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เทศน์บนศาลา วนัที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 

ณ วดัสนัติธรรมาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

วนัน้ีวนัพระ ๑๕ ค ่า เป็นวนัธรรมสวนะ วนัฟังเทศน์ วนัพระ วนัโกน ผูฉ้ลาดหาสมบติั
ส่วนสมบติัพิเศษใส่ตน วนัธรรมสวนะวนัฟังธรรม วนัเขา้วดัเขา้วา เขา้วดันะ “วดัหวัใจ” “เขา้วา” 
วาไหน วนัเพญ็เดือน ๑๒ วนัลอยกระทง ลอยกระทง เห็นไหม แต่เขาไม่ไดล้อยกิเลส  

เราจะลอยกิเลส ลอยกิเลสใหอ้อกจากใจชัว่คราวก็ยงัดี  

“ลอยกระทง” พิธีกรรม ลอยกระทงเพื่อแสดงความกตญัญูกตเวทีกบัแม่น ้า แม่พระคงคา 
เพื่อแสดงความกตญัญกูตเวที แต่กิเลสมนักพ็าใหส้นุกครึกคร้ืน พาใหส้นุกครึกคร้ืน กิเลสมนัแยง่
เอาไปกิน ลอยเพื่อสะสมความมกัมากไง อยากไดใ้ช่ไหม กระทงก็ตอ้งใหส้วยใช่ไหม กิเลสมนัพา 
มนัแทรกเขา้ไปในพิธีกรรมนั้น วตัถุส่ิงของใช่ไหม กระทงเราสามารถประดิษฐ์ข้ึนมาได ้ แลว้เรา 
เราก็ไปลอยเพื่อความเคารพ เพื่อแสดงความกตญัญู แต่การกระท านั้น ท าไปๆ จนเราเอาส่ิงนั้นให้
กิเลสมนัเดินออกไง งานนั้นตอ้งใหส้นุกครึกคร้ืน ทั้งๆ ท่ีความจริงมนัเป็นสมบติัของใจ ความ
แสดงออกของใจถึงจะมีการกระท าอยา่งนั้น แต่กิเลสมนัปิดบงัตรงน้ีไว ้ การลอยกระทงมนัก็ลอย
เพื่ออะไรน่ะ เพื่อไปเท่ียว เพื่อหาส่ิงการละเล่น  

แต่ถา้มาลอยบาป ลอยกิเลส มนัจะดดัแปลง มนัจะต่อตา้นกบัส่ิงนั้นไง ส่ิงท่ีเคยใจ กิเลส
มนัอยูท่ี่หวัใจของมนุษย ์ หวัใจนั้นมีกิเลส กิเลสมนัตอ้งพาไปตามความคิดของมนั แลว้เราจะลอย
ใหม้นัออกไปจะลอยอยา่งไร ลอยกิเลสออกจากใจ ลอยกระทงนั้นกิเลสพาท า กิเลสมนัใชใ้หท้  า 
กิเลสมนัหาช่องออก หาความสนุกเพลิดเพลินของมนั  
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ความขอ้งติดอยูใ่นโลก ความขอ้งติดอยู ่กิเลสมนัเป็นแรงดึงดูดของโลก ของวฏัฏะ เป็นเจา้
วฏัฏะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาน้ีเป็นเจา้วฏัฏะ เราอยูใ่นวฏัวนนั้น ถึงคราวถึงคร้ังหน่ึงมนัก็
พาใหส้นุก แมแ้ต่รู้สึกส านึกตวัก็ยงัไม่รู้ แลว้ยงัใหกิ้เลสพาออกไปเวียนว่ายตายเกิด สนุก
เพลิดเพลินกบัส่ิงท่ีเป็นโลกๆ  

วนั ๑๕ ค ่าวนัธรรมสวนะ วนัธรรมสวนะวนัฟังธรรมของพระพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ออกแสวงหาโมกขธรรม กว่าจะไดธ้รรมะมาน้ีเอาชีวิตเขา้แลก เอาความตายน้ีเขา้
แลก “เอาความตายเขา้แลก” ฟังสิ แลว้ท าไมมนัไม่ตาย แต่เราเพลิดเพลินอยูใ่นกองกิเลสแลว้มนัก็
ตายซ ้ าตายซาก ตายเพราะความเพลิดเพลิน ตายเพราะคนตาบอด บอดมืดกบัความรู้ภายใน บอด
มืดกบักิเลสใหกิ้เลสมนัไสหวัไป พระพุทธเจา้ออกแสวงหา เอาความตาย เอาความมุมานะ เอา
ความเอาจริงเอาจงัเขา้แลกมา ไดธ้รรมะมา ธรรมะของพระพุทธเจา้สวากขาตธรรม ธรรมตาม
ความเป็นจริง ธรรมแท้ๆ  ไง 

แลว้เรา วนัน้ีวนัฟังธรรม วนัฟังธรรมก็ตอ้งเอาธรรมของพระพุทธเจา้ เพราะเรายงัไม่มี 
เพราะเรายงัไม่มีธรรมแท ้เรามีแต่ “ธรรมความจ า” คือการศึกษาเล่าเรียนมา ธรรมความจ าเขา้มา ก็
เหมือนกบัลอยกระทงนัน่ล่ะ ลอยกระทงก็กิเลสพาท า ฟังธรรมมา ศึกษาธรรมมาก็กิเลสพาศึกษา 
แลว้จะมาลอยกิเลส กิเลสมนัหวัเราเยาะเอาว่า “เขาลอยกระทง เราจะลอยกิเลสออกจากใจ” กิเลส
มนัก็ข  า จะมาลอยอะไรมนั มนัเป็นคนสั่งใหท้  าอยูปั่จจุบนัน้ี  

ถึงว่า “การฟังธรรมของพระพุทธเจา้” การฟังธรรม ธรรมะพระพุทธเจา้เอาความจริงเอา
ความจงัเขา้แลกมา เอาความจริงความจงันะ เร่ิมตั้งแต่การท าความสงบ กิเลสมนัยงัลอยไม่ไดก้็
ขอใหม้นัสงบยบุยอบตวัลง ไม่ใหม้นัเป็นเจา้ความคิดไปทั้งหมด ถึงตอ้งสงบกิริยา สงบกิริยาก่อน 
ท าใจใหส้งบ พอท าใจใหส้งบแลว้กิเลสมนัเร่ิมยบุยอบตวัลง มนัไม่คึกคะนองเหมือนปกติ ปกติ
พอเราคิดก็ว่า “เราไง เราไดท้  าอะไรสะใจท่ีเราคิด เราพอใจ เห็นไหม ฉนัท าไดส้ะใจของฉนั ฉนั
เก่ง”  

กิเลสมนัหวัเราะเยาะ ๒ ชั้น เพราะมนัใชใ้หท้  าไปแลว้นะ ยงัไปว่าตวัส าคญัว่าเก่งอีก น่ีเรา
ตอ้งใหต้วัน้ีมนัสงบลง ถึงตอ้งท าความสงบของใจ การท าความสงบของใจเร่ิมจากการกา้วเดินมา
จากความคิดมาแต่เร่ิมตน้ วนัทั้งวนัปล่อยตวัเองไปตามสภาพ จะคิดไปเร่ืองใดร้อยแปดใหม้นัคิด
เตม็ท่ีเลย ถึงเวลามานัง่จะใหม้นัสงบ เห็นไหม ถึงว่าตอ้งมีทาน มีศีล มีภาวนา  
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“ทาน” ทานอยา่งท่ีเขาลอยกระทงกนัอยูน่ี่ “ทาน” ทานวตัถุส่ิงของออกไป จิตใจมนัก็ตอ้ง
ตระหน่ี จิตใจมนัก็ตอ้งเหนียว จิตใจมนัก็ไม่อยากจะสละออกไป เห็นไหม เร่ิมตั้งแต่ท าทานคือเร่ิม
ลอย ลอยความเคยใจ ความเคยใจคือความเห็นแก่ตวั ความเคยใจคือการกวา้นทุกส่ิงทุกอยา่งมา
เป็นของเรา เราจะสละใหก้บัคนเสมอกบัเรา เราสละไม่ได ้เราตอ้งสละใหส้ัตวเ์ดรัจฉานอยา่งน้ี เรา
ท าไดเ้พราะอะไร เพราะถือว่าเขาต ่าตอ้ยกวา่เราไง ท าอยา่งนั้นคือว่าการใหท้านใช่ไหม การท าบุญ
กุศล  

วนัศีล วนัโกน วนัพระ ไดต้กับาตรไดท้  าบุญ นัน่คือท าบุญกบัผูมี้ศีล เน้ือนาบุญของโลก 
เน้ือนาบุญท่ีเราจะเพิ่มถึงบุญกุศลของเรา นัน่น่ะ การสละอยา่งน้ีมนัถึงยอมสละ  

น่ีเร่ิมฟังธรรม ความเขา้ใจ พอความเขา้ใจมนัก็ยอมสละออก สละวตัถุออก สละวตัถุนั้น
วตัถุท่ีสละออกไปคือบุญกุศลท่ีเราท าบุญออกไป มนัลากความตระหน่ีถ่ีเหนียวออกไปดว้ยไง 
ความตระหน่ีถ่ีเหนียวท่ีมนัยดึไวน้ัน่น่ะ นัน่ล่ะ “ลอยกระทง” น่ีก็ลอยความตระหน่ีถ่ีเหนียว ลอย
ความยดึมัน่ถือมัน่ ลอยความมกัมาก ลอยความเห็นแก่ตวั สละออกไปใจมนัก็อ่อนลง ความอ่อน
ลง ความละเอียดของใจเร่ิมตน้  

เร่ิมตน้จากการจะท าความสงบ น่ีเราเร่ิมตดัขามนัไง ตดัขากิเลสอยูท่ี่ใจน่ีแหละ เราก็เอา
ความรู้ของเรา เอาใจเราน่ีแหละเขา้ไปตดัมนั ตดัไม่ใหม้นัสืบเน่ืองด าเนินต่อไป ไม่ใหกิ้เลสมนั
เป็นเจา้ความคิด ไม่ใหกิ้เลสมนัผลกัไสอยูต่ลอดเวลา น่ีทาน  

“ศีล” ศีลความขอบเขตของศีล พอมนัมีทานข้ึนมามนัสละออกไป เร่ืองตระหน่ีออกไป มนั
ก็เบาบางลง เบาบางลงแลว้ขอบเขตอยูแ่ค่ไหน? ขอบเขตของความคิด “อกุศล” ความคิดท่ีคิดผดิ 
“มโนกรรม” ความคิดท่ีเป็นมโนกรรม ความคิดท่ีผดิ ความคิดท่ีเบียดเบียนเขา มนัก็เหมือนกบั
ปาณาติปาตานัน่น่ะ ปาณาฯ เราไปฆ่าสัตวไ์ปท าลายชีวิต แต่ความคิดท่ีเบียดเบียนมนัท าลาย
อารมณ์ มนัท าลายหวัใจ มนัท าลายชีวิตๆ หน่ึงในการเกิดเป็นภวาสวะ ภพของใจไง เห็นไหม ศีลก็
เร่ิมเป็นขอบเขตเขา้มา จากทานอ่อนๆ อ่อนยวบยาบ อ่อนลง กบัขอบเขตเขา้มาใหม้นัเป็นหน่ึงไง 
เวลาเรามาท าภาวนาแลว้มนัถึงจะสะดวก เร่ิมสะดวกข้ึน  

เราเปิดช่องใหน้ ้ าเดิน เราเปิดช่องใหห้วัใจมนัออก เราเปิดช่องใหจิ้ตมนัสงบ เราเปิดช่องมา
ตั้งแต่นัน่ เห็นไหม “ทาน ศีล ภาวนา” เร่ิมภาวนาเร่ิมท าใจใหส้งบ เร่ิมท าใจใหส้งบ สงบจาก
อะไร? สงบจากความฟุ้งซ่าน ความฟุ้งซ่านคือการเคยใจ ความกิเลสมนัเคยพาคิด เราตอ้งต่อตา้น
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ใหม้นัสงบเขา้มา สงบเขา้มา สงบเขา้มา ความสงบคือกิเลสมนัเร่ิมยบุยอบตวัลง กิเลสท่ีมนัเคยเป็น
เจา้ความคิด มนัเป็นตวัพลงังาน ตวัท่ีขบัไสออกไปนัน่น่ะ มนัเจอธรรมะของพระพุทธเจา้ 

“ศีล สมาธิ ภาวนา” เป็นธรรมะพระพุทธเจา้ท่ีแสวงหามาไดจ้ากความเป็นจริง แลว้ยนืยนั
ในการเป็นไปในมรรคและผลนั้น ยนืยนัในความเป็นไปว่า “เป็นไปไดจ้ริง ของเป็นไดจ้ริง” 
สมควรผูป้ฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ท าแลว้ตอ้งไดเ้ป็นความจริงอยา่งนั้น ผูท่ี้ไดผ้ลเป็นจริงอยา่ง
นั้นแลว้เอามาสอน เอามาประกาศเป็นธรรมะ เป็นธรรมแท ้แลว้ยนืยนัในการเป็นผล 

เราเป็นผูป้ฏิบติั เราเป็นผูเ้ดินตาม พอเราเป็นผูเ้ดินตามเราก็ลงัเลสงสัย เพราะกิเลสท่ีใน
หวัใจเรานัน่ล่ะ จากทาน จากศีล จากภาวนา  

“ทาน” การใหม้นัท าไดด้ว้ยการเป็นวตัถุ  

“ศีล” ศีลเป็นขอ้ปฏิบติัท่ีเราจ ากดัข้ึน เราคิดข้ึน เราท าข้ึนว่าส่ิงน้ีเป็นขอ้ยกเวน้ เป็นขอ้ท่ีไม่
ควรท า  

แต่ “สมาธิ” ท่ีจะใหม้นัรวมตวัลง มนัรวมตวัลงอยา่งไรเราก็สงสยั ความลงัเลสงสัย ความ
ไม่เช่ือมัน่ในความเป็นจริงในมรรคและผลนั้น น่ีก็คือกิเลส กิเลสมนัยนัไวไ้ง มนัยงัยบุยอบจาก
ความหยาบเขา้มา แต่ความละเอียดมนัก็ยงัสุขอยูใ่นหวัใจนัน่น่ะ คอยต่อตา้นส่ิงท่ีจะเขา้ไปท าลาย
มนั  

ใครเป็นเจา้ของ ใครเป็นเจา้ของบา้นหลงันั้น แลว้คนจะบุกรุกเขา้ไปในบา้นหลงันั้น 
เจา้ของบา้นตอ้งหวง ตอ้งตระหน่ี ตอ้งต่อสู้ กิเลสมนัเป็นเจา้วฏัจกัร มนันัง่อยู่บนหวัใจของมนุษย์
ทุกๆ คน มนันัง่อยู ่ มนัเป็นเจา้ของ มนัเป็นเจา้วฏัจกัร แลว้เราจะท าใหม้นัสงบ ใหม้นัขยบัท่ีให้
ธรรมะเขา้ไปแทรกในหวัใจมนัจะยอมง่ายๆ เหรอ? มนัก็ต่อตา้น  

พอมนัต่อตา้นมนัต่อตา้นดว้ยวิธีไหน?  

“มรรคผลไม่มี การกระท าเสียเวลาเปล่า คนท่ีปฏิบติัน้ีเป็นคนท่ีงอมืองอเทา้ คนท่ีไม่สู้
โลก” เห็นไหม น่ีกิเลสมนัออกทางน้ีไง ออกทางใหเ้ราขาอ่อน ออกใหเ้ราหมดก าลงัใจ ออกใหเ้รา
ไม่เช่ือมัน่ในผลนั้น อนัน้ีเป็นผลของกิเลส ไม่ใช่ว่าธรรมะพระพุทธเจา้ท าใหเ้ราล าบาก  
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 ธรรมะพระพุทธเจา้เป็นความจริง เป็นความจริงอนัประเสริฐ เป็นความจริงท่ีผูเ้ขา้ปฏิบติั
จริงตามความเป็นจริงจะไดผ้ลจริงตามนั้นไง แต่เราก็สงสัย น่ีกิเลสมนัค ้าไวต้ลอด พอมนัสงสัย 
ความสงสัยอนันั้น ความลงัเลสงสัย ความไม่มัน่ใจอนันั้น ท าใหก้ารประพฤติปฏิบติันั้นอ่อนแอลง 
อ่อนแอลงก็เหมือนกบัวตัถุส่ิงของนั้นไม่แข็งแกร่งพอ ไม่สามารถเขา้ไปถึงจุดความมุ่งหมายได ้
หวัใจท่ีไม่มีความเขม้แขง็ ไม่มีความเช่ือมัน่พอ ไม่มีความจงใจพอ มนัก็เขา้ไม่ถึงฐานของใจคือฐีติ
จิตไง  

สมาธิแท ้ศีล สมาธิ ปัญญา เกิดสมาธิถึงเกิดปัญญา เอาปัญญามาต่อสู้กนั ต่อสู้กบักิเลสตวัน้ี  

 น่ีกิเลสตวัน้ีเพียงแต่มนัเร่ิมตน้ เร่ิมวางแผนใหเ้ราไขวเ้ขวเท่านั้นเอง  

เรามีความมุมานะ มีความจริงใจจะลอยกิเลสออกจากใจ จะลอยกิเลสออกจากใจมนักต็อ้ง
มีความมุมานะ เพราะเช่ือมัน่ธรรมะของพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้เป็นผูป้ระเสริฐ เป็นผูส้อน
มนุษยแ์ละเทวดาทั้งหลาย เป็นผูว้างธรรมไว ้ เป็นผูผ้า่นพน้ไปแลว้ แลว้ประกาศธรรมไว ้ เราเป็น
คนตาบอด เราเป็นคนโง่ เราเป็นคนท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ ท าไมเราไม่ยอมรับความเป็นจริงของ
พระพุทธเจา้ นัน่! ปัญญาท่ีจะต่อสู้กิเลสไม่ใหกิ้เลสมนัเป็นเจา้ใหญ่นายโตในหวัใจมากเกินไป น่ี
ธรรมะส่ิงท่ีผลิตข้ึนมาน้ีคือธรรมะของเรา  

 ธรรมะพระพุทธเจา้ท่ีเราศึกษาเล่าเรียนมานั้นเป็นธรรมะของพระพุทธเจา้ แต่ถา้การคิดคน้
อยา่งน้ีเกิดข้ึนจากผูป้ฏิบติั เห็นไหม เร่ิมมีช่องว่างใหธ้รรมน่ีผดุโผล่ข้ึนมากลางหวัใจของเรา 
ธรรมะจะผดุโผล่ข้ึนมาจากความท่ีเราเร่ิมตน้จากการจุดประกายข้ึนมา พอความเช่ือน่ีเขา้ไปขยบั
เขา้ไป นัน่น่ะ มนัมีความไหวติงของกิเลสท่ีมนัขยบัช่องใหธ้รรมไดเ้กิดข้ึนในใจของผูป้ฏิบติัแลว้ 
มนัก็เร่ิมมากข้ึนๆ ความมุมานะของเรา ความจริงจงัของเรา ขยบัมากข้ึนๆ จิตมนัก็เร่ิมสงบตวัลง  

ความสงบตวัลงอนัน้ี “โอ๋! จากไม่เคยพบเคยเห็น จากไม่รู้ จากไดย้นิแต่ฟังแต่ธรรมะของ
พระพุทธเจา้ เคยศึกษาเล่าเรียนมา กบัจิตของตวัเองเร่ิมสงบเยอืกเยน็ลง กิเลส พอกิเลสมนัเร่ิม
ปล่อยวาง เร่ิมใหห้ายใจได ้ความสุขจะเกิดข้ึนอยา่งมหาศาลเลย”  

จะรู้ว่า “ออ้! รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง” รสของสมาธิธรรมเด๋ียวน้ีเราไดดู้ดด่ืมแลว้ 
ธรรมแท้ๆ  เลย หวัใจเท่านั้นเป็นผูส้ัมผสัธรรม หวัใจเป็นผูทุ้กขย์าก หวัใจเป็นผูเ้ร่าร้อน หวัใจได้
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สัมผสัความร่มเยน็ของสมาธิธรรม ไม่ตอ้งใหใ้ครมาบอก ไม่ตอ้งใหใ้ครมาช้ีแจง น่ีคือสมบติัของ
เรา ปัจจตัตงัรู้จ  าเพาะผูท่ี้ไดเ้สพธรรมอนันั้น  

ความสงบของใจเป็นสัมมาสมาธิเพราะเกิดข้ึนจาก ทาน ศีล ภาวนา เป็นสัมมาสมาธิ เป็น
สมาธิท่ีว่าควบคุมมาเร่ิมตั้งแต่ตน้ ไม่ใช่สมาธิท่ีเป็นไปโดยมิจฉา โดยสมาธิเป็นแลว้มนัจะ
ออกเป็นทางด าไง สัมมาสมาธิควรจะเดินอริยมรรค เกิดความสงบ เกิดความช่ืนใจ เกิดความเยน็ใจ 
คนเยน็ คนน่ิง คนควรท างานท่ีละเอียดละออข้ึนไป ไม่ใช่คนหยาบ คนท างานแต่โลก ท างานแต่ใช้
ฝ่ามือท างานกบัใชห้ลงัมือท างาน มนัระหว่าง “โลกียะ” กบั “โลกุตตระ”  

งานของโลกคืองานผกูมดั การใฝ่หา การกวา้นเขา้มา “เราเป็นผูรู้้ เราเป็นผูเ้ก่ง เราเป็นผูรู้้
ทั้งหมด” มนักวา้นเขา้มาเป็นทิฏฐิมานะท่ีเป็นสองในหวัใจ กบัเรากบัความคิดเป็นสอง สมาธิน้ี
เป็นหน่ึง สมาธิน้ีเป็นเน้ือในของจิต พอเน้ือในของหวัใจ แลว้มนัความคิดวนกลบัมาจากความด าริ
ชอบ ด าริออกจากกิเลส ไม่ใช่ด าริตามกิเลส กิเลสมนัหยาบสงบตวัลง แต่ความละเอียดเขา้ไปมนัก็
ยงัใชอ้ยู ่ หลอกออกอยา่งนั้น ความไม่ไวว้างใจ ความใคร่ครวญตนอยูต่ลอดเวลา ความคิดส่ิงใด
เป็นความคิดท่ีบอกความเคยเกิดข้ึน นัน่คือความคิดของกิเลส  

ความคิดในการจะคน้ ความคิดในการจะเขา้มาดูดว้ยสัมมาสมาธิ ดว้ยความปล่อยวางของ
จิตท่ีเป็นหน่ึง ไม่ใช่จิตอารมณ์สอง จิตอารมณ์สองนั้นเป็นจิตเป็นโลกออกไป จิตเป็นอารมณ์หน่ึง
คือจิตในความคิดภายใน น่ีมนัจะวนกลบัมาดูความเป็นไปของหวัใจ ดูความเป็นไปในการเกิดดบั
ของจิตท่ีมนัเร่ิมเกิดข้ึน  

แขกท่ีเขา้มาในหวัใจ แขกท่ีเขา้มาในความว่างนั้น สมาธิน้ีเป็นความว่างอยู ่ แลว้ความ
เกิดข้ึน ความแวบออกมาจากสัญญาท่ีจุดประกายข้ึนมาจากมโน มโนคือความคิดเร่ิมตน้ อนันั้น
เกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร? จิตจะยอ้นกลบัเขา้ไปดูว่าความเกิดดบั ความเกิดเร่ิมตน้ ความจุดประกาย
ของความคิดเกิดมาจากสัญญาความรู้อนัแรก “สัญญาความรู้อนัแรก” ฟังสิ สัญญาคือการสืบต่อ 
เป็นขอ้ห่วงของระหว่างสมาธิกบัความเร่ิมคิด เป็นห่วงโซ่ห่วงแรกท่ีความคิดจะเร่ิมเดินออกมา จิต
มนัจะหนักลบัไปดูเพราะมนัมีความสงบพอ หนัไปดูห่วงโซ่ ห่วงโซ่ความเกิด น่ีสัญญา  

พอมีเกิดสัญญาข้ึนความรู้สึกมนัพร้อม พร้อมคือวิญญาณรับรู้ เวทนามนัเกิดไปดว้ย สังขาร
ปรุงแต่งอนัน้ีชอบหรือไม่ชอบ อนัน้ีดีหรือไม่ดี มนัจะปรุงแต่งออกมาเป็นอารมณ์ เป็นความรู้สึก 
ออกมาเป็นกิเลสพาท า เพราะกิเลสมนัอาศยัความรู้สึกอนัน้ีนอนเน่ืองมาไง มนัตามน ้ามา มนั
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ออกมาพร้อมกบัความคิด เพราะความคิดน้ีเกิดจากใจ ใจยงัมีกิเลสอยูเ่พราะกิเลสมนัสงบตวัลง อนั
น้ีเร่ิมตน้การต่อสู้ไง  

 จากเดิม จากเดิมท่ีว่าก่อนจิตสงบมนัไม่เคยเห็นอยา่งน้ี มนัเห็นทุกส่ิงเป็นเรา เพราะเราเป็น
ผูคิ้ด เราเป็นคนใหญ่คนโต เรามีทิฏฐิมานะ เรามีศกัด์ิศรี เรา เรา เรา เราเท่านั้นเลย พอจิตมนัสงบ
ลงเกิดดูความคิดอนัน้ี “อนัน้ีไม่ใช่เรา อนัน้ีเป็นแขกจรมา อนัน้ีเป็นความคิดท่ีมนัเกิดดบัข้ึนมาจาก
ตวัสัญญาห่วงโซ่แรก แลว้ขนัธ์ ๕ มนัหมุนออกไปเป็นอารมณ์ความรู้สึก เราพอใจหรือไม่พอใจ
สังขารมนัปรุงมนัแต่งไป” กิเลสมนัไสออกมาตรงน้ี  

เรายอ้นกลบัไป ยอ้นกลบัไปดู แลว้แยกมนัออก แยกขนัธ์ ๕ ออกว่า อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนมามนั
เกิดจากส่ิงใด? ตวัไหนเป็นตวัสังขารท่ีปรุงแต่ง? ห่วงโซ่หน่ึง ไม่มีห่วงโซ่สอง ห่วงโซ่สาม ห่วง
โซ่ส่ี ห่วงโซ่เป็นขนัธ์ ๕ มนัหมุนไปไม่ไดอ้ารมณ์เกิดข้ึนไม่ได ้ห่วงโซ่ตอ้ง ๕ ห่วงน้ีมนัก็หมุนไป
เป็นอารมณ์ๆ หน่ึง เป็นความพร้อมกบักิเลสท่ีมนัไสมนัอยูใ่นนั้น  

ถึงจิตสงบ ถึงความต่อสู้ดว้ยอริยมรรค แต่ไอกิ้เลสท่ีมนัอาศยัห่วงโซ่นั้นออกมา มนัก็ยงัมี
กระแส มีเช้ือออกมา เราตอ้งการท าลายห่วงโซ่ความคิดอนัน้ี เพื่อจะใหกิ้เลสท่ีมนัตามห่วงโซ่เรา
มามนัตกจากห่วงโซ่นั้นไป กิเลสท่ีตามออกมามนัตามห่วงโซ่นั้นออกมา มนัเป็นธรรมชาติ
อนัหน่ึง มนัเป็นวิธีการเดินของจิตปกติ จิตปุถุชน จิตผูมี้กิเลสหนาตอ้งเป็นแบบน้ีทุกๆ ดวง 
พระพุทธเจา้ไม่มาตรัสรู้ธรรมจะไม่เห็นความเป็นไปอนัน้ีเลย  

ว่าเราท าใจสงบ เราเหาะเหินเดินฟ้า ไอกิ้เลสความสงบตวัอยูใ่นหวัใจน้ีมนัก็นอนเน่ืองไป
ในหวัใจตลอด จิตสงบจนมีพลงังานขนาดไหน ไอกิ้เลสมนัก็นอนเน่ืองมาเพราะไม่ไดเ้ดิน
อริยมรรคไง พระพุทธเจา้มาตรัสรู้อนัน้ี มาเห็นความเป็นไปอนัน้ี ถึงวางธรรมเป็นความเป็นจริง
ใหเ้รา แลว้เราก็มาฟังธรรม เราก็มาศึกษาธรรมะพระพุทธเจา้ แลว้เราก็จะมาลอยกิเลสออกจาก
หวัใจ ถา้เราไม่เขา้ไปจุดน้ีเราจะเอาอะไรไปลอยมนั เพราะกิเลสมนัอยูต่รงน้ี มนัอยูต่ามห่วงโซ่น้ี 
มนัออกมาจากน้ี ออกมาจากหวัใจ หวัใจท่ีมีกิเลสทั้งดวงนัน่ล่ะ  

ความหมุนกลบัดว้ยปัญญา ดว้ยมรรคคือองค ์๘ “การงานชอบ” งานการใคร่ครวญ “ความ
เพียรชอบ” เพียรลงท่ีจะอารมณ์ความรู้สึกอนันั้น การขบัดนัไง ความเพียรชอบ ความอุตสาหะตอ้ง
หมัน่ท  า หมัน่ขยนั ตอ้งมีแรงดลใจจากเร่ิมตน้ท่ีว่านัน่น่ะ มีความแรงดลใจ มีความมุมานะ มีความ
เช่ือมัน่ มีความอาจหาญ มีความว่าเรามีวาสนา มีความเป็นไปว่าเราลูกศิษยต์ถาคต เราเป็นผูเ้ดิน
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ตามพระพุทธเจา้ เราตอ้งสามารถท าได ้ น่ีความมุมานะกบัพลงังานอนัน้ีไง พลงังานจากความเรา
ปลุกปลอบใจของเราข้ึนมา แลว้เราใชค้วามเพียรของเราข้ึนไป เราพิจารณาของเราข้ึนมา
ตลอดเวลา  

เขา้ไปจบัห่วงโซ่นั้นได ้ถา้จิตมนัเป็นขนาดน้ี พิจารณาใคร่ครวญออกไปจนห่วงโซ่นั้นแตก
ออกจากกนั สังขารเป็นกองหน่ึง วิญญาณเป็นกองหน่ึง เวทนาเป็นกองหน่ึง สัญญาเป็นกองหน่ึง 
จิตเป็นอีกกองหน่ึง แต่ห่วงโซ่มนัเกาะกนั “รูป” รูปของจิตเป็นอารมณ์ออกมา กิเลสมนัยิม้มา
ตลอด  

อริยมรรคตวัน้ี อริยมรรคตวัน้ีเขา้ไปไง อริยมรรคน้ีเกิดข้ึนจากเราท าน่ีแหละ เป็นจิตดวง
นั้นดวงท่ีว่าง กบักิเลสเกิดจากดวงท่ีว่าง “จิตแกจิ้ต” ความต่อสู้กนัภายใน เพราะเม่ือก่อนมนัออก 
เวลาความคิดมนัพุ่งออกมา แต่ขณะท่ีคิดข้ึนมา คิดข้ึนมาก็พร้อมกบัมรรคท่ีจบัหวัแลว้คว  ่าลง จบั
หวัของจิตแลว้พิจารณาอยูข่ณะนั้น จบัอารมณ์ความรู้สึกคือการต่อตา้น คือการต่อสู้ การแยกแยะ 
การแยกแยะอนัน้ีไง พอมนัแตกออก พอแตกออกมนัปล่อยวางอารมณ์อนัน้ีจะไม่มี หลุดออกไป 
จิตน้ีสงบตวัลง รวมลงเลยนะ เพราะจิตมนัไม่ไปรูปความคิดไง ขนัธ ์๕ มนัไม่มี ขนัธ ์๕ แตกออก
จิตก็ว่าง  

เพราะขนัธ์ ๕ แตกออกดว้ยปัญญา ปัญญาญาณตีใหม้นัแตกออก แลว้สอดเขา้ไปท่ีละกอง
สิ กองสังขาร กองเวทนา กองวิญญาณ กองสัญญา น่ีมนัจะแตกออกกองใดกองหน่ึง รูปของจิตมนั
จะแตกออกๆ พอแตกออกอารมณ์มนัเป็นไปไม่ได ้ ก็เหมือนกบัว่าวตัถุส่ิงหน่ึงเราทุบมนัแตกออก 
มนัก็สลายออกหมด จิตน้ีพอปัญญามนักห็มุนเขา้ไปทนั มนัจะแตกออก พอแตกออกมนัไม่มีมนัก็
รวมลงเป็นความว่าง การท าตอ้งท าอยูอ่ยา่งนั้น  

วนัน้ีใชว้ิธีการอยา่งน้ี ความคิดแบบน้ีไล่ตอ้นทนั มนัปล่อยวาง ว่าง พรุ่งน้ีใชค้วามคิดเก่า
ไม่ไดแ้ลว้ เพราะกิเลสมนัรู้ทนั เม่ือวานมนัแพช่้องน้ี มนัจะหาทางต่อตา้นเลย มนัจะหาทางหลอก
ล่อ เราตอ้งใชว้ิธีการอื่น วิธีการอื่น ความคิดอ่ืน คิดเปรียบเทียบในทางอ่ืน ปัญญาไง เป็นปัจจุบนั
ธรรม ปัญญาตอ้งใคร่ครวญตลอด การใคร่ครวญตวัน้ี น่ีการพลิกแพลงใหต่้อสู้ใหท้นั ใหเ้ป็น
ปัจจุบนั ใหเ้กิดข้ึนเด๋ียวนั้น  

พอเขาวิธีการคิดมาแบบน้ี ปัจจุบนัก็ตอบโตไ้ปอยา่งนั้น พอตอบโตไ้ป พลงังานของสมาธิ
คือจิตมนัสงบพอ การท างานพอดี มรรคสามคัคี มรรคอริยสัจจงั มรรค ๘ แลว้มารวมตวั รวมตวั
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สามคัคี คือว่าสามคัคีพอดี พอดีกบัการรวมตวัของมรรคอนันั้น มรรคอนันั้นรวมกลบัเขา้ไป สมาน
กบัจิตอนันั้นหลุดออกไป ถา้หลุดออกไปดว้ยมรรคอริสัจจงั ความสามคัคีของมรรคตวัน้ีขาดเลย
นะ กิเลสท่ีว่ามนัตามออกมาจากห่วงโซ่นั้นน่ะ ขาดออกไปคือกิเลสตวัน้ีโดนช าระออกไป 
สมุจเฉทปหานออกไป จิตน้ีจะรวมลง กองขนัธ์ ๕ แยกออกไป  

ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ ์๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ สักกายทิฏฐิ ๒๐ 
หลุดออกทนัที ออกจากใจ กระเดน็ออกไปเลย กองขนัธ์เป็นกองขนัธ์ กองจิตเป็นกองจิต ทุกขไ์ม่
มี รวมลงสมุจเฉทปหาน น่ีเราลอยกองกิเลสไป ๑ กอง ลอยกองกิเลสนะ กิเลสลอยไป ๑ กอง ดว้ย
ความมุมานะ ดว้ยความเห็นคุณค่าในธรรม ดว้ยความจริงจงัของเรา ดว้ยเราเป็นชาวพทุธ ดว้ยการ
เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ดว้ยความเช่ือมัน่ ดว้ยหวัใจ ดว้ยเราไง ดว้ยเพราะเราเป็นคน ดว้ยเพราะ
เราเกิดมาเป็นชาวพุทธ เพราะเราพบพระพทุธศาสนา เราเป็นผูป้ระเสริฐ  

จากปุถุชนธรรมดา เป็นมนุษยผ์ูป้ระเสริฐข้ึนมา ประเสริฐข้ึนมาท่ามกลางธรรมะของ
พระพุทธเจา้ไง ใครเป็นผูก้ระท า เรามีวาสนาไหมล่ะ เราเป็นมนุษยค์นหน่ึงเกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา แลว้ไดป้ระพฤติปฏิบติั ประพฤติปฏิบติัจนไดผ้ลข้ึนมาตามความเป็นจริงท่ี
พระพุทธเจา้วางไว ้ เราเป็นผูป้ฏิบติัตามแลว้ไดผ้ลตามความเป็นจริง นัน่น่ะ เราผูป้ฏิบติันั้น
ประเสริฐหรือไม่ประเสริฐ  

ประเสริฐข้ึนมาขั้นตอนหน่ึง ผูท่ี้ลอยกองกิเลสออกไป ๑ กอง เห็นไหม ลอยกิเลสมนั
ประเสริฐมากมาย กบัการลอยกระทงท่ีเอากิเลสนะ เขาลอยเพื่อเอากิเลส ไปสนุกครึกคร้ืน กบัเรา
ลอยกิเลสออกไป ลอยไอต้วัท่ีมนัหลอกใหเ้ราไปสนุกครึกคร้ืน ไปตามโลกวฏัฏะเขานัน่น่ะ แลว้
เราช าระมนัดว้ยมรรคอริยสัจจงั ลอยไป ๑ กอง ประเสริฐหรือไม่ประเสริฐ  

ลอยออกไปเลย ดว้ยความเพยีรมุมานะอนัแก่กลา้ ดว้ยความจงใจของเรา ดว้ยความเช่ือมัน่ 
เราเป็นผูเ้ดินตาม สาวกะ-สาวกของพระพทุธเจา้ สาวกของพระพุทธเจา้เป็นผูเ้ดินตามอริยมรรค
ของพระพุทธเจา้ ธรรมะทุกขั้นทุกตอน ธรรมะของพระพุทธเจา้ทุกส่ิงทุกอยา่งมนัถึงเป็นส่ิงท่ี
ประเสริฐ เป็นความเป็นจริงแท ้ ใหเ้ราเช่ือมัน่ในความเป็นจริงแทอ้นันั้น เช่ือมัน่ในความจริงแท้
แลว้เราปฏิบติัตาม เดินตามความจริงแทน้ั้นแลว้มนัจะหลงทางไปไหน เราเดินไปบนเส้นทางของ
มรรคอริยสัจจงันัน่น่ะ อริยสัจของพระพุทธเจา้แลว้มนัจะไปลงท่ีไหน มนัจะไปลงท่ีไหน? มนัก็
ตอ้งไปลงท่ีผลซิ เหตุเราสร้างเหตุไวเ้พียงพอ เราสร้างเหตุข้ึนมาจากตบะธรรมภายใน “ตบะ” ตบะ
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เกิดข้ึนจากการเราสร้างเหตุ แลว้เหตุนั้นมนัก็เผาผลาญไอกิ้เลสนั้นออกมาเป็นผล อริยสัจไง ความ
เดินเขา้ไปอริยสัจ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค  

“ทุกข”์ เกิดข้ึนจากความคบัแคน้ใจ  

“สมุทยั” คือความไม่พอใจ ความไม่พอใจ ความพอใจ ความอยากได ้ความอยากท่ีเป็นการ
ความฝัน อยากประสาโลกเขาฝันเอาไง หลบัๆ ต่ืนๆ ก็ฝันว่าขา้น่ีเป็นคนดี หลบัๆ ต่ืนๆ ก็ว่าฉนัจะ
เป็นเศรษฐีใหญ่ อยากเป็นมนุษยผ์ูป้ระเสริฐ...สมุทยัทั้งนั้นเลย  

ความฝันไม่เอา เอาความจริง เอาความจริงดว้ยมรรคมนัก็เป็น “นิโรธะ”  

ดบัตามความเป็นจริงดบั เยน็ ดบั เยน็ๆ ดบัตามความจริงดว้ยมรรค “น่ีอริยสัจ”  

เราเดินตามอริยสัจของจริงพระพุทธเจา้แลว้มนัจะพน้จากมือไปไหน มนัอยู่ท่ีมือของผู ้
ปฏิบติั อยู่ท่ีมือของเรา อยูท่ี่มือท่ีจะไขว่ควา้ น่ีใหก้ าลงัใจ แลว้มนัยิง่ไดลิ้้มรสไดมี้ความสุข สมาธิ
ธรรมก็มีความสุขอนัหน่ึง ผลของเหตุท่ีการปฏิบติัอริยมรรคแลว้เป็นผลออกมา เป็นความสุขท่ีไม่
เส่ือมคลาย ไม่เป็นอนิจจงั เป็นอกุปปธรรม ยนืไดบ้นฝ่ัง ข้ึนจากโอฆะในกลางทะเลในน ้าทะเล
ข้ึนมาเทา้แตะฝ่ัง ผูท่ี้ไม่ตอ้งใชต้ะเกียกตะกายอยูใ่นโอฆะสงสาร ภพชาติน้ีก าหนดวนัส้ินแลว้ จิต
มนัจะมีความสุขกบัรสของสมาธิธรรมขนาดไหน ฟังสิ สมาธิธรรมมนัมีความสุขคือความสงบ
อบอุ่นของใจ  

จิตตั้งมัน่ก็มีความสุขอนัหน่ึง แลว้กิเลสลอยไป ๑ กอง มีความสุขมากข้ึนเพราะมนั
เป็นอกุปปธรรม ความสุขท่ีคงท่ี ความสุขท่ีไม่แน่นอนกบัความสุขท่ีคงท่ี ความสุขท่ีย ัง่ยนืน่ะ 
ต่างกนัไหม?...ต่างกนั แลว้ใครเป็นผูรั้บรู้? ก็หวัใจดวงท่ีประเสริฐนั้น เป็นปัจจตัตงัเฉพาะใจดวง
นั้น ดวงใจไง เป็นผูท่ี้สัมผสัธรรม ธรรมะพระพุทธเจา้สถิตอยูท่ี่ดวงใจผูท่ี้ปฏิบติั สถิตอยูท่ี่ดวงใจ 
ใจท่ีประพฤติปฏิบติันั้น ใจดวงนั้นเป็นผูรั้บผล  

พอรับผลแลว้ เศรษฐีไง เศรษฐีผูส้ร้างธุรกิจการคา้ ลองก าไรเกิดข้ึนใครก็ตอ้งรีบตกัตวง 
ชีวิตน้ียงัอยู ่การกา้วเดินไปยงัมีอยู ่กิเลส...  

(เสียงเทปขดัขอ้ง)  
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...บอกเล่าความรู้ท่ีเราฟังใครมา มนัเป็นความรู้ท่ีเรารู้แลว้มนักล็งัเล รู้แลว้เราก็ยงัใคร่ครวญ
ยงัไม่แน่ใจ แต่ความรู้ตามเป็นจริงท่ีเราไดป้ระสบมาน่ะ มนัยนืยนัแบบกงัวานกลางหวัใจเลย พอ
มนักลางหวัใจความเช่ือมัน่อนัน้ีสุดๆ ความเช่ือมัน่เม่ือก่อนท่ีว่าคลอนแคลนๆ พอลองเป็นอกุปป
ธรรม ธรรมท่ีแบบมนัย ัง่ยนืในหวัใจแลว้ ไม่มีการหลอก มนัไม่มีสีลพัพตปรามาส ความลงัเล
สงสัยในธรรมใดๆ ไม่มีเลย ความลงัเลสงสยั ความไม่เช่ือ ความท่ีคิดวา่เม่ือก่อนหนา้น้ีท่ีว่าเรามีจะ
มีวาสนาหรือไม่มีวาสนา...ไม่เก่ียว เพราะลองไดลิ้้มรสตามความเป็นจริงแลว้ ถา้จิตเป็นอยา่งนั้น 
หวัใจดวงนั้นเป็นอยา่งนั้นจะเกิดความมุมานะ  

ท่ีว่าตอ้งสอน ตอ้งขบัไสดว้ยกนั ไม่ตอ้งแลว้ มนัจะควา้ มนัตอ้งการไง เศรษฐีเร่ิมมีเงินมี
ตน้ทุนแลว้ มนัจะตอ้งลงทุนแบบมหาศาลเลย เพราะเห็นมองอยูเ่ลยว่าก าไรหรือผลประโยชน์อยู่
ขา้งหนา้อีกมหาศาล ก็เร่ิมท าต่อไป เร่ิมในการกา้วเดินไปบนอริยมรรคนั้นน่ะ ทางอนัเอกของ
พระพุทธเจา้มนัตอ้งเดินต่อไป เราจะตอ้งลอยกองกิเลสออกไปจากใจเราใหส้ิ้น ไม่ใช่ลอยกองใด
กองหน่ึง แลว้เหลืออีก ๓-๔ กองยงัทบัถมใจอยู ่ เป็นแผลทั้งตวัเลย แค่มือหายจากเป็นแผลจะดีใจ
ไดอ้ยา่งไร เราเป็นข้ีทตูกุดถงัทั้งร่างกายเลย แต่แขนขา้งหน่ึงไดห้ายเป็นปกติ เห็นไหม มนักต็อ้ง
อยากใหห้ายทั้งร่างกายใช่ไหม ก็ตอ้งคิดกนัว่าไอแ้ผลไอกิ้เลสท่ีมนัเป็นตน้เหตุใหเ้กิดข้ีทตูกุดถงั
ทั้งตวัน้ีมนัอยูท่ี่ไหน เช้ือโรคท่ีจะท าใหเ้กิดอยูท่ี่ไหน  

มรรคอนัแรกเราใชก้นัเราใชป้ระโยชน์รักษาแขนขา้งหน่ึงหายไปแลว้ เราตอ้งเร่ิมเดินใหม่ 
โดยท าใจใหส้งบ ท าใจใหส้งบนะ จิตมนัเคยสงบมนัเป็นพื้นฐานท่ียนืมัน่คงอยูแ่ลว้ มนัไปสงบ
โดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ส่วนหน่ึง แต่จิตท่ีควรจะท าการงานตอ้งเพิ่มพลงังานใหม้นัสงบเขา้ไปอีก
เหมือนกนั พอจิตท าใหส้งบเขา้ไป จิตสงบเขา้ไป จิตมนัว่างจาก...มนัหลุดออกมาจากขั้นหน่ึง แต่
มนัก็จะไปกิเลสขั้นต่อไป ขั้นกิเลสท่ีว่ามนัยงักวนใจอยู ่ ไอก้วนใจอยูน่ี่มนัมีความข้ึนมาคดัคา้นท า
ใหก้ารงานน้ีไปไม่สะดวก ถึงตอ้งท าความสงบ เพราะกิเลสส่วนลึกมนัเร่ิมต่อตา้นออกมา กิเลส
ส่วนในนัน่น่ะ ท าใจใหส้งบแลว้พิจารณาหาจ าเลย หาเช้ือโรคท่ีว่าเป็นข้ีทตูกุดถงัอยูต่รงไหน 
อุปาทานจากหวัใจมนัก็ยงัติดอยูท่ี่ พิจารณาจิตจนเขา้ใจจนอารมณ์ท่ีมนัยดึกายมนัปล่อยแลว้ มนั
ปล่อยจากความยดึนั้น  

แต่อุปาทาน อุปาทานส่วนลึกมนัมี ปล่อย ปล่อย ปล่อยว่างหมด แต่กระแสท่ีเกาะเก่ียวมนัมี 
กระแสเกาะเก่ียวอนัน้ีพิจารณาซ ้ าเขา้ไป พิจารณาซ ้าตรงน้ีเขา้ไปอีก ถา้จบักระแสเกาะเก่ียวไดม้นั
จะจบัตรงน้ีไม่ได ้ เพราะมนัว่างเขา้มา ความว่างกบัความวา่ง แต่ความว่างมนัมีเช้ือโรค กบัความ
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ว่างท่ีไม่มีเช้ือโรค ไอเ้ช้ือโรคคือกระแสอนันั้นน่ะ จิตถา้สงบแลว้หมุนกลบัเขา้มา มนัจบัได ้มนัจะ
จบัได ้จบัไดพ้ิจารณา น่ีเป็นธาตุขนัธ์ ธาตุเป็นธาตุ ดินเป็นดิน น ้าเป็นน ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ  

หวัใจก็เหมือนกนั อารมณ์เกาะเก่ียวก็เหมือนกนั ความเกาะเก่ียวน้ีมนัเกาะเก่ียวเพราะมีเช้ือ 
พิจารณาซ ้ าเขา้ไป พิจารณาซ ้ าเขา้ไป ซ ้ าเขา้ไปในความเกาะเก่ียวในขนัธ์นั้นน่ะ เพราะมนัตอ้ง
พิจารณาในนามของขนัธ์ เพราะถา้เราไปจบัใจทั้งดวง มนัจบัไปแลว้มนัเป็นวตัถุกอ้นใหญ่เกินไป 
มนัเป็นภูเขาทั้งลูก ภเูขาทั้งลูกเราเอาคอ้นไปทุบมนัไม่แตก เรายอ่ยสลายภเูขามาเป็นหินเป็นกอ้นๆ 
มาแลว้เราทุบมนัเป็นกอ้นเลก็ลงไป มนัจะสลายได ้ มนัสลายภเูขาน้ีทั้งกอ้นก็ได ้ ทั้งภเูขาก็ได ้ จาก
เราสลายออกมา แต่ภเูขาทั้งลูกเลยแลว้เราเอาก าป้ันไปทุบมนั เช้ือโรค ความไม่เขา้ใจ ความเกาะติด
อนันั้น มนัเหมือนภเูขาทั้งลูก ภเูขาทั้งลูกมนัเห็นดว้ยตาเน้ือ กระแสท่ีว่ามนัเป็นกระแสเช้ือนั้นมนั
เป็นนามธรรม มนัตอ้งอาศยัตาภายใน ตาธรรมไง ตาธรรมคือตาของสมาธิธรรม ตาของปัญญา
ธรรมภายในเขา้ไปจบัตอ้ง การจบัตอ้ง จบัตอ้งไดแ้ลว้พิจารณาภเูขานั้น  

ทางในท านองของขนัธ์ ๕ ภเูขานั้นแตกสลายออก แตกสลายออกเลย ภเูขาเป็นภเูขา พื้น
ราบเป็นพื้นราบ ภเูขาราบออกหมด จิตนั้นปล่อยออกหมด ปล่อยว่างเลย จิตน้ีเป็นจิต กายน้ีเป็น
กายหลุดออกไปเลย แยกออกจากกนั แยกออกจากกนัไปเลย แยกดว้ยอริยมรรค กายน้ีมีค่าเท่ากบั
เศษใบไม ้ ใบไมใ้บหน่ึงมนัยงัเป็นปุ๋ยนะ ใบไมใ้บหน่ึงพอมนัตกลงดินมนัเน่ามนัยงัเป็นปุ๋ย มนัยงั
เป็นประโยชน์กบัโลก ไอร่้างกายเน่าๆ ท่ีอยูก่บัเราน้ีมนัมีประโยชน์อะไร  

พอมนัเห็นภเูขาน้ีท าลายลง ภเูขาน้ีมนัเป็นของหลอก เพราะเรายดึว่าภเูขาน้ีเป็นภเูขา ภเูขา
น้ีเป็นนามธรรม มนัแตกสลายออก มนัไม่มีค่าใดๆ มนัขยะแขยง มนัขยะแขยงกายซ ้ าไปอีก โอ๋ย! 
กายไม่มีค่าเท่าใบไมใ้บหน่ึงเลย จิตมนัจะปล่อยแลว้รวมลงราบเป็นหนา้กลอง น่ีลอยกิเลสออกไป
อีกกองหน่ึง มนัจะรับรู้ข้ึนมาจากภายในจิตน้ีเป็นปัจจตัตงั ลอยไปเลย มนัจะว่างออกไปอีกเพราะ
มนัแยกออกจากกนัแลว้ แยกดว้ยมรรคนะ แยกดว้ยทางอนัเอก แยกดว้ยการประพฤติปฏิบติั  

น้ีเวิง้วา้งเลย จิตว่าง หาตวัอะไรไม่ได ้ จบัไม่ไดเ้ลย เราก็มีความสุขนะ มีความสุข ผูท่ี้
ปฏิบติัน่ีอ่ิมเอิบพอใจ เคลิบเคลิ้มนะ พอใจไปนานอยู่ ถา้ปล่อยไว ้ คนท่ีเขาหลงไปตามความไม่รู้
ของตวั สักวนัหน่ึงมนัจะมีอาการแสดงออก แต่ผูท่ี้ว่าเช่ือในธรรมะพระพุทธเจา้แลว้ปฏิบติัมา แลว้
ทดสอบ หาครูบาอาจารยแ์ลว้ทดสอบกบัธรรมะพระพุทธเจา้ ทดสอบกบัพระไตรปิฎก มนัจะ
เขา้ใจตรงน้ี อนัน้ีเป็นจิตลว้นๆ แลว้จะแสดงออกในเร่ืองของกามราคะ กระทงกองน้ีเป็นกองใหญ่
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มาก กระทงมนัมีเป็นชั้นๆ เป็นชั้นประดบัชั้นเลก็ชั้นบนลงมา ไอต้วัน้ีตวัฐานใหญ่เลย เป็น
โครงสร้างใหญ่ของกระทง เป็นโครงสร้างใหญ่ของกิเลส กามราคะน่ีเป็นเจา้โลก โลกทั้งโลกตาย
เพราะไอกิ้เลสตวัน้ี  

ถา้ลอยกระทงตวัน้ีได ้ กระทงตวัน้ี เรากิเลสในกระทงน้ีเราลอยตรงน้ีไดม้นัเป็นท่ีน่า
ไวว้างใจได ้แต่ถา้ไม่ลอยตวัน้ีมนัก็ยงัเวียนว่ายตายเกิดในกามภพ ถึงจะเกิดในสวรรคก์เ็ป็นเทวดาผู ้
ไม่มีกิเลส เป็นเทวดาอยู ่ เพราะยงัไม่พน้จากกามภพ ยงัตอ้งเกิดตายในภพน้ีอีก แต่จะตดักามราคะ
ตวัน้ีไง เพราะจิตมนัสงบแลว้มนัจะแสดงตวัออก ปิดไวไ้ม่อยู ่ มนัจะรุนแรง มนัจะอยู่ท่ีหวัใจนัน่
ล่ะ เม่ือก่อนผูดี้เขาจะท าอะไรเขาจะสงวนท่าทีกิริยาท่าทาง เม่ือก่อนกิเลสมนัมีอยู ่๓–๔ ชั้น ไอช้ั้น
น้ีมนัเป็นอยูช่ั้นท่ี ๓ มนัจะแสดงออกมนัก็เก็บกิริยาท่าทาง  

แต่พอเราเพิกออกไป ๒ ชั้น เราลอยกิเลสไป ๒ กระทงแลว้มนัจะเป็นโครงสร้างใหญ่ มนั
จะมองเห็น มนัจะแสดงตวัแบบท่ีว่าไม่มีใครมาปิดบงัมนัไง มนัเป็นส่ิงท่ีน่าขยะแขยง แต่มนัเอามา
เปรียบเทียบมาเป็นรูป แต่จริงๆ มนัคือความรู้สึก จริงๆ มนัคือความคิด จริงๆ มนัคือกิริยาภายใน
มนักิริยาของจิต อารมณ์แสดงออกของจิต แต่ผูป้ฏิบติัก็ตอ้งต่อสู้กนัแบบเตม็ท่ี ผูป้ฏิบติัจนตอ้งหัน
ก าลงัพลงังานทั้งหมดเขา้ไปหกัหา้มตวัน้ี เพราะตวัน้ีมนัสั่นไหวมาก มนัสั่นไหวถึงขั้วหวัใจเลย 
เพราะจิตตวัมนัเองมนัก็เสพกามในตวัมนัเองได ้ มนัสร้างอารมณ์เองแลว้มนัเสพเองเลยนะ เพราะ
มนัเป็นกามอยูภ่ายในหวัใจ เพราะใจเป็นกามลว้นๆ  

แลว้ถา้ส่ิงน้ีมนัเกิดข้ึน เราตอ้งเห็นภยั พอความเห็นภยัมนัก็ตอ้งต่อสู้ ถา้การพิจารณากาย
ตรงน้ีมนัจะเป็นอสุภะ การพิจารณาอสุภะคือความไม่สวยไม่งาม คือพยายามท าใหใ้จมนัยอมรับ
ว่าส่ิงท่ีเอง็คิด เอง็พยายามสัมผสันั้นมนัเป็นส่ิงท่ีน่าขยะแขยง มนัเป็นกอ้นเลือดสดๆ มนัเป็นของ
ส่ิงท่ีเน่าบดู มนัเป็นส่ิงท่ีอยูข่องพวกตวัหนอน ไอต้วัหนอนพวกชอนไชมนัชอนไชอยูบ่นไอพ้วก
ของเน่าน่ี ไอห้วัใจมนัก็กินอยูต่รงนั้น ถา้การพิจารณาจิต จิตมนัก็เขา้ตรงนั้นไง  

พิจารณาซ ้ าเขา้ไป ไอต้วัน้ีคือตวัขนัธ์ภายในหวัใจ ตวัขนัธ์ในไง ตวัขนัธ ์๕ ของจิตน่ีล่ะ ตวั
น้ีล่ะ ตวักามราคะน่ีแหละ เพราะตวัสัญญาลว้นๆ เพราะใจมนัเกิดตายเกิดตายมาก่ีภพก่ีชาติ การ
เสพมาในชาติใดๆ ก็แลว้แต่ แต่มนัซบัอยูท่ี่ใจ ใจตวัน้ีมนัเคยเยิม้ไปดว้ยตวัน้ีไง การเกิดการตายก็
เกิดตายจากกาม กามตวัพาเกิดพาตาย ตวัความเคยชิน แลว้ตวัจะท าลายมนั  
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มนัสอยเอาลม้ลุกคลุกคลานนะ เพราะมนัเป็นตวักองบญัชาการ มนัเป็นตวัเจา้ท่ีจะท าให้
ทุกชีวิตตอ้งอยูใ่นอ านาจของมนั แลว้ผูป้ฏิบติัจะเขา้ไปท าลายมนั เอาอะไรไปท าลายมนั เอาคอ้น
ธรรมดาไปท าลายมนัเหรอ คอ้นเขาไวทุ้บไมทุ้บตะปน่ีู เพราะมนัเป็นวตัถุ แต่ไอน่ี้มนัเป็นการเกิด
การตายนะ ส่ิงใดๆ ในโลกน้ี ส่ิงใดๆ มนัจะส าคญักวา่การเกิดและการตาย การเกิดมา เกิดมาพร้อม
กบัอ านาจวาสนา เกิดมาท่ามกลางกองมหาสมบติัคนนั้นก็มีวาสนา การเกิดมา เกิดมาในทุกขค์น
เขญ็ใจก็คือการเกิดมาจากกามทั้งนั้น ตวัน้ีมนัพาเกิด เพียงแต่เกิดดว้ยวาสนาหรือเกิดแบบทุคตะ
เขญ็ใจเท่านั้น แต่ก็ตอ้งเกิด การเกิดและการตายมีค่าเท่ากนั จะผูดี้ จะทุกขเ์ขญ็ใจขนาดไหนการ
เกิดการตายคือทุกขอ์นัเดียวกนั มนัเสมอกนัตรงนั้นไง  

ถึงว่าการเกิดการตายเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด เพราะไอต้วัน้ีเป็นตวัพาเกิด ตวัของเช้ือเกิดและ
ตาย เกิดในกามภพนะ ตวัเช้ือของความเกิดและความตาย แลว้เราเขา้ไปท าลายหวัเช้ือการเกิดและ
การตาย ฟังสิ มนัท าไมไม่ขวางสุดๆ เพราะไอต้วัน้ีมนัเป็นกองบญัชาการ เป็นแบบน ้าป่า เป็นแบบ
การไหลเวยีน เป็นการโถมเขา้ใส่แบบของกองกิเลสนะ ของกองของกามราคะ มีก าลงัเท่าไรตอ้ง
ใส่ใหห้มด  

อยา่งการท่ีฝึกมาลอยไป ๒ กระทงนัน่น่ะ การเร่ิมตน้มา ๒ กระทงนั้นมนัเป็นวิธีการท่ีเรา
ไดผ้า่นศึกสงครามมา คนท่ีเคยผา่นศึกสงครามมามีประสบการณ์ของการต่อสู้ เคยชนะกิเลส
มาแลว้ เคยลอยกิเลสแลว้ ๒ กอง กองท่ี ๓ จะใหญ่ขนาดไหนก็แลว้แต่ ถา้เคยมีประสบการณ์มา 
แต่ประสบการณ์แบบคนอ่อนดอ้ย เพราะไอก้องน้ีเป็นกองทพัท่ีใหญ่ ประสบการณ์อยา่งนั้นมามนั
ใชสู้้กบักองทพัอนัน้ีไม่ได ้แต่มนัก็มีประสบการณ์ ฟังสิ  

มนัถึงว่าเร่ิมจากมีฐานไง ฐานของการเคยพชิิตมา เคยพิชิตกิเลสมาแลว้ เคยต่อสู้มาแลว้ ถึง
ท าไม่ได ้ถึงจะแพก้็จะสู้ เพราะเคยชนะมา ๒ หนเป็นสักขีพยาน การชนะมา ๒ คร้ัง การลอยกิเลส
ไป ๒ คร้ัง มนัเป็นสักขีพยานว่าเรากมี็วาสนา เราก็เป็นผูท่ี้ชนะได ้ตวัน้ีแหละเป็นตวัท่ีว่าเร่ิมปลุก
ปลอบใจจากการท่ีว่าเราแพม้าไง พอหนัหนา้เขา้ไปหากามราคะนะ มนัก็ท  าใหเ้ราเข่าอ่อน มนัจะ
ป่ันหวัจนปัญญาท่ีเขา้ไปใคร่ครวญมนัหลงทางหมด ปัญญาการจะเขา้ไปมนัหลงทางไง มนัเป็น
ทางของกาม มนัเป็นทางของความเยิม้ มนัเป็นทางของกาม ทางล่ืน เป็นทางท่ีว่าเราเดินเขา้ไป
ไม่ไดเ้ลย หกลม้ลุกคลุกคลานไปตลอด  
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จนกว่าการมุมานะ การต่อสู้อยา่งรุนแรง ถึงจะเร่ิมตั้งตวัได ้เร่ิมยนัไวไ้ดน้ะ จะเร่ิมยนัไวอ้ยู ่
พอยนัไวอ้ยูก่็นัน่ ยนักองทพัไวอ้ยูก่่อน แลว้พิจารณาซ ้ าๆ เขา้ไปนะ พิจารณาเร่ืองกามน่ีแหละ มนั
จะรุนแรงๆๆ พอพิจารณาซ ้ าจนมนัขาด พอขนัธ์อนัน้ีขาดนะ ขนัธ์ของใจน้ีขาด เพราะมนัเป็นขนัธ์ 
มนัเป็นขอ้มูลภายใน มนัเป็นสัญญาตวัของใจ เป็นขอ้มูลภายใน กบัขนัธ์ขา้งนอกน่ีเป็นขอ้มูล
ภายนอก เป็นขอ้มูลท่ีเราออกมาจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เราจะท าอะไรก็ไดเ้พราะมนัเป็นกระดาษ 
แต่ไอข้อ้มูลท่ีเป็นโปรแกรมภายใน ไอส้ัญญาตวัจ าจากกามมาต่างๆ ตวัน้ีเป็นขอ้มูลภายใน เราตอ้ง
ท าลายขอ้มูลภายใน 

พอท าลายขอ้มูลไอส้ัญญาไอก้ามราคะท่ีเกิดตายเกิดตายท่ีมนัซบัมา มนัระเบิดออก ขนัธ์น้ี
มนัหลุดออกไป โลกธาตุน่ีหวัน่ไหว ความเกิดตายของเราในกามภพไม่มีอีกแลว้ จะเกิดอีกก็พรหม
อยา่งเดียว เพราะพรหมไม่มีกามตวัน้ีไง มนัเป็นจิตลว้นๆ ไง มนัไม่เก่ียวขอ้มูลภายใน เคร่ือง
คอมพิวเตอร์นั้นโดนท าลายขอ้มูลทั้งหมด เหลือแต่คอมพิวเตอร์เปล่าๆ ไง จิตมนัก็ไปอีกรูปหน่ึง
เลย น่ีลอยโครงสร้างของลอยขอ้มูลภายใน ลอยกิเลสภายใน ลอยกิเลสกองใหญ่ เราตอ้งลอยกิเลส
กองน้ีใหไ้ด ้ แลว้เป็นผูท่ี้นอนใจไดไ้ง อยา่งนอ้ยก็ไปเกิดท่ีพรหม ไม่เกิดอีก ไม่เกิดอีก มนุษยแ์ละ
เทวดา ไปเกิดเป็นพรหมก็แค่พรหม ๕ ชั้นไม่ใช่พรหมธรรมดาดว้ย พรหมท่ีเหมือนกบัท่ีจะสุขไป
ขา้งหนา้ ถึงไม่ตอ้งปฏิบติัก็ส้ินอยา่งเดียว เห็นไหม ถึงว่านอนใจไดไ้ง  

แต่เกิดเป็นพรหมก็อีก ๘๐,๐๐๐ ปีอยา่งต ่า และ ๘๐,๐๐๐ ปีไปเป็นพรหมมนัก็ไปเฉาอยูท่ี่
พรหมนัน่ล่ะ เพราะเป็นพรหมมนัก็มีสุขมีทุกข ์เพราะมนัเป็นผสัสาหาร จิตน้ียงักินอาหารอยู ่ จิตน้ี
ยงัสัมผสัอยู ่ ว่างขนาดไหนมนัก็มีความเฉาอยูภ่ายใน กระทงอนัน้ีเป็นกระทงแกว้ เป็นกระทงว่าง
เป็นกระทงเปล่าๆ เห็นไหม เม่ือก้ีเป็นโครงสร้างของกระทงใช่ไหม อนัน้ีเราลอยไปหมดแลว้  

ทีน้ีมนัเป็นภาพความจ าของกระทง เราเห็นกระทงมา ลอยกระทงไปแลว้ แต่ไอท่ี้ว่าเราไป
ลอยกระทงไปแลว้ เรากลบัมาเรานึกถึงภาพลอยกระทงสิ น่ีมนัเป็นความจ าเปล่าๆ มนัเป็นภาพ
ภายใน ตวัอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา คือตวัพลงังานเน้ือๆ พลงังานท่ีว่าไม่แสดงออกเป็นอยา่งอ่ืนไป 
ถึงว่าอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา  สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณ  วิญญาณในปฏิจจสมุปบาทกบัวิญญาณใน
ขนัธ ์๕  

“วิญญาณในขนัธ์ ๕” คือวิญญาณรับรู้จากตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  
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“วิญญาณในปฏิจจสมุปบาท” คือวิญญาณตวัปฏิสนธิ คือวิญญาณตวันอนเน่ือง คือวิญญาณ
นอนในครรภไ์ง  

ถา้คนท่ีมีกิเลส คนท่ียงัไม่ลอยกระทงมา ๓ กอง ตวัน้ีคือตวัปฏิสนธิวิญญาณ มนัคนละ
วิญญาณกบัวิญญาณตวัขนัธ์ ๕ วิญญาณขนัธ ์ ๕ น้ีเลยเป็นวิญญาณท่ีหยาบท่ีเราช าระมาหมดแลว้ 
เป็นวิญญาณกองไง กองของวิญญาณ กองของสังขาร กองของเวทนา กองของรูป แต่ตวัน้ีไม่ใช่
กอง ตวัน้ีเป็นปัจจยาการท่ีมนัเกิดจากอวิชชา เป็นวิญญาณอนัละเอียด เป็นวิญญาณภาพเปล่าๆ 
เป็นวิญญาณโครงสร้างท่ีว่าไม่มีขอ้มูลภายใน เป็นวิญญาณตวัเกิดไง น่ีเป็นเจา้วฏัจกัร เป็นเรือน
ยอดของกองกิเลส กิเลส ๓ กอง โลภ โกรธ หลง ขาดออกไปพร้อมกบัการพิจารณากามราคะ  

แต่ตวัเรือนยอด ตวัเรือนยอดของโลภ โกรธ หลง ตวัพลงังานท่ีท าใหเ้กิดความโลภ ท าให้
เกิดความหลง ตวัความเป็นโทสะ นัน่ล่ะไอต้วับนน้ี ตวัพลงังาน ไอต้วัโลภ โกรธ หลงน้ียงัหยาบ
กว่าไอก้องๆ นั้น น่ีตอ้งลอยตวับนน้ีดว้ย แต่จะลอยอยา่งไร เพราะมนัเป็นภาพความจ า มนัไม่ใช่
กระทงท่ีเป็นรูปท่ีเราลอยไปง่ายๆ อยูแ่ลว้ อาศยัความจ าภาพภายในนั้นจบัตอ้งมนั จบัตอ้งภาพ
ความจ าภายในนั้น แลว้คิดพิจารณาว่าภาพความจ าน้ีมนัก็ไม่ใช่  

ภาพความจ าน้ีก็เป็นความจ า มนัไม่ใช่วตัถุ มนัเป็นภาพความจ า เราท าไมเราไม่สลดัทิง้ล่ะ 
ตอ้งสลดัภาพความจ าอนัน้ีออกไป กระทงน้ีเป็นความว่าง กระทงน้ีเป็นแกว้ กระทงน้ีไม่มีรูป ไป
พลิกตวัในตวันั้น น่ีล่ะคือลอยหมด ถา้ลอยกระทงตวัน้ีได ้ น่ีลอย ๔ กระทง ลอยกิเลส กิเลส ๔ 
กอง ลอยออกไป ลอยออกไป ลอยกิเลสออกจากใจทั้งหมด กบัท่ีเขาไปลอยกระทง ลอยกระทง
เพื่อเอากิเลสเขา้มาเพราะกิเลสมนัพาใหล้อย กบัเราเอาธรรมะพระพุทธเจา้เป็นเคร่ืองมือการลอย
กิเลสออกไป ลอยกิเลสออกไปจากใจ ใจของเราน่ีแหละ ลอยออกไปกิเลส หวัใจท่ีลอยออกไป
แลว้  

เม่ือก่อนหวัใจท่ีพร้อมกิเลส มนัทุกขม์นัร้อนมากนะ มนับีบบ้ีสีไฟใหห้วัใจน่ีเร่าร้อน หวัใจ
น่ีเป็นข้ีขา้มนันะ มนัพาเกิดพาตายในวฏัวนมาตลอด เห็นไหม กิเลสมนัพาวน มนัลอยวนมาใน
วฏัฏะ ในกามภพ ในรูปภพ ในอรูปภพ มนัลอยเรามาตลอดนะ กิเลสมนัพามนัลอยเทง้เตง้มาในวฏั
วนใน ๓ โลกธาตุ เราเอาธรรมะพระพทุธเจา้น่ีลอยมนัออกไป ลอยกิเลสออกไปจนเหลือ ๓ 
โลกธาตุ เราหลุดออกมาจาก ๓ โลกธาตุเลย  
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ธรรมะพระพุทธเจา้ท าใหจิ้ตวิญญาณตวัของเรา ตวัใจตวัเปล่าๆ ใจท่ีเป้ือนไปดว้ยกิเลสนะ 
ใจท่ีเป็นกิเลสมนัก็ลอยเทง้เตง้ไป ใจท่ีช าระลอยกิเลสออกไปแลว้ มนัหลุดออกมาเป็นใจลว้นๆ 
เป็นจิตลว้นๆ เป็นธรรมทั้งแท่ง มนัเหนือ มนัมีความสุข มนัพน้ออกไปจากการเวียนว่ายทั้งหมด
เลย  

หน่ึงเดียวเท่านั้น หน่ึงท่ีไม่เปล่ียนแปลง ความสุขยิง่มหาศาลนะ ความสุขอนัแทจ้ริง 
ความสุขอนัประเสริฐ ความสุขท่ีคงท่ี คงท่ีย ัง่ยนืนาน คงท่ีเลย ไม่มีกบัมาเวียนอีกแลว้ น่ีลอย
กระทงกบัลอยกิเลส 

แลว้เราเป็นชาวพุทธ เราคิดว่าเรามีวาสนาหรือไม่มีวาสนา กบัท่ีเขาคร้ืนเครงกนั ทัว่
ประเทศไทยนะ จนคนไทยไปอยูอ่เมริกายงัไปจดัท่ีอเมริกานะ ถา้ไปทัว่โลกยงัไดเ้ลย ลอยเอา
กิเลสมาไง ลอยเพื่อยดึมัน่ถือมัน่ ลอยเพื่อกลบับา้นแลว้ร้องไหคิ้ดถึงกนั ลอยเพื่อกลบัมาแลว้ยงัมา
เศร้าสร้อยอยูใ่นหอ้งนอน ออกไปลอยกระทงกลบัมาแลว้ก็มานัง่ มาตี มาทะเลาะกนัอยูใ่นบา้น  

กบัลอยกิเลสออกไปน่ี มีส่วนนอ้ยก็เป็นเราเป็นผูห้น่ึงในส่วนนอ้ยนั้น เราลอยออกไปจาก
เรา ใหเ้ราน่ีเป็นผูพ้น้จากกองกิเลส เราลอยกิเลสออกไปจากหวัใจ ใจน่ีเป็นธรรมทั้งแท่ง ใจท่ีเป็น
ธรรมทั้งแท่งเพราะไดล้อยกิเลสออกจากใจแลว้  

จาก “ใจท่ีเป็นกิเลสทั้งดวง” กบัจาก “ใจท่ีไม่มีกิเลสทั้งดวง” ลองเปรียบเทียบจากผูป้ฏิบติั
เรา เราเท่านั้นเป็นผูป้ระสบไง เวลามนัทุกขร้์อนไม่ตอ้งบอก ทุกหวัใจ ทุกดวงใจ มนัเดินมา มนั
เกิดเวียนว่ายตายเกิดมา เลือดเยิม้มาตลอด มาตลอดเส้นทางเลย เดินมา ลอยมาน่ี เราผา่นมา เลือด
มนัลากมาจะเห็นรอยเลือดไปตลอด การเกิดการตายมนัเจบ็ปวดมาตลอด แต่เราไม่รู้เพราะกิเลส
มนับงัไว ้ เราไม่เห็นเพราะเราว่ามีชาติเดียวไง “ชาติหนา้ก็ไม่มี ชาติท่ีแลว้ก็ไม่มี ตายแลว้กสู็ญ” 
เห็นไหม กิเลสมนับงัไวห้มดเลย เราไม่เห็น  

หลบัตาภาวนาจะเห็นเยิม้มาหมด จะสงสารตวัเอง จะสมเพชตวัเองว่าเราท าไมโง่แสนโง่ 
พบพระพุทธศาสนาแลว้ก็ยงัเกือบหลุดมือ ว่าอยา่งนั้นเลยนะ เกือบจะไม่ไดป้ฏิบติัจริงสมดงั
ธรรมะพระพุทธเจา้ท่ีวางไว ้ถา้ผา่นมาแลว้จะเสียใจ จะเสียดายโอกาส จะหนาวนะ จะหนาวเลย อู ้
หู! ท  าไมเรามาสุดๆ เราเป็นคนสุดทา้ยว่าอยา่งนั้นเลย เราจะเกือบไม่ทนัรถไฟ แลว้เรามาทนั เรา
เป็นผูมี้วิชชา เป็นผูมี้วาสนาหรือไม่มีวาสนา  
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เราตอ้งคิดว่าเราเป็นผูมี้วาสนา เราเป็นผูท่ี้อยากจะลอยกิเลสออกจากใจ เราเป็นผูอ้ยากจะ
ลอยกิเลสของเราออกจากหวัใจ เราตอ้งมุมานะ เราตอ้งตั้งใจ เราเป็นชาวพุทธ เราเป็นลูกศิษย์
พระพุทธเจา้ เราเป็นบริษทั ๑ ในบริษทั ๔ เราตอ้งจรรโลงศาสนา เราตอ้งช่วยตวัเอง สงสารตวัเอง
ก่อน ท าตวัเองใหไ้ด ้ท  าตวัเองใหเ้ป็นผูป้ระเสริฐ เป็นผูป้ระเสริฐในท่ามกลางพระพุทธศาสนา  

เราจะเป็นคนเกิดมาแลว้ไม่เสียชาติเกิด เกิดมาพระพุทธศาสนาแลว้ไดผ้ลประโยชน์จาก
พระพุทธศาสนา ในพระพุทธศาสนาเราเป็นคนคนหน่ึง เป็นเพชรประดบัไวใ้นท่ามกลางของ
ศาสนาไง เป็นเพชรเมด็หน่ึง จรรโลงศาสนาใหง้ดงาม ใหศ้าสนาน้ีงดงามข้ึนมาจากเพชรในหวัใจ
เรา อยา่เอาเพชรท่ีน้ิวนะ เพชรท่ีน้ิวเด๋ียวโจรมนัแยง่ออกไปแลว้มนัจะเสียใจนะ เอาเพชรในหวัใจ 
เอาเพชรจริงๆ ตั้งใจจริงแลว้จะสมจริง เอวงั 

 


