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 อนัน้ีมนัแบบวา่ ถา้นะ ถา้เร่ืองของศาสนา ถา้เอาโลกมาปนกบัศาสนาตั้งแต่ทีแรกเลยแลว้
มนัจะเสีย พระพทุธเจา้ถึงแบ่งไง แบ่งศาสนา แบ่งธรรม แบ่งธรรมคือวา่แบ่งเร่ืองของวดักบัเร่ือง
ของบา้นใหต่้างกนัออกไป น่ีกเ็หมือนกนั มุ่งแต่วา่การก่อสร้าง เห็นวา่เป็นการขาดแคลนไง แต่
ไม่ไดม้องวา่หวัใจมนัขาดแคลนอะไรบา้ง วตัถุมนัจะขาดแคลนหรือมนัจะไม่ขาดแคลน มนัเป็น
เร่ืองของวตัถุ ศาสนวตัถุเวย้ไม่ใช่ศาสนธรรม ศาสนวตัถุ แลว้เห็นวา่วตัถุมนัขาดแคลน แลว้กจ็ะ
ไปทุ่มกบัวตัถุ  

มนัแปรสภาพอยูแ่ลว้วตัถุน่ี เราพึ่งไดไ้หม? อาจารยม์หาบวัท่านพดูประจ า เห็นไหม ไม่มี
ของใดๆ ในโลกน้ีพึ่งไดห้รอก แมแ้ต่แกว้ แหวน เงิน ทองอยูก่บัมือ อยูก่บัขอ้มือเรา เวลาเจบ็ไข้
ไดป่้วยมนัช่วยอะไรเราได ้ เราพึ่งมนัไดไ้หม? แต่ทางโลกวา่พึ่งได ้พึ่งไดใ้นปัจจยั ๔ เงินคือพระ
เจา้ กพ็วกเอง็ใจมนัต ่าต่างหากถึงมองเงินเป็นพระเจา้ ถา้ใจมนัสูง เงินน้ีเป็นแค่ส่ือในการซ้ือขาย
เท่านั้น แต่ถา้มองเงินเป็นพระเจา้ เรามนัใจต ่า ใจต ่าหมายถึงวา่เราเห็นแค่นั้น เรามองไม่เห็น
ธรรมไง 

น่ีความละเอียดอ่อนมนัลึก ลึกขนาดวา่เราไม่เห็น เราไม่สามารถเห็นส่ิงท่ีพึ่งไดจ้ริง เรา
ไปเห็นวา่ส่ิงน้ีพึ่งไดจ้ริง แลว้มนัพึ่งไม่ไดจ้ริง เห็นไหม ถา้พึ่งไดจ้ริงท าไมถึงท่ีสุด มนัพึ่งไดแ้ต่
ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยัในโลกน้ี แต่เวลาตายไปน่ีบุญกศุลพาไปต่างหาก บุญกศุลในหวัใจมนัพา
ไป บุญกศุลของเรามนัจะพาไป จะไปประเสริฐ ไปไหนมนับุญกศุลพาไป นัน่ขนาดวา่เป็นเร่ือง
ของบุญกศุลนะ แลว้เร่ืองประพฤติปฏิบติัมนัลึกกวา่บุญกศุลเขา้ไปอีก เพราะวา่ขา้มทั้งบาปและ
บุญ ผูท่ี้ผา่นพน้บาปและบุญ บุญมนัเป็นเคร่ืองเหน่ียวร้ังใหอ้ยู ่บุญน่ีเคร่ืองเหน่ียวร้ัง 
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อยา่งเช่นอาจารยม์หาบวัเล่าเร่ืองหลวงปู่ มัน่ปรารถนาพทุธภมิู แลว้เวลาจิตสงบไป พอจิต
สงบไปมนักจิ็ตสงบไป พอวิปัสสนามนัคิดถึงบุญกศุลท่ีเคยสร้างไว ้ปรารถนาพทุธภมิู เห็นไหม 
มนัอาลยัอาวรณ์ อาลยัอาวรณ์มากไม่อยากไป เพราะวา่เราสร้างบุญกศุลไวเ้ป็นพระพทุธเจา้ น่ี
อาจารยเ์ล่านะ บุญกศุลไง มนัเป็นบุญกศุล เพราะการสะสมบารมีมา จะสร้างเป็นพระพทุธเจา้
ต่อไป หลวงปู่ มัน่น่ี แลว้เวลาจิตสงบไปมนัไม่ยอมวิปัสสนา มนัจะวิปัสสนาน่ีมนัยอก มนัอาลยั
อาวรณ์ ใจมนัเหน่ียวร้ัง ใจมนัไม่ไป  

น่ีขนาดบุญเยีย่มนะ เพราะปรารถนาพทุธภูมิ แลว้ขา้งบนนู่นน่ะ แลว้บุญกศุลของเรามนั
ไม่ไดป้รารถนาพทุธภูมิหรอก ปรารถนาแค่ภพชาติ แค่เป็นเทวดา เป็นพรหม ปรารถนาภพชาติ
หน่อยเดียว แลว้มนัเหน่ียวร้ังไวน้ัน่น่ะ น่ีบุญกศุล วา่บุญกศุลยงัตอ้งขา้มพน้ไป น่ีธรรมมนัลึกซ้ึง
ขนาดนั้น แลว้เวลาท่านพน้ไปแลว้ หลวงปู่ มัน่พน้ไปแลว้นะ เป็นพระอรหนัตไ์ปแลว้ แลว้ยงั
กลบัมาสอน กลบัมาเอาเจา้คุณอุบาลี  

เจา้คุณอุบาลีปรารถนาพทุธภูมิเหมือนกนั แลว้หลวงปู่ มัน่ไปแกเ้จา้คุณอุบาลีท่ีวดัเจดีย์
หลวง เชียงใหม่ เถียงกนัอยูอ่ยา่งนั้นแหละ เกิดตาย เห็นไหม น่ีฟังนะ เวลาตวัเองปรารถนาพทุธ
ภูมิ เวลาวิปัสสนาไปมนักจ็ะติด ติดของเรา มนัอาลยัอาวรณ์ ไปไม่ได ้ไปไม่ได ้แต่พอพน้ไปแลว้ 
พน้จากกิเลสทั้งหมด มนัวา่งหมด มนัรู้ถึงโทษของการเกิดและการตาย การพน้จากบุญและบาป
ไป เห็นไหม บุญและบาป บาปคือการท าแลว้เกิดในท่ีต ่า บุญท าใหเ้กิดในท่ีสูง แลว้สะสมไปเป็น
บารมีธรรมอยูใ่นหวัใจ พระพทุธเจา้สะสมบารมีธรรม 

น่ีบุญและบาปอยูใ่นใจ แลว้ขา้มพน้ไปแลว้ถึงบอกวา่ขา้มพน้ไปกป็ล่อยวางหมด น่ีพน้
จากบุญและบาปไป มนัสูงสุด นิพพานเยีย่มกวา่อยา่งอ่ืน ออกมาสอนเจา้คุณอุบาลีไง “การเกิด 
การตายมนัทุกขน์ะ เกิด ตาย ภพชาติมนัทุกขน์ะ มนัทุกขข์นาดไหน?”  

เจา้คุณอุบาลีกพ็ทุธภูมิ น่ีอาจารยบ์อก อาจารยเ์ล่าใหฟั้งไง เจา้คุณอุบาลีกพ็ทุธภูมิ 
ปรารถนาพทุธภูมิมาดว้ยกนั เวลาเทศน์น่ีร ่ าลือเลย เจา้คุณอุบาลีน่ี ปรารถนาพทุธภูมิ แลว้หลวงปู่
มัน่กแ็ก ้ แกเ้ถียงกนัอยูอ่ยา่งนั้นแหละ เพราะเจา้คุณอุบาลีเป็นเจา้คณะภาคปกครองทางเชียงใหม่ 
แลว้ตั้งหลวงปู่ มัน่เป็นเจา้คณะจงัหวดั แลว้ไม่ยอม น่ีล่อกนัดว้ยต าแหน่ง ตอ้งไปคุยกบัท่ีวดัเจดีย์
หลวง  
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น่ีการเกิดการตายต่อไปมนัทุกข ์ คือวา่ใหห้กัใจเขา้มาวิปัสสนา น่ีเจา้คุณอุบาลีกย็งัมา
สร้างบารมีอีก สร้างบารมีต่อไปเป็นพระพทุธเจา้ ปรารถนาพทุธภูมิต่อไป จนหลวงปู่ มัน่หกักลบั 
พยายามหกักลบั เพราะตวัเองเห็นโทษของมนัแลว้ เห็นโทษของบุญและบาป ขา้มพน้บุญและ
บาปไปแลว้ กพ็ยายามจะใหเ้จา้คุณอุบาลีละท้ิง ละท้ิงได ้ อาจารยเ์ล่าใหฟั้งวา่แกจ้นเจา้คุณอุบาลี
ยอมรับ ยอมรับแลว้วปัิสสนาพน้ออกไป พน้ออกไปจากบุญและบาป 

บุญท่ีสร้างสมมามนัลึกซ้ึงขนาดนั้น น่ีมนัลึกซ้ึงขนาดท่ีวา่เราขา้มพน้ไปได ้ ศาสนาเรา
ประเสริฐ ประเสริฐจริงๆ ประเสริฐมหาศาลเลย แต่เราเขา้กนัไม่ถึง พอเราเขา้ไม่ถึง เราเขา้ไป เรา
เร่ิมตน้มาจากกิเลส ทุกคนเกิดมาจากกิเลส แลว้ใจปรารถนาจะเขา้ถึงธรรม ปฏิบติัใหถึ้งธรรม แต่
เวลาปฏิบติัท าไมไปติดในวตัถุล่ะ? ไปติดในปัจจยั ๔ แค่นั้นเอง เห็นวา่เงินทองนั้นมีประโยชน์  

เงินทองมีประโยชนม์ากถา้เราใชเ้ป็นประโยชน์ แต่บุญกศุลต่างหากมนัละเอียดกวา่เงิน
ทองนั้น แลว้สามารถท าใหเ้ราไปเกิดดี เกิดในภพชาติการเกิดดีข้ึน เงินทองมนัใชไ้ดช้าติน้ีไง เงิน
ทองน่ีชาติน้ี แลว้เงินทองเรายงัใชใ้นทางท่ีผดิได ้ถา้จิตใจเราไม่สะอาดพอ เงินทองน่ีใชท้างไหน
กไ็ด ้ ซ้ือยาเสพติดมาเสพกไ็ด ้ อะไรกไ็ดท้ั้งหมดเลย เงินน่ี เห็นไหม เงินทองเป็นตวักลาง แต่
หวัใจท่ีมนัละเอียดอ่อนกวา่ตวันั้นต่างหาก  

น่ีเรามาหาตวันั้น ตวัท่ีเป็นธรรมแทไ้ง แต่ธรรมแทม้นัตอ้งวตัรปฏิบติั วตัรปฏิบติัเขา้ไป
หาธรรม ปฏิปทาเคร่ืองด าเนินเขา้ไปหาธรรม ไม่ใช่ศาสนวตัถุในการก่อสร้าง ในการหา ในการ
สะสม อนันั้นมนัเป็น สะสมบารมีอยา่งน้ีถึงวา่มนัเป็นวิหาร เป็นโบสถว์ิหาร เป็นการก่อสร้าง 
อนันั้นเป็นอีกอยา่งหน่ึง แต่วตัรปฏิบติั เห็นไหม มนัจะเกิดความทุกขย์ากขนาดไหน แต่วตัร
ปฏิบติัมนัสามารถวนไปไดไ้ง วตัรปฏิบติั  

สมยัหลวงปู่ มัน่ใชก้ระบอกไมไ้ผเ่อาน ้าข้ึนหลงั เวลาเอาข้ึนหลงัแบกมาจากตีนเขาข้ึนไป
บนภูเขา วนัหน่ึงใชแ้ต่ไมป้ลอ้งนั้น ใชน้ ้ าขนาดนั้น น่ีอยูใ่นวตัรปฏิบติัแลว้มนัจะไดธ้รรมมาไง 
แต่น่ีจะปฏิบติักข็อใหมี้ความสะดวกสบายก่อน อะไรกส็ะดวกสบายก่อน น่ีโลกเขา้มาจบัไง เรา
ปรารถนาธรรม มนัตอ้งเอาวตัรปฏิบติัของธรรม วตัรปฏิบติัไง ปฏิปทาเคร่ืองด าเนินของศาสนา 
เป็นทางด าเนินเขา้ไปหาธรรม 

 แต่น้ีพอจะปฏิบติักจ็ะเอาแต่วตัถุมา เพราะเราน่ีคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตในการด ารงอยู่
ของเรามนัเคยสุขสบายมาพอสมควร เวลามาแลว้เรากจ็ะเอาอยา่งนั้นมา อยา่งนั้นมามนักเ็ป็น
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เคร่ืองด าเนินของกิเลส กิเลสมนัยิม้เลย เพราะเป็นความอ านวยของมนัใช่ไหม? เพียงแต่ยา้ยท่ีเอง 
เวลาบวชพระใหม่ๆ บวชเพื่อพกัผอ่น เขาวา่อยา่งนั้นนะ บวชพรรษาหน่ึง มนัเครียดจากการงาน 
บวชไปพกัผอ่น กะวา่บวชแลว้จะไปพกัผอ่นไง ไม่ไดบ้วชไปหาธรรม ถา้บวชไปหาธรรมมนั
ตอ้งตั้งตน้ อยา่งหลวงปู่ มัน่ ก่อนท่านจะบวชจริงเป็นปะขาวตั้ง ๓ ปี ตอ้งเป็นปะขาว ๓ ปี ใหรู้้
ช่องการ ใหรู้้ตรงน้ีไง ใหเ้ขา้ใจ ใหซ้ึ้งไง ใหเ้ขา้ใจ ใหซ้ึ้งของวตัรปฏิบติั  

ประเพณีของพระอริยเจา้ เห็นไหม การซอ้นผา้กนัน่ีประเพณีของพระอริยเจา้ แลว้เราจะ
ไปทรงประเพณีของพระอริยเจา้ เราไม่รู้อะไรเขา้ไปเลย เรากต็อ้งเอาความคิดความเห็นของเรา
เขา้ไปจบัประเพณีของพระอริยเจา้ พอไปจบัประเพณีของพระอริยเจา้ อยา่งนั้นกล็ะเอียดเกินไป 
อยา่งนั้นท าใหล้  าบาก อยา่งนั้นเป็นอตัตกิลมถานุโยค น่ีแลว้จะเขา้หาธรรมนะ มนัไปท าลายวตัร
ปฏิบติั เคร่ืองด าเนินเขา้หาธรรม มนัไม่ใช่วา่ด าเนินเขา้ไปหาธรรม น่ีผูป้ฏิบติั   

ฉะนั้น จะมาขอเร่ืองการก่อสร้างนั้นไม่ฟัง ไม่ฟัง บอกเลยบอกวา่ไม่ฟังแลว้ ไม่เก่ียว วตัร
ปฏิบติัท าไมไม่ท า? วตัรปฏิบติั วตัรปฏิบติัมนัไม่มีอะไรเลยนะ มนัเก่ียวอยูก่บัพื้นท่ีนั้น เห็นไหม 
พระกจัจายนะขอพระพทุธเจา้ จากรองเทา้ท่ีไดช้ั้นเดียว แลว้พออยูช่นบทประเทศ หินมนัคม 
ขอใหใ้ส่รองเทา้หลายชั้นได ้ พระพทุธเจา้กอ็นุญาต เห็นไหม เพราะรองเทา้ชั้นเดียว หนงัชั้น
เดียว หินมนัคมมนับาดเทา้หมด ใส่รองเทา้ชั้นเดียวกไ็ม่ไหว น่ีวตัรปฏิบติั  

ในท่ีชนบทประเทศ เห็นไหม จากในมชัฌิมาในอินเดีย บวชพระ ๑๐ องค ์พระ ๑๐ องค์
ถึงจะบวชพระได ้ แต่ในชนบทประเทศหาพระไดย้าก ๕ องคก์บ็วชได ้๕ องคเ์ท่านั้น บวชเป็น
พระสมมุติยกข้ึนมาจตุตถกรรมเป็นสงฆไ์ด ้น่ีวตัรปฏิบติัอยูท่ี่เคร่ืองด าเนิน อยูท่ี่ตรงนั้นดว้ย อยูท่ี่
เหตุวา่ตรงนั้นมนัเป็นชนบทประเทศหรือเป็นมชัฌิมา มชัฌิมาในอินเดียภาคกลางมนัอุดม
สมบูรณ์ น่ีอยูท่ี่วตัรปฏิบติั เราเขา้ไปปฏิบติั เราเขา้ป่าเพื่อประพฤติปฏิบติั เห็นไหม วตัรปฏิบติั
นั้นเรากต็อ้งปรับใหเ้ราเขา้ไปสิ เพราะเราเขา้ป่าไปหาสถานท่ีวิเวก ท่ีสงดั ท่ีควรแก่การงาน เรา
ไม่ใช่เขา้ป่าไปเพื่อพฒันามาใหเ้ป็นกรุงเทพฯ หรอก  

กรุงเทพฯ มนัอยูท่ี่กรุงเทพฯ นั้น อยากสะดวกสบายกอ็ยูใ่นกรุงเทพฯ สิ ท าไมเวลา
ออกไปอยูใ่นป่าจะไปพฒันาป่าใหม้นัเหมือนกรุงเทพฯ ล่ะ? น่ีมนัไปแกกิ้เลสหรือไปสะสมกิเลส 
ถา้สะสมกิเลสกคื็อสะสมความอยากพฒันา อยากใหเ้ขานบัถือ อยากใหมี้ช่ือเสียง อยากมี
กิตติศพัท ์เกียรติคุณ อนันั้นเป็นธรรมหรือ? อนันั้นไม่ใช่ธรรม อนันั้นเป็นหวัโขน หวัโขนขนาด
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วา่สมมุติในชาติเรา กายของเราเรายงัจะให้เห็นธรรมตามความเป็นจริง กายน้ีไม่ใช่เรา ความคิดน้ี
ไม่ใช่เรา ส่ิงท่ีสะสมทุกขเ์ขา้มาในใจเราน้ีไม่ใช่เรา แลว้ไม่ใช่เรา อะไรเขา้ไปจบัวา่ไม่ใช่เราล่ะ?  

มนัเราลว้นๆ แต่มนัไม่ใช่เราเพราะอะไร? กต็อ้งมีวตัรปฏิบติัน้ีเขา้ไปจบัไง จากท่ีวา่เราสู้
ดว้ยตวัเราเองไม่ได ้ วตัรปฏิบติัเคร่ืองยบัย ั้งไง ขนัติธรรม เห็นไหม พทุโธ พทุโธ ยบัย ั้งมนัดว้ย
พทุโธ ยบัย ั้งความคิดของเราใหอ้ยูไ่วก่้อนไง ความคิดเดิมมนัคิดแบบโลก คิดแบบสะสมน่ีไง เรา
กย็บัย ั้งก่อน ยบัย ั้งไม่ใหค้วามคิดเดิมน่ีไหลไปดว้ยความเคยตวั ยบัย ั้งแลว้มนัหยดุน่ิง มนัหยดุเพื่อ
จะใหเ้รามีโอกาสยกข้ึนวิปัสสนาไง ยกข้ึนพิจารณาส่ิงท่ีวา่มนัหาความทุกขม์าใหใ้จน่ีไง  

น่ีวตัรปฏิบติั วตัรปฏิบติัจากขา้งนอก แลว้วตัรปฏิบติัจากขา้งในไง ในหวัใจ เห็นไหม 
วตัรปฏิบติั ก าหนดจะภาวนาก่ีชัว่โมง ก่ีนาที พรรษาน้ีจะท าอยา่งไรบา้ง น่ีวตัรปฏิบติั ขอ้วตัร
ปฏิบติั วตัรปฏิบติัคือขอ้วตัร คือกติกา คือการตั้งเขา้มาจากบงัคบัใจตวัเองไง น่ีศีลธรรม วินยัมนั
มีอยูแ่ลว้ ธรรมวินยั ขนาดศีลยงัมีศีลในศีล ศีล ๒๒๗ ศีล ๒๑,๐๐๐ ขอ้ ยงัมีธุดงควตัรอีกต่างหาก 
ธุดงควตัรไม่นอนทั้งวนัทั้งคืน มีศีลขอ้ไหนท่ีวา่เนสชัชิกไม่ใหน้อนเลย  

น่ียงัตอ้งตั้งวตัรปฏิบติัเขา้มาเพื่อจบั วตัรปฏิบติัอนัน้ียกข้ึนมาใหเ้ป็นเคร่ืองด าเนิน ใหเ้ป็น
เคร่ืองอยูอ่าศยั อนัน้ีถึงจะเป็นพระปฏิบติัจริงไง ถึงจะเป็นผูท่ี้เห็นโทษของทุกข ์ จะพน้จากทุกข์
ไปไดไ้ง เห็นโทษของวฏัฏะ เห็นโทษของการเวียนวา่ยตายเกิด เห็นโทษของบุญและบาปไง เรา
เห็นโทษของบาปแต่อยากไดบุ้ญไง บุญมนัเป็นเคร่ืองส่ือ เป็นวตัรปฏิบติัเท่านั้น บุญ สุขในการ
ท าสมาธิ สุขอนัน้ีเพือ่ใหห้วัใจหล่อเล้ียงใจไปใหพ้น้จากทางเดิน พน้จากวฏัฏะ พน้จากเส้นทาง
เดินของใจท่ีมนัมีทางเดินอยู ่ ลบลา้งทั้งหวัใจดว้ย ลบลา้งทั้งทางเดินนั้นดว้ยไง ลบลา้งวฏัฏะ 
วฏัฏะมนัมีอยูก่เ็ป็นของจิตดวงอ่ืน ไม่ใช่วฏัฏะของจิตดวงท่ีมนัพน้จากวฏัฏะนั้นไง  

จิตท่ีพน้จากวฏัฏะ ถึงวา่ลบลา้งทั้งทาง คือลบลา้งวฏัจกัร ยงัลบลา้งจิตท่ีไปอีกต่างหาก 
ลบลา้งตวัเราไง ลบลา้งหวัใจท่ียดึติดส่ิงนั้น หวัใจท่ีมนัยดึติดอยูส่ิ่งนั้น ลบลา้งดว้ยน่ีวตัรปฏิบติั 
ไม่มีวตัรปฏิบติั ใครจะท าไดอ้ยา่งไร? ไม่มีวตัรปฏิบติัมนักเ็ป็นการคิดของกิเลส เป็นความคิด
ของจะไปพฒันาไง จะไปพฒันาภูเขาเลากาใหเ้ป็นเมือง จะพฒันาจิตน้ีใหเ้ป็นพระอริยเจา้ไง จะ
พฒันาดว้ยความสกปรกโสโครก พฒันาดว้ยกิเลส พฒันากิเลสไง ยิง่พฒันาเขา้ไปมนักค็อรัปชัน่
เวลาคอรัปชัน่ขอ้วตัร คอรัปชัน่ในหวัใจ คอรัปชัน่ทั้งหมดเลย แลว้มนัจะเอาอะไรไปพน้ล่ะ?  
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มนัจะพน้ไปไดอ้ยา่งไรในเม่ือตวัเองสกปรก ความคิดสกปรก เอาความสกปรกนั้นลา้ง
สกปรกมนัจะไปไดอ้ยา่งไร? ถึงตอ้งมีวตัรปฏิบติัมา เอาวตัรปฏิบติัมาใหม้นัสะอาด สะอาดดว้ย
ธรรมะของพระพทุธเจา้ ธรรมะของพระพทุธเจา้บญัญติัไวแ้ลว้ เราไม่ไดเ้รากถื็อเป็นวตัรปฏิบติั 
เห็นไหม เป็นขอ้วตัร เป็นเคร่ืองปฏิบติั เป็นเคร่ืองด าเนินเขา้ไปยบัย ั้งความคิดสกปรกนั้นใหม้นั
สะอาดข้ึนมาก่อน ใหเ้ป็นสมาธิธรรมไง เป็นสมาธิธรรมแลว้ถึงยกข้ึนวิปัสสนาไง 

ยกข้ึนวิปัสสนา เห็นไหม สมาธิธรรมยบัย ั้งไวเ้ฉยๆ ยบัย ั้งใหส่ิ้งท่ีเคยเกิดเคยตายตาม
ความเป็นจริงของมนั มนัเคยคิด เคยเกิด เคยตาย ความคิดเกิดตายๆ ในหวัใจนัน่น่ะ ความเกิด 
ความตายของความคิดนัน่น่ะ มนัคิดมาตลอด ยบัย ั้งไม่ใหม้นัเกิดตาย ใหม้นัอยูท่รงตวัได ้ทรงตวั
จนมนัสืบต่อเน่ืองเป็นสมาธิ สมาธิคือจิตท่ีมนัทรงตวัอยูไ่ด ้ ตั้งอยูไ่ด ้ ตั้งมัน่อยูไ่ด ้ นั้นน่ะเป็น
พื้นท่ียกข้ึนวิปัสสนาไง วิปัสสนานัน่น่ะถึงท าความสะอาด ท าใหม้นัสะอาดข้ึน ใหจิ้ตสะอาดข้ึน  

ความสกปรกในใจ ท าลายความสกปรกในใจออกทั้งหมด ใจน้ีกเ็ป็นมนั ใจน้ีเป็นมานะ 
๙ สะอาดข้ึนมาจนเป็นมานะ ๙ ยงัตอ้งท าลายตวัของหวัใจ ท าลายมานะทิฐิในความยดึมัน่ ใน
ความเห็น ในความเห็นเฉยๆ ไม่ใช่เห็นออกมาเป็นขนัธ์ ในความรู้สึกเฉยๆ นัน่เป็นขนัธ์ ใน
ความรู้สึกเฉยๆ นัน่มนัเป็นมานะ ความรู้สึกเฉยๆ ของจิตนัน่น่ะท าลายถึงตอของจิต ท าลาย
ทั้งหมด  

ท าลาย เห็นไหม ท าลายขนัธ์เขา้ไป จิตสงบท าลายขนัธ์เขา้ไป มนัท าลายเขาแลว้ จิต
ท าลายขนัธ์ ท้ิงขนัธ์หมดแลว้ ท้ิงจากขนัธ์มาแลว้มนัจะมีผูท่ี้ท  าลายขนัธ์ ผูท้ิ้งขนัธ์มา ผูท่ี้ท้ิงเขามา
นัน่น่ะคือมานะ ๙ คืออวิชชา ท าลายตวันั้นกคื็อท าลายตวัจิต ตวัท่ีมนัเป็นเคร่ืองเดินไปใน
ทางเดินนั้นไง ถึงวา่ท าลายทั้งตวัเอง ท าลายทั้งจิตนั้น ท าลายแลว้สะอาด ท าลายดว้ยวตัรปฏิบติั
มนัจะสกปรกไปท่ีไหน ในเม่ือธรรมะพระพทุธเจา้สะอาด ธรรมะพระพทุธเจา้เยีย่ม แลว้วตัร
ปฏิบติัน้ีท าลายถึงวา่จิตนั้นสะอาดตามไปดว้ย สะอาดท าลายจนไม่มีตวั แลว้จะเอาอะไรไปเดิน
ล่ะ? ถึงลบลา้งทั้งหวัใจเราดว้ย ลบลา้งทั้งทางเดินนั้นดว้ย  

ทางเดินนั้นจะมีอยูต่่อไป ส าหรับจิตท่ีสกปรกต่อไป จิตท่ียงัมีเคร่ืองด าเนินอยู ่ ยงัมีกิเลส
อยู ่ จะหมุนในวฏัวนไปตลอด แต่จิตท่ีพน้จากนั้นไป จิตท่ีพน้จากวฏัฏะ จิตท่ีพน้จากท าลาย
ตวัเอง ไม่มีเคร่ืองท่ีด าเนินได ้ สืบต่อกนัไม่ไดแ้ลว้ นัน่น่ะพน้ไป น่ีธรรมะพระพทุธเจา้เป็นอยา่ง
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นั้น นกัปฏิบติัแสวงหาธรรมแสวงหาตรงน้ีไง แสวงหาดว้ยขอ้วตัรปฏิบติั ไม่ใช่แสวงหาดว้ย
วิธีการไปต่อเติม ไปพฒันา  

พฒันาขา้งนอกพฒันาไปเถิด พฒันาจนตายแลว้ตายอีกกพ็ฒันาไป แต่พฒันาใจตอ้ง
พฒันาดว้ยวตัรปฏิบติั ไม่ไดพ้ฒันาดว้ยศกัด์ิศรี ไม่ไดพ้ฒันาดว้ยการยกยอ่งสรรเสริญ ไม่ได้
พฒันาดว้ยการใหค้นมาเช่ือฟัง ใหค้นมายอมรับไง มนัตอ้งพฒันา ใจน้ีปฏิบติัเพื่อใจของตวัเองไง 
ใจน้ีปฏิบติัเพื่อความช าระลา้งกิเลสของตวัเอง ไม่ใช่ปฏิบติัเพื่อจะใหค้นยอมรับ ไม่ใช่ปฏิบติัเพื่อ
จะแกไ้ขคนอ่ืน ไม่ใช่ แกไ้ขใจของตนไดก่้อน ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนไดแ้ลว้ ถึงเป็นตน้โพธ์ิ ตน้
ไทรใหค้นอ่ืนพึ่งพาอาศยัได ้ตน้โพธ์ิ ตน้ไทรไม่สามารถปลกูข้ึนมาได ้ ไมปั้กสกัท่ีเลน ขนาดไม้
เองมนัยงัลม้  

เห็นไหม ถึงวา่ท าเพื่อตน ท าเพื่อตนก่อน ตนตอ้งสุขก่อน ตนตอ้งรู้ก่อน ตนตอ้งพน้ก่อน 
นัน่พน้แลว้ต่างหากถึงท่ีเป็นท่ีพึ่งของคนทัว่ๆ ไป คนทัว่ๆ ไป ทั้งเทวดาดว้ย ทั้งหมู่สตัวท์ั้งหลาย
หวงัพึ่งจิตดวงนั้น เพราะจิตดวงนั้นเป็นจิตผูรู้้ รู้ตามความเป็นจริงทั้งหมด รู้เห็นการเกิดและการ
ตาย แลว้การดบั การเกิด การตายไดท้ั้งหมดแลว้ มนัจะหลงไปไหน? มนัถึงไม่พน้ไปจากธรรมะ  

ธรรมะประเสริฐ วตัรปฏิบติัน้ีประเสริฐมาก ขอ้วตัรปฏิบติัเคร่ืองด าเนินขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้หลวงปู่ มัน่เป็นคนริเร่ิมมานะ วางไวไ้ง วางไวใ้หล้กูศิษยล์กูหาเป็นผู้
ด  าเนิน แลว้เรากเ็ดินตามกนัมา เดินตามแลว้ไพล่ไปเอาอะไรกนั? เดินตามมา น่ีตามมา ตามมา
ดว้ยการประพฤติปฏิบติัชัว่คราว พอชัว่คราว สุดความสามารถของตนมนักจ็ะลงมาเล่นกบั
ส่ิงของท่ีเป็นวตัถุ แลว้เราจะไปส่งเสริมไดอ้ยา่งไร?  

เราไม่ส่งเสริม ไม่ส่งเสริมแลว้ไม่รู้จกั บอกเลยวา่ไม่รู้จกั ไม่ฟัง ถา้วตัรปฏิบติัมนัขาด
แคลน มนัขาดอะไร เห็นเอง รู้เอง ข่าวมาเอง ข่าวมนัจะมาเองหรอกวา่ท่ีไหนมนัสมควรปฏิบติั 
แลว้ปฏิบติัแลว้ขาดแคลนอยา่งไร? ข่าวมนัจะมากนัเองแลว้เราจะช่วยได ้ แต่น่ีข่าวไม่มา 
เรียกร้องใหเ้ขาช่วยเหลือ ตอนน้ีตวัเองยงัไม่ช่วยเหลืออะไรเลย ตวัเองไม่ท าอะไรเลย หวงัแต่ให้
คนอ่ืนมาช่วย หวงัแต่ใหค้นอ่ืนจะมาถมใหบ่้อตณัหาของตวัเองเตม็ไง บ่อตณัหา บ่อความทะยาน
อยาก บ่อแห่งการขดุข้ึนมา…(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


