
 เทศนเ์ชา้เร่ือง รู้ในตน วนัท่ี ๑๑ กนัยายน ๒๕๔๒ ๑ 
 

©2012 www.sa-ngob.com 

รู้ในตน 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 
 

เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๑ กนัยายน ๒๕๔๒ 
ณ วดัสนัติธรรมาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 
 

 ผา่นแบบศีลไง ผา่นแบบศีล เราถือพรหมจรรยม์นักมี็ศีลใช่ไหม? การผา่นกามราคะ
พิจารณากายอยา่งไร? เพราะวา่การกองๆ อยา่งไรตอ้งเอาขั้นตน้ก่อนไง พิจารณากายอยา่งนั้นๆ 
เอามากองไว ้เราบอกอยา่งน้ีเป็นการมโนภาพ เห็นไหม การพิจารณากายเขาวา่เอากายน่ีกองหมด 
เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ เป็นกองๆๆ เลย แลว้พิจารณาๆ มนั พิจารณาจนมนัวา่งหมดไง  

เราบอกอยา่งน้ีพิจารณาแบบมโนภาพ เวลาเห็นนิมิต เรายกเลยนะ ท่ีวา่เห็นนิมิตออกมา 
เห็นรุกขเทวดาออกมา เห็นไหม ถา้เห็นกายอยา่งนั้นมนัถึงจะเห็นกายตามความเป็นจริงไง มนั
เห็นในตาของธรรมคือนิมิต ขณะเห็นนิมิตน่ีความสงบมนัมี ความสงบมนัมีมนัถึงเกิดอนันั้นข้ึน 
เขาบอกใจเขาเป็นเอกคัคตารมณ์ตลอด  

บอกถกูตอ้งถา้เป็นเอกคัคตารมณ์ คือใจมนัเป็นฐานของสมาธิ อนันั้นถึงพิจารณากายได้
ไง พิจารณากายได ้แลว้กพ็ิจารณากายแบบนั้นมนัถึงสะเทือนถึงหวัใจ  

เราบอก เห็นไหม ใจ มโนยงัตอ้งท้ิง ใจ มโน เจตนาอยา่งน้ีออกมาจากใจ ถา้พิจารณาใน
นิมิตมนัสะเทือนถึงใจตวันั้น มนัจะเขา้ตวันั้น เราบอกน่ีตอ้งผา่นตรงนั้น สะอึกเลยนะ  

เขาบอกวา่ถา้ ฟังนะ เขายงัวา่เราไม่ลงใจกเ็ลยฟัง เขาบอกวา่พรรคพวกเขาภาวนาอยู ่ เขา
บอกเป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคา เขาเป็นไดอ้ยา่งไร? เขาบอก “น่ีเวลาภาวนากนั ตวัเองความ
เป็นอยูดี่มากเลย แลว้พาไปหายมบาล ยมบาลบอกวา่คนน้ีเป็นโสดาบนั คนน้ีเป็นสกิทาคา” 

เราบอก “ใครบอก?” 

เขาบอก “ยมบาลบอก” 
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เราบอก “ยมบาลยงัไม่รู้เลยท าอยา่งไร? โสดาบนัน่ีมีเหตุมีผลอะไรถึงเป็นโสดาบนั? เหตุ
ของโสดาบนัคืออะไร? แลว้ผลของโสดาบนัคืออะไร? แลว้พญายมรู้ไดอ้ยา่งไร? พญายมเอา
อะไรมาบอก?” 

พอพญายมบอกนะวา่เขาเป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคามีกนันะ น่ีอาย ุ ๗๐-๘๐ เหมือนกนั 
หลายคนเป็นอยา่งน้ี  

เราบอกวา่ “โยม โยมมีเงินหน่ึงลา้นบาท โยมเอาเงินหน่ึงลา้นบาทมาใหเ้ราดู เอาแบงก์
ออกมาใหเ้ราดู ถึงวา่เป็นหน่ึงลา้นบาทใช่ไหม? เราบอกวา่โยมมีเงินหน่ึงลา้นบาท แลว้หน่ึงลา้น
บาทนั้นเป็นตวัเลข เงินหน่ึงลา้นบาทนั้นมีไหม? เวลาโยมกินขา้วอ่ิม โยมตอ้งมาถามเราวา่กิน
ขา้วอ่ิมไหม?”  

สมุจเฉทปหาน เวลาพิจารณากาย สงัโยชน์มนัขาดออกไปเป็นโสดาบนันะ ปานดัง่แขน
ขาด ตดัแขนขาดออกไปเหมือนดัง่แขนขาด เห็นไหม แต่น่ีเอาแขนซ่อนไวข้า้งหลงัไงแลว้บอก
แขนขาด มนัหลอกตวัเอง ถา้ตวัเองยงัตอ้งใหพ้ญายมเป็นคนพยากรณ์วา่เป็นโสดาบนั น่ีมนัไม่ใช่
อยูแ่ลว้ ถา้เป็นโสดาบนัมนัตอ้งเป็นปัจจตัตงั รู้ขณะนั้น รู้ข้ึนมาเองดว้ยตวัเอง ตอ้งเป็นเด๋ียวนั้น 
มนัถึงจะเป็นโสดาบนัจริงตามความเป็นจริงไง  

น่ีโสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี ตอ้งละ ตอ้งมีเหตุมีผล เออ เวลาฟังเขาบอกฟังไดอ้ยู ่ ฟัง
แลว้พอมีเหตุมีผล เราเป็นของเราเองท าไมตอ้งไปใหพ้ญายมเป็นคนบอก พยากรณ์วา่เป็น
โสดาบนั แลว้กเ็ช่ือเขา กม็านัง่กนัวา่เป็นโสดาบนั ท่ีพดูน้ีไม่ใช่พดูวา่ไม่เช่ือใครทั้งส้ินนะ มนัเช่ือ
เหตุผล ไม่ไดเ้ช่ือวา่คนนั้นพดูผดิหรือพดูถกู แต่ตอ้งมีเหตุผล เหตุผลวา่มนัมีเหตุมนัถึงจะมีผลไง 
เหตุผล เห็นไหม การพิจารณา พิจารณาอยา่งไร? ไอน่ี้พิจารณาแบบวา่ขา้มๆ กนัไป  

น่ีการปฏิบติัถึงบอกเขาไม่มีคนสอนอยา่งน้ีไง พอเราพดูไปน่ี เออ๊ะ เออ๊ะ เออ๊ะ เออ๊ะทุก
ค านะ ยอมหมด เพราะไม่มีคนสอบอารมณ์ไง แต่เช่ือกนัวา่พวกเขาเป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคา 
เป็นอนาคากนัเยอะแยะเป็นกลุ่มๆ เลย แต่ดีอยา่งหน่ึงไม่ถึงกบัเพี้ยนไป เพราะวา่เขาไม่เวอ่ร์
ออกไปขา้งนอกไง เขารู้ขา้งในแลว้เขาอยูก่นัแบบมีศีล เขาศีลคุมอยูไ่ง แลว้เขา้ใจวา่ตวัเองเป็นก็
พยายามกดไวไ้ง พวกน้ีกดไว ้กดไวว้า่เรามีคุณธรรม แต่กดไวเ้ฉยๆ ยงัดียงัมีพรหมจรรยอ์ยูน่ี่กด
ไว ้ เพราะตวัเองอยูใ่นศีลในธรรมอยู ่ แต่ถา้ออกไปขา้งนอกนะ ออกไปสอนเขาหรือออกไปคิด
เด๋ียวยุง่เลย  
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ตวัเองเป็นอยูน่ะ ในเม่ือวฏัวนเขายงัเกิดยงัตายอยู ่ พวกพญายม พวกพระอินทร์น่ียงัเกิด 
ยงัตายอยู ่ เขาไม่มีธรรมหรอก แต่เขามีบุญ เขามีบุญเขาถึงไดไ้ปเกิดในสภาพแบบนั้น แต่ธรรม
อนัน้ีเขาไม่รู้ ถา้เขารู้เขาไม่มาเกิดอยา่งน้ีหรอก เขาเป็นอนาคาตอ้งเกิดเป็นพรหมอยูแ่ลว้ แลว้เป็น
โสดาบนัมนัขาดท่ีใจ มนัรู้ออกไปจากใจ เรามีเงินอยูใ่นกระเป๋าท าไมตอ้งใหค้นอ่ืนบอกวา่เงินใน
กระเป๋าน้ีเป็นเงินเท่าไหร่ 

เงินในกระเป๋าของเรา เราไม่ไวใ้จตวัเราเอง ตอ้งใหค้นอ่ืนมานบัเงินใหเ้รา มนัเป็นไปได้
อยา่งไร?กินขา้วแลว้ไม่รู้วา่ตวัเองอ่ิม ตอ้งไปใหเ้ขาพยากรณ์วา่เราเป็นขั้นไหนๆ บอกไม่จริง อนั
นั้นมนัเป็นความไม่จริง น่ีมนัปฏิบติักนัเป็นอยา่งนั้นไปหมดเลย เป็นอยา่งนั้นไปหมดนะ มนัน่า
คิดอยู ่ แต่หาคนพยากรณ์ไม่ได ้ มาถึงท่ีน่ีนะไปหมด เขาวา่ไปตามวดัทั้งหมด เขาไปนัง่ เวลาไป
นัง่กรรมฐานจะใหค้นทดสอบไง จะใหเ้ห็นนิมิต ตอ้งเห็นนิมิตข้ึนมาเลย แลว้วา่นิมิตน้ีเป็นภาพ
มา แลว้มีความรู้สึกข้ึนมา แลว้มนัจะเห็นแลว้มนัปล่อยเอง 

บอกไม่ใช่ นิมิตมนัเป็นแค่เคร่ืองหมาย รถเราวิ่งไป เขม็มนักระดิกข้ึนมา เขม็มนับอกเลย
วา่รถนั้นวิ่งเท่าไหร่? จิตคนสงบลงไป นิมิตบางคนจะเกิดข้ึน เห็นภาพอนันั้นจะบอกวา่จิตน้ีสงบ
ขนาดไหน ภาพนั้นชดัขนาดไหน คมชดัขนาดไหน ภาพนั้นใสขนาดไหน คือจิตมนัสงบมาก
ขนาดนั้น ถา้จิตเราแค่วบูวบันะ กเ็หมือนรถเราพึ่งออกตวัวืดไปแลว้กห็ยดุเลย มนักว็บูไปเห็น
ภาพแวบ พอความเคล่ือนตวัออกไป  

จิตน้ีกเ็หมือนกนั ถา้มนัสงบมากมนัเคล่ือนตวัออกไป แลว้เรากต็อ้งหดัทรงความน่ิงของ
มนัใหไ้ดไ้ง คือวา่หดัใหจิ้ตสงบเป็นรากฐานใหไ้ด ้ เป็นเอกคัคตารมณ์ ทีน้ีมนักเ็หมือนกบัเรา
เหยยีบคนัเร่งไป รถกว็ิ่งสม ่าเสมอไป พอรถวิ่งสม ่าเสมอไปมนักเ็คล่ือนไป เห็นไหม น้ีเคล่ือนไป 
น่ีการส่งออกหมดเลย เขาเคล่ือนออกหมด เขาเห็นภาพนิมิต ฉะนั้น การเห็นภาพนิมิต เราเปรียบ
ใหเ้ห็นวา่เหมือนกบัเราเล่นเทนนิส เราเล่นเทนนิส เวลาเราตีเทนนิสไปชนก าแพง มนัเดง้กลบัมา
หาเรา เราหดัเล่นเทนนิส ลกูเทนนิสกระดอนกลบัมา 

การพิจารณากายกเ็หมือนกนั เห็นภาพนิมิต เห็นภาพ รู้สึกออกไป เห็นไหม แต่ความรู้สึก
ออกไปมนัเป็นการส่งออกใช่ไหม? แต่เห็นกายน่ีมนัส่งออกไหม? เหมือนกบัการส่งออก แต่มนั
เหมือนกบัก าแพงไง เล่นเทนนิสมนัจะยอ้นกลบัมา กายกบัจิตมนัติดกนั พิจารณาเห็นกายอยา่ง
นั้นแลว้มนัยอ้นกลบัมา น่ีมนัสะเทือนกลบัมา พอสะเทือนกลบัมา ส่ิงท่ีสะเทือนกลบัมามนั
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สะเทือนถึงใจ น่ีมนัถึงวา่พิจารณากายกบันิมิตมนัต่างกนั นิมิตมนัเห็นภาพออกไป เรารู้ออกไป 
มนัส่งออกไป แต่เห็นกาย พอเห็นกายมนัขนพองสยองเกลา้ก่อน เพราะภาพน้ีมนัก าลงัผกูมดักนั
ไง  

เราเห็นวา่เราสวย เรางาม เห็นไหม เรายดึมัน่ทั้งหมด หวัใจน้ีเป็นอตัตาทั้งหมดเลย มนั
เห็นวา่ทุกอยา่งน้ีเป็นเรา ทุกอยา่งน้ีเป็นของของเรา บุญกข็องเรา ทุกอยา่งเป็นของเราหมดเลย แต่
พอเห็นกายข้ึนมา กายน่ีมนัเป็นส่ิงตรงขา้มกบัของเราแลว้ เห็นไหม เพราะวา่มนันึกวา่กายเป็น
เรา แต่กายมนัตั้งขา้งหนา้ใหเ้ราเห็นมนัจะแปรสภาพ มนัไม่ใช่เรา มนัเป็นฝ่ายตรงขา้ม มนัยิง่ขน
พองสยองเกลา้กวา่เห็นนิมิตหลายร้อยเท่าเลย 

ขนพองสยองเกลา้ หรือวา่ความรู้สึกกระเทือนหวัใจ อนัน้ีต่างหากล่ะมนัถึงจะสอนใจได้
ไง การสอนใจกลบัมา มนักนิ็มิตเหมือนกนั แต่มนัคนละนิมิตไง นิมิตส่งออก กบันิมิตท่ีวา่มนั
เป็นของคู่ ของคู่หมายถึงวา่ความยดึติดไง ดีกบัชัว่ ขาวกบัด ามนัเป็นของคู่กนัท่ีวา่เราไม่เห็นตาม
ความเป็นจริง มนัจะท าใหเ้ราเห็นตามความเป็นจริงอนัน้ีต่างหาก น่ีการพิจารณาอยา่งนั้นแลว้มนั
ถึงจะปล่อย การปล่อยนัน่กป็ล่อย ปล่อยเพราะวา่มนัรู้ แต่มนัยงัไม่รู้แจง้ไง รู้เท่า รู้เท่าอยา่งเราไม่
รู้อะไรเลย พอเราเร่ิมรู้เท่า แลว้พอถา้เราชนะใจเรากจ็ะวางๆ เรารู้เท่าแลว้ เรารู้เท่า เหมือนของซ้ือ
มา เราเอาสมบติัเขา้มาในบา้น แต่เราไม่เกบ็ใหดี้ไง ไปวางไวห้นา้บา้น วางไวใ้นบา้น เด๋ียวกห็าย 

น่ีกเ็หมือนกนั พอรู้เท่าแลว้ ของกมี็อยูใ่นบา้น กข็องๆ เรา แต่รู้เท่าตอ้งรู้แจง้ รู้วิธีเกบ็ รู้วิธี
เกบ็วา่ทองค าน้ีมนัเป็นทองค า เป็นแร่ธาตุท่ีไหน มาจากไหน รู้จนปล่อยวางหมดไง น่ีรู้แจง้ รู้แจง้ 
รู้ท่ีเกิด รู้ท่ีเกิด รู้ท่ีดบั รู้เหตุ รู้ผล รู้หมดเลย น่ีรู้แจง้ รู้แจง้กป็ล่อย ถา้รู้เท่ากไ็ปซ้ือมา เกบ็มา น่ี
ก๊อบป้ีมา แต่ถา้เป็นของเราอยู ่เพราะเราใชพ้ลงังาน เราซ้ือมา เอาเงินไปซ้ือมา ซ้ือทองค ามา กเ็อา
มาเกบ็ไวใ้นบา้น น่ีรู้เท่าเรามี กก๊็อบป้ีมาเลย ไปซ้ือส าเร็จรูปมาเลย  

น่ีเวลาพิจารณาแลว้ปล่อยวางๆ มนัรู้เท่าแต่มนัยงัไม่รู้แจง้ ตอ้งซ ้า ซ ้ าจนจ าอยูน่ี่ ซ ้ า
ประจ าๆ พอมนัรู้แจง้หมด เห็นไหม รู้หมด ทุกอยา่งไม่มีอะไรปิดบงัความรู้มนัเลย พอไม่มีอะไร
ปิดบงัความรู้มนัเลย พอมนัรู้เท่ามนักป็ล่อย มนัไม่มีอะไรเกาะเก่ียวได ้ น่ีเกาะธรรม เป็นธรรม
ลว้นๆ เลย พอธรรมลว้นๆ มนักห็ลุดสิ พออนัน้ีหลุด อะไรหลุดออกไปดว้ย?  

น่ีอาจารยถ์ามวา่อะไรหลุดออกไปดว้ย? เราเหลืออะไร? สงัโยชน์มนัจะขาดออกไป อนั
นั้นถึงจะเป็นความจริงไง แต่เขาไม่มีอนัน้ีกนัเลย แต่พอไปเห็นวา่เขาเป็นโสดาบนั โสดาบนัดว้ย
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การคิดเอาไง นึกวา่ตวัเองเป็นโสดาบนั คิดวา่พออ่านตามต าราแลว้ ต ารายอ้นกลบัเขา้มา เป็นกนั
มาก โอโ้ฮ ร้องโอโ้ฮเลยนะ แลว้ลุ่มลึกนะ เพราะบวชมาหลายรอบ บวชมาหลายรอบ แลว้คนน้ี
เขาอยูก่บัวดัมา พดูอะไรรู้หมด  

เวลานัง่สมาธิไปจะมีคนมาบอกเลยวา่ ตอ้งเป็นอยา่งนั้นๆ ครูบาอาจารยรุ่์นเก่าๆ ของเขา
จะมาบอกวา่น่ีอินทรียอ์่อนไป เขากรู้็ทนัทีวา่อินทรียอ์่อนไปคือวา่อายตนะมนัอ่อนไป ตอ้งให้
มนัแขง็ข้ึน น่ีมนับอกกนัขา้งนอกไง อินทรียอ์่อนไป เห็นไหม อินทรียคื์อวา่ตา หู จมกู ล้ิน กาย 
ใจ อินทรีย ์อายตนะทั้งหมดมนัอ่อนแอ ตอ้งใหเ้ขม้แขง็ข้ึนมา ขนัธ์ ๕ อินทร์อ่อน เขามีอยา่งนั้น
มาตลอดแต่เขาไม่ยอ้นกลบัมา  

เราถึงบอกวา่ ในการปฏิบติัของพวกเรามนัเป็นไสยศาสตร์ซะส่วนใหญ่ ในการเพิ่ม
พลงังานของใจเป็นไสยศาสตร์ไง มนัไม่เขา้มาในอริยมรรคน่ีไง ถา้มนัเขา้มาท่ีอริยมรรค มคัคะ
อริยสจัจงั มรรคตวัน้ีส าคญัมากเลย มคัคาเคร่ืองด าเนิน แต่ถา้เป็นอยา่งนั้น จิตเป็นสมาธิมนัเห็น
ได ้ เห็นภาพอยา่งนั้นได ้ เห็นนิมิตได ้ ความรู้สึกต่างๆ เกิดข้ึนมา น่ีท่ีอาจารยเ์ขาบอกวา่ “ผูว้ิเศษ
กบัพระอริยเจา้น่ีต่างกนัไง”  

น่ีผูว้ิเศษ ใครฟังแลว้ท่ึงนะ ติดต่อกบัเทวดาได ้ ติดต่อกบัทุกอยา่งได ้ นัง่สมาธิอยูน่ี่ครูบา
อาจารยจ์ะมาสอน ครูบาอาจารยจ์ะมาสอนเลยวา่อินทรียอ์่อนไป แลว้กเ็ห็นภาพเสียงกระซิบวา่
ตอ้งท าอยา่งนั้น ตอ้งท าอยา่งนั้น อนัน้ีมนัเป็นธรรมเกิดไง แต่มนัเป็นดาบสองคม ธรรมเกิด
หมายถึงวา่ถา้เราปฏิบติัอยู ่ มีการบอกใหเ้ราเดินถกูทาง อนัน้ีจะเป็นประโยชน์มากเลย แต่บางที
อนัน้ีกจ็ะบอกผดิทางไง  

น่ีเวลามารมนัเกิด เพราะเกิดข้ึนมามนัมีมารเกิด คือวา่ความรู้สึกเราดว้ยมารภายในมนัเกิด 
มนัจะบอกใหไ้ขวเ้ขวไง เห็นไหม บอกวา่ถึงจุดแลว้ ทั้งท่ียงัไม่ถึงจุดเรากจ็ะปล่อยวางแลว้ เราจะ
ถึงจุด เราจะปล่อยเลย น้ีเขาบอกวา่ถึงจุดแลว้ ถึงท่ีแลว้ ถึงท่ีพกัแลว้ แต่ความจริงมนัยงัไม่ใช่ น่ี
มารไง ถึงมารมนัอาศยัอนัน้ีไปดว้ย น่ีถึงวา่เราไม่เช่ือตรงนั้นนะ มนัเป็นปัจจตัตงั มนัรู้จ  าเพาะตน
ใช่ไหม? ถา้ยงัไม่มีถึงท่ีสุด มนัยงัไม่สมุจเฉทปหาน มนัตอ้งซ ้าไป ซ ้าไปๆ พอซ ้าไปมนัตอ้งซ ้า
ในอริยมรรคดว้ย ไม่ไดซ้ ้ าแบบเขา ซ ้ าแบบเขามนักว็วัพนัหลกัอยูน่ัน่แหละ 

เห็นนิมิตมา เห็นความหมายมา เห็นรู้แจง้มา แลว้กเ็วลาคุยกนัเขารู้นะ รู้ถึงเทวดาเลย เขา
บอกวา่อยา่งเช่นอาหาร กวฬิงการาหาร เห็นไหม เรากินอาหารเป็นค าขา้ว แลว้เขาพดูถึงเร่ืองของ
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กาม เขาละกามได ้เขาวา่เขาละกามได ้กบ็อกวา่ เอย๊ กามน่ีมนัของหยาบๆ ดูอยา่งเทวดาสิ เทวดา
มีคู่ เทวดาคนหน่ึงมีคู่ถึงพนัคน แลว้เขาเสพกามกนัอยา่งไร? เขาบอกมองตา ทิพยไ์ง มองตากนัน่ี
มีความสุขแลว้ แค่มองตาแค่น้ี  

น่ีเห็นไหม เขามีความรู้ออกไปอยา่งนั้น น่ีส่งออกหมดเลย มนัจะไดป้ระโยชน์อะไรกบั
เรา ในเม่ือเทวดากย็งัรบกนัอยู ่ เทวดายงัเสพกามอยู ่ แต่ในเม่ือรู้เร่ืองของเขา ความเห็นของเขา 
ความเป็นอยูข่องเขาไง ความเป็นอยูข่องเทวดา กบัความเป็นอยูข่องพวกเรา เห็นไหมน่ีส่งออก
จะรู้เร่ืองอยา่งนั้น น่ีผูว้ิเศษ ผูว้ิเศษรู้เร่ืองต่างๆ รู้เร่ืองพรหม รู้เร่ืองอะไรต่างๆ ผูว้ิเศษ ทีน้ีผูว้ิเศษ
มนัเส่ือมได ้เป็นอนิจจงั ถึงวา่น่ีเป็นไสยศาสตร์ไง มนัไม่เขา้มาในอริยมรรคไง  

ในอริยมรรคน่ีไม่รู้เร่ืองอะไรเลย รู้เร่ืองทุกขไ์ง รู้เร่ืองเกิดดบัในหวัใจไง พอดบัตรงน้ีป๊ับ
กบัสวา่งโร่ รู้แจง้โลก รู้แจง้วฏัฏะ เห็นไหม มนักลบัรู้ถึงวา่พรหมตอ้งอยูอ่ยา่งไร? เกิดดบั
อยา่งไร? เทวดาเกิดดบัอยา่งไร? กามภพเกิดดบัอยา่งไร? น่ีถึงท่ีสุดแลว้ใจน้ีตดัส้ินแลว้ ไม่มีท่ีเกิด
ดบัเป็นอยา่งไร? ถึงวา่เวลาขนัธ์มนัขาดเป็นชั้นๆๆๆ เขา้มา ขนัธ์ไง ขนัธ์เคร่ืองสืบต่อไง จิตน้ีมนั
อาศยัขนัธ์เป็นเคร่ืองด าเนิน พลงังานเกิดข้ึนมา เคร่ืองยนตเ์ปล่าๆ มนัมีแต่เคร่ืองยนต ์ ไม่มีเพลา
กลาง ไม่มีก าลงัส่งมาท่ีลอ้ รถมนัจะเคล่ือนไปไดอ้ยา่งไร? พลงังานจากเคร่ืองยนตส่์งพลงังานมา
ท่ีลอ้รถ ท่ีเพลากลาง ท่ีเฟืองทา้ย เฟืองทา้ยลงท่ีลอ้ ลอ้ขบัเคล่ือนใหร้ถเคล่ือนไป  

น่ีขนัธ์ ๕ จิต เห็นไหม ตวัพลงังานเฉยๆ คือตวัเคร่ืองยนตก์บัตวัหวัใจเฉยๆ ขนัธ์ ๕ เป็น
ส่วนประกอบของมนั ใหม้นัแสดงตวั น่ีมนัเก่ียวพนักนัไปหมดนะ ทีน้ีธรรมเขา้ไปช าระมนั เขา้
ไปแยกออกๆ แลว้พลงังานท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นกิเลสทั้งหมด พอพลงังานนั้นสะอาด พลงังานสะอาด
มนัไม่มีกิเลสแลว้ กพ็ลงังานอนัเก่านัน่แหละเขา้ไปช าระลา้งจนมนัสะอาดหมดเลย อนัน้ีต่างหาก 
มนัคนละเร่ืองกนั มนัคนละเร่ืองกบัการรู้อนันั้น รู้ขา้งนอกไง รู้ส่งออก กบัรู้เขา้มา รู้ตน รู้ทุกข ์รู้
อริยสจั  

พอรู้ตนจบ เห็นไหม อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนได ้ ตนน้ีสวา่งหมด 
ดวงใจทุกดวงใจท่ีเกิดดบัเหมือนกนัหมด ถึงวา่ใจดวงน้ีถึงครอบจกัรวาลไง เวลาหลุดออกพน้ไป
แลว้ วฏัวนทั้งสาม โลกวฏัฏะ กามภพ เทวดา พรหม หวัใจน้ีครอบหมดเลย แลว้อะไรจะไม่รู้? 
แต่พอมนัรู้กลบัมาอยา่งน้ี ท่ีวา่รู้เฉพาะเร่ืองของตนก่อน พอจบตรงน้ีแลว้มนัรู้หมด แต่น่ีไปรู้ขา้ง
นอกก่อนไง ไปรู้เร่ืองไสยศาสตร์ก่อน ไปรู้เร่ืองเทวดาก่อน ไปรู้เร่ืองแค่จุดเดียวๆไง ไปรู้ภพ 
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กามภพ เห็นไหม เป็นเทวดา พระอินทร์ ไปรู้เร่ืองพรหม ไปรู้เฉพาะจุดไง ไม่รู้ครบวงจรไง 
เพราะไปรู้จุด ไปศึกษาเฉพาะส่วนๆ เฉพาะส่วนท่ีเห็นเท่านั้นเอง น่ีส่งออกถึงเป็นอยา่งนั้น  

การส่งออกของเขา แต่เขาเขา้ใจวา่อนัน้ีเป็นปฏิบติัธรรม พอปฏิบติัธรรมแลว้ ยงัพดูเลย
นะ ยงัเขา้ใจวา่ตวัเองเป็นโสดาบนั ตวัเองนะเป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคา เป็นอนาคาเพราะละกาม
ไดแ้ลว้ แต่พอพดูเขา้จริงๆ เขากพ็ดูยอมรับ “ละดว้ยการกดไวใ้ช่ไหม? มนัละ มนัละอะไร
ออกไป?”  

ยอมรับ ยอมรับวา่ละอยา่งนั้น แต่เพราะไม่รู้จริง เพราะไม่มีใครสามารถจะบอกความจริง
กบัเขาไดไ้ง คือวา่เวลาเขาไปพดูกบัใครเขาชนะหมด พระองคไ์หนกต็อ้งยอมรับเขาทั้งหมดไง 
เขาบอกวา่ไม่มีคนสอบอารมณ์เขาไง เราบอกถา้ละอยา่งน้ีมนัละดว้ยศีลไง ศีลคือเคร่ืองบงัคบัไว้
ไง เราอยูใ่นศีลเรากไ็ม่ท าผดิศีล น่ีกดไวเ้ฉยๆ หินทบัหญา้ มนัละตรงไหนล่ะ? มนัละอะไร? ไม่รู้ 
แต่เขา้ใจวา่ละกามแลว้ เพราะอยูก่บัครอบครัวได ้ ๑๐ กวา่ปี ไม่เคยนอนดว้ยกนัเลย เขาวา่เขาละ
ไดแ้ลว้ แค่น้ีเอง แลว้พวกเรากท่ึ็งนะ ท่ึงเร่ืองอยา่งน้ีกนัมาก  

แต่ถา้พดูถึงความจริงแลว้มนัเป็นละจากขา้งใน ละจากขา้งใน สมมุติวา่คนท่ีเสียชีวิตแลว้
เอามานอนคู่กนัสิ ศพนอนคู่กนัมนักไ็ม่เห็นมีอะไรเลย น่ีมนัละไม่ไดจ้ริง มนัละไดจ้ริงมนัละท่ี
ตรงน้ี ละท่ีตรงน้ีเลย มนัไม่มีความรู้สึกเลย ใจน่ีไม่กระเพื่อมออกไปทางนั้น ใจกระเพื่อมออกไป
มนัรู้ออกไปเลย วา่น่ีเพราะมนัคิดก่อน พอมนัคิดก่อนแลว้ พอความรู้สึกมนัอยากก่อน ความรู้สึก
มนัอยากมนัถึงออกมาเป็นมโนกรรม  

น่ีมโนคิดก่อนกายกรรมถึงไดเ้กิด เห็นไหม กายกรรม วจีกรรม มนัเกิดออกไปเร่ือยๆ แต่
ถา้มนัส้ินตรงน้ีแลว้มนัไม่มี น่ีละตรงน้ีไดม้นัสะอาดตรงน้ีไง ถา้สะอาดจากขา้งในแลว้ ขา้งนอก
ไม่เก่ียวเลย พลงังานสะอาดกบัพลงังานสกปรก แต่มนักเ็คล่ือนไปอยา่งน้ี พลงังานเหมือนกนั 
ขนัธ์เหมือนกนั ขาดเหมือนกนั ถึงวา่การสืบต่อ พลงังานน้ีเคล่ือนไป จิตน้ีตายเกิดในวฏัวนน้ี วฏั
วนท่ีมนัหมุนไป พลงังานมนัขาดมนัสืบต่อไปไม่ได ้ เหมือนกบัเราถอดออกเลย ถอดเฟืองทา้ย
ออก รถติดไปสิ เคร่ืองติดไป มนัส่งพลงังานมาไม่ได ้เห็นไหม  

น่ีไง อ๋อ พลงังานช่วงน้ีเกิดในสวรรค ์ พลงังานอยา่งน้ีมนัจะไปเกิดในพรหม พลงังาน
อยา่งน้ีเกิดตรงน้ี แลว้พลงังานน้ีเรารู้เราถอดไดห้มดมนัไม่มี มนัเป็นพลงังานหมุนเฉยๆ พลงังาน
เคร่ืองมนัหมุนไปเฉยๆ อ๋อ มนักรู้็แจง้ในตวัตนไง รู้แจง้ในตน รู้แจง้หมด น่ีถา้รู้แจง้ตอ้งปัญญา
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เท่านั้นไง มคัคะอริยสจัจงัวนกลบัมาในอริยสจั ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค แต่น้ีไม่ ไปรู้เร่ืองขา้ง
นอกหมดเลย อ๋อ เป็นโสดาบนัเพราะวา่อยา่งนั้นนะ ไปรู้ติดต่อเขาได ้ จิตมนัสูงข้ึน ยกข้ึนสูงข้ึน 
ไปพบพญายมไง ยมบาล ยมบาลบอกวา่น่ีเป็นโสดาบนัแลว้  

ตวัเองไม่รู้ มนังงตรงน้ี ตวัเองไม่รู้วา่เป็นโสดาบนั แต่เขาบอกวา่เขากด็ูความเป็นอยูก่นั
นะ ความเป็นอยูอ่ยูใ่นศีลในธรรมหมด ไม่รู้วา่เป็นโสดาบนั ถึงวา่มนัไม่ใช่ปัจจตัตงั ไม่ใช่ปัจจตั
ตงั... 

(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


