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เกิดมาเป็นมนุษยน้ี์แสนประเสริฐ มนุษยท่ี์ประเสริฐ เกิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้ เราเกิดมา เกิด
มาเป็นคนก่อน เกิดมาเป็นคน เป็นมนุษย ์ แต่กวา่จะเกิดได ้ เห็นไหม อริยทรัพย ์ มนุษยส์มบติัเป็น
อริยทรัพย ์ ถา้เกิดมาไม่พบพระพทุธศาสนากต่็างคนต่างเกิดมาแลว้กต็ายไป ใชชี้วติทางโลก เกิด
มาแลว้กต็ายไป ไดส้ร้างคุณงามความดีของตวัไวข้นาดไหนมนักเ็ป็นสมบติัท่ีจะตอ้งเกิดตายเกิด
ตายๆ ต่อไป 

ไม่มีงานชนิดใดท่ีทาํแลว้เสร็จส้ิน งานสร้างสม งานสะสม งานภพงานชาติ งานเกิด งาน
ตาย งานต่อๆ ไป จะเป็นผูย้ิง่ใหญ่ขนาดไหน เป็นมหาราชขนาดไหนกต็อ้งตายไป ท้ิงไวแ้ต่รอยไง 
ร่องรอยท่ีแค่ใหป้ระวติัศาสตร์จารึกไวเ้ท่านั้นเอง แลว้เรากช่ื็นชมกนั อนันั้นเป็นโลก เห็นไหม 

พระพทุธศาสนาไง พระพทุธเจา้เสดจ็ออกบวชแสวงหาโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นพระสมัมาสัม
พทุธเจา้ ถึงวางหลกัศาสนาไว ้ถึงไดเ้ร่ิมรู้จกัวา่คนน้ีเกิดมาจากอะไร 

เราเกิดมาชาติน้ีกว็า่มีเฉพาะชาติน้ี ตายแลว้กต็ายเปล่า ตายแลว้ตายสูญ...แต่ตายไปแลว้มนั
ไม่สูญ ถา้สูญ เอาอะไรมาเกิด ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาน้ี จิตปฏิสนธิน่ีตวัสาํคญั ตวัจิตปฏิสนธิพอเกิดข้ึน
มาแลว้มนักลื็มไง คนเราเคยเป็นโรคเคยเจบ็ เวลาหายเจบ็แลว้มนัลืมหมด แต่เวลาเจบ็ปวดอยูน่ี่มนั
จะคิดวา่เม่ือไหร่มนัจะหายสกัที เม่ือไหร่โรคร้ายจากร่างกายเราจะหายไป มนัจะส้ินสุดสกัที เห็น
ไหม เวลาอยูใ่นความทุกข ์มนักรู้็จกัระวงัตวั เวลาไขม้นัหายแลว้มนักลื็มตวั 

น่ีกเ็หมือนกนั เวลาเกิดข้ึนมา เวลาเป็นเดก็เป็นนอ้ยมนักอ็ยากจะหาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบั
มนั พอมนัเป็นวยัรุ่นมนัโตข้ึนมามนักลื็มตวั เวลาใกลจ้ะตายข้ึนมา กโ็อโ้ฮ! คอตกจะตายอีกแลว้ 
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แลว้กต็ายไป แต่พระพทุธเจา้บอกวา่ คนเกิดน้ีเกิดมาจากกรรมดีดว้ย ไม่ไดเ้กิดมาจากกรรมชัว่ เกิด
มาจากกรรมชัว่ มนัจะเกิดมา เกิดมาทุกข์ๆ  ยากๆ แต่เกิดยิง่กวา่กรรมชัว่ มนัไม่ไดเ้กิดเป็นมนุษย์
ดว้ย 

อบายภูมิ ๔ ท่ีอยูข่องจิตท่ีทาํความไม่ดีไว ้ สตัวเ์ดรัจฉาน ตั้งแต่สตัวเ์ดรัจฉานลงไป ถึงจะ
เกิดมาเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน ในสตัวเ์ดรัจฉานนั้นก็ยงัมีบุญกศุล ทาํกรรมไม่ดีแลว้ทาํไมเกิดมามีบุญ
กศุลล่ะ? กรรมทาํไม่ดีของเขานัน่น่ะ แต่บุญกศุลกห็มายถึงวา่มนัไม่เสมอกนัในหมู่สตัวน์ั้น กรรม
จาํแนกใหส้ัตวเ์กิดต่างกนั เกิดมาเป็นสตัวเ์ดรัจฉานเหมือนกนักต่็างกนั เกิดมาเป็นคนกต่็างกนั 
กรรมจาํแนกสตัวต่์างๆ 

กมฺมพนฺธุ กรรมท่ีเป็นเผา่พนัธ์ุ กมฺมโยนิ กมฺมปฏิสรโณ เห็นไหม การเกิดมา เกิดมีกรรม
พามาเกิด กรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ เราเกิดมาเป็นมนุษยน่ี์ถึงประเสริฐไง ประเสริฐท่ีวา่เกิดมาแลว้พบ
พทุธศาสนาดว้ย เพราะมนุษยมี์ปัญญา เราไดศ้กัยภาพของมนุษยม์า เราไดภ้พของมนุษยม์า แต่
หวัใจมนัเป็นมนุษยไ์หม 

หวัใจน่ีเราไดเ้ป็นมนุษยม์า แต่เราไม่ไดเ้ป็นมนุษยอ์ยา่งท่ีเราเกิดมาเป็นภพของมนุษยไ์ง 
พระพทุธเจา้ถึงไดต้รัสออกไป แยกออกไป จาํแนกออกไปอีก เห็นไหม มนุสสเปโต มนุษยเ์ปรต 
มนุสสติรัจฉาโน มนุษยเ์ดรัจฉาน มนุสสเทโว เป็นมนุษยเ์ทวดา มนุสโสสิ มนุษย ์ สภาพของ
มนุษย ์มนุษยเ์ปรต กายเป็นมนุษย ์น่ีกรรมจาํแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างกนั ทาํแต่ส่ิงท่ีเป็นอยา่งนั้น เปรต
ทาํอยา่งไร ส่ิงท่ีคิดมีแต่ทางใฝ่ตํ่า มนุสสเทโว เป็นเทวดา มนุษยท่ี์เป็นเทวดา ตั้งใจทาํคุณงามความ
ดีตลอด ตั้งใจทาํคุณงามความดี อยา่งเทวดาเขามีอะไรกนั มนุสสเทโว คือวา่ตวัเองหวัใจประเสริฐ
ไง หวัใจประเสริฐมนักอ็ยูใ่นความสุข ในความสุขท่ีวา่ตวัเองเป็นคนดี แต่ในความทุกขข์องการ
เป็นศกัยภาพของมนุษย ์

มนุสสติรัจฉาโน ไม่ตอ้งวา่เลยล่ะ เป็นอยา่งนั้นหมด เป็นแบบเดรัจฉานเลย ทาํแต่กรรมชัว่ 
ทาํลายแต่คนอ่ืน ทาํแต่ความรังแกเขาทัว่บา้นทัว่เมือง มนุสโสสิ มนุษยท่ี์เป็นมนุษย ์ ศกัยภาพของ
มนุษยไ์ง พบพระพทุธศาสนา แลว้ทาํไปจะใหส้ภาพของมนุษยน้ี์เป็นประโยชน์ในปัจจุบนัน้ีไง 
ในปัจจุบนัท่ีเป็นมนุษย ์เป็นมนุษยแ์ลว้พบพระพทุธศาสนา  

เป็นมนุษย ์เราเป็นมนุษย ์เราถึงเขา้พระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนใหมี้ทาน มีศีล มี
ภาวนา มีทานน่ีการเจือจาน เพราะอะไร เพราะมนัจะทาํให้เราพน้ออกไป พน้ออกไปหมายถึงวา่
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พน้ออกไปจากกงขงัของกิเลสไง กงขงัของวฏัฏะท่ีเกิดตาย เกิดตาย ท่ีเราไม่รู้เร่ืองเลย ท่ีวา่เราเกิด
มาเป็นมนุษย ์ เรากภู็มิอกภูมิใจไง แลว้เวลาเราตายไป เพราะเรากรู้็วา่เราตายไป แต่กส็งสยัวา่ตาย
สูญหรือตายมี ตายไม่สูญ ตายไปพร้อมกบักรรม ถา้คนทาํความดีไวม้าก แลว้ตายไปไม่ไดท้าํส่ิงท่ี
เป็นกรรมดีเจือจานไปไป ไม่เสียเปล่าหรือ 

แลว้ท่ีวา่ มนุสสติรัจฉาโน ทาํแต่ทาํลายคนอ่ืน แลว้มนัจะตายไปโดยท่ีไม่มีส่ิงท่ีวา่เป็น
ความเบียดเบียนเขาไว ้ทาํลายเขาไว ้มนัจะไม่ไดรั้บผลส่ิงท่ีมนัทาํหรือ? ตอ้งไดท้าํไป เห็นไหม ถึง
วา่ไม่ไดต้ายสูญ ตายไปพร้อมกบักรรมท่ีเป็นเผา่พนัธ์ุ 

มนุษยเ์ป็นมนุสโสสิน้ีมนัรู้สึกตวั ไม่ลืมตวัลืมตนไง ไม่ลืมวา่เราเกิดมาน่ีไดม้นุษยส์มบติั
แลว้จะตอ้งทาํศกัยภาพในชาติปัจจุบนัน้ีใหอ้อกไป ใหมี้เคร่ืองดาํเนิน ใหมี้ท่ีพึ่งพาอาศยั ใหเ้ป็นผูท่ี้
เกิดเป็นชาวพทุธแลว้เช่ือธรรมะของพระพทุธเจา้ มีส่ิงท่ีประเสริฐ มีแกว้สารพดันึก มีรัตนตรัยท่ีจะ
ทาํใหเ้ราน้ีแปรสภาพเลย 

เรามีแกว้สารพดันึกอยูแ่ลว้ แต่เรานึกไม่ออก เรานึกไม่ได ้ เห็นไหม ตาํราสอนไว ้ เราถึงวา่
เรามาถือศีล เรามาถือเพศของนกับวช เรามาบวชเป็นพระ เราไดส้ภาพของพระมา เราไดส้ภาพ
ของผูป้ฏิบติัมา นัน่กเ็ป็น เกิดจิตท่ีวา่ปฏิสนธิเกิดมาเป็นมนุษยก์อ็ยูใ่นสภาพของมนุษย ์ มนุษยแ์ลว้
ไดอ้อกจากเนกขมัมะบารมีอีก ออกจากโลก พรหมจรรยไ์ง ชีวิตทางโลกมีศีล ๕ ศีล ๕ น่ี อยูแ่บบ
ศีล ๕ เพราะกิเลสน่ีมนันํ้าลน้ฝ่ัง 

ความคิดของเราไม่มีท่ีส้ินสุด ถึงวา่มนุษยเ์ป็นมนุสสติรัจฉาโน มนุสสเปโต มนุสโสสิ 
มนุษยเ์ทวดาน่ี มนัเป็นท่ีหวัใจ มนัเป็นท่ีความคิดอนันั้น เป็นท่ีสนัดาน เป็นท่ีส่ิงท่ีออกมาทาํให้
บงัคบับญัชา เป็นจุดเร่ิมตน้ของการดาํริ มนุษยเ์ป็นมนุษยอ์ะไร ฉะนั้น มนัถึงวา่กิเลสน่ีเป็นนํ้าลน้
ฝัง ความเป็นนํ้าลน้ฝ่ังน่ีเราไม่ไวใ้จส่ิงนั้น 

เราเป็นชาวพทุธ เราพบพระพทุธศาสนา พทุธศาสนาถึงสอนไง สอนใหมี้ทาน มีการไม่
เห็นแก่ตวั การใหไ้ม่มีการเห็นแก่ตวั ไม่มีการกวา้นออกมา โลกทั้งโลกน้ีตอ้งเป็นของเรา ใน
จกัรวาลน้ีตอ้งเป็นของเรา เราจะยดึครองใหห้มด น่ีความยดึมัน่ถือมัน่ของกิเลส มนัร้ายมาก ถึงทาํ
ไม่ไดม้นักคิ็ด พอความคิดอนัน้ีอยูใ่นหวัใจ ความคิดเห็นแก่ตวัออกมา พระพทุธเจา้ถึงสอนใหมี้
การสละออกดว้ยการใหท้าน เห็นไหม ใหท้านออกมา 
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ดูอยา่งสตัว ์ มนัไม่เคยใหก้นั มนัมีแต่แยง่กนั ฉีกเน้ือกินกนัเลย เวลาสตัวม์นัไม่มีการให้
ทาน แต่เราถา้จิตมนักคิ็ดจะใหอ้ยู ่แต่ความตระหน่ีในหวัใจ ถึงตอ้งมีทานเพราะเราเช่ือพทุธศาสนา 
มีทาน มีศีล ครอบคลุมเขา้มา ในความเป็นอยูข่องโลก โลกน้ีเป็นของคู่ โลกน้ีตอ้งมีการสืบต่อ 
โลกน้ีไม่มีการบุบสลายไง เห็นไหม มนัยบุทีหน่ึง มนักไ็ปเจริญท่ีหน่ึง ความเป็นอยูข่องโลกไง 
ความเป็นไปของโลก เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติท่ีวา่การสืบต่อ 

ฉะนั้น ถึงวา่ผูท่ี้ครองโลกอยูถึ่งไม่มีศีล ๕  มีศีล ๕ น่ีเป็นของอยูท่างโลก แต่เราจะให้
สูงข้ึนไป มนุสโสสิท่ีไม่ลืมตวัลืมตน ท่ีไม่ลืมตวัลืมตนถึงไดเ้พ่ิมข้ึนไป ท่ีวา่มีศีลของมนุษย ์ ท่ีทาง
โลกเขามีกนัแค่ศีล ๕ เรากมี็ศีล ๘ เนกขมัมะ เรามีศีล ๑๐ เรามีศีล ๒๒๗ เรามีศีล ๒๔,๐๐๐ เราถึง
จะมีศีล อธิศีล อธิจิตเลย อธิศีล อธิจิต จิตนั้นท่ีออกใหย้กข้ึนประเสริฐ  

เราอยากประพฤติปฏิบติั เราอยากใหจิ้ตน้ีมีความสงบ เราอยากจะมีความเป็นไป เรากต็อ้ง
ศึกษา เห็นไหม พระบวช อุปัชฌายส์อน เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ น่ีเวลาพระบวช งานท่ีเป็นส่ิง
ท่ีประเสริฐ งานท่ีคน้ควา้ออกมาท่ีจะเป็นงาน แต่โลกเจริญ ตอนน้ีโลกเจริญในการหาขอ้มูล เรา
ศึกษา เราเรียนมาขนาดไหน เราศึกษามา ศึกษามา เราออกมาจากการประพฤติปฏิบติั เราจะเร่ิม
ประพฤติปฏิบติัเรากต็อ้งใคร่ครวญก่อน เราศึกษาก่อน การศึกษานั้นเป็นปริยติั การศึกษาในตาํรา
ต่างๆ ในคาํท่ีพระพทุธเจา้สอนไวท้ั้งหมดเป็นปริยติัทั้งหมดเลย 

ความเป็นปริยติั เรากคิ็ดคาํนวณไปตามปริยติันั้น แลว้เราปฏิบติั เรากว็า่ตอ้งปฏิบติัต่อ 
เพราะในตาํราท่ีปฏิบติันั้นสอนไว ้ ในปริยติันั้นจะสอนไวอ้ยูแ่ลว้ ในปริยติับอกไวเ้ลยวา่ตอ้งมี
ปริยติั ตอ้งมีปฏิบติั แลว้กต็อ้งมีปฏิเวธ เห็นไหม เพราะวา่ในการศึกษา ในตาํราท่ีศึกษากบ็อกไว้
โตง้ๆ ฉะนั้นเวลามาประพฤติปฏิบติั เพราะเราเรียนปริยติัมาแลว้ คาํสอนพระพทุธเจา้สอนไว ้
จินตนาการทั้งหมด เรากจ็าํมาหมดแลว้ แลว้เรามาใคร่ครวญท่ีจะเป็นสมาธิ เราพยายามบงัคบัให้
ความเป็นไป กาํหนดจิตท่ีวา่เป็นตณัหาเป็นกิเลสท่ีมนัลน้ฝ่ังน่ีใหม้นัเขา้มา 

ส่ิงใดมีการเกิดข้ึน ส่ิงนั้นตอ้งมีการบุบสลาย ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้น
ตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา เห็นไหม ความเป็นอนิจจงัมนัตอ้งมีอยู ่ พอเรามานัง่สมาธิ เราเร่ิมปฏิบติั
กนัน่ี เราเร่ิมปฏิบติั ในเม่ือมนัปริยติัอยู ่มนัมีจิตเดิมแทท่ี้หมองไปดว้ยกิเลสอยูน้ี่เป็นตน้ทุนอยู ่การ
คาํนึงคาํนวณมนัจะคาํนึงคาํนวณไป ความคาํนึงคาํนวณ เห็นไหม ความหมายไปดว้ยความคิด
ดั้งเดิมของเรา จิตมนักจ็ะเป็นไปตามความคิดคาํนวณของตวั 
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ความคิด ความจินตนาการของตวัท่ีมนัเป็นไปน่ะ มนัเป็นไป มนัจะรวมลงตามความคิด
ตามความเป็นไป ถึงจะเป็นความสมาธิกจ็ริง ถึงจะเป็นวิปัสสนากเ็ถอะ ความคิดอนัน้ีมนัหมุนออก
เขา้ไปน่ีมนัหมุนเขา้ไป แลว้มนักจ็ะปล่อย หลอกตวัเองใหป้ล่อยวางตามท่ีวา่ เพราะเราศึกษาปริยติั
มาแลว้วา่ตอ้งวิปัสสนาแลว้จะปล่อยวาง หรือกาํหนดสมาธิควบคุมเขา้ไปแลว้มนัจะรวมลงเป็น
สมาธิ เราถึงพยายามจะกาํหนดพทุโธๆ เพื่อจะใหจ้างลงๆ ใหจิ้ตน้ีสงบตวัลง 

มนัเป็นการจินตนาการ เป็นการท่ีวา่เราคาํนึงคาํนวณทั้งหมดเลย การคาํนึงคาํนวณน่ีเป็น
ผลไหม? เป็น เพราะเรารู้สึกของเราเองใช่ไหม เราปฏิบติัอยูน่ี่มนัเป็นความรู้สึกของเราทั้งหมด 
แลว้เราดั้นดน้หรือตามปริยติัไปทั้งหมด มนัเป็นไหม มนัเป็นความรู้สึกของเราหรือเปล่า? เป็น 

เหมือนกบับริษทันะ เหมือนกบัหา้งร้านใหญ่ๆ น่ี เวลาเขาทาํกิจการของเขาข้ึนไป การคา้
การขายหรือการทาํธุรกิจ ถา้ไดผ้ลเป็นกาํไรมา อนันั้นเป็นตามความเป็นจริง แต่ในปัจจุบนัน้ี 
ในขณะน้ี เวลาค่าเงินลอยตวัออกไป ค่าเงินลอยตวัออกไป ขาดทุนทางบญัชีไง พอขาดทุนทาง
บญัชีอยา่งมหาศาลเลย ขาดทุนทางบญัชีน่ีขาดทุนตรงไหน? กข็าดทุนเพราะวา่ค่าแลกเปล่ียนท่ี
กาํหนดไว ้ แต่มนัยงัไม่ไดก้ารขาดทุนจริงเพราะยงัไม่ไดมี้การซ้ือขายเกิดข้ึน การคิดการคาํนึงการ
คาํนวณกเ็หมือนกนั มนัขาดทุนกาํไรทางบญัชี มนัขาดทุนกาํไรไง คือวา่มนัขาดทุนหรือมนักาํไร 
มนัเป็นจินตนาการ มนัยงัไม่ถึงใช่ไหม จะวา่ไม่มีเลย? มี แต่มนัมีทางบญัชีไง มนัไม่ใช่เน้ือหา
สาระท่ีวา่เรามีซ้ือขายกนัในคร้ังคราวนั้นข้ึนมาถึงจะเป็นผลกาํไรหรือเป็นผลบวกข้ึนมา 

น่ีกเ็หมือนกนั สมาธิหรือปัญญาในการใคร่ครวญมนัใคร่ครวญออกไป มนัไม่เป็นตาม
ความเป็นจริง ถา้มนัเป็นตามความเป็นจริงน้ีมนัเป็นปัจจตัตงั จิตน้ีตอ้งเป็นขณะจิตท่ีเป็นปัจจตัตงั 
จิตจะเป็นสมาธิ จะเป็นสมาธิเกินไป ไม่ใช่วา่คาดหมายวา่เป็นสมาธิ ปล่อยวางอยา่งนั้นๆ มีวิตก มี
วิจาร มีปีติ สุข เอกคัคตารมณ์ ผมเป็นหรือยงัครับ...น่ีมนัถามตวัเองข้ึนมานะ ตวัเองถามตวัเอง
ข้ึนมาวา่ตอ้งเป็นอยา่งนั้น เพราะปริยติัวา่ไวอ้ยา่งนั้น 

มีปีติ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกคัคตารมณ์ แต่ความจริง ๕ อนัน้ี มีวิตก วิจาร ปีติ สุข เอกคัคตา
รมณ์ มนัเป็นอาการรวมในอารมณ์นั้น แลว้เรามาแบ่งแยกออกมาเวลาเราออกมาพดูเป็นวิชาการ 
วชิาการเราอธิบายออกไปได ้ แต่เราจะยอ้นกลบัเขา้มาในความรู้สึกเดิมของตวั ยอ้นกลบัมาใน
ความรู้สึกเดิมของตวั ความรู้สึกท่ีมนัเป็นไปในหวัใจนัน่น่ะ น่ีการขาดทุนหรือการกาํไรทางบญัชี
มนัเป็นผลเพราะเราปฏิบติั แลว้มนัไม่ไดผ้ลจริงไง 
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ถา้มนัเป็นผลจริง มนุสโสสิ มนุษยท่ี์ยกระดบัตวัเองข้ึน มนุษยท่ี์เป็นมนุษย ์ใจท่ีมนัไม่เป็น
ตามความเป็นจริง มนัเป็นไปตามทางขาดทุนทางบญัชี มนัไดผ้ลทางบญัชีเท่านั้นเอง เราต่ืนเตน้ไป
ทางบญัชีนั้น แต่มนัไม่ไดเ้ป็นเงินแท้ๆ  ข้ึนมา มนัไม่ไดเ้ป็นผลจริง ถา้เราไปตามท่ีวา่เป็นปริยติั 
แลว้เป็นปฏิบติั แลว้เป็นปฏิเวธ ตอ้งใหเ้ป็นตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงของจิตท่ีมนั
เป็นไป แลว้ตอ้งกาํหนดใจ ถึงวา่เป็นมชัฌิมาปฏิปทาไง 

มชัฌิมาปฏิปทา ท่ีจิตนั้นเป็นตามความเป็นจริงในขณะนั้น แต่ไม่ใหค้าดออกไปขา้งหนา้ 
ตอ้งคราดตอ้งไถลงไปท่ีหวัใจ ถึงไม่ไปต่ืนออกไปขา้งนอกไง เป็นมนุสสเทโว เป็นมนุษยเ์ทวดา 
ตวัเองกเ็ลินเล่อ วา่ฉนัน้ีประเสริฐแลว้ ฉนัทาํความดีพอแลว้ ฉนัทาํความดีอยา่งนั้น มนักไ็ป
ตามนั้น ถึงวา่ไม่มชัฌิมาอีกล่ะ มนุสโสสิน่ีสิ ตอ้งใหเ้ป็นปัจจุบนัน้ี ใหก้ลบัมาท่ีวา่ทาํจิตใหส้งบให้
เขา้ไปหาตวัเราเอง บุญกศุลเป็นบุญกศุล อนันั้นเป็นอดีตอนาคต เห็นไหม เป็นอดีตกบัเป็นอนาคต 

แต่ถา้ปัจจุบนัอยูเ่ด๋ียวน้ี กิเลสเกิดข้ึนท่ีใจเด๋ียวน้ี หวัใจไม่สงบ หวัใจยงัฟุ้ งซ่านอยู ่ เพราะวา่
จิตไม่สงบอยูเ่ด๋ียวน้ี ถา้มนัจะสงบ มนัจะสงบเด๋ียวน้ี เห็นไหม เป็นปัจจุบนั เป็นปัจจตัตงั เป็น
มชัฌิมาปฏิปทา มชัฌิมาในท่ามกลางหวัใจ มชัฌิมาในทางปฏิบติั แต่เราเป็นมชัฌิมาจากภายนอก
ไง การประพฤติปฏิบติัจะเขม้ไปๆ...ไม่เขม้ การประพฤติปฏิบติัตามคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้
พอดีทั้งหมด 

ธุดงควตัร ๑๓ ยงัตอ้งเอามาขนาบไวด้ว้ย ธุดงควตัร ๑๓ ไม่บงัคบัใหท้าํ แต่เปิดช่องไว้
สาํหรับวา่ ถา้มชัฌิมาปฏิปทาเรากว็า่มชัฌิมาปฏิปทากนัตรงนั้นไง แมแ้ต่วา่ตามธรรมวนิยักเ็ป็น
มชัฌิมาปฏิปทาอยูแ่ลว้ ตามขอ้บงัคบั ทีน้ีตามขอ้บงัคบั กิเลสท่ีมนัแก่กลา้ กิเลสท่ีมนัศึกษาปริยติั
มาน่ีมนัจะหาทางออก หาทางออกวา่ปฏิบติัอยา่งน้ี ตามคาํสอนอยา่งน้ี จะไดผ้ลอยา่งน้ีๆๆ ขาดทุน
กาํไรทางบญัชีทั้งนั้นเลย ถา้เราปฏิบติัตามคาํสอน ปฏิบติัอยา่งนั้นตอ้งปฏิบติัใหเ้ขา้หลกัเขา้เกณฑ ์
กย็งัไม่ลงสมาธิ ยงัไม่เป็นข้ึนมา สมาธิยงัไม่เป็นข้ึนมา หรือวิปัสสนาไม่เป็นผลข้ึนมา ถึงตอ้งมี
ธุดงควตัรซํ้ าเขา้ไปไง เป็นวนิยัในวนิยัเพื่อใหเ้ราออกจากการท่ีวา่กิเลสตามนํ้าในการปฏิบติัเรามา
ไง เราจะไม่หลงดีใจกบัตวัเลขทางบญัชีวา่ขาดทุนหรือกาํไร เราจะดูความเป็นไปท่ามกลางหวัใจ
วา่เป็นจริงตามนั้นไหม ละขาดไดต้ามความเป็นจริงอนันั้นหรือเปล่า 

การวิปัสสนา เห็นไหม จิตสงบ ถา้มีวาสนาจะพิจารณากาย ถา้ไม่มีวาสนา จิตสงบแลว้มี
ความสุขมาก ปล่อยใหส้งบ ฟังนะ ถา้จิตสงบ ปล่อยใหส้งบลงไป ไม่ถอนข้ึนมา ไม่ดึงข้ึนมา เวลา
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จิตมนัจะสงบลงไปน่ีมีความต่ืนเตน้ มีความตกใจ มนัจะดึงจิตนั้นข้ึนมา ปล่อยไปตามความเป็น
จริง ใหไ้ดพ้กัเตม็ท่ีเลย พอพกัเตม็ท่ี ถอนออกมาจะเห็นภาพ จะเห็นกาย จะเป็นกายใดกแ็ลว้แต่เรา
กว็ิปัสสนา คือวา่พิจารณาใหม้นัเป็นของท่ีไม่เท่ียง เพราะความเป็นจริงมนัไม่เท่ียงอยูแ่ลว้ ความ
เป็นจริงน้ีร่างกายตอ้งแปรสภาพ ตอ้งบุบสลายไปเป็นธรรมดา แต่กิเลสมนัยดึเกาะไวว้า่ตอ้งเป็น
ของเรา เห็นไหม 

มนุสโสสิ มนุษยเ์ป็นมนุษย ์ กายเป็นเราเพราะเราไดก้ายเราถือวา่เป็นเราไง ความเป็นเราน่ี
ไม่ตอ้งมีใครบอก มนัอยูจิ่ตใตส้าํนึก มนัเกาะจิตโดยความเป็นจริงอยูแ่ลว้ ถึงจะบอกวา่กายน้ีไม่ใช่
เรา วิปัสสนาคร้ังแรกหรือคร้ังใหม่ๆ มนักว็ิปัสสนาไป เพราะวา่เห็นวา่เป็นพระพทุธเจา้บอก มนั
เป็นผลของผูอ่ื้น มนัเป็นผลทางบญัชีวา่ตอ้งเป็นอยา่งนั้น ตอ้งเป็นอยา่งนั้นไง แต่มนัยงัไม่เป็นผล
จริงกบัหวัใจดวงท่ีวิปัสสนาตามความเป็นจริง พดูถึงวา่ตอ้งปล่อยใหพ้กั จิตท่ีจะสงบลงไปน้ีมนัจะ
ไดฐ้าน จะไดก้าํลงัมา คนท่ีมีกาํลงั คนท่ีเป็นผูใ้หญ่ทาํงาน งานนั้นจะเตม็ไมเ้ตม็มือ คนท่ีเป็นเดก็ 
หยบิฉวยอาจจะหลุดมือไปทั้งนั้น เพราะเดก็สติสมัปชญัญะไม่ดีเหมือนผูใ้หญ่ จิตน้ีสงบ จิตน้ีพกั
ลงไป มนัจะเป็นวฒิุภาวะของใจใหเ้ป็นผูใ้หญ่ข้ึนมาไง 

วฒิุภาวะน้ีมีฐานยนื เป็นความมัน่คง นั้นถึงจะพิจารณาตามความเป็นจริงจะรู้เท่าได ้ แต่ถา้
วปัิสสนาแบบเดก็ๆ มนัเป็นความรู้เป็นไม่ได ้ เพราะมนัทาํจบัจด ความทาํจบัจด มนักร็วมลงตาม
ความจบัจด ตามท่ีกิเลสลน้ฝ่ังมนัหลอกไวข้า้งหนา้ มนัถึงเป็นผลกาํไรหรือขาดทุนทางบญัชี
เท่านั้น แลว้เรากค็าดหมายเพราะกิเลสมนัเป็นเรา มนัตอ้งเห็นแก่ตวั มนัตอ้งเขา้ขา้งตวัเอง มนัถึงวา่
เป็นแบบนั้นไง มนัถึงไม่เป็นสมาธิจริง 

สมาธิจริงตามเน้ือหาสาระของมนุสโสสิ จนรวมลง ไม่มีการพลั้งเผลอ จะมีความสุขท่ี
แปลกประหลาดจากโลก แปลกประหลาดจากความเป็นไปท่ีเราเคยพบเห็นมาทั้งนั้น ความพบ
เห็นส่ิงใดๆ ในโลกน้ีท่ีเราเคยสมัผสัเคยแตะตอ้งมา จะไม่มีอารมณ์ความรู้สึกแบบน้ีเดด็ขาด ถา้มี
แบบน้ีธรรมไม่เหนือโลก ธรรมเหนือโลกเพราะธรรมมีความสุขเหนือโลก ธรรมมีเหตุผลเหนือ
โลก ถึงจะท้ิงสละโลกน้ีไวไ้ดต้ามความเป็นจริง 

ฉะนั้น ถึงวา่ ถา้จิตสงบ จิตมนัจะรวมลงเป็นสมาธิตามความเป็นจริง ท่ีไม่ใช่วา่เป็นทาง
บญัชี มนัจะสมัผสัน่ิงลงไปๆ สติจะพร้อมมาก ถา้ออกจากสมาธิมามนัจะประหลาดไง ประหลาด
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วา่ทาํไมมนัรู้ขนาดนั้น รู้วา่จิตน้ีเขา้ฐานของตวัเอง มีสติพร้อมเขา้ไปตลอด มีความสุข มีความ
มหศัจรรย ์มีความต่ืนเตน้ แลว้มนัสงบลงไป สงบลงไปนะ จนถึงฐีติจิต จนถึงฐานของจิตไดเ้ลย 

มนัจะพฒันาตวัเองข้ึนมาเป็นผูใ้หญ่ข้ึนไง เห็นวา่เป็นผูใ้หญ่ควรแก่การงานท่ีจะยกข้ึน
วิปัสสนา การวิปัสสนา การทาํงาน การเดินมรรคอริยสจัจงั องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้พบ
ทางอนัเอกอนัน้ี แลว้ใชท้างอนัเอกอนัน้ีเป็นประโยชน์กบัท่าน เป็นประโยชน์ถึงกบัวา่ วิปัสสนา
ถึงจะชาํระอวชิชาไดไ้ง แลว้กว็างทางอนัเอกอนัน้ีไวใ้หเ้ราท่ีเป็นพทุธชิโนรส เป็นศากยบุตร บุตร
ของพระพทุธเจา้ไดเ้ดินตามไง ไดด้าํเนินตาม เพราะจิตมีความสงบ นัน่น่ะถึงจะออกมาตรงน้ีได ้

ถึงวา่มนัเป็นตามความเป็นจริง ไม่ใช่เป็นตามทางบญัชี ไม่ใช่เป็นการมัน่หมาย ไม่ใช่วา่
เป็นการจดจาํมาแลว้มาใชป้ระโยชน ์ ถา้อยา่งนั้นมนัเป็นไปทางบญัชีเท่านั้น มนัยงัไม่ไดเ้ป็นตาม
ความเป็นจริง มนัยงัไม่มีอะไรแน่นอน แลว้ทางบญัชีกคื็อทางบญัชี แต่ตามความเป็นจริงน้ีมนั
ชาํระวฒิุภาวะ พฒันาใจ จากมนุสโสสิข้ึนมา พิจารณากายจนปล่อยวางหมดนะ ตามความเป็นจริง
สมุจเฉทปหานนะ สมุจเฉทปหานกายน้ีหลุดออกไป จิตน้ีหลุดออกมา ทุกขแ์ยกออกไป น่ีกายหลุด
ออกจากจิตไปเลย 

เห็นไหม วิปัสสนาอยูน่ี่หลุดออกไปไดอ้ยา่งไร วิปัสสนาอยูก่จิ็ตน้ีวิปัสสนา มนัเดินงานท่ี
ชอบ เห็นไหม ความดาํริลงท่ีกาย สติน้ีพร้อม ความเพียรพร้อม งานพร้อม หมุนเขา้มาท่ีกาย จิตน้ี
สลดัออกไป กายน้ีหลุดออกไปจากใจ ความทุกขร์ะหวา่งกายกบัใจ ไม่มี จิตน้ีหลุดออก ออกมาอีก
ต่างหาก รวมลงสงบ รวมลงมีความสุขเวิง้วา้งไปหมด เวิง้วา้งไปเลยนะ เวิง้วา้งมาก มีความสุข น่ิง
อยูน่าน จนถอนออกมา ถอนออกมาจากไม่ใช่มนุสโสสิแลว้ เป็นมนุษยเ์พ่ิมข้ึนไปเป็นอริยมนุษย ์ 

ความเวิง้วา้งอนัน้ี ความรู้ตามความเป็นจริงตามเน้ือหาสาระของธรรม สมุจเฉทปหานตาม
ความเป็นจริง ตามใจดวงนั้นเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่ใช่ขาดทุนกาํไรทางบญัชี เพราะบญัชี
เป็นบญัชีท่ีไม่ใช่ใจ เน้ือหาสาระของงาน งานคือธรรมตวัน้ีไง พอมนัสละออกไป ถึงบอกวา่
สกักายทิฏฐิ วจิิกิจฉา สีลพัพตปรามาส อนันั้นเป็นบญัชีใหม่ เป็นบญัชีธรรม เป็นบญัชีท่ีได้
ตรวจสอบแลว้ ท่ีวา่ผูต้รวจสอบบญัชีรับรอง ธรรมะรับรองไง ความรับรองอนันั้นมนัเป็นผล
ข้ึนมาจากการวิปัสสนาดว้ยมรรคอริยสจัจงัจนแตกออกต่างหาก จิตน้ีเป็นคุณค่าของทุนสาํรอง ทุน
สาํรองท่ีอยูภ่ายในต่างหาก แลว้ออกมาเป็นผลกาํไรขา้งนอก แลว้ออกมาเป็นการรับรองของผู ้
ตรวจสอบ ธรรมะตรวจสอบวา่สกักายทิฏฐิ 
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จากมนุษยป์กติท่ีเห็นกายเป็นเรา เราเป็นกาย ความสุขอนันั้นต่างหาก แต่ความเห็นวา่กาย
เป็นเราไม่ใช่กนั เหมือนกบัเราใส่เส้ือผา้อยู ่แลว้เส้ือผา้น้ีมนัสกปรกมาก เราถอดออก แลว้เราจะเอา
เส้ือผา้นั้นมาใส่อีก เราจะรู้สึกวา่เราขยะแขยงไหม ถา้เส้ือผา้นั้นเลอะไปดว้ยมูตรดว้ยคูถนะ เหมน็
ตลอดเลย เราจะเอาเส้ือผา้นั้นมาใส่ไหม ความเห็นของการท่ีเราสละกายออกไปน่ีมนัมีความเห็น
อยา่งนั้นน่ะวา่กายไม่ใช่เรา แต่ไม่เหมือนเส้ือผา้ท่ีเอามาใส่ มนัอยูด่ว้ยกนั แต่ความเห็นไม่ใช่อนั
เดิม ความเห็นท่ีวา่กายเป็นเรา เราเป็นมนุษย ์ น่ีไม่ใช่ ความเห็นวา่กายเป็นกาย เราเป็นเรา น่ี
ความเห็นต่างไป ความเห็นท่ีต่างไปคือวฒิุภาวะของอริยเจา้ชั้นหน่ึง แต่ยงัเป็นมนุษยอ์ยู ่ เป็นวฒิุ
ภาวะของมนุษยท่ี์พิจารณากายจนกายน้ีออกไปจากความยดึมัน่ถือมัน่ของใจตามความเป็นจริง 
ตามเน้ือหาสาระจริงท่ีธรรมะพระพทุธเจา้ประทานใหก้บัใจดวงนั้น ใจดวงท่ีพิจารณาถึงตรงน้ีไง 
ใจพิจารณาถึงจริง ปล่อยจริง ตามความเป็นจริง 

แต่สงัโยชน์ ๓ ตวัท่ีวา่ สักกายทิฏฐิ วจิิกิจฉา สีลพัพตปรามาส อนันั้นเป็นผลของวิปัสสนา
อนัน้ี ถึงจะพดูไม่พดูไม่สาํคญั ส่ิงนั้นไม่สาํคญั ส่ิงสาํคญัคือดวงใจท่ีเน้ือหาสาระของธรรมตาม
เน้ือหาของธรรม เน้ือหาของความคิด วิปัสสนาอนันั้น ไม่ใช่ทางบญัชี ทางบญัชีอยูข่า้งนอก เพราะ
ทางบญัชี ความเขา้ใจตามทางบญัชีมนัหมุนเขา้มาเอง มนักวา้นมาเอง มนัหมายไปเอง มนัอธิบาย
ออกไปเอง มนัไม่ใช่ความสุขจริงตวัน้ี มนัไม่สละออกตามความเป็นจริงตวัน้ี 

มนุษยพ์ฒันาข้ึนไปไง ใจออกไปอีกอยา่งหน่ึง ถึงจะอยูด่ว้ยกนัระหวา่งกายกบัใจมนักเ็กอ้ๆ 
เขินๆ เกอ้ๆ เขินๆ จากมนุษยธ์รรมดานะ มนุษยธ์รรมดาน่ีมนัสงวนนกัสงวนหนา มนัหวงนกัหวง
หนาเร่ืองของกาย แต่ผูพิ้จารณากายแลว้ รู้ตามความเป็นจริง แต่ตอ้งอาศยักนัไป ความอาศยักนัไป
น่ี เพราะรู้อยูแ่ลว้วา่ไอบ้ญัชีส่วนบญัชี ไอค้วามเป็นจริงส่วนความเป็นจริง มนักข็วนขวาย การ
ขวนขวาย การขวนขวายการทาํใจใหส้งบ เพราะจิตท่ีมนัพฒันาข้ึนมาถึงชุดน้ีแลว้ มนัจะเขา้ถึง
ความสงบอยูโ่ดยพ้ืนฐาน 

ความสงบโดยพ้ืนฐาน ฟังสิ จิตน้ีจะปล่อยวางตามความพ้ืนฐาน เพราะจิตน้ีควบคุมไดง่้าย
แลว้ จากท่ีวา่เป็นผูใ้หญ่ ท่ีวา่จิตเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา ไม่ใช่จิตเดก็ๆ แต่จิตผูใ้หญ่น้ีกเ็ป็นจิตผูใ้หญ่ท่ีเคย
การงาน เคยทาํงานรู้ระบบราชการ รู้ระบบงาน คนท่ีรู้ระบบงานจะทาํงานไดด้ว้ยความคล่องตวั 
จิตท่ีเคยวิปัสสนามาไดข้ั้นตอน จะทาํงานดว้ยความคล่องตวัข้ึน ความคล่องตวัข้ึนน่ีกก็าร
ขวนขวายข้ึนมา เพราะตอ้งการทาํใหต้วัเองยกวฒิุภาวะเพ่ิมข้ึน 
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การยกวฒิุภาวะเพ่ิมข้ึนกต็อ้งตั้งใจ จิตน้ีกจ็ะกาํหนดเขา้มา กาํหนดเขา้มาวา่เราเป็นมนุสโส
สิท่ีจะพฒันาตวัเอง ไม่หลงระเริงไปขา้งนอกไง ถึงวา่เป็นพรหมจรรย ์ เป็นโพธิญาณ เป็นท่ี
ความหมายออกไป สูงข้ึนไป ถา้ความหมายสูงข้ึน วกเขา้มา จะสูงข้ึนท่ีตรงไหนล่ะ ส่ิงใดๆ ใน
โลกน้ีกรู้็อยูแ่ลว้วา่มนัตอ้งแปรสภาพทั้งหมด ส่ิงท่ีไปยดึหมายเขา ส่ิงท่ีไปหมายขา้งนอก หวัใจท่ี
ไปหมาย... 

...น้ีเป็นอนิจจงัทั้งหมด เพราะจิตน้ีรู้เท่าความเป็นนั้น รู้เท่าวา่โลกน้ีมนัจะเป็นอนิจจงั แต่
มนัลืมมองดูท่ีตวัมนัดว้ยวา่เป็นส่ิงท่ีไปหมายเขาไง ส่ิงท่ีหวัใจน้ีไปหมายเขาขา้งนอกไง เห็นวา่ขา้ง
นอกเป็นอนิจจงั แต่ใจท่ีไปหมายเขาไม่อนิจจงัหรือ แต่จะเห็นยอ้นกลบัมา ความยอ้นกลบัมา เวลา
ฟังธรรมน่ีกว็า่ตอ้งยอ้นกลบั ตอ้งอยากยอ้นกลบัเขา้ใจอยู ่ แต่เวลาตามความเป็นจริงมนัไม่ยอม
ยอ้นกลบัหรอก เพราะพลงังานขบัเคล่ือนจากภายในมนัจะดนัออกอยูต่ลอดเวลา แลว้มนักจ็ะตอ้ง
คาํนวณทางบญัชีมาตลอด เพราะพ้ืนฐานความคิด พ้ืนฐานของการศึกษา พ้ืนฐานของการ
เปรียบเทียบ 

การเปรียบเทียบตอ้งอาศยับญัชี ตอ้งอาศยัคาํนวณ ตอ้งอาศยัทุกอยา่ง แลว้กิเลสท่ีมนัอยูใ่น
หวัใจน่ีมนักอ็าศยัตรงน้ีหลอกไปตลอด การประพฤติหรือการปฏิบติัถึงมีแง่บวกและแง่ลบตลอด 
เราทาํงานส่ิงใดกต็อ้งมีถูกและผิดเป็นเคร่ืองดาํเนิน เคร่ืองท่ีวา่เป็นผลงานท่ีขวางหนา้เราไปทั้งนั้น
เลย การทาํงานไปจะมีถูกและผิดไปขา้งหนา้ตลอด การวิปัสสนา การประพฤติปฏิบติัก็
เช่นเดียวกนั มนัจะมีถูกมีผดิ เห็นไหม ถึงบอกวา่การคิดคาํนวณทางบญัชีมนักใ็ชป้ระโยชน์ได ้ ใช้
ประโยชน์ไดเ้ป็นเคร่ืองดาํเนิน แต่มนัไม่ใช่ผลตามความเป็นจริง ฉะนั้น ถึงวา่ปริยติัมีผลตรงนั้นไง 
มีผลต่อการเทียบเคียงไง 

การเทียบเคียงนั้นเราไม่ใช่เทียบเคียงแลว้ยดึมัน่ ตอ้งเทียบเคียงเพ่ือตรวจสอบใจ เทียบเคียง
ตรวจสอบวา่ อนัน้ีคาํท่ีพระพทุธเจา้สอนไวท่ี้เป็นปริยติัวางไวน่ี้ เราปฏิบติั เราคาํนวณแลว้มนัเป็น
จริงตามนั้นไหม ถา้เป็นจริงตามนั้นมนัตอ้งอยูม่ ัน่คง แต่ส่ิงน้ีจะไม่มัน่คง เพราะอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน 
หรือส่ิงท่ีเปรียบเทียบมนัจะเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา อยา่งเช่นวา่อากาศร้อนหรืออากาศหนาวน่ี 
มนัไม่มีอุณหภูมิอนัไหนท่ีเป็นส่ิงท่ีพอใจของบุคคลแต่ละบุคคล แต่ละบุคคลนั้นจะมีความชอบ
หรือความไม่ชอบต่างกนั 



มนุษยว์ฒิุภาวะ ๑๑ 

©2012 www.sa-ngob.com 

เวลาวปัิสสนาเขา้ไป ตรงน้ีกเ็หมือนกนั อารมณ์น้ีจะแปรปรวนต่างกนัตลอด มีความต่างให้
เราตรวจสอบ เราสัมผสัไดต้ลอดเลย พอจิตมนัมีสติ จิตท่ีมนัมีพ้ืนฐานอยูแ่ลว้น่ีมนัจะตรวจสอบ
ตรงน้ีแลว้หมุนเขา้มา แลว้พิจารณากายซํ้ าไง พิจารณากายซํ้ า เพราะกายมนัมีหยาบมีละเอียดเขา้ไป 
กายเป็นชั้นๆ เขา้ไปน่ี การพิจารณาซํ้ าเขา้ไปๆ จากท่ีวา่กายน้ีไม่ใช่เรา ทีแรกพิจารณากายจนเห็น
ตามความเป็นจริงวา่ไม่ใช่เราจริงๆ แต่ความเกาะเก่ียว ความเกาะเก่ียวภายใน วฒิุภาวะของใจท่ี
ต่างกนั 

ท่ีวา่สงัโยชน์ ๓ ตวัน่ีมนัมีพ้ืนฐานอยูแ่ลว้ มนัเขา้ใจตามความเป็นจริงตลอด ขณะท่ีมนัท้ิง
กายไปแลว้นะ ท่ีมนัเขา้ใจวา่กายน้ีไม่ใช่เราแลว้นะ ยกข้ึนมาน่ี พิจารณากายซํ้ าเขา้ไปเพื่ออะไร? ก็
เพราะใจมนัยงัติดอยู ่ ใจมนัยงัติดอยูใ่นอุปาทานของกายไง เพราะติดอุปาทานของกาย เพราะมนัมี
เช้ืออยู ่พิจารณากายซํ้ า ซํ้ าเขา้ไปน่ีมนัจะแตกออก 

จากท่ีวา่กายน้ีไม่ใช่ของเรา หลุดออกไป ทุกขไ์ม่ใช่เรา จิตสงบตวัลง จิตออกมาจากกาย 
จากทุกขท์ั้งหมดเลย แต่กระแสของความรู้สึก กระแสของใจท่ีมีกิเลส มนัเกาะเก่ียวดว้ยความ
อุปาทาน มนัยงัมีท่ีรองรับไง การพิจารณากายออกไป โดยวปัิสสนาญาณนะ เพง่ วิปัสสนาแยก
ออก เอานํ้าใหไ้ฟเผา ใหม้นัละลายออกไป ใหม้นัแปรสภาพออก มนัจะแปรใหเ้ห็นๆ นะ อยา่งเช่น
เรายกกายข้ึนมา ถา้พิจารณากายอยูน่ี่ ใหก้ายเป็นนํ้า นํ้ า พร่ึบ! เป็นดิน ดิน พร่ึบ! มนัจะแปรออกไป 
หรือจบัตอ้งกไ็ด ้หรือวา่ยกข้ึนมาดว้ยปัญญา เห็นไหม วา่ในกายเราน่ีมีดิน มีนํ้ า มีลม มีไฟ ธาตุ ๔ 
รวมเราแลว้เป็นกอ้นเรา พิจารณาตามความเป็นจริงดว้ยวิปัสสนาญาณ ซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่านะ 

วิปัสสนาไม่ใช่วา่จดๆ จ่อๆ การจดการจ่อนั้นเป็นเร่ืองของการมกัง่าย ไม่ใช่เร่ืองในวง
ปฏิบติั ในวงปฏิบติัตอ้งมีความเขม้แขง็ ตอ้งมีความมานะ ตอ้งมีความอดทน ตอ้งมีการจริงจงั 
ธรรมะน่ีเป็นของจริง จะเขา้กบัคนจริง การวิปัสสนาจริง การทาํตามความเป็นจริง จะไดผ้ลจริง 
ไม่ใช่ไดผ้ลทางบญัชีท่ีวา่ วิปัสสนาแลว้มนัปล่อย 

มนัปล่อย วปัิสสนาไปเร่ือยๆ น่ี ถึงเวลาปัญญาหมุนข้ึนมาน่ีมนัจะปล่อย แต่มนัไม่ปล่อย
ขาด แลว้อยา่ชะล่าใจ ตอ้งจดตวัเลขเลยวา่ขณะน้ีเราจะไดก้าํไรขาดทุนเท่านั้น แลว้กพ็อใจ เห็น
ไหม อนัน้ีคือการหลอกของกิเลสส่วนหน่ึง กิเลสท่ีไปดกัอยูข่า้งหนา้ไง ความคาดการหมายอนัน้ี
จะทาํใหห้ลงทาง 
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เราจะคาํนวณ ตรวจสอบเขา้มา ตรวจสอบเขา้มา เพราะตวัน้ีจะมาเป็นตวัดกัหนา้อยู ่
พิจารณาซํ้ าเขา้ไปๆ จนมนัแตกตามความเป็นจริง แลว้มนัปล่อยวางนะ ปล่อยหมด วิปัสสนาจน
สมุจเฉทปหานนะ ดินเป็นดิน นํ้ าเป็นนํ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ ธาตุ ๔ น้ีแยกออกจากกนั พ้ืนฐาน
ท่ีรองรับใจไว ้ พ้ืนฐานท่ีใหใ้จเกาะเก่ียว พ้ืนฐานท่ีอุปาทานของใจเกาะไวไ้ง บดัน้ีโดนทาํลายดว้ย
มรรคอริยสจัจงั แตกออก พร่ึบ! จิตน้ีหลุดออกไป ทาํลายฐานท่ีจิตพกัอยู ่ จิตน้ีไม่มีท่ียนื จิตน้ีโล่ง 
จิตน้ีปล่อย จิตน้ีเป็นจิต สละออกทั้งหมด เวิง้วา้งหมดเลย วฒิุภาวะของมนุษยเ์พ่ิมข้ึนไป เพ่ิมข้ึน
ไป 

วฒิุภาวะใจน้ีพ้ืนฐานสูงข้ึนไป สูงข้ึนไปทางบญัชีก ็สกักายทิฏฐิ วฉิิกิจฉา สีลพัพตปรามาส 
กามราคะปฏิฆะอ่อนลง บญัชียงัอยูใ่น ๓ แต่ความอ่อนลง แต่ภาวะของใจต่างกนั วฒิุภาวะ 
สงัโยชน์ ๓ ตวันั้น เห็นกายเกอ้ๆ เขินๆ เห็นไหม กายน้ีไม่ใช่เรา เราน้ีไม่ใช่กาย แต่วฒิุภาวะอนัน้ี 
มนัหลุดออกไปเลย เวิง้วา้งไปเลย ไม่ใช่วา่กายน้ีของเรา เราของกายนะ มนัหลุดราบเป็นหนา้กลอง 
ไม่รับรู้ระหวา่งกายแบ่งแยก ไม่แบ่งแยกวา่เป็นเขาเป็นเรา เป็นหญิงเป็นชาย มนัไม่รับรู้เลย มนั
ปล่อยออกหมด มนัไม่มีอุปาทานในส่ิงน้ีเลย เหมือนกบัวา่สละออกหมดเป็นอวกาศ ส่วนหน่ึงเป็น
อวกาศของจิตไง จิตน้ีสละ ไม่มีพ้ืนฐานท่ีรองรับเลย สุขมาก มีความสุข เดินน้ีตวัลอย ลอยไปเลย
นะ มนุสโสสิน่ีแหละ แต่ลอยเวิง้วา้งไป เวิง้วา้งในความรู้สึก แต่ร่างกายกเ็ดินอยูบ่นดินน่ีแหละ แต่
ความรู้สึกมนัเดินเหมือนกบัไม่ไดเ้ดิน มนัเหมือนเล่ือนลอยตลอดเลย  

นัน่ล่ะมนุษย ์ มนุษยท่ี์พบพทุธศาสนาท่ีเดินตามพระพทุธเจา้ เดินตามมรรคอริยสจัจงัมา น่ี
ตามเน้ือธรรม ธรรมะเป็นผูป้ระสิทธ์ิประสาทตามความเป็นจริง จากความวิริยอุตสาหะของหวัใจ
ไง งานวิปัสสนา งานทาํความเพียร งานการชาํระกิเลส งานต่อสู้ ท่ีวา่งานอนัเอกของมนุษย ์ ชนะ
ส่ิงใดในโลก ชนะหม่ืนชนะแสน ไม่ประเสริฐเท่ากบัชนะตน ชนะตนจนเวิง้วา้งนะ จนเป็นมนุษย์
ท่ีประเสริฐข้ึนไปเร่ือยๆ 

เห็นไหม เวิง้วา้งมีความสุข มีความสุขตอ้งอาศยัความสุขตามความเป็นจริง ไม่ใช่อาศยั
ความสุขตามบญัชี เพราะอาศยัความสุขตามบญัชีจะทาํใหต้วัเองหลงออกไปกระแสน้ีไง กิเลส
ท่ีมาเน่ืองมนัจะดึงใหเ้ราเน่ินชา้ไง มนัจะมีความสุขอยูใ่หญ่ แลว้ออกมาตรวจสอบ ถา้ส่ิงท่ีเป็น
บญัชีเราเอามาตรวจสอบใจ ตรวจสอบใจวา่ใจน้ีควรจะทาํถึงไหน 
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ดูสิ ดูตลาด ดูความเป็นไปของโลก มนัไม่มีอะไรท่ีวา่จะคงทน เราจะนอนใจอยูไ่ด ้ เห็น
ไหม ดูวฏัฏะ ขณะน้ีหวัใจกาํลงัมุมานะในการประพฤติปฏิบติั มุมานะในมรรคในผล เห็นผลเห็น
ประโยชน์แลว้มนัมีความอุ่นใจมีความพอใจ เพราะวา่ตลาดมนัยงัเชา้อยูไ่ง กาํลงัคึกคกั กาํลงัมี
ความเป็นไปได ้ กาํลงัวา่เราจะทาํอะไรออกไปน่ีเราจะไดก้าํไรขาดทุน เห็นไหม ตลาดยงัดีมากเลย 
ตลาดไม่ใช่ตลาดท่ีวาย ตลาดท่ีกาํลงัเป็นตลาดขาข้ึน 

พอตลาดขาข้ึนมนักต็อ้งมีการขวนขวายสิ ตอ้งขวนขวาย ยอ้นกลบัเขา้มาดูสิ ไอท่ี้วา่เวิง้วา้ง 
ใจท่ีเวิง้วา้ง ท่ีเป็นมนุษยป์ระเสริฐ หวัใจวฒิุภาวะท่ีสูงข้ึนมาน่ีมนัประเสริฐ มนัประเสริฐแลว้เราจะ
นอนใจหรือ เราจะหายใจ เราจะอยูค่ ํ้าฟ้า เราจะไม่มีวนัตายเชียวหรือ เราจะไม่มีการเสียโอกาสใน
การท่ีวา่เราจะยกภาวะใหต้วัเราเองสูงข้ึนไปอีกหรือ เห็นไหม กย็อ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาดูไง ส่ิงท่ี
เป็นความเวิง้วา้งมนัเวิง้วา้งตรงไหน 

ส่ิงน้ีงานในการประพฤติปฏิบติั เราจะเขา้ใจวา่ในการต่อสู้ชาํระกิเลสอนันั้นประเสริฐ อนั
นั้นเยีย่ม แลว้จะไปชาํระท่ีไหนท่ีกิเลสนัน่น่ะ กิเลสมนัอยูต่รงไหนจะเขา้ไปทุบมนั จะเขา้ไป
ทาํลายมนั...เราหากิเลสไม่เจอต่างหากล่ะ ทีน้ีการขดุคุย้ การจะขดุคุย้ การหาการคน้ควา้ไง การ
คน้ควา้หาตน้ตอของผูท่ี้ทาํลายเรา ผูท่ี้ทาํลายเรานะ ผูท่ี้ทาํลายโอกาสของเรา ผูท่ี้ทาํลายใหเ้ราไม่
เป็นคนท่ีประเสริฐข้ึนไป คืออะไร น่ีการขดุคุย้เขา้มาตรงนั้น การขดุคุย้เขา้มาไง กคื็อความนอนใจ
ของเรา คือความท่ีมนัปิดกั้นในความรู้สึกของเรานัน่น่ะ 

มนัวา่หาไม่ได ้ เรามีทาํมาแค่น้ี เราเป็นคนดีแลว้ มนัจะทาํเรานอนใจไง ดูสิ ทางโลกเขาไม่
มีใครทาํไดเ้สมือนเรา เราน่ีเป็นคนเก่ง เราน่ีเป็นคนประเสริฐกวา่คนอ่ืน เราจะรีบไปไหน เราควร
จะนอนตายท่ีน่ีก่อน นัน่ถา้มนัพดู มนัพดูตามความเป็นจริงนะ แต่ไม่พดูอยา่งน้ีหรอก มนัจะพดูให้
เราเช่ือไง ท่ีพดูน่ีจะใหเ้รานอนตายอยูก่่อน เพราะคนท่ีรู้ทนัมนัไง มนัจะใหน้อนตายท่ีน่ี ยงัเป็น
เหยือ่ของมนัต่อไปไง 

พอจิตมนัสงบ ตวัพ้ืนฐานท่ีมนัเวิง้วา้งอยูแ่ลว้น่ีมนัมีความสุขอยูแ่ลว้ส่วนหน่ึง แต่ส่วนท่ีวา่
มนัจะขวนขวายออกไป มนัหาไม่เจอนะ ช่วงท่ีหาไม่เจอน่ีมนักห็มุนไปเร่ือยๆ อยูไ่ปวนัๆ หน่ึง แต่
ถา้เราหกักลบัมา หกักลบัมาตอ้งหกัดว้ยความจริง ตอ้งหกัดว้ยความมุมานะ เพราะหวัใจพิจารณา
ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ถึงจะเป็นกายกเ็ป็นกายนามธรรม เป็นกายในกาย เพ่ือพิจารณากายในกายนัน่
ล่ะ พอจบัตอ้งตวัน้ีได ้เห็นกายตวัน้ี ความเห็นกายตวัน้ีมนัจะต่ืนเตน้มาก 
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ส่ิงท่ีเราทาํงานมานะ วา่การพิจารณากายมนัเป็นกายหยาบๆ เรายงัพิจารณาเกือบเป็นเกือบ
ตาย ส่ิงท่ีเป็นกายนามธรรมกวา่จะจบัตอ้งได ้ การจบัตอ้งไดก้เ็หมือนท่ีเราเคยประสบผลงานมา
ตลอด เราดีใจมาตลอด แต่ผลงานอนัน้ีมนัเป็นผลงานแบบภายใน เป็นผลงานท่ีวา่ในตูเ้ซฟ เป็น
ผลงานแบบเพชรนํ้าเอก ความต่ืนเตน้ ความดีใจนะ มนัจะต่ืนเตน้มาก 

เราเคยมีเงินลา้น เขาใหม้า ๒ ลา้น แลว้เราไปเจอเช็คใบน้ีแสนแสนลา้นน่ี เพราะเราเขา้ใจ
แลว้ใช่ไหม วา่เงินลา้นน่ีมีคุณค่าขนาดไหน แลว้เช็คใบน้ีเบิกไดถึ้งแสนแสนลา้นในทางบญัชี เห็น
ไหม มนัจะต่ืนเตน้มาก เพราะเราไดต้น้ขั้วเช็คใบน้ี เรามีโอกาสไดเ้บิก การเจอกาย การเจอกิเลส
ช่วงน้ีมนัจะมีความต่ืนเตน้มาก เจอกายท่ีเป็นนามธรรมน่ี เห็นไหม เรามีเช็คใบหน่ึงแสนแสนลา้น 
เราเจอกายแลว้เราตอ้งวิปัสสนาน่ี กอ็นันั้นน่ะ เช็คใบน้ีจะเป็นเช็คจริงหรือเช็คปลอม จะเบิกเงินได้
หรือเบิกไม่ได ้ บญัชีน้ีจะไดห้รือไม่ได ้ จะขาดทุนจะกาํไรมนัก็เขียนไปในแสนแสนลา้นนั้น แสน
แสนลา้นมนักท็าํใหเ้ราแค่ต่ืนเตน้ 

เปรียบหมายใหเ้รามีคุณค่าไง ความต่างของเงินหน่ึงลา้นกบัเงินแสนลา้นไง ความต่างของ
การพิจารณากายนอกกบัความต่างของเจอตน้ขั้วการพิจารณากายในไง ความต่างท่ีวา่เป็นความสุข
ท่ีแบบวา่งานขดุคุย้ ถา้เราปฏิบติัมนัจะไม่เขา้ใจนะวา่ไอก้ายนอกท่ีจบัตอ้งพิจารณาน่ีมนักเ็ป็นกาย
นอก กต็อ้งจบัตอ้งง่ายๆ อยูแ่ลว้ กเ็ห็นกรู้็กนั ทาํไมไอก้ายในมนัจะประเสริฐขนาดไหน 

มนัประเสริฐตรงความต่างหน่ึงลา้นกบัแสนแสนลา้นตวัน้ีแหละ มนัจะต่ืนเตน้ มนัจะมี
ความสุข มนัโอ๋ย! เป็นผลงานไง เป็นผลงานท่ีวา่เม่ือก่อนเราฝากใหเ้ลขา ฝากใหฝ่้ายบญัชีมนัทาํ
บญัชี แต่คราวน้ีไอเ้ลขามนัโกงมาตลอด มนัทาํบญัชีปลอมมาใหเ้ราตลอด แลว้เราเป็นคนทาํบญัชี
เอง เราจบัตอ้งบญัชีตวัน้ีแลว้ต่อไปน้ีไม่มีใครโกงเราไง ถา้เราทาํบญัชีน้ีตามความเป็นจริง เราจะ
ไดผ้ลธรรมท่ีตามความเป็นจริง ไม่ตอ้งใหใ้ครมาหลอกอีกไง มนัต่ืนเตน้ตรงน้ี ต่ืนเตน้มากๆ แลว้ก็
ตอ้งต่อสู้ไง 

พิจารณากายใน เพราะกายในน้ีเป็นกายของกาม ความโอฆะ ความขอ้งอยู ่ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง เห็นไหม ความโลภกโ็ลภในอะไร? โลภในทุกๆ อยา่งเพ่ือมนัจะมาเสวยกาม 
ความโลภในกาม ความโกรธ โกรธเพราะไม่ไดส้นใจตามกามท่ีตนมัน่หมาย ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง อยูต่รงกายตวัน้ี ตวัท่ีวา่เป็นแสนๆ ลา้นตวัน้ีไง 
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การพิจารณากายตวัน้ีถึงจะตอ้งรุนแรงมาก เพราะเป็นการขา้มโอฆะ เป็นการพลิกจากกาย
ท่ีวา่บุบสลาย ท่ีวา่ใจออกมานั้น ใจเวิง้วา้งออกมาจากกายนั้น มนัเป็นเพราะหลุดออกมาจากกาย 
แต่ยงัตอ้งเกิดซํ้ าเกิดซาก แต่ขา้มโอฆะน้ีจะไม่เกิดอีก ฉะนั้น การพิจารณากายตวัน้ีถึงความละเอียด 
หลุมพราง หรือการยน่ยอ่ หรือการทาํบญัชีตวัเลขใหเ้ราหลงทาง จะทาํใหเ้ราตอ้งตรวจสอบแบบ
ละเอียดมาก ไวใ้จใครไม่ไดเ้ลย จะไวใ้จแผนกบญัชีท่ีทาํใหเ้ราไม่ได ้ เพราะมนัขยบัออกเป็น
สติปัญญา อนัน้ีเป็นมหาสติเป็นมหาปัญญา 

การใคร่ครวญระดบัมหาสติมหาปัญญาตอ้งเราเป็นผูฝึ้กฝนตวัเราข้ึนมาจนถึงกบัเป็นผูมี้
มหาสติมหาปัญญา มนัเป็นบญัชีเรือนแสนท่ีเราจะตอ้งคาํนวณเอง ถึงวา่เป็นแสนๆ ลา้น จากเงิน
ลา้นเดียวไง การวิปัสสนาอนัน้ีถึงมีการหลอกลวง มีการป้ันแต่งตวัเลขทั้งหมดใหเ้ราหลงทางไป
จนหมด ตวัเลขน้ีควรจะเป็นอยา่งนั้น ตวัเลขน้ีควรจะเป็นอยา่งน้ี เหมือนกนั การพิจารณากาย 
พิจารณาแลว้มนัจะรวมลง มนัจะแยกออก ใหเ้ราหลงทาง มนัจะมีขอ้มูลป้อนเขา้มาใหห้ลงตลอด  

การทาํตวัเลขอยา่งน้ีคือวา่ เหมือนการพิจารณาอยา่งน้ีๆๆ เป็นทางบญัชีไง น่ีวิปัสสนาข้ึน
ไปขา้งบนจะเห็นความหลอกของกิเลส ใครวา่กิเลสมนัอ่อน ใครวา่การเจอแลว้ เจอเช็คแลว้น่ีจะ
เบิกเงินได.้..เบิกยาก เบิกยากมากๆ เพราะวา่เป็นเงินกอ้นใหญ่ เราจะเขา้ธนาคารธรรมไหนก็
แลว้แต่ เขาจะผลกัๆ เพราะเขาตอ้งการเงินเอาไวห้มุนเวียนในธนาคารเขา หมุนเวียนในธนาคาร
ของกิเลส กิเลสมนัไม่ตอ้งการใหห้ลุดพน้จากอาํนาจของมนั กิเลสท่ีอยูใ่นหวัใจของแต่ละดวงๆ 
มนัจะดึงไว ้มนัจะเปล่ียน มนัจะทาํลาย มนัจะทาํใหเ้ช็คนั้นมีปัญหา 

การวิปัสสนากเ็หมือนกนั จะรุนแรง จะตอ้งใคร่ครวญ จะตอ้งพยายามตั้งสติอยา่งมัน่คง 
แลว้ใคร่ครวญตามความเป็นจริงตรงน้ี ตามความเป็นจริงไง ตวัเลขกต็รง เช็คกถ็ูกตอ้ง เงินใน
ธนาคารกมี็ ผูเ้บิกมีสิทธิตามความเป็นจริง มนักต็อ้งเบิกไดสิ้ วิปัสสนาตามความเป็นจริง 
มชัฌิมาปฏิปทาท่ามกลางของหวัใจ ของหวัใจนะ เพราะขนัธ์ ๕ เพราะโอฆะ เพราะโลภ โกรธ 
หลง มนัเกิดจากสญัญา เกิดจากการอคติ เกิดจากปฏิฆะ เกิดจากการผกูไว ้ เกิดจากการโนม้ดึงเขา้
มา 

เห็นไหม ตวัเลขพร้อม เงินมีพร้อม เงินมีอยูแ่ลว้ ธรรมะมีอยูต่ลอดเวลา แต่เราเขา้ไม่ถึงเท่า
นั้นเอง ธนาคารมีอยูต่ลอดเวลา แต่เราเขา้ไม่ถึง เพราะใครเขา้ไปถึงแลว้มนัไปเบิกออกมาแลว้พน้
จากอาํนาจของกิเลสไง กิเลสถึงจะตอ้งผลกัไส ตอ้งทาํใหเ้ปล่ียนแปลงขอ้มูลใหห้ลงทางไปตลอด 
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เราทาํถูกตอ้งตามมชัฌิมาปฏิปทาไง มชัฌิมา วางโปะลงไปไป เปิดออกไป เช็คออกไป ตอ้งกดเงิน
ไหลออกมา 

มชัฌิมา สมุจเฉทปหาน ธนาคารนั้น ครืน! ธนาคารนั้น เพราะโดนเบิกหมดธนาคาร 
ธนาคารนั้นตอ้งลม้ลง บญัชีนั้นปิดไป ตอ้งตามความเป็นจริงของธรรม ธรรมนั้นถึงจะประสิทธ์ิ
ประสาทออกไปตามความเป็นจริงของมรรคอริยสจัจงั งานชอบในการชอบโอฆะอนันั้นไง 

สมุจเฉทปหาน เวิง้วา้งนะ คราวน้ียิง่กวา่เวิง้วา้ง เวิง้วา้งเม่ือก้ีเวิง้วา้งแบบไม่ยอมรับรู้
ระหวา่งเป็นธาตุเป็นขนัธ์นะ เวิง้วา้งเฉยๆ แต่คราวน้ีเวิง้วา้งแบบหน่ึงเดียวไง เวิง้วา้งมาก่อน เพราะ
ขนัธ์ ๕ ใจกบักายแยกออกจากกนั น่ีวฒิุภาวะของมนุษยไ์ง มนุษยท่ี์วา่มีบญัชีกามราคะปฏิฆะอ่อน
ลง กบัสงัโยชน์ ๓ ตวั กบัวฒิุภาวะของผูท่ี้วา่ละสักกายทิฏฐิ วจิิกิจฉา สีลพัพตปรามาส กามราคะ 
ปฏิฆะ เพ่ิมข้ึนมาเป็น ๕ บญัชีเพ่ิมข้ึนมาอีก ๕ บญัชีตามธรรมแทน้ะ ไม่ใช่บญัชีตวัเลข เวิง้วา้ง
ออกไปเลย ออกไปจากความผกูโกรธ ออกไปจากความมัน่หมายของทางโลก คาํพดูทางโลกไม่มี 
ใจน้ีออกเป็นหน่ึงเดียว ใจน้ีเป็นตวัพลงังานเฉยๆ แลว้ ไม่ใช่ตวัพลงังานท่ีวา่เป็นขนัธ์ ๕ เป็น
สงัขารไง ความคิด ความปรุง ความแต่งไม่มี 

ความไม่มีความคิด ไม่มีความปรุงไม่มีความแต่ง มนัจะเอาอะไรมาเสริม เสริมจากไอเ้ช้ือ
ท่ีวา่สญัญาออกมา ตวัสัญญาคือขอ้มูลเดิม จากมัน่หมายวา่จะก่ีชาติๆ กแ็ลว้แต่ แลว้พอขอ้มูลน้ี
หลุดออกมา งดัออกมาข้ึนมาจากหวัใจ สงัขารกป็รุง พอปรุงไปมนักเ็กิดเป็นการผกู การผกูโกรธ 
การจาํ กรรมท่ีมนัสะสมกนัมา เห็นไหม ไอต้วัน้ี ตวัขนัธ์ ๕ ท่ีวา่มนัมีอยูน่ี่มนัหลุดออกหมด หลุด
ออกหมดเหลือตวัพลงังานเฉยๆ พลงังานท่ีวา่สัญญาไม่มี สญัญาไม่ออก สญัญาเรารู้ทนั รู้เท่า
สญัญา รู้เท่าสงัขาร รู้เท่าทุกอยา่งหมด ความรู้เท่าในขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ถึงจะมีอยู ่ อยูก่บัใจท่ีขาด
ออกไปแลว้แต่ขาดมี ถา้ขาดมี ความรู้เท่า ความรู้เท่ามนัจะไปหลงตรงไหน ความไม่หลงสงัขาร
ของตวัเอง ความไม่หลงตามสญัญาท่ีมนัแวบข้ึนมา แลว้มนัจะเอาปฏิฆะมาจากไหน มนัจะเอา
ความผกูโกรธ มนัจะเอากามราคะมาจากไหน 

ความไม่มีกามราคะ ความไม่มีปฏิฆะ มนักไ็ม่มีความโลภ ไม่มีความโกรธ ไม่มีความหลง 
เห็นไหม นางตณัหา นางอรดี ลูกของพญามารโดนชาํระลา้งแลว้ หวัใจโล่งโถงไปหมด หวัใจโล่ง
โถง ไม่เกิดอีกในกามภพ 



มนุษยว์ฒิุภาวะ ๑๗ 

©2012 www.sa-ngob.com 

วฒิุภาวะของมนุษย ์ มนุษยว์ฒิุภาวะน้ีประเสริฐ ประเสริฐตามพน้จากการเกิดในกามภพ 
หวัใจวา่ง วา่งหมด วา่งแบบมีเจา้ของไง วา่งแบบวา่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา มนัคลุมอยู ่วา่งแบบไม่
รู้จกัตวัตน วา่งแบบพน้จากกาม แต่ไม่สามารถพน้จากอวชิชาได ้ พน้จากโลภ พน้จากโกรธ พน้
จากหลง แต่ไม่พน้จากความไม่รู้อวชิชา น่ีประเสริฐ มนุษยท่ี์ประเสริฐ วฒิุภาวะของมนุษยเ์พ่ิมข้ึน
ไปไง วฒิุภาวะของมนุษย ์ จิตดวงนั้น มนุษยผ์ูน้ี้เป็นผูส้ร้างบุญกศุลมา มนุษยผ์ูน้ี้เป็นผูมี้วาสนา 
มนุษยผ์ูน้ี้เป็นมนุษยผ์ูป้ฏิบติัต่อไป ปฏิบติัต่อไปนะ มนุษยผ์ูน้ี้ปฏิบติัต่อไป จะมีความเวิง้วา้งอยู ่
อนัน้ีอยูน่าน ผูป้ฏิบติัจะติดตรงน้ี จะเวิง้วา้งไปเร่ือย เพราะความเวิง้วา้งน้ีมนัเป็นความเวิง้วา้งท่ีไม่
มีขนัธ์ ๕ มนัไม่มีส่ิงเปรียบเทียบ 

ส่ิงท่ีเปรียบเทียบ เป็นความคิด ความปรุง ความแต่ง เห็นไหม ความปรุง ความแต่ง วนัน้ี
มนัแต่งดี พรุ่งน้ีมนัแต่งไปอีกอยา่งหน่ึงน่ี มนัไม่มีเปรียบเทียบวา่อนัน้ีเอาอะไรมาแต่ง แต่ถา้ก่อน
นั้น ความแต่งน่ี วนัน้ีเราอยากใหสี้เขียว พรุ่งน้ีอยากใหเ้ป็นสีเหลือง ความสีเหลืองสีเขียวกต่็างกนั
แลว้ ความสีท่ีแตกต่างน่ีเราควรจะฉุกใจ เอะใจวา่ เอะ๊! ทาํไมสงัขารมนัปรุงไม่เหมือนกนั เพราะ
สงัขารท่ีมีกิเลสน่ีมนัปรุงไม่เหมือนกนั มนัถึงปรุงแต่ละวนั มนัปรุงความชอบไม่เหมือนกนั มนัถึง
วา่น่าลงัเลสงสยั 

แต่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา มนัไม่ใช่สงัขาร อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา 
วิํฺญาณ ํมนัเกิดข้ึนพร้อมกนั มนัไม่สามารถเปรียบเทียบไดไ้ง มนัถึงไม่ยอ้นกลบัมาดูตวั ความไม่
ยอ้นกลบัของ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ความไม่ยอ้นกลบัของตวัปฏิจจสมุปบาท 

น่ีการขดุคุย้คน้เข่ียหากิเลส วา่งานการประพฤติปฏิบติั งานการขดุคน้ งานการหาจาํเลย 
งานการหาตน้ตอของตวัเร่ิมตน้ของพลงังาน การคน้หางานท่ีวา่เจอแสนแสนลา้นนัน่น่ะ กบัเจอ
หน่ึงลา้น งานอนัน้ีเจอทั้งประเทศ งบประมาณของประเทศมีเท่าไร มนัเป็นก่ีลา้นลา้น งบประมาณ
ของประเทศนัน่น่ะ เพราะมนัจะทาํลายถึงอวชิชา ถึงประเทศของเรา ประเทศของผูท่ี้เป็นมนุษยไ์ง 

วฒิุภาวะของมนุษย ์ มนุษยค์นหน่ึงมนัโลกๆ หน่ึง โลกคือหมู่สตัว ์ โลกคือบุคคลไง คนก็
คือหน่ึงโลก เพราะเราไปยดึหมายโลก ผูป้ฏิบติักห็น่ึงประเทศไง ถือวา่เป็นงบประมาณของ
ประเทศเลย จากเราเจอเช็คใบหน่ึงน่ีเป็นแสนๆ ลา้น กบัเงินหน่ึงลา้น กบังบประมาณของประเทศ
ประเทศหน่ึงท่ีจิตดวงน้ีมีสิทธิเบิก จิตดวงน้ีมีสิทธิดา้นงบประมาณทั้งงบประมาณนั้นเลย ความจะ
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หาตวันั้น ตวัสาํนกังบประมาณของกิเลส ตวัสาํนกั ตวัหวัใจนัน่น่ะ การขดุคุย้ตวัน้ี การยอ้นกลบั
หาตวัน้ี การขดุคุย้ไง การจะเขา้ไปถึงสาํนกังบประมาณตวันั้นเลย 

เพราะสาํนกังบประมาณน้ีเป็นศูนยร์วมของเงินทั้งหมดท่ีจะตอ้งมาเบิกจ่ายกนัตรงนั้น เป็น
ศูนยร์วมของกิเลส เป็นศูนยร์วมของอวชิชาไง แต่เราไปดูกนัท่ีธนาคารใช่ไหมวา่เงินตอ้งมาเบิกท่ี
ธนาคาร เบิกท่ีธนาคารเพราะธนาคารนั้นตอ้งออกมาจากไหน? ออกมาจากสาํนกังบประมาณ 
สาํนกัท่ีวา่แบ่งแยกตวัเลขเป็นบญัชีมา เป็นบญัชีมานะ เพราะมีบญัชี เห็นไหม มีขาดทุน-กาํไรทาง
บญัชีไง น่ีกเ็หมือนกนั จะยอ้นกลบัเขา้ไปท่ีนัน่เลย การเขา้ไปถึงสาํนกังบประมาณ ใครมีสิทธ์ิ ผูท่ี้
จะถึงสาํนกังบประมาณตอ้งเป็นรัฐบาลใช่ไหมถึงจะมีสิทธิเบิกจ่ายเงินอนันั้น 

อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เป็นเจา้ของภพชาติ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เป็นเจา้ของภพชาติท่ี
ตอ้งใหเ้กิดใหต้าย เราเขา้ไปถึงตวัภพตวัชาติตวันั้น ตวัท่ีจะใหเ้กิดชาติไหนๆ ตวัท่ีใหเ้กิดเป็นภพ
เป็นชาติตวันั้น ตวันั้นเป็นเจา้ของสาํนกังาน เป็นเจา้ของงบประมาณ เราเขา้ไม่ถึงตวันั้น การเขา้ถึง
ตวันั้น การเขา้ไปรัฐบาล การเขา้ไปถึงจุดของอวชิชา เราจะเขา้ไป ถึงเขา้ น่ีการขดุคุย้คน้เข่ียถึงจุด
นั้นเราค่อยเป็นรัฐบาล เราบริหารทั้งหมด แลว้เราจะประเสริฐขนาดไหน เราเขา้ไปถึงจุดของ
อวิชชา เราจะประเสริฐขนาดไหน 

พอเขา้ถึงนะ ความสุข เราน่ีมีอาํนาจ เพราะเรากาํลงัจะพลิกคว ํ่าทาํลายรัฐบาลนั้นเลย 
ทาํลายอวิชชาเลย ถึงมีความสุขมหาศาล ความสุขอนัน้ีไง ความสุขการขดุคน้พบทั้งนั้นนะ ฉะนั้น 
ขดุคุย้ถึงพบแลว้ เจอแลว้ไง อยูใ่นอาํนาจแลว้ ส่ิงท่ีอยูใ่นอาํนาจของเรา เรามีอาํนาจแลว้ พลิกพับ๊! 
เพราะเป็นรัฐบาล รัฐบาลสามารถสัง่การได ้ การเขา้ไปเจอสาํนกังบประมาณ เราสัง่สาํนกั
งบประมาณปิด ปิดบญัชี การขาดทุน-กาํไรทางบญัชีไม่มี ประเทศน้ีเลิก ไม่เกิดอีกเลย 

เห็นไหม วฒิุภาวะของมนุษย ์ มนุษยท่ี์สามารถเขา้ไปถึงจุดเร่ิมตน้ของปฏิสนธิจิต แลว้
ทาํลายตวัเองทั้งหมดเลย กเ็ป็นมนุษยค์นเดิม เป็นมนุษยป์กติ เป็นมนุษยท่ี์เหนือมนุษย ์ เป็นมนุษย์
ท่ีเป็นลูกศิษยต์ถาคตไง เป็นมนุษยน์ะ มนุษยท่ี์วา่ ลูกศิษยต์ถาคตเดินตามองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พทุธเจา้ เดินตามนะ เดินตามไป ทาํตามความเป็นจริง ทาํตามเน้ือหาสาระ ไม่ใช่ทาํตามบญัชี ทาํ
ตามบญัชีท่ีวา่ศึกษาเล่าเรียนมาแลว้กจ็ดจารึกกนั ฉนัไดบ้ญัชีเท่านั้นๆ  
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บญัชีตวัเลขกคื็อบญัชีตวัเลข ตามความเป็นจริงท่ีหวัใจเขา้ไปสมัผสั ตามความเป็นจริงท่ี
หวัใจเขา้สมัผสั หวัใจเขา้ไปเป็นตามความเป็นจริง เป็นมนุษยเ์หมือนกนั เป็นมนุษยท่ี์ประพฤติ
ปฏิบติั มนุษยท่ี์ขวนขวายจนตวัเองส้ินจากงานการประพฤติปฏิบติั 

งานทางโลกใดๆ งานทางโลกท่ีทาํกนัอยูต่อ้งทาํไป เกิดตายๆ ทาํอยูต่ลอด เพื่อใหต้วัเองมี
ชีวติอยูร่อด เพราะปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั แต่งานทางธรรมไง เป็นมนุษยท์าํ มนุษยเ์ตม็หวัใจ 
มนุษยท่ี์วา่ประเสริฐ ประเสริฐจริงๆ หวัใจวฒิุภาวะท่ีลน้เป่ียมไปดว้ยความสุข ลน้เป่ียมเพราะไม่มี
กิเลสตวัใดมาเป็นเจา้นาย ไม่มีกิเลสตวัใดมาชาํระ มาบงัคบัขู่เขญ็อีกเลย ไม่มีนะ อยา่วา่แต่ขนัธ์ 
ความคิด ความปรุง ความแต่งเลย แมแ้ต่ความไม่รู้เท่าความคิดตวัเองยงัไม่มี 

ความรู้เท่าความคิด ความคิดเร่ิมตน้ รู้เท่าถึงความนั้น ไม่ใช่สงัขารนะ รู้เท่าถึงอวชิชา 
อวชิชาคือความไม่รู้ น่ีถึงเป็นตวัรู้ พระพทุธเจา้ถึงเยย้มารไง ความดาํริคือการเร่ิมตน้ เห็นไหม 
ความเร่ิมตน้ “มารเอย เธอจะเกิดไม่ไดอี้กแลว้ เพราะเราเห็นความดาํริของเจา้ เจา้เกิดจากความดาํริ
อนัน้ีเอง” น่ีส้ินสุด ปิดฉากเลย หมด เป็นมนุษยท่ี์วา่ส้ินจากการไม่ตอ้งทาํอะไรอีกแลว้ งานการไม่
มีไง 

งานทางธรรมถึงวา่เป็นงานท่ีทาํแลว้ส้ินสุด เป็นงานท่ีประเสริฐ พวกเราประพฤติปฏิบติั
พรหมจรรย ์ พวกเราประพฤติปฏิบติัเพ่ือจะใหเ้รามีความสุขอนัประเสริฐไง ไม่ใช่วา่ความสุขทาง
โลกท่ีเขามีกนั 

ความทุกขข์องเรา ออกอยูป่่าอยูเ่ขา ออกมาจากโลก ออกมาจากท่ีวา่เขามีความสุขกนั เพ่ือ
จะมาประพฤติปฏิบติั ใหอ้ยูใ่นอาํนาจนะ ใหกิ้เลสมนัไม่มีเคร่ืองส่งเสริมไง เห็นไหม ถึงบอกวา่ 
เวลาออกมา ถึงวา่เรามีความทุกข ์ เราไม่เหมือนเขา แต่เวลามนัใหผ้ลออกมาสิ...(เทปส้ินสุดเพียง
เท่าน้ี) 


