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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

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

พระพทุธเจา้เกิดแต่ละคร้ังพระองคเ์ดียว เห็นไหม อยา่งครูบาอาจารยก์เ็หมือนกนั หวัหนา้ไง 

เป็นพระแลว้ยงัเป็นหวัหนา้อีก หวัหนา้ดูแลหมู่คณะ งานหลวงปู่ มัน่ เขาไปนิมนตอ์าจารยม์หาบวั “ถา้

นิมนตเ์รา ตอ้งนิมนตพ์ระทัว่ประเทศไทย” เห็นไหม ถา้จะนิมนตห์ลวงตาตอ้งนิมนตพ์ระทัว่ประเทศ

ไทยเลย ท่านรับผดิชอบหมู่คณะทั้งหมดไง น่ีมนัถึงวา่บารมีใหญ่ บารมีใหญ่เรากต็อ้งคิดอยา่งนั้น น่ี

หลกัของศาสนา ถา้ท่านมาตอ้งควรเป็นอยา่งนั้นก่อน ดูอยา่งนั้นเลย เรามนัพวกเลก็นอ้ยกนั  

บุญกศุลขา้งนอกนะ เราชาวพทุธ บุญกศุลเป็นบุญกศุล แต่น่ีบุญกศุลมนัเป็นเคร่ืองขบัพาให้

เราด าเนินไป เห็นไหม บุญกศุลอาจารยบ์อกวา่ “ถา้เรายงัตาย-เกิดอยู ่ ใหบุ้ญกศุลพาเกิด มนัจะไดไ้ม่

ตอ้งทุกขย์ากมากนกั” คนตอ้งตายตอ้งเกิดทั้งหมด บุญกศุลพาเกิดไง เรากอ็าศยับุญกศุลไป  

แต่พอภาวนาเขา้ไป ภาวนาเขา้ไป คนถามบ่อยเลย “ตอนเชา้น่ีก าลงัภาวนาจะดีเลย จะตอ้ง

ข้ึนมาใส่บาตร อะไรมีคุณค่ามากกวา่กนั?” บอก “นัน่กิเลสมนัหลอก!” ลุกใส่บาตรเลย เวลานัง่ทั้งคืน

มนัไม่ลง แต่เวลาจะท าคุณงามความดีมนัจะลง อนันั้นกิเลสมนัหลอก  

แต่ถา้เราลงนะ มนัจะลงมนัลงไปเลย ปล่อยใหม้นัลงไป เพราะวา่ใหท้านร้อยหนพนัหนไม่

เท่ากบัมีศีลบริสุทธ์ิหนหน่ึง ศีลบริสุทธ์ิร้อนหนพนัหนไม่เท่ากบัสมาธิหนหน่ึง เห็นไหม จิตเขา้ใน

ความสงบหนหน่ึง อนัน้ีบุญกศุลมนักมี็ตรงน้ีดว้ยนะ ผา่นขา้มพน้จากบุญและบาปไง บุญกศุลท าใหเ้รา

อยากได ้อยากท า  

แต่มนัเป็นจริง มรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียด อยา่งเช่นฟังธรรม เห็นไหม เราฟังธรรม “มหาภูต

รูป ๔” ดิน น ้า ลม ไฟ มหาภูตรูป ๔ เห็นไหม ธาตุ ๔ ไง คนเราน่ีทุกคนจะบอกเลยวา่ เราเขา้ใจกนัอยู่
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แลว้เร่ืองคนนะ กายกบัใจ ไอค้วามรู้หยาบๆ ความรู้จ ามา แลว้เวลามนัเป็นบญัญติั เห็นไหม มีธาตุ ๔ 

คนเราเกิดมาน่ีมีขนัธ์ ๕ กบัธาตุ ๔ ธาตุน่ีเป็นรูปๆ มหาภูตรูป ๔ ดิน น ้า ลม ไฟ ไฟน่ีเป็นพลงังานใช่

ไหม? ไฟน่ีเป็นพลงังาน เวลาคนตายน่ีลมขาดก่อน เห็นไหม ลมขาด ไฟ ไฟท่ีเผาใหร่้างกายอบอุ่นน่ี

มนักน็อ้ยไปๆ จนแขง็ เห็นไหม ธาตุไฟ ธาตุลม  

ทีน้ีถา้เราวา่ถา้พลงังาน ธาตุไฟน่ีตอ้งเป็นพลงังานไหม? เป็น เป็นพลงังานธาตุ เห็นไหม เราวา่

พลงังาน เวลาเทศน์กนัเขาสอนกนัเร่ืองพลงังาน เร่ืองความคิด เร่ืองอะไรน่ีเป็นพลงังานไป เป็นวตัถุไป 

แต่มนัมีอีกอนัหน่ึงไง ธาตุ ๖ ไง ธาตุรู้กบัอากาศธาตุ ลม ลมกบัอากาศคนละอนั ลมเป็นลมนะ ลมมนั

แปรปรวนมนัแปรปรวน แต่ถา้อากาศธาตุ อวกาศ พอออกไปออกซิเจนมนัไม่มีน่ะอวกาศ อากาศใน

โพรงกระดูก กบัธาตุรู้ เห็นไหม ธาตุรู้กบัพลงังานกบัธาตุไฟอนัเดียวกนัหรือเปล่า? ธาตุรู้กบัธาตุไฟ 

เห็นไหม ธาตุไฟ ธาตุทัว่ไป แต่ธาตุรู้ ไอต้วัรู้ท่ีวา่พระสารีบุตรพดูไวใ้นพระไตรปิฎกไง ชีวิตคืออะไร

ไง “ชีวิตคือไออุ่น”  

ไออุ่นกบัไฟมนัคนละอนั เพราะไออุ่นนั้นมนัมีชีวิตไง พลงังานท่ีมีชีวิต พลงังานท่ีรับรู้สุขรู้

ทุกข ์กบัธาตุไฟ ไฟมนัเผาอะไรไปมนัไม่รู้เร่ืองเลย ตวัไฟมนัเผาอะไรไปไม่รู้เร่ืองเลย มนัเผาไปๆ มนั

ท าลายหมด  

แต่คนท่ีมีสติมีสมัปชญัญะ คนท่ีฉลาด ควบคุมไฟนั้นอยูใ่นขอบเขต เป็นประโยชนก์บัโลก 

เห็นไหม ควบคุมไฟนั้นเป็นประโยชน ์ เพราะไฟนั้นมนัไม่รู้สุข มนัไม่รู้ในตวัมนัเอง มนัเป็นธาตุเฉยๆ 

แต่สสารของธาตุรู้มนัเป็นธาตุท่ีมีชีวิตไง มนัคนละธาตุใช่ไหม มนัถึงวา่เป็นธาตุรู้กบัธาตุไฟ ถึงวา่ธาตุ 

๖ ไง  

ค าวา่ธาตุ ๖ ถา้เราวา่พลงังานของโลก คือวา่เวลาเขา้ใจไง ถา้เราเขา้ใจเร่ืองธรรมะ เราฟังเขา้ใจ 

หยาบ กลาง ละเอียด เห็นไหม ความหยาบๆ คือวา่เราศึกษาสุตมยปัญญาเขา้มา แลว้พอมาวิปัสสนาไป 

เห็นไหมวา่ธาตุไฟ มนัจะนอ้ยอกนอ้ยใจตรงน้ีไง ดิน น ้า ลม ไฟ เห็นไหม มนักดิ็น น ้า ลม ไฟมีอยู ่ 
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มนุษยเ์รากเ็หมือนดิน น ้า ลม ไฟ มนัมองคุณค่าของศาสนาต ่าเกินไป แทบจะไม่มีอะไรเลย 

ดิน น ้า ลม ไฟเหรอ ร่างกายเราเป็นดิน น ้า ลม ไฟ แต่มนัคลุกเคลา้กนัไปดว้ยกรรมไง กรรมท าใหเ้กิด

เป็นมนุษย ์แต่มนัแปรสภาพกลบัไปแลว้น่ี ทีน้ีสถานะของมนุษยม์นัไดม้า  

แต่ถา้เอาธรรมเอาบญัญติัเขา้มา ปรมตัถเ์ขา้มาแยกแยะมนุษยไ์ง ระหวา่งธาตุ ๔ กบัขนัธ์ ๕ 

ออกไป เห็นไหม ขนัธ์ ๕ นัน่คือธาตุรู้ล่ะ เพราะธาตุรู้มนัเป็นไออุ่น มนัเป็นความคิดออกมา มนัรู้สุขรู้

ทุกขข้ึ์นมา แต่เวลาแยกเขา้ไปเป็นธาตุ ๖ อีกธาตุหน่ึง เป็นธาตุ ๖ เห็นไหม แต่ถา้เป็นธาตุ ๔ มนัออกมา

เป็นธาตุ ๔ มนักเ็ป็นวตัถุไปหมด ความเขา้ใจของใจท่ีจะไปแกทุ้กขม์นัเขา้ถึงไม่ได ้ มนัไปติดอยูท่ี่

เปลือกไง ติดท่ีระบบไง ติดอยูท่ี่ภายนอก  

แต่ถา้เราพิจารณากาย เวลาเขาพิจารณากายกนัเพื่ออะไร ใหเ้ห็นความแปรสภาพของกาย เห็น

ไหม ธาตุ ๔ มนัเป็นกาย มนัไม่ใช่ใจ แต่ใจวิปัสสนากาย วิปัสสนากายจนกายนั้นแปรสภาพออกไป 

ความเขา้ใจของใจต่างหาก มนัไปปล่อยสภาพกายอนันั้น ธาตุทั้ง ๔ นั้นเขาไม่รู้เร่ืองของเขาเลย เขา

เป็นไปตามความเป็นไปของเขา ความเป็นไปของเขา เขาแปรสภาพของเขาอยูอ่ยา่งนั้น เขาเพียงแต่วา่มี

ส่วนหน่ึงผสมมาเป็นเราเท่านั้นเอง ส่วนหน่ึงของธาตุดิน เห็นไหม  

เวลาคนมนุษยต์ายไป ท่ีวา่เกิด-ตาย เกิด-ตายในวฏัจกัร พระพทุธเจา้ถึงบอกวา่ “คนๆ หน่ึงเกิด

มานัง่อยูบ่นกองกระดูก” นัง่อยูบ่นกองกระดูกนะ ทุกขอ์ยูบ่นกองกระดูก เพราะคนเราเคยเกิดเคยตาย

ซบัซอ้นกนัมา ธาตุดินมนัซบัซอ้นกนัมา มนัแปรสภาพมาตลอดอยูอ่ยา่งนั้น แลว้การเกิดท่ีไม่มีวฏัฏะ

อนันั้นมนัสะสมเขา้ไปอยูท่ี่ธาตุรู้ ตวัท่ีธาตุรู้ เห็นไหม ถึงวา่จิตมนัมี ๒ ชนิด  

ความรู้วญิญาณมี ๒ ชนิด มีจิตมีวิญญาณ วิญญาณในขนัธ์ ๕ วญิญาณรับรู้ โสตวิญญาณ ฆาน

วิญญาณ วิญญาณรับรู้ วิญญาณรับรู้น่ีเพราะเราเป็นมนุษย ์ เราถึงมีขนัธ์ ๕ แลว้เทวดามีขนัธ์ ๔ ความ

รับรู้เขากต่็างออกไปแลว้ พรหมกมี็ขนัธ์ ๑ ความผสัสะของเขาต่างออกไปกบัเราแลว้ เวลาท่ีการเกิด

การตายออกมาอยา่งน้ี สถานะของการรับรู้ขนัธ์ ๕ น่ีมนัถึงวา่ครอบไว ้ครอบอะไร?  
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วิญญาณมี ๒ วิญญาณ กว็ิญญาณตวัท่ีวา่ธาตุรู้ตวันั้นไง นั้นคือปฏิสนธิวิญญาณไง จิตปฏิสนธิ

วิญญาณท่ีวา่มนัยอ่ยสลายออกไป เห็นไหม สญัญาความจ าไดห้มายรู้ในชาติน้ี จ  ามาๆ แลว้มนักเ็กบ็เขา้

ไป ลงเขา้ไปรวมอยูท่ี่ใจ ใจนั้นแทบจะไม่รับรู้อะไรเลย ตอ้งคิดข้ึนมามนัถึงจะออกมากระทบออกมา

เป็นสญัญา แลว้ค่อยใคร่ครวญออกมาขา้งนอก นัน่คือวา่มนัเป็นขอบเขตของมนุษยไ์ง  

เราคิดไดก้บัขอบเขตของมนุษย ์ ส่ิงท่ีเราเคยไป สญัญามนัจะจ าไดห้มายรู้กบัส่ิงท่ีวา่เราเคยไป 

เราเคยเห็น เราเคยพบมา ทีน้ีไอส่ิ้งท่ีวา่มนัมากกวา่นั้น มนัอยูใ่นใจท่ีเราเขา้ไปไม่ถึง เห็นไหม นัน่น่ะ

วิญญาณปฏิสนธิ ถึงวา่นัน่คือตวัอวิชชา ธาตุรู้มนัอยูต่วันั้น ตวัธาตุรู้ แต่ธาตุรู้กบัธาตุดิน ธาตุน ้า ธาตุลม 

ธาตุไฟ มนัคนละธาตุ ถึงแบ่งเป็นธาตุ ๖ กบัธาตุ ๔ น้ีเราคิดแต่วา่ธาตุ ๔ มนัจะให้เห็นวา่ตวัธาตุไฟกบั

ตวัธาตุรู้มนัคนละตวั มนัคนละชนิดกนัเลย มนัไม่เก่ียวกนั ไอต้วัธาตุรู้ในหวัใจเราน่ี  

ถา้มนัคิดทางวิทยาศาสตร์มนักคื็อธาตุไฟ มนัใหพ้ลงังานเหมือนกนั ใหพ้ลงังานมาใหใ้จน้ี

อบอุ่น แต่เวลาพลงังานท่ีมนักินเขา้ไป อยา่งเช่นธาตุไฟ ของร้อนเขา้ไปใหร่้างกายอบอุ่น ต่างกนัไหม? 

น่ีธาตุไฟ อนันั้นเป็นธาตุไฟ แต่ธาตุรู้มนักเ็หมือนธาตุไฟ เพียงแต่ส่ือไง มนัส่ือยากตรงน้ีไง  

มนัถึงวา่ใหเ้ห็นเขา้ไปวา่มนัคนละอนักนั ถึงวา่พลงังานท่ีวา่ทางวิทยาศาสตร์เขาบอกไง วา่

มนุษยเ์ท่ากบัถ่านไฟฉายกอ้นหน่ึง ตวัพลงังานท าใหม้นุษยห์รือคอมพิวเตอร์ จะท าใหม้นุษยมี์แค่

พลงังานตวันั้นตวัเดียว พลงังานตวันั้นเป็นพลงังานมนักเ็ท่ากบัธาตุไฟ มนัเท่ากบัธาตุไฟนะ ธาตุไฟ

เพราะไฟพลงังานน้ีพลงังานปฐมเราเกิดข้ึนมา เราหาข้ึนมาได ้แต่ไอต้วัธาตุรู้ท่ีมนัรับรู้ข้ึนมา แลว้มนัยงั

มหศัจรรยน์ะ มนัยงัหมุนไป หมุนเวียนไปตายในวฏัสงสาร หมุนเวียนของมนัออกไป ไอต้วัธาตุรู้ไง  

น่ีฟังธรรมแลว้พิจารณาเขา้มา ถึงสุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา ความเห็นตาม

ภาวนามยปัญญาอนันั้น ความเห็นตามภาวนามยปัญญามนัตอ้งยอ้นกลบัเขา้ไป ทีน้ีมนัไม่มีเร่ิมตน้ มนั

มีวา่แค่ไหนเป็นปริยติัไง ถา้ปฏิบติัไปแลว้เขาวา่ตรงน้ีเป็นปริยติั คือวา่ความจ า ทีแรกไม่ใหคิ้ด พอ

ไม่ใหคิ้ดกไ็ม่คิดเลย พอจิตมนัเร่ิมสงบเขา้ไป จะคิดกคิ็ดไม่ไดแ้ลว้ เพราะวา่ความไม่ใหคิ้ด มนัเป็น

มรรคหยาบเขา้มา  
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แต่พอเวลามนัละเอียดเขา้ไป มนัไม่ใช่คิด แต่มนัไม่มีค าพดูวา่คิดไง มนัเป็นการร าพึงไง จิต

เป็นสมาธิเขา้ไป เราจะร าพึงได ้ เราควบคุมจิตไดไ้ง ไม่ใช่วา่จิตเป็นสมาธิเขา้ไปแลว้สมาธิน้ีจะควบคุม

ไม่ได ้ สมาธิน้ีควบคุมไดน้ะ สมาธิน่ีนึกไดน้อ้ยๆ อนันั้นคือร าพึง นึกไดน้อ้ยๆ พอร าพึงข้ึนมา มนัมี

ความเป็นสมาธิอยูแ่ลว้ มนัมีความเป็นสมาธิอยู ่แลว้มนันึกภาพข้ึนมาท่ีเห็นธาตุ ๔ อนันั้น พอเห็นธาตุ 

๔ อนันั้น ธาตุ ๔ นั้นแปรสภาพ เห็นไหม ธาตุ ๔ ขา้งนอก ดิน น ้า ลม ไฟมนัแปรสภาพอยูต่ลอดเวลา 

ขนาดเขาขดุดินขดุอะไรกนั เขาท าเป็นคลองเป็นอะไรไป เขาท าได ้เขาแปรสภาพได ้มนักเ็ป็นเร่ืองของ

เขา  

แต่ธาตุ ๔ ของเรา ธาตุ ๔ ในกายของเรา เห็นไหม แลว้จิตวิปัสสนามนัมาเห็นธาตุ ๔ เห็น

ภายในน่ี มนัสะเทือนถึงหวัใจไง เพราะหวัใจมนัเกาะเก่ียวไว ้ อุปาทานน่ะ ทั้งๆ ท่ีรู้อยู ่ แต่รู้อยูด่ว้ย

สญัญา รู้อยูด่ว้ยการจ ามา มนัไม่เห็นจริงไง รู้อยูก่บัความรู้จริง เห็นไหม ความรู้จริงและความรู้แจง้ 

ความรู้แจง้หมายถึงวา่พอรู้แจง้ใจอนัน้ี ใจมนัจะควบคุมใจมนัได ้มนัจะสลดหดหู่นะ น่ีธรรมสงัเวช  

ธรรมเกิดข้ึน มนัจะสงัเวชในความยดึมัน่ถือมัน่ มนัจะสงสารตวัเองไง สงสารตวัเองวา่ท าไม

ความคิดเม่ือก่อนเราคิดแบบนั้น ความคิดน่ีมนัปกคลุมไว ้ มนัท าไมคิดแบบน้ี แต่เด๋ียวน้ีพอมนัเขา้ใจ

แลว้ ท าไมเม่ือก่อนไม่คิดอยา่งน้ี?  

นัน่มนัเกิดข้ึนจากอะไร? เกิดข้ึนจากวฒิุภาวะของใจท่ีมนัเจริญข้ึนใช่ไหม? ใจวิปัสสนาแลว้

เจริญข้ึนใช่ไหม? ใจท่ีวิปัสสนาเจริญข้ึน มนัตอ้งยอ้นเขา้มาถกูทางไง ยอ้นกลบัเขา้ไปถกูทางของมนั 

ถา้ไม่ถกูทางของมนั มนักว็นอยูน่ัน่ ความวนอยูน่ัน่มนัไม่พฒันาข้ึนไป นัน่คือมรรคหยาบ ถา้มรรค

ละเอียดข้ึนมา แบกเงินมา ถา้ไม่ท้ิงเงินกไ็ม่ไดท้อง เห็นทองอยูข่า้งหนา้ แบกมาหนกั ตอ้งท้ิงเงินถึงได้

ทอง แบกทองมาไปเจอเพชร ตอ้งท้ิงทองถึงจะเอาเพชร  

ภาวนากเ็หมือนกนั ถา้มนัเร่ิมตน้ไม่ใหคิ้ด มนัคือไม่ใหคิ้ด เพราะคิดแลว้มนัเป็นโลกหมดเลย 

ความคิดน้ีเป็นโลกหมดเลย เห็นไหม ความเห็น โลกท่ีแปรไปมนักเ็ป็นโลกหมดเลย ไม่ใหคิ้ดหรอก ที

แรกไม่ใหคิ้ด แต่จิตพอมนัสงบแลว้ถา้มนัไม่คิด จิตสงบแลว้มนัจะวิปัสสนาไดอ้ยา่งไร? สมถกรรม
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ฐาน วิปัสสนากรรมฐาน เห็นไหม วิปัสสนากรรมฐาน ไม่ใหคิ้ดทีแรก ใหม้นัสงบเขา้มาก่อน ใหม้นั

เป็นอิสระตวัมนัเอง  

ทีน้ีพอมนัคิดอีกทีมนัถึงจะเป็นปัญญา ถา้คิดทีแรกนะมนัเป็นสญัญา ความคิดท่ีเป็นสญัญากบั

ความคิดท่ีเป็นปัญญา อาศยัไหน? อาศยัความสงบของเราน่ีแบ่ง แลว้ใครรู้? ปัจจตัตงัรู้จ  าเพาะตน ถา้คิด

แบบโลกของเขา เห็นธาตุ ความรู้ธาตุของเขา รู้แลว้ไดอ้ะไรข้ึนมา? ความรู้รู้ตลอดเวลาไม่ไดอ้ะไร

ข้ึนมา  

แต่ถา้จิตมนัสงบเขา้มา ไอธ้าตุรู้ตวัท่ีธาตุ ๖ นั้นมนัเขา้ใจ มนัเขา้ใจนะ มนัสะเทือนถึงไง ถา้จิต

สงบถึงฐีติจิต เห็นไหม สะเทือนถึงตวัธาตุรู้นั้น ธาตุรู้นั้นเป็นพลงังานแฝงอยูข่า้งใน เหมือนพลงังาน

ขา้งในคอมพิวเตอร์ ถา้ไม่มีไฟ คอมพิวเตอร์ท างานไม่ไดเ้ลย ถา้มีไฟ คอมพิวเตอร์ถึงท างานได ้ถา้ไม่มี

จิตเรา ธาตุ ๔ กคื็อดิน น ้า ลม ไฟเหมือนกนั มนัเป็นธาตุเปลือกๆ ขา้งนอกนั้น คนตายแลว้กร่็างกาย

เหมือนกนั คนตายใหม่ๆ เห็นไหม ร่างกายยงัอบอุ่นอยู ่ มนัยงัอ่อนยงัไม่แขง็ กมี็ธาตุ ๔ เหมือนกนั 

เหมือนกนัเลย แต่ไม่มีตวัธาตุรู้ตวัจิตตวัน้ี  

ทีน้ีถา้เราพิจารณากาย เห็นไหม มนัตอ้งใหส้ะเทือนถึงกนัไง คือวา่ความสมัพนัธ์ ใจท่ี

วิปัสสนาเขา้ไป ปัญญาท่ีหมุนกลบัเขา้ไปเด๋ียวนั้น มนัสะเทือนถึงเด๋ียวนั้น มนัไปแกเ้ด๋ียวนั้น ถึงวา่เป็น

ปัจจุบนัธรรม ท าไมถึงบอกวา่แค่ชา้งกระดิกหู งูแลบล้ิน? ถา้วิปัสสนาน่ีขาดได ้ความเขา้ใจเด๋ียวนั้นไง 

แต่ขณะท่ีเราเสริมข้ึนไปน่ีมนัยากมาก การเสริมข้ึนไป การดนัใจเราข้ึนไป การดนัใจเราข้ึนไปถึงมรรค

หยาบๆ เห็นไหม  

ถึงวา่การถึงท่ีสุดแลว้มนัขา้มพน้จากบุญและบาป บุญน้ีมนักเ็ป็นบุญ เป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดกศุล 

แต่ตวัน้ีนะ ค าวา่ขา้มพน้แลว้ไม่ใช่วา่สูญหายนะ ขา้มพน้ส่วนขา้มพน้ ขา้มพน้คือขา้มพน้กิเลส เห็น

ไหม พระอรหนัตเ์หมือนกนั ท าไมพระสีวลีถึงวา่เป็นพระท่ีมีลาภมากท่ีสุด พระอรหนัตใ์นคร้ัง

พทุธกาลท่ีเป็นลกูศิษยพ์ระสารีบุตร เป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั แต่ไม่เคยฉนัขา้มอ่ิมแมแ้ต่ม้ือเดียวเลย 

เห็นไหม ความขา้มพน้น่ีขา้มพน้เหมือนกนั แต่บุญกศุลท่ีอยูน้ี่บารมี  
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การสร้างบุญกศุลมา มนัจะถึงวา่บารมีวา่พระองคไ์หนมีลาภมาก มีหมู่คณะมาก เห็นไหม เป็น

ผูท่ี้สัง่สอนเขามาก ปรารถนามาไง คือวา่ถา้ปรารถนาจะมาสัง่สอนเขา ปรารถนาจะมาเป็นอยา่งนั้น มนั

ตอ้งสะสมมา ในพระไตรปิฎกมีพวกโยมไปถามวา่  

“พระพทุธเจา้น่ีมีคนนบัถือมาก แลว้กมี็ลาภมากเพราะเป็นพระพทุธเจา้”  

พระพทุธเจา้บอก “ไม่ใช่ มีเพราะท่านสร้างมา” พระพทุธเจา้สร้างเป็นพทุธภูมิมา คิดดูสิ สละ

ทั้งชีวิต สละใหท้านมาทั้งหมด เห็นไหม ใหท้ั้งครอบครัว ใหท้ั้งลกู ใหทุ้กอยา่งเลย ใหเ้ขาหมด ถา้ชีวิต

น้ีใหไ้ดก้ใ็ห ้ แต่ชีวิตน้ีใหไ้ม่ไดเ้พราะอะไร เพราะชีวิตมนัสืบต่อ ชีวิตน้ีเป็นผลไง เป็นตวัธาตุรู้ไง มนั

เป็นตวัท่ีรับรู้ไง เป็นตวัท่ีตวัสะเทือนถึงไง แลว้พอขา้มพน้เหมือนกนั  

น่ีวิสยัไง วิสยัของพระพทุธเจา้นั้นถึงวา่พทุธวิสยั แลว้กส็าวกวิสยัมนัต่างกนั ต่างกนัมหาศาล

เพราะสร้างบุญกศุลมาต่างกนั การท ามาถึงไดต่้างกนั แต่ความสะอาดไง ความสะอาด การท าจิตน้ีขา้ม

พน้น้ีเท่ากนั น่ีถึงวา่ขา้มพน้ทั้งบุญและบาป แต่ขา้มพน้แลว้ ถา้ไม่มีบุญและบาปมนักม็าตรงน้ีไม่ได ้แต่

ถา้เราติดอยูเ่รากไ็ปไม่ได ้ 

ถึงวา่ไดบุ้ญมา เราใชบุ้ญของเราไป น่ีบุญสัง่สมมา แต่ขา้มไปแลว้อนัน้ีกลบัมีผล ๒ ชั้น ถา้

ขา้มไปแลว้นะ เพราะอะไร เพราะพลงังานจิตน้ีบริสุทธ์ิ พอจิตน้ีบริสุทธ์ิแลว้มนัใชง้านนั้นไดไ้ง ส่ิงนั้น

จะเสริมเขา้มา ส่ิงท่ีบริสุทธ์ิอยูแ่ลว้ มนัใหผ้ลมีก่ีเท่า เหมือนกบัวา่อาจารยบ์อกวา่ “จิตของอาจารยน่ี์

เวลาท่ีขา้มพน้แลว้จิตเหมือนน ้าอมฤต น ้าอมตะไง น ้าอมตธรรมในหวัใจนั้นตกัจว้งไม่มีวนัหมด”  

แต่ถา้เป็นสญัญานะ เป็นความคิด เป็นความจ านะ พอใชห้มดไปมนัลืม มนัหายไป เห็นไหม 

แต่น ้าอมฤตนั้นตกัไม่มีวนัหมด แลว้บวกเขา้ไปกบัผลบุญกศุลท่ีสร้างมา บวกเขา้ไปสิ จิตนั้นบริสุทธ์ิ

แลว้บวกเขา้ไปกบัผลบุญกศุลท่ีสร้างมา มนัจะใหคุ้ณค่าขนาดไหนกบัส่ิงท่ีวา่เป็นกบัชาวโลกไง ถึงวา่

ตอ้งเป็นท่ีพึ่งของตนใหไ้ดก่้อนไง ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนพึ่งตนเองไดแ้ลว้ เห็นไหม แลว้ทุกอยา่งมนั

จะเป็นท่ีพึ่งของทุกๆ ฝ่าย ทุกท่ีจะไปพึ่งหลกัใจอนันั้นไง  
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บุญกศุลขา้มพน้แลว้ไม่ใช่วา่พน้แลว้หมดไป แต่จะหมดไปต่อเม่ือเราตายไป หรือวา่มนัจะ

ส่งผลไปขา้งหนา้นั้น น่ีขา้มพน้ทั้งบุญบาป ขา้มพน้ในความยดึมัน่ถือมัน่ มนัไม่ไดข้า้มพน้ดว้ยความ

สลดัท้ิงหรอก มนัสลดัท้ิงไม่ได ้ของท่ีมีหามาแลว้ มนัสลดัท้ิงไปไม่ได ้มนัมีอยูต่่อไป อยา่งเช่นภาวนา 

เวลาภาวนาไปจิตสงบจะไปเห็นนรก-สวรรคก่์อน อนันั้นเป็นอะไร?  

เพราะจิตนั้นมนัสร้างบุญกศุลมา ของเขานะท าไมจิตเวลาภาวนาไป จิตสงบไป บางจิตน้ีจะ

เห็นกาย จะรู้เร่ืองต่างๆ บางคนสงบไปสงบเฉยๆ น่ีเพราะความสร้างมาต่างกนั วาสนาบารมีมาต่างกนั 

แต่ถา้คนท่ีมีวาสนาบารมีนะ พอจิตมนัสงบ จิตน้ีมนัสงบ จิตน่ีมีความคึกคะนอง จิตน่ีรับรู้ต่างๆ ไป ใช้

ตรงนั้นก่อนไง รับรู้ตรงนั้นก่อนไง ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กลบัเป็นโทษ เห็นไหม เป็นโทษเพราะอะไร? 

เป็นโทษเพราะมนัจะหลงทางไปไง มนัไม่เขา้ทางส่ิงท่ีถกูตอ้ง  

ฉะนั้นเขา้ทางท่ีถกูตอ้งคือเขา้ทางอริยมรรคทั้งหมด อริยมรรค งานชอบ ความเพียรชอบ 

เพราะความชอบน้ีมนัถากถางกิเลส มนัไม่ใช่รับรู้ ส่ิงท่ีไปรับรู้ ส่ิงท่ีส่งออกนั้น ส่ิงท่ีไปรับรู้ขา้ง

นอกนั้นคือการรับรู้ เห็นไหม พลงังานท่ีส่งออก เห็นไหม พลงังานเหมือนกนัแต่รับรู้ๆๆ  

ถา้พลงังานอยา่งนั้น ดูอยา่งพลงังานของโทรศพัท ์ เห็นไหม เคล่ือนท่ีไปไดด้ว้ยส่ือวิทย ุ เขา

โทรศพัทถึ์งกนั แลว้โทรจิตล่ะ? น่ีมนัต่างกนัไหม พลงังานนั้นมนักเ็คล่ือนท่ีไปได ้มนัส่งแสงได ้ แสง

เลเซอร์กย็งิไปได ้ ใจน้ีกรั็บรู้ไดเ้หมือนกนั เท่ากบัส่งออกนั้นเท่ากบัพลงังานอนันั้น เพราะอะไร เพราะ

เป็นพลงังานส่งไป แต่มนัรู้สุขรู้ทุกข ์ 

คล่ืนวิทยตุ่างๆ ความเห็นต่างๆ ในการส่ือสารนั้น ตวัมนัเองไม่รู้เร่ืองเลย คนท่ีรับรู้ข่าวสารนั้น

ถึงจะไดป้ระโยชน์ใช่ไหม? ตวัมนัเองมนัรับรู้อะไร? มนัเป็นแค่พลงังานอนัหน่ึง น่ีธาตุไฟ น่ีก็

เหมือนกนั ถา้จิตมนัสงบเขา้ไปอยา่งนั้น เราจะท าจิตใหเ้ราส่งออกรับรู้มา มนัมีธาตุรู้เป็นธาตุท่ี ๖ อยู ่

มนัรับรู้อยูใ่ช่ไหม? มนักมี็ความต่ืนเตน้วา่ฉนัเป็นผูว้ิเศษ ฉนัเหนือคนไง น่ีหลงไหม? น่ีบุญกศุล  

ถา้ไม่อยูใ่นอริยมรรค ใชอ้อกไปมนักท็  าใหเ้ราผดิพลาดได ้ น่ีขา้มพน้ทั้งบุญและบาป บุญนั้น

ถึงตอ้งวางไวก่้อน เห็นไหม วางไวเ้พื่อจะขา้มพน้ตรงสงัโยชน์ตรงยดึมัน่ถือมัน่มนั ตรงท่ีมนัยงัท าให้
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เราควบคุมตวัเองเอาไวไ้ด ้นัน่เราขา้มพน้ตรงนั้น ถา้ยงัขา้มไม่ไดก้ว็างไว ้วางไว ้ไม่ใหม้นัออกมาท าให้

เราผดิช่องทางไป น่ีถึงวา่เขา้มาอริยมรรค น่ีการถากถางกิเลส กิเลสมนัอยูท่ี่ธาตุรู้นั้น  

ธาตุ ๔ นั้นมนัแปรสภาพ แต่ธาตุรู้มนัอยูรั่บรู้อีกอนัหน่ึง ธาตุไฟเป็นธาตุไฟ ธาตุไฟมนัเผา

ไหมอ้ยูเ่พื่อใหชี้วิตน้ีสืบต่อไปเท่านั้น จนตายธาตุไฟกบัธาตุลมออกไปก่อน ธาตุรู้หลุดก่อนเพื่อนเลย 

เพราะตายนั้นจิตหลุดออกไป จิตหลุดออกไปแลว้ธาตุไฟถึงไดจ้างไปๆ เห็นไหม  

น่ีไงถึงวา่ใหก้ลบัมาดูท่ีวา่ถา้อธิบายวา่ธาตุรู้น้ีเป็นเหมือนสสารทัว่ไป มนัท าใหเ้ราเขา้ใจผดิ 

แลว้เรากจ็ะวา่ท าไมมนัเหมือนกนั อยา่งเช่นท่ีวา่ในศาสนาเรา เร่ืองอากาศกบัลมน่ีผดิต่างกนัไป เห็น

ไหม ลมกบัอากาศ ธาตุ ๔ ถึงวา่ดิน น ้า ลม ไฟ ลมเป็นลม อากาศเป็นอวกาศ อวกาศนั้นอยูเ่ป็นอวกาศ

อยูใ่นโพรงกระดูก เห็นไหม โพรงกระดูกมนัใหผ้ลอะไร? แต่มนักเ็ป็นส่วนท่ีละเอียดกวา่ลม  

ธาตุรู้กเ็หมือนกนั เป็นพลงังานเหมือนกนั พลงังานมีชีวิต ไม่ใช่พลงังานแบบทัว่ไป พลงังาน

แบบนั้นมนัพลงังานของโลกเขา พลงังานของวตัถุ พลงังานวตัถุนั้นมนัแปรสภาพอยูต่ลอดเวลา มนัมี

อยูไ่ง มนัถึงวา่ส่ิงนั้นกมี็อยู ่มนุษยก์มี็อยู ่มนุษยต์อ้งเป็นอยา่งนั้นเหรอ?  

มนุษยต์อ้งประเสริฐกวา่นั้นสิ มนุษยป์ระเสริฐกวา่นั้นเพราะมนุษยมี์จิตใจ มนุษยมี์ธาตุรู้ แลว้

มนุษยม์าพบพระพทุธศาสนา ศาสนาสอนอยา่งนั้นไง สอนใหเ้ขา้มาถึงตรงน้ีไง เราเดินเขา้ไปแลว้เราก็

จะถึง เราถึงแลว้เรากจ็ะพน้จากความสงสยัทั้งหมด ส่ิงท่ีสงสยั ถา้จะแกว้า่ไม่ใหส้งสยัเลยแลว้ท าเลย 

ศึกษาเพื่อไม่ใหส้งสยัเลย เป็นไปไม่ได ้ เพราะวา่ตณัหาอุปาทานมนัอยูท่ี่นัน่ มนัยิง่ศึกษามนัยิง่สงสยั 

มนัสงสยัของมนัไปเร่ือยๆ ตอ้งแกส้งสยัไปเร่ือย แลว้กจ็ะอ๋อไปเร่ือยๆ อ๋อจนมนัละเอียดอ่อนมาก  

เร่ืองธรรมะน้ีเร่ืองละเอียด ละเอียดจริงๆ แต่เพราะเราไม่เขา้ใจกนั เราศึกษามาแลว้เราวา่เรา

เขา้ใจนะ ถา้เราวา่เราเขา้ใจ เราตอ้งเห็นธรรมสมควรแก่ธรรม มีพระนะไปภาวนาอยู ่ ถา้ลองเขา้ไปถึง

ขา้งใน จะสลดสงัเวชมากแลว้จะร้องไหน้ะ น ้าตาจะไหลพรากๆ ท าไมเม่ือก่อนเราไม่เห็นอยา่งน้ี เรา

ศึกษามา  
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เหมือนกบัพวกเราน่ีแหละ ถา้เราภาวนาไม่ไดข้นาดนั้น เราอ่านหนงัสือน่ี อ่านหนงัสือไป อ่าน

หนงัสือไป เพราะวา่อ่านซ ้าเขา้ไป ท าไมเม่ือก่อนเราไม่เห็นอยา่งน้ี? ท าไมตรงน้ีมนัขา้มพน้ไปได้

อยา่งไร? ความเห็นมนัละเอียดข้ึนไป ละเอียดข้ึนไป  

มนัไม่ติใครหรอก มนักลบัมาติเราเอง กลบัมาติเราเองนะ กลบัมาติเราๆๆ ธรรมะนั้นถึง

ประเสริฐอยูแ่ลว้ เราเขา้ไม่ถึงเอง เราไม่เขา้ใจเอง เราตอ้งพฒันาใจของเรา แลว้เราจะรู้ตามความเป็น

จริงอนันั้นออกไป มนักจ็บ  

ถา้มนัจบจากขา้งในนะ ขา้งนอกน้ีจะเป็นประโยชน์หมด ถา้มนัไม่จบจากขา้งในนะ พยายาม

จะให้จบขา้งนอก เห็นไหม ขา้งนอกจะให้จบ แต่ขา้งในน้ีกองขยะ ความคิดของเราน่ีหมกมุ่นอยูใ่น

หวัใจ มนัไม่จบหรอก ถา้ขา้งในจบ โลกน้ีกมี็ต่อไป พระพทุธเจา้เกิดมาแลว้ในกปัน้ี ๔ พระองค ์พระ

ศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรู้ต่อไป โลกน้ีไม่มีวนัส้ินสุดหรอก  

โลกถึงวา่เป็นอจินไตย ๔ ไง โลก ฌาน กรรม พทุธวิสยั ยงัมีต่อไปๆ แลว้เราจะห่วงโลก ห่วง

อยา่งอ่ืนไม่ได ้ทีน้ีเราห่วงอยู ่เห็นไหม โลกคือหมู่สตัว ์เราติดในครอบครัว ติดทุกอยา่งเลย แลว้โลกมนั

เป็นอยา่งน้ีต่อไป เราห่วงโลกหรือห่วงใจ ใจของเราท่ีรับรู้โลก ถา้เขา้ใจเร่ืองขา้งในจบ จบท่ีใจแลว้ขา้ง

นอกจะจบอตัโนมติัเลย อยูไ่ปสกัแต่วา่ เห็นไหม  

ฟังสิ! พระสารีบุตรไปลาพระพทุธเจา้ เห็นไหม “แลว้แต่สมควรกบักาลเวลาเถิด” แลว้พระ

อรหนัตน่ี์จะมีชีวิตอยูต่่อไปกไ็ด ้ ถา้จะดบัขนัธ์น่ีไม่อยา่งนั้นเพราะวา่มีค่าเท่ากนั ไม่ท าลายตวัเองหรอก 

ท าลายไม่ได ้เพียงแต่วา่ถึงเวลาจะปล่อยใหต้ายหรือวา่จะอยู ่มีแต่จะสืบต่อไปๆ เพื่อประโยชน์ของโลก

เขา  

แต่เราอยูก่บัโลกดว้ยความวา่เป็นข้ีขา้ของโลกเขา ต่างกนัมากเลย เพื่อประโยชนข์องโลกเขา 

มนักจ็บแค่นั้นเอง เอวงั 


