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ตามประเพณีนะ ประเพณีการลอยกระทง ถา้ใชป้ระเพณีตามโลก โลกเขาใชป้ระเพณี โลก
เขาใช ้ เห็นไหม ใครจะตีความทางศาสนาล่ะ ใชใ้นความกิเลสมนัพาใช ้ โลกพาใชคื้อกิเลสพาใช ้
พาใชเ้พื่อความสนุกความเพลิดเพลินของตน เพื่อความสนุก เพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อความติด
ขอ้ง กามคุณ ๕ กามคุณ กามเป็นคุณ เป็นคุณสิ เป็นคุณว่าถา้ใชเ้ป็นประโยชน์ ถา้ใชม้นัเกินไป มนั
เป็นกามโทษ กิเลสพาใชเ้หมือนกนั  

วฒันธรรมประเพณี “การลอยกระทง” ลอยกระทงเป็นการปกครอง แลว้แต่ว่าจะตีความใน
ศาสนาต่างกนัอยา่งไร ในลทัธิ ในพื้นท่ีต่างๆ ก็ตีความหมายต่างกนัไปในการลอยกระทงท่ีเขาว่า
กนัไป แต่นั้นเพราะว่ามีมหรสพ มีความพาใช ้ ความเป็นหมู่ชน ความหมู่ชนประเพณี เราก็ตาม
ประเพณีไป ตามประเพณีเพราะอะไร เพราะเราไม่รู้ตามเขา เราไม่รู้ตามความเป็นจริง รู้ตามความ
ส่ือ เขาส่ือกนัไปว่าลอยกระทงไดป้ระโยชน์อยา่งไร มีบุญกุศลอยา่งไร ก็ว่ากนัไป ลอยกระทงกนั
ขา้งนอกเขา้ไป  

แต่ตามหลกัของศาสนานะ การลอยกระทงอนัน้ีมนัเป็นแบบอยา่ง ประเพณีวฒันธรรม  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สร้างบุญบารมีมา จะเป็นพุทธภมิูมา จะตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจา้นะ จะตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ขนาดมาเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย
แลว้ แต่ขณะท่ีเกิดมากิเลสพาเกิด การเกิดทั้งหมด การเกิดไม่มีธรรมพาเกิด กิเลสพาเกิดเพราะ
ธรรมยงัไม่มีในหวัใจ การเกิดมาเป็นมนุษยน้ี์กิเลสทั้งหมดเลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะมา เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะราชกุมาร มีความสุขมากในทางโลก มี
ความสุขมากเพราะในโลกน้ีจะมีสถานะของใครจะสูงส่งเท่ากบักษตัริย ์ 
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กษตัริยท่ี์ปกครองหมู่ชนอยู ่ ทุกอยา่งศูนยก์ลางอ านาจ ศูนยก์ลางความสะดวกสบาย จะ
รวมอยูท่ี่นัน่หมดเลย นัน่น่ะ เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ อยูใ่นความสุขของโลกเขาน่ีเพราะสร้าง
สมบุญบารมีมา บุญบารมีสร้างสมมาแลว้ เกิดมากย็งักิเลสพาเกิดกลายเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ อยูก่็
ขนาดมีความสุข เขาปรนเปรอขนาดไหน มนัก็ยงัมีความเฉาในหวัใจ  

ไปเจอยมทตูทั้ง ๔ “โอ!้ คนเรามีเกิด มีแก่ มีเจบ็ มีตายหรือ”  

เขาขนาดไม่ใหเ้ห็นเร่ืองการเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย ท่ีว่าเกิดมาแลว้ก็อยูก่นัไปอยา่ง
นั้นน่ะ น่ีกิเลสพาเกิดมา เกิดมาก็ยงัหลงระเริงไปในนั้น จนมีความสลดใจเห็นยมทตูทั้ง ๔ “การ
เกิด การแก่ การเจบ็ การตาย เราก็ตอ้งเป็นอยา่งนั้นหรือ แลว้เราจะมาหลงอยูท่  าไมในกามคุณน้ี” น่ี
กามคุณน้ีเป็นคุณเพราะไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์แต่เราจะหลงอยูใ่นกามคุณน้ีอีกไปท าไม  

ถา้มีการเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย มนักต็อ้งมีฝ่ายตรงขา้ม ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย 
แต่อยูท่ี่ไหนล่ะ ถา้เราจะมาเกิด มาแก่ มาเจบ็ มาตายอยูน้ี่ อยูใ่นกองทุกขอ์ยูอ่ยา่งน้ี เราจะมา
เพลิดเพลินอยูท่  าไม น่ีเพราะปัญญาอยา่งน้ี ปัญญาท่ีว่าสร้างสมมาเป็นพระพุทธเจา้ ถึงมีปัญญาคิด
แยกออก ไม่ใช่ปัญญาเช่ือตามโลกเขาไป ประเพณีมาอยา่งไรก็จะตามประเพณีไปอยา่งนั้น กรงขงั
ของกิเลสสะสมมาอยา่งไรก็ตอ้งใหอ้ยูใ่นกรงขงันั้นเหรอ ไม่หาทางออก  

แต่ไม่มีใครออกไดเ้พราะวา่ธรรมะน้ีเป็นของกวา้งขวางมาก เป็นของลึกซ้ึงมาก ลึกซ้ึง เส้น
ผมบงัภเูขา บงัอยูใ่นหวัใจเราเท่านั้น บงัอยูใ่นหวัใจทุกๆ ดวงไง ใจทุกๆ ดวงท่ีว่าเป็นภาชนะใส่
ธรรม คือเขา้สัมผสัธรรมได ้ แต่มองไม่เห็นเพราะ ตวัเราเองเรายงัไม่รู้จกัเลย รู้จกัแต่สมมุติว่าพ่อ
แม่ตั้งให ้น่ีการแสวงหาทางออกมนัถึงไม่มีทางเป็นไปได ้ 

แต่เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตอ้งเป็นสยมัภ ู ตรัสรู้ดว้ยตนเอง สร้างสมบารมี
มาอยูแ่ลว้ ถึงไดเ้ฉลียวใจหาทางออกไปไง หาทางออก ออกหาโมกขธรรม ออกหาโพธิญาณ 
ออกไป ออกไปออกบวช ทุกขม์ากนะ ออกบวชไปแลว้เพราะว่ามีความเป็นสถานะของกษตัริย ์ มี
ความสุขสบายมาตั้งแต่เดก็จนเป็นอาย ุ ๒๙ ปี จนอายขุนาดนั้นมีแต่ความสุขความสบายมาแลว้
ออกไปผจญโลกโดยท่ีว่ายงัไม่มีศาสนา มีแต่ลทัธิต่างๆ ท่ีเขาสอนกนั แต่ศาสนาพุทธยงัไม่มี ความ
เช่ือถือยงัไม่มี ไปหาความทุกขข์นาดไหน ออกไปเผชิญทุกข ์ ความอยูค่วามกินจะแบบเดิมอีก
ไม่ไดเ้พราะอะไร  
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เพราะการแสวงหาออกจากกิเลส ความแสวงหาการไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย จะ
แสวงหาทางไหน มนัก็ตอ้งแสวงหาดว้ยความคิดเดิมของตวัไง คือว่าท่ีไหนเขามีการสั่งสอน ท่ี
ไหนมีวิชาการก็ไปเรียนท่ีส านกันั้น เรียนทุกส านกั วิชาการในสมยันั้น คนท่ีพยายามจะท าออก
จากกิเลสดว้ยการทรมานตนขนาดไหน องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ท าไดม้ากกวา่  

เพราะในต าราบอกไว ้ ท่านสั่งในพระไตรปิฎกว่าส่ิงท่ีโลกเขาท ากนั ส่ิงท่ีท  าอตัตกิลมถานุ
โยค ไม่มีใครท าอุกฤษฏเ์ท่าพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้ท ามาทั้งหมดเลย เป็นไปไม่ได ้ มนัมี
ทางออกไม่ได ้เพราะอะไร เพราะเป็นการทรมานตน ไม่ใช่เป็นการทรมานกิเลส  

กิเลสมนัอยูใ่นหวัใจ การอดอาหาร การกลั้นลมหายใจ มนัทรมานท่ีกายทั้งนั้นเลย มนั
ทรมานกายแลว้คิดว่าตวัเองจะพน้ออกไปจากทุกข ์ มนัเป็นไปไม่ได ้ เพราะว่ากิเลสมนัอยูท่ี่ใจ แต่
เร่ืองของใจ เร่ืองของความคิดตอนนั้นยงัไม่มี เพราะพระพุทธเจา้ยงัไม่ตรัสรู้ จนไม่มีทางออก เห็น
ไหม สลบถึง ๓ หน ทุกขข์นาดไหนสลบถึง ๓ หน 

จนวนัสุดทา้ยกลบัมาฉนัอาหารใหม่ แลว้ตั้งใจคิดถึง คิดถึงว่าตอนท่ีเป็นเดก็อยูโ่คนตน้หวา้
นะ อานาปานสติ ท าใหข้นาดว่าสมยันั้นมนัมีความสุข ยอ้นกลบัไปนะ บารมีของตนเอง ความเห็น
ท่ีเป็นกลาง จิตท่ีควรจะเป็นกลาง ควรแก่การงาน น่ีอานาปานสติอนันั้นน่ะ ยอ้นกลบัไปถึง แลว้ก็
ออกมาเร่ิมฟ้ืนฟูร่างกายใหม่  

พอดีนางสุชาดาจะถวายอาหารแก่เทวดาดว้ย เป็นฤกษข์องเขา น่ีความเหมาะเจาะน้ีคือ
วาสนาบารมี ความเหมาะเจาะของนางสุชาดาว่าก าลงัจะท าบุญอยูพ่อดี แลว้เจา้ชายสิทธตัถะก็มา
นัง่อยู่ท่ีนัน่ ไดเ้ขา้ไปถวายขา้วดว้ยถาดทองค า ดว้ยขา้วมธุปายาส ถวายเจา้ชายสิทธตัถะ ไดฉ้นัขา้ว
นั้น แลว้ลอยเส่ียงทาย เส่ียงทายใหถ้าดทองค าน้ี  

“ถา้เราจะตรัสรู้ได ้ เราจะถึงโมกขธรรม ถาดน้ีขอใหล้อยทวนน ้าไป ถา้เป็นไปไม่ไดข้อให้
ถาดน้ีลอยตามน ้าไป”  

พอฉนัขา้วเสร็จ อธิษฐานแลว้ลอยถาดไป ถาดน้ีลอยทวนน ้าข้ึนไป ลอยทวนน ้าข้ึนไป อยู่
ในต าราบอกไว ้ ลอยทวนน ้าข้ึนไปจนจมลงตกลงไปซอ้นเป็นใบท่ี ๔ อยูใ่ตบ้าดาลนั้น น่ีบารมี 
ประเพณีของความเป็นจริงมนัตอ้งมีขอ้เทจ็จริงการสะสมบุญบารมีอนัน้ีรองรับดว้ย เจา้ชายสิทธตั
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ถะลอยไป ลอยความเห็นผดิ ลอยมิจฉาทิฏฐิ ลอยอตัตกิลมถานุโยคท่ีตวัเองปฏิบติัมาแลว้มนัก็ไม่
ไดผ้ล แลว้กลบัมาท าตามความเป็นจริงของท่ีว่าโดยสะสมบุญญาบารมีมา สะสมข้ึนมา แลว้ข้ึนมา
เป็นอานาปานสติ ก าหนดจิต ก าหนดจิตว่าใหส้งบเขา้ไปก่อน สงบเขา้ไปแลว้ จิตมนัธรรมดามนั
เขา้ไปถึงเปลือกของจิต เขา้ไปถึงขอ้มูลเดิม เป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณ ความจ า ขนัธ์ต่างๆ ท่ีรวม
ลงแลว้มนัยอ่ยสลายกลายลงอยูใ่นอวิชชานั้น อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา  สงฺขารปจฺจยา วญฺิญาณ   

ในสัญญา ในจิตเดิมแท ้ ในจิตปฏิสนธิจิตนั้น ไม่ใช่จิตท่ีเป็นจิตขนัธ์ ๕ น้ี น่ีจิตมนัรวมลง
เขา้ไป เพราะมรรคอริยสจัจงัยงัไม่กา้วเดินออกไป ถึงว่าลึกเขา้ไปถึงบุพเพนิวาสานุสติญาณ 
ยอ้นกลบัไปเห็นการเกิดและการตายของตวัเอง ของตวัเองท่ีว่าเห็นชดัๆ ว่าเกิดและตายมาก่ีภพก่ี
ชาติ ยอ้นกลบัไป ยอ้นกลบัไป นัน่น่ะ ยอ้นเขา้ไปถึงตรงนั้น ส่งไปตลอด ส่งไปตลอด ส่งไปเท่าไร
ก็ไม่มีท่ีส้ินสุด  

การเกิดและการตายน้ีไม่มีตน้ไม่มีปลาย โลกน้ีหมุนเวียนมาตลอด จิตวิญญาณน้ีก็เกิดตาย
มาตลอด ความทุกขท่ี์เห็นว่าตอนเป็นเจา้ชายสิทธตัถะว่าเกิดมาแลว้ตอ้งตายอยูอี่กหนอ น่ีการ
สะสมมา สะสมมาเพื่อใหบ้ารมีเตม็แลว้นะ เห็นตั้งแต่เปลือกๆ เห็นดว้ยตาเน้ือก็ยงัสลดใจ ยิง่มา
ประพฤติปฏิบติั ยิ่งมาแสวงหาโมกขธรรม ยอ้นกลบัเขา้ไป จิตมนัยอ้นกลบัไป
บุพเพนิวาสานุสติญาณ เห็นจากภายใน เห็นจากตาของใจ เห็นจากตาของธรรม แต่มนัยงัไปเห็น
เปลือก ไม่มีท่ีส้ินสุด มนัยิง่สลดสังเวชมากเขา้ไปใหญ่  

น่ีคนท่ีสะเทือนหวัใจ คนจะพน้จากทุกข ์ ใจจะพน้จากทุกข์ เวลาเขา้ไป เขา้ไปสะเทือนถึง
หวัใจมนัจะหวัน่ไหวไปหมด ยอ้นไปเท่าไรก็ไม่ใช่ ยอ้นกลบัมา ดึงกลบัมา ดึงกลบัมาก าหนดจิต
เขา้มาใหร้วมเขา้ไปอีก ส่งดูออก น่ีการประพฤติปฏิบติัมนัมีทางถูกและทางผดิ ขนาดน้ีว่าเขา้ทาง
แลว้ แต่มนัไม่เขา้ทางมชัฌิมาปฏิปทา มนัยงัเอียงซา้ย เอียงขวาอยู ่ เอียงซา้ยไปก่อน 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ เอียงกลบัมาอีก  

พอจิตสงบลงไป ส่งออกมาดู ออกมาดูคือการฝึกฝนไง ออกมาดูออกไปก็เป็น
จุตูปปาตญาณ สัตวเ์กิดแลว้ตายแลว้ไปไหน เกิดดบัเกิดดบั ตายแลว้เกิด ตายแลว้เกิด เกิดเป็น
อนาคตไปไม่มีท่ีส้ินสุด ทุกดวงใจตายแลว้ตอ้งเกิดหมด แมแ้ต่ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ไม่ตรัสรู้ ตายไปก็ตอ้งเกิดอีก  
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แต่น้ีเพราะบารมีเตม็ไง ไม่ไป ส่งไปดูแลว้มนัก็สลดสังเวชว่ามนัมีเท่าน้ี วฏัวน แก่นของ
วฏัฏะมนัมีเท่าน้ี คือการตายและการเกิด ความทุกขต่์างๆ ท่ีสะสมมาน้ี มนัไปเสวยภพชาตินั้น ถึง
ไปเจอต่างหากใช่ไหม น่ีเห็นว่ามนัเป็นพื้นบาทฐานท่ีรองรับคือชีวิตน้ี คือการเกิดเป็นมนุษย ์ เกิด
เป็นสัตว ์เกิดเป็นในสังสารวฏัน้ีต่างหากล่ะ มนัไปมีผลข้ึนมา  

ทิง้อีก ยอ้นกลบัเขา้มา ยอ้นกลบัเขา้มาดู น่ีเอียงซา้ยเอียงขวาแลว้ก็ลงสู่ตรงกลาง ยอ้นเขา้
ไปถึงกน้บ้ึงของความคิด อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา  สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณ  อาสวกัขยญาณเกิดข้ึน 
ดบัหมด อาสวกัขยญาณ ญาณท่ีก าจดัอาสวะกิเลสทั้งหมดไง อวิชชาคือความไม่รู้ ความไม่เห็น 
ความรู้ของมนัรู้โดยพลงังานเฉยๆ แลว้ส่งออกไปเป็นซา้ยเป็นขวา ตอนน้ีวิชชาเกิดข้ึนไง อาส
วกัขยญาณเกิดข้ึน ช าระกิเลสขาดหมด ขาดหมดเป็นวิชชาข้ึนมา เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ตรัสรู้ข้ึนมา น่ีมรรคอริยสัจจงัอยูต่รงน้ีไง  

พออยูก่็เสวยวิมุตติสุข เสวยวมุิตติสุขไป นัน่น่ะ เพราะการเส่ียงทาย เส่ียงทายไปจากการท่ี
สะสมมา แต่เราเส่ียงทายกนัดว้ย เราเส่ียงว่าการลอยกระทงน้ีจะเป็นบุญกุศลข้ึนมา บุญกุศล มนั
เป็นบุญกุศลท่ีไหน เพียงแต่เป็นแบบอยา่งประเพณีท่ีเราเลียนแบบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ลอยถาดทองค าออกไปพร้อมกบับารมีท่ีสะสมมาเตม็ แลว้ยงัตอ้งกลบัมาประพฤติปฏิบติัอีกใช่
ไหม แลว้ของเราลอยไปแลว้มนัจะบุญกุศล เอาบุญกุศลมาแต่เปลือกๆ ไดอ้ยา่งไร มนัก็ตอ้ง
ประพฤติปฏิบติัอีกใช่ไหม น่ีคือหลกัการ วา่ถา้เรายดึในหลกัการของศาสนา เราเช่ือในศาสนาของ
เรา เราจะตีความศาสนาในทางไหนล่ะ เราจะตีความศาสนาในทางมวลชนเหรอ กระแสต่ืนโลก
ไปอยา่งนั้นเหรอ  

ถา้เราตีความศาสนา ศาสนาน้ีไม่ใช่ของเล่น โลกเขาตีความเล่น มีมหรสพ มีความสมโภช 
มีความเฉลิมฉลองกนัตลอด ปีหน่ึงขอเมาสักหนหน่ึง ปีหน่ึงของเพลิดเพลินไปสักหนหน่ึง อนันั้น
มนัไม่ใช่ มนัก็อยูใ่นวงัวนของกิเลสทั้งหมด เห็นไหม เราต่างหากเป็นชาวพุทธ เราต่างหากยดึ
หลกัการของศาสนา เราต่างหากจะหาทางออกจากกิเลส เราก็ตอ้งยดึหลกัขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้สิ  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นองคศ์าสดา เป็นครูองคเ์อกท่ีเป็นผูแ้บบอยา่งท่ีเราจะ
เดินตาม เสร็จแลว้เสวยวิมุตติสุขจนออกสอนไง ทีแรกว่าจะไม่สอนเพราะว่ามนัลึกซ้ึง ธรรมะน้ี
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มนัละเอียดอ่อนมาก จนพรหมนิมนต ์ ๑ จนตวัเองเห็นว่าถา้มนุษยท์  าได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ก็เป็นมนุษย ์มีวาสนาบารมีเป็นผูช้ี้น า เป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะเปลือกไข่ออกมา ไก่ตวัแรกบิน
ออกมาจากเปลือกไข่ ออกมาจากอวิชชาอยู่แลว้ จิตดวงอ่ืนท่ีมีวาสนาบารมีก็ตอ้งมีเหมือนกนั  

ไปสอนปัญจวคัคีย ์ยสะอีก จน ๖o พน้ไป ใหส่้งไป ส่งไปอยา่ไปในทางเดียวกนั ใหไ้ปเผย
แผศ่าสนา พระอรหนัตใ์นโลก ๖๑ องค์ออกเผยแพร่ศาสนา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ออกไปเมืองราชคฤห์ เมืองราชคฤห์น้ีเป็นเมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองมาก มีเจา้ลทัธิมีศาสดาท่ีมีช่ือเสียงอยู่
ในเมืองนั้นเพราะว่าเป็นเมืองท่ีเจริญ เพราะมีนกัปราชญอ์ยูม่าก องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
เขา้ไปอยูท่ี่นัน่ ผา่นไปสอนกสัสปะ ชฎิลทั้ง ๓ พี่นอ้ง ผา่นไปสอน เพราะว่าเขามีช่ือเสียงอยูแ่ลว้ 
เขาเป็นเจา้ลทัธิ เขามีอภิญญา เขารู้หมด องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไปขอเขาอยู ่เขาไม่ใหอ้ยู่
เพราะเขามีช่ือเสียงอยูแ่ลว้  

“สมณะ ถา้ไม่ใหท่ี้สมณะอยู ่ไม่ควรเป็นสมณะ”  

จนดว้ยเหตุผล ถึงตอ้งยอมใหอ้งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พกัอาศยัอยู ่ แต่ใหพ้กัอาศยั
อยูท่ี่โรงไฟ ใหอ้ยูโ่รงไฟเพราะว่ามีพญานาคอยูท่ี่นัน่ จะใหท้  าลายองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
เจา้ซะ เพราะว่ามาพกัอยูใ่นท่ีของเขา บชูาไฟ ชฎิลน้ีบชูาไฟอยู ่ มีบริษทับริวาร ๕๐๐ บชูาไฟอยู่ 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรมาน จบัพญานาคนั้นใส่บาตร เชา้ข้ึนมาใหเ้ขาด ู 

“เอะ๊ สมณะองค์น้ีเก่งมาก แต่ไม่เท่าเรา เพราะเราเป็นพระอรหนัต์” 

น่ีท  าฤทธ์ิท าเดชใส่กนันะ สมยันั้นนะ ท าฤทธ์ิท าเดชใส่กนั เพราะว่ามนัเป็นฤทธ์ิเดช เพราะ
เขาเป็นเจา้ลทัธิอยูแ่ลว้ เขามีอภิญญาอยูแ่ลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แกไ้ดห้มด แกไ้ด้
หมดเพราะว่าใจน้ีเป็นกลาง ใจน้ีเป็นพระอรหนัต ์ ฤทธ์ิเดชมหาศาล แต่จะใชห้รือไม่ใช ้ แต่
ขณะนั้นยงัไม่มีวินยั พระพุทธเจา้ใชไ้ดห้มด ใชท้รมาน จนสุดทา้ยพระพุทธเจา้บอกว่า  

“ไม่ใช่หรอก อยา่หลงตวัเองว่าส าเร็จเป็นพระอรหนัต ์กิเลสลว้นๆ”  

เขาก็รู้อยูไ่ง แต่เพราะช่ือเสียง เพราะกิตติศพัท ์ เพราะว่าเขามีช่ือเสียงค ้าคออยู ่ สุดทา้ยแลว้
ยอมลงใจ ว่าไม่ใช่พระอรหนัตห์รอก เพราะหวัใจมนัรู้อยู ่มนัเศร้าหมอง มนัเผาผลาญอยูใ่นใจ ตก
ลงใจว่ายอมตนเป็นลูกศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ขอบวชเป็นภิกษุไง องคส์มเดจ็
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พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก “ตอ้งใหล้อยบริขารพวกเคร่ืองอยูข่องฤๅษีนั้นไปตามน ้า” ลอยไป ลอย
ไป ลอยเคร่ืองอยูคื่อว่าพวกหนงัสัตว ์ พวกอะไรน่ีลอยน ้าไป เคร่ืองอยูอ่าศยัลอยหมด แลว้ใหบ้วช
เป็นพระมา น่ีการลอยออกไป อนัน้ีมนัเป็นลอยออกไป มนัก็เก่ียวกบัการท่ีว่าอยา่ตีความศาสนา  

สมยัในพื้นท่ีภาคกลางน้ี “ลอยกระทง” ลอยกระทงก็เหมือนกบัลอยถาด น่ีเลียนแบบองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ “ลอยพวกเคร่ืองใชข้องผูบู้ชาไฟ” ทางอีสานเขา เขาไหลเรือไฟ มนัก็
เขา้กบัพระกสัสปะน้ีลอยออกไป ลอยส่ิงท่ียดึมัน่ถือมัน่ผดิน้ีลอยไป ลอยออกไปเพื่อจะกลบัตวั 
กลบัความเห็นใหม่มาเป็นลูกศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ลอยแลว้ใหเ้ป็นเอหิภิกขุบวชเขา้มา ลอยไป นอ้งอยูก่ลางคุง้น ้ า เห็นบริขารของพี่ชายลอย
มา นึกว่าเกิดเหตุร้าย ตามข้ึนมาเพื่อจะมาช่วยพี่ชาย พี่ชายบอก  

“ไม่ใช่ ความเห็นเดิมมนัผดิ แลว้ท าไปมนัไม่สามารถก าจดัทุกขไ์ดจ้ริง”  

ตวัเองเขา้ใจว่าอนัน้ีส้ินทุกขแ์ลว้เป็นพระอรหนัต ์ แต่ความจริงมนัไม่ใช่ มนัเป็นแค่เปลือก 
เป็นแค่ฤทธ์ิแค่เดช แค่จิตสงบท่ีส่งออกไปเท่านั้นเอง มนัยงัไม่ใช่ความสุขจริง นอ้งชายเห็นตาม
ดว้ย ลอย นอ้งคนสุดทอ้งก็ลอย ลอยหมดเลย ๑,๐๐๓ คน สุดทา้ยบวชมาเป็นภิกษุ  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอน ผูบ้ชูาไฟมาน่ีเก่ียวกบัไฟ เทศน์อาทิตตปริยายสูตร 
ราคคัคินา โทสัคคินา โมหคัคินา ไฟเป็นราคะ โทสะ โมหะ เป็นไฟ โทสะ โมหะภายในต่างหาก
เป็นไฟเผาผลาญตน ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นไฟเผาผลาญใจของตวั เห็นไหม ให้
ยอ้นกลบัมา บชูาแต่เปลือกบชูาไฟท่ีบชูาอยูข่า้งนอกนั้น บูชาแลว้ใจส่งออก ใจมีความสงบ ใจพุ่ง
ออกไป เพราะดูไฟ จากไฟเป็นกสิณไฟ นัน่น่ะ ส่งออกไปไดอ้ยู ่ ใจมนัมีความสงบก็อยูก่นัขา้ง
นอกนั้น แต่ไฟภายในมนัเผาอยู ่โทสัคคินา โมหคัคินามนัเผาอยูภ่ายใน ไม่ดูเขา้มา  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศน์สอนเขา้มา เทศน์น่ีแหละ ธรรมะของพระพุทธเจา้ท่ี
เป็นอยูแ่ลว้ ผูท่ี้แสดงธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีก็เหมือนกนั เทศน์คือการสอน 
แลว้ยอ้นนอ้มเขา้มาภายใน นอ้ม ผูฟั้งตอ้งนอ้ม นอ้มค าสอนนั้นเขา้มาเทียบใจของตวั โทสะ โมหะ
ของใจเรามีไหม โลภะ โทสะ โมหะในใจมนัเผาเราจริงไหม นัน่น่ะ พิจารณาตามเขา้ไป พิจารณา 
ส าเร็จเป็นพระอรหนัตห์มดเลย  
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พอส าเร็จเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ พระพุทธเจา้พาออกเผยแพร่ธรรมต่อไป เขา้ไปในราชคฤห์ 
ไปถึงพระเจา้พิมพิสาร ชาวบา้นเขาเห็นว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กบันทีกสัสปะน้ีนัง่อยู่
ดว้ยกนันะ “ใครหนอ เป็นอาจารยข์องใคร” เพราะว่าเขามีช่ือเสียงอยูด่ ั้งเดิม นทีกสัสปะน้ีเหาะข้ึน
ไปบนอากาศนะ ข้ึนไปที ๕๐๐ เมตร ลงมากราบพระพุทธเจา้  

“พระพุทธเจา้เป็นศาสดา เราเป็นสาวก”  

เหาะข้ึนไปอีก ลงมา เหาะข้ึนไปอีก ลงมาอยูอ่ยา่งนั้น จนชาวเมืองราชคฤห์เห็นฤทธ์ิเห็น
เดชอยา่งนั้น ยงัพอใจว่าขนาดลูกศิษยย์งัมีความเห็นขนาดน้ี ถา้อาจารยน้ี์จะฤทธ์ิเดชมากขนาดไหน 
นอ้มใจลงเช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศน์คร้ังแรก
นะ พระเจา้พิมพิสารเป็นพระโสดาบนัข้ึนมา  

เหาะข้ึนไป เหาะข้ึนไป เพราะสมยันั้นยงัไม่มีวินยั มีวินยัต่อเม่ือลูกศิษยข์องพระโมคคลัลา
นะเหาะไปเอาบาตรนั้น ถึงบญัญติัว่า “ภิกษุหา้มแสดงฤทธ์ิแสดงเดช” ฤทธ์ิเดชภายนอกจากตวัเอง
ท่ีบชูาไฟอยู ่ มนัก็ช าระกิเลสไม่ได ้ แต่พอช าระกิเลสไดห้มดแลว้ ฤทธ์ิเดชท่ีว่าจะหมดไป กลบัมี
มากข้ึนเพราะใจน้ีเป็นกลาง ใจน้ีอ่อนน่ิมควรแก่การงาน  

ฤๅษีชีไพรสมยัพุทธกาล เวลาเหาะไปน่ี เหาะไป ถา้ใจส่งออกไปเจอส่ิงท่ีเยา้ยวนเขา้น่ะ 
เหาะไม่ไดต้อ้งเดินกลบัก็ยงัมี เพราะใจไม่เป็นกลาง ฤทธ์ิส่วนฤทธ์ิ ฤทธ์ิอยูข่า้งนอก เป็นอาการ
ภายนอกของใจ เป็นอาการส่งออกไป อภิญญาน้ีแสดงออกกนั น่ีผูว้ิเศษไม่ใช่พระอริยเจา้ มนัช าระ
กิเลสไม่ไดไ้ง  

ช าระกิเลสไดต้ั้งแต่มรรคอริยสัจจงัน้ีต่างหาก มรรคอริยสัจจงัท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้แสวงหามา เป็นเร่ืองของชาวพุทธเรา ชาวพุทธเราถึงตอ้งตีความศาสนามา ยอ้นกลบัมา
ภายใน เช่ือครูเช่ืออาจารย ์ เช่ือแบบอยา่งท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ลอยก่อน ลอยถาด
ออกไป เพราะตอ้งมีความเห็นผดิมาก่อน การกระท าท่ีเขา้มาถูกทางเลยเอาท่ีไหนมา  

กิเลสมนัพาเกิดมา ใจเรามีกิเลสลว้นๆ กิเลสอยูท่ี่ใจ ใจพาเราเกิดมา ใจห่อหุม้มา ใจลุ่มหลง
มา แลว้มนัจะปฏิบติัเขา้ไป มนัจะตรงกบัหลกัความเป็นจริงเลย เอาท่ีไหนมา แมแ้ต่องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัตอ้งสมบุกสมบัน่มาขนาดนั้น เห็นไหม กสัสปะหลงมาขนาดไหน เขาก็
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ยงัไหลเรือไฟลอยของเขาไป ลอยบริขารของเขาไปได ้ แต่เราชาวพุทธลอยกระทงอยูน้ี่ลอยเพื่อ
อะไร? ลอยเพื่อมหรสพ ลอยเพื่อความสนุกสนาน หรือลอยเพื่อเราจะเอาความจริงมาใส่ใจเราให้
ได ้น่ีอยูท่ี่การตีความในหลกัพุทธศาสนา  

ในเม่ือศาสนาน้ีเป็นของจริง แต่ท่ีเขาตีความศาสนาเป็นของเล่นไง ตีเล่นๆ ตีเพื่อความสนุก
เพลิดเพลินของเขา ตีเพื่อกิเลส ตีความศาสนาเพื่อกิเลส วฒันธรรมศีลธรรมถึงไดเ้ป็นแบบนั้น
ออกไป ร่อนเขา้ไปตามกระแสโลกออกไป แต่เราไม่ใช่ พวกเราน้ีเป็นชาวพุทธ เป็นชาวพุทธจาก
ความศรัทธามัน่คงจากภายใน ไม่ใช่ชาวพทุธตามกระแสของเขา ชาวพุทธตามกระแสว่าอนัน้ีเป็น
ประเพณีวฒันธรรมก็ท  าตามๆ กนัไป ท าไปแลว้เป็นการเคารพบชูาแม่น ้า บชูาอะไรเร่ืองของเขา 
เพราะเขาหลงใหลไปตามกระแสโลก เราไม่ใช่อยา่งนั้น เราเพื่อจะพน้จากกิเลส เป้าหมายของพุทธ
ศาสนาสูงสุดคือใจน้ีพน้จากกิเลส ออกไปจากเปลือกไข่อวิชชาท่ีปกครองใจอยู ่ 

ใจขณะน้ีมีอวิชชาปกครองอยูก่็จริงอยู ่ แต่เพราะว่าเราพบหลกัการของศาสนา เราเห็นว่า
พระพุทธเจา้สอนกสัสปะ ๑,๐๐๓ องคข้ึ์นไปเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ แลว้ยงัมีผูเ้ดินตามไป เดินตาม
ไป จนปัจจุบนัน้ีครูบาอาจารยก์็ยงัเดินตามไปเป็นช่วงๆๆ ไป  

น่ีไม่มีกาลไม่มีเวลา ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ใจนั้นสัมผสัธรรมตลอดเวลา  

ผูใ้ดปฏิบติัโลภะ โมหะ โทสะ มนัเผาผลาญอยูท่ี่ใจ จะประพฤติปฏิบติัหรือไม่ประพฤติ
ปฏิบติัมนัก็เผาผลาญโดยธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ โลภะ โทสะ โมหะมนัเป็นเผาไฟ มนัเผาอยู่
หวัใจเพราะมนัเกิดข้ึนจากท่ีนัน่ มนัเกิดข้ึนจากหวัใจ จะสงบเสง่ียม จะเจียมตน จะเก็บไวดี้ขนาด
ไหน มนัก็เผา มนัเผาตลอดเวลาเพราะมนัเป็นธรรมชาติของมนั  

น้ีถา้มรรคเขา้มา เราสั่งสมข้ึนมาจนถึงจุดหน่ึงได ้ มนัตอ้งเกิดข้ึนมาสิ ความเร่าร้อนนั้นมนั
เป็นไฟ มนัตอ้งมีน ้าเขา้ไปดบัไฟ เปรียบอย่างน ้า น ้ ามนัปรับระดบัของมนัเสมอกนัหมด ใจของเรา
ลุ่มๆ ดอนๆ ใจของเราไม่เหมือนน ้า ใจของเราเหมือนลม แต่ถา้เหมือนลม ในเม่ือการลอยกระทง
ตอ้งอาศยัน ้า น ้ าน้ีปรับใจข้ึนมาใหม้นัลอยไป ลอยส่ิงท่ีความเห็นผดิเราออกไป 

แต่ท่ีเขาไม่มีล่ะ ท่ีเขาไม่มีแม่น ้า แต่ในเม่ือศาสนาพุทธเขา้ไปถึงแหล่งไหนก็แลว้แต่ 
ประเพณีวฒันธรรมจากในหลกัการของศาสนา เขาไม่มีน ้า เขาอยูช่าวเขา ทางเหนือเขายงัลอยยีเ่ป็ง 
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เขาลอยลมไป ใชไ้ฟลอยเหมือนกนั ลอยออกไป น่ีคือหลกัการ หลกัเพื่อจะใหมี้การกระท า ใหมี้
เจตนาเพื่อยอ้นกลบัเขา้ไปถึงใจใหไ้ดไ้ง มีเจตนา มีการประพฤติ มีการปฏิบติั มีการกา้วเดิน มี
ความเช่ือในหลกัของศาสนา  

แต่เช่ือแลว้มนัตอ้งเช่ือใหลึ้กเขา้ไป เช่ือในหลกัความจริง ไม่ไดเ้ช่ือตามๆ กนัมา เห็นไหม 
ลมมนัก็พดัลอยข้ึนไปเหมือนกนั น ้าก็พดัส่ิงนั้นลอยไป ปรับกระแสของใจใหเ้หมือนน ้าใหน่ิ้ง 
ปรับกระแสของใจ ศีล ทาน ศีล ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา มีศีลแลว้ศีลปรับใจใหส้งบ ใจเราน่ีมนั
ลอกแลกเพราะอะไร มนัปรับไม่ไดเ้พราะมนัเป็นคล่ืนเป็นลอนอยู ่ น ้ าถา้มีลมพดัมาแรงมนัก็เป็น
คล่ืน พอเป็นคล่ืนมนัก็เกิดพาย ุ น่ีพายใุนใจน้ีมนัพดัอยูต่ลอดเวลา พายใุนหวัใจของเรา เราตอ้ง
ปรับใจของเราใหส้ม ่าเสมอ ถา้ปรับใจของเราสม ่าเสมอ น ้ามนัมีความสม ่าเสมอ เรียบสนิทดี ส่ิงท่ี
บนน ้านั้นลอยไปไหลไปดว้ยความเสมอ ถา้น ้านั้นเป็นคล่ืน ส่ิงนั้นก็ขยบั  

ใจของเราก็เหมือนกนั มนัท าไมมนัหวัน่ไหวขนาดนั้น ท าไมมนัเอาไวใ้นความเห็นของเรา
ไม่ไดล่้ะ น่ีแค่บงัคบัใจใหมี้ความสงบใหร้าบเรียบเหมือนน ้า เรายงัท ายากขนาดน้ีเลย แลว้เราจะ
หวงัมรรค ผล นิพพานจากไหน ถา้ไม่มีตวัน้ีตวัปรับใจของตนใหเ้ป็นมาตรฐานนะ ไม่ปรับใจของ
ตวั จะเอาอะไรควรแก่การงาน งานท่ีควร งานท่ีน่ิง งานท่ีละเอียดอ่อนเขา้ไปตอ้งอาศยัความน่ิง 
อาศยัความช านาญ ไม่ใช่อาศยัความลุ่มๆ ดอนๆ น้ีลุ่มๆ ดอนๆ อยูก่็ตอ้งก าหนดเขา้มา พิสูจน์ดูใจ
ว่าเราท าอะไรผดิบา้ง  

ความผดิพลาดของการกระท าออกไปเม่ือ “อดีต” อดีตเป็นอดีตใช่ไหม เม่ือก่อนหนา้น้ีเรา
ท าผดิพลาดอะไรไปวางไวต้รงนั้น ความผดิพลาด กรรมตอ้งเกิดข้ึนแน่นอน การกระท าใหผ้ล
ทั้งหมด ท าดีตอ้งไดดี้ ท  าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ แต่การท าความผดิพลาดอนันั้น เพราะใจของเรามีกิเลสอยู ่
ความพลั้งเผลอเราท าออกไปแลว้ปล่อยไวท่ี้นัน่ อยา่เอามากงัวล อนันั้นมนัเป็นอดีตไปแลว้ จะท า
ขนาดไหนมนัก็เป็นอดีตไปแลว้ เราไม่สามารถแกไ้ขอดีตได ้แลว้เราก็ปรารถนาความเจริญรุ่งเรือง  

“อนาคต” ไปหยิบอนาคตมาอีก น่ีใจมนัลุ่มๆ ดอนๆ เพราะมนัส่งไปแลว้มนัไปหมายอดีต 
หมายอนาคต มนัขาดความปรับใจไม่ไดเ้พราะมนัขาดสติ ถา้สติร้ังไว ้สติมีอยู ่การงานท่ีจะกระท า
อยูน้ี่เป็นงานทั้งหมด เป็นงานการประพฤติปฏิบติันะ ถา้สติมนัขาดออกไป ส่ิงนั้นเป็นสักแต่ว่าท า 
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สักแต่ว่าท า เห็นไหม ท าอยู ่ ท  าอยูก่็เหมือนกบัประเพณีเขาท ากนัอยู ่ เขาท าแลว้เขาไดอ้ะไรล่ะ 
เพราะเขาท าแต่เขาเช่ือขา้งนอก เขาไม่มีสติยบัย ั้งภายใน  

ใจของบุคคลนะ ใจของใครก็แลว้แต่ ใจของผูป้ระพฤติปฏิบติั ใจดวงนั้นสัมผสัใจตวัเอง 
ถา้สติเกิดท่ีใจ เราระลึกรู้อยูก่บัใจ ใจเราระลึกรู้ตลอดเวลา พอระลึกรู้อยู ่ การสืบต่อ การสืบต่อไป
เร่ือยน่ีปรับระดบัใหเ้สมอไป เสมอไป สติถึงส าคญัมาก สติยบัย ั้งไว ้ ยบัย ั้งไว ้ แลว้ก าหนดอะไรก็
แลว้แต่ใหใ้จน้ีสงบใหไ้ด ้ตอ้งดึงใจของเรากลบัมาใหไ้ดก่้อน  

ความเช่ือ ความมุ่งมัน่ ความปรารถนา ความจริงจงั คนจริงเท่านั้น ความจริง กิเลสมนัเป็น
ความปลอม แต่มนัเป็นความปลอมภายในสิ ความปลอมภายนอก คนมาหลอกเรา เรายงัหลงเลย 
แลว้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัเรา เราไม่เช่ือหรอก เราท่ีว่า “เราไม่เช่ือ” หมายถึงว่า มรรคผลมี การประพฤติ
ปฏิบติัมี มนัคิดข้ึนมา ไอค้  าว่า “ไม่เช่ือ” คือกิเลสมนัไม่เช่ือ แต่เปลือกท่ีว่าเราศึกษาอยูน่ี่ สุตมย
ปัญญามนัเช่ือ มนัเป็นสุตมยปัญญาแต่เด๋ียวเดียว เพราะอะไร เพราะเป็นน ้า ในน ้า มนัมีส่ิงท่ีสวะ
ลอยมาบนน ้า แลว้ในใตน้ ้ ายงัมีอะไรอีก ลงในทะเล พื้นในทะเลยงัมีส่ิงขา้งล่างอยูม่หาศาลเลย  

อนัน้ีก็เหมือนกนั ส่ิงขา้งนอก เปลือกๆ น่ีลอยเขา้มา ความเห็นน่ีเห็นเขา้มา ความเช่ือ เช่ือ
ดว้ยศรัทธา ศรัทธา อจลศรัทธา ฟังสิ ศรัทธาน้ียงัคลอนแคลนได ้ เวลาใจของเราน่ียงัคลอนแคลน 
ใจของเรายงัหมุนไปตามอารมณ์โลก ใจของเรายงักิเลสเกิดข้ึนตลอดเวลา แลว้เวลาเกิดเป็นธรรม
ข้ึนมาน่ีจะใหม้นัอยูก่บัเราตลอดไป เป็นไดอ้ยา่งไร  

มนัก็เหมือนกนั ความเช่ืออนัน้ีก็คลอนแคลน ความเห็นของเรามนัก็คลอนแคลน มนัดี
ข้ึนๆ ลงๆ แลว้ยิง่มาประพฤติปฏิบติัมนัไม่เขา้หลกัตามความเป็นจริง มนัยิง่คิดใหญ่ว่ามนัจะมีไป
จริงหรือ มนัยิง่คิดเพราะอะไร เพราะมนัสมัผสัเขา้ไปน่ี เราเองเรายงัปฏิบติัไม่ไดเ้ลย แลว้ใครหรือ
จะประพฤติปฏิบติัได ้ 

แต่ท าได ้ เพราะอะไร เพราะดวงใจมนัคนละดวงใจ ดวงใจของผูท่ี้เขาสร้างสมคุณงาม
ความดีมา ผูท่ี้ท  าบาปไวน้อ้ย ผูท่ี้ท  าคุณประโยชน์ไวม้าก น่ีความเห็นจะต่างกนั เราท ากรรมมาไว้
มหาศาล แลว้เวลาท าคุณงามความดี มนัสมกนัไหมล่ะ ว่าเราไม่เคยท า ถา้เราไม่เคยท านะ จริตนิสัย 
ความคิดความเห็นเรามนัจะตอ้งเขา้หลกัการสิ ความคิดความเห็นของเรามนัไม่ตรงกบัธรรมไง 
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ความไม่ตรงกบัธรรม ความไม่เห็นตามความเป็นจริง ไม่เห็นตามธรรม เราสวดอยูว่่าเราเห็นตาม
ธรรม เราขอขมา เราขอขมาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆต์ลอดเวลา  

ถา้เราปรับเขา้เป็นความจริงของธรรม ธรรมน้ีเหนือโลก ตอ้งเห็นสัจจะ ตอ้งเห็นความจริง 
ถา้เป็นธรรมจริงนะ แต่น้ีเป็นธรรมความนึกของเราไง ธรรมของความนึกของเราไม่ใช่ธรรมตาม
หลกัความเป็นจริง ถึงตอ้งท าใจใหส้งบก่อน ท าใจใหไ้ม่เอนเอียง ท าใจใหอ้ยา่งไหนจะเขา้หลกัได ้
ถึงว่าพอจิตน้ีท าความสงบ ปรับใจของตวัเองไดน้ะ ความสุขจะเกิดข้ึนทนัทีเลยโดยอตัโนมติั 
ความสุขคือการเขา้ไปสัมผสักบัความสงบของใจ ความสุขอนัน้ี เพราะจิตมนัเคยเร่าร้อน มนัเผา
ผลาญตน โทสัคคินา โมหคัคินา มนัสงบตวัลงเฉยๆ นะ มนัปล่อยใหใ้จน้ีเป็นอิสระชัว่คราว ความ
ท่ีเป็นอิสระชัว่คราวเท่านั้นเอง เรายงัมีความสุขขนาดน้ี  

พอเขา้ไปถึงน่ี ถึงจะศรัทธามนัจะแน่นไปเร่ือย หนาแน่นมัน่คงไป มัน่คงไปเพราะว่าเรา
เขา้ไปสัมผสัเอง ตอ้งเป็นอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ครูบาอาจารยบ์อก ฟังเทศน์
จากภายนอก มนัเขา้มาน่ี “หรือว่า? หรือว่า? หรือว่า?” น่ีความเห็นภายในมนัจะบิดเบือนไป
ตลอดเวลา มนัเขา้ใจ เขา้ใจ...ฟังนะ แต่ความคิดภายในอีกเร่ืองหน่ึง  

แต่ถา้เราเขา้ไปสัมผสัเอง “เรา” ไม่มีใครเป็นบุคคลท่ี ๒ เขา้มาท าเร่ืองอะไรใหเ้รารับรู้ได ้
เราสัมผสัของเราเอง เราไปเจอของเราเอง เราก็ยงัสงสัยเลย ขนาดเจอเองนะ ตอ้งไปถามครูอาจารย์
ว่าส่ิงนั้นจริงไหม สัมผสัอยา่งน้ีถูกตอ้งไหม เพราะเราเขา้ไปสัมผสัเอง เพราะส่ิงนั้นมนัไม่เคย
สัมผสั เราไม่เคยเห็นจริง แต่ถา้สัมผสัไปบ่อยเขา้ สัมผสัเขา้ไปบ่อยเขา้ บ่อยเขา้ จิตเขา้ไปท าความ
สงบบ่อยเขา้ๆ พอบ่อยๆ เขา้ ช านาญ พอความช านาญน่ีช านาญในการเขา้ เพราะเราเขา้และเราออก
ได ้จิตเจริญข้ึนมาแลว้ก็เส่ือมได.้.. 

(เทปขดัขอ้ง) 

...สมาบติั ๘ สมาบติัน้ีคืออะไร คือจิตสงบใช่ไหม มีความสุข องคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พุทธเจา้ยงัไม่ชะล่าใจ ยงัไม่เช่ือใจตามเขาไป ความเห็นอนัผดิๆ น้ียงัลอยทิ้งไปได ้ นัน่น่ะ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่ออกไปนอกทาง  
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เราล่ะ จิตสงบแลว้มนัเวิง้วา้ง มนัมีความสุข มนัจะมัน่หมายไปว่าส่ิงน้ีเป็นผลไง เป็นผล
ไม่ได!้ น ้าใหค้วามเยน็กบัร่างกาย น ้าใหเ้ป็นประโยชน์กบัโลก ถา้โลกน้ีขาดน ้า โลกน้ีอยูไ่ม่ไดเ้ลย 
ส่ิงท่ีไหนมีน ้า ส่ิงท่ีนัน่มีชีวิต ชีวิตน้ีคือการสืบต่อ กิเลสมนัก็หมุนไปในชีวิตนั้น น ้ านั้นมี
คุณประโยชน์แลว้ก็มีเช้ือโรคอยูใ่นน ้านั้นเหมือนกนั ความมีประโยชน์ ความมีเช้ือโรคอยูใ่นน ้า
นั้น ถึงยงัไม่สะอาดพอ  

จิตน้ีสงบก็เหมือนกนั เวิ้งวา้งขนาดไหน มนัอยูใ่นกฎของไตรลกัษณ์ทั้งหมดเลย จะมี
ความสุขขนาดไหนก็อยูใ่นกฎของไตรลกัษณ์ทั้งหมด ถึงยงัเกาะธรรมไม่ติดไง จิตสงบขนาดไหน
ก็เกาะธรรมไม่ได ้ เพราะวา่มนัยงัเป็นอนตัตาอยู ่ มนัเป็นส่ิงท่ีเคล่ือนท่ีอยู ่ มนัจะเกาะกบัหลกัความ
จริงไดอ้ยา่งไร นั้นจะเห็นความจริงไดต้อ้งเห็นกายกบัใจ  

สติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม จิตสงบเป็นพื้นฐานยกข้ึนดูกาย  

ถา้นึกใหก้ายเห็นกายจะเห็นกายถา้เห็น ถา้ไม่เห็นกายตอ้งนึกข้ึนมาดว้ย นึกข้ึนมาคือว่า
จุดชนวนข้ึนมาใหไ้ดก่้อน ใหเ้ห็นกาย ถา้เห็นไม่ไดใ้ชค้วามคิด เพ่งพินิจเขา้ไปใหเ้ห็นความรู้สึกไง 
นั้นคือจิต เวทนาก็ได ้ เวทนาท่ีมนัเจบ็มนัปวดอยูน่ี่มนัไม่มี เวลาวิปัสสนาว่าเวทนาเราไม่มี เราจบั
จิตไม่ได ้แลว้อาการเจบ็ปวดนั้นคืออะไร 

เวลาเวทนามา เวทนามาเพราะจิตน้ีโดนควบคุมอยู ่ เรานัง่อยู ่ ๑ ชัว่โมง ๒ ชัว่โมง ความ
เจบ็ปวดจะเร่ิมเกิดข้ึนๆ เกิดข้ึน ๔ ชัว่โมง ๕ ชัว่โมง เวทนามาน่ีมาจากเวทนาส่วนยอ่ย เวทนา
ส่วนกลาง แลว้เวทนาส่วนใหญ่ เวทนาส่วนใหญ่คือว่าเจบ็ทั้งหมด เพราะอะไร เพราะกิเลสมนัอยู่
ท่ีใจ มนัลองเราก่อน ลองเวทนาอยา่งนอ้ยๆ ข้ึนมา เราสามารถผา่นได ้ สามารถผา่นวิปัสสนา 
ยกข้ึน เวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนา  

มนัเจบ็มนัปวดเพราะว่าความหลง ความไม่เขา้ใจ จิตน้ีหลงใหลไป ความเจบ็ความปวด ไฟ
มนัเผาอยูใ่นหวัใจอยูแ่ลว้ แลว้พอกระทบส่ิงท่ีเป็นพลงังานเกิดข้ึน ความเร่าร้อนเกิดข้ึน จิตรับรู้ไง 
ยิง่รับรู้ยิง่ปวด ยิง่รับรู้มากยิง่ปวดมาก เห็นไหม พิจารณาเวทนาเขา้ไป คนตาย คนสลบไสลไป มนั
เป็นอะไรข้ึนมา เขานอนอยูน่ัน่ ๗ วนั ๘ วนั เขาก็ไม่มีความรู้สึกข้ึนมา แลว้เราน่ีมีความรู้สึกข้ึนมา
เพราะตอนไหน เพราะเรามีหวัใจใช่ไหม ถา้เราตายไป นัง่ในท่านัง่ก็ตายในท่านัง่ ถา้เรานอนไป 
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เผาไปก็ไม่รู้สึกตวั ศพเผาไป เขาเผาศพไปมนัมีความเจบ็ปวดตรงไหน แมแ้ต่เอาไฟจ้ีมนัยงัไม่รู้
เร่ืองเลย  

แต่อนัน้ีเพราะเรามีหวัใจ หวัใจตวัธาตุรู้มนัไปรับรู้เวทนา น่ียกเวทนาข้ึนดูสิ หวัใจท่ีว่าโง่ๆ 
อยูน่ี่ หวัใจท่ีว่าไปรับมา...ก็ไหนว่าเป็นนกัปฏิบติั ไหนว่าเขา้ใจว่าเวทนาสักแต่ว่าเวทนา นั้นมนั
เป็นค าพดู นัน่มนัเป็นความนึก แต่ขณะท่ีเวทนามานั้นมนัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นเหตุการณ์ปัจจุบนั 
เรารับรู้ปัจจตัตงัคือรับรู้หมด นั้นเป็นปัจจุบนัธรรม ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึน ขณะท่ีเวทนามา ใจก็รับรู้ 
นัน่น่ะ คือเขา้สงคราม การเขา้สงครามอนัน้ีต่างหากนัน่คือวิปัสสนา การเขา้สงครามใหห้วัใจน่ีเขา้
ไปในกองไฟ ไฟมนัเผา เผาเร่าร้อนหมดจนกระดูกแทบแตก นัน่น่ะ ใหใ้จเขา้ไปดู ใจท่ีมีสมาธิอยู่
มนัจะเขา้ไปดู มนัจะเขา้ไปดูจนมนัชนะเป็นบางหนนะ  

ชนะหมายถึงว่าเห็นแยกออกได ้ เวทนาน้ีเป็นเวทนา แลว้ควบคุมจิตไดไ้ง แยกจิตออกมา 
กบัแยกเวทนากบัจิตออกจากกนั เป็นอิสระแก่กนันะ มนัจะอาจหาญ มนัจะร่ืนเริง มนัจะดีอกดีใจ 
ออ้! เวทนาสักแต่วา่เวทนาน้ีในต ารา แต่ความเห็นเจบ็ปวดของเราท่ีแยกออกน้ีเป็นของเรา ความ
เขา้ใจอนัน้ี ถา้ความเขา้ใจน้ีคือปัญญา ปัญญาน้ีสอนหวัใจใหฉ้ลาดข้ึนมา จากท่ีโง่ๆ อยูท่ี่ว่าเวทนา
เป็นเรา ส่ิงใดท่ีกระทบกบัใจน้ีเป็นเราทั้งหมด เรากระทบกบัส่ิงใดแลว้เราไม่กลา้สละส่ิงนั้นเพราะ
มนัเป็นเรา  

แต่เวลาปัญญาเขา้ไปแยกออก เวทนาเป็นเวทนา เราเป็นเรา จิตเป็นจิต มนัจะแยกออกจาก
กนั ความแยกออกจากกนัท่ีเขา้ไปเห็นนั้นน่ะ เขา้ไปเห็นในปัจจุบนัธรรม ไม่ใช่การศึกษา การจ า
มา สัญญาช่วยไม่ได ้อดีต-อนาคตแกปั้จจุบนัไม่ไดน้ะ ถา้ยงัใชอ้ดีต-อนาคตเขา้ไปแยก มนัแยกไม่
ออก ใชว้่าสัญญาจะเป็นอยา่งนั้น สัญญามนัใช ้ เวทนาจะเป็นอยา่งนั้น ความเห็นจะเป็นอยา่งนั้น 
จิตจะเป็นอยา่งนั้น น่ีคิดโดยสัญญา ถา้สญัญามนัคิดน้ี เอาอดีต-อนาคตเขา้มาร่วมวงดว้ย มนัไม่
มชัฌิมาปฏิปทา มนัเอียงขา้ง  

แต่ถา้ใชปั้จจุบนัธรรม ปล่อยมนัเกิดข้ึนมาเลย สู้กนัไป สู้กนัไปดว้ยปัญญาปัจจุบนั ปัจจุบนั
คิดเด๋ียวนั้น ดูเด๋ียวนั้น พิจารณาเด๋ียวนั้น แลว้ใจเป็นกลางเด๋ียวนั้น เห็นไหม ความแยกเด๋ียวนั้นมนั
จะแยกออก พอแยกออกไปน้ี น่ีร่ืนเริงอาจหาญ การร่ืนเริงอาจหาญในธรรมเพราะใจเขา้ไปประสบ
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ธรรมเอง ใจท่ีว่าโง่ๆ อยู ่ ท่ีเราไม่รู้นัน่นะ มนัจะเร่ิมแยกออกๆ น่ีคือการวิปัสสนา การยกเวทนามา
เป็นขอ้ต่อสู้  

เวทนา เพราะว่าจบัอยา่งอ่ืนเราจบัไม่ได ้ เราก็จบัเวทนาแยกไปเร่ือย แยกไปเร่ือย แลว้
วิปัสสนาไป ไม่จ าเป็นว่าตอ้งแยกเวทนาอย่างเดียว เจอกาย เวทนา จิต ธรรม จบัตั้งไว ้แลว้พยายาม
พิสูจน์แยกออกๆ วิภาคะ กิเลสอาศยัส่ิงน้ีเป็นท่ีหลบท่ีซ่อน กิเลสเป็นนามธรรม มนัอยูใ่นหวัใจ
ของเรา แลว้มนัอาศยักายกบัจิตน้ีเป็นเคร่ืองสืบต่อด าเนินมาเพื่อจะเอาเราไวเ้ป็นข้ีขา้ไง เอาเราไว้
เป็นเรือนท่ีอยูข่องมนั กิเลสอาศยักายกบัใจน้ีอาศยัอยูเ่ท่านั้น  

แลว้เวลามนักา้วเดินออกมา การหาเหยือ่ การกินเหยือ่ของกิเลสกกิ็นเหยือ่ในกายกบัใจน้ี
เท่านั้น มนัอยูใ่นความคิดเราน่ีแหละ มนัอยูใ่นความเห็น มนัอยูใ่นความรู้สึกทั้งหมด มีกิเลส ในน ้า
นั้นมีทั้งประโยชน์ทางร่างกาย มีทั้งเช้ือโรคอยูใ่นร่างกาย อยูใ่นน ้านั้น เขา้มาแลว้มีทั้งประโยชน์มี
ทั้งเช้ือโรคอยูใ่นอนัเดียวกนั  

ในน้ีก็เหมือนกนั กายกบัจิตน้ี บุญกุศลสร้างมาใหเ้กิดไดร่้างกายน้ีมา แต่กิเลสอวิชชาน้ีมนั
ก็อาศยัมาดว้ย ฉะนั้นวิปัสสนาเขา้ไป ส่ิงท่ีมนัใชอ้อกมาเป็นเหยื่อเป็นช่องทางน้ีออกมาหากิน เรา
ใชว้ิปัสสนาญาณหมุนเขา้ไปไง หมุนช าระเขา้ไป ช าระส่ิงท่ีมนัเป็นเคร่ืองมือด าเนินท่ีอยูท่ี่อาศยัท่ี
มนัหากินอยูน่ั้นน่ะ เราพยายามเอาเหยือ่ออก  

วิปัสสนา วิปัสสนาเขา้ไปบ่อย มนัจะแยกออกๆ นั้นคือเหยือ่ไง เราดึงออกมาใหปั้ญญาเขา้
ไปใหใ้จน้ีฉลาดข้ึน พอใจฉลาดข้ึนมนัจะแยกแยะออกข้ึน แยกแยะออก พอแยกแยะออกน่ีมนัก็
เท่ากบัก าจดัเหยือ่ของกิเลส กิเลสอาศยัความลุ่มหลง อาศยัความไม่รู้ อาศยัความยดึมัน่ถือมัน่ หยบิ
กินเหยือ่ระหว่างท่ีว่าออกมากบักายกบัจิตน้ีตลอด แลว้เราหมุนเขา้ไปดว้ยปัญญาของเรา ดว้ยเกิด
จากสมาธิธรรมนั้น สัมมาสมาธิกบัความเห็นชอบ ความด าริชอบ พอแยกออกนั้นคือธรรมจกัรเร่ิม
เคล่ือนตวัออกไป ภาวนามยปัญญาเกิดข้ึน  

จากดวงใจทุกดวงท่ีประพฤติปฏิบติั ดวงใจทุกดวงท่ีเกิดข้ึนมนัเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมน้ีเกิดข้ึนจากใจ กิเลสอยูท่ี่ใจ ความเกิดข้ึนกา้วเดินออกไปจากภาวนามยปัญญากอ็อกไป
จากใจ แลว้หมุนข้ึนมาเป็นกลาง หมุนเป็นกลางเพราะมนัหมุนดว้ยปัญญาข้ึนไป เวทนาไดพ้กั
ออกไปแลว้ จิตน้ีเป็นอิสระชัว่คราว  
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น่ีซ ้ าไปอีก ถา้เราไม่ลุ่มหลง พอหลุดออกไป มนัจะมีเกิดความเวิง้วา้ง ความสุขในสมาธิ
อยา่งหน่ึง มนัเวิง้วา้งอยา่งหน่ึงเพราะมนัปล่อยหมด กายกบัใจน่ีสามารถแยกออกจากกนัไดด้ว้ย
เหตุ ดว้ยฤทธ์ิของสมาธินะ ดว้ยพลงังานของสมาธิ แต่วิปัสสนาน้ีลึกกว่านั้นอีก เพราะมนัขาด
ออกไป เห็นไหม การปล่อยกิเลสมาชัว่คราวนั้นเป็นความสงบ การพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลแลว้
ปล่อยวางมนัลึกเขา้ไปอีกชั้นหน่ึง พอลึกเขา้ไปมนัก็มีความสุขมาก มีความสุขมากข้ึน แต่มากข้ึน
ขนาดไหนก็ตอ้งซ ้ า  

ถา้เราไม่ซ ้ า เด๋ียวมนัจะเขา้ไปเป็นเน้ือเดียวอยา่งเก่า ตอ้งซ ้ าไปบ่อยๆ ซ ้ าเขา้ไปบ่อย ซ ้ าดว้ย
เวทนาน่ีแหละ ซ ้ าเขา้ไปบ่อย ซ ้ าแยกออกไปเร่ือย แยกออก จิตก็แยกออกไป เวทนาเป็นเวทนา จิต
เป็นจิต ความรู้สึกเป็นความรู้สึกอนัหน่ึง ว่างหมด ว่างหมด น่ีขนัธ์ ๕ พอเวทนาแยกออกไป 
สัญญาก็แยกออก สังขารก็แยกออก มนัแยกไปพร้อมกนั แยกเวทนาตวัเดียว แต่ขนัธ์ ๕ จะแยก
ออกไปเลย พิจารณาซ ้าเขา้ไป ซ ้ าเขา้ไป  

ก่อนพิจารณาซ ้ าไดต้อ้งจบัหลกัการใหไ้ด ้ จบัตวัเวทนาใหไ้ด ้ เห็นกายใหไ้ด ้ เห็นจิตใหไ้ด ้
พิจารณาซ ้ าเขา้ไป ซ ้ าเขา้ไป ซ ้ าอยูอ่ยา่งนั้น น้ีเป็นทางอนัเอก น้ีมรรคอริยสัจจงั น้ีเป็นทางจะพน้
ทุกข ์ จะพน้ทุกขด์ว้ยแค่น้ีเท่านั้น จะพน้ทุกขด์ว้ยฐานท่ีมนัเกิดทุกขน์ั้น ทุกขน้ี์เกิดข้ึนมาจากใจท่ี
อาศยัอยูใ่นกายน้ี ในกายกบัใจน้ีเป็นบุญกุศลท่ีเราสร้างข้ึนมา  

เราเกิดเป็นมนุษย ์ ในกายกบัใจน้ีเป็นคุณประโยชน์ของเราท่ีเราเกิดมาชาติน้ีแลว้พบ
พระพุทธศาสนา แลว้เราไดป้ระพฤติปฏิบติัในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ แลว้
เช่ือมัน่ ไม่ต่ืนไปกระแสของโลกเขา หมุนออกไปขา้งนอกในเร่ืองของโลกเขา แลว้หมุนกลบัมา
ภายใน ทุกขน้ี์เกิดข้ึนท่ีใจ ทุกขน้ี์มาจากใจ ใจน้ีเกิดๆ ตายๆ มาก่ีภพก่ีชาติแลว้มามหาศาล เราก็ไม่
สามารถทราบได ้ 

แต่ปัจจุบนัน้ี ปัจจุบนัน้ีคือปัจจุบนัธรรม ปัจจุบนัน้ีเราเกิดมาเป็นชาวพุทธ เป็นบริษทั ๔ 
เป็นลูกศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แลว้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจนภาวนามยปัญญา
เกิดข้ึนมาจากใจดวงนั้นน่ะ ภาวนามยปัญญาคือธรรมจกัรท่ีหมุนข้ึนมาจากใจแลว้ มนัจะเขา้มา
ช าระ พิจารณาซ ้ าบ่อยเขา้ๆ พิจารณาซ ้าบ่อยเขา้จนถึงจุดหน่ึง สมุจเฉทปหานขาดออกไป เวทนา
กบัใจขาดออกจากตามความเป็นจริง  
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จากปล่อยวางชัว่คร้ังชัว่คราว ปล่อยวางเขา้บ่อยๆ เขา้ หินเราทุบเขา้ไปบ่อยๆ มนัยงัมีรอย
ร้าว รอยร้าวกบัการหินแตกออกจากกนัต่างกนั รอยร้าวแต่หินนั้นยงัอยูด่ว้ยกนั หิน ๒ กอ้น หินท่ี
มนัรอยร้าวมนัยงัประกบกนัเป็นกอ้นเดียวกนัอยู ่ แต่ทุบๆๆ ดว้ยวิปัสสนา มนัแตกออก หินท่ีแตก
ออกจากกนัแลว้เอามาประกบไวต่้อกนั มนัก็ตอ้งแตกออกจากกนั มนัตอ้งหล่นออกไปเป็นส่วน
ของมนั เป็นช้ินของมนั  

จิตท่ีขาดก็เหมือนกนั จิตวิปัสสนาจนสมุจเฉทปหานขาดออกไป เวทนาเป็นสักแต่ว่า
เวทนา ขาดโดยหลกัธรรมชาติของมนั ไม่ไดข้าดจากความนึกความคิด ไม่ไดข้าดจากความมัน่
หมาย ไม่ไดข้าดจากการจ ามาในต ารา...ไม่ใช่ ความเห็นจะเห็นชดัๆ เลยว่ากิเลสหลุดออกไปจาก
ใจ เวทนาน้ีหลุดออกไปจากใจ เวทนาเป็นเวทนา สัญญาเป็นสัญญา สังขารเป็นสังขาร วิญญาณ
เป็นวิญญาณ จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์หลุดออกไป อิสระ สักกายทิฏฐิ ๒o แตกออกกจากกนั  

ความเห็นตอ้งถูกตอ้งสิ เพราะเห็นจากดวงตาของธรรม เห็นจากดวงตาของผูมี้
สติสัมปชญัญะ ไม่ใช่เห็นแบบดวงตาของเดก็เลก็เดก็นอ้ยท่ีไหน เห็นจากดวงตาของผูป้ระพฤติ
ปฏิบติั อนัน้ีต่างหากท่ีจิตเกาะธรรม จิตเกาะธรรมแลว้นะ ย   กิญฺจิ สมุทยธมฺม   

“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา”  

ความเขา้ใจว่า “ส่ิงใดเกิดข้ึนส่ิงนั้นดบัไป” จากท่ีว่าเป็นไตรลกัษณ์โดยตวัมนัเองท่ีว่าเรา
มนัเป็นอยูแ่ลว้ แมแ้ต่จิตสงบน้ีมนัก็ตอ้งเป็นไตรลกัษณ์โดยตวัมนัเอง เพราะมนัหมุนไปอยู่
ตลอดเวลา มนัไม่เท่ียง ส่ิงท่ีไม่เท่ียงหมุนไป อนันั้นมนัเป็นในเน้ือของมนั  

แต่อนัน้ีเราเห็นน่ะ จิตท่ีมนัสงบข้ึนมาท่ีเป็นสัมมาสมาธิท่ีเป็นพื้นน ้าน้ีเห็นน่ะ ส่ิงใดส่ิง
หน่ึงเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งแปรสภาพทั้งหมด ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัใจ ส่ิงท่ีมนัท าใหใ้จทุกข์
ร้อนอยูไ่ง มนัเกิดดบัตลอดเวลา มนัไดบุ้บสลาย มนัไดแ้ตกออกไปจากใจ แลว้มีผูรู้้ข้ึนมาอีกตวั
หน่ึง ผูท่ี้เห็นข้ึนมา  

“อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ มีดวงตาเห็นธรรมแลว้หนอ”  

เห็นธรรมเพราะว่าเห็นความแปรสภาพ เปลือกนอกมนัแตกออก หลกัความจริง น่ีคือ
สักกายทิฏฐิ ๒o แตก รู้เท่าความเป็นจริง จะสีลพัพตปรามาสไปท่ีไหน จะวิจิกิจฉาไปท่ีไหน 
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สังโยชน์ ๓ ตวัตอ้งขาดออกไป ขาดตามความเป็นจริงเพราะว่าเห็นกายแตก กบักายกบัใจ กายน้ี
เกิดจากเวทนาแตกออกจากกนัเท่านั้น น่ีความเห็นจริงจะเกิดข้ึน ความเห็นจริง ความรู้จริงเกิดข้ึน 
อนัเกิดข้ึนน้ีเพราะเกิดข้ึนจากดวงตา จากธรรมดวงนั้น จากใจดวงนั้น จากใจท่ีว่าลุ่มๆ ดอนๆ อยู่
นัน่ล่ะ แต่เราไม่หลงไปกบัเขา ถา้เราจบัอยูข่า้งนอกนะ เราไปตามกระแส เราจะเขา้ไม่ถึงดวงใจ
ดวงน้ี เราจะไม่เขา้ถึงหลกัความจริงอนัน้ีเลย ถา้เราเขา้ถึงหลกัความจริงอนัน้ี เราเขา้ถึงเพราะเรามุ่ง
เขา้มา  

เราเป็นชาวพุทธ ประพฤติปฏิบติัเขา้ไป น่ีลอยไปเหมือนกนัไดส่้วนหน่ึง ไดส่้วนหน่ึง ได้
ความเห็นจริงนะ มนัก็ปักมัน่น่ะสิ มนัก็กลา้ไม่ท าตามประเพณีแลว้ ผูท่ี้เห็นอยา่งน้ีแลว้จะไม่เดิน
ตามประเพณี จะหมายเลยนะ จะหมายว่าจะถึงพน้ทุกขใ์หไ้ด ้จะหมายว่าสกัวนัหน่ึงจะพน้ทุกขใ์ห้
ไดเ้พราะอะไร เพราะเดินเป็น เดก็ยงักา้วเดินไม่ได ้ เราหดัใหเ้ดินน่ะ ลม้ลุกคลุกคลาน หวัเข่า
ถลอกปอกเปิก เลือดออกไปตลอด แต่ถา้เดก็มนัเดินเป็นแลว้ มนัจะวิ่ง มนัจะกระโจนไปเลยเพราะ
อะไร เพราะมนัสนุก มนัเพลิดเพลิน มนัเล่นมนัสนุกของมนั  

ใจท่ีประพฤติปฏิบติัเป็นแลว้ ใจท่ีเกาะธรรมแลว้ มนัจะก าหนดเลยวา่วนัไหนๆ จะตอ้งกา้ว
ถึงใหไ้ด ้การกา้วถึงอนันั้นเพราะมีพื้นฐานอยูแ่ลว้ ก าหนดดูสิ จะดูอะไรก็ได ้กาย เวทนา จิต ธรรม 
มนัมีความสงบ มนัมีความสุขมาก สุขไปจนกว่าถึงจุดหน่ึง แต่กิเลสมนัยงัมีอยูใ่นหวัใจ ใจเกาะ
ธรรมแต่ใจยงัไม่เป็นธรรมทั้งดวง ใจเกาะธรรมอยูแ่ลว้ บุคคล ๘ จ าพวก วิปัสสนายกข้ึนอีก ยกข้ึน
ดูกาย ดูเวทนา ดูจิต ดูธรรม เพราะมนัมีกายนอก-กายใน เวทนานอก-เวทนาใน-เวทนาในเวทนา 
ยงัมีถึงตวัขั้วของจิตอีก ถึงว่ายอ้นกลบัเขา้มา  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ไปเลย เพราะว่าบารมีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ ถา้ถึงทะลุทีเดียว ผูใ้ดปฏิบติัยากรู้ยาก ผูใ้ดปฏิบติัยากรู้ง่าย ผูป้ฏิบติัง่ายรู้ง่าย ถา้ทะลุไป
เลยมนัสมยัพุทธกาล แต่เวไนยสัตวต์อ้งถูตอ้งไถ ค าว่า “ตอ้งถูตอ้งไถ” ก็มีวาสนานะ มีวาสนา
เพราะว่าตอ้งถูตอ้งไถ แต่ก็มีเคร่ืองมือใหถู้ใหไ้ถน่ีไง น่ีก็เหมือนกนั เราตอ้งวิปัสสนาซ ้ าเขา้ไป 
เพราะมนัทะลุเขา้มา ผา่นเขา้มาชั้นหน่ึงแลว้ยงัมีอีก เพราะบุคคล ๘ จ าพวกน้ีเป็นขั้นเป็นตอน  
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พระอานนทเ์ป็นพระโสดาบนัอยูก่็ยงัเหมือนกนั ยงัตอ้งรอจนกว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้นิพพานไปแลว้ พระอานนทถึ์งไดส้ าเร็จเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา น่ีความท่ียงัไม่เป็นอยูม่นัก็
รู้อยู ่รู้อยูเ่พราะพระอานนทไ์ม่ไดมี้สติพร้อม จนพระพุทธเจา้ปรินิพพานนะ  

“องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปรินิพพานแลว้ เรายงัมีกิเลสอยู”่ น้ีอยูใ่นต ารานะ  

“เรายงัมีกิเลสอยู ่แลว้เราจะพึ่งใครได ้เรายงัหวงัพึ่งองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้อยู”่  

ถา้ผูท่ี้มีดวงตาเห็นธรรม แต่ก็ตอ้งมีสติสัมปชญัญะว่าตวัเองยงัมีความทุกขอ์ยูใ่นหวัใจ มนั
จะเตือนอยูต่ลอดเวลา ความเตือนอนัน้ีท าใหเ้รานอนใจไม่ได ้ ความนอนใจไม่ได ้ งานอนัไหนมนั
จะเท่ากบังานการช าระกิเลส งานอนัใดในโลกน้ี ใครๆ ก็ท  าแทนกนัได ้งานของโลก งานของการ
แสวงหา ท่ีไหนเขาก็มี แลว้เราท าไปแลว้มนั...คิดดูสิ  

“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบัสลายเป็นธรรมดา”  

วตัถุส่ิงของน้ีมนัมีอายขุองมนั มนัตอ้งแปรสภาพไปแน่นอน แลว้ชีวิตของเราก็ตอ้งแปร
สภาพเหมือนกนั แลว้เราจะไปติดอยูก่บัวตัถุส่ิงนั้นไดอ้ยา่งไร เห็นไหม งานของโลก แมแ้ต่ท า
แทนกนัได ้ มนัก็ตอ้งเส่ือมสภาพทั้งหมด คงไวอ้ยา่งนั้นไม่ไดห้รอก จะขนาดไหนมนัก็ตอ้งแปร
สภาพไม่วนัใดก็วนัหน่ึง ชีวิตเราก็เหมือนกนั ตอ้งดบัไปไม่วนัใดก็วนัหน่ึง แต่ตอ้งดบัไปพร้อมกบั
ลอยกิเลสออกไปใหไ้ดสิ้ เราอุตส่าห์ลอยความเห็นผดิของเราตามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ท่ีว่าลอยออกไปก่อน ความเห็นผดิ แลว้เราเขา้มาถูกทางแลว้ ถา้มีดวงตาเห็นธรรมน้ีเขา้ถูกทางแลว้ 
ถา้ไม่ถูกทางจะเห็นธรรมไดอ้ยา่งไร มีการเขา้ดวงตาเห็นธรรมแลว้มนัก็ยนืยนัว่านั้นคือเขา้ถูกทาง  

พอเขา้ถูกทาง มนัก็ตอ้งแสวงหาข้ึนไป แต่เขา้ถกูทางมาจากพื้นฐานน่ี แต่ยกข้ึนไป
ระดบับน ข้ึนไปสูงข้ึนไป ความข้ึนสูงข้ึนไป มนัตอ้งละเอียดอ่อนข้ึนไปใช่ไหม จิตมนัตอ้ง
ละเอียดอ่อนเขา้ไป กายนอก-กายใน-กายในกาย ถึงว่ามีสติปัญญาน้ีเรากส็ะสมมา สร้างสมมาเพื่อ
จะช าระกิเลส แต่พอจะจบักายภายใน กายท่ีเป็นนามธรรม มนัตอ้งใชม้หาสติ-มหาปัญญาต่างหาก 
มหาสติ-มหาปัญญาเกิดข้ึนอยา่งไร สติปัญญาเกิดข้ึนจากท่ีว่าลม้ลุกคลุกคลานก็ตอ้งสร้างสมข้ึนไป 
จดจ่ออยู ่สติระลึกรู้ตลอดเวลา มนัจะละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไป ความละเอียดเขา้ไปของสติ ใจ
มนัจะอ่อนไหว มนัจะน่ิมนวลขนาดไหนมนัก็จบัไดถ้า้เราฝึกฝนอยู ่ฝึกฝน  
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เวลาประพฤติปฏิบติั “ส่ิงใดๆ ในโลกน้ีมีเหมือนไม่มี” เราอยูก่บัโลกแลว้เหมือนไม่อยู ่ผูท่ี้
ปฏิบติัสูงข้ึนมาน่ีส่วนใหญ่จะปลีกตวัออกไป องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนไวแ้ลว้ นกั
ปฏิบติั ภิกษุ ภิกษุณี เวลาจะออกประพฤติปฏิบติั ใหไ้ปเหมือนนอแรด แรดมนัมีนอเดียว เขาสัตวมี์ 
๒ เขาทั้งนั้นน่ะ แต่นอแรดมีนอเดียว ใหไ้ปเหมือนนอแรด ใหไ้ปผูเ้ดียวไง ใหไ้ปผูเ้ดียวไม่เป็นท่ี
กงัวล เพราะว่าความละเอียดอ่อนของใจ ใจมนัจะจบัใจของมนัเขา้มา มนัตอ้งใชค้วามรอบคอบ
ของมนั ความรอบคอบท่ีจะสุ่มปลาในใจของตวัมนัตอ้งเฝ้ามองอยูต่ลอดเวลา ถา้มีบุคคลท่ี ๒ 
ข้ึนมา ความกงัวลเกิดข้ึน ความกงัวล ความคิดถึง อนัน้ีมนัท าใหช่้องทางกิเลสมนัออกไดง่้ายข้ึนไง 
ถึงใหไ้ปแบบนอแรด น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือเราประพฤติปฏิบติัเขา้มาจนมีดวงตาเห็นธรรมข้ึน
มาแลว้ มนัก็ตอ้งมีความละเอียดรอบคอบข้ึนมา  

ความละเอียดรอบคอบของใจ ของสติสัมปชญัญะท่ีเราสร้างข้ึน เราสร้างข้ึน ฟังสิ ไม่ใช่เอา
มือสร้าง เอาใจสร้าง ใจภายในสร้างข้ึน “เรา” เราคือตวัใจ ใจน้ีควบคุมเขา้มา ความควบคุมเขา้มา
บ่อยเขา้ๆ ร่นระยะความคิดมนัสั้นเขา้มา สั้นเขา้มาจนใจกบัสติน้ีเป็นเน้ือเดียวกนั น่ีมหาสติ-มหา
ปัญญาเกิดข้ึนอยา่งนั้น ใจเป็นใจ จิตเป็นจิต ใจเป็นใจ กายเป็นกาย กายเป็นกาย ใจเป็นใจ น่ีมนั
แยกออกแลว้ แต่กายภายใน กายของจิตมนัยงัไม่เจอ นัน่อสุภะ-อสุภงัมนัจะเกิดข้ึนตรงนั้น น่ีขา้ม
โอฆะ  

การจะขา้มโอฆะ มนัตอ้งหมุนเขา้มา ตอ้งใชม้หาสติ-มหาปัญญาจบัเขา้ไป จบัเขา้ไป จบั
กายกบัใจนั้นเท่านั้น กายกบัใจ กิเลสมนัเกิดท่ีน่ี ดบัตอ้งดบักนัท่ีน่ี ไปดบัท่ีอ่ืนไม่ได ้ ดบัท่ีอ่ืนมนั
นั้นเป็นเร่ืองของคนอ่ืนเขา องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นั้นปรินิพพานไป ก็เอาธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น้ีปรินิพพานไป อริยสาวกทั้งหลายนิพพานไปแลว้ก็เป็นสมบติั
ขององค์นั้น แต่สมบติัของผูท่ี้ปฏิบติั น่ีสมบติัส่วนตน  

เวลาเราฟังธรรมมา เวลาเราศึกษามาจากต ารับต ารา เราเทียบเคียงมาน่ี องคศ์าสดาเป็นครู
เอกของโลก เราเป็นลูกศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราตอ้งเดินตาม การเดินตามนั้น
เดินตามใหท้นั “ผูท่ี้อยูฟ่ากตะวนัตกนั้นปฏิบติัเหมือนเรา เหมือนอยูติ่ดกบัองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ผูใ้ดอยูติ่ดกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่ไม่ประพฤติปฏิบติัตาม ไม่
ประพฤติปฏิบติัตาม เหมือนกบัอยูห่่างไกลมาก ห่างไกล”  
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อนัน้ีก็เหมือนกนั กาลเวลาท่ีว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ 
๒,๕๐๐ กว่าปี นั้นสมมุติ นั้นตวัเลขท่ีเขียนข้ึนมา ถา้ปฏิบติัเด๋ียวน้ี เห็นพระพุทธเจา้เด๋ียวน้ีไง “ผูใ้ด
ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม พระอรหนัตไ์ม่ขาดไปจากโลก ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม รส
ของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง” ลิ้มรสวิมุตติสุขในสมยัพุทธกาล วิมุตติสุขในสมยัเรา วิมุตติไง รส
ของวิมุตติเป็นเอกในรสของธรรมทั้งหมด ในขบวนของธรรมน้ีไม่มีรสอะไรในวิมุตติรสน้ีเยีย่ม
ท่ีสุด  

น่ีเหมือนกนั ใจเราเขา้ไปสัมผสัแลว้ ธรรมของเราถึงเป็นธรรมของเราไง ใจเขา้สัมผสัแลว้
ถึงว่าเป็นธรรมของใจดวงนั้น ถึงหา้มท าใหใ้จดวงนั้น ใจของดวงท่ีประพฤติปฏิบติัน้ีพน้ออกไป
จากกิเลสได ้ พน้ออกไปจากกิเลสไดก้็ไปอยูใ่นท่ีเดียวกนั ไปเสมอกนัดว้ยความพน้ออกไปจาก
กิเลสน้ีไปอยูท่ี่วิมุตติรสนั้นเหมือนกนั “ผูใ้ดปฏิบติัธรรม” ถึงว่าใจดวงนั้น ใจท่ีมีความทุกขอ์ยูน่ั้น 
ถึงท าใหฉ้ลาดได ้แลว้ท าใหฉ้ลาดได ้เป็นผูป้ฏิบติัได ้ 

เราถึงว่าเรามีหวัใจ ใจอยูก่บัเรา เรามีกายกบัใจ เรามีกายกบัใจ ยงัมีลมหายใจเขา้ออก ถึง
เป็นคนท่ีมีวาสนา มีวาสนามาก มีวาสนาเพราะว่าเราเช่ือในหลกัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
เจา้ เราเช่ือในหลกัของชาวพุทธ เราเช่ือแลว้เราประพฤติปฏิบติัตามดว้ย ไม่ใช่เช่ือ เช่ือกนัเฉยๆ เช่ือ
กนัแลว้ก็หมุนเวียนตามกนัไป กระแสโลกเขามีมาอยา่งไรก็ไปตามเขา ไม่สามารถตา้นกระแสโลก
ไง  

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “ธรรมน้ีทวนกระแส” ทวนกระแสเขา้
ไป ไม่ไปตามกระแส ไปตามกระแสนั้นไปตามกิเลส เพราะกิเลสมนัไหลลงต ่าอยูแ่ลว้ ถา้ใจดวงท่ี
เป็นธรรมแลว้ จะไปกบัโลกเขาในชัว่คร้ังชัว่คราว แต่พน้จากกาลเวลานั้นสลดัทิง้เลย สลดัอนันั้น
ทิง้กลบัมาอยูท่ี่ใจของตวัเอง พออยูท่ี่ใจของตวัเอง มนัก็เป็นสมาธิข้ึนมาแลว้ ใจมนักป็ระพฤติ
ปฏิบติัไดต่้อไป  

งานเป็นงาน งานภายนอกเป็นงานภายนอก งานภายนอกเป็นงานเคร่ืองอยูอ่าศยั งาน
ภายนอกตอ้งเป็นงานของกาย กายน้ีตอ้งกินตอ้งอยู ่ ก็หาอยูห่ากินใหก้ายน้ีอาศยัไป งานภายใน
แมแ้ต่การลืมตาอยู ่ท  างานอยู ่มนัก็ท  าใจได ้ถา้ใจนั้นกา้วเดินเป็น ถา้ใจนั้นกา้วเดินไม่เป็น หลบัตา
อยูน้ี่มนัก็ทุกขน์ะ กา้วเดินยงัไม่ได ้ ใจน้ีไม่สามารถกา้วเดินออกไปจากท่ีมนัเป็นทุกข์ๆ  อยู ่ เวลา
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ทุกข ์ เราร้องว่าทุกข ์ เราอยากจะหาทางพน้ทุกขใ์หไ้ด ้ เราแสวงหาหนทางอยู ่ แต่เวลาประพฤติ
ปฏิบติัแลว้มนัท าไม่ไดเ้พราะอะไรล่ะ ท าไม่ไดเ้พราะเราไม่จริง เราตอ้งโทษว่าเราไม่จริงนะ เรา
อยา่ไปคิดว่าหลกัของศาสนาไม่มี มรรค ผล นิพพานหมดกาลหมดสมยั...ไม่ใช่  

ไฟจุดวนัน้ีก็ร้อน ไฟในสมยัพุทธกาลก็ร้อน ไฟไปจุดอีก ๑๐๐ ปีขา้งหนา้ก็ร้อน ไฟถา้จุด
แลว้จิ้มเขา้ไปท่ีเน้ือ เห็นไหม ร้อนหมดเหมือนกนั มนัร้อนหมดเหมือนกนั น่ีก็เหมือนกนั ถา้ใจเรา
สัมผสัได.้..มี มรรค ผล นิพพานตอ้งมี มีอยูแ่ลว้ ความเยน็ ความร้อนมนัมีอยูโ่ดยขณะท่ีจุดติด-ไม่
ติด อนัน้ีใจของเราเป็นไมดิ้บ ไมท่ี้ดิบมนัติดไฟไดย้าก ตบะธรรมน้ีไม่สามารถแผดเผาใหไ้มน้ี้ติด
ไฟข้ึนมาได ้ถึงบอกว่าเราท าไม่ไดต่้างหาก  

ธรรมน้ีตอ้งเป็นธรรมอยูต่ลอดเวลา อกาลิโก ไม่มีกาล ไม่มีเวลา เพียงแต่ว่าเวลาในเม่ือ 
๒,๕๐๐ กว่าปีมาแลว้ ๒,๕๔๒ ปี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไป น่ีธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แลว้พอมาปัจจุบนัน้ี หลวงปู่ มัน่นิพพานไปตั้งแต่ปี ๒๔๙๒ เวลาท่ี
มนัต่างกนัมาน้ีเป็นแค่ตวัเลข แต่หวัใจท่ีเป็นธรรมเหมือนกนั เท่ากนั แลว้หมดศาสนาไปแลว้ หมด
ศาสนาไปพระศรีอาริยเมตไตรยยงัตรัสรู้อีกก็ธรรมอนัเดียวกนั แมแ้ต่หมดศาสนาไป ๕,๐๐๐ ปี
แลว้นะ ภทัรกปั แลว้องคพ์ระศรีอริยเมตไตรยมาตรัสรู้อีกก็ธรรมอนัเดียวกนั  

ถึงมีเดด็ขาด มรรค ผล นิพพานมีอยูโ่ดยหลกัสัจจะตามความเป็นจริง แต่เพราะหวัใจของ
เราโดนกิเลสมนัห่อหุม้อยู ่ กิเลสห่อหุม้ใจของเรา เราถึงมีความลงัเลสงสัยนะ “ธรรมจะมีจริงหรือ
เปล่า” แลว้เราเขา้ไม่ถึงหลกัสัจจะอนันั้นเราก็ลงัเลสงสัย ความลงัเลสงสัย น่ีสีลพัพตปรามาส  

ถา้ดวงตาเห็นธรรม สักกายทิฏฐิขาดออกไปจากใจ สังโยชน์ขาดออกไปดว้ยดวงตาเห็น
ธรรม มนัจะไปสงสัยตรงน้ีตรงไหน น่ีใจท่ีกา้วเดินมา ใจกา้วเดินไดก้บัใจท่ีกา้วเดินยงัไม่ไดไ้ง แต่
ใจกา้วเดินยงัไม่ไดก้็ตอ้งพยายาม พยายามเพราะอะไร  

เพราะเราเกิดมาชาติหน่ึง คนทุกคนเกิดมาตอ้งตายทั้งนั้น แต่ตายไปพร้อมกบัมีอะไรติดมือ
ไปล่ะ...ตายเปล่าไง เกิดมาแลว้ตายเปล่า เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแลว้ประพฤติปฏิบติั แลว้มือ 
มือเราคือหวัใจ ตอ้งก าอะไรติดมือไป? ไปเกิดอีกก็ใหบุ้ญกุศลพาเกิด บุญกุศลท่ีไดป้ระพฤติปฏิบติั
ในหลกัของศาสนา แมแ้ต่ไม่ประพฤติปฏิบติั น่ีขดัเจดีย ์ ในต ารับต ารานัน่ พระพุทธเจา้ไปกบัพระ
อานนท ์ผา่นเจดียอ์นัหน่ึงแลว้ยิม้อยูอ่ยา่งนั้น พระอานนทว์่า “เพราะอะไร” 
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“ผูท่ี้เขาอุปัฏฐากเจดียอ์ยูน้ี่ เป็นเจดียมี์พระบรมสารีริกธาตุขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้แต่คร้ังอดีตอยู ่หมู่บา้นทั้งหมู่บา้นน้ีเท่ากบัอุปัฏฐากพระพุทธเจา้ เขาไดบุ้ญกุศล”  

น้ีเราอุปัฏฐากเจดียคื์อหวัใจของเรา หวัใจถา้เป็นธรรม เป็นธรรมเจดียใ์นใจ แลว้เรา
พยายามประพฤติปฏิบติัอยู ่ เราอุปัฏฐากใจของเรา แต่ในเม่ือมนัมีกิเลสอยู ่ เราก็อุปัฏฐากใจท่ีมี
กิเลส เจดียท่ี์สกปรกดว้ยโทสัคคินา โมหคัคินา อยูใ่นใจของเรา ถา้เราสามารถช าระโทสัคคินา โม
หคัคินาในหวัใจเราหมดไป เราสามารถอุปัฏฐากธรรมเจดียใ์นใจ ใจท่ีเป็นธรรม เป็นเจดียอ์ยูใ่น
กลางหวัใจ แลว้เรารักษาอยูด่ว้ยศีล สมาธิ ปัญญา น่ีคืออุปัฏฐากใจของตวั  

อุปัฏฐากใจของตวัดว้ยวิธีการกา้วเดินของศีล จิตปกติปรับน ้าไวเ้สมอกนั ศีลปรับน ้าเสมอ
กนั สมาธิ น ้ านั้นน่ิงแลว้น ้านั้นควรแก่การงาน น ้าน้ีไปตม้ไปท าอะไรใหเ้ป็นประโยชน์กบัหวัใจ
ข้ึนมา น่ีอุปัฏฐากธรรมเจดียใ์นใจ อุปัฏฐากดว้ยศีล สมาธิ ปัญญา น่ีอุปัฏฐากเขา้มา เราไดบุ้ญกุศล
ข้ึนไป บุญกุศลเกิดข้ึนจากท่ีเราประพฤติปฏิบติัน้ี ถึงจะไม่ไดอ้ะไร เราก็ไดอุ้ปัฏฐากใจของเรา  

แต่อุปัฏฐากแยกออกมาจากกิเลส แยกมนัออกไปไง กิเลสท าใหเ้ราทุกขร้์อนไป เราแยก
ธรรมเขา้มาใหม้นัร่มเยน็เขา้มา ความร่มเยน็ของเราเขา้มา น่ีเป็นเคร่ืองหล่อเล้ียงในการกา้วเดินไป 
การประพฤติปฏิบติั รถจะไปไดต้อ้งพร้อมทั้งน ้ ามนั พร้อมทุกอยา่ง น ้าในเคร่ืองตอ้งไม่พร่อง ท า
ใหร้ถนั้นแล่นไปไดดี้ การประพฤติปฏิบติัก็เหมือนกนั ถา้มีแต่ความทุกข ์ มีแต่ความเร่าร้อนอยู ่
ปฏิบติัเขา้ไปมีแต่ความทุกข ์มีแต่ความหนกัอกหนกัใจ แลว้เราจะเอาท่ีไหนกา้วเดิน  

แต่ถา้เราปฏิบติัไป จิตน้ีมีความสงบ จิตน้ีไดด่ื้มกินความสงบบา้ง เขา้ไปสัมผสั เห็นเงา ร่าง
เงาของพระพุทธเจา้ ใจก็กา้วเดินไปไดด้ว้ยอตัภาพของมนั ดว้ยความเป็นอตัภาพของใจดวงนั้นนะ 
ใจแต่ละดวงแต่ละดวงท่ีประพฤติปฏิบติัน้ีกา้วเดินไปไม่เหมือนกนั ถา้มีความทุกขม์าก มนัก็
เหมือนกบัเคร่ืองร้อนนัน่น่ะ มีความทุกขม์าก เคร่ืองตอ้งเสียตอ้งหาย ตอ้งแกไ้ขกนัไปตลอดเวลา 
น่ีเหมือนกนั ถา้เราปฏิบติัไม่ลง เราประพฤติปฏิบติัแลว้มนัไม่ลง นัง่ไปจนพิการไดน้ะ จนตอ้งไป
หาหมอก็มี ขาตรงนั้นไป แต่อยา่เอาอะไรไปกงัวล ส่ิงนั้นเป็นภายนอก เราไม่ประพฤติปฏิบติั 
ร่างกายน้ีก็ตอ้งพิการโดยธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ ร่างกายน้ีตอ้งแปรสภาพไป ตอ้งเจ็บ ตอ้งป่วย 
ตอ้งไขต้ลอดเวลา ความเจบ็ ความป่วย ความไขอ้นันั้นต่างหาก เราควรจะเอามาเป็นตน้เหตุ เอามา
เป็นเช้ือเป็นท่ีวิปัสสนา  
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“ธรรมโอสถ” โลกเป็นโลก เจบ็ไขไ้ดป่้วยไปหาหมอ หมอรักษาไดแ้ต่ร่างกาย แต่ถา้
อุปาทานเรายดึมัน่ถือมัน่สิ ความเห็นเราเห็นผดิ ความเจบ็ไขไ้ดป่้วยนั้นจะเพิ่มมากข้ึนเลย ฉะนั้น
ว่าเจบ็ไขไ้ดป่้วยน้ีไม่ตอ้งไปกงัวลมนั เราจะประพฤติปฏิบติัหรือไม่ประพฤติปฏิบติั มนัตอ้งเป็น
อยา่งนั้นอยูโ่ดยธรรมชาติของมนั กายน้ีเป็นท่ีอยูเ่ป็นรังเป็นเรือนเป็นท่ีอยูข่องโรคภยัไขเ้จบ็
ตลอดเวลา พระพุทธเจา้ในธรรมะถึงไดว้างไวไ้ง “ผูท่ี้ไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ” โรคภยัไข้
เจบ็น่ีท  าใหเ้ราภาวนาไม่ได ้ 

แต่น่ีเรามาภาวนา มนัเกิดเจบ็ปวด เจบ็แสบร้อนนั้นช่างหวัมนั อนัน้ีเราต่อสู้น่ี การต่อสู้ 
นกัมวยข้ึนชกกนัมนัตอ้งมีการต่อสู้ ตอ้งเจ็บช ้าลงมา อนัน้ีเราจะต่อสู้กบักิเลสท่ีมนัอาศยักายกบัใจ
น้ีเป็นท่ีอยูข่องมนั กายกบัใจน้ีเป็นเหยือ่ เป็นท่ีอยู ่ เป็นท่ีหากิน เป็นเรือนรังของโรค แลว้เราจะมา
ช าระเรือนรังของโรค เราจะไปกลวัเรือนรังของโรคไดอ้ยา่งไร  

หมอ ถา้เขาจะผา่ตดั เขาไม่กลา้กรีดมีดลงไปเน้ือของมนุษยแ์ลว้มนัจะผา่ตดัไดอ้ยา่งไร เห็น
ไหม ถึงจะเจบ็ปวด เขาตอ้งกรีดลงไป กรีดลงไปเพื่อจะผา่ตดัเอาช้ินเน้ือร้ายนั้นออก อนัน้ีร่างกายท่ี
มนัจะเจบ็ป่วยอยูด่ว้ยกนั แต่เราจะท าตบะธรรม ธรรมโอสถเขา้ไปช าระลา้งมนั เราจะไปกลวัทุกข์
กลวัยากท าไม เราตอ้งไม่กลวัทุกขก์ลวัยาก เราตอ้งไม่วิตกกงัวล น่ีคือนกัรบ นกัรบคือนกัต่อสู้ 
นกัรบจะรบกบักิเลส ไม่ใช่นกัหลบ พอเกิดเหตุนิดหน่อยข้ึนมา ปัญญาจะหมุนเลย “ควรพกัก่อน 
ควรจะท าอยา่งนั้นก่อน เด๋ียวร่างกาย...” อนันั้นตอ้งใหห้มอตดัสิน แต่หมอก็คือหมอนะ หมอรักษา
ไดเ้ฉพาะกาย หมอไม่เคยสามารถรักษาใจใครได ้ 

แต่ไม่เหมือนกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ตรัสรู้เป็นตามความเป็นจริงนะ รักษาใจ
พน้จากกิเลสไปโดยองคแ์รก แลว้ยงัรักษาปัญจวคัคียต่์อไป ยสะกบัหมู่พวกไปอีก ๖๑ องค ์ รักษา
มนัดว้ย รักษา...(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


