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กเิลสจมเรือ 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศนบ์นศาลา วนัท่ี  ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ 

ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจฟังธรรม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท าให้จิตใจเราร่มเยน็เป็นสุข

ได ้ แมแ้ต่อยูใ่นอากาศร้อนๆ อยา่งน้ี อากาศร้อนมาก จิตใจเราเร่าร้อนไปตามสภาพแวดลอ้ม 

ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติมนัเผาลนเรานะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม

นะ เวลาตรัสรู้ธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาเกิดท่ีสวนลมุพินี เห็นไหม “เราจะเกิดชาติน้ีเป็น

ชาติสุดทา้ย” การเกิดอยา่งนั้น การเกิดมาเป็นมนุษยเ์กิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย เวลาองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ออกประพฤติปฏิบติั ๖ ปี สลบถึง ๓ หนนะ 

ถา้ธรรมะเป็นธรรมชาติ เวลาเกิดมาก็บอกวา่ “เราจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย” เวลาเกิด

ชาติสุดทา้ย พระเจา้สุทโธทนะเล้ียงดูอยา่งดีเพราะตอ้งการให้เป็นจกัรพรรดิ แต่เวลาองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้สละออกไปประพฤติปฏิบติั ท าทุกรกิริยา กิเลสอยูท่ี่ไหน ความเขา้ใจของมนุษย์

พยายามทรมานมนั พยายามต่อสู้กบักิเลส จนสลบถึง ๓ หนนะ สลบถึง ๓ หนคือตายฟ้ืนมา ๓ หน 

มนัเป็นธรรมชาติไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ต่อสู้ ต่อสู้สัจจะ ต่อสู้กบักิเลสตณัหา

ความทะยานอยากในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไม่มีครูบาอาจารยก์็ร้ือคน้ขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ข้ึนมาเอง ต่อสู้จนสลบถึง ๓ หน นัง่ภาวนาจนสลบ มนัธรรมชาติ

ไหมละ่ 
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มนัธรรมชาติ ถา้ธรรมชาติ เวลาท่ีสวนลมุพินี “เราเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย” เวลาองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประพฤติปฏิบติัถึงส้ินสุดแลว้ ในบรรดาสัตว ์ ๒ เทา้ องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด แตก่วา่จะประเสริฐ มนัอยูท่ี่การกระท าไง กวา่ท่ีจะประเสริฐ 

ทดสอบมานัน่น่ะ การทดสอบอยา่งนั้นมา เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สร้างสมบุญญาธิ

การมาเป็นพระโพธิสัตว ์ ถา้ไม่เป็นพระโพธิสัตว ์ ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ เขาชกัจูงไปอยา่งไร

มนัจะคลอ้ยตามเขาไปไหม ถา้ไม่คลอ้ยตามเขาไป แลว้เวลาปฏิบติัถา้ไม่ถึงท่ีสุดละ่ 

เวลาพระปัจเจกพทุธเจา้ตรัสรู้เองโดยชอบ มีพระปัจเจกพทุธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจา้ก็

ตรัสรู้เองได ้ แต่ตรัสรู้เองก็สร้างสมบุญญาธิการมาเป็นพระปัจเจกพทุธเจา้ แต่เวลาองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้สร้างสมบุญญาธิการมาเป็นพระโพธิสัตว ์ พระโพธิสัตวส์ร้างสมบุญญาธิการมา

มหาศาล มหาศาลเพราะอะไร มหาศาลเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยอ้นไป 

บุพเพนิวาสานุสติญาณ ถา้มหาศาลอยา่งนั้น ถึงเวลาท าให้บารมี ให้ความรู้ความเห็นขององคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่คลอ้ยตามไปกบัโลก แมแ้ต่อยูก่บัความสุขความสบายในสถานะของราช

กุมาร จะเป็นกษตัริยอ์ยูแ่ลว้ แต่เวลาความรุ่มร้อน ความเผาลนในใจ “เราตอ้งเป็นเช่นนั้นหรือ เราตอ้ง

เป็นเช่นนั้นหรือ เรายงัตอ้งอยูก่บัโลกเช่นนั้นหรือ” มนัมีความรู้สึกนึกคิดวา่เราจะมีฝ่ังตรงขา้ม เรา

จะไม่เป็นแบบชาวบา้นเขา เราจะหาทางออกให้ได ้

ยอ้นกลบัมาท่ีเราสิ ยอ้นกลบัมาท่ีเรา เราก็พยายามประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนมา แต่ถา้เรา

ปฏิบติัของเราข้ึนมาเพ่ือส่ิงใดละ่ เพราะเราเกิดมา เกิดเป็นสาวกสาวกะ เกิดในพระพทุธศาสนา เกิด

ในพระพทุธศาสนาถา้ไม่มีครูบาอาจารยท่ี์พยายามขวนขวาย ถา้ไม่มีครูบาอาจารยท่ี์เป็นผูน้ านะ ใน

สังคมนะ ถา้หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ไม่ออกประพฤติปฏิบติั สมยัก่อนท่ีหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่

จะออกปฏิบติั เขาเช่ืออะไรกนั เขาไม่เช่ือวา่มรรคผลมีหรอก ส่ิงท่ีท ากนัไปก็ท ากนัไปเพ่ือสร้าง

บารมีกนัไป แต่เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านท าของท่านตามความเป็นจริงของท่าน แลว้ท่าน

วางธรรมวนิยัน้ีไว ้วางขอ้วตัรปฏิบติัให้พวกเราไดป้ระพฤติปฏิบติั ส่ิงท่ีปฏิบติั ผูน้ าท่ีท าไดจ้ริง พอ
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ท าไดจ้ริง มีการพิสูจน์ข้ึนมา สงัคมถึงยอมรับตามความเป็นจริงนั้น ถา้ยอมรับตามความเป็นจริงนั้น 

สังคมปฏิบติัถึงเฟ่ืองฟข้ึูนมา 

แต่ก่อนสมยัท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยงัไม่ออกมา มนัก็เป็นการศึกษาธรรมๆ 

เป็นประเพณีวฒันธรรม เพราะไม่มีใครมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ท่ีจะพยายามต่อสู้กบักิเลสในใจของตวั 

แลว้วธีิการต่อสู้จะต่อสู้อยา่งไร ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แลว้ก็งง หาทาง

ออกไม่ได ้หาทางออกไม่ได ้

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ต่อสู้กบักิเลสขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

เวลาปฏิบติัข้ึนไป ทดสอบขนาดไหนเป็นเร่ืองโลก โลกียปัญญาๆ วา่กิเลสมนัอยูท่ี่ไหน ต่อสู้กบั

กิเลสขนาดไหน ถึงท่ีสุดแลว้ทางโลกคือความเห็นของโลกียปัญญา มนัไม่มีทางไปแลว้แหละ 

ยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมา ถา้ไม่มีทางไป เราจะตอ้งคน้ควา้ของเราเอง ถา้คน้ควา้ของเราเอง นึกถึง

ราชกุมารท่ีไปนัง่อยูโ่คนตน้หวา้นั้น ก าหนดอานาปานสติไง 

เวลาก าหนดอานาปานสติ จิตมนัสงบเขา้มาได ้ถา้มนัเป็นจริง มนัมีฐานแห่งความเป็นจริง 

พอจิตสงบเขา้มา บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ แต่ละคราวๆ ท่ีจิตใจมนั

พฒันาของมนัข้ึนไป มนัเปล่ียนแปลงของมนัข้ึนไป มีการกระท า มีความจริงข้ึนมา ถา้ธรรมะเป็น

ธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมชาติ ถา้เราศึกษาแลว้เรามีความเช่ืออยา่งนั้น กิเลสมนัจะจมเรือนะ มนัจะ

จมเรือของเรา มนัจะจมความพากความเพียรของเรา ความพากความเพียรของเราท่ีเราพยายามคน้ควา้ 

พยายามอตุสาหะกนัอยูน่ี่มนัท าเพ่ือส่ิงใด ความพากความเพียรท่ีพยายามวริิยอตุสาหะ เห็นไหม 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ บุคคลเราจะลว่งพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร 

ความเพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะ ถา้ความเพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะ ถา้ธรรมะเป็น

ธรรมชาติ เราไม่ตอ้งท าส่ิงใดกนัเลย วางใจไวส้บายๆ ธรรมจะมาเอง น่ีกิเลสมนัจมเรือแลว้ละ่ มนั

จมความเพียร จมความวริิยะ ความอตุสาหะ พอจะท าความวริิยะ ความอตุสาหะข้ึนมาก็บอกวา่ “ส่ิง

นั้นเป็นกิเลส ส่ิงนั้นเป็นความทุกขค์วามยาก ไม่อยากจะท าส่ิงนั้น” ถา้ธรรมะเป็นธรรมชาติ มนัเอา
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กิเลสศึกษาธรรมไง พอเอากิเลสศึกษาธรรมก็วา่ส่ิงนั้นเป็นธรรมๆ กิเลสมนัจมเรือเลย จมความ

เพียร ความวริิยอตุสาหะของเรา 

แลว้ถา้ทางโลกเขาละ่ เวลาทางโลกเขานะ เขาไม่เช่ือหรือนบัถือศาสนาอ่ืน เขาก็เวยีนตาย

เวยีนเกิดในวฏัฏะ เวยีนตายเวยีนเกิดในวฏัฏะดว้ยจิตของเขานะ จิตของเขา ในเม่ือเขาเคยท าคุณงาม

ความดี ท าบาปอกุศลของเขามา เขาตอ้งเวยีนตายเวยีนเกิดตามแต่อ  านาจวาสนาของเขา ในกรรม

ของเขา การเวยีนตายเวยีนเกิดในวฏัฏะ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตั้งแต่

บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ น่ีส่ิงท่ีรู้จริงตามความเป็นจริง 

บุพเพนิวาสานุสติญาณคืออดีตชาติ จิตแต่ละดวงท่ีมนัเวยีนตายเวยีนเกิด จุตูปปาตญาณ

มนัก็เวยีน ถา้มนัไม่ส้ินสุดแห่งทุกขม์นักต็อ้งเวยีนของมนัไป อาสวกัขยญาณขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ช าระลา้งกิเลสแลว้ถึงเขา้ใจ สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ ถา้ไม่มีวงรอบของ

สัจจะความจริง กิจจญาณ สัจจญาณ กตญาณ วงรอบ ๑๒ เราจะไม่ปฏิญาณตนวา่เป็นพระอรหันต ์ค าวา่ 

“เป็นพระอรหันต”์ เพราะรู้เท่าตามความเป็นจริง เห็นตามความเป็นจริง ช าระลา้งตามความเป็น

จริงนั้นให้สะอาดบริสุทธ์ิไดต้ามความเป็นจริงแลว้ถึงรู้จกัวา่จิตมนัเวยีนตายเวยีนเกิดอยา่งไร 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเขาเช่ือหรือเขาไม่เช่ือในลทัธิต่างๆ เวลาเขาเวยีนตายเวยีนเกิดของเขา มนัก็

เวยีนตายเวยีนเกิดในวฏัฏะนั้น ใครจะเช่ือหรือไม่เช่ือนั้นเป็นความเช่ือของเขา แต่ความจริงมนัคือ

ความจริง จิตมนัเป็นแบบนั้น ในกามภพ รูปภพ อรูปภพ แลว้คนท่ีเวยีนตายเวยีนเกิดเขาเกิดท่ีไหน 

เขาเกิดบนโลกน้ี ตั้งแต่เทวดาลงมาน่ีกามภพ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ในเม่ือจิตมนัเวยีนตายเวยีน

เกิดอยา่งนั้น ใครจะเช่ือหรือไม่เช่ือ จะลทัธิศาสนาใด ใครจะสั่งสอนอยา่งใด ความรู้ความเห็นของ

เขา เขาสั่งสอนของเขา ออ้นวอนกนัเอา ขอร้องกนัเอา เพ่ือถึงเวลาแลว้ตอ้งให้ผูอ่ื้นเป็นผูพิ้พากษา 

แต่ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่ไดว้า่อยา่งนั้น ปฏิเสธการยอมรับทุกๆ 

ส่ิง การประพฤติปฏิบติัข้ึนมา คนจะลว่งพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร ความเพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะ

เท่านั้นจะท าใหไ้ม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย 
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แต่ถา้ยงัวา่ธรรมะเป็นธรรมชาติ ยงัออ้นวอนรอสัจจะความจริงวา่มนัจะเกิดข้ึนมากบัเรา 

แลว้ความเช่ือของลทัธิอ่ืน ความเช่ือของผูท่ี้ไม่สนใจประพฤติปฏิบติั เขาก็คิดของเขาอยา่งนั้น ถา้

เขาคิดของเขาอยา่งนั้น เขาก็จมเรือของเขา จมเรือของเขา จมความดีความงามของเขาท่ีเขาจะ

ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเป็นความจริงในใจของเขา เขาคิดของเขาอยา่งนั้น เขาไม่เช่ือของเขา เขาไม่ท า

ส่ิงใดอยา่งนั้น เขากจ็มเรือของเขา ความเป็นจริงข้ึนมาในใจของเขาจะไม่มีเป็นความจริงในใจของ

เขาข้ึนมาเลย เพราะเขาไม่ไดป้ฏิบติั เขาไม่เช่ือของเขา เขาเช่ือแต่ความท่ีเขาพิสูจน์ไดใ้นสายตาของ

เขา ในความรู้ความเห็นของเขา เขาเช่ือของเขา เขาก็จมคุณงามความดีของเขา เขาจะไม่ไดคุ้ณงาม

ความดีของเขา พฒันาใจของเขาให้เจริญรุ่งเรืองข้ึนไปกวา่นั้น เห็นไหม เขาจมเรือเพราะเขาไม่เช่ือ

ของเขานะ 

แต่เพราะเราเช่ือ เราเกิดเป็นชาวพทุธ เรามีศรัทธาความเช่ือ ศรัทธาความเช่ือแลว้เราก็

คน้ควา้ของเรา ศึกษาปฏิบติัของเราเป็นปริยติั เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เป็น

แนวทาง “ธรรมและวนิยัของเราจะเป็นศาสดาของเธอตลอดไป” เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้บอกกบัพระอานนทไ์ว ้

เวลาพระอานนทถ์ามเลยละ่ พระอานนทเ์ป็นผูอุ้ปัฏฐาก “เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ อนุชนรุ่นหลงัจะประพฤติปฏิบติัอยา่งไร” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ “ธรรมและวินยัท่ีเราไดส้ัง่ไดส้อนไวแ้ลว้ ธรรม

และวนิยัท่ีบญัญติักนัข้ึนมาน้ีจะเป็นศาสดาของเธอ” 

ทีน้ีศาสดาของเธอ เราก็เช่ือ เราก็ศึกษาของเรา ศึกษามาเป็นแนวทางของเรา ศาสดาของ

เราเป็นผูน้ าของเรา ถา้เป็นผูน้ าของเราแลว้ แลว้ซ้อนมาท่ีไหนละ่ ทีน้ีกิเลสในใจของเราสิ กิเลสใน

ใจของเราก็คิดเอาเอง หวงัเอาเอง แลว้พวกเราผูท่ี้ออ่นดอ้ย ครูบาอาจารยอ์งคไ์หนท่ีเขาสอนตาม

ความสะดวกสบายของเขา กจ็ะเช่ือเขาไปๆ ไปเช่ือเขาไดอ้ยา่งไร เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้พดูไวใ้นกาลามสูตร ไม่ให้เช่ือใครทั้งส้ิน 
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ธรรมและวนิยัเป็นศาสดาของเรา เราก็ศึกษาได ้ เรากค็น้ควา้ได ้ แลว้เราก็ประพฤติปฏิบติั

ของเราได ้แต่ครูบาอาจารยท่ี์ท่านสอนๆ ท่านสอนอยา่งไร ท่านสอนแลว้มนัเป็นความจริงไหม ถา้

มนัไม่เป็นความจริงละ่ 

เวลาเรือออกไปอยูก่ลางทะเล ถา้เรือรบ เขามีเรือ เวลาเรือเลก็ เรือน้ีเรือนอ้ยเกิดจากเรือ

ใหญ่ เรือใหญ่มนัผอ่นถา่ยมา ความผอ่นถา่ยมาเพ่ืออะไรละ่ เพ่ือเขา้ฝ่ัง เพ่ือส่ิงต่างๆ ส่ิงน้ีเรือก็เกิด

มาจากเรือ เหมือนกบัเราก็เกิดมาจากพอ่จากแม่ ความเกิดมาจากพอ่จากแม่ เราก็ไดเ้รือมาคนละล า 

ส่ิงท่ีเราไดเ้รือมาคนละล า เรามีความรู้ความเห็นอยา่งใด เราจะไปเช่ือใครละ่ 

เรือของเรา เราจะรักษาอยา่งใด เราจะบ ารุงรักษาของเราอยา่งไร พอ่แม่ของเรา เราเกิดจาก

เวรจากกรรม เรามีเวรมีกรรม เราก็เกิดจากพอ่จากแม่ พอ่แม่ให้ก าเนิดเรามา พอ่แม่ของเราศึกษา

ไหม พอ่แม่ของเราเช่ือในศาสนาไหม พอ่แม่เราประพฤติปฏิบติัไหม นัน่ก็เป็นเรือของพ่อแม่ ถา้

เขาท าประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เขาจะประคองเรือของเขาเขา้สู่ฝ่ังไดไ้หม ถา้ไม่เขา้สู่ฝ่ังนะ เรือนั้นก็ตอ้ง

อบัปางลงในกามภพ รูปภพ อรูปภพ ในวฏัฏะนั้น เรือนั้นก็ตอ้งอบัปางลง แต่เราเกิดจากพอ่จากแม่ 

เราก็ไดเ้รือมาล าหน่ึงเหมือนกนั เราจะพาเรือของเราเขา้สู่ฝ่ังหรือเราจะใหกิ้เลสตณัหาความทะยาน

อยากจมมนัซะ จมมนัสู่วฏัฏะนั้น ถา้จมสู่วฏัฏะก็เวยีนตายเวยีนเกิดในวฏัฏะน้ี 

เรามีอ  านาจวาสนาบารมี เราพยายามสร้างของเรา ถา้เราท าสุดความสามารถของเรา 

ปฏิบติับูชาๆ ปฏิบติับูชาใหจิ้ตใจเรามีสติมีปัญญา ถึงจะเวยีนตายเวยีนเกิดในวฏัฏะกข็อให้เกิดให้ดี

เถอะ แต่ถา้มนัมีอ  านาจวาสนาใช่ไหม เราก็จะประพฤติปฏิบติัของเราให้ถึงส้ินสุดแห่งทุกข ์ ถา้เรา

ส้ินสุดแห่งทุกข ์ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้ศีล สมาธิ ปัญญา 

อริยสัจ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค เวลาทุกขเ์ป็นความจริง เราเกิดมาเราก็มีทุกขเ์ป็นความจริง เพราะ

ทุกขม์นัอยูใ่นเรือของเรา พอทุกขอ์ยูใ่นเรือของเรา มนัก็จะมีขอ้ต่อรองไปเร่ือย 

เวลาคนเราเกิดมา เรามีร่างกายมา การเจ็บไขไ้ดป่้วยมา เรากด็ูแลรักษาเพ่ือจะให้หายจาก

ไข ้ใครเจ็บไขไ้ดป่้วยมาก็บีบคั้นทั้งนั้นน่ะ จิตใจมนักอ็อ่นแอไปดว้ย จิตใจมนัก็เร่าร้อนไปดว้ย แต่
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ถา้จิตใจมนัเขม้แขง็นะ ถา้เจ็บไขไ้ดป่้วยข้ึนมา เราก็ดแูลรักษา เรือของเราถา้มนัจะร่ัว มนัจะช ารุด

เสียหาย เราก็ดูแลรักษาของเราไป น่ีเวลาพดูถึงร่างกายนะ 

คนเราเกิดมามีกายกบัใจๆ ถา้เราเกิดในสถานะของมนุษย ์ เพราะมีกาย ปฏิสนธิในไข่ ใน

ครรภ ์ ในน ้าคร า ในโอปปาติกะ การเกิดก าเนิดมนัมีอยูแ่ลว้ เพราะก าเนิดแลว้ในสถานะใด ถา้เรา

เกิดเป็นมนุษยม์นัก็มีกายกบัจิตใจ มนัเป็นส่ิงท่ีมีอ  านาจวาสนา องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้กเ็กิด

เป็นมนุษย ์ครูบาอาจารยข์องเราก็เป็นมนุษย ์ เทวดา อินทร์ พรหมยงัตอ้งมาฟังธรรมจากมนุษย ์ท าไม

มนุษยม์นัดีกวา่เทวดา อินทร์ พรหมตรงไหน เทวดา อินทร์ พรหมเขาเกิดมาเป็นทิพยส์มบติัของเขา 

เขาไม่มีร่างกายข้ึนมา เขาอ่ิมทิพย์ๆ  ของเขา ถา้ไม่มีสติปัญญาของเขา เขาก็เพลิดเพลินในชีวติของ

เขา เวลาเขาหมดอายขุยั เขาก็ตอ้งเวยีนตายเวยีนเกิดในวฏัฏะ 

เทวดา อินทร์ พรหมท่ีเขามีอ  านาจวาสนาข้ึนมา เขามาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้ ฟังเทศน์ครูบาอาจารยข์องเราท่ีเป็นธรรมๆ เป็นธรรมข้ึนมาเพราะอะไร เพราะเขาจะ

พฒันาใจของเขา ถา้ใจของเขาพฒันาของเขาข้ึนมาได ้ เทวดาเขาเล่ือนชั้นของเขาข้ึนไปไดน้ะ 

เทวดาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ส าเร็จเป็นพระอรหันตเ์ป็นแสนเป็นลา้น ท าไมเขา

ส าเร็จของเขาไดล้ะ่ เพราะธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สะอาดบริสุทธ์ิ เวลาสะอาด

บริสุทธ์ิน้ีพดูถึงอะไร พดูถึงอริยสัจ พดูถึงสัจจะความจริง พดูถึงสจัจะความจริง ความจริงอนันั้น 

กบัท่ีเขาฟังธรรม จิตใจของเขาไดฟั้งธรรมแลว้เขาภาวนาของเขา ปัญญาของเขา มรรคเกิดในใจ

ของเขา เขาถึงเป็นพระอรหันตข์องเขาข้ึนมาได ้

แต่เวลาเราประพฤติปฏิบติัของเรา เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ พอเกิดเป็นมนุษย ์ มนุษยท่ี์วา่มี

ร่างกายกบัจิตใจน้ี เวลามีร่างกาย ทุกคนเกิดมาแลว้มีสถานะ มีชาติมีตระกูล เวลามีชาติมีตระกูล ชาติ

ตระกูลนั้น เราเกิดในชาติตระกูลใด ถา้เรามีอ  านาจวาสนา เกิดมามีเชาวน์มีปัญญา เรากจ็ะพาชีวติ

ของเราราบร่ืนไป แต่คนเกิดมาทุกข์ๆ  ยากๆ เกิดมาทุกขย์าก อ านาจวาสนาของเรามีส่ิงใดสมความ

ปรารถนา แต่ดว้ยเวรดว้ยกรรมก็มีกรรมบงัตาให้มีความเห็นความเขา้ใจของเราบิดเบือนเราไป ก็ท า

ให้ชีวติน้ีทุกขย์ากไป แต่ถา้เรามีสติมีปัญญา เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา 
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เรามีร่างกายกบัจิตใจ ร่างกายน้ี ดีเอน็เอตรวจแลว้เป็นของพอ่แม่ทั้งนั้นน่ะ กรรมพนัธ์ุมนั

มีของมนั แต่พนัธุกรรมของจิต พนัธุกรรมของจิตมนัเป็นอ านาจวาสนาของแต่ละบุคคล เราเกิดมา

มีพอ่มีแม่ เราเกิดมามีชาติตระกูล ถา้ชาติตระกูล เราปรึกษาหารือกนัได ้ เราหาทางออกได ้ เราก็มา

บวชพระบวชเจา้กนั บวชพระข้ึนมาเพ่ือจะประพฤติปฏิบติั ถา้บวชข้ึนมาประพฤติปฏิบติัเอาตวั

รอดให้ได ้ ในเม่ือเราเกิดจากพอ่จากแม่ พอ่แม่ นัน่เรือล าหน่ึง เรือล านอ้ยก็ออกมาจากเรือล าใหญ ่

ทอดสมอมา ทอดสมอแลว้ปล่อยเรือลงมา ปลอ่ยเรือลงมาเพ่ือจะเขา้ฝ่ังๆ 

เราเกิดมา ดูแม่เป็ดสิ เวลาไปไหน มนัวา่ยไปไหนนะ ลกูเป็ดมนัจะตามไปเป็นแถวเลย น่ี

ก็เหมือนกนั เรามีอ  านาจวาสนามา การเกิด พอ่แม่เป็นพระอรหันตข์องลกู พอ่แม่เป็นพระอรหันต์

เพราะให้ชีวติเรามา ให้การเล้ียงดูเรามา ดูแลเรามา เราก็กตญัญูกตเวที เรากคิ็ดถึง แต่เวลาท าหนา้ท่ี

การงานทางโลก เราก็ดูแลรักษา บวชเป็นพระเรากด็ูแลพอ่แม่เราไดท้ั้งนั้นน่ะ ถา้จิตใจเป็นธรรมๆ 

ถา้จิตใจไม่เป็นธรรมนะ มนัก็จะจมเรือมนัท้ิงซะ เรามีพ่อมีแม่ เรามีความทุกขค์วามยาก เราตอ้งดูแล

รักษา ชีวติเรากห็มดไป หมดไปวนัๆ หน่ึง มนัจะจมเรือของมนัไป กิเลสน้ีมนัร้ายนกั 

ฉะนั้น เวลาเราปฏิบติัข้ึนมา ถา้มีครูบาอาจารยท่ี์สั่งสอนต่างๆ ธรรมะเป็นธรรมชาติมนัก็จะ

จมเรืออนัหน่ึงเหมือนกนั จมความเพียรของเรา จมความวริิยะ ความอตุสาหะของเรา ธรรมชาติๆ 

ธรรมชาติมนัก็ทุกขย์ากอยูข่นาดน้ี เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เกิดมา ดูสิ ออกประพฤติ

ปฏิบติั ธรรมะเป็นธรรมชาติ สลบถึง ๓ หน ธรรมชาติท าไมมนัรุนแรง ท าไมมนัท าร้ายเราขนาด

นั้น น่ีมนัเป็นเร่ืองของมาร ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้นัง่อยู ่พญามารยกพลมาเลย

นะ “องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะหลดุมือเราไปแลว้ จะท าลายบลัลงัก์อนัน้ีให้ไดเ้ลย” น่ีมนั

เป็นบุคลาธิษฐาน เวลากิเลสมนัรุนแรงข้ึนมามนัจะลม้ทั้งนั้นน่ะ 

“เราไดท้ าบุญมหาศาล เอาพระแม่ธรณีน้ีเป็นพยาน” บีบมวยผมมา มารตายหมดเลย นัน่

มารเป็นบุคลาธิษฐานไง แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะชนะมารๆ ชนะมารในใจ 

ความรุ่มร้อนจากจิตมนัไม่สงบ ท าอานาปานสติจนจิตสงบระงบัเขา้มา พอจิตสงบระงบัเขา้มา จิต

เป็นสัมมาสมาธิ เวลาจิตมนัละเอียดเขา้ไป บุพเพนิวาสานุสติญาณไปรู้ไปเห็น มนัเป็นความลึกลบั
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มหัศจรรยม์ากส าหรับทางโลก โลกเขา้ใจส่ิงใดไม่ไดเ้ลย แต่ท าไมเราปฏิบติัไปแลว้เรารู้ของเรา

อยา่งนั้นละ่ 

ถา้กิเลสมนัครอบง านะ มนัก็บอกน่ีนิพพานๆ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้

ตรวจสอบมาหมดแลว้ บุพเพนิวาสานุสติญาณรู้ขนาดไหน รู้อยา่งน้ีมนัเป็นรู้ของโลกๆ รู้ขนาดไหน

ก็ดึงกลบัมา ท าความสงบของใจให้ละเอียดลึกข้ึน เวลาจิตออกรู้ ออกรู้ก็จุตูปปาตญาณ ไปอีก มนั

ไปถึงไหนละ่ ก็ดึงกลบัมา ท าความสงบลึกข้ึนไปอีกให้ก าลงัมากข้ึน เวลาอาสวกัขยญาณเขา้มา

ท าลายอวชิชาในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ น่ีชนะมารๆ ชนะมารท่ีน่ีไง น่ีสัจจะความ

จริง ถา้สจัจะความจริงเกิดข้ึนมาจากใจของเรา ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลา

ประกาศตน ประกาศตนกบัปัญจวคัคีย ์ “อยูด่ว้ยกนัมา ๖ ปี ไม่รู้ส่ิงใดก็บอกวา่ไม่รู้ จิตสงบขนาด

ไหนก็สงบขนาดนั้นน่ะ บดัน้ีรู้แลว้ จงเง่ียหูลงฟัง เง่ียหูลงฟัง” ประกาศตนกบัปัญจวคัคียเ์ลย อนัน้ี

เป็นธรรมชาติมาจากไหนละ่ ธรรมชาติ 

สัจธรรมมนัเกิดข้ึนท่ีน่ี ถา้สัจธรรมเกิดข้ึนท่ีน่ี เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้

ปฏิบติัข้ึนมาเป็นความจริงข้ึนมา เวลาสอนข้ึนมา จิตใจท่ีมนัหยาบ จิตใจท่ีมนัไม่มีหลกัมีเกณฑ ์

ปัญจวคัคียอ์ยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา ๖ ปี ๖ ปีน้ีเขาก็ปฏิบติัของเขามา จิตใจเขา

มัน่คงแลว้ เพราะเขาอยากพน้ทุกขเ์หมือนกนั 

ท่านเทศน์ธมัมจกัฯ ไป เทฺวเม ภิกฺขเวฯ ทางสองส่วนท่ีไม่ควรเสพ 

จิตใจท่ีมนัสงบระงบั ธรรมะเป็นธรรมชาติ มีความสุขๆ นั้นก็ไม่ใช่ อตัตกิลมถานุโยค 

ปฏิบติัทรมานตนมา ๖ ปี สลบถึง ๓ หนก็ไม่ใช่ แลว้มชัฌิมามนัเกิดท่ีไหนละ่ ธรรมจกัรมนัเกิดจาก

ใจ เกิดอยา่งไรละ่ เกิดอยา่งไร มนัเป็นธรรมชาติไหม มนัตอ้งคนท่ีมีอ  านาจวาสนาบารมีขนาดไหน

มนัไดถึ้งสร้างสมมา ถา้สร้างสมมา เราประพฤติปฏิบติักนัอยูเ่ด๋ียวน้ี เราท าของเราอยูน่ี่ ไม่ให้กิเลส

มนัจมเรือเราไปนะ จมความเพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะของเราไป เราจะเอาเรือของเราเขา้สู่ฝ่ัง

ให้ได ้ถา้เรือเราเขา้สู่ฝ่ัง 
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เวลากิเลสมนัหลอกมนัหลอน กิเลสมนัมีก าลงัมากกวา่ มนัก็ท าลาย ครอบง า เวลาครอบง า

ข้ึนมา “ธรรมะเป็นธรรมชาติ สรรพส่ิงน้ีมนัมีอยูแ่ลว้ ส่ิงต่างๆ เราก็ปฏิบติังา่ยดาย” น่ีกิเลสมนัมีอยู่ 

เรือมนัตอ้งมีผูบ้งัคบัเรือนั้น ถา้มีผูบ้งัคบัเรือนั้น จิตใจมนัมีกิเลสอยูแ่ลว้ คนเราเกิดมามี

กายกบัใจๆ ถา้มนัมีกิเลสอยูแ่ลว้ มนัก็มกัง่าย มนัก็พอใจ ถา้มนัพอใจ ถา้เช่ือกนัไป ใครสอนเรา ใคร

สอนเรา แลว้เราเช่ือเขาไปไดอ้ยา่งไร กาลามสูตรบอกไม่ให้เช่ือใครทั้งส้ิน ในเม่ือเราก็มีกิเลสอยู ่ดูสิ 

ดูเรือมนัแออดัไปหมดเลยนะ การคมนาคมทางน ้า จนไม่มีทางจะไป แลว้ก็เบียดเสียดกนัอยูอ่ยา่งน้ี 

แลว้ก็บอกวา่ ทางน้ีมนัเป็นธรรมชาติ ทางน้ีมนัจะเป็นทางสะดวก ทางน้ีมนัทางสบาย ไปหมดเลย 

ไปไหนละ่ ไปลม่ไง ไปลม่ทั้งขบวนไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้บอกกาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือ

ใคร ไม่ให้เช่ือ ครูบาอาจารยเ์รามี ครูบาอาจารยเ์ป็นผูช้ี้น า ในเม่ือวฒิุภาวะเรายงัไม่ถึง ครูบาอาจารย์

ท่านเทศนาวา่การข้ึนมา ส่ิงนั้นก็เป็นธรรมๆ 

เราฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพ่ือให้จิตใจมนัผอ่งแผว้ ฟังธรรมตอกย  ้าส่ิงท่ีไม่เคยไดย้ินไดฟั้ง 

ส่ิงท่ีไดย้ินไดฟั้งแลว้ตรวจสอบกนั ส่ิงท่ีไดย้ินไดฟั้งแลว้เราเขา้ใจจริงหรือเปลา่ ถา้เราไม่เขา้ใจจริง 

มนัแยกแยะของมนั ถา้ส่ิงท่ีมนัเป็นความเศร้าหมองน้ีไดแ้กไ้ข ถึงท่ีสุดหัวใจมนัผอ่งแผว้ ผอ่งแผว้

เพราะอะไร ผ่องแผว้เพราะใจมนัเป็นธรรม ผอ่งแผว้เพราะเรามีจิต เรามีจิต เรามีพลงังานของเราอยู่ 

พลงังานของเรามนัโดนอวชิชาครอบง าไว ้ ส่ิงท่ีมนัมีแต่แรงปรารถนา มีแต่ความคาดหมาย มีแต่

ความตอ้งการ มนัฉุดกระชากลากหัวใจอยูน่ี่ แลว้ก็บอกปฏิบติัอยู่ๆ  ส่ิงน้ีมนัฝังใจอยู ่

ฟังธรรมครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยบ์อกปลอ่ยให้หมดๆ 

อา้ว! จะปลอ่ยอยา่งไร ก็ศึกษามาเพ่ือความรู้ ความรู้ของเราจะปลอ่ยไดอ้ยา่งไร 

ไอ้ความรู้น่ะความรู้ของอวชิชา ไอ้ความรู้นั้นน่ะมันจะจมเรือมึง เรือล านีม้ันจะโดน

ท าลายเพราะว่าทิฏฐิมานะเรานั่นแหละ ถ้าเรามีสตปัิญญา เราก าหนดพุทโธของเรา ปัญญา

อบรมสมาธิของเรา พยายามรักษา 
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อยา่งไรก็แลว้แต่ เรือมนัตอ้งมีเสบียงอาหารไปเพ่ือจะออกสู่ทะเล มนัตอ้งมีน ้าจืด มนัตอ้ง

มีอาหาร มนัตอ้งมีทุกๆ อยา่งพร้อม ถา้มนัมีพร้อม เรือมนัจะมีแต่เรือกบัเราไปสองอยา่ง แลว้ก็ไป

นอนตากแดดกลางทะเลอยา่งนั้นหรือ เวลาออกจะกินเหง่ือใช่ไหม เวลามนัทุกขย์ากก็เอาเหง่ือน้ีไว้

เป็นน ้ากิน เวลาจะหาอาหารก็ตอ้งอาหารทะเลไง ความคิดมนัคิดไปไดห้มดน่ะ จินตนาการได ้แต่

ความจริงมนัไม่มี ความจริงมนัไม่เป็นอยา่งนั้นหรอก ถา้ความจริงไม่เป็นอยา่งนั้น เราจะท าของเรา

อยา่งใด 

ถา้เราท าของเรา ส่ิงท่ีกิเลสตณัหาความทะยานอยากของเรามนักค็าดกห็มาย แลว้เวลาฟังใคร 

กาลามสูตร ไม่ให้เช่ือใครทั้งส้ิน ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เราก็ศึกษาได ้ เขาก็

ศึกษาได ้ ครูบาอาจารยก์็ศึกษาได ้ แลว้ศึกษา เวลาเทศนาวา่การมามนัมีเหตุมีผล มนัเป็นความจริง

บา้งไหม ถา้มนัไม่มีเหตุมีผล มนัพิสูจน์ได ้มนัพิสูจน์ไดจ้ากการประพฤติปฏิบติัของเราน่ีแหละ 

ถา้เราปฏิบติัของเรา ถา้จิตเราสงบข้ึนมา มนัแตกต่าง มนัไม่เหมือนกบัอยูว่า่งๆ วา่งๆ นัน่

แหละ วา่งๆ อวกาศ อากาศมนัก็วา่งของมนัอยูแ่ลว้ จิตใจของเราเป็นนามธรรม จิตใจเป็นนามธรรม มนั

นึกจินตนาการไดท้ั้งนั้น มนัจะมีอะไรท่ีมนัจะมีคุณคา่ไปกวา่ใจ แลว้ใจถา้มนัโดนกิเลสครอบง า 

แลว้ตรึกในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พิจารณาคาดหมายของมนัไป มนั

จินตนาการไดดี้กวา่ 

ถ้ามีสินค้าที่มีคุณภาพ มันจะมีคนเลยีนแบบทุกท ีมันจะมีคนเลยีนแบบ คนเอาส่ิงนั้น

ไปเพ่ือหาผลประโยชน์ ธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจ้าร้ือค้นมาเพ่ือจะร้ือสัตว์ขนสัตว์ อุตส่าห์สร้างสมบุญญาธิการมาขนาดไหน ท าไมต้องให้

อวชิชา ให้กเิลสตัณหาความทะยานอยากครอบง าให้เอาส่ิงนั้นไปบิดเบือน แล้วเราไปเช่ือ

ท าไม เรากเ็ป็นชาวพุทธ พระพุทธศาสนา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พุทโธๆ เวลาจิต

สงบเข้ามาแล้ว พุทธะ ผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบานอยู่ในหัวใจเราทั้งนั้นน่ะ ท าไมต้องไปเช่ือให้คนอ่ืน

ครอบง า ท าไมจะต้องเอาเรือของเราไปให้คนอ่ืนเขาเบียดเสียดท าให้มันเสียหาย 
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เพราะเราไม่รักษาเรือเราเอง เราไม่รักษาหัวใจของเราเอง เราไม่ดูแลของเราเอง ถา้เรา

ดูแลของเราเอง เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก การประพฤติปฏิบติัมนัตอ้งเกิดข้ึนมาจากใจของเรา 

ถา้มนัเกิดข้ึนจากใจของเรา เรามีสติมีปัญญา เราปฏิบติัของเราข้ึนมา เราตอ้งการทรัพยส์มบติัอยา่ง

น้ี 

ทรัพยส์มบติัทางโลก คนเจ็บไขไ้ดป่้วย คนทุกขค์นยากเขาช่วยเหลือเจือจานกนัได ้ เวลา

จิตใจของเราเวลาทุกขเ์วลายากข้ึนมา ใครจะช่วยเหลือเจือจานใคร เวลาโศกเศร้าโศกสลดมา ก็ได้

แต่ปลอบประโลมกนัจากภายนอก แลว้เวลาปลอบประโลมจากภายนอกก็ซ้ึงน ้าใจเขา เวลาเขาจะ

ชกัน าอยา่งไรก็ไปกบัเขา ถา้ไปกบัเขาแลว้มนัจะเป็นประโยชน์อะไร 

เวลาเขามีคุณกบัเรา เวลาเราทุกขเ์รายาก เขามีคุณกบัเรา เราก็กตญัญูกบัเขา เราก็เห็นคุณค่า เห็น

น ้าใจของมนุษย ์ ถา้มนุษยมี์น ้าใจต่อกนั เราก็ช่ืนชมกับน ้าใจแบบนั้น แต่เวลาปฏิบติัข้ึนมา น ้าใจ 

ศรัทธาความเช่ือแกกิ้เลสไม่ได ้ เขาจะมีน ้าใจกบัเราขนาดไหน น ้าใจน้ีเราก็ทดแทนเขาดว้ยน ้าใจ 

เราก็ทดแทนเขาได ้เราก็ช่วยเหลือเจือจานเขาได ้

แต่สัจธรรมมันทดแทนใคร สัจธรรมมันทดแทนกนัไม่ได้ อริยสัจเกดิขึน้มาจากใจ

ดวงใจกใ็จดวงนั้นแหละเป็นผู้ที่ช าระล้างกเิลส ถ้ามันเกดิขึน้มาจริงจากใจดวงไหน ใจดวงนั้นมัน

กมี็ธรรมาวุธ มันกม็ีธรรมโอสถที่จะไปช าระล้าง เข้าไปประหตัประหารกเิลสของตัวเอง 

ฉะนั้น เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านจะบอกวา่ธรรมะเป็นธรรมชาติ ท่านจะบอกจะเรียบ

จะง่ายอยา่งไรมนัก็เร่ืองของท่าน อ านาจวาสนาเขามีขนาดนั้น เขาก็คิดไดข้องเขาขนาดนั้น กิเลส

มนัจะจมเรือล านั้นไป เรือล านั้นมนัจะจมอยูใ่นโอฆะ มนัจะขา้มพน้จากโอฆะไปไม่ได ้แต่ถา้เป็น

ความจริงข้ึนมา เราจะท าของเรา เราจะดูแลเรือของเรา เรือของเราถา้กิเลสตณัหาความทะยานอยาก

มนัมากนะ มนัจะเอียงกระเท่เร่ มนัจะไปเจอคล่ืนซัดมนัก็ลม้ 

ถา้เรามีสติปัญญาของเรา เราท าความจริงของเรา ใครจะทุกขใ์ครจะยาก เรือคนละล า ตา่ง

คนต่างจะพาเรือของตวัเองเขา้ฝ่ัง ในเม่ือเราเป็นสังคม เราเกิดมาอยูใ่นสังคม สังคมของสัตวโ์ลกมนัก็

ตอ้งมีการช่วยเหลือเจือจานกนัเป็นธรรมดา ในเม่ือเราเกิดมาเป็นชาวพทุธ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
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พทุธเจา้บอกวา่ “ธรรมและวนิยัเป็นศาสดาของเธอ” ฉะนั้น ส่ิงท่ีวา่เรามีน ้าใจต่อกนั มนัเป็นคุณ

งามความดี คุณงามความดีนะ ความดี ทาน ศีล ภาวนา การเสียสละเจือจานต่อกนัมนัเป็นระดบั

ของทาน ระดบัของทานนะ เรากจ็ะใหก้นั เจือจานกนัอยูอ่ยา่งนั้น มนัจะจบส้ินกนัท่ีไหนละ่ เรา

เจือจานกนัเพ่ือประโยชน์เท่านั้นเอง น่ีทาน 

ศีลคือความปกติของใจ เราตอ้งการความสงบระงบั เราตอ้งการสถานท่ีเป็นสัปปายะ เรา

ตอ้งการท่ีสงบ เราตอ้งการเพ่ือจะดูแลใจของเรา เรามาหาอริยทรัพย ์หาความจริงของเรา เราจะไม่

อยูร่ะดบัของทาน แลว้ก็จะคลกุคลี จะเฮกนัไปก็เฮกนัมาตามกระแสสงัคมอยา่งนั้นหรือ สังคมท่ีดี

ก็สังคมท่ีดี เพราะสงัคมท่ีดี เพราะเรามีความกตญัญู มีน ้ าใจต่อกนั มนัท าให้สงัคมนั้นร่มเยน็เป็น

สุข สมควรท่ีเราจะประพฤติปฏิบติั สังคมท่ีมนัเดือดร้อน สงัคมท่ีแยง่ชิงกนั สงัคมท่ีมีแต่ความ

ขดัแยง้ เราจะไปนัง่ภาวนาอยูต่รงนั้นหรือ 

เราจะภาวนา สังคมมนัตอ้งสงบระงบัเพ่ือความร่มเยน็ใช่ไหม เราถึงจะภาวนากนั ถา้เรา

ภาวนาข้ึนมา ความปกติของใจมนัระดบัของศีล วฒิุภาวะมนัจะพฒันาของมนัข้ึนไป ถา้วฒิุภาวะ

พฒันาข้ึนไป เราจะเห็นวา่การสงบระงบั จิตปกติมนัจะมีคุณค่าข้ึนมา เพราะมนัไม่คึกคะนอง 

จิตท่ีคึกคะนองมนัดีดด้ินในใจ หัวใจน่ีนะ อยูก่บัเราน่ีแหละ มนัด้ินโครมๆๆ มนัจะเอาแต่ใจ

ของมนั มนัจะเอาแต่ตามแรงปรารถนา ส่ิงนั้นมนัเป็นความจริงหรือ ส่ิงท่ีเราประพฤติปฏิบติักนัอยูน้ี่ 

ศีลเขา้ไปสงบระงบั ก็จะไปเอาส่ิงท่ีจิตมนัคึกคะนอง ไม่ให้มนัคึกคะนอง ไม่ให้มนัด้ินรนกวดั

แกวง่ในใจของเรา ถา้ไม่ให้มนัด้ินรน เรารักษาสิ แลว้เรามีศีล ศีลคือความปกติของใจ แลว้ถา้มีศีล

แลว้เราตอ้งมีสติมีปัญญา 

ธรรมน้ีเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นอริยทรัพย ์ เป็นทรัพยท่ี์

ประเสริฐท่ีเลอเลิศมาก ไม่อยูก่บัคนโง่ ไม่อยูก่บัคนมกัง่าย ไม่อยูก่บัคนเห็นแก่ตวั ไม่อยูก่บัคน

พลกุพลา่น ไม่อยูอ่ยา่งนั้น ฉะนั้น ครูบาอาจารยข์องเรา เวลาท่านออกประพฤติปฏิบติัท่านอยูป่่าอยู่

เขา ท่านพยายามหลีกเร้นไป หลีกเร้นไปเพ่ือหาตวัเองให้เจอ 
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ดูสิ เวลาคนท่ีคอยดแูล คนท่ีคอยช่วยเหลือเจือจานเขา เขาจะไม่เป็นผูใ้หญห่รือผูมี้ก าลงัข้ึนมา 

แต่ถา้เขาจะฝึกหัดของเขา นกักีฬาทุกชนิดเขาตอ้งฝึกออกก าลงักายของเขา ถา้เราอยูค่นเดียวของเรา 

เราฝึกหดัของเรา เราพยายามท าตวัของเรา มนัหาอยูห่ากินของมนัเป็น อยูใ่นป่าในเขาก็หาท่ีอยูอ่าศยั 

เวลามีภยัข้ึนมาก็ปีนข้ึนตน้ไมห้ลบภยัเสีย ธรรมชาติจะบีบคั้นให้เขาฝึกหัดตวัเขาเพ่ือเอาชีวติรอด

ของเขา 

นี่กเ็หมือนกัน ถ้าเรามีสติมีปัญญาของเรา เราจะรักษาใจของเรา มันต้องย้อนกลบัมาที่ใจ

ของเรา ถ้าย้อนกลบัมาทีใ่จของเรา เวลาองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมไปแล้ว 

องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ วมุิตติสุข สุขอนันีสุ้ขอนัประเสริฐ เป้าหมายของชาว

พุทธเรา ชาวพุทธเราถึงที่สุดแห่งทุกข์คือไม่อยากจะมาเกดิอกี อยากจะได้ความสุขอันแท้จริง 

ความสุขอันแท้จริง ถ้าเป็นโสดาบัน เป็นสกทิาคามี เป็นอนาคามี เป็นพระอรหันต์ มันเป็นอกุปป

ธรรม ความสุขอนัแท้จริงคือมันอฐานะที่มันไม่เปลีย่นแปลง 

ความสุขท่ีเราหากนัอยูน่ี่ ความสุขท่ีเป็นอยูข่องเรามนัเปล่ียนแปลง เวลาไดส้ัมผสั ไดเ้สพ 

ส่ิงนั้นก็มีคุณค่า ส่ิงนั้นก็เป็นประโยชน์กบัเรา แลว้ก็ตอ้งซ ้ าๆๆ อยูอ่ยา่งนั้น แลว้ซ ้ าข้ึนไปแลว้มนัก็

จืดชืดไปเร่ือย มนักไ็ม่มีคุณค่ามากข้ึน คนเราก็ตอ้งเสพมากข้ึนๆ ความสุขอยา่งน้ีมนัเป็นความจริง

ท่ีไหนละ่ มนัไม่เป็นความจริง เห็นไหม 

เราเป็นชาวพทุธ เราตอ้งถึงส้ินสุดแห่งทุกข ์ เราตอ้งการความสุขอนัแทจ้ริง ความสุขอนั

แทจ้ริงคืออกุปปธรรม อฐานะท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง แลว้มนัอยูท่ี่ไหนละ่ จิตใจท่ีมนัโลเลอยา่งน้ี 

จิตใจท่ีมนัเหลวแหลกอยา่งน้ี แลว้มนับอกวา่มนัจะเอาความจริงท่ีไม่เปล่ียนแปลงๆ มนัจะไปหา

จากท่ีไหนละ่ มนัก็หาจากความเหลวไหลน่ีแหละ หาจากความโลเลน่ีแหละ แต่เพราะมีธรรมๆ ท่ี

เตือนสติ ฟังธรรมๆ เพ่ือเตือนสติตวัเอง ถา้เตือนสติตวัเอง ตวัเองมีสติปัญญาข้ึนมา คุณงามความดีมนั

อยูท่ี่ไหน คุณงามความดี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ิ ครูบาอาจารยเ์ราอยู่

ในป่าในเขาเพ่ือคน้หาใจของท่านให้เจอ ถา้คน้หาใจของท่าน 
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ดูสิ ไก่มนัไดพ้ลอย เวลาไก่มนัไดพ้ลอย มนัเจอพลอยมามนัยงัวา่พลอยไม่มีคุณค่าเลย มนั

ตอ้งการขา้วเมด็เดียว นัน่ไก่ไดพ้ลอย คือคนท่ีเวลาจิตเขาดี จิตเขามีก าลงัข้ึนมา เขาไม่รู้จกัใช้

ประโยชน์ของเขาเพราะเขาไม่มีครูบาอาจารยช้ี์น า เห็นไหม 

ไก่ไดพ้ลอยนะ มนักินไม่ได ้มนัไดข้า้วสารมนัยงักินของมนัได ้เราก็เหมือนกนั เราปฏิบติั

ของเรา ขา้วสารมีทุกวนั ขา้วสาร ดสิู ปฏิบติัคุยกนัปากเปียกปากแฉะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้รู้ไปหมดเลย น่ีขา้วสาร เราไม่ตอ้งการขา้วสาร เราตอ้งการพลอย เพราะพลอยมนั

ไม่บูดไม่เน่า ขา้วสารถา้มนัเก็บไวไ้ม่ดีมนัก็แห้งตาย แห้งตายคือมนัปลกูไม่ข้ึน ถา้เก็บไวใ้นความช้ืน

มนัก็งอกเลย จะเอามากินเป็นอาหารก็ไม่ได ้เพราะมนัเปล่ียนแปลง สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา 

อกุปปธรรม เห็นไหม ท่ีเป็นพลอยไปแลว้มนัไม่เปล่ียนแปลง เราตอ้งการส่ิงนั้น มนั

กลบักนัน่ะ คนท่ีไม่รู้ไม่เห็นเขากไ็ม่รู้จกัประโยชน์ของเขา แต่ไอเ้รารู้เราเห็น เรารู้จกัประโยชน์

ของเรา เราก็ท าของเราไม่ไดข้ึ้นมาเพราะกิเลสมนัอยูก่บัใจของเรา มนัท าลายไปหมดนะ ถา้มนัไม่จม

ท าลายไปเสีย เราก็เอียงกระเท่เร่ เรือของเรามนัไม่เป็นปกติ ไม่เป็นปกติเพราะกิเลสในใจของแต่ละบุคคล

มนัไม่เหมือนกนั เพราะจิตใจของคนมนัตอ้งการตามแรงปรารถนา แรงปรารถนาคืออะไร คือตณัหา

ความทะยานอยากมนัลน้ฝ่ัง ส่ิงท่ีลน้ฝ่ัง แลว้เม่ือไหร่มนัจะหยดุระงบัเสียที จิตใจเราเม่ือไหร่มนัจะ

สุขสงบระงบัเสียที เราก็พยายามจะยบัยั้งกนัอยูน่ี่ 

ตั้งสติไว ้ตั้งสติไว ้เราเกิดมาเรามีเรือมาแลว้ มนัจะดีมนัจะชัว่มนัก็เรือของเรา เกิดมาในสถานะ

ของมนุษย ์ ถา้เรามีจิตใจท่ีเราศึกษาของเราข้ึนมา เราเช่ือในพระพทุธศาสนา เราเช่ือในเหตุในผล 

เหตุและผลรวมลงสู่ธรรม เหตุผลมีจริงๆ เราเป็นนกัเหตุผล พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา 

ปัญญาคือนกัทดสอบ นกัทดสอบ นกัพิสูจน์ ชาวพทุธ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูท่ี้

พิสูจน์ทุกๆ อยา่งมา ทุกๆ ลทัธิไปศึกษากบัเขามาหมดแลว้ สุดทา้ยแลว้พิสูจน์อยา่งไรมนัก็ไม่มี

ความจริงข้ึนมาให้พิสูจน์ไดเ้ลย เพราะจิตใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สูงส่งกวา่ 

สุดทา้ยแลว้ก็ตอ้งพิสูจน์ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เอง พิสูจน์กนัดว้ย
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บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ พิสูจน์กนัดว้ยสัจจะความจริง ถา้พิสูจน์

อยา่งน้ีแลว้เราจะกา้วเดินอยา่งใด 

พอเราบอกถึงมรรคถึงผล จิตใจมนัไม่กลา้แลว้ จิตใจมนับอกวา่มนัสูงส่งเกินไป สูงส่ง

เกินไป แลว้เวลาทุกขท์ าไมไม่สูงส่งละ่ เวลาทุกขใ์นใจ ทุกขม์นัเป็นอริยสัจ ทุกขม์นัเป็นความจริง 

เราก็อยูก่บัอริยสัจ เราก็อยูก่บัความจริง เห็นไหม มืดอยูคู่่กบัสวา่ง มืดท่ีไหน เปิดไฟมนัก็สวา่งท่ี

นัน่ ถา้มืดท่ีไหนนะ พอเปิดไฟแลว้ความมืดมนัก็หายไป ทุกขม์นัอยูก่บัเรา ถา้ละสมุทยัข้ึนมามนัก็

เป็นนิโรธ นิโรธมนัก็เป็นความดบัทุกข ์แลว้ทุกขม์นัอยูก่บัเรา แต่เราเปิดไฟไม่เป็น 

บอกวา่ ท่ีมืดท่ีไหน พอเปิดไฟก็สวา่ง 

เปิดไฟสวา่งมนัเปิดไฟดว้ยอริยสัจ เปิดไฟดว้ยความวริิยะ ดว้ยความอตุสาหะ ดว้ยความเป็น

จริง มนัไม่ใช่เปิดไฟแบบมกัง่าย ท่ีไหนมืดเปิดไฟก็สวา่ง มนัเปิดไฟสวา่ง เอดิสันมนัเป็นคนคิดให้ 

เอดิสันเป็นคนคิดหลอดไฟไง มนัเป็นคนคิดไฟฟ้ามาให้เราใชก้นัอยูน่ี่ ถา้ใชก้นัอยูน่ี่มนัเป็นคิด

แบบโลกๆ ไง แต่เม่ือเราเปิดไฟสวา่ง มนัสวา่งท่ีไหนละ่ มนัสวา่งท่ีไหน 

จิตใจมนัทุกขย์ากอยูน่ี่ เวลาส่ิงน้ี ดสิู ของสกปรกโสโครกขนาดไหน เขาท าความสะอาด

ข้ึนมามนัก็สะอาดข้ึนมาได ้แต่เวลาจิตใจ จิตใจท่ีมนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากครอบง ามนัอยูน่ี่ 

มนัมืดมนัสวา่งมาจากไหน น่ีเป็นบุคลาธิษฐาน เขาเปรียบเทียบมาจากขา้งนอก เปรียบเทียบมาจากโลก 

เปรียบเทียบมาจากวทิยาศาสตร์ เราก็ไปติดท่ีตรงนั้น แลว้ก็บอกวา่ส่ิงท่ีมืดกบัสวา่งก็ท าไดง้า่ย มนั

จะจมเรือมนัแลว้นะน่ะ กิเลสมนัจะจมโอกาสของตวัเองแลว้ละ่ เพราะตวัเองไปเช่ืออยา่งนั้น 

ถา้ไปเช่ืออยา่งนั้นนะ แลว้กระแสสังคมท่ีเขาพยายามชกัน ากนัอยูก่จ็ะไปเช่ืออยา่งนั้น น่ี

กิเลสมนัจมเรือ จมโอกาส จมการกระท าหมดเลย แลว้พอหูตาสวา่งข้ึนมา จะประพฤติปฏิบติั

ข้ึนมา มนัเคยตวัเสียแลว้ มนัเคยตวัท่ีไม่เอาไหน มกัง่าย อยากเอาแต่ใจ พอจะมาเอาจริงเอาจงั

ข้ึนมาน่ะ อตัตกิลมถานุโยค 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นเจา้ของศาสนา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้

เป็นผูว้างมชัฌิมาปฏิปทาเสียเอง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นเจา้ของศาสนา องคส์มเดจ็
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พระสัมมาสัมพทุธเจา้ร้ือคน้ศาสนาน้ีมาดว้ยการสร้างสมเป็นพระโพธิสัตวม์า ๔ อสงไขย ๘ 

อสงไขย ๑๖ อสงไขย แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูท่ี้วางธุดงควตัรไวเ้อง ธุดงควตัร 

ธุดงค ์ ๑๓ น้ีเป็นเคร่ืองขดัเกลากิเลส ในเม่ือคนบวชเขา้มาในพระพทุธศาสนา ธรรมและวนิยัจะเป็น

ศาสดาของเธอ แลว้ธรรมวนิยัประพฤติปฏิบติัไปแลว้ ถา้มนัไม่เจริญกา้วหนา้ ปฏิบติัแลว้มนัอั้นตู ้

ปฏิบติัแลว้มนัไปไม่รอด เห็นไหม มีธุดงควตัรเป็นเคร่ืองขดัเกลากิเลส 

ถา้เคร่ืองขดัเกลากิเลส พอเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ธุดงควตัร เนสัชชิก ไม่นอนทั้งคืน 

ฉันอาหารหนเดียว ถือผา้ ๓ ผืน มนัจะเป็นอตัตกิลมถานุโยคไปไหน ในเม่ือเจา้ของศาสนา ผูท่ี้เป็น

ผูบ้ญัญติั ผูท่ี้เป็นคนสั่งสอนมชัฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง ผูท่ี้เป็นผูว้างทางสายกลางไว ้ แลว้

บญัญติัส่ิงน้ีไว ้ผูท่ี้วางทางสายกลางจะบญัญติัส่ิงท่ีขดัแยง้กบัทางสายกลางมาจากไหน แตไ่อกิ้เลส

ในใจของเรามนัก็มาอา้ง เวลามนัจะเอาสะดวกเอาสบาย มนัอา้งไปหมดเลย มชัฌิมาปฏิปทาคือความ

พอใจของเรา ถา้มชัฌิมาคือความพอใจของเรา กิเลสมนักข่ี็หัวอยู ่มนักจ็มโอกาสของเราท้ิงเสีย 

แต่ถา้เรามีสติมีปัญญา เราพยายามท าของเรา เราแกไ้ขของเรา พลิกแพลงของเรา เพ่ือจะหาใจ

ของเรา ถา้เราเห็นใจของเรา เรือล านั้นมนัจะมีเทคโนโลยีจะพาเรือนั้นเขา้สู่ฝ่ัง เห็นไหม เรือมนัมีเขม็

ทิศ มนัมีทุกอยา่งพร้อมท่ีมนัจะพาเรือเขา้ฝ่ังได ้

จิตถา้มนัสงบแลว้ ถา้เราท าความสงบของใจ ถา้ใจมนัสงบข้ึนมา มนัไม่วติกกงัวล คล่ืนลม

จะแรงขนาดไหน เราก็มีสติปัญญาจะพาเรือฝ่าคล่ืนลมนั้นไป แต่ถา้จิตของเราไม่เคยสงบเลย จิต

เราไม่มีหลกัมีเกณฑเ์ลย ไม่ตอ้งคล่ืนมาหรอก เราน่ีจะลม่เรือเราเอง เพราะมนัทุกขม์นัยาก มนัไม่มี

ทางไป มนัไม่มีทางออก ไม่ตอ้งมีคล่ืนมา มนัลม่เองเลย ลม่เรือนั้นน่ะ แลว้ก็บอกวา่ “เห็นไหม มรรค

ผลมนัไม่มี ปฏิบติัมาตั้งนานแลว้ไม่เห็นไดผ้ลเลย” น่ีมนัลม่เรือมนัแลว้ แต่ถา้เรามีครูมีอาจารยน์ะ เรา

ติดขดัมาขนาดไหนเราพยายามของเรา 

เวลาคนเวยีนเกิดเวยีนตายในวฏัฏะ ทุกคนมีเวรมีกรรมทั้งนั้น เวลาพระโมคคลัลานะ 

ขนาดวา่เป็นอคัรสาวกเบ้ืองซา้ย เวลาถึงท่ีสุดแลว้เป็นพระอรหันตด์ว้ย ท าไมใหโ้จรมนัทุบตายละ่ 

โจรมนัทุบตาย เวรกรรมท่ีไดท้ าแม่ไว ้ ขณะท่ีท าแม่ไวต้กนรกอเวจีไปขนาดไหน แลว้ผอ่นกรรม
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นั้นเบามาเร่ือยๆ จนมาสร้างอ านาจวาสนา จนมาสร้างบุญกุศลคู่มากบัพระสารีบุตร จนมาเป็นอคัร

สาวกเบ้ืองซา้ย เป็นอคัรสาวกเบ้ืองซา้ยน้ีส้ินจากกิเลสแลว้โจรยงัมาทุบตาย น่ีการเวยีนตายเวยีนเกิดใน

วฏัฏะ ผลของเวรผลของกรรมทุกดวงใจมีอยู ่แมแ้ต่ส้ินสุดแห่งทุกขไ์ปแลว้มนัก็ยงัมีเศษกรรมตาม

ไป 

แลว้เรา เราจะเอาความจริงของเรา เราจะไปทอ้แทส่ิ้งใด เราจะไม่ทอ้แทส่ิ้งใดเลย ใช้

สติปัญญาเราแยกแยะ ส่ิงท่ีมนัพอกพนูในใจของเรามนัมีแต่ความโลเล ความไม่เอาไหน ความมกังา่ย 

แลว้มนัก็จะท าลาย ถา้เรือไม่ลม่ มนัก็เอียงกระเท่เร่ พอเอียงกระเท่เร่ ธรรมและวนิยัจะเป็นศาสดา

ของเธอ มชัฌิมาปฏิปทา ธุดงควตัรต่างๆ ส่ิงน้ีเราท าได ้ถา้เราท าของเราข้ึนมา มนัจะขดัเกลานะ 

เม่ือก่อนไม่ไดท้ า เราก็พยายามขวนขวายของเรา มนักล็ุม่ๆ ดอนๆ ทั้งนั้นน่ะ แต่พอเราท า

ข้ึนมา พระเราเวลาเขา้พรรษา เขาอธิษฐานพรรษา อธิษฐานธุดงคข์อ้ใดขอ้หน่ึง ใครจะอธิษฐานก่ีขอ้

ก็แลว้แต่ เพราะอะไร เพราะส่ิงท่ีธุดงค ์๑๓ เป็นเคร่ืองขดัเกลากิเลส เวลามนัท าส่ิงนั้นแลว้มนัลุม่ๆ 

ดอนๆ แต่ลุม่ๆ ดอนๆ เราก็มีสัจจะ สจัจะถือสัจจะความจริง สัจจะ ดูสิ นัง่ ๕ นาที ๑๐ นาที เราตั้ง

สัจจะไว ้แลว้ถา้มนันัง่แลว้ ขณะท่ี ๕ นาที ๑๐ นาที มนัก็ไม่ไดผ้ล แตเ่ราก็ตั้งสจัจะของเราไว ้ครบ ๕ 

นาที ๑๐ นาที มนัก็ภูมิใจ มนัมีสัจจะแลว้ ภูมิใจวา่เราท าได ้ เราท าได ้ เราท าของเราได ้ แลว้เราท า

ต่อเน่ืองไป ท าต่อเน่ืองไป ถา้เรามีสัจจะอยา่งน้ี กิเลสมนักลวั 

เพราะถา้เราไม่มีสัจจะใช่ไหม พอนัง่ ๕ นาที ๑๐ นาที มนัก็แหยแ่ลว้ “ไม่ได ้นัง่ไม่ได ้มนั

ทุกข ์ นัง่แลว้มนัจะมีปัญหา” น่ีมนัจะจมเรือแลว้นะ มนัจะจมของเรา การท างานของมนัเป็น

ธรรมชาติอยา่งน้ี การท างานของกิเลส พญามาร พญามารมนัมีลกู มนัมีหลาน มนัมีเหลน พญามาร

มนัมี ถา้พญามาร กิเลสท่ีละเอียดๆ จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอปุกิเลส จิตเดิม

แทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทเ้ป็นผูข้า้มพน้กิเลส 

เวลาปู่ของกิเลสนะ พญามารมนัละเอียดลึกซ้ึง มนัไม่ใช่ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ไม่ใช่ส่ิงท่ีโตแ้ยง้ในใจ มนัเป็นแค่ความสวา่งไสว ความผอ่งใส ความเฉา ความเหงา ความหงอย น่ี

กิเลสละเอียดๆ เวลากิเลสละเอียด เวลาปู่ยา่มนัท างานกนัอยา่งนั้นน่ะ แต่เวลามนัให้ลกูใหห้ลานมนัท า 
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ให้ลกูให้หลาน “นู่นก็ไม่ดี น่ีก็ไม่ดี” ไอน่ี้ลกูหลานมนัทั้งนั้นน่ะ มนัยงัไม่ไดเ้ป็นลกู เป็นพอ่มนัเลย 

ถา้ไปเจอพอ่มนั ไปเจอกามราคะน่ะหงายทอ้ง ไอน่ี้แคจ่ะปฏิบติั มนัให้เดก็ๆ มาแหย ่มนัจะจมเรือ

แลว้นะ เรือน้ีรวนเรไปหมดเลย เรือน้ีไปไม่เป็นแลว้ 

ถา้เรามีสติปัญญา เรามีสจัจะของเรา เรามีสัจจะ เราตั้งสจัจะของเรา เราท าของเราข้ึนมา ท า

ของเรา ตั้งสจัจะ จิตสงบไม่สงบนั้นเป็นอีกเร่ืองหน่ึง ถา้เวลาตั้งสัจจะข้ึนมาแลว้จิตสงบดว้ย แลว้มี

ปัญญาข้ึนมาดว้ย เราจะภูมิใจมาก ภูมิใจเพราะมนัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นสันทิฏฐิโก มนัไม่ไดฟั้ง

ใครมา มนัไม่ไดไ้ปก็อปป้ี ไม่ไดไ้ปฉ้อฉลเอาธรรมะของใครวา่ “ธรรมะเป็นธรรมชาติ เด๋ียวจะเจอ

กนัเอง เด๋ียวจะรู้กนัเอง” น่ีเราเคยคิดอยา่งนั้น แลว้ก็คาด ก็หมาย กห็วงั กร็อ แลว้ไม่เจอสักที 

แต่ถา้เราตั้งสติก าหนดพทุโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ถา้จิตมนัเป็นสมาธิ ท าไมถึงเป็นสมาธิ

ละ่ เป็นสมาธิเพราะจิตมนัปลอ่ยวาง มนัปลอ่ยวางสญัญาอารมณ์เขา้มา ตวัใจมนัเป็นอิสระ พอใจเป็น

อิสระ คนเราแบกหามของหนกัมาทั้งชีวติ ตั้งแต่เกิดมา เคร่ืองยนตน้ี์ติดแลว้ไม่เคยดบั แมแ้ต่นอนก็

ฝัน แลว้วนัใดวนัหน่ึงมนัไดว้างภาระท่ีแบกหามมาตั้งแต่จุติ ตั้งแต่เกิดในครรภเ์ลย เกิดในครรภ์

มนัก็วติกกงัวลแบกหามมาจากในครรภ ์แลว้เวลาพทุโธๆ หรือใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มนัปลอ่ยวาง

ส่ิงท่ีเป็นภาระแบกหามมาตลอดชีวติ ความท่ีแบกรับภาระมากบัความปลอ่ยวางแตกต่างกนัอยา่ง

ใด 

แต่ในปัจจุบนั ดูกิเลสลกูหลานมนับอก “ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้

เป็นความวา่ง เราท าใจให้เป็นความวา่งกจ็ะมีความสุข” มนัก็ไปแบกหามความวา่งไง มนัไปแบก

หามความวา่ง มนัไม่ใช่ตวัมนัวา่ง พอมนัไปแบกหามความวา่งแลว้ก็หลง หลงวา่ “อืม! เวลาภาวนา

ไปแลว้มนัวา่งๆ มนัมีความสุข มนัเป็นของดี ภาวนาแลว้ก็ดี มนัสดช่ืน” น่ีกิเลสมนัหลอกทั้งนั้น

เลย มนัท าให้เรือน้ีเอียงกระเท่เร่เลย มนัไม่เป็นความจริงหรอก 

ถา้เราก าหนดพทุโธ เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ เวลามนัปลอ่ยวาง ปลอ่ยวางสญัญาอารมณ์ 

ไอว้า่งๆ นัน่ก็ช่ือ ไอท่ี้วา่ธรรมะเป็นความวา่ง เราก็ไดช่ื้อเท่านั้น มนัไม่เป็นความวา่งจริง ถา้มนัเป็น

ความวา่งจริง มนัพดูไม่ได ้ เราจะพดู ความคิด ความคิดเกิดจากจิต สญัญาอารมณ์เกิดจากจิต จิตน้ี
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เป็นธรรมชาติ ธรรมชาตินะ ธรรมชาติท่ีมีกิเลสนะ เด๋ียววา่ธรรมะเป็นธรรมชาติ จิตน้ีเป็น

ธรรมชาติไดอ้ยา่งไร 

จิตน้ีเป็นธรรมชาติท่ีรู้ มนัเป็นพลงังาน พลงังานท่ีวา่ส่ิงท่ีมีชีวติ สันตติ มนัเป็นธรรมชาติท่ีรู้ 

แลว้พอรู้ ความคิดเกิดจากพลงังานอนัน้ี พอความคิดเกิดจากพลงังานอนัน้ี เพราะธรรมชาติท่ีรู้มนั

มีอวิชชา พอธรรมชาติท่ีรู้มีอวิชชา เวลาเราคิดส่ิงต่างๆ ข้ึนมา อวชิชา สัญญา สัญญามนัก็เกิด สัญญา

มนัเกิดข้ึน สัญญา “ธรรมะเป็นความวา่ง สัจจะเป็นความวา่ง สมาธิเป็นความวา่ง”...มนัเป็นสัญญา 

พอสัญญา สังขารมนัก็ปรุง ปรุงความวา่ง ถา้มนัปรุงความคิดความทุกขค์วามยากข้ึนมา อนัน้ีเป็น

กิเลส 

พอเวลามนัปรุงความวา่งไง ธรรมะเป็นความวา่ง เราคิดถึงเร่ืองความวา่ง มนัก็วา่งท่ีความคิด 

มนัวา่งท่ีสญัญานั้น พอสญัญานั้น ธรรมชาติท่ีรู้มนักแ็บกความวา่งอนันั้น วา่ความวา่งเป็นอยา่งนั้น 

มนัก็เลย “ปฏิบติัธรรมแลว้มนัก็วา่ง ปฏิบติัธรรมก็สุขสบาย” น่ีมนัพดูได ้มนัพดูไดเ้พราะอะไร มนั

พดูไดเ้พราะมนัเป็นสัญญา สังขาร วญิญาณ มนัเป็นขนัธ์ ๕ มนัก็พดูได ้

แต่เวลาจิตมนัปล่อยวางภาระหมดเลย ธรรมชาติท่ีรู้มนัปลอ่ยขนัธ์ ๕ มาหมดเลย มนัเป็น

ตวัมนัเอง มนัจะพดูอะไรละ่ มนัจะพดูอะไร มนัท้ิงขนัธ์เขา้มา มนัท้ิงภาระมา มนัจะพดูอะไรละ่ มนัก็

พดูไม่ได ้ พอมนัพดูไม่ไดน้ะ อืม! อืม! อืม! น่ีถา้มนัเป็นความจริง เราตอ้งท าให้มนัเป็นความจริง

ข้ึนมา อยา่ใหกิ้เลสมนัจมเรือซะ 

กิเลสถา้ไม่ท าส่ิงใดเลยมนักจ็มเรือ ท าลายเรือไปเลย ถา้ไม่สนใจในศาสนา ไม่สนใจใน

การประพฤติปฏิบติั เรือน้ีมนัตอ้งช ารุดอยูแ่ลว้ อายขุยั ๑๐๐ ปีตอ้งตายแน่นอน มนัจมอยูใ่นโอฆะ

อยูแ่ลว้ ธรรมชาติมนัจมของมนัอยูแ่ลว้ แต่ของเรา ถา้เราประพฤติปฏิบติัของเราไม่เป็นความจริง

ของเรา เราจมเรือ จมโอกาส จมคุณงามความดี จมมรรคจมผลของเราทั้งๆ ท่ีเรือมนัยงัลอยอยู ่ถา้

เรามีสติปัญญา ถา้จิตสงบเขา้มามนัมีเขม็ทิศ มนัจะพาเรือเขา้ฝ่ัง ถา้พาเรือเขา้ฝ่ัง มนัจะเขา้ฝ่ัง มนัจะ

เอาอะไรเขา้ละ่ 
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ธรรมและวนิยัจะเป็นศาสดาของเธอ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนเร่ืองศีล 

สมาธิ ปัญญา ปัญญามนัจะเกิดข้ึนอยา่งไรละ่ ปัญญามนัจะเกิดข้ึนอยา่งไร คนท่ีจะเอาเรือเขา้ฝ่ัง มี

เขม็ทิศแลว้เอง็จะเดินเรืออยา่งไร ถา้จะเดินเรือ ดูสิ เวลาจิตสงบแลว้พิจารณาให้เห็นกาย เห็นเวทนา 

เห็นจิต เห็นธรรม ของใกลต้วั ของกบัเราน่ีแหละ คนเราเกิดมามีกายกบัใจ ถา้มีกายกบัใจ เพราะอะไร 

เพราะเกิดมาจากมีอริยทรัพย ์ เพราะเราเกิดมามีอริยทรัพยเ์ราถึงเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยเ์พราะ

มีร่างกาย ร่างกายก็บีบคั้นมา ตอ้งกินอาหาร เราก็ตอ้งหาอาหารมาเล้ียงร่างกาย ไดเ้สพอาหารแลว้เราก็มี

ความสุข ความสุขน้ีเราก็มีความพอใจ เห็นไหม น่ีกายกบัใจ 

ถา้มีกายกบัใจ ของใกลต้วัน่ีแหละ แต่เราใชชี้วติของเราโดยธรรมชาติของเรา โดยประเพณี

วฒันธรรม แลว้มนัก็ตอกย  ้าอยูก่บัประเพณีวฒันธรรมอยา่งนั้นน่ะ มนัเลยไม่เห็นความจริง ไม่เห็น

ความสุขข้ึนมาไง แต่พอจิตมนัสงบเขา้มา ถา้มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความ

เป็นจริง เห็นกาย จิตเห็นกาย ไม่ใช่ตาเห็นกาย สญัญาเห็นกาย นึกเห็นกาย ถา้เห็นกาย ถา้สญัญาเห็น

กาย นึกเห็นกาย คนเราถา้ยงัดิบๆ อยู ่ เรือเรายงัโคลงเคลงอยู ่ เรือยงัไม่มีหางเสือ เรือยงัไม่มีเขม็ทิศ 

เขาให้ไปเท่ียวป่าชา้ ให้ไปเท่ียวป่าชา้ ให้ไปดซูากศพ ให้เปรียบเทียบไงวา่ ถา้ไปเห็นคนตาย เห็น

กายนอกมนัจะเป็นอยา่งไร ถา้เห็นกายนอกข้ึนมาแลว้มนัก็สลดสังเวช คนเราก็มีเท่าน้ีเอง คนอ่ืน

เขาเกิดมาแลว้ก็ตาย เราเกิดมาก็ตอ้งตาย มนัก็สลดสังเวช มนัภาวนาก็ง่ายข้ึน น่ีเวลาเขาเห็นดว้ยตา

เน้ือ ถา้เห็น ในสังคมโลกเขาเห็น เขาเห็นอยา่งน้ี เห็นคนเวลาไปดูซากศพท่ีป่าชา้ ไปดูซากศพคน

อ่ืน ไปดูพวกประสบอุบติัเหตุ มนัก็สลดสังเวชเขา้มา สลดสังเวชแลว้ท าอยา่งไรต่อ สลดสังเวชข้ึนมา 

๒-๓ วนัแรกสลดสังเวช พอไปแลว้เด๋ียวมนัด้ืออีกแลว้ ๒-๓ วนักิเลสมนัข่ีหัวอีกแลว้ หงุดหงิดอีก

แลว้ น่ีกายนอก 

เวลาวา่จิตเห็นกายๆ มนัไม่ใช่ตาเห็นกาย ถา้ตาเห็นกาย มนัเป็นวฒิุภาวะของจิตท่ีมนัยงัไม่

สงบมา มนัก็ตอ้งไปอาศยัอสุภะ ไปอาศยัซากศพนั้นมาเป็นเคร่ืองด าเนิน มาเป็นค าบริกรรม มา

เป็นส่ิงท่ีให้จิตมนัเกาะไว ้ เพ่ือให้จิตมนัปล่อยวางเขา้มา ปลอ่ยขนัธ์ ๕ นัน่แหละ ปล่อยภาระนัน่

แหละ แต่มนัจะปลอ่ยภาระ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นศาสดาจะร้ือสัตวข์นสัตว ์ ถึงวาง



กิเลสจมเรือ ๒๒ 

©2013 www.sa-ngob.com 

ธรรมและวนิยั วางวิธีการ วางกลอบุายไวใ้ห้จิตมนัพฒันาข้ึนมา ถา้ใครท าไดม้นัจะรู้จะเห็นจริงตาม

ความเป็นจริงของมนั ผูใ้ดเห็นธรรมผูน้ั้นเห็นตถาคต ใครท าไดจ้ะรู้จริงเห็นจริง มนัจะเขา้ใจตาม

ความเป็นจริง 

ไอน่ี้มนัศึกษาธรรมะมา นกแกว้นกขนุทอง มนัท่องจ าข้ึนมา มนัพดูร้อยแปดพนัเกา้เลย 

มนัจะจมเรือมนั มนัจะเอาเรือมนัลงสู่กน้ทะเล เพราะวา่มนัศึกษามา ศึกษามาจนเรือหนกั เรือน้ี

หนกัมาก ไปไม่รอดเลย เรือน ้าหนกัมนัเกิน น ้าจะเขา้ มนัจะจมเรือมนั 

แต่ถา้เราศึกษามา ศึกษาปริยติัมา แลว้เราก็ท าความเป็นจริงสิ ท าให้มนัเกิดข้ึนมา ถา้จิต

มนัสงบเขา้มาก็เห็นกาย ถา้จิตสงบนะ ถา้จิตไม่สงบนะ ตาเห็นกาย ไม่ใช่ใจเห็นนะ ตาเห็น สญัญา

เห็น ความรู้สึกเห็น ไม่ใช่จิตเห็น แต่ถา้จิตสงบแลว้ถา้จิตมนัเห็นกาย มนัจะมีแผนท่ีเดินเรือ มนัจะ

พาเรือเขา้ฝ่ัง ถา้พาเรือเขา้ฝ่ัง พิจารณา พิจารณาถา้จิตมนัสงบ พิจารณา ถา้เป็นเจโตวมุิตติเห็นกาย

แลว้ร าพึงให้มนัเป็นไตรลกัษณ์ ให้มนัแปรสภาพใหเ้ห็นๆ ฝึกหดับ่อยคร้ังเขา้ ถา้มนัฝึกหัด

บ่อยคร้ังเขา้จะมีความช านาญมากข้ึน ถา้ฝึกหดับ่อยคร้ังข้ึนๆ จิตน้ีมนัจะจบักายไม่ได ้ จบักายไม่ได้

เพราะวา่ ถา้เราใชปั้ญญามากข้ึน มนัจะมีก าลงัของมนัออกไป ถา้ก าลงัจบัแลว้พิจารณา มนัใชก้ าลงั 

ถา้ใชก้ าลงั พิจารณาต่อเน่ืองไป 

ดูสิ เราเดินเรือดว้ยความเร็วเกินก าลงั เรือนั้น เคร่ืองยนตน์ั้นจะเสียหายหมด พอ

เคร่ืองยนตเ์สียหาย เราจะเดินเรือต่อไปมนัตอ้งซ่อมแซมบ ารุงรักษา จิตถา้มนัไดพิ้จารณาของมนั

แลว้ มนัใชก้ าลงัของมนั ถา้มนัไม่กลบัมาท าความสงบของใจ ความเห็นการกระท านั้นมนัไม่

สมดุล เห็นไหม ทางสายกลางขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง วา่อตัตกิลมถานุโยค กาม

สุขลัลิกานุโยค มชัฌิมาปฏิปทามนัอยูต่รงไหน ถา้มชัฌิมาของกิเลสมนัก็พาเรือน้ีจมลงสู่กน้ทะเล ถา้

มชัฌิมาของกิเลสนะ แต่ถา้มชัฌิมาของธรรม เราพิจารณาของเรา พิจารณาไปแลว้ ถา้มนัเห็นกาย 

พิจารณากาย มนัจะแปรสภาพของมนั พิจารณาบ่อยคร้ังเขา้ มีความช านาญมากข้ึน มนัจะละเอียด

ลึกซ้ึงข้ึน ท าไดค้ลอ่งตวัข้ึน 
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คนท่ีปฏิบติัใหม่ๆ นะ ถา้อ  านาจวาสนาเวลาเห็นกายข้ึนมา มนัก็ยอ่ยสลายให้เราดู แหม! 

ต่ืนเตน้มากเลย แต่อนัน้ีส้มหลน่ คือมนัเป็นไปโดยขอ้เทจ็จริง แต่เราไม่มีสติปัญญาบริหารจดัการ 

เห็นเขาเอาเรือเขา้ฝ่ัง อูหู้ย! เรือน้ีเขา้เทียบท่า เทียบท่าจนตอ้งจอดรอกนัเลยนะ เพราะเรือมากจน

เทียบท่าไม่ได ้เราเห็นเรือเขาเทียบท่า เราก็เทียบท่าได ้เด๋ียวเราจะเอาเรือเขา้เทียบท่า น่ีก็เหมือนกนั 

พอพิจารณาไปแลว้มนัไม่เป็นหรอก เอาเขา้ไปเทียบท่าแลว้มนัจะไปเสยเอาท่าเรือ เรือจะยบุหมด

เลย เวลาเขาจะเทียบท่า เขาจะเขา้ท่า เขาตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีน าร่อง เจา้หนา้ท่ีน าร่องเขาจะชกัเรือน า

ร่องเขา้เทียบท่า ไอน่ี้เราจะเสยเลยนะ เราจะออก เรือมนัจะพลิก 

เวลาพิจารณาไปแลว้มนัจะมีความช านาญของมนั ถา้มีความช านาญมนัจะมีร่องน ้าของมนั 

ถา้มีร่องน ้าของมนั เราจะเอาเรือเราเทียบท่า เราจะเอาเรือเราเขา้ฝ่ัง ถา้เราเอาเรือเขา้ฝ่ัง เราพิจารณา

ซ ้ าพิจารณาซาก การพิจารณา พิจารณาเพ่ือให้รู้จริงข้ึนมา น่ีคือการฝึกหัดใจ น่ีคือการพิจารณา น่ี

คือการฝึกหัดใชปั้ญญา 

ถา้ปัญญาอยา่งน้ีเกิดข้ึนมา พิจารณาซ ้าๆ ซากๆ ท าซ ้าๆ ซากๆ เพราะเจา้หนา้ท่ีน าร่องเขา

ฝึกหัดมา เขาน าร่องนั้น เขาจะมีความช านาญ เขาจะน าร่องเรือนั้นเขา้สู่ร่องน ้านั้น ครูบาอาจารยเ์รา องค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านประพฤติปฏิบติัของท่านมา สร้างสมบุญญาธิการมา จะร้ือสัตวข์น

สัตวข้ึ์นมา ท่านช้ีทางไวใ้หห้มดละ่ เวลาช้ีทางปฏิบติั ถา้เราท าข้ึนมาแลว้เราจะช านาญในร่องน ้า 

เราจะช านาญในการกระท า เราจะไม่จมเรือเราท้ิงหรอก เพราะเรารู้วา่การเอาเรือเทียบท่ามนัจะมี

ระวางสินคา้ตา่งๆ เราจะไดป้ระโยชน์มหาศาลเลย แลว้เรือเราจะไม่จมอยูก่ลางทะเลอีกต่างหาก 

เวลาปฏิบติั เวลาเรามีสติมีปัญญา เรามีครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยเ์ราจะฝึกหัด จะ

พยายามช้ีน าเราอยา่งน้ี แลว้เราปฏิบติัข้ึนมา ถา้เราปฏิบติัไม่ได ้ เราตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีน าร่อง เราเอา

เรือเราไปไม่รอด แต่ถา้เราปฏิบติัของเราตามความเป็นจริง เราไม่ตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ี เห็นไหม ครูบา

อาจารยก์ค็รูบาอาจารย ์ สาธุ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมไปแลว้ หลวงปู่เสาร์ 

หลวงปู่มัน่ท่านปฏิบติัธรรม ท่านบรรลธุรรมไปหมดแลว้ ไอเ้ราสาวกสาวกะ ไอทุ้กข์ๆ  ยากๆ อยูน่ี่ 

แต่ก็มีวาสนา เพราะเห็นร่องเห็นรอย เห็นร่องเห็นรอยของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เราก็ท าของเราอยู ่
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ร่องน ้าๆ มนัมีของมนัอยู ่แตเ่ราไม่รู้จกัร่องน ้านั้นน่ะ พอพิจารณาไปแลว้มนัจะปลอ่ยวางขนาดไหน 

พิจารณาซ ้าๆๆ ของมนัไป 

ซ ้ า เห็นไหม ร่องน ้านั้นไม่ได ้ เราก็ฝึกหัดของเรา เราฝึกหัดของเรา เพราะการฝึกหัดนั้น

มนัเกิดปัญญาข้ึนมา เกิดความช านาญข้ึนมาใช่ไหม ถา้ไม่มีการฝึกหัดเลย มนัจะเอาความช านาญ

มาจากไหน เอาความช านาญนั้นมนัก็อา่นหนงัสือมา ศึกษามาจากของครูบาอาจารย ์ กจ็ าของท่านมา 

ท่านพดูอยา่งไรก็พดูเหมือนกนัเลย แต่เอาเขา้จริง ร่องน ้าไม่รู้จกั อะไรก็ไม่รู้จกัเลย แต่พดูเหมือนกนั 

พดูเหมือนกนัมนัก็เป็นสัญญาไง 

แต่ถา้เราปฏิบติัข้ึนมาตอ้งมีความจริงในใจ มนัจะมีความตกผลึกในใจ ใจมนัตกผลึกขนาด

ไหน ฝึกหัดท าของเรา ถา้จิตสงบแลว้นอ้มไปท่ีกาย ถา้นอ้มไปท่ีกาย ถา้มนัยงัไม่มีเหตุมีผล ตอ้งซ ้า 

ตอ้งนอ้มไปอีก แลว้พิจารณาซ ้าๆๆ มนัปลอ่ยวางขนาดไหน ปลอ่ยวางขนาดไหน ร่องน ้าน้ีมนัมีนะ 

เวลาส่ิงท่ีมนัต้ืนเขิน กรมเจา้ท่าเขาตอ้งขดุร่องน ้าเพ่ือขยายมนัให้มนัเป็นความจริง 

น่ีก็เหมือนกนั ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูข้ยายทางน้ีไว ้หลวงปู่เสาร์ 

หลวงปู่มัน่ท่านปฏิบติัของท่านมาแลว้ ร่องน ้ามีจริง ความเป็นไปของจิตท่ีเขา้สู่เทียบท่าได ้ถา้ท าจริง 

แลว้ไม่ตอ้งให้ใครมาคดัคา้น ให้ใครมาโตแ้ยง้ ไอน้ัน่มนัเป็นความเช่ือของเขา ไอค้วามเช่ือของเรา 

เวลามนัลุ่มๆ ดอนๆ จิตใจของเรา เรือพลิกคว  า่อยูใ่นหัวใจน้ีมนัทุกขย์ากขนาดไหน 

ถา้ท าสัมมาสมาธิข้ึนมา จิตมนัสวา่งไสว มนัมีหางเสือ มนัมีเขม็ทิศตา่งๆ มนัจะพาเขา้สู่ฝ่ัง 

มนัพาไปได ้ แตไ่ม่มีปัญญา ไม่มีปัญญาเพราะมนัเป็นไปไม่ได ้ จิตสงบมนักเ็ส่ือม สมาธิแกกิ้เลส

ไม่ได ้ไม่มีสมาธิ ปัญญาภาวนามยปัญญาไม่เกิด ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมานั้นเป็นโลกียปัญญา ปัญญาเกิดจาก

กิเลสทั้งหมด ส่ิงท่ีเกิดข้ึน การศึกษาทางวชิาการนั้นแกกิ้เลสไม่ได ้ ก่อนจะแกกิ้เลสไดม้นัตอ้งท า

ความสงบของใจเขา้มา เรือของใครก็แลว้แตไ่ม่มีเขม็ทิศ ไม่มีหางเสือ เขา้ฝ่ังไม่ได ้ ถา้มนัจะเขา้ฝ่ัง 

มนัตอ้งมีหางเสือ มีเขม็ทิศ มีการด าเนินของมนั ถา้มีการด าเนินของมนั แลว้มนัเกิดท่ีไหนละ่ มนั

เกิดท่ีไหนถา้จิตมนัไม่สงบ ถา้จิตไม่สงบ ไม่มีใครเป็นเจา้ของ ไม่มีหางเสือ ไม่มีเขม็ทิศ เราเอาเรือ

เขา้ฝ่ังไม่ได ้
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ถา้ไม่มีหางเสือ ไม่มีเขม็ทิศ พอจิตมนัสงบแลว้ คนไม่มีปัญญาจะพาเรือเขา้ไปไดอ้ยา่งไร 

ถา้ไม่มีจิต ไม่มีความสงบของใจข้ึนมา มนัก็เกิดก าลงัข้ึนมาไม่ไดเ้หมือนกนั เห็นไหม ถา้ไม่มี

สมาธิ ปัญญาท่ีเกิดข้ึนเป็นปัญญาโลกๆ ปัญญาโลกคือสัญญาทั้งหมด คือการศึกษา ศึกษาคือจ า

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มา ศึกษาก็ก็อปป้ีมา ศึกษามา ท าวจิยัขนาดไหนมนักเ็ป็น

จินตนาการ เป็นจินตมยปัญญา ปัญญาอยา่งนั้นแกกิ้เลสไม่ได ้ จินตมยปัญญาแกกิ้เลสไม่ได ้ ตอ้งเป็น

ภาวนามยปัญญา แลว้ภาวนามยปัญญามนัเกิดจากอะไร มนัก็เกิดจากจิต 

ถา้เกิดจากจิต ถา้จิตไม่สงบเขา้มา ตวัจิตมนัมีอวชิชา มนัจะสงบเขา้มาไดอ้ยา่งไร ถา้มี

อวชิชาข้ึนมา มนัก็มีสมุทยัเจือมา ถา้เป็นปัญญาก็เป็นปัญญาของสมุทยั ถา้เป็นสมาธิก็เป็นสมาธิ

ของสมุทยั เพราะสมาธิมนัเส่ือม ถา้สมาธิมนัเขม้แขง็ สมุทยัมนัตอ้งยบุตวัลง ยบุตวัลง สมาธิมนัก็

แจ่มแจง้ข้ึนมา ถา้สมาธิแจ่มแจง้ข้ึนมา ฝึกหัดใชปั้ญญาๆ พิจารณาซ ้ าๆ ซากๆ ถา้ซ ้ าๆ ซากๆ พิจารณา

ซ ้ าซาก มนัมีผลของมนั มนัปลอ่ยวางของมนั มนัมีปัญญาของมนั มนัมีก าลงัของมนั มนัมีร่องน ้า

ของมนั มนัเขา้ออกของมนั ถา้เขา้เทียบไดห้รือไม่ไดม้นัก็ฝึกหัดอยูอ่ยา่งนั้น ฝึกหัดอยูอ่ยา่งนั้น มี

ความช านาญการอยูอ่ยา่งนั้น 

ถา้มีความช านาญการอยูอ่ยา่งนั้น พิจารณากายไปแลว้มนัปลอ่ย พิจารณากายแลว้มนัเวิง้วา้ง 

เวิง้วา้งขนาดไหน ถา้เวิง้วา้ง น่ีเรามีร่องน ้า แตเ่รายงัเทียบไม่ได ้ เทียบไม่ไดเ้พราะอะไร เทียบไม่ได้

เพราะขณะจิตมนัยงัไม่มี เทียบไม่ไดเ้พราะมนัไม่มีอกุปปธรรม 

เราเขา้ใจได ้การเกิดดบัเราเขา้ใจได ้ความคิดท่ีมนัคิดแลว้แยกแยะข้ึนมาแลว้ปล่อยวาง เรา

เขา้ใจไดห้มดเลย แต่เราเขา้ใจไม่ไดว้า่ เวลากายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ จิตมนัรวมลง จิต

มนัเป็นอกุปปธรรม จิตมนัเป็นธรรมลว้นๆ เรารู้อยา่งไร เรารู้ไม่ได ้ รู้ไม่ไดเ้พราะมรรคมนัไม่เกิด 

มรรคมนัไม่เป็นความจริง มนัไม่มชัฌิมาปฏิปทา ไม่ลงสู่ทางสายกลางไง มนัเป็นอตัตกิลมถานุ

โยค กามสุขลัลิกานุโยค 
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เวลาบอกวา่ทางสายกลางๆ เวลาเป็นทางสายกลางของกิเลสน่ีชอบ ทางสายกลางนอนกรน

อยูน่ัน่น่ะ ทางสายกลาง ทางสายกลางหัวหกกน้ขวดินัน่น่ะ ท าอะไรไม่เจริญ ทางสายกลาง เวลา

อยา่งนั้นบอกวา่เป็นทางสายกลาง 

เวลาพระเราปฏิบติัข้ึนมา ถือธุดงควตัรก็บอกวา่นัน่เป็นอตัตกิลมถานุโยค...ไอน่ี้มนั

เปลือกๆ ทางสายกลางโดยจินตนาการ ทางสายกลางโดยตรรกะ มนัไม่มีเน้ือหาสาระ ไม่มีขอ้เทจ็จริง

อะไรเลย 

แต่ถา้มนัเป็นทางสายกลางจริงๆ เวลามนัพลิกข้ึนมา จิตมนัสงบเขา้มา จิตมนัใชปั้ญญา

ของมนัข้ึนมา มนัปลอ่ยวางอยา่งไร นัน่น่ะกามสุขลัลิกานุโยค ถา้มนัอดัอั้น พิจารณาไปแลว้มนั

แยกแยะไม่ได ้ พิจารณาแลว้มนัไปไม่รอด นัน่น่ะอตัตกิลมถานุโยค เวลามนัปล่อยวางสงบระงบั 

นัน่น่ะกามสุขลัลิกานุโยค แลว้มนัสายกลางอยา่งไรละ่ มนัสายกลางอยา่งไร เพราะเรารู้ไม่ได ้ เรา

เทียบท่าอยา่งไร เรือเขา้ออกๆ อยู ่เทียบท่าไม่ได ้เทียบท่าไม่ได ้ไม่มีส่ิงใดยึด ไม่มีส่ิงใดเกาะเก่ียวเลย 

พิจารณาซ ้าๆ มีความช านาญข้ึนมา จากอตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยค ทางสองส่วน 

เพราะจิตมนัเป็นแบบนั้น คนเราเวลาจิตใจท่ีมนัเป็นความโลภ ความโกรธ ความหลง มนัก็ติดไป

ส่วนหน่ึง เวลาปฏิบติัไปมนัเป็นธรรมๆ ข้ึนมาก็หลงใหลไปส่วนหน่ึง เวลายืนดว้ยตวัเองก็ยืน

ไม่ได ้เวลายืนดว้ยตวัเองก็ลม้ลกุคลกุคลาน จะท าความสงบของใจก็ท าไม่ได ้เวลาเกิดปัญญาข้ึนมา

ก็กระโดดเกาะปัญญาอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัทางสองส่วนท่ีจิตมนัเป็นแบบนั้น มนัเป็นธรรมชาติของ

จิตท่ีเป็นอยา่งนั้นเลย เพราะมนัมีกิเลสอยู ่มนัมีความวิตกกงัวล มนัมีความลงัเลสงสัยในใจ มนัเป็น

ธรรมชาติของมนั 

ธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นอยา่งนั้น ธรรมชาติของกิเลสมนัเป็นแบบนั้น 

ธรรมชาติของกิเลสมนัท าให้ลม้ลกุคลกุคลาน ธรรมชาติของกิเลสท าให้ลงัเลสงสัย ทั้งๆ ท่ีเกิดปัญญา

ข้ึนมา ปัญญาฝึกหัดอยูน่ี่มนักย็งัท าให้ลงัเลสงสัย ธรรมชาติของกิเลสเป็นอยา่งน้ี 
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แต่เวลาเป็นธรรมอกุปปธรรม ธรรมแท้ๆ ธรรมเหนือโลก ธรรมเหนือการแปรสภาพ 

ธรรมเหนือทุกๆ อย่าง มันต้องเกดิขึน้มาจากความเป็นจริง แล้วธรรมนีจ้ะเกดิขึน้มาจากใจ

ดวงนั้น ใจดวงที่มันพยายามอยู่นี่ ใจดวงที่มันล้มลุกคลุกคลานอยู่นี่ ใจดวงที่ทุกข์ๆ อยู่นี่ 

เวลาบอกวา่ “มนัทุกขย์ากมาก ปฏิบติัไม่ได ้ ปฏิบติัมนัทุกขย์ากมาก เวลาเขาปฏิบติัแลว้

มนัเป็นธรรม ปฏิบติัแลว้มนัมีความดีความงาม” 

เราก็เหมือนกบัเพชรท่ีเจียระไนแลว้กบัเพชรท่ีอยูใ่นเหมือง เพชรท่ีอยูใ่นโคลนในตมมนั

ก็เป็นเพชร เพชรท่ีเขาเจียระไนแลว้เขาประดบัไวบ้นยอดมงกุฎ ประดบัไวท่ี้สร้อยคอ ประดบัไวท่ี้

แหวน มนัเป็นเพชรท่ีเจียระไนแลว้ มนัก็เป็นเพชรเหมือนกนันัน่แหละ แต่เพชรท่ีเจียระไนแลว้กบั

เพชรท่ียงัไม่เจียระไน 

ไอน่ี้ก็เหมือนกนั เวลาเราคิดของเรา เราก็คิดวา่เพชรท่ีเจียระไนแลว้มนัจะเป็นธรรม เราก็

จะหาแต่เพชรท่ีเจียระไนแลว้ มนัจะไปหาท่ีไหน เพชรมนัก็อยูก่บัโคลนตมทั้งนั้นน่ะ ถา้เพชรอยู่

ในโคลนตม เราอยากไดเ้พชรท่ีเจียระไนแลว้แบบท่ีเรารู้เราเห็น ท่ีเราศึกษาในธรรมวนิยัน้ี มนัเป็น

เพชรท่ีเจียระไนแลว้ ท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้การันตีแลว้ อยา่งพระสารีบุตร พระโมค

คลัลานะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ นั้นเป็นเพชรท่ีเจียระไนแลว้ 

แต่หัวใจของเรา หัวใจของสัตวโ์ลกมนัมีธรรมชาติท่ีรู้น้ีอยู ่มนัก็มีสิทธิ เพราะมนัมีจิต มนั

มีนามธรรมอนัน้ี ส่ิงท่ีจะพฒันาข้ึนมาให้เขา้สู่อกุปปธรรม แต่มนัไม่มีท่ีเจียระไนแลว้หรอก เพชรท่ี

เจียระไนแลว้คือเพชรท่ีเจียระไนเสร็จแลว้มนัถึงเป็นเพชรท่ีเจียระไนท่ีแวววาว ท่ีมนัมีแสงประกาย 

นัน่เป็นเพชรท่ีครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัจบแลว้ แลว้เราก็ไปศึกษามาๆ แลว้เรากจ็ะเอา

เพชรแบบนั้นๆ จะเอาเพชรท่ีเจียระไนแลว้ๆ 

ไอเ้พชรท่ีเจียระไนแลว้มนัไปซ้ือท่ีร้านสิ ไอเ้พชรของเรา เราตอ้งขดุจากเหมือง ขดุจาก

จิตของเรา ขดุจากกายกบัใจเราข้ึนมา แลว้เราก็ก าลงัเจียระไนกนัอยูน่ี่ พิจารณาของเรา พิจารณา

ซ ้ าๆ ซากๆ มนัเป็นการเจียระไนใจเรา พิจารณาซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ ถา้มนัส าเร็จลลุว่งทั้งหมด กายเป็น
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กาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์มนัปล่อย พบั! ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์

ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ 

ขนัธ์ ๕ ก็ไม่ใช่เรา เราก็ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ก็ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขก์็ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ แลว้ขนัธ์ ๕ 

มนัไปไหนละ่ ขนัธ์ ๕ มนัไปไหน แลว้จิตมนัรับรู้ รับรู้อยา่งไร เห็นไหม 

ถา้เป็นเพชรท่ีเจียระไนแลว้ จิตดวงนั้นรู้ มีขณะจิตท่ีเป็นไป แต่ถา้เราจะไปศึกษามา ไปก็

อปป้ีมา เราจะไปเอาเพชรท่ีเจียระไนแลว้มาเป็นเพชรของเรา แลว้เอามาก็เขา้กนัไม่ได ้ เพราะเอา

มาแลว้ เพชรท่ีเจียระไนแลว้เมด็หน่ึง แต่ความรู้สึกเราเป็นเพชรท่ียงัไม่เจียระไน คนเราไม่มีจิตสอง

ดวงนะ คนเรามีจิตหน่ึงเท่านั้น คนเรามีจิตหน่ึง ฉะนั้น เราไปเอาเพชรของครูบาอาจารยม์าวา่มาเป็น

เพชรของเรา เราอยากไดจ้ริงอยา่งนั้นจริงหรือ เพราะอะไร เพราะเวลามนัเกิด มนัสุขมนัทุกขม์นัก็ใจ

ของเรา มนัเป็นเพชรของเรา ไม่ใช่เพชรของครูบาอาจารย ์ ใจของเรามนัยงัไม่ไดเ้จียระไน มนัจะ

สุขมนัจะทุกข ์ มนัจะดีมนัจะชัว่ มนัก็จะเกิดข้ึนจากเพชรดวงน้ี ถา้เพชรดวงน้ี เพชรท่ีมนัไม่ได้

เจียระไน เรามาเจียระไนเพชรเราดีกวา่ ถา้เราเจียระไนเพชรของเรา เรากจ็ะไดเ้พชรแทข้องเราข้ึนมา 

ไม่ใช่ไปเอาเพชรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เพชรของครูบาอาจารยม์า จะให้เหมือน

อยา่งนั้น มนัไม่มีในโลก แต่มนัมีโดยสัญญา มีโดยการคาดการหมายท่ีเขาท ากนั 

ถึงบอกวา่ ฟังแลว้เราอยา่ไปเช่ือใคร กาลามสูตร อยา่ไปเช่ือ เราฟังมา ฟังธรรมของครูบา

อาจารยม์าเพ่ือจะมาเจียระไนเพชรของเรา ถา้เจียระไนเพชรของเรา มนัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็น

สันทิฏฐิโก มนัเป็นสมบติัของเรา 

เราเกิดมา เกิดจากพอ่จากแม่ พอ่แม่เล้ียงดูมา มีสติปัญญาจนโตข้ึนมาระดบัน้ี บวชเป็นพระ

เป็นเจา้ เราเป็นฆราวาส เรามาประพฤติปฏิบติั เราโตมาขนาดน้ี เราก็ใชส้ติปัญญาเรามาขนาดน้ี 

แลว้เราจะประพฤติปฏิบติัเอาตามความเป็นจริงของเรา หรือเราจะต่ืนไปตามกระแสสังคม 

สังคม สงัคมท่ีเวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านออกประพฤติปฏิบติั หลวงปู่มัน่ หลวงปู่

เสาร์ท่านพดูให้ลกูศิษยฟั์งกนัมาวา่ ท่านออกประพฤติปฏิบติั มีแต่คนต่ืนกลวั มีแต่คนไม่เห็นดว้ย

ทั้งนั้นน่ะ แต่เพราะท่านใชชี้วติของท่าน ท าความจริงของท่าน เพราะเวลาท าความเป็นจริง ความ
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เป็นจริงเกิดข้ึนมากบัจิตของผูใ้ดก็แลว้แต่ มนัคุม้ค่า เพราะเวลาออกประพฤติปฏิบติัทุกข์ๆ  ยากๆ 

วติกกงัวล มนัมีแต่ความเร่าร้อนในใจ แต่ถา้ประพฤติปฏิบติัข้ึนไป เจียระไนเพชรของท่านเอง จน

เพชรของท่านแวววาวข้ึนมา มนัคุม้ค่าท่ีวมุิตติสุข 

ถา้จิตมนัพน้จากกิเลสไปแลว้ กิเลส สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา มนัเป็นอนตัตา มนัเป็นการ

แปรสภาพ มนัเปล่ียนแปลง มนัไม่มีอะไรคงท่ี แต่พอมนัเสร็จส้ินกระบวนการไปแลว้ อกุปป

ธรรม วมุิตติสุข ไม่มีการเปล่ียนแปลง ไม่มีการเคล่ือนยา้ย ไม่มีการเติมและการบกพร่อง มนั

สมบูรณ์ของมนัตลอดเวลา 

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ เราพดูบ่อย พดูวา่เพราะเรามีท่ีมาท่ีไป ฉะนั้น ไม่ตอ้งไปทุกขย์าก

แทนหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านไดเ้พชรน ้างามในใจของท่าน ท่าน

ไดผ้ลของการปฏิบติัของท่าน ท่านไดว้มุิตติสุขในใจของท่านไปแลว้ แต่ท่ีเอามาพดูบ่อยๆ น้ี

เพราะวา่เป็นตวัอยา่ง เป็นแบบอยา่ง เป็นเนติแบบอยา่งให้เรายึดมัน่ถือมัน่ ให้มีเนติแบบอยา่งท่ีเรา

จะประพฤติปฏิบติัไป เราไม่ตอ้งไปสงสารท่าน ไปห่วงอาลยัอาวรณ์ท่านวา่ท่านทุกขท่์านยากมา 

เพราะท่านทุกขท่์านยากมา ท่านถึงเจียระไนเพชรของท่านส าเร็จ แลว้วางขอ้วตัรปฏิบติัของท่าน

ไวใ้ห้เรากา้วเดินตาม พอกา้วเดินตาม เราพยายามท าของเราเพ่ือประโยชน์กบัเรา ถา้ท าของเราเพ่ือ

ประโยชน์กบัเรา มนัจะเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นสันทิฏฐิโก มนัเป็นความจริงข้ึนมา มนัไม่ใช่มีแต่

ความจ า มีแต่สญัญาอารมณ์ ฟังครูบาอาจารยม์าก็บอก “อยา่งน้ีหา้มฟังเทศน์เลยใช่ไหม ห้ามฟัง

เทศน์ครูบาอาจารย”์ 

ฟัง! ฟัง! ขณะฟังแล้วฟัง ฟังเพ่ือกระตุ้นใจเรา ฟังเพ่ือเสริมศรัทธาความมั่นคงของ

ใจ ถ้าไม่ฟังธรรม ไม่อยู่กบัธรรมของครูบาอาจารย์ มันจะอยู่กบักเิลสแน่นอน ไม่คิดดมีันกค็ิด

ช่ัว ถ้าไม่ฟังธรรมมันกจ็ะเที่ยวรอบโลก ถ้าฟังธรรมแล้ว รอบโลกนีม้นุษย์กส็ร้างขึน้มา ส่ิงที่

ในโลกนีม้นุษย์สร้างทั้งนั้น เรากเ็ป็นมนุษย์คนหนึง่ เราต้องไปต่ืนเต้นอะไรกบัส่ิงที่มนุษย์

สร้าง ท าไมเราไม่สร้างธรรมขึน้มาในใจ ท าไมเราไม่สร้างความสุขความจริงขึน้มาในใจ 
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ถา้เราจะสร้างความสุขความจริงข้ึนมาในใจโดยท่ีเรายงัสร้างของเราไม่ได ้ เราก็อาศยัฟัง

ธรรมครูบาอาจารยเ์ป็นท่ีเกาะ อยา่งก าหนดพทุโธๆ เราระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พทุ

โธๆๆ บริกรรมไว ้บริกรรมไวไ้ม่ให้มนัไปทางอ่ืน 

เราฟังธรรม ฟังธรรมเพ่ือเหตุน้ี ฟังธรรมเพ่ือเป็นท่ีเกาะ ฟังธรรมเพ่ือให้ใจมนัมีพ้ืนฐาน 

ฟังธรรมเพ่ือประโยชน์กบัเรา ถา้ไม่ฟังมนัก็ออกเร่ืองกิเลสแน่นอน เพราะใจมีกิเลส ใจมีอวชิชา ใจ

ไม่มีบรรทดัฐาน ฟังธรรมเพ่ือให้เป็นบรรทดัฐาน ให้เป็นท่ียึดเกาะของใจ แลว้ถา้ประพฤติปฏิบติั

ข้ึนมา น้ีเป็นธรรมของเรา ถา้เรามีสติก็เป็นสติธรรม ถา้มีสมาธิก็สมาธิธรรม ถา้มีปัญญาก็ปัญญา

ธรรม ศีล สมาธิ ปัญญาก็เป็นมรรค มรรคสามคัคี มรรคกร็วมตวั มรรคพิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ มนั

เป็นธรรมจกัร จกัรท่ีมนัเคล่ือนไปดว้ยมรรค ๘ งานชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ สติชอบ ปัญญา

ชอบ ความชอบธรรมหมุนเขา้ไป หมุนเขา้ไป จากอตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยค หมุนจน

เป็นมชัฌิมาปฏิปทา ถา้มชัฌิมาปฏิปทา มนัก็มรรคสามคัคี มรรคสามคัคีมนัก็สมุจเฉทปหาน สมุจเฉท

ปหานมนัก็เป็นอกุปปธรรม มนัเป็นท่ีไหนละ่ มนัเป็นในหนงัสือ เป็นในต ารา เป็นในอวกาศ เป็นใน

ท่ีไหนละ่ มนัตอ้งเป็นท่ีใจของเรา 

ถา้มนัเป็นข้ึนมาท่ีใจของเรา ความลบัไม่มีในโลก ใครท าดีท าชัว่คนอ่ืนไม่รู้ เรารู้ เราน่ีรู้วา่

เราท าดีหรือท าชัว่ แลว้เวลามนัเกิดมรรค เกิดมรรคสามคัคี เกิดธรรมจกัร จกัรท่ีมนัหมุนอยูใ่น

หัวใจของเรา ภาวนามยปัญญาท่ีเกิดข้ึน ภาวนามยปัญญา จกัรท่ีมนัเคล่ือนท่ี ธรรมจกัรท่ีมนัเคล่ือนท่ี

บดขยี้อวชิชา บดขยี้กิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของเรา ความลบัไม่มีในโลก เราเป็นคน

ท าเอง น่ีปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก เราท าเอง 

แต่ถา้มนัไม่สมุจเฉทปหาน มนัเป็นตทงัคปหาน มนัก็ชัว่คราวๆ อยู่อยา่งนั้น ใครไดต้ทงัค

ปหานก็รู้ไดแ้ค่นั้น แต่ถา้ใครมีความขยนัหมัน่เพียร มีความวริิยะ มีความอตุสาหะ มนุษยจ์ะลว่งพน้

ทุกขด์ว้ยความเพียร ถา้มีความเพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะ เวลาเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา 

ทุกขย์ากมาก แต่เวลาจกัรมนัเคล่ือน มนัมีความสุขจากภายใน 
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เวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติั หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านอยูใ่นป่าในเขา ท่าน

ท าของท่าน ท าไมท่านมีความพอใจ ท่านมีความสุขของท่าน เพราะอะไร เพราะจกัรมนัเคล่ือน มนัมี

รสของธรรมไง รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง แลว้ถา้มนัสมุจเฉทปหาน มนัขาด ดัง่แขนขาด 

เวลากิเลสขาด ตดัออกไป ดัง่แขนขาด ชดัเจนมาก 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีท าข้ึนมา เราจะพาเรือเขา้ฝ่ัง เราจะไม่จมเรือของเราเอง เอวงั 


