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วนัฟังธรรม เป็นญาติกนัโดยธรรมไง เป็นญาติกนัโดยธรรม “ญาติธรรม” ญาติธรรม เป็น
ญาติธรรมเพราะวา่การเกิด แก่ เจบ็ ตาย เสมอกนันะ เกิดมาเหมือนกนั ตอ้งตายเหมือนกนั ตอ้งมี
ปากมีทอ้ง ตอ้งท ามาหากินเหมือนกนั เห็นไหม น่ีเป็นญาติกนั ความเสมอภาคโดยธรรม ความ
เสมอภาคโดยธรรม ถึงวา่เป็นญาติธรรม  

แต่ค าน้ีจะมีข้ึนมา เม่ือก่อนไม่มี ไม่มีค าน้ีไง องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เกิดมาเป็น
เจา้ชายสิทธตัถะไม่มี ไม่มี ไม่มีค าวา่ “ญาติธรรม” เพราะวา่ยงัไม่เป็นศาสนา ไม่มี เป็นลทัธิต่างๆ 
ศาสนาต่างๆ ศาสนาพทุธยงัไม่เกิด ศาสนาพทุธยงัไม่เกิด ไม่มีใครสามารถวางความเสมอภาคอนัน้ี
ไดไ้ง ไม่มีใครมาเสมอภาค เห็นโทษของการเกิด การแก่ การเจบ็ และการตาย เห็นไหม เห็นโทษ  

ค าวา่ “เห็นโทษ” เห็นโทษเพราะวา่การเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย มนัน าความทุกขม์าให ้
น าความทุกขม์าให้นะ ทุกขน้ี์เกิดข้ึนเพราะมีการเกิดมา มีสถานการณ์เกิดมา สภาวะทุกขข้ึ์นมา น่ี
เห็นโทษของมนั แต่คนไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตายไดอ้ยา่งไร มนักต็อ้งเกิด ตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้ง
ตาย ถึงวา่ตอ้งเป็นไปตามสภาพนั้นไง ถา้ไม่มีธรรมมากย็งัไม่รู้สาระอยู ่ กย็งัตอ้งทนทุกขท์รมาน
ไปตามประสาท่ีวา่การเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย คิดวา่เป็นสาระ เป็นประโยชน ์ เป็นคุณ เห็น
ไหม มีศาสนาข้ึนมาแลว้ถึงจะมีตรงน้ี 

เจา้ชายสิทธตัถะเกิดมากเ็พราะเกิด แก่ เจบ็ ตายน้ีเป็นยมทูต เป็นส่ิงท่ีเตือนสติไม่ให้
พลั้งเผลอไปอยูใ่นโลกน้ี ไม่ใหพ้ลั้งเผลออยูใ่นโลกน้ี โลกท่ีวา่ชุ่มอยูไ่ปดว้ยกาม มีความสุขกนัอยู่
ไปดว้ยกาม มีความสุข มีความปรนเปรอไปอยูใ่นกามคุณ ๕ ต่างๆ อยูใ่นโลกน้ี จะสุขกนัไป เขา้ใจ
วา่เป็นสุข แต่มนัไม่เป็นสุข มนัเป็นทุกขท์ั้งหมด ท าใหอ้อกแสวงหาโมกขธรรม  
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ออกแสวงหาไป ออกไปแสวงหา เพราะตวัเองสร้างสมบารมีมาอยูแ่ลว้ สร้างสมบารมีมา 
ยงัตอ้งออกไปทุกขย์ากทรมานเพื่อธรรม ธรรมถึงไดม้าไม่ใช่ของง่ายไง ธรรมกวา่จะไดม้า ธรรมน้ี 
ถา้ธรรมจริงๆ ธรรมในสาระคุณมีอยูด่ ั้งเดิม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ถึงไดบ้อกวา่ ธรรมมี
อยูด่ ั้งเดิม เพียงแต่วา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เขา้ไปแสวงหา ไปพบเขา้ ไปพบเขา้ ถึงได้
เสวยวิมุติสุขก่อน 

ตอ้งเขา้ไปพบเขา้ ถึงรู้เท่าทนัตามความเป็นจริงอนันั้น ถึงแกทุ้กขไ์ดจ้ริงไง แกก้ารไม่เกิด 
ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย เห็นไหม ไม่เกิดอยา่งเดียวอยา่งอ่ืนมนักเ็ป็นสายไปทั้งหมดแลว้ แต่ก่อนจะ
แสวงหาตรงน้ีเจอข้ึนมา ตอ้งสะสมบารมีมาเขา้ไป เพราะธรรมน้ีมนัธรรมเหนือโลกไง  

โลกเวียนไปในวฏัฏะ หมุนไปในวฏัวน วฏัฏะหมุนเวียนไป การเกิดสูงๆ ต ่าๆ เวียนไปใน
วฏัฏะ เวียนในวฏัฏะ น่ีแรงเหวี่ยงของวฏัวน แรงเหวี่ยง เราเป็นจุดหน่ึง เราเป็นดวงใจดวงหน่ึงท่ี
หมุนไปในวฏัวนนั้น มนักห็มุนวนไปในวฏัวนนั้น วฏัวนท าใหเ้กิด ใหแ้ก่ ใหเ้จบ็ ให้ตาย หมุนไป
ตามวฏัฏะ มนัยงัออกไปไม่ได ้

การสะสมท่ีวา่แรงเหวี่ยงออกไปจากวฏัวนน้ี มนัถึงวา่ เป็นส่ิงท่ีวา่มหาคุณไง มหาคุณท่ีเรา
เกิดมาพบพระพทุธศาสนา ถา้ไม่พบพระพทุธศาสนา มนักต็อ้งเวียนตายเวียนเกิดไปอยูอ่ยา่งนั้น 
แลว้ไม่รู้วิธีการออก ไม่รู้วิธีการจะออกจากวฏัวนอนัน้ีไป เห็นไหม วฏัวนน้ี ถึงวา่องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้มาตรัสรู้ธรรม ถึงหกัออกไปจากวฏัวนน้ีไดก่้อน  

การจะหกัวฏัวนน้ีไดอ้อกไปแลว้ ถึงไดว้างธรรมไวต้ามหลกัความเป็นจริง มีเกิดพระพทุธ 
พระพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม เป็นพระพทุธกบัพระธรรมน้ีเป็นส่ิงเกิดข้ึนในโลกก่อน เสวยวิมุติสุขอยู่
จนออกมาเผยแผธ่รรม ปัญจวคัคียรู้์ตามไป เกิดพระสงฆ ์ เกิดเป็นปัญจวคัคียท์ั้ง ๕ บวชข้ึนมาเป็น
พระสงฆ ์๖ องคแ์รกของโลกเกิดข้ึนมาก่อน น่ีเกิดพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆน้ี์เป็นประเพณีวฒันธรรม มาแลว้เกิดพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ เกิดพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ แลว้เผยแผธ่รรมไป เผยแผธ่รรมไป เผยแผธ่รรมไป 
ถึงวา่เผยแผธ่รรมไป การแสดงธรรมไป การแสดงธรรมวา่ เป็นญาติกนัดว้ยความเสมอภาคของ
ธรรมอนันั้น ทุกๆ คน กอ็ยากจะเป็นญาติกบัธรรม อยากจะเป็นญาติไง เพราะเราน้ีเป็นญาติของ
กิเลส กิเลสพาเกิดน่ี กิเลสพาเกิด กิเลสน้ีอยูใ่นหวัใจโดยธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ 
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คนเกิดมาทุกคนมีกิเลสมาพาเกิด ถา้ไม่มีกิเลสจะเอาอะไรมาเกิด เพราะกิเลสน้ีเป็นยาง
เหนียวอยูใ่นความไม่รู้เท่าของจิตนั้น จิตถึงไดม้าพาเกิด ฉะนั้น กิเลสน้ีไม่ตอ้งบอกเป็นญาติ มนั
เป็นโดยธรรมชาติของมนั พญามารน้ีควบคุมใจอยูน้ี่โดยธรรมชาติ ถึงวา่เป็นญาติกบักิเลสโดยเป็น
เน้ือหากนั ไม่ใช่เป็นญาติ เป็นตวัตนเป็นเน้ือเดียวกนัเลย  

แต่เวลาจะเป็นธรรม เป็นญาติกบัธรรม ตอ้งเป็นญาติกบัธรรมก่อน เราอยากเป็นญาติธรรม 
แต่การเป็นญาติธรรม ทุกคนอยากเป็นญาติธรรม แต่กมี็สูงมีต ่า เป็นญาติธรรมในแขนงไหน 

พระเจา้อโศกมหาราชศึกษาธรรมมา แต่เดิมมาไม่เขา้ใจในเร่ืองน้ี ปกครองข้ึนมา กวา่จะได้
ปกครองประเทศ ปกครองแควน้ของตวัเอง ก าราบปราบปราม ปราบดาภิเษกข้ึนมา ปราบฆ่าเขา
หมด แลว้ยงัท าลาย ตอ้งการเผยแผเ่ป็นแวน่แควน้ออกไป ท าลายเขาทั้งหมด จนไปสลดสงัเวช ไป
สลดสงัเวชเห็นวา่การท าลายลา้งกนั การท าร้ายกนัเพื่อแวน่แควน้ข้ึนมา มนัเป็นการท าร้าย เป็นการ
ก่อเวรก่อกรรม  

ถึงวา่ปกครองโดยธรรมไง เผยแผธ่รรม ปกครองโดยธรรม คือท าคุณงามความดีใหค้นเขา
เห็นคุณงามดี เช่ือคุณงามความดีอนันั้น เพราะความสลดสงัเวชอนันั้น การเห็นการฆ่ากนั ท าลาย
กนัแลว้มนัพลิกใจข้ึนมาได ้

เห็นไหม คนจากท่ีวา่อยูก่บักิเลส เกิดมากบักิเลส ทั้งๆ ท่ีเป็น คฤหสัถ ์ เป็นผูป้กครองแวน่
แควน้นะ แต่พอมีใจเป็นธรรมข้ึนมา สร้างสม พยายามสร้างสมคุณงามความดี พระเจา้อโศก
มหาราชน้ีท าคุณในศาสนาน้ีมาก สร้างวดัถึง ๘๔,๐๐๐ วดั สร้างวดั สร้างเจดีย ์ สร้างพระ สร้าง
สงฆ ์ พยายามอุปัฏฐากอุปถมัภ ์ การท าสงัคายนากเ็ป็นประธานท าสงัคายนาคร้ังหน่ึงกเ็คยท า พระ
เจา้อโศกมหาราชท าบุญกศุลขนาดนั้น แลว้ท าอยา่งน้ีไปถามในพระครูบาอาจารยส์มยันั้นวา่ได้
เป็นญาติกบัศาสนาหรือยงั? 

ยงั ยงัไม่ไดเ้ป็นญาติกบัศาสนา ถา้เป็นญาติกบัศาสนาน้ี ตอ้งใหล้กูมาบวชไง จะเป็นญาติ
กบัศาสนา ใหมี้ลกูเขา้บวชในศาสนาน้ี ถึงวา่เป็นญาติกบัศาสนาน้ี การเป็นญาติกบัศาสนา ทางนั้น
กเ็ป็น เป็นแขนงต่างๆ ท่ีวา่ ความสูง ความต ่า กบัความเห็นวา่จะเป็นญาติกบัศาสนาทางไหน เห็น
ไหม น่ีเป็นญาติกบัศาสนา ใหพ้ระเจา้ติสสะ ใหก้ลุบุตรกบัธิดา บวช ๒ องคข้ึ์นมาอยูใ่นศาสนาน้ี 
น่ีเป็นญาติกบัศาสนา 
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การสร้างคุณงามความดี การสร้างโบสถว์หิาร การสร้างวดั ๘๔,๐๐๐ วดั กย็งัสร้างศาสน
วตัถุไว ้ มนัไม่เป็นญาติทางสายเลือด ญาติทางสายเลือด ลกูมาบวชในศาสนา เรียก “โยมพอ่ โยม
พอ่ โยมพอ่ โยมแม่” น่ีญาติกบัทางศาสนา มีโยมเขา้มาเก่ียวพนักบัศาสนา มีลกูของตวั มีสายเลือด
เขา้ไปอยูใ่นศาสนา อนันั้นกเ็ป็นบุญกศุล เห็นไหม เป็นบุญกศุลเพราะค ้าชูศาสนา ค ้าโพธิไง ให้
ศาสนาเจริญรุ่งเรืองต่อไป อนันั้นค ้าอยูเ่ป็นญาติกบัศาสนาทางนอก น่ีญาติธรรม 

ญาติศาสนา ญาติธรรม เราจะเป็นญาติธรรมทางไหน ถา้ใจเรายงัเป็นกิเลสอยู ่ เราอยากวา่
เราเป็นญาติกบัศาสนาทางนั้นกไ็ด ้ ทางบวชกลุบุตร กลุธิดา เขา้มาเป็นญาติกบัศาสนา กเ็ป็นคุณ
งามความดี กห็มุนเวียนไปในวฏัฏะ วฏัฏะน้ี ทางสูงกมี็ ทางต ่ากมี็ ทางสูงกม็าใหมี้ความสุข มีความ
เจริญข้ึนไป แต่มนักห็มุนเวียนไป ความหมุนเวียนไปตลอดไป หมุนไป หมุนเวียน ไม่มีตน้ไม่มี
ปลาย มีความสุข มีความสุขเลก็นอ้ย พอใหเ้ราพอผอ่นคลายนิดหน่อย แต่ความทุกขก์ดถ่วงใจน้ีไป
เป็นธรรมชาติของมนั ใจน้ีเป็นธรรมชาติของความทุกข ์

เกิดมาน้ีบุญมนัพาเกิดแลว้นะ เราเขา้มาในศาสนาน้ีเป็นญาติกบัธรรม เป็นญาติธรรม เป็นผู ้
ปฏิบติั เป็นผูป้ระพฤติปฏิบติัธรรมเพื่อจะใหเ้ป็นญาติกบัธรรม ใหธ้รรมเขา้ถึงใจ ใหเ้ป็นญาติจาก
เน้ือธรรมเลย ใหเ้ขา้ถึงใจ 

ญาติกบัธรรมมนัถึงเป็นญาติทางไหน ญาติทางขา้งนอกอยา่งหน่ึง ญาติธรรม ญาติธรรมไง 
ฉะนั้นวา่ การญาติธรรม พระพทุธเจา้เห็นตรงนั้นไง เห็นทุกดวงใจสามารถประพฤติปฏิบติัได ้ ใจ
ทุกดวงใจพน้ออกจากกิเลสไดถ้า้มีใจอยู ่ ใจเกิดเป็นมนุษย ์ ใจเกิดเป็นมนุษยใ์นใจ มนุษยมี์กายกบั
ใจ มีกายกบัใจ ใจนั้นส าคญั ใจนั้นประเสริฐ ถา้มองเห็นคุณค่าของใจ สุข ทุกขอ์ยูท่ี่ใจ ใจน้ีเป็นนาย 
กายน้ีเป็นบ่าว ใจน้ีสะเทือนก่อน สุข ทุกข ์ใจน้ีสะเทือนก่อน  

ทีน้ีถา้ใจน้ีเขา้ถึงสุขไดจ้ริงๆ เราเขา้มา เราเป็นญาติกบัธรรม ญาติจากเปลือกก่อน ญาติ
ธรรมหมายถึงวา่เราเป็นญาติธรรม เราใฝ่ฝัน เราอยากไดธ้รรม เราประพฤติปฏิบติัธรรม เพื่อจาก
ความเป็นญาติ กบัเป็นเน้ือไง “ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต” เห็นร่องรอยของพระตถาคตกบั
เห็นร่องรอยของสมาธิธรรม เห็นร่องรอยของสมาธิ น่ีเห็นเงาแลว้ 

ถา้ผูใ้ดมีดวงตาเห็นธรรม มีเขา้ถึงธรรม นัน่น่ะ เขา้ถึงผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต เห็น
ละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไป จนเป็นเน้ือเดียวกนั เป็นเน้ือเดียวกนัไง “ธรรม” ผูใ้ดปฏิบติัธรรม
สมควรแก่ธรรม ปฏิบติัสมควรแก่ธรรม ธรรมนั้นตอ้งอยูใ่นดวงใจนั้น ดวงใจนั้นเขา้ถึงธรรมโดย
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เน้ือหาของธรรม เป็นภาชนะใส่ธรรมไง ใจน้ีเป็นภาชนะใส่ธรรม ใจน้ีกระท าเป็นเน้ือเดียวกนั อนั
นั้นถึงวา่ เป็นธรรมแท ้เป็นเน้ือธรรมเลย เป็นญาติธรรม เป็นธรรมจริงๆ 

แต่เรายงัไม่ถึงตรงนั้นไง เราเป็นญาติ ญาติธรรม ญาติธรรม เราพยายามไขวค่วา้เขา้มาให้
เป็นถึงใจเราได ้ ธรรมน้ีเป็นส่ิงท่ีประเสริฐ เป็นส่ิงท่ีทุกคนแสวงหา ทุกคนแสวงหา เพราะวา่ใจน้ี
ยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาเห็นยาไง ธรรมโอสถรักษาโรคกิเลส โรคความโลภ ความโกรธ ความ
หลงในหวัใจของเรา  

ความโลภ ความโกรธ ความหลงน้ีไม่ตอ้งหา มนัเป็นเน้ือหาสาระ เป็นตวัตนอยูใ่นหวัใจเรา
เตม็ๆ อยูแ่ลว้ มนับีบบ้ีสีไฟในใจของเราอยูแ่ลว้ เห็นไหม อนัน้ีไม่ตอ้งหา มนัเป็นโดยธรรมชาติ 
แลว้ถา้ไม่ไดห้นัมาหาทางธรรม ไม่ไดห้นัมาทางศาสนา มนัไม่รู้วา่อนัน้ีเป็นโลภ เป็นโกรธ เป็น
หลงน่ะสิ มนันึกวา่เป็นเรา เป็นการกระท าของเรา เราเป็นคนท่ีมีบุญวาสนา มีบรรดาศกัด์ิ ทุกคน
ตอ้งฟังเรา ทุกคนท าอะไร ทุกคนเกรงกลวัเรา มนัเห็นเป็นของมีคุณค่าไป  

แต่เพราะเราหนัมาเป็นญาติกบัธรรม ญาติกบัธรรม เขา้ไปศึกษาประพฤติปฏิบติัธรรม ถึง
วา่ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีวา่ ท าใหเ้รา...เขาเยนิยอข้ึนมามนักพ็อใจ เยนิยอข้ึนมาวา่เรามีวาสนา มี
บรรดาศกัด์ิข้ึนมา เรากพ็อใจ นัน่น่ะสวมหวัโขนเขา้ไปแลว้ กิเลสเกิดข้ึนกบัเรา แต่ตอ้งใหค้นอ่ืน
ยกยอ่งสรรเสริญ กิเลสข้ึนจากใจมนัยดึมัน่ถือมัน่อยูท่ี่ใจโดยไม่รู้สึกตวั เขายกยอ่งสรรเสริญก็
เคลิบเคล้ิมหลงใหลไปในโลก อนันั้นมนัญาติไม่ญาติ มนัท าไมมนัเผาลนในใจของเรา 

แต่เพราะเราหนัมาทางน้ีแลว้ถึงวา่ความน้ีมนัเป็นของชัว่คราว ความโลภ ความโกรธ ความ
หลงมนัเกิดข้ึนท่ีใจแลว้บีบบ้ีสีไฟข้ึนมา มนักแ็สดงศกัด์ิ แสดงอ านาจไปกดข่ีคนอ่ืน เห็นไหม เขา
ยอมอ านาจ ยอมกดข่ีเพราะวา่เขาไม่มีอ  านาจเหนือเรา ไม่มีอ  านาจสู้เราได ้ เขาต ่ากวา่เรา เขาถึง
ยอมรับอ านาจของเรา ยอมรับอ านาจโดยสถานะท่ีต่างๆ กนั เรากเ็คลิบเคล้ิมหลงใหลไป อนันั้น
เป็นเร่ืองของโลกๆ เขา 

แต่ถา้เราเขา้มา ยอ้นกลบัมา เห็นยารักษาโรค ยารักษาโรค ธรรม อาวธุ ธรรมาวธุท่ีจะรักษา
ใจของเรา ความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดข้ึนมา มนัท าใหเ้รากงัวล ถึงเขาจะยอมรับ ตาม
อ านาจบรรดาศกัด์ิ ความเป็นจริงอนัน้ีกเ็กิดข้ึนชัว่คราว เห็นไหม เกิดข้ึน ตั้งอยู ่ ดบัไป ชัว่คราวอยู่
ในใจของเรา แลว้เราแสดงออกไปถึงเขา เห็นไหม มนัเป็นกิเลสไง 
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กิเลสท่ีอยูท่ี่ใจเกิดดบั เกิดดบัท่ีใจ จะเป็นจริงกเ็ป็นการเกิดดบั จะเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนมาเป็น
ธรรมไง เป็นธรรมโดยธรรม คืออ านาจบริสุทธ์ิ อ  านาจโดยธรรม อิทธิพลหรือความถกูตอ้งท่ีเรา
สร้างสมข้ึนมา มนักเ็ป็นคุณงามความดีของเรา เขาจะยกยอ่งสรรเสริญอนันั้นเป็นเร่ืองของเขา แต่
การเกิดการดบัในหวัใจของเรามนักส็ร้างทุกขข้ึ์นมาใหเ้ราเหมือนกนั 

ถึงเป็นเน้ือของความเป็นจริงตามเน้ือหาสาระท่ีไม่ไดบี้บบ้ีสีไฟ ท่ีเกิดข้ึนมาในใจเราแลว้ 
เกิดข้ึนมากบัเรา มีอ  านาจวาสนาศกัด์ิกบัของเรา แต่เวลามนัเกิดข้ึนมา มนักย็งัเป็นอนิจจงั ส่ิงใด
เป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนมาเป็นคุณประโยชน์กบัเรา เราอยากจะเหน่ียวร้ังไวก้บั
เรานานๆ เราอยากจะเหน่ียวร้ังเอาไว ้ส่ิงนั้นมนัจะเหน่ียวร้ังกบัเรา อยูก่บัเราไดต้ลอดไปไหม  

มนัเป็นไปไม่ได ้ แมแ้ต่ชีวิตน้ีเกิดมายงัตอ้งตาย การเกิดมาตอ้งดบัโดยธรรมชาติของส่ิง
ความเป็นจริง ส่ิงความเป็นจริง เรากเ็กิดมากบัธรรมชาติอนัหน่ึง เราเกิดมากบัการเกิดพร้อมกบั
กิเลสอนัน้ี แต่มีบุญวาสนาไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์ แลว้พบพระพทุธศาสนา แลว้ยงัเป็นญาติธรรม 
ญาติธรรมหมายถึงผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัธรรม เห็นไหม เป็นญาติธรรม 

ญาติโดยเน้ือหาสาระ คือการเกิด การแก่ การเจบ็ การตายนั้นมนัเป็นความเป็นญาติธรรม
โดยธรรมชาติ โดยสจัจะความจริงท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้รู้จริงเห็นจริงแลว้ประทานไว ้
มนัเป็นโดยธรรมชาติอนัท่ีวา่ เรารู้หรือไม่รู้มนักมี็อยู ่ แต่ยิง่รู้แลว้มนัสะเทือนใจไง พอรู้แลว้มนั
สะเทือนใจ พอสะเทือนใจมนัแสวงหาทางออก แสวงหาทางออก น่ีขยบัใจของเราใกลชิ้ดกบัธรรม
เขา้ไปเร่ือยๆ  

ทีแรกกรู้็ รู้ดว้ยการศึกษาเล่าเรียน รู้จากวา่เป็นทะเบียนบา้นก่อน พทุธท่ีทะเบียนบา้น เรา
เป็นชาวพทุธ ชาวพทุธมีสาระแก่นสารอะไร จากศีล สมาธิ ปัญญา มีศีล แลว้อยากจะมีหลกัการ
ประพฤติปฏิบติัใหใ้จน้ีร่มเยน็เป็นสุข ใจน้ีมนัเร่าร้อนนกั ใจน้ีเหมือนชา้งตกมนัท่ีเราเอาไวไ้ม่อยู ่
ใจน้ีมนับีบบ้ีสีไฟใหเ้ราจะตอ้งตามใจตลอดเวลา หามาแลว้กไ็ม่พออยูพ่อปากมนั  

มนัทอ้งใหญ่ไง มนักินไม่เคยอ่ิม มนัคิดร้อยแปด คิดวนัยงัค ่า คืนยนัรุ่ง แสวงหามาเท่าไร
แลว้มนักย็งัคิด มนัโลภมาก มนัจะกวา้น ๓ โลกธาตุเป็นสมบติัของมนั มนัถึงไม่มีวนัอ่ิม มนัถึงบีบ
บ้ีสีไฟเพราะวา่มนัหิว มนัไม่เคยอ่ิม มนัไม่เคยอ่ิม ถึงวา่ตอ้งมีสมาธิธรรม มีสมาธิธรรมใหใ้จตั้งมัน่ 
ค  าวา่ “ใจตั้งมัน่” คือใจอ่ิมไง ใจน้ีมีหลกัมีเกณฑ ์ 
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จากใจท่ีไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ พอมีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมามนักไ็ม่คิดฟุ้ งซ่านไปขนาดนั้น ความท่ี
ไม่คิดฟุ้ งซ่านไปขนาดนั้น มนักเ็กิดมีหลกัใจ มีหลกัใจมนักท็  าความร่มเยน็ของใจข้ึนมา ความ
ร่มเยน็ ศีล สมาธิ ปัญญา ถึงส าคญักบัใจนกั ใจน้ีสมัผสัได ้ ใจน้ีสมัผสัเพราะใจเร่าร้อนอยู ่ ใจตาก
แดด ใจตากฝน ใจหิวโหย ใจกระหายอยูน่ี่ มนัเร่าร้อนอยู ่ มนักรู้็โดยธรรมชาติของมนั น่ีเกิดเป็น
มนุษยมี์กายกบัใจ 

แลว้ถา้ไม่เกิดเป็นมนุษยล่์ะ อยูเ่ป็นเทวดามีความสุข อุดมสมบรูณ์ไปกอ็ยูช่ ัว่คราว ตกนรก
หมกไหมอ้ยูม่นักร้็อน ร้อนแสนร้อน ไม่มีวนัตาย แต่ร้อนอยูอ่ยา่งนั้น ใจน้ีถึงเวียนวา่ยตายเกิดใน
วฏัฏะนั้น แต่ปัจจุบนัน้ีวา่ไดบุ้ญกศุล เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศาสนา 
ศาสนาสอนถึงทางออก สอนถึงทางออก เห็นไหม เกิดเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศาสนา พบ
พระพทุธศาสนาท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีตรัสรู้ธรรมแลว้วางไวต้ามความเป็นจริง  

นัน่น่ะถึงวา่เป็นญาติโดยระบบ เป็นญาติโดยสจัจะความจริง เรารู้หรือไม่รู้กเ็ป็นญาติ แต่
เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้วางไวเ้ราถึงสะเทือนใจ เราสะเทือนใจแลว้เราถึงแสวงหา
ทางออกไง แสวงหาทางออก แสวงหาใหเ้ป็นเน้ือธรรม หดัแยกธรรม แสวงหาวิธีการท าปฏิบติั
ข้ึนมาใหเ้ป็นของหลกัใจข้ึนมา ถึงตอ้งมีศีล ศีลเร่ิมบงัคบั บงัคบัใหเ้ราวนเขา้มา บงัคบัไม่ใหเ้ราท า
ผดิในศีล ๕ ไม่ท าลายคนอ่ืนเพื่อจะใหชี้วิตเราด ารงอยูเ่พื่อประพฤติปฏิบติัธรรม  

ไม่ลกัของเขาเพื่อสมบติัเราจะไดไ้ม่ตอ้งโดนเขาลกัไป 

ไม่ผดิกาม กามคุณ กามคุณ ๕ ไม่ผดิลกูเมียเขา 

ไม่ด่ืมสุรา  

ไม่พดูปด การพดูปด หลอกตวัเอง พดูปดน้ีส าคญัมากนะ พดูแลว้แต่วา่อุบายวิธีการวา่จะ
พดูไป ความคิดไง ใจมนัพดู ไม่ใช่ปากพดู ใจมนัคิด ตั้งสจัจะไวว้า่จะท าอะไรแลว้กไ็ม่ไดด้ัง่ท่ี
ตวัเองตั้ง นัน่ล่ะพดูปดกบัตวัเอง พดูปดกบัคนอ่ืนนั้นเราพดูออกมาเป็นภาษา ไดผ้ลประโยชน์เร่ือง
แต่ภายนอก มีคุณประโยชน์ มีคุณมีโทษกนัเร่ืองของสมมุติ เร่ืองของสมบติัท่ีสญัญากนั อนันั้น
เป็นเร่ืองภายนอก มนัยงัเป็นเร่ืองภายนอก 

แต่เร่ืองของภายใน คุณสาระของเราไง คนจริง คนจริงท าจริง ตั้งสจัจะแลว้เป็นความจริง
อนันั้นข้ึนมา ความจริงนัน่ไม่พดูปดกบัตวัเอง ใจกมี็สาระตั้งมัน่ข้ึนมา ถา้ไม่มีสจัจะหรือไม่มีตั้ง
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มัน่ข้ึนมา ไม่ตั้งใจข้ึนมา เราตั้งขอ้อธิษฐานข้ึนมา หรือเราตั้งใจวา่อยากจะประพฤติปฏิบติั ตั้งกติกา
ข้ึนมาไง ตอ้งตั้งกติกาข้ึนมากบับงัคบัใจของตวัเองวา่มีเขตมีแดน วา่จะเร่ิมตน้ ความจริง ความจงั
ข้ึนมาน่ี จะท าขนาดไหน  

ไม่ใช่วา่วนัแลว้กว็นัเล่า วนัแลว้กว็นัเล่า หลอกตวัเอง พดูปดกบัตวัเองน่ีส าคญัมาก พดูปด
ภายนอกส่วนพดูปดภายนอก พดูปดภายใน เห็นไหม ไม่ด่ืมสุราเมรัย ไม่กินเคลิบเคล้ิมหลงใหล 
อารมณ์เมาตวัเองไง เมาอารมณ์ เมาความคิดไง จะเม่ือนั้น จะเม่ือน้ี เมาแต่อารมณ์ของตวัเอง น่ีศีล 
๕ ถา้มีศีล ๕ ข้ึนมา ใจตั้งมัน่ มีศีล ๕ ข้ึนมาใจตั้งมัน่ ใจเป็นปกติ เห็นไหม ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล 
๒๒๗ น่ีผูป้ระพฤติปฏิบติัยิง่ข้ึนไป เราถึงจะวา่เราไม่ใช่พระสงฆก์แ็ลว้แต่ แต่เราตั้งของเราข้ึนมา
ไดถ้า้เวลาเราประพฤติปฏิบติั 

ศีลบริสุทธ์ิ อธิศีลยิง่บริสุทธ์ิใหญ่ ตั้งข้ึนมา “ศีล สมาธิ ปัญญา” ถา้มีสจัจะมีความจริง ศีลน้ี
มนัอุกฤษฏข้ึ์นมาเร่ือยๆ น่ีพื้นฐานไง พื้นฐาน ศีลท่ีบริสุทธ์ิ ศีลท่ีเป็นพลงัท่ีบริสุทธ์ิจะท าใหเ้กิด
สมาธิ สมาธิท่ีเกิดจากศีลบริสุทธ์ินั้นเกิดตั้งมัน่ข้ึนมาเป็นสมัมาสมาธิ สมาธิท่ีบริสุทธ์ิน้ีท าใหเ้กิด
ปัญญา ปัญญาท่ีบริสุทธ์ิสะอาดน้ีหมุนข้ึนมาในการงาน เกิดวิมุตติไดไ้ง เกิดวมุิตติได ้ พน้จาก
สมมุติ เห็นไหม ญาติธรรม ญาติธรรม ญาติตรงนั้น 

จากสมมุติ จากสมมุติข้ึนมา หลอกลวงกนัไปเร่ือยเป่ือย หลอกตวัเองข้ึนไปเร่ือย เพราะ
ตวัเองไม่มีหลกัไม่มีเกณฑ ์ แต่พอเห็นคุณค่าของความสงบของใจ เพราะใจตั้งมัน่ มนัควรจะท า
สมาธิ มนัเป็นหลกัการท่ีตั้งใหท้  าสมาธิง่ายข้ึน สมาธิหมายถึงใจตั้งมัน่ไง สมาธิถึงความสงบของ
ใจ ใจท าความสงบบ่อยๆ เขา้ จะสงบเลก็นอ้ยข้ึนมา มนัจะมากข้ึนไดเ้ร่ือยๆ เพราะความขวนขวาย
ของเรา เราพยายามขวนขวายเขา้ไปบ่อยเขา้ บ่อยเขา้ 

โดยสติสมัปชญัญะพร้อมนะ ถา้สติพร้อม งานกต็อ้งเป็นงานข้ึนมา สติไม่พร้อมงานสกัแต่
วา่งาน งานสกัแต่วา่งาน งานกไ็ม่ไดผ้ล ไม่ไดผ้ลข้ึนมาเพราะอะไร เพราะความตั้งมัน่ เพราะ
สติสมัปชญัญะ ไม่เป็นงานเป็นงาน มนัเหมือนเดก็เล่นๆ กนัไป เล่นๆ กนัไป ถา้สติตั้งมัน่น่ีมนัสืบ
ต่อ ยาวขนาดไหนข้ึนมา ความสืบต่อ ความยบัย ั้งใจเอาไว ้สติยบัย ั้งใจแลว้ ก าหนดเป็นค าบริกรรม 
หรือฟังธรรมน้ีตั้งใจฟังไว ้น่ีจิตอยูก่บัเราตลอดเวลา 

จิตน้ีโดยสมาธิ โดยสติควบคุมอยู ่ การสืบต่อยาวนั้นสมาธิแลว้ สืบต่อความตั้งมัน่น้ีได้
ยาวนานข้ึนมาสมาธิเกิดข้ึน สมาธิน้ีเกิดข้ึน สมาธิน้ีเกิดข้ึนกท็  าใหใ้จร่มเยน็ข้ึนมา จากใจเร่าร้อนไง 
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ผอ่นหายใจ ผอ่นหายใจทนัทีเลยวา่ เฮอ้! น่ีไง อนัน้ีกเ็ป็นสมบติัมหาศาลแลว้ สมบติัมหาศาลวา่ เรา
ไดล้ิ้มรสของธรรมไง จากเป็นญาติธรรม เราสมัผสัธรรม ญาติธรรมน้ีเป็นญาติกนัเฉยๆ ญาติทาง
สายเลือด ญาติทางเราประพฤติปฏิบติั เราเป็นชาวพทุธ เป็นสาวกกบัพระพทุธเจา้น่ีเป็นญาติธรรม 

แต่กบัสมัผสัธรรมต่างกนั ใจสมัผสักบัสมาธิธรรม เพราะตั้งมัน่ข้ึนมาบ่อยเขา้ บ่อยเขา้ ใจ
ตั้งมัน่ ใจตั้งมัน่น่ีมหศัจรรยแ์ลว้นะ มหศัจรรยต์รงท่ีวา่ไม่เป็นข้ีขา้ของอารมณ์ไง แต่เดิมบ่วงของ
มารชกัจูงใจน้ีไปไดร้้อยแปดเลย อะไรผา่นมาน้ีอารมณ์น้ีมนัเสวยก่อน จิตน้ีมนัเป็นอารมณ์
เดียวกนั ไปแลว้ ไปแลว้ 

กบัท่ีตั้งมัน่ข้ึนมา บ่วงของมาร บวงดอกไมแ้ห่งมาร รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ มา
กระทบทางหู ตา จมูก ล้ิน กาย ใจ มนัจะคดัแยกได ้มนัจะเลือกไดไ้ง จากท่ีวา่ไม่เคยเป็นอิสระเสรี
ภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑข์องธรรมชาติท่ีวา่เป็นญาติธรรม กล้ิงไปตามญาติธรรมท่ีวา่เขาเป็นกนั
ไป กก็ล้ิงไปกนั ลม้ลุกคลุกคลานไปกบัเขา น่ีเป็นไปอยา่งนั้น กบัเป็นสมัผสัธรรมต่างกนัแลว้  

ความสมัผสัใจอนัน้ีมนัสมัผสัมนัรู้เท่า ความรู้เท่ารู้วา่อนัน้ีกินเขา้ไป คือสมัผสัเขา้ไปแลว้ 
มนัแสบปวด แสบร้อน กบัสมัผสัเขา้ไปแลว้มีความสุข ร่มเยน็ มนักพ็อใจจะสมัผสั พอใจจะสมัผสั 
พอใจก าหนดไง ค าบริกรรมพอใจจะก าหนด ท าบ่อยเขา้ บ่อยเขา้ ความก าหนดบ่อยเขา้ บ่อยเขา้น่ี
ไง ความท าต่อเน่ือง ช านาญในวสี ช านาญในการเขา้ออกไง จิตน้ีมนัตกหลุมตกบ่อ ฟุบไปสงบมนั
กเ็คยเป็น มนักเ็ป็นไปได ้ 

ความเป็นไปได ้ เรากจ็บัไม่ไดว้า่ควรจะท าอยา่งไร เวลาอารมณ์มนัสะดวกสบาย เรากเ็คย
สะดวกสบาย สะดวกสบายเรากอ็ยากไดอ้ยูอ่ยา่งน้ีนานๆ แต่ถา้ช านาญในวสี ช านาญในวสี พอเกิด
ก าหนดพทุโธ พทุโธๆๆๆ จิตมนัสงบลงไป สงบลงไป พอมนัออกข้ึนมา ออกข้ึนมาจะรับอารมณ์ 
ถา้คนช านาญในวสี ก าหนดพทุโธซ ้าเขา้ไป พทุโธๆๆ พอจะออกจากอารมณ์ข้ึนมา ออกจากความ
ตั้งมัน่ ออกจากสมาธิธรรม ออกจากความอ่ิมน้ีไปเสวยอารมณ์ เรากเ็อาพทุโธน้ีก าหนดเขา้ไปก่อน  

เอาพทุโธใส่เขา้ไปในปากของจิตเลย จิตก าหนด พทุโธๆๆ มนักก็ลบัเขา้มาสงบอีกได ้กลบั
เขา้มาสงบอีกได ้ เห็นไหม จากท่ีวา่จะออกไป ออกไปกเ็จบ็แปลบแสบร้อน คือกินของท่ีเผด็ๆ คือ
กินอารมณ์ของโลก มนัสงบ มนัดีแลว้ ออกมา สูงแลว้ เป็นอนิจจงัน่ี ทุกอยา่งน้ีเป็นอนิจจงั พอสูง
แลว้กจ็ะลงต ่า พอข้ึนมาดีแลว้เด๋ียวกอ็อกไปสบายใจพกัหน่ึง ออกไปกไ็ปเห็นรูปนั้น รูปน้ีกระทบ
ข้ึนมา ใจฟุ้ งซ่านอีก  
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พอใจฟุ้ งซ่านข้ึนมา เราฟุ้ งซ่านไป เพราะไปแลว้ สติสมัปชญัญะไม่ไดค้วบคุมไว ้ ไม่
ช านาญในวสี ไม่ช านาญในการควบคุมใจไง ไม่ช านาญในการควบคุมใจใหอิ้นทรียน้ี์แก่กลา้ 
อินทรียน้ี์อ่อนแอมาก เป็นไปตามอ านาจวาสนาท่ีหมุนกล้ิงไปนัน่แหละ น่ีความสมัผสับ่อยเขา้ 
บ่อยเขา้ถึงช านาญในวสี วสี ช านาญในวสี ช านาญในการเขา้ ในการออก ในการก าหนดจิตเขา้มา
เป็นสมาธิ ในการปล่อยจิตออกมา เห็นไหม จะออกไป ถา้ออกไปเป็นการงาน จิตสงบเขา้มาน้ี 
สงบเขา้มาอยูภ่ายใน ตั้งมัน่กพ็ออยูพ่อกิน พออยูพ่อกินหมายถึงวา่มนัพอทรงตวัได ้ 

ถา้เราก าหนดไวเ้ร่ือยๆ เราก าหนดพทุโธเขา้ไปบ่อยๆ เขา้ ตั้งมัน่ข้ึนมา ตั้งข้ึนมา จิตตั้งมัน่น่ี 
มรรคอริยสจัจงั มรรคอริยสจัจงัมีสมัมาสมาธิอนัหน่ึง สมัมาสมาธิน้ีเป็นพื้นฐาน ถา้มีสมัมาสมาธิ
เป็นพื้นฐาน แยกออกมาจากโลกียารมณ์ เดิมน้ีอารมณ์น้ีเป็นญาติธรรมน้ีกก็ล้ิงไปกบัธรรมชาติอนั
น้ี เป็นโลกียะ เป็นโลกียารมณ์ทั้งหมด จะมีความสุข มีความเยนิยอปอป้ันกนั มีความเสน่หาอาลยั
อาวรณ์กนัขนาดไหน มนักเ็ป็นความโลภผกูพนั เป็นค าปฏิสนัถารกนั เป็นการทกัทาย เป็นเพื่อน
ในญาติของธรรมเท่านั้น 

กบัการเขา้ไปสมัผสัธรรมแลว้น่ีจะแยกยกข้ึน การยกข้ึน การแยกออกไป การแยกตวั
ออกไปจากโลกียารมณ์น้ีเป็นโลกตุตระ ความเป็นโลกตุตระ ตอ้งอาศยัจิตตั้งมัน่ตวัน้ีไง จิตตั้งมัน่
ตวัน้ีแลว้แยกออกไปได ้ ถา้จิตไม่ตั้งมัน่อยูม่นักเ็ป็นปฏิสนัถารกนัอยูอ่ยา่งนั้น อยูก่บัโลกียารมณ์
ตลอด อยูก่บัใจของตวั อยูก่บัความคิดของตวั อยูก่บัญาติธรรม 

ญาติโดยธรรมชาติ ญาติโดยระบบ แต่ไม่ใช่สมัผสั พอไม่ไดส้มัผสั ธรรมจริงตามความ
เน้ือหาสาระท่ีวา่เป็นมรรคะ เป็นมคัโค เป็นทางอนัเอกท่ีกา้วยา่งออกไป การกา้วยา่งออกไปจาก
หวัใจ การกา้วยา่งคือการงานไง งานของจิต งานของการขดุคุย้ถากถาง การคน้ควา้ในหวัใจ การ
คน้ควา้ ไอกิ้เลสท่ีวา่ไม่ไดเ้ป็นญาติ ท่ีมนัฝังอยูใ่นหวัใจไง 

กิเลสน้ีมนัจะวา่เป็นญาติไม่เป็นญาติไม่สนใจ มนัฝังโดยเน้ือหาสาระอยูเ่ป็นอวิชฺชาปจฺจยา 
สงฺขารา มนัเป็นพญามารครอบคลุมหวัใจอยูโ่ดยธรรมชาติ โดยเน้ือหาสาระอยูแ่ลว้ ความเป็นเรา
พอเราเศร้าใจ เราเห็นวา่เราเศร้าใจ เศร้าใจคือวา่ เราพยายามจะเอาชนะตนไง เราเศร้าใจวา่เราแพ้
ตนเองมาตลอด เราท าอะไรเป็นเน้ือหาสาระข้ึนมา ไม่ไดเ้ป็นแก่นสาร เราไม่มีแก่นสาร เราไม่มี
คุณงามความดีข้ึนมาต่อสู้กบักิเลสในหวัใจของเราเลย 
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เราไม่มีเคร่ืองมือ ไม่มีธรรมาวธุไง ไม่มีอาวธุ ไม่มีศาสตราวธุ มีแต่มือเปล่าๆ ไง แลว้ไปสู้
กบัพญามาร “พญา” ฟังสิ พญามารน่ีควบคุมใจของตวัเอง เอาแต่ลกูๆ หลานๆ มาหลอกลวงเรา 
หลอกลวงเราคือหลอกลวงใจน่ีมนักว็ิ่งเผน่ไป เพียงแต่เราช านาญในวสี เราหมุนเขา้มา เขา้มา เรา
เร่ิมมีสมัมาสมาธิ มีสมัมาสมาธิเรากค็วบคุมใจของเราไดแ้ลว้นะ 

เราตอ้งกา้วเดินออกไป การกา้วเดินออกไปเพื่อคน้ควา้หาเหตุ การคน้ควา้หาเหตุน้ีเรียกวา่
วิปัสสนา การท าใจใหส้งบใหต้ั้งตนเองได ้ ใหเ้ป็นอิสระเสรีภาพน้ีเป็นสมถกรรมฐาน ความเป็น
สมถกรรมฐานมนักส็มัผสักบัเงา สมัผสักบัธรรม สมัผสักบัสมาธิธรรมไง แต่สมัผสัสมาธิธรรมน้ี
เป็นธรรมแลว้น่ี เป็นธรรมแลว้มีพื้นฐาน ใจน้ีควรแก่การงาน ควรแก่การงานปลดเปล้ืองใจ ไม่ใช่
ควรแก่การงานในสะสม หรือการกระทบหนกัหน่วงใจเท่านั้น 

ตอ้งปลดเปล้ืองใจออกจากพญามาร ถา้ไม่ปลดเปล้ืองใจออกจากพญามาร กิเลสน้ีเป็นญาติ
ไม่เป็นญาติมนัควบคุมใจอยูโ่ดยธรรมชาติ การปลดออกน้ีไง การปลดออกน้ีเป็นงานของเรา เป็น
งานของหมู่สตัว ์สตัวท่ี์จะปลดตวัเองออกจากวฏัวน สตัวท่ี์จะร้ือสตัวข์นสตัว ์ร้ือสตัวข์นสตัว ์เห็น
ไหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นญาติของธรรม ใหอ้ยูใ่นขอบเขตของธรรมกเ็พื่อเหตุน้ี
ไง  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม เห็นธรรมแลว้ ตรัสรู้ธรรมพน้ออกไปจาก
กิเลสทั้งหมดแลว้ แลว้วางธรรมน้ีเป็นทางอนัเอกไวส้ าหรับญาติทั้งหมด ส าหรับผูอ้ยูใ่นลกูศิษยล์กู
หาทั้งหลาย พวกสาวกสาวกะท่ีจะพน้ออกไปจากวฏัฏะอนัน้ี จะพน้ออกจากวฏัฏะน้ี ร้ือสตัวข์น
สตัว ์ เราตอ้งร้ือสตัวข์นสตัวเ์องไง สตัวคื์อใจ หวัใจ สตัตะ คือสตัวห์วัใจเรา เกิดเป็นมนุษยน้ี์กเ็ป็น
สตัวม์นุษย ์ เกิดเป็นสตัวเ์ดรัจฉาน กเ็กิดเป็นสตัวเ์ดรัจฉาน เกิดเป็นเทวดากเ็ป็นสตัว ์ เป็นเทวดา 
มนุสสเปโต มนุษยเ์ทวดา เกิดเป็นไดห้มด  

น้ีเราจะร้ือสตัวข์นสตัวข์องเรา ร้ือสตัวข์นสตัวคื์อพยายามแยกแยะ คน้ควา้ของใจ มนัตอ้ง
อาศยัหลกัการอนัน้ีใหไ้ด ้หลกัการคือใจตั้งมัน่ก่อน มีพื้นฐานตั้งมัน่แลว้พยายามคน้ควา้ไง ร้ือสตัว์
ขนสตัวม์นัติดอยูท่ี่ไหนล่ะ? มนัติดอยูท่ี่กายกบัจิต กายกบัใจ เห็นไหม ในสติปัฏฐาน ๔ กาย 
เวทนา จิต ธรรม กาย กายกบัเวทนาอยูคู่่กนั กายกไ็ด.้..เวทนา นัง่ไปนานๆ เขา้เจบ็ปวด ความทุกข์
กายทุกขใ์จ กายกบัเวทนา  
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จิตกบัธรรม เห็นไหม จิตคือความผอ่งใสของจิต ตวัจิตท่ีมนัมีอยูแ่ลว้นัน่น่ะ กบัธรรมารมณ์ 
ท าอารมณ์กระทบกบัใจ ใจสมัผสัอารมณ์ต่างๆ ความคิดต่างๆ กระทบเขา้มา มนักเ็ป็นอารมณ์
ตกตะกอน นอนอยูท่ี่ใจ พอเราเผลอข้ึนมา ตะกอนนั้นกห็มุนข้ึนมาใหเ้ราทุกขร้์อนเสียทีหน่ึง เห็น
ไหม อารมณ์น้ีหมุนไป ตั้งแต่เราเดก็ ส่ิงใดฝังใจเราอยู ่ ลองคิดดูสิ มนัจะคิดทนัที น่ีตะกอนฝังอยู่
ขนาดไหนกแ็ลว้แต่ แมแ้ต่บางทีนะ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเขา้ไปถึงท่ีสุด ตะกอนเก่าๆ ตะกอนอยูใ่น
หวัใจ ยอ้นสาวไปยงัอดีตชาติ ยอ้นสาวไปได ้บุพเพนิวาสานุสติญาณ น่ีมนัจะตกตะกอนข้ึนมาแลว้ 
มนัยอ่ยสลายเขา้ไปอยูใ่นจิตปฏิสนธิอยูใ่นหวัใจนั้นอีกอนัหน่ึง อนันั้นเราไม่ไปพดูถึง อนันั้นเป็น
อ านาจวาสนา 

ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมมนัจะรู้จริงเห็นจริงเขา้ไปตามสจัจะความจริง สจัจะ อริยสจัจะ เป็นความ
จริงอยูว่นัยงัค  ่า คืนยนัรุ่ง แต่พวกเรามนัโง่ พวกเรามนัไม่เคยรู้เคยเห็น เรากโ็ดนกิเลส โดนพญา
มารน้ีครอบง าไว ้ แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ไปแลว้ ผา่นไปแลว้ 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณน้ีเป็นทางเดินของใคร? เป็นทางเดิน ทางอนั
เอกขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีผา่นไปแลว้ไง บุพเพนิวาสานุสติญาณยอ้นกลบัไป 
กลบักน้ตะกอนของจิต มนัโดยพื้นฐาน 

แต่เพราะความโง่ของเรา ความไม่เช่ือมัน่ของเรา เราไม่เช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ ไหนวา่เป็นญาติไง ไหนวา่เป็นสาวกสาวกะ เป็นลกูเป็นหลาน เช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ เอาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นประธาน เป็นตวัยนืยนั เป็นผูท่ี้เดินพน้ไปก่อน 
แลว้สาวกสาวกะตามไป ตามไป  

เรากเ็ป็นญาติธรรมคนหน่ึง อยูท่ี่วา่จะประพฤติปฏิบติัออกไป แต่กิเลสท่ีมนัปกคลุมอยูม่นั
กไ็ม่เช่ือแลว้ ปกคลุมอยู ่ กิเลสพญามารมนัควบคุมใจอยู ่ความไม่รู้ของมนั มนักโ็ง่เง่าเต่าตุ่น โง่เง่า
เต่าตุ่น แต่ฉลาดกบัเรานะ โง่เง่าเต่าตุ่นในธรรม ไม่เช่ือธรรม ปฏิเสธธรรม เพราะความโง่เง่าของ
มนัไดป้ระโยชน์น่ี ความโง่เง่าของกิเลสน้ีมนัไดป้ระโยชน์ ประโยชน์คือวา่มนัมีท่ีอยูอ่าศยั มนัคุม้
หวัเรา กดหวัเราไวอ้ยูใ่นใตอ้  านาจของมนั  

แต่ถา้มนัจะเปิดรับธรรม ธรรมคือธรรมาวธุท่ีจะท าลายมนั ความโง่ของกิเลสมนัได้
ประโยชน์ของมนั แต่มนัไดทุ้กขก์บัเรา แต่ถา้เราเป็นญาติธรรม เราเอาธรรมเขา้มาในหวัใจ ธรรมน้ี 
ธรรม สมัมาสมาธิ ความด าริชอบ สมัมาสมาธิ สมัมาสังกปัโป งานชอบ งานชอบคืองานคน้ควา้ 
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งานวิจยั วิเคราะห์วิจยั เอากิเลสออกจากใจน้ี ความเพยีรชอบ เพียรชอบลงท่ีงานของใจ งานของ
กายใชมื้อท า ใชป้ากท า สัง่การเขา 

แต่งานของใจตอ้งใชม้รรคะ ใชส้มัมาสมาธิ ใชใ้จไง ใชอ้าการของใจท า ใชค้วามตรึกของ
ใจ วิตก วิจาร ตรึก ปีติ สุข เอกคัคตารมย ์ใจท่ีมนัเป็นไป อาการของใจอนันั้นท่ีมนัเป็นไป อาการ
ของใจน้ีเกิดข้ึนมาจากใจ ไม่ใช่ใจ เป็นอาการท่ีเกิดข้ึน แต่อาการท่ีเกิดข้ึนน้ีแต่เดิมอยูน่ั้นสะสมไป
ดว้ยทุกข ์สะสมไปดว้ยอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ปกคลุมใชง้านอยู ่ 

แต่ในเม่ือเราเป็นญาติธรรม เราประพฤติปฏิบติัธรรม สมัผสัธรรมจนใจน้ีเป็นเอกคัคตา
รมย ์ ใจน้ีเป็นหน่ึง ใจน้ีตั้งมัน่ข้ึนมา เป็นสมัมาสมาธิ เห็นไหม น่ีสมัผสัเขา้ไปเร่ือยๆ มนัมีส่ิง
ต่อตา้นข้ึนมา มีส่ิงก่อสร้าง มีส่ิงคน้ควา้ มีส่ิงท่ีจะต่อสู้กบักิเลสข้ึนมา ข้ึนมาแลว้ เกิดข้ึนมาจาก
ไหน น่ีธรรมาวธุไง 

ธรรมาวธุเกิดข้ึนมาจากเราสร้าง สะสมข้ึนมา จากคนง่อยเปล้ียเสียขา คนต ่าตอ้ย คนไม่มี
อ  านาจวาสนาบารมีน้ีแหละ ไม่มีอ  านาจวาสนาบารมีข้ึนมา แต่ท าไมมีความใฝ่ฝัน มีความด าริ มี
ความคิดท่ีจะออกจากกิเลสล่ะ คนอยา่งท่ีคิดจะออกจากกิเลส คนอยา่งน้ีหรือไม่มีวาสนา คนท่ีมี
วาสนามากอยา่งน้ีแหละถึงจะคิดออกจากกิเลส  

คนท่ีจะคิดออกจากกิเลส อ  านาจวาสนามีสะสมมาแลว้ เพยีงแต่ขณะท่ีมีอ  านาจวาสนา
บารมีอยูน้ี่นะ การประพฤติปฏิบติัอยู ่ กิเลสมนักอ็ยูก่บัเราน่ี กิเลสเป็นเราอยูแ่ลว้ กิเลสมนัถึงได้
ปล้ินปลอ้นไง ความปล้ินปลอ้นของกิเลส ความเคลิบเคล้ิมพยายามจะหลอกลวง ผลประโยชน์ถึง
เกิดข้ึนกบัมนั แต่เอาความทุกขม์าใหเ้รา ความทุกขม์าอยูท่ี่เราทั้งหมด  

เราถึงตอ้งด าริชอบไง ความด าริชอบถึงจะด าริเขา้มาตรงต่อสู้กนั ตรงท่ีมีอ  านาจวาสนา
บารมี ตรงต่อสู้กนั ตรงท่ีวา่เราเร่ิมกา้วเดินออกไป ความกา้วเดินงานของใจ งานของใจ งานของผู้
ท่ีเป็นลกูศิษยต์ถาคตไง เป็นศากยบุตร พทุธชิโนรส เป็นศากยบุตร บุตรของพระองคศ์าสดา ศากย
บุตร พทุธชิโนรส เห็นไหม เป็นลกูไง พอ่เดินผา่นไปแลว้ เสดจ็พอ่เดินผา่นไป เห็นไหม แลว้อริย
สาวกกเ็ดินผา่นไป เรากจ็ะมาเดินตามไป เราจะมาเดินตามไป  

เราจะมาเดินตามไป อนัน้ีถึงวา่ เราถึงมาคน้ควา้ของเราข้ึนมาใหไ้ดไ้ง ถา้เราไม่คน้ควา้ เรา
จะเอาอะไรเดินตาม ความกา้วเดินออกไปจากใจ น่ีธรรมาวธุเกิดข้ึนจากเราพยายามสะสมข้ึนมา 
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เกิดข้ึนมาจากท่ีวา่เป็นญาติธรรมโดยธรรมชาติ กบัเป็นผูส้มัผสัธรรม โดยเน้ือหาสาระของใจ 
ความอ่ิมเอิบของใจตอ้งเกิดข้ึน ใจน้ีมีก าลงัใจข้ึนมา เพราะมีความอบอุ่น ความอบอุน่เพราะจิตมนั
มีความตั้งมัน่ อินทรียแ์ก่กลา้  

...ใจมีสิทธ์ิเป็น... 

...กต็อ้งหวงัพึ่งไปก่อน แต่เดิมตอ้งพึ่ง ขณะคราวท่ีพึ่งเรากพ็ึ่ง แต่ถา้เราสร้างสมของเรา
ข้ึนมา เราสร้างสมข้ึนมา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์กร็วมอยูท่ี่ใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ รวมอยูใ่นใจของอคัรสาวกต่างๆ แลว้มนักต็อ้งมารวมอยูใ่นใจของผูท่ี้ปฏิบติั ถึงวา่เขา้ไป
ถึงธรรมไง  

ถา้เขา้ไปถึงธรรม กก็า้วเดินออกไป กา้วเดินออกไปจากตรงน้ี พอเดินออกไป การกา้วเดิน
คือจิตท่ีพยายามคน้ควา้ไง คน้ควา้ ตอ้งหมัน่ไตร่ตรองสอดส่องดูอาการ ดูกายกบัใจ ถา้จบักายหรือ
ใจไดคื้อยกข้ึนวิปัสสนา กายนอกเป็นกายนอก กายในเป็นกายใน อารมณ์ภายนอกเป็นอารมณ์
ภายนอก อารมณ์เน้ือของจิตเป็นอารมณ์เน้ือของจิต น่ีจดจ่อ ค าวา่ “จดจ่อ” ลงไปตรงน้ี จดจ่อเขา้มา
ตรงท่ีงานไง การงานชอบ เห็นไหม ถา้งานไม่ชอบมนักส็ะเปะสะปะ การงานชอบ 

ดูอยา่งท่ีเขาเป็นโรค เป็นภยักนัขา้งนอกสิ อยา่งถา้เป็นมะเร็ง เป็นเน้ือร้ายในร่างกาย เวลา
เขาฉายแสงเขา้ไป เขาตอ้งฉายเขา้ไปจ าเพาะตรงนั้น จ  าเพาะตรงท่ีเน้ือร้ายนั้นข้ึนมา เพื่อจะรักษา
แผลตรงนั้นใหห้ายไป ฆ่าเช้ือตรงนั้นออกไป น่ีขนาดเป็นวตัถุนะ แลว้น่ีมนัเป็นอวชฺิชาปจฺจยา สงฺ
ขารา อวิชชาน้ีเป็นพญามารควบคุมใจอยูน่ี่ 

แลว้จดจ่อเขา้ไปตรงไหนล่ะ? จดจ่อเขา้ไปท่ีกายกบัจิต เห็นไหม กายกบัจิต กายกบัจิตเรา
ไปดูแต่กายนอกๆ มนักเ็หมือนกบัร่างกายทั้งร่างกาย เราจะฉายแสงลงไปท่ีร่างกาย มนัเผาไหมไ้ป
ตรงท่ีเน้ือท่ีดีๆ มนักเ็จบ็ปวดโดยไร้ประโยชน์ ถา้ฉายลงไปตรงท่ีเป็นเน้ือร้ายนั้น เน้ือร้ายนั้นพอ
โดนแสงฉายเขา้ไป มนักต็อ้งโดนท าลาย พอโดนท าลายไป เน้ือร้ายตายไป เรากลบัเป็นสุขข้ึนมา 

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เราสะเปะสะปะออกไปเร่ือยเฉ่ือย หรือวา่เราพิจารณาตามความเห็นของ
เราวา่เราพิจารณาแลว้ เราพิจารณาแลว้เราพิจารณาเล่าอยู ่ มนัเป็นงานหรือเปล่า ถา้มนัเป็นงาน มนั
เป็นงาน มนัจะยอ้นกลบัเขา้มา ยอ้นกลบัเขา้มา...เป็นงานหรือไม่เป็นงาน เร่ิมตน้มนักต็อ้งอยา่งนั้น
ก่อน เร่ิมตน้นะ เพราะวา่ ส่ิงท่ีเราไม่เคยท าแลว้จบัตอ้งไปแลว้ตอ้งเป็นอยา่งนั้นหมด  
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ความเป็นอยา่งนั้นหมด หมายถึงวา่ กายกบัใจมนัเคยอยู ่ จิตน่ีอวิชชามนัปกป้องใจอยู ่ มนั
ควบคุมใจอยู ่ ท่ีวา่ความฉลาดของมนั เห็นไหม ความโง่เพื่อฉลาด เพื่อตวัมนัฉลาด มนัขบัไส 
ความคิด ความเคยชินของใจ ใจน้ีเคยชิน เคยใชอ้อกมาตามกิริยาอยา่งน้ี มนักคิ็ดใชกิ้ริยาอยา่งน้ี 
แลว้พอคิดใชกิ้ริยาอยา่งน้ี คือความเดินของโลกียารมยอ์ยา่งเก่า  

แต่ในเม่ือเราข้ึนมาเป็นโลกตุตระ ความเป็นโลกตุตระน่ีมนัแปลกประหลาดข้ึนไปแลว้ มนั
สุดวิสยัท่ีเราจะรู้ได ้ มนัสุดวิสยั ค  าวา่ “สุดวิสยั” สุดวิสยัขณะนั้นนะ แต่ในการสะสม ในการ
คน้ควา้ ในการไตร่ตรองอยูบ่่อยๆ เขา้ ความกระท าบ่อยเขา้ ความคาดความหมาย ความคราด คราด
ในนาในไถ คราดไป คราดไป เพื่อใหเ้ศษในนาในไถนั้น ใหดิ้นน้ีควรแก่การงานไง ใหดิ้นน้ีไม่มี
พวกวชัพืชอยูใ่นดินนั้น น่ีตอ้งหมัน่คราดหมัน่ไถเพื่อจะปักด า ตอ้งหมัน่คราดหมัน่ไถเพื่อจะปักด า 

น่ีกเ็หมือนกนั ตอ้งหมัน่ไตร่ตรอง ความคิดเห็นกายนอกหรือจิตมนัเป็นอาการกต็อ้งสาว
เขา้มา การสาวเขา้ไปเร่ือยๆ มนัจะปล่อยเขา้ไปเร่ือยๆ ความปล่อยน้ีมนัตอ้งเห็นวา่ปล่อย ปล่อยน้ี
เขา้ไปเอาส่ิงท่ีละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไป ความละเอียดเขา้ไป เห็นไหม พิจารณากายน้ีก็
เหมือนกนั การพจิารณากาย ถา้เห็นกายข้ึนมามา กายภายใน จะเห็นกายภายใน ความเห็นกายนั้น
ถึงวา่เป็นงานชอบไง ถึงวา่การจดจ่อเขา้ไปถึงตรงนั้นมนัถึงเป็นความชอบ  

กิเลสมนัอาศยัตรงน้ีเป็นเคร่ืองด าเนิน กายไม่ใช่กิเลส จิตไม่ใช่กิเลส แต่อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ
ขารา น้ีเป็นเน้ือเดียวกบัจิต พาจิตเกิดมา เป็นยางเหนียวอยูใ่นจิต ญาติกบัธรรมน้ีตอ้งแสวงหามา 
แต่กิเลสมนัเป็นเน้ือเดียวกนั ความเป็นเน้ือเดียวกนั แลว้อาศยัช่องทางกายกบัใจน้ีหากิน อาศยั
อารมณ์ความคิดของเราออกมา เวลาเราคิดออกมา พร้อมกบักิเลสทั้งหมด  

ความเคยใจ คนเรารักส่ิงใดสงวนส่ิงใด คนคนนั้น ส่ิงนั้นจบัตอ้งสะเทือนหวัใจ แต่จะไม่
เหมือนกนัทุกคนไป เพราะความชอบ ความรัก ความสงวนของดวงใจแต่ละดวงใจไม่เหมือนกนั 
ความไม่เหมือนกนัเพราะวา่การสร้างสมใจ สร้างสมกรรมมาต่างๆ กนั ใจน้ีเกิดตาย เกิดตายใน
วฏัฏะน้ีต่างกนั ถึงไม่เหมือนกนั ความไม่เหมือนกนั เห็นไหม ความไม่เหมือนกนั มนัสะเทือนใจ
ไม่เหมือนกนั  

ความไม่เหมือนกนั ถึงวา่พิจารณาเขา้ไปแลว้แต่บุคคล แลว้แต่บุคคลท่ีวา่ยอ้นกลบัเขา้มาใน
ใจของตวั การพจิารณากายหรือพิจารณาจิต ถึงวา่เป็นวาสนาบารมีของบุคคลนั้น ถา้ท าแลว้
ต่อเน่ือง คือวา่เหมือนกบัจบัตั้งแต่ตน้ของเชือกจะสาวไปถึงปลายเชือกได ้ ถา้ไม่จบัตน้ของเชือก
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สาวไปถึงปลายเชือกไม่ได ้ จบัเงาของเชือกกส็าวไปไม่ไดเ้หมือนกนั จบัเงาของเชือก เห็นไหม 
เร่ิมตน้เป็นการจบั จะจบัเชือก หรือจะจบัเงาของเชือกล่ะ 

น่ีกเ็หมือนกนั พิจารณากายหรือจิต เป็นตวัจิตหรืออาการของจิตล่ะ เป็นรูปกายนอก หรือ
เป็นรูปกายในล่ะ เห็นไหม แต่ตอ้งท าบ่อยๆ เขา้ การท าบ่อยๆ ความผดิความถกูน้ี การคราดการไถ
น้ีเป็นหนา้ท่ีของเรา การคราดการไถใหดิ้นควรแก่การงานน่ีเป็นหนา้ท่ี เป็นการงานจะขดุคุย้ การ
งานท่ีจะพน้ ร้ือใจใหพ้น้ออกจากกิเลส ให้กิเลสออกไป ใหธ้รรมเขา้มาอยูใ่นหวัใจของเรา  

ธรรมเป็นความร่มเยน็ท่ีส่ิงท่ีปรารถนา ส่ิงท่ีปรารถนา ธรรมน้ีแกเ้ป็นยาธรรมาวธุท่ีแก้
กิเลสได ้พยายามจะใหเ้ขา้มา แต่การเขา้มากต็อ้งเป็นการต่อสู้ไง เป็นการต่อสู้ เป็นการขดุคุย้ เป็น
การถากถาง น่ีตอ้งขดุคุย้ ตอ้งพยายามแสวงหา ตอ้งวิเคราะห์วิจยั มนัถึงจะเป็นงาน ถา้ไม่เป็นงาน
นะ มนัเป็นงาน เห็นไหม งานชอบและงานไม่ชอบ  

ถา้งานชอบน้ี ผลจะเกิดข้ึนในความเบาของใจ ใจจะเบาข้ึน อบอุ่นข้ึน เยน็ข้ึน เห็นส่ิงท่ีวา่ 
หลุดเน่ืองออกไป ส่ิงท่ีหลุดลอยออกไปจากใจ คือมนัปล่อยวางเขา้มาเป็นชั้นๆๆ เขา้มา ความ
ปล่อยวางของใจข้ึนมา ท่ีเป็นชั้นๆๆ เขา้มา ปล่อยวางส่ิงต่างๆ ปล่อยวางเขา้มา แต่กิเลสมนัควบคุม
ความคิดอยูแ่ต่ดั้งเดิม มนักล็ะเอียดตามเขา้ไปส่ิงนั้น ถึงวา่ กายกบัใจไม่ใช่กิเลส กายกบัใจน้ีเป็น
ธรรมชาติของมนั แต่ตอ้งท าลาย ตอ้งพยายามสอดส่องท าลายเพราะมนัมีกิเลสอยูใ่นนั้น ก็
เหมือนกบัเช้ือโรคอยูใ่นกาย ร่างกายน้ีเป็นเรา เราพยายามกินยาเขา้ไป กต็อ้งท าลายใหเ้ช้ือโรคนั้น
ใหอ้อกไปจากกายน้ี ใหเ้ราหายจากโรคนั้น แต่ผลขา้งเคียงมนักมี็ ผลขา้งเคียงท าใหร่้างกายน้ีวิการ
ไปกมี็ แต่เราพยายามจะใหผ้ลขา้งเคียงนั้นนอ้ยท่ีสุด เห็นไหม อนัน้ีเป็นเร่ืองของวตัถุ 

แต่ถา้เร่ืองของนามธรรม เร่ืองของนามธรรมคือเร่ืองของการวปัิสสนา การท าลายเท่าไร 
มนัจะเป็นผลประโยชน์เท่านั้น การท าลายกายกบัใจ เพราะมนัเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม
เพราะกิเลสเป็นนามธรรมอยูท่ี่หวัใจ  

กิเลสน้ีเป็นนามธรรมปกป้องใจอยูแ่ลว้ เราท าลายเขา้ไป ท าความสะอาด ท าความสะสาง
ขนาดไหนกแ็ลว้แต่ ความสะอาดบริสุทธ์ิจะเกิดข้ึนเร่ือยๆ ความสะอาดบริสุทธ์ิจะเกิดข้ึน ความ
ปล่อยวางของกิเลสในกายกบัจิตนั้น มนัเร่ิมปล่อยวางออกไป การปล่อยวางนัน่ล่ะคือความสะอาด
ข้ึน สะอาดข้ึน สะอาดข้ึน แต่ความผกูมดัไวด้ว้ย มนัไม่ยอมปล่อยขาดไง ถึงวา่ไม่ใหมี้ความ
ประมาทเลินเล่อในการวิปัสสนา 
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ความวิปัสสนางานของใจตอ้งไตร่ตรอง ตอ้งไตร่ตรองนะ ตอ้งมีสติ ตอ้งมีความรอบคอบ 
ความรอบคอบโดยการไม่สุกเอาเผากินไง การสุกเอาเผากินมนัเป็นส่ิงท่ีวา่เขา้กบัธรรมไม่ได ้ธรรม
น้ีเป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อนมาก กิเลสน้ีมนัอยูใ่นใจ มนัเป็นนามธรรมท่ีละเอียดอ่อนยิง่ ยิง่จนเราไม่
สามารถเห็นได ้ 

เราสร้างเคร่ืองมือข้ึนมาคือมรรคอริยสจัจงัข้ึนมา จนจบัตอ้งได ้ จนจบัตอ้ง จนวิเคราะห์ 
วิจารณ์ได ้ แลว้พอการคลายตวัโดนกิเลสหรอกในวิปัสสนา แค่ปล่อยวางแลว้เราจะเช่ือกิเลสอนั
นั้นไดอ้ยา่งไร ถา้เราเช่ือกิเลสอนันั้น เราสะสมเคร่ืองมือข้ึนมา สะสมข้ึนใชพ้ลงังานไปขนาดไหน 
แลว้ท าไมจะปล่อยใหม้นัเส่ือมไปล่ะ ถา้จิตมนัปล่อยแลว้ไม่ขาด เรากเ็ช่ือมัน่หรือเรานอนใจนะ  

พอนอนใจ กิเลสก าลงัโดนธรรมน้ีท าลายอยู ่ เหมือนเรากินยาเขา้ไป โรคก าลงัจะหายอยู่
แลว้ ถา้เรากินยาเขา้ไปจนครบองคป์ระกอบของท่ีหมอสัง่มา คือยาเขาสัง่มาขนาดไหน กินเขา้ไป
เตม็ขนาดนั้น อาการของโรคจะหาย หรือไม่หายตอ้งมีส่วนท่ี ๒ ส่วนท่ี ๓ เขา้ไปอีก น่ีกเ็หมือนกนั 
วิปัสสนาซ ้าเขา้ไป ซ ้ าเขา้ไป ซ ้าเขา้ไป ถึงวา่ ตอ้งมีการรอบคอบ ไม่สุกเอาเผากินไง การสุกเอาเผา
กิน พอปล่อยแลว้ ถา้เป็นโรค โรคกก็ าเริบ โรคก าเริบ โรคกด้ื็อยา อนัน้ีกเ็หมือนกนั ถา้กิเลสเรา
ปล่อยข้ึนไปนะ เราเคยชนะจนปล่อยวางแลว้ กิเลสเคยโดนก าราบมา กิเลสจะเขด็หลาบมาก ต่อไป
ถา้เส่ือมไป จนกวา่คนนั้นจะหมดอ านาจวาสนาไป หยดุการภาวนาไปกมี็ 

หรือถา้เรายงัขวนขวายจะท าอยูต่่อ หรือขวนขวายวา่ถา้เราเกิดมาแลว้เราเป็นญาติธรรม เรา
จะสัมผสัธรรม เรากต็อ้งพยายามขวนขวายข้ึนมา การขวนขวายข้ึนมารอบ ๒ เห็นไหม การ
ขวนขวายข้ึนมารอบ ๒ มนัจะยากข้ึน ความยากข้ึน เพราะกิเลสมนัรู้ช่องไง แต่เดิมกิเลสไม่เคยเห็น
ธรรมแบบน้ี กิเลสไม่เคยโดนธรรมแบบน้ีกดหวัลงไป กิเลสมนัถึงวา่ปล่อยใหเ้รามีโอกาสท างาน
ไดง่้าย ต่อเม่ือกิเลสเคยโดนธรรมอนัน้ีกดหวัลงไปแลว้หนหน่ึง กิเลสเคยโดนธรรมน้ีไล่ตอ้นจน
เกือบจะจนมุมอยูแ่ลว้ แลว้เราจะเขา้ไปต่อสู้อีก กิเลสมนัรู้ช่องทางไหม? รู้ รู้ข้ึนมาน่ีเล่ห์กลของมนั
จะมากข้ึนไปอีก 

ถึงวา่การไม่รอบคอบ การสุกเอาเผากิน จะกลบัมาใหผ้ลต่อเม่ือการกา้วเดินรอบ ๒ การกา้ว
เดินวิปัสสนาข้ึนไปมนัจะยากข้ึนไป ถึงวา่ตอ้งรอบคอบ วิปัสสนาเขา้ไป การงานนั้นตอ้งหมัน่ถาก
หมัน่ไถ หมัน่คน้ควา้ ไตร่ตรอง คน้ควา้ในกายในจิตไง ในกายในจิต ตั้งกายข้ึนมาดูสภาพของกาย 
กายน้ีเป็นอะไร กายน้ีตั้งอยูไ่ม่ไดโ้ดยธรรมชาติของมนั มนัตอ้งเป็นอนิจจงัอยูแ่ลว้ “ส่ิงใดเป็น
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อนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา” พระไตรลกัษณ์ ลกัษณะญาณตอ้งเกิด
ข้ึนกบัใจดวงนั้นแน่นอนเลย น่ีถา้พิจารณากาย 

ตอ้งหมัน่ท าอยูบ่่อยๆ แต่การท าน้ี ถา้เราท า ความกิเลสท่ีมนัจะหลอก กิเลสท่ีมนัจะ
คาดหมายไปก่อน มนัจะสร้างภาพใหดู้ “เห็นไหม เกิดอนิจจงัแลว้ ทุกขเ์รากทุ็กขแ์ลว้ แลว้มนัเป็น
อนตัตาเขา้ไป แลว้กป็ล่อย” น้ีมนักห็ลอกได ้น่ีความหลอกของกิเลส  

ถา้เราไม่เช่ือมนัอยา่งนั้น เรากต็ั้งพิจารณาไปเร่ือย พิจารณาไปเร่ือย มนัปล่อย มนัจะปล่อย
ไปเร่ือยๆ ปล่อยเอง ตั้งกายข้ึนมา พิจารณาไป มนัจะแปรสภาพ ไม่แปรสภาพ จะแปรสภาพ ไม่
แปรสภาพ วภิาคะใหใ้หญ่ข้ึน ไฟเผาเขา้ อะไรเขา้ ไปเร่ือยของเรา ท าของเราไปเร่ือย ถา้มนัจะ
ปล่อยใหม้นัปล่อยไป ปล่อยไป ปล่อยหมายถึงวา่ เขา้พกัในความสุข เรากมี็สติควบคุมใจของเราท่ี
เสวยสุขอยู ่ปล่อยมนัเป็นความสุขมาก เสวยสุขอยู ่แลว้เรากลบัไปท าอีก 

ท าซ ้าท าซากจนเกิดส่ิงมหศัจรรยข้ึ์น ส่ิงมหศัจรรยจ์ะเกิดข้ึนต่อเม่ือถา้ขาดตามความเป็น
จริงไง ขณะจิตท่ีกิเลสขาดออกไปจากใจ กิเลสขาดออกไป มหศัจรรยห์มายถึงวา่ มนัพิจารณากาย
อยูไ่ป มนัหลุดออกไป กายมนัหลุดออกไป ใจหลุดออกไป จิตส่วนเป็นจิต เวิง้วา้งไปหมด ส่ิง
มหศัจรรยใ์นหวัใจจะเกิดข้ึน เกิดข้ึนเพราะส่ิงท่ีความเป็นจริงไง น่ีคือธรรมะประสิทธ์ิประสาทข้ึน 
ธรรมจะเกิดข้ึน ธรรมจะเห็นจริง ใจน้ีกบัเน้ือของธรรมจะเป็นเน้ือเดียวกนั 

ความสุข ความมหศัจรรยข์องส่ิงท่ีวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดส้มัผสัส่ิงน้ีมี
ความสุขมาก ทุกคนวา่ “สุขใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี” สุขใด สุขท่ีโลกเขามีอยูไ่ม่แปลกประหลาด ไม่
มหศัจรรยเ์หมือนสุขอนัน้ี นัน่น่ะมนัเห็นชดัเจนขนาดนั้น ความเห็นชดัเจนวา่จิตเป็นจิต กายเป็น
กาย ทุกขเ์ป็นทุกขแ์ยกออกจากกนั สมุจเฉทปหานโดยสจัจะความเป็นจริง ตอ้งใหเ้ป็นตามความ
เป็นจริง ถึงไดส้มัผสัธรรมตามความเป็นจริง 

การพิจารณากายใหเ้ห็นพระไตรลกัษณะญาณเกิดข้ึน ไตรลกัษณะญาณเกิดข้ึน ใจเห็นจริง 
รู้วา่ส่ิงนั้นหลุดออกไป รู้ไง รู้วา่ส่ิงนั้นหลุดออกไป ใจยงัรู้ตามไปอีก เห็นไหม ตามไปวา่ ขาด
ออกไปแลว้ ยอ้นกลบัมาเสวยสุขอยู ่น่ีพิจารณากาย 

พิจารณาจิตกเ็หมือนกนั พิจารณาจิตตอ้งซ ้าๆ ซากๆ ท่ีพิจารณาจิตไง พิจารณาจิต จิตน้ีเป็น
ขนัธ์ ขนัธ ์๕ ไง จิตน้ีแต่เดิมเป็นท่อน เป็นเหมือนท่อนซุง ท่อนซุงเป็นอารมณ์อนัเดียวกนั เราจบั
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ท่อนซุง จากอารมณ์ภายนอก ท่ีวา่ พิจารณาอารมณ์ภายนอกเขา้มา เป็นธรรมารมณ์ท่ีวา่งานท่ี
คน้ควา้เขาปล่อยเขา้มา ปล่อยเขา้มา จนเห็นกายคือวา่เห็นกายตั้งข้ึน เห็นจิต ตอ้งจบัตวัจิตไดไ้ง จบั
ตวัของจิต จิตน้ีเป็นอารมณ์ จิตอาศยัอารมณ์เกิดข้ึน จิตน้ีเป็นธรรมชาติเวิง้วา้ง ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ไม่
มีอะไรทั้งส้ิน มนัเป็นนามธรรม พร้อมกบัอวิชชาท่ีควบคุมอยู ่

ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมอยู ่ อยูก่บัในดวงจิตนั้น ยอ้นกลบัเขา้มาด ู ไล่อวิชชาเขา้ไป ใหอ้วิชชา
คลายตวัออกบา้ง พอคลายตวัออกบา้ง จิตจะเกิดแสดงตวัข้ึนมา ตอ้งมีอารมณ์ความคิดเกิดข้ึน จิตน้ี
แสดงตวัข้ึนมา จบัตอ้ง จบัตอ้งหมายถึงวา่เคร่ืองมือท่ีเราท าสัมมาสมาธิเขา้มาไง เคร่ืองมือท่ีเราไล่
ตอ้นจากปัญญานอก ไล่ตอ้นเขา้มาจากบ่วงของมาร พวงดอกไมแ้ห่งมารท่ีใหจิ้ต ใหค้วามคิดน้ี 
ฟาดออกไปนอกโลก ฟาดออกไป ๓ โลกธาตุไง มนัยน่เขา้มาแลว้น่ี พอยน่เขา้มาเป็นเอกคัคตารมย ์
มนัเป็นเคร่ืองมือท่ีจะเขา้มาจบัจิต เอาจิตแลว้กส็ร้างเคร่ืองมือมรรคอริยสจัจงัจบัจิต กลัยาณชน 

กลัยาณปุถุชน คือคนหนาดว้ยกิเลส ท่ีไม่สามารถท าอะไรไดเ้ลยเป็นโลกียารมยท์ั้งหมด 
ความคิด ความอ่าน ความเห็นน้ีเป็นโลกียารมยท์ั้งหมด แต่เพราะความเป็นญาติธรรม เช่ือมัน่ใน
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นญาติของธรรม แลว้เขา้มาประพฤติปฏิบติั จนเขา้ไปสมัผสั 
สมัมาสมาธิ ใชปั้ญญาไล่ตอ้นเขา้มา ปัญญาไล่ตอ้น คือไล่ตอ้นอารมณ์ขา้งนอกเขา้มา เขา้มา จนตั้ง
มัน่ข้ึนมา ความตั้งข้ึนมานัน่กมี็เคร่ืองมือแลว้ ตั้งมัน่ ตวัตั้งมัน่นั้นเป็นตวัอาการของใจ อาการของ
ใจท่ีเม่ือก่อนน้ีฟุ้ งซ่านออกไป สกปรกโสมมไปหมด แต่ปัจจุบนัน้ี ใจน้ีไดป้ล่อย ปล่อย ปล่อย 
ปล่อยจนใจน้ีเป็นอิสระแลว้ ใจน้ีเป็นอิสระข้ึนมามนักค็วรแก่การงาน มนัท างานได ้

การเดิน พิจารณาเขา้ไป ไตร่ตรองเขา้มา ไตร่ตรองเขา้มาจนจบัอาการของใจอนัน้ีได ้ จบั
อาการของใจอนัน้ีได ้จบัได ้ เห็นไหม อาการของใจมนัเกิดดบั เกิดดบั อารมณ์เกิดดบั จบัไดก้ส็าว
เขา้ไปสิ สาวเขา้ไป สาววา่เกิดเพราะอะไร อาการของกายนั้นมนัแปรสภาพเป็นพระไตรลกัษณ์ 
เพราะวา่กายมนัเป็นวตัถุใช่ไหม กายน่ีมนัเป็นวตัถุ มนัแปรสภาพ มนัเห็นชดัอยา่งนั้น  

แต่ใจน่ะ ใจน้ีมนัเสวยอารมณ์ เสวยอารมณ์แลว้กย็ดึไปเลย มนัเป็นนามธรรม เห็นไหม 
ระหวา่งกายกบัเวทนา จิตกบัธรรมารมณ์ จิตกบัธรรมารมณ์คือพิจารณาเขา้มา อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนเกิด
ดบัพร้อมกบัอะไร? พร้อมกบัขนัธ์ ๕ น่ีไง รูปของจิตคืออารมณ์อารมณ์หน่ึง เป็นรูปเหมือนกบั
วตัถุช้ินหน่ึง จบัวตัถุช้ินนั้นไวก่้อน เพราะวา่วตัถุช้ินน้ีมนัเป็นอาการท่ีวา่ เหมือนกบัยิง่กวา่ทุกๆ 
อยา่ง เพราะพญามารพร้อมอยูก่บัความรู้สึกอนัน้ี มนัทบัเราจนเหมือนภูเขาลกูใหญ่ๆ ท่ีเราไม่
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สามารถท าอะไรไดเ้ลย ใหม่ๆ นะ แต่จบัไดก้ต่ื็นเตน้แลว้ จบัไดน่ี้คือความแปลกประหลาด
มหศัจรรย ์ 

ความมหศัจรรยอ์นัหน่ึงวา่ท าไมเรารู้ รู้ถึงพญามารท่ีซ่อนอยูใ่นหวัใจได ้ ความเห็นหนา้
พญามารน้ีกเ็ป็นส่ิงมหศัจรรยอ์ยูแ่ลว้ แต่เพราะมหศัจรรยน์ั้นกเ็ป็นความมหศัจรรยส่์วนหน่ึง แต่
ความจบัไดแ้ลว้มหศัจรรยไ์ปแลว้ ต่อไปน้ีกจ็ะเป็นการต่อสู้กบัพญามาร การต่อสู้กบัพญามาร พญา
มารใหญ่โตขนาดท่ีวา่ลม้ทบัเราทั้ง...เราตวัเท่าคน ภูเขาเลากาใหญ่โตขนาดนั้น ทบัเราทั้งความรู้สึก
มนัจะสู้กนัไดอ้ยา่งไร น่ีความทอ้ใจเกิดนะ การพิจารณาจิต  

แต่การแยกออก เห็นไหม ส่ิงท่ีเกิดข้ึน ภูเขามนัสะสมมาเป็นลา้นๆๆๆ ปี หรือวา่น ้าลดไป
ภูเขาโผล่ข้ึนมา ดินสะสมมามนัแปรสภาพ มนัถึงเป็นภูเขาข้ึนมา การสะสมของภูเขานั้น น่ีก็
เหมือนกนั หวัใจเกิดข้ึนมามนัเกิดข้ึนมาจากอะไร ความคิดน่ะ ความคิดมนัเกิดข้ึนมาจากอะไร 
สญัญามนัอยูท่ี่ไหน สญัญาความแยบ็ข้ึนมาน่ีมนัจะเกิดข้ึนมาลอยๆ ในศาสนาพทุธเราน้ี ปัญญา
อนัดบัหน่ึง  

ปัญญาอนัดบัหน่ึง พระพทุธเจา้ ญาติของธรรม ธรรมตามสจัจะความจริง ส่ิงใดส่ิงหน่ึงไม่
มีการเกิดข้ึนลอยๆ การเกิดข้ึนตอ้งมีเหตุมีผล เหตุท่ีจะเกิดข้ึนมาจากไหน เห็นไหม มนัจะลอยลม
มาจากไหน อาการของใจน่ี เพราะมนัมีอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา มีตวัของจิตอยู ่ ตวัของจิตอยูน้ี่พอ
เป็นสมัมาสมาธิมนักเ็วิง้วา้งอยู ่ แลว้อารมณ์น้ีเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนมามนัตอ้งมีส่ิง
ท่ีเป็นตวัเช้ือ ตวัตน้เหตุ ตวัตน้เหตุเขา้ไป 

ส่ิงท่ีตะกอนอยูใ่นหวัใจ ส่ิงท่ีสะสมในใจมนัขยบัเขยื้อนข้ึนมากคื็อสญัญา สญัญาเกิดข้ึน 
สงัขารปรุง ปรุงต่อไปเลย ปรุงต่อไป เห็นไหม เวทนารับรู้ เวทนากใ็หค่้า เวทนากใ็หค่้าสุขหรือ
ทุกข ์ วิญญาณรับรู้ เห็นไหม รูปของจิต อารมณ์หมุนไป ความหมุนไป มนัแยกไดข้นาดนั้น เวลา
แยกได ้แต่ถา้แยกไม่ได ้เป็นเหมือนภูเขาเลากาทบัเรานะ ทบัไปเลย เซ่อไปหมดเลย สุขกสุ็ขอยู ่วา่
จบัมนัได ้ แต่มนัทบัเราจนแยกไม่ออก เห็นไหม มนัใหญ่โตขนาดนั้น ไหนวา่เป็นนามธรรม ไหน
วา่ส่ิงน้ีเป็นนามธรรม แลว้มนัไม่มีตวัตน 

มีสิ อาการของใจ อาการของใจ อาการของจุดจดจ่อ จุดเกิดข้ึนของความคิด ความคิด ความ
ทุกขเ์กิดข้ึนจากตรงท่ีวา่ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว ใจเป็นนาย ไอว้า่เป็นนายๆ น่ี นายข้ีทุกข ์ นายข้ี
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ทุกข ์ นายท่ีวา่อยูใ่ตอ้  านาจของพญามาร ท่ีวา่นายไม่มีอ  านาจวาสนา มนัจะวา่อยา่งนั้น มนักจ็ะวา่ 
“เราภาวนาขนาดน้ี อ  านาจวาสนาไม่มีมาจากไหน” 

แต่น่ีไง ในการต่อสู้หน่ึง มือหน่ึงเราตอ้งต่อสู้กบักิเลส ต่อสู้กบักิเลส อีกมือหน่ึง เราตอ้งมา
ท างาน เห็นไหม ท างานแยกแยะ งานมนัเป็นงาน ๒ ดา้นไง ไม่ใช่วา่เราท าวิปัสสนาแลว้เราจะกา้ว
เดินไปโดยวิปัสสนา ดว้ยองอาจกลา้หาญไปเร่ือยนะ กิเลสมนัจะยอมเรา เป็นไปไม่ไดห้รอก เห็น
ไหม ถึงวา่ ความโง่ของมนัท่ีวา่ไม่ใหรู้้ธรรม เป็นประโยชน์ของมนั เป็นความฉลาดของมนั เวลา
เอาธรรมเขา้มามนัตอ้งต่อตา้น ความต่อตา้นอนัน้ีท าใหเ้ราเห็นไหม 

ความต่อตา้นหมายถึงความคิดเดิม ความคิดฝ่ายมาร ความคิดจะเอาสะดวกสบาย ความคิด
วา่ควรจะเป็นอยา่งนั้น ควรจะเป็นอยา่งน้ี ความคิดใหค่้า ความคิดวา่เรามีปัญญา ความคิดวา่เราเก่ง 
เรารู้มาก่อน เราเทียบเคียงได ้ น้ีมนัไม่ใช่ความจริง มนัเป็นอดีตอนาคต มนัไม่ใช่เป็นปัจจุบนัธรรม 
เป็นปัจจุบนัธรรมมนัตอ้งใหห้มุนไป มนัเกิดข้ึนเด๋ียวนั้น ภาวนามยปัญญามนัจะเกิดข้ึนเด๋ียวนั้น 
การใหค่้าต่างๆ น้ีมนัเป็นการเคล่ือนไป มนัไม่เป็นมชัฌิมาปฏิปทา  

ความเป็นมชัฌิมาปฏิปทา มนัเกิดดบัพร้อมกบักิเลสท่ีเกิดข้ึน มนัเกิดดบัพร้อมกบัอารมณ์ท่ี
เกิดข้ึน แต่มนัอาศยัความช านาญไง อาศยัความช านาญท่ีเราเคยวิปัสสนาบ่อยเขา้ๆ วปัิสสนาเขา้ไป
บ่อยเขา้ แลว้มนัจะเกิดกนัซ่ึงๆ หนา้ ระหวา่งกิเลสเกิดข้ึนมา คืออารมณ์ท่ีเกิดข้ึน ธรรมะกเ็กิดข้ึน
พร้อมกนั 

ธรรมคือภาวนามยปัญญาเกิดข้ึนพร้อมกนั ธรรมจกัรมนัเคล่ือนออกไป ความเคล่ือน
ออกไปของธรรมอนันั้น เห็นไหม ความเคล่ือนออกไปกบักิริยาของธรรม กิริยาของธรรม กิริยาท่ี
ความเคล่ือนออกไป จกัรน่ีธรรมาวธุ อนัน้ีคือธรรมาวธุ อนัน้ีคืออาวธุท่ีเราสร้างข้ึน กิริยาเดิมเป็น
กิริยาของกิเลสท่ีมนัคิด มนัปรุง มนัแต่งอยูใ่นใจทั้งหมด มนัเกิดข้ึนแลว้มนักใ็หเ้ราเป็นทุกขไ์ป
ตลอด เราสะสมข้ึนมาจนมีธรรมาวธุอนัน้ีข้ึนมา มนักเ็ป็นกิริยาเหมือนกนั แต่เป็นโลกตุตระ 
เป็นโลกตุตระ จะท าใหพ้น้ออกไปจากพญามารอนัน้ีไง 

พญามารอนัน้ีมนัใหก้ายกบัใจน้ีสุมกนัอยู ่ กายเป็นบ่าว ใจเป็นนาย กาย บ่าวกทุ็กข ์ นายก็
ทุกข ์ ทุกขอ์ยูแ่ลว้กร็วมกนั มดัเป็นอนัเดียวกนั น่ีมนักต็อ้งพจิารณาจิตใหม้นัท้ิงกายออกมาอยา่งไร 
กายกบัจิตน้ี บ่าวกบันายมนัคนละคนอยูแ่ลว้ มนัคนละส่วนกนั ส่ิงท่ีเป็นคนละส่วนกนั แต่อาศยั
กนัอยู ่อาศยัอะไรอยู?่ อาศยัความยดึมัน่ถือมัน่  
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ความยดึมัน่ถือมัน่นัน่น่ะเป็นส่ิงท่ีใหก้ายกบัจิตมนัยดึอยู ่ ความยดึเพราะอะไร เพราะไม่รู้ 
ความไม่รู้คือความโง่ ความโง่น้ีเป็นโง่อวชิชาพาโง่ อวิชชาพาโง่ ธรรมถึงเกิดไม่ไดไ้ง ถา้ธรรมมนั
ก าลงัจะเกิดข้ึนมาน่ีเอาความฉลาด ความฉลาดจะเกิดเพราะปัญญา ปัญญาท่ีเราใคร่ครวญไตร่ตรอง
อนัน้ีเกิดข้ึนมาจากเรา เกิดข้ึนมาจากเรา 

เกิดข้ึนมาจากเรา เราสร้างสมข้ึนมา น่ีคือปัญญา ปัญญาหมุนเขา้ไป ถา้มนัหมุนเขา้ไป 
วิปัสสนาเขา้ไป ถา้มนัอ่อนลา้ไง อ่อนลา้มนัจะเป็นสญัญา ความเป็นสญัญา เราไม่พิจารณากไ็ด ้เรา
ก าหนดพทุโธๆๆๆๆ ใหใ้จสงบ ใหใ้จตั้งมัน่ ใหใ้จน้ีแยกออกไป แยกจากความคิดเดิม ใหเ้ป็นโล
กตุตระอีก หมุนเขา้มาใหม่ หมุนเขา้มาใหม่ 

ถา้เราท างานอยูน่ะ เราวิปัสสนา เราจบัตอ้งวิปัสสนาอยู ่ ปล่อยจากสมาธิน่ีจะเขา้หางาน
ทนัที จะเขา้หางาน งานคืองานอนัน้ีไง งานท่ีวา่ เคยสมัผสั เคยวิปัสสนาจนปล่อยวาง จนแยกแยะ
ออกไปแลว้ มนักอ็ยากจะไดบ่้อยๆ อยากจะไดไ้วๆ ไง ความท่ีอยากจะไดไ้วๆ ความคาด
ความหมายเป็นอดีตอนาคต ความคาดความหมาย 

ฟังค าวา่ “คาด” สิ ค  าวา่ “คาด” น่ีมนัเขา้ไปสอดตรงกลาง มนักแ็ยกออกไดห้มดแลว้วา่มนั
เป็นอดีตอนาคตไหม วิปัสสนาตอ้งซ ้าเขา้ไปนะ ซ ้าเขา้ไป วิปัสสนา วิปัสสนาในจิต ในจิต ใน
อาการของจิต แยกออก จิตคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนยงัไม่เป็นอารมณ์ อาการของจิตคืออารมณ์ท่ีหมุนออกไป 
อาการของจิตน้ีแยกไดเ้ป็น ๕ กอง จากภูเขาลกูใหญ่ๆ ซอยมนัออกไง ส่วนน้ีไง อาการท่ีแยบ็ข้ึนมา
ก่อนน้ีเป็นอาการของสงัขารน้ี เป็นภูเขาลกูหน่ึง เป็นอาการของสญัญา ภูเขาลกูหน่ึง  

พอแยกข้ึนมาน้ี ส่วนน้ีส่วนท่ีต่อออกไป ส่วนท่ีผสมเขา้ไปเป็นความปรุงความแต่ง เป็น
ภูเขาลกูหน่ึง ส่วนท่ีใหค่้าดีหรือไม่ดี หรือชัว่ เวทนาเป็นภูเขาลกูหน่ึง วิญญาณรับรู้เป็นภูเขาลกู
หน่ึง แลว้รวมจาก ๔ อนัน้ีเขา้เป็นอารมณ์น้ีเป็นรูปของจิต น้ีเป็นภูเขาลกูใหญ่ เราไดแ้ยกออก แยก
ออก แยกออก แยกออกดว้ยวิปัสสนาญาณนะ 

วิปัสสนาญาณน้ี มรรคอริยสจัจงัแยกเขา้บ่อยๆ เขา้ บ่อยๆ สติสมัปชญัญะท าเขา้ไปดว้ย
สมัมาสมาธิ ดว้ยสมัมาสติ ดว้ยความด าริชอบ เห็นไหม สมัมาสติ สมัมาทั้งหมด ภาวนาไปเร่ือย 
พอหมุนไป ความหมุนไป ความคล่องตวั ความช านาญ วสีตั้งแต่สมัมาสมาธิแลว้ น่ีกค็วามช านาญ
บ่อยๆ ความช านาญน่ี ความช านาญ ฟังวา่ “ความช านาญ” ช านาญจนมนัหมุนไปเอง 
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ความหมุนไปเองโดยเราไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้ง เราเก่ียวขอ้งต่อเม่ือเราส่งข้ึนไปก่อน พอมนั
หมุนไปเร่ือยๆ เขา้ หมุนเร่ือยๆ เขา้ น่ีเป็นภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาน้ีรวมตวัเขา้ไป ตอ้ง 
สมุจเฉทปหาน ความสมุจเฉทปหานนามธรรมท่ีวา่เป็นเจา้วฏัจกัรท่ีใหญ่โตมโหฬาร ควบคุมนาย
ใหม้าบีบคั้นกายน้ี ถา้สมุจเฉทปหานขาดออกไป ความมหศัจรรยก์เ็กิดข้ึนเหมือนกนั  

ความมหศัจรรย ์ มหศัจรรยต์รงไหน? มหศัจรรยท่ี์วา่กายกบันาย นายกบับ่าวแยกออกจาก
กนั แยกออกไดเ้พราะอะไร เพราะนายมนัปล่อยไง แต่เดิมนายไม่ยอมปล่อย นายน้ีตอ้งการบ่าวไว้
เป็นข้ีขา้ตลอดเวลา กายกบัใจถึงไดย้ดึเป็นเน้ือเดียวกนั แต่ในเม่ือปล่อยดว้ยอุปาทาน ความเป็น
อุปาทานปล่อยออกหมด ปล่อยออกหมดเพราะวา่ภาวนามยปัญญา ธรรมจกัรน้ีมนัประหตัประหาร
ไง ความประหตัประหารน่ีขาดออกไป ความขาดออกไป 

ส่ิงท่ีมหศัจรรย ์เห็นไหม มีดวงตาเห็นธรรม ใจนั้นเป็นธรรม ธรรมกบัใจน้ีเป็นเน้ือเดียวกนั 
ส่วนหน่ึง ส่วนหน่ึงเป็นเน้ือเดียวกนั จากส่ิงท่ีวา่เป็นญาติกบัธรรม เป็นญาติกบัธรรมกบัสมัผสั
ธรรม ทีแรกสัมผสัธรรมมาเร่ือย สมัผสัธรรมมาเร่ือย เพราะการวิปัสสนาจะมีความสุขเขา้ไปเร่ือย 
สุขเขา้ไปเร่ือย จนเป็นเน้ือธรรมไง เน้ือธรรมกบัเน้ือใจ เห็นไหม จากญาติธรรม จนเราเป็นธรรม 
พอเราเป็นธรรมมนักอ็งอาจกลา้หาญสิ  

ความองอาจกลา้หาญของใจดวงนั้น ใจดวงนั้นเป็นใจดวงท่ีวา่นบัเน่ืองของวนัเวลาไดแ้ลว้ 
นบัเน่ืองของวนัเวลา เพราะลองไดใ้จ เน้ือของธรรมสมัผสัเป็นเน้ือเดียวกนั เป็นใจเป็นเน้ือเดียวกนั 
มนัเป็นเน้ือเดียว ธรรมกบัใจเป็นเน้ือเดียวกนั ความรู้อนันั้นเกิดข้ึน ความมัน่ใจเกิดข้ึน จากเดิม
ข้ึนมาตอ้งอาศยัครูอาศยัอาจารยข้ึ์นมาเป็นคนช้ีน า ช้ีน าทั้งหมด เป็นคนตบแต่ง เป็นคนยืน่ออกมา
จากมือนะ เป็นคนยืน่ออกมา อุบายวิธีการต่างๆ เพื่อเราจะสร้างสมฐานะของเราข้ึนมา  

เราสร้างกิริยาของธรรมข้ึนมาเร่ือยๆ มนัยงัไม่ไดผ้ลของมนั เรากย็งัไม่รู้วา่อนัไหนเป็นผล 
อนัไหนเป็นเหตุ ส่ิงท่ีเป็นเหตุ สาวไป หมุนเวียนไป ท าไปจะเกิดเป็นผลข้ึนมา ผลท่ีเกิดข้ึนมาจาก
ความมหศัจรรยท่ี์เป็นในหวัใจเราไดส้มัผสัอนัน้ีไง น่ีมนัเป็นการบอกเหตุและผลอยูใ่นหวัใจ พอ
บอกเหตุและผลอยูใ่นหวัใจ การกา้วเดินเขา้ไปน่ี คนมีเหตุมีผลอยูใ่นใจ การกา้วเดินไป รู้วิธีการ 
ความรู้วิธีการ การกา้วเดินตอ้งเดินดว้ยความถกูตอ้งดีงามข้ึนไป  

ถึงวา่ “ก าหนด” ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม มีธรรม
อยูใ่นหวัใจสมัผสัไดแ้ลว้ จะก าหนดวนัตายของกิเลส ตั้งแต่พอ่ แต่โคตร แต่อวชิชาข้ึนไปเร่ือยๆ 
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ความก าหนดเวลา อยากก าหนดใหต้ายวนันั้น วนันั้นเลยนะ ก าหนดเวลาตายของกิเลสเป็นชั้นๆๆๆ 
เขา้ไปเลย แต่กม็นัจะโดนหลอก โดนหลอก โดนความฉลาดยดึพื้นท่ีของใจ เห็นไหม กลบัสร้าง
ความโง่ใหเ้รา เพราะเรายงัอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของอวิชชาอยู ่ 

มีดวงตาเห็นธรรม งานสมัผสักบัธรรมอนัน้ีเป็นสมัผสัระหวา่งนาย นายคือใจ กบักายคือ
บ่าว แยกออกจากกนั แต่กดี็กวา่กบัความเป็นญาติธรรมดว้ยระบบ เป็นญาติธรรมดว้ยระบบคือดว้ย
สจัจะความจริง แต่เราไม่รู้เน้ือหาสาระ เราเช่ือแต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ประทานไว ้ วา่
คนเราเกิดมาเป็นญาติกนัโดยธรรม เพราะเกิด แก่ เจบ็ ตาย เหมือนกนั มีปากมีทอ้งเหมือนกนั ตอ้ง
ทนทุกขท์รมานเหมือนกนั แลว้มีส าคญัท่ีเป็นญาติธรรม มีวิชาการท่ีจะพน้จากกิเลส การเกิด การ
แก่ การเจบ็ การตายไดเ้หมือนกนั  

เห็นไหม อนันั้นเป็นระบบ เป็นท่ีวา่เราเขา้ใจตามระบบนั้น แต่เด๋ียวน้ีผูท่ี้ปฏิบติัธรรม
สมควรแก่ธรรมน้ี ใจไดส้มัผสัธรรมอนัน้ีแลว้น่ี มนัเป็นของผูน้ั้นไง มนัเป็นสจัจะ มนัเป็นอริยสจั
จะ กลัน่ออกมาจากอริยสจัจะตามท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ประทานไว ้ ค าวา่ “ญาติ
ธรรม” นั้น แต่เรากลัน่ออกมาเป็นเน้ือธรรมในหวัใจของเรา ธรรมอนัน้ีถึงวา่อยูใ่นใจผูท่ี้ปฏิบติัอนั
นั้น มนัถึงองอาจ มนัถึงกลา้หาญ มนัถึงจะเอาความสุขมาใหใ้จดวงนั้นไง  

ใจดวงนั้นไดด่ื้มกินธรรมแลว้ ถึงวา่ธรรมน้ีประเสริฐ ประเสริฐมาก มีอยูด่ ั้งเดิม องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้จะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้มีอยูแ่ลว้ น่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ประทาน
ไวเ้อง แลว้เราประพฤติปฏิบติั กาลเวลาน้ีล่วงไปๆ เป็นเร่ืองของกาลเวลา ไม่เก่ียวกบัมรรคผล 
มรรคหรือผลน้ีเกิดข้ึนมาจากความวิริยอุตสาหะ จากมรรคอริยสจัจงัของคนผูน้ั้นเท่านั้น  

บุคคลผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เรากเ็ป็นบุคคลคนหน่ึง เรากต็อ้งประพฤติปฏิบติั
ธรรมใหส้มควรแก่ธรรม ใหส้มควรแก่ธรรม จนธรรมน้ีจะเขา้มาเป็นเน้ือเดียวกบัใจของเรา เราถึง
สมควรวา่เราเป็นญาติธรรมดว้ยเน้ือหาสาระ ไม่ใช่เป็นญาติธรรมดว้ยวิธีการท่ีวา่เป็นระบบอนันั้น 
เฉยๆ อนันั้นเป็นโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ แต่เป็นธรรมชาติ เป็นโดยธรรมชาติน้ีเป็นโดยธรรมชาติคือ
เหมือนวตัถุอนัหน่ึง 

แต่เป็นโดยเน้ือหาสาระท่ีดวงตาเราเปิดเอง เราหงายของท่ีคว  ่าใหห้งายข้ึนมาเอง เห็นไหม 
ของท่ีคว  ่าอยูม่นัไม่สามารถจะรับส่ิงของใดๆ ได ้ เราหงายใจเราข้ึนมา แลว้ใจของเราหงายข้ึน
มาแลว้กย็งัไดเ้น้ือหาสาระ เป็นส่ิงในดวงใจดวงนั้น ดวงใจดวงนั้นถึงเป็นสารคุณข้ึนมาไง ความ
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สมัผสัสมัพนัธ์อนัน้ีไง ถึงวา่เป็นเร่ืองขอ้เทจ็จริง ขอ้เทจ็และขอ้จริง ขอ้เทจ็กไ็ดส้มบุกสมบนั
มาแลว้ ขอ้จริงกไ็ดส้มัผสัข้ึนมา ตอ้งสมัผสัตามเหตุและผลเดด็ขาด เดด็ขาด ไม่มีกาลเวลาจะมา
แยกส่วนท่ีวา่หมดพน้จากกาลเวลาไป  

เพราะวา่หลกัความจริงมีอยู ่หลกัความจริงมีอยู ่แต่หลกัท่ีวา่เราไม่เช่ือต่างหาก ความไม่เช่ือ
ของอวิชชา ความไม่เช่ือของใจของเรา ความไม่เช่ือ ความปฏิเสธ ความลงัเลสงสยั เห็นไหม อยา่ง
นอ้ยกท็  าใหเ้ราเน่ินชา้เสียเวลา ถา้เราจงใจ เราท าเสียเด๋ียวน้ี ฟังสิ! ท าเสียเด๋ียวน้ี ท าแต่เด๋ียวน้ี มุ
มานะแต่เด๋ียวน้ี เห็นไหม แลว้ความวา่เด๋ียวน้ี มนักเ็ป็น ๑ เป็น ๒ เป็น ๓ มนัตอ้งสร้างสมข้ึนไปสิ 
มนัตอ้งสะสมคุณงามความดีของเราข้ึนไปเร่ือยๆ  

ความสะสมข้ึนไป เห็นไหม แก่กลา้ ความแก่กลา้ข้ึนมามนัเกิดจากความตอ้งต่อสู้กบักิเลส 
ตอ้งต่อสู้กบัความทรมานไง ความทรมานคือวา่ความไม่อยากท า ความอยากจะสะดวก อยากจะ
สบาย อนันั้นไหลเขา้ไปในทางของกิเลส ไหลเขา้ไปทางท่ีวา่ ส่ิงท่ีวา่มนัวา่มนัโง่ๆ นัน่ไง ส่ิงท่ีวา่
มนัโง่ไง โง่! โง่! โง่! เพื่อตอ้งการเอาเราอยูใ่นอ านาจของมนั ถา้ตอ้งการสะดวกตอ้งการสบาย มนั
ตอ้งฝืนตรงน้ี การฝืนน่ี ถึงกบัการฝืน การฝืน ฝืนความสะดวก ฝืนความสบาย ฝืนความเห็นของเรา 
ฝืนออกมาน้ีคือฝืนกิเลส กฝื็นความโง่อนันั้นไง 

ฝืนความโง่เขา้มาหาขอ้เทจ็จริง ขอ้เทจ็จริงเกิดดบัท่ีใจ ขอ้เทจ็จริงเห็นการเกิดการดบั พอ
เห็นการเกิดการดบัของใจ เห็นความสุขความทุกข ์ภาวนาดีมนักสุ็ขข้ึนมา น่ีผลของสุข ผลของบุญ 
ถา้ภาวนาแลว้เราทุ่มเขา้ไปทั้งตวั แลว้มนัยงัไม่ไดผ้ลข้ึนมา เห็นไหม ผลของความทุกขข้ึ์นมา น่ีคือ
ขอ้เทจ็จริงมนัอยูท่ี่ใจ ถา้เราหนักลบัมา ขอ้เทจ็จริงเกิดอะไรข้ึน? เกิดส่ิงเปรียบเทียบ เกิดปัญญาข้ึน 
เกิดปัญญาข้ึน เห็นไหม ปัญญาข้ึนน่ีกไ็ม่เป็นโลกตุตรปัญญา ไม่เป็นภาวนามยปัญญา  

มนักเ็ป็นส่ิงท่ีวา่เราถามตอบ เราถามตอบเราเองได ้เราถามตอบใจของเราเองได ้เราเป็นผูท่ี้
ยนืยนักบัเราเองไง ความท่ียนืยนักบัเราเองน่ี แลว้จะเช่ือใครล่ะ พระพทุธเจา้สอนวา่เป็นอตฺตา หิ 
อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน กิเลสอยูใ่นหวัใจของเรา เราตอ้งเป็นผูแ้กเ้อง เพราะองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ร้ือสตัวข์นสตัว ์ ร้ือสตัวข์นสตัวอ์อกไป ร้ือสตัวข์นสตัวด์ว้ยมรรคท่ีประทาน
ไวเ้ป็นทางอนัเอก 

ร้ือสตัวข์นสตัวจ์ริงๆ คือตอ้งเป็นบุคคล ดวงใจดวงนั้น เป็นคนคน้ควา้ทั้งหมด เพราะองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้วางธรรมเอาไว ้ แลว้บอกวา่ เราเป็นคนช้ีแนะทางนั้น ผูท่ี้เดินถึงกมี็ ผู ้
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ท่ีเดินไปแลว้คร่ึงทางกมี็ ผูท่ี้ไม่ยอมเดิน ลงัเลสงสยั ไม่เดินกมี็ เห็นไหม ผูท่ี้บอก บอกดว้ยความ
ชดัเจน ร้ือสตัวข์นสตัวด์ว้ยความปรารถนา ดว้ยความเมตตาสงสาร ดว้ยความเห็นทุกขใ์นวฏัวน 
ภยัในวฏัฏะอนัน้ีท่ีมนัทุกขร้์อนในหวัใจ ท่ีตอ้งหมุนเวียนไป 

น่ีร้ือสตัวข์นสตัวด์ว้ยวิชาการ ร้ือสตัวข์นสตัวด์ว้ยมรรคอริยสจัจงัน้ี แต่เหตุการณ์เคร่ือง
ด าเนิน ตอ้งเป็นพวกเราผูท่ี้เห็น เป็นญาติของธรรมน่ีแหละ ผูท่ี้เป็นญาติธรรมน้ีตอ้งเป็นผูด้  าเนิน
ทั้งหมด วิธีการ เราทั้งหลายผูป้ฏิบติัตอ้งเป็นผูท่ี้ขวนขวายใช่ไหม ใครจะเอามายดัเขา้มาในหวัใจ
ของเรา หวัใจมนัอยูใ่นอกเรา ใครยดัเขา้มาได ้

ตอ้งใจแกใ้จ ความเห็นภายใน เราจะแกกิ้เลสของเราได ้ความแกกิ้เลสของเรา ความแกน้ัน่
คือการฝืน การฝืนนั้นถึงวา่เป็นส่ิงท่ีประเสริฐ ฝืนกิเลส ฝืนความเคยใจ ฝืนความส่ิงท่ีเกิดดบั เกิด
ดบัในหวัใจน้ี ฝืนไป ฝืนไป ฝืนจนถึงท่ีสุด เราจะไดธ้รรมข้ึนมาในหวัใจ เราจะสมัผสัจริงตาม
ธรรม เอวงั 


