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เทศน์บนศาลา วนัที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๑ 

ณ วดัสนัติธรรมาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

เราชาวพุทธ เราตั้งใจฟังธรรม พระพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม ตรัสรู้ธรรมแลว้ถึงเป็น
พระพุทธเจา้ เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ สละราชสมบติัออกมา แสวงหาโมกธรรม ปฏิบติัจนพบธรรม
ไง ถึงไดป้ฏิญาณ เยาะเยย้มารดว้ย แลว้รู้ตามความเป็นจริงดว้ยว่าอนัน้ีคือธรรมะ ธรรมแท้ๆ  ท่ี
สถิตในหวัใจของพระพุทธเจา้ 

ฟังธรรมไง ธรรมท่ีเป็นขั้นเป็นตอน ธรรมท่ีไม่แซงหนา้แซงหลงั ธรรมท่ีเป็นขั้นเป็นตอน
ข้ึนไป คนเราเกิดแลว้ก็ตาย เกิดมาทุกคนตอ้งตายหมด เกิดมานะ การเกิดมาก็แสนทุกข ์ เกิดมาใช้
ชีวิตก็อยูใ่นความทุกขอ์ยูใ่นชีวิต แลว้ก็ตายก็ตอ้งมีแต่ความทุกข ์ เกิดมา ก่อนจะเกิด หมอต าแยก็
ตอ้งมียามีสมุนไพร หมอทางวิทยาศาสตร์กต็อ้งมียาตามการท าเดก็ใหเ้กิดข้ึนมา เห็นไหม ตอ้งมียา
ทุกขั้นตอนไป ถึงทุกขก์็พอจะสมานชีวิตน้ีใหพ้อเป็นไปได ้เพราะมียาเป็นขั้นตอนไป 

ยาคือธรรมไง ธรรมท่ีละเอียด ธรรมท่ีหยาบไง ธรรมเหมือนกนั เห็นไหม แลว้พอเกิดเป็น
มนุษยแ์ลว้ก็ทุกขพ์อสมควร แลว้สละจากมนุษยอ์อกมาประพฤติพรหมจรรยเ์ป็นพระ เป็นเณร 
เป็นผูป้ฏิบติั แลว้ก็ตอ้งตายเหมือนกบัทางโลกเหมือนกนั เห็นไหม ตายไปแลว้ ชั้นไหนก็ตาย จะ
ชั้นไหนก็ตอ้งตายถา้ตอ้งตายแลว้ ตายจากพระออกไปเป็นฆราวาสอยา่งเก่า เพราะอะไร 

เพราะว่าธรรมท่ีมนัแซงหนา้แซงหลงัสิ ธรรมท่ีว่าอยากจะอวดไง มนักิเลสอวดเจือไปใน
ธรรมนัน่ไง หลวงปู่ มัน่ถึงไดบ้อก ทองค าอยูใ่นร้าน ทองค าท่ีออกมาจากเหมืองแลว้ถึงเป็นทองค า
แท ้ ทองค าท่ีอยูใ่นดิน ทองค า ธรรมะของพระพุทธเจา้เป็นทองค าแท ้ แต่ธรรมะของผูท่ี้แซงหนา้
แซงหลงันั้นล่ะ คนท่ีแซงหนา้แซงหลงัอยากอวดดว้ยกิเลสไง มนัอยากอวด อยากจะแซงหนา้ 
อยากจะอวดเก่ง การอวดเก่งก็ตอ้งตายไปพร้อมกบักิเลสไง ธรรมแท้ๆ  ถึงไม่แซงหนา้แซงหลงั  
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ดูอยา่งหมอ หมอเรียนจบมาแลว้มาใหรั้กษาไดไ้หม ในอ าเภอโพธารามน้ีมีหมอหา้มรักษา
ใหห้มด เพราะอะไร เพราะอาจารยท่ี์โรงพยาบาลเขายงัอยู ่ ตอ้งใหอ้าจารยท่ี์โรงพยาบาลท่ี
มหาวิทยาลยัหมอตายใหห้มดก่อน แลว้หมอโพธารามถึงจะไดรั้กษาคนไข ้ เป็นอยา่งนั้นโพธาราม
จะอยูไ่ดไ้หม อ าเภอโพธารามน่ี ถา้ไม่มีหมอ หมอไปอยูท่ี่อ  าเภอโพธาราม ในโรงพยาบาลอ าเภอ
โพธารามทั้งอ  าเภอเลย แลว้บอกใหห้มอทั้งโรงพยาบาลทั้งอ  าเภอน้ีหา้มรักษาคน เพราะจะแซง
หนา้แซงหลงัอาจารยท่ี์อยูท่ี่มหาวิทยาลยัมหิดล 

ท าไมหมอท่ีโรงพยาบาลน้ีตอ้งรักษาคน เพราะว่าเขาไดเ้รียนจบมาตามหลกัสูตรของ
นายแพทย ์ เป็นธรรมแทไ้ง จบหลกัสูตรของหมอ ไดรั้บปริญญามาตามความเป็นจริง ถึง
วินิจฉยัโรควิเคราะห์โรคไดต้ามความเป็นจริง ไม่ใช่หมอเถ่ือน หมอท่ีไม่มีการศึกษามา ถึงเวลาก็
มาจบัแมะๆๆ ตอ้งใชย้านั้น ใชย้าน้ี อะไรมาก็ฉีดยาๆ ฉีดดว้ยเตตรา ฉีดคุมไวไ้ง นัน่ถึงว่าเป็นการ
แซงหนา้แซงหลงั มนัแซงเพราะมนัไม่รู้จริง ความไม่รู้จริงของมนัถึงไดแ้ซงหนา้แซงหลงั 

แต่หมอท่ีจบมาจากมหาวิทยาลยัตามวิทยาศาสตร์ เขาไม่แซงหนา้แซงหลงั เขาวิเคราะห์
โรคเป็นโรคๆ ไป เขาใหย้าเป็นโรคๆ ไป หมอท่ีโรงพยาบาลนั้นเขารักษาคนแลว้เขาผดิตรงไหน 
เพราะเขาไดรั้บการศึกษามา จบมาเป็นหมอ เป็นปริญญา เป็นปริญญาของหมอ เขาถึงมารักษา
คนไขถู้กตอ้งตามวิชาการท่ีเขาศึกษามา แลว้คนไขก้็หายมาเป็นคนๆ ไปท่ีพอท่ีจะหายได ้

โรคท่ีมนัตอ้งตายไป โรคเอดส์ โรคท่ีรักษาไม่ไดต้อ้งตายไป เพราะยงัไม่มีทางรักษา เอดส์
น้ีก็คือกิเลส พระพุทธเจา้ตรัสรู้เป็นธรรมชั้นเอก ฆ่ากิเลสทั้งหมด แลว้ธรรมอนันั้นท าไมถึงแพร่
ออกมาท าไมถึงใชไ้ดล่้ะ มนัแซงหนา้หรือไม่แซงล่ะ...มนัพดูดว้ยความอยากอวด คนตาบอดไง 
คนตาบอดไม่รู้ก็อวด ว่าตวัเองเป็นหมอเถ่ือน ความเป็นหมอเถ่ือนถึงไม่เขา้ใจว่าการเป็นหมอจริง
เขารักษาวิธีการแบบใด 

เห็นคนอ่ืนรักษาก็ตวัเองจะว่าเกินหนา้เกินตา ไอธ้รรมจะแซงหนา้แซงหลงัหรือว่าไอค้น
อิจฉาจะแซงหนา้แซงหลงั ความอิจฉา ความไม่ใหเ้ป็นไปมนัจะแซงหนา้แซงหลงัไง ตวัเองเอา
อะไรไปจบัธรรม ตวัเองมีปัญญาตรงไหนเอามาจบัธรรม? มีแต่ความมืดบอด เขาเอาความมืดบอด
มา แลว้คนท่ีตาสว่างก็หา้มรักษาสิ นัน่เหรอเป็นความเป็นจริง มนัไม่ใช่ความเป็นจริง 

ถึงว่าฟังธรรมเป็นขั้นเป็นตอน ฟังธรรมท่ีไม่แซงหนา้แซงหลงั ธรรมแท้ๆ  ไม่แซงหนา้แซง
หลงั เพราะมนัตอ้งรักษาคนไข ้ คนไขจ้ะปล่อยใหต้ายต่อหนา้เรา อนันั้นจะเป็นความถูกตอ้งหรือ 
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คนไขอ้ยูต่่อหนา้เรา เราก็ตอ้งรักษาตามความเป็นจริง มีภมิูธรรมแค่ไหน เห็นไหม มีภมิูธรรมแค่
ไหน ถา้ไม่มีภมิูธรรม ถึงบวชเป็นพระก็ตอ้งตายไป เพราะธรรมมนัแซงหนา้แซงหลงั 

ถา้ไม่แซงหนา้แซงหลงั อุปัชฌายใ์หม้านะ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ น่ีธรรมไม่แซง
หนา้แซงหลงั เพราะอุปัชฌายบ์วชก็ตอ้งใหก้รรมฐานมาก่อน การท ากรรมฐาน การแทงทะลุ
กรรมฐานอนันั้นไง รู้ตามความเป็นจริง เห็นไหม ไม่แซงหนา้แซงหลงั อนัน้ีมนัลืมไง ลืม
กรรมฐาน ๕ ไปเอาอะไรกนันัน่น่ะ? เอาส่ิงท่ีว่ามนัเป็นเล่ห์เป็นเหล่ียมไง เป็นเล่ห์เป็นเหล่ียม เป็น
การแซงหนา้แซงหลงั เพราะมนัแซงออกไป กิเลสมนัออกหนา้ไปก่อนแลว้ธรรมมาไม่ทนัไง มนั
ถึงดบัจากเพศสมณะไป เพราะกิเลสมนัออกหนา้ ธรรมมนัมาหนุนไม่ทนั ถา้ไม่แซงหนา้แซงหลงั 
ธรรมแทถึ้งออกมาก่อนไง 

พระกจัจยานะอยูช่นบทประเทศ สั่งสอนพระโสณะจนพระโสณะส าเร็จเป็นพระอรหนัต์ 
ใหก้ลบัไปหาพระพุทธเจา้ จะไปเฝ้าพระพุทธเจา้ ใหข้อกบัพระพุทธเจา้ดว้ยว่า ขอใหช้นบท
ประเทศใส่รองเทา้ไดเ้กิน ๒ ชั้น ใหช้นบทประเทศ ๕ องค ์บวชพระได ้ถา้พระกจัจยานะแซงหนา้
แซงหลงั พระพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม แลว้หา้มพระแสดงธรรม พระท่ีเป็นลูกศิษยพ์ระพทุธเจา้หา้ม
แสดงธรรม เพราะพระพุทธเจา้ยงัอยู ่ศาสนาจะมาถึงปัจจุบนัน้ีไหม 

ศาสนาน้ีมาถึงปัจจุบนัน้ี พระพุทธเจา้ตรัสรู้ เป็นพระอรหนัต์ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
เป็นครูสอนเทวดา เป็นครูสอนมนุษย ์แลว้มาสั่งสอนปัญจวคัคีย ์๕ องค ์สั่งสอนพระโสณะ พระย
สะ ลูกศิษยพ์ระยสะครบ ๖๐ องค ์แลว้เธอจงไปอยา่ซ ้ าทางกนั เพื่อเผยแผธ่รรมะของพระพุทธเจา้
...แซงไหม? ถา้แซงพระพุทธเจา้บอกว่า เธออยา่สั่งสอนใคร ตอ้งใหพ้ระพุทธเจา้นิพพานก่อนแลว้
เธอค่อยสั่งสอนเขา อยา่งนั้นถึงว่าไม่แซงหนา้แซงหลงัหรือ ตอ้งเป็นอยา่งนั้นหรือเปล่าถึงไม่แซง
หนา้แซงหลงั 

พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนอยา่งนั้น ค  าว่า “แซงหนา้แซงหลงั” เพราะกิเลสมนัแซงออกไป 
การเทศนาว่าการออกไป เอากิเลสออกไปอวดกนั ถึงว่าเป็นการแซงหนา้แซงหลงั 

ธรรมะเป็นของประเสริฐ ยาเป็นส่ิงท่ีรักษาโรค ธรรมไม่มีในโลกน้ีมีแต่ความเดือดร้อน 
ธรรมเผยแผอ่อกไป น ้าสมานโลกทั้งโลก มนัจะไปแซงตรงไหน มีแต่ตอ้งการเรียกร้องหาธรรม 
แสวงหาทุกอยา่ง แสวงหาธรรมทุกอยา่ง มนัว่าแซงหนา้แซงหลงั อะไรมนัแซง มนัไม่มีธรรมจะ
ออกมาต่างหากล่ะถึงว่าไดแ้ซง ลองธรรมออกไปมนัจะเอาอะไรมาแซง 
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มนัตาบอด ความเป็นตาบอด พระพุทธเจา้ไม่ไดว้่าอยา่งนั้นเลย เห็นไหม ขนาดไปน่ีอยา่ให้
ซ ้ าทางกนั ถา้มนัซ ้าทางกนั มนัจะเสียบุคลากรไปหน่ึง ใหแ้ยกทางออกไปเพื่อจะไดก้วา้งขวาง
ออกไป 

แต่ครูบาอาจารยพ์ดูอยู.่..ถูกตอ้ง ว่าไม่ใหแ้ซงหนา้แซงหลงั การแซงหนา้แซงหลงั ท าไมครู
บาอาจารยถึ์งไดด้นัพระออกมาใหธ้รรมไหนก็ไดอ้อกมารับกิเลสของโลก ถา้เป็นความจริงแลว้ 
ท่านดนัออกมาเลย ท่านดนัออกมาเอง ท่านตอ้งว่าเองว่าแซงหนา้แซงหลงั 

น่ีครูบาอาจารยไ์ม่ไดว้่า ไอค้นตาบอดมนัว่า ไอค้นตาบอดมนัอยากอวดดี มนัเอาอะไรมา
พดู ยาน้ีไม่เป็นประโยชน์กบัโลกเหรอ? เป็น ยาน้ีเป็นประโยชน์กบัโลก ธรรมน้ีเป็นประโยชน์กบั
หวัใจท่ีอยากแสวงหาธรรม ความอยากจะออกจากกิเลสมนัก็มีแต่ความมืดบอด ออกไม่ได ้ การ
ออกไม่ไดก้็ไปหาแต่หมอเถ่ือน หมอเถ่ือนแนะน ามาอยา่งไรก็เช่ือหมอเถ่ือน พอมาเจอหมอจบจาก
โรงพยาบาลมา เป็นหมอวิทยาศาสตร์ท่ีเขาจะเสนอยามา...ไม่รับฟัง ไม่ยอมกินยาน้ี เพราะความ
เคยชินของกิเลส กิเลสมนัเขา้กบักิเลสไง 

กระแสของโลก กระแสของกิเลส กระแสของพระ เห็นไหม พระท่ีว่าบวชแลว้ไม่ศึกษา 
เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ อยากจะไดห้งอนไก่ อยากจะไดต้  าแหน่ง แลว้ก็ล่มไป เคยแต่อยา่งนั้น 
เคยแต่ความเคยชิน เคยแต่การลุ่มหลง พอมาเจอของจริงเขา้ งงเป็นไก่ตาแตก แลว้ว่าแซงหนา้แซง
หลงั 

มนังง มนัไม่เคยเจอของดีไง ดีเลิศ ดีจนไม่มีคุณค่า จนเทียบค่าไม่ได ้ เลยกลายเป็นไก่ได้
พลอยไง พลอยเมด็หน่ึงสู้ขา้วสารเมด็หน่ึงก็ไม่ได ้พลอยจะมีคุณค่าขนาดไหนก็ไม่มีคุณค่าส าหรับ
ไก่ จะพลอยน ้างาม จะมีคุณค่า ก็ขอขา้วสารเมด็เดียว ขอแลกขา้วสารเถิด ขอขา้วสารเมด็หน่ึงฉนัก็
ยงัอ่ิมทอ้ง พลอยน่ีเอาไปแลว้กินไม่ได ้ แลว้มาแซงหนา้แซงหลงั พอไก่มนัไดพ้ลอยมนัจะไปรู้
เร่ืองอะไรล่ะ 

มนัแซงไม่จริง มนัรู้ไม่จริง วงการของสงฆ ์ วงการของพระติเตียนกนั ว่ากนั เป็นการว่า
ผูใ้หญ่เตือนเดก็ อนันั้นเห็นดว้ย วงการของสงฆ ์ วงการของพระ พระพดูกนัได ้ แต่วงการของคน
ตาบอด เอาอะไรมาเทียบเคียง เอาอะไรมา? ก็จงตาบอดต่อไป เพราะมนัไม่มียารักษาตามนั จงตา
บอดต่อไป 
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ก็ไม่ว่าไง แซงไปสิ แซงไป ในเม่ือเป็นจริงไม่จริง พิสูจน์กนัได ้ตอ้งพิสูจน์ก่อน ในกาลาม
สูตร ไม่ใหเ้ช่ือแมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ผูเ้ทศนาว่าการ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ตรัสเองไวใ้นพระไตรปิฎก แมแ้ต่ตวัท่านเองก็ยงัไม่ใหเ้ช่ือ แลว้จะเช่ือตามๆ กนัมา ไม่ให้
เช่ือ ใหพ้ิสูจน์ แลว้พิสูจน์ไดข้ึ้นมาหรือยงั? ก็ยงัตาบอดอยู ่ แลว้อนัไหนมนัแซงล่ะ ในเม่ือมนัตา
บอด 

คนตาดีเขา้มาคุยกนัสิ ใหต้าดีก่อน แลว้จะมารู้ว่าแซงหรือไม่แซง 

อยูก่บัอาจารยม์หาบวั อาจารยบ์วับอกเลยเวลาเทศน์ใหพ้ระฟังน่ะ ไม่สน ถา้ท่านตายไป
แลว้ ผูท่ี้ปฏิบติัตามถึงท่านจะตอ้งมากราบศพของท่าน มนัมาอ๋อ! ทีหลงัไง แต่ถา้ยงัไม่ถึงบางออ้ 
ไม่ถึงอ๋อ! ฟังแลว้ก็ไม่เขา้ใจ น่ีเอาอะไรมาแซงหนา้แซงหลงั 

ผูป้ฏิบติั จิตน้ีเป็นสมาธิ จิตน้ีจะรวมลง ถา้ปฏิบติั ก าหนดพุทโธๆๆ ก าหนดไวท่ี้ลมหายใจ
กระทบปลายจมูกนัน่น่ะ ก าหนดลมหายใจอยู ่ความจบัเขา้มา เห็นไหม สติตั้งไวพ้ร้อม การฝึกฝน
ทั้งหมด สติตั้งพร้อม ก าหนดลมเขา้มาๆ ใหจิ้ตมนัละเอียดเขา้ไป จิตละเอียดเขา้ไป ฟังสิ ละเอียด
เขา้ไปของจิตมนัจะสงบตวัเขา้ไปๆ การสงบตวัอนัน้ีมนัถึงจะรู้ว่าตวัตนของจิตอยูท่ี่ไหน การจะ
ก าหนดรู้ตวัของจิต มนัตอ้งมีความศรัทธาไง ความเช่ือมัน่ในศกัยภาพมนุษยท่ี์เราเกิดมาเป็นมนุษย ์
เห็นไหม 

จิตของมนุษย ์ อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูติ อาสวะส้ินไป จิตน้ีเป็นผูว้ิมุตติ จิตมนัอยู่ท่ีไหน 
กายของเราจบัไปมนัก็กายทั้งตวั หวัใจในกายน้ีอยูท่ี่ไหน หวัใจในกายน้ี จิต สมาธิ สงบเขา้ไปๆ ถา้
จิตน้ีสงบถึงจุดหน่ึง จิตน้ีสามารถละกายไดด้ว้ยตามธรรมชาติของมนั ละอยา่งไร ละหมายถึงว่า 
จิตน้ีสงบเขา้ไปจนไม่ยอมรับรู้เร่ืองของกาย จิตน้ีไม่รับรู้เร่ืองของกาย สงบน่ิงเลย กายส่วนกาย จิต
ส่วนจิตแยกออกจากกนัชัว่คราว ไปเห็นสภาวะจิตไง เพราะจิตดวงน้ีเกิดเป็นมนุษย ์ 

การเกิดเป็นมนุษยน้ี์มีคุณค่ามาก เพราะไดส้ร้างบุญกุศลมาถึงไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็น
มนุษยแ์ลว้พบพระพุทธศาสนา เพราะท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประธานไวใ้นโลก 
ประธานไวใ้หพ้วกเทวดาดว้ย แลว้เราเกิดมาพบน่ะ พระพุทธศาสนาน้ีเลอเลิศไง เลิศจนกวา้งแสน
กวา้ง ลึกแสนลึก เขา้ไม่ถึง ตอ้งท าใจใหศ้รัทธาก่อน เห็นไหม 
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จิตน้ีหยาบ จิตน้ีเขา้ไม่ถึงธรรม จิตน้ีเขา้ถึงแค่วตัถุ จิตน้ีเขา้ถึงแต่หนงัสือ จิตน้ีเขา้แต่
ตวัอกัษร แต่ไม่เขา้ถึงเน้ือของธรรม พอจิตเร่ิมสงบ เพราะเราท าใจของเราใหส้งบ พอจิตเร่ิมสงบ
เขา้มาอนันั้นต่างหากล่ะ ตวันั้นจะเป็นตวัสัมผสัธรรม ตวัสัมผสัสมาธิธรรมไง สมาธิท่ีโลกเขามีกนั
อยูน่ี่ สมาธิท่ีเขาว่าจิตสงบๆ ท่ีมนัเป็นความมหศัจรรย ์มหศัจรรยต์รงไหน? ถา้มนัมหศัจรรย ์มนัดี
จริงดีเลิศ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก่อนจะตรัสรู้ เคยไปเรียนกบัดาบสมา ๒ องค ์ น่ีมนัมีมา
ดั้งเดิม เพราะเขาไปเอาว่าสมาธิเป็นเราไง สมาธิน้ีเป็นเรา เรากบัอารมณ์เป็นสมาธิ มนัถึงเป็นอนั
เดียวกนั อารมณ์ท่ีมนัเกิดมนัจรมา สมาธิน้ีก็เกิดข้ึน ตั้งอยู ่ และดบัไป สมาธิท่ีมีการเจริญข้ึนแลว้
เส่ือมลง เห็นไหม ว่าจิตเส่ือมๆ เราจะเส่ือมตรงไหน เราไม่เขา้ไปจบัตอ้ง เราไม่เคยเจริญ เราไม่เคย
มี แลว้อะไรมนัเส่ือม แมแ้ต่เขา้ไปจบัตอ้ง เขา้ไปสัมผสั ยงัมีตั้งอยู ่เห็นไหม มีข้ึน ตั้งอยู ่แลว้ก็ตอ้ง
เส่ือมไปเป็นธรรมดา มนัจะเส่ือมไปเป็นธรรมดาเลย แต่เราไปยดึมัน่ไงว่าเป็นเรา พอความยดึว่า
เป็นเรา เห็นไหม จิตน้ีสงบ พอเวลาจิตมนัสงบ ความละเอียด 

เราพดู เสียงกระทบหู ผูไ้ดย้นิ วิญญาณรับรู้ข้ึน อนัน้ีเราว่า จิตเราเห็นเรารับรู้ ความกระทบ
ของจิตกบัเสียง เห็นไหม โสตวิญญาณเกิดข้ึน รับรู้อยู ่ จิตสงบเขา้ไปๆ จิตละเอียด ฟังสิ ค าว่า “จิต
ละเอียด” หมายถึงว่ามนัละเอียดจากอารมณ์ท่ีอารมณ์ปกติน้ี เห็นไหม อารมณ์ท่ีเสียงกระทบหูน่ี 
อารมณ์ท่ีเรารู้สึกมนัก็เป็นอารมณ์จรมา แต่มนัละเอียดเขา้ไปๆ จนมนัเป็นเน้ือ เน้ือท่ีไม่ตอ้งอาศยั
กระทบ ถา้มนัอาศยักระทบอยู ่ จิตยงัออกรับรู้อารมณ์ พอจิตมนัสงบเขา้ไป มนัจะปล่อยวาง
อารมณ์อนันั้น ความสงบของตวัมนัเองก็จิตละเอียดไง ความสงบของตวัมนัเอง แลว้สติพร้อม
ข้ึนมา พอสติพร้อมอนัน้ี มนัจะรับรู้ตวัมนัเองโดยไม่ตอ้งรับรู้เสียงกระทบ  

เราจะใหเ้กิดเสียงข้ึนมา เราเอาน้ิวเคาะกนั หรือเราเอาเหลก็เคาะกนัจะเสียงดงัข้ึนมา แลว้
จิตปกติออกมาตามอายตนะ ก็เสียงกระทบมนัถึงจะรับรู้ข้ึนมา แลว้มนัก็ไปรวมสะสมลงท่ีมโน
วิญญาณ มโนคือใจไง เห็นไหม รวมลงเป็นขอ้มูลเดิมท่ีว่ามนัจะคอยขุดคุย้ข้ึนมาใชง้านเวลาเราคิด
ข้ึนมาไง 

ตวัน้ีมนัก็ไม่รับรู้ ละเอียดเขา้ไป นัน่ถึงเป็นสมาธิ ความเป็นสมาธิ เห็นไหม เราเขา้ใจสมาธิ 
เรารับรสของสมาธิแลว้เรากมี็ความสุข แลว้เราก็ไม่เพลินมนั เพราะเราเป็นลูกศิษยข์ององคส์มเดจ็
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พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าจิตสงบเป็นสมาธิ เป็นสัมมาสมาธิ 
สมาธิในมรรคองคห์น่ึงเท่านั้น 

แต่ถา้มนัแซงหนา้แซงหลงั มนัจะว่าอนัน้ีเป็นผลไง ความสงบเขา้ไประลึกรู้อยูน่ี่มนัเป็นผล
ไง พระอริยเจา้เป็นผูรั้บรู้ เป็นนิพพาน มนัจะเขา้ใจว่าอนัน้ีเป็นนิพพาน ความเป็นนิพพานแซงหนา้
แซงหลงัไหม? มนัแซงธรรม มนัเอากิเลสแซงธรรม เพราะสมาธิน้ีกิเลสลว้นๆ สมาธิกบักิเลสเป็น
เน้ือเดียวกนั ความเป็นลว้นๆ อนัน้ีมนัเป็นการคาดหมายของผูน้ั้น ความคาดหมายของผูป้ฏิบติัไง 
น่ีถา้มนัแซงอยา่งน้ี แซงดว้ยความไม่เขา้ใจ แซงดว้ยความหลง ก็ยงัดีนะ เพราะตวัเองไดส้ัมผสั ได้
ปฏิบติัแลว้ แต่ยงัเขา้ไม่ถึงก็พดูไปก่อน ไอต้าบอดคล าชา้งไง น่ีสมาธิธรรม 

ถา้เป็นลูกศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นชาวพุทธ มีครูบาอาจารยค์อยบอก
ไงว่าอนัน้ีมนัเป็นผลของสมาธิ ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมมนัจะมีความสุขเจือจานข้ึนไป ไม่เหือดแหง้ เห็น
ไหม ผูท่ี้ท  าบุญท าทาน พอสละออกไป ความชุ่มเยน็กลบัมาเป็นบุญกุศล มีบุญกุศลแลว้มีความ
ศรัทธาไดฟั้งธรรม 

การฟังธรรม การรู้วิธีปฏิบติั พอเร่ิมปฏิบติั จิตไดส้ัมผสัธรรมแท ้ ไม่ใช่ธรรมตาม
ตวัหนงัสือไง ไม่ใช่ธรรมท่ีว่าเป็นส่ิงประกอบ ไม่ใช่กระแสของโลกท่ีต่ืนกนั พิธีกรรมต่างๆ นั้น 
เป็นพิธีกรรมเพื่อจะเขา้มาตรงน้ีไง เขา้มาตรงจิตเขา้ไปสัมผสัสมาธิธรรม พอถึงสมาธิธรรม ถึง
บอก น่ี! แลว้บอกว่าเร่ิมตน้จะปฏิบติัเขา้ไป 

สมาธิไม่ใช่เรา เรากบัสมาธิคนละอนั สมาธิเป็นสมาธิ เราเป็นเรา แต่เวลามนัละเอียดเขา้ไป
น่ีมนัแยกไม่ออกไง มนัเป็นเน้ือเดียวกนั พอเป็นเน้ือเดียวกนั มนัก็ตอ้งหดั ยกออกมา เห็นไหม 
เวลาจิตมนัสงบเขา้ไปจนเป็นอปัปนาสมาธิ สนิทเขา้ไปเลย จะน่ิง น่ิงมีความสุขมาก เป็นผลหรอ? 
ไม่ใช่ เพราะมนัคลายออกมา พอมนัคลายออกมามนัก็ทุกขอ์ยา่งเก่า แต่มนัคลายออกมา เราตอ้งเอา
ตวัน้ีพิจารณาเลย ถา้มีปัญญาทนั ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร ปัญญารอบรู้ในความคิดของตวั 

เวลาจิตถอนออกจากสมาธิมนัมีพลงังานอยู ่ เราใชพ้ลงังานนั้นวิปัสสนา ยกข้ึนวิปัสสนา 
กาย เวทนา จิต ธรรม สติปัฏฐาน ๔ ลองพิจารณาสติปัฏฐาน ๔ แลว้นัน่ถึงว่าเห็น เกสา โลมา นขา 
ทนัตา ตโจ ตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงในขณะปฏิบติันะ มนัตอ้งเป็นปัจจตัตงั ตอ้ง
สมุจเฉทเขา้ไปภายในอีก ไม่ใช่ตามความเป็นจริงแลว้จะถือว่าเป็นของจริงเลย...ยงัไม่ใช่ความจริง



ธรรมท่ีไม่แซงหนา้แซงหลงั ๘ 

©2012 www.sa-ngob.com 

แท ้ เป็นความจริงของเหตุไง มนัตอ้งหาเหตุ มนัถึงจะมีผลใช่ไหม ตอ้งหาเหตุ เอาเหตุมาถึงว่า
ออกมา 

จิตน้ีเขา้ไปในอริยสัจ พน้กลัน่ออกมาจากอริยสัจถึงออกมาเป็นทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค 
แลว้พอออกไปแลว้อะไรล่ะ? มนัตอ้งผา่นกระบวนการของอริยสัจ ผูท่ี้เห็นอริยสัจตามความเป็น
จริง 

ขณะเขา้ไปในอริยสัจ ก าลงัหมุนกนัอยูน้ี่ ก าลงัคลุกกนัอยู ่นกัมวยก าลงัต่อสู้กนั นกักีฬาจะ
อยูใ่นเหตุการณ์ ก าลงัต่อสู้ ก าลงัเล่นกีฬากนัระหว่างแพก้บัชนะ ก าลงัคลุกวงในกนัอยู ่ คนคนนั้น
จะเห็นการกระท าของตวัไหม จนกว่ากีฬานั้นจะจบลง แลว้ถึงว่ากรรมการตดัสินว่าแพห้รือชนะ 
แลว้เรามาฟังผูท่ี้ดูเราอยู ่ หรือเรายอ้นกลบัไปดู เราจะเห็นว่า ออ้! การกระท าช่วงไหนท่ีมนัท าให้
เราแพห้รือท าใหเ้ราชนะ จริงไหม 

อนัน้ีก็เหมือนกนั ในขณะก าลงัพนัตูอยูก่บักิเลส สมาธิถอนออกจากอปัปนาสมาธิ ออกมา
วิปัสสนาไง ขณะคลุกวงในกนัอยูน่ี่ ใหเ้ห็นกาย ใหเ้ห็นเวทนา ใหเ้ห็นจิต ใหเ้ห็นธรรม 
ธรรมารมณ์ ไม่ใช่เห็นธรรมแทน้ะ เห็นธรรม เห็นความแปรสภาพของขณะการต่อสู้ มนัมีแพมี้
ชนะ มีแพแ้ละมีชนะ ถา้สติพร้อม ถา้สมาธิเราพร้อม มนัจะยกวิปัสสนา มนัจะไดช้ยัชนะ กิเลสมนั
จะไม่ขาดหรอก กิเลสมนัเหนียวแน่น กิเลสมนัเป็นแก่นกิเลส มนัอยูใ่นหวัใจของมนุษย ์หวัใจของ
ผูป้ฏิบติัมาเน่ินนาน มนัสู้ไม่ไหว มนัจะหลบซ่อนก่อน มนัไม่ยอมแพง่้ายๆ 

การท่ีว่าวิปัสสนาจนกิเลสมนัยบุยอบลง มนัจะปล่อยวาง ว่างโล่งเลย แลว้ไอท่ี้ว่า จิตเป็น
สมาธิน้ีเป็นผลๆ กบัความเวิง้วา้งอนัท่ีมนัพิจารณาแลว้ปล่อยวาง มนัจะต่างกนัขนาดไหน ความ
เป็นปัจจตัตงั ธรรมแท้ๆ  เป็นปัจจตัตงัท่ีเขา้ไป ไปสัมผสักนัจริงๆ แต่ถา้ไม่ไดส้มัผสักนัจริงๆ มนั
จะแซงหนา้แซงหลงัมาตั้งแต่สมาธิแลว้ แลว้ก็จะมาแซงหนา้แซงหลงัขณะวิปัสสนาน้ี มนัจะหลง 

ค าว่า “หลง” เห็นไหม เพราะกิเลสมนัฉลาด แสนฉลาดมนัฉลาดทุกๆ อยา่ง แมแ้ต่การ
ประพฤติปฏิบติัอยูม่นัก็หลอกไง มนัจะสงบตวัลง แลว้ถา้เราเผลอหรือเราภมิูใจในการประพฤติ
ปฏิบติัเพราะเราไม่เคยพบ มนัเหน่ือยนะ การจะต่อสู้ปฏิบติัตอ้งสู้กนัสุดชีวิต แลว้พอผลเกิดข้ึนมา
น่ีมนัวบูแวบน่ีเรารีบตะปบเลยว่าอนัน้ีเป็นผล เห็นไหม กิเลสมนัจะยดัเยยีดใหด้ว้ยว่า “ใช่แลว้ๆ 
อนัน้ีคือกิเลสขาดแลว้” น่ีกิเลส 
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ถึงว่ามนัฉลาดกวา่เราไง ถา้ไม่ฉลาดกว่าเรา มนัจะหลอกเราไดห้รือ มนัหลอกเรานะ หลอก
เราใหเ้ช่ือว่าอนัน้ีเป็นผลแลว้ ผูท่ี้เป็นนกัปราชญจ์ะตอ้งมีการทดสอบไง การทดสอบ การ
ใคร่ครวญ การไม่เช่ือแมส่ิ้งท่ีเราสัมผสั ตามท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พดูไวใ้นกาลาม
สูตร ไม่ใหเ้ช่ือใดๆ ทั้งส้ิน เช่ือจากการพิสูจน์ น่ีขนาดพิสูจน์อยูม่นัก็ยงัหลอกอยูใ่นวงท่ีพิสูจน์อยู่
นั้น เพราะอะไร เพราะกิเลสมนัแซงหนา้แซงหลงั มนัจะแซงเขา้มาว่าอนัน้ีเป็นผลไง 

การใคร่ครวญ การตรวจสอบ การทดสอบดว้ยตามความเป็นจริง ความเป็นปัจจตัตงั มนั
เป็นจริงๆ ตามนั้นน่ะ สมุจเฉทปหาน ปหานออกไป ในต าราบอกไว ้ เห็นไหม “ดัง่แขนขาด” ดัง่
แขนขาดเลยนะ ความท่ีหลุดออกไปดัง่แขนขาด หลุดออกไป เวิง้วา้งออกไป ออกไปตามความ
เป็นจริง ยถาภตู  ญาณทสฺสน ...ยถาภตู  รู้ตามความเป็นจริง ยถาภตู  รู้วา่หลุดออกไป รู้ว่ากิเลสขาด 
แลว้ยงัรู้ว่าจิตท่ีหลุดออกไป เห็นไหม 

มนัไม่ใช่ว่าดน้ๆ เดาๆ ลูบๆ คล าๆ แลว้ว่าเป็นผล พิจารณากาย พิจารณากายตามความเป็น
จริงหรือ พิจารณากายโดยท่ีกิเลสมนัหลอกน่ะ เพราะการพจิารณาแลว้ทีเดียวจะใหเ้ขา้ใจเลย ดู
อยา่งเรา เช่นเรา การศึกษาการท างานของเราสิ อยา่งการปรุงอาหารก็ได ้ คร้ังแรกๆ มนัจะอร่อย
ขนาดไหน ท าจนความเคยชิน จนหลบัตาท าก็ยงัไดเ้ลย จะแกงไหนก็ได ้ หลบัตาท ายงัไดเ้ลย การ
วิปัสสนาตอ้งเป็นแบบนั้น เพราะการแกง เราแกงหมอ้ไหนหมอ้นั้นก็คือแกง หมอ้นั้นก็ไดกิ้นอ่ิม
ในม้ือนั้น ยงัอุ่นกินม้ือต่อไปได ้เห็นไหม แกง 

การวิปัสสนาก็เหมือนกนั พิจารณากายจนปล่อยวาง มนัก็เหมือนแกงหมอ้หน่ึง มนัเป็น
ผลงานไง ถา้วิปัสสนาจนมนัปล่อยวางมนัเป็นความเป็นจริง แต่มนัไม่ไดข้าด มนัก็มีความสุขตาม
ผลงานอนันั้นไง แลว้แกงหมอ้ต่อไปอร่อยไหม? มนัก็ยงัอร่อยต่อไป แลว้แกงหมอ้ต่อไปล่ะ แกง
หมอ้น้ีจบแลว้แกงหมอ้ต่อไปไม่เป็นแกงเหรอ 

จนกว่าเราจะช าระหมอ้นั้นจนเกล้ียง จนไม่มีอะไรท่ีจะมาติดในหมอ้นั้นไง พิจารณากาย
จนเห็นตามความเป็นจริงว่าไอแ้กงน้ีมนัก็เป็นของโสโครก ไอแ้กงน้ีเราหลงมากินมนัอยูไ่ดท้  าไม 
เราไม่คว  ่าทิง้ไปเสีย เก็บลา้งเชด็หมอ้ใหเ้รียบร้อยไป พิจารณากายตามความเป็นจริงสิ เห็นตาม
ความเป็นจริงว่าส่ิงน้ีมนัยดึติดดว้ยกิเลส อุปาทานยดึมัน่ถือมัน่ในตวักิเลสนั้นไง 

อุปาทานยดึมัน่ถือมัน่ในกายนั้นน่ะกิเลสมนัหลอก ถึงจะเห็นตามความเป็นจริงก็เห็นดว้ย
หลอกๆ จนกว่ามนัจะสมุจเฉท กายเป็นกาย จิตเป็นจิต มนัแยกออกจากกนั แยกจริงๆ หลุดออกไป
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เลย กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์กายน้ีไม่มีอ  านาจเหนือกบัดวงจิตดวงน้ีอีกแลว้ เห็นไหม 
ถึงไดว้่าเป็นพระโสดาบนัไง พระโสดาบนัละสักกายทิฏฐิ ทิฏฐิในกาย 

ก็กายน้ีเป็นเรา ส่ิงท่ีเจือดว้ยกายน้ีเป็นของเรา แต่มนัเป็นของอาศยัชัว่คราวไง เกิดเป็น
มนุษยไ์ดร่้างกายมา เกิดเป็นเทวดามนัมีร่างกายหรือ? มนัเป็นกายทิพย ์เกิดเป็นมนุษยไ์ดร่้างกายมา 
เพราะไดร่้างกายมาแลว้จิตน้ีอยูภ่ายใน แลว้พบพระพุทธศาสนา สอนวิธีการไง ศาสนาพุทธน้ี
เป็นมคัคา มคัคาท่ีจะใหห้ลุดพน้ออกไป 

เราไดมี้มคัคา มีเคร่ืองด าเนิน น่ีถึงว่าเพราะพบพระพุทธศาสนา เพราะเห็นครูบาอาจารย ์
เพราะเดินตามธรรมท่ีไม่แซงหนา้แซงหลงั เพราะเดินตามธรรมเป็นธรรมความเป็นจริง เดินไป
ตามธรรม เดินไปตามขั้นตอนของธรรมแท้ๆ  มนัจะแซงหนา้แซงหลงัต่อเม่ืออา้ปากพดู แต่ถา้มนั
เป็นธรรมความเป็นจริง มนัปัจจตัตงั มนัรู้ตามเน้ือธรรม มนัจะแซงไปไหน ถา้แซงอนันั้นคือว่ามนั
ไม่ถึงธรรม ถา้ถึงธรรม น่ีไม่แซง ไม่แซง เพราะมนัแซงไม่ได ้ เพราะถา้แซงแลว้มนัก็จะมรรคไม่
สามคัคี มรรคไม่รวมลง มรรคไม่สมุจเฉท 

มรรครวมลง มรรคสมุจเฉทปหาน มนัเป็นไปตามธรรม มนัเป็นภาวนามยปัญญา เป็น
ปัญญาท่ีเป็นเอกเทศ เป็นปัญญาท่ีเป็นธรรมจกัร ไม่ใช่ปัญญาโลกๆ ไม่ใช่ปัญญาตบแต่ง ไม่ใช่
ปัญญาคาดหมายใคร่ครวญ...ไม่มี ถา้แซงหนา้แซงหลงัมนัเป็นปัญญาโลก มนัเป็นปัญญาของกิเลส 
มนัเป็นปัญญาของเล่ห์เหล่ียม ถา้เป็นปัญญาตามธรรมมนัสมุจเฉทตามธรรม ไม่มีส่ิงใดเขา้ไปเจือ
ไดเ้ลย เป็นธรรมลว้นๆ เป็นเน้ือของธรรม มนัเอาอะไรมาแซง 

เวลาปฏิบติัอยู ่ เวลาเราปฏิบติั กิเลสมนัก็หลอกไป กิเลสมนัหลอกไปตลอด เพราะมนั
หลอก กิเลสน้ีดกัหนา้ มนัก็แซงไปดกัไง ป่วยขนาดไหนก็ไม่กลา้กิน เห็นยาอยูใ่นตูไ้ม่กลา้กิน 
เพราะอะไร เพราะมนักลวัแซงหนา้แซงหลงั ยาในตูมี้ พระพระพุทธเจา้มี ธรรมแท้ๆ  ก็มี แต่ไม่
กลา้กิน ไม่กลา้รักษา เจบ็ก็ทนเอา ไอก้ารทนอยา่งนั้นหรือเป็นการแซงหนา้แซงหลงั การทนอยา่ง
นั้นถือว่าเป็นการไม่แซงหนา้แซงหลงัหรือ การทนเอา การเอาหวัชนเสาไว ้ จะเจบ็ปวดขนาดไหน
ก็กดัฟันทนอยา่งนั้น อยา่งนั้นใช่ไหมถือว่าไม่แซงหนา้แซงหลงั ถา้เอายาพระพุทธเจา้มาแลว้เปิดตู ้
มาแลว้กินเป็นการแซงหนา้แซงหลงั...ไม่ใช่ เพราะกิเลสมนัยดึตวัน้ีไง 

กิเลสมนัท าใหเ้ราเจบ็ปวดอยูแ่ลว้ในหวัใจของเรา มนัท าใหเ้จบ็แสบอยูใ่นหวัใจ แลว้จะกิน
ยาก็ยงัว่าแซงหนา้แซงหลงั ถา้มนัไม่มีตวัน้ีมานะ เปิดตู ้ หยบิยามา ลืม หายไม่หาย ทนเอา มนัมี
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โรคขา้งเคียง มนัยงัมีผลอยู ่ ยาทุกชนิดมีผลขา้งเคียง แต่ธรรมพระพุทธเจา้ไม่มีหรอก ไอกิ้เลส
ต่างหาก กิเลสตวัท่ีมนัต่อตา้น นัน่คือตวัมนัต่อตา้น การต่อตา้นเราก็ว่าอนัน้ีเป็นผลขา้งเคียง...
ไม่ใช่ คือว่า ธรรมใหผ้ลเป็นเป็นความสุข ธรรมใหผ้ลเป็นการปล่อย ธรรมใหผ้ลจะท าใหต้วัเอง
พน้จากโรค แต่กิเลสมนัไม่ยอม กิเลสมนัยงัไม่ยอมไง มนัถึงว่ากินเขา้ไปแลว้มนัมีความร้อน มนั
ท าใหร่้างกายน้ี คร่ันเน้ือคร่ันตวั เห็นไหม มนัก็ว่าอนัน้ีเป็นผลขา้งเคียงของธรรม 

แต่ความจริงคือว่าตวัโรคมนัต่อตา้นต่างหาก ตวักิเลสมนัโดนปราบปราม ตวักิเลส ตวั
ความเห็นว่าอนัน้ีจะเป็นการชนะไง กิเลสต่างหากมนัแซงหนา้แซงหลงั ไม่ใช่ธรรม น่ีตวัเป็น
ภายใน ความเห็นไม่จริงของเรา กิเลสตวัน้ีน่าคิดมาก 

ยาของพระพุทธเจา้นะ อุตส่าห์ตรัสรู้ อุตส่าห์วางนะ เมตตาสงสาร สงสารนะ สงเคราะห์
โลก การสงเคราะห์โลก ธรรมเหนือโลกไง พิจารณากายตามความเป็นจริงมนัก็เปล่ียนแลว้ เปล่ียน
ความเห็นน่ะ จากพวกเรา จากนกัปฏิบติัยงัลุ่มๆ ดอนๆ มนัก็แซงหนา้แซงหลงัตลอด กิเลสน่ะ 
ลุ่มๆ ดอนๆ ไม่แน่ไม่นอน 

พอพิจารณากายตามความเป็นจริง ละทิฏฐิในความเห็นผดิ สีลพัพตปรามาส ถึงจะเป็นผูท่ี้
เป็นอจลศรัทธา ศรัทธาน้ีไม่คลอนแคลนจากพระพุทธศาสนา จะมีใครยแุยงหรือจะมีปัญหาใดๆ 
ทั้งส้ิน หวัใจดวงน้ีจะไม่เปล่ียนแปลง จะไม่ปล่อยจากพระพุทธศาสนาเดด็ขาด เพราะหวัใจมนั
เป็นสังฆะแลว้ไง สงฆท่ี์หวัใจเป็นสงฆต์ามความเป็นจริง เพราะเขา้ใจไง ผูต้รัสรู้ธรรม เดินเขา้
กระแสของธรรม มนัเป็นสงฆใ์นหวัใจ ความเป็นสงฆใ์นหวัใจถึงวา่ไม่คลอนแคลนจากอนัน้ีไป 
จุดของตรงน้ีไม่แซงหนา้แซงหลงั แต่จุดขา้งหนา้ยงัแซงหนา้แซงหลงั เพราะทิฏฐิความเห็นกายว่า
เป็นอนัน้ีไม่มี ไม่มี 

แต่ธาตุของกาย พิจารณาซ ้ าเขา้ไปจะเห็นตามความเป็นจริงว่า ธาตุของดิน น ้า ลม ไฟ ธาตุ 
๔ จากกายน้ีไม่ใช่เรา จากทิฏฐิในสักกายะ สักกายะคือกาย ทิฏฐิว่าเป็นกาย เห็นไหม เพราะมนั
รวมข้ึนไปเป็นรูป มีแขน มีขา มีหวั มีคอหยกัๆ เห็นไหม เป็นคน ความเห็นกายระหว่างตรงขา้มไง 
ระหว่างตรงขา้ม น่ีความเห็นตรงขา้มมองออกไป 

นางวิสาขาเป็นพระโสดาบนั นางวิสาขายงัมีการสมรสออกไป ยงัไดมี้บุตรข้ึนมาได ้
สักกายทิฏฐิท่ีว่าไม่ใช่เรา หวัใจนั้นประเสริฐ หวัใจน้ีเป็นสังฆะ แต่หวัใจยงัไม่ละกามราคะ หวัใจ
ยงัไม่ละความเป็นธาตุขนัธ์ของกาย พิจารณากายซ ้ าออกไป พิจารณากายลงไป เห็นไหม ดินเป็น
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ดิน น ้าเป็นน ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ ธาตุ ๔ ไง ร่างกายของมนุษยน้ี์รวมดว้ยดิน น ้า ลม ไฟ ขนัธ์ ๕ 
คืออารมณ์ความรู้สึก 

ดิน เน้ือท่ีเป็นกอ้นๆ ส่ิงท่ีคมแขง็น้ี ถา้เราตายไป ศพน้ีฝังไว ้ ส่วนท่ีเป็นแขนน้ีจะเป็นดิน 
ส่วนท่ีเป็นเลือดเป็นน ้า ส่วนท่ีเป็นลม ลมหายใจเขา้ออก ลมในโพรงกระดูก ลมในช่องทอ้ง ไฟ 
ธาตุไฟ เพราะจิตน้ียงัอยู ่ จิตน้ีคือตวัพลงังาน ตวัพลงังานตวัจุดไง เหมือนตวัแสงหลอดไฟ ตวั
หลอดไฟ พอมนัสว่างข้ึนมาออกมากระทบหลอด เห็นไหม น่ี ธาตุไฟ ธาตุยงัอยู ่พิจารณาเขา้ไปไง 
ดินเป็นดิน น ้าเป็นน ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ แตกออกจากกนั เห็นตามความเป็นจริง 

เห็น ไม่ใช่เห็นดว้ยตาเน้ือ เห็น ไม่ใช่เห็นดว้ยความคาดเดา เห็นเพราะจิตน้ีเป็นสมาธิแลว้
สมาธิน้ีไม่ใช่เรา สมาธิน้ีหมุนออกมาเป็นการงานก่อน ถา้สมาธิน้ีเป็นเรา เห็นไหม มนัติดในความ
เป็นสุขนั้น ติดในความท่ีว่าเราเป็นผลอนันั้น ผลอนันั้นยงัคลอนแคลน ไม่คลอนแคลนในชั้นของ
สักกายทิฏฐิ แต่คลอนแคลนในชั้นสูงข้ึนไป เพราะส่ิงนั้นยงัไม่คว  ่าหมอ้คว  ่าไหอยา่งท่ีว่าเราแกง
นัน่ไง 

การท าแกงจนเป็นความจริงแลว้เราเห็นตามความเป็นจริงแลว้เราคว  า่หมอ้คว  ่าไหหมดไป
ขั้นตอนหน่ึง คว  ่าหมอ้คว  ่าไหแลว้ก็เอาหมอ้ทิง้ไวน้ัน่เหรอ ส่ิงท่ีเราเทลงไปในพื้นเราจะกองอยูน่ัน่
เหรอ ส่ิงท่ีกายท่ีว่าเป็นธาตุ ๔ ดินเป็นดิน น ้าเป็นน ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ มนัยงัอยูเ่กาะเก่ียวกบั
ไอห้วัใจดวงท่ีอยูใ่นหวัใจเรา หวัใจพิจารณาซ ้ าตรงน้ีไง พิจารณาเขา้ไปๆ มนัจะเป็นดิน เป็นน ้า 
เป็นลม เป็นไฟ แยกออกจากกนั เป็นความจริงอนัหน่ึง หวัใจท่ีรู้ตามความเป็นจริงนะ มนัแยกออก
อีกส่วนหน่ึง มนัแยกออกมาระหว่างกายกบัจิตแยกออกจากกนัเลย ตามความเป็นจริง สมุจเฉท
ปหาน เป็นปัจจตัตงัรู้ข้ึนมา รู้นะ รู้เห็น ประจกัษพ์ยานพร้อมกบัเป็นธรรมท่ีไม่แซงหนา้แซงหลงั 

เพราะมนัจะแซงไม่ได ้ถา้แซงนั้นมนัไม่รวมลงอยา่งน้ี มนัไม่สมุจเฉท มนัไม่แตกออก มนั
ไม่ใช่ออกระหว่างกายกบัจิต มนัแยกปลอมๆ มนัแยกโดยสมมุติ มนัแยกโดยเล่ห์ การอ่านต ารา 
การใคร่ครวญ แลว้การวิปัสสนาข้ึนไป มนัจะหลอกไปตลอด กิเลสมนัจะจูงหนา้ไปเลย มนัจะ
แซงไปก่อน แลว้มนัจะดึงมาเลยว่าอาการแบบน้ีจะเป็นแบบนั้น จะเป็นแบบนั้น มนัเป็นการ
คาดหมายไปหมด มนัแซงข้ึนไปแลว้ก็ลากเราเขา้ไปอีกดว้ย อยา่วา่แต่มนัแซงหนา้แซงหลงัอยา่ง
เดียว มนัไปขา้งหนา้ก่อน แลว้มนัยงัดึงจมูกเราไปอีกต่างหาก 
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แต่ถา้เห็นตามสมุจเฉท เป็นปัจจตัตงั เป็นธรรมแท้ๆ  ไม่แซงหนา้แซงหลงั รู้ข้ึนมาตาม
ความเป็นจริง รู้ข้ึนมานะ เพราะเราตอ้งสร้างข้ึนมา มรรคอริยสัจจงัน้ีเกิดข้ึนจากการเราสั่งสม
ข้ึนมาจากการวิปัสสนา จากการท าหวัใจไง จากการท าสมาธิธรรม จากการวิปัสสนา จากการ
คน้ควา้ในธาตุ ๔ เห็นไหม มนัเกิดข้ึนจากการเรามุมานะ เกิดข้ึนมาจากหวัใจของเราท่ีเช่ือใน
ธรรมะของพระพุทธเจา้ แลว้เดินตามธรรม เดินตอ้ยๆๆ ตามธรรมะของพระพุทธเจา้ ไม่มีใครอาจ
หาญแซงหนา้แซงหลงั ถา้แซงหนา้แซงหลงัไป มนัตกทะเลไปก่อน มนัไม่เดินไปบนสะพานท่ี
พระพุทธเจา้วางมรรคอริยสัจจงั มรรคไง 

เดินไปตามธรรม เดินไปตามมรรค ออกไป จิตกบักายแยกเวิง้วา้ง เวิง้วา้ง ตรงน้ีเป็นตรง
ท่ีว่า เร่ิมระหว่างเกาะกบัน ้าไง แยกออก แผน่ดินกบัแผน่น ้า ดูสิทะเลมนักวา้งขวาง เวิง้วา้งไปหมด
เลย แลว้เราก็แหวกว่ายอยูใ่นทะเล เราหาเกาะหาดอนไม่เจอ เพราะจิตแยกออกจากกาย อนัน้ีจะ
ตะกายเขา้หาฝ่ังยาก ส่วนใหญ่ตรงน้ีจะพกักนัอยูน่าน จะใหกิ้เลสมนัแซงไปขา้งหนา้ แลว้ก็บอกว่า
อนัน้ีส้ินแลว้ จริงๆ แลว้มนัแซงออกไปเลยไง มนัวาดภาพ มโนภาพทั้งหมดเลย วา่กลางทะเลน้ีคือ
แดนนิพพาน นอนลอยคออยูก่ลางทะเลเลย แต่ฉนัว่า ฉนัเป็นนิพพาน จะจมอยูน่ัน่ตลอด 

แต่ถา้เดินตามธรรมของพระพุทธเจา้ มนัตอ้งรู้ความเป็นไปว่าไม่ใช่หรอก ลงตรวจสอบนะ 
ลองพยายามตรวจสอบ พยายามทดสอบใจของตวั นกัปราชญ ์ชาวพุทธ พระพุทธเจา้บอกว่าไม่ให้
เช่ือ ส่ิงใดมนัเป็นส่ิงท่ีขอ้งแวะ เราเอามือลูบไปบนแผน่ดิน ลูบไปบนไมท่ี้เรียบๆ มีอะไรสะดุดมือ
เรา อนันั้นมนัยงัไม่เรียบจริง หวัใจของเรา เราเป็นนกัปฏิบติั เราลองลูบใจของเรา เอาใจลูบใจสิ 
ลองลูบเขา้ไป ท่ีว่ามนัอยูก่ลางทะเล มนัไม่มีส่ิงใด มนัมีแต่น ้าเวิง้วา้งไปหมด ไอน้ัน่มนัอะไร มนั
อยูใ่นโอฆะ มนัอยูใ่นน ้ากาม แต่มนัยงัไม่เห็นไง มนัสุขอยู ่ เพราะอยูใ่นเป็นน ้าทะเล มนัยงัไม่
เหน่ือย มนัยงัเพลิดเพลินอยูใ่นนั้นไง  

แต่ตรงจุดหน่ึงท่ีว่าชาวพุทธตอ้งตรวจสอบ ตอ้งคอยทดสอบ พอทดสอบเขา้ไป น ้าท่ีชุ่มอยู่
น่ีมนัเปียกปอน มนัไม่ใช่ท่ีอยูข่องเราตามความเป็นจริงหรอก หวัใจไม่ไดพ้กัตรงน้ี หวัใจอยูน่ี่ไดท่ี้
ไหน มนุษยจ์ะไปนอนอยูใ่นน ้าไดอ้ยา่งไร ตอ้งว่ายอยูต่ลอดเวลา อนันั้นหรือท่ีว่าเป็นเรือนอยูข่อง
เราน่ะ 

การทดสอบ การใคร่ครวญมา มนัจะรู้ว่าจิตน้ีไม่ใช่ ความเหน่ือยอ่อน ความท่ีเราตอ้ง
ประคองตวัอยู ่อยูร่ะหว่างในน ้า ประคองตวัไว ้อนันั้นมนัเป็นความทุกข ์แต่เร่ิมตน้มนัไม่เขา้ใจไง 
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มนัเขา้ใจว่าท่ีน่ีเป็นนิพพาน ท่ีน่ีเป็นท่ีอยูข่องหวัใจท่ีประเสริฐ ประเสริฐของกิเลสท่ีมนัแซงหนา้
แซงหลงั มนัแซงออกไปนึกว่าตรงน้ีเป็นนิพพานไง เพราะมนัแซงหนา้แซงหลงั มนัถึงว่าตรงน้ี
เป็นท่ีอยูข่องมนั...มนัไม่ใช่ ความตรวจสอบความใคร่ครวญนั้นถึงจะว่า อ๋อ! อนัน้ีไม่ใช่ มนัจะ
กระทบถึง 

กายน้ีแยกออกไป ธาตุแยกออกไป จิตแยกออกจากธาตุ ๔ พอจิตแยกออกไปอยา่งนั้น กาย
นอกมนัขาดไป แต่กายใน กายของจิต จิตท่ีมนัเป็นกายเลย ตวัจิตท่ีเป็นกาย ตวัน้ีคือตวักาม ตวักาม
ราคะไง ความเป็นกามราคะ เห็นไหม แต่พอจะจบัตอ้งไดเ้พราะอะไร เพราะว่ามนัเป็นรูปท่ีวิจิตร 
รูปของกายน้ีมนัเป็นวตัถุท่ีเรากระทบได ้ กายท่ีเราจบัตอ้งได ้ แต่กายท่ีเป็นนามธรรม ท่ีเรา
จินตนาการ เราจินตนาการข้ึนมาสิ จะตอ้งการกายสวยขนาดไหน จะตอ้งการเทวดานางฟ้าท่ีเลอ
เลิศขนาดไหน เราจินตนาการไดห้มดเลย 

การจินตนาการของกายนั้นมนัเป็นกายท่ีจินตนาการ มนัเป็นกายใน ตวักายในน้ีมนัเป็นตวั
เร่ิมตน้ของความคิดท่ีกายกระทบกาย กายกระทบกายคือการคิดของกามกระทบกนั ความเห็นของ
กามอนันั้น เห็นไหม การพิจารณากาม กามท่ีเกิดข้ึนจากหวัใจ พิจารณากายนัน่ละ มนัจะรุนแรง 
ความรุนแรงท่ีว่าจะผา่นขา้มโอฆะ ความรุนแรงอนัน้ีมนัถึงว่าเขา้ไปหาก็ยาก จบัตอ้งแลว้ยงัตอ้งใช้
ความต่อสู้แบบว่าสุดชีวิตจิตใจ ความประพฤติปฏิบติัตรงน้ีมนัรุนแรง แต่รุนแรงขนาดไหนมนัก็
ไม่ผา่นพน้ เพราะอะไร เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคพ์ระอริยสาวกต่างๆ เดินไป
แลว้ไง แต่เดินไปดว้ยความวิริยอุตสาหะโดยใชชี้วิตทั้งชีวิตบุกบัน่สู้จนเตม็ท่ีไง  

แต่พวกเรามนัชุบมือเปิบไง ชุบมือเปิบตั้งแต่ว่านอนอยูใ่นโอฆะก็ว่าอนัน้ีเป็นนิพพานแลว้ 
เพราะมนัแซงหนา้แซงหลงั เพราะกิเลสมนัแซงไปก่อน กิเลสมนัแซงหนา้แซงหลงัไปจินตนาการ
เอาไว ้ แลว้พอมาเจอตามความเป็นจริง มนัไม่เหมือนกบัการจินตนาการของความคิดหรอก 
ธรรมะอยา่งน้ีจินตนาการไม่ได ้ ความจินตนาการ ความคาด ความหมาย การศึกษาเล่าเรียนมา
ขนาดไหนก็ใชไ้ม่ได ้ เพราะว่าเราศึกษาเล่าเรียนมา เราเป็นคนจ ามา เราเป็นคนก าหนดทุกอยา่งให้
ตามสเป็คท่ีเราคิด ในความท่ีมนัเป็นอยา่งนั้นก็เหมือนกนั เพราะใจมนัคิดออกไปตามแต่ท่ีก าหนด
ข้ึนมา ถา้ความก าหนดข้ึนมาน่ีมนัแซงไปแลว้ น่ีมนัแซงจริงๆ แซงโดยท่ีตวัเองไม่รู้ตวั เวลาท่ีมนั
แซงเรา เราไม่รู้ตวัเลย  
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แต่ถา้เป็นความเป็นจริง มนัแซงไม่ได ้มนัแซงไม่ไดต้รงไหน? ตรงท่ีว่ามนัเป็นเน้ือเดียวกนั 
มนัเป็นมหาสติ-มหาปัญญา ความเป็นมหาสติ-มหาปัญญา มนัใคร่ครวญไดดี้กวา่สติปัญญาโดย
ธรรมปกติ เวลากายกบัจิตท่ีเรากระทบไปขา้งนอก เราว่ายงัจบัตอ้งไดย้าก แลว้ท่ีว่ามนัเป็นการ
จินตนาการของหวัใจ คิดดูสิ กายเรามนัเหมน็ มนัมีเหง่ือมีไคลไหม เราตอ้งอาบน ้าอาบท่า เราตอ้ง
ชะลา้ง เราตอ้งพรมน ้าหอมนะมนัถึงจะหอม 

ความจินตนาการ จะจินตนาการขนาดไหนว่ายิง่กว่านางฟ้า มนัจินตนาการไดห้มดเลย มนั
ใกลชิ้ดกบัความรู้สึกอนันั้น ความรู้สึกคือตวัหวัใจไง ตวัท่ีจะเป็นเขา้ไป อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูติ 
ตวัจิตท่ีมนักระทบไปเร่ือยๆ มนัใกลเ้คียงกนั ความจินตนาการมนัถึงเกิดข้ึนไดไ้ง นัน่น่ะ พิจารณา
นะ เพราะมนัใกลเ้คียง มนัก็เหมือนกบัว่า เม่ือก่อนเราต่อสู้กบัศึกภายนอก มนัเขา้มาเป็นกองทพั
ระหว่างเรากบักองทพัเขา เห็นตวัเห็นตนต่อสู้กนั แต่ตอนน้ีเป็นขา้ศึกภายใน เราอยูใ่นบา้นเรา เรา
ไม่รู้หรอกว่าขโมยมนัมาซุ่มอยูใ่นบา้น มนัจะฆ่าเราเม่ือไหร่ก็ได ้ มนัอยูใ่นหอ้งนอนเราเลย มนัอยู่
บนหมอนเราดว้ย เพราะมนัอยูก่ลางหวัใจเรา แลว้เราจะเขา้ไปช าระ เราจะเขา้ไปต่อสู้กบักิเลสตวัน้ี 
ขนาดเรามีคนขา้งนอก เห็นไหม เขายงัตกทองเขายงัหลอกลวงกนั แลว้น่ีมนัเป็นอารมณ์ของเรา
เอง มนัท าไมจะไม่แซงหนา้แซงหลงั 

มนัแซงไปขนาดไหนก็แลว้แต่ เราตอ้งตรวจสอบ การวิปัสสนาตรงน้ีมนัรุนแรง รุนแรงนะ 
อยา่ว่าแต่สู้ไดเ้ลย เร่ิมตั้งป้อมจะสู้น่ีลม้ก่อนแลว้ เพราะมนัไปโดนตวัมนัเองไง อยา่งเช่นเราน่ี เรา
เอามือตีเราสิ เราตีตวัเอง เรายอมตีไหม ใครเป็นคนเสียสติท่ีเอามือตีตวัเอง มีแต่เราทะเลาะกบัคน
อ่ืน เราตีคนอ่ืน 

อนัน้ีก็เหมือนกนั มนัเป็นเร่ืองความคิดของเรา เราไม่กลา้ตี เราจะส่งออกไง พออารมณ์มนั
ออกไป “เออ! อนัน้ีเป็น อนัน้ีเป็นนิพพานๆๆ” หลอกตลอด เพราะออกไป ออกไปแลว้มนัก็ปล่อย
วาง พอปล่อยวางแลว้ก็โล่ง โล่งก็ว่าอนัน้ีเป็นมนัๆ มนัอยูข่า้งหลงัความคิดอนันั้น ยอ้นกลบัเขา้มา
ตรงน้ีไง ถึงว่ามนัรุนแรง 

ความรุนแรง น ้าป่าไหลหลาก ความเป็นน ้าป่าไหลหลาก ไหลหลากรุนแรงมาก เพราะมนั
เป็นการขา้มโอฆะ เป็นการตดักระแสเลย ตดักระแสกามภพ ภพท่ีหมุนใหห้วัใจท่ีมาเกิดเป็นมนุษย์
น้ี ภพท่ีมาเกิดใหเ้ป็นเทวดา มนัเป็นภพท่ีใหอ้ยูอ่าศยั เราท าลายภพทั้งหมดไง ภวาสวะชั้นหน่ึง แต่
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ไม่ใช่ว่าอนุสัย ภวาสวะชั้นบน เป็นภวาสวะของกามภพ ไม่ใช่เป็นภวาสวะของจิต แต่ก็เป็นภพ 
เห็นไหม มนัถึงว่ารุนแรงไง ความตดัอนัน้ีมนัรุนแรงมาก 

วิปัสสนา การต่อสู้ดว้ยชีวิตจิตใจ การมุมานะ การวิริยอุตสาหะ วิริยธรรม ในสติปัฏฐาน ๔ 
ในวงอริยสัจ การต่อสู้อนัรุนแรงน้ีไง จนถึงมชัฌิมาปฏิปทาตามความเป็นจริงนะ มนัตอ้งเป็น
มชัฌิมาตามความเป็นจริงของมนัดว้ย ไม่ใช่คาด ไม่ใช่หมาย ไม่ใช่การแซงหนา้แซงหลงั ตอ้งตาม
ความเป็นจริง เป็นปัจจตัตงัตวันั้น โลกธาตุน้ีไหวหมด โลกธาตุน้ีครืนเลย เพราะไม่มาเกิดอีกแลว้
ในกามภพ 

สังโยชน์ออกไป ๕ ตวั...กามราคะ ปฏิฆะ ออกไปอีก ๒ ตวั เป็น ๕ จิตน้ีจะเวิง้วา้งหมดเลย 
เพราะว่ามนัพน้ออกไปจากขนัธ์ ๕ จิตน้ีเป็นตวัของจิต สว่างไสว จิตน้ีเวิง้วา้ง ก็แซงหนา้แซงหลงั
อีกล่ะ แสดงว่าอนัน้ีเป็นผล...ไม่ใช่ มนัไม่ใช่ผลของมนั เพราะสังโยชน์เบ้ืองบน เห็นไหม รูปราคะ 
อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ อวิชชา 

รูปราคะ อรูปราคะ ฟัง! สมาธิท่ีเราก าหนดน้ีเป็นรูป รูปของสมาธิกบัสมาบติั สมาบติัท่ีว่า
ก าหนดความวา่งเป็นอารมณ์ ถึงจิตน้ีจะเป็นสมาธิ จิตน้ีจะเป็นสมาบติั ก็เป็นราคะทั้งหมด เรา
แสวงหาสมาธิกนั เราท าจิตใหส้งบกนั เราหวงัความสงบ ความสุขน้ีเวิง้วา้ง แต่พอข้ึนไป ถึงว่าจิต
น้ีสว่างไสว ความสวา่งไสวนั้นมนัเป็นสมาธิในตวัมนั มนัมีผลของสมาธิ จิตน้ีมนัพน้ออกไปจาก
ขนัธ์ ๕ แลว้ ขนัธ์ ๕ น้ีมนักวนใหจิ้ตน้ีกระเพื่อม ขนัธ์ ๕ มนัจะคอยกวนไง สัญญา ความจ า 
ความคิด ความปรุง ความแต่ง มนัจะคิด เห็นไหม คิดถึงกาย คิดถึงท่ีว่าเม่ือก้ี ความหมายของกายท่ี
กายวิจิตรพสิดาร น่ีขนัธ์ ๕ มนักวนใจน้ีตลอดเวลา มนักวนใจใหฟุ้้งตลอด แลว้ขนัธ์ ๕ น้ีขาด
ออกไป ออกจากหวัใจ ความคิดไม่มีในใจ เวิง้วา้งไม่เวิง้วา้ง 

ความเวิง้วา้งน้ีเป็นราคะ รูปราคะ-อรูปราคะ ใจท่ีเป็นรูป ถึงว่าพระอนาคามีไปเกิดเบน
พรหม ๕ ชั้นไง เป็นพรหม เพราะจิตน้ีพน้ออกจากขนัธ์ จิตน้ีพน้ออกจากการปรุงการแต่ง จิตน้ีพน้
จากขนัธ์ ๕ ท่ีมนัคอยยคุอยแหย ่คอยท าใหใ้จน้ีกระเพื่อม แต่มนัก็เป็นรูปราคะ-อรูปราคะ มีมานะ
ความยดึตวัถือตน มีความว่าฉนัน้ีประเสริฐกว่าคนอ่ืน ฉนัน้ีเลอเลิศ เห็นไหม มีมานะ 

มีอุทธจัจะ อุทธจัจะหมายถึงว่ามนัก็คิดว่าท างานของมนัฟุ้งข้ึนไป เปรียบเทียบกบัการงาน
ว่าเหมือนกบัเศรษฐีท่ีมีเงินมาก ก็นบัแต่เงินไง นัง่นบัสตางคว์นัละก่ีใบ นบัๆๆๆ อยูน่ั้นแหละ น่ี
อุทธจัจะ  
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อวิชชา ความไม่รู้ในตวัความคิดอนันั้น ความไม่รู้วา่จิตน้ีพน้ออกจากขนัธ์ ๕ นึกว่าพน้ไป
แลว้ แต่ความจริงมนัยงัเป็นตอของจิตไง มนัเป็น อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา มนัเป็นภวาสวะ เพราะ
มนัเป็นภพตวัส าคญั มนัเป็นอนุสัย เห็นไหม ความนอนเน่ือง จิตน้ีท่ีมนัหนุนดว้ยอนุสัยตวันั้น 
วกกลบัมาพิจารณาตรงน้ีไง แต่การจะพบตรงน้ี แมแ้ต่จินตนาการระหว่างหวัใจจินตนาการถึง
ร่างกายเป็นทิพย ์อนันั้นเราว่ากายใน มนัแสนจะว่าละเอียดแลว้ 

จิตน้ีเป็นรูปราคะ-อรูปราคะ ความเวิง้วา้งท่ีเป็นรูปและไม่เป็นรูป มนัเป็นราคะๆ เห็นไหม 
ค าว่า “ราคะ” ดูสิ ราคะมนัเป็นของท่ีสะอาดหรือของท่ีน่าเกลียด ความเป็นราคะมนัจะสะอาดได้
อยา่งไรในเม่ือเป็นราคะ รูปราคะ-อรูปราคะ ความมานะในราคะนั้นหรือว่าตนประเสริฐ มานะว่า
ตวัเองกบัจิตเวิง้วา้ง อนัน้ีหรือประเสริฐ นบัเงินอยูน่ัน่น่ะ นบัแต่เงิน นบัแต่ความอุทธจัจะอยูน่ัน่ 
อนันั้นหรือประเสริฐ อวิชชาท่ีไม่รู้สึกตวัตน อนันั้นหรือประเสริฐ  

ความกระทบตรงท่ีว่าคน้หาตวัน้ี ความต่ืนเตน้ ท่ีว่าตนเองหลงไปอยูใ่นอวกาศ แลว้ไปจบั
ตอ้งตนเองท่ีพน้จากแรงดึงดูดในอวกาศ ในอวกาศ เราหมุนไปกลางอวกาศ เราข้ึนไปอยูใ่นกลาง
อวกาศตลอด แลว้เราจบัอะไรไม่ไดเ้ลย หมุนไปอยูก่ลางอวกาศ ไม่มีแรงโนม้ถ่วง แลว้เราไปจบั
เราได ้“เฮย้! เฮย้! หยบิผดิ” เราตอ้งยนืใหไ้ด ้เราตอ้งตั้งตวัใหไ้ดเ้พื่อเราจะทรงตวัในอวกาศไง  

การจบัตวัอวิชชา การพบอวิชชาในราคะนั้น เห็นตวัน้ี ถึงบอกว่าตวัจุดและต่อมท่ีตน้ของ
ความคิดท่ีเป็นปฏิสนธิไง ตวัท่ีว่ามนัจะแซงหนา้แซงหลงั ตวัท่ีมนัจะขยบัออกมาแลว้แซงไปแซง
มา จบัไอแ้ซงหนา้แซงหลงันั้นตั้งใหต้รง แลว้ฆ่ามนั มนัจะแซงไปไหน ฆ่ามนัแลว้น่ะ ฆ่าไอต้วั
แซงหนา้แซงหลงัท่ีเป็นอยูก่ลางอวกาศ จบัมนัมา ตั้งใหม้นัใหไ้ด ้การตั้งใหไ้ด ้เห็นไหม ถา้จบัแลว้
ตั้งใหไ้ด ้จะรู้มนัตวันั้นน่ะ ฆ่าตวันั้นเสีย 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกสาวกทั้งหลาย ไป อยา่ไปทางเดียวกนั เพื่อใหธ้รรม
น้ีครอบคลุมไปในโลก ใหโ้ลกน้ีไดธ้รรม ใหโ้ลกน้ีไดรั้บธรรมท่ีเป็นสาระ ไม่ใช่ธรรมแซงหนา้
แซงหลงัท่ีท าใหแ้มแ้ต่เกิดเป็นมนุษยอ์อกก็เกิดแลว้ก็ตายไป มาเกิดจากมนุษย ์มาบวชเป็นพระ จน
ไดช้ั้นเทพชั้นธรรมก็ตอ้งตายไป เพราะมนัแซงหนา้แซงหลงั เพราะมนัแซงหนา้แซงหลงั มนัถึง
ตอ้งตายไปโดยการลม้คว  า่คะม าหงาย 

การวิปัสสนาญาณ การเดินตามธรรมของพระพุทธเจา้ เร่ิมจากเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ 
จนเขา้ไปถึงตวัจิตแท ้ ตวัท่ีว่ามนัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการจะเร่ิมคิดออกมาไง ประหารมนั ท าตาม
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พระพุทธเจา้สอน เดินตามธรรมพระพุทธเจา้ เป็นสาวกขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เผย
แผธ่รรมตามองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ มนัจะแซงหนา้แซงหลงัไปไหน เอวงั 

เพิม่เติมท้ายกณัฑ์ 

ธรรมท่ีแซงหนา้แซงหลงั มนัคิดเวลาพระพดูก็คิดอยู ่ เวลาพระพดูมนัก็อยา่งว่า มนัมี
ประโยชน์และมีโทษ ไอพ้ระพดูก็ส่วนพระพดู พระท่ีมีคุณต่อกนัไง เพราะว่าเราเคารพในครูบา
อาจารย ์ การเคารพในครูบาอาจารยอ์ยา่งหน่ึง ในเม่ือครูบาอาจารยอ์ยู ่ ควรใหค้รูบาอาจารยน้ี์เป็น
หลกั ใช่ไหม ถา้เป็นตรงนั้น แต่ถา้ออกมาจากขา้งนอกแลว้ อยา่งท่ีว่าหมอไปเจอคนไข ้ คนไข้
ก าลงัจะเป็นจะตายแลว้หมอไม่รักษาน่ีมนัน่าเกลียดขนาดไหน เวลาจ าเป็นตอ้งใชม้นัก็ควรจะใช ้
จ  าเป็นจะใช ้เห็นไหม น่ีมีพระมาพดู แลว้มนัอยูถึ่งทางชายแดนอยา่งน้ี แลว้ไม่ไดแ้สดงออกมาเลย 
ไม่ไดบ้อกใหญ้าติโยมเขาฟังเลยอยา่งน้ี แลว้พดูถึงนะ เขาควรจะไดป้ระโยชน์ไม่ไดป้ระโยชน์  

น่ีถา้พระพดูนะ แต่ถา้โยมพดูน่ีมนัฟังไม่ไดเ้ลย มนัไม่ใช่สถานะของโยมท่ีจะมาพดูได ้
เพราะโยมเอาอะไรมาเทียบ โยมไม่มีสิทธ์ิท่ีจะพดูไดเ้ลย มนัเป็นคนละฝ่ายเลย เหมือนกบัคนท่ีว่า
ไม่ไดท้  างาน คนไม่ไดท้  างานจะไปติคนท างานไดอ้ยา่งไร คนท่ีไม่ไดป้ฏิบติัไปปฏิบติักบัคน
ปฏิบติัไดอ้ยา่งไร 

พอพดูออกมามนัพดูดว้ยกิเลสไง พดูดว้ยวา่ ถา้ปล่อยไป ยาน้ี แบบเอดส์ ถา้หายาเอดส์ได ้
พอออกมาน่ีใครๆ ก็ตอ้งแสวงหาใช่ไหม นัน่จะไม่ใหอ้อกมาไง แลว้ใหค้นท่ีเป็นเอดส์ตายไป
เปล่าๆ อยา่งนั้นหรือ 

มนัคิดอยู ่แต่ถา้คิดวา่อยา่งท่ีพระเตือน...ฟัง แลว้เราก็คิดอยู ่ มนัเป็นเพราะว่าถา้พระมีกิเลส 
ถา้พระอยากเอาน่ีไปอวดตวั น่ีอีกเร่ืองหน่ึง น่ีเก็บมิดชิด ไม่ใหใ้ครรู้เร่ือง เพียงแต่เราเสนอตรงน้ี 
เราเสนอเป็นยาไง เป็นเน้ือของยา ความเป็นยานั้นเป็นยารักษาโรค ยารักษาโรค น่ีปฏิบติัเพื่อรักษา
โรค มนัไม่น่าจะเป็นอยา่งนั้นหรอก ฉะนั้น ถึงว่าไม่ฟัง 

ทีน้ีเพียงแต่ว่า พอคิดอยา่งน้ีแลว้มนัคิด มนัคิดแลว้กสู็้ สูใ้หม้นัเป็นประโยชน์ 

การแซงหนา้แซงหลงัมนัตอ้งแบบว่าไม่จริงไง มนัไม่จริง ส่ิงน้ีไม่จริงหน่ึง ส่ิงท่ีเป็นธุรกิจ
หน่ึง อะไรก็ไดท่ี้ท าเป็นธุรกิจ เพราะว่ามนัไม่ใช่เน้ือธรรม มนัเป็นการตอ้งการเงิน ตอ้งการธุรกิจ 



ธรรมท่ีไม่แซงหนา้แซงหลงั ๑๙ 

©2012 www.sa-ngob.com 

เป็นธุรกิจหน่ึง ตอ้งการช่ือเสียง ธุรกิจมนัก็รวมหมด รวมทั้งช่ือเสียง ลาภสักการะ รวมหมด เพราะ
อะไร เพราะมนัเป็นธุรกิจไง อนันั้นถึงเป็นแซงหนา้แซงหลงั แซงออกไปเลย ไม่จริงกแ็ซง 

แต่ถา้จริงน่ีไม่ใช่แซง เพราะมนัไม่มีตวัเพื่อประโยชน์ มนัไม่มีตวัธุรกิจ ใจน้ีเป็นธรรมนะ 
ไม่มีอะไรท่ีมาแอบแฝงหรอก ไอแ้ซงหนา้แซงหลงัคือการแอบแฝงไง ตวัแอบตวัแฝง ตวัเล่ห์
เหล่ียม ความเล่ห์เหล่ียมแซงหนา้แซงหลงั แลว้ถา้ไม่ใช่เล่ห์เหล่ียม มนัเอาอะไรมาแซง เอาอะไรมา
แซง 

น่ีมนัเป็นกระแสทั้งนั้นล่ะ เวลาพระเตือน เวลากระแสกลบัมาไง ค าว่า “กระแส” หมายถึง
ว่า ถึงธรรมนั้นก็เป็นจริงอยู ่ แต่ก็สร้างกระแสไวด้กัหนา้ พอสร้างกระแสไวด้กัหนา้ว่าตรงน้ีเป็น
ความผดิ น่ีเวลาพระเป็น เป็นตรงน้ีไง เวลาเจอกระแส กระแสไม่ใช่ความจริง จริงไหม สร้าง
กระแสไวด้กัหนา้ เออ! ถา้พระพดูน่ีถกู แต่ถา้โยมพดู โยมไม่รู้เร่ืองหรอก กระแสท่ีไปดกัไวอ้ยู่ 
เออ! น่ีแซงหนา้แซงหลงั 

กระแสดกัธรรม ธรรมเป็นของจริงก็จะเห็นถา้กระแสข้ึนมา ธรรมไปไม่รอด เพราะความ
เป็นธรรมมนัมีขนาดไหน เห็นไหม ถึงว่าธรรมเหนือโลก อาจารยบ์อก ธรรมเหนือโลก มนัถึงว่า
ตอ้งปรับตวั ถึงตอ้งเขา้ใจไง เวลาพระเตือน เห็นไหม ตอ้งรู้สึกตวัดว้ย ตอ้งเขา้ใจว่าถา้เป็นธรรม
จริง มนัตอ้งไม่ไป เจอกระแสอยา่งน้ีใช่ไหม กล็อดพับ๊ไปสิ ผา่นกระแสไม่สามารถคร่อมอยูไ่ง 
กระแสไม่สามารถ เพราะธรรมมนัเหนือกว่า ธรรมน้ีเป็นอวกาศ เป็นท่ีว่าง ท่ีว่างจะเอาอะไรใส่เขา้
ไปก็ได ้มนัไม่ใช่วตัถุ วตัถุน้ีใส่ไม่ได ้มนัติด มนัชน เห็นไหม ธรรมเวิง้วา้ง 

ฉะนั้น กระแสน้ีเป็นกระแสโลก ถา้พระเตือนอนัน้ีเป็นกระแส ถา้อยา่งคนอ่ืนมาพดูน่ี
ไม่ได้ๆ  ไม่ฟังหรอก มนัเป็นเล่ห์ เล่ห์กระเท่ 


