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พระอำจำรยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศำลำ วนัที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๔๑ 

ณ วดัสนัติธรรมำรำม ต.หนองตำคต อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 

 

วนัน้ีวนัส ำคญัทำงคนจีนเขำ ข้ึนปีใหม่ไง ข้ึนปีใหม่ เร่ิมตน้ชีวิตใหม่ ควำมหวงัใหม่ เตรียม
ตวัใหม่ กำรเกิดเป็นมนุษยน์ะ เกิดมำแลว้ถึงมีเรำ ถำ้ไม่เกิดมำ เรำไม่ไดส้ภำพของมนุษย ์โลกมนัก็
หมุนไปตำมประสำโลก ดูโลกนะ โลกเรำน่ี ส่วนของน ้ำ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วนของดิน ๓๐ 
เปอร์เซ็นต ์ เห็นไหม น ้ำมำกกว่ำ แต่ก็ยงัแหง้แลง้อยู ่ น ้ ำในโลกมำกมำยขนำดนั้น แต่เวลำเขำท ำ
กำรเกษตรกนั น ้ำก็ยงัไม่มี น ้ ำยงัแหง้ ยงัเกิดเป็นสงครำมแยง่น ้ำกนั ทั้งๆ ท่ีน ้ ำก็มีอยู ่

ในร่ำงกำยมนุษยก์็เหมือนกนั เกิดมำเป็นมนุษย ์มนุษยมี์ธำตุ ๔ กบัขนัธ ์๕ ขนัธ ์๕ น้ี ขนัธ ์
๕ ขนัธ ์๕ เป็นนำมธรรม ธำตุ ๔ น้ีเป็นรูปธรรม ร่ำงกำยมนุษยน้ี์ ในร่ำงกำยมนุษยน้ี์ ดิน น ้ำ ลม 
ไฟ ธำตุดิน ธำตุน ้ำ ธำตุลม ธำตุไฟ ธำตุน ้ำก็มำกกว่ำอีกนัน่ล่ะ ในร่ำงกำยเรำน่ี น ้ ำส่วนใหญ่เลย ให้
ดูพิจำรณำธำตุ ดิน น ้ำ ลม ไฟ ดูโลกภำยนอกท ำไมมนัร้อน ท ำไมเขำมีควำมทุกขก์นั เห็นไหม น ้ำ
ถึง ๗๐ เปอร์เซ็นตข์องโลก เป็นดินแค่ ๓๐ เปอร์เซ็นตเ์ท่ำนั้น เวลำน ้ำท่วมโลก น ้ำท่วมโลก เวลำ
มำก็มำขนำดนั้น 

น่ีก็เหมือนกนั ในร่ำงกำยของเรำ เรำพิจำรณำไม่ออก ในร่ำงกำยท่ีเรำเกิดมำแลว้ถึงไดเ้ป็น
มนุษย ์ ถึงมีธำตุ ๔ เห็นไหม “ธำตุ ๔ ขนัธ ์๕” ขนัธ ์๕ เป็นนำมธรรม รูป รูปของจิต เวทนำ น่ี
ควำมรู้สึก สัญญำ ขอ้มลูเดิม สังขำรคือกำรปรุง กำรแต่ง...กำรปรุง กำรแต่งคือควำมคิดริเร่ิม
ออกไป สังขำรคือควำมปรุงควำมแต่ง วิญญำณนะ วิญญำณรับรู้ น่ีขนัธ ์๕ เป็นนำมธรรม มนัก็มี
น ้ ำอีกล่ะ น ้ำของธรรม รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง มนัไดกิ้นไหมล่ะ น ้ำส่วนใหญ่ ท ำใหเ้ป็น
กลำง ธรรมะน่ีเป็นกลำง 
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แต่เรำไม่สำมำรถใหใ้จเรำไดส้ัมผสัธรรม ใจเรำมีแต่ควำมเร่ำร้อน มนัก็เหมือนกนันัน่น่ะ 
มนัถึงใชป้ระโยชน์ไม่ไดไ้ง ทั้งๆ ท่ีของมีอยูน่ะ แสงจนัทร์ แสงอำทิตย ์ ธรรมะครอบโลก 
ครอบจกัรวำล ธรรมะเหนือโลก แต่เรำเขำ้ไม่ถึง เรำไดแ้ต่กำรศึกษำ กำรจ ำมำนะ ไดแ้ต่ช่ือไดแ้ต่
นำม เรำ ตวัของเรำเอง เรำว่ำเรำมีอะไรบำ้ง ในตวัเรำน่ีเรำติเตียนตวัเรำไดไ้หม เรำหำขอ้บกพร่อง
ตวัเรำไดไ้หม เรำว่ำเรำดีหมด 

กำรดี เรำวำ่เรำถูกตอ้ง เรำถูกตอ้ง เรำดี ใครเป็นคนพดูล่ะ? เรำเป็นคนพดูใช่ไหม มนัก็
เหมือนกบัศึกษำธรรมะมำ ไดช่ื้อไดน้ำมมำ ควำมดีควำมถูกตอ้งเรำเป็นคนบอกเองใช่ไหม เป็น
กำรโปรโมชัน่ เป็นกำรเขำ้ขำ้งตวัเองว่ำถูก ว่ำดี กำรศึกษำธรรมะก็เหมือนกนั ไดช่ื้อไดน้ำมมำตอ้ง
บอกตอ้งกล่ำว ศึกษำจ ำมำ มนัถึงเขำ้ไม่ถึงเน้ือธรรม มนัเป็นโลกไป กำรศึกษำมำมนัเป็นโลก น่ีดูสิ 
ดูหมุนเขำ้มำว่ำควำมเป็นจริงเป็นอยำ่งไร เรำไดไ้ม่ได ้ เรำเองเท่ำนั้นนะ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน เรำ
หลอกเรำไม่ได ้

ควำมทุกขใ์นใจของเรำน่ีมนัเป็นของเรำเอง เรำหลอกไม่ได ้แต่เรำกลบไว ้แลว้เรำเอำแต่ว่ำ
เรำศึกษำธรรม เอำแค่ดีกรีกนั เอำศกัด์ิเอำศรีกนัว่ำ ฉนัรู้มำก ฉนัอธิบำยธรรมะไดม้ำก แต่มนัเขำ้ไม่
ถึงเน้ือธรรม ก็เรำไม่ไดเ้อำธรรม รสของธรรม น ้ำอมฤต น ้ำธรรม ออกมำใหถึ้งใจได ้น้ีเอำแค่ขนัธ์ 
เอำเป็นของโลกไป 

น ้ำ น ้ ำเป็นอะไร? น ้ำเป็นอำวุธได ้ขนำดเขำกั้นเข่ือนกนั สงครำม เกิดสงครำม เขำปล่อยน ้ำ
จนกองทพัน่ีตอ้งหลบหนี กกัเก็บน ้ำจนปล่อยมำ จนท่วมกองทพั กองทพัพ่ำยแพไ้ปได ้ น ้ำเป็น
อำวุธไหม? น ้ำเป็นอำวุธได ้

เรำเกิดมำ เรำเป็นเดก็ เรำเป็นเลก็ ร้องไหข้ึ้นมำน่ีชนะหมดเลยในครอบครัว ทุกคนตอ้งฟัง
เสียงเดก็คนนั้นเลย น ้ำตำเป็นอำวุธ น ้ ำตำเป็นอำวุธนะ น ้ำตำเป็นอำวุธได ้ เรียกร้องควำมสนใจได ้
เรียกร้องไดทุ้กอยำ่ง เห็นไหม ควำมเศร้ำโศก พอเดก็พน้จำกวยัเดก็ข้ึนมำเป็นเรำ เวลำเรำเศร้ำโศก 
น ้ำตำออกไหม น ้ำอีกล่ะ 

น ้ำตำน้ีเป็นน ้ำตำของโลก เป็นควำมผกูพนั เป็นโอฆะในสงสำรน้ี อำศยัน ้ำ อำศยัน้ีเป็น
ทำงผำ่นนะ ยดึไว ้ ถือไว ้ เกำะไว ้ เหน่ียวไว ้ ร้ังไว ้ เพรำะอะไร เพรำะเรำเห็นน ้ำตำเรำกท็นไม่ไหว 
ใจมนัอ่อน พอเรำเห็นน ้ำตำน่ีทุกคนตอ้ง...เพรำะเอำน ้ำตำมำเหยยีบย  ำ่ธรรมไง น ้ำท่วม ท่วมหวัใจ 
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ท ำไม่ได ้ นัน่น ้ ำภำยนอก น ้ำควำมผกูพนัไง แลว้พอตำยล่ะ มีกำรเศร้ำโศกเสียใจ กำรพลดัพรำก 
มนัเป็นน ้ำหล่อเล้ียงทั้งหมดเลย โลกเป็นอย่ำงนั้นไง 

ควำมโศกเศร้ำ ควำมเสียใจ ควำมทุกข ์ ควำมร ำพนั มนัก็ตอ้งมีน ้ำตำออกอีกล่ะ ควำมดีใจ 
ควำมสุข ควำมทุกข ์กำรประสบควำมส ำเร็จทำงโลก กำรประสบควำมส ำเร็จไง เรำตั้งเป้ำหมำยไว ้
เรำสมควำมปรำรถนำ เรำถึงตำมเป้ำหมำยไว ้ สะเทือนใจจนน ้ำตำไหล เห็นไหม สะเทือนใจจน
น ้ำตำไหลนะ ก็น ้ ำอีกล่ะ น่ีโอฆะสงสำรดึงไวใ้หเ้รำติดพนัอยูใ่นโลก  

เรำเกิดมำเป็นมนุษย ์เรำว่ำมีควำมทุกขไ์ง เรำว่ำมีควำมทุกข ์เรำอยำกจะพน้จำกทุกข ์แต่อนั
น้ีมนัเป็นควำมผกูพนัทั้งหมด เป็นควำมเหน่ียวร้ังไว ้ เรำถึงว่ำ เรำไม่ไดอ้ยูท่ำงโลกมนัก็เป็นอยำ่ง
นั้นใช่ไหม แต่พระพุทธเจำ้สอน สอนเร่ืองธรรมะ กว่ำจะพน้ออกมำ กว่ำจะไดอ้อกบวชก็ตอ้งผำ่น
เร่ืองน้ีออกมำ ออกบวชนะ ควำมเสียใจ ควำมเศร้ำ ควำมร ำพนั น ้ำตำไหลพรำก อนันั้นน ้ำตำเพื่อ
ควำมผกูมดัไวใ้นโลก 

แต่น ้ำตำ น ้ำธรรมของแทสิ้ ก็น ้ ำเหมือนกนั กำรพิจำรณำนะ กำรพิจำรณำ กำรออกจำกโลก 
ควำมพิจำรณำ ควำมสงสำร ในสังสำรวฏัน่ีมนัเกิดจำกอะไรล่ะ น ้ำของโลกมนัก็เป็นสักแต่ว่ำน ้ ำ
ของโลก เรำใหค่้ำของมนั ถำ้เรำหมุนเวียนข้ึนมำ เรำชกัน ้ำข้ึนมำใชเ้พื่อกำรเกษตร น ้ำนั้นก็เป็น
ประโยชน์ข้ึนมำ ถำ้มนัรวมตวักนัเองข้ึนมำ มนัหมุนออกเกิดพำยฝุนข้ึนมำ เกิดพำยลุมแรง มนั
ท ำลำยทั้งหมดเลย 

อำรมณ์ของเรำก็เหมือนกนั อำรมณ์ควำมเป็นไปน่ีถำ้เรำยบัย ั้งไวไ้ม่ได ้ เวลำมนัเกิดพำยุ
ใหญ่ข้ึนมำน่ีมนัเอำแทบไวไ้ม่อยูเ่ลย เรำตอ้งไปตำมอ ำนำจของมนัเลย มนัหมุนเขำ้มำภำยใน 
เพรำะน ้ำขำ้งนอก น ้ำขำ้งนอกมนัเป็นไปน่ี เรำเห็น เรำใหค่้ำน่ี เรำไปใหค่้ำ เรำไปใหค่้ำเขำใช่ไหม 
มนัเป็นธรรมชำติของน ้ำอนันั้นเอง สภำวะควำมเป็นไปของธรรมไง กำรใหค่้ำคือเรำ เรำใหค่้ำ 
เห็นไหม ถำ้เกิดพำยลุม พำยทุ  ำลำยทั้งประเทศไปเลย เรำจะเสียใจกนัไปหมด เรำจะช่วยเหลือกนั 
แต่เรำกโ็ทษว่ำเป็นภยัธรรมชำติ เรำไม่สำมำรถจะไปโทษใครได ้เรำก็ช่วยเหลือกนัไป 

แต่เวลำเรำเกิดมำน่ีมนัก็เป็นธรรม กำรเกิดมำเป็นมนุษยม์นัตอ้งเกิดตำมกรรม กรรมใหผ้ล
มำไง เรำสร้ำงคุณงำมควำมดี กำรเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นอริยทรัพยน์ะ อริยทรัพยเ์พรำะอะไร เพรำะ
เป็นฐำนท่ีท ำใหเ้รำปฏิบติัดีได ้มนุษยน้ี์สำมำรถท ำดีและท ำชัว่ ถำ้ท ำดี เรำมำศึกษำพุทธศำสนำ เรำ
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ก็มำฟังธรรม ฟังครูบำอำจำรย ์ เรำอยำกจะไดมี้ควำมสุข เรำตอ้งท ำคุณงำมควำมดี ควำมดีเท่ำนั้น
ใหผ้ลเป็นควำมสุข 

ถำ้อยำกจะมีควำมสุขตอ้งท ำคุณงำมควำมดี ดีแบบเร่ิมจำกใหท้ำนมำ ใหท้ำน ใหอ้ภยั ให้
อภยัทำน ใหห้วัใจน้ีไม่ผกูมดั ใหม้นัปล่อยวำงออกไป ปล่อยวำงออกไปก่อน จนกว่ำเรำจะท ำใจ
ของเรำได ้ท ำใจหมำยถึงว่ำ เรำตอ้งหำตวัตนใหเ้จอก่อน เรำจะเร่ิมตน้ท ำงำน เรำน้ี เรำอยำกกนั เรำ
อยำกจะพน้ออกไปจำกโลก อยำกจะพน้ออกจำกกำรแปรสภำพ สรรพส่ิงน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็น
อนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ส่ิงใดเป็นทุกขส่ิ์งนั้นเป็นอนตัตำ แลว้หวัใจน้ีมนัเท่ียวไปเสวยภพเสวยชำติ 
เขำ้ไปเสวยภพไหน ชำติไหน ก็อยูใ่นกฎของไตรลกัษณ์น้ีตลอด 

ฉะนั้น เรำอยำกออก อยำกออกน้ี อยำกออกไปตรงไหน 

นกับินอวกำศเขำข้ึนไปถึงดวงจนัทร์ เขำไปถึงไหน ไปเจอสวรรคท่ี์ไหน ไปเจอออกจำก
โลกไปจำกไหน โลกน้ีคือหมู่สัตว ์ โลกน้ีคือเรำ โลกน้ีคือหวัใจ เพรำะมีหวัใจ มีเรำ เรำเกิด จิต
ปฏิสนธิมนัอยูใ่นใจของเรำ แต่เรำหำไม่เจอ ถึงว่ำตอ้งรู้จกัสมำธิ ตอ้งรู้จกัเรำ รู้จกัสมำธิ มีสมำธิ
แลว้รู้จกัสมำธิ ไม่ใช่มีสมำธิแลว้วำ่สมำธิน้ีเป็นผล 

เร่ิมตน้จะตอ้งหำสมำธิก่อน หำสมำธิ หำใหจิ้ตน้ีตั้งมัน่ เพรำะว่ำเป็นโลกียะ ควำมเป็นโลก 
น ้ำของโลกมนัหมุนไปตำมไปโลก งำนของโลกกบังำนของธรรมมนัคนละอนักนั งำนของโลกคือ
งำนฝ่ำยผกูฝ่ำยมดั งำนของธรรมคือกำรปล่อยวำง กำรปลดเปล้ือง 

กำรปลดเปล้ือง เอำอะไรไปปลดเปล้ือง จะปลดเปล้ืองลงท่ีไหน 

งำนของโลกเป็นงำนผกูงำนมดั ผูใ้ดท ำงำนของโลกประสบควำมส ำเร็จ ผูน้ั้นเป็นเอกบุรุษ 
มีกำรจำรึกไวใ้นพงศำวดำร แต่ก็ตอ้งตำยไปพร้อมกบัควำมเศร้ำหมองในหวัใจนั้น ควำมเศร้ำ
หมองไง เวลำคนน่ีสร้ำงผลงำนไว ้ เวลำมีช่ือเสียง มีศกัด์ิศรี เวลำจะตำยไป มนัจะยดึมัน่ถือมัน่ใน
ควำมนั้น ในผลงำนอนันั้นไง ควำมพลดัพรำกจำกของท่ีเขำแสวงหำมำ เศร้ำหมองไหม? น่ีตำยไป
ดว้ยควำมเศร้ำหมอง น่ีงำนของโลก 

แต่งำนของธรรมน้ี งำนของธรรม ไม่มีวตัถุส่ิงใดเป็นประจกัษพ์ยำน ไม่มีงำนของโลกมำ
เป็นประจกัษพ์ยำน พระพุทธเจำ้เขำ้ป่ำ สุขอยูโ่คนไม ้ อยูโ่คนไมถื้อธุดงควตัร กินอำหำรม้ือเดียว 
ฉนัขำ้วม้ือเดียว ออก...บำงวนัไม่ฉนัขำ้ว ไม่ใช่งำนกำรก่อกำรสร้ำง งำนกำรผกูมดั 
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กำรปลดเปล้ืองโดยออกจำกวตัถุก่อน ปลดเปล้ืองตวัเองออกเนกขมัมบำรมี ออกจำกสังคม 
ออกจำกกำรผกูมดั เพรำะว่ำเป็นโลก ควำมงำนของโลกเป็นงำนผกูงำนมดั งำนจะเร่ิมออกจำกโลก
ตอ้งไปท ำงำนพน้จำกท่ีโลกเขำท ำกนัอยู ่งำนในโลก 

แต่งำนของงำนออกจำกโลกน้ี เพรำะโลกน้ีคือเร่ิมตน้จำกเรำยดึ ตอ้งหำสมุฏฐำนเร่ิมตน้
ก่อน ถึงออกไปแลว้หำควำมสงบ ท ำใจใหส้งบข้ึนมำก่อน พระพุทธเจำ้ออกแลว้ศึกษำมำก่อน 
ออกไปศึกษำทัว่ไปหมด แลว้ตอนนั้นยงัไม่ส ำเร็จเป็นพระพุทธเจำ้ก็ยงัแสวงหำอยู ่ แต่พอท่ำน
บรรลุธรรม พระพุทธเจำ้ทุกขม์ำก่อน พระพุทธเจำ้เป็นสัพพญัญู พระพุทธเจำ้ตรัสรู้ดว้ยพระองค์
เอง 

กำรตรัสรู้น้ี เพรำะเร่ิมตรัสรู้ถึงวำงแนวทำงไวถู้กตอ้ง 

เรำเป็นผูเ้ดินตำม แสนจะง่ำย แสนจะมีผล มีทำง มีมรรคอริยสัจจงัใหเ้รำเดินแลว้น่ะ ถึงว่ำ
ตอ้งวกกลบัมำเป็นโลกุตตรธรรมไง ก่อนจะเร่ิมกำรท ำโลกุตตรธรรมน้ีตอ้งหำสมำธิ หำตวัตน 
สมำธิคือตวัตน สมำธินั้นคือเรำ เรำหำสมำธิว่ำอยูท่ี่ไหน หำใจอยูท่ี่ไหน หำท่ีจะปลดเปล้ือง หำจุด
ศูนยก์ลำงของกำรยดึ หำแกนของโลก แกนของโลกคือเรำ แต่เรำหำแกนของโลกไม่เจอ เรำถึง
ออกจำกโลกไม่ได ้

กำรจะออกจำกโลกตอ้งจบัแกนของโลกก่อน กำรจบัแกนของโลกคือกำรท ำใจใหส้งบ ยิง่
สงบลึกเท่ำไร มนัจะเขำ้ไปถึงใจเท่ำนั้น ฐีติจิต จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส เห็นไหม เรำจะเอำอะไรออก
จำกโลก เรำจะเอำอะไรพน้ออกไป ถำ้ไม่เอำหวัใจพน้ออกไป ไปจรวด ไปถึงดำวเทียม ไปถึงไหน 
ออกไม่ได ้ เพรำะมนัออกไปดว้ยกำย ออกไปดว้ยวตัถุ วตัถุเป็นเคร่ืองผกูมดั จะจกัรวำลไหนก็
เคร่ืองผกูมดั ก็มีกำรเผำไหม ้ ตอ้งท ำลำยไปเป็นธรรมดำ มีควำมเสียใจ มีควำมดีใจอยูใ่นนั้น มี
ครำบน ้ำตำเป้ือนไปตลอด เป้ือนไปตลอดเลย 

แต่กำรออกจำกโลก ออกจำกโลกดว้ยควำมเป็นธรรม ออกจำกวฏัวนดว้ยควำมเป็นจริง เรำ
หำผูอ้อก ถึงว่ำ ตอ้งหำฐีติจิต หำจิตเดิมแท ้ตอ้งหำเขำ้มำท่ีจิตเดิมแท ้ตอ้งท ำใจใหส้งบก่อน ถึงตอ้ง
ออกป่ำ ถึงตอ้งท ำเนกขมัมบำรมี เรำจะไดมี้ทำน มีศีล มีภำวนำ มีทำน ทำนเขำใหเ้ป็นวตัถุทำน ให้
ไปแลว้ ใหเ้ป็นนำมธรรม ใหท้ำนจำกภำยใน ใหห้วัใจปล่อยวำงใหห้มด ปล่อยวำงควำมยดึควำม
ติดนั้นชัว่ครำว พอชัว่ครำว จิตมนัจะรวมลง 
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ถำ้มนัพะรุงพะรังไปดว้ยควำมยดึติด นีjควำมยดึติด ควำมยดึมัน่ ยดึมัน่ในนำมธรรมนั้น 
มนัก็ไม่ใช่ทำนภำยใน ทำนภำยในคือกำรให ้กำรปล่อยวำง สละออกใหห้มดในหวัใจนั้น พอสละ
ออกจำกโลก ออกจำกวตัถุ จำกวตัถุภำยออกเป็นวตัถุภำยใน วตัถุนั้นหลุดออกไป หลุดออกไป มนั
จะโล่ง โล่งออก โล่งออก ควำมโล่งออกมนัจะใสจะสว่ำงข้ึน จิตนั้นจะเร่ิมเบำลง เบำลง ถำ้ท ำได ้
มนัไม่สุดวิสัยของมนุษย ์ไม่สุดวิสัยของผูท่ี้เร่ิมมีธำตุ ๔ กบัขนัธ์ ๕ แลว้ 

เพรำะธำตุ ๔ ขนัธ์ ๕ น้ีมนัมีอยูแ่ลว้ ธำตุ ๔ เป็นรูปท่ีเรำจบัตอ้งได ้ แต่ขนัธ ์ ๕ เป็น
นำมธรรมท่ีเรำจบัตอ้งไม่ได ้แลว้ตวัขนัธ ์๕ เป็นตวัเร่ิมริเร่ิม ตวัขนัธ ์๕ เป็นตวัท่ีจะเป็นผูท่ี้ว่ำเป็น
ปฏิกิริยำท่ีจะท ำปฏิกิริยำกนัออกจำกโลก เรำจบัตวัสำรเคมีตวันั้นไม่ได ้ตวัขนัธ ์๕ นั้นไม่ได ้เรำจะ
ไม่มีสำรเคมีท่ีจะท ำปฏิกิริยำกนัใหพ้น้ จำกแตกสลำยออกจำกขนัธ ์ ๕ ไปได ้ ฉะนั้น ตอ้งหัน
กลบัมำ ตอ้งตรงน้ีเท่ำนั้น ทำงน้ีพระพุทธเจำ้สอนไวแ้ลว้ คือท ำใจใหส้งบ ท ำใจใหส้งบ จะเขำ้ไป
เร่ือยๆ สงบเขำ้ไปเร่ือยๆ สติพร้อม ถึงว่ำไม่พน้วิสัย เพรำะเรำมีอยู ่ 

ส่ิงท่ีมีอยูใ่นหวัใจ ธำตุ ๔ ขนัธ ์๕ ธำตุ ๔ คือร่ำงของมนุษย ์ขนัธ ์๕ คือหวัใจท่ีอยูท่่ำมกลำง
อก แต่เรำจบัไม่ได ้ เรำไม่เคยสัมผสัสมำธิธรรม เรำไม่เคยสัมผสัควำมสงบ แลว้เรำจบัไม่ได ้ ทั้งๆ 
เป็นของของเรำเอง อยูใ่นผวิหนงัของเรำน้ี เรำยงัจบัตอ้งไม่ไดเ้ลย แลว้เรำว่ำเรำรู้ เรำช ำนำญ เรำถึง
ว่ำเรำศึกษำธรรมะมนัเป็นปริยติั เป็นป้ำย เป็นแผนท่ีกำรเคร่ืองด ำเนิน แผนท่ีด ำเนินเหมือนกบั
ฉลำกยำ เรำอ่ำนฉลำกยำแต่เรำไม่ไดกิ้นยำ เรำก็รักษำโรคไม่ได ้ เรำจะออกจำกโลก เรำจะออกจำก
วฏัฏะ เรำท ำใจเรำสงบยงัไม่ได ้เรำจะเอำพลงังำนท่ีไหนเป็นตวัฐำนออกไป 

ตอ้งหำสมำธิ หำตวัตน แลว้ตอ้งรู้จกัตวัตนดว้ย เพรำะว่ำจิตมนัสงบเขำ้ไป กำรจบัตอ้ง
สมำธิ จิตน้ีสงบตวัลงรู้ตวัว่ำเป็นสมำธิดว้ย รู้ตวันะ รู้ว่ำอนัน้ีเป็นสมำธิ สงบลงแลว้สบำย สุขมำก 
สุขนั้นเป็นผลของสมำธิ สุขนั้นเป็นสุขของคนท่ีแบกภำระ สัมภำระมำมำกแลว้ปล่อยวำงออก คน
ท่ีแบกของมำ คนท่ีแบกอำรมณ์ แบกควำมยดึมัน่ถือมัน่มำเตม็หวัใจแลว้ปล่อยวำงออก มนัจะมี
ควำมสุขมำก จิตน้ีเป็นสมำธิดว้ย รู้จกัสมำธิตวัเองดว้ย แลว้มีควำมสุขท่ีเกิดข้ึนดว้ย  

มีควำมสุขแลว้ จิตนั้นถึงเร่ิมจบัพิจำรณำกำย กำยก็คือธำตุ ๔ ดิน น ้ำ ลม ไฟ เห็นไหม มนั
จะแบ่งออก แบ่งออกจำกเอำขนัธ ์๕ มำพิจำรณำธำตุ ๔ จำกเร่ิมตน้จำกเดิมเลยน้ีธำตุ ๔ ขนัธ ์๕ น้ี
เป็นอนัเดียวกนั มนัถึงท ำใหเ้ป็นสมำธิไม่ได ้มนัยดึมัน่ถือมัน่กนัไปหมด พอมนัจิตสงบ จิตน้ีสงบ 
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จิตสงบบำงทีถึงจะปล่อยควำมรู้สึกในกำยหมดเลย จิตน้ีสงบโดยปฏิเสธกำยยงัมีเลย จิตน้ีสงบแลว้
ไม่ยอมรับรู้กำย เงียบ...จริงๆ แลว้มนัอยู ่มนัแบ่งแยกได ้มนัแยกออกจำกกนัได ้

เพียงแต่ถำ้เป็นทำงโลก เรำวำ่ท ำงำนตอ้งมีก ำลงัใจ ตอ้งมีร่ำงกำยเขม้แขง็ท ำงำนประสบ
ควำมส ำเร็จ มนัก็เป็นอนัเดียวกนัไป เป็นทำงสำยยำวไปตลอดเลย พระพุทธเจำ้ถึงยอ้นกลบัมำ 
ยอ้นกลบัมำว่ำใหจิ้ตกบักำยน้ีใหจิ้ตสงบ แลว้เอำใจน้ีพิจำรณำกำย พิจำรณำดิน น ้ำ ลม ไฟ นัน่น่ะ 
เห็นไหม น ้ำในกำย จำกท่ีมนัเป็นน ้ำตำ มนัเป็นควำมทุกขน์ะ เป็นเคร่ืองใหเ้รำเศร้ำหมองมำตลอด 
จิตสงบบำงทีถึงน ้ำตำร่วง น ้ำตำไหลนะ น ้ำตำมนัจะพลิกกลบั 

จำกปีติภำยนอก จำกควำมเศร้ำหมอง ควำมเสียใจ ควำมดีใจภำยนอก มนัหลัง่น ้ ำตำออก
มำแลว้ท ำใหเ้รำทุกขย์ำก ท ำใหก้ำรผกูมดัมนัจะฝังลงท่ีใจหมด ควำมกินใจ ควำมดูดด่ืมใจ น่ีมนัจะ
ฝังลง ฝังลงนะ มนัจะเป็นฝังลงจนเป็นสัญญำลึกๆ อยูใ่นหวัใจ แลว้เกิดตำยตวัน้ีมนัจะขบัไสไป 
ขบัไสไป แลว้เรำมำชะลำ้ง ควำมชะลำ้งน้ี จิตรวมลงน่ีบำงท่ีถึงกบัน ้ำตำไหลนะ น่ีน ้ ำตำธรรมมนั
เร่ิมแปะออกมำ 

จำกน ้ำ เห็นไหม จำกน ้ำท่ีว่ำพำยมุำน้ี มนัพดัเอำมำจนบำ้นเรือนน้ีพงัทลำยไปหมดเลย กบั
เรำชกัน ้ำข้ึนไปท ำกำรเกษตร อนัน้ีก็เหมือนกนั พอจิตมนัเร่ิมเขำ้มำทำงธรรม ควำมเศร้ำอนัน้ีมนั
จะเร่ิมชะลำ้ง ชะลำ้งภพชำติได ้น ้ ำตำน้ีเวลำมนัไหล น่ีน ้ ำตำฝ่ำยธรรมสิ 

พิจำรณำกำย พอจิตสงบส่วนใหญ่แลว้มนัจะเคลิบเคลิ้มไป มนัมีควำมสุขควำมสบำยอนั
นั้นน่ะ ถึงว่ำสมำธิไม่รู้สมำธิ สมำธิเขำ้ใจวำ่ผลเป็นผล เขำ้ใจว่ำตวัควำมปล่อยวำงนั้นเป็นผลแลว้ น่ี
ควำมเขำ้ใจ มนัถึงว่ำมหศัจรรย ์

งำนภำยใน งำนของธรรมเป็นงำนท่ีมหศัจรรย ์ ใหค้วำมสุขไปตลอด เวลำกำรปฏิบติั เหตุ 
กำรท ำเหตุน้ีมีควำมตอ้งใชมุ้มำนะ ควำมมุมำนะ ควำมทุกขใ์นเหตุอนันั้นมี ควำมทุกขใ์นเหตุ ทุกข์
ในควำมพยำยำม ทุกขใ์นกำรแสวงหำไง เพรำะงำนภำยนอก งำนของโลกก็ยงัอำบเหง่ือต่ำงน ้ำ 
งำนภำยในนะ งกๆ เง่ินๆ นะ เขำมองดูว่ำงกๆ เง่ินๆ นะ แต่เวลำใจมนัเป็นไปมนัไม่งกๆ เง่ินๆ 
หรอก ร่ำงกำยมนังกๆ เง่ินๆ แต่พลงัของใจท่ีอยูส่งบภำยในมนัจะหมุนต้ิวออยูภ่ำยใน มนัจะมี
พลงังำนมำก มนัจะเกิดควำมหอบ ควำมเหน่ือย งำนภำยในมนัถึงว่ำ เหตุ กำรสร้ำงเหตุข้ึนมำ มนั
ถึงว่ำเป็นควำมทุกขอ์นัหน่ึง 
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เป็นควำมทุกขอ์นัหน่ึงเพรำะว่ำมนัเป็นงำน งำนจะออกจำกวฏัฏะ งำนอนัเอก แต่ผลท่ีให้
เป็นควำมสุขมนัแปลกประหลำดจนถึงกบัไดติ้ดไง เห็นไหม ว่ำสมำธินั้นเป็นผล คือว่ำไม่รู้จกั
สมำธิ ถำ้ว่ำสมำธิน้ีเป็นผล ไม่รู้จกัสมำธิ สมำธิเป็นเรำไง ถำ้สมำธิเป็นเรำมนัจะไม่มีกำรวิปัสสนำ 
มนัไม่มีกำรพิจำรณำกำย 

ถำ้จิตน้ีเป็นสมำธิ จิตน้ีรวมควำมสงบลง รู้ว่ำเป็นสมำธิ ก ำหนดจิตเป็นสมำธิใหลึ้กเขำ้ไป 
ก ำหนดจิต สติพร้อม แลว้ดูจิต ใหลึ้กเขำ้ไป ลึกเขำ้ไป จนลึกเขำ้ไปแลว้มนัมีภำพของกำยข้ึนถำ้มี
วำสนำ...ไม่มีวำสนำ พอสงบมนัก็คลำยตวัออกมำ พอสงบเขำ้ไป เรำร ำพึงออก สงบใหม่ สงบเขำ้
ไป พอจิตสงบ จิตเป็นสมำธิ มนัจะมีควำมสุขควำมสบำย 

งำนท่ีไม่เคยท ำมนัก็ตอ้งว่ำเป็นผล เห็นไหม ถึงว่ำ สมำธิไม่รู้วำ่เป็นสมำธิ 

ถำ้สมำธิรู้ว่ำเป็นสมำธิ ควำมสุขอนันั้นเป็นสุขเกิดจำกสมำธิ เกิดจำกใจน้ีสงบ ใจน้ีปล่อย
วำง ตอ้งร ำพึงออกไปพิจำรณำกำย เพรำะอะไร เพรำะเวลำสงบลงน่ีมนัปล่อยเขำ้มำ เวลำมนั
ออกมำมนัก็กำยอนัเดิม เวลำมนัปล่อยออกจำกสมำธิมำน่ีมนัก็เป็นหวัใจอนัเดิม เพียงแต่ปล่อยวำง
ข้ึนไป แลว้มนัแปลกประหลำด ส่ิงท่ีแปลกประหลำดน้ีจะดูดด่ืมฝังใจไปตลอด จะดูดด่ืมฝังใจไป
ตลอด แต่ถำ้มนัท ำควำมเจริญของจิตนั้นสูงข้ึนไป มนัก็มีจะควำมดูดด่ืมอนัสูงข้ึนไป แต่ถำ้ไม่มี
ควำมสูงข้ึนไป จิตท่ีเกิดเป็นสมำธิน้ีจะดูดด่ืมมำก 

ฉะนั้น ถึงว่ำ ถำ้จิตไม่รู้จกัสมำธิมนัก็วำ่เป็นผล มนัจะติดอยูอ่ยำ่งนั้น ถำ้รู้ว่ำจิต สมำธิน้ีเป็น
สมำธิ ไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นผล ไม่ใช่เป็นผล ผลคือว่ำควำมผลว่ำอนันั้นเป็นงำนท่ีประเสริฐแลว้ จิตน้ี
เป็นสมำธิ ควำมสุขนั้นสุขเกิดจำกสมำธิ รู้จกัตวัตน ยกข้ึน ยกข้ึนวิปัสสนำ ยกข้ึนพิจำรณำกำยนะ 
พิจำรณำดิน น ้ำ ลม ไฟ ร่ำงกำยของมนุษย ์มนัเห็นเป็นกำยของมนุษยเ์ลย เป็นร่ำง เป็นกระดูก เป็น
เน้ือ เป็นหนงั ส่วนใดส่วนหน่ึง ใหแ้ปรสภำพเป็นน ้ำก็ได ้ใหไ้ฟเผำก็ได ้ 

ควำมเห็นภำยใน ควำมเห็นของธรรมกบัควำมเห็นของโลกต่ำงกนั ควำมเห็นของโลกจะ
ทะนุถนอมไว ้ควำมเห็นของธรรม ควำมเห็นนะ มนัต่ืนเตน้ เพรำะควำมเห็นภำยในนะ เห็นควำม
สยดสยอง เห็นควำมไม่แน่นอน เห็นควำมว่ำมนัแปรสภำพ ร่ำงกำยน้ีแปรสภำพใหเ้ห็นนะ มนัรู้ 
มนัจะรู้ไงว่ำเรำน่ีโง่ โง่หมำยถึงว่ำหวัใจมนัเช่ือกิเลส มนัเช่ือว่ำควำมยดึว่ำเป็นเรำ 
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ทั้งๆ ท่ีเรำศึกษำธรรมะมำนะ พระพุทธเจำ้สอนว่ำกำยน้ีไม่ใช่เรำ เรำก็ไม่ใช่กำย มนักเ็ช่ือ
ดว้ยปำก ควำมเช่ือดว้ยปำกนะ มนัมีตวัโง่ ตวัโง่คือตวักิเลสมนัหลอก ตวักิเลสมนัหลอกคือตวัยดึ 
ตวัอุปำทำน ควำมว่ำเรำเขำ้ใจมนัเป็นควำมว่ำเรำเขำ้ใจ แต่ไม่ใช่ควำมจริง ถำ้เป็นควำมจริง มนัแปร
สภำพดว้ยควำมเป็นจริงอยูแ่ลว้ แต่เรำท ำเป็นกำรท ำงำนภำยใน จิตมนัรวมลง มนัเป็นมิติหน่ึง จิตน้ี
รวมลง จิตน้ีไม่มีกำลเวลำ ภำยใน งำนภำยใน ไม่ใช่งำนภำยนอก งำนภำยนอก ๒๔ ชัว่โมง เรำจะ
ดูเวลำ ๒๔ ชัว่โมง เวลำท ำงำน เวลำเลิกงำน 

แต่งำนภำยในน่ีมนัเป็นมิติ เป็นควำมพอดี เป็นปัจจุบนัธรรม เป็นขณะนั้น ขณะจิตท่ีมนั
พิจำรณำอยู ่ถำ้มนัรวมลง มนัเห็นสภำพควำมแปรสภำพขณะนั้น ขณะนั้น แลว้มนัจะสลดออก คือ
ว่ำมนัสยดสยองตรงนั้นไง ควำมเห็นของใจภำยในท่ีมนัพิจำรณำกำยออยู ่ แลว้กำยนั้นแปรสภำพ 
ควำมไม่คงท่ี ควำมแปรสภำพ ควำมเน่ำ ควำมเป่ือยไป ขณะเห็นนั้นน่ะ 

ขณะท่ีเห็นมนัเป็นปัจจตัตงัไง มนัเป็นอกำลิโก ควำมเป็นอกำลิโกเป็นปัจจุบนัขณะนั้น แต่
กำรท่ีเป็นอุปำทำนน่ีมนัอำศยัเวลำ ควำมต่ำงของเวลำ อุปำทำนมนัถึงยดึมัน่ได ้ คนเรำน้ีตอ้งแปร
สภำพ คนเรำตอ้งตำย แต่มนัว่ำยงั คนเรำตอ้งตำยแต่ยงัไม่ตำย ตอ้งอำย ุ๘๐-๙๐ ถึงจะตำย ตอ้งแปร
สภำพตอนนั้น เพรำะควำมเห็น ควำมเห็นของโลก 

ควำมเห็นของโลกเห็นสภำพควำมเป็นไปภำยนอก คนเรำตอ้งตำย...ยอมรับ แต่ยอมรับ
แบบยอมจ ำนน แต่ขณะเรำท่ีจิตมนัสงบ จิตมนัเป็นภำยในนะ น่ีควำมต่ำงของโลกกบัควำมต่ำง
ของธรรม จิตท่ีเป็นภำยในมนัจะเห็นแปรสภำพเด๋ียวนั้น เห็นเด๋ียวนั้น แลว้ควำมเขำ้ใจเด๋ียวนั้น มนั
เปล้ืองไออุ้ปำทำนไดเ้ด๋ียวนั้นไง 

ถึงบอก “ควำมโง่” ควำมโง่ของเรำ โง่เพรำะอะไร เพรำะกิเลสมนับงั เพรำะกิเลส เพรำะ
ควำมเช่ือ ควำมฝังใจ ควำมเช่ือ ควำมเห็นแก่ตวั ควำมยดึมัน่ในตวัตน น่ีตวัน้ีตวัยดึ ตวัไม่ยอมแพ ้
ไม่ยอมเสียเปรียบ คนท่ีไม่ยอมเสียเปรียบมนัจะเสียตลอดไป กลวัว่ำมนัจะเสียเปรียบ ควำมว่ำ
ควำมเห็นของเรำน่ีเรำจะเสียค่ำ มนัเลยโง่ ควำมโง่อนัน้ีอุปำทำนมนัยดึตรงน้ี มนัสอดเขำ้ไปตรงน้ี 
พอสอดเขำ้ไปตรงน้ีก็เป็นควำมเห็นผดิ 

แต่เวลำมนัพิจำรณำจำกภำยในน่ีมนัเป็นอกำลิโก มนัเป็นปัจจุบนัธรรม มนัเป็น ไม่มี
กำลเวลำท่ีว่ำตอ้งมำแปรสภำพขำ้งนอก มนัเห็นเด๋ียวนั้น เห็นพร้อมกนัทั้งเหตุ ทั้งผล ทั้งธรรม
ควำมเห็นตำมควำมเป็นจริง เป็นภำวนำมยปัญญำ ในขณะนั้นน่ะ มนัจะขำดออกพร้อมกนั เป็น
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ขณะจิตเด๋ียวนั้นเลย หลุดออกไปเลย กำยสกัแต่ว่ำกำย จิตสักแต่ว่ำจิต ทุกขส์กัแต่ว่ำทุกข ์แยกออก
จำกกนัทั้งหมด มนัสะเทือนนะ มนัสะเทือน มนัสะเทือนจนขนพองสยองเกลำ้เลย ดีใจมำกจน
น ้ำตำไหล น ้ำตำร่วงอีกเหมือนกนั น่ีน ้ ำตำธรรมนะ น ้ำตำจำกภำยใน แลว้พิจำรณำเขำ้ไป น่ี
พิจำรณำกำยนะ 

พิจำรณำธำตุ ๔ ดิน น ้ำ ลม ไฟ พิจำรณำควำมแปรสภำพ จำกว่ำ น ้ ำภำยนอก น ้ำภำยใน 
จำกกำรแปรสภำพเฉยๆ นะ จำกกำรแปรสภำพเฉยๆ เรำเห็นจนชินชำ แต่กำรจะท ำใหค้วำมเป็นไป
จำกแปรสภำพภำยใน แปรสภำพภำยในนะ เห็นตำมควำมเป็นจริงดว้ย แลว้แปรขณะนั้นดว้ย ผู ้
เห็นเห็นตรงกนัดว้ย อุปำทำนไม่มีทำงจะเขำ้มำยดึได ้ น่ีออก เร่ิมว่ำอกุปปธรรม เป็นผูมี้อกุปป
ธรรมเขำ้ใจตำมควำมเป็นจริง น่ีผูอ้ยำ่งนั้นแลว้ไม่เส่ือม ไม่เส่ือมจำกกำรไหลเวยีนไปจำกโอฆะ 

เร่ิมวนออก ทวนกระแสออกมำ จำกวนไปนะ ครำบน ้ำตำไหลเป้ือนตำมไปตลอดก็ยงัหมุน
ตำมกนัไป เพรำะไม่รู้ทำงออก องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้เป็นผูอ้อกจำกทำงอนัน้ีแลว้ แลว้
วำงแนวทำงไวน้ะ เรำเป็นมนุษย ์เรำปฏิบติัมำ เรำเป็นนกับวช เรำเป็นนกัต่อสู ้เรำเป็นเอกบุรุษ เรำ
ตอ้งท ำได ้ แลว้พอท ำไดข้ณะน้ีแลว้ มนัยิง่ภมิูใจนะ คนมนัภมิูใจว่ำเรำก็เป็นคนคนหน่ึง เป็นลูก
ศิษยอ์งคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ เรำเป็นผูเ้จอพระพุทธศำสนำ เรำเป็นผูป้ระพฤติปฏิบติั เรำ
จะเอำงำนภำยใน ไอง้ำนภำยนอกมนัชกัคุณค่ำนอ้ยลง นอ้ยลง จนไม่มีคุณค่ำเลย  

มนัจะเห็นคุณค่ำงำนภำยใน เพรำะงำนภำยในน้ีต่ำงหำก มนัท ำใหไ้ม่ตอ้งวนไปอีก ไม่ตอ้ง
เอำน ้ำตำน้ีมำเป็นทำงตลอดไปอีก เป้ือนมำตลอดทำง ถึงจะเป็นน ้ำตำธรรมน้ีมนัน ้ำตำชะลำ้ง 
พิจำรณำภำยใน น ้ำภำยใน น ้ำนะ น ้ำเป็นน ้ำ น ้ ำนอก น ้ำเป็นน ้ำ เป็นธำตุน ้ำ กบัเป็นน ้ำ ค่ำน ้ำใจ 
เป็นค่ำน ้ำใจภำยในเลยนะ แลว้เวลำมนัสะเทือนออกมำ มนัสะเทือนใหน้ ้ ำตำไหลไดจ้ริงๆ ดว้ย 
ควำมเศร้ำหมองเป็นโทมนสั ควำมสะเทือนใจน้ี แต่ควำมสะเทือนใจน้ีเป็นสะเทือนใจทำงโลกน่ี
นะ ควำมสะเทือนใจน่ีกระเทือนใจกนั 

แต่ควำมต่ืนเตน้มนัไม่ไดส้ะเทือนใจ มนัไหลพรำกเอง มนัไหลโดยธรรมชำติ มนัสะเทือน
หมด มนัถึงว่ำ ถึงจะเกิดก็ ๗ ชำติ มนัสำมำรถยน่ระยะทำงกำรกำ้วเดินได ้ มนัยน่ระยะทำงเขำ้มำ
เลย กบัท่ีว่ำไม่มีขอบ ไม่มีเขต ตอ้งไปมนัตลอด ตอ้งไปมนัไม่มีท่ีส้ินสุด มนัยน่ระยะเขำ้มำนะ 
อยำ่งน้ีพิจำรณำเขำ้มำ ถำ้คนท ำอยำ่งนั้นแลว้คนเร่ิมท ำงำนเป็น คนมีทำงเดินออก 
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กำรท ำงำนตอ้งขวนขวำยใช่ไหม เหมือนบริษทั บริษทัไดง้ำนยงัไม่เสร็จ งำนยงัไม่เสร็จ 
กำรก่อสร้ำงนั้นยงัไม่เสร็จ กำรก่อสร้ำงของบริษทัยงัไม่เสร็จ งำนก็ตอ้งต่อไปจนกว่ำจะหมด หมด
เน้ืองำน น่ีเหมือนกนั ในเม่ือเรำช ำระได ้ เรำเห็นตำมควำมเป็นจริงไดส่้วนหน่ึง เพรำะมนัยงัจะรู้
เลยล่ะ เหมือนหมอ หมอน้ีเห็นเช้ือโรคก็ตอ้งตำมก ำจดัเช้ือโรคจนหมด ไอน่ี้เร่ิมช ำระกิเลส เร่ิม
เขำ้ใจตำมควำมเป็นจริง เห็นควำมโง่ของตวัเองส่วนหน่ึงแลว้มนัยงัว่ำควำมโง่ภำยในอีก  

ควำมโง่ เร่ืองของกำรยดึมัน่ในกำย เห็นสภำวะท่ีกำย ใจกบักำยน้ีเป็นคนละอนัหน่ึง จะ
เห็นว่ำควำมไม่เขำ้ใจตำมควำมเป็นจริง แลว้เรำสลดัไดอ้อกมำหน่ึง แลว้งำนขำ้งหนำ้ยงัไปอีก มนั
จะเห็นอีกว่ำ ถำ้อยำ่งนั้นแลว้เรำตอ้งรีบเดินใหถึ้ง ตอ้งรีบขวนขวยออกใหไ้ด ้ มนัจะพิจำรณำซ ้ำ 
มนัตอ้งเร่ิมท ำใจสงบ พิจำรณำวนเขำ้มำอีก วนเขำ้มำ จำกน ้ำก็เป็นน ้ำแขง็ น ้ ำแขง็กว่ำมนัจะละลำย
ลงเป็นน ้ำ 

น่ีก็เหมือนกนั พิจำรณำกำยภำยนอกมนักพ็จิำรณำได ้ แลว้พิจำรณำขำ้งในล่ะ กำยมนัแยก
ออกไปแลว้ แต่ควำมอุปำทำนยดึมัน่ในกำยล่ะ อุปำทำนยดึมัน่ในกำยนะ กำยแยกออกไปเพรำะมนั
เป็นอุปำทำนใช่ไหม อุปำทำนในกำย จิตท่ีมนัยดึมัน่ออกมำอีกล่ะ มนัตอ้งพิจำรณำออกมำตรงน้ี 
พิจำรณำกำยจนมนัแปรสภำพ กบัพิจำรณำกำยจนแตกออก กลำยเป็นดิน เป็นน ้ำ เป็นลม เป็นไฟ 
มนัจะระเหยออกไป มนัจะระเหยออกไปนะ ธำตุเป็นธำตุเลย ธำตุดินเป็นธำตุดิน ธำตุน ้ำเป็นธำตุ
น ้ำ ธำตุไฟเป็นธำตุไฟ 

อยำ่งเช่นคนตำย เวลำจิตมนัออก ธำตุไฟออกก่อน ลมขำด แขง็ แลว้กวำ่มนัจะเน่ำจะเป่ือย
ไปล่ะ สัก ๗ วนั เห็นไหม เร่ิมเน่ำ เร่ิมกล่ินเหมน็ มนัจะแปรสภำพออกไปเป็นน ้ำหนอง เป็นน ้ำ
อะไร มนัก็ลงไปเป็นน ้ำ แลว้เน้ือก็กลำยเป็นดินไป จนเหลือแต่กระดูกก็ตอ้งแปรสภำพเป็นดิน
หมด เป็นผยุผงไปหมด เป็นปุยผงไปหมด นั้นกว่ำมนัจะแปรสภำพ 

แต่จิตน่ะ จิตท่ีมนัเกำะมนัเก่ียว ท่ีว่ำมนัเห็นควำมเป็นสภำพควำมเป็นจริงนั้นอยำ่งหน่ึง แต่
พอมนัปล่อยออกไปแลว้ช่วงหน่ึงคือว่ำ เวลำช่วงน้ีตำย แต่ช่วงน้ีมนัยงัเป็นน ้ำ เป็นดิน เป็นไฟ ท่ี
มนัเป็นซำกศพอยูล่่ะ หวัใจก็เหมือนกนั เห็นสภำวะตำมควำมเป็นจริง ปล่อยวำง กำยไม่ใช่เรำ เรำ
ไม่ใช่กำย กำยไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่กำย จิตส่วนจิต แยกออกจำกกนั ไปหน่ึง แต่มนัยงัอุปำทำนอยู ่
อุปำทำนลึก ตวัลึกเขำ้ไป ไม่ใช่อุปำทำนภำยนอก 
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พิจำรณำกำยซ ้ำ เห็นไหม จำกท่ีมนัแปรสภำพอยำ่งหน่ึง ท่ีว่ำกำยไม่ใช่เรำ กบัอนัน้ีมนัจะ
แยกออกอีกส่วนหน่ึง เห็นว่ำ น ้ ำเป็นน ้ำ ดินเป็น ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ ปล่อยออก จิตสลดัออก
หมดเลย น่ีจิตสลดัออก ควำมโง่ภำยใน ควำมโง่ภำยในว่ำไหนว่ำปล่อยแลว้ไง ท ำไมไปเกำะเก่ียว
อยูอี่ก มนัจะปล่อยออก แยกออกเลย กำยเป็นกำย จิตเป็นจิต แยกออกจำกกนั แยกออกจำกกนั
เห็นชดัๆ เลย กำยน้ีมีค่ำสักแต่ว่ำเศษเดนเลยนะ  

จำกท่ีว่ำ ปกติเรำน่ีเรำจะยดึมัน่ถือมัน่มำก จะเห็นควำมสภำวะท่ีมนัแตกออกจำกกนั อนัน้ี 
เศษผงอนัหน่ึงก็ยงัมีค่ำมำกกวำ่กำยของเรำ กบักำรยดึมัน่ถือมัน่อนันั้น เศษผงเศษฝุ่ นน้ี ท่ีว่ำเรำเห็น
ภำยนอกน่ีล่ะ ค่ำของจิตตอนนั้นมนัใหค่้ำมำกกวำ่กำยท่ีมนัยดึมัน่ถือมัน่อีก มนัจะสลดัไม่ยดึมัน่ถือ
มัน่ในกำยน้ีเลย ปล่อยออกหมดเลย มนัต่ำงกบัอนัแรก อนัแรกน้ีมนัไม่ใช่เรำก็จริงอยู ่ แต่มนัอำศยั
กนัอยู ่แต่อนัท่ีสองน้ีนะ มนัจะปล่อย ปล่อยแบบว่ำสลดัทิง้หมด น้ีมนัถึงว่ำแยกออก ออกเตม็ท่ีเลย 
แยกออกจำกกนั น่ีควำมเห็นภำยใน 

ครำวน้ีพิจำรณำเขำ้ไปอีกนะ มนัเป็นอสุภะ ควำมจะจบัตอ้งอสุภะอนัน้ีเป็นขนัธ์ภำยใน 
เป็นขนัธ์ภำยในนะ กำรจะจบัตอ้งอสุภะ พิจำรณำจิตน้ีมนัยงัสำวไปอีก เหมือนกบัว่ำไฟมนัไดเ้ช้ือ 
ไฟมนัไดเ้ช้ือมนัตอ้งไหมไ้ป อยำ่งเช่น ไฟป่ำน่ี ถำ้ป่ำมนัยงัมีอยูม่นัจะเผำจนไม่มีวนัหยดุ จนกว่ำ
ป่ำจะไหมห้มด 

ธรรมลองไดก้ำ้วเดิน แลว้เรำมีสติ เรำมีควำมกำรจะตำมอยู ่ มนัจะเผำเขำ้ไป มนัจะเผำเขำ้
ไปนะ มนัจะเผำกิเลสเขำ้ไป กำรพิจำรณำกำยถำ้เรำยอ้นกลบั มนัจบัอนัน้ีได ้ มนัจะขนพองสยอง
เกลำ้มำก เพรำะมนัสะเทือนถึงว่ำจะตดัภพเลย กำรจะตดัภพมนัจะสำวเขำ้ไป ลึกเขำ้ไป เห็นไหม
ว่ำแกนของโลก ท่ีว่ำหำสมำธิตั้งแต่ทีแรก หำตวัตนของใจ หำตวัตนผูท่ี้จะพน้ออกจำกโลก ผูท่ี้พน้
ออกจำกโลก จิตน้ีเป็นสมำธิ จิตน้ีท ำควำมเพียรในแง่ของธรรม ในแง่ของจิต จิตน้ีเป็นสมำธิ จิตน้ี
เป็นสมำธิ แลว้จิตน้ีเป็นผูเ้ร่ิมท ำงำน จิตน้ีรู้จกัสมำธิ ไม่ใช่ผลไง มนัจะหมุนเขำ้มำ 

แลว้ตวัน้ีเป็นตวัจิต เป็นขนัธ์ภำยใน เป็นตวัขนัธภ์ำยใน เป็นกำรต่อสู้ท่ีรุนแรง แต่มนัจบั
ตอ้งไดย้ำก กำรขุด กำรยอ้นกลบั เพรำะวำ่มนัสลดักำยท่ีว่ำยิง่กว่ำผยุผง อยำ่งเศษใบไม ้ เศษฝุ่ นน่ะ 
แลว้มนัสลดัขณะนั้นนะ มนัจะลึก มนัจะลึกละเอียดจนเรำเขำ้ใจวำ่จบัตอ้งอะไรไม่ไดแ้ลว้ มนัจะ
ว่ำผลอนันั้นเป็นเรำเดด็ขำดเลย สมำธิลึกเขำ้ไป มนัก็ยดึว่ำเป็นมนัอีก ยดึว่ำเป็นผล  
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ถำ้ลงควำมหลง ควำมหลง ควำมคร่อมอนัน้ีอยู ่ ควำมคร่อมอำรมณ์อนัน้ี ควำมคร่อมใน
สมำธิตวัน้ีอยู ่ มนัจะว่ำเป็นผลไปเร่ือยๆ มนัจะรักษำของมนัไว ้ แต่ถำ้มนัเขำ้ใจวำ่อนัน้ีมนัเป็น
สมำธิ มนัเป็นควำมสุขท่ีเกิดจำกกำรปล่อยมำ ๒ ขั้น แลว้มนัวกกลบัมำดูน่ี วกกลบัมำว่ำ มนัยงัตอ้ง
มีงำนต่อไป คือว่ำสมำธิตอ้งรู้จกัสมำธิตลอดไป ยอ้นกลบัมำถำ้จบัอสุภะได ้ควำมเป็นอสุภะ ฟังสิ 
เหมือนเรำนอนแช่อยูใ่นในมูตรในคูถ 

กำรจบัตอ้งได ้ มนัก็เหมือนว่ำเรำจบัตอ้งตวัเรำเองไดใ้ช่ไหม แลว้เรำนอนแช่อยูใ่นมูตรใน
คูถอนันั้นไง เรำจะขยะแขยง ควำมจบัตอ้งท่ีเรำนอนแช่ จิตน้ีนอนแช่ในมูตรในคูถในอสุภะได้
อยำ่งไร มนัจะขยะแขยงไหม ควำมขยะแขยงน้ีมนัจะท ำใหเ้รำน ้ำตำไหลพรำกไหม ในเม่ือเรำจบั
ว่ำเรำเขำ้ใจไง เรำเขำ้ใจว่ำเรำน้ี ปล่อยวำงมำแมแ้ต่กำยเรำยงัสลดัไดเ้ลย กำยน้ีมีแค่เศษฝุ่ น แค่เศษ
ใบไม ้มนัยงัมีค่ำมำกกวำ่กำยของเรำท่ีเรำสลดัไปแลว้ แลว้เรำมำพิจำรณำเห็นว่ำจิตของเรำนอนแช่
อยูใ่นอสุภะ ในเลือด ในน ้ำหนอง แลว้เรำจะสลดั สลดสังเวชขนำดไหน น ้ำตำจะแตกพรำกๆๆ 
ไหม น่ีขนัธ์ภำยใน ขนัธต์วัจริง 

เพรำะตวัขนัธ ์๕ ธำตุ ๔ ขนัธ ์๕ เอำขนัธ ์๕ น้ีไปพิจำรณำธำตุ ๔ แลว้ปล่อยวำงธำตุ ๔ เขำ้
มำเป็นขั้นเป็นตอน แต่ตวัขนัธ์ ๕ มนัจบัขนัธ์ตวั ๕ มนัเองได ้ตวัขนัธ ์๕ น้ีเป็นตวัปฏิกิริยำท่ีมนัจะ
ท ำตวัเป็นสำรเคมีจะท ำปฏิกิริยำท่ีมนัจะสลดัออก แลว้เรำไปจบัตอ้งได ้ เรำไปเห็นสภำวะควำม
เป็นควำมหลงของเรำ เห็นว่ำสมำธิน้ีเป็นสมำธิ ไม่หนักลบัมำดูว่ำสมำธิน้ีมนัแช่อยูใ่นน ้ำมูตรน ้ำ
คูถ 

พอเห็นกำรแช่อยูน่ ้ ำมูตรน ้ำคูถ คิดดูวำ่น ้ ำตำมนัจะไหลขนำดไหน น่ีน ้ำตำจะเร่ิมช ำระภพ 
ช ำระชำติ ไม่ใช่น ้ำตำท่ีเป็นฝ่ำยยดึ ฝ่ำยถือมัน่ ในควำมผกูพนัไปตลอด น่ีน ้ ำตำโลก น ้ำตำธรรม 
ไหลพรำกเลย พอไหลพรำกน่ีมนัเห็นควำมเป็นไปใช่ไหม พอมนัจบัตอ้งไดแ้ลว้ มนัมีกำรต่อสู้ อนั
น้ีมนัจะรุนแรง ควำมรุนแรงเพรำะอะไร เพรำะท่ีเรำตดัเขำ้มำน่ี เรำตดัยน่ระยะทำง แต่ตวัน้ีมนัจะ
ตวัพลิกเลย ปฏิกิริยำตวัน้ีจะรุนแรงมำก เพรำะมนัเป็นขนัธ์ภำยใน มนัเป็นกำร...เพรำะมนัติด มนั
ติดภำยใน ติดออกมำจำกหวัใจใช่ไหม 

เรำว่ำเรำหลงในส่ิงใด เรำรักชอบในส่ิงใด เรำยงัหวงแหนเลย แลว้ไอน่ี้มนัเป็นตวัมนัเอง 
เป็นส่ิงท่ีว่ำตวัเองเป็นของส่ิงนั้นดว้ย แลว้ตวัเองเป็นผูจ้บัตอ้งยดึไวด้ว้ย กบัเม่ือก่อน เรำจบั 
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อยำ่งเช่น เรำมีของมีคุณค่ำอยู ่มือเรำไปจบัตอ้ง เรำก็จบัตอ้งได ้เรำเก็บ เรำสงวน แต่เรำบอกว่ำ มือ
เรำน่ีมนัเป็นของมีคุณค่ำข้ึนมำเลย เรำจะเกบ็ไวอ้ยำ่งไร 

 อนัน้ีก็เหมือนกนั ควำมเห็นภำยในน่ีตวัขนัธ ์๕ มนัปฏิกิริยำต่อกนั มนัจะสลดักนั มนัตอ้ง
มีกลลวงกลวิธีกำรจะท ำใหเ้รำหวัป่ันเลย น่ีปัญญำอนัน้ีมนัถึงรุนแรง เป็นปัญญำภำยใน เป็นน ้ำป่ำ 
น ้ ำป่ำ น ้ ำท่ีรุนแรงมำก มนัจะวนข้ึนไปจำกเรำข้ึนไป จำกพำยธุรรมดำ จำกฝนธรรมดำ กลำยเป็น
พำยรุุนแรง พำยกุวำ้นจนบำ้นเรือนรำบ ประเทศทั้งประเทศหำยไปหมดเลย นั้นเป็นประเทศ นั้น
เป็นโลกภำยนอก มนัมีสูงๆ ต ่ำๆ มีเกิดมีดบัอยูต่ลอดเวลำ แต่อนัน้ีมนัจะรุนแรงกว่ำ เพรำะว่ำมนั
ช ำระกำรเกิดกำรดบัในวฏัฏะ 

ในวฏัฏะนะ โลกน้ีเกิดดบัๆ มนัเวียนไดต้ลอด มนัมีข้ึนมีลง มนัมีอนิจจงัไป แต่ออกจำก
โลกออกจำกวฏัฏะ...ฟัง! ออกจำกวฏัฏะ ควำมออกจำกวฏัฏะ ออกจำกนำมธรรม จิตน้ีมนัดีด
ออกไปจำกกำมภพ เพรำะว่ำมนัชุ่มอยูด่ว้ยกำม น่ีมนัจะออกไป มนัจะช ำระไดข้นำดไหน ส่ิงท่ี
สกปรกเรำใชน้ ้ ำลำ้งขนำดไหน แต่ถำ้เป็นน ้ำตำธรรม น ้ำตำภำยในท่ีช ำระภพชำติมนัจะขนำดไหน 
ควำมเห็น ควำมไม่เป็นจริง 

ควำมเห็นไม่เป็นจริงตำมควำมคิดภำยใน ควำมคิดภำยในมนัว่ำเป็นเรำใช่ไหม เป็นของดี
ใช่ไหม แต่ควำมเป็นจริงมนัเป็นอสุภะ อสุภงั ควำมเน่ำเป่ือย แลว้มนัเน่ำเป่ือยเร็ว ไม่เหมือนเน่ำ
เป่ือยขำ้งนอก เน่ำเป่ือยขำ้งนอกมนัเป็นกำลเวลำ มนัเป็นเช้ือจุลินทรียก์ว่ำมนัจะเป็นไปตำมควำม
เผำไหม ้แต่อนัน้ีมนัเน่ำเป่ือย เป็นนำมธรรมเห็นเด๋ียวนั้น แลว้เรำเขำ้ใจดว้ย เขำ้ใจว่ำส่ิงภำยในเป็น
ส่ิงท่ีดี ว่ำคุณค่ำ เป็นของมีคุณค่ำส ำหรับเรำ มีคุณค่ำส ำหรับกิเลสต่ำงหำก ไม่ใช่ น่ีเรำเป็นกิเลส 
กิเลสเป็นเรำ เป็นตวัตนท่ีว่ำมนัยดึมัน่ถือมัน่ 

แต่เจำ้ตวัใน ตวัในควำมเป็นจริงแลว้มนัไม่ใช่ มนัเป็นส่ิงจอมปลอม มนัเป็นยำพิษ มนัเป็น
ของเคลือบ มนัเคลือบใหลุ่้มหลง มนัเคลือบใหเ้ป็นไป แลว้มนักจ็ะยแุยด่ว้ย เพรำะมนัเคลือบใช่
ไหม มนัเป็นตน้ควำมคิดใช่ไหม มนัคิดออกมำเพรำะขนัธ์ ขนัธ์ภำยใน ปัญญำ สังขำรขนัธ์ กำร
ปรุง กำรแต่ง กำรปรุงกำรแต่งโดยจงัหวะเดียว โดยจงัหวะเดียว เห็นไหม เม่ือก่อนมนั ๒ จงัหวะ 
จำกจิตออกมำกำย กระทบมำ ๒ จงัหวะ มนัเคล่ือนมำยำว ควำมยำวออกไปน้ีมนัยงัมีโอกำสใหเ้รำ
ต่อตำ้น แต่มนัเป็นจงัหวะเดียว มนัเป็นกระแสตรง เป็นกระแสตรงจำกภำยใน มนัแวบ็ๆๆ อยู่
ภำยใน มนัเร็ว เร็วจนเรำหมุนไม่ทนั เรำตอ้งโดนผลกัไส กลิ้งหมุนเป็นลูกข่ำง น่ีควำมหลอก 
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ทั้งๆ ท่ีเห็นนะ ทั้งๆ ท่ีเห็นควำมเป็นจริงแลว้นะ ควำมเป็นจริงตำมอสุภะนัน่น่ะ ตอ้งใช้
ควำมมุมำนะ ควำมจริงจงัของเรำ ควำมมุมำนะ แพห้รือชนะตอ้งต่อสู้กนัตลอด ตอ้งต่อสู้ เผลอ
ไม่ได ้ เผลอ งำนนั้นเป็นพลำด กำรพลำดคือกำรพิจำรณำผดิ พจิำรณำแลว้มนัปล่อยวำงชัว่ครำว 
ชัว่ครำว แลว้เงียบหำยไป เงียบหำยไป จนมนัจะทอ้ถอยนะ 

ถำ้มนัทอ้ถอย มนัหำว่ำ สมำธิ จำกสมำธิ จำกปัญญำ มนัเอำสมำธิน้ีเป็นเรำนะ พอพิจำรณำ
ไปแลว้มนัก็หลอกว่ำปัญญำน้ีช ำระแลว้ แลว้ก็หลบซ่อนลงขำ้งล่ำง หลบซ่อนยอมอยูใ่นใจ ถึงตอ้ง
พิจำรณำซ ้ ำแลว้ซ ้ ำเล่ำ ซ ้ ำแลว้ซ ้ำเล่ำ ถึงเป็นพิจำรณำสุภะดว้ย พิจำรณำอสุภะดว้ย ควำมสวยควำม
งำมไง ควำมสวยควำมงำมมำล่อกนัใหเ้ป็น ๒ ชั้น ๓ ชั้นน่ะ มนัตอ้ง ๒ ชั้น ๓ ชั้นนะ มนัปล่อย 
มนัขำด 

ถำ้ขำด ฟังสิ! ถำ้ขำด กำรขำด ขณะจิตท่ีมนัพลิก พลิกว่ำขนัธน้ี์ไม่ใช่เรำ ควำมเป็นจริงอนัน้ี
ไม่ใช่ อนัน้ีเป็นอนิจจงั เป็นสมมุติทั้งหมด ควำมเป็นสมมุติทั้งหมด มนัสลดัออก ควำมสลดัออก
โลกธำตุน้ีไหว สะเทือนไปหมด กำมภพขำด น ้ำตำช ำระไดห้มดเลย หมด ไม่กลบัมำเกิดใน
กำมภพ ไม่เกิดนะ น่ีขนัธ ์๕ ขำด ขำดตำมควำมเป็นจริง ขำดจำกภำยใน ขนัธ ์๕ ขำดเลย 

จำกขนัธ ์๕ ขำดภำยนอก ขำดขนัธ ์๕ ของกำย กำรพิจำรณำกำยไง แลว้ขำด ขนัธ ์๕ เป็น
กำรอุปำทำน ขำดขนัธ ์๕ ของกำมภพ ตดัหมด จิตน้ีขนัธ์ไม่มี จิตน้ีพน้ออกไปเลย แต่พน้ออกไป
เป็นพรหม น ้ำตำน้ีมนัสะเทือนไดเ้พรำะอะไร เพรำะมนัมีปฏิกิริยำไง เพรำะตวัขนัธใ์ช่ไหม ตวั
สังขำร ตวัปรุงใช่ไหม มนัเป็นตวัปรุง ตวัสังขำร ตวัปรุง ตวัวิญญำณ ตวัรับรู้ มนัสะเทือนออก
มำถึงกำย น ้ำตำน้ีจะไหลพรำกช ำระภพชำติ ภพ กำมภพ 

เพรำะเขำ้ไปขำ้งในน้ีเป็นกำมภพนะ มนัจะติดไปหมด จำกขนัธ์ จำกปฏิกิริยำของจิต จำก
พวกเคมีภำยในมนัท ำปฏิกิริยำกนั เรำยงัทุกขย์ำก ยงักวำ่จะหำ กว่ำจะสืบคน้จนเจอ  

ถำ้ไม่มีองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ ใครจะมำทำงน้ีถูก ทำงน้ีใครจะมำถกู ทำงอยำ่งน้ี
นะ แลว้พบปฏิกิริยำน้ีหมดแลว้นะ มนัเป็นสุญญำกำศทั้งหมด เป็นสุญญำกำศ พอสุญญำกำศน้ีมนั
ออ้ยสร้อยนะ มนัเป็นสุญญำกำศ เป็นส่ิงท่ีละเอียดจนกลอ้งจุลทรรศน์ก็จบัไม่ได ้ กลอ้งใดๆ ก็จบั
ไม่ได ้
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จำกสติ จำกมหำสติ มหำสติ กำรจำกขนัธภ์ำยนอก จำกขนัธภ์ำยใน ตอ้งใชม้หำสติ มหำสติ
นะ เพรำะมนัเป็นสำยตรง มนัเป็นกำรต่อสู้ภำยใน แลว้มนัหลุดออกไปเป็นสุญญำกำศเลย เอำ
อะไรไปจบั เอำอะไรไปจบัตรงนั้นน่ะ ตรงน้ีถึงน ้ำตำภพชำติช ำระลงตรงนั้น แต่อนัน้ีมนัไม่
สะเทือนถึงกำย มนัไม่สะเทือนถึงน ้ำตำ มนัเป็นญำณ มนัเป็นควำมสุญญำกำศ มนัจะเป็นควำม
เศร้ำหมอง ควำมออ้ยสร้อยอยูใ่นใจเท่ำนั้นเลย จะไม่หนักลบัมำมอง จะคร่อมไวอ้ยูน่ัน่ 

เพรำะเป็นหน่ึง เป็นตอไง เป็นอวิชชำ อวิชฺชำปจฺจยำ สงฺขำรำ สงฺขำรำปจฺจยำ วิญฺญำณ  มนั
เป็นปัจจยำกำร เป็นกำรเศร้ำหมอง เป็นกำรผอ่งใส น่ีจิตผอ่งใส จิตผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส แต่
เดิมแทข้องโลก จิตท่ีกระท ำควำมสงบมนัเขำ้ถึงฐีติจิตได ้ แต่กิเลสมนัสงบตวัลงเฉยๆ มนัไม่ช ำระ
มำ 

แต่จิตผอ่งใสในกำรขำ้ม สลดัออกจำกขนัธ ์๕ สลดัออกจำกปฏิกิริยำของเคมีอนัน้ี มนัเป็น
จิตใสจริงๆ ใสท่ีว่ำไม่มีขนัธ์ ขนัธ์สลดัขำดออกไปแลว้ ขนัธไ์ปครอบคลุมไว ้ขนัธน้ี์เป็นกรง เป็น
คุก เป็นกรงขงัของจิตดวงน้ี จิตดวงน้ีสลดัขนัธ์ สลดักรงขงัออกแลว้ มนัผอ่งใสแบบไม่มีกิเลสใน
กรงขงั แต่มีกิเลสในตวัมนัเอง ฉะนั้น จิตผอ่งใสถึงมี ๒ อยำ่ง จิตผอ่งใสของผูเ้ขำ้สมำธิ ของผู ้
เขำ้ฌำนสมำบติั เขำ้ฌำน กบัจิตผอ่งใสของกำรสลดักรงขงัอนัน้ีออกไป มนัถึงต่ำงกนั เห็นไหม จิต
เดิมแทน้ั้นผ่องใส แต่จิตเดิมแทน้ี้หมองอุปกิเลส เป็นกิเลสภำยใน กิเลสท่ีละเอียด มนัเป็น
สุญญำกำศ 

อนัน้ีถึงว่ำ กำรจบัตอ้งอนัน้ีมนัเป็นกำรจบัตอ้งระหว่ำงใจต่อใจ เป็นกำรสัมผสักนัเอง
ภำยใน เพรำะจิตดวงน้ีมนัเป็นปฏิสนธิจิต มนัไม่ใช่จิตวิญญำณ เป็นจิตปฏิสนธิ ไม่ใช่จิตวิญญำณ 
คนละจิตแลว้ จิตละเอียดอ่อนจนเป็นญำณ เป็นปฏิสนธิวิญญำณ มนัตอ้งไปพนัพวัพนักนัภำยใน 
เป็นพวัพนั จำกพน้ จำกว่ำช ำระภพช ำระชำติ ช ำระดว้ยน ้ำตำไปแลว้ อนันั้นช ำระดว้ยน ้ำตำธรรม
เลย ธรรมภำยใน ธรรมภำยใน ธรรมเป็นเอโก เป็นหน่ึงเดียวเลย เอโกแต่ยงัไม่เป็นธมัโม เป็นหน่ึง
แต่ยงัไม่เป็นธมัโม 

ตอ้งใชญ้ำณ ใชก้ำรพิจำรณำภำยในตวันั้น เพรำะตวัน้ีมนัเป็นตวัอวิชชำ เป็นตวัอวิชชำ เป็น
ตวัรู้แต่รู้แบบรู้เฉยๆ รู้แลว้เคล่ือนไหวตำมไป รู้ รู้แบบเรำรู้ เรำรับรู้แต่เรำไม่รู้วิธีกำร น่ีรู้แบบ
อวิชชำ รู้แต่ไม่แจง้ เหมือนเรำฟังเสียงแต่เรำไม่รู้ควำมหมำย เรำเห็นรูปแต่เรำไม่รู้ควำมหมำย ตำ
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เห็นรูปแต่ไม่รู้ควำมหมำย เพรำะมนัไม่มีขนัธต์วัแบ่งแยก น่ีอวิชชำรู้ รู้เฉยๆ รู้ไม่แบ่งแยก แลว้จะ
เอำอะไรไปจบัมนั 

น่ีเอโกมนัเป็นหน่ึง มนัไม่ใช่ขนัธ์ มนัเป็นเอโกอยู ่ ตวัเป็นเอโกมนัไม่มีตวัปฏิกิริยำ ตวัเขำ้
ไปกระทบ แต่มนัเป็นควำมเศร้ำหมองเพรำะตวัมนัเองใช่ไหม ตวัมนัเองมนัเศร้ำหมอง มนัมี
พลงังำนออกมำ แลว้มนัใชไ้ป พลงังำนนั้นมนัส่งออกไป พลงังำนนั้นก็ตอ้งนอ้ยลง น่ีกำรเจอกำร
กระทบ ถำ้กำรกระทบอนันั้น น่ีเอโกอนันั้น กำรเห็นเอโกอนันั้น กำรจบัตอ้งอนันั้น มนัสะเทือน 
กำรจบัตอ้งขำ้งลำ้งมนัสะเทือนจนขนพองสยองเกลำ้ จบัตอ้งอนันั้น มนัจบัตอ้งได ้ 

กำรจบัตอ้งไดคื้อกำรเห็น 

กำรจบัตอ้งไดคื้อกำรเห็นเน้ือของงำน  

กำรจบัตอ้งไดคื้อกำรเห็นแกนของโลก แกนท่ีมนัเป็นแม่เหลก็ 

อนัน้ีมนัเป็นแกนแม่เหลก็ท่ีเรำท ำลำยไปแลว้นะ แกนแม่เหลก็ท ำลำยไปแลว้ แต่อนัน้ีเป็น
กระแสท่ีพลงังำนตวัท่ีว่ำมนัเป็นนำมธรรมท่ีไม่ใช่แกนท่ีว่ำใชเ้คร่ืองมือไปจบั ลึกเขำ้ไปอีก “จิต
เดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้ำ้มพน้
กิเลส” 

ท่ีว่ำใส ท่ีว่ำยอดเยีย่ม ท่ีว่ำพน้จำกภพจำกชำติไปแลว้นัน่น่ะ มนัเป็นกำมภพ แต่มนัยงัเป็น
สมมุติ เพรำะเป็นพรหม ยงัจบัได ้มนัเป็นผลไมท่ี้แก่แลว้ท่ีตอ้งสุกไปขำ้งหนำ้ ถำ้ไม่ไดท้  ำมนัก็สุก
ไปขำ้งหนำ้ แต่มนัก็มีควำมเศร้ำหมองและผอ่งใสเป็นเอโกอยู ่ เป็นหน่ึงอยู ่ ควำมเป็นหน่ึงอนันั้น 
พระพุทธเจำ้พลิกตวัน้ี พระพุทธเจำ้ตรัสรู้ตวัถึงอวิชชำน้ี พระพุทธเจำ้ถึงปฏิญำณตนไง ถึงปฏิญำณ
ตนว่ำไดข้ำ้มพน้ พน้จำกโอฆะ พน้จำกบ่วงของน ้ำตำ พน้จำกกระแสน ้ำตำ พน้จำกกระแสโลก พน้
จำกน ้ำตำ ๗๐ เปอร์เซ็นต ์ของโลกกบัเน้ือดิน ๓๐ เปอร์เซ็นต ์ของโลก ทั้งขำ้งนอก ทั้งในกำยของ
เรำก็ส่วนของน ้ำ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ในร่ำงกำยแลว้ก็ส่วนของน ้ำ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ในร่ำงของในน ้ำ
ธรรมของพระพุทธเจำ้ 

ก็เป็นว่ำ ๓ ขั้นตอน ๗๐ เปอร์เซ็นตไ์หม จำกปฏิกิริยำ ปฏิกิริยำภำยใน จำกขนัธ ์ ๕ กำย
นอก แลว้อุปำทำนในกำย อสุภะ ๓ ไหม? ๗๐ เปอร์เซ็นต ์ เอโก ธมัโม เป็นหน่ึงนั้น เป็นหน่ึงนั้น 
๓๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นดิน เป็นเอก เป็นหน่ึง แลว้ขำ้มพน้ออกไป จำกกระแสของโลก น ้ำ ๗๐ 
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เปอร์เซ็นต ์ กบัดินส่วน ๓๐ เปอร์เซ็นต ์ จำกร่ำงกำย น ้ำ ๗๐ เปอร์เซ็นต ์ น ้ำ ๗๐ เปอร์เซ็นต ์ ใน
ร่ำงกำยเป็นส่วนท่ีเป็นน ้ำมำกกว่ำ 

ในขนัธก์็เหมือนกนั ในขนัธ์ ในปฏิกิริยำ ขนัธ ์๕ สลดัขนัธ ์๕ ขำดนัน่น่ะ อนัน้ีเป็นส่วน
ของน ้ำหมด เพรำะปฏิกิริยำ มนัเป็นธำตุ แต่พอเป็นส่วนของเอโก ธมัโม ส่วนเดียว ส่วนท่ีพลิก
ออกไป พระพุทธเจำ้พลิกตรงนั้น พลิกออกไป พลิกออกไปถึงไดเ้อโกแลว้ก็ธมัโม เอโกพลิก
เป็นธมัโม หน่ึง เอก อนันั้นพน้ออกไปจำกสมมุติ เป็นน ้ำ เป็นธรรมแท ้ เป็นน ้ำธรรมแท้ๆ  เป็น
อมฤตธรรมไง ไม่ตอ้งพดูถึง น ้ ำอมฤต น ้ำอมตธรรม อมฤต อมตะเลย เป็นอมตธรรม เป็นส่วนสุด
ยอดในเป้ำหมำยของชำวพุทธทั้งหมด เป็นส่วนสุดยอด เป็นส่ิงท่ีปรำรถนำ น่ีอุตส่ำห์นะ 

อุตส่ำห์ประพฤติ อุตส่ำห์ปฏิบติั แลว้เกิดเป็นมนุษย ์เกิดเป็นมนุษยพ์บพระพุทธศำสนำ พบ
พระพุทธศำสนำ ศำสนำท่ีวำงแนวทำงไว ้ พระพุทธเจำ้ถึงว่ำเป็นเอก เกิดได ้ ๑ องค ์ หน่ึงเดียว
เท่ำนั้นในกำลหน่ึง ในกำลหน่ึงพระพุทธเจำ้จะเกิดไดห้น่ึงเท่ำนั้นพระพุทธเจำ้เป็นเอก เป็นผูท่ี้เกิด
ยำก 

กำรแสวง กำรพบ โอกำสและวำสนำ ถึงไดโ้อกำสไดห้ำยำก เรำเป็นผูม้ำพบ เรำผูพ้บ
พระพุทธศำสนำแลว้เรำจะปล่อยใหห้ลุดมือ หลุดมือจำกเรำไปนะ หลุดมือ ค ำวำ่ “หลุดมือ” แต่น้ี
มนัหลุดโอกำส ชีวิตน้ีสั้นนกั ชีวิตน้ีเกิดมำแลว้ตอ้งตำย ตำยเดด็ขำดเลย น่ีโอกำสหลุดมือหลุด
อยำ่งน้ี หลุดคือกำรดบัไปโดยท่ีว่ำไม่ไดจ้บัตอ้ง ไม่ไดเ้สพ ไม่ไดเ้ขำ้ไปถึงองคส์มเดจ็พระ
สัมมำสัมพุทธเจำ้ 

พุทโธ พุทธะ พุทธะอยูท่ี่ไหน? พุทธะอยู่ท่ีใจ พุทโธ พุทธะคือผูรู้้ แกนของโลกพุทโธ 
พุทธะ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พอพุทโธน้ีช่ือ พอเขำ้ไปถึงควำมสงบภำยใน พุทโธจะจำงลง จำงลง 
จนเป็นหน่ึงเดียว เป็นสักแต่ว่ำรู้ เป็นสักแต่ว่ำรู้คือสักแต่วำ่ ตวันั้นน่ะพุทธะ นัน่จิตของผูท่ี้ยงัไม่ได้
ขำ้มพน้ หรือไม่ไดป้ล่อยวำงกำยภำยนอก ไม่มีท่ีพึ่ง กต็อ้งพึ่งพุทโธ จิตท่ีพน้ออกไป ท่ีพลิก
ออกไปแลว้ จิตท่ีมัน่คง จิตท่ีไม่ตอ้งอำศยัอะไรไปเกำะเก่ียว 

จิตท่ียงัขดัอยู ่ เหมือนกบัคนไข ้ คนท่ีเดินไม่ได ้ ตอ้งใหพ้ยำบำลประครอง ๒ ขำ้งคอยเดิน
ไป หวัใจท่ียงัเกำะเก่ียวอยูใ่นโลก ตอ้งใชอ้ำรมณ์เกำะเก่ียวไป ตอ้งใชอ้ำรมณ์เกำะเก่ียว ควำมดีใจ 
ควำมเสียใจ ควำมพอใจ ควำมอยำกได ้ควำมคิดถึง ควำมห่วง ควำมพึ่ง กำรพึ่งพิง เห็นไหม เกำะ
เก่ียวไป เกำะเก่ียวไป น่ีจิตท่ีไม่พน้ มนัก็ตอ้งเกำะเก่ียว อำศยัเกำะเก่ียวไป ลุ่มๆ ดอนๆ ไง 
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จิตท่ีพลิกออกไปแลว้มัน่คง เพรำะไม่ตอ้งอำศยัส่ิงใด เอโก ธมัโม ลอยตวัไง เหมือนกบั
ดวงจนัทร์ลอยอยู่บนฟ้ำ ดวงจนัทร์ลอยอยูบ่นฟ้ำมนัอำศยัอะไร เคร่ืองบินเวลำมนัขบัเคร่ืองข้ึนไป
มนัใชอ้ะไรข้ึนไป ใชเ้คร่ืองยนต ์ ใชน้ ้ ำมนั กำรดูดอำกำศดึงตวัเองข้ึนไป น่ีประครองไว ้ ใจท่ีมนั
อำศยักำรเกำะเก่ียวน้ี เรำถึงว่ำเรำพบอยำ่งน้ีแลว้ เรำพบพระพุทธศำสนำ แลว้มีทำงเคร่ืองด ำเนิน 
กำรเกำะเก่ียวน้ีเป็นเกำะเก่ียวเร่ิมตน้ กำรเกำะเก่ียวน้ีตอ้งอำศยัไป 

ถึงว่ำ เรำเกิดพบพระพุทธศำสนำ เกิดพบองคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้ ท่ำนจะนิพพำน
ไปแลว้ ๒,๕๐๐ ปีเศษๆ ก็ตำม แต่ธรรมะสดๆ ร้อนๆ พระไตรปิฎกวำงไวส้ดๆ ร้อนๆ ครูบำ
อำจำรยท่ี์ประพฤติปฏิบติัแลว้เป็นผูช้ี้น ำสดๆ ร้อนๆ ชีวิตเรำสดๆ ร้อนๆ ยงัไม่ดบั ชีวิตดบัแลว้ไม่มี
สดๆ ร้อนๆ มีแต่หมดโอกำส ถึงไม่ใหห้ลุดมือ กำรหลุดมือมนัหลุดอยำ่งน้ี ไม่ใช่เขำหลุดออกจำก
มือ หลุดออกจำกโอกำสของชีวิตเลย ชีวิตน้ีหลุดออกไป หมดโอกำสเลย 

ควำมมุมำนะ ควำมจริงจงัของเรำ ถึงตอ้งมำไง น่ีหวัใจเปรียบเทียบใหฟั้ง เปรียบเทียบว่ำ
กำรเกำะเก่ียวมนัส ำคญั มนัจ ำเป็นตอ้งเกำะเก่ียว ไม่เกำะเก่ียวเลยก็เหมือนกบัคนทัว่ๆ ไปท่ียงัไม่ได้
สนใจ คนทัว่ๆ ไปท่ีเขำไม่สนใจเพรำะเขำวำ่เขำแน่ เขำวำ่เขำเกิดมำแลว้เขำประสบควำมส ำเร็จ แต่
เป็นโลกทั้งหมดเลย เพรำะเขำยงัไม่พบธรรม ธรรมท่ีเป็นปริยติัก่อน น่ีไงเกำะเก่ียว ธรรมท่ีเป็น
ปริยติั 

กำรจะกำ้วข้ึนอวกำศ มนัเป็นส่ิงถนนท่ีไม่มีเคร่ืองด ำเนิน ก็ตอ้งอำศยัธรรมะพระพุทธเจำ้
เกำะเก่ียว ตอ้งเกำะเก่ียวเดด็ขำด เร่ิมตน้ตอ้งเกำะเก่ียวเดด็ขำด เกำะเก่ียวเพื่อจะใหพ้ึ่งตนเองได ้
เกำะเก่ียวเพื่อจะใหพ้น้ไปได ้ จำกเกำะเก่ียวแลว้ก็พยำยำมประพฤติปฏิบติัจนเร่ิมกำ้วเดิน เร่ิมกำ้ว
เดิน เร่ิมเป็นไป พอควำมเป็นไปนั้นเป็นไปเร่ือยๆ อตฺตำ หิ อตฺตโน นำโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน น้ี
เป็นค ำพดูของพระพุทธเจำ้เดด็ขำด แลว้เป็นเร่ืองจริงดว้ย จิตท่ีกำ้วเดินแลว้มนัจะพึ่งมนัไดต้ลอด  

จิตน้ีจะพึ่งได ้ เหมือนกบัคน กำรประพฤติปฏิบติัมนัมีเป็นไปแลว้มนัรู้วิธีกำร มนัพึ่งไปได้
เป็นขั้นเป็นตอน เป็นขั้นเป็นตอนข้ึนไป อตฺตำ หิ อตฺตโน นำโถ จนถึงท่ีสุด จนถึงท่ีสุดเลย กำร
พึ่งตนเองได ้ กำรเดินเองได ้ แต่ควำมผดิพลำด กำรจงัหวะผดิ อยำ่งน้ีมนัมีโดยปกติ แมแ้ต่องค์
สมเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ก็ยงักำรศึกษำมำ กำรกระท ำมำ ก็ยงัขนำดนั้น แลว้อยำ่งพวกเรำเป็นผู ้
ท่ีว่ำพยำยำม เป็นผูท่ี้จะพยำยำมเดินตำม มนัก็มีส่วนท่ีจะท ำใหเ้รำมีควำมผดิพลำด แต่ควำม
ผดิพลำดนั้นเป็นครู ไม่มีใครเลยท่ีท ำถกูตลอด ไม่มี 
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ควำมผดิพลำด ควำมคิดก็เหมือนกนั ควำมเห็นภำยในก็เหมือนกนั กำรกระท ำก็เหมือนกนั 
ทีน้ีควำมผดิพลำดอนันั้นถึงว่ำเป็นครู ถึงไม่ใหน้อ้ยใจ ไม่ใหน้อ้ยใจ ไม่ใหเ้สียใจ ใหมุ้มำนะ แลว้
เรำจะเป็นไป เป็นไปนะ วำสนำบำรมีอยูท่ี่กำรประพฤติปฏิบติัน้ี วำสนำบำรมีไม่เคยลอยมำจำกฟ้ำ 
วำสนำบำรมีไม่มีใครมำยืน่ใหไ้ด ้

เรำฟัง ฟังธรรม ถำ้เรำเช่ือ เห็นไหม น่ีวำสนำมีจริงๆ เพรำะอะไร เพรำะเช่ือ ถำ้ไม่เช่ือ 
วำสนำไม่มี เพรำะอะไร เพรำะไม่เช่ือคือไม่ไดป้ระโยชน์ คนท่ีฟัง คนท่ีปฏิบติันั้นเป็นผูท่ี้ได้
ประโยชน์ ประโยชน์นั้นมนัจะสะสมออกมำเป็นนำมธรรม นัน่คือวำสนำ วำสนำจะซบัลงท่ีใจ จะ
ซบัลงท่ีใจ เพรำะใจน้ีเป็นตวัขบัเคล่ือนไปเกิดภพชำติต่ำงๆ น่ีมนัฝังใจไปกบัใจ ใจน้ีไปพร้อมกนั
วำสนำบำรมีถึงเป็น...(เสียงเทปส้ินสุดแต่เพียงเท่ำน้ี) 


