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 เดก็มนัไม่เขา้ใจเดก็มนัถาม มนัถามว่าเวลาเราพดูถึงความสงบ เวลาจิตมนัเขา้ไป
สงบแลว้ๆ ออกมาท าไม เวลาจิตมนัสงบแลว้เรากค็วรอยูก่บัความสงบนั้น มนัไม่ตอ้ง
ออกมาก็ไดเ้พราะมนัสงบแลว้มนัมีความสุขมาก ความสุขของความสงบของใจ ถา้ใจมนั
สงบแลว้เราจะออกมาท าไม เราก็บอกว่าเดก็บางคนก็เหมือนกนั เวลาเดก็บางคนเขา้ใจว่า 
ถา้เราเห็นกายว่าไม่ใช่ของเรากายมนัเป็นโทษ แลว้เรากินอาหารอยูท่  าไม ท าไมเราตอ้ง
ไปกินอาหารอยู ่เรารักษากายกนัท าไม 

ความเห็นของโลกมนัเป็นความเห็นอยา่งน้ี ถา้ส่ิงใดไม่ดีเราควรจะละเราควรจะ
ปล่อยวางได ้แต่มนัเป็นไปไม่ไดเ้พราะอะไร? เพราะความเห็นของจิตใตส้ านึกมนัเป็นไป 
ถา้จิตมนัสงบมนัมีความสุข แลว้เราจะออกจากความสงบนั้นท าไม เราถึงบอกว่า เวลาเรา
กินขา้วอ่ิมเรามีความอ่ิมมาก แต่เด๋ียวมนัก็ตอ้งหิวอีก  

ธรรมชาติของจิตมนัเป็นแบบนั้น มนัพร่องอยูเ่ป็นนิจไง มนัอยูโ่ดยทรงตวัของ
มนัเองไม่ได ้ เวลาท าความสงบของใจ เวลาเราท าสมาธิจิตกว่ามนัจะสงบข้ึนมาน่ี แต่เรา
รักษาส่ิงนั้นไวไ้ด ้ รักษาไวย้าก เวลามนัสงบข้ึนไปเด๋ียวมนัก็เส่ือม แลว้จะดนัข้ึนไปอีก
มนัท าอยา่งนั้นท าไดย้ากมาก ตอ้งพยายามช านาญในวสี ช านาญในการเขา้ออก แลว้
รักษาส่ิงนั้นไวไ้ด้ๆ  ท  างานจนมนัช านาญ  

ถา้มนัไม่ช านาญจิตเราไม่ตั้งมัน่ ถา้จิตเราไม่ตั้งมัน่ท  างานมนัก็ท  าเป็นไปได ้ ถึงว่า
เวลาเราสอน เราจะสอนบอกว่าเวลาจิตมนัสงบใหห้ดัพิจารณาบา้งก็ได ้ เพื่ออะไร? 
เพื่อใหม้นัมีการฝึกฝน เวลาจิตมนัสงบข้ึนมาเราพิจารณาเลยๆ มนัใชปั้ญญา เราใชปั้ญญา
มนัไม่ถึงกบัช าระกิเลสไดห้รอก มนัก็เพียงแต่ว่าเราพิจารณาเพื่อจะฝึกฝนการรักษาจิตให้
ตั้งมัน่ ถา้เรามวัแต่ก าหนดพุทโธๆ เพื่อใหจิ้ตสงบมนัจะสงบไม่ได ้ แลว้มนัท าแลว้มนัท า
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ไดย้าก แต่ถา้เราพิจารณาบา้ง เรากลบัมาท าความสงบบา้ง มนัฝึกฝนไปโดยความช านาญ 
โดยการฝึกฝนไปเพื่อจะใหจิ้ตมนัตั้งมัน่  

ถา้จิตมนัตั้งมัน่จิตมนัคงท่ีมนัยกข้ึนวิปัสสนา มนัจะเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต 
เห็นธรรมโดยธรรมชาติ ถา้มนัเห็นโดยธรรมชาติเห็นตามความเป็นจริงข้ึนมา มนัจะเป็น
วิปัสสนา ถา้วิปัสสนาไปน่ีมนัจะแกไ้ขกิเลสไปไดเ้ร่ือยๆ แต่ก่อนท่ีมนัจะท าอยา่งน้ีมนัท า
ไดย้าก ถึงว่าพิจารณาใชปั้ญญาก็ได้ๆ  ใชปั้ญญาเพื่อฝึกฝนไง ฝึกฝนเพื่อการปฏิบติัเพื่อให้
มนัทรงตวัได ้ ถา้มนัทรงตวัไดจิ้ตสงบบ่อยคร้ังเขา้ๆ มนัถึงจะเป็นสัมมาสมาธิ ถา้เป็น
สัมมาสมาธิมนัจะยกข้ึนวิปัสสนา  

แต่ส่ิงต่างๆ สัพเพ ธมัมา อนตัตา สภาวะธรรมชาติทุกอยา่งมนัแปรปรวนทั้งหมด 
มนัไม่คงท่ี มนัแปรปรวน แต่ส่ิงท่ีแปรปรวนในเร่ืองของโลก เรายกตวัอยา่งวา่เราเติม
น ้ามนัมา น ้ามนัในรถของเราๆ เติมมาเตม็ถงัเลย แลว้เราใชไ้ปน่ีมนัจะพร่องไปไหม? มนั
ตอ้งพร่องไปธรรมชาติของมนัเพราะมนัใช ้ แลว้เราตอ้งเติมน ้ามนับ่อยคร้ังๆ เราถึงใชร้ถ
ของเราได ้ถา้น ้ามนัเราหมดเราจะใชร้ถเราไม่ได ้เพราะรถเรากมี็อยูแ่ต่น ้ ามนัเราไม่มี   

จิตเราก็มีอยู ่ แต่ความสงบของใจเรามนัไม่มี พอความสงบของใจเราไม่มีมนักใ็ช้
แต่ว่าเป็นเร่ืองของโลกไป เป็นเร่ืองของความธรรมชาติ ธรรมชาติความเห็นของโลกมนั
เป็นไปอยา่งนั้น มนัไม่เป็นธรรม ถา้มนัเป็นธรรม รถน ้ามนัเตม็ถงั พอน ้ามนัเตม็ถงัข้ึนมา
มนัขบัเคล่ือนไปไดไ้กล  

น่ีก็เหมือนกนั จิตของเรามนัมีความสงบมนัตั้งมัน่ข้ึนมา พอมนัตั้งมัน่ข้ึนมาถา้มนั
ยกข้ึนวิปัสสนามนัถึงจะเป็นไป ถา้มนัเป็นไปมนัจะเห็นกาย เห็นกายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่
กาย เห็นตามความเป็นจริง น่ีมชัฌิมาปฏิปทา กายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กาย แต่เห็นดว้ย
อุปาทาน พอเห็นดว้ยอุปาทานว่าไม่ใช่ของเรา แต่มนัก็รักษาเรานะ ยิง่ตอ้งรักษา  

ครูบาอาจารยไ์ปอยูใ่นป่า เวลามนัรู้อยูว่่าใจเราน่ีติด ใจเราน่ียงัไปไม่ไดย้งัติดขดั
อยู ่แต่เวลามนัเจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมา มนัยงัอาลยัอาวรณ์นะ ไม่ยากตาย เพราะอะไร? เพราะ
เรายงัตอ้งไปเกิดอีก ใจเรายงัตอ้งไปอีก อยากจะใชปั้ญญา อยากจะใชส้มาธิ อยากจะ
ภาวนา เพื่อจะใหม้นัหมดไง ใหใ้จมนัสะอาดใหม้นับริสุทธ์ิไป ถา้ใจมนัจะหมดมนั
สะอาดไปมนัตอ้งอาศยัร่างกาย เพราะอะไร? เพราะร่างกายการด ารงชีวิตอยูล่มหายใจเขา้
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และลมหายใจออกมนัยงัมีเขา้อยูม่นัยงัมีโอกาส ถา้ลมหายใจขาดป๊ับมนัปิดสถานะ มนั
ไปเกิดภพชาติใหม่ ถา้ไปเกิดภพชาติใหม่มนัก็เป็นสถานะใหม่ มนัจะเป็นความคิดอยา่งน้ี
มนัก็เป็นสถานะใหม่ มนัเป็นไป มนัไม่พบพุทธศาสนา ไม่พบครูบาอาจารย ์ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เตือนไวน้ะ ตั้งแต่วนัปรินิพพานนะ “ภิกษุ
ทั้งหลาย เธอจงอยูด่ว้ยความไม่ประมาทเถิด” พิจารณาสังขารอยูด่ว้ยความไม่ประมาท 
จะเป็นเคร่ืองอยูข่องเรา เป็นโอวาทคร้ังสุดทา้ยขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ห่วงพวกเรามาก ห่วงว่าใหรั้กษาชีวิตไว ้ ใหรั้กษาไวไ้ม่ประมาทในสังขารทั้งสอง สังขาร
หน่ึงคือสังขารของร่างกาย สังขารความคิดความปรุงความแต่งน้ีเป็นของใจใช่ไหม 
ความคิดน่ี สังขารร่างกายน่ีกรั็กษาไว ้ความคิดในหวัใจกค็วบคุมไว ้ควบคุมไวด้ว้ยความ
ไม่ประมาท ดว้ยความวิปัสสนาไป เราจะมีโอกาสไง  

แลว้ถา้เราเห็นโทษว่ากายไม่ใช่เรา แลว้ท าไมเราถึงตอ้งไปรักษามนั เราถึงตอ้งไป
บ ารุงบ าเรอมนั อนัน้ีความเห็นของกิเลสมนัเป็นแบบนั้น ถึงมนัไม่มชัฌิมาปฏิปทา มนัไม่
เห็นตามความเป็นจริง ถา้เห็นตามความเป็นจริงมนัจะปล่อยวางส่ิงน้ีไวต้ามความเป็นจริง 
แลว้จิตมนัจะเป็นอิสระเขา้มา มนัจะปล่อยวางนะ จิตเป็นอิสระเขา้มาไม่เก่ียวกนั เพราะ
สังโยชน์มนัขาดไง  

สักกายทิฏฐิความเห็นผดิในเร่ืองของร่างกาย ความเห็นผดิในเร่ืองของร่างกายว่า
ความเห็นว่าร่างกายน้ีเป็นเรา เราเป็นกาย สรรพส่ิงน้ีเป็นเรา แลว้ความยดึมัน่อนัน้ีมนัจะ
ยดึมัน่ไป ความยดึมัน่เป็นอุปาทาน ส่ิงท่ีเป็นอุปาทานวิปัสสนาไป มนัฝึกฝนใจไป 
ปัญญามนัใคร่ครวญไปๆ จนกวา่ความเห็นอนันั้นมนัเห็นถูกไง ความเห็นถูก ดว้ยอ านาจ
ของสัมปยตุ ดว้ยอ านาจของมรรค มรรคจะรวมตวัสมุจเฉทปหาน มนัจะสมุจเฉทปหาน
ใหก้ายน้ีแยกออกไป กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์จะแยกออกจากกนั มนัจะแยก
โดยธรรมชาติของมนั  

ถา้ไม่มีตรงน้ีมนัยงัเป็นว่าส่ิงน้ีเป็นเจริญแลว้เส่ือมอยู ่มนัไม่ถึงท่ีสุดของมนั ถา้ไม่
ถึงท่ีสุดของมนัเด๋ียวมนัก็รวมตวักนัอีก ถา้รวมตวักนัอีกเราก็ตอ้งใชปั้ญญาแยกไปอีกๆ 
แยกจนกว่ามนัจะเห็นตามความจริง พอเห็นตามความเป็นจริง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ละกายนอก กายใน กายในกาย จนละจิตละทั้งหมดเลย ถึงเวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยกย็งั
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หาหมอชีวก ยงัรักษากายไวเ้พื่ออะไร? เพื่อจะเอาร่างกายน้ีเอาจิตใจน้ีจะสั่งสอนโลก เป็น
ประโยชน์กบัโลก ถา้เป็นประโยชน์กบัโลกจะใชเ้ร่ืองร่างกายน้ีเป็นประโยชน์กบัโลก ส่ิง
น้ีเป็นเคร่ืองมือ  

เวลาความคิด เราคิดอยูใ่นความคิดของเรา เราคิดเฉยๆ มนัเป็นความคิดของเรา 
เราจะส่ือใหใ้ครรู้ไดไ้หม? เราส่ือใหใ้ครรู้ไม่ไดห้รอก เราตอ้งใชค้  าพดูออกมา เราตอ้งใช้
ภาษาของเรามา เราใชกิ้ริยาต่างๆ ส่ือใหข้า้งนอกเขาเขา้ใจว่าเราตอ้งการอะไร เราจะส่ือ
ความหมายอะไร น่ีเคร่ืองมือ สังขารความคิดความปรุงความแต่ง ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นเคร่ืองมือ
ของใจ ใจจะใชอ้นัน้ีเป็นเคร่ืองมือ  

แต่เวลาเราเป็นทุกขอ์ยู ่ เราประพฤติปฏิบติัเราไม่เห็นสภาวะแบบนั้น มนัไม่ใช่
เคร่ืองมือ มนัเป็นส่ิงท่ีร้อยรัดไง มนัเป็นขนัธมาร มนัมีมารร้อยรัดส่ิงนั้นอยู ่มนับีบคั้นอยู่ 
มารมนับีบคั้นหวัใจ บีบคั้นทั้งจิตใจ บีบคั้นทั้งร่างกาย ร่างกายก็บีบคั้นไป เพราะถา้เรา
วิตกกงัวลร่างกายน่ีจะแปรสภาพจะป่วยไข ้เราวิตกกงัวลมนัจะมีความทุกข ์มนัจะมีความ
วิตกกงัวลมีภาระแบกหาม แต่ถา้ใจเราเขา้ใจตามความเป็นจริง ร่างกายมนัก็แปรสภาพไป 
แต่เห็นแลว้ไม่ไปวิตกกงัวลกบัมนั มนัก็จะหายได ้ มนัหายไดด้ว้ยธรรมโอสถดว้ย เห็น
ไหม  

เวลาวิปัสสนาอยูใ่นป่า เจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมาไม่มียาหรอก ไม่มียา ไม่มีหมอ เราก็
ตอ้งใชปั้ญญาของเรา ใชธ้รรมโอสถรักษา มนัรักษาได ้ ผูท่ี้เขา้ไปผจญกบัเหตุการณ์
จ าเป็นเฉพาะหนา้น่ีมนัตอ้งหาทางออกของมนั มนัท าได ้ เวลาชีวิตจะส้ินสุดข้ึนมาน่ีมนั
ก าหนดใจข้ึนมา มนัเขา้มาขา้งใน มนัปล่อยวางทั้งหมดนะ โรคภยัไขเ้จบ็น้ีหาย แต่ตอ้ง
เป็นคนท่ีมีก าลงัใจ ตอ้งเป็นคนท่ีหวัใจท่ีพฒันาแลว้ แต่ถา้เราเป็นท่ีว่าเรายงัเป็นความ
กงัวล เรายงัเป็นอุปาทานอยูน่ี่ มนัท าไม่ไดห้รอก ยิง่ท  ายิง่ทุกขย์ิง่มาก  

เราพยายามประพฤติปฏิบติั ท่ีเราท าไม่ไดก้นัอยูทุ่กวนัน้ี เราปฏิบติั เรานัง่สมาธิ 
เราภาวนา แลว้ท าไมเราไม่เห็นผลๆ จิตใตส้ านึกมนัตอ้งการ ส่ิงท่ีจิตใตส้ านึกมนัตอ้งการ 
น่ีตณัหาซอ้นตณัหา หนา้ท่ีของเราคือประพฤติปฏิบติัไป มนัตอ้งเป็นไปตามธรรมชาติ
ของมนั มนัเป็นไปเอง ส่ิงท่ีเป็นไปเองมนัก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปเองโดยลอยๆ มา ส่ิงท่ีเป็นไป
เองหมายถึงว่า เรานัง่สมาธิ เราวิปัสสนา ส่ิงท่ีเรานัง่สมาธิเราวิปัสสนาน่ีมนัเป็นเหตุ มนั
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จะตอ้งมาจากเหตุ มนัไม่มีส่ิงใดลอยมาหรอก มนัตอ้งมาจากเหตุ แต่เราสร้างเหตุใหม้นั
เป็นไปเอง แลว้มนัเป็นไปเองโดยท่ีว่าไม่มีตณัหาความทะยานอยากไปควบคุม  

แต่ในเม่ือจิตใตส้ านึกมีตณัหามีความทะยานอยาก มีความตอ้งการอยู ่ อนัน้ีเป็น
ตณัหาซอ้นตณัหา เป็นสมุทยั สมุทยัเป็นความขบัเคล่ือนใหม้นัไม่เป็นปัจจุบนั ใหเ้ป็น
อดีตอนาคตเป็นการใคร่ครวญเป็นการเหน่ียวร้ัง ส่ิงท่ีเหน่ียวร้ังไม่เป็นปัจจุบนัธรรม ถึง
หนา้ท่ีของเราสร้างแต่เหตุ เห็นไหม วิปัสสนา พิจารณากาย พิจารณาจิต พิจารณาไป มี
ปัญญาพิจารณาไป ใชส้มาธิใคร่ครวญไป พจิารณาไป แยกออกไป ใหม้นัปล่อยวางๆ เขา้
มา หนา้ท่ีของเราท าอยา่งนั้น แลว้มนัเป็นไปเองหมายถึงว่า มนัสัมปยตุกนัไปนะ จิตน้ีถึง
ไม่มีตวัตน ไม่มีเรา  

ถา้มีเราเขา้ไปอยา่งน้ีมนัไม่มรรคสามคัคี มรรคมนัไม่รวมตวั มนัสัมปยตุไม่ได้
รวมตวัเขา้ไปแลว้มนัไม่วิปปยตุคายตวัออกมา มนัไม่ช าระสมุจเฉทปหาน มนัไม่ขาด
เพราะตณัหาความทะยานอยากเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัมนั แต่ในเม่ือเราสร้างเหตุข้ึนไปมนั
เป็นมรรค ส่ิงท่ีเป็นมรรคแลว้แต่มนัจะเป็นไป แลว้แต่ว่ามนัจะเป็นธรรมชาติของมนั มนั
เกิดข้ึนธรรมชาติของมนั มนัถึงเป็นธรรม ธรรมเพราะไม่มีตวัตน ไม่มีใครไปคาดไป
หมาย ไม่มีใครไปขีดขอบเขตไวใ้หม้นัเป็นไป  

แต่เพราะจิตใตส้ านึกเป็นอยา่งนั้น เราถึงตอ้งกลบัมาท าความสงบของใจๆ ใหส่ิ้ง
น้ีสงบตวัลงๆ สงบตวัลงเพื่อท่ีจะใหต้วัตนของเรามนัจางลงๆ พอเราสงบตวั สักแต่วา่รู้
มนัไม่ใช่เรา สักแต่ว่ารู้สงบมากแลว้ออกมายกข้ึนวิปัสสนาซ ้ าไปๆ มนัจะมีความสุข
ขนาดไหน ความสงบของใจมนัก็เป็นความสงบชัว่คราว เวลามนัเส่ือมทุกคนจะรู้ ถา้
คนเราจิตสงบเขา้ไปมนัจะรู้สงบเขา้มาเลย แลว้รักษาไว้ๆ  พอมนัเส่ือม  

มีคนพดูมากวา่แต่ก่อนเคยท าได ้ จิตน้ีสงบได ้ เด๋ียวน้ีท าไม่ไดเ้พราะมนัเส่ือมไป
หมดแลว้ๆ มนัเป็นธรรมชาติของมนัอยา่งนั้น ถึงว่าเวลาเขา้ไปสงบท าไมไม่อยูอ่ยา่งนั้น 
ทุกคนอยากอยู ่ ทุกคนอยากอยูก่บัความสงบ ทุกคนอยากมีสติมีปัญญา ทุกคนอยาก
ใคร่ครวญช าระกิเลสออกไป แต่กิเลสในหวัใจมนัต่อตา้น มนัสร้างความเหมือน ส่ิงนั้น
เหมือนกบัความเป็นจริง ยิง่เราศึกษามากเราใคร่ครวญมากมนัมีความเหมือนมาก เรา
สร้างความเหมือนมาก น่ีกิเลสมนัหลอก ลวงมนัออกไป  
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แต่เวลาวิปัสสนาไปปัญญาใคร่ครวญไปเราจะรู้ รู้เพราะอะไร? เพราะมนัไม่ถึง
ท่ีสุด แลว้มนัจะคืน มนัจะจบัตอ้งส่ิงใดไดม้นัมีส่ิงนั้นอยู ่ มนัมีส่ิงท่ีขวางเราอยู ่ มนัมีขยะ 
มีส่ิงท่ีสกปรกอยู ่ เราตอ้งช าระลา้งตลอดไป ในเม่ือเราจบัตอ้งส่ิงใดได ้ เราเห็นส่ิงใดได้
เราจะตอ้งท าความสะอาดส่ิงนั้นตลอดไป ท าความสะอาดไปจนกว่าไม่มีส่ิงใดท า มนั
สะอาดหมดไปในหวัใจ ส่ิงนั้นไม่มีเลย  

ครูบาอาจารยถึ์งบอก เราตอ้งพยายามจบัผดิตวัเราเอง เรานัง่สมาธิภาวนาจบัผดิตวั
เราเอง ถา้เรายงัจบัผดิเราได ้นัน่นะกิเลสอยู่ตรงนั้นนะ ถา้เรายงัจบัผดิเราได ้ท าไมคนอ่ืน
เขาจะไม่เห็นความผดิของเรา ถา้เราจบัความผดิของเราได ้ เราร้ือคน้จนความผดิไม่มี เรา
รักษาเราดูแลขนาดไหนมนัก็ไม่มี ถา้ความผดิของเราไม่มี เราดูแล เรารักษา เราพยายาม
คน้ควา้ มนัไม่มีแลว้ แลว้ใครเขาจะติล่ะ ใครเขาจะช้ีความผดิของเรา ในเม่ือเรากย็งั
คน้ควา้ เราพยายามหาความผดิของเราไม่ได ้ถา้เราหาความผดิของเราไม่เจอ นัน่นะถึงว่า
การปฏิบติัเราจะสมบรูณ์  

ถา้เรายงัคน้ควา้ยงัเห็นความประมาทของเราได ้ ยงัเห็นความผดิพลาดของเราได ้
เรายงัเห็นความผดิพลาดของเรา คนอ่ืนเห็นความผดิพลาดของเราตลอดไป ทุกคนจะเห็น
อยา่งนั้น โลกธรรม ๘ นินทาสรรเสริญเป็นเร่ืองของโลกเขา แต่เร่ืองการช าระกิเลสมนั
เร่ืองใจของเรา ถา้เราช าระกิเลสของเรา เราพยายามคน้ควา้ของเราเขา้มา มนัจะเป็น
ประโยชน์กบัเรา  

แลว้เราช าระส่ิงน้ีได ้ มนัจะรู้เขา้ใจวา่ถา้เขา้ไปถึงความสุขแลว้เราจะไม่ออกจาก
ความสุขไดไ้หม? เราตอบเป็นสองประเด็น ประเด็นหน่ึง คือในสัมมาสมาธิเขา้ถึง
ความสุขแลว้เด๋ียวมนัก็คายออก แต่อีกประเดน็หน่ึงช าระกิเลสขาดออกไปจากใจ อนัน้ี
เป็นอกุปปธรรมจะไม่มีวนัเส่ือมเลย ถา้เขา้ถึงความสุขอนัน้ีไดจ้ะไม่เส่ือมจากอนัน้ี
เดด็ขาด  

แต่จะไม่เส่ือมอนัน้ีเดด็ขาดจะตอ้งพยายามท าวิปัสสนาใหไ้ด ้ ใหม้นัถึงสัมปยตุ
เขา้ไป มรรคสามคัคีสัมปยตุเขา้ไปแลว้ช าระกิเลสขาด จะไม่มีวนัเส่ือมเลย มนัจะไม่
เส่ือมก็มี แต่มีโดยท่ีเราวิปัสสนาเขา้ไปถึงจุดนั้นแลว้มนัจะไม่เส่ือมอีกเลย แต่ถา้เราไม่
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เขา้ถึงจุดนั้นมนัจะเจริญแลว้เส่ือมๆ อยา่งน้ีโดยธรรมชาติของมนั ธรรมชาติของกิเลสก็
เป็นแบบนั้น  

ธรรมชาติของธรรม ค าว่าธรรมชาติของธรรมคือธรรมท่ีเราวิปัสสนา เราสร้าง
ข้ึนมา สัมมาสมาธิ ปัญญาน่ีธรรมชาติของธรรม เป็นธรรมชาติอนัหน่ึงท่ีเราสร้างข้ึนมา
ไดจ้นเป็นอกุปปธรรม น่ีเหนือธรรมชาติ พน้ออกไปจากกฎธรรมชาติทุกอยา่ง เหนือ
ธรรม เหนือวินยั เหนือธรรม เหนือทุกๆ อยา่ง จนถึงว่าถึงท่ีสุดแลว้เป็นวิมุตติ เหนือจาก
วฏัฏะ พน้ออกไปจากวฏัฏะ เหนือธรรมชาติทั้งหมด  

ธรรมชาติสภาวธรรมเป็นธรรมชาติ ธรรมในเหตุเป็นธรรมชาติ แต่ธรรมในผล
มนัไม่เป็นธรรมชาติเพราะมนัฝืนความรู้สึกทั้งหมด ฝืนกระแสโลก มนัเป็นของมนัโดย
ธรรมชาติของมนั อนันั้นส าคญัมาก โดยจิตน้ีเป็นไปไง จิตน้ีเป็นไปแลว้จะเขา้ใจว่า 
ความสุขอนัสมบรูณ์จะอยูใ่นหวัใจนั้น เอวงั     

  


