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ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธจา้ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 
พระพทุธเจา้กวา่จะพบธรรม พระพทุธเจา้เกิดมานะ พระพทุธเจา้เกิดมากเ็กิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตั
ถะ เกิดมาแลว้ขนาดปรนเปรอขนาดท่ีวา่ มีวาสนาบารมีขนาดนั้นนะ เป็นเจา้ชายสิทธตัถะอยูก่บั
ความสุขในกามคุณ ๕ ทั้งหมด เตม็ไปหมดเลย พระเจา้สุทโธทนะพยายามจะดึงไวใ้หเ้ป็น
จกัรพรรดิ มีความสุขขนาดนั้น คนเรามนัตอ้งมีความสุข ขนาดสร้างบารมีเป็นพทุธภูมิมาตลอด 
แต่ขนาดนั้นกย็งัมีความทุกขใ์นหวัใจอยู ่ยงัมีขวากหนามในหวัใจอยู ่มนัถึงไม่ใช่ธรรม  

มนัจะเป็นธรรมกต่็อเม่ือเสดจ็ออกแสวงหาโมกขธรรม ๖ ปีกย็งัทุกขย์ากแสนยาก ทุกขม์าก 
พระพทุธเจา้ทุกขม์าก นัง่สลบถึง ๓ หน นัง่สลบ ฟ้ืนแลว้นัง่สลบ ทรมานร่างกายทุกขอ์ยา่งท่ีใน
ลทัธิต่างๆ เขาสอนกนัอยู ่ท  ามาทั้งหมด พระพทุธเจา้ท ามาทั้งหมดเลย ท ามาเพื่ออยากจะรู้ อยากจะ
ใหพ้น้ทุกข ์ อยากจะให้พน้จากทุกข ์ อยากจะใหพ้น้จากการเกิด เพราะเกิดมาเท่าไรมนักทุ็กข์
เท่านั้น การเกิดมามนัเอาความทุกขม์าดว้ย แต่มนักย็งัมีการเกิด เกิดกเ็พราะมนัมีกิเลสพาเกิด กิเลส
ตอ้งพาหวัใจทุกดวงใจเกิดทั้งหมด 

ทั้งๆ ท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กส็ะสมบารมีมาขนาดนั้น แต่กต็อ้งมาเกิด เกิดเป็น
ชาติสุดทา้ย ไวล้ายของพระพทุธเจา้ เกิดแลว้เกิดมาขนาดนั้น ท่ีวา่บุญกศุลขนาดนั้นกบับุญกศุล
ของพวกสาวกทั้งหลายสู้กนัไม่ไดห้รอก กย็งัมีความทุกข ์ ปฏิบติัมากอี็กตั้ง ๖ ปี จนถึงวนัสุดทา้ย
วนัวิสาขบูชา ถา้วนัน้ีนัง่แลว้ไม่ไดต้รัสรู้นะ ไม่ไดเ้ห็นธรรมตามความเป็นจริง ร่างกายจะมอดไหม้
ไป โครงกระดูกจะสลายไปกไ็ม่ยอมลุก มนัมีความเดด็ขาดอยา่งนั้น เดด็ขาดของอาชาไนย เป็นผูท่ี้
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จะพน้จากทุกขใ์หไ้ดก่้อน เดด็ขาดท่ีความเป็นจริง ไม่ใหกิ้เลสมาหลอก เสนอหนา้มาหลอกไดเ้ลย 
ไม่ใหกิ้เลสมาแยง่ความเพียรของเรา ไม่ใหกิ้เลสมาหลอกล่อใหเ้ราออกไปทางอ่ืนไดอี้ก  

จนตรัสรู้นะเป็นปฐมยาม ปฐมยามข้ึนมา ไดบุ้พเพนิวาสานุสติญาณ มนัก าหนดไดต้าม
ความเป็นจริงวา่จิตน้ีมนัเกิดตายมาขนาดไหน จุตูปปาตญาณ รู้วา่ตายแลว้กเ็กิดอีก ขนาด ๒ ยามน้ี
ยงัเห็นวา่การมามาอยา่งไร แลว้สตัวต์ายไปแลว้ไปเกิดท่ีไหน มนัยนืยนัถึงวฏัฏะ นัน่น่ะ มนัมา
หลอกขา้งหนา้วา่ใหเ้คลิบเคล้ิมกบัในส่ิงท่ีความเป็นจริงน้ี ใหเ้ห็นวา่ส่ิงน้ีเป็นผูว้ิเศษ แต่ในเม่ือ
สร้างมา สร้างบุญกศุลมาขนาดนั้น ทุกขย์ากมาเตม็แรงแลว้ ถึงวา่บุพเพนิวาสานุสติญาณกไ็ม่ใช่ 
เพราะมนัสาวไดไ้ม่มีท่ีส้ินสุด จุตูปปาตญาณกเ็กิดตายเกิดตายไม่มีท่ีส้ินสุด 

ยอ้นกลบัมาดูท่ีฐานของจิต ท่ีตวัของเรา ในท่ีท่ีเกิดข้ึน ใครพามาเกิด อาสวกัขยญาณมนัอยู่
ท่ีตวันั้นน่ะ อยูท่ี่ตวัจิตปฏิสนธิพาเกิดน้ีต่างหากล่ะ มนัไม่ใช่รูป รส กล่ิน เสียง พาเกิดไม่ใช่ภูเขา
เลากา ไม่ใช่วฏัฏะพาเกิด ของส่ิงนั้นมีอยูด่ ั้งเดิมตามความเป็นจริง ภูเขาเลากาในโลกมีอยูแ่ลว้ กาม
คุณ ๕ กมี็อยูแ่ลว้ในเร่ืองของใจ แต่ไอกิ้เลสพาเกิดต่างหาก นัน่ฐานตวันั้น อาสวกัขยญาณเขา้ถึง 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ฐานของจิตนั้นระเบิดท าลายทั้งหมด โล่งไปหมด วา่งไปหมด นัน่คือ
นิพพาน องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้แสวงหา มนัพน้จากทุกขไ์ปจริงเพราะตรงนั้น 

ตรงท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เดินเป็นองคแ์รก ผา่นออกไปก่อนแลว้ถึงจะเป็น
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ถึงประกาศธรรมมาถึงพวกเรา เสวยวมุิตติสุขอยูใ่นป่านะ เสวย
วิมุตติสุขอยู ่อยูท่ี่แม่น ้าเนรัญชรา เสวยอยูอ่ยา่งนั้น จนก าหนดดูจิต เสวยไปจนเขา้ใจวา่ใครจะรู้ถึง
ความเป็นจริงอนันั้น  

ธรรมอนัประเสริฐสุด ธรรมประเสริฐมาก ประเสริฐสูงสุด จนท าใหห้วัใจของเจา้ชาย
สิทธตัถะเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ส้ินจากกิเลสทั้งปวงแลว้เสวยวมุิตติสุขอยูต่ามหลกั
ความเป็นจริง จนถึงวา่ใครหนอมนัจะรู้ธรรมไดต้ามอยา่งนั้น มนัประเสริฐ มนัมหศัจรรย ์
มหศัจรรยจ์นท่ีใครจะเขา้ถึงไม่ไดเ้ลย จนไม่คิดวา่จะสอนใคร นัน่น่ะ ถึงออกมาวา่ธรรมๆ อนั
ประเสริฐ ธรรมอนัน้ีไดเ้ขา้ไปช าระแทรกกิเลสออกจากดวงใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ทั้งหมด จึงเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ถึงเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา เป็นพระพทุธเจา้
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ข้ึนมา แลว้ธรรมอนันั้นท่ีท าใหทุ้กคนยอ่มแสวงหา พระพทุธเจา้ถึงไม่รู้วา่จะสอนใครได ้ เพราะ
มนัละเอียดอ่อนมาก  

จนไดก้ าหนดใจดู อาฬารดาบส อุทกดาบส “โอ!้ ดาบสทั้ง ๒ มีคุณแก่เรา แลว้เป็นผูท่ี้จิต
ควรแก่การงาน จิตควรแก่การงาน ควรจะสอนควรจะไดธ้รรม” พอจะไปสอนอาฬารดาบส อุทก
ดาบส ตายแลว้เม่ือวานน้ี ตายแลว้เม่ือ ๗ วนัท่ีแลว้ ตายไปแลว้ ตายไปแลว้ พระพทุธเจา้เสียดาย
โอกาสของคนท่ีตายไปแลว้  

แต่เรายงัไม่ตาย เรายงัมีชีวิตอยู ่แลว้มาประสบธรรม ประเสริฐสุด แลว้ท าไมตายไปแลว้ไม่
ไปสอน? มนัสอนไม่ได ้ไม่สอนคนตาย เพราะคนท่ีตายแลว้ ตายออกไปจากอาฬารดาบส แลว้เขา้
สมาบติั ๖ สมาบติั ๘ เกิดบนพรหม ไม่ใช่อาฬารดาบสแลว้ เป็นพรหมไปแลว้ ลืมพระพทุธเจา้ไป
หมด เพราะเป็นภพอยูใ่นพรหมนั้นจะตามไปสอนไดอ้ยา่งไร  

เพราะวา่ถา้เป็นอาฬารดาบสอยู ่ เจา้ชายสิทธตัถะมา เคยเป็นศิษยค์รูอาจารยก์นัอยู ่ จะยอ้น
ถึงภายหลงัจะมีคุณกนัอยู ่แต่ในเม่ือเขาสร้างบุญกศุลของเขา ไดส้มาบติั เขาไปเกิดเป็นพรหม เป็น
คนใหม่แต่จิตดวงเก่า น่ีวฏัวนเป็นอยา่งนั้น เป็นคน เป็นพรหม เป็นพรหมองคใ์หม่ แต่หวัใจจาก
อาฬารดาบสข้ึนไปแลว้จะไปส่ืออยา่งไร จะไปส่ือใหเ้ขาระลึกชาติอีกชาติหน่ึงไดอ้ยา่งไร มนัเป็น
คนละภพ ถึงวา่คนตายแลว้หมดโอกาสไม่ไดส้อนคนตาย สอนคนเป็น  

ยอ้นกลบัไปหาใคร เอ...แลว้ใครจะรับธรรมอนัน้ีไดเ้ป็นคนแรก ถึงวา่เห็นปัญจวคัคีย ์ เห็น
ปัญจวคัคียเ์ป็นผูมี้คุณอยู ่ ปัญจวคัคียน้ี์เป็นผูท่ี้วา่ไดอุ้ปัฏฐากพระพทุธเจา้มาตอนแสวงหาธรรมอยู ่
เพราะอยา่งนั้นโปรดปัญจวคัคียก่์อน ไปหาปัญจวคัคีย ์ ปัญจวคัคียท์  าสญัญากนัวา่จะไม่รับองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีเสดจ็มา เพราะอะไร เพราะวา่ไดอุ้ปัฏฐากกนัอยู ่เห็นวา่พระพทุธเจา้
น้ีท าตบะธรรม ท าตามท่ีพราหมณ์ในสมยัโบราณเขาท าอยู ่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ได้
กระท ามาทุกอยา่ง ต่อสู้ทุกอยา่ง เป็นผูท่ี้เราจะหวงัพึ่งได ้ 

แลว้หวนกลบัมานะ หวนกลบัมาจากอดอาหาร จากการท าสมาธิ ทรมานร่างกาย ทรมาน
ทุกอยา่ง นึกวา่กิเลสมนัอยูท่ี่ร่างกาย นึกวา่อยูท่ี่การปฏิบติั เพราะโลกน้ีไม่เขา้ใจเร่ืองการปฏิบติั 
โลกน้ีกม็องกนัดว้ยตาเน้ือ มองกนัดว้ยประเพณีวฒันธรรมอยา่งนั้น ส่ิงท่ีเคยมีมากท็  ากนั ปัญจ
วคัคียก์คิ็ดอยา่งนั้นเหมือนกนั คิดวา่ความพน้ทุกขน้ี์มนัตอ้งอุกฤษฏจ์นเหนือทุกๆ ส่ิง  
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แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้จะตรัสรู้ธรรมดว้ยมชัฌิมาปฏิปทา ตามสายกลางท่ี
โลกน้ีไม่เคยมี โลกน้ีไม่เคยมี โลกน้ีไม่เคยเป็น วฒันธรรมประเพณีไหนกไ็ม่เคยมี เพราะองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ยอ้นกลบัมาฉนัอาหาร ถึงบอกวา่เป็นผูย้อ้นกลบัมามกัมากใน
ความสุข จะมาหาเราน้ีกจ็ะมาหาเราใหเ้ราช่วยอุปัฏฐาก ท าสญัญากนัวา่จะไม่รับแต่ดว้ยบุญกศุล 
ดว้ยความภูมิหลงัท่ีเคยท ากนัมา กป็ูอาสนะไว ้ มาแลว้กรั็บดว้ยความเกอ้ๆ เขินๆ กย็งัรับไป 
เพราะวา่เป็นผูมี้บุญ  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกเลย “ใหน้อ้มใจลงฟัง” เพราะใจนั้นหยาบ มนัไม่ควร
แก่การงาน “เธอเคยไดย้นิไหมวา่เราส้ิน เราเป็นพระอรหนัต”์  

“ไม่เคยไดย้นิ”  

เพราะวา่เป็นสุภาพบุรุษ คนท่ีไม่เคยมี ไม่เคยเป็น จะไม่เอ่ยส่ิงท่ีไม่เคยมีไม่เคยเป็นในใจ
ของตวั “แต่บดัน้ีปัญจวคัคีย ์เธอเคยไดย้นิไหมวา่เราส าเร็จแลว้ เราส าเร็จเป็นพระอรหนัตแ์ลว้”  

“ไม่เคยไดย้นิ”  

“บดัน้ีไดย้นิแลว้จงนอ้มใจลงฟัง จงนอ้มใจลงฟัง”  

เทศนธ์มัมจกักปัปวตัตนสูตร ธรรมจกัรใหม้นัเคล่ือนไป  

จนพระอญัญาโกณฑญัญะรู้ตามความเป็นจริงนะ แลว้กเ็ป็นเคร่ืองยนืยนักบัองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีรู้ตาม  

“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนเป็นธรรมดา...” ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึน เม่ือก่อนเรากเ็ห็นอยู ่ แต่มนัไม่
เขา้ถึงใจ เห็นการแปรสภาพไป เรากอ็ยากใหเ้ห็นมนัเป็นไป เห็นเป็น เห็นกเ็ห็นเฉยๆ แต่น้ีใจ
พร้อมนอ้มลงฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ วา่ทาง ๒ ฝ่าย อตัตกิลมถานุโยค ทาง
ท่ีมนัไปล าบากทุกขไ์ป กบัทางท่ีวา่ชุ่มอยูใ่นกามท่ีคนหลงระเริงวา่กามคุณ ๕ เป็นความสุข มนัผดิ
ทั้งนั้นเลย เพราะใจมนัขอ้งเก่ียวกบัส่ิงนั้น 

แต่มชัฌิมาปฏิปทาในการประพฤติปฏิบติั ใจท่ีเป็นสมาธิธรรม ใจท่ีมีพื้นฐานท่ีปัญจวคัคีย์
กป็ฏิบติัมาพร้อมกนั มนัมีความหนกัแน่น มีเอกคัคตารมณ์ คือใจท่ีจบัตอ้งได ้ สมาธิท่ีเป็น
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สมัมาสมาธินัน่น่ะ พอฟังธรรมตรงหลกัความเป็นจริงวา่กิจควรอยา่งใด กิจควรก าหนด “ทุกขค์วร
ก าหนด” พระพทุธเจา้ก าหนดแลว้ กิจควรก าหนด ทุกขค์วรท าเราท าแลว้ กิจควรพิจารณาเราท า
แลว้นะ เด๋ียวน้ีมนัปล่อยออกเป็นวงของวฏัฏะแลว้ เห็นไหม มนัตอ้งรู้ตอ้งเห็นตามหลกัความเป็น
จริง 

จนอญัญาโกณฑญัญะน้ีเปล่งอุทาน อุทานเพราะเห็นตามความเป็นจริง อุทานน้ีออกมาน้ี
อุทานพร้อมกบักิเลสหลุดออกไป สรรพส่ิงเกิดข้ึนตอ้งแปรสภาพเป็นธรรมดา จิตท่ีเป็นอยูใ่น
หวัใจเรา เป็นสมาธิ เป็นอะไร มนักแ็ปรสภาพเป็นธรรมดา แต่มนัไม่ยกข้ึนวิปัสสนาดูตามความ
เป็นจริง พอเห็นตามความเป็นจริงจนหลุดออกไป หลุดออกไปคือวา่ความเห็นเบลอ ความเห็นไม่
เขา้ใจ หลุดออกไปจากใจของอญัญาโกณฑญัญะ เปล่งอุทานออกมา  

พระพทุธเจา้รับเป็นหลกัประกนั แลว้เทศน์อนตัตลกัขณสูตรจนเป็นพระอรหนัตท์ั้งหมด
ตั้งแต่พระอญัญาโกณฑญัญะ พระอสัสชิ เป็นพระอรหนัตท์ั้งหมดจากอนตัตลกัขณสูตร ขนัธ์
ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ จิตไม่ใช่เรา เราไม่ใช่จิต ทุกอยา่งปล่อยหมด ปล่อยจนเป็นพระอรหนัต์
ทั้งหมดนะ ถึงนอ้มขอบวช ขอบวชกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ น่ีสงฆเ์กิดข้ึน 
พระพทุธเจา้บอกวา่ “เอหิภิกข ุ จนเป็นภิกษุมาเถิด พรหมจรรยน้ี์เราตรัสไวดี้แลว้ พรหมจรรยน้ี์
ตรัสไวดี้แลว้” 

น่ีพระอรหนัตบ์วช บวชเขา้มา บวชเขา้มาอยูใ่นธรรมวินยัน้ี พระอรหนัตบ์วช แลว้เผยแผ่
ศาสนามา ๔๕ ปี จนวนัสุดทา้ย วนัสุดทา้ยจะนิพพานท่ีกสิุนารา สุภทัทะยงัเขา้ไปถามธรรมอยู ่เขา้
ไปถามพระพทุธเจา้ ไปถามพระพทุธเจา้วา่ “ศาสนาต่างๆ เขาวา่เขากมี็แก่นมีสาร ดีไปทั้งนั้น...”  

พระพทุธเจา้บอก “อยา่ถามใหช้กัชา้ไปเลย ในลทัธิศาสนาต่างๆ ไม่มีมรรค มนัจะไม่มีผล 
มนัไม่มีเหตุมนัจะเอาผลมาจากไหน”  

ธมัมจกักปัปวตัตนสูตรกเ็หมือนกนั ตรัสรู้แลว้เปล่งออกไป ธรรมนั้นเคล่ือนออกไปแลว้  

วนัท่ีพระพทุธเจา้ประกาศธรรมกบัวนัท่ีพระพทุธเจา้ปรินิพพาน สุภทัทปริพาชกมาถามวา่ 
ลทัธิต่างๆ ศาสนาต่างๆ สอนวา่ถึงส้ินสุดของทุกขเ์หมือนกนั องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
ตรัสไวต้ามหลกัความเป็นจริงวา่ ถา้ไม่มีมรรคอริยสจัจงั ในลทัธิศาสนาอ่ืนๆ มรรคคือเป็นเหตุ 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fnkgen.com%2F33.htm&ei=NpfQTvDBJIfLrQfKnsTJDA&usg=AFQjCNGk7HdNnSgtbYjlqznSsAbZUkJJGg&sig2=kos265CtEvxDjdVZyljUDQ
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fnkgen.com%2F33.htm&ei=NpfQTvDBJIfLrQfKnsTJDA&usg=AFQjCNGk7HdNnSgtbYjlqznSsAbZUkJJGg&sig2=kos265CtEvxDjdVZyljUDQ
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มรรคคือเคร่ืองด าเนินไม่มี เอาผลมาจากไหน ผลเอามาจากไหน มนัจะมีผลไดอ้ยา่งในเม่ือไม่มีเหตุ 
เพราะฉะนั้นอยา่ถามใหเ้น่ินชา้ ใหพ้ระอานนทบ์วชใหเ้ป็นเอหิภิกขเุหมือนกนั บวชมาเลยเพราะวา่
มนัจะไดผ้ล มนัจะไดผ้ลตามความเป็นจริง  

คืนนั้นพระพทุธเจา้ตอ้งพยายามด ารงธาตุขนัธ์ไว ้ เพราะวา่มนัก าลงั...เกวยีนก าลงัจะแตก
ท าลายไป หวัใจน้ีก าลงัจะท้ิงธาตุขนัธ์ไป ใหพ้ระอานนทบ์วชสุภทัทปริพาชก บวช อานนทบ์วช
ใหแ้ลว้กไ็ปภาวนาอยูน่ะ คืนนั้น ส าเร็จส้ินคืนนั้น การบวช บวชคืนนั้น แลว้สุภทัทะปริพาชกน้ี
เป็นนกัปราชญเ์ป็นผูท่ี้มีพื้นฐาน พอผูท่ี้มีพื้นฐานแลว้พระพทุธเจา้สอน ไม่มีเหตุคือมรรคในลทัธิ
ศาสนาต่างๆ เหตุ มรรคคืออะไร? คือความด าริชอบ ความด าริชอบคือปัญญา ความเห็นชอบ 
เพราะชอบการงานชอบ ชอบท่ีเขา้มาก าจดักิเลสในหวัใจ  

คืนนั้นสุภทัทปริพาชกกเ็ป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา พร้อมกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
ปรินิพพานไป น่ีเอหิภิกข ุการบวชในสมยัพทุธกาล บวชเขา้มา บวชเขา้มา พระปัญจวคัคียส้ิ์นจาก
กิเลสแลว้ บวชเขา้มาในพรหมจรรยเ์พื่ออยูใ่นพรหมจรรยน้ี์ใหเ้ป็นสุขเถิด กบับวชเขา้มาเพื่อ
ประพฤติปฏิบติัแบบสุภทัทปริพาชกบวช บวชเขา้มาก่อน บวชเขา้มาพร้อมกบักิเลสแลว้เขา้มา
ท าลายกิเลสออกไปจากใจ สุภทัทปริพาชกเป็นพระอรหนัตอ์งคสุ์ดทา้ยท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้บวชให ้เอหิภิกขใุนคืนมาฆะ 

เอหิภิกขท่ีุพระพทุธเจา้บวชให ้ บวชใหเ้ป็นภิกษุออกมาจากท่ีพระพทุธเจา้เปล่งวาจา “เป็น
ภิกษุมาเถิด” ๑,๒๕๐ องคน่ี์มานัง่นะไม่ไดก้  าหนดนดัหมายมา มาเฝ้าพอ่ มาเคารพระลึกถึงคุณของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ มาเยีย่ม ไม่เคยมี ไม่เคยเป็น ไม่เคยเป็นอยา่งนั้น เพราะพระ
อรหนัตท์ั้งหมดเลย ๑,๒๕๐ องค ์ มาเฝ้าพระพทุธเจา้ในสโมสรสนันิบาตของผูมี้ธรรม นัง่ฟังทุก
คนใจเป็นสุขอยูแ่ลว้ เพราะมนัเป็นวิมุตติสุขในหวัใจของพระอรหนัตท์ั้งหมด  

มานัง่ฟังพระพทุธเจา้นะ จะฟังโอวาทของพระพทุธเจา้นะ ในโอวาทปาติโมกข ์ ละความ
ชัว่ทั้งหมด ท าแต่ความดี ท าใจใหผ้อ่งแผว้ ท าใจแบบใหผ้อ่งแผว้ ละความชัว่แลว้กเ็ป็นความชัว่ 
ความชัว่ท่ีละออกไป ท าแต่คุณงามความดี ดีและชัว่มนักส็ะสมลงท่ีใจ ตอ้งใชต้บะธรรมเผาผลาญ
กิเลสออกไปใหใ้จนั้นผอ่งแผว้พน้ออกไปจากใจ อนัน้ีเป็นค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ทุกๆ 
พระองค ์แมแ้ต่สมณโคดมท่ีเป็นพระพทุธเจา้เป็นท่ีพึ่งของเรากส็อนอยา่งนั้น  
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แลว้เราเกิดเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศาสนา เกิดเป็นมนุษย ์ มนัการเกิดน้ีการวา่ย การตาย 
การเกิดในวฏัสงสารน้ีมนัส าคญัมาก เราตอ้งเกิดตอ้งตายหมุนกนัไป วฏัวน ดูสิ ดูอยา่งอาฬา
รดาบส เขาสร้างคุณงามความดีมาขนาดนั้นเวลาเขาตายไป เขากไ็ปเกิดบนพรหม วฏัฏะพาใหเ้ขา
ไปเกิด เขาสร้างคุณงามความดี เขา้สมาบติัได ้ อะไรไดท้ั้งหมด แต่ไม่ไดช้ าระกิเลส กไ็ปเกิดบน
พรหม เกิดบนพรหม พระพทุธเจา้ไม่ไดต้ามไปสอน 

แต่เรากลบัมาเกิดก่ึงกลางพระพทุธศาสนา หวัใจดวงท่ีมาเกิด เกิดพบพระพทุธศาสนา 
ธรรมท่ีท าใหเ้จา้ชายสิทธตัถะ จนหวัใจอนันั้นเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาเป็นพระพทุธเจา้ข้ึนมา ธรรม
ท่ีเขา้ไปแทรกเขา้ไปในหวัใจ เอโก ธมัโม ธรรมอนัเอกในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ ธรรมอนันั้นต่างหากท่ีเราแสวงหา เราเช่ือมัน่ในธรรมอนันั้น เราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา 
เราถึงไม่เหยยีบแผน่ดินผดิ เราเขา้เพราะเราเช่ือ  

เราทุกขใ์นหวัใจเรา เราอยากจะพน้ทุกขเ์ราถึงไดม้าบวช บวชเป็นภิกษุสงฆ ์บวชมาเป็นลกู
ศิษยข์องตถาคต บวชมาเพื่อแสวงหาสจัธรรม เราเช่ือ เราเช่ือในองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
เช่ือในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เราถึงตอ้งมาประพฤติปฏิบติั บวชแลว้เราไม่
บวชเฉพาะร่างกายน่ีนะ การบวชโดยจตุตถกรรม ญตัติจตุตถกรรมเราบวชข้ึนมาเป็นพระสงฆ ์ เรา
บวชเป็นพระสงฆ ์เราบวช เราบวชร่างกายแลว้ เราตอ้งบวชหวัใจของเราดว้ย เราจะบวชหวัใจ การ
บวชหวัใจมนัตอ้งมีเป้าหมาย การประพฤติปฏิบติัเขา้ไป  

“การบวช” การบวชร่างกายไปท่ีโบสถ ์หาอุปัชฌายม์า ไปนดัหมายหาอุปัชฌาย ์หาพระมา
ยกสงฆ ์ ญตัติเขา้มาในญตัติจตุตถกรรม เป็นสงฆโ์ดยธรรมวินยั เราไดส้ภาวะของสงฆม์าโดย
ธรรมวินยัน้ี ถกูตอ้งตามหลกัตามความเป็นจริง เราไดส้ภาวะของผูป้ระพฤติปฏิบติัมาโดยท่ีเรา
สมุจเฉท เราตั้งใจเขา้มาแลว้เป็นผูป้ระพฤติปฏิบติัโดยตามความเป็นจริง โดยตามความเป็นจริง
ของสมมุติโลกของบญัญติัของพระพทุธเจา้  

สมมุติบญัญติั ธรรมและวินยัน้ีพระพทุธเจา้บญัญติัไวน้ี้กเ็ป็นสมมุติอนัหน่ึง แต่เราตอ้งสาว
สมมุติเขา้ไปหาของจริง เราถึงตอ้งวา่การบวชแลว้ “บวช” บวชเขา้มาแลว้ถึงวา่บวชแลว้จะมี
ความสุข เป็นพระจะมีความสุขมาก วา่เป็นพระจะมีความสุขมาก โลกเขามองกนัอยา่งนั้น เป็น
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พระจะมีความสุขอยูบ่นความศรัทธาของญาติโยมเขา ความศรัทธาอนัน้ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้วางไว ้ 

พระพทุธเจา้เกิดแลว้ ธรรมเกิดแลว้ เทวดารับรู้แลว้ พระสงฆต์ั้งแต่อญัญาโกณฑญัญะ
เกิดข้ึนแลว้ จนสะสมมาเป็นสงัคมของชาวพทุธ สงัคมของชาวสงฆ ์ ประเพณีวฒันธรรม เขาเช่ือ
ในพระสงฆ ์ เขาถึงท าบุญในพระสงฆ ์ พระสงฆเ์ป็นเน้ือนาบุญของเขา เป็นเน้ือนาบุญของโลก 
เป็นทกัขิเณยยะ เป็นท่ีท าบุญของญาติโยมเขา  

แลว้ใจของเรา เราเอาอะไรใหใ้จเรากินบา้งล่ะ ปากของเราไดอ้าศยัญาติโยมเขาเล้ียงชีวิตมา 
แต่ใจของเราเป็นทุกขห์รือเป็นสุข ถา้ใจของเรายงัเป็นทุกขอ์ยู ่ เราไดบ้วชมาถกูตอ้งตามหลกัความ
เป็นจริง เราถึงแสวงหาท่ีท่ีจะออกจากทุกข ์ ท่ีท่ีจะออกจากทุกขน้ี์ ตอนบวชอุปัชฌายก์ส็อนไวแ้ลว้ 
ในเง้ือมผาในท่ีป่าเขา ในท่ีท่ีท าใหห้วัใจมนัสยดสยอง ใหท่ี้สงดัวิเวก ไม่ใช่คลุกคลีอยูใ่นเมือง  

ทางโลกเขาบอกวา่ ถา้พระจริง ถา้หวัใจแน่จริง ท าไมไม่ท าใหเ้กิดข้ึนมาในเมือง  

มนัจะเกิดไดอ้ยา่งไร ในเม่ือกามคุณมนัชุ่มอยูใ่นหวัใจ กามคุณ รูป รส กล่ิน เสียง น่ี สมัผสั
เป็นกามคุณ กามคุณเพราะคนเกิดข้ึนมามีอายตนะ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ มนัส่ือกนัดว้ยความ
เป็นอยูข่องโลกเขา มนัส่ือกนัในโลกเขา โลกเขาใชน่ี้เป็นส่ือ มนัถึงเป็นคุณ คุณเพราะการส่ือสาร
ท าความเขา้ใจกนัได ้ แต่ในเม่ือมาบวชเป็นพระแลว้ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจเรากมี็อยู ่ เรามีอยู ่ ใน
เม่ือมนัเป็นของเคยทาง ของเคยกิน ของเคยใช ้เสียงกระทบหูเป็นส่ิงท่ีกระทบอารมณ์ มนัรู้สึกอยู ่ 

ในเม่ือไปอยูใ่นท่ีคลุกคลีมนักต็อ้งไปตามกามคุณ กามคุณท าใหห้วัใจน้ีไม่ท าใหค้วามสงบ
ข้ึนมาไม่ได ้ มนัท าใหใ้จฟข้ึูนมา เราตอ้งท าใจใหส้งบก่อน ท าจิตใหส้งบ เราถึงตอ้งอาศยัท่ีในป่า
เขา ในท่ีรกชฏั ในท่ีวา่เป็นท่ีสยดสยองของหวัใจในท่ีสงดัวิเวก สปัปายะในเคร่ืองของด าเนิน  

เราเป็นชาวพทุธแลว้เราเป็นภิกษุสงฆด์ว้ย เราไดบ้วช บวชเขา้มาในท่ามกลางพทุธศาสนา
ท่ีเจริญรุ่งเรืองมาก ท่ีธรรมะวางไวต้ามหลกัความเป็นจริง เราจะเอาธรรมนั้นเขา้มาในหวัใจของเรา
ต่างหาก เราจะเอาเขา้มาในหวัใจของเรา เราถึงตอ้งทุ่มมา กายท่ีบวชเป็นสงฆน่ี์แหละ อยูป่่า อยูเ่ขา 
อยูป่่าอยูเ่ขาเป็นอริยประเพณี  
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ในอุปัชฌายน์ะ ในการบวชบอกแลว้ใหอ้ยูป่่าอยูเ่ขา หาในท่ีสงบเพื่อช าระกิเลส ถา้อยูใ่น
เมืองมนักช็ าระ อยูใ่นเมืองมนักเ็ป็นพระภิกษุสงฆไ์ดเ้หมือนกนั แต่เป็นภิกษุสงฆอ์ยูท่ี่ในเมือง
ศึกษาปริยติัในการปฏิบติั ศึกษาปริยติัมาเพื่อปฏิบติั อนัน้ีเราศึกษาปริยติัมาตั้งแต่อุปัชฌายใ์หเ้กสา 
โลมา นขา ทนัตา ตโจ ส่ิงน้ีเป็นยอดของปริยติั  

ปริยติันั้นเป็นการศึกษากาลเวลาท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้อยูใ่นคร้ังพทุธกาลมา
กบัธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประทานไวใ้นพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกน้ีเป็นองค์
ศาสดา ธรรมและวินยัน้ีเป็นองคศ์าสดาของเราท่ีเราจะตอ้งด าเนินตาม...ถกูตอ้ง ไม่ผดิเลย แผนท่ี
นั้นถกูตอ้งไม่ผดิเลย แต่เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจกเ็ป็นปริยติัท่ีมนักระเทือนถึงใจของเรา เกสา 
โลมา นขา ทนัตา ตโจกคื็อร่างกายของเราน่ีไง ปริยติัท่ีขดุคน้ในกายของเราน่ีไง ขดุคน้ท่ีจิตของเรา 
เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ มนัจะมีค่าข้ึนมาเพราะหวัใจน้ีมนัผา่นออกมา  

เสียงดงัอยูท่ ัว่โลกสงสาร เสียงดงั คล่ืนเสียงดงัอยูใ่นจกัรวาลทั้งหมดเลย ถา้หูไม่ไดย้นิมา 
มนักมี็อยูอ่ยา่งนั้น คนเราไม่มีหวัใจ หูไดย้นิเสียงมนักไ็ม่รับรู้ รูป รส กล่ิน เสียงทั้งหมดผา่น
อายตนะเขา้ไปมนักต็อ้งไปถึงท่ีหวัใจ หวัใจตอ้งรับรู้ เสียงมนัถึงเกิดข้ึน อายตนะน้ี ปริยติัน้ี มนัก็
สะเทือนใจกระเทือนใจ ใจอยูน่ัน่ อนัน้ีถึงเป็นปริยติัท่ีวา่ถา้มนัขดุคุย้แลว้มนัถึงจะช าระกิเลสได้
ตามความเป็นจริง  

ถึงวา่ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ท่ีหนา้ท่ีของเราจะคน้ควา้น่ะอาศยัอะไรเป็นชยัภูมิ มนั
ถึงตอ้งอาศยัท่ีป่าท่ีเขา ท่ีจะมีไม่ใหส่ิ้งท่ีวา่มนัฟข้ึูนมา ส่ิงท่ีมนัฟอูยูแ่ลว้ ไปเจอกลบัส่ิงท่ีฟส่ิูงท่ีเป็น
ขา้ศึกต่อกนั มนักท็  าใหเ้ราทุกขล์  าบาก ขนาดเราปฏิบติัอยูใ่นป่า เราวา่เราท าใจใหเ้ราสงบ มนัยงัไม่
สงบเขา้มาไดต้ามหลกัความเป็นจริง เพราะกิเลสมนัต่อตา้น จะทุกขจ์ะยาก ถา้เราอยูก่บัธรรม เรา
ช่ืนใจอยูก่บัธรรมอยูก่บัค  าสอนของพระพทุธเจา้  

พระพทุธเจา้บอกวา่ ภิกษุทั้งหลาย บวชแลว้ใหอ้ยูห่าท่ีท่ีเราจะประพฤติปฏิบติั ภิกษุ
ทั้งหลาย ตั้งแต่โอวาทค าสุดทา้ยท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้จะปรินิพพาน ภิกษุทั้งหลาย
เธออยูห่นา้อยูต่่อหนา้เรา เราองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ มีส่ิงใดท่ีควรอยากจะถาม ถามเถิด 
ถา้เราตายไปแลว้นะ เธอจะยอ้นข้ึนมาคิดทีหลงัเธอจะเสียใจวา่ แมอ้ยูต่่อหนา้กไ็ม่ไดถ้ามปัญหาไว ้ 
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แต่ภิกษุสงฆน์ั้นมนัมีความอ่ิมบุญในเม่ือต่อหนา้พระพทุธเจา้ และมีความระลึกถึงองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีจะปรินิพพานท่ีจะหลุดจากมือไป ไม่มีใครถามอะไรเลย รอแต่ฟัง
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะพดูเพื่อจะใหม้นัฝังไวใ้นใจ เพื่อท่ีจะให้ตนเองไดพ้น้จากกิเลส 
เพื่อจะเอาน้ีเป็นวิชาการหรือเป็นทางเป็นแผนท่ีด าเนินพน้ไปไง 

ภิกษุทั้งหลาย ถา้เธอไม่ถามเราจะพดูเป็นค าสุดทา้ยนะ พวกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย
ขอใหภิ้กษุทั้งหลายพจิารณาสงัขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด สงัขารคือร่างกายกบัสงัขารคือจิตใจ 
พิจารณาสงัขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด แลว้เราจะมีท่ีอยูท่ี่อาศยั ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายควร
พิจารณาสังขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด น่ีเป็นปัจฉิมโอวาทขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้
ท่ีใหไ้วแ้ก่เรา  

เรากเ็ช่ือ เรามัน่ใจวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้มีธรรมในหวัใจ ทุกขไ์ด้
ส้ินไปจากใจแลว้กย็งัสงสารหมู่ สงสารลกูศิษยล์กูหาสาวกทั้งหลายท่ีจะเดินตาม วางเป้าหมายไว้
ทั้งหมดเลย เราเช่ืออนันั้นเรากมี็ความอุ่นใจ มีความมุมานะ อุตส่าห์บวชแลว้ยงัตอ้งหาท่ีสงดัวิเวก
เพื่อจะช าระกิเลส หาท่ีสงดัหาท่ีวิเวก อนัน้ีเป็นอริยประเพณี เป็นประเพณีของพระอริยเจา้ อริย
ประเพณี ประเพณีการถือธุดงควตัร ประเพณีในการประพฤติปฏิบติั  

เราถึง ร่างกาย เราบวชกายมาแลว้ เราพยายามจะบวชร่างกายและบวชใจอีกทีหน่ึง เราบวช
ร่างกายมาดว้ยอุปัชฌายบ์วชมา เราไดส้ภาวะสงฆม์าแลว้ เราพอใจในสภาวะของความเป็นเพศ
ของสงฆเ์รา แลว้เรายงัเช่ือมัน่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ หวัใจมีครูมีอาจารยเ์ป็นท่ีพึ่ง เห็น
ไหม เช่ือมัน่ ความเช่ือมัน่จึงเกิดศรัทธา เกิดศรัทธาถึงเดินออกประพฤติปฏิบติั  

ถึงออกมาทรงอริยประเพณีไวท่ี้ร่างกายอีกล่ะ ร่างกาย การทรงไวก้ารธุดงควตัร ธรรมและ
วินยัน้ีเป็นศาสดา เป็นครูเป็นอาจารย ์ เป็นอริยประเพณีของพระอริยเจา้ เรากท็รงไว ้ทรงไวเ้พื่อจะ
ใหเ้ป็นทางใหมี้หนทางเขา้ไปหาใจของเรา ใหมี้หนทาง มีพิธีการจะบวชใจใหไ้ด ้บวชร่างกาย  

พระพทุธเจา้บวชอญัญาโกณฑญัญะ ปัญจวคัคียก่์อน บวชสุภทัทะเป็นองคสุ์ดทา้ย เราบวช
จากอุปัชฌายท่ี์เป็นสงฆใ์นพระพุทธเจา้ใหส้งฆน้ี์เป็นใหญ่ในศาสนาของเราชาวพทุธ แลว้ไดรั้บ
การตราตั้งแต่งตั้งเป็นอุปัชฌาย ์ เป็นพอ่ท่ีจะญตัติใหเ้ราเป็นสงฆข้ึ์นมาได ้ สงัคมสงฆใ์นโบสถไ์ด้
ยกเราข้ึนมาเป็นสงฆ ์อนัน้ีเรากไ็ดม้า เราไดม้าเพราะธรรมวินยัน้ีท าใหเ้ราเป็นสงฆม์าแลว้ แลว้เรา
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ยงัเช่ืออริยประเพณี วิธีการชีวิตการด ารงอยูข่องพระอริยเจา้ทั้งหลาย ด ารงอยูใ่นป่า องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ในป่า เกิดในป่าท่ีลุมพินีวนั แลว้กต็รัสรู้ในป่าอีก แลว้ยงัปรินิพพานก็
อยูท่ี่โคนตน้รังนั้น น่ีอริยประเพณีขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้  

แลว้ประเพณีของพระอริยเจา้ท่ีด ารงมาตั้งแต่หลวงปู่ มัน่กเ็หมือนกนั หลวงปู่ มัน่เป็นครูบา
อาจารยท่ี์มาพยายามยกศาสนาข้ึนมารอบใหม่ ใหเ้ราเกิดมาท่ามกลางพทุธศาสนา แลว้เจอธรรมอนั
นั้น เราถึงพยายามจะทรงประเพณีของพระอริยเจา้ เราเป็นลกูศิษยท่ี์มีครูมีอาจารย ์ เราจะตามครูบา
อาจารยข์องเราไป  

ในเม่ือหวัใจมนัยงับวชข้ึนมายงัไม่ไดเ้ป็นสงฆ ์ เราบวชร่างกายข้ึนมาแลว้ เรากต็อ้งทรง
ประเพณีของพระอริยเจา้ไวเ้พื่อเป็นทางเดินของเรา เป็นผูท่ี้ไม่ประมาท ไม่คลุกคลีในส่ิงท่ีวา่ให้
อายตนะของเราอยูใ่นกามคุณท่ีจะท าใหเ้ราฟุ้ งซ่านต่อไป เราถึงเป็นคนท่ีฉลาดเป็นคน เป็น
พระสงฆท่ี์ฉลาด เป็นนกัปฏิบติัท่ีฉลาด ท่ีจะหาชยัภูมิท่ีเหมาะสมกบัการท าหวัใจใหส้งบ ท าหวัใจ
ใหส้งบ ท าหวัใจใหย้กข้ึนสู่การบวชใจใหเ้ป็นเห็นตามหลกัความเป็นจริง  

การท าใจใหส้งบก าหนด พทุโธ พทุโธ พทุโธ การอยูใ่นป่า ในป่าในท่ีวิเวกน้ี มนักย็งัมีส่ิง
ท่ีจะท าใหเ้ราไม่นอนใจ แมแ้ต่ในสมยัพทุธกาลพระภิกษุสงฆท่ี์เขา้ไปอยูใ่นป่า แลว้ไปประพฤติ
ปฏิบติัไปเจอส่ิงต่างๆ ท่ีท าใหย้อกแสลงใจ ไปเจอส่ิงต่างๆ ท าใหต้กใจ กลบัไปหาองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ บอกวา่เจอส่ิงท่ีท าส่ิงในจิตวิญญาณมนัท าใหห้ลอกลวง หลอกใหเ้รากลวั หลอก
ใหก้ลวัและกลวัมากๆ จนกลบัไปหาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกเลยวา่ใหก้  าหนดพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์อยูท่ี่
ใจแลว้สัง่ใหพ้ระองคน์ั้นกลบัไปอยูท่ี่เก่าดว้ย ใหไ้ปอยูท่ี่วา่กลวัๆ นัน่น่ะ ส่ิงท่ีกลวัๆ ส่ิงท่ีในป่าท่ี
สงดัท่ีวิเวก ท่ีกลวัมนัจะไดไ้ม่คิดไปตามกามคุณ ๕ นั้นไง กามคุณ ๕ มนัสะสมไวใ้นใจ ไม่ได้
กระทบรูป ไม่ไดก้ระทบตามอายตนะ มนักป็รุงข้ึนมาในหวัใจ  

ในใจน้ีประหลาดมหศัจรรยม์าก มนัรับส่ิงต่างๆไวต้ั้งแต่เราเกิดมา ส่ิงท่ีสะสมมาในใจท่ี
มนัชอบใจมนัฝังใจ เวลาจิตสงบเขา้ไปมนัจะออกมาทั้งหมดเลย เพราะมนัอยูใ่นจิต มนัอยูใ่นใต้
จิตส านึกของเรา สญัญาความจ าไดห้มายรู้มนัจะสะสมไปท่ีจิต ส่ิงใดๆ ท่ีผา่นเขา้มาในคลองของ
ตา ในคลองของอายตนะทั้งหลาย มนัจะสะสมลงไปท่ีใจ สะสมลงไปไวท่ี้นัน่หมด ทั้งๆ ท่ีเราเกิด
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มามนักส็ะสมอยูท่ี่นัน่อยูแ่ลว้ มนัสะสมจนใหห้วัใจน้ีสกปรกไปดว้ยกิเลส อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา 
ครอบง าอยูท่ี่ใจ ฉะนั้น เราบวชร่างกายมาแลว้ ใจไม่ไดบ้วช ใจมนักต่็อตา้นในการประพฤติปฏิบติั  

แต่เพราะเราเป็นคนท่ีมีวาสนา เป็นคนท่ีเช่ือมัน่ในครูบาอาจารย ์ เป็นชาวพทุธแท ้ เป็น
สาวกของพระพทุธเจา้ท่ีจะเช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีวางไว ้ เราเป็นสาวกของ
พระพทุธเจา้ เราเช่ือศาสดาของเรา เราถึงไดต้อ้งออกมา ออกมาอยูใ่นท่ีมนัสงดั ออกมาต่อสู้กบั
กิเลสของตวัเอง  

ธรรมและวินยัเท่านั้นท่ีกิเลสกลวั กิเลสไม่กลวัส่ิงใดเลย ไม่กลวัส่ิงท่ีรูป รส กล่ิน เสียง  

ไม่กลวัในการท่ีมนัสะสมไวใ้นใจ  

มนัจะแหย ่มนัจะยแุยงใหเ้ราออกไป จะใหเ้ราไม่ประพฤติปฏิบติั  

ในการประพฤติปฏิบติักว็า่ล  าบาก วา่ยากเขญ็  

ถา้ยากเขญ็ในงานของโลกเขา ในงานของการเกิดมา เราไม่ไดป้ฏิบติัเรากต็อ้งหาอยูห่ากิน
มนักเ็ป็นความทุกขอ์นัหน่ึง เป็นความทุกขอ์นันั้นแลว้ยงัจะตอ้งมีหวัใจท่ีเป็นกิเลสมนัเร่าร้อน มนั
ยแุหยใ่หใ้จนั้นมีความทุกขเ์ขา้ไปซ ้าสอง ในเม่ือเราประพฤติปฏิบติัเขา้มาในท่ามกลางของศาสนา 
ท่ามกลางของศาสนาท่ีมีแต่คฤหสัถเ์ขาคอยจะท ากบัเน้ือนาบุญของโลกอยูแ่ลว้ เรามีส่ิงนั้นด ารง
ปัจจยั ๔ หนา้ท่ีของพระคือหนา้ท่ีของการท าใจใหส้งบ ท าใจใหอ้อกจากกิเลสใหไ้ด ้ยกข้ึนไปบวช
ใจใหไ้ด ้ 

อุปัชฌายบ์วชเรา ครูบาอาจารยบ์วชเรามา แต่หวัใจน้ีไม่มีใครบวชใหไ้ด ้ เราตอ้งบวชใจเรา
เอง เราตอ้งบวชใจของเรา เราตอ้งประพฤติปฏิบติัของเราเอง ของเราเองคือวา่เราตอ้งนอ้มเหน่ียว
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เขา้มาใหไ้ด ้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกไว ้ ใหพ้ิจารณาสังขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด 
พิจารณาสังขาร ส่ิงท่ีคิดท่ีปรุงข้ึนมาท าใหใ้จไม่สงบ ใจมนัไม่สงบเพราะมนัมีส่ิงท่ียแุหย ่มนัยแุหย่
ออกมา มนัยแุหยอ่อกมา เราจะท าอยา่งไรเขา้ไปสงบมนัล่ะ? เรากก็  าหนด พทุโธ พทุโธ  
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เพราะค าวา่ “ยแุหย”่ จิตปกติของส่ิงท่ีเกิดดบั เกิดดบั ในหวัใจท่ีมนัเกิดดบั เกิดดบั มนัก็
ตอ้งเกิดดบั ความคิดกเ็กิดดบั แต่ความคิดเกิดดบัพร้อมกบักิเลสอนัน้ีมนัยแุหยข่องเรา มนัตอ้งการ
ความสะดวก มนัตอ้งการความสบาย มนัตอ้งการความพอใจของมนั อนัน้ีคืออาหารของมนั เราจะ
ตดัทอนอาหารของกิเลส เราจะเร่ิมท าใหกิ้เลสสงบตวัลง เราถึงตอ้งก าหนดพทุโธ พทุโธ  

พทุโธน้ี องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นผูป้ระทานไว ้ในกรรมฐาน ๔๐ หอ้ง อนัดบั 
๑ คือ พทุโธ ธมัโม สงัโฆ ในเม่ือพทุโธน้ีเป็นธรรม เป็นธรรมกเ็หมือนกบัปริยติันัน่น่ะ ปริยติัใน
พระไตรปิฎกนั้นเป็นพระไตรปิฎกอยูใ่นตูพ้ระไตรปิฎก เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ น้ีกเ็ป็น
อาหารจากขา้งนอก เป็นพทุธานุสติ พทุธานุสติก าหนด ถา้กิเลสออกมาจากใจน้ี กิเลสมนัยแุหย่
ออกมา มนัขดุคุย้ออกไป กิเลสคือความเร่าร้อน พาใจใหเ้ร่าร้อน  

แต่พทุโธน้ีเป็นช่ือ เป็นพทุธานุสติ พทุธานุสติน้ีป็นธรรม เป็นธรรมมนักเ็ป็นปริยติั เป็น
การท่อง เป็นการระลึก เป็นการระลึกเขา้ไป ระลึกเขา้ไป คือพยายามไม่ใหกิ้เลสน้ีอาศยัใจออกมา 
จะตอ้งการเน้ือของใจใหอ้ยูก่บัพทุโธ พทุโธจะช าระช าแรกเขา้ไปในใจของเรา ในใจของผูท่ี้นึก
พทุโธ ผูท่ี้นึกเพราะความนึกมนักเ็กิดจากกิเลส กิเลสน้ีมนักพ็านึกอยูแ่ลว้ จิตท่ีมนัคิดออกมาน้ีมนั
กมี็อาศยัความนึกอนัน้ีออกมาเป็นเน้ือของมนั แลว้ออกมาเป็นอารมณ์ อนันั้นเป็นกิริยา เป็นเงา
ของจิตแลว้ 

พทุโธกเ็หมือนกนั ถึงพทุโธน้ีจะเป็นเงาหรือเป็นปริยติักจ็ริงอยู ่ แต่เป็นธรรม เป็นแผนท่ี 
เป็นธรรมท่ีเหมือนกบัยาอยูใ่นขวด เรายกยานั้น เราเอายานั้นใส่ปาก เราด่ืมกินยาเขา้ไป ยานั้นจะ
เขา้ไปใหคุ้ณประโยชน์แก่ร่างกาย ท าลายเช้ือท่ีเป็นความเจบ็ไขใ้นร่างกายของเรา ค าวา่ “พทุโธ 
พทุโธ” กเ็หมือนกนั ถึงจะเป็นพทุธานุสติ กอ็ยู ่ เป็นยาอยู ่ เราพยายามกรอกใจของเราดว้ยพทุโธ 
พทุโธ พทุโธน้ีเป็นธรรม ใหธ้รรมน้ีเขา้ไปถึงใจของตวั เขา้ไป เขา้ไป กเ็หมือนด่ืมยาเขา้ไป ด่ืมยา
เขา้ไป มนัตอ้งด่ืมกิน  

จากพทุโธน้ีเป็นปริยติั เป็นค าท่ีระลึกนึกถึง พอนึกพทุโธ พทุโธ มนักส็ะเทือนหวัใจ 
สะเทือนมาก แลว้กนึ็ก นึก นึก นึกจนมนัเป็นเน้ือเดียวกนั พทุโธ พทุโธ พุทโธ พทุโธ พทุโธ จน
พทุโธน้ีกบัใจเป็นอนัเดียวกนั เห็นไหม น่ีคือการด่ืมเขา้ไป ด่ืมยาเขา้ไปในปาก แต่ใจด่ืมอารมณ์
เป็นอาหาร ด่ืมธรรมเป็นอาหาร น่ีความท าจิตใหส้งบเขา้ไปดว้ยพทุโธ พทุโธ ด่ืมธรรมขององค์
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สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ถึงจะเป็นพระปริยติันึกเอากจ็ริงอยู ่ พอเขา้ไปถึงใจ เขา้เป็นเน้ือ
เดียวกบัใจ พทุโธกบัใจเป็นอนัเดียว 

ถึงวา่ พทุธะ พทุโธ คือผูรู้้คือหวัใจ ช่ือขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้คือพทุโธ ใจ
ของผูรู้้ทุกดวงกพ็ทุโธ ถึงวา่ “ผูใ้ดเห็นธรรมผูน้ั้นเห็นตถาคต” ความเห็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้มนัเห็นกนัท่ีตรงน้ี มนัจะไปเห็นกนัท่ีตรงอ่ืนไม่ไดเ้ลย ตรงอ่ืนน่ีกเ็ป็นปริยติั วาดภาพมา
ขนาดไหนกเ็ป็นปริยติัหมด ปริยติัคือเป็นการก าหนดข้ึนมา เป็นการวาดหมายข้ึนมา ปริยติัคือการ
จ ามา ปฏิบติั ปฏิบติัอยูใ่นหวัใจขณะน้ีน่ีไง แลว้พอปฏิบติัแลว้มนัเขา้เป็นอนัเดียวกนักบัใจ น่ีคือ
เห็น  

จากท่ีวา่เป็นปริยติั มนัเป็นปฏิเวธ คือวา่ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ ปฏิเวธคือสมัผสักนัจาก
ความรู้สึกตามความเป็นจริง ปฏิเวธในการท าความสงบ ไม่ใช่ปฏิเวธในการหลุดพน้ออกจากกิเลส 
จิตสงบ วา่ง เวิง้วา้งไปหมดเลย ควรแก่การงาน  

ดูสิ ดูอยา่งโลกน้ี ตน้ไมใ้บหญา้มนัรกไหม มนัรกเราตอ้งถากตอ้งถางออกไป น่ีอารมณ์ก็
เหมือนกนั มนัรกใจ ความรกใจมนัเขา้ไม่ถึงเน้ือของใจ มนัตอ้งถากตอ้งถาง ถากถางหญา้ ถากถาง
วชัพืชออกเพื่อจะใหเ้กิดพื้นดิน พื้นดินเพื่อเราจะปลกูตน้ไมต้ามท่ีเราตอ้งการ เราจะปลกูไมผ้ล ไม้
ประดบั ไมอ้ะไรกแ็ลว้แต่ แลว้แต่จริตนิสยัของคนชอบ คนศรัทธา กป็ลกูส่ิงนั้นเขา้ไปในพื้นดิน
ของตวั 

ในเม่ือเราถากถางอวิชชา ถากถางความฟุ้ งซ่านของใจ เน้ือของใจถากถางออกใหใ้จมนั
สวา่ง มนัสงบ ใจเวิง้วา้ง เราถากถางวชัพืชออกจากใจ แลว้เราจะปลกูอะไรล่ะ เราตอ้งปลกูพืช
ตามท่ีเราตอ้งการลงไปใช่ไหม แต่การปลกูพืชนั้นในทางโลกเขาเขากไ็ดไ้มผ้ลไมป้ระดบัตามแต่
ส่ิงท่ีวา่ส่ิงใดปักลงไปในดินเป็นพนัธ์ุไหนมนักอ็อกมาเป็นพนัธ์ุนั้น เราถากถางความฟุ้ งซ่านออก
จากใจทั้งหมด เวิง้วา้งจนเป็นพทุธะ พทุโธ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน แลว้วา่อนัน้ีเป็นผล 

น่ีถา้เราไม่เคยพบครูบาอาจารยน์ะ เราไม่ไดพ้บองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ อาฬา
รดาบสเขากท็  าแบบน้ี น่ีพื้นฐานของใจท่ีควรแก่การงาน ถา้เขา้ถึงตรงน้ีจิตสวา่งไสว จิตผอ่งใส 
ตายไปเกิดเป็นพรหม เหมือนอาฬารดาบสท่ีวา่เขา้สมาบติันั้น ไปเป็นพรหมอยูอ่ยา่งนั้น แต่ไม่มี
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วิชาการ ไม่มีเทคโนโลย ีไม่มีเทคนิคในการยกใจข้ึน ข้ึนในอะไร? ในวชัพืชถางออกหมดแลว้ ใน
ความฟุ้ งซ่านถางออก ยกข้ึนในสติปัฏฐาน ๔ ไง  

สติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม “กาย เวทนา จิต ธรรม” เพราะมนัคลุมใจอยู ่ ใจ
สะเทือน กาย เวทนา จิต จิตคลมุไหม จิตสะเทือน บวชใจมนับวชอยา่งน้ี เราตอ้งบวชใจของเรา 
จากใจของเราด้ือดึงไม่ยอมบวช บวชแต่ร่างกาย ร่างกายบวชแลว้แต่จิตมนัยงัไม่ยอมบวช มนัยงั
ประทว้งดว้ยนะ จิตมนัประทว้ง จิตมนัเร่าร้อน  

จิตวา่ ท าไมเราท าแลว้ไม่ไดผ้ล ท าไมเราตอ้งมาทุกขม์าล าบาก ท าไมคนอ่ืนเขา
สะดวกสบาย เขาบวชแลว้เขาอยูก่นัสนุกสนาน อยูก่นัแบบชุ่มอยูแ่บบพอใจ มีเคร่ืองบ ารุงบ าเรอ 

อนันั้นเขาโง่ เรายงัไปวา่เขาฉลาดอีกไดอ้ยา่งไร น่ีกิเลสมนัฉลาด แต่มนัจะหลอกใหพ้ระ
ปฏิบติันั้นโง่ไง มนัไปเลือกหาส่ิงท่ีวา่เขาจมกนัอยูใ่นกามคุณ ๕ เราบวชมาแลว้เป็นนกับวช กาม
คุณ ๕ รูป รส กล่ิน เสียง สมัผสั ธรรมารมณ์ อนัน้ีเป็นส่ิงท่ีท าใหช้าวโลกเขาใชก้นั ชาวโลกเขาใช้
ส่ือใชค้วามหมายกนั เราเป็นนกับวช เราตอ้งเห็นโทษของกามคุณ ๕ เห็นโทษของกามคุณ ๕ ถึง
ท าใจใหส้งบได ้พอจิตเราสงบ ถา้สงบตามความเป็นจริงเขา้ไปถึงพทุธะ มนัจะมีความพอใจ 

แต่ในเม่ือเขา้ไม่ถึงพทุธะ ใจมนัต่อตา้น ว่าเราเป็นคนไม่มีวาสนา เราเป็นคน...ทั้งๆ ส่ิงนั้น
มนัเป็นการใชข้องโลก มนัเป็นการท าใจใหเ้ราฟุ้ งซ่าน เราจะไปเห็นคุณของมนั น่ีมนัประทว้ง 
เวลาใจประทว้งประทว้งอยา่งนั้น ทั้ง ๆ ท่ีเราไปบงัคบั เราบงัคบัโค บงัคบัควายใหไ้ถนา เราบงัคบั
จิตของเรา เราจะบวชจิตของเรา เราจะบวชจิตของเราใหเ้ป็นพระข้ึนมา ใหใ้นใจใหไ้ด ้ พอบวช
พระใหใ้จใหไ้ด ้เรากต็อ้งมีสติสมัปชญัญะยบัย ั้งส่ิงท่ีกิเลสมนัพาหลอกน้ีไง 

ส่ิงท่ีกิเลสมนัอยูก่บัเรามาก่ีภพก่ีชาติแลว้ กามคุณ ๕ มนัเกิดข้ึนมาในภพชาติไหนมนักมี็
อายตนะจะสมัผสั ในขนัธ์ ๕ ในภพของมนุษย ์ ในขนัธ ์๔ ในเทวดา ถึงเป็นขนัธ์ ๕ กไ็ด ้ เพราะ
เป็นรูปของจิต ในขนัธ ์ ๑ ในพรหม เห็นไหม ในวฏัวนน้ีมนักมี็ส่ิงกระทบมีอายตนะทั้งหมด ใน
ขนัธ์ ในพรหม ในผสัสาหารมนักมี็ผสัสะกนัอยูต่ลอด ในกายทิพยม์นักเ็ป็นเทวดามาตลอด ในกาย
ของมนุษยก์มี็ขนัธ์ ๕ น่ีกามคุณ ๕ มนัเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยั  
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เราเกิดมาในกามคุณ ๕ เราคลุกคลีกบัมนัมาก่ีภพก่ีชาติ ท าไมไม่เบ่ือหน่าย พอไม่เบ่ือหน่าย 
ไม่เบ่ือหน่ายเปล่า จะปฏิบติัมนักย็งัจะห่วงอนันั้นอีก ห่วงกามคุณ ๕ แต่ไม่เห็นโทษของกามคุณ ๕ 
โทษของกามคุณ ๕ กามคุณ รูป รส กล่ิน เสียง มนัท าใหเ้กิดกามราคะ กามราคะอนันั้นท าใหผู้ท่ี้
อยูใ่นพรหมจรรยน้ี์เร่าร้อน การอยูใ่นพรหมจรรยเ์พื่อจะใหเ้ป็นหน่ึง แต่เพราะกามคุณนั้นไปคุย้
กามราคะ เราไม่เห็นโทษของมนัอีกหรือ กามคุณน้ีมนัจะใหโ้ทษเป็น ๒ ชั้น ๓ ชั้นนัน่น่ะ  

แต่เรากย็งัอยากจะเสพกามคุณ แบบในการท่ีเป็นก่อนเราจะไดบ้วชกายน้ีอีกล่ะ  

มนัตอ้งยอ้นกลบัมาใหเ้ห็นโทษของมนั การเห็นโทษของมนัดว้ยปัจจตัตงั รู้ตามความเป็น
จริง มนัจะเป็น อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ เป็นผูท่ี้พึ่งตนเองได ้มนัจะมีความพอใจ ครูบาอาจารยห์รือ
ผูไ้ดส้ัง่สอนเรามามนักม็าจากขา้งนอก เรายมืของยมืมา ถา้ยมืมาใช ้ ทีแรกมนักว็า่ เออ! น่าจะเป็น
คุณ พอใชไ้ปใชไ้ปมนัจะวา่ เออ! อนัน้ีมนัจะจริงหรือไม่จริง เพราะเราไม่ไดเ้กิดจากของเรา ของ
เขา-ของเรา ของเขา-ของเรา เห็นไหม ความคิดแบ่งแยกเขากบัเรา เด๋ียวมนักจ็ะไม่เช่ือ  

แต่ในเม่ือเราสร้างคุณปัญญาของเราเกิดข้ึนจากใจเป็น อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ เราสามารถ
บงัคบัใจของเราใหอ้ยูใ่นขอบเขตของเรา ขอบเขตในการท่ีวา่เราจะยกใจข้ึนมาใหส้วา่ง ใหส้งบ 
ใหมี้พื้นฐานของการงานท่ีควรแก่การงานนั้น กิเลสมนัหลอกไป มนัประทว้งกเ็ร่ืองของกิเลสมนั 
ตอ้งช้ีหนา้กิเลสมนั  

ช้ีหนา้กิเลสวา่ เอง็พาขา้ตายขา้เกิดมาก่ีภพก่ีชาติแลว้ แลว้ขา้ก าลงัจะท าลายเอง็ ขนาด
เร่ิมตน้เอง็ยงัประทว้ง เอง็ยงัท าใหเ้ราตอ้งออกไปเติมเช้ือเพลิงใหม้นัอีกเหรอ อนันั้นเป็นเช้ือเพลิง
ของกิเลสใหรู้้ดว้ย  

น่ีมนัตอ้งสอนตนเอง เช้ือเพลิง เช้ือเพลิงขบัไส เราจะบัน่ทอนใหม้นัเบาบางลง แต่กิเลสมนั
ยงัประทว้ง มนัอยากกินเช้ือเพลิงเขา้มาขบัไสใหม้นัลุกโพลงในท่ามกลางหวัใจ ความร้อน ความ
ทุกข ์ นั้นท าไมไม่ซ้ึงใจนกั น่ีความซ้ึงใจ ปัญญามนัจะเกิด เรามีปัญญาเกิด เราก าลงัด ารงอริย
ประเพณีอยู ่ เราด ารงอริยประเพณีจากร่างกาย เราจะด ารงอริยประเพณีเขา้มาในหวัใจ ด ารงอริย
ประเพณี  
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อริยทรัพย ์ทรัพยท่ี์เกิดข้ึนจากภายใน ส่ิงท่ีวา่ชาวโลกเขาหาไม่ได ้ ส่ิงท่ีวา่เกิดมาในโลกเขา
หาทรัพยก์นัเขากห็ากนัไปเป็นสมมุติของโลก หามาดว้ยการทุกขย์าก หามาดว้ยความทุกขค์วาม
ยากความล าบากอยูแ่ลว้ ยงัหามาเพื่อใหเ้ป็นโทษกบัใจของตวั เป็นโทษกบัใจของตวั เป็นโทษกบั
หมู่คณะ หามาเกบ็หามารักษา แลว้กต็อ้งคอยเกบ็คอยรักษาใหเ้ป็นภาระเดือดร้อนไปทั้งหมด 

อริยทรัพยภ์ายในหวัใจน้ีหามาจะมากมายขนาดไหน ใหใ้หญ่กวา่ ๓ โลกธาตุ มนักมี็ท่ีเกบ็ 
มนัเกบ็เขา้ไปเป็นนามธรรมในใจสบาย สบายจริงๆ สบายมากๆ เพราะมนัอยูใ่นหวัใจ ความรู้ 
ปัญญาเกิดข้ึนจากการวิปัสสนาญาณ จะมากมายซบัซอ้นขนาดไหนมนักอ็ยูใ่นใจ มนัเป็น
นามธรรมท่ีอยูใ่นใจ เราถึงตอ้งข้ึนในกาย เวทนา จิต ธรรม ในสติปัฏฐาน ๔ ตวัน้ี จิตมนัยกข้ึน
เพราะมีความสะอาด ความสะอาด งานท่ีประเสริฐ งานท่ีสะอาด มนัตอ้งอาศยัจิตท่ีสะอาด จิตท่ี
สกปรกท างานอยา่งน้ีไม่ได ้จิตท่ีหมองไปดว้ยกิเลส ในอุปกิเลสในหวัใจทั้งหมด  

ความคิดของโลก ความคิดของความเคยชิน ความคิดของความเคยชิน คิดวิปัสสนาตาม
กระแสโลกท่ีเขาท ากนั วา่งๆ นามรูป วา่งไปหมด ยงัไม่ท าความสงบใหใ้จมีพื้นฐานก่อนกไ็ปวา่ง
นามรูป วา่งไปพิจารณาไปก่อน ความพิจารณาอนันั้นกิเลสมนัหวัเราะชอบใจ มนัหวัเราะ เห็น
ไหม มนัประทว้งทีแรก เรากพ็ยายามจะท าใจเขา้มาใหต้ดัรูป รส กล่ิน เสียง เขา้มาใหไ้ด ้ 

พอตดั รูป รส กล่ิน เสียงเขา้มา ถา้เป็นโลกียะมนักเ็ป็นอยา่งน้ี พิจารณาเขา้มาตดั รูป รส 
กล่ิน เสียง พยายามดูนามรูป ปล่อยวางเขา้มา ปล่อยวางเขา้มา ไปดูก่อน ไปดูก่อนโดยท่ียงัไม่
สมควรแก่การงาน เราไม่มีเงินจะไปซ้ือของเลย เราเท่ียวไปดแูคตตาลอ็ค อนันั้นกส็วย อนันั้นก็
งาม น ้าลายหกยดืยดื มนัหนา้อาย มนัหนา้อายเพราะวา่มนัไม่มีทรัพยห์รือไม่มีสภาวะเพียงพอท่ีจะ
ไปแลกสินคา้นั้นมาไง ในอริยทรัพยใ์นหวัใจมนัไม่มีพื้นฐานของใจท่ีพอท่ีจะไปแลกเปล่ียน นัน่
คือประสาโลก แต่ตามหลกัความจริงไม่ใช่แลกเปล่ียน  

ช าระสะสางในใจจนสะอาดข้ึนมา แต่ในเม่ือพื้นฐานไม่พอแลว้เราไปวิปัสสนาหมุนไป
ก่อน น ้าลายหกน ้าลายไหลเป็นความอยากได ้ เป็นความตะเกียกตะกาย ท าไมไม่สมเพชตวัเองบา้ง 
น่ีผูป้ฏิบติัถา้เห็นตรงน้ีมนัจะเขา้ใจ สมเพชตวัเอง น่าสงสารตวัเอง ตวัเองไม่มีพื้นฐานแต่ตอ้งการ
ส่ิงท่ีเกินก าลงัของตวั  
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แต่ถา้ท าจิตสงบก่อน จิตมีพื้นฐาน จิตท่ีมีเงินทองพอสมควร มีเงินทองแลว้ตอ้งมีการ
แลกเปล่ียน มีสมาธิ มีจิตเป็นตั้งมัน่ จิตน้ีจบัตอ้งไดถึ้งจะยกข้ึนดูกาย ดูเวทนา ดูจิต ดธูรรม มนัตอ้ง
รู้เห็นตามความเป็นจริง รู้เห็นจากภายใน รู้เห็นจากตาธรรม ตาธรรม ตาจากภายใน กิเลสมนั
เกิดข้ึนท่ีใจ ตาของใจ ตาของใจท่ีเห็นกาย เวทนา จิต ธรรมนัน่น่ะ  

ออ้! มนักเ็กิดดบั ขณะท่ีเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม ในหวัใจตามหลกัความเป็นจริง มนัเห็น
แลว้มนัยงัต่ืนเตน้ ต่ืนตระหนกทั้งๆ ท่ีมีเงินพอนะ ควรจะซ้ือของส่ิงนั้นได ้แต่พอจะซ้ือเขา้จริงๆ ก็
ยงัตกใจ  

น่ีกเ็หมือนกนัทั้งๆ ท่ีพยายามจะคน้หาสติปัฏฐาน ๔ สติคือสติปัฏฐาน สติท่ีสมควรแก่งาน 
สติปัฏฐาน ตั้งสติ ตั้งใจ ตั้งใจอยากคน้ควา้กิเลส อยากหากิเลส แต่พอเจอกิเลสเขา้กย็งัอกสัน่ขวญั
หาย ยงัวิง่หนีกิเลสอีกนะ ทั้งท่ีจะเจอหนา้กิเลส พอกิเลสมาใหเ้ห็นหนา้ อา้ว! ไหนวา่จะช าระกิเลส 
ท าไมวิ่งหนีล่ะ หลุดมือไปไง เห็น กาย เวทนา จิต ธรรมข้ึนมาคร้ังแรกใหม่ๆ จะต่ืนเตน้ดีอกดีใจ 
จนหลุดมือไป น่ีปัจจตัตงัรู้จ  าเพาะตน เอหิปัสสิโก เรียกร้องสตัวท์ั้งหลายมาดูธรรม 

เวลาธรรมประกาศข้ึนกลางหวัใจกย็งัไม่รู้วา่อนัน้ีธรรมหรืออนัน้ีโทษ ทั้งๆ ท่ีเราจะเห็น
ธรรม เราจะช าระกิเลสออกไปจากใจ เอาธรรมเขา้มาบรรจุแทน แต่พอเห็นเหตุแห่งการเขา้ไปหา
ธรรม เห็นเหตุแห่งการจะปฏิบติัใหธ้รรมเขา้มาได ้ เราเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม กายหรือใจ
วิปัสสนาคือการช าระออก ช าระออกจากใจ มนัเป็นเน้ือของใจ มนัอยูใ่นหวัใจอยูแ่ลว้ แต่เม่ือเรา
ไปเจอ เราไม่เคยเห็น เราไปต่ืนเตน้กบัความวา่ง ต่ืนเตน้กบัส่ิงท่ีวา่ใจมนัสงบอยู ่ เราไม่ไดต่ื้นเตน้
กบัการท่ีวา่ท าใหท้ าความวา่งนั้น ท าสมาธิท่ีเป็นสมัมาสมาธิน้ีใหค้วรแก่การงาน  

การยกข้ึน ยกข้ึนวิปัสสนาตอ้งขดุคุย้ ตอ้งพยายามสร้างข้ึนมา มนัไม่มาเอง เป็นไปไม่ได ้
ส่ิงใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว้มาเอง พอจิตสงบแลว้จะเห็นตวัปลา ใจสงบแลว้จะสงบจากวฏัฏะ สงบจาก
จากวชัพืช เห็นไหม ถากถางวชัพืชออกทั้งหมด ออกมาเห็นแต่เน้ือดิน ควรจะปลกูพชื ปลกูผล มนั
กไ็ม่ท า มนัไม่ยอมท าตามใหว้า่จะช าระกิเลส กิเลสมนัจะหลอกไปตลอดสายของกิเลสท่ีมนัจะอยู่
ในหวัใจ มนัจะหลอกวา่ความเวิง้วา้งอนัน้ีเป็นผล อนัน้ีเป็นผล อนัน้ีเป็นมรรค  

ผลอะไร แค่ท าลายวชัพืชออกไป โลกทั้งโลกมนัทบัอยูท่ี่กลางหวัใจ ดินทั้ง ๓ โลกธาตุถม
อยูท่ี่หวัใจ ยงัไม่เห็นการแตกสลายออกไปจากใจเลย น่ีมนัถึงน่าขยะแขยงวา่กิเลสน้ีท าไมมนั
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เจา้วฏัจกัรนกั กิเลสน้ีท าไมมนัข่มข่ีแลว้ถึงเจบ็ป่วยแสบร้อนขนาดน้ี กิเลสน้ีมนัเหยยีบย  า่เรา แมแ้ต่
วา่ประพฤติปฏิบติัธรรมมนักย็งัเหยยีบย  า่อยูใ่นการประพฤติปฏิบติัธรรมนั้นน่ะ มนัถึงไม่เห็น ถึง
ไม่เห็น การไม่เห็น การไม่ขดุคุย้ การไม่ยกข้ึนเพราะการไม่ยกข้ึน การไม่ขดุคุย้ มนัถึงไม่มีงานท า 

พอมนัไม่มีงานท า มนักเ็ป็นความวา่งในตวัมนัเอง ความวา่งอนันั้นกิเลสมนัแค่สงบตวัลง 
สงบตวัลง วชัพชืเราตดัออกแลว้ เราท าลายวชัพืช ฝนตกมาห่าเดียวเพราะดินน้ีชุ่มไปดว้ยรากของ
วชัพืช มนัจะงอกงามเจริญเลย สมาธิกเ็หมือนกนั ท าความสงบของใจสงบขนาดไหนกแ็ลว้แต่วา่ 
กิเลสไม่มีเลย มนัวา่งหมดเลย พอมนักระทบกบักามคุณเท่านั้นแหละ มนัเจริญงอกงามออกมาอีก
แลว้ ถึงวา่ความวา่งนั้นมนัเป็นแค่สมัมาสมาธิ เป็นแค่ควรแก่การงาน มนัตอ้งยกข้ึนวิปัสสนา  

ยกข้ึนวิปัสสนาในภูเขาเลากาเหรอ ยกข้ึนวิปัสสนาในอวกาศเหรอ มนัไม่ใช่ ยกข้ึน
วิปัสสนาในอวกาศ อวกาศเป็นกิเลสเหรอ ภูเขาเลากา แกว้แหวนเงินทองในโลกน้ีเป็นกิเลสเหรอ 
ทอง แร่ธาตุทอง ธาตุทอง แร่ธาตุของทองเอาไปวิเคราะห์สิ มนัมีกิเลสอยูต่รงไหน ในแบงคใ์นเงิน
มนัมีกิเลสอยูต่รงไหน? มนัไม่มี ไอใ้จท่ีเป็นกิเลสต่างหากไปติดมนั ไอห้วัใจท่ีมีกิเลสต่างหาก ไอ้
หวัใจของเราต่างหากท่ีไปติดมนั มนัถึงตอ้งวิปัสสนา ตอ้งท าลายกิเลสท่ีหวัใจ เพราะหวัใจมนัติด
ท่ีกายกบัใจ 

หวัใจ ท าไมมนัติดหวัใจอีกล่ะ หวัใจท าไมมนัติดจิตล่ะ? เพราะหวัใจมนัเป็นส่ิงท่ีรองรับ
ภาชนะธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมไปก่อน องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ช าระกิเลสออกทั้งหมด มนัธรรมทั้งแท่ง ธรรมลว้นๆ ในใจของพระพทุธเจา้ แต่ในใจของเรา
มนักิเลสลว้นๆ แต่กมี็ใจเหมือนกนั ถึงวา่มนัติดกบัใจ ใจกบักิเลสน้ีเป็นอนัเดียวกนั มนัเป็นความ
ล าบากตรงน้ี มนัเป็นความล าบากท่ีวา่ แมแ้ต่กิเลสกบัใจมนักเ็ป็นเน้ือเดียวกนั เพราะเราเกิดมาจาก 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา 

ศาสนาพทุธขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ถึงไดป้ระเสริฐ ประเสริฐสุด ประเสริฐ
จนสามารถผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตามดวงนั้นหลุดพน้จากกิเลสไปได ้ มนัไม่มีส่ิงน้ีมาก่อนท่ีองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้จะตรัสรู้ ไม่มี ในการเห็นธรรม ในการท าใจใหพ้น้จากวฏัฏะ ไม่เคยมี 
ไม่เคยมีเลย จนองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมนัน่ถึงเป็นเอก ธรรมเป็นหน่ึงท่ีใน
หวัใจองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้นัน่คือเป็นธรรม นั้นคือใจท่ีบริสุทธ์ิ  
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แต่ในเม่ือใจมนัเป็นกิเลส ใจมนัมีกิเลสอวิชชาครอบคลุมอยู ่ มนัถึงวา่ธรรม หวัใจท่ีจะเป็น
ภาชนะใส่ธรรมมี อนัน้ีต่างหากถึงวา่เป็นวาสนาของผูท่ี้เกิดมา ผูท่ี้เกิดมาพบพระพทุธศาสนาน้ีมี
วาสนาเพราะมีกายกบัใจ ใจดวงนั้นเป็นภาชนะท่ีจะบรรจุธรรมได ้ถึงเป็นวาสนาของผูท่ี้เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา เป็นวาสนาของผูท่ี้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ ์ เป็นผูน้กัรบท่ีจะออกประพฤติปฏิบติั 
เป็นนกัรบ รบกบักิเลส นกัรบท่ีจะรบกบักิเลส มนัถึงมีหวัใจ ถึงมีวาสนา 

ฉะนั้นพอปฏิบติัไป กิเลสมนักย็งัหลอกเราอยู ่ ในเม่ือกิเลสมนัหลอกเราอยู ่ เราจะไปยอม
แพกิ้เลสเหรอ ในเม่ือกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข ์ในเม่ือกิเลสมนัพาใหเ้ราทุกขอ์ยูน่ี่ ทุกขอ์ยูต่ลอดเวลา 
ถึงมนัจะหลอกวา่ ในการยกข้ึนวิปัสสนามนัจะไม่ยก มนัจะวา่อนัน้ีเป็นความเวิง้วา้งเป็นอวกาศอยู่
แลว้ มนัถึงไดย้ิง่วิปัสสนาในการส่งออก วิปัสสนาผดิ วิปัสสนาในอวกาศ ในภูเขา ในแกว้แหวน
เงินทอง ไม่ใช่กิเลส กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ ใจน้ีอาศยัอยูใ่นร่างกายของเรา ร่างกายท่ีเขม้แขง็ ร่างกายท่ี
เขม้แขง็ท่ีเป็นสุภาพบุรุษ มนัถึงบรรจุหวัใจท่ีเป็นสุภาพบุรุษ หวัใจท่ีเป็นอาชาไนยอยูใ่นร่างกาย
นั้น  

ถึงไดเ้รียนปริยติัมาจากอุปัชฌาย ์ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ “เกสา โลมา นขา ทนัตา 
ตโจ” คือกาย อวิชชาอยูก่บัจิต จิตคือขนัธ์ ๕ มนัอยูก่บัเราทั้งหมดเลย มนัถึงวา่ แมแ้ต่ประพฤติ
ปฏิบติั ใจท่ีอยู ่ ใจท่ีวา่เป็นภาชนะนั้นกิเลสมนักอ็ยูท่่วม มนัตอ้งช าระกิเลสออกไป ความท่ีท า
ออกไปถึงตอ้งพิจารณากายกบัใจเท่านั้น กายกบัใจท่ีเห็นตามความเป็นจริง ตามสภาวะขดุคน้ 

การยกข้ึนสติปัฏฐาน ๔ การยกข้ึนสติปัฏฐาน ๔ เราไดแ้ต่ช่ือสติปัฏฐาน ๔ เราไดแ้ต่
ความจ าสติปัฏฐาน ๔ เราไดแ้ต่มโนภาพของกายกบัจิต แต่เราไม่เคยเห็นตามความเป็นจริงของ
กายกบัจิต กายท่ีเขาเห็นกนั นายแพทยท่ี์เขาผา่ตดัในโลกน้ี เขาผา่ตดัในคนเรา ผา่ตดัมาเป็นแสนๆ 
คน ไม่มีนายแพทยไ์หนท่ีเป็นอริยบุคคลข้ึนมาจากการใชมี้ดผา่ตดั ไม่มี เพราะมนัเป็นกายนอก  

กายในกเ็หมือนกนัมีดผา่ตดัผา่ไม่ได ้ ผา่เขา้ไปกเ็ห็นเน้ือ เห็นเลือด แต่เพราะหวัใจมนัติด
ในเลือดในเน้ือ หวัใจมนัติดอยูใ่นกายน้ี มนัตอ้งอาศยัตาธรรม ตาธรรมผา่ มีดผา่แลว้ไม่เห็น มีดผา่
คือเป็นโลกไปหมด แต่ถา้ตาธรรมตั้งกายข้ึนมาตามหลกัความเป็นจริงนะ เห็นตาธรรม ธรรมเห็น
กายเห็นจากสภาวะขา้งใน สภาวะท่ีเห็นกาย ตั้งกายข้ึน ใหก้ายแปรสภาพ ใหก้ายเป็นอนิจจงั ให้
กายตั้งข้ึนเป็นปฏิภาคะ  
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การเห็นกายคร้ังแรกกต่ื็นเตน้ เพราะนัน่คือบาทฐานของท่ีกิเลสอาศยัอยู ่ ในเม่ือ
สมัมาสมาธิยกข้ึนเป็นวิปัสสนา เพราะเห็นตามความเป็นจริงแลว้ นัน่น่ะคือการต่อสู้ จากกิเลสท่ี
มนัหลอกเราอยู ่ เรากส็ามารถยอ้นกลบั ยอ้นกิเลสกลบัไป ยอ้นกิเลสกลบัไป จนเขา้ไปจบัได ้ตอ้ง
ยอ้นกิเลสกลบัไป กิเลสมนัจะหลอกใหเ้ราส่งออกไปวิปัสสนาในอวกาศ ในภูเขาเลากาในแกว้
แหวนเงินทอง 

แต่เพราะเราเป็นชาวพทุธ เราเช่ือพระพทุธเจา้อยูแ่ลว้ แลว้ยงัเป็นนกับวช เป็นพระสงฆอี์ก
ต่างหาก เป็นผูท้รงอริยประเพณีของพระอริยสงฆใ์นสมยัพทุธกาล เป็นผูท้รงประเพณีของ
พระพทุธเจา้ เป็นผูท้รงประเพณี ประเพณีวฒันธรรมนัน่เป็นเปลือก ใจท่ีเป็นธรรม ในเม่ือเราทรง
ไวแ้ลว้เราถึงยอ้นกลบั ยอ้นกลบัเขา้มาดูภายใน ยกใจข้ึน บวชใจใหไ้ด ้ จะบวชใจใหเ้ป็นอริยเจา้
ตามหลกัความเป็นจริง ถึงวา่พอบวชเขา้มาใจมนัพร้อม ใจมนัพร้อม ใจมนัมีสมาธิแลว้ยกข้ึน 
ยกข้ึน กายพอตั้งข้ึนมาเห็นตามความเป็นจริง  

จากกายนอกกายปกติ กายนอกท่ีหมอเขาผา่ตดักนัอยู ่ เขาไม่เห็นแบบเรา หมอน่ีเป็นแสนๆ 
ในโลกเราน่ีท างานของเขาไปวิชาชีพ แต่เราเป็นภิกษุสงฆ ์ เราเป็นพระ เราเป็นนกัรบ เราจะรบกบั
กิเลส มนัตอ้งใหต้าใน ตาธรรม ตาสมาธิเห็นกายตามความเป็นจริง กายน้ีมนัเป็นโครงภาพ เป็น
ภาพท่ีเห็นกะโหลก เป็นภาพท่ีเห็นอวยัวะ ๓๒ ของเรา หรือเห็นทั้งร่างแลว้แต่วาสนาบารมีของ
บุคคลท่ีจะเห็น มนัตอ้งเห็นตามความเป็นจริงจากภายใน แลว้วปัิสสนากนัภายใน  

เพราะภายในมนักระเทือนกิเลส มนักระเทือนหวัใจท่ีช าระกิเลสนั้น กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ ใจ
เกาะเก่ียวอยูท่ี่กาย ถา้ขณะวิปัสสนาอยูแ่ลว้ท าลายกายนั้นแปรสภาพออกต่อหนา้ต่อตา กิเลสไหน
มนัจะหนา้ดา้น กิเลสไหนมนัจะยดึขนาดไหน แต่ในเม่ือมนัจบัตอ้งส่ิงใดไม่ไดเ้พราะมนัสลาย
ออกไปหมด กิเลสมนัอยูท่ี่ไหน กิเลสมนัจะอาศยับนอะไร  

ในเม่ือกิเลสมนัคือความหลง หลงวา่กายน้ีเป็นของเรา หลงวา่จิตน้ีเป็นของเรา หลงวา่ทุกๆ 
อยา่งน้ีเป็นของเรา มนัหลง มนัหลงมนัถึงบวชตวัเองไม่ได ้ ความหลงคือความปลอม ของปลอม
คือความหลง ในเม่ือมนัหลง มนัใชไ้ฟเทียมๆ ไฟพลาสติก มนัใชส่ิ้งต่างๆ ท่ีจะบวชมนั มนัใชส่ิ้ง
ต่างๆ ท่ีวา่มนัเป็นของปลอมมาบวชใจ บวชกนัท่ีหนงัสือ บวชกนัท่ีการเขียน บวชกนัท่ีสมมุติ
เหรอ 
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แต่ในเม่ือถา้บวชตามความเป็นจริงสิ ตบะธรรมท่ีเราสร้างข้ึนมา มนัสวา่งขนาดไหนนัน่
คือตบะธรรม ความเห็นจากภายใน สมัมาสมาธิ สมัมาปัญญา ปัญญาท่ีเป็นสมัมา ตบะธรรมท่ีเป็น
ธรรม มนัเผาผลาญจากขา้งใน น่ีมนัเผาผลาญจากตบะธรรม จากไฟจริง จากไฟท่ีเป็นคุณเป็น
ประโยชน์กบัเรา มนัจะเผาผลาญใหกิ้เลสช าแรกออกไป  

จากของดิบกลายเป็นของสุก จากใจท่ีดิบๆ จากใจท่ีเป็นปุถุชนยกข้ึนใหใ้จมนัสุก น่ีบวชใจ 
ใจมนัสุก เขาบวชผลไมก้นั บวชกลว้ยบวชชีเขาบวชอะไร เขาใชไ้ฟอ่อนไฟแก่เพือ่จะใหม้นัสุก 
ใหเ้รากินไดร้สชาติ  

หวัใจกเ็หมือนกนั ตบะธรรมท่ีแผดเผา ความแผดเผาอยา่งเดียว ความแผดเผาไฟอยา่งเดียว
เอาใจไปบวชมนักโ็ดนเผาอยา่งเดียว เผาใหใ้จสงบได ้ แต่ไม่มีปัญญา ปัญญา ความแผดเผาของ
ตบะ กบัใชปั้ญญาขดุคุย้ ปัญญาช าแรกออกจาก เอาใหกิ้เลสมนัเผาไหมอ้อกไปจากใจ ใหใ้จน้ีเป็น
เน้ือบริสุทธ์ิ ใหใ้จน้ีสุกข้ึนมา น่ีการบวชใจ  

การบวชใจดว้ยวิธีการพิจารณากาย การบวชใจดว้ยการพิจารณาใจ ใจกบักายอาศยัอยู่
ดว้ยกนั วิปัสสนามนัไดท้ั้งกายและใจ ในสติปัฏฐาน ๔ การบวชใจดว้ยใจกพ็ิจารณาใจกบัใจเขา้ไป 
การบวชดว้ยกายพิจารณาจนกายมนัแปรสภาพไป พิจารณากายแปรสภาพ เกสา โลมา นขา ทนัตา 
ตโจ จะหลุดออกไปเลย  

จากท่ีความเป็นความหลง ความหลง ความเห็นวา่เป็นเรา ถึงจะเช่ือธรรมะพระพทุธเจา้ใน
ภาคปริยติั แลว้เราเป็นประพฤติปฏิบติัดว้ยกย็งัเช่ือแต่ปาก เพราะความหลงคือความอวิชชา ความ
หลงมนัอยูใ่นเน้ือของใจ มนัไม่ใช่อยูท่ี่วา่ปากพดู หรือไม่ไดอ้ยูท่ี่ความนึกคิด ความนึกคิดน้ีกเ็ป็นข้ี
ของกิเลส เพราะมนันึกก่อน มนัเร่ิมด าริข้ึนมา แลว้มนักนึ็กแลว้มนัเป็นผลออกมา เห็นไหม กิเลส
มนัข้ีมนัถ่ายแลว้มนักไ็ปแลว้  

แต่เรากย็งัหลงอยู ่น่ีจิตใตส้ านึก จิตใตส้ านึกของใจมนัหลง มนัหลง มนัไม่เขา้ใจตามความ
เป็นจริง แต่ความพดูขา้งนอกเป็นปริยติัเขา้ไปวา่เรารู้หลกัความเป็นจริง กายน้ีไม่ใช่เรา เราน้ีไม่ใช่
กาย แต่มนัไม่ขาด พิจารณาจนกายท่ีวา่มนัแปรสภาพเห็นเป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนตัตา แปรสภาพ
ไปทั้งหมดเลย มนัไม่ใช่เราหรอก มนัเป็นการสอนใจ 
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วิปัสสนาคือการพลิกใจ พลิกใจดู พลิกกายดู เพราะใจมนัติดท่ีกาย เราพิจารณากาย พลิก
ไปพลิกมา อะไรมนัเห็นกายล่ะ? กใ็จมนัเห็นกาย จากมนัโง่ๆ มนัติดขอ้งกนัอยูใ่หม้นัฉลาดข้ึนมา 
กวา่ท่ีมนัฉลาดข้ึนมา คือวา่มนัฉลาดตรงไหน?  

ฉลาดทางโลกเขากก็วา้นกนัไป ปัญญาโลก วิชาชีพ  

แต่ฉลาดทางธรรม ฉลาดท่ีวา่มนัโง่เพราะจิตมนัหลง ถา้มนัเห็นตามความเป็นจริงเพราะ
มนัแปรสภาพใหเ้ห็นต่อหนา้ ไม่มีมิติ ไม่มีกาลเวลา เขา้มาในวิปัสสนาญาณขณะนั้น พิจารณากาย
จนกายแปรสภาพออกไป มนัเห็นจะๆ ซ่ึงๆ หนา้ ความเห็นจะๆ ซ่ึงๆ หนา้น่ีแหละ มนัถึงจะอ๋อ! 
พออ๋อ! ข้ึนมามนักฉ็ลาดข้ึนมา  

ฉลาดในการรู้จากตามความเป็นจริงวา่กายน้ีไม่ใช่เรา มนัแปรสภาพอยูต่ามความเป็นจริง
ในธรรมะของพระพทุธเจา้ สวดมนตเ์ชา้ ท าวตัรเชา้กบ็อกอยูแ่ลว้ กายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กาย จิต
ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่จิต เห็นไหม เราสวด เราท่อง เราบ่นอยูต่ลอดเวลา แต่ถา้มนัเห็นตามความเป็น
จริงจากภายใน มนัจะร้อง อ๋อ! แลว้มนัจะปล่อย มนัจะสลดัท้ิงทนัทีเลย ความสลดัท้ิงหลุดออกไป
นัน่น่ะ อนันั้นถึงจะเป็นปัจจตัตงั  

มนัเหนือโลกเหนือสงสาร ใน ๓ โลกธาตุน้ีไม่มี แต่ผูท่ี้ปฏิบติั ผูท่ี้จะบวชใจของตวั ผูท่ี้
ปฏิบติั การบวชใจของตวัมนัตอ้งใชใ้จบวชใจ มนัตอ้งใชต้บะท่ีเราสร้างสมข้ึนมา เราเช่ือองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เราไม่มีธรรมในใจของเรา จริงอยู ่ เรากเ็ช่ือธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ ธรรมท่ีเรากราบเราไหว ้แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ยงักราบไหวน้ั้น 
ธรรมอนันั้นมาบวชใจเรา  

จริงอยู ่ ใจบวชใจ แต่อาศยัธรรมของพระพทุธเจา้จากเป็นปริยติัท่ีศึกษามาจาก
พระไตรปิฎกเป็นตู้ๆ  นัน่ แลว้กจ็ากอุปัชฌายส์อนเขา้มา แลว้ค าท่ีท่องบ่นในการประพฤติปฏิบติัที
แรกมนักย็งัเป็นค าท่องบ่น เป็นปริยติัภายใน เป็นปริยติัท่ีขณะปฏิบติัอยู ่ ปริยติัอยูคื่อการท่องจ า 
ท่อง ท่อง ท่องเขา้มาพทุโธ พทุโธ เขา้มาแลว้กต็อ้งยกข้ึนปฏิบติัดว้ยวิปัสสนาญาณ ลึกเขา้ไปแลว้ 
ถา้ไม่ยกข้ึนวิปัสสนามนักเ็ป็นปริยติัของใจตลอดไป ปริยติัในภาคปฏิบติัตลอดไป คือการจ ามา
ทั้งหมด  
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ในเม่ือมีปฏิบติัในใจคือยกข้ึนวิปัสสนาอนันั้น การปฏิบติั การยกข้ึนวิปัสสนา การ
ใคร่ครวญจิตและใจ กบักาย ระหวา่งกายกบัใจน้ี อนัน้ีต่างหากท่ีวา่เป็นภาคปฏิบติัภายใน จาก
ปริยติัเป็นปฏิบติั ปฏิบติักนัซ่ึงๆ หนา้ 

แลว้ปฏิเวธล่ะ? การศึกษาขา้งนอก เวลาจบงานรับปริญญากนั รับใบประกาศ นกัธรรมตรี 
นกัธรรมโธ นกัธรรมเอก แต่อนัน้ีใจเป็นอริยบุคคลชั้นตรี ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ชั้นดอ็กเตอร์ ชั้น
หลุดออกไปจากอวิชชาทั้งหมด เห็นไหม ใครเป็นผูท่ี้มอบใหล่้ะ ใครมอบความรู้อนัน้ีให?้  

ไม่มี ธรรมตามสจัจะ ธรรมตามความเป็นจริงท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้อยู่
แลว้ ธรรมอนัน้ีเป็นสจัจะตามความเป็นจริง สจัจะของจริงเขา้กบัผูท่ี้ปฏิบติัจริง ผูท่ี้รู้จริง ผูท่ี้เป็น
ปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะตน หลุดไปจริงๆ เป็นอกาลิโก ธรรมอนัน้ีธรรมท่ีไม่มีกาลไม่มีเวลา กบัหวัใจท่ี
เกิดดบัเกิดดบัมนัเป็นของสมมุติอยู ่แต่มนัมีภาชนะในใจท่ีเป็นอกาลิโกอยูเ่หมือนกนั  

การเกิดตายมนัเปล่ียนภพเปล่ียนชาติ แต่ใจนั้นไม่เคยตาย กบัอกาลิโกของธรรมท่ีมีอยูโ่ดย
ธรรมชาติอยูอ่นัน้ีแลว้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มาตรัสรู้ต่างหาก มารู้อนัน้ี แลว้เรากเ็ช่ือ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้เรากก็  าลงัด าเนินทางอยูเ่ขา้ไป แลว้มนัไปประสบเขา้จริง 
มนักเ็ป็นจริงในใจของดวงท่ีปฏิบติัไง นัน่คือการบวชใจ  

ถา้ใจไดบ้วชอยา่งน้ีดว้ยใจบวชใจ เรากเ็ป็นคนท่ีประเสริฐ ประเสริฐข้ึนมา เกิดมาเป็น
มนุษยพ์บพระพทุธศาสนา เช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้แลว้ไดบ้วช ไดบ้วชในธรรมวนิยั
ของพระพทุธเจา้ตามความเป็นจริงของสมมุติเขา แลว้กย็งัมีความมุมานะเช่ือ ออกประพฤติปฏิบติั
ในท่ีวิเวก ในท่ีสปัปายะ (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


