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 ตั้งใจภาวนา อุตส่าห์มุมานะ อยา่งการภาวนา ความจงใจมีอยูแ่ต่แนวทางมนักย็งัลงัเลสงสยั 
ถึงตอ้งใหฟั้งธรรม  

“การฟังธรรม” ท าไมเป็นธรรม ท าไมไม่เป็นโลก?  

“โลกธรรม” โลกธรรมนะ โลกกบัธรรมอยา่งหน่ึงกบัโลกธรรม ถา้โลกธรรมคือการนินทา
สรรเสริญ โลกธรรม ๘ อนันั้นกเ็ป็นธรรมบทหน่ึง “โลกธรรม ๘” 

แต่ธรรมะแท้ๆ  สิ ธรรมะแท้ๆ  มนัเหนือโลก โลกกเ็ป็นโลก คุยกนัอยา่งไรมนักเ็ป็นโลก คุย
เร่ืองธรรมะมนักเ็ป็นโลก เพราะเอาโลกคุย เอาความเห็นของเราพดู มนักย็งัเป็นโลกอยูว่นัยงัค  ่า 
จนเขา้ไปเสพธรรมจริงๆ มนัถึงจะเป็นธรรมแท ้ 

อยา่งเช่นสมาธิธรรม สมาธิธรรมคือจิตน้ีเขา้ไปเสพถึงความสงบ ท าความสงบ สมาธิแท้
เกิดข้ึนจากการเสพของใจ ใจเขา้ไปสมัผสัธรรมของพระพทุธเจา้ นัน่น่ะ ธรรมแท ้นัน่ล่ะมนัถึงวา่
เป็นธรรม ใหพ้ดูธรรมะดว้ยกิเลสมนักย็งัเป็นโลกวนัยงัค ่า เถียงกนัจนตาแดง กจ็ะเอาชนะกนัดว้ย
เหตุดว้ยผล กว็า่เป็นธรรมนะ  

มนัเป็นธรรมท่ีไหน โลกลว้นๆ ธรรมแท้ๆ  คือส่ิงท่ีพดูแทบไม่ไดเ้ลย แมส้มาธิกย็งัอธิบาย
กนัดว้ยความไม่เหมือนกนั นัน่ธรรมแท ้ 

“โลกกบัธรรม” กบั “โลกธรรม”  
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ถึงฟังธรรม ฟังธรรม ธรรมเหนือโลก ธรรมคือความจริง ความจริงของธรรม มนัเกิดจาก
ความจงใจ ความตั้งใจจริงของเราดว้ย ความตั้งใจจริงนะ ถึงจะเขา้ไปถึงความรู้สึกอนันั้น  

พวกเราประมาทหรือไม่ประมาท รู้สึกวา่ประมาทนะ ความประมาท ความประมาทอยูคื่อ
ความไม่จงใจ จริงใจ ความประมาทไม่ใช่วา่ตอ้งหกลม้ขาหกัถึงเป็นความประมาท ความประพฤติ
ปฏิบติัท่ีไม่จริงจงัน่ีกเ็ป็นความประมาท ความชินชา ความคุน้เคย คุน้เคยกบัอารมณ์ คุน้เคยกบั
วิธีการปฏิบติั การไดน้ัง่ขดัสมาธิ การไดน้ัง่ตวัตรงน้ีเป็นการประพฤติปฏิบติั ประมาทหรือยงั  

การไม่ประมาทคือการต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา ดูสตัวป่์า สตัวป่์ามนักลวัภยันะ การจะหาเหยือ่
จะหากินมนัจะระวงัภยัตลอดเวลาเลย น่ีเราไม่เห็นภยัในโลก เราไม่เห็นภยัในววิฏัฏะ ไม่เห็นภยั
ในวฏัวน วฏัฏะ ไม่เห็นภยัในวฏัฏะ ถา้ไม่เห็นภยัในวฏัฏะ เรากส็กัแต่วา่ท า ถา้เห็นภยัในวฏัฏะ 
เห็นภยัในการเกิด แก่ เจบ็ ตาย การเกิดกบัการตาย ถา้เห็นภยัในการตาย เห็นภยัในการไดไ้ปเกิด
อีก เห็นไหม น่ีเราไม่เห็น มนัถึงท าใหเ้กิดความประมาท  

ความประมาทเกิดข้ึนจากเราคุน้เคยกบัความคิด คุน้เคยกบัแขกท่ีจรมาในหวัใจ เรา
ประมาทแลว้ ถา้เราไม่ประมาท เราจะไม่คุน้เคยกบัความคิดท่ีนอนจมอยูใ่นกิเลสน้ี เราจะไม่
คุน้เคยกบัความคิดท่ีท าใหเ้ราอยู ่ไม่ขยบัออกไปจากความท่ีมนัเสพอารมณ์ เสพอารมณ์นั้นมนัรู้รส 
รสของการมีทรัพยส์มบติั รสของการอยูใ่นโลก รสของการมีชีวิตยาวนานไง  

การมีชีวิตอยูย่าวนานยงัคิดวา่มนัจะไม่ตาย มนัจะไดก้วา้นเขา้มาเป็นสมบติัของตวัใหมี้
ความอบอุ่นวา่เรามีสมบติัมาก เรามีทรัพยส์มบติัมาก เราจะมีความสุขมาก น่ีมนัคุน้เคยกบัอารมณ์ 
มนัคิดไปแลว้มนักพ็อใจ สุขใจ สุขประสามนัไดคิ้ด น่ีประมาทหรือไม่ประมาท  

ประมาทในความไม่จงใจ ไม่ตั้งใจ ๑ ประมาทแบบวา่เราท้ิงบา้นเรือนออกไปเท่ียว ออกไป
ต่างประเทศเลย ท้ิงตวัเองไง ประมาท ๒ ชั้น ๓ ชั้นนะ ความจงใจ ความตั้งใจ ความไม่คุน้เคยนัน่
ประมาทชั้นหน่ึง การตามความคิดออกไป ส่งออก ออกจากร่างกายเราไป ปล่อยใหร่้างกายน้ีเป็นท่ี
วา่งเปล่า เป็นท่ีเรือนวา่ง ไม่มีเจา้ของเป็นผูดู้แล น่ีความประมาทเราถึง ๒-๓ ชั้นนะ  

แต่เราวา่เราไม่ประมาท เราเป็นชาวพทุธ เราเป็นนกัปฏิบติั เรานัง่สมาธิ เราท าความเพียร
ตลอด “ความประมาทภายใน”  
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“ความประมาทภายนอก” ประสบอุบติัเหตุแลว้ถึงวา่เป็นความประมาท มีความประมาท 
ความไม่มีสติสตงัท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ แต่นกัปฏิบติัมนัวา่อนันั้นมนัหยาบเกินไป  

ธรรมะหยาบๆ ธรรมะอยา่งกลาง ธรรมะอยา่งละเอียด น่ีธรรมมนัเหนือโลก เหนือโลก
อยา่งนั้นเลยล่ะ  

คนเกิดมาเท่าไร เทวดาเกิดเท่าไร สตัวน์รกเกิดเท่าไรตอ้งตายหมดในวฏัฏะ เพราะวฏัฏะน้ี
วน ตอ้งตายหมด ตอ้งเปล่ียนแปลงหมด แต่เราเห็นการเกิดและการตายนั้นแลว้เราไดป้ระโยชน์
อะไรบา้งล่ะ  

มนัตอ้งไดป้ระโยชนใ์หว้า่เรากต็อ้งเป็นคนๆ หน่ึงท่ีจะตอ้งไปแน่นอน เราเป็นคนๆ หน่ึง 
เราจะเป็นคนฉลาดหรือเราจะเป็นคนโง่ ถา้เราเป็นคนฉลาด เราตอ้งหาสมบติัท่ีแทจ้ริง ไม่ใช่
สมบติัจอมปลอมของโลกเขา โลกน้ีสมบติัผลดักนัชม เราไม่จากเขา เขากต็อ้งจากเราวนัยงัค ่า เรามี
ชีวิตอยู ่ บา้นเรือนมนัเส่ือมสภาพลง เรากต็อ้งซ่อมตอ้งแซมเพื่อใหม้นัคงท่ีจะอาศยัมนัอยูไ่ด ้
บา้นเรือนทรัพยส์มบติัมนัตอ้งแปรสภาพ ขณะท่ีเรามามีชีวิตอยู ่ หรือวา่มนัคงท่ีอยู ่ มนัยงัไม่แปร
สภาพ เราตอ้งตายจากมนัไป  

เขาไม่จากเรา เรากต็อ้งจากเขา ตอ้งจากกนัวนัยงัค ่า ชีวิตน้ีมีการพลกัพรากเป็นท่ีสุด ชีวิตน้ี
มีการพลดัพรากท่ีสุดเลยนะ มีการจากกนัเป็นท่ีสุด ตอ้งจากไป เกิดมาเท่าไรตอ้งตายทั้งหมด 
ประมาทหรือไม่ประมาท แลว้ก่อนจะตาย เราเอาสมบติัอะไรไป  

วา่การฟังธรรมน้ีแสนยาก มนัยากตรงไหน ไดย้นิไดฟั้งทุกวนั เดินอยูแ่ถวกลางถนนยงัได้
ยนิ เราออกบิณฑบาตเขายงัเปิด ไดย้นิแจว้ๆ นัน่น่ะ แต่อนัน้ีเพราะเราเกิดเป็นมนุษย ์ พบ
พระพทุธศาสนาแลว้เราถึงไดย้นิ แลว้ท่ีอ่ืน เขาอยูก่นัท่ีอ่ืน เขาจะไดย้นิอยา่งน้ีไหม 

เขาไม่มีโอกาสหรอก เพราะความประมาทอีกนัน่ล่ะ ความประมาท ฟังจนชินหูไง เขา้หู
ซา้ยทะลุหูขวา อยูอ่ยา่งนั้นทุกวนั กเ็ลยวา่ไหนฟังธรรมมนัล าบาก ไม่เห็นล าบากเลย ไม่เห็นมนั
ยากเลย คนยดัเยยีดใหเ้ราฟังอีกต่างหาก  
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เพราะเราไดส้ภาวะของมนุษย ์ เราไดส้ภาวะของการพบพระพทุธศาสนา เราไดส้ภาวะของ
การเกิดในประเทศอนัสมควร แต่เรากม็องขา้มดว้ยความประมาท ประมาทหลายชั้น ความ
ประมาทมนัประมาทจนแบบวา่จบัตอ้งอะไรไม่ไดเ้ลย  

ฉะนั้น ไอท่ี้การฟังธรรมนั้นเป็นการฟังธรรม แต่การประสบความแปรสภาพ การพิจารณา
เห็นความเส่ือมสภาพจากภายนอก มนัตอ้งเตือนหวัใจ มนัตอ้งเตือนตวัเองตลอดเวลา เพื่อให้
ตวัเองต่ืนตวั ไม่ใหต้กอยูใ่นความประมาท ใหค้วามประมาทชกัวนออกไปภายนอก วนกลบัมาดู
สมบติัของตวัเอง  

ในตูเ้ซฟ เราเอาเงินเกบ็ไวใ้นตูเ้ซฟแลว้ปิดไว ้แลว้เราไม่เคยใช ้เราหามาเกือบเป็นเกือบตาย
นะ แลว้เอามาเกบ็ไวใ้นตูเ้ซฟ แลว้กว็า่เขา้ใจวา่เราไม่มีเงิน จะใชจ่้ายกต็อ้งไปวิ่งหากูย้มืเขาอีก  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั การเกิดมาพบพระพทุธศาสนา แลว้เกิดพบครูบาอาจารยท่ี์ประพฤติ
ปฏิบติัอยูใ่นวงของผูป้ฏิบติั การพบพระพทุธศาสนา แค่ทานกม็ากไป เกิดเป็นชาวพทุธไม่รู้จกั
ทานเลยกม็ากแสนมาก แลว้วา่ท่ีเขา้เร่ิมท าทาน เร่ิมท าบุญท าทาน เขา้มาใกลชิ้ดหน่อยหน่ึง แลว้เขา้
ไปท าทานแลว้ไปฟังธรรม แลว้เกิดความเล่ือมใสประพฤติปฏิบติัอีกอนัหน่ึง น่ีวงภายใน เราเขา้
มาถึงวงน้ี วงของผูป้ฏิบติั  

ผูป้ฏิบติัมนักต็อ้งเขม้ขน้กวา่ผูท่ี้ไม่ปฏิบติั ความจริงใจ ความจงใจตอ้งมากกวา่ ตอ้ง
มากกวา่นะ มากกวา่เพราะวา่มนัเป็นนามธรรม มนัเป็นหวัใจท่ีวา่มนักลอกกล้ิง ความกลอกกล้ิง 
ความไม่อยูก่บัท่ี ไม่อยูใ่นสภาพของมนัเอง มนัตอ้งอาศยัเคร่ืองอยูต่ลอดเวลา ความกลอกกล้ิงน้ี 
เราตอ้งการจบัความกลอกกล้ิงน้ีเพื่อใหม้นัทรงตวัได ้จบัหวัใจท่ีมนักลอกกล้ิงใหม้นัทรงตวัได ้มนั
ถึงจะเร่ิมเป็นเราท่ีวา่เร่ิมมีฐาน  

บอกวา่ เงินในตูเ้ซฟ หมายถึงเราเกิดมา เราเกิดมาดว้ยบุญกศุลอนัน้ี แลว้เรากไ็ปวิ่งหา
ภายนอก ความสุขภายนอก เหมือนกบัไปกูห้น้ียมืสินเพราะมนัเป็นความสุขเกิดจากอามิส เกิดจาก
อารมณ์ เกิดจากวตัถุ แต่ความสุขภายในท่ีเป็นวตัถุ ท่ีเราวา่เป็นในตูเ้ซฟคือบุญกศุลท่ีในหวัใจ เรา
ลืม เรามองขา้มสมบติัเดิมท่ีเราเกบ็สะสมมา ท่ีเราฝังไวใ้นตูเ้ซฟคือกลางหวัใจ แลว้เราไปดูแต่
ความสุขภายนอก มนัถึงไม่มีความสุขจริง  
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ถึงโดนหลอก โดนสมมุติหลอก โดนโลกหลอก หลอกจนวิ่งนะ วิ่งตามมนัไปนะ จนแบบ
วา่ลากไปจนหนงัถลอกปอกเปิก จนมีแต่ความเจบ็แสบ ความทุกข ์ความเศร้า ความปวด ความเร่า
ร้อน แต่มนักไ็ม่รู้วิธีแก ้เพราะมนัวิ่งไปเอาขา้งนอกน่ีนะ มนัไม่วิ่งกลบัมาดูวา่สมบติัแทจ้ริงของเรา
ท่ีเราจะไดมี้อยูแ่ลว้ในตูเ้ซฟอนัหน่ึง มนัมีอยูจ่ริง ถา้ไม่มีอยูจ่ริง เราไม่เขา้มาถึงตูใ้นวงของนกั
ปฏิบติัน้ีหรอก มนัตอ้งมีอยูจ่ริง แต่เรามองขา้มไปเอง เราไปมองขา้งนอก  

ถึงตอ้งท าใจใหส้งบ ใหมี้ฐาน ใหมี้ผูท่ี้ท าการงาน ใจไม่สงบ เราปฏิบติั เร่ิมตน้ปฏิบติัน้ีก็
ปฏิบติัเขา้ไปถึงจุดของตูเ้ซฟนั้น ใหตู้เ้ซฟนั้นเป็นฐาน เป็นฐานแห่งความสงบ  

น้ีมนัไม่สงบ ถา้มนันัง่ลงไปแลว้มนัจบัตอ้งอะไรไม่ไดเ้ลย มนัเวิง้วา้งโดยไร้สาระ ถา้มนั
จะเป็นความวา่ง เป็นสมาธิจริง ความเวิง้วา้งอนันั้นมนัตอ้งมีสติ มนัตอ้งมีฐาน มีท่ีจบัตอ้งได ้มีท่ีวา่
เรามีใจเป็นผูรั้บรู้ แต่ความเวิง้วา้งของเราน้ีมนัเวิง้วา้งแบบไร้สาระ คือวา่มนัไม่มีแก่นสาร ตวัเองก็
ท าใหม้นัเป็นภวงัคไ์ป มนัเป็นความไม่มีแก่นสาร อนันั้นมนัไม่ถกูตอ้ง  

ถึงตอ้งพยายามตั้งสติใหดี้ ตอ้งตั้งสติใหดี้ ความรู้สึกอนัน้ีใหดี้ พยายามก าหนดเขา้มา เห็น
ส่ิงขา้งนอกมนัมีความแปรสภาพ ใจมนัก าลงัต่ืนตวั อนันั้นเป็นประโยชนม์ากเลย เพราะอยา่งท่ีวา่ 
จิตน้ีเป็นนามธรรมท่ีมนัไม่เห็นตวัตน แต่มีความรู้สึกท่ีมนัฟอูยู ่เราสามารถจบัท่ีวา่มนัเป็นเป้าใหญ่ 
มนัเป็นจบัตอ้งไดง่้ายดว้ยสติ  

จิตแกจิ้ต จิตก าหนดจิต สติน้ีเกิดจากจิต สติน้ีเกิดจากความฟอูนันั้น เพราะความฟอูนัน้ีมนั
กระทบใหม่ เหมือนไฟไหมบ้า้น มนัจะรุนแรง ไฟไหมบ้า้นท่ีมนัติดแลว้ ไฟมนัจะรุนแรง มนัจะ
แตก เสียงไฟมนัแตก เป๊าะแป๊ะ เป๊าะแป๊ะ เสียงไฟมนัแตกแลว้มนัจะมีความร้อน เวลาจิตเรา
กระทบอะไรท่ีรุนแรงมนัจะมีสภาพแบบนั้น มนัมีความรู้สึกมากกบัปกติมนัต่างกนั  

น่ีดูสภาพภายนอกไง ท่ีวา่พิจารณารูป รส กล่ิน เสียงภายนอกมาเพื่อจะใหเ้ห็นใจตวัน้ี 
พิจารณารูป รส กล่ิน เสียง พิจารณาส่ิงท่ีมนัแปรสภาพ ส่ิงท่ีมนัเป็นไป เรากค็นหน่ึงตอ้งเป็น
สภาพนั้น แต่ถา้เราเป็นแลว้ มนัไม่อยูใ่นสภาพแบบน้ี  
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ถา้เราเป็นสภาพแบบนั้น เหมือนสตัวถึ์งโรงฆ่า เราเห็นสตัวท่ี์เขา้โรงฆ่า มนัร้องอยา่งไรก็
แลว้แต่ มนัตอ้งโดนเชือดวนัยงัค ่า แต่เราเป็นผูดู้เขา เราเกิดความสลดความสงัเวช เรายงัมีโอกาส
แกไ้ข เรายงัไม่ใช่สตัวต์วันั้นท่ีจะเขา้ไปถึงโรงฆ่า  

แต่ถา้เราประมาทเลินเล่อกนั เราปล่อยใหชี้วิตมนัวนัคืนล่วงไปๆ โดยท่ีเราไม่มีความ
จริงใจ เรากจ็ะเป็นสตัวต์วันั้นท่ีเขา้ไปถึงโรงฆ่า คือการตอ้งตายไปเป็นธรรมดา น่ีประมาทหรือไม่
ประมาท  

ทุกคน แมแ้ต่พระพทุธเจา้นะ พระอานนทถ์าม พระอานนทข์อร้องเลยล่ะ พอพระพทุธเจา้
ปลงอายสุงัขาร “ขอใหพ้ทุธองคจ์งอยูเ่พื่อโลกต่อไปเถิด”  

พระพทุธเจา้บอกพระอานนทน์ะ “อานนท ์ เราสอนเธอแลว้ไม่ใช่หรือ...” พระพทุธเจา้
บอกนะ “เราไดส้อน เราไดก้ล่าวธรรมไวม้ากมายเลยวา่ สรรพส่ิงในโลกน้ีตอ้งแปรสภาพทั้งส้ิน 
ทุกส่ิงน้ีมนัเป็นอนิจจงั โลกน้ีทั้งโลก ๓ โลกธาตุ ทั้งวฏัฏะน้ีเป็นอนิจจงั”  

มนัเป็นอนิจจงัทั้งหมด มนัถึงไดเ้ป็นทุกขท์ั้งหมด ๓ โลกธาตุอยูต่รงไหนมนักเ็ป็นทุกข ์
ทุกขท์ั้งหมด ทุกขท์ั้งนั้น  

“เราบอกเธอแลว้ไม่ใช่หรือวา่สรรพส่ิงทั้งหลายน้ีมนัเป็นอนิจจงั แมแ้ต่เราตถาคต อาย ุ๘๐ 
ปี ร่างกายน้ีเปรียบเหมือนเกวียนเก่าๆ ตอ้งเอาไมม้าดามไวเ้พือ่จะไป เพื่อจะใหเ้กวียนน้ีไปถึงท่ี
หมาย เพื่อจะไปท่ีโคนตน้รังนั้นเพื่อไปละสงัขารท่ีนัน่”  

“แมแ้ต่เราตถาคตกต็อ้งตายในคืนน้ี แมต้ถาคตกต็อ้งตายไป”  

แมแ้ต่พระพทุธเจา้ เพราะพระพทุธเจา้เป็นได ้ ๒ อยา่ง อยา่งหน่ึงคือหวัใจพระพทุธเจา้ 
หวัใจท่ีสมัผสัธรรมอนันั้นไม่มีวนัตาย แต่ร่างกายท่ีเป็นพระพทุธเจา้ ร่างกายของมนุษยต์อ้งตายไป
แน่นอน ตอ้งแปรสภาพแน่นอน เพราะการเกิด เกิดดว้ยกิเลส สิทธตัถะราชกมุารนั้นเกิดมาดว้ย
กิเลส การท่ีมีกิเลสเกิดมานั้น นัน่น่ะ เป็นทุกข ์จนออกบวช จนตรัสรู้ อนันั้นถึงเป็นธรรมแท ้ 
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ศาสนาเราสอนตรงน้ี สอนตรงท่ีใหม้นัตายไปแลว้ไม่เกิด ใหม้นัตายจริงๆ ใหกิ้เลสมนัตาย
เสียก่อน แลว้เราค่อยดบัขนัธ์ ดบัขนัธ์แลว้กเ็ป็นสุขลว้นๆ เลย ความสุขใดๆ ในโลกน้ีเท่ากบัความ
สงบของจิตท่ีเป็นพระอรหนัตไ์ม่มี ไม่มี 

จิตท่ีส้ินแลว้มนัสงบ สงบจริงๆ มนัเป็นวิวฏัฏะ มนัพน้ออกไปจากความเวียนวา่ย มนัหลุด
พน้ออกไป แต่เราไปดีใจในการเกิด ดีใจในการแสวงหา ดีใจในส่ิงท่ีมีข้ึนมา สรรพส่ิงน้ีเป็น
อนิจจงั พอมีแลว้มนักต็อ้งเส่ือมสภาพเดด็ขาด พอมีอะไรเกิดข้ึน ทุกอยา่งตอ้งเส่ือมสภาพ พอ
เส่ือมสภาพไปมนัจะเกิดความทุกข ์ส่ิงท่ีเกิดสภาพออกไป ส่ิงท่ีเส่ือมสภาพ แต่เราพอใจในการเกิด 
พอใจในการมีไง  

แต่นกัปฏิบติัน้ีกลวัในการเกิด กลวัในการมี แต่ไม่กลวัตาย ถึงไดป้ฏิบติัจริงจงัเอาตายเขา้
แลก เอาความตาย เอาความจริงเขา้แลก ธรรมะน้ีเป็นส่ิงท่ีประเสริฐมาก ธรรมะน้ีเป็น เอโก ธมัโม 
เอก เอกเยีย่ม พระพทุธเจา้ผูป้ฏิบติัธรรม ผูจ้ะคน้หาธรรมกมี็หน่ึงเดียว พระพทุธเจา้จะตรัสรู้แต่ละ
องคมี์หน่ึงเดียวเท่านั้น แลว้ตรัสรู้ธรรมท่ียอดเยีย่มมาก  

แลว้เรามาเจอพระพทุธศาสนา เราเกิดมาในท่ามกลางพระพทุธศาสนา เหมือนเราเกิดมาใน
ท่ามกลางท่ีแม่น ้าใหญ่ แม่น ้าธรรม แม่น ้าใหญ่ ท่ีไหนมีน ้าท่ีนัน่ตอ้งมีส่ิงมีชีวิต ส่ิงนั้นจะมีแต่
ความสุขความเจริญ เราเกิดมาพบพระพทุธศาสนาท่ีพระพทุธเจา้แสวงหาไวใ้หแ้ลว้ เราอยูใ่น
ท่ามกลางน ้าธรรม แต่เราไม่ปฏิบติัธรรมกนัจริงจงั เราไม่จริงจงั แมแ้ต่ความเป็นธรรมภายนอก 
ความเส่ือมสภาพภายนอกมากระทบกระเทือนใจแลว้เรากย็งัไม่แสวงหา  

มนัได ้๒ ชั้นนะ ธรรมะจริงๆ พระพทุธเจา้สอนไวต้ามหลกัธรรมกค็วรจะสะเทือนใจแลว้ 
๑ กบัการแปรสภาพใหเ้ห็นต่อหนา้ต่อตาท่ีควรจะเป็นคติธรรมอีก ๑ มนักค็วรจะต่ืนตวั ไม่ควรจะ
เป็นผูท่ี้ประมาท  

“ประมาท” เราประมาทกนัมาก เราภูมิใจวา่เป็นนกัปฏิบติันะ แต่ปฏิบติัดว้ยความประมาท 
ประมาทตั้งแต่เร่ิมปฏิบติั ประมาทตั้งแต่ศตัรูเขา้มาในหวัใจ ประมาทตั้งแต่โดนกิเลสมนัย  า่ยหีวัใจ
กป็ล่อยใหม้นัย  า่ยโีดยท่ีวา่เราคิดวา่อนัน้ีเป็นการปฏิบติัธรรม เป็นการต่อสู้กิเลส การต่อสู้มนัตอ้ง
เขม้แขง็ มนัตอ้งต่อสู้ดว้ยความจริงจงั  
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นัน่ล่ะ พอต่อสู้ดว้ยความจริงจงันะ เร่ิมตน้เราตั้งฐานไวดี้ ท าต่อสู้ใหจ้ริงจงั แลว้มนัจะเขา้
ไปถึง เพราะมนัเป็นส่ิงดั้งเดิมท่ีอยู ่ เราจะคน้เขา้มาท่ีหวัใจน้ี เพราะกระแสท่ีมนัพาเกิด แต่มนัโดน
บงัไวด้ว้ยอ านาจของกิเลส  

“กิเลส” ค  าวา่ “กิเลส” น้ีคือความเคยใจ ใจน้ีมนัสะสมมา เรากินอาหาร อาหารอะไรก็
แลว้แต่ มนัมีคุณมนักมี็โทษ จิตน้ีกเ็หมือนกนั ส่ิงท่ีเป็นคุณคือวา่เป็นมรรค ส่ิงท่ีเป็นคุณ ความคิดท่ี
จะออกจากโลก ความคิดท่ีจงใจประพฤติปฏิบติั มนัมีช่องทางเดียวจริงๆ นะ ช่องทางท่ีจะเอาใจ
ออกพน้จากอ านาจบีบบ้ีสีไฟของกิเลส  

อ านาจบีบบ้ีสีไฟคือความเคยใจท่ีมนัจะบงัคบัใหใ้จคิดไปเป็นความท่ีมนัเคยเสพรสของ
โลก แต่พระพทุธเจา้เห็นทุกขม์ามากแลว้ จนออกจากทุกขน้ี์แลว้ แลว้เอาท่านเป็นตวัอยา่งดว้ย จะ
พดูอะไรพระพทุธเจา้เอาท่านเป็นตวัอยา่งตลอด เช่น เตือนพระนะ วา่อยา่ไปฟังเสียงโลกธรรม  

“ในโลกน้ีไม่มีใครจะโดนติฉินนินทา จะโดนกล่าวร้ายเท่าพระพทุธเจา้”  

พระพทุธองคโ์ดนหนกัท่ีสุด ในพทุธประวติัโดนมามาก โดนทั้งแกลง้ โดนทุกอยา่งเลย 
ท่านเอาท่านเป็นตวัอยา่งทั้งหมด เอาความสุขกเ็หมือนกนั สุขใดๆ ท่านประกาศแลว้ วา่สุขใดๆ ใน 
๓ โลกธาตุ ใน ๓ โลกไม่ใช่โลกมนุษยน้ี์ จะเอาความสุขเท่ากบัจิตท่ีมนัคลายจากพิษ ฟังสิ “คลาย
จากพิษร้อน” คลายจากไอไ้ฟท่ีมนัเผาอยูก่ลางหวัใจ มนัสงบร่มเยน็ขนาดไหน  

การคลายออก ดูสิ มนัคลายตวั น่ีมนัเป็นใจ ยาพิษท่ีฝังอยูก่ลางหวัใจ ยางเหนียว อนุสยั มนั
เป็นเน้ือเดียวกบัใจเลย นัน่น่ะ อ  านาจอนันั้นมนัยิง่ใหญ่นะ การเกิดเป็นมนุษย ์ การเกิดเป็นเทวดา 
การเกิดเป็นใดๆ กแ็ลว้แต่ มนักอ็าศยัจิตดวงน้ีไป วา่จิตดวงน้ีมนัถึงไดผ้า่นมาแลว้ทั้งทุกขท์ั้งสุข 
มนัเคยผา่นมาหมด  

ผา่นมาหมดนะ มนัถึงเกิดความกลวั ความขยะแขยงในหวัใจไง มนักลวันะ ดว้ย
สญัชาตญาณของกิเลส ไม่ใช่สญัชาตญาณของธรรมนะ จะเขา้ป่าปฏิบติัมนักก็ลวั จะไปไหนมนัก็
กลวั ความกลวัน้ีเกิดมาจากจิตน้ีมนัเคยสมัผสั แลว้มนัยอ่ยสลายเป็นสญัญาในสญัญาอยูใ่นหวัใจ 
มนัเป็นอนุสยันอนเน่ืองอยูก่ลางหวัใจ มนัถึงไดก้ลวัเปรต กลวัผ ี กลวัความมืด กลวัสตัวร้์าย กลวั
ไปหมด ทั้งๆ ส่ิงนั้นยงัไม่ถึงตวัเลย มนักก็ลวั  
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ความกลวัน้ีมีอยูทุ่กดวงใจ ทุกดวงใจนะ ไม่ใช่วา่ครูบาอาจารยท่ี์ผา่นมาแลว้ท่านจะไม่กลวั 
กลวัทั้งนั้น เพราะดวงใจ คือหวัใจมนัผา่นมา มนัผา่นมาจากการเกิดการตาย การเกิดการตายใน
วฏัฏะน้ี มนัผา่นทั้งส่ิงท่ีขยะแขยงมา มนัผา่นทั้งส่ิงท่ีมีความสุขมา พอพดูถึงสวรรคม์นัจะดีอกดีใจ
นะ ใจมนัลึกๆ มนัดีใจ แต่ปากกว็า่สวรรคไ์ม่มี เพราะกลวัจะเสียหนา้ กลวัวา่เราจะเป็นคนครึ  

ชาวพทุธเป็นผูท่ี้ครึ ผูท่ี้ไม่ทนัสมยั ใครวา่ของเก่าแก่ดั้งเดิมอยูไ่ม่มี ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์
ได ้คนนั้นจะเป็นคนเก่ง มนัถึงไม่กลา้พดูออกมา มนักลวัมนัเสียหนา้ไง ทั้งๆ ท่ีมนักย็อมรับอยูใ่น
หวัใจ วา่สวรรคมี์ แต่มนักลวัพดูไปแลว้มนักลวัจะอายเขา ถา้บอกนรกมนักก็ลวั กลวัวา่เราจะไป
ตก ใครจะไปตกไม่กลวัตก เหมือนเราไปตก จะไปสวรรคม์นักจ็ะไปอยา่งไรเพราะมนัตอ้งท า
ความดี  

เพราะจิตมนัเคยผา่นไง ความกลวัหรือความกลา้อะไรแลว้แต่ มนัเกิดๆ ดบัๆ อยูท่ี่กลาง
หวัใจ ความกลวัหรือความกลา้มนัเกิดจากความหลง มนัเกิดจากความไม่รู้จริง ผูใ้ดปฏิบติัธรรม
สมควรแก่ธรรม สมัผสัธรรมความเป็นจริงแลว้มนัจะไม่กลวัส่ิงใดเลย ความกลวัคือความไม่เขา้ใจ 
เหมือนกบัมนัไม่รู้ในเร่ืองนั้นมนักต็อ้งคาดตอ้งหมาย แลว้มนัท าไม่ไดต้รงเป้า  

แต่ถา้ผูท่ี้เขา้ใจหรือผูป้ฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม สมาธิธรรมกไ็ดเ้สพตามความเป็นจริง 
วิปัสสนาธรรม วิปัสสนานะ การช าระ การเชือด การเฉือน การสมุจเฉทออกไปเป็นขั้นเป็นตอน 
มนัจะรู้วา่ อ๋อ! อนัน้ีเป็นตวัหลอก อนัน้ีเป็นตวัท าใหเ้น่ินชา้ ความจะเป็นความเป็นจริงมนัตอ้ง
มรรคสามคัคี ความลงตวัพอดีของมรรค มนัจะตดัไอส้งัขารความไม่รู้ ความลงัเลสงสยั แลว้ความ
กลวัในใจมนัเกิดมาจากอะไรล่ะ 

วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส ในกาย สกักายทิฏฐิ ทิฏฐิในกาย ในกายน้ีเป็นเป้า ในกายน้ี
เปรียบเหมือนแผน่ดิน หวัใจมนัอยูใ่นกายน้ีน่ี มนัสงสยัในกายน้ีก่อน สงสยัในตวัเรา พอสงสยัใน
ตวัเรา มนักส็งสยัทุกๆ ส่ิง ถา้เราไม่สงสยัในตวัเรา เราเขา้ใจตวัเราจริงอยู ่ พื้นดินน้ีเป็นพื้นดินท่ีดี 
ไม่มีส่ิงปฏิกลูอยู ่ ปลกูตน้ไมก้เ็จริญงอกงาม เราไม่สงสยัในตวัเรา ความคิดของเรามนักต็อ้งไม่แง่
ลบสิ เพราะมนัไม่ลงัเลสงสยั พอไม่ลงัเลสงสยั ความกลวันั้นจะมาไดอ้ยา่งไร ไอก้ลวัน้ีกเ็กิดความ
ลงัเลสงสยั ความไม่รู้เท่า  
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ทีน้ีเราเขา้ไม่ถึงตรงนั้น เรากต็อ้งมาพิจารณาตรงน้ีไง พิจารณาวา่สรรพส่ิงในโลกน้ีมนัเป็น
อนิจจงั ความเกิด ความแปรสภาพไปมนัตอ้งเป็นตามความเป็นจริง เราใชปั้ญญาเขา้มาแก ้ แกไ้อ้
ความกลวัตวัน้ี ความกลวัในการเผชิญภยั ความกลวัในส่ิงท่ีวา่เราคาดหมายคาดคะเน มนัจะไม่ใช่
ไปแกท่ี้วา่สรรพส่ิงนั้นมนัเป็นส่ิงท่ีลงัเลสงสยั เราจะวิ่งตามไปดู...ไม่ใช่  

มนัตอ้งกลบัมาดูท่ีฐานของความคิด เพราะความกลวัเกิดจากความไม่รู้เท่าแลว้คิดออกไป 
ส่ิงท่ีเราเห็น ส่ิงท่ีเราจะเป็นไป เราจะรู้จริงหรือไม่จริงวา่มนัจะเป็นอยา่งนั้นจริงไหม เราคาด เห็น
ไหม ผูป้ฏิบติัธรรมดว้ยการดน้เดา คาดหมาย ผลของการเกิดจากการคาดหมาย เรากก็ลวัไปก่อน 
เรายงัไม่รู้เท่าตรงนั้นน่ะ น่ีขา้งนอกนะ  

แลว้เรากไ็ม่รู้เท่าความคิดของเราอีกต่างหาก มนัคิดจนจบไปแลว้ ความคิดมนัหมุนไปแลว้ 
๑ รอบ เราถึงเกิดอาการกลวั ก่อนจะกลวัมนัจะเกิดความลงัเลสงสยั ความคิดจะหมุนไป อนันั้นมนั
เป็นอะไร เกิดขนลุกขนพองสยองเลย แลว้กลบัมาถึงวา่อนัน้ีคือความกลวั คือวา่มนัใชง้านหมด
รอบแลว้ไง ตามรู้ตามเห็น เหมือนกบัเราจุดไฟในน ้ามนั มนัเกิดการลุกไหมเ้ผาไหมไ้ปแลว้ เราถึง
เขา้มาตรวจสอบวา่มนัเกิดจากอะไร มนัถึงใหผ้ลวา่ ออ้! น่ีคือความกลวั  

แต่ถา้เราป้องกนัหรือเราเขา้ใจตามระบบป้องกนัเราถกูตอ้งหมด แลว้เราเขา้ใจตามความ
เป็นจริงหมดน่ีไม่มี ความกลวัสรรพส่ิงน้ีมนัถึงวา่เกิดดบั เกิดดบั การแกไ้ขความกลวัแลว้ไม่ใช่
ความกลวัน้ีจะไม่เกิดข้ึนอีก พอแกไ้ดห้นน้ี ปัจจุบนัเราแกไ้ด ้ เราใชปั้ญญาเขา้มาแกข้องเราป๊ับ อนั
น้ีมนัจบไปมนักส็บาย โอ!้ โล่ง เด๋ียวกก็ลวัอีก พรุ่งน้ีกก็ลวัอีก มะรืนกก็ลวัอีก มนักลวัๆ กลา้ๆ อยู่
ตรงน้ี ถา้เรายงัไม่ไดม้าช าระตน้เหตุ  

ถึงไดว้า่ ตอ้งมาดูท่ีกายน้ีไง ใหจิ้ตน้ีสงบ พยายามด ู พยายามท าใจใหส้งบใหไ้ด ้ แลว้
กลบัมาแกไ้ขส่ิงท่ีเกิดในตูเ้ซฟนั้น ไอส่ิ้งท่ีเราไปแสวงหานั้นเร่ืองภายนอก เร่ืองนอกจากกาย เร่ือง
นอกจากฐานของเรา มนัยงัใหผ้ลร้ายขนาดน้ีเลย มนักต็อ้งยอ้นกลบัมาดูไอต้รงกลางหวัใจ  

ฉะนั้น ถึงวา่ส่ิงใดๆ แลว้ตอ้งท าใหม้นัสงบก่อน สงบกลบัเขา้มา แมแ้ต่การปฏิบติัน้ีมนักย็งั
ท าใหฟ้ ู จิตน้ีสงบตรงขา้มกบัการฟ ู การคึกคะนอง คึกคะนองวา่ตวัเองจะยอดเยีย่ม คิดออกไปไง 
แลว้พอเจอสภาพแลว้มนักต็อ้งถอยร่นเขา้มา เพราะคนคึกคะนองออกไปมนัไปดว้ยความคึก
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คะนอง มนัไม่รู้เท่า มนักเ็กิดอาการอยา่งนั้นกถ็อยกลบัมา ถอยกลบัมา ถอยกลบัมาท่ีใจ ใชส้ติลอ้ม
กลบัมา อนัน้ีคือวา่การพิจารณาสภาวะภายนอกใหใ้จมนัสงบไง  

รูป รส กล่ิน เสียง สมัผสัเป็นพวงดอกไม ้เป็นบ่วงของมาร เป็นทางออกของใจท่ีจะไปจบั 
เป็นทางออกของหวัใจท่ีมนัออกไปคิด น้ีเรากพ็ิจารณาบ่วงเขา้มา พิจารณาวา่บ่วงน้ีสภาวะมนักไ็ม่
คงท่ี ความคิดกไ็ม่คงท่ี ส่ิงท่ีไม่คงท่ีกไ็ม่คงท่ี มนัไร้สาระ กต็อ้งปล่อย ยน่เขา้มา ยน่เขา้มา ใหจิ้ต
มนัปล่อยจากความคิดภายนอก ความคิดท่ีออกไป ใหม้นัความคิดท่ีตวัเรา มนักจ็ะมาแกไ้อต้รง
ความลงัเลสงสยั จิตเร่ิมสงบกพ็ิจารณาสิ  

แมแ้ต่ความคิดภายในกแ็ปรสภาพ เราไปมองแต่สรรพส่ิงขา้งนอกแปรสภาพ ความคิดมนั
คงท่ีไหม วนัน้ีคิดอยา่งหน่ึง พรุ่งน้ีคิดอยา่ง แมแ้ต่คิดอยูม่นัยงัวา่อนัน้ีจริงหรือไม่จริง กายน้ีกแ็ปร
สภาพ ทุกอยา่งแปรสภาพหมด มาพิจารณาตรงน้ีสิ เห็นขา้งนอกแปรสภาพ แต่ไอค้วามคิดวา่มนั
แปรสภาพ มนัไม่ไดดู้ แลว้มนักคิ็ดอยูต่ลอดเวลาเพราะอะไร 

เพราะวา่มนัคิดข้ึนมาแลว้มนัจริงตลอด มนัจริงตลอดเพราะอะไร เพราะมนัเป็นเรา กิเลส
มนับงัเงาตรงน้ี ตรงเส้ียมเขาควายใหช้นกนัตรงน้ี ตรงวา่เป็นเราคิด ทิฏฐิมานะมนัเกิดเพราะเป็น
เรา ทุกคนวา่ตวัเองตอ้งดีท่ีสุด ทุกคนวา่ตวัเองประเสริฐท่ีสุด ทุกคนวา่เราเยีย่มท่ีสุด พอวา่เราเป็น
เรา เราๆๆ เขา้ไปเท่านั้นเอง ความคิดน้ีมนักเ็ลยวา่เกิดดบั เกิดดบั แลว้เกิดกจ็ริงตลอด เพราะวา่เป็น
เรา  

กเ็หมือนกบัสภาวะของความร้อน พอมนัเกิดข้ึนมามนักร้็อน อยา่งเช่นเทียน พอมนัจุด
ข้ึนมา มนัตอ้งร้อน เทียนน่ี ความคิดเวลามนัเกิดข้ึนมาน่ีพลงังานมนัเกิด มนักเ็ป็นอารมณ์ใหม้นั
ร้อน ความรู้สึกตอ้งรุนแรง แลว้มีเราเสริม ท าไมความคิดน้ีไม่เป็นนิจจงั เกิดเม่ือไรกอ็ุ่นๆ เกิด
เม่ือไรกใ็หอ้ารมณ์รุนแรง เกิดเม่ือไรกเ็กิดท าใหเ้ราน้ีเลือดข้ึนหนา้ เห็นไหม มนัขบัเคล่ือนจนเลือด
พุง่  

แต่คนมองไม่เห็น แลว้มองไม่ไดด้ว้ย ยกเวน้แต่วา่มองคนอ่ืน เวลามองคนอ่ืน คนนั้นโกรธ 
คนน้ีโกรธ คนนั้นเป็นอยา่งนั้น มนัมองคนอ่ืนเห็น แต่มนัไม่สามารถเห็นตวัมนัเอง  
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ถา้จิตมนัสงบแลว้พิจารณาอยา่งน้ีจนใหเ้ห็นตวัเอง จนใหเ้ห็นความเป็นอนิจจงัจากภายใน 
ความขบัเคล่ือนแลว้มนัแปรสภาพ แต่มนัไม่เห็นเดด็ขาดเลย มนับงัไว ้ บงัไว ้ กิเลสมนัอยูห่ลงั
ความคิดเรา มนัถึงเกิดความสงบไม่ได ้ มนัเกิดถึงวา่พิจารณาไม่เห็น ถึงจบัจ าเลยข้ึนมาพิจารณา
ไม่ได ้น่ีจิตพจิารณาส่ิงสภาวะภายนอกใหม้นั...  

...จิตมนัสงบก่อน จิตสงบท าจิต...  

...ทุกขแ์น่นอนเลย แต่สภาวะจิตของคนมนัไม่พงั ตั้งแต่เกิด ความคิดน้ีหมุนตวัเอง
ตลอดเวลา ดบัไม่ได ้ พอจิตมนัสงบ มนัดบัเคร่ือง มนัพกัเคร่ือง จะมีความสุข กติ็ดสุข พอจิตมนั
สงบ กเ็หมือนกบัจุดเทียน แลว้มีความร้อน พอดบัเทียน มนักจ็ะไม่เห็นความร้อนนั้น ความร้อน
นั้นคลายตวัลง  

พอจิตมนัสงบมนักเ็หมือนเราดบัเทียน ดบัความร้อนนั้น มนักจ็ะไม่เห็น เพราะความร้อน
มนัหายไปแลว้ พอจิตสงบกห็ายไป กใ็หม้นัสงบก่อน มนัจะมีการเปรียบเทียบระหวา่งเราจุดเทียน
กบัเราดบัเทียน ถา้จุดเทียน มนัสวา่งแลว้มนัมีความร้อน ถา้ดบัเทียน มนัไม่มีความสวา่ง แลว้มนัก็
ไม่ร้อน  

อนัน้ีถา้สติมี หรือความคิดมี มนัจะมีการเปรียบเทียบระหวา่งวา่ดบัเทียนกบัจุดเทียน เร่ิม
เปรียบเทียบ เร่ิมดู เร่ิมใหจิ้ตน้ีคน้ควา้หาการวิปัสสนา การวิปัสสนาคือการยกความคิด ยกตวัเอง
ข้ึนมาตั้งเป็นจ าเลย ยกตวัเองนะ ไอท่ี้วา่เราๆ นัน่ ถอยออกไปต่างหากเพราะจิตมนัสงบแลว้ ความ
เป็นเอกคัคตารมณ์ เรา-เขามนัจะหยดุอยูช่ ัว่คราว มนัอยูต่รงกลาง  

“ธรรมจกัร” ภาวนามยปัญญา ปัญญามนัเกิดอยา่งน้ีน่ี มนักเ็ปรียบเทียบระหวา่งเทียนดบั
กบัจุดเทียน แลว้กพ็จิารณาๆ เพราะมนัจบัตอ้งไดแ้ลว้ มนัมีส่ิงเปรียบเทียบ แต่ปัจจุบนัน้ีมนัไม่มี
ส่ิงเปรียบเทียบ มนัมีแต่ส่ิงเปรียบเทียบภายนอก ส่ิงเปรียบเทียบภายนอกกบัต าราท่ีเราฟังมา อนั
นั้นเป็นสมบติัของคนอ่ืน เรายงัไม่มีความสามารถท าสมบติัส่วนตนของเราข้ึนมาได ้ 

“สมบติัส่วนตน” สมบติัส่วนตนคือความทุกขส่์วนตน แลว้ความดบัทุกขส่์วนตน ความ
ทุกขข์องตนแลว้เราดบัทุกขข์องตนเองได ้ อนันั้นถึงวา่เป็นความจริงของตนเอง บุคคลผูใ้ดก็
แลว้แต่ ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม บุคคลผูน้ั้นเป็นผูไ้ดรั้บความจริงแลว้เป็นความจริงจาก
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ภายใน น่ีคือการวิปัสสนาไง ถึงตอ้งใหจิ้ตสงบ แลว้มาพิจารณาความสงบและความไม่สงบภายใน
ต่างหาก  

จากภายนอก นัน่แสวงหาความทุกข-์ความสุขภายนอกท่ีเป็นส่ิงท่ีผดิ ท่ีเป็นความประมาท
เลินเล่อ น้ีความเป็นภายในมนัละเอียดลึกซ้ึงกวา่ภายนอกมหาศาล มนัเป็นความละเอียดภายนอก
จนไม่สามารถจบัตอ้งได ้กเ็ป็นการคาดเดา พอจิตมนัสงบเขา้ไปมนักจ็ะเขา้ใจวา่อนัน้ีเป็นผลแลว้  

เพราะมนัเสพแต่ความสุข แลว้มนัจินตนาการ น่ีจินตนาการธรรม ดน้เดาธรรม ความดน้
เดาอนัน้ีใชอ้ารมณ์ความรู้สึกในการปฏิบติับา้ง แลว้กจิ็นตนาการไป แลว้มนัตอ้งเส่ือมสภาพจริงๆ 
สรรพส่ิงในโลกน้ีตอ้งเส่ือมสภาพทั้งหมด แมแ้ต่ความรู้สึกอนัน้ีกต็อ้งเส่ือมสภาพ  

ฉะนั้น จิตสงบแลว้มนัตอ้งเส่ือมจากความสงบ จิตจินตนาการเขา้ไปวา่อนัน้ีเป็นผลแลว้มนั
ตอ้งเส่ือมจากผลนั้น เวน้ไวแ้ต่การพิจารณาเทียนดบัและจุดเทียน ระหวา่งดบัเทียนกบัจุดเทียน จน
เป็นความเป็นจริง แลว้มนัสมุจเฉทปหาน ความสมุจเฉทปหานน้ีใครกท็ าไม่ไดด้ว้ยการดน้เดา มนั
ตอ้งใชก้ระแสจิต จิตน้ีเป็นนามธรรม แต่ในเม่ือเราเร่ิมจิตสงบ เราเร่ิมจบัได ้ถึงวา่มีฐานท่ีวา่จบัฐาน
แลว้จบัตวัเซฟได ้ตวันั้นมนัเป็นตวักระแส  

ความเป็นกระแส พอมนัหมุนตวัไปมนัเป็นความเพียรไปโดยอตัโนมติั อตัโนมติันะ ความ
เพียรชอบ การงานชอบ เพราะมนัพิจารณาระหวา่งเกิดกบัดบั ระหวา่งเทียนอนันั้น ระหวา่ง
พลงังานตวัภายใน พลงังานตวัภายในแลว้การหมุนไป อนันั้นเป็นงานโดยธรรมชาติ เราไม่ตอ้งไป
คิดวา่มนัจะเป็นงานหรือไม่เป็น เพราะถา้เราเขา้ไปคิด เราเขา้ไปจินตนาการ ตวันั้นคือตวัเขา้ไป
แบ่งแยก ตวัเขา้ไปดึงมาใหเ้ป็นโลก  

ถึงวา่เวลาท าความเพยีรถึงไม่ใหมี้เรา มีตวัความอยากเขา้ไปเจือปนไง ความอยากเขา้ไปเจือ
ปนนั้นเป็นโลก ความท าไปโดยกิริยาท่ีมนัเป็นความเป็นจริงอนันั้นเป็นธรรม ธรรมอนัน้ีก าลงั
เคล่ือนไหว โลกเคล่ือนไหวใหค้วามร้อน ธรรมเคล่ือนไหวใหแ้ต่ความเป็นสุข ธรรมเคล่ือนไหว 
สภาวธรรมเคล่ือนไหวอยูภ่ายใน สภาวธรรมเคล่ือนไหวอยู ่จกัรวาลของใจ  

จกัรวาลของใจนะ ศนูยอ์  านาจใหญ่ยิง่คือกลางหวัใจเรา เป็นศูนยจ์กัรวาลของเราท่ีใหค้วาม
ทุกขม์าเป็นลา้นๆๆๆ ชาติ คนเกิดมาไม่มีท่ีส้ินสุด ท่ามกลางจกัรวาลนั้นแลว้ธรรมมนัเร่ิม
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เคล่ือนไหว ธรรมมนัเร่ิมมีปฏิกิริยา มนัเร่ิมเคล่ือนออกไป จะเป็นความสุข นัน่มนัถึงเป็นไปโดย
ความเป็นจริง  

ธรรมน้ีมนัจะเคล่ือนไปตามความเป็นจริง มนัดน้เดาไม่ไดแ้ลว้มนัตอ้งเคล่ือนไปดว้ยการ
ประพฤติปฏิบติั ตอ้งเคล่ือนไปดว้ยกระแสการกระท า ไม่ใช่วา่นัง่นอนจมอยูแ่ลว้มนัจะเกิดข้ึนมา
จากการเราฟังของคนอ่ืนมา เราฟังของครูบาอาจารยม์า ฟังของพระพทุธเจา้มาแลว้เราศึกษามา 
แลว้ดน้เดาวา่เป็นของเราหรือเราท าได ้ เป็นการจินตนาการอนันั้น พอมนัพน้จากการจินตนาการ
นั้นคือจินตนาการดว้ยความคิดแป๊บเดียว แลว้พอกิเลสมนัอหงัการข้ึนมา มนักเ็หยยีบย  า่เราใหทุ้กข์
ลงไปอีก  

แลว้พอเส่ือมไปๆ มนักจ็ะมีสภาวะความทุกข์ๆ ๆๆ มนัไม่ไดส้มุจเฉทปหานดว้ยกิริยาของ
ธรรม ธรรมท่ีมนัเคล่ือนไปแลว้มนัสมุจเฉทปหาน อนันั้นเป็นอกปุปธรรม สมุจเฉทปหานจน
ความลงัเลสงสยั ความวิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส กบัสกักายทิฏฐิจะขาดออกไปดว้ยภาวนามย
ปัญญา ปัญญาท่ีเคล่ือน  

ปัญญาแทเ้กิดจากธรรมแท ้ เกิดจากสมาธิธรรมจากภายในแลว้มนัขบัเคล่ือนดว้ยท่ีเราเร่ง
ความเพียร การคน้ควา้ การจงใจดว้ยความไม่ประมาท มนัตอ้งลองผดิลองถกู ลองการกระท า ท า
แลว้ผดิมนัไม่ลงใจ จนกวา่มนัสมุจเฉท มนัขาดออกไปน่ีรู้ตามความเป็นจริงแลว้ไม่ลงัเล มนัมัน่คง
อาจหาญมาก มนัอาจหาญจนท่ีวา่ไม่เช่ือใครอีกเลย  

อนัน้ีเป็นความจริงจากภายใน เป็นอกปุปธรรม อนัน้ีไม่เส่ือม อนัน้ีไม่แปรสภาพ อนัน้ีไม่
แปรสภาพนะ นัน่ล่ะเราเร่ิมยนืไดด้ว้ยขาของตวัเอง น่ีมีดวงตาเห็นธรรม มีแค่ดวงตาเห็นธรรมนะ 
ดวงตาเปิดแลว้ เห็นทางเดินโล่งไปแลว้ ธรรม น่ีเห็นธรรม  

ยงัตอ้งเขา้ไปอีก เขา้ไปจนเป็น เอโก ธมัโม เป็นธรรมอนัเอก จนใจน้ีเป็นธรรมทั้งแท่ง อนั
น้ีแค่ดวงตาเห็นธรรมเท่านั้น มนัละเอียดลึกซ้ึงอยูภ่ายใน ละเอียดมาก ธรรมะถึงวา่ธรรมแท้ๆ  
ธรรมเหนือโลก ธรรมเหนือโลก เหนือ 

แต่ถา้มนัเป็นสภาวะภายนอก เป็นสภาวธรรม ธรรมชาตินั้นอีกเร่ืองหน่ึง แต่สภาวธรรม
จริงของพระพทุธเจา้เป็นธรรมกบัโลก คนละเร่ือง แมแ้ต่พดูธรรมแต่ใชค้  าพดูมนักเ็ป็นโลกแลว้ 
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แต่สภาวธรรมน้ีมนัสมัผสัระหวา่งใจกบัธรรม ภาชนะคือหวัใจแท้ๆ  เลย น่ีดวงตาเห็นธรรม เห็น
ภายใน เป็นผูท่ี้เอาตวัรอดไดแ้ลว้นะ บุคคลผูท่ี้ปฏิบติัถึงจุดน้ี บุคคลผูน้ั้นเป็นคนท่ีเอก เอาตวัรอด
ได ้เป็นคนท่ีพึ่งตวัเองไดแ้ลว้  

แลว้เราเกิดมา เราประมาทหรือไม่ประมาท 

การประมาทภายนอก การประพฤติปฏิบติัอยูก่ย็งัประมาทภายใน ภายในการนัง่ปฏิบติัอยูก่็
ประมาท แลว้ของมนัละเอียด ของมนัสุขมุคมัภีรภาพขนาดน้ี เราจะใชว้ตัถุ ใชส่ิ้งท่ีเป็นหยาบๆ เขา้
ไปจบัตอ้ง มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร ใชค้วามจินตนาการ แลว้เขา้ไปจบัตอ้งส่ิงท่ีมนัละเอียด ตาข่าย
ท่ีใหญ่มากไปจบัส่ิงท่ีเลก็กวา่น่ีมนัลอดไปหมด แลว้เราจบัตอ้งอะไรไม่ไดเ้ลย การประพฤติปฏิบติั
มนัเลยเป็นการประพฤติปฏิบติัท่ีไม่ไดผ้ล  

การประพฤติปฏิบติัของพวกเรามนัถึงไดเ้กิดผลนอ้ย เกิดผลนอ้ยจนเราวา่ เอะ๊! มนัจะมี
หรือไม่มีหนอ ถา้มีจริง ทุกคนกป็ฏิบติัแลว้ขนาดน้ี ท าไมมนัไม่เจอผลงานอนันั้นล่ะ  

เร่ิมตน้กต็อ้งพยายามท าใจน้ีไม่ใหล้งัเลสงสยั ไม่ใหล้งัเลสงสยัในมรรคในผลของ
พระพทุธเจา้ บุรุษเอกผูป้ระกาศธรรม เราไม่ลงัเล เราเช่ือความเมตตา เช่ือปัญญาธรรมของ
พระพทุธเจา้ ไม่ใช่วา่ไม่ลงัเลสงสยัแลว้เช่ือแบบงมงายนะ เช่ือแบบงมงายมนักท็ าแบบงมงายวนั
ยงัค ่าอยูอ่ยา่งน้ีกย็งัประมาทอีกล่ะ  

ถา้เช่ือพระพทุธเจา้นะ เช่ือปัญญา พทุธปัญญา ปัญญาท่ีประพฤติปฏิบติัจริง แลว้วธีิการท่ี
ปฏิบติั เราเห็นการปฏิบติัของพระพทุธเจา้ อดอาหารมา ๔๙ วนั ปฏิบติัมา ๖ ปี ทรมานตนเองมา
ทุกอยา่ง แลว้มาทรมานกิเลสอีกล่ะ ผูท่ี้มีบุญญาธิการขนาดนั้นยงัตอ้งใชค้วามขวนขวาย ความ
พยายามขนาดนั้น  

แลว้พอมาปฏิบติักนักท็  าอยา่งนั้นแลว้การจะเป็นอตัตกิลมถานุโยค กลวัวา่เป็นการท าให้
เกิดความทุกข ์ 

เวลามนัทุกข ์ความเจบ็แสบทางโลกน้ีเรากลบัไม่มอง เวลาจะปฏิบติั จะลงความจริงจงั จะ
เกิดความเพียรข้ึนมา วา่อนัน้ีจะท าใหเ้ราทุกข ์เห็นไหม เหมือนกบัเราไปโรงพยาบาล ฉีดยาไม่ยอม 
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กลวัมนัจะเจบ็จะปวด เวลาเราไปในโลก ไอเ้ช้ือโรคท่ีเรามองไม่เห็นตามร้านอาหาร เรากินเขา้ไป 
เราสนุกเฮฮา เราไม่เคยระวงัตวัเลย แต่พอเขา้ไปโรงพยาบาล ยามากข็ม นู่นมากใ็ชไ้ม่ได ้มากไ็ม่ดี  

น่ีกเ็หมือนกนั พอเร่ิมปฏิบติั อนันั้นเป็นอตัตกิลมถานุโยค มนัตอ้งนอนจมอยูน่ั้นถึงจะ
สะดวกสบาย ท าจะรุนแรงหน่อยกว็า่อนัน้ีจะเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้ราไม่จริงจงั ท าใหเ้ราไม่ไดป้ระโยชน์  

พระพทุธเจา้อดอาหารมา ๔๙ วนั ไดเ้กิดสมาธิ เกิดตูเ้ซฟอนันั้น มนัเร่ิมคลอนแคลนนะ มนั
เร่ิมเห็นภาพชดั พอมนัพิจารณา พลงังานอนัอดอาหารนั้นเยีย่ม เพียงแต่วา่ไม่ใหเ้อาการอดอาหารน้ี
มาเป็นหลกัการพิจารณา การอดอาหารเพื่อปฏิบติั อนันั้นมนัเป็นการท าใหจิ้ตน้ีสงบ มนัเป็นสมาธิ 
เป็นมรรคองคท่ี์ ๘ แต่วา่ตอนนั้นอดอาหารเพื่อทรมานตนเฉยๆ ไม่ไดอ้ดอาหารมาเพือ่เอาพลงังาน
น้ีมาพิจารณาปฏิจจสมุปบาท  

ถึงวา่มนักเ็ป็นช่องทางหน่ึง วิธีการอนัหน่ึงท่ีจะต่อสู้กบักิเลส วิธีการท่ีจะก าราบไอค้วาม
คึกคะนองในหวัใจ มนัตอ้งใชค้วามจริงจงั มนัตอ้งใชค้วามรุนแรงท่ีวา่เหนือมนั เหนือตาย เหนือ
การท่ีวา่ท าอนัน้ีแลว้มนัจะตาย ท าอนัน้ีแลว้มนัจะเจบ็ไขไ้ดป่้วย ตอ้งเอาส่ิงท่ีเหนือมนัใส่กบัมนั 
มนัน้ีคือความคิดในหวัใจนะ มนัคือเรา เราท่ีมีกิเลส ท่ีกิเลสกลางหวัใจ ไม่ใช่มนัขา้งนอกนะ มนั
ขา้งนอกน่ีระหวา่งเขากบัเรามนัไกลตวัเกินไปแลว้  

บุคคลท่ีผา่นมาขนาดนั้น ผา่นข้ึนดวงตาเห็นธรรมแลว้ มนัหรือไม่มนั มนัเป็นความคิด
ภายใน มนัจะเห็นวา่ ย   กิญฺจิ สมุทยธมฺม  ส่ิงใดเกิดข้ึน ส่ิงนั้นตอ้งดบัทั้งหมด แลว้มนัไดด้บัไปแลว้ 
แต่ส่ิงท่ีหลงอยูภ่ายใน ราคคัคินา โทสคัคินา โมหคัคินา ราคิคือไฟ ไฟยงัเผาอยู ่ มนัตอ้งความ
จริงจงัมนัตอ้งเกิดสิ เห็นผลแลว้ดว้ย  

ผูท่ี้ไม่ประมาทมนัตอ้งไม่ประมาทภายใน ต่ืนตวัตลอดเวลา ต่ืนตวัเพื่อจะคน้ควา้ คน้ควา้
ไอกิ้เลสท่ีมนัซุกอยูก่ลางหวัใจ  

มนัถึงวา่ไม่ใช่ท าอะไรท าใหเ้สียเปล่านะ ถึงใหจ้ริงจงั เช่ือในผล เช่ือในปัญญาธรรมของ
พระพทุธเจา้ เมตตาธรรมนะ ความเช่ืออนัน้ี ตาข่ายมนักจ็ะแบบวา่เร่ิมละเอียดข้ึน มนัถึงจะกรอง
กระแสของธรรม กระแสหวัใจ ใหดู้วา่กิเลสมนัอยูต่รงไหน แลว้พอมนักรองได ้มนัจบัได ้มนักจ็ะ
ฆ่ามนัได ้ใชค้  าวา่ “ฆ่ามนั” เลยนะ  
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ฆ่ามนัแลว้ ทีน้ีพอฆ่ามนัจนมนัละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไป มนักล็ะเอียด อยา่งเช่นปลา
ตวัใหญ่ ปลาวาฬน้ีใหญ่มาก แลว้กป็ลาเลก็ลงมา ปลาเลก็ลงมา ไอต้าข่ายน้ีกต็อ้งเลก็ลงมา เลก็ลง
มา เพราะมนัละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไป  

“กาย” ขนาดกายท่ีวา่มนัเป็นวตัถุอยู ่ เรากย็งัวา่เป็นของเราอยูเ่ลย แลว้กายในกายเป็นกายท่ี
ไม่มีวตัถมุนักย็งัเป็นเราอยูภ่ายใน มนัละเอียดหรือไม่ละเอียด  

วา่กายนอก-กายใน “กายนอก” กายเป็นเน้ือเป็นหนงั เรากย็งัไม่เขา้ใจนะ ท่ีวา่มนัไม่ใช่เรา 
ไม่ใช่เรา เรากด็ูกนัแต่ภายนอก เรากพ็ิจารณาแลว้กไ็ม่ใช่เรา เพราะมนัตอ้งตายอยูแ่ลว้ พอตายไป
แลว้กายในล่ะ? ความผกูพนัระหวา่งกายนอกกบักายใน อนัน้ีพจิารณาเขา้ตรงน้ี มนัจะหลุดออกไป 

จากการเห็นกายไม่ใช่เราแลว้ ยงัเห็นวา่ความยดึมัน่ในภายใน ความยดึมัน่ภายใน การ
พิจารณากายหลุดออกไป การพิจารณาความผกูพนักนั มนัจะวา่เป็นธาตุ เป็นดิน เป็นน ้า เป็นลม 
เป็นไฟ แยกออกจากกนัอีก เป็นดิน เป็นน ้า เป็นลม เป็นไฟนะ แลว้ไอก้ายในท่ีมนัผกูพนัมนัจะ
หลุดออกไป โลกน้ีจะราบเป็นหนา้กลอง ราบหมายถึงวา่ความผกูพนัอนัน้ีมนัไม่มี ความผกูพนั
ระหวา่งกนั  

แมแ้ต่กายกไ็ม่ใช่เรา แมแ้ต่ความผกูพนัระหวา่งจิตกบักายกไ็ม่ใช่อีก แลว้ไม่ใช่ดว้ยค าพดู 
มนัไม่ใช่ดว้ยการเพง่พิจารณา การใชกิ้ริยาของจกัรวาล กิจกิริยาของมรรคท่ีมนัหมุนอยูภ่ายใน 
กิริยาท่ีการเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาภายในท่ีหมุนเคล่ือนไปท่ีวา่ไม่ใช่เรา มนัเป็นธรรม 
ธรรมจกัร ธรรมภายใน การขบัเคล่ือนท่ีเราส่งข้ึนไปจากกระแสของการประพฤติปฏิบติั  

การจบัใจใหส้งบแลว้พิจารณาเขา้ไป มนัเขา้ไปรอมรรคสามคัคี สภาวธรรมน้ีลงตวักนั
พอดีไดท้ั้งหมด มนัจะเกิดสมุจเฉท สมุจเฉทคือการพลิก การฆ่า หลุดออกไป กามราคะ-ปฏิฆะจาง
ลง นัน่ล่ะผา่นออกไป จากดวงตาเห็นธรรม ข้ึนสภาวธรรมไปอีกขั้นหน่ึง น่ีธรรมแท ้ 

ธรรมภายใน ธรรม ไม่ใช่โลก เป็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงดว้ยการเดินอริยมรรค 
มรรคอริยสจัจงัของพระพทุธเจา้ ในอริยสจั ๔ มรรคอริยสจัจงั อริยสจั ความเป็นจริง สจัจะความ
จริงเป็นอริยสจัจะจากภายใน มรรคอริยสจัจงั นิโรธ พอมนัลงตวั มนัดบัหมด ออกมาจากอริยสจั
เป็น ๒ ขั้นตอน กายนอก-กายใน-กายในกาย  



การเกิดการตายกบัโลกของธรรม ๑๘ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

มนัจากปลาวาฬมามนักเ็หลือลงมาเป็นปลาเลก็ แลว้กย็งัลงไปอีกเป็นปลาท่ีเลก็ลงไปอีก 
ตาข่ายธรรม ปัญญาของเรา ปัญญาตอ้งละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไป  

ความลึกซ้ึงภายในไง ผูท่ี้ปฏิบติั ผูท่ี้จะเป็นผูท่ี้พน้ การเกิด วา่การเกิด เกิดมาดว้ยกระแส
ของกิเลส กิเลสอยูเ่ตม็ตวัของผูท่ี้เกิด เราเร่ิมดบัออกไป ดบัออกไป แลว้การเกิดและการตาย กบั
ขา้งนอก กบัการเกิดและการตายท่ีมนัเกิดมาพร้อมกบัเรา แลว้มนักมี็อ  านาจเหนือเรา แลว้เราได้
สามารถเอายา เอาธรรมะพระพทุธเจา้เขา้ไปแก ้ เขา้ไปเพื่อเคลือบ เขา้ไปท าลายใหม้นัจางลงๆ 
กระแสท่ีจะขบัเคล่ือนใหเ้กิดซ ้าๆ ซากๆ มนักเ็ร่ิมจางลงๆ  

คือวา่ตอ้งใหม้นัเกิดมา ถึงวา่ผูท่ี้ปฏิบติัหรือผูท่ี้ธรรมะจริง กลวัเกิดไม่กลวัตาย เพราะวา่เรา
ช าระใหม้นัตายต่อหนา้ต่อตาอยูอ่ยา่งน้ี ไอก้ารตายโลกๆ มนัตายแต่วา่แค่เปล่ียนสภาวะ จาก
ปัจจุบนัน้ีไปเกิดเป็นอยา่งอ่ืนๆๆ ต่อไป เห็นไหม เราเห็นสภาวะนั้น เราถึงเร่ิมเขา้มาพิจารณาของ
เราใหจ้ริงจงั  

พอจิตมนัความผกูพนัระหวา่งภายนอก-ภายใน ออกไปแลว้กพ็จิารณานะ พิจารณาดว้ย
ความสงบ พิจารณาดว้ยการคน้ควา้นะ การคน้ควา้ใหจ้บัตอ้งได ้ เพราะมนัละเอียดเขา้ไป ตาข่ายน้ี
มนัตอ้ง...เราตอ้งเร่ิมตน้จากเรายอ่ตาข่าย เรายอ่ตาข่ายใหต้าถ่ีเขา้ อนัน้ีเร่ิมท าความสงบ เร่ิมการ
คน้ควา้ เร่ิมท าความสงบนะ ใหม้นัละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไป  

ความสงบภายในท่ีละเอียดลึกซ้ึงเขา้ไปเร่ือยๆ พระพทุธเจา้ถึงบอกวา่เป็นอจินไตยเลยเร่ือง
ฌาน เร่ืองสมาบติั เป็นอจินไตย มนัละเอียด  

ความละเอียด ความสงบของปุถุชน ความสงบของพระอริยเจา้ ความสงบของผูสู้งข้ึนไป 
สูงข้ึนไป ความละเอียดภายในเรายน่ตวัน้ี ยน่ไอต้าข่ายใหล้ะเอียดลงไป ละเอียดลงไป เพื่อจะ
กรองไอก้ระแสท่ีมนัละเอียดเขา้ไป ไอก้ระแสท่ีมนัเป็นเช้ือมาจากจิตท่ีเกิดๆ ดบัๆ เราผูห้น่ึงกเ็ป็น
ผูเ้กิดๆ ดบัๆ  

การเร่ิมความเพยีร การท าใหต้าข่ายน้ีเลก็ลงๆ เพื่อจะกรองไม่ใหม้นัลอดตาข่ายไปได ้
เพราะมนัตาข่ายเลก็ลงจนกวา่มนัจบัตวันั้นได ้ อนันั้นจบัตวัไดคื้อจบัไอท่ี้วา่เราคน้ควา้ คน้ควา้วา่
กามราคะมนัอยูท่ี่ไหน  
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ไอเ้ม่ือก่อนขา้งนอกวา่กายๆ พวกท่ีเราเป็นอยู ่ ออ้! โลกเป็นโลก กามราคะ กามฉนัทะ 
ความพอใจขา้งนอกมนัเป็นอยา่งนั้นเหรอ แต่ไอต้วัท่ีอยูภ่ายในใจ ไอท่ี้กิเลสท่ีมนัพาใหจิ้ตน้ีเกิด 
จิตน้ีมนัอยากจะเกิดเพราะวา่มนัมีตวัน้ี ไอต้วัยแุหยอ่ยูก่ลางใจ มนัจะท าใหเ้กิดๆ ดบัๆ อยูน่ี่ ออ้! ตวั
น้ีเองท่ีพาไปเกิดซ ้าๆ ซากๆ เพราะตาข่ายมนัเลก็ลงแลว้ มนัจบัตอ้งไดแ้ลว้ มนัเป็นแค่นามธรรม 
เป็นความคิดภายใน  

มรรคอริยสจัจงั ผูรู้้ทุกข ์ ทุกขเ์กิด ท าใหทุ้กขด์บั เหตุท าใหทุ้กขเ์กิด รู้เหตุแห่งการท าให้
ทุกขเ์กิดใช่ไหม ผล กามราคะ ความอยากเกิด ท าใหเ้กิดใช่ไหม มีเหตุถึงมีการเกิด พอเราจบัผลได้
ใช่ไหม เราสาวไปหาเหตุ สาววา่ ออ้! น่ีคือผล ผลของมนัเกิดมาจากไหน? เกิดมาจากเหตุตรงน้ีไง 
น่ีมรรคอริยสจัจงั  

ยอ่ยเลก็ ละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไป จนเท่าทนั จกัรวาลน้ีมนัยิง่กวา้งออกไป จกัรวาล
ใหญ่ออกไป ค าวา่ “ธรรมจกัรมนัหมุน” ยิง่หมุนกวา้งออกๆๆ หมุนเขา้มานะ หมุนเขา้มาดว้ยตา
ข่ายท่ีละเอียดเขา้ไปนะ ความลึกซ้ึง ความละเอียดอ่อนของมนั มนัหมุนกนัเขา้ไป หมุนกนัเขา้ไป 
จนมนัขาด  

มนัขาดนะ โลกธาตุไหวไปหมด เพราะจกัรวาลน้ีมนัยิง่ใหญ่มาก โลกธาตุน้ีไหว ๓ น้ี
โลกธาตุไหวไปหมดเลย ไหวไปหมดเพราะไอต้วักระแสของธรรมะ ไอท่ี้วา่จกัรวาลภายนอกไอ้
นัน่ไร้สาระ เพราะมนัเห็นดว้ยวิทยาศาสตร์ เห็นดว้ยกลอ้ง เห็นดว้ยจบัได ้ ดวงจนัทร์ ดวงอาทิตย์
จบัไดห้มด  

แต่จกัรวาลภายในกิเลสมนัลึกซ้ึงกวา่ กิเลสมนัยอ่ยสลายอยูก่ลางหวัใจ ธรรมะมนัฆ่า พอ
มนัฆ่าน้ีมนัฆ่าออก โลกธาตุน้ีไหวไปหมด มนัหมุนออกไป น่ีการฆ่า การเชือดภายใน อนัน้ีเวิง้วา้ง
เลยเพราะอะไร เพราะวา่มนัเป็นท่ีวา่เป็นอวกาศ จกัรวาลน้ีโดนท าลายหมด จกัรวาลคือวา่วตัถุ โลก 
พวกดาวเคราะห์โดนท าลายหมดเลย ในจกัรวาลน้ีไม่มีดวงดาวใดๆ เหลือไวใ้หอ้ยูใ่นจกัรวาลน้ีเลย 
แลว้อะไรท่ีมนัอยูใ่นอวกาศ มนัเป็นอากาศลว้นๆ ไง  

ทีน้ีจบัอยา่งไร? ไอต้วัน้ีคือตวัจิตปฏิสนธิ ไอต้วัน้ีมนัตวัเกิดแท้ๆ  ไอท่ี้มนัเกิดมา ท่ีวา่เกิดๆ 
ดบัๆ น้ีมนักเ็กิดจริงๆ แต่เกิดในสภาวะของโลก แต่พอโลกธาตุน้ีไหวไปแลว้ การเกิดน้ีเกิดเป็น
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พรหมอยา่งเดียว เป็นท่ีละเอียดอ่อนไง มนัจะเกิดเป็นพรหมอยา่งเดียวเท่านั้นน่ะ มนัถึงวา่ใน
กาแลก็ซีไม่มีดาวเคราะห์แมแ้ต่ดวงเดียว แลว้จบั อะไรเอาไปจบั  

ถา้พดูถึงทางโลกไม่มีอะไรจบัตอ้งได ้ แต่ในทางธรรมของพระพทุธเจา้ อนัน้ีมนัเป็นตอ
ของจิต มนัเป็น เอโก ธมัโม ท่ีชุ่มไปดว้ยกิเลส เป็นตวัอวิชชา ถา้พลิกตวัน้ีไดก้เ็ป็น เอโก ธมัโมแท ้
เป็นนามธรรมแท ้เป็นอวกาศแท ้น่ีเป็นอวกาศท่ีเจือไปดว้ยอวิชชา  

พอจบัตอ้ง มนักต็อ้งท าใหม้รรคน้ีละเอียดยิง่ๆ ละเอียดจนมรรคน้ีเป็นใยแกว้ใส ไอต้าข่าย
ท่ีวา่ใหม้นัละเอียดลงมาเป็นใยแกว้ เป็นใสเพราะวา่เป็นตาข่ายน้ีมนัเป็นวตัถุแลว้ มนัจะเป็นใยแกว้ 
มนัจะเป็นกระแส เป็นเลเซอร์เลย เป็นแสงเลเซอร์เลย เพราะวา่มรรคตวัน้ีมนัจะละเอียดเขา้ไป
สุดๆ มนัถึงจะไปจบัไออ้วกาศอนันั้นได ้ พอจบัอวกาศอนันั้นไดแ้ลว้พลิกคว  ่า เพราะวา่อนัน้ีมนั
เป็นอวกาศ มนัพลิกแลว้ พอพลิกแลว้นัน่แหละหมดกนั  

ถึงวา่ ดบัแลว้ไม่เกิดอีก ถึงวา่ชาวพทุธ พระพทุธเจา้สอนใหก้ลวัในการเกิด อนัน้ีไม่มีการ
เกิด รู้อยูโ่ดยธรรมชาติภายในเลยวา่รู้อยูต่ามเป็นธรรมความเป็นจริงของพระพทุธเจา้วา่มนัไม่มี
การเกิดอีกแลว้ ส้ินดว้ยเช้ือทั้งหมด ไม่มี อนุสยัในจิตไม่มี เป็นโรคท่ีหายแลว้ ไม่มีโรคใดๆ เจือปน
ไดอี้กเลย เป็นส่ิงท่ีวา่ง เม่ือก้ีท่ีวา่กาแลก็ซีน้ี ในอวกาศน้ีไม่มีวตัถุท่ีจบัตอ้งได ้ น่ีในอวกาศท่ีเป็น
อวกาศนั้นกไ็ม่มี แลว้จะมีส่ิงใดๆ ไปล่องลอยอยูต่รงนั้นได ้ 

ในจกัรวาลน้ีเราท าลายทั้งหมดเลยในเร่ืองของดวงดาว แลว้เรากท็  าลายทั้งหมดเลยในเร่ือง
ของอากาศในอวกาศทั้งหมด แลว้จะมีส่ิงใดไปอยูต่รงนั้นได?้ ส่ิงใดๆ กไ็ปอยูต่รงนั้นไม่ได ้เพราะ
มนัไม่มีท่ีใหอ้ยู ่มนัถึงวา่ไม่เกิดอีก การไม่เกิดอีกน้ีถึงวา่ถึงจะเป็นการตายแท ้ เป็นการตายท่ีไม่เกิด
ไม่ตายอีกเลย  

ไอก้ารเกิดๆ ตายๆ โดยธรรมชาติอยา่งน้ี โดยความเป็นจริงท่ีเป็นธรรมชาติของเขา มนัเกิด
เท่าไรทุกขเ์ท่านั้น แต่ปฏิบติัธรรมอยา่งท่ีวา่ไม่ประมาทอยา่งพวกนกัปฏิบติั ผูใ้ดปฏิบติัตามความ
เป็นจริง ถึงตายจริงๆ แลว้ไม่เกิดอีก ตายไม่กลวั กลวัเกิด แต่พอมนัอยา่งน้ีแลว้ไม่มีการเกิด ไม่มี
การเกิดอีก ตายแลว้คงท่ี ตายแลว้อยูต่รงนั้นเลย ไม่มาเกิดอีก แลว้เสวยสุขตลอดอนนัตกาล  
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มนัถึงรอเวลาตาย พระสารีบุตรไปลาพระพทุธเจา้ไง ไปลาพระพทุธเจา้วา่จะไปนิพพาน 
พระพทุธเจา้บอกเลย “ใหส้มควรแก่เวลาของเธอเถิด”  

คงท่ี ไม่ใช่วา่อยูห่รือไป แลว้แต่ตามสภาวะตามความเป็นจริง ตายแลว้ถึงไม่เกิดอีก ไม่มี
การเกิด นกัปฏิบติัธรรมหรือพระพทุธเจา้สอนใหไ้ม่ใหเ้กิด ไม่ใช่สอนวา่ใหต้าย ผูใ้ดเกิดมาแลว้
ตายทั้งหมด สภาวะตามความเป็นจริงตอ้งเป็นไปแบบนั้น  

เราเกิดมาท่ามกลางพระพทุธศาสนา เราเกิดมาท่ามกลางความเป็นจริง เราถึงไม่ตอ้งไป
ทุกขร้์อนในการท่ีตอ้งแปรสภาพไป แต่เราตอ้งทุกขร้์อนในความประมาทเลินเล่อของเรา เราตอ้ง
มีความจงใจ เราตอ้งเร่ิมตน้ เราตอ้งไม่ใหค้วามประมาทน้ีมาท าการท าลายเวลาท่ีมีชีวิตอยูน้ี่โดยเรา
ไม่ไดท้  าประโยชน์กบัตวัเราเอง มนัเป็นส่ิงท่ีน่าเสียใจมากถา้เวลามีอยู ่ถา้ชีวิตยงัมีอยู ่ความกระแส 
การกระท า การสะสมทรัพยส์มบติัในหวัใจเรายงัท าไดอ้ยู ่แลว้เราประมาทเลินเล่อกนั  

พอถา้สตัวต์วัน้ีถึงโรงเชือดแลว้ หมดโอกาสท่ีจะไดท้ า แลว้ถา้ไปเกิดในสภาวะใหม่ จะได้
เจอะเจอโอกาสสภาวะแบบน้ีไหม ตลาดมนัวายแลว้เราไปซ้ือของในตลาดนั้น จะไม่มีของใดๆ 
ขายใหเ้ราเลย ตลาดนั้นเป็นตลาดสด อาหารเตม็ไปทั้งตลาดเลย แลว้ไม่ซ้ือไม่หา ไม่แสวงหาเอาไว้
เขา้ครัว พอตลาดนั้นวายแลว้ ถือตะกร้าเดินเขา้ไปในตลาดแลว้จะเอาอะไรกลบัมา  

สภาวะ ถา้เราไปถึงโรงฆ่านะ ไปถึงตรงนั้น สตัวโ์ลกไปถึงท่ีตอ้งเขา้โรงเชือด หมดโอกาส 
มนัถึงไดช้กักลบัมาวา่ชีวิตน้ี ชีวิตน้ีเกิดมาพบพระพทุธศาสนา ท่ามกลางแม่น ้าใหญ่ ธรรมะของ
พระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้อุตส่าห์แสวงหามา สะสมบารมีมาจนมาตรัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ กวา่จะ
ตรัสรู้มา กวา่จะแสวงหามา ใชชี้วิตน้ีเขา้แลก ตายแลว้ตายอีกถึง ๓ หน สลบไปฟ้ืน สลบไปฟ้ืนถึง 
๓ คร้ัง ถา้พดูประสาเราวา่ช็อกตายถึง ๓ หน แต่ผูด้ว้ยบุญกศุลท่ีการสร้างมาถึงไม่ตาย  

ถึงคน้ควา้เอาธรรมะ เอาน ้าธรรมน้ีมาวางไว ้ วางไวน้ะ มาวางไว ้ ๕,๐๐๐ ปี เราเกิดใน
กระแส ๕,๐๐๐ ปีน้ี แลว้ถา้เราตายไปแลว้ไปเกิดใหม่ ๕,๐๐๐ ปีน้ีผา่นไปกคื็อตลาดวาย อยา่วา่แต่ 
๕,๐๐๐ ปีน้ีเลย เพราะเราเกิดมาปัจจุบนัน้ีมนัแค่ ๑๐๐ ปีเท่านั้น ๑๐๐ ปีเท่านั้นคนจะเกิน ๑๐๐ ปี
นอ้ยมาก ส่วนใหญ่ ๑๐๐ ปีเท่านั้น  
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ถา้ตายไปนะ คิดดูสิน่าเสียใจไหม น่ีคือการเกิดการตายภายนอก กบัการเกิดการตายของ
กิเลส การเกิดการตายภายนอกน่ีกิเลสพาเกิดพาตายทั้งนั้น การเกิดการตายภายในน่ีธรรมะ
พระพทุธเจา้เป็นผูท้  าทั้งนั้น การเกิดการตายขา้งนอกน้ี ทางวฏัฏะน้ี กิเลสพาเกิดพาตาย การเกิด
การตายของกิเลส ฟังสิ ตอ้งธรรมะพระพทุธเจา้ กิเลสมนักลวัธรรม  

การเกิดการตายของกิเลส ธรรมะน้ีเชือดประหารมนัตายกลางหวัใจของทุกๆ ผูป้ฏิบติั การ
เกิดการตายขา้งนอก กบัการเกิดการตายจริงๆ ในหวัใจของมนุษยผ์ูป้ฏิบติันั้นประเสริฐ ถึงไม่ให้
ประมาทในพระพทุธศาสนา ถึงไม่ใหป้ระมาทในธรรมะของพระพทุธเจา้ ไม่ใหป้ระมาทในมรรค
ในผลท่ีมีอยู ่ ในมรรคในผลของพระพทุธเจา้ท่ีมีอยู ่ ใหเ้ราเช่ือแลว้ใหเ้ราท าตาข่าย...(เทปส้ินสุด
เพียงเท่าน้ี) 


