
จิตเขา้รหสั ๑ 

©2012 www.sa-ngob.com 

จิตเข้ารหัส 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

เราฟังธรรมเนาะ เร่ืองของโลก เราอาศยัเขาอยู ่ อาศยัเขาอยูม่นักมี็เหตุสุดวิสยั แต่ชีวิตของ
เรา เราควบคุมใจเรา ถา้ใจเราควบคุมไดน้ะ เราดูแลหวัใจของเรา ถา้ดูแลหวัใจของเรา ขณะน้ีเราจะ
ฟังธรรม ฟังธรรมเพือ่เป็นคติ เพื่อเป็นการเตือนหวัใจของเราวา่หวัใจของเรามนัเวยีนตายเวียนเกิด 
มนัทุกขย์ากมากนกั แต่ถา้ไม่มีธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ พวกเรากต็อ้งกระเสือก
กระสนกนัไปแลว้แต่เวรแต่กรรมมนัจะขบัไสไป 

แต่ในปัจจุบนัน้ีเป็นคนท่ีมีสติปัญญา เป็นคนท่ีเห็นคุณค่าของชีวติ เรานะ สมบุกสมบนักนั
มาทั้งชีวิต ชีวิตของเรา เรารักษาดูแลของเรามาจนปัจจุบนัน้ี เราเห็นโทษของมนัไหม ถา้เราเห็น
โทษของมนั เห็นโทษของมนัวา่ โอกาสของเรามีอยู ่แลว้เราปล่อยโอกาสของเราใหห้ลุดมือเราไป 
เรายงัมีชีวิตอยู ่ ถา้โอกาส เห็นไหม ถึงท่ีสุด ถา้เราหายใจเขา้แลว้ไม่หายใจออกกต็าย หายใจออก
แลว้ไม่หายใจเขา้กต็าย ความตายมนัมาเยอืนอยูห่นา้ปากประตูทุกวินาที แต่เรากป็ระมาทกบัชีวิต
ของเราเอง ถา้มีสติปัญญา เห็นไหม ฟังธรรมเพื่อเตือนส่ิงน้ี 

ฟังธรรมนะ ธรรมจากใครล่ะ? ธรรมจากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา วางธรรมและวินยัน้ีไว ้ วางธรรมและวินยัไวใ้หค้นศึกษา 
ใหค้นประพฤติปฏิบติั ไม่ใช่วางธรรมวินยัน้ีไวใ้หเ้ป็นประเพณีวฒันธรรม ประเพณีวฒันธรรมน้ี
เพื่อสตัวโ์ลก 

สตัวโ์ลก เห็นไหม ถา้มนัเป็นวฒันธรรมประเพณีเพื่อความร่มเยน็เป็นสุขของสงัคมนั้น เรา
กเ็กิดมาในสงัคมนั้น แต่เรามีสติปัญญามากกวา่นั้น เราตอ้งการความเป็นจริงในหวัใจของเรา ถา้
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เป็นความจริงในหวัใจของเรา มนัอยูท่ี่การกระท า มนัไม่ไดอ้ยูท่ี่การออ้นวอนหรือขอใครมาได้
หรอก องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท าใหใ้ครเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาไม่ได ้ องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูช้ี้ทาง วางธรรมและวินยัน้ีไวใ้หเ้ราประพฤติปฏิบติัไง 

เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราเกิดมามีทิฏฐิมานะ ทุกคนจะมีทิฏฐิมีมานะในหวัใจของ
ตวัโดยธรรมชาติของมนั ถา้ใครมีทิฏฐิมานะในหวัใจของตวัเอง กว็า่ตวัเองรู้ ตวัเองแน่ ตวัเอง
ฉลาด ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กศึ็กษามาดว้ยทิฏฐิมานะของตวั ถา้ศึกษา
มาดว้ยทิฏฐิมานะของตวั กมุ็มมองของตวัไง มุมมองของตวักเ็ป็นเร่ืองโลกๆ ไง ถา้เร่ืองโลก เห็น
ไหม ดูสิ เราศึกษามาแลว้ เราเอาโลก เอาความรู้ความเห็นของเราเป็นใหญ่ ถา้เอาความรู้ความเห็น
ของเราเป็นใหญ่ แลว้ธรรมะล่ะ? 

เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ร้ือคน้มา
ขนาดไหน ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาขนาดไหน กวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะตรัสรู้ธรรม
ข้ึนมา เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ เวลาจะศึกษามา ศึกษามาเพื่ออะไร? เพื่อพน้จากทุกข ์ เพื่อ
โพธิญาณในใจของตวั แต่เวลาศึกษาข้ึนมาแลว้มนัประสบความส าเร็จข้ึนมา เสวยวิมุตติสุข สุข
มากๆ สุขอยา่งน้ี สุขมนัเป็นวิมุตติสุข สุขไม่ใช่สุขแบบโลกๆ เขา 

สุขแบบโลกเขานะ เด๋ียวสุข เด๋ียวกทุ็กข ์ ทุกขแ์ลว้เด๋ียวกสุ็ขอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัไม่มีท่ี
ส้ินสุด แต่ถา้วิมุตติสุขน่ีมนัสุขเหนือโลก พอสุขเหนือโลก เวลาเสวยวิมุตติสุขข้ึนมา “เราจะสอน
เขาไดอ้ยา่งใด จะบอกเขาไดอ้ยา่งใด คนจะรู้แจง้อยา่งน้ีไดอ้ยา่งใด” เห็นไหม ทั้งๆ ท่ีเตรียมมา
พร้อมนะ น่ีพดูถึงเวลาธรรมเหนือโลก มนัเหนือโลกอยา่งน้ี 

แต่เวลาเราศึกษาข้ึนมาดว้ยทิฏฐิมานะของเรา ดว้ยความรู้ความเห็นของเรา เราศึกษาแลว้
เรากรู้็ พอเรารู้ เราปฏิบติัโดยแบบโลกๆ ไง เห็นไหม จิตมนัเขา้รหสั ถา้มนัเขา้รหสั รหสัท่ีไหน
ล่ะ? รหสัคือกิเลสไง ถา้จิตมนัเขา้รหสั มนัรู้มนัเห็นของมนัดว้ยทิฏฐิมานะของตวั ถา้ตวัเองมีทิฏฐิ
มีมานะของตวัวา่ตวัรู้ ตวัเองเขา้ใจ พอมนัเขา้รหสัแลว้จบนะ 

ดูสิ ดูคล่ืนทีวีท่ีเขาเขา้รหสั จอด านะ มนัเปิดรับไม่ได ้น่ีกเ็หมือนกนั พอเราเขา้รหสั เพราะรู้
แบบโลกไง เห็นไหม จิตมนัเขา้รหสั ธรรมะด ามืด ธรรมะเกิดไม่ไดห้รอก ธรรมะเกิดไม่ไดเ้พราะ
เราศึกษาข้ึนมา เรารู้ของเรา เราเห็นของเรา เรามีทิฏฐิมานะของเราวา่ส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ แลว้เวลามนั
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เขา้รหสัแลว้มนักห็ลอกมนักล็วง หลอกลวงสิ ถา้รหสัมนัตรงกนั รหสัท่ีตรงกนัเขากรั็บคล่ืนน้ีได ้
ถา้รับคล่ืนน้ีได ้เขากรู้็กเ็ห็นของเขา 

เพราะทิฏฐิมานะน้ีเป็นอะไรล่ะ? มนักเ็ป็นกิเลสใช่ไหม ถา้เป็นกิเลสข้ึนมา ส่ิงท่ีจะรับได ้
มนัอะไรรับไดล่้ะ? มนักกิ็เลสรับไดไ้ง มนักเ็ร่ืองโลกๆ รับส่ิงน้ีได ้ถา้รับส่ิงน้ีได ้“ศึกษาธรรมแลว้
กส็บายๆ ศึกษาธรรมแลว้กเ็ขา้ใจ ธรรมะคือความวา่ง ธรรมะคือการปล่อยวาง เรากป็ล่อยวางกนั
หมดแลว้” เห็นไหม น่ีธรรมะด ามืด จอของธรรมด ามืดในหวัใจ...เป็นไปไม่ได!้ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาน่ีธรรมเหนือโลก พอธรรมเหนือ
โลก วิมุตติสุข โลกน้ีไม่มี โลกน้ีเขา้ใจไม่ได ้ โลกน้ีรับรู้ไม่ไดห้รอก ส่ิงท่ีเราไม่มีคล่ืน ไม่มี
เคร่ืองรับ มนัจะรับไดอ้ยา่งใด แต่เรามีแต่เร่ืองโลกๆ เร่ืองกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เร่ืองกิเลส
ในหวัใจของเรา เร่ืองกิเลสในหวัใจมนักเ็ป็นเร่ืองโลกใช่ไหม 

ฉะนั้น เวลาจิตเรา เร่ืองโลกน่ี เวลาเกิดมา จิตเราศึกษาธรรม ศึกษาดว้ยรหสัของกิเลสไง 
มนัเขา้รหสัไวห้มดแลว้ มนัลอ็กไวแ้ลว้ “ธรรมะเป็นความวา่ง ธรรมะมีความปล่อยวาง ส่ิงต่างๆ รู้
หมด นิพพานเป็นความวา่ง” วา่งอะไร? วา่งกว็า่งอวกาศไง ในตุ่มในไหมนักว็า่งไง วา่ง มนัไม่มี
ความรับรู้ส่ิงใด มนัไม่มีประโยชน์ส่ิงใดกบัใครทั้งนั้นน่ะ ความวา่งน่ะ 

ในปัจจุบนัน้ีนะ เรือนกระจก ก๊าซโอโซน มนัเขา้ไปท าลาย มนัเกิดช่อง ความวา่งอยา่งน้ี
มนัแผดเผานะ มนัท าใหค้นทุกขค์นยาก ท าใหโ้ลกน้ีแปรปรวน วา่งอยา่งน้ีมีประโยชน์ไหม น่ีวา่ง
ของกิเลสไง แต่ถา้วา่งความจริงมนัเป็นอยา่งนั้นไหม? มนัไม่เป็นอยา่งนั้นหรอก เพราะอะไร 
เพราะจิตมนัไปเขา้รหสั รหสัของกิเลส รหสัของทิฏฐิมานะ มนักเ็ป็นของมนัไปอยา่งนั้นน่ะ 
เพราะอะไร เพราะผูน้ า เห็นไหม 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เทศนาวา่การนะ เวลาเอตทคัคะ ๘๐ องค ์ เวลาสอน
พระโมคคลัลานะ เวลาสอนพระสารีบุตร ไม่เหมือนกนั แตกต่างกนัไป เวลาพระโมคคลัลานะ 
สอนใหใ้ชปั้ญญา พอใชปั้ญญาไปแลว้ พระโมคคลัลานะ ๗ วนัเป็นพระอรหนัต ์ พระสารีบุตร 
สอนนะ สอนหลานพระสารีบุตร พระสารีบุตรมาเป็นพระอรหนัตเ์สียเอง เวลาสอนปัญจวคัคีย ์
เวลาเทศน์ธมัมจกัฯ ข้ึนมา ผูท่ี้ไดข้ึ้นมาคืออญัญาโกณฑญัญะองคเ์ดียว อีก ๔ องคย์งัไม่ได ้ ท าไม
ไม่เหมือนกนัล่ะ น่ีไง มนัไม่มีรหสัไง 
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มนัเป็นเวรเป็นกรรม เป็นพนัธุกรรมของใจ มนัเป็นการกระท าในปัจจุบนันั้น มนัไม่มีสูตร
ส าเร็จ มนัไม่มีส่ิงท่ีตายตวัข้ึนมาใหเ้ป็นแบบนั้น ถา้เป็นแบบนั้นข้ึนมา พอมนัเขา้รหสัป๊ับ กิเลสมนั
เขา้รหสั พระพทุธเจา้สอนอยา่งน้ี ตอ้งเป็นแบบน้ี พทุธพจน ์ขยบัไม่ไดเ้ลย เขา้รหสั น่ีจบ น่ีธรรมะ
จอมืด ไม่มีทางเกิดข้ึนมาได ้ แต่ถา้เราท าของเรา เวลาจะประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง ถา้ตาม
ความเป็นจริงของเรา เราตอ้งท าความเป็นจริงของเรานะ 

เวลาเราปฏิบติั เรามีครูมีอาจารย ์ เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านสอนนะ ท าความสงบของ
ใจเขา้มา เขา้รหสัไหม? เขา้รหสั พทุโธๆๆ น่ีเขา้รหสั ถา้เขา้รหสัข้ึนมา ดูสิ ส่ิงท่ีจะท าข้ึนมา เรา
เป็นเร่ืองโลกๆ ถา้เราอยูก่บัโลก โลกน้ีมนัเป็นเร่ืองโลก เร่ืองโลกเป็นเร่ืองกิเลส เร่ืองโลกเป็นเร่ือง
สมมุติ เร่ืองโลก เร่ืองบญัญติั เร่ืองโลก เห็นไหม สมมุติบญัญติั ส่ิงท่ีเป็นโลกสมมุติ เรากอ็ยูก่บัเขา 
แลว้เราจะปฏิบติัธรรมอยา่งไรล่ะ 

เราศึกษาธรรมกนั เราศึกษาน้ีเป็นสุตมยปัญญา ศึกษาน้ีเป็นทางวิชาการ ศึกษาน้ีเป็นสุตมย
ปัญญา เวลาปัญญา เห็นไหม ปัญญาท่ีเกิดข้ึนมา เพราะเราเป็นโลกอยูแ่ลว้ใช่ไหม เกิดมาเรามีโลก 
เกิดมามีทิฏฐิมานะ เราเกิดมามีจริตนิสยั เรามีความชอบและความไม่ชอบ เรามีความสุข ความทุกข ์
เรามีความพอใจและความไม่พอใจในใจของเรา ส่ิงใดท่ีพอใจมนักพ็อใจส่ิงนั้นวา่ส่ิงนั้นเป็น
ความสุข ส่ิงใดท่ีไม่พอใจ ส่ิงนั้นกเ็ป็นความทุกข ์

ส่ิงท่ีพอใจ ไม่พอใจ มนัเป็นเร่ืองโลกๆ อยูแ่ลว้ ถา้เร่ืองโลกอยูแ่ลว้ ส่ิงน้ีมนัเป็นเร่ืองโลก 
ถา้เร่ืองโลกมนักอ็ยูก่บัโลกไง อยูก่บัโลก เรากจ็มอยูก่บักิเลสตณัหาความทะยานอยากไง จมอยูก่บั
กิเลสตณัหาความทะยานอยากโดยท่ีไม่รู้ตวัวา่จมอยู ่ ถา้ไม่รู้ตวัวา่จมอยู ่ กเ็ป็นฆราวาสไง ส่ิงน้ีเป็น
สามญัส านึกของมนุษย ์ มนักเ็ป็นเร่ืองโลกทั้งนั้นน่ะ พอเรามาศึกษาธรรมๆ  ศึกษาธรรมโดยโลก
ไง  

ถา้ศึกษาธรรมโดยโลก ถา้สุตมยปัญญา เราศึกษาดว้ยสุตมยปัญญา คือการศึกษาเล่าเรียน 
การศึกษาเล่าเรียนมนัเขา้ใจไดไ้หม? เขา้ใจได ้ เขา้ใจได ้ พอเขา้ใจได ้ มนักเ็ป็นการศึกษา เป็นภาค
ปริยติัใช่ไหม ปริยติัมนักต็อ้งมีปฏิบติั ถา้เวลาปฏิบติัข้ึนไป เราไปศึกษาปริยติัข้ึนมาแลว้ เรากว็า่ส่ิง
น้ีเราเขา้ใจ เรารู้แลว้ เราจะปฏิบติั น่ีไง จิตใจมนัยงัเป็นโลกอยู ่

พอเป็นโลกอยู ่ พอมนัปฏิบติัไป ศึกษาไป การศึกษามนัเขา้รหสัไวแ้ลว้แหละ เวลามา
ปฏิบติัข้ึนมา มนัปฏิบติัไปตามรหสันั้น ปฏิบติัไปโดยความเขา้ใจของตวั ถา้ไม่มีครูบาอาจารยน์ะ 
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ปฏิบติัธรรมกศึ็กษาแลว้ปฏิบติัไป ลองถกูลองผดิไปตามแต่ผูท่ี้ไม่รู้จริง ผูท่ี้ปฏิบติัไม่รู้จริงกท็  าไป
ตามแบบ คือตามปริยติัท่ีศึกษามา 

แต่ถา้เราเกิดมา เราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา เรามีครูบาอาจารยข์องเรา เวลาครูบาอาจารย์
ของเราท่านศึกษามาเหมือนกนั แลว้ท่านปฏิบติัมาเหมือนกนั พอท่านปฏิบติัมา ท่านเห็นของมนั 
เห็นไหม การเขา้รหสั เพราะถา้มนัสามญัส านึก มนัเป็นเร่ืองโลก ถา้เร่ืองโลกมนักอ็ยูก่บัโลก การ
เขา้รหสัคือก าหนดพทุโธๆ ปัญญาอบรมสมาธิ น่ีมนัเขา้รหสัเหมือนกนั 

ถา้เขา้รหสัข้ึนมา ถา้เขา้รหสั พทุโธๆ มนัเป็นความรู้สึกนึกคิดไหม? ใช่ แต่พอความรู้สึก
นึกคิดข้ึนมา เราคิดอะไรล่ะ? เราคิดพทุธานุสติ ถา้พทุธานุสตินะ เราจะท่องบ่น ค าบริกรรมคือการ
ท่องบ่น ถา้การท่องบ่น จิตมนัจะเขา้รหสัมา จิตจะเขา้รหสัมา มนัจะพน้จากโลกมา ถา้มนัพน้จาก
โลกมา เราพทุโธๆๆๆ ถา้จิตมนัสงบ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ มนัจะเป็นสมาธิ น่ีอยู่
ในรหสั 

แลว้ถา้มนัจะปลดลอ็กล่ะ ถา้มนัปลดลอ็กรหสัน้ีออกไปล่ะ ถา้มนัปลดลอ็กรหสัน้ีออกไป 
มนักจ็ะเป็นปัญญา ขั้นของปัญญามนัไม่มีส่ิงท่ีมนัปลดลอ็กรหสัไปแลว้ ปัญญาน่ีเป็นปัจจุบนั มนั
จะเป็นการปฏิบติั ถา้มนัเกิดปัญญา เกิดสุตมยปัญญา จินตมยปัญญา เกิดภาวนามยปัญญา ถา้เกิด
ภาวนามยปัญญาตามความเป็นจริง 

ถา้มนัเกิดภาวนามยปัญญาเป็นจริง มรรค ด าริชอบ งานชอบ เพยีรชอบ น่ีมนัอยูใ่นรหสั แต่
เวลาถา้มรรคสามคัคี มนัปลดรหสัอยา่งไร มนัปลดลอ็กอยา่งไร ถา้มนัปลดลอ็กทิฏฐิมานะ ปลดล็
อกความยดึมัน่ถือมัน่ ปลดลอ็กในความทิฏฐิวา่เรารู้ เราเขา้ใจ มรรคตอ้งเป็นแบบนั้น น่ีไง ถา้มนั
ปลดรหสัอยา่งน้ีข้ึนไป มนัจะเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากการภาวนามนัเป็นอยา่งใด 

แต่ถา้พดูความเขา้ใจผดิ ความเขา้ใจผดิท่ีเราไม่มีครูบาอาจารย ์เห็นไหม “รู้ตวัทัว่พร้อม เรา
จะเขา้ใจสัจธรรม” มนัเป็นรหสัไง เร่ิมตน้นะ เวลาถา้ท าความสงบของใจ เขาบอกวา่ ส่ิงน้ีไม่เป็น
ประโยชน์ ถา้วา่การเขา้รหสั เรากเ็ขา้เพื่อใหก้  าลงัของเรามี ถา้ก าลงัของเรามี ดูสิ ไฟตก ถา้ไฟมนั
ตก ไฟมนัมาไม่สมบูรณ์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือส่ิงท่ีเป็นอุตสาหกรรมมนัเป็นไปไม่ไดเ้ลย มนัจะ
ป่ันป่วนไปหมด มนัเป็นไปไม่ได ้น่ีไฟมนัตก 
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แต่ถา้ไฟมนัสมบูรณ์ของมนัล่ะ น่ีถา้ไฟสมบูรณ์ ถา้ไฟมนัมาเตม็ก าลงั ไฟ ๑๑๐ ๒๒๐ ถา้
มนัเตม็ก าลงัของมนั ทุกอยา่งจะสมบูรณ์ของเขา จิต ถา้มนัมีก าลงัของมนัน่ะ ถา้ไม่มีก าลงัของมนั 
มีไฟไหม เราเกิดมาเป็นมนุษย ์เรามีธาตุรู้ มนัมีไฟของมนัอยูแ่ลว้ โดยสญัชาตญาณ เรามีความรู้สึก
นึกคิดของเราอยูแ่ลว้ ถา้มีความรู้สึกนึกคิด แต่มนัมาอยา่งไร มนัมาเป็นโลก มนักลุ่็มๆ ดอนๆ 
ความลุ่มๆ ดอนๆ เด๋ียวดี เด๋ียวร้าย เด๋ียวคิดของเรา ไม่คงท่ีของเราเห็นไหม 

แต่ถา้เราเขา้รหสัควบคุม พอควบคุมของเรา พทุโธๆๆ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนา
สมาธิ ค  าวา่ “สมาธิ” พลงังานน้ีมนัเสมอตน้เสมอปลาย ก าลงัของจิตมนัมีของมนั ถา้ก าลงัของจิต
มนัมีของมนันะ เวลาถา้มนัปลดลอ็ก ถึงท่ีสุดถา้ปลดลอ็กได ้มนัจะวิปัสสนาของมนัไป ดว้ยครูบา
อาจารยข์องเราท่ีสัง่สอนมา สัง่สอนมาอยา่งน้ี 

แต่ถา้ไม่มีครูมีอาจารย ์ การท่ีท าสมถะกว็า่ไม่เป็นประโยชน ์ก าลงั ในเม่ือไฟเป็นพื้นฐานท่ี
เราจะเขา้ไปสู่อุตสาหกรรม เขา้ไปสู่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ ถา้ไม่มีไฟ ทุกอยา่งกจ็บหมดนะ ถา้ไม่มี
ไฟเสียอยา่งเดียว ทุกอยา่งไปไม่ไดห้รอก ทุกอยา่งมนัไปไม่ได ้ มนัท างานไปไม่ไดไ้ง น่ีก็
เหมือนกนั เพราะมนัเป็นเร่ืองโลกๆ พอเร่ืองโลกๆ เร่ืองโลกเพราะอะไร 

เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย ์การเกิดเป็นมนุษยน่ี์มีกายกบัใจ มีกาย เห็นไหม ปฏิสนธิจิตเกิด
ในครรภข์องมารดา เป็นมนุษยข้ึ์นมา ถา้เดรัจฉาน ดูสิ อบายภูมิ ๔ มนักเ็กิดสตัวเ์ล้ียงลกูดว้ยนม น่ี
มนักเ็กิดเหมือนกนั แต่มนัเกิดในอบายภูมิ ถา้อบายภูมิน่ีมนัไม่มีโอกาสท่ีจะบรรลุธรรมได ้ แต่มนั
มีโอกาสท าคุณงามความดีของมนัได ้ท าดีท าชัว่มนัท าของมนัได ้

น่ีไง ในเม่ือการเกิด เห็นไหม จิตมนัเกิด พอจิตมนัเกิดข้ึนมา เราเกิดเป็นมนุษย ์มีกายกบัใจ 
เกิดโดยมีกายกบัใจ น่ีดว้ยอ านาจวาสนา การเกิดเป็นมนุษยน้ี์เป็นอริยทรัพย ์ ในเม่ือเป็นอริยทรัพย ์
มนัมีขนัธ์ ๕ มีความรู้สึกนึกคิดไง มีธาตุ ๔ คือร่างกาย มีร่างกายและจิตใจ มนักคิ็ดโดยธรรมชาติ
ของมนัอยูแ่ลว้ 

ถา้ธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ มนัถึงวา่ เราเกิดเป็นมนุษยมี์พลงังานไหม? มี เพราะมีจิต พอมี
ก าลงั มีจิต มีพลงังานข้ึนมา เราถึงมีความรู้สึกนึกคิด มีอารมณ์ดี อารมณ์ร้าย มีต่างๆ ข้ึนมา เรามี
ของเรา แลว้เรายงัมีร่างกายดว้ย ร่างกายน้ี เพราะจิตใจน้ีอาศยัร่างกายน้ีเพื่อด ารงความเป็นมนุษย์
ของเรา 
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แต่ถา้เป็นเทวดา อินทร์ พรหม เขามีกายทิพย ์ เขาไม่มีกายเน้ือ ส่ิงน้ี นัน่สถานะของเขา 
ฉะนั้น ถึงวา่ พลงังานมีไหม? มี แต่พลงังานอยา่งน้ีมนัมีข้ึนมา มนักมี็ของมนุษยไ์ง พอเรามีของ
มนุษย ์ พอเราศึกษาธรรมขนาดไหน เราปฏิบติัอยา่งไรขนาดไหน ถา้ไม่มีครูบาอาจารย ์ แลว้ถา้ครู
บาอาจารยข์องเรา ส่ิงท่ีไม่รู้จริงข้ึนมา เวลาปฏิบติัข้ึนมามนักไ็ดป้ฏิบติัแบบเขา้รหสั 

“เขา้รหสั” แลว้พอเขา้รหสักเ็กิดทิฏฐิมานะ ทิฏฐิมานะวา่ “ปฏิบติั ถา้ท าความสงบของใจ 
ก าหนดพทุโธๆ ส่ิงน้ีเป็นสมถะ มนัไม่เกิดปัญญา เห็นไหม ไม่เกิดปัญญา” น่ีเขา้รหสัไปแลว้นะ 
ยงัลอ็กดว้ย ลอ็กดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก แลว้เวลาพิจารณาของเราไป กบ็อกวา่น่ีมนั
เป็นวิปัสสนา เพราะมนัเป็นการใชปั้ญญา...ปัญญาโดยการเขา้รหสั รหสัของกิเลส 

เพราะส่ิงท่ีธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นเร่ืองธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ แต่ขณะท่ีปฏิบติั ปฏิบติัโดยท่ีพื้นฐาน โดยความเป็นจริงมนัเป็นไปไม่ได ้ มนัก็
เป็นไปไม่ไดโ้ดยธรรมชาติของมนั ถา้มนัเป็นธรรมชาติของมนั เวลาขั้นของปัญญา เขาบอก เวลา
เขาปฏิบติัไปน่ีเป็นขั้นของปัญญานะ เป็นวิปัสสนานะ เป็นปัญญานะ แต่ปัญญาท่ีมนัเขา้รหสัแลว้ 
น่ีเขา้รหสัเร่ืองโลกไว ้เขา้รหสัโดยกิเลสไง ทั้งๆ ท่ีธรรมะของพระพทุธเจา้น่ี เขา้รหสั 

พอเขา้รหสัแลว้ ส่ิงท่ีตรงขา้ม เห็นไหม ไฟ ๒๑๐ กบั ไฟ ๒๒๐ เวลาก าลงัของไฟมนั
แตกต่างกนั เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามนัแตกต่างกนั แต่เขามีตวัแปลงใหไ้ฟใชก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีระบบไฟ
แตกต่างกนั น่ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือมนัเป็นเร่ืองโลก เพราะเรามีทิฏฐิมานะของเราใช่ไหม เพราะเรา
มีทิฏฐิมานะของเรา เรามีพลงังานไหม? มี เรามีความรู้สึกนึกคิดไหม? มี เราคิดเป็นไหม? เป็น แลว้
คิดเร่ืองอะไรล่ะ? คิดเร่ืองธรรมะโดยรหสั โดยกิเลสครอบง า แลว้มนัจะเป็นธรรมไปไดไ้หม? มนั
เป็นไปไม่ไดห้รอก เพราะจิตมนัเขา้รหสั แลว้มนัลอ็กไวด้ว้ย แลว้บอกวา่เป็นปัญญาๆ 

ปัญญาท่ีมนัลอ็กไว ้ มนัพิจารณาไปไม่ได ้ มนัพิจารณาใหไ้ปช าระกิเลส มนัพิจารณาไปให้
ไปช าระสะสางเร่ืองความไม่รู้ในหวัใจ ไม่มี แต่มนัตรึกในธรรมได ้ เห็นไหม มนัลอ็กไว ้ มนั
เขา้รหสัไวไ้ง “ธรรมะพระพทุธเจา้เป็นอยา่งนั้น ตรึกในธรรมอยา่งนั้น มนัมีความเวิง้วา้ง ความ
อะไร” แต่มนัไปไหนไม่รอดหรอก ไปไหนไม่รอดเพราะอะไร เพราะพลงังานมนัไม่มี 

เพราะเราเกิดเป็นมนุษยใ์ช่ไหม เรามีพลงังานของเราอยูแ่ลว้ แต่พลงังาน ค าวา่ “ไม่มี” คือ
วา่มนัไม่เป็นจริง มนัเป็นเร่ืองโลกๆ ไง ในเม่ือเราเกิดมา เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เราเป็นอริยทรัพย ์
เรามีคุณสมบติัท่ีประพฤติปฏิบติั ถา้ตามความเป็นจริงได ้มนัพน้จากกิเลสไปได ้
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แต่เพราะความไม่รู้ แต่เพราะความไม่มีครูบาอาจารยข์องเราไง เราเลยลอ็กรหสัของเราไว ้
เขา้รหสัแลว้ลอ็กไว ้ลอ็กดว้ยปัญญา ปัญญาอยา่งน้ี ปัญญาอยา่งน้ีนะ พื้นฐานของไฟกไ็ม่มี เพราะ
พื้นฐานของไฟ ๑๑๐ ๒๒๐ มนัไม่เตม็จ านวนของมนั มนัไม่สมบูรณ์ของมนั แลว้กก็ระพร่องกระ
แพร่ง แลว้กท็  าไปดว้ยความรู้สึกนึกคิดของตวั แลว้จิตมนัมหศัจรรย ์ มนักว็า่เป็นอยา่งนั้นไง น่ีไง 
จิตมนัเขา้รหสั แลว้ลอ็กไวด้ว้ยกิเลสดว้ย 

แต่ครูบาอาจารยข์องเรานะ ถา้เราเป็นปุถุชน มนัลอ็กเอาไวด้ว้ยกิเลสตณัหาความทะยาน
อยากโดยท่ีเราไม่รู้ตวั ไม่รู้ตวัคือวา่ อวิชชา เห็นไหม กิเลสมนัละเอียดลึกซ้ึงนกั กิเลส แก่นของ
กิเลสมนัอยูก่บัหวัใจของเรา แลว้เรามาเกิดเป็นมนุษย ์ มนัอยูก่บัเรามาตลอด แต่เราไม่รู้เท่าทนัมนั
ไง ไม่รู้เท่าทนัมนั เรากป็ระพฤติปฏิบติั เรากศึ็กษาธรรมของเราไปดว้ยความรู้สึกนึกคิดของเรา วา่
เราท าแลว้ เราไดป้ระโยชน์หรือไม่ไดป้ระโยชน์ ท าปฏิบติัแลว้ ศึกษาแลว้เรากมี็ความภูมิใจ ปฏิบติั
แลว้ เห็นไหม เราเป็นชาวพทุธ เรากส็ร้างสมบารมี เรากท็  าคุณงามความดีของเรา น้ีเรากพ็อใจของ
เรา แต่พอใจของเรา มนักเ็ป็นอ านาจวาสนาใช่ไหม เร่ืองเวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะน้ี 

แต่ถา้เอาจริงเอาจงัล่ะ เพราะเรามีครูมีอาจารยใ์ช่ไหม เรามีหมู่คณะใช่ไหม ถา้ท าจริงท าจงั 
มนัตอ้งมีความเพยีรชอบ มนัตอ้งลงทุนลงแรงกนั ถา้ลงทุนลงแรงกนั ท่านถึงบอกใหก้ าหนด
พทุโธๆ ใหปั้ญญาอบรมสมาธิไง ก าหนดพทุโธ เป็นสมาธิอบรมปัญญา ถา้ก าหนดปัญญาอบรม
สมาธิ กใ็ชปั้ญญาไล่ความรู้สึกนึกคิดออกไป มนัจะเขา้รหสัไหม? ตอ้งเขา้รหสั 

การตอ้งเขา้รหสั เห็นไหม เพราะค าบริกรรมต่างๆ มนักฝึ็กหดัใจเพื่อ เห็นไหม ดูสิ ดูไฟฟ้า
สถิตในอากาศมนัมีอยูแ่ลว้ แต่เวลาเราจะใชป้ระโยชน์ข้ึนมา เราจะเอามาใชป้ระโยชน์กบัส่ิงใดล่ะ 
แต่ถา้เรามีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของเรา เห็นไหม พลงังานแสงแดด พลงังานลมต่างๆ แต่เรามี
พลงังานนั้นรวมมาเพือ่เขา้มาจ่ายกระแสไฟฟ้าใหม้นัได ้ ๑๑๐ ๒๒๐ เพื่อเขา้สู่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เพื่อ
เขา้สู่อุตสาหกรรมต่างๆ ถา้เขาท าเพื่อประโยชน์กบัการท าธุรกิจ ประโยชน์กบัการด ารงชีวิตของ
เขา น่ีพดูถึงโลก เปรียบเทียบไง 

แต่เวลาเราปฏิบติัล่ะ เราก าหนดพทุโธๆ เราท าปัญญาอบรมสมาธิไง ใหไ้ฟของเราสถิต ให้
ก าลงั พลงังานของเราสถิตใช่ไหม ใหพ้ลงังานของเรามัน่คงใช่ไหม ถา้พลงังานของเรามัน่คง
ข้ึนมา น่ีไง ถา้พลงังานมนัมัน่คง เวลามนัมัน่คง มนัก าหนดพทุโธๆ เราก าหนดพทุโธๆๆ จนพทุโธ
ไม่ได ้
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ก าหนดพทุโธนะ เวลาขณิกสมาธิ แลว้อปัปนา น่ีพทุโธไม่ไดเ้ลย น่ีไง ถึงท่ีสุดแลว้ รหสัท่ี
มนัเขา้มา ส่ิงท่ีท ามา รหสัท่ีเราเขา้มา ถึงท่ีสุดแลว้มนัปลดลอ็กของมนัในตวัมนัเองได ้ มนัปลดล็
อกตวัมนัเองนะ ถา้ถึงท่ีสุดแลว้ รหสัท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ในกรรมฐาน ๔๐ หอ้งน่ี 
มนัสามารถปลดลอ็กตวัมนัเองได ้ถา้มนัสามารถปลดลอ็กตวัมนัเองได ้เพราะมนัพทุโธไม่ได ้

พอมนัพทุโธไม่ได ้ มนัจะปลดลอ็กตวัมนัเอง พอปลดลอ็กตวัมนัเอง มนัจะเป็นพลงังานท่ี
มนัไปโดยก าลงัเตม็ท่ีของมนั มนัเป็นปัจจุบนั มนัเขา้ไป พอก าลงัอยา่งน้ีมนัพิจารณา ถอยออกมา
มนัพิจารณา มนัฝึกหดัอยา่งน้ีไง การเขา้รหสัเพื่อพลงังาน เพือ่ความมัน่คง  

ในชุมชนทุกๆ ชุมชน ถา้พลงังานมีความมัน่คง ความเป็นอยูข่องสงัคมมีความร่มเยน็เป็น
สุข ถา้กระพร่องกระแพร่ง ถา้มนัขาด มนัไม่เป็นประโยชน์ กมี็แต่อยูก่นัดว้ยความทุกขร้์อนทั้งนั้น
น่ะ แลว้โลกกเ็ป็นแบบน้ี อยูก่นัแบบน้ี ถา้อยูก่นัแบบน้ี ปฏิบติักป็ฏิบติัโดยไม่มีความมัน่ใจ ไม่มี
ความเป็นจริงในใจ มนักป็ฏิบติักนัไปโดยความไม่รู้ เพราะไม่มีผูน้ า 

แต่เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านน าเรามา เห็นไหม ท่านใหเ้ราก าหนดพทุโธ ใหเ้ราใช้
ปัญญาอบรมสมาธิ หดัเขา้รหสัข้ึนมาก่อน ข้ึนมาเพื่อใหจิ้ตใจ พลงังานของเรา จิตใจของเรามัน่คง 
มัน่คงข้ึนมาแลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา 

การฝึกหดัใชปั้ญญา เพราะโดยขอ้เทจ็จริง ทุกๆ ดวงใจมีทิฏฐิมานะทั้งนั้น ทุกดวงใจมี
กิเลสครอบง าอยูท่ ั้งนั้น แลว้เราจะประพฤติปฏิบติัโดยท่ีวา่ปฏิบติัง่ายรู้ง่าย ขิปปาภิญญา ปฏิบติัได้
ง่าย รู้ง่าย เขาตอ้งสร้างสมบุญญาธิการของเขามามาก เวลาฟังองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้หน
เดียวเป็นพระอรหนัตไ์ปเลยน่ีมี 

แต่ไปดูเวลาในสมยัพทุธกาลนะ พระเขาเห็นวา่ผูท่ี้ปฏิบติัง่ายรู้ง่ายน่ีมนัเป็นเพราะเหตุใด 
ไปถามองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ อยูใ่นพระไตรปิฎก ท่านบอกวา่อดีตชาติเขาเคยท าอยา่ง
นั้นๆ เขาท ามามหาศาลเลย 

ค าวา่ “ท ามามหาศาล” ชาติหน่ึงๆ ชาติท่ีเขาท า “ชาติหน่ึง” แต่ในปัจจุบนั เราชาติปัจจุบนั 
ชาติของเราอยา่งน้ี ถา้ชาติของเราอยา่งน้ี เราปฏิบติัของเรา ถา้เราปฏิบติั ถา้ปฏิบติัจริง ถา้เรามี
อ  านาจวาสนาจริง มนัตอ้งรู้ไดเ้ห็นได ้ แต่ถา้มนัยงัไม่รู้ไดเ้ห็นได ้ อ  านาจวาสนาของเรามนัไม่เป็น
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อยา่งนั้นใช่ไหม ถา้ไม่เป็นอยา่งนั้น เรากพ็ยายามเร่งความเพียรของเรา ท าความเพยีรของเราใหม้นั
ตามความจริงของเรา 

ถา้เป็นความจริงของเรา เราก าหนดพทุโธๆ หรือปัญญาอบรมสมาธิเขา้มา ใหใ้จมนัสงบ
เขา้มา แลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา การฝึกหดัใชปั้ญญาอยา่งน้ี เห็นไหม ฝึกหดัใชปั้ญญา ขณะท่ีวา่จิตมนั
ยงัไม่ปลดลอ็ก แต่เราใชปั้ญญาของเรา เพราะมนัจะกา้วเดินข้ึนไปพร้อมกนั พร้อมทั้งสมถกรรม
ฐานกบัวิปัสสนากรรมฐาน 

ถา้มีสมถกรรมฐาน เห็นไหม แมแ้ต่สมถกรรมฐาน ถึงท่ีสุด อปัปนาสมาธิ มนัปลดลอ็ก
หมดเลย การเขา้รหสั รหสันั้นจะไม่มีเลย มนัถึงลงสู่สจัจะความจริงอนันั้น แต่สจัจะความจริงอนั
น้ีมนัยงัไม่เกิดปัญญา เพราะพลงังานไฟฟ้า ถา้ยงัไม่ใชเ้ขา้เป็นอุตสาหกรรมใดๆ ไฟฟ้านั้นมนัก็
เป็นแค่ไฟฟ้า จิตมนักคื็อจิต แต่มนัยงัไม่เกิดสมัมาทิฏฐิ ไม่เกิดงานชอบ เพียรชอบ ความระลึกชอบ 
ถา้มนัไม่เกิดความระลึกชอบ มรรคมนักไ็ม่สามคัคี มรรค ๘ มนัไม่สมบูรณ์ของมนั 

น้ีเรากฝึ็กหดัน่ี เรามีการฝึกหดั ถา้เราฝึกหดัข้ึนมา จิตมนัสงบ พอจิตสงบ มีความอบอุ่น
ข้ึนมา เราฝึกหดัใชปั้ญญาของเรา ถา้ฝึกหดัใชปั้ญญา มนัจะเป็นวิปัสสนา ไม่เป็นวปัิสสนา ไฟฟ้า
เรามี เรากท็ดสอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเราได ้เราทดสอบกบัปัญญาของเราได ้

ถา้เราทดสอบกบัปัญญาของเรา ถา้จิตของใครมีความสงบร่มเยน็ข้ึนมา เวลาใชปั้ญญาไป
นะ ใชปั้ญญาพิจารณาการด ารงชีวิต ใชปั้ญญาในการวา่ชีวิตน้ีเกิดมาอยา่งใด ชีวิตเกิดมาเพื่อส่ิงใด 
เกิดมาแลว้มีประโยชน์ส่ิงใด แลว้ถา้ไม่ไดป้ฏิบติั ตายไป มนัจะไปไหน เราใชปั้ญญาตรึกของเรา 
ตรึกของเรา เพราะเรามีจิตใจท่ีสงบร่มเยน็ พอสงบร่มเยน็ มนัพิจารณาไป มนัลึกซ้ึง 

ถา้มนัลึกซ้ึงข้ึนมา มนัจะกา้วไปพร้อมกนักบัสมถกรรมฐานกบัวิปัสสนากรรมฐาน โดย
ท่ีวา่มนัจะไปถึงพฒันาตวัมนัเองข้ึนไป ถา้มนัพฒันาตวัเองข้ึนไปนะ เวลาเราปฏิบติัข้ึนไป มนักมี็
ผลไง มีผลลพัธ์กบัจิตใจท่ีมนัมีหลกัมีเกณฑข์องมนั ถา้มีหลกัมีเกณฑ ์ เห็นไหม มนัมัน่คงของเรา
นะ 

ดูสิ เราสัง่สอนเดก็ จะใหเ้ดก็แต่ละคนท่ีมนัมีวฒิุภาวะ มีความรับผดิชอบ มีการกระท าท่ี
ต่อเน่ือง เราจะฝึกฝนมาขนาดไหนกวา่เดก็คนนั้นจะเป็นเดก็ดีข้ึนมา จิตใจของเรา เวลาเราปฏิบติั
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ของเราข้ึนมา เวลาศีล สมาธิ ปัญญา มนัฝึกจิตใจของเรา ถา้มนัฝึกจิตใจของเรา จิตใจของเรา
พฒันาข้ึนมาเป็นคนดี เป็นคนมีหลกัมีเกณฑ ์ภาวนาข้ึนมาใหเ้กิดอริยทรัพย ์ใครตอ้งเป็นคนสอน 

เพราะจิตมนัรู้ข้ึนมา จิตมนัมีหลกัมีเกณฑ ์ มนัรู้ของมนั มนัแสวงหาของมนั แสวงหาของ
มนัหมายถึงวา่ ความคิดเกิดจากจิต ถา้ความคิดเกิดจากจิต จิตดวงนั้นมีแต่ความคิดดีๆ จิตดวงนั้นมี
แต่ความใฝ่ดี จิตดวงนั้นมีแต่แสวงหาในการท าคุณงามความดี ใครจะตอ้งไปสอนเขา น่ีไง ส่ิงท่ี
สอนเขา 

เพราะจิตใจของเรามนัช่วยตวัเองไม่ได ้ จิตใจของเราไม่มีหลกัมีเกณฑใ์ช่ไหม ถึงตอ้งมีครู
บาอาจารยค์อยช้ีน า ตอ้งมีครูบาอาจารยค์อยบอกคอยดูแล แต่ถา้จิตใจของเรามีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมา 
ครูบาอาจารยก์ค็รูบาอาจารย ์กส็าธุ! ครูบาอาจารยเ์รากเ็คารพบชูาของเรา แต่จิตของเรามนัมีหลกัมี
เกณฑ ์มนัพฒันาของมนัข้ึนมา มนัเป็นประโยชน์กบัตวัมนัเอง เห็นไหม 

ส่ิงน้ีเกิดข้ึนมาเพราะท่ีวา่จิตเราสงบแลว้เราพิจารณาไง พอจิตเราสงบแลว้ เราหดัพจิารณา 
หดัแยกหดัแยะของมนั มนัรู้มนัเห็นของมนั พอมนัรู้มนัเห็นข้ึนมา มนักเ็ป็นสมบติัของใจไง มนั
เป็นปัจจตัตงั มนัเป็นสนัทิฏฐิโกท่ีพฒันาข้ึนมา ฉะนั้น ถา้จิตมนัสงบแลว้ เราฝึกหดัใชปั้ญญาได ้

ถา้ฝึกหดัใชปั้ญญา เขาบอกวา่ “มนัเขา้รหสัมา แลว้มนัจะท าอยา่งไรล่ะ” มนัเขา้รหสัมา
ตั้งแต่เร่ิมตน้แลว้ มนัเขา้รหสัมาตั้งแต่อวิชชา มนัเขา้รหสัมาตั้งแต่อวิชชามนัพาเกิด รหสัของกิเลส 
รหสัของตณัหาความทะยานอยากมนัครอบง ามาตลอด ทีน้ี เวลาเราปฏิบติั เราจะช าระลา้งนะ ถา้
ช าระลา้ง เห็นไหม เราเอาอะไรไปช าระลา้ง 

การช าระลา้ง ในเม่ือกิเลสมนัอยูท่ี่ใจ ถา้กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ เรากต็อ้งท าความสงบของใจ เอา
ใจนั้นเขา้ไปช าระลา้งกิเลส เอาใจนั้นเขา้ไปตีแผกิ่เลส ฉะนั้น การตีแผกิ่เลส เราจะรอใหกิ้เลสมนั
วิ่งมา หรือกิเลสมนัเดินมาหาเราใหเ้ราช าระลา้งมนัเหรอ มนัไม่มีหรอก เวลาเราบอกวา่ “กิเลส” 
ทุกคนอยากเห็นกิเลส ทุกคนอยากจะต่อสู้กบักิเลส แต่ไม่รู้กิเลสมนัอยูไ่หน 

ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ออกร้ือคน้อยูน่ะ กเ็ขา้ใจวา่กิเลสกอ็ยูท่ี่เรา ถา้
กิเลสมนัอยูท่ี่เรา เรากคื็อตวัเรา คือตวัเรากอ็ดอาหาร กลั้นลมหายใจ คิดวา่กิเลสส่ิงน้ีจะท าลายมนั
ไง เห็นไหม มนัท าแลว้มนัท าไม่ได ้สลบไปถึง ๓ หน อดอาหาร ๔๙ วนัจนขนร่วงหมด น่ีท าแลว้
มนัไปไม่รอด 
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ถึงวา่ กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ ฉะนั้น เราตั้งใจกลบัมาฉนัอาหาร ไดฉ้นัอาหารของนางสุชาดา 
ฟ้ืนฟรู่างกาย พอฟ้ืนฟรู่างกายแลว้ ก าหนดอานาปานสติ เอาความสงบร่มเยน็ของใจ พอใจมนัสงบ
ร่มเยน็แลว้ ออกใชปั้ญญา พอจิตสงบแลว้ เวลาปัญญาท่ีมนัยงัไม่มี เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ยงัไม่ตรัสรู้นะ 

พอใชปั้ญญาไป ดว้ยก าลงัของจิต มนัเห็นขอ้มูลในหวัใจ บุพเพนิวาสานุสติญาณ น่ีมนัไป
แลว้ ปัญญาอยา่งน้ีมนัเป็นปัญญาอดีต กดึ็งกลบัมา พอดึงกลบัมา จิตเขา้สู่สมาธิ เขา้สู่อานาปานสติ 
มนัสงบเขา้มา เวลามนัออกไปจุตูปปาตญาณ อดีตอนาคต เห็นไหม แลว้ถา้มนัเกิดมรรคญาณล่ะ 
มนัจะท าลายอวิชชาล่ะ มนัท าอยา่งไร ถา้มนัท าข้ึนมา มนัยอ้นกลบั ท าลายอวิชชาในหวัใจขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้นั้น น่ีอาสวกัขยญาณท าลายหมด พอท าลายหมด น่ีท าลายกิเลส 
ท าลายกิเลส มนัท าลายท่ีใจใช่ไหม 

ฉะนั้น เรากมี็กายกบัใจเหมือนกนั ถา้มีกายกบัใจเหมือนกนั แต่อ  านาจวาสนา ความมัน่คง
ของใจ ถา้ใจมนัยงัไม่มัน่คง ใจมนัยงัหวงัพึ่งหวงัอาศยั จะเป็นอยา่งนั้นๆ หวงัไปหมดเลย เราวาง
ใหห้มด แลว้เราท าตามความเป็นจริงของเราข้ึนมา ถา้ท าความเป็นจริง ศึกษาแลว้กต็อ้งศึกษา 
การศึกษา ทุกคนกศึ็กษาทั้งนั้นน่ะ ศึกษาเป็นแนวทาง ศึกษาแลว้วาง  

อยา่ศึกษา ศึกษาแลว้ถา้มนัยดึนะ ถา้ยดึเรากท็ดสอบ อยา่งท่ีวา่เวลาจิตสงบแลว้เราใช้
ปัญญา มนัเป็นการทดสอบ ทดสอบวา่ใจของเรามนัควรท าในทางไหน ถา้จิตมนัสงบแลว้ มนัใช้
ปัญญาแลว้ ถา้มนัพิจารณาของมนันะ ถา้ถกูทางของเรา มนัจะเวิง้วา้ง มนัจะปล่อยวาง ไม่ใช่เวิง้
วา้งแบบท่ีไม่มีเหตุไม่มีผลนะ มนัเวิง้วา้งเพราะจิตใจมนัพิจารณาของมนั มนัมีเหตุมีผลของมนั มนั
เวิง้วา้งเพราะมีก าลงั พอเวิง้วา้งแลว้นะ สกัพกัหน่ึง พอเวิง้วา้งมีความสุข พอความสุขแลว้ ถา้กิเลส
มนัยงัมีอยู ่ มนักคิ็ดเหมือนเดิม มนัจะหนกัจะหน่วง จะถ่วงใจ มนัปกติน่ะ เรากพ็ิจารณาซ ้าๆ น่ี
ฝึกหดัอยา่งน้ี ถา้ฝึกหดัอยา่งน้ี น่ีจิตมนัละเอียดเขา้มาๆ มนัปลดลอ็กมนัมาเร่ือยๆ 

ถา้จิตมนัสงบแลว้ ถา้มนัจบัได ้ เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม เราฝึกหดัข้ึนมาให้
จิตมนัเป็นเอกเทศของมนั พอจิตมนัปล่อยวางส่ิงต่างๆ เขา้มา มนักส็ะสมในตวัมนั น่ีก าลงัของไฟ
มนัจะข้ึนมาถึงสุดสมบูรณ์ของมนั ๑๑๐ ๒๒๐ เตม็จ านวนของมนั พอเตม็จ านวนของมนั มนัมี
ก าลงัของมนั เพราะเราดูแล เรารักษา 
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ดูแลรักษานะ ถา้มนัจบั มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง น่ีไฟ
เตม็ก าลงันะ เขา้ไปอุตสาหกรรมส่ิงใด อุตสาหกรรมส่ิงนั้นจะท าทุกอยา่งประสบความส าเร็จ ทุก
อยา่งจะท าคุณงามความดีของมนั จิตมนัพฒันาของมนั พอมนัจบักาย จบัเวทนา จบัจิต จบัธรรม น่ี
ไง มนัจะสู่วิปัสสนา วิปัสสนาคือโรงงานไง วิปัสสนาคือการช าระลา้ง ถา้ช าระลา้ง อยา่งน้ีเป็น
รหสัไหม 

ถา้ปัญญาอยา่งน้ีมนัเป็นสจัธรรม ถา้ไม่เป็นสจัธรรมนะ เพราะมนัคนละมิติกบัความรู้สึก
นึกคิดของเราไง ถา้มนัเป็นความรู้สึกนึกคิดของสามญัส านึกของเรา มนัเขา้รหสัไวต้ั้งแต่อวิชชา 
แลว้ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กเ็ขา้รหสัลอ็กอีกชั้นหน่ึง อีกชั้นหน่ึงกบ็อก 
“เป็นธรรมตอ้งเป็นแบบน้ี อยา่งน้ีเป็นพทุธพจน์” ถา้เราคิดของเราเอง เราเป็นของเราเอง มนัไม่
เป็นสมบติัของเรา ทั้งๆ ท่ีเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มานะ เราศึกษา
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มาเป็นทฤษฎี เป็นกรอบ เป็นแบบอยา่ง คิดนอก
กรอบๆ ค าวา่ “คิดนอกกรอบ” คือกิเลสของเรา 

ครูบาอาจารยข์องเรานะ เวลาท่านพิจารณากาย หลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงปู่ ชอบ หลวงปู่ ค  าดี 
หลวงปู่ บวั ท่านพิจารณากายเหมือนกนั แต่มนัแตกต่างหลากหลาย มนัแตกต่างหมายถึงวา่จริต
นิสยั ก าลงั กิเลสละเอียดขั้นไหน หยาบขั้นไหน บางองคพ์ิจารณาขั้นตน้ไดง่้าย ไปติดขั้นขา้งบน 
บางองคข์ั้นตน้ล าบากยากเยน็ แต่เวลาไปขา้งบน มนัสะดวกสบาย มนัท าคล่องแคล่วกวา่ เห็นไหม 
มนัไม่มีส่ิงใดท่ีเป็นสูตรส าเร็จ ไม่มี 

ฉะนั้น เวลาปฏิบติัข้ึนไป เวลาเราพิจารณาไปวา่ “ส่ิงน้ีเป็นพทุธพจน์ๆ” จะลอ็กเอาไวเ้ลย 
ตอ้งเป็นแบบนั้นๆ มนักเ็ลยกลายเป็นจินตมยปัญญา จินตนาการ จินตนาการโดยท่ีจิต โดยพลงังาน
มนัไม่มี มนัไม่มีสมาธิ เพราะบอกวา่ “สมาธิมนัจะไปมีพร้อมกนั พิจารณาไป เด๋ียวสมาธิมนัจะ
รวมตวัข้ึนไป มนัจะไปพร้อมกนัไป” แลว้มนัจบัตอ้งส่ิงใดไดล่้ะ มนัเขา้รหสัไวห้มดเลย ธรรมะ
มืด ธรรมะไม่เกิดข้ึน 

แต่พวกเราพิจารณาของเราใช่ไหม เราเขา้รหสัมาเหมือนกนั แต่เราเขา้รหสัมาดว้ยค า
บริกรรม เราเขา้รหสัมา พอมนัถึงท่ีสุดแลว้ มนัพิจารณา มนัปล่อยวางๆ ข้ึนมา มนัปลดลอ็กมนั
มาๆ ถา้มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มนัตามความเป็นจริง ปัญญาท่ีเกิดข้ึนมนัไม่ได้
เขา้รหสั มนัเป็นมรรค 
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เวลามรรคมนัเกิดข้ึนมา มนัเป็นมรรคท่ีมนัพิจารณาของมนัไป ส่ิงท่ีมรรค ดูสิ เวลาปัญญา
ท่ีเราพิจารณาของเรา เร่ิมตน้ปัญญาท่ีเราจะพิจารณาของเรา มนัแสนยากแสนเขญ็ แต่พอเรา
พิจารณาของเราไป พอปฏิบติัของเราไป เวลามนัมีความช านาญ เพราะเราปลดลอ็กของรหสั
ออกมาเร่ือย มนักเ็ป็นผลงานของจิตดวงนั้น ถา้จิตดวงนั้นน่ะ มนัเป็นสจัธรรมของจิตดวงนั้น 

มนัไม่มี เราจะไหวว้าน เราจะเอาส่ิงใดมาเป็นสมบติัของเรา ไม่มี ถึงจะฟังเทศนค์รูบา
อาจารยม์า ฟังเทศนม์านะ เป็นธรรมๆ เป็นคติธรรม แต่ไม่ใช่เวลาปฏิบติัข้ึนมามนัจะเป็นจริงกบั
เรา ถา้เป็นจริงกบัเราข้ึนมา เป็นความจริงอนัน้ีข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นความจริงข้ึนมา มนัเป็นสจัจะ มนั
เป็นความจริง มนัเป็นมรรค มรรคญาณท่ีมนัเกิดข้ึน มนัถึงไม่มีรหสัตายตวัไง มนัไม่มีรหสั ไม่มี
กรอบ ไม่มีส่ิงใดท่ีใครจะคาดหมายใหเ้ป็นไปอยา่งท่ีเราปรารถนา...ไม่มี 

แต่เวลาเราตั้งน่ี สจัธรรม เราตั้งอธิษฐานบารมี เราตั้งเป้าไวว้า่เราจะท าๆ ถา้เราท าข้ึนไป ถา้
มนัปฏิบติัข้ึนไปเป็นความจริง มนักเ็ป็นความจริง ถา้เป็นความจริงข้ึนมา เวลาธรรมมนัเกิดๆ เวลา
พิจารณาไป อริยสจัมนัเกิด พิจารณาไปซ ้าแลว้ซ ้าเล่า เวลามนัปล่อย ปล่อยวางๆ เห็นไหม ปัญญา
มนัไดท้ดสอบแลว้ ถา้ปัญญาไดท้ดสอบ น่ีมรรคมนัเกิดแลว้ 

ถา้มนัเกิดนะ ถา้มนัเป็นความจริง พิจารณาซ ้าแลว้ซ ้าเล่าๆ เวลามนัขาด เห็นไหม ท าไมมนั
ถึงขาดล่ะ มนัขาด เวลามนัมรรคสามคัคีไง ถา้ในมรรคสามคัคีมนัมีอะไรบา้งล่ะ? มนักมี็งานชอบ 
เพียรชอบ สมาธิชอบ สติชอบ ปัญญาชอบ ความชอบธรรมท่ีเกิดข้ึน มนัเกิดข้ึนกบัท่ีไหนล่ะ? มนั
เกิดข้ึนกบัจิตดวงนั้น จิตดวงท่ีมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากน่ะ แต่ท่ีมีกิเลสตณัหาความทะยาน
อยากตามความเป็นจริงข้ึนมา 

น่ีไง “ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม” ถา้มนัสมควร เหมาะสมท่ีเป็นความจริง แต่ท่ีเรา
วา่เขา้รหสักนัน่ี มนัไม่สมควร มนัไม่เป็นความจริงไง มนัไม่สมควร มนัไม่เป็นความจริง ความ
จริงกบัเรา แต่เราพยายามจะท าใหเ้หมือน กอ็ปป้ีมา จะท าใหเ้ป็นสูตร น่ีท าครบสูตร ศึกษามาแลว้
มนัเขา้รหสัไวห้มดเลย น่ีเป็นสูตร แลว้กท็  าใหค้รบสูตร ท าใหค้รบสูตรนั้น พอมนัครบสูตรนั้น 
มนัไม่มีผลเพราะอะไร 

มนัไม่มีผลเพราะจิตดวงนั้น มนัไม่มีสถานะท่ีจะเป็นจริงไง มนัไม่มีสถานะในการเกิด
ภาวนามยปัญญา การเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากการภาวนา ไม่ใช่เกิดจากสุตมยปัญญา 
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คือศึกษามา ไม่ไดเ้กิดจากจินตนาการ คือจินตมยปัญญามา มนัเกิดจากการาภาวนามยปัญญา มนั
ถึงไม่มีรหสัไง 

ปฏิบติัง่ายรู้ง่าย บวั ๔ เหล่าไง ถา้มนัเป็นจริง มนัตอ้งเป็นจริงของมนัอยา่งนั้น ถา้มนัเป็น
จริงอยา่งนั้น มนัเกิดมาจากไหนล่ะ? เกิดมาจากความโลเลของเราน่ีแหละ เกิดมาจากเร่ิมปฏิบติัมนั
จบัตน้ชนปลายไม่ถกูเลย แต่มีครูบาอาจารยเ์ป็นหลกั 

ถา้มีครูบาอาจารยเ์ป็นหลกันะ เรากพ็ยายามขวนขวายของเรา แลว้ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็น
หลกัแลว้ท่านจะคอยเผดียงนะ เพราะวา่มนัจะบอกใหค้นรู้น่ีมนัเป็นไปไดย้าก ถา้บอกใหค้นรู้น่ี
เป็นไปไดย้าก แต่คนท่ีปฏิบติัมนัมีความใฝ่อยากไดส้มบติั อยากไดต้ามความเป็นจริง มนัถึงตอ้งมุ
มานะ 

ผดิกคื็อผดิ คนท่ีปฏิบติัเร่ิมตน้จะไม่มีผดิเลย ไม่มี ถา้ผดิข้ึนมาแลว้ ผดิแลว้ใช่ไหม เพราะ
เราทดสอบเอง กาลามสูตร ไม่เช่ือใครทั้งส้ิน กท็  ามาแลว้น่ะมนัผดิ ผดิหมายความวา่มนัไม่มีผล 
มนัท าแลว้มนัไม่เจริญกา้วหนา้ ไม่เจริญกา้วหนา้ เรากมี็อุบายวธีิการท่ีเราจะพลิกแพลง พลิกแพลง
ท าใหม้นัดีข้ึนมา ถา้มนัดีข้ึนมา ผลลพัธ์ท่ีมนัดีข้ึนน่ีถกู ถกู เห็นไหม มนัเร่ิมปลดลอ็กแลว้ เพราะ
ความเขา้ใจ เพราะปัญญาท าใหเ้ราฉลาด 

ความฉลาดมนักป็ลดลอ็กไปเร่ือยๆๆ เรากอ็อกจากรหสัของกิเลส ออกจากรหสัของโลก 
ออกจากรหสัของโลกเพราะอะไร เพราะพญามารมนัตอ้งการสตัวโ์ลกไวอ้ยูใ่นอ านาจของเขา ถา้
อยูใ่นอ านาจของเขานะ การต่อสู้มนัตอ้งต่อสู้อยา่งน้ี ต่อสู้นะ ถา้มนัเป็นปัจจุบนั เป็นสจัธรรม มนั
ออกจากรหสัได ้ ถา้ออกจากรหสัได ้ มนัเป็นไปได ้ เห็นไหม ปัญญาอยา่งน้ีมนัถึงเป็นภาวนามย
ปัญญา ปัญญาในศาสนา 

แต่เวลาท่ีพทุธพจน์ เรากลวัวา่เราจะไม่เคารพ เราจะปฏิบติัแลว้ไม่ไดค้วามจริง มนัเขา้รหสั
ตายตวั แลว้จิตน้ีมนัเป็นนามธรรมท่ีมนัเป็นไดห้ลากหลายนกั แลว้กิเลสมนัมีอ  านาจเหนือกวา่ 
แลว้มนัเอารหสัของกิเลสมาลอ็กไว ้ ลอ็กไวเ้ลย แลว้เราท าไปนะ ท าไปลม้ลุกคลุกคลาน ท าไปถึง
ท่ีสุด ปฏิบติัธรรมเพือ่ปฏิบติัธรรม แต่ไม่มีความจริง ไม่มีผลจริง 

ไม่มีผลจริงเพราะจิตมนัไม่มีก าลงัไง ก าลงัของไฟมนัไม่มี ๑๑๐ ๒๒๐ มนัไม่เตม็จ านวน
ของมนั ถา้มนัเตม็จ านวนของมนั เวลาสมาธิชอบ เพียรชอบ งานชอบ ระลึกชอบ สติชอบ ปัญญา
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ชอบ ทุกอยา่งมนัสมดุลของมนั มนัปฏิบติัของมนั น่ีไง พอมนัเป็นจริงข้ึนมา ถา้มนัเป็นรหสั
ระหวา่งโลกกบัธรรม รหสัของโลกมนักค็รอบคลุมไว ้รหสัของธรรมไม่ไดเ้กิดเลย 

แต่เราปฏิบติัของเราตามความเป็นจริงของเรา เวลาปัญญามนัหมุนรอบหน่ึง ตทงัคปหาน
มนัปล่อยวาง น่ีรหสัของโลกไดป้ลดลอ็กออก รหสัของธรรมมนัไดเ้ขา้ไปชุ่มช่ืนในหวัใจของเรา 
ในหวัใจของเรานะ “ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต” “รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง” รสส่ิง
ต่างๆ ไดส้มัผสั ไดรั้บรู้ มนัร่ืนเริง มนัอาจหาญ จิตใจดวงน้ี นิพพานอยูแ่ค่เอ้ือม มนัจะท าของมนั 
มนัจะมีความมุมานะของมนั 

ฉะนั้น ในวงกรรมฐานของเรา ถา้จิตใจของคนท่ีภาวนาดี เร่งความเพียรน่ีเขาท าไดอุ้กฤษฏ์
มาก แต่ถา้เรายงัไม่มีคุณธรรมในหวัใจ จะท าส่ิงใดน่ีละลา้ละลงัๆ ถา้มนัเป็นความเพียร ความมุ
มานะ มนักเ็ป็นเร่ืองของทิฏฐิไปซะ แต่ถา้เวลามนัลม้เหลว เวลามนัไม่สู้ข้ึนมานะ มนักเ็ป็นเร่ือง
ของกิเลสไปซะ ถา้เป็นทิฏฐิ ทิฏฐิมนักเ็ขา้รหสัไว ้ทิฏฐิมนักระดา้ง ถา้มนัลม้เหลว มนักอ็่อนแอจน
ไม่เอาไหน ลม้เหลวจนท่ีเราไม่มีปัญญาจะสู้กบักิเลสของเราเอง 

ฉะนั้น เวลาฝึกหดั ถา้มนัจะผดิพลาดอยา่งใด มนัเป็นประสบการณ์ ประสบการณ์แลว้เรา
หาทาง ท าใหมี้ความช านาญ ท าใหม้นัมีประโยชน์ มีเหตุมีผลกบัใจของเรา เหตุผลเท่านั้น เหตุและ
ผลรวมลงเป็นธรรม เพราะเป็นธรรมข้ึนมา พอมนัฉลาดข้ึน มนักป็ลดลอ็กไปเร่ือยๆ จนมนัเป็น
จริงข้ึนมานะ พิจารณาซ ้าแลว้ซ ้าเล่าๆ มนัเห็นผลนะ 

เวลามนัขาด ถา้มนัขาดข้ึนมา ท าไมมนัถึงขาดล่ะ ถา้เวลามนัขาด เพราะ “ผูใ้ดปฏิบติัธรรม
สมควรแก่ธรรม” มนัสมเหตุสมผลของมนัไง ส่ิงท่ีมนัขาดเพราะมนัสมเหตุสมผล มนัมีขอ้เทจ็จริง
ของมนั มนัท าลายนะ ท าลายสงัโยชน์ ท าลายอวิชชาขาดไปเลย สงัโยชน์หลุดออกไปเลย น่ีเวลา
มนัปล่อยวาง มนัปล่อยวางหมด น่ีไง ถา้เห็นจริงอยา่งนั้น 

ถา้ผูท่ี้เห็นจริง เห็นไหม ขณะจิตท่ีมนัเป็นนะ ถา้พอมนัเป็นข้ึนมา ส่ิงน้ีเป็นอกปุปธรรม 
เวลาเป็นอกปุปธรรม มนัถึงเห็นวา่กปุปธรรม อกปุปธรรม สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลาย
เป็นอนตัตา แลว้เรากเ็ป็นอนตัตา อยูก่บัอนตัตานัน่น่ะ แต่เวลา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา เวลาจิตมนั
เห็นอนตัตา มนัปล่อย มนัขาดออกไป แลว้มนัเป็นอกปุปธรรม มนัเป็นอนตัตาไหม มนัเป็น
อนตัตาหรือมนัเป็นธรรม 
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พอมนัรู้จริงเห็นจริงข้ึนมา มนัถึงซาบซ้ึงไง พอซาบซ้ึงน่ีเรามีพื้นฐาน พอมีพื้นฐานข้ึนไป
นะ โสดาปัตติมรรคมนักล็อ็กสมบูรณ์ของมนั ถา้ขั้นของโสดาปัตติมรรคน่ีแค่น้ี ถา้เป็นสกิทาคา
มรรคล่ะ โสดาปัตติมรรคนะ ถา้มนัยงัเจริญแลว้เส่ือมๆ มนักย็งัไม่ถึงอกปุปธรรม แต่ถา้เวลามนั
ขาดแลว้นะ อกปุปธรรมน่ีผลของมนั แลว้เร่ิมตน้ไปล่ะ ต่อไปมนัจะเป็นสกิทาคามรรค 

ถา้สกิทาคามรรค เห็นไหม โสดาปัตติมรรค สกิทาคามรรคแตกต่างกนั แตกต่างกนัเพราะ
คุณสมบติัแตกต่างกนั เวลาช าระกิเลส กิเลสหยาบละเอียดมนัถึงแตกต่างกนั ถา้กิเลสท่ีละเอียดกวา่ 
เราท าความสงบของใจใหม้ากข้ึน ถา้ใจมนัสงบไปแลว้ พอเรายอ้นไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต 
เห็นธรรมตามความเป็นจริง 

ถา้ตามความเป็นจริง มนัจะปลดลอ็กจากรหสักิเลสท่ีละเอียดกวา่ ถา้กิเลสท่ีละเอียดกวา่
มนัลอ็กมนัไว ้ลอ็กคือวา่ความลงัเลสงสยั ถา้มนัลอ็กแลว้มนัสงสยั เอะ๊! มนัท าอยา่งไร แต่ดว้ยจิตท่ี
มนัมีพื้นฐาน พื้นฐานจากโสดาบนั พื้นฐานจากจิตท่ีมนัพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม ท่ีมนัปล่อย 
มนัปลดลอ็กมนัมา มนัเห็นของมนั 

เวลามนัข้ึนไปพจิารณาสกิทาคามรรค สกิทาคามรรค ถา้มนัจบัข้ึนไป มนัพิจารณาแลว้ 
เพราะกิเลสมนัเป็นนามธรรม กิเลสมนักมี็ความละเอียดลึกซ้ึงของมนั มนักต็อ้งท าใหเ้ราหลงกล 
มนัท านะ มนัหลอกลวงหวัใจไง หลอกลวงหวัใจท่ีประพฤติปฏิบติัใช่ไหม น่ีท่ีเขา้รหสัของมนั
แลว้กิเลสมนัลอ็กของมนัไวอ้ยา่งนั้นน่ะ มนัไม่ยอมใหเ้ราเขา้ไปรู้ ไม่ยอมใหเ้ราเขา้ไปเห็น ไม่ยอม
ใหเ้ราเขา้ไปถอดไปถอน 

พอไปถอดไปถอน กไ็ปถอดไปถอน กชี็วติของมนั ถอดถอนกต็วัของมนัไง มนักต็อ้งมี
เล่ห์กลของมนัโดยธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ล่ะ ถา้มีเล่ห์มีกลโดยธรรมชาติของมนั แลว้เราพยายาม
สร้างสมบุญญาธิกาข้ึนมา เวลาสร้างศีล สมาธิ ปัญญา ท่ีมนัละเอียดลึกซ้ึงเขา้ไป จนไปจบัตอ้งได ้
เห็นได ้ มนัเป็นขอ้เทจ็จริงได ้ เพราะกิเลสท่ีละเอียดกวา่โสดาบนั แต่มนัยงัหยาบกวา่อนาคามี 
หยาบกวา่อรหตัตมรรคนะ มนัยงัละเอียดกวา่นั้นอีก ฉะนั้น เราพิจารณาซ ้าเขา้ไปๆ พิจารณาไป น่ี
การต่อสู้ 

ฉะนั้น เวลาเราประพฤติปฏิบติักนั จะลม้ลุกคลุกคลานขนาดไหน ลม้ลุกคลุกคลานเพราะ
กิเลสมนับิดเบือน กิเลสมนัท าใหเ้ราผดิพลาด เราจะตอ้งตั้งสติ สติของเรา ลม้ลุกคลุกคลานนะ ถา้
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ลม้ลุกคลุกคลาน เรากถ็อยออกมาท าความสงบของใจ สร้างฐานของเรา ฉะนั้น เวลาเราปฏิบติั เรา
มีครูมีอาจารย ์มีครูบาอาจารยเ์ป็นท่ีพึ่ง 

เวลาเราใชปั้ญญา หรือกิเลสเวลามนัสร้างภาพ กิเลสมนับงัเงา เราหวัป่ันนะ มนันึกไม่ทนั
ไง นึกกนึ็กไม่ทนั นึกกนึ็กไม่ออก เวลาท าข้ึนไปแลว้เราไม่เขา้ใจวา่ส่ิงน้ีควรเดินหนา้หรือส่ิงน้ีควร
ถอยหลงั ในการประพฤติปฏิบติันะ เวลาถา้ก าลงัของสมาธิ ก าลงัของปัญญามนัดี ส่ิงน้ีเราตอ้ง
เหยยีบคนัเร่ง เราตอ้งรีบรุกหนา้เพื่อเขา้ไปท าลายกิเลส แต่ถา้เราท าไปแลว้ เราใชก้  าลงัของเรามาก 
เราใชปั้ญญาของเรามาก มนัเหน่ือยลา้ พอเหน่ือยลา้ข้ึนมา ถา้เราไม่มีก าลงัพอ กิเลสจะรุกกลบั ถา้
กิเลสจะรุกกลบั เราจะยบัย ั้งอยา่งใด เราจะมาพกักบัความสงบอยา่งใด มนัละลา้ละลงั เห็นไหม 

ในวิธีการ ในการประพฤติปฏิบติั มนัมีรุกและมีรับ ถา้เวลาเราจะรับ เราจะรับอยา่งไรท่ีจะ
ไม่ใหจิ้ตใจเราใหม้นัเสียฐาน ใหจิ้ตใจของเราลม้ลุกคลุกคลาน เราจะรับอยา่งไร? กรั็บดว้ยมีสติไง 
ถา้เราผดิพลาดคร้ังแลว้คร้ังเล่า เวลาปฏิบติัต่อไป มนัจะมีเหตุมีผล เพราะเราเคยผดิพลาด เราเคย
เสียท่าในกรณีใด เราจะหาวิธีการท่ีเราจะรับใหไ้ด ้ถา้รับใหไ้ด ้น่ีฝึกหดัอยา่งน้ี 

ส่ิงท่ีรหสักิเลสท่ีมนัไดล้อ็กไว ้ เราพิจารณาไป มนัจะปลดลอ็กไปเป็นชั้นเป็นตอนๆ 
พิจารณาซ ้าแลว้ซ ้าเล่า เหมือนกนั ค าวา่ “เหมือนกนั” ขนัธ์อยา่งหยาบ ขนัธ์อยา่งกลาง ขนัธ์อยา่ง
ละเอียด เวลาเราพิจารณาไปน่ีมนัมีเล่ห์กลแตกต่างกนั พิจารณาซ ้าแลว้ซ ้าเล่า ถึงท่ีสุด ถา้มนัท าลาย
กนันะ ส่ิงท่ีวา่กามราคะ ปฏิฆะมนัอ่อนลง โลกน้ีราบหมด ค าวา่ “ราบ” มนัปล่อยวางไง วา่งมาก 

เวลาทุกข ์ ทุกขจ์นแสนเขญ็นะ เวลามนัมหศัจรรยก์บัผลงานของเรา มนัเวิง้วา้งไปหมดน่ะ 
จิตใจเบามาก ร่างกายเบา มีความแช่มช่ืน มนัอ่ิมอกอ่ิมใจ มนัอยูก่บัผลงานของเรา น่ีปัจจตัตงั รู้
จ  าเพาะตน และครูบาอาจารยรู้์กบัเราได ้ เพราะครูบาอาจารยท่์านเคยประพฤติปฏิบติัในการต่อสู้
กบักิเลสแต่ละชั้นแต่ละตอน 

กิเลสนะ มนัเป็นนามธรรม กิเลส อวชิชา พอ่พญามาร พอ่ของมนัอยูใ่นจิตใตส้ านึก มนัอยู่
กบัใจน้ีมาตลอด มนัพาดวงใจดวงน้ีเวียนเกิดเวียนตายมาตลอด ฉะนั้น เวลาเราเกิดมาในชาติ
ปัจจุบนัน้ี แลว้เรามีความมัน่ใจในพทุธศาสนา เรามีความเช่ือในพทุธศาสนา เรามีการกระท าข้ึนมา
ในพทุธศาสนา แลว้เราไดผ้ลข้ึนมาในหวัใจของเรา 



จิตเขา้รหสั ๑๙ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ถา้เราไดผ้ลข้ึนมาในหวัใจของเรา อกปุปธรรมตั้งแต่ขั้นท่ี ๑ แลว้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา 
ก าลงัพิจารณากนั ก าลงัแยกแยะกนั มนัปล่อยวาง มนัมีความสุข มนัมีความแช่มช่ืนของมนันะ 
พิจารณาซ ้าแลว้ซ ้าเล่าๆ เวลามนัขาด โลกน้ีราบหมด โลกน้ีราบ มนัราบท่ีไหน? มนัราบเพราะมนั
ถอดถอนอุปาทานไง กามราคะ ปฏิฆะอ่อนลง ถา้มนัอ่อนลง มนัเป็นจริงอยา่งน้ีไง น่ีไง จอของ
ธรรมไม่ด าหรอก 

แต่ถา้มนัเขา้รหสัไวน้ะ จอของธรรมน่ีด ามืด ด ามืดเพราะอะไร เพราะมนัเป็นอีกมิติหน่ึงท่ี
จิตน้ีมนัจะไปรู้ได ้แต่มนัไปยดึติดความรู้ของเรา ยดึติดส่ิงท่ีครูบาอาจารยไ์ดล้า้งสมอง ไดฝั้งหวัไว้
วา่เราปฏิบติัอยา่งน้ีมนัเป็นวิปัสสนา มนัเป็นวิปัสสนา 

แต่เวลาถา้เราจะเขา้รหสัข้ึนมาเพื่อสัง่สมนะ เวลาเขา้รหสัโดยค าบริกรรม เขา้รหสัโดยสม
ถกรรมฐาน เขา้รหสัโดยครูบาอาจารยท่ี์ท่านสอน เขา้รหสัมาเพื่อใหม้นัมัน่คง เพื่อใหม้นัแขง็แรง 
เพื่อใหม้นัมีวฒิุภาวะ แลว้พอมนัพิจารณาไป คนท่ีมัน่คง คนท่ีมีวฒิุภาวะ เวลาปฏิบติัไป เขาท าของ
เขาได ้เขาจะรู้ของเขาเองวา่มนัสมควรเม่ือไหร่ท่ีมนัจะปลดลอ็กตวัมนั แลว้มนัจะเป็นปัญญาท่ีเป็น
วิปัสสนาญาณท่ีเขา้ไปช าระกิเลส มนัเป็นอีกมิติหน่ึงไง 

ถา้เขา้รหสัไวต้ายตวั มนักเ็ป็นเร่ืองโลกๆ มนัไปไหนไม่ไดห้รอก แต่เวลาเป็นเร่ืองโลกๆ 
แต่โลกท่ีมีศกัยภาพ โลกท่ีมีพลงังาน โลกท่ีรวมตวัเป็นเอกคัคตารมณ์ โลกท่ีมนัตั้งมัน่ข้ึนมา แลว้
มนัออกไปวิปัสสนาเพื่อมนัจะลา้งโลก มนัจะท าลายโลก โลกคือโลกท่ีในหวัใจของเรา มนัท าของ
มนัข้ึนมา เพราะอะไร เพราะมีครูบาอาจารยเ์ป็นคนช้ีน า 

แลว้เวลาเราปฏิบติัไป เราเห็นจริง เวลาสงัโยชนข์าด มนัรู้มนัเห็นสงัโยชนข์าด ระหวา่ง
ความคิดโลกเป็นแบบใด แลว้เวลาสงัโยชน์ขาด ปัญญามนัลึกซ้ึงอยา่งใด ปัญญาท่ีมนัเกิดข้ึนมา 
ปัญญาท่ีมนัเป็นมรรคญาณ ปัญญาท่ีมนัเป็นสจัธรรม เวลาปัญญาท่ีเป็นธรรมจกัร ท่ีวา่เวลามนัวน
กลบัมา มนัหมุนกลบัมา ปัญญาท่ีมนัหมุนกลบัมา มนัไม่ใช่กงจกัร มนัเป็นธรรมจกัรท่ีหมุน
กลบัมา หมุนกลบัมาช าระลา้งน่ี น่ีมนัแตกต่างอยา่งใด 

ปัญญาแบบโลกท่ีรหสัมนัลอ็กไว ้ ใครกรู้็ได ้ แลว้ปฏิบติัไปมนัตั้งแต่หยาบละเอียด อยา่ง
หยาบ อยา่งกลาง อยา่งละเอียด มนักอ็ยูใ่นวงของโลกนัน่แหละ ในวงของโลก มนัเขา้ไม่ถึงธรรม 
น่ีจอของธรรมถึงมืดบอด ถึงด ามืดไง แต่ถา้เราปฏิบติัข้ึนมาเป็นความจริงข้ึนมา จอของธรรมมนั
สวา่งไสว มนัรับได ้ จอของธรรมมนัจะเกิดข้ึนมาในจอของใจ เพราะใจเรามนัเป็นข้ึนมา มนั
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ซาบซ้ึง พอมนัซาบซ้ึง มนัรู้ไดเ้ฉพาะใจท่ีเป็น ใจท่ีประพฤติปฏิบติัมา ท่ีรู้จริง มนัจะรู้จริงเห็นจริง
ข้ึนมา 

แต่ถา้จิตใจท่ีมนัยงัไม่เป็นข้ึนมา มนักย็งัเช่ือตามๆ กนัมา เห็นไหม เช่ือตามๆ กนัมา เช่ือ
ตามทิฏฐิมานะ ทิฏฐิท่ีวา่ส่ิงน้ีเป็นพทุธพจน์ ส่ิงน้ีเป็นคุณธรรม ส่ิงน้ีเป็นความจริง มนัเช่ือข้ึนมา 
เป็นพทุธพจน์ พระไตรปิฎก ธรรมและวนิยัมนัเป็นศาสดาของเราอยูแ่ลว้ แต่เวลาปฏิบติัข้ึนมา ถา้
เป็นความจริงข้ึนมา มนัช าระลา้งเขา้ไปในหวัใจ เวลามนัส ารอกกิเลสออก มนัถึง “มนัเหมือนกนั 
มนัเหมือนกนั” โดยหวัใจท่ีมีคุณค่าเหมือนกนั 

แต่ถา้เราเช่ือของเรา มนัเหมือนกนัโดยกรอบ เหมือนกนัโดยโลก เหมือนกนัโดยรหสั 
แลว้ลอ็กกนัไวอ้ยา่งนั้นนะ แลว้ภูมิอกภมิูใจกนัมาก แต่เราปฏิบติั คนปฏิบติั ใจท่ีปฏิบติัมนัรู้มนั
จริง มนัเศร้าใจ มนัเศร้าใจนะวา่ ถา้เป็นความจริง มนัเป็นแบบนั้น 

เวลามนัเป็นจริง โลกน้ีราบหมด มนัรู้มนัเห็นของมนั มนัลึกซ้ึงของมนั แลว้พดูกบัโลกนะ 
ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เสวยวิมุตติสุข “จะสอนโลกเขาไดอ้ยา่งไรหนอ จะสอน
โลกไดอ้ยา่งไรหนอ” ค าวา่ “สอนโลก” นัน่คือความร าพึงข้ึนมาในใจ แต่เวลาองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เทศนาวา่การอยู ่ ท่านสอนอยูแ่ลว้ล่ะ ท่านสอนดว้ยอนาคตงัสญาณของท่านวา่
ผูใ้ดควรรู้ไดข้นาดไหน ถา้ควรรู้ไดแ้บบศีลธรรมจริยธรรมกรู้็แบบโลก รู้แบบโลกกใ็หเ้ขาสร้าง
สมบุญญาธิการของเขาไป เพราะวา่เขาจะรู้ละเอียดมากไปกวา่น้ีไม่ได ้แต่ถา้ผูท่ี้จะรู้ได ้องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ อนาคตงัสญาณ จะไปเอาองคน์ั้นก่อน เพื่อใหใ้จดวงนั้นไดส้มัผสั ใหใ้จดวง
นั้นเป็นธรรมข้ึนมา ฉะนั้น ส่ิงน้ีเป็นคติธรรม 

แต่เวลาเราปฏิบติัข้ึนมา โลกน้ีมนัราบ โลกน้ีราบหมด มนัมีความสุขของมนั เห็นไหม ถา้
ไม่มีครูบาอาจารย ์หรือไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ เราเอง อ  านาจวาสนามนัจะกา้วเดินต่อไปอยา่งใด ถา้มนั
จะกา้วเดินนะ มนัตอ้งตั้งสติ ใหส้ติ ใหส้มาธิมนัเขม้แขง็ข้ึนเพื่อจะปลดลอ็ก ปลดลอ็กจากสกิทาคา
มรรคสู่อนาคามรรค ถา้มนัปลดลอ็กไม่ได ้ มนัจะกา้วล่วงข้ึนไป ส่ิงท่ีจะกา้วล่วงข้ึนไป ส่ิงท่ีสู่
ความละเอียด ถา้จะปลดลอ็กไดต้อ้งเป็นมหาสติ มหาปัญญา 

ค าวา่ “มหาสติ มหาปัญญา” เพราะขนัธ์อยา่งหยาบ ขนัธ์อยา่งกลาง ขนัธ์อยา่งละเอียด กาย
นอก กายใน กายในกาย กายในกายน้ีเป็นกายอสุภะ ถา้จิตมนัละเอียดลึกซ้ึง มนัจะเป็นอสุภะ ส่ิงท่ี
เป็นอุสภะนะ ถา้มนัจบัได ้ ถา้มนัจบัไม่ได ้ อสุภะอยูท่ี่ไหน มนักว็า่งเปล่าอยูอ่ยา่งนั้นไง มนักเ็วิง้
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วา้ง จิตจะเวิง้วา้ง มีก าลงัของมนั เพราะเราไดท้ าลายอุปาทาน ท าลายสกักายทิฏฐิ ท าลายอุปาทาน
เขา้มา จิตใจมนัถึงมีพื้นฐานใหม้นัเวิง้วา้ง เวิง้วา้ง 

แต่เพราะกิเลสอนัละเอียดมนัไดล้อ็กของมนัไว ้ กเ็ลยเวิง้วา้งอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัหาไม่เจอ 
มนัจะจบัตอ้งอยา่งใด เราจะบอกวา่ กาย เวทนา จิต ธรรม ใครๆ กรู้็ได ้ รู้ไดโ้ดยทฤษฎี รู้ไดโ้ดย
โลก แต่มนัไม่รู้ไดโ้ดยธรรม ถา้รู้ไดโ้ดยธรรมนะ เราท าความสงบ จิตใจเราสงบเขา้มาแลว้ออกใช้
ปัญญา ถา้ออกใชปั้ญญานะ ถา้จิตสงบ มนัจบักายได ้ มนัจะเป็นอสุภะ ถา้จิตมนัสงบแลว้ มนัจบั
ขนัธ์ได ้คือมนัเป็นนามธรรม มนัเป็นกามราคะ 

ถา้เป็นกามราคะ มนัจะพิจารณาอยา่งใด ถา้มนัพิจารณา เห็นไหม มนัลม้ลุกคลุกคลานไง 
เพราะวา่อะไร เพราะกิเลสมนัลอ็กของมนัไว ้ ลอ็กส่ิงท่ีกิเลสมนัละเอียด มนัลอ็กของมนั ลอ็กคือ
ความเช่ือ ลอ็กคือความรู้ ลอ็กคือความเห็น เพราะมนัมีอยูแ่ลว้ อวิชชามนัมีอยูแ่ลว้ ความไม่รู้มนัมี
อยูแ่ลว้ มนัลอ็กของมนัไว ้แลว้เราจะปลดลอ็กอยา่งไร 

ถา้เราปลดลอ็ก เห็นไหม มหาสติ มหาปัญญา ถา้มนัจบัได ้ มนัพิจารณาแลว้มนัแยกแยะ
ของมนั แยกไป แยกซ ้าแลว้ซ ้าเล่าๆ นะ ส่ิงท่ีมนัลอ็กไวใ้ช่ไหมวา่ส่ิงน้ีเป็นธรรม เพราะเรา
คาดหมายวา่ธรรมมนัจะละเอียดลึกซ้ึงอยา่งใดกแ็ลว้แต่ มนัจะวา่งขนาดไหน ความวา่งน่ีใครๆ ก็
สร้างได ้ น่ีขา้งนอกมนัวา่ง แต่ใจไม่เคยวา่งเลย ความรู้สึกนึกคิดวา่ง ความรู้สึกนึกคิดปล่อย เพราะ
สติปัญญามนัทนั 

“ส่ิงน้ีมนัเป็นความวา่งๆ ส่ิงน้ีมนัปล่อยแลว้ น่ีเป็นธรรมแลว้ น่ีเขา้ใจแลว้” ส่ิงท่ีรหสัมนัล็
อกไวม้นัเป็นอยา่งน้ี มนัมีอยูแ่ลว้ไง มนัลอ็กส่ิงน้ีไวเ้พื่อจะพยายามใหเ้ราเช่ือ เพื่อพยายามใหจิ้ต
ดวงน้ีอยูใ่นอ านาจของมนั เพือ่ใหจิ้ตดวงน้ีไม่กา้วหนา้ต่อไป  

แต่ถา้มีสติมีปัญญา เราพยายามฝึกฝน พยายามฝึกหดั เพื่อใหเ้ป็นปัจจุบนั ถา้มนัเป็น
ปัจจุบนั มนัจะเร่ิมปลดลอ็กมาเร่ือยๆ ปลดลอ็กมาเร่ือยๆ ถา้มนัเป็นปัจจุบนั ถึงมรรคสามคัคี เวลา
มนัรวมตวั มนัสมุจเฉทปหาน มนัขาด มนัครืน! ในหวัใจ มนัท าไมเป็นอยา่งนั้นล่ะ? มนัเป็นแบบ
นั้นเพราะเราไดฝึ้กฝน เราไดใ้ชปั้ญญาแยกแยะ แยกแยะส่ิงท่ีเป็นกามราคะ 
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ส่ิงท่ีเป็นกามราคะนะ ปฏิฆะ กามราคะมนัอยูใ่นหวัใจ มนัมีของมนั เวลาเขา้ไปเผชิญกบั
ตวัมนัเอง มนัไปอีกเร่ืองหน่ึงนะ แต่ถา้เป็นปุถุชน เร่ืองน้ีไปอยูจิ่ตใตส้ านึก มนัมีความตอ้งการ มนั
มีความแสวงหาในใจของมนัแลว้ มนัออกมาเป็นสญัชาตญาณของมนุษย ์

แต่ถา้เวลาเขา้ไปแลว้น่ะ ตวัมนัเป็น! ตวัมนัเป็น! มนัไม่ใช่สญัชาตญาณ มนัไม่ใช่เร่ืองของ
ร่างกายเลย มนัเป็นเร่ืองของจิตใจทั้งหมด ถา้เป็นเร่ืองของจิตใจทั้งหมด เวลาพิจารณาเขา้ไป เป็น
อสุภะๆ อสุภะเพราะจิตใจมนัเป็นธรรม จิตใจคือมีสมาธิ เวลามีสมาธิ จบัอสุภะ จบักายในกายมา
พิจารณา มนักเ็ป็นอสุภะ มนักเ็ยิม้ของมนั มนัมีส่ิงใด มนัสะเทือนหวัใจ มนัสะเทือนน่ีมนัเป็นการ
ฝึกหดัๆๆ จนถา้มนัปล่อยหมด ปล่อยหมด ปล่อยไปไหน น่ีไง รหสัท่ีละเอียดนะ 

มนัละเอียดลึกซ้ึงนะ รหสัท่ีละเอียด มนัเอาธรรมของพระพทุธเจา้มาตีแผเ่ลย แลว้บอกมนั
เป็นอยา่งน้ี อสุภะมนัปล่อยอยา่งน้ี มนัเป็นความจริงอยา่งน้ี น่ีรหสัท่ีมนัลอ็กลึกๆ ลึกๆ ท่ีมนัลอ็ก
ไว ้มนักมี็ความละเอียดลึกซ้ึงของมนั แลว้มหาสติ มหาปัญญา ปัญญาใหญ่ ปัญญาท่ีลึกซ้ึง ปัญญา
ท่ีกวา้งขวาง ปัญญาท่ีจบักามราคะมาตีแผ ่ ตีแผใ่หม้นัเห็นตามความเป็นจริงไง น่ีมนัมีการฝึกซอ้ม
จนช านาญข้ึน ละเอียดข้ึน ลึกซ้ึงข้ึน จบัตอ้งส่ิงใด มนัจบัตอ้ง มนัจะไวมาก มนัจะพิจารณาของมนั 
แลว้มนัละเอียดลึกซ้ึง ละเอียดลึกซ้ึงจนมีความช านาญ มีความช านาญพิจารณาซ ้าพิจารณาซาก 

เพราะส่ิงท่ีของหยาบๆ เราเขา้ใจไดง่้ายๆ ส่ิงท่ีละเอียด เช้ือโรค มองดว้ยสายตาไม่เห็น เขา
จะใชก้ลอ้งจุลทรรศนพ์ิสูจน์ น่ีกเ็หมือนกนั มหาสติ มหาปัญญา จิตท่ีมนัละเอียดลึกซ้ึง มนั
พิจารณาของมนั แยกแยะของมนั พิจารณาของมนัจนช านาญข้ึนๆ จนมนัถึงท่ีสุด มนัเขา้มาถึงตวั
เรานะ จิตกบัขนัธ์ จิตกบัทุกอยา่งมนัเป็นอนัเดียวกนั แลว้มนัอนัเดียวกนั แลว้พร้อมกบัมรรคญาณ
ท่ีเขา้มา มนัท าลายกนัอยา่งไร 

ถา้มนัท าลาย เห็นไหม เวลากามราคะ ปฏิฆะมนัขาดออกไปจากใจ เวลามนัขาดออกไป
จากใจ ครืน! ในหวัใจนะ ถา้ครืน! ในหวัใจ เวลาลอ็กท่ีกิเลสมนัลอ็กความละเอียดน้ีไว ้มนัท าลาย
ดว้ยสจัจจะ ท าลายดว้ยปัจจุบนัท่ีเขา้มาถึงใจพร้อมกนั ท าลายในดวงใจเดียวกนั มนัเขา้มาถึงจุด
ศนูยก์ลางไง พอจะเขา้ไปถึงจุดศนูยก์ลางได ้เขา้ไปถึงตวัตนของกามราคะได ้แลว้ท าลายตวัมนั 

พอท าลายตวัมนั เห็นไหม ละเอียดกวา่น้ีอีกเยอะมาก ส่ิงท่ีมนัเป็นเศษส่วนท่ีเหลือ พิจารณา
ซ ้าๆๆๆ มนักป็ลดลอ็กของมนัไปเร่ือยถึงท่ีสุด ขา้งนอกน่ีวา่งหมด ปลดลอ็กจนส่ิงท่ีวา่เป็นเร่ือง
โลก กามราคะ ปฏิฆะต่างๆ ปลดลอ็กมาหมดเลย เหลือแต่ตวัมนั เหลือแต่ตวัมนันะ ถา้เหลือตวัมนั 
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ไม่มีใคร เห็นไหม ดสิู เวลารหสัท่ีเขาลอ็กไวเ้ป็นพลงังานจากขา้งนอก แลว้เราจะตอ้งสร้างสมของ
เรามาดว้ยรหสั ใหก้  าลงัไฟ ๑๑๐ ๒๒๐ ใหม้นัเตม็จ านวนของมนั แลว้เรากท็  าลายลา้งเขา้มา 

จนถึงท่ีสุด จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส กลบัเป็นตวัเป็นพลงังานอนันั้น พลงังานนั้น ไฟฟ้าเราเขา้สู่
โรงงาน มนัถึงเกิดกิจกรรมอะไรข้ึนมา ฉะนั้น พอเราท าลายโรงงานต่างๆ ทั้งหมด ท าลายทุกอยา่ง
หมดส้ิน มนัเหลือแต่พลงังานไฟฟ้านั้นเท่านั้น “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ย
อุปกิเลส” จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส เห็นไหม มนัท าลายส่ิงต่างๆ เขา้มาจนเหลือแต่ตวัมนัน่ะ เหลือแต่
พลงังานอนันั้น 

น่ีไง ท่ีวา่เราเขา้รหสัลอ็กกนัมา แต่น้ีมนัเป็นตวัมนัเองเลย ตวัมนัเองเลย หลอกตวัมนัเอง
เลย แลว้เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ตวัมนัเองอยูท่ี่ไหน มนัละเอียดอยา่งน้ีไง ส่ิงท่ีธรรมขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีวา่ถึงท่ีสุดแลว้ “จะสอนใครไดห้นอ จะสอนใครไดห้นอ” น่ีมนัละเอียดเขา้
มาอยา่งน้ี องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ถึงวา่จะสอนไดอ้ยา่งใด 

ฉะนั้น เวลาท่ีจิตใจของเรา ถา้เราพฒันาข้ึนมา เราปฏิบติัของเราข้ึนมา จอของธรรมสวา่ง
ข้ึนมาบ่อยคร้ังเขา้ๆ ตั้งแต่โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี จอของธรรมทั้งนั้นน่ะ ระหวา่งเร่ืองโลก 
เราเกิดมากบัโลก แต่ใจเราเป็นธรรมๆ ข้ึนมา เป็นชั้นๆ ข้ึนมา ธรรมสวา่งไสว ธรรมข้ึนมา วา่ง
หมดๆ แลว้ตวัจิตมนัเป็นอยา่งไร แลว้ตวัจิตเดิมแทน่ี้เป็นอยา่งไร ปฏิสนธิจิตมนัเป็นอยา่งไร 

ถา้ปฏิสนธิจิต น่ีไง อิทปฺปจฺจยตา ส่ิงท่ีมนัเกิด ส่ิงน้ีมนัถึงมีส่ิงน้ี มนัมีในตวัมนัเองหมด ไม่
ตอ้งส่ิงขา้งนอกหรอก ตวัมนัเองมีครบกระบวนการของมนั แต่มนัไม่ใช่ขนัธ์ มนัเป็นพลงังาน 
แลว้พลงังานน่ีไง อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณ  ปัจจยาการท่ีท่ีมนัมีของมนั มนั
มีตวัมนัเอง ตวัเดิมแทม้นัอยูใ่นตวัมนัเอง แลว้ตวัมนัเองมนักห็มุนโดยตวัมนัเอง 

แลว้มนัไม่ตอ้งอาศยัใครเลย มนัไม่อาศยัอะไรท่ีมนัแสดงออกเลย ตวัมนัเองแสดงออกตวั
มนัเอง เด๋ียวกเ็ศร้าหมอง เด๋ียวกผ็อ่งใส เด๋ียวกเ็ฉา เด๋ียวกเ็หงา เด๋ียวก.็..น่ีตวัมนัเองอยูก่บัตวัมนัเอง 
แลว้รหสัอยา่งน้ีมนัเป็นตวัมนัเองอยูแ่ลว้ แลว้ท าอยา่งไร คล่ืนอนัน้ีมนัเป็นอยา่งน้ี แลว้รหสัท่ีเรา
ปลดลอ็กๆ มาจากตวัคล่ืน ตวัท่ีมนัยงัมีพลงังานของมนั ท าอยา่งไร 

ถา้มนัเป็นอตัโนมติั ค  าวา่ “เป็นอตัโนมติั” มนัเป็นอยูข่องมนัอยา่งนั้น ฉะนั้น มหาสติ มหา
ปัญญา มนัช าระลา้งกองทพัต่างๆ เขา้มา เจา้วฏัจกัรมนัตอ้งสมบูรณ์ในตวัของมนั ถา้สมบูรณ์ในตวั
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ของมนั มนัถึงจะยอ้นกลบั ถา้มนัยอ้นกลบัตวัมนัได ้ พอมนัจบัได ้ น่ีอรหตัตมรรค ส่ิงท่ีเป็น
อรหตัตมรรค มนัจะยอ้นจบัเขา้ไปในตวัของมนั พอยอ้นกลบัเขา้ไปในตวัของมนั ส่ิงน้ีมนัจะ
นุ่มนวล มนัจะละเอียดอ่อน มนัใชส่ิ้งใดท่ีหยาบ ใชส่ิ้งใดท่ีเป็นรหสั เป็นต่างๆ มนัหยาบเกินไป
แลว้ 

ส่ิงท่ีเป็นพลงังานเฉยๆ แลว้พลงังานมนักย็อ้นกลบัเขา้ไปสู่ตวัของมนั มนัท าลายในตวัมนั
เอง พอมนัท าลายตวัมนัเองโดยท่ีส้ินสุด พลงังานนั้น มรรคนั้น สรรพส่ิงในนั้นดบัไปพร้อมกนั 
อวิชชา ความไม่รู้จบส้ิน เพราะมนัไม่รู้ตวัมนัเอง มนัถึงไดวุ้น่วาย มนัถึงไดส้ร้างสมทุกข์ๆ  ยากๆ 
สร้างสมข้ึนมา แลว้กมี็เวรมีกรรม เวียนไปตลอด 

แต่พอเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาดว้ยขอ้เทจ็จริง ดว้ยเรามีครูมีอาจารย ์ ท าตามความเป็นจริง 
ในเม่ือส่ิงท่ีเป็นโลกมนักมี็ ส่ิงท่ีเป็นธรรมกมี็ เราเกิดมาเรากเ็กิดมาโดยโลก แต่เวลาปฏิบติั เรา
ปฏิบติัธรรม เรามีครูบาอาจารยท่ี์ปฏิบติัท่ีท่านไดพ้ิสูจน์ตรวจสอบมาก่อนหนา้เรา ท่านมีหลกัมี
เกณฑ ์ ท่านสามารถบอกเคลด็ บอกวิธีการ บอกการกระท าใหเ้รากา้วเดินของเราข้ึนมาได ้ แลว้เรา
ปฏิบติัข้ึนมา เรากรู้็จริงเห็นจริงข้ึนมา มนัซาบซ้ึง 

มนัซาบซ้ึงวา่ ชีวิตน้ีเกิดมาไม่สูญเปล่า การปฏิบติัของเรา ปฏิบติัแลว้มนัไม่ใช่ปฏิบติัโดยท่ี
ไม่มีเหตุไม่มีผล ไม่ใช่ปฏิบติัแบบมืดบอด ไม่ใช่ปฏิบติัโดยท่ีไม่รู้ตน้สายปลายเหตุ แลว้ปฏิบติักนั
ไปโดยใหอ้วิชชามนัลอ็กของมนั แลว้กบ็า้บอคอแตกไปกบัเร่ืองโลกๆ เขา แต่ถา้เราท าข้ึนมา มนั
ลึกซ้ึงจนพดูกบัเขาไม่รู้เร่ืองหรอก แต่เราจะพดูกบัครูบาอาจารยข์องเราไดรู้้เร่ือง ถา้จิตมนัเป็น
พลงังานของมนั เวลามนัยอ้นกลบัข้ึนมา มนัรู้ตวั รู้เห็นของมนั แลว้มนัละเอียดลึกซ้ึงของมนั 

ส่ิงท่ีเป็นมรรคญาณท่ีมนัเขา้ไปท าลายตวัมนัเอง ท าลายถึงส้ินกระบวนการของมนั จบส้ิน 
ถา้จบส้ินได ้ เราจะรู้ เราจะเห็น แลว้เห็นกบัโลกนะ เวลาโลกเขาท ากนั โลกท่ีเขาท ากนั อยูท่ี่วา่
พทุธพจน์ๆ โดยเขา้รหสัของเขาไว ้ แลว้เราจะรู้วา่ส่ิงนั้นมนัถึงวา่เป็นโลก ส่ิงท่ีเป็นธรรม เป็น
ธรรมตอ้งเป็นสจัธรรม สจัธรรมมีหน่ึงเดียว ถา้สัจธรรมมีหน่ึงเดียวนะ ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่
ธรรม เขาจะเขา้มาสู่สจัจะความจริงอนันั้น ถา้เขา้มาสู่สจัจะความจริงอนันั้น 

เห็นไหม กาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือใคร ถา้ความจริงอนันั้นกบัความจริงอนันั้นมนัประสานกนั 
มนัจะมีความโตแ้ยง้อยา่งใด มนัจะมีส่ิงใดท่ีเขา้มาโตแ้ยง้ ส่ิงใดท่ีเขา้มาวา่ส่ิงนั้นไม่เป็นความจริง 
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ถา้เป็นความจริงมนักคื็อความจริงไง ถา้ความจริงเกิดข้ึนมากบัใจดวงนั้น แลว้มนัพฒันาของมนั
ข้ึนไปเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี จนถึงส้ินกิเลส 

พอส้ินกิเลสไปแลว้ กิเลสไม่อยูก่บัใจดวงนั้น ส่ิงท่ีเป็นธรรมธาตุอนันั้นจะเป็นประโยชน ์
ประโยชน์เพราะเป็นการยนืยนัวา่มรรคผลนิพพานยงัมีอยูจ่ริง การประพฤติปฏิบติั ผูใ้ดปฏิบติั
ธรรมสมควรแก่ธรรม เขาจะไดผ้ลของเขาจริงๆ ไม่มีกาล ไม่มีเวลา ส่ิงท่ีเป็นจริงกคื็อเป็นจริงอยู่
วนัยงัค  ่า ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม โลกน้ีจะไม่วา่งจากพระอรหนัตเ์ลย เอวงั 


