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 เหมำะสมในกำรประพฤติปฏิบติั ตั้งใจฟังธรรม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธ
เจำ้กงัวำนมำ ๒,๕๔๓ ปี ธรรมะน้ีกงัวำนอยูต่ลอดเวลำ กงัวำนมำเป็นธรรมะท่ีปกครองอยูใ่น
วฏัฏะน้ี แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ตรัสรู้แลว้เวลำประกำศธมัมจกัฯ เทวดำสำธุกำร
เป็นชั้นๆ ข้ึนไป ไดย้นิไดฟั้งมำตั้งแต่บดันั้นจนบดัน้ี ธรรมะกงัวำนอยูต่ลอดเวลำ แต่มนักงัวำนอยู่
เป็นธรรมะ ธรรมะนั้นเป็นของจริงอนัประเสริฐ 

แต่มนัไม่กงัวำนในใจเรำเลย ใจของเรำมนัถึงไดทุ้กขร้์อน กำรทุกขก์ำรร้อนท ำใหคิ้ดเสีย
อกเสียใจวำ่ตวัเองไม่มีอ  ำนำจวำสนำ ตวัเองไม่มีอ  ำนำจวำสนำท ำไมทุกขร้์อนขนำดนั้น แต่มนัมอง
ผดิพลำดไป ไม่มีอ  ำนำจวำสนำน้ีท ำไมมนัอยูใ่นธรรมวินยัของพระพทุธเจำ้ไดล่้ะ 

อ ำนำจวำสนำอนัน้ีประเสริฐมำก ประเสริฐเพรำะองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ตรัสรู้
แลว้ถึงไดจ้  ำแนกสตัวใ์หเ้กิดต่ำงๆ กนัไง กรรมจ ำแนกสตัวใ์หเ้กิดต่ำงๆ กนั แต่ทุกคนเกิดมำแลว้ก็
ปรำรถนำควำมสุขทั้งนั้น แต่ควำมสุขและอ ำนำจวำสนำของแต่ละคนไม่เหมือนกนั จริตนิสยัของ
คนจึงไดแ้ตกต่ำงกนัไป ควำมคิดควำมเห็นของบุคคล อนันั้นคือจริตนิสยัแตกต่ำงกนัไปแต่ละ
บุคคล 

ดูอยำ่งพระรัฐบำลนะ พระรัฐบำลกวำ่จะไดบ้วชเป็นพระ ตอ้งขอพอ่แม่ พอ่แม่ไม่อนุญำต
ใหบ้วช จนประทว้งพอ่แม่ ไม่ยอมกินขำ้ว จนท ำอยำ่งไรกไ็ม่ยอม ทีน้ีพอ่แม่เป็นทุกขม์ำกวำ่ลกู
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ของตวัเอง มีลกูคนเดียว ลกูเป็นผูช้ำยคนเดียวดว้ย จะใหสื้บต่อสกลุ สืบต่อสมบติัท่ีตวัเองหำไวไ้ด ้
ท ำอยำ่งไรกไ็ม่ยอม ถำ้ลกูตวัเองเสียไปกจ็ะหมดโอกำสทั้งหมด แลว้ไปถำมเพื่อนใหเ้พื่อนช่วย
ปลอบ เพื่อนกบ็อกวำ่ตอ้งขอใหบ้วชพกัหน่ึงเด๋ียวจะสึกมำเอง เห็นไหม จะรักษำชีวิตของลกูไว ้
พอ่แม่กย็อมใหบ้วชออกไป ใหบ้วชออกไปประพฤติปฏิบติั 

พระรัฐบำลน่ะ ช่ือรัฐบำล ฟังสิ มีอ  ำนำจวำสนำขนำดไหน พอ่แม่ขนำดมีเงินทองสูงเท่ำหวั 
มำกมำยมหำศำลนะ ยงัสละตวัออกบวชแลว้ บวชออกไปประพฤติปฏิบติัจนไดธ้รรมมำสมควำม
ตั้งใจของพระรัฐบำลแลว้นะ แต่พอ่แม่กย็งัปรำรถนำอยูว่ำ่อยำกจะใหล้กูออกมำเพื่อจะสืบทอด
สกลุต่อไป นิมนตล์กูชำยกลบัมำท่ีบำ้น มำฉนัอำหำรแลว้เอำเงินทองมำกองไวเ้ตม็สูงท่วมหวัภูเขำ
เลำกำ ๓ กอง ๔ กองเลยน่ะ แลว้กถ็ำมลกูชำยวำ่ “ตอ้งกำรส่ิงน้ีไหม ไม่เสียดำยส่ิงนั้นหรือ” 

พระรัฐบำลเป็นผูท่ี้มีธรรมแลว้ ขอพอ่แม่วำ่ “ขออยำ่งหน่ึง ขออะไรไดไ้หม” ขอพอ่แม่เลย
วำ่ขออยำ่งหน่ึง” 

พอ่แม่บอก “ได ้ขออะไรกไ็ด”้ 

“ขอใหเ้อำสมบติันั้นไปลอยท้ิงแม่น ้ำ ใหเ้อำเงินเอำทองกองท่วมหวันั้นไปท้ิงแม่น ้ำได้
ไหม” พอ่แม่ช็อกหมดเลย นึกวำ่ขออะไร นึกวำ่ขอจะใหต้วัเองใหไ้ดล้กูชำยกลบัมำ น่ีธรรมท่ี
กงัวำนในหวัใจของพระรัฐบำลแลว้มนัเหนือคุณค่ำใดๆ ทั้งส้ิน เหนือถึงกบัวำ่เหนือทั้งทองค ำ 
เหนือทั้งสมบติัพสัถำนท่ีพอ่แม่เอำมำใหส้ะสมไวน้ัน่น่ะ ดูสิ พระรัฐบำลยงัไม่เห็นมีคุณค่ำเท่ำกบั
ธรรมท่ีกงัวำนในหวัใจของพระรัฐบำลเอง นัน่น่ะเพศของผูท่ี้ไดส้มณะไง 

สมณเพศท่ีไดอ้อกมำ ออกมำบวชแลว้ ถึงจะไม่ไดมี้ธรรมกงัวำนในหวัใจ แต่กมี็คุณค่ำ
เพรำะเพศของสมณะน้ี เพศไง เพศของสมณะน้ี เห็นไหม เพศของบุรุษ เพศของหญิงของชำย แลว้
กเ็พศของสมณะท่ีเขำ้ไปด ำรงในธรรมวินยัของพระพทุธเจำ้ ธรรมน้ีกงัวำนมำ ๒,๕๔๐ กวำ่ปีแลว้ 
กงัวำนอยูต่ลอดเวลำ แลว้ไดก้งัวำนในหวัใจของพระรัฐบำลนั้นมนัประเสริฐขนำดไหน แต่ในเม่ือ
ยงัไม่กงัวำนในหวัใจเรำ เรำกไ็ดเ้พศของสมณะน้ีมำ นัน่ล่ะคือเพศของเรำ 
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เพศของสมณะน้ีมนักเ็หมือนกบัใจ ใจน้ีเป็นผูท่ี้สมัผสัธรรม เพศของคฤหสัถเ์ขำ เขำก็
ด  ำรงชีวิตของเขำไป เรำเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้เกิดมำในพระพทุธศำสนำ แลว้เรำศรัทธำในธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ใช่ไหม เรำสละเพศท่ีงำนของโลกไง กวำ่จะไดง้ำนของกำรเป็น
สมณเพศมำ งำนของสมณเพศ กำรมีศรัทธำในธรรมแลว้ออกบวชในศำสนำพทุธ ตอ้งผำ่นจำก
อุปัชฌำยไ์ง อุปัชฌำยใ์หอ้ำวธุ ใหธ้รรมำวธุ เกสำ โลมำ นขำ ทนัตำ ตโจ 

เกสำ โลมำ นขำ ทนัตำ ตโจ มนัครอบคลุมกำยของเรำอยู ่น่ีมนัเป็นงำนของสมณเพศ สมณ
เพศแลว้ไม่ตอ้งท ำงำนแบบคฤหสัถเ์ขำ คฤหสัถเ์ขำตอ้งท ำงำนในหนำ้ท่ีกำรงำน ทุกขย์ำกขนำด
ไหนเขำกท็นไป เขำกทุ็กข ์ เพรำะองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้บอกแลว้ ทุกขน้ี์เป็นอริยสจั 
ทุกขน้ี์เป็นอริยสจัเป็นควำมจริงท่ีประเสริฐ ถำ้ใครรู้ควำมจริงท่ีประเสริฐนั้น รู้ควำมจริงท่ี
ประเสริฐนั้นแลว้ละตณัหำดว้ยมรรคอริยสจัจงัเป็นนิโรธะ นิโรธดบัหมด นัน่คืออริยสจั นัน่น่ะจะ
เป็นสมณเพศ จะเป็นคฤหสัถ ์ จะเป็นเพศไหนกแ็ลว้แต่ แมแ้ต่สตัวเ์ดรัจฉำนกมี็เหมือนกนั สจัจะ
อนัน้ี แต่สตัวเ์ดรัจฉำนเขำไม่มีโอกำส เขำไม่มีปัญญำรับรู้ส่ิงนั้น เขำถึงไม่มีโอกำส แต่ในเม่ือเป็น
มนุษยส์ตัวป์ระเสริฐ งำนของสมณเพศคืองำนแทงทะลุเกสำ โลมำ นขำ ทนัตำ ตโจ เขำ้ไปเห็น
สจัจะควำมจริงในอริยสจันั้น 

นัน่งำนของเขำ ทุกขย์ำกมำก งำนของคฤหสัถเ์ขำ เขำประกอบอำชีพ เขำไม่เห็นงำนอนัน้ีน่ี 
งำนของเขำถึงไม่ประเสริฐไง งำนของเขำเป็นงำนท่ีไม่ประเสริฐ งำนกำรด ำรงชีวิตเพื่อจะใหว้ำ่ 
เขำ้ใจวำ่เป็นชีวิต อนันั้นเป็นสจัจะ แต่ในเม่ือเป็นกำรด ำรงชีวิตแลว้มนัเห็นควำมมกัมำกอยำกใหญ่
ในสมบติันั้น สมบติักองท่วมฟ้ำ ท่วมเขำ ท่วมแผน่ดิน ไม่มีควำมพอใจ สมบติัเศรษฐีในปัจจุบนัน้ี
คนคนเดียวจะมีถึงคร่ึงของค่อนโลกกย็งัเป็นไปในปัจจุบนัน้ี เขำกย็งัไม่มีควำมสุขจริงในกำรท่ีเขำ
หำควำมสุข เขำตอ้งรักษำสมบติัของเขำไวไ้ด ้ ตอ้งพยำยำมรักษำสมบติัของเขำ อนันั้นเป็นตณัหำ
ควำมทะยำนอยำก เป็นทุกขซ์อ้นเขำ้มำอีกชั้นหน่ึง 

ในเม่ืองำนของเขำกเ็ป็นทุกขอ์ยูแ่ลว้ เขำไม่เขำ้ใจ นัน่เขำถึงมืดบอดในธรรม เขำเวียนวำ่ย
ตำยเกิดในวฏัฏะอยูใ่นนั้น ถำ้เขำเป็นคฤหสัถแ์ลว้เขำเขำ้ใจธรรมตำมแบบของพระ นำงวิสำขำท่ี
เป็นพระโสดำบนัเขำเป็นคฤหสัถแ์ต่เขำกป็ฏิบติัธรรมไดต้ำมคฤหสัถน์ั้น แต่มนัตอ้งมีดวงใจ มี
ควำมทุกขย์ำกมำกกวำ่ในสมณเพศสิ เพรำะสมณเพศมีงำนหนำ้ท่ีเดียว งำนหนำ้ท่ีเดียวคืองำนกำร
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แทงทะลุเกสำ โลมำ นขำ ทนัตำ ตโจ แทงทะลุในส่ิงท่ีวำ่ปกคลุมหุม้ห่อใหเ้ป็นภพของมนุษยน้ี์ 
ภพของมนุษยน้ี์ถึงเกิดมำแลว้ถึงเป็นสจัจะวำ่จะท ำงำนส่ิงใดกไ็ดใ้นกำรเลือกเพศของตวัเอง เลือก
เพศคฤหสัถห์รือเลือกเพศในบรรพชิต เลือกเพศของสมณเพศ เพศน้ีถึงส ำคญั ถึงไดม้ำดว้ย
ควำมส ำคญั แต่เรำทรงเพศอนัน้ีไวแ้ลว้ 

ดูในกำรประกอบอำชีพของโลกเขำ เขำประกอบอำชีพจนทุกขย์ำกแสนเขญ็ มีทุกขก์ทุ็กข์
ไปโดยท่ีวำ่ไม่มีควำมสำมำรถจะออกจำกทุกขไ์ดเ้พรำะไม่รู้วิธีกำรออก จนเขำทุกขจ์นตำยไป ใน
โรงพยำบำล เห็นไหม กำรรักษำโรค กำรรักษำไขต่้ำงๆ ถำ้รักษำหำยกอ็อกไปกไ็ปประกอบอำชีพ
ต่อ รักษำไม่หำยกต็อ้งทนทุกขไ์ปๆ โรคบำงอยำ่งรักษำไม่หำยจนกวำ่ชีวิตน้ีจะส้ินไป ส้ินไปแลว้
ท่ีสุดของกำรรักษำคือหอ้งดบัจิตไง หอ้งดบัจิตท่ีรักษำคือเกบ็ซำกศพไวท่ี้นัน่ 

งำนของโลกเขำส้ินสุดคือกำรพลดัพรำกจำกของรักของหวงทั้งหมด พลดัพรำกจำกชีวิต 
แมแ้ต่ชีวิตของตวั พระพทุธเจำ้ถึงตรัสไวใ้นธรรมขอ้หน่ึงวำ่ ควำมไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็น้ีเป็นลำภอนั
ประเสริฐมำก แต่ควำมประเสริฐในโรคภยัไขเ้จบ็ปกตินั้นกอ็ยำ่งหน่ึง แต่โรคภยัไขเ้จบ็ในกำรเกิด
และกำรตำย เห็นไหม เกิดมำเป็นมนุษย ์ แก่ชรำคร ่ำคร่ำไป แลว้กต็อ้งตำยไปนั้นกเ็ป็นโรคหน่ึง 
โรคของสจัจะ มนัเป็นทั้งขอ้สจัจะในอริยสจัของเรำ แต่โลกเขำไม่เห็นกนัตรงนั้น โลกเขำไม่เห็น
ตรงนั้นเขำถึงตอ้งแสวงหำแต่ควำมท่ีวำ่จะด ำรงชีวิตของเขำอยู ่ แลว้เจบ็ไขไ้ดป่้วยกเ็ขำ้ไป
โรงพยำบำล แลว้ตำยไป ตำยไปกเ็ขำ้หอ้งดบัจิต นั้นส้ินสุดกระบวนกำรชีวิตของคฤหสัถข์องโลก
เขำ แต่เป็นกำรเร่ิมตน้เหมือนดอกบวัแรกแยม้ข้ึนมำในยำมเชำ้ไง 

ในงำนของศำสนำท่ีอุปัชฌำยป์ระทำนไวใ้หเ้รำแลว้ ใหเ้รำตั้งแต่บวช เห็นไหม เกสำ โลมำ 
นขำ ทนัตำ ตโจ น่ีงำนของสมณเพศคืองำนแทงทะลุ เกสำ โลมำ นขำ ทนัตำ ตโจ คือซำกศพท่ี
คลุมอยูน่ั้น แต่คนตำยไปแลว้มนัไม่มีงำน ชีวิตน้ีคือกำรส้ินสุด คือหมดโอกำส คือกำรตำย ตำยใน
ชีวิตไปแลว้ ชีวิตท่ีท ำบุญกศุลไปกเ็กิดในสถำนะสูงๆ ต ่ำๆ ตำมบุญกศุลนั้น แต่สมณเพศมนัตำย
จำกควำมเป็นคฤหสัถม์ำเกิดในสมณเพศมนัประเสริฐขนำดไหน ตำยไปในคฤหสัถไ์ง ในหนำ้ท่ี
กำรงำนท่ีวำ่เกิด แก่ เจบ็ ตำย แลว้ตอ้งตำยไป เห็นไหม อนันั้นคือตำยไปโดยท่ีวำ่ไปตำมวฏัฏะ ไป
ตำมกรรม ไปตำมกระแสของกรรมแลว้ส้ินสุดคือพลดัพรำกไป กเ็วียนวำ่ยตำยเกิดในวฏัฏะต่อไป  
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ขณะท่ีเรำบวชมำเป็นพระ เรำกต็ำยจำกคฤหสัถ ์แลว้อุปัชฌำยย์งัใหเ้กสำ โลมำ นขำ ทนัตำ 
ตโจ น้ีเป็นฐำนท่ีกำรงำนน่ะ งำนของสมณะเป็นงำนแทงตลอด เกสำ โลมำ นขำ ทนัตำ ตโจ น้ี คือ
ซำกศพท่ีตำยเหมือนกบัในหอ้งดบัจิตนั้น เขำหมดโอกำส เขำตำยไป เขำหมดโอกำส เขำกเ็วียน
วำ่ยตำยเกิดไปของเขำ แต่เรำตำยจำกเพศคฤหสัถข้ึ์นมำ มนัเร่ิมตน้กำรงำนของเรำ ตำยทั้งมีลม
หำยใจอยูไ่ง ตำยจำกเพศคฤหสัถเ์ขำ้มำแลว้ยงัมีลมหำยใจฟอดๆ อยู ่แลว้ยงัมีบริขำร ๘ เป็นเคร่ือง
ธงชยัของพระอรหนัตไ์ง 

จีวร ผำ้กำสำวพสัตร์เป็นธงชยัของพระอรหนัต ์ ห่อหุม้กำยของเรำเพื่อจะใหมี้งำนใหม่
ข้ึนมำ งำนของผูเ้อกบุรุษไง งำนของผูท่ี้พน้ออกไปจำกโลกน้ี น่ีไง งำนประเสริฐ แต่งำนประเสริฐ
เกิดข้ึนจำกคนท่ีตอ้งมีควำมตั้งใจอนัประเสริฐดว้ย ควำมตั้งใจในอนัประเสริฐคือเร่ิมตน้ตั้งแต่
ส ำรวมระวงัในอินทรียสงัวรของตน อินทรียสงัวรของตนถำ้ไม่ส ำรวมระวงัมนัออกไปรับรู้เร่ือง
ของขำ้งนอก มนัจะเกิดเป็นควำมฟุ้ งซ่ำนข้ึนมำ เห็นไหม ถึงตอ้งใหห้ำในท่ีสงดั ในอุปัชฌำยย์งั
บอกซ ้ำออกไปอีก ให้อยูใ่นท่ีสงดั ใหอ้ยูใ่นท่ีหลีกเร้นไง ใหดู้ใจของตวั ใจของตวั ในเม่ือเรำพร้อม 
เรำมีศรัทธำ เรำปลกูศรัทธำข้ึนมำในหวัใจเรำงอกงำม เจริญงอกงำมมำก ถึงไดส้ละชีวิตเขำ้มำเพื่อ
จะเป็นนกัรบไง 

ในศำสนำขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ประทำนไว ้บริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบำสก 
อุบำสิกำ ในบริษทั ๔ ใครเป็นนกัรบล่ะ? ภิกษุภิกษุณีต่ำงหำกท่ีเป็นนกัรบท่ีจะออกจำกกิเลสได้
ก่อน ถำ้ภิกษุภิกษุณีไม่ทรงธรรมทรงวินยัไว ้ ศำสนำจะอยูท่ี่ไหนล่ะ ธรรมะอนัประเสริฐน้ีกงัวำน
อยูต่ ั้งแต่องคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมำ ตั้งแต่แสดงธรรมจกัรมำจนป่ำนน้ี 
แลว้ใครจะทรงไว ้ ทรงไวใ้น ๒ สถำนะ สถำนะหน่ึงผูท่ี้ทรงไว ้ เห็นไหม ภิกษุภิกษุณีเป็นนกัรบ 
เป็นผูท้รงธรรมเอำไวใ้นหวัใจ มีควำมสุขข้ึนมำก่อน มีควำมสุขมหำศำลมำก จนถึงกบัวิมุตติสุขน้ี
พน้ออกไปจำกกิเลสได ้ เห็นไหม สถำนะหน่ึงคือตวัเองทรงธรรมไวมี้ควำมสุขข้ึนมำก่อน แลว้ยงั
ทรงธรรมไวเ้พื่อจะจ ำแนกใหธ้รรมน้ีออกไป เพื่อหมู่สตัวท์ั้งหลำยนั้นมีท่ีพึ่งท่ีอำศยั 

สตัวโ์ลกน้ีเร่ำร้อน เดือดร้อนมำก แสวงหำทำงออก แต่ไปท่ีไหนไม่มีทำงไหนจะเป็น
ทำงออกได ้ มีแต่สะสมทุกขเ์ขำ้ไป ทุกขเ์ก่ำทุกขใ์หม่ซบัซอ้นกนัในหวัใจนั้นตลอด แต่นกัรบนกั
ปฏิบติัผูท่ี้มีธงชยัอรหนัต ์ ธงชยัในครำบผำ้กำสำวพสัตร์ห่อหุม้ร่ำงกำยน้ี แลว้ประพฤติปฏิบติั
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ธรรมจนพน้ออกไปจำกกิเลส หวัใจนั้นมีน ้ำอมฤตคือธรรมะในหวัใจนั้นทั้งหมด เป็นผูจ้  ำแนก
ธรรมใหส้ตัวต่์ำงๆ ไดด่ื้มกิน ฉะนั้น สตัวต่์ำงๆ สตัวใ์นป่ำกต็อ้งอำศยัโป่ง อำศยัน ้ำเป็นท่ีพึ่งอำศยั
ด ำรงชีพของเขำ 

หวัใจถำ้ไดธ้รรมด่ืมกินในหวัใจนั้น หวัใจนั้นจะมีควำมสุขมำกจำกสถำนะของใจดวงนั้น
ก่อน แลว้จ ำแนกสตัวใ์หท้ัว่ๆ ไป สตัวถึ์งตอ้งกำรหำน ้ำธรรมอมฤตเพื่อช ำระลำ้งใจของสตัวน์ั้น 
ฉะนั้น เรำเป็นผูห้น่ึงท่ีจะจ ำแนกธรรมใหห้วัใจเรำยอมรับก่อน ถึงตอ้งหำท่ีหลีกเร้นไง หำท่ีควรแก่
กำรงำนของตน งำนของตนคืองำนดูแลใจของตนใหส้งบสงดัข้ึนมำก่อน ในท่ีสงดัในท่ีสปัปำยะ
ทั้งหลำยยงัตอ้งมีกำรสงดัเพื่อใหมี้ท่ีหลีกเร้น มีท่ีกำรงำนของเรำ ในหวัใจกเ็หมือนกนั ถำ้จิตใจยงั
ฟุ้ งซ่ำน หวัใจยงัไม่สงดั หวัใจยงัไม่หลีกเร้น ยงัไม่วิเวกพอ มนัจะยกข้ึนควรแก่กำรงำนในเกสำ 
โลมำ นขำ ทนัตำ ตโจ ไดอ้ยำ่งไร 

ในเกสำ โลมำ นขำ ทนัตำ ตโจ น้ีมนักมี็อยูต่ ั้งแต่เรำเกิดเป็นมนุษยใ์ช่ไหม แมแ้ต่ใน
โรงพยำบำลท่ีเขำรักษำกนัมนักเ็ป็นเกสำ โลมำ นขำ ทนัตำ ตโจ กระทบกนัตลอดระหวำ่งหมอกบั
คนไขน้ัน่ล่ะ ระหวำ่งหมอกบัคนไขก้ก็ระทบกนัดว้ยเกสำ โลมำ นขำ ทนัตำ ตโจ อยูน่ัน่ แต่เขำ
กระทบกนัดว้ย ในเม่ือเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้เป็นโลก เป็นควำมเขำ้ใจของเขำ เขำไม่เขำ้ใจตำมสภำวะ
ตำมท่ีเป็นอนิจจงั เป็นไตรลกัษณ์ท่ีซอ้นอยูอี่กชั้นหน่ึงในธรรมท่ีซอ้นโลกอยูน่ั้น เป็นถึงนำยแพทย ์
เป็นถึงนกัวิชำกำรท่ีมีศกัยภำพขนำดไหน เป็นผูช้  ำนำญกำรรักษำโรค กผ็ำ่ตดักนัไป เขำจะมี
สถำนะขนำดไหน เขำกเ็ห็นดว้ยกำยของโลกเขำ เขำไม่เห็นแทงทะลชุ ำระกิเลสในหวัใจได ้ เขำ
ประสบสมัผสักนัขนำดไหน เขำกไ็ม่ไดป้ระโยชน์ของเขำข้ึนมำ เขำไดป้ระโยชน์แต่เงินทองท่ีเขำ
เกบ็ขดูรีดเขำ้มำจำกกำรรักษำนั้นอีกต่ำงหำกดว้ย 

แต่หมอท่ีเป็นธรรม เขำรักษำท่ีเป็นธรรม อนันั้นเขำไดบุ้ญกศุลของเขำ เพรำะกำรให้
ควำมสุขกบัคนท่ีเป็นไขห้ำยจำกไขน้ั้นตอ้งเสียทั้งเงินเสียทุกอยำ่งเพื่อรักษำไขน้ั้น ยงัไดคุ้ณได้
ประโยชน์จำกหมอคนนั้น อนันั้นกเ็ป็นธรรมส่วนหน่ึง ธรรมหยำบๆ ท่ีกำรอยูใ่นศีลธรรม 
จริยธรรมในโลกนั้น 
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แต่ถำ้หวัใจมนัสงดัข้ึนมำจำกสภำวะแวดลอ้มต่ำงๆ ใหใ้จเรำสงดัข้ึนมำก่อน ใจสงดัจำก
กิเลส ถึงท ำควำมสงบใจข้ึนมำได ้ ใจน้ีสงบถึงควรแก่กำรงำนไง ถึงตอ้งสร้ำงสะสมอินทรียใ์หแ้ก่
กลำ้ มนัถึงตอ้งใชปั้ญญำ กำรท่ีเรำจะรักษำงำนของใจ ใจจะด่ืมกินธรรม ใจจะมีท่ีธรรมใหน้ ้ ำ
อมฤตเขำ้ไปช ำระใจบำ้ง มนัถึงตอ้งใชค้วำมพินิจพิจำรณำตั้งสติเขำ้ไป ๒ เท่ำ ๓ เท่ำกบังำนโลก
นั้น งำนของโลกนั้น กำรฉีดยำๆ เขำ้เส้นเขำยงัตอ้งระมดัระวงัเพือ่จะไม่ใหเ้ส้นเลือดนั้นแตก เขำยงั
มีสติสมัปชญัญะขนำดนั้น เพื่องำนโลกๆ ของเขำเท่ำนั้นนะ 

แต่งำนของใจ งำนของกำรช ำระกิเลส กิเลสน้ีเป็นแก่น แก่นของกิเลสมนัอยูท่ี่ใจของเรำ 
มนัอยูใ่จท่ีเกิดข้ึนมำ ใจน้ีเกิดข้ึนมำหวัใจนั้นควรจะสมัผสัธรรม เพรำะธรรมนั้นกห็วัใจนั้นสมัผสั 
ใจนั้นส ำคญัมำก แต่กิเลสมนักเ็กิดพร้อมข้ึนมำกบัใจนั้น มนัถึงท ำใหใ้จนั้นฟูๆ  ครองธงชยัพระ
อรหนัต ์ ครองผำ้กำสำวพสัตร์อยู ่ แต่หวัใจมนัเร่ำร้อน หวัใจมนัเร่ำร้อนมนักพ็องแต่โลกียะ เห็น
ไหม เป็นสมมุติ สมมุติข้ึนมำ วำ่เรำมีศรัทธำเขำ้มำ แต่เรำยงัปรำบมำรในใจของเรำไม่ได ้ เรำยงั
ปรำบใจของเรำใหส้งบสงดัจำกควำมเป็นไปอยำ่งนั้นไม่ได ้

ควำมเป็นไปของควำมสงบสงดัของใจ ควำมวิเวกไง สถำนท่ีวิเวกของใจ สถำนท่ีวิเวกของ
กำยเรำหำไดแ้ลว้ แต่สถำนท่ีวิเวกของใจยงัหำไม่ได ้ เรำกต็อ้งตั้งสติสมัปชญัญะมำกเขำ้ไป ๒ เท่ำ
อยำ่งท่ีโลกเขำท ำนัน่น่ะ โลกเขำท ำเขำยงัจบัเป็นวตัถุท่ีจบัตอ้งได ้ แต่นำมธรรม กิเลสกเ็ป็น
นำมธรรมเกิดดบัพร้อมกบัควำมทุกขใ์นใจ สติสมัปชญัญะกเ็กิดดบัพร้อมกบัควำมเกิดนั้น แต่มนั
อ่อน มนัอ่อน มนัเหมือนเดก็อ่อน เดก็อ่อนเพรำะวำ่อะไร เพรำะงำนเรำไม่เคยท ำ เรำกต็ั้งใจ
พยำยำมเรำตั้งอกตั้งใจวำ่อนัน้ีจะเป็นสติสมัปชญัญะท่ีเรำจะใหเ้ป็นงำนนั้นแหละ เป็นทำงโลกเรำ
กว็ำ่มีสติสมัปชญัญะ เรำเป็นคนเก่ง ทุกๆ ดวงใจของใจตอ้งเห็นแก่ตวัวำ่ตวัเองน่ียอดหมด 

สรรพส่ิงของโลกน้ีเกิดจำกควำมคิดจำกใจเรำทั้งนั้น ใจน้ีมีถึงมีสรรพส่ิงทั้งหมด สรรพส่ิง
ถำ้มีขนำดไหน เรำจะไม่เห็นคุณค่ำเท่ำกบัใจของเรำ เรำถึงวำ่เรำมีสติ แต่ควำมจริงเป็นสติท่ีเร่ิมตน้
เท่ำนั้น ถำ้สติมนัเป็นสติท่ีวำ่มนัเป็นประโยชน์ เป็นส่ิงท่ีวำ่มนัเขม้แขง็ข้ึนมำน่ี มนัตอ้งก ำจดัเร่ือง
ของใจของเรำใหไ้ด ้ เร่ืองใจของเรำคือใจท่ีเป็นข้ีขำ้ท่ีกิเลสมนัผลกัไสอยูไ่ง มนัถึงฟุ้ งซ่ำนออกไป 
มนัถึงวำ่มนัไม่สงดัมนัไม่วิเวกพอ ตอ้งสติสมัปชญัญะเพิ่มเขำ้ไป ถำ้เพิ่มไม่ไดเ้พรำะอะไร เพรำะ
อ ำนำจวำสนำเรำตอ้งมี ถำ้ไม่มีเรำจะไม่เจอสภำวะแบบท่ีวำ่เรำธงชยัของพระอรหนัตไ์ดห้รอก 
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เรำเอำธงชยัของพระอรหนัต ์ องคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้พดูไวก้บัพระภทัทิยะ อยู่
ใกลเ้รำ จบัจีวรไว ้ ถำ้ยงัไม่ไดป้ฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมในขอ้วตัรปฏิบติัท่ีองคส์มเดจ็พระ
สมัมำสัมพทุธเจำ้ประทำนไว ้ ถือวำ่ไม่เห็นธรรม ไม่เห็นเรำ แต่ถำ้อยูถึ่งภำคตะวนัตกของประเทศ 
ไกลขนำดไหน แต่ประพฤติธรรมไง ถำ้ยงัท ำตำมขอ้วตัรปฏิบติั ท ำใจใหส้งบไดอ้ยำ่งองคส์มเดจ็
พระสมัมำสัมพทุธเจำ้วำงไวแ้ลว้ อินทรียแ์ก่กลำ้ข้ึนมำ ผูน้ั้นต่ำงหำกถึงจะอยูใ่กลอ้งคส์มเดจ็พระ
สมัมำสัมพทุธเจำ้ 

ทั้งๆ ท่ีเรำครองผำ้กำสำวพสัตร์เหมือนกบัองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้น่ีแหละ องค์
สมเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้กค็รองบริขำร ๘ ครองผำ้กำสำยะอยำ่งน้ี เรำกค็รองอยู ่ มนัถึงวำ่มนั
ตอ้งใหก้ ำลงัใจเรำเขำ้มำ ผูท่ี้ฉลำด ธรรม ธรรมำวธุ ธรรมคือเป็นอำวธุท่ีจะช ำระกิเลส มนักเ็กิดข้ึน
จำกใจแกใ้จ จิตแกจิ้ต ภำชนะท่ีจะใส่ธรรม แต่ในเม่ือภำชนะน้ีมนัยงัไม่สะอำดพอท่ีจะใส่ธรรมได ้
เรำกต็อ้งพยำยำมท ำใหม้นัสะอำดข้ึนมำดว้ยธรรมำวธุไง  

เกสำ โลมำ นขำ ทนัตำ ตโจ อนัน้ีเป็นท่ีปกคลุมหุม้อยู ่ หุม้ห่อใจอนัน้ีอยู ่ ถำ้เรำท ำควำม
สงบดว้ยกำรท่ีเรำใชใ้หม้นัสงดัไม่ได ้ เรำใชต้วัน้ีเขำ้มำชะลำ้งกไ็ด ้ เพรำะในกำรตำยของคฤหสัถ์
เขำนั้นเขำตำยท้ิงเปล่ำๆ แต่น่ีเรำลอกหนงั ลอกเกสำ โลมำ นขำ ทนัตำ ตโจ ออกมำใหม้นัสลด
สงัเวช ควำมสลดสงัเวชมนักท็  ำใหใ้จนั้นหวัน่ไหว ใจนั้นหวัน่ไหวใจนั้นกจ็ะเปิดพื้นท่ีใหส้งดั
วิเวกเขำ้มำได ้ น่ีกำรคิดเกสำ โลมำ นขำ ทนัตำ ตโจ กเ็ป็นปัญญำเหมือนกนั มนัเป็นกำรเห็นกำย
ขำ้งนอก 

ท ำไมองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้เป็นเจำ้ชำยสิทธตัถะ พอ่แม่อยำกปรำรถนำไวใ้หล้กู
อยูเ่ป็นจกัรพรรดิเพื่อจะไดสื้บทอดสกลุให้พอ่แม่ พอ่แม่ในวงควำมคิดของกิเลสท่ีวำ่มนุษยสื์บ
ทอดสกุลกนัในชำตินั้น แต่ในควำมเห็นขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้เห็นแต่วำ่มนัสืบ
ทอดตั้งแต่วฏัฏะ กรรม เวียนวำ่ยตำยเกิดเป็นพอ่เป็นแม่เป็นลกูกนัมำตลอด อนัน้ีต่ำงหำกถึงเป็น
ธรรม อนันั้นไม่เป็นธรรม แต่กเ็ป็นควำมเห็นของพระเจำ้สุทโธทนะท่ียงัไม่ไดด้วงตำเห็นธรรมก็
ตอ้งคิดอยำ่งนั้นเป็นธรรมชำติของเขำ เขำกย็งัตอ้งกำรรักษำเจำ้ชำยสิทธตัถะไวใ้นโลก ในควำม
เป็นจกัรพรรดินั้น เขำถึงปกคลุมไวไ้ม่ใหเ้ห็นในคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตำย จะไม่ใหเ้ห็นภำพ
อยำ่งนั้นเลย แต่ดว้ยบุญกศุลท่ีสร้ำงมำ เห็นแค่นั้นยงัสลดสงัเวช เห็นมีเกิด มีแก่ มีเจบ็ มีตำย ถำ้มี
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เกิด มีแก่ มีเจบ็ มีตำย เรำจะมำเสวยสุขอยูไ่ดอ้ยำ่งไร มนัยงัสลดสงัเวช ถำ้มีเกิด มีแก่ มีเจบ็ มีตำย 
มนัตอ้งมีส่ิงท่ีตรงขำ้ม ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตำย 

เห็นไหม เจำ้ชำยสิทธตัถะก่อนท่ีจะเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้กย็งัมีปัญญำอยำ่ง
นั้น แต่เม่ือเรำบวชแลว้เรำครองผำ้กำสำยะอยูน้ี่ มนัก่ึงพทุธกำลมำแลว้ เรำเกิดมำท่ีวำ่ธรรมอนัน้ี
เป็นธรรมส ำเร็จมำท่ีวำ่มนัไม่เกิดปัจจุบนัตอนนั้น มนัเป็นธรรมและวินยัท่ีวำงไวท้อดกนัมำ เรำก็
ศรัทธำในธรรมและวนิยัน้ีเรำถึงไดม้ำบวชตนของตนไง ใหต้ำยจำกสภำวะนั้นแลว้ สภำวะของ
คฤหสัถใ์หม้ำอยูใ่นสภำวะของธรรมและวนิยั เป็นศำกยบุตรพทุธชิโนรส เป็นลกูขององคส์มเดจ็
พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ทุกขย์ำกมำก่อนตั้งแต่เป็นเจำ้ชำยสิทธตัถะทุกขก์แ็สน
ทุกข ์ทุกขเ์พรำะในหวัใจมนัเห็นสภำพนั้นแลว้มนักระวนกระวำย เรำกต็อ้งเป็นสภำพแบบนั้น เรำ
กต็อ้งเกิด ตอ้งแก่ เจ็บ ตำย อยำ่งน้ีหรือ แลว้เรำเกิดมำจะมำเสวยสุข จะมำนอนใจอยูไ่ดอ้ยำ่งไร 
สลดสังเวชจนหำทำงออก จนหำทำงออกวำ่ตอ้งมีทำงไป ตอ้งมีทำงไป 

แต่น่ีเรำมีสถำนะท่ีเรำครองอยูแ่ลว้ เรำถึงพิจำรณำเกสำ โลมำ นขำ ทนัตำ ตโจ เพื่อใหส้ลด
เขำ้มำกไ็ด ้ ถึงวำ่มนัเป็นปัญญำอบรมสมำธิเขำ้มำชั้นหน่ึงไง ปัญญำอบรมสมำธิ ถำ้มนัสลดสังเวช
มนักป็ล่อยเป็นปัญญำอบรมสมำธิ มนัปล่อยเขำ้มำ กำรพิจำรณำกำยนอก กำรพิจำรณำส่ิงแวดลอ้ม
ภำยนอก มนัดูกำยนอกเพื่อใหม้นัตดัจำกกำยนอก มนัติดกำยนอกเพรำะอะไร เพรำะหวัใจเรำมีเรำ 
มีภวำสวะ มีส่ิงท่ีเกิด มีส่ิงท่ีเร่ิมตน้ของควำมคิดมนัส่งออกไป ควำมส่งออกไปเกำะเก่ียวรูป รส 
กล่ิน เสียง ต่ำงๆ มนัเป็นควำมคิดท่ีวำ่ใหเ้รำท้ิงร่ำง ใหร่้ำงน้ีเป็นเรือนร้ำงไง หวัใจทั้งหมดส่งออก
ไปติดในรูป รส กล่ิน เสียง ในรูปฝ่ำยตรงขำ้มหญิงและชำย ไปติดเขำหมด แลว้ท้ิงเรือนของเรำ คือ
ท้ิงร่ำงกำยท่ีวำ่ห่มผำ้กำสำยะอยูน้ี่ใหม้นัเป็นเรือนวำ่ง ใหม้นัเป็นส่ิงท่ีไม่มีเจำ้ของ เพรำะใจมนั
ส่งออกไปหมดเลย ใจมนัออกไปติดเก่ียวกบัรูป รส กล่ิน เสียง ภำยนอกทั้งหมด ระหวำ่งส่ิงท่ีตรง
ขำ้ม ระหวำ่งส่ิงท่ีกระทบ 

น่ีอุปัชฌำยถึ์งบอกวำ่ใหอ้ยูใ่นท่ีสงดั ใหอ้ยูใ่นท่ีมีเสือมีสำง เพรำะคนไม่เขำ้ไปเกำะเก่ียวอยู่
กบัส่ิงนั้น เพื่อใหใ้จน้ีสงดัเขำ้มำจำกรูป รส กล่ิน เสียง ภำยนอก แต่ท ำไมมนัสงดั ท ำไมใจมนัยงั
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คิดออกไปล่ะ ท ำไมใจมนัส่งออกไปหมดเลย จนใหเ้รือนน้ีเป็นเรือนวำ่ง ทั้งๆ ท่ีวำ่ธำตุ ๔ ดิน น ้ำ 
ลม ไฟ น้ีสมมุติข้ึนมำเป็นเรำ แลว้ครองผำ้กำสำยะอยูน่ัน่น่ะ ธงชยัของพระอรหนัตอ์ยูท่ ั้งเรือนร่ำง
น้ี ท ำไมหวัใจมนัมีกิเลสอยู ่ มนัถึงสลดัร่ำงน้ีออกไปอยูข่ำ้งนอกหมด ท้ิงเรือนน้ีเป็นเรือนร้ำงไป
เลย เพรำะอะไร 

เพรำะสติไม่มี เพรำะควำมยั้งคิดไม่มี นัน่น่ะ ร่ำงกำยท่ีเป็นธำตุ ๔ อยูก่บัผำ้กำสำยะ แต่
หวัใจท่ีจะเป็นส่ิงท่ีใส่ธรรมมนัดนัส่งออกไปอยูข่ำ้งนอก มนัท้ิงใหเ้ป็นเรือนร้ำงไปเลย แลว้กไ็ป
กวำ้นเอำแต่ควำมทุกขเ์ขำ้มำใส่ตน เอำควำมทุกขเ์ขำ้มำใหม้นัฟุ้ งซ่ำนออกไป เห็นไหม นัน่คือกำย
ขำ้งนอก ส่งออกไปติดแลว้พิจำรณำกำยนอกสิ พิจำรณำกำยนะ คนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตำย จะ
สวยงำมสูงส่งขนำดไหน ทั้งหญิงและชำยตอ้งข้ีเหมน็ อุจจำระถ่ำยออกมำข้ีออกทั้ง ๖ ทวำรทั้ง ๖ 
ออกทั้งข้ีหู ข้ีตำ ข้ีฟัน ข้ีทั้งนั้น ข้ีทั้งนั้นไปติดมนัท ำไม ส่ิงนั้นมนัเป็นส่ิงอยูข่ำ้งนอก เขำฉำบทำกนั
ดว้ยกล่ินหอมๆ เอำน ้ำหอมพรมไว ้ เขียนค้ิวใหส้วยๆ ดดัขนตำงอนๆ เหง่ือออก เหง่ือไคล เหมน็
ไคลยอ้ย ทั้งท่ีส่ิงนั้นเป็นของเน่ำของบูดทั้งหมดเลย แต่หวัใจมนักไ็ปติด น่ีมนัโง่ ๒ ชั้น ๓ ชั้น 

บอกวำ่เป็นศำกยบุตรพทุธชิโนรส ครองผำ้กำสำยะอยู ่ มนัถึงท ำควำมสงบของใจไม่ได ้
แลว้หำควำมเร่ำร้อนนั้นมำเผำใจอยูต่ลอดเวลำ มนัถึงวำ่เป็นควำมสงบข้ึนมำ อินทรียค์วรจะแก่กลำ้ 
ควรแก่กำรงำนในพิจำรณำในเกสำ โลมำ นขำ ทนัตำ ตโจ มนักลบัไม่เป็น กลบัไปติดในเกสำ 
โลมำ นขำ ทนัตำ ตโจ วำ่เป็นของสวยของงำม ระหวำ่งรูป รส กล่ิน เสียง ภำยนอก ท้ิงร่ำงกำยน้ีให้
ทุกข ์อยูก่บัส่ิงท่ีน่ี คิดออกไป กวำ้นเอำทุกขเ์ขำ้มำสุมใส่ตวั แลว้กย็งัพออกพอใจวำ่จะไปเอำส่ิงนั้น 
ทั้งๆ วำ่ท่ีส่ิงนั้นตอ้งแปรสภำพไปตำมควำมเป็นจริง แลว้เรำจะไปสร้ำงใหม้นัเป็นบำปอกศุลท่ีจะ
ท ำใหห้วัใจน้ีจะไปเกิดดบัๆ อีกหรือ ใหม้นัแบกทุกขไ์ปเกิดดบัในชำติต่อไป ทุกขม์ำกยิง่กวำ่น้ีอีก
หรือ ในทุกขปั์จจุบนัน้ีท ำไมไม่ดูวำ่อนัน้ีเป็นทุกข ์ถำ้ทุกขอ์นัน้ีเป็นทุกขแ์ลว้ไปเพิ่มทุกขอ์นันั้นคิด
วำ่มนัจะเป็นสุข เห็นไหม ส่ิงท่ีจะไปเกำะเก่ียวอยูนึ่กวำ่จะเป็นสุข นึกวำ่จะผอ่นคลำยได ้

มนัผอ่นคลำยไดเ้พรำะวำ่มนัผลกัไสใหไ้ม่เห็นไตรลกัษณ์ ควำมเห็นปัจจุบนัธรรมมนัถึง
ช ำระกิเลสได ้ แต่ส่ิงท่ีไม่เห็นปัจจุบนัธรรมมนัผลกัไสใหเ้ป็นอดีตอนำคตเพื่อจะใหไ้ปติดส่ิงนั้น 
เพื่อจะสะสมต่อไป นัน่น่ะมนัฟุ้ งซ่ำนออกไปขนำดนั้น ไหนวำ่เป็นศำกยบุตร ไหนวำ่ครองธงชยั
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พระอรหนัต ์ครองผำ้กำสำยะของพระอรหนัตอ์ยูท่ี่หวัใจน้ี ท ำไมมนัเห็นสภำพแบบน้ีล่ะ ท ำไมให้
กิเลสมนัหลอกพุง่ออกไปขำ้งนอก 

มนัถึงสร้ำงสถำนะท่ีวำ่ใหใ้จน้ีวิเวกไม่ได ้ ส่ิงท่ีใจวิเวกไม่ไดม้นักไ็ม่มีส่ิงท่ีควรแก่กำรงำน 
นัน่น่ะมนัตอ้งพิจำรณำอยำ่งน้ีสิ มนัถึงจะหดหวัใจเขำ้มำ หวัใจท่ีส่งออกไป ใหห้วัใจเขำ้มำเป็น
เอกคัคตำรมณ์ หวัใจเป็นหน่ึงเดียวของเรำ หวัใจท่ีเป็นหน่ึงเดียวท่ีเป็นเรำ เห็นไหม เป็นเรำ เป็นเรำ
ดว้ย ทั้งครองผำ้กำสำยะปกคลุมส่ิงท่ีเป็นเรำอยูด่ว้ย นัน่น่ะ คือสมำธิธรรมไง 

สมำธิธรรม พออยูพ่อกิน หวัใจท่ีมีสมำธิเป็นหลกัใจตั้งมัน่ ครองชยั ครองผำ้กำสำยะ 
หวัใจครองสมำธิธรรม ผูใ้ด ธรรมำวธุ นัน่น่ะมนัถึงจะสมกบักำรท่ีวำ่เรำเป็นศำกยบุตรทั้งขำ้งนอก 
เป็นศำกยบุตรทั้งเร่ิมจะกำ้วเดินออกไปจำกหวัใจ เป็นจำกภำยใน ในหวัใจอนันั้นเห็นไหม นัน่น่ะ 
พิจำรณำรูป รส กล่ิน เสียง ภำยนอก พิจำรณำเกสำ โลมำ นขำ ทนัตำ ตโจ ภำยนอก ไอห้มอท่ีเขำ
รักษำกนัอยูอ่ยำ่งนั้นเขำคิดแต่ทำงโลก เขำถึงไม่เห็น แต่ธรรมคิดแบบธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระ
สมัมำสัมพทุธเจำ้ประทำนไว ้มนัตอ้งท ำใหค้วำมสลดใจเขำ้มำ ควำมสลดใจเขำ้มำ  

ใจน้ีเหมือนสำยรุ้งไง สำยรุ้งพำดผำ่นไปกินทุกอยำ่ง ตำมโบรำณกำลวำ่สำยรุ้ง ปลำยของ
สำยรุ่งจะเป็นปำกหมู กินสตัว ์กินพวกน ้ำคำ้งอยูข่ำ้งนอก ไอป้ลำยสำยรุ้งของใจท่ีมนัส่งออกไปติด
รูป รส กล่ิน เสียงภำยนอกนัน่น่ะ มนัเอำแต่ส่ิงท่ีปวดแสบปวดร้อนของส่ิงนั้นเขำ้มำเผำใจของตวั 
ในเม่ือเรำพิจำรณำเห็นวำ่สำยรุ้งอนัน้ีมนัไปเอำทุกขเ์ขำ้มำ ส่งกระแสของใจพำดผำ่นออกไปเพื่อ
จะไปติดในรูป รส กล่ิน เสียง ภำยนอก มนักพ็ิจำรณำใหเ้ห็นวำ่รูป รส กล่ิน เสียง ภำยนอก มนัก็
ตอ้งเน่ำเหมน็ไปเหมือนกนั ปลำยของสำยรุ้งมนัสลดัออก มนัจะยอ้นกลบัเขำ้มำถึงตวั  

ปลำยของสำยรุ้ง ปลำยของมนัจะเขำ้มำเป็นเอกคัคตำรมณ์ของใจของตวั เป็นใจท่ีวำ่มี
สมำธิธรรมเป็นเคร่ืองด่ืมกิน มนักมี็ควำมสุข มนักจ็ะร้อง เฮอ้! ถอนหำยใจนะ ท ำไมเม่ือก่อนมนัง่ี
เง่ำขนำดน้ี หวัใจน้ี ท ำไมมนัโง่เง่ำเต่ำตุ่นออกไปสมัผสัรูป รส กล่ิน เสียง ภำยนอก เขำอยูถึ่ง
บำ้นเมืองของเขำ เขำอยูใ่นสถำนะท่ีเขำเป็นของเขำอยูอ่ยำ่งนั้น เรำอยูใ่นท่ีวิเวก อยูใ่นป่ำ อยูใ่น
ชยัภูมิอนัควรแก่กำรงำน มนัควรจะอยูใ่นงำนขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ เป็นท่ีวิเวกๆ 
เป็นท่ีใจควรจะวิเวกตำมไป มนัไม่เป็นไป เพรำะกิเลสท่ีมนัฝังอยูท่ี่ใจ 
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องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้เห็นกิเลสเจำ้เล่ห์อยำ่งน้ีไง ถึงไดว้ำงนโยบำยกำรบวชไว้
วำ่ บวชแลว้ควรเขำ้ป่ำหำท่ีสงบสงดั หำท่ีวิเวกควรแก่กำรงำน เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสมัมำสัม
พทุธเจำ้เป็นนกัปรำชญ ์ เป็นปรำชญใ์หญ่ เป็นศำสดำของเรำ เป็นท่ีพึ่งท่ีอำศยัของเรำ ท่ำนสงสำร
สำวกะ สงสำรบริษทั ๔ มำกวำ่มนัจะทุกขย์ำกขนำดไหน 

งำนกำรจะพน้จำกทุกขน้ี์ องคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ทุกขม์ำก่อน จะไม่อยำกใหใ้คร
ทุกขซ์ ้ ำ ๒ อยำ่งท่ำนเลย ถึงไดว้ำงธรรมและวินยัน้ีใหค้วรแก่ผูท่ี้เดินตำมน้ีไดส้ะสมไดมี้วิธีกำร
ออก มนัถึงกบัมีเคร่ืองมืออยูก่บัมือเรำไง มีเทคโนโลย ี มีเทคนิคต่ำงๆ ท่ีประทำนไวใ้หก้บัศำกย
บุตรท่ีควรจะเดินตำม แลว้เรำไดบ้วชไดเ้รียนอยูใ่นธรรมวินยัน้ี มนัควรจะอ่ิมอกอ่ิมใจ ควรจะภูมิ
อกภูมิใจในธรรมท่ีเรำครองอยูน่ี่ไง 

ในธรรมและวินยัท่ีเรำครองอยูน่ี่ไง แต่มนัยงัไม่เป็นไปเพรำะมนัเป็นควำมท่ีวำ่กิเลสมนัอยู่
ในใจ กิเลสน้ีเป็นเจำ้วฏัจกัร กิเลสน้ีมีอ  ำนำจมำก กิเลสน้ีข่มข่ีหวัใจมำใหทุ้กขร้์อนมำตลอด มนัถึง
ผลกัไสใหเ้รำทุกขข์นำดนั้น น่ีมนัถึงยอ้นกลบัมำซ้ึงคุณขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ท่ีวำ่
เป็นศำสดำท่ีน่ำเคำรพกรำบไหว ้ เป็นท่ีไวใ้จได ้ เป็นท่ีเช่ือมัน่ของเรำ แลว้ยงัมอบวิธีกำรปกป้อง
สถำนะของลกูศิษยล์ูกหำขนำดนั้นน่ะ ปกป้องของพระสงฆ.์.. 

...สงวน สงวนถึงไดว้ำงแนวทำงไวไ้ง นัน่น่ะ ถึงไดว้ำงแนวทำงไวใ้หด้  ำเนินตำมไดข้นำด
นั้นน่ะ แลว้เรำกม็ำด ำเนินตำมแลว้ไง มนัถึงซ้ึงคุณ ซ้ึงคุณมำก ผูท่ี้เห็นโทษเห็นคุณในศำสนำไง 
ในศำสนำท่ีเรำกำ้วเดินตำมไป เรำจะไดคุ้ณตั้งแต่ควำมสุขท่ีเขำ้มำในหวัใจของเรำก่อน แลว้ยงัเจือ
จำนควำมสุขน้ีไปใหก้บัสตัวโ์ลกต่ำงๆ ไดอี้กมหำศำล ผูท่ี้เห็นคุณเห็นโทษวำงระเบียบวำง
กฎเกณฑใ์นธรรมวินยั เรำถึงตอ้งมีธรรมและวินยัเป็นเคร่ืองอยูไ่ง เคร่ืองอยูใ่หใ้จน้ีมนัไดด่ื้มกิน 
ขอ้วตัรปฏิบติั วตัรปฏิบติัท ำใหค้นนั้นใจร้ำง ไม่มีวตัรไม่มีปฏิบติั วตัรคือวดัใจ ขอ้วตัรปฏิบติั
หมำยถึงขอ้วตัรปฏิบติัวดัใจวำ่มีคุณงำมควำมดี มีส่ิงใดอยูใ่นใจเป็นเคร่ืองประดบับำ้ง 

แมแ้ต่ภิกษุเรำ ภิกษุเรำยงัมีครองผำ้กำสำยะ มีบริขำร ๘ เป็นเคร่ืองประกำศตนวำ่น่ีเป็นลกู
ศิษยข์องพระพทุธเจำ้ บริขำร ๘ น้ีเป็นปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่ำศยัของร่ำงกำยน้ีมำแลว้เรำด ำรงชีพดว้ย
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ปัจจยั ๔ ดว้ยบริขำร ๘ น้ี กบัปัจจยั ๔ ออกไปขำ้งนอก บริขำร ๘ น้ีเป็นเคร่ืองสืบต่อใหเ้รำมีชีวิต
อยูน่ะ 

ปัตตงั บำตรน้ี เพรำะมีบำตรมนัถึงมีขำ้วตกบำตรมำ ถึงไดเ้ป็นอำหำรมำด ำรงชีวิตมำอยูไ่ด ้
พระพทุธเจำ้วำงไวเ้พือ่ไม่ใหเ้ป็นภำระของใคร ไม่ใหเ้ป็นเคร่ืองพะรุงพะรังของผูท่ี้จะออกสนำม
รบไง ใหเ้ป็นผูฉ้บัไวในกำรประพฤติปฏิบติั ในกำรฉบัไวไม่ใหต้วัเองติดขอ้งอยูใ่นส่ิงต่ำงๆ คือวำ่
ไม่ใหเ้ป็นภำระของตวัเอง ถึงวำ่มีแค่ปัจจยั ๔ น้ีเป็นเคร่ืองด ำเนิน 

วตัรปฏิบติัน้ีเป็นอำภรณ์ประดบัใจ มีวตัรปฏิบติัไง มีวตัรปฏิบติัใหเ้รำเคร่ืองด ำเนิน
เจริญเติบโตข้ึนมำจำกมีควำมทุกข์ๆ  อยูน่ัน่น่ะ องคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้เมตตำประทำนไว้
ขนำดนั้น ทั้งขอ้วตัรปฏิบติั ทั้งวำงธรรมวนิยัไม่ใหไ้ปเอำของร้อนๆ มำพอกสุมใจของตวั ถำ้เรำ
พยำยำมตั้งสติข้ึนมำตรงน้ี สติมนัจะเร่ิมเจริญเติบโตข้ึนมำจำกวตัรปฏิบติั วตัรปฏิบติัน่ี ควำมพลั้ง
พลำด ควำมเผลอสติไป เรำกก็ลบัมำเร่ิมตน้ตั้งแต่ตรงนั้น สติระลึกรู้อยู่ๆ  พิจำรณำออกไปกระทบ 
รูป รส กล่ิน เสียง ภำยนอก เห็นควำมสลดใจ เห็นควำมแปรไปมนัจะถอนเขำ้มำ ควำมถอนเขำ้มำ
จิตนั้นสงบเขำ้มำๆ น่ีมนัจะพิจำรณำไปเร่ือยๆ สติมนัพร้อมได ้

เพรำะวำ่ในก่ึงพทุธกำลน้ีเรำไม่มีพื้นฐำนของควำมเป็นสมำธิอยูแ่ลว้น่ี ในสมยัพทุธกำล
นั้นตั้งแต่อำฬำรดำบส อุทกดำบส เขำสอนกนัอยูอ่ยำ่งนั้น เขำมีพื้นฐำนอยู ่ เขำมีพื้นฐำนของควำม
สงบของใจอยูแ่ลว้ ผูฟั้งธรรมถึงไดไ้ปไดง่้ำย เพรำะจิตมนัควรแก่กำรงำน แต่จิตในก่ึงพทุธกำล 
อยำ่งเรำเกิดมำในก่ึงพทุธกำล เทคโนโลยเีจริญ ข่ำวสำรมนัไปไดท้ัว่ ควำมเห็น ควำมเขำ้ใจ น่ีมนั
ท ำใหคิ้ดวำ่เรำรู้เร่ืองของเทคโนโลย ี รู้เร่ืองของโลกเขำ เรำจะเป็นผูท่ี้ฉลำด มนัฉลำดในเร่ืองของ
โลก แต่มนัจะเป็นควำมโง่เขลำเบำปัญญำในเร่ืองของธรรม เพรำะมนัท ำใหใ้จน้ีฟุ้ งซ่ำน มนัแบก
รับไวห้มดไง 

สญัญำควำมจ ำไดห้มำยรู้ท่ีศึกษำมำมนักส็ะสมลงท่ีใจ พอควำมสะสมลงท่ีใจ จะคิดอะไร
มนักต็อ้งคิดเปรียบเทียบดว้ยควำมรู้ทั้งหมด มนัถึงไม่เช่ือส่ิงใดดว้ยง่ำยๆ ควำมไม่เช่ือส่ิงใดง่ำยๆ 
นั้นมนัไม่เช่ือ ถำ้ไม่เช่ือในเร่ืองท่ีกิเลสหลอกมนักย็งัน่ำพอใจ เวลำกิเลสหลอกน่ีเช่ือ เพรำะอะไร 
เพรำะเรำคิด แต่เวลำเป็นธรรมท่ีวำ่จิตน้ีควรสงบ กลบัไม่เช่ือ ควำมไม่เช่ืออนัน้ี ควำมไม่ปักใจเช่ือ 
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แลว้ยงัมีควำมไม่ปักใจเช่ือน้ีเป็นกิเลสโดยสญัชำตญำณ ควำมรู้ท่ีเขำ้มำพิสูจน์ เทคนิคท่ีเขำพิสูจน์
ของโลก โลกพิสูจน์ธรรมไม่ได ้วิทยำศำสตร์พิสูจน์ธรรมไม่ได ้วิทยำศำสตร์เป็นทฤษฎี เป็นสจัจะ
อนัหน่ึงในกำรเปรียบเทียบ แต่ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้น้ีมนัเหนือนั้นเพรำะ
อะไร 

เพรำะวิทยำศำสตร์น้ีมนัมีอยูแ่ลว้ ควำมมีอยูคื่อทฤษฎีต่ำงๆ คนเรำยงัไม่รู้อีกมำก ในสจัจะ
ควำมจริงท่ีวำ่มนักระทบกนัเกิดข้ึน ควำมสมัพนัธ์กนั ทฤษฏีสมัพนัธ์เกิดข้ึนมนักจ็ะเป็นไปตำม
สจัจะในแร่ธำตุต่ำงๆ นั้น นกัวิทยำศำสตร์ยงัสำมำรถจะคิดคน้เร่ืองต่ำงๆ ในโลกน้ีไดอี้กมำกมำย
มหำศำลเลย เพียงแต่วำ่ยงัไม่เห็นแร่ธำตุต่ำงๆ ท่ีจะเอำขดุคน้ข้ึนมำใช ้ นัน่เป็นวิทยำศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์คือส่ิงท่ีทฤษฎีท่ีพิสูจน์ไดต้ำมหลกักำรนั้น ถึงวำ่เป็นวิทยำศำสตร์ ถึงเป็นกฎทฤษฎีไง  

แต่ธรรมะน้ี มนัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงและไม่จริง มนัสุมเขำ้มำใหห้วัใจน้ีเป็นควำมทุกขร้์อนไป
ก่อน วิทยำศำสตร์ท่ีเขำ้มำนั้นมนัเป็นทฤษฎีสสำรอยำ่งอ่ืนภำยนอก แต่กิเลสน้ีมนัไม่มีเหตุผล 
กิเลสเกิดดบัพร้อมกบัใจ มนัด้ินรน มนัผลกัไสใจใหเ้ขำ้ไปสมัผสักบัควำมทุกขต์ลอด กิเลสมนัไม่
มีเหตุไม่มีผล มนัถึงวำ่ไม่เป็นกฎทฤษฎีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนวำ่กิเลสจะสมัผสัส่ิงใดแลว้จะเกิดข้ึนเป็น
กิเลส คนท่ีมีกิเลสมำกกิเลสนอ้ย ควำมรักของใจ ส่ิงสงวนของใจ นกัสะสมของเก่ำกรั็กของเก่ำ 
นกัสะสมทฤษฎีใหม่ นกัสะสมแบงกก์รั็กแบงก ์ นกัสะสมอะไรล่ะ ควำมนกัสะสมนั้นเจอส่ิงนั้น 
มนัจะเกิดฟ ู เกิดอยำกได ้ นัน่กิเลสมนัเกิด กิเลสถึงไม่มีเหตุผลวำ่นกัของเก่ำเท่ำนั้นจะท ำใหกิ้เลส
เกิด...ไม่ใช่ 

กิเลสของใครของมนั ควำมเคยใจของใครของมนั กรรมของใครของมนั มนัเกิดข้ึนไม่มี
เหตุไม่มีผล ไม่มีเหตุมีผลวำ่กิเลสจะตอ้งขนำดนั้นมนัถึงจะเกิดข้ึนมำ มนัเกิดดบัตลอดเวลำ เห็น
ไหม กิเลสมนัเกิดดบัอยูใ่นหวัใจตลอดเวลำ กิเลสมนัเป็นเจำ้วฏัจกัรคุมใจอยูต่ลอดเวลำ ถึงวำ่กำร
คิดดว้ยปัญญำธรรม ดว้ยปัญญำอบรมสมำธิน่ะ มนัถึงวำ่คิดดว้ยปัญญำในกำรท่ีวำ่ใหจิ้นตนำกำร
เขำ้ไปช ำระลำ้งควำมคิดท่ีมนัคิดออกมำดว้ยไม่มีเหตุไม่มีผล จินตนำกำรตำมธรรมของใจท่ีเขำ้ไป
ช ำระลำ้งใหค้วำมไม่มีเหตุไม่มีผลของกิเลสนั้นยอมรับได ้
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เพรำะเรำคิดข้ึนมำ เรำตรึกข้ึนมำดว้ยใจของเรำท่ีไม่มีเหตุไม่มีผล ติดส่ิงต่ำงๆ ท่ีเรำไม่รู้จริง 
แต่รูป รส กล่ิน เสียง ภำยนอกแน่นอน ส่ิงท่ีเรำเคยเห็นสมัผสัเขำ้ไปในสญัญำนั้นมนัจะปรุงแต่ง
ข้ึนมำ แต่มนัไม่มีเหตุไม่มีผล มนัถึงเกิดข้ึนมำโดยธรรมชำติของมนัเป็นกิเลส ควำมจินตนำกำรเขำ้
ไปน่ีคือจินตมยปัญญำ สุตมยปัญญำคือกำรศึกษำเขำ้มำ จินตมยปัญญำ ปัญญำเพื่อจะลอ้มคอกใจ
ไม่ใหฟุ้้ งซ่ำน ลอ้มคอกของใจ ลอ้มคอกส่ิงท่ีวำ่มนัฟุ้ งซ่ำนออกไปใหย้อ้นกลบัมำใหม้นัเกิด
พลงังำนอยูใ่นแค่หวัใจนั้น ใหเ้ป็นควำมสงดัวิเวกของใจเขำ้มำ มนัถึงกำรจินตนำกำร จินตมย
ปัญญำท่ีใชสุ้ตมยปัญญำในพระไตรปิฎกท่ีเรำศึกษำเล่ำเรียนมำ แลว้เรำจินตมยปัญญำเขำ้มำใหม้นั
พิสดำรข้ึนมำ เหนือข้ึนมำอีก พอเหนือข้ึนมำมนักจ็ะเหนือกิเลสไง 

กิเลสไม่มีเหตุไม่มีผล เกิดดบัโดยธรรมชำติของมนัท่ีมนัเกิดดบั มนัไม่ตอ้งอำศยัทฤษฎี
ใดๆ ทั้งส้ิน ในกำรควบคุมมนัดว้ยจินตมยปัญญำ จินตมยปัญญำจะสำมำรถท ำใจน้ีใหส้งบเขำ้มำ
ไดเ้ป็นภำวนำมยปัญญำ ผูท่ี้มีควำมรู้มำก ผูท่ี้เป็นพทุธวิสยั ในก่ึงพทุธกำลควรจะเป็นอยำ่งนั้น
ทั้งหมด ถึงตอ้งใชส่ิ้งน้ีเขำ้มำท ำควำมสงบเขำ้มำไง คนท่ีมีปัญญำมำกอยำ่งพระสำรีบุตร พระสำรี
บุตรนะ ก่อนท่ีท่ำนจะส ำเร็จเป็นพระอรหนัตท่ี์เขำคิชฌกฏูนัน่น่ะ เป็นพดันะ ท่ำนถวำยงำนพดั
องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้อยู ่ พดัอยู ่ หลำนของท่ำนมำต่อวำ่องคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธ
เจำ้ เพรำะวำ่เอำพระสำรีบุตรท่ีเป็นลุงของท่ำนมำบวช 

บอกกบัองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้วำ่ “เรำไม่พอใจส่ิงใดๆ ทั้งหมด” 

ในโลกน้ีจะบอกวำ่ไม่พอใจองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้กไ็ม่กลำ้ กเ็ลยบอกวำ่เรำไม่
พอใจส่ิงใดๆ ทั้งหมดในโลกน้ี คือไม่พอใจท่ีพระพทุธเจำ้เทศนำเอำพระสำรีบุตรมำบวชไดไ้ง 
ธรรมะของพระพทุธเจำ้วำงไว ้ พระสำรีบุตรฟังธรรมของพระอสัสชิเขำ้มำบวช บวชในธรรมวนิยั 
เรำไม่พอใจส่ิงใดๆ คือไม่พอใจส่ิงน้ีไง ไม่พอใจส่ิงน้ี 

องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้บอกวำ่ “ถำ้เธอไม่พอใจส่ิงใดๆ เธอกต็อ้งไม่พอใจใน
อำรมณ์ท่ีเธอคิดดว้ย เพรำะอำรมณ์ท่ีคิดข้ึนมำนั้นกเ็ป็นวตัถุกอ้นหน่ึง” 

อำรมณ์คือขนัธ์ ๕ ควำมคิดท่ีเกิดข้ึนมำจำกกิเลส กิเลสน้ีมนัเป็นตวัตน ถำ้ใจท่ีมีปัญญำเขำ้
ไปจบัตอ้งได ้ ควำมคิดของหลำนพระสำรีบุตรนั้นมนัเป็นสสำรอยำ่งเกิดข้ึนมำจำกควำมคิด เห็น
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ไหม เรำไม่พอใจ ส่ิงท่ีไม่พอใจนั้นกเ็กิดข้ึนมำตั้งเป็นรูปข้ึนมำแลว้ ควำมไม่พอใจต่ำงๆ นั้นคือไม่
พอใจองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ เอำพระสำรีบุตรมำนั้น 

องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้บอกวำ่ถำ้เธอไม่พอใจส่ิงใดๆ ในโลกน้ีเพรำะเป็นวตัถุ
ทั้งหมด อนันั้นมนัหยำบ ควำมไม่พอใจอนัท่ีในหวัใจของหลำนนัน่น่ะมนัยิง่เกิดดบัใหโ้ทษดว้ย 
ส่ิงท่ีใหโ้ทษ ใหค้วำมร้อน ใหค้วำมไม่พอใจ ในหลำนของพระสำรีบุตรนัน่น่ะ องคส์มเดจ็พระ
สมัมำสัมพทุธเจำ้ “ถำ้เธอไม่พอใจส่ิงใดต่ำงๆ เธอตอ้งไม่พอใจส่ิงน้ีดว้ยเพรำะมนัเป็นวตัถุ” แต่
องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้พดูประโยคเดียว เพรำะสมยันั้นเป็นนกัปรำชญ ์ พวกนกัปรำชญ์
พดูค ำเดียวเขำจะทนักนัไง ควำมทนัของปัญญำ เพรำะเขำมีปัญญำขนำดนั้นเขำถึงแกช้ ำระกิเลสกนั
ได ้ ไอปั้ญญำหำงอ่ึงของพวกเรำท่ียงัครองผำ้กำสำยะอยูน่ี่ แลว้บอกวำ่เป็นพทุธชิโนรส เป็นลกู
ขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ องคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ประทำนธรรมะเอำไว ้พระ
สำรีบุตรฟังอนัน้ีข้ึนมำเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมำทนัทีเลย 

พระสำรีบุตรเป็นผูท่ี้มีปัญญำมำก จะพดูกบัใคร จะพดูอะไร จะจบัมำประเดน็ไง แลว้คิด
พิจำรณำ แต่ถำ้สอนเขำ้มำน้ีพระสำรีบุตรกจ็บัประเดน็มำ แต่กิเลสมนัอยูใ่นหวัใจมนัต่อตำ้น น่ี
หวัใจต่อตำ้น คือตอ้งพิจำรณำก่อน ตอ้งคิดใคร่ครวญก่อน พระสำรีบุตรถึงเป็นพระอรหนัตช์ำ้กวำ่
พระโมคคลัลำนะ ชำ้กวำ่สำวกลกูศิษยข์องพระสำรีบุตรต่ำงหำก พระสำรีบุตรเป็นอำจำรยน์ะ แต่
ส ำเร็จชำ้กวำ่ลกูศิษยข์องพระสำรีบุตรอีกต่ำงหำกดว้ย  

นัน่น่ะ ผูมี้ปัญญำ กำรมีปัญญำใคร่ครวญมำกมนัตอ้งพิสูจน์มำก พอมีพิสูจน์มำกมนักต็อ้ง
จินตนำกำรมำก ควำมจินตนำกำรเพื่อใหใ้จสงบเขำ้มำ มนักเ็ป็นจินตนำกำร เป็นธรรมอนัหน่ึง แต่
เพรำะเรำมีกิเลสในหวัใจ เรำไม่เช่ือใจเรำ เรำไม่ไวใ้จเรำ เรำวำ่ควำมคิดอนัน้ีมนัจะเป็นกิเลส 
ควำมคิดท่ีจินตนำกำรเขำ้มำช ำระใหใ้จน้ีสงดัวิเวก วำ่มนัจะเป็นกิเลส เพรำะคิดข้ึนมำ มนัคิด
นอกจำกกิเลสคิด แต่ถำ้เป็นกิเลสคิดอยูน่ี่ เรำวำ่เป็นเรำคิด เรำอุ่นใจ มนัมีฐำนท่ีเกิด มนัมีส่ิงท่ีพุง่
ออกไปจำกภวำสวะ หวัใจ จำกคิดออกไปมีเรำมีเขำมีอะไรมนักม็นัอุ่นใจ  

แต่ควำมคิดใหม่ท่ีแวบ็ข้ึนมำดว้ยท่ีวำ่เรำใชจิ้นตมยปัญญำ มนัจะต่ืนเตน้ มนัจะกลวั ควำม
กลวันั้นกเ็ป็นอำกำรของใจ ควำมกลวันั้นกเ็กิดจำกกิเลสอีกล่ะ เห็นไหม ควำมกลวัคือควำมเกิดๆ 
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ดบัๆ เกิดข้ึนท่ีใจ ควำมกลวั กลวัอะไรบำ้งล่ะ? กลวัผดิพลำด กลวัวำ่คิดแลว้มนัจะเตลิดเปิดเปิง คิด
แลว้มนัจะไม่เป็นควำมคิด มนัไม่เป็นประโยชน์กบัเรำ ทั้งๆ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน ์ ส่ิงใดคิดเขำ้มำ 
ตะล่อมใจเขำ้มำใหใ้จสงบไดน้ั้นเป็นควำมประเสริฐทั้งหมด ท ำแค่ใจใหส้งบเขำ้มำเท่ำนั้นนะ 

ใจท่ีสงบเขำ้มำเพรำะอะไร เพรำะวำ่มนัไม่ส่งพลงังำนออกไป ส่ิงท่ีมนัฟุ้ งซ่ำนเพรำะ
พลงังำนท่ีส่งออก พลงังำนท่ีส่งออกเรำไม่เห็นเพรำะกระแสของจิตมนัเร็วมำก มนัส่งออกไปมนั
ด่ืมกินวตัถุ วตัถคืุอส่ิงท่ีมนัคิดออกไปแลว้ พอส่ิงท่ีคิดออกไปคิดถึงรูป รส กล่ิน เสียง ภำยนอก 
คิดถึงข้ีฟัน ข้ีหมูรำข้ีหมำแหง้ ข้ีๆๆ ทั้งนั้นทั้งหมด แต่มนัผสมเขำ้มำวำ่เป็นทองค ำๆๆ เพรำะมนัคิด 
เห็นไหม เพรำะวำ่มนัคิดวำ่เป็นส่ิงท่ีดีส่ิงท่ีประเสริฐ เป็นของใหม่ๆ สดๆ ร้อนๆ ไม่เคยเน่ำ ไม่เคย
เป่ือย ยงัใหม่เอ่ียมพอใจ มนัโง่ขนำดท่ีวำ่เอำข้ีมำกินมนัยงัวำ่เป็นทองค ำ นัน่น่ะ ถำ้กิเลสคิด มนัถึง
ใหค้วำมเร่ำร้อนกบัใจ 

แต่ถำ้จินตมยปัญญำ ปัญญำเพื่อจะท ำใจใหส้งบ มนับอกวำ่อนัน้ีมนัจะท ำใหเ้รำฟุ้ งซ่ำน อนั
น้ีจะท ำใหเ้รำออกไปจนเรำป ้ ำๆ เป๋อๆ...ไม่มีสิทธิป ้ ำๆ เป๋อๆ เพรำะใจมีสติสมัปชญัญะอยู ่ ใจท่ีมี
สติสมัปชญัญะอยูน่ี่มนัจะตะล่อมเขำ้มำ ควำมตะล่อมเขำ้มำนั้นท ำใหปั้ญญำเป็นปัญญำอบรม
สมำธิเขำ้มำ ปัญญำอบรมสมำธิเขำ้มำ จิตน้ีวิเวกข้ึนมำ มนัจะเห็นตวัเองตลอด 

ดูอยำ่งท่ีท ำสมำธิ พระโมคคลัลำนะท ำควำมสงบอยู ่ ท  ำควำมสงบอยูไ่ม่ไดเ้พรำะวำ่มนัมี
นิวรณธรรม ๕ มำคอยกั้นสมำธิอยู ่พระพทุธเจำ้บอกวำ่ใหลื้มตำดูดำว ใหดู้ควำมสดช่ืนข้ึนมำ แลว้
ก ำหนดสมำธิเขำ้ไปเลย ก ำหนดพทุโธเขำ้ไปใหน่ิ้งเขำ้ไป ใจกจ็ะลึกเขำ้ไปๆ อนัน้ีกเ็ป็นสมำธิ น่ี
เป็นสมำธิแขนงหน่ึง ก ำหนดเป็นสมำธิเขำ้มำ มนักว็ืบเขำ้ไปเป็นสมำธิ 

แต่ในกำรพิจำรณำอนัน้ีมนักเ็ป็นสมำธิเหมือนกนั พิจำรณำ เห็นไหม พิจำรณำภำยนอก 
พิจำรณำรูป รส กล่ิน เสียง ภำยนอกเขำ้มำ เพรำะตอ้งกำรใหใ้จวิเวกเท่ำนั้น ใจวิเวก ถึงวำ่กำยมนัมี
กำยนอก กำยใน ไม่ใช่วำ่เรำพิจำรณำกำยๆ แลว้มนัวำ่อนันั้นพิจำรณำขำ้งนอกกว็ำ่เป็นกำยใน เวลำ
พิจำรณำกำยในกไ็ม่เคยเห็นกำย 

พิจำรณำกำยนอกใหเ้ป็นไตรลกัษณ์ เป็นส่ิงท่ีสลดเศร้ำหมอง เป็นข้ี เป็นของเน่ำเป่ือย ของ
ท่ีทั้งๆ ท่ีมีจำกเรำ แต่ไม่เคยมองเห็นเลยวำ่ส่ิงน้ีจะเป็นประโยชน์ ไปมองเห็นแต่ขำ้งนอก น่ีมนัไป
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ติดขำ้งนอก มนักท็  ำใหฟ้ ูทีน้ีเรำตอ้งกำรใหใ้จสงบเขำ้มำเฉยๆ น่ีนำ เรำกพ็ิจำรณำเขำ้มำสิ พิจำรณำ
เขำ้มำๆ พิจำรณำเขำ้มำเห็นวำ่ส่ิงนั้นเป็นข้ี ส่ิงนั้นไม่ควรจะเขำ้ไปจบัตอ้ง ใจมนักห็ดเขำ้มำๆ หด
เขำ้มำอนัน้ีเป็นสมำธิท่ีควรแก่กำรงำนในเกสำ โลมำ นขำ ทนัตำ ตโจ 

ถึงจิตสงบจำกปัญญำอบรมสมำธิแลว้มนัจะพิจำรณำกำยกไ็ด ้ พิจำรณำจิตกไ็ด ้ พิจำรณำจิต
ท่ีวำ่มนัเศร้ำหมองๆ อยูน่ี่แหละ จิตท่ีมนัฟุ้ งซ่ำนออกไปน่ีแหละ เวลำมนัสงบเขำ้มำมนัไม่มีควำม
ป ้ ำๆ เป๋อๆ ไม่มีอะไร เพรำะจิตน้ีมนัจะสงบเขำ้มำๆ ควำมสงบเขำ้มำของมนั มนัจะมี
สติสมัปชญัญะ สติสัมปชญัญะเขำ้ไปๆ พอควำมเขำ้ไปน่ีมนัรู้ตนรู้ตวั 

สมำธิเหมือนกนั สมำธิ ถำ้เป็นสมำธิของพระโมคคลัลำนะ สมำธิจริงๆ ท่ีองคส์มเดจ็พระ
สมัมำสัมพทุธเจำ้แกแ้ลว้ แกว้ำ่ถำ้มนัง่วงถึงท่ีสุดแลว้ใหน้อนก่อน ถำ้สมำธิอนันั้นลงมนัจะลงทุก
วินำที ทุกพทุโธ ทุกค ำ ทุกควำมเห็น มนัจะน่ิงๆๆๆ ลงไป ละเอียดลงไป อนันั้นเป็นสมำธิ ไม่ใช่
ภวงัค ์

ปัญญำอบรมสมำธิกเ็หมือนกนั ถำ้กลวัวำ่มนัจะผดิพลำดไป อนันั้นเป็นกลวั เป็นขวำก
หนำมจะกั้นไม่ใหเ้ขำ้มำ แต่พิจำรณำเขำ้ไปเร่ือยๆ มนัจะละเอียดเขำ้ไปเร่ือยๆ มนัจะเห็นควำม
เป็นไปของมนัตลอด วำ่มนัจะปล่อยวำงอยำ่งไรๆ สติสมัปชญัญะมนัจะเพิ่มข้ึนมำกตลอด แลว้มนั
เห็นคุณค่ำของควำมปล่อยวำงเขำ้มำ พอเห็นคุณค่ำป๊ับน่ีเขำ้ถกูทำง พอเขำ้ถกูทำงมนัจะจบัจิตอนัน้ี
เขำ้ไป จบัเขำ้ไป มนัจะสร้ำงควำมเจริญข้ึนมำใหก้บัใจท่ีทุกข์ๆ  ร้อนๆ อยูน่ัน่น่ะ 

พอใจท่ีควำมเจริญข้ึนไปมนัจะเห็นคุณค่ำมหำศำลเลย ออ้! จำกท่ีวำ่เรำไม่กลำ้ท ำ เรำกลวั
ผดิๆ พลำดๆ ไง ทั้งๆ ท่ีเรำครองผำ้กำสำยะอยูน่ี่ เรำจะไปต่ืนเตน้อะไรกบัควำมผดิพลำดอนันั้น 
เรำมีครูบำอำจำรยเ์ป็นท่ียดึเหน่ียวอยูแ่ลว้ ครูบำอำจำรยช้ี์ช่องทำงใหถ้กูแลว้ เรำจะไปลงัเลสงสยั
อยูต่รงนั้นไดอ้ยำ่งไร ลงัเลสงสยักเ็ป็นนิวรณธรรมท่ีจะไม่ใหเ้ขำ้มำ แต่ถำ้ผูป้ฏิบติัเขำ้มำถึงจุดน้ีมนั
จะเห็นจิตกำรปล่อยวำง จิตท่ีมีสติสมัปชญัญะ ควำมเห็นในจิตท่ีมีสติสมัปชญัญะมนัจะรู้ข้ึนมำใน
ปัจจตัตงั รู้ข้ึนมำดว้ย อตฺตำ หิ อตฺตโน นำโถ วำ่อนัน้ีเป็นปัญญำอบรมสมำธิท่ีมีสงัโยชน์เกิดข้ึน 

กิเลสสงบ ท่ีไม่มีเหตุผลสงบตวัลงไป แต่กิเลสท่ีวำ่เป็นตวัเป็นตนท่ีเป็นสงัโยชน์เกำะเก่ียว
ระหวำ่งกำยกบัใจอีกชั้นหน่ึงมนักจ็ะรู้เท่ำ แค่รู้เท่ำผำ่นนิวรณธรรมเขำ้ไปใหจิ้ตน้ีเป็นสมำธิเท่ำนั้น 
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มนัจะเห็นนิวรณธรรมน้ีเกิดดบั ท ำใหใ้จน้ีฟุ้ งซ่ำนกั้นจิตไม่ใหเ้ป็นควำมสงบ พอจิตเป็นควำมสงบ
ในสญัชำตญำณของควำมสงบนั้น มนัจะเห็นสงัโยชนค์วำมละเอียดเขำ้ไปท่ีเป็นกำรผกูกำยกบัใจ
ไวร่้วมกนั พอจิตสงบเขำ้มำขนำดนั้นมนัถึงจะเห็นกำย เวทนำ จิต ธรรม ข้ึนมำดว้ยสติปัฏฐำน ๔ 
ภำยในตำมควำมเป็นจริงข้ึนมำอีกชั้นหน่ึง น่ีศำสนำพทุธเรำประเสริฐ ประเสริฐตรงน้ี 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ประเสริฐมำก น ้ำด่ืม น ้ำอมฤตธรรมในหวัใจ
ของผูท้รงธรรมเอำไวน้ัน่น่ะ ใจมนัจะสงบเขำ้มำมนักมี็ควำมสุขมหำศำลอยูแ่ลว้ มนัยงัมำช ำระ
สงัโยชน์ออกไปเป็นชั้นๆ ออกไปจำกใจดวงท่ีประเสริฐๆ นั้น มนัถึงเห็นวำ่แมแ้ต่ท ำควำมสงบ
ของใจใหเ้ป็นอิสระเป็นเอกคัคตำรมณ์มนัยงัมีควำมสุขขนำดนั้น แลว้มนัสงัโยชนข์ำดเป็นชั้นๆๆ 
เขำ้ไป จนเป็นวิมุตติธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ มนัประเสริฐขนำดไหน ถึง
ไดว้ำงธรรมและวินยัน้ีใหเ้รำเดินตำมข้ึนไป 

จิตท่ีท ำควำมสงบเขำ้มำมนัจะอหงักำรขนำดนั้น จิตท่ีท ำควำมสงบเขำ้มำจนเห็นควำมเป็น
จริง นิวรณธรรมท่ีเกิดดบั ท่ีกั้นจิต ท่ีช ำระลำ้งออกไป ทั้งๆ ท่ีเป็นจินตมยปัญญำหมุนเขำ้มำนะ 
ภำวนำมยปัญญำยงัไม่ทนัเกิดเลย น่ีจินตมยปัญญำท ำใจใหเ้ป็นอิสรภำพจำกกิเลสเขำ้มำ แลว้กเ็ป็น
ภำวนำมยปัญญำท่ีท ำใจใหส้งบเขำ้มำ มนักจ็ะเห็นควำมสงบเขำ้มำ 

มนัจะไม่มีทำงเลยท่ีจะมีควำมผดิพลำดถำ้เดินถกูทำง เดินตำมท่ีองคอ์ุปัชฌำยบ์อก เกสำ 
โลมำ นขำ ทนัตำ ตโจ ทั้งขำ้งนอก ทั้งขำ้งใน แลว้มนัจะท ำใหจิ้ตใจน้ีละสงัโยชนอ์นัเป็นกิเลสท่ี
มนัผกูจิตอยู ่ ใหใ้จน้ีไม่สำมำรถช ำระไอรู้ป รส กล่ิน เสียง ไอเ้ร่ืองของกำย เวทนำ จิต ธรรม ขำ้ง
นอก หลุดออกไปไม่ได ้สงัโยชน์มนัมดัตรงนั้นไว ้

นัน่น่ะ กำรหำงำนหำกำรท ำ กำรจะท ำใจใหเ้กิดเป็นเพศสูงข้ึนไปอีกจำกสมณเพศ สมณ
เพศในสมมุติสงฆก์บัสมณเพศท่ีวำ่ใจท่ีเป็นเพศ คือวำ่เป็นผูท่ี้เห็นสงัโยชนข์ำดออกไป เป็นอริย
สงฆ ์ อริยสงฆน์ั้นเป็นเพศของใจ ไม่ใช่เพศของกำย เพศของกำยเรำไดส้มณเพศมำ แต่หวัใจน้ีมนั
ยงัเป็นปุถุชนอยู ่มนัยงัไม่ไดเ้ป็นของอริยเพศ อริยเพศข้ึนไปท่ีใจมนัสูงข้ึน 

มนัมีกำยกบัใจ เร่ืองของร่ำงกำยน้ีหมอต่ำงๆ ในโรงพยำบำลเขำกส็มัผสัสมัพนัธ์กนั ใน
สปัเหร่อเขำกส็มัผสัสัมพนัธ์กนั เขำกเ็ป็นเร่ืองของโลกของเขำอยูอ่ยำ่งนั้น มนัยงัท ำใหเ้ขำเวียน 
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วำ่ยตำยเกิดออกไป เรำเห็นโทษของอยำ่งนั้นแลว้ แลว้เรำมำฟังธรรม เรำเขำ้ใจ เรำเกิดมำมีวำสนำ 
เรำไดบ้วชเป็นสมมุติสงฆใ์นธรรมและวินยัขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ แลว้เรำได้
ประพฤติปฏิบติั 

ประพฤติปฏิบติัดว้ยควำมมุมำนะ ดว้ยควำมอุตสำหะ ดว้ยวตัรภำคปฏิบติัของเรำ ปิดตำ หู 
จมูก ล้ิน กำย ใจไม่ใหอ้อกไปยุง่กบัโลกภำยนอก หลบเขำ้ไปในท่ีสงดัในท่ีวิเวก ท ำใจของตนให้
เป็นท่ีวิเวกข้ึนมำ ท ำใจของตนใหมี้พื้นท่ีกำรงำนออกมำ ใหใ้จน้ีไดด่ื้มกินควำมสงบอ่ิมใจนั้น นัน่ 
กำรครองใจนั้นมนักท็  ำใหมี้ควำมสุขข้ึนมำ ควำมสุขข้ึนมำจำกใจ พอมีควำมสุขข้ึนมำจำกใจ งำน
นั้นกเ็ป็นงำนควรแก่กำรงำน ควรแก่กำรงำน มีควำมสดช่ืน มีควำมอ่ิมเอิบในใจนั้น น่ีมนัตอ้ง
ท ำงำนไปดว้ยควำมสุขสิ มนัไม่ไดท้  ำงำนไปพร้อมกบัควำมทุกข ์

ควำมทุกขอ์นันั้นเพรำะใจเรำมนัยงัมีกิเลสปกครองอยูด่ว้ยควำมมืดเหมือนถ่ำนด ำไม่เห็น
อะไรเลย กบัเรำจุดไฟติดแลว้ จุดไฟติดเพรำะมีสมำธิธรรม มีสมำธิ มีควำมสุขอนัน้ี มนัจำกถ่ำน
ด ำๆ มนัเร่ิมโดนจุดไฟแดงข้ึนมำ ถ่ำนแดงข้ึนมำ เรำมีควำมสุกพร้อมท่ีมนัจะสุกแลว้ จำกหวัใจ
ดิบๆ มนัจะท ำใหใ้จน้ีสุกข้ึนมำ กพ็ิจำรณำสิ ไม่ใช่วำ่จะทรงแต่ควำมสงบไวเ้ฉยๆ ควำมสงบน้ีเป็น
ควำมสงบเฉยๆ เรำตอ้งพิจำรณำจิตหรือกำย กำยหรือจิตกไ็ด ้ กำย เห็นไหม กำยท่ีวำ่ใน
โรงพยำบำลถึงท่ีสุดของกำรตำยนั้นกเ็อำกำยน้ีไปไวใ้นหอ้งดบัจิตแลว้ตอ้งตำยไป นัน่เร่ืองของ
โลกเขำ 

เร่ืองของธรรม นัน่เป็นเร่ิมตน้ของกำรท ำงำน ไปเท่ียวป่ำชำ้ไง จิตน้ีไม่เห็นป่ำชำ้กต็อ้ง
พิจำรณำกำย เห็นป่ำชำ้ ไม่เห็นป่ำชำ้กเ็ห็นวำ่ไอส้ปัเหร่อท่ีไปท ำป่ำชำ้คือหวัใจไง หวัใจท่ีไปติด
กำยนั้นน่ะ น่ีพิจำรณำจิตคือพิจำรณำเขำ้มำ ถำ้ปัญญำอบรมสมำธิควรพิจำรณำจิตเพรำะมนัจะเห็น
จิต เพรำะกำรท ำควำมสงบเขำ้มำจะใชจิ้ตพิจำรณำเขำ้มำ ใชน้ำมธรรม หดตั้งแต่สำยรุ้งเขำ้มำ 
ตั้งแต่ปำกหมูสำยรุ้งหดเขำ้มำ หดเขำ้มำเป็นควำมสงบตั้งมัน่ พอตั้งมัน่กด็ูจิตไง จิตน้ีไปเกำะเก่ียว 
จิตน้ีเป็นทุกข ์จิตน้ีด้ินรนอยูน่ี่คืออะไร 

พิจำรณำใคร่ครวญหำไง หำจิตใหเ้จอ เจอคือจิตท่ีมนัเป็นควำมคิด ควำมคิดท่ีมีขนัธ์ ๕ อยู่
พร้อมไง พิจำรณำยอ้นกลบัเขำ้ไปท่ีขนัธ์ ๕ นั้น ขนัธ์ ๕ น้ีมีสญัญำ สญัญำควำมยดึมัน่ถือมัน่ มี
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สงัขำร สงัขำรคือกำรปรุงกำรแต่ง มีวิญญำณรับรู้ มีเวทนำควำมเห็นวำ่ดีหรือชัว่ มนัจะเห็นแต่กำร
ติดอยำ่งเดียว ไม่เห็นดีหรือชัว่ดว้ยนัน่น่ะ แลว้กเ็ป็นรูปของจิตวนออกไป ไปติดในอะไร? ติดใน
กำย ผูใ้ดพิจำรณำกำยกต็ั้งกำยข้ึนมำ พิจำรณำกำย กำยน้ีเป็นอะไร เพรำะจิตสงบแลว้มนัจะเห็นกำย
ไดจ้ำกสติปัฏฐำน ๔ ตำมควำมเป็นจริงจำกภำยใน ตำในเห็นกำยจนขนพองสยองเกลำ้ ควำมขน
พองสยองเกลำ้มนัควำมสะเทือนของกิเลส 

ควำมสะเทือนของกิเลสมนัไม่ใช่ควำมตกใจแลว้ จำกควำมกลวัขำ้งนอก กลวัจะผดิพลำด 
กลวัทุกอยำ่ง พอมนัเดินเป็นข้ึนมำ ไอน้ัน่อยูข่ำ้งหลงั มนัเดินข้ึนไปดว้ยควำมอำจหำญ ดว้ย
เอกบุรุษ ดว้ยคนท่ีจะพน้ออกไปจำกทุกข ์ มนัจะกำ้วเดินไปองอำจกลำ้หำญพร้อมกบัควำมสุข อ่ิม
เอมเปรมปรีด์ิเขำ้ไปสู้กบัขำ้ศึก เห็นไหม กองทพัท่ีชนะเขำ กองทพัท่ีฮึกเหิม กองทพัท่ีชนะฝ่ำย
ศตัรูตรงขำ้ม กองทพัท่ีหงอยเหงำ กองทพัท่ีไปแบบไม่มีหวัใจมนัจะไปสู้ขำ้ศึกท่ีไหนได ้ มนัแพ้
ตั้งแต่ยงัไม่กำ้วเดินออกไปโจมตีเขำ แต่กองทพัท่ีอำจหำญ กองทพัท่ีมีสุขด่ืมกินอยูน่ี่มนัเขำ้โจมตี 

กำยนคร เห็นไหม กำยน้ีเป็นอยำ่งไง ไอท่ี้วำ่เผำๆ ขำ้งนอกนัน่มนัเป็นวตัถุ ไอเ้ห็นกำยจำก
สติปัฏฐำน ๔ ตำมควำมเป็นจริง มนัเห็นกำยจำกภำยในดว้ย เห็นกำย เห็นเป็นรูปของกำย รูปของ
ตำ หู จมูก ล้ิน กำย อะไรกไ็ด ้ รูปของอวยัวะทั้ง ๓๒ ประกำรในร่ำงกำยของเรำ รูปของโครง
กระดูก รูปอะไร พิจำรณำใหม้นัเป็นไตรลกัษณ์ จิตท่ีเป็นสมำธิมนัจะเห็นควำมแปรปรวน ควำม
แปรปรวนแบบท่ีวำ่มนัไม่มีขณะจิตนั้นน่ะ 

ขณะกำลอดีตอนำคตท่ีหมุนเวียนเปล่ียนไปใหก้ำลเวลำมนัเคล่ือนไป จิตเป็นสมำธิธรรม
อยู ่มนัเป็นหน่ึงเดียว มนัไม่มีขณะท่ีจะหมุน ขณะ ๑ และ ๒ ไม่มี มนัพิจำรณำอยู ่ ขณะท่ีมนัแปร
สภำพมนัสะเทือนใจมำกเพรำะอะไร เพรำะเป็นปัจจุบนัธรรม ร่ำงกำยน้ีแตกครืนออกไปแปร
สภำพไปใหเ้ห็น มนัสลดสังเวชมำก โอ๋ย! เป็นอยำ่งน้ีหรือ เม่ือก่อนนั้นมนัเป็นควำมเขำ้ใจ แต่
ตอนน้ีเป็นควำมเห็น ควำมเห็นวำ่กำยท่ีแปรสภำพต่อหนำ้ หลุด ครืนออกไปนะ จิตมนัจะสลดัท้ิง
เลย สงัโยชน์ขำดออกไป กำยเป็นกำย จิตเป็นจิต ปล่อยเขำ้มำ ถำ้เป็นกำรพิจำรณำกำย เห็นไหม 
พิจำรณำกำยตอ้งพิจำรณำอยำ่งนั้น 



สมณเพศส ำคญั ๒๒ 

©2012 www.sa-ngob.com 

พิจำรณำจิตกเ็หมือนกนั จิตมนัขอ้งเก่ียวกบัอะไร จิตน่ะ กม็นัขอ้งเก่ียวกบักำยนั้นละ แต่
พิจำรณำขอ้งเก่ียวกบักำยนั้น กำย เร่ืองมนัหยำบไป เพรำะจิต มนัพิจำรณำจิต มนัอำกำรของจิต 
ขอ้งเก่ียวเพรำะควำมสุขด่ืมกินของใจไง ใจมนัเกำะเก่ียวอะไร มนัจะมีอำรมณ์ของใจนั้น ใจนั้นมี
อำรมณ์เกำะเก่ียวเขำ้ไปๆ กมี็อำรมณ์เคล่ือนไปๆ กน็บัไป หมุนไป หมุนออกไปเหมือนกนั ทั้งๆ ท่ี
มีสมำธิอยู ่ สมำธิน้ีเขำ้ไปท ำใจใหต้ั้งมัน่ แต่เวลำสมำธิมนัเส่ือมไปมนักไ็ปจบักำย กินอำรมณ์นั้น
หมุนออกไป เรำกต็อ้งเห็นวำ่ท่ีมนัจะกินอำรมณ์นั้น ใจมนัเป็นสกัแต่วำ่ใจ ขนัธ์ ๕ เกิดพร้อม เกิด
ดบัๆ ในใจนั้น แต่ขณะท่ีมนัเกิดข้ึนมำ ใจมนัแสดงตวัออกมำจำกขนัธ์ ๕ ใจน้ี จิตมนัลว้นๆ 
พิจำรณำเป็นเวทนำออกมำ เป็นใจท่ีเคล่ือนออกมำ เรำกจ็บัเขำ้ไปสิ ควำมจบัน่ีเอำจิตจบันะ เอำ
ภำวนำมยปัญญำภำยในจบั ไม่ใช่เอำเคร่ืองมืออะไรไปจบั 

ถึงบอกวำ่ ธรรมอนัน้ีพระพทุธเจำ้เท่ำนั้นท่ีประทำนไวใ้หก้บัสำวกะพวกเรำ สำวกะจบัอนั
น้ีได ้กเ็อำจิตเขำ้ไปจบั เอำธรรมจกัรคือจิตจบัจิตน้ี แต่จิตดวงน้ีเป็นจิตท่ีมีพื้นฐำนจำกปัญญำอบรม
สมำธิเขำ้มำ มนักจ็บัอำกำรท่ีเกิดข้ึนเขำ้มำ พอจบัป๊ับ มนักจ็บัป๊ับจบัจิต จบัจิตกว็ิปัสสนำสิ 
วิปัสสนำ จบัจิตหมำยถึงเห็นตวัมนัไง จบัจิตเห็นกำรเกิดข้ึนของอำรมณ์ จบัป๊ับวิปัสสนำไป 
วิปัสสนำอนัไหนเกิดก่อน อนัไหนท ำใหเ้กิดกำรปรุงแต่ง ส่ิงท่ีมีควำมปรุงแต่งไปท่ีอำรมณ์ๆ 
เคล่ือนไหวไป ไปจำกตรงไหน เวทนำไหนท่ีวำ่มนัพอใจบำ้ง สุขเวทนำ ควำมพอใจนั้นน่ะท่ีท ำ
อำรมณ์ใหเ้คล่ือนไป แยกออกๆๆ ตอ้งแยกออก หมัน่แยกออก แยกใหเ้ป็นขนัธ์ ๕ 

ส่ิงท่ีพอใจน้ีโง่ อะไรคือรับรู้พอใจ? วิญญำณไง วิญญำณรับรู้ท ำไม วิญญำณใหค้วำมสุข
ควำมทุกขก์บัใครได ้ วิญญำณรับรู้น่ี วญิญำณในขนัธ์ ๕ รับรู้ใหค้วำมสุขควำมทุกขก์บัใครได ้
เพรำะมนัโง่ มนัเช่ือมนัเองถึงไป แลว้ใครโง่ล่ะ? กมึ็ง ไอมึ้งคือใคร? มึงคือกิเลสไง กิเลสในหวัใจ
เกิดดบัพร้อมกนั นัน่น่ะพิจำรณำเขำ้ไป ถำ้ปัญญำมนัทนัมนัจะหมุนตำมทนั หมุนตำมทนัมนักจ็ะ
ปล่อยๆๆ ปล่อยแต่ยงัไม่ขำดนะ สงัโยชนย์งัเกำะเก่ียวอยู ่ ปล่อยเร่ือยๆ ตำมเขำ้ไปจนสงัโยชนน์ั้น
ขำดออกไป ขำดออกไปเห็นๆ ต่อหนำ้ นัน่ล่ะ เพศของใจมนัจะเกิดเป็นสมณเพศของควำมเป็นจริง
ไง สมณเพศ เพศของใจ 

จำกสมมุติ เป็นเพศโดยสมมุติ ไดค้รองผำ้กำสำยะอยูด่ว้ยธำตุ ๔ ธำตุ ๔ น้ีคือร่ำงกำยของ
เรำครองผำ้กำสำยะอยู ่ แต่เวลำหวัใจพิจำรณำจนขำดออกไปนั้นน่ะ หวัใจนั้น ธรรมอนันั้นเกิดข้ึน
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จำกใจ กงัวำนข้ึนจำกใจดวงนั้นน่ะ ใจดวงท่ีประพฤติปฏิบติันั้นน่ะ ใจดวงนั้นไม่ใช่ปุถุชน เพศ
ของใจนั้นไดพ้ลิกไปแลว้ไง พลิกข้ึนไปจำกภำวนำมยปัญญำ พลิกข้ึนไปจำกเทคโนโลย ีจำกธรรม
และวินยัขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ท่ีเรำก ำลงัเดินตำมกนัอยูน้ี่ไง วิปัสสนำตำมเขำ้ไป 
ใจน้ีกเ็จริญข้ึนไปเป็นอีกเพศหน่ึงไปเลย ครำวน้ีเป็นอกปุปธรรม ไม่เส่ือมเป็นกปุปธรรม  

กปุปธรรม สพฺเพ ธมฺมำ อนตฺตำ น่ีเป็นกปุปธรรม เจริญแลว้เส่ือมๆ เอำควำมทุกขม์ำใหก้บั
ดวงใจทุกๆ ดวง กลบัมีควำมวริิยอุตสำหะจนท ำจนเป็นอกปุปธรรม ไม่มีควำมเส่ือมจำกตรงน้ี น่ี
มนัเป็นควำมแน่นอนไปวำ่จะตอ้งส ำเร็จไปขำ้งหนำ้เดด็ขำด จะตอ้งเป็นลกูศิษยพ์ทุธชิโนรสโดย
ธรรมชำติเลย เป็นเสมอกนัจนใจน้ีเสมอข้ึนไปจนควำมรู้เท่ำน่ะ เห็นตถำคตทั้งองคไ์ง เห็นตถำคต
ทั้งองคก์ใ็จน้ีเป็นธรรมทั้งดวงไง ควำมสุขเกิดข้ึนไปจำกใจท่ีฮึกเหิม จำกใจท่ีต่อสู้ข้ึนไป จำกศำกย
บุตรโดยสมมุติจนเป็นศำกยบุตรโดยสมบรูณ์ โดยสมบูรณ์ดว้ยกำรกำ้วเดินไปของปัญญำ 

กำ้วเดินไปของปัญญำ กำ้วเดินไปอยำ่งน้ีพร้อมกบัมรรคอริยสจัจงั ตอ้งพร้อมดว้ยนะ 
พร้อมกบัสมำธิธรรมเจริญข้ึนไปๆ เจริญจนส้ินสุดแห่งกำรประพฤติปฏิบติั นัน่น่ะ หวัใจดวงนั้น
ถึงไดป้ระเสริฐมำก หวัใจดวงท่ีประพฤติปฏิบติัถึงประเสริฐ เกิดข้ึนจำกเรำน่ีแหละ เกิดข้ึนจำกเพศ
ของภิกษุน่ีแหละ เกิดข้ึนจำกผูท่ี้ทรงธรรมทรงวินยัเอำไวไ้ง ผูท่ี้ทรงธรรมทรงวินยั องคส์มเดจ็พระ
สมัมำสัมพทุธเจำ้ถึงประทำนไว ้ภิกษุ ภิกษุณี น้ีเป็นนกัรบ เป็นผูท่ี้ทรงธรรมและทรงวินยัในหวัใจ
ไวก่้อน เป็นผูท่ี้ด่ืมกินควำมสุขอนัน้ีเตม็ท่ีแลว้จะเป็นผูเ้จือจำนใหก้บัสตัวโ์ลกทั้งหลำย สตัวโ์ลก
ทั้งหลำยจะไดค้วำมสุขต่อไปจำกเรำ ต่อไปจำกหวัใจท่ีมีธรรมในหวัใจดวงนั้นน่ะ  

หวัใจดวงท่ีประพฤติปฏิบติัไม่ตอ้งใหม้นัลุ่มๆ ดอนๆ ใหม้นัทุกข์ๆ  ร้อนๆ ในใจดวงท่ี
ประพฤติปฏิบติันั้น ตอ้งประพฤติปฏิบติัดว้ยควำมฮึกเหิม ประพฤติปฏิบติัดว้ยส่ิงท่ีเป็นปัจจยัควร
แก่กำรงำน วตัรปฏิบติัต่ำงๆ ในธุดงควตัรท่ีเป็นเคร่ืองด ำเนินท่ีพระฝ่ำยปฏิบติัน้ีทรงกนัไวไ้ง 
นัน่น่ะ มนัถึงเป็นอำภรณ์ประดบัใจไป 

มนัประดบัใจในใจผูป้ฏิบติัท่ีถึงก่อน เอกบุรุษเป็นผูท่ี้วำ่องอำจกลำ้หำญ เป็นผูท่ี้รู้จริงไง รู้
ธรรมตำมควำมเป็นจริง สุขตำมควำมเป็นจริง ตำมควำมเป็นจริงของดวงนั้น ไม่มีใครมำบอก
ทั้งส้ิน ไม่ตอ้งใหใ้ครมำเยนิยอปอป้ัน เพรำะกำรเยนิยอนั้นเป็นกิเลส เรำช ำระกิเลสมำกนั เรำต่อสู้
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กิเลสมำเพื่อจะช ำระกิเลส ท ำไมจะตอ้งใหกิ้เลสมนัมำชมอีก ท ำไมไปติดในค ำยกยอปอป้ันของคน
ท่ีมำยกยอปอป้ัน ท ำไมไปติดคนเขำนินทำกำเลล่ะ อนันั้นมนัเป็นกิเลส 

เรำจะช ำระกิเลสใช่ไหม เรำฆ่ำกิเลสในหวัใจแลว้ใช่ไหม ส่ิงท่ีเป็นอำหำรของกิเลสจะไป
ใหม้นัเขำ้มำต่อกนัไดอ้ยำ่งไรอีกล่ะ ส่ิงนั้นมนัเป็นอำหำรของกิเลส มนัเป็นเคร่ืองท่ีท ำใหกิ้เลสฟู
ข้ึนมำ ทั้งๆ ท่ีเรำช ำระปำกแลว้ ปิดปำกของกิเลสแลว้ พอปิดปำกของกิเลสแลว้อำหำรของมนัเขำ้
มำไม่ได ้ มนัสืบต่อกนัไม่ได ้ มนัขำดไปแลว้ มนัเป็นเร่ืองอจินไตย เป็นไปไม่ได ้ เป็นไปไม่ไดเ้ลย 
ถึงวำ่มนัถึงเขำ้กนัไม่ไดไ้ง 

 ผูท่ี้เป็นปัจจตัตงัท ำใหใ้จดวงนั้นเป็นผูมี้ควำมสุขก่อน สุขจริงๆ สุขดว้ยกำรประพฤติ
ปฏิบติัน่ี มนัถึงวำ่เป็นส่ิงท่ีประเสริฐมำก เป็นส่ิงท่ีควรขวนขวำย ควรจะประดบัใจ ควรอยำ่ง
มหำศำล ควรมำกนะ ตำมควำมควรนั้น ถึงวำ่มีควำมภูมิอกภูมิใจ มีควำมกำ้วเดินไปดว้ยควำมอ่ิม
ใจ ดว้ยควำมอ่ิมใจวำ่เรำมีวำสนำ เรำเกิดมำแลว้ เกิดมำแลว้พระพทุธศำสนำดว้ย แลว้เรำยงับวชมำ
เป็นภิกษุดว้ย เป็นนกัรบในศำสนำ เป็นกองหนำ้ในศำสนำ (เสียงเทปส้ินสุดเพียงแค่น้ี) 


