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ณ วดัสนัติธรรมาราม  ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 

 ก็อยูก่บัปัจจุบนั ทุกขน่ี์เราว่าเราทุกขก์นั ๆ เราว่าเราทุกขเ์ราก็เลยพยายามจะหาทางออก แต่

ไม่ไดม้องมุมกลบันะ มองมุมกลบัว่าการเกิดเป็นมนุษยน่ี์เป็นสมบติั เป็นอริยทรัพยน์ะ การเกิดเป็น

มนุษยน่ี์เป็นส่ิงท่ีเกิดยากท่ีสุด มนุษยส์มบติัไดม้าน่ีประเสริฐมากเลยมนุษยส์มบติั เราไดเ้ป็นมนุษย์

ข้ึนมาน่ี  

พอไดเ้ป็นมนุษยข้ึ์นมาน่ี มนัเป็นส่ิงท่ีประเสริฐ ประเสริฐตรงไหน? ประเสริฐกบัส่ิงท่ีว่า 

ส่ิงท่ีเขาไม่ไดเ้กิดเป็นมนุษยไ์ง เขาเกิดมาในอบายภมิู เขาเกิดเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน เห็นไหม เขาไม่มี

กฎหมายรองรับ เขาไม่มีปัญญา เขาท าคุณงามความดีได ้ แต่เขาไม่สามารถช าระคือปัญญาท่ีแกไ้ข

กิเลสได ้ส่ิงท่ีแกไ้ขกิเลสไดต้อ้งเป็นมนุษยเ์ท่านั้น  

ถา้เป็นเทวดาเป็นพรหมก็เหมือนกนั เป็นเทวดาเป็นพรหมข้ึนไปน่ี เขาก็สุขสบาย เห็นไหม 

เวน้ไวแ้ต่ผูท่ี้มีจริตนิสัยน่ี มนัมีอยูส่่วนนอ้ย ท่ีมาฟังเทศน์พระพุทธเจา้บา้ง มาฟังเทศน์ครูบา

อาจารยบ์า้ง ท  าไมว่าเป็นเทวดาเป็นพรหมตอ้งมาฟังเทศน์พระท่ีเป็นมนุษยล่์ะ?  

มนุษย ์ เห็นไหม เพราะมนุษยน่ี์มนัมีส่วนน้ี ส่วนท่ีว่าถา้มีบุญกุศลอยูน่ี่ เราสร้างบุญกุศลมา 

มนัก็มีความสุข เราเกิดมาประสบความสุขบา้งพอสมควรแก่อตัภาพ แต่ความทุกขม์นับีบคั้นใน

หวัใจโดยธรรมชาติของมนั ความทุกขท่ี์บีบคั้นในหวัใจคือว่า มนัไม่พอใจใด ๆ ทั้งส้ิน มนัคิดได้

ร้อยแปดนะ จินตนาการไปเราคิดไปน่ี คิดอยากไดส้มบติัต่าง ๆ น่ี คิดมหาศาลเลย แต่ส่ิงนั้นมนั

สมหวงัไม่สมหวงันั้นเป็นเร่ืองหน่ึง นัน่เป็นความคิดนะ  
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แต่พอคิดข้ึนมาน่ี มนัคุย้ใหเ้ราฟุ้งซ่านอยูแ่ลว้ ใหเ้ราตอ้งวิ่งเตน้เผน่กระโดดไง น่ี “ใจเป็น

นาย กายเป็นบ่าว” คิดแลว้เราก็ตอ้งขวนขวายมาใหก้บัร่างกายน้ี พยายามขวนขวายมาใหม้นั เพราะ

เวลาคิดแลว้มนัก็พดูไป น่ีจะสมประสงคไ์ม่สมประสงค ์ สมความประสงคน์ั้นอยา่งหน่ึง แต่ความ

ฟุ้งซ่านนั้นเกิดแลว้ ความทุกขน์ั้นเกิดแลว้ แลว้หามาก็ยงัไม่สมกบัความคิดของตวัเองอีก เห็นไหม 

ความคิดอนัน้ีมนัถึงว่าเป็นทุกขใ์นหวัใจน่ี มนัทุกขโ์ดยธรรมชาติของมนั  

แลว้เรามาเกิดเป็นมนุษยน่์ะ ถา้มาเช่ือเร่ืองศาสนา น่ีวนัน้ีวนัพระ พระสอนสอนเร่ืองหัวใจ

ไง สุขกายสุขใจ เห็นไหม แต่ถา้สุขของใจน้ีประเสริฐท่ีสุด สุขของกายน่ี เราสุขชัว่คราวเท่านั้น 

เพราะมนัตอ้งแปรสภาพไปโดยธรรมชาติของมนั มนัตอ้งแก่ มนัตอ้งเจบ็ ตอ้งไปโดยธรรมชาติ

ของมนั ยบัย ั้งไวไ้ม่ได ้ มนัเป็นไปโดยธรรมชาติของมนั เพราะเราเกิดเป็นมนุษยน้ี์เป็นสมบติัยมื

ชัว่คราวเท่านั้น ชัว่คราวคือหน่ึงอายขุยัของเรา แลว้หน่ึงอายขุยัของเราน่ี เราจะต่ืนเน้ือต่ืนตวั

พยายามหาสมบติัของเราไหม  

ทานน้ีเป็นทานนะ ทานน้ีเป็นบุญกุศล ไดบุ้ญกุศลมาเพราะอะไร? เพราะหวัใจมนัไดม้า 

หวัใจคิดว่าประกอบการงานมา ประกอบการงานไดว้ตัถุมาถึงไปแลกเป็นวตัถุมาท าทาน เห็นไหม 

น่ีมนัเกิดข้ึนมาจากร่างกายน้ีแสวงหามา ทานมนัก็ลงตรงน้ีไง บุญบารมีมนัก็ลงตรงน้ีไง  

ลงท่ีว่าท าแลว้น่ีเรามีความสุขของเรา คนท่ีสุขใจร่างกายจะไม่ค่อยวกิาร ร่างกายน้ีไม่ค่อย

เจบ็ไขไ้ดป่้วย เห็นไหม แลว้ร่างกายน้ีกส็ดช่ืนข้ึนไป น่ีถา้สุขใจ ความสุขใจอนัน้ีมนัเสริมไป ๆ ถา้

เราสร้างทานมาเป็นอยา่งนั้น แลว้ก็มามีศีลน่ี มีศีลเร่ิมบงัคบัใจของตวั ปกป้องใจ กรอบของใจ เห็น

ไหม สิทธิของเรา บา้นของเรา ร้ัวของเรา ศีลน้ีก็ขอบเขตเขา้มา คิดอยา่งน้ีไม่ถูกตอ้ง ไม่ควรคิด ถา้

คิดอยา่งน้ีถูกตอ้งตอ้งเหยยีบคนัเร่ง  

น่ีถา้ตามความเป็นจริงน่ะ รถเวลาออกไปน่ี เบรกน้ีส าคญัท่ีสุด เบรกกบัคนัเร่ง เห็นไหม 

เราว่าคนัเร่งน่ีดีท่ีสุด ๆ แต่ถา้ไม่มีเบรกน่ี มนัชน มนัไปขา้งหนา้น่ีมนัไปไม่รอด เบรก เห็นไหม 

เบรกน่ีศีล ความคิดเหน่ียวร้ังของเรา เบรกหวัใจไวไ้ม่ใหม้นัคิดส่ิงท่ีว่าเป็นโทษกบัเรา  
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แต่ส่ิงท่ีเป็นคุณตอ้งเร่ง อยา่งเช่นท าคุณงามความดีตอ้งเร่ง ตอ้งเหยยีบคนัเร่ง เหยยีบคนัเร่ง

ข้ึนไปเพื่อใหม้นัเป็นไป ไม่อยา่งนั้นมนัก็เฉ่ือยชาดว้ยกิเลสมนัเหน่ียวร้ัง ดว้ยกิเลสดว้ยความไม่รู้

ของเรา มนัเห็นแก่ความว่า ท  าอยา่งน้ีเหน่ือย ถา้ท าคุณงามความดีน่ีเป็นความทุกขเ์ป็นความยาก ถา้

ท าความพอใจท่ีมนัเป็นรูป รส กล่ิน เสียงทางโลก มนัจะเป็นไปอยา่งนั้น น่ีเห็นไหม เบรก เบรก

ตรงนั้น เร่งน่ี เร่งเพื่อหนีกิเลสไง กิเลสมนัไม่พอใจ มนัไม่อยากท า มนัจะใหเ้ราอยูใ่นอ านาจของ

มนั เราจะเร่งอนัน้ีออกไป พอเร่งออกไปประจ า ๆ  

น่ีมนุษยต่์างกบัส่ิงอ่ืนตรงน้ี ต่างกบัภพชาติต่าง ๆ ตรงน้ี ตรงท่ีมีร่างกายและจิตใจ เทวดา

เขาเป็นกายทิพย ์ พรหมเป็นทิพยท์ั้งหมด ทิพยคื์อว่าเป็นนามธรรมไม่มีร่างกาย แต่เรามีร่างกาย

เหน่ียวร้ัง เห็นไหม เราถึงว่าพอมีร่างกายเหน่ียวร้ังเราไม่รู้ จิตกบักายน่ีมนัอยูด่ว้ยกนั แต่มนัอาศยั

กนั แลว้มนัก็ไม่พอใจกนั มนัเป็นปัญหากนัตลอดเวลา  

ส่ิงท่ีเป็นปัญหา เราก็ว่าเป็นธรรมชาติเพราะเราเกิดเป็นมนุษย ์ เห็นไหม น่ีธรรมะของ

พระพุทธเจา้เหนือธรรมชาติ เหนือทุกส่ิงทุกอยา่ง เหนือตรงน้ีไง ส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติน่ีแหละเราก็

ศึกษาธรรมชาติ รู้ในเร่ืองของธรรมชาติ แลว้ก็ปล่อยธรรมชาติไวต้ามความเป็นจริง มนัตอ้งเส่ือม

สลายเป็นธรรมดา  

แต่หวัใจตอ้งใหส้ลดัทิง้ได ้ ความสลดัทิง้ สลดัทิง้มนัก็อยูด่ว้ยกนัดว้ยความปกติ สลดัทิง้

ความหลงผดิไง สลดัทิง้อุปาทานในความยดึมัน่ถือมัน่ไง เวลามนัยดึมัน่ถือมัน่มนัเหน่ียวร้ังไวน่ี้ 

ส่ิงท่ียดึมัน่ถือมัน่มนัเป็นอดีตอนาคต ความร้ังความขบัดนั เห็นไหม มนัเป็นอดีตอนาคต มนัไม่

เป็นปัจจุบนั  

น่ีถา้เกิดวิปัสสนาญาณเกิดข้ึนมนัจะเห็นส่ิงนั้น เห็นส่ิงนั้นเพราะมนัเกิดในปกติ เกิดใน

ปกติหมายถึงว่า มนัเกิดในทนัทีท่ีว่าเราวิปัสสนาไป พอถึงท่ีสุดป๊ับมนัเป็นปัจจตัตงั มนัรวมตวั

หมด แลว้มนัจะปล่อยวางไวต้ามความเป็นจริง พอวางไวต้ามความเป็นจริง เห็นไหม น่ีมนุษย์

ประเสริฐไง ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์น้ีเป็นภาระเฉย ๆ ร่างกายน้ีเป็นภาระ ภาระใหห้วัใจอยู่

เพื่อใหค้รบภพชาติไปเฉย ๆ  
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แต่ถา้ปุถุชนเราน้ีไม่ใช่ มนัเป็นขนัธมาร ธาตุขนัธ์น้ีเป็นมารทั้งหมด เป็นมารคือว่ามนั

เหน่ียวร้ัง มนัยแุหย ่ มนัใหเ้ราไม่รู้ความเป็นจริง แต่ถา้เป็นวิปัสสนาเกิดข้ึนแลว้น่ี มนัรู้ตามความ

เป็นจริง มนัแยกออก กายเป็นกาย จิตเป็นจิต แยกออกจากกนั ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์ ๕ น้ี

เป็นภาระ ภาระเฉย ๆ  

คนท่ีเป็นภาระน่ี มนัปล่อยวางตั้งแต่วิปัสสนาญาณเขา้ใจแลว้ พอปล่อยวางวิปัสสนาญาณ

เขา้ใจแลว้ มนัจะไม่มีความทุกขก์บัเร่ืองร่างกายน้ีเลย เร่ืองร่างกายน้ีก็เป็นหนา้ท่ีของเขาไป แลว้จะ

ไม่วิกลวกิารดว้ย เพราะหวัใจมนัยนืดูแลว้มนัหวัเราะ หวัเราะว่าการเจบ็ไขไ้ดป่้วยน้ีมนัก็หวัเราะ

เยาะ มนัหวัเราะน่ีมนัเขา้ใจไง มนัดีใจ มนัปล่อยใจ มนัก็สดช่ืน มนัก็ไม่ทุกข ์ เห็นไหม เป็นภาระ

ท่ีว่าเราใชชี้วิตน้ีใหจ้บส้ินไปภพชาติหน่ึงเท่านั้น ๆ  

พอใชภ้พชาติหน่ึงไป สลดัป๊ับเราตาย เห็นไหม คนท่ีมนุษยบุ์รุษท่ีประเสริฐเวลาสละตายน่ี 

ตายออกไป จิตน้ีหลุดออกไป หลุดออกจากขนัธ์ ๕ ไป แต่ปุถุชนเวลาตายน่ี มนัตายไปพร้อมกบั

ขนัธ์ ๕ มนัปล่อยแต่ร่างกายธาตุ ๔ ไว ้ แต่ขนัธ์สัญญาความจ าน่ี มนักระวนกระวาย เราจะพลดั

พรากจากเขา เราจะห่วงไปหมดเลย ห่วงเร่ืองต่าง ๆ ห่วงคนนั้น ห่วงคนน้ี เห็นไหม ความห่วงนั้น

เป็นอะไร น่ีขนัธมาร  

ความห่วงมนัก็เกิดจากสัญญา เกิดจากสังขารปรุงมนัแต่ง มนัห่วงไม่ห่วงเราก็ตอ้งไป น่ีคน

ท่ีตอ้งตายไปพร้อมกบัขนัธ์ ๕ มนัจะทุรนทุราย มนัจะติดกบัความคิดไป ถึงร่างกายปกติ ในหวัใจ

มนัก็ฟุ้งซ่านออกไป มนัทุกขร้์อนไปกบัส่ิงท่ีมนัรับรู้ไวท้ั้งหมด ส่ิงน้ีใครจะดูแลต่อ ส่ิงน้ีใครจะท า 

ส่ิงนั้นใครจะไป แลว้เราจะตอ้งไปอยูแ่ลว้น่ี มนัก็มดักนัไป เห็นไหม น่ีขนัธมารเป็นอย่างนั้น  

แต่ถา้ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา มนัสลดัขาดมาตั้งแต่ตอนท่ีวิปัสสนาขาดแลว้ อาศยักนัมาเฉย 

ๆ ถึงเวลาแลว้ก็หลุดออกไปจากกนั เหมือนกบัเราออกมาจากบา้น หลุดออกไปจากบา้น บา้นน้ี

เป็นร่างกาย เราเดินออกจากบา้นไปโดยท่ีว่าไม่มีความทุกขร้์อนในหวัใจเลย น่ีท  าไดข้นาดนั้นใน

ศาสนาของเรา มนุษยป์ระเสริฐประเสริฐตรงน้ีไง ประเสริฐท่ีท าใหไ้ดเ้ห็น  
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แต่ท่ีในภพชาติต่าง ๆ เขาไม่มีตรงน้ี เขาพยายามฟังธรรมอยู ่ เขาจะส าเร็จก็ไดถ้า้จิตใจดวง

นั้น เห็นไหม อยา่งถา้เป็นอนาคาเป็นพรหมน่ี มนัไม่ตอ้งฟังธรรม มนัส าเร็จไปเพราะอะไร? เพราะ

มนัไปถึงตรงนั้น เป็นท่ีสุดแลว้ท่ีว่าจะออกจากประตูไป ไปยนืตรงนั้นมนัจะสุกไปขา้งหนา้ อนันั้น

โดยธรรมชาติของพระอนาคา  

แต่ในจิตท่ีเป็นปุถุชนอยู ่ จิตท่ีเวียนตายเวียนเกิดอยู ่ มนัยงัเวียนไป ฉะนั้นเกิดเป็นมนุษยถึ์ง

ไดป้ระเสริฐตรงน้ี ถา้เห็นอยา่งนั้นแลว้ ความทุกขข์องเราในหวัใจน่ี ความทุกขข์องเราท่ีประสบ

อยูน่ี่ มนัถึงว่าพอเป็นไปไง ถา้เราคิดแต่ความปัจจุบนัว่าทุกข ์ ๆ น่ี เราไม่มองส่ิงน้ี มนัท าไมถึง

ทุกข?์ แต่ไม่มองคุณค่าของส่ิงท่ีประเสริฐ ส่ิงท่ีมนัเป็นภาชนะท่ีจะใส่ธรรมได ้ ส่ิงท่ีเป็นภาชนะท่ี

เราจะคน้ควา้ในร่างกายของเราได ้อนัน้ีประเสริฐ เห็นไหม  

มนัเหมือนกบัมีวตัถุดิบท่ีจะใหเ้ราคน้ควา้ แต่เรามองขา้มไป เรามองขา้มกายกบัใจของเรา

ไป ไปอยูก่บัส่ิงอ่ืนหมดเลย ไปอยูก่บัสมบติัพสัถาน ไปอยูก่บัรูปรสกล่ินเสียงทั้งหมด เห็นไหม 

ยอ้นกลบัมา ถึงตอ้งท าความสงบ ตอ้งท าสมาธิก่อน พอท าสมาธิเป็นสัมมาสมาธิแลว้ เร่ิมตน้ควร

แก่การงานแลว้จะกา้วเดินอนัน้ีออกไปได ้มนัถึงเป็นประโยชน์กบัเรา  

วนัพระตอ้งใหเ้ป็นพระจริง ๆ เราเป็นพระข้ึนมา หวัใจเป็นพระ เห็นไหม เราเป็นคฤหสัถ ์

นางวิสาขาก็เป็นคฤหสัถ ์ นางวิสาขาท าไมเป็นพระโสดาบนั เป็นพระท่ีหวัใจ หวัใจเป็นพระแลว้

เป็นไดห้มด ฉะนั้นเราก็สามารถสร้างพระข้ึนมาในหวัใจของเราได ้ วนัพระในปฏิทินไวใ้นปฏิทิน 

ถา้หวัใจเราเป็นพระแลว้เราจะรู้จกัความเป็นจริง รู้จกัสัมผสัไดจ้ริง มีภาชนะจริง แลว้ท าไดจ้ริง

เป็นสมบติัของส่วนตน สมบติัของเราเป็นปัจจตัตงั เป็นอกาลิโกของบุคคลคนนั้น เอวงั       


