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 อยา่งท่ีวา่นัน่นะ วนัอาสาฬหบูชา...แลว้เราไม่ท าจริงจงันะ ขนาดท่ีอยูก่บัครูบาอาจารยน่์ะ วนั
มาฆะ วนัอะไรอะไรน่ี อยูใ่นป่านะ ใหท้ าเลย วนัมาฆะ แมแ้ต่วนัพระปกติกย็งัท าใหแ้บบวา่เปล่ียน
จากปกติ วนัพระปกติใช่ไหม แต่เราไม่ใหเ้ป็นปกติไง เราไม่ใหท้ าเป็นปกติ  

พอวนัพระวนัพิเศษ เราภาวนาตลอดรุ่งมาตลอด ภาวนามาตลอดรุ่งนะ เพราะปกติกภ็าวนา
เป็นพื้นอยูแ่ลว้ไง การภาวนาคือการเกบ็เลก็ผสมนอ้ยของหวัใจ การเกบ็เลก็ผสมนอ้ยในใจของตน
ใหม้นัเป็นรากเป็นฐานข้ึนมาไง  

ใจหวัน่ไหวน่ี ใจหวัน่ไหว ใจทุกข ์ ใจเดือดร้อน ใจตั้งมัน่ ใจมีความสุข เราปล่อยใหห้วัน่ให้
ไหว เราไม่เกบ็เลก็ผสมนอ้ยน่ะ ขนาดวนัปกติกภ็าวนาเป็นพื้น วนัพระวนัเจา้น่ีสวา่งตลอดรุ่ง แลว้
อยา่งวนัน้ีวนัอาสาฬหบูชา วนัท่ีพระพุทธเจา้ประกาศสัจธรรม เรากน่็าจะไดป้ระโยชนจ์ากวนัน้ี
มากมายเลย เราน่าจะไดป้ระโยชนจ์ากวนัน้ี  

ขนาดพระพุทธเจา้ประกาศไวน้ะ เหมือนมีคนมายดัเยยีดสมบติัใหเ้ราเลยนะ เมตตาขนาดนั้น
นะ เพียงแต่วา่สมบติัมนัเป็นวตัถุ โอนเขา้บญัชีมนักเ็ป็นเงินเป็นทอง แต่น่ีเป็นนามธรรม มนัยดัเขา้
ไปในหวัใจเราไม่ไดไ้ง  

พระพุทธเจา้ถึงไดบ้อก “เราตถาคตหรือครูบาอาจารยเ์ป็นผูแ้นะน า แนะแนวทางเท่านั้น การ
ประพฤติปฏิบติัทุกๆ อยา่ง เราตอ้งปฏิบติัข้ึนมาเองไง”  

ถา้เป็นการท่ียดัเขา้มาในหวัใจเราได ้ รับรองเลยพระพุทธเจา้ยดัเขา้มาเลยล่ะ อยากใหเ้ราได้
ล้ิมรสอนันั้นเดด็ขาด แต่มนัเป็นไปไม่ไดไ้ง เพราะหวัใจมนัเป็นนามธรรมน่ะ มนัส่งกระแสจิตได ้
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วบูๆ วาบๆ ใหพ้วกเรารู้สึกแปลกๆ แต่กิเลสน่ีมนัเป็นเน้ือเดียวกบัหวัใจไง เป็นเน้ือเดียวกนั เพราะวา่
เราเกิดมาน่ีเกิดมาจากกิเลส กิเลสคือความเคยใจ คือความนอนเน่ืองอนันั้นน่ะ มนัสะสมอยูท่ี่ใจ  

ความสะสมอยูท่ี่ใจ เร่ิมตน้เขา้ไปมนักเ็ลยเป็นประโยชนข้ึ์นมาไม่ได ้ มนัเลยเป็นโลกไป
ทั้งหมด เรากต็อ้งใชปั้ญญาไง ปัญญาการเสริมตนเอง การเสริมตนเองไง ใหเ้ห็นวา่ตวัเองมีคุณค่า 
อยา่มองคุณค่าของตวัเอง มองถึงเขา มองถึงเราสิ มองถึงคร้ังพุทธกาลกม็นุษยปุ์ถุชน การแสวงหาก็
แสวงหามาดว้ยกนั  

ปัจจุบนัน้ีมนักม็นุษยปุ์ถุชน ปัจจุบนัน้ีกทุ็กขอ์นัเดิม ทุกขอ์นัเดียวกนันะ เราไปเขา้ใจวา่ทุกข์
สมยัพุทธกาลเป็นทุกขอ์ยา่งหน่ึง ทุกขส์มยัปัจจุบนัน้ีเป็นทุกขท่ี์แปลกประหลาด เป็นทุกขท่ี์
มหศัจรรย ์เป็นทุกขท่ี์ท าลายไม่ไดไ้ง เพราะมนัต่างกาลต่างเวลา  

ต่างกาลต่างเวลาตรงไหน ทุกขม์นักอ็ยูใ่นหวัใจ อยูใ่นหวัใจนะ ความเจบ็แสบปวดร้อนมนัก็
อยูท่ี่หวัใจทั้งหมด ทุกขส์มยัพุทธกาลมนักอ็ยูท่ี่ตรงนั้นล่ะ ส่ิงแวดลอ้มเท่านั้นท่ีต่างออกไป แต่
เน้ือหาสาระในเน้ือของทุกขอ์นัเดียวกนัไง แต่เคร่ืองท่ีท าใหเ้กิดใหทุ้กขม์นัเร็วข้ึน แลว้มนัใหผ้ล
รุนแรงดว้ย แต่สมยัพุทธกาลนั้น เคร่ืองท่ีส่งเสริมใหเ้กิดทุกขน์ั้นเกิดชา้ไง เกิดชา้กวา่ทางน้ี เราเลย
มองวา่ทุกขม์นัต่างกนั  

กระแสท่ีใหเ้กิดทุกขน์ั้นเปล่ียนสภาพเท่านั้น แต่เน้ือหาของทุกขอ์นัเดิม สัจธรรมกต็อ้งอนั
เดิมสิ ฉะนั้น อาจารยบ์อกวา่ “ธรรมะน้ีสดๆ ร้อนๆ” ไง “ยาน้ีสดๆ ร้อนๆ” ยาทางร่างกายยงัมีการ
หมดอาย ุ เกบ็ไวใ้นท่ีร้อนยงัจะไม่ไดป้ระโยชนเ์ท่าท่ีควร แต่ศาสนธรรมน้ีสดๆ ซิงๆ เขา้ถึงใจได้
ตลอดเวลาถา้เราพิจารณา เราเป็นผูฉ้ลาดเสียหน่อยเดียวเท่านั้นน่ะ  

เราไม่เป็นผูท่ี้ฉลาดพอนะ เราไม่เป็นผูท่ี้ฉลาดพอเลย เราปล่อยใหโ้อกาส ปล่อยใหก้าลเวลา
ผา่นไปวนัแลว้วนัเล่า เห็นไหม ผา่นไปวนัแลว้วนัเล่าเลย ถา้เราฉลาดพอ ปัจจุบนัไง ปัจจุบนัธรรม
หมายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัน้ี การแกไ้ขในปัจจุบนัน้ีไง  

เอกสารหรือส่ิงของ เราไปเกบ็ไวใ้นตู ้ ในท่ีเกบ็ของน่ะ เราตอ้งเอาออกมาเปิดใช่ไหม เราถึง
จะท างานได ้ เราถึงจะไดแ้กไ้ขหรือแต่งเติมเขา้ หรือวา่เราจะเดินเร่ืองต่อไป อนัน้ีกเ็หมือนกนั 
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กาลเวลาท่ีเคล่ือนไปแลว้กเ็หมือนกบัเราเอาเกบ็ไวใ้นตูใ้นท่ีเกบ็แลว้ แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนต่อหนา้ปัจจุบนั
ธรรมน้ีแหละ ก าหนดดู น่ีแหละคือปัจจุบนัธรรม ปัจจุบนัเหตุ เหตุเกิดหรือเหตุไม่เกิด  

ถา้เหตุปัจจุบนัน้ีเกิด เรากแ็กไ้ขเหตุปัจจุบนัน้ีเลย แกไ้ขเบ้ืองหนา้เด๋ียวน้ี การแกไ้ขเบ้ืองหนา้
เด๋ียวน้ีนะ ถึงวา่เป็นปัจจุบนัธรรม เป็นปัจจุบนัธรรมเกิดข้ึนป๊ับ ความเป็นไปภายในกจ็ะเห็นเด๋ียวนั้น
เลย เห็นไหม ปัจจตัตงั ความรู้จ  าเพาะตนเกิดข้ึนทนัที  

ถึงวา่ขณะนัง่ปฏิบติัน่ีเป็นผูท่ี้มีวาสนา ขณะนัง่ปฏิบติัน่ีเป็นผูท่ี้พร้อมไง  

เราไปไสมานะ อยา่งตน้ไมน่ี้ อยา่งไมจ้ะเอามาก่อสร้าง กวา่เราจะ... ดูสิ กวา่จะโค่นในป่า 
กวา่จะเขน็ออกมาจากป่า กวา่จะมาเขา้โรงเล่ือย กว่าจะมาถึงร้านคา้ แลว้เราไปซ้ือมา ซ้ือมาเอามาส่ง
เราท่ีบา้น ส่งท่ีบา้นเสร็จ เราถึงค่อยก่อบา้นสร้างเรือน เห็นไหม  

ขณะท่ีจะมานัง่ปฏิบติัอยูน่ี่ ยอ้นกลบัไปถึงตอนท่ีเราไม่เห็นดว้ยสิ ยอ้นกลบัไปตอนใจท่ีเรา
ไม่คิดเร่ืองอยา่งน้ีสิ มนักเ็หมือนกนัเลย เราเขน็ตวัเราเอง เขน็ใจเราเองจนมนัอยูถึ่งปัจจุบนัน้ีไง น่ีเรา
ถึงบอกวา่ถา้ปัจจุบนัน้ีประพฤติปฏิบติัอยู ่ ท  าไมเราไม่ไดม้รรคไม่ไดผ้ลไง ไม่ไดส้มความปรารถนา 
ถา้ยอ้นกลบัไปตรงน้ี เราเขน็ตวัเรามานัง่ปัจจุบนัน่ีเราถือเป็นคนมีบุญคนหน่ึงแลว้ เราเป็นคนมีบุญ
นะ มีบุญเพราะวา่เหมือนกบัเราไปกดหนา้แป้นคอมพิวเตอร์น่ะ กดถูกคียไ์ม่ถูกคีย ์ ค  าถามจอภาพจะ
ออกมาหรือไม่ออกมา  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั เรามานัง่อยูห่นา้แป้นหวัใจแลว้ไง ก าหนดไวเ้ลย ดูวา่มนัจะใหผ้ลตอบแทน
กบัเราอยา่งไรไง ก าหนดเอาไว ้กดดว้ยนามธรรม กดดว้ยสติไง สติกดมา กดมา ระลึกรู้อยูต่ลอดเวลา 
สติกดไวใ้หต้วัเองก าหนดอยูก่บัท่ี ไม่ใหจิ้ตไหวออกไปไง ไม่ใหจิ้ตไหวออกไปรับรู้ส่ิงต่างๆ เราจะ
กดตอ้งตั้งใจ เห็นไหม จะไดก้ดถูกท่ี กดถูกอกัษร แลว้ค าตอบจะตอบออกมา  

น่ีกเ็หมือนกนั เราก าหนดใหดี้ อยา่ใหแ้ส่ออกไป พอแส่ออกไป นัน่น่ะ ผดิท่ีผดิฐาน ออกไป
ขา้งนอก ออกไปขา้งนอกเลย ออกไปขา้งนอกกช็กักลบัมา ชกักลบัมา ชกักลบัมาซอ้นน่ะ ซอ้น
กระดาษเห็นไหม กระดาษเราซอ้นเป็นแผน่ๆๆ มนักห็นาข้ึนมาได.้..นามธรรมมนักเ็ป็นแบบนั้น แต่
เราไม่เห็นภาพเท่านั้นเอง  



เทศน์ในวนัอาสาฬหบูชา ๔ 

 

©2011 www.sa-ngob.com 

เรากดไว ้เรารักษาไว ้ใหม้นัทรงข้ึนมา ทรงข้ึนมานะ จิตตั้งมัน่ไง จิตตั้งมัน่มนัตอ้งอาศยัตวัน้ี
มากท่ีสุดเลย จิตตั้งมัน่ จิตเป็นสุข คือมนัเป็นอิสระเสรีจากกิเลสไง อิสระเสรีจากความยแุยง ความยุ
แหย ่ความยแุหยใ่หอ้อกจากตรงน้ีไง  

การปฏิบติั ความเฉยอยูน่่ะ อุเบกขามนักจ็ะไหลลงต ่า ความไม่ไดคิ้ดนะ แลว้พอเร่ิมคิดมนัก็
วิง่ไปอีก เร่ิมคิด คิดออก คิดออก คิดออก เรากต็อ้งใชปั้ญญาคิดกลบัไง ใชปั้ญญาต่อสู้อยา่งท่ีพดูมา
แต่ตน้นัน่ล่ะ น่ีคือการใชปั้ญญา แต่ปัญญาอนัน้ีมนัเป็นปัญญาท่ีเราเอาจากขา้งนอกเขา้มาไง ปัญญา
แบบวชิาการเด๋ียวน้ี เราเอาจากเมืองนอกเขา้มาเห็นไหม แลว้เรากม็าศึกษาเล่าเรียนกนั  

ปัญญาของพระพุทธเจา้เป็นสมบติัของพระพุทธเจา้ ปัญญาของครูบาอาจารยก์เ็ป็นสมบติั
ของครูบาอาจารย ์แต่กอ็าศยัปัญญาอนันั้นมาจุดไฟปัญญาในหวัใจของเรา  

ถึงไดพ้ดูแต่เร่ิมวางมาเลยวา่เรามีวาสนา เราเป็นคนมีบุญมีกุศล เราเป็นคนมีโอกาสไง มนัถึง
วา่เราถึงมีไง มนัมีฐานไง เหมือนมีชาม มีภาชนะใส่อาหารไง เราถึงจะไม่มี เรากเ็ดินไปโรงทานสิ 
เขากต็กัใส่ภาชนะใหเ้รา เห็นไหม  

น่ีกเ็หมือนกนั กต็กัใส่ใหแ้ลว้ ชามหรือภาชนะคือเราน่ีแหละ คือใจเราน่ี มนัจบัติดไหมล่ะ 
จบัแลว้หลุดมือ จบัแลว้หลุดมือไง ใส่มาในถว้ยในภาชนะกท็ าหกซะ เกบ็ไวต่้อเติมไปไม่ได ้ เห็น
ไหม ใส่ภาชนะนะ เกบ็ไวใ้นภาชนะ เพราะจิตน้ีมนัไม่ด่ืมกินไง จิตน้ีเสวยอารมณ์ จิตน้ีเป็นผูหิ้วโหย
ไง  

คนเราหิวขา้วหิวน ้ายงัหาด่ืมกินเพื่อใหค้ลายความทุกขค์วามร้อน แต่หวัใจน่ีมนัร้อนๆๆ นะ 
แลว้กมี็ภาชนะอยูน่ี่ ใส่เขา้ไปแลว้มนักย็งักินไม่เป็น เห็นไหม มนัยงัเอามาใชป้ระโยชนไ์ม่ได ้กดู็สิวา่
เราโง่หรือเราฉลาด เราตอ้งคิดอยา่งนั้นเลย จะวา่เราเป็นคนโง่หรือเราเป็นคนฉลาดล่ะ?  

ถา้เราเป็นคนฉลาด มนักมี็พร้อมอยู ่ ท าไมเราไม่สามารถใหห้วัใจเราด่ืมกินหรือเสวยอารมณ์
แบบน้ีไดล่้ะ...พลิกแพลงไป พลิกแพลงมาน่ะ ดูใจของตวัแลว้เอามาเป็นประโยชน ์พลิกแพลงสิ  

อารมณ์ภายนอกน่ะของยมืมา ของยมืมา ของส่งมา ติดมือหรือไม่ติดมือ ติดมือไหม? ถา้ไม่
ติดมือ เรากต็อ้งพยายาม ความพยายามอยูท่ี่ไหน ความส าเร็จตอ้งอยูท่ี่นัน่ ความพยายามไง ความ
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พยายามภายนอก ความพยายามภายใน ความเขม้แขง็ของกาย ความเขม้แขง็ของใจ หวัใจเขม้แขง็ 
หวัใจกดัเพชร  

“หวัใจเขม้แขง็” ความเขม้แขง็เป็นผูท่ี้มีพลงั เห็นไหม ความเขม้แขง็ ความอดทน ความต่อสู ้
ความอยากได ้ความมุมานะ ความบากบัน่ น่ีก  าลงัใจเกิด ก าลงัใจจะเกิด เกิดข้ึนจากเราส่งเสริม ไม่ใช่
เกิดข้ึนจากมนัจะเกิดข้ึนดว้ยตวัมนัเอง  

ถา้ตวัมนัเองน่ีมนักเ็กิดๆ ดบัๆ การท่ีวา่เราเกิดๆ ดบัๆ เกิดโดยความมนัเอง เห็นไหม เด๋ียวเรา
กร้็อน เด๋ียวเรากห็นาว มนัเกิดโดยธรรมชาติของมนั จิตน้ีมนัรับรู้อยูต่ลอดเวลา แต่ถา้เราจะประพฤติ
ปฏิบติั เราตอ้งสามารถควบคุมการเกิดการดบัใหม้นัเพิ่มข้ึนตลอดเวลา เหมือนเราควบคุมสวติซ์ 
ควบคุมท่ีวา่เราจะเปิดปิดตามแต่ความตอ้งการของเรา น่ีถา้ฝึกไปมนัจะมีความช านาญไง มีความ
ช านาญ มีความก าหนดอยู ่การเพ่งอยู ่ความช านาญใหม้ากข้ึนมากข้ึน ความช านาญไง  

แต่เรามนัมี “ความช านอน” เพราะมนัท าไปแลว้มนัปล่อยไปตามเหตุตามผล ตามมนัเป็นจะ
เป็นไป เราไม่ฝืน ความช านาญอยูท่ี่การฝืนไง “ความช านาญ” อนัน้ีพอปฏิบติัมากมนักลบัเป็นความ
ช านาญในการท่ีไม่สู้ไง ความช านาญในทางไม่สู้วา่ “เราเป็นผูมี้วาสนานอ้ยไง เราเป็นผูมี้วาสนานอ้ย 
เราท าปฏิบติัมาแลว้ไม่ไดผ้ล” มนัจะคิดอยา่งนั้นตลอด  

การปฏิบติัแลว้ไม่ไดผ้ล เห็นไหม ปฏิบติัอยา่งไรถึงไม่ไดผ้ลล่ะ? ปฏิบติัอยา่งไรถึงไม่ไดผ้ล?  

“ปฏิบติัตอ้งไดผ้ล” เหตุสมควรแลว้ผลตอ้งเกิดทนัที เหตุสมควรไง เหตุสมควรไม่สมควร 
พลิกใจนะ พลิกความคิด พลิกใหล้งระหวา่งกลาง...เพราะเราไปยดึไง เราไปคาดหมายไวม้าก เราไป
คาดหมาย ทุกคนฟังเหตุของครูบาอาจารยไ์ง “พระองคน์ั้นส าเร็จท่ีนัน่ พระองคน้ี์ส าเร็จท่ีน่ี คนนั้น
ไดม้รรคไดผ้ลท่ีนัน่” อนันั้นมนัเสริมก าลงัใจ อนันั้นมนัเสริมก าลงัใจนะ แต่เราไปคาดหมายน่ี 
คาดหมายวา่เป็นอยา่งนั้น เห็นไหม “วปัิสสนึก”  

การฟัง การจบั การยดึมานัน่น่ะ แลว้เราคาดใหม้นัเป็นตามน่ะ มนัจะไม่เป็นตามนั้นหรอก 
การยดึมาแลว้มาใคร่ครวญนั้นอีกเร่ืองหน่ึง การยดึอยากใหเ้ป็นไปนั้นอยา่งหน่ึง จิตใตส้ านึกน้ีร้าย
กาจมาก การไดย้นิไดฟั้งมากๆ มนักเ็ป็นโทษเวลาปฏิบติั  

เวลาไดย้นิไดฟั้งมาเพื่อเป็นก าลงัใจ เพื่อธรรมไง  
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ธรรมคือธรรม แต่กิเลสในหวัใจมนัยดึไวก่้อนแลว้มนัจะท าใหเ้ป็นไปสภาพแบบนั้นไง  

๑. ไม่เป็นไปสภาพแบบนั้น  

๒. ความนึกท่ีเป็นความคิดวา่มนัเป็นอยา่งนั้นแลว้ไม่เป็นจริง  

อนันั้นมนัเป็นอารมณ์ท่ีแปรปรวนไปแลว้  

๑. ผดิ  

๒. เสพส่ิงท่ีผดิ  

ฉะนั้นอนัน้ีตอ้งวางใหไ้ดก่้อน ความรู้น้ีเกบ็เขา้ในตู ้ แลว้ใส่กญุแจไวด้ว้ย ก าหนดแบบคนท่ี
ไม่รู้ไง พุทโธ พุทโธ หรือก าหนดตั้งใจไวเ้ฉยๆ แบบคนไม่รู้ เวลาจะเปรียบเทียบไป เปรียบเทียบ
ขณะท่ีมนัเดินปัญญา ขณะเดินปัญญามนัจะเปรียบเทียบโดยอตัโนมติัเลย  

แต่ขณะสมถะ ขณะท าความสงบน้ีเปรียบเทียบไม่ได ้ ตอ้งดึงไวใ้หล้งไป ใหล้งไป ใหล้งไป
ใหล้งไปอยา่งเดียว ก าหนดไวอ้ยา่งเดียว เวน้ไวแ้ต่เป็นปัญญาอบรมสมาธิไง แต่อนัน้ีมนัไม่ใช่ปัญญา
อบรมสมาธิ ขณะน้ีเราท าความสงบใช่ไหม เป็นสมถะ เป็นสมถะเลย เราตอ้งท าใจเราใหล้ง ไปคาด
ไปหมายไม่ได ้ เพราะวา่เป็นปัญญาอบรมสมาธิ มนักใ็ชปั้ญญาใคร่ครวญต่อสู้ไป ไม่ใช่การ
คาดหมาย  

เพราะการคาดหมายน้ี มนัจะอยูใ่นการท าสมถะน่ี “สมาธิจะเป็นอยา่งนั้น สมาธิเป็นแบบนั้น” 
พอสมาธิมนัลงไปแลว้ เพราะวา่การเดินมา เสพอารมณ์ท่ีผดิ การเดินการใคร่ครวญน้ี อนัน้ีวา่เป็น
วปัิสสนา พอมนัเกิดถา้มนัลงไปอยา่งน้ี จะวา่ส าคญัตน  

“การส าคญัตน” เห็นไหม ถึงวา่ “ทุกขน้ี์ควรก าหนด” ทุกขน้ี์ควรก าหนดไง พระพุทธเจา้สอน
ไง ธมัมจกัฯ ไง อริยสัจ เกิดญาณ เกิดวชิชา เกิดความสวา่ง เกิดความรู้แจง้ เกิดญาณ การเกิดน้ีมนั
เกิดข้ึนดว้ยวธีิใด เราวา่การเกิดๆ คือวา่มนัเกิดข้ึนมาเองเหรอ...ยงัวา่จิตสงบแลว้จะเห็นกิเลส จิตสงบ
แลว้มนัจะเห็นตวักิเลสเอง แลว้มนัจะช าระกิเลสเอง...มนักผ็ดิสิ  
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จิตน้ีควรก าหนด ทุกขน้ี์ควรก าหนด กิจท่ีควรท าเห็นไหม ควรท า กิจท่ีควรท า แต่ถา้กิจท่ีตอ้ง
ท าเลย “กิจท่ีตอ้งท า” ควรก าหนดเราก าหนดไปท่ีนัน่ ก  าหนดไปท่ีทุกข ์ทุกขใ์นอะไร ทุกขใ์นการนัง่
มนัเกิดเวทนา เห็นไหม ทุกขอ์ยา่งท่ีวา่ทุกขเ์ร่ืองการประกอบอาชีพนั้นทุกขภ์ายนอก เพราะทุกข์
ภายนอกนั้นมนัเพื่อจะตดั ลด ละจิตเราเขา้มา  

แต่ทุกขภ์ายใน ทุกขภ์ายในน่ีทุกขใ์นอริยสัจ ทุกขภ์ายนอกนั้นทุกขสื์บเน่ืองออกไปจาก
อารมณ์ไปรับรู้ พอก าหนดจิตสงบเขา้มา สงบเขา้มาน่ะ จิตน้ีสงบเขา้มากมี็ความร่มเยน็ คือวา่เราเป็น
อิสระจากโลก เพราะเราไม่เกาะเก่ียวกบัโลก  

พอไม่เกาะเก่ียวกบัโลก จิตมนักเ็ขา้มาเป็นไปเป็นภายใน จิตเขา้มาเป็นภายในนะ ก าหนด
ทุกขภ์ายในไง  

ก าหนดทุกขท่ี์เวทนา เห็นไหม การเจบ็ การปวด ทุกขท่ี์เวทนา  

ก าหนดดูทุกขท่ี์กาย  

ก าหนดดูทุกขท่ี์จิต  

ก าหนดดูทุกขท่ี์ธรรมารมณ์ การกระทบภายในหวัใจ  

น่ีมนัเป็นทุกขภ์ายในไง น่ีกิจท่ีควรท า กิจขา้งนอกนั้นเป็นท่ีเคร่ืองอาศยั กิจขา้งนอกน่ะ ทีน้ี 
กิจขา้งใน เราละเขา้มาแลว้ ละเขา้มาแลว้น่ะ ตดัรูป รส กล่ิน เสียงภายนอก ความสืบต่อของใจท่ีไป
เกาะเก่ียว ใจไม่สงบเพราะมนัเกาะเก่ียว ๓ โลกธาตุ  

อยา่วา่แต่โลกธาตุน้ีเลย... ๓ โลกธาตุ แมแ้ต่มนันอ้มนึกไปถึงสวรรค ์นอ้มนึกไปถึงนรก เห็น
ไหม แลว้เราตดัเขา้มา ตดัเขา้มาไง จิตน้ีหดมา หดตวัเขา้มา หดตวัไม่เขา้ไปรับรู้ส่ิงต่างๆ ใน ๓ 
โลกธาตุน้ี หดตวัเขา้มา หดตวัจากโลก หดตวัวา่เพื่อเป็นความอิสระของตวั ความอิสระในการเกาะ
เก่ียวภายนอก 

“กลัป์ยาณปุถุชน” กลัยาณปุถุชนน้ีเป็นผูท่ี้สมควรเดินอริยมรรค กลัยาณปุถุชนน้ีเป็นผูท่ี้ไม่
เกาะเก่ียวกบัความเหยือ่ภายนอก เหยือ่ภายนอกไง เป็นพวงดอกไมข้องมารไง มารอยูภ่ายในแต่ไป
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เกาะเก่ียวส่วนน้ีภายนอก พอเรารู้เท่าทนัส่ิงท่ีไปเกาะเก่ียว เราตดักระแสการออกไป ไม่ใหก้ระแสจิต
น้ีออกไปเกาะเก่ียวภายนอก มนัจะอยูแ่ต่ภายในแลว้ก าหนดได ้แลว้จะรู้เท่า รู้เท่าจิตภายในไง  

จิตน้ีเดิมมนัครอบ ๓ โลกธาตุ เหมือนกบัแสงสวา่งท่ีมนักระจายตวัออกไป แลว้เป็น
หลอดไฟน่ะ แสงสวา่งในหลอดไฟ เห็นไหม ในหลอดไฟ ส่ิงท่ีกระจายออกไปนั้นมนัเป็นส่ิงท่ีวา่
แสงออกไปโดยธรรมชาติ แต่หวัใจท่ีออกไปนั้น มนักอ็อกไปโดยธรรมชาติ แต่แสงท่ีออกไปโดย
ธรรมชาติน้ีเป็นแสงของใจ แต่ความรู้สึกในแสงนั้นล่ะ  

น่ีตวัดวงจิตมนัเป็นแบบนั้น เพราะวา่ไฟท่ีส่งออกไปเป็นไฟ แต่ความร้อนในไฟ ความรู้สึก
อนันั้นดึงกลบัเขา้มา มนัจะเป็นความรู้สึกภายในหลอด หลอดคือภายในตวัเราเอง ภายในตวัของเรา
เอง น่ีเร่ิมก าหนด ถา้ก าหนดขา้งนอก เป้ามนัใหญ่แลว้เราก าหนดไม่ได ้ พอก าหนดมาอยูภ่ายในตวั
ของเราเองแลว้ จิตน้ีมนัเร่ิมเป็นอิสระ มนักห็าสิ  

จากท่ีเป็นข้ีขา้ไง จากท่ีเป็นตอ้งไปเกาะเก่ียวโลก มนัส่งกระแสไปเหมือนกบัเราเป็นกรรมกร
คนหน่ึง รับจา้งแบกทุกอยา่งใน ๓ โลกธาตุน้ี แบกมนัทุกอยา่งใน ๓ โลกธาตุน้ี แลว้เราสละท้ิงเลย 
เราเป็นผูท่ี้อิสระจากการแบกหาม ๓ โลกธาตุน้ี ในรูป ในเสียง ในกล่ิน ในรส ในสัมผสั เราเป็น
อิสระทั้งหมด  

แต่อิสระในการแบกหามภายนอก การอิสระจากแบกหามภายนอก มนัยงัตอ้งกลบัเขา้มาอีก
นะ กลบัเขา้มา กลบัเขา้มาเป็นตวัเราน่ะ กลบัเขา้มาถึงน่ี อยา่งเช่น กรรมกรออกไปแบกหามภายนอก 
กลบัเขา้มายงัตอ้งมาท างานในบา้นไง ยงัไม่ส าเร็จ ไปแบกหามภายนอกเพียงแต่เป็นวชิาชีพไง หาเงิน
หาทองมาเพื่อมาเยยีวยาในครอบครัว ไปแบกไปหามภายนอกนั้นกเ็ป็นภายนอก  

พอกลบัเขา้มาน่ี กลบัเขา้มาดูภายในน่ะ มนักดู็ภายในสิ ดูภายใน มนัสั้นเขา้มา สั้นเขา้มานะ 
จิตน้ีสั้นเขา้มา ดูภายในรับรู้ไวต้อนน้ี รับรู้ภายในไง มนัจะเกิดข้ึน กายกไ็ด ้กาย กาย กายนอก กายใน 
ท่ีเห็นกายกายขา้งนอก แต่เห็นกายในน้ีเห็นจากสัจธรรม สัจธรรมนะ เห็นจากสัจธรรม ความเห็น
จากสัจธรรมน้ีมนัไม่มีตวัตนไง  

การเห็นวา่เราเห็น เราเป็นผูเ้ห็นน่ะ อนันั้นเห็นแลว้มนัเป็นนิมิต มนัรับรู้ แต่ขณะต่อสู้ ถา้เห็น
เป็นสัจธรรม มนัไม่มีตวัตนในนั้น ความเป็นตวัตนจะหมดไปไง มนัจะหมุนข้ึนไป คือวา่เป็น
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ภาวนามยปัญญาไง หมุนข้ึนไป ปัญญาจะหมุนข้ึนไป จบัพลิกจบัหงาย จบัพลิกจบัหงาย ส่งข้ึนไป
เร่ือย ส่งข้ึนไปเร่ือย จนมนัหมุนในตวัมนัเองได ้หมุนในตวัมนัเองนะ  

ความคิดน้ีหมุนไปโดยเราจะเห็นเลย แปรสภาพไง กายน้ีไม่ใช่เรา กายน้ีไม่ใช่เรา ถา้กายน้ี
เป็นเรา ท าไมความแปรปรวนไปเราควบคุมไม่ได ้ ดูอยา่งเลบ็สิ อยา่งเลบ็อยา่งผมเห็นไหม งอก
ตลอดเวลา งอกตลอดเวลา มนัจะยาวออกมา เราตอ้งช าระ เราตอ้งตดัตลอดเวลา ถา้เราแต่งเลบ็ให้
สวยแลว้เราจะใหอ้ยูค่งท่ีไดไ้หม...ควบคุมไม่ได ้ส่ิงท่ีควบคุมไม่ได ้น่ีเปรียบเทียบภายนอก  

แต่ถา้เห็นภายในแลว้มนัจะเร็วกวา่น้ีอีก มนัจะแปรปรวนจะแปรสภาพใหเ้ราดู แปร
ปรวนแปรสภาพนะ เพราะเราจบัจิต เห็นไหม อยา่งเช่น เห็นกายภายใน เพราะเป็นอิสระมาแลว้ เห็น
กายภายใน ความเห็นน่ะเราจบัไวสิ้ ถา้จิตมนัไม่สงบพอ ฐานไม่แน่นพอ ภาพนั้นจะอยูไ่ม่ได ้ภาพนั้น
จะไหวไปตลอด เห็นแวบ็ๆๆๆ เขา้มา ถา้เห็นเป็นแวบ็ๆ นะ นัน่จิตไม่มัน่คงพอ  

แต่ถา้ไม่เห็นล่ะ ทีน้ี ขนาดจบัเฉยๆ แลว้พอจบัแลว้ ถา้จิตเราก าหนดไม่มัน่คงพอ เรากป็ล่อย
ภาพนั้น กลบัมาก าหนดพุทโธ พุทโธ ก าหนดจิตใหม้ัน่ ถา้เห็นอีก เรากก็  าหนดดู ก าหนดดูแลว้ให้
แปรสภาพไง ใหเ้ป็นดิน ใหเ้ป็นน ้า น่ีแปรสภาพนะ ถา้เป็นเลบ็หรือเป็นหนงัน่ะใหม้นัขยายออก ดู
ความเร็วของมนัสิ  

การขยายออก คือวา่มนัเห็นความแปรสภาพ ท่ีพดูวา่ มนัแปรสภาพน้ีเป็นธรรมะของ
พระพุทธเจา้ ใจเรากว็า่แปรสภาพถา้เราเรียน เราใคร่ครวญมา แต่อนัน้ีเป็นสัญญา ความเป็นสัญญาน่ี
เช่ือดว้ยสัญญาต่างกนั เพราะเรากว็า่เราเช่ือดว้ยสัญญา เราเขา้ใจกนัวา่หมด น่ีถึงวา่ยมืมาไง น่ีถึงวา่
เป็นสมบติัของครูบาอาจารยไ์ง ศึกษามาน้ีเป็นสัญญาทั้งหมด  

แต่ถา้มนัหยดุเป็นปัจจุบนัธรรม มนัไม่ใช่สัญญานะ มนัเป็นความเห็นกบัความเห็นต่อหนา้
คือปัจจุบนัธรรม แลว้มนัจะแตกออกไปโดยเป็นปัจจุบนัธรรมเหมือนกนั ความเห็นในปัจจุบนัธรรม
ตอ้งเป็นปัจจุบนัเท่านั้น มนัถึงจะแกไ้ด ้ตอ้งเอาทุกอยา่งมาไวก้องหนา้แลว้เปิดวา่กนัขณะปัจจุบนันั้น  

การพิจารณากเ็หมือนกนั เหตุปัจจุบนัต่อหนา้มนัแปรสภาพใหเ้ห็นน่ะ ความท่ีวา่มนัหลอกอยู่
ในใจ มนัจะหลอกอยูไ่ดอ้ยา่งไร เช่ือไหมวา่เช่ือลงไม่ถึงขั้วหวัใจไง เช่ือเพราะวา่สังคมวา่ใหเ้ช่ือ เช่ือ
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เพราะเราศึกษามาใหเ้ช่ือ “เช่ือ” เราสงสัยตวัเองทุกคนน่ะ เรากเ็ห็นตามนั้น เรากเ็ช่ือตามนั้น แต่ท าไม
เราท าตามนั้นไม่ได ้น่ีความเช่ือภายนอกไง  

แลว้พอมาถึงตรงน้ี มนัถึงวา่ร้อง “อ๋อ!” ไง มนัเป็นแบบน้ีเอง เอ๊ะ! กเ็ม่ือก่อนเรากศึ็กษามา 
แต่ความรู้สึกจะไม่เป็นแบบน้ีเดด็ขาด ความรู้สึกท่ีศึกษาเล่าเรียนมาหรือฟังมา ซ้ึงใจกซ้ึ็งใจไปอยา่ง
หน่ึง แต่ถา้ปฏิบติัเขา้ไปถึงจุดแลว้มนัเป็นเน้ือเดียวกนั มนัจะ “อ๋อ!” เลยนะ วธีิท่ีออกจากกิเลสออก
อยา่งน้ีเองไง มนัจะออกโดยตวัของมนัเอง  

ถึงวา่ธรรมเป็นผูป้ระสิทธ์ิประสาทให ้ธรรมน้ีถึงวา่ถึงเป็นของกลางไง  

ธรรมของพระพุทธเจา้น้ีถึงเป็นของกลาง เพียงแต่ว่าเราจะนอ้มเขา้มาใชป้ระโยชนข์องเราได้
ขนาดไหนเอง ธรรมเป็นของกลางนะ ธรรมท่ีเป็นกิริยาธรรมนะ แต่ธรรมแท้ๆ  เราเป็นผูป้ฏิบติัข้ึนมา 
เราเป็นผูเ้ขน็ข้ึนมาจากหวัใจของเรานะ จากนามธรรมในใจของเราไง ถึงวา่เป็นสมบติัของเราไง  

ธรรมอนัท่ีวา่เราฟังมานั้นเป็นธรรมของพระพุทธเจา้ เป็นธรรมของครูบาอาจารย ์ แต่เรา
ปฏิบติัข้ึนมาสัมผสัข้ึนมานั้น อนัน้ีแหละเป็นสมบติัแท ้ เป็นสมบติัจริง เป็นธรรมของเรา เป็นธรรม
ของผูป้ฏิบติั เป็นธรรมของบุคคลคนนั้นท่ีเป็นผูท้  าข้ึนมา มนัจะรู้เองท่ีใจ มนัจะรู้เองเลย จะรู้จริงๆ  

มนักจ็ะ “อ๋อ!” ไปเร่ือยเห็นไหม ถึงบางออ้ ถึงบางอ๋อ บางออ้เลย อ๋อๆๆๆ ข้ึนไป  

เกิดข้ึนจากเรา เกิดข้ึนจากวา่ความมัน่คง ความจริงจงั...ของมนัมีอยูแ่ลว้ มนัถึงวา่ไม่เปล่ียน
จากน้ีไง เราถึงวา่ใหเ้ช่ือมัน่ในพระพุทธเจา้ไง ใหเ้ช่ือมัน่ในการประพฤติปฏิบติัจริงๆ ไง ใหเ้ช่ือมัน่
แลว้ใหห้มัน่ใหท้ า เราเช่ือมัน่น่ี ขาดเฉพาะความเพียรเท่านั้น  

เดก็ๆ กรู้็น่ะ ความร้อนมนัเผาใหข้องสุกได ้เดก็ๆ กรู้็ แลว้เราวา่ความเพียรท่ีการปฏิบติัน่ะ ถึง
ท่ีสุดแลว้มนัตอ้งเป็นไปตามนั้น เรากรู้็ เห็นไหม เดก็ๆ กรู้็ แต่การกระท าน่ะผูใ้หญ่ยงัท ายาก การ
กระท ามนัท ายากไง  

การพดู การบอก ทีเดียวมนักเ็ป็นขั้นตอนไป ขั้นตอนไป ขั้นตอนไป แต่เวลาลงมือน่ีทั้งชีวติ 
เพราะผลมนัต่างกนัไง เวลาเกิดมาน่ี เกิดมาจากไม่มีภพนะ ไม่มีการนบัตน้นบัปลาย มนัสะสมมา
ขนาดไหน มนัสะสมขนาดไหน แลว้มนัจะใหม้นัเบาๆ มือแลว้ใหห้ลุดไป หลุดไป มนัไม่ใช่
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ผงซกัฟอกน่ี แช่ไวไ้ม่ตอ้งขยี้มนักอ็อก กิเลสมนัยิง่กวา่นั้นนะ ผงซกัฟอกแช่ไว ้ ผา้มนัออกเพราะมนั
สะอาด เห็นไหม มนัโดนขย  า แต่หวัใจนอนเน่ืองอยูใ่นส่ิงท่ีไม่ใช่ผงซกัฟอกเลย ธรรมของ
พระพุทธเจา้น่ีซกัฟอกไง ธรรมของพระพุทธเจา้น่ีซกัฟอก แต่เราไปนอนเน่ืองอยูใ่นอะไรล่ะ? 

 มนันอนเน่ืองอยูใ่นธรรม เห็นไหม กต็อ้งท าอยา่งน้ี พวกเรานอนอยูใ่นธรรม ประพฤติ
ปฏิบติั แช่อยูใ่นผงซกัฟอก มนัจะเป็น-ไม่เป็นเรากแ็ช่อยู ่ เราฝืนอยู ่ แต่จริงๆ แลว้มนัแช่อยูห่รือเปล่า
ล่ะ มนัแช่อยูใ่นธรรมน้ีหรือไม่ หวัใจไดแ้ช่อยูใ่นธรรมหรือเปล่า? ถามตวัเองไง ตอ้งถามตวัเอง เรา
เป็นผูถ้ามตวัเอง มนัจะสมคัรใจ พอใจท า  

ถา้มนัขนาดเห็นธรรมแลว้น่ะ มนักย็งัคิดออกนอกเร่ืองนอกราวนะ คิดออกไปนอกเร่ืองนอก
ราวไปเร่ือย ไปเร่ือย ตอ้งคอยนอ้มกลบัมา คอยต่อสู้ไง ถา้ไม่มีครูไม่มีอาจารยค์อยบอก มนัจะหยดุ
เลย มนัจะหยดุวา่ “แค่น้ีแหละ มนัพอกินพอใชไ้ง”  

ความด้ือดา้นของใจ ๑ 

ความไม่เคยรู้เท่า ๑ 

ความไม่รู้ตามความเป็นจริง ๑ 

ไปถึงจุดนั้นมนักถื็อวา่ตรงน้ีเป็นบั้นปลายแลว้ไง ทั้งๆ ท่ีเร่ิมตน้นะ ถึงวา่ธรรมะของ
พระพุทธเจา้น้ีลึกซ้ึงมาก กวา้งขวางมาก ไม่สามารถวดัไดท้ั้งทางแง่กวา้งและแง่ลึก วตัถุใดๆ ยงั
ค  านวณออกมาได ้แต่น้ีค  านวณไม่ได ้ค  านวณออกมาเป็นแง่ลึกแง่ต้ืนไม่ไดเ้ลย  

แมแ้ต่ความลงเป็นสมาธิ มนัยงัวดืๆ วดืๆ วดืๆ ด่ิงลงไปน่ีไม่รู้ท่ีส้ินสุด ความรู้สึกมนัไปมาก
เลย ถึงฐานของจิต พกัอยูน่ัน่น่ะ น่ีความลึก น่ีลึกอยูใ่นขอบเขตไง แต่ถึงจุดแลว้มนัวา่งเวิง้วา้งไม่มีท่ี
ขอบเขตเลย ความลึกของธรรมะไง ความลึกและความกวา้ง  

ถึงกบัขอบคุณไง ถึงขอบคุณ ถึงนึกซ้ึงคุณของพระพุทธเจา้ ส่ิงท่ีกวา้งท าใหแ้คบเขา้มา ใหเ้รา
จบัขอบได ้ใหเ้ราสามารถเร่ิมตน้ได ้เร่ิมด าเนินได.้..  

(ไม่มีเสียงเทป) 
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...ความรู้สึกมนักวา้งขวาง นัน่กข็อบ ใหเ้ป็นบญัญติัออกมาเป็นขนัธ์ ๕ ไง “รูป” รูปของจิต 
รูปของความรู้สึก เวทนาคือความเขา้ไปรับรู้รูปนั้น กระทบรูปนั้น เห็นไหม มนักส่ื็อกนัได ้ สัญญา
คือเร่ิมตน้คิด สัญญา ความคิดน้ีมาจากไหน? ความคิดมีสัญญา สัญญาเร่ิมตน้ สังขารกป็รุง วญิญาณ
รับรู้ ครบรอบของรูปของจิต  

น่ีส่ือไดเ้ลย น่ีขอบไว ้ขีดไวใ้หเ้ป็นบญัญติัไง จากสมมุติมาเป็นบญัญติั แลว้บญัญติักม็าคุยกนั
ในบญัญติันั้น อาการแบบน้ี อาการแบบน้ี อาการแบบน้ี... ถา้ไม่บญัญติัไวม้นักก็วา้งจนจบัตอ้งไม่ได ้
แต่ลึกน่ีลึกมากนะ กย็งัใหอ้อกมาเป็นสมาบติั ฌาน ๔ เป็นอะไรมนักว็า่กนัไป เพื่อใหส่ื้อกนัรู้เร่ืองไง 
น่ีพระพุทธเจา้ท าไว ้ความลึก ความต้ืน  

แลว้ต่อไปกจ็ะเพี้ยนไป เพี้ยนไปน่ะ มนัถึงจะตอ้งคิดไง เพี้ยนไป เพี้ยนไปนะ ต่างคนต่างวา่
กนัไป ต าราใครอีกอยา่งหน่ึง ในวงปฏิบติัไง เราถึงตอ้งรีบขวนขวาย ใหเ้รายิง่ตอ้งรีบเร่งไง เพราะ
มนั... ต่อไปน่ีเห็นไหม ใครจะบอกความจริงกบัเราล่ะ  

พระพุทธเจา้วางไวใ้นพระไตรปิฎก กอ็ยา่งวา่แหละ อ่านพระไตรปิฎกมนักต็อ้งไปงงอยูใ่น
พระไตรปิฎกนั้น ไปงงอยูใ่นพระไตรปิฎกนั้นนะ แต่ถา้เราปฏิบติัมาน่ี มนั “อ๋อ!” มาเร่ือย “อ๋อ!” มา
เร่ือย “อ๋อ!” มาเร่ือยไง น่ีสมบติัของเรา สมบติัของเราไง มนัถึงวา่ตอ้งรีบเร่ง  

ปล่อยชา้ไป ชา้ไปนะ ชา้ไปถึงจุดหน่ึงแลว้กลบัมาปฏิบติักเ็ป็นอีกอยา่งหน่ึง  

ชา้ไปดว้ยความชินชาเป็นอีกอยา่งหน่ึง  

“ความชินชา” ความชินชาเหมือนการดินพอกหางหมู ความชินชาไง ถึงตอ้งท าใหต้วัเองไม่
ชินชากบัในเร่ืองใดๆ ทั้งส้ิน พลิกหวัใจไง พลิกหวัใจของเรา พลิกดู พลิกดู ไม่ไปชินชากบัส่ิงท่ีเป็น
อารมณ์เดิม มนัตอ้งมีความใหม่ข้ึนมาตลอดเวลาไง อาหารใหม่ยกออกจากเตาน่ีน่ารับประทาน
ทั้งนั้นน่ะ ปล่อยไวม้นักบู็ด  

แต่อารมณ์เก่าๆ น่ีไม่เคยบูด เรากซ็ ้ าเดิมอยูน่ะ ซ ้ าแต่ของเก่านัน่เห็นไหม เพราะเราไม่ไดพ้ลิก
ของใหม่ กิริยานัง่ปฏิบติักกิ็ริยาเดิมน่ีแหละ แต่หวัใจมนัใหม่ไง หวัใจเปล่ียนใหม่ เปล่ียนใหม่ 
เปล่ียนใหม่ เปล่ียนใหม่ เปล่ียนอาการของใจไป เขน็ครกข้ึนภูเขา  
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ทีน้ี ถา้ปล่อยครกไหลมาจากภูเขาล่ะ ถา้เราเปล่ียนใหม่ มนักเ็หมือนกบันะ มนัมีไหลลง
ไปน่ะ เราเขน็ไม่ข้ึน เขน็ไม่ข้ึน เห็นไหม เราเขน็ไม่ข้ึน เรากเ็ปล่ียนวธีิใหม่ เปล่ียนวธีิใหม่ ใชง้ดัข้ึน
ไปอยา่งไร ใชอ้ะไรหนุนไวอ้ยา่งไร เพื่อจะเอาครกน้ีข้ึนภูเขา ข้ึนภูเขากข้ึ็นสุดยอดของความรู้สึกไง 
เพราะสมาธิขั้นต่อไปมนักต็อ้งเติมมาตลอด  

พอปฏิบติัไป มนัปฏิบติัไป ปฏิบติัมนัฟ่ันเฟือน การพิจารณาต่อมากๆ กฟ่ั็นเฟือน ตอ้ง
กลบัมาพกัตรงสมาธิน้ี ฉะนั้น สมาธิของพระโสดาบนั สมาธิของพระสกิทาคามี สมาธิของพระ
อนาคามี มนักต็อ้งมีไปตลอด แลว้การจะมีสมาธิในขั้นสูง เห็นไหม เป็นมหาสติ-มหาปัญญา การจบั
ตอ้งง่ายกวา่ การจบัตอ้งง่ายกวา่นะ การปฏิบติัขั้นแรกๆ น่ีเป็นสติเป็นปัญญา เป็นสติเป็นปัญญามนั
จบัตอ้งแลว้มนัเป็นไปเลย  

แต่ขา้งบนน่ะ มนัจบัแลว้มนัหาย เพราะมนัจบันามธรรม เพราะถา้ละสักกายทิฏฐิแลว้ ละกาย
น้ีออกไป ถึงจะเป็นกายกเ็ป็นกายใน กายในท่ีเป็นกายของขนัธ์ กายในเป็นกายภายใน การพิจารณา
กายภายในเป็นอสุภะ อสุภงัไง การพิจารณาอสุภะ เพราะกายภายในมนัจะเป็นอสุภะ กายภายนอกน้ี
มนัเป็นความเปล่ียนแปลง ความแปรสภาพ แต่กายภายในเป็นกายสกปรก อสุภะคือความสกปรก 
ความโสโครก  

ความโสโครกนั้นเกิดจากอสุภะท่ีใจ เห็นไหม กายภายใน ใจภายในเพ่งอสุภะอยู ่ ภายในมนั
ถึงวา่เป็นมหาสติ เพราะมนัจบัแลว้จบัตอ้งไม่ได ้ มนัเป็นความสกปรก มนัเป็นความรู้ในความ
สกปรกนั้นไง มนัไม่ใช่ความสะอาด พิจารณาความสกปรกดูสิ วา่ความสกปรก ความโสโครกมนั
เป็นอยา่งไร  

ความสกปรกมนัเขา้กบัความสกปรก เพราะส่ิงท่ีเกิดจากความสกปรก เห็นไหม อยา่งเช่น
วตัถุอินทรียท่ี์ปลูกตน้ไมน่้ะ บวัเกิดจากตม ความสกปรกนั้นท าใหเ้กิดคิดอารมณ์ความสกปรก
ออกมา เราวา่จิตน้ีเป็นความสกปรก เราตอ้งช าระในความสกปรกนั้น แต่จะช าระดว้ยอะไร?  

ช าระดว้ย...เพราะมนัเป็นความสกปรก นัน่เป็นภายใน มนัเกิดข้ึนไดเ้ร็วมาก กต็อ้งเอามหา
สติ-มหาปัญญาท่ีจบัตอ้ง อาวธุไง ธรรมาวธุเขา้ไปช าระตรงน้ีไง “ธรรมาวธุ” วธุท่ีเป็นธรรม วธุท่ีเป็น
อาวธุ อาวธุอยา่งยอด หกัเขา้ไปตรงนั้นสิ  
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อสุภะคู่กบัสุภะ ความสวยความงามในหวัใจในอารมณ์ความคิดภายใน เปรียบเทียบดู กบั
ความคิดภายในท่ีมนัเป็นส่ิงท่ีไม่สวยงาม สุภะเทียบกบัอสุภะ พิจารณาเป็นอสุภะไป อสุภะไปไง  

พิจารณาอสุภะไป มนักจ็ะนอนเน่ืองเพราะความ...เราพิจารณาเป็นอสุภะไป มนัเห็นตาม
ความเป็นอสุภะจริงอยู ่ แต่กิเลสมนัอยูใ่นนั้น มนักจ็ะพานอนเน่ืองออกไปดว้ย พิจารณาอสุภะแลว้
ใหรู้้เท่าความจริงแลว้แยกแยะออก มนัจะแยกอสุภะ มนัจะแยกกายในออกไป ถา้เขา้ใจแลว้มนัจะ
ปล่อยกายภายในไง น่ีภายในจะปล่อยอยา่งนั้น  

ปล่อยกายภายในแลว้จิตน้ีกเ็ป็นจิตท่ีสุภะ สวยลว้นๆ พิจารณากลบัมาท่ีความสุภะนั้นน่ะ 
กลบัมาดูอีก เพราะมนัหลุดออกไปแลว้ มนัจะวา่อนันั้นเป็นความวา่งแลว้ เป็นความวา่งแลว้ แต่
ความวา่งอนัน้ีมนัวา่งแบบวา่มนัยงัยดึอยู ่ อา้ว! ความวา่งท าไมมนัยดึอยูล่่ะ ความวา่งเป็นความวา่งสิ 
แต่เศษส่วนมนัยงัมีอยูใ่นน้ีไง ถึงวา่พิจารณาอสุภะไป พิจารณาอสุภะไปจนมนัแตกสลาย พิจารณา
สุภะดว้ย เศษส่วนภายในยงัมีอยูน่ะ ช าระเศษส่วนภายใน ถึงวา่เป็นมหาสติ-มหาปัญญาไง  

น่ีจิตมนัแปลกประหลาดมหศัจรรย ์ ถึงวา่ลึกมาก ลึกจริงๆ ความลึกกมี็ลึกอยา่งทางสมาธิมา
อยา่งหยาบมา ลึกภายใน ลึกจากสภาวธรรมเลย สภาวธรรมเป็นไปตามความเป็นจริงภายใน วา่ง
ขนาดไหนแลว้มนักย็งัมีผูท่ี้วา่ค  านวณได ้ยงัจบัตอ้งไดใ้นความวา่งนั้นน่ะ  

สมาธิกเ็ป็นความวา่ง แต่ความวา่งดว้ยกิเลส แต่ความช าระสะสางท่ีอสุภะน้ีเป็นการพิจารณา
เช้ือโรคในความวา่งนั้น ในความวา่งนั้นมีอณูท่ีเป็นเช้ือโรคอยู ่พอก าจดัออกไปแลว้ มนักล็ะเอียดเขา้
ไปอีก มนักย็งัมีเช้ือท่ีละเอียดกวา่นั้นอีก มนัเป็นซบัเป็นซอ้นเขา้ไป เพราะมนัวา่งออกหมด เม่ือก่อน
ยงัมีเคร่ืองมือเขา้ไปจบัตอ้ง เขา้ไปจบัตอ้ง  

น่ีมนัมหศัจรรยน์ะ ธรรมะของพระพุทธเจา้มหศัจรรยม์าก ความวา่งอนันั้นมนักย็งัยอ้นกลบั
มาดูไง แต่ความวา่งอนันั้นน่ะ ความวา่งภายในนัน่น่ะ ความวา่งท่ีไม่มีเช้ือไง  

เราดูถ่าน เราเผาถ่านสิ เราเผาถ่านในเตา มนักินตวัมนัเอง แต่อนัน้ีมนัไม่เป็นตวัมนัเองเพราะ
มนัเป็นวตัถุ มนัไหมต้วัมนัเอง มนักินตวัมนัเอง แลว้จิตมนักินอยา่งนั้นไหมล่ะ เพราะมนัเป็น
นามธรรม มนัเอาอะไรไปไหม ้เอาตบะส่วนไหนไปไหม ้ไปติดไฟอนัน้ีใหติ้ด  
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เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ เห็นไหม การทดลองมนัจะมีเคร่ืองมือเขา้ไปจบัไง มีมือเทียม มีอะไร
เขา้ไปจบั เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ แต่น้ีเหมือนกบัเรามองดูส่วนผสม ตอ้งใหม้นัเป็นไปตามใหเ้ห็น
ส่วนผสมดว้ย แลว้ใชส้ายตาน่ีมองใหม้นัเป็นไป ไม่มีเคร่ืองมือใดๆ จบัเลย เพราะตวัน้ีมนัเป็นตวัท่ีวา่
อะไรเขา้ไปจบัตอ้งมนัไม่ได ้ มนัอยูก่ลางอวกาศ สภาพไร้น ้าหนกั แลว้ตอ้งใหท้ างานไดด้ว้ย สภาพ
ไร้น ้าหนกันั้นนะ มนัจบัตอ้งล าบาก น่ีวา่ความลึกไง  

ถึงวา่ตอ้งพระพุทธเจา้อีกล่ะ เพราะพระพุทธเจา้เท่านั้นไง พระพุทธเจา้เท่านั้นนะ แลว้ต่อไป
ถา้มีต าราแลว้ ในต าราจะพดูไม่ไดอ้ยา่งนั้นนะ เพราะในต ารากว็เิคราะห์วจิยักนัไป ถึงวา่เราตอ้งรีบ
หาโอกาส เราตอ้งต่อสู้ 

คนท่ีจะบอก ครูบาอาจารยท่ี์จะบอกแนวทางไดข้นาดนั้น มนัจะนอ้ยลง นอ้ยลง เรากย็งันอน
ใจกนัอยู ่นอนใจกนัอยูว่า่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน ์ส่ิงท่ีมนัเป็นคงท่ี ส่ิงท่ีเป็นหวัใจน่ี ส่ิงท่ีคงท่ีในหวัใจไง 
มนัเป็นสมบติัส่วนตนไง ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนไดแ้ลว้ คนอ่ืนจะเป็นท่ีพึ่งเราได ้ ตน้โพธ์ิตน้ไทรแลว้
นกกามนัจะอาศยั น่ีมนัผุมนักร่อนนะ มนักต็อ้งแปรสภาพไป มนัผมุนักร่อน  

แต่ถา้หวัใจเราน้ีไม่มีวนัแปรสภาพ เร่ิมตั้งแต่อกุปปธรรมเหยยีบขั้นตอนข้ึนมา ไม่แปรสภาพ
ตลอดๆๆๆ เป็นสมบติัของเราน่ะ จะใหช้นชั้นไหน ใหอ้ยูใ่นสถานะไหน ทุกคนบ่นกนัตลอด บ่นกนั
ตลอดนะวา่มีความทุกข ์ สภาวะนั้นกไ็วต้รงนั้น แต่สภาวะภายในของเรา ถา้เราท าของเราไดน่้ะ มนั
ไม่บ่น มนัจะไม่บ่น มนัจะถึงจุดอ่ิมตวัของมนั แลว้อะไรจะเขา้ไปใส่กไ็ม่ได ้ จะเอาออกกไ็ม่ได ้ มนั
อยูใ่นสภาวะแบบนั้น แลว้มนัอยูใ่นตวัมนัเอง ไม่มีการไปและการมาไง ไม่มีการใหช่ื้อไง ไม่มีการ
ไปและไม่มีการมา แต่ส่ือกนัได ้ 

มนัเป็นสุดยอดปรารถนาของผูป้ฏิบติั มนัเป็นหนทางน่ะ มนัเป็นหนทางอนัเอก มนัเป็น
หนทางเดียว ทุกคนตอ้งมาออกตรงหนทางน้ี ทุกคนตอ้งมาออกหนทางน้ีนะ เราอุตส่าห์มาเจอ
หนทางน้ีแลว้ เจอหนทางดว้ย เจอวธีิการดว้ย เหมือนเจอลายแทงเลย เจอลายแทงน่ี เราจะไปหา
สมบติั เราไม่กลา้ไปหรอก เรากลวัอนัตราย แต่อนัน้ีเรากเ็จอสมบติัลายแทงหวัใจไง ลายแทงใน
ร่างกายของเราไง ตั้งแต่วนัเกิดมา ตั้งแต่วนัเกิดเป็นมนุษย ์ แลว้ท่ามกลางพระพุทธศาสนาดว้ย แลว้
มาเจอช่วงอนัท่ีวา่โชติช่วงดว้ย มาเจอจงัหวะท่ีโชติช่วงเลย แต่เราจะละโอกาสอนันั้นไปเหรอ  
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เราไปตีค่ากนัเองนะ เราไปเขา้ใจกนัเองนะ วา่ท าแลว้มนัจะท าไม่ได ้ วา่ท าแลว้มนัสุดวสิัยไง 
สุดวสิัย สุดเอ้ือม สุดมือควา้มือเรา ไปจาก ๑ ทั้งนั้นนะ ของมากนบัข้ึนไปจาก ๑ ของมากของนอ้ย
เกิดจากการปฏิบติั ถึงเป็น ๑ กแ็บบวา่ ๑ ใหญ่ หรือ ๑ เลก็อีกน่ะ  

๑ ตวัอกัษรใหญ่ หรือ ๑ ตวัอกัษรเลก็นัน่มนัเป็นวาสนาบารมีของแต่ละบุคคล วาสนาบารมี
สร้างสมมาแข่งไม่ไดไ้ง แข่งอ านาจวาสนากนัไม่ได ้วาสนาน้ีแข่งไม่ได ้แต่อยา่งอ่ืนแข่งได ้การเรียน
การศึกษาทนักนั ชา้หรือเร็วเท่านั้น การศึกษาการเล่าเรียนทนักนัสักวนัหน่ึง แต่อ านาจวาสนาน้ีมนั
มาจากอดีต มนัถึงแข่งกนัไม่ไดไ้ง  

ของท่ีสะสมมาจากอดีต ใครจะยอ้นอดีตเขา้ไปได ้ ยอ้นอดีตไดก้ไ็ปแกไ้ขอะไร วา่แกก้รรม 
แกก้รรมเหรอ แกก้รรมกแ็กก้รรมอยา่งนั้นไปเอง แกก้รรมในหวัใจเรา ถา้หวัใจเป็นอิสระแลว้มนัจะ
เอากรรมมาจากไหน ตดัรากฐานของกรรมทั้งหมดเลย กรรมน้ีไม่มีโอกาสเขา้ไปถึงหวัใจ ตามทนั
เฉพาะวา่เศษส่วนของกายน้ีเท่านั้น เพราะอะไรเขา้ไปเติมไม่ไดแ้ลว้จะเอาอะไรเขา้ไปล่ะ  

มนัลบออกทั้งหมด โปรแกรมของคอมพิวเตอร์ทั้งหมด มนัลบออกหมดเลย โล่ง วา่ง ไม่มี
เหลืออยูใ่นหวัใจนั้น เห็นไหมน่ีพระอนาคามี เพราะมนัลบโปรแกรมออกแลว้ แลว้ตวัเคร่ืองล่ะ แลว้
ท่ีลบออกแลว้ส่ิงท่ีเหลือท่ีมนัลบออกเหลือแต่ตวัโปรแกรมเปล่าๆ ล่ะ มนัลบแต่ขอ้มูลใช่ไหม แต่มนั
ยงัไม่ไดท้  าลายไอต้วัโปรแกรมนั้นท้ิงไง น่ีวา่งสุดๆ ท่ีวา่น่ีแหละ ท่ีวา่จิตว่าง จิตหลุดออกไปจาก 
อสุภะแลว้น่ะ พิจารณาอสุภะจนเช้ือไม่มีนัน่ล่ะ น่ีลบออกทั้งหมด  

แต่ตวัท าลายนัน่น่ะ ท าลายอยา่งไร ถึงจุดแลว้มนัระเบิดข้ึนมาเองน่ะ...นัน่วตัถุ  

แต่หวัใจท่ีเวิง้วา้งมนัจบัไม่ไดแ้ลว้มนัจะเอาอะไรไประเบิดมนั แลว้มนัเขา้ใจวา่ไม่มีดว้ย 
จนถึงตอ้งสะกิดใจไง ถา้ไม่มีแลว้มนัตอ้งไม่มีความรู้สึกสิ แต่ท าไมมนัรู้สึกสุมหวัอยูใ่นอกล่ะ อาการ
อยา่งนั้นจะมีอาการไฟสุมขอนไง มนัไม่รับรู้สึก แต่ดูไฟสุมขอนสิ มนัจะไหมเ้ขา้มา ไหมเ้ขา้มา  

แต่น้ีมนักมี็วนัเฉา มีวนัเฉานะ หมายถึงวา่มนัมีอะไรขดัขอ้งอยูใ่นใจน่ะ มนัวา่มนัจะเวิง้วา้ง 
เวลาพิจารณากลบัเขา้ไปน้ีไม่มีอะไรเลย พิจารณากลบัเขา้ไปน้ีวา่งหมด เขา้ใจหมด ทุกอยา่งโลกน้ีขา้
เขา้ใจหมด รู้รอบไปหมด รู้รอบ รู้ชิด รู้ทุกอยา่ง แต่มนักมี็ของขวางอยูใ่นหวัใจไง มนัมีความขวางอยู่
ในหวัใจนัน่น่ะ  
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เพราะมนัยงัไม่ท าลายตู ้ คิดดู คอมพิวเตอร์ทั้งตูว้างอยู ่ เราเดินเราตอ้งเตะสิ มนัยงัเป็นวตัถุท่ี
ขวางหอ้ง ขวางท่ีเกบ็ของเราอยูไ่ง มนัยงัขวางลูกตาอยู ่มนัไม่ไดส้ะอาดหมดไปทั้งหมด แมเ้ราช าระ
ความสะอาดในโปรแกรมมาแลว้กต็ามอยู ่ 

หวัใจกเ็หมือนกนั ถึงจุดนั้นแลว้มนักย็งัมีอะไรขวางอยู ่มนัยงัมีเฉาอยู ่ถา้หนักลบัมาดูไง หนั
กลบัมาดู เกิดความเฉาแลว้มนัเกิดความสะดุดใจ เกิดความเฉาแลว้มนัเกิดการตั้งหนา้ไง ตั้งหนา้
กลบัมา แมแ้ต่คอมพิวเตอร์ท่ีไม่มีโปรแกรมแลว้ มนักย็งัท างานได ้ มนักย็งัหนักลบัมาไง น่ีคือหวัใจ
ไง น่ีความลึกของพระพุทธเจา้ท่ีสอนไว ้ 

กลบัมาดูสิ “ออ้! ตวัน้ีน่ีเองคือตวัอวชิชา ตวัน้ีเองท่ีเขาไปเร่ิมตน้เขียนโปรแกรมกนัไง ตวัน้ี
เองเป็นตวัท่ีวา่ อวชิชา ปัจจยา สังขารา ไง ตวัน้ีเองท าใหเ้กิดภพชาติไง ท าใหเ้กิดขอ้มูลไง ท าใหเ้กิด
การต่อเน่ืองกนัไปไง”  

พิจารณากลบัเขา้ไปตรงนั้นน่ะ แลว้มนัจะเห็นวา่ ออ้! เกิดดบั เกิดดบั อยา่งน้ีเอง พอเกิดดบั
อยา่งน้ีเอง น่ีคือตวัเร่ิมตน้ น่ีคือตวัเจา้วฏัจกัร น่ีคือตวัเรือนยอดของกิเลสทั้งหมดเลย ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง เห็นไหม มนัยงัเป็นลูกของเจา้วฏัจกัรน้ี เพราะเป็นตวัเร่ิมตน้ เรือนยอดของกิเลสไง  

ถา้จบัตอ้งไดแ้ลว้สาวเขา้ไป ตอ้งถึงวนัท่ีส้ินสุด ถึงพระอนาคามีถึงไม่มาเกิดในโลกมนุษยไ์ง 
ไม่เกิดในกามภพ ไปเกิดบนพรหมตรงน้ีไง แลว้สุขไปขา้งหนา้ไง กเ็หมือนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี
เสียหมดแลว้ ใชก้ารไม่ไดแ้ลว้ ท้ิงไปแลว้มนัตอ้งท าลายตวัมนัเอง เราเอาไปโยนท้ิงใส่ในกองเหลก็ 
แลว้มนัตอ้งท าลายตวัมนั มนัตอ้งผไุปไง แต่มนัไม่สามารถจะท างานข้ึนมาได ้มนักไ็ม่กลบัมาเกิดอีก 
ไปเกิดเป็นพรหมแลว้ไป แต่ไปเกิดเป็นพรหมมนัอีกนานน่ะ น้ีตอ้งคน้หาจนถึงท่ีสุดแลว้ท าลาย
ออกไป  

พระพุทธเจา้ถึงเปล่งวาจา เปล่งพระอุทาน เห็นไหม ถึงไดป้ระกาศตนไงวา่เป็นพระอรหนัต ์
บอกพระปัญจวคัคียไ์ง  

“เราไม่เคยพดูเลย เม่ือก่อนเคยไดย้นิไหมวา่เราเป็นพระอรหนัตน่์ะ”  
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เพราะปัญจวัคคีย์เ ห็นพระพุทธเจ้าน้อมกลับมาฉันอาหารใหม่ น้อมกลับมาเห็นว่า
พระพุทธเจา้กลบัมามกัมากไง เป็นผูม้กัมากจะช าระกิเลสไดอ้ย่างไร เพราะว่าก่อนนั้นอดอาหาร
ทรมานตนเองมาตลอด ยงัไม่สามารถบรรลุธรรมได ้ 

แลว้พอกลบัมาเร่ิมตน้ใหม่มาพิจารณาทั้งกายและจิต เม่ือก่อนทรมานแต่กายไง คิดว่าทรมาน
หรือว่าการประพฤติปฏิบติัแลว้มนัจะส้ินสุด “คิดว่า” ไง จนไปลองทุกช่องทุกทางแลว้ไม่ใช่ หัน
กลบัมาเร่ิมฉนัอาหารใหม่ แลว้กลบัมาพิจารณาทั้งกายและจิตไง ทั้งตวัเคร่ือง ทั้งโปรแกรม ทั้งไฟฟ้า 
ทั้งส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนไง แลว้ท าลายจนหมดไง หมดแลว้ถึงไดป้ฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหันตไ์ง เตือน
พระปัญจวคัคียท่ี์ฟังธรรมอยูไ่ง  

พระปัญจวคัคียเ์ห็นพระพุทธเจา้เดินมาบอกกนัก่อนเลย  

“ไม่ใหต้อ้นรับ ถา้ปรารถนาแลว้กปู็อาสนะไว ้ถา้จะนัง่กน็ัง่เถิด”  

มีความกระดา้งกระเด่ือง เพราะเห็นวา่กลบัมาฉนัอาหารใหม่ แต่พอพระพุทธเจา้มาแลว้น่ี
ดว้ยบุญกศุลไง ส่ิงท่ีสัญญากนัไวลื้มหมดเลย กต็อ้นรับอยู ่ แต่แมแ้ต่ค  าพดูกย็งัไม่ยอมรับ จน
พระพุทธเจา้ตอ้งพดูค าน้ีไง  

“เธอเคยไดย้นิไหมวา่เราไดเ้ป็นพระอรหนัตแ์ลว้น่ะ”  

ถา้ไม่มัน่ใจ ไม่เป็นความเป็นจริง จะกลา้ปฏิญาณตนอยา่งนั้นเหรอ แลว้พระปัญจวคัคียฟั์ง 
ยอมรับฟัง พระอญัญาโกณฑญัญะยอมรับฟังไง เพราะเร่ิมพดู เร่ิมเปิดภาชนะ เร่ิมหงายภาชนะข้ึนมา
ไง 

“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนมา ส่ิงนั้นตอ้งดบัทั้งหมด”  

พระอญัญาโกณฑญัญะฟังเขา้ใจ เพราะวา่จิตน้ีพยายามหิวกระหายอยากจะใหค้นคอยบอก
ทางอยูแ่ลว้ น่ีเกิดพระสงฆข้ึ์นมาในวนัน้ีไง เป็นพระโสดาบนัข้ึนมาไง  

“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบัทั้งหมด”  
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ร่างกายน้ีรวมเป็นเราแลว้ ร่างกายตอ้งแตกสลาย แต่แตกสลายการเกิดดบั ตายนั้นแตกสลาย
โดยธรรมชาติ แต่การเขา้ใจ การเห็นความแตกสลายในการวปัิสสนาน้ี น่ีไง มนัแตกสลายอยูใ่น
ท่ามกลางการวิปัสสนา แต่ในความเห็นภายใน ในการช าระกิเลสภายใน แต่ร่างกายนั้นกคื็อร่างกาย
เดิมน่ีแหละ มนัไดป้ระโยชนข์ณะปัจจุบนัแลว้ออกมากเ็ป็นของปกติ แต่มนัช าระออกไปแลว้จาก
กิเลสนั้น  

พระอญัญาโกณฑญัญะเห็นความแตกดบัอนัน้ี ไม่ใช่เห็นความแตกดบัท่ีเราไปนอนตายใน
โรงพยาบาลกนันั้น อนันั้นเราไปเห็นแตกดบั แต่ไอค้นตายน้ีมนัไม่เห็นคนตาย มนัตายไปเลย แต่ท่ี
เราวปัิสสนาน้ี เราเห็นการแตกดบัท่ีเราเห็นอยูแ่ลว้เราเป็นคนเขา้ใจ เราเห็นการแตกดบัของตวัเราเอง 
เราเห็นการแตกดบัของกิเลสท่ีมนัเกาะอยู ่ เห็นความแตกดบัท่ีวา่กิเลสมนัช าระออกไปเป็นขั้นเป็น
ตอน เป็นขั้นเป็นตอน  

พระอญัญาโกณฑญัญะยอมรับไง พระปัญจวคัคียย์อมรับวนัน้ีไง แลว้ถึงเทศนถึ์งเทศนา
ต่อไป พอยอมรับแลว้กใ็หเ้ทศนาเป็นอนตัตลกัขณสูตร ขนัธ์ ๕ น่ีไง ขนัธ์ท่ีวา่เม่ือก้ีน่ีไง ขนัธ์น้ีไม่ใช่
เรา ส่ิงน้ีเราเขา้ไปยดึเท่านั้นเอง กเ็ลยเกิดข้ึนมาเป็นพระอรหนัต ์๖ องคแ์รกของโลก พระพุทธเจา้เป็น
องคแ์รก ปัญจวคัคียเ์ป็น ๕ องคต่์อมา แลว้กนิ็พพานไปหมดแลว้ วางแต่ธรรมะเอาไวไ้ง ใหเ้ราเป็น
เคร่ืองด าเนินไง  

เราอยูท่ี่น่ี เราจะด าเนินอยา่งไรต่อไป น่ีวนัอาสาฬหบูชาไง  

เราจะด าเนินอยา่งไรต่อไป เราจะรีบควา้รีบขวนขวายไหม เราจะปล่อยใหโ้อกาสใหห้ลุดมือ
ไปอีก ๑ ชาติเหรอ...ไม่ใช่วา่ ๑ พรรษาน้ีนะ เพราะวา่มีชีวติอยูน่ี่ ทุกคนกต็อ้งดั้นดน้ไปล่ะ ใครจะ
ปล่อยใหชี้วติน้ีอยูไ่ปแบบแหง้ๆ แลง้ๆ ล่ะ แหง้ๆ แลง้ๆ นะ จะประสบความส าเร็จอยา่งไรในโลก 
มนักเ็ป็นประสบความส าเร็จไป แต่แหง้ๆ แลง้ๆ ทั้งร่างกายและหวัใจไง  

แต่ถา้หวัใจอ่ิม หวัใจอ่ิมเอิบ หวัใจไดล้ิ้มรสของธรรม  

เราถึงว่าเกิดมาท่ามกลางพระพุทธศาสนา เจอศาสนาท่ีประเสริฐ แลว้เราถึงไดพ้อใจไง เรา
เกิดมาแลว้เราไดผ้ลตามความเป็นจริง เกิดมาท่ามกลางพระพุทธศาสนา ไดท้  าบุญกศุลน่ีมนักเ็ป็นบุญ
อนัหน่ึง แต่เห็นไหม แต่การปฏิบติัไปขา้งหนา้ ไปขา้งหนา้ ไปอยา่งไร  
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เราลองปล่อยรถออกไปสิ ปล่อยออกไปจากบา้นเราวนัน้ี แลว้จะกลบัมาวนัไหน ออกไปแลว้
น่ีกไ็ม่แน่นอนทั้งนั้นใช่ไหม ชีวติน้ีกเ็หมือนกนั เราตั้งใจวา่จะท าดีทั้งนั้นล่ะ ตั้งใจวา่เม่ือนั้นเม่ือน้ี แต่
เราปล่อยออกไปจากปัจจุบนัน้ี ตายดบัไปแลว้ไปเกิดตรงไหน มนัจะหนัมาพบจริงหรือเปล่า  

ฉะนั้น ถึงวา่ถา้เราเอาของจริงไวแ้ต่บดัน้ี ถึงจะเป็นความคิดท่ีถูกตอ้ง  

ถา้คิดวา่เกิดมาแลว้ตายไป สร้างบุญกุศลไวแ้ลว้อยากใหพ้บพระศรีอารย ์ คิดไดอ้ยา่งนั้นเหรอ 
เพราะส่ิงนั้นไม่แน่นอน เราไม่สามารถบงัคบักรรมของเราไดห้รอก เราไม่สามารถบงัคบัใหเ้ราไปถึง
จุดนั้นไดห้รอก เพราะวา่เราไม่รู้เป้าหมายวา่ตรงนั้นมนัเกิดตรงไหนไง พระศรีอารยม์าเกิดตรงไหน 
กาลเวลาใด แลว้เราจะบงัคบัใหก้าลนั้นพอดีเหรอ เห็นไหม กาลและโอกาส เวลา  

แต่บุญ ไปได ้ อธิษฐานเอา ท าบุญแลว้อธิษฐานใหต้ั้งลงตรงนั้นไง ความอธิษฐานน้ีมนัเป็น
นามธรรมไง บุญกศุลคุม้ครองไง คนดีไง ใหบุ้ญกศุลคุม้ครองเราไป คุม้ครองเราไปจนกวา่เราจะถึง
ท่ีสุดแห่งทุกข ์ 

เอาล่ะเนาะ อวสาน  

วนัน้ีวนัอาสาฬหบูชา พอ... 


