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ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ธรรมะเป็นส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองอยูข่องใจ เป็น
เคร่ืองด่ืมกินของใจ ใจมีธรรมเป็นอาหาร ร่างกายมีค าขา้วเป็นอาหารนะ หวัใจมีธรรมเป็นอาหาร 
ถา้เรามีธรรมในหวัใจข้ึนมา ชีวิตเราจะมีธรรมด ารงไปได ้ ชีวิตเราไง ปฏิบติัเพื่อโลก ปฏิบติัเพื่อ
ธรรม สมบติัโลก สมบติัธรรม สมบติัโลก เราเกิดมาน่ีเป็นสมบติัโลกหมดเลย ทีน้ีเกิดมา  

โลกน่ีเป็นเร่ืองของวตัถุ  

ร่างกายน่ีเป็นเร่ืองของโลก  

แต่หวัใจน่ีเป็นเร่ืองของธรรม  

ถา้เราเป็น “สมบติัธรรม” เราท าใหส้มบติัธรรมข้ึนมา ธรรมข้ึนจากใจอยูใ่นหวัใจของเรา 
ถา้เราเป็นสมบติัโลก โลกเป็นอยา่งนั้น การเกิดและการตาย เกิดมาในโลกแลว้ก็ตอ้งตายไป ตาย
ไปก็ตอ้งเกิดใหม่ เกิดตาย เกิดตายอยูอ่ยา่งน้ี แต่เราไม่เห็นสมบติัในการเกิดและการตาย จะปฏิเสธ
ว่าเกิดตายนั้นไม่มี มีชาติน้ีชาติเดียว ตายแลว้สูญ ไม่มีประโยชน์อะไรข้ึนมา...ไม่จริงหรอก ไม่จริง 
ป่าชา้กบัหวัใจไม่มี หวัใจไม่เคยตาย หวัใจน้ีเกิดๆ ตายๆ อยูอ่ยา่งน้ี  

สังเกตไดเ้วลาเราท าบุญกุศล เราสร้างบุญกุศลเรามีความอ่ิมใจ เวลาเราทุกขร้์อนเราทุกขใ์จ
นะ หวัใจมนัทุกขม์นัร้อน มนัตอ้งคิดข้ึนมาในความทุกขร้์อนของมนั เวลาท าบุญกุศลข้ึนมา มี
ความสุขข้ึนมา ความสุขน่ีสุขของใจ น่ีใจมนัรับรู้อยา่งน้ี แลว้เวลามนัส่ิงท่ีรับรู้อนัน้ีมนัไม่เคยตาย 
มนัเป็นไปตลอดเวลา แลว้มนัเกิดมนัตายอยูอ่ยา่งนั้นไป น่ีเดก็เกิดมาถึงว่านิสัยคนไม่เหมือนกนั 
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นิสัยของเดก็ เดก็เกิดมาอ านาจวาสนาของเดก็ก็ไม่เหมือนกนั อ  านาจวาสนาพาเกิด บุญกุศลพาเกิด 
เราก็เหมือนกนั เราน่ีประเสริฐสุดนะ เพราะเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา  

พุทธศาสนาสอนถึงเร่ืองบุญเร่ืองกุศล เราท าบุญท ากุศลเพื่อชีวิตของเราเลย ร่างกายน้ี
เปรียบเหมือนบา้นเรือนท่ีโดนไฟไหมอ้ยู ่ แลว้เราเอาทรัพยสิ์นออกจากร่างกายไดเ้ท่าไรนั้นเป็น
ของเรา เห็นไหม เราสละบุญกุศลออกไป มนัขาดออกจากมือเราออกไป สมบติัน้ีเป็นสมบติัของ
เรา สมบติัท่ีเรารักษาไวข้องเรานั้นไม่ใช่ของเราเลยนะ เคร่ืองอยูอ่าศยัของโลก น่ีสมบติัโลกเป็น
เคร่ืองอยูอ่าศยัด ารงชีวิตไปเท่านั้นเอง  

สมบติัของธรรม ท าบุญกุศลข้ึนมาจะมีความสุขของใจ ใจดวงน้ีพาตายพาเกิด ถา้เกิดตาย 
เกิดดีข้ึนไปมนัก็เป็นประโยชน์แก่ใจดวงนั้น เกิดมาเป็นไม่ดีของเขา มนัก็ตอ้งพาเกิด อกุศลพาเกิด 
กุศลพาเกิด อกุศลพาเกิด เกิดมาไม่ดีมนัก็ตอ้งเกิดประสาไม่ดี ในเม่ือเกิดแลว้มนัก็ตอ้งเป็นสภาวะ
แบบนั้นไป เกิดเป็นสัตวเ์ป็นอะไรก็ไดน้ะ การเกิดและการตายมนัเป็นอยา่งนั้นแน่นอน  

แลว้ในพระไตรปิฎก ทา้วโฆษกะแต่เดิมน้ีเป็นสุนขันะ เป็นหมาแต่ท าคุณงามความดีมาก
ไปเกิดเป็นทา้วโฆษกะ เป็นเทวดาท่ีเสียงเพราะท่ีสุด เพราะอะไร เพราะว่าใชเ้สียงของเขาไป
ท าบุญกุศลไง เขานิมนตพ์ระปัจเจกพุทธเจา้ไวแ้ลว้ใหถึ้งเวลา ใหท้ั้งพรรษามาจ าพรรษา แลว้ให้
ท  าบุญกุศล เขานดักนัไวไ้งว่าถา้ท ากบัขา้วเสร็จแลว้จะใหห้มาตวัน้ีมารับ หมาตวัน้ีก็ไปรับมา
ตลอด ไปเห่าไปรับมาน่ีใชเ้สียงตลอด จนเวลาออกพรรษาแลว้หมดถึงกาลพรรษาแลว้ พระองค์
นั้นตอ้งยา้ยท่ีไป หมาเสียใจมากถึงกบัอกแตกตาย ไปเกิดบนสวรรค ์ 

น่ีเขาเป็นสุนขั เขายงัรู้สึกท าบุญกุศลไดข้นาดนั้น แลว้เราเป็นคน เราเป็นคนตอ้งท าคุณงาม
ความดีไดม้ากกวา่นั้น คุณงามความดีของเรา เราถา้เราเปิดใจ เปิดตาของเราข้ึนมา คุณงามความดี
เป็นคุณงามความดี เราท าคุณงามความดีของเรา ถา้เราสะสมเป็นนิสัยของเรา มนัเป็นนิสัยของเรา
ถา้เป็นคุณงามความดีมนัคิดแต่เร่ืองดี ถา้นิสัยของเรา มนัเป็นอ านาจวาสนา การสะสมของใจ ใจ
สะสมมา สะสมมา ตายเกิดมา เกิดตายมา บุญกุศลสะสมมา อ  านาจวาสนาคนไม่เหมือนกนั แมแ้ต่
ความคิดก็ไม่เหมือนกนั ความด าริความคิดของหวัใจก็ไม่เหมือนกนั  

แลว้เกิดมาแลว้เจอส่ิงแวดลอ้ม คือสรรพส่ิงท่ีเราอาศยัอยู ่ โทษว่า “คนเสียเพราะ
ส่ิงแวดลอ้ม” มนัก็มีความเป็นไปไดเ้หมือนกนัว่า เพราะส่ิงท่ีอยูอ่าศยันั้นบงัคบัใหเ้ป็นไป แต่ถา้ใจ
ของคนดีจริงๆ โจรนะเล้ียงลูก ลกูเป็นคนดีก็มี ลูกไม่ยอมเป็นโจรเหมือนพ่อแม่ก็ได ้ ทั้งๆ ท่ีเป็น
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โจรอยูอ่ยา่งนั้น น่ีมามืดไปสว่าง มาสว่างไปมืด มนัเป็นอยา่งนั้น แต่เรามาสวา่ง เพราะอะไร เพราะ
เรามาแลว้ เราใฝ่ในการบุญกุศล ในโคตวัหน่ึง ขนโคขนาดไหน ขนโคนั้นไปนรกหมด เขาโคสอง
เขาน้ีไปสวรรค ์ ในโคตวัหน่ึง เขาโคสองเขาไปสวรรค ์แลว้ตายเกิด ตายเกิดอยูอ่ยา่งนั้น แลว้คนท่ี
ประพฤติปฏิบติัไดก่ี้คนถึงนบัคนได ้ 

เพราะในโลกน้ีเป็นพนัๆ ลา้นคน แลว้ก่ีคนจะสนใจในเร่ืองการประพฤติปฏิบติั แลว้ถา้เรา
คิดอยา่งนั้น เรามีความคิดขนาดน้ีเราเป็นใคร ถา้เรามีความคิดของเราว่าเราอยากใฝ่ในบุญกุศล เรา
ประพฤติปฏิบติั เราอยากออกบ าเพญ็เพียรเพื่อประพฤติปฏิบติัของเรา น่ีมนัเป็นบุญกุศลของเรา  

น่ีไงถึงว่าเป็นอ านาจวาสนาของเรา วาสนาของเรามนัมีอยูแ่ลว้ เราไม่ตอ้งไปนอ้ยเน้ือต ่าใจ
ในความเป็นอยูข่องโลก ความเป็นอยูข่องโลกมนัก็เป็นโลกนะ โลกเป็นอยา่งนั้น ใหเ้ศรษฐี มหา
เศรษฐีขนาดไหน เขาไม่มีความสุขเหมือนเราหรอก เขาไม่มีความสุขนะ เราเขา้ใจเองต่างหากว่า
เขามีความสุข แต่จริงๆ แลว้เขาตอ้งพยายามท ามาหากินของเขา ๑ การรักษาสมบติันั้นเป็นเร่ือง
แสนทุกขแ์สนยากนะ สมบติัมีอยูข่นาดน้ี ส้ินปีแลว้ถา้ไม่เขา้เป้าแลว้จะมีความทุกขข์นาดนั้น เห็น
ไหม แมแ้ต่สมบติัอยูเ่ฉยๆ ก็ยงัไปเดือดร้อนแทนมนัน่ะ ไปเดือดร้อนแทนสมบติั แทนทุกๆ อยา่ง
นะ ฉะนั้นว่าความสุขไม่ไดว้ดักนัท่ีเงินทองหรอก ความสุขวดักนัท่ีความสุขของใจ ถา้หวัใจอ่ิม
หวัใจพอ หวัใจความคิดของเรา ความสุขมนัอยูต่รงน้ีไง  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก  

“ความสุขของมนุษยน้ี์คือความยิม้แยม้แจ่มใสในครอบครัว ในครอบครัวเรามีความสุข มี
ความยิม้แยม้แจ่มใส มีความสุขในครอบครัวนั้น อนันั้นคือบุญกุศล”  

บุญกุศลมนัเร่ืองของนามธรรม คือเร่ืองของหวัใจทั้งหมด แต่เรา ถา้โลกเขามองกนั เขา
มองส่ิงท่ีว่าผูท่ี้มีบุญกุศลตอ้งมีสมบติัมาก มีความรู้มากอะไรมาก ความรู้อนันั้นถา้เป็นความรู้เฉยๆ 
ความรู้เบียดเบียนตนก็ได ้แต่ถา้มีธรรมอยูใ่นหวัใจนะ ความรู้นั้นจะเป็นประโยชน์ทั้งหมดเลย 

เงินทองก็เหมือนกนั ถา้คนๆ นั้นเป็นคนดี คนๆ นั้นเป็นคนบุญกุศลพาเกิด มีอ  านาจวาสนา 
แลว้เขาร ่ารวยข้ึนมาดว้ยอ านาจวาสนาของเขา เงินของเขาจะเป็นประโยชน์กบัเขาเองดว้ย จะเป็น
ประโยชน์กบัสังคมดว้ย ประโยชน์กบัทุกๆ คนดว้ย แต่ถา้หวัใจมนัไม่ดีซะอยา่งเดียวนะ เงินทองมี
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ขนาดไหน มนัท าใหค้นเสียคนเพราะเงินทองได ้เงินทองน้ีท าใหค้นเสียคนไดน้ะ ฉะนั้นถา้เราจะมี
เงินทองก่อน เราตอ้งท าใหห้วัใจน้ีเป็นธรรมก่อน  

“หวัใจเป็นธรรม” ถา้หวัใจเป็นธรรมมนัจะรักษาส่ิงนั้นได ้ เป็นประโยชน์ของมนั เป็น
ประโยชน์แก่ของมนั อ  านาจวาสนาเรามีอยูข่นาดไหน เราใชป้ระโยชน์ของเราไดข้นาดนั้น 
ประโยชน์ของเรา ประโยชน์ในการรักษาสมบติัของเรา นั้นเป็นสมบติัเคร่ืองอยูอ่าศยั สมบติันั้น
เป็นสมบติัของโลกเขา ปฏิบติัเพื่อโลกเหมือนกนั เราปฏิบติั ประพฤติปฏิบติัเราก็ท  าเพื่อโลกนะ 
โดยท่ีเราไม่รู้เลยวา่อนัน้ีเป็นเพื่อธรรม  

สมบติัธรรมมนัเป็นอีกอยา่งหน่ึง สมบติัธรรมเป็นสมบติัท่ีว่า มนัเป็นอาหารของใจ ไม่ใช่
สมบติัโลก เราประพฤติปฏิบติัเราก็ไม่เขา้ใจ มนัก็เป็นประพฤติปฏิบติัแลว้ก็เป็นสมบติัโลกเขา 
ความคิดไวใ้ชค้วามคิดไง ใชค้วามจินตนาการของเขาไป ความคิดของเราเป็นอยา่งนั้นไป 
ความคิดของเราหมุนเวียนไป มนัเป็นความคิดของโลก เห็นไหม ความคิดอยา่งน้ีเขาประกอบ
อาชีพ เขาก็ใชค้วามคิดแบบน้ี ความคิดท่ีเขาใชป้ระกอบอาชีพกนัมนัเป็นวิชาชีพ วิชาชีพมนัอยูใ่น
บุคคลคนใด ถา้ไปอยูใ่นบุคคลคนดี วิชาชีพนั้นก็เป็นคุณประโยชน์กบัโลก ถา้อยูก่บัคนไม่ดี เห็น
ไหม สรุปลงแลว้ทุกอยา่งมนัลงท่ีใจของคนดีและคนไม่ดีก่อน  

คนดีข้ึนมา ประโยชน์ทุกอยา่งในสมบติันั้นก็จะเป็นของคนดี ถา้คนไม่ดีสมบติัมนัก็ไม่ดี 
แมแ้ต่ความคิดก็เหมือนกนั ถา้ความคิดอยูก่บัคนดี ความคิดอนันั้นจะเป็นประโยชน์ ถา้ความคิดอยู่
กบัคนไม่ดี คนไม่ดีก็จะเป็นอยา่งนั้นไป คนไม่ดีมนัก็ตอ้งเห็นแก่ตวั ตอ้งเบียดเบียนผูอ่ื้น ตอ้ง
ท าลายคนอ่ืน น่ีสมบติัของโลกเขา แลว้เราใชส้มบติัอยา่งนั้นมาประพฤติปฏิบติัไดไ้หม เรา
ประพฤติปฏิบติัมนัถึงเป็นโลก เป็นโลกเพราะเราไม่เขา้ใจไง เป็นโลกเพราะเราไม่รู้ไม่เขา้ใจ พอ
ไม่เขา้ใจเราใชค้วามปัญญาของเราไป เราว่าเราประพฤติปฏิบติั เราก็เวียนเป็นโลกไป น่ีประพฤติ
ปฏิบติัเป็นสมบติัโลก มนัก็เป็นสมบติัโลก  

 ถา้เป็นสมบติัธรรม “สมบติัของธรรม” องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ออกประพฤติ
ปฏิบติัธรรม ก็ตอ้งหาสมบติัธรรม หาท่ีไหนก่อน ไปศึกษาเล่าเรียนกบัลทัธิต่างๆ มหาศาลเลย ท่ี
ไหนเขาสอนก็ไปเรียนกบัเขามาหมด เรียนกบัเขาแลว้มนัก็เป็นสมบติัโลกทั้งหมด เร่ืองของโลกียะ 
โลกียารมยคื์อเร่ืองของโลก มนัเร่ืองของธรรมไม่มี เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้
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ข้ึนมา ตอ้งสยมัภตูรัสรู้ไดด้ว้ยตวัเอง ขณะนั้นยงัไม่มีธรรม ไม่มีธรรมคือไม่มีความเป็นจริง ไม่มี
ธรรมท่ีช าระกิเลสได ้ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เรียนกบัเขาก็ไปเรียนเร่ืองของโลก ปฏิบติัเร่ืองของโลกก็
เรียนกนัเร่ืองของโลกเขา เรียนเร่ืองของโลก เรียนเร่ืองของโลกียะ เร่ืองของการเกิดการตาย ท าดี
ไดดี้ เราท าดีไดดี้ ท  าแลว้เกิดบนสวรรค ์ไปบนสวรรคจ์ริงๆ นะ จิตเราเป็นคนไปเกิด พอจิตเราไป
เกิด จิตไม่เคยตาย เกิดบนสวรรคก์็ได ้ เกิดมาเป็นมนุษยก์็ได ้ เกิดเป็นเปรตก็ได ้ เกิดเป็นอสุรกายก็
ได ้ ถา้เราพดูถึงปฏิจจสมุปบาทในเร่ืองของภพชาติ ในการขา้มภพขา้มชาติ ขา้ม ๓ ชาติมา ถึง
สะสมเป็นนิสัยใจคอมา เป็นนิสัยใจคอดว้ย เป็นอ านาจวาสนา  

ถา้เราเกิดมา คนเราเกิดมา ลกูเราเกิดมาหลายคน บางคนคนเดียวมีความคิดดีมาก มี
ความเห็นดีมาก แลว้คนๆ น้ีท าอะไรก็จะประสบความส าเร็จ บางคนเขาความคิดเขาไม่ค่อยล่ืนเลย 
ความคิด น่ีมนัสะสมมาอยา่งนั้น ใจสะสมมาอยา่งนั้น ถึงบุพเพนิวาสานุสติญาณขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยอ้นอดีตไป อดีตของใจท่ีเกิดดบัน้ีไม่เคยมีตน้และไม่มีปลายนะ ไม่มีตน้ไม่
มีปลาย แลว้มนัไปตามกระแสลมพดัของมนัไป กระแสกรรมพดัไป พดัใหใ้จดวงน้ีหมุนเวียนไป 
ใจก็ตอ้งหมุนเวียนไปตามกระแสกรรมนั้น  

แต่เราไม่ใช่กระแสกรรมพดัไป เราพยายามควบคุมกรรมดว้ย ถา้เราท ากรรมดี กรรมมนั
ตอ้งพดัไปโดยธรรมชาติของมนั แต่เราคุมกรรม กรรมดีเราท าคุณงามความดี สะสมมา เราเช่ือ
เร่ืองของโลก เกิดและตายในวฏัวน วฏัฏะน้ีเป็นเร่ืองโลกทั้งหมด การประพฤติปฏิบติัท่ีเป็นโลก 
มนัก็ปฏิบติั เราท าคุณงามความดี บุญกุศลตอ้งพาใหเ้กิดดี บุญกุศลท าใหใ้จน้ีมีความสุขก่อน ใจเรา
จะมีความสุข มีความอ่ิมใจของเรา ว่าเรามีท่ีพึ่งท่ีอาศยั คนเราจะออกจากบา้นไป เราตอ้งมีเงินมี
ทองไป เพื่อจะใชเ้ป็นเสบียงอาหารของเราไป เราออกจากบา้นเรามีเสบียงของเราไป  

น้ีก็เหมือนกนั คนเราจะออกจากร่าง ดวงใจเวลาจิตจะออกจากร่าง มนัตายไปออกจากร่าง
ไป มนัเอาอะไรเป็นเคร่ืองอยู่อาศยัของมนัไป? มนัตอ้งเอาบุญกุศลไปอยา่งเดียว สมบติัในโลกน้ี
หามาขนาดไหน ก็ตอ้งทิง้ไวใ้นโลกน้ี เป็นสมบติัของลูกหลานไป หรือสมบติัของคนอ่ืนไป จะไม่
สามารถหยบิฉวยติดมือไปไดเ้ลยแมแ้ต่ช้ินเดียว แต่คุณงามความดีท่ีการสะสมคุณงามความดี เรา
ท าบุญกุศล บุญกุศลจะสะสมลงท่ีใจ  
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“ความรู้ของใจ” ท าดีและท าชัว่ท  าท่ีไหน เราซ่อนปิดกั้นตวัเองไม่ได ้ หลอกตวัเองไม่ได ้
เราท าบุญกุศลขนาดไหน มนัจะสะสมลงท่ีใจ ความรู้หรือไม่รู้ จ  าไดห้รือจ าไม่ได ้ การแสดงออก
จากใจ ใจน้ีแสดงออกไปมนัตอ้งสะสมลงมาท่ีน่ี เสบียงอาหารอยูต่รงน้ีไง บุญกุศลแนบไปกบัใจ 
บุญกุศลกบัใจน้ีเป็นเน้ือเดียวกนัแลว้แนบไปดว้ยกนั มนัจะเกิดบุญกุศล เกิดพาเกิด เกิดในส่ิงท่ีดี
ไป เราถึงว่าไม่ใช่ว่าใหก้ระแสกรรมพดัไปเฉยๆ เราสร้างคุณงามความดี กระแสกรรม เราคุมกรรม
ท่ีท าดี ดีท่ีพาไปเกิดดี น่ีโลกวฏัฏะ ส่ิงท่ีเป็นวฏัฏะ ปฏิบติัดี ท  าดีก็ยงัอยูใ่นวฏัวน ปฏิบติัสมบติัโลก
เขาก็เป็นสมบติัของใจเราดว้ย ใจเราเป็นบุญกุศล แลว้ก็หมุนเวียนของเราไป น่ีมนัเป็นไปอยา่งน้ี
โดยสัจจะความจริง  

 แลว้เพราะมีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถึงมาคล่ีคลายตรงน้ีใหเ้ป็นเปิด
ข้ึนมาไง ของลึกลบัซบัซอ้นท่ีมองไม่เห็น เปิดออกมาใหด้วงใจเห็นทั้งหมดเลย เปิดออกมาไง 
พระพุทธเจา้ช้ีบอกเลย ในพระไตรปิฎก สตัวบ์างตวัมีทุกขม์ากเพราะเหตุใด? อดีตชาติเคยท าอยา่ง
นั้น เคยท าอยา่งนั้น เพราะท ากรรมอนันั้นมาถึงไดส้ะสมมา ถึงไดม้าเป็นอยา่งน้ี มีมาใน
พระไตรปิฎกก็มีอยา่งนั้น แลว้เราถา้เราเช่ืออยา่งนั้นมา มนัจะทุกขจ์ะยากในชีวิตปัจจุบนัเรา เรา
สะสมมา เราสร้างมาเอง ชีวิตปัจจุบนัน้ีจะทุกขย์ากบา้ง ยอมรับ  

 ถา้เรายอมรับว่ามนัเป็นเพราะเราสะสมมา เราสร้างของเรามา มนัมีแก่ใจไง ถา้เราไม่
ยอมรับ กรรมมนัใหผ้ลอยา่งน้ี แลว้เราปฏิเสธกรรม เราปฏิเสธความเป็นไปของชีวิต มนัก็ท  าใหเ้รา
เดือดร้อน เรายอมรับไม่ได ้ เราท าคุณงามความดี ความดีตอ้งใหผ้ลเรา ถา้เราท าไม่ชาติใดก็ชาติ
หน่ึง เราตอ้งเคยท าส่ิงนั้นมา มนัถึงจะให้ผลมาเป็นอยา่งน้ี น่ีเร่ืองของศาสนาน้ีเป็นเร่ืองของเหตุ
และผล อริยสัจยิง่เป็นเหตุผลท่ีลึกซ้ึงเขา้ไปในหวัใจ เหตุผลของนามธรรมท่ียกออกมา เปิดจาก
ของนามธรรมมาใหเ้ป็นรูปธรรม ใหจ้บัตอ้งไดเ้ลย  

ความลึกลบัซบัซอ้นของใจ มนัถึงแกใ้จ ถึงว่าเป็นสมบติัธรรมไง ถา้จะท าสมบติัธรรมให้
เป็นประโยชน์ สมบติัท่ีเป็นธรรม หวัใจถา้คิดเป็นโลกมนัเป็นเร่ืองของโลกแลว้วนอยูใ่นโลกน้ี 
คิดถึงลูกถึงหลาน คิดถึงใครแลว้แต่ มนักคิ็ดถึงเร่ืองของโลก แลว้มนัก็วนเวียนไปในโลก แลว้ก็
กลืนกินเวลาไป กลางวนั เชา้ มืด กลางวนั แลว้ค ่า มืดค ่า เวลามนัก็กินชีวิตน้ีไป เราจะคิดขา้งนอก
คิดขา้งในมนัก็เป็นเวลาตอ้งกลืนชีวิตน้ีไปโดยธรรมชาติของมนั  

แต่หวัใจมนัสามารถแยกเป็นโลกก็ได ้แยกเป็นธรรมก็ได ้ 
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 ถา้หวัใจน้ีแยกเป็นธรรมได ้ “แยกเป็นธรรม” ถา้เป็นธรรม พระสารีบุตร พระอคัรสาวก
ต่างๆ เดินตามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จนถึงทนัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แยก
ออกมาเป็นธรรมทั้งแท่ง ธรรมทั้งหวัใจนั้นเป็นธรรมทั้งหมดเลย น่ีเป็นความสุข ธรรมทั้งแท่ง 
หมายถึงชีวิตน้ีไม่มีการเกิดและไม่มีการตาย มีแต่ความสุขลว้นๆ ไง  

เร่ืองของโลกเรารักษา เราหาไดแ้ลว้เราก็ตอ้งทิ้งไวเ้ป็นสมบติัของโลกเขา แลว้ถา้เราเอา
สมบติันั้นเป็นประโยชน์กบัเรา มนัจะเป็นประโยชน์กบัเราตรงท่ีเราท าประโยชน์นั้น ถา้เราไม่ใช่
เอาสมบติันั้นท าประโยชน์กบัเรา สมบติัน้ีเป็นเร่ืองของโลกทั้งหมดเลย แลว้ถา้สมบติันั้นท าลาย
ตวัเอง ก็สมบติันั้นจะท าลายตวัเอง  

มีในพระไตรปิฎกมากมายเลยท่ีว่าสมบติัท่ีวา่หาสมบติัไวแ้ลว้ตระหน่ี แลว้กลบัมาเกิดเป็น
สัตวเ์ป็นอะไรมาเฝ้าทรัพยส์มบติัของตวั สมบติัของตวัใหโ้ทษตนขนาดนั้น ไม่ใช่ใหโ้ทษ ใหคุ้ณ
งามความดีกบัตวัเลย ใหโ้ทษกบัตวัเองเพราะตวัเองไม่รู้จกัใชม้นั เพราะตวัเองไม่เขา้ไปพยายามท า
หวัใจของเรา  

มนัน่าคิดมากว่าคนเรามีใจ ใจประเสริฐท่ีสุด ใจน่ีเป็นภาชนะใส่ธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไม่มีเลยนะ ตูพ้ระไตรปิฎกเป็นหนงัสือท่ีพิมพไ์วก้็เป็นกระดาษกบัตวัหมึก
ท่ีพิมพก์นั เพราะตูพ้ระไตรปิฎกไม่รู้รสชาติของศาสนาหรอก กระดาษหนงัสือในพระไตรปิฎกจะ
รู้รสชาติของศาสนาไหม? ไม่รู้ แต่หวัใจของสัตวโ์ลกน่ีรู้ รู้ความสุข-ความทุกข ์หวัใจของสัตวโ์ลก
รู้ หวัใจของสัตวโ์ลก  

ถา้เรียนหรือศึกษาศาสนาเขา้ไปมนัจะซ้ึงเขา้ไป แลว้มนัจะว่าส่ิงน้ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งไร มนัจะไม่
เขา้ใจ เร่ิมตน้มนัจะเร่ิมไม่เขา้ใจ ถา้ไม่เขา้ใจ แลว้พอเขา้ใจส่ิงนั้นน่ะ ส่ิงน้ีมนัประเสริฐมาก แลว้
มนัมีอยูไ่ดอ้ยา่งไร? มีสิ มีเพราะเรามีวาสนา เราถึงไดเ้กิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
และครูบาอาจารยใ์นภาคปฏิบติัก าลงัสอนเร่ืองการประพฤติปฏิบติัของเราอยู ่ สอนในการ
ประพฤติปฏิบติั ช้ีน าทางไง เพราะอะไร เพราะพระไตรปิฎกเป็นศาสดาแทนเรานะ  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าเป็นศาสดาของพวกเรา ธรรมและวินยัเป็นศาสดา
ของสัตวโ์ลกทั้งหมด เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกกบัพระอานนทไ์วว้่า องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ พวกเราจะแลเป็นท่ีพึ่ง ธรรมและวินยัน้ีเป็นท่ีพึ่ง 
แลว้ธรรมและวินยัก็ตรัสไวถู้กตอ้ง พระไตรปิฎกถูกตอ้ง หนงัสือท่ีพิมพไ์วน้ั้นถูกตอ้ง แต่เวลาเรา



สมบติัธรรม ๘ 

©2011 www.sa-ngob.com 

ศึกษาน้ีสิ เราศึกษาน่ีกิเลสเรามนัปฏิเสธ กิเลสเรามนัผลกัไส กิเลสเรามนัอ่านความหมายอนันั้นไม่
ออกไง เราตีความเขา้ขา้งตวัเองไง เราตีความเขา้ขา้งกิเลส แต่พอเราท าเขา้ไปแลว้ พอปฏิบติัเขา้ไป
แลว้ ส่ิงน้ีมีหนอ มีหนอ เพราะว่ามนัรู้ซ้ึงเขา้ไปไง ความรู้ซ้ึงเขา้ไป มนัจะดูดด่ืมกบัใจ น่ีหวัใจ
ประเสริฐ ประเสริฐอยา่งนั้น ประเสริฐ  

เวลาทุกขร้์อนมนัก็ทุกขร้์อนมาก เวลามนัจะเขา้ใจเร่ืองสัจธรรม มนัเขา้ใจของมนั เขา้ใจนะ 
เขา้ใจแลว้มีความดูดด่ืมถึงไดเ้ร่ิมมาประพฤติปฏิบติั เราออกจากบา้นจากเรือนมาน่ี ทุกขย์ากมา
ท าไม มาออกจากบา้นจากเรือนมา มาทุกขย์ากมา มาเพื่อเอาบุญกุศล มาฟังธรรม  

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้น่ี เราศึกษามาแลว้ เราศึกษามา ส่ิงใดท่ีไม่เคย
ไดย้นิไดฟั้ง เราไดย้นิไดฟั้งธรรมนั้น ส่ิงใดท่ีเคยไดย้นิไดฟั้งแลว้ก็ตอกย  ้าใหม้นัชดัเจนข้ึนไป เห็น
ไหม แกค้วามลงัเลสงสัยของตวั สุดทา้ยสุดๆ คือว่า ท  าใหจิ้ตน้ีผอ่งแผว้ จิตของเราสว่างผอ่งแผว้
เขา้ใจหมด บุญกุศลอนัประเสริฐอนัน้ี ฟังธรรมเพื่อเหตุนั้น  

เรามาฟังธรรมก็เพื่อบุญกุศลของเรา น้ีบุญกุศลของเราท่ีว่าธรรมะ “ใหธ้รรมเป็นทานน่ี
ประเสริฐท่ีสุด” เพราะอะไร เพราะวิชาการมนัสามารถท าใหค้นเป็นคนดีได ้ทฤษฎี ค าสั่งสอนของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ สามารถมาบงัคบัใจของเราได ้“ศีล สมาธิ ปัญญา” เราข้ึนมาเชา้ก็
มา ทาน ศีล ภาวนา มีทานก่อน ทานท าใจ ท าใจของตวัใหค้วรแก่การงาน เราอยากท าบุญกุศล ใจ
คิดถึงพระตลอด ใจเร่ิมสัมผสักบัความบุญกุศลของตวัเอง น่ีทาน ใหท้าน มีศีล ศีลเป็นเคร่ืองปกติ
ของใจ บงัคบัใจไวไ้ม่ใหไ้ปตามความคิดของมนั เวลาเราคิดข้ึนมา มโนกรรมมนัเกิด คิดดีก็ได ้คิด
ชัว่ก็ได ้คิดชัว่นัน่น่ะผดิศีล ผดิในมโนกรรมไง  

เล้ียงชีพชีวิตชอบ เล้ียงชีวิตไม่ชอบ แลว้เล้ียงชีวิตชอบ ทางโลกเขาบอกว่า เล้ียงชีวิตชอบ 
สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีวิตชอบ การประกอบอาชีพชอบ คือการท าความถูกตอ้งชอบ แต่ในการ
ประพฤติปฏิบติั เล้ียงอาชีพชอบ ความคิดน่ีผดิศีล ผดิธรรม ผดิมโนไง ผดิมโนกรรมเกิดข้ึน เล้ียง
ชีวิตผดิ ถา้มนัเล้ียงชีวิตชอบล่ะ คิดคุณงามความดีไง น่ีใจกินอารมณ์เป็นอาหาร พอกินอารมณ์ มนั
ก็ฟุ้งซ่านไปตามประสาของมนั ส่ิงท่ีมนัฟุ้งซ่านไป มนัไดกิ้นเหยือ่เขา้ไปแลว้ แลว้เบด็มนัเก่ียว 
เก่ียวปากของใจ แลว้ใจมนัดิ้น พอยิง่ดิ้นมนัยิง่เจบ็ มนัยิง่ดิน้รนความคิดอนันั้นมนัยิง่เจบ็ น่ีมนักิน
เหยือ่ มนัคิดว่าเป็นอาหารของมนั แลว้มนัก็งบัเหยือ่นั้น พองบัเหยือ่นั้นมนัก็ดิ้นรน พอดิ้นรนมนัก็
อยูใ่นหวัใจ  
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ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้มีปัญญามนัก็แกะเก่ียวอนัน้ีออก มีศีลก็พยายาม ศีลน้ีท าใจใหป้กติ
ไม่ใหคิ้ดออกไปขา้งนอก ท าใหค้วรแก่การงาน แลว้เราประพฤติปฏิบติั เราประพฤติปฏิบติัเพื่อให้
เกิดปัญญาญาณไง ปัญญาในการหย ัง่รู้ไง ปัญญาในการแทงตลอดไง ปัญญาของเราปัญญาของ
โลก ปัญญาความคิดของเรา ปัญญาเอาตวัรอด ปัญญาเอาตวัรอดในโลกนะไม่ใช่เอาตวัรอดใน
ธรรม เอาตวัรอดในโลก เห็นไหม เร่ืองของโลก เร่ืองของการงาน เร่ืองของการเป็นอยู่น่ีเรา
ช่วยเหลือกนัได ้ คนๆ หน่ึงท างานไม่เสร็จ ลูกมาท าต่อก็ได ้ ท  างานในชีวิตจริงในการประกอบ
อาชีพ ใครท าแทนกนัก็ได ้เห็นไหม เร่ืองของโลกเขา  

แต่เร่ืองของธรรม เป็นไปไม่ไดเ้ลย ความลงัเลสงสัยของใจกคื็อความลงัเลสงสัยของใจ 
ความนิวรณธรรมท่ีเกิดข้ึนในหวัใจก็เป็นของใจดวงไหนก็เป็นของใจดวงนั้น ใจดวงนั้นเป็นคน
ปลดเปล้ืองความคิดของตวัออกจากใจเท่านั้น น่ีเป็นความปลดเปล้ืองความลงัเลสงสัย แลว้เราว่า
ท าความเขา้ใจ เราท าความเขา้ใจน่ีเป็นเร่ืองของโลก เพราะความเขา้ใจแลว้เราถึงเร่ิมมีการ
ประพฤติปฏิบติั เหมือนกบัเราอ่านฉลากยา เราจะกินยา เราอ่านฉลากยา ยาน้ีแกโ้รคนั้น พอเราอ่าน
ฉลากยาแลว้เราก็ยกยานั้นด่ืมเขา้ไป ยานั้นเขา้ไปช าระโรคใหม้นัจะหายออกไป เร่ืองของธรรม
เป็นแบบนั้น  

การเขา้ใจตามสัจธรรมความจริงน้ีเป็นความเขา้ใจ ความเขา้ใจเร่ืองโลกๆ ความเขา้ใจแลว้
มนัเร่ิมเป็นตน้ประพฤติใหเ้รามีศรัทธาข้ึนมา มีศรัทธาก็มีความเพียรข้ึนมา ความเพยีรเพราะกิเลส
น้ีมนัเป็นเน้ือ มนัอยูก่บัใจ มนัเป็นเน้ือของใจ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาน้ี อวิชชาควบคุมจิต 
แลว้พาจิตมาเกิดในสัตวโ์ลกน้ีไง ส่ิงท่ีเกิดตาย เกิดตายน้ีเพราะความมนัไม่รู้เร่ือง มนัไม่รู้ มนัมืด
บอดนะ มืดบอดในตวัมนัเอง แต่มนัสว่างออกมาจากขา้งนอก สวา่งออกมาเร่ือยเห็นขา้งนอกได ้
มนัปิดตวัมนัเอง ปิดกั้นหวัใจไว ้ แต่รับรู้ส่ิงต่างๆ ทั้งหมดเลย ไปเกิดเป็นใคร ไปเกิดเป็นลูกใคร 
ไปเกิดเป็นหลานใคร เกิด รู้ เกิดแลว้ตอ้งประกอบอาชีพอะไร รู้ แต่ตวัมนัเองมนัไม่รู้  

เราถามตวัเองสิว่าเราเป็นใคร เราถามตวัเราเอง เราเป็นลูกใคร เราเป็นลูกของใคร เราเป็น
เครือญาติใคร น่ีเราตอบถูก แต่เราถามวา่ เราคือใครสิ ตอบไม่ไดห้รอก ไม่เคยเห็น ทุกคนไม่เคย
เห็นเรา ทุกคนไม่รู้จกัเรา เราคือใคร? เราเป็นนาย ก นาย ข นายอะไรก็แลว้แต่ นัน่สมมุติข้ึนมา
เฉยๆ เราไม่มี เราไม่มีหรอก เพราะว่าความไม่รู้ท  าใหเ้รามาเกิด ธรรมน้ีถา้จะประพฤติปฏิบติัธรรม 
ถึงตอ้งท าความสงบไง ท าความสงบของใจเขา้มา ส่ิงท่ีจะท าใหใ้จสงบเขา้มา เร่ิมตน้ใหรู้้จกัตวัตน
ไง เพราะเราไม่รู้ เราถึงท าอะไรไม่ไดเ้ลย เราท าอะไรไปก็เป็นเร่ืองของโลกๆ  
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เร่ืองของโลก คือการเกาะเก่ียว เร่ืองของโลก คือความพวัพนั เร่ืองของโลก คือความผกูมดั
ไง ค าว่า “ท าเพื่อโลก” คือความผกูมดัใหห้วัใจน่ีมนัร้ังอยูก่บัในเร่ืองของโลกเขา ร้ังอยูก่บัความคิด
โดยธรรมชาติของมนั มนัไม่เป็นอิสระออกไปไดไ้ง ค าว่า “โลกๆ” คือมนัผกูใจ ผกูใจผกูกบั
ความรู้สึกทั้งหมด แลว้เหน่ียวร้ังเราเป็นเน้ือเดียวกนั แลว้ก็เจบ็ปวด น่ีเหยื่อ เหยือ่ท่ีว่าใจมนักิน
เหยือ่แลว้ก็เจบ็ปวด เจบ็ปวดเพราะมนัไม่ถูกใจตวัเอง เจบ็ปวดเพราะมนัไม่สมความมุ่งหมายของ
เรา เจบ็ปวดเพราะว่าเราตอ้งการใหเ้ป็นอยา่งนั้น แลว้มนัเป็นฝ่ายตรงขา้มไป มนัไม่สมใจเราสัก
อยา่งหน่ึง...มนัไม่สมใจหรอก เพราะมนัไม่เป็นอยูใ่นอ านาจของเรา มนัเป็นไปในอ านาจของมนั
ทั้งนั้นน่ะ น่ีค  าว่า “โลก” โลกเป็นอยา่งนั้น  

ถา้เป็นค าว่า “ธรรม” ท าใจใหส้งบ พยายามท าใจใหส้งบ ส่ิงท่ีใจกินเหยือ่ กินอารมณ์อยูน้ี่
มนัเป็นเร่ืองของโลกเขา มนัเกิดดบัๆ มนัไม่เป็นประโยชน์ออกมา ถึงใหก้ าหนด พุทโธๆ ค า
บริกรรมว่า “พุทโธๆ” น่ีเป็นพุทธานุสสติ ธมัมานุสสติ สังฆานุสสติ เป็นกรรมฐาน ๔๐ หอ้งท่ีองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ประทานไวใ้หส้ัตวโ์ลก ใหพ้วกเราผูป้ฏิบติั ไดเ้อาน้ีเป็นอาหารของ
ใจ ถา้เราก าหนด พุทโธๆ ใหใ้จมนัเป็นพุทโธข้ึนมา ใจมนัจะเป็นพุทโธๆ ถา้เหตุมนัพอ มนัจะอ่ิม
เตม็ของมนั  

การอ่ิมเตม็ในพุทโธ กบัอารมณ์โลก เราคิดไปน่ีมนัสืบต่อ มนัหมุนเวียนไป สืบต่อไป แลว้
มนัก็เปล่ียนเร่ืองไปเร่ือย หมุนเวียนไปเร่ือย มนัไม่เคยอ่ิม ไม่เคยพอ มนัพร่องอยูเ่ป็นนิจ ความ
พร่องอยูเ่ป็นนิจ เห็นไหม ขวดน ้า น ้ าคร่ึงขวดเขยา่เสียงดงัมาก ถา้ขวดน ้านั้นเตม็เขยา่จะเสียงไม่ดงั 
เพราะขวดน ้านั้นเตม็ ถา้หวัใจเตม็แลว้เขยา่ไม่ดงั มนักอ่ิ็มพอในตวัมนัเอง ไอน่ี้หวัใจมนัพร่อง 
หวัใจพร่องดว้ย แลว้ก็เสพอารมณ์กิน กลืนกินความคิดตวัเองตลอดเวลา แลว้ก็ไม่รู้ว่าอนัน้ีเป็น
ความเร่าร้อนนะ เห็นไหม มนัไม่เขา้ใจ มนัถึงตอ้งใชชี้วิตไป แบบนั้น  

แต่ในเม่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกว่า พุทธานุสสติ เป็นอาหารของใจ เป็นค า
บริกรรมใหใ้จด่ืมกินพุทโธๆ น้ี ธมัมานุสสติคือ ธมัโม สังโฆ มรณสัสติ ความระลึกถึงความตาย 
ใหม้นัยอก ใหม้นัสยองใจ ว่าเราตอ้งตายเป็นธรรมดา มนัจะเห่อเหิมไปท าไม เห่อเหิมกบัภพชาติ
ไป มนัจะเห่อเหิมไปไหน ไม่มีวนัตายเหรอคน คนเรามนัตอ้งตาย ก าหนดความตายเป็นอารมณ์ น่ี
กินอาหารอยา่งน้ีเป็นอาหารอยา่งน้ี ใหใ้จไดด่ื้มกินอาหารแบบน้ี เพราะมนักินอาหารแบบน้ีบ่อย
เขา้ๆ มนัจะสงบตวัลงมาได ้ ความสงบของใจ ใจตอ้งท าความสงบเขา้มา นัน่น่ะ มนัจะเขา้เร่ิมถึง
ปฏิบติัเพื่อเป็นธรรมไง  
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สมบติัโลกกบัสมบติัธรรม ถา้สมบติัธรรมมนัจะเกิด มนัจะเกิดจากตรงน้ีก่อน ปากทางการ
เดินเขา้หาสมบติัธรรม ถา้เราท าความสงบของใจเขา้มาได ้ เราจะเล้ียวเขา้หาธรรมะได ้ ถา้เราท า
ความสงบของใจไม่ได ้ มนัเป็นโลกอยูว่นัยงัค  ่า ท  าขนาดไหนมนัก็เป็นโลกไปหมด แลว้มนัก็
เดือดร้อนดว้ย แต่ถา้เป็นธรรมข้ึนมาน่ีอ่ิมตวัแลว้มีความสุข มนัจะมีความสุขในหวัใจนะ ใจมี
ความสงบ แลว้มนัจะมีความสุขของมนัพร้อมในความสุขนั้น จิตมนัจะมีความพอใจของมนั  

ถา้เราคนไม่เคยปฏิบติัเจอส่ิงน้ีเขา้ไป มนัจะพอใจ ส่ิงท่ีมนัพอใจ มนัพอใจมนัจะอยูต่รงนั้น 
คิดว่าอนัน้ีเป็นผลเลอเลิศในทางศาสนาไง ว่าส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุดในศาสนาคือความสงบ
ของใจ พอใจสงบข้ึนมา มนัอ่ิมเตม็ข้ึนมา มนัก็อยูอ่ิ่มเตม็อยูอ่ยา่งนั้น เสวยอารมณ์อยูอ่ยา่งนั้น 
สรรพส่ิงในโลกน้ีไม่มีส่ิงใดคงท่ี ชีวิตเราเกิดมาตอ้งแก่เฒ่าเป็นธรรมดา ของเราหามาไดข้นาดไหน
ก็แลว้แต่ ส่ิงนั้นตอ้งแปรสภาพทั้งหมด ส่ิงขา้งนอกท่ีว่าแปรสภาพ มนัเป็นวตัถุยงัแปรสภาพได ้
แลว้อารมณ์ของเราท่ีมนัตั้งมัน่ ท  าไมมนัไม่แปรสภาพล่ะ? ส่ิงท่ีตั้งมัน่ อารมณ์ของเรามนัตอ้งแปร
สภาพตลอดเวลา  

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา เห็นไหม มนัเป็น
โดยธรรมชาติของมนั สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายนั้นเป็นอนตัตาทั้งหมด แต่เราก็ไม่รู้ พอ
เราไม่รู้ เราไปเจอความสงบเขา้ไป เราก็ไปเกาะเก่ียวความสงบนั้น พอใจกบัความสงบนั้น ไม่
สามารถใชค้วามสงบนั้นเป็นประโยชน์ข้ึนมาไดไ้ง ถา้เราจะใชค้วามสงบนั้นเป็นประโยชน์ข้ึนมา 
พอมนัสงบข้ึนมา มนัควรแก่การงาน คนเราอ่ิมเตม็แลว้ คนนอนหลบัข้ึนมาควรสดช่ืน ออกจาก
พกัผอ่นมาจะท างานอะไร มนัจะเป็นประโยชน์ข้ึนมา 

แต่คนเราก าลงัหิวโหย คนก าลงัอ่อนเพลีย บงัคบัใหท้  างาน มนัท างาน มนัถา้จ าเป็นบงัคบั
ตอ้งท า เร่ืองของโลกเขา ถา้ใจโลกเขาเป็นอยา่งนั้นน่ะ มนัหิวโหยดว้ย แลว้มนัยอกใจของมนัดว้ย 
แลว้บงัคบัมนัท างาน มนัก็เป็นงานอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัไม่เป็นงานเป็นประโยชน์ข้ึนมา แต่ถา้มนัอ่ิม
เตม็ข้ึนมา คนสดช่ืนออกท างาน แต่มนัไม่ท าเพราะอะไร เพราะมนันอนอยูใ่นความสงบนั้น ความ
สงบของใจมนัสงบอยูอ่ยา่งนั้น นัน่น่ะ แลว้มนัก็เส่ือมสภาพไป พอมนัเส่ือมสภาพไป มนัถึงหลุด
มือออกไป  

คนเรามนัสดช่ืนข้ึนมาแลว้ มนัก็ไม่อยูต่ลอดไปหรอก พอมนัหิวมนักระหายข้ึนมาจะ
เสียดายว่า เราอ่ิมเตม็ ขณะท่ีเราอ่ิมเตม็ ท  าไมเราไม่ท าประโยชน์กบัมนั เหมือนกบัเรามีตน้ทุนอยู่ 
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ทุนน้ีถา้เราไปประกอบการคา้มนัก็จะเป็นก าไรข้ึนมาเป็นกบัเรา ถา้ทุนเราใชทุ้นหมดไปแลว้ ทุน
หมดไป เราตอ้งหาทุนใหม่ สัมมาสมาธิน้ีเป็นบาทฐาน สมถกรรมฐานน้ีเป็นพื้นฐานเลย เป็น
พื้นฐานของการท าวิปัสสนา ถา้ไม่มีพื้นฐานของสมถะเป็นกรรมฐาน ท าอยา่งไรก็เร่ืองของโลก 
โลกลว้นๆ โลกทั้งหมด เพราะมนัเป็นความ คนหิวกระหาย คนอ่อนเพลียท างานอยู่ มนัจะเป็น
อยา่งนั้น ถา้อ่ิมเตม็ข้ึนมา มนัควรมนัเป็นงาน ถา้อ่ิมเตม็ข้ึนมามนัถึงจะเป็นวิปัสสนา  

ส่ิงท่ีเป็นวิปัสสนา น่ีสมบติัธรรม สมบติัธรรมจะเขา้กบัดวงใจไหน ดวงใจนั้นตอ้งสังเกต
ใจของตวัเอง ใหใ้จของตวัเองพิจารณากายนอก หรือกายใน กายนอกและถา้ไม่เห็นกายใน ไม่เห็น
กายในใหด้กูายนอกเขา้มาก่อน ดูกายนอกยอ้นเขา้มาจนมาเป็นกายใน ดูกายนอกนะ กายนอก 
สรรพส่ิงเร่ืองของกายเขา มนัสลดสังเวชเขา้มา น่ีมนัเป็นเคร่ืองปูนหมายป้ายทาง เพื่อเขา้ไปเห็น
กายในของเรา ตวัตนความยดึมัน่ถือมัน่ของสัตวโ์ลกน่ีมนัอยูท่ี่ไหน มนัอยู่ท่ีเพราะว่ามีเรา ใจกบั
เราน้ีเป็นอนัเดียวกนั  

ความเป็นตวัตน ความยดึมัน่ถือมัน่ ใหเ้ราเป็นความทุกขย์ากเกิดจากตรงน้ี เกิดจากพอเรา
ไม่รู้จกัตวัตน เราไม่รู้จกัเรา พอเราไม่รู้จกัเรา เราก็เป็นข้ีขา้ของความคิดของเรา แลว้กเ็ผน่ออกไป
หาแต่เหยือ่ กินแต่เหยือ่ กินแต่สรรพส่ิง เอาแต่ท างาน แต่งานท่ีไม่เป็นประโยชน์กบัตวัเอง มนัเป็น
งานของโลกเขา งานของสัตวโ์ลก งานของการเกิดการตาย  

เราเกิดตายแน่นอนอยูแ่ลว้ ๑.  

๒. เราท าคุณงามความดีแลว้มนัถึงจะไปเกิดเป็นบุญกุศล ถา้เราท าชัว่ข้ึนมา มนัก็จะไปเกิด
เป็นทุกข ์เป็นอกุศล น่ี ๒.  

๓. ท าใจของเราข้ึนมา ใจของเราจนสามารถไม่เกิดไม่ตายได ้ การจะไม่เกิดไม่ตายได ้ มนั
ตอ้งผา่นด่านตรงน้ีก่อน ผา่นด่านแรกเขา้ไป ผา่นด่านท่ีว่าเป็นตวัตนของเราเขา้มา ใจน้ีเป็นตวัตน  

ส่ิงท่ีเป็นตวัตน มนัก็ตอ้งยดึมัน่ถือมัน่ มนัยดึตวัมนัเอง ยดึตวัมนัเองเพราะมนัไม่รู้ เพราะ
มนัไม่รู้ว่าส่ิงใดเป็นมนั ส่ิงใดไม่เป็นมนั น่ีมนัถึงตอ้งเอาหวัใจ หวัใจท่ีว่ามนัสงบ มนัมีความรู้สึก 
ส่ิงนั้นท างาน งานนั้นถึงเป็นงานของธรรมไง งานของธรรมใชใ้จท า งานของธรรมใชค้วามรู้สึก 
ใชห้วัใจ ใชส้ัมมาสมาธิ ใชม้รรคอริยสัจจงั ความเป็นมรรค งานของใจเกิดข้ึนมา ภาวนามยปัญญา
จะเกิดข้ึน เพราะงานของใจกา้วเดินออกไป ไม่ใช่ใชมื้อ ไม่ใช่ใชส้ายตา ใชทุ้กอยา่งท าไม่ไดเ้ลย 
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มนัจะเป็นเร่ืองของธรรม เร่ืองของหวัใจ เร่ืองของมรรคท่ีเกิดข้ึน แลว้มรรคมนัจะเกิดตรงไหน 
มรรคจะเกิดข้ึนมา มนัตอ้งเห็นกาย กายจากภายใน  

ถา้เห็นกายหรือจิต หรือกาย หรือใจภายใน มนัก็จะเป็นมรรคข้ึนมาเพราะอะไร เพราะงาน
มนัอยูต่รงนั้น อยูต่รงนั้นเพราะใจมนัติด ติดตรงนั้น ใจของสัตวโ์ลกน้ีติดในร่างกายของเราก่อน 
ติดร่างกาย หลงในร่างกายว่าทุกอยา่งเป็นของเราไง ตวัตนเกิดเพราะสรรพส่ิงน้ีเป็นเรา พอส่ิงน้ี
เป็นเรามนัก็ยดึเรา  เสร็จแลว้ก็ยดึขา้งนอกออกไป พอยดึขา้งนอกออกไปมนัก็เอาความเร่าร้อนมา
ใหใ้จ เอาแต่ความเร่าร้อนมาใหก้บัความยดึมัน่ถือมัน่ของตน ใจน้ียดึมัน่ถือมัน่ พอยดึมัน่ถือมัน่ 
มนัก็ออกไปขา้งนอก ออกไปขา้งนอก ตวัเองปิดตาตวัเองเหมือนคนมืดบอด เหมือนคนตาบอด
แลว้เดินไปบนถนน มนัก็ตอ้งชนกบัรถ ชนกบัทุกๆ อยา่งใช่ไหม น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือหวัใจมืด
บอด หวัใจไม่รู้จกัตน ไม่รู้จกัเรา ไม่รู้จกัอะไรทั้งส้ินเลย แลว้ก็ออกไปยงัโลก น่ีความไม่รู้ของมนั  

แลว้เราวิปัสสนาเขา้มาเร่ืองของกาย กายน้ีมนัเป็นอนิจจงั กายน้ีมนัเป็นอนตัตา มนัเกิดดบั
เด๋ียวนั้น เกิดดบัขณะท่ีใจสงบนะ ถา้ใจของเราสงบข้ึนมามนัจะเกิดเป็นงาน งานมนัจะท าตวั 
ท างานเร็วมาก มนัจะแปรสภาพใหเ้ห็นเด๋ียวนั้น น่ีความรู้ของเราในการศึกษาธรรมะ ท่ีว่าธรรม
และวินยัเป็นศาสดาของเรา ในพระไตรปิฎก อ่านก็อ่านตรงน้ี ทุกคนอ่านเหมือนกนัหมดเลย แลว้
ก็ทุกคนว่าเขา้ใจ อนัน้ีมนัเป็นความเขา้ใจโดยสัญญา  

วิชาชีพ วิชาโลก วิชายมื สมบติัยมืของผูอ่ื้นมา ธรรมะขององคส์ัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสไว้
ชอบ ชอบโดยความเป็นจริงเลยว่าร่างกายน้ีไม่ใช่เรา ร่างกายน้ีแปรสภาพ สรรพส่ิงน้ีไม่ใช่เรา 
แมแ้ต่ใดๆ ในโลกน้ี แมแ้ต่หวัใจนะ ถา้มนัยงัเสวยอารมณ์อยู ่ไม่ใช่เรา แต่ถา้มนัสงบน่ิง หรือว่ามนั
ปล่อยวางกิเลสทั้งหมดแลว้มนัถึงจะเป็นเรา  

แต่ตอนน้ีก าลงัไม่พอมนัก็โดนส่ิงนั้นผลกัไสไป ผลกัไสไปคือว่ามนัสู้ไม่ได ้ งานนั้นไม่
เป็นงานข้ึนมา ถา้งานนั้นเป็นงานข้ึนมาตอ้งสมาธิพอ สมาธิพอน่ีก าหนดกายได ้ แลว้ก าหนดกาย
ใหแ้ปรสภาพ มนัจะแปรสภาพใหเ้ห็น แปรสภาพนะ เป็นปฏิภาคะ แยกส่วนของกายออกจากกนั 
แยกส่วนของกาย กายจะแปรสภาพไป น่ีพอแปรสภาพไปมนัเห็นว่า “เฮย้! มนัแปรสภาพน่ี มนัไม่
จริง” มนัไม่ใช่ของเราหรอก มนัหลุดมือไป เหมือนกบัสมบติัอยูใ่นมือเรา แลว้หลุดจากมือเราไป 
มนัจะเร่ิมเอะใจไง “หา! เป็นอยา่งน้ีเหรอ ร่างกายกบัหวัใจท่ีอยูด่ว้ยกนัมนัเป็นอยา่งน้ีหรือ” พอ
เป็นอยา่งน้ีมนัก็ปล่อย  
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พอปล่อย มนัจะวาง ปล่อยวาง ปล่อยๆๆ มนัไม่ขาด เพราะอะไร เพราะแก่นของกิเลส เรา
ตอ้งพิจารณาซ ้ า ซ ้ าเขา้ไปอยา่งน้ี กลบัเขา้ไปจบักายข้ึนมาพิจารณาซ ้ า ซ ้ าอยูต่รงนั้น ท าอยูอ่ยา่งน้ี 
ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า มนัจะมีแพมี้ชนะ ค าว่า “ชนะ” หมายถึงว่าก าลงัของสมาธิพอ ก าลงัสมาธิพอปัญญา
ของมนัพอมนัจะหมุน หมุนออกไป มนัจะปล่อยวางออกไป  

เหมือนกบัของท่ีหลุดจากมือเราไป สมบติัอยูใ่นมือเรา แลว้หลุดจากมือเราไป เราเขา้ใจว่า
สมบติัไง เขา้ใจวา่น่ีเพชรนิลจินดาท่ีเป็นของๆ เรา แต่มนัก็แปรสภาพเหมือนกบัว่ามนัไม่ใช่ของ
เรา มนัตอ้งเส่ือมสภาพไง มนัหมดคุณค่า มนัเส่ือมสภาพจากอยูค่ามือเราอยา่งน้ี มนัเส่ือมสภาพไป 
เส่ือมสภาพไป เหมือนกบัเพชรปลอม เพชรนิลจินดาท่ีเป็นของปลอม ไม่ใช่ของจริงน่ีนา เห็นไหม 
ถา้รู้วา่เป็นของปลอม ไม่ใช่จริง ถา้เป็นของปลอม มนัไม่ใช่ของจริง มนัตอ้งทิ้ง  

ถา้ความสลดัทิง้ไง ถา้สลดัทิง้ออกไป ทิง้ออกไปใจมนัก็หลุดออกไป กายเป็นกาย จิตเป็น
จิตจะแยกออกจากกนั ส่ิงท่ีแยกออกจากกนันัน่น่ะ สังโยชน์มนัจะขาดออกไปจากใจ นัน่น่ะ ความ
เป็นตวัตนของใจขาดออกไป มนัจะเวิง้วา้ง มนัจะมีความสุขมาก น่ีสมบติัธรรม สมบติัท่ีจะเป็น
ธรรมของใจ ไม่ใช่ตวัตน ใจน้ีไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตนอยูแ่ลว้ ใจน้ีเป็นใจ แลว้กายก็เป็นกาย สักแต่ว่าอยู่
ดว้ยกนัเฉยๆ กายกบัใจน้ีเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยัดว้ยกนั แต่ไม่ใช่อนัเดียวกนั ไม่ใช่ ส่ิงท่ีว่าเม่ือก่อนน้ี
เป็นเน้ือเดียวกนั เด๋ียวน้ีไม่ใช่แลว้ กายเป็นกาย ใจเป็นใจ แยกออกจากกนั  

แลว้ความท่ีจะเป็นธรรมสูงข้ึนไป ถา้เป็นธรรม “สมบติัธรรม” ธรรมโดยเน้ือหาสาระ 
ธรรมท่ีความเป็นจริงมนัจะมีมากกว่าน้ี ก็ตอ้งยกข้ึนวิปัสสนาต่อไปเร่ือย ความท่ีจะยกข้ึนวิปัสสนา 
มนัตอ้งมีความสงบของใจเพิ่มข้ึนไป ความสงบของใจท่ีจะเพิ่มข้ึนไป ตอ้งท าความสงบของใจ
ข้ึนมาอีก แลว้ยกข้ึนวิปัสสนากาย ถา้เห็นกายมนัจะแยกออก กายเป็นกาย น ้าเป็นน ้า ดินเป็นดิน 
ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ แยกอยูอ่ยา่งนั้นๆ เหมือนกนั ถา้พิจารณาจิตมนัก็แยกออกจากกนั กายกบัจิต
แยกออกจากกนั พอแยกออกจากกนัน่ะ อุปาทานของใจ ใจน้ีเป็นอุปาทาน ละกายมาแลว้แต่มนัยงั
มีอุปาทานอยู ่ 

ส่ิงท่ีมีอุปาทานอยู ่อุปาทานของใจท่ีมนัยงัอุปาทานในกาย มนัจะเวิง้วา้งออกไป โลกน้ีราบ
เป็นหนา้กลอง โลกน้ีไม่มีเลย ใจน้ีหลุดออกไปจากโลก ถา้รวมใหญ่เป็นอยา่งน้ี “จิตรวม” ถา้
พิจารณามนัปล่อย ปล่อยวางเหมือนรวมใหญ่ แต่มนัคนละอยา่ง รวมใหญ่เป็นรวมใหญ่ แต่อนัน้ี
มนัวิปัสสนาแลว้มนัฆ่ากิเลส มนัปล่อยวางกิเลส กิเลสปล่อยวางออกไปจากใจ เวิง้วา้งออกหมด
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เลย น่ีตรงน้ีท าใหติ้ด ทุกสรรพส่ิงจะติดอยูต่รงน้ี เพราะอะไร เพราะกายกบัจิตแยกออกมา แยกจาก
กนัออกมา สัมมาสมาธิเป็นสติ-เป็นปัญญา แต่ถา้เดินต่อไปมนัตอ้งใชม้หาสติ-มหาปัญญา ตอ้งเป็น
มหาสติ-มหาปัญญา งานท่ีงานเป็นธรรม  

ส่ิงท่ีเป็นธรรม เวลาความเป็นธรรมท่ีงานเป็นธรรม เวลาท าข้ึนมาเขาตอ้งใชชี้วิตทั้งชีวิตไง 
ความมุมานะของใจ ใจเป็นเอกนะ เราถา้พดูถึงนรกสวรรค ์ เราแทบไม่เช่ือว่านรกสวรรคน้ี์มีจริง
หรือไม่มีจริง แต่การประพฤติปฏิบติัเขา้ไปมนัจะเห็นเหตุเห็นผล แลว้ท าลายเหตุ สร้างเหตุข้ึนมา 
ท าลายผล เหตุกบัผลท าลายออกไป ท าลายออกไป มนัเป็นธรรมเกิดข้ึนมาอีกชั้นหน่ึง ธรรมท่ี
เกิดข้ึนจากใจอีกชั้นหน่ึง ใจน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสัจ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค รวมตวักนัหนหน่ึง 
มนัสมุจเฉทปหานหนหน่ึง น่ีปล่อยเร่ืองตวัตนมาหนหน่ึง สมุจเฉทปหานอีกหนหน่ึง รวมมรรค
ต่อไป มรรคท่ีละเอียดข้ึนไป รวมตวัหนหน่ึง จะปล่อยจิตออกมาอีกหนหน่ึง พอปล่อยออกมาแลว้ 
ตอนน้ีมนัเป็นหวัใจลว้นๆ  

ส่ิงท่ีเป็นใจลว้นๆ มนัจบัตอ้งกนัไดย้าก ความท่ีจบัตอ้งไดย้ากมนัตอ้งกา้วเดินต่อไป น่ีการ
ประพฤติปฏิบติัธรรมมนัถึงตอ้งทุ่มทั้งชีวิตไง ความทุ่มของชีวิตท่ีการประพฤติปฏิบติัธรรม ความ
มุมานะของใจ ใจตอ้งเขม้แขง็ ๑ ใจตอ้งมีความมุมานะอดทน ๑ ความอดทนของใจ น่ีท่ีว่าใจน้ีถึง
เป็นอุกฤษฏข์นาดไหน จะท างานของใจ  

“ชนะตน” เราชนะคนอ่ืนๆ ชนะใครก็ชนะได ้“ชนะเรา” ความอยากของเรา อยากใหเ้ราใช้
ประโยชน์ในสมบติับางอยา่ง เรายงัละ ยงัยบัย ั้งแทบไม่ไดเ้ลย แลว้น่ีใจท่ีเราจะชนะ ท่ีว่าชนะ
ตลอดไป ในหวัใจจากภายใน น่ีมนัคิดอะไรเราก็เช่ือมนัแลว้ มนักระดุกกระดิกข้ึนมาหน่อยเดียว
ว่าจะเป็นอยา่งนั้น เราก็วิ่งตามมนัแลว้ แลว้มนัข้ึนเขา้ไปตามความสงบของใจ มนัจะสงบเขา้ไป  

ส่ิงท่ีความสงบเหนือกว่าน้ี ตอ้งพื้นฐานอนัน้ีเจอ มนัจะคุย้ คุย้หาไง หาอสุภะ-อสุภงั หาถา้
เจออสุภะ-อสุภงัอนัน้ีได ้ มนัจะจบัตวัอสุภะได ้ ถา้จบัตวัอสุภะได ้ มนัจะท าลายกามราคะได ้ ส่ิงท่ี
เป็นกามราคะ น่ีความสร้างโลก โลกสร้างมา สร้างมาเพราะกามะราคะ ส่ิงท่ีเป็นกามะราคะจะ
สร้างโลกไปหมด ชีวิตน้ีอยูก่็อยูเ่พื่อนั้น สรรพส่ิงท่ีหามา ทีแรกกว็่าหาเพื่อเรา แต่พอหาเพื่อเราแลว้ 
มนัก็ลงเร่ืองส่ิงท่ีเป็นกามทั้งหมด ส่ิงท่ีเป็นกามจะใชป้ระโยชน์ส่ิงน้ีทั้งหมดเลย แลว้ส่ิงท่ีใช้
ประโยชน์นะ แต่อนัน้ีเป็นตวัของมนั มนัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ภายนอก มนัใชป้ระโยชน์ภายใน มนั
ใชชี้วิตน้ี ใชห้วัใจของเราเป็นท่ีเคร่ืองอยูอ่าศยั ใชห้วัใจของเรา เกิดตายๆ  
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กิเลสคือ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เกิดกบัหวัใจทุกดวงใจ ถา้ใจท่ียงัไม่รู้ยงัมืดบอดอยู ่อวิชชา
สามารถอยูบ่นใจดวงไหนได ้มนัจะอาศยัใจดวงนั้นเกิดตายๆ ไปตลอด แลว้เกิดตาย เกิดมาแลว้ทุก
คนปรารถนาคุณงามความดี ทุกคนอยากท าคุณงามความดี ทุกคนปรารถนาพน้ทุกข ์ แต่ท าไมท า
แลว้มนัไม่พน้ทุกขล่์ะ มนัไม่พน้จากทุกขไ์ปเพราะเหตุไร  

เพราะอวิชชาตวัเส้ียมตวัสอน อวิชชาตวัพยายามผลกัไสใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลาน มนัจะ
ลม้ลุกคลุกคลานไปตลอด มนัท าใหเ้ราเบ่ียงเบนออกจากจุดท่ีจะเขา้ไปถึง เจอตวัมนัได ้ เราถึงตอ้ง
พยายามใชค้วามสงบทั้งหมด พยายามใชก้ าลงัทั้งหมดยอ้นกลบัเขา้มา ยอ้นกลบัเขา้มาดูใจของเรา
ใหไ้ด ้ 

การจบั การคน้ควา้ การคน้หาเหยือ่ การคน้หาแผล หมอวิเคราะห์โรคน่ีส าคญักว่าหมอ
รักษา ถา้จบัว่า วิเคราะห์โรคว่า โรคใดไดว้่าเป็นโรคนั้นแลว้ เร่ืองใหย้าจะใหย้าตามสูตรนั้นเลย 
อนัน้ีก็เหมือนกนั การคน้ควา้ การเจอกิเลสน่ีส าคญั ส าคญัมากๆ เลย แต่คนมองขา้มว่า การคน้ควา้ 
การวิเคราะห์โรค เขา้ใจโรค เป็นการท่ีว่ามนัเป็นอยูแ่ลว้ เราเป็นโรค เราก็ตอ้งเป็นโรค อวิชชา 
ความไม่รู้ตอ้งไม่รู้สิ มนัตอ้งไม่รู้โดยธรรมชาติของมนั...จริง มนัไม่รู้จริงๆ แต่มนัไม่รู้แลว้มนัก็
เกาะเก่ียวกบัความเห็นของมนัเป็นภายในออกไปว่าน่ีเป็นมนั แลว้มนัก็มืดบอด มนัปิดตา ปิดตา
ของคนท่ีจะเขา้ไปเห็นมนั แลว้จะเห็นส่งออกไปขา้งนอก แต่ก็ไม่เห็นมนั ตอ้งอาศยัความสงบเขา้
ยอ้นกลบั  

เหมือนล าแสงท่ียอ้นกลบั พอยอ้นกลบัเขา้ไปจะไปเห็นส่ิงนั้น นัน่น่ะ คือเห็นตวักิเลส เห็น
ตวักิเลสก็เป็นสัมมาสมาธิ เป็นสัมมากมัมนัโต เป็นงานชอบ ถา้เป็นงานชอบ งานชอบเพราะว่า
อะไร เพราะงานขุดคุย้หากิเลส งานขุดคุย้หาผูท่ี้ท  าผดิ งานขุดคุย้อวิชชาท่ีมนัปกคลุมอยูใ่นหวัใจ
ของเรา งานขุดคุย้ส่ิงท่ีปกปิด มนัปกปิดหวัใจของเรา ไม่ใหเ้ราเห็นตวัตนของเรา ตวัตนจาก
ภายนอก ตวัตนของร่างกายนั้นเป็นตวัตนของร่างกาย ตวัตนของจิต คือภวาสวะ คือภพ คือท่ีอยู่
อาศยั คือจุดเร่ิมตน้ คือความทุกขข์องใจท่ีแสวงหาออกไป ความเหน่ียวร้ัง กระสุนปืนจะออก
เหน่ียวออกจะวิ่งไป มนัตอ้งวิ่งออกไปจากฐาน คือปืนยงิออกไป  

น้ีก็เหมือนกนั ความคิด ความเกิด หรือความตาย หรือส่ิงใดต่างๆ ท่ีมี เพราะมีอนัน้ี มีภวา
สวะ มีตวัหวัใจ มีตวัส่ิงน้ีอยู ่ แลว้ตวัส่ิงน้ีโดนปกคลุมดว้ยกามราคะ กามราคะจะเห็นว่าเป็นโทษ 
ถา้คิดว่าเป็นโทษ ทุกคนเห็นว่าเป็นโทษ ไม่ควรจะมีส่ิงนั้น เป็นส่ิงใหเ้ราตกต ่าไปเลย เราควรจะสูง 
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ควรจะประเสริฐกว่าส่ิงนั้น แต่ส่ิงน้ีท  าไมเรามองไม่เห็น เราจบัตอ้งไม่ได ้ เพราะมนัมองไม่รู้สึกตวั 
มนัจบัตวัเองไม่ได ้ ความจบัตวัเองไม่ได ้ ถึงงานนั้น ถึงเป็นงานโลกไง งานนั้นถึงงานท่ีว่าไม่ใช่
ช าระกิเลส ไม่ใช่งานทางธรรม  

ถา้งานทางธรรมมนัตอ้งจบัตอ้งตวัน้ีได ้ พอจบัตอ้งตวัน้ีไดน่ี้งานเกิดข้ึน งานเกิดข้ึนคืองาน
วิเคราะห์ วิจยั น่ีจบัตวัหวัใจได ้ จบัตวัโรคได ้ โรคน้ีคือโรคอะไร โรคน้ีคือโรคของกาม พอโรค
ของกาม กามน้ีมนัเกิดจากอะไร เกิดจากความสวยงาม เกิดจากความพอใจ ความเป็นกามฉนัทะ 
คือความพอใจในตวัมนัเอง ถา้มนัพอใจในตวัมนัเองแลว้มนัก็ไหลล่ืนไปพอใจในส่ิงต่างๆ เห็น
ไหม มนัพอใจในตวัมนัเอง มนัถึงเป็นการเกาะเก่ียว อุ่นกินความคิดของมนัเอง ความคิดของหวัใจ 
ความคิดของกามราคะมนัอุ่นกิน มนัอุ่นกินไดเ้พราะอะไร เพราะมนัมีขนัธ์ละเอียดไง เวทนาขนัธ์
อนัละเอียดในหวัใจ กบัหวัใจมนักระทบกระเทือนกนั  

ความกระทบกระเทือนกนัอยูใ่นหวัใจนั้น เราอยูเ่ฉยๆ มนัก็คิดไดเ้ร่ืองกามะราคะ แลว้มนัก็
พอใจในการเสพในหวัใจของมนั มนัเสพกามของมนัเองในหวัใจของมนั ความคิดมนัเสพใจของ
มนัไปเอง มนัก็ท  าเสพได ้ มนัพอใจไป ถา้เราจะเอาการขุดคุย้ในการคน้ควา้มนั เราเอาส่ิงน้ีมาเป็น
ตวัตน้ทุนก็ได ้ เอาส่ิงน้ีมาตั้งไง แลว้ส่ิงน้ีเพื่อจะใหห้วัใจมนัแสดงตวัออกมาไง ส่ิงท่ีมนัแสดงตวั
ออกมา เห็นไหม เวลาสัตว ์เวลากระรอกมนัหลบเขา้รู เวลาพวกหนูอะไรมนัเขา้รูของมนั เราจะจบั
ตวัของมนัไม่ได ้ เราจะหลอกอยา่งไรใหม้นัออกมาเพื่อเราจะจบัตวัมนั อนัน้ีก็เหมือนกนั อารมณ์
ตวัน้ีมนัจะใหใ้จมนัแสดงตวัได ้ มนัไหวตวั มนัออกมาได ้ พอมนัแสดงตวัออกมา เรากเ็ห็นความ
กระเพื่อมของใจไง  

อารมณ์ความรู้สึกมนัละเอียดอ่อนมาก แต่ใจท่ีมนัสูงข้ึนไปมนัจะละเอียดอ่อนมาก มนั
สามารถจบัตอ้งส่ิงน้ีได ้ พอจบัตอ้งส่ิงน้ีได ้ นัน่น่ะงานชอบ แลว้งานชอบก็แลว้กว็ิปัสสนาไป 
วิปัสสนาคือการแยกแยะออก  

“มนัจะสวยไปไดอ้ยา่งไร มนัชุ่มไปดว้ยเหง่ือ ดว้ยไคล มนัชุ่มไปทั้งหมดในอารมณ์ 
ความคิดมนัชุ่มไปดว้ยกามราคะ มนัเป็นความสะอาดไม่ไดห้รอก มนัตอ้งเป็นของสกปรก ถา้ของ
สกปรก เพราะท่ีมนัสะอาดน้ีเพราะอะไร เพราะเรารักษา เราดูแลรักษามนัถึงสะอาด ถา้เราปล่อย
ไปตามธรรมชาติของมนั มนัไม่สะอาดหรอก มนัตอ้งเป็นอยา่งนั้นโดยธรรมชาติของมนั มนัตอ้ง
แปรสภาพและมนัตอ้งเป็นของท่ีว่าเน่าเสียออกไป มนัไม่ไดเ้ป็นของดีไดห้รอก”  
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น่ีเอาเขา้มาสอนใจ  

ถา้ส่ิงน้ีสอนใจข้ึนมา มนัจะเร่ิมปล่อยวาง ปล่อยวางเขา้มา มนัก็มีก าลงัข้ึนมา แต่เดิมเป็นผู ้
แพต้ลอด จะคิดอะไรข้ึนมาก็คิดไม่ออก คิดไม่ไดเ้ลย อยูใ่ตอ้  านาจของมนั มนักดถ่วงใหม้นัคิดตาม
ประสาของมนั น่ีมนัเกิดมนัตายเพราะเหตุน้ี มนัจนตรอกเพราะอยา่งน้ี ใจเราจนตรอก เพราะจน
ตรอก เพราะอวิชชามนัปรกหวัไว ้ พอมนัปรกหวั มนัก็กดหวัเราไว ้ แลว้เราก็ไม่สามารถเงยหนา้
ข้ึนมาไดเ้ลย  

แลว้พอถา้เราวิปัสสนาไปมนัเร่ิมจะมีก าลงัข้ึนมา มนัเงยหนา้ข้ึนมาได ้ มนัเห็นส่ิงท่ีว่าเป็น
ความโสโครกเป็นความไม่จริงจงั เป็นความไม่จีรังทั้งนั้นเลย...วิปัสสนาอยูอ่ยา่งนั้น ท าวิปัสสนา 
คือใชค้วามคิดใคร่ครวญ คือปัญญา วิปัสสนา คือภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนไง ความคิดใน
ธรรมจกัรหมุนออกไป ความคิดท่ีหมุนออกไปไม่ใช่ความคิดโลกๆ นะ ความคิดโลกๆ น้ีหยาบ
มาก ความคิดในน่ีสมองหยาบ หยาบสุดๆ แต่ความคิดของภาวนามยปัญญามนัเกิดจากหวัใจ เกิด
จากภายใน  

ความคิดท่ีมนัคิดข้ึนมาแลว้มนัมีสัมมาสมาธิ มนัพร้อมอยู ่ งานมนัชอบมนัชอบอยูภ่ายใน 
มนัหมุนออกไปในอะไร ตาน่ีเวลาเดินจงกรมอยูน่ะ เดินจงกรมอยู ่ตาก็เห็นทางอยู ่ น่ีความรับรู้ส่ิง
อายตนะก็รับรู้อยูภ่ายนอก แต่ไอปั้ญญาท่ีหมุนอยูภ่ายในมนัหมุนของมนัต่างหากอยูภ่ายใน มนั
หมุนของมนัอยูต่่างหาก ค าวา่ “หมุน” หมายถึงว่า ใชว้ิเคราะห์วิจยั ใชพ้ยายามแยกส่วนออกจาก
ภายใน น่ีมนัแยกส่วนออกไป  

จากมีก าลงั จนมนัสามารถท าลายกนัได ้ มนัท าลายความคิดนะ ฟังสิ ความคิดน้ีไม่ใช่เรา 
ความคิดน้ีมนัแขกจรมา แต่ไอห้วัใจท่ีว่ามนัเป็นพลงังานเฉยๆ น้ี มนัไปรับรู้ความคิดนั้น น่ีมนั
ไม่ใช่เรา ขนัธ์จากภายใน ขนัธ์อนัละเอียดน้ีไม่ใช่ใจ ขนัธ์กบัใจน้ีเป็นคนละส่วนกนั วิปัสสนาไป
มนัจะปล่อย มนัจะปล่อย ยิง่จะปล่อยขนาดไหน พอมนัปล่อยเขา้ไป มนัก็เวิง้วา้ง มนัก็มีความสุข 
น่ีความสงบของใจท่ีมนัท าสูงข้ึนมา เม่ือก่อนท่ีว่าเรามีความสงบของใจแลว้ว่าอนัน้ีเป็นธรรม เป็น
ธรรม มนัแค่เป็นความสงบท่ีว่าความสกปรกท่ีเรารักษาไวเ้ฉยๆ  

แต่ถา้เรามาวิปัสสนาเขา้ไป เวลามนัปล่อย ปล่อยธาตุขนัธ์กบัหวัใจมนัหลุดออกจากกนั 
แยกออกจากกนั ความแยกออกจากกนัแลว้กิเลสมนัก็ปล่อยวางชัว่คราว ความลึกซ้ึงของความสงบ 
ความสุขของใจมนัละเอียดอ่อนกว่ามาก มนัจะมีความสุขมาก ความสุขวา่ไดเ้ห็นความปล่อยวาง
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ของใจท่ีมนัปล่อยกิเลส มนัปล่อยเฉยๆ นะ แลว้ชะล่าใจไม่ไดเ้พราะมนัจะหลอกลวงไปตลอดเวลา 
เวลามนัปล่อยข้ึนมามนับอกคร้ังน้ีปล่อยแลว้ ปล่อยน้ีเพราะอะไร เพราะถา้เราท างานใหม่ เราตอ้ง
ใชพ้ลงังานมาก มนัใชพ้ลงังานภายในนะ ดูสิ ผูบ้ริหารเขาว่าเขาใชค้วามคิดมาก เขาจะเครียดมาก 
เขาจะมีความรู้สึกวา่ ไม่เหมือนกบัคนท่ีว่าคนใชแ้รงงาน คนใชแ้รงงานไม่ค่อยเครียดเหมือน
ผูบ้ริหาร อนัน้ีมนัเป็นหนา้ท่ีของเรา  

ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตอ้งเดินตามรอยน้ีเดด็ขาด จากทิง้จากขา้งล่างข้ึนมา ทิง้ตวัตนเขา้มา 
แลว้ตอ้งมาทิง้อุปาทานเขา้มา แลว้ก็จะมาทิง้กามะราคะอยูภ่ายในน่ี มนัตอ้งผา่นอนัน้ีเขา้มาทั้งนั้น 
เป็นหนทางเดียวที่เราจะเอาตวัรอดได ้หนทางอ่ืนเป็นไปไม่ไดเ้ลย เพราะหนา้ท่ีมนัเป็นงานของเรา 
เราตอ้งพยายามท าเขา้ไป ถา้มนัพิจารณาไม่ออก เราก็กลบัมาพกัในความสงบ  

ในสมถกรรมฐานเป็นบาทฐานของงานตลอดไป สมถกรรมฐาน แต่สมถกรรมฐานมนัเป็น
สมถะท่ีละเอียด ใจท่ีมนัสงบข้ึนมาจากชั้นต ่าข้ึนมา สูงข้ึนมา มนัมีพื้นฐานอยูแ่ลว้ คนเราเป็นหน้ี
แลว้ตอ้งใชห้น้ี ตอ้งใชด้อก ใชห้น้ีดว้ย ใชด้อกดว้ย คนเราใชห้น้ีเขาไปหมดแลว้ ถา้มนัจะใช ้ มนั
ใชเ้ฉพาะตน้ใช่ไหม คนเราไม่เป็นหน้ีใครเลยแลว้มนัจะใชด้  ารงชีวิตของมนัไป มนัตอ้งหาอยูห่า
กินโดยเน้ือหาสาระใช่ไหม อนัน้ีก็เหมือนกนั ในเม่ือจิตมนัปล่อยวางกิเลสมาเป็นชั้นๆ เขา้มาแลว้ 
มนัใชห้น้ีเขาเป็นชั้นเป็นตอนเขาไปบา้งแลว้ ความท่ีมนัใชห้น้ีเขาไปแลว้ มนัไม่ตอ้งไปห่วงพะวง
ตรงนั้น น่ีพลงังานของมนัจะมีมากข้ึนมา พลงังานของมนัถึงกบัโหมเขา้ไปตรงน้ีไดไ้ง พอโหมเขา้
ไปตรงน้ีไดม้นัก็จะปล่อย ปล่อยจนบ่อย ซ ้ าเขา้ๆ จนขาดนะ ขนัธ์กบักายน้ีขาดออกจากกนั  

กามราคะ กามราคะเวลาเกิดตาย กามราคะ เกิดในกามตายในกาม คนท่ีวิปัสสนาข้ึนมา จะ
เห็นว่าเหตุท่ีจะเกิดในกามยงัเห็น เห็นเหตุท่ีจะไปเกิดในกามภพ ตั้งแต่เทวดาลงมา จิตดวงน้ีไปเกิด 
เกิดเพราะเหตุน้ี เกิดเพราะมนัมีเหตุเร่ืองของกาม เร่ืองของขนัธ์ท่ีมนัผกูกนัไป เกิดเป็นเทวดามี
ขนัธ์ ๔ เกิดเป็นพรหมมีขนัธ์ ๑ เกิดเป็นมนุษยมี์ขนัธ์ ๕ แลว้ขนัธ์อนัน้ี มนัจะท าลายออกไปจาก
หวัใจ มนัจะไปสงสัยเร่ืองนรกสวรรคท่ี์ไหน มนัเห็นเหตุของการจะไปนรกสวรรคใ์นหัวใจขาด
ออกไปจากใจทั้งหมดเลย น่ีใจอนัน้ีหลุดออกไปลว้นๆ เลย เวิง้วา้งหมดเลย แลว้คนจะไม่เห็นใจ
ดวงน้ี  

ความเวิง้วา้งของใจอยา่งน้ีมนัคิดว่าเป็นการส้ินกิเลสแลว้ เพราะมนัเวิง้วา้งออกไป แลว้หา
ส่ิงน้ีไม่เจอ มนัจะว่าง ว่างหมดเลย ความว่างขนาดไหนก็แลว้แต่ ใครเป็นคนบอกว่าว่าง ส่ิงท่ีเป็น
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ความว่างของใจน่ีใครเป็นคนรับรู้ความวา่ง? เราก็รู้ว่าวา่งใช่ไหม อยา่งอากาศไม่มีส่ิงใดเลย เราว่า
อากาศน้ีเป็นความว่าง แต่อากาศเป็นความว่าง อากาศก็มีอากาศ แต่อากาศเขาไม่มีชีวติเขาถึงไม่รู้ 
เราต่างหากไปรู้เขา แต่หวัใจก็เหมือนกนั มนัมีความว่างในหวัใจ แลว้ใครเป็นคนบอกว่าความว่าง 
แต่มนัจะส่งออกไปขา้งนอกหมดเลย จนกว่าเราจะไดส้ติสัมปชญัญะเป็นญาณหยัง่รู้ยอ้นกลบัเขา้
ไป ถึงจะเขา้ไปเห็นถึงตอของจิตไง  

ตอของจิตนั้นคือตวัอวิชชา ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีลึกลบัซบัซอ้นมาก ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีใครจะหาไดย้าก 
ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีคนคน้ควา้ไดย้าก การคน้ควา้เจอน้ีเป็นบุญกุศลอยา่งมหาศาล ถา้บุญกุศลมีมากข้ึนมา 
คน้ควา้ข้ึนมา ถา้ไม่มีบุญกุศลหรือว่าอยูใ่นอ านาจวาสนาของเรา ครูบาอาจารยน้ี์ส าคญัมาก ครูบา
อาจารยเ์ป็นผูช้ี้แนะ ครูบาอาจารยเ์ป็นคนบอกกล่าว เพราะครูบาอาจารยเ์คยผา่น ตอ้งมีครูมีอาจารย์
เคยผา่นข้ึนมา มนัถึงน่าอศัจรรยไ์งว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่มีครู ไม่มีอาจารย ์ ท  าไม
ผา่นตรงน้ีไปได ้ท าไมท าลายหวัใจของตวัเองได ้ท าลายกิเลสในหวัใจ  

ถา้ท าลายกิเลสในหวัใจออกไปแลว้ หวัใจน้ีจะเป็นหวัใจท่ีบริสุทธ์ิ หวัใจดวงน้ีเป็นหัวใจท่ี
มีอิสระ แต่ถา้หวัใจน้ียงัไม่โดนท าลายไป มนัจะอยูใ่ตอ้  านาจของ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อยูน่ี่ อยู่
ภายใตอ้  านาจของอวิชชา อยูใ่ตอ้  านาจของความไม่รู้ไง เพราะไม่รู้ถึงไม่เห็นตวั เพราะไม่รู้ถึงเห็น
อยา่งอ่ืนหมด เพราะมนัรู้ตวัมนัเอง แต่มนัไม่รู้ตวั มนัไม่รู้ตวัมนัเอง แต่รู้ส่ิงอ่ืน มนัเป็นธรรมชาติ 
เป็นสสารท่ีเป็นธาตุรู้ รู้ รับรู้ทั้งหมดเลย แต่ไม่เคยรู้ตวัเอง แลว้มนัไม่รู้ตวัเอง แลว้มนัเอาก าลงั
พลงังานตวัไหนท่ียอ้นพลงังานตวัน้ีกลบัไปไดล่้ะ พลงังานอนัละเอียดอ่อนอนัน้ีมนัจะยอ้นกลบัมา
ไดย้งัไง? ถึงตอ้งคน้ควา้อยา่งสูงมาก อนัน้ีมนัเป็นงานท่ีละเอียด  

กามราคะ โลภะ โทสะ โมหะ มนัเป็นเร่ืองของความโกรธ ควานรุนแรง เป็นเร่ืองของ
โทสะ เป็นเร่ืองของกามราคะ น่ีมนักระเพื่อมมาก มนัถึงท าใหเ้ราจบัตอ้งได ้ส่ิงท่ีกระเพื่อมมาก ท า
รุนแรงมาก กว่าเราจะจบัตอ้งได ้ เราตอ้งใชปั้ญญาของเรามากมายมหาศาล ส่ิงน้ีมนัเป็นพลงังาน
เฉยๆ มนัไม่เคยท าใจใหก้ระเพื่อม มนัเป็นใจของมนัเฉยๆ มนัเป็นความเศร้าหมอง เป็นความผอ่ง
ใสในหวัใจเท่านั้น มนัไม่กระเพื่อมเลย ถึงเป็นการจบัตอ้งไดย้ากมาก แต่ก็ไม่พน้วิสยัของสาวกะผู ้
ไดย้นิไดฟั้งไง สาวกผูเ้ดินตาม เดินตามองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้เป็นผูท่ี้ผา่นไปแลว้ ผูท่ี้จะเดินตาม มีครู มีอาจารยอ์ยู ่จบัตอ้งได ้เดินตามได ้จบัตอ้งได ้พอ
จบัตอ้งส่ิงน้ีไดน่ี้เป็นส่ิงท่ีมหศัจรรยท่ี์สุด แลว้พลิกคว  า่ไปเป็นสมบติัธรรม ธรรมทั้งหลายเป็น
สมบติัของใจดวงนั้น ใจดวงนั้นประเสริฐสุด ใจดวงนั้นมีสมบติัอยูใ่นหวัใจ  
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หวัใจดวงนั้นพน้ออกไปจากโลกทั้งหมด กามราคะ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ในวฏัวนพน้
ออกไปเลย น่ีหวัใจมนัถึงส าคญัไง ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัถึงว่าหวัใจเป็นส่ิงท่ีประเสริฐสุด หวัใจ
เท่านั้นเป็นภาชนะท่ีจะรองรับธรรมนะ หวัใจเท่านั้น ถา้ไม่มีปัญญามนัจะเบ่ียงออกเป็นเร่ืองของ
โลก น่ีภาชนะท่ีส าคญัท่ีสุดคือหวัใจของสตัวโ์ลก แลว้หวัใจจะมีอยูไ่ดต่้อเม่ือถา้คนท่ีมีชีวิต ถา้คน
ท่ีตายไป หวัใจหลุดออกไปจากร่างกาย มนัก็ตายไป ถา้หวัใจยงัอยู ่เราก็ยงัมีชีวิตอยู ่ถา้เรายงัมีชีวิต
อยู ่มีลมหายใจเขา้ออกอยู ่เรามีโอกาสประพฤติปฏิบติัไง  

การประพฤติปฏิบติั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกพระอานนทไ์ว ้ บอกเวลาท่ีองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้จะปรินิพพาน พระอานนท ์ มีคนเขาไปถวายดอกไมธู้ปเทียนมาก 
“อานนทบ์อกเขาเถิด ใหไ้ปปฏิบติับชูา” ใหบ้อกใหภ้ิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ใหเ้ขา้ใจว่า
ปฏิบติับชูาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น้ีประเสริฐท่ีสุด แลว้ในการประพฤติปฏิบติัเพื่อจะ
เขา้ถึงส่ิงน้ี เขา้ถึงตวัธรรม ตวัสมบติัธรรมในหวัใจ สมบติัธรรมเป็นสมบติัของใจ ดวงใจท่ี
ประพฤติปฏิบติัเขา้ไปถึง ไม่เป็นสมบติัสาธารณะ สมบติัของโลกเขาเป็นสมบติัสาธารณะ ใครมี
ปัญญาแสวงหาไดแ้สวงหาเอา เป็นสมบติัสาธารณะ แต่ส่ิงน้ีเป็นสมบติัส่วนบุคคล  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นพระ
อรหนัต ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปรินิพพานไปก็เอาแต่คุณธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไป แลว้วางธรรมไว ้ วางธรรมไวใ้นพระไตรปิฎกไวใ้หส้าวกะ ใหส้าวกผูไ้ดย้ิน
ไดฟั้งประพฤติปฏิบติัตามไป สาวก-สาวกะผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตามเขา้ไปจนใจเป็นสมบติัธรรม
ข้ึนมาในหวัใจดวงนั้น เป็นสมบติัของใจดวงนั้น เพราะใจดวงนั้นเวลาสลดัออกจากร่าง ถา้ใจดวง
นั้นสลดัร่างออกไป ใจดวงนั้นจะไม่เกิดอีก ใจดวงนั้นประเสริฐท่ีสุด เป็นสมบติัส่วนตนไง  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ เอาแต่ธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไป ไม่ไดเ้อาธรรมของใครไปเลย แต่พวกเรายงัคิดดว้ยกิเลส องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ ๒,๕๐๐ ปี ธรรมะไม่สึกหรอ ไม่กร่อน ไม่ผกุร่อนไปบา้งเลย
เหรอ กาลเวลาน้ีจะบงัมรรคผลนิพพานขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้...ไม่  

อกาลิโก ไม่มีกาล ไม่มีเวลา เป็นปัจจตัตงัรู้จ  าเพาะใจดวงนั้น ใจดวงใดสมัผสัสมบติัธรรม
ของใจดวงใด เป็นสมบติัของใจดวงนั้น ใจดวงนั้นมีความสุขอยูข่องใจดวงนั้น ท่ีว่าถา้ในทางเร่ือง
ของโลกเขา เราไปส่งกนัคนตาย ไปส่งกนัเชิงตะกอน ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือกนัไดเ้ลย เร่ือง
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ของใจน้ีไม่มีใครสามารถช่วยได ้ มนัเป็นเร่ืองของใจ ใจดวงนั้นท่ีตอ้งประพฤติปฏิบติัเอง ใจดวง
นั้นประพฤติปฏิบติัเอง ใจถึงส าคญัไง ฉะนั้นถา้ใจส าคญั เร่ืองของความเป็นอยูเ่รา เราก็ตอ้งดู
ความเป็นอยูข่องเราท่ีว่า ส่ิงท่ีเป็นความเป็นอยูข่องเราน้ี เป็นเคร่ืองอยู่อาศยั ปัจจยัส่ี เคร่ืองอยู่อาศยั
ใหเ้ราแค่อาศยัไปชัว่วนั ชัว่คืน เพื่อใหมี้เวลาประพฤติปฏิบติั  

เวลาประพฤติปฏิบติัน้ีส าคญัมากนะ พระอยูป่่า เขาถึงตอ้งการตรงน้ีไง ตอ้งการเวลา
ส่วนตวัเพื่อจะไดเ้ร่งความเพียรทั้งวนั ทั้งคืนนะ ทั้งวนั ทั้งคืนยงัตอ้งอดนอนผอ่นอาหาร อดนอน
ผอ่นอาหารเพื่อจะเอาเวลาข้ึนมาประพฤติปฏิบติั เพราะมีเป้าหมาย บวชมาเพื่อประพฤติปฏิบติั
ธรรม ไม่ใช่บวชมาเพื่อหาลาภสักการะ ลาภสักการะน้ีเป็นเร่ืองของโลกเขา ถา้ใจ สมบติัธรรมใน
ใจดวงนั้นเป็นประเสริฐข้ึนมาแลว้ เขาเช่ือในเร่ืองธรรมอนันั้น ปุญญกัเขตตงั เป็นเน้ือหาบุญของ
โลกไง  

เน้ือหาบุญของโลก ถา้นาไม่ดี นาท่ีมีหิน มีกรวด หว่านขา้ว หว่านพืชไปแลว้มนัจะข้ึนไหม 
ถา้เน้ือนาดี แลว้เน้ือนาไหนจะดีล่ะ เราจะมีความสามารถรู้ไดว้า่อยา่งไรว่าเน้ือนาไหนนั้นดี รู้
ไม่ได ้ถา้เราเป็นผูท่ี้ต  ่ากว่า แต่ครูบาอาจารยผ์ูท่ี้ฝึก ฝึกอบรมลูกศิษยล์กูหามา อยา่งหลวงปู่ มัน่มาน่ีรู้ 
รู้ทั้งหมด รู้เพราะอะไร รู้เพราะวา่ท่านอยูบ่นยอดของหลงัคา รู้เพราะท่านอยูบ่นเรือนยอดของ
อวิชชา เห็นไหม ไดท้  าลายเรือนยอดของอวิชชาดบัหมด เรือนยอดของอวิชชาท าลายออกไปทั้ง
หมดแลว้ แลว้เราแค่กา้วแค่ข้ึนบนัไดท าไมท่านจะไม่รู้ เรากา้วข้ึนบนัได ท่านก็จะเห็นวา่เราข้ึน
บนัได ท าลายตวัตน ข้ึนไปถึงบนบา้น ท าลายอุปาทานบนบา้น ข้ึนไปถึงหลงัคา ท าลายกามภพ รูป
ภพ อรูปภพ ท าลายกามราคะข้ึนไปหลงัคา ข้ึนไปถึงเรือนยอด ไปท าลายเรือนยอด ไปท าลายเรือน
ยอดก็ตอ้งไปพบกนัสิ ส่ิงท่ีครูบาอาจารยจ์ะรู้ได ้ เพราะวา่ท่านอยูสู่งกว่า อยูสู่งกวา่จะเห็นคนต ่า
กว่าเดินข้ึนไป คนท่ีอยูต่  ่ากว่าเดินขนาดไหนก็เดินอยูใ่นสภาพต ่าๆ นั้นจะไม่สามารถเห็นท่ีสูงกว่า
ไดเ้ลย  

เราเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เราไม่มีวุฒิภาวะ ไม่มีความรู้จากภายใน เราถึงไม่สามารถจะรู้
ไดว้่าใครมีธรรมหรือไม่มีธรรม แต่เราก็เช่ือธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อนันั้นประเสริฐ แลว้เราประพฤติปฏิบติัไป เราพยายาม
ขวนขวายของเราไป เราตอ้งขวนขวาย เราเท่านั้นถึงขวนขวายเรา  
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คนจะประเสริฐไง สัตวอ์าชาไนยเลือกกินแต่อาหารท่ีเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย น่ี
เหมือนกนั เราจะประพฤติปฏิบติัธรรมเพื่อธรรมของใจ แลว้เราจะกินเสวยอารมณ์ เหยือ่ท่ีล่อใจ 
เราจะกินเหยือ่อะไร ถา้เรา กินธรรม ขอ้วตัรปฏิบติัน้ีเป็นธรรม ขอ้วตัรปฏิบติั ธุดงควตัรน้ีก็เป็น
ธรรมเพื่อจะขดัเกลากิเลส ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางไวเ้ป็นแนวทางปฏิบติัเป็น
เคร่ืองช าระ เป็นเคร่ืองขดัเกลากิเลสทั้งหมดเลย  

ถา้เรายดึถือส่ิงน้ีไว ้ เราก็ยดึถือธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เป็นเคร่ืองด าเนิน 
ถา้เราปฏิปทาเคร่ืองด าเนินเรามีอยู ่ ฟังสิ ปฏิปทาเคร่ืองด าเนิน ถนนหนทางมีอยู ่ เรามีรถมีรา เรา
ตอ้งวิ่งไปถึง ถนนหนทางปฏิปทามีอยู ่ แต่ญาณหยัง่รู้ หวัใจเรายงัไม่กา้วเดินไป ถา้ญาณหยัง่รู้ 
รถยนตข์องเรากา้วเดินไป ญาณคือหวัใจ ญาณคือความรู้ของใจ ความรู้ของใจไดเ้ดินกา้วเดินตาม
ปฏิปทาเขา้ไป ปฏิปทาเคร่ืองด าเนินของใจ ท าใหใ้จเขา้ถึงเรือนยอด เขา้ถึงตอของจิต แลว้ท าลาย
เรือนยอดตอของจิตได ้ น่ีมนัถึงว่าเป็นความประเสริฐของเรา เราผูป้ระพฤติปฏิบติัถึงประเสริฐ 
ประเสริฐตรงน้ี  

โลกเขาทุกขห์มุนเวียนกนัในโลกของเขา อนันั้นเขาวนไปในโลก วนไปในวฏัฏะ วนไปสู่
ส่ิงนั้น แลว้เขาก็ชมกนัเอง เขาชมกนัเองว่าส่ิงนั้นประเสริฐ ส่ิงนั้นเป็นผูท่ี้มีฐานะ มีความมัง่มีศรี
สุข สร้างโลกข้ึนมา เป็นผูท่ี้มีช่ือเสียง เห็นไหม “กิเลสหลอกกิเลส” เขายอปอป้ันกนัอยูอ่ยา่งนั้น 
แลว้เขากพ็ยายามเบียดเบียนกนัอยูอ่ยา่งนั้น แต่ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัธรรมไม่ใช่อยา่งนั้น ผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติัจะช้ีช่องทางตรงๆ เขา้หาเรือนยอดของใจเท่านั้น จะช้ีช่องทางเดินเขา้หาเรือนยอด
ของใจเพื่อท าลาย หกัเรือนยอดของใจเท่านั้น  

ถา้หกัเรือนยอดของใจ สมบติัธรรมเตม็ในหวัใจดวงนั้น ถา้หกัเรือนยอดของใจไม่ได ้
สมบติัธรรมเอามาจากไหน สมบติัธรรม เห็นไหม ประพฤติปฏิบติัธรรมเพื่อธรรม ไม่ใช่ประพฤติ
ปฏิบติัธรรมเพื่อโลก ถา้ประพฤติปฏิบติัธรรมเพื่อโลก มนัก็ท  าประพฤติปฏิบติัธรรมไป เอาแค่
ธรรมนั้นมาเป็นสินคา้ เอาแค่ปฏิปทาเคร่ืองด าเนินมาเป็นสินคา้ ปฏิปทาอยูใ่นปฏิปทาอนัสวยงาม 
แต่เสร็จแลว้ก็แสวงหาอะไร มนัแสวงหาเรือนยอดของใจ หรือแสวงหาลาภสักการะล่ะ ถา้มนั
แสวงหาลาภ ความเป็นลาภ ลาภนั้นเป็นอะไร ลาภเป็นเร่ืองของโลกเขาทั้งหมด ลาภนั้นเป็นเร่ือง
ของโลกเขา  
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โลกมีอยูแ่ลว้ สมบติัน้ีผลดักนัชม สมบติัของโลกมีอยูใ่นดั้งเดิม แลว้สัตวม์นุษยน้ี์เป็นผู ้
ฉลาด ผูโ้ง่เขลา เกิดมาก็มาใชส้อยสมบติัของโลกท่ีเวียนอยูใ่นโลกน้ี ทรัพยากรของโลกมีอยูโ่ดย
ดั้งเดิม ใครจะมาขุดคน้หาข้ึนมา แร่ธาตุต่างๆ เป็นเงินเป็นทอง เป็นอะไรข้ึนมาน่ีเป็นสมบติัของ
เขา มนัอยูท่ี่ไหน มนัอยูใ่นโลกใช่ไหม แลว้เราเกิดมาพบในโลกนั้นมนัก็อยูใ่นโลกไป นั้นสมบติั
ของโลก นั้นเร่ืองของลาภ  

ถา้เร่ืองของธรรม มนัไม่ใช่เร่ืองของโลกเขา มนัเป็นเร่ืองของธรรม เป็นเร่ืองของวิวฏัฏะ 
เป็นเร่ืองของความหลุดพน้ เป็นเร่ืองของความไม่หมุนไปในวฎัวน เป็นเร่ืองของการส่ิงท่ีว่าหา
ร่องรอยไม่เจอ มารไม่สามารถเห็นร่องรอยอนัน้ีได ้ มารไม่สามารถตามเจอ ไม่มีใครเห็นร่องรอย
ส่ิงน้ีเลย ส่ิงน้ีถือว่าเป็นวิมุตติ หลุดพน้ออกไปจากกิเลสทั้งหมดไง มนัเป็นสมบติัธรรม สมบติั
ธรรมท่ีในผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจริง ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัธรรม สมควรแก่ธรรมถึงกราบองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยหวัใจ จะกราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้มีส่ิงน้ีในหวัใจก่อน แลว้ถึงสอนสาวก-สาวกะข้ึนมาได ้ ถา้องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไม่มาสอน  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่มีครูมีอาจารย ์ ยงัคน้ควา้มา...ใช่ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนาพุทธภมิู ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ ถึงสร้างสมข้ึนมา พวกเราไม่ใช่ 
พวกเราเป็นสาวกะ สาวกผูไ้ดย้นิไดฟั้ง ไดย้นิ ไดฟั้ง หมายถึงว่า เหมือนว่ามีอ  านาจวาสนา เพราะ
อ านาจวาสนาถึงไดม้าเจอธรรม ถึงไดม้าเจอค าสั่งสอน ถึงไดม้าเจอครูบาอาจารย ์ ถึงไดเ้กิดก่ึง
พุทธกาลท่ีในพระไตรปิฎกบอกว่า  

“ก่ึงพุทธกาลศาสนาน้ีเจริญอีกหนหน่ึง ศาสนาน้ีจะเจริญอีกหนหน่ึง”  

แลว้มนัก็สมจริง สมจริงเพราะก่ึงพุทธกาล ก่ึง ๒,๕๐๐ ปี องคห์ลวงปู่ มัน่มาเกิด มารู้ธรรม
ข้ึนมา แลว้วางธรรมไว ้ ครูบาอาจารยสื์บต่อกนัมา แลว้องคห์ลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยเ์ล่าใหฟั้งอยู่
ว่าองคห์ลวงปู่ มัน่น่ะ ช้ีแนะโดยถูกตอ้งทั้งหมด เพราะอะไร เพราะหลวงปู่ มัน่ก็รู้จริง หลวงปู่ มัน่รู้
จริง เห็นจริง ตามความเป็นจริง แลว้หลวงปู่ มัน่จะสอนผดิไปไหน แลว้สอนครูบาอาจารยม์าก็รู้
จริง ตามความเป็นจริง แลว้เราก็เกิดมาพบครูบาอาจารยท์ั้งหมด ร่องรอยยงัสดๆ ร้อนๆ อยูน่ะ  
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พระไตรปิฎกน้ีเป็นของสดๆ ร้อนๆ เหตุผลมีพอพร้อมท่ีจะใหใ้จน้ีประพฤติปฏิบติั น่ี
เหตุผลที่สดๆ ร้อนๆ เราตอ้งท าใหไ้ดอ้ยา่งนั้น แลว้น่ีครูบาอาจารยช้ี์มามนัยิง่กา้วเดินตาม เห็นอยู่
เดินอยูข่า้งหนา้ไป เห็นเหมือนเห็นหลงักนัอยูอ่ยา่งน้ี ท  าไมเราไม่ประพฤติปฏิบติั  

ถา้เราประพฤติปฏิบติัเพื่อธรรม “ท าเพื่อธรรม” ธรรมนั้นก็จะเป็นสมบติัของเรา “ท าเพื่อ
ธรรมนะ” จะทุกข ์จะทุกขย์าก จะเหน่ือยอ่อน จะตอ้งใชพ้ลงังานมาก อนันั้นมนัเป็นงานน่ี ข้ึนช่ือ
ว่างานมนัตอ้งใชพ้ลงังานทั้งนั้น ข้ึนช่ือว่างานแลว้ตอ้งใชค้วามมุมานะทั้งนั้น  

งานของโลกเขา ผูท่ี้อยูใ่นโลกเขาท างานของโลกเขา เขาก็ตอ้งใชค้วามอุตสาหะของเขา 
เขาถึงประสบความส าเร็จ คนถา้มีความมุมานะ ประสบความส าเร็จ คนถา้อยูท่างโลก เป็นคนมุ
มานะ บวชมาเป็นพระเป็นเณรก็จะมีความมุมานะ คนถา้อยูท่างโลก ไม่มีความมุมานะ อนัน้ีมนั
เป็นอ านาจวาสนาจริงๆ จะว่าเป็นอ านาจวาสนาก็วา่เป็นอ านาจวาสนา จะว่าเป็นจริตนิสัยก็เป็น
จริตนิสัย แลว้ถา้บวชมาแลว้ มนัก็ตอ้ง ใชพ้ลงังานท่ีมากข้ึนไปอีก เขาบอกว่าบวชพระน้ีสบาย...
ไม่จริงหรอก  

ถา้บวชพระข้ึนมาเพื่อประพฤติปฏิบติั เอาจริงเอาจงัในการประพฤติปฏิบติันะ จะทุกขจ์ะ
ยากก็ทนเอา ทนเพื่อช าระกิเลส ไม่ไดท้นเพื่อทนเฉยๆ นะ ทนเฉยๆ นั้นมนัเป็นขนัติบารมี ทนตอ้ง
ใชปั้ญญา ส่ิงน้ีมนัจะเป็นส่ิงแรกไง ส่ิงท่ีว่าทนอยูน่ี่มนัเพื่อประโยชน์ เพื่อพื้นฐาน เพื่อจะไปเอา
สมบติัท่ีมากกว่า เห็นไหม ไม่ไดท้นไวเ้ฉยๆ ทนเพื่อจะเอาสมบติั ทนเพื่อจะเอาสมบติัธรรม 
สมบติัท่ีเป็นธรรม ธรรมท่ีเกิดข้ึนมาแลว้มนัจะสมบติัเขา้มาในใจดวงน้ี น่ีมนัทนเพื่อเหตุนั้น ถา้มี
เหตุมีเป้าหมายใหท้น ใจมนัจะทนได ้ถา้ไม่มีเหตุไม่มีเป้าหมาย กิเลส (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


