
ร้ือภพถอนชาติ ๑ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ร้ือภพถอนชาติ 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัที่ ๑๓ กนัยายน ๒๕๔๒ 

ณ วดัสนัติธรรมาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาน้ีประเสริฐมาก เกิดมาทั้งชาตินะ ถา้ไม่ไดพ้บ
พระพุทธศาสนาก็เกิดมาชาติหน่ึงก็ตายไปเปล่าๆ ความเห็นของโลกเขา ความเห็นความรู้ของ
โลกเขา เขาว่าส่ิงนั้นประเสริฐ ส่ิงนั้นดีเลิศ มนัจะประเสริฐตรงไหน ความเห็นของโลกนะ 
เปรียบเหมือนกบัเราอยูใ่นครรภข์องมารดา ตั้งแต่ปฏิสนธิมาจนถึง ๙ เดือนออกมาจากทอ้งแม่ 
นัน่น่ะถือว่าเป็นภพชาติหน่ึงก็ได ้ ในทอ้ง มนัเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติของมนั จากปฏิสนธิ
ข้ึนมา ตั้งแต่วิญญาณปฏิสนธิจิตข้ึนมา กลายเป็นจุดเกิดของก าเนิดของชีวิต แลว้ค่อยก าเนิดมา
เป็นเดก็ เป็นแขนเป็นขาออกมา จนกว่าครบ ๙ เดือนแลว้คลอดออกมาไง คลอดออกมาจากช่อง
แคบนัน่น่ะ 

ถา้มนัไปคาอยูน่ัน่ก็ตายเปล่า ถึงออกมาแลว้ตายก็ยงัมี แต่การอยูค่รบก าหนดในครรภ์
ของมารดานั้น ๙ เดือน ทุกขย์ากขนาดไหน มนัก็เหมือนกบัภพภพหน่ึง มาคิดถึงชีวิตเราใน
มนุษยน้ี์ ชาติของมนุษยน้ี์ตั้งแต่เกิดมาจากช่องคลอดของมารดา จนกว่าจะตายไปน่ีมนัก็
เหมือนกบัอยูใ่นทอ้งของมารดาชาติหน่ึง มนัเป็นไปตามก าหนด ก าหนดของธรรมชาติ ก าหนด
ของความเป็นจริงว่าคนเกิดมาตอ้งตาย 

ตายจากเทวดา ตายจากเปรตผ ี ตายจากสัมภเวสีมาเกิดปฏิสนธิในจิต ในครรภข์องมารดา 
นัน่น่ะ จิตนั้นเกิดแลว้ เกิดมาในชาตินั้น เกิดมา ๙ เดือน คลอดออกมาถึงเกิดเป็นมนุษยอี์ก ใน ๙ 
เดือนนั้นความทุกขค์วามยาก ความ ๙ เดือนนั้นน่ะ นัน่คลอดผา่นออกไป พอมาเป็นเดก็ข้ึนมาจน
ตายไปมนัก็เหมือนกนั 
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แต่เวลาติดอยูใ่นโลกไง มนัอยูใ่นโลกน้ี โลกน้ีประเสริฐ โลกน้ีน่าร่ืนรมย ์ โลกน้ีน่าจะ
เกาะเก่ียวกนัไปตลอดเวลา เห็นไหม โลกน้ี โลกของการเป็นมนุษยไ์ง แต่มนัไม่เป็นตามความ
เป็นจริง ตามความเป็นจริงน่ะมนัมีเกิดมนัก็ตอ้งมีไม่เกิดสิ เห็นไหม จริงคือจริงแบบธรรมไง 
ธรรมอนัน้ี ธรรมคืออะไร? ธรรมคือธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ท่ีเราท าวตัร
กนัน่ะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ธรรมคือสัจธรรมอนัท่ีว่าอริยสัจ ไม่ใช่ธรรมโดยธรรมชาติ
น้ีไง 

ธรรม ธรรมชาติน้ีก็เคล่ือนไปเวียนไป จิตมนัวนไปเวียนมาในวฏัวน วฏัวนน้ีเป็นท่ีเกิดท่ี
ตายของจิต จิตน้ีเป็นนกัท่องเท่ียว เท่ียวมา ทุกขย์ากมาจนไม่มีตน้ไม่มีปลาย จนมาเกิดมาพบ
พุทธศาสนาน้ีถึงว่าประเสริฐไง ความประเสริฐของเราคือเราพบส่ิงท่ีจะพาออก 

มนัเป็นความละเอียดอ่อน ละเอียดลึกซ้ึงมากจนเขา้กนัไม่ถึง เขา้กนัไดแ้สนยาก แลว้เอา
ปัญญาหางอ่ึงน่ะ ปัญญาความคิดของเราเขา้ไปเทียบ ถึงว่า ศาสนธรรมจะเป็นอยา่งท่ีเราคิด เป็น
อยา่งท่ีเราคิด เห็นไหม เรากค็าดหวงัอนาคตกนัว่าเกิดมาแลว้จะเป็นเศรษฐี จะเป็นผูม้ ัง่มีศรีสุข 
เกิดมาในมนุษยน้ี์เราจะมีความสุขมีความเจริญ เราจะคิดไป จินตนาการมนัคาดมนัหมายไปแลว้
ก็หลอกตวัเองไปทุกขไ์ปยากนะ เหมือนโค เหมือนววั เหมือนควายท่ีเขาโดนเก่ียวจมูกแลว้ลาก
ไป ลากไป มนัไปตามสายท่ีว่าเขาลากไปๆ 

อนัน้ีก็เหมือนกนั มนัไปตามสัญชาตญาณไง เราก็คิดว่าเราจะมีความสุข มนัจะเป็นไป ถา้
มีความสุขก็สุขแบบท่ีเห็นน่ีแหละ สุขท่ีเราไดป้ระสบน่ีแหละ แต่กิเลสมนัตอ้งการคาดหวงัไป 
ใหสุ้ขแบบทิพยส์มบติั ใหอ้ยูใ่นพรหม ในภพ ในสวรรค ์ แลว้จะเอาสวรรคม์าไวใ้นปัจจุบนัน้ี 
สร้างวิมานสร้างอะไรกนัของเรา น่ีความคิดไปน่ีกิเลสพาไป 

ความทุกข ์ ส่ิงท่ีเกิด ทุกข์ๆ  ตายๆ อยูน่ี่ เกิดมาจ าเจกบัในจิตของเรา ทีน้ีมนัถึงเป็น
ธรรมชาติท่ีความคิดกนัไป น่ีธรรมชาติคือการจิตนาการ เราคิดเอาความคิดหางอ่ึงของเราเขา้ไป
เทียบธรรม ธรรมอนัน้ีมนัประเสริฐเลอเลิศมาก มนัลึกซ้ึงมหาศาล ลึกซ้ึงฝังอยูใ่น...มนัมีอยู่
ดั้งเดิม ดั้งเดิมอยา่งไร เพราะมนัมีของคู่ไง มีและไม่มี แต่ว่ามีและไม่มีน้ีเป็นธรรมชาติ เห็นไหม 
ของคู่กนั สุขคู่กบัทุกข ์ขาวคู่กบัด า มืดคู่กบัสว่าง 

วนัคืนล่วงไปๆ กินเวลาของเราไปหมด กินเวลาของวนัเวลาของภพชาติน่ะ ๙ เดือน
คลอดออกมาน่ีเป็นมานัง่อยูน่ี่ไง นัง่อยูน่ี่มาพบพุทธศาสนา พบพระพุทธศาสนา ถึงว่าบญัญติั



ร้ือภพถอนชาติ ๓ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ข้ึนมาเป็น ศีล สมาธิ ปัญญา บญัญติัข้ึนมาเพราะถา้ไม่มีพระพุทธเจา้เป็นผูร้ื้อคน้ มนัละเอียดอ่อน
ขนาดท่ีว่า ถา้ไม่มีพระพุทธเจา้มาสยมัภ ู มาตรัสรู้ดว้ยตนเอง ธรรมก็มีอยู ่ นรกสวรรคน้ี์
พระพุทธเจา้บอกมีอยูท่ ั้งหมด มีอยูด่ ั้งเดิม ของมนัมีอยูแ่ลว้ วฏัฏะมนัก็มีอยูด่ ั้งเดิม แต่การสร้าง
บุญญาบารมี บุญญาธิการมาเกิดเป็นพระพทุธเจา้น่ะ เป็นพุทธภมิู ร้ือสัตวข์นสัตว ์เป็นผูน้ าเขามา
ตลอด ร้ือสัตวข์นสัตวเ์ป็นหวัหนา้สัตว ์ เป็นผูท่ี้จรรโลง จะเอาพน้ออกไปจากทุกขน้ี์ เป็นวงรอบ
หน่ึงๆ ของพระพุทธเจา้แต่ละพระองค ์พระพุทธเจา้แต่ละพระองคม์าก็มาร้ือสัตวข์นสัตวไ์ป 

เราก็เป็นสัตว ์ สัตวข์อ้งอยู ่ สัตตะคือความขอ้งอยูใ่นวฏัฏะน้ี แลว้เราเกิดไม่ทนั
พระพุทธเจา้นะ แต่พระพุทธเจา้ก็บอกพระอานนทไ์วแ้ลว้ “ธรรมและวินยัจะเป็นศาสดาของเรา” 
แลว้ธรรมและวินยัน้ีอยูใ่นตูพ้ระไตรปิฎก มนัยงัเป็นของใหม่ๆ มา อุ่นๆ มา ของยงัร้อนๆ อยูเ่ลย 
ถา้เราประพฤติปฏิบติัเขา้มาสะเทือนใจ ธรรมถา้สะเทือนถึงหวัใจ ธรรมอนัน้ีถา้สะเทือนถึงหวัใจ 
หวัใจจะขนพองสยองเกลา้ มนัสะเทือนหมด มนัถึงว่าเป็นของท่ีว่าสดๆ ร้อนๆ เป็นของสดๆ 
ร้อนๆ อยู ่เปรียบเหมือนพระพุทธเจา้อยูใ่กลต้วัเราเลย 

เราปฏิบติั เห็นไหม พระพุทธเจา้บอกแลว้ “อานนท ์ผูใ้ดอยูใ่กลเ้รา จะไปนัง่มองเฝ้ามอง
อยู ่ไม่ถึงเราหรอก ผูใ้ดอยูถึ่งแดนตะวนัตกของประเทศ อยูถึ่งฟากฟ้าไกล แต่อยูใ่นวตัรปฏิบติัไง 
อยูใ่นวตัร อยูใ่นปฏิบติั เหมือนกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เหมือนอยูติ่ดเรา อยูใ่กล้ๆ  
เรา” 

มนัถึงเขา้กบั “ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต” 

ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ผูน้ั้นถือว่าเห็นพระพุทธเจา้ 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้จะปฏิบติั ขอ้วตัรปฏิบติั ธรรมและวินยั เราเช่ือธรรมและวินยัแลว้
ปฏิบติัอยู ่นั้นอยูใ่กลพ้ระพุทธเจา้ ธรรมและวินยัถึงเป็นอยูใ่นหวัใจเรา เห็นไหม วตัร ๑๓ ธุดงค
วตัร อาจริยวตัร อาคนัตุกวตัร เรามีอยูแ่ลว้ ขอ้วตัรวดัใจเรา น่ีคือขอบเขต น่ีขอบเขตกนัใหใ้จเรา
อยูใ่นขอบเขตของวตัรปฏิบติั คือว่ามนัจ ากดัใหเ้ราตอ้งท าตาม 

เราเช่ือน่ี เช่ือธรรมและวินยั เช่ือธรรมและวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราก็
อยูใ่กลธ้รรม แลว้เราเอาธรรมนั้นเขา้มาสะเทือนใจเราได ้ เห็นไหม นัน่น่ะ ใจมนัสะเทือนใจ จิต
ยิง่สงบเขา้ไป มนัยิง่สะเทือนใจ ยิง่หวัน่ไหวเขา้ไปใหญ่ 
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ถึงว่าพระพุทธเจา้ ไม่ใช่ว่าเราเกิดไม่ทนัพระพุทธเจา้ ก่ึงพุทธกาลพระพุทธเจา้นิพพานไป
แลว้ เหลือแต่ธรรมวินยัไวน่ี้ เราจะท าไม่ได.้..ได!้ ไดต้ลอดเวลา ทุกขเ์กิดข้ึนท่ีใจ ทุกขต์อ้งดบัไป
จากใจแน่นอน อริยสัจกงัวานอยูแ่ลว้ในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่มนัยงัไม่
กงัวานในหวัใจของเรา กงัวานในหวัใจของเราเม่ือไหร่มนัก็จะร้ือภพร้ือชาติออกจากใจได ้

แกภ้พแกช้าติจะไปแกก้นัท่ีไหน ชาติการเกิด มนัเป็นการเกิดมาใหป้ระสบ เป็นการว่า
ประสบทุกขเ์หมือนกนั น่ีเป็นสัจจะความจริงอนัหน่ึง เกิดมาแลว้ตอ้งทุกขแ์น่นอน แต่ในเม่ือการ
เกิดน้ีเป็นเวียนว่ายตายเกิด แต่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา แลว้ยงัมีความศรัทธา ออกมาบวชเป็น
พระสงฆ ์ ในพระสงฆอ์ยูใ่นวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีเราเขา้มาอยูใ่นวินยัของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เขา้มาอยูใ่นธรรมวินยั ธรรมและวินยัน่ีเราเช่ือตั้งแต่เร่ิมตน้แลว้
ว่า เราเช่ือว่าเช่ือธรรมของพระพุทธเจา้ เช่ือปัญญาคุณ เช่ือเมตตาคุณของพระพุทธเจา้ว่าช้ีทางอนั
เอก ทางอนัเอกท่ีจะพน้ออกไปจากวฏัฏะ ไม่ใช่ทางอนัเอกท่ีเราจะขอ้งอยูใ่นโลกอยูต่่อไป 

ขอ้งอยูใ่นโลกก็เอาแต่ความเจบ็ปวดแสบร้อนมาใหเ้ราตลอดเวลา จะสร้างคุณงามความดี
ไป สร้างคุณงามความดีมาก็ผลของบุญสะสมไวท่ี้ใจใหเ้ป็นท่ีอุ่นใจของตวัเอง อุ่นใจน่ี อุ่นใจ
ต่อเม่ือคิดถึงน่ี แต่ถา้กิเลสเกิดข้ึน ความทุกขเ์กิดข้ึน ความทะยานอยากเกิดข้ึน หกัหา้มไม่ได ้ น่ี
มนัมีอ  านาจเหนือเราตรงน้ีไง 

ถึงว่า กิเลสวฏั กรรมวฏั กิเลสเกิดข้ึนก่อนถึงมีการปฏิบติั แลว้มีผลของมนัจะใหค้วาม
เจบ็ปวดแสบร้อนเราตลอดไป ความเจบ็ปวดแสบร้อนนะ แต่ในเม่ือการแบ่งค่าไง การแบ่งค่า ถา้
ใจมนัพอใจส่ิงนั้น เราเห็นว่าเป็นความเป็นทุกข ์เห็นไหม เขาว่าอนันั้นจะเป็นความสุขของเขาได้
...กิเลสมนัหลอกไง การแสวงหาทางโลก การแสวงหามกัใหญ่ใฝ่สูงในอ านาจวาสนาบารมี
ทั้งหมด น่ีการแสวงหาอนันั้นเป็นทุกข ์ เป็นทุกขท์ั้งหมดเลย มนัไม่เป็นธรรม ถา้เป็นธรรมน่ีเป็น
แบบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นพุทธภมิู ร้ือสัตวข์นสัตว ์ ไม่หวงัความดีไง ไม่หวงั
อ  านาจ ไม่หวงัวาสนา แต่สะสมบารมี “ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม” ผูท่ี้สร้างคุณงามความ
ดี คุณงามความดีตอ้งมีอยูแ่น่นอน สัจจะอนันั้นมนัมีอยูแ่ลว้ แต่กิเลสคือการมกัใหญ่ ท าแลว้ตอ้ง
ประกาศ ตอ้งโฆษณา ตอ้งใหเ้ขารู้ อนันั้นมนัถึงว่าเป็นทุกขเ์ราไง 

ทุกขน์ั้นคือกิเลส แต่การสร้างคุณงามความดีน้ีเป็นกิเลสเหรอ? ไม่ใช่เป็นกิเลส มนัเป็น
มรรคอริยสัจจงั มรรคท่ีท าใหเ้รารอดพน้ออกไปจากทุกขไ์ด ้ น่ีมนัถึงว่าเราถึงเป็นผูป้ระเสริฐไง 



ร้ือภพถอนชาติ ๕ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ประเสริฐในเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษย ์มนุษยใ์นโลกน้ีมีเท่าไร แลว้มนุษยใ์นโลกน้ีมาศรัทธา
ในศาสนาพุทธมีเฉพาะในเมืองไทยของเรา หรือทางเอเชียเรานิดหน่อย แต่ในภาคปฏิบติั เพราะ
อะไร 

เพราะเราสละทิง้ทางโลกทั้งหมด เราไม่ตอ้งการแบกชีวิตแบบโลกเขา โลกเขาตอ้งปาก
กดัตีนถีบไปเพื่อจะเลือดตกยางออกไปในหัวใจไง มนักลิ้งมนัหมุนไปในความทุกขน์ั้นน่ะ ถา้
เปรียบเหมือนหนงัมนัก็มีแต่ทุกขย์ากไปตลอด เราสละอนันั้นทิ้ง เห็นไหม เราถึงประเสริฐ เราถึง
ว่า เขา้มาบวชเป็นพระเพื่อจะใหพ้น้ออกไปจากทุกขไ์ด ้

เป็นพระนะ ธรรมและวินยัน้ีประเสริฐมาก แลว้ถา้เอาธรรมใส่ในหวัใจได ้ เพชรเมด็งาม 
ประดบัในวงการศาสนา เห็นไหม ศาสนามีแต่ข่าว มีแต่ความเล่าลือเหรอ เล่าลือร ่าลือกนัว่า
ศาสนาน้ีมีความประเสริฐ มีความจริง แต่มนัประเสริฐท่ีไหนน่ะ 

 ความเล่าลือ ความจ า เห็นไหม ความเล่าลือ ความจ ามามนัก็มีเล่าลือมา แลว้เราก็
จินตนาการไป ความร ่าลือมามนัก็เล่าลือมาในหวัใจของเรา หวัใจเราก็ยงัเป็นเล่าลืออยู ่น่ีว่ามรรค
หยาบๆ ความเห็นหยาบๆ จากภายนอก ความเห็นหยาบๆ ไง น่ีมรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียด พอ
เจอมรรคละเอียดเขา้ไปมนัตอ้งทุ่มเขา้ไป ความละเอียดอ่อนจนจบัตอ้งไม่ได ้

ความจบัตอ้งไม่ได ้ สังโยชน์มนัก็เป็นจบัตอ้งไม่ได ้ เจตนาน้ีเจตนาความคิด จะมีความ
เจตนา มีความขวนขวาย นัน่ความเจตนา น่ีเจตนาเกิดข้ึน เจตนามนัก็ออกมาเป็นเจตสิก เห็นไหม 
เจตนาความจงใจความตั้งใจ น่ีเจตนา เจตนาถึงการก่อเกิดข้ึนกบัความคิด การก่อเกิดข้ึนกบั
ความคิดคือการกระท าออกไป ถึงสร้างออกมาเป็นวตัถุทั้งหมดเลย สร้างออกมา 

แต่สังโยชน์มนัอยูข่า้งหลงัเจตนาน่ี สังโยชน์ไม่ใช่เจตนา สังโยชน์มนัอยูใ่นหวัใจ ถึงตอ้ง
ท าใหจิ้ตเราสงบลงไป จิตของเราตอ้งสงบเขา้มา สงบเขา้มา สงบเขา้มา อนัน้ีก็เป็นเจตนา เจตนา
ก็คือเป็นเจตนา แต่เจตนาออกไป เจตนาน้ีมนัเกิดจากจิต สติก็ตอ้งเกิดจากจิต การกระท าตอ้งมี
สติยบัย ั้งความฟุ้งซ่าน  

จิตของเราฟุ้งซ่านออกไป ฟุ้งซ่านออกไป ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์นะ ในความเห็นต่างๆ ใน
สังขาร ในความจ า ไม่ใช่จ าแต่เฉพาะชาติน้ี ภพชาติต่างๆ ท่ีเวียนว่ายตายเกิดมา บุญกุศลสร้างอยู่
ท่ีหวัใจ มนัสะสมลงท่ีใจ เห็นไหม ใจน้ีถึงไม่เหมือนกนั วาสนาบารมีของแต่ละบุคคลไม่
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เหมือนกนั วาสนาบารมีบุคคลไม่เหมือนกนั การกระท าประพฤติปฏิบติัเขา้ไปมนัถึงไม่
เหมือนกนั  

 จิตน้ีจะสงบ บางคนสงบไดง่้าย บางคนสงบไดย้าก บางคนสงบ ถา้มนัไม่สงบมนัก็
ฟุ้งซ่านอยู ่มนัจะสงบเพราะมนัปล่อยจากความฟุ้งซ่าน ความฟุ้งซ่าน เห็นไหม น ้าอยูเ่ฉยๆ น่ีไม่
เห็นความกระเพื่อมหรอก เราไปคน เราไปกวนใหขุ้่น หรือลมพดัทะเล ลมพดัมาบอกใหเ้กิดพาย ุ
เกิดน ้ากระเพื่อมข้ึนมา แลว้เราเห็นน่ะ น่ีฟุ้งซ่าน แต่จิตเวลามนัคิดน่ะ มนัความเคยใจไง มนัคิด
ออกไป มนัไหลออกมาเป็นเจตนา น่ีมนัเจตนาต่างหากท าใหจิ้ตใจน้ีฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านออกไป 

เจตนาจะมีคุณประโยชน์ต่อเม่ือเราศึกษาอยูข่า้งนอก หรือเราตั้งใจท า ตั้งใจ สติ เจตนา 
สติ สัมปชญัญะ พร้อมเขา้เขา้มา แต่ความสงบเขา้ไป คือจิตน้ีท าใหม้นัเงียบลง เงียบลง เจตนาให้
น้ีมนัออกไป...เจตนาน้ีเป็นมรรค เร่ิมตน้จากเป็นมรรค แต่มรรคหยาบ เห็นไหม มรรคหยาบคือ
ความอยากความตอ้งการ เราถึงก าหนดพุทโธๆ เขา้ไปใหม้นัเป็นสัจจะความจริง 

ความจริง หมายถึงว่า เรากินขา้ว เรากลืนค าขา้วไปในทอ้งเรา เราตอ้งรู้ว่าอาหารน้ีตกถึง
ทอ้ง อาหารตกถึงทอ้งจนพอแลว้ ทอ้งเราก็จะมีความสมบรูณ์ของมนั มนัจะอ่ิม มนัจะพอ 
ร่างกายกพ็อ จิตก าหนดพุทโธๆๆ จนเราค าบริกรรมอยูน่ั้นมนักินแต่อาหารของมนัไง จิตน้ีกิน
อารมณ์เป็นอาหาร อาหารของอารมณ์ แต่เจตนามนัเกิดฟุ้งออกไป คือคิดออกไป น่ีท าใหใ้จน้ี
ฟุ้งซ่าน ความฟุ้งซ่านถึงเป็นความสงบไม่ได ้

เราก าหนดพุทโธๆๆ การพุทโธของเราคือจิตมนัก็กินพุทโธๆๆ อยู ่พุทโธอยู ่ น่ีเจตนามนั
อยู ่ แต่กินพุทโธ กินจนบริกรรมไปเร่ือยๆ บริกรรมพุทโธจนจิตมนัจะเร่ิมเป็นอตัโนมติั มนั
บริกรรมเอง เห็นไหม บริกรรมพุทโธๆๆ แต่ถา้มนัเร่ิมตน้เราตอ้งพยายาม เจตนา เจตนาเขา้ไป 
ขวนขวายข้ึนไปไง มนัพุทโธแลว้มนัจะออกขา้งนอก เห็นไหม น่ีตวัเจตนา 

ตวัเจตนากบัตวัสังโยชน์ต่างกนั สังโยชน์มนัไม่ตอ้งออกมาจากเจตนา มนัเป็นธรรมชาติ
ไง เหมือนกบัเราเอาน็อตไปขนัอะไรติดกนัไว ้ น็อตไปขนัวตัถุต่างๆ ติดกนัไว ้ ไอต้วันั้นมนัขนั 
มนัขนัโดยธรรมชาติของมนั มนัอยูอ่ยา่งนั้นตลอดไป มนัมีเจตนาไม่มีเจตนา มนัมีเจตนาตวัคน
เอาไปผกูไวก่้อน เอาไปขนัไวก่้อน เอาไปลอ็คไวก่้อน แต่ลอ็คแลว้มนัก็อยูข่องมนัอยา่งนั้น 
เพราะมนัไม่ใช่ส่ิงท่ีว่าเกิดดบัอยา่งนั้น มนัเป็นของตายตวัอยูก่บัจิตมาตลอด การประพฤติปฏิบติั
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มนัตอ้งประพฤติปฏิบติัใหใ้จสงบเขา้มาแลว้มนัถึงจะสงบเขา้มาๆ ตอ้งการความเป็นโลกุตระ 
เห็นไหม จิตน้ีสงบ จิตน้ีควรแก่การงาน จิตน้ียงัไม่มีความสงบพอ 

น่ีความส่งออกเห็นภาพ การเห็นภาพนิมิต การรู้อดีตอนาคต การรู้ส่ิงใดๆ ในโลกน้ี ไม่มี
ประโยชน์ มนัเป็นการหลอกลวงจิต ทั้งๆ ท่ีว่าจิตเราสงบลงไปแลว้ จิตเราสงบไปน่ีเราว่าอนัน้ี
เป็นความสุข...มนัเป็นความสุข ถา้จิตมนัสงบน้ีเป็นความสุขแน่นอน แลว้จิตมนัสงบน่ีมนัก็เวิง้
วา้งเหมือนจินตนาการ เวิง้วา้งข้ึนไป ความสัมผสัอนัน้ีเพราะเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นไง เราไม่
เคยพบไม่เคยเห็นความสงบของใจมนัแปลกประหลาดมหศัจรรย ์ เห็นเงาของตวัเองไง เห็นเงา
ของตวัเอง แต่ยงัไม่เห็นกายของตวัเอง 

พอจิตสงบข้ึนไปน่ีมนัเวิง้วา้งจากความคิดของโลกียะต่างๆ มนัก็ว่าอนัน้ีเป็นผล เห็นไหม 
ถึงจะเห็นนิมิตเขา้ไปอีก พอเห็นนิมิตต่างๆ ข้ึนมาน่ี นิมิตต่างๆ นั้นมนัเห็นภาพมา มายาภาพน่ะ 
ภาพน้ีเป็นมายาเพราะมนัเกิดมาจากใจ ใจน้ีสังโยชน์เกาะเก่ียวไวแ้น่นหนามาก เห็นภาพนั้นมี
ความภมิูใจ มีความดีใจ มีความรู้สึกต่ืนเตน้ไปกบัภาพนั้น ภาพนั้นบอกคุณค่ามาว่าเราเป็นบุคคล
ส าคญัอยา่งไร เห็นไหม มนัถึงว่าช าระกิเลสไม่ไดไ้ง มนัเป็นเจตนาอยู่ 

เจตนากบัเจตนามนัเขา้กนัมนัก็ไป คนชวนกนัไปเท่ียว ชวนกนัไปท างานอยา่งอ่ืน ถา้
ชอบกนั คนนกัพนนัก็ชวนกนัไปเล่นการพนนั คนจะเขา้ป่า พวกพรานล่าสัตวเ์ขากช็อบเขา้ป่า
กนั ผูท่ี้ตอ้งการความสงบ...ต่างไหม เพราะมนัเกิดข้ึนจากท่ีใจของเราเอง เจตนาเหมือนกนั แต่
เจตนาอยูก่บัท่ี เจตนาถอยเขา้มาไง ถอยเขา้มาใหเ้ป็นความสงบ 

นิมิตเกิดข้ึนจากอะไร? จากสัญญาเดิม จากสังขารเดิม สังขารเดิมนัน่มนัก็เกิดข้ึนมา มนัมี
เจตนาแอบแฝงมาดว้ย มนัถึงเห็นภาพนั้น มนัถึงใชไ้ม่ได ้ น่ีครูบาอาจารยท่ี์ยงัไม่ถึงหลกัเกณฑ ์
ครูบาอาจารยท่ี์ไม่เป็นหลกัไม่เป็นเกณฑ ์ ถึงจะไม่รู้ว่าอนัน้ีมนัเป็นโทษไดอ้ยา่งไร ถา้ไม่ใช่หลกั
ไม่ใช่เกณฑก์็ว่าอนัน้ีมนัเป็นคุณ อนัน้ีมนัเป็นประโยชน์ ประโยชน์เพราะอะไร เพราะเราภาวนา
ของเราเอง เราภาวนาเอง แลว้เราเห็นเอง ความเห็นเอง เห็นเกิดข้ึนจากภายใน มนัจะผดิไปไหน 

แต่มนัผดิ ผดิเพราะกิเลสพาเห็นไง ผดิเพราะว่าสังโยชน์เบ้ืองเก่า สังโยชน์ในหวัใจลึกๆ 
มนัเกาะเก่ียวไวก่้อนแลว้ แลว้ส่งออกมาเป็นเจตนาใหเ้ห็นไง ถึงว่าบุญญาบารมีท่ีว่าสะสมมาถึง
ไดเ้ห็นคุณงามความดีจากส่ิงท่ีเราเกิดข้ึนมา...อนันั้นมนัเป็นอดีต อดีตอนาคตมนัไม่ใช่ปัจจุบนั 
ถา้เป็นอดีตอนาคตอยู ่มนัก็ผกูกนัไป อดีตอนาคต เห็นไหม วิปัสสนาไปแลว้ปล่อยวางไป จะคิด
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ของเก่า จะคิดของเดิมมามนัก็ยงัหลอก เห็นไหม ว่าเราเคยท าได ้ แมแ้ต่จิตสงบลงไป พอสงบลง
ไปแลว้ เราก็เคยด่ืมด ่ากบัอารมณ์อนัน้ี อยากใหไ้ดอี้ก น่ีมนัเป็นอดีตไปแลว้ มนัเป็นอดีตมา 

ส่ิงท่ีเป็นอดีตมา สร้างอดีตมาเราถึงไดเ้ป็นพระอยูใ่นปัจจุบนัน้ีเพราะอะไร เพราะเรามี
ความอ่ิมใจ เรามีความสุขพอสมควรในการประพฤติปฏิบติัมา มนัมีพื้นฐานใหเ้รามีบุญกุศล มี
อาหารใหเ้คร่ืองด่ืมของใจไดด่ื้มกินออกไป ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนนั้นมนัเป็นความดี มนัเป็นความ
สงบ...ถูกตอ้ง แต่พอมนัผา่นมาแลว้ อนันั้นเป็นอดีตไปแลว้ อดีตท่ีเคยสงบ แลว้เราไปเกาะเก่ียว
อยู ่ เราอยากไดอ้ยา่งนั้นอยู ่ ท  าใหปั้จจุบนัน้ีฟุ้งไปหมดเลย เพราะมนัไม่เป็นปัจจุบนั เอาปัจจุบนั
ไปเกาะเก่ียวไวก้บัอดีต 

เห็นไหม จาก ๑ แบ่งเป็น ๓ นึกถึงอดีต นึกถึงอนาคต แต่ตวัเองก าลงันึกแต่อยากอยา่ง
เดียว น่ีเจตนามนัส่งออกไป เจตนามนัส่งออกไป มรรคอริยสัจจงัถึงวนเขา้มาจากภายใน ถึง
พยายามตอ้งตรวจเชค็ดูหวัใจของเรา เป็นผูป้ฏิบติัมนัตอ้งซ่ือสัตยก์บัตนเอง อยา่ให้กิเลสเล่ห์
เหล่ียมไอค้วามเคยใจอนันั้นมนัหลอก 

มนัหลอก เราคิดเราว่าเราคิดถูก เราคิด เราเห็น เราปฏิบติั เราว่าส่ิงน้ีเป็นความถูกตอ้ง 
เพราะอะไร เพราะเกิดจากการปฏิบติัของเรา เห็นไหม แต่เราน่ะ มนัมีกิเลสอยูข่า้งหลงัเราอีก
ชั้นหน่ึงดว้ย มีเราแลว้ยงัไม่พอนะ เราน้ีเป็นมานะ เป็นสังโยชน์ท่ีว่ามนัไม่เป็นเจตนา สังโยชน์
ความยดึมัน่ถือมัน่ ทุกคนตอ้งว่าตวัเองแน่ ตวัเองเยีย่มหมด เพราะอะไร เพราะว่าเราน่ี โลกน้ีมี
เพราะมีเรา เราอยากใหญ่ เราอยากโต เราทั้งหมด เห็นไหม น่ีสังโยชน์ มานะ ๙ เพราะเราแลว้ 
กิเลสมนัอยูใ่ตน้ั้นอีก มานะ ๙ ยงัมีอวิชชาอยูห่ลงัมานะอีก มนัถึงหลอกเราไง 

เราเขา้ใจว่าเราท าคุณงามความดีแลว้มนัจะราบร่ืน ท าคุณงามความดีแลว้จะมีคนส่งเสริม
ข้ึนไป อยา่ว่าแต่คนส่งเสริมเลย กิเลสมนัยงัหลอกอยูใ่นหวัใจ กิเลสของเราเองควรจะส่งเสริมให้
เรามีมรรคมีผลในหวัใจเป็นขั้นเป็นตอนใหพ้น้จากภพจากชาติท่ีความทุกขอ์นัน้ี ว่าเป็นทุกข์ๆ 
อยูน้ี่สิ เราท าประพฤติปฏิบติัอยูเ่พื่อจะร้ือภพร้ือชาติน่ะ แต่เราก็เวียนไปในการอยูใ่นภพในชาติ 
เห็นไหม เวียนออกไปในอารมณ์ของตวั ในความผกูมดัอนันั้นโดยท่ีไม่รู้เลย แลว้วา่อนัน้ีเป็น
ประพฤติปฏิบติั น่ีมนัถึงไดน่้าสลดสังเวชตวัเอง 
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สลดสังเวชว่า แมแ้ต่เราท าคุณงามความดีอยูน้ี่ เราคิดว่าเราท าคุณงามความดีไง เราคิดว่า 
ขณะคิดนัน่เป็นเจตนาท่ีถูกตอ้งท่ีดี เราอยากท าความดี แต่ขณะท าข้ึนมาๆ น่ี ขณะท าข้ึนมาแลว้น่ี 
ไอกิ้เลสอยูห่ลงัเรานัน่น่ะ มนัก็แบบ “ตอ้งเป็นอยา่งน้ีๆๆ ไป” 

สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา เห็นไหม สุตมยปัญญาคือการศึกษาเล่าเรียน จินตมยปัญญา
คือการจินตนาการข้ึนมาจากใจของเราทั้งหมด แลว้ใจของเรามนัสะอาดแลว้หรือท่ีว่าจินตนาการ
น้ีถูกตอ้งน่ะ 

นกัวิทยาศาสตร์ท่ีเขาใคร่ครวญกนันั้นเขาก็มีความตรึกอยู ่ เขาลองทางทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ ผูท่ี้ริเร่ิมข้ึนมาเป็นผูท่ี้เร่ิมพบทฤษฎีใหม่ๆ พบสสารตวัใหม่ๆ ข้ึนมาน่ีเขาก็ยงัวางไว ้
เพราะเขาใชชี้วิตทั้งชีวิตหน่ึง เฝ้ามองจนเกิดสสารตวัใหม่ข้ึนมาแลว้เขาก็ตอ้งตายไป มี
นกัวิทยาศาสตร์คนต่อๆ ไป เอาส่ิงนั้นมาประดิษฐ์ข้ึนมา เอาส่ิงนั้นข้ึนมาวิเคราะห์วิจยัข้ึนมา ทั้ง
ชีวิตชีวิตหน่ึงนะ เขาทุ่มเทกนัขนาดนั้น น่ีนกัวิทยาศาสตร์ เขามีความตรึก มนัยงัเป็นความ
ถูกตอ้งตามหลกัทฤษฎี ตามหลกัวิทยาศาสตร์ มนัไม่มีความถกูตอ้งตามหลกัการร้ือภพร้ือชาติน่ี 
เพราะมนัเป็นโลกียะมนัเป็นวตัถุ เห็นไหม คิดออกมาถึงวตัถุ ยงัใหร้างวลักนั ยงัใหค้วาม
สรรเสริญเยนิยอกนั แต่คนท่ีจะร้ือภพร้ือชาติจากหวัใจ ร้ือภพร้ือชาติท่ีมนัเป็นสสาร สสารท่ีเป็น
นามธรรม ธาตุรู้น้ีเป็นสสารอนัหน่ึง ธาตุรู้น่ี ธาตุของเรา แต่น้ีมนัออกมาผา่นอะไรมา? ผา่นขนัธ์
ออกมา เห็นไหม 

เจตนาออกมาก่อน เจตนาก็ผา่นขนัธ์ พอขนัธ์คือความคิดของเราน่ีมนัหยาบมาก ถา้
วิปัสสนาเขา้ไปจะเห็นความเร่ิมตน้น้ีเป็นส่ิงท่ีหยาบมาก แต่มรรคหยาบน่ีตอ้งมีก่อน ไม่มีมรรค
หยาบๆ เราจะเขา้ไปสู่มรรคละเอียดไดอ้ยา่งไร มรรคหยาบๆ เห็นไหม ความสงบตวัลง จิตมนั
สงบน่ี ไอท่ี้ว่าส่ิงท่ีว่าเป็นมหศัจรรย์ๆ  ส่ิงท่ีเป็นเหนือโลกทั้งหมด อนันั้นเป็นแค่บาทฐาน เห็น
ไหม แค่บาทฐานท าจิตใหส้งบเป็นสัมมาสมาธิเท่านั้น 

สมาธิน้ีเป็นพื้นฐาน เป็นแผน่ดินท่ีจะปลูกตน้ไม ้ ปลูกทุกๆ อยา่งบนแผน่ดิน สมาธิ
เกิดข้ึนจะแบ่งจากว่าปุถุชนคนหนาดว้ยกิเลสใหย้อ้นกลบัมาเป็นกลัยาณชน เป็นกลัยาณชน 
เพราะพื้นฐานส่ิงน้ีมนัมีอยูก่่อน ตั้งแต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ออกผนวชเป็นเจา้ชาย
สิทธตัถะ ไปเรียนกบัอาฬารดาบส อุทกดาบส สมาบติั ๘ ท าความสงบของใจ น่ีไปเรียนอยูม่นั
ตอ้งมีพื้นฐานอยูด่ ั้งเดิม แต่พื้นฐานดั้งเดิมมนัเกิดข้ึนมา มนัก็เหมือนสัจจะความจริง เหมือน
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ธรรมชาติท่ีมีอยูแ่ปรปรวนตลอดเวลา จิตท่ีฟุ้งซ่านมนัสามารถท าความสงบได ้ มนัเป็นพื้นฐาน
ธรรมดาเอง ทั้งๆ ท่ีว่าเราปฏิบติัแลว้เราว่าส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีมหศัจรรยไ์ง มนัมหศัจรรยเ์พราะมนัมี
ความสุขไง 

ความสุขของโลกียะก็เวียนอยูใ่นวฏัวน มีความสุขก็เกิดข้ึนเป็นเทวดา ในเม่ือท าความจิต
สงบตายไป จิตมนัเป็นพื้นฐาน เกิดเป็นพรหมอยูแ่ลว้ เกิดเป็นพรหมโดยธรรมชาติ แลว้เป็น
พรหมอยูแ่ลว้ไปอยูใ่นพรหมนั้น หมดจากชีวิตนั้นก็กลบัมาเกิดอีก ไดถ้อนภพถอนชาติออกจาก
หวัใจแมแ้ต่นิดหน่ึงไหม? ไม่ไดถ้อนเลย 

จิตท่ีสงบแลว้เห็นภาพนั้นก็ไม่เห็นไดถ้อนอะไรออกไปจากใจแมแ้ต่นิดหน่อย เพราะว่า
มนัเป็นเปลือกของใจ มนัเป็นอารมณ์ของใจ มนัเป็นอาการของใจท่ีท าใจใหส้งบ ใจสงบขนาด
ไหนมนัก็เป็นอาการ แต่ถา้มนัคิดออกมา มนัฟุ้งซ่าน มนัไม่เป็นความสงบ แต่สงบเขา้ไป 
ละเอียดเขา้ไปๆ จนถึงฐีติจิต เห็นไหม ฐีติจิต จิตเดิมแท ้อนันั้นถึงว่ามนัเป็นจิตลว้นๆ แต่อวิชชา
ก็ยงัอยูใ่นนั้นเตม็ๆ เลยน่ะ 

จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตปฏิสนธิน่ีผ่องใส จิตปฏิสนธิมนัถึงลึกเขา้ไปกบัสังขาร สัญญาเดิม
ท่ีปรุงแต่งอยูน้ี่ ความจ าไดภ้พชาติถึงไม่มี น่ีจิตปฏิสนธิในครรภข์องมารดา เกิดมาเป็นภพชาติ
หน่ึง ในเม่ืออยูใ่นครรภข์องมารดามนัก็เป็นธรรมชาติของมนัท่ีมนัตอ้งเจริญเติบโตไป เวน้ไวแ้ต่
มนัแทง้กลางครรภน์ั้นก็ว่ามีบาปอกุศลอยูถึ่งไดแ้ทง้กลางครรภ ์ตอ้งตายไปในภพชาตินั้น 

น่ีก็เหมือนกนั เรามีบุญกุศลเราถึงเกิดมาเป็นมนุษย ์ แลว้ยงัเช่ือในหลกัการของ
พระพุทธศาสนา แลว้ยงัไดป้ระพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง ถึงตรงน้ีตอ้งขา้มพน้ใหไ้ดไ้ง อยา่
ชะล่าใจ อยา่นอนใจกบัความว่าจิตน้ีสงบแลว้น่ีเป็นรากฐานของเรา รากฐานของเรามนัตกอยูใ่น
ไตรลกัษณ์ไง สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา เราอยากเห็นกิเลสเป็นไตรลกัษณ์ เราอยากเห็นกาย เวทนา 
จิต ธรรม เป็นไตรลกัษณ์ใหเ้ราเห็น ไตรลกัษณะ พระไตรลกัษณญาณน่ีสามารถท าใหเ้ราปล่อย
ช าระกิเลสได ้

แต่น้ีเราปฏิบติัอยู ่มนัก็วนเวียนอยูใ่นไตรลกัษณ์นั้น ไตรลกัษณ์นั้นเป็นการปฏิบติัของเรา 
กินขา้วเขา้ไปแลว้ก็อ่ิม เสร็จแลว้มนัยอ่ยหมดไปมนัก็ตอ้งหิว ตอ้งหามาเพิ่มอีก น่ีเราก็สร้างสม
ข้ึนมาเหมือนเรากินขา้วข้ึนมาอ่ิม มนัถึงว่าน่าสลดสังเวช ถา้ท าใจใหส้งบไดแ้ลว้ไปต่ืนเตน้กบั
ความสงบนั้นไง ปล่อยใหห้ลุดจากมือไป 
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อาจารยบ์อกว่า จากมือหน่ึง จากมือของครูบาอาจารยย์ืน่ใหอี้กมือหน่ึงใช่ไหม น่ีก็
เหมือนกนั พระพุทธเจา้รู้ธรรมตามความเป็นจริง แลว้ก็เทศน์สอนปัญจวคัคีย ์ ๕ ดวงใจ จากใจ
ดวงหน่ึงเพิ่มดวงใจอีก ๕ ดวงใจเป็นพระอรหนัตต์ามมา นัน่น่ะ จากดวงใจดวงหน่ึงเพราะอะไร 
เพราะเขามีความสงบ เขามีความเจตนาตอ้งการหลกัทฤษฎีหรือเทคโนโลยท่ีีใหอ้อกจากใจ คือ
เขาตอ้งการมรรคอริยสัจจงั 

เราอยูใ่นธรรมอยูใ่นวินยั เป็นนกับวช พร้อมหมดเลย มรรคก็อ่านอยูทุ่กวนั มรรค ๘ เห็น
ไหม ด าริชอบ ความเพียรชอบ มรรค ๘ เห็นอยูต่ลอดทุกวนั แต่เห็นในต ารา แต่มนัไม่สามารถ
สร้างข้ึนในหวัใจ 

มรรคในต าราเป็นมรรคในต ารา อริยสัจในต าราเป็นอริยสัจในต ารา แต่ความเกิดข้ึนจาก
ใจ ความสมัผสักนั มนัต่างกนัราวฟ้ากบัดิน ความเป็นต าราเราอ่านมามนัก็สะเทือนใจ “ออ้! 
มรรคเป็นอยา่งน้ีนะ ทฤษฎีเป็นอยา่งน้ี” จนทางยโุรปเขายงัท่ึงเลยในหลกัศาสนาของเรา ว่ามนั
เป็นหลกัเหมือนหลกัวิทยาศาสตร์ แลว้มนัเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ขา้งนอก มนัเป็น
วิทยาศาสตร์ในหวัใจ มนัเป็นนามธรรมในหวัใจ นามธรรมท่ีเกาะเก่ียวกบักิเลสอยู ่ ท่ีสังโยชน์ท่ี
มนัมองไม่เห็นเลย มนัลึกลบัซบัซอ้นขนาดนั้น มนัถึงตอ้งการพื้นฐานของใจ เอาใจแกใ้จ ใจถา้มี
พื้นฐาน เห็นไหม มนัถึงว่า ยกข้ึนพยายามเฝ้ามองใจของตวัไง 

เณรนอ้ยสอนพระโปฐิละใหดู้ใจเหมือนกบัจอมปลวกไง ปิดรูทั้ง ๕ รู ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
ปิดใหห้มด รอตวัเห้ีย สัตวอ์ยูใ่นจอมปลวกนั้นจะออกมา แลว้เราจะเฝ้ามองคอยตะปบเห้ียนั้นไง 
นัน่น่ะ รออวิชชา ไอค้วามผลกัไสใหเ้ราทุกขม์าตลอดในวฏัฏะท่ีเราวนมาน่ะ มนัอยูข่า้งใน เห็น
ไหม ถึงจิตสงบแลว้น่ีมนัถึงจะมีผูท่ี้เขา้ไปมองไอจ้อมปลวกนั้น จอมปลวกนั้นคือกายของเรา ตา 
หู จมูก ลิ้น กาย เห็นไหม น่ีพอจิตมนัสงบข้ึนไป มนัถึงจะทนักบัใจไง ปิดตา หู จมูก ลิ้น กาย 
เหลือใจไวช่้องเดียว “ใจ” เหลือใจไวช่้องเดียว ดูใจเกิดใจดบัไง ดูความพลิกแพลง ดคูวามปลิ้น
ปลอ้นของกิเลสท่ีอยูใ่นใจนั้นไง 

พอจิตเราสงบ พอควรแก่การงาน พกัใหไ้ดฐ้าน พยายามถึงอปัปนาสมาธิจะด่ิงเขา้ไปเลย
จนถึงฐีติจิต เห็นไหม น่ีถอนออกมา ถอนออกมาหมายถึงว่า ออกมามีความคิด ถา้จิตสงบ มนั
สงบ มนัมีความคิดไดเ้ลก็นอ้ย แต่มนัไม่สามารถ ไม่มีสติสมัปชญัญะจะคอยดูไอต้วัท่ีออกมาจาก
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จอมปลวกได ้ ถอนข้ึนมานะ อุปจารสมาธิ มนัวนรอบ อุปจาระคือความรู้ของใจท่ีมนัจะส่งออก
ไป 

จิตน้ีอ่อนควรแก่การงาน แลว้จิตท่ีอ่อนควรแก่การงานน่ะยกดู จิตดูจิต จิตดูความ
เคล่ือนไหวของจิตไง จิตดูความคิดพลิกแพลงท่ีจิตมนัคิดออกมาเป็นอารมณ์ เป็นความทุกขย์าก
อนัน้ี...น่ีความเห็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากใจตวัน้ี ถึงเห็นจิตจริงไง 

ไอแ้สงธรรมชาติอยา่งเดียวน่ะ สสารตวัท่ีมนัจะรู้ตวัมนัเองมนัไม่มี ทีน้ีสสารตวัน้ีมนัเป็น
สมาธิอยูแ่ลว้ มนัวนกลบัมา ความวนกลบัมาคือการคอยดูใจไง ความสงบแลว้คอยดูใจ 
สติสัมปชญัญะพร้อม คอยมองออกมาว่าส่ิงใดท่ีมนัเป็นตวัริเร่ิมใหเ้ป็นความคิดของเราออกมา ท่ี
มนัหลอกเราอยูปั่จจุบนัน้ี น่ีเฝ้ามองอยู ่ จนเห็น เห็นการเกิดข้ึนไง รู้เห็นตามความเป็นจริง รู้เห็น
จากใจวา่อาการท่ีคิดออกมาน่ี อาการท่ีกลวั อาการท่ีเห็น อาการท่ีรู้นิมิต รู้ภาพ เห็นไหม ภาพ
นิมิตทุกอยา่งมนัเกิดจากตรงน้ี ส่ิงท่ีรู้ท่ีเห็นท่ีว่าเราไปรู้ไปเห็นน่ีมหศัจรรย ์น่ีมนัเกิดจากตรงน้ี 

ดูสิว่ามนัหลอกก่ีชั้น เกิดจากตรงน้ีแลว้ก็หลอกเรา ทั้งๆ ท่ีจิตมนัสงบไปตามธรรมชาติ
ของมนั แลว้มนัส่งออกไปเห็นนิมิตไง ส่งออกไปเห็นอาการของใจ ส่งออกไปเห็นหมด ส่งออก
ไปเห็นแลว้ท าใหค้วามฟุ้งซ่านเกิดข้ึน เกิดข้ึนตรงไหน? เกิดข้ึนจากการดีใจ เกิดข้ึนจากขนพอง
สยองเกลา้ เกิดข้ึนจากการเห็นแลว้สะสมเขา้มาใหใ้จน้ีมนัต่ืนเตน้ เห็นไหม ทั้งๆ ท่ีว่าเราปฏิบติั
อยู ่ ถา้จิตมนัเห็นแลว้ ความเห็นนั้นมนับงัคบักนัไม่ได ้ เพราะวาสนาบารมีของคนมนัไม่
เหมือนกนั 

การเห็น คนท่ีเห็นนิมิตก็เห็นไป แต่เห็นแลว้ตอ้งปฏิเสธไง เห็นแลว้ตอ้งใหว้างไว ้ นิมิต
เป็นนิมิต ความเห็นเป็นความเห็น แต่การดูอาการของใจ เวน้ไวแ้ต่การเห็นกาย ถา้เห็นกายข้ึนมา 
เห็นกายข้ึนมาจากตาของใจ เห็นกายข้ึนมาก็เห็นอาการของใจ อาการของใจท่ีขยบัข้ึน ใจท่ีคิด
ข้ึนมาน่ะใจมนัเห็น โอโ้ฮ! มนัจะต่ืนเตน้มาก “น่ีหรือใจ ไหนว่าใจน้ีมนัเป็นนามธรรมไง ส่ิงท่ี
เป็นนามธรรมมนัควรจะไม่มี” 

มนัจะไม่มีไดอ้ยา่งไร มนัไม่มีแลว้มนัจะเกิดมาเป็นคล่ืน เป็นความรู้สึก ความคิดออกมา
หรือ พระพุทธเจา้ถึงใหแ้บ่งเป็นขนัธ์ ๕ ไง ขนัธ์ ๕ เห็นไหม รูปท่ีเกิดข้ึนท่ีการคิดข้ึนมานัน่น่ะ 
มนัเป็นรูปของจิตแลว้ เวทนาน่ีมนัรับรู้ท่ีมนัดีใจหรือเสียใจ ดีใจ อูฮู้! เห็นนู่นเห็นน่ี เห็นดี เห็น
อาการท่ีเราเศร้าหมองอยูน่ี่ มนัมีเวทนาเกิดข้ึน สัญญามนัจะเกิดข้ึนมนัตอ้งแวบ็ข้ึนมา แวบ็ข้ึนมา 
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มนัตอ้งมีเช้ือมา มีเช้ือมา มีวิญญาณรับรู้ สงัขารปรุงไป ปรุงไปเร่ือย ปรุงไปเร่ือย ความคิดความ
ปรุง แมแ้ต่แวบ็เดียวของในใจ มนัอาการมีครบ น่ีคือตวัสสารไง น่ีคือตวัการคือเคล่ือนไป อาการ
ของใจท่ีหมุนออกไป ท่ีว่าเป็นทุกขเ์ป็นยาก ท่ีว่ามนัเป็นความท่ีใหเ้ราฟุ้งซ่านอยูน่ี่ น่ีการพิจารณา 
พิจารณาไอต้วัท่ีว่าอยูใ่นจอมปลวกนั้น 

มนัร้ายกาจมาก มองไปก็เห็นแต่จอมปลวก ไม่เห็นตวัเห้ียท่ีซุกอยูใ่นจอมปลวก เห็นแต่
จอมปลวกไง จอมปลวกอยู ่ น่ีก็เหมือนกนั เราเกิดเป็นมนุษยน่ี์ เรามีร่างกาย ก็มองเห็นกนั 
ร่างกายนั้นสวยหรือไม่สวย มองขา้งนอกมนักายนอก กายนอกก็มองเขา้ไปเถอะ มองอยา่งไรก็
มองแลว้มนัเกิดอารมณ์ทางโลกหมด เห็นไหม “โอ!้ คนนั้นมีวาสนานะ โหวงเฮง้ดีนะ คนน้ีไป
ท างานแลว้ประเสริฐ” 

แต่ถา้เห็นกายภายใน จิตน้ีสงบข้ึนมาเห็นกาย พอเห็นกายภายใน มนัเห็นจากนิมิตนั้นน่ะ 
นิมิตว่าส่ิงท่ีผดิๆ แต่นิมิตท่ีเห็นกายน้ีมนัถูก เพราะนิมิตเห็นกายน้ีมนัเห็นตรงตวั เห็นเป็นนิมิต
ความเคล่ือนไป ภาพต่างๆ ท่ีเห็นในนิมิตนั้น นิมิตนั้นเป็นนิมิต เป็นรูปเทวดา ธรรมจกัร รูปอะไร
ก็แลว้แต่ บอกว่าเราจะมีวาสนา เห็นไหม เห็นเป็นวิมาน เห็นเป็นอะไร อนันั้นมนัเห็นเหมือน
เห็นอาการท่ีเราเห็น เห็นเหมือนกบัเราเห็นอ านาจวาสนาของตวั 

แต่ถา้เห็นกายข้ึนมา ท าไมมนัสลดสังเวชล่ะ ถา้นิมิตเห็นกายคือตาใจมนัเห็นกาย กายตวั
น้ีมนัก็สะเทือนถึงจิตไง เพราะกายกบัใจน้ีมนัสะเทือนถึงอนัเดียวกนั เกิดเป็นเทวดามนัก็เป็นรูป
นิมิต เป็นรูปของเทวดา มนัเป็นนามธรรม แต่น้ีเราเห็นกายขณะท่ีว่า เหมือนกบัเราอยูใ่นอีก
สภาวะหน่ึง สภาวะของธรรมไง สภาวะของการทวนกระแสเขา้ไป ไม่ใช่สภาวะท่ีเห็นเราเกิด
เป็นมนุษยอ์ยูใ่นครรภข์องมารดา เป็นธรรมชาติของโลกไง สภาวะของโลกียะไง 

สภาวะของโลกียะ คือมนุษยเ์กิดข้ึนมาแลว้ก็เจริญเติบโตข้ึนไป มีสติปัญญาใคร่ครวญตวั
เขา้ไปแลว้ก็ตอ้งตายไปชาติหน่ึง แต่สภาวะเห็นจากการทวนกระแส มนัเป็นสภาวะของมนุษย.์.. 

...ภาพของกายเป็นภาพความจริง ภาพของนิมิตเป็นภาพของอดีตอนาคต เป็นภาพของ
การสะสมบารมี แต่ภาพการเห็นกาย เห็นตามความเป็นจริงอนันั้นมนัจะร้ือภพปัจจุบนั เห็นไหม 
ภาพปัจจุบนักบัภาพอดีตอนาคต ภาพปัจจุบนัมนัสะเทือนลงหวัใจ พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม 
การพิจารณาใหป้ล่อยใหว้างไง ปล่อยใหว้าง ท าใจใหส้งบข้ึนมาก็เพื่อสร้างมรรคอริยสจัจงั สร้าง
ฐานของตวัเองข้ึนมา สร้างข้ึนมาจนเร่ิมทวนกระแสเขา้จะไปร้ือภพร้ือชาติ 
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ภพของกุมารในครรภข์องมารดา ภพของเดก็ ภพของความเจริญเติบโตของการเป็น
มนุษย ์ แลว้น่ีจะร้ือภพร้ือชาติ ร้ือภพร้ือชาติท่ีว่าใหภ้พชาติของใจน้ีส้ินไป ใหด้บัไป น่ีเร่ิมตน้ 
ขนาดเร่ิมตน้มนัก็ว่ามหศัจรรย ์ ความมหศัจรรยใ์นศาสนาน้ีมีมหาศาลเลย ถึงว่ามนัลึกซ้ึง มนั
กวา้งขวาง มนัเอาทางวิชาการมาจบัตอ้งไม่ได ้

ทางวิชาการมาจบัตอ้งมนัตอ้งใชว้ตัถุ เห็นไหม ใชว้ตัถุการจบัตอ้งกนั แต่การเห็นความ
อศัจรรยข์องศาสนา เห็นความอศัจรรยข์องภาวนามยปัญญาท่ีจะเกิดข้ึน ถา้ใครเห็นจอมปลวก 
หรือเห็นตวัเห้ียในจอมปลวกนั้น น่ีคือการเร่ิมตน้วิปัสสนา หมายถึงว่า ยกข้ึนได ้ จิตมนัสงบควร
แก่การงานแลว้มนัตอ้งเฝ้ามองระหว่างจอมปลวกกบัเห้ียในจอมปลวกนั้น 

จอมปลวกกบัสัตวใ์นจอมปลวก เห็นไหม จอมปลวกน้ีมนัก็เป็นจอมปลวก จอมปลวกน้ี
มนัเป็นดิน สสารร่างกายของเราน่ี ธาตุ ๔ ดิน น ้า ลม ไฟ น้ีก็เป็นดิน เป็นจอมปลวก ไอต้วั
สันดาน ตวัไม่ดีของเรา คือในความคิดน่ะ เห้ียอยูใ่นจอมปลวกนั้นคือหวัใจของเราน้ียงัเป็นหวัใจ
ท่ีสกปรก สกปรกไปเพราะสังโยชน์ ๑๐ มนัร้อยรัดไว ้ เพราะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ท าให้
สกปรก ความสกปรกของมนัคือหมุนตามออกไป น่ีคือความสกปรก น่ีถึงว่าท าไมตอ้งช าระลา้ง
ภพ ช าระลา้งชาติไง ภพชาติท าใหเ้ราเกิดตายๆ ส่ิงน้ีมนัหมุนเวียนว่ายตายเกิดไป เห็นไหม ภพ
ชาติ ถึงตอ้งช าระลา้ง ช าระลา้งจากความเขา้ใจผดิไง 

เราว่าเราเป็นชาวพุทธ แลว้เราบวชเป็นพระเป็นสงฆอ์ยูใ่นศาสนา เราไดม้าแลว้น่ีใน
ต าแหน่งในหนา้ท่ีในเคร่ืองหมายของชาวพุทธไง แต่เรายงัไม่ไดช้ าระลา้งไอส่ิ้งท่ีหวัใจของเรา 
ใหม้นัเป็นพุทธะรู้จริงตามความเป็นจริง เห็นไหม จริงในสัจจะ จริงในอริยสัจจะ ถึงเห็นความ
สกปรกโสโครกในหวัใจอนัน้ี มนัถึงไม่จริง เพราะมนัมีความสกปรก มนัโสโครก มนัมีความ
เคยใจอยู ่มนัถึงคิดออกมาตามความเป็นจริงของกิเลสท่ีมนัคิดออกมา 

แต่ความเป็นจริงของธรรมท่ีเราสะสมข้ึนมาน่ีจากไหน? จากความเพียรของเรา จากการ
คน้ควา้ จากการมุมานะของเราสร้างข้ึนมาจนเห็นเป็นความมหศัจรรย ์ ความมหศัจรรยน์ั้นกิเลส
หลอกอนัหน่ึง เราก็ไม่เช่ือ เราก็ผา่นจากภาพนิมิตต่างๆ เขา้มาจนเห็นจอมปลวกและเห็นเห้ียใน
จอมปลวกนั้น เห็นไหม ดูสิว่ามนัแปรสภาพไหม จิตน้ีมนัคิดว่ามนัจะไม่ตายไง มนัจะอยูย่ ัง่ยนื
อยูค่  ้าฟ้าไง แต่พอมนัเห็นความเป็นจริงว่ามนัแปรสภาพในปัจจุบนันั้น กายน้ีตอ้งแปรสภาพไป
เป็นไตรลกัษณ์ 
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เห็นไหม เกิดข้ึนเพราะเรามีความมุมานะสร้างสรรคข้ึ์นมา เราพยายามท าข้ึนมาเกิดข้ึน 
ตั้งอยูใ่หเ้ราวิปัสสนา แลว้มนัก็ตอ้งแตกสลายไปตามความเป็นจริง น้ีเป็นไตรลกัษณ์ ในตวัของ
มนัเองก็เป็นไตรลกัษณ์อยูแ่ลว้ แต่ในความยดึมัน่ของเราต่างหากไม่เห็นเป็นไตรลกัษณ์ไง ไม่
เป็นอนิจจงั เป็นทุกขงั เป็นอนตัตา 

อนตัตาคือไตรลกัษณ์ ตวัอนตัตาคือตวัส าคญัท่ีสุด อนตัตาเห็นอนตัตาตามความเป็นจริง 
ความเห็นการเกิดข้ึนตั้งอยูแ่ละดบัไป จากปัจจุบนั จากสัจจะ จากเด๋ียวนั้น จากไม่มีมิติมาขดัขอ้ง 
จากความเป็นไปของมนั ความเห็นมนัหลุดพั้บเลยนะ หลุดออกไป ว่าง โล่ง สบาย เห็นไหม น่ี
เพราะว่าอนัน้ีเป็นความปลอม สัจธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นความจริง แต่
ความยดึมัน่ถือมัน่ในหวัใจเรามนัเป็นความปลอม แลว้มนัก็จะปลอมออกมาใหเ้คล่ือนออกไป
เป็นจอมปลวก อยากใหจ้อมปลวกน้ีย ัง่ยนืยงอยูต่ลอดไป อยากใหก้ายของเราไม่แปรสภาพไป 

ยงั เพราะตอนน้ียงัมีก าลงัวงัชาอยู ่ยงัสามารถประพฤตปฏิบติัได ้มนัยงัไม่จนตรอกไง จน
เวลาใกลต้ายข้ึนมา หรือเวลาชราภาพข้ึนมา อายมุากข้ึนมา ร่างกายน้ีมนัเส่ือมไปตามความเป็น
จริงของมนั ตรงนั้นถึงมีความสลดสังเวชอยากจะออกไปจากน้ีก็ออกไม่ได ้ เห็นไหม เบ่ือหน่าย
ในร่างกายก็เบ่ือหน่ายในแบบโลกเขา เบ่ือแบบผูท่ี้เจ็บไขไ้ดป่้วยจนเกือบจะส้ินชีวิต เห็นไหม 
เบ่ือหน่ายมาก เบ่ือหน่ายกายน้ีมาก ท าไมท าใหเ้ราทุกขย์ากขนาดน้ี อยากจะตายๆ ไปใหพ้น้จาก
ความทุกขน์ั้น เห็นไหม กบัท่ีเราเห็นตามความเป็นจริงในความเป็นจริงมนัไม่ใช่เป็นอย่างนั้นน่ะ 

ในความเป็นจริงมนัเป็นไตรลกัษณ์ ไตรลกัษณ์คือวา่มนัจะแปรสภาพอยูต่ามสัจจะอยู่
แลว้ แต่เราเห็นก่อนไง เราเป็นผูท่ี้มีวาสนาบารมี เรามีวาสนาบารมี เราสร้างสม เราเดินตาม เรา
เช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราวิปัสสนาของเราจนเห็นเป็นไตรลกัษณ์ คือปัจจุบนัท่ีมนั
แปรสภาพเด๋ียวนั้นไง ความแปรสภาพจากภายในซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า เห็นไหม ปล่อยว่างโล่งๆ ว่าง
โล่งขนาดไหนมนัก็ตอ้งซ ้ าไปๆ 

เราไถนา เราไถนาเราคราดนาจนดินน้ีควรแก่การงานตลอดเวลา แต่ควรขนาดไหนในดิน
นั้นมนัก็ยงัมีหญา้มีวชัพืชอยู ่ ถา้ไถแลว้เราปักหว่านลงไปเลย หญา้มนัจะข้ึนมา ขา้วเราจะ
เจริญเติบโตไปไม่ได ้เราไถออกไปแลว้มนัก็โล่ง เราเห็นขา้งหนา้มนัโล่งๆ แต่มนัยงัไม่เห็นส่ิงใด
หลุดออกไปจากใจ มนัไม่สามารถคราดไถเอาจนพวกหญา้ พวกหญา้คา พวกอะไรออกมา ยกข้ึน
มาแลว้สลดัทิง้ออกไป 
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พิจารณากายก็เหมือนกนั พิจารณาเห้ียในหวัใจก็เหมือนกนั เห้ียในหวัใจคืออาการท่ีมนั
เป็นส่ิงมีชีวิตอยูใ่นจอมปลวกนั้น อาการของจิตท่ีมนัขยบัไปมนัสะสมความทุกขม์าใหเ้รานัน่น่ะ 
สะสมมาอยา่งไร? สะสมข้ึนมาท่ีว่า แมแ้ต่เราไม่ตอ้งการ เราตอ้งการความสงบมนัก็เกิดข้ึน มนั
เห็นสัจจะจริงๆ ความเห็นสัจจะเพราะจิตมนัสงบ พอจิตมนัสงบเราอยากใหค้วามสงบนั้นยืนยง
อยูก่บัเราตลอดไป แต่ท าไมมนัตั้งอยูไ่ม่ไดล่้ะ 

เห็นไหม สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายในวฏัฏะน้ี ทุกอยากน้ี เวียนว่าย
ตายเกิด หมุนไปเป็นไตรลกัษณ์อยูโ่ดยธรรมชาติของมนั แต่เพราะคนมนัรู้จากสญัญา คือสุ
ตมยปัญญ เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ เราว่าเรารู้ไง รู้แบบเปลือกกบัเปลือก
มนัเขา้กนั รู้แบบหลอกๆ รู้แบบเช่ือคนอ่ืน สัจจะความจริงมนัตรงหนา้ ปัจจุบนัตรงน้ี รู้เห็น
ตรงหนา้ รู้เห็นแบบไม่มีส่ิงใดมาบงัเลย พอรู้เห็นน่ะ น่ีคือการสอนใจไง ใหใ้จมนัฉลาดข้ึนมา 
ความฉลาดคือความรู้เท่าตนเอง 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนรู้ของตน แต่ตนมนัพึ่งตนเองไม่ได ้
พึ่งตนเองไม่ไดเ้พราะความเห็นของเราเป็นความเห็นผดิไง เราว่าเราน่ีความเห็นถูก เห็นถูกน้ีเป็น
อดีตอนาคต อนาคตคือไปหยบิยมืของพระพุทธเจา้มา ถา้เห็นจริงตามความเป็นจริงมนัเด๋ียวนั้น 
มนัแวบ็เดียว มนัเร็วมาก กระแสจิตมนัจะเร็ว มนัจะเห็นแลว้มนัจะปล่อย ปล่อย อยา่งท่ีปล่อยน้ี
มนัก็ปล่อย ปล่อยก็รู้ว่าปล่อย แต่ปล่อยแลว้มนัไม่หลุด ไม่ขาด ปล่อยไปเร่ือย คราดไปเร่ือย ไถ
ไปเร่ือย คราดไปเร่ือย ไถไปเร่ือย ลงอยู่ท่ีจอมปลวก และเห้ียในจอมปลวกนั้นน่ะตลอดเวลา 
ตลอดเวลาท่ีในการประพฤติปฏิบติัตอ้งมีสติมีสัมปชญัญะตลอดๆ ซ ้ าอยูต่รงนั้น ซ ้ าอยู่ตรงนั้น 

ซ ้ าลงไปจนเห็น เห็นไหม เห็นอะไร? เห็นว่าขนัธ์น้ีไม่ใช่เรา เราน้ีไม่ใช่ขนัธ์ ทุกขน้ี์
กระเดน็ออกไปจากใจ กระเดน็ออกไปเลยนะ ออกไปจากตวัเห้ียท่ีว่าสกปรกๆ อยูน่ัน่น่ะ มนัถึง
ว่าเราเป็นเห้ีย เราเป็นตวัเห้ีย ความคิดน่ะ ความคิด ความปรุง ความแต่งอนัน้ีมนัเป็นเห้ียอยู่ 
สังขารเป็นเห้ียอยู ่เพราะความสกปรก สกปรกท่ีว่ามนัไม่ยอมรับความเป็นจริงมนัถึงเกิดทุกข ์

พอมนัเห็นเขา้ๆ ตวัเห้ียมนัเวน้จากการหากินได ้ มนัปล่อย มนัไม่หากินตามขนัธ์ไง มนั
ไม่ไปตามสัญญา ไม่ไปตามสังขาร ไม่ปรุง ไม่แต่ง มนัปล่อยอาหารของมนัออกหมด จ าศีล
ภาวนาหลุดออกไป ทุกขน้ี์เป็นทุกข ์ จิตน้ีเป็นจิต ขนัธ์น้ีเป็นขนัธ์ เห็นตามความเป็นจริง น่ี
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สังโยชน์ความผกูมดัไวจ้ากธรรมชาติของมนัท่ีมนัผกูจิตกบัอวิชชาไง ผกูติดเอาไวร้ะหว่างจิตกบั
ความหลงงมงายของใจน่ี ขาดออกไปน่ะ 

ส่ิงท่ีมนัมดัไว ้ มนัขนัไว ้ ขนัเอาไวว้่าทุกขน้ี์ไม่ใช่เรา มนัก็ข้ึน มนัเป็นเองโดยธรรมชาติ 
ฟังสิ มนัถึงว่าไม่ใช่เจตนา มนัเป็นเน้ือเดียวกนั ทุกขก์บัใจมนัเป็นอนัเดียวกนั มนัเป็นอริยสัจไง 
ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค น่ีอริยสัจท่ีมนัเกิดดบัในหวัใจ มรรคกมี็อยู ่แต่เราสร้างไม่เป็น นิโรธมนั
ก็เกิดดบัโดยธรรมชาติของมนั มนัทุกขแ์ลว้ก็ดบัไป สมุทยัก็ความไม่รู้เท่าน่ีเป็นอาการทั้งหมด 
แลว้วิปัสสนาเราหมุนเขา้ไปน่ี 

“ทุกข”์ รู้เหตุใหเ้กิดทุกข ์ รู้วิธีก าจดัทุกข ์ ก าจดัดว้ยมรรคอริยสัจจงั สร้างข้ึนมาจากการ
ทวนกระแส จากการเกิดจากครรภม์ารดามาแลว้มาบวชเป็นพระเป็นสงฆ ์ แลว้มาวิปัสสนา เห็น
ไหม น่ีมนัจะเห็นจริงในปัจจุบนัทั้งหมด มนัปล่อย พร่ึบ! ขาด สังโยชน์ขาดออกไปเลย น่ีความ
ขาดออกไปอนัน้ี ถึงว่าถอนภพถอนชาติของอบายภมิูไง 

ถา้ถึงธรรม เห็นสัจจะ ย   กิญฺจิ สมุทยธมฺม  ความเป็นอยา่งใดอยา่งหน่ึง เกิดข้ึนเป็น
ธรรมดา อยา่งนั้นตอ้งดบัทั้งหมด ความรู้ ความหลงงมงายอยูใ่นความเป็นไป มนัหลุดออกไป
ทั้งหมด ความหลงงมงายหลุดออกไป จิตก็เป็นอิสระ อิสระจากสังโยชน์ ๓ ตวั เห็นไหม 
สังโยชน์ ๓ ตวัถอนออกมา ปิดอบายภมิูไง น่ีคืออจลศรัทธาแท ้ไม่ตกต ่า ไม่ตกต ่าน่ีถอนภพถอน
ชาติไง ร้ือภพร้ือชาติของเรา ร้ือภพร้ือชาติของนามธรรม 

จิตน้ีอยูใ่นวฏัฏะ มนัวนไปตลอดนะ มนัวนไปจนเกิดในนรก ในนรกก็เคยเกิด อบายภมิู
เป็นเปรตเป็นผ ีเคยเป็นมาหมดน่ีจิตดวงน้ี พอมนัสละตรงน้ีออก มนัไม่สามารถร้ือกามได ้แต่มนั
ก็สามารถไม่ตกต ่า จิตน้ีเป็นจิตท่ีประเสริฐ เป็นจิตท่ีประเสริฐข้ึนมาแลว้ ประเสริฐข้ึนมาเพราะ
มนัจะมีพื้นฐานจากการท่ีว่า เม่ือก่อนจะประพฤติปฏิบติัมนัแสนทุกขแ์สนยาก มนัตอ้งถูตอ้งไถ
นะ ตอ้งพยายามดนัตวัเองข้ึนไป แต่เด๋ียวน้ีมนัเจอส่ิงสัจจะความจริงเกิดข้ึนจากหวัใจ มนักงัวาน
ในหวัใจนะ กงัวานในหวัใจ กงัวานตามความเป็นจริง ปล่อยออกไปแลว้น่ี น่ีการประพฤติปฏิบติั
มนัก็มีขั้นตอนท่ีจะคล าไดง่้าย เห็นไหม 

คนมนัเคยจบังานแลว้ คนเคยท างานอยูแ่ลว้ เห็นผลข้ึนมามนัมีความสุขมหาศาลนะ 
ปล่อยว่าง ว่างไม่ใช่ปล่อยธรรมดา ไอว้่างแบบท่ีเห็นนิมิต เห็นเป็นความว่างอนันั้นมนัเป็นความ
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ว่างเพราะมนัสุขใจ สุขใจกบัว่าเราเป็นผูเ้ห็น เราเป็นผูรู้้ แต่ว่างอนัน้ีมนัว่างจากทุกขไ์ง ทุกขม์นั
ปล่อยหมดเลย ทั้งๆ ท่ีว่าเม่ือก่อนว่างเฉยๆ นะ 

ว่างอนัน้ีมนัละเอียดอ่อนมาก ละเอียดอ่อนกว่าความว่างท่ีว่างจากเห็นนิมิต ความว่างจาก
เป็นสมาธิธรรม เพราะความวา่งน้ีมนัว่างแลว้มนัสะอาดดว้ยไง...ว่างสกปรก ว่างไวเ้ฉยๆ ว่าง
แบบเอากิเลสซุกไวใ้ตพ้รม หินทบัหญา้ไว ้ กบัความว่างท่ีว่าหินก็ไม่มี หญา้ก็ไม่มี มนัว่างโดย
ธรรมชาติของมนั เห็นไหม น่ีสังโยชน์ขาดมนัตอ้งขาดอยา่งนั้น พอขาดออกไปน่ีอบายภมิูน้ี
เป็นอนัว่าเลิกกนั 

วฏัฏะน้ี เห็นไหม วฏัฏะน้ีเร่ิมบ่ินไป คลอนแคลนไป ไม่ครบองคข์องมนัแลว้ ส่ิงท่ีใน
กามภพขา้งล่าง จิตน้ีจะไม่ไปสัมผสัมนัอีกแลว้ เพราะจิตน้ีไดช้ าระเช้ือของมนัออกไป พอจิตน้ี
ช าระเช้ือออกไป จิตน้ีก็อยากจะเอาตวัใหพ้น้ใหไ้ดสิ้ เพราะรู้อยูแ่ลว้ มนัยนืยนั ขณะปัจจุบนัน้ีมนั
ยนืยนัตวัเองว่า ออ้! รู้จริงเห็นจริง ศาสนาน้ีมีจริง นรกสวรรคน้ี์มีจริง จิตน้ีจะไปเกิดอย่างน้ีมนัไม่
ไปอีกแลว้ เห็นไหม น่ี อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 

แต่ก่อนตอ้งพึ่งพระพุทธเจา้ พึ่งครูบาอาจารยเ์ป็นผูก้ารันสัจจะความจริง แต่เด๋ียวน้ีใจมนั
การันตีว่าศาสนาหรือมรรคผลนิพพานน้ีมนัมีจริงในหวัใจ แน่นอน! ถึงว่าไม่ลงัเลสงสยัในธรรม 
ไม่ลูบคล าในสัจจะ ในศีล ในการจะอยูใ่นขอบเขตของธรรมและวินยั น่ีมนัยิง่มัน่คงเขา้มานะ 
ความมัน่คงของใจอนัดวงน้ีมนักดัเพชรขาด พอกดัเพชรขาด เสวยสุขอยูใ่นขณะท่ีว่ามนัปล่อย
ออกไปแลว้ก็เร่ิมวิปัสสนาต่อ เห็นไหม ยกข้ึนอีก ยกจากใจข้ึน ยกใจข้ึนน่ะ 

จอมปลวกนั้นน่ะท าลายมนั ท าลายจอมปลวกนั้นแลว้ ท าลายจอมปลวก ท าลายเห้ียใน
จอมปลวกนั้นแลว้ ท าลายท่ีว่ามนัหลงตวัมนัเองไง น่ีท  าลายกายนอก ท าลายแลว้ไง วปัิสสนาเขา้
ไปอีก ตอ้งวิปัสสนาเพราะว่าความสุขอนัน้ีมนัเสวยแลว้มนัยงัมีความยอกใจอยู ่ ความยงัไม่พน้
จากภพจากชาติโดยความเป็นจริง มนัพน้จากอบายภมิูเท่านั้น แต่ยงัเกิดในกามภพอยู ่ เห็นไหม 
วิปัสสนาลงไป ดูใจนัน่น่ะ มนัจบัตอ้งได ้อุปาทานในใจยงัมีอยูไ่ง 

อุปาทานของใจ มนัอุปาทานของกาย น่ีพิจารณากาย พิจารณากายเป็นไตรลกัษณ์ มนัเป็น
ไตรลกัษณ์อยู ่มนัเป็นไตรลกัษณ์นะมนัเป็นไปต่อหนา้ แต่ถา้ท าจิตใหส้งบ สงบอีกนะ เพราะมนั
เป็นมรรค ๔ ผล ๔ ความสงบอนัน้ีมนัตอ้งเป็นความสงบปัจจุบนั ความสงบท่ีว่ามนัเป็นขา้ง
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หนา้ท่ีมนัผา่นมานั้นมนัเป็นอดีตไปแลว้ เพราะมนัใชห้มดออกไปแลว้ มนัก าจดัทุกขอ์อกไปได้
ส่วนหน่ึง จนเราปิดอบายภมิูทั้งหมดเลย  

แต่ความก าหนดเป็นสมาธิ เป็นปัจจุบนัสมาธิ ท  าสมาธิคือความท าจิตใหส้งบ ไม่ฟุ้งซ่าน
ในส่ิงท่ีเห็น ไม่ฟุ้งซ่านส่ิงท่ีหลอกลวง เห็นไหม ส่ิงท่ีหลอกลวง นิมิตท่ีเห็นต่างๆ มนัจะละเอียด
เขา้ไปอีก ละเอียดกว่าจิตท่ีเคยมอง จิตท่ีเคยเห็นนั้น แต่น่ีมนัละเอียดเขา้ไป จิตมนัมีวาสนาบารมี 
มนัก็เห็นเขา้ไป ความเห็นอนันั้นไม่เอาอยูอ่ยา่งเดิม เพราะมนัรู้วิธีการแลว้ดว้ย ว่าส่ิงน้ีไม่ใช่ เห็น
นั้นก็สักแต่เห็นไป ปล่อย ไม่เสียดายในอารมณ์ ไม่ดีใจในอารมณ์ ไม่พอใจกบัส่ิงท่ีมนัเคยเกิด 
เคยเห็นไง ปล่อยไว ้เพราะมนัเป็นอดีตอนาคต ใหอ้ยูใ่นปัจจุบนั ท าใจใหส้งบเขา้มา 

งานในวิปัสสนา “งาน” ข้ึนช่ือว่างาน กบัข้ึนช่ือว่าเท่ียวสนุก เห็นไหม เห็นไป ปล่อยใจ
ลอยไปน่ีเท่ียวสนุกไป ไปกบัเขา เท่ียวสนุกไปมนัก็เป็นไตรลกัษณ์โดยตวัมนัเองอยูเ่หมือนเดิม 
แต่เราก็ยงัไปกบัเขา เพราะจิตมีพื้นฐาน แต่พยายามหกัใจเขา้มา “ควรแก่การงาน” งานของการ
ร้ือภพร้ือชาติ เห็นไหม งานอนัน้ีมนัตอ้งทุ่มทั้งชีวิต การทุ่มทั้งชีวิต ข้ึนช่ือว่างาน มนัถึงได้
เหน่ือยยากไง ความเหน่ือยยาก... 

...ทุกขต์ามความเป็นจริงคือความทุกขท่ี์ฝังอยูท่ี่หวัใจ แต่ความทุกขใ์นการประพฤติ
ปฏิบติั อนัน้ีมนัทุกขเ์ดก็ๆ ความเป็นความทุกขใ์นการประพฤติปฏิบติันะ ค าว่า “เดก็ๆ” เพราะ
มนัหมายถึงว่า มนัเป็นความทุกขท่ี์ว่า เรามีปัญญา มีความสามารถท่ีจะแกไ้ขไดไ้ง เรามี
ความสามารถแกไ้ขคือว่า เรารู้กาลรู้เวลาของเรา กาลไหนเวลาไหนท่ีจิตใจ หรือความมุมานะ 
ความใจท่ีมนัจะเอาออกจากทุกขไ์ด ้ เราก็ทุ่มเขา้ไป กาลไหนท่ีมนัไม่อยากท าน่ี น่ีการท่ีไม่อยาก
ท า กาลท่ีท าแลว้มนัเป็นความเหน่ือยยาก มนัเป็นการทอ้ถอยทอ้ทอดใจน่ี น่ีว่า “ทางน้ีมนัทาง
ยากมนัจะไปไหวหรือ” เห็นไหม น่ีมนัถึงว่าเป็นทุกขเ์ดก็ๆ เพราะว่าอะไร 

เพราะมนัเกิดข้ึนต่อเม่ือเราเขา้ไปผจญทุกขม์นัถึงทุกขใ์ช่ไหม เราผจญกบัความเพียรมนั
ถึงเป็นความทุกข ์ ความเพียรเราตอ้งพยายามเอาใจของเราไสเขา้ไปในหนา้ท่ีการงานนั้น ไสเขา้
ไป ไสเขา้ไปใหเ้ห็นกาย ใหเ้ห็นความเป็นไป ความอุปาทานในหวัใจนั้น น่ีไสใจเขา้ไปในการ
งาน ไสใจเขา้ไป ไสกายเขา้ไปในทางจงกรม เห็นไหม ไสกายเขา้ไปตรงนั้น นัง่สมาธิภาวนา 
ทุกขม์นัจะเกิดต่อเม่ือเราไปเผชิญเหตุทุกข ์น่ีมนัถึงว่าทุกขเ์ดก็ๆ 
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ทุกขเ์ดก็ๆ หมายถึงว่า ทุกขใ์นรูปธรรม ทุกขใ์นนามธรรม ทุกขเ์พราะใจมนัมีกิเลสอยู ่แต่
ความทุกขท่ี์มนัยอกอยูใ่นใจคือสังโยชน์ท่ีมนัผกูใจอยูน่่ะ มนัเป็นสัจจะทุกขโ์ดยธรรมชาติของ
มนั แลว้อนันั้นมนัยงัพาเวียนว่ายตายเกิดอยูน่ี่ เราจะเอาส่ิงน้ีจะไปช าระมนั มนัถึงว่าทุกขแ์กทุ้กข์
ไง 

ทุกขอ์นัน้ี ทุกขอ์นัท่ีว่าเราทุกขอ์ยูน้ี่มนัยงัประเสริฐ ทุกขเ์ดก็ๆ เพราะว่ามนัเป็นส่ิงขา้ง
นอก มนัเป็นว่าเกิดดบัได ้ แต่ทุกขข์องสังโยชน์ท่ีปลูกฝังอยูท่ี่ใจน้ีมนัทุกขจ์ริงๆ มนัเป็นทุกข์
ผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่เพราะมนัเป็นสัจจะความจริง ท่ีเขน็ไสหวัไป เห็นไหม ไสหวัใหจิ้ตดวงน้ีตอ้งเวียน
ว่ายตายเกิด จะปฏิเสธว่าไม่ไป จะปฏิเสธอยา่งไรไม่ได ้ มนัเป็นธรรมชาติของมนัท่ีมนัอยูเ่น้ือ
เดียวกบัจิต นั้นมนัเป็นถึงความทุกขจ์ริงไง น่ีอริยสัจ ถึงว่าทุกขน้ี์เป็นความจริง มนัเป็นอริยสัจท่ี
ผกูอยูก่บัใจ มนัเป็นเน้ือเดียวกนัไป ถึงว่า เราเกิดเจตนา เราเกิดความมุมานะ อนัน้ีเป็นมรรค เห็น
ไหม ทุกข ์ส่ิงท่ีเราว่าเป็นทุกข์ๆ  อยู ่มนัเป็นทุกขจ์รมาไง ทุกขจ์รมาเม่ือเราเผชิญกบัมนั ถึงเจอมนั 

หนา้ท่ีการงาน งานท่ีท าใหใ้จน้ีอยากกระท า กิเลสถึงไม่อยากใหท้  า มนัอยากสะดวก 
อยากสบาย คนอยากสะดวกอยากสบาย มนัถึงไดต้อ้งเวียนว่ายตายเกิด คนยอมสละความสะดวก
ความสบาย ทุ่มทั้งชีวิต ทุ่มทั้งความเพียรความสามารถของเราเขา้ไปในวงอริยสัจ ในกาย ในจอม
ปลวก และตวัเห้ียในจอมปลวกนั้น เห็นไหม น่ีทุ่มเขา้มา การวิปัสสนากายช่วงน้ีมนัจะวิปัสสนา
กายเป็น น่ีแตกออก การแตกออกแบบไตรลกัษณ์ มนัแยกส่วน ดิน น ้า ลม ไฟ ดินเป็นดิน น ้าเป็น
น ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ มนัจะแยกออกจากกนั จิตน้ีปล่อยทนัทีเลยนะ ปล่อยออกมาๆ เพราะว่า
มนัไม่มีท่ีจะใหจิ้ตน้ีหรือความรู้สึกน้ีเป็นท่ีรองรับไง เพราะกายมนัแปรสภาพออกหมด  

จิตก็เหมือนกนั พิจารณาดูจิต จิตว่าท าไมมนัเกาะเก่ียว อุปาทานในจิตนั้นมนัเกาะกาย 
เห็นว่ากายน้ีไม่ใช่เราอยูแ่ลว้ เราน้ีไม่ใช่กาย แต่ท าไมมนัยงัมีอารมณ์ความคิดไปในกายนั้นน่ะ 
กายนั้นก็มีความคิด เห็นไหม มนัอุปาทาน ยงัหมายไวไ้ง ทั้งท่ีมนัปล่อยแลว้นะ ปล่อยจากความ
เป็นจริง สังโยชน์หลุดออกไปแลว้ แต่มนัหมายกนัอยู ่ มนัถึงพิจารณายอ้นกลบัเขา้ไป ยอ้นกลบั
เขา้ไปในดวงใจนั้นน่ะ ในตวัเห้ียท่ีมนัอาศยัอยูใ่นจอมปลวกนั้นน่ะ มนัปล่อยออกมาจากจอม
ปลวก มนัแยกแลว้ แต่มนัก็ยงัอยูใ่นจอมปลวกนั้น 

ถึงว่า ตอ้งปิดตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ดูความเคล่ือนไหวของใจนั้นอีกต่อไป พิจารณากาย 
พิจารณาเห็นภาพนิมิตของกาย พิจารณาใหเ้ป็นไตรลกัษณ์ ธรรมชาติของมนัก็เป็นไตรลกัษณ์อยู่
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แลว้ ธรรมชาติของมนัเป็นไตรลกัษณ์เพราะว่า ส่ิงน้ีธรรมของพระพุทธเจา้มีอยูเ่ป็นความจริง 
สัจจะความจริงของพระพุทธเจา้ ท่ีว่าเขา้ไปรู้ธรรม ธรรมน้ีมีอยูใ่นโลกน้ีอยูแ่ลว้ พระพทุธเจา้เขา้
ไปรู้เท่านั้นเอง เขา้ไปรู้เขา้ไปเห็นไง น่ีสัจจะน้ีก็มีอยู ่

เราก็ตอ้งพิจารณาดูอยูใ่หเ้ห็น พิจารณาดูนะ ดูดว้ยปัญญา ไม่ใช่ดูดว้ยการเพ่งเห็นภาพ
นิมิตนั้น ดูดว้ยปัญญา คือปัญญามนัจะเคล่ือนไปหมุนไป ตั้งภาพไว ้แลว้มนัแปรสภาพใหเ้ราดูน่ี 
ดูดว้ยปัญญาไง แปรสภาพใหดู้ ถา้ไม่แปรสภาพก็ตอ้งนอ้มนึก เห็นไหม ใจนอ้มนึกเหน่ียวร้ังไป 
น่ีมนัจะแปรสภาพ ดินมนัจะกลายเป็นดิน กลบักลายเป็นดิน น ้าจะกลายเป็นน ้า ไฟจะกลายเป็น
ไฟ ลมเป็นลม แยกออกจากกนั แยกออกจากกนันะ 

จากท่ีว่าเห็นมนัแปรสภาพ กบัเห็นมนัหลุดออก มนัแยกส่วนออกไง พอสมาธิเราเขม้ข้ึน 
ฐานเราดีข้ึน พลงังานในใจนั้นมนัมีมากข้ึน เวลามองออก มองในวตัถุคือมองออกในภาพของ
กาย ในวตัถุ ในเน้ือ ในกอ้นเน้ือ ในแขน ในขา ในกะโหลกก็แลว้แต่ มนัจะแปรสภาพออก เห็น
ไหม ส่ิงท่ีเป็นดินมนัจะกลบักลายเป็นดิน ส่ิงท่ีเป็นน ้าเป็นเลือดมนัจะออกไปเป็นเลือด ส่ิงท่ีว่า
เป็นไฟ ความอุ่นความเผามนัจะออกไป ออกไป แยกออกไป ลมส่วนลมออกไป ลมในโพรง
กระดูก ลมแยกออก แยกออกๆ พอมนัแยกออก มนัแยกออกแบบคืนตวันะ 

ส่ิงน้ีเป็นส่ิงสมมุติข้ึนมา ธาตุ ๔ มนัมีอยูโ่ดยธรรมชาติของมนั แลว้มนักลบัไปสู่ธาตุเดิม
ของมนั ใจมนัก็ปล่อย ปล่อยก็เวิง้วา้งหมด เวิง้วา้งๆ หมดเลย ดูความปล่อย ถา้พจิารณาดูจิต 
เหมือนกนั พิจารณาดูจิต จิตน้ีมนัเกาะเก่ียวในอะไร อุปาทานอยูใ่นจิตอยูต่รงไหน จิต ในจิตดวง
นั้นมนัจะปล่อยออกไป มนัจะปล่อยออก ปล่อยออกไปเลยนะ ปล่อยใหต้วัมนัเองเป็นอิสระนะ 

จิตน้ีเป็นจิต กายน้ีเป็นกาย แยกออกจากกนั ความแยกออกจากกนั ความขาดออกจากกนั 
เห็นไหม สังโยชน์ขาดออกไปอีก ๒ ตวัไง ในกามราคะ ปฏิฆะจะอ่อนลง อ่อนลงนะ สังโยชน์ ๒ 
ตวั พอสังโยชน์มนัขาดออกไป จิตมนัจะทิง้ออกมา โอโ้ฮ! ร่างกายกบัจิตท่ีมนัอยูด่ว้ยกนั ร่างกาย
น้ีไม่มีค่า ร่างกายน้ีกดถ่วง จอมปลวกน้ีมนัเหมือนปิดครอบตวัเห้ียไวข้า้งในไง ครอบเห้ียไวเ้ฉยๆ 
มนัไม่เป็นอิสระต่อกนัดว้ยสัจจะความจริง มนัรู้แต่ทิง้ไวเ้ฉยๆ ขาดกาย เพราะวา่ตวัเห้ียกบัจอม
ปลวกมนัเป็นคนละส่วนอยูแ่ลว้ มนัทิง้กนัไปโดยธรรมชาติ 

แต่ถา้มนัยงัครอบกนัไว ้ ความอุปาทานว่าน้ีคือบา้นของเรา น้ีคือตวัเรา คือว่าจอมปลวก
นั้นเป็นท่ีอยูอ่าศยัของจิตดวงนั้น น่ีความกงัวลความติดอนัน้ีไง มนัทิง้หมดเลย พอทิ้งออกหมด 
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เห็นไหม กายน้ีไม่มีค่า จอมปลวกน้ีไม่มีค่า ถา้ไม่มีจอมปลวกจิตน้ีมนัก็อยูโ่ดยธรรมชาติของมนั 
แต่มนัเกาะเก่ียวกนัดว้ยสังโยชน์เท่านั้น สังโยชน์มนัคลอ้งไวเ้ฉยๆ 

พอสังโยชน์ขาด มนัไร้ค่าไง ถึงว่า ออ้! อุปาทานของจิตท่ีเคยคิดว่าไง มนัฝังไวใ้นใต ้มนั
เป็นอริยสัจ มนัเป็นทุกขค์วามเป็นจริง ฝังว่าไอก้ายกบัจิตน้ีมนัตอ้งอาศยัเน่ืองกนั เพื่อคนน้ีอยู่
ดว้ยร่างกายไง มนัไม่ไดคิ้ดว่าใจมนัก็อยูข่องมนัเองได.้..ทิ้งหมดนะ ไร้ค่าเลย ใจน้ีไร้ค่า จิตน้ีเป็น
จิต กายน้ีเป็นกาย แยกออกจากกนั โล่งว่าง โล่งโถงไปหมดเลย นัน่น่ะปล่อย น่ีขาดจริง น่ีความ
ขาดจริงของการร้ือภพร้ือชาติไง การร้ือภพร้ือชาติออกมาเป็นชั้นๆ เขา้มาไง น่ีขาดจริงออกไป
เลยนะ จิตน้ีเป็นจิต กายน้ีเป็นกาย เวิง้วา้งมาก ลุ่มลึก อนัน้ีลุ่มลึกมาก จิตมนัจะสงบไปอยูอ่ยา่ง
นั้นน่ะ 

ตอนปฏิบติัข้ึนมาน่ีเป็นสติปัญญา สติปัญญาควบคุมจิตเขา้มา เพราะจิตน้ีมนัยงักระทบ
กบักาย มนัจบัตอ้งได ้ แต่น้ีจิตมนัเป็นอิสระ หลุดออกไปแลว้ หลุดออกไปเลยนะ จิตออก หลุด
ออกไปเลย กายก็แยกออกไปเลย น่ีมนัจะว่างมาก ความว่างอนัน้ีจะท าใหผู้ป้ฏิบติั ผูท่ี้ปฏิบติั เห็น
ไหม หาครูหาอาจารยน่์ะ ถา้มีครูมีอาจารยอ์ยู ่ จะคอยบอก คอยบอกว่า ส่ิงท่ีเราประสบอยูน้ี่ เรา
เขา้ใจว่ามนัถึงท่ีสุดของการร้ือภพร้ือชาติไง แต่ถา้ผูท่ี้ปฏิบติัผา่นไปแลว้ หรือองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บอกเลยว่า จิตท่ีมนัปล่อยกายเขา้มาน่ีมนัยงัมีตวัมนัอยูเ่ตม็ๆ เห็นไหม จิตท่ีเป็น
จิตน้ี มนัยงัหลงในตวัมนัเอง หลงอยูใ่นตวัของมนัเอง จิตท่ีเป็นจิตน้ี 

การจะเขา้หา เห็นไหม เพราะอยูท่ี่จิตน้ีมนัก็ตอ้งยอ้นกลบัไป น่ีงาน งานในวิปัสสนา งาน
ของนกัรบไง งานของผูท่ี้ร้ือภพร้ือชาติเป็นงานท่ียิง่ใหญ่นะ เป็นงานท่ีว่า ในศาสนธรรมของเรา
น่ีเป็นเทคโนโลยท่ีีพาใจน้ีออกไปเป็นอิสรเสรี อิสระตามความเป็นจริง เป็นความอิสระท่ีว่ายนื
ยงมัน่คงอยูใ่นหลกัธรรมอนันั้น น่ีธรรมแทข้ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทเจา้ เอโก ธมัโมไง 

แต่ท่ีเราปฏิบติัอยูน้ี่ คือว่าเทคโนโลยท่ีีกา้วออกไป คือจิตท่ีว่า วิธีการไง คือธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นกริยาของธรรมไง มนัเป็นอริยสัจ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค...
มรรคน้ีก็เป็นอริยสัจ แต่จิตท่ีมนัพน้ออกมาน้ีมนัพน้ออกมาจากอริยสัจ มนัถึงตอ้งพยายาม
ขวนขวาย พยายามจบัตอ้ง พยายามสร้างข้ึนมา ท าจิตเขา้มาใหม้นัเวิง้วา้งอยูใ่นความวา่งอนันั้นก็
จริงอยู ่แต่ตวัมนัเองตอ้งยอ้นกลบั 
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การยอ้นกลบัอนัน้ีไง ถึงว่าการจบัจิต ช่วงน้ีเป็นการจบัจิตไดย้ากมาก การพิจารณากายก็
พิจารณาไม่ได ้จะพิจารณาไดอ้ยา่งไร เพราะจิตน้ีมนัว่างหมด จิตน้ีไม่มีเลย ความไม่เห็นกายแลว้
มนัจะพิจารณากายไดอ้ยา่งไร มนัพิจารณาอยา่งไร มนัพิจารณาไม่ได ้ พอพิจารณาไม่ได ้ มนัจบั
ตอ้งไม่ไดไ้ง มนัเลยหลงตวัมนัเอง เห็นไหม พอมนัหลงตวัมนัเองข้ึนมานัน่น่ะ นัน่น่ะคือความ
หลง 

ความหลงน้ีเป็นอะไร? เป็นกิเลส กิเลสอยูท่ี่ไหน? อยูท่ี่ใจ แลว้จะท าอยา่งไรใหเ้ห็นความ
หลงอนัน้ีไดล่้ะ ใหเ้ห็นความหลงนั้นไดก้็ตอ้ง...รู้อยูไ่ง ใหย้อ้นกลบัเขา้มา ความหลงอนัน้ีมนัจะ
หลงออกไป ความหลงออกมานั้นน่ะมนัเป็นความหลง เพราะมนัเป็นอวิชชาอยู่ท่ีหวัใจ จิตมนัถึง
ยอ้นกลบั ความสงบนั้นเป็นความสงบ ความเวิง้วา้งขนาดไหนนั้นก็เป็นอาการของใจทั้งหมด แต่
ไอส่ิ้งท่ีซ่อนอยูใ่ตใ้จนั้น ส่ิงท่ีซ่อนอยูใ่ตใ้จ เราตอ้งคน้ควา้ลงไป น่ีมนัเป็นการร้ือภพร้ือชาติ ร้ือ
ภพร้ือชาติ สังโยชน์ท่ีมนัไม่มีเจตนา มนัอยูลึ่กขนาดนั้นเขา้ไป ลึกเขา้ไป น่ีถึงตอ้งจบัใหไ้ด ้ จบั
กายใหไ้ดไ้ง 

ความจบักายน้ีมนัจบักายของจิตไง จิตน้ีมนัเป็นกาย กายในกาย กายของจิตเองเลย เพราะ
กายของจิต เห็นไหม เพราะว่ากายในกายมนัเป็นกาม ความจบักามอนัน้ี ความจบัจิตอนัน้ีไง 
ความเห็นน้ีมนัต่ืนเตน้ ถึงว่าการขุดคุย้หากิเลส การขุดคุย้หาเศษหาเช้ือของภพชาติ การขุดคุย้ 
เห็นไหม การท่ีเราเป็นไข ้ เราเจบ็ไขไ้ดป่้วย เราตอ้งไปหาหมอไง หมอตอ้งวินิจฉยัโรค การ
วินิจฉยัโรคนั้นน่ะเขาตอ้งเอาเลือดของเรา เอาส่ิงต่างๆ ในร่างกายน้ีไปวิเคราะห์ไงว่ามีเช้ืออะไร
อยูใ่นเมด็เลือดนั้น อยูใ่นเลือดนั้น 

น่ีก็เหมือนกนั เราตอ้งวิเคราะห์ว่า ในหวัใจท่ีว่า มนัใสมนัสว่างอยูน่ัน่น่ะ อะไรเป็นเช้ือ
อยูใ่นนั้นไง ความเป็นเช้ือของมนั ความเป็นสังโยชน์ของมนั การจบัไดไ้ง การคน้ควา้เห็นกาย 
การเห็นกายน่ีมนัเป็นภาพปัจจุบนั ความเห็นปัจจุบนั ความละเอียดของระยะห่าง ระยะห่างของ
กิเลสกบัของใจ แลว้ระยะห่างของอดีตกบัอนาคต ถา้อยูส่่วนนอกน่ีมนัจะอยูห่่าง ความอยูห่่างน้ี
มนัก็จบัตอ้งได ้ เพราะมนัอยูห่่างใหเ้ราจบั แต่ความสนิทกบัใจเลย จบักนัเป็นเน้ือเดียวกนั มนัจะ
จบัตอ้งไดย้าก ความท่ีอยูใ่นตวัของเราเอง 

ศตัรูอยูภ่ายนอก ศตัรูนอกประเทศน่ีเราสามารถสร้างกองทพัไปสู้ได ้ โจรภยัท่ีอยูน่อก
บา้นเรา เราก็พยายามป้องกนัโจรภายในบา้นเรา แต่ในเช้ือนัน่น่ะ ในเช้ือของเรา คือว่าในญาติพี่
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นอ้งในวงศ์ตระกลูท่ีอยูใ่นบา้นของเรา เป็นศตัรูกบัเราเอง เห็นไหม ศตัรูคือความหลง ศตัรูขา้ง
นอก ศตัรูของโลกเขาคือศตัรูของโลกเขา ศตัรูของความหลงไง ศตัรูท่ีท  าใหใ้จน้ียงัตายยงัเกิดอยู ่
ศตัรูท่ีพาใหใ้จน้ียงัตายยงัเกิดอยู ่แต่เราไม่สามารถเห็นไดเ้พราะมนัใกล ้

การยอ้นจิตกลบัเขา้มา เห็นไหม การยอ้นจิตกลบัเขา้มา พยายามหาใหไ้ดไ้ง เป็น
ความสามารถนะ ผูท่ี้มีวาสนาบารมีน่ีถึงจะสามารถจบัเช้ือโรคตวัน้ีเจอ จบัเช้ือโรคตวัน้ีเจอ ถา้
เห็นกายก็เป็นกายอสุภะอสุภงัภายใน แค่เห็นความเป็นอสุภะกบัความเป็นสุภะนะ ความเป็นอสุ
ภะเป็นความสกปรกโสโครกอยูใ่นหวัใจ ความสกปรกโสโครกมนัเป็นส่ิงท่ีเกิดของบดูของเน่า 
ของบดูของเน่าเสีย พวกสัตว ์ พวกเช้ือ พวกหนอนชอบอยูใ่นมูตรในคูถ อนัน้ีก็เป็นอสุภะความ
สกปรกท่ีอยูท่ี่ใจ ความสกปรกของใจเป็นอสุภะอสุภงั น่ีความเห็นอสุภะอสุภงั  

การเจออสุภะอสุภงัในหวัใจจะต่ืนเตน้มาก ถา้จิตมนัสงบ เราสร้างมรรคอริยสัจจงัข้ึน
มานะ เป็นบุคคลท่ี ๕...บุคคล ๘ จ าพวก การสร้างมรรคอนัน้ีข้ึนมามนัเป็นบุคคลจ าพวกท่ี ๕ 
จ าพวกท่ี ๕ จะหมุนเขา้ไปเป็นบุคคลจ าพวกท่ี ๖ น่ีการพิจารณาอสุภะ อสุภะท่ีอยูใ่นหวัใจ แลว้
อสุภะอยูใ่นหวัใจ พิจารณาความเป็นอสุภะใหเ้ห็นว่าเป็นอสุภะ ใหใ้จมนัเห็นความเป็นอสุภะ 
เห็นเป็นเลือด ร่างกายน้ีก็ปิดเอาไวด้ว้ยหนงั ลอกหนงัออกมาน้ีเป็นเลือดสดๆ มนัน่าขยะแขยง 
แต่ท าไมมนัติดกนัน่ะ โลกน้ีติดกนัดว้ยกาม 

การเสพสัมพนัธ์กนัเพราะอะไร เพราะความเห็นว่าสวยเห็นว่างาม เห็นว่ามนัเป็นของ
ชอบ ความชอบใจอนันั้นไง จิตมนัเคยติดเก่ียวมา มนัร้ือยาก กามภพน้ีมนัร้ือยาก เพราะว่าจิตน้ี
เราก็เกิดมาจากกาม ทุกคนน้ีเกิดมาจากกามของพ่อของแม่ทั้งนั้น การสัมพนัธ์กนัมาถึงเกิดจิต
ปฏิสนธิข้ึนมา จิตท่ีเป็นกาม กบัจิตท่ีเขาเสพกามกนัอยู ่ มนัถึงไดเ้ป็นจิตปฏิสนธิ เห็นไหม 
วิญญาณในขั้นน้ีเป็นวิญญาณละเอียดเขา้ไปแลว้ เป็นวิญญาณท่ีละเอียดเขา้ไป 

วิญญาณท่ีละเอียดเขา้ไปมนัไม่ใช่เป็นวิญญาณนอก วิญญาณในขนัธ์ ๕ ไง วิญญาณนอก 
อนัน้ีเป็นวิญญาณของจิต ก็เป็นขนัธ์มาไง ขนัธ์ในขนัธ์ เวทนาในเวทนา จิตในจิตไง จิตในจิต
เพราะว่าจิตน้ีมนัติดกาย ทิง้กายเขา้มา จิตเป็นตวัของมนัเอง การเป็นตวัของมนัเองอนันั้นน่ะ ถา้
พิจารณาซ ้ าลงไปตรงน้ีมนัจะเป็นอสุภะ เห็นไหม ถา้พิจารณาจิต จิตน้ีเป็นกาม ความหลงของจิต
ท่ีเป็นกามของมนัเอง ความเป็นกามอนัน้ีต่างหากล่ะ มนัถึงเป็นกามภพไง 
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กามภพ กามท่ีมนัเป็นตวัมนัเอง มนัถึงไดเ้ป็นเสพส่วนคนอ่ืน เห็นไหม เวลามนั
จินตนาการถึงความสวยความงามของฝ่ายตรงขา้มหญิงและชาย ถึงว่าตรงน้ีมนัเป็นศตัรูของ
พรหมจรรย ์ความเป็นพรหมจรรยคื์อจิตน้ีเป็นหน่ึง จิตน้ีมนัไม่เป็นหน่ึงเพราะมนัอยากหาคู่ หาคู่
คือหาอารมณ์มาเสพไง จิตท่ีมนัเสพในตวัมนัเอง จิตท่ีเป็นอารมณ์มนัก็เสพในตวัความคิดของ
มนัเอง เห็นไหม น่ีมนัจะเกิดข้ึนหมุนออกไป น่ีกามภพ 

การหาตวัน้ีข้ึนไปมนัถึงหายาก การหายาก เห็นไหม การหายากเพราะอะไร เพราะว่ามนั
เป็นเช้ือไขในวงศต์ระกลูของใจตวันั้น ใจดวงนั้นเกิดตายๆ มา มนัสร้างญาติสร้างวงศต์ระกลูอยู ่
เห็นไหม น่ีกิเลสจากหลาน จากเหลน จากโหลน น่ีคือพ่อของกิเลสไง นางราคะ นางตณัหา นาง
อรดีเป็นลูกของอวิชชา น่ีมนัใกลเ้ขา้มา 

จากหลาน จากเหลนน่ีมนัห่างออกไป ไอน่ี้มนัจากลูก ลูกกบัพ่อมนัอยูด่ว้ยกนั ลูกกบัพ่อ 
เห็นไหม อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นางตณัหา นางราคะ นางอรดี น่ีมนัอยูต่รงนั้น เราก าจดัเขา้มา 
มนัเร่ิมเขา้มา เกือบจะถึงจุดสุดยอดของอวิชชาแลว้ น่ีมนัถึงคน้ควา้ไดย้าก การคน้ควา้อนัน้ีมนัถึง
เป็นนกัรบ ยอดของนกัรบจะออกจากวฏัฏะ จะร้ือภพร้ือชาติท่ีใหม้นัตายเกิดอยูใ่นวฏัฏะน้ี ร้ือภพ
ร้ือชาติของใจท่ีมนัสะสมมา ท่ีมนัมาเกิดในครรภม์ารดา ท่ีเกิดเป็นกุมาร ท่ีเกิดเป็นเดก็อยูใ่นทอ้ง
นัน่น่ะ นัน่ก็ภพชาติหน่ึง แลว้จะมาลบภพชาติท่ีว่าเราจะตาย... 

...พิจารณาซ ้ าๆ เขา้ไป เพราะมนัเป็นอารมณ์ท่ีรุนแรงมาก การร้ือภพร้ือชาติขา้มกามน้ี
เป็นส่ิงท่ีรุนแรงท่ีสุด ความท่ีรุนแรงเพราะอะไร เพราะเป็นเน้ือของจิต จิตมนัเสพใจมนัเอง จิต
มนัอยากไง ความอยาก ความขอ้งของใจ ติดน่ีมนัติดอยูแ่ลว้ ความติดท่ีเป็นเน้ือของจิตเป็น
สังโยชน์ท่ีควบคุมกนัอยู ่ มนัเป็นเน้ือเดียวกนั เป็นกาม เป็นโอฆะท่ีอยูท่ี่ใจเลย เพราะใจมนัตอ้ง
เสพก่อนมนัถึงจะออกมาขา้งนอกได ้ ใจมนัคิดก่อนมนัถึงมีการเสพกนัข้ึนมา พอการเสพกนั
ข้ึนมาอนัน้ี เห็นไหม การสร้างภพสร้างชาติ สร้างเดก็สร้างครอบครัว สร้างทุกอยา่ง สร้างโลกน้ี
ข้ึนมาไง น่ีร้ือตรงนั้น น่ีเป็นมหาสติ มหาปัญญา 

สติปัญญาน้ีมนัตอ้งเป็นมหาสติ มหาปัญญา เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีคลุกฝุ่ นกนัอยูใ่นวงใน อยู่
ในจอมปลวกนั้น มนัไม่ใช่ว่าเราเห็นจอมปลวก ออกมาดูจอมปลวกอีกแลว้ มนัเหมือนกบัว่าเรา
ส่งเทคโนโลยเีขา้ไปในจอมปลวกนั้นไง เราฉีดเช้ือฉีดยาเขา้ไปในจอมปลวกนั้นเพื่อจะไปท าลาย
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ตวัเห้ียในจอมปลวกเลย ไม่ตอ้งออก คอยจงัหวะ ใหร้อว่าจอมปลวกน้ีออกมา เราเขา้ไปท าลาย
ในจอมปลวกนั้น เห็นไหม น่ีเราเขา้ไปท าลายไอต้วัเช้ือนางตณัหาตวัน้ี ตวัตณัหา ตวัราคะ 

ตณัหาราคะมนัถึงว่า มนัเป็นส่ิงท่ีว่าขา้มไดย้าก มนัเป็นส่ิงท่ีว่าท  าใหเ้ราน้ีเป็นข้ีขา้มนัมา
ตลอด น่ีมรรคอริยสัจจงั ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีวางไว ้ ท่ีประทานไว ้ ถา้
ไม่มีมรรคขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ไม่มีครูบาอาจารยม์าคอยช้ีน่ีมนัจะเคลิบเคลิ้ม
หลงใหลกนัไปส่ิงน้ีอยูแ่ลว้ แต่น่ีเราไม่เคลิบเคลิ้มไม่หลงใหล ไม่เคลิบเคลิ้มและไม่หลงใหล 
แลว้ยงัเขา้ไปเผชิญหนา้ไง 

การเผชิญหนา้กามภพซ่ึงๆ หนา้ไง การเผชิญกาม การเผชิญส่ิงท่ีมนัเป็นไปอยูซ่ึ่งๆ หนา้
นั้น น่ีเราถึงเป็นนกัรบไง ความรบอยา่งน้ีต่างหากมนัถึงว่าการจะร้ือภพร้ือชาติจริง การจะร้ือภพ
ร้ือชาติตวัน้ีมนัถึงว่าเป็นนกัรบ ถา้การร้ือภพร้ือชาติจากขา้งนอกน่ีไร้สาระ ร้ือไม่ได ้ จะไปลบ
ทะเบียนบา้นท่ีไหน จะไปลบตระกลูไหนมนัก็ลบไปเถอะ มนัเป็นกระดาษ การเกิดมาแลว้ไม่ได้
ลงทะเบียนเป็นคนเถ่ือนอีกมหาศาล ท่ีว่าไม่มีเขา้บญัชีไวใ้นส่วนเกินของโลกเขา 

อนัน้ีมนัเกิดข้ึนมาจากเราเอง มนัเกิดข้ึนมาจากเราเอง เราก็เป็นเอง แลว้เราจะสืบต่อคน
อ่ืนต่อไป แลว้เราก็ตายไป แลว้ก็เกิดมาในวงศต์ระกลูนั้นก็ไดน้ะ ทั้งๆ ท่ีเราสร้างตระกลูไวแ้ลว้
เราตายไป แลว้เราก็มาเกิดเรียงล าดบัอยูใ่นตระกลูนั้น เห็นไหม ดูว่าไอจิ้ตดวงน้ีมนัโสโครก
ขนาดนั้น อสุภะอสุภงัมนัถึงว่าเป็นอสุภะจริงๆ ไง 

อสุภะตั้งแต่เป็นเลือด เป็นเน้ือ เป็นหนองอยูท่ี่เราเห็น...เห็นจากตาในนะ ไม่ใช่เห็นจาก
ความคิด เห็นจากมโนภาพ...ไม่ใช่ เห็นมโนภาพมนัก็ใหเ้ห็นไปเถอะ มนัร้ือภพร้ือชาติไม่ได ้จาก
ตาในมนัถึงตาในตลอด น้ีเป็นตาในตลอด ตาของธรรมตลอด ธรรมเห็นจริงตลอด ความเห็นจริง
ของธรรมสะสมมาตลอด 

พิจารณาจิตก็เหมือนกนั พิจารณาจิตก็เป็นจิตตลอด จิตมนัเสพมนัเองอยูแ่ลว้ เห็นจิตเห็น
การเคล่ือนไป เห็นไหม นึกว่ามนัไม่มีไง พอจบัได ้ฟันออก จบัได ้ เห็นไหม ความซ่ึงๆ หนา้มนั
จบักนั มนัเห็นกนัแวบ็เดียว ซ่ึงหนา้มนัก็ทลายครืนหมดน่ะสิ โลกธาตุน้ีไหวไปหมดเลยนะ เวลา
มนัปล่อยออกจากความเป็นจริง มนัจะปล่อยมาเร่ือย มนัจะหลงมาตลอด ความหลง ความ
วิปัสสนามนัจะหลง มนัจะหมุนรอบหมุนไปแลว้ว่าอนัน้ีปล่อยแลว้ อนัน้ีปล่อยแลว้ เขา้ใจไง 
เพราะมนัเป็นความละเอียด ละเอียดจนแบบว่ามนัสุดวิสัยของผูท่ี้ปฏิบติัจริงๆ แต่มนัท าได ้
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มนัท าไดเ้พราะว่าอะไร มนัหมุนไปเพราะธรรมจกัร เพราะภาวนามยปัญญาไง ภาวนามย
ปัญญาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงประเสริฐมาก แลว้ประเสริฐข้ึนมาจากเป็น
ภาวนามยปัญญาของผูท่ี้ปฏิบติั ดวงใจของการสร้างธรรมจกัรข้ึนมา ธรรมจกัรของผูท่ี้ปฏิบติันั้น 
ดวงใจดวงน้ีภาวนา ธรรมจกัรน้ีมนัเคล่ือนไป เคล่ือนออกมาจนช าระลา้งกามภพออก ระเบิดออก 
แตกออก โลกธาตุน้ีไหวหมดเลยนะ เห็นไหม 

เห็นไหม จากผูท่ี้ว่าไม่มีวาสนา ไม่มีบารมี จากผูท่ี้คลุกคลานมา จากผูท่ี้กระเสือกกระสน
มา มนัหลุดออกไปจากใจผูท่ี้ปฏิบติันั้นไง โลกธาตุน้ีไหวไปหมดเลยนะ เออ้! กามน้ีไม่มีใน
หวัใจดวงนั้นอีกแลว้ กามน้ีไม่มี กามภพไง กามภพ ภพของกามภพไม่มีอีกแลว้ โลกธาตุขาด
ออกไป โลกธาตุน้ี การมาเกิดอีกไม่มีอีกแลว้ จะเกิดอีกก็เกิดบนพรหมเท่านั้นไง ตั้งแต่สุทธาวาส
ข้ึนไป เห็นไหม น่ีมนัก็ยงัมีเป้าหมายอยู ่ น่ีท  าลายออกไป น่ีคือผลของผูป้ฏิบติั ผลของเรา
พระสงฆไ์ง 

พระสงฆจ์ากภายนอก จากไดจ้ตุตถกรรมข้ึนมาเป็นพระสงฆ ์ ตอนน้ีใจก็เป็นพระ กายก็
เป็นพระ แต่มนัยงัมีส่วนลึกซ้ึงอยูอี่กอนัหน่ึง อีกอนัหน่ึงคือว่าตวัเรือนยอดของอวิชชาไง ปล่อย
ออกไปขนาดไหน ว่าเราเป็นพระสงฆข้ึ์นมาแลว้น่ะ เป็นพระสงฆเ์พราะว่ามนัพน้จากกามน้ี มนั
เป็นความประเสริฐ ใจมนัมีความเป็นอยู ่ จะอ่ิมบุญอยูต่ลอดเวลาไง จิตน้ีอ่ิมเอิบไปดว้ยบุญดว้ย
กุศลนะ จิตน้ีมนัพน้จากเป็นข้ีขา้ไง เป็นข้ีขา้ไอเ้ร่ืองใหญ่เร่ืองโตของโลกเขา มนัถึงว่าเป็น
พรหมจรรยแ์ทไ้ง เป็นพรหมจรรยเ์พราะว่ามนัเป็นพรหม พรหมจรรยก์บัพรหมน้ีมนัเขา้ดว้ยกนั
ไง น่ีถา้ดบัตรงน้ี เช้ือไขไม่มี มนัดบัทั้งขา้งนอก ดบัทั้งขา้งในนะ 

จากการลงัเลสงสัยว่านรกสวรรคมี์จริงหรือเปล่าน่ี เพราะขนัธ์อนัน้ีหลุดออกไป ขนัธ์ของ
ใจ ใจท่ีเป็นขนัธ์ไง เป็นเวทนา เป็นรูป เป็นสัญญา เป็นสังขาร เป็นวิญญาณ น่ีขนัธ์เหล่าน้ีมนัเป็น
กามทั้งหมด มนัหลุดออกไป ขนัธ์ เห็นไหม ความจะมีกามก็ตอ้งมีสัญญาก่อน สัญญาความคิดท่ี
มนัละเอียดอยูใ่นหวัใจ แลว้ก็คิดออกมา มนัเป็นส่ิงท่ีปรุงแต่งข้ึนมาจากชอบ ความไม่ชอบ 
ความเห็นสวยเห็นงามนัน่น่ะ มนัขาดออกไปหมด ส่ิงน้ีขาดออกไปคือเหตุไง เหตุจะเกิดบน
สวรรคบ์นอะไรขาดออกไปหมดเพราะมนัไม่มี ส่ิงท่ีว่าเป็นทิพยห์ลุดออกหมด มนัเป็นพรหมอยู่
อยา่งเดียว เป็นผสัสะอยา่งเดียวแลว้ 
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การผสัสะอยา่งเดียวของใจ ใจท่ีผสัสะธรรมดา ผสัสะคือว่ากระทบตวัมนัเองอยูใ่นใจ
นัน่น่ะ อนันั้นน่ะเป็นส่ิงท่ีหายากท่ีสุด การจะเขา้หาถึงการจะร้ือภพร้ือชาติน่ี ไอต้วัน้ีมนัเป็นตวั
ภพ เป็นพรหมจรรย ์เป็นภพ เป็นท่ีอยู ่เป็นท่ีตั้งพื้นฐาน น่ีคือภวาสวะ น้ีคืออวิชชาสวะ น้ีคือกิเลส
สวะไง ก็เหมือนกบัว่าพลงังานทั้งหมดเกิดข้ึนจากตน้ของพลงังานอนัน้ีไง 

พลงังานทั้งหมดของในโลกน้ีเกิดข้ึนมาจากดวงอาทิตย ์ ดวงอาทิตยส์ร้างพลงังานข้ึนมา 
โลกทั้งโลกมีพลงังาน มีแรงดึงดูดทั้งหมดอยูท่ี่ดวงอาทิตยน์ั้นไง ไอต้วัภพตวัน้ีก็เหมือนกนั 
พลงังานของดวงอาทิตยน่ี์ไม่มีส่ิงใดจะเขา้ไปส ารวจดวงอาทิตยไ์ดเ้ลย เพราะมนัมีพลงังานมาก 
มนัร้อนมาก จะใชส่ิ้งใดเขา้ไปมนัจะโดนเผาผลาญจนละลายหมด 

ไอน่ี้ก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีว่าเป็นจุดของอวิชชาน่ี ส่ิงใดจะเขา้ไปหามนั เพราะตวัมนัเอง
เกิดข้ึนจากความคิดของมนัเอง เกิดข้ึนทั้งหมดเลย มนัตอ้งเกิดข้ึนคือว่ามนัเป็นกองบญัชาการ
ใหญ่ มนัเป็นจุดศูนยก์ลางของการเป็นภพเป็นชาติไง การเป็นมนุษย ์ การเป็นเทวดา การเป็น
พรหม กเ็ร่ิมตน้จากตรงน้ีไง แต่เราท าลายจากกามทั้งหมด เห็นไหม ท าลายเทวดา ท าลายอบาย
ข้ึนมาก่อน ท าลายอบาย ท าลายตั้งแต่กามภพทั้งหมด ตวัมนัเป็นพรหมจรรย ์น่ีการจะวิง่เขา้มาหา 
การจะยอ้นกลบัมา สมัมาสมาธิมนัเป็นธรรมชาติของมนัเลยนะ 

ความเวิง้วา้งไง ถา้ผูท่ี้ไม่พบครูบาอาจารย ์ ไม่มีวาสนา ก็วา่อนัน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีส้ินสุดของ
การช าระภพช าระชาติ เพราะมนัว่างตลอด เห็นไหม ความว่างน้ีเป็นพื้นฐาน มนัว่างโดย
ธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ดว้ย “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส” น่ีมนัเป็นเดิมแทเ้ลย จิตเดิมแทท่ี้มีกิเลสอยู่
ลว้นๆ เลย มีกามสวะ ภวาสวะ มีอวิชชาสวะอยูข่องมนัเอง เป็นอนัเดียวกนั แต่น้ีพอแบ่งถึง ๓ ก็ดู
ว่ามนัน่าจะจบัตอ้งไดง่้าย มนัจบัตอ้งไม่ง่ายหรอก มนัจบัตอ้งไม่ไดเ้ลย เพราะตวัมนัเองมนัส่ง
พลงังานมาทั้งหมด น่ีจะจบัไดอ้ยา่งไร ทุกคนถึงไดต้อ้งมาคาอยูต่รงน้ีไง เห็นไหม คาใจ 

ใจคาใจ ใจเป็นข่ือคาขวางมนัไว ้ น่ีถึงว่าภาวนามยปัญญาน่ี มรรคอริยสัจจงั มรรคท่ี ๗ 
ส าคญัท่ีสุด อรหตัตมรรค อรหตัตผล...อรหตัตมรรคน้ี ความจะสร้างข้ึนอรหตัตมรรคได ้ มนัไม่
สร้างเพราะอะไร เพราะว่ามนัเป็นความว่างอยูแ่ลว้ มนัเป็นความว่าง มนัไม่มีกามไม่มีอะไรมนัก็
ว่าว่างอยูแ่ลว้ มนัถึงไม่สร้างตวัน้ีข้ึนมา 

จนกว่าความเขา้ใจ เหตุท่ีจะสร้างข้ึนมา ตอ้งใหเ้ห็นว่า เห็นโทษของมนัไง เห็นโทษของ
ความไม่เป็นอิสระแท ้มนัยงัเศร้าหมอง ยงัอุ่นอยู่ ความเศร้าหมองเหมือนแกลบไง เหมือนกบัไฟ
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สุมแกลบ ไฟสุมขอน ขอนนั้นยงัไหมอ้ยู ่ เพราะว่าขอนนั้นยงัไหมอ้ยู ่ไฟไหมข้อน ถึงมนัจะเป็น
ไฟเยน็ เห็นไหม เขาเรียกไฟเยน็ๆ ท่ีใส่เทา้กนันัน่น่ะ จุดไฟเยน็ มนัร้อนขนาดไหน ไฟเยน็ 

อนัน้ีก็เหมือนกนั ในเม่ือยงัมีกิเลสสวะอยู ่ มนัจะว่างขนาดไหนมนัก็คือไฟเยน็ มนัสุม
ขอนอยูน่ัน่ไง ความสุมขอน ความเฉาของมนั ความสวา่งไสว ความว่างคู่กบัความไม่ว่าง ความ
ว่างท่ีตอ้งทรงตวัไว ้ กบัความว่างโดยธรรมชาติต่างกนั อนัน้ีก็เป็นความว่าง แต่ตอ้งรักษา ความ
ว่างท่ีความว่างโดยธรรมชาติของมนัน่ี มนัว่างอยูไ่ดเ้พราะมนัมีกาม แต่มนัตอ้งรักษาไวน่ี้ รักษา
ไวเ้พราะว่าไฟสุมขอน ตอ้งรักษาพลงังานไว ้กลวัมนัจะดบั กลวัมนัจะไม่เป็นความว่างจริง 

นัน่น่ะ ถึงว่า เกิดมรรคอริยสัจจงัข้ึนมาน่ีหมุนเขา้ไป ถา้มนัเขา้ใจมนัถึงจะเกิดมรรคได ้ถา้
ไม่เขา้ใจ มรรคมนัไม่เกิด มนัคิดวา่เป็นความว่างทั้งหมด มนัคิดว่าตรงน้ีไม่มีเช้ือ มนัคิดว่าตวัมนั
เองสะอาด มนัคิดว่ามนัจะไม่ตายไง มนัคิดว่ามนัจะไม่เกิดไม่ตายเพราะมนัช าระภพช าระชาติ
แลว้ แต่ถึงท่ีสุดถา้มนัตายไป เห็นไหม เช้ือท่ีอยู่นั้นตอ้งไปอยูท่ี่ตั้งแต่สุทธาวาสข้ึนไป มนัก็เป็น
ส่ิงท่ีประเสริฐเพราะมนัจะสุกไปขา้งหนา้ แต่ความประเสริฐนั้นมนัชา้ มนัเน่ินนาน เป็นพรหมน่ี
มนัเป็นตั้งก่ีหม่ืนปีนัน่น่ะ กบัถา้ส้ินเด๋ียวนั้นน่ะ 

การท่ีว่ารู้จริง หรือความละเอียดรอบคอบของใจน้ีเป็นส่ิงส าคญัมาก ความละเอียด
รอบคอบของใจถึงไดห้มุนกลบัมาหาไง ความว่างจบัความวา่ง ธาตุขนัธ์จบัธาตุขนัธ์ สสารจบั
สสารไดน่้ะ ส่ิงท่ีเป็นธาตุขนัธ์ท่ีเป็นวตัถุท่ีไม่มีชีวิต มนัสามารถจบัตวัมนัเองได ้ สสารท่ีว่ามนั
เป็นอวิชชาอยู่น้ีมนัเหมือนกบัธาตุอนัหน่ึง แต่เป็นธาตุอวิชชา ธาตุไม่รู้ เห็นไหม 

ความไม่รู้เหมือนกบักอ้นหินกอ้นหน่ึง กอ้นหินน่ีมนัไม่รู้ตวัมนัเอง แต่มนัเป็นกอ้นหิน 
เพราะคนอ่ืนว่ามนัเป็นกอ้นหิน ไอต้วัจิต ตวัพรหมจรรยน้ี์ก็เหมือนกนั มนัว่ามนัเป็นพรหมจรรย์
อยู ่มนัไม่รู้ตวัมนัเอง แต่มนัเป็นพรหมจรรยอ์ยู ่มนัเป็นสสารอนัหน่ึง มนัเป็นธาตุรู้อนัหน่ึง ธาตุ 
๖ ตวัน้ีคือตวัตน้ ตวัอวิชชาไง น่ีถา้จบัตอ้งได ้มนัมหศัจรรยเ์หนือมหศัจรรยจ์ริงๆ นะ จบัตอ้งได้
น่ีขนพอง โอโ้ฮ! มนัเป็นส่ิงท่ีว่าเซ่อ เป็นส่ิงท่ีว่าเป็นไปไม่ได ้ มนัจะตอ้งเป็นไปไม่ได ้ แต่ท าไม
มนัอยูใ่นธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ล่ะ อยูใ่นธรรม อยูใ่นท่ีองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เขียนบญัญติัเอาไวห้มดแลว้ บญัญติัเอาไวแ้ลว้วา่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา มนัไม่
รู้ตวัมนัเอง มนัรู้แต่อยา่งอ่ืน มนัเป็นสสารท่ีส่งออกไป น่ีคือธาตุรู้ ธาตุรู้คือตวัอวิชชา 
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ธาตุรู้ เห็นไหม น่ีธาตุรู้ถึงเป็นกิเลสไง ธาตุรู้ตวัรู้น่ีตวัส าคญัท่ีสุดเลย รู้ตวัมนัเอง ส่ิงท่ี
ปฏิบติัข้ึนมา ไอรู้้หยาบๆ ไอคุ้ยกนั ไอส่ื้อสารกนันัน่น่ะมนัอาศยัขนัธ์ อาศยัอายตนะ โอ๋ย! มนั
หยาบมาก ถึงวา่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณ  มนัเป็นวงรอบท่ีมนัรู้กนัเองใน
กลุ่มของมนั ในกลุ่มของพรหมจรรยน์ั้น ในกลุ่มของอวิชชานั้นน่ะ ในกลุ่มของปฏิจจสมุปบาท
นั้นเกิดพร้อมกนั ดบัพร้อมกนั รู้กนัอยูน่ัน่ มนัละเอียดอ่อนยิง่กว่าการท่ีมนัรู้ส่ือจากอายตนะ ส่ือ
จากสัญญา ส่ือจากสังขารปรุงแต่ง...หยาบมาก 

ความหยาบๆ นั้นยงัฆ่าข้ึนมาเป็นชั้นๆ ตอนๆ ข้ึนมา ความหยาบๆ อยา่งนั้นเรายงัตอ้ง
ประหตัประหารข้ึนมา เรายงัร้ือภพร้ือชาติ ร้ือถอนจากใจเราออกมา ท าไมไอต้น้ขั้วของความ
หยาบอนัน้ี ตน้ขั้วของอวิชชาตวัน้ีท าไมจะถอนไม่ได ้ มนัจะเหนือธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไปไดอ้ยา่งไร 

ถา้มนัเหนือธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ท าไมตรัสรู้ไดม้าก่อน ท าไมพระอสัสชิตามมา ปัญจวคัคียต์ามมา ท าไมครูบาอาจารยต์ามมาๆ 
ได ้ มนัตอ้งเป็นส่ิงท่ีคู่ควรกบัธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สิ ธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้น้ีประเสริฐ ประเสริฐมาก ประเสริฐจนสามารถเขา้ไปจบัตอ้ง อวิชฺชาปจฺจ
ยา สงฺขารา ตวัน้ีได ้จบัตอ้งไดถึ้งไดห้มุนมรรคท่ี ๗ ข้ึนไปไง 

มรรคท่ี ๗ หมุนเคล่ือนออกไปแลว้ เคล่ือนออกไป เคล่ือนออกไป ถา้จบัตอ้งไดแ้ลว้
เคล่ือนออกไป เฝ้ามองมนัอยู ่ การเกิดการดบั การเกิดและการดบัของอวิชชา การเกิดการดบั
ของภวาสวะ ภพท่ีใจ ภพของใจไง ภพท่ีใจมนัเกิด มนัมีภพอยู ่มนัถึงจะส่งออกมาเป็นความรู้ได ้
อวิชชาน่ีมนัไม่รู้ตวัมนัเองเลย มนัส่งกระแสเป็นคล่ืนออกมาได ้ ตวัอวิชชาตวัน้ี เห็นไหม ตวั
อวิชชา ตวัภวาสวะไง ตวัอนุสัย ตวัภวาสวะ น่ีอาสวะ ภพ มีภพ มีอาสวะ มีอวิชชา แลว้แยก
ออกมา 

เห็นไหมว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น่ีปัญญาขนาดไหน ธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้น้ีเลอเลิศขนาดไหน จบัตอ้งได ้ พอจบัตอ้งได ้ ท าลายท่ีการจบัตอ้งได ้ จาก
ของหยาบๆ ข้ึนมามนัยงัต่ืนเตน้ขนพองสยองเกลา้ แต่จบัตอ้งไดอ้นัน้ี สสารจบัสสารนะ ธาตุรู้
จบัธาตุรู้นะ จิตจบัจิตน่ี มนัไม่มีอาการท่ีจะต่ืนเตน้อะไรทั้งส้ินอีกแลว้ เพราะว่ามนัไม่มีการ
เคล่ือนไหวเลย จบัแบบจบัคั้น จบัใหม้ัน่คั้นใหต้าย มือจบัมือ เห็นไหม มนัจะมีอาการรู้สึกกนัได้
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อยา่งไร อะไรส่งต่อมนั มนัถึงไดเ้ซ่อไง มนัถึงไดว้่าเบลอไปเลยน่ะความเห็นอนัน้ี เห็นแบบว่า
ไม่มีใครเคยเห็น ไม่มี ไม่มีหรอก 

แมแ้ต่พระอนาคามียงัไม่เห็นอนัน้ีเลย พระอนาคามีไม่เคยเห็นตรงน้ี ถึงไดเ้ป็นพระ
อนาคามีอยู ่ ถา้ใครเห็นตรงน้ีน่ี พระอนาคามีเห็นตรงน้ีได ้ พระอนาคามีถึงจะเร่ิมตน้เดิน
อรหตัตมรรค แลว้ผูท่ี้ปฏิบติั แลว้ปุถุชนอยา่งผูท่ี้ปฏิบติัมนัจะเห็นตรงนั้นไดอ้ยา่งไร แลว้ถา้ใคร
ไปเห็นตรงนั้น ท าไมจะไม่มัน่ใจ ท าไมจะไม่เคารพองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ เพราะว่า
มนัจะไดรั้บธรรม รับวิธีการขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอามาช าระกิเลส แลว้มนั
ศาสนาไหนบา้งมนัสอนอยา่งน้ี มีครูบาอาจารยท่ี์ไหนเขาจะสอนอยา่งนั้น มีแต่องค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้มาก่อนนะ 

หลวงปู่ มัน่เป็นผูริ้เร่ิมมาในปัจจุบนัของเราไง ครูบาอาจารย ์หลวงปู่ แหวน หลวงปู่ พรหม 
ตามกนัไปๆ ตามกนัไปไดข้นาดน้ีท าไมมนัถึงจะไม่ประเสริฐ มนัถึงประเสริฐ มนัถึงท าใหพ้วก
เราชาวพุทธยอมละชีวิตออกมาประพฤติพรหมจรรย ์ ออกมาบวชเป็นพระสงฆ ์ แลว้จะยอ้นกลบั
ข้ึนไปใหไ้ดเ้ป็นพระในใจไง เป็นพระสงฆใ์นหวัใจ เป็นพระสงฆท์ั้งหวัใจ เป็นพระสงฆท์ั้ง
รูปแบบสมมุติว่าเป็นสงฆโ์ดยจตุตถกรรม เห็นไหม สงฆส์มมุติกบัสงฆจ์ริงไง 

“ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต” พระพุทธ พระธรรม พระสงฆร์วมอยูท่ี่ใจ รวมเป็นเน้ือ
เดียวกนั รวมเป็นเน้ือเดียวกนัเพราะไดรั้บวิปัสสนาญาณอนันั้น มรรคญาณเกิดไง มนัถึงเป็นเน้ือ
เดียวกบัญาณอนันั้น มรรคญาณ จกฺข  อุทปาทิ ญาณ  อุทปาทิ ปญฺญา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโล
โก อุทปาทิ 

มรรคญาณเกิด ปัญญาเกิด จกฺขุ   อุทปาทิ ความเห็น ตาธรรมเห็นก่อน เห็นไหม ตาธรรม
เห็นก่อน ปญฺญา อุทปาทิ ปัญญาเกิด ปัญญาท าไมเกิดก่อนล่ะ ปัญญาเกิด ญาณเกิด วิชชาเกิด 
ความว่าง วา่งจริงเกิดไง ความว่างจริงเกิดอนันั้นน่ะมนัว่างจริงโดยธรรมชาติ ไม่ตอ้งใหใ้ครบอก
ว่าเป็นความว่างนะ มนัว่างในตวัมนัเองแลว้มนัไม่พดูดว้ย ถา้มนัยงัพดูอยูว่่ามนัเป็นความว่าง อนั
นั้นมนัพดู เห็นไหม ใครเป็นคนบอกว่าเป็นความว่าง ใครเป็นคนรับรู้ส่ิงต่างๆ ข้ึนมา ขนาดเจอ
ตวัมนัยงัส่ือกนัไม่ได ้

ความส่ือไม่ได ้ การเจอ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา มนัส่ือไม่ไดเ้พราะอวิชชาเจออวิชชาเอง 
คือเราเจอเราไง เราทุจริต เราโกงโดยเราไม่รู้ตวั แลว้เราไปจบัไดว้่า ออ้! อนัน้ีเราโกง เราจะไป
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บอกใคร แต่ทางโลกสมมุติเขาบอกไดใ้ช่ไหม เราไม่รู้ตวัเลย เราเอาเงินเขามาแลว้เราลืม ซ่อนเงิน
ไว ้ แลว้เราไปท าบญัชีอ่ืน เวลาเรามารู้เขา้เราก็ไปบอกเขาว่าเราน่ีท าบญัชีผดิ เราโกงเงินเราเอง 
อนัน้ีก็เหมือนกนั อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา มนัถึงไม่ไดส้ามารถส่ือออกมาถึงความสุข ความ
ต่ืนเตน้อนัใดไง มนัถึงเซ่อไง 

ความเซ่อของการเจออวิชชา คือเจา้ตวัโกงนั้นเห็นตวัโกงของมนัเอง แลว้ก็เดินอริยมรรค 
เดินอรหตัตมรรคอยูต่รงนั้นไง อรหตัตมรรค อรหตัตผลเกิดข้ึนไง มนัขาดพั้บออกไป มนัพลิก
ฟ้าคว  ่าดินออกไป อรหตัตมรรคเกิดข้ึน อรหตัตมรรคเตม็ตวัอ่ิมตวัจนมรรคญาณเกิดข้ึน มรรค
ญาณเกิดข้ึนท าลายอวิชชาออกไป 

ท าลายไอท่ี้ว่าโกงๆ ไอท่ี้ว่าความทุจริต นัน่คือความร้ือภพร้ือชาติตามความเป็นจริง สัจ
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง ร้ือภพร้ือชาติ ถอนภพถอนชาติออกจากใจ ถอน
ออกหมด ออกจากใจหมดเลย จากมหาสติ มหาปัญญา ถอนใจออก ใจน้ีเป็นอิสระ สมควร 
อาสเวหิ อาสวะน้ีส้ินไป จิตฺตานิ จิตดวงน้ีเป็นผูพ้น้ออกไป อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูติ วิมุตติ
ออกไป สุขในวิมุตตินั้น 

เห็นไหมว่า พระแทจ้ริงนัน่น่ะ พระในหัวใจตอ้งเป็นพระอยา่งนั้นสิ นัน่น่ะคือพระท่ี
แทจ้ริงในองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ประทานพระพุทธ พระธรรม พระสงฆไ์ว ้ธรรมและ
วินยั อยูใ่นขอบเขตของธรรมและวินยั เราอยูใ่นขอบเขตของธรรมและวินยัแลว้สร้างตวัข้ึนมา 
จากไต่ระดบัข้ึนไปเร่ือย ไต่ระดบัข้ึนไปเร่ือย ภพภมิูของใจสูงข้ึนไป สูงข้ึนไปจนพน้ออกไป 
นัน่น่ะคือพระแท ้

เราเป็นพระโดยสมมุติ เราก็เป็นพระโดยสมมุติกนั เราก็ตั้งเป้าหมายอยากใหเ้ป็นพระแท้
ในหวัใจข้ึนมาพร้อมกนั เราตอ้งตั้งเป้าหมายใหเ้ราเป็นพระแทข้ึ้นมาดว้ย พระจากขา้งนอกเป็น
พระจากขา้งนอก พระจากขา้งใน ใจน้ีเป็นพระไปดว้ย เห็นไหม น่ีเราจะร้ือภพร้ือชาติพร้อมกนั
ไป มนัเป็นข้ึนมาพร้อมกบัการร้ือภพร้ือชาติ พร้อมกนัไปหมด พร้อมเป็นอนัเดียวกนั หลุดพน้
ออกไปจากตรงนั้นเป็นวิมุตติสุข 

วิมุตติตามความเป็นจริง วิมุตติอนัน้ีตามความเป็นจริง ใจท่ีปฏิบติั ใจของผูท่ี้สัมผสักบั
วิมุตติดวงนั้น จบัวิมุตติอนันั้น เป็นเอโก ธมฺโม อนัเดียวกนันั้น ใจเป็นเอก ใจเป็นธรรม จากว่า
เป็นธรรมชาติ สรรพส่ิงน้ีเป็นธรรมชาติ ธรรมะน้ีก็เป็นธรรมชาติ แต่เป็นธรรมชาติแบบ
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นามธรรม ธรรมชาติซอ้นธรรมชาติไง ธรรมชาติท่ีเป็นวตัถุ ธรรมชาติท่ีเป็นส่ิงท่ีเป็นอวกาศๆ 
เป็นส่ิงต่างๆ เป็นสสารต่างๆ น้ีก็เป็นธรรมชาติอนัหน่ึง  

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้น้ีเป็นธรรมแบบนามธรรมไง คือว่าธรรม
ซอ้นธรรมอีกชั้นหน่ึงไง ธรรมซอ้นธรรมชาติ รู้จกัทฤษฎีกฎของธรรมชาติทั้งหมด แลว้ปล่อย
ธรรมชาติไวต้ามความเป็นจริง รู้จกัทฤษฎี เห็นไหม ธรรมชาติคือการเวียนการเปล่ียนแปลงของ
มนัออกไปจากวตัถุท่ีเห็นเคล่ือนออกไป แลว้รู้ทฤษฎี ทฤษฎีอนันั้น ทฤษฎีท่ีว่าเรารู้ เราจะสร้าง
สถานการณ์อยา่งไรก็ไดใ้หข้ึ้นมาใหเ้ป็นเหตุการณ์อยา่งนั้น นัน่คือทฤษฎี น่ีสุตมยปัญญา 
ธรรมชาติทั้งหมดเลย  

สุตมยปัญญา ปัญญาท่ีโลกเขาเรียนกนัมา ทฤษฎีนั้นคือจินตมยปัญญา จิตมยปัญญาท่ีว่า
มนัเป็นกฎทฤษฎีนั้น นามธรรมท่ีรู้จกัทฤษฎีนั้น ความรู้ไม่ใช่ใส่บ่าแบกหาม มนัเป็นความรู้ของ
จิตดวงนั้น อนัน้ีมนัยงัเป็นสังขาร ท่ีว่าเป็นนามธรรม เป็นสังขาร แต่ธรรมดวงนั้นเหนือน้ีอีกน่ะ 
เหนือส่ิงรู้ท่ีรู้ทฤษฎีธรรมชาติ รู้ธรรมชาติทั้งหมด เห็นไหม ถึงว่า รู้ธรรมชาติแลว้วางธรรมชาติ
ไวต้ามความเป็นจริง ตอ้งรู้ทั้งหมด ปล่อยทั้งหมด วางทั้งหมด 

ถา้รู้ปลอม ถา้รู้แบบแบกไว ้ความรู้หนกัอก ความรู้หนกัใหเ้ป็นทุกข ์ ท่ีเราเป็นทุกข์ๆ  กนั
อยูน่ี่ ความรู้หนกัอก กบัความรู้ท่ีความเป็นจริงอนัน้ี ความรู้คือวิชชา มนัไม่ใช่อวิชชา มนัเป็น
วิชชา ถึงว่า ถา้ใจเป็นพระตามความเป็นจริงน้ี มนัถึงไดว้่าเป็นเพชรเมด็งามๆ ประดบัในศาสนา
ไง ประดบัในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เห็นไหม ถึงว่าศาสนาน้ีประเสริฐ 
ศาสนาน้ีรุ่งเรือง รุ่งเรืองในการประพฤติปฏิบติัของหมู่สงฆเ์ราไง หมู่สงฆค์วรประพฤติปฏิบติั
ใหด้วงใจดวงน้ีเป็นเพชรเมด็งามๆ ประดบัไวใ้นศาสนาไง ในศาสนาท่ีว่าเราเช่ือ เราเขา้ใจ เรา
เช่ือแลว้เราศึกษาจนเขา้ใจ เขา้ใจในธรรมและวินยั ธรรมและวินยัน้ีเป็นศาสดาของเรา เราเคารพ
ธรรม เคารพวินยั แลว้เราก็ตอ้งประพฤติปฏิบติัธรรมและวินยัใหส้มควรแก่เราประพฤติปฏิบติั
ธรรมและวินยัใหเ้ขา้ไปถึงเป็นเพชรเมด็งามๆ  

จากเมด็งามๆ น้ี จากการกา้วเดินของใจ เห็นไหม ใจปัจจุบนัน้ีมนัไม่กา้วเดิน มนัไม่กา้ว
เดิน ไม่กา้วหนา้ออกไป เพราะว่ามรรคผลน้ีมนัเป็นความจริงอยู ่ มรรคผลมีอยูจ่ริงตามสัจจะ 
อริยสัจจะจริงอยู ่ แต่ในเม่ือใจยงัไม่ไดเ้สพ ยงัไม่ไดจ้บัตอ้ง ใจเรายงัไม่ไดเ้สพสัมพนัธ์กบัธรรม
อนันั้น มนัก็เลยคลอนแคลนๆ เห็นไหม ถา้เรามัน่คง เราเช่ือแลว้เราปักใจเช่ือ ศรัทธาอนัน้ีให้
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เป็นอจลศรัทธา อจลศรัทธาคือความเช่ือจริงไม่คลอนแคลน ตั้งแต่เห็นกายหลุดออกไปแลว้ก็กา้ว
เดินข้ึนไป 

ทุกขม์ากนะ ความประพฤติปฏิบติัน้ีทุกขม์าก มนัทุ่มทั้งชีวิต ทุ่มทั้งความเห็นทั้งหมด 
ความเห็นจากภายในน้ีไม่คิดอะไรแยกมาขา้งนอกเลย การเดินจงกรม การวิปัสสนา เหมือนน ้าป่า 
เหมือนความเห็น ความคิดความเห็นจากมหาสติ มหาปัญญา มนัจะรุนแรง รุนแรงเพราะว่ามนั
เกิดกบัใจจากภายใน เกิดเด๋ียวนั้นๆ แลว้เราบริหารความคิดอนัน้ีไม่เป็น มนัจะไหลไปโดย
ธรรมชาติของมนั น ้าป่าน้ีจะไหลรุนแรงมาก ปัญญาน้ีมนัจะหวัปักหวัป า การประพฤติปฏิบติัมนั
ถึงไดด้  าเนินกา้วหนา้ การด าเนินกา้วหนา้ ความคิดด าเนินกา้วหนา้ไปเพราะวา่ธรรมจกัรมนัหมุน 
พอหมุนข้ึนไป น่ีท าใหผู้ป้ฏิบติัใหพ้ระสงฆเ์รามีก าลงัใจท า มนัท าไปท าเหมือนกบัเคล่ือนไปเลย 
เหมือนกบัความเห็นเราน่ีเป็นแรงโนม้ถ่วงอนัหน่ึงในโลกน้ี แลว้มนัโนม้ถ่วงกนัไป ดึงกนัไปๆ 
น่ีภาวนาติดแลว้มนัจะหมุนไปอยา่งนั้น ดึงไปหมุนไป หมุนไปจนแบบว่าเป็นอุทธจัจะ  

รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ อวิชชา อุทธจัจะ ความฟุ้งซ่าน ความหมุนโนม้ถ่วง
ความหมุนกนัไป แต่อนันั้นใหเ้ป็นความจริงเถิด จะรู้ว่าสังโยชน์มนัเป็นอยา่งไร สังโยชน์แต่ละ
ตวัน้ีมนัน่าขยะแขยงอยา่งไร น่ีทั้งๆ ท่ีว่าเราขา้งล่างน่ีเป็นคุณ คิดว่าเราเป็นคุณ ความเป็นคุณ เป็น
คุณ ถึงว่าตอ้งมีมรรคหยาบข้ึนไปก่อน จะไปติเตียนความละเอียดลอออนันั้นไม่ได ้ ตอ้งกา้วจาก
มรรคหยาบข้ึนไป มรรคหยาบๆ กา้วเดินข้ึนไป แลว้พอถึงมรรคละเอียดแลว้ มนัรู้มรรคละเอียด 
แลว้ทิง้มรรคละเอียดไปเร่ือยๆ จากมรรคหยาบ รู้มรรคหยาบ รู้ตามมนัปล่อยมรรคหยาบไป ข้ึน
ไป มรรค ๔ ผล ๔ เห็นไหม 

ถึงว่า บุคคล ๘ จ าพวก เกิดจากพระสงฆ ์ ลูกศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ลูกศิษยต์ถาคตไง พุทธชิโนรส ลูกขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ กา้วเดินตามข้ึนไป จาก
ลูกไง จากลูกขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เช่ือมัน่ในองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 
เช่ือมัน่ในธรรมท่ีมีอยูจ่ริง ท่ีเป็นนามธรรม เป็นนามธรรมท่ีเขา้ไปช าระก าจดัทุกขไ์ดจ้ริง ทุกขใ์น
หวัใจไม่มีเลย 

จากท่ีว่าทุกขน์ะ ทุกขม์าตั้งแต่ก าเนิด ทุกขม์าตั้งแต่ก่อนจะตดัสินใจบวชเป็นพระสงฆ ์
บวชเป็นพระสงฆแ์ลว้คิดว่ามนัจะพน้จากทุกขเ์ลย มนัท าไมทุกขม์ากกวา่เก่าอีก ๒ เท่า ๓ เท่า...
ทุกข ์ทุกขด์ว้ยวิธีการ ทุกขด์ว้ยวิธีการสัจจะความจริงท่ีเขา้ไปจะไปเอาความจริงอนัน้ีไง ถา้จะเขา้
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ไปเอาความจริงอนัน้ี จากหวัใจท่ีเป็นเลือดเป็นเน้ือ ท่ีมนัเป็นน ้าเป็นหวัใจน่ี หอ้งสูบฉีดเลือดน่ี 
ท  าใหก้ลายเป็นเพชรทั้งอนัข้ึนมา ท าไมมนัถึงจะไม่ตอ้งทุกขล่์ะ แลว้พอทุกขอ์นัน้ีมนัไปช าระใน
การเกิดและการตาย มนัช าระภพช าระชาติทั้งหมดเลย ช าระภพช าระชาติของผูท่ี้ปฏิบติัทั้งหมด 
ท าไมถึงตอ้งไม่ใชว้ิธีการหรือความเขม้ ความอุตสาหะท่ีว่าทุ่มทั้งชีวิต ทุ่มทั้งชีวิต เหลือจาก
ความตายมาแลว้ถึงจะไดว้่าเขา้ถึงธรรมดวงนั้นไง 

แลว้มนัก็ตายจริงๆ นะ เพราะกิเลสมนัตายไปต่อหนา้ต่อตา ตั้งแต่หลานกิเลสตายมาเป็น
ชั้นๆ นะ หลานกิเลส ลกูของกิเลส จนอวิชชาก็ตอ้งหลุดออกไป อวิชชาหลุดออกไปจากใจ
ทั้งหมดเลย จากอวิชชาเป็นอาสวะทั้ง ๓ หลุดออกไป จนว่างจนหมดออกไปจากอวิชชาทั้งหมด
เลย น่ีพอว่างออกไปจากอวิชชาแลว้น่ีสิ น่ีพอหลุดออกไป ถึงว่าส่ิงท่ีเกาะเก่ียวอยูใ่นใจ เกาะเก่ียว
อยูใ่นใจ จนท่ีว่ามนัออกมาพร้อมกนั จากออกมาเป็นขนัธ์ ออกจากนั้นมาเจตสิก เป็นขนัธ์ ถึง
บอกว่า เป็นมโนสัญเจตนาหาร เจตนากบัมโน อนันั้นมนัเหนือมโนเขา้ไป  

มโนวิญฺญาเณปิ นิพฺพินฺทติ มโนสมฺผสฺเสปิ นิพฺพินฺทติ มโนคือหวัใจยงัตอ้งเบ่ือหน่าย 
ความท่ีเป็นมโนยงัตอ้งเบ่ือหน่าย ความสัมผสัน่ียงัตอ้งเบ่ือหน่าย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ก่อนท่ีจะช าระ ก่อนท่ีประพฤติปฏิบติัมา ถึงไดเ้ยาะเยย้มารไง “มารเอย เธอเกิดจากความด าริ
ของเรา” เธอเกิดจากความด าริ น่ีความด าริของเรา มโน มโนวิญฺญาเณปิ นิพฺพินฺทติ มโนสมฺผสฺ
เสปิ นิพฺพินฺทติ น่ีมโน เห็นไหม เป็นมโนก่อนมนัมีอวิชชาอยู ่ความสัมผสัอนันั้นน่ะ น่ีกิเลสมนั
เกิดพร้อมกนัไง พอความคิดจะเร่ิมขยบัป๊ับ กิเลสมนัออกมาดว้ย กิเลสออกมาดว้ย ความเคยใจ
ออกมาดว้ย นิสัยสันดานของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกนั การแสดงออกมาถึงไม่เหมือนกนั  

“มารเอยเธอเกิดจากความด าริของเรา เด๋ียวน้ีเราเห็นแลว้ มารเอย เธอจะเกิดอีกไม่ไดเ้ลย” 

ความสมัผสัของมโนกบัความสัมผสัของขนัธ์ หรือความสัมผสัของความรู้สึกน่ีจะไม่มี
อีกเลย พระพุทธเจา้รู้ทนัหมด พระพุทธเจา้รู้ทนัหมด ผูท่ี้ถึงวิมุตติจะรู้ทนัหมด ความคิดท่ีเศร้า
หมอง ความคิดท่ีออ้ยอ่ิงอยูใ่นหวัใจ ความคิดแบบไฟสุมขอนในหวัใจถึงไม่มีไง มนัขาดออกไป 
ความขาดออกไปนัน่น่ะภพชาติไม่มี อวิชชาไม่มี มีวิชชาลว้นๆ วิชชาน้ีไม่พาเกิดในอะไรอีกเลย 
วิชชาไม่เคยพาใครไปเกิดอีกท่ีไหน วิชชามนัรู้เท่าตวัมนัเอง ความรู้เท่าของวิชชาอนันั้นน่ะ 
เพราะวิชชารู้เท่าหมดก็ดบัหมด น่ีไงนิพพาน ๑ ไง 

อรหตัตมรรค อรหตัตผล ท าไมถึงมีนิพพาน ๑ ล่ะ 
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เพราะนิพพาน ๑ มนัอ่ิมตวัมนัเอง มนัไม่เคล่ือนไหวไปไหนอีกแลว้ เห็นไหม น่ีถึงว่า
อรหตัตผล กบันิพพาน ถึงไดข้ยบัอีกชั้นหน่ึง แต่มนัก็อนัเดียวกนัก็ได ้ ถา้จะพดูว่าอนัเดียวกนั
เพราะว่ามนัเป็นธรรมชาติท่ีตอ้งเป็นไปอนันั้นอยูแ่ลว้ แต่พระพุทธเจา้ยงับญัญติัอีกไว ้ เห็นไหม 
อรหตัตมรรค อรหตัตผล บุคคล ๘ จ าพวก นิพพานเป็นอีกบุคคลท่ี ๙ น่ีพน้ออกไปไง ถึงได้
กลบัมาเยาะเยย้ความสมัผสัของมโน มโนวญฺิญาเณปิ นิพฺพินฺทติ มโนสมฺผสฺเสปิ นิพฺพินฺทติ น่ีไง 
มโนวิญฺญาเณปิ นิพฺพินฺทติ ตวัมนัเอง ตวัมนัเองคือตวัอวิชชา แลว้กส็ัมผสักนัๆ แลว้พอ
พระพุทธเจา้รู้เท่า ถึงไดเ้ยย้มารไง การเยย้มารอนัน้ีถึงว่ามนัซ้ึงใจผูป้ฏิบติัมาก 

“มารเอย เธอเกิดอีกไม่ไดแ้ลว้” เกิดจากใจของผูท่ี้ปฏิบติัปฏิบติัถึงตรงน้ี น่ีไม่ไดอี้กแลว้ 
น่ีคืออวิชชาส้ินไปโดยความเป็นจริง เห็นไหม พอส้ินไปชาติภพก็ไม่มีจากใจดวงนั้น ใจดวงนั้น
หลุดออกไปจากวฏัวน กามภพ รูปภพ อรูปภพ ไม่มี การท่องเท่ียวของใจดวงนั้นถือเป็นอนัว่ายติุ 
ยติุแบบอ่ิมเอมในตวัเอง ในวิมุตติสุข กบัพวกเราท่ีหมุนเวียนว่ายตายเกิดมา 

น่ีเกิดมาในภพน้ีถึงว่า เรามีชีวิตอยูน้ี่ก็เหมือนนัง่อยูใ่นครรภข์องมารดา เขาอยูใ่นครรภ์
ของมารดาน่ี ๙ เดือนเจบ็ปวดแสบร้อน น่ีก็เหมือนกนั อยูใ่นภพของมนุษยไ์ง การท่ีเขาเอาศพท่ี
ตายนั้นไปเผาท่ีเชิงตะกอน นัน่น่ะส้ินสุดของการคลอดออกมาจากครรภข์องมารดา น่ีวฏัวน การ
จุติ การตาย การเกิด เป็นโอปปาติกะตายแลว้เกิดทนัทีบนสวรรค ์ การเกิดในครรภข์องมารดา 
การเกิดในไข่ น่ีมนัจะไม่เกิดอีกจากใจดวงน้ี เพราะมนัเป็นวิชชา มนัไม่ไปหรอก แต่ถา้อวิชชายงั
มีอยู ่มนัยงัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะนั้น 

การร้ือชาติ ร้ือภพร้ือชาติ การถอนภพถอนชาติ มนัถอนดว้ยสัจจะความจริง มนัถอนดว้ย
มรรคอริยสัจจงั ถอนดว้ยมรรคขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถอนจริงนะ ถอนตามความ
เป็นจริง ถอนออกหมด ร้ือภพร้ือชาติ ทะเบียนบา้นจะมีอีกก่ีร้อยทะเบียนบา้นจดไว ้นัน่เร่ืองของ
มนั นัน่เร่ืองของสมมุติ เร่ืองของวิธีการการปกครองของเขา แต่หวัใจท่ีพน้แลว้ พน้ออกไปเลย 
เป็นอิสระในใจดวงนั้น เป็นเอโก ธมฺโม เป็นหน่ึง เป็นผูรู้้เท่าทุกๆ อยา่ง รู้แจง้ในโลกธาตุหมด รู้
แจง้ในโลกของตวัเอง รู้แจง้หมดแลว้มนัจะหลงอะไร 

น่ีไง เพราะความไม่หลง มนัถึงไม่มีอวิชชา ความท่ีไม่รู้แจง้มนัถึงจะหลง ถา้รู้แจง้แลว้มนั
จะหลงตรงไหน รู้แจง้ตวัเอง รู้แจง้ความคิด รู้แจง้จนแบบว่า ด าริอีกไม่ไดแ้ลว้ ด าริออกมาเป็น
ความคิดอีกไม่ไดแ้ลว้ ถึงไดอ้อกมาถึงว่าเป็นมโนสัญเจตนาหาร (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


