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ขันธ ๕ ท่ีเปนภาระกับขันธ ๕ ท่ีเปนทุกข 
พระอาจารยสงบ  มนสฺสนฺโต 

เทศนบนศาลา วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๑ 
ณ วัดสันตธิรรมาราม ต. คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบรุี 

กรรมดีใหผลเปนสิ่งที่ดี  กรรมชัว่ใหผลเปนสิง่ที่ชัว่  กรรมกลางๆ  ใหผลเปนกลางๆ 
กรรมไง แลวหวัใจของเราละ หัวใจของเราประเสรฐินะ หวัใจของคนที่เกิดมาเปนมนุษยนั้น 
ประเสริฐทัง้หมด  เพราะการเกิดเปนมนุษยนี้เปนเครื่องตัดสนิไง  ไดมนุษยสมบัติมาแลว 
การไดมนุษยสมบัติจิตดวงนัน้ตองมีบุญกุศลจึงไดเกดิเปนมนุษย  มนุษยสมบัติเห็นไหม  เปน 
ผูมอีิสระเสรีในการประพฤติปฏบิัติ  ทําดแีละชัว่ไดดวยความสมัครใจ  แตความจริงแลวมนั 
ทําไปดวยกิเลสทีม่ันขับไสไปโดยที่เราไมรูสึกตัวตางหาก ขณะที่เกิดมาแลวถงึมีกิเลสขบัไส 

พูดถึงกรรมดี  พูดถึงอานิสงส  พูดถงึกรรมที่ไดเกิดมาเปนมนุษยที่ประเสรฐิมาก 
มนุษยสมบัติ  แตพอเปนมนุษยแลวนีม้ันเปนทุกขกนัมากเลย  เราเขาใจวาทาํไมเราเปนทุกข 
ทําไมสิ่งนี้จึงเปนทุกข สิ่งที่เปนทุกขนั้นคือกิเลสในหัวใจ จะเกิดที่ไหนกม็ีความทุกขทัง้หมด 
เพราะใจนั้นมีกิเลส กิเลสนัน้มนัแยงอาณาจกัร แยงความคิดในใจไปทั้งหมด  เพราะกิเลสมัน 
อยูที่หัวใจของคน อยูที่หวัใจของมนุษยทั้งหมด มันซึมซาบอยูในเนื้อหวัใจ มนัเหมือนคนเรา 
ปวยแลวไขนัน้อยูในรางกายของเรา  กิเลสมันก็แทรกอยูในเนื้อของจิตทั้งหมดเลย  ทําไมมัน 
ถึงจะไมใหผลเปนทุกขละ เพราะกิเลสมันไมใหผลเปนความดี 

แตเราเกิดเปนมนุษยแลวพบพระพุทธศาสนา คอืมธีรรม มียา มีเครื่องกําจัดกิเลส  เรา 
มีโอกาสมหาศาลเลยทีจ่ะกาํจัดกิเลสที่มนัอยูในหัวใจ  เพราะมรรคอริยสจัจงันัน้เปนเครื่อง 
กําจัดกิเลสในหัวใจของเราเทานัน้  ในหวัใจของเรา  หัวใจของผูปฎบิัตินะ  ถากําจัดกิเลสของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  กําจัดกิเลสของพระอรยิสาวกตางๆ  นั่นก็เปนผลของทาน 
เห็นไหม กําจัดกิเลสของดวงใจใด ดวงใจนัน้ก็ไดผลเต็มเปยม 

ทุกดวงใจไดผลจากดวงใจนัน้กอน  มีความสุข  เสวยวิมุตติสุข  สุขอนัมหาศาล  สุขที่ 
ไมมีทางโลก สุขที่แปลก สุขที่ไมมีสิ่งใดเทียบได ดวงใจนั้นเสวยสขุนัน้ พึ่งตนเองไดกอน มี
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ความสุขกอน  ถงึเอาความสุขนั้นมาเจอืจานกับพวกเราพวกที่ทุกขนี่ไง  ผูที่ผานไปแลวเปน 
สมบัติของทาน ถึงบอกวาเปนของเราผูที่ปฏบิัติตอใจดวงนั้นตางหากที่เปนผูแกไขใจดวงนัน้ 
จริงๆ 

ธรรมโอสถอนันีแ้กดวงใจที่เปนกิเลส  เพราะกิเลสนี้มนัฝนมนัตอตานไง ความทุกข 
เกิดจากตรงนี้  เกิดจากกิเลสในหวัใจเรานีม้ันไมเขาใจตามความเปนจรงิ เชน เราไมสบาย เรา 
มีไขอยู  แตเราใชแตของแสลง  ไมเคยมยีามารักษาไขเลย  เรากินแตของแสลงเขาไป  แตเรา 
เขาใจวาอนันี้เปนยารักษาโรคไง แลวโรคนัน้จะหาย  เปนไปไดไหม มนัเปนไปไมได  เพราะ 
เราไมเคยเอายานั้นเขาไปรกัษาโรคเลย  เอาแตของแสลงเขาไปเพิ่มโรคใหมันมากขึ้นโดย 
ลําดับ โดยที่ตวัเองก็ไมรูสกึตัว อนันัน้คอืกิเลส กิเลสเทานั้นทําใหเราทุกขยาก กิเลสเทานั้นที่ 
ทําใหการประพฤติปฏิบัติของเราไมไดผล  กิเลสเทานั้นทีท่ําใหเราไมมีความมานะอดทน  ทํา 
ใหเราลมกลิ้งลมหงาย ทําใหเราไปไมถึงจุดหมายปลายทาง 

ฉะนั้นตองโทษกิเลส โทษเรา โทษผูปฏิบัติ โทษในหัวใจเรา โทษธรรมะ โทษความ 
เปนจริงไมได  โทษความเปนจรงินัน้คือใจเราแพมนั  เราเขาใจผิด  เราใหกิเลสมันมีอาํนาจ 
เหนือเรา  เห็นไหม  พอโทษตามกิเลสมันบอก    ทําใหเราไมเชื่อในสิ่งที่วาอันนัน้เปนผล 
ปจจุบนันีจ้ะวานรกไมมี สวรรคไมมี บาปบุญไมมี ไมมีไดอยางไร ถาไมมี พวกเราตองไมมี 
ความทุกขทั้งหมด มนุษยในโลกนี้มแีตความสุข มแีตความพอใจ มแีตความรื่นเรงิ ทําไมมัน 
เปนไปไมได เพราะมันทกุข ทุกขนัน้ไมใชกิเลสหรอื แลวมนัเปนผลของกิเลส กิเลสเสกสรร 
ปนยอใหเปนทุกข 

พอใหเปนทุกขแลว ยาที่ไปแกนั้นมีอยู แตดวยความไมเชื่อนั้น มนัจงึปฏิเสธเห็นไหม 
ความปฏิเสธเหมือนกับวาเรามีเปาหมายอยู  เรามาทีน่ีแ่ลวไมกลับบานเรือนไดไหม 
บานเรอืนเราเปนเปาหมายใชไหม  ถาเราไมเดินไปบานเรือนเรา  จะไปไดไหม  แตการ 
เดินทางนั้นเราใชวัตถุหรอืรางกายมันเปนรูปธรรมโดยไมเห็นไง  แตหัวใจนีถ่ามันคิดไมซือ่ 
แลวมนัไมมีการกาวเดิน  ไมมีการกาวเดินคอืมนันอนจมอยูในกลางหัวใจนัน้  มันไมขยับ 
เขยื้อน การประพฤติปฏบิัติมนัถึงไมมีผลไง เพราะหวัใจมนัไมกาวเดิน หัวใจมันไมเชือ่
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ความไมเชื่อมนัเปนอุปาทานทีแ่ฝงเรนอยูในใจนัน้  ในจิตใตสํานึกนัน้  เราก็บงัคับ 
บัญชาไมได  เราก็ไมรูวาจะแกไขไดอยางไร แตมันอยูในหัวใจนัน้  เพราะมันเปนจิตใตสํานึก 
กิเลสนี้มนัละเอียดออนอยูในหัวใของเรา  นี่ความไมเชื่อมันใหผลอยางนั้น  ใหผลในการ 
ประพฤตปิฏิบัติเปนไปไมไดหนึ่ง  แลวมนัไมเชื่อแลวมันจะทาํตามความพอใจของมนั  อยาง 
นอยก็เลิกการประพฤติปฏิบัติ อยางนอยก็เลิกการกระทําเห็นไหม อยางนอยนะ 

อยางมากมันจะทาํตามความพอใจของมนัเลยละ มันจะหันกลับมาติดวยวา โอ.. เรานี่ 
โงนะ  อุตสาหประพฤติปฏิบัตมิาตัง้หลายป  เสียเวล่ําเวลาเปลา  กลับมาติเตียนสิง่ที่เปน 
ประโยชนที่เปนยาสิ่งที่เปนความเพียร  ความเพียรนีเ้ปนเครื่องบงชี้ของสัตบรุุษ  สัตบุรุษเปน 
ผูเลือกเฟนในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่เปนประโยชนกบัตนเอง  เห็นไหม  แตเวลามันตาํหนิมนั 
กลับมาตาํหนิดวยชัดๆ เลย ทั้งที่เราสะสมคุณงามความดมีาเพื่อเรา แตกิเลสมนัแยงเอาไปกนิ 
วาไมใช  เนี่ย  กรรม กรรมเปนมโนกรรม กายกรรม  วจีกรรม กรรมอยูภายในมนัใหผลอยาง 
นั้นเลย การกระทาํเกิดขึ้นจากกิเลส 

เราจะชําระมนันี่  การตอตานมันก็ตองมีบาง  ถงึตองเชื่อมั่น  ความเชือ่มัน่  ความจงใจ 
ของเรา  เห็นไหม  กัดเพชรขาดนะ  ใจเชือ่มัน่  เรารูวาสิ่งที่อยูในบานเรามีสัตวรายอยู  เราจะ 
กําจัดเราตองบุกเขาไปจัดการไหม เราตองเชื่อมั่นวากิเลสมันอยูในหวัใจเรา มันมีอยูในหัวใจ 
เรา ถาเราไมเชือ่มัน่ ไมกาํจัด ใครจะทําใหเราได ความเชื่อมั่นมันทาํใหเราเริม่ไง 

เริ่มที่จะหนัเขาไปจํากัดขอบเขตมนักอน  แลวเขาไปรุกไลทําลายในหวัใจนั้นให 
สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมา อยางที่องคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจาตรัสรูขึ้นมา ทแีรกสาวกตรัสรู 
ขึ้นมา  รูธรรมตามองคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจาออกไป  เสวยวิมุตติสุข  ฟงสิ  ฟงวา  ทุกข 
ทุกข  ทุกข  แลวมาเปนวมิุตติสุขที่ไมสามารถกลับกลายได  สุขในโลกนี้มนัเปนเวทนาเห็น 
ไหม  สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  มันเปนกลางแลวมนัเปลี่ยนแปลงตลอด  สุขในโลกนีถ้ึงเปนสขุ 
จอมปลอมหมด  สุขเพราะวาเราเขาใจผิด เราหลงไง เราชอบสิ่งใดเราก็วาสิ่งนั้นเปนความสุข 
เราชอบสิ่งใดเราไดตามความปรารถนานัน้แลวเรากว็าเปนสุข  เพราะสิ่งนั้นมันเจอืดวยอามิส 
ความสุขจากขางนอกเจือดวยอามิส เห็นไหม
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ความสุขจากภายใน  ความหลงตวัเองก็ยงัเปนสุข  เชน  การปฏิบัตนิี่  การประพฤติ 
ปฏิบัติแลวไมใชวาจะถึงอยางนัน้โดยอัตโนมัติ บุคคล ๘ จาํพวก โสดาปตติมรรค โสดาปตติ 
ผล  สกิทาคามรรค  สกทิาคาผล อนาคามรรค อนาคาผล อรหัตตมรรค  อรหัตตผล  เห็นไหม 
โสดาปตตมิรรค ฟงสิ  ทําไมขึน้โสดาปตติมรรคเปนบุคคลจําพวกหนึ่งละ  ทําไมไมเอาโสดา 
ปตติมรรคกับโสดาปตติผลเปนบุคคลจําพวกเดียวกนั  เพราะโสดาปตติมรรคนีจ่ากเราเปน 
ปุถุชน เราทาํใจใหสงบตัดจาก รูป รส กลิ่น เสียง ขึน้มาเปนกลัยาณปุถชุน ตัด รูป รส กลิน่ 
เสียง  ที่หัวใจนี้ครอบ  ที่หวัใจนี้คิดถงึ  ครอบงาํ  ๓  โลกธาตุ  หดเขามาเปนอิสระในตัวเราเอง 
จิตนี้มีสมาธิตั้งมั่น 

ผูที่มจีิตเปนสมาธิตั้งมั่นสามารถตัด  รูป  รส  กลิน่  เสียง  เครื่องเยายวนใจที่หลอกลวง 
ใจ  ใหใจนี้หลงใหล จากที่วา  รูป รส กลิน่  เสียงนี้เปนอนัเดียวกนักับใจ  ใจกบัรูป  รส กลิ่น 
เสียงนี้เปนอนัเดียวกนัหมนุตามโลกไปทั้งหมด  เห็นไหม  ปุถชุนเปนอยางนั้น  รปู  รส  กลิน่ 
เสียงตัณหาความทะยานอยาก  อารมณของใจกับตวัใจเปนอันเดียวกนั  มนัเคลื่อนไหวไป 
พรอมกันทั้งหมด แลวเราเชื่อองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา ประพฤติปฏิบัติ มีศีล  เอาศีล 
จํากัดจากรางกายเขามา  อธิศีลเกิดขึ้นจากความเปนปกติของจิต  จิตเปนสมาธิ  เกิดสมาธิเขา 
บอยๆ  เกิดความตั้งมั่น เห็นไหม นี้คอืกัลยาณปุถชุน ตัดรูป รส กลิน่ เสียงโดยธรรมชาติ ตัด 
รูป รส กลิ่น เสียงโดยตามความเปนจรงิ 

ตัด  รูป  รส  กลิ่น  เสียงแลว  อารมณทีว่า  รูป  รส  กลิ่น  เสียงกับอารมณกับใจเปนอัน 
เดียวกัน  ออกจากกนั  อารมณแบบนี้  ความรูสึกแบบนี้เปนจิตที่ต้ังมั่นเปนจิตลวนๆ  อารมณ 
อันนัน้ไมเขามา  เปนกลัยาณปุถชุนเพราะเปนอิสระจากตวัเอง  เปนอิสระจาก  รปู  รส  กลิน่ 
เสียงที่หลอกลวงใจอยูตลอดมานัน้  นี่คือกัลยาณปถุุชน  ผูที่เปนกลัยาณปุถชุนนี้จะเริ่มเดิน 
โสดาปตตมิรรค  การเดินโสดาปตติมรรค  เห็นไหม  โสดาปตติมรรค  มรรคอรยิสัจจงั  การ 
พิจารณากาย การพจิารณาเวทนา การพิจารณาจิต การพิจารณาธรรม จนตามความเปนจรงิ 

การพจิารณาแยกแยะออกใหเห็นการแปรสภาพเปนไตรลักษณหนึ่ง  เปนไตรลักษณ 
ความทาํลายของมนั  ความหลอกลวงของจิตดวงนี้  ความหลอกลวงที่จิตนี้หัวใจนี้เกาะ 
เกี่ยวกับกาย  เกาะเกี่ยวกบัอารมณ  เกาะเกี่ยวกบัอารมณแปรปรวนที่เปนธรรม  เกาะเกี่ยวกับ
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จิต  เกาะเกี่ยวกับธรรม  แยกออกจากกนั  ถาไมแยกออกจากกัน  โสดาปตติมรรค  ถาไมแยก 
ออกจากกายจรงิๆ  มันก็ดําเนนิไป พอดาํเนินไปผลมันขาดออกจากกัน 

การพจิารณาเราเอาน้ําเขาไปตม  เราตมน้าํบนเตาไฟ  แลวเราจุดไฟตม  เราจุดไฟนั้น 
ไฟนั้นคือเปลวไฟตมน้าํอยูในหมอนัน้  เราเขาใจวาน้ํานั้นเดือดหรอื  มันเดือดหรอืยัง  ถาตาม 
ความเปนจริง  ถาน้าํนัน้เดือด  น้ําตองมไีอขึน้มาใชไหม  น้ํานั้นตองเดือด  พลังงานนัน้ตอง 
เดือด ตองมีความรอนขึ้นมา ถึงจุดเดือดมนัจะเดือด แตถาเราตมน้าํนัน้แลวไมถงึจุดเดือด แต 
เราเขาใจวาจดุเดือด  เห็นไหม  เพราะเราเคยเห็นคนอื่นเขาตมน้าํแลวน้ําเดือด  เคยกินน้าํเดือด 
เขาเอาน้าํรอนมาใหเรากนิ เราเคยรับรูรสนัน้ เราหมายไดแลวเห็นไหม 

การประพฤติปฏิบัติก็เหมอืนกัน  กิเลสจะเขามาในระหวางที่ใชปญญา  ระหวางที่ใช 
โสดาปตตมิรรคนัน่แหละ  เพราะขณะที่ใชโสดาปตติมรรคเราทาํเพื่อชาํระกิเลส  คําวาเพื่อ 
ชําระกิเลสกแ็สดงวากิเลสยังไมถกูชาํระไป  มนัตองมกีิเลสอยูในใจดวงนั้น  การดาํเนิน 
อริยมรรคนี้  เดินมรรคอรยิสัจจงันีก้็เดินดวยนามธรรม  เดินดวยอาการของใจนั้น  อาการของ 
ใจนั้นพรอมดวยกิเลสทีอ่ยูในใจนัน้  กิเลสที่อยูในหวัใจนัน้ก็หลอกเราไง  เปนการเดา  เปน 
การดนไปวาอันนี้คือมรรคผล  เห็นไหมถงึวาโสดาปตติมรรคตองทําจนถงึตามความจรงิ  ถึง 
จะขามสมจุเฉทปหาน ยกจิตนี้ขึ้นเปนโสดาปตติผลอีกวาระหนึ่ง 

แตถาอยูในโสดาปตตมิรรคแลวประพฤตปิฏิบัตแิลวพิจารณาไปมนัแยกออก  แตมนั 
ไมยกขึน้เปนโสดาปตตผิล  มันไมยกขึ้นมันไมวิปยตุ  สัมปยุตคายออกมาเปนโสดาปตติผล 
มันไมเปนตามความเปนจริง  แตกิเลสมันหลอกใหเราเขาใจวาเปน  เห็นไหม  เราเขาใจวา 
อารมณนัน้วาเปน  มันถึงไมเปนไปตามความจริง  มันเปนความเขาใจ  มันเปนความดนเดา 
ผูใดปฏิบัตธิรรมดนเดาธรรม  จะไดธรรมดนเดานัน้ 

ผูใดปฏิบัตธิรรมสมควรแกธรรม  ในระหวางนี้จิตมันหมุนไป  ตามมรรคสามัคคี 
สามัคครีวมตัวกนั  สมจุเฉทปหานออกไป  จิตนีแ้ยกออกไป  กิเลสหลุดออกไป  ขนัธกบัจิต 
แยกออกจากกนั  ความแยกออกจากกันมันจะเห็นตามความเปนจริงวา  กายนี้เปนกาย  จิตนี้ 
เปนจิต  ทุกขนี้เปนทกุข  แยกออกจากกันทั้งหมด  แลวหลุดออกไป  ความรูสึกของจิตอนันัน้
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พนออกไปเปนโสดาปตติผล  เหมือนกับเราปอกผลไม  เปลือกผลไมกับเนื้อผลไมแยกออก 
จากกัน เห็นตามความเปนจรงิ เปนปจจัตตังรูจําเพาะตนเลย นี่ยกขึน้เปนโสดาปตติผล 

ฉะนั้นขณะประพฤติปฏิบัตอิยูไมใหนิง่นอนใจ ไมใหคาดเดาวาเปนสิ่งนัน้ๆ การคาด 
เดาแลวมนัเลยไดธรรมดนเดาไง  มันเสียในการปฏบิัติ  เราอุตสาหประพฤติปฏบิัติเพื่อใหเรา 
ไดผลตามความเปนจริง  แตเราศึกษาเลาเรียนมา  หรือเราฟงครูบาอาจารยมาเปนสมบัติเรายมื 
สมบัติผูอื่นมาแลวเราตูเอาวาเปนสมบัติของเรา  การตูวาเปนสมบัติของเรามันถึงไมเปน 
สมบัติของเราจริงเพราะเปนการตู  การตูจะเปนจริงไดอยางไร  เพราะมนัตูไง  ตูสมบัติครูบา 
อาจารยวาเปนของเรา 

การฟงธรรมถึงไมใหตูอยางนัน้  ตองประพฤตปิฏิบตัิใหตามความเปนจริง  มมุานะ 
เวลาเราศึกษา  เราอยูขางนอก  เราตองเปนผูฉลาด  อยากรู  แตพอถงึปฏิบัติตองฉลาดไมได 
ความฉลาด  ความรูของใจนั้นเปนดาบสองคมในขณะประพฤตปิฏิบัติ  เพราะวาตัวเองฉลาด 
ไง  ฉลาดขนาดไหน  ผูรูขนาดไหน  จะฉลาดจะศึกษามาขนาดไหนมนัเปนขี้ขาของกิเลส 
ทั้งหมด  ความรูของเรา  สรรพสิง่ในใจเรา  เลหเหลี่ยมเลหกระเทในหัวใจเราทัง้นัน้ละที่มนั 
เปนขี้ขาของกิเลส เพราะกิเลสมนัอยูใตหวัใจของเรา 

เราจะชําระกิเลสของเรา  ไมใชชําระกิเลสของผูอื่น  เราตองชนะเรา  เราตองรูในหัวใจ 
เราตามความเปนจรงิ  ดังนั้นจะมีความรูจะฉลาดขนาดไหน  มนัถึงเปนเครื่องมือของกิเลสมา 
เชือดคอผูปฏิบัตไิง  ผูปฏิบัติวามีความรูความสามารถมากไง  มันก็เลยเปนทางออกของกิเลส 
มันไสตามไป ฉะนั้นผูประพฤติปฏิบัติตองทําเหมอืนผูทีโ่งเขลาที่สุด สิ่งใดจะเกิดขึน้ตองจับ 
ความคิดนัน้ตรวจสอบทั้งหมด ทุกสิง่ที่ออกมาจากหวัใจ 

เพราะกิเลสมนัอยูเบื้องหลงัความคิดอนันัน้ทั้งนั้นเลย  อยูเบื้องหลัง  กิเลสอยูหลังเรา 
เราไมเคยเห็นหนามนั เราถงึเปนขี้ขามนัมาตลอด เมื่อใดเราทนักิเลสของเรา เราจะรูเทา รูเทา 
ทันจนกิเลสมนัอายนะ  มันไมกลาเสนอหนาออกมา  นั่นคือความสงบ  คือการพิจารณาแลว 
ปลอยวางชัว่คราว จนเขาใจตามความเปนจรงิ จนสมุจเฉทปหานจนกิเลสนัน้ตัดขาดออกจาก 
หัวใจไปเลย  อนันัน้ถึงยกขึน้เปนโสดาปตติผล  ใหตามความเปนจริงอยางนัน้  แลวเราจะ 
ไดผลตามความเปนจริงของเราทุกขัน้ตอน
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ทําไมโสดาปตติผลแลวตองเดินสกทิาคามรรคอีกละ  ในเมื่อเดินโสดาปตติมรรคแลว 
มรรคของโสดาบันทาํไมไมอัตโนมัติไปเปนสกิทาคามรรคเลย  ทาํไมตองไปเดินเปนบุคคล 
จําพวกที่ ๓  โสดาปตติมรรค ๑ โสดาปตตผิล ๒ สกิทาคามรรคเปนบุคคลที่ ๓ เห็นไหม 

ถาเปนสกิทาคาผลก็เปนบุคคลที่ ๔ เปนบุคคลคนเดียวที่ประพฤตปิฏิบัตินัน้ เหมือน 
ประตู ๘ ประตู  แลวเดินผานออกไป ประตู ๘ ประตูนี้คือคายกล  เปนอริยสจัไง ทุกข สมุทัย 
นิโรธ มรรค เรากลั่นใจนี้ออกมาจากอรยิสัจ ตัวอริยสัจนั้นเปนเหมือนประตู ๘ ประตูที่หัวใจ 
นี้ผานออกมาจากอริยสัจนี้ออกมาเปนนิพพานหนึ่ง  ๘  จําพวกเห็นไหม  บุคคล  ๘  จําพวก 
มรรค ๔  ผล ๔  นิพพานหนึง่ออกไปจนเปนนิพพานหนึ่ง ความเปนนิพพานหนึ่ง นิพพานนี้ 
ขามพนออกไป 

แตกวาจะเขาถงึตรงนั้นนี่ บุคคลจาํพวกที่ ๓ นี้ตองสรางสกิทาคามรรคนี้ เพราะโสดา 
ปตติมรรครวมตัวลงสมจุเฉทปหาน  เพราะขณะที่เขาประหารนั้นตามความเปนจรงินี้    มัน 
ตองรวมตัวเขาไปสมัปยุตเขาไป แลววิปยุตคายออก สัมปยุตเขาไป สัมปยุตคือการเขา มรรค 
รวมตวัเขา  คายออกมา  วิปยุตคายออกมา  เหมือนเราบีบรัดเขาไปแลวคายออก  สิ่งนัน้พน 
ออกมาเหมอืนดอกบวับานไง บานออก  เกสรพนออกมา  เพราะขณะนั้นสัมปยุตเขาไปวิปยุต 
คายออกมา  มนัใชไปหมดไง  เหมือนเรามีเงินอยูแลวจายเงินนั้นซือ้สมบัตนิั้นเขามา  เหมือน 
เงินนั้นจายออกไปแลว การจะจายเงินใหมตองหาเงนิใหม 

ถึงวาสกิทาคามรรคตองสรางจากดวงใจขึ้นไป ขึ้นไป พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม 
เหมือนกนัทั้งหมด  เขาไป  เขาไปเพราะพนออกจากตรงนี้  จิตมันขาดจากกายออกจากกนั 
เพราะฉะนัน้ความคิดของใจยงัมอียู  เพราะมนัเปนขนัธภายใน  ขันธภายนอก  ขันธภายในไง 
ขันธภายในเห็นไหมความคิดนี้เปนอารมณ  มันหมนุไป  ความคิดยังเกิดอยูตรงนั้น  จนยกขึ้น 
อีก  กายกบัใจขาดออกจากกัน  เปนอิสระตอกนั  เมื่อกอนนัน้จิตนี้ผานกายออกมา  ผานกาย 
ออกมาเปนความรูสึกเปนอารมณของเรา  เปนความคิดของเรา  มนัหยาบมาก  แตตอไปจิตนี้ 
จะเปนตัวอิสระคิดโดยอัตโนมัติ ความคิดของเราเราวามันเร็วมาก 

เวลาเราคิดกันอยูนีว้าเร็วมาก  แตเวลาเราปฏิบัติเขาไป  ลึกเขาไป  เปนชัน้ๆ  เขาไป  ๘ 
ประตูนัน้นะ  จิตนี้ตองผานประตอูอกมา  ๘  ประตูถึงเปนอารมณปจจุบัน  พอตัดขาดเขาไป
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เปนชั้นเปนตอนเขาไป ใหหดสั้นเขา พอกายกบัจิตนี้แยกออกจากกันเหลือแตจิตลวนๆ  จิต 
ลวนๆ  นีม้ีขนัธ  ขันธของใจลวนๆ  เลย  ความคิดอนันี้รนุแรงมาก  รุนแรงเพราะมันเปนขันธ 
ภายใน เห็นไหม เปนขันธภายในที่เปนอิสระ 

ขนาดที่วาเราเปนมนุษยนี้เรานี้เปนอิสรชน  ทาํดีทาํชั่วกไ็ด  เราเปนมนุษยไง  ถาเกิด 
เปนสัตวเดรัจฉาน  เขายังกักขงั  เกิดเปนเทวดาเขายงัเปนเทวดา  เกิดเปนนรกเขายังเปนนรก 
ถาเกิดเปนเทวดาเขาเสวยแตทิพยสมบัติ  มแีตความสุข  สุขหนาเดียว  เกิดในนรกทุกขหนา 
เดียว แตเกิดเปนมนุษยมีทัง้สุขและทกุขอยูในตวัพรอมไง มันไดเลอืกเห็นไหม มันไดเลอืก 

จิตนี้ผานออกมาเราวามันหยาบ แตพอลกึเขาไป ลึกเขาไปนี่สิ จิตลวนๆนะ มันจะคิด 
ไดขนาดไหน  ขนาดที่วาเปนอิสรชนนี่มนัยังคิดไดขนาดนี้  แลวถามนัหดส้ันเขาไปนี่ 
สายสืบตอที่มนัสั้นเขา  ความไวของความคิดจะเร็วขึน้ขนาดไหน  จิตลวนๆ  คิดได  คิดในตัว 
มันเอง  เสพกามในใจก็ได  ใจกับใจเสพกามในตัวมันเองเลยไง  แตถาเปนปุถชุนนี้การเสพ 
กามมันตองระหวางสองขั้วเขาหากันมันถึงจะเปนขึน้มา  แตถาจิตลวนๆ  มนัเปนจิตของมัน 
เองมันก็เสพของมันเอง  เพราะมันมีขนัธภายใน มนัมีการปรงุแตงภายใน ถึงตรงนี้ตองใชอสุ 
ภะไง 

อนาคามรรคคือการทาํลายเรือนไง  ทาํลายเรือนของใจ  กายกับใจ  เราทําลายกาย 
ออกไปแลว  ใจนี้เปนอิสระออกไป  แตอิสระในกิเลสลวนๆ  จะทําลายเรือนของจิตไง  จิตนี้ 
เปนผูไมมีเรือน  พระอนาคานี้ไมครองเรือน  ไมมีเรือน  แตถาพระอนาคายังเดินไมถึง  ยงัเดิน 
เปนอนาคามรรคอยู  ก็ครองเรือนสิ เพราะการพจิารณาอนันัน้กิเลสลวนๆ เหมือนกนั เพราะ 
กิเลสมันอยูที่ใจ  เห็นไหม  กิเลสมันอยูที่ใจ  การใชเกลือจิ้มเกลอื  การใชอาการของใจ  คือ 
มรรคคืออารมณความรูสึกที่เราแตงขึน้มา 

คําวาแตงข้ึนมาหมายถึง  เราปนขึ้นมา  เราพยายามสรางขึ้นมา  เราตองสรางขึน้มาจาก 
หัวใจของเรา เพราะความคิด เห็นไหม จิตสงบขึ้น แลวเรายกขึ้นวิปสสนายกใจนั้น ยกอาการ 
ของใจนั้น อันนี้คือเราสรางขึน้มา เราสรางอาการของใจขึ้นมา จากที่วามนัเปนใจลวนๆ เปน 
กามลวนๆ  เราเริ่มใชธรรมของเราไง  ใชเปนบคุคลที่  ๕  บุคคลที่  ๕  เห็นไหมเปน 
อนาคามรรค แตเพราะกิเลสมนัยังไส กิเลสมนัยงัตอสูอยู เมื่อกอนอยูขางลาง มนัอยูหาง แต
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ในเมื่อเราทําลายเขาไปใกลถงึเมืองหลวง ถึงตวัของใจ ถึงตวัของกิเลสแทๆ แรงตอตานยิง่จะ 
รุนแรงมาก  การวิปสสนาอันนั้น  กิเลสทีว่าอยูใตของใจ มันถึงทาํใหเราสบัสน ความหลงไป 
ความมวัเมาไป ความคาดหมายไป มีมหาศาลมาก 

การประพฤติปฏิบัตถิึงวาลุมๆ  ดอนๆ  ไง  ตองกระเสือกกระสนนะ  ความกระเสือก 
กระสน  การใหกาํลังใจตัวเองสาํคัญที่สุด  เพราะเราผานประสบการณของการประพฤติ 
ปฏิบัติมา  เปนบุคคล ๔  จําพวกมา มนัเห็นสุขเห็นทกุขในการสรางเหตุ  เห็นสุขในการสราง 
เหตุ สรางเหตุ ผลออกมาเปนสุขแทๆ เนี่ย สรางเหตุออกมาจนเปนสมุจเฉทปหานออกมาเปน 
สุขแทๆ มนัเปนเครื่องประกัน 

คนเราถาไมมีเครือ่งประกนั  ไมเห็นผลงานใครจะกลาเสี่ยงกลาตายขนาดนัน้  แตใน 
เมื่อสิ่งทีม่ันประจักษแกใจ  สิ่งที่ประจกัษแกใจที่ใจนี้ไดชนะมาเปนขั้นเปนตอนมา 
ขับเคลื่อนตวัเองออกมา  เปนขั้นเปนตอนออกมาขนาดนั้น  ทําไมมันจะไมมีความมมุานะ 
ความมมุานะถาไมถูกทาง  ดํารผิิดกอ็อกผิด  ดํารชิอบ  มุมานะนัน้ตองชอบดวย  มุมานะนัน้ 
ตองสมควรดวย มนัถึงเปนมรรคอริยสัจจัง มรรคะมนัถึงสามคัคีรวมตัวกันได 

การใชปญญามนัจะละเอียดลกึซึ้งเขาไปจนขนาด  เราสรางเขาไป  จนคาดไมถึงวาตัว 
เราจะมคีวามคิดขนาดนัน้ได  คาดไมถึงวาสิง่นีจ้ะเกิดกับหัวใจเราได  มันคาดไมถึงจริงๆ  ถา 
คาดถงึองคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจาตรัสรูแลวทาํไมทอใจละ แลวใครมนัจะสามารถรูได 
แลวใครมันจะสามารถเขามาถึงตรงนี้ได  แตแลวเราผูที่ปฏิบัติทาํไมจงึเขามาได  เห็นไหม 
เพราะคนที่จะทาํไดมีจริงนี่  ดวงจิตที่ไดสรางบุญกศุลมา  มีผูที่มีธุลนีอยกิเลสนอยสามารถ 
เห็นได แตขนาดมนีะ  มันกก็ระเสือกกระสน 

มันเปนความมหัศจรย  เปนความทีว่าเราประพฤติปฏิบัติเปนไปไดอยางไร  มนั 
ละเอียดขนาดนั้น มันคาดไมถงึ เดาไมได  เดาไมไดหรอก ถาคาดเดาได ผูที่เรียนปริยัติมาจน 
ตํารานี่ทองจําไดหมด  ทองจําไดทุกตวัอักษรเชียวนะ  แลวทาํไมไมไดประโยชนตามความ 
เปนจริงละ มนัคาดเดาไมได  เพราะการทองจํานี้เปนการกอปปออกมา  จากสิ่งที่เปนตัวอยาง 
มันไมใชเนือ้ไง  เราทําอะไรกแ็ลวแต  แลวเราสําเรจ็ขึ้นมาเราเขียนเปนตําราออกมา  คนจะทํา 
ไดเหมือนเรา คนจะทาํตามเราเห็นไหม กอปปสิ่งนัน้ออกมา กอปปสิ่งที่เปนแบบอยาง ไมใช
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กอปปเนือ้หาสาระตัวจริงออกมา ตํารา เพราะใจนี้เปนธรรมแลวเทศนาธรรมออกมา ธรรมนี้ 
เปนนามธรรมที่ไมมีตัวตน  แตจะสรางนามธรรมนี้อยางไรใหเปนบุคคลาธิษฐาน  ใหเห็น 
ตัวตนสรางสิง่นัน้ใหมาเปรียบเทียบเหมือน เหมือน คําวาเหมือน แตไมเหมอืน เพราะเหมอืน 
นี้ คําวาเหมือนคือคลาย เพื่อเปรียบเทียบ แลวจะใหเหมือนสิง่นัน้เหมือนที่เปนจริงไดอยางไร 
เพราะมนัเทียบวาเหมือนอยูแลว  มนัตางออกมาแลว  แลวเอาสิง่ที่เหมือนนัน้มาวิเคราะห 
วิจารณ เอาสิ่งที่เหมอืนนั้นพยายามจะมาคิดไง เอาสิง่ที่ผิดมาตัง้เปนโจทยตัง้สมมติฐานใหเรา 
ใครครวญแลว นี่ถงึไดบอกวาเปนการคาดการหมายไง 

ตองทาํไปตามความเปนจริง ละเอียดขนาดไหนก็ตองตรวจสอบ ปลอยวางไมได เชื่อ 
ตัวเองไมได  เชื่อตัวเองกโ็ดนกิเลสหลอก  เชื่อตัวเองกิเลสหัวเราะเยาะเลย  เพราะเชือ่ตัวเอง 
กิเลสมันอยูในตวัเองอยูแลว  ฉะนั้นถึงตองตรวจสอบอยูตลอด  ดูความเปนไป  เพราะมัน 
มหัศจรรย  เวลามันรวมตัวลงครัง้หนึง่ครัง้หนึ่ง  ขณะจิตลวนๆ  แลวมีกิเลสอยูในจิตนัน้นะ 
เพราะจิตนั้นพนออกจากกายแลว  คิดดูจิตลวนๆ  นะ  แลวจิตนัน้สงบตวัลงอีกชั้นหนึ่งนะ 
มหัศจรรยไหม  มหัศจรรยมาก  มหัศจรรยขนาดไหนก็อยูใตกิเลส  เพราะกิเลสอยูในความ 
มหัศจรรยนัน้ ดังนัน้ถึงเชือ่ไมไดไง ถาเชือ่ก็เชื่อกิเลส 

กิเลสคืออะไร  กิเลสก็เปนนามธรรม  กิเลสคือความคิดอกุศลเปนกิเลส  ถึงไดวาไมมี 
ใครกลาทาํลายตน  ไมมีใครกลาทําลายกิเลส  การปฏิบัติถึงอยูฟากตาย  เอาตายเขาแลกกัน 
เพราะถาถงึตายแลวกิเลสมันกลัว  กิเลสมันกลัววามนัจะไมมทีี่อยู  ไมอยางนัน้นะกระเสือก 
กระสนไป  ผลัดวันประกันพรุง  หรือแถกไถไปเรื่อย  แตถาหัวชนฝาถึงจุดเลย  เราทาํงานถึง 
ใหผลงานนัน้สําเร็จ เก็บผลงานทัง้หมดแลว อันนั้นแปลวาสิน้สุด อันนี้ก็เหมือนกนัประพฤติ 
ปฏิบัติตองใชความมมุานะขบัเคลื่อนความพยายามของตนไปใหจนถึงที่สุด  ไมใชวาเรา 
ปฏิบัติไปแลวเราคาดหมาย  หรอืเรายอมรับวาอันนี้เปนความจรงิแลวเราหยุด  อนันัน้เปน 
กิเลสหลอก

ครูบาอาจารยสอนวาอันนี้คือการภาวนาแลวหลง  ความหลงอันนี้ไมใชตามความเปน 
จริง แตมันใหผลหลง  หลงเพราะวาการคาดหมายของใจ กิเลสในหวัใจของตวั มันอยากรวบ 
รัด  มันอยากใหเปนไปโดยเร็ว  มนัรวบรัดเลย  แลววาอนันัน้เปนความจริงถงึวาไมใชตาม 
ความเปนจริง  กิเลสในหวัใจมันหลอก  ถึงจะหลอกอยางไรมันก็มหัศจรรย  ความมหัศจรรย
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อันนีม้ันถึงแปลกประหลาดไง  ถาอยางนัน้ตองพิจารณาซ้าํพิจารณาซาก  ยกขึ้นมาตรวจสอบ 
อยูตลอดวาใจดวงนีม้ันพนจากกามจริงหรอื  มนัพนจากเรอืนจริงหรอื  พนจากเรือนจรงิหรอื 
เรือนคือกาม เรือนคอืการสรางคู สรางความสัมผัส สรางแรงเสียดสีในหวัใจนั้น ในหวัใจผูที่ 
เปนอนาคามรรคนัน่ละ  เพราะอันนี้ถงึวาเปนน้าํปาไง  น้าํปาเปนน้าํที่รนุแรง  น้าํที่ทวมหวัใจ 
ไง ทวมทนหวัใจ ใจถึงอยูใตอาํนาจของน้ําอันนั้น พจิารณาตรงนัน้พิจารณาซ้ําพิจารณาซาก 

จนโลกธาตนุี้หวั่นไหว  ภูเขาไฟระเบิดออก  เห็นไหม  ความหวั่นไหวของภูเขาไฟที่ 
มันระเบิดออกมานัน้ แตมนัระเบิดออกมาจากหวัใจ ถาโลกธาตนุี้แตกสลายออกไป ความผุด 
ขึ้นมาจากความระเบิดออก  ถามันเปนนามธรรมเปนจิตลวนๆ  อะไรมนัระเบิด  ระเบิดสิ 
เพราะกิเลสที่เกาะกันหนาแนนในหัวใจนัน้โดนระเบิดออก  โดนมรรคระเบิดออกเห็นไหม 
ความระเบิดออก  มนัรนุแรงเพราะมนัเปนกามภพ  หัวใจพนออกจากกามภพทั้งหมดเลย 
ยกขึ้นเลย ยกขึ้นออกไปเปนอนาคาผล เปนบุคคลจําพวกที่ ๖ แลว ยกขึน้เปนอรหัตมรรค 

ตองยกไปเรื่อย ยกไปเรื่อย แตการยกนี้ คําวายกนะ แตตอนประพฤติปฏิบัตมิันไมยก 
หรอกมันวามันจะขั้นตอนไหน  ความวาง  ความมหัศจรรยอันนั้นมันจะวาอนันี้เปนสิง่ที่ถงึ 
ที่สุดแลว  องคสมเด็จสัมมาสมัพุทธเจาทานตรัสรูธรรม  ทานจึงจุดความเปนจรงิ  เอโกธัมโม 
ดวยความเปนจรงิ  แตผูปฏิบัติสวนใหญแลวถึงจุดไหนวาเปนเอโกธัมโมเพราะมหัศจรรยทุก 
ขั้นตอน  มันจะมหัศจรรยไปตลอดเลย  มันแปลกประหลาดเพราะสิ่งที่ในโลกนี้ไมมี  สาม 
โลกธาตนุี้ไมเคยมี 

ถาสามโลกธาตนุี้มี  จิตดวงนี้ตองไปพนทัง้หมด  จติดวงนัน้ตองพนจากตรงนี้ถงึจะ 
พนจากสามโลกธาตุ แตเพราะใจเราอยูใตสามโลกธาตุ เพราะเราเกิดใตกามภพนีม้ันจะพนมา 
จากไหน  สิ่งที่ไมพนมันอยูใตอาํนาจของกิเลส  หมายถงึวาไมมี  สิ่งที่ในสามโลกธาตนุี้ไมมี 
ไมมี    ความที่ไมมแีลวเราไปประสบเขา  มนัจะมหศัจรรยขนาดไหน  สมบัติใดๆ  มนัจะมา 
เทียบคาได  ไมมีสมบัติใดๆ  เทียบคาไดเลย  แลวเรามสีมบัตอิันนั้น  หัวใจเรามนัไดดืม่กิน 
สมบัติอนันัน้  มนัเปนเนื้อเดียวกัน  สมบัติกับใจอนันั้นเปนอันเดียวกัน  มันมีความสขุ  ความ 
เวิ้งวาง  สุขในการเอาทุกขเขาแลก  เอาตายเขาแลก  เอาความมุมานะเขาแลก  แลวมนัเปน 
ความสุขทีว่าสิน้สุดของการขบัเคลื่อนของหวัใจ  ที่วาตองไปลงไปขึน้ไปลงอกี ไมมี มนัถงึมุ 
มานะกนัขนาดนัน้ ความมุมานะ ความอุตสาหพยายามมันจะใหผลออกมา
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การยกขึน้  มันไมยกขึ้นเพราะเราเขาใจวาอันนั้นเปนผล  หนึง่  แลวไมรูจะยกอยางไร 
อีกหนึง่  ไมรูจะยกอยางไร  ไมรูจะทาํอยางไรนะ  อานตํารามาหรือฟงครูบาอาจารยมา  มนัวา 
ควรทาํอยางนัน้ๆ แตมันทําไมได มนัมืดต้ือ ในหัวใจถึงจุดหนึ่งแลวมนัมองไมเห็น 

ทําอะไรไมไดเลย  เพราะความหลอกของใจ  ความหลอกของกิเลสนั้นมันจะไมเห็น 
ตัวนั้น  ความไมเห็นตวันัน้กาํหนดอยางไรก็ทาํไมได  ทั้งๆ  ที่รูวาตวัเองตองควรจะหานะ 
ทั้งๆ  ที่วาเขาใจแลว  มหัศจรรยขนาดไหนกแ็ลวแต  จิตหลอกขนาดไหนกแ็ลวแต  แตการ 
ตรวจสอบจนเขาใจวาตวัเองนี้ยังตองดาํเนินการตอไป  ก็ยังไมรูจะดําเนนิการอยางไร  แสน 
ลําบากนะ  เพราะผูปฏิบัติอยางเรานี้มนัเปนเนยยะไง  ไมใชผูปฏิบัตธิรรมสมยัพุทธกาลทีว่า 
รวดเร็ว  รูธรรมเร็ว  ฟงพระพทุธเจาเทศนบรรลุธรรมในทนัทีเลย  อยางนัน้เขาสรางบุญกุศล 
มา  มนัอยูที่การสรางมา  แตเนยยะผูที่มโีอกาสแตตองกระเสือกกระสน  เนยยะในการ 
กระเสือกกระสน ในการแถกแถไปใหตัวเองไดพนจากตรงนี้ ถึงยกขึน้ไมได มันยกขึ้นไมได 
ถายกขึ้นไดหมดผูปฏิบัติตองถงึสิ้น  เปนผูบรรลุ  ใจนี้เปนธรรมทั้งหมด  เปนเอโกธมัโมทุก 
ดวงใจ 

อยางนางวิสาขาเปนแคโสดาบนัแลวก็ตายไป  ถาเปนโสดาบนัแลวรูอยูวามันควรจะ 
เปน ทําไมไมทาํตอไปใหถึงจุดนัน้ละ การยกขึ้นมันถึงลาํบากไง ทั้งๆ ที่ก็รูอยูวาพระอรหนัต 
กับพระโสดาบันความสุขในหัวใจจะตางกนัขนาดไหน  ก็เหมือนเรากร็ูอยูวาสมบัติเรานอย 
สมบัติที่ใหญกวาดกีวามอียู  ทําไมเราไมขวนขวายเอาสมบัติทีม่ากกวา  มันเอาไมได  ไอนี่ก็ 
เหมือนกนั  แตทีว่าเหมอืนกัน  เพราะกิเลสมนัหลอกหนึ่ง  เพราะเราไมมีความสามารถหนึ่ง 
และเราไมจริงจังหนึ่ง  ถาเราจรงิจังนะเอาหัวชนฝาไวเลย  ตะเกียกตะกายอยางไรก็เอา 
อยางไรก็เอา  สักวนัหนึง่ตองจับตองได  ถงึจะเปนฝาอยางไร  ใหมอืเรานี้ตองสามารถจับปน 
ขึ้นไปไดเหมอืนกัน การปนขึ้นไปนะหมายถงึวาการคนหาตอของจิต ตอทีว่าขันธ ๕ ขันธ ๕ 
คืออารมณที่ขับเคลือ่นมาในหัวใจนัน้มนัขาดออกไป 

พอมนัขาดออกไปนี่โลกธาตุมนัหวัน่ไหว กามภพไมมี ไมมีบัญชแีลว บัญชีที่ตองมา 
เกิดในกามภพ  โดนมรรคอริยสัจจงัตัดออกไปแลวมนัเหลือตอลวนๆ  ตอลวนๆ  อวิชชาปจจ 
ยา  สังขารา  สังขารา  ปจจยา  วิญญานงั  เกิดภพเกิดชาติเปนปฏิจจสมุปบาทนั้น  ปฏิจจสมปุ 
บาทนี้มนัก็คอืขันธ  ๕  แตขันธ  ๕  อันละเอียดที่ยอยสลายจากขันธ  ๕  หยาบๆในหวัใจไง
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อวชิชา ปจจยา สังขารา มันปจจยาการ มันเปนอันเดียวกนั แตถาเปนขนัธในหัวใจ รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ สัญญาความจาํไดหมายรู ซบัสิ่งที่ทาํบุญกุศลไวหรอืทาํชัว่ไว ซับอยู 
ในหัวใจนั้นหมด  พอถึงจุดนัน้มนัจะออกมาทั้งหมดเปนสันดานของหัวใจทั้งหมด  สัญญา 
แลวสังขารกป็รุงไปเปนกองๆ เปนภูเขา ๕ ลูก อยูคนละลกูตางกนั แยกกันออกไป เปนทีละ 
ลูก เปนของใหญๆ กอง ๕ กองใหเราเห็นหยาบๆอยางนั้นเลย 

แตอวิชชาปจจยาสงัขารานี้ไมใช  ภูเขาทั้ง  ๕  กองนีร้วมตวัเปนกองเดียวกนั  มนัเปน 
ปจจยาการมันเปนอันเดียวกัน  มันไมใชเปนกอง  มันเปนอันเดียวกันทัง้หมด  แลวเปนอนั 
เดียวกันแลว  ไมใชภูเขาที่เห็นกันไดชัดๆ  ดวย  มนัเปนภูเขาที่เรืองแสงไง  เปนภูเขาที่เราไป 
มองเห็น  ภูเขาเนี่ยเห็นไหม  แลวกลับเขามานึกภาพภูเขาสิ  เปนภูเขานึกภาพอยูภายใน  มัน 
ละเอียดลึกซึง้  มันเปนอุปกิเลสอยูในหัวใจ  เปนอนสุัย  เปนภพ  เปนภวาสวะไง  การเกิดไง 
อวชิชา ปจจยา สังขารา การเกิดของชาติภพ ภพอนันี ้นี่คือภพปฏิสนธจิิต 

ตัวปฏิสนธิจิตนี้  ความจาํทัง้หลายที่เราศึกษามาเลาเรียนมา  ความจาํในสัญญาของใจ 
แตถามนัยอยสลายในหัวใจนี้  มนัใชหยาบๆจิตที่หยาบๆ  นี้คยุกันรูเรื่องจากความจําทั้งหมด 
แตพอคนตายไป ไอความจาํทั้งหมดนีม้ันยอยสลายลงไปอยูในอวชิชา ปจจยา สงัขารา นี้เปน 
ขันธอันละเอียด เปนจิตปฏิสนธิ จิตปฏิสนธินีไ้ปเกิดในภพชาติตางๆ มนัถงึจาํชาติของตัวเอง 
ไมไดไง 

รสของชาติ รสของสัญญา รสของความจาํ คือบุญกศุลมันอยูในสนัดานนั้น แตมันไม 
สามารถจะรูวาตัวเองเกิดภพเกิดชาติจากไหนมาตลอด  เวนไวแตองคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจากําหนดเขาไปถึงในบุพเพนวิาสานุสติญาณ  กําหนดเขาไปถึงจุดที่วาภพชาติสะสม 
กันมาอยูในจิตอนันัน้  จิตทุกดวงจิตมนัสะสมมาอยูในดวงจิตของมนันัน้  แตเราไมสามารถ 
เขาไปเปดบัญชีตรงนัน้ได  แตผูปฏบิัติเขาไปถึงจุดตรงนี้  ถงึจะรูวาเกิดมาจากไหน  จิตนี้ 
สะสมมาอยางไร ถงึอยูตรงนัน้หมด 

ตรงนี้คอืปฏิสนธจิิต  วิญญาณปฏิสนธไิมใชวิญญาณรับรูหยาบๆนี้  วิญญาณเสียง 
กระทบหู  ความรูสึกเกิดขึ้น  นีว่ิญญาณเกิดจากโสตประสาท  แตวิญญาณตวันัน้วิญญาณ 
ปฏิสนธนิี้คอืเนื้อๆ  ของวิญญาณที่เปนสสารตัวหนึ่งเลย  เปนผูรู  เปนหัวใจ  เปนธาตุรู  เปน
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สสารตัวนั้น  ตัวนี้คอืตัวทีว่าเปนตอของจิต  มนัสะสมทั้งหมด  คนทกุคนหวัใจทกุดวงใจอยูที่ 
จุดและตอมอนันี้ อันนี้คอืจุดและตอมการเกิดของมนุษย การเกิดของจิตวิญญาณทีว่าเกิดเปน 
เทวดา เกิดเปนพรหม เกิดที่จุดนี้ นี่คอืตัวตอไง 

แลวจะเห็นตัวตอนี้ไดอยางไร  ตัวตอของจิตไมมีใครเคยเห็นเลย  ยกเวนแตผูเดิน 
อนาคาผลแลวยกขึ้นเปนอรหัตตมรรค  เพราะเห็นแลวถงึไดเดินอรหัตตมรรค ตองเห็นตรงนี้ 
ถึงนาํตัวนี้มาใครครวญอรหัตมรรคมันเกิดขึน้พรอมกันไง  ถึงวามันไมใชกอง  มันไมใชเปน 
แยกออกจากกนั มันละเอียดออนมาก ถึงวาเปนตอ การวาเปนตอมนัเกิดพรอมกนั เกิดพรอม 
กันทั้งหมด อยางความคิดเราเห็นไหม เราคิดแลวเรามีอารมณความรูสึก มนัมีขัน้ตอน แตอัน 
นี้มนัไมมี มันเปนอารมณเดียวกันทั้งหมด 

นี่อรหัตมรรค แลวจะใครครวญอยางไรมันถงึละเอยีดออน แลวมนัออยสรอยไง การ 
คิดใครครวญนะ  อารมณที่ขนัธกับใจเห็นไหม  ขันธกบัความรูสึก  ขนัธคอืวากองของ 
ความรูสึกระหวางอนาคามรรค อนาคาผลนัน้ มันยังมีสิ่งที่สืบตอได ถึงจะรนุแรงขนาดไหน 
ก็แลวแต รุนแรงมากจนระเบิดออกเปนภูเขาไฟ ระเบิดจนโลกธาตนุี้มนัหวัน่ไหวทั้งหมด แต 
อันขางบนนัน้ออยสรอยนะ อันนี้คอืเจาวฏัจักร พญามารไง ลูกสาวพญามารก็คอื โกรธ หลง 
ความหลงความโกรธเห็นไหม และอันนั้นเปนลูกสาว อันนี้เปนพอเปนจุดเริ่มตน 

อวชิชา  ปจจยา  สังขารา  เราเขาใจกนัวาอวิชชานี้เปนสิ่งนาเกลียดนาขยะแขยง  แตไป 
เจอจุดๆ  นั้นมันขยะแขยงที่ไหน  มันเหนอืทั้งหมด  เพียงแตเปนการเปรยีบเทียบใหเห็นโทษ 
ไง  เห็นวาเปนยกัษเปนมารเปนเจาวฏัจักร  เปนสิ่งที่มีอาํนาจเหนอืจุดและตอมทั้งหมด  แต 
ความจรงิแลวมันละเอียดลึกซึ้งขนาดที่วาเปนอยางนัน้  ผูที่เขาไปเห็นผูที่เขาไปพิจารณาตรง 
นั้น  จะไมสามารถแยกแยะสิ่งทีอ่อกมาเปนขัน้ตอนที่วา  อธบิายออกมาเปนปริยัติไดเลย 
ปริยัติทีอ่ธิบายออกมา อวชิชา ปจจยา สังขารา สังขารา ปจจยา วิญญาณังนี้ มนัเปนพุทธวิสยั 
ขององคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาทีม่องเห็นดวยความละเอียดออน  แลวไวลายของผูที่เห็น 
ออกมาใหเปนวชิาการใหสืบตอใหลูกศิษยลกูหาไดเอามาพูดเปนสื่อความหมายกันพอรูเรื่อง 

แตความเปนจรงิทีผู่เขาไปเห็นมันเกิดพั่บ พั่บ พั่บ ไมสามารถแยกแยะไดวาอะไรเปน 
อะไรไดเลย แตดวยความมุมานะ ดวยความอุตสาหพยายาม ดวยบุญกุศล ดวยอํานาจวาสนา
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ขณะที่หมนุอนาคามรรคอันนั้นมันก็สามารถพลิกขึน้ไปไดไง  สัมปยุตเขาไปวปิยุตคาย 
ออกมาเปนอรหัตผล  ถาเปนบคุคลขางลางอยูมันคายออกมาแลว  เห็นไหมอยางเชน  อนาคา 
มรรคยังตองยกขึ้นอนาคาผลอีก  อรหัตมรรคยังตองขึ้นอรหัตผลอีก  ถาเปนอรหัตผลไปแลว 
มันยกขึ้นไปไหนละ เปนอรหัตผลไปแลวเพราะจุดนี้มนัละเอียดออนเห็นไหม 

สมุจเฉทปหานสัมปยุตเขาไปคือการรวมตัวคอืการบบีเขาแลววปิยุตคายออก  จิตนี้ 
หลุดพนออกไปจากอรหัตผลอกีทีหนึ่ง  ออกไปเปนนิพพานหนึง่  นิพพานหนึ่งหัวใจที่ 
บริสุทธิอ์ยูนั้นกอ็ยูในรางกายของผูทีป่ฏิบัตินัน้  การเปนพระอรหนัตถึงไดแยกออกเปนสอง 
หนึ่งคืออนปุาทิเสสนิพพานคอืพระอรหนัตที่ตายแลว  เพราะทิง้ธาตุขันธคือรางกายนี้ออกไป 
หัวใจนัน้เปนอนุปาทิเสสนิพพาน  คือใจนัน้เปนนิพพาน  ครูบาอาจารย  อาจารยมหาบวัถงึ 
เปรียบเหมือนวาแมน้าํทัง้หมดนี้ไหลลงทะเล  อยูในทะเลนัน้ก็เปนเนือ้ของธรรม  เนื้อของ 
นิพพาน ใจดวงนัน้พนออกไปจากรางกายนี้ถงึเปนอนุปาทิเสสนิพพาน 

แตสอุปาทิเสสนิพพานคือพระอรหันตที่ยังมีชวีิตอยู  สะ  คือ  เศษสวนของรางกาย 
เศษสวนของรางกายนีม้ันเปนธาตุ มันเปนดิน มันเปนน้าํ มนัเปนลม มนัเปนไฟ แตดวยดวง 
จิตที่ยังมีกรรมอยูกย็ังมาเกิดเปนมนุษย  ไดรางกายนีม้าได ดิน น้าํ ลม ไฟ กรรมปรงุแตง ได 
คลอดออกมาปฏิสนธิขึ้นกลางครรภของมารดา  ออกมาจากครรภของมารดามาเปนมนุษยแต 
หัวใจที่ปฏิบัติในรางกายนัน้พนออกไปจากกิเลสทั้งหมด  หัวใจนัน้บริสุทธิแ์ตกย็ังครองราง 
อยูในธาตุ  ๔  นัน้  ฉะนัน้  กรรมที่เกิดขึ้นกบัรางกายยังตามทนั  เพราะวาเศษสวนของกรรม 
อยางเชน พระโมคคัลลานะยังตองโดนฆาเพราะเศษสวนของรางกายนีม้ี การกระทบถึงมี แต 
ดวงใจนั้นกระทบไมถึง การกระทบไมถงึดวงใจ เพราะดวงใจนั้นเปนอรหนัต 

พระอรหันตเปนนิพพานพนจากทัง้หมด  พนตั้งแตขนัธ  ๕  ในหัวใจ  คือความจาํได 
หมายรูไมมี  พนตั้งแตการปฏิสนธิจิตทีว่า  เปนภวาสวะ  คือวาเปาหมายที่จะใหเขาไปกระทบ 
ไมมี  ภวาสวะหรอืวาอวิชชานั้นคือเปาหมายคือฐานคือภพของใจ  คือสิง่ที่จะเริม่ตนออกมา 
มันโดนทาํลายแลว มันวางทั้งหมด มนัไมมีสิ่งใดจะไปกระทบกระเทือนได คอืไมมีเปา ไมมี 
ที่หมาย ไมมีทั้งหมด แลวสิ่งใดจะเขาไปปายหมายสิง่นั้นได
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สิ่งที่ปายหมายไมไดอะไรจะไปปายหมายมนั  สิ่งนัน้ไมมีผล  ถึงไมมีทกุข  ถึงไมมีสิง่ 
ใดๆจะไปแตะตองสิ่งนั้นได  นั่นคือหัวใจ  แตหัวใจนัน้ครองอยูในรางของสอปุาทิเสสนิ 
พพาน  ฉะนัน้รางกายนั้นถงึกระทบกระเทือนได  พระอรหนัตเวลาเจ็บไขไดปวยยังเขา 
โรงพยาบาล พระอรหันตเวลาผาตัดยงัมีเลอืดออก ม ีเพราะรางกายนี้มนัก็เปนดนิ น้ํา ลม ไฟ 
มันเปนเศษสวนเห็นไหม  สอุปาทิเสสนิพพาน  มนัเปนเศษสวนที่หัวใจที่บริสุทธิ์ครองราง 
นั้นอยู  รางกายนี้ถงึกระทบกระเทือนได  รางกายนีถ้ึงเจ็บไขไดปวยได  ไมใชวาถึงนิพพาน 
แลวจะไมมีสิง่ใดไปกระทบกระเทอืนได 

ความเขาใจของโลกวาสิ้นไปแลวมันจะพนเขาไป  ถาอยางนั้นพระอรหันตถาสาํเร็จก็ 
ตองเหาะขึน้ไปนิพพานทัง้รางกายทั้งหัวใจสิ  ทาํไมพระอรหันตตองตาย  ตองตายเพื่อทิง้ธาตุ 
ขันธเอาไว  มันเกิดขึน้จากดนิ  จากน้ํา  จากลม  จากไฟ  ตองใหมันแตกสลายไปตามความเปน 
จริงจากดนิ  จากน้าํ  จากลม  จากไฟ  แตหัวใจที่อยูในดิน  ในน้าํ  ในลม  ในไฟนัน้หลุดพน 
ออกไปตางหาก พนออกไปจากหวัใจดวงนั้น สอุปาทิเสสนิพพานเห็นไหมทิ้งเศษสวนไวกับ 
โลก ทิ้งเศษสวนไวกบัภพเดิมนี้ แลวหวัใจผุดออกไปเพราะมันเปนนิพพานตัง้แตรูธรรมแลว 
ไมตองไปผุดไหนอีกแลวมนัเปนไปตามสภาวะความเปนจรงิ 

ตอนนัน้ที่พระสารีบุตรไปลาพระพุทธเจานิพพานนะ  พระพุทธเจาถึงบอกวาให 
สมควรแกเวลาของเธอเถิด  มนัจะคาบเกี่ยวกับอะไรไมได  มันจะขยับไปไหนไมไดเลย  จะ 
เอียงไปไหนไมได  ตองใหมนัเปนไปตามสภาวะตามเปนจริง  ใหมันหลุดออกไปตามความ 
เปนจริง  ใหมันคายออกไปตามความเปนจริง  เพราะมันเปนจรงิตามเนื้อหาสาระซึ่งเปน 
ธรรมชาติอยูแลว 

ถึงวาการกระทบกระทั่ง  เราอานตํารา  เราศึกษาตาํราเราถึงรบักนัไมไดวา  ทําไมถา 
อยางนัน้แลวไมมีพระอรหนัตเลย  เพราะอะไร  เพราะวายังเจ็บไขไดปวยกันอยู  ยังเปนไปได 
กันอยู ยังรองไหกนัอยู ยังรองไหมนัหยาบไป ยังน้าํตาไหลอยู น้ําตานีม้ันเปนดิน น้าํ ลม ไฟ 
น้ํายงัอยูในรางกายนีอ้ยู  น้าํก็ตองขับเคลือ่นไปตามสภาพ  น้าํขับเคลื่อนไมไดไตเราวายหรือ 
ไตในรางกายนั้นวาย น้ําถงึขับถายไมได  การขับถายของตอมน้ําตามนัเปนตามความเปนจริง 
แตหัวใจดวงนั้นไมหวั่นไหว มันปลงธรรมสังเวช  เกิดความสังเวช  จิตที่นิม่นวลจิตที่พนจาก
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กิเลสทั้งหมดมันมแีตความเมตตา  ความเตตานี้ครอบโลกธาตุ  เห็นความกดขี่เห็นความเอา 
เปรียบ เห็นความเปนไป ความเศราความโศก มนัสะเทือนหัวใจมาก 

การสะเทอืนหัวใจนัน้ปกติของมนุษยเห็นไหมเวลาโกรธ เลือดจะสบูฉีดแรงเห็นไหม 
เวลาเศราใจหมองใจ  อันนี้ก็เหมือนกนั  ในเมือ่มนัสะเทือนใจ  จิตนัน้มนัสะเทือนใจ  มนัก็ 
ขับเคลื่อนใหรางกายนัน้ขับน้าํตานั้นออกมา  แตมนัไมทุกขไมโศกไปตามเขา  แตมนัเปนการ 
ปลงธรรมะ  เห็นไหม  ฟงสิ  การปลงธรรมะ  ที่วาพระไปชักผา  ชักผาเพื่อการปลงสังขารให 
การประพฤติปฏิบัติไดเปนประโยชน  อนันัน้ยงัไมเอามาเปนความหมาย  แตเวลาผูที่ปฏิบัติ 
ออกมามีน้าํตาไหลน้ําตารวงกลับมาจับมาเปนประเด็นตอวากนั  อันนี้มนัเปนธรรมสังเวช 
ความสังเวชมนัเปนประโยชนของหวัใจดวงนั้น  ธรรมสงัเวชหมายถึงวาเห็นสิง่นัน้แลวมัน 
สะเทือนใจ เห็นเปนคุณคาไง 

อยางเชนเราปฏิบัตนิี้เราอยากใหไดผล  เราตองรูสิวาอะไรเปนเหตุอะไรเปนผล  แลว 
อะไรเปนสิง่ทีผ่ิดอะไรเปนสิ่งที่ถูก  จนแยกแยะออกมา  มนัเปนผลเห็นไหม  แยกแยะออกมา 
เหตุก็หลุดออกไป  ผลก็หลดุออกไป  เหตุและผลหลุดออกไป  ความเขาใจนี้หลุดออกมาจาก 
เหตุผลนั้นเปนธรรม  การปลงธรรมสังเวชนัน้ก็เหมอืนกนั  ในเมื่อมันเปนธรรมมันเปนความ 
สังเวช  ความสงัเวชมันละเอียดออนจนไมมีใครเห็น  จนไมมีใครสามารถเอาอนันีม้าเปน 
ประโยชนได แตผูที่เขาใจตามความเปนจรงิแลวอะไรก็เขาใจ มันเปนธรรมสังเวชไง แลวมนั 
เปนธรรมสังเวชทั้งหมด 

ธรรมสังเวชมนัสะเทือนใจ  มนัสะเทือนแลวรางกายนี้ขับน้ําตานัน้ออกมา  ถาอยาง 
นั้นแลวจะไมมพีระอรหันตเลย  ถาเอาตามตาํราทั้งหมดไมมีพระอรหนัตเลย  ทําไมพระกัสส 
ปะ  พระพุทธเจานพิพาน  พระกัสสปะถึงกบัน้าํตารวง  การปลงธรรมสังเวชไง  อันนัน้มนั 
เขียนมาไมไดนะ นี่ตาํราไง การเรียนตาํรากม็าเชอืดคอพวกเราเอง มาบบีรัด บีบรัดใหเปนไป 
ไมไดไง  แลวก็ไมเชื่อไง  ความไมเชือ่  สอุปาทิเสสนิพพานเศษสวนของรางกายเศษสวนของ 
ความคิด  ความคิดทั้งหมดเปนสมมติเพราะมนัเปนขันธ  ความคิดในหวัเปนสมมติทัง้หมด 
เปนแขกจรมา แตพระอรหนัตก็ใชอันนี้เพราะมนัยังมีเศษสวนอยู  ถึงสือ่ความหมายกนัได
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องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูแลวสิ้นกิเลสแลว  กลับไปกรงุกุสินาราไป 
เย่ียมเณรราหลุ  ทําไมจาํพระเจาสุทโธทนะได  ทําไมจาํนางพมิพาได  ทาํไมจําสามเณรราหลุ 
ได ความจํานี้เปนสังขารไหม เปน เปนสัญญาไหม เปน เปนความจาํไดหมายรูเดิม มนัมอียูก็ 
เปนเศษสวนไง  มนัมอียูในจิตของพระอรหนัตนัน้  ถึงจาํลูกได  จําพอได  เพราะเปนความจาํ 
แตเวลาสอุปาทิเสสนิพพานมนัอยูในตัว  เวลาดบั  เพราะมันขาดต้ังแตตรัสรู  เวลาขาดออกมา 
เวลาดับขนัธถึงตาย ถึงหลุดออกไปเลย หลุดออกไปเพราะจิตลวนๆ พนออกไป 

แตมนุษยเราผูเต็มไปดวยกิเลส  พอเวลาจะตาย  คนธรรมดาตายกับพระอรหันตตาย 
คนเรากอนจะตายนะจะพลิาปรําพันนะ สมบัติตรงนัน้ยังไมไดยกใหใครนะ ลูกคนนั้นสมบัติ 
ตรงนีม้ันผูกพนั นี่คอือะไรนี่คอืสัญญาความจาํไดหมายรูเดิมทั้งหมด สังขาร กิเลสตัณหา มนั 
อยูในนี้ทั้งหมด แลวมันตายไปพรอมกบัดวงจิต ดวงจิตนั้นอยูใตอารมณอนันีไ้ง มนัถงึไมได 
เศษสวน  มันถงึไดเปนกิเลสมาร  เปนขันธมาร  ขนัธความคิดความผกูมัดทกุอยางเปนกิเลส 
ทั้งหมด  แลวมันควบคมุหัวใจไวทั้งหมด  มันเปนมาร  มันเปนกิเลส  มันเปนตัณหา  มนั 
ควบคมุใจ  ถึงคนปฏิบัติตายไปพรอมกบัความทุกข  ตายไปพรอมกับความยึดมั่นถือมั่น  ตาย 
ไปพรอมกบัการเกิดใหม ตายไปพรอมกับการยึดภพไปในตัวมัน ตายไปปบยงัไมทันตายมัน 
ยึดภพไปกอนแลว 

แตพระอรหนัตกอนตายเศษสวนอนันี้ไมมี  ถึงการตายเหมือนกนัตองตายเหมือนกนั 
แตผลตางกันราวฟากับดนิ ราวฟากบัดินเลยนะ เพราะตายเมื่อไหรก็ได การตายหรอืการอยูมี 
คาเทากนั พระพทุธเจาบอกอยางนั้นไง สารบีุตรเอย เธอจงเห็นตามความเปนจริงของเธอเถิด 
ความตายบอกใหตายกอนก็ไมไดเพราะตายตองดกีวาไมตาย  บอกใหอยูกอนก็ไมไดเพราะ 
อยูกอนมันดีกวาตาย  พูดคําไหนปบคํานั้นก็มีคาขึน้มาเห็นไหม  ถึงไมพูดใหตามความเปน 
จริง  ถาพูดมาคําหนึ่งคาํแรกคาํสอง  ตายกับไมตาย ตายกม็ีคามากกวาเพราะพูดกอน  ใหบอก 
ตายหรอืไมตายก็ได  พูดคําไหนกม็ีคาทั้งหมดเห็นไหม  หนึ่งกบัสองตางกันแลว  ใหสมควร 
กับเวลาของเธอเถิด  พระสารีบุตรก็กราบลา  มากราบลากอน  พระพุทธเจาถงึใหเทศนกอน 
เพื่อเปนศักดิ์ศรีเปนเกียรติยศของศาสนาไง  ใหอบรมสั่งสอนกอนวานี่พระอรหนัตเห็นไหม 
เหาะขึ้นไปลงมาเทศน เหาะขึน้ไปลงมาเทศน เสร็จแลวกลับไป
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กลับไปนะกรรมของผูปฏิบัติ  กรรมของใครของมนั  พระโมคคลัลานะโดนเขาทุบ 
ตาย พระสารีบุตรตองกลับไปตายในหองที่ตัวเองเกดิไง  เกิดที่หองนั่น กลับไปโปรดแมของ 
ตัวเองเห็นไหม  บุญกุศล  การเกาะเกี่ยวของกรรม  การสรางบุญกุศลมา  พระสารีบุตรตอง 
กลับไปตายตรงฐานที่ตัวเองเกิด  ก็กลบัไปหองนัน้ไง  ไปเทศนโปรดเอาแมได  แมเปน 
โสดาบนัในคืนนั้น  แมเปนมิจฉาทิฏฐิ  นี่กิเลสมันละเอียดออนมาก  แมเปนมิจฉาทิฏฐิ  ลูก 
ออกมาบวชตั้ง  ๘  คนเปนพระอรหนัตทั้งหมดเลย  ยิ่งเจ็บปวดมากเพราะอะไรเพราะเสียลูก 
ไปถึง  ๘  คน  แลวตวัเองเปนมิจฉาทิฏฐิ  เห็นพระสารีบุตรเดินกลับมา  เออ  ลูกเราไปบวช 
ตั้งแตหนุมจนแกเฒา  สงสยัจะอยูไมไดจะกลับมาสกึเห็นไหม  นีก่ิเลสนะหมายถึงวายังติยงั 
เตียนยังคิดเปนทางไมดอียู พระสารีบุตรรูวาระจิตก็เฉยอยู 

กลับมาอยูในบานกลบัมาเทศนแมกไ็มฟงอยูแลว  ก็เขาไปอยูในหอง  คืนนั้นทองรวง 
ทองเสียพระอินทรมากอนนะมีแสงเขามาจงใจใหเหน็ดวย  แมนั่งอยูเห็นแสงพุงเขามาใน 
หองลูกชาย  เอะ  อะไรเขาไป ถามลกูวาใครมานะ  พระอินทร  โอ  ลูกเรามีศักยภาพขนาดนัน้ 
เชียวหรอื  ยังไมเชือ่นะ  ความที่เปนแมเปนลูกแมยดึถือมากวาตองเกงกวาลูก  กิเลสนี้หนัก 
หนาสาหัสสากรรจมาก  กอ็อกมายังไมเชื่อ  สักพกัมาอีกแลวแสงนั้นเขามาอีก  แมก็เขาไปอกี 
นั่นใครนะ พรหม จะมาอุปฏฐาก เอะ พรหมยงัมาหาลูกอีกหรือ  แมถึงหนัมา 

พระสารีบุตรถึงเทศนถงึคุณของพระพุทธเจาไง  สิ่งที่เห็นๆ  นี้พระอนิทรก็แลวแต 
พรหมกแ็ลวแต เปนแคอุปฏฐาก อยากจะฟงธรรมองคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจามาก พระ 
อินทรนี้เคยอปุฏฐาก  เคยอุมบาตรของพระพุทธเจาทั้งหมด  พระอินทรนีย้ังแอบลงมาใส 
บาตรพระกัสสปะ พระอนิทรนี้แสวงหาบุญนะ พระอินทรนี้ยงัแสวงหาบุญจากพระอริยสงฆ 
ทั้งหมด  แมไดฟงแลว  โอ  ดวยความซึ้งใจเพราะรูวาลูกตวัเองเปนอยางนัน้  คืนนั้นแมตัวเอง 
ไดเปนพระโสดาบนั  เพราะความซึ้งใจ  บุญกุศลดวย  เพราะบุญกุศลของลูกทั้ง  ๘  คนตั้งแต 
พระสารีบุตรไปจนถึงพระเรวัตตะ พระจนุทะ เปนนองพระสารีบุตรทั้งหมดบวชออกมาเปน 
พระอรหันตทัง้หมด  คืนนัน้แมถึงไดสาํเร็จขึน้มาเปนพระโสดาบนัไดเปนโสดาปตตผิล 
เพราะไดฟงเทศนคุณขององคสมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจา 

นี่พูดถึงกรรม กรรม การกระทํา ถึงวา ภารา หเว ปจฺกฺขนธฺา  ขันธทั้ง ๕ นี้เปนภาระ 
อยางยิ่งสาํหรบัสอุปาทิเสสนิพพาน  คือผูที่พนจากทุกขทั้งหมดแลวแตยงัครองรางกายและ



20 

ธาตนุั้นอยู  รางกายนั้นถึงเปนภาระไง  เปนภาระกบัดวงจิตนั้น  ดวงจิตนั้นพนออกไปจาก 
กิเลสทั้งหมด  ดวงจิตนัน้ไมของแวะกับอะไรทั้งสิน้  ดวงจิตนั้นพนจากความใหคา  ใหคากบั 
รางกาย ใหคาของสรรพสิง่ในโลกนี้ทั้งหมดเลย แตมันก็ตกอยูใตอํานาจการครอบงําของธาตุ 
๔  คือภาระคือขนัธไง  ขันธและธาตนุี้  จิตนีอ้ยูในรางกายนั้นเปนภาระไหม  ตองพาสิง่ที่ 
สกปรกนี้เปนเครื่องดําเนนิตอไป 

จิตที่สะอาดจิตทีบ่ริสุทธิ์อยูในรางกายที่สกปรกนั้น  ก็ตองพารางกายที่สกปรกนัน้ 
ขับเคลื่อนขบัถายไปจนถึงวาระสุดทายของจิตดวงนัน้  ก็จะดับขันธไปเปน  อนปุาทิเสสนิ 
พพานไง  จากสอุปาทิเสสนิพพานคอืพระอรหนัตทีส่ิ้นแลวกลายเปนพระอรหนัตเนื้อๆ  ไมมี 
เศษสวนคือรางกายนี้มาบงัมาทับอีกเลย  นี่คือหลกัตามความเปนจริงของผูปฏบิัติที่เห็นขึ้น 
จากหวัใจดวงนั้นเปนเอก  เปนเอโกธมัโมที่พนออกไป  หัวใจนี้พนออกไปจากอาํนาจของ 
กิเลสที่ครอบงาํ ที่ใหคา ใหความหลงใหลในหวัใจไง ใหความไดปลืม้ ใหคา ใหดวงใจนี้มนั 
ทุกขยากมาก ทกุขจรงิๆ กิเลสนี้ใหผลเปนทุกขทัง้หมด 

ธรรมะนี้เปนยาชาํระลาง  ฟงนะ  ธรรมที่เปนกริิยาธรรม  ธรรมะที่เปนสมมติทัง้หมด 
สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตา  ธรรมทั้งหลายที่เราทองจาํนีม้ันเปนอนัตตาคือมันแปรสภาพทั้งหมด 
เลย  กิเลสนี้ก็สมมติทัง้หมดเลย  สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตา  ธรรมทั้งหลาย  ถึงมาชําระเปนธรรมที่ 
เปนยา  สพฺเพ  ธมฺมา  ธรรมที่ขับเคลื่อน  ธรรมที่เปนกิรยิามาชาํระสมมติไง  มาชาํระกิเลส 
ทั้งหมดเลยจนเปนเอโกธมัโมนะ  ชาํระลางจนสะอาดจนเปนเอโกธมัโม  ธรรมอันเอก  ธรรม 
ไมใชธรรมคู  เห็นไหม  เหตุและผลเปนคู  มืดกับสวาง  ขาวกับดาํเปนคู  เปนเหตุเปนผล  เปน 
การตอสูกนัระหวางโสดาปตติมรรคโสดาปตตผิล  ระหวางมรรคกับผลกาํลงัตอสูกนัจนพน 
ออกมาเปนเอโกธัมโมเอกอันหนึ่ง ธรรมที่เปนเอกพนจาก สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา นี้ สัพเพคอื 
ธรรมทั้งหลายที่เปนอนัตตา  ธรรมคูแตเอกเอโกธัมโมนี้เปนหนึ่ง  เปนหนึ่งนี้นพิพานคอืหนึง่ 
ไง มรรค ๔ ผล ๔ ถึงนิพพานหนึ่ง นิพพานนี้พนออกไปไง 

นี่ธมัมจกักัปปวัตตนสูตรเทศนพระอัญญาโกณฑัญญะรูถึงเปนพระโสดาบนั  เทศน 
อนัตตลกัขณสูตรพระอัญญาโกณฑัญญะพนออกไปจากกิเลส  เพราะธรรมจักรนี้เปนเครือ่ง 
ดําเนิน กจิที่ควรทาํเราไดทําแลว กิจที่ควรกําหนด กาํหนดแลว งานที่ควรชาํระ ชําระแลวพน 
ออกไป  พนออกไป  พนออกไปตามความเปนจริง
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ยํ กิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา 
สิ่งนั้นทั้งหลายตองดับทั้งหมด  ดับออกไปแลวก็เปนหนึ่งเอโกธมัโม  อนัตตลักขณสูตรเห็น 
ไหม ขันธ ๕ เปนเราหรือไมเปนเรา ไมเปนเราพระเจาคะ    เวทนาเปนเราหรอืไมเปนเรา ไม 
เปนเราพระเจาคะ สัญญาเปนเราหรือไมเปนเรา ขันธเปนเราหรอืเปลา ไมเปน อาทิตตปริยาย 
สูตรอีก  มโนมิงป  นิพพนิทติ  กายนี้เปนเราหรือเปลา  จุดและตอมของใจเปนหรอืเปลา  ไม 
เปน  ความสมัผัสของใจของมโน  มโนสมัผัสนัน้เปนเราหรอืเปลา  ไมเปน  ไมเปนควรเอา 
ทั้งหมดไหม ไมควร ถงึละทัง้หมดไง 

อาสเวหิ  อาสวะนี้สิ้นไป  จิตฺตานิ  วมิุจจฺิง  สูติ  อาสวะนี้สิน้ไป  จิตถึงวมิุตติ  พระ 
อรหันตถึงมี พระอรหันตไมใชสูญเปลาสูญวาง สูญมี มีอยางที่เปนวมิุตติสุข มีอยางทีม่ีความ 
เปนจริง มีอยางที่เปนการคงที่ แตคงทีแ่บบนัน้ ไมไดมีคงทีแ่บบอาตมนั อาตมนัไหนมันก็อยู 
ในกฎของไตรลกัษณทั้งหมด 

ไมมีสิง่ใดๆ เปนอาตมัน ไมมี แมแตวฏัฏะก็ไมมี วัฏวนทัง้สามนีย้ังตองทาํลายลงเปน 
นิพพานหนึ่งแลวออกจากวฏัฎะไป  แมแตวัฏวนที่วามหาศาลนี้ยงัไมเปนอาตมนัแลวจะมีสิง่ 
ใดในโลกนี้เปนอาตมัน ไมมี แปรสภาพทั้งหมด นิพพานหนึ่งเทานัน้  ถึงวามแีบบนัน้ไมใชมี 
แบบอาตมัน  ไมมแีบบคงที่  มแีบบจริงของเขา  จริงตามความเปนจริง  จรงิแบบนิม่นวล  จริง 
แบบนามธรรม  ถึงละเอียดออนมาก  จิตทีพ่นไปไง  จิตที่พนจากกิเลสทั้งหมดเปนความสุข 
ทั้งหมด 

ความสุขจากหวัใจดวงนัน้  องคสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจาเปนผูเสวยกอน  เปนผู 
เห็นความจริงกอนแลวสืบตอมาถายทอดมา  ลงมาถงึอนชุนรุนหลังนี้  ๒,๕๐๐  ป  เรายังกาว 
ตามทนั ทุกขนีใ้นพทุธกาลก็เปนทุกข ทุกขนี้ในปจจบุันก็เปนทุกข สิ่งที่จะแกทุกขยังมอียู ยัง 
แกไขได แลวทําไมเราไมแสวงหา ถามตวัเองอยางนีก้็จบ ทุกขในสมัยพุทธกาลก็ทุกขอยางนี้ 
เพียงแตส่ิงแวดลอมตางกนั  เครื่องยนตกลไกสมัยนั้นยงัไมเจริญแบบนี้  เด๋ียวนี้เครื่องยนต 
กลไกเจริญมากกวาสมัยนัน้  กาลเวลาหดสั้นเขาทุกขมันยิง่มากขึน้ไปอีก  ทกุขนีย้ังมากกวา 
สมัยพุทธกาลอีก  แตทาํไมทุกขในสมัยพุทธกาลมันชําระลางได  ทาํไมทุกขสมัยนี้ชาํระลาง 
ไมได
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การประพฤติปฏิบัตมิีจรงิ  ทําจริงไดผลจริง  ทั้งหมดตองขมกิเลสไว  อยาใหกิเลสมัน 
เผยอขึ้นมา  อยาใหกิเลสมันมาบอกวาสิง่นัน้มันหมดกาลหมดสมัย  ในศาสนาพทุธนี้มี 
พระพุทธเจาองคเดียวเปนอรหนัต นอกนั้นไมมี ไมมีหรอก เขาพูดกันขนาดนัน้ ความเชื่อนะ 
แลวปากสกปรก  ปากของกิเลส  ปากของยักษ  ปากของมารพูด  พระโอษฐของพระพุทธเจา 
บอก ‘อานนท ตราบใดทีผู่ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม มรรคผลนีไ้มสิน้จากโลกเลย’ ตราบ 
ใดผูปฏิบัตทิําตนสมควรแกธรรม  แมแตส้ิน  ๕,๐๐๐  ปศาสนาขององคสมณโคดมสิน้ไป  ก็ 
ยังตองมีพระศรีอาริยเมตไตรยทีจ่ะมาตรัสรูตอไป แลวธรรมสิ้นมาจากไหน เพียงแตผูปฏิบัติ 
ธรรมสมควรแกธรรมไมมี 

ธรรมะนี้สงูประเสริฐนกั  แตผูจะกาวเดินถึงธรรมนัน้ไมมี  ถึงตาลยอดดวน  ถึงการ 
กาวเดินไปไมถึงศาสนานัน้ก็ตองหมดไป  หมดไปเพราะหัวใจของผูปฏิบัตนิี้กาวเดินไมถึง 
แตธรรมอันเอกนัน้  ‘อานนท  ผูใดปฏบิัติสมควรแกธรรม  ศาสนานี้ไมสิ้นจากโลกเลย’ 
ตลอดไปเปนอนนัตกาล  เพราะของสิ่งนี้มอียูแตใจเราเขาไมถึงเทานัน้เอง  ใหเชื่อมั่นอยางนั้น 
ใหเชื่อมัน่วาศาสนาพทุธเรานี้ประเสริฐ  ใหเชื่อมั่นวาเราเปนพุทธบริษัท  ๔  ภิกษุ  ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสกิา เปนสิ่งทีพ่ระพทุธเจาหวงแหนมาก เปนสิ่งที่พระพุทธเจารักสงวนมาก เปน 
สิ่งที่พระพุทธเจาอยากใหพนทกุข  อยากจะใหเปนผูที่ประเสริฐมาก  ถึงไดวางไวเปนบริษัท 
๔ ฝากศาสนาไว 

เราเปนคนหนึ่งทีพ่ระพทุธเจาใหมรดกตกทอดไวมาถึงมอื  พระพทุธเจาเอาธรรมะนี้ 
วางไวกบัมอืเราทัง้หมด  บริษัท  ๔  วางไวทีม่ือ  แลวเราปดทิ้ง  เราจะมีคาไมมีคาอยูที่เราจะ 
คิดถึงตัวเราวา  เราเปนคนประเสรฐิ  เราเปนคนมคีา  หรือเราเปนคนทีจ่นตรอกไมมีความ 
สามารถที่จะทําได  ใหเปนความคิดของบุคคลคนนัน้ผูปฏิบัติคนนั้นตามความเปนจรงิ เอวัง


