึงวา่ส่ิงท่ีจะช าระคือส่ิงท่ีไปรู้เขานัน่น่ะ ส่ิงท่ีไป
รู้สวา่ง ส่ิงท่ีวา่ไปรู้วา่ง ส่ิงท่ีไปรู้ ไอส่ิ้งท่ีไปรู้นัน่น่ะคือใจ! แลว้ใจน่ะมนัอาศยัอยูก่บัอะไร? มนัก็
อยูก่บักาย กก็ายกบัใจเท่านั้น นัน่น่ะ ยอ้นกลบัมาจบัตรงน้ีได ้ยอ้นกลบัมา  

ธรรมดาของใจมนัส่งออก พลงังานทุกอย่างส่งออกไปข้างนอก  เราจะท างานการวปัิสสนา
ต้องพยายามหักพลงังานเข้ามา มนัยากมนัยากตรงนี ้ยากตรงทีว่่าหักพลงังาน พลงังานนีย้้อนกลบั 
น่ี ทวนกระแส ทวนกระแสเห็นไหมเหมือนน ้าไหลลงต ่า น ้ าข้ึนท่ีสูงไม่มี แต่หวัใจน่ีได ้ หวัใจมนั
ส่งออก เรายอ้นกลบัข้ึนมา เหมือนยอ้นกลบัข้ึนไปท่ีสูง ยอ้นกลบัไปท่ีใจ ยอ้นความคิดไง ยอ้น
ความคิด ยอ้นความนึก ความใคร่ครวญ สติสมัปชญัญะตั้งใหพ้ร้อม แลว้ยอ้นกลบัมาเขา้มาดู 
ยกข้ึนกายกไ็ด ้ยกข้ึนจิตกไ็ด ้วิปัสสนาซ ้าเขา้ไป...ซ ้ าเขา้ไป  จบัไดแ้ลว้มนัจะต่ืนเตน้ ความต่ืนเตน้
แลว้เราจบัตอ้งได ้งานของเรา  เราอยูใ่นครัว เราอยูใ่นหอ้งหบัของเรา เราท างานของเราน่ี ใครจะรู้
อะไรกบัเรา เราท าของเรา อนัน้ีกเ็หมือนกนั งานในใจของเรา เราเป็นคนจบัต้องเราเป็นคนแก้ไข
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ในใจของเรา ใครจะมารู้ดกีว่าเรา เราตอ้งรู้เห็นไหม แลว้จบัตอ้งได ้ เราตอ้งรู้ เวน้ไวแ้ต่จบัไม่ได้
แลว้มนัวา่จบัได ้น่ีกิเลสมนัหลอก  

มนัจบัไม่ได ้ “อนัน้ีน่าจะใช่ อนันูน้น่าจะ” ถา้ “น่าจะ จะหรือตอ้ง” ไม่ใช่แลว้! เอาใหม่ 
รักษาดูแล เพราะกิเลสมนัยงัพยายามผลกัไส พยายามผลกัไสเขา้ไป น่ี พอคน้ควา้เจอ ความรู้ของ
เราจะรู้ดว้ยตนเอง แลว้วิปัสสนาไปมนักมี็งานรองรับไง เราเอามีดสบัลงไปท่ีไม ้ เราเอามีดสบัไป
โดนวตัถุท่ีมนัรองรับสิ มีดกบัส่ิงนั้นกระทบกนั ถา้เราเอามีดสบัไปกลางอากาศ อะไรกระทบกบั
มนั? น่ีกเ็หมือนกนั ถา้จบัตอ้งไดม้นัมีกิเลสกบัธรรมต่อสู้กนั เห็นไหม วิปัสสนาไปน่ี วิปัสสนาไป
มนัจะโดนอะไร? โดนกิเลส  กิเลสมนักต็อ้งต่อสู้สิ มนักเ็หมือนปัญญากบักิเลสฟันกนัสิ  

 น่ีคือการต่อสู้ น่ีคือวิปัสสนา ถา้มนัฟันไปกลางอากาศ มนัจะไปฟันกบัอะไร? กิเลสจะ
ขาดไปจากไหน? “จะฆ่ากิเลส..จะฆ่ากิเลส” ฟันไปในอากาศน่ะ “ฆ่ากิเลส..ฆ่ากิเลส!” มนัเอากิเลส
ไหนมาฆ่า?! มนัไม่มีกิเลสมาใหฆ่้าไง แต่มนักว็า่มนั  “ฆ่ากิเลส..มนัฆ่ากิเลส!” เห็นไหม กิเลสมนั
หลอก ความเห็นภายในจะจบัตอ้งไดแ้ลว้วปัิสสนาเขา้ไป ถา้จบัแลว้วิปัสสนา มนัจบัตอ้งแลว้แลว้
มนัแยกออก น่ีเหมือนกนั กิเลสทุกชั้นตอนจะตอ้งถนอมไว ้ จะยนัไวไ้ม่ใหเ้ขา้ไปถึงอู่ ถึงคูหาของ
จิตไง  

ถ้าคูหาของจติน้ันจะเข้าไปถึงตวัอวชิชา  ไพร่พลของกเิลสจะยบัยั้งไว้ไม่ให้ปัญญานีเ้ข้าไป
ถึงตวัมนัได้ เราพยายามเข้าไป ท าลายเข้าไป วปัิสสนาซ ้าแล้วซ ้าเล่าด้วยความเพยีรของเรา ปล่อย
นะ กายเป็นกาย จติเป็นจติ แยกออกจากกนันะ ดนิเป็นดนิ น า้เป็นน า้ ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ สลาย
ไป จตินีจ้ะปล่อยวางเข้ามาเวิง้ว้างหมดเลย โลกนีร้าบเป็นหน้ากลอง เห็นไหมกายกบัจติแยกออก
จากกนัแล้วไม่มส่ิีงใดจะเข้ามาเป็นเส้ียนหนามได้ มนัแยกออกหมดเลย  พอแยกออกหมดโดย
ธรรมชาตขิองมนัมนัขาดออกไปเลย พอขาดออกไปน่ันล่ะเป็นผลน่ะ เป็นอกปุปะอกีช้ันหน่ึง 

ทนีีใ้จมนักเ็วิง้ว้าง เพราะใจกบักายแยกออกจากกนัโดยสมุจเฉทปหาน โดยธรรมชาตขิอง
มนัแล้ว  ใจเป็นใจ จติเป็นจติ เวิง้ว้างหมดเลย น่ีวปัิสสนาจะยากขึน้ การกระท าจะยากขึน้ จะยาก
ขนาดไหนมนัมพีืน้ฐานแล้ว การยากขึน้เพราะมนัจบัต้องเร่ืองนามธรรม ส่ิงทีเ่ป็นนามธรรมมนั
เป็นจติล้วนๆ จิตกบักายเห็นไหม ตรงท่ีวา่จิตกบักายมนัมีกายใหจ้บัตอ้งได ้ มีส่ือสมัพนัธ์ ทีน้ีจิต
มนัถอยเขา้ไปแลว้มนัไม่มี ความจะเสริมธรรมจกัรของเรา ธรรมจกัร มรรค ๔ ผล ๔ จกัรท่ีเคล่ือน
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ไป จกัรท่ีหน่ึงช าระไปแลว้ ธรรมจกัรสมัปยตุเขา้ไป วิปปยตุคลายออกมา จิตน้ีพน้ออกไปหน่ึง
ส่วน  

ทนีีสั้มปยุตสองเข้าไป ทนีีสั้มปยุตทีส่ามน่ี มนัจะเป็นธรรมจกัรทีเ่หนือกว่า ธรรมจกัรอนันี้
ละเอยีดอ่อนกว่า เพราะมันเป็นมหาสตมิหาปัญญา มนัไม่ใช่สตปัิญญาทีเ่ราใช้กนัอยู่แล้ว 
สตปัิญญามนัมเีคร่ืองรองรับมนัจบัต้องกายได้มนัวปัิสสนาได้ แต่ต่อไปนีม้นัละเอยีดอ่อนทีว่่า 
สตปัิญญากไ็ม่สามารถจะเข้าไปค้นคว้ามนัได้ มนัถึงเป็นมหาสตมิหาปัญญา  ทีเ่ป็นมหาสตมิหา
ปัญญาเพราะความละเอยีดอ่อนของใจ ละเอยีดอ่อนมาก เราท าความสงบเขา้ไปเฉยๆ เรายงัมีหยาบ 
มีขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ความเป็นสมาธิยงัมีความละเอียดอ่อนต่างกนั 

แลว้การเขา้ไปช าระกิเลสท่ีมนัอยูใ่นหวัใจท่ีมนัหยาบละเอียดต่างกนั ท าไมมนัไม่มี
เคร่ืองมือท่ีละเอียดเขา้ไปล่ะ เคร่ืองมือท่ีจะเขา้ไปจบัมนัตอ้งละเอียดข้ึนไป พอละเอียดข้ึนไป เรา
สร้างข้ึนไป มนัจะรู้โดยธรรมชาติของมนัเลย รู้โดยปัจจตัตงั รู้โดยจิตส านึก รู้โดยความเห็นของตวั 
รู้โดยผูป้ฏิบติั! รู้โดยใจดวงนั้นท่ีกา้วเดินท่ีเช่ือมัน่ในองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เช่ือมัน่ใน
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วา่ผา่นไปแลว้ เป็นดวงประทีปใหเ้ราเป็นท่ียดึมัน่ เป็นท่ีกา้วเดิน
ไป ผูท่ี้เดินน าหนา้เราไปมี ท าไมเราจะท าไม่ได ้ 

กิเลสมนัจะหลอก กิเลสมนัจะบอกวา่ “ตรงน้ีแหละ ตรงน้ีแหละเป็นเป้าหมาย หวัใจท่ี
วา่งๆ น่ีแหละเป็นท่ีอยู ่หวัใจวา่งๆ น่ีแหละเป็น...” น่ี กิเลสมนัจะหลอก แลว้หาไม่เจอ แลว้ใจมนัก็
วิ่งตามไป หมุนออกมา..หมุนออกมา ส่งออกไปขา้งนอก จะหาขา้งนอก ถึงไม่เคยเจอไง น่ีจะติด
ตรงน้ีมาก ตรงน้ีจะมีผูป้ฏิบติัติดตรงน้ีมาก ติดตรงน้ีคือกา้วเดินข้ึนไปไม่ได ้ จนกวา่จะมีผูท่ี้วา่
เตือนสติ หรือผูท่ี้ก  าหนดใหค้วามรู้สึก หรือวา่ใจดวงนั้นมีอ  านาจวาสนายอ้นกลบัเขา้มา จะสร้าง
ข้ึนมา ยอ้นกลบัเขา้มา..ยอ้นกลบัเขา้มา เพราะมนัตอ้งทุกขไ์ปก่อนไง มนัไสไป “ตรงนั้นกใ็ช่ ตรง
น้ีกใ็ช่ ตรงนูน้กใ็ช่” พอใช่ข้ึนไป เหมือนลิงอาศยัก่ิงไมไ้หนกว็า่อนัน้ีเป็นรังของตวั อาศยัก่ิงไม้
ไหน อาศยัอารมณ์ใด อาศยัวา่อนัน้ีเป็นผลไง วา่จะเป็นของมนั แลว้ไม่ใช่ 

 มนัอยูไ่ม่ไดห้รอก อยูต่รงนั้นไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะลิงมนัไม่อยูเ่อง มนัด้ิน ลิงมนัอยูไ่ม่
สุขเพราะใจดวงน้ีกอ็ยูไ่ม่สุข เพราะมนัยงัมีกิเลสอยู ่ เพราะใจอยูไ่ม่สุข มนัจะอยูท่ี่ไหนเป็นสุขล่ะ? 
มนักต็อ้งโดดไปโน่นโดดไปน่ี เห็นไหม “อนันั้นน่าจะใช่ อนัน้ีน่าจะใช่” ส่ิงน้ีคือส่ิงท่ีเป็นขอ้มูลท่ี
เราจะเอามาเป็นท่ีเร่ิมลงัเลสงสยั เร่ิมใคร่ครวญวา่ “ส่ิงน้ีมนัเป็นผลจริงๆ เหรอ? ถา้เป็นผลจริงๆ 
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ท าไมมนัใหผ้ลเป็นความไม่แน่นอนล่ะ?” ถา้มนัมีอยา่งน้ีข้ึนมาปัญญามนัเกิด ปัญญามนัเกิดมนัก็
ตอ้งวา่ “ถา้ส่ิงน้ีไม่ใช่แลว้อะไรมนัใช่ อะไรท่ีมนัใช่อยูท่ี่ไหน? อยูท่ี่ใจ!” 

มนัจะยอ้นกลบัเขา้มา น่ีไงงานของการขดุคุย้ไง งานของการหาจ าเลยไง งานของการหา
กิเลสไง หาส่ิงท่ีกิเลสมนัอาศยัอยูไ่ง กิเลสส่ิงท่ีอาศยัอยู ่ เขา้ไปตรงน้ี ถา้หาเจอ ส่ิงท่ีจะหาเจอ หา
เจอดว้ยมหาสติมหาปัญญา เจอส่ิงน้ีมนัยิง่กวา่ถกูรางวลัต่างๆ ข้ึนมาอีกนะ มนัจะขนพองสยอง
เกลา้ข้ึนมาทนัทีเลยนะ ขนพองสยองเกลา้วา่ส่ิงน้ียงัมีอยู.่.ยงัมีอยู ่ จึงต่ืนเตน้มาก มนัเหมือนได้
สมบติัไง เหมือนกบันกักีฬาท่ีเขาแข่งกนัแลว้ไดเ้หรียญทอง เหรียญทองเป็นอะไร เหรียญทองเป็น
รางวลั  

น้ีกเ็หมือนกนั รางวลัในการคน้ควา้ในการหาไง แต่รางวลันั้นมนัเป็นอะไร เป็นมลูค่าใช่
ไหม เป็นมูลค่าเราใชป้ระโยชน์ข้ึนมา มนักไ็ปหาประโยชนไ์ด ้ แต่น้ีเป็นมูลค่าท่ีวา่เราจะช าระ
มนัน่ะ มูลค่าท่ีเราเจอส่ิงท่ีเราหาข้ึนมาได ้ มนัเป็นรางวลัของเรา แต่รางวลัน้ีมนัใหผ้ล เกบ็ไวม้นัก็
เป็นภาระ ส่ิงท่ีเป็นภาระเป็นความรุงรัง เห็นไหม ส่ิงนั้นตอ้งท าลาย รางวลัน้ีตอ้งท าลาย รางวลัน้ี
เป็นรางวลัในการกา้วข้ึนมากา้วเดินข้ึนไปเพื่อจะจบัถึงชยัไง ถึงชยัไดร้างวลัข้ึนมา แต่มนัยงัไม่ถึง
ครบส่ิงท่ีเป็นความชนะสูงสุด  

มนัเป็นรางวลัแลว้แต่วา่เป็นขั้นตอนข้ึนมา เรากจ็บัตอ้งได ้กมี็การคน้ควา้ มีการคน้ควา้มนั
คือการวิปัสสนา มีการวิปัสสนาใคร่ครวญไง ถา้เป็นกายกบัใจ ถา้เป็นกายจะเป็นอสุภะ ส่ิงน้ีจะ
เป็นอสุภะ ส่ิงน้ีจะเป็นกามราคะ ส่ิงน้ีจะเป็นส่ิงท่ีวา่ใหใ้จเป็นโอฆะ ใหใ้จน้ีนอนเน่ืองอยูใ่นนั้น ส่ิง
น้ีคือการสร้างโลก ส่ิงน้ีคือการสร้างใจดวงน้ีข้ึนมา ส่ิงน้ีคือการสร้างใหใ้จดวงน้ีไปเกิดในภพชาติ
ใดต่างๆ น่ีวิปัสสนาเขา้มา ความรุนแรงของการต่อตา้นไง ส่ิงท่ีวา่มีคุณค่าน่ะ... แม่ทพัใหญ่ แม่ทพั
ใหญ่ท่ีจะออกรบ เห็นไหม เขาตอ้งมีผูท่ี้วา่รักษาแม่ทพัไว ้ เพราะถา้แม่ทพัตายไป กองทพันั้น
จะตอ้งระส ่าระสาย  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั น้ีเป็นแม่ทพัท่ีออกรับรู้ ออกสร้างโลก กามราคะนีเ้ป็นส่ิงทีว่่าเป็นแม่ทพั
ใหญ่ โลภ โกรธ หลง อยู่ตรงนี ้ ความโกรธความหลงทุกอย่าง หลงในตวัมนัเอง หลงหมด เพราะ
ความหลงออกไป แม่ทพัถึงสร้างเสนาอ ามาตย์ออกไปข้างนอก เราท าลายเสนาอ ามาตย์จากข้าง
นอกเข้ามา ท าลายทหารของเขาเข้ามา เข้าถึงแม่ทพัแล้วมนัต่อกรกบัแม่ทพั แม่ทพัต้องมวีชิาการ 
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ต้องมกี าลังมากกว่า น่ี การวปัิสสนามนัถงึได้ยาก ยาก..ยากตรงนี ้ ยากเพราะก าลงัของกเิลสมนั
รุนแรง 

 ส่ิงท่ีกิเลสรุนแรง ถึงท าลายใหพ้ลงังานของเราน้ีดอ้ยค่า ทั้งๆ ท่ีเป็นมหาสติมหาปัญญา ส่ิง
ท่ีเป็นมหาสติมหาปัญญาเราสร้างข้ึนมาจากก าลงัใจของเรา มรรคมนัเคล่ือนออกไปแลว้ดว้ยส่ิงท่ี
เป็นมหาสติมหาปัญญา เป็นมหาสติมหาปัญญา...มนัเคล่ือนออกไป มนักท็  าการต่อสู้ เห็นไหม 
ตอ้งต่อสู้! ไม่เขาตายกต็อ้งเราตาย เพราะไดร้างวลัไดเ้ห็นหนา้กนัแลว้ ถา้ไดเ้ห็นหนา้กนัแลว้คือ
การต่อสู้เท่านั้น แต่การต่อสู้น้ีกิเลสมีอ านาจเหนือกวา่เพราะเป็นแม่ทพั พลิกแพลง เหล่ียมของ
กิเลสอนัน้ีร้ายกาจมาก จะบอกวา่ “ส่ิงน้ีเป็นผล..ส่ิงน้ีเป็นผล” เขาสร้างส ารับอาหารไวใ้หกิ้น
โดยเฉพาะเลย วา่ ”อนัน้ีเป็นความวา่ง อนัน้ีเป็นผลของมนั อนัน้ี...” 

 เพราะอะไร? เพราะส่ิงท่ีเป็นนามธรรมกบัส่ิงท่ีเป็นนามธรรมก าลงัต่อสู้กนั มนัเป็น
นามธรรมทีต่่อสู้กนัอยู่ภายใน เห็นไหม  มนัเป็นนามธรรมมนัจะสร้างภาพอย่างไรกไ็ด้ แล้วกเิลส
เคยอยู่กบัเขามา ใจเคยอยู่กบักเิลสมา กเิลสมนัอยู่ทีใ่จ ใจกบักเิลสนีเ้คยอยู่ด้วยกนัมา ส่ิงทีเ่คยอยู่
ด้วยกนั เขากต้็องสร้างวธีิการ สร้างความหลอกลวงขึน้มาได้ แล้วใจมนัเคยเช่ือมาตลอด แลว้
ขณะท่ีเราสร้างธรรมข้ึนไปน้ี เราสร้างข้ึนมาจากขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้  

เราเช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้ธรรมส่ิงนั้นมีอยูจ่ริง แลว้เรากส็ร้างข้ึนได้
จริงๆ มนัเพิ่งสร้างข้ึนมา ธรรมน้ีเพิง่เคยเกิดข้ึนจากใจ ธรรม...ภาวนามยปัญญาเกดิขึน้จากใจ ใจ
เพิง่สร้างขึน้มา ส่ิงที่ว่าสร้างขึน้มาเป็นส่ิงทีว่่าอ านาจน้อยกว่าไง ส่ิงทีน้่อยกว่าถึงได้ล้มผลอย..ล้ม
ผลอยไปไง จะล้มลุกคลุกคลานอยู่ตรงนี ้ตรงนีเ้ป็นน า้ป่าต้องซัดกนัรุนแรงมาก ซัดกนัอยู่อย่างน้ัน
จะต้องทุ่มทั้งชีวติ! ผู้ทีป่ฏิบัตจิะเข้าป่าจะไม่อยู่กบัใคร มนัจะเกิดดบัตลอดในหวัใจนั้น จะสู้กนั
ตลอดแลว้มนัจะไม่มีเวลา 

 คนท่ีใฝ่อยากประพฤติปฏิบติัจริงถึงอยูใ่นป่าแลว้พยายามตรงน้ี ตะล่อมเขา้มาตลอด 
จดัการอยา่งตอ้งใหแ้พใ้หช้นะกนัใหไ้ด ้ เห็นไหม ถึงตอ้งใชช้ยัภูมิท่ีสมควรไง แลว้จะเห็นการจะ
ช าระกามภพ ส่ิงท่ีเกิดตายเกิดตายอยา่งน้ีแลว้ยงัจะมาอยูก่บัหมู่คณะ จะมาอยูก่บัส่ิงอ  านวยความ
สะดวก เพื่อจะใหอ้  านวยความสะดวกเร่ืองกิเลสเหรอ? มนัถึงต้องไม่อยู่กบัส่ิงทีอ่ านวยความ
สะดวกให้กเิลสมนัพองตัวไง มนัถึงต้องหลบเข้าไปให้กเิลสนีม้นัอ่อนแรงลง เราพยายามอดนอน
ผอ่นอาหารเพื่อจะใหกิ้เลสน้ีมนัเบาแรงลง ใหธ้รรมเราไดผ้ดุข้ึนมา ใหไ้ดต่้อสู้ไดถ้นดันะ!  
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น่ีมนัเป็นปัญญา มนัเป็นวิธีการ มนัเป็นเทคนิคท่ีครูบาอาจารยค์อยช้ีน าลกูศิษยด์ว้ย มนัเป็น
วิธีการท่ีวา่เราเคยแพ.้.เคยแพ ้ เคยแพม้าตลอด มนักย็อกใจดว้ย ส่ิงท่ีเราเคยแพม้าตลอดมนัไม่เคย
ชนะน่ี มนัยอกใจมนักพ็ยายามจะหาทางชนะข้ึนมา มนักต็อ้งหาทางออก เห็นไหม พอหาทางออก
พลงังานจะเกิดข้ึนไปเร่ือยๆ ลม้ลุกคลุกคลานขนาดไหนกท็ าไป..ท าไป..ท าไป ซ ้าอยูอ่ยา่งนั้น ซ ้ า
แลว้ซ ้าเล่า มนัหลอกเป็นผลกไ็ม่เช่ือ ไม่เช่ือเพราะอะไร เพราะมนัไม่มีผลไง มนัไม่มีเหตุไม่มีผล
ท่ีวา่ มนัไม่มีส่ิงใดท่ีปัญญาช าระกิเลสท่ีมนัขาดออกไปท่ีเห็นเหตุเห็นผลกนั ท าจนถึงท่ีสุด กิเลส
มนัขาดไดจ้ริงๆ น่ะ มนัขาดออกไปนะ ขนัธ์กบัใจขาดออกจากกนัเดด็ขาดเลย! เพราะการผูกโกรธ
มนัเกดิจากสัญญาทั้งน้ัน สัญญาน่ะ ใครจะว่าเรา ใครจะโกรธ ใครจะตเิตยีนเรา ตวัทีจ่ าได้น่ะตวั
สัญญา มนัอยู่กบัจติมาตลอด มนัขาดออกไปจากใจ! โลกธาตุนีห้วัน่ไหวหมดเลย ครืน! หวัน่ไหว 
เพราะอะไร? เพราะใจดวงนีจ้ะไม่เกดิในกามภพอกีแล้ว!  

ใจดวงน้ีเป็นตอแหง้ๆ ท่ีมนัเป็นตอเกอ้ๆ เขินๆ อยูใ่นหวัใจอยูน่ั้น มนัจะไม่กลบัมาเกิดใน
กามภพ มนัตอ้งเกิดถา้จะเกิด เพราะเป็นตอน้ีมนัเป็นหน่ึงเดียว มนัไม่ใช่ขนัธ์ มนัไม่ใช่อะไรทั้งส้ิน 
มนัเป็นตอของใจ มนัเป็นตอท่ีวา่เป็นนามธรรม ถา้มนัไปมนักเ็กิดเป็นพรหมแน่นอน เพราะมนั
เป็นขนัธ์เดียวอยูก่บัพรหมอยา่งนั้นเหมือนกนั จะวา่ขนัธ์กไ็ม่ใช่ เพราะขนัธ์เป็นกอง อนัน้ีเป็น
นามธรรมท่ีวา่ ส่ิงท่ีเป็นแม่ทพัน้ีเป็นเร่ืองแม่ทพัในการต่อสู้ในการสะสม แต่ส่ิงท่ีวา่เป็นกษตัริย ์
เป็นผูส้ัง่งาน เป็นเจา้ของแผน่ดิน เป็นผูท่ี้วา่ควบคุมใจคือตวัน้ีต่างหาก กษตัริยน้ี์เป็นผูส้ัง่ใหแ้ม่ทพั
ออกรบ แลว้แม่ทพัออกรบกท็ าใหเ้ราทุกขย์ากมาตลอด เรากท็  าลายแม่ทพัเขา้ไปแลว้ เราจะไปจบั
ใคร? การจะจบัตวักษตัริย ์กษตัริยน้ี์อยูใ่นราชวงัเราจะจบัไดอ้ยา่งไร? น่ี คูหาของจิตไง จิตท่ีอยูใ่น
คูหาของใจจะยอ้นกลบัเขา้ไปหาคูหาของใจ  

น่ี การคน้ควา้ไม่มีทางท่ีจะเห็นเลย ส่งออกหมด แลว้ตรงน้ีวา่เป็นผลทั้งนั้น  จะวา่อนัน้ีเป็น
ผลแลว้ไปอยูอ่ยา่งนั้น จนกวา่…จนกวา่กาลเวลาอยูใ่นหวัใจนั้น แลว้การจะขดุคุย้ส่ิงน้ี จะคน้ควา้
ส่ิงน้ีได ้มนัจะเฉา มนัจะแปรสภาพของมนั ธรรมชาติเห็นไหม ลมฟ้าอากาศตอ้งแปรปรวนตลอด 
ลมฟ้าอากาศตอ้งหมุนเคล่ือนตวัไป อยูใ่นตวัเองไม่ได ้ ส่ิงน้ีกเ็หมือนกนั เป็นกษตัริยก์ต็อ้งหาท่ีอยู่
ท่ีกินใช่ไหม เป็นกษตัริยก์ต็อ้งมีสมัภาระท่ีตอ้งใชส้อยของเขาใช่ไหม จิตดวงน้ีในเม่ือมนัขยบัตวั
อยูน่ี่มนัจะรู้ได ้รู้ไดด้ว้ยส่ิงท่ีมนัเคล่ือนตวั  

การคน้ควา้จบัเขา้ไปตรงนั้น พอจบัตรงนั้นได ้ จบัไดด้ว้ยอะไร? ดว้ยญาณดว้ยความ
ละเอียดอ่อน พอจบัได ้ ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด ส่ิงท่ีวา่เห็นๆๆๆๆ ท่ีช าระเขา้มา...ช าระเขา้
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มา มนัเท่าสู้ส่ิงน้ีไม่ได ้แลว้มนัพลิกออกไปหมดส้ิน! ธัมโม ปทีโป เกดิจากใจของผู้ปฏิบัต!ิ ใจดวง
ใดประพฤตปิฏิบัตขิึน้มาถึงทีสุ่ดของธัมโม ปทโีป มนัสว่างหมด เหลอืบเงือ้มผาของส่ิงทีก่เิลส
ซ่อนไว้ กเิลสบังไว้ให้แสงมนัเข้าไม่ได้...ไม่มี! มนัสว่างเข้าไปในคูหา ท าลายในคูหา ท าลายในถ า้ 
ท าลายทุกอย่างหมดเกลีย้ง! 

 ส่ิงท่ีเป็นเหลือบบงัแสงธมัโม ปทีโป ธรรมของพระพทุธเจา้ไม่มี  มนัถึงเป็นธรรมลว้นๆ 
จากใจดวงนั้นไง ธมัโม ปทีโป ๑,๒๕๐ องคข์องพระอรหนัตใ์นคร้ังพทุธกาล ในกาลมาฆะบูชา 
ในสโมสรสนันิบาตท่ีมาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ กบัธมัโม ปทีโปในหวัใจของผูท่ี้
ปฏิบติัอนัเดียวกนั เป็นส่ิงท่ีเหมือนกนั เป็นส่ิงท่ีมีความสุขในหวัใจเหมือนกนั สุขมากๆ สุขน้ีเป็น
ขนัธ์อีกแลว้ เห็นไหมเพราะอะไร? เพระวา่ส่ิงท่ีวา่เป็นสุข..เป็นสุขนั้นเป็นความสมมุติท่ีเขาคุยกนั  

คนท่ีประพฤติปฏิบติัถึงท่ีส้ินสุดของความสวา่งไสวแลว้ ในเม่ือเป็นสมมุติกรู้็สมมุติไง รู้
สมมุติอยูใ่นสมมุติไง เพราะวา่สวา่ง...ใจนั้นสวา่งแลว้จะไปอยูท่ี่ไหนล่ะ? เพราะความสวา่งนั้นมนั
อยูใ่นหวัใจใช่ไหม หวัใจดวงนั้นสวา่ง หวัใจดวงนั้นผอ่งใส ผอ่งใสน้ีกเ็ป็นกิเลส ถา้บอกวา่ผอ่งใส 
ส่ิงท่ีผอ่งใส ส่ิงท่ีผอ่งใสคืออวิชชา เห็นไหม แต่ความผอ่งใสน้ีกอ็า้งอิงไง ความอา้งอิงความสมมุติ
ในการส่ือความหมาย ฉะนั้นวา่ ผู้ทีป่ระพฤตปิฏิบัตถิึงสุดทีส้ิ่นสุดของธรรม ต้องส่ือความหมาย
ได้ทั้งหมด! ปัจจตัตงัรู้จากใจ ใจดวงน้ันเข้าใจ เห็นตามความเป็นจริง ส่ิงท่ีสมมุติมนัหยาบเกินไป!  

ส่ิงท่ีเป็นธรรมน้ีสูงสุด แลว้สมมุติข้ึนมาใหเ้หมือนธรรมนั้นไง พระพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมอนั
น้ีก่อน แลว้เสวยวิมุตติสุขขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้จนพรหมมานิมนตอ์อกมาสัง่สอน
สตัวโ์ลก ถึงวา่เอาส่ิงนั้นออกมาเป็นเป็นเคร่ืองมือใหพ้วกเรากา้วเดินตามเขา้ไป เดินตามไป อนัน้ี
มนัมาอะไร เป็นสมมุติแลว้แต่คนจะตีความ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจะถึงกไ็ดถ้า้เดินถกูทาง ถา้ผู ้
ประพฤติปฏิบติัฟังองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มาแลว้พลิกแพลงตามกิเลสวา่ “ฉนัจะไปทาง
ลดั ฉนัจะไปก่อน ฉนัจะไปทางสั้น ฉนัจะไปถึงก่อน” ตายก่อน! เพราะอนันั้นกิเลสมนัเร่ิมหลอก
แลว้เห็นไหม  

ถ้าเราประพฤตเิราซ่ือสัตย์กบัธรรม ธรรมน้ันกจ็ะซ่ือสัตย์กบัเรา ถา้กิเลสมีเล่ห์เหล่ียมกบั
ธรรม เห็นไหมองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอก “ศีล สมาธิ ปัญญา มรรคอริยสจัจงัจะหมุน
ไป” เราบอกวา่ “ตอ้งไปประสาใจของเรา” เราไม่ซ่ือสตัยก์บัธรรมน่ี เราจะไปทางลดัของเรา เรา
อยากสะดวกอยากสบายใหกิ้เลสมนัหลอกตั้งแต่ยงัไม่ประพฤติปฏิบติั ยงัไม่ประพฤติปฏิบติักิเลส
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มนักค็ลุมหวัแลว้มนักไ็สหวัลงไปเอาไปก่อน แลว้เราใชเ้หล่ียมของกิเลสน้ีไปตกแต่งธรรมจะให้
ธรรมน้ีเป็นความสมใจเรา ใหธ้รรมน้ีเขา้มาช าระกิเลสเรา กิเลสมนัท าอยูน้ี่ยงัไม่เห็นอีกหรือ? 

 กิเลสมนัใชปั้ญญาของเราน้ียงัไม่รู้อีกหรือวา่กิเลสมนัใชอ้ยู ่ หรือจะไปทางลดั มนัลดั
ตรงไหน? ทางลดันั้นน่ะ นัน่น่ะเหล่ียมของกิเลส นัน่ละเหลือบมุมของกิเลสท่ีมนัหลอกใหใ้จดวง
น้ีไปจมอยูท่ี่นัน่ ทีน้ีถา้ใจท่ีมนัสวา่งข้ึนมามนัถึงเห็นส่ิงน้ีได ้ มนัถึงวา่ส่ิงท่ีวา่จะพดูไม่ไดจ้ะส่ือ
ไม่ไดไ้ม่มี..ไม่มี! ส่ือไดพ้ดูได ้ แต่พดูกบัครูบาอาจารยพ์ดูในธรรมอยา่งหน่ึง พดูในการสัง่สอน
อยา่งหน่ึง การแสดงธรรมตอ้งเอาธรรม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้แสดงโดย
เน้ือหาสาระไง แสดงธรรมโดยธรรม  

ธรรมจะเป็นธรรมโดยธรรมชาต ิ ธรรมนีไ้ม่เอนเอยีงไปหาใคร ไม่เข้าข้างใคร เป็น
ธรรมชาตอิยู่อย่างน้ัน ธรรมชาตนีิก้แ็ปรปรวนนะ แต่ธรรมอนัน้ันเหนือว่าธรรมชาต ิ  แต่ไม่มี
สมมุตจิะบอกว่าอนัน้ันส่ิงใด ถึงบอกวา่เป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติของเขาอนัหน่ึง จากเม่ือก่อน
เป็นธรรมชาติท่ีอยูใ่ตก้ฎของทฤษฎี ธรรมชาติในทฤษฎีน้ีหมุนแปรสภาพไป ใจดวงนีก้อ็ยู่ใน
ธรรมชาตอิย่างน้ัน มนัเข้าใจตามกฎทฤษฎธีรรมชาตน้ัิน แล้วสลดัธรรมชาตน้ัินทิง้ไป! สลดัท้ิงไป
ทั้งหมดเลย รู้กฎทฤษฎีแลว้ปล่อยวางกฎทฤษฎีน้ีตามความเป็นจริงไง  

ขา้มเรือจากแพแลว้จะแบกแพไปไหน? ตอ้งเอาแพไวใ้นน ้าแลว้เราข้ึนมา น่ีกเ็หมือนกนั 
ธรรมชาติคือธรรม สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา เป็นธรรมเป็นแพท่ีจะส่งใจดวงน้ีข้ึนไป แลว้ใจดวงน้ีข้ึน
ไปถึงจุดหมายปลายทางของใจดวงนั้นแลว้ แลว้จะไปท่ีวา่เป็นธรรมชาติ..ธรรมชาติอีกไดอ้ยา่งไร? 
มนัเหนือธรรมชาต!ิ เหนือทุกส่ิงทุกอย่าง! แต่มนัเน่ืองในสมมุติโลกพดูกนั ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจาก
มหาสติมหาปัญญา จนเป็นสติปัญญาอตัโนมติั รู้โดยตลอด เคล่ือนไหวโดยความมีสติสมัปชญัญะ 
จะไม่สามารถพดูสมมุติไดอ้ยา่งไร? ในสมมุติเขาสมมุติ… 

 ส้ินสุดการบนัทึกเสียงเพียงเท่าน้ี 


