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อันนีเ้รือ่งวินัยนะ  เรือ่งวนิัยเห็นไหม  เรื่องวนิัยเปนเรือ่งขอวัตรปฏิบัติ  ขอวัตร 
ปฏิบัตินี่เปนทางเดินนะ  มนัเหมือนเหน็ไหม  ขอวตัรปฏิบัติ  ถาไมมีถนนหนทางเราไป 
ไมได  แตตอนนีถ้นนหนทางเต็มไปหมดเลย  นีก่ารจราจรทางอากาศนะ  แลวทาง 
วิทยาศาสตรเขาเจริญนี่ ตอนนี้ยานอวกาศเขาไปนอกโลกเลย เขาไปถึงในจกัรวาล เขาไป 
พิสูจนทางดวงดาวตางๆ  นั่นนะมีทางเดิน  แตถาคนไมสนใจนะ  ทางเดินนัน้มนัก็ 
เปนทางเฉยๆ 

ธรรมและวนิัยนี่มมีาตลอด  เวลาครูบาอาจารยของเราออกประพฤติปฏบิัตินี่ 
พระไตรปฎกที่มีอยูในตูนั่นนะ นี่ครูบาอาจารยสอนก็สอนกันตามประเพณี ตามประเพณี 
ก็เปนเรือ่งโลก ถาโลกเปนใหญ ทางเดินนะเดนิจนไมมีกฎจราจร เห็นไหม รถติดนะเวลา 
เกิดอุบัตเิหตุอะไรตางๆ นี่ รถจอดเปนแพเลย ไปไมได ไปไมไดนะ 

คนที่มคีวามตัง้ใจ  คนทีม่ีการประพฤติปฏิบัติ  คนที่มอีํานาจวาสนา  มีอํานาจ 
วาสนาแตปฏิบัติไมถึงที่สุดมันก็ไปไมได รถมนัติดไง ไปไมไดถาไปกับรถ ถาคนสละรถ 
นะ  เดินออกนอกทาง  เดินเลี่ยงไปยงัมโีอกาสจะไปได  เดินออกเรียบทางก็เหมือนกับเรา 
ไมไปบนถนนนั้นไง ถาไมไปบนถนนนัน้ เราจะทําอะไรสิง่ใด 

นี่เวลาการประพฤติปฏบิัติมนัมีหนทางทั้งนั้นละ  ทีจ่ะเขาไปหาใจของตวัเอง  ถา 
หาใจของตัวเอง  เราเปนคนทีเ่ขมแข็งจรงิหรือเปลาละ  ถาเราเปนคนเขมแข็งจริง  เรา 
สามารถสละรถของเรา สละกฎจราจร สละถนนหนทาง ลงเดินเขาปาแลวเอาตัวเองทะลุ 
ออกไปถึงเปาหมายปลายทางได  ถาเขาถึงเปาหมายปลายทางได  สิง่นีม้ันถงึวาเราสราง 
อํานาจวาสนามา 

แตเวลาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาประพฤตปิฏิบัติ  มันไมมเีลยนะ  ถนน 
หนทางนี้ไมมี สรรพสิ่งตางๆ ไมมี แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูบรรลุธรรม
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เห็นไหม  เรานี่กราบธรรม  ธรรมนัน้มอียูแลว  สิ่งนี้มีอยูแลว  องคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาไปรูสิง่ที่มอียูแลว  นรก-สวรรค  วัฏฏะ  เปนของทีม่ีอยูแลวเลย  จิตนี่เกิดมาใน 
วัฏฏะ วนเวยีนในวัฏฏะ แลวเรากเ็กิดในวัฏฏะเหมอืนกัน เราก็เกิดในวฏัฏะนี่ 

ถาไมมีศาสนานะ  เห็นไหม  วทิยาศาสตรมันเจริญ  นี่พิสูจนไดทางวทิยาศาสตร 
แลววิทยาศาสตรพิสูจนได  สิ่งทีพ่ิสูจนไดโดยโลกๆ  ไง  ถาโลกพิสูจนได  เขายอมรับกัน 
ถาพิสูจนไมไดละ สิ่งที่มนัพิสูจนได สิ่งนัน้เปนคนที่มีศักยภาพมาก เพราะเปนสิ่งที่ผูวจิัย 
ขึ้นมาใหสิ่งนั้นเปนประโยชนกบัโลก แตคนวิจยัก็ตายไปโดยที่ไมไดสิง่ใดๆ เลย 

ถาเราเปนสินคา  สินคาของเขา  อยูในโลกนี้มนักเ็ปนประโยชนกบัเขา  ไดเงินใช 
ในโลกนี้ไง แตจิตดวงนี้ตายไปแลวไดประโยชนอะไรละ นี่เขาทําสิ่งอะไรไวในโลก เปน 
เรื่องของโลกเหน็ไหม ถาโลกเปนใหญสภาวะแบบนั้น แตถาธรรมเปนใหญ  เห็นไหม นี่ 
ความรูสึกไง ธรรมคือความรูสึก เหตุผลเปนความรูสึก 

ถากิเลสเปนใหญ! กิเลสเปนใหญนะมันกเ็หยียบย่ําหวัใจดวงนี้ กเิลสเปนใหญมัน 
เหยียบย่ําใจเรานี่  สภาวะแบบนี้มนัไมเช่ือใคร  มันเช่ือความวิปสสนึกของใจไง  ถา 
ใจความเห็นของมันเปนสภาวะแบบนัน้  มันพอใจสภาวะของมันแบบนั้น  มนัวาสิ่งนั้น 
เปนธรรม เห็นไหม นีก่ิเลสเปนใหญ 

กิเลสเปนใหญเพราะอะไร  เพราะเวลาเขาไป  ธมฺมสากจฺฉา  เอตมฺมงคฺลมุตฺตมํ  ถา 
ธรรมเปนใหญ  ธรรมนี้เวลาสิ่งใดไปถึงที่สดุแหงธรรมแลว  ตองเปนสภาวะอนัเดียวกัน 
อริยสัจเปนอนัเดียวกนั  ความวางเปนอันเดยีวกนั  แตถากิเลสเปนใหญ  ความวางของเรา 
เปนความวางของเรา  เปนความวางที่เราคิดของเราขึน้มา  แตมันไปเขากับสัจจะความจรงิ 
ไมได  ถาสัจจะความจริงเห็นไหม  มันเปนอรยิสจัขึ้นมาไดอยางไร?  มันรูวิธีการได 
อยางไร? 

เหมือนกับคนทีเ่ขาประสบความสําเร็จทางโลก เขาตองมีสมัมาอาชีวะของเขา เขา 
ทําสิ่งใดของเขาขึ้นมานี่เขามีเหตุมีผลของเขา  เขาถึงมีเงินมีทองของเขา  เขาถึงเปน 
ประโยชนของเขา แตนี่เราไมมีเหตุมีผล มันมาจากไหนละ? นี่กิเลสมนัเพอฝนไง มันเพอ 
ฝนวาสิ่งนีเ้ปนธรรม สิ่งนี้เปนธรรม กเิลสมันเพอฝน ถากิเลสเปนใหญนีม่ันก็ปดกัน้หัวใจ
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นี่รถติดดวยนะ  เวลาไปบนถนนนีร่ถมันติดดวย  บนถนนหนทางนีร่ถมนัติดดวย 
แลวเราไปฝาฝนมนัเลย  รถเรานี่เหยียบไปบนรถของคนอืน่  ขามหัวเขาไปไดอยางไร  มัน 
จะทะลถุึงเปาหมายไดอยางไรในเมื่อมันเปนไปไมได แตนั่นมันเปนการเพอฝน มันก็เพอ 
ฝนไปได 

แตถาเปนความจรงิไมเปนอยางนั้นเลย  ไมเปนอยางนั้นเพราะอะไร  เพราะมนัไม 
มีการกระทํา  ในเมื่อกเิลสไมโดนทําลายในหัวใจนัน้  นี่ในเมือ่กิเลสมนัหลบอยูในใจนะ 
เวลากําลงัหรือจิตเราดี  สมาธิเราดี  เรามีกําลังขึ้นมานี ่ มันก็เสียบอยูในใจเราอยางนี้  แตถา 
มันฟนขึ้นมานะ เวลามนัฟนขึ้นมา เวลากําลังเราออนแอลง 

นี่ถามนัฟนขึน้มาเพราะอะไร?  เพราะมันเคยเห็นสภาวธรรมนี่  มันตองหลบซอน 
ถามันฟนขึ้นมานะ  มันทําใหเราออกนอกลูนอกทางไปเลย  จะทําใหเรานี่ไมมีกฎมเีกณฑ 
เลย จะทําใหเราเสียคนไปเลยเห็นไหม คําวาเสียคน เวลาเสียคนกเิลสมนัพาเสียไหม สิ่งที่ 
ทําใหเราเสียคนนี่กเิลสพาเสียไหม?  กิเลสไมพาเสยีเลย  เพราะการทีเ่สียคนคือจิตดวงนี้ 
เปนคนเสยีคน เพราะอะไร? เพราะจิตมันอยูกับเรา จิตมีการกระทํา 

นี่กิเลสมนัอยูกับใจใชไหม  พอกเิลสอยูกบัใจนี่มนัก็พาใจทํา  เพราะกเิลสมันทํา 
ไมได  กิเลสมันเปนความอยาก  กิเลสมันเปนตัณหา  แตเวลามันยุแหย  มันเคลบิเคลิม้นะ 
มันหลอกลวงใหใจนีเ่คลบิเคลิม้  ใจก็ทําตามไป  พอทําตามไปเพราะใจมนัเหน็จรงิ  เห็นดี 
เห็นงามไปกับกิเลส  พอกิเลสมันมีกําลงัขึ้นมา  มันชักนําขึ้นมานี่  พอจิตมนัเหน็ดีเหน็งาม 
ไปกับมัน 

จิตเปนคนทํา  จิตเปนคนคิด การกระทําเกิดมาจากความคิด  การกระทําเกิดมาจาก 
เรื่องของหัวใจ หัวใจปรารถนา หัวใจมกีารกระทํามนัถึงทําออกไป ทําออกไปแลวผลละ? 
ผลก็ตองตกกับใคร? ผลก็ตองตกกับผูที่กระทําสิ ผลที่ตกอยูกับผูกระทํา ก็ทําที่ใครละ ก็ที่ 
ตัวจิตนี้ไง  ตัวจิตนี้มนัโดนกิเลสหลอก  กิเลสมนัหลอกนะวาสิ่งนี้เปนสภาวธรรม  ธรรม 
อยางนีเ้ปนสภาวธรรม ธรรมที่แบบรถมนัติดนี่ 

รถมนัติด  ติดเพราะอะไร?  ติดเพราะวาเอาโลกเปนใหญไง  ถนนหนทางกม็ีอยู 
แลวมนัไปขวางไวหมดเลย  กิเลสมนัไปขวางไวหมดเลย  เรื่องของโลกๆ  มันขวางธรรม 
ไวหมดเลย  แลวเรานี่เราวาเราปฏิบัติธรรม  แลวก็โดนสิ่งทีเ่ปนโลกขวางไว  แลวเราก็จะ
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เหยียบย่ํามันไป เหยยีบย่ําทําลายไปนะ ทําลายเขาไมไดทําลายกิเลส ทําลายเขา ทําลายสิ่ง 
ที่กีดขวางนี่เหยยีบย่ําเขาไป  แลวผลมันเกิดกับใคร  ผลมันเกิดขึ้นมากับจิตดวงนี้  เพราะ 
กิเลสมันหลอกลวง  กิเลสมนัเสีย้มใหเราเช่ือมัน  แลวเราก็เหยียบย่ําเขาไป  ทําลายเขาไป 
ผลตกขึ้นมา ตกขึน้มาจากจิต จากผูกระทํา 

กิเลสเปนคนยุแหย  กิเลสเปนคนยุแหยใหใจนีเ้ปนคนกระทํา  ผิดแลวกระทําแลว 
กิเลสมันไมรับผลไง ใจดวงนี้ตางหากเปนผูรับผล เห็นไหม มนัเสียคน เสียจิต เสียโอกาส 
เสียการกระทํา เสียไปหมดเลย มันกเ็ปนผลกรรมเหน็ไหม ผลกรรมเกิดกับใจดวงนี้ ถามี 
สติสัมปชัญญะ  ทําเสร็จแลวทําลายเขาไปแลวก็จะมาเศราใจทีหลงั  เศราใจวาเราไมควร 
กระทําเลย 

เวลาธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  “สิ่งใดทําไปแลวระลกึถึง 
ภายหลังแลวเสียใจ  สิ่งนั้นไมดีเลย”  สิ่งนัน้ไมดจีรงิๆ  แตขณะที่ทํามันไมมีสติ  มันโดน 
กิเลสยุแหย มนัโดนกิเลสชักนําไป กิเลสเห็นไหม กเิลสอยูที่ไหน? กิเลสอยูในใจของเรา 
นี่  กิเลสนีม้ันรายนัก  กเิลสมันไมอยูที่ไหนนะ  มันไปอยูบนตนไมไมได  มนัไปอยูทีว่ัตถุ 
ไมได  ถากเิลสมันอยูที่วัตถุนะ  เราเผาทําลายมนันะ  วัตถุตางๆ  เราระเบิดทําลายไดหมด 
เลย  ตนไมเห็นไหม  เราทําลายไดทั้งนั้น  ถากเิลสมนัอยูกับตนไม  อยูกับสิง่ตางๆ  อยูกับ 
วัตถุ ทําลายไดหมดเลย 

แตกิเลสมนัอยูกับใจของคน ถาใจของคนมนัเปนเรือ่งกเิลสของเขา มนัตองใหผล 
กับเขา แตมันอยูกบัใจของเรานี่ เวลามนัสงบเพราะเรามีสติ เรามีสมัปชัญญะ เรามจีิตใจที่ 
เขมแข็งนี่ มนัก็ซกุอยูในหัวใจของเรา เวลาจิตเราเสือ่มลง จิตเราออนแอลง เวลามนัขึ้นมา 
นี่  มันยุแหยเราขึน้มานี่  นี่มนัเปนกิเลสของเราไง  กิเลสของเรามันก็ทําลายเราเห็นไหม 
ทําลายเราก็ทําลายโอกาสของเรา  ทําลายเราจนเราเสียคนไป  ถามีสติสัมปชัญญะขึ้นมา 
สิ่งนี้มนักเ็ปนที่นาเสียดายมาก 

“สิ่งใดทําแลวเสยีใจสิ่งนั้นไมดเีลย”  ไมดเีลย..  แตขณะที่มนัเกิด  ทําไมเราไมรู 
ทําไมเราไมเหน็ ทําไมเราพายแพมนัเหน็ไหม  เราพายแพมันแลวเราเปนนักรบ  เปนศากย 
บุตรพุทธชิโนรส เปนผูที่จะรบกับกเิลส
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เรื่องของหมูคณะ  เรือ่งของสังคม  เรื่องของเรานะ ถามีครูมอีาจารย ครูบาอาจารย 
นี่เปนผูที่ปกครองผูที่ดูแล พอแมครจูารยหาอยูหากนิ ปกปองดูแลเรา เรื่องถามันผิดพลาด 
ใหครูบาอาจารยทานเปนผูแนะนํา  เปนผูที่ตักเตือน  เราก็ดูเขานี่  ทําอยางนี้ไมดีเลย  ทํา 
อยางนีท้ําใหกระทบกระเทือนกนั  เราจะไมทําอยางนั้น  เห็นไหมมันสอนเรา  แลวถามี 
อะไรถึงครบูาอาจารย ครูบาอาจารยตัดสิน แตถาเราเขาไปตัดสิน กําลังเราไมพอ 

มันเปนเหมอืนกบัเราเปนเด็กดวยกัน  เวลาคุยกันไปมันกไ็มฟงกัน  ถาเตอืนไดก็ 
เตือน ถาเตือนสิ่งทีเ่ปนประโยชน เตือนแลวมันเปนประโยชนก็ดีไป แตถาเตือนไมไดไม 
ตองเตอืน  เรื่องของเขา  เรื่องของเขาคือกรรมของเขา  การกระทําของเขา  รถติดอยูอยางนี้ 
เขาจะย่ําไป  เขาจะเหยียบไปบนรถ  เขาจะย่ําไปขนาดไหน  เวลารถมนัโดนเหยียบโดนย่ํา 
โดนทําลายนี่ รถมนัเสยีหายนะ 

แตตัวการกระทําของจิต  จิตมนัเหยยีบย่ําหมูคณะ  เหยียบย่ําหัวคนไปนี่  จิตนี้มนั 
เปนกรรม นีเ่หยียบย่ําขนาดไหนมันก็ไมทําลาย เพราะมันเปนความรูสึก มันเปนความนึก 
คิด ความรูสึกความนึกคิดเหยียบหวัเขาไปนี่ มนัไมทําลายใคร มนัไมมีอะไรบุบสลาย แต 
มันเกิดการกระทํา  มันเกิดมโนกรรม  มนัเกิดกรรม  กรรมอยูที่หัวใจเห็นไหม  มนัเปนผล 
ของเขา มันเปนผลของเขา เราไมตองไปเดือดรอน 

สิ่งใดที่เปนไฟ  ใครจับไฟดวงนัน้  มือคนนั้นก็ตองพอง  มอืคนนั้นก็ตองปวดแสบ 
ปวดรอนไป  มอืของเราไมจับไฟ  ถามือของเราไมจบัไฟ  เราก็ไมปวดแสบปวดรอน  แต 
เราดูเวลาคนอืน่เขาจบัไฟ  มนัรอน  มันพองนี่  เรากไ็ปเจบ็ปวดแทนเขา  เจ็บปวดแทนเขา 
เราก็เปนทุกขนะสิ 

นี่ใจเขาใจเรา  เราดูที่ใจเรา  เรากลับมาทีม่ือเรา  เรากลับมารกัษามือของเรา  สิ่งนี้ 
เปนไฟอยาจบั!  เอามือออกหางๆ ใครเขาโงเขาจับนัน่เปนผลของเขา แลวเดี๋ยวเขาจะรูสกึ 
ผลของเขา เพราะการกระทํานี่เหน็ไหม กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม กรรมมันเกิดแลว 
การกระทําเกิดแลวนะ  ใจมันเศราหมองแลว  ความเศราหมองของใจใหมนัเศราหมองอยู 
อยางนัน้ มันเปนความทุกขของเขา นั่นเปนเรื่องของโลก 

ถาความทุกขของเรา เราเปนนักรบ เราจะประพฤติปฏิบัติ เราจะดูใจของเรา ถาสิ่ง 
นั้นมันเปนคตมิันเตือนใจ  เวลาผูที่มีธรรม  สิ่งใดเกิดขึน้ถามนัเปนผลดมีันจะเปน
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ประโยชนกับเรา  เปนธรรมไง  ใจเปนธรรมมองสิง่ใดเปนธรรมไปหมดเลย  นี่สิ่งตางๆ 
เกิดขึ้นกระทบขึ้นมานี่  มนัยอนกลับมาเปนประโยชนกับเรา  เปนความรูสกึของเรา  พอ 
ยอนกลับมามันเปนประโยชนนะ มันเปนความนึกคดิ มันเตือนเราไง อยางนี้อยาทํานะ 

ดูสิ  ดูเขาทํานี่มันเปนผลมาอยางนั้นเห็นไหม  เพราะอะไร  เพราะเขาขาดสติ  แลว 
เราขาดสติไหม?  ถาเราขาดสติ  สติเราจะฝกฝนอยางไร  เราจะตัง้สติของเราขึน้มาอยางไร 
เพื่อเหน็อยางนัน้นี่  มนัเปนเหมือนกับเทศนากัณฑหนึ่งเลย  เขาทําใหเราดูอยางนี้  แลว 
กรรมมนัจะสงผลใหเขาทุกขรอนไปขางหนา  เขาจะรูไมรูก็แลวแต  แลวเวลาผลกรรมมัน 
เกิดขึ้นมานี่ สิ่งนี้มนัลอยมาจากฟาเหรอ 

กรรมเห็นไหม  เราเคยทําสิ่งใด  ครบูาอาจารยทานวา  เวลาเจ็บไขไดปวย  เวลาลกู 
ศิษยหรือพระอุปฏฐากเอายา  เอาอะไรไปให  ทานบอก  “ฉันไมไดหรอก  ฉันไปก็เทานั้น 
แหละ เพราะมนัเกิดมาจากกรรม” ทานเคยทําสิ่งๆ หนึ่งเอาไวนี่ กรรมมนัตามสนองมานี่ 
มันจะเห็นสภาวะแบบนัน้  สิ่งที่กรรมสนองมานีม่นัสนองมาอะไร  มนัสนองมาเรื่อง 
รางกายนะ เพราะอะไร เพราะยอมรบั ใจมนัรู รูวาสิง่นี้เกิดมาจากอะไร สิง่นี้เปนอะไรไป 
นี่ มันยอมรับเหน็ไหม 

สิ่งที่ยอมรบั ดูสิ ดูขนาดพระโมคคลัลานะ นี่โจรเขาจะทุบนี่เหาะหนถีึง ๓ หนนะ 
แลวเหตุนีม้ันเกิดขึน้มาจากอะไร  จะเหาะหนีก็ยงัเหาะหนีไดอยู  เพราะอะไร  เพราะฤทธิ์ 
เดชนี่  เพราะอะไร  เพราะเปนพระอรหนัตดวย  เปนผูมีฤทธิ์ดวย  เหาะไดทัง้นัน้แหละ แต 
เพราะมกีรรม  เพราะเคยทํามารดาไว  สิ่งนี้ตามมา  นี่มันไมเจ็บไมปวดไง  เขาจะทุบ 
อยางไรก็ปลอยใหเขาทุบไป ทุบเสร็จแลวเอาฤทธิ์นีร่วมรางกายนีค้ืนกลับมาเปนปกติ ไป 
ลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาจะนิพพาน 

จิตที่มีคุณภาพเหน็ไหม  ขนาดวาจิตเรานี่มอีะไรกระทบนี่มนัยังทรงสมาธิไมได 
เลย  สมาธิมันจะเสือ่มจะถอยตอเมื่อจิตมนัเศราหมอง  นี้เขาทุบรางกายจนแหลก  แหลก 
ขนาดไหน จิตมันกระเทอืนไหม? ถาจิตมันไมกระเทือน ดวยฤทธิ์เหน็ไหม รวมรางกายนี้ 
ใหกลับมาเปนปกติแลวเหาะไปลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  จะขอลาไปนิพพาน 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกวา  “ใหสมควรแกเวลาของพระโมคคัลลานะเถิด”
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องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาก็ปลอยใหเปนสจัจะความจริง  มันเปนสภาวะกรรมที่ 
เกิดขึ้น ทีก่ารกระทําของแตละบุคคล กรรมมนัใหผลอยางนั้นใชไหม 

นี่พระโมคคลัลานะลาแลว  ลาเสร็จแลวองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอก 
“ถาเธอไปนพิพาน เธอจะสิน้ชีวิตแลวนี่ขอใหแสดงธรรมสอนสังคม สอนพีน่อง สอนใน 
สงฆ”  นี่แสดงธรรมไดอีกดวย  นี่คนเรานีน่ะจิตมันเปนสภาวะ  รางกายมันแตกสลายไป 
แลว  นี่ยงัแสดงธรรม  เหาะขึน้ไป-ลงมา  เหาะขึ้นไปแลวแสดงธรรม  เสรจ็แลวกลับไปที่ 
เดิม  กลับไปตรงทีโ่จรเขาทุบ  ตรงที่ตายนั่นละ  กลับไปถึงแลวคลายฤทธิ์ออกเปนเหมือน 
สภาวะอยางเดมิ 

นี่สภาวะกรรม กรรมใหผล  เวลากรรมใหผลมนัเปนสภาวะกรรมอยางนั้น มนัไม 
ขาดสูญ เวนไวแตที่หวัใจ พระอรหนัตอยูที่ใจ พระอรหันตไมไดอยูที่รางกายหรอก พระ 
อรหันตรางกายกเ็ปนปกติเปนปถุุชนนีล่ะ  “รางกายเหมือนปุถุชน  แตไมใชปุถุชน” 
รางกายเหมอืนปุถุชนเพราะรางกายเหมอืนกัน รางกายนี่มันมีดิน น้ํา ลม ไฟ เหมือนกนั มี 
ธาตุไฟคือจิตที่เปนพระอรหนัตอยูในหวัใจนัน้ ธาตุ ๔ ขันธ ๕ นี่เปนปกติ 

แลวนี่ใจเปนธรรม  ใจเปนธรรม  ทีว่าใจเปนธรรม  พระอรหันตใจเปนธรรม 
ธรรมกาย  กายนี้เปนธรรม  ถาเปนพระอรหนัต  กายนี้เปนกายของพระอรหนัต  ในเมือ่จิต 
พระอรหันตอยูในรางกายนัน้มนัก็ฟอกจิตนั้น  นี่การเคลือ่นไหวไปสิง่นีม้ันเปนผล  มนั 
เปนสมมุติ  รางกายนีเ้ปนสมมุตมิันเปนธาตุ  แตเพราะหัวใจบริสทุธิ์อันนั้น  ฟอกอยูอยาง 
นั้น ถาตรัสรูตัง้แตชีวิตยังยนืยาวแลวฟอกไป เวลาสิน้ชีวิตไปเผา.. 

เพราะสมยัพุทธกาล  สมยัโบราณนี่มนัไมมีความรอนที่เรากําหนดขึน้มาโดย 
เทคโนโลยีใหมีความรอนมาก  เผาจนเปนที่วาเปนแกวเปนแกวขึ้นมานี่  สิ่งนี้มนัเปน 
ขึ้นมาโดยพระธาตุ  แลวเวลาเปนธาตุเห็นไหม  ที่วานี่พระธาตุขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจายังไมเปนแกวเลย  ทางปริยัติเขาวาอยางนัน้นะ  เขาไมเช่ือ  เขาไมเช่ือวา 
สิ่งนี้มนัเปนประโยชนอะไรขึ้นมาหรอก เขาไมเช่ือสภาวะแบบนั้น 

นั่นมันเปนเห็นไหม  นีถ่ากิเลสในหัวใจนีก่ิเลสของใคร  แลวมันอยูในหวัใจของ 
ใคร  มันจะเปนประโยชนกบัสิ่งใด  ขนาดที่วาสิ่งที่เกิดขึ้นมานี่  สิ่งนี้ถามนัเปนนีม่ันเปน 
วัตถุนะ  พระธาตุนี่เปนวัตถุทีจ่ับได  แตพระธาตุนี่เปนวัตถุ  แตสิ่งที่เปนวัตถุนีเ่ห็นไหม
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วัตถุทั่วๆ  ไปมนัไมมีชีวิต  ดูตนไมอยางพืชนี่  มันมีชีวิตแตมันไมมวีิญญาณครอง มันยังมี 
ชีวิตของมัน มนัยังดํารงชีวิตของมนั แลวมนัตายของมันไปได 

แตพระธาตุนี่มันเปนสิง่ที่วาเปนธาตุเลย  แตทําไมเคลือ่นไหวได  ทําไมเพิม่ 
จํานวนได ทําไมลดจํานวนได อันนี้มนัเปนเรื่องของสิ่งที่ใจทีเ่ปนธรรม มนัเปนเศษเหลือ 
วัตถุเศษเหลือมาจากธาตุ ๔ ธาตุ ๔ กายที่ธรรมกาย กายที่เปนธรรม คุณสมบัติของกายที่ 
เปนธรรม  คุณสมบัติกายทีเ่ปนพระอรหันตขึ้นมานีม่ันฟอกใจอยางนั้นไง  เปนสิ่งที่เหลอื 
ไวพิสูจนกับโลกเขา 

แมแตจิตนี่เวลามนัวิปสสนาไปมนัถงึที่สุด  ที่ชําระกิเลสถึงที่สุดจิตนีเ้ปนพระ 
อรหันต  อยูในรางกายของมนุษยนี่  อยูในรางกายของที่สิ่งมีชีวิตนี่  สิ่งนีเ้ปนธรรมอยูแลว 
นี่สิ่งนีเ้ปนธรรมนี่  เวลาบนัลือสีหนาทนี่ธรรมนีอ้อกมาจากใจ  ใจทีเ่ปนธรรมออกมา 
สภาวธรรมนีม่ันไมมีกิเลส  ไมมกีิเลสออกไปมันจะเปนสภาวธรรมหมด  เห็นไหมเปน 
สภาวธรรม

ธรรมอะไร ธรรมคอือะไร ธรรมคือความสะอาดบรสิุทธิ์ไง ธรรมคือสิ่งที่จิตนี้มนั 
ชําระกิเลส  เปนอริยสจัขึ้นมาในหัวใจดวงนัน้  ยังมีชีวิตอยูแสดงธรรมโดยสามัญสํานึก 
เพราะจิตมันเปนธรรม  สามัญสํานึกคือเปนสัญชาตญาณออกมาเปนธรรมหมด  พอเปน 
ธรรมหมด แสดงสื่อสารออกมาเหน็ไหม 

ถาเรามีชีวิตอยูเหน็ไหม  นี่พอแมครูจารย  พอแมครูจารยยงัสื่อสารธรรมไดเหน็ 
ไหม  เวลาสิ้นไป สิน้ไปเห็นไหม สิ้นไปนี่ นี่สอุปาทิเสสนิพพาน พระอรหนัตที่ยังมีชีวิต 
อยู  เวลาสิน้ไปนีจ่ิตนีพ้นออกไปเปนพระอรหนัตเปนอนุปาทิเสสนิพพาน  คือนิพพาน 
ลวนๆ  นิพพานที่ไมมเีศษ  คือไมมีรางกาย  ไมมีสิ่งทีส่ืบตอกับเราอยูแลว  ถาไมมีสิง่ที่สืบ 
ตอกับเราแลวสิ่งที่เหลอืไวคือธาตุ ๔ ก็คือพระธาตุ 

แตโลกมนัเหลอือะไรไวละ  เผาแลวก็หมดไปเหน็ไหม  สิ่งที่เหลอืขึ้นมาเหลอื 
ขึ้นมาจากใจ  อันนี้เกิดมาจากไหน  เกิดขึ้นมาจากสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติไง  ประพฤติปฏบิัติ 
มากับใจดวงนี้  นี่ศากยบุตร  นี่ผูทรงธรรมวินยั  ศากยบุตรบุตรของพระองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจา ศากยบุตร บุตรทีเ่กิดมาจากไหน? เกิดออกมาจากอริยสจั
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องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเกิดมาจากไหน  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธ 
เจาบรรลุธรรมมาจากไหน  มาจากอรยิสัจเห็นไหม  พอบรรลุอริยสัจมาที่โคนตนโพธ์ินั้น 
แตบรรลุที่ไหน  บรรลุทีใ่จ  ใจบรรลุขึ้นมานี่สิ่งนี้เปนธรรมแลว  สภาวธรรม  ใจกับธรรม 
เปนอันเดียวกัน  นีก่ารเคลื่อนไหวเปนเรือ่งของธรรมทั้งหมดเลย  แตกอนหนานัน้  เวลา 
ออกคนความาอยู ๖ ปนี่คนควาขนาดไหน สิ่งนัน้มนัเปนเรื่องของโลกๆ หมดเลย ทรมาน 
ตนขนาดไหน สิ่งที่ประพฤติปฏบิัติวิกฤตขนาดไหน สิ่งนั้นเปนออกมา 

มันกเ็หมอืนกบัโลกนี่  โลกที่เขาทํากนันี่  ที่วาไปแลวนี่  สภาวะถนนหนทางนี่ 
ธรรมและวนิัยนี่  เราตองอยูกับธรรมและวนิัย ธรรมและวินยัมนัเปนสภาวะแบบนั้น แลว 
เรากาวเดนิกนัไป  แลวมนัเปนโลกมันกไ็ปอัดอั้นกันอยูอยางนั้น  แลวกีดขวางกัน  ทําลาย 
กัน ทําลายกนันะ  เอาธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาทําลายกนัวาสิ่งนี้เปน 
ธรรม  สิ่งนีเ้ปนธรรม  ฟาดฟนกนัดวยกิเลสตัณหาความทะยานอยาก  แตอางธรรม!  เอา 
กิเลสมาฟาดฟนกนั แตอางวาเปนธรรมะขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา นี่สิ่งนี้มนั 
เปนเรื่องของโลก เพราะสิง่นี้เปนเรื่องของโลก 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรม  ธรรมอยูที่ไหน  กลบัมาตรัสรู 
ธรรม ธรรมอยูที่ใจ ธรรมอยูที่ใจ เวลาพระสารบีุตร  พระโมคคัลลานะตางๆ  เวลาเกิด 
ขึ้นมา  เวลาพระโมคคลัลานะลงมาจากเขาคิชฌกูฏ  เห็นเปรต  เห็นผี  เห็นเทวดา  เห็นไป 
หมดเลย!  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาเหน็มาตลอด  แตบอกไมพยากรณเพราะมนั 
ไมเปนประโยชน  แตปจจุบนันี้พระโมคคัลลานะเหน็แลวนี่  สิ่งนีม้ันเปนพยานตอกัน  เรา 
เห็นมาตลอดแลว แตเราไมเคยพยากรณเลย เพราะมนัไมเปนประโยชนกับใคร 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาพยากรณอริยสัจ!  อริยสัจ!  สิ่งที่รื้อคนนี้รื้อ 
คนออกมาใหจิตนี้คน  ใหจิตนีเ้ปนกิจจญาณ  ใหจิตมันเปนอริยสจั  จิตทีม่ีการกระทําเห็น 
ไหม  สิ่งที่การกระทําออกมา  สิ่งนี้ออกมานี่ใหจิตมนัมีการกระทําอยางนีอ้อกมา  แลวมนั 
ออกมาเปนโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อนันี้ตางหากมันเปนเรื่องของศาสนา 

เรื่องการรูเห็นในเรือ่งวัฏฏะ  เรื่องการเหน็ตางๆ  นี่มนัเปนธรรมชาติ 
บุพเพนิวาสานุสติญาณนี่ยอนอดีตชาติไปมันรูไปหมดละ  สิง่ที่รูๆ  อยางนี้มนัเปน
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ประโยชนอะไรกับใครละ  สิ่งทีว่ามันเปนประโยชนกับใคร  มันเปนประโยชนเห็นไหม 
ถาใจเปนธรรมเห็นแลวมนัสลดสงัเวช สิ่งนี้เปนประโยชนกับเรา 

แตถามันเปนกเิลสนะ  ไปเหน็สิ่งนี้ถือวาเปนผูวิเศษ  ผูวิเศษไปรูอะไร  ไปรูสิ่งนั้น 
มันเปนประโยชนอะไร  เดี๋ยวนี้ทางโลกพวกพรหมศาสตรนี่  เขาทายกันนี่แมนอยางนั้น 
ยิ่งเขาหาเงนิหาทอง  เขามีชื่อเสยีงขึน้มานี่  เอา  แลวสิ่งนั้นมันแกกิเลสไหมละ?  สิ่งนัน้มนั 
ไมแกกิเลสเลย 

แลวนีม่ันกเ็หมอืนกัน  ทางโลกนี่  ในเรื่องสิง่ที่รูเห็นอยูนี่  ที่องคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาไมพยากรณมันมหาศาลนะ  เพราะอะไร  เพราะตาของใจมนัไปเห็น 
ทั้งนัน้ละ นี่ตาของเรานี่ ใจนีม่ันเกิดตายเกิดตาย มันเกิดมาในวฏัฏะมนัเหน็ไปหมดละ สิ่ง 
นั้นมันเหน็มา มนัก็เปนฌานโลกยี ถามันเปนอภิญญา ๖ 

คําวา  “อภิญญา”  มันก็รูๆ  อยู  ก็เรื่องอยางนีม้ันเรื่องรูป  รส  กลิ่น  เสียง  ในโลกนี่ 
มันมีมาตั้งแตไหน ตั้งแตดึกดําบรรพ ประวัติศาสตรก็อยูอยางนี้ ถาใครยอนอดีตไปมันจะ 
เห็น  ภาพนัน้ก็ยงัเหน็อยูเห็นไหม  แลวสิง่นัน้มนัแกกิเลสไดไหม?  มันก็มีแตเศราใจนะ 
เราเคยเปนใหญเปนโต เราเคยเปนกรรมกร เราเคยเปนไพรเปนทาส เกิดตายเกิดตาย มันก็ 
คอตกอยูนัน่ไง แตถาเราเหน็แลวสิง่นัน้มนัสลดสงัเวช 

นี่การเกิดและการตาย  จิตนี้เกิดตายมาตลอด  บุพเพนิวาสานุสติญาณ 
จุตูปปาตญาณนี่  จิตนี้ตองเกิดอยูตลอดไป  นีอ่าสวักขยญาณ  อริยสัจอยูตรงนี้  อาสวักขย 
ญาณ  ถาบรรลุตรงนี้  ทําอยางนี้  นี่อาสวะขัย  สิ่งทีม่นันอนเนื่องมากับใจ  นี่เห็นไหมสิง่ที่ 
นอนเนือ่ง  สิ่งทีเ่ปนอาสวะ  สิ่งตางๆ  มันนอนเนือ่งมากับใจ  แลวใจดวงนี้ถามันไปบดขยี้ 
นะ จิตนี่ มรรคมันบดขยี้ทําลายตัวนี้ออกไป นี่สิ่งทีน่อนเนื่องกับใจมนัมมีาไดอยางไร 

นี่ที่วากเิลสมนัอยูกับใจนี่  กิเลสมันหลอกใจนี่  กิเลสมันหลอกเรานี่  แลวผลนี่คอื 
ใจ คือตัวภวาสวะ ตัวภพ ตัวใจกบัตัวความรูสกึนี่ ความนึกคิดนี่ ตัวนีม้ันตองแบกรับ มัน 
ตองแบกรบัมานีทุ่กภพทกุชาติ มันโดนกเิลสหลอกมานี่แลวก็แบก กิเลสมันอยูกบัเรา อยู 
กับเรานี่ แลวก็หลอกเรามาอยูอยางนี้ แลวก็เกิดตายเกิดตายอยูอยางนี้ แลวเราก็ไปโทษคน 
นูนคนนี้ โทษไปหมดเลย แตเราไมดูใจของเรา
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นี่ตัวอาสวกัขยญาณมนัทําลายตรงนี้  ทําลายสิง่ที่วาเปนอาสวะขัยนี่  ทําลายสิ่งที่ 
นอนเนือ่งมากับใจนี่  นี่ภวาสวะ  ตัวภพ  ตัวที่มีไอสิง่ที่นอนเนื่องมาอยูกับใจ  ทําลายหมด 
เลย! ทําลายไปจิตมันก็บริสทุธิ์ จิตที่บริสุทธิ์มนัไมเปนภพ มนัไมเปนสถานที่ ภวาสวะคอื 
ตัวภพ คือตัวความรูสกึ ตัวความรูสึกมนัเกิดที่ไหนละ แลวเวลาเปนนิพพานขึ้นมานี่ ไมมี 
ความรูสึก! แลวมันเปนนิพพานไดอยางไรละ มันเปนความรูสึกไดอยางไร 

ตัวนิพพานนี่มนัไมมีภวาสวะ  ไมมีภพ  ไมมีสถานที่  ไมมีอะไรเลย  แลวมนัเปน 
อะไรละ  มันอยูที่ไหนละ  มันอยูที่ไหน?  นี่ศากยบุตรไง  นีบุ่ตรขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจา  เวลาพระอัญญาโกณฑัญญะ  เห็นไหม  “อัญญาโกณฑัญญะรูแลวหนอ 
สงฆองคแรกเกิดขึน้แลวหนอ  พระอัญญาโกณฑัญญะรูแลวหนอ”  นี่มีพยานเห็นไหม 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจานีม่ีพยานมีหลักฐาน 

นี่ปญจวคัคีย เวลาสําเร็จเปนพระอรหันตหมดนะ นีส่งฆองคแรกของโลก นี่ปญจ 
วัคคีย ๕ รวมทัง้องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาเปน ๖ เหน็ไหม แลวยสะ ๑ ยงับรวิาร 
อีก  ๕๔  นีเ่ปนสงฆ  ๖๑  องค  พนจากบวงที่เปนทิพยและบวงทีเ่ปนโลก  จงไปเผยแผ 
ศาสนา  อยาซอนทางกนัไป  โลกนี้เดือดรอนมาก  อยาซอนกนัไป  อยาไป ๒ องค  เพราะ 
เสียโอกาส ใหแตละองคแยกออกไปเปน ๖๑ เสนทาง เผยแผธรรมไป 

โลกเขาเดือดรอนนัก โลกเขามคีวามทกุขนกั นี่ใหเปนประโยชนกบัโลกเหน็ไหม 
สิ่งที่เปนประโยชนกับโลก โลกนี้รอนนัก เอาคุณธรรมนี่ เอาธรรมะไปเผ่ือแผเขา สิ่งนี้จะ 
เปนประโยชนกับโลก นี่แลวเราเผ่ือแผใคร เราตองเผ่ือแผเรากอนสิ ถาใจเราเผ่ือแผขึ้นมา 
นี่  นี่เราถงึวาโทษของเรา  ใหมองโทษของเรานี่  นี่สังคมความเปนอยู  นีท่ิฏฐิเสมอกนั 
ความเหน็เสมอกนั อยูทีไ่หนมีแตความสุขทั้งนัน้ละ 

แลวมนัหาไดไหม  แมแตความเหน็เรานี่มนัยังลุมๆ  ดอนๆ  เลย  แลวจะหาสิ่งที่ 
พอใจ  จะไปหาที่ไหนละ  นีถ่าเอาที่ไหนไมไดก็เอาที่ใจของเรา  เราตองอาศัยกัน  ในปาๆ 
หนึ่ง  นี่ในพืชพนัธุเห็นไหมมนัจะมีตนไมแบบตางๆ  พันธุ  ตางๆ  ตนไมจะอยูดวยกนั 
อาศัยกัน  นี่ตนนี้ตายกอนตนกย็อยสลายไปเปนปุย  ตนไมยนืตนมันก็ไดรบัตนไมที่ตาย 
ไปแลวนี่มาเปนปุยมันก็ตอเลี้ยงชีวิต  มันหมนุเวียนกันไป  ตนไมใหญขึ้นมา  มันก็แผ
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กิ่งกานสาขา ใหความรมเยน็กับหญา ใหกับวัชพืชมนัไดเกิดขึ้นมา มันก็ยอยสลายตายไป 
ไอนี่กใ็หความรมเย็นกันไป 

สังคมสงฆกเ็หมอืนกัน  หนาที่รบัผิดชอบของเราเหน็ไหม  นีเ่วลาองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจานี่  เวนไวแตสมมุติ สมมุตวิาใหเปนผูจัดสลากภัต จัดใหสงฆเปนสมมุติ 
สมมุติองคนีใ้หทําหนาที่ตางๆ กันไป นี่สงฆของเราก็เหมอืนกนั มีหนาที่ทําตางๆ กันไป 
รับผิดชอบตางๆ กนัไป หนาที่ที่รับผิดชอบ รับผิดชอบไป แตสุดทายรวมลงมาก็เปนเรื่อง 
ของขอวัตรปฏิบัติในวัดของเรา ราบรื่นดีงาม 

ความราบรืน่ดีงาม  ความสงบสุขมันกเ็กิดขึน้  ความสงบสุขเกิดขึ้น  การภาวนาก็ 
เกิดขึ้น  เพราะอะไร สังคมจะสงบสุข สงฆไมมกีารขัดแยง ความสงดัความวิเวกมนักเ็กิด 
สังคมนั้นกม็ีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติ  ทางจงกรมมนักเ็ปดโลง  การนัง่สมาธิมันก็มี 
โอกาส  แตถามีความขัดแยง  มีความตางๆ  การปฏิบัติมนัก็ตองเกรงใจกัน 
กระทบกระเทือนกนั 

ความกระทบกระเทือนกันเห็นไหม  เหมอืนกันเลย  ในปาๆ  หนึ่ง  ในรางกาย 
รางกายหนึ่ง การดํารงชีวิตดํารงชีวิตหนึ่ง การสังคมสังคมหนึ่ง หมุนออกไปมันกเ็ปนเพือ่ 
ใคร  เพื่อสงัคมชีวิตนี่เราดํารง  สังคมหรือการดํารงชีวิตของมนุษย  รางกายมนุษยนี่  แลว 
รางกายมนุษยมนัไดประโยชนอะไรละ  รางกายมนุษยมนัก็เกิดตายเกิดตายทัง้นัน้ละ 
หัวใจตางหากละ  การประพฤติปฏิบัติ  ผลที่เกิดขึน้มาจากใจตางหาก  มันเปนผลเหน็ไหม 
ศากยบุตรเกิดมาจากตรงนี้ไง 

บุตรขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา!  นี่ผูบรรลุธรรมเห็นไหม  เห็นธรรม 
อยางนี้ เราบวชมาเพือ่อะไร นี่ขอวัตรปฏิบัตเิห็นไหมนี่ ปจจัยเครื่องอาศัย สิ่งนีเ่ปนเครื่อง 
อาศัยหมดเลย  เราก็เปนเครือ่งอาศัย  เปนของช่ัวคราว  แตหัวใจที่มนัวาเหว  หัวใจทีม่ัน 
ทุกข  หัวใจที่มนัแบกรบันีม่ันเปนความจริง  เพราะมันคิดเมือ่ไหรกท็ุกขเมื่อนั้นละ  สุข 
เมื่อไหรคิดถงึความสุขไมคอยสขุเลยเพราะอะไร  เพราะความสุขมันไมคอยเกิดขึ้น 
เพราะกิเลสมนัไมชอบ 

กิเลสมันเปนสิง่ที่ตอตาน มันเปนสิง่ที่ขัดแยง มันไมชอบ แตสิ่งใดที่เหยียบย่ํามนั 
สิ่งใดที่ทําลายกเิลสมันชอบ กเิลสมันชอบในสิง่ที่คดิแลวเจบ็ปวด นี่มนัชอบนกั คิดในสิง่
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ที่มันขัดแยงในใจนีม่ันชอบ  ชอบสิ่งที่ขัดแยง  ชอบสิ่งที่ทําลายกนั  สิ่งนีม้ันเปนเรือ่งของ 
กิเลสมันยุแหยใหใจนีม้ันฟุงซาน  แลวสิ่งนี้ทีม่ันชอบขึ้นมา  มันก็ทําใหสังคมปนปวนไป 
สิ่งนี้เปนประโยชนกับใครละ  แตถาเปนความสงบสุขเขามา  มันกย็อนกลบัมาที่ใจเห็น 
ไหม สังคมภายนอก - สังคมภายใน 

สังคมภายนอกเปนหมูคณะ  สังคมภายในคอืหัวใจของเรา  นี่ระหวางกิเลสกับ 
ธรรมที่มนัตอสูกันในหัวใจ  ถาธรรมมนัเกิดขึน้มาเปนประโยชนกับเราเห็นไหม  เราถึง 
ตองใหสังคมภายนอกใหเปนทีเ่รยีบรอย  ใหทีเ่ปนเชิดชูใจ  เพือ่ใหสังคมภายในมันมี 
โอกาสไดกระทําของมนั  ถาสังคมภายในกระทําของมัน นีอ่รยิสัจเกิดที่นี่  มรรคญาณเกิด 
ที่นี่ 

ถามรรคญาณเกิดที่นี่  นีถ่าอริยสจัเกิด  นี่ธรรมจกัรเกิด  ปญญาเกิด  สิ่งที่ 
มัชฌิมาปฏิปทา  ปญญามันใครครวญอยางไร  มนัสมดุล  มนัละเอียดออน  มนันาทะนุ 
ถนอมนะ ถามรรคญาณมนัมัชฌิมาปฏปิทาทําลายเหน็ไหม  เปนสมจุเฉทปหาน มนัชําระ 
กิเลสขาดจากใจเปนช้ันเปนตอนเลย 

แตถามันเปนตทังคปหาน  คือการฝกฝน  มนัรวมตัวแตมันไมขาด  เหมอืนการ 
ทํางานที่เราไมชํานาญการ  มันเปนสภาวะแบบนั้น  ถาเราฝกฝนบอยครั้งจากตทังคปหาน 
คือปลอยแลวปลอยเลา  ปลอยแลวปลอยเลา  จนถาถึงสมดลุของมนั  อํานาจวาสนา 
สมุจเฉทปหานขาด  ธรรมเปนธรรม  จิตเปนจิต ทุกขเปนทุกข  แยกออกจากกันโดยสัจจะ 
ความจรงิ แยกสัจจะความจรงิเลย เปนอกุปปธรรมเลย เปนสิ่งทีเ่ปนนามธรรม 

แตสิ่งที่คงที่ไมมกีารเปลี่ยนแปลง  สิ่งที่เปนนามธรรมนะแลวคงที่ดวย  ไม 
เปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆ สิ่งนีป้ระเสริฐที่สุด แลวจะอยูในหัวใจของเรา  ผูที่มีแตศรัทธา  ผูที่มี 
ความจงใจ กระทําแลวจะเปนผลของคนนั้น 

“ผูใดปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม”  เห็นไหม  ธรรมะอยูที่นัน้  ผูใดปฏิบัติธรรม 
สมควรแกธรรม  กับดนเดาทํา  ดนเดาทําก็ไดความดนเดา  คนควาไดความมืดบอด  แตถา 
เปนความจริง มันจะเปนสัจจะความจรงิ มนัจะเปนธรรมของเรา มนัจะเปนสมบัติของเรา 
เอวงั


