
จิตหนึ่ง ๑ 

จิตหนึ่ง 
พระอาจารยสงบ มนสฺสนฺโต 

เทศนบนศาลา วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๙ 
ณ วัดสันติธรรมาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

เราอยูในโลกนีน้ะ  เราวาโลกนีม้ีเพราะวามเีรา  ถาเราลองตายไป  เราลองไมมีสิ 
โลกนี้ก็ไมมีเลย  โลกทัง้โลกมนัมเีพราะเราไปยึดมั่น  เราไปรับรู  โลกถงึมี  ถาเราไมรับรู 
โลกมีไหม  โลกก็มอียูอยางนัน้แหละ  มันก็มีตามธรรมชาติของมัน  มันมีจริงตามประสา 
ของมัน  แลวเราไปรับรูดวย เหน็ไหม เรื่องของใครก็ของบุคคลนั้นไง เรื่องของเขากเ็ปน 
เรื่องของเขา  เรือ่งของเราก็เปนเรื่องของเรา  ทุกขในหัวใจเรากเ็ปนทุกขอยูในหวัใจเรา 
ทุกขในหวัใจคนอืน่ก็เปนทุกขในหัวใจคนอื่น 

แตตัวกิเลส  ตัวความสัมพนัธ  ตัวความเกี่ยวเนือ่งกนั  เพราะมนุษยเปนสัตวสงัคม 
โอโฮ  มันยุงตรงนี้  มันยุงมากๆ  เลย  ถาเราสรุปลง  เห็นไหม  เรื่องขางนอกมนัเปนเรื่อง 
สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมถามันไมดีกท็ําใหโลกก็เสียไป มนุษยก็เสียไป ถาสิ่งแวดลอมไม 
ดีเราก็อยูลําบากแลว เชน เรื่องการหายใจหรือเรื่องอะไรอืน่  สิ่งแวดลอมของมนุษยเราก็ 
คือเรือ่งโลกธรรม ๘ เรือ่งการติฉนินนิทา นั่นละสิ่งแวดลอม มันก็ใหผล เห็นไหม 

ฉะนั้นถาเราตัดได  ใหมๆ นี้เราตัดไมได  แตเรากม็าศึกษาธรรมะของพระพทุธเจา 
พระพุทธเจาบอกไว  โลกธรรม  ๘  นี้เปนมาโดยดั้งเดิม  เปนธรรมคูโลก  เปนของเกาแก 
พระพุทธเจาองคไหนก็ตองมาเจอสภาพแบบนี้  มันเปนของดั้งเดิมอยู  ศาสนาพุทธเรานี้ 
เพิ่งเกิดขึ้นมา  ๒,๐๐๐  กวาป  สวนโลกนีม้ีมาเปนลานๆ  ป  ในกัปนี้พระพทุธเจาเราเปน 
องคที่  ๔  มีผูมาตรัสรูไง  แลวกเ็อามาสอนวา  สิง่นั้นเราแกไขไมได  สิ่งนั้นมันเปน 
ธรรมชาติของมันอยูอยางนัน้ การจะหลบเลี่ยงได การจะแกไขได คือ ตองแกไขที่เรา 

ถึงวาโลกนีม้ีเพราะมเีรา  เราไปยึดมั่นถือมั่น  มนัก็เลยเจ็บปวดเขามา  ถาเราดับที่นี่ 
นะ ดับที่ใจเรา  จิตนี้เปนหนึง่เดียว ฟงสิ จิตนี้หนึ่งเดยีวนะ จิตนีเ้ปนหนึ่งมีคาเทากนัหมด 
จิตหนึ่งอยูในหวัใจของทุกๆ  คน  คนเกิดมากม็ีจิตหนึ่ง  พระพุทธเจาเปนพระอรหนัตก็มี
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จิตหนึ่ง  ขณะนี้สําเร็จไปแลว  ลูกศิษยของพระพุทธเจาก็จิตหนึง่  สําเร็จไดไง  จิตหนึง่คือ 
สิ้นสุดของจิต มีคาเทากนั คานี้อยูในหวัใจของเราทกุๆ ดวง  มีคาเทากนัเสมอภาค 

พระอรหันตทุกองคเสมอกนัหมด ไมมอีงคไหนสงูกวาต่ํากวากัน ยกเวนแตบารมี 
สิ่งแวดลอมของทีว่าสะสมมา  ดวยการสรางบุญสรางกรรมมาของแตละบุคคลไม 
เหมือนกนั แตดวงใจเหมือนกนัหมด ถึงบอกวา “จิตหนึ่ง”  จิตหนึ่งในหวัใจเราก็มี หัวใจ 
ที่เปนทุกขเปนสุขอยูนี้ หนึ่งในหัวใจเรา แลวจิตหนึง่นี้มนัสมบุกสมบั่นมาขนาดไหน มนั 
สมบุกสมบั่นมามากนะ  แลวไดมาเกิดเปนมนุษย  แลวพบพทุธศาสนาซึ่งสอนถึงจิตหนึ่ง 
เดียวของเรานี้ 

คาของใจสําคัญที่สุด คาของใจ คาของความรูสึกในหัวใจ มีคามากที่สุด ในโลกนี้ 
ไมมีสิง่ใดๆ มีคาเทากบัหัวใจของเรา ไมมี ไมมีหรอก สิ่งที่จะมีคาขนาดไหนก็ไมมีคาเทา 
หัวใจ  มนัก็เปนวัตถุอยูอยางนั้น  หวัใจเรานี้ไปแบกทุกขตางหาก  ไมมีสิ่งใดๆ  มีคาเกนิ 
หัวใจของมนุษย  ไมมี  ไมมี  เพราะหัวใจนีม้ันชําระได  มันสิน้ได  แลวจะเหน็ความ 
ประเสริฐ มันประเสริฐมาก ประเสริฐจริงๆ จากใจธรรมดา  ใจที่หวาเหว  ใจที่ไมรูวาการ 
มานี่มาจากไหน ไปแลวจะไปไหน ไมรูที่ไปที่มานะ รูวาเกิดมาเปนคน ก็นกึวามเีฉพาะที่ 
เปนคนนีอ้ยางเดียว 

ไมใช  ไมใชหรอก  ภพชาติมันซอนๆๆๆ  ซอนกันมาไง  ซอนมานะ  ทําคุณงาม 
ความดีมาก  ก็ไดเกิดเปนมนุษยและไดเกิดเปนเทวดา  เห็นไหม  นั่นก็สิง่ที่เปนแงบวกเปน 
สิ่งที่ดี  แตถาทําความช่ัวมา  พอเกิดเปนมนุษยก็เกดิเปนมนุษยที่ทุกขยาก  ทุกขยากนะ 
มนุษยก็ไมเทากัน  จิตหนึ่งเดียวเหมือนกัน  แตไมเหมือนกันดวยความตางกันของกรรม 
ตกนรกมาก็แสนทกุขรอน  แลวพอพนจากใชหนี้ใชเวรใชกรรมหมดเปนชาติๆ ภพๆ ไป 
ก็ไดมาเกิดเปนมนุษยที่ทกุขๆ ยากๆ นี่ไง 

ถึงบอกวาที่ภพมนุษยนี้เปนภพกลาง  เปนภพกลางที่เรามาเปนมนุษย  ภพของ 
มนุษย  มนุษยสมบัติ  จิตหนึง่เดียว  แลวพบพุทธศาสนา  พุทธศาสนาสอนอะไร  สอน 
ไมใหลมืตัว  สอนใหกลับมาที่หัวใจของตัว  สอนใหกลับมาไมใหหลงระเริงไปตามกิเลส 
ตามความไสไปของความคิดในหัวใจ  กิเลสตัณหาคือความทะยานอยาก  มนัพอใจสิ่งใด
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มันกพ็ยายามไสเราไปคิดแตสิ่งนั้น  แลวเราตามมันไป  เราก็พอใจ นกึวาสิ่งนั้นมันจะเปน 
สุข  ไมใช 

งานสิ่งใดก็แลวแต เราวาสิ่งนั้นมันจะใหผลกับเรา แลวเราทําไป  พองานนั้นเสรจ็ 
แลวเห็นไหม  งานนั้นเสร็จสมความปรารถนาทุกอยางเลย  แลวใหผลครบคุณคาหมดเลย 
เรามีความสุขขนาดไหน  มีความสขุขนาดทีว่า  งานมนัเสรจ็ก็พอใจ  แลวกม็ีงานใหม 
ตอไปใชไหม  มนัไมมวีันสิน้วนัสุดไง  กิเลสนี้ไมเคยอิ่มพอ  แมวาจะเปนงานที่ 
ประสบความสําเรจ็นะ 

แลวงานทีไ่มประสบความสําเรจ็ละ  เหนือ่ยกเ็หนือ่ยเปลา  แถมงานนัน้ยงัใหโทษ 
กับใจอกี เพราะมนัเสียใจ ทําแลวไมประสบความสาํเร็จเหน็ไหม เหนือ่ยเพราะงาน ทุกข 
เพราะงานหนึ่ง  ทุกขเพราะความเสยีใจทีไ่มประสบความสําเรจ็อีกหนึ่ง  แลวก็ครุนคิดที่ 
จะหาทางออกอีกหนึ่ง มนักี่ชั้น  แตงานภายในนีเ่สรจ็  งานของจิตหนึง่นี้สําเร็จได  เสร็จ 
สิ้นเลย  ไมกลิ้งไปตามความเหน็เดมิ  เดิมนีเ้รากลิง้ไป  เราไสไป  เราหมุนไปโดยที่ไมมี 
วันที่สิน้สุด  มันเหนื่อยมากๆ มนัตองหยุด พยายามหยุดใหได 

ถาหยุดนี้  จิตก็เปนจิตหนึ่งเหมือนกนั  หยุดนี้เปนสมาธิ  เราเห็นคุณคาของใจกอน 
พอเหน็คุณคาของจิตหนึง่ เราไมรูนี่ เราไมรูวาจิตหนึ่งนีม้ันมาอยางไร  มนุษยมันเทากัน 
ไหม  เหมือนกับนักมวย  เวลาเราเขาไปชกในยกนั้น เหนื่อยแสนเหนื่อย เหมอืนตกอยูใน 
นรก นี่ขนาดชกนะ มันมีคูตอสู  มันทั้งเหนื่อย  แลวตองระวังตวั ตองสูดวย ถาไมสูเราก็ 
จะเสียทาเขา  อยูในนรกกเ็หมอืนกนั  เวลาเราตกไปในนรกนัน้  มันมีแตความรอน  จิตนี้ก็ 
ไมตาย พยายามจะดิน้รนจะหนี พอดิ้นรนนะ มนัไปไหนก็ไปไมรอด เพราะอะไร 

เพราะกรรมมนัใหผล  เวลาพักยก  กม็าเกิดเปนมนษุย  ก็ไดพักช่ืนใจ  นัง่อยูที่มมุ 
เขาใหน้ําใหทา  ทุกวันนี้ก็คอืใหน้ําใหทา  ก็ไดกนิไดใชไป  เวลาเราชกเสรจ็แลวละ  ชก 
เสร็จแลวลงมาจากเวที  นัน่ก็เหมือนกับเราไปสวรรค  ไปสวรรคกเ็พลิดเพลนิ  เราลงจาก 
เวทมีา  เราก็เปนอิสระเพลิดเพลินไป ทีนี้พอเพลิดเพลินหมดจากสวรรคมา  นักมวยกอน 
ชกก็ตองเขามุมกอนใชไหม  เหมอืนกนั  ออกอีกแลว  เขามุมพกั  ลงมาชกก็เอาอกีแลว 
ออกมาก็พักทีมุ่ม ลงจากเวทมีาก็ขึ้นสวรรค เทานัน้
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จิตหนึ่งเปนอยางนั้น  จิตนี้วนไปเวียนมาๆ  วัฏวนนีม้ันถงึไดนาคิด  วัฏฏะเปนที่ 
ไปของจิตเรา “สามโลกธาตุ”  กามภพ รปูภพ อรปูภพ จิตนี้วนไปเวยีนมาๆ จิตหนึ่งนี้ไม 
เคยพัก จิตหนึง่นีเ้วียนวายตายเกิดไมมีที่สิน้สุด ไมรูวามาอยางไรแลวจะไปอยางไร หมุน 
ไปอยูอยางนัน้ 

แลวขณะนีถ้าเราทําใหหยุดไดในปจจุบนันี้ จิตหนึ่งนี้ก็สิ้นเดี๋ยวนี้ไง ขีดเสนพักได 
จิตหนึ่งเทากัน พระพุทธเจาก็จิตหนึ่ง พระอรหันตก็จิตหนึ่ง  เราก็จิตหนึ่ง โอกาสมาแลว 
นี้เราจะทันไหม  เราจะเกาะรถเมลเทีย่วสุดทายทันหรือเปลา  เราจะขึ้นรถเมลไดไหม  เรา 
จะทําใจเราใหไปดวยมรรคมอีงค ๘ ไง ทางอนัเอก  การงานชอบ งานการทําใหใจหยุด 
นิ่ง งานใดๆ ในโลกนี้กว็าเหนือ่ยหอบ  ทํางานก็วาแสนเหนือ่ย นั่งเฉยๆ นี้เหนื่อยไหม เรา 
ทําไดไหม 

เพราะงานของกายกบังานของใจ  งานของกายกไ็ดประสบไดทํามาแลวทัง้วนั 
งานของใจตองรั้งใหอยู  ใหเห็นโทษไง  ใหเห็นโทษของการครุนคิดออกไป ที่มนัคิดตาม 
ความเคยชินของมนั  กับเราหยุดไว  รั้งไว  มันตองใชความรั้ง  ใชความคิดเบรก  ความคิด 
เบรก  มนัเบรกไมได  ถาเราไมยกเทาขึน้เหยยีบเบรก  เบรกรถมอียู  รถวิง่มา  รถไสไป 
ขางหนา  แตเราเหยียบเบรกไมเปน  เพราะเราไมรูวาอันไหนเปนเบรก  จิตมนัก็หมุนไป 
เราไมรูแลวจะเบรกอยางไร 

พระพุทธเจาสอนวา “ขันติ ความอดกลั้น มันก็เปนตวัเบรก” ใหเหยียบไปตรงนั้น 
มันหมุนไป ใชไหม ถาเราไมเหยียบมันอยูไมไดหรอก เพราะกระแสมันหมุนไป เราก็คิด 
วา  “จะหยุด  จะหยุด”  นั่นคือเราคิดไปแลว  เอาเทาเหยียบไวที่เบรก  ก็เบรกเหยียบไปที่ 
ความรูสึกนั่นละ ความขันติ คือ อดไมใหมันหมุนไป สติก็พรอมเหน็ไหม นี่พระพุทธเจา 
สอน เอาเบรกมาวางไวที่ขางหนาเลย แตเราไมเหยยีบ  เพราะเราไมเขาใจ ถาเราเขาใจเรา 
ก็เหยียบลงใชไหม เหยียบลงตรงที่ขนัติ คือความอดกลั้น ไมใหคิด 

เริ่มตนเลยนะ  “สติ  !  สติ  !  ย้ําไว”  เอาสติมาเหยียบถาเหยียบมันก็อยู  แตถาไม 
เหยียบเลย  มนัก็หมุนไป  แลวก็วาทําไมเรารัง้จิตเราไวไมอยู  จะรั้งไดอยางไร  มนัเปน 
นายเรานี่  กเิลสนั่งอยูบนหวัใจ  ทีเ่ขาวา  “ใจเปนนายกายเปนบาว”  แตนี่ลึกเขาไปอีกนะ 
กายเปนบาว  ใจเปนนายหรือ  ใจเปนขี้ขา  นายเปนกเิลสโนน  ใจเปนบาวใจเปนขี้ขา  แลว
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กิเลสเปนเจานายอีกทีหนึ่ง  เราไมสามารถพลกิหนามันมาดูไดวาอะไรเปนกิเลส  กิเลส 
เปนนามธรรมที่เกิดๆ ดับๆ บนหวัใจเรานั่นละ 

แลวเราอางคําวากิเลส  กเิลส  มันเหมอืนกับวาเราพยายามหลบหนีไง  หลบหนี 
ความรับผิดชอบ  เพราะความรูสึกอะไรเปนกิเลสละ  กิเลสคือความไมรู  อวิชชา  ปจจยา 
สังขารา  อวิชชา คือความไมรูของใจ แลวไมรูมนัคิดมาไดอยางไร ก็คิดประสาไมรูนั่นละ 
งงไหม  ไมรูคือวาไมรูวาอนันี้ดีหรอืช่ัว  คืออวิชชา  มันคิดแบบเด็กไง  เห็นเดก็เลก็ๆ  ไหม 
มันวิง่เลนของมัน  มนัหกลม  มนัวิง่ไปรถชน  มนัวิ่งตกขอบถนน  ตกอะไร  มันไมรูเรือ่ง 
หรอก มนัลมไปมันยังหัวเราะนะ กอนวิง่ไปมันดีใจ มันไดเลน พอเดก็หลุดมือเราไป มนั 
วิ่งเลนสนุกครกึครืน้มากเลย แตพอมันลม มนัเจ็บ มนัก็รองไห 

นี่ก็เหมือนกัน  เวลามนัเริม่คิดนั่นละคืออวิชชา มันหลุดออกไปจากใจของเรา มัน 
เสวยภพแลวก็คิดออกไป  มนัถึงไมรู  คอืมนัคิดประสาไมรู  ถึงเรียกวาอวิชชา  กิเลสตัวนี้ 
มันอยูบนหัวใจ ใจถึงเปนขี้ขามัน  วิชชาคือความรูเทา  ถาวิชชาเกิด อวิชชาก็ตองดับ แต 
นี่วิชชาไมเกิด  วิชชาไมเกิดเพราะเราไมเคยฝก  เราคดิตามใจตัวของเดมิมนั  เราเคยคิดมา 
ตั้งกี่ภพกี่ชาติไมรูก็คิดอยูอยางนั้น  ถาไมเจอพุทธศาสนา ที่ไมสอนอยางนี้  แลวใครจะเอา 
มาสอน 

ใครจะรูวาในจิตที่คิดออกมานั้นคือเราคิดผิด  ไมมีคนใด  ไมมพีระพทุธเจา  ไมมี 
ใครมาพูดหรอกวาเราคิดผิด ทุกคนก็ตองวาเราคิดถูก ใครจะวาเราผิด ไมมี ไมมีหรอก เรา 
นี้ถูกทัง้นัน้  ถาถูกทําไมมันทุกข  นี่มนัแยงขึน้มาสิ  ถาเราถูกทําไมเราทุกขอยูนี่  เราก็วาเรา 
คิดดีแลว เราไตรตรองดทีุกอยางที่เราทํา แตผลมันกลับใหแตโทษเราตลอดเลย  เพราะเรา 
คิดประสาโลกไง เปนโลกยีารมณ  เปนสิง่ที่สะสม กิเลสมันเปนแบบนี้ ความคิดของโลก 
เปนความคิดที่ใหผลเปนเลอืดโชกนะ 

เวลากระทบอารมณที่รนุแรงที่มีความทุกขมาเหน็ไหม  “เลือดโชก”  เลือดคือ 
ความทุกขใจนัน่แหละ  มันไหล  น้ําตามันไหลจากตาเรามาเปนน้ําตาขางนอก  “น้ําตาใจ” 
เวลามนัโศกเศราภายใน  มนัซึมอยูในใจนัน่ละ  มันรองไหอยูขางใน  เพราะเรารูวาเราผิด 
ใครจะไปรูกับเราเหน็ไหม  นัน่แหละความคิดของเราเอง  แลวก็ใหโทษกับเราเอง  แลวก็



จิตหนึ่ง ๖ 

วาเราเปนคนคิดถูก มันไมถกู มนัถงึเปนอวิชชาไง อวิชชา ปจจยา สังขารา อวิชชา ปจจยา 
สังขารความคิดนั่น อวิชาเดิมแทมันยนัออกมา 

ถึงวาใจเปนนาย  ใจเปนนายนี้มนัเปนโวหาร ใจเปนขี้ขาของกเิลส ขี้ขามนัอยูหลัง 
ความรูสึก แลวเราจะเหน็มนัไดอยางไร ไมเหน็ ไมเห็นหรอก ตองหยุดกอนนะ ตองหยุด 
ใจ  หยุดดวยสมาธ ิ พอหยุดไปหยุดไป  เราก็ยังไมเห็นนะ  เห็นแตวาความหยุด  มนัเปน 
ความอิม่ใจ เราหมุนนะ เราเปนขี้ขา มนัไสเราใหหมนุไปตลอด เหมือนลูกขางหมุนที่มนั 
หมุนอยูอยางนั้น แลวจิตทีม่ันหมุนไปดวยอํานาจของกิเลสที่มนัชักใหหมนุ หมุนไปไมมี 
วันหยุด เราตองหยุดใหได 

พอหยุดแลวมันจะมีความสุข เพราะมันเหนือ่ย  เหมือนคนทํางานดวยรางกายจะ 
เหนื่อยมาก  ผูบริหารเขาใชความคิดมาก  เขาจะเครียดมากเลย  เครียดมากเพราะใช 
ความคิดมาก จิตที่หมุนไปกเ็ปนอยางนั้น ถาหยุดไดมันกเ็หมอืน โอโฮ! ความเครียดนีม้ัน 
จะหายไปหมดเลย  มนัเปนความสุขของใจ  เพราะใจไมหมุน  ความหมุนมันเหวี่ยงเหน็ 
ไหม  มันทัง้วงิเวยีน  มนัทั้งไมมจีุดยนื  มันจะลม  แตพอหยุดนิง่ขึ้นมาก็สบายมาก  สบาย 
จริงๆ “สุขเกิดจากสมาธิธรรม” สุขเกิดจากธรรมไมใชสุขเกิดจากโลก 

สุขเกิดจากโลก มันก็หลอกมาไสมาจนเราทุกขขนาดนี้ แลวสุขเกิดจากธรรม จาก 
ธรรมะของพระพุทธเจา  จากธรรมะของศาสนาพุทธเรา  ธรรมะไง  .ผูใดปฏิบัติธรรม 
สมควรแกธรรม” เราปฏิบัตไิดขนาดนีเ้ห็นไหม สุขเกิดจากธรรม เราปฏิบัตไิดธรรม “รส 
ของธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวง”  สมาธิธรรมใหรสอยางไร  ใหรสที่เกิดจากความหยุดนิง่ 
ไมใชแสสายกลิ้งไปนูน  พอเริม่หยุด  มันก็เริม่รูจัก  “ออ..  ความสุขเปนอยางนี”้  ความสุข 
ที่วามันไมมีในโลก พอเรามคีวามสุขขึน้มาเราก็จะเห็นโทษ 

นั่นละ  พอเห็นโทษก็จะเริม่เหน็อวิชชาละ  ถึงจะเหน็กิเลสละ  ถาไมเหน็คุณ  มันก็ 
ยังไมเห็นโทษของกเิลส  พอเริม่เห็นคุณ  มันมีสิ่งเปรียบเทียบในหัวใจของเราเอง  แตเดิม 
หัวใจของเราไมมีสิง่เปรียบเทียบ  เราก็วาอะไรมันคอือวิชชา  ก็มันอยูขางหลงัความรูสึก 
แลวมนัจะเห็นไดอยางไร  มันไมเห็นพอมันมีความสุขมาเปรียบเทียบ  ออ..  อันนี้คือ 
ความสุข  อนันีค้ือความทุกข  ความทุกขคอืการทีเ่ราเปนขี้ขา  พอความสุข  ออ..  เราเปน 
เจานาย
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พอเรามีความสุข  มนัก็เปรียบเทียบกับความทกุข  ความสุขมนัเกดิจากอะไร  เกิด 
จากการหยุด ไมใหกเิลสไสเรา เราสามารถหยุดกิเลส หยุดไวช่ัวคราว พอหยุดชั่วคราวกม็ี 
สิ่งเปรยีบเทียบ  ออ..  หยุดแลว  พอหยุดแลวก็สุขเปนอยางนี้  ก็เทียบสิ  จะใหหยุดมากขึน้ 
พอหยุดมากขึ้น ความหยุดนีม้ันจะตอเนือ่งยาวมากขึน้ ถาเราขยนัทํามากขึน้ คนเรานะหิว 
น้ําจะเปนจะตาย หิวน้ํามากกระหายน้ําเหลือเกิน  ไมเคยไดกนิน้ําเลย  แลวมาไดกินน้ําเขา 
ไป ๑ อึก มันจะเห็นคุณคาของน้ําขนาดไหน 

ใจนี้ไมเคยไดรสของสมาธิเลย  ไมเคยสงบสักทหีนึ่ง  แลวมาสงบเขาหนึ่งทนีี้  มัน 
จะแปลกประหลาด  จนไมเช่ือนะวา  “ออ..  ใจมันสงบไดอยางนีน้ะ”  ความสุขอยางนีม้ัน 
อธิบายไมเปน ใหมๆ นะ เพราะคนไมเคยกนิ  อธิบายไมถูกแตมนักร็ูสึก จนจะไมเช่ือนะ 
เราเอง  เราแทบจะไมเช่ือ  แตถาไดทําซ้ําเขาไป  ไดกนิซ้ําสอง ซ้ําสามนะ  “ออ..”  ของจริง 
เปนแบบนี้เหน็ไหม  เราออเองนะ  เราเปนคนออเองเลยละ  แลวมนัก็จะยาวขึ้นๆ  เกิดจาก 
การทําไมเปน  พอทําไมเปน  มันก็หลุดมอืไป  แลวพอทําเปน  รูทางดวย  รูแนวทางดวย 
เพราะเคยประสบแลว 

แตกอนก็ฟงเขามา ฟงเขาวา แลวมาทําเปน  เพราะมนัเกิดขึน้มาจากใจ เกิดขึ้นจาก 
การที่เราไดไปลิม้รส ใครจะวาเปนหรือไมเปนนั่นเรือ่งของเขา วิธีการรอยแปดพันเกา ถา 
เราทําจิตเราสงบ  อันนัน้ถูกตอง  ถูกตองกบัเราหนึ่งขั้น  ทําจิตเราสงบเหน็ไหม  ใจนีเ้ปน 
หนึ่ง  หนึง่อยางหยาบๆ  นะ  เพราะจิตสงบนี่  จิตมันไมหมนุไปกเ็ปนหนึง่  หนึ่งแลวมนัก็ 
เปนหนึ่งในมรรคมอีงค  ๘  สมาธิธรรมไง  ความดาํริชอบ  ความเหน็ชอบเห็นไหม  การ 
งานชอบ การงานอยางหยาบๆ เลย 

กอนเราจะปลูกบาน  กอนทีเ่ราจะสรางตึก  เขาตองไปขนหินขนทรายมากองไว 
กอน  เอาเหลก็มากองไว  ขนของมากองไวเพื่อจะไดเริ่มทําการงาน  สมาธินั่นก็เหมือน 
เหล็ก  เอาเหล็กมาแลวจะผูกเหลก็ขึ้นไป จะเทตนเสา แลวงานอะไรละ เห็นไหม งาน 
เรื่องการทําสมาธิมันก็ทุกขแสนทุกข  กวาเราจะไปหาเหล็กมาได  เขาหาเหล็กมา  เขาขุด 
แรเหล็กมา  เขาตองเอามาหลอมถึงจะเปนเหล็กขึน้มา  เหมอืนกนั  กวาเราจะหาสมาธิได 
กวาจะหาความสุขใจมาได
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ไดมาหนึ่ง ก็ไดเหล็กมาแลว “มรรค” สมาธิชอบ งานอยางการหาเหล็ก กเ็ปนงาน 
ที่ถูกตองนะ มรรคหยาบๆ  ไง  มรรคในการบงัคับใจไมใหฟุงซาน  เดิมใจมนัฟุงซาน  มัน 
ยึดไปทั้งโลกนี้เลย ยึดไปทั้งสามโลกธาตุดวย พอเราทําสมาธิ พอจิตมันเริม่จะสงบ มนัจะ 
เห็นนมิิต  เพราะอะไร  เพราะจิตนี้มนัสะสมมายาวนานไมรูขนาดไหน  ไมใชชาติเดียว 
นิมิตนีม้ีไดรอยแปดนะ  นิมิตถาเห็นตามความเปนจริงกย็ังไมถูก  แลวถามนัเปนนวิรณ 
ที่วาจากเมื่อวานเมื่อสิบป ยี่สิบป ที่วามนัเกิดขึ้น อนันั้นกย็ิ่งรายใหญเลย 

เหมือนกับเขาจะถลุงเหล็ก  แคเหน็สมาธิ  แคไดเหลก็มาก็เปนงานหนึ่ง  งานนี้คอื 
งานการทําสมาธิ  เปนงานชอบ  แตมรรคกย็ังมอีรยิมรรค  สวนอันนี้มนัเปนมรรคปถุุชน 
คือมรรคในการทําความสงบ พอสงบแลวเดนิอรยิมรรคไง พอสงบตัดออกไป  ตัดนิวรณ 
ธรรม  จากเดิมไมรูเลยวาอะไรคือนิวรณ  นิวรณธรรมมนักั้นจิตไมใหเปนสมาธิไง  นิวรณ 
ธรรมนีม้ันทําใหจิตมนัฟุงซานออกไป พอเราตัดออก มันก็ตัดรูป รส กลิน่  เสยีงออก จิต 
มันสงบเขาฝกจนชํานาญ ตองฝกจนชํานาญนะ 

เพราะวาจิตนี้มนัเกาะเกี่ยว  แลวเราก็ตัด  จิตนีเ้กาะเกี่ยว  เราตัด  เกาะเกีย่ว  เราตัด 
ความสงบตรงขามกับความฟุงซาน  ความฟุงซานเพราะเราไปติดรปู  รส  กลิ่น  เสียง 
ภายนอก  จิตมนัไปเกาะเกี่ยว  เพราะไมเคยทํา  พอเคยทํามันก็ชํานาญเขา  เหมือนเปด 
สวิทซปดสวทิซเลย  มันทําไดชํานาญขนาดนัน้  ถาคนติดในสมาธิทําไดชํานาญ  มันจะมี 
ความรมเยน็  แลวกว็าอันนี้เปนผล มนัก็เปนผลของจิตหนึ่ง เปนผลเริ่มตน มนัจะเริ่มตรง 
นี้ จิตหนึ่ง เพราะมนัเปนสมาธิ สมาธินี้ใหความสุข 

สมัยกอนจะมีศาสนา  สมัยกอนทีพ่ระพทุธเจาจะตรัสรู  ก็ไดไปศึกษากับอาฬา 
รดาบส ก็มีอยางนี้ คือมีสมาธิ  แตเขาไมไดเดนิมรรคไง เขาไมไดเอามรรคนี้เปนการงาน 
ชอบ ความดําริลงทีก่ายไง ความดํารลิงทีก่าย เวทนา จิต ธรรม กายของเรานี่แหละ  กาย 
เปนบาวนี่แหละ  เพราะบาวกับกาย ๒  คนนีม้ันไมรูเรื่อง  ทั้งบาวกบันายมันโดนกเิลสไส 
บาวก็มเีต็มตัวอยู  แลว ๒ คนชวยกันหากินทั้งบาวกบันายนะ หากินมาสุมอยูขางใน 

แตพอจิตมนัสงบแลว  มนัก็ตองมาติด  เพราะติดตรงนีก้อน  โลกขางนอกก็ตอง 
เปนโลกขางนอก  ถาแกตรงนี้  ไปแกที่โลกไมไดตองแกที่กายนี้  เพราะมีกายเราถึงมีกาย 
เขาใชไหม  มองตรงขามสิ  เพราะกายเราถึงไปติดตรงขาม ไปติดกายเขา เพราะใจเราถงึ
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ไปติดใจเขา เราทําเพือ่เรา ทําทุกอยางเลยเพื่อเรา เพราะอยากปรารถนาความสุข เห็นไหม 
ทุกอยางปรารถนาความสุข แมแตทําความดนีั่นแหละ  เชน อยากทําใหโลกนีเ้จริญที่สุดก็ 
เพื่ออะไร กเ็พื่อเราจะอยูในสิง่แวดลอมที่ดีเหน็ไหม  นี่ความเห็นแกตวันะ 

แตถาทําใจใหสะอาดขึ้นมา  ก็ทําใหโลกนีเ้จริญนั่นแหละ  แลวก็ไมติดในโลกดวย 
คนติดดีนีม้ันมาแขงดี  ทําความดีแลวยังมาแขงดี  ยังลัก  อยางในทางโลกเขาทํากันเห็น 
ไหม ลักการทําความดีไง ขโมยผลงานกันเห็นไหม จะขอตําแหนงหนาที่กนัก็ยังขโมยกนั 
นี่ติดดี แตถาปฏิบัติแลวมันดีในหัวใจ สําคัญมากนะ ความดีขางนอกยังขโมยกนัได ความ 
ดีขางในปจจัตตังนี้ขโมยไมได ผูใดไมปฏิบัติ ก็ไมไดผลหรอก 

พระพุทธเจาสอนไวแลว  การงานนีเ้ปนหนาที่ของเรา  งานการปฏิบัติใหพนจาก 
กิเลส  เปนหนาที่ของพวกเราทุกคน  ศาสดาครูบาอาจารยเปนผูแนะเทคนิค  เพราะ 
แนวทางนี้  เราเปนชาวพทุธ  ทุกๆ  คนก็วารูอยู  แตเทคนิคในการทําใจ  เทคนิคในการทํา 
สมาธิ แลวเทคนิคในการพลิกใจขึ้นมาพิจารณา 

จิตนี้เปนสมาธิแลว  มันจะมีความสงบ  แลวมันจะอยูเฉยๆ  เพราะมนัพอใจใน 
ความสุขอนันัน้  แลวสมาธินีม้ันลกึไปได  ลึกไปได  สมาธิมันมีหลายขั้นตอน  จากการทํา 
สมาธิเฉยๆ นะ สมาธิใหมๆ    สมาธิเริ่มแรกมันปลอยเขามา  มันมีความสขุ  มันปลอยวาง 
โอโฮ  มนัโลงหมดเลย  แลวกําหนดเขาไป  กําหนดเขาไป  มันลึกเขาไป  ลึกเขาไปนะจน 
มันเวิ้งวาง  มันลึกเขาไป  พอเวิ่งวางเขาไปมนัจะไมยอมเดินไปขางหนา  แตเวลาเราออก 
จากสมาธิมา  ออกจากปฏิบัติมาตองดูใจของตวั  มนัยังมีความคิดเดมิไหม  ยังมีความคิด 
แบบเกาไหม มทีุกขไหม  มี 

เวลาเราทําสมาธิ เราตองการทําความสงบ  เราตองการที่สงัด เพราะไมตองการให 
กระทบใชไหม  จิตนี้พอกระทบนี่เหมือนกับไฟ  ขัว้บวกขัว้ลบกระทบกันมันจะ  สปารค 
ไปเลย  อารมณมนัจะเกิดขึน้  แลวเราใชความสงบเพื่อใหใจเรารั้งใจเราไว  ไมใหกระทบ 
กับเสียงขางนอก  ไมใหกระทบกับความเห็นขางนอก  ดึงใจไว  มนักม็ีขั้วลบขัว้เดียว  ให 
มันสงบลงไป สงบลงไป พอมนัสงบลงไปแลว มนักม็ีความสุข 

พอเวลาออกมาแลว  ไฟอันนี้มนัจะมีแรงมาก  พอมนัเจออารมณขางนอก  มันจะ 
กระทบรุนแรงขึ้นไปอกี มันจะเหน็วาความทุกขมันจะเกิดทันที ความขัดใจ ความของใจ
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จิตที่มนัสงบเวลามันออกไปกระทบรปู  เสียงจากภายนอก มนัจะเร็วมาก เพราะกิเลส มนั 
เหมือนกับเราไปรั้งมันไวไง  ไมใหกิเลสนี้ไดกินอาหาร  เหมือนมันหวิ  พอมนักระทบมัน 
จะขี้โมโห นกัปฏิบัตจิะเปนแบบนั้น อะไรขัดใจนี่ฟดุฟดฟุดฟดเลย  เราก็ดูสิ  ตองดูตรงนี้ 
เลยนะ 

ก็ไหนวาเราเปนพระอริยเจาไง จิตนี้สงบแลว จิตนี้เวิ้งวาง ทําไมออกมาแลวมนั 
ยังทุกขอยางนี้  ผูปฏิบัติที่มีสตนิะ  จะไมหลงตัวเอง  ตองเทียบตลอดเวลา  ตองทดสอบ 
ตองคอยทดสอบดูใจของตัว  พอออกไปแลวมันไมเปนแบบเวลาทีอ่ยูในสมาธินี่  เวลาอยู 
ในสมาธิ  มันมีความสุข  เวลาออกมาแลวมนัก็มคีวามสุข  แตเวลากระทบแลวทําไมมันมี 
อารมณอยางนัน้ 

ถาเฉลียวใจหันกลับมาดู  “ออ..  อันนีม้ันไมชําระกิเลสนี”่  อันนี้แคบังคับกิเลสให 
มันสงบตัวลงเฉยๆ  แลวแคเพื่อใหรูทนัไง  ใหมีสิ่งเปรียบเทียบวาอะไรดีอะไรชั่ว  ตองหัน 
กลับมาดู  เวลาจิตสงบแลวตองหนักลับมาดู ดูลงไปที่กาย ถาคนแบบเปาใหญนะ ลงดูไป 
ที่กายเลย  เพราะกายนี้พอจิตมันดนูะ  มันเพงดวยตาใน  ไมใชตาเนื้อนะ  ตาเนื้อนี้ดกูายก็ 
เห็น  เห็นกายนี้แลวก็พูดกนัเพราะมันเปนความเคยชินวาคนเราเกิดมาแลวก็ตองแก  แก 
แลวก็ตองเจบ็  เพราะมนัแปรสภาพ  แลวมันก็ตองตาย  อันนี้กิเลสมนัหลอกอกีชั้นหนึง่ 
หลอกใหวาเรารูแลว  แตรูจากความเคยชินจากประเพณี  อยาวาจากพุทธศาสนาเลย 
ศาสนาสอนลึกกวานัน้  แตประเพณไีง  กิเลสมนัจะหลอกใหเราวา  เราเปนชาวพุทธ  เราก็ 
ถือแลวเราก็รูตามนัน้  อันนี้มนัเปนประเพณี แตพระพุทธเจาสอนใหดูดวยตาใน ใหดูแลว 
เกิดความสลด  ใหเกิดความสังเวช  อยางเชน  เราคึกคะนองมาก  เราไมรูจักเปนจักตายเลย 
เราคิดถึงวาเราจะตาย 

การเห็นดวยตาธรรม มันไมเหมือนกับการเห็นดวยตาเนื้อ ฟงใหดี ตาเนื้อมองขาง 
นอก เขาเรียกวาพิจารณากายนอก ใครๆ ก็บอกวาเหน็กาย กายนี้ทําไมจะไมเหน็ ก็นั่งมอง 
นั่งเพงกนัอยูนี่  ทุกคนกม็องเห็น  อยาวาแตกายเขาเลย  กายเรากม็ี  ทําไมจะไมเห็น  อนันี้ 
เห็นดวยคืออุปาทานมันไมไดเหน็ตามความเปนจริง 

พระพุทธเจาสอนใหจิตนี้สงบ  แลวใหนอมจิตนี้  นอมความรูสึก  นอมตาของ 
ภายในใหมาดูกาย  การเห็นดวยตาภายในไมเหมอืนกับการเห็นดวยตาภายนอก  ตาเนือ้
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เห็นแลว  มันเปนการเหน็  เพื่อเพิม่ความรูสึกเพิ่มราคะทั้งนัน้  เพราะมนัเปนเรือ่งของโลก 
โลกคอืการบวก  โลกคือการสะสม  โลกคือการแสวงหา  โลกคือการกวานเขามาใหทุกข 
แตธรรมเปนการผลักออก  ธรรมเปนการชําระลาง  ธรรมเปนการที่ใหเรารูสึกตัวไมให 
หลงระเริงอยูในโลก โลกนี้เปนแรงดึงดูดใหเราอยูในโลกนี้ ไมใหเราออกจากโลกนี้ 

เพราะกิเลสมนัไมอยากใหออก ถาออกไปแลวกิเลสมันจะไมมีที่อยูที่อาศัย ฉะนั้น 
ถึงตองใหเห็นดวยตาใน เหน็ดวยตานอกก็เหน็แบบโลกๆ เหน็แลวมันไมมปีระโยชน มนั 
จะใหโทษดวย  แตถาเห็นดวยตาภายในนะ  การเหน็ครั้งแรกของผูที่ไมเคยเห็น  จะเกิด 
อาการสั่นสะเทือนแบบมโหฬาร  การเหน็ครั้งแรกของผูเห็นกายภายในดวยตาธรรม  จะ 
เกิดโลกธาตุนี้หวั่นไหว  รางกายนีจ้ะหวัน่ไหวสะเทือนเลื่อนลัน่ไปหมดเลย  เพราะสิ่ง 
เหลานี้มนัสะสมมาเปนแสนๆ ชาติ มนุษยนีเ้กิดมาไมใชเกิดมาชาติเดียว 

เหมือนกับแกนของโลกนี้ แลวเราสามารถขยับแกนของโลก โลกนีเ้คลือ่นที่ โลก 
เรานี้ไมเคยขยับเคลือ่นที่  แกนของโลกก็จะหมุนอยูอยางนี้ตลอดเวลา  จิตดวงนีม้ันหมุน 
มาไมรูกี่ภพกี่ชาติ  มันหมุนมาแบบนี้ตลอดเวลา  ในสามโลกธาตุนี้  เกิดเปนเทวดา  เกิดใน 
นรก  เกิดเปนมนุษย  เกิดเปนสัตวเดรัจฉาน  เกิดทั้งหมด  จิตหนึ่งนี้ไปเกิดมาทัว่สาม 
โลกธาตุ แลวไมมีใครเคยไปเห็นแกนของมนั ไมเคยจับแกน แลวหยุดแกนมันได ไมเคย 
จับจิตหนึง่นี้หยุดไดเลย 

พระพุทธเจาสอนใหใชตาภายในจากการทําสมาธิหนักลับมาดู  แลวพอไปจับแกน 
อันนีไ้ด แกนของจิตหนึ่ง  เห็นกายภายใน กายของกายไง มันถงึจะ โอโฮ !  ถาแกนของ 
โลกเคลื่อนไป  โลกนี้มนัก็ตองหมนุกลับ  สิ่งใดในโลกนี้กจ็ะหมนุกลับหมด  ถาตาจาก 
ภายในเห็นกาย  ความหวัน่ไหวของโลกธาตุมันถึงเปนแบบนั้น  นี่แคเหน็เฉยๆ  นะ  คําวา 
“แคเห็น”  มันยังมหัศจรรยขนาดนั้น  มันประเสริฐ  ถึงบอกวาใจนี้แสนประเสริฐเลอเลิศ 
พอเหน็มนัเคลือ่น  เพราะสิ่งนีไ้มเคยเหน็ใชไหม  สมบัติใดๆ  มันจะมาสําคัญเทาสมบัติ 
ตรงนี้ พอเห็นแลวมนัก็หลุดมอืไป แคเห็นก็หลุดมือไปแลว เพราะเปนสิ่งที่ไมเคยทํา 

สิ่งนี้มหัศจรรย  เราจะแบกโลกนี้ไดอยางไร  โลกนีเ้ราจะแบกไดอยางไร  มันหนัก 
หนาสาหัสสากรรจขนาดไหน  ถาคํานวณน้ําหนักของโลก  มนัจะมีน้ําหนกัขนาดไหน  ก็ 
คํานวณดูสิ  คํานวณวัฏวน สามโลกธาตุนี้มนัจะหนกัขนาดไหน  แลวจิตดวงไหนทีม่ันจะ
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เห็นกายแลวมนัจะเขาใจ มันหนักเกินไปที่จะพิจารณาได มันถึงไดหลุดมอืไปไง มันหลุด 
มือนะ เห็นครั้งแรกมนัหลุดมือ ตกใจดวย ตกใจนะ  ผงะ! เลย นั่นละมนัอยูที่ใจ แลวพอ 
เห็นอยางนัน้ มันก็มีความสุขสิ 

ความสุขเกิดตรงไหน  เกิดทีเ่ห็นความมหัศจรรยไง  มหัศจรรยในใจนีเ่ห็นแลว 
การเคลือ่นของใจนีเ้ห็นแลว จับตอไดแลว คําวา “จบัตอไดแลว” ตองเปนอาจารยบอกนะ 
ผูเห็นนัน้มนัยังงงอยู  เซออยู  เซอไปเลย  เพราะสิ่งนีไ้มเคยทํา ถาไปเจอครูเจออาจารย  ไป 
ถามอาจารยจะบอกนัน่ละถูกตอง  แลวตองหนักลบัมาจับตรงนี้ใหไดอีก  จับแลวตอง 
ตั้งอยูใหได ใชอํานาจจิตของเราเขาไปจับจิตหนึ่งของเราอกีทีหนึง่ พิจารณากายไง เพราะ 
กายอันนี้ไมใชกายขางนอก  กายขางนอกนี้เปนกายเนื้อเปนบาว  “กายขางใน”  เห็นกาย 
ขางใน 

เพราะกิเลสมันอาศัยกาย  กิเลสอันนี้มนัอาศัยกาย  มันนอนอยูในกายเหมือนเช้ือ 
โรคมนัอยูในกายเรา  อยางในเม็ดเลือดจะมเีช้ือโรคอยูใชไหม  แลวเรากําจัดเช้ือโรคนัน้ 
ออก  กิเลสนี้มนักเ็หมอืนกนั  เหมือนกับที่มนัแทรกอยูในเลอืด  พวกเม็ดเลอืดนีม้ันแทรก 
อยู  กิเลสมันแทรกอยูในกายอยางนั้น  การพจิารณากายเพื่อใหกายนี้แตกออก  แตกออก 
เพื่อใหกเิลสมันหลุดออกจากกายไง  พิจารณากายนีเ้พื่อชําระลางโรคกเิลสทีม่ันแทรกอยู 
ในกาย 

แตพอไปเหน็แลวมันก“็สักแตวาเห็น”  มันยงัไมไดพิจารณา  เห็นแลวก็จบัมา 
พิจารณาสิ  ความเห็นภายในมันจะเหน็อยางนั้น  พิจารณากายหมายถงึวาพิจารณากายนี้ 
ใหแปรสภาพ  ใหเปนดิน  ใหเปนน้ํา  ใหเปนลม  ใหไฟเผา  ใหมันแปรสภาพออก  ใหมัน 
เปนอนจิจัง  ตั้งไวเหน็ไหม  จบักายนี้ตัง้ไว  จากภายในนะ  ตั้งไว  พิจารณาแลวใหแปร 
สภาพการแปรสภาพก็คือการขยาย  ก็เหมอืนเราเอาเม็ดเลอืดมากรอง  เราเอาเมด็เลอืดมา 
เพาะเช้ือใหเช้ือนั้นออกไป นัน่คือการพิจารณากาย 

พอเช้ือออกจากเม็ดเลอืด ออกจากกาย พิจารณาปบ มันจะรวมลง จิตนี้พิจารณาอยู 
เพราะจิตนี้คือสมาธินี้พิจารณากายนัน้ เพราะกิเลสอยูที่นัน่ เห็นไหม จิตกบักายเปนคนละ 
อันกนั  กายภายในนัน้กบัจิตเปนคนละอัน  สมาธิมันแยกไดอยางนั้น  แลวพิจารณา 
ออกไป  พอเหน็ความแปรสภาพ  เพงอยูนะ  จิตนีเ้พงกายภายในอยู  ถากายภายในแปร



จิตหนึ่ง ๑๓ 

สภาพออก พอแปรสภาพก็เหน็โทษสิ “ออ.. กิเลสมนัอยูตรงนี”้ กายนี้มนัเปนกาย กเิลสนี้ 
เปนกเิลส จิตนีเ้ปนจิต ผูที่พิจารณากายอยูนั่นแหละ เพราะมนัเปนหนึง่เดยีว  มันรวมกัน 
อยู  พอเช้ือโรคแตกออกไป  กายนี้แตกออกเช้ือโรคมันสลายออกใชไหม  จิตนี้ก็รวมลง 
มันเปนนามธรรม  มันไมใชวัตถุ  มันเปนอยางนั้น  พอรวมลง  รวมลงนี้มนัไมขาดนะ 
เพราะอะไร เพราะความที่สะสมมานานนกั 

อยางเชน  เรารกัษาโลก  เห็นไหม  พอมนัแพยาไง  พอโรคมนัแพยาแตมันยังไม 
หายขาด  ไมหายขาดก็ตองซ้ําใชไหม  ตองฉีดยาซ้ําๆ  โรคจะเริ่มจางลงๆ  การพิจารณา 
ตองเปนแบบนั้น  ถาผูใดพิจารณาเปนนะ  ฟงสิ  แลวทําไมถึงพจิารณาไมเปนละ  เพราะ 
การพิจารณานี้มนัเปนงานที่ไมเคยทํา โลกนี้เขาไมเคยทํากันเลย พระพุทธเจามาสอนแลว 
ถึงมีผูมาสอนมาบอก  พระพุทธเจาทําเปนองคแรก  แลวก็สาวกทําตามๆ  กันมา  แลวเราก็ 
มาทํา  งานภายในนี้เปนงานประเสริฐ ถึงบอกวาเปนงานหักภพหักชาติ  งานชําระลางถึง 
สามโลกธาตุ  เพราะสามโลกธาตุนี้เปนทีอ่ยูของหัวใจที่หมนุตามไป  แลวงานอันนี้มนัมา 
ลางมาหัก คิดดูสิ  โลกนีจ้ักรวาลนี้ใหญขนาดไหน แลวสามวัฏวนนี้ใหญขนาดไหน  แลว 
งานนีม้ันหักทั้งหมดเลย มันจะใหญขนาดไหน 

ถึงบอกวามนัมหัศจรรย  งานนี้ประเสริฐ  ทั้งๆ  ที่เรานั่งกันอยูตามปกติ  แตงานนี้ 
เปนงานที่แบบวา  แมแตเทวดา  แมแตพรหม  ยังสาธุ..สาธุ..นะ  เพราะเปนผูที่จะหลุด 
ออกไป พวกเทวดาพวกพรหมทีเ่ปนฝายดี เขาสาธุการนะ 

นี่คือการพิจารณา ซ้ําอีกตองซ้ํานะ พอมันรวมลง มนัมีความสุข ออกมานี้งานมัน 
จบรอบ  เราทําแลววันนี้จบรอบ ทําตอ  สืบตอใหม  ถาแรงหมายถงึพลงังานของเราไมพอ 
พิจารณาแลวมนัไมกาวเดนิ  มนัไมตอเนื่อง  ตองกลับมาพกัที่สมาธิ  กลบัมาพักทีเ่รา 
กําหนดจิต จะพทุโธจะอะไรก็แลวแต กลบัมาพัก  แลวคอยมาพิจารณา  เพราะถาเราจับ 
ตั้งไดแลว  มนัเปนงานที่เคยทํา  มันจะตั้งไดบอยๆ  กายนี้  จับตั้งอกี  พิจารณาอยางเดิม  จะ 
เปนอยางไรก็แลวแต 

การพิจารณาหมายถึงวา รําพึงในใจนะ พอกายตัง้ขึน้มาเปนภาพกายเลย แลวก็คิด 
อีกนะคิดวาใหกายเปนแบบนั้น  ใหละลายไป  ใหแปรสภาพไป  ใหขยายสวน  วิภาคะคอื 
การขยายสวน  อยางเชน  กายนี้มันอยูเฉยๆ ใชไหม เต็มไปดวยเช้ือโรค ใหขยาย ใหเลก็
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ใหใหญ ใหแปรสภาพ  นั่นละเช้ือโรคมนัจะหลุด พอหลุดออกไปก็รวมอีก สมาธิก็สุขถึง 
ขนาดนี้แลว 

การพิจารณาความสุขในจิตที่วาเวิง้วางนั่น กับความสุขที่จิตมนัปลอยนั่น คิดดูนะ 
เราเวิง้วาง  ความเวิง้วางนั้นมันกม็ีอะไรนอนเนื่องอยูในใจ  แตความเวิ้งวางจากการ 
พิจารณา  สิ่งที่นอนเนื่องในใจมนัจางลงๆ  ความสขุนี้ตางกันมากนะ  ความสุขจากสมาธิ 
อยางหนึง่ ความสุขจากการพิจารณาแลวปลอยวางนัน้อีกอยางหนึง่ มนัตางกัน 

แลวความสุขจากการพจิารณาจนมันขาดออกไปเลย  มันขาดออกไปเลยนะ!! 
กายนี้ขาดออกไปเลย เช้ือโรคนั้นขาดออกไปเลย แลวจิตนีร้วมลงไปเลย แลวขาดออกไป 
เปนความรู  เหมือนคนเปนโรคแลวโรคหาย  คนปวดแสนปวดแลวหายปวด  กเิลสทีม่ัน 
นอนอยูในใจ  สกักายทิฏฐิทีม่ันนอนเนื่องอยูในใจ  ที่เราตองหมนุเวยีนวายตายเกิด  มัน 
ขาดออกไป ใครจะมาบอก ไมตองใหใครมาบอกวาอันนีม้ันขาดแลวนะ เวลาเราไปรกัษา 
ที่โรงพยาบาลเวลาเราหายจากโรค  เราตองใหหมอบอกเราวาหายหรือ  ถาเรายังไมหาย 
แลวหมอบอกวาหายมนัก็ยังไมหาย  เหมอืนเราเปนโรคอยู  เราไปรักษาที่โรงพยาบาล 
หมอบอกกลับบานไดแลว  รักษาหายแลว  มันจะเปนอยางนั้นไหม  ถาเรายังไมหาย 
ไมได! 

อันนีก้็เหมือนกัน  ถามนัไมขาดใครก็บอกเราไมได  แตถามันขาดออกจากใจนะ 
ขาดออกไปเลย  ทุกขเปนทุกข  จิตเปนจิต  กายเปนกาย  สักกายทิฏฐิขาดออกไปเลย  ทุกข 
ไมมีในกายกายนี้จะไมทกุขอีก  กายไมทุกขอีกแลว  จิตนี้ก็ไมทุกขอีกแลว  เหน็ไหม  มนั 
คนละอัน ตางอันตางจรงิอยูดวยกนั กาย-จิต กายกับใจไงทีว่า บาวกับนาย บาวกับขี้ขากับ 
เจานาย  เพราะเจานายนั้นหลุดออกไป  ทีนี้ใจนัน้มนัจะเปนนายแทๆ  จากกายนี้เปนบาว 
ใจเปนขี้ขา  แลวไอกเิลสอยูขางหลงันัน่  พอกิเลสมันออกไปแลว  มนัขาดออกไปแลว 
คราวนี้แหละวิชชามันเกิด  เพราะวิชชาเกิดแลว  วิชชารูเทาแลว  วิชชารูเทาตามความเปน 
จริงของจิตที่เคลื่อนไป  อวิชชาก็ตองตายไปชั้นหนึง่สิ  อวิชชานี้มี  ๔  ช้ันนะ  ช้ันแรกตาย 
แลว วิชชาเกิดขึ้น วิชชารูเรื่องกายไง รูเรือ่งสกักายทฏิฐิ วิชชานี้เกิดขึ้นแลว วิชชาของกาย 
อวิชชามันตายไปแลว ก็กลายเปนวา  ตอนนี้ใจกเ็ลยเปนนายจริงๆ กายกเ็ปนบาวจรงิๆ ใจ 
ไมเปนขี้ขา  ช้ันหนึ่ง
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จากกายที่เปนบาว  จากใจเปนขี้ขา  แลวมาเปนเจานายมัน  ฟงดูสิ  จากเรายืมของ 
เขามา  สมบัติที่เราฟงๆ  มา  เราฟงครูบาอาจารยมา  เราฟงพระพทุธเจามา  ตอไปนีเ้ราเปน 
เจานาย เราเปนสมบัตเิอง เรามีของเราขึน้มาแลวในหัวใจของเรา เห็นไหม ภพชาติสั้นเขา 
จะเกิดก็เกิดอีก แตไมเกิดแบบเมือ่กอน ไมเกิดแบบหมุนไปเวยีนมา หมุนไปเวยีนมา  ไม 
มีที่สิ้นสุด มนันาเบื่อหนาย มันนาขยะแขยง กับการเกิดการตาย 

แตนี้เวลาเกิดมาก็ดีใจ  แลวไปขางหนากจ็ะเสียใจ  เพราะจะไปไหนกไ็มรูนะ  มัน 
เปนแตเรื่องของทุกขทัง้นัน้เลย  แตพอเกิดตรงนี้แลว  ถึงจะเกิดจะตาย  มันกอ็ุนใจแลวนะ 
เห็นไหม  มันยังตองหมนุไปอีก  แตก็มีความสุขมาก  แปลกโลกแลว  แปลกจากโลกเขา 
คนประเภทนี้แปลกจากโลก  เขาจะไมมองเหมอืนโลกเขาเลย  โลกเขามองปญหาอยาง 
หนึ่ง คนๆ นีจ้ะมองปญหาอีกอยางหนึ่ง 

เพราะปญหาของโลกอยางที่วานัน่แหละ  มนัเปนปญหาเอามาสะสม  เปนลูกตุม 
ถวงขาไวไงละ  กับจะมองปญหาแบบวาจะเหนี่ยวใหสูงขึ้นไปไง  เราอยูในที่ต่ําเราจะ 
เหนี่ยวรั้งลวดสลิงใหสูงขึ้นไปเห็นไหม  กับคนทีว่าหามาสะสมผูกอยูทีข่า  มันตางกัน 
ไหม  ถึงไดมองปญหาตางกัน  ตางกันเพราะภพของใจมันตางกัน  เพราะฐานของใจ  ฐาน 
ความคิดมนัคนละฐาน พอคนละฐานแลวตอไป  เพราะคนที่เริ่มตรงนี้แลว  จะสบายมาก 
มันเขาใจไง การปฏบิัติก็งายขึน้ๆ นะ แตก็ไมถงึกับงายทีเดียว  เพราะงานขางหนายังตอง 
ตอสู  งายขึ้นเพราะอะไร  เพราะคนทํางานบนขาลอย  กับคนทํางานทีเ่หยียบบนพืน้มนั 
ตางกัน  เมือ่กอนเราขาลอยหมดเลย  หยิบตรงไหนก็ไมได  ทําตรงไหนกไ็มถูก  อยูบน 
สุญญากาศ มันไมมีแรงดงึดูดใหเราตั้งมัน่ 

กายขาดไปแลวนี้มัน่เด็ดขาด  ตามหลักธรรมบอกวาเหมือนกบัคนทีอ่ยูในทะเล 
แลววายเขาฝงจนตนีเหยียบพื้นแลวไง  การเหยียบพื้นแลวมันสุขขนาดไหนละ  นั่นจิต 
หนึ่ง เรามีนะ อยูในใจเรา  แลวมันมีคาเทากนั อยาดถููกตัวเอง อยาตัดขาตัวเอง อยาทําลาย 
น้ําใจตัวเอง ใจเทานั้นที่มนัจะกัดเพชร  ใจเทานั้นที่จะปฏิบัติถึงใจ ถาไมใหกําลังใจตัวเอง 
มันกเ็ดินไปไมรอด  พอเริ่มฟงวามรรควาผล  ก็เขาออน  “ไมมี  ไมมีหรอก  มรรคผลมนั 
หมดสมัยแลว พระพุทธเจานิพพานมานานแลว  ไมม”ี  ใครเปนคนพูดอยางนั้น กิเลสใน
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ใจเราพูด  ความลังเลสงสัยพูด  ความไมเคยพบเคยเห็นพูด  ครูบาอาจารยมอียูนีน่า  คนตา 
ใส มี คนตาสวาง มี  คนเคยพบ มี ของมีอยู  อยาเช่ือ  กิเลสมันหลอก 

ทั้งๆ ที่มนัไสมา ทุกขณะนี้แลวมนัยงัหลอกตอไปขางหนาอีกวา “ไมมี มรรคไมมี 
ผลไมมี ปฏิบัติไปก็จะสูญเปลา” การใหกําลังใจ มนัก็จะเดนิขางหนา “เราทําไมได เราทํา 
ไมได”  คิดแคนี้มันมวนเลย  ฉะนัน้ถงึวาเรามี  ตองเรามี  เราตองทําได  แลวไมทําสูญเปลา 
ดวย ทําแลวจะไดผลจริงๆ คนลกุขึ้นยืนมันก็ยืน คนนั่งลงมนัก็นัง่ นีก่็เหมือนกัน ทุกขมัน 
อยูที่ใจ  สิง่ที่มเีหตุมีผล  มนัตองสูกนัได  มีคูกบัไมมี  ไมมมีันก็ตองคูกับมีสิ  ตองทําดวย 
ความมัน่ใจ  ทําดวยความตัง้มัน่  อยาลงัเลเพราะลังเลนี่คือนิวรณธรรมอยูแลว  ความลังเล 
ความไมจรงิจัง  ความไมตัง้มัน่นีม้ันเปนนิวรณทั้งนัน้  ถาเปนนวิรณสมาธิก็จะไมเกิด  ถา 
สมาธิไมเกิดอยางทีว่านี้ มันก็ทําไมได เพราะมนัยงัไมไดกอสรางบาน 

กอสรางบานเอาทรายไปกอๆๆๆ กอไวมนักล็ม บานทรายเหน็ไหม เอามาทําบาน 
เลน  มนัก็ได  เอาทรายชุบน้ํากอๆๆ  ขึ้นไป พอมนัแหงมันก็ลม  ทําสักแตวาทําก็เปนอยาง 
นั้น สักแตวาทํากัน เอาทรายมากอเลนกัน กองทรายไง มันไมเปนบานขึน้มา เพราะเราไม 
จริง  จะเปนบานขึ้นมาก็ตองอยางนี้  ตองมรรคคอืองค  ๘  ไง  การประกอบมันขึน้มาก็คอื 
เราเปนคนประกอบเองนะ ชางผูฉลาดเห็นไหม ลงเสากอน ขุดหลมุ เทฐาน ตั้งเสา  ตั้งเสา 
แลวผูกเหลก็ขึ้นไป เทแบบ มนักจ็ะเปนขึน้มา 

นี่ก็เหมือนกันตองหาขึน้มา ตองทําขึ้นมา  เปนไปได ทุกคนมีวาสนา ทุกคนตองมี 
สมบัติเดมิ เพราะถาไมมีสมบัติเดิม ก็ไมไดพบพุทธศาสนาแนนอน วาอยางนั้นเลย  แตนี่ 
พบจังๆ หนาเลย แลวไมยอมขึน้รถ รถวิง่ไปแตไมยอมกาวขึ้นเอง แลวก็มานัง่เสียใจอยูวา 
ตกรถ  ตก  ๕,๐๐๐  ปนี้เราจะเอาไดไหม  แลวชีวิตเรา  ๕,๐๐๐  หรือ  ๑๐๐ปเทานั้น  เกิด 
มาแลวก็ตายไป  เกิดมาเจอทองคํา  เจอสิ่งทีป่ระเสริฐเลอเลิศเลยอยูตรงหนา  เพียงแตเรา 
ไมรูเทานั้นเหมอืนกันเลยนะ  เหมอืนกับโลกทีเ่ขาไมรูจกัวาอนันีเ้ปนสมบัติไง  แรธาตุที่ 
อยูในดนิ  ก็ใหคนอื่นเขาไปหมดเลย  ไมรูหรอกวานี้เปนแรธาตุยูเรเนยีมทีเ่ขาขายไดคา 
มหาศาล  ใหเขาไปหมดแลว  มารูทีหลงัเสียใจไหม  นี่ก็เหมือนกัน  ศาสนานีม้ันยิ่งกวายูเร 
เนี่ยมอีก มันเปนนิวเคลียรที่จะระเบิดกเิลสในใจออกไป
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พอตายไปกเ็ทากับเราหมดโอกาสอนันี้  พอเราตายจากศาสนาไปก็เหมือนกับเรา 
ใหแรธาตุคนอื่นเขาไปแลว  เพราะเราตายจากศาสนานี้  ศาสนานี้ยังอยูเพราะ  ๕,๐๐๐ปใช 
ไหม  แตเราตายออกไป  เราตายจากศาสนาไป  เรากไ็มมีแรธาตุอันนั้นจะมาทําระเบิดเพื่อ 
ระเบิดหวัใจของตัว ถงึบอกวาไมไดขึน้รถไง ไมกาวเดินเองนี่ เราจะไปโทษศาสนาไมได 
ไปโทษรถไมได  ตองโทษเพราะเราไมกาว  เพราะเราไมยกขาขึ้น  ถาเรากาวขึน้รถ  เราไป 
นั่งในรถ รถก็พาเราไป 

ถาเรากาวเขาไปในธรรม  เราปฏิบัติเขาไป  เราก็เขาไปในธรรม  ฟงสิ  ทําไมถงึวา 
เขาไปในธรรม  เพราะธรรมนีอ้ยูที่ใจ  พอปฏิบัติแลวหัวใจนี้เปนธรรม  หัวใจนีเ้ปนธรรม 
ทั้งแทง  เพราะธรรมะอยูที่หัวใจ  อยูที่ใจของมนุษย  อยูที่ใจของเทวดา  ใจเทานั้นที่จะเปน 
ภาชนะรับธรรม  แลวภาชนะนั้นมันปฏิบัติตัวมันเอง  จนภาชนะนั้นเปนธรรมเอง  ฟงสิ 
ถึงวาเขาไปในธรรมไง เราดันหัวใจเราเขาไปอยูในธรรม 

เขาบอกวาโลกนี้เปนธรรมชาติ  สิ่งใดก็เปนธรรมชาติ  กิเลสก็เปนธรรมชาติอยู 
แลว มันก็หมุนกนัอยูอยางนี้  แตถาเปนธรรมจรงิๆ  ในหัวใจจะรูจักเลยวา  “ออ ธรรมจริง 
มันเปนแบบนี”้  ธรรมชาติเปนวัฏวน  ธรรมแทของพระพุทธเจาคือการออกจากวัฏฏะ 
ออกจากความหมุนเวยีนของธรรมชาติ  หลุดออกไปจากธรรมชาติเลย  ไมใชอยูใน 
ธรรมชาตินี้หรอก  เพราะธรรมชาตินี้เปนวัฏฏะอยูแลว  จะเปนหรอืไมเปน  มันเปนโดย 
ธรรมชาติเห็นไหมโดยธรรมชาติ  แตธรรมแทนี้มันหลุดออกไป  แลวเราจะอยูในธรรม 
ไหน มันอยูที่ใจเรานั่นละ เวลาใจเราเปนธรรม มนัก็เปนเหน็ไหม 

แตเราเปนกิเลส  อยางนีน้ี่เปนกเิลส  ที่มันทุกขอยูนี่เปนกิเลส  เวลามนัเปนธรรม 
ขึ้นมา  เราก็เขาไปในธรรม  นี่ขนาดเขาธรรมครัง้แรกนะ  ถึงบอกวาใจนี้สําคัญ  มหัศจรรย 
เรามีคุณคามาก  ถายังไมตายนีม่ีคุณคามาก  ตายแลวจะเสียใจ  ถาเสียใจแลวใครจะมาบอก 
ในพระสูตรเห็นไหม  เขาไมเช่ือนรกสวรรค  เขาสั่งคนใกลตายไววา ตายแลวตกนรกก็ให 
มาบอกนะวาตกนรก  แลวใครมนัจะมาบอกไดละ  นี่ก็เหมอืนกนัเวลาตายแลวจะเสยีใจ 
ตรงไหน ก็ตายไปแลว เพราะใจมันไปเปนภพๆ ไป มันอยูในนรกแลว  มันก็ ออ..ฉันอยู
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ในนรก  แลวจะไปบอกใครละ  ก็เสวยภพนัน้ไป มนัไมเห็นขางหนาขางหลังนะ  ไมเห็น 
หรอกขางหนาขางหลัง โงกันมาตลอด 

จนพระพุทธเจามาตรัสรูเหน็ไหม วันเพ็ญเดอืน ๖  บุพเพนิวาสานุสติญาณ วิชชา 
๓  บุพเพ คือ อดีตวาเกิดเปนอะไรมา  เวลาเทศนออกมานัน่ ๕๐๐ ชาติ  ๑๐ ชาติสุดทาย 
พระเวสสันดร  พระพุทธเจาบอกวา  “เราเคยเปน”  พระพุทธเจาบอกวาทานเคยเปน 
เพราะวาเปนไมได  เพราะพระพทุธเจาเปนพระพุทธเจาอยูแลว  พระเวสสันดรนั้นเปน 
อดีต  ถาเปนมนัก็ตองเปนภพเดียวกันสิ  เคยเปนหมายถึงวาเคยเปนในอดีตมาคนละชาติ 
คนละไง แตมันสะสมบารมอีันนั้นขึ้นมาใหใจ  เห็นไหม มันถึงแปลกประหลาดนะ ชาติ 
ตางๆ แลวมันจะมวนลงไง ความดีความช่ัวมนัจะมวนเขาไปอยูในใจหมดเลย 

ทําความดีก็เกิดเปนบารมีขึ้นมา  ถึงมาสําเร็จเปนพระพุทธเจาแลว  ถึงไดมีผลบุญ 
สงมหาศาลมาก เพราะไดสรางไวมหาศาล ฉะนั้นมนัอยูทีก่ารสรางทัง้นัน้ ศาสนาพุทธเรา 
ถึงไดเปนศาสนาแหงเหตุและผล ไมใชศาสนาของการออนวอน ไมใชศาสนาของการขอ 
เอา  ขอนี้เปนแคเปาหมายไง  บารมีธรรม  อธิษฐานบารมี  เรายังไมมี  หวัใจยงัลงัเลสงสัย 
มันไมมทีี่เกาะทีเ่หนี่ยว  ก็อธิษฐานไววาขาพเจาจะทาํแบบนั้น  แบบนัน้คือเปนเปาหมาย 
เปนการอธิษฐาน  แตไมใชขอ  ขอไมได  แตตั้งเปาหมายไวแลวพยายามเดินหาเปาหมาย 
นั้น 

นั่นเขาเรียกอธิษฐานบารมี  บารมี  ๑๐  ทัศไง  เปนพระพุทธเจาก็ตองอธิษฐานวา 
อยากเปนพระพุทธเจา  แลวก็เปนพุทธภูมมิา “พุทธภูมิ” ภูมิของพระพุทธเจา ทุกขยากมา 
มหาศาล ก็สรางมาๆ  เรานี่ชุบมือเปบนะ ชุบมือเปบจริงๆ เพราะทุกขมาขนาดนัน้ ทุกข 
มาทุกๆ ชาติ สรางมาขนาดนั้น  แลวอยางพวกเรานี้ไมมีปญญาหรอก แลวพระพุทธเจา 
มาวางไว  วางไวนะแลวเราไมกาวขึ้นเอง  วนมาดูที่ใจ  อยาใหเพลนิไปขางนอก  ใหเพลนิ 
เขาขางใน เพลินในธรรม 

เวลานัง่สมาธิเดินจงกรมเคยเพลนิไหม  เพลนิแบบเตม็ที่เลย  เพลินมีความสุข  เดนิ 
นี่ตัวปลิวนะ  สุขของการปฏิบัติ  สุขของการหาน้ําดื่มในใจของตัว  ไมใชสุขแบบวิ่งเตน 
เผนกระโดดไปหาขางนอกนูน  นี่เปนพุทธแทไง  มันรําพึงทกุทนีะ  เวลามันคิดถึง 
ความสุขภายในวา  “อูฮู  อูฮ”ู  อุทานเลยนะ ความสขุมีอยูในใจนี่มหาศาลเลยแตไมหากนั
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โลก  มองไปสิ  แลวถึงวันหนึ่งมันจะตองแปรปรวน  อนิจจงั  สรรพสิง่นีเ้ปนอนจิจัง  ไม 
คงที่หรอก จะเจริญไปขนาดไหนนะ แลวมันตองบบุสลายไป แตสิ่งที่ไมสลายก็คอืใจ สิ่ง 
ที่ไมสลายมีอยู ถาเราหาไดกอน เราก็พนทุกขกอน 

เราหาสิ่งที่เปน “นิจจัง” วาอยางนัน้เลยนะ เปนนจิจงั นิจจงัจริงๆ ความสุขภายใน 
นี่เปนนจิจัง  แตถาเราไปยึดเปนนจิจังไมได  เพราะธรรมดานีม้ันเปนอนจิจังอยูแลวการ 
เคลื่อนของใจนี้เปนอนิจจังอยูแลว กิเลสก็เปนอนิจจงั  แตถาพิจารณาสุดๆ ไปแลวคอืจิต 
หนึ่งเดยีวไง  เขาไปที่จิตหนึง่เดียว  จะบอกวาจิตหนึง่ก็ไมได  เพราะคําวาจิตหนึ่งนี่เปน 
แทงเปนอนั

แตใชคําวาจิตหนึ่งเพราะวาตองสมมุติใหรูกันไงวาเราก็มี  พระพุทธเจากม็ี  พระ 
ปจเจกพุทธเจากม็ี  เพราะถาไมมจีิตหนึ่ง  ไมมใีจนีจ้ะเปนขึน้มาไดอยางไร เพราะเปนขึน้ 
จากภายใน  การเกิดการตายนี่เกิดขึ้นจากใจ  คนยังมชีีวิตอยูเพราะมีหัวใจ  พอใจออกจาก 
รางดับแลว นัน่ละคือคนตาย จิตหนึง่นี้กไ็ปเสวยภพที่มันเปน กย็ังเปนจิตหนึ่งอยูอยางเกา 
นั่นละ แตอยางเกาคอืจิตหนึง่แบบขี้ทกุข (เทปสิ้นสดุเพียงเทานี)้


