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วันนีว้ันปวารณานะ ตามหลกัศาสนาของเราวนันี้เปนวันที่สําคัญมาก  เรียกวา วัน 
มหาปวารณา เพราะวาเราอยูครบพรรษา พระทีอ่ยูจาํพรรษา พอครบพรรษาก็ออกพรรษา 
ในวนันี้ ออกวิเวกไป ออกธุดงคไป เรากเ็หมอืนกนันะ ออกพรรษาแลว ตอนจําพรรษานี้ 
มันตองอยูในกตกิา เราไปไหนไมไดใน ๓ เดือนนี้ ในไตรมาส 

เวลาเราอยูปา เรื่องจริงๆ  เลยละ “พระธาตุ” ลอยมาปวารณากัน พระธาตุนะ ลอย 
มาเปนดวงแกวใหญเปนกระดงเลย ลอยมา ๓ องค ๔ องค มารวมกัน 

มันเปน  “อริยประเพณี”  มาแตครัง้โบราณกาล  พระพุทธเจาลานๆ  องค 
พระพุทธเจาไมไดมีแคองคเดียว  แลวมันเปนประเพณีดั้งเดิมมาตลอด จิตของผูที่บริสทุธิ์ 
แลว ผูที่หลุดพนแลว พอมาถึงวนันีเ้ขาก็มาปวารณากัน เขามาใหคุณงามความดกีัน 

แลวเราละ  เราเปนลกูศิษย  เปนผูสุดทายภายหลัง  เราก็พยายามจะเดนิตามรอยนั้น 
วันมหาปวารณา สงฆจะปวารณากนัเพือ่ใหตักเตอืนกันได “ถาขาพเจาผิด ขอใหตักเตอืน 
ไดดวย กาย วาจา ใจ” เตือนไดทัง้หมดเลย เปนวนัสมานไง สมานสังวาส สมานทั้งหมด 
สมานคุณงามความดีของเรา 

วันมหาปวารณา  ใหนึกถงึวนัอยางนั้นนะ  เพื่อเตือนใจเรา  ใหใจเราคิดถึงอยางนี้ 
แลวมนัเปนกุศลของเรา  ใจเราหมายคุณงามความดไีว  เกาะไว  ใหใจหมายมาที่คุณงาม 
ความดีนัน้ 

องคศาสดาไมไดมอีงคเดียว พระพุทธเจาไมไดมีองคเดียว
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“อริยะประเพณ”ี  ผูที่จะทํา  มันทํากันไดยาก  ทํายากก็เพราะมันขัดกับความรูสกึ 
จะเอายุคสมัยเขาไปเปรียบเทียบกันไมไดเลย 

“ทุกข”  ในสมัยพทุธกาลหรือสมัยไหนก็แลวแต ทุกขก็คือทกุข  เหมือน  “น้ํา”  ใน 
สมัยโบราณ น้ําก็คือน้ําใชไหม  เดีย๋วนี้ก็ยงัเปนน้ําอยู  มันเหมือนกนั  แตกาลเวลา  ยุคสมัย 
มันผานไป 

พอพูดเรื่องทุกข เรากว็าเดี๋ยวนี้เราแกทุกขไดดวยวัตถุ แกทุกขไดดวยเราคิดกนัเอง 
แตพระพุทธเจาสอนใหมีศาสนธรรม “ธรรม” เทานัน้ที่จะไปแกทุกขได 

ทุกขเกิดที่ใจ  ทุกขก็ตองดับที่ใจ  ทุกขสมยัโบราณกับทุกขสมัยนี้เหมอืนกัน 
“มัชฌิมาปฏิปทา”  นีเ้หมอืนกนั  แตพอบอกมัชฌมิาปฏิปทานี่  เราก็มัชฌิมากนัแตตาม 
กิเลสของเรา พอจะทําอะไรทีม่ันฝนกับใจของตัวเอง เราก็วาอนันีม้ันฝนกับกเิลส มันเปน 
อัตตกิลมถานุโยคเกินไป  กิเลสนะมนัอยูขางหลงั  อยูหลังความคิด  มนัก็ไสใหเราคิดตาม 
คิดออกไปกอน  แลวพอเราจะคิดยอนกลับมา  กิเลสมันกบ็อกวา  “อันนีม้ันเปนอัตตกิลม 
ถานุโยค” 

เห็นไหม  มันเสี้ยมเรา ๒  ช้ันนะ  ใหเราคิดทีหนึง่  แลวเราจะคิดยอนกลับ  มนักว็า 
“ไมใช อันนี้คิดผิด” ๒ ทีย้ําไปเลย แลวเราก็กลิง้มาเลย 

คําวา “กลิ้ง” หมายถึงวา เราคิดตามไปไง เราคิดตามความคิดเราออกไปเลย เรา 
ไมไดยอนกลับมาดูเลยวา ความคิดนีเ้กิดจากอะไร 

พระพุทธเจาถงึบอกวาใหมองกลับมาตรงนี้  ผูที่สะอาด  จะสะอาดตรงนั้นนะ 
สะอาดที่ใจ ไมใชสะอาดที่ขางนอกเลย สะอาดที่ใจ 

“ใจสะอาด”  ทําอยางไรใหใจสะอาด  ถาใจสะอาดเราก็มีความสุขสิ  ใจมนัขุนมวั 
ใจมันเปนทุกขเพราะอะไร  เพราะมนัมีสิง่ที่เปนพิษอยูที่ใจ  “สิ่งที่เปนพิษ”  แตเราไมเห็น 
วาเปนพิษ เราไปเห็นแตวาเปนเรา ถาสิ่งที่เปนพิษเปนเรา เราก็ไมสามารถแกสิ่งที่เปนพิษ 
ในใจได
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…แตสิ่งที่เปนพิษไมใชเรา เพราะมันเกิดๆ ดับๆ  เราสวนเรา… 

ความคิด  เวลามนัคิด  มันคิดมาจากไหน  เวลาไมคดิ  เรานั่งอยูนี่ความคิดมนัไป 
ไหน  เห็นไหม  ถึงบอกวา  ความคิดนี้ไมใชเรา  ความคิดนีเ้ปนอาการของใจ  อาการ 
หมายถึงเงา  รางกายเราเวลายนือยูที่กลางแดดจะมีเงา  เห็นไหม  ใจแทๆ  ยิ่งใจของพระ 
อรหันตนี้ จะไมคิดอยางนี้หรอก มันอยูเฉยๆ ของมนั ไอที่คิดออกมานีเ่ปนเงา อาการของ 
ใจ  มันเปนธรรมชาติแบบนี้  ใจนีม้ันเปนธรรมชาติแบบนี้  มนัตองผานเงาออกไปถึงมา 
เปนอารมณ

ฉะนั้น  ถาเราชําระทําความสะอาดแลว  เงานีก้็เปนเงาอยูอยางนั้น  ไมมีพิษ  เพราะ 
ความคิดมนัตองมอียูตลอดเวลา  ดับไมได  แมแตพระพุทธเจาก็ยงัมคีวามคิด  เพราะตอน 
พระพุทธเจากลับไปเยี่ยมพระบิดา พระเจาสุทโธทนะ เห็นไหม กับพระนางพิมพา ทําไม 
ยังจําได ความจํา ความคิดนีเ้ปนขันธ ๕ 

แตเดิมกอนจะออกบวชนะทุกขขนาดไหน  สรงน้ําอยู  เขามาทูลวา  “ราหุลเกิด 
แลว” ตัวเองก็อยากออกบวชอยูนะ ทุกขขนาดไหน ทุกขนะ พระพุทธเจาพอบวชแลวถึง 
มาสอนไง สอนวา “บวงนะ กรงขังที่วาแนนหนาทีสุ่ด เราไมวากรงขังเหล็กนั้นแนนหนา 
ที่สุดเลย แตบวงที่มัดไวหลวมๆ นั่นละ บวงบุตร บวงภรรยา บวงสมบัตินั้นตางหากละ” 
จะแกก็แกไมได เพราะมนัติดอยูที่ใจ แกยาก นั่นเวลากอนจะออกบวชนะทุกขขนาดไหน 
เพราะตัวเองคิดจะสละมา แลวลกูก็เกิดมาในขณะนัน้ 

แตเวลาชําระสะอาดแลวกลับไป  มันเปนทกุขที่ไหนละ  ความคิดอนัเดยีวกนัไหม 
ความคิดที่ใหออกบวชมานะทุกขแสนสาหัส  กับตอนกลับไปโปรดพอและภรรยา  พระ 
นางพิมพาใหราหุลมาขอสมบัติ พระพุทธเจาบอกวา “สมบัติภายนอกมนัไมสําคัญ จะให 
อริยมรรค”  แลวก็ใหพระสารบีุตรบวชใหเลย  นี่คอืใหสมบัติภายใน  พระพทุธเจาใหของ 
ประเสริฐ  เขาถึงวาไง  “พระพทุธเจานี่ทําลายหมด  ทําลายครอบครวั  ทําลายผูสืบสกุล” 
แลวเดี๋ยวนีเ้ปนอยางไร  ๒,๐๐๐  กวาปแลว  “โคตมโคตร”  ก็ยังอยู  ภิกษเุรานี่ไง  ลกูศิษย 
พระพุทธเจา ลูกพระพทุธเจานะ พุทธบุตร
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ศากยบุตรพุทธชิโนรส ผูที่บวชเปนสงฆ จนสืบตอมาขนาดนี้นะ แตเราวาเปนการ 
ทําลายไง  กิเลสมันสอนกันอยางนั้นนะ  ถาไมไดบวชแลวไปเปนพระเจาจกัรพรรดิมนัจะ 
ขนาดไหน นีเ่ทียบใหดวูา “ใจที่สะอาด” กับ “ใจที่เปนพิษ” 

ฉะนั้นเราก็ตองดูใจเรา เราเปนลูกศิษยมีครนูี่นา ใจมนัทุกขเพราะมนัฟุงซาน เวลา 
เราโกรธขึน้มานะ  รางกายเรานี่สัน่สะเทิ้มไปหมดเลย  มันใหผลรนุแรงขนาดไหน  เวลา 
โกรธ  เวลาเราเครียดขึ้นมา  แลวเวลาทีม่ันสบายใจนี่ขนาดไหน  แลวถามันปลอยวางได 
หมดเลย มันจะขนาดไหน 

พระพุทธเจาสอนทัง้นัน้นะ สอนใหมทีาน  ใหมีศีล แลวก็ใหมีภาวนา ปฏิบัติบูชา 
ไง  ปฏิบัติบูชาเปนการบูชาพระพุทธเจาอยางประเสริฐที่สดุ  เราเปนลูกศิษยตถาคตจะ 
ปฏิบัติบูชา  ยกกายนีถ้วายพระพุทธเจาเลย  เพราะเรานั่งสมาธิ  ยกกายนี้ถวายพระพุทธเจา 
แลวอะไรจะมาสําคัญเทากายนี้  สมบัตทิี่เราถวายพระนั้นมันเล็กนอย  ขณะนี้เราสละหมด 
เลย อิรยิาบถทีเ่ปนอิสระของเรา เราสละ เราไมเอา เราเอามาทรมานเพือ่อะไร 

เพื่อใหกายมันสงบกอนไง “กายวิเวก” วเิวกไหม 

ถากายมันเคลือ่นไหว  กายมนัคึกคะนอง  กายมนัออกไป  จิตมนัก็ฟุงซานไปตาม 
กายนั้น เพราะมันเคลื่อนตามไป พอกายวิเวก จิตก็วเิวกตามไปไหม กายวเิวก กายนัง่เฉย 
เลยไมไหวตงิเลย แตจิตมันวิเวกไหม ถาจิตวิเวกมนัก็จะปลอย มนัจะวิเวกไดอยางไร  ใน 
เมื่อธรรมชาติมันฟุงซานออกอยางนั้น 

“ธาตุรู”  นี้มนัไปโดยอัตโนมัติ  เปนธรรมชาติของมนัเอง  พอเราจะใหมันหยุดได 
เราก็ตองเริม่กลอมเกลามาตลอด เราจะฝกสตขิึ้นมา ถาเราเปนชาวพุทธ เราจะไมปลอยให 
ความคิดนีเ้ปนไปตามความคึกคะนองของมันเลย  เวลาคิดเรือ่งงานเราก็คิด  เวลาพนจาก 
งานมา เราก็พัก มนัพักไมได เรากก็ําหนด “พุทโธ” ไว ตั้งสติไว สติคุมมาตลอดเลย แลว 
เวลามานั่งอยางนี้กจ็ะสบาย 

ถาสติไมคุมมาเลย  เวลามานัง่  มันกเ็หมอืนกับวาหักโหมกนัเลยละ  “หักดามพรา 
ดวยเขา” หักพราดวยเขามันก็ตองรนุแรงกันหนอยใชไหม ความคิดมนัเปนแบบนั้น
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พระพุทธเจาบอกวา  “ใจของคนนี้เหมือนชางที่ตกมนั”  มันแรงขนาดนั้นนะ  เรา 
หามมันไมได  แตถาปกตอิยูทางโลก  มันคิดจนพอแรงแลวมันพอใจ  เราจะไมเหน็โทษ 
ของมันเลย

ผาสกปรก ผาขี้ริ้ว มนัเลอะอยูแลว ถาจะสกปรกอีกนิดหนอย ก็ดูไมเลอะใชไหม 
แตถา “ผาขาว” เอาฝุนไปแตะหนอยเดียว มนัจะเหน็ไดชัดเลย 

“ใจ”  ก็เหมอืนกัน  ใจที่มนัเคยคิดอยูตลอดเวลาอยางนั้น  แลวมนัจะคิดขึ้นมาอีก 
นิดหนอย  มันก็ไมเปนไร  เราไมเคยเห็นโทษของความคิดเลย  แตถาลองจิตสงบสิ  ขนาด 
คิดแปบเดียวมนัก็ดึงจิตถอนออกมาจากสมาธิแลว ถาจิตสงบนะ ถาจิตไมสงบละ ก็เพราะ 
ที่ความไหวติงอนันัน้ละ  ความไหวติงนี้มนัเปนไปตามธรรมชาติของมัน  เราก็มากําหนด 
“พุทโธ” เพราะธรรมดาความคิดนะ มันคิดสืบตอ พุทโธนีม่ันคิดตัดใชไหม พุทโธๆๆ คิด 
ตัดๆๆ เพราะธรรมชาตินี้มันเสวยอารมณ มนัตองกินความรูสึกตลอดเวลา 

เมื่อกอนมนัเคยกินอาหารตามใจของมนั มันมีปากนี่ ปากใหญมาก มันกนิไดหมด 
ทั้งโลกเลย  จะคิดเรื่องอะไรคิดไดหมด  เรื่องเทวดาก็คิดได  คิดไดหมดทั้งสามโลกธาตุ 
นั่นความคิดมนัใหญขนาดนั้นนะ 

เราก็หามซะ ใหคิดเรือ่งพทุโธ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ เห็นไหม หรือ 
กําหนดอานาปานสติ  เอามานอมไวตรงนี้  มนักเ็หมือนกับเดก็นะ  เริม่หัดเดนิมนัก็ตอง 
เกาะไปกอน เกาะระเบียงเดินเห็นไหม เกาะกระบอกไมไผเดนิ ตองกําหนดพุทโธไว พุท 
โธไว เดี๋ยวมันกอ็อกแลว เพราะเปนอาหารที่มนัไมชอบ เด็กมันชอบกนิอาหารตามแตใจ 
มัน  แลวเราเอาอาหารที่มีคุณคาใหเด็กกนิ  เด็กมันจะรองไหเลย  เด็กมันจะตอตาน  มนัจะ 
กินแตขนม

ใจมันเคยกินอารมณที่ตามใจมาตลอด แลวเราเอาพุทโธไปคอยๆ ใหมนักิน มันจะ 
ยอมไดอยางไร  ไมมีทาง...ตองฝน  ตองฝน  เมื่อฝนมันก็อดึอัด  อึดอดัเราก็ตองสูสิ  เพราะ 
อันนี้เปนของดี  อันนี้เปนยา  “ยาขม”  หวานเปนลมขมเปนยา  ใหเกาะไวเลย  เสนทางนี้ 
เปนเสนทางที่ถูกตอง พระพุทธเจาสอนไวแลวถูกตอง  “ศีล สมาธิ ปญญา”
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เรามันนักคิด  นกัเกิด  นกัตายนะ  เราคิดมาแลวตลอดเลย  แลวเราจะหยุดคิดดูบาง 
ลองดูซิ พระพุทธเจาสอนอยางนี้ คิดแบบที่เราคิดนี่ เราก็เคยคิด ใครไมเคยคิด ใครไมเคย 
ทุกขมา เคยคิดมาแตเฉพาะชาตินี้หรือ อดีตชาตินี้ไมมีตนไมมีปลายนะ ไมมทีี่สิ้นสุด มนั 
คิดมาขนาดนัน้ แลวจะมาหยุดในทีเดียว มันจะหยุดยังไง เพราะอนันัน้มนัเปนโลกียะ 

พระพุทธเจาสอน  “โลกุตตระ”  หมายถึง  ตองใหจิตเราหยุดพักจากความคิดที่เคย 
ชินกอน พอจิตนัน้เปนสมาธิ ความเคยชินมันก็หยุดใชไหม  แลวเราตองกลบัมาวปิสสนา 
เพื่อคิดแบบโลกุตตระ 

“ปญญา”  ก็คือความคิดอันหนึ่งนัน่ละ  ปญญาในการชําระกิเลสนี้ก็คอืความคิด 
อันหนึง่เหมือนกัน  แตเปนความคิดที่อิม่หนําสําราญแลว  ความคิดที่เกิดขึ้นจนจิตอิม่แลว 
จิตไมคิดตามความเคยตัว  พอจิตเปนสมาธิจิตก็พัก  จิตพักก็ปลอย  โอโฮ..  ขนาดจิตเปน 
สมาธินี่ก็สุขพอสมควรแลวนะ จะมีความสขุมาก จากทุกขขนาดนี้ แลวมาปลอยหมดเลย 

แตถามันไมลงขนาดนัน้ มันก็จะปลอยพอประมาณ ทําบอยๆ เขา บอยๆ เขา อันนี้ 
ก็จะเปนพืน้ฐานแลว พอจิตอิม่ มันก็เหมอืนเด็กทีรู่จกัอาหารนะ เด็ก... ฟงดูสิ คําวา “เด็ก” 
นะ  กนิแตสิ่งที่เปนพิษเขาไปก็ตองเจ็บไขไดปวย  พอมากินอาหารที่ดี  มนัก็ไมเจ็บไขได 
ปวยใชไหม

“จิต”  นี้ก็เหมือนกนั  ลองไดฝกมาทางนี้แลว  ลองไดฝกใหเปนสมาธิแลว  พออิม่ 
แลว จะรูจักวาอะไรเปนโทษ อะไรเปนคุณ พอรูจกัอะไรเปนโทษ อะไรเปนคุณ กจ็ะเขา 
มาพิจารณาไง “จะเขา” นะ แตถาเราไมมีสติ เราไมยับยั้งไว ไมดงึเขามา มนัก็ “จะออก” 
ไปอยางเกา

ของทีเ่คยชินนะ “ความเคยใจ” ก็ออกไปตามสภาพนั้น ฝนเขามา ฝนเขามาที่ไหน 
ฝนเขามาที่ใจนั่นละ  มันจะมีสตนิะ  ถาเราจับสตนิีม้าดูที่ใจของตัวเอง  เคยเหน็ปลาชอน 
ไหม  ปลาชอนเวลามันวางไข  เวลาลูกมันออกมามนัจะคมุตลอด  มันจะวายหมุนอยูรอบ 
ฝูงลูกปลา ถาลูกปลาตัวไหนออกไปขางนอกมนักจ็ะไปอมกลับมาไวในฝูงอยางเกา
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ความคิดทีอ่อกไปนะ  ถาสติมันทันแลว  มนัจะมีสภาพเปนเหมือนอยางนั้น 
เมื่อกอนนะ  ความคิดนี้เปนนายเรา  เรานี่เปนขี้ขาของความคิดนะ  เปนขี้ขาความทุกข 
ฉะนั้นพอจิตเปนสมาธินี่มันอิ่ม  มนัพักอยู  แลวพอเราพิจารณาใจขึ้นมา  มองกลับเขามา 
มันกเ็หมอืนกบัมีแมปลาชอนตวันัน้ละ นัน่คือสติ มนัจะวนๆ อยูกับความคิด คอยดวูาอัน 
ไหนที่มนัคิดผิด อันไหนทีค่ิดไมถูกตอง มันไปจะอมความคิดนั้นกลับมาปลอย ปลอยใน 
ฐานของใจตวันัน้ 

พิจารณาแบบนั้นละ  คอยเฝาดูจิตของตวัเองแบบนั้น  ตองเฝาอยูอยางนั้นนะ 
เพราะความคิดมนัไว  มนัออกไปนีเ่ราไมรูตัวเลย  คิดจนจบไปแลวเราถึงรูวา  “ออ 
ความคิดนีอ้อกไปแลว”  เหมอืนใชเงินจนหมดกระเปาแลวถึงรูวาในกระเปานี้ไมมีเงิน 
เพราะความคิดมนัเรว็ 

แตถาเราจะเอาชนะมัน  มนัก็ตองเอาชนะกนัที่ตรงนี้  ดึงกลับมาๆ  ปลาชอน..ไป 
อมลกูกลบัมา..  อมลูกกลับมา..  อมจนอิม่นะ จนจิตนี้ยืนได จิตนี้ยนืไดดวยตวัมนัเอง มนั 
แข็งแรงขึ้นมา..ขึ้นมา..ขึ้นมา.. อาศัยสติ สติคือความระลึกรูอยู 

ถายังมีความระลึกรูอยู  นั่นคือมีสติ  รูสึกตัวนี้คือสติเกิดขึ้นที่ใจ  สตินี้ฝกได  สตินี้ 
ไมใชใจ ใจนี้เปนธรรมชาติที่เหมือนธาตุเฉยๆ แตความระลึกรูนั้นคือสติ ถามีสติสืบตออยู 
อันนัน้จะเปนความเพียร ถาขาดสติ เห็นไหม มันสักแตวาทํา เปนงานที่สักแตวา 

เกิดดับๆ นี้ เวลาเรานั่งใหมๆ เหน็ไหม ตอนเราตั้งใจนั่ง สติจะพรอมเลย พอเราใช 
ไปสติมันจะออนลงๆ  จนเคลิ้มไป  จนหลับไป  “ตั้งไว  สตินี่ตั้งไวเลย”  ไมตองกลัววา 
ความรูสึกนี้มนัจะชัดเกินไป เราไปตีความหมายกันไงวา สมาธิ คือ มันจะจาง ความรูสึก 
มันจะออนลงๆ จนสงบเงียบหายไป อันนั้นเปน “ภวงัค” นะ อันนัน้เปนการนั่งหลบั 

ถาเปนสมาธิ  จะมีสติพรอมอยู  รูอยูตลอดเวลา  จะจางลงอยางไร  ความรูสึกก็จะ 
เดนอยูตลอดเวลา  นั่นคือสมาธิแทๆ  ความรูสึกนี้เดนตลอดเลย  ความรูสึกนีล้งไปๆ  มัน 
ปลอยวางขึ้นมา เหมือนกับวา รูสักแตวารู นั่นคือสมาธินะ
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คําวา “สมาธิ” ก็หมายถึงใจสงบนัน่ละ สมาธิ – สงบ เหมือนกัน สมาธิคือใจที่ตั้ง 
มั่น 

นั่นละจากใจเด็กๆ  ก็เปนใจผูใหญ  แลวเราจะเช่ือพระพุทธเจา  พอเห็นจิตนีเ้ปน 
สมาธิ ไดลิ้มรสไง รสของสมาธิธรรม “ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเหน็ตถาคต” อันนี้ยงัไมเห็น 
ตถาคต แตเห็นรองรอยของตถาคต สมาธินี้เปนรองรอยนะ เรากําลังจะเขารองเขารอย เรา 
จะเขากระแสไง 

มันพึง่ตัวเองไดนะ “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ตนเปนที่พึ่งแหงตน... 

เราแพมาตลอด ถาไมแพจะมาเกิดหรอื ตองชนะตัวเอง  เราแพนะ แตถาตนเปนที่ 
พึ่งแหงตนชนะตนคนเดียวนัน่นะ เทากับชนะคนทัง้โลก  เพราะมเีรามนัถึงมีโลกไง ชนะ 
ใครก็แลวแต ชนะมากนอยแคไหนก็แลวแต กอเวรสรางกรรมทัง้นัน้ ผูแพก็ตองเสียใจใช 
ไหม ผูชนะก็ตองกอเวรตอไป กรรมมันมีนะ เราไดสรางกรรมแลวนะ 

“ทุกขของคนอื่นก็เปนทกุขของคนอื่น  ทกุขของเราก็เปนทุกขของเรา”  เราตอง 
แกทุกขของเราเทานั้น  เรื่องของคนอื่นเปนเรื่องของคนอืน่  เรื่องภายนอกเปนเรื่อง 
ภายนอก  เรือ่งภายนอกมันจะชวยกนัตอเมือ่เราไปชวยเขาขางนอก  แตขณะนี้จะชวย 
ตนเองกอนไง  ตองวายน้ําใหไดกอนนะ  ถึงจะไปชวยคนจมน้ํา  ถาเราวายน้ําไมเปน  แลว 
กระโดดไปชวยคนจมน้ําก็จะตายกันหมด เห็นไหม 

ฉะนั้น  เวลาเรงความเพียรนี้ เราตองเอาตัวเองกอน ตองกําจัดความฟุงซานภายใน 
นี้  มันไมสงบเพราะมันฟุงซาน  ถามันไมฟุงซานมนัก็ตองสงบโดยธรรมชาติของมนัเอง 
แตเราไมเหน็นะ  เราไมเห็น  เราไมรู  เพราะความรูมันเปนตวัมนัเองหมด  เราไมสามารถ 
เอาความรูแยกกลับมาดูใจของตวัเองได  ถึงตองใชสมาธิ  สมาธินี้เหมือนกําปนทุบดินนะ 
หยุดมันกอนไง แลวถึงหนักลบัมา เดินไป ๒ ขาไง “สมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐาน” 

เวลาจิตสงบ มันพกั..เย็น..พอใจ โลงโถงเลยนะ พักแลวออกมาดู แตถาคนใหมๆ 
พอพักแลวออกมาดู  มนัจะตืน่เตน  แมตอนจะเขากต็ื่นเตนทําใหไหวออก  แลวพอเขาไป 
แลวก็ยงัไมรูจักวาอะไรเปนอะไรอกี มนัตองเสื่อมนะ เกิดขึ้นแลวกเ็สื่อมไปกอน เหมอืน
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มีเงนิแตใชเงินไมเปน แปลกนะ เรามีเงนิ เราก็ตองใชเงินเปนสิ ซื้อของอะไรมันก็ตองได 
ขึ้นมา  แตเวลามันไดอรยิทรัพยภายในนี่กลบัใชไมเปน  รักษาไวก็ยาก  เวลาทําขึ้นมานี้ 
แสนทุกขแสนยากเลย พอทําไดแลวก็รักษาไวไดยาก จะเปนอยางนั้นกอน 

แลวถาจะเอามาพิจารณานีม่ันยิ่งยากเขาไปใหญ  “งานรื้อภพรื้อชาติ”  เวลาเรา 
ทํางานในทางโลก เราก็วาเราทกุขขนาดนี้ ทุกขแลวทุกขเลา 

ทุกขแกทุกขนี้ มนัยิ่งสําคัญกวา เอาไฟแกไฟ เอาไฟจ้ีไฟ 

เวลาไฟปาลามมา เห็นไหม เขาใหจุดไฟซอนขึ้นไปเลย ตัดไฟนะ ไฟปามานี่ตอง 
จุดไฟไลเขาไป ใหไฟไหมเขาไปบรรจบกนั ไมอยางนั้นมันจะลามไปทั่ว 

นี่ก็เหมือนกัน เวลานั่งนี้มนัทุกขไหม เจ็บไหม แตทกุขอันนีม้ันเพือ่จะแกทุกขนะ 
ทุกขอันนี้มนัเปนทางของศาสดา ทุกขนี้เพื่อจะชําระทุกข จะไดเลิกกนัซะที ไอทุกขอยาง 
ที่เราทุกขกันมานี้ มันทุกขซ้ําๆ ซากๆ ทุกขทีเ่ราสรางของเรากนัมาเอง ถาเราสรางมาแบบ 
นี้ มันยิม้รบันะ 

ถาเราพิจารณาเรือ่งธรรมแลวเราเขาใจเรือ่งของธรรม  “เรื่องของกรรม”  ไมมีใคร 
สรางทุกขใหเราเลย  เราตางหากเปนคนสรางมา  แลวในปจจุบนันีเ้ราจะทําอยางไร  ถึงจะ 
แกรัดใหได “รัด” ไง มนัรัดอยูที่ใจนี้ ยางเหนียวอยูทีใ่จ กิเลสตัณหานีอ่ยูที่ใจ 

จะพิจารณากายก็ไดนะ  มันอยูทีจ่ริตนิสยั  วาสนาของแตละบุคคลไมเหมือนกัน 
บางคนอยูที่กาย บางคนอยูที่เวทนา บางคนอยูที่จิต บางคนอยูที่ธรรม 

คําวา  “อยูที่”  หมายถงึ  ความคลองตัว  ถาคิดถึงเรื่องกายนี่บางคนมันสลดสงัเวช 
บางคนไมสลดสังเวช  แตถามนัไปคิดถึงเรื่องอารมณที่กระทบกระทั่งรนุแรง  อันนั้นถึง 
สลดสังเวช

การเดินทางนี่  พระอาจารยมหาบัวสอนวาอะไรทีม่นัโปรง  มันโลง  ทางนี้เราทํา 
แลวมนัสะดวก คลองตัว  นั่นละคือวาสนาบารมีของเรา เราสรางมาไมเหมือนกัน
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“พระจูฬปนถก”  เปนพระอรหันตนะ  กอนจะเปนพระอรหนัตนี้ไปบวชอยูกับ 
พี่ชาย พี่ชายเปนพระอรหนัตกอน ไดอภิญญา ๖ เกงมาก ลกูศิษยมีอยู ๕๐๐  พระจูฬปน 
ถกนีเ่ปนนองชาย  สอนใหทองสวดมนตแคคําเดียวก็ทองไมได  จนพี่ชายไลออกเลย  ไล 
ใหสึกไปซะ 

พุทธวิสัยของพระพุทธเจานี้กวางขวางกวา รูวาพระจูฬปนถกตองพิจารณาผาขาว 
เพราะเดมิเคยสรางวาสนาบารมีมา เสด็จมาดักรอเลยละ 

“จูฬปนถก เธอบวชนี่ บวชเพือ่ใคร บวชเพื่อพี่ชายหรือ” 

“ไมใช บวชเพื่อตถาคต” 

“แลวจะไปไหน” 

“พี่ชายจะใหไปสึก” 

“มานี่ๆ อยาไปสกึ” 

ประทานผาขาวใหมาลบูไง  นีจ่ิตเปนสมาธิแลวนะ  ใหเอาผาขาวนี้มาลูบ  เอามือ 
ลูบ  แลวพูดเปนภาษาบาลีวา  “ผานี้  ขาวหนอๆ”  เอามือนี้ลบูไปๆ  ผาขาวนี้พอเอามือลูบ 
หมุนอยูตลอดเวลา  มันจะขาวไดอยางไร  มอืเรามนัก็มเีหงือ่มอีะไรที่สกปรก  มนัก็ดํา 
ขึ้นมา  ดวยความสลดอันนี้  ผานี้ขาวสะอาด  แลวเราก็วา  “ผานี้  ขาวหนอๆ”  เวลาลูบไปๆ 
ใจมันสลดจนปลอยวางเลยนะ  สําเรจ็เปนพระอรหนัตเลย  แลวมีพระไปถามพระพทุธเจา 
วา “เพราะเหตุใด” 

พระพุทธเจาตรัสวา “แตกอน ในอดีตชาติ พระจูฬปนถกเคยเปนกษัตริย แลวออก 
ตรวจพลสวนสนาม  ออกตรวจทหาร  ขี่รถมา  แลวฝุนละอองมันมากระทบหนา  ก็ใช 
ผาเช็ดหนาเช็ดหนา พอเช็ดหนาดวยผาขาวมันก็สกปรก ก็เลยสลด” 

เพราะธรรมดาวา  เปนถึงกษัตริย  ทุกอยางของตัวเองนี้ตองประณีต  ตองสะอาด 
เรียบรอยหมด พอเช็ดขึน้มา ความสลดใจมนัฝงลึกขนาดนั้นก็เลยเปนวาสนามาไง พอมา 
ในชาติปจจุบนัที่เปนพระจูฬปนถก พี่ชายไมเขาใจวาควรจะสอนแขนงไหน  จนไลใหไป
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สึกนะ  ใหไปสกึนี่กเ็พราะมีกรรมอีกนัน่ละ กรรมวา ตอนเปนกษัตรยินะ  เปนนักปราชญ 
เกงมาก แลวเทีย่วติเตยีนคนอืน่วาเปนคนโงไง 

กรรมที่เทีย่วตเิตียนคนอืน่วาเปนคนโง  พอมาเกิดเปนพระจูฬปนถกถึงไดทองคํา 
เดียวกย็ังทองไมได 

แตดวยการที่วาเช็ดหนานั้น  อันนั้นมันเปน  “วิปสสนา”  แลวมันเปนการกระทบ 
ใจที่รนุแรงมาก  มันฝงลงลึกที่ใจ  เหมอืนกบัเราทําบญุแลวมันฝงลงที่ใจ  เหมอืนกบัการที่ 
เราภาวนาอยู  แลวมันกระทบขึ้นมา  มันก็ฝงลงที่ใจ  ถึงจะไมสําเรจ็มนักเ็ปนวาสนาบารมี 
ตอไป แลวมาตรงกับความเคยชินเกาของตวั มาในชาติปจจุบันนี้แลวมาลูบอันเดิม 

ถาไมมีศาสดานะ  ก็สึกไปตามนั้นละ  ก็ตองไปสรางเวรสรางกรรมตอไป  แตนี่ 
ไม…  พระพุทธเจาสอนแคหนเดียว  พอเปนพระอรหันตแลวกจ็บกนั  ตายแลวไมเกิดอีก 
กิเลสสิน้สุดลงที่ปจจุบันนี้  แลวใจนี้ไมไปเกิดอีก  แตคนเรานีย้ังตองไปเกิดอกีเหน็ไหม 
ตายแลวก็เกิด เกิดแลวก็ตาย 

เกิดมาชาตินี้แลวนะ  ถาภาวนาสําเร็จแลว  มันก็ตายเหมอืนกนั  ตายจากภาระไง 
ตายจากรางกายไง  แตหัวใจมันจะตายที่ตรงไหน  เพราะเมือ่ใจสิน้กิเลสนัน้  หัวใจก็หมด 
จากการเกิดการตายทุกสิ่งทุกอยาง 

พระอรหันตถงึมี  ๒ ประเภท  “สอุปาทิเสสนิพพาน”  กับ  “อนุปาทิเสสนิพพาน” 
สะ คือ เศษ พระอรหันตที่สําเร็จแลวและยังไมตาย นั่นเรียกวา “สอุปาทิเสสนิพพาน” ถา 
พระอรหันตที่ตายแลว  เรียกวา  “อนุปาทิเสสนิพพาน”  เรียกวา  สิ้นหมดเลยทั้งรางกาย 
ปลอยขันธ ๕ ไง ธาตุ ๔ ขันธ ๕ นี้เปนภาระ 

อยางเราปุถุชนนี้ ธาตุ ๔ ขันธ ๕ นี้เปนเรา “ขันธมาร กิเลสมาร” 

พระอรหันตไมมีขนัธมาร  ไมกิเลสมาร  กิเลสสิ้นแลว  ขันธนีเ้ปนภาระเฉยๆ  ขัน 
ธมารไง ไมมีมารแตเปนภาระ ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา... ขันธ ๕ เปนภาระ พาขับถาย พา 
กิน  เหมือนกับเรา  เสือ้ผาที่ใสอยูนีม้ันตองสกปรกใชไหม  เสือ้ผาที่แขวนไวในตูมัน
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สกปรกไหม  เสื้อผาที่เราแขวนไวในตู  เราไมตองซกั  ไมตองลางอีกแลว  แตเสื้อผาที่เรา 
เอามาใสมานุงหม เราก็ตองซกัตองลางไปเรื่อย 

ไมมกีิเลสแลวกเ็หมอืนเสือ้ผาที่อยูในตูนัน่ละ  มันกเ็ปนเสื้อผาเหมอืนกนั  เราใส 
อยูนีก้็เปนเสือ้ผา  ในตูก็เปนเสื้อผา  แตเสื้อผาที่อยูในตูไมเลอะ  เสื้อผาอยูที่ตัวเรานีเ่ลอะ 
ขันธมารเปนแบบนั้น 

มันไมมมีาร  มนัเปนภาระหนาทีเ่ฉยๆ  ความของเกีย่วกับใจอนันัน้ไมมี  แตเวลา 
ตายนั่นอกีเรือ่งหนึ่ง  ถงึวาตายแลวไมเกิดไง  ไอของเรานีก้็ตายเหมอืนกัน  แตตายพรอม 
กับหวง พรอมกับมาร พรอมกับกิเลส 

ฉะนั้น เวลาคนปกติตาย กับพระอรหนัตตาย ถึงไมเหมือนกัน 

พระอาจารยมหาบัวสอนนะ  พระอรหันตยืนตายก็ได  นั่งตายก็ได  เดนิตายก็ได 
นอนตายก็ได  ไอของเรานี่มีแตนอนชักตาย  เพราะมันหวงไปหมดนะ  เจบ็ไขไดปวยก็ 
ทุกขพอแรงอยูแลว  ยังหวงคนนูน  หวงคนนี้  หวงสมบัติ  หวงทกุอยาง  นั่นตายพรอมกับ 
กิเลส  ตายพรอมกับภาระ  ถงึตายแลวไมเกิด  เปนอยูที่จิต  จะบอกวา  “จิต”  ก็ไมไดนะ 
เพราะถาบอกวา “จิต” นี่มันกเ็ริม่มีตัวฐานออกมาแลว เพราะจิตนี้เปนภพ 

ตัวจิตแทๆ  นี้เปนภพ  จิตเรานี่เราวาจับตองไมได  เห็นไหม  แตนักภาวนาจะเหน็ 
เลยละ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ อาสวะ ๓ ภพคือตัวใจ ตัวฐาน แตเราไปมองแตวา 
ความคิดนีม้ันเกิดขึน้..  เกิดขึ้น..  แตเราไมเคยเหน็  แตถาภาวนาไปจะเหน็จุดเกิดจุดดบั 
และฐานที่ออกของความคิด  ตัวคิดแทๆ   นี้มนัออกจากตรงไหน  จะเห็นหมดเลย  แลวจะ 
ไปดับตรงนั้น ดบัหมดเลย พอดับแลวแทนที่จะไมมคีวามคิดนะ มนัก็กลับเปนธรรมชาติ 
อันเดยีวกนั อนัเกานัน่ละ 

นั่นถงึวา ตัวภพคือตัวใจ เราไปมองแต “ภพ” ที่เปนโลกนะ ภพนี้คือภพมนุษยใช 
ไหม ภพเทวดา ภพพรหม ภพอยางนั้นเกิดจากภพที่ใจกอน  ใจนี้ไดสรางบุญกุศล สะสม 
ไวที่ใจ  ใจนี้เคลื่อนไป หัวใจนี้เปนนักทองเที่ยวไง  ใจเราเปนนักทองเที่ยวนะ  เกิดมามาก 
แลวก็จะเกิดตอไปอกี
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ถาหันกลับมาดูนะ ดูความทุกขของเราแคชาตินี้ชาติเดียวเทานั้น แลวถาไปเกิดอีก 
ก็จะเจอสภาพแบบนี้อีก…เอาไหม ถาไปเห็นอยางนัน้แลว มนัจะทําใหเรารูสึกวา ควรจะ 
ขวนขวาย 

หมอม.ี. ยามี.. ไขก็ม.ี. ถาเราปฏิเสธหมอ ปฏเิสธยา ไขก็ไมหาย 

พระพุทธเจานี้ทานคือยอดหมอนะ  ธรรมะเปนยา กิเลสเปนไขของเรา 

มาเจอพรอมกนัหมดเลย  ถาตายไปแลวมาเกิดใหม  ถามาเกิดตอนที่เวนจากการมี 
พระพุทธเจาละ  “มันไมจริง เปนไปไมได” ก็ลองไปดูอาฟริกาสิ  เหน็ไหม  แตเราเกิดใน 
ประเทศอันสมควร เกิดเปนมนุษยแลวไดพบพระพทุธศาสนาดวย 

ศาสนาพุทธสอนลงที่ใจของทกุๆ คน ไมใชแคนักบวชนะ ถานักบวชนั่นจะสอน 
ยิ่งกวาสอนอยูแลว 

เพราะ  “พุทธะ”  คือ  “ผูรู”  ผูรูมีอยูในใจของเราทุกดวง  ถาเรารูเราก็เปนพุทธะ 
หญิงหรือชายไมเกี่ยว พุทธะคือหัวใจ พุทโธ คือ ผูรูไง พุทโธ-พุทธะ รูลงที่ใจ เรามีพรอม 
หมด เพียงแตเรายงัเขาไมถึงเทานัน้เอง เราเขาของเราไมถึง เรามีอยูในหัวใจของเรา ถึงวา 
นาคิดมากนะ ปลอยใหเสียโอกาสไปเฉยๆ เกิดแลวก็ตายไปโดยที่เราไมไดประโยชนเพิ่ม 
ขึ้นมา 

การเกิดเปนมนุษยนี้เพราะบุญพาเกิด  เราไดสรางบุญกุศลมาพอสมควรนะ จะเกิด 
เปนมนุษยไดตองมีศีล  ๕  มีบุญพาเกิดมา  เกิดมาแลวเรือ่งที่ตองประสบนั่นมันแลวแต 
กรรม  ทีนีบุ้ญพาเกิดมาแลวเราจะปลอยใหเปนแคนี้เองหรอื  ชีวิตของเราที่ดําเนินมานี้ 
เพราะกรรมของเราสรางมาเองทั้งนั้นเลย  แลวถาเราประพฤติปฏบิัติ  มันจะเลิศกวานั้น 
เรามองดูทุกขแคนี้มนักจ็ะสลดสงัเวชแลว 

ใครบางไมทุกข  ลองไดหนัหนาแลวใหคยุกนัแลวพดูเรื่องความทุกข  ตางคนตาง 
จะออกมานีม่หาศาลเลย แตมนัก็แกทกุขไมได ทุกขนี้ไมไดแกดวยวธิีบน ทกุขนี้ไมไดแก 
ดวยวิธีใหคนอืน่ชวย ถาทุกขนี้แกดวยวิธีบนนะ ..ทุกคนบนกันมาพอแรงแลว..
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ทุกขนี้แกดวยวิธี “ขังทกุข” ไง แตนี่เราใหทุกขมันขงัอยูในอํานาจของมัน ทุกขนี้ 
บีบบี้สีไฟ  ทุกขนี้เหยียบย่ําหัวใจเรา  แลวมันก็อยูบนหัวใจเรา  มันเหยียบมันย่ํา  แลวมนัก็ 
ครองใจเราอยูนั่น แตเราไมสามารถขังมันไดเลย 

ถาเราขังมันนะ มนัก็แคทุกขอยูในหัวใจเราเทานัน้ แลวไอเรือ่งทีจ่ะออกไป 
กระทบกับขางนอกมันก็นอยหนอย แตนีพ่อคิดออกไป มนัก็ทกุขในตวัเราแลวนะ ยัง 
ออกไปขางนอกอีก นัน่ละเราไมสามารถขังมัน แลวก็สรางกรรมใหม 

เราขังมัน เราขังทุกขบาง พอขังเสร็จแลว คอยๆ จับตัว ตองหาจําเลยนะ 

ไมใชวาจับไปแลวพจิารณาเลย  ถาเราจับกายเรา  จับมือเรา  เราก็วากาย  ถามอืขาด 
ไปยังเปนกายไหม  คนแขนดวน  คนไมมีแขนนะ  เขาเปนกายหรือ  จับไปตรงไหน 
ความรูสึกมันพรอมหมดเลย  เปนกายหรือเปลา  ใหพิจารณากายไง  จับไปแลวมันมี 
ความรูสึกใชไหม 

จิตนี้ใหกลับมาดู  การพิจารณากายนอก  ดูสภาพทีเ่ปลี่ยนไป  ดูคนเจ็บคนปวยสิ 
นั่นกายนอก  แลวเราสลดสังเวชไหม  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  นี่เคยเห็นแลว  เวลามนัเจบ็ไขได 
ปวย นัน่มนัพจิารณาโดยดูกายนอก แตการเห็นกายโดยวิธีวิปสสนานี้มนัตองเห็นจากขาง 
ใน เขาเรียกวา “ตาใน” ไง หลับตาแลวจะเห็นกาย อนันัน้เปนกายใน 

กายนอกนี่สามารถตัด รูป รส กลิ่น เสียง ภายนอก เชน ตา กระทบรูปภายนอก นี่ 
กายนอก แลวมีความรูสึกเกิดขึน้ ถาเราเห็นขางนอกนั้นเปนโทษ เราก็ตัดขางนอก ตัดขาง 
นอกก็ตัด รูป รส กลิน่ เสียง ภายนอก นัน่กายนอก พจิารณาดวยเหน็โทษ 

อายตนะกระทบไง พอเราเหน็โทษแลวตัด  ยอนกลบัมาอยูที่ใจของตัว  ตัดรูป  รส 
กลิ่น เสียง ขางนอกก็เปนกัลยาณปุถุชน พิจารณากายเราเอง กําหนดดูกายเรา กําหนดดวย 
ตาเนื้อไมได  ตองกําหนดดวยตาใน  หลับตาแลวกําหนดพุทโธๆ  ขึ้นมา  แลวใหนกึขึ้นมา 
ถาไมเหน็ใหนึกขึ้น  สวนใดสวนหนึ่งของกาย พอฝกแลวเริ่มเปนเริม่จับได  จะเหมือนทวีี 
นี่ละ ถาสมาธิเราดี กเ็หมือนทวีีที่ปกติ ภาพจะนิง่ ถาทีวีเกนะ ภาพจะลม จบักาย นกึไว ถา 
สมาธิพอ จิตจะเหน็ภาพกายนัน้ ถาสมาธิไมพอจิตจะจับภาพกายนีไ้วไมได จะมัว จะพรา
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จับกายนี้  จับภาพแลวถาอยูนะ  ฟงใหดีสิ..ถาอยูแลวใหพิจารณาเปน  “ปฏิภาคะ” 
ใหแยกสวน ขยายสวน นัน่คอืการวปิสสนา 

ถาจับไวเฉยๆ นัน่ก็ยงัแคเพงนะ การเพงอยูไมใชการวิปสสนา 

วิปสสนา หมายถึง แบงแยกสวนออก ใหเหน็สภาพตามอนิจจัง เปนอนัตตา ตอง 
เพง  ตองฝกฝนบอยๆ  ตองพยายามทําเขาซ้ําๆ  ซากๆ  ถาพิจารณาแลวมันจะปลอย  พอ 
ปลอยก็ยิ่งสงบเขาไปใหญ 

ความสงบที่เกิดขึ้นจากการอบรมสมาธิก็อยางหนึง่ สวนความสงบที่เกิดขึ้นจาก 
การวิปสสนาแลวปลอยวางนัน้ลึกกวา อีกอยางหนึง่ 

นี่พูดถึงวาเห็นโจทก  เห็นจําเลยนะ  แคความเห็นอนันี้กม็ีความสุขมหาศาล  มัน 
เหมือนไดโนเสารนอนอยูที่ใจไง หัวใจเรานีม้ันครองกายมาไมรูกี่ภพ  กี่ชาติ  เดี๋ยวก็ไดมา 
กายโนนกายนี้  กายเทวดา  กายทิพย  กายเนื้อ  กายเปรต  กายนรก  ไดมาหมด  หัวใจเรานี้ 
แลวไมเคยเห็นตัวตน 

พอจิตนี้หนัมาเห็นกายอันนี้  คือวาเห็นไอความซับอยูที่หัวใจ  เรื่องใจติดกับกาย 
จะขนพองสยองเกลาเลย  การเห็นนั้นมันจะตื่นเตนมาก  เราวาเรามีทรพัยมากมายขนาด 
ไหนก็แลวแต  จะไมมคีวามสุขเหมอืนกบัเหน็ทรัพยอันนีเ้ลย  แคเราไปเหน็ตัวตนของเรา 
นะ แลวเราพิจารณาซ้ํา พิจารณาซ้ําไปเรื่อยๆ จะปลอยวางๆ ขึ้นมาจนขาดออกเลย 

คําวา  “ปลอยวาง”  มันจะปลอยแลวจิตมันสงบ  เบา  สบาย  แตถาขาดออก มันลง 
ลึกกวานัน้ ความรูสึกอันนี้จะปลอยวา “กายนี้ไมใชเรา เรานี้ไมใชกาย” 

เหมือนเราเขาบาน  เราวาบานนี้เปนบานเราใชไหม  เราเปดกุญแจเขาบานทุกวัน 
เปนปกติ  จนเราทําลายบานทิ้งหมดเลย  เราไมเอาแลว  บานนี้ไมใชของเรา  ความรูสึกจะ 
ตางกันเลย พจิารณากายจนปลอยวางแลว  จิตนี้จะรวมลง  “กายนี้ไมใชเรา  เรานีไ้มใชกาย 
กายนี้ไมใชทุกข ทุกขนี้ไมใชกาย”
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ในมมุกลบั เรานี้ไมใชกาย กายนี้คือขนัธ ๕ นะ กายนี้ไมใชเรา เรานี้ไมใชกาย จิต 
นี้ไมใชทุกข ทุกขนี้ไมใชจิต มนัจะปลอยออก ความทุกขจากกายจะไมมีอกี กายทีม่ันเคย 
หลอกเราอยูตลอดเวลาจะไมมีอีก  ใจนี้เปนอิสระเลย  เขาเรียกวา  “สักกายทฏิฐิ”  ทิฏฐิใน 
กาย  ความยึดมั่นถือมั่นในกายของเรา  ตัวตนของเรานี่เราถือมั่นมากเลย  แลวเราหลุด 
ออกไปเลย 

วิธีการสอนอยางนีม้ีศาสนาไหนสอน ใครจะสอน ถาไมใชพระพุทธเจา สังโยชน 
๓  ตัวหลุดออกไปเลย  ขาดออกไปจากใจของตัวเอง  ใจนี้รูขึ้นมาดวยปจจัตตัง  รูจําเพาะ 
ตน ไมตองถามใคร 

ลองถาถามใคร อันนั้นยังไมใช จะไมถามใครเลย รูจําเพาะตนเลย แตถารูแลวมัน 
มีความอิ่มใจ  มีความตื่นเตน  จะไปบอกจะไปคุยใหครูบาอาจารยฟง  อนันัน้มนัไมใชการ 
ถาม อันนั้นเปนการเสนอผลงานใหตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง 

เห็นไหม  จากที่วาเราเห็นกายนี้เปนคุณ  คุณทางโลกนั่นอีกเรื่องหนึง่  แตถาเรามี 
เหตุมีปจจัยใหพจิารณา  แลวมันจะไดประโยชนขึน้มาอีกมหาศาลขนาดไหน  ไมใชวา 
เกิดขึ้นมาแลวก็ตายเปลากับกายของเรานี้ นี่คือการพจิารณากาย 

ดอกบัวนี่เกดิขึ้นจากตม  หัวใจนี่เกิดขึ้นจากกายของเรา  ดอกบัวบานเลยนะ  พระ 
โสดาบัน บานขึ้นมานะ เขากระแสนิพพานแลว จะเกิดอีกไมเกิน ๗ ชาติ ถาไมภาวนาตอ 
แตถาภาวนาตอ ก็ในชาตินั้นละ ในชาติปจจุบันนี้ก็สิน้ได 

มรรคผลไมมีกาล ไมมีเวลา กาลเวลาจะมากาวกายกบัสัจธรรมพระพทุธเจา ไมได 
เลย “อกาลโิก” ไมมกีาลไมมีเวลา ทําเมือ่ไร ไดเมือ่นั้น มนัเวนแตวาเราไมเช่ือ เราไมทํา 
ตางหาก 

ศาสนาไมเคยเสื่อมนะ  ใจคนตางหากที่เสื่อมจากศาสนา  แตหลักการอันนี้ไมเคย 
เสื่อม  ๕,๐๐๐  ปหมดไปแลว  พระศรีอารยก็จะมาตรัสรูตอไปอีก  ก็อนัเดยีวกนันี้  มนัจะ 
เสื่อมไปไหน ของมอียู เพยีงแตตอไปมนุษยจะไมเช่ือ ขนาดในปจจุบนันี้ก็แทบจะไมเช่ือ 
กันอยูแลว หมดกาลหมดสมัยแลว กึง่พุทธกาล พระอรหันตจะไมมี การประพฤตปิฏิบัติ
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จะไมไดผล ทําไปจะเหนื่อยเปลา  คิดแคนี้  เวลาทํากจ็ะสักแตวาทําแลว  เพราะลังเลสงสยั 
“เอ..เอ..อยูนะ ทําไปแลวมนัจะไดหรือไมไดหนอ มนัจะไมไดนะ” เห็นไหม 

ทําเถอะนา.. มันจะหลดุมือไปไหน พระพทุธเจาเปนพระอรหนัตจะมาโกหกโลก 
หรือ ไมโกหกหรอก กิเลสในใจเราตางหากโกหก มันคานไปหมดนะ คานทุกอยาง 

นั่น.. เวลาภาวนาไดขึน้มา เห็นไหม พอเปนอยางนี้แลวจะตองไปใหใครบอก 

“อจลศรัทธา”  พระโสดาบันนีจ้ะไมถือมงคลตื่นขาวเด็ดขาดเลย  จะไมฟงเรือ่งที่ 
นอกจากศาสนาพุทธ ก็ในเมือ่ไดผลขึน้มาจากพระรตันตรัยของเราแลว เห็นทางแลว มัน 
จะไปเช่ืออยางอื่นไดอยางไร  อยางอื่นก็มีแตพูดกนัไป  แตก็ไมไดผลประโยชนอยางที่เรา 
ไดผลประโยชนแลว  เหมอืนกบัเรากนิขาวอิ่มแลวนะ  เราไดกินแลว  กับอาหารอยางอื่น 
เรายังไมเคยไดกนิเลย เราจะฟงใคร 

นั่นพระอริยเจานะ  นางวิสาขาเปนพระโสดาบันตั้งแตอายุ  ๗  ขวบ  แตพระ 
โสดาบันก็ยงัไมไดละกามราคะ  ในตําราเลมไหนกย็ืนยนัใชไหมวา  นางวิสาขาเปนพระ 
โสดาบัน ยืนยนัเด็ดขาด 

ฉะนั้น  “พระ” นี้ไมใชวา  ตองบวชพระถึงจะเปนพระนี่นา พระนี้ถึงเปนปุถุชนก็ 
เปนพระนะ ถาเราทําขึ้นมาจากใจนี ้

นางวิสาขาเปนพระหรือ..ไมใช  เปนผูอปุฏฐากพระพุทธเจาตางหาก  เปน  “มหา 
อุบาสิกา”  เปนมาตั้งแต  ๗  ขวบ  เพราะอธิษฐานไวอยางนั้นวาจะเปนผูอุปฏฐาก 
พระพุทธเจา แตก็เขากระแสแลว 

แลวเราละ พอเราจะเปรียบนี่มนัก็ทอถอยนอยใจ 

นางวิสาขาก็คน  เราก็คน  แลวทุกขอยางเรานี้เราก็ทกุข  แตสุขอยางนั้นเราไมเคย 
เจอ 

ถาไมภาวนาตออยางมากก็อกีแค ๗ ชาติ สมมุติวาเรานะ ทุกขขนาดนี้ แลวเราหา 
เงินได  มีชองทางที่จะหาเงิน  ทําไมเราจะไมอยากหาเงินใหมากๆ  ลองภาวนาถงึระดับนี้



วันปวารณาออกพรรษา ๑๘ 

แลวนะ จะตอไปเลย เพราะความสุขแบบนี้เราก็ไดรบัแลว แลวความสขุที่สูงขึน้ไปกวานี้ 
ละ 

ในบทสวดมนต เห็นไหม ความดีที่ยิ่งขึน้ไปอีก ความดีที่ยิ่งๆ ขึ้นไปกวานีย้ังมีอยู 
ใจที่มันสุขมากขึน้ไปกวานี้ก็ยังมีอยู 

พิจารณากายก็ได.. เวทนากไ็ด.. 

การพิจารณาเมือ่กี้  คือ  การพิจารณากายนะ  ที่เราเหน็เมือ่กี้คอืกายภายใน  แลวให 
พิจารณาซ้ําอยางนัน้เลย  ตั้งขึ้นมาใหม  เพราะวามรรค  ๔  ผล  ๔  โสดาปตติมรรค  โสดา 
ปตติผล  นี้ไดใชไปหมดเลย  มรรคอนันีน้ะ  เหมือนกับเรามเีงนิบาทหนึง่  เราซื้อของแลว 
เงินบาทหนึ่งนี้ก็หมดไป ถาเราจะทําใหม เราก็ตองหาเงินใหมใชไหม ตองใชเงินใหมนะ 
เพราะเงินบาทนั้นไดซือ้ของไปแลว 

จิตนี้มนัสงบขนาดนัน้แลว มันเคยผานงานมาแลว มันมีพื้นฐานของความสงบอยู 
แลว  กําหนดตอ  กําหนดจิตไปเลย  แลวตัง้กายขึ้นมาใหม  ก็จะเหน็ไดอีกนะ  ที่วาแตกไป 
สลายไปนัน้  กิเลสมันแตกไปตางหาก  แตกายคงเดิม  ตั้งกายขึ้นมากจ็ะเปนอยางเกา  แลว 
พิจารณาซ้ําเลย 

ใหมๆ ก็ตองแพไปกอน เมือ่กี้พจิารณากายจนเห็นโทษของกาย พอพิจารณาซ้ําไป 
เพราะมนัผานขั้นโทษมาแลว  ใหกายนี้มนัแปรสภาพ  เมื่อกี้ก็  “วิภาคะ”  แปรสภาพ 
เหมือนกนั  แตแปรสภาพเพื่อใหกายนี้สะอาด  พิษจากกายไมมี  แลวพอแปรสภาพขั้น 
ตอไปนี้ มนัจะแตกสลายออกจากกัน 

กําหนดดูนะ  ตั้งกายขึน้มาเปนกายเรา  หรือเปนกอนเนือ้ก็แลวแต  ใหแปรสภาพ 
อีก  ใหไฟมาเผา  ใหละลายออกไป  มนัจะละลายออกเลย  มันจะแยกออก  จากดนิเปนดิน 
น้ําเปนน้ํา ลมเปนลม ไฟเปนไฟ ธาตุ ๔ นี้จะแยกออกจากกนั จิตนีจ้ะโผลขึน้มาเลย จาก 
ธาตุนี้เลย  พิจารณาซ้ําไปจะเปนอยางนัน้เลย  ตองเปนประตนูี้เด็ดขาด  แตวิธีการนั้น 
แลวแตความถนัด แตตองออกประตูนี้ นั่นพจิารณากายซ้ํานะ อันนี้สงูกวานางวิสาขาแลว
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ก็เราอีกนั่นละ  เมื่อกี้ที่เทียบกับนางวิสาขา  เราก็วาเราจะไมมวีาสนา  เราเทียบเคียง 
ไมได  ถาพิจารณาอนันี้แยกออกแลวหวัใจโผลขึ้นมา  นี่เราสูงกวาแลวนะ  แลวจะรูได 
อยางไร  กนิขาวอิ่มก็ตองรูวาอิม่สิ  ในเมื่อมันมีการพิจารณาอยู  การพจิารณานี้คือมีการ 
ตอสู เราทํางานจนมเีหงื่อโทรมกายเลย แลวผลงานทีส่ําเร็จออกมา จะไมใชของเราหรอื 

จิตนี้ไดมีการใครครวญ  จิตนี้ไดมกีารพิจารณา  “โอโฮ..ลามากนะ”  งานของจิตนี้ 
มันยิง่กวางานของกายอกี  กายที่ไปจับตองของทีเ่ปนวัตถุ  จะทําอะไรก็ทําได  แตจิตตอสู 
กับกิเลส การตอสูนี่เปนความคิดนะ ใชความคิดตอสูกับความคิด 

ถาพูดถึงการพจิารณากาย  ใชพลังงานของความสงบ  ใชพลังงานของความที่เหน็ 
นั้นตอสู  รําพงึนะ..ใหกายนีเ้ปนอยางนั้น  ใหน้ําเขามา  อันนีม้ันเปนวิธีการยกจิตขึ้น 
ทั้งหมดนะ  พอเหน็กายใชไหม  ใหน้ําทวม  ใหกายนี้แปรสภาพออก  อันนี้เปนการรําพงึ 
เปนการยกทัง้หมดเลย  อนันีเ้ปนน้ําหนกัของจิต  มนัหนักมาก  แลวพองานนีเ้สร็จออกมา 
จากน้ําพักน้ําแรงของเรา  จะไมเช่ือวาเปนงานของเราไดอยางไร  จะไมเช่ือวาเปนผลงาน 
ของเราหรือ นัน่เพราะปจจัตตัง 

งานภายในที่พระพุทธเจาสอนไวนี้  ไมตองไปรายงานพระพุทธเจาดวย  แตเวลา 
เดินตองเดินตามทางของพระพุทธเจา สวนผลเปนของเราเอง 

นั่นคอืบุคคล  ๔  จําพวกแลวนะ  ในบุคคล  ๘  จําพวก  ยกขึ้นแลวตองเดนิตอไป 
ตองเดนิสูงขึน้ๆ  ทีนี้จิตมันก็สงบสิ  ถาดอกบัวโผลขึน้มานี้  จิตมนัจะเวิง้วางเลยนะ  เดินนี่ 
เหมือนเหาะเหนิเดนิฟาเลย  เหมือนกบัเราไมมรีางกาย  เราเดินไปนี้มนัเหมือนกับเราลอย 
ไปเลยละ เพราะรางกายนี้มนัขาดออกจากอุปาทานดวย ทีว่ากายแตกนั่นมันกายแตกเฉยๆ 
แตการแปรสภาพนี้ คือ จิตนีม้ันปลอยจากกายเลย 

ใหมๆ นี่เดนิไปไหนจะเหมอืนกบัเราลอยไปเฉยๆ กายนี้ไมมีนะ  ถาอยางนัน้แลว 
มันจะเคลิ้ม  สวนใหญแลวคนจะเคลิม้นะ  “เคลิม้วาสิ้น”  เคลิ้มกันทั้งหมดเลย  แลวพอคิด 
วาสิ้นแลว  จิตมนัก็หยุดนะสิ  จิตมันกจ็ะเสวยสุขอยูแคนี้  จิตมันก็จะเสวยสุขอยูตรงนี้  แต 
เวลาออกไปกระทบขางนอกมันจะรูนะ เวลามนัมีความสุขอยู มนัอิม่อยู มันก็ยังพออิม่อยู 
อันนีม้ันเปนทรัพยภายใน
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แตถาพอมันอยูตัว  ตา  หู  จมูก  ลิน้  กาย  ใจ  กระทบรูปภายนอก  มนัทําใหเกิดดิน้ 
ขึ้นมาไดอกี เพราะเราเอาแตพิษหยาบๆ ออก แตพิษที่ละเอียดมนัยงันอนอยูที่ใจ พิษเรื่อง 
เรารักลกู เราตีลูกนี่เรื่องหนึ่งใชไหม พิษเรือ่งแฟนนีอ่ีกเรื่องหนึ่ง เหน็ไหม 

นี่ก็เหมือนกัน  พิษที่วาเรื่องกายนีเ่รื่องหนึง่  พิษที่วานอมไปฝงกายนี่เรื่องหนึง่ 
สวนพิษทีว่าเรือ่งกามราคะนีอ่ีกเรื่องนะ  กามราคะมนัเกิดจากตรงนั้น  นี่พิษอันนี้จะถึง 
แลวละ 

ถามันยงัไมไหวติงเราก็ยงันอนใจ  นอนใจเลยละวา  “ฉันนี่เปนผูวเิศษ”  พอมัน 
ไหวติงออกมา โอโฮ..ผูวิเศษนีล่มตงึเลยนะ เพราะมนัเปนกามราคะ ถาจิตมนัออกมานีจ่ะ 
รูตัวเลยนะวา “อันนี้เปนโทษอีกแลว” แลวอันนีเ้ปนงานอันใหญดวย  งานนี้ใหญมาก 

อันนี้เปนน้ําปานะ  เปนความคิดที่รุนแรงมาก  สรรพสิ่งในโลกนี้เกิดขึ้นมาเพราะ 
เรื่องนีเ้รื่องเดียว เรือ่งกามทั้งนั้น กามเทานัน้ที่ทําใหเกิดโลก ถาเราตายตรงนี้ก็ไปเกิดเปน 
เทวดานะ  แลวเทวดาก็มีเทวดาปุถุชนกับเทวดาอริยเจา  เพราะพระสกทิาคามีก็ยังตองเกิด 
อีก ๑ ชาติ ใชไหม พระโสดาบันยังเกิดอกี ๗ ชาติ พระสกิทาคามียงัตองไปเกิด ๑ ชาติ ยัง 
ตองไปเกิดอกี  การเกิดการดบัเพราะกาม  ใจมนัเสวยกามแลวมนัถึงออกมาเปนกาม 
ภายนอก 

ถาเรากลับมานะ  พอมนัไหวออกมา  สติสตังยงัทันอยู  เรายังควบคมุดูแลใจเราอยู 
เราไมปลอยใหเตลิดเปดเปง  กลบัมาดูที่ใจนัน่ละ  เพราะกามเกิดขึ้นทีใ่จ  ดับที่ใจ  ใจคิด 
กอนถึงไดไปเสวยขางนอก  ถาใจไมไดคิด  ขางนอกก็ไมมี  แตถามันมีพิษอยูแลว  ไมตอง 
ไปเสวยหรอก  มันกระทบตามันก็เกิด  ขางนอกก็เกดิ  ขางในก็เกิด  เกิดไดทัง้ขางนอกขาง 
ใน  ขางในมันสงบอยู  ขางนอกมันผานมา  พอถกูรสนิยมก็เกิดแลว  ถาไมถูกรสนยิม  ขาง 
ในมนัก็ปรุงแตงกอนวามันมีรสนิยมแบบนี้ “นั่นละ ตัวพิษในใจ” ถามันจับไดมันเปนบุญ 
กุศลนะ  ถาจับไมไดมันก็จะนอนครอมอยูนัน่ละ  ครอมอยูนั่นเลยทําใหเสยีโอกาส  เพราะ 
การเกิดการตายนี่เปนเรื่องของทุกขมาก ตองใหมันสิน้ที่นีเ่ลย สิ้นไดตองสิน้ 

กลับมา อยางนอยถามันรูวายังมีงานอยูมันจะไมปลอย มันจะกลับมาจับเลย ตัวนี้ 
เปน “อสุภะ” จับตั้งขึน้มานีเ่ปนอสุภะทนัที
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“อสุภะมนัคูกับสุภะ”  สุภะคือความสวย  กามนีม่นัชอบของสวยของงาม  เราก็ 
ตองเอาของไมสวยไมงามไปจับใชไหม มนัสวยมันงามตรงไหน ลองพลิกดูสิ อะไรที่มนั 
สวยงามลองพลิกดูดานในสิ  ดานในสวยไหม ดานนอกสวยแนนอน  แตพลิกดูดานในไม 
สวยเลย 

มันจะพลิก ถาเราจับแลวเราใครครวญ… 

มันจะไมพลิก ถามนัมอีํานาจเหนือเรา พลังงานของใจนะ มนัจะมาตอตานตลอด 

พลังงานของกิเลสที่อยูในใจ มันจะตอตานตลอดเลย ใครก็แลวแต ยิ่งจนตรอกมัน 
ยิ่งสู  เรายิ่งสืบเขาไปหาตัวพื้นฐานของใจ  มันยิ่งตอตาน  ตรงนี้ตอตานรุนแรง  รุนแรง 
ที่สุดเลย  พอมนัรุนแรงเราก็ตองรุนแรง  แตสวนใหญมันไมผานตรงรุนแรงนี่นะสิ  มันไป 
สงบไง นักหลบไง พอพิจารณาแลวมนัจะหลบออกเลย  กิเลสนี้มนัรอยสันพนัคมนะ พอ 
เราตอสูแลวมันจะหลบ..หนึ่ง  มนัจะถอย..หนึ่ง  แลวถาแรงมา  ดันออกมา  เราแพเลย  จะ 
เปนอยูอยางนัน้นะ ทุกขมาก 

การตอสูนี่ทกุขมากเลย  กวาเราจะเอาชนะได  เราตองตั้งขึน้มา  ตั้งสติ  ตองผอน 
แรงของกิเลส  นอนนอย  กินนอย  ทําความเพียรมาก  ตองตอสูรนุแรง  งานเบาก็เปนงาน 
เบานะ เวลางานหนกัก็ตองหนกั 

จิตมันผานกายมันผานออกไปอกีช้ันหนึง่  สองช้ัน สามช้ันนะ  แลวจิตสูกับจิตนะ 
แลวยังเปนการสูที่วา “ตัดภพ” ดวย  ตัดภพเลยนะ 

คิดดูสิวา เราจะทําใหโลกทั้งโลกนี่ระเบิดแตกออกไปไดอยางไร ขนาดที่วาเขา 
ทดลองนิวเคลยีรกนัเหน็ไหม ทดลองเทาไร กีลู่กๆ ก็ไมเหน็แตกสักทเีลยโลกนี้ แลวโลก 
ในใจละ จะแตกไดอยางไร แลวภพที่ใจยังไมเกิดอีกละ ระเบิดไดดวยธรรมของ 
พระพุทธเจา ดวยการวิปสสนานี้ 

ถาสมาธิดี  สุภะ-อสุภะ  มันจะตัง้ไดอยู  ยืน  เดิน นัง่  นอน  จะเหน็เลย  เพราะจิตนี้ 
มันไว  เหมือนเด็กรองอยากกนิอะไรรนุแรงมาก  แลวเราบังคับไมใหกนิ  มนัจะตอตาน
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มันจะดิ้นรนตลอดเวลา  นี่ก็เหมือนกนั  เรายิ่งสืบเขาไปใกลกับโทษของใจมากเทาไร  ใจ 
มันยิง่จะตอตานรนุแรง 

เราเทียบเขาไปเลย  ถาเราเปนคนทีน่ิ่มนวลนะ  มันก็จะหลอกแบบนิ่มๆ  มนัจะ 
หลบเลยนะ  หลบวา  “งานนี้ทําเสร็จแลว  อารมณแบบนี้  อารมณความสุขขนาดนี้  นี่เปน 
ผลแลว” แตความจริงไมใช จะหลอกขนาดนัน้นะ ใจหลอกใจเลยละ ดูอสุภะ มนัก็หลอก 
อยางนัน้ละ มนัหลบลงเอง จับเขามาใกลนะ สืบเขาไปใกลๆ จนถงึจุดเลยนะ จะพลกิเลย 
“ออ..ตัวนี้คอืตัวโทษ” คือ ตัวความคิดทีเ่กิดจากใจ 

จะหมายลงที่กายนี้ก็ใจนี้เปนผูหมาย พจิารณาอสุภะเขามา ใจก็คว่ําออก พลิกเลย.. 
พลิกเลย..  นี้คือเรียก  “ขณะจิต”  จะพจิารณาเปนโสดาบัน  สกิทาคามี  ขึ้นมาไดจะตองมี 
ขณะจิต เหมือนเราเอามีดฟนไม ไมมนัขาด ตองขาดออกไปเลย ถาเราฟนไปที่ไมแลวมีด 
เดงขึ้นมานัน้  มันก็ฟนเหมือนกนั  มีดนี้เขาเนื้อไมดวย  แตไมไมขาด  ถาฟนแลวขาด 
ออกไปเลย ไมนี้จะขาดออกจากกัน แลวมีดนีจ้ะผานออกไป ใชไหม 

การพิจารณานี้กเ็หมอืนกนั  พิจารณาซ้ํา  พิจารณาซาก  ก็เหมือนมีดที่ฟนไปเรือ่ย 
แตมันไมคม  เราก็กลบัมาพุทโธ  กลับมาที่สมาธินะ  ถาพิจารณาแลวแพ  พิจารณาแลวสู 
ไมได  ตองหันกลับมา  ตองยอนจิตกลับมาพักเพือ่เอาความสงบ  พกัเอาความสงบนี่ 
เหมือนกับเอามีดมาลับใหคม  แลวพอกลับไปพิจารณานี้  ก็เหมือนกับเราเฉือนเขาไปอีก 
เฉือนกับไอกิเลสนัน่ละ  จนขณะจิตมันพลิกคว่ํานะ  พลิกเลย  เวลามันขาดออกไปจะพลิก 
เลย  โลกธาตุนี้ไหวหมด  ความรูสกึนี้จะตื่นเตนมากเลย  เพราะวา  “กามราคะ”  นี้ขาด 
ออกไปจากใจเลย ขาดออกไปจากใจนะ 

อยางนัน้แลวเราจะรูเลยวา เทวดาเกิด เกิดตรงนี้หรือ เพราะเราตัดภพใชไหม ตัวนี้ 
คือตัวทําใหเกิด  ถาเราตัดตรงนีอ้อกปบ  จิตนี้ไมเกิดอีก  ออ..สวรรคนัน้มนัเปนผลใน 
อนาคต  ผลปจจุบนันี้  เหมือนกบัเราตัดแขนขาด  ถาไมมีแขนนีจ้ะทําอะไรไมได  เรามีแต 
หัวไหลจะไปทําอะไร ถาเรามีแขนเรากจ็ะอาศัยแขนนี้ไปทํางานได ไมมีขนัธ ๕ ในใจตัว 
นี้ก็ไมไปเกิดอีก  ขาดออกจากใจนีเ้ลย  แลวเรื่องชาติหนา  นรก สวรรค  ไมมีนี่  ไมตองมา 
โกหกกนันะ
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การปฏิบัตินีม้ันจะบอกหมดเลย  เหมือนเราเปนหนี้  เราตองใชหนีเ้ขา  หนี้ 
หมดแลวมันกไ็มมีหนี้  เรามีเงนิอยู  เงินนี้จะสามารถซื้อของได  แตถาเราเอาเงินนี้โยนทิง้ 
หมดเลย  เราสละเงินนี้ออกหมด  เราไมมีเงนิ  แลวจะไปซื้ออะไร  อนันีก้็เหมอืนกัน  ลอง 
อันนีข้าดปบจะไมเกิดในกามภพ พระอนาคามจีะไปเกิดบนพรหม 

กามราคะไง กามภพ รูปภพ อรูปภพ ๓ ภพ วัฏวนที่จิตนี้ทองเที่ยวอยู ตัดเลย ตัด 
กามภพออก  กามภพก็คอื  เทวดา  มนุษย  เปรต  พวกนีเ้สวยกามทัง้หมด  เพราะเทวดาก็ 
เสวยกาม ตัดเลยนะ 

ทีนี้กว็างนะสิ จิตนี้เปนหนึง่ คําวา “พรหม” รูปราคะ อรูปราคะ “รูป” ไง รูปนี้เปน 
ฌาน  เปนสมาบัติ รูปราคะ อรูปราคะ แมแตรูปกเ็ปนราคะ แมแตความวางกเ็ปนราคะ ที่ 
เขาเขานิโรธสมาบัติกันเห็นไหม  ก็วา  “โอโฮ..ละเอียดออน”  อันนั้นมนักเ็ปนราคะ 
ทั้งหมดนะ ราคะคือความติดอยู มันเปนราคะอยางละเอียด พรหมกย็ังมรีาคะอยู 

รูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา  สุมอยูที่นัน่เลย  สุมอยูที่วา  โลงๆ 
วางๆ  นัน่ละ  เพราะมนัวางไมจริง  มันมีเราอยูในความวางนั้นทัง้หมดนะ  มนัยงัมีภพอยู 
มันยงัไมสิน้ แลวจะวาสิ้นไดอยางไร ในเมื่อเรายังมอียู เรายังไมชําระลางกายเราออก มนั 
จะสะอาดไดอยางไร  มนัถงึคาไง  มนัถึงยังคาอยู  “ความคาอยูของใจ”  พุทธะ  ยังไม 
บริสุทธิ์ 

มันจะเปนพุทธะขึน้มาเรือ่ยๆ  นะ  ใจจะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ  เลย  แตยังไมถึงที่สุด 
มันจะสวางนะ  อนันีม้ันยิ่งสุขเขาไปใหญเลย  ความสุขในขั้นของเขา  ภูมิธรรมของจิตไง 
จิตนี้มีภมูิเปนช้ันเปนตอนของจิต  จิตนี้พัฒนาตัวเองขึ้นมาเปนช้ันเปนตอน  ภมูิธรรมของ 
จิตก็มอียูอยางนัน้ ก็มีความสุขขนาดนั้น 

แตความสุขนีม้ันไมใชแบบที่วา  “นิพพานํ  ปรมํ  สุขํ”  มันไมใชสุขแท  สุขที่ 
แนนอน  มันยังมีความเฉา  ความเศราสรอย  มนัยังเศราสรอยอาลัยอาวรณอยูนะ  ตัวอาลัย 
อาวรณ เหน็ไหม การพลัดพราก การจะจากกันนี้มนัแสนอาลัยอาวรณ เราจะจากกนันีเ่รา 
อาลัยอาวรณไหม  ความอาลัยอาวรณมนัอยูตรงนั้นหมดเลย  เปนกเิลสตัวสุดทาย  มันฝง 
อยูที่ใจนั่น
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ที่วามันขาดๆ  มา  ก็เห็นมาเรื่อยๆ  มนักย็ังตื่นเตนขนาดนั้น  แลวตวันีม้ันคอือะไร 
ทําไมมนันอนนิ่งอยูที่ใจ  อยางทีว่าเมือ่กี้  เรื่องกามราคะนี้เหมือนน้ําปา  มนัพลิกไปแลว 
แตอันนีม้ันเศราสรอย  เหมือนน้ําซับน้ําซึม  อันนี้มนัเหมือนน้ําในบอ  มันซึม  มันไฟสุม 
ขอนนะ  ไอไฟที่วาไหมรุนแรงเมื่อกี้มนัก็ไหมรุนแรงมา  เราก็ดับหมดแลว  มันก็เหลือแต 
ถานสุมอยูที่ใจ รอนนะ 

ขึ้นช่ือวา  “ไฟ”  มนัอยูที่ใจ  จะรูหรือไมรูมนัก็เผาอยูอยางนัน้  ถาเราสังเกต  เราเขา 
ไปดู นั่น..สังเกตสอดรูใจ “ทําไมมันเฉาๆ ทําไมมันไมเปนอิสระ” วาอยางนั้นเลย มันไม 
เปนอิสระ มนัยังมีเจานาย ยังมีผูบงการมันอยู เพราะมันไมใชกามราคะ 

เหมือนคนหนุมคนสาว มนัก็รนุแรงในความคิด สวนคนแกอายุ ๗๐  – ๘๐  เขาก็ 
สุขุมรอบคอบ เขาก็นอนเฝาอยูที่เตยีง คนใกลตายมนัจะนอนเศรา นอนเหงาอยูทีเ่ตียง 

ใจนี่มนักเ็หมอืนกนั  แตคนแกผูเฒามนัยังตองตายไปโดยธรรมชาต ิ แตใจนี่ไมมี 
ตายนะ  ถาไมไดมีการประพฤติปฏิบัติ  แตพระอนาคามีนี้จะไมเกิดอกีแลวในเทวดาหรือ 
ในมนุษย แตจะไปเกิดบนพรหม แลวก็ไปสุกอยูบนนั้น เหมอืนผลไมที่แกแลว ไมเนาไม 
หลุดจากตน มนัจะสําเร็จไปขางหนา แตมันก็ตองรอสุกไปจนกวามันจะสําเร็จ 

ถาเราจับตัวนี้มานะ  อวิชชา  ปจจยา  สังขารา  ตัวอวชิชานี้คือตัวภพของจิต  ไมใช 
“ปจจยาการ” ไมใช ! มันเกิดดับในเวลาเดียวกันหมด มันรุนแรง มันรวดเรว็ ขนาดที่มนั 
เปนกามนี้ เรายงัวามนัเร็วขนาดนี้ แลวนี่มนัเรว็กวา มันเปนตวัไวไฟ ตัวจุดติดตลอดเวลา 
มันไมตองอาศัยใครเลย มนัสุมอยูที่ตวัมนัเอง มนัสุมอยูที่ใจมันเอง มันรอนอยูที่ใจมันเอง 

ถาหันกลับไปดูแลวพิจารณา  มันสําคัญตรงหาตัว  ชวงนี้  ขั้นตอนนีม้ันสําคัญ 
ตรงที่เหน็มนั  แตมันไมเหน็  เพราะลําแสงของไฟฉาย  มันจะยอนกลับเขาหาไฟฉายได 
อยางไร  ตวัธาตุของจิต  ธาตุของธาตุรูเลย  ตัวนี้คือตัวตอเลย  แลวมนัจะหันกลับมาดูมัน 
มันสําคัญตรงนี้ สําคัญตรงที่วาวิปสสนาญาณของเราจะสามารถจับตองตัวมันไดไหม 

เมื่อกอนก็วา  ตรงนี้มนัเปนสุขมหาศาล  แตถาผานแลว  จะวาตรงนีเ้ปนเศษเหลก็ 
เพชรฝงอยูในตมนะ  เพชรที่ยังไมไดเจียระไน  กอนหินกอนหนึง่นะ  ทบุออกเพชรอยูใน
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กอนหนินัน้  แตเราจับกอนหนิแลวเราไมกลาทุบ  เราวากอนหินนี้มนัเปนทองคํา  ลองทุบ 
ออก “ออ..อันนีก้อนหิน ไมใชทองคํา มันยังมีเพชรอกีเม็ดหนึ่งฝงอยูในนั้น” ตรงนี้สําคัญ 

สําคัญตรงที่การยอนกลับ  การยอนดู  แลวพอไปเห็นไปดูแลวถึงกับ  “ออ..ถา 
อวิชชา ปจจยา สังขารา แลวมาแบงแยกนีไ่มใชเลย อันนัน้เปน พุทธวิสยั” คือปญญาของ 
พระพุทธเจาทีจ่ะเหน็ความเคลือ่นไหวของปจจยาการอันนี้ 

แต “สาวก-สาวกะ” ไมมีทางจะเห็นไดอยางนั้นเลย เพราะปญญาเราไมทนั เพราะ 
เปนผูทีเ่ดินตามวิชาการอันนี้  ไมใชผูบุกเบกิ  ผูบุกเบกิตองมีความมานะ ตองมีบารมี  ตอง 
มีความแกกลาของปญญามหาศาลเลย  เรานี่เปนแคผูเดินตามยงัเกอืบเปนเกือบตาย  จะทํา 
ก็ทํากันไมไหวอยูแลว แลวจะไปเหน็ “ปจจยาการ” อยางนัน้อกีหรือ วาอยางนัน้เลยนะ มี 
พระพุทธเจาองคเดียวเทานัน้ที่จะเห็นปฏิกิรยิาเปนแบบนัน้  แตถาสาวก-สาวกะทั้งหมด 
ไมมีทาง มันเปนหนึ่งเดียว มนัจะไปจุดติดดบัพรอมกันอยูที่ใจหมด 

จนจับได  จนยอนกลับดูนะ  ดวยอรหัตตมรรค  เขาไปประหารกิเลสแลวเปน 
อรหัตตผล  เปนบุคคล  ๘  จําพวก  ผานออกไปเปนนิพพานหนึ่ง  เกิดขึ้นจากหัวใจ  ไมใช 
เรา เกิดขึ้นจากหัวใจที่ประพฤติปฏิบัติ ถาเปนเราอยูนี้ มันยงัไมถึงใชไหม 

เปนเรานี่เปน “มานะ” มเีรามเีขา ถึงที่สุดแลว ไมใชเรา ไมใชเขา ไมใชสัตว ไมใช 
บุคคล ไมใชตัว ไมใชตน มันเปนธรรมชาติอันหนึ่งของจิตลวนๆ ถาบอกวาเปนจิตนี้ มัน 
ก็เปนวัตถกุอนหนึ่งแลว เห็นไหม เปนธาตุกอนหนึ่ง 

ถึงไดบอกวา  นิพพานพูดไมได  นิพพานจบ นิพพานไมตองพูดกนั  เปนที่อยูของ 
พระอรหันตที่ถึงนิพพานแลวเทานัน้ 

ถายังอธิบาย  “นิพพาน”  อยูนัน้  จะเปนสมมุติทั้งหมด  อาปากเปนผิด หุบปากให 
แนนๆ นัน่คือ “นิพพาน” 

พูดถึงไมไดเลย  ถาพูดไดพระพุทธเจาพูดหมดแลว  พระพุทธเจาตรัสวา  “เหมือน 
เปลวไฟที่ติดอยู  แลวเราเปาใหไฟดับไป  ไมเห็นใชไหม  แตเปลวไฟมีอยู”  นัน่หัวใจผูที่
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ปฏิบัตินะ  แลวไมใชใครเลยนะ  “เรา”  ทุกๆ  ดวงใจจะเดินไปอยางนัน้  แลวสิน้สุด  ถาไม 
ทําอยางนี้กว็นตายวนเกิด เกิดๆ ดับๆ 

พระโสดาบันก็ตัดแลวเหลอื  ๗  ชาติ  ก็ยังมีขอบมเีขต  ยังมีขอบมีเขตวาเราจะไป 
ขนาดนั้น  แตถาเรายังไมทําอะไรกนัอยูอยางนี้  มนันาเสียดายการเกิดเปนมนุษย  เสียดาย 
มากเลย โอกาสอนันีม้ันเปนโอกาสของเรา แลวเราตายไปนะ 

ฟงนะ  ฟงใหดี  ๑๐๐  ปของเราเทากับเทวดาเขา  ๑  วัน  แลวถาของเขา  ๑  ภพ  จะ 
เทากับโลกมนุษยนี่กี่ลานป  ถาเราเกิดเปนเทวดาแลวกวาจะกลบัมาเกิดเปนมนุษยไดพบ 
พระพุทธศาสนาอีก จะเมือ่ไหร 

แลว  ๕,๐๐๐  ปกับการกลบัมาเกิดอีก  เราจะมาเกดิในอะไร  แลวนี่เปนโอกาส 
หรือไมเปนโอกาส  ใน  ๕,๐๐๐  ปนี้  จะมีคนมาเกิดเทาไร  พนจากนี้ไปจะมคีนมาเกิดอกี 
เทาไร เพราะ ๕,๐๐๐ ปแลวมนัจะเปนววิัฏฏกัป ตองโลกนี้รอนกอน แลวพระศรีอารยถึง 
มาเกิดทีหลงั  เราทําบุญเราก็วา  “ถายังไมสําเร็จ  ก็ขอใหเกิดพบพระศรอีารย  จะไดปฏิบัติ 
งายๆ” 

ถาจับพลัดจับผลูมนัไปเกิดทีอ่ื่นละ  จิตก็จิตดวงนี้แหละ  เราวาถาเราไปเกิดชาติ 
หนาเราไมใชเรา เราไมกลัว แลวชาตินี้ทําไมบนละ บนทําไม เวลาไปเกิดอีกก็ไอตัวที่บน 
นี่ละไปเกิด  เพียงแตวาเปนช่ือใหม  เวลาจะไปเกิดชาติหนาก็บอกวา  ไมใชเรา  ไมเปนไร 
แลวที่เกิดเปนเราตอนนี้แลวมันเปนเรา บนทําไม อนัเดียวกัน  ไมตองปฏิเสธ อันเดียวกัน 
เลย เพราะความรูสกึดวงนี้ ดวงในใจเรานี้ มันไปเกดิ รางกายนี้ไมไปเกิดหรอก รางกายนี้ 
ตายแลวก็เนาอยูนี่ แตหัวใจนีม้ันไป 

หัวใจนีม้ันไมเคยตาย  ตองมาปฏิบัตินีล่ะแลวมนัจะสิ้น  มันไมใชตาย  มันสิ้น 
เพราะมนัมนีี่ ไมใชนิพพาน “สูญ”  นิพพาน “มี” นพิพานมีความสุข “นพิพานํ ปรมํ สุขํ” 
สุขของพระอรหันต  สุขที่เปนทีอ่ยูของพระอรหนัต  ไปอยูในที่สุขนะ  กับตองไปคลุกอยู 
ในที่เวียนตายเวียนเกิดนี้  เราจะตวิาเราประมาทไหม  ถาเราติเรา  เราก็มีโอกาส  ถาเราไมติ 
เราแลว เราก็ไมมีโอกาส
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เราเปนคนไมมวีาสนา มันดถููกตัวเองเกนิไป ถาไมมวีาสนา ทําไมยังมาภาวนา ไม 
มีวาสนามนัก็ตองอยูขางนอกนูน  อยางคนที่เขาเพลินจนไมหนัมามอง  นั่นไมมีวาสนา 
เกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็เหมือนกบเฝากอบัวไง  เปนกบนั่งอยูบนกอบัว  มนัจะรูจัก 
อะไร 

เราเปนชาวพุทธนะ  เกิดในทามกลางเลย  เกิดในทามกลางพระพุทธศาสนา แลวก็ 
ไมจรงิไมจัง มีแตบนอยูนัน่ละ บนแตทุกขๆ อยูนั่นละ แลวการจะแกทกุขก็ไมเอา 

ทางยังมนีี่  ทางไปมี  ประตูเปดโลงอยู  แตมนัออกไมไหว  เพราะแรงตานของลม 
มันแรงไง  เห็นทางนะ  ขวนขวาย  จะอยูที่ไหนก็แลวแตพยายามทํานะ  พยายามเพือ่เรา 
ไมใชพยายามเพื่อใครเลย ไมใชพยายามเพือ่พระพุทธเจา ไมใชพยายามเพื่อครูบาอาจารย 
ไมใชพยายามเพื่อหมูคณะ  ไมใชพยายามเพื่อใครทั้งหมด  ลกูเตาหลานเหลนไมเกี่ยว 
เพราะไมมีใครสามารถเอาสมบัตอิันนี้ของเราไปได  เราทําแลวเราก็เอาไปใหคนอื่นไมได 
คนอืน่ทําแลวจะเอามาใหเราก็ไมได 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเปนที่พึ่งแหงตน ทั้งหมดเสมอภาคกนัหมดเลย เกิดมา 
เสมอกันโดยธรรม  เปนญาติกันดวยธรรม  เพราะเกดิมาก็มีหนึง่ปากหนึ่งทองเหมือนกนั 
ทุกขเหมือนกัน  หิวเหมอืนกนั  กินเหมือนกนั  สําเร็จไดเหมอืนกัน  ถึงบอกวา  เสมอกนั 
เสมอภาค 

ฉะนั้น  ทําแลวจะเปนของเราทั้งหมด  รางกายนี้เหมอืนบานหลังหนึ่ง  โดนไฟเผา 
อยูทุกวัน  ไฟคือ  ไฟราคะ  ไฟโทสะ  ไฟโมหะ  แลวไมขนสมบัติออก  ปลอยใหสมบัตินี้ 
ไหมไปพรอมกับรางนี้ แลวเราจะไดอะไรขึ้นมา 

ขนสมบัตอิอกจากรางนี้ไดเทาไร สมบัตนิั้นก็เปนของเรา  ภาวนาขึ้นมาเกิดจากใจ 
เทาไร  มันกเ็ปนสมบัติของเรา  ไมใชสมบัติของพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนาสอน 
ธรรมะเทานั้น  มรรค  คือองค  ๘  เปนทางเดินเทานัน้  หัวใจของทุกๆ  ดวงนัน่ละเปนผูใส 
ธรรม
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ธรรมแทๆ  อยูที่ใจนะ  หนังสอืนีเ้ปนที่เลอะหมึกเทานั้นเอง  หมกึเลอะในหนงัสือ 
เราอานหนงัสืออกมาเราก็วาเราอานธรรมะ  ปลวกมันกินหนังสือเขาไป  มันกนิทัง้ 
กระดาษเลย มันกไ็มเห็นสําเรจ็ เราอานแลวเราไมปฏิบัติ เราก็ไมสําเร็จนะ 

เราอานแลวเราเอาวิธีการนั้นมากาวเดนิ  มันเปนแคเข็มทิศ  เปนแผนที่  เปนทางชี้ 
เขามาที่ใจ  ธรรมะทุกขอ  พระพุทธเจาสอนทุกอยาง  ชี้ลงที่ทุกข  ที่หัวใจของมนุษย 
ทั้งหมด เทวดาก็มบีาง เพราะพระพุทธเจาเทศนได แตสวนใหญจะช้ีลงที่หัวใจของมนุษย 

ศึกษาแลวตองทํา  ทุกคน  ตั้งแตพระพุทธเจาลงมาเลย  พระพุทธเจาตอนปฏิบัติ 
ทานยิ่งทกุขกวาเราอีก เพราะไมมคีนสอน ไมมคีนแนะนํา ไมมีคนบอก  แลวนี่จ้ําจี้จําไช 
กัน ตางกันไหม 

พระพุทธเจาไมมีใครสอนเลย  ลองผิดลองถูกมาตลอด  จนสุดทายไมมทีางไปนะ 
คืนสุดทาย จนไดหญาของนายโสตถิยพราหมณ มาปูลงนะ อธิษฐานเลย “คืนนีถ้านั่งแลว 
ไมสําเร็จ  ตองตายอยางเดียว”  ถานั่งแลวไมสําเร็จจะไมลกุออกจากทีน่ั่งเลยนะ  ตายอยาง 
เดียวเลย ทุกขขนาดไหน เพราะไปศึกษามาจนพอแรงแลวไปไมได ไมมทีางไปเลย แตนี่ 
โอโฮ! เปดโลงเลยนะ มรรคมอีงค ๘ ไง 

ความเหน็ถูก ดําริชอบ ความเหน็ ความทีเ่ราระลึกอยูนี้ชอบ ความระลึกชอบ สติ 
ชอบ ปญญาชอบ ความเพียรชอบ 

ความเพยีรที่ตัง้อยูนี่  ชอบหรือไมชอบ  ถาตั้งอยูนี่แตคิดไปทางบาน  นัน่ไมชอบ 
ความเพยีรผิด ตั้งลงไปแลวคิดใหถูก นัน่คอืความเพยีรชอบ 

สมาธิชอบ สมาธิมีทั้ง สัมมาสมาธิ มิจฉาสมาธิ 

สมาธิที่เปน  “มจิฉา”  เห็นไหม  เขาไดสมาธิแลว  เขาเสกคุณไสยใสกนั  มันก็ตอง 
ใชสมาธินะ  หมอดูบางประเภทยงัตองใชสมาธิเห็นไหม  นั่นไดสมาธิมาแลวเอามาใช 
ในทางที่ผิด เพราะไมมีศลีเปนตัวคมุ
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ศีล ๕ ศีล ๘ มีศีลนี้จะไมเบยีดเบยีนนะ ปาณาติปาตา  ไมเบียดเบยีนสัตว  ไมกาว 
ลวงเขา  พอมีศีลนี้เปนพื้นฐาน  เราทําสมาธิขึ้นมา  สมาธินี้เกิดจากศีลที่เปนพืน้ฐาน  ที่ 
เมตตา มันกเ็ปนสมาธิที่เปนสมัมาสมาธิ สมาธินี้เกิดขึ้นจากพลังงานของเรา ควรจะเอามา 
ใชชําระกิเลสของเรา ไมใชสมาธิเกิดจากพลงังานของเรา แลวเอาไปทําโทษใหกับคนอื่น 
นั่นเปน “มจิฉาสมาธิ” 

มรรคมีองค  ๘  “มัชฌิมาปฏิปทา”  พอดนีี้คือมัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธเจา 
กลางพอดเีลย  ไอเรามนักลวัแตทุกข  มันจะเอาหมอนนอนพอดีๆ  ไง  ภาวนาก็  “พรุงนี้ 
กอน วันนี้แคนี้หนักแลว” กิเลสมนัเสี้ยมไปเรื่อย สมมุติจะทํา ๑๕ นาทีนะ อีก ๕ นาทีจะ 
ไดประโยชน  พอถึง  ๑๐  นาทีก็พกักอน  แลวจิตมันจะแข็งไปเรือ่ย  มนัจะดือ้ไปเรื่อย 
เพราะจิตมันดาน ถาพูดกันจรงิๆ เลย จิตมันดานหมายถึงวา มันแข็งขึน้ไปเรือ่ยๆ เชน เรา 
ทําสมาธิ วันนี้เรานั่งสงบ แลวพรุงนีจ้ะนัง่ใหสงบอกี มันไมมีทาง กเิลสมันจะคอยหลอก 
พอนัง่ไป ๕ นาทีสงบ.. แลวจะนั่งให ๕ นาทีแลวสงบอีก ไมมีทาง ตอง ๗ – ๘ นาทีขึ้น 
ไปเรือ่ยนะ 

เพราะวา มันเหมอืนกบัการวิง่ไลกวดกนั เราทําความดีขึ้นมา กิเลสมนัก็ไลกวดมา 
ตลอด เราตองวิ่งใหไดมากกวา ใหไดลึกกวา ตองหนีกิเลสตลอด เพราะกิเลสมนัอยูที่ใจ 

ถาเราหลุดไปเปนอิสระ มันกไ็มมีที่อยู พอจิตเราพน กิเลสมนัก็ไมมทีี่อยูแลว มนั 
รองไห  เจาวัฏจกัรรองไหนะ  แตถาเราทําโดยสุมสี่สุมหา  เราจะทําดีขนาดไหน  มันก็ 
ตามมาๆ หลอกอยูที่ใจตลอดเลย ลองพจิารณาดูสิจะเห็นหมด แตถาเราฝนไปเรื่อยๆ มันก็ 
จะบอกวา “เลิกเถอะนาๆ” เราก็ตอง “ขออกีหนอยๆ” ดันไปเรือ่ย มันวิ่งตามเราไมทัน มนั 
ก็ยอมแพ เราก็ชนะ 

เราวา “มัน” กับ “เรา”  แลวใครละ ก็ “ใจ” เรานั่นละ ความเคยใจคือกเิลส สันดาน 
ในใจนั่นคอืกิเลส กิเลสนี้คอืนามธรรม คือ “อธรรม” ธรรมฝายดํา ธรรมฝายไมดี 

ธรรมะพระพุทธเจา คือ ธรรมฝายขาว ธรรมดี
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โทษนี่คืออธรรม  โทษนี่คือกิเลส  เราจะเอาชนะโทษ  เราจะทําใหโทษหมดไปจาก 
ใจของเรา โทษก็ไมมีในใจ นี่คือนักปฏิบัติ นี่คือลูกศิษยพระพุทธเจา เราเปนผูที่วาปฏบิัติ 
บูชาพระพุทธเจา  จะเขาใหถึงนะ  พอไปถึงจริงๆ  แลวจะไมตองไปเฝาพระพุทธเจาที่ 
อินเดยีเลย เฝาพระพุทธเจาที่หวัใจนั่นละ พอไปถึงแลวจะรองออ..เลย หนองออไง จบ จะ 
ไดเลิกกันซะที 

นั่น  “วันมหาปวารณา”  ผูที่สิ้นแลวนะ  เพราะวาเราเคยอยูในปา  พอถงึวนันี้  พระ 
ธาตุลอยมานะ  พระธาตุนี้เปนของใคร  ของพระอรหันตใชไหม  พระธาตุลอยมานะ  เหน็ 
กับตาเนือ้นี่แหละ พระก็นัง่อยูดวยกันเปนกลุมๆ นีแ่หละ ลอยมาเลย แลวพวกนี้จะอยูใน 
ปานะ  เพราะในปาเปนที่ทีว่าอากาศบริสุทธิ์  เปนที่ทีด่ีไง อยางเราอยูในเมืองนี้ มันมีกลิน่ 
กาย กลิ่นของเนา ของเหม็น เทวดาเขาไมอยูดวยหรอก เขาไปอยูในปาในเขานะ มันเปน 
ที่บริสุทธิ์ผุดผองของเขา พอถึงเวลาแลวก็จะออกมาดวย อยางที่ “ภูทอก”นีเ่ปนถ้ําเลย ถึง 
เวลาแลวจะโผลออกมาเลย  เปนดวงแกวใสเลยนะ  ในวนันี้แหละ  วันปวารณานี่  เหน็กับ 
ตาเลย  ลอยผานมาเลย  ๓  –  ๔  ดวง  จนอาจารยบอกเลยวา  “นี่พระธาตุลอยมานะ  มา 
ปวารณากัน” แลวเราทําใจของเราไดกันขึ้นมาไหม 

เราพยายามทําใจของเราข้ึนมานะ นั่นละ มหาปวารณาแทๆ ในใจ เลย เอาละ จบ


