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ศาสนาพทุธ ในสมยัของสมณโคดม เห็นไหม แต่มีมาแลว้ ๓ พระองค ์พระองคเ์ป็นองคท่ี์ 
๔ กปัน้ีมี ๕ พระองค ์ วนัน้ีเป็นวนัเกิดของศาสนาพทุธในปัจจุบนัน้ี เกิดข้ึนมาเพราะตรัสรู้ธรรม 
ตรัสรู้ธรรม ธรรมนั้นเขา้ถึงดวงใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้  

วนัเกิดของศาสนาพทุธ พทุธศาสนาสอนอยา่งน้ี สอนเร่ืองอริยสจั สอนเร่ืองปฏิจจสมุป
บาท ความเคล่ือนไปของใจ เห็นไหม วนัน้ีวนัก าเนิดข้ึนมาของศาสนาพทุธ ถา้ก าเนิดข้ึนมา ก าเนิด
ข้ึนมามีคุณประโยชนม์หาศาล เกิดแลว้ไม่เคยตาย ถา้ชีวิตน้ีตายๆ เกิดๆ อยูอ่ยา่งนั้น เกิดแลว้ไม่เคย
ตาย เกิดแลว้เกิดเลย  

ดวงใจถึงธรรมแลว้ถึงบริสุทธ์ิผดุผอ่งไปตลอด การเกิดท่ีแปลกประหลาด เกิดท่ีมหศัจรรย ์
เกิดแลว้ไม่มีตาย ถา้ยงัเกิดมาในวฏัฏะวนน้ี การเกิดการตายน้ีเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ท าใหเ้กิด
เป็นทุกขโ์ศก ในธรรมบทวา่ไว ้ เกิดมาในวฏัฏะในชีวิตๆ หน่ึงน้ี ถา้เอามาค านวณกนัแลว้ น ้ าใน
มหาสมุทรนั้น เราร้องไหค้  ่าควรกนัในโลกน้ียงันอ้ยเกินไป นัน่น่ะ ชีวิตๆ หน่ึงเกิดข้ึนมาทุกข์ๆ  
ร้อนๆ ทุกข์ๆ  เศร้าๆ อยูใ่นวฏัฏะวนน้ีตลอดไป  

แต่การเกิดของศาสนาพทุธ ในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เกิดแลว้ไม่มีวนั
ตาย เกิดแลว้จีรังตลอดไปในหวัใจดวงนั้น  

แต่การเกิดสิ เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะกเ็หมือนกบัมีความทุกขอ์ยา่งเราน่ีล่ะ มีความทุกข์
อยา่งเราเพราะอะไร เพราะวา่ ราหุลเกิดข้ึนมาน่ีตกใจนะ เขามาบอกวา่ “ราหุลเกิดแลว้” ช็อกเลย
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เพราะอะไร เพราะบ่วงเกิดแลว้ เห็นไหม บ่วงสมบติั บ่วงลกู บ่วงหลาน บ่วงญาติ บ่วงวงศต์ระกลู 
บ่วงเกิด บ่วงเกิดข้ึนมา  

ธรรมดาของหวัใจผูท่ี้ท าคุณงามความดี บุรุษอาชาไนย จะสะสมไวแ้ต่คุณงามความดี
ทั้งนั้นน่ะ แลว้ดวงใจดวงไหนบา้งท่ีจะไม่รับผดิชอบเร่ืองบุตรเร่ืองภรรยา ตอ้งรับผดิมาก ความ
รับผดิชอบมากนั้นคือบ่วงมากไง บ่วงในหวัใจนั้น ความท่ีดึงใหใ้จนั้นเป็นท่ีกงัวล เป็นท่ีเศร้า
หมอง คิดดวูา่จะขนาดไหน ตอ้งมีความทุกขม์ากสิ ความทุกขใ์นขนาดท่ีวา่พทุธศาสนายงัไม่เกิด  

จนสละออกไปแสวงหาโมกขธรรมอยู ่ ลทัธิศาสนาไหน สอนวิธีการไหนไปศึกษากบัเขา
หมดเพราะอะไร เพราะวา่ในเม่ือทางท่ีวา่ เขามีครูบาอาจารยส์อนอยู ่ ควรท่ีจะเขา้ไปศึกษา เพื่อจะ
ไดห้าทางออกไปใหไ้ด ้ ไปศึกษามาขนาดไหนแลว้มนักไ็ม่สมความปรารถนา ไม่สมความ
ปรารถนาเพราะตอ้งการใหห้ลุดพน้ออกไปจากทุกขจ์ริงๆ  

ทุกขน้ี์เป็นอริยสจั ทุกขน้ี์เป็นความจริงของแต่ละดวงใจ ไม่มีใครสามารถท่ีจะมาลบลา้งให้
ได ้ไม่มีใครสามารถมาลบลา้งใหไ้ด ้แลว้ไม่มีใครสามารถมาบอกวา่ สุข-ทุกขข์นาดไหนถึงจะเป็น
ก าหนดของบุคลท่ีทุกขน์ั้น ทุกขใ์นใจดวงใดดวงนั้นกเ็ป็นทุกขข์องใจดวงนั้น ทุกขด์วงนั้น ในเม่ือ 
จิตสงบขนาดไหนมนักมี็ทุกขเ์จือบนไปตลอด มีความทุกขเ์จืออยูใ่นจิตนั้นเพราะอะไร เพราะเวลา
จิตน้ีสงบเขา้ไปน่ีความทุกขน์ั้นหลบหนา้ไง เวลาธรรมเกิดข้ึน ธรรมเกิดข้ึนความทุกขน์ั้นตอ้ง
หลบหนา้ออกไป ธรรมเกิดข้ึน สมาธิธรรมเกิดข้ึน 

สมาธิธรรมน้ี เป็นพื้นฐานมา ทั้งๆ ทุกๆ ลทัธิศาสนาสอนแต่ท าความสงบมา องคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้กไ็ปเรียนกบัเขา ไดส้มาบติั ๖ และสมาบติั ๘ ดว้ย จนอาฬารดาบสบอกวา่ 
“มีความรู้เสมอเรา ใหอ้ยูส่อนกบัเราเถิด อยูก่บัเราเพื่อจะสอนผูท่ี้จะมาศึกษาต่อไป”  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่เอา ไม่เอาเพราะวา่อนัน้ีเป็นความสงบเฉยๆ ความสงบ
เขา้ไป จิตมนัสงบเขา้ไป ความทุกขม์นักเ็จือจางเขา้ไป มนัละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไป แต่มนัก็
ไฟสุมขอนอยูใ่นใจนั้น น่ีความสุขของสมาธิธรรม มีอยูแ่ลว้ในก่อนพทุธกาลท่ีศาสนายงัไม่เกิดกมี็
อยูแ่ลว้ มีอยูแ่ลว้ แลว้การศึกษามาขนาดนั้นกจิ็นตนาการวา่อนัน้ีเป็นพระอรหนัตไ์ง ต่างๆ ก็
ปฏิญาณตนวา่เป็นพระอรหนัต ์ มีมากมายเลย ก่อนสมยัท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะตรัส
รู้เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา กมี็เขาวา่เป็นพระอรหนัตก์นัหมด แลว้กไ็ปศึกษาเล่าเรียนกนัมา ศึกษาเล่า
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เรียนมาแลว้มนักช็ าระไม่ไดจ้ริง มนัไม่ไดจ้ริงเพราะมนัไม่ใช่ของจริง มนัเป็นของอนิจจงัไง ความ
เกิดข้ึนตั้งอยูแ่ละดบัไป  

ในการเวียนวา่ยตายเกิดของใจ ใจน้ีหมุนไป สมาธิน้ีท าใหส้งบข้ึนมา มนักส็งบข้ึนมาโดย
ธรรมชาติของมนั ทั้งๆ ท่ีวา่เราไม่ไดฝึ้กฝนสมาธิ จิตน้ีมนัฟุ้ งซ่านไปถึงท่ีสุดแลว้มนักต็อ้งพกัของ
มนั เปรียบเหมือนเวลาอยูท่างโลก เราทุกขโ์ศกมากมหาศาล ความทุกขโ์ศกมหาศาลนั้นถึงจุดหน่ึง
กต็อ้งเจือจางไปโดยธรรมชาติของมนั เห็นไหม ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่แลว้ทุกขก์ต็อ้งดบัไป  

แต่เวลาเราเกาะเก่ียว ความเกาะเก่ียวทุกขน์ั้น เราไม่ใช่เกาะเก่ียวท่ีทุกข ์ เราเกาะเก่ียวท่ี
ตณัหาความไม่พอใจ อยา่งเช่น การพลดัพราก เราไม่ตอ้งการพลดัพราก เราไม่ไดม้องท่ีทุกข ์ เรา
ไปจินตนาการกนั หรือไปผลกัไสกนัตรงท่ีตณัหา ตรงท่ีสมุทยั เพราะความไม่ยอมพลดัพราก 
ตอ้งการใหอ้ยูก่บัเราคงท่ีไปตลอดไป นัน่น่ะ มนัถึงวา่ความทุกขเ์กิดข้ึนแลว้กไ็ปจินตนาการกนั
ตรงนั้น ความทุกขถึ์งโชติช่วงชชัวาลในหวัใจดวงนั้น เพราะเขาไม่ไดม้าดูทุกขไ์ง เขาผลกัไส ผลกั
ไสแต่ส่ิงท่ีตวัเองติดเป็นตณัหาทะยานอยากอยู ่ ความตอ้งการ ความอยากเป็น ความดึงไว ้ อนันั้น
เป็นตณัหา  

แต่ในเม่ือยงัไม่มี ยงัไม่เป็น เพราะไม่ไดเ้ขา้ถึงจุดนั้น ฉะนั้น จิตท่ีเป็นสมาธิ มนัถึงเวยีนไป
เวียนเกิดอยูอ่ยา่งนั้น เวียนไปเวียนเกิดคือวา่ มนัเป็นอนิจจงัท่ีวา่หมุนเวียนแปรสภาพไปอยู่
ตลอดเวลา มนักเ็ขา้กนัไดก้บัจิตท่ีเวียนตายเวียนเกิดอยูต่ลอดเวลา มนักเ็วียนไปเวยีนเกิดนั้นน่ะ 
การเวียนไปเวียนเกิดนั้นศาสนายงัไม่เกิดข้ึน  

ศาสนาเกิดข้ึน องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ออกแสวงโมกขธรรมก่อน ออกแสวงหา
โมกขธรรม ไปศึกษากบัเขามาขนาดนั้นแลว้ปล่อยวางของเขาไวไ้ง แลว้ระลึกถึงวา่ในเม่ือตวัเอง 
สร้างสมบารมีมาแสวงหาทางออก สุดทา้ยแลว้กต็อ้งกลบัมาท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
นั้นเองท่ีจะตอ้งเป็นผูท่ี้ขวนขวายหาทางออกเอง  

ถึงวา่ไดก้  าหญา้คาของคฤหสัถท่ี์เขาเอามาให ้ปูออกไปแลว้นัง่อยู ่ 

“คืนน้ีถา้ไม่ส าเร็จ จะนอน จะใหก้ระดูกป่นตายไป กข็อใหต้ายไป” 

กลบัมาอานาปานสติ อานาปานสติก าหนดลมหายใจเขา้ออก อานาปานสติตามลมหายใจ
เขา้ออกอยู ่ลมหายใจกระทบท่ีกาย “อานาปานสติ” ก าหนดดจูนจิตสงบเขา้ไป  
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ปฐมยาม บุพเพนิวาสานุสติญาณ จิตการส่งออกไป การรู้ต่างๆ รู้การเกิดการตาย ของจิตแต่
ละดวงๆ ตายแลว้ไปไหน แมแ้ต่จิตของตวัเองกเ็หมือนกนั เห็นวา่ตวัเองยอ้นอดีตชาติไป เกิด ตาย 
เกิด ตายมา ก่ีภพ ก่ีชาติ ถึงยนืยนักนัดว้ยวชิชา ๓ ไงวา่จิตน้ีมนัเวียนวา่ยตายเกิดอยูต่ลอดเวลา ถา้
เวียนวา่ยตายเกิดเขา้ไป เราจะไปแกท่ี้เวียนวา่ยตายเกิดนั้นมนัเป็นอดีต เห็นไหม เราไม่สามารถไป
แกอ้ดีตได ้ ไม่สามารถแกไ้ดก้ป็ล่อยวางไวต้ามความเป็นจริง อดีตนั้นปล่อยวางไวต้ามความเป็น
จริง  

กลบัมา จุตูปปาตญาณ กเ็ห็นวา่ตายแลว้ไป เป็นอนาคต อดีต-อนาคตแกกิ้เลสไม่ได ้ แก้
กิเลสไม่ไดแ้ต่เขาตามส่ิงนั้น ถา้ทางลทัธิศาสนาต่างๆ เขาปฏิบติั เขาวา่อนันั้นมนัเป็นคุณวิเศษแลว้
ไง คุณวิเศษแต่ใหค้วามกระเพื่อมของใจ ใจน้ีไม่สงบ ใจน้ีมีความกระเพื่อมเพราะความรู้  

เวลาธรรมมนัเกิด “ธรรมเกิด” ส่ิงท่ีความรู้เกิดข้ึนกบัใจนั้น ใจนั้นจะรับรู้ส่ิงนั้นแลว้ใจนั้น
จะยดึส่ิงนั้น ยดึวา่ตวัเองรู้ส่ิงนั้นไง น่ีความจริงวา่ การเป็นธรรมมนัเกิด แต่เวลาเกิดข้ึนมาจริงๆ 
แลว้ความยดึมัน่ถือมัน่กบัส่ิงท่ีเห็นนั้นเกิด พอความยดึมัน่ถือมัน่ส่ิงท่ีเห็นแลว้มนัจะพาไปไหน 
มนักว็นเวียนอยูก่บัอาการของใจอยูอ่ยา่งนั้น อาการของใจกว็นเวียนอยูก่บัอารมณ์นั้นมนักเ็กิดตาย 
เกิดตายอยูก่บัอารมณ์นั้น อารมณ์ท่ีตวัเองยดึมัน่ถือมัน่ แลว้อารมณ์นั้นกจื็ดจางไป  

พอมนัชินชาเขา้ตอ้งจืดจางลง พอจืดจางลงกต็อ้งหาอารมณ์ใหม่ข้ึนมา นัน่น่ะ เวลาอารมณ์
ใหม่ข้ึนมา ถา้ยงัทรงความหลกัของใจคือท าสมาธิอยูไ่ด ้มนักย็งัหาอารมณ์ใหม่มาเสพได ้ถา้สมาธิ
น้ีเจือจางลง “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” ธรรมทั้งหลายมีการเกิดข้ึน ตั้งอยูแ่ละดบัไป ความเวียนไป
ของหลกัใจน้ีมนัจะเวยีนไปตลอดเวลา พอเวียนออกไปคายออกมา มนัไม่ไดส่ิ้งนั้นข้ึนมาตามใจ
หมาย ส่ิงท่ีเป็นทุกขซ์อ้นเขา้มา น่ีทุกขซ์อ้นทุกข ์ 

๑. ปฏิบติัไม่ไดส้มความปรารถนาของตวัเองเป็นทุกข ์

๒. การประพฤติปฏิบติัเขา้ไป ทุกขใ์นการปฏิบติั แลว้ยงัไม่สมควร แลว้ปรารถนา ตณัหา
ซอ้นตณัหาเขา้ไปนะ ท าใหค้วามทุกขเ์พิ่มซบัซอ้นเขา้ไป  

“ทุกข”์ ธรรมชาติของมนั ทุกขคื์อการเกิดข้ึนมาโดยธรรมชาติน่ีทุกขอ์ยูแ่ลว้ เพราะอนัน้ี
เป็นสจัจะความจริง เป็นอริยสจั แต่ยงัไม่เห็นไง เพราะศาสนายงัไม่ไดเ้กิด วนัเกิดของพทุธศาสนา
วนัน้ีไง  
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ยอ้นกลบัมาจนองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปล่อยหมด ทั้งๆ ท่ีไม่มีคนสอนนะ แต่
พวกเรามาเกบ็เอา พยายามยดึเอา ส่ิงท่ีวา่ไม่เป็นอาสวกัขยญาณไง “อาสวกัขยญาณ” ญาณสุดทา้ย 
อาสวกัขยญาณ ช าระกิเลสเขา้ไป พอความช าระกิเลสเขา้ไป ส่ิงท่ีจะช าระกิเลสขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ตอ้งเป็นอะไร?  

ตอ้งเป็นญาณหยัง่รู้ภายในใจ ญาณหยัง่รู้ท่ีเกิดข้ึนจากการสมบุกสมบนัมา รู้ผดิมาตั้ง ๖ ปี 
ความปฏิบติัรู้ผดิมาตามแต่ท่ีวา่ลทัธิศาสนาต่างๆ สอนกนัมา ๖ ปีน่ีมนัท าใหจิ้ตใจน้ีเขม้แขง็ข้ึนมา 
รู้เหตุรู้ผลข้ึนมาวา่ความท่ีใฝ่ออกไปนั้นเป็นการใฝ่ท่ีผดิ น่ีอาการของใจ ปัญญาไง ปัญญาเป็น
อาการของใจท่ีเกิดข้ึนจากใจ แลว้ใจน้ีสงบเขา้มา สงบเขา้มา แรงของการอดอาหารท่ีอดอาหารอยู ่
แรงของการหนักลบัมาประพฤติปฏิบติั นัน่น่ะ อนัน้ีเป็น “มรรค” มนัจะรวมตวักนั มรรครวมตวั
หมายถึงก าลงัพอ ความเห็นพอ แลว้ด าริชอบ ความด าริออกมาจากอาสวกัขยญาณ น่ีความด าริชอบ 
มรรคเพิ่งเกิดข้ึน น่ีพทุธศาสนาเกิดเกิดตรงน้ีไง  

“วนัเกิดของพทุธศาสนา” ศาสนาเกิดในท่ีไหน? เกิดในใจขององคพ์ระสมัมาสัมพทุธเจา้ 
เกิดแลว้ เวลาดบัไม่มีวนัดบั เกิดแลว้เกิดเลย เกิดแลว้ถึงธรรม ถึงธรรมแลว้ถึงเลย ไม่มีการหลุด
ออกมาจากตรงนั้น ไม่มีการตกต ่ามาเพราะเป็นอกุปปธรรม จะไม่มีการแปรสภาพอีกแลว้ ใจดวง
นั้นถึงฝ่ังของส้ินสุดแห่งกิเลสตณัหาทั้งหมด อาสวกัขยญาณก าจดั ใจนั้นส้ินไป ฉะนั้น องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ปรินิพพานกป็รินิพพานวนัน้ีไง  

มนัมหศัจรรยท่ี์วา่ เกิด ตรัสรู้ แลว้ปรินิพพานในวนัเดียวกนั เพญ็เดือน ๖ เหมือนกนัเป็นวิ
สาขบูชา เป็นส่ิงท่ีมหศัจรรย ์ แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ปรินิพพานไปไม่ไดเ้อาธรรมไป
ดว้ย เห็นไหม ไม่ไดเ้อาธรรมไปดว้ย ธรรมประทานไวต้ามความเป็นจริง แต่ธรรมในดวงใจดวง
นั้น ดวงขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ อนันั้นต่างหากท่ีท่านเอาไป  

เรามีความทุกขอ์ยู ่ เราแสวงหาอยู ่ ถา้ธรรมเกิดข้ึนกบัใจของผูท่ี้ปฏิบติัผูใ้ดผูห้น่ึง นัน่คือ
การเกิดแลว้ท่ีไม่มีการแปรสภาพอีกเลย แต่ในเม่ือยงัไปไม่ถึง เรากต็อ้งพยามขวนขวายจะเขา้ถึง
ธรรมดวงนั้นใหไ้ด ้ เขา้ถึงธรรมดวงนั้นใหไ้ดคื้อวา่เปิดตาของใจข้ึนมาใหไ้ดไ้ง องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ปรินิพพานไปกเ็อาแต่ธรรมในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพพทุธเจา้นั้น
ไป  
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แต่สจัจะท่ีประทานไวอี้ก ๕,๐๐๐ ปีน่ีสจัจะความจริง อริยสจั ส่ิงต่างๆ มีพร้อมอยูส่ติปัฏ
ฐาน ๔ มนัอยูท่ี่ไหน ส่ิงท่ีวา่เป็นขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เพราะองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้น้ีสมบุกสมบนัมา แลว้รู้ตามความเป็นจริง แลว้เป็นส่ิงท่ีเป็นภายในขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ขนาดท่ีสร้างสมบารมีมาขนาดนั้นยงัออกประพฤติปฏิบติัทุ่มทั้งชีวิต
ไง  

แลว้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ผูท่ี้จะเขา้ถึงธรรมอยา่งนั้นมนัจะตอ้งขวนขวายขนาดไหน ถึงวา่
ตอ้งยอ้นกลบัมาท่ีใจ ถา้ไปมองส่ิงภายนอกคือมองสมบติัของคนอ่ืน ความมองสมบติัของคนอ่ืน 
แลว้เขามีแต่ความร ่ารวยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี จะท าใหเ้ราขาอ่อน ท าใหพ้วกเราไม่มีก าลงัจะต่อสู้
ไป เศรษฐี มหาเศรษฐีกต็อ้งข้ึนมาจากเร่ิมตน้ประกอบอาชีพของเขา 

“เศรษฐีธรรม” องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นเศรษฐีธรรม ธรรมในหวัใจเตม็ดวงใจ
ดวงนั้น แต่สร้างสมมา ดูสิ ๔ อสงไขย แสนมหากปั ก าลงัสร้างมาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ น่ีแลว้เราสร้างมากนัก่ีปี เราสร้างมาก่ีชาติ เรากไ็ม่มีความสามารถจะรู้ได ้ แต่ในการ
ประพฤติปฏิบติัน้ีกคื็อการสะสมบารมี การสร้างสมบารมีของเรา  

“อานนท ์ เธอบอกเขาเถอะวา่อามิสทานกบัปฏิบติับูชา อามิสบูชากบัปฏิบติับูชา ใหป้ฏิบติั
บูชา” การปฏิบติับูชาอยา่งประเสริฐ แลว้เราน้ีเรากป็ฏิบติับูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ส่ิง
ท่ีเป็นการสะสมบารมีท่ีสูงสุดน้ีเราเป็นผูท่ี้ไดก้ระท าอยู ่ เรากระท าส่ิงท่ีวา่สูงสุดในการท่ีวา่องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประทานไวว้า่ “การปฏิบติับูชานั้นเลิศท่ีสุด” เพราะเพราะการปฏิบติั
บูชามนัใหผ้ลกบัดวงใจดวงท่ีประพฤติปฏิบติัโดยฉบัพลนั ใจดวงไหนประพฤติปฏิบติัอยูม่นัจะ
สมัผสักบัใจเขา้ไปตลอดเวลา สมัผสักบัใจตลอดเวลา  

จากท่ีวา่ไม่เช่ือเร่ืองสจัจะความจริงเลย เพราะมนัไม่เคยเห็นจะไปเช่ือไดอ้ยา่งไร ความเช่ือ
จากภายนอก ความเช่ือจากภายนอกนั้นเป็นสุตมยปัญญา สุตมยปัญญาการศึกษามาขนาดไหน จะ
อุกฤษฏ ์ จะดีเด่นขนาดไหนนั้นเป็นส่ิงท่ีเราศึกษาเขา้มา เรายงัจะตอ้งประพฤติปฏิบติัเผชิญศึก
ขา้ศึกไง ขา้ศึกคือเรา น่ีในการประพฤติปฏิบติัน้ีเป็นการตนเอาชนะตน อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตน
เป็นท่ีพึ่งแห่งตน ขา้ศึกกคื็อเรา ขา้ศึกคือความคิดชัว่ของในหวัใจ คิดในทางอกศุลในหวัใจ  

“ธรรม” ธรรมคือความคิดดี เป็นกศุลข้ึนมา ความคิดดี คิดอยากประพฤติปฏิบติั คิด
อยากจะออกจากทุกข ์ คิดจะออกหาท่ีพึ่งของหวัใจใหไ้ด ้ น่ีความคิดน้ีเป็นธรรม ความคิดน้ีเกิดข้ึน
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ตอ้งมีความนึกคิดน้ีเกิดข้ึน แลว้สติสมัปชญัญะพยายามตั้งไว้ๆ  ใหสื้บต่อ ความสืบต่อท าใหจิ้ต
เขม้แขง็ข้ึนมา จิตจะเขม้แขง็ข้ึนมาเพราะวา่มีธรรมเป็นเคร่ืองอ่ิม เอิบอ่ิมใจ  

ธรรมน้ี ใจสมัผสักบัความจริง สมัผสักบัความจริง สมัผสัจากภายนอก สมัผสัจากธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ สมัผสัธรรมของครูบาอาจารยไ์ง ครูบาอาจารยช้ี์น าทาง
ข้ึนมา อนัน้ีเป็นการชุบมือเปิบแลว้นะ ชุบมือเปิบเพราะอะไร เพราะวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ทุกขม์าตลอด เป็นใคร ใครเป็นคนบอกทาง เพราะไม่มีใครบอกทางเลย  

ครูบาอาจารยเ์ร่ิมตน้ยคุฟ้ืนฟใูหม่กทุ็กขม์าตลอด ของเราน้ีมีคนช้ีน าทางตลอด ช้ีน าทาง
ตลอด เห็นไหม ช้ีเขา้มาท่ีไหน? ช้ีเขา้มาท่ีใจ เพียงแต่วา่เราไม่สามารถพลิกใจออกมาไง พลิกใจ
ออกมาจากส่ิงท่ีมีอ  านาจเหนือกวา่ น่ีมาร ฝ่ายมารในหวัใจของเราเอง มีอ  านาจเหนือกวา่ กดหวัใจ
ดวงนั้นใหเ้ป็นข้ีขา้อยูต่ลอดเวลา ใหเ้ป็นข้ีขา้ ใหเ้ป็นท่ีอยูท่ี่อาศยัของกิเลสฝ่ายมารไง  

น่ีมารน้ี มนักเ็ป็นนามธรรม แต่นามธรรมน้ีเกิดดบั เกิดดบั พร้อมกบัธรรมท่ีเกิดดบั เกิดดบั
ในหวัใจของเรา จนฝ่ายมารน้ีมีอ  านาจเหนือกวา่ มีอ  านาจเหนือกวา่ปกครองใจ เพราะเวลา
วิปัสสนาไป ถา้กิเลสหลุดออกไป มารน่ีหลุดออกไปเป็นชั้นๆ ออกไป มารน้ีจะหลุดออกไปเป็น
ชั้นจะเห็นเลย กิเลสขาดน้ีดัง่แขนขาด ส่ิงท่ีมารปล่อยใจออกไปเป็นชั้นๆ ข้ึนมาน่ี สงัโยชน์ขาด
เป็นชั้นๆ จะเห็นเป็นชั้นๆ เขา้มา  

แต่ขณะท่ีวา่ สืบต่อเขา้ไปจนเป็นกระแส เป็นผกูมดัเปิดกั้นใจไวท้ั้งหมด หวัใจทั้งหวัใจมืด
บอดเพราะพญามารปิดคลุมไว ้ เพราะวา่เป็นท่ีอยูท่ี่อาศยัไง เราอาศยับา้นเรือน อาศยัร่มไมช้ายคา
เป็นท่ีอาศยั แต่มารน้ีอาศยัหวัใจสตัวโ์ลกเป็นท่ีอยูอ่าศยั ส่ิงท่ีเป็นสตัวโ์ลกท่ีอยูอ่าศยั เขาถึงตอ้ง
พยามสงวนรักษาส่ิงท่ีอยูอ่าศยัของเขาไวใ้หอ้ยูใ่นอ านาจของเขาอยูต่ลอดเวลา 

แต่เพราะความเช่ือธรรม น่ีวนัส าคญัของโลกเขา วนัส าคญัท่ีวา่ วนัส าคญัเพราะวา่องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพาน น่ีวนัส าคญัของโลกเขา นัน่น่ะ แสงสวา่งไง 
ความเช่ือน่ีเป็นแสงสวา่ง ศรัทธาความเช่ือ เพราะมีความเช่ือ มีศรัทธาข้ึนมา จะท าใหเ้ราเร่ิมกา้ว
เดินออกไป กา้วเดินออกจากจุดเร่ิมตน้ของใจ ใจอยูใ่นอ านาจของมาร อยูใ่นความมืดบอดของมาร 
ความขยบัออกไปจากท่ีมืดเพื่อใหเ้ป็นท่ีสวา่ง ใหใ้จน้ีไดส้วา่งเขา้มา ใหแ้สงสวา่งเขา้ถึงใจไง  
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น่ีความแสงสวา่งเขา้ถึงใจ ก าหนดพทุโธ พทุโธ แสงสวา่งจะส่องเขา้ไปในหวัใจ ส่องเขา้
ไปๆ ส่องเขา้ไปในใจใหใ้จน้ีมีแสงสวา่ง ใหมี้ท่ีท างาน ใหมี้แสงสวา่ง พอแสงสวา่งข้ึนมากจ็ะเห็น
หนา้กิเลสไง อยูใ่นท่ีมืดเราไม่สามารถเห็นพญามาร หรือเห็นลกู หลาน เหลนของพญามารไดเ้ลย 
วา่พญามารน้ีมีอ  านาจเหนือใจของเราไดอ้ยา่งไร แต่พอมีแสงสวา่งโผล่เขา้มา แสงสวา่งส่องเขา้มา
ใหเ้ห็นหนา้พญามาร น่ีกเ็หมือนกนั เราท าใจของเราใหมี้ความสงบข้ึนมาใหไ้ด ้พยามก าหนดใหใ้จ
น้ีสงบเขา้มา สงบเขา้มาดว้ยธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง 
ก าหนดเขา้ไป ความก าหนดอนันั้น น่ีใจมนัพาดเก่ียวกบัส่ิงท่ีวา่ปกคลุมใหใ้จมนัมืดบอด อารมณ์
มนัคลุมใจอยูม่นัมองไม่เห็นใจหรอก มนัคลุมอยูท่ ั้งหมด  

แลว้พทุโธๆ น้ีมนักอ็าการท่ีเกิดข้ึนจากใจท่ีเรานึกข้ึนมา วิตก วจิารเกิดข้ึน นึกพทุโธข้ึนมา 
พทุโธกเ็ป็นอารมณ์ ความคิดดั้งเดิมของใจกเ็ป็นอารมณ์ เห็นไหม มนัถึงเปิดออกไง ความคิดท่ี
ความคิดเคยใจมนัหมุนไป ความคิดมนัหมุนตลอดไปน่ีความคิดของเราปกคลุมใจ ความคิดข้ึนมา
กเ็ป็นรูปส าเร็จของความคิด พอรูปส าเร็จของความคิดกคื็อเราคิด...มืด มืดทนัที ถา้พทุโธน้ีกเ็ป็น
ความคิด แต่ความคิดน่ีเปิดใหแ้สงสวา่งส่องเขา้ไง “พทุ” “โธ” “พทุ” “โธ” ความคิดไม่สืบต่อ แต่
ความคิดพอคิดเร่ืองนั้นไปกต่็อเร่ืองนั้น พอเร่ืองนั้นต่อเร่ืองนั้นๆ เร่ืองเดียวกนันั้นกเ็ป็นขั้นเป็น
ตอน มีความเขม็ขน้ มีความอ่อน หมุนไปเร่ือยๆ เห็นไหม กบัพทุโธท่ีตดัใหมี้ช่อง มีแสงส่องเขา้
ไปถึงหวัใจ น่ีมีพทุโธข้ึนมามนักส่็องเขา้มาถึงหวัใจ  

แต่มนัท าใหม่ๆ เร่ิมตน้มนัตอ้งมีความฝืนกนั การฝืนกนัเพราะส่ิงน้ี ภูเขาทั้งลกู เราเขา้ไป
แบกภูเขาทั้งลกู “ภูเขา ภูเรา” ภูเขาคือภูหวัใจไง ความมีอ านาจเหนือผลกัไสใหจิ้ตน้ีเกิดตาย เกิด
ตายในวฏัสงสารน้ี ผลกัไสมาใหต้ลอดเวลา มนัมีอ  านาจเหนือขนาดท่ีวา่ ชกัน ามาใหห้มุนเวียน
ตาย ถึงท าบุญกศุลขนาดไหนมนักเ็กิดบนเทวดา บนพรหม มนักห็มุนไป น่ีความผลกัไสน่ีมีอ  านาจ
เหนือมาก มนัถึงวา่ “ภูเขา ภูเรา” ภูในหวัใจไง มนัถึงมีอ  านาจมาก  

พอเราจะเร่ิมนัง่สมาธิ เราจะเร่ิมท าปฏิบติั อนัน้ีมนัตอ้งเขา้มาต่อตา้น แต่เพราะความศรัทธา 
เพราะศรัทธาในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เราศรัทธาในธรรม เราศรัทธาวา่อนัน้ี
เป็นอาวธุท่ีจะถากถางเขา้ไปใหมี้แสงสวา่งเขา้ไปในใจ ก าหนดเขา้ไป ก าหนดเขา้ไป ตอ้งมีความ
ก าหนด ตอ้งมีความมุมานะ ความมุมานะ ชยัชนะมนัจะเกิดข้ึนมาจากความมุมานะ ความมุมานะ
ข้ึนมา มุมานะข้ึนมา ตั้งใจข้ึนมาใหดี้ ความตั้งใจ พอตั้งใจข้ึนมา ก าหนดพทุโธข้ึนมา มนัเกิดข้ึนได ้
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แต่เดิมใจกไ็ม่มี จะไปไหนกไ็ม่รู้วา่ใจอยูไ่หน ความคิดกคิ็ดลอยๆ มา อาการของใจไม่ใช่ใจ พอมนั
คิดตั้งใจข้ึนมา ตรงนั้นเป็นตวัฐาน เป็นภวาสวะ เป็นภพใหญ่  

นึกตั้งใจข้ึนมากมี็ฐานท่ีตั้งของการงาน “กรรมฐาน” ฐานของการงาน งานท่ีจะท าลงอยูท่ี่
ความรู้สึกนึกคิดอนันั้นข้ึนมา แลว้ก าหนดพทุโธเขา้ไปจนแสงสวา่งเขา้ไป พอแสงสวา่งส่องเขา้
ไปถึงความมืดอนันั้น นัน่น่ะ มนัสงบลงๆ มนักจ็า้ข้ึนมา น่ีความสวา่งกบัความสุขท่ีเกิดข้ึนกบัใจ
พร้อมกนัท่ีประพฤติปฏิบติัเขา้ไป พอแสงสวา่งข้ึนมากย็กข้ึน มีแสงสวา่งแลว้ มีส่ิงควรแก่การงาน
แลว้ น่ียกข้ึนวิปัสสนา วิปัสสนาในพญามารท่ีมนัปกคลมุใจอยู ่ ไฟมนัปกคลุมใจมนัถึงมีอ  านาจ
เหนือกวา่ใจนั้น มนัคิด มนัคิดมาจากไหน? มนัมีส่ิงย ัว่ยใุนหวัใจไง ตณัหาความทะยานยากในใจ 
มนัย ัว่ยใุหค้วามคิดนั้นมนัหมุนไปโดยธรรมชาติของมนั แลว้มนักห็มุนตามกนัไป หมุนตามกนัไป  

ความหมุนออกไป ความเคยใจหมุนออกไป ความเคยใจ กิเลสมนัพาหมุนอยูแ่ลว้มนัก็
หมุนไป ความหมุนออกไป หมุนออกไป อารมณ์เกิดข้ึน แลว้เป็นพายข้ึุนมาเลย เป็นพายมุาพาเรา
กล้ิงเกลือกไปตลอดเวลา น่ีเราแพม้าตลอด แต่ในเม่ือแสงสวา่งเกิดข้ึน พายน้ีุมนัจะสงบตวัลง สงบ
ตวัลง สงบตวัลง น่ีแสงสวา่งเกิดข้ึน แลว้กด็ูอ  านาจพญามารท่ีมนัผลกัไสความคิดน้ีหมุนออกไป 
นั้นคือใหเ้ห็นโดยความสจัจะ เห็นโดยจบัตอ้งได ้ จบัตอ้งได ้ พิสูจน์ไดพ้ลิกแพลงดอูาการของใจ 
ความเคล่ือนไปของใจ นั้นคือวิปัสสนา  

แต่ท าความสงบเขา้มา ใหแ้สงสวา่งเขา้มา อนันั้นกว็า่เป็นการใชปั้ญญา ตอ้งใชปั้ญญามนั
ถึงตั้งมัน่เป็นสมัมาสมาธิไง ถา้ไม่เป็นปัญญา มนัถึงเป็นธรรมชาติของมนั จิตน้ีสงบกส็งบชัว่คราว 
แลว้จบัตอ้งไม่ได ้ มนับงัคบัไวไ้ม่ได ้ ส่ิงท่ีบงัคบัไวไ้ม่ได ้ มนัเป็นอิสระตวัมนัเอง ไม่เป็นไปตาม
อ านาจของธรรม อ านาจของธรรมคือจิตท่ีสงบ แลว้จบัตอ้งได ้ แลว้ผลกัไส ร าพงึข้ึนมาใหย้กข้ึน
วิปัสสนาใหม้องเขา้ไปในความหมุนไปของจิต ความหมุนไปของจิต  

พอจบัตอ้งจิตไดน่ี้ “จบัตอ้งจิต” จบัตอ้งจิตคือจบัอารมณ์ของจิต จิตกบัอารมณ์น้ีเป็นเน้ือ
เดียวกนัโดยธรรมชาติของมนั เพราะมนุษยส์มบติัน้ีมีธาตุ ๔ กบัขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ คืออาการเคล่ือน
ไปของใจ การท างานของความคิด การท างานของฝ่ายนามธรรม ร่างกายน้ีมีไวส้มมุติ สมมุติไว้
เพราะเราเกิดเป็นมนุษยน้ี์ เพราะมนัเป็นร่างกาย ร่างกายน้ีมีไวเ้พื่อไปท างานของโลกเขา เพื่อ
ท างานด ารงชีวิตไง เพื่อเป็นการงานท่ีเราสืบต่อเป็นมนุษย ์ เราอยูใ่นโลกของโลก เรากเ็หมือนกนั 
ความเหมือนน้ีเป็นญาติของธรรม ญาติของธรรมกต็อ้งแปรสภาพไป ญาติธรรมคือเกิดข้ึนกลบัมา
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เป็นมนุษยส์มบติัเท่ากนัทั้งหมด ความเสมอภาคของมนุษย ์ มีความเสมอกนั การงานของร่างกายก็
เป็นการงานของร่างกาย แต่ตอ้งใชค้วามคิดไปดว้ย  

น่ีมนุษยมี์กายกบัใจ “กายกบัใจ” การวิปัสสนา วิปัสสนาในหวัใจ วิปัสสนาใจหมายถึงวา่ 
ความคิดท่ีเกิดข้ึนออกมา วิปัสสนาอยูภ่ายใน นั้นร่างกายน้ีเป็นธาตุ ๔ ความคิดน้ีเป็นขนัธ์ ๕ ขนัธ ์
๕ ท่ีเกิดข้ึนมาพร้อมกบัเป็นอารมณ์ อนันั้นน่ะมนัหมุนเป็นขนัธ์ ๕ แต่เราจบัตอ้งไม่ได ้ เราแยก
ไม่ได ้ เราแยกความคิดเราไม่ได ้ มนัถึงคลุกเคลา้ไปตลอด มนัตอ้งแยกความคิดของเราออกเป็น
ส่วนๆไง ความคิดท่ีหมุนออกไปเราจะแยกเป็นส่วนๆ วา่ส่วนใด เป็นส่วนนึกคิด ส่วนใดเป็นส่วน
นึกคิด  

สญัญาน่ีเป็นความจ าไดห้มายรู้ก่อน สงัขารปรุงแต่ง ความปรุงแต่ง วิญญาณรับรู้ วญิญาณ
น่ีรับรู้ วิญญาณขา้งนอกท่ีวา่วิญญาณท่ีรับรู้ขา้งนอก อนันั้นแสงสวา่งส่องผา่นเขา้มาแลว้ เม่ือมนั
ผา่นเขา้มามนัถึงเป็นวิญญาณภายใน วิญญาณภายในวิญญาณรับรู้แลว้มนัซึมซาบเป็นเน้ือเดียวกนั
ไปพร้อมกบัอาการน้ีทั้งหมดไง เวทนาเกิดข้ึน รับรู้ หมุนไป ความหมุนไปของอาการของใจ มนั
หมุนอยูอ่ยา่งน้ีตลอดเวลา แลว้พร้อมกบัพญามาร  

พญามารบงัคบับญัชาส่ิงท่ีหมุนไปโดยธรรมชาติของมนั เพราะพญามารอาศยัส่ิงน้ีเป็น
เหยือ่หากินนะ พญามารอาศยัอยูบ่นร่างกายของเรา อยูบ่นหวัใจของเรา พญามารอาศยัอยูบ่นหวัใจ
ของเรา แลว้กเ็อาอารมณ์ของเราน้ีเป็นเหยือ่หาอาหารกินไง เอาอารมณ์ของเราน่ีไปโกรธ ไปโลภ 
ไปหลงเขา้มา พอไปโกรธ ไปโลภ ไปหลงเขา้มา เรากโ็กรธ โลภ หลง เขา้มา เราวา่เราโกรธ โลภ 
หลง เพราะคนอ่ืนยแุหยเ่รา คนอ่ืนท าเรา คนอ่ืนท าใหเ้ราเจบ็ปวด คนอ่ืนๆๆ 

แต่พญามาร นั้นคือสมบติั นั้นคืออาหารของพญามาร พญามารกินอารมณ์นั้นดว้ยความสุข
ใจ ดว้ยความพอใจ ความเจบ็ปวดแสบร้อนยกไวใ้หเ้ราท่ีเป็นเจา้ของหวัใจ เพราะมีความทุกขอ์ยูท่ี่
เรา แต่ความคิดอนันั้นมารพอใจมาก เพราะเป็นเหยือ่ของเขา แลว้กห็มุนออกไปอยูต่ลอดเวลา
อยา่งนั้น  

อตฺตา หิ อตฺตโนโถ เราตอ้งการชนะส่ิงน้ีไง เราตอ้งการชนะส่ิงน้ี เราถึงตอ้งใชแ้สงสวา่ง 
แสงสวา่งคือสมาธิธรรม แสงสวา่งยบัย ั้งส่ิงน้ีไว ้ ยบัย ั้งส่ิงน้ี ยอ้นกลบัเขา้ไป ยอ้นกลบัเขา้ไปเห็น 
ความเห็นอนันั้นเห็นจากตาใน เห็นจากตาธรรม ตาธรรมจะเห็นได ้ แต่ถา้เป็นความคิดจากโลกียะ 
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เป็นภายนอก มนักเ็ป็นการคาดค านวณเท่านั้น การคาดการค านวณหมายน้ี มนัเป็นการคาดหมาย 
เป็นธรรมะดน้เดา เห็นไหม ศาสนาพอเกิดข้ึนมาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกไวเ้ลย 

“ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม โลกนั้นจะไม่ส้ิน ไม่ขาดวรรค ขาดตอนจากพระ
อรหนัต ์เลย”  

ผูใ้ดปฏิบติัธรรมดน้เดาธรรม ความดน้เดาธรรม การคาดการหมายถา้มนัไม่ดน้เดาแลว้มนั
เป็นอะไร น่ีส่ิงท่ีคาดหมายเพราะไม่เห็น ถา้ไม่เห็นเป็นการคาดการหมาย การคาดการหมายนั้นจะ
ไม่เป็นธรรมข้ึนมาโดยปัจจุบนัธรรม มนัเป็นอดีตอนาคตโดยธรรมชาติของมนัเลย การคาดการ
หมายไว ้ มนัเป็นชัว่วนิาทีของการคาดการหมายนั้นมนักเ็ป็นอดีตไปแลว้ เป็นอนาคตไปแลว้ มนั
ไม่เป็นปัจจุบนั นัน่น่ะ มนัถึงวา่ คิดขนาดไหน ปรุงขนาดไหน มนักเ็ป็นการคาดการหมาย  

แต่ในเม่ือจิตสงบเขา้มาจนแสงสวา่งส่องเขา้ไปถึงใจ แลว้ไปจบัตอ้ง จบัตอ้งนะ จบัตอ้ง
จากใจจบัใจ ตอ้งเอาใจจบัใจ เอาสมาธิธรรม เอาสมาธิ วิริยอุตสาหะ จบัเขา้ไปตรงกลางหวัใจนั้น 
น่ีเกิดข้ึนมาไดจ้ากการเราคน้ควา้ เราฝึกฝนของเราเองข้ึนมา น่ีวิธีการท่ีเราจะท าให้ศาสนาเกิดใน
หวัใจของเรา เราตอ้งอาศยัของเราเอง เราท าข้ึนมาของเรา การเกิดของเรา เกิดท่ีจะไม่ตายอีกเลย 
การเกิดตาย เกิดตายน้ีกเ็ป็นบุญวาสนาท่ีเกิดมาพบพระพทุธศาสนา  

พระพทุธศาสนาก าลงัเจริญรุ่งเรืองอยู ่ เจริญรุ่งเรืองมาก เพราะเจริญรุ่งเรือง จนเขา้ถึงเน้ือ
ของธรรมกนัไดไ้ง ถา้ไม่เจริญรุ่งเรือง เราจะเขา้ถึงแผนท่ีหลกัของศาสนา คือการศึกษามาแลว้
จดจ ากนัเขา้มา แลว้เอามาเป็นปรัชญาการด ารงชีวิต มนักเ็ป็นส่ิงท่ีประเสริฐมหาศาลอยูแ่ลว้  

แต่ในเม่ือรุ่งเรือง จนหวัใจบากบัน่ ฝ่าฝืนพญามาร จนใจน้ีเขา้ไปถึงจบัตอ้งธรรมไดน่ี้มนั
จะมีความพอใจ มนัจะมีความสุขใจข้ึนมา ความสุขใจวา่ “เราเป็นคนหน่ึงท่ีจะขา้มพน้จากส่ิงท่ีกีด
ขวางใจน้ีได”้ น่ีพอจบัตอ้งอาการของใจอยา่งน้ี ความอุ่น ความสุขใจมนัจะเกิดข้ึนวา่ เราเป็นคน
หน่ึงผูป้ฏิบติัผูน้ั้น ผูท่ี้มีอาการของใจท่ีจบัอาการของใจได ้นัน่น่ะ ผูน้ั้นจะมีความอ่ิมเอมใจอยูส่่วน
หน่ึง ส่วนหน่ึงคือวา่มนัจบัตอ้งไดแ้ลว้ มนัจบัตอ้ง มนัแยกแยะออกมา จากท่ีวา่ ถา้มนัจบัตอ้งอยา่ง
น้ีไม่ไดม้นักเ็ป็นการคาดการหมาย หมายถึงท่ีวา่มนัไม่มีท่ีเร่ิมตน้ 

วิปัสสนาญาณจะเกิดข้ึนมาไดจ้ากการวิปัสสนากาย เวทนา จิต ธรรม วิปัสสนาจะเกิดข้ึน
ไดเ้ราตอ้งมีเหตุมีผล ระหวา่งเร่ืองของมรรคเดินตวัไป มรรคจบัอาการของใจแลว้วิเคราะห์วิจยัใน
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อาการนั้น วิเคราะห์วิจยัในกลางหวัใจในกลางส่ิงท่ีตั้งมัน่ท่ีใจตั้งมัน่นั้น ใจตั้งมัน่นั้น นัน่เป็น
โรงงาน เป็นส่ิงท่ีการต่อสู้กบักิเลสกบัธรรม ต่อสู้กนัอยูท่ี่นัน่ น่ีเรากต็ั้งมัน่เขา้ไปแลว้วิเคราะห์วิจยั 
วิเคราะห์วิจยัเขา้ไป  

การวิเคราะห์วิจยันั้นคือการจบัตอ้งแลว้แยกออก แยกอาการของใจใหอ้อกเป็นส่วนๆ ไป 
มนัจะแยกออกจากกนั ส่ิงท่ีแยกออกจากกนัมนัจะเคล่ือนไปไม่ได ้ ส่ิงท่ีรวมตวักนัมนัเป็นส่ิงท่ี
รวมตวัอาศยัเน่ืองกนั ส่ิงท่ีอาศยัเน่ืองกนัมนัส่งต่อกนั ความส่งต่อกนันั้นคืออารมณ์ อารมณ์ส่ิงนั้น
เป็นเหยือ่ของกิเลส เป็นเหยือ่ของพญามารท่ีอาศยัส่ิงนั้นเป็นอาหารของมนั  

ธรรมน้ี เขา้ไปแยกแยะออกมา แยกแยะส่ิงท่ีจะคิดค านวณออกไปใหเ้ป็นส่ิงท่ีแยกออกๆ 
ส่ิงท่ีแยกคือการตดัตอน การตดัตอนใหค้วามกา้วเดินออกไปของมารท่ีออก จะไปกินเหยือ่กิน
ไม่ได ้ เห็นไหม การตดัตอน แค่ตดัตอนน้ีเรากจ็ะเห็นความมหศัจรรยข์องการวิปัสสนาเกิดข้ึนไป
ในหวัใจตลอดเวลา ใจน้ีจะมหศัจรรยข้ึ์นไปเร่ือย ข้ึนไปเร่ือย เพราะอะไร  

เพราะวา่แสงสวา่งท่ีส่องเขา้มานั้นเป็นแสงสวา่งท่ีส่องเขา้มาใหมี้ความสุขใจ มีความตั้งมัน่ 
แต่แสงสวา่งจากความเขา้ใจ ปัญญาญาณเกิดข้ึน ปัญญาญาณเกิดข้ึนพร้อมกบัสมาธิท่ีมนัปล่อยวาง
เขา้มา นัน่น่ะ มนัจะมีความสุขมากข้ึน น่ีความมหศัจรรยเ์กิดจากตรงน้ีไง เกิดจากตรงท่ีเราเขา้ไป
สมัผสักบัส่ิงท่ีเป็นความจริงบนหวัใจของเรา ส่ิงท่ีหวัใจจบัตอ้งไดแ้ลว้แยกออก สลดัออก ท้ิง
ออกไป แลว้จนปล่อยวา่งออกไป อนันั้นมนัยิง่สวา่งไสว  

ความสวา่งไสว จิตมนัมหศัจรรยข้ึ์นมาอีกนะ มหศัจรรยว์า่ “โอ!้ มนัสวา่งขนาดน้ี จิตของ
เราท าไมมนัมหศัจรรยข์นาดน้ี” มหศัจรรยเ์พราะมนัเป็นมหศัจรรยโ์ดยธรรมชาติของมนั เพียงแต่
พวกเราลืมกนั มองขา้มกนั ไม่เคยเอาส่ิงนั้นมาเป็นเคร่ืองท่ีเอามาเป็นจุดวิเคราะห์วิจยั หรือวา่เป็น
จุดท่ีวา่ความส าคญัของเราอยูต่รงน้ีไง ความส าคญัของเราอยูท่ี่หวัใจในร่างของมนุษยน้ี์ เพราะ
มนุษยน้ี์มนัตอ้งตายไป แลว้จิตน้ีอาศยัร่างน้ีกต็อ้งตายไป  

แต่ในเม่ือถา้ไดว้ิปัสสนาแลว้ เกิดแลว้ไม่มีวนัตาย เกิดเป็นศิษยต์ถาคตไง เกิดมาเป็นลกู
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เกิดมาเขา้ถึงธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
ประทานไว ้เกิดเขา้ไปเร่ือยๆๆ จนถึงเป็นเน้ือเดียวกนั เป็นเอโกธมัโม การเกิดเกิดข้ึน เร่ิมตน้  

“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งแปรสภาพทั้งหมด” 
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แลว้อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนในหวัใจเป็นสายๆ อยูน้ี่ มนัไม่เป็นส่ิงเกิดข้ึนเป็นธรรมดาอยูห่รือ มนั
เกิดมนัดบัอยูก่ลางหวัใจวนัหน่ึงน่ีไม่รู้ นบัคร้ังไม่ได ้ แลว้ท าไมเราไม่เห็นความแปรปรวนในใจ
ของเรา  

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งแปรสภาพทั้งหมด ส่ิงใดท่ีแปรสภาพ
ทั้งหมด ส่ิงใดท่ีไม่คงท่ี ส่ิงนั้นเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นตอ้งเป็นทุกข ์ ส่ิงใดท่ีเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นตอ้งเป็น
อนตัตา น่ีไตรลกัษณะ มนัเป็นความจริง สจัจะความจริง คงท่ีคงวามาแต่คร้ังไหน  

ธรรมะน้ีมีอยูโ่ดยดั้งเดิม โดยธรรมชาติของธรรมะกมี็อยูด่ ั้งเดิม แต่มนัละเอียดลึกซ้ึงอยูใ่น
หวัใจข้ึนมา อยูใ่นหวัใจจนเราจบัตอ้งไม่ได ้ แต่เราเห็นแต่ส่ิงท่ีแปรสภาพอยูภ่ายนอกไง ส่ิงท่ีแปร
สภาพอยูภ่ายนอกเราเห็นกนัทั้งนั้นนะ ส่ิงนั้นกแ็ปรสภาพ ส่ิงนั้นกแ็ปรสภาพ... 

 (เทปขดัขอ้ง) 

...เหมือนกนั อยูข่า้งนอก คือวตัถุท่ีตาไปเห็นไง พอตาไปเห็น... 

(เทปขดัขอ้ง) 

...การส่งออกจะแคนนอนเขา้มาถึงภายใน 

ถา้ใจเป็นธรรม มองส่ิงใดกเ็ป็นธรรม ความเป็นธรรม คือมนัจะเขา้มาเปรียบเทียบ เราจะ
ยอ้นกลบัเขา้มาเทียบในใจทนัทีเลย เขา้มาเทียบ ส่ิงนั้นมีคุณหรือมีโทษ ส่ิงนั้นผดิหรือส่ิงนั้นถกู น่ี
ถา้ใจนั้นมีพื้นฐานของธรรม มนัจะมองแลว้จะยอ้นกลบัเขา้มา ยอ้นกลบัเขา้มา 

แต่เร่ิมตน้เขา้มา เราดูขา้งนอกก่อน เราดขูา้งนอกเขา้มามนักส็งบเขา้มาเป็นสมาธิเฉยๆ น่ี
กายนอก-กายใน แต่ในเม่ือเห็นกายในแลว้ กายในคือเห็นอาการของขนัธ์แลว้มนัหมุนไป ทีน้ี 
อาการของขนัธ์หมุนไป อาการของวิปัสสนาตามเขา้ไป ตามเขา้ไป น่ีมนัเห็นความแปรสภาพของ
มนัโดยธรรมชาติของมนั มนัอนิจจงัโดยธรรมชาติของมนั มนัเกิดดบั เกิดดบัของมนั มนัอยูไ่ด้
เพราะอะไรล่ะ มนัอยูไ่ดเ้พราะความยดึมัน่ถือมัน่ มนัอยูไ่ดเ้พราะความไม่รู้ไง  

นัน่ปัญญาเขา้ไปแยกต่อหนา้ พอแยกต่อหนา้มนักด็บั มนัเหมือนกบัส่ิงท่ีอยูบ่นมือของเรา
นะ เราพิสูจน์กนับนมือ เห็นจะๆ ต่อหนา้ต่อตานะ แลว้มนัจะไม่ท้ิงสะบดัมือท้ิงไปไดอ้ยา่งไร  
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น่ีในธรรมถึงบอกไง เหมือนกบัเราจบังูข้ึนมา เราเขา้ใจวา่เป็นปลาไหล พอลืมตาข้ึนมาด ูน่ี
มนังูเห่า มนักดัตายนะ สลดัท้ิงทนัทีเลย น่ีเหมือนกนั วิปัสสนาเห็นต่อหนา้ต่อตา อนัน้ีมนัเป็นโทษ 
อนันั้นท าใหเ้ราลุ่มหลงมา อนัน้ีท าใหเ้ราเกิดตายมาตลอดไม่รู้ก่ีภพก่ีชาติ อนัน้ีต่างหากท่ีท าใหเ้รา
มีความทุกข ์ น่ีวิปัสสนาแลว้มนักแ็ยก แยก ความแยกน่ีมนัปล่อย ปล่อยขาดออกไปเลย พอปล่อย
ขาดออกไป ขนัธ์น้ีเป็นขนัธ์ ขนัธ์ ๕ น่ีเป็นขนัธ์ ๕ จิตน้ีเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์มนัจะแยกออกจาก
กนัโดยความจริง โดยสจัจะความจริง ขนัธน้ี์แยกออกไป  

ขนัธ์น้ีคืออารมณ์ อารมณ์ท่ีมนัเกิดข้ึนน่ีมนัแยกออกไปเป็นอีกส่วนหน่ึง แต่เดิมอารมณ์กบั
เราเป็นอนัเดียวกนั พอมนัแยกออกไปท าไมอารมณ์ไปตั้งอยูส่่วนหน่ึง เห็นไหม ขนัธ์ ๕ เป็นอีก
ส่วนหน่ึง ความใหค่้าทุกข ์ ทุกขเ์ป็นส่วนหน่ึง แลว้จิตของเราหลุดออกไป ความหลุดออกไปอนัน้ี
มนัยิง่เวิง้วา้งเขา้ไปใหญ่ น่ีดวงตาเห็นธรรม  

เห็นจริงๆ เห็นธรรม ปล่อยธรรม เห็นแลว้ปล่อยวางไวต้ามความเป็นจริง ย   กิญฺจิ 
สมุทยธมฺม  น่ีส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งสลาย ส่ิงนั้นสลายออกเป็น
ธรรมดา ส่ิงน้ีเป็นธรรมดาแลว้ แลว้ยงัปล่อยวางไวเ้ป็นธรรมดาอีก เห็นไหม น่ีใจท่ีเห็นโทษจริง 
สวา่งไสวจนเห็นพญามาร เห็นลกูหลานของพญามารมนัปล่อยออกไป ความปล่อยออกไป อนันั้น 
อนัใจดวงนั้นมนักส็ะอาดบริสุทธ์ิข้ึนมาส่วนหน่ึง น่ีใจนั้นสะอาดข้ึนมาส่วนหน่ึง มีธรรมในใจ
ส่วนหน่ึง  

น่ีมนัยงัตอ้งกา้วเดินๆ กา้วเดินๆ ไปเร่ือยๆ กา้วเดินไปจนถึงกบัวา่ไปจ ากดั ถึงท่ีสุดแลว้มนั
จะหยดุอยูค่งท่ีไปตลอด คงท่ีของใจดวงนั้นไง แต่ตอ้งอาศยัส่ิงท่ีวา่ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนเป็น
ธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งแปรสภาพทั้งหมด ส่ิงท่ีแปรสภาพทั้งหมดควรยดึหรือไม่ควรยดึ องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เทศนอ์นตัตลกัขณสูตร  

“ขนัธ์ ๕ น้ีมนัเป็นเราหรือไม่เป็นเรา” ถามปัญจวคัคีย ์ 

“ไม่ใช่พระเจา้ค่ะ”  

“ส่ิงท่ีไม่ใช่เรา ควรยดึหรือไม่ควรยดึ”  

“ไม่ควรยดึเลย”  
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“แลว้ไม่ควรยดึท าไมไม่ปล่อย”  

แต่เพราะเราไม่รู้ มนัไม่รู้เพราะเราไม่เห็น มนัตอ้งเห็น เห็นข้ึนมาแลว้เราตอ้งใคร่ครวญไป
ตามหลกัความจริงอนันั้น น่ีเพราะเราศึกษากนัมา เรารู้อยา่งน้ีพอเขา้ไปสมัผสัป๊ับ เราวา่เราจะ
ปล่อยทนัที จะสัมผสัแลว้ปล่อยเลย สมัผสัเขา้ไปสมัผสั ความสมัผสัอนัน้ีมนัเป็นการสมัผสัอาการ
ของใจ การสมัผสัอาการของใจยงัไม่เกิดเห็นอาการใจ  

“อาการของใจ” กบั “ใจ” ฟังดูสิ “อาการของใจ” ดูเวลาอารมณ์เราเกิดข้ึนมาน่ีอาการของใจ 
อาการของใจ เวลาโกรธกรู้็วา่โกรธ เวลาหลงไปน่ีแทบไม่รู้เลยวา่หลง ไม่รู้นะวา่หลง จนกวา่จะ
เขา้ใจตามความเป็นจริงวา่ ออ้! น่ีหลง พึ่งรู้วา่หลงมาเอง หลงเพราะรู้วา่ถกูผดิ ถึงจะรู้วา่หลง 
นัน่น่ะ อาการของใจ 

แต่ตวัท่ีวา่ ส่ิงท่ีโกรธกบัหลงมนัเกิดมาจากไหน? นั้นคือตวัใจ คือตวัใจ 

ใจน้ีโดยธรรมชาติของมนั น่ีมนัหนา้สงสารนะ ธรรมชาติของใจอยูด่ว้ยตวัเองไม่ไดเ้ลย 
ตอ้งเกาะเก่ียวกบัอารมณ์ตลอดไป ตอ้งเกาะเก่ียวอารมณ์ถึงอาการมนัจะแสดงตวัออกมา น่ีมนัถึง
ตอ้งอาศยัพวกเราท าความสงบเขา้ไปไง ท าความสงบเขา้ไป ไม่ตอ้งมีอารมณ์กเ็ป็นรูปร่างของจิต
ข้ึนมาได ้น่ีกค็วรแก่การงาน หมุนออกไป หมุนออกไป  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั แมแ้ต่จะเห็นธรรม ปล่อยธรรม วางธรรมไวต้ามความเป็นจริงส่วนหน่ึง 
แต่ทุกขม์นัยงัมีอยู ่ ขนัธ์นอกขาดออกไป แลว้ขนัธใ์นล่ะ? ขนัธน์อกขาดออกไปยงัมีขนัธ์ใน น่ี
เวทนานอก-เวทนาใน-เวทนาในเวทนา เห็นไหม น่ีขาดออกไป อาการของกายน่ีหลุดออกไป มนั
ปล่อยวางกายไวต้ามความเป็นจริง ใจกเ็ป็นใจ กายกเ็ป็นกาย เกอ้ๆ เขินๆ กนัอยูพ่กัหน่ึงเท่านั้นเอง 
แต่เสร็จแลว้กส็มานมาเป็นเน้ือเดียวกนัอยา่งเดิม อยา่งเดิมเพราะอะไร เพราะยงัมีชีวิตอยู ่ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้ตั้งแต่วนัน้ี วนัวิสาขบชูา กย็งัสัง่สอนโลกมาอีก 
๔๕ ปี เอาอะไรสัง่สอน? กก็ายกบัใจน้ียงัอยู ่ 

เวลาปรินิพพานกว็า่เอาธรรมไปดว้ย 

กิเลสเวลามนัคิด มนัคิดเร่ืองของกิเลส มนัคิดเอาเขา้ขา้งตวัมนัเองนะ เวลาสงสยั สงสยัวา่ 
แลว้มนัเป็นอยา่งไร เวลาพระพทุธเจา้ตรัสรู้ข้ึนมาแลว้เป็นอยา่งไร พระพทุธเจา้ปรินิพพานกย็งัวา่
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จะเอาธรรมไปอีก คือวา่หมดเขตหมดสมยัไง พระพทุธเจา้นิพพานไปแลว้ พระอรหนัตส์มยั
พทุธกาลนิพพานไปแลว้จะไม่มี ธรรมไม่มี นั้นเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น้ี
ปรินิพพานไป  

แต่อาการของใจ ความทุกขใ์นใจทุกดวงใจมีอยู ่ เห็นไหม ธรรมะกต็อ้งมีอยู ่ เขา้มาแกทุ้กข์
อนัน้ีในใจดวงนั้น ถา้กิเลสพาวิเคราะห์วิจยั กิเลสน้ีจะใหห้าแต่เร่ืองขวากเร่ืองหนามมากั้นไม่ให้
ตวัเองเดินช่องทางไปไม่ได ้ จะให้ลม้ลุกคลุกคลานไง ใหคิ้ดอยูแ่ต่ในวงอ านาจของเขา ใหคิ้ดแต่
บ่วงอ านาจของมาร แลว้กเ็กิดแต่ยาพิษข้ึนมา ใหไ้ดต้วัเองหลงใหลไปในความคิดของตวัเอง 
นัน่น่ะ มารมีเท่านั้น แต่เป็นใหม่สดร้อนๆ ตลอดเวลานะ ความคิดใหม่ สด ร้อนๆ ตลอดเวลา แต่
เวลาท าไปแลว้มีเท่าน้ี  

ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั โลกน้ีเขาหากนั หาแค่ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยัน้ีเท่านั้น อยา่งอ่ืนจะ
มีอะไรมาเกินปัจจยั ๔ มนักแ็ค่ส่วนเกินของโลก แต่ส่วนท่ีเป็นความจริงในโลกน้ีอาศยักนักปั็จจยั 
๔ กว็ิ่งหากนั ปัจจยั ๔ ตั้งสมยัพทุธกาลกว็ิ่งหาปัจจยั ๔ สมยัปัจจุบนัน้ีกว็ิ่งหาปัจจยั ๔ ปัจจยั ๔ 
ทั้งนั้น อยา่งอ่ืนส่วนเกิน ถึงวา่ ส่ิงท่ีส าคญักบัชีวิตท่ีด ารงชีวิตไดน้ั้นคือปัจจยั ๔ แลว้เรากลุ่็มหลง
อยูใ่นส่ิงนั้น  

มนัเกิดข้ึนมา มนัใหม่-ไม่ใหม่? ความคิดน้ีใหม่ เพราะเวลาคิดข้ึนมาแลว้มนักต็อ้งหมุน
ออกไป ยดึมัน่ถือมัน่ออกไป แต่เราหมุนกลบัมา น่ีทวนกระแส ธรรมะน้ีทวนกระแส กระแสของ
โลกหมุนไปตามกระแส บุญกศุลท่ีเราสร้างมาเป็นอามิสบูชานั้นกเ็ป็นไปตามกระแส บุญส่ิงท่ีตาม
กระแสไปกเ็วียนไป เวียนไปตามกระแส ชีวิตน้ีกเ็วียนไปตามกระแส เวียนไปมาจนเวยีนไปๆ จน
เราวนกลบัมา น่ีดว้ยอ านาจวาสนาบารมีท่ีเราสร้างมา เราตอ้งสร้างมา ถา้เราไม่สร้างมาเราไม่พบ
พระพทุธศาสนาหรอก ดูในประชากรโลกเขามีเท่าไร ในศาสนาพทุธมีเท่าไร แลว้ในศาสนาพทุธ
ท่ีออกมาประพฤติปฏิบติัน้ีมีเท่าไร  

เพราะการออกมาประพฤติปฏิบติัน้ีมนัตอ้งทุ่มแรงกายแรงใจ แรงของกาย กรรมกรแบก
หามเขากแ็บกหามกนัไปอยา่งนั้น เขาดว้ยความชินของเขา เขาแบกหามไปตลอด แต่แรงใจ แรง
ของใจ แมแ้ต่กิริยาจะนุ่มนวลขนาดไหน ถา้ก าลงัใจเขม้แขง็ข้ึนมา ตอ้งมีก าลงัใจเขม้แขง็ นัง่ทีหน่ึง 
จะก่ีชัว่โมงน่ีตอ้งก าหนดของเรา ตอ้งมีสจัจะเราข้ึนมาเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา น่ีก าลงัใจ การ
ประพฤติปฏิบติัมนัถึงตอ้งอาศยัทั้งกาย กายท่ีไม่วิกลวิการ อาศยัทั้งหวัใจท่ีเขม้แขง็  
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เพราะวา่การเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีจบัตอ้งไดย้ากมนัละเอียดจนจบัตอ้งไม่ไดเ้ลย แลว้เรา
ค่อยๆ เคาะ ค่อยๆ เขา้ไปจบั เขา้ไปตอ้ง เห็นไหม ตอ้งอาศยัเวลา เราถึงตอ้งยอมให้เวลากบัตวัเอง
บา้ง ใหเ้วลาคือวา่มีเวลาข้ึนมาจะไดป้ระพฤติปฏิบติัไปเร่ือยๆ ถา้ก าหนดวา่ เม่ือนั้นๆ ความก าหนด
อนันั้นมนัดีอยา่งหน่ึง ดีท่ีวา่มีเป้าหมาย แต่มนักว็า่ถึงจุดนั้นแลว้เราไม่ไดส้มปรารถนา มนักจ็ะท า
ใหเ้ราเลิกจากการประพฤติปฏิบติัไป ถึงวา่ มีเวลา ตอ้งใหเ้วลาตวัเอง ใหเ้วลาตวัเอง เพราะเราเขา้
มาเจอส่ิงน้ีแลว้  

อ านาจของใจ อ  านาจของก าลงัใจวนกลบัมาๆ น่ีทวนกระแสเขา้ไป ทวนกระแสเขา้ไปใน
กลางหวัใจ ส่ิงท่ีมนัแยกออกไปนั้นมนัเป็นอาการส่วนหน่ึง ระหวา่งกายกบัใจท่ีมนัเคยธรรมชาติ 
ธรรมชาติท่ีมนัเกาะเก่ียวโดยธรรมชาติของมนั ดว้ยธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
เหมือนกนั เหนือธรรมชาติ ไดท้  าลายธรรมท่ีมนัเคยเป็นสจัจะเป็นความจริง แยกออกจากกนัเป็น
อริสระเสรี จริงสุดส่วนของใจ จริงสุดส่วนของขนัธ์ จริงสุดส่วนของทุกข ์ แยกออกจากกนัโดย
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้เกิดข้ึนจากใจของผูป้ฏิบติันั้นตามความเป็นจริง 
แยกออกตามความเป็นจริง เห็นไหม พอความจริงสุดส่วนมนักแ็ยกออกสุดส่วน แต่ในก าลงัใจนั้น
กห็มุนเวียนข้ึนไป  

การหมุนวนเขา้ไปจะหมุนเขา้ไปถึงกลางอ านาจของพญามาร อนัน้ีมนัวนเขา้ไป ความ
สวา่ง ความสวา่งไสวของใจ น่ีจิตน้ีโดนปกคลุมไปดว้ยขนัธ์ มนัยงัไม่สวา่งไสวโดยธรรมชาติของ
มนั เพราะขนัธ์ในขนัธ์ ขนัธ์ส่วนละเอียดมนัยงัปกคลุมอยู ่วิปัสสนาไป วิปัสสนาวา่ความยดึมัน่ถือ
มัน่ของใจท่ีไปเกาะเก่ียวกบักายน่ีมนัอาศยัอุปาทานผา่นไปน้ี มนัใชอ้ะไรผา่นออกไป  

เพราะวา่น้ีมนัเป็นช่องทางหากินของพญามารใช่ไหม มารหากินอยูส่ิ่งน้ี น่ีคือกิเลส กิเลส
หากินอยูก่บัเร่ืองโลภ โกรธ หลง เร่ืองความลุ่มหลง เร่ืองความไม่รู้ เร่ืองอวิชชา ถึงเป็นไปตาม
กระแสของใจท่ีพุง่ออกมา น่ีถึงขนัธ์ขา้งนอกขาดออกไปมนักย็งัตอ้งอาศยักิน เพราะเขายงัมีชีวติ
อยูใ่นหวัใจ เขายงัไม่ไดโ้ดนจ ากดัออกไปจากใจ เขากต็อ้งท าตามหนา้ท่ีของเขา น้ีคืองานของเขา
ไง  

งานของอกศุล ความเป็นอกศุล ความเป็น “อะ” คือความไม่รู้เท่าในหวัใจนั้น มนัท างาน
ของมนัโดยธรรมชาติของมนั การท างานธรรมชาติของกิเลสของฝ่ายมารในหวัใจนั้นมนักส็ร้าง
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ความทุกขไ์ง ความทุกขท่ี์ตกตะกอนไปในหวัใจของเรา มนัตอ้งคายส่ิงท่ีวา่ คลา้ยวา่ คายข้ีของท่ี
มนักินเหยือ่เขา้ไปแลว้ รดไวใ้นหวัใจของเรา มนักมี็แต่ความรุ่มร้อนในใจ 

ตอ้งหมุนกลบัมา หมุนกลบัมาวิปัสสนาเขา้ไปอีก น่ีผูท่ี้วิปัสสนามนัถึงจะเห็นโทษ 
ความเห็นโทษ เห็นโทษเพราะวา่เห็นทุกข ์ เห็นทุกขเ์พราะเราจบัตอ้งทุกขน์ั้นได ้ เราจบัตอ้งทุกข์
นั้นไดเ้ราถึงจบัวิปัสสนาได ้ ถา้เราจบัตอ้งทุกขน์ั้นไม่ได ้ การจบัตอ้งทุกขน์ั้นไม่ไดคื้อจ ากดัเร่ือง
ของกิเลส เร่ืองของพญามารไม่ได ้ เราจบักิเลสไม่ได ้ เราจบัฝ่ายจ าเลยไม่ได ้ เราจบัผูทุ้จริตไม่ได ้
เราจะไปตดัสินไดอ้ยา่งไรวา่ใครทุจริตหรือใครไม่ทุจริต  

นั้นถา้เราเดินวิปัสสนาไปหรือเราหมุนใจของเรา ท าความสงบเขา้ไป มนัไปพร้อมกบัพญา
มาร พร้อมกบักิเลสไปพร้อมเรา ฉะนั้น การประพฤติปฏิบติัของเราถึงไดลุ่้มๆ ดอนๆ เพราะเวลา
เราท าปฏิบติัธรรมอยูน้ี่ กิเลสมนักอ็ยูใ่นท่ามกลางในหวัใจของเรา มนักป็ฏิบติัธรรมกบัเราดว้ย แต่
เพราะเราเช่ือธรรม เพราะหวัใจเรายดึมัน่ หวัใจเราเขม้แขง็ หวัใจเราเช่ือธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ เหมือนเราเช่ือยา 

เรากินยา ยาขมขนาดไหนเรากฝื็นใจกิน ฝืนใจกิน เพราะรู้วา่ยาน้ีจะไปท าใหโ้รคเราหายได ้
น้ีเหมือนกนั ประพฤติปฏิบติัเจบ็แขง้เจบ็ขา มนัจะป่วยขนาดไหนเรากฝื็นทน น่ีคือฝ่ายธรรม ฝ่าย
ธรรมเขา้ไป กิเลสท่ีปฏิบติักบัเราดว้ยมนักต็อ้งเปิดช่องใหธ้รรมน้ีเจริญข้ึนมาได ้ พอธรรมเจริญ
ข้ึนมาได ้อ  านาจของธรรมเจริญข้ึนมา เจริญข้ึนมาแลว้ยงัตอ้งกลบัเขา้มาคน้ควา้หาทุกขอ์นัน้ีอีกนะ 
ทุกขท่ี์มนัเกิดข้ึนมาน้ีกทุ็กขอ์ยา่งท่ีเราวา่เม่ือก้ี เราไปอยากหาย ไปอยากไม่ใหเ้ป็นไป เราไปอยากก็
ตณัหาอีกล่ะ เราไม่ไดจ้บัตวัของทุกขไ์ด ้เพราะใจเราไม่มัน่คงพอ  

ถา้ใจเรามัน่คงพอ เหมือนใจเรามีหลกัพอ ใจเรามีหลกัพอ เราท าสมาธิแสงสวา่งนั้นพอ 
แสงสวา่งนั้นพอมนักจ็บัอาการทุกขน้ี์ได ้ จบัอาการทุกขไ์ดม้นักส็าวไปหาเหตุ สาวไปสมุทยั
นัน่น่ะ ตอ้งจบัอาการทุกขแ์ลว้แยกออก แยกออก แยกออก แยกอะไรออก?  

แยกความมัน่หมาย ความยดึมัน่ถือมัน่ แยกความท่ีจะใหม้นัเป็นไปตามส่ิงท่ีเราพอใจไง 
ส่ิงน้ีเกิดข้ึนมาแลว้เจบ็ปวด ไม่อยากใหเ้กิดข้ึนเลย อยากใหห้ายไปไวๆ ส่ิงท่ีเยน็ พอใจ อบอุ่นเขา้
มาอยากใหอ้ยูก่บัเรานานๆ ตณัหา-วิภวตณัหา แลว้ถา้ไม่เกิด วภิวตณัหา ยงัอุเบกขาอีกล่ะ อุเบกขา
ความอยูเ่ฉยๆ น่ีนะ 
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ถา้เรานอนใจ เราประพฤติปฏิบติั เรานัง่อยู ่ เรานอนใจ คิดวา่ วนัน้ีเรามีก าลงัใจมาก เรา
ตั้งใจดีมนัจะอยูไ่ดน้าน เด๋ียวเถอะ น่ีเพราะเราไม่มุมานะ เรานอนใจ ความนอนใจน่ีมนัอยูท่ี่วา่ 
ส่ิงของใจ ในอ านาจของกิเลสมนัท าได ้ ท าใหลุ่้มหลง ท าใหเ้ป็นไป น่ีเพราะอ านาจของกิเลสปก
คลุมใจอยู ่ 

เราประพฤติปฏิบติักต่็อสู้กบักิเลส ๑ ยงัต่อสู้กบัอะไร แม่ไมห้รือวา่เล่ห์เหล่ียมของมนัใน
การท่ีวา่เกิดข้ึนพร้อมกบัอารมณ์ของเรา เกิดข้ึนพร้อมกบัท่ีวา่เราวิปัสสนาอยูน่ี่ไง ถึงวา่วิปัสสนา 
ถา้ถกูตอ้ง หลกัความเป็นจริง สติสมัปชญัญะ สมาธิพร้อม สมาธิ สมัมาสมาธิ-สมัมาสติ สติ-สมาธิ 
พร้อมหมุนออกไปมนักเ็ป็นปัญญา มนัเป็นปัญญา ความคิดสงัขารปรุงแต่งน่ีแหละ ถา้มีสมาธิเขา้
ไปมนัเป็นปัญญา  

แต่ถา้มนัคิดตามตวัมนัเอง หรืออิสระของมนัเอง นั้นคือกิเลสลว้นๆ เลย นัน่น่ะ มารพาคิด 
กิเลสพาคิด วิปัสสนามนัถึงมี ๒ อยา่ง อยา่งหน่ึงวิปัสสนาแลว้มนัจะไดผ้ล ไดผ้ลคือวา่มนัปล่อย 
ถา้วิปัสสนาน้ี ธรรมจกัรน้ีหมุนไปมนัจะปล่อย ปล่อยหมายถึงวา่ มนัเขา้ใจ เห็นจะๆ แลว้ปล่อย
ออก ปล่อยออก แต่ถา้มนัคิดหมุนไป มนัหมุนออกไปเหมือนกนั แต่มนัไม่ปล่อย ความคิดน่ีหมุน
ไป เราเขา้ใจวา่น่ีเป็นวิปัสสนา แต่มนัหมุนไปพร้อมกลบักิเลสมนัพาคิดไปดว้ย เห็นไหม เล่ห์
เหล่ียมของมนัในขณะท่ีเราประพฤติปฏิบติั เล่ห์เหล่ียมของกิเลส  

กิเลสอยูก่บัเรา ไปกบัเราพร้อมกนั เพราะมนัเกิดมา มนัพาเราเกิดมา เราอยูก่บัมนั มนัอยู่
หลงัความคิดเราอีกต่างหาก แต่เพราะธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เท่านั้นถึงส่อง
เห็นหนา้มนั พอส่องเห็นหนา้กจ็บัมนัได ้ น่ีถา้จบัไดถึ้งเป็นวิปัสสนา ถา้จบัไม่ได ้หมุนออกไปนั้น 
หมุนไปเราวา่เป็นวิปัสสนา มนัเป็นแค่ท าความสงบเท่านั้น ท าความสงบแลว้เป็นเล่ห์เหล่ียมของ
กิเลสท าใหเ้ราเน่ินชา้ไปดว้ย  

วิปัสสนาไปจนเห็นกายกบัจิตน้ีแยกออกจากกนั แยกออกจากกนัอีก เห็นไหม ความแยก
ออกจากกนั ทีน้ีกลายเป็นใจลว้นๆ มนัปล่อยสุขมาก ความสุข น่ีใจลว้นๆ กข็นัธ์ลว้นๆ ใจลว้นๆ 
ใจลว้นๆ เลย เพราะมนัปล่อยกาย การปล่อยกายคราวน้ีปล่อยโดยสจัจะความจริง เพราะกายกบัใจ
แยกออกจากกนัแลว้ มนุษยเ์รามีกายกบัใจสมานเป็นเน้ือเดียวกนั แต่ในเม่ือธรรมน้ีแยกออก แยก
ออก จนใจเป็นใจเฉยๆ พิจารณาใจน่ีแหละ แต่มนัปล่อยกายออกมา จนกายน้ีหลุดออกไป เห็นตาม
ความเป็นจริง ทีน้ีการวิปัสสนา วิปัสสนาใจ ใจวิปัสสนาใจ มนัยิง่ละเอียดเขา้ไป  
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มนัถึงวา่ มหศัจรรยธ์รรม ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจะมหศัจรรยต์วัเองนะ มหศัจรรยธ์รรมะของ
พระพทุธเจา้ยงัไม่พอ ยงัมหศัจรรยต์วัเองวา่  

“ส่ิงน้ีรู้ไดอ้ยา่งไรหนอ ส่ิงน้ีรู้ไดอ้ยา่งไรหนอ แต่ก่อนกว็า่ฉลาดมาก เป็นผูมี้ปัญญาทาง
โลกประกอบอาชีพ ท างานน้ีท างานมาประสบความส าเร็จมามากมาย”  

อนันั้นปัจจยั ๔ ใครกท็ าได ้ แต่ธรรมในหวัใจของเราน่ี ผูใ้ดปฏิบติัธรรม สมควรแก่ธรรม 
มนัมหศัจรรยต์วัเองเขา้ไปตลอด น่ีจิตน้ีสงบเขา้ไป เส้นทางการหากินหาเหยือ่ของกิเลส กิเลสมนั
หากินของเหยือ่ มนักา้วตามออกไปจากหวัใจท่ีเป็นตอของจิต มนัหมุนออกมาจากขนัธ์ ๕ น้ี ขนัธ์
ของจิตน้ี แลว้กห็มุนออกไประหวา่งกายกบัจิต หมุนออกไป น่ีเสน้ทางหากิน เส้นทางหาเหยือ่ของ
พญามาร เราตดัเส้นทางของมนัสั้นเขา้มาไง  

มนัมีเมืองข้ึน ๔ เมืองข้ึน เราท าลายเมืองข้ึน เราใหเ้ป็นไทไปแลว้ ๒ เมืองข้ึน ๒ เมืองข้ึน
เส้นทางการคมนาคมของเขากต็อ้งสั้นเขา้มา ความสั้นเขา้มาน่ี สั้นเขา้มา ระยะสั้น ระยะท่ีจบัตอ้ง
ไดย้าก น่ีเราตอ้งตั้งสติเพิ่มมากข้ึน เพราะวา่มนัมาเร็วไปเร็ว  

ส่ิงท่ีมาเร็วไปเร็ว กบัส่ิงท่ีมาจากธรรมชาติ ธรรมชาติกบัธรรมชาติทนักนั จนธรรมน้ีเหนือ
ธรรมชาติ ปล่อยธรรมชาติไวต้ามความเป็นจริงเขา้มา แต่ส่ิงท่ีมนัระยะสั้นเขา้มา เราตอ้งตั้งสติ
เพิ่มข้ึนไป ฝึกเขา้ไปเร่ือยๆ ฝึกสติเขา้ไปเร่ือยๆ ฝึกเขา้ไปเร่ือยๆ ท าใจใหส้งบเขา้ไป การจะคน้ควา้
การจะจบัตอ้ง น่ีจบัตอ้งตวัทุกขอ์นัน้ียิง่ยากเขา้ไปใหญ่ ความยากเขา้ไปใหญ่ อนันั้นปล่อยไวถึ้ง
กาลเวลาแลว้มนัจะเป็นไปเอง น่ีธรรมมนัจะเกิดข้ึน  

ความเกิดข้ึน ความยาก ความง่าย มนักอ็ยูท่ี่อ  านาจวาสนา วาสนาบารมีดว้ย น่ีผูใ้ดปฏิบติั
ง่ายรู้ง่าย ผูใ้ดปฏิบติัยากรู้ยาก ผูใ้ดปฏิบติัยากรู้ง่าย ปฏิบติัง่ายรู้ยาก ปฏิบติัง่ายๆ แต่ตอ้งอาศยั
เวลานานๆ เพราะมนัรู้ยาก น่ีมนัเป็นเพราะเราท าบุญกศุลกนัมา ตอ้งอาศยับุญกศุลนะ บุญและกศุล 
บุญกศุลนะ บุญเป็นปัญญาไง บุญกศุลน้ี เกิดใหเ้ราคิด เราใคร่ควร เราฉุกคิด ความฉุกคิดอนัน้ีมนั
เหมือนกบันกัวิทยาศาสตร์ เขามองส่ิงใดๆ เขาจะฉุกคิดใหเ้ป็นเหตุเป็นผลข้ึนมา  

ความฉุกคิดในใจ ใจท่ีมนัหมุนออกไป หรือส่ิงท่ีเกิดดบัในหวัใจ ส่ิงท่ีเกิดดบัคือทุกข ์ คือ
ทุกขน์ัน่แหละ ทุกขน้ี์แบ่งไดไ้ปอีก ทุกขน้ี์แบ่งไดเ้ป็นละเอียด เป็นหยาบข้ึนไปอีก ทุกขท่ี์เกิดข้ึน
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ในกลางหวัใจ นัน่น่ะ มนัจบัได ้ ส่ิงท่ีจบัได ้ พอมนัจบัอาการของใจ เพราะเราฝึกฝนเร่ือยๆ เรา
พิจารณาบ่อยๆ เราพยายามเทียบเคียงหาเหตุหาผล  

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมนัแยบมา ตอ้งจบัตอ้งได ้ ความจบัตอ้งได ้ อาการ น่ีขนัธ์ภายใน ฟังสิ ขนัธ์
ภายในนะ ขนัธ์ของใจ ไม่ใช่วา่ขนัธ์ภายนอก ขนัธ์ภายในแลว้ น่ีเพราะอาศยัวา่เราใคร่ควรอยูบ่่อย 
เพราะอนัน้ีมนัเป็นมหาสติ จากสติปัญญา มนัมหศัจรรยต์วัเอง มหศัจรรยห์ลายชั้นหลายตอน จาก
สติปัญญา สติปัญญาท่ีเราใคร่ควรเขา้มา จนมนัเป็นส่ิงท่ีแยบออกมาจากใจ แลว้ใจจบัได ้

แต่เดิมข้ึนมา อาการของใจกไ็ม่รู้ ความเป็นไปของอารมณ์กไ็ม่รู้ แลว้มนัปล่อยมา ปล่อย
นั้นเขา้มา ปล่อยเขา้มา มนัปล่อยมนักเ็ห็นเขา้มาสิ ระยะห่าง-ระยะแคบขนาดไหนมนักรู้็ ก าหนด
ใจของตวัเองได ้ ส่ิงท่ีเป็นวตัถุมนักป็ล่อยออกไปเร่ือยๆ ปล่อยออกไปเร่ือยๆ ส่ิงท่ีปล่อยแลว้มนัก็
หมดปัญหากนัไป  

ส่ิงท่ีไม่ปล่อยน้ีมนักใ็หผ้ลเป็นทุกข ์ มนัคายตวัออกมาเป็นความร้อน พลงังานคายตวั
ออกมาเป็นความร้อนใหใ้จน้ีวบูวาบอยูต่ลอดเวลา แลว้วบูวาบไม่วบูวาบเปล่านะ วบูวาบตรงน้ีท า
ใหเ้กิดในครรภข์องมารดาอีกต่างหากดว้ย วบูวาบไป วบูวาบไปเพราะวา่มนัท าใหเ้กิด เกิดภพเกิด
ชาติไง ความเกิดยงัเกิดอยู ่ เพราะใจดวงน้ียงัเกิดอยู ่พระอริยบุคคลเป็นพระอริยบุคคลข้ึนมา แต่ถา้
ยงัไม่ถึงท่ีสุด พระอริยบุคคลตายแลว้เกิด กไ็ปเกิดเป็นเทวดา เป็นเทวดาพระอริยบุคคล ฉะนั้นใน
เทวดากย็งัมีเทวดาพระอริยบุคคลกบัเทวดาปุถุชน  

ระหวา่งการปฏิบติัของเราน้ีไม่ใช่วา่มนัจะส้ินสุดในชาติหน่ึงกไ็ด ้ มนัจะไม่ส้ินสุดกไ็ด ้ ถา้
มนัไม่ส้ินสุดแลว้แต่วาสนาบารมี น่ีถา้วาสนาบารมีไม่ถึง มนัไม่สามารถจะเขา้ ไม่มีความฉุกคิด
อนัน้ี ไม่มีญาณหยัง่หนักลบัมาไง ไม่มีเรดาร์หนักลบัไปคน้ควา้ความคิดภายใน ความคิดภายใน  

ความคิดภายนอก เป็นความคิดท่ีวา่ผา่นออกมา หลายซบัหลายซอ้น  

ความคิดภายใน น่ีมนัอุ่นกินอยูข่า้งใน ตวัน้ีตวัใหห้ลง ตวัหลงคือวา่ตวัท่ีไม่รู้ไง ตวัหลงคือ
ตวัอาการของใจท่ีมนัใหค่้า มนัถึงหยดุออกมาขา้งนอก มนัใหค่้า  

“สญัญา” สญัญาคือความจ าไดห้มายรู้ จ  าไดห้มายรู้จากเดก็ข้ึนมา เกิดข้ึนมา เดก็เกิดข้ึนมา
บริสุทธ์ิไม่รู้เร่ืองเลย กต็อ้งบอกวา่น่ีสีแดงนะ น่ีสีขาวนะ น่ีเทียบไว ้มนักจ็  าเขา้ไป จ าเขา้ไป จ าเขา้
ไปจนสามารถ สญัชาตญาณบอกเลย จ าจนช านาญ จนสญัชาตญาณบอกวา่ จิตน้ีเหมือนผา้สะอาด 
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ส่ิงใดท่ีไปเลอะท่ีจิตแลว้มนัจะจ าได ้น่ีเดก็ๆ กเ็หมือนผา้ขาว พอสอนเขา้ไปกจ็  าเขา้ไป น่ีร่องสมอง
กจ็  าเขา้ไป วา่ร่องสมองนะ วิทยาศาสตร์วา่น้ีร่องสมองจดจ าไว ้ แต่ความจริงคือสญัญาต่างหากท่ี
มนัจ าไว ้ แลว้สงัขารท่ีเราปรุงแต่งหดัฝึกฝนออกมา จนช านาญงาน จนช านาญงานออกมา สญัญา
ความจ าไดห้มายรู้ น่ีมนัจะท้ิงเขา้ไป ผูท่ี้ปฏิบติักจ็ะเห็นเขา้ไปเป็นชั้นๆ เขา้ไป พอเห็นเป็นชั้นๆ 
เขา้ไป  

มนัถึงวา่ พอจบัตอ้งได ้ โอ!้ ขนพองสยองเกลา้ ความขนพองสยองเกลา้เพราะอะไร 
เพราะวา่กิเลสกบัธรรมมนัแสดงตวัไง เพราะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา น้ีปกคลุมไว ้ พญามารปก
คลุมไว ้ เขาพยายามจะไม่ใหเ้ห็นตวัเขาไง เขาพยายามจะเล่นเล่ห์เพื่อจะใชก้ลอุบายปกคลุมหวัใจน้ี 
เป็นท่ีอยูอ่าศยัโดยตลอดไป ถึงจะมีสถานท่ีคบัแคบเขา้มา แต่ถา้ยงัรักษาชีวิตไวไ้ดน้ี้มนักย็งัเป็น
เมืองของเขา เห็นไหม เป็นเมืองของเขา ยงัพาเกิดพาตายอยู ่ยงัพาเกิดในครรภข์องมารดา ยงัพาเกิด
อยู ่ น่ีในเมืองยงัเป็นเมืองข้ึนของเขา เขายงัเอาอนัน้ีไวเ้ป็นอ านาจของเขา เขาถึงไม่ยอมใหใ้ครเขา้
ไปเห็นกิริยา หรือเห็นปฏิกิริยาของเขาได ้

แต่ธรรมเขา้ไปจบัตอ้งจนจบัตอ้งได ้ พอจบัตอ้งไดน่ี้อาการท่ีฟ่ันเฟือน อาการท่ีวา่ความ
เหมือนกนัจงัหนา้กนั พลงังานกบัพลงังานนั้นส่งถึงกนั นัน่น่ะ ขนพองสยองเกลา้เกิดจากตรงนั้น
ในเม่ือพลงังานกบัพลงังาน พลงังานของธรรมกบัพลงัของกิเลสเขา้ถึงเน้ือเดียวกนัแลว้มนัจะเกิด
การตะลุมบอนกนัเกิดข้ึน มนัจะเกิดการวิปัสสนากนัเกิดข้ึนไง เพราะน่ีจบัตอ้งได ้ การจบัตอ้งได้
คือการเร่ิมตน้ของวิปัสสนา  

การวิปัสสนาตอ้งมีเหตุมีผล มีเหตุมีผลระหวา่งธรรมกบักิเลสจบัตอ้งกนัแลว้ขบัเคล่ือนไป 
ถา้เป็นระหวา่งเร่ืองของธรรมขบัเคล่ือนไปธรรมดากิเลสมนักห็ลบตวัลง มนัหลบตวั หลบเฉยๆ 
เหมือนเคร่ืองบินหลบกระสุนเฉยๆ เคร่ืองบินนั้นกบิ็นไป กระสุนกไ็ปคนละทาง ไม่เขา้หากนัเลย 
แต่ถา้กระสุนยงิโดนเคร่ืองบิน ยงิโดนเคร่ืองบิน เคร่ืองบินตอ้งระเบิดท าลายเพราะนั้นเป็นวตัถุ  

แต่กิเลสกบัธรรมในหวัใจสมานกนัจบัตอ้งกนัไดน่ี้มนัจะเกิดอาการขนพองสยองเกลา้ แต่
มนัไม่ไดท้  าลายกนัเพราะเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมจะท าลายไดอ้ยา่งไร เราจะท าลาย
กิเลสออกจากหวัใจต่างหาก เราไม่ใช่ท าลายหวัใจเราใหบุ้สลายไปท่ีไหน แต่เพราะกิเลสมนัปก
คลุมอยูท่ี่ใจเราถึงตอ้งท าลายมนั ความท าลายมนัดว้ยวิปัสสนาญาณ น่ีมนัระเบิดออกนะ ความ
ระเบิดออก  
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การเกิดและการตาย มนัยงัเกิดตายอยูอี่กส่วนเดียว แต่การเกิดการตายอนัน้ีมนัโดนท าลาย
ไปเพราะเมืองโดนท าลาย พอโดนท าลายมนัหดตวัเขา้ไปอยูใ่นท่ีจุดศนูยเ์ดียว จุดก่ึงกลางของเขา 
นั้นคือตวัพญามาร  

น่ีการรุกเขา้ไป การรุกเขา้ไปถา้ไม่มีธรรมแลว้ไม่มีทาง ไม่มีครูบาอาจารยย์ิง่ไม่มีทาง มนั
จะเห็นจุดของความเร่ิมตน้ของความคิด จุดของอวิชชาน้ีเห็นไดย้าก แต่ในเม่ือใคร่ครวญอยู ่ มี
ธรรมอยู ่ เพราะวนัน้ีวนัวิสาขบูชา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เขา้ไปท าลายตรงนั้น ท าลาย
จุดเร่ิมตน้ จุดของความคิด จุดทุกๆ อยา่ง ถึงไปเยย้พญามาร  

“มารเอยเธอเกิดจากความด าริชอบ” 

เกิดจากความด าริชอบ เห็นไหม เพราะความด าริชอบข้ึนมา เพราะความด าริ น่ีมารเกิดตรง
นั้น แต่ถา้ตรงนั้นดบัแลว้หมด น่ีธรรมท่ีเกิดแลว้ไม่ตายเลย จุดน้ีกโ็ดนท าลาย จุดท่ีเป็นเจา้วฏัจกัร 
จุดท่ีพาเกิดพาตาย พาสตัวเ์วียนวา่ยตายเกิดทั้งหมดโดนท าลายออกไปจากหวัใจ โดนท าลาย  

พอท าลาย หวัใจนั้นตอ้งบริสุทธ์ิ หวัใจนั้นตอ้งผอ่ง หวัใจนั้นบริสุทธ์ิ หวัใจนั้นเป็นธรรม 
ความเป็นธรรมคือการเกิด เกิดอีกหนหน่ึง เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะข้ึนมานั้นเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ
ท่ีโดนอวิชชาปกคลุมอยู ่ แต่วิปัสสนาญาณจนท าลายอวิชชาออกจากหวัใจทั้งหมด เกิดเป็นพระ
อรหนัตข้ึ์นมา เกิดเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ข้ึนมา ใจดวงนั้นเป็นธรรมลว้นๆ พอเกิด
อยา่งน้ีแลว้ พญามารตามไม่ทนั พญามารเองกโ็ดนท าลายไปแลว้ ไม่เห็น พญามารมองไม่เห็น 
แลว้จะเอาอะไรไปเกิดอีก ส่ิงท่ีเป็นเช้ือไข ส่ิงท่ีจะพาเกิดคือส่ิงท่ีเร่ิมตน้ จะไปนบัหน่ึงมนัไม่นบั 
ส่ิงท่ีไม่นบั ส่ิงท่ีเร่ิมตน้ไม่ได ้ ส่ิงท่ีเร่ิมตน้ไม่ไดจ้ะเอาอะไรไปเร่ิมตน้ ส่ิงท่ีเร่ิมตน้ไม่ได ้ ส่ิงท่ีเกิด
อีกไม่ได ้เห็นไหม มนัจะไม่มีการเกิดอีกเลย เกิดแลว้ไม่ตาย ความเกิดน้ีมหศัจรรยม์าก  

“วนัเกิดของศาสนาพทุธ” องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เกิดเกิดตรงน้ี แลว้กส็อน
พระอญัญาโกณฑญัญะ ปัญจวคัคียไ์ปก่อน สอนข้ึนมา น่ีศาสนาเกิดเกิดตรงนั้น  

ศาสนาเกิดท่ามกลางหวัใจของผูป้ระพฤติปฏิบติั  

ศาสนาเกิดท่ามกลางหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ก่อน  
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แลว้เกิดท่ามกลางหวัใจอญัญาโกณฑญัญะ เป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลก เป็นพี่ใหญ่ของใน
พระสงฆท์ั้งหมด น่ีพระพทุธเจา้เกิดเกิดตรงนั้น นกัปฏิบติัเกิดกเ็กิดตรงนั้น ศาสนาพทุธเกิด เกิดท่ี
หวัใจ ส่ิงต่างๆ น้ีเป็นส่ิงแวดลอ้มของศาสนา ในศาสนวตัถุ ในวดัวาอารามน้ีเกิดข้ึนมาจาก
ศีลธรรมจริยธรรมท่ีวา่ผูท่ี้เป็นธรรมแลว้วางหลกัการไว ้เลยเป็นศีลธรรม แลว้เราเดินตามไป  

เราเดินตามมา เราเป็นชาวพทุธคนหน่ึง ชาวพทุธภูมิใจในความเป็นชาวพทุธ เพราะชาว
พทุธน้ีเป็นส่ิงท่ีวา่ แมแ้ต่เทวดา อินทร์ พรหม เวลาพระพทุธเจา้ตรัสรู้ข้ึนมาน่ีสาธุการไปทั้งหมด
เลย แมแ้ต่พระอินทร์ในเทวดาต่างๆ ยงัสาธุการต่อศาสนา เราเป็นมนุษย ์ แลว้เราเป็นเจา้ของ
ศาสนาท าไมเราไม่ภูมิใจในศาสนาของเรา น้ีชาวพทุธถึงภูมิใจในศาสนาของตนเอง ภูมิใจใน
ศาสนาของเรา ภูมิใจแลว้ เรากภ็มิูใจดว้ย แลว้ไม่ใช่ภมิูใจแบบไก่ไดพ้ลอย ภูมิใจแลว้พลอยกิน
ไม่ไดน่ี้ กินไม่ไดก้ไ็ม่กิน จะขอขา้วเมด็เดียว พลอยกบัขา้วจะมีค่าขนาดไหน น่ีภูมิใจแลว้ยงัได้
ออกมาประพฤติปฏิบติั  

ประพฤติปฏิบติัใหเ้ห็นคุณค่า แมแ้ต่จะเป็นไก่ เป็นไก่ ขา้วกินได ้ พลอยกินไม่ได ้ แต่ถา้
หลกัความจริงพลอยมีค่ากวา่ น้ีหวัใจมีค่ากวา่ร่างกายไง เราคิดแต่อาหารของร่างกาย เราคิดแต่ส่ิง
ท่ีวา่ประดบัประดาร่างกายน้ี ในโลกน้ี ส่ิงท่ีประดบัร่างกายน้ี ความเจริญรุ่งเรืองของเราเราอยาก
เป็นไป นัน่ขา้วสาร  

แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติั เราเขา้ใจ หวัใจมนัเอิบอ่ิมนะ หวัใจเอิบอ่ิม หวัใจมีความสุข สุข
ของเรา สุขท่ามกลางใจของเรา เรามีความสุขในใจของเราข้ึนมาโดยใจ โดยธรรมชาติของมนั แลว้
ส่ิงอ่ืนข้ึนมาน่ีเป็นของเกินมาทั้งหมด น่ีถา้ใจไม่เกิดแลว้นะ ส่ิงนั้นมนัอ่ิมในตวัมนัเอง ส่ิงท่ีเขา้ไป
กระทบนั้นมนัเป็นส่ิงท่ีเกิน ส่ิงท่ีเกินถึงท าใจดวงนั้นใหห้วัน่ไหวไม่ได ้ ใหใ้จดวงนั้นอยากได ้
อยากดีกบัส่ิงนั้นเป็นไปไม่ได ้ความเป็นไปไม่ได ้นัน่น่ะ “พลอย” เพชรน่ีต่างหาก อยา่วา่แต่พลอย 
เพชรเมด็งามๆ อยูบ่นหวัใจของผูท่ี้ปฏิบติันั้น  

ศาสนาเกิดท่ามกลางหวัใจของชาวพทุธทั้งหมด ชาวพทุธทั้งหมดท่ีประพฤติปฏิบติั ไม่มี
หรอกท่ีวา่เกิดเป็นชาวพทุธ หรือเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ปฏิบติัไม่ได ้ ในเม่ือมีหวัใจ หวัใจน้ีเป็นภาชะ
นะรองรับธรรม หวัใจน้ี สุข-ทุกขอ์ยูท่ี่ใจ มีความสุขความทุกขเ์กิดข้ึน แลว้ใจน่ีมนัโดนทุกข์
ควบคุมอยูโ่ดยธรรมชาติของมนั  
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การประพฤติปฏิบติัคือการท าลายความทุกขน์ั้นออกจากใจ ความทุกขน์ั้นออกไปออกไป 
พอความทุกขน์ั้นออกจากใจมนัไปเร่ือย มนักส็วา่งไสวข้ึนมาเร่ือยๆ สวา่งไสวข้ึนมาเร่ือยๆ ความ
สวา่งไสวคือความเขา้ใจธรรมไง ความเขา้ใจธรรม ความเขา้ใจลึกซ้ึงเขา้ไป  

ความเขา้ใจลึกซ้ึงเขา้ไปมนักท็  าใหมี้ความองอาจกลา้หาญ ร่ืนเริง องอาจกลา้หาญในท่ี
ต่างๆ องอาจกลา้หาญในการวา่ เราเป็นชาวพทุธ ไม่อยา่งนั้นชาวพทุธจะมีความดอ้ยค่านะ จะไม่
กลา้วา่เป็นชาวพทุธ ไม่เป็นชาวพทุธ ไม่กลา้วา่เป็นชาวพทุธ เพราะชาวพทุธน้ีเป็นศาสนาท่ีวา่มีผู ้
นบัถือนอ้ย เป็นพทุธศาสนาท่ีไม่เชิดหนา้ชูตา เห็นไหม ถา้ไม่กลา้อยา่งนั้น  

แต่ถา้เราเขา้ใจหลกัความเป็นจริง “เหนือ” เหนือทุกอยา่ง เหนือทุกอยา่งแลว้เราเป็นเจา้ของ 
เราเป็นเจา้ของนะ น่ีท าไมเป็นเจา้ของ สมาธิธรรมในหวัใจของเราใครมาแยง่เราได ้ บุญกศุลท่ีเรา
สร้างออกไปจากหลกัของศาสนา เราสร้างข้ึนไปเพื่อเน้ือหาบุญของโลก เราสละออกไป แต่มนั
ยอ้นกลบัมาในหวัใจของเรา บุญนั้นกเ็ป็นของเรา ศาสนากเ็ป็นของเรา ทุกอยา่งเป็นของเรา 
สะทอ้นกลบัเขา้มา เราสละออกไปขนาดไหนมนัจะยงัวนกลบัเขา้มาใหใ้จน้ีอ่ิมเตม็ข้ึนมาในหวัใจ
ของเรา แลว้ส่ิงใดจะมีคุณค่ากบัส่ิงนั้นล่ะ  

เพราะส่ิงใดท่ีหาๆ มาน้ีกห็ามาเพื่อใจ เพื่อใหใ้จมนัไดสุ้ขไดส้บาย เพราะความหลงผดิ แต่
เด๋ียวน้ีมนัไม่หลงผดิ หูตาสวา่งข้ึนมามนักเ็ป็นปกติของเรา น่ีความปกติของใจ นัน่น่ะ คือส่ิงท่ี
สูงสุดในหลกัของศาสนา  

สุขใดเท่าความสุขสงบไม่มี  

สุขจากความสงบในหวัใจน้ีประเสริฐท่ีสุด เอวงั  

 

เพิม่เตมิท้ายกณัฑ์ 

“วนัเกิดพทุธศาสนา” หมายถึง วา่วนัท่ีศาสนาเกิดข้ึนในโลก ในวนัเกิดของศาสนาพทุธเรา 
วนัเกิดของศาสนาในศาสนาพทุธ ในโลกน้ีพระพทุธเจา้เป็นผูค้น้พบข้ึนมาไง คน้พบศาสนา 
วิสาขะจึงเป็นวนัเกิดของศาสนาดว้ย วนัเกิดของพระพทุธเจา้ดว้ย วนัปรินิพพานของพระพทุธเจา้
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ดว้ย แต่ศาสนาเกิดแลว้เกิดเลย ๕,๐๐๐ ปี ถึงจะส้ินไป แลว้พอหมดยคุหมดสมยัแลว้ ศาสนาพทุธก็
จะมาเกิดซ ้าๆๆ กนั พระพทุธเจา้แต่ละองคย์งัเกิดต่อไป  

ในศาสนาเรา พทุธศาสนาประเสริฐ ประเสริฐเพราะวา่ท าใหค้นพน้จากทุกขท์ั้งหมด พน้
จากทุกขแ์ลว้ยงัมีความบริสุทธ์ิในหวัใจดว้ย มีความสุขในใจนั้นดว้ย ความสุขนัน่เกิดข้ึนมาจาก
การประพฤติปฏิบติั จากความทุกขน์ั้นก่อน ความทุกขท่ี์มีความพยายามต่อสู้กบัความเคยใจของ
ตวัเอง ใจของตวัเองจะเอาแต่ความสะดวกสบาย แต่ความทุกขน์ั้นเพื่อจะใหมี้ความสุขจริงข้ึนมา 
เห็นไหม ศาสนานั้นถึงจะเกิดข้ึนมาในหวัใจของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจริงนั้น ประพฤติปฏิบติัจริง
นั้นกไ็ดผ้ลตามความเป็นจริงท่ีมีอยูจ่ริงแลว้ในศาสนาพทุธน้ี  

ศาสนาพทุธเรา พทุธศาสนาเกิดวนัน้ี เกิดในวนัวิสาขบูชา พทุธศาสนาขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เราถึงภูมิใจกนัมากท่ีเป็นลกูศิษยต์ถาคต พบพทุธศาสนาท่ีเจริญรุ่งเรืองอยู ่ แลว้
ประพฤติปฏิบติัเพื่อจะใหพ้น้จากความทุกข ์ กา้วเดินตามครูบาอาจารยไ์ป กา้วเดินตามครูบา
อาจารยไ์ปถึงท่ีสุดแห่งทุกขน์ั้นใหไ้ด ้ น้ีคือหลกัชยัของศาสนา ธงชยัพระอรหนัตคื์อ (เทปส้ินสุด
เพียงเท่าน้ี) 


