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ตั้งใจฟังธรรม ฟังธรรมนะ มีธรรมะเราถึงรู้จกัคุณค่าของตวัเอง  

“ค่าของคนอยูท่ี่ผลของงาน” โลกเขาว่ากนัอยา่งนั้น  

“ค่าของคน” คนเราเกิดมามนัมีร่างกายและมีจิตใจ  

“ค่าของธรรม” ถา้ธรรมมี ธรรมะอยูใ่นหวัใจ จะเขา้ใจถึงว่า ชีวิตของเราคืออะไร ชีวิตของ
เรา เราเกิดมาเพื่อประโยชน์อะไร  

การเกิดมาน้ีเป็นบุญมหาศาล การเกิดมา เกิดมาต่างๆ จิตน้ีตอ้งเกิดโดยธรรมชาติของจิต 
ส่ิงท่ีพิสูจน์ส่ิงน้ีไดคื้อธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะมีองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ถึงพิสูจน์ส่ิงน้ี แลว้ใจพิสูจน์ส่ิงน้ี จนถึงท่ีสุดแลว้ ถา้ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมแบบองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม แลว้ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมโดยสาวกผูป้ฏิบติัถึงท่ีสุดแลว้ น่ี
หวัใจจะเป็นใหญ่มาก “หวัใจ” หวัใจส่ิงท่ีรับรู้ ส่ิงท่ีรับรู้ ส่ิงท่ีปลดเปล้ืองออกจากใจ ปลดเปล้ือง
กิเลสออกจากใจ แลว้ใจน้ีจะมีความสุขโดยสมบรูณ์ โดยเป็นเอกเทศ ไม่เกาะเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ 
ของโลกน้ี แต่ในการเกิดของเรา เราตอ้งเกาะเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ไปโดยธรรมชาติของกรรม 
ธรรมชาติของกรรม กรรมอยูใ่นหวัใจของสัตวโ์ลก แลว้ท าใหส้ัตวโ์ลกเกิดมาเป็นมนุษย ์ 

“ค่าของคน” เพราะเราเห็นว่าเราเกิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้ เรามีคุณค่ามหาศาลในการเกิดมา
เป็นมนุษยน้ี์ แลว้เหยยีบย  า่นะ ใจมนัเหยยีบย  า่ มนัดูถูกส่ิงต่างๆ ดูถูกสัตวโ์ลก ดูถกูอยา่งส่ิงท่ีว่า
มนัต ่าค่ากว่าเรา เรามีค่าสูงกว่า เรามีอิสรเสรีภาพจะท าตามส่ิงใดก็ได ้แลว้เราก็หลงไปในโลก  
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ส่ิงท่ีท  าคุณประโยชน์กบัโลกเขา ท างานเพื่อโลก ผูท่ี้มีช่ือเสียง ผูท่ี้เป็นผูน้ า สร้าง
ประโยชน์ไวก้บัโลกน้ีมหาศาลเลย แต่เขากต็อ้งตายไป ประโยชน์น้ีเป็นประโยชน์ของโลก โลก
เป็นอยู่อยา่งน้ีโดยดั้งเดิม ส่ิงน้ีมีอยูโ่ดยธรรมชาติของเขา ตอ้งเป็นส่ิงน้ี ธรรมชาติส่ิงน้ีมีอยู ่ แต่
เพราะกรรม การขบัเคล่ือนไปของกิเลส การขบัเคล่ือนไปของกรรม กิเลสในหวัใจท าใหก้รรมน้ี
ขบัเคล่ือนไป ท าใหจิ้ตน้ีตอ้งปฏิสนธิตลอดไป ตอ้งเกิดเวียนตายเวียนเกิดในวฏัวนนั้น น่ีค่าของ
คนมีเท่านั้นในความเห็นของโลกเขา  

แต่เพราะมีธรรมมาเป็นเคร่ืองพิสูจน์ ค่าของคน ถึงเกิดมาเร่ืองของหวัใจ หวัใจผูท่ี้ศรัทธา
ในศาสนา ศรัทธาในความเป็นไปของชีวิตไง เขา้ใจเร่ืองของชีวิต ส่ิงท่ีมีชีวิตน้ีมีคุณค่ามหาศาล
คือความรู้สึกของมนุษยน์ั้น ส่ิงท่ีเป็นความรู้สึกของมนุษย ์ สุข-ทุกขข์นาดไหน ความรู้สึกน้ีเป็น
ผูรั้บไว ้ส่ิงท่ีรับไว ้รับไวเ้พราะจริตนิสัยของตวัเอง ชอบหรือไม่ชอบนั้นอีกส่วนหน่ึง รับไวเ้พราะ
กรรมท่ีมนัไปท าใหข้บัไส ใหเ้ป็นตามธรรมชาติ ตามธรรมชาติของกรรม  

กรรมขบัไสใหค้นเราเกิดไป ทุกข์ๆ  ยากๆ มีความสุข ความเจริญ แลว้แต่ชีวิตจะเป็นไป
ตามประสาของกรรมขบัไสไป นั้นคือกรรมขบัไสใหม้นุษยเ์ป็นไปตามสภาวะแบบนั้น แลว้ถา้ไม่
มีธรรม ทุกคนมืดบอด โลกน้ีมืดบอดโดยธรรมชาติ ถา้พระพุทธเจา้ไม่มาตรัสรู้ธรรม ธรรมก็มีอยู่
โดยดั้งเดิม ไม่มีใครสามารถจะรู้ได ้ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีลึกลบัมหศัจรรยม์าก  

แร่ธาตุต่างๆ ในโลกเขา เขายงัมีเคร่ืองพิสูจน์นะ แลว้เขาขุดคน้ข้ึนมาเพื่อเป็นประโยชน์
กบัโลกเขา แต่เร่ืองของใจเอาอะไรไปขุดคน้ ไม่มีเคร่ืองมือ ส่ิงท่ีจะขุดคน้เร่ืองของใจไดต้อ้งมี
เคร่ืองมือ คือส่ิงท่ีว่าเป็นสมาธิ เป็นสมาธิคือความสงบของใจ ตอ้งมีปัญญา ปัญญาในความ
ใคร่ครวญในส่ิงต่างๆ เขา้มา แต่เราก็ไม่เขา้ใจ เราเขา้ใจวา่ปัญญาของเราน้ีประเสริฐ ปัญญา
วิชาชีพน้ีประเสริฐ ส่ิงท่ีเป็นวิชาชีพ ส่ิงท่ีสะสมมาน้ีเป็นความสะสมของเร่ืองของโลกเขา น่ี
สะสมมาต่างๆ กนั แลว้กส่็งต่อกนัมาตลอด ส่งต่อมาใหผู้ท่ี้เกิดมาภายหลงัเป็นศีลธรรมจริยธรรม
ส่งต่อกนัมา  

ศีลธรรมจริยธรรมของโลกเขามนัเจริญรุ่งเรืองขนาดไหน มนัก็ตอ้งถึงเวลาแลว้มนัก็ตอ้ง
อยูใ่นกฎของอนิจจงั ส่ิงท่ีเป็นอนิจจงัมนัก็หมุนไปนะ ส่ิงท่ีความเป็นไป วฒันธรรมมีอยูใ่นหวัใจ 
ส่ิงต่างๆ มีอยูใ่นหวัใจ แต่เร่ืองประโยชน์จะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์กบัโลกเขา มนั
ไม่มีส่ิงท่ีจะใหเ้ป็นประโยชน์กบัเราอยูแ่ลว้ ส่ิงน้ีโลกเขา เร่ืองของโลกคือส่ิงท่ีเป็นวตัถุ เป็น
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ส่ิงของท่ีจะมาท าใหส่ิ้งน้ีเจริญงอกงาม ใหเ้ห็นสภาวะว่า ส่ิงท่ีแสดงออก ใจแสดงออกมา 
ศีลธรรมวฒันธรรมถึงแสดงออกมาไดด้ว้ยส่ิงท่ีว่าเป็นประโยชน์กบัโลก วตัถุต่างๆ ใหเ้ราเป็น
ผูก้ระท า ส่ิงนั้นถึงแสดงออกมา  

แลว้เร่ืองของกรรมล่ะ ความสุข ความทุกข ์ ความพอใจนั้นน่ะมนัก็ขบัไสใหเ้ราเป็นไป
ตามกระแสของโลก ตามกระแสของโลก โลกเป็นไปอยา่งนั้น เราก็เพลินไปกบักระแสของโลก 
คนก็เพลินไป สัตวเ์กิดมา สัตวม์นัเป็นสัตว ์ มนัเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน มนัไม่มีปัญญาจะใคร่ครวญ
แบบมนุษย ์มนัก็ใชชี้วิตไปของมนั เราจะเป็นอยา่งนั้นไหม เราใชชี้วิตอยา่งนั้นไปมนัก็เหมือนกบั
สัตวต์วัหน่ึง เกิดมาแลว้ก็ตายไปตามกระแสของโลกเขา แลว้กระแสของโลกเป็นแบบนั้น แลว้
เราก็เป็นไปแบบนั้นตลอดไป เป็นอนนัตกาล  

แต่ปัจจุบนัน้ีไม่ใช่ เพราะเรามีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราเกิดมาทนั ธรรมและ
วินยัเป็นศาสดาของเรา  

พระอานนทถ์ามไวแ้ลว้ตั้งแต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ปรินิพพาน ว่า  

“เม่ือไรจะสุดเขตสุดแดนในการประพฤติปฏิบติั” 

“อานนท ์เธออยา่ถามใหม้ากไปเลย ถา้เม่ือไรยงัมีคนประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม” 

เราปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมแลว้ “ธรรมและวินยัน้ีจะเป็นศาสดา” เป็นเคร่ืองมือสอน 
เคร่ืองมือการขุดคุย้ เคร่ืองมือแร่ธาตุต่างๆ เขามีเคร่ืองมือแสวงหา เขาแสวงหาของเขา เราก็
แสวงหาของเรา มนัเจบ็ปวดนะ เวลาเรานัง่นานๆ ข้ึนมา มนัเจบ็ปวด มนัเม่ือยขบในร่างกายของ
เรา เพราะว่าอะไร เพราะว่าเราท า เราทรมาน เราพยายามขุดคุย้ พยายามคน้ควา้หาตวัเราเอง เราจะ
คน้ควา้หาตวัเราเอง ส่ิงท่ีว่าเวลาเคร่ืองมือทางโลกเขา เวลาขุดไป พวกแร่ธาตุต่างๆ มนักลบ
เกล่ือนไปดว้ยส่ิงท่ีเป็นดิน เป็นหินต่างๆ กลบเกล่ือนไว ้ 

อนัน้ีก็เหมือนกนั เราจะขุดคุย้เขา้มาในร่างกายของเรา ส่ิงท่ีว่าเป็นเวทนา ส่ิงท่ีเป็นความ
ต่อตา้นความรู้สึก ต่อตา้น เราจะเขา้ถึงความรู้สึกของเรา เราจะเขา้ถึงหวัใจของเรา ส่ิงท่ีเป็นหวัใจ 
เราจะขุดคุย้ข้ึนไปหาหวัใจของเรา น้ีเป็นเคร่ืองมือ เคร่ืองน้ีเอามาจากไหน เคร่ืองมือน้ีเอามาจาก
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บญัญติัไว ้ 
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“สมมุติบญัญติั” โลกน้ีสมมุติกนั เราอยูใ่นโลกสมมุติ สมมุติส่ิงต่างๆ ว่าส่ิงใดส่ือภาษา
ตามแต่ทอ้งถ่ินเขาจะส่ือว่าส่ิงใด แต่บญัญติัข้ึนมาแลว้ชาวพุทธทัว่โลกจะใชบ้ญัญติัเหมือนกนั 
สวดมนตค์ าบาลีเหมือนกนั ออกส่ิงต่างๆ เสียงเหมือนกนั แลว้แต่มนัไปเขา้สถานท่ีใดมนัก็แปร
เขา้ภาษาทอ้งถ่ิน ส่ิงท่ีเป็นทอ้งถ่ินมนัก็เพี้ยนไปตามภาษาทอ้งถ่ิน  

น้ีก็เหมือนกนั มนัเป็นภาษาสากลในบญัญติั แต่เป็นภาษาสากลของใจ ใจน้ีเป็นสากล ส่ิง
ต่างๆ ภาษาใจน้ีเป็นภาษาสากล ถา้เราคน้ควา้เขา้ไปในหวัใจ เราจะเขา้ไปหาหวัใจของเรา เราใช้
เคร่ืองมือคน้ควา้ ใชเ้คร่ืองมือ ใชธ้รรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่มนัก็ไม่สม
ประโยชน์ของเรา ถา้มนัสมประโยชน์ของเรา มนัจะเป็นธรรมส่วนบุคคล  

ส่ิงท่ีเป็นธรรมส่วนบุคคล ธรรมเป็นสาธารณะ ส่ิงท่ีเป็นสาธารณะคือธรรมท่ีมีอยู่โดย
ดั้งเดิมท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา น่ีมนัมีอยูโ่ดยดั้งเดิม คือมนัเป็นสัจจะ
ความจริง “อริยสัจ” ส่ิงท่ีเป็นอริยสัจมนัมีอยูโ่ดยดั้งเดิม  

แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มีความสุขมากกวา่เรานะ แมแ้ต่เกิดเป็นเจา้ชาย
สิทธตัถะก็เป็นถึงกษตัริย ์ เป็นกษตัริยน่ี์เคร่ืองบ ารุงความสุขในโลกมนัตอ้งมีประโยชน์ มีความ
เพียบพร้อมมากกวา่พวกเราทั้งนั้นเลย แลว้ไม่มีศาสนาเป็นเคร่ืองเปรียบเทียบใหอ้อกดว้ย แต่
เพราะบารมี เพราะบารมีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สร้างสมมา ตอ้งหาโพธิญาณ ส่ิงท่ี
เป็นโพธิ ความรู้ ปัญญาความรู้ ญาณความรู้ในหวัใจ พน้ออกไปจากกิเลสได ้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้คน้ควา้ออกไปเพราะมีบารมี  

แต่ของเราไม่มี ไม่ไดเ้ป็นอยา่งนั้น เราเป็นสาวกะ-สาวกผูไ้ดย้นิไดฟั้ง ไดย้นิไดฟั้งแลว้มนั
ก็น่าสลดสังเวช ศาสนาน้ีเจริญรุ่งเรืองมาก ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สามารถร้ือ
สัตวข์นสัตวพ์น้ออกจากกิเลสไดท้ั้งหมด แลว้มีใครสนใจปฏิบติัแค่ไหนล่ะ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั 
ชาวพุทธมาเป็นพนัๆ ลา้น ในโลกรวมทั้งหมดมนัมีเท่าไร แลว้มีความสนใจในการประพฤติ
ปฏิบติั แลว้ประพฤติปฏิบติัแลว้จะคน้ควา้ไดผ้ล สมกบัส่ิงท่ีว่าเคร่ืองมือมีอยู ่ แลว้เราคน้ควา้ใน
ร่างกายของเราเจอผลประโยชน์ของเราข้ึนมาเป็นธรรมะส่วนบุคคล  

ส่วนบุคคลตรงน้ีไง ตรงท่ีหวัใจสัมผสัไง ตรงท่ีเรารู้ไง ถา้เรารู้ข้ึนมาก็เป็นความเห็นของ
เรา เป็นความสัมผสัของเรา เป็นปัจจตัตงั ความรู้ของใจ เป็นความสมัผสั ส่ิงท่ีมนัเป็นสัมมาสมาธิ 
สัมผสัความเป็นปัญญา  
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“ปัญญาของโลกียะ” น้ีเป็นปัญญาใหเ้ราผกูมดั ส่ิงท่ีว่าเราเป็นปัญญา ปัญญาประพฤติ
ปฏิบติักนัไม่ไดเ้ร่ืองน่ีเพราะว่าอะไร เพราะว่าคน้หาแร่ธาตุ เขา้ใจว่าธาตุดินนั้นไม่ใช่ธาตุทองค า 
ธาตุทองค าเป็นธาตุทองค า แต่ไอดิ้นมนัปกคลุมทองค าอยู ่ทองค ามนัก็อยูใ่นพวกดินส่วนผสมนั้น
ล่ะ น่ีก็เหมือนกนั ในหวัใจของเรา เราคน้ควา้เขา้ไปเป็นโลกียะคือความเห็นของเรา ความเห็น
ของเรามนัก็ไม่เจอโลกุตตระ  

ส่ิงท่ีเป็นโลกุตตระ คือความเห็นถูกตอ้ง ความเห็นถูกตอ้งคือเราจะตอ้งสร้างมรรค มนัก็
เป็นสมมุติสัจจะอนัหน่ึง สมมุติสัจจะ อริยสัจจะเกิดข้ึนมา เรามีความสมมุติสัจจะ “สมมุติ” 
สมมุติคือความเห็นของโลก ความเห็นของเรามนัเป็นสมมุติ มนัเกิดดบั ส่ิงท่ีเป็นเกิดดบั ถา้เป็น 
“โลกุตตระ” มนัก็เกิดดบั แต่มนัเกิดดบัดว้ยสภาวธรรม เกิดดบัโดยความเป็นจริงของสภาวธรรม
ส่ิงนั้นท่ีมนัหมุนเวียนเขา้ไป หมุนเวียนเขา้ ทวนกระแสเขา้ ไม่ใช่หมุนออก 

ส่ิงท่ีหมุนออกคือ “ใจ” น้ี ธรรมชาติของใจน้ีมนัส่งออก ส่ิงท่ีส่งออกน้ีหมุนออกมาขา้ง
นอก ส่ิงท่ีหมุนออกไปขา้งนอกมนัไปขา้งนอกออกไป ส่ิงท่ีออกไป จนร่างกายน้ี จนความรู้สึก
ของเราน้ีหมดพลงังาน พลงังานน้ีใชไ้ปแลว้ก็มีความเหน่ือย มีความทุกขใ์จ แบกรับเอาไว ้ “ส่ิงน้ี
คืออะไร?” เดินไปเดินมา เดินวนเวียนในหวัใจ เดินคน้ควา้แลว้จบัหลกัการไม่ได ้ มนัก็จะเป็น
เร่ืองของเรา มนัเป็นส่วนบุคคล แต่เป็นความสุขแบบความฟุ้งซ่าน ไม่ใช่เป็นธรรมะส่วนบุคคล
โดยตามความเป็นจริง  

ถา้ธรรมะส่วนบุคคลโดยตามความเป็นจริง มนัจะมีหลกัยดึของมนั มีหลกัยดึ มีทางเดิน มี
ทางกา้วเดิน น่ีทางอนัเอก มรรคอริยสัจจงั ทางอนัเอก ทางอนัแกกิ้เลส มนัเกิดจากในหวัใจของ
เรา เราตอ้งสร้างสมของเราข้ึนมาเพื่อจะเขา้ไปคน้ควา้หาหวัใจของเรา ใหเ้ป็นธรรมส่วนบุคคล 
เป็นธรรมของเรา ค่าของใจส าคญัตรงน้ี  

“ค่าของคน” อยู่ท่ีความรู้สึก “ค่าของคน” ไม่ไดอ้ยูท่ี่ร่างกาย  

“ค่าของคน” ร่างกายเกิดข้ึนมาแลว้ตอ้งทิ้งไปแน่นอน คนเราเกิดมาน้ีตอ้งมีความพลดั
พรากจากร่างกายกบัหวัใจ ตอ้งพลดัพรากจากกนัเรียกวา่ “ตาย” ถึงท่ีสุดแลว้ตอ้งเป็นสภาวะแบบ
นั้นแน่นอนเลย ตอ้งมาถึงเราสักวนัหน่ึงขา้งหนา้ แลว้ร่างกายของเราใชป้ระโยชน์อะไรได ้ถา้ตาย
แลว้ตอ้งเผาเพราะมนัเหมน็ มนัเป็นส่ิงท่ีว่าเขาเกลียด เขากลวัดว้ย ร่างกายของสัตวเ์ขายงัเป็น
ประโยชน์ของเขา เขาเป็นประโยชน์ร่างกายของเขา เขาออกมาแลว้เป็นอาหารของมนุษยไ์ด ้ แต่
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ร่างกายของเราจะไม่เป็นประโยชน์กบัใครเลย ตอ้งใชไ้ฟเผา ตอ้งเก็บสะสม ตอ้งฝังดินไปใหแ้ปร
สภาพกลายเป็นดิน ตามแต่ประเพณีวฒันธรรมของทอ้งถ่ินใดเขาท ากนัอยา่งนั้น เพราะมนัเป็น
ประเพณี เพื่อจะไม่ใหอุ้จาดเท่านั้น  

แต่ความจริงตั้งแต่หวัใจหลุดออกไปจากร่างกาย ร่างกายนั้นมนักค่็าเท่านั้น แลว้เป็นส่ิง
ท่ีว่ามีแต่ความพลดัพราก มีแต่ความทุกข ์ส่ิงท่ีเป็นความทุกข ์เราตอ้งพลดัพรากจากเขา เราก็อาลยั
อาวรณ์ เราก็ตอ้งวา้เหว่ เราตอ้งไปแลว้ มนัเป็นความมืดมนไง เราจะตอ้งไปไหน เราออกจากบา้น
แลว้เราจะตอ้งไปไหน เราตอ้งผจญภยัไปอีกแลว้ภพชาติหน่ึง ตอ้งหมุนเวียนไป แลว้ไปเสวยชาติ
ไหนแลว้แต่กรรมจะใหผ้ล จุติท่ีไหนมนัก็เป็นท่ีนัน่ น่ีวิญญาณปฏิสนธิ ไปจุติท่ีไหนก็ลืมชาติเก่า
ไป เพราะการคน้ควา้ของใจไม่ถึงท่ีสุด  

ถา้การคน้ควา้ของใจ ใจคน้ควา้ข้ึนมาดว้ยเคร่ืองมือดว้ยธรรมและวินยั  

ธรรมและวินยัท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วางไว ้“ศีล สมาธิ ปัญญา”  

“ศีล” เราพยายามท าใจของเราให้ปกติ เรามีความปกติของใจเพื่อจะใหใ้จน้ีคน้เขา้มาหา
สมาธิได ้ ถา้เกิดสมาธิไดเ้ราก็จะเกิดหลกัของใจ หลกัของใจตวัน้ีเป็นตวัแบ่งระหว่างความท่ีว่า
เป็นโลกกบัเป็นธรรม ถา้เป็นโลกมนัก็เป็นโลกไป เราจะไม่เป็นธรรมข้ึนมา แต่มนักต็อ้งเป็นโลก
ไปก่อน  

ตวัแบ่งหมายถึงเราเดินยอ้นกลบัเขา้ไปในกระแสของใจ ยอ้นกลบัเขา้ไปจนกว่ามนัจะเป็น
สัมมาสมาธิ ส่ิงท่ีเป็นสัมมาสมาธิยกข้ึนวิปัสสนาใหไ้ด ้ ยกข้ึนวิปัสสนาได ้ จบัตอ้งส่ิงน้ี จบัตอ้ง
สติปัฏฐาน ๔ ถา้สติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม จบัตอ้งส่ิงใดส่ิงหน่ึง ตอ้งจบัตอ้งได ้ 

แมแ้ต่นัง่ธรรมดาอยูน้ี่มนัก็เจบ็ปวดอยูแ่ลว้ นัน่น่ะ เวทนาเกิดอยู ่ เราจะสู้กบัเวทนา บาง
ฝ่าย บางปฏิบติั ท่ีผูป้ฏิบติับางคนเขา้ใจผดิว่าตอ้งผา่นเวทนาก่อน “เวทนา” น้ีเป็นส่ิงท่ีตอ้ง
เผชิญหนา้อยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีเผชิญหนา้น่ีเวลามนัเจบ็ข้ึนมา เรามีสติ ถา้เราตั้งใจมีสติอยู ่พิจารณาส่ิงนั้น
ว่ามนัเกิดข้ึนมาจากอะไร เรานัง่อยู ่ นัง่อยูเ่ป็นชัว่โมงๆ ถา้เราเพลินกบัส่ิงอ่ืนไป ส่ิงน้ีจะไม่เกิด 
เพราะใจมนัไม่ไปยุง่เลย แต่ถา้เรานัง่อยู ่ บางวนัมนัจะเกิดส่ิงน้ีข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นเวทนาน้ีมนัจะเกิด
ข้ึนมาเพราะอะไร เพราะใจไปจบัส่ิงนั้น ใจไปจบัส่ิงนั้น ถา้เราก าหนดพุทโธ มนัก็จะปล่อยวางส่ิง
นั้นเขา้มา ส่ิงนั้นเป็นก็เป็นสักแต่ว่าเวทนา มนัมีอยูโ่ดยธรรมชาติของมนั ในเม่ือเลือดลมมนัตอ้ง
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เดินตามกระแสของเขา แลว้เราไปปิดกั้นไม่ใหมี้ความสะดวก มนัตอ้งมีความขดัขอ้งเร่ืองของ
ธาตุขนัธ์ โดยธรรมชาติของเขา  

แต่ถา้ใจมนัเพลินข้ึนไป ผูท่ี้ว่าเขาเพลินในการละเล่นของเขา เขาจะอยูอ่ยา่งนั้นไดเ้ป็นวนั
เป็นคืน เขาก็เพลินของเขา นัน่น่ะ ใจมนัไม่มายุง่ ใจเท่านั้นเลย “ค่าของใจ” แต่มนัเขา้ใจผดิ ค่า
ของใจเขา้ใจผดิ มนัก็ท  าลายใหต้วัเองฟุ้งซ่าน ใหต้วัเองเดือดร้อน แลว้เดือดร้อนกบัความเวทนา
นั้นไง แลว้พยายามหาทางออกก็หาทางออกไม่ได ้เพราะท าไม่เป็น ส่ิงท่ีท  าไม่เป็นมนัก็ไม่สมควร
แก่ธรรม  

“ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมจะเกิดกบัใจดวงนั้น” 

ใจดวงนั้นจะเขา้ใจสภาวะน่ีเป็นปัจจตัตงัเขา้มา ปล่อยวางเวทนาเขา้มา ถา้มนัพิจารณา
เวทนาเขา้ใจเป็นตามความเป็นจริง เวทนาสักแต่ว่าเวทนา มนัเกิดโดยสภาวะของมนัอยูแ่ลว้ ขนัธ์
น้ีมนัเป็นขนัธ์โดยธรรมชาติ จิตมนัเป็นจิต มนัเก่ียวพนักนัเพราะความหลงเท่านั้น เพราะความ
หลง ความไม่เขา้ใจ ถึงเก่ียวพนัส่ิงนั้นเขา้ไป แลว้ยดึว่าเป็นเรา  

ส่ิงท่ียดึว่าเป็นเราน้ีเป็นความทุกขเ์กิดข้ึนทนัที เป็นเราหรือมนัไม่เป็นเรา ความจริงส่ิงท่ี
เป็นวตัถุขา้งนอกน้ีมนัยงัไม่เป็นเราเลย มนัยงัแปรสภาพของมนัโดยธรรมชาติของมนั น้ีอารมณ์ท่ี
เกิดข้ึน เกิด-ดบั เกิด-ดบั อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัเราเด๋ียวน้ีน่ีมนัจะเป็นเราไปไดอ้ยา่งไร แต่มนัก็ยดึ
โดยธรรมชาติ สมมุติสจัจะเกิดดบัในหวัใจน้ีมนัก็ยดึของมนั ยดึไปส่ิงท่ีว่ามนัสมมุติเกิดข้ึนมา
เป็นเรา เป็นเรา “เป็นเรา” เราก็เจบ็ปวด  

ถา้ไม่เป็นเรา มนัก็ไม่เจบ็ปวด ถา้ไม่เป็นเรามนัก็สักแต่ว่า ต่างคนต่างอยู ่ไม่ใช่เป็นเรา แต่
ไม่ใช่เป็นเรามนัตอ้งมีปัญญาเขา้ไปใคร่ครวญ น่ีปัญญาฝึกฝนจะเกิดข้ึนจากตรงน้ี ปัญญาท่ีจะเป็น
ประโยชน์กบัเรา ปัญญาในการใคร่ครวญ ปัญญาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสไว้
แลว้ว่า “ปัญญาคือการรอบรู้ในกองสังขาร” ส่ิงท่ีเป็นจากสังขารปรุง สังขารแต่ง ส่ิงน้ีเป็นการ
ปรุงแต่งของใจ ใจปรุงแต่งโดยธรรมชาติของมนั  

เพราะเราหลงใช่ไหม พอเราหลง เราว่าส่ิงใดถา้พอใจเรา ส่ิงใดท่ีเป็นสมประโยชน์เรา ส่ิง
นั้นจะเป็นของของเรา แลว้เราจะพึ่งพาส่ิงนั้นได ้ ถา้ส่ิงใดไม่เป็นประโยชน์กบัเรา ไม่สมควรแก่
เรา เราไม่พอใจ เราจะผลกัไส น่ีตณัหา ตณัหาความทะยานอยาก อยากใหเ้ป็นสมความปรารถนา 
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กบัปฏิเสธส่ิงท่ีว่าเราไม่พอใจ ปฏิเสธส่ิงใดก็แลว้แต่ มนัจะไม่สมความเป็นจริงท่ีเราปฏิเสธ มนัก็
เกิดดบัโดยธรรมชาติของมนั ส่ิงน้ีเป็นสมมุติแลว้เรายดึส่ิงน้ีไม่ไดเ้ลย  

ส่ิงน้ีท  าใหใ้จฟุ้งซ่าน มนัจะฟุ้งซ่านไปตามความเห็นของความหลงของใจ ใจหลงส่ิงน้ีอยู่ 
แลว้ก็ตะครุบ ตะครุบ ตะครุบมนัอยูโ่ดยธรรมชาติ ตะครุบแลว้ก็ไม่สมประโยชน์ ไม่สม
ประโยชน์ ไม่สมประโยชน์ ตั้งแต่ตวัมนัเองก็ไม่เป็นตามความเป็นจริง  

ในการประพฤติปฏิบติัจะใหไ้ดผ้ล ใหไ้ดผ้ลงานของเรา มนัก็ไม่เป็นตามความเป็นจริง ส่ิง
ท่ีไม่เป็นตามความเป็นจริง “ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม” อนัน้ีมนัไม่สมควรแก่ธรรม  

สมควรแก่ความตอ้งการ ความทะยานอยากของใจ ใจมนัทะยานอยากไป เพราะความหลง
น้ีคือการประพฤติปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม ส่ิงท่ีไม่เป็นธรรม แลว้มนัจะใหผ้ลเป็นธรรม มนัจะเป็น
ธรรมไปไม่ไดเ้ลย มนัขดัขอ้งไปกบัใจ แลว้เรากต็อ้งลองผดิลองถูกไง 

ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจะมีความถูก ประพฤติปฏิบติัถูกข้ึนมา มนัก็จะเป็นผลสมความตั้งใจ 
เช่น เวลาจิตมนัลงโดยธรรมชาติ โดยสภาวธรรม ส่ิงท่ีเป็นสภาวธรรมมนัตอ้งเป็นไปตามความ
สมควรแก่เขา เหตุกบัผลลงตวักนัแลว้มนัจะปล่อยวาง แลว้จะพบสภาวะใจกระทบต่างๆ กระทบ
กบัอารมณ์ เวลามนัว่าง มนัปล่อยวาง มนัเวิง้วา้งเขา้ไป มนัจะมีความแปลกประหลาดมหศัจรรย ์
แลว้มนัเกิดไดช้ัว่คราวๆ เพราะเราเป็นคนใหม่ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัใหม่มนัจะทรงส่ิงน้ีไวไ้ม่ได ้
เพราะภาวะของเดก็ ส่ิงท่ีเดก็ เดก็เราไปปล่อยไวท่ี้ไหนก็แลว้แต่ จะกลบับา้นไม่ถูกหรอก แต่ถา้
เป็นผูใ้หญ่ เขาศึกษาแผนท่ี เขาเคยเดินส่ิงนั้นมา เขาจะท าถูก  

น้ีก็เหมือนกนั เราตอ้งพยายามใหใ้จสงบบ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้ดว้ยความตั้ง
สติสัมปชญัญะ “สติ” สติคือความระลึกรู้อยู ่ สติไม่ใช่จิต สติเกิดจากจิต เวลาระลึกรู้ข้ึนมา เรา
ระลึกรู้ ระลึกส่ิงใดข้ึนมามนัจะมีสติสมบรูณ์ แลว้เด๋ียวมนัก็จะจางไป จางไป สติเกิดข้ึนมาจากใจ 
ระลึกตลอด น่ีสติระลึกรู้อยู ่แลว้ใคร่ครวญดูเหตุ ดูสร้างเหตุว่า เราวางอารมณ์อยา่งใด วางอารมณ์
อยา่งใดแลว้จิตมนัสงบเขา้มา น่ีพยายามฝึกฝนตรงน้ี  

หน้าทีข่องเราคอืสร้างเหตุ เหตุแล้วมนัจะเป็นผลขึน้มา 

มนัจะสงบเขา้มา มนัจะปล่อยวางเขา้มา แลว้เรารักษา เราตอ้งตั้งส่ิงน้ีใหไ้ด ้ ถา้เราตั้งส่ิงน้ี
ได ้เราทรงใจของเราข้ึนมาได ้ใจของเราข้ึนมาจะตั้งมัน่ ตั้งมัน่ เพราะเราสร้างเหตุแลว้มนัเขา้สงบ
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บ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้ จนกว่าใจตั้งมัน่ น่ีใจจะมัน่คงอยา่งน้ี สังขารจะหลอกเราไม่ได ้อายตนะ
ทั้ง ๖ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นเคร่ืองต่ออารมณ์เขา้มา เราเขา้ใจ สติมนัทนัแลว้ เวลาส่ิงใดจะ
เกิดข้ึน ถา้มนักระทบเราจะรู้ทนัก่อน อารมณ์จะเกิดข้ึนมา ส่ิงท่ีจะคิดข้ึนมาเรายบัย ั้งไดห้มดเลย น้ี
คือสัมมาสมาธิ  

ผูท่ี้มีสัมมาสมาธิคือใจตั้งมัน่น้ี เขา้ใจ รักษาอายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ดว้ยอยูใ่น
อ านาจของเรา เราพยายามท า พยายามฝึกฝนของเราเขา้มา จะท าให้ไดง่้ายเขา้ ง่ายเขา้ แต่เร่ิมตน้
มนัจะล าบากไปก่อน ส่ิงท่ีล  าบากเพราะเราลม้ลุกคลุกคลานไง “เดก็” ค  าว่าเดก็ เดก็ฝึกเดิน เดก็เกิด
มาแลว้ตอ้งหดัใหเ้ดิน กว่าเขาจะเดินไดข้องเขา เขาก็ตอ้งลม้ลุกคลุกคลาน เขาตอ้งหกลม้โดย
ธรรมชาติ ธรรมชาติของการฝึกฝนมนัตอ้งมีความผดิพลาด  

ธรรมชาติของใจ เราจะฝึกใจของเราใหเ้ป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา จากเดิมเป็นเดก็ ไปอยูท่ี่ไหนก็
หลง ติดส่ิงใด เวลาสมาธิข้ึนมา เห็นส่ิงต่างๆ มนัจะติดส่ิงนั้น สภาวะส่ิงนั้นจะท าใหติ้ด ขณะจิต
เวลาลงสงบ จะลงสงบข้ึนมา มนัจะลงจากตกจากท่ีสูงลงไป วบูลงไป เรายงัตกใจเลย น่ีใจของเรา
เป็นเดก็ เพราะไม่เคยเจอสภาวะแบบนั้น แต่เราฝึกฝนจนช านาญข้ึนมาแลว้ สภาวะแบบนั้น
เหมือนใจเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา มนัจะเขา้ใจว่าน้ีคือจิตจะเขา้สมาธิ จิตจะเขา้ไปพกัในฐีติจิตจิต ในจิต
ของเรา เราตอ้งประคองสติเขา้ไปเฉยๆ หนา้ท่ีของเราคือประคองสติ แลว้ใหเ้ขา้ไปโดยธรรมชาติ
ของเขา น้ีคือผูใ้หญ่ แลว้ส่ิงน้ีจะตอ้งมีตลอดไป  

สัมมาสมาธิ มรรคหยาบ มรรคละเอียดเขา้ไปเร่ือยๆ จะตอ้งมีสัมมาสมาธิ จะปฏิบติัสูงส่ง
ขนาดไหน ค่าของใจจะสูงข้ึนไปเร่ือยๆ จากสภาวะสามญัชน ปุถุชนน้ีเป็นสามญั ส่ิงท่ีเป็นสามญั 
คือพื้นๆ ส่ิงท่ีเป็นพื้นๆ เราก็ตอ้งมีสติควบคุมใจของเราตลอดไปแลว้ แลว้เวลาจิตของเราทรงผล
ข้ึนมา ปฏิบติัข้ึนไป ค่าของใจจะทรงผลข้ึนมา สูงข้ึนโดยธรรมชาติของใจนั้น ใจนั้นจะสูงส่งข้ึน
บ่อย ข้ึนสูงข้ึน สูงข้ึน  

เพราะการประพฤติปฏิบติั ในการประพฤติปฏิบติัน้ีคือการเลาะใจ เลาะกิเลสท่ีมนัขบัไส
ใจ ใจมีกิเลสในหวัใจ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ไม่รู้สภาวะความเป็นจริงเลย จนไม่รู้จกัตวัเอง หา
ตวัเองไม่เจอ ไม่รู้จกัตวัเอง ก็ไม่ใหค่้าตวัเอง ใหค่้ากบัสมบติั ใหค่้ากบัส่ิงต่างๆ ท่ีมนัมีประโยชน์
กบัโลกเขา ใหค่้าส่ิงนั้นแลว้ก็เหยยีบย  า่ตวัเองไง ตวัเองเอาสมบติั เอาส่ิงท่ีว่าเป็นสมบติั เป็นเพชร 
นิลจินดามาใหมี้ค่าเหนือกว่า แลว้ก็เหยยีบย  า่ตวัเอง ใหต้วัเองมีคุณค่านอ้ยกว่า  
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ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัธรรมจะปล่อยวางส่ิงน้ี เร่ิมจากศีล ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ พระน่ีจบั
ตอ้งส่ิงน้ีไม่ไดเ้ลยเป็นอาบติั เป็นอาบติั เพราะว่าทองค า ภิกษุรับเงินและทองไม่ได ้จบัทองค า จบั
ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ไม่ได ้ เป็นอาบติัทนัที พระพุทธเจา้หา้มเลย หา้มไม่ใหไ้ปติดส่ิงนั้นไง แต่
ธรรมชาติของใจทุกคน ใครไม่อยากได ้ในเม่ือของนั้นมีคุณมีค่ามีราคา ก็อยากไดเ้ป็นเจา้ของ แต่
มนัไม่เป็นประโยชน์กบัการประพฤติปฏิบติั  

ส่ิงท่ีประพฤติปฏิบติั ภิกษุบวชมาน้ีมีบริขาร ๘ เท่านั้น บริขาร ๘ เวลาธุดงคไ์ปเหมือนกบั
นก บิณฑบาต ฉนัแลว้ลา้งบาตรแลว้เก็บบริขารเดินไป นกมีปีกบินไปตลอดไป ชีวิตน้ีมีคุณค่า
ขนาดนั้น มีคุณค่าใหป้ล่อยวาง ใหว้างเร่ืองของโลกไวก่้อน ในเม่ือเราเร่ิมประพฤติปฏิบติัใหม่ 
เร่ืองของโลกใหเ้ป็นเร่ืองของโลก เราไม่สามารถรักษาใจของเราได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ วางทางไว ้น้ีไง  

“ธรรม” ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้วางไวใ้หเ้รากา้วเดิน แลว้แต่ว่าเราจะ
เขา้มาในสถานะไหน เราถา้มีคุณค่าของเราสูงข้ึนมา สถานะของเราจากปุถุชนคนท่ีไม่สนใจเร่ือง
ศาสนา จนหนัเขา้มาสนใจเร่ืองศาสนา เร่ืองทาน เร่ืองศรัทธา มีความเช่ือในเร่ืองของศาสนา มี
ความเช่ือในศาสนาก็เร่ิมออกประพฤติปฏิบติั จนเขา้ใจ จนพอใจ จนเขา้ใจว่า ส่ิงท่ีเป็นผล คือบุญ
กุศล คือมรรค ผล นิพพาน มีอยู ่ น่ีออกบวช ออกบวชแลว้ก็ปล่อย จากศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ เป็น
สามเณร ศีล ๒๒๗ น้ี เป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เป็นผูท่ี้เป็นนกัรบ ผูท่ี้จะออกรบกบักิเลส ถึงมีกฎ
กติกาเพื่อใหใ้จน้ีไม่ไปติดขอ้งกบัส่ิงน้ี  

แลว้ยงัมี “ธุดงควตัร” เขา้ไปอีก “มกันอ้ย สันโดษ” มกันอ้ยนะ บิณฑบาตเขา้มาก็มกันอ้ย
อยูแ่ลว้ แลว้ถือธุดงควตัรข้ึนมาใหส้ันโดษ สันโดษเพื่อว่า เพื่อเวลาเราไปประพฤติปฏิบติั ไปนัง่
ข้ึนมาจะไดไ้ม่โงกง่วง อาหารมนัทบัธาตุ ๔ ขนัธ ์๕ ขนัธ ์๕ คือความรับรู้ส่ิงต่างๆ อารมณ์ท่ีมนั
กระทบเขา้มา มนัจะมาทบักดถ่วงใจ สังขารความคิด ความปรุง ความแต่งจะกดถ่วงใจ ธาตุ ๔ ก็
เหมือนกนั อาหารการฉนั บริโภคเขา้ไป อาหารเราเป็นอาหารท่ีว่ามนัมีพลงังานมาก มนัจะท าให้
เราโงกง่วง ถึงมีธุดงคว์ตัรเขา้มา ธุดงคว์ตัรน้ีไม่ปฏิบติัก็ไม่เป็นอาบติั  

แต่ถา้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ผูท่ี้เอาข้ึนมาปฏิบติัน้ีเพื่อเห็นคุณค่าไง คุณค่าของคนจะเกิดตรง
น้ี ค่าของคนเกิดข้ึนมาเพราะเห็นคุณค่าของเรา ไม่ใช่หลงไปตามโลกเขา โลกนั้นเป็นเร่ืองของ
โลก มนัเป็นสมบติัของโลก มนัเป็นความจ าเป็นของเขา คุณค่าผลประโยชน์ของใคร  
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“ค่าของคนอยูท่ี่ผลของงาน” ใครท างานขนาดไหน ไดส้มบติัมาส่ิงใด ส่ิงท่ีเป็นสมบติัของ
เขานั้นเป็นคุณค่าของเขา นั้นเป็นเร่ืองของโลกๆ แลว้เขาก็ตอ้งพลดัพรากจากกนั เขาจะไม่มีความ
ทรงไวอ้ยา่งนั้นโดยสภาวะความเป็นจริงไปตลอดไปไม่ได ้ สักวนัหน่ึงเราไม่พรากจากเขา เขาก็
ตอ้งพลดัพรากจากเราโดยธรรมชาติ เราตอ้งใชจ่้ายไปโดยธรรมชาติส่ิงนั้นตอ้งเป็นไปธรรมของ
โลก ธุรกิจการคา้มนัตอ้งมีไดมี้เสีย มีไดมี้เสียในเร่ืองของโลกนะ  

แลว้เรามีไดมี้เสียในเร่ืองของใจเราไหม ในเร่ืองของใจ ในเร่ืองของการเห็นคุณค่าของเรา
ข้ึนมา เราเห็นคุณค่าของเราข้ึนมา เราก็พอใจ ส่ิงท่ีพอใจ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ เราพอใจของเรา 
เราจะปฏิบติัของเราได ้ เราจะบงัคบัตนไดใ้นเม่ือเราพอใจ ถา้เราไม่พอใจ ครูบาอาจารยส์ั่งสอน 
มนัจะเป็นจริงอยา่งนั้นไหม เราพอใจไหม น่ีมนัจะมีการโตแ้ยง้  

ส่ิงท่ีโตแ้ยง้ในใจของเราเพราะกิเลสมนัมีอยูทุ่กคน กิเลสในหวัใจธรรมชาติมนัเป็นแบบ
นั้น ธรรมชาติมนัไม่เช่ือตวัเอง ตวัเองกย็งัว่าไม่เห็นคุณค่าของตวัเอง ยงัเหยยีบย  า่ตวัเอง แลว้มนั
จะไปเช่ือใคร? มนัเช่ือใครไม่ไดห้รอก มนัพยายามผลกัไส เพราะมนัว่ามนัมีปัญญา มนัสามารถ
เอาตวัรอดได ้ สามารถจะมีความสุข มีความสุขตามจินตนาการของกิเลสได ้ แต่ควา้ไปท่ีไหนก็มี
แต่ลม ส่ิงท่ีมีแต่ลมคือว่ามนัเป็นอากาศธาตุ ไม่มีส่ิงใดท่ีเป็นความจริงเลย  

ส่ิงท่ีเป็นความจริงคือมนัตอ้งตาย และมนัตอ้งพลดัพรากไป แลว้มนัตอ้งเกิดอีก แลว้เรา
สะสม มนัสะสมความดีหรือความชัว่นั้น ความดีและความชัว่ใหผ้ลเกิดในภพท่ีสูงหรือภพท่ีต ่า มี
เท่านั้น กิเลสหรอกใหชี้วิตน้ี ส้ินสุดการ ถึงท่ีสุดแลว้ตอ้งพลดัพรากจากการตายไปเท่านั้น “ชีวิตน้ี
มีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด” เวลากิเลสมนัหลอกจนตายไปแลว้ ลมหายใจเขา้หายใจออกไม่มีแลว้ก็
ตอ้งตายไป น้ีลมหายใจเขา้ลมหายใจออกเรามีอยู ่ เราไม่หายใจทิง้เปล่าๆ เราพยายามรักษาเก็บ
หอมรอมริบ ถา้เก็บหอมรอมริบ ค่าของเราเกิดจากตรงน้ี ค่าของคนเกิดข้ึนมา ค่าของคนเกิด
ข้ึนมา เพราะมีค่าของใจ  

ใจมนัศึกษา ใจมนัเล่าเรียน ใจศึกษา ศึกษาในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
เช่ือในองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ กายกบัใจไปดว้ยกนัตลอด แต่กายกบัใจไปดว้ยกนั 
คุณค่าของใจมนัจะเห็นประโยชน์ข้ึนมา เพราะเราประพฤติปฏิบติัธรรม แลว้สมัผสัธรรมข้ึนมา 
จนใจน้ีเป็นอริยภมิูข้ึนมานะ เป็นอริยภมิูข้ึนมาเป็นชั้นเป็นตอน เพราะเราไดว้ิเคราะห์วิจยัในเร่ือง 
สติปัฏฐาน ๔  
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สติปัฏฐาน ๔ เพราะใจน้ีมนัติดพนั ติดพนักบักาย เวทนา จิต ธรรม ส่ิงน้ีมีคุณค่าของเรา 
มนัเหมือนสมบติัของเรา เราตอ้งเก็บไวใ้นท่ีลบั ในท่ีว่าเราคิดว่ามนัเป็นส่ิงท่ีว่าสะดวก ส่ิงท่ี
ปลอดภยัท่ีสุด น้ีก็เหมือนกนั เราคิดว่า คุณค่าของเรา พบในเร่ืองของใจ ส่ิงน้ีมีคุณค่าท่ีสุด มนัติด
ตรงน้ีก่อนไง ติดในเร่ืองกายกบัใจแลว้ก็หมุนเวียนออกไปขา้งนอก หมุนเวียนออกไปยดึส่ิงต่างๆ 
ถา้ไม่มีเรา เรายดึไม่ได ้ไม่มีความรู้สึกของใจเลย ใจน้ีไม่มี แลว้มนัจะยดึกบัส่ิงใด  

ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัถึงท่ีสุดแลว้ ใจก็มีอยู ่ แต่เหมือนไม่มี เพราะไดช้ าระลา้ง ภวาสวะ ภพ
ของใจ โดนปลดเปล้ือง โดนสภาวธรรม โดนภาวนามยปัญญาใคร่ครวญแลว้ปลดเปล้ืองออกไป 
จนส้ินสุดออกไป ใจก็มีอยู ่แต่ใจไม่ยดึ ใจไม่มีสภาวะ ไม่มีภวาสวะ ไม่มีท่ีภพชาติ ภพท่ีตั้งของใจ 
มนัไม่มีท่ีจะเขา้ไปรับสภาวะส่ิงใดเลย ไม่มีท่ีเก็บซ่อนเร้นไง  

แต่ของเรามนัมีท่ีเก็บซ่อนเร้น ซ่อนไวใ้นหัวใจ ความคิดเกิดข้ึนมา แลว้ก็เก็บสะสมไวใ้น
ใจ ซ่อนไวใ้นหวัใจวา่ ส่ิงน้ีจะไม่มีใครรับรู้กบัเรา น่ีมนัรับรู้ในหวัใจของเราเอง ในเม่ือใจของเรา
คิดข้ึนมา ใจของเราปรุงแต่งข้ึนมา เรากรั็บรู้ของเรา นัน่น่ะ มโนกรรมเกิดแลว้ ส่ิงท่ีเป็น
มโนกรรมเกิดข้ึน เช่ือดีก็เป็นความดี เช่ือส่ิงท่ีว่าเป็นอกุศล เป็นความไม่ดี มนัก็เป็นความสะสม
ของใจ นัน่น่ะ มนัท าใหเ้กิดความคิด ความปรุง ความแต่ง ตามกระแสอนัน้ีไง  

ตน้ของความคิดนั้นคือ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา 

 ถา้เป็นวิชชา วิชชาของธรรมเกิดข้ึนจากการประพฤติปฏิบติั เกิดข้ึนจากเราเช่ือองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก่อน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทุกขม์าขนาดไหน ๖ ปีนะ ใน
การท าความเพียรท่ีอุกฤษฏข์นาดไหน ไม่มีใครเกินองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท ามาทุก
อยา่ง แลว้ไม่เป็นผล ส่ิงนั้นไม่เป็นผล องค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ถึงวางวินยัไว ้ 

ใหม้ชัฌิมาปฏิปทา ใหเ้ป็นมชัฌิมาเป็นกลาง ไม่ตกไปส่ิงใดส่ิงหน่ึง  

แลว้การประพฤติปฏิบติั เรากม็องไปสมยัพุทธกาลสิ ผูท่ี้ประพฤติอุกฤษฏ ์ เขาประพฤติ
วตัรต่างๆ ประพฤติวตัรเป็นสัตว ์ ประพฤติวตัรในการอุกฤษฏน์ะ ไม่ใชปั้จจยั ๔ เลย อยูก่บั
กระแสของโลก พวกท่ีเป็นชีเปลือย เขาไม่ใชผ้า้ผอ่นเลย เพราะว่าส่ิงเขาปล่อยวาง เขาปล่อยวาง 
ปล่อยวางทุกอยา่ง แมแ้ต่ส่ิงท่ีว่าเพื่อเป็นเคร่ืองปลดเปล้ืองความอาย เขาก็ไม่ตอ้งการใชเ้ลย  
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แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกใหม้ชัฌิมาปฎิปทา ใหเ้ป็นกลาง กลางของเรา ส่ิง
ท่ีเป็นประโยชน์ ใหปั้จจยัมาบริขาร ๘ น้ีเท่านั้น ส่ิงน้ีเป็นการอาศยัด ารงอยูใ่นชีวิตเท่านั้น แลว้
อาศยัส่ิงน้ีเขา้ไป น่ีเคร่ืองด าเนินขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ เช่ือองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ในการประพฤติปฏิบติัเป็นตวัอยา่ง เป็นครูแลว้ แลว้เราก็เอาส่ิงน้ีเขา้มา ธรรมน้ี
เป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก่อน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม
ข้ึนมาโดยสภาวะตามความเป็นจริง  

ถา้เราเช่ือส่ิงน้ี เราก็พยายามปฏิบติัของเราข้ึนมา มนัจะเกิดข้ึนมาจากใจของเรา ถา้เป็นใจ
ของเราน้ีก็คือธรรมของเรา ธรรมส่วนบุคคลเกิดจากใจท่ีสัมผสั ส่ิงท่ีสัมผสัแลว้พยายามตั้งไว ้อยา่
ใหเ้ป็นอนิจจงั มนัเป็นอนิจจงัโดยธรรมชาติ  

“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบัเป็นธรรมดา” ถา้สภาวธรรมเรา
เห็นอยา่งน้ีเราจะเป็นพระโสดาบนั ส่ิงท่ีเป็นพระโสดาบนั คือเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริง 
แลว้มนัแปรสภาพเป็นไตรลกัษณ์ใหเ้ราเห็น แต่น้ีมนัไม่ใช่ ไม่ใช่เพราะเน้ือหาสาระของเรา ใจ
ของเราต่างหากมนัเป็นอนิจจงั สภาวธรรมท่ีเราพยายามประพฤติปฏิบติัข้ึนน่ีมนัเป็นอนิจจงั มนั
เป็นอนิจจงัคือมนัเกิดข้ึนมา แลว้มนัก็เส่ือมไป มนัเกิดข้ึนมาชัว่คราวแลว้มนัก็เส่ือมไป เส่ือมไป 
โดยสภาวะของเขา เราไม่สามารถทรงไวไ้ด ้ เราไม่สามารถตั้งมัน่ได ้ถา้เราตั้งมัน่ได ้ เราพลิกกลบั
ข้ึนมา 

สภาวะน้ีเป็นอนิจจงั แต่เป็นส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองด าเนิน สภาวะเป็นเคร่ืองด าเนิน มรรคโคทาง
อนัเอกเราสร้างข้ึนมา เราสร้างสภาวธรรมข้ึนมา สัมมาสมาธิ มีความสุข ความสุขเกิดข้ึนจากการ
ประพฤติปฏิบติั แค่มีสมาธิน่ีพออยูพ่อกิน พระท่ีประพฤติปฏิบติัมีสมาธิน่ีอยูไ่ดแ้ลว้ อยูไ่ดเ้พราะ
ใจมนัร่มเยน็ไง  

ถา้ไม่มีสมาธิ มนัอยูก่บักระแสโลก กระแสโลกกพ็ึ่งไม่ได ้ส่ิงนั้นก็พึ่งไม่ได ้ใจเราน้ีก็ร้อน
รน มนัก็มีความทุกข ์ มีความทุกขก์็ตอ้งอดอาหาร ตอ้งอดหลบัอดนอน น่ีธุดงคว์ตัรเขา้มาตรงน้ี 
ตรงท่ีว่า ในเม่ือมีเหตุ ตอ้งมีผล ถา้เราสร้างเหตุอยู ่ เราท าสัมมาสมาธิท าใจใหต้ั้งมัน่ เวลาเรา
ประพฤติปฏิบติัเขา้ไป ใจมนัจะปล่อยวาง ปล่อยวางเขา้ไป แต่มนัไม่ลงถึงฐาน มนัคร่ึงๆ กลางๆ 
ไง เพราะเราขาดค าบริกรรม ถา้เราใชค้  าบริกรรมตลอดไป ตลอดไป เราไม่ปล่อยค าบริกรรมนะ 
เรายดึค าบริกรรมไว ้ค าบริกรรม คือพุทโธ ธมัโม สังโฆ มรณสัสติ คิดยดึส่ิงน้ีไวต้ลอดไป  
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ในเม่ือมนัมีเหตุ ผลมนัตอ้งเกิดโดยธรรมชาติ ส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติ มรรค ผล นิพพาน น้ีมี
อยูโ่ดยธรรมชาติ แลว้ส่ิงท่ีมีอยู ่มนัมีอยูแ่ลว้ แลว้สภาวะท่ีเขา้ไปสัมผสัคือใจ ใจน้ีจะสมัผสัมรรค 
ผล นิพพาน ไม่มีส่ิงใดๆ ในโลกน้ีจะเขา้ไปรู้ถึงมรรค ผล นิพพาน ไม่มีเลย ยกเวน้ไวแ้ต่ภาชนะท่ี
จะรับรองส่ิงนั้นไดคื้อหวัใจ แลว้หวัใจของเรามนัมีอยู ่ แต่มีอยูโ่ดยสภาวะทุกข ์ สภาวะทุกขคื์อ
สภาวะของกิเลสมนัข่มข่ีอยู ่ 

แมแ้ต่การประพฤติปฏิบติัอยูม่นัไม่เขา้มชัฌิมา เพราะกิเลส “อตัตกิลมถานุโยค” คือท าให้
มนัหนกัหน่วงเกินไป เราท าใหม้นัหนกัหน่วงเกินไป มนัก็เป็นอตัตกิลมถานุโยค มนัไม่เป็นตาม
ความเป็นจริง เราท าตามสบายๆ มนัก็เป็นสุข สุขะ เป็นความหลงในความสุขของการประพฤติ
ปฏิบติั นัน่น่ะ มนัติดสุขในหวัใจ มนัก็ไม่เขา้  

แต่ถา้เรายดึค าบริกรรมของเรา “มชัฌิมาปฏิปทา” มชัฌิมาปฏิปทาคือเราก าหนดค า
บริกรรมโดยสติตลอดไป ยดึอยูต่รงน้ี น่ีท  าง่ายๆ นะ แค่เรายดึ ยดึค าบริกรรมไว ้แลว้กมี็สติไป ท า
ไปอยูอ่ยา่งน้ี มนัถึงเวลาแลว้มนัตอ้งเป็นไป เหมือนกบัเราตม้น ้า ถา้เรารักษาไฟของเรา น ้ามนั
ตอ้งเดือดโดยสภาวะธรรมชาติ แต่น้ีเรารักษาไฟของเราแลว้ น ้ ามนัก็หกรดมาในไฟ ไฟก็มอดไป 
มอดไป เป็นสภาวะการประพฤติปฏิบติั จะเป็นสภาพอยา่งนั้น น่ีค่าของการประพฤติปฏิบติั  

ถา้คุณค่าของมนัถึง ค่าของใจก็จะเกิดข้ึน คุณค่าของใจเกิดข้ึนมนักจ็ะสงบเขา้มา สงบเขา้
มา แลว้มนัจะเป็นการยนืยนัว่า ส่ิงน้ีเราท าได ้ ถา้เราท าส่ิงน้ีได ้ มนัจะเป็นผลของเราข้ึนมา เราจะ
ต่ืนเตน้ เราจะพอใจกบัการประพฤติปฏิบติัของเรา ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาผล มนัไม่เกิด
ข้ึนมา เราก็วา่ “เราเป็นคนไม่มีอ  านาจวาสนา”  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไวใ้นพระไตรปิฎก ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัธรรม
สมควรแก่ธรรม ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี ตอ้งไดผ้ลทุกคน ถา้ไม่ไดผ้ล พระพุทธเจา้ไม่พดูหรอก องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ไม่เคยหลอกใครนะ พดูค าไหนตอ้งเป็นค านั้น ค  าจริงตลอดไปเลย 
ผูท่ี้ปฏิบติัธรรม ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม อยา่งมาก ๗ ปี อยา่งกลาง ๗ เดือน แลว้ก็ ๗ วนั 
จะตอ้งไดผ้ล ส่ิงท่ีไดผ้ลคือการประพฤติปฏิบติั ประพฤติปฏิบติัเขา้ทางธรรม เขา้ทางธรรม ไดผ้ล
คือ ผลของใจไง น่ีค่าของใจมนัจะสูงข้ึน  

ค่าของใจเกิดข้ึนจากการประพฤติปฏิบติั เกิดข้ึนจากมรรคอริยสัจจงัน้ี อนัน้ีมนัรวมตวั
ข้ึนมา มรรคมนัจะเร่ิมทรงตวัได ้ ส่ิงท่ีทรงตวัได ้ มรรคในทางเดินนะ มรรคในการช าระกิเลส 
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ไม่ใช่มรรคท่ีเราท่องจ ากนัมา มรรคท่ีท่องจ ากนัมา ท าสมัมาอาชีวะ ท าเล้ียงชีพชอบ การท างาน
ชอบ เราก็ว่าชอบ ชอบอยูใ่นเหตุในผล ความเล้ียงชีพชอบน้ีมนัเล้ียงปาก  

ส่ิงท่ีเล้ียงใจ ส่ิงท่ีจะฆ่ากิเลสน้ีมนัตอ้งเป็นการเกิดสัมมาสมาธิท่ีมนัแปลกประหลาด
มหศัจรรยแ์ลว้ ถา้จิตน้ีตั้งมัน่ข้ึนมา มนัมหศัจรรยว์่าส่ิงน้ีมนัมีไดอ้ยา่งไร สภาวะใจน่ีทุกคนจะ
ต่ืนเตน้มาก ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัใจตั้งมัน่จะมีความต่ืนเตน้ แลว้พอต่ืนเตน้ข้ึนมา มรรคจะไม่เป็น
งานไม่ชอบ ไม่ชอบตรงน้ี ไม่ชอบตรงท่ีว่า ไม่สามารถยกข้ึนวิปัสสนาในสติปัฏฐาน ๔ สติปัฏ
ฐาน ๔ คือกาย คือเวทนา คือจิต คือธรรม วิปัสสนาส่ิงน้ี จบัส่ิงน้ี แลว้สมาธิจะมีพลงังานข้ึนมา จะ
จบัส่ิงน้ีได ้เวทนาก็เป็นเวทนาสักแต่ว่าเวทนา จิตน้ีรับรู้เท่านั้น มนัจะเขา้ใจส่ิงน้ี แลว้จะปล่อยวาง
เขา้มา ปล่อยวางเขา้มา พอปล่อยวางเขา้มา พอทรงสุขอยูพ่กัหน่ึง ถา้เรานัง่ต่อไป เวทนาจะเกิดซ ้ า
ข้ึนมาอีก หนา้ท่ีของเราก็จบัเวทนาน้ีแยกต่อไป ว่าปัญญาของเราใคร่ครวญแลว้ เขา้ใจว่า เวทนา
เป็นเวทนา กายเป็นกาย จิตเป็นจิต มนัไม่เป็นอนัเดียวกนั แลว้มนัยงักลบัมาปวดอีกล่ะ ก็ตอ้ง
คน้ควา้ใหม่ คน้ควา้ใหม่ ปัญญาอนัใหม่จะเกิดข้ึน น้ีคือการงานชอบ “ชอบในเวทนา”  

“ชอบในจิต” คืออารมณ์ท่ีเกิดข้ึน พิจารณาจิตว่า จิตน้ีมนัไม่ทรง มนัหมุนไปเพราะเหตุไร 
มนัมีอารมณ์เกิดข้ึนมา มนัเพราะเหตุไร? เพราะเหตุท่ีมีสัญญา สัญญาการเทียบเคียงความรู้สึก
ของเราว่าอนัน้ีถูกหรือผดิ อนัน้ีดีหรือชัว่ แลว้เรากคิ็ดตามไปอยา่งนั้น นัน่น่ะ เกิดข้ึนจากสังขาร
ปรุง เกิดข้ึนจากวิญญาณรับรู้ อาการน้ีจะหมุนออกไป  

“พิจารณาธรรม” ธรรมารมณ์  

“พิจารณาจิต” จิตน้ีเศร้าหมองหรือผ่องใส จิตน้ีมีความรู้สึกเม่ือก่อนน้ีมนัผอ่งใส มนัมี
ความสบายอยู ่ ท  าไมตอนน้ีมนัเศร้าหมอง เศร้าหมองเพราะเหตุไร เศร้าหมองเพราะความยดึมัน่
ถือมัน่ ความยดึของมนั เราไม่ใชส้ติประคองไวเ้ฉยๆ สติของเราประคองไวใ้นค าบริกรรม มนัจะ
ทรงตวัไวข้องมนัไป จิตมนัก็อยูใ่นสภาวะของมนัโดยธรรมชาติของมนั  

“กาย” น้ียิง่แลว้ใหญ่เลย กายน้ีมนัเป็นอะไร ตายแลว้เป็นประโยชน์ไหม? ไม่เป็น
ประโยชน์เลย เกิดข้ึนมา เกิดข้ึนมาจากไหน? เกิดข้ึนมาจากไข่ของมารดา เกิดข้ึนมาจากครรภข์อง
มารดา ออกมาเป็นเรา เวลาออกมาเป็นเรา เราข้ึนมา เราก็เจริญเติบโตข้ึนมาดว้ยอาหาร ส่ิงท่ี
อาหารเล้ียงชีวิตมา แลว้เราก็เล้ียงชีวิตของเราไป  
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ถา้ธาตุไฟไม่เผาผลาญอยู ่กายน้ีตอ้งตายไป  

ลมไม่หายใจเขา้-หายใจออกน้ี ถา้มนัขาด หยดุเม่ือไร เราก็ตอ้งตายไป  

เวลาตายไป จิตไปไหน  

กายกส็ักแต่ว่ากาย มนัเป็นประโยชน์ต่อเม่ือเราเอามาประพฤติปฏิบติั ค่าของคนคือค่าของ
กาย ค่าของน ้าใจคือค่าของการประพฤติปฏิบติั คือเห็นคุณงามความดี วิปัสสนาเขา้ไป ปัญญามนั 
ถา้สติสัมปชญัญะ ถา้สติพอ มนัจะเป็นวิปัสสนา ถา้สติไม่พอ มนัเป็นการสักแต่ว่าท า น่ีสัมมาสติ 
ในมรรคมีสติดว้ย มีสมาธิดว้ย  

“มรรค ๘” มรรค ๘ จะเกิดข้ึนมาจากการยกข้ึนวิปัสสนา ใชปั้ญญาบ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ัง
เขา้ ความช านาญงานของเราจะเกิดข้ึน แต่เดิมมนักไ็ม่มชัฌิมาปฏิปทา เพราะความคิดของเรา
เกินไป เราตอ้งการผลของเราเกินไป หรือสมาธิแน่นเกินไป สมาธิแน่นเกินไปก็เราท าความสงบ 
ว่าความสงบน่ีเป็นความถูกตอ้ง มนัปล่อยวางเขา้มา ปล่อยวางเขา้มา มนัความถกูตอ้ง น่ีอยูใ่น
ความสงบ มนัไม่แยกแยะ มนัไม่มีความเขา้ใจ  

“ปัญญาในโลกุตตระ” ส่ิงท่ีเป็นโลกุตตระ คือความเห็นถูกตอ้ง ความเห็นตามความเป็น
จริง ตามความเป็นจริงสภาวธรรมท่ีมนัเป็นจริง ไม่ใช่สภาวธรรมท่ีการคาดหมาย ถา้เป็น “ปัญญา
ของโลกียะ” เป็นความคาดหมาย ส่ิงน้ีคาดหมายเพราะเป็นสัญญา  

ส่ิงท่ีสัญญาเราจ ามาจากครูบาอาจารย ์๑  

จากการศึกษาเล่าเรียนมาในพระไตรปิฎก ๑  

เราจะจ าส่ิงน้ีมาว่า สภาวะน้ีมนัตอ้งคืนสภาวะเดิมของเขา เราคาดหมาย คาดหมายอดีต
อนาคต ว่าตอ้งเป็นสภาวธรรมตอ้งเป็นแบบนั้น แต่ความเป็นจริง หนา้ท่ีของเราคือสร้างเหตุ 
สร้างเหตุคือการวิปัสสนา การแยกแยะออกไป แลว้ปัญญามนัจะเกิดข้ึนมา มนัจะหมุนออกไป
ขนาดไหน นั้นเป็นปัญญา  

เป็นกายตอ้งตั้งกายไว ้ แลว้ใหก้ายน้ีแปรสภาวะไป แปรสภาวะมนัจะกลืนตวัมนัเอง นั้น
สภาวะสัมมาสมาธิพอ มนัจะเป็นไป  
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จิตก็เหมือนกนั ธรรมก็เหมือนกนั ถา้สมาธิพอ มนัจะแยกออก แยกออก แยกออก การ
ปล่อยวาง ส่ิงท่ีเป็นสัมมาสมาธิน้ีเรามีความสุข มีความเวิง้วา้งมาก แต่เวลามนัปล่อยวาง มนั
วิปัสสนาปล่อยวางข้ึนมามนัจะมีคุณค่ามากกว่านั้น คุณค่าในการปล่อยจากปัญญา  

จิตน้ีปล่อยสติปัฏฐาน ๔ ดว้ยปัญญา กบัจิตน้ีปล่อยความฟุ้งซ่านออกมาดว้ยค าบริกรรม น่ี
ความเห็นจะต่างกนั ต่างกนัคือว่า มนัละเอียดลึกซ้ึงต่างกนั พอลึกซ้ึงต่างกนัแลว้ ถา้ผูท่ี้ประพฤติ
ปฏิบติัมีครูบาอาจารยแ์นะ ตอ้งหมัน่คราดหมัน่ไถ คนเขาจะไถนา เขาจะท านาของเขา เขาไถนา
เสร็จแลว้ เขาตอ้งไถคราด คราดนาเพื่อไม่ใหมี้วชัพืช มนัจะเกิดกบัตน้ขา้ว แลว้แยง่อาหารไป  

น้ีก็เหมือนกนั ในเม่ือเรามีวิปัสสนา มนัปล่อยวางมา เรามีความสุขขนาดนั้น น่ีถา้ไม่หมัน่
คราดหมัน่ไถ เด๋ียววชัพืชคือกิเลสมนักเ็กิดข้ึนมาอีก เราตอ้งหมัน่คราดหมัน่ไถ หมัน่คราดหมัน่
ไถ หนา้ท่ีของเราคือคราดและไถ จนกวา่ท่ีนานั้นจะไม่มีวชัพืชออกไป แลว้เราค่อยปลูกตน้ขา้ว
ข้ึนมา ผลจะเกิดข้ึนมาจากตน้ขา้วท่ีเจริญงอกงามข้ึนมาจากใจของเรา  

ผลการปล่อยวางจากเป็นอริยภมิูข้ึนมา จะเกิดข้ึนมาจากการเราหมัน่คราดหมัน่ไถ เวลาเรา
สร้างสมมรรคข้ึนมา เราวิปัสสนาได ้จนวิปัสสนาไดม้นัก็เป็นงานแสนทุกขแ์สนยากนะ ทุกขย์าก
เพราะว่าอะไร เพราะเราตอ้งประคองไว ้ ส่ิงท่ีเป็นเคล่ือนท่ีเร็วท่ีสุด ใจน้ีเคล่ือนท่ีเร็วท่ีสุด เราใช้
สติระลึกรู้อยู ่แลว้ใชค้  าบริกรรมเกาะเก่ียวไว ้ใหจิ้ตน้ีเกาะเก่ียวกบัค าบริกรรมไว ้แลว้ใหม้นัคงท่ี  

ส่ิงท่ีคงท่ี วตัถุ เราตม้น ้าข้ึนมา ในภาชนะเวลาเราใส่น ้าข้ึนมา น ้ามนัยงัหกได ้แลว้น่ีเราท า 
พยายามท าจิตของเราใหต้ั้งมัน่ข้ึนมา มนัท าไมไม่กระฉอก ไม่หกไป ไม่เป็นอนิจจงั ไม่เส่ือม
สภาวะไป มนัจะเส่ือมสภาวะ เราพยายามทรงไว ้ ตั้งมัน่ไวเ้พื่อใหเ้ป็นสัมมาสมาธิ อนันั้นก็เป็น
สติท่ีว่า เราพยายามประคองสุด สุดความก าลงัของเราอยูแ่ลว้ เพราะเราเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั
ใหม่ แลว้วิปัสสนาแลว้ มนัตอ้งใชส่ิ้งน้ีควบคุมเขา้ไปอีก  

เวลามรรคมนัเดินตวั จะเห็นสภาวะของภาวนามยปัญญา เห็นปัญญาในการเกิดข้ึน พอซ ้ า
เขา้ไปน่ีมนัจะแยกออก แยกออก แยกสภาวธรรม ส่ิงท่ีเป็นสภาวธรรม จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข์ 
ขนัธ์เป็นขนัธ์ มนัจะปล่อยวางไป ปล่อยวางไป น้ีคือการซ ้ า ส่ิงท่ีซ ้ าจะเกิดความมหศัจรรย์
บ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้  
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ถา้เราท าอยา่งน้ี เราซ่ือสัตยก์บัเราเอง เราเป็นสาวกะ-สาวกผูไ้ดย้นิไดฟั้งธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เราตอ้งพิสูจน์ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ข้ึนมาจน
เป็นค่าของใจ ใจมนัจะเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริง  

จนบ่อยคร้ังเขา้ มนัจะปล่อยขาด ส่ิงท่ีปล่อยขาดคือจิตเป็นจิต ขนัธ์เป็นขนัธ์ ทุกขเ์ป็นทุกข ์
ปล่อยวางออกจากกนั ส่ิงท่ีออกจากกนั ส่ิงท่ีหลุดออกไปคือสังโยชน์ ๓ ตวั ส่ิงท่ีสังโยชน์ 
สังโยชน์คือเคร่ืองร้อยรัดจิต ส่ิงท่ีร้อยรัดจิตไวน้ี้ ร้อยรัดจิตใหเ้ป็นปุถุชนไง จิตน้ียึดมัน่ถือมัน่ 
หลงไปตามอนิจจงั อนิจจงัมนัก็เป็นความหลงอยูแ่ลว้ แลว้เราก็เห็นสภาวะความหลงนั้นว่าเป็น
เรา เป็นเรา ส่ิงนั้นเป็นเรา  

“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งแยกสลายเป็นธรรมดา” 

เราเห็นจนเป็นสภาวธรรม มนัเป็นธรรมดาท่ีมนัแยกจากกนั มนัไม่มีส่ิงใดเลย ท่ีว่ามนัเป็น
ส่ิงท่ีว่ามนักดถ่วงกนั เพราะใจเราหลงมนัต่างหาก เราถึงเอาส่ิงนั้นมาเป็นเรา เป็นของๆ เรา เวลา
มนัแยกแลว้นะ ขนัธ์เป็นขนัธ์ ทุกขเ์ป็นทุกข ์จิตเป็นจิต มนัต่างอนัต่างจริงอยูด่ว้ยกนั สภาวะความ
รับรู้ข้ึนมา จิตน้ีเป็นถึงอริยภมิูไง ภมิูของจิต ค่าของใจเกิดข้ึนจากสภาวธรรมแบบน้ี แลว้มนัก็ตอ้ง
ยกข้ึนวิปัสสนาสูงส่งข้ึนไปเพื่อจะเขา้ใหสู้งส่ง ใหค่้าของธรรมถึงท่ีสุด ใหค่้าของธรรมกบัค่าของ
ใจเป็นอนัเดียวกนั  

ธรรมกบัจิตน้ีเป็นหน่ึงเดียว เอโกธมัโม  

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา น้ีเป็นสภาวธรรมอนัหน่ึง  

เอโกธมัโม จิตน้ีเป็นธรรมแท่งเดียว ธรรมของจิตน้ีมนัเป็นอนัเดียวกนั ค่าของธรรมจะ
สูงส่งข้ึนมาดว้ยการยกข้ึนวิปัสสนาซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า เพราะกิเลสอยา่งกลางยงัอยูใ่นหวัใจ กิเลสอยา่ง
กลางคือความหลงผดิ ส่ิงท่ีหลงผดิจะเบิกได ้เบิกความถูกตอ้งคือเบิกกายกบัจิตน้ีออกจากกนั กาย
กบัจิตน้ีผกูพนักนัไปโดยสภาวธรรม ดว้ยอุปาทาน ส่ิงท่ีเป็นอุปาทาน อุปาทานในธาตุขนัธ์ จะ
อุปาทานไหนไปอีก อุปาทานในส่ิงต่างๆ นั้นเป็นอุปาทานยดึมัน่ถือมัน่ มนัเป็นความหลงของใจ 
ท าใหใ้จเราฟุ้งซ่าน แต่ถา้เรายกข้ึนวิปัสสนาได ้ มนัเป็นอุปาทานของใจ ใจน้ีไปติดส่ิงน้ี ส่ิงน้ีว่า
เป็นคุณค่าของเรา มนัยดึมัน่ถือมัน่ มนัยดึเพราะความไม่เขา้ใจ เห็นไหม ตอ้งสอน เราสอนใจของ
เรา  
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ค่าของคนอยูท่ี่การประพฤติปฏิบติั ค่าของคนอยูท่ี่การศรัทธาในเร่ืองของศาสนา แลว้
ยกข้ึนมาวิปัสสนา แลว้ค่าของกิเลส คือค่าของใจ มนัก็อยูใ่นหวัใจ แลว้เราปลดเปล้ืองกิเลส
ออกไปจากใจ ค่าของใจมนัก็สูงข้ึนมา แลว้เราวิปัสสนาซ ้าเขา้ไป ค่าของใจจะสูงข้ึนไปเป็นชั้น
เป็นตอนข้ึนไป  

ค่าของใจเกิดข้ึนเพราะเกิดข้ึนจากความเพียร ความเพียรประพฤติปฏิบติั เรานัง่ นัง่สมาธิ 
เดินจงกรม งานมนัคืออะไร? งานคือการใจน้ีขบัเคล่ือนไป ใจน้ีเป็นสัมมาสมาธิแลว้ยกข้ึน
วิปัสสนาได ้ ปัญญามนัจะเกิดจากตรงน้ี เป็นงานของใจ ผูท่ี้บริหารงานต่างๆ นกับริหาร ตอ้งใช้
สมอง ตอ้งใชบ้ริหารดว้ยนโยบาย ดว้ยปัญญา อนัน้ีก็เหมือนกนั อนัน้ีเกิดข้ึนมาจากค่าของใจท่ี
มนัหมุนเวียนไป นัง่เฉยๆ นะ นัง่สมาธิเฉยๆ แต่ปัญญาต่อกรกบักิเลสน้ี สงครามเกิดข้ึนจาก
ภายในน้ีมหาศาลเลย งานเกิดข้ึน ไม่อยา่งนั้นมนัจะนัง่ทั้งวนัไดอ้ยา่งไร เดินจงกรม ๗ วนั ๗ คืน 
เดินจงกรมไดอ้ยา่งไร ในเม่ือไม่มีงาน  

งานมนัเกิดข้ึนมา เวลากิเลสมนัเกิดข้ึนมา มนัสร้างแง่สร้างมุมข้ึนมา มุมแง่ของกิเลสคือว่า
ความเขา้ใจของเขาอยา่งนั้น ส่ิงท่ีไปติดขอ้งของใจ มนัติดขอ้งอยูอ่ยา่งนั้น น่ีมนัจะปลดเปล้ือง
ออกไปดว้ยสภาวธรรม สภาวธรรมมนัคือสติ แลว้ปัญญามนัจะแยกออกไปว่าส่ิงนั้นเป็นอนิจจงั 
ส่ิงนั้นไม่จริง เพราะพระพุทธเจา้สอนไวอ้ยา่งนั้น เรายงัไม่เห็นสภาวะตามความเป็นจริง เราก็
แยกแยะออกไป แยกออกไป  

น่ีธาตุตอ้งเป็นธาตุ ดินตอ้งเป็นดิน น ้าตอ้งเป็นน ้า ลมตอ้งเป็นลม ไฟตอ้งเป็นไฟ ถา้เห็น
สภาวะของกายวิปัสสนา มนัจะคืนสภาวะเดิมอยา่งนั้น แลว้จิตมนัยดึอยา่งนั้นไม่ได ้ มนัจะไปอยู่
ท่ีไหน มนัก็ตอ้งปล่อยวาง ปล่อยวางซ ้ าเขา้ไป ซ ้ าเขา้ไป สภาวะของจิตก็เหมือนกนั พิจารณาจิต 
จิตเป็นอะไร จิตไปยดึเขาต่างหาก จิตไปหลงอุปาทานในกายทั้งนั้นว่าเป็นเรา ส่ิงท่ีหลงออกไป
นั้นเพราะอะไร เพราะความไม่เขา้ใจ ความไม่รู้ น่ีปัญญามนัก็แยกเขา้ไป แยกเขา้ไป  

ปัญญาน้ีถา้มีสัมมาสมาธิรองรับอยูน้ี่ จะเป็นปัญญาในการประพฤติปฏิบติั ถา้สมาธิอ่อน
ไป มนัจะเป็นสัญญาทนัทีเลย มนัเป็นสัญญาแลว้มนัจะแยกส่ิงน้ีไม่ออก มนัจะยดึใหเ้ราประพฤติ 
เราใชพ้ลงังานของใจหมุนเขา้ไปเหมือนกนั แต่มนัแยกแลว้ แลว้มนัไม่ปล่อยวาง มนัไม่ปล่อยวาง 
เราตอ้งกลบัมาสัมมาสมาธิ กลบัเขา้มาท าพลงังานของเรา กลบัมาใชค้  าบริกรรม  

“ค าบริกรรมต่างๆ” มนัถึงมีประโยชน์ตลอดไป  
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ค าบริกรรม สติจะมีตลอดไป ในเม่ือเราตั้งมัน่ในหวัใจ มนัจะแยกส่ิงนั้น  

“ค่าของธรรม” ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น้ีวางไวถู้กตอ้ง แต่เพราะเรา
เองต่างหากหลงผดิของเราเอง เราถึงผดิพลาด ถา้เราผดิพลาดข้ึนไปเรากจ็ะไดส้ติ จะไดส้ติว่าน้ีเรา
เผลอแลว้ เราท างานไปโดยสักแต่ว่า แลว้เราจะไม่ไดผ้ลงานของเรา ถา้เรารีบ เราด่วนข้ึนไป เรา
จะไม่ไดผ้ลตามความเป็นจริง เราตอ้งกลบัมาท าสัมมาสมาธิ เหมือนกนั การท าธุรกิจก็เหมือนกนั 
ถา้เราด่วนไดเ้กินไป มนัไม่เป็นผลประโยชน์ข้ึนมา เราตอ้งใหร้อบคอบว่า ส่ิงนั้นมนัสม
ประโยชน์ไหม ถา้ไม่สมประโยชน์ เราตอ้งเร่ิมกลบัมาท า เร่ิมตน้มาตั้งตน้ใหม่ ตั้งตน้ใหม้นั
ถูกตอ้งข้ึนไป 

น่ีวิปัสสนาเป็นอยา่งนั้นเลย ใจมนัจะแยกออกไป หรือไม่แยกออกไปอยูท่ี่พลงังานของใจ 
มนัจะเป็นโลกียะ หรือโลกุตตระมนัอยูต่รงน้ี โลกียะเร่ืองของโลกจะมีตลอดไป ตลอดไปเพราะ
มนัยดึมัน่ถือ กิเลสมนัอยูใ่นหวัใจแลว้ มนัจะยดึมัน่ถือมัน่ตลอดไป ยดึทุกอยา่งท่ีเป็นกิเลส เพราะ
มนัเร่ิมตน้เคา้มูลมาจากอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ออกมาจากความยดึผดิมาตั้งแต่เร่ิมตน้ มนัถึงได้
ผดิตลอดไป น้ีคืองานของกิเลส จะเป็นหนา้ท่ีของเขา เขาตอ้งท าหนา้ท่ีอยา่งนั้นโดยธรรมชาติ
ของเขา เพื่อจะใหเ้ขามีชีวิตอยูใ่นหวัใจ ในภวาสวะนั้น เพื่อข่มข่ีใจดวงน้ีตลอดไป  

แต่สภาวธรรม “สภาวธรรม” สภาวะของภาวนามยปัญญา มนัจะแยกออก แยกออก แยก
ใหใ้จน้ีพน้ออกมาใหเ้ป็นอิสระออกมา แต่มนัยงัอิสระไม่ไดเ้พราะกิเลสมนัเหนียว กิเลสมนั
เหนียวแน่น เราถึงตอ้งแยกซ ้ าแยกซาก น่ีกลบัมาท าความสงบของใจ แยกทีหน่ึงมนัก็ปล่อยวาง
โล่งทีหน่ึง แยกเขา้ไป สภาวะเหมือนกนั ถา้ปล่อยวางแลว้มนัจะปล่อยวาง แลว้มีความสุขดว้ยนะ 
สุขจากการวิปัสสนา สุขจากการท่ีเราจะพน้ออกไปจากกิเลส แลว้เป้าหมายของเรามีอยู ่ เป้าหมาย
ของเราคือพน้ออกไปจากส่ิงท่ีมนัควบคุมใจเรา  

กิเลสควบคุมใจเรา เราถึงตอ้งมาเกิดเป็นคนไง แลว้คนน่ีคนมีคุณค่าดว้ย มีคุณค่าเพราะคน
น้ีมนัประพฤติปฏิบติั ช าระกิเลสของกิเลสในหวัใจออกมาจากใจของเรา คนนั้นเป็นคน
เหมือนกนั แต่น ้าใจ ใจนั้นมีคุณค่า ธรรมในใจนั้นจะสูงส่งข้ึน สูงส่งข้ึนจนรู้ตวัเอง เป็นปัจจตัตงั 
น่ีอกาลิโก ไม่มีกาล ไม่มีเวลา สมยัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ธรรมก็เป็นแบบน้ี สมยั
ปัจจุบนัน้ีธรรมก็เป็นแบบน้ี เพราะทุกขม์นัอยูท่ี่ใจ ส่ิงท่ีจะแกไ้ขนะ “ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควร



ค่าของคน ๒๑ 
 

©2011 www.sa-ngob.com 

ละ” ถา้เราละได ้ มนัก็จะขาดออกไปจากใจ ขาดออกไปจากใจเพราะเราละดว้ย มรรคอริยสัจจงั 
ไม่ใช่ขาดออกไปจากใจดว้ยเรานึกเอาเอง เราคาดหมายของเราเอง มนัจะขาดไปไม่ได ้ 

ส่ิงท่ีเป็นโรคเป็นภยัมนัตอ้งมียา ถา้ยาเขา้ไปแก ้ ธรรมโอสถเกิดข้ึนมาจากมรรคอริยสจัจงั
น้ี ธรรมโอสถจะเกิดข้ึน ถา้เราไม่สร้างธรรมโอสถใหเ้กิดข้ึนมา มนัจะเกิดข้ึนมาลอยๆ ไมไ้ด้
หรอก ส่ิงน้ีไม่มีส่ิงใดลอยๆ กิเลสมนัเกิดมาจากใจ มนัอยูก่บัเราน่ีมนัลอยมาไหม มนัฝังอยูก่ลาง
หวัใจเลย ฝังอยูแ่นบแน่นอยูใ่นหวัใจแลว้ก็ขบัไสใหเ้ราทุกขย์ากไป มนัลอยไหม? มนัไม่ลอย
เพราะมนัเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมฝังอยูท่ี่ใจแลว้ขบัเคล่ือนใหใ้จน้ีปฏิสนธิจิต จิตน้ี
ปฏิสนธิในภพชาติต่างๆ มนัลอยมาไหม มนัมีอยูโ่ดยพื้นฐาน ในเม่ือมนัแสดงออกมา มนัจะ
แสดงเป็นกิเลสออกมา สภาวธรรมเกิดข้ึนมาเพราะเรามีวาสนาต่างหากล่ะ  

เราพบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ย เราเช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ย 
แลว้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ผลมนัเกิดข้ึนมาตามสภาวะตามความเป็นจริงดว้ย มนัถึงเห็น
สภาวธรรม การต่อสู้วิปัสสนามนัถึงเกิดข้ึนจากใจ ถา้เราเช่ือ แลว้สักแต่วา่เช่ือ เราไม่ท า มนัก็ไม่
เกิด เราท าข้ึนมาบางทีมนัก็ยงัผดิพลาดไป ผดิพลาดเพราะการประพฤติปฏิบติัเรา มนัตอ้งมีความ
ผดิพลาดโดยธรรมชาติของการประพฤติปฏิบติันั้น แลว้พยายามแยกออกไป  

“ผดิเป็นครู” ผดิน้ีเร่ิมตน้ใหม่ เร่ิมตน้ใหม่ ไม่นอ้ยเน้ือต ่าใจ  

การนอ้ยเน้ือต ่าใจนั้นคือกิเลสมนัหลอกอีกชั้นหน่ึง กิเลสมนัหลอกใหเ้รานอ้ยเน้ือต ่าใจว่า 
“เราประพฤติปฏิบติั เราไม่มีอ  านาจวาสนา เราท าไปไม่ได ้ เราเหน็ดเหน่ือยเหลือเกิน เราทุกขย์าก
เหลือเกิน” ใครท างานแลว้มีความสบาย ท างานของคนท่ีแบกหาม เขาจะทุกขย์ากขนาดไหน แลว้
เราท างานในการใชว้ิปัสสนาในหวัใจ มนัใชปั้ญญาเดินในหวัใจน่ีมนัจะทุกขย์ากขนาดไหน มนั
ตอ้งใชพ้ลงังาน พลงังานทั้งชีวิตนะ  

การช าระกิเลสถึงตอ้งฟากตายไง ฟากตายเพราะถึงท่ีสุดแลว้ ถา้ไม่เราตาย ก็ตอ้งกิเลสตาย 
ถา้ไม่กิเลสไม่ตาย เราก็ตอ้งตาย เวลาสู้กนัขนาดนั้นแลว้ กิเลสมนัถึงกลวั เพราะกิเลสมนัก็อาศยั
ชีวิตน้ีด ารงอยู ่ อาศยัหวัใจน้ีด ารงชีวิตอยูข่องมนั มนัเองถา้เราตาย มนัก็กลวัตายเหมือนกนั เราถึง
ตอ้งฟากตาย แลว้วิปัสสนา วิปัสสนาใชปั้ญญาวิปัสสนาใคร่ครวญไป นั้นเป็นสภาวะท่ีเราท าของ
เราข้ึนมา นัน่น่ะ เรามีอ  านาจวาสนาท่ีเราเช่ือ แลว้เราปฏิบติัตามสมควรแก่ธรรม วิปัสสนาไปถึง
ท่ีสุดแลว้มนัตอ้งจบขบวนการ  
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ท าส่ิงใด ขั้นตอนใดก็แลว้แต่ มรรค ๔ ผล ๔ มนัจะมีขบวนการของมนั ขณะจิตท่ีมนั
เปล่ียนแปลงสภาวะ มนัขาดออกไป สภาวะจิตจะปล่อยวางส่ิงนั้นออกไป ขาดออกไปเลย ใจเป็น
ใจ กายเป็นกาย กายกบัจิตจะแยกออกจากกนั แยกออกโดยสภาวะตามความเป็นจริง สภาวะตาม
ความเป็นจริงน้ีเป็นปัจจตัตงั รู้จากใจดวงนั้น  

เวลาธรรมเกิดข้ึนมาจากใจผูป้ระพฤติปฏิบติั มนัจะรู้ตามความเป็นจริง แมแ้ต่องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยูต่่อหนา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูย้นืยนัเท่านั้น ยนืยนัว่า 
ท  ามาถูกส่วน ถกูตอ้งตามความเป็นจริง มนัถึงปล่อยวางมาได ้แลว้ก็ตอ้งกา้วเดินต่อไป ยกข้ึนไป 
กิเลสท่ีเหนือกว่าอยูใ่นหวัใจยงัมีอยู ่ ส่ิงท่ีมีอยูย่งัท  าใหใ้จน้ีเศร้าหมอง ใจน้ียอกใจอยู ่ ใจจะยอกใจ 
เพราะเราประพฤติปฏิบติัมา เราฆ่ากิเลสมาตั้งแต่เร่ิมตน้มา กิเลสมนักต็อ้งตั้งป้อมมาตลอดเวลา 
ตั้งป้อมจะไม่ใหเ้ราเขา้ไปหาส่ิงท่ีว่า เป็นผลงานข้ึนมา จะเป็นผลงานข้ึนมา 

เราท าธุรกิจ เราจะคา้ขายใหก้บัใคร เราตอ้งมีลูกคา้ของเรา เราถึงจะขายสินคา้ของเราได ้
นั้นเป็นธุรกิจ เขาท าเขายงัตอ้งมีฝ่ายมีผูข้ายและผูซ้ื้อ น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือธรรมจะเกิดข้ึนมา 
สภาวธรรมจะเป็นผูไ้ปฆ่ากิเลส กิเลสมนัอยูท่ี่ไหน เราจะไปฆ่าลอยๆ ท่ีไหน ในเม่ือเราประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมา มนัเป็นการบอกแลว้ว่า เราฆ่ากิเลส กิเลสมนัเกิดข้ึนมาจากใจ ใจน้ีมนัเกาะเก่ียวกบั
ส่ิงใด มนัหลงส่ิงใด 

สภาวะใจน้ีเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เราจะเห็นมนัว่า มนัเป็นกิเลสไดอ้ยา่งไร 
ในเม่ือมนัเป็นเรา ส่ิงท่ีเป็นเรามนัตอ้งมีคุณค่าสิ เรามีคุณงามความดี เราคิดแต่คุณงามความดี เรา
ถือศีลน้ีก็เป็นคุณงามความดีแลว้ เราท าสมาธิน้ีก็มีความสงบของใจก็เป็นคุณงามความดีแลว้ แลว้
คุณงามความดีน่ีมนัจะเป็นโทษไดอ้ยา่งไร มนัไม่เป็นโทษหรอก ในเม่ือเรายงัไม่เห็นกิเลส แต่ถา้
เราเห็นกิเลส ส่ิงน้ีกิเลสมนัเอามาใชใ้หเ้ราเช่ือกบัส่ิงน้ี แลว้เราก็นอนจมกบัส่ิงน้ี ถา้เรานอนจมกบั
ส่ิงน้ี เราจะเห็นกิเลสไหม ถา้เราไม่เห็นกิเลส เราจะข้ึนไปช าระกิเลสไดอ้ยา่งไร  

เราถึงตอ้งท าความสงบของใจข้ึนมา แลว้ขดุคุย้ คน้ควา้หาไง หาเช้ือท่ีมนัยอกใจอยูน่ี่ ส่ิง
ใดท่ีมนัยอกใจ ยอกใจอยูน้ี่มนัคืออะไร ถา้เราท าความสงบอยู ่มนัจะสงบอยูม่นัจะเวิง้วา้ง...ติด ติด
เพราะเหตุน้ี  

ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ความว่าจะกา้วเดินข้ึนไปเพื่อจะใหส้ิ้นสุดของการใหกิ้เลสมนัตายอ
อกไปจากใจ ก็ใหส่ิ้งท่ีกิเลสมนัเอาส่ิงท่ีว่าเป็นธรรม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
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น้ีเป็นธรรมแท ้ แต่ธรรมของกิเลส กิเลสมนัเอาสภาวธรรมยกข้ึนมาหลอกเรา เราก็เช่ือ เพราะเรา
กบัความคิดเราเป็นอนัเดียวกนั  

เราตอ้งเช่ือเราสิว่าส่ิงน้ีเป็นสภาวธรรม ส่ิงน้ีว่าง ส่ิงน้ีเวิง้วา้ง ส่ิงน้ีมีความสุขมาก นัน่น่ะ 
เราก็เช่ือกิเลส แลว้เราก็นอนจมอยูก่บัส่ิงนั้น นอนจมนะ ทั้งๆ ท่ีว่า มรรค ๔ ผล ๔ ก็มีต าราก็บอก
ไวแ้ลว้ ในพระไตรปิฎก ธรรม สภาวธรรม ธรรมและวินยั เป็นศาสดาของเรา องคศ์าสดาก็บอก
แลว้ “มรรค ๔ ผล ๔” อนัน้ีมนัช าระ ช าระมนัเท่าไร มนัช าระส่ิงท่ีว่ากายกบัจิตแยกออกจากกนั
เท่านั้น แลว้แยกมามนัก็เวิง้วา้งโดยสภาวธรรม สภาวธรรมของส่ิงท่ีเป็นผลมาแลว้สิ ส่ิงท่ีว่ามนั
เป็นยอกใจอยูข่า้งหนา้น้ีมนัคืออะไร นัน่น่ะ ตอ้งยกใจข้ึนไปคน้ควา้  

มรรคสูงข้ึนแต่ละชั้นมนัละเอียดข้ึนไป สติจะตอ้งจากสติสัมปชญัญะ ก็ตอ้งเป็นมหาสติ-
มหาปัญญา ส่ิงท่ีเป็นมหาสติ-มหาปัญญา สติมนัลึกซ้ึงละเอียดอ่อนเขา้ไป น่ีมนัมหศัจรรย ์ ผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติัถึงมหศัจรรยใ์นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ย มหศัจรรยค์รูบาอาจารย์
ดว้ยว่า เวลาจิตมนัละเอียดเขา้ไป มนัท าไมมนัละเอียดอ่อนขนาดนั้น มนัเหมือนกบัส่ิงท่ีไม่น่าจะ
เป็นไปไดเ้ลย ใจเราขนาดว่าเราจะจบัความรู้สึกของใจ มนัยงัจบัไดย้ากเลย แลว้ใจมนัปลดเปล้ือง
ออกมาเป็นชั้นๆๆ เขา้ไป มนัยกข้ึนไปไดอ้ยา่งไร มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร  

แต่ถา้มนัเกิดข้ึนมาจากเรา มนัเป็นปัจจตัตงั มนัจะเป็นไปไดห้รือไม่เป็นไปไดก้็เป็นปัจจตั
ตงั รู้ท่ามกลางหวัใจ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนท่ามกลางหวัใจของเราน้ีเป็นพยานหลกัฐาน ปัจจตัตงัรู้อยา่งน้ี ผู ้
ท่ีประพฤติปฏิบติัมีปัจจตัตงัเป็นเคร่ืองยนืยนักบัใจดวงนั้น ใจดวงนั้นก็ตอ้งยอ้นกลบัเขา้ไป 
ยอ้นกลบัเขา้ไป ยกข้ึนวิปัสสนา ขุดคุย้ส่ิงน้ีไดก้็จะเห็นกิเลส ส่ิงท่ีเห็นกิเลสน้ี กิเลสน้ีกฉุ็ด
กระชากลากไป ลากใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลานไป  

เพราะส่ิงท่ีเป็นกามราคะ ส่ิงท่ีว่าเป็นความรุนแรงของใจน้ีมนัเป็นเร่ืองรุนแรง รุนแรงมาก 
กามราคะในหวัใจรุนแรงมาก รุนแรงต่อเม่ือเจอเท่านั้น จะนอนสงบน่ิงอยูใ่นหวัใจ ถา้เราไม่เจอ
แลว้จะเวิง้วา้งอยูอ่ยา่งนั้น ส่ิงท่ีเป็นเช้ือโรค โรคท่ีเป็นโรคอนัตราย เวลามนัติดข้ึนมา เวลาพสูิจน์
เช้ือข้ึนมามนัจะพิสูจน์ไดย้าก ตอ้งใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ น้ีก็เหมือนกนั ในเม่ือเป็นกิเลสท่ีละเอียดอยู่
ในหวัใจ เราจะเอาอะไรไปพิสูจน์ข้ึนมา? ก็ตอ้งเป็นมหาสติ-มหาปัญญา ส่ิงท่ีเป็นมหาสติ-มหา
ปัญญาเกิดข้ึนมาจากลม้ลุกคลุกคลาน เราสร้างสมข้ึนมา จนเป็นมหาสติ-มหาปัญญาข้ึนมาแลว้
ข้ึนมา นั้นเป็นผูท่ี้เดินถูกตอ้ง เดินตามอริยมรรค  
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ส่ิงท่ีมรรคเป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น้ีเราเดินตามธรรม “ผูเ้ดินตามธรรม” 
มีสติ มีสัมปชญัญะ แลว้เดินตามธรรมดว้ยความระลึกรู้อยู ่ มีสัมปชญัญะ การใคร่ครวญ การเห็น
ความผดิเลก็นอ้ยของใจน้ีก็เป็นส่ิงท่ีน่าจะจบัตอ้งได ้ ความกระเพื่อมของใจน้ีก็เป็นส่ิงท่ีว่า เราจะ
เห็นความเป็นโทษของมนัได ้ ส่ิงน้ีมนัเป็นโทษเพราะมนักระเพื่อมออกมาจากใจ ในเม่ือใจมนั
เป็นความเวิง้วา้ง ส่ิงท่ีกระเพื่อมมนัรู้สึกไดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีรู้สึกไดก้็ตอ้งเป็นขนัธ์สิ ส่ิงน้ีมนั
กระเพื่อมข้ึนมามนัตอ้งเป็นจุด เป็นท่ีหมาย เป็นมุม เป็นเหล่ียม เป็นมุมของใจ ถา้เป็นมุม เป็น
เหล่ียมของใจน้ี ใจยงัไม่อิสรภาพโดยธรรมชาติของมนั น้ีคือกามราคะ  

ส่ิงท่ีเป็นกามราคะ คือขนัธ์อนัละเอียด ขนัธ์อนัละเอียดคือธรรมชาติของใจ ใจมนัเป็น
ธรรมชาติอนัหน่ึง แลว้มีขนัธ์ส่ิงท่ีว่า ขนัธ์เคร่ืองด าเนินของมนั เคร่ืองด าเนินคือธรรมชาติท่ีว่า
หมุนออกมาเป็นขนัธ์อนันั้น แลว้หมุนออกไปแลว้ก็ไปยดึส่ิงต่างๆ ยดึตวัมนัเอง เสพสมในตวัมนั
เอง เสพสมในความพอใจไง พอใจในความคิดของตวัเอง พอใจในส่ิงต่างๆ  

“กามราคะ” น้ีเป็นเร่ืองของโลกเขา “กามฉนัทะ” ความพอใจนั้นก็เป็นกาม ส่ิงท่ีเป็นกาม 
เร่ืองของกาม กามต่างๆ น้ีมนัจะใหผ้ลในความติดขอ้งของใจ ใจจะติดขอ้งส่ิงน้ีมาก ยกข้ึน
วิปัสสนาไดก้็เป็นการพิจารณาอสุภะ-อสุภงั ส่ิงน้ีเป็นอสุภะดว้ย มนัเป็นความสกปรกของใจ 
เพราะอวิชชาอยู ่ เพราะอวิชชาอยูใ่นหวัใจนั้น มนัถึงว่า มนัปลิ้นปลอ้น มนัหลอกลวงใจใหใ้จเช่ือ
ส่ิงน้ี ถา้ใจเช่ือส่ิงน้ียงัเกิดในกามภพ  

ส่ิงท่ีเป็นกามน้ีตอ้งท าใหใ้จเกิด แมท้ั้งๆ ท่ีว่าเราวิปัสสนาเขา้มา มนัปล่อยวางเขา้มาเป็น
ชั้นเป็นตอนเขา้มา น้ีก็เป็นเคร่ืองหลอก ส่ิงท่ีหลอกแลว้การต่อสูก้บัใจน้ีจะต่อสู้อยา่งรุนแรง ตอ้ง
มีสัมมาสมาธิ มีความรุนแรงของความสงบของใจ พลงังานของใจเกิดข้ึนมาถึงจะต่อสู้ได ้ ถา้
พลงังานของใจไม่มีพื้นฐานข้ึนมา เราจะลม้ลุกคลุกคลานนะ กิเลสมนัจะข่ีคอ มนัจะเหยยีบย  า่ส่ิง
น้ี การวิปัสสนา ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเวลางานมนัเกิดข้ึนมาแพก้็มี ชนะก็มีเป็นคร้ังเป็นคราวไป ผู ้
แพข้ึ้นมา แพเ้พื่อจะสู้ใหม่ ถา้ผูช้นะข้ึนมามนัก็จะปล่อยวาง เราก็จะมีความสุขอยูใ่นหวัใจ นั้น
วิปัสสนาจะเป็นอยา่งนั้นตลอดไป น่ีงานในการวิปัสสนา งานในการท าความเพียร งานของใจ  

“ค่าของใจเกิดข้ึนจากความเพียร” เพียรของใจ อาศยัร่างกายน้ีเป็นเคร่ืองด าเนินเฉยๆ เดิน
จงกรมน้ีก็ใชก้าย นัง่สมาธิน้ีก็ใชก้าย แต่กายน้ีมนัเหมือนหวัตอ กายน้ีมนัสักแต่ว่ากาย กายน้ีมนั
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ไม่ใชป้ระโยชน์อะไร ส่ิงท่ีเคล่ือนไปน้ีคือเคล่ือนดว้ยปัญญา ดว้ยใจทั้งนั้น อาการของใจ ปัญญา
ของใจ มรรคของใจน้ีเคล่ือนออกไปตลอด แลว้ท าการวิปัสสนาตลอด แยกแยะส่ิงต่างๆ  

“อสุภะ” ความไม่สะอาด ความสกปรกโสโครกมนัจะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร มนัตอ้งไม่
เป็นเรา อาศยัว่าเพราะมีร่างกายเกิดข้ึน อาศยัเพราะเราตอ้งด ารงชีวิตอยู ่ มนัถึงอาศยักนัไป เวลา
สลดัแลว้ถา้เราไปเกิดเป็นเทวดาไม่มีร่างกาย มนัก็เป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม มนัก็ให้
คุณค่า ใหโ้ทษเป็นความยดึมัน่ถือมัน่  

น้ีก็เหมือนกนั ถา้เราวิปัสสนาจิตมนัก็เป็นสภาวะแบบนั้น ถา้วิปัสสนากาย มนัเป็นอสุภะ 
วิปัสสนาคืองานของใจ วิปัสสนาแยกแยะออกไป แยกออกไป บ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้ มนัจะ
ปล่อยวางหมด ปล่อยวางเฉยๆ ไม่ขาด เพราะปล่อยวาง เพราะอ านาจของมรรคเกิดข้ึน เร่ิมมีความ
ว่ามรรคมีก าลงัข้ึนมา มรรคมีก าลงัข้ึนมา หมุนเวียนออกไป ปัญญาแยกออกไป ปัญญามหศัจรรย์
มาก  

ส่ิงท่ีเป็นความมหศัจรรยข์องการประพฤติปฏิบติั น่ีตรงน้ีมหศัจรรยสุ์ดๆ เลย สุดๆ จนถึง
ท่ีสุดแลว้ มนัมหศัจรรยแ์ลว้แยกออกไปดว้ย เราจะไม่น่ิงนอนใจ ไม่เช่ือใจส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน หนา้ท่ี
ของเราคือวิปัสสนาแลว้แยกออก ขนัธ์เป็นขนัธ์ จิตเป็นจิต แยกออกจากกนั ขนัธ์อนัละเอียด มนั
จะปล่อยวางขาดออกไปจากใจ วิปัสสนาเป็นอสุภะ อสุภะนั้นมนัจะแปรสภาพ มนัจะแปรสภาพ
ไป แปรสภาพไปจนจบัตอ้งส่ิงใดไม่ได ้ มนัจะปล่อยวางขาดออกไปเลย นัน่น่ะ กามราคะจะขาด
ออกไปจากใจ ส่ิงท่ีจะออกไปจากใจ เห็นไหม ฝึกซอ้มต่อไป ฝึกซอ้มไปเร่ือยๆ จนมนัว่างหมด
นะ ฝึกซอ้มต่อไป  

เพราะขั้นของอนาคาน้ีมนัเป็นขั้นท่ีละเอียดมาก มนัมีเป็นชั้นๆ ข้ึนไป ตอ้งซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า 
ซ ้ าแลว้ซ ้ าไปเร่ือยๆ จนมนัจะปล่อยวาง ปล่อยวางซ ้ าอีก ซ ้ าอีก จนมนัเวิง้วา้งหมดเลย จบัตอ้งส่ิง
ใดไม่ไดเ้ลย นั้นเป็นเร่ืองของใจ ใจลว้นๆ จะเป็นแบบนั้น  

ใจไม่ใช่ขนัธ์ ขนัธ์ไม่ใช่ใจ สภาวะตามความเป็นจริง ขนัธ์อนัหยาบ ขนัธ์อนักลาง ขนัธ์
อนัละเอียดจะขาดเขา้มาเป็นชั้นๆ ดว้ยค่าของใจ ดว้ยความเพยีรของใจ ใจน้ีเป็นปัญญาข้ึนมา 
วิปัสสนาส่ิงน้ี แลว้ช าระลา้งส่ิงนั้นจนใจเป็นใจ ขนัธ์เป็นขนัธ์ มนัจะเป็นตอของจิต น่ียอ้นกลบั
เขา้ไป ยอ้นกลบัเขา้ แต่มนัจะยอ้นกลบัไดด้ว้ยยากมาก เพราะธรรมชาติ ส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติไม่มี
ใครท าลายตวัเอง คนท่ีจะท าใหต้วัเองเจบ็ปวดน้ีไม่มีหรอก ส่ิงท่ีไม่มีมนักต็อ้งทรงตวัมนัไว ้ 
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น้ีก็เหมือนกนั ในเม่ือตวัของจิตมนัเป็นธรรมชาติของจิต แลว้มนัยอ้นจบั ยอ้นเขา้มาหาตวั
มนัเอง คน้ควา้ตวัมนัเอง มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร แต่สภาวธรรมเป็นไปได ้ 

“อรหตัมรรค” ส่ิงท่ีเป็นอรหตัมรรคจะยอ้นกลบัเขา้มาส่ิงน้ี ส่ิงท่ีจะเกิดอรหตัมรรคไดต้อ้ง
อาศยัครูบาอาจารยเ์ป็นคนช้ีแนะ ๑. 

๒. เราจะรักษาส่ิงนั้นไว ้ แต่กิเลสตวัน้ีมนัจะร้ายกาจมาก เราจะรักษาส่ิงน้ีไว ้ จะบอกส่ิงน้ี
เป็นความว่าง ส่ิงน้ีเป็นสภาวธรรม ถา้สภาวธรรม น่ีติดตรงน้ี ครูบาอาจารยติ์ดตรงน้ีมาก็มาก 
หลวงปู่ มัน่แกไ้ขมา แกไ้ขมา แกไ้ขตรงน้ี ตรงท่ีว่าเราเขา้ไปติด  

ถา้เป็นคนท่ีประพฤติปฏิบติั มนัยงัมีอยู ่มนัยงัมีความเศร้าหมอง มีความผอ่งใส จิตน้ีจะเวิง้
วา้ง จะมีความสว่าง จะสะอาดอยูต่ลอดเวลา แต่ส่ิงท่ีว่ามนัปักอยูใ่นหวัใจ ศรของอวิชชา มนัเป็น
ความไม่รู้เฉยๆ มนัละเอียดมาก แมแ้ต่ว่าความโกง ส่ิงท่ีถือว่าเป็นคดโกง มนัยงัเป็นการคดโกง
ออกไป อนัน้ีมนัเป็นพลงังานเฉยๆ เพียงแต่พลงังานผดิกบัพลงังานถูกเท่านั้นเอง ถา้พลงังานผดิ 
มนัจะเป็นพลงังาน แลว้มนัจะผดิไดอ้ยา่งไร? ผดิเพราะว่ามนัเป็นความไม่รู้ตวัมนัเอง มนัเศร้า
หมอง มนัผอ่งใส มนัสว่าง มนัสวา่งแลว้มนัก็ตอ้งเศร้าหมองอยู่อยา่งนั้น น่ียอ้นกลบัเขา้ไป  

นอ้ยมากท่ีจะเขา้ไปหาตรงน้ีได ้ แต่ถา้มีครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยจ์ะคอยเชค็และคอย
บอกใหย้อ้นกลบัเขา้ไปตรงน้ี ถา้ส่ิงน้ียอ้นกลบัเขา้ไป น่ีแท่งของธรรมจะอยูต่รงน้ีไง “จิตน้ีเป็น
ตอ จิตน้ีเป็นเอก” ถา้มนัเป็นหน่ึงเดียว ส่ิงท่ีเป็นหน่ึงเดียว หน่ึงเดียวโดยไม่รู้ จบัหน่ึงเดียวท่ีไม่รู้น้ี
คว  ่าออกไปมนัก็เป็นส่ิงท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ ส่ิงท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ “จิต” ค่าของคนกบัค่าของใจ
ต่างกนัตรงน้ีไง ตรงท่ีว่า ในเม่ือจิตท่ีบริสุทธ์ิแลว้  

“ผูใ้ดมีอิทธิบาท ๔ อยู ่จะปรารถนาอยูก่ี่ปี ก่ีเดือนก็อยูไ่ด”้  

แต่พวกเราผูท่ี้มีกรรมในหวัใจ ถึงท่ีสุดแลว้เราก็ตอ้งเป็นสภาวะกรรม กรรมขบัไสตอ้ง
ตายไป ตอ้งตายไปตามสภาวะกรรม เราอยากจะมีอายยุนืยาว อยากจะมีความอยูข่องเรา เราจะ
เป็นไปสมความปรารถนาไหม  

แต่ผูท่ี้มี เอโกธมัโม ธรรมในจิต มีอิทธิบาท ๔ เพราะเวลาจิตมนัขยบั มนัเคล่ือนออกไป
พร้อมกนัเลย ส่ิงท่ีมนัเคล่ือนออกไป “วิมงัสา” วิมงัสาคือการดูจิตอยูต่ลอดเวลา การใคร่ครวญ จิต
มนัขยบั พอขยบัเขา้ไปสติมนัก็พร้อมออกไป ส่ิงท่ีพร้อมออกไป ถา้มนัจะตาย มนัก็ตายตรงน้ี ถา้
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มนัออกแลว้มนัดบั มนัก็ตายไป ถา้มนัขยบั เราดูจิตอยู ่ เรารักษาจิตเราอยูม่นัจะดบัไปไหนล่ะ ถา้
เราเหน่ียวไว ้ น่ีชีวิตมนัยงัสืบต่อไปไดเ้ร่ือยๆ จะอยูข่นาดไหนก็อยูไ่ด ้ เพียงแต่ว่าประโยชน์โลก-
ประโยชน์ธรรม  

ถา้เห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริง เราไม่สนใจกบัโลก การเกิดและการตายมีคุณค่า
เท่ากนั ถึงไม่ไดต้กใจกบัเร่ืองการเกิดและการตาย เห็นสภาวะการเกิดและการตายตามความเป็น
จริง ส่ิงน้ีเป็นเร่ืองสมมุติ เป็นเร่ืองของโลกลว้นๆ เลย แต่หวัใจเป็นธรรมแลว้มนัไม่ตาย ไม่ตาย
ตั้งแต่เราคว  ่าจากอวิชชาเป็นวิชชาแลว้ รู้ตามสภาวะตามความเป็นจริง จะตอ้งตายจากชาติสุดทา้ย
น้ีเท่านั้น จะไม่มีการเกิดอีกแลว้ จะไม่มีการตายอีก เพราะจิตน้ีไม่เกิด 

ส่ิงท่ีเป็น เอโกธมัโม ธรรมทั้งแท่งน้ีจะไม่ไปตกท่ีไหน จะไม่ปฏิสนธิท่ีไหนอีกเลย เพราะ
มนัไม่ใช่จิตปฏิสนธิ มนัเป็น เอโกธมัโม ส่ิงท่ีเป็น เอโกธมัโม จะไม่ไปตกท่ีไหน แลว้จะไม่เกิด
อีก จะเป็นส่ิงท่ีคงท่ีตลอดไป แต่คงท่ีแบบไม่มี ถา้บอกคงท่ีมนัก็ตอ้งมีส่ิงท่ีคงท่ี แต่ส่ิงน้ีเป็นเอก 
เป็นหน่ึงเดียว ไม่มีความคงท่ี มนัจะเป็นสภาวธรรมออกไป ถึงท่ีสุดแลว้ ค่าของใจจะเป็นความ
จริง แลว้จะเป็นความจริงตลอดไป  

“ค่าของคน” ค่าของเราท่ีเราเกิด เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราเกิดข้ึนมา เราเป็นคน ส่ิงท่ี
เป็นคน มีตวัตน มีร่างกายและมีจิตใจ แลว้เกิดมาดว้ยอ านาจวาสนา ถึงไดม้าพบพระพทุธศาสนา 
แลว้เช่ือในการประพฤติปฏิบติั ปฏิบติัตนข้ึนมา  

ค่าของคนในโลก ในเร่ืองของโลกเขา “ค่าของคนอยูท่ี่ผลของงาน” เขาท างานประสบ
ผลส าเร็จแลว้คนนั้นเป็นคนดี คนนั้นเป็นคนท่ีเจริญรุ่งเรือง แต่ค่าของใจของเขาก็เป็นปุถุชน จะ
สูงส่งขนาดไหนก็เท่านั้น จะตอ้งตายไป แลว้จะตอ้งอาลยัอาวรณ์เพราะตายไปดว้ยขนัธ์ ขนัธ์กบั
จิตน้ีผกูไป แลว้ตอ้งตายไป  

แต่ในเม่ือเราประพฤติปฏิบติัจนเป็นค่าของใจข้ึนมาแลว้ จะไม่เป็นแบบนั้น แลว้จะทรง
อยูข่นาดไหน จะทรงในสถานะไหนก็ทรงได ้ ทรงไดด้ว้ยสภาวธรรมตามความเป็นจริงนั้น 
นัน่น่ะ มนัถึงเป็นความสุขลว้นๆ ไง ความสุขอนัน้ีเกิดข้ึนจากการประพฤติปฏิบติั จะทุกขย์ากจะ
ล าบากก็ตอ้งทนเอา เราจะถึงเป้าหมาย  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสไวใ้นธรรมแลว้  



ค่าของคน ๒๘ 
 

©2011 www.sa-ngob.com 

ประพฤติปฏิบติัแลว้ ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี ตอ้งไดผ้ล ตามสภาวะตามความเป็นจริง 

เราตอ้งตั้งใจปฏิบติัของเรา แลว้เราจะสมความปรารถนา เอวงั  

 


