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 วนันี! เป็นวนัพระแรม ๘ คํ&า เดือน ๑๑ ตรงกบัวนัที& ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
พระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่  “การไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ”  ทีนี! นี&เรามาพิจารณาดู  มนั
เป็นไปไดไ้หมที&ไม่มีโรค  ทาํไมท่านถึงตรัสเช่นนั!น  ตอ้งมาพิจารณาดู  พทุธพจนบ์ทนี!  
นี&ท่านหมายถึงอะไร  ทีนี! มีอีกบทหนึ&งกล่าวไวว้า่  “พยาธิ ธมัโมมหิ พยาธิง อะนะตีโต  
เรามีความเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา  จะล่วงพน้ความเจบ็ไขไ้ปไม่ได”้  มนัจะไม่ขดักนัหรือ  
การไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ  มนัจะไม่ขดักนัหรือ  จริงๆแลว้พุทธพจนทุ์กบททุก
บาทเป็นเอกภาพ  เป็นหนึ&งเดียวไม่ขดักนั  ธรรมชาติของร่างกายนี! นี&  มีความเกิดขึ!น
มาแลว้กต็อ้งมีความแก่ ความเจบ็ ความตายเป็นธรรมดา  หนีไม่พน้  ทุกรูปนามที&ได้
อตัภาพร่างกายนี!มาแลว้  ยอ่มหนีความแก่ความเจบ็ความตายไปไม่พน้  เขาเรียกวา่สัจ
จธรรม คือความจริงนั&นเอง  อนันี! เป็นความจริงของร่างกาย  ทีนี! เวลาเจบ็ขึ!นมากต็อ้งไป
หาหมอ  ไปโรงพยาบาลเพื&อรักษาโรค  จึงมีโรงพยาบาล  รัฐบาลจึงมีนโยบายใหมี้
โรงพยาบาลอาํเภอ  สมยัก่อนเรียกวา่โรงพยาบาลอาํเภอ โรงพยาบาลจงัหวดั  เดี;ยวนี!
เปลี&ยนมาเป็นโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั&วไป โรงพยาบาลศนูย ์  แลว้กต็อ้งทุก
ตาํบลตอ้งมีสถานีอนามยัไวเ้พื&ออะไร  กเ็พื&อรักษาคนที&เจบ็นั&นเองคนที&ป่วยนั&นเอง  ไม่มี
ไม่ไดเ้หรอ  กไ็ม่ได ้  เพราะวา่อะไร  เพราะวา่ทุกรูปทุกนามมนุษยย์อ่มมีความเจบ็ป่วย
เป็นธรรมดา  จะล่วงพน้ความเจบ็ความป่วยไปไม่ได ้  มนัเป็นสัจจธรรมเป็นความจริง
ของร่างกาย  การเจบ็ป่วยนั!นน่ะมนับอกถึงสภาวธรรมอนัหนึ&งที&ธาตุนั!นน่ะมนัไม่สมดุล  
มนัเสื&อมสภาพแลว้กต็อ้งรักษาตอ้งแกไ้ข  จึงตอ้งมีโรงพยาบาลมีสถานีอนามยั  เพื&อ
รักษาคนเจบ็  ทีนี! นี&ไม่วา่แพทยพ์ยาบาลหรือเจา้หนา้ที&สาธารณสุข  หรือแมแ้ต่ตวัเราเอง  
ถา้พิจารณาวา่  เมื&อเห็นผูอื้&นเขาเจบ็ป่วยขึ!นมา  กน็อ้มเขา้มาพิจารณาตนวา่ กายนี!กห็นีไม่
พน้ที&จะตอ้งเจบ็เช่นเดียวกนักบัท่าน  เมื&อท่านมีความเจบ็เราอนาคตกต็อ้งมีความเจบ็  จะ
เป็นโรคอะไรกแ็ลว้แต่  โรคใดโรคหนึ&งหนีไม่พน้  อนันี! เขาเรียกวา่โอปะนะยโิก  นอ้ม
มาใส่ตน  ที&เราสวดมนต ์  สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม  พระธรรมอนัพระผูมี้พระภาค
เจา้ตรัสไวดี้แลว้  สันทิฏฐิโก  ผูบ้รรลุจะพึงเห็นไดเ้อง  เอหิปัสสิโก  ควรมาพิสูจนม์าดู



เถิด  โอปะนะยโิก  นอ้มเขา้มาสู่ตนมาพิจารณาตน  คือกายใจนี!   ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ 
วญิ?ูหีติ  วญิ?ูชนผูบ้รรลุธรรมยอ่มรู้เห็นเฉพาะตน  ไม่มีผูอื้&นจะไปรู้เห็นแทนได ้ 
เพราะนั!นการสวดมนตน์ั!น  ท่านสอนวธีิการปฏิบติัธรรมนั&นเอง  สวากขาโตนี&สอนวธีิ
ปฏิบติัธรรมนั&นเอง  ใหรู้้จกัโอปะนะยโิกเพื&ออะไร  เพื&อเห็นกระแสแห่งสัจจธรรม  เช่น
เห็นคนป่วย  เมื&อป่วยขึ!นมาเขาไดแ้สดงสัจจธรรมคือความจริงของรูปนี&ของกายนี&  ให้
เห็นวา่กายนี! นี&ยอ่มไม่คงที&  มีความเกิดขึ!นแลว้กต็อ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตายเป็นธรรมดา  การ
ที&เขาไม่คงที&เขาเรียกวา่ไม่เที&ยง เป็นอนิจจงั  ความไม่เที&ยงเป็นไปตามเหตุปัจจยั  ไม่มีใคร
จะสามารถบงัคบัไม่ใหเ้ป็นได ้  เมื&อเหตุปัจจยัพร้อมมูลถึงกาลเวลากต็อ้งเกิด  นั!นคือ
อนตัตาบงัคบัไม่ได ้  จึงไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวัเรา  เป็นเรื&องของธาตุเรื&องของกายนั!น  
กระแสสัจจธรรมตรงนี! เขาปรากฏใหเ้ห็น  ผูมี้ปัญญาจึงจะเห็น  ผูไ้ม่มีปัญญาหรือผูที้&ถูก
อวชิชาปกปิดเอาไว ้  เป็นของกตูวักเูวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยขึ!นมากคิ็ดวา่ กปู่วยกเูจบ็กทุูกข ์ 
เมื&อเห็นวา่กปู่วยกเูจบ็กทุูกข ์  กจ็ะเกิดความยนิร้ายเกิดขึ!น  ไม่อยากป่วยไม่อยากทุกข ์  ก็
เลยยิ&งทุกข ์  ทุกขนี์! เลยเป็นทุกขข์องใจ  โรคกายเกิดขึ!นแลว้  โรคใจเกิดตามมา  เหตุนั!น
พุทธพจนจึ์งตรัสไวว้า่ “ความไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ”  คือโรคจิตไม่มีนั&นเอง  
โรคของใจไม่มีนั&นเอง  โรคของกายนั!นรักษาอยา่งไรกห็ายชั&วครั! งชั&วคราว  ถา้โรคที&
รักษาไม่หายกต็อ้งรอกายนี!สลาย  อยา่งเช่นความดนัโลหิตสูง  เบาหวาน  กไ็ปจนถึงตาย  
นั!นน่ะเพื&อประทงัเฉยๆ  ทีนี!โรคใจนี&รักษาหาย  เมื&อรักษาหายกเ็ลยวา่  ความไม่มีโรคเป็น
ลาภอนัประเสริฐไง  ทาํไมเป็นลาภ  กเ็พราะเหมือนเราไดท้รัพยส์มบติัอนัหนึ&ง  เขาเรียก
อริยทรัพย ์  ทรัพยนี์! เป็นผูที้&สมบูรณ์มั&งคั&งดว้ยอริยทรัพย ์  การสมบูรณ์มั&งคั&งดว้ย
อริยทรัพยนี์! คือผูที้&นั!นไม่ทุกข ์  จึงเป็นลาภอนัประเสริฐ  โรคกายไม่สามารถจะหายขาด
ไดใ้นบางโรค  แต่โรคใจนี!สามารถหายขาดได ้ เหตุนั!นในพุทธพจนท่์านจึงตรัสไว ้ โรค
เหมือนดงัหวัฝี  กิเลสนี&เหมือนดงัหวัฝี  นี&เหมือนโรคอนัหนึ&ง  เหตุนั!นเมื&อผูที้&มีปัญญาเมื&อ
เห็นความเจบ็ขึ!นมา  ตอ้งนอ้มเขา้มาพิจารณาวา่  ฐานะคนเจบ็กไ็ม่ตอ้งการจะเจบ็ป่วย  
จริงไหม  เขาไม่ตอ้งการหรอก  หรือใครตอ้งการ  โยมตอ้งการกนัไหม  แต่ทาํไมตอ้งเจบ็  
อะไรเป็นเหตุแห่งการเจบ็ป่วยตวันั!นน่ะ  กเ็พราะกายนี! มีกายนี! จึงมีเจบ็  ไม่ใช่เฉพาะเรา
นะโรงพยาบาลสัตวย์งัมีเลย  สัตวก์ย็งัมีการเจบ็ป่วยเหมือนกนั  จึงมีสัตวแพทย ์  เหตุนั!น
นี&เมื&อเราไม่ตอ้งการเจบ็  คนป่วยทุกคนไม่ตอ้งการเจบ็ป่วย  แต่กต็อ้งเจบ็ป่วย  บงัคบัมนั
ไดไ้หม  บงัคบัไม่ไดเ้หตุเพราะอะไร  เพราะมีกายนี! เป็นตวัตั!ง  เมื&อกายนี! เกิดขึ!นความเจบ็



กต็อ้งตามมาเป็นผล  บงัคบัมนัไม่ได ้  เมื&อบงัคบัมนัไม่ได ้  กายนี!จะเป็นของเรา เป็นเรา 
เป็นตวัตนของเราไดอ้ยา่งไร  นี&เขาพิจารณาอยา่งนี!   เมื&อเห็นความจริงของกายนี! นี&  นี&ล่ะก็
นอ้มเขา้มา  กายเขากายเรากเ็หมือนกนั  กายเขากายเรากเ็หมือนกนั  กายเขากต็อ้งเจบ็หนี
ไม่พน้  จะพน้ความเจบ็ไปไม่ได ้  กายเรากห็นีความเจบ็ไม่พน้แต่จะเป็นโรคอะไรก็
แลว้แต่  อาจจะคนละโรค  กห็นีไม่พน้  ไม่เกิดครั! งใดกต็อ้งครั! งหนึ&งในช่วงของชีวติหนึ&ง  
จริงไหม  ไม่เป็นโรคมากกเ็ป็นโรคนอ้ย  เพราะฉะนั!นนี&เมื&อพิจารณาอยา่งนี!   ของเขากไ็ม่
อยากเจบ็แต่เขากห็นีไม่พน้  เขาบงัคบัมนัไม่ได ้  นั!นล่ะกายนั!นจึงไม่ใช่ของเขา  เราก็
เช่นกนักายนี!กต็อ้งเจบ็  เมื&อบงัคบัมนัไม่ได ้ แลว้มนัจะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร  นี&ใหน้อ้ม
มาพิจารณาเขาเรียกโอปะนะยโิก  นอ้มสภาวธรรมภายนอกเขา้มาเทียบเคียงภายใน  เมื&อ
นอ้มเขา้มาเทียบเคียงภายในจะเห็นความจริงคือสัจจธรรมนั!น  ความจริงตรงนั!นคือรูป
ทุกรูปเกิดขึ!นมาแลว้กต็อ้งเจบ็ ตอ้งแก่ ตอ้งตายเหมือนกนัหมด  เมื&อเหมือนกนัแลว้ควร
หรือที&จะรังเกียจซึ&งกนัและกนั  ควรหรือที&จะทะเลาะเบาะแวง้ซึ&งกนัและกนั  กม็นั
เหมือนกนัน่ะ  นี&ท่านจึงบอกวา่การแผเ่มตตา  สัพเพ สัตตา สัตวท์ั!งหลายทั!งปวงที&เป็น
เพื&อนทุกข ์  เกิดแก่เจบ็ตายดว้ยกนัทั!งหมดทั!งสิ!น  นี&คือความหมาย  คือความจริงนั&นเอง  
เมื&อเกิดแก่เจบ็ตายดว้ยกนัทั!งหมดทั!งสิ!น  เหมือนกนัหมดแลว้ควรหรือจะทะเลาะกนั  
ควรหรือจะรังเกียจกนั  นี&ตอ้งพิจารณา  เมื&อเห็นวา่มนัเหมือนกนัตวันั!นคือสามญัลกัษณะ
นั&นเอง  เขาเรียกวา่สามญัลกัษณะ  ความเหมือนกนัในความไม่เที&ยง  ความไปตามเหตุ
ปัจจยั  คือตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย  ความเป็นอนตัตาคือไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่
ตวัตนของเรา  แค่อาศยัเขาอยู ่  อาศยัธาตุนี!อยูเ่ฉยๆ  เมื&อเขา้ใจความจริงตรงนี! เห็นความ
จริงตรงนี!   จะเห็นทั&วโลกเลย  เหมือนกนัหมด  จึงมีความเมตตาต่อกนัและกนั  มีความ
ปรารถนาที&จะใหส้ัตวโ์ลกพน้จากกองทุกข ์  เพราะสัจจธรรมมนัเป็นเหมือนกนัตรงกนั  
เมื&อพิจารณาแลว้  นี&เขาเรียกวา่ตอ้งรู้จกัโอปะนะยโิก  แมแ้ต่สัตวต์าย  เห็นสัตวต์ายก็
พิจารณาสัตวน์ั!นกต็อ้งตายตามเหตุปัจจยัตามวถีิแห่งกรรมของเขา  เรากต็อ้งตายเช่นกนั  
บงัคบัไม่ได ้ แลว้กายนี!จะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร  นี&นอ้มเขา้มาพินิจพิจารณา  กระแสแห่ง
สัจจธรรมนั!นล่ะ  ที&เขาแสดงความจริงใหเ้ห็นอยูน่ั!น  มนัจะเปิดเผยใหส้ติปัญญานั!นเห็น  
ถา้เรารู้จกัโอปะนะยโิก  รู้จกัมีแยบคายในการพินิจพิจารณาความจริงของสิ&งนั!น  กระแส
สัจจธรรมนั!นล่ะเมื&อฉายแสงเขา้ไปสู่จิตนั!น  จิตดวงนั!นประกอบดว้ยสัจจธรรมยอ่มมี
ความสวา่งไสว  ความมืดไม่มี  ความมืดกคื็อโมหะอวชิชานั&นเอง  ที&ปกปิดไม่ใหเ้ห็นสัจ



จธรรมนั&นเอง  เพราะนั!นสัจจธรรมจะเกิดไดจึ้งตอ้งพินิจพิจารณา  ใหเ้ห็นความจริงของ
รูปนามขนัธ์ ๕ นี!   รูปนอกรูปในกายนอกกายใน  เห็นเหมือนกนัหมด  เขาจะเปิดเผย
ความจริงใหเ้ห็นหมด  ผูใ้ดใส่ใจพินิจพิจารณารู้จกัเทียบเคียงนอกเทียบเคียงใน  รู้จกันอ้ม
กระแสสัจจธรรมนั!นเขา้มาสู่ใจนั!น  สอนใจนั!นบ่อยๆ  ผูน้ั!นมีอุปนิสัยที&จะบรรลุธรรมที&
จะเห็นธรรม  ที&จะไม่เป็นโรค  จึงตรงกบัพุทธพจนว์า่ “ความไม่มีโรคเป็นลาภอนั
ประเสริฐ”  โรคนี!โรคของใจ  เมื&อใจนั!นไม่มีโรค  ใจนั!นกเ็ป็นสุข  ถา้ใจนั!นเป็นโรคกจ็ะ
เป็นทุกข ์ เหตุนั!นในอาทิตตปริยายสูตร  พระผูมี้พระภาคเจา้สอนชฎิล ๓ พี&นอ้งพร้อมกบั
บริวาร ๑,๐๐๐ รูป  สิ&งทั!งปวงเป็นของร้อน  สิ&งทั!งปวงคืออะไร  คือรูปรสกลิ&นเสียง
สัมผสัธรรมารมณ์  คือความจาํความคิดนั&นเอง  เอาง่ายๆ  ตาหูจมูกลิ!นกายใจเป็นของ
ร้อน  เมื&อสัมผสักนัขึ!นเขาเรียกวา่ผสัสะ  สัมผสัทางตาหูจมูกลิ!นกายใจกเ็ป็นของร้อน  
แมแ้ต่ความรู้ที&เกิดกเ็ป็นของร้อน  แมแ้ต่เวทนาที&เกิดเนื&องจากสิ&งเหล่านี!  คือสุขทุกขเ์ฉยๆ  
กเ็ป็นของร้อน  ร้อนเพราะอะไร  ท่านจึงบอก  ร้อนเพราะราคคัคิ  ไฟคือราคะ  ร้อน
เพราะโทสัคคิ  ไฟคือโทสะ  ร้อนเพราะโมหคัคิ  ไฟคือโมหะ  เพราะนั!นสิ&งที&พดูใหฟั้ง
ตั!งแต่ตาหูจมูกลิ!นกายใจ  รูปรสกลิ&นเสียงสัมผสัธรรมารมณ์  ตวัสัมผสัทั!ง ๖ แมแ้ต่
วญิญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ!นกายใจ  แมแ้ต่เวทนาที&เกิดทางตาหูจมูกลิ!นกายใจ  เป็นของ
ร้อนกเ็หมือนอะไร  เหมือนเหลก็หรือนํ!า  เมื&อเอาไฟใส่เขา้ไป  เหลก็กบันํ!านั!นเป็นของ
ร้อนไหม  นํ!าเดือดร้อนไหม  (ร้อน)  ร้อนเพราะไฟใช่ไหม  ไฟคือราคะนั&นเอง  ไฟคือ
โทสะนั&นเอง  ไฟคือโมหะนั&นเอง  ถา้สิ&งเหล่านี!จะเยน็จะทาํอยา่งไร  กต็อ้งดบัไฟ  ดบั
ราคะดบัโทสะดบัโมหะนั&นเอง  ทีนี!ราคะโทสะโมหะมนัเกิดไดอ้ยา่งไร  ตวัโมหะกคื็อตวั
อวชิชานั&นเอง  มนัเกิดเพราะอะไร  เพราะความไม่รู้ความจริงของขนัธ์ ๕ นั&นเอง  ไม่รู้
ความจริงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวญิญาณ  เอาสรุปง่ายๆคือไม่รู้ความจริงในเรื&องกาย
กบัใจเรานี&เอง  หลงสาํคญัผดิยดึมั&นวา่กายกบัใจนี! เป็นของกตูวัก ู พดูแบบง่ายๆ  เมื&อหลง
คิดวา่เขา้ใจผดิวา่เป็นของกตูวัก ู  ไม่ไดพ้ินิจพิจารณาใชแ้ยบคาย  กเ็ลยเวลาคิดกก็คิูด  
เวลาจาํกก็จูาํ  เวลารู้กก็รูู้  เวลาทุกขก์ก็ทุูกข ์ เวลาสุขกก็สุูข  เมื&อสิ&งไหนที&วา่ดีกป็รารถนา
อยากไดเ้พื&อก ู จึงเป็นภวตณัหาเกิด  อยากไดอ้ยากดีอยากมี  เป็นภวตณัหาเกิด  ตณัหาตวั
นี!หมายความวา่  อยากไดเ้กินความเป็นจริง  ทีนี! เวลาที&มนัคิดวา่ไม่ดี  เวลาทุกขเ์กิดอยา่งนี!   
วา่มนัไม่ดี  กเ็ลยไม่อยากไดอ้ยากผลกัไสมนั  กเ็ลยเป็นวภิวตณัหา  ไม่อยากไดไ้ม่อยากมี
ไม่อยากอยูใ่นสภาวะตรงนั!น  เขาเรียกวภิวตณัหาเกิด  ความรู้ไม่เท่าทนัตรงนี! คืออะไร  



ไม่รู้วา่สิ&งที&มนัอยาก  ที&สัมผสัอยูม่นัดีไม่ดีมนัเรื&องของสมมติ เรื&องของขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรื&อง
ของเรา  ความไม่รู้ความจริงตรงนี! คือตวัโมหะอวชิชานั&นเอง  เพราะนั!นตวัโมหะอวชิชา
มนัสนบัสนุนทั!งซา้ยทั!งขวา  ทั!งดีไม่ดีเห็นไหม  เมื&อมีตวันี!อยู ่ กเ็ลยมีหวัฝีมีโรคอยูต่ลอด  
เมื&อมีฝีมีโรคกมี็ทุกขจ์ากหวัฝี  เหตุนั!นการไม่มีโรคจึงเป็นลาภอนัประเสริฐ  เมื&อไหร่มีฝี
บ่งหนองออกใหย้ารักษาโรค  เมื&อนั!นกไ็ม่มีทุกขจ์ากโรค  จึงเป็นลาภอนัประเสริฐ  ทีนี!
จะบ่งฝีอยา่งไร  กต็อ้งดบัไฟ  ไฟคือราคะโทสะโมหะ  ทีนี!จะดบัอยา่งไร  กต็อ้งเจริญสติ
สมาธิปัญญานั&นเอง  สติคือความระลึกนั&นเอง  จะทาํอะไร จะเดินจะเหินจะคูจ้ะเหยยีด 
จะนั&งจะนอนจะอะไร ใหต้ามระลึกตามรู้การเคลื&อนไหว  แมแ้ต่คิดนึกกใ็หรู้้คิดนึก  มนั
คิดอะไร  ถา้อยูเ่ฉยๆกห็ดัหายใจเขา้  ใหรู้้หายใจเขา้  หายใจออกกใ็หร้ะลึกรู้ลมหายใจ
ออก  หายใจเขา้ระลึกรู้ลมหายใจเขา้หายใจออกฝึกระลึกอยูต่ลอด  เผลอแลว้กแ็ลว้ไป
ระลึกไดก้เ็อาใหม่  แลว้กส็ังเกตมนั  เวลาอะไรมนัมากระทบทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิ!น ทางกาย ทางใจกส็ังเกตมนั  เวลามนัรู้อะไรขึ!นมากส็ังเกตมนั  มนัมีปฏิกิริยาอยา่งไร  
นี&สังเกตมนั  ถา้มนัไปทางรักทางชงัอยากไดอ้ยากผลกัไส  กใ็หรู้้ทนัทีมนัตณัหาเกิด  ถา้
ตณัหาเกิดกค็วามหลงของกตูวักมีูแลว้  ถา้ยงัไม่รู้กดู็กลางอกมนัร้อนไหม  ถา้มนัร้อน
หนกัอึ!งแลว้กใ็หรู้้วา่ไฟเกิดแลว้นะ  รู้ไหมไฟมนัเกิด  พอไฟมนัเกิดมนัเผากลางอกนี&ร้อน
เลย  เราร้อนยงัไม่พอนะคนเขา้ใกลเ้รากร้็อน  เชื&อไหม  หือ  คนที&มีไฟเหมือนเตาไฟนี&  
ไม่เชื&อลองไปดูกไ็ด ้   ยกเทียบกบัวตัถุธรรมภายนอกนี&เอาเตาไฟนี&  เราเขา้ไปใกลรั้ศมี
ของเตานั!นร้อนไหม  ร้อนไหม  (ร้อน)  เออ้ร้อน นั&นล่ะเหมือนกนั  เหตุนั!นไฟคือราคะ  
ไฟคือโทสะ  ไฟคือโมหะ  เมื&อเผาใจดวงนี!มนัร้อนระอุ  คนที&เขา้ใกลเ้ราเขากร้็อน  นี&
ทาํไมจึงมาถาม เอ๊ะ ทาํไมถึงใกลเ้ราแลว้เยน็  แลว้ทาํไมใกลค้นนั!นแลว้ร้อน  หือ  รู้ยงัมนั
มีไฟอยู ่  หือ  เขาจะรู้ตวัเขาไหม  วา่ไฟมนัเผาแลว้  ส่วนใหญ่ไม่เห็นไง  ที&ไม่เห็นเพราะ
อะไร  กเ็พราะอวชิชาโมหะนั!นมนัปกปิดเอาไว ้  ตวัเองไม่รู้แต่คนอื&นเขารู้แลว้  เหตุนั!น
แมแ้ต่ความคิดเหมือนกนั  บางทีตวัเองขุ่นแลว้นี&  เจา้ตวัยงัไม่รู้ตวันะวา่ตวัเองขุ่น  แต่คน
อื&นเขารู้แลว้มนัขุ่น  ขายขี!หนา้เลย  เหมือนแกผ้า้ใหเ้ขาดู  เขาเห็นหมดทุกไส้ทุกพุงทุกขด  
อนันี! เขาเรียกวา่เจโตปริยญาณ  รู้จกัวารจิตของสัตว ์  เพราะฉะนั!นนี&เหตุนั!นใหพ้ิจารณา
ใหดี้  ใหด้บัไฟซะ  ฝึกสตินั&นเอง  สติคือความระลึก  เมื&อเราระลึกเรารู้ว่ามนัร้อนขึ!น  
ร้อนเป็นผลใช่ไหม  เหตุคือไฟใช่ไหม  กด็บัไฟซะ  ไฟคืออะไร  โมหคัคิ ราคคัคิ โทสัคคิ  
เพราะอะไรมนัจึงเกิดได ้  กเ็พราะมนัหลงรูปนามกายใจนี&วา่ของก ู  วา่เป็นตวักทูั!งนั!นล่ะ  



จริงๆของกตูวักมูนัอยูต่รงไหน  กอ็ยา่งพดูใหฟั้งเมื&อกี! นี&  รูปบงัคบัไม่ใหม้นัแก่เจบ็ตายได้
ไหม  เมื&อบงัคบัไม่ไดแ้ลว้จะเป็นของกตูวักไูดอ้ยา่งไร  ความคิดเหมือนกนั  คิดไปกด็บั
ไปบงัคบัใหม้นัอยูไ่ดต้ลอดไหม  ความจาํเหมือนกนั  จาํไดบ้า้งจาํไม่ไดบ้า้งจะบงัคบัมนั
จาํตลอดไดไ้หม  ถา้มีโรคสมองเสื&อมจะใหม้นัจาํไดไ้หม  นั!นล่ะความจาํมนัมาจากธาตุ
นั&นเอง  สมองมนัเสื&อมมนักจ็าํไม่ได ้  แลว้มนัจะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร  ความรู้
เหมือนกนั  เมื&อรูปกระทบตากรู้็  ถา้รูปไม่กระทบตาจะใหม้นัรู้ทางตาไดไ้หม  กไ็ม่ไดอี้ก  
แลว้ยงัจะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร  นี&ใหรู้้จกัวจิยัรูปนามตวันี!   ถา้วจิยัมนัแลว้  โมหคัคิไฟ 
ดวงนี!จะไม่มีจะดบัแลว้นะ  จะมอดแลว้นะ  เอานํ!าเขา้ไปดบัมนั  เขา้ใจยงั  นํ!าคือสัจ
จธรรมคือความจริงนั&นเอง   ความจริงของขนัธ์ ๕   เพราะนั!นใครอยากพน้จากกองทุกข ์ 
รู้ยงัโยมทีนี!วธีิพน้จากกองทุกข ์  ไม่มาเกิดน่ะ  หือ  ตอ้งดบัไฟนะถา้จะไม่เกิดตอ้งดบัไฟ  
ถา้ไม่ดบัไฟกต็อ้งไปเกิด  เหมือนเชื!อตรงนี!   ไฟมนัไหมเ้ชื!อตรงนี!   มนัมีเชื!อต่อๆๆๆ  มนั
กเ็กิดแน่นอนต่อ  มนัไหมจ้นไหมบ้า้นหมด  ถา้ไฟมนัติดตรงนี!ไม่มีเชื!อต่อ  มนัจะไปต่อ
ไดไ้หม  มนักด็บัหมด  ฉนัใดฉนันั!น  ใหด้บัไฟในใจซะ  ดบัไฟในใจกคื็ออะไร  รักษา
โรคนั&นเอง  โรคของใจนั&นเอง  ยาที&จะรักษาโรคคือสัจจธรรมคือความจริง  เหตุนั!นหาสัจ
จธรรมใหเ้จอ  ใหย้อมรับความจริงของสัจจธรรมนั!น  เขาเรียกวา่ธมัมานุภาเวนะนั&นเอง  
อยา่ฝืน  ถา้ฝืนกคื็อของก ู  คือตวัก ู  จริงไหม  กไูม่ยอมมึงจะวา่อยา่งไร  นั&นล่ะกขึู!นแลว้
ใช่ไหม  ถูกไหม  มนัยงิกนัตายกก็ใูช่ไหม  กน็ั&นล่ะตอ้งดบัไฟในใจ  นี&ตวัสติใหฝึ้กมาก  
ถา้ไม่มีสติมนักไ็ม่รู้วา่ไฟมนัเกิด  มาระลึกกลางอกดูซิร้อนไหม  ร้อนกแ็สดงไฟเกิดแลว้
กด็บัไฟซะ  หาเหตุไง  ไฟคือเหตุ  ความร้อนเป็นผลใช่ไหม  ความฟุ้งซ่านราํคาญเป็นผล
ใช่ไหม  ความหลงน่ะเป็นเหตุนะ  กด็บัตวัหลงซะ  ตวัหลงกคื็อรู้ไม่จริง  รู้ไม่รู้ความจริง
ของสัจจธรรมของเรื&องนั!นๆ  กท็าํความเห็นในเรื&องนั!นใหม้นัตรงซะ  ใหม้นัตรงตาม
ความเป็นจริง  เหมือนแก่เจบ็ตาย  มนัตอ้งแก่เจบ็ตายไปแลว้จะไม่ยอมใหม้นัแก่เจบ็ตาย
ไดไ้หม  ไม่ไดก้ต็อ้งยอมรับ  เมื&อยอมรับกายมนัสลายจริง  แต่ใจไม่ทุกข ์ ตายปัJบคนนั!น
ไปสูงไม่ไปตํ&า  เขา้ใจยงั  จาํไวน้ะยายนะ  ตอ้งเตรียมตวัแลว้นะ  หือ  อายนุอ้ยแลว้นี&  หือ  
เราตอ้งเตรียมตวัไว ้  สอนเราเรื&อยๆ  เตรียมตวัตาย  เพื&ออะไร  คนนั!นจะเป็นเศรษฐีไง  
คนไม่เตรียมตวัตายคนนั!นเป็นยาจก  คนไหนเตรียมตวัตายคนนั!นเป็นเศรษฐี  เขา้ใจยงั  
เพราะถา้ยงัไม่สิ!นสุดแห่งกองทุกขนี์!   สิ&งที&เขาไดป้ระพฤติปฏิบติักคื็อตน้ทุนคือ
อริยทรัพย ์ ที&เขาจะไปในภพภูมิที&ดีขึ!นไง  เป็นเศรษฐีไง  เขา้ใจยงั  นี&ใหพ้ิจารณาใหม้าก   



ทีนี!สมาธิตอ้งฝึกตอ้งหดั  สมาธิคือความตั!งใจมั&น  คาํวา่ตั!งใจมั&นเหมือนเราทาํงาน  เรามั&น
ในงานนี&กท็าํไปจนมนัเสร็จ  ไม่ทิ!งไม่เลิกไม่ละ  จิตมนัตั!งมั&นนั&นเอง  ที&เขาเรียกโรค
สมาธิสั!นคืออะไร  ทาํอนันี! นิดหนึ&งไปแลว้  นิดหนึ&งไปแลว้ใช่ไหม  นั!นล่ะสมาธิไม่ตั!ง
มั&น  การฝึกสมาธิจะลมหายใจเขา้ออกอยา่งไร  จริงๆกเ็พื&ออะไร  ฝึกนิสัยเฉยๆ  นิสัย
อะไร  นิสัยที&มีสมาธิตั!งมั&นไง  ตั!งมั&นกบัลมหายใจได ้๑ ชั&วโมง ๒ ชั&วโมงไม่ไปเรื&องอื&น  
นั&นล่ะคือนิสัยตั!งมั&น  เมื&อมีตวัตั!งมั&นตวันี! นี&  เอาตวันี! ล่ะไปตั!งมั&นในการวจิยักายใจ  เอา
กายใจเป็นงานไง  คน้พิจารณากายใจเรียนอยูใ่นกายใจบ่อยๆ  เดี;ยวกห็มดน่ะ  จริงไหม  
เขา้ใจมนัหมดแลว้ตาํรานี!กเ็ลิกเรียน  พบัเลย เลิก สาํเร็จ  ไดป้ริญญาของพระพุทธเจา้  
ปริญญาอนันี!ผลคือการไม่ตอ้งเกิด  ใช่ไหม  พระพุทธเจา้มีปริญญาใหอ้ยูน่ะ  เขาเรียก
ปริญญา ๓ ญาตปริญญา ตีรณปริญญา ปหานปริญญา  กาํหนดรู้ดว้ยรู้  กาํหนดรู้ดว้ยการ
พิจารณา  กาํหนดรู้ดว้ยการละ  พอละหมดกเ็ป็นสมุจเฉทปหานไม่ตอ้งเกิด  หมดโรคใจ  
เมื&อหมดโรคใจมนัจะมีเชื!อโรคมีอะไรที&จะไปสืบต่อใหโ้รคมนัเกิดไดอี้กไหม  มนัตาย
หมดแลว้  ถา้มนัยงัไม่ตายสิมนัจะเกิด  เพราะนั!นเขาจึงวา่อยา่งเช่นการรักษาโรคติดเชื!อ  
ยกตวัอยา่ง  ใหย้าปฏิชีวนะกต็อ้งใหม้นัต่อเนื&องจนมนัตาย  ใหม้นันิดๆหน่อยๆมนัไม่ตาย
มนัดื!อยาอีกล่ะ  ใช่ไหม  นั&นฉนัใดกฉ็นันั!น  เมื&อมนัหมดเชื!อโรคตายเดด็ขาดแลว้กโ็รค
นั!นจบ  จบเกมกนัที  ลากนัที  ไม่ตอ้งเจอกนัอีกแลว้  นี&เหตุนั!นใหรู้้จกัโรค  การไม่มีโรค
เป็นลาภอนัประเสริฐไง  การไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ  นี&พุทธพจนบ์ทนี!   โรคนี&ล่ะ
คือโรคของใจ  นั!นโรคนี! มีพิษร้อน  ท่านจึงเรียกวา่ ราคคัคิ โทสัคคิ โมหคัคิ  ไฟคือราคะ  
ไฟคือโทสะ  ไฟคือโมหะ  เหตุนั!นเราประพฤติปฏิบติั  แมแ้ต่โรคยงัไม่หายเดด็ขาดกย็งัมี
ผลใหเ้ราไดชื้&นใจนะ  ทาํใหเ้ราเยน็ลงไหม เบาลงไหม โยมวา่เบาไหม ฟังบ่อยๆ แลว้เบา
ไหม  (ดีขึ!น)  หือ  (ทาํใจได)้  เออ นั&นล่ะทาํใจไดดี้ขึ!นนั&นล่ะมนัเบาลงน่ะ  เดี;ยวมนักเ็บา
ไปเรื&อยๆ  เหมือนเขารักษาโรค  พอยามนัถูกโรค  มนัจะค่อยๆเบาแลว้ไขจ้ะค่อยๆลงนะ  
จนกวา่ไขม้นัจะหายหมด  โรคมนัตายหมด  นั&นล่ะแสดงวา่ถูกทาง  เหตุนั!นนี&ทีนี! ปัญญา  
จริงๆปัญญากบ็อกแลว้เมื&อกี! นี&  หดัวจิยัหดัรู้จกัโอปะนะยโิก  เห็นคนเจบ็คนเกิดกต็อ้ง
นอ้มมาสู่ตวัเรา  นี! ล่ะความไม่เที&ยงความมีเหตุปัจจยั  มาสอนเราอยา่งนี! บ่อยๆคนนั!นกไ็ด้
ธรรมะ  ไดส้ัจจธรรม  เราไม่ใช่ตอ้งการคนนั!นแก่คนนั!นตาย  โอย้ คนนั!นตายอีกแลว้  
ร้องไหฮื้อๆกบัเขา  ไม่ใช่นะ  อ๋อ มนัตายกเ็พราะอะไร  เพราะมนัไม่เที&ยง  มนัมีเหตุมี
ปัจจยั  เพราะรูปนี! เป็นเหตุ  เรากเ็หมือนเขา  เขาไปก่อนเราเพื&อนเอ๋ย  ต่อไปเดี;ยวเรากต็าม



เขาไป  อนันี!พดูโดยสมมติวา่เรา  จริงๆกคื็อกายนี!   จะตอ้งไปตามกนั  นี&ล่ะจึงเกิดความ
เมตตาต่อกนั  ความเอื!ออารีต่อกนั  ใช่ไหม  เพราะเป็นเพื&อนทุกขร่์วมเกิดแก่เจบ็ตาย   
เมื&อเห็นตรงนี! จิตจะอ่อนโยน  เมื&อจิตอ่อนโยนจิตนั!นจะเป็นจิตที&สมควรแก่ความรู้
ความเห็นที&ถูกตอ้ง  คือปัญญานั&นเอง  เหตุนั!นวนันี!กไ็ดพ้ดูใหฟั้งถึงไฟถึงโรค  ราคคัคิ 
โทสัคคิ โมหคัคิ  ไฟคือราคะ  ไฟคือโทสะ  ไฟคือโมหะ  ไฟ ๓ กองนี! เผาใจของมนุษย์
ของสัตวม์าไม่รู้กี&ภพกี&ชาติ  ไฟนี!ไม่เคยดบั  เพราะเติมเชื!อใหม้นัตลอด  ถา้จะดบัไฟนี!อยา่
ใหเ้ชื!อมนัคืออาหารนั&นเอง  เมื&อมนัไม่ไดกิ้นอาหารไม่ไดเ้ชื!อ  ไฟนี!ยอ่มดบัในที&สุด
นั&นเอง  นั&นล่ะคือที&สุด  วนันี!ไดแ้นะนาํเท่านี!กส็มควรแก่เวลา  น่าจะเขา้ใจกนันะ  พดู
โดยยอ่ๆ  นี&ล่ะใหด้บัไฟในใจกนัเถิด  อานิสงส์แห่งการดบัไฟในใจเป็นคุณประโยชนต่์อ
เราอยา่งมหาศาล  ตดัภพตดัชาติไปไม่รู้เท่าไหร่  เขาเรียกวา่อนนัตริยกรรมฝ่ายกศุล  ให้
เขา้ใจเอาไว ้  แลว้กส็มกบัที&เราไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์  ไดม้นุษยส์มบติันี!   ไดเ้จอพระ
สัทธรรมของพระผูมี้พระภาคเจา้ซึ&งเป็นของที&หาไดย้าก  มนุษยส์มบติักห็าไดย้าก  
สัทธรรมของพระผูมี้พระภาคเจา้ที&จะเกิดแต่ละครั! งกห็าไดย้าก  เพราะตอ้งอาศยัการตรัส
รู้  การสั&งสมบารมีของพระองคถึ์ง ๒๐ อสงไขยแสนมหากปั  ที&ยาวไกลมาก  เมื&อเราได้
พบไดเ้จอะเจอเป็นบุญลาภของเราแลว้  กจ็งนาํมาประพฤติปฏิบติัหาความจริงคือสัจ
จธรรมเขา้สู่ใจ  สอนใจนี! เพื&อรักษาโรคนั&นเอง  เราอยา่มวัไปรักษาโรคขา้งนอกจนลืม
รักษาโรคภายในตนเอง  ถา้เราไดรั้กษาโรคภายในตวัเองแลว้  เราเองนั!นล่ะจึงเป็นผูที้&ได้
พบความสุขที&แทจ้ริง  สมดงัพุทธพจนว์า่ อตัตา หิ อตัตโน นาโถ ตนแลเป็นที&พึ&งแห่งตน  
นตัถิ สันติปรัง สุขงั สุขอื&นยิ&งกวา่ความสงบไม่มี  สงบจากโรคทั!งหมด  โรคมนัสงบมนั
ตายแลว้  เท่านั!นล่ะนะ  ยถาฯ.  


