
ภมิูจิต-ภมิูธรรม ๑ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ภูมิจิต-ภูมิธรรม 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๒ 

ณ วดัสนัติธรรมาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั คนเราเกิดมาจากกรรมแต่เป็นกรรมดี กรรมดีพาใหเ้กิด 
เกิดแลว้พบพระพทุธศาสนา กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั เกิดแลว้ทุกคนปรารถนาความสุข
ทั้งหมด ปรารถนาความสุข ความสุขโดยธรรมชาติคือความเป็นเดก็ๆ ความสุขของเดก็ ความสุข
ของเดก็ท่ีมีความสุขของเขา ความสุขแบบไร้เดียงสาไง โลกน้ีใหอ้ภยักบัเดก็ทุกคน โลกน้ีเห็นเดก็
แลว้เป็นส่ิงท่ีวา่น่าทะนุถนอม เพราะวา่จะเป็นผูท่ี้ฝากชีวิต ฝากทุกอยา่งไวก้บัเดก็ เพื่อเดก็จะด ารง
สืบต่อไป แต่ผูใ้หญ่ เห็นไหม ผูใ้หญ่กม็าจากเดก็ ตอนเป็นเด็กมนักเ็ป็นอยา่งนั้นน่ะ ไร้เดียงสา แต่
โตข้ึนมาล่ะ โตข้ึนมากมี็ความทุกขค์วามขดัขอ้งใจอยูใ่นหวัใจ 

กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดไป มนัเป็นอ านาจของกรรม ส่ิง
ท่ีเราท าไวต่้างหากถึงไดส่ิ้งท่ีเราประสบ ส่ิงท่ีเราไม่ไดท้  าไว ้ เราพยายามขวนขวายขนาดไหนมนัก็
ไม่ไดอ้ยา่งสมหวงั ความสมหวงัไม่สมหวงันั้นเป็นตณัหาความทะยานอยาก 

ความตณัหาความทะยานอยาก ถา้โลกวา่อนันั้นส่ิงท่ีถกูตอ้ง มนัมีไฟไง มีไฟ ส่ิงท่ีมีไฟท า
ใหค้นน้ีเจริญรุ่งเรือง คนหมดไฟ ค าวา่ “หมดไฟ” แต่อนันั้นมนัเป็นความคิดของเขาน่ี คนมีไฟไม่
มีไฟ อนันั้น ดูสิ คนแก่หรือคนหนุ่มกแ็ลว้แต่ ถา้ยงัมีความคิดริเร่ิมท าไป ความคิดอยูใ่นหวัใจ นัง่
อยูเ่ฉยๆ ผูบ้ริหารคิด แค่เซ็นช่ือคร้ังเดียวนะ ผูท่ี้ปฏิบติัตาม ปฏิบติัตามไม่หวาดไม่ไหวเพราะ
โครงการนั้นใหญ่มาก 

ผูท่ี้แน่น ความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ไง อยา่ดูถกูความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้นะ ความน่ิง
อยูข่องผูรู้้ กบัความน่ิงอยูข่องผูไ้ม่รู้ไง ความน่ิงอนันั้น เห็นไหม เราวา่หมดไฟ ไฟไหนมนัจะหมด 
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ในเม่ือชีวิตน้ี เห็นไหม กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั จิตน้ีเป็นธาตุรู้ ธาตุรู้มนัเป็นไฟเผาผลาญ
อยูต่ลอดเวลา เผาผลาญในหวัใจนัน่น่ะ ไฟอนันั้นวา่มนัจะหมดไฟ มนัจะหมดท่ีไหนในเม่ือมนัยงั
มีเศษมีส่วน มีความเร่าร้อนอยูใ่นหวัใจ มนัมีกิเลสใหช้ าระเผาอยูต่ลอดเวลา มนัจะหมดไฟไปไหน 
ไฟมนัเผาอยูโ่ดยธรรมชาติของมนั 

โทสคัคินา โมหคัคินา เห็นไหม เป็นโทสะ โมหะ มนัเป็นไฟอยูต่ลอดเวลา จะละเอียดอ่อน
หรือจะหยาบขนาดไหนกแ็ลว้แต่ อยา่งเดก็น่ีโดนขดัใจมนัแสดงออกทนัทีเลย เพราะอะไร เพราะ
ความไร้เดียงสา ความเกบ็ของตวัเองมนัไม่เป็น แต่พอเราโตข้ึนมาเป็นผูใ้หญ่ เราจะเกบ็ซ่อนเกบ็ง  า
ของเรา เพราะสงัคมสอนมา สงัคมสอนมาใหเ้ราเป็นไปอยา่งนั้น สงัคมสอน สญัชาตญาณมนัสอน
ข้ึนมา ความกระดากอายของเราสอนข้ึนมา อนันั้นเป็นวฒิุภาวะของใจ 

ใจเดก็ๆ ไง การเกิดมาน่ีใจเดก็ๆ ใจของเดก็ เดก็มนัสะอาดมนับริสุทธ์ิ แลว้มนักส็ะสมไว้
ดว้ยการศึกษา การศึกษาเพื่อมาแยกส่วนออกวา่โลกน้ีคืออะไร เห็นไหม โลกน้ีคืออะไร โลกน้ี ส่ิง
ต่างๆ ในโลกน้ี สีเขียว สีแดง เดก็สะสมมาแลว้แบ่งแยกมนั เราฝึกฝนสงัขารตวัน้ีมาเป็นปัจจุบนั 
เราฝึกฝนสญัญา สงัขาร ความจ า ความปรุง ความแต่งของเดก็ เดก็คนไหนไดก้ารศึกษาจะเจริญจะ
ดีหรือไม่ดี มนักมี็ตวัน้ีเราศึกษาเขา้ไป 

อนัน้ีเป็นสงัขารใหม่ เป็นขนัธ์ใหม่ใส่เขา้ไป แต่มนัมีเช้ือของดั้งเดิมมาจาก...เพราะจิตน้ี
ไม่ไดเ้กิดมาชาติเดียว น่ีกรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั เพราะอนัน้ี การเกิดการตาย เห็นไหม 
เพราะเราเป็นเดก็ พอเป็นเดก็ข้ึนมาก่อนแลว้มาเป็นผูใ้หญ่ เราสะสมมาเรากต็อ้งการใหเ้ดก็หรือส่ิง
ท่ีเราควบคุมอยูใ่หเ้ป็นเหมือนเรา แต่มนัจะเป็นไปไม่ไดเ้พราะวา่กรรมจ าแนกสตัวม์าอนันั้น
ต่างหาก อนัของเดิมของเขา สญัชาตญาณของเขา ความชอบความเป็นไป ไอคิวต่างๆ มนัมีสะสม
มา กรรมอนันั้นสะสมมา แลว้ปัจจุบนัน้ีเขา้ไปอีก เพิ่มเขา้ไป มนัจะไปไดไ้ปดี มนัอยูร่ะหวา่ง
กรรมเก่ากบักรรมใหม่ 

เราเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา เราวา่เราศึกษามาก เรารู้มาก เราเป็นไป เราจะสอนใหเ้ดก็เป็นตาม
เราน่ะ มนัมุมกลบั ถา้เอามาปฏิบติักนั เดก็บางคนอ านาจวาสนาของเขาไม่มี ถา้อ  านาจวาสนาของ
คนมี มนัเกิดมามนัจะไดอ้อกประพฤติปฏิบติัตั้งแต่เดก็ๆ ไง ออกตั้งแต่เดก็ไดบ้วชเณรมาไดอ้ะไร
เขา้มาน่ี เขา้มาอยูใ่นพรหมจรรยเ์ลย มนัสะสมมา 
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แมแ้ต่พระนาคเสน พระนาคเสนอุตสาห์ตอ้งไปเอามาเพื่ออะไร? เพื่อเป็นพระอรหนัตอ์งค์
หน่ึงท่ีวา่จรรโลงศาสนา ไม่มีใครสามารถเอาพระเจา้มิลินทไ์ดเ้ลย รออยู ่ พระอรหนัตส์มยันั้น
มากมาย รอวา่ใครจะปราบพระเจา้มิลินทไ์ดเ้ท่านั้น รอพระนาคเสน พระนาคเสนตอ้งเอาตั้งแต่เดก็
ออกมาบวช ตอนเป็นพราหมณ์อยูต่อ้งใหพ้ระไปติดต่อเอามา พยายามล่อเอามา ออกมาบวชเพื่อจะ
ใหม้าจรรโลงศาสนา น่ีการสะสมมาไม่เหมือนกนั 

แต่เรา จิตใจวา่เราเป็นผูใ้หญ่ เรารู้มาก ความรู้มาก ความสญัญาเก่ามาก มนัเหมือนกบัหวัใจ
ท่ีอ่อนแอ หวัใจท่ีวา่เราเขม้แขง็กลบัเป็นหวัใจท่ีอ่อนแอ เพราะวา่ส่ิงท่ีเราสะสมเขา้มาในหวัใจเรา
มนัจะท าใหใ้จเราฟุ้ งซ่านตลอดเวลา มนัส่ิงท่ีเรารับรู้ข้ึนมา สงัขาร ไฟ ธาตุรู้น้ีเป็นไฟ ไฟมนัเผาป่า
เผาทุกอยา่ง ไฟป่ามนัจะเผาจนกวา่หมดเช้ือมนัถึงจะดบั แต่ไฟในใจของเรามนักินอารมณ์ กิน
อารมณ์เป็นอาหาร มนัเผาส่ิงท่ีเกิดข้ึน ซบัอยูใ่นหวัใจ น่ีมนักระทบกนั 

ส่ิงเป็นสญัญาต่างๆ สญัญาคือความจ าไดห้มายรู้ ส่ิงท่ีเคยประสบมา มนัจะรวมลงอยูท่ี่ใจ
ทั้งหมด แลว้โทสคัคินา โมหคัคินา ความเร่าร้อนของใจ ความหลงของมนั มนักจ็ะตอ้งเผาส่ิงน้ี 
เสวยอารมณ์น้ีเป็นอาหาร มนัจะเผาไหมก้นัตลอดเวลา เผาไหมก้นัตลอดเวลา ยิง่มีเช้ือมาก เรายิง่มี
ความเกบ็ไวม้าก มนัจะเผามาก พอเผามาก ความวา่จิตใจเขม้แขง็ จิตใจเป็นผูใ้หญ่แลว้จิตใจจะสูง
กวา่เดก็ ถา้เอามาตามธรรม เอามาเทียบกนัโดยความสะอาดของความไร้เดียงสา เห็นไหม ไร้
เดียงสาของเดก็ กบัความเป็นไปของเราของผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่เป็นหวัใจท่ีเป็นโรคเป็นภยัมากกวา่เด็ก 
เดก็นั้นยงัสะอาดบริสุทธ์ิมากกวา่ เช้ือของโรคนอ้ยกวา่ผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่เช้ือของโรคจะมากกวา่ 

เพราะวา่การสะสมมา วา่เป็นความรู้ทางโลก แต่พอมาปฏิบติัมนักจ็ะมาท าใหห้วัใจน้ีฟ ู
หวัใจน้ีพองอยูต่ลอดเวลา มนัเป็นการท าใหห้วัใจน้ีไม่มีความสงบไง มนัถึงบอกวา่มนัเป็นหวัใจ
ท่ีวา่เป็นโรคเป็นภยั เป็นหวัใจท่ีวา่จะยนืไดแ้บบเดก็นั้น เดก็นั้นมนัไม่รู้ตามความเป็นจริงของมนั 
เพราะมนัไม่รู้จริงๆ มนัสะอาดบริสุทธ์ิมากกวา่ 

วฒิุภาวะของใจท่ีเราเห็นวา่ เราเป็นผูใ้หญ่เราน่าจะสูงกวา่เดก็...สูงกวา่ในทางสมมุติ สูงกวา่
โดยการยดึมัน่ถือมัน่ของเราวา่เราเป็นผูใ้หญ่เราจะข่มเดก็ไง แต่ในความบริสุทธ์ิ ในความสุขของ
ศาสนา ในทางศาสนาวา่ดวงใจดวงไหนจะมีความสุขมากกวา่กนั ดวงใจดวงไหนมนัจะเป็นดวงใจ
ท่ีวา่มนัสะอาดบริสุทธ์ิมากกวา่กนั เห็นไหม ไร้เดียงสา ไร้เดียงสาภาวะมนับริสุทธ์ิผดุผอ่งมากกวา่ 
มนัแสดงออกดว้ยความบริสุทธ์ิใจของมนั แต่แสดงออกมาอยา่งนั้นมนักเ็ป็น อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขา
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รา ไร้เดียงสาภาวะมนักไ็ม่พน้ไปจากอ านาจของอวิชชาหรอก เพราะการเกิดน้ีอวิชชาพาเกิด กรรม
พาเกิด หวัใจทุกดวงมีอวิชชา คือเจา้วฏัจกัรทั้งหมด 

มนัถึงวา่ ความเขา้ใจของเรา วฒิุภาวะของใจ วฒิุภาวะมนัจะสูงข้ึนไม่สูงข้ึนอยูต่รงน้ี ตรง
ท่ีวา่เราเองเราวา่สูงกวา่ แต่สูงกวา่ดว้ยความทุกขย์าก สูงกวา่ดว้ยความเร่าร้อนเผาหวัใจอยู ่มนัสงบ
ไปไม่ได ้เพราะวา่มนัท าความสงบข้ึนมาไม่เป็น เห็นไหม 

ท าความสงบของใจ ใจท าความสงบอยา่งไร ค าบริกรรม ค าบริกรรมวา่พทุโธ พทุโธ หรือ
ค าบริกรรมอะไรกแ็ลว้แต่ เพื่อใหจิ้ตใจน้ีสงบ น่ีเป็นพื้นฐานของใจโดยธรรมชาติของมนั ถา้มนั
ฟุ้ งซ่านขนาดไหน จุดท่ีสุดของความฟุ้ งซ่านนั้นมนักส็งบตวัลงโดยธรรมชาติของมนั โดย
ธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ถา้มนัไปจนสุดฤทธ์ิสุดเดชแลว้มนักต็อ้งผอ่น แต่ผอ่นนั้นมนัไม่ได้
ประโยชน์อะไรจากส่ิงท่ีเป็นไปโดยธรรมชาติอนันั้นเลย 

ถึงวา่ มีศาสนากม็าเทียบตรงน้ีไง เทียบวา่จิตท่ีสงบ จิตท่ีไม่ฟุ้ งซ่านกบัจิตท่ีฟุ้ งซ่านมนั
ต่างกนัอยา่งไร จิตท่ีมนัฟุ้ งซ่านหรือมนัสงบพอใจของเรา จิตบางดวงไม่ฟุ้ งซ่านนะ จิตบางดวง
สงบเสง่ียมอยูใ่นหวัใจ สงบเสง่ียมอยูภ่ายใน แต่มนักไ็ฟสุมขอนเผาอยูอ่ยา่งนั้น มนัเป็นความสงบ
ไปโดยความเป็นในเร่ืองของความสงบของใจ เป็นศีล สมาธิ ปัญญาไปไม่ได ้ มนัสงบโดย
สญัชาตญาณ โดยบุญกศุล โดยท่ีการท ามา มนักเ็ป็นวา่ทุกขม์าก ทุกขน์อ้ย ทุกขป์านกลางของใจ
แต่ละดวงไม่เหมือนกนั เห็นไหม กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั 

แต่ถา้ลองท าความสงบเขา้มาแลว้ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ มนัเป็นเคร่ือง
ก าหนดวา่ขนาดไหน ขนาดไหนของความสงบท่ีควรจะเป็นระดบัของมนัเขา้ไป เห็นไหม นัน่คือ
ความสงบจริง ความสงบจริงน้ีมนัเป็นสมัมาสมาธิ ความเป็นสมัมาคือความถกูตอ้ง จิตน้ีสงบแลว้
จิตน้ีไม่ใหโ้ทษกบัใคร ถา้มนัไม่เป็นสมัมาน่ีมนัเป็นมิจฉา จิตน้ีสงบ จิตน้ีมีพลงังาน เราจะใช้
พลงังานน้ีไปท าในส่ิงท่ีผดิพลาด ส่ิงท่ีเป็นอกศุลได ้ถึงวา่มนัไม่เป็นสมัมา 

ความเป็นสมัมาสมาธิมนัตอ้งควรมีศีล สมาธิ ปัญญา ศีลเป็นระดบัพื้นฐานของความสงบ
ข้ึนมาก่อน ตอ้งมีศีล พอมีศีลน่ีไม่ท าลายขา้งนอก มนักไ็ม่ท าลายขา้งใน จิตน้ีเป็นความสงบเขา้ไป 
ความสงบน้ีเกิดข้ึน มนัเห็นคุณของศีลไง เห็นคุณของศีล แลว้เห็นคุณของการท าความสงบ 
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จิตน้ีท าความสงบ เราจะท าความสงบอยา่งไรใหม้นัสงบ เราท าความสงบ ฟังสิ ท าไมเรา
ตอ้งท าความสงบล่ะ เพราะความฟุ้ งซ่านมนัเป็นความทุกขร้์อน ความสงบจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมี
สติสมัปชญัญะ เห็นไหม ความสงบโดยปกติพื้นฐานของปุถุชน เรามีสติสมัปชญัญะพอสมควร 
เราถึงเป็นปุถุชนธรรมดาอยูน้ี่ ถา้สติสมัปชญัญะเราขาดแคลนไปมนัจะมีแต่จิตลว้นๆ 

เราวา่เราโตข้ึนมาควรจะมีวฒิุภาวะของใจสูงข้ึนๆ วฒิุภาวะนั้นขาดสติไปจนเหลือแต่จิต
เฉยๆ แต่ไม่มีสติ เห็นไหม ดท่ีูวา่คนท่ีเขาเสียสติไป จิตเหมือนเรา มีร่างกายมีหวัใจเหมือนกนั แต่
ขาดสติสมัปชญัญะของมนุษยปุ์ถุชนของเรา ขาดสติไป ท าใหส้ตินั้นเสียไปเลยนั้น นัน่หลุด
ออกไปทั้งๆ ท่ีมีจิตอยู ่ จิตเหมือนเรา จิตมี ร่างกายมี มนุษยเ์หมือนกนั แต่เพราะวา่เขาขาดสติ ดว้ย
กรรมของเขาท ามา หรือเขาจะมีกระทบส่ิงใด เขาเป็นไป อนันั้นกรรมของบุคคล 

แต่ในเม่ือเรามีสติสมัปชญัญะอยูแ่ลว้ เราถึงรู้วา่ ออ้! ทุกข ์ บ่นอยา่งนั้นทุกข ์ อยา่งน้ีความ
ขดัขอ้งหมองใจ มีสติอยู ่ แต่ไม่เอาสตินั้นมายบัย ั้งความคิดไง เอาสตินั้นมาพยายามตั้งตน้ความคิด
ของตวัเองแลว้ก าหนดพทุโธ ค าบริกรรม หรือจะใชค้วามคิดยอ้นกลบัเขา้มา เอาความคิดแก้
ความคิดไง ความคิดวา่ความคิดส่ิงท่ีคิดเดิมนั้นไม่ดี ใหคิ้ดละเอียดเขา้มา เห็นไหม คิดส่ิงท่ีคิดอยู่
ภายนอกออกไป หรือมนัคิดฟุ้ งซ่านดว้ยเร่ืองของการงานอยู ่ แมแ้ต่เร่ืองของงานกคิ็ดซ ้ากนัได ้ วา่
ปัจจุบนัน้ีไม่ไดท้  างานอยู ่ท  าไมเรายงัคิดเร่ืองงานอยู ่

เพราะเวลาคิดงานควรจะอยูใ่นหนา้ท่ีการงานถึงคิดเร่ืองงาน ขณะท่ีเราท าความสงบอยูค่วร
จะอยูใ่นความสงบ ท าไมใจมนัไปคิดเร่ืองงาน นัน่น่ะ ความคิดหลงัไล่ความคิดหนา้ไป ความคิด
หลงัไล่ความคิดหนา้ ปล่อยความคิดอนัเก่าเขา้มาดว้ยสติดว้ยสมัปชญัญะเขา้มาเร่ือย ความคิดจะ
ละเอียดเขา้มาจนอยูเ่ป็นปัจจุบนัวา่เราไม่ควรคิดใดๆ เลย ส่ิงท่ีคิดข้ึนมากคิ็ดเกิดดบัตลอดเวลา น่ี
การท าความสงบดว้ยใชค้วามคิดไง ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ หรือจะใชค้  าบริกรรมเพื่อท าสมาธิก่อ
ข้ึนมาแลว้ท าใหเ้กิดปัญญาข้ึนมา 

นัน่น่ะ การท าความสงบข้ึนมาในหลกัของศาสนา ในหลกัของพื้นฐานของจิตท่ีสงบกบัจิต
ท่ีฟุ้ งซ่าน มนัจะเห็นไง จิตท่ีฟุ้ งซ่านคือวา่ จิตท่ีฟุ้ งซ่านดว้ยยงัถือทิฏฐิมานะวา่ตวัเองรู้ ตวัเองเป็น
ผูน้ า ตวัเองมีวฒิุภาวะสูงกวา่ผูอ่ื้น จะสัง่สอนผูอ่ื้น ทั้งๆ ท่ีตวัเองยงัสกปรก มีแต่ความทุกขใ์นหวัใจ 
ในหวัใจน้ีมีแต่ความทุกข ์ มีแต่ความเร่าร้อนอยู ่ มนัจะเอาอะไรไปสอนใคร มนัสอนเขาไม่ได ้ แต่
มนักย็งัมีทิฏฐิมานะ ความถือวา่สูงกวา่ต ่ากวา่ 
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น่ีวฒิุภาวะของใจ วฒิุภาวะของใจของผูท่ี้ท าความสงบได ้ ผูท่ี้ท าความสงบไดจ้ะมีความ
สงบร่มเยน็ ก่อนจะท าความสงบเขา้ไป ในขณะวา่เป็นปัญญาอบรมสมาธิ ใชค้วามคิดไล่ความคิด 
ความคิดใหม่ไล่ความคิดเก่าๆ จนความคิดย  ้าอยูก่บัท่ี จนความคิดน้ีตั้งเป็นความคิดอยูเ่ฉย ขนัธ์
หมุนไปเฉยๆ มนัหมุนไปดว้ยไม่มีอารมณ์ไง ขนัธ์มนัหมุนไปเฉยๆ ความคิดมนัจะหมุนออกมา 
แต่มนัไม่สืบต่อ ไม่สืบต่อเป็นอารมณ์ออกไป น่ีปัญญาอบรมสมาธิ หรือก าหนดพทุโธๆๆ ก าหนด
อานาปานสติแลว้แต่ จิตมนัสงบเขา้มาๆ ความสงบหมายถึงมนัย  ้าพทุโธอยูต่ลอดเวลา 

เดิมความคิด ขนัธ์มนัหมุนไปเฉยๆ แต่มนัมีอารมณ์ต่อเน่ืองไป น่ีมนัเผา โทสคัคินา โม
หคัคินา มนัเผา มนักินเช้ือ เช้ืออนัน้ีไง เช้ือมนัหมุนออกไปเป็นอารมณ์ออกไป ขนัธ์น้ีหมุนไป 
หมุนไปเฉยๆ แลว้มนัเผาอารมณ์ออกไป เผาสัญญา เผาความคิด สงัขารความปรุงความแต่งมนัเผา
อยูต่ลอดเวลา แลว้ก าหนดพทุโธๆๆ เห็นไหม มนัต่างกนั 

ค าวา่ “พทุโธ” มนัเป็นเช้ือเหมือนกนั มนัเป็นอารมณ์ท่ีตอ้งเกิดข้ึนมา วิตก วิจาร ปีติ สุข 
เอกคัคตารมณ์ องคข์องปฐมฌาน นึกข้ึนมาน่ีมนัวิตก แบ่งแยกพทุโธวิจาร วิตก วิจาร...วิตก วิจาร 
นึกพทุโธๆๆๆๆ มนัย  ้าอยูก่บัท่ี มนัไม่สืบต่อออกไป ไฟจะเผาไหมอ้อกไปไม่ไดไ้ง เราใหเ้ช้ือแค่
พทุกบัโธ เห็นไหม ไฟเอง็ไดกิ้นแค่ฟืน ๒ ท่อนน้ีเท่านั้น ท่อนหน่ึงพทุ ท่อนหน่ึงโธ ใหย้  ้าอยูก่บัท่ี 
พทุโธๆๆ มนักไ็ม่ฟุ้ งซ่านออกไป น่ีท าความสงบไง ก าหนด พทุโธๆๆ ตลอดเวลา ก าหนดไว ้
ก าหนด น่ีเราใหเ้ช้ืออยูแ่ค่ฟืน ๒ ท่อนน้ี มนัเผาแค่ ๒ ท่อนน้ีอยูใ่นแค่ ๒ ท่อนน้ี 

ธรรมชาติของธาตุรู้มนัตอ้งเผาไหมทุ้กๆ อยา่งท่ีขวางหนา้มนั แต่เดิมมนัเผาเหมือนเผาป่า 
เผาอารมณ์มนัทั้งหมด เผาความเร่าร้อนของใจ ใจมีแต่ความเร่าร้อนเพราะมนัเผาใหม้นัสุกมนัขุ่น
อยูใ่นหวัใจ แลว้เราเอาฟืนแค่ ๒ ท่อนนั้นเผา เพราะธรรมชาติของจิตมนัเผาผลาญอยูแ่ลว้ น่ีมนัเผา
ผลาญแค่พทุกบัโธแค่ ๒ ท่อนใหย้  ้าอยูก่บัท่ีๆ จนจิตมนักเ็ผาอยูแ่ค่นั้น ไฟ ในเม่ือเราควบคุมไฟได้
ดว้ยสติ ดว้ยการควบคุมของเรา มนัจะอยูแ่ค่พทุโธๆๆๆ 

จากวา่ค าวา่ “พทุโธ” เม่ือก่อนก าหนดพทุโธกห็ายป๊ับๆ สติสมัปชญัญะกท็ าไม่ได ้ เราไม่
สามารถท าความสงบข้ึนมาได ้ เรามีทิฏฐิมานะวา่เราเป็นครูผูท่ี้มีศกัด์ิศรี ผูท่ี้สูง ผูท่ี้ใหญ่ ผูท่ี้สอน
คนอ่ืนเขา เห็นไหม แมแ้ต่ความสงบของใจเรา เรายงัท าไม่ไดเ้ลย แต่พอเราก าหนดพทุโธๆ เพราะ
เราเช่ือในองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ศีล สมาธิ ปัญญา ทาน ศีล ภาวนา แลว้แต่วา่ใครจะ
สร้างฐานอนัไหนข้ึนมา 
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ในเม่ือเรามีความคิดก าหนดพทุโธ เราเช่ือมัน่ในความก าหนดวา่พทุโธน่ีเป็นพทุธานุสติ
สามารถจะท าใจใหส้งบได ้ เราก าหนดพทุโธๆๆ ย  ้าอยูก่บัพทุโธอยูอ่ยา่งเดียว ย  ้าอยูก่บัพทุโธวา่ 
จากท่ีมนัเป็นไปไม่ไดเ้ลย มนัจะเป็นไปได ้ ความเป็นไปไดคื้อพทุโธจะสืบต่อ จากก าหนดแลว้
หาย ก าหนดแลว้หาย ก าหนดไดร้ะยะยาวข้ึนๆๆ ยาวข้ึนกห็ายอีก กต็ั้งตน้ใหม่ หายกต็ั้งตน้ใหม่ ย  ้า
อยูอ่ยา่งนั้น ใหไ้ฟเผาอยูแ่ต่เช้ือท่ีเราใหเ้ท่านั้น ก าหนดพทุโธมนักร็ะยะสั้นเขา้มาๆ มนัจะเป็น
ความสงบเขา้มาไง 

อยา่งไฟท่ีเผาไหมไ้ปกินป่าเวิง้วา้งไปหมด กบัไฟท่ีเราควบคุมได ้ น่ีมนัต่างกนั ไฟท่ีเรา
ควบคุมไม่ไดม้นัเผาทุกอยา่งไป มนัจะเผาไป ท าลาย เผาดว้ยนะ ท าลายชีวิตสตัว ์ท าลายหมด พอ
มนัเผาข้ึนมาอารมณ์เรากข็ุ่นมวัไง ท าไมเป็นอยา่งนั้นๆๆ เห็นไหม ท าลายชีวิตสตัว ์คือวา่จิตมนัคิด
อกศุลออกไปเร่ือยๆ กบัเราใหอ้ยูแ่ค่นั้น ไฟอยูใ่นขอบของสติ เผาอยูต่ลอดเวลา เพราะธรรมชาติ
มนัเป็นไฟ ธรรมชาติธาตุรู้มนัตอ้งเผาผลาญ แต่เผาผลาญเฉพาะส่ิงท่ีเราใหม้นั น่ีก าหนดพทุโธเขา้
มา 

ก าหนดพทุโธเขา้มามนัจะสงบเขา้มาเร่ือยๆ ใจน้ีมนัจะควบคุมได ้ พอควบคุมไดบ้างทีมนั
จะรวมลง มนัจะวบูลง ความวบูลงของใจ ส่ิงท่ีเราไม่เคยเจอ ส่ิงท่ีเราไม่เคยเจอ เราจะตกใจ ตกใจ
สติสมัปชญัญะมนัจะถอนข้ึนไง สติท่ีตกใจมนัจะเกิดข้ึนมากพเิศษกวา่ปกติ เพราะความตกใจ 
อยา่งเช่นเราตกใจส่ิงใดกแ็ลว้แต่ เราจะตกใจมากจนขนพองสยองเกลา้ อนัน้ีกเ็หมือนกนั แมแ้ต่มนั
เป็นความสงบ เป็นน ้าอมฤตธรรมท่ีเราควรจะไดด่ื้มกินนะ แต่ท าไมสติของเราปลุกใจของเรา
ไม่ใหไ้ดรั้บผลอนัน้ีล่ะ 

จิตท่ีมนัจะรวมลงเป็นสมาธิ มนัจะรวมลงเขา้ไปในความสงบ สงบเขา้ไปเร่ือยๆ มนัจะรวม
ลงไป สติมนัยงัยอ้นกลบัมาเลย ไหนวา่เราเป็นคนฉลาดไง แลว้ออกมากม็านัง่เสียดายนะ แหม! 
มนัก าลงัจะลง รู้อยูเ่พราะอะไร เพราะต าราสอนไวว้า่จิตมนัจะลง การเขา้ความสงบมนัจะเป็นอยา่ง
นั้น จนเราท าหลายคร้ังเขา้ ในเม่ืออกมาแลว้มนัมีความตกใจ มีความกลวั กต็ั้งสติข้ึนใหม่ แลว้ท า
เขา้ไป มนัตอ้งมีประสบการณ์ถกูและประสบการณ์ผดิไปเร่ือยๆ มนัจะไม่มีประสบการณ์คร้ังแรก
แลว้จะเขา้ไดต้ามความเป็นจริงของมนัอยา่งนั้นหรอก บางทียงัตกภวงัคไ์ปอีกนะ 

การท าใจใหส้งบแค่น้ีมนักแ็สนยาก แลว้เราวา่เราเกิดมาเราปรารถนาความสุข ทุกคน
ปรารถนาอยากได ้ อยากเห็น อยากจบัตอ้งความสุข ใหใ้จไดส้มัผสัความสุขนั้น แต่พอท าแค่
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พื้นฐานของจิตท่ีเป็นสมาธิ เป็นพื้นฐานของสมัมาสมาธิ จะกา้วข้ึนไปบนมรรคอริยสจัจงัเท่านั้น
มนัยงัท าไม่ไดเ้ลย น่ีหรือชาวพทุธ 

ชาวพทุธ พทุธะ พทุธะคือผูรู้้ ผูรู้้คือใจของเรา “ผูใ้ดเห็นธรรมผูน้ั้นเห็นตถาคต” คนเราเกิด
มามีกายกบัใจ กิเลสอยูท่ี่ใจ ใจน้ีเกิดมาเป็นมนุษย ์ ไดส้มบติัของกายมา มนักส็ะสมมา จากเดก็
เติบโตมาเป็นผูใ้หญ่ สะสมกิเลสข้ึนมาพร้อมกนั พร้อมกบัความท่ีวา่เราสะสมข้ึนมา แลว้เราก็
สะสมบุญข้ึนมา 

“บุญ” บุญคือความสุข คือความดี ความดีน่ีเราตอ้งขวนขวายเขา้มาเพื่อจะท าใหม้นัดีข้ึนๆ 
ไง เราไดค้วามดีมาแลว้ แต่ความดีมาแลว้มนัเหมือนกบัเราแลกเปล่ียนมาแลว้ แลกเปล่ียนมาแลว้
เราตอ้งหาทุนต่อไปเพื่อแลกส่ิงท่ีสูงข้ึนไปเร่ือยๆ สูงข้ึนไปเร่ือยๆ น่ีถึงวา่ก าหนดเขา้ไป มนัจะ
ตกใจขนาดไหนเราพยายามท าใหม่ๆๆ ตั้งใจใหดี้แลว้ก าหนดเขา้ไปๆ มนักจ็ะวบูวาบอยา่งนั้นอีก 
แต่ส่ิงท่ีเคยผดิพลาดมา เคยเสียดายมา เคยออกมาแลว้เสียอกเสียใจ น้ีเรากต็ั้งใจเขา้ไปใหม่ มนัจะ
ตกวบูอยา่งไรใหม้นัตกไป มนัจะวบูลง ใหว้บูอยา่งไรจะให้วบูลงไป 

เพราะการวบูของไฟนั้น ไฟ อาการของไฟมนัโดนลมมนัจะเป่า มนัจะโยกมนัจะคลอนไป 
เพราะไฟ อนัน้ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือไฟมนัจะรวมตวัเขา้มาๆ มนัจะรวมตวัเขา้มา อาการของใจ การ
วบูวาบท่ีมนัเป็นวบูไปน่ีอาการของใจ อาการของใจ ใจท่ีจะเปล่ียนสถานะไง จะเปล่ียนสถานะ
จากปุถุชนคนหนาดว้ยกิเลสเป็นกลัยาณปุถุชน ผูท่ี้จะเป็นกลัยาณปุถุชนคือตอ้งควบคุมใจของใจ
ไวใ้หอ้ยูใ่นอ านาจของตนไดก่้อน ใจท่ีอยูใ่นอ านาจของตนคือใจท่ีอยูใ่นสมาธิธรรมไง สมาธิธรรม
อยูใ่นอ านาจของสติ เห็นไหม สติสมัปชญัญะการใคร่ครวญความคิดท่ีผดิพลาดไป สติสมัปชญัญะ
ควบคุมอยู ่ ใจน้ีจะอยูใ่นอ านาจของเรา การจะประพฤติปฏิบติั การท าความผดิพลาดมนัจะนอ้ยลง 
เห็นไหม น่ีไงถึงบอกวา่การควบคุม การควบคุมท่ีวา่เราควบคุมใจของเราได ้ ใจน้ีเป็นเอกคัคตา
รมณ์ เป็นจิตท่ีควบคุมได ้ท าสมาธิเขา้ไป 

ท่ีท าไม่ไดเ้พราะวา่มนัยงัเขา้ไม่ถกู มนัยงัเขา้ไม่ช านาญ การท าใจใหส้งบบ่อยๆ เขา้ตอ้ง
พยายามพิจารณาใหส้งบเขา้มาๆ สงบเขา้มาจนตั้งตวัไดน้ะ น่ีคือการท าใจสงบดว้ยการใชค้  า
บริกรรม เป็นสมาธิอบรมปัญญา ท าความสงบข้ึนมามนักจ็ะต่างกบัจิตท่ีไม่สงบ จิตท่ีมีความ
ฟุ้ งซ่านอยูต่ลอดเวลามนัมีอ  านาจเหนือเรา ฟังสิ มนัมีอ  านาจเหนือเรา มนัใชเ้รา มนัท าทุกอยา่ง มนั
มีคิดข้ึนมากอ็ยากไปตามอารมณ์อนันั้น ความมีอ านาจคือความอยาก ความคิดท่ีจะท าอะไรกไ็ด ้
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ความคิดไง แต่เรายงัไม่ท าออกไป แต่ความคิดน้ีพิลึกพิลัน่มาก มนัจะคิดไดต้ลอดเวลา กบัท่ีวา่เรา
ควบคุมอนัน้ีไดห้มด ต่างกนัไหม 

จิตท่ีฟุ้ งซ่าน จิตท่ีมีอ  านาจเหนือเรา กบัท าความสงบข้ึนมา จิตท่ีอยูใ่นการควบคุมของเรา 
จิตท่ีอยูใ่นการควบคุม จิตท่ีเร่ิมตน้ของความคิด เพราะควบคุมจิตได ้ ความคิดควบคุมไดห้มด จิต
สงบ ท าความสงบได ้ น่ีวฒิุภาวะของจิตท่ีสงบกบัวฒิุภาวะของจิตท่ีไม่สงบน่ีต่างกนั ภูมิจิต-ภูมิ
ธรรมของคนต่างกนั 

จะเห็นวา่ในวงการพระท าไมเนน้ย  ้าแต่ภูมิจิต-ภูมิธรรม ภูมิจิต-ภูมิธรรม มนัอยูต่รงไหน 
ภูมิจิต-ภูมิธรรมของคนน่ะ ภูมิจิต-ภูมิธรรมของผูท่ี้ปฏิบติัมนัอยูต่รงไหนถึงเรียกวา่ “ภูมิจิต-ภูมิ
ธรรม” 

จากจิตท่ีเป็นสมาธิกบัจิตท่ีไม่เป็นสมาธิ น่ีภูมิจิต-ภูมิธรรมของคนต่างกนัแลว้ จากคนคน
หน่ึงเป็นปุถุชนคนหนาดว้ยกิเลส ก าหนดจิตเขา้มาท าความสงบ ส่ิงท่ีมนัจะฟุ้ งซ่านเพราะอะไร 
เพราะรูป รส กล่ิน เสียง สมัผสั ธรรมารมณ์ น่ีไงเป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร เป็นบ่วงของมาร มนั
ไม่ใช่มาร รูป รส กล่ิน เสียง เสียงท่ีเพราะ รสท่ีดีทุกคนอยากสมัผสัหมด นัน่ไงแลว้เวลามนัสมัผสั 
ความสมัผสัโดยปกติมนัสมัผสั เวลาเรากลบัมาแลว้มานัง่คิดอยูน่ี่มนักอ็ยาก น่ีความอยากอนันั้นท า
ใหใ้จฟุ้ งซ่าน 

ทีน้ีกลัยาณปุถุชนคือตดัพวงดอกไมข้องมาร บ่วงของมารน่ีสลดัท้ิงหมดเลย ความสลดัท้ิง
บ่วงของมาร พวงดอกไมแ้ห่งมาร เห็นไหม พวงดอกไมแ้ห่งมาร น่ีควบคุมใจไดไ้ง ความสงบเขา้
ไปบ่อยๆ สงบจนจิตน้ีเป็นสมาธิ จิตน้ีตั้งมัน่ มนัจะเห็นคุณค่าตรงน้ี เห็นคุณค่า อ๋อ! แต่ก่อนไปน่ี
เวลามนัฟุ้ งซ่านออกมา เราควบคุมไม่ได ้ วฒิุภาวะของใจจะต่างกนัตรงน้ี ต่างกนั คนท่ีวา่
เหมือนกบัเคร่ืองยนตก์ลไก คนหน่ึงควบคุมเป็น อีกคนหน่ึงเป็นข้ีขา้ของมนั ควบคุมไม่เป็น วิ่งหนี
ตลอดเวลา เห็นไหม น่ีเราควบคุมกลไกของจิต จิตของเราน่ีเราควบคุมได ้ แมแ้ต่ท าใจสงบ วฒิุ
ภาวะของคนคนเดียวนั้น แต่พฒันาใจข้ึนมาเป็นคนคนใหม่ จากปุถุชนคนหนาดว้ยกิเลสกลายเป็น
กลัยานปุถุชน 

กลัยาณปุถุชน เห็นไหม จิตสงบสงบแลว้มีความสุขมาก จิตสงบจะมีความสุขนะ จะมีวา่
แหม! มนัเวิง้วา้งหมด จะเป็นอปัปนาสมาธิเขา้ไปถึงฐีติจิต มนัเวิง้วา้ง ถา้ไม่มีครูบาอาจารย ์ ตรงน้ี
จะเขา้ใจวา่เป็นผล ส่วนใหญ่ผูท่ี้ปฏิบติัจะไปติดตรงน้ีหมด ติดตรงน้ีไง มนัจะสุขมาก ถา้ไม่สุข
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ท าไมท าใหค้นติดได ้ ท าไมคนติดสมาธิ ติดไดโ้ดยธรรมชาติเลย เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีวา่ตรงขา้มกบั
ความฟุ้ งซ่าน มนัตรงขา้มกบัความทุกขไ์ง ส่ิงท่ีตรงขา้มกบัความทุกขคื์อความสุข ในเม่ือเป็น
ความสุข มนัสุขท าไมมนัไม่ติดสุข ความติดสุขอนัน้ีมนัถึงวา่มนันึกวา่มนัเป็นผล 

ผลเกิดข้ึนจากการท าความสงบของใจ ไม่ใช่ผลท่ีเกิดข้ึนจากการช าระกิเลส 

การช าระกิเลสมนัเป็นงานอีกแขนงหน่ึง งานอนัท าใจใหส้งบน้ีเป็นงานของการท าใจให้
สงบใหเ้ป็นอิสระจากกิเลสชัว่คราว แต่งานท าการช าระกิเลสมนัยงักา้วเดินไปอีก เห็นไหม ถา้เรา
คิดอยา่งนั้น เราเขา้ใจอยา่งนั้น แต่ความเขา้ใจอนัน้ีมนัตอ้งเทียบเคียงเขา้ไปกบัในองคศ์าสดาของ
เราคือธรรมและวินยั พระพทุธเจา้สอนไวอ้ยา่งไร 

แต่ถา้คนเราใชค้วามเห็นของตวัเองเขา้ไปสืบต่อ สืบต่อคือเอาความรู้สึกของเราเทียบกบั
ธรรม มนัจะเทียบวา่อนันั้นเป็นอยา่งนั้น อนันั้นเป็นอยา่งนั้น...ไม่ใช่หรอก มนัไม่ใช่ มนัเป็น
อุปกิเลส จิตน้ีสงบเขา้ไป จากกิเลส สนัดานกิเลส กิเลสคือนกัเลงหวัไมแ้ลว้เปล่ียนเป็นอุปกิเลส 
เห็นไหม จากกิเลสท่ีวา่หยาบโลนเป็นกิเลสท่ีน่ิมนวล เป็นอุปกิเลสท่ีนอนอยูใ่นใจ เห็นไหม มนัก็
เทียบเคียงไปไดท้ั้งหมด เพราะกิเลสตวัน้ีมนัมีธรรม มีความสงบอยูข่า้งบน เหมือนกบัเรา ตอนน้ี
เขาโกงกนัโดยโจรใส่สูทนัน่น่ะ น่ีเหมือนกนั จิตเม่ือก่อนนั้นมนัลกูทุ่ง เด๋ียวน้ีมนัใส่สูทมนักย็งั
หลอกเราอยูอี่ก เห็นไหม มนัตอ้งคิดเปรียบเทียบอยา่งนั้นไง พอเปรียบเทียบอยา่งนั้นมนัถึงยกข้ึน
ไง 

คนเราจะสะอาดได ้ จะหาสูทใส่ไดม้นัตอ้งมีสถานะ มีความเป็นไปถึงจะใส่ได ้ หวัใจท่ีมนั
จะใส่เป็นภูมิของท่ีสูงข้ึนไป มนัจะพฒันาภูมิของตวัเองข้ึนไปไดอ้ยา่งไร ข้ึนจากความสงบของใจ
อยูน่ี่ มนัตอ้งใชปั้ญญาใคร่ครวญ น่ีถา้ใชปั้ญญาใคร่ครวญ การขดุคุย้หาโจทกห์าจ าเลยมนัเป็นงาน
ชนิดหน่ึง งานในการยกข้ึน ยกใจข้ึนวิปัสสนาน้ี ไม่ใช่วา่ใจมนัวิปัสสนาไปเหมือนกบัเคร่ืองยนต์
กลไกท่ีกดติดเคร่ืองแลว้มนัจะหมุนไปจนถึงสุดรอบของมนั อนันั้นเป็นเคร่ืองยนตก์ลไกเป็นวตัถุ  

แต่หวัใจมนัหมุนไปในวงขอบเขตของไฟ โทสคัคินา โมหคัคินา อยูใ่นหวัใจ มนักเ็ผาไหม้
ตลอด เราควบคุมเช้ือของมนัจนมนัเผาผลาญ เผาส่ิงท่ีเป็นพทุโธๆ จนมนัสงบข้ึนมา มนักเ็ป็นวง
งานของมนั มนัเป็นวงงานวงรอบหน่ึงของจิต แลว้จิตน้ีจะยกข้ึนวิปัสสนามนัตอ้งยกข้ึนวิปัสสนา
ในสติปัฏฐาน ๔ ไง 
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คนท่ีจะเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริงมนัตอ้งมีจิตท าความสงบใหเ้ป็นเอกคัคตา
รมณ์ก่อน ไม่ใช่วา่จิตปกติ เราธรรมดาน่ีเรากพ็ิจารณาในสติปัฏฐาน ๔ อยา่งนั้นกพ็ิจารณาสติปัฏ
ฐาน ๔ ได ้แต่สติปัฏฐาน ๔ อนันั้นเป็นโลกียะไง เป็นโลกียะกเ็หมือนกบัเดก็มนัเล่นขายของ เดก็
มนัเล่นขายของมนักว็า่อนัน้ีเป็นของ มนัซ้ือขายกนัมีความสนุกมาก ผูใ้หญ่ไปยื้อแยง่มนัจะร้องไห้
ทนัทีเลย ไอจิ้ตน้ีมนัเป็นโลกียะอยูม่นักว็า่เกิดดบัๆ ส่ิงน้ีเป็นสติปัฏฐาน ๔ เห็นแลว้เกิดดบั เกิดดบั 
เกิดดบัแลว้อะไรไปรู้วา่เกิดดบัล่ะ? มนัไม่มี ไม่เป็นตามความเป็นจริงเพราะวา่มนัยงัไม่มีเอกคัตา
รมณ์ตวัจิตตวัน้ีเขา้ไปรองรับ มนัไม่มีสมาธิตวัท่ีเป็นพื้นฐาน พื้นฐานท่ีแยกจากโลกียะเป็นโลกตุ
ตระ 

จิตท่ีเป็นกลัยาณชน ผูท่ี้เดินอริยมรรค โสดาปัตติมรรค ถา้เป็นจิตปุถุชนอยู ่ ความคิดน้ีจะ
เป็นโลกียะ เดินมรรคน้ีกเ็ป็นเดินมรรคสมัมาอาชีวะกว็า่เป็นสมัมาอาชีวะประกอบอาชีพชอบ แต่
ถา้เป็นโลกตุตระ การประกอบอาชีพชอบ อาชีพอะไรหรือมนัจะท าใหใ้จน้ีด่ืมกินอาหารอะไร 

ประกอบสมัมาอาชีวะของโลกเขาน่ีมนัเป็นวตัถุท่ีเอามาเล้ียงปากเล้ียงทอ้ง แต่หวัใจมนัเคย
กินเคยโดนแผดเผามาดว้ยความทุกขย์าก แลว้มนัสงบเขา้มา มนัจะเล้ียงอาชีพอะไรใหมี้อาหารให้
หวัใจน้ีไดว้ิปัสสนาไดข้ึ้นไป การเล้ียงชีวิตชอบของโลกตุตระ 

คือจิตท่ีมีกิเลสอยู ่ มนักินแต่กิเลส มนักินแต่ความชอบใจของมนัอยู ่ ความชอบใจมนัหลง
ในอะไร? หลงในกายไง หลงในกาย หลงในเวทนาท่ีเจบ็ไขไ้ดป่้วยมนักไ็ม่อยากเป็น เห็นไหม 
หลงในจิต เวลาเจริญข้ึนมา จิตสงบข้ึนมากกเ็ห็นวา่ โอโ้ฮ! จิตฉนัน่ีมนัจะเหาะเหินเดินฟ้า หลงใน
ธรรม ธรรมท่ีจิต ความรู้ภายในหวัใจ หวัใจท่ีมนัสมัผสักบัความสงบอนันั้น มนัวา่อนันั้นเป็น
ธรรม เห็นไหม น่ีกาย เวทนา จิต ธรรม มนักห็ลงใหล มนัไม่พจิารณาตามความเป็นจริง 

มนัถึงตอ้งจบั กาย เวทนา จิต ธรรม น่ีสติปัฏฐาน ๔ ท่ีมีจิตท าความสงบแลว้ ท่ีมีใจ ใจท่ีวา่
เป็นเอกคัคตารมณ์ ตวัน้ีจะค่อยวิปัสสนาไง จะวิปัสสนาไดถึ้งตอ้งพยายามพิจารณากาย เวทนา จิต 
ธรรม เห็นกาย เห็นกายดว้ยตามความเป็นจริง ขณะท่ียกข้ึนเห็นกาย มนัจะเกิดความขนพองสยอง
เกลา้ การเห็นกายจากตาของธรรมกบัการเห็นกายของตาของเน้ือต่างกนั การเห็นกายของตาของ
ธรรมมนัจะเห็นจากภายใน 

จากภายในหวัใจ ภายในหวัใจน้ีมนัเป็นสมาธิ มนัเป็นจิตตั้งมัน่ มนัไม่มีกาลเวลา กาลเวลา 
๒๔ ชัว่โมงเป็น ๑ วนั ร่างกายของมนุษยเ์รา ตายไปแลว้ ๓ วนัจะเน่า เห็นไหม กาลเวลาอนัน้ีมนั
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เป็นกาลเวลาของโลกียะ แต่ถา้เป็นโลกตุตระท่ีเดินอริยมรรคข้ึนมาแลว้ พอมนัเห็นกายมนัเห็นเป็น
ปัจจุบนั มนัจะขนพองสยองเกลา้ ถา้วิปัสสนาใหก้ายนั้นแปรสภาพไป มนัจะแปรสภาพเด๋ียวนั้น 
เด๋ียวนั้นเป็นปัจจุบนั มนัไม่มีมิติ ไม่มีกาลเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัจิตท่ีเป็นความสงบ มนัถึงเป็น
ธรรมไง ความเห็นท่ีเป็นธรรมจะวิปัสสนาภายในมนัจะเห็นตรงน้ีไง เห็นตรงท่ีจิตน้ีมีพื้นฐาน จิต
น้ีจบัตอ้งได ้จิตน้ีเป็นเอกคัคตารมณ์ จิตน้ีเป็นสมัมาสมาธิไง 

ความเพียร เพียรลงในสติปัฏฐาน ๔ ความเพียร ความด าริ ด าริการพิจารณา ด าริวา่จิตน้ีควร
จะยกข้ึนวิปัสสนา วิปัสสนาใหก้า้วเดินออกไปดว้ยปัญญา ปัญญาตวัน้ีเกิดข้ึน เกิดข้ึนจากการ
ภาวนาตลอด ภาวนามยปัญญาคือปัญญาเกิดข้ึนจากการภาวนา การภาวนาคือการท าจิตใหส้งบ
แลว้ยกข้ึนวิปัสสนาเป็นงานไง 

งานในการภาวนากบังานของนกัวิทยาศาสตร์ งานในการตรึกน่ีไม่เหมือนกนั งานจาก
ภายนอก งานจากภายในจะไม่เหมือนกนั ความไม่เหมือนกนัของโลกียะ งานของโลกมนั
เปล่ียนแปลงมนัอาศยัผูอ่ื้นท าได ้เห็นไหม งานวิปัสสนา... 

...ผูท่ี้จะกา้วเดินใหเ้หนือกรรม ใหก้รรมหลุดออกไปจากของตนตอ้งเป็นผูท่ี้ภาวนาเอง 
ตอ้งกา้วเดินเอง เพราะกิเลสมนัอยูท่ี่ใจของทุกๆ ดวง ใจของเรามนัเป็นการใจแกใ้จไง งานของ
ภาวนาคืองานของใจ ใจภาวนาในสติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม นั้นแหละถึงจะติดกาย 
เพราะติดกาย ใจกไ็ปติด ใจน้ีไปติดกาย ติดกายเราถึงมีกายเขา จะใหค้นอ่ืนรักเรา เรากรั็กเขาก่อน
เพื่อจะใหเ้ขารักเรา มนัเพื่อเราทั้งนั้น สรรพส่ิงใดๆ ท าไปน้ีเพื่อเรา เพื่อเราทั้งนั้นเลย 

เรารักเรา เราหวงเรา เราห่วงเรา เราอยากใหค้นรักเรา อยากใหค้นยกยอ่งเรา เรากท็  าความดี
เพื่อเขา เห็นไหม ท าออกไปนั้นกคื็อเพื่อเราทั้งนั้นเลย แต่มนัเป็นกิเลส ๒ ชั้น ชั้นหน่ึงเรามองไม่
เห็นมนั ตวัน้ีมนัอยูภ่ายใน แลว้มนักห่็วงคนโนน้ห่วงคนน้ี มนั ๒ ชั้น มนัรักมนัสงวนตวัมนัเองไว้
ก่อนแลว้กย็งัค่อยบอกวา่รักคนโนน้รักคนน้ี มนัถึงวา่พิจารณาเขา้มาเพื่อใหเ้ห็นตามความเป็นจริง
ไง เห็นตามความเป็นจริงวา่ ส่ิงท่ีเราสงวนไว ้เราหวงเราแหนอนันั้นน่ะมนัเป็นไตรลกัษณ์ มนัเป็น
สมมุติ มนัเป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอน มนัเป็นการชัว่คราวไง 

เราเกิดมาชาติหน่ึงเรากอ็ยากจะพบแต่ความสุข เราอยากพบมาก ความสุข แต่เราไม่พบ
ความสุขเพราะอะไร เพราะวา่ส่ิงท่ีหามานั้นมนัเล้ียงปาก แต่ไอส่ิ้งท่ีเล้ียงใจตวัน้ีมนัไม่มี ส่ิงท่ีเล้ียง
ใจมนัไม่มี มนัเล้ียงมา เล้ียงดว้ยความหลอกลวงของ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ไอส้มมุติ ไอต้วัท่ีวา่
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สงวนเราสงวนเขาน่ีแหละ เพราะมนัไม่รู้จริง พอไม่รู้จริงมนักต็อ้งโดนกิเลสลากคอไปตลอดก่ีภพ
ก่ีชาติมากไ็ม่มีใครรู้ ไม่มีใครเห็น 

เพราะเรามีอ  านาจวาสนา เราเกิดมาพบพทุธศาสนา เราถึงมาเห็นส่ิงน้ีไง เห็นส่ิงน้ีเพราะใน
การประพฤติปฏิบติัของเราเขา้ไปตามความเป็นจริงแลว้ตรงๆ หนา้ ก าลงัประจนัหนา้กนัอยูก่บัส่ิง
ท่ีเป็นเราเป็นเขาดว้ยจิตท่ีเป็นภาวนามยปัญญา เห็นไหม การเห็นภาวนามยปัญญาส่ิงท่ีเป็นเราเป็น
เขาน้ีมนัไม่ใช่เราไม่ใช่เขา มนัไม่ใช่เพราะเรายดึเอง เรายดึเองมนักไ็ม่อยูใ่นอ านาจของเรา ไม่อยู่
ในอ านาจของเรา เราจะหลงในความยดึของเราท าไม มนัละอายใจไง น่ีความละอายใจหมุนเขา้มา 
จิต ปัญญามนัจะหมุนเขา้มา ภาวนามยปัญญา วิปัสสนามนัจะหมุนเขา้มา พอหมุนเขา้มา ความ
ละอายใจ ความสงัเวชใจ ความละอายใจ ฟังสิ เพราะมนัเห็นตามความเป็นจริง 

เม่ือก่อนใครสอนมนักไ็ม่เช่ือ ส่ิงท่ีขา้งนอกสอน ปัญญาขา้งนอก ครูบาอาจารยส์อนกไ็ม่
เช่ือ ถา้ไม่ไดป้ระสบเองจากปัญญาธรรม จากภาวนามยปัญญาจากภายในของตวัเอง ภาวนามย
ปัญญาน้ีคือจะช าระกิเลสไดไ้ง การช าระกิเลสตอ้งช าระกิเลสแบบตามความเป็นจริง ตามความ
เป็นจริงของใจท่ีมีกิเลสนั้น ใครเล่าใครบอกอยา่งไรกไ็ม่ซ้ึงใจเหมือนการเขา้ไปเห็น เห็นแลว้พอ
พิจารณาเขา้ไป พอรู้เท่า มนัสลดมนัสงัเวช มนัสงสารเจา้ของ สงสารตวัเอง ท าไมตวัเองน้ี 
นกัปราชญ ์ ราชบณัฑิต เวลายกยอ่งตวัเองนะ เวลากิเลสมนัหลอก แลว้พอมนัเห็นความเป็นจริง 
ท าไมบอกวา่ ท าไมเอง็มนัโง่ขนาดน้ี น่ีความโง่มนัเศร้าสลดใจ มนัจะปล่อยๆ การปล่อยน้ี 

กิเลสนะ มนัเคยสะสมมาอยูใ่นหวัใจของมนุษยข์องทุกๆ ดวงใจ อยา่วา่แต่มนุษย ์ทุกๆ ดวง
จิตดวงใจท่ีเป็นใจ ดวงจิตน้ีมนัจะมีกิเลสอยูต่ลอดเวลา จะอยูภ่พชาติไหนมนักจ็ะยดึมัน่ถือมัน่อยู่
ภายในไม่มีใครเคยเห็น แต่อนัน้ีเพราะวา่เราพฒันาวฒิุภาวะของใจเจริญข้ึนมาจากกลัยาณปุถุชนไง 
จากกลัยาณชนหมุนข้ึนเดินอริยมรรคข้ึนมาดว้ยภาวนามยปัญญา เห็นไหม น่ีเราเป็นบุคคล ๑ ใน ๘ 
จ าพวกนั้น เป็นบุคคล 

จากบุคคลท่ีวา่ไม่คิดเลยวา่มนัจะกา้วเขา้มาไดใ้นศาสนาในสงัฆคุณท่ีเราจะกา้วข้ึนมา
เป็นสงัฆะ วิปัสสนาเขา้ไปๆ บ่อยเขา้ๆ ตอ้งท าบ่อยเขา้ๆๆ มนัจะปล่อยไปเร่ือย การปล่อยน้ีปล่อย
เพราะมนัไม่เคยปล่อยเพราะวา่มีอ  านาจอะไรมาต่อรอง มนัปล่อยเพราะปัญญาญาณต่างหาก มนั
ปล่อยเพราะภาวนามยปัญญาเขา้ไปไล่ตอ้นมนั 
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กิเลสไม่เคยยอมอ านาจใคร กิเลสมีอ านาจเหนือทุกๆ คน กิเลสน้ีเป็นเจา้ใหญ่นายโตกบั
ดวงใจท่ีเกิดดบัทุกๆ ดวง กิเลสมนัใหญ่มาก ใหญ่ในหวัใจของเรา ไม่ใหญ่ท่ีหวัใจของใคร ใหญ่ใน
หวัใจของเรา แลว้เรากเ็ท่ียวไปกดข่ีคนอ่ืน เห็นไหม ในเม่ือมนัใหญ่มาก มนัไม่มีใครเขา้ไปต่อรอง
กบัมนัได ้ไม่มีใครคดังา้งกบักิเลสไดเ้ลย 

ภาวนามยปัญญา ธรรมจกัรขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีท่านปรินิพพานไปแลว้ท่านเอาของท่านไป แต่ธรรมจกัรท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นการ
ช้ีน าขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แต่เกิดข้ึนจากผูท่ี้ปฏิบติัผูน้ั้นท่ีก าลงัปฏิบติัอยู ่ ผูท่ี้ก  าลงั
ด าเนินปัญญาภาวนามยปัญญาอนัน้ีอยูต่่างหาก ผูท่ี้มีภาวนามยปัญญาน้ีคือเป็นบุคคลท่ี ๑ หมุนเขา้
ไป หมุนเขา้ไป มนัจะปล่อยไปเร่ือยๆ 

ความปล่อยน้ีปล่อยเพราะการต่อสู้ ปล่อยเพราะอ านาจวาสนาท่ีเรามุมานะข้ึนมา มนัไม่
ปล่อยดว้ยไม่มีเหตุไม่มีผลหรอก มนัปล่อย มนัปล่อย การปล่อยนั้นคือวา่มนัจนตรอก กิเลสจน
ตรอก กิเลสไม่มีส่ิงมีคุณวิเศษจะสู้กบัธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ได ้ เห็นไหม เกิด
ข้ึนมาจากอ านาจวาสนาของเราท่ีเราภาวนามยปัญญานั้นเขา้ไปต่างหากมนัถึงยอม มนัยอมนะ มนั
ยอม ยอมแลว้เรากพ็ยายาม 

เพราะเราข้ึนมาไดแ้ลว้ เรากา้วเดินออกไปดว้ยวฒิุภาวะของใจเราสูงข้ึนมา สูงกวา่ปุถุชน
ธรรมดา สูงกวา่กลัยาณชน สูงกวา่จนเป็นบุคคลท่ี ๑ หมุนเขา้ไปๆ หมุนเขา้ ซ ้ าเขา้ๆ ซ ้ าเขา้ดว้ย
ความมุมานะ ดว้ยความอุตส่าห์พยายามของดวงใจดวงนั้น ดว้ยความเช่ือมัน่ในธรรมขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ดว้ยความเช่ือมัน่ ดว้ยอ านาจ ดว้ยก าลงัใจ ดว้ยความเห็นวา่กิเลสยอม
แพเ้ราไปบางคร้ังบางคราว เห็นไหม มนัเป็นการเคร่ืองยนืยนักนัวา่กิเลสมนัปล่อยได ้

จากเดิมไม่เคยคิดเลยวา่คนอยา่งเราน่ีจะสามารถจะช าระกิเลสได ้นกัปฏิบติัอยา่งเราหรือจะ
สามารถช าระกิเลส จะชนะกิเลสไดช้ัว่คร้ังชัว่คราว ขณะน้ีกิเลสปล่อยต่อหนา้เรา มนัเป็นเคร่ือง
ยนืยนั เห็นไหม ส่ิงท่ียนืยนักบัเราคือกิเลสมนัถอยออกไปชัว่คราวๆ ใหเ้ราวา่ง มนัปล่อยวางๆ น่ี
อิสระของเราเกิดข้ึน วฒิุภาวะของใจมนัจะเทียบเคียงไดก้บัความสงบ กบัท่ีวา่กลัยาณชนท่ีจิตสงบ
ข้ึนมา สงบข้ึนมานั้นมนักเ็หนือกวา่คนอ่ืนข้ึนมา แลว้น่ีกเ็หนือข้ึนไปอีก เห็นไหม น่ีวฒิุภาวะของ
ใจ ภูมิจิต-ภูมิธรรมของใจมนัสูงข้ึน 
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ความสูงข้ึน เห็นไหม สูงข้ึน ยนืยนั มนัยนืยนัในการประพฤติปฏิบติั ยนืยนัในการเดิน
ปัญญาญาณของเราน่ีแหละ มนัยนืยนัท่ามกลางหวัใจไง ท่ามกลางสนามกีฬา ท่ามกลางภวาสวะ 
ท่ามกลางภพของกิเลส ท่ามกลางภพของเราไง ภพในหวัใจของเรา หมุนเขา้ไปๆ หลายคร้ังเขา้ 
หลายคร้ังเขา้ กิเลสมนัแก่นกิเลส มนัไม่เคยยอมแพใ้ครง่ายๆ มนัจะต่อสู้จนสุดฤทธ์ิสุดเดชของมนั 
เรากพ็ยายามหมุนเขา้ไปๆ อ านาจวาสนาของเรามีเท่าไรหมุนเขา้ไป อนัน้ีต่างหากยอดคน 

ไม่มีคนคนไหน ไม่มีบุรุษผูไ้หน ไม่มีนกับวช นกัปฏิบติัคนไหน จะเก่งมีอ  านาจวาสนา
เหมือนผูท่ี้เดินภาวนามยปัญญา เพราะมนัผูน้ั้นก าลงัจะพน้เง้ือมมือของมจัจุราชชัว่คร้ังชัว่คราวไง 
พน้มือจากมจัจุราชนะ เห็นไหม พน้มือจากมจัจุราชนะ เราตอ้งเกิดตอ้งตายไปตลอด แต่อนัน้ีมนั
จะพน้จากมือ อนัน้ีเป็นผูท่ี้มีอ  านาจวาสนาท่ีสุด น่ีวิปัสสนาเขา้ไป จนถึงจุดหน่ึงกิเลสมนัถอย ถอย
จนมนัเหน่ียวร้ังไวไ้ม่ได ้มนักต็อ้งขาดสิ กิเลสมนัขาดออกไป 

ในการยดึวา่เรา วา่กายน้ีกบัจิตน้ีเป็นเรามนัขาดออกไปแลว้ วฒิุภาวะของใจมนัเป็นปัจจตั
ตงัประกาศเด๋ียวนั้นเลย ประกาศท่ีขาดเด๋ียวนั้น เห็นสงัโยชน์ขาดไปเด๋ียวนั้น ความเห็นสงัโยชน์
ขาด “อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ” รู้อะไร? รู้ในส่ิงท่ีวา่ ส่ิงท่ีหลอกลวงอยูใ่นใจไง ส่ิงท่ียดึมัน่วา่
เราไง ส่ิงท่ีวา่ “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบัทั้งหมด” แมแ้ต่ร่างกาย แมแ้ต่ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนภายนอก แมแ้ต่การเกิดวา่เป็นเราไง แมแ้ต่วา่เป็นเราๆ น่ีกเ็กิดข้ึนดบัเหมือนกนั มนัเกิด
ข้ึนมา ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ความยดึมัน่ถือมัน่เกิดข้ึนมาเป็นธรรมดา มนัตอ้งดบัสลาย
เป็นธรรมดา มนัละเอียดอ่อนมาก น่ีมนัเป็นความจริงของหวัใจ เป็นอกาลิโก เป็นประกาศกงัวาน
ในใจดวงท่ีหลุดออกไปนั้น นัน่วฒิุภาวะของใจน้ีสูงข้ึนไปอีกชั้นหน่ึง น่ีภูมิจิต-ภูมิธรรมของมนั
สูงข้ึนมา 

มนัจะมองคนอ่ืนกบัความคิดของโลกจะต่างกนั ความคิดของใจดวงน้ีกบัความคิดของโลก 
ถา้ความคิดของโลกท่ีวา่หวัใจดวงน้ีโง่เขลามาก มีโอกาสกไ็ม่แสวงหา ไม่แสวงหาความมกัใหญ่
ใฝ่สูง ไม่ดึงสมบติัทุกอยา่งมาเป็นของเราเพราะอะไร เพราะใจดวงน้ีมนัเป็นธรรม อ  านาจของ
ธรรมมนัมีอ านาจเหนือสมบติัทั้งหลายในโลกน้ี หวัใจท่ีเขามีสมบติัประดบัในเรือนในหวัใจของ
เขา มนัมีอ  านาจ มนัสลดัท้ิงไดท้ั้งหมด มนัสลดัเร่ืองของโลกไวท้ั้งหมดเลย ไม่สีลพัพตปรามาสไง 
ไม่ผดิในส่ิงความคิดในหวัใจ หวัใจจะสะอาดมาก หวัใจสะอาดมาก น่ีความสุขของใจดวงน้ีไง 
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ร่างกายน้ีไม่ใช่เรา แมแ้ต่เรา เราจะทะเลาะกบัคนขา้งนอก มนัตอ้งมีการกระทบกระทัง่กนั 
เราถึงไม่ค่อยพอใจผูน้ั้นๆๆ มีเสียงกระทบหูเรา เรากไ็ม่พอใจใครวา่เรา อนัน้ีในระหวา่งกายกบัใจ
กระทบกนั มนักไ็ม่เป็นขา้ศึกกนั แต่เดิมกายกบัใจน้ีมีอ  านาจเหนือต่างกนั ร่างกายกบัหวัใจเวลา
ปวดขบัปวดถ่ายมนัจะไปใจกไ็ม่อยากไป ใจอยากจะนอนสบายๆ แต่มนัจะขบัถ่ายมนักต็อ้ง
พยายามบงัคบัใหต้วัไป เห็นไหม แต่พอมนัไม่เป็นกดถ่วงกนัแลว้ มนัเห็นสภาวะตามความเป็น
จริง มนัรู้ตามหนา้ท่ี มนัรู้วา่ส่ิงน้ีควรจะท าอยา่งไรต่อไป เห็นไหม น่ีวฒิุภาวะของใจมนัต่างกนั
อยา่งน้ีไง 

จากผูท่ี้ช าระร่างกายขาดออกไปจากใจ แลว้มนัเดินมาอยา่งน้ี คนเราเขา้ไปถึงจุดหน่ึง เขา้
ไปจริงๆ เขา้ไปรับรู้ธรรมะ แต่เดิมวา่เราน่ีจะไม่มีวาสนา คนอยา่งเราหรือจะรู้ธรรมได ้ แต่ในเม่ือ
เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ธรรมะน้ีเป็นของกลาง องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ประทานไว้
ใหก้บัสาวกสาวกะ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ท่ีผูป้ฏิบติัน้ี ท าไมเราจะปฏิบติัไม่ได ้ในเม่ือเรา
ปฏิบติัไดแ้ลว้ วฒิุภาวะเรากา้วข้ึนมาแลว้ มนักา้วเดินต่อไป กา้วเดินต่อไปในมรรคอริยสจัจงั เห็น
ไหม น่ีเป็นบุคคลท่ี ๑ เป็นบุคคลท่ี ๒ ยกข้ึนเป็นบุคคลท่ี ๓ สิ บุคคลท่ี ๓ ในเม่ือหวัใจมนัเป็นอยา่ง
นั้นอยูแ่ลว้เรากย็กข้ึน ยกข้ึนไป ยกข้ึนไป เดินมรรคต่อไป เดินมรรคนะ ยกข้ึน 

พอยกใจข้ึน จิตน้ีมนัพื้นฐานมีความสงบอยูแ่ลว้ แต่การจะยกข้ึนมนัเป็นงาน งานท่ี
เม่ือก่อนท าความสงบ เราใหฟื้น ๒ ท่อน พทุกบัโธเท่านั้นเพื่อใหห้วัใจน้ีไดเ้ผาไหมส่ิ้งน้ี เพื่อจะให้
หดตวัเขา้มาไง หดตวัเขา้มาคือวา่ไม่ใหเ้ช้ือน้ีเผาไปขา้งนอก ใหเ้ช้ือของไฟ พลงังานน้ีส่งออกให้
เป็นพลงังานของธรรม พลงังานของธรรมคือเผาไหมแ้ต่ส่ิงท่ีวา่เป็นธรรม พทุโธๆ เผาอยูอ่ยา่งนั้น 

แต่ทีน้ียกข้ึนวิปัสสนาน้ีมนัตอ้งเผาไหมอ้ะไรล่ะ 

จะเผาไหมใ้นสติปัฏฐาน ๔ ใช่ไหม หรือจะเผาไหมใ้นอะไร 

ตอ้งเผาไหม ้ ตอ้งเป็นการเป็นงาน ตอ้งมีพลงังานข้ึนมาถึงเป็นงาน ส่ิงท่ีจะท าใหเ้กิดเป็น
งานข้ึนมาน่ียกข้ึนในสติปัฏฐาน ๔ เหมือนเดิม เพราะสติปัฏฐาน ๔ มีนอกมีใน สติปัฏฐาน ๔ 
ภายนอก กายนอก กายใน พิจารณากายซ ้าเขา้ไป พิจารณาเวทนาซ ้าเขา้ไป พิจารณาจิตเขา้ไป 
พิจารณาธรรมเขา้ไป 
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เพราะวา่มนัเป็นการสืบต่อ พิจารณากายแลว้ท้ิงเขา้มา ถา้พิจารณากายดว้ยความมีปัญญา 
พิจารณากายใน หรือพิจารณาความเป็นไปแปรสภาพของกายขา้งใน น่ีบุคคลท่ี ๓ ถา้เป็นบุคคลท่ี 
๓ ได ้ มนัตอ้งจบัตอ้งไดไ้ง จบัตอ้งไดคื้อการยกข้ึน จิตน้ีตอ้งมีความรอบคอบ ความรอบคอบใน
การวิเคราะห์ในการมองซ ้าเขา้ไป ในการเห็นจากตาธรรม ตาธรรมจะเห็นธาตุ ธาตุ ๔ มนัเป็นธาตุ 
๔ จากตามความเป็นจริง 

แต่ถา้เราเป็นสญัญา เราเป็นการเร่ิมตน้ การเร่ิมตน้ใหจิ้ตน้ีกา้วเดินไปมนักท็  าได ้ เพราะวา่
เราจะหาเฉยๆ หาไม่เจอ มนัเป็นนามธรรม เร่ืองของกิเลสอยูท่ี่ใจ ใจน้ีเป็นนามธรรม ใจเป็น
นามธรรมเกาะเก่ียวอยูภ่ายใน เกาะเก่ียวอยูภ่ายในแลว้ออกมาผา่นร่างกาย ผา่นความคิดออกมา 
เห็นไหม น่ีเวลากิเลสมนัท างาน มนัท างานอยา่งนั้น กิเลสมนัเป็นพื้นฐานอยูท่ี่หวัใจอยูแ่ลว้ แลว้
อาศยัช่องน้ีเป็นเคร่ืองหากินออกมา 

ธรรมจกัรหมุนเขา้ เพราะธรรมจกัรน้ีเป็นขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้เรา
พยายามประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเป็นธรรมของเรา ธรรมของเราตอ้งหมุนเขา้ไปเชือดเฉือนกิเลสของ
เรา เขา้ไปหาส่ิงท่ีวา่มนัเป็นฟืนเป็นไฟอยูใ่นหวัใจของเรา 

การวิเคราะห์การพยายามสอดส่อง การหาจ าเลยไง เราวา่เป็นเราๆ เราจบัตอ้งท่ีไหน แต่
เดิมจิตไม่เคยสงบ ความสงบกไ็ม่รู้วา่อยูท่ี่ไหน พอสงบข้ึนมา มนัถึงอ๋อ! จิตสงบน้ีคือเรา จิตสงบน้ี 
คือจบัตอ้งได ้มนัเป็นเอกคัคตารมณ์ ก าหนดจิตไดส้ติสมัปชญัญะพร้อม แลว้ยอ้นกลบัเขา้มายกข้ึน
วิปัสสนา 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ส่ิงท่ีวา่ยกข้ึนมนัตอ้งมีความสงบ การเห็น การจบัตอ้งไดไ้ง การจบัตอ้ง
ไดใ้นกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ในสติปัฏฐาน ๔ ถา้พิจารณากาย พิจารณาใหแ้ยกออกไปเป็น
ดิน เป็นน ้า เป็นลม เป็นไฟ พิจารณาจิต จิตน้ีมีอุปาทานในกายนั้น จิตน้ีมีอุปาทานอยู ่ จิตน้ียงัเกาะ
เก่ียวอยู ่จิตไง จิตเป็นขนัธ์ ๕ 

ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นเร่ืองของขนัธ์ ๕ เป็นนามธรรม กายน้ีเป็นรูปธรรมขา้งนอก แต่ถา้เป็นกาย
ในน้ีเป็นกายท่ีวา่จิตน้ีมนัเกาะเก่ียว มนัเป็นอารมณ์ มนัอิงกนั ความอิงกนัอนัน้ีมนัอิงกนัอยู ่ มนัถึง
วา่เป็นอุปาทานได ้

วิปัสสนา วิปัสสนาเขา้ไป วิปัสสนา ค าวา่ “วิปัสสนา” คือการเดินมรรค 
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ความด าริชอบ ด าริใหเ้ห็นความเป็นจริงไงวา่ท าไมกายกบัใจมนัอิงกนัไวเ้พราะเหตุไร 
ท าไมมนัถึงอิงกนัไว ้เพราะเราตอ้งการใหเ้ป็นอิสระออกจากกนั มนัอิงกนัอยู ่มนัอิงกนัอยูเ่พราะวา่
มนัปล่อยมาแลว้ ปล่อยคืนมาจากขา้งล่างแลว้ วฒิุภาวะของใจสูงข้ึนไปแลว้ สูงข้ึนไปแลว้ น่ีภูมิ
ของธรรมมนัสูงข้ึนไปเร่ือยๆ ภูมิของธรรมจะสูงข้ึนไป สูงข้ึนไป แต่กิเลสมนักสู็งตาม น ้าข้ึน สวะ
ในน ้ากล็อยข้ึนมาๆ น ้าลง สวะกล็อยลง 

จิตของเราวา่ประเสริฐข้ึนมาๆ...ประเสริฐ ประเสริฐจากปุถุชน ประเสริฐจากกลัยาณชน 
ประเสริฐจากบุคคลท่ี ๑ ประเสริฐจากบุคคลท่ี ๒ เป็นบุคคลท่ี ๓...บุคคลท่ี ๓ มนักมี็งานของ
บุคคลท่ี ๓ น่ี งานของบุคคลท่ี ๓ กคื็องานการคน้ควา้ไง งานการคน้ควา้ คน้ควา้ในส่ิงท่ีวา่หวัใจ 
กิเลสอาศยัผา่นมาเป็นเคร่ืองมือท่ีออกไปท าลายลา้งเขาไง ท าลายลา้งเขาแลว้กท็  าลายลา้งตวัเอง
ดว้ยไง ท าลายลา้งหวัใจของเรา ใหห้วัใจของเรามีแต่ความทุกขไ์ง 

ความสุขท่ีปล่อยเขา้มานั้นปล่อยความทุกขจ์ากหยาบๆ เขา้มา มนัเป็นส่ิงท่ีความทุกข์
หยาบๆ กบัความสุขท่ีมหศัจรรยน้ี์มนักเ็ป็นความสุขหยาบๆ ท่ีมนัยงัมีความสุขท่ีละเอียดข้ึนไป
กวา่น้ีอีก ความสุขท่ีละเอียดข้ึนไปจนถึงละเอียดสุดในศาสนาพุทธ เห็นไหม วฒิุภาวะของใจมนั
ถึงมีระดบัขั้นต่างๆ สูงข้ึนๆ 

การสูงข้ึน สูงข้ึนจากการวิปัสสนาญาณ ไม่ใช่สูงข้ึนจากความนึกคิด ไม่ใช่สูงข้ึนจากสวะ
ท่ีน ้าข้ึนน ้าลง สวะท่ีน ้าข้ึนน ้าลงน้ีเปรียบใหเ้ห็นวา่ ถา้จิตสูงข้ึนอวิชชามนักอ็ยูบ่นน ้านั้นตลอด 
อวิชชาอยูบ่นน ้า มนัจะลอยอยูบ่นน ้าตลอดไป น ้านั้นลอยมา แมแ้ต่หมาเน่ามนัยงัลอยมาในน ้านั้น
เลย เห็นไหม จิตเราสูงข้ึน อวิชชามนักห็มาเน่าตวัหน่ึง มนัเน่าเหมน็อยูใ่นหวัใจไง 

เราวา่ใจเราประเสริฐอยู ่ ใจเราประเสริฐใจเราดีอยู ่ มนัเผาหวัใจอยู ่ วิปัสสนามาขนาดไหน 
มนักเ็ผาไหมเ้ขา้มา หมาเน่าตวันั้นเราจะไม่เห็น เราจะไปเห็นหมาเน่า น ้ าลอยมาเห็นหมาเน่าน่ี เรา
เห็นเรากข็ยะแขยง แต่น่ีเราเห็นน่ี แต่น้ีน ้ าน่ีมนัไม่ขยะแขยง เพราะน ้าน่ีมนัไม่รู้ ไม่รู้วา่นั้นเป็นหมา
เน่า เพราะน ้ากรั็บมา 

จิตกเ็หมือนกนั อวิชชาอยูใ่นหวัใจน่ีมนักไ็ม่รู้ มนันึกวา่เป็นเราไง หมาเน่าเลยกลายเป็นเน้ือ
ยา่งอยา่งดีใหม้นัเผากินอยูใ่นหวัใจ เพราะส่ิงไม่รู้ ส่ิงท่ีไม่รู้คืออวิชชา เห็นไหม มนัตอ้งยอ้นกลบั
มา มนัตอ้งพยายามใคร่ครวญ จิตท่ีใคร่ครวญ จิตท่ีหมุนกลบัเขา้มา อนันั้นต่างหากพิจารณา
วิปัสสนาเขา้ไป วิปัสสนากาย วิปัสสนาจิต จิตคืออาการของจิต อาการของจิตติดอะไร อาการของ
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กาย กายน้ีมนัอิงกนัอยู ่ ถา้วิปัสสนาจนภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาลว้นๆ เขา้ไปมนัจะเห็นความ
แยกออกออกไป ดินเป็นดิน น ้าเป็นน ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ ออกจากกนั แต่เดิมเป็นเรา เป็นเขา
ในหวัใจ มนัยดึมัน่ถือมัน่ แต่คราวน้ีมนัอิงกนั มนัแปรสภาพ มนัหลุดออกไปเป็นดิน เป็นน ้า เป็น
ลม เป็นไฟ 

ถา้พิจารณาจิต จิตกบักายมนัติดกนัดว้ยอะไร คุณค่าของจิตท่ีมนัไปติดกบักาย ถา้มนัปล่อย
กายออกมาแลว้พิจารณาจิต คุณค่าของกายน้ี คุณค่าของการติดยดึมัน่ถือมัน่น้ีมนัแค่เศษของขยะ
ช้ินหน่ึงกไ็ม่ได ้ มนัปล่อยขนาดนั้นเวลาใจมนัปล่อยนะ มนัปล่อยตรงน้ี เป็นบุคคลท่ี ๔ ไง 
สงัโยชน์ไม่มีอะไรขาดไป กามราคะ ปฏิฆะน้ีอ่อนลง จิตน้ีเวิง้วา้งมาก มีความสุขแบบมหาศาล 

ความสุขแบบท่ีวา่ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่เขา เขาไม่ใช่เรา อนันั้นเพราะมนัความยดึมัน่ถือมัน่ 
มนัปล่อยมาแลว้ อนัน้ีมนัไม่มีการยดึไม่มีการถือใดๆ ทั้งส้ิน มนัปล่อยหมด วา่งหมด วา่ง ใจน้ีวา่ง
หมด ความสุขอนัน้ีเกิดข้ึนมาจากการประพฤติปฏิบติั จะเสวยสุขอยูพ่กัใหญ่ เสวยสุขอยูอ่ยา่งนั้น 
ถา้ไม่มีครูบาอาจารยช้ี์น า จะเขา้ใจวา่อนัน้ีเป็นท่ีสุดแห่งทุกข ์ เพราะอะไร เพราะจิตมนัปล่อยกาย
ออกมา วฒิุภาวะของใจน้ีสูงข้ึนมาเป็นบุคคลท่ี ๔ เห็นไหม บุคคลท่ี ๔ สงัโยชนข์าดออก ๓ ไป
เป็นกามราคะ ปฏิฆะอ่อนลง ทีน้ีเป็นจิตลว้นๆ เลย 

ถา้ผูท่ี้จะส้ินสุดแห่งทุกขจ์ะก าจดัหมาเน่านั้นใหไ้ด ้ มนัตอ้งยกข้ึนวิปัสสนาต่อไป การ
ยกข้ึนวิปัสสนา การเดินวิปัสสนาไง วิปัสสนาในนกัปฏิบติั ในการจะเขา้ไปหาหมาเน่า ตอ้งให้
เห็นหมาเน่า เห็นหมาเน่าในหวัใจเรานัน่ล่ะ ส่ิงท่ีลอยมา ลอยอยูบ่นหวัใจเรา วิปัสสนาเขา้ไป ตรง
น้ีมนัจะเขา้ไปเห็นส่ิงน้ี หนุนหมาเน่าไวไ้ง หมาเน่าลอยมาในน ้า 

น่ีกเ็หมือนกนั โทสคัคินา โมหคัคินา กามราคะอยูต่รงน้ีทั้งหมด แต่การยกข้ึนวิปัสสนา 
การเผาผลาญมนัเป็นนามธรรม มนัเผามนัเอาอะไรไปเผาผลาญ จะเผาผลาญกาย เวทนา จิต ธรรม 
น่ีเอาอะไรไปเผาผลาญ เพราะกายน้ีกเ็ป็นกายใน กายน้ีเป็นกายอสุภะ อสุภงั 

การคน้ควา้การจะหากายน้ีหาไดย้ากมาก การหากายดว้ยกายนอกน่ีนะเป็นกายนอก กาย
ของธรรม เรายงัหาแทบไม่เจอ เพราะเราจะเห็นแต่กายวตัถุ กายวตัถุน้ีกายตาเน้ือประสบ แต่ถา้
เป็นตาของธรรม เห็นนิมิตภายในเป็นรูปของกาย นั้นคือตาธรรมนั้นคือกาย น่ีคือกายนอกๆ แลว้
กายของจิตมนัละเอียดอ่อนมากมนัเป็นกามราคะ ความเป็นกามราคะน่ีมนัเหมือนกบัเขา้ไปหา มนั
เป็นนามธรรมภายใน มนัจะเห็นไดย้าก การเห็นไดย้ากตรงน้ีเป็นเร่ืองสุดวิสยั มนัจะเหมือนกบั
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สุดวิสยัเลย จนตอ้งพยายามพฒันาจิตน้ีใหเ้ขม้แขง็ข้ึนมาก่อน ท าใจใหส้งบ ตั้งจิตข้ึนมาใหเ้ขม้แขง็
ข้ึนมาเป็นบุคคลท่ี ๕ 

บุคคลคนท่ี ๕ เห็นไหม การเดินบุคคลท่ี ๕ การสร้างมรรคของบุคคลท่ี ๕ มนัไม่ใช่วา่เป็น
ผลแลว้ถึงจะเป็นผล การเร่ิมตน้ของเหตุไง การเร่ิมตน้ของเหตุ เหตุน้ีตอ้งเพียงพอ เหตุน้ีเพียงพอ
ถึงจะจบัตอ้ง ถึงจะเกิด เราจึงสร้างส่ิงต่างๆ สร้างไฟ ไฟท่ีมนัสงบตวัไป เราจะสร้างไฟน้ีใหเ้ป็นไฟ
ธรรมนะ ไฟของธรรมคือเผาผลาญเช้ือไง 

ไฟของกิเลสมนัเป็นไฟของกิเลสท่ีเผาผลาญออกมาขา้งนอก ท าภาวนามยปัญญาเป็นไฟท่ี
เราเกิดข้ึน เป็นธรรมจกัรท่ีเราสร้างข้ึน ส่ิงท่ีเราสร้างข้ึนไป เราสร้างข้ึนมา เราสร้างข้ึนแลว้เราจะ
ใหไ้ปเผาผลาญส่ิงนั้นอีกทีหน่ึง น่ีบุคคลท่ี ๕ ถึงตอ้งพยายาม พยายามคือวา่ใจมนัสงบขนาดไหนก็
ไม่เช่ือ มนัจะสงบ มนัเป็นอุปกิเลส มนัจะวา่ส้ินแลว้ มนัเป็นส่ิงท่ีเหมือนกบัสุดวิสยั มนัท าไดย้าก 
มนัเวิง้วา้งไปหมด มนัเวิง้วา้งอยูแ่ลว้ 

แต่ถา้เราสร้างข้ึนมา เราสร้างใจข้ึนมาแลว้ เราพยายามมีความวิเคราะห์วิจยั ไม่นอนใจ 
พยายามหนัจิตเขา้มาดู สร้างใจข้ึนมาใหม้นัเจอ ความเจออนัน้ีจะขนพองสยองเกลา้เลยนะ เพราะ
อะไร เพราะวา่มนัเป็นเหมือนกบัวา่ส่ิงท่ีเราคาดหมายไม่ถึง ของท่ีมนัหายไป เพชรเมด็งามๆ ของ
เรามนัหายไป เราไม่เคยคิดวา่เราจะพบมนัอีก เราไปเจอเขา้ ท าไมมนัจะไม่สะดุง้สะเทือนใจ เพชร
เมด็งามๆ น่ีนะเป็นอสุภะ อสุภงัของใจ ถา้จบัตอ้งไดม้นัจะมีความขนพองสยองเกลา้อยา่งมหาศาล 

การท าวิปัสสนามนัเป็นงาน ๒ อยา่ง งานการหาจ าเลย งานในการหาเช้ือหาไฟเพื่อใหไ้ฟ
มนัเผาผลาญไง หาเช้ือหาเหตุใหธ้รรมจกัรมนัหมุนไปได ้ธรรมจกัรมนัจะหมุนไปไดม้นัตอ้งมีเหตุ
มีผล มนัจะหมุนไปโดยท่ีไม่มีอะไรส่งเสริมข้ึนไปไดอ้ยา่งไร สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา 
ภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาจะหมุนไป ถา้เราจบัตอ้งได ้มนัหมุนไปได ้มนัมีเหตุใหพ้าไป น่ี
อสุภะ 

ความเป็นอสุภะ เห็นไหม มนัเป็นอสุภะโดยธรรมชาติของมนั แต่กิเลสมนับอกวา่มนัเป็น
สุภะ เป็นของสวยของงาม ของท่ีวา่ขั้วไฟฟ้าขั้วบวกกบัขั้วลบจะตอ้งมาสปาร์กกนัอยูต่รงนั้น น่ีขั้ว
ของใจ ใจคิดฝักใฝ่กนัไง โอฆะเคร่ืองกั้นของการด าเนินออกไป โอฆะไง ทุกคนเกิดอยูท่ี่น่ี ทุกคน
ตายท่ีน่ี ขา้มพน้จากโอฆะอนัน้ีไปไม่ได ้ การขา้มพน้ไม่ไดม้นัจะมีพลงังานท่ีต่อสู้มาก พลงังาน
ของเราปกติปุถุชนเรายงัเอาไวใ้นอ านาจของเราไวไ้ม่ได ้ จนองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตอ้ง
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บอกวา่ใหมี้ศีล ๕ ใหคู้่ของตน อยูใ่นคู่ของตนแลว้ไม่ผดิศีลไง นัน่น่ะเพราะวา่มนัเป็นธรรมชาติท่ี
มีอยู ่

แต่ในเม่ือเราประพฤติพรหมจรรย ์ เราจะเขา้ไปหาหมาเน่าอยูใ่นหวัใจ มนัตอ้งผา่นนาง
ตณัหา นางอรดีไง เขา้ไปหาพอ่ไง แค่ลกูๆ กิเลสของลกูๆ เราฆ่าหลานมา ฆ่านัน่มา น่ีลกูของมนั 
เราจะผา่นตรงน้ีเป็นเร่ืองของทุกขม์าก การประพฤติปฏิบติั เห็นไหม บุคคลท่ี ๕ นึกวา่จะเป็น
ความสุข การสร้างเหตุ ในเม่ือการประพฤติปฏิบติั การลงท าการท างาน งานในการภาวนามย
ปัญญา งานในการช าระกิเลสเป็นงานท่ีแสนยาก เป็นงานการทุ่มทั้งชีวิต เพราะถา้ช าระตรงน้ีได ้
ชีวิตน้ีเป็นอิสระไง ชีวิตน้ีไม่อยูภ่ายใตอ้  านาจของความคิด ชีวิตน้ีไม่อยูใ่นอ านาจของอวิชชา 

การจะทุ่มเพื่อท าลายเจา้วฏัจกัรในหวัใจของเรานะ น่ีมนัถึงเป็นงานท่ีแสนยาก งานท่ีแสน
ยากมนักต็อ้งพยายามคน้ควา้เขา้มา คน้ควา้เขา้มาเพื่อจะใหธ้รรมจกัรน้ีหมุนไปใหไ้ด ้ เพื่อให้
ภาวนาปัญญาหมุนไป เพราะไฟไดเ้ช้ือ เช้ือของไฟตอ้งเผาไหมไ้ป ตอ้งเผาไหมไ้ป น่ีการคน้ควา้
กาย เวทนา จิต ธรรม ในสติปัฏฐาน ๔ ภายใน กายในกาย เวทนาในเวทนา น่ีวิปัสสนาเขา้ไป 

ตรงน้ีเป็นขนัธ์ ขนัธ์ของใจ เป็นบุคคลท่ี ๕ วฒิุภาวะของใจสูงข้ึนมามาก ผูบ้ริหาร เห็น
ไหม ผูท่ี้บริหารท างานละเอียดอ่อนมาก งานของผูบ้ริหารเป็นงานท่ีตอ้งใชก้ารวิเคราะห์วิจยัมาก
เพราะอะไร เพราะรับผดิชอบส่ิงต่างๆ มหาศาล ผูบ้ริหารรับผดิชอบทุกๆ อยา่ง รับผดิชอบหวัใจ
ของทุกหวัใจ รับผดิชอบส่ิงท่ีพึ่งพาอาศยัเรา 

น่ีกเ็หมือนกนั เราจะเขา้ถึงยอด ถึงจุดของหวัใจ จุดของหมาเน่า น่ีหมุนข้ึนไปจนจบัตอ้งได ้
วิปัสสนาไปๆ วิปัสสนาไปเร่ือยนะ วิปัสสนาไป การต่อสู้ไง ยิง่เขา้ใกลจุ้ดศนูยก์ลางของอ านาจ
เท่าไร วิชาการของกิเลสมนัจะละเอียดอ่อนข้ึนเท่านั้น การหลอกลวง การสร้างเง่ือนไข หลอกให้
ใจคิดวา่ส่ิงนั้นเป็นผล เห็นไหม เพราะเราเขา้ใกลศ้นูยข์องอวิชชา เราเขา้ไปใกลข้องหมาเน่า กล่ิน
ของหมาเน่ามนัจะลอยออกมา 

น่ีกเ็หมือนกนั วิปัสสนาเขา้ไป แรงต่อตา้นของการวิปัสสนา เรานึกวา่เราเป็นบุคคลท่ี ๕ 
เราจะยกข้ึนเป็นบุคคลท่ี ๖ มนัจะง่ายๆ ข้ึนไป เหมือนกบัเราเป็นนกักีฬาอยา่งน้ี เราเล่นชนะข้ึนมา
มีแต่คนจะใหเ้หรียญทอง...ไม่มีทาง กิเลสมนัจะป้องกนัตวัมนัเองอยา่งสุดความสามารถ มนัจะ
ไม่ใหใ้ครเขา้ไปใกลศ้นูยอ์  านาจของมนัไดเ้ลย น่ีไง การยกข้ึนวิปัสสนาของหวัใจ ยกข้ึนวิปัสสนา
ไปมนัจะต่อตา้นทั้งหมด การต่อตา้นคือการมนัหลอกไง 
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ความหลอกของกิเลส หลอกวา่ “ส่ิงนั้นเป็นผลแลว้ ภาวนามาภาวนาไปท าไม นอนซะ
ดีกวา่ ทุกขย์ากไปไหน เราเป็นคนแลว้ เกิดมากมี็วาสนา” น่ีความเป็นภายในมนัจะหลอก หลอก
ตลอด 

วิปัสสนา น่ีปัญญาอนัน้ีคือปัญญาของกิเลส กิเลสมนักใ็ชอ้ยูใ่นวิปัสสนานั้น เพราะเราเขา้
ไปใกลแ้ลว้ๆๆ เพราะใกลเ้ท่าไรมนัพยายามเอาตวัรอดไง เอาตวัรอดมนักต็อ้งสุดวิสยัของมนั มนั
จะพลิกแพลงของมนัไปเพื่อจะท าใหเ้ราอยา่งนอ้ยกใ็หเ้ราหยดุย ั้งไวก่้อนเพื่อจะไม่ใหไ้ปเห็นหนา้
ของมนั 

น่ีไม่เช่ือ ความไม่เช่ือกิเลส เราตอ้งเช่ือธรรม เราผา่นเขา้มาจนถึงบุคคลท่ี ๖ แลว้ จนบุคคล
ท่ี ๕ จะเป็นบุคคลท่ี ๖ อยูแ่ลว้ เราจะไปออ่นแอไดอ้ยา่งไร ความไม่อ่อนแอน่ี ถึงท่ีสุดนะ ถึงท่ีสุด
ของภาวนาปัญญา ระเบิดออก กามราคะแตกออก ขนัธ์ ๕ ไง ขนัธ์ของจิตแตกออกจากจิตทั้งหมด
เลย คราวน้ีระบือลือลัน่ ค  าวา่เวิง้วา้งน่ีมนัต ่าไป มนัไม่มีส่ิงใดๆ ในโลก สกัแต่วา่รู้ สกัแต่วา่เป็นไป 
จิตน้ีอยูใ่นร่างกายน่ีแหละ อยูใ่นความประพฤติปฏิบติั อยูใ่นพระภิกษุ อยูใ่นผูป้ฏิบติัน้ี มนักย็งัวา่ง
หมด ความวา่งน้ีมหศัจรรยม์าก ความมหศัจรรยน์ั้นมนัอยูใ่นหวัใจนั้นไง น่ีความวา่งโดยบุคคลท่ี 
๖ วฒิุภาวะของใจสูงขนาดไหน วฒิุภาวะของใจ ภูมิของธรรมไง 

ภูมิของธรรมเป็นบุคคลท่ี ๖ มนัสูงมาก แต่สูงขนาดไหนมนักอ็ยูใ่ตข้องหมาเน่า น่ีมนัจะหา
หมาเน่าข้ึนไป ถึงตรงน้ีถึงหมาเน่า เพราะหมาเน่าน้ีไม่ใช่ขนัธ์ หมาเน่าน้ีเป็นหมาเน่าลอยน ้า แต่
ลอยน ้ามา น ้าน่ียกข้ึนสูงสุดแลว้ นัน่น่ะคือตวัอวิชชา มนัเป็นตอมนัเป็นอยา่งนั้นอยู ่ จบัยากมาก 
แลว้คิดดูสิ หมาเน่าลอยน ้ามา แลว้น ้าท่ีไหนมนัจะรู้จกัหมาเน่าล่ะ น่ีกเ็หมือนกนั หมาเน่ามนัลอย
อยูใ่นหวัใจ แลว้หวัใจมนัจะเอาอะไรไปรู้วา่หมาเน่า มนัเอาเคร่ืองมืออะไรไปจบัล่ะ มนัถึงวา่
ปัญญาญาณอนันั้น 

มนัจะท าไม่ได ้ ส่ิงท่ีท าไม่ไดม้นัเหมือนกบัสุดวิสยั แต่มนัไม่สุดวิสยัเพราะอ านาจวาสนา
ของใจดวงนั้น อ  านาจวาสนาของผูท่ี้ปฏิบติันั้น มนัจะหนักลบัมาดู เห็นหมาเน่ามนักพ็ลิกหมาเน่า
ท้ิงสิ มนัไม่เห็นหมาเน่า มนันึกวา่อนัน้ีเป็นส่ิงวิเศษ มนันึกวา่เป็นหมาทองค า มนัจะสงวนไวไ้ง 
มนัสงวนวา่อนัน้ีเป็นทองค าลอยมาจะเป็นของประเสริฐ เพราะวา่มนัไม่ไดก้ล่ินเหรอ ขา้งนอกเขา
เหมน็กนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 
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มนัจะเผาใจอยูไ่ง มนัจะเผาหวัใจอยู ่ น ้ ารับหมาเน่าไว ้ กล่ินมนัตอ้งขจรขจายไป น่ีก็
เหมือนกนั หวัใจท่ีมีอยา่งนั้นอยู ่ มนัจะมีความทุกขอ์ยู ่ เพราะไฟ นางตณัหา นางอรดีเป็นลกูของ
อวิชชา อวิชชาเป็นเรือนยอดของความคิด เป็นรากเหงา้ของความคิด มนัอยูบ่นน ้า มนัอยูบ่นใจ น่ี
คือตวัอวิชชา...พลิกออก จะพลิกไดต่้อเม่ือตอ้งเห็น การเห็นน้ีเป็นบุคคลท่ี ๗ เป็นบุคคลท่ี ๗ น้ี 
เดินมรรคของบุคคลท่ี ๗ ยิง่ยากเขา้ไปใหญ่ 

ดูสิบุคคลท่ี ๕ เรายงัเกือบเป็นเกือบตาย แต่บุคคลท่ี ๗ น่ี บุคคลท่ี ๗ เป็นเช้ือของไฟ เช้ือท่ี
ละเอียดมาก เช้ือท่ีละเอียดสุด แต่มนักไ็ม่พน้จากธรรมจกัรขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นผูผ้า่นไป เป็นเคร่ืองด าเนินไปแลว้ 

การเช่ือธรรม เช่ือครูบาอาจารย ์ เช่ือเทคนิควิธีการของหลวงปู่ มัน่ เช่ือผูท่ี้ผา่นพน้ไป ความ
เช่ือคือศรัทธา ศรัทธาความเช่ือนั้นเห็นคุณเห็นประโยชน์จริง มนัจะพลิกได ้ มนัจะจบัได ้ มนัจะ
ยกข้ึนไดไ้ง 

สุดทา้ยแลว้ใหม่ๆ มนัจะคิดวา่เหมือนกบัวา่เป็นไปไม่ได ้ ส่ิงนั้นจะมีข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 
มรรคผลมนัพน้ออกไปแลว้ มรรคผลมนัก่ึงพทุธกาลมนัจะไม่มีมรรคไม่มีผลใหเ้ราสืบต่อ...มี 
“ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม” ผูท่ี้ปฏิบติัสมควร มนัปฏิบติัไม่สมควรมนักไ็ม่พบตรงน้ี 
ปฏิบติัสมควรเพราะอะไร 

เพราะครูบาอาจารยผ์า่นพน้ไปแลว้ ครูบาอาจารยผ์า่นตรงน้ีไง ผา่นตรงน้ีกม็าช้ีน าไว ้ ช้ีน า
ไว ้ ช้ีน า ช้ีบอก คอยเคาะคอยบอกลกูศิษยล์กูหาวา่ตรงน้ีส าคญันะ ตรงน้ีส าคญันะ ตอ้งเขา้จุดน้ีให้
ไดน้ะ ถา้เขาจุดน้ีไดม้นักเ็ห็นหมาเน่า เขา้จุดมนักห็มุนไป หมุนไปมนักพ็ลิก พลิกไป เห็นไหม 
เป็นบุคคลท่ี ๘ พน้ออกไปเป็นบุคคลท่ี ๙ 


