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กรรมจาแนกสัตว์ให้เกิดต่างๆ กัน คนเราเกิดมาจากกรรมแต่เป็ นกรรมดี กรรมดีพาให้เกิด
เกิดแล้วพบพระพุทธศาสนา กรรมจาแนกสัตว์ให้เกิดต่างๆ กัน เกิดแล้วทุกคนปรารถนาความสุ ข
ทั้งหมด ปรารถนาความสุ ข ความสุ ขโดยธรรมชาติคือความเป็ นเด็กๆ ความสุ ขของเด็ก ความสุ ข
ของเด็กที่มีความสุขของเขา ความสุ ขแบบไร้เดียงสาไง โลกนี้ให้อภัยกับเด็กทุกคน โลกนี้เห็นเด็ก
แล้วเป็ นสิ่ งที่วา่ น่าทะนุถนอม เพราะว่าจะเป็ นผูท้ ี่ฝากชีวิต ฝากทุกอย่างไว้กบั เด็ก เพื่อเด็กจะดารง
สื บต่อไป แต่ผใู้ หญ่ เห็นไหม ผูใ้ หญ่กม็ าจากเด็ก ตอนเป็ นเด็กมันก็เป็ นอย่างนั้นน่ะ ไร้เดียงสา แต่
โตขึ้นมาล่ะ โตขึ้นมาก็มีความทุกข์ความขัดข้องใจอยูใ่ นหัวใจ
กรรมจาแนกสัตว์ให้เกิดต่างๆ กัน กรรมจาแนกสัตว์ให้เกิดไป มันเป็ นอานาจของกรรม สิ่ ง
ที่เราทาไว้ต่างหากถึงได้สิ่งที่เราประสบ สิ่ งที่เราไม่ได้ทาไว้ เราพยายามขวนขวายขนาดไหนมันก็
ไม่ได้อย่างสมหวัง ความสมหวังไม่สมหวังนั้นเป็ นตัณหาความทะยานอยาก
ความตัณหาความทะยานอยาก ถ้าโลกว่าอันนั้นสิ่ งที่ถกู ต้อง มันมีไฟไง มีไฟ สิ่ งที่มีไฟทา
ให้คนนี้เจริ ญรุ่ งเรื อง คนหมดไฟ คาว่า “หมดไฟ” แต่อนั นั้นมันเป็ นความคิดของเขานี่ คนมีไฟไม่
มีไฟ อันนั้น ดูสิ คนแก่หรื อคนหนุ่มก็แล้วแต่ ถ้ายังมีความคิดริ เริ่ มทาไป ความคิดอยูใ่ นหัวใจ นัง่
อยูเ่ ฉยๆ ผูบ้ ริ หารคิด แค่เซ็นชื่อครั้งเดียวนะ ผูท้ ี่ปฏิบตั ิตาม ปฏิบตั ิตามไม่หวาดไม่ไหวเพราะ
โครงการนั้นใหญ่มาก
ผูท้ ี่แน่น ความนิ่งอยูข่ องพระอริ ยเจ้าไง อย่าดูถกู ความนิ่งอยูข่ องพระอริ ยเจ้านะ ความนิ่ง
อยูข่ องผูร้ ู้ กับความนิ่งอยูข่ องผูไ้ ม่รู้ไง ความนิ่งอันนั้น เห็นไหม เราว่าหมดไฟ ไฟไหนมันจะหมด

©2012 www.sa-ngob.com

ภูมิจิต-ภูมิธรรม ๒

ในเมื่อชีวิตนี้ เห็นไหม กรรมจาแนกสัตว์ให้เกิดต่างๆ กัน จิตนี้เป็ นธาตุรู้ ธาตุรู้มนั เป็ นไฟเผาผลาญ
อยูต่ ลอดเวลา เผาผลาญในหัวใจนัน่ น่ะ ไฟอันนั้นว่ามันจะหมดไฟ มันจะหมดที่ไหนในเมื่อมันยัง
มีเศษมีส่วน มีความเร่ าร้อนอยูใ่ นหัวใจ มันมีกิเลสให้ชาระเผาอยูต่ ลอดเวลา มันจะหมดไฟไปไหน
ไฟมันเผาอยูโ่ ดยธรรมชาติของมัน
โทสัคคินา โมหัคคินา เห็นไหม เป็ นโทสะ โมหะ มันเป็ นไฟอยูต่ ลอดเวลา จะละเอียดอ่อน
หรื อจะหยาบขนาดไหนก็แล้วแต่ อย่างเด็กนี่โดนขัดใจมันแสดงออกทันทีเลย เพราะอะไร เพราะ
ความไร้เดียงสา ความเก็บของตัวเองมันไม่เป็ น แต่พอเราโตขึ้นมาเป็ นผูใ้ หญ่ เราจะเก็บซ่อนเก็บงา
ของเรา เพราะสังคมสอนมา สังคมสอนมาให้เราเป็ นไปอย่างนั้น สังคมสอน สัญชาตญาณมันสอน
ขึ้นมา ความกระดากอายของเราสอนขึ้นมา อันนั้นเป็ นวุฒิภาวะของใจ
ใจเด็กๆ ไง การเกิดมานี่ใจเด็กๆ ใจของเด็ก เด็กมันสะอาดมันบริ สุทธิ์ แล้วมันก็สะสมไว้
ด้วยการศึกษา การศึกษาเพื่อมาแยกส่ วนออกว่าโลกนี้คืออะไร เห็นไหม โลกนี้คืออะไร โลกนี้ สิ่ ง
ต่างๆ ในโลกนี้ สี เขียว สี แดง เด็กสะสมมาแล้วแบ่งแยกมัน เราฝึ กฝนสังขารตัวนี้มาเป็ นปั จจุบนั
เราฝึ กฝนสัญญา สังขาร ความจา ความปรุ ง ความแต่งของเด็ก เด็กคนไหนได้การศึกษาจะเจริ ญจะ
ดีหรื อไม่ดี มันก็มีตวั นี้เราศึกษาเข้าไป
อันนี้เป็ นสังขารใหม่ เป็ นขันธ์ใหม่ใส่ เข้าไป แต่มนั มีเชื้อของดั้งเดิมมาจาก...เพราะจิตนี้
ไม่ได้เกิดมาชาติเดียว นี่กรรมจาแนกสัตว์ให้เกิดต่างๆ กัน เพราะอันนี้ การเกิดการตาย เห็นไหม
เพราะเราเป็ นเด็ก พอเป็ นเด็กขึ้นมาก่อนแล้วมาเป็ นผูใ้ หญ่ เราสะสมมาเราก็ตอ้ งการให้เด็กหรื อสิ่ ง
ที่เราควบคุมอยูใ่ ห้เป็ นเหมือนเรา
แต่มนั จะเป็ นไปไม่ได้เพราะว่ากรรมจาแนกสัตว์มาอันนั้น
ต่างหาก อันของเดิมของเขา สัญชาตญาณของเขา ความชอบความเป็ นไป ไอคิวต่างๆ มันมีสะสม
มา กรรมอันนั้นสะสมมา แล้วปั จจุบนั นี้เข้าไปอีก เพิ่มเข้าไป มันจะไปได้ไปดี มันอยูร่ ะหว่าง
กรรมเก่ากับกรรมใหม่
เราเป็ นผูใ้ หญ่ข้ ึนมา เราว่าเราศึกษามาก เรารู้มาก เราเป็ นไป เราจะสอนให้เด็กเป็ นตาม
เราน่ะ มันมุมกลับ ถ้าเอามาปฏิบตั ิกนั เด็กบางคนอานาจวาสนาของเขาไม่มี ถ้าอานาจวาสนาของ
คนมี มันเกิดมามันจะได้ออกประพฤติปฏิบตั ิต้ งั แต่เด็กๆ ไง ออกตั้งแต่เด็กได้บวชเณรมาได้อะไร
เข้ามานี่ เข้ามาอยูใ่ นพรหมจรรย์เลย มันสะสมมา

©2012 www.sa-ngob.com

ภูมิจิต-ภูมิธรรม ๓

แม้แต่พระนาคเสน พระนาคเสนอุตสาห์ตอ้ งไปเอามาเพื่ออะไร? เพื่อเป็ นพระอรหันต์องค์
หนึ่งที่วา่ จรรโลงศาสนา ไม่มีใครสามารถเอาพระเจ้ามิลินท์ได้เลย รออยู่ พระอรหันต์สมัยนั้น
มากมาย รอว่าใครจะปราบพระเจ้ามิลินท์ได้เท่านั้น รอพระนาคเสน พระนาคเสนต้องเอาตั้งแต่เด็ก
ออกมาบวช ตอนเป็ นพราหมณ์อยูต่ อ้ งให้พระไปติดต่อเอามา พยายามล่อเอามา ออกมาบวชเพื่อจะ
ให้มาจรรโลงศาสนา นี่การสะสมมาไม่เหมือนกัน
แต่เรา จิตใจว่าเราเป็ นผูใ้ หญ่ เรารู้มาก ความรู้มาก ความสัญญาเก่ามาก มันเหมือนกับหัวใจ
ที่อ่อนแอ หัวใจที่วา่ เราเข้มแข็งกลับเป็ นหัวใจที่อ่อนแอ เพราะว่าสิ่ งที่เราสะสมเข้ามาในหัวใจเรา
มันจะทาให้ใจเราฟุ้ งซ่านตลอดเวลา มันสิ่ งที่เรารับรู้ข้ ึนมา สังขาร ไฟ ธาตุรู้น้ ีเป็ นไฟ ไฟมันเผาป่ า
เผาทุกอย่าง ไฟป่ ามันจะเผาจนกว่าหมดเชื้อมันถึงจะดับ แต่ไฟในใจของเรามันกินอารมณ์ กิน
อารมณ์เป็ นอาหาร มันเผาสิ่ งที่เกิดขึ้น ซับอยูใ่ นหัวใจ นี่มนั กระทบกัน
สิ่ งเป็ นสัญญาต่างๆ สัญญาคือความจาได้หมายรู้ สิ่ งที่เคยประสบมา มันจะรวมลงอยูท่ ี่ใจ
ทั้งหมด แล้วโทสัคคินา โมหัคคินา ความเร่ าร้อนของใจ ความหลงของมัน มันก็จะต้องเผาสิ่ งนี้
เสวยอารมณ์น้ ีเป็ นอาหาร มันจะเผาไหม้กนั ตลอดเวลา เผาไหม้กนั ตลอดเวลา ยิง่ มีเชื้อมาก เรายิง่ มี
ความเก็บไว้มาก มันจะเผามาก พอเผามาก ความว่าจิตใจเข้มแข็ง จิตใจเป็ นผูใ้ หญ่แล้วจิตใจจะสูง
กว่าเด็ก ถ้าเอามาตามธรรม เอามาเทียบกันโดยความสะอาดของความไร้เดียงสา เห็นไหม ไร้
เดียงสาของเด็ก กับความเป็ นไปของเราของผูใ้ หญ่ ผูใ้ หญ่เป็ นหัวใจที่เป็ นโรคเป็ นภัยมากกว่าเด็ก
เด็กนั้นยังสะอาดบริ สุทธิ์มากกว่า เชื้อของโรคน้อยกว่าผูใ้ หญ่ ผูใ้ หญ่เชื้อของโรคจะมากกว่า
เพราะว่าการสะสมมา ว่าเป็ นความรู้ทางโลก แต่พอมาปฏิบตั ิมนั ก็จะมาทาให้หวั ใจนี้ฟู
หัวใจนี้พองอยูต่ ลอดเวลา มันเป็ นการทาให้หวั ใจนี้ไม่มีความสงบไง มันถึงบอกว่ามันเป็ นหัวใจ
ที่วา่ เป็ นโรคเป็ นภัย เป็ นหัวใจที่วา่ จะยืนได้แบบเด็กนั้น เด็กนั้นมันไม่รู้ตามความเป็ นจริ งของมัน
เพราะมันไม่รู้จริ งๆ มันสะอาดบริ สุทธิ์มากกว่า
วุฒิภาวะของใจที่เราเห็นว่า เราเป็ นผูใ้ หญ่เราน่าจะสูงกว่าเด็ก...สูงกว่าในทางสมมุติ สูงกว่า
โดยการยึดมัน่ ถือมัน่ ของเราว่าเราเป็ นผูใ้ หญ่เราจะข่มเด็กไง แต่ในความบริ สุทธิ์ ในความสุ ขของ
ศาสนา ในทางศาสนาว่าดวงใจดวงไหนจะมีความสุ ขมากกว่ากัน ดวงใจดวงไหนมันจะเป็ นดวงใจ
ที่วา่ มันสะอาดบริ สุทธิ์มากกว่ากัน เห็นไหม ไร้เดียงสา ไร้เดียงสาภาวะมันบริ สุทธิ์ผุดผ่องมากกว่า
มันแสดงออกด้วยความบริ สุทธิ์ใจของมัน แต่แสดงออกมาอย่างนั้นมันก็เป็ น อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขา
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รา ไร้เดียงสาภาวะมันก็ไม่พน้ ไปจากอานาจของอวิชชาหรอก เพราะการเกิดนี้อวิชชาพาเกิด กรรม
พาเกิด หัวใจทุกดวงมีอวิชชา คือเจ้าวัฏจักรทั้งหมด
มันถึงว่า ความเข้าใจของเรา วุฒิภาวะของใจ วุฒิภาวะมันจะสูงขึ้นไม่สูงขึ้นอยูต่ รงนี้ ตรง
ที่วา่ เราเองเราว่าสูงกว่า แต่สูงกว่าด้วยความทุกข์ยาก สูงกว่าด้วยความเร่ าร้อนเผาหัวใจอยู่ มันสงบ
ไปไม่ได้ เพราะว่ามันทาความสงบขึ้นมาไม่เป็ น เห็นไหม
ทาความสงบของใจ ใจทาความสงบอย่างไร คาบริ กรรม คาบริ กรรมว่าพุทโธ พุทโธ หรื อ
คาบริ กรรมอะไรก็แล้วแต่ เพื่อให้จิตใจนี้สงบ นี่ เป็ นพื้นฐานของใจโดยธรรมชาติของมัน ถ้ามัน
ฟุ้ งซ่านขนาดไหน จุดที่สุดของความฟุ้ งซ่านนั้นมันก็สงบตัวลงโดยธรรมชาติของมัน โดย
ธรรมชาติของมันอยูแ่ ล้วถ้ามันไปจนสุ ดฤทธิ์สุดเดชแล้วมันก็ตอ้ งผ่อน
แต่ผอ่ นนั้นมันไม่ได้
ประโยชน์อะไรจากสิ่ งที่เป็ นไปโดยธรรมชาติอนั นั้นเลย
ถึงว่า มีศาสนาก็มาเทียบตรงนี้ไง เทียบว่าจิตที่สงบ จิตที่ไม่ฟุ้งซ่านกับจิตที่ฟุ้งซ่านมัน
ต่างกันอย่างไร จิตที่มนั ฟุ้ งซ่านหรื อมันสงบพอใจของเรา จิตบางดวงไม่ฟุ้งซ่านนะ จิตบางดวง
สงบเสงี่ยมอยูใ่ นหัวใจ สงบเสงี่ยมอยูภ่ ายใน แต่มนั ก็ไฟสุ มขอนเผาอยูอ่ ย่างนั้น มันเป็ นความสงบ
ไปโดยความเป็ นในเรื่ องของความสงบของใจ เป็ นศีล สมาธิ ปั ญญาไปไม่ได้ มันสงบโดย
สัญชาตญาณ โดยบุญกุศล โดยที่การทามา มันก็เป็ นว่าทุกข์มาก ทุกข์นอ้ ย ทุกข์ปานกลางของใจ
แต่ละดวงไม่เหมือนกัน เห็นไหม กรรมจาแนกสัตว์ให้เกิดต่างๆ กัน
แต่ถา้ ลองทาความสงบเข้ามาแล้ว ขณิ กสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ มันเป็ นเครื่ อง
กาหนดว่าขนาดไหน ขนาดไหนของความสงบที่ควรจะเป็ นระดับของมันเข้าไป เห็นไหม นัน่ คือ
ความสงบจริ ง ความสงบจริ งนี้มนั เป็ นสัมมาสมาธิ ความเป็ นสัมมาคือความถูกต้อง จิตนี้สงบแล้ว
จิตนี้ไม่ให้โทษกับใคร ถ้ามันไม่เป็ นสัมมานี่มนั เป็ นมิจฉา จิตนี้สงบ จิตนี้มีพลังงาน เราจะใช้
พลังงานนี้ไปทาในสิ่ งที่ผดิ พลาด สิ่ งที่เป็ นอกุศลได้ ถึงว่ามันไม่เป็ นสัมมา
ความเป็ นสัมมาสมาธิมนั ต้องควรมีศีล สมาธิ ปั ญญา ศีลเป็ นระดับพื้นฐานของความสงบ
ขึ้นมาก่อน ต้องมีศีล พอมีศีลนี่ไม่ทาลายข้างนอก มันก็ไม่ทาลายข้างใน จิตนี้เป็ นความสงบเข้าไป
ความสงบนี้เกิดขึ้น มันเห็นคุณของศีลไง เห็นคุณของศีล แล้วเห็นคุณของการทาความสงบ
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จิตนี้ทาความสงบ เราจะทาความสงบอย่างไรให้มนั สงบ เราทาความสงบ ฟังสิ ทาไมเรา
ต้องทาความสงบล่ะ เพราะความฟุ้ งซ่านมันเป็ นความทุกข์ร้อน ความสงบจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งมี
สติสมั ปชัญญะ เห็นไหม ความสงบโดยปกติพ้นื ฐานของปุถุชน เรามีสติสมั ปชัญญะพอสมควร
เราถึงเป็ นปุถุชนธรรมดาอยูน่ ้ ี ถ้าสติสมั ปชัญญะเราขาดแคลนไปมันจะมีแต่จิตล้วนๆ
เราว่าเราโตขึ้นมาควรจะมีวฒ
ุ ิภาวะของใจสูงขึ้นๆ วุฒิภาวะนั้นขาดสติไปจนเหลือแต่จิต
เฉยๆ แต่ไม่มีสติ เห็นไหม ดูที่วา่ คนที่เขาเสี ยสติไป จิตเหมือนเรา มีร่างกายมีหวั ใจเหมือนกัน แต่
ขาดสติสมั ปชัญญะของมนุษย์ปุถุชนของเรา ขาดสติไป ทาให้สติน้ นั เสี ยไปเลยนั้น นัน่ หลุด
ออกไปทั้งๆ ที่มีจิตอยู่ จิตเหมือนเรา จิตมี ร่ างกายมี มนุษย์เหมือนกัน แต่เพราะว่าเขาขาดสติ ด้วย
กรรมของเขาทามา หรื อเขาจะมีกระทบสิ่ งใด เขาเป็ นไป อันนั้นกรรมของบุคคล
แต่ในเมื่อเรามีสติสมั ปชัญญะอยูแ่ ล้ว เราถึงรู้วา่ อ้อ! ทุกข์ บ่นอย่างนั้นทุกข์ อย่างนี้ความ
ขัดข้องหมองใจ มีสติอยู่ แต่ไม่เอาสติน้ นั มายับยั้งความคิดไง เอาสติน้ นั มาพยายามตั้งต้นความคิด
ของตัวเองแล้วกาหนดพุทโธ คาบริ กรรม หรื อจะใช้ความคิดย้อนกลับเข้ามา เอาความคิดแก้
ความคิดไง ความคิดว่าความคิดสิ่ งที่คิดเดิมนั้นไม่ดี ให้คิดละเอียดเข้ามา เห็นไหม คิดสิ่ งที่คิดอยู่
ภายนอกออกไป หรื อมันคิดฟุ้ งซ่านด้วยเรื่ องของการงานอยู่ แม้แต่เรื่ องของงานก็คิดซ้ ากันได้ ว่า
ปั จจุบนั นี้ไม่ได้ทางานอยู่ ทาไมเรายังคิดเรื่ องงานอยู่
เพราะเวลาคิดงานควรจะอยูใ่ นหน้าที่การงานถึงคิดเรื่ องงาน ขณะที่เราทาความสงบอยูค่ วร
จะอยูใ่ นความสงบ ทาไมใจมันไปคิดเรื่ องงาน นัน่ น่ะ ความคิดหลังไล่ความคิดหน้าไป ความคิด
หลังไล่ความคิดหน้า ปล่อยความคิดอันเก่าเข้ามาด้วยสติดว้ ยสัมปชัญญะเข้ามาเรื่ อย ความคิดจะ
ละเอียดเข้ามาจนอยูเ่ ป็ นปั จจุบนั ว่าเราไม่ควรคิดใดๆ เลย สิ่ งที่คิดขึ้นมาก็คิดเกิดดับตลอดเวลา นี่
การทาความสงบด้วยใช้ความคิดไง ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ หรื อจะใช้คาบริ กรรมเพื่อทาสมาธิก่อ
ขึ้นมาแล้วทาให้เกิดปั ญญาขึ้นมา
นัน่ น่ะ การทาความสงบขึ้นมาในหลักของศาสนา ในหลักของพื้นฐานของจิตที่สงบกับจิต
ที่ฟุ้งซ่าน มันจะเห็นไง จิตที่ฟุ้งซ่านคือว่า จิตที่ฟุ้งซ่านด้วยยังถือทิฏฐิมานะว่าตัวเองรู้ ตัวเองเป็ น
ผูน้ า ตัวเองมีวฒ
ุ ิภาวะสูงกว่าผูอ้ ื่น จะสัง่ สอนผูอ้ ื่น ทั้งๆ ที่ตวั เองยังสกปรก มีแต่ความทุกข์ในหัวใจ
ในหัวใจนี้มีแต่ความทุกข์ มีแต่ความเร่ าร้อนอยู่ มันจะเอาอะไรไปสอนใคร มันสอนเขาไม่ได้ แต่
มันก็ยงั มีทิฏฐิมานะ ความถือว่าสูงกว่าต่ากว่า
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นี่วฒ
ุ ิภาวะของใจ วุฒิภาวะของใจของผูท้ ี่ทาความสงบได้ ผูท้ ี่ทาความสงบได้จะมีความ
สงบร่ มเย็น ก่อนจะทาความสงบเข้าไป ในขณะว่าเป็ นปั ญญาอบรมสมาธิ ใช้ความคิดไล่ความคิด
ความคิดใหม่ไล่ความคิดเก่าๆ จนความคิดย้าอยูก่ บั ที่ จนความคิดนี้ต้ งั เป็ นความคิดอยูเ่ ฉย ขันธ์
หมุนไปเฉยๆ มันหมุนไปด้วยไม่มีอารมณ์ไง ขันธ์มนั หมุนไปเฉยๆ ความคิดมันจะหมุนออกมา
แต่มนั ไม่สืบต่อ ไม่สืบต่อเป็ นอารมณ์ออกไป นี่ปัญญาอบรมสมาธิ หรื อกาหนดพุทโธๆๆ กาหนด
อานาปานสติแล้วแต่ จิตมันสงบเข้ามาๆ ความสงบหมายถึงมันย้าพุทโธอยูต่ ลอดเวลา
เดิมความคิด ขันธ์มนั หมุนไปเฉยๆ แต่มนั มีอารมณ์ต่อเนื่องไป นี่มนั เผา โทสัคคินา โม
หัคคินา มันเผา มันกินเชื้อ เชื้ออันนี้ไง เชื้อมันหมุนออกไปเป็ นอารมณ์ออกไป ขันธ์น้ ีหมุนไป
หมุนไปเฉยๆ แล้วมันเผาอารมณ์ออกไป เผาสัญญา เผาความคิด สังขารความปรุ งความแต่งมันเผา
อยูต่ ลอดเวลา แล้วกาหนดพุทโธๆๆ เห็นไหม มันต่างกัน
คาว่า “พุทโธ” มันเป็ นเชื้อเหมือนกัน มันเป็ นอารมณ์ที่ตอ้ งเกิดขึ้นมา วิตก วิจาร ปี ติ สุ ข
เอกัคคตารมณ์ องค์ของปฐมฌาน นึกขึ้นมานี่มนั วิตก แบ่งแยกพุทโธวิจาร วิตก วิจาร...วิตก วิจาร
นึกพุทโธๆๆๆๆ มันย้าอยูก่ บั ที่ มันไม่สืบต่อออกไป ไฟจะเผาไหม้ออกไปไม่ได้ไง เราให้เชื้อแค่
พุทกับโธ เห็นไหม ไฟเอ็งได้กินแค่ฟืน ๒ ท่อนนี้เท่านั้น ท่อนหนึ่งพุท ท่อนหนึ่งโธ ให้ย้าอยูก่ บั ที่
พุทโธๆๆ มันก็ไม่ฟงซ่
ุ้ านออกไป นี่ทาความสงบไง กาหนด พุทโธๆๆ ตลอดเวลา กาหนดไว้
กาหนด นี่เราให้เชื้ออยูแ่ ค่ฟืน ๒ ท่อนนี้ มันเผาแค่ ๒ ท่อนนี้อยูใ่ นแค่ ๒ ท่อนนี้
ธรรมชาติของธาตุรู้มนั ต้องเผาไหม้ทุกๆ อย่างที่ขวางหน้ามัน แต่เดิมมันเผาเหมือนเผาป่ า
เผาอารมณ์มนั ทั้งหมด เผาความเร่ าร้อนของใจ ใจมีแต่ความเร่ าร้อนเพราะมันเผาให้มนั สุ กมันขุ่น
อยูใ่ นหัวใจ แล้วเราเอาฟื นแค่ ๒ ท่อนนั้นเผา เพราะธรรมชาติของจิตมันเผาผลาญอยูแ่ ล้ว นี่มนั เผา
ผลาญแค่พทุ กับโธแค่ ๒ ท่อนให้ย้าอยูก่ บั ที่ๆ จนจิตมันก็เผาอยูแ่ ค่น้ นั ไฟ ในเมื่อเราควบคุมไฟได้
ด้วยสติ ด้วยการควบคุมของเรา มันจะอยูแ่ ค่พทุ โธๆๆๆ
จากว่าคาว่า “พุทโธ” เมื่อก่อนกาหนดพุทโธก็หายปั๊ บๆ สติสมั ปชัญญะก็ทาไม่ได้ เราไม่
สามารถทาความสงบขึ้นมาได้ เรามีทิฏฐิมานะว่าเราเป็ นครู ผทู้ ี่มีศกั ดิ์ศรี ผูท้ ี่สูง ผูท้ ี่ใหญ่ ผูท้ ี่สอน
คนอื่นเขา เห็นไหม แม้แต่ความสงบของใจเรา เรายังทาไม่ได้เลย แต่พอเรากาหนดพุทโธๆ เพราะ
เราเชื่อในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศีล สมาธิ ปั ญญา ทาน ศีล ภาวนา แล้วแต่วา่ ใครจะ
สร้างฐานอันไหนขึ้นมา
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ในเมื่อเรามีความคิดกาหนดพุทโธ เราเชื่อมัน่ ในความกาหนดว่าพุทโธนี่เป็ นพุทธานุสติ
สามารถจะทาใจให้สงบได้ เรากาหนดพุทโธๆๆ ย้าอยูก่ บั พุทโธอยูอ่ ย่างเดียว ย้าอยูก่ บั พุทโธว่า
จากที่มนั เป็ นไปไม่ได้เลย มันจะเป็ นไปได้ ความเป็ นไปได้คือพุทโธจะสื บต่อ จากกาหนดแล้ว
หาย กาหนดแล้วหาย กาหนดได้ระยะยาวขึ้นๆๆ ยาวขึ้นก็หายอีก ก็ต้ งั ต้นใหม่ หายก็ต้ งั ต้นใหม่ ย้า
อยูอ่ ย่างนั้น ให้ไฟเผาอยูแ่ ต่เชื้อที่เราให้เท่านั้น กาหนดพุทโธมันก็ระยะสั้นเข้ามาๆ มันจะเป็ น
ความสงบเข้ามาไง
อย่างไฟที่เผาไหม้ไปกินป่ าเวิง้ ว้างไปหมด กับไฟที่เราควบคุมได้ นี่มนั ต่างกัน ไฟที่เรา
ควบคุมไม่ได้มนั เผาทุกอย่างไป มันจะเผาไป ทาลาย เผาด้วยนะ ทาลายชีวิตสัตว์ ทาลายหมด พอ
มันเผาขึ้นมาอารมณ์เราก็ข่นุ มัวไง ทาไมเป็ นอย่างนั้นๆๆ เห็นไหม ทาลายชีวิตสัตว์ คือว่าจิตมันคิด
อกุศลออกไปเรื่ อยๆ กับเราให้อยูแ่ ค่น้ นั ไฟอยูใ่ นขอบของสติ เผาอยูต่ ลอดเวลา เพราะธรรมชาติ
มันเป็ นไฟ ธรรมชาติธาตุรู้มนั ต้องเผาผลาญ แต่เผาผลาญเฉพาะสิ่ งที่เราให้มนั นี่กาหนดพุทโธเข้า
มา
กาหนดพุทโธเข้ามามันจะสงบเข้ามาเรื่ อยๆ ใจนี้มนั จะควบคุมได้ พอควบคุมได้บางทีมนั
จะรวมลง มันจะวูบลง ความวูบลงของใจ สิ่ งที่เราไม่เคยเจอ สิ่ งที่เราไม่เคยเจอ เราจะตกใจ ตกใจ
สติสมั ปชัญญะมันจะถอนขึ้นไง สติที่ตกใจมันจะเกิดขึ้นมากพิเศษกว่าปกติ เพราะความตกใจ
อย่างเช่นเราตกใจสิ่ งใดก็แล้วแต่ เราจะตกใจมากจนขนพองสยองเกล้า อันนี้กเ็ หมือนกัน แม้แต่มนั
เป็ นความสงบ เป็ นน้ าอมฤตธรรมที่เราควรจะได้ดื่มกินนะ แต่ทาไมสติของเราปลุกใจของเรา
ไม่ให้ได้รับผลอันนี้ละ่
จิตที่มนั จะรวมลงเป็ นสมาธิ มันจะรวมลงเข้าไปในความสงบ สงบเข้าไปเรื่ อยๆ มันจะรวม
ลงไป สติมนั ยังย้อนกลับมาเลย ไหนว่าเราเป็ นคนฉลาดไง แล้วออกมาก็มานัง่ เสี ยดายนะ แหม!
มันกาลังจะลง รู้อยูเ่ พราะอะไร เพราะตาราสอนไว้วา่ จิตมันจะลง การเข้าความสงบมันจะเป็ นอย่าง
นั้น จนเราทาหลายครั้งเข้า ในเมื่ออกมาแล้วมันมีความตกใจ มีความกลัว ก็ต้ งั สติข้ ึนใหม่ แล้วทา
เข้าไป มันต้องมีประสบการณ์ถกู และประสบการณ์ผดิ ไปเรื่ อยๆ มันจะไม่มีประสบการณ์ครั้งแรก
แล้วจะเข้าได้ตามความเป็ นจริ งของมันอย่างนั้นหรอก บางทียงั ตกภวังค์ไปอีกนะ
การทาใจให้สงบแค่น้ ีมนั ก็แสนยาก แล้วเราว่าเราเกิดมาเราปรารถนาความสุ ข ทุกคน
ปรารถนาอยากได้ อยากเห็น อยากจับต้องความสุ ข ให้ใจได้สมั ผัสความสุ ขนั้น แต่พอทาแค่
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พื้นฐานของจิตที่เป็ นสมาธิ เป็ นพื้นฐานของสัมมาสมาธิ จะก้าวขึ้นไปบนมรรคอริ ยสัจจังเท่านั้น
มันยังทาไม่ได้เลย นี่หรื อชาวพุทธ
ชาวพุทธ พุทธะ พุทธะคือผูร้ ู้ ผูร้ ู้คือใจของเรา “ผูใ้ ดเห็นธรรมผูน้ ้ นั เห็นตถาคต” คนเราเกิด
มามีกายกับใจ กิเลสอยูท่ ี่ใจ ใจนี้เกิดมาเป็ นมนุษย์ ได้สมบัติของกายมา มันก็สะสมมา จากเด็ก
เติบโตมาเป็ นผูใ้ หญ่ สะสมกิเลสขึ้นมาพร้อมกัน พร้อมกับความที่วา่ เราสะสมขึ้นมา แล้วเราก็
สะสมบุญขึ้นมา
“บุญ” บุญคือความสุข คือความดี ความดีนี่เราต้องขวนขวายเข้ามาเพื่อจะทาให้มนั ดีข้ ึนๆ
ไง เราได้ความดีมาแล้ว แต่ความดีมาแล้วมันเหมือนกับเราแลกเปลี่ยนมาแล้ว แลกเปลี่ยนมาแล้ว
เราต้องหาทุนต่อไปเพื่อแลกสิ่ งที่สูงขึ้นไปเรื่ อยๆ สูงขึ้นไปเรื่ อยๆ นี่ถึงว่ากาหนดเข้าไป มันจะ
ตกใจขนาดไหนเราพยายามทาใหม่ๆๆ ตั้งใจให้ดีแล้วกาหนดเข้าไปๆ มันก็จะวูบวาบอย่างนั้นอีก
แต่สิ่งที่เคยผิดพลาดมา เคยเสี ยดายมา เคยออกมาแล้วเสี ยอกเสี ยใจ นี้เราก็ต้ งั ใจเข้าไปใหม่ มันจะ
ตกวูบอย่างไรให้มนั ตกไป มันจะวูบลง ให้วบู อย่างไรจะให้วบู ลงไป
เพราะการวูบของไฟนั้น ไฟ อาการของไฟมันโดนลมมันจะเป่ า มันจะโยกมันจะคลอนไป
เพราะไฟ อันนี้กเ็ หมือนกัน ในเมื่อไฟมันจะรวมตัวเข้ามาๆ มันจะรวมตัวเข้ามา อาการของใจ การ
วูบวาบที่มนั เป็ นวูบไปนี่อาการของใจ อาการของใจ ใจที่จะเปลี่ยนสถานะไง จะเปลี่ยนสถานะ
จากปุถุชนคนหนาด้วยกิเลสเป็ นกัลยาณปุถุชน ผูท้ ี่จะเป็ นกัลยาณปุถุชนคือต้องควบคุมใจของใจ
ไว้ให้อยูใ่ นอานาจของตนได้ก่อน ใจที่อยูใ่ นอานาจของตนคือใจที่อยูใ่ นสมาธิธรรมไง สมาธิธรรม
อยูใ่ นอานาจของสติ เห็นไหม สติสมั ปชัญญะการใคร่ ครวญความคิดที่ผดิ พลาดไป สติสมั ปชัญญะ
ควบคุมอยู่ ใจนี้จะอยูใ่ นอานาจของเรา การจะประพฤติปฏิบตั ิ การทาความผิดพลาดมันจะน้อยลง
เห็นไหม นี่ไงถึงบอกว่าการควบคุม การควบคุมที่วา่ เราควบคุมใจของเราได้ ใจนี้เป็ นเอกัคคตา
รมณ์ เป็ นจิตที่ควบคุมได้ ทาสมาธิเข้าไป
ที่ทาไม่ได้เพราะว่ามันยังเข้าไม่ถกู มันยังเข้าไม่ชานาญ การทาใจให้สงบบ่อยๆ เข้าต้อง
พยายามพิจารณาให้สงบเข้ามาๆ สงบเข้ามาจนตั้งตัวได้นะ นี่คือการทาใจสงบด้วยการใช้คา
บริ กรรม เป็ นสมาธิอบรมปั ญญา ทาความสงบขึ้นมามันก็จะต่างกับจิตที่ไม่สงบ จิตที่มีความ
ฟุ้ งซ่านอยูต่ ลอดเวลามันมีอานาจเหนือเรา ฟังสิ มันมีอานาจเหนือเรา มันใช้เรา มันทาทุกอย่าง มัน
มีคิดขึ้นมาก็อยากไปตามอารมณ์อนั นั้น ความมีอานาจคือความอยาก ความคิดที่จะทาอะไรก็ได้
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ความคิดไง แต่เรายังไม่ทาออกไป แต่ความคิดนี้พิลึกพิลนั่ มาก มันจะคิดได้ตลอดเวลา กับที่วา่ เรา
ควบคุมอันนี้ได้หมด ต่างกันไหม
จิตที่ฟุ้งซ่าน จิตที่มีอานาจเหนือเรา กับทาความสงบขึ้นมา จิตที่อยูใ่ นการควบคุมของเรา
จิตที่อยูใ่ นการควบคุม จิตที่เริ่ มต้นของความคิด เพราะควบคุมจิตได้ ความคิดควบคุมได้หมด จิต
สงบ ทาความสงบได้ นี่วฒ
ุ ิภาวะของจิตที่สงบกับวุฒิภาวะของจิตที่ไม่สงบนี่ต่างกัน ภูมิจิต-ภูมิ
ธรรมของคนต่างกัน
จะเห็นว่าในวงการพระทาไมเน้นย้าแต่ภูมิจิต-ภูมิธรรม ภูมิจิต-ภูมิธรรม มันอยูต่ รงไหน
ภูมิจิต-ภูมิธรรมของคนน่ะ ภูมิจิต-ภูมิธรรมของผูท้ ี่ปฏิบตั ิมนั อยูต่ รงไหนถึงเรี ยกว่า “ภูมิจิต-ภูมิ
ธรรม”
จากจิตที่เป็ นสมาธิกบั จิตที่ไม่เป็ นสมาธิ นี่ภูมิจิต-ภูมิธรรมของคนต่างกันแล้ว จากคนคน
หนึ่งเป็ นปุถุชนคนหนาด้วยกิเลส กาหนดจิตเข้ามาทาความสงบ สิ่ งที่มนั จะฟุ้ งซ่านเพราะอะไร
เพราะรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส ธรรมารมณ์ นี่ไงเป็ นพวงดอกไม้แห่งมาร เป็ นบ่วงของมาร มัน
ไม่ใช่มาร รู ป รส กลิ่น เสี ยง เสี ยงที่เพราะ รสที่ดีทุกคนอยากสัมผัสหมด นัน่ ไงแล้วเวลามันสัมผัส
ความสัมผัสโดยปกติมนั สัมผัส เวลาเรากลับมาแล้วมานัง่ คิดอยูน่ ี่มนั ก็อยาก นี่ความอยากอันนั้นทา
ให้ใจฟุ้ งซ่าน
ทีน้ ีกลั ยาณปุถุชนคือตัดพวงดอกไม้ของมาร บ่วงของมารนี่สลัดทิ้งหมดเลย ความสลัดทิ้ง
บ่วงของมาร พวงดอกไม้แห่งมาร เห็นไหม พวงดอกไม้แห่งมาร นี่ควบคุมใจได้ไง ความสงบเข้า
ไปบ่อยๆ สงบจนจิตนี้เป็ นสมาธิ จิตนี้ต้ งั มัน่ มันจะเห็นคุณค่าตรงนี้ เห็นคุณค่า อ๋ อ! แต่ก่อนไปนี่
เวลามันฟุ้ งซ่านออกมา เราควบคุมไม่ได้ วุฒิภาวะของใจจะต่างกันตรงนี้ ต่างกัน คนที่วา่
เหมือนกับเครื่ องยนต์กลไก คนหนึ่งควบคุมเป็ น อีกคนหนึ่งเป็ นขี้ขา้ ของมัน ควบคุมไม่เป็ น วิ่งหนี
ตลอดเวลา เห็นไหม นี่เราควบคุมกลไกของจิต จิตของเรานี่เราควบคุมได้ แม้แต่ทาใจสงบ วุฒิ
ภาวะของคนคนเดียวนั้น แต่พฒั นาใจขึ้นมาเป็ นคนคนใหม่ จากปุถุชนคนหนาด้วยกิเลสกลายเป็ น
กัลยานปุถุชน
กัลยาณปุถุชน เห็นไหม จิตสงบสงบแล้วมีความสุ ขมาก จิตสงบจะมีความสุ ขนะ จะมีวา่
แหม! มันเวิง้ ว้างหมด จะเป็ นอัปปนาสมาธิเข้าไปถึงฐีติจิต มันเวิง้ ว้าง ถ้าไม่มีครู บาอาจารย์ ตรงนี้
จะเข้าใจว่าเป็ นผล ส่ วนใหญ่ผทู้ ี่ปฏิบตั ิจะไปติดตรงนี้หมด ติดตรงนี้ไง มันจะสุ ขมาก ถ้าไม่สุข
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ทาไมทาให้คนติดได้ ทาไมคนติดสมาธิ ติดได้โดยธรรมชาติเลย เพราะมันเป็ นสิ่ งที่วา่ ตรงข้ามกับ
ความฟุ้ งซ่าน มันตรงข้ามกับความทุกข์ไง สิ่ งที่ตรงข้ามกับความทุกข์คือความสุ ข ในเมื่อเป็ น
ความสุ ข มันสุ ขทาไมมันไม่ติดสุ ข ความติดสุ ขอันนี้มนั ถึงว่ามันนึกว่ามันเป็ นผล
ผลเกิดขึ้นจากการทาความสงบของใจ ไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้นจากการชาระกิเลส
การชาระกิเลสมันเป็ นงานอีกแขนงหนึ่ง งานอันทาใจให้สงบนี้เป็ นงานของการทาใจให้
สงบให้เป็ นอิสระจากกิเลสชัว่ คราว แต่งานทาการชาระกิเลสมันยังก้าวเดินไปอีก เห็นไหม ถ้าเรา
คิดอย่างนั้น เราเข้าใจอย่างนั้น แต่ความเข้าใจอันนี้มนั ต้องเทียบเคียงเข้าไปกับในองค์ศาสดาของ
เราคือธรรมและวินยั พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไร
แต่ถา้ คนเราใช้ความเห็นของตัวเองเข้าไปสื บต่อ สื บต่อคือเอาความรู้สึกของเราเทียบกับ
ธรรม มันจะเทียบว่าอันนั้นเป็ นอย่างนั้น อันนั้นเป็ นอย่างนั้น...ไม่ใช่หรอก มันไม่ใช่ มันเป็ น
อุปกิเลส จิตนี้สงบเข้าไป จากกิเลส สันดานกิเลส กิเลสคือนักเลงหัวไม้แล้วเปลี่ยนเป็ นอุปกิเลส
เห็นไหม จากกิเลสที่วา่ หยาบโลนเป็ นกิเลสที่นิ่มนวล เป็ นอุปกิเลสที่นอนอยูใ่ นใจ เห็นไหม มันก็
เทียบเคียงไปได้ท้ งั หมด เพราะกิเลสตัวนี้มนั มีธรรม มีความสงบอยูข่ า้ งบน เหมือนกับเรา ตอนนี้
เขาโกงกันโดยโจรใส่สูทนัน่ น่ะ นี่เหมือนกัน จิตเมื่อก่อนนั้นมันลูกทุ่ง เดี๋ยวนี้มนั ใส่ สูทมันก็ยงั
หลอกเราอยูอ่ ีก เห็นไหม มันต้องคิดเปรี ยบเทียบอย่างนั้นไง พอเปรี ยบเทียบอย่างนั้นมันถึงยกขึ้น
ไง
คนเราจะสะอาดได้ จะหาสูทใส่ ได้มนั ต้องมีสถานะ มีความเป็ นไปถึงจะใส่ ได้ หัวใจที่มนั
จะใส่ เป็ นภูมิของที่สูงขึ้นไป มันจะพัฒนาภูมิของตัวเองขึ้นไปได้อย่างไร ขึ้นจากความสงบของใจ
อยูน่ ี่ มันต้องใช้ปัญญาใคร่ ครวญ นี่ถา้ ใช้ปัญญาใคร่ ครวญ การขุดคุย้ หาโจทก์หาจาเลยมันเป็ นงาน
ชนิดหนึ่ง งานในการยกขึ้น ยกใจขึ้นวิปัสสนานี้ ไม่ใช่วา่ ใจมันวิปัสสนาไปเหมือนกับเครื่ องยนต์
กลไกที่กดติดเครื่ องแล้วมันจะหมุนไปจนถึงสุ ดรอบของมัน อันนั้นเป็ นเครื่ องยนต์กลไกเป็ นวัตถุ
แต่หวั ใจมันหมุนไปในวงขอบเขตของไฟ โทสัคคินา โมหัคคินา อยูใ่ นหัวใจ มันก็เผาไหม้
ตลอด เราควบคุมเชื้อของมันจนมันเผาผลาญ เผาสิ่ งที่เป็ นพุทโธๆ จนมันสงบขึ้นมา มันก็เป็ นวง
งานของมัน มันเป็ นวงงานวงรอบหนึ่งของจิต แล้วจิตนี้จะยกขึ้นวิปัสสนามันต้องยกขึ้นวิปัสสนา
ในสติปัฏฐาน ๔ ไง
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คนที่จะเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็ นจริ งมันต้องมีจิตทาความสงบให้เป็ นเอกัคคตา
รมณ์ก่อน ไม่ใช่วา่ จิตปกติ เราธรรมดานี่เราก็พิจารณาในสติปัฏฐาน ๔ อย่างนั้นก็พิจารณาสติปัฏ
ฐาน ๔ ได้ แต่สติปัฏฐาน ๔ อันนั้นเป็ นโลกียะไง เป็ นโลกียะก็เหมือนกับเด็กมันเล่นขายของ เด็ก
มันเล่นขายของมันก็วา่ อันนี้เป็ นของ มันซื้อขายกันมีความสนุกมาก ผูใ้ หญ่ไปยื้อแย่งมันจะร้องไห้
ทันทีเลย ไอ้จิตนี้มนั เป็ นโลกียะอยูม่ นั ก็วา่ เกิดดับๆ สิ่ งนี้เป็ นสติปัฏฐาน ๔ เห็นแล้วเกิดดับ เกิดดับ
เกิดดับแล้วอะไรไปรู้วา่ เกิดดับล่ะ? มันไม่มี ไม่เป็ นตามความเป็ นจริ งเพราะว่ามันยังไม่มีเอกัคตา
รมณ์ตวั จิตตัวนี้เข้าไปรองรับ มันไม่มีสมาธิตวั ที่เป็ นพื้นฐาน พื้นฐานที่แยกจากโลกียะเป็ นโลกุต
ตระ
จิตที่เป็ นกัลยาณชน ผูท้ ี่เดินอริ ยมรรค โสดาปั ตติมรรค ถ้าเป็ นจิตปุถุชนอยู่ ความคิดนี้จะ
เป็ นโลกียะ เดินมรรคนี้กเ็ ป็ นเดินมรรคสัมมาอาชีวะก็วา่ เป็ นสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพชอบ แต่
ถ้าเป็ นโลกุตตระ การประกอบอาชีพชอบ อาชีพอะไรหรื อมันจะทาให้ใจนี้ดื่มกินอาหารอะไร
ประกอบสัมมาอาชีวะของโลกเขานี่มนั เป็ นวัตถุที่เอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แต่หวั ใจมันเคย
กินเคยโดนแผดเผามาด้วยความทุกข์ยาก แล้วมันสงบเข้ามา มันจะเลี้ยงอาชีพอะไรให้มีอาหารให้
หัวใจนี้ได้วิปัสสนาได้ข้ ึนไป การเลี้ยงชีวิตชอบของโลกุตตระ
คือจิตที่มีกิเลสอยู่ มันกินแต่กิเลส มันกินแต่ความชอบใจของมันอยู่ ความชอบใจมันหลง
ในอะไร? หลงในกายไง หลงในกาย หลงในเวทนาที่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่อยากเป็ น เห็นไหม
หลงในจิต เวลาเจริ ญขึ้นมา จิตสงบขึ้นมากก็เห็นว่า โอ้โฮ! จิตฉันนี่มนั จะเหาะเหิ นเดินฟ้ า หลงใน
ธรรม ธรรมที่จิต ความรู้ภายในหัวใจ หัวใจที่มนั สัมผัสกับความสงบอันนั้น มันว่าอันนั้นเป็ น
ธรรม เห็นไหม นี่กาย เวทนา จิต ธรรม มันก็หลงใหล มันไม่พจิ ารณาตามความเป็ นจริ ง
มันถึงต้องจับ กาย เวทนา จิต ธรรม นี่สติปัฏฐาน ๔ ที่มีจิตทาความสงบแล้ว ที่มีใจ ใจที่วา่
เป็ นเอกัคคตารมณ์ ตัวนี้จะค่อยวิปัสสนาไง จะวิปัสสนาได้ถึงต้องพยายามพิจารณากาย เวทนา จิต
ธรรม เห็นกาย เห็นกายด้วยตามความเป็ นจริ ง ขณะที่ยกขึ้นเห็นกาย มันจะเกิดความขนพองสยอง
เกล้า การเห็นกายจากตาของธรรมกับการเห็นกายของตาของเนื้อต่างกัน การเห็นกายของตาของ
ธรรมมันจะเห็นจากภายใน
จากภายในหัวใจ ภายในหัวใจนี้มนั เป็ นสมาธิ มันเป็ นจิตตั้งมัน่ มันไม่มีกาลเวลา กาลเวลา
๒๔ ชัว่ โมงเป็ น ๑ วัน ร่ างกายของมนุษย์เรา ตายไปแล้ว ๓ วันจะเน่า เห็นไหม กาลเวลาอันนี้มนั
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เป็ นกาลเวลาของโลกียะ แต่ถา้ เป็ นโลกุตตระที่เดินอริ ยมรรคขึ้นมาแล้ว พอมันเห็นกายมันเห็นเป็ น
ปั จจุบนั มันจะขนพองสยองเกล้า ถ้าวิปัสสนาให้กายนั้นแปรสภาพไป มันจะแปรสภาพเดี๋ยวนั้น
เดี๋ยวนั้นเป็ นปั จจุบนั มันไม่มีมิติ ไม่มีกาลเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตที่เป็ นความสงบ มันถึงเป็ น
ธรรมไง ความเห็นที่เป็ นธรรมจะวิปัสสนาภายในมันจะเห็นตรงนี้ไง เห็นตรงที่จิตนี้มีพ้นื ฐาน จิต
นี้จบั ต้องได้ จิตนี้เป็ นเอกัคคตารมณ์ จิตนี้เป็ นสัมมาสมาธิไง
ความเพียร เพียรลงในสติปัฏฐาน ๔ ความเพียร ความดาริ ดาริ การพิจารณา ดาริ วา่ จิตนี้ควร
จะยกขึ้นวิปัสสนา วิปัสสนาให้กา้ วเดินออกไปด้วยปั ญญา ปั ญญาตัวนี้เกิดขึ้น เกิดขึ้นจากการ
ภาวนาตลอด ภาวนามยปั ญญาคือปั ญญาเกิดขึ้นจากการภาวนา การภาวนาคือการทาจิตให้สงบ
แล้วยกขึ้นวิปัสสนาเป็ นงานไง
งานในการภาวนากับงานของนักวิทยาศาสตร์ งานในการตรึ กนี่ไม่เหมือนกัน งานจาก
ภายนอก งานจากภายในจะไม่เหมือนกัน ความไม่เหมือนกันของโลกียะ งานของโลกมัน
เปลี่ยนแปลงมันอาศัยผูอ้ ื่นทาได้ เห็นไหม งานวิปัสสนา...
...ผูท้ ี่จะก้าวเดินให้เหนือกรรม ให้กรรมหลุดออกไปจากของตนต้องเป็ นผูท้ ี่ภาวนาเอง
ต้องก้าวเดินเอง เพราะกิเลสมันอยูท่ ี่ใจของทุกๆ ดวง ใจของเรามันเป็ นการใจแก้ใจไง งานของ
ภาวนาคืองานของใจ ใจภาวนาในสติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม นั้นแหละถึงจะติดกาย
เพราะติดกาย ใจก็ไปติด ใจนี้ไปติดกาย ติดกายเราถึงมีกายเขา จะให้คนอื่นรักเรา เราก็รักเขาก่อน
เพื่อจะให้เขารักเรา มันเพื่อเราทั้งนั้น สรรพสิ่ งใดๆ ทาไปนี้เพื่อเรา เพื่อเราทั้งนั้นเลย
เรารักเรา เราหวงเรา เราห่วงเรา เราอยากให้คนรักเรา อยากให้คนยกย่องเรา เราก็ทาความดี
เพื่อเขา เห็นไหม ทาออกไปนั้นก็คือเพื่อเราทั้งนั้นเลย แต่มนั เป็ นกิเลส ๒ ชั้น ชั้นหนึ่งเรามองไม่
เห็นมัน ตัวนี้มนั อยูภ่ ายใน แล้วมันก็ห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ มัน ๒ ชั้น มันรักมันสงวนตัวมันเองไว้
ก่อนแล้วก็ยงั ค่อยบอกว่ารักคนโน้นรักคนนี้ มันถึงว่าพิจารณาเข้ามาเพื่อให้เห็นตามความเป็ นจริ ง
ไง เห็นตามความเป็ นจริ งว่า สิ่ งที่เราสงวนไว้ เราหวงเราแหนอันนั้นน่ะมันเป็ นไตรลักษณ์ มันเป็ น
สมมุติ มันเป็ นสิ่ งที่ไม่แน่นอน มันเป็ นการชัว่ คราวไง
เราเกิดมาชาติหนึ่งเราก็อยากจะพบแต่ความสุ ข เราอยากพบมาก ความสุข แต่เราไม่พบ
ความสุ ขเพราะอะไร เพราะว่าสิ่ งที่หามานั้นมันเลี้ยงปาก แต่ไอ้สิ่งที่เลี้ยงใจตัวนี้มนั ไม่มี สิ่ งที่เลี้ยง
ใจมันไม่มี มันเลี้ยงมา เลี้ยงด้วยความหลอกลวงของ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา ไอ้สมมุติ ไอ้ตวั ที่วา่
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สงวนเราสงวนเขานี่แหละ เพราะมันไม่รู้จริ ง พอไม่รู้จริ งมันก็ตอ้ งโดนกิเลสลากคอไปตลอดกี่ภพ
กี่ชาติมาก็ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเห็น
เพราะเรามีอานาจวาสนา เราเกิดมาพบพุทธศาสนา เราถึงมาเห็นสิ่ งนี้ไง เห็นสิ่ งนี้เพราะใน
การประพฤติปฏิบตั ิของเราเข้าไปตามความเป็ นจริ งแล้วตรงๆ หน้า กาลังประจันหน้ากันอยูก่ บั สิ่ ง
ที่เป็ นเราเป็ นเขาด้วยจิตที่เป็ นภาวนามยปัญญา เห็นไหม การเห็นภาวนามยปั ญญาสิ่ งที่เป็ นเราเป็ น
เขานี้มนั ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา มันไม่ใช่เพราะเรายึดเอง เรายึดเองมันก็ไม่อยูใ่ นอานาจของเรา ไม่อยู่
ในอานาจของเรา เราจะหลงในความยึดของเราทาไม มันละอายใจไง นี่ความละอายใจหมุนเข้ามา
จิต ปั ญญามันจะหมุนเข้ามา ภาวนามยปัญญา วิปัสสนามันจะหมุนเข้ามา พอหมุนเข้ามา ความ
ละอายใจ ความสังเวชใจ ความละอายใจ ฟังสิ เพราะมันเห็นตามความเป็ นจริ ง
เมื่อก่อนใครสอนมันก็ไม่เชื่อ สิ่ งที่ขา้ งนอกสอน ปั ญญาข้างนอก ครู บาอาจารย์สอนก็ไม่
เชื่อ ถ้าไม่ได้ประสบเองจากปั ญญาธรรม จากภาวนามยปั ญญาจากภายในของตัวเอง ภาวนามย
ปั ญญานี้คือจะชาระกิเลสได้ไง การชาระกิเลสต้องชาระกิเลสแบบตามความเป็ นจริ ง ตามความ
เป็ นจริ งของใจที่มีกิเลสนั้น ใครเล่าใครบอกอย่างไรก็ไม่ซ้ ึงใจเหมือนการเข้าไปเห็น เห็นแล้วพอ
พิจารณาเข้าไป พอรู้เท่า มันสลดมันสังเวช มันสงสารเจ้าของ สงสารตัวเอง ทาไมตัวเองนี้
นักปราชญ์ ราชบัณฑิต เวลายกย่องตัวเองนะ เวลากิเลสมันหลอก แล้วพอมันเห็นความเป็ นจริ ง
ทาไมบอกว่า ทาไมเอ็งมันโง่ขนาดนี้ นี่ความโง่มนั เศร้าสลดใจ มันจะปล่อยๆ การปล่อยนี้
กิเลสนะ มันเคยสะสมมาอยูใ่ นหัวใจของมนุษย์ของทุกๆ ดวงใจ อย่าว่าแต่มนุษย์ ทุกๆ ดวง
จิตดวงใจที่เป็ นใจ ดวงจิตนี้มนั จะมีกิเลสอยูต่ ลอดเวลา จะอยูภ่ พชาติไหนมันก็จะยึดมัน่ ถือมัน่ อยู่
ภายในไม่มีใครเคยเห็น แต่อนั นี้เพราะว่าเราพัฒนาวุฒิภาวะของใจเจริ ญขึ้นมาจากกัลยาณปุถุชนไง
จากกัลยาณชนหมุนขึ้นเดินอริ ยมรรคขึ้นมาด้วยภาวนามยปั ญญา เห็นไหม นี่เราเป็ นบุคคล ๑ ใน ๘
จาพวกนั้น เป็ นบุคคล
จากบุคคลที่วา่ ไม่คิดเลยว่ามันจะก้าวเข้ามาได้ในศาสนาในสังฆคุณที่เราจะก้าวขึ้นมา
เป็ นสังฆะ วิปัสสนาเข้าไปๆ บ่อยเข้าๆ ต้องทาบ่อยเข้าๆๆ มันจะปล่อยไปเรื่ อย การปล่อยนี้ปล่อย
เพราะมันไม่เคยปล่อยเพราะว่ามีอานาจอะไรมาต่อรอง มันปล่อยเพราะปั ญญาญาณต่างหาก มัน
ปล่อยเพราะภาวนามยปั ญญาเข้าไปไล่ตอ้ นมัน
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กิเลสไม่เคยยอมอานาจใคร กิเลสมีอานาจเหนือทุกๆ คน กิเลสนี้เป็ นเจ้าใหญ่นายโตกับ
ดวงใจที่เกิดดับทุกๆ ดวง กิเลสมันใหญ่มาก ใหญ่ในหัวใจของเรา ไม่ใหญ่ที่หวั ใจของใคร ใหญ่ใน
หัวใจของเรา แล้วเราก็เที่ยวไปกดขี่คนอื่น เห็นไหม ในเมื่อมันใหญ่มาก มันไม่มีใครเข้าไปต่อรอง
กับมันได้ ไม่มีใครคัดง้างกับกิเลสได้เลย
ภาวนามยปั ญญา ธรรมจักรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านปริ นิพพานไปแล้วท่านเอาของท่านไป แต่ธรรมจักรที่เกิดขึ้นนี้เป็ นการ
ชี้นาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เกิดขึ้นจากผูท้ ี่ปฏิบตั ิผนู้ ้ นั ที่กาลังปฏิบตั ิอยู่ ผูท้ ี่กาลัง
ดาเนินปั ญญาภาวนามยปั ญญาอันนี้อยูต่ ่างหาก ผูท้ ี่มีภาวนามยปั ญญานี้คือเป็ นบุคคลที่ ๑ หมุนเข้า
ไป หมุนเข้าไป มันจะปล่อยไปเรื่ อยๆ
ความปล่อยนี้ปล่อยเพราะการต่อสู้ ปล่อยเพราะอานาจวาสนาที่เรามุมานะขึ้นมา มันไม่
ปล่อยด้วยไม่มีเหตุไม่มีผลหรอก มันปล่อย มันปล่อย การปล่อยนั้นคือว่ามันจนตรอก กิเลสจน
ตรอก กิเลสไม่มีสิ่งมีคุณวิเศษจะสู้กบั ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ เห็นไหม เกิด
ขึ้นมาจากอานาจวาสนาของเราที่เราภาวนามยปั ญญานั้นเข้าไปต่างหากมันถึงยอม มันยอมนะ มัน
ยอม ยอมแล้วเราก็พยายาม
เพราะเราขึ้นมาได้แล้ว เราก้าวเดินออกไปด้วยวุฒิภาวะของใจเราสูงขึ้นมา สูงกว่าปุถุชน
ธรรมดา สูงกว่ากัลยาณชน สูงกว่าจนเป็ นบุคคลที่ ๑ หมุนเข้าไปๆ หมุนเข้า ซ้ าเข้าๆ ซ้ าเข้าด้วย
ความมุมานะ ด้วยความอุตส่ าห์พยายามของดวงใจดวงนั้น ด้วยความเชื่อมัน่ ในธรรมขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความเชื่อมัน่ ด้วยอานาจ ด้วยกาลังใจ ด้วยความเห็นว่ากิเลสยอม
แพ้เราไปบางครั้งบางคราว เห็นไหม มันเป็ นการเครื่ องยืนยันกันว่ากิเลสมันปล่อยได้
จากเดิมไม่เคยคิดเลยว่าคนอย่างเรานี่จะสามารถจะชาระกิเลสได้ นักปฏิบตั ิอย่างเราหรื อจะ
สามารถชาระกิเลส จะชนะกิเลสได้ชวั่ ครั้งชัว่ คราว ขณะนี้กิเลสปล่อยต่อหน้าเรา มันเป็ นเครื่ อง
ยืนยัน เห็นไหม สิ่ งที่ยนื ยันกับเราคือกิเลสมันถอยออกไปชัว่ คราวๆ ให้เราว่าง มันปล่อยวางๆ นี่
อิสระของเราเกิดขึ้น วุฒิภาวะของใจมันจะเทียบเคียงได้กบั ความสงบ กับที่วา่ กัลยาณชนที่จิตสงบ
ขึ้นมา สงบขึ้นมานั้นมันก็เหนือกว่าคนอื่นขึ้นมา แล้วนี่กเ็ หนือขึ้นไปอีก เห็นไหม นี่วฒ
ุ ิภาวะของ
ใจ ภูมิจิต-ภูมิธรรมของใจมันสูงขึ้น
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ความสูงขึ้น เห็นไหม สูงขึ้น ยืนยัน มันยืนยันในการประพฤติปฏิบตั ิ ยืนยันในการเดิน
ปั ญญาญาณของเรานี่แหละ มันยืนยันท่ามกลางหัวใจไง ท่ามกลางสนามกีฬา ท่ามกลางภวาสวะ
ท่ามกลางภพของกิเลส ท่ามกลางภพของเราไง ภพในหัวใจของเรา หมุนเข้าไปๆ หลายครั้งเข้า
หลายครั้งเข้า กิเลสมันแก่นกิเลส มันไม่เคยยอมแพ้ใครง่ายๆ มันจะต่อสู้จนสุ ดฤทธิ์ สุ ดเดชของมัน
เราก็พยายามหมุนเข้าไปๆ อานาจวาสนาของเรามีเท่าไรหมุนเข้าไป อันนี้ต่างหากยอดคน
ไม่มีคนคนไหน ไม่มีบุรุษผูไ้ หน ไม่มีนกั บวช นักปฏิบตั ิคนไหน จะเก่งมีอานาจวาสนา
เหมือนผูท้ ี่เดินภาวนามยปั ญญา เพราะมันผูน้ ้ นั กาลังจะพ้นเงื้อมมือของมัจจุราชชัว่ ครั้งชัว่ คราวไง
พ้นมือจากมัจจุราชนะ เห็นไหม พ้นมือจากมัจจุราชนะ เราต้องเกิดต้องตายไปตลอด แต่อนั นี้มนั
จะพ้นจากมือ อันนี้เป็ นผูท้ ี่มีอานาจวาสนาที่สุด นี่วิปัสสนาเข้าไป จนถึงจุดหนึ่งกิเลสมันถอย ถอย
จนมันเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ได้ มันก็ตอ้ งขาดสิ กิเลสมันขาดออกไป
ในการยึดว่าเรา ว่ากายนี้กบั จิตนี้เป็ นเรามันขาดออกไปแล้ว วุฒิภาวะของใจมันเป็ นปั จจัต
ตังประกาศเดี๋ยวนั้นเลย ประกาศที่ขาดเดี๋ยวนั้น เห็นสังโยชน์ขาดไปเดี๋ยวนั้น ความเห็นสังโยชน์
ขาด “อัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วหนอ” รู้อะไร? รู้ในสิ่ งที่วา่ สิ่ งที่หลอกลวงอยูใ่ นใจไง สิ่ งที่ยดึ มัน่ ว่า
เราไง สิ่ งที่วา่ “สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่ งนั้นต้องดับทั้งหมด” แม้แต่ร่างกาย แม้แต่สิ่งที่
เกิดขึ้นภายนอก แม้แต่การเกิดว่าเป็ นเราไง แม้แต่วา่ เป็ นเราๆ นี่กเ็ กิดขึ้นดับเหมือนกัน มันเกิด
ขึ้นมา สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ความยึดมัน่ ถือมัน่ เกิดขึ้นมาเป็ นธรรมดา มันต้องดับสลาย
เป็ นธรรมดา มันละเอียดอ่อนมาก นี่มนั เป็ นความจริ งของหัวใจ เป็ นอกาลิโก เป็ นประกาศกังวาน
ในใจดวงที่หลุดออกไปนั้น นัน่ วุฒิภาวะของใจนี้สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง นี่ภูมิจิต-ภูมิธรรมของมัน
สูงขึ้นมา
มันจะมองคนอื่นกับความคิดของโลกจะต่างกัน ความคิดของใจดวงนี้กบั ความคิดของโลก
ถ้าความคิดของโลกที่วา่ หัวใจดวงนี้โง่เขลามาก มีโอกาสก็ไม่แสวงหา ไม่แสวงหาความมักใหญ่
ใฝ่ สูง ไม่ดึงสมบัติทุกอย่างมาเป็ นของเราเพราะอะไร เพราะใจดวงนี้มนั เป็ นธรรม อานาจของ
ธรรมมันมีอานาจเหนือสมบัติท้ งั หลายในโลกนี้ หัวใจที่เขามีสมบัติประดับในเรื อนในหัวใจของ
เขา มันมีอานาจ มันสลัดทิ้งได้ท้ งั หมด มันสลัดเรื่ องของโลกไว้ท้ งั หมดเลย ไม่สีลพั พตปรามาสไง
ไม่ผดิ ในสิ่ งความคิดในหัวใจ หัวใจจะสะอาดมาก หัวใจสะอาดมาก นี่ความสุ ขของใจดวงนี้ไง
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ร่ างกายนี้ไม่ใช่เรา แม้แต่เรา เราจะทะเลาะกับคนข้างนอก มันต้องมีการกระทบกระทัง่ กัน
เราถึงไม่ค่อยพอใจผูน้ ้ นั ๆๆ มีเสี ยงกระทบหูเรา เราก็ไม่พอใจใครว่าเรา อันนี้ในระหว่างกายกับใจ
กระทบกัน มันก็ไม่เป็ นข้าศึกกัน แต่เดิมกายกับใจนี้มีอานาจเหนือต่างกัน ร่ างกายกับหัวใจเวลา
ปวดขับปวดถ่ายมันจะไปใจก็ไม่อยากไป ใจอยากจะนอนสบายๆ แต่มนั จะขับถ่ายมันก็ตอ้ ง
พยายามบังคับให้ตวั ไป เห็นไหม แต่พอมันไม่เป็ นกดถ่วงกันแล้ว มันเห็นสภาวะตามความเป็ น
จริ ง มันรู้ตามหน้าที่ มันรู้วา่ สิ่ งนี้ควรจะทาอย่างไรต่อไป เห็นไหม นี่วฒ
ุ ิภาวะของใจมันต่างกัน
อย่างนี้ไง
จากผูท้ ี่ชาระร่ างกายขาดออกไปจากใจ แล้วมันเดินมาอย่างนี้ คนเราเข้าไปถึงจุดหนึ่ง เข้า
ไปจริ งๆ เข้าไปรับรู้ธรรมะ แต่เดิมว่าเรานี่จะไม่มีวาสนา คนอย่างเราหรื อจะรู้ธรรมได้ แต่ในเมื่อ
เราประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมา ธรรมะนี้เป็ นของกลาง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานไว้
ให้กบั สาวกสาวกะ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิ กา ที่ผปู้ ฏิบตั ิน้ ี ทาไมเราจะปฏิบตั ิไม่ได้ ในเมื่อเรา
ปฏิบตั ิได้แล้ว วุฒิภาวะเราก้าวขึ้นมาแล้ว มันก้าวเดินต่อไป ก้าวเดินต่อไปในมรรคอริ ยสัจจัง เห็น
ไหม นี่เป็ นบุคคลที่ ๑ เป็ นบุคคลที่ ๒ ยกขึ้นเป็ นบุคคลที่ ๓ สิ บุคคลที่ ๓ ในเมื่อหัวใจมันเป็ นอย่าง
นั้นอยูแ่ ล้วเราก็ยกขึ้น ยกขึ้นไป ยกขึ้นไป เดินมรรคต่อไป เดินมรรคนะ ยกขึ้น
พอยกใจขึ้น จิตนี้มนั พื้นฐานมีความสงบอยูแ่ ล้ว แต่การจะยกขึ้นมันเป็ นงาน งานที่
เมื่อก่อนทาความสงบ เราให้ฟืน ๒ ท่อน พุทกับโธเท่านั้นเพื่อให้หวั ใจนี้ได้เผาไหม้สิ่งนี้ เพื่อจะให้
หดตัวเข้ามาไง หดตัวเข้ามาคือว่าไม่ให้เชื้อนี้เผาไปข้างนอก ให้เชื้อของไฟ พลังงานนี้ส่งออกให้
เป็ นพลังงานของธรรม พลังงานของธรรมคือเผาไหม้แต่สิ่งที่วา่ เป็ นธรรม พุทโธๆ เผาอยูอ่ ย่างนั้น
แต่ทีน้ ียกขึ้นวิปัสสนานี้มนั ต้องเผาไหม้อะไรล่ะ
จะเผาไหม้ในสติปัฏฐาน ๔ ใช่ไหม หรื อจะเผาไหม้ในอะไร
ต้องเผาไหม้ ต้องเป็ นการเป็ นงาน ต้องมีพลังงานขึ้นมาถึงเป็ นงาน สิ่ งที่จะทาให้เกิดเป็ น
งานขึ้นมานี่ยกขึ้นในสติปัฏฐาน ๔ เหมือนเดิม เพราะสติปัฏฐาน ๔ มีนอกมีใน สติปัฏฐาน ๔
ภายนอก กายนอก กายใน พิจารณากายซ้ าเข้าไป พิจารณาเวทนาซ้ าเข้าไป พิจารณาจิตเข้าไป
พิจารณาธรรมเข้าไป
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เพราะว่ามันเป็ นการสื บต่อ พิจารณากายแล้วทิ้งเข้ามา ถ้าพิจารณากายด้วยความมีปัญญา
พิจารณากายใน หรื อพิจารณาความเป็ นไปแปรสภาพของกายข้างใน นี่บุคคลที่ ๓ ถ้าเป็ นบุคคลที่
๓ ได้ มันต้องจับต้องได้ไง จับต้องได้คือการยกขึ้น จิตนี้ตอ้ งมีความรอบคอบ ความรอบคอบใน
การวิเคราะห์ในการมองซ้ าเข้าไป ในการเห็นจากตาธรรม ตาธรรมจะเห็นธาตุ ธาตุ ๔ มันเป็ นธาตุ
๔ จากตามความเป็ นจริ ง
แต่ถา้ เราเป็ นสัญญา เราเป็ นการเริ่ มต้น การเริ่ มต้นให้จิตนี้กา้ วเดินไปมันก็ทาได้ เพราะว่า
เราจะหาเฉยๆ หาไม่เจอ มันเป็ นนามธรรม เรื่ องของกิเลสอยูท่ ี่ใจ ใจนี้เป็ นนามธรรม ใจเป็ น
นามธรรมเกาะเกี่ยวอยูภ่ ายใน เกาะเกี่ยวอยูภ่ ายในแล้วออกมาผ่านร่ างกาย ผ่านความคิดออกมา
เห็นไหม นี่เวลากิเลสมันทางาน มันทางานอย่างนั้น กิเลสมันเป็ นพื้นฐานอยูท่ ี่หวั ใจอยูแ่ ล้ว แล้ว
อาศัยช่องนี้เป็ นเครื่ องหากินออกมา
ธรรมจักรหมุนเข้า เพราะธรรมจักรนี้เป็ นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเรา
พยายามประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมาเป็ นธรรมของเรา ธรรมของเราต้องหมุนเข้าไปเชือดเฉือนกิเลสของ
เรา เข้าไปหาสิ่ งที่วา่ มันเป็ นฟื นเป็ นไฟอยูใ่ นหัวใจของเรา
การวิเคราะห์การพยายามสอดส่ อง การหาจาเลยไง เราว่าเป็ นเราๆ เราจับต้องที่ไหน แต่
เดิมจิตไม่เคยสงบ ความสงบก็ไม่รู้วา่ อยูท่ ี่ไหน พอสงบขึ้นมา มันถึงอ๋ อ! จิตสงบนี้คือเรา จิตสงบนี้
คือจับต้องได้ มันเป็ นเอกัคคตารมณ์ กาหนดจิตได้สติสมั ปชัญญะพร้อม แล้วย้อนกลับเข้ามายกขึ้น
วิปัสสนา
อันนี้กเ็ หมือนกัน สิ่ งที่วา่ ยกขึ้นมันต้องมีความสงบ การเห็น การจับต้องได้ไง การจับต้อง
ได้ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ในสติปัฏฐาน ๔ ถ้าพิจารณากาย พิจารณาให้แยกออกไปเป็ น
ดิน เป็ นน้ า เป็ นลม เป็ นไฟ พิจารณาจิต จิตนี้มีอุปาทานในกายนั้น จิตนี้มีอุปาทานอยู่ จิตนี้ยงั เกาะ
เกี่ยวอยู่ จิตไง จิตเป็ นขันธ์ ๕
ขันธ์ ๕ นี้เป็ นเรื่ องของขันธ์ ๕ เป็ นนามธรรม กายนี้เป็ นรู ปธรรมข้างนอก แต่ถา้ เป็ นกาย
ในนี้เป็ นกายที่วา่ จิตนี้มนั เกาะเกี่ยว มันเป็ นอารมณ์ มันอิงกัน ความอิงกันอันนี้มนั อิงกันอยู่ มันถึง
ว่าเป็ นอุปาทานได้
วิปัสสนา วิปัสสนาเข้าไป วิปัสสนา คาว่า “วิปัสสนา” คือการเดินมรรค
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ความดาริ ชอบ
ดาริ ให้เห็นความเป็ นจริ งไงว่าทาไมกายกับใจมันอิงกันไว้เพราะเหตุไร
ทาไมมันถึงอิงกันไว้ เพราะเราต้องการให้เป็ นอิสระออกจากกัน มันอิงกันอยู่ มันอิงกันอยูเ่ พราะว่า
มันปล่อยมาแล้ว ปล่อยคืนมาจากข้างล่างแล้ว วุฒิภาวะของใจสูงขึ้นไปแล้ว สูงขึ้นไปแล้ว นี่ภูมิ
ของธรรมมันสูงขึ้นไปเรื่ อยๆ ภูมิของธรรมจะสูงขึ้นไป สูงขึ้นไป แต่กิเลสมันก็สูงตาม น้ าขึ้น สวะ
ในน้ าก็ลอยขึ้นมาๆ น้ าลง สวะก็ลอยลง
จิตของเราว่าประเสริ ฐขึ้นมาๆ...ประเสริ ฐ ประเสริ ฐจากปุถุชน ประเสริ ฐจากกัลยาณชน
ประเสริ ฐจากบุคคลที่ ๑ ประเสริ ฐจากบุคคลที่ ๒ เป็ นบุคคลที่ ๓...บุคคลที่ ๓ มันก็มีงานของ
บุคคลที่ ๓ นี่ งานของบุคคลที่ ๓ ก็คืองานการค้นคว้าไง งานการค้นคว้า ค้นคว้าในสิ่ งที่วา่ หัวใจ
กิเลสอาศัยผ่านมาเป็ นเครื่ องมือที่ออกไปทาลายล้างเขาไง ทาลายล้างเขาแล้วก็ทาลายล้างตัวเอง
ด้วยไง ทาลายล้างหัวใจของเรา ให้หวั ใจของเรามีแต่ความทุกข์ไง
ความสุ ขที่ปล่อยเข้ามานั้นปล่อยความทุกข์จากหยาบๆ เข้ามา มันเป็ นสิ่ งที่ความทุกข์
หยาบๆ กับความสุขที่มหัศจรรย์น้ ีมนั ก็เป็ นความสุ ขหยาบๆ ที่มนั ยังมีความสุ ขที่ละเอียดขึ้นไป
กว่านี้อีก ความสุ ขที่ละเอียดขึ้นไปจนถึงละเอียดสุ ดในศาสนาพุทธ เห็นไหม วุฒิภาวะของใจมัน
ถึงมีระดับขั้นต่างๆ สูงขึ้นๆ
การสูงขึ้น สูงขึ้นจากการวิปัสสนาญาณ ไม่ใช่สูงขึ้นจากความนึกคิด ไม่ใช่สูงขึ้นจากสวะ
ที่น้ าขึ้นน้ าลง สวะที่น้ าขึ้นน้ าลงนี้เปรี ยบให้เห็นว่า ถ้าจิตสู งขึ้นอวิชชามันก็อยูบ่ นน้ านั้นตลอด
อวิชชาอยูบ่ นน้ า มันจะลอยอยูบ่ นน้ าตลอดไป น้ านั้นลอยมา แม้แต่หมาเน่ามันยังลอยมาในน้ านั้น
เลย เห็นไหม จิตเราสูงขึ้น อวิชชามันก็หมาเน่าตัวหนึ่ง มันเน่าเหม็นอยูใ่ นหัวใจไง
เราว่าใจเราประเสริ ฐอยู่ ใจเราประเสริ ฐใจเราดีอยู่ มันเผาหัวใจอยู่ วิปัสสนามาขนาดไหน
มันก็เผาไหม้เข้ามา หมาเน่าตัวนั้นเราจะไม่เห็น เราจะไปเห็นหมาเน่า น้ าลอยมาเห็นหมาเน่านี่ เรา
เห็นเราก็ขยะแขยง แต่นี่เราเห็นนี่ แต่น้ ีน้ านี่มนั ไม่ขยะแขยง เพราะน้ านี่มนั ไม่รู้ ไม่รู้วา่ นั้นเป็ นหมา
เน่า เพราะน้ าก็รับมา
จิตก็เหมือนกัน อวิชชาอยูใ่ นหัวใจนี่มนั ก็ไม่รู้ มันนึกว่าเป็ นเราไง หมาเน่าเลยกลายเป็ นเนื้อ
ย่างอย่างดีให้มนั เผากินอยูใ่ นหัวใจ เพราะสิ่ งไม่รู้ สิ่ งที่ไม่รู้คืออวิชชา เห็นไหม มันต้องย้อนกลับ
มา มันต้องพยายามใคร่ ครวญ จิตที่ใคร่ ครวญ จิตที่หมุนกลับเข้ามา อันนั้นต่างหากพิจารณา
วิปัสสนาเข้าไป วิปัสสนากาย วิปัสสนาจิต จิตคืออาการของจิต อาการของจิตติดอะไร อาการของ
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กาย กายนี้มนั อิงกันอยู่ ถ้าวิปัสสนาจนภาวนามยปั ญญาเป็ นปั ญญาล้วนๆ เข้าไปมันจะเห็นความ
แยกออกออกไป ดินเป็ นดิน น้ าเป็ นน้ า ลมเป็ นลม ไฟเป็ นไฟ ออกจากกัน แต่เดิมเป็ นเรา เป็ นเขา
ในหัวใจ มันยึดมัน่ ถือมัน่ แต่คราวนี้มนั อิงกัน มันแปรสภาพ มันหลุดออกไปเป็ นดิน เป็ นน้ า เป็ น
ลม เป็ นไฟ
ถ้าพิจารณาจิต จิตกับกายมันติดกันด้วยอะไร คุณค่าของจิตที่มนั ไปติดกับกาย ถ้ามันปล่อย
กายออกมาแล้วพิจารณาจิต คุณค่าของกายนี้ คุณค่าของการติดยึดมัน่ ถือมัน่ นี้ มนั แค่เศษของขยะ
ชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้ มันปล่อยขนาดนั้นเวลาใจมันปล่อยนะ มันปล่อยตรงนี้ เป็ นบุคคลที่ ๔ ไง
สังโยชน์ไม่มีอะไรขาดไป กามราคะ ปฏิฆะนี้อ่อนลง จิตนี้เวิง้ ว้างมาก มีความสุ ขแบบมหาศาล
ความสุ ขแบบที่วา่ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่เขา เขาไม่ใช่เรา อันนั้นเพราะมันความยึดมัน่ ถือมัน่
มันปล่อยมาแล้ว อันนี้มนั ไม่มีการยึดไม่มีการถือใดๆ ทั้งสิ้ น มันปล่อยหมด ว่างหมด ว่าง ใจนี้วา่ ง
หมด ความสุ ขอันนี้เกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบตั ิ จะเสวยสุ ขอยูพ่ กั ใหญ่ เสวยสุ ขอยูอ่ ย่างนั้น
ถ้าไม่มีครู บาอาจารย์ช้ ีนา จะเข้าใจว่าอันนี้เป็ นที่สุดแห่งทุกข์ เพราะอะไร เพราะจิตมันปล่อยกาย
ออกมา วุฒิภาวะของใจนี้สูงขึ้นมาเป็ นบุคคลที่ ๔ เห็นไหม บุคคลที่ ๔ สังโยชน์ขาดออก ๓ ไป
เป็ นกามราคะ ปฏิฆะอ่อนลง ทีน้ ีเป็ นจิตล้วนๆ เลย
ถ้าผูท้ ี่จะสิ้ นสุ ดแห่งทุกข์จะกาจัดหมาเน่านั้นให้ได้ มันต้องยกขึ้นวิปัสสนาต่อไป การ
ยกขึ้นวิปัสสนา การเดินวิปัสสนาไง วิปัสสนาในนักปฏิบตั ิ ในการจะเข้าไปหาหมาเน่า ต้องให้
เห็นหมาเน่า เห็นหมาเน่าในหัวใจเรานัน่ ล่ะ สิ่ งที่ลอยมา ลอยอยูบ่ นหัวใจเรา วิปัสสนาเข้าไป ตรง
นี้มนั จะเข้าไปเห็นสิ่ งนี้ หนุนหมาเน่าไว้ไง หมาเน่าลอยมาในน้ า
นี่กเ็ หมือนกัน โทสัคคินา โมหัคคินา กามราคะอยูต่ รงนี้ท้ งั หมด แต่การยกขึ้นวิปัสสนา
การเผาผลาญมันเป็ นนามธรรม มันเผามันเอาอะไรไปเผาผลาญ จะเผาผลาญกาย เวทนา จิต ธรรม
นี่เอาอะไรไปเผาผลาญ เพราะกายนี้กเ็ ป็ นกายใน กายนี้เป็ นกายอสุ ภะ อสุ ภงั
การค้นคว้าการจะหากายนี้หาได้ยากมาก การหากายด้วยกายนอกนี่นะเป็ นกายนอก กาย
ของธรรม เรายังหาแทบไม่เจอ เพราะเราจะเห็นแต่กายวัตถุ กายวัตถุน้ ีกายตาเนื้อประสบ แต่ถา้
เป็ นตาของธรรม เห็นนิมิตภายในเป็ นรู ปของกาย นั้นคือตาธรรมนั้นคือกาย นี่คือกายนอกๆ แล้ว
กายของจิตมันละเอียดอ่อนมากมันเป็ นกามราคะ ความเป็ นกามราคะนี่มนั เหมือนกับเข้าไปหา มัน
เป็ นนามธรรมภายใน มันจะเห็นได้ยาก การเห็นได้ยากตรงนี้เป็ นเรื่ องสุ ดวิสยั มันจะเหมือนกับ
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สุ ดวิสยั เลย จนต้องพยายามพัฒนาจิตนี้ให้เข้มแข็งขึ้นมาก่อน ทาใจให้สงบ ตั้งจิตขึ้นมาให้เข้มแข็ง
ขึ้นมาเป็ นบุคคลที่ ๕
บุคคลคนที่ ๕ เห็นไหม การเดินบุคคลที่ ๕ การสร้างมรรคของบุคคลที่ ๕ มันไม่ใช่วา่ เป็ น
ผลแล้วถึงจะเป็ นผล การเริ่ มต้นของเหตุไง การเริ่ มต้นของเหตุ เหตุน้ ีตอ้ งเพียงพอ เหตุน้ ีเพียงพอ
ถึงจะจับต้อง ถึงจะเกิด เราจึงสร้างสิ่ งต่างๆ สร้างไฟ ไฟที่มนั สงบตัวไป เราจะสร้างไฟนี้ให้เป็ นไฟ
ธรรมนะ ไฟของธรรมคือเผาผลาญเชื้อไง
ไฟของกิเลสมันเป็ นไฟของกิเลสที่เผาผลาญออกมาข้างนอก ทาภาวนามยปั ญญาเป็ นไฟที่
เราเกิดขึ้น เป็ นธรรมจักรที่เราสร้างขึ้น สิ่ งที่เราสร้างขึ้นไป เราสร้างขึ้นมา เราสร้างขึ้นแล้วเราจะ
ให้ไปเผาผลาญสิ่ งนั้นอีกทีหนึ่ง นี่บุคคลที่ ๕ ถึงต้องพยายาม พยายามคือว่าใจมันสงบขนาดไหนก็
ไม่เชื่อ มันจะสงบ มันเป็ นอุปกิเลส มันจะว่าสิ้ นแล้ว มันเป็ นสิ่ งที่เหมือนกับสุ ดวิสยั มันทาได้ยาก
มันเวิง้ ว้างไปหมด มันเวิง้ ว้างอยูแ่ ล้ว
แต่ถา้ เราสร้างขึ้นมา เราสร้างใจขึ้นมาแล้ว เราพยายามมีความวิเคราะห์วิจยั ไม่นอนใจ
พยายามหันจิตเข้ามาดู สร้างใจขึ้นมาให้มนั เจอ ความเจออันนี้จะขนพองสยองเกล้าเลยนะ เพราะ
อะไร เพราะว่ามันเป็ นเหมือนกับว่าสิ่ งที่เราคาดหมายไม่ถึง ของที่มนั หายไป เพชรเม็ดงามๆ ของ
เรามันหายไป เราไม่เคยคิดว่าเราจะพบมันอีก เราไปเจอเข้า ทาไมมันจะไม่สะดุง้ สะเทือนใจ เพชร
เม็ดงามๆ นี่นะเป็ นอสุ ภะ อสุ ภงั ของใจ ถ้าจับต้องได้มนั จะมีความขนพองสยองเกล้าอย่างมหาศาล
การทาวิปัสสนามันเป็ นงาน ๒ อย่าง งานการหาจาเลย งานในการหาเชื้อหาไฟเพื่อให้ไฟ
มันเผาผลาญไง หาเชื้อหาเหตุให้ธรรมจักรมันหมุนไปได้ ธรรมจักรมันจะหมุนไปได้มนั ต้องมีเหตุ
มีผล มันจะหมุนไปโดยที่ไม่มีอะไรส่ งเสริ มขึ้นไปได้อย่างไร สุ ตมยปั ญญา จินตมยปั ญญา
ภาวนามยปั ญญา ภาวนามยปั ญญาจะหมุนไป ถ้าเราจับต้องได้ มันหมุนไปได้ มันมีเหตุให้พาไป นี่
อสุ ภะ
ความเป็ นอสุ ภะ เห็นไหม มันเป็ นอสุภะโดยธรรมชาติของมัน แต่กิเลสมันบอกว่ามันเป็ น
สุ ภะ เป็ นของสวยของงาม ของที่วา่ ขั้วไฟฟ้ าขั้วบวกกับขั้วลบจะต้องมาสปาร์ กกันอยูต่ รงนั้น นี่ข้ วั
ของใจ ใจคิดฝักใฝ่ กันไง โอฆะเครื่ องกั้นของการดาเนินออกไป โอฆะไง ทุกคนเกิดอยูท่ ี่นี่ ทุกคน
ตายที่นี่ ข้ามพ้นจากโอฆะอันนี้ไปไม่ได้ การข้ามพ้นไม่ได้มนั จะมีพลังงานที่ต่อสูม้ าก พลังงาน
ของเราปกติปุถุชนเรายังเอาไว้ในอานาจของเราไว้ไม่ได้ จนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้อง
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บอกว่าให้มีศีล ๕ ให้ค่ขู องตน อยูใ่ นคู่ของตนแล้วไม่ผดิ ศีลไง นัน่ น่ะเพราะว่ามันเป็ นธรรมชาติที่
มีอยู่
แต่ในเมื่อเราประพฤติพรหมจรรย์ เราจะเข้าไปหาหมาเน่าอยูใ่ นหัวใจ มันต้องผ่านนาง
ตัณหา นางอรดีไง เข้าไปหาพ่อไง แค่ลกู ๆ กิเลสของลูกๆ เราฆ่าหลานมา ฆ่านัน่ มา นี่ลกู ของมัน
เราจะผ่านตรงนี้เป็ นเรื่ องของทุกข์มาก การประพฤติปฏิบตั ิ เห็นไหม บุคคลที่ ๕ นึกว่าจะเป็ น
ความสุ ข การสร้างเหตุ ในเมื่อการประพฤติปฏิบตั ิ การลงทาการทางาน งานในการภาวนามย
ปั ญญา งานในการชาระกิเลสเป็ นงานที่แสนยาก เป็ นงานการทุ่มทั้งชีวิต เพราะถ้าชาระตรงนี้ได้
ชีวิตนี้เป็ นอิสระไง ชีวิตนี้ไม่อยูภ่ ายใต้อานาจของความคิด ชีวิตนี้ไม่อยูใ่ นอานาจของอวิชชา
การจะทุ่มเพื่อทาลายเจ้าวัฏจักรในหัวใจของเรานะ นี่มนั ถึงเป็ นงานที่แสนยาก งานที่แสน
ยากมันก็ตอ้ งพยายามค้นคว้าเข้ามา ค้นคว้าเข้ามาเพื่อจะให้ธรรมจักรนี้หมุนไปให้ได้ เพื่อให้
ภาวนาปั ญญาหมุนไป เพราะไฟได้เชื้อ เชื้อของไฟต้องเผาไหม้ไป ต้องเผาไหม้ไป นี่การค้นคว้า
กาย เวทนา จิต ธรรม ในสติปัฏฐาน ๔ ภายใน กายในกาย เวทนาในเวทนา นี่วิปัสสนาเข้าไป
ตรงนี้เป็ นขันธ์ ขันธ์ของใจ เป็ นบุคคลที่ ๕ วุฒิภาวะของใจสูงขึ้นมามาก ผูบ้ ริ หาร เห็น
ไหม ผูท้ ี่บริ หารทางานละเอียดอ่อนมาก งานของผูบ้ ริ หารเป็ นงานที่ตอ้ งใช้การวิเคราะห์วิจยั มาก
เพราะอะไร เพราะรับผิดชอบสิ่ งต่างๆ มหาศาล ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบทุกๆ อย่าง รับผิดชอบหัวใจ
ของทุกหัวใจ รับผิดชอบสิ่ งที่พ่ งึ พาอาศัยเรา
นี่กเ็ หมือนกัน เราจะเข้าถึงยอด ถึงจุดของหัวใจ จุดของหมาเน่า นี่หมุนขึ้นไปจนจับต้องได้
วิปัสสนาไปๆ วิปัสสนาไปเรื่ อยนะ วิปัสสนาไป การต่อสู้ไง ยิง่ เข้าใกล้จุดศูนย์กลางของอานาจ
เท่าไร วิชาการของกิเลสมันจะละเอียดอ่อนขึ้นเท่านั้น การหลอกลวง การสร้างเงื่อนไข หลอกให้
ใจคิดว่าสิ่ งนั้นเป็ นผล เห็นไหม เพราะเราเข้าใกล้ศนู ย์ของอวิชชา เราเข้าไปใกล้ของหมาเน่า กลิ่น
ของหมาเน่ามันจะลอยออกมา
นี่กเ็ หมือนกัน วิปัสสนาเข้าไป แรงต่อต้านของการวิปัสสนา เรานึกว่าเราเป็ นบุคคลที่ ๕
เราจะยกขึ้นเป็ นบุคคลที่ ๖ มันจะง่ายๆ ขึ้นไป เหมือนกับเราเป็ นนักกีฬาอย่างนี้ เราเล่นชนะขึ้นมา
มีแต่คนจะให้เหรี ยญทอง...ไม่มีทาง กิเลสมันจะป้ องกันตัวมันเองอย่างสุ ดความสามารถ มันจะ
ไม่ให้ใครเข้าไปใกล้ศนู ย์อานาจของมันได้เลย นี่ไง การยกขึ้นวิปัสสนาของหัวใจ ยกขึ้นวิปัสสนา
ไปมันจะต่อต้านทั้งหมด การต่อต้านคือการมันหลอกไง
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ความหลอกของกิเลส หลอกว่า “สิ่ งนั้นเป็ นผลแล้ว ภาวนามาภาวนาไปทาไม นอนซะ
ดีกว่า ทุกข์ยากไปไหน เราเป็ นคนแล้ว เกิดมาก็มีวาสนา” นี่ความเป็ นภายในมันจะหลอก หลอก
ตลอด
วิปัสสนา นี่ปัญญาอันนี้คือปั ญญาของกิเลส กิเลสมันก็ใช้อยูใ่ นวิปัสสนานั้น เพราะเราเข้า
ไปใกล้แล้วๆๆ เพราะใกล้เท่าไรมันพยายามเอาตัวรอดไง เอาตัวรอดมันก็ตอ้ งสุ ดวิสยั ของมัน มัน
จะพลิกแพลงของมันไปเพื่อจะทาให้เราอย่างน้อยก็ให้เราหยุดยั้งไว้ก่อนเพื่อจะไม่ให้ไปเห็นหน้า
ของมัน
นี่ไม่เชื่อ ความไม่เชื่อกิเลส เราต้องเชื่อธรรม เราผ่านเข้ามาจนถึงบุคคลที่ ๖ แล้ว จนบุคคล
ที่ ๕ จะเป็ นบุคคลที่ ๖ อยูแ่ ล้ว เราจะไปอ่อนแอได้อย่างไร ความไม่อ่อนแอนี่ ถึงที่สุดนะ ถึงที่สุด
ของภาวนาปั ญญา ระเบิดออก กามราคะแตกออก ขันธ์ ๕ ไง ขันธ์ของจิตแตกออกจากจิตทั้งหมด
เลย คราวนี้ระบือลือลัน่ คาว่าเวิง้ ว้างนี่มนั ต่าไป มันไม่มีสิ่งใดๆ ในโลก สักแต่วา่ รู้ สักแต่วา่ เป็ นไป
จิตนี้อยูใ่ นร่ างกายนี่แหละ อยูใ่ นความประพฤติปฏิบตั ิ อยูใ่ นพระภิกษุ อยูใ่ นผูป้ ฏิบตั ิน้ ี มันก็ยงั ว่าง
หมด ความว่างนี้มหัศจรรย์มาก ความมหัศจรรย์น้ นั มันอยูใ่ นหัวใจนั้นไง นี่ความว่างโดยบุคคลที่
๖ วุฒิภาวะของใจสูงขนาดไหน วุฒิภาวะของใจ ภูมิของธรรมไง
ภูมิของธรรมเป็ นบุคคลที่ ๖ มันสูงมาก แต่สูงขนาดไหนมันก็อยูใ่ ต้ของหมาเน่า นี่มนั จะหา
หมาเน่าขึ้นไป ถึงตรงนี้ถึงหมาเน่า เพราะหมาเน่านี้ไม่ใช่ขนั ธ์ หมาเน่านี้เป็ นหมาเน่าลอยน้ า แต่
ลอยน้ ามา น้ านี่ยกขึ้นสูงสุ ดแล้ว นัน่ น่ะคือตัวอวิชชา มันเป็ นตอมันเป็ นอย่างนั้นอยู่ จับยากมาก
แล้วคิดดูสิ หมาเน่าลอยน้ ามา แล้วน้ าที่ไหนมันจะรู้จกั หมาเน่าล่ะ นี่กเ็ หมือนกัน หมาเน่ามันลอย
อยูใ่ นหัวใจ แล้วหัวใจมันจะเอาอะไรไปรู้วา่ หมาเน่า มันเอาเครื่ องมืออะไรไปจับล่ะ มันถึงว่า
ปั ญญาญาณอันนั้น
มันจะทาไม่ได้ สิ่ งที่ทาไม่ได้มนั เหมือนกับสุ ดวิสยั แต่มนั ไม่สุดวิสยั เพราะอานาจวาสนา
ของใจดวงนั้น อานาจวาสนาของผูท้ ี่ปฏิบตั ิน้ นั มันจะหันกลับมาดู เห็นหมาเน่ามันก็พลิกหมาเน่า
ทิ้งสิ มันไม่เห็นหมาเน่า มันนึกว่าอันนี้เป็ นสิ่ งวิเศษ มันนึกว่าเป็ นหมาทองคา มันจะสงวนไว้ไง
มันสงวนว่าอันนี้เป็ นทองคาลอยมาจะเป็ นของประเสริ ฐ เพราะว่ามันไม่ได้กลิ่นเหรอ ข้างนอกเขา
เหม็นกันอยูอ่ ย่างนั้นน่ะ
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มันจะเผาใจอยูไ่ ง มันจะเผาหัวใจอยู่ น้ ารับหมาเน่าไว้ กลิ่นมันต้องขจรขจายไป นี่ก็
เหมือนกัน หัวใจที่มีอย่างนั้นอยู่ มันจะมีความทุกข์อยู่ เพราะไฟ นางตัณหา นางอรดีเป็ นลูกของ
อวิชชา อวิชชาเป็ นเรื อนยอดของความคิด เป็ นรากเหง้าของความคิด มันอยูบ่ นน้ า มันอยูบ่ นใจ นี่
คือตัวอวิชชา...พลิกออก จะพลิกได้ต่อเมื่อต้องเห็น การเห็นนี้เป็ นบุคคลที่ ๗ เป็ นบุคคลที่ ๗ นี้
เดินมรรคของบุคคลที่ ๗ ยิง่ ยากเข้าไปใหญ่
ดูสิบุคคลที่ ๕ เรายังเกือบเป็ นเกือบตาย แต่บุคคลที่ ๗ นี่ บุคคลที่ ๗ เป็ นเชื้อของไฟ เชื้อที่
ละเอียดมาก เชื้อที่ละเอียดสุ ด แต่มนั ก็ไม่พน้ จากธรรมจักรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นผูผ้ า่ นไป เป็ นเครื่ องดาเนินไปแล้ว
การเชื่อธรรม เชื่อครู บาอาจารย์ เชื่อเทคนิควิธีการของหลวงปู่ มัน่ เชื่อผูท้ ี่ผา่ นพ้นไป ความ
เชื่อคือศรัทธา ศรัทธาความเชื่อนั้นเห็นคุณเห็นประโยชน์จริ ง มันจะพลิกได้ มันจะจับได้ มันจะ
ยกขึ้นได้ไง
สุ ดท้ายแล้วใหม่ๆ มันจะคิดว่าเหมือนกับว่าเป็ นไปไม่ได้ สิ่ งนั้นจะมีข้ ึนมาได้อย่างไร
มรรคผลมันพ้นออกไปแล้ว
มรรคผลมันกึ่งพุทธกาลมันจะไม่มีมรรคไม่มีผลให้เราสื บต่อ...มี
“ผูใ้ ดปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม” ผูท้ ี่ปฏิบตั ิสมควร มันปฏิบตั ิไม่สมควรมันก็ไม่พบตรงนี้
ปฏิบตั ิสมควรเพราะอะไร
เพราะครู บาอาจารย์ผา่ นพ้นไปแล้ว ครู บาอาจารย์ผา่ นตรงนี้ไง ผ่านตรงนี้กม็ าชี้นาไว้ ชี้นา
ไว้ ชี้นา ชี้บอก คอยเคาะคอยบอกลูกศิษย์ลกู หาว่าตรงนี้สาคัญนะ ตรงนี้สาคัญนะ ต้องเข้าจุดนี้ให้
ได้นะ ถ้าเขาจุดนี้ได้มนั ก็เห็นหมาเน่า เข้าจุดมันก็หมุนไป หมุนไปมันก็พลิก พลิกไป เห็นไหม
เป็ นบุคคลที่ ๘ พ้นออกไปเป็ นบุคคลที่ ๙
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