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ธาตุ ๔ – ขันธ์ ๕ 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ตั้งใจฟังธรรม ฟังธรรมนะ ธรรมะกบัการกระทาํของเรามนัต่างกนั ธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แต่ธรรมของเรา เราไม่เขา้ใจธรรมกนั แลว้เราก็ตีความของเรานะ 

“ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕” ธาตุ ๔ ธาตุเป็นวตัถุ ขนัธ์ ๕ เป็นนามธรรม เห็นไหม รูปนาม นามรูป ธาตุ ๔ 

และ ขนัธ์ ๕ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ น่ีพุทธลกัษณะ แมแ้ต่

กาฬเทวิลอยูบ่นพรหม เทวดาส่งข่าวไป แมแ้ต่การเกิดขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

โลกธาตุหวัน่ไหว เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปลงอายสุังขาร องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพาน โลกธาตุจะหวัน่ไหว น่ีดว้ยบุญญาธิการนะ 

บุญขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระโพธิสัตวส์ร้างบุญมามหาศาลเลย สร้างมา

ขนาดนั้นนะ เวลาเกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ กาฬเทวิลมาพยากรณ์ เห็นพุทธลกัษณะ “น่ีองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้แน่นอน แน่นอน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แน่นอนเลย” แต่

ขณะนั้นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้หรือยงัล่ะ เป็น

เจา้ชายสิทธตัถะ ไดค้รองเรือน มีสามเณรราหุล สุดทา้ยแลว้ ดว้ยบุญญาธิการ ไปชมสวน พอชม

สวน เห็นยมทตู คนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย...คนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตายมนัเป็นอยา่งน้ี วฏัฏะ

เป็นอยา่งน้ี แลว้เราก็ตอ้งเป็นอยา่งน้ีหรือ มนัตอ้งมีฝ่ายตรงขา้มท่ีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย 

ส่ิงใดมนัเป็นของคู่ โลกน้ีเป็นของคู่ เห็นไหม ธรรมะของโลกน้ีเป็นของคู่ ขณะนั้นยงั

ไม่ไดต้รัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่เพราะการสร้างสมบุญญาธิการมา มนัมีส่ิง
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ใดแทงหวัใจทาํใหเ้ราคิดออกมาจากภายใน คิดว่ามนัตอ้งมีฝ่ายตรงขา้ม มีส่ิงตรงขา้ม ถึงไดอ้อก

แสวงหา ขณะท่ีออกแสวงหา เห็นไหม ขณะท่ีไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ ฤๅษีชีไพรเขาทาํความ

สงบของเขาได ้เขามีปัญญาของเขา ความคิดความเห็นต่างๆ เร่ืองของนามธรรม เร่ืองของธรรม น่ี

ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ 

ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ มนัไม่เป็นธรรมหรอก มนัเป็นธรรมไปไม่ได้ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้บรรลุธรรม ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาเป็นองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ สอุปาทิเสสนิพพาน ยงัมีชีวิตอยู่ พระอรหนัตย์งัมีชีวิตอยู่ ขณะท่ีออกคน้ควา้อยู ่

ส่ิงท่ีมรรคญาณมาชาํระความเห็นจากภายใน ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ ส่ิงน้ีมนัเป็นอาการของใจ มนั

เป็นส่ิงท่ีว่าเราเกิดมา เราเป็นปุถุชน เราเกิดมาดว้ยกิเลสพาเกิด เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ มีธาตุ ๔ ขนัธ์ 

๕ แลว้มาศึกษาธรรมกนั ศึกษาดว้ยความเห็นของเราไง ถา้ศึกษาดว้ยความเห็นของเรา มนัเป็น

ธรรมไหม 

มนัเป็นธรรม มนัเป็นปริยติั มนัเป็นสัญญา มนัเป็นความจาํ ส่ิงน้ีเป็นความจาํ แลว้เราจะ

ไปเอามรรคญาณเขา้ไปตดั ตดักิเลสตณัหาความทะยานอยาก ส่ิงท่ีมนัไปเป็นเน้ือเดียวกนั เห็น

ไหม อนุสัยนอนเน่ืองมากบัใจ อนุสัยนอนเน่ืองมา ส่ิงน้ีมนัสมานกนัหมด เป็นสามญัสาํนึก สามญั

สาํนึกท่ีเราคิดกนัอยูน่ี่เป็นสามญัสาํนึก ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ เป็นสามญัสาํนึก มนัเป็นผล มนัเป็น

วิบาก เป็นผลของบุญกุศลท่ีเกิดมาเป็นมนุษย ์เราเกิดมาเป็นมนุษย ์มีธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ แลว้ก็มี

กิเลสตณัหาความทะยานอยาก กิเลสตณัหาความทะยานอยากอยูใ่นจิตมนัออกสมานธาตุ ๔ และ 

ขนัธ์ ๕ ส่ิงต่างๆ เป็นเราไปทั้งหมดเลย เป็นอนัเดียวกนั เป็นเน้ือเดียวกนั เป็นส่ิงต่างๆ แต่เราไป

ศึกษาทฤษฎีกนัว่า ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ เป็นธรรมๆ...ไม่เป็นธรรม ไม่เป็น 

ถา้มนัเป็นธรรมข้ึนมา ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ ธาตุ ๔ 

และ ขนัธ์ ๕ สอุปาทิเสสนิพพาน ใจเป็นธรรม ตวัใจท่ีเป็นนิพพานเป็นธรรม น่ีเศษส่วนของพระ

อรหนัตไ์ง ส่ิงน้ีเป็นเศษ เป็นของเหลือทิ้ง ส่ิงท่ีเป็นเศษเหลือทิ้ง ร่างกายและขนัธ์ ๕ เป็นเศษท่ีทิ้ง

เพราะมนัเป็นสมมุติ ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นสมมุติทั้งหมด เวลาจิตมนัปล่อยเขา้มา ส่ิงน้ีเป็นสมมุติ มนัเกิด

ดบั มนัเป็นสมมุติ ไม่ใช่ตวัใจ ธาตุ ๔ น้ีก็ไม่ใช่ของเรา มนัไม่ใช่ของเราหรอก แต่มนัเป็นผลของ

การเกิดมาเป็นเรา น่ีส่ิงท่ีเกิดเป็นเรา 

พวกพราหมณ์พยากรณ์แลว้ “น่ีพุทธวิสัย พทุธลกัษณะ” 
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ถา้มีพุทธลกัษณะก็เป็นพระพุทธเจา้ตั้งแต่คลอดมา ตั้งแต่เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะสิ...

มนัไม่ไดเ้ป็น เห็นไหม มนัไม่ไดเ้ป็นเพราะอะไร เพราะไม่ไดเ้ป็นแลว้ยงัครองเรือนอีกต่างหาก 

จนมีทายาท ส่ิงน้ีคืออะไร 

พุทธลกัษณะ เห็นไหม ในปัจจุบนัน้ีเราไปต่ืนกนัเร่ืองโหงวเฮง้ เร่ืองลกัษณะของคน เร่ือง

สถิติ เร่ืองการพยากรณ์ ส่ิงท่ีพยากรณ์...ใช่ เกิดมา พยากรณ์ สถิติทาํไดน้ะ ในเร่ืองของความเป็นไป

ของเรามนัพยากรณ์ได ้ดว้ยความคิดก็เหมือนกนั ความคิดเป็นขนัธ์ ๕ ส่ิงท่ีเป็นขนัธ์ ๕ คือความ

เกิดดบั สังขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง มนัก็เป็นไปกบัเรา แลว้ส่ิงน้ีมนัไม่สะอาดมาจาก

ภายในหรอก มนัเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จากภายนอกข้ึนมา แลว้เราก็ไป

ต่ืนเตน้กนัสภาวะแบบนั้น น่ีโลกตอ้งเป็นสภาวะแบบนั้น ธาตุ เร่ืองฮวงจุย้ ตอ้งจดัใหเ้ป็นฤกษย์าม 

จดัแลว้มีพลงั พลงัชัว่คราว เพราะอะไร เพราะดวงดาวเคล่ือนไป เร่ืองส่ิงต่างๆ พอเคล่ือนไป มนั

ก็มีอายขุยัของมนั มนัเป็นอนิจจงัทั้งนั้น คาํว่า “เป็นอนิจจงั” มนัเป็นของชัว่คราว โลกน้ีเป็น

อนิจจงั เห็นไหม 

ดูสิ พระนนัทะมีลกัษณะเหมือนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เลย เวลาเคล่ือนไหวไป 

พระเห็นเดินมานึกว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จดัอาสนะไวรั้บหลายคร้ังเลย น่ีผูท่ี้มี

ลกัษณะคลา้ยองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็มี พระอรหนัตใ์นสมยัพุทธกาล ผูท่ี้ลกัษณะไม่

น่าดูเลยก็มี เห็นไหม ลกัษณะมนัก็ส่วนลกัษณะสิ ส่ิงท่ีเป็นลกัษณะขา้งนอกเป็นส่ิงท่ีเราเกิดโดย

ผลบุญผลกรรม แต่วาสนา วาสนาจิตท่ีมนัมีเชาวน์ปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ ถา้มีปฏิภาณไหว

พริบ มีความฉุกคิด มนัจะสะเทือนหวัใจของเรา ถา้สะเทือนหวัใจของเรา ดูสิ เวลาเจา้ชายสิทธตั

ถะไปชมสวน เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย น่ีเห็นธรรมไหม 

ในพระไตรปิฎก เวลาเราปุถุชนส้ินชีวิตไป ยมทตูจะถามว่า “ไดเ้คยเห็นธรรมะไหม เคยได้

ยนิธรรมะไหม” 

“ไม่เคย” 

แลว้ยมบาลจะถามวา่ “เคยเห็นคนเกิดไหม เคยเห็นคนแก่ไหม เห็นคนเจ็บไหม เห็นคน

ตายไหม นัน่คือธรรม” น่ีธรรมะ 
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ธรรมะคืออะไร? การเกดิและการตายเป็นธรรม ตัวธรรมเลย น่ีตัวธรรม ส่ิงท่ีเป็นตวั

ธรรม เพราะอะไร เราเป็นธรรม การเกิดและการตายก็เป็นธรรม ชีวิตเรา การเกิดมามนัก็เป็น

ธรรม เป็นธรรมชาติ การเกิดและการตายเป็นธรรมชาติ การมีคู่ครองก็เป็นธรรมชาติ แต่

พรหมจรรย์นี้ไม่เป็นธรรมชาติ ฝืน การประพฤติพรหมจรรย์น่ีฝืนธรรมชาติ ฝืนธรรมชาติเพือ่

อะไร? เพือ่ให้จติมนัเข้าใจธรรมชาติแล้วปล่อยวางธรรมชาติตามความเป็นจริง ธรรมนีเ้หนือ

ธรรมชาติ เพราะถา้เป็นธรรมชาติมนัตอ้งแปรปรวนไปตามธรรมชาตินั้น 

ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ ถา้มีหวัใจท่ีมนัสงบเขา้มา จิตเราสงบเขา้มา เรามีศรัทธามีความเช่ือ ถา้

เรามีศรัทธาความเช่ือ เราจะมีความจงใจ ถา้มีความจงใจ เราจะเขา้ไปหาสจัจะความจริง เรามี

ปฏิภาณ เรามีสติของเรา ส่ิงใดท่ีเราประพฤติปฏิบติัมามนัไม่จริงๆๆ ทั้งนั้นล่ะ การปล่อยวาง  ๆมนั

ไม่จริง เห็นไหม ขนัธ์ ๕ มนัเกิดดบั ถา้ขนัธ์ ๕ มนัเกิดดบัแลว้มนัก็เป็นความว่าง จิตมนัว่างเฉยๆ ไม่

มีสติ มนัก็เป็นท่อนไม ้ เป็นวตัถุไป จิตมีความรู้สึกทาํใหเ้ป็นวตัถุอนัหน่ึง ปล่อยวางกนัไปเป็น

วตัถุอนัหน่ึง ปล่อยวางแบบไม่มีสติสัมปชญัญะ ไม่มีส่ิงใดเลย มนัเป็นมิจฉาสมาธิ น่ีมนัเป็น

มิจฉาดว้ย ขนาดปล่อยไปแลว้นะ ถา้เป็นสมาธิมนัก็เป็นมิจฉาไป เพราะมนัไม่มีเจา้ของ ไม่มีผู ้

ควบคุมมนั 

ดูสิ ดูสัตว ์สัตวใ์หญ่สัตวโ์ตขนาดไหน เขาเอามาฝึกฝน เอามาใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งนั้นเลย แลว้

หวัใจของเรา เราเช่ือธรรม เรามีอาํนาจวาสนา เราเช่ือ เราเช่ือในองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เป็นแกว้สารพดันึก แลว้เราจะสร้างสมข้ึนมาใหเ้กิดพระพุทธ พระ

ธรรม พระสงฆใ์นหวัใจของเรา เราเช่ือมัน่ของเราขนาดน้ีแลว้ เวลาทาํไป ทาํไมเราไม่มี น่ีขาดสติ ขาด

สติใหม้นัเป็นส่ิงท่ีไม่มีใครควบคุมมนัเลยหรือ เพราะมนัขาดสติมนัก็ไม่มีใครควบคุม ไม่มีใคร

เป็นเจา้ของ เราถึงไม่รู้สึกตวัเราเองเลย น่ีมนัฟ้อง ฟ้องชดัๆ ฟ้องชดัๆ ขณะท่ีเราสนทนาธรรมกนั 

“ความว่าง ความวา่ง”...ว่างๆ อยา่งนั้นล่ะ ว่างไม่รู้สึกตวัเลย ว่างจนเขา้ใจตวัเองไม่ไดเ้ลยว่าใคร

เป็นเจา้ของ 

แต่ถา้มีสติสัมปชญัญะข้ึนมา ถา้จิตมนัสงบเขา้มานะ “ว่าง! เป็นอยา่งนั้น เป็นอยา่งนั้น เป็น

อยา่งนั้น ว่างเลย” น่ีมนัควบคุมตลอด จิตมนัควบคุมตลอด ถา้จิตมนัควบคุมมาตลอด จิตมนัเป็น

ความว่างอยา่งน้ี น่ีถา้จิตเป็นความว่างอยา่งน้ี ถา้พดูถึงคนไม่มีวุฒิภาวะ มนัก็ว่าส่ิงน้ีเป็นธรรม เป็น

ธรรมคือนิพพานไง มีสติควบคุมอยู ่แลว้ทาํได ้ชาํนาญในวสี ถา้ชาํนาญในวสี เราชาํนาญในเหตุ 
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ถา้เรารักษาเหตุดี เรากาํหนดคาํบริกรรม น่ีกรรมฐาน ถา้มีกรรมฐานอยู ่เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ 

น่ีกรรมฐาน พุทโธ ธมัโม สังโฆ เป็นกรรมฐาน 

กรรมฐานคอืจุดยืน ถ้าจติดวงใดมจุีดยนื มเีจ้าของ มกีารกระทาํ เวลาจติมนัสงบเข้ามา ตัว

จติมนัจะรู้จกัเรา 

ถา้เราไม่มีจุดยนืเลย เราปล่อยเลย ดูสิ ดูเขาเล่นกีฬากนั เขาเล่นว่าวกนั มนัตอ้งมีอะไร? มี

ตวัว่าว ตอ้งมีเชือก ตอ้งมีลม มนัจะข้ึนใช่ไหม เราเห็นเขาทาํกนั เชือกคืออะไร? เชือกคือสติน่ีไง 

ตวัว่าว ตวัลมมนัพดัไป แต่ตอ้งมีการควบคุมใช่ไหม เราเห็นเขาทาํกนั เราก็จบัว่าวข้ึนมา โยนข้ึน

ไปบนฟ้าเลย เห็นเขาเล่นว่าว ก็เอาว่าวร่อนข้ึนไปเลย มนัไม่มีการควบคุม แลว้ว่าวมนัข้ึนไดไ้หม? 

มนัก็ข้ึนไดด้ว้ยแรงเหวี่ยง แรงเหวี่ยงข้ึนไปแลว้มนัก็หวัปักลงมา พอหวัปักลงมาแลว้ใครเป็นเจา้ของ

มนั น่ีมนัเร่ิมตน้ไม่ได ้

แต่ถ้าเรามสีติสัมปชัญญะ เราควบคุมของเรา น่ีจุดยนื น่ีกรรมฐาน กรรมฐานต้องมทีี่ตั้ง 

ฐานของการงาน ฐานของการกระทาํ แลว้ทาํกนัท่ีไหน ถา้ไม่มีจะทาํกนัท่ีไหน งานการเขาทาํกนั 

เขาตอ้งมีงานทาํของเขานะ นกักีฬาเขาตอ้งมีท่ีซอ้มของเขา ซอ้มเสร็จแลว้เขาตอ้งมีการแข่ง แข่ง

เพื่อชยัชนะ เพื่อการเล่นกีฬากนั น่ีก็เหมือนกนั มนัตอ้งมีธรรมกบักิเลสสิ ธรรมกบักิเลสมนัตอ้งมี

การต่อสู้กนั ตอ้งมีการทาํลายกนั แต่ในเม่ือเกิดธรรมกบักิเลสมีการแข่งขนักนั เราก็ไม่ยอม

แข่งขนักบัเขา ทั้งๆ ท่ีเราว่าเราอยากเป็นนกักีฬา เราอยากจะมีชยัชนะ เราอยากจะมีความสุขของ

เรา แต่การกระทาํของเรา เราทาํโดยไม่มีจุดยนืเลย ส่ิงนั้นมนัจะเป็นธรรมข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 

ถา้ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ มนัเป็นธรรม เราเกิดมากเ็ป็นธรรม คนเกิดมาเป็นพระอรหนัตห์มดเลย

ทั้งโลกน้ี เพราะมีธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ มาดว้ยกนั แต่ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ มนัเป็นอาการของใจ ไม่ใช่ตัว

ใจ ตัวใจคอืปฏสินธิจติ จิตปฏิสนธิ ปฏิสนธิวิญญาณเขา้มาในไข่ของมารดา เกิดมาในไข่ ในครรภ ์

ในนํ้าครํา ในโอปปาติกะ การเกิดและการตายมนัแปรสภาพอยา่งน้ี การแปรสภาพอยา่งน้ีมนัเป็น

ผลของวฏัฏะ น่ีผลของวฏัฏะเพราะการกระทาํของจิต จิตมีแรงขบัเคล่ือน คือมีกิเลสตณัหาความ

ทะยานอยาก มนัขบัเคล่ือนตามวาระของมนัไป แลว้มนัแปรสภาพของมนัไปตลอดเวลา แปรสภาพ

ของมนัไปตามแต่บุญกุศล เห็นไหม บุญกุศล อกุศล 

ดูสิ ดูเทวดา กลางคืนเป็นเทวดา กลางวนัเป็นเปรต ทาํไมเขามีสถานะอยา่งนั้นล่ะ? ก็เพราะ

การกระทาํของเขา เขาอยูใ่นการกระทาํของเขา มนัก็เวียนไปตามวฏัฏะ แลว้น่ีบุญกุศลของเรา เรา
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เกิดมาเป็นมนุษย ์ เวลาเทวดาเขาอวยพรกนั “เวลาตายไปแลว้เกิดเป็นมนุษยข์อใหพ้บ

พระพุทธศาสนาเถิด” เพื่ออะไร? เพือ่สร้างบุญกุศลของเขาเพื่อใหเ้ป็นเทวดาอีก เห็นไหม ดูวุฒิ

ภาวะของเทวดาเขาสิ วุฒิภาวะของเทวดาเขา สถานะของเทวดาเขาพดูโดยสถานะของเขา เขารู้ไดแ้ค่

นั้นของเขา น่ีขนัธ์ ๕ คือนามธรรม รูปเขาเป็นทิพย ์ เขาไม่มีร่างกายอยา่งเรา เรามีธาตุดว้ย ธาตุ ๔ 

ของเราดว้ย แลว้ธาตุ ๔ ของเรา เพราะอะไร เพราะมนัสะเทือนหวัใจของเรา 

เราเป็นนกัรบท่ีมีอาวุธพร้อมนะ เทวดาเขาเป็นนกัรบ แต่เขาไม่มีอาวุธของเขา เขายงัอยาก

ฟังธรรมจากผูท่ี้มีธรรมในหวัใจเลย ท่ีไหนมีธรรมข้ึนมาในหวัใจ เขาอยากจะทาํอยา่งนั้น เพราะ

อะไร อริยสัจอยูท่ี่ไหน อริยสัจอยูท่ี่ไหน สจัจะความจริงอยูท่ี่ไหน เกิดตายๆ มนัก็ทุกขอ์ยูอ่ยา่งน้ี 

ไม่มีส่ิงใดสะเทือนใจเขานะ 

แต่เราเกิดเป็นมนุษย ์เรามีธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ มนัเป็นร่างกายของเรา มนัตอ้งมีอาหาร

ของมนั มนัตอ้งมีธาตุเขา้ไปปรนเปรอมนั น่ีมนักินอาหารไปเพื่อดาํรงชีวิตของมนั แลว้เราก็สรร

หามนั เพราะอะไร เพราะเราเกิดมาโดยสญัชาตญาณ เรารู้ว่าถา้มนัหิวมนัก็บีบคั้น ความบีบคั้น

ความทุกขข์องร่างกายมนัควรสะเทือนหวัใจเราใหเ้ห็นโทษของการเกิดและการตาย แต่เราไม่

เห็นอยา่งนั้น เราเห็นความหิวความกระหายเป็นธุรกิจ ธุรกิจบริการ เราจะบริการใหเ้กิดเป็นเงิน

เป็นทองของเราข้ึนมา 

ดูสิ เราเป็นชาวพุทธนะ ถา้เรามีศรัทธา มีใจเป็นธรรม เราจะเจือจานกนั เราจะเผือ่แผก่นั 

สังคมจะมีความสุขมาก สังคมถา้ใจเป็นธรรมมนัจะมีการเสียสละ จิตใจท่ีเป็นสาธารณะมนัจะเผือ่

แผก่นั มนัจะดูแลคนอ่ืน ไม่คิดถึงเรา คิดถึงคนอ่ืนก่อน คิดถึงเราทีหลงั แต่ถา้เป็นกิเลสมนัตอ้ง

คิดถึงเราก่อน มนัคิดสะสมของเราก่อน แลว้การสะสมของเราทาํใหส้ังคมมีการเบียดเบียนกนั มี

การบกพร่องในสังคมนั้น สังคมนั้นเอารัดเอาเปรียบกนั 

ถา้หวัใจมนัมีบุญกุศล หวัใจมนัเป็นธรรม มนัเป็นธรรมมาตั้งแต่เร่ิมตน้นะ ใจมนัเป็น

ธรรมข้ึนมา มองสภาวะเป็นธรรม ว่าธรรมชาติเป็นธรรม ทุกอยา่งเป็นธรรม...ใช่ เป็นธรรม แมแ้ต่

ใบไมใ้บหน่ึงหลุดจากตน้ก็เป็นธรรม เป็นธรรมเพราะอะไร เป็นธรรมเพราะคนคนน้ันเป็นธรรม 

เป็นธรรมเพราะคนคนน้ันมกีารฉุกคดิ ดูสิ ใบไมม้นัยงัแก่ของมนั มนัตอ้งร่วงจากขั้วของมนั มนั

ตอ้งร่วงไปของมนั ชีวิตเราก็ตอ้งเป็นอยา่งนั้น 
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ดูสิ เราขบัถ่าย ชีวิตของเรา ร่างกายกินอาหารเขา้ไปมนัก็ขบัถ่ายทุกวนั เห็นไหม ร่างกาย

ถา้ใจเป็นธรรม สอุปาทิเสสนิพพาน แบบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ๔๕ ปี ส่ิงน้ีเป็นธรรม 

มนัเหมือนท่อนํ้านะ อาหารท่ีกินเขา้ไปในร่างกายเราเหมือนท่อนํ้า นํ้ าจะผา่นท่อนํ้าไปเฉยๆ น่ีก็

เหมือนกนั ในการวนเวยีน ร่างกายมนัก็มีอาหารผา่นไป มนักินเขา้ไปแลว้มนัก็ขบัถ่ายออกไป แต่

มนัก็ดาํรงชีวิตของเรามา แลว้มนัเป็นส่ิงของ มนัเป็นธรรมชาติอยา่งนั้น แต่เราไม่รู้เร่ืองเลย จิตใจ

เรายดึมัน่ถือมัน่ ยดึมัน่ถือมัน่โดยจิตใตส้าํนึกนะ สรรพส่ิงน้ีเป็นเรา อะไรก็เป็นเรา...มนัไม่เป็น

เราหรอก มนัไม่เป็นเรา แต่มนัเป็นสมมุติ สมมุติว่าเป็นเรา สมมุติว่าเป็นเราเพราะอะไร เพราะถา้

เราปฏิเสธว่าไม่เป็นเราเลย มนัเป็นสัจจะความจริงอยา่งไร 

เราเกิดมาจากกรรมนะ กรรมน้ีเกิดมาจากไหน สายบุญสายกรรม เกิดมาจากพ่อจากแม่ 

เกิดมาจากครูบาอาจารย ์เกิดจากอุปัชฌาย ์ไดบ้วช น่ีสมมุติสงฆ ์เกิดมาเป็นคฤหสัถแ์ลว้ยงัมีศรัทธา

ความเช่ือ มีโอกาส เห็นไหม เพราะมีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา มนัมีธรรมและวินยัขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใหเ้ราฝึกฝน น่ีมนัมี 

ท่ีเรามาอยูก่นั เรามาไดอ้ยา่งไร มนัมีถนนหนทางใช่ไหม มนัมียานพาหนะมาใช่ไหม แลว้

เรามีจิตใจ เรามีความเช่ือของเราใช่ไหม เราถึงพามาถึงท่ีน่ีได ้เห็นไหม ธรรมและวินยัเป็นอยา่งนั้น 

ขอ้วตัรปฏิบติัเป็นถนนหนทางใหเ้ราดดัแปลงตน ใหเ้ราดดัแปลงเราเขา้มาหาตวัเราเอง เขา้มาหา

ตวัเรา ทวนกระแสกลบัเขา้มา ทวนกระแสกลบัเขา้มาในหวัใจ ถา้มนัมีศรัทธาความเช่ือ เราเกิด

มาแลว้มีอาํนาจวาสนาอยา่งน้ี มนัยอ้นถึงผลประโยชน์ของเรา ถา้ประโยชน์ของเราเกิดข้ึนมา น่ีเร่ือง

ของขนัธ์นะ สังขารขนัธ์ ความคิด ความปรุง ความแต่ง เป็นขนัธ์ ๕ แลว้มนัเป็นธรรมหรือยงั ถา้จิต

มนัไม่สงบข้ึนมา มนัเป็นธรรมหรือยงั 

ธรรมมนัต้องให้จติสงบเข้ามา จติสงบเข้ามา เห็นไหม 

“ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ” ปริยติัคือศึกษาทฤษฎี ศึกษาเคร่ืองดาํเนิน แลว้ดาํเนินมา เรายงัทาํ

ข้ึนมาไม่ได ้เราก็ไม่รู้หรอก เห็นไหม ของท่ีเป็นสาธารณะเราใชป้ระโยชน์ ธรรมขององคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้น้ีเป็นธรรมสาธารณะ สังคมของชาวพุทธ ชาวพุทธรับธรรมข้ึนมา น่ีพุทธ

มามกะ ผูเ้ป็นชาวพุทธตอ้งทาํคุณงามความดี คุณงามความดีน้ีความดีเพื่อใคร คุณงามความดีเพื่อ

กิเลส ใหกิ้เลสมนัตวัใหญ่ข้ึนมาใช่ไหม ทาํดีเพื่อเรา ถา้ทาํความดีไม่ไดส้มใจเรา มนัจะมีความ

ทุกขข์องมนั 
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แต่ถา้การเสียสละ ความดีเพื่อความดี ความดีไม่ใช่เพื่อเรา ความดีของเรา เพราะความดี

ไม่ใช่กิเลส เห็นไหม กุศลทาํใหเ้กิดอกศุล กศุล คุณงามความดี ทาํความดีแลว้ไปติดดี ติดว่าตอ้งทาํ

อยา่งนั้นๆ ไม่ทาํอยา่งนั้นมนัเป็นไปไม่ได ้น่ีกุศลจากภายนอกนะ 

แต่เวลาทาํความเพยีรล่ะ เรามศีรัทธาความเช่ือ เราทาํความดขีองเรา ความดเีพือ่ความด ี

เดนิจงกรมน่ังสมาธิภาวนากีช่ั่วโมง ร้อยช่ัวโมง กีปี่กีช่าติกต้็องมวีิธีการกระทาํ น่ีคอืความเพยีร 

ความเพยีรชอบ องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าบอกให้มคีวามเพยีรชอบ เราจะล่วงพ้นทุกข์

ด้วยความเพยีร ความเพยีร วริิยอตุสาหะของจติ น่ีความเพยีรวริิยอตุสาหะของจตินะ ถ้าจติมนัมี

ศรัทธามคีวามเช่ือ มนัจะมคีวามร่ืนเริงอาจหาญในทางจงกรม ในการน่ังสมาธิภาวนา 

เดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนา คิดทางวิทยาศาสตร์ คิดทางกิเลส เดินจงกรม ๑ ชัว่โมงได้

ระยะทางเท่าไร ปีหน่ึงเดินเท่าไร คิดแต่ว่า เราคิดออกมาแลว้เดินไม่ได ้เดินจงกรมตั้งแต่เกิดมาจน

ตายนะ เดินรอบโลกน้ีเดินก่ีรอบ ระยะทางเดินรอบโลกก่ีรอบ น่ีคิดออกมาใหม้นัขาอ่อนไง คิด

ออกมาใหม้นัทาํแลว้มนัเสียวยอกใจ คิดออกมาไม่ใหมี้กาํลงัใจของเราเลย 

ถ้าเป็นความเพยีรชอบ ความเพยีรชอบมนัจะเดนิกีช่ั่วโมง อนัน้ันมนัเป็นกริิยา เราไม่ได้เดนิ

เอาระยะทาง ไม่ได้เดนิเอากาลเวลา ไม่ได้เดนิเพือ่ใคร เราเดนิเพือ่ความสงบ เหมือนเรากินอาหาร 

อาหารเขา้ไปในปาก แลว้ยอ่ยสลายออกไป ขบัถ่ายออกไป แลว้ผลท่ีเกิดมาคืออะไร? คือร่างกาย

แขง็แรง คือมีสารอาหาร คือการดาํรงชีวิต เดินจงกรมเพื่ออะไร? เดินจงกรมเพื่อความสงบของใจ 

เดินจงกรมดว้ยความอาจหาญ เดินจงกรมดว้ยความช่ืนใจ จิตสงบข้ึนมามนัจะมีความร่ืนเริงอาจ

หาญ 

“ทุกขค์วรกาํหนด สมุทยัควรละ” สุขควรกาํหนดไหม สุขควรกาํหนดหรือเปล่า จิตมนั

สงบเขา้มา น่ีกรรมฐาน ถา้เรามีกรรมฐาน เรามีจุดยนืของเรา เรามีครูบาอาจารย ์ถา้เป็นสมาธิกใ็ห้

เป็นสัมมาสมาธิ ถา้สมาธิของเราก็ใหมี้จุดยนืของเรา จุดยนืของจิตนะ ไม่ใช่จุดยนืของครูบา

อาจารยข์องเรา ไม่ใช่จุดยนืขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ ไม่ไดเ้คยขอแบ่งผลบุญกบัใคร ไม่ไดข้อแบ่งประโยชน์กบัใคร องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้

ไม่เคยปรารถนาส่ิงใดกบัสาวก-สาวกะเลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนามาร้ือสัตว์

ขนสัตว ์ร้ือข้ึนดว้ยวิธีการใด? ร้ือดว้ยธรรมวินยั 
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พระอานนทอ์าราธนาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ อยากใหอ้งคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจา้อยูต่ลอดไป 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “อานนท ์ เราบอกเธอแลว้ไม่ใช่หรือ แมแ้ต่องค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็ตอ้งปรินิพพานไป” 

พระอานนทถ์ามว่า “ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้จะพึ่งใคร” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตอบว่า “ธรรมและวินยัจะเป็นศาสดาของเธอ” 

ส่ิงท่ีเป็นศาสดา เป็นเคร่ืองดาํเนิน ส่ิงท่ีดาํเนิน เราดาํเนินตรงน้ีเพื่ออะไร เพื่อบชูาใคร? ก็

บชูาเรา เห็นไหม การเดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนาน้ีเพื่อความสุขของเรา ถา้เป็นสมาธิก็เป็นสมาธิ

ของเรา สมาธิของจิตท่ีสัมผสั เห็นไหม เรานัง่กนัอยูเ่ตม็ศาลา ถา้จิตของใครด่ิงลงก็เป็นสมบติัของ

คนนั้น คนท่ีนัง่ขา้งๆ เราเตม็ศาลา มนัจะไดผ้ลความสุขจากสมาธิอนัน้ีไหม? ไม่ไดห้รอก ของใคร

ของมนั จิตของใครของมนั หนา้ท่ีของเราเป็นหนา้ท่ีของเรา ความเพยีรเป็นความเพียรของเรา เรา

เดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนาก็ไม่ใช่เพื่อกิจอยา่งใดๆ เลย ก็กิจเพื่อหวัใจของเราน่ีแหละ เพื่อความ

สงบของใจน่ีแหละ เพื่อใหจิ้ตมนัมีวุฒิภาวะข้ึนมา ใหม้นัเป็นวุฒิภาวะข้ึนมา ใหเ้ป็นผูใ้หญ่นะ 

เดก็วุฒิภาวะอ่อนๆ มีศรัทธามีความเช่ือ ไปวดั เราก็เห็นคุณงามความดีของเขาแลว้ เพราะ

เขาไปวดัไปวา ไปวดัใจของเขา การไปวดัไปวามนัเหมือนไปวดัใจ ใจของเราถา้มนัไม่มีศรัทธา

ไม่มีความเช่ือ เราจะไปทาํไม จิตมนัตระหน่ีถ่ีเหนียว มนัมีความยดึมัน่ถือมัน่ มนัมีตณัหาความ

ทะยานอยาก ไม่ยอมรับใครเลย จิตทุกๆ ดวง จะยาจกเขญ็ใจ จะเป็นเศรษฐีกุฎุมพีขนาดไหน จะว่า

ตวัเองรู้ตวัเองเก่งทั้งนั้นเลย น่ีโดยสัญชาตญาณของมนั มนัตอ้งคิดสภาวะแบบนั้น 

แต่ถา้มนัไปวดัไปวาเพื่อวดัมนั เพื่อควบคุมมนั ดูสิ การคาํนวณความลึกของนํ้า ความลึก

ของต่างๆ หรืออากาศ คาํนวณไดท้ั้งหมดเลย แต่ความรู้สึกของจิตใครคาํนวณมนัได ้ แลว้จิตเวลา

คาํนวณออกไป ความลึกของนํ้า ความลึกของมหาสมุทรแต่ละท่ีแต่ละจุด ความลึกความต้ืน

ต่างกนัไหม 

หวัใจของคนก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีมนัลึกมนัต้ืน มนัหยาบละเอียดต่างกนั ความลึกความต้ืน 

ความละเอียดหยาบต่างกนั มนัคือบุญกุศลของใจดวงนั้นท่ีสร้างมา ส่ิงท่ีสร้างมา ทาํสมาธิก็ทาํได้

ยาก-ไดง่้าย ก็ต่างกนัตรงน้ี ส่ิงท่ีต่างกนั เหตุขนาดไหน คนสร้างมาหยาบละเอียดอยา่งไรก็แลว้แต่ 
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มนัก็ตอ้งเอาความเพียรชอบท่ีหยาบละเอียดอยา่งนั้นเขา้ไปแกไ้ขมนั ตอ้งเขา้ไปทาํกนัอยา่งนั้น แลว้

ถา้มนัสงบข้ึนมา น่ีเป็นสมบติัของเรา 

ส่ิงท่ีเป็นสมบติัของเรา ธรรมสาธารณะ อากาศสาธารณะ อากาศในปอดของเรานะ หายใจ

เขา้ไปในปอดเป็นของเรา สมาธิท่ีเกิดสร้างข้ึนมา เราสาวก-สาวกะไดย้นิไดฟั้งก่อน แลว้ถา้พดูถึง

ปฏิบติัไปมนัจะซ้ึงใจมาก เห็นไหม ส่ิงใดท่ีรู้มาไม่พน้จากพุทธปัญญา ไม่พน้จากปัญญาขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไปไดเ้ลย แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่เอาส่ิงท่ีฟ่ันเฝือ ส่ิง

ท่ีกวา้งขวางมาสั่งสอนเรา แต่ส่ังสอนเราด้วยหัวใจเลย ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค อริยสัจ สัจจะความ

จริง สัจจะความจริงเกดิจากอะไร? เกดิจากสติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จติ ธรรม 

“ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕” มนัจะเป็นธรรมขึน้มาต่อเมือ่เราทาํให้เป็นธรรม เราต้องทาํให้เป็น

ธรรมมนัถงึเป็นธรรมขึน้มา 

ถา้เราไม่ทาํใหเ้ป็นธรรมข้ึนมา มนัก็อยูข่องมนัโดยธรรมชาติของมนั ดูคนเกิด คนแก่ คน

เจบ็ คนตายโดยธรรมชาติของมนั แลว้เขาก็เกิด เขาก็แก่ เขาก็เจบ็ เขาก็ตาย สร้างบุญกุศล ทาํคุณงาม

ความดีขนาดไหนก็เวียนไปตามวฏัฏะ น่ีผลของวฏัฏะ 

ผลของวฏัฏะท่ีไม่มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เทวดาเขาก็อวยพรกนัอยูแ่ลว้ “ใหเ้กิด

เป็นมนุษยแ์ลว้พบพระพุทธศาสนา แลว้ทาํบุญกุศลข้ึนมาใหเ้กิดเป็นเทวดาอีก” น่ีเพราะอะไร 

เพราะความรู้สึกวฒิุภาวะเขามีเท่านั้น แต่เราเป็นมนุษย ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้เป็น

มนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้วางธรรมวินยัไว ้ น่ีมีร่องรอย มีพระไตรปิฎก มีตาํรับตาํรา มีครูบา

อาจารยค์อยช้ีนาํเรา คอยช้ีนาํข้ึนมาใหผ้า่นจากความคิดหยาบๆ จากวุฒิภาวะของวฏัฏะอนัน้ี เขา้

ไป ออกมา ใหจิ้ตมนัพน้ออกวิวฏัฏะ แลว้มนัจะพน้ออกวิวฏัฏะไดอ้ยา่งไรในเม่ือเราไม่เห็นตวัตน

ของมนั ไม่เห็นสถานท่ีตั้งของมนั ไม่เห็นจิตท่ีมนัเกิด ท่ีมนัยดึ...เกิดท่ีไหนล่ะ 

“ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ เป็นธรรม” ธาตุ ๔ คือธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ คอืขันธ์ ๕ แต่จติมนัสงบขึน้

มาแล้วมนัเห็น เห็นธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ ด้วยจติทีเ่ป็นสัมมาสมาธิ 

ถา้จิตไม่เป็นสัมมาสมาธิ มนัเห็นโดยนิมิต เห็นโดยการคาดหมาย เห็นโดยสัญญา เห็น

สภาวะแบบนั้นมนัก็หลุดมือไปๆ การเห็นนะ เห็นไหม คนทาํธุรกิจ เร่ิมตน้ตั้งแต่เราทาํวิจยัตลาด 
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เราตอ้งทาํโครงการของเรา พยายามทาํแลว้ถา้ประสบความสาํเร็จ ธุรกิจของเรามนัไปรอด ธุรกิจ

เราเล้ียงตวัเองได ้เราจะดีใจมากเลย แลว้เราจะทาํธุรกิจใหข้ยายใหญ่โตข้ึนไป 

การประพฤติปฏิบติัก็เหมือนกนั ในเม่ือการกระทาํของมนั ถา้มนัไม่มีผลตอบแทนข้ึนมา 

แลว้อะไรคือผลตอบแทนล่ะ อะไรคือผลตอบแทน น่ีทาํธุรกิจแลว้ก็ขาดทุน ทาํธุรกิจแลว้ลม้ลุก

คลุกคลานอยูต่ลอดเวลา เราทอ้ใจไหม เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา แลว้เราไม่เคยเห็น เราไม่

เคยไดป้ระโยชน์ข้ึนมาจากการประพฤติปฏิบติัของเราเลย เราจะมีปัญญาเดินต่อไปไหวไหม เรา

จะมีกาํลงัปฏิบติัไปถึงไหน 

ในการปฏิบติัมนัก็มีผล ผลอนัน้ี เห็นไหม “ทุกขค์วรกาํหนด” สุขก็คือสุข สุขมนัอยูก่บัเรา

นะ อนิจจงัทั้งนั้น มนัอยูก่บัเราชัว่คราว ถา้ไปติดสุข ติดความพอใจ ติดความเป็นไปอยา่งน้ี มนัก็

ภาวนาไปโดยการคาดหมาย การคาดหมายก็ทาํใหเ้ราทุกขอี์ก ส่ิงทีจ่ะเป็นความจริงของเราขึน้มา 

เราต้องมคีวามเพยีรชอบ ถ้าความเพยีรชอบขึน้มา เราตั้งสติของเรา 

คนตอ้งมีจุดยนื คนไม่มีจุดยนืเป็นผูป้กครองเขาไม่ได ้จะเป็นคนใหญ่คนโตข้ึนมาไม่ได ้คนท่ี

มีจุดยนืข้ึนมาเป็นผูใ้หญ่ปกครองได ้จติถ้ามสีมาธิเข้ามา มสัีมมาสมาธิเข้ามา มนัมจุีดยนืของมนั 

มนัมอีาํนาจทีจ่ะต่อรองกบักเิลส กิเลสมนัตอ้งการชกันาํใหจิ้ตน้ีไปอยูใ่ตอ้าํนาจของมนัดว้ยรูป รส 

กล่ิน เสียง ดว้ยความเป็นไปของโลก รูป รส กล่ิน เสียง ความสัมผสั ส่ิงน้ีมนัตอ้งการมากโดยความ

กระหายของมนั จิตมนัจะอยูเ่ล้ียงตวัเองไปไม่ไดด้ว้ยความกระหายของมนัเอง ดว้ยความบกพร่อง

ของใจ ใจมนับกพร่อง มนัหิวกระหายของมนั มนัจะเอารูป รส กล่ิน เสียงเป็นอาหารของมนั 

อาหารในวฏัฏะ กวฬิงการาหาร วิญญาณาหาร ผสัสาหาร มโนสัญเจตนาหาร อาหารใน

วฏัฏะ ไม่ใช่อาหารของมนุษย ์มนุษยกิ์นกวฬิงการาหาร อาหารท่ีเป็นคาํขา้วเท่านั้น แต่อาหารของ

วฏัฏะ ดูสิ วิญญาณาหาร อาหารของเทวดา ผสัสาหาร อาหารของพรหม 

มโนสัญเจตนาหาร เราก็บอกเป็นเจตนาๆ ส่ิงน้ีอาหารของใจ ส่ิงท่ีเป็นคุณธรรม ถา้

คุณธรรมมนัจะเกิดข้ึนมา อาหารมนัเกิดมาไดอ้ยา่งไร ธรรมมนัเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ถา้ธรรมมนั

จะเกิดข้ึนมา เราตอ้งมีความจริงใจของเรา ส่ิงน้ีมนัถึงจะเป็นธรรม 

ของมนัมีอยู่ กาํป้ันทุบดิน ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ มีกนัทุกคน คนเกิดมามีธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ 

ถา้มีธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ แลว้เราก็วา่ส่ิงนั้นเป็นธรรม เราก็ไปนอนใจกบัมนัว่ามนัเป็นธรรมะของ
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เรา...มนัเป็นธรรมะของกิเลส ส่ิงท่ีเป็นธรรมของกิเลสมนัจะทาํใหเ้ราลุ่มหลงไป ถา้ลุ่มหลงไป

มนัก็หมดโอกาสไปใช่ไหม เราจะหมดโอกาสไป เราจะเดินตามรอยกิเลสใหกิ้เลสมนัสร้างภาพ

ข้ึนมา แลว้ก็เดินตามไปว่าธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ เป็นธรรมๆ...ไม่เป็น! ไม่เป็น! 

ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ เป็นของทิง้ ของทิ้งเลย เพราะสอุปาทิเสสนิพพาน พระอรหนัตท่ี์มี

ชีวิตอยู่ สะคือเศษส่วน คือขนัธ์ ๕ คือส่ิงท่ีส่ือกนัอยูน่ี่ ส่ิงท่ีส่ือ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

๔๕ ปีท่ีเทศน์อยู่ ส่ิงท่ีเทศน์อยู่ เทศน์จากอายตนะ ส่ิงท่ีกระทบ เพื่ออะไร? เพื่อสัตวโ์ลก เพื่อร้ือ

สัตวข์นสัตว ์สัตวโ์ลกมนัส่ือธรรมกนัไดด้ว้ยโสต โสตเขา้ถึงหวัใจ ถา้ใจมนัเปิดนะ ถา้ใจเปิด เวลา

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการ เหมือนหงายภาชนะท่ีคว ํ่าใหห้งายข้ึนมา 

ถา้ภาชนะเราคว ํ่าอยู ่เราจะไม่ยอมรับส่ิงใดๆ เลย จะไม่เช่ือส่ิงใดๆ เลย ส่ิงน้ีเป็นแค่คาํพดู ส่ิง

น้ีเป็นส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์ เพราะอะไร เพราะความคิดของกิเลส แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยห์รือ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีมีธรรม เวลาพดูออกมามนัมีธรรม มีความจริงออกมาจาก

หวัใจ มนัจะแทงเขา้ไปในหวัใจดาํของเรา 

แต่ถา้เราไปจาํมามนัก็เป็นคาํพดู มนัเป็นคาํพดูเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้

เทศนาว่าการ พระอานนทจ์าํไดห้มดเลย เวลาสังคายนา พระอานนทเ์ป็นผูส้ังคายนาธรรมะ พระอุ

บาลีเป็นผูส้ังคายนาวินยั ธรรมและวินยั ส่ิงท่ีจาํมาอยา่งนั้น ถึงท่ีสุด ทาํข้ึนมาเองแลว้มนัก็

เหมือนกนั เหมือนกนัคือมีกาํลงั จิตมนัมีกาํลงั มนัมีความเห็นของมนั มนัถึงสะเทือนเขา้ไปถึงหวัใจ 

แลว้ส่ิงน้ีมนัสะเทือนหวัใจเราไหม มนัสะเทือนหวัใจเราเพราะอะไร น่ีความเสมอภาคของจิต 

จิตทุกดวงจิตท่ีเกิดมามนัเกิดมาดว้ยอาํนาจวาสนา ถา้ไม่มีอาํนาจวาสนา โลกน้ีมนัหมุน

ไป มนัเป็นส่ิงท่ีมหศัจรรย ์เพราะใจมหศัจรรยม์าก ดูสิ เราดูสัตว ์เราดูส่ิงต่างๆ ท่ีมนัเกิดสิ สัตวม์นั

เกิดขนาดไหน น่ีมนัเกิดโดยธรรมชาติของมนั แต่ถา้มนัเกิดสภาวะแบบนั้น นัน่อบายภมิู สตัว์

เดรัจฉาน น่ีอบายภมิู อบายภมิู ๔ 

แลว้เป็นมนุษยข้ึ์นมาเป็นกลาง ถา้เราตกนรกอเวจี มนัก็เหมือนกบัเราติดคุกติดตะราง มนั

จะมีกฎขอ้บงัคบั ถา้เราข้ึนไปบนสวรรค ์ บนพรหม มนัก็เหมือนเราอยูใ่นสถานท่ีท่ีสุขสบาย มี

สถานะท่ีดี...ก็เท่านั้น ก็เท่านั้น วฏัวนเด๋ียวน้ีมนัก็เห็น คุกมนัก็เห็นอยูเ่ด๋ียวน้ี ส่ิงท่ีจองจาํมนัอยูม่นั

ก็เห็นเด๋ียวน้ี ส่ิงท่ีจองจาํ แลว้แต่กาลเวลาจะหมดโทษ มนัก็ออกมาจากการจองจาํนั้น มนัหมดกรรม 
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หมดเวลาแลว้มนัก็หมุนเปล่ียนไป แลว้ในปัจจุบนัมนัยอ้นกลบัเขา้มาได ้ ถา้มนัพิจารณาเขา้มามนั

จะสลดสังเวช ถา้มนัสลดสังเวช มนัหดตวัเขา้มา จิตมนัจะหดตวัเขา้มา 

จิตท่ีมนัแผอ่อกไป มนัแผอ่อกไปยดึไปทั้งหมดเลย ยดึไปในวฏัฏะ คาดหมายไดท้ั้งหมด 

ตั้งแต่พรหมลงมา แต่คาดหมายโสดาบนั สกิทาคามี อนาคามีไม่ได ้ ถา้พดูออกมา ถา้ไม่เป็นความ

จริงก็พดูมาผดิๆ ว่า “ส่ิงนั้นเป็นธรรมๆ มนัเป็นธรรมอยูแ่ลว้” ถา้เป็นธรรมอยูแ่ลว้ เกิดมาจากทอ้ง

พ่อทอ้งแม่ก็เป็นธรรมเลย 

“มนัเป็นธรรมอยูแ่ลว้”...แต่น่ีมนัไม่เป็นน่ะสิ ศึกษาขนาดไหนก็ไม่เป็น ศึกษาขนาดไหน 

มนัเป็นการจาํมา มนัไปดูบญัชีของคนอ่ืน ไปดูในธนาคารชาติ เงินในธนาคารชาติมหาศาลเลย...ใช่ 

เราเป็นชาวไทย เราก็มีสิทธิในเงิน ในสถานะอนันั้นดว้ย น่ีก็เหมือนกนั เราเป็นชาวพุทธ เราศึกษา

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใช่ไหม เราก็มีสิทธ์ิในศาสนาน้ีดว้ย แต่สมบติัของเรา

ล่ะ ความจริงของเราล่ะ ความจริงเกิดข้ึนมาหรือยงั ถ้าความจริงเกดิขึน้มา เราถงึจะต้องไม่นอนใจ

อนันี้ แล้วทาํความสงบเข้ามา ให้ตั้งใจ 

“ปริยติั ปฏิบติั” การประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเพื่อใคร ดูสิ เขาทาํธุรกิจกนัเพื่อเขาๆ ไอน่ี้เพื่อ

เขานะ น่าสลดสังเวช มนัเป็นมรดกตกทอด มนัเป็นสมบติัของโลก ไม่ไดเ้ป็นของใครเลย เราหา

มา เรามีอาํนาจวาสนา คนท่ีมีอาํนาจวาสนามนัจะมีจงัหวะและมีโอกาส ประกอบส่ิงใดจะประสบ

ความสาํเร็จบ่อยคร้ังมาก เพราะอะไร เพราะอาํนาจวาสนาของเขา เขาสร้างของเขามา อาํนาจ

วาสนาของเรานอ้ยกว่าเขา แต่ดว้ยความขยนัหมัน่เพียร ดว้ยความมุมานะของเรา เราทาํงานของ

เราดว้ยความลงทุนมากกวา่เขา แต่ผลตอบแทนพอๆ กนั 

คนท่ีมีอาํนาจวาสนาทาํขนาดไหนก็แลว้แต่ แลว้มนัไดป้ระโยชน์ น่ีคืออาํนาจวาสนา 

อาํนาจวาสนามนัสร้างสมมาสภาวะแบบน้ี แลว้ส่ิงท่ีเราทาํของเราเพื่อประโยชน์ของเราข้ึนมาก็มี

อาํนาจวาสนาเหมือนกนั น่ีอาํนาจวาสนาจากภายใน ถา้วาสนาจากภายใน เราก็ตอ้งมีความมุ

มานะ 

งานของโลกทาํแค่ไหน เขาก็ทาํไวเ้พื่อเป็นสมบติัของโลก แมแ้ต่ลูกหลานเรา ลูกหลาน

สายบุญสายกรรม มนัก็เป็นสายบุญสายกรรม น่ีไปผกูไปขอ้ง เราไปผกูไปขอ้ง เราไปห่วงอาลยั

อาวรณ์ไปหมดเลย แต่สมบติัของเราล่ะ สมบติัของเราถา้เราปล่อยข้ึนมาก็ว่า เราเป็นคนไม่

รับผดิชอบ ทาํไมเราไม่รับผดิชอบ ขนาดครอบครัวยงัไม่ดูแล 
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ดู! ดูด้วยธรรม เห็นไหม สร้างสมมนัขึน้มา ให้เขามคีวามสามารถ ให้เขาบริหารจดัการ

เป็นสมบัติของเขาได้ แล้วเรากบ็ริหารจดัการหัวใจของเรา 

ดูสิ ชาวพุทธเราเวลาแก่เฒ่าข้ึนมาใหไ้ปวดั ไปวดัเพื่ออะไร? ไปวดัเพื่อเตรียมตวัตาย แลว้ก็

ตายไปโดยเขา้ไม่ถึงศาสนา ตายไปในวฏัฏะ หมุนเวียนไปโดยท่ีว่าธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ น้ีเป็น

ธรรมไง...เป็นธรรมสําหรับใจทีเ่ป็นธรรมดู แต่ไม่เป็นธรรมสําหรับกเิลสเลย กิเลสมนัจบัเป็นส่ิง

ท่ีอา้งอิง อา้งอิงว่าไม่ทาํ อา้งอิงว่ารู้แลว้ ว่า “ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นธรรม องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้สอนใหป้ล่อยวาง ปล่อยวางหมดแลว้” ปล่อยวางจริงหรือเปล่า ปล่อยวางจริง

ไหม 

น่ีธรรมบงัเงา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สุดยอดเลย แต่กิเลสมนับงัเงา 

เอามาหลอกเรา ใชเ้รา ทาํใหเ้ราไม่เขา้ใจในสภาวธรรมเลย ทั้งๆ ท่ีของมีอยูก่บัตวั หวัใจอยูก่ลาง

หนา้อกเราน่ี ร่างกายก็ขบัเคล่ือนอยูน่ี่ แลว้มนัจะแปรสภาพไป แลว้มนัจะตายไป ถึงเวลาแลว้มนัจะ

หมดโอกาสไป 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระอรหนัต ์ เวลาหมดโอกาสไป สอุปาทิเสสนิ

พพาน เพราะมนัเป็นเศษอยูแ่ลว้ เวลากิเลสมนัขาด ขาดตั้งแต่โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามีข้ึนมา 

ขาดถึงมรรคญาณข้ึนมา ทาํลายหวัใจทั้งหมดเลย ทาํลายขนัธ์ ๕ ทั้งหมดเลย ทาํลายขนัธ์ ๕ แลว้ยงั

ทาํลายตวัมนัเองอีก แลว้ทิง้ไปหมดเลย ใจมนัพน้ออกไป ใจเป็นสอุปาทิเสสนิพพาน คือจิตท่ีเป็น

ธรรมแท้ๆ  ไม่ใช่ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ 

เพราะขนัธ์ ๕ เป็นสมมุติ จิตเวลามนัเสวยอารมณ์ข้ึนมา น่ีมโนสัญเจตนาหาร มโนว�ิฺ

าเณปิ นิพพฺนฺิทต ิ มโนสมฺผสฺเสปิ นิพพฺนฺิทติ ส่ิงท่ีเกิดจากความสัมผสันั้นก็เบ่ือหน่าย มโนก็เบ่ือ

หน่าย ทาํลายเบ่ือหน่าย เบ่ือหน่ายทาํลายหมดเลย ทาํลายจิตหมดเลย ทาํลายหมดแลว้มนัไปอยูไ่หน? 

ก็อยูท่ี่นิพพาน แลว้เวลาออกมาเพื่อส่ือสาร ออกมาเพื่อประโยชน์ชาวโลก มนัออกมา ตั้งตวัข้ึนมา 

มโนๆ มโนว�ิฺาเณปิ นิพพฺนฺิทต ิมโนสมฺผสฺเสปิ นิพฺพนฺิทติ มโนก็ตั้งข้ึนมา 

มโนเป็นสมมุติหรือยงั มโนเป็นภพ มโนเป็นส่ิงต่างๆ มนัเป็นภพข้ึนมา ตั้งข้ึนมา ความคิด

เกิดจากไหน? ความคิดเกิดจากฐีติจิต ความคิดเกิดจากเรา แลว้ความคิดท่ีเกิดจากเรามนัเกิดมาได้

อยา่งไร ถา้มนัไม่มีฐานท่ีตั้ง ไม่มีเจา้ของ มนัจะส่ือความคิดออกมาไดอ้ยา่งไร 
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พลงังานทั้งหมดมนัมีท่ีมาท่ีไปหมดนะ ความคิดก็มีท่ีมาท่ีไปทั้งหมดเลย แต่มนัทาํลาย

หมดแลว้ ถึงเป็นเศษส่วน เป็นเศษทิง้ ของทิ้งทั้งหมดเลย แต่ของเรามนัทิง้ไดไ้หม บอกว่า “ปฏิบติั

ธรรม ปล่อยวางๆ”...ปล่อยวางโดยใคร ปล่อยวางโดยกิเลสสิ ปล่อยวางโดยกิเลส ไม่ไดป้ล่อยวาง

ใดๆ เลย ปล่อยวางโอกาสของเรา ปล่อยวางชีวิตน้ี เกิดมาแลว้ตายเปล่า ปฏิบติัโดยไม่มีส่ิงใดติด

มือไปเลย 

การปฏิบติัมนัตอ้งมีส่ิงใดติดมือไป แมแ้ต่จิตมนัสงบข้ึนมามนัก็ติดความรู้สึกน้ีไป มนัจะ

มีความสงบของมนันะ จิตท่ีสงบข้ึนมาจะมีความสุข ความสุขถา้ไม่มีวุฒิภาวะ แค่มีความสุขมนัก็

ว่านิพพานแลว้ เพราะอะไร เพราะมนัเป็นเจา้ของ ถา้มนัเป็นนิพพานนะ ฤๅษีชีไพรเป็นพระอรหนัต์

หมดแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ตอ้งตรัสรู้ธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้

ไปศึกษากบัอาฬารดาบส “เจา้ชายสิทธตัถะน้ีมีความรู้เหมือนเรา เขา้ฌานสมาบติัไดเ้หมือนเรา 

เป็นอาจารยส์อนได”้ เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปฏิเสธหมดเลย ปฏิเสธเพราะ

เวลาคลายออกจากสมาธิแลว้มนัก็เป็นปุถุชน 

แต่ถา้เรามีวาสนามนัจะยอ้นไป ดูสิ เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม...เห็นกายเห็น

อยา่งไร ธาตุ ๔ มนัอยูข่า้งนอก ธาตุ ๔ มนัเป็นธาตุ มนัเป็นสสาร แลว้เวลาไปเห็นกาย เห็นธาตุอนั

น้ี มนัเห็นจากใจ มนัไม่ไดเ้ห็นจากตาเน้ือหรอก มนัไม่ใช่เห็นโดยสามญัสาํนึกหรอก เพราะ

สามญัสาํนึกกบัจิตมนัสมานกนั เราเกิดมา เราเป็นมนุษยข้ึ์นมา เพราะมีจิตใจนะ 

ดูสิ โดยความคิดของเรา สมองมนัคิด มนัคิดมาจากไหน เวลาเราหลบัข้ึนมา สมองมนัคิด

ไดอ้ยา่งไร สมองท่ีมนัคิดเพราะอะไร เพราะมนัมีพลงังาน มนัมีพลงังานตวัจิตใหม้นัคิด ส่ิงท่ีมนั

คิดข้ึนมา มนัคิดข้ึนมาโดยกายกบัจิตมนัเก่ียวเน่ืองกนั ถา้คนท่ีจิตไม่รับรู้เลย จิตมนัเหม่อลอยของมนั 

แลว้เห็นสภาพส่ิงใด เราจะไม่รู้ส่ิงใด  ๆเลย เห็นไหม ระหว่างกายท่ีมนัรับรู้อยูม่นัก็ตอ้งมีจิต 

ถา้จิตไม่ออกรับรู้ มนัสักแต่ว่า เสียงกระทบหูก็ไม่ไดย้นิ ไดย้นิแต่เสียง ไม่มีขอ้มูล ตาเห็น

รูปข้ึนมา รูปสักแต่ว่ารูป ไม่รู้เร่ืองอะไรเลย เพราะอะไร เพราะจิตมนัไม่รับรู้ แลว้เห็นสภาวะแบบ

นั้นเห็นดว้ยอะไร? ก็เห็นดว้ยตวัตนของจิต เห็นเพื่ออะไร? เห็นเพื่อสร้างตณัหาความทะยาน

อยาก เห็นแลว้มนัก็เป็นไปตามมนั 

แต่ถ้าจติมนัสงบเข้ามา ทาํจติให้สงบเข้ามา มคีาํบริกรรมต่างๆ มปัีญญาอบรมสมาธิ ถ้า

เป็นปัญญาวมุิตต ิ ปัญญาอบรมสมาธิ ต้องมปัีญญาไล่เข้ามา เพราะมนัเห็นปัญญามนัไล่ต้อน ไล่
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ต้อนความคดิของเราเข้ามา มนัไล่ต้อนความคดิ เห็นไหม ความคดินีไ้ปกว้านฟืนกว้านไฟมาเผา

ตัวมนัตลอดเวลา ความทุกข์ทีเ่กดิขึน้มา เกดิเพราะความคดิของเราเอง เพราะความคดิมนัไปกว้าน

ส่ิงน้ันมาเหยยีบยํา่หัวใจของเรา แล้วธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้ามนัมเีหตุมผีลว่า

ส่ิงนีเ้กดิขึน้มา โทษทีเ่กดิขึน้มา เวลามนัเจบ็มนัปวด มนัแสบมนัร้อน ใครไปเอามา? ไม่มใีครเอา

มาเลย แต่ด้วยความโง่ ไปหยบิมนัมาเอง ไปกว้านมนัมาเอง แล้วเอามาเหยยีบยํา่เรา แล้วผลทีเ่กดิ

ขึน้มาคอือะไร? ผลทีเ่กดิขึน้มาคือนํา้ตาไหล คอืความทุกข์ความยากนีไ้ง 

ถา้มนัเห็นโทษ มีสติสัมปชญัญะ น่ีไง มนัจ้ีใจดาํ มนัจะรู้สึกใจเราเอง พอเห็นใจเราเอง มนัก็

เร่ิมปล่อยๆ ปล่อยอะไร? ปล่อยฟืนปล่อยไฟ ปล่อยบ่วงของมาร ปล่อยส่ิงท่ีรูป รส กล่ิน เสียง 

ปล่อยเขา้มา มนัสงบเขา้มาบ่อยคร้ังเขา้ๆ จนจิตเห็นเหตุเห็นผล เห็นเหตุเห็นผลเพราะอะไร เพราะ

มนัเป็นสัมมา สัมมาเพราะมีสติควบคุม สติมนัรับรู้ สติเป็นเจา้ของ 

เพราะคิดก็ทุกข ์ปล่อยก็วาง ปล่อยเพราะอะไร ปล่อยเพราะปัญญามนัรู้ทนั ปล่อยเพราะมี

สติสัมปชญัญะ มนัปล่อยเขา้มาๆ ฝึกฝนบ่อยคร้ังเขา้ ฝึกฝนจนมนัมีความชาํนาญการของมนั เรา

คุมมนัไปบ่อยคร้ังเขา้ จนเห็นจิตนะ เห็นจิต เห็นอาการของจิต เห็นไหม เพราะความคิดมนัเป็น

อาการ มนัเป็นเงา ไม่ใช่ตวัจิต พอตวัจิตมนัหดเขา้มา ทาํไมมนัเป็นตวัมนัเองไดล่้ะ ทาํไมเป็น

อิสระได ้ทาํไมมนัปล่อยวางได ้ความคิดกบัความปล่อยวางมนัต่างกนัอยา่งไร 

ความคิดท่ีเกิดข้ึนมา โดยสามญัสาํนึกนะ โดยธรรมชาติ ว่าธรรมะเป็นธรรมชาติ โดย

ธรรมชาติของคนมนัก็คิดโดยธรรมชาติ เดก็ถา้มีการศึกษามนัจะมีขอ้มูลของมนั การศึกษาทาง

วิชาการส่ิงใด เวลาคิดออกมา คิดออกมาจากมุมมองนั้น เพราะการศึกษานั้นมนัเป็นสัญญา มนัเป็น

การฝึกฝนมาของจิต มนัก็คิดตามมุมมอง เห็นไหม เหตุการณ์หน่ึงนกักฎหมายคิดอยา่งหน่ึง นกั

รัฐศาสตร์คิดอยา่งหน่ึง นกัการปกครองคิดอยา่งหน่ึง คิดแต่ละอยา่งไม่เหมือนกนัสกัอยา่งเลย 

เพราะอะไร เพราะขอ้มูลการศึกษา แต่ถา้คนไม่มีการศึกษาล่ะ คนไม่มีการศึกษามนักคิ็ด มนัคิด

โดยสามญัสาํนึกไง 

ถา้มนัคิดโดยสามญัสาํนึก น่ีธรรมชาติของจิต ธรรมชาติของธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ มนัเป็น

อยา่งน้ี แต่มนัมีตวัจิตอีกตวัหน่ึง ตวัจิตท่ีมนัสมานตวัน้ีเขา้มาใหม้นัดาํเนินการไปโดยสามญัสาํนึก 

แลว้สติของเรา เราควบคุมความคิดของเราไป มนัตามความคิดไปดว้ยธรรม ดว้ยธรรมขององค์
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สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ท่ีเราศึกษาธรรม ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ เป็นธรรมๆ อยูน่ี่ คาํว่า “เป็น

ธรรม” เป็นธรรมเพราะมีสติสัมปชญัญะ เป็นธรรมเพราะเราใชเ้ป็นธรรม 

ถา้มนัไม่เป็นธรรมเพราะเราใชเ้ป็นกิเลส เราใชธ้รรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้เป็นกิเลสนะ เราใชธ้รรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้โดยกิเลสใช ้ มนัเป็นโลกีย

ปัญญา โลกียปัญญาน่ีใชต้รึกในธรรม ความคิดไปในธรรม แลว้ก็เขา้ใจว่าเป็นธรรม มนัก็เลยเสีย

โอกาส เสียโอกาสในการประพฤติปฏิบติั เสียโอกาสขณะท่ีร่างกายของเราสดช่ืน เรามีกาํลงัของเรา 

เราทาํคุณงามความดีของเราได ้แต่ถา้เราปล่อยมนัจนอ่อนแอ ปล่อยมนัจนเจบ็ไขไ้ดป่้วย แลว้เรา

เสียโอกาสไหม ความคิดโดยโลกียปัญญา ปัญญาท่ีกิเลสเอาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั

พุทธเจา้มาใชจ้ะทาํใหเ้ราเสียโอกาสไป แต่ถา้เป็นธรรมล่ะ เป็นธรรมมนัมีสติสัมปชญัญะ ทาํ

บ่อยคร้ังเขา้ ทาํบ่อยคร้ัง เพราะเส้นแบ่งระหว่างโลกียะกบัโลกุตตระ 

โลกียะคือความคิดของกิเลส พอกิเลสมนัสงบตวัลงๆ ถา้กิเลสไม่สงบตวัลง เกิดสมาธิ

ไม่ได ้ถา้กิเลสมนัสงบตวัลง เห็นไหม โดยสามญัสาํนึก ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ เป็นธรรม ก็เป็นธรรม 

ความคิดเป็นธรรม ทุกอยา่งเป็นธรรม เป็นปัญญาปฏิบติัโดยตรง ตรงโดยธรรม เขา้ถึงธรรม 

ปัญญาก็คิดว่าน่ีเป็นปัญญา เห็นไหม น่ีความคิดแบบกาํป้ันทุบดิน ความคิดแบบกิเลส ความคิด

แบบไม่รู้สึกตวัเลย 

แต่ถา้มนัเป็นธรรมข้ึนมา จิตมนัสงบเขา้มา สงบเขา้มาเป็นอะไร ถา้กิเลสไม่ยบุยอบตวัลง 

จิตมนัจะสงบไดไ้หม จิตไม่สงบ เห็นไหม น่ีเพราะกิเลสมนัโดนธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ตะล่อมเขา้มา ตะล่อมเขา้มาจนเป็นตวัของมนัเอง เป็นตวัของจิตเองโดยสัมมา 

โดยความเห็นถกูตอ้ง มนัจะมีสติสัมปชญัญะ มนัจะรู้จกัว่าสงบ มนัจะรู้จกัว่าจิตของเรามีกาํลงั จิต

ท่ีมีวุฒิภาวะ เห็นไหม ปุถุชนเป็นกลัยาณปุถุชน 

ถา้เป็นปุถุชน ความคิดอยา่งน้ีเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลย มนัไม่รู้ว่าอะไรเป็นความคิด อะไรเป็นจิต 

อะไรเป็นธาตุ อะไรเป็นขนัธ์ มนัเป็นอนัเดียวกนั แยกไม่ออกหรอก ไม่รู้ ไม่รู้ น้ีคือคนไม่เคย

ภาวนา เห็นไหม ถา้คนภาวนาเห็นจิตสงบเขา้มามนัจะเห็นความสงบของมนั แลว้มนัปล่อยวางอะไร

เขา้มา พอจิตมนัปล่อยวางเขา้มา มนัสงบเขา้มาเร่ือยๆ 
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เหมือนกบัเราฝึกงาน เราทาํงานไม่เป็น เราทาํงานดว้ยการฝึกฝน ดว้ยความชาํนาญของเรา 

เราฝึกงานจนเราทาํงานเป็นนะ งานมาน่ีเราทาํงานเป็นหมดเลย จิตก็เหมือนกนั มนัเร่ิมปล่อย มนั

เร่ิมมีสถานะของมนั มนัปล่อยของมนัแลว้มีสติควบคุมนะ 

ปล่อยเพราะอะไร ปล่อยเพราะสติ ปล่อยเพราะปัญญามนัไล่ความคดิ 

พอความคิดมนัปล่อยออกมา จิตมนัสงบเขา้มาๆ มนัรู้สึกตวัของมนั แลว้มนัท่ึง ทาํไม

ความเห็นของเราว่า “นามธรรมจบัตอ้งไม่ได ้ ส่ิงท่ีเป็นสัมมาสมาธิรับรู้ไม่ได ้ อะไรก็รู้ไม่ได ้

นามธรรมไม่มี ขนัธ์ ๕ น่ีก็เป็นปัญญา”...น่ีมนัจบัตอ้งไดท้ั้งนั้น ถา้มนัจบัตอ้งไม่ไดม้นัจะรู้ได้

อยา่งไรว่าเป็นสมาธิ มนัจบัตอ้งไม่ไดม้นัจะรู้ไดอ้ยา่งไรว่าเร่ิมตน้จุดของความคิดมนัเกิดจาก

ตรงไหน ความคิดท่ีมนัออกมาจากจิตมนัออกมาอยา่งไร 

เห็นจิตสงบเขา้มา สงบเขา้มาบ่อยคร้ังเขา้ จนชาํนาญเขา้ มนัจะตดัเลย ถา้เราฝึกฝนจนมนั

เป็นความจริงนะ เห็นไหม รูป รส กล่ิน เสียง ไม่ใช่จิต...รูป รส กล่ิน เสียง เป็น รูป รส กล่ิน เสียง 

ไม่เคยใหโ้ทษใครเลย ดูสิ แสงไฟฟ้า แสงเทียน เราจุดแสงสว่าง เราจุดเพื่อประโยชน์ใช่ไหม ทุก

อยา่งถา้เราใชม้นัเป็นนะ รูป รส กล่ิน เสียง เป็นอาชีพของเขาเลย ดูส่ือท่ีเขาหากินกนั น่ีมนัก็เสียง

ทั้งนั้น ภาพทั้งนั้น ส่ิงต่างๆ เขาเอามาเป็นอาชีพไดห้มดนะ ถา้คนใชม้นัเป็นมนัใชเ้ป็นประโยชน์

ไดห้มดเลย 

แต่เพราะไอกิ้เลสมนัโง่ เขาจะไดป้ระโยชน์ เขาเอาไปหาเงินหาทอง แต่เราไปเสพส่ือนั้น

แลว้ก็ต่ืนเตน้ไป ตกกระแสไปกบัเขาใหเ้ป็นเหยือ่ของโลก โลกเขาใชส่ื้อสารมวลชนหลอก แลว้ก็ตาม

มนัไป ถา้จิตมนัมีสมัมาสมาธิข้ึนมา มนัปล่อย มนัรู้ทนัหมดล่ะ ส่ิงนั้นมนัเป็นเร่ืองของโลกๆ เขา 

โลกเป็นอยา่งน้ีไง เป็นสภาคกรรม กรรมสร้างกนัมาอยา่งน้ี ถึงคราวถึงยคุ มนัจะเป็นสภาวะแบบ

น้ี เราช่วยไดข้นาดไหนเราก็ช่วย ช่วยไม่ไดม้นัก็วางไวต้ามความเป็นจริง แต่เรารักษาใจของเรา พอ

รักษาใจของเรา ส่ิงทีว่่ารูป รส กลิน่ เสียงไม่ใช่จติ รูป รส กลิน่ เสียงไม่ใช่เรา ไม่ให้โทษเราเลย ถ้าเรา

คุมจติเราได้ตัวเดยีว 

โลกน้ีมีเพราะมีเรา ถา้เราคุมตวัเราแลว้ โลกจะมีอะไร โลกก็คือโลกสิ น่ีจิตมนัปล่อยเขา้มา 

มนัเป็นอิสระของมนั แลว้สังเกต ตอ้งหมัน่สังเกต หมัน่ฝึกฝน น่ีจิตเร่ิมออกคิด มนัเสวยอารมณ์ มนั

เสวยอยา่งไรระหว่างขนัธ์ ๕ กบัจิต แต่ถา้พิจารณากาย จิตสงบเขา้มาจะเห็นสภาวะกาย เห็นรูปของ

กาย น่ีการฝึกฝนวิปัสสนาอยา่งน้ี 
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ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ มนัจะเป็นธรรมข้ึนมาต่อเม่ือจิตมนัสงบ จิตสงบเป็นสัมมา ถา้จิตสงบ

เป็นสัมมา ต่างคนต่างอยูม่นัก็ยงัไม่เป็นธรรม มนัเป็นสักแต่ว่า ต่างอนัต่างอยู่ เพราะไม่ได้

ประโยชน์อะไรเลย เพราะอะไร เพราะคนเกิดตายทุกวนั ถา้มนัมีประโยชน์ คนตายไปเผาเป็น

พระอรหนัตห์มดเลยท่ีเชิงตะกอน...ไม่ไดห้รอก ไม่เป็น ไม่เป็น มนัจะเป็นต่อเม่ือจิตเราสงบ มีวุฒิ

ภาวะ มีสัมมาสมาธิ มีจิตสติสมบรูณ์ สมบรูณ์นะ ถา้สติขาดมนัก็ไม่เป็นอยา่งน้ี เห็นไหม สติ

สมบูรณ์ ทุกอย่างสมบูรณ์ แล้วใคร่ครวญด้วยสติปัฏฐาน ๔ น่ีธรรมเกดิตรงนี้ ทีจ่ะเป็นธรรมเพราะ

อะไร เพราะจติมนัใคร่ครวญ เป็นวปัิสสนา จติใคร่ครวญ จติศึกษา จติเห็นจติ จติเห็นอาการของ

จติ คอืเห็นอาการของจติทีม่นัเสวยอารมณ์ น่ีเสวยอารมณ์นะ ขนัธ์ ๕ กบัจติไม่ใช่อนัเดียวกนั 

ถา้เป็นอนัเดียวกนันะ เราจาํส่ิงใดได ้เราทาํส่ิงใดได ้มนัจะอยูก่บัเราตลอดชีวิต เหมือนรอย

สักเลย รอยสักท่ีผวิหนงัเราจะไม่หลุดเลยถา้เราไม่ไปเชด็หรือใชน้ํ้ ายาลา้งมนัออก ความคิดถา้มนั

เป็นเรา มนัตอ้งมีรอยสกัในหวัใจตลอด แลว้มนัตอ้งจาํไดต้ลอดเลย แต่ทาํไมมนัจาํไม่ไดล่้ะ 

ทาํไมบางอยา่งลืม คิดทบทวนเท่าไรก็ลืม ลืมหมด ลืมโดยถา้เป็นประโยชน์นะ 

แต่มนัจะไม่มีวนัลืมเลยถา้มนัเป็นโดยสามญัสาํนึก เพราะการเกิดและการตาย บุญกุศล

หรือบาปอกุศลมนัจะฝังลงท่ีใจ บุพเพนิวาสานุสติญาณ ยอ้นอดีตชาติไดห้มด อดีตชาติท่ีเกิดมา

มนัจะอยูท่ี่เมลด็พนัธ์ุพืช อยูท่ี่หวัใจ พอจิตสงบเขา้ไปมนัจะยอ้นอดีตไดห้มดเลย ไปเปิดขอ้มูลจะ

รู้จกัทั้งหมด ทั้งหมดเลย แลว้มนัเป็นอะไร? มนัก็เป็นสสารอนัหน่ึง มนัก็เป็นวิบากอนัหน่ึง มนัก็เป็น

ผลอนัหน่ึง เพราะมนัเวียนตายเวียนเกิด เป็นวิบาก เป็นผล เห็นไหม น่ีเป็นผลท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ แต่

ในปัจจุบนัน้ีเราจะลบลา้ง ลบลา้งส่ิงท่ีมนัขอ้งใจ น่ีเห็นการเสวยของมนั จิตเสวยอารมณ์อยา่งไร 

แลว้จบั 

เวลาพระสารีบุตรฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีเขาคิชฌกฏู ขณะท่ี

หลานของพระสารีบุตรมาต่อว่านะ “ไม่พอใจส่ิงต่างๆ เลย ไม่พอใจส่ิงใดๆ เลย” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “ถ้าเธอไม่พอใจส่ิงต่างๆ เธอต้องไม่พอใจ

อารมณ์ความรู้สึกทีเ่ธอไม่พอใจเขาด้วย เพราะอารมณ์ความรู้สึกมนัเป็นวตัถุอนัหน่ึง เป็นวตัถุ

อนัหน่ึง” 

ถ้าใครเป็นปัญญาวมุิตต ิ ความรู้สึกมนัเป็นวตัถุ ทาํไมมนัจะจบัไม่ได้ มนัจบัต้องได้ มนั

แยกแยะได้ แยกแยะรูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ มนัทาํงานกนัอย่างไร มนัมเีหตุผลอย่างไร
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มนัถงึทาํให้เราหลงใหลมนัอยู่น่ี ถ้ามนัมสีติสัมปชัญญะมนัจะจบัได้หมดเลย แล้วแยกหมด รูป

เป็นรูป เวทนาเป็นเวทนา 

เวทนา ไม่ตอ้งเวทนากายหรอก เวทนาของใจน่ี เพราะมนัมีความรู้สึก ถา้มนัมีอารมณ์

ความรู้สึก มนัมีชอบและไม่ชอบ มีชอบและชงั ความชอบ สุขเวทนา-ทุกขเวทนา ถา้ชอบก็เป็น

สุขเวทนา ถา้ทุกข ์ไม่พอใจ ผลกั มนัเป็นทุกขเวทนา 

สัญญา สัญญาคืออะไร ถา้ไม่มีสัญญาขอ้มูลเปรียบเทียบ ความคิดเกิดไม่ได ้ ถา้ไม่มี

ความคิดเปรียบเทียบ สัญญาเปรียบเทียบ พอใจ-ไม่พอใจ พอมีความคิดข้ึนมา ไม่ยอมคิด เพราะ

อะไร เพราะเราไม่พอใจ แต่ถา้ชอบ คิดทนัทีเลย 

สังขารปรุงแต่ง วิญญาณรับรู้ สมานข้ึนมาเป็นอารมณ์ มนัก็หมุนไปๆ แลว้เร็วมากๆ เร็วมาก

จนไม่ทนั แต่ถา้จิตมนัสงบเขา้มานะ จบัมนัขึงพืด จบัจิตน้ีขึงพืดเลย ความเกิดข้ึนมาจะเห็นสภาวะ

แบบนั้นเลย วิปัสสนาไปบ่อยคร้ังเขา้มนัจะปล่อย การปล่อย ตทงัคปหานนะ การวปัิสสนา ขนัธ์ ๕ 

เป็นธรรมอย่างนี ้ เป็นธรรมต่อเมือ่เราจบัมันแยกแยะ เป็นธรรมต่อเมือ่เราเห็นขนัธ์ ๕ เราเห็น

ความคดิ น่ีถ้าเราเห็นขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ จะเป็นธรรมขึน้มา แต่ถ้าเราไม่เห็นขนัธ์ ๕ นะ ขนัธ์ ๕ เป็น

มาร 

ดูสิ พระอรหนัต ์ขนัธ์ ๕ เป็นภาระ แต่เราน่ีขนัธ์ ๕ เป็นมาร ถา้ขนัธ์ ๕ เป็นมาร มนัก็เหยยีบ

ย ํา่สิ ความคิดก็เหยยีบย ํา่ ความคิดมีกาํลงัมากกวา่เรา ความคิดทาํลายเราตลอดเวลา แลว้เราเป็น

ผูรั้บผล แลว้แต่ความคิดมนัจะฉุดกระชากลากไป จะทาํอะไรก็ใหค้วามคิดมนัลากเราไป แลว้เรา

ก็เป็นเบ้ียล่างใหค้วามคิดมนัเหยยีบย ํา่ตลอดเวลา แต่ถ้ามนัเป็นธรรม เราไม่ยอมไปกบัมนั เราดงึ

มนัมา ดงึความคดิมา เราเห็นหมดนะ เห็นจติ ถ้าเราควบคุมจติได้ ความคดิเกดิไม่ได้ 

แต่ขณะทีจ่ติมนัสงบขึน้มาแล้วเราต้องการผล ต้องการผลคือต้องการปล่อยให้จติออกมาคิด 

ถ้าจติออกมาคดิ เราเห็น เห็นไหม จติเป็นอวชิชา แล้วมนัผ่านกระบวนการของมนัคือผ่านเข้าไป

ในขนัธ์ คอืข้อมูลนี้มนัต้องการส่ิงใด น่ีไง มาร จตินีเ้ป็นอวิชชา มนัเป็นมาร แล้วมนัอาศัยขนัธ์ ๕ 

ไปออกหาเหยือ่ 

ถา้เราพจิารณาเจโตวิมุตติ ถา้จิตมนัสงบเขา้มา จิตมนัสงบเขา้มาแลว้เห็นเป็นภาพกาย เห็น

โดยใคร? เห็นโดยจิตนะ ไม่ใช่เห็นโดยตาเน้ือ ถา้เห็นโดยตาเน้ือ เห็นโดยสามญัสาํนึก อยา่งน้ีเป็น
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กายนอก ดูสิ เราประพฤติปฏิบติักนัใหม่  ๆเราไม่มีกาํลงัของเราข้ึนมา เราจะไปเท่ียวป่าชา้ ไปเท่ียวป่า

ชา้เพราะอะไร เพราะไปเห็นซากศพแลว้มนัสลดสังเวชนะ น่ีซากศพนอนอยู่ เราก็ตอ้งเป็นอยา่งน้ี 

ซากศพมนัก็เป็นคนเหมือนกนั ก่อนท่ีเขาจะตาย เขาก็มีชีวิต แต่เขาเพลิดเพลินในโลก เขาไม่มีวุฒิ

ภาวะ เขาไม่รู้จกัธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เขาตายไปเปล่าๆ เราก็ตอ้งตายอยา่ง

น้ี น่ีเห็นสภาวะแบบนั้นมนัจะหดตวัเขา้มาๆ จิตมนัจะหดตวัเขา้มา 

เราคิดถึงความตาย จิตมนัจะไม่มีกาํลงัออกไปยดึรูป รส กล่ิน เสียงมาเป็นสมบติัของมนั 

ถา้มนัเพลินในตวัของมนั มนัจะว่ามนัไม่เคยตายเลย มนัจะอยูค่ ํ้าฟ้า มนัจะเท่ียวไประรานเขา 

ระรานดว้ยความคิดนะ ความคิดระรานเขาไปหมดเลย อยากไดอ้ยา่งนั้น อยากมีอยา่งน้ี อยากทาํ

อะไร ไประรานเขาหมดเลย 

แต่ถา้มนัคิดถึงความตายๆ มนัจะหดตวัเขา้มา หดตวัเขา้มาเป็นตวัของมนัเอง มนัจะไม่

ระรานใครเลย ไม่ระรานใครมนัก็ยอ้นกลบัเขา้มา น่ีดูกายนอก กายนอกๆ เพราะผลของมนัคือ

สมถะ ผลของมนัคือการสงบตวัเขา้มา จิตจะหดตวัเขา้มาเป็นอิสระ เป็นตวัของมนัเอง แลว้นอ้ม

ไป ถา้เห็นกายใน เห็นเป็นกาย เห็นเป็นโครงสร้างของร่างกาย จะส่วนใดส่วนหน่ึงก็ได ้ผมเส้นหน่ึง

ก็ได ้ขนเส้นเดียวก็พอ ผวิหนงัตรงไหนก็ไดท่ี้มนัขยายส่วนออกไป มนัเห็นสภาวะของมนั มนัขยาย

ส่วนของมนั ขยายส่วนดว้ยอะไร? ขยายดว้ยธรรม 

น่ีไง ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ เป็นธรรมต่อเมือ่จติมนัสงบเข้าไป แล้วเห็นธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ ตาม

ความเป็นจริง แล้วขยายส่วน แยกส่วน เป็นวภิาคะ วภิาคะคอืการขยายส่วน 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมเอาไว ้ ขณะท่ีเป็นเจา้ชายสิทธตัถะก็มีธาตุ ๔ 

ขนัธ์ ๕ เหมือนกนั เป็นพุทธลกัษณะ น่ีเขาพยากรณ์แลว้มนัก็ยงัไม่เป็น ถา้ยงัไม่มีการฝึกมนัยงัไม่

เป็นหรอก ถา้มีการฝึกฝนก่อน มีการฝึกฝน มีการกระทาํข้ึนมาของจิต กิจจญาณ เวลาสาํเร็จแลว้ไป

เทศน์ปัญจวคัคีย ์ “เม่ือก่อนเราไม่เป็น อยูด่ว้ยกนั ๖ ปี อุปัฏฐากมา เราไม่เคยพดูใช่ไหมว่าเราเป็น

พระอรหนัต์ บดัน้ีเป็นพระอรหนัต์นะ กิจจญาณ สัจจญาณ เกิดข้ึนมาจากเรา” เทศน์ธมัมจกัฯ 

“เง่ียหูลงฟัง เง่ียหูลงฟัง” น่ีเง่ียหูฟังดว้ยจิตสงบ ดว้ยจิตของพระปัญจวคัคียท่ี์ไดฝึ้กฝนมา อุปัฏฐาก

มา ๖ ปี ทาํความสงบมาพร้อม น่ีทาํความสงบของใจมา 
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ขณะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาธมัมจกัฯ พระอญัญาโกณฑญัญะใชปั้ญญา 

ใชต้าของใจ ไตร่ตรองตามไป “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบั

ทั้งหมดเลย” 

เกิดความคิด ขนัธ์ ๕ ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ เกิดดบัหมด แต่เพราะไม่รู้เท่า เพราะไม่ทนั 

เพราะไม่รู้จริง แต่มีกาํลงัของจิต พอมีกาํลงัของจิต เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้แสดง

ธรรมข้ึนมา ปัญญาท่ีมีกาํลงั แลว้ปัญจวคัคียท์ ั้ง ๕ อุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มา

ดว้ยกนั ทาํไมไม่บรรลุธรรมพร้อมกนั ทาํไมไม่เห็นเหมือนกนั ทาํไมต่างกนั 

น่ีไง วาสนา การกระทาํ ท่ีเราทาํบุญกุศลกนั ส่ิงน้ีมนัจะสะสมลงมาท่ีน่ี แมแ้ต่ปัญจวคัคียก์็

ไม่เหมือนกนั จะรู้เหมือนกนัเป็นไปไม่ได ้ แต่รู้ขณะท่ีสร้างบุญญาธิการมา พระพุทธเจา้เทศนาว่า

การทีละองค์ๆ  ข้ึนมาจนเป็นพระโสดาบนัทั้งหมด เทศน์อนตัตลกัขณสูตรออกไปเป็นพระอรหนัต์

ทั้งหมดเลย พอเป็นพระอรหนัต์ทั้งหมด น่ีมีพยานหลกัฐาน มีส่ิงท่ีรู้ตามกนั ประพฤติปฏิบติัจาก

หวัใจ ใจมืดบอดมนัจะรู้ตามกนัได ้น่ีมนัเห็นมาจากใจ 

ถา้จิตมนัสงบเขา้มาแลว้เห็นกายโดยตาของใจ เห็นไหม ถา้เห็นกายโดยตาของเน้ือ ดูสิ เรา

ไปดูซากศพแลว้หลบัตา ในวิสุทธิมรรคนะ การไปเท่ียวป่าชา้ ใหข้ึ้นไปทางเหนือลม อยา่ไปใตล้ม

เพราะกล่ินมนัแรง ใหข้ึ้นไปทางเหนือลม แลว้เพ่ง หลบัตา ภาพนั้นติดไหม ถา้ภาพไม่ติด ใหเ้พ่ง 

ทาํจิตใหส้งบแลว้เพ่ง แลว้หลบัตา การหลบัตา นัน่น่ะ เกิดภาพนิมิต 

ถา้หลบัตาแลว้เห็น ใหก้ลบัมาท่ีอยู ่กลบัมาท่ีอาศยั แลว้พยายามเพ่ง พยายามทาํความสงบ

ใหภ้าพนั้นชดัเจน ภาพชดัเจนข้ึนมาแลว้ใหข้ยายส่วนแยกส่วน การขยายส่วนแยกส่วน วิภาคะ น่ี

เป็นธรรม เป็นธรรมต่อเมือ่จติมนัมกีารกระทาํ เป็นธรรมต่อเมือ่เราเป็นเจ้าของการกระทาํ ถ้าเป็น

เจ้าของการกระทาํ “ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ” เหตุเราสร้างขึน้มาด ี เหตุเราทาํมาถูกต้อง มนักจ็ะ

เป็นธรรมของเรา 

พระไตรปิฎกน่ีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทั้งนั้น แลว้ไม่ใช่ธรรมจริงๆ 

ดว้ย ธรรมจริงๆ คอืใจขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าทีบ่รรลธุรรม ทีต่รัสรู้ธรรมขึน้มาแล้ว

ปรินิพพานไป น้ีเป็นกิริยาของธรรม เป็นคาํสั่งคาํสอน เป็นคาํเทศน์ เป็นวิธีการท่ีวิ่งเขา้หาเป้าหมาย 

เป็นวิธีการท่ีช้ีเขา้มาท่ีใจของเรา ไปวิเคราะห์ตวันั้นไม่ได ้ เราไปวิเคราะห์วิจยักนัว่าเราจะเดิน
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ผดิพลาด เราจะวิเคราะห์วิจยัธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ “ตอ้งเป็นอยา่งนั้น ตอ้ง

เป็นอยา่งนั้น” ส่งออกหมดนะ 

เราไปเบิกเงินคนอ่ืนแลว้นบัใหค้นอ่ืน น่ีโดนปลน้ เราตอ้งไปใชจ่้าย ใชแ้ทนเขานะ น่ีก็

เหมือนกนั ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ยดึกนั แลว้ก็ตอ้งเป็นสภาวะแบบนั้น เรา

เองแหง้ผากนะ ใจเราไม่มีเลย ถา้ใจเรา เราศึกษาธรรมขนาดไหนมนัเป็นแนวทาง แนวทางช้ีเขา้มาท่ีใจ 

ทวนกระแสเขา้มาท่ีใจ เราวางใหห้มด เวลาประพฤติปฏิบติัตอ้งวาง ถา้ไม่วางไว ้ ส่ิงนั้นมนัจะ

สร้างภาพเป็นวิปัสสนึก อารมณ์เป็นอยา่งนั้น สภาวะเป็นอยา่งนั้น ส่ิงต่างๆ เป็นอยา่งนั้น แลว้มนั

จะขดัแยง้กบัความเป็นจริง 

ความเป็นจริง เพราะจิตเราสงบจริงๆ ปัญญาเราเกิดจริงๆ แลว้เกิดอยา่งน้ี ขณะคนท่ีเป็น 

เห็นไหม ดูสิ ผูท่ี้ชาํนาญการเขามองเราออกว่าเราทาํอะไรผดิอะไรถูก ขณะท่ีเราเกิดข้ึนมา เกิดมา

ทาํไมไม่เหมือนกบัพระไตรปิฎกล่ะ ทาํไมไม่เหมือนกบัธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้...ไม่เหมือน เพราะอนันั้นเป็นผล อนันั้นเป็นผลจากการกระทาํท่ีมนัเป็นผลแลว้ 

แต่ขณะท่ีเราจะเจริญงอกงาม หน่อของพุทธะมนัเกิดกบัใจของเราแลว้ไม่กลา้ทาํ ไม่กลา้

รดนํ้าพรวนดิน ไม่กลา้รักษาหน่อพุทธะ หกัมนัทิง้ซะ เพราะอะไร เพราะมนัไม่เหมือนกบัใน

พระไตรปิฎก...ไม่เหมือน ไม่เหมือนเพราะนัน่มนัเป็นช่อ เห็นไหม ดูกอไผม่นัเป็นช่อเป็นลาํ มนั

ใหญ่โต แต่หน่อมนัผดุข้ึนมา น่ีมนัเป็นความเพียรของเรานะ 

มนัสังเวชตรงน้ี สังเวชว่า น่ีทาํเพื่อประโยชน์กบัเรา แต่เราเอากิเลสไปศึกษากนั แลว้กม็า

เหยยีบย ํา่หน่อของพุทธะในหวัใจท่ีมนัจะเกิด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆอ์ยูท่ี่ใจ พระพุทธ พระ

ธรรม พระสงฆจ์ะเกิดจากหวัใจน้ี แลว้หวัใจมนัจะมีกาํลงัข้ึนมา มนัจะสร้างกาํลงัข้ึนมา มนัจะ

เป็นธรรมข้ึนมา แลว้เราไม่ยอมใหเ้ป็นความเป็นจริง เราจะบอกใหเ้หมือนทางวิชาการ...ไม่เป็น 

ไม่เป็นหรอก ไม่เป็น 

แมแ้ต่ปฏิบติัมาเหมือนกนัก็ไม่เหมือนกนั เพราะจริตนิสัยไม่เหมือนกนั การชอบต่างกนั 

จริตนิสัย ไม่มีอะไรเหมือนกนัเลย ปล่อยใหม้นัเป็นสัจจะความจริง ใหเ้ป็นปัจจุบนัของใจดวงนั้น 

ใจดวงใดปฏิบติัแลว้ใหม้นัเป็นความจริงกบัใจดวงนั้น ถา้มนัเป็นความจริงกบัใจดวงนั้น มนัก็เกิด

ข้ึนมากบัใจของเรา 
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ส่ิงท่ีมนัเป็นความจริง ความจริงเกิดจากจิต เกิดจากการกระทาํของจิตของเราเอง จิตเราไอ้

ข้ีทุกขข้ี์ยาก ไอป้ฏิสนธิจิตท่ีมาเกิดในร่างกาย จะเป็นนาย ก. นาย ข. จะพระอะไรก็แลว้แต่เกิดมา 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมามนัชัว่คราวทั้งนั้น น่ีสมมุติ แต่สมมุติโดยวาสนา เกิดมาไดบ้วช ไดเ้ป็นพระ เป็น

พระน่ีเป็นนกัรบ รบกบัอะไร? รบกบักิเลส แลว้มีอุปัชฌายอ์าจารย ์บวชมาแลว้เป็นสงฆ ์เป็นสงฆ์

โดยสมบรูณ์ดว้ยกนัทั้งหมด เพราะเป็นสมมุติสงฆ ์มีศีล ๒๒๗ ดว้ยกนั เสมอภาคกนั ทิฏฐิเสมอ

กนั ความเห็นเสมอกนั ลงอุโบสถสังฆกรรมดว้ยกนัไดท้ั้งหมด ทาํสังฆกรรมได ้ ทาํทุกอยา่งได้

หมด น่ีวาสนามีหรือยงั น่ีโอกาสเปิดกวา้งใหทุ้กๆ คนเลย แลว้โอกาสเปิดกวา้งขนาดน้ีทาํไมไม่

ขวนขวาย ไม่จริงใจ ไม่มีการกระทาํใหม้นัเกิดข้ึนมาเป็นสมบติัของเรา 

สมบัติของเราจะเกดิ “สมบัติของเรา” ฟังสิ มนัจะมบุีญกศุล อริยภูมใินหัวใจเท่าน้ันทีเ่ป็น

สมบัติของเราทีจ่ะไปกบัใจดวงนี ้ เร่ืองต่างๆ ไม่ไปกบัเราหรอก ไม่ไปกบัเรา เห็นไหม โลกจะ

แปรปรวนยิง่น่ากลวัมาก สภาวะโลกน่ากลวัมากเพราะอะไร เพราะโลกน้ีพร่องอยูเ่ป็นนิจ โลก

ไม่มีส่ิงใดเตม็หรอก แต่เพราะการส่ือสาร แต่เพราะความเป็นไปของโลก การส่ือสาร จะใหโ้ลกน้ี

เป็นตลาดเดียว พอเป็นตลาดเดียว ทุกอยา่งมนัรวดเร็ว แลว้มนัทาํความแปรปรวนของโลก โลก

จะมีแต่ความเร่าร้อนตลอดไป 

ไม่ใช่ว่าเราเร่าร้อนแลว้จะหนีมนันะ เร่าร้อนแลว้เราตอ้งอยูก่บัมนั แต่เรามีอะไรเป็นท่ีพึ่ง

อาศยัล่ะ แต่ถา้เรามีหวัใจอนัน้ี เรามีหวัใจของเรา เร่าร้อนเราก็อยูก่บัความเร่าร้อน เพราะเป็นสภาค

กรรม เกิดมาร่วมโลก หนีไม่ไดห้รอก ดูสิ เราเกิดมาก่ึงพุทธกาล ส่ิงน้ีมนัก็เป็นคุณธรรมอยูแ่ลว้ 

แลว้เราสร้างของเราข้ึนมา 

ถา้จิตของเรา เราเร่งของเรา เราทาํของเรา แลว้ถา้จิตของเรามนัมีท่ีพึ่งอาศยั ทาํสมาธิข้ึนมา 

จิตสงบข้ึนมา เหมือนมีบา้นมีเรือนหลงัหน่ึง ดูสิ เราเปรียบเหมือนนัง่อยูก่ลางแดดกลางฝน ฝนตก

แดดออกตลอดไป เราก็เปียกปอนตลอดไป เราก็มีความเร่าร้อนตลอดไป เราไม่มีท่ีพึ่งเลย ถ้าเรา

สร้างหลกัใจของใจเราขึน้มา พอจติมนัสงบเข้ามามนักม็ทีีพ่ึง่ มนัพออยู่พอกนิ มนัมีบ้านมเีรือน

ให้อาศัยแล้ว เพราะเราหลบเข้าทีน่ี่ได้ เขาร้อนกนั เราไม่ร้อน เขาตื่นไปกบัโลก เราไม่ตื่นไปกบัเขา 

เราหลบเข้ามาเป็นตัวของเราเอง 

ส่ิงท่ีมนัเกิดมนัตายมนัก็เป็นธรรมชาติทั้งนั้น ถึงวิกฤติแลว้มนัก็ตอ้งเป็นไปอยา่งน้ี แต่เรา

มีหลกัใจของเรา เรามีท่ีพึ่งอาศยั แลว้ถา้มนัวิปัสสนาข้ึนมาอีก น่ีเป็นธรรม ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ หดั
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ใหม้นัมีความจริง ใหม้นัเกิดมาจากใจของเรา ใหเ้กิดการแยกแยะ ใหเ้กิดการจบัตอ้ง ใหเ้กิดการ

วิปัสสนา ใหเ้กิดความเป็นจริง 

โลก เห็นไหม ดูสิ รถเขาปล่อยเกียร์ว่างหมด มนัไม่มีใครขบัเคล่ือนไปไดเ้ลย แลว้รถของ

เรา เราติดเคร่ืองได ้เราใส่เกียร์ รถเราเคล่ือนออกไป รถของเราจะเคล่ือนออกไปนะ เพราะอะไร เพราะ

มนัทดเฟืองออกไป มนัตอ้งวิ่งออกไปโดยธรรมชาติของมนั จิตก็เหมือนกนั ถา้เกิดไดว้ิปัสสนา ถา้

มนัเป็นไปนะ ดูความเคล่ือนไปของจิตสิ จิตมนัจะขบัเคล่ือนของมนัไปอยา่งไร มนัวิปัสสนาไป

แลว้มนัปล่อย มนัปล่อยวางอะไรไป เห็นไหม มนัปล่อยวาง ตทงัคปหาน แลว้ทาํบ่อยคร้ังเขา้ จะ

ธาตุ ๔ ก็ได ้ขนัธ์ ๕ ก็ได ้ถา้มนัปล่อยบ่อยคร้ังเขา้ๆ ถึงท่ีสุด เราถึงเป้าหมายนะ 

รถมนัเคล่ือนไป ผา่นวิกฤติต่างๆ ข้ึนหว้ยลงเขา ข้ึนลง มนัตอ้งบงัคบัรถเราไป ขณะท่ีเรา

วิปัสสนาไปมนัจะมีส่ิงนั้นเขา้มาสอดแทรก เห็นไหม เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา วิปัสสนาของเรา

ข้ึนมา ปัญญา ธรรมน้ีประเสริฐมาก แต่กิเลสของเรา ความพลั้งเผลอของเรา การวิปัสสนาของเราไป 

ทาํแลว้หน่วงอยา่งนั้น ปล่อยอยา่งน้ี มนัจะมีกิเลสเขา้มาชกัใหเ้ราคลอ้ยตามไป ถา้คลอ้ยตามไปที

หน่ึงก็ผดิทีหน่ึง ก็ตั้งตน้ใหม่ ผดิทีหน่ึงก็ตั้งตน้ใหม่ มนัจะมีนะ การประพฤติปฏิบติัไป การ

วิปัสสนาไป 

ไม่ใช่ว่าพอเราเป็นนกัปฏิบติั เห็นไหม ดูสิ เรามีลกูศิษยล์กูหา เราเป็นผูใ้หญ่ เดก็จะทาํดี 

เราบอกเดก็ว่าจะทาํดี เราจะช่วยเหลือกนั เราจะเจือจานกนั แต่เวลากิเลส พอเราทาํดี มนัไม่ใหเ้จือ

จานหรอก มนัหลอก มนัจะขุดหลุมพราง มนัจะพาเราไปตกเหวตกบ่อ มนัจะทาํใหก้ารกระทาํของเรา

ผดิพลาด เพราะอะไร เพราะถา้เราผดิพลาด เราไม่สามารถชาํระกิเลสได ้ เราไม่สามารถทาํลาย

กิเลสใหม้นัขาดออกไปจากใจได ้

ขนัธ์เป็นมาร เพราะมารมนัตอ้งการท่ีอยูข่องมนั มารมนัยดึหวัใจของสัตวโ์ลกเป็นท่ีอาศยั

มาก่ีภพก่ีชาติ แลว้เวลาเรามาเจอธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก่ึงพุทธกาลเจริญข้ึนมาอีกหนหน่ึง แลว้เราทาํของเราข้ึนมาจนเกิด

เป็นความจริงข้ึนมา เกิดเป็นความจริงข้ึนมาน่ีแหละ “มนัมีปัญญาใคร่ครวญแลว้ มนัปล่อยวาง

แลว้ ทุกอยา่งปล่อยวางแลว้” แต่ถา้เราหมัน่คราดหมัน่ไถ หมัน่กระทาํบ่อยคร้ังเขา้ จนถึงท่ีสุดมนั

จะเป็นสมุจเฉทปหาน 
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การปล่อยวางมนัจะเป็นตทงัคปหาน มนัปล่อยวางชัว่คราวๆ เวน้ไวแ้ต่ขิปปาภิญญา ขิปปา

ภิญญาคือผูท่ี้มีอาํนาจวาสนา มนัคิดพิจารณาไปมนัจะขาดทนัทีเลย ถา้ยอ้นกลบัล่ะ ยอ้นกลบั

ข้ึนมา กว่าท่ีเขาจะไดม้า ตน้ทุน คือเขาทาํมาของเขาอยา่งนั้น เขาไดส้ร้างบุญกุศลของเขาอยา่งนั้น เขา

ไดส้ละมา ดูสิ เวลาพระอรหนัตข้ึ์นมา เห็นไหม ทาํไมพระสิวลีไปไหนก็มีลาภสักการะรององค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ พระสารีบุตรมีปัญญารององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ คาํว่า 

“รอง” คือเหลือลน้ทุกๆ องคน์ะ 

แต่ถา้ผูท่ี้ทุกขย์าก เห็นไหม น่ีก็เหมือนกนั ในการกระทาํของเรา ถา้เราปล่อยวาง เราไม่

ใคร่ครวญของเรา เราไม่มีสติรอบคอบ สติ-มหาสติ ปัญญา-มหาปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนมนัจะละเอียด

รอบคอบข้ึนไปเร่ือยๆ บ่อยคร้ังเขา้ แยกแยะมนัๆ มนัจะปล่อยวางขนาดไหน มนัไม่มีผลตอบสนอง 

มนัไม่มีขณะของจิตท่ีมนัเป็นไป 

ขณะของจิตนะ กุปปธรรม-อกุปปธรรม เห็นไหม กุปปธรรม คือ สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา 

ธรรมท่ีเกิดข้ึนมา สภาวะท่ีเกิดข้ึนมาคืออนตัตา คือการเกิดข้ึน การตั้งอยู ่ และการแปรสภาพไป 

โดยธรรม หรือโดยสมาธิ หรือโดยปัญญาก็แลว้แต่ มนัเป็นกุปปธรรม มนัเกิดข้ึนมาโดยธรรมของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีไง ท่ีบอกกิริยาของธรรม กริิยาไม่ใช่ผล ธรรมใน

พระไตรปิฎกเป็นกริิยาของธรรมทั้งหมด มนัไม่ใช่เป็นผล 

“ผล” ผลคือโสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี คืออะไร พระไตรปิฎกบอกไวไ้หม? 

พระไตรปิฎกไม่ไดบ้อกไวเ้ลย แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา เป็นกุปปธรรม มนัเกิด

ข้ึนมา แลว้เราทาํสภาวธรรมอยา่งน้ีอยู ่ มนัเป็นธรรมท่ีเกิด แลว้โดยธรรมชาติ โดยธรรมท่ีว่ามนั

เป็นอนตัตา มนัแปรสภาพ โดยความเป็นจริงมนัก็อนิจจงัอยูแ่ลว้โดยขอ้เทจ็จริงของสสาร ของ

ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ แลว้ปัญญามนัเกิดข้ึนมาทาํลายมนัอีก เป็นอนตัตาไปอีก น่ีกุปปธรรม 

บ่อยคร้ังเขา้ๆ ถึงท่ีสุด ขาด สมุจเฉทปหาน กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์กายกบัจิต ขนัธ์ 

๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ อกุปปธรรม ถา้ขาด หนเดียว 

ขณะท่ีมนัสรุป สรุปผลรอบเดียว 

แต่ถา้ยงัปล่อยๆๆ มนัยงัสรุปไม่ได ้ไม่มีเหตุมีผล สรุปไม่ลง น่ีไม่เป็นธรรม ไม่เป็นธรรม แต่

จะสรุปลงของมนัเป็นความจริง ขณะท่ีมนัเป็นธรรมแลว้ ขนัธ์ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ทุกขไ์ม่ใช่
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เรา เราไม่ใช่ทุกข ์ทุกขเ์ป็นทุกข ์จิตเป็นจิต ปล่อยหมด ว่างหมด ปล่อยหมดเลย ปล่อยอยา่งไร ใคร

เป็นคนบอกว่าปล่อย? ธรรมะไง 

ขณะท่ีวิปัสสนาไป ถา้มนัเป็นกิเลส กิเลสมนัก็ขุดบ่อล่อตลอดไป แต่ถา้เป็นธรรม เรามี

สติสัมปชญัญะบ่อยคร้ังเขา้ๆ ธรรมคือสัจธรรม ธรรมคือสัจจะความจริงท่ีเราสร้างข้ึนมาเอง มนั

เป็นสมบติัส่วนตน มนัเป็นสมบติัของจิตดวงนั้น เป็นสันทิฏฐิโกท่ีจิตมนัสัมผสัได ้ จิตมนัปล่อยวาง

ได ้ แลว้มนัเป็นอกุปปธรรม จะจบัพลิกหวัคว ํ่าดิน พญามารจะมาข่มข่ีขนาดไหน จะใหเ้ส่ือมจาก

ตรงน้ีไป เป็นไปไม่ได ้ เพราะมนัเป็นอกุปปธรรม อกุปปธรรมคืออฐานะท่ีมนัจะแปรปรวน มนั

เป็นความจริงในใจดวงนั้น 

ใจดวงนั้นมีความจริงส่วนหน่ึง แลว้วิปัสสนาไป ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ เป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป 

ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ ทั้งนั้น ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ คือกายกบัจิตน้ีเท่านั้นท่ีเป็นสถานท่ีทาํงาน ขณะท่ีทาํงาน

ไป จิตมนัทาํงานของมนัไป น่ีเป็นธรรม ถา้เป็นธรรม เราสร้างข้ึนมา 

ถา้เป็นกิเลส กิเลสมนัก็พาลม้ลุกคลุกคลาน กิเลสมนัจะต่อตา้น ดูสิ ดูคนทิฏฐิ คนท่ีมีมานะ

กลา้ จะตอ้งมีครูบาอาจารยท่ี์เขม้แขง็ จะตอ้งมีการโตแ้ยง้ท่ีรุนแรง ตอ้งมีอุบายวิธีการท่ีจะชกันาํ

ใหค้วามเห็นเขา้มาในทาํนองคลองธรรม ทาํนองคลองธรรมคือสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิท่ีเป็นการ

ตรวจสอบกนั การ ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํมนัจะลงในรอยเดียวกนั 

ในการกระทาํ ในการก้าวเดนิ วธีิการต่างกนัได้มหาศาล ผลอนัเดยีวกนั ผลต้องเป็นอนั

เดยีวกนั ต่างกนัไม่ได้ เพราะถ้าต่างกนัไม่ใช่อริยสัจ อริยสัจ สัจจะกบัอริยสัจจะ อริยสัจจะเป็น

ความจริงอย่างนี้ ถ้าความจริง มนัตอบสนองมาเหมอืนกนั แต่เพราะว่าวาสนาของคนไม่เหมอืนกนั 

การกระทาํของคนไม่เหมอืนกนั ให้เขาก้าวเดนิมาตามการกระทาํทีเ่ป็นจริงของเขา ไม่ใช่เห็นการ

กระทาํของเขาแล้วเราไปสงสารนะ 

เราไปสงสารชาวเรือ ชาวเรือเขาเดินทางดว้ยเรือทางนํ้า เราบอกทาํไมไม่เอารถล่ะ เอารถไป

ใหเ้ขา เอาส่ิงต่างๆ ไปใหเ้ขา มนัเป็นไปไดไ้หม ในเม่ือเขาเป็นชาวเรือ เราก็ตอ้งเอาเรือใหเ้ขา ให้

ส่ิงท่ีจะอาํนวยความสะดวกทางเรือ ถา้เขาเดินทางทางบก เราอาํนวยความสะดวกกบัเขาทางบก 

น่ีก็เหมือนกนั เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ การเดินทางของแต่ละการเดินทาง การเดินทาง

ระหว่างจิตท่ีมนักา้วเดิน ครูบาอาจารยถ์า้รู้จริงจะมีความเห็นชอบ จะมีการชกันาํ น่ีมีครูมีอาจารย์
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เป็นผูช้ี้นาํ เป็นคนบอกอุบายวิธีการ ถา้เราไม่มีครูบาอาจารยช้ี์อุบายวิธีการ เราจะตอ้งเอาหวัชน

ภเูขา แลว้ลองผดิลองถูกของเราไป 

หลวงปู่ มัน่ลองผดิลองถูกมา ขณะท่ีประพฤติปฏิบติัมา ไปเห็นกายขนาดไหนก็แลว้แต่ เวลา

จะยอ้นเขา้มาพิจารณากายมนัไม่ยอมเขา้ เพราะอะไร เพราะพระโพธิสัตวก์างกั้น จนกระทัง่ได้

ดุลพินิจ ใชก้ารใคร่ครวญ “เป็นเพราะเหตุใด เป็นเพราะเหตุใด ออกมาแลว้ก็มีความเห็นเหมือน

ปกติ มนัไม่ไดช้าํระลา้งกิเลส กิเลสไม่ไดเ้บาตวัลงเลย ความขุ่นใจ ความหมองใจ ความเศร้าสร้อย

เหงาหงอยมนัไม่ไดจ้างออกไป อะไรออกไปเลย สงบเขา้ไปก็เหมือนเรากินขา้วแลว้ พรุ่งน้ีก็กิน

ขา้วอีก มนัก็เท่านั้นเอง ถึงท่ีสุดแลว้มนัเพราะเหตุใด” 

ถึงตอ้งลา ลาพระโพธิสัตว ์ลาส่ิงท่ีสร้างสมมา เพราะสร้างสมมาถึงมีเชาวน์ปัญญา เพราะ

มีเชาวน์ปัญญาถึงไดมี้การคน้ควา้ เพราะการคน้ควา้ตามความเป็นจริงมนัถึงมีผลเกิดข้ึนมาตาม

ความเป็นจริง ส่ิงท่ีเกิดความเป็นจริงมนัเกิดมาจากท่ีไหนล่ะ มนัเกิดมาจากหนงัสือตาํรับตาํราเล่ม

ไหน 

มนัก็เกิดจากในหวัใจของท่าน ก็เป็นสมบติัของท่าน ท่านมีสมบติัความเป็นจริงข้ึนมา ท่าน

ถึงเป็นครูบาอาจารยข์องเรา แลว้ท่านก็เอาประสบการณ์ของท่านมาดูแล มาถนอมธรรมทายาท ท่ี

เราจะเป็นธรรมทายาทกนั ถนอมรักษาข้ึนมา ใหธ้รรม ใหท้ายาทข้ึนมา ใหม้นัเจริญเติบโตข้ึนมา 

เจริญเติบโตมาเพื่อใคร? ก็เพื่อดวงใจดวงนั้น ถา้ดวงใจดวงนั้นมนัมีหลกัของมนัแลว้ ดวงใจดวง

นั้นมีหวัใจเป็นธรรมแลว้ มนัจะทาํส่ิงใดๆ ไม่ไดเ้ลย เพราะมนัเป็นอกุศล ส่ิงท่ีเป็นอกุศลจะเขา้กบั

จิตท่ีเป็นธรรมไม่ได ้ จิตท่ีเป็นธรรมคือใจเป็นธรรม น่ีส่ิงท่ีเป็นธรรม เห็นไหม นํ้ากบันํ้ามนัเขา้กนั

ไม่ไดห้รอก จิตท่ีเป็นธรรมแลว้ทาํส่ิงท่ีเป็นอกุศลไม่ได ้เพราะอะไร 

เพราะธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ พอจิตมนัเสวยอารมณ์ มโนว�ิฺาเณปิ นิพฺพนฺิทติ มโนสมฺผสฺ

เสปิ นิพพฺนฺิทติ มนัทิง้ไปแลว้ แลว้มนัเป็นฐานของความคิด แลว้ฐานความคิดมนัจะออกมาส่ือกบั

สังคม แลว้ออกมาเป็นส่ิงท่ีสกปรกน่ีออกมาทาํไม ออกมาเพื่อใหม้นัสกปรก ออกมาทาํไม ดูสิ เราจะ

ไปไหน เราชอบแต่ของสวยๆ งามๆ ส่ิงท่ีสกปรกเราไม่ชอบใจเลย แต่ของสวยๆ งามๆ ในโลกน้ีมนั

ไม่มี เพราะอะไร เพราะมนัไม่มีอะไรคงท่ี มนัตอ้งแปรสภาพ มนัตอ้งเน่าเป่ือยอยูต่ลอดเวลา 

แต่ขณะจิตท่ีมนัสงบข้ึนมา ส่ิงน้ีเป็นเศษส่วนไง สอุปาทิเสสนิพพาน ส่ิงท่ีเป็นเศษส่วน ส่ิงท่ี

ส่ือความหมาย ส่ือกนัเพื่อความเขา้ใจ ส่ือกนัเพื่อหวัใจของเขา จากใจดวงหน่ึงใหก้บัใจดวงหน่ึง 
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จากใจดวงท่ีรู้แลว้ ใจท่ีเขา้ใจแลว้ ใหก้บัใจท่ีมนัมืดบอด เพื่ออะไร? เพื่อจรรโลงศาสนทายาท ส่ิง

ท่ีศาสนทายาทข้ึนมา มนัเจริญเติบโตข้ึนมาอยา่งน้ี ถา้จิตมนัเจริญเติบโตข้ึนมา มนัเป็นประโยชน์

กบัใคร มนัเป็นประโยชน์กบัใครล่ะ? มนัเป็นประโยชน์กบัสัตวโ์ลก 

สตัวโ์ลก สัตตะเป็นผูข้อ้ง เราเป็นผูข้อ้งนะ ในสโมสรสันนิบาต ทุกดวงใจวา้เหว ่ แมแ้ต่

ในสโมสรสันนิบาตมีความสุขขนาดนั้น แต่มนัเศร้าหมองในหวัใจ เห็นไหม แต่ถา้มนัเกิด

สภาวธรรมข้ึนมาล่ะ เพราะใจดวงนั้น สัตตะเป็นผูข้อ้ง ในเม่ือสัตตะเป็นผูข้อ้ง เป็นผูป้ลดความ

ขอ้งเหล่านั้น มนัก็ไม่เป็นผูข้อ้ง จิตมนัก็ไม่มีใครเหยยีบย ํา่ ส่ิงท่ีไม่มีใครเหยยีบย ํา่มนัก็เป็นธรรม 

พอเป็นธรรมข้ึนมา น่ีไง ถา้มีความจริงอยา่งน้ี มนัไม่มีอะไรปิดกั้นในหวัใจหรอก ไม่มีส่ิง

ใดเลยจะปิดตาธรรมได ้ตาธรรมทะลุเลย จากใจดวงหน่ึงใหก้บัใจดวงหน่ึง ใจดวงน้ีสวา่งไสว ใจ

ดวงน้ีมีความสุข มีความเป็นไป น่ีสุขในวิมุตติสุข ไม่ใช่สุขทางโลกๆ หรอก สุขทางโลกน้ีสุขโดย

อามิส สุขโดยขนัธ์ ขนัธ์ ๕ สุขคู่กบัทุกข ์ สุขเวทนา-ทุกขเวทนา ก็สุขในขนัธ์ไง ขนัธ์ ๕ ธาตุ ๔ 

และ ขนัธ์ ๕ เป็นธรรมๆ...ไม่เป็นหรอก ไม่เป็น 

เพราะมนัพ้นไปจากธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ มนัถงึเป็นวมุิตติสุข เอวงั 
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