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 ไอร้ายการตามหาแก่นธรรม เห็นไหม โยมเขาพดูวา่ไปทางใต ้ไปคุยกบัพระตั้ง ๓ - ๔ ชัว่โมง 

แหยอ่ยา่งไรกไ็ม่โมโห แหยก่ไ็ม่โมโห ไปหาหลวงตาพดู ๒ ค าเท่านั้น โอย้ โมโหมากเลย ไหนวา่เป็น

พระอรหนัต ์ พระอรหนัตท์  าไมแหยเ่ขา้ไป ๒ ค าโมโหโทโสขนาดนั้น พระอรหนัตท์  าไมเกบ็ความ

โมโหไวไ้ม่อยู ่เห็นไหม แลว้กห็วัเราะกนัครืนๆ ทั้งรายการเลย นัน่เขาพดูน่ี เพราะอะไรล่ะ?  

เพราะเขาเป็นลกูศิษยอ์าจารยเ์ดียวกนัทั้งหมด นกัวิชาการใช่ไหม ความเป็นวิชาการ วิชาการมนั

เป็นส่ิงท่ีดี วิชาการท่ีเป็นแผนท่ี อาจารยม์หาบวัเคยไปเอด็พวกหมอ เพราะพวกหมอน่ีถือวา่ผูเ้รียนหมอ

เป็นปัญญาชน คนท่ีวา่มีปัญญามากกวา่เขา จะมีทิฐิมานะมาก หมอน่ีจะมีทิฐิมานะมาก แต่วิชาท่ีเรียน

มามนัเป็นวิชาชีพ มนัไม่ใช่วิชาแกกิ้เลสหรอก  

นกัวิชาการกเ็หมือนกนั นกัวิชาการน่ีมีรู้วชิาการมาก แลว้เอาวิชาการนั้นมาเป็นพื้นๆ ไง มนั

เปรียบเหมือนไฟ ไฟเห็นไหม ไฟเผา พอเผาอะไรเขา้ไป มนัเป็นอารมณ์ของความโกรธ ไฟเผาเขา้ไป 

แต่ไฟน้ี ในการก่อสร้างบา้นเรือน ในก่อสร้างส่ิงก่อสร้าง ไฟมนัสามารถเช่ือมต่อเหลก็ข้ึนมาใหเ้ป็น

ส่ิงก่อสร้างท่ีสูงข้ึนมาได ้ เห็นไหม ไฟมนัใชไ้ด ้ ๒ อยา่ง ใชใ้นทางท่ีวา่เป็นทางโมโหโทโสกไ็ด ้

อารมณ์โกรธเห็นไหม แต่ใชใ้นทางดี ธรรมกเ็หมือนกนั พระอรหนัตต์อ้งเป็นพระอรหนัตสิ์ ในเม่ือ

ท่านวา่ท่านเป็นพระอรหนัตน์ะ แต่การแสดงออก นกัวิชาการจะเอาอะไรมาจบัพระอรหนัตล่์ะ?  
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ในคร้ังพทุธกาล องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้น่ีเป็นพระอรหนัตน์ะ แลว้มีอยูก่าลหน่ึงคราว

หน่ึง เห็นไหม “นาคิตะ นั้นพวกใคร อยา่งกบัชาวประมงเขาหาปลากนั พวกใคร?” บอกตามไปหา 

“อยา่งกบัชาวประมงเขามาหาปลากนั พวกใคร?” ถามพระนาคิตะ 

พระนาคิตะบอกวา่ “พระลกูศิษยพ์ระสารีบุตร” กบ็อกวา่ “เหมือนชาวประมงหาปลากนั 

เหมือนชาวประมงเขามาหาปลากนั” กเ็ลยบอกวา่ “ใหไ้ล่ไปใหห้มด!” ใหไ้ล่ไป เห็นไหม  

ลกูศิษยพ์ระสารีบุตรจะมากราบพระพทุธเจา้ เขา้มาหาพระพทุธเจา้ แลว้เขา้มาถึงกลางคืน ส่ง

เสียงดงั เกบ็ของอยู ่ ก  าลงัจดัท่ีนอนอยู ่ “ใหไ้ล่ไปใหห้มดเลย!” จนพระนาคิตะกต็อ้งไปไล่ออกไป น่ี

พระพทุธเจา้ไล่ออกไป เห็นไหม ไล่ออกไป จนพรหมเขา้มานะวา่ “พระท่ีบวชใหม่กมี็ ผูท่ี้ยงัไม่รู้กมี็” 

คือวา่ใหไ้ปเรียกกลบัมา ไปเรียกกลบัมาแลว้มาสอนเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมากมี็ ขนาดนั้นเห็นไหม  

เวลาผดิแลว้มนัไล่ออกไปได ้ เห็นไหม พระพทุธเจา้ยงัท าขนาดนั้น มีอารมณ์ ค าวา่ “มีอารมณ์

โกรธ” มนัไม่ใช่อารมณ์โกรธแบบโลกๆ เขา แต่ทางวิชาการใช่ไหม วา่ตอ้งไม่มีอารมณ์เลย ตอ้งเป็น

เหมือนกบัผา้พบัไว ้ ตอ้งเรียบง่ายเหมือนผา้พบัไวท้ั้งหมด เห็นไหม แลว้กว็า่แหยเ่ขา้ไปอยา่งไรกไ็ม่มี

อารมณ์  

น่ีมนัเป็นเหมือนความเหมือนไง ความเหมือนกบัความจริงมนัต่างกนั ความเหมือนนกัวิชาการ

มนัเขา้ไดแ้ค่ถึงความเหมือน เห็นไหม เขา้ถึงความเหมือนกเ็กบ็กดความอนันั้นไว ้เกบ็กดไวว้า่ใหเ้ราอยู่

ในขอบเขตไวต้ลอดเวลา ใหเ้ราอยูใ่นขอบเขต เกบ็กดไว ้แต่ความจริงมนัเป็นอยา่งนั้นจริงไหม? มนัจะ

เป็นอยา่งท่ีวา่กิเลสมนัหมดไปไหม?  

ถา้กิเลสหมดไป มนัตอ้งกลา้หาญ อยา่งเช่น ท่ีวา่อาจารยม์หาบวับอกวา่ “สมยัท่ีวา่อยูก่บัหลวงปู่

มัน่ หลวงปู่ มัน่เป็นพระอะไร?” หลวงปู่ มัน่เผาแลว้เป็นพระอรหนัต ์ แต่เวลาหลวงปู่ มัน่เอด็พระนะ 

พระน่ีกลวัจนตวัสัน่กนัไปหมดเลย พระน่ีจะกลวัมาก กลวัหลวงปู่ มัน่มาก หลวงปู่ มัน่จะรู้วาระจิตไป

ก่อนดว้ย วา่รู้ไปขา้งหนา้นะ แลว้ไปหาวา่คิดอยา่งนั้นถกูไดอ้ยา่งไร? ท าอยา่งนั้นถกูไดอ้ยา่งไร? ถา้มนั

เป็นประโยชน์ แต่ถา้คิดดีแลว้มนัเป็นโทษ ท่านจะไม่พดูเลย แต่ถา้มนัเป็นประโยชน ์
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น่ีกเ็หมือนกนั หาวา่ไปคุยกบัทางนั้น ๓ ชัว่โมง ไม่มีปฏิกิริยาเลย เงียบสงบแลว้ไม่ประกาศตน

วา่เป็นพระอรหนัต ์แต่ผูท่ี้ประกาศตนวา่เป็นพระอรหนัต ์เห็นไหม ไปแหย ่๒ ค า โอโ้ฮ โมโหโทโสน้ี

ออกมารุนแรงมาก แลว้กห็วัเราะกนัครืนทั้งรายการเลยนะ วา่นัน่หรือพระอรหนัต ์ คือวา่เขาดูถกูวา่

ไม่ใช่พระอรหนัตไ์ง เขาไม่เช่ือวา่ความเป็นอยา่งนั้นเป็นพระอรหนัตไ์ง  

เพราะวา่เขาเอาวิชาการของเขา วิชาการคือนกัวิชาการทั้งหมด ถา้ไปคุยกนัทางนั้นเขาจะเขา้กนั

ดว้ยวิชาการ เขาเขา้กนัดว้ยวิชาการ เขาเขา้ดว้ยความเหมือน เขาเขา้ดว้ยความเป็นรูปแบบนั้นเห็นไหม 

แต่เขาไม่ไดเ้ขา้ดว้ยความเน้ือหา แลว้มนัไดป้ระโยชน์อะไรข้ึนมา?  

จากวา่โกรธท่ีสุด จากท่ีวา่น่ิมนวลท่ีสุด ใหม้นัเป็นอยูต่รงกลาง เห็นไหม น่ีฉุยฉายไง การ

ฉุยฉายไปฉุยฉายมา การฟ้อนไปการฟ้อนมา การอยูต่รงนั้นอยูแ่ต่วิชาการ แลว้มนัไดอ้ะไรข้ึนมา มนั

เป็นจินตมยปัญญา มนัไม่ใช่ภาวนามยปัญญา ความเป็นพระอรหนัตม์นัไม่ไดเ้ป็นท่ีตรงกิริยาตรงน้ี 

ความเป็นพระอรหนัตม์นัเป็นท่ีใจ ใจขาดจากกิเลส ใจขาดจากทั้งหมด ใจนั้นเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา ใจ

นั้นจะออก-ไม่ออก นัน่มนัไม่มีเลย มนัเป็นหวัใจท่ีวา่พน้ออกไปแลว้ มนัไม่มีเลย  

แต่พยายามจะออกมา กระเพื่อมออกมาคือจบัไง จบัออกมา เพื่อกระเพื่อมออกมา ส่ือเป็นสมมุติ

ออกมา มโนสญัเจตนาหารตอ้งตั้งอยูท่ี่ใจ สติมนัพร้อมมาขนาดนั้น แต่ท าไมท่านโมโหโทโสล่ะ? 

ท าไมท่านดุล่ะ? ดุเพื่อจะใหม้นัเขา้เป็นเหตุเป็นผลไง ดุเพื่อคนท่ีมนัก าลงัจะผดิพลาดไปไง ดุเพื่อใหค้น

น้ีเขา้ร่องเขา้รอยในความดุอนันั้น เห็นไหม ดุอนัน้ีมนัเป็นดุประโยชน์น่ีนา  

มนัเหมือนกบัไฟท่ีวา่เขาเช่ือมเหลก็กนั เห็นไหม ไฟเช่ือมเหลก็มนักต็อ้งสปาร์คตวัมนัเองอยา่ง

รุนแรงมาก แต่เช่ือมเสร็จแลว้เห็นไหม เหลก็มนัข้ึนเป็นโครงสร้างข้ึนมา เป็นบา้นเรือนข้ึนมา เป็นสจั

ธรรมข้ึนมา เป็นธรรมน่ีมนัเป็นนามธรรม แต่ค าสัง่สอนข้ึนมาใหผู้รั้บรับไดค้วามสะเทือนใจข้ึนมา นัน่

มนัท าใหใ้จนั้นเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา วฒิุภาวะของใจท่ีรับฟังข้ึนมามนัมีโครงสร้างข้ึนมาในใจนั้น มนัถึงไฟ

อนัน้ีมนัตอ้งดุ ดุเพื่อเป็นมรรคไง  
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มนัมี ๒ อยา่ง ดุแบบเขาโมโหโทโสทางโลกเขา อนันั้นเขาดุเพื่อจะท าลายกนั แต่น่ีมคัคะ

อริยสจัจงั เห็นไหม ความเพียรชอบ ความเห็นชอบ ความด าริชอบ ด าริน้ีมนัด าริออกนอกทาง แต่ผูท่ี้ไม่

ท าอะไรเลย ผูท่ี้ปล่อยใหม้นัเป็นความเหมือนไง เกบ็กิริยาไวท้ั้งหมด ดุกไ็ม่ได ้ วา่กไ็ม่ได ้ แลว้มนัจะมี

ส่ิงใดเกิดข้ึน?  

ฝนมนัจะตก ฟ้ามนัตอ้งร้อง เห็นไหม ฟ้าจะร้อง ฝนนั้นครืนคราน แต่ฝนตกลงมาช่ืนเยน็ฉ ่า คน

มองตรงน้ีไม่ออกไง มองวา่สจัธรรมท่ีมนัแสดงตวัออกไป มนัแสดงใหค้นโง่ คนท่ีไม่เขา้ใจ คนท่ีไม่รู้

...เห็นน่ี คนท่ีไม่รู้แลว้ดึงใหเ้ขา้ทาง อนันั้นมนัเป็นกิริยาเหมือนกนั กิริยาของพระอรหนัตก์บักิริยาของ

ปุถุชนเหมือนกนั กิริยาเหมือนกนั เห็นไหม ถึงขนัธ์ ๕ ท่ีเป็นภาระน้ี ขนัธ์ ๕ ท่ีเป็นทุกขไ์ง  

ขนัธ์ ๕ ท่ีเป็นทุกข ์ เห็นไหม ขนัธ์ ๕ กค็วามคิดเหมือนกนั แต่เป็นขนัธมาร ขนัธ์น้ีผกูเป็น

ความคิดเรา เรายดึมัน่ถือมัน่ ความยดึมัน่ถือมัน่ใครมาสะกิดไม่ไดเ้ลย มนัจะมีความโมโหโทโสเกิดข้ึน

เพราะวา่เรายดึมัน่ถือมัน่ เราหวงเราแหน เรากอดของเราไว ้น่ีขนัธมาร  

แลว้ขนัธ์ท่ีเป็นภาระล่ะ มนัเป็นภาระเฉยๆ ภาระแค่ส่ือความหมาย ส่ือใหรู้้กนั สีนั้นเป็นสีนั้น สี

นั้นเป็นสีน้ี ค  าพดูท่ีส่ือถึงกนั ถา้หยบิจบัตอ้งมนักส่ื็อกนัได ้ถา้มนัส่ือแลว้มนัปล่อยวาง มนักไ็ม่มีอะไร 

เห็นไหม ขนัธ์ท่ีเป็นภาระ มนัไม่ไปท าใหก้ระทบ มนัไม่ไปท าใหเ้ดือดร้อนหรอก มนัไม่มีความ

อุปาทาน ไม่มีการยดึมัน่ถือมัน่ มนัจะไม่มีความโมโหโทโสออกมาเลย  

แต่! แต่ในเม่ือน ้าป่าไหลออกมา เห็นไหม ส่ิงท่ีควรจะเป็นประโยชน์ ส่ิงท่ีควรจะเป็นธรรม ส่ิง

ท่ีควรคนๆ นั้นใหไ้ดคิ้ด มนักต็อ้งรุนแรงอยา่งนั้น เดก็... เดก็จะออกไปท าความผดิ เราบอกวา่หนูเอย๊

อยา่ไปนะ อยูส่บายๆ ใครมนัจะฟัง มนักต็อ้งใชอ้ารมณ์ท่ีดุด่าวา่กล่าว แต่ดุด่าวา่กล่าวดว้ยอุบายวิธีการ

เพื่อจะใหเ้ดก็ของเราเป็นคนดี ฉะนั้นกิริยาน้ีมนัถึงเหมือนกนัไง  

ความเหมือนกนัของกิริยา เห็นไหมวา่ปุถุชนกบัพระอรหนัตเ์หมือนกนัตรงนั้น แต่หวัใจท่ีเป็น

พระอรหนัตต่์างหาก หวัใจท่ีเป็นพระอรหนัตอ์นันั้นมนัไม่มีทางกระเพื่อมออกมาเดด็ขาด กระเพื่อม

ออกมามนักมี็สติรู้มาตลอดเวลา น่ีรู้ออกมา แลว้ใครจะเอาความรู้อนัน้ีไปจบัล่ะ?  
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พอมนัจบัไม่ได ้ มนัไม่ไดคุ้ยกบัผูรู้้ดว้ยกนัน่ีนา คุยกบันกัวิชาการดว้ยกนั เห็นไหม วา่แหย ่ ๒ 

ค าเขา้ไปกโ็มโห ฟังสิ! ฟังวา่คุยกนั ๓ - ๔ ชัว่โมงไม่มีปฏิกิริยาเลย กคุ็ยกนัดว้ยวิชาการไง ฉุยฉายไง ร า

ไปร ามาอยูด่ว้ยกนั ๒ ฝ่าย มนัจะมีอะไรไปสะเทือนใจกนัล่ะ มนัไม่มีอะไรไปสะเทือนใจกนั มนัไม่มี

ส่ิงใดเป็นประโยชน์ข้ึนมา เห็นไหม เป็นวชิาการไง ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ไง ถา้พดูธรรมเป็น

กาลเวลาเป็นมงคลอยา่งยิง่ อนัน้ีพดูใหห้ลบัใหเ้คลิบเคล้ิมกนัไง พดูวิชาการ พดูใหน้ ้ าลายแตกฟองไง 

แลว้สะเทือนหวัใจไหมล่ะ?  

มนักถึ็งวา่ไม่มีอะไรกนั ๓ - ๔ ชัว่โมง ใหค้ร่ึงวนัค่อนวนัมนักไ็ม่มีอะไรต่อกนั เพราะอะไร 

เพราะมนัเป็นความเหมือนน่ี มนัไม่ใช่ความจริง แต่ถา้เป็นความจริง แหยเ่ขา้ไป ๒ ค า พอแหยเ่ขา้ไป 

๒ ค า โอโ้ฮ โมโหโทโส ไหนประกาศตนวา่เป็นพระอรหนัต ์ท าไมพอพดูเขา้ไป ๒ ค ามีโมโหโทโส 

โอโ้อย๊โกรธมากออกมา แลว้กห็วัเราะกนัครืนเลยนะ  

โมโหโทโสเอาอะไรไปจบั? ค าวา่ “แหย”่ แหยเ่พื่ออะไร แหยเ่พือ่ลองของ แหยเ่พื่อใหท้างโนน้

มีอารมณ์ข้ึนมาใช่ไหม?  

ถา้เป็นผูท่ี้วา่เขาตอ้งการประโยชนข้ึ์นมา เขาเฉยเสียกไ็ด ้อาจารยจ์ะเฉยซะไม่พดูมนักไ็ด ้บางที

เขาแหยข่นาดไหนท่านยงัไม่พดูเลย ไม่พดู ไม่สนใจ คนจะท าผดิขนาดไหนกไ็ม่พดู แต่อะไรท่ีเป็น

ประโยชน์ไง เป็นประโยชน์ท่ีวา่มรรคผลนิพพานมีอยู ่ส่ิงท่ีสจัธรรมมีอยู ่คนท่ีรู้ยงัมีอยูน่ะ  

อยา่คาดหวงั อยา่หวงัวา่เราเป็นนกัวิชาการ เรามีความรู้สูงมาก โลกน้ีอยูใ่นความคิดของเรา เรา

จะเก่งมาก เราจะครอบคลุมไปหมด แลว้ไม่มีใครรู้เหมือนเรา นัน่มนัยดึมัน่ถือมัน่ตรงน้ีไง ผูรู้้มีอยูคื่อ

หมายถึงวา่ผูรู้้ถึงสจัธรรมมีอยู ่ ไม่ใช่ผูรู้้วชิาการมีอยู ่ ผูรู้้วิชาการน้ี การศึกษาเล่าเรียนเรียนทนักนัได้

หมด การศึกษา การประกอบอาชีพการงานมนัทนักนัไดน้ะ เวรกรรมมนัซบัซอ้นไปๆ มนัตอ้งวนมาถึง

จุดหน่ึงจนไดน้ะ  

แต่ผูรู้้จริงมีอยูไ่ง ถึงมรรคผลนิพพาน ถึงของจริง พระอรหนัตท่ี์มีจริงมีอยู ่ การแสดงออกมาก็

การแสดงออกมาแบบพระอรหนัตไ์ง การแสดงออกมาอยา่งนั้นคือแสดงออกมาใหผู้ท่ี้วา่มนัรู้อยูแ่น่อยู ่
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ใหรู้้วา่ส่ิงนั้นผดิอยู ่แต่! แต่วิชาการกไ็ม่สามารถรับธรรมอนันั้นไดไ้ง ถึงวา่อนันั้นยงัเป็นความโกรธอยู ่

เห็นไหม แหยเ่ขา้ไป ๒ ค านั้นเป็นความโกรธอยู ่ 

กไ็ปแหยไ่ปลองของน่ีนา มีอยูข่องเขาวา่มานะ ของเขาท่ีวิชาการเขาวา่มา เวลาขนัธ์ขาดไปแลว้

จะหาย จะไม่มีโกรธ ไม่มีเกลียด จะเรียบง่าย ขนัธ์ขาดแลว้ไม่มีไง ขนัธ์ขาดแลว้ไม่มี ขนัธ์ขาดคือ

ความจ าไม่มีไง ความกระทบกระทัง่ไม่มี มนัจะวา่ง มนัจะโล่ง มนัจะไม่มี อนันั้นมนัขอนไม ้ อนันั้น

มนัเป็นธาตุเฉยๆ ไง  

แต่ธาตุรู้ไม่เป็นอยา่งนั้น ธาตุท่ีเป็นพระอรหนัต ์ ธาตุท่ีรู้สิ ท าไมองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ

เจา้ยงักลบัไปสอนไปโปรดบิดา เห็นไหม ท าไมไปเอาราหุลมาบวชเป็นเณร?  

“สารีบุตรบวชใหเ้ถิด”  

น่ีจะใหส้มบติัทรัพยอ์ะไรในโลกน้ี? มาขอสมบติั นางพิมพาใหร้าหุลมาขอสมบติัไง  

บอกวา่ “พิจารณาดแูลว้สมบติัในโลกน้ี สมบติัท่ีเขาขอ สมบติันั้นมนัแค่ปกครองบา้นเมือง” 

บอกวา่ “ใหพ้ระสารีบุตรบวชให”้ เห็นไหม บวชให ้ 

พอบวชใหแ้ลว้เณรราหุลกเ็ป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาเพราะอะไร เพราะให้

อริยทรัพยไ์ง แลว้พระพทุธเจา้ไปน่ะ ขนัธ์ขาดไปท าไมจ าไดล่้ะ? สญัญาหมายท่ีความจ าไดว้า่ราหุลน้ี

เคยเป็นลกูมาเก่า จ  าไดห้มายวา่เป็นพอ่ แต่ของเขาวา่ขนัธ์ขาดแลว้ไม่มี คืออารมณ์ไม่มีไง  

น่ีไงนกัวิชาการ วิชาการใคร่ครวญวา่เวลาขนัธ์ขาด เวลาพิจารณาออกไป กิเลสขาดออกไปแลว้

ขาดออกไปหมดเลย เหมือนกบัโล่งอยู ่ตวัเองอยูบ่นอวกาศ ส่ือกบัใครไม่ไดเ้ลย วา่ง โล่ง เป็นอวกาศอยู่

อยา่งนั้น มนัเป็นนิพพาน  

พรหมลกูฟัก! มนัเป็นอุปกิเลส มนัเป็นความวา่งท่ีปิดกั้นความรู้สึกของตนไวไ้ง ซุกความเห็น

ของตวัเอาไวใ้ตพ้รม กลวัวา่เขาจะหาวา่เรามีอารมณ์ พยายามกลบเกล่ือนเอาไวไ้ง  
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มนัถึงวา่ไม่มีความรู้สึกไง วา่ขนัธ์ขาด ขาดสูญไง แลว้มีคนมาถามอาจารย ์อาจารยบ์อกไง บอก

วา่ “ขนัธ์ขาดมนัขาดมี” ขนัธ์ขาดคือวา่เวลาพิจารณาเขา้ไป พิจารณากายเขา้ไป พิจารณาจิตเขา้ไป กาย

กบัจิต ขนัธ์น่ีมนัขาดออกไป มนัจะขาดออกไปแบบมนัเอามือตดัน ้า พอตดัออกไปสมุจเฉทปหานขาด

ออกไป เห็นหมด สงัโยชน์ท่ีมนัติดอยูม่นัจะขาดออกไป  

พอมนัขาดออกไปแลว้ มนักก็ลบัมาอยูเ่หมือนเก่าเพราะอะไร เพราะภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา 

ขนัธ์น้ีเป็นภาระอยา่งยิง่จนกวา่จะถึงกบัปรินิพพานไป ถึงเวลาดบัขนัธ์ เห็นไหม ดบัขนัธ์ แต่กิเลสเวลา

ตายข้ึนไป พระอรหนัตต์ายกบัปุถุชนตายถึงต่างกนั พระอรหนัตต์ายน่ะ กิเลส ขนัธ์น้ีมนัขาดมาตั้งแต่

ตอนสมุจเฉทปหานแลว้ เวลาตายไปจิตมนัมีความสุขมากเพราะอะไร เพราะมนัจะไปเสวยวิมุตติสุข

ของมนั  

“สอุปาทิเสสนิพพาน” คือวา่เป็นพระอรหนัตอ์ยู ่ แต่ยงัมีพวกเศษส่วนน้ีคุมมนัอยู ่ ยงัมีเศษมี

ส่วน มีความเป็นภาระ ขนัธ์น้ีตอ้งเป็นภาระ ตอ้งพาขบัพาคิด เห็นไหม มนัยงัมีอยู ่แต่จะตายไปน่ีมนัมี

ความสุขมาก กบัปุถุชนนะท่ีวา่ขนัธ์ขาดๆ ขนัธ์ไม่มี เวลามนัตายไป มนัจะไม่มีไปไหน? ถา้ไม่มีเขียน

พินยักรรมไวท้ าไม? ท าไมตอ้งเขียนพินยักรรมไว?้ ถา้มนัขาดไปแลว้มนัตอ้งไม่มีสิ น่ียงัห่วงนะ เขียน

พินยักรรมไวน้ะ ตายแลว้ตอ้งเผาอยา่งนั้นนะ ตอ้งเอากระดูกไปโรยท่ีนัน่ๆ อนันั้นมนัอะไร?  

อนันั้นมนัไม่ใช่ภาระ มนัไม่ใช่ความติด มนัไม่ใช่ขนัธ์ผกูมดั มนัอะไร?  

แต่จะบอกวา่อนันั้นเวลาพดู ๓ ชัว่โมง ๔ ชัว่โมงไม่มีอารมณ์นะ แต่ถา้พดูแลว้ ๒ ค าน่ี แหม ต่อ

เขา้มามีอารมณ์มากนะ ธรรมมนักคื็อธรรม ธรรมอยูใ่นหวัใจท่ีเป็นธรรม พระอรหนัตก์อ็ยูใ่นใจท่ีเป็น

พระอรหนัตไ์ง ใจท่ีขาดจากกิเลสแลว้นัน่ถึงเป็นพระอรหนัต ์ เห็นไหม เวลามนัตายถึงตายอยา่งนั้น น่ี

ผูรู้้รู้อยา่งน้ีไง  

แต่นัน่ไปแหยผู่รู้้น่ีนา ไปแหยผู่รู้้ คิดวา่ผูรู้้จะเหมือนกบัความเห็นของตวัไง ความเห็นของ

นกัวิชาการไง ความเห็นของการฉุยฉายไง ร าป้อกนัไปป้อกนัมาไงวา่อนันั้นจ ามา เห็นไหม นิพพาน

ตอ้งเป็นอยา่งนั้นนะ อยูก่นักลางอวกาศ ส่ือกบัใครไม่ไดเ้ลย ส่ือกบัคนโนน้กไ็ม่ได ้ เพราะส่ือแลว้มนั
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จะเกิดอารมณ์ ตอ้งออกมาน่ิมๆ นวลๆ เห็นไหม มนัถึงไม่ไดป้ระโยชน์อะไรกนั ลกูศิษยล์กูหาถึงเป็น

อะไรข้ึนมา?  

หลวงปู่ มัน่น้ีเป็นพระอรหนัต ์ เพราะวา่ท่านไดด้บัขนัธ์ไปแลว้ เผาแลว้กระดูกท่านเป็นพระธาตุ

ทั้งหมดเลย แลว้ท่านฝึกออกมา เห็นไหม หลวงปู่ ขาวกเ็ผาตามไป หลวงปู่ แหวนกเ็ผาตามไป หลวงปู่

พรมเผาตามไป ตายแลว้เผาๆๆ เผาแลว้เกบ็กระดูกไวไ้ปยนืยนักนัวา่เป็นพระธาตุแลว้ แลว้ค าสัง่สอน

มา เห็นไหม ถึงไม่ขดักนั ไม่ขดักนั ไดต้รวจสอบกนัมาแลว้ น่ีคือพระอรหนัต ์ 

พระอรหนัตน่ี์รู้ตามความเป็นจริงไง แลว้พระอรหนัตไ์ม่ใช่พระอรหนัตแ์บบเป็นใบไ้ง พระ

อรหนัตแ์บบไม่ยอมรับรู้อารมณ์ไง เวลาผดิมานะ ท่านแสดงอาการใหเ้ห็นวา่อนัน้ีเป็นส่ิงท่ีผดิพลาดไง 

ใหล้กูศิษยน่ี์กลวัจนตวัสัน่นะ หลวงปู่ มัน่อยูน่ี่ครูบาอาจารยบ์อกวา่ “เวลาหลวงปู่ มัน่เสียงดงัข้ึนมา แผด

เสียงข้ึนมา ธรรมมนัออกมา” ธรรมคือวา่พยายามช้ีความผดิใหเ้ราเห็น ใหเ้ราเขด็หลาบ ใหเ้ราจ าวา่เรา

ไม่สามารถชนะใจของเราได ้ เราโดนกิเลสมนัจูงจมูกไป กิเลสท าใหเ้ราชนกบัปัญหาต่างๆ แลว้ท าให้

เกิดอารมณ์ข้ึนมา เห็นไหม แลว้ท่านกแ็ผดออกมาวา่อนันั้นเป็นความผดิ  

เห็นไหมวา่ส่ิงใดท าแลว้เกิดข้ึนคือความโศกเศร้าเสียใจร าพนั มนัไม่ดีเลย แต่เรากไ็ม่มีใจจะ

ยบัย ั้ง ไม่มีใจจะคิดใหเ้ป็นประโยชน์ไง ท่านตอ้งกระหนาบมาใหเ้ราคิด ใหเ้ราคิด อนันั้นเป็นโกรธ

เหรอ? อนันั้นเป็นท าใหท่้านเป็นความโทษเหรอ? อนันั้นคือธรรมาวธุ อนันั้นคืออาวธุใหล้กูศิษยล์ูกหา

ท่ีมนัอ่อนดอ้ย ท่ีมนัไม่มีภมิูปัญญา ไม่สามารถเอาตวัเองรอดไดใ้หม้นัเป็น...  

เห็นไหม จากใจดวงหน่ึง จากธรรม จากหวัใจดวงหน่ึงท่ีเป็นธรรม ส่งความธรรมาวธุ ธรร

มาวธุน้ีเป็นธรรมน้ีมาใหก้บัหวัใจท่ีมีกิเลส ช าระกิเลสเตม็ตวั แต่มนัเขา้ใจวา่มนัมีความรู้สูงไง มนัเป็น

ฉุยฉายร าอยูไ่ง ใหม้นัสะกิดใจตวัมนัเองนะ มนักลบัไม่ยอมรับ มนัไม่ยอมรับวา่อนัน้ีเป็นธรรมาวธุ มนั

วา่พระอรหนัตท์  าไมแหย ่๒ ค า ท าไมพระอรหนัตโ์กรธ? ท าไมพระอรหนัต ์เห็นไหม น่ีกิเลสมนัปิดตา  

กิเลสมนัปิดตา มนัไม่ยอมรับ แต่ถา้เป็นฉุยฉายกนัไปฉุยฉายกนัมา มนัจะยอมรับนะ นัน่ก็

ฉุยฉายมา น่ีกฉุ็ยฉายไป เออ้เนาะ หนัเนาะ หนั หนัซา้ยหนัขวา แลว้จะหนัไปไหนกนั น่ีพระอรหนัต ์
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ธรรมของพระอรหนัตต์อ้งอยูใ่นใจของพระอรหนัต ์ ธรรมของพระอรหนัตถ์า้ไปอยูใ่นนกัวิชาการ อยู่

ในความคิด มนักเ็ป็นความคิด  

ในมุตโตทยัขอ้ท่ี ๑ เห็นไหม ธรรมของพระพทุธเจา้เป็นธรรมท่ีบริสุทธ์ิ ถา้ผูท่ี้ยงัไม่สามารถ

ช าระกิเลสได ้ดวงใจนั้นเป็นกิเลสทั้งหมด จะคุยธรรมขนาดไหนกแ็ลว้แต่ มนัตอ้งเจือไปดว้ยกิเลสของ

ตวั มนัตอ้งเจือดว้ยความคิดของตวัเองท่ีคิดอยูน่ั้นตลอดไป ความคิดอนันั้นมนัตอ้งคือกิเลส ความคิด 

เห็นไหม ความคิด ความผกูมดั ขนัธ์อนันั้นมนัยงัเป็นกิเลสอยู ่ มนัตอ้งมีความเจือปนกนัไปตลอดเวลา 

ความคิดอนันั้นออกไปมนัถึงไม่บริสุทธ์ิไง น่ีมุตโตทยัขอ้ท่ี ๑ ขององคห์ลวงปู่ มัน่  

แต่ธรรมของพระพทุธเจา้ประเสริฐอยูแ่ลว้ ประเสริฐจริงๆ แลว้พระพทุธเจา้วา่อยา่งนั้น “ตน

เป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตอ้งเอาตนพน้ไดก่้อนถึงเป็นผูช้ี้น าคนอ่ืนได”้ ครูบาอาจารยก์เ็หมือนกนั บอกวา่ 

“ตอ้งส้ินสุดก่อน ตอ้งท าใหกิ้เลสหมดไปแลว้ ตอ้งใหต้นเป็นท่ีพึ่งแห่งตนใหไ้ดก่้อน ถึงจะสอนคนอ่ืน” 

ท่านหา้มสอนไง  

แต่วิชาการไม่พดูอยา่งนั้น วิชาการบอกวา่เป็นคนเห็นแก่ตวั อยูใ่หเ้ขาเล้ียงดว้ยปัจจยั ๔ มา

ตลอด ท าไมสอนเขาไม่ได ้เห็นไหมค าสอนเขา ผูท่ี้ปฏิบติัจะรู้เร่ืองหลกัความจริงวา่ ความกงัวล นิวรณ

ธรรมจะเกิดข้ึนมาอยา่งไร ถา้รักษาจิตข้ึนมาใหดี้ๆ ข้ึนมา จิตข้ึนมาๆ สูงข้ึนมา มนัเจริญข้ึนมาอยา่งไร 

วฒิุภาวะของจิตมนัเจริญข้ึนไปไดอ้ยา่งไร เห็นไหม แลว้ไม่รู้จริงตอ้งใหค้รูบาอาจารยก์ระหนาบกนั

ตอ้งกระหนาบขนาดนั้น แต่กย็งัวา่เป็นความโกรธไง  

เป็นความโกรธมนัเป็นเป็นกิริยา แต่เน้ือหาเหมือนกบั.. น ้ ากรดน่ีเห็นไหม ในน ้ากรดมนัน ้า

เหมือนกนั น ้ากรดกบัน ้าน่ีเหมือนกนั อยูใ่นตวัมนัเองไม่มีปฏิกิริยา ลองไปส่ือใหม้นัเกิดปฏิกิริยา แต่น ้า

น่ีเวลาสาดไปกบัอยา่งอ่ืน มนัจะมีปฏิกิริยาเหมือนน ้ากรดไหม น ้ากรดนัน่คือความโลภ ความโกรธ 

ความหลง เห็นไหม มนักดักร่อนกดัทุกอยา่งผพุงัไปหมดเลย แต่น ้าสาดไปกกิ็ริยาของการสาดไง มาวา่

เป็นความโกรธไง  
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น ้าเป็นน ้าบริสุทธ์ิ มนัช าระลา้งน ้ากรดไดอี้กต่างหาก น ้ากรดสาดไปแลว้สกปรก เอาน ้าของ

ธรรมน่ีลา้งออกไป แต่กใ็ชน้ ้ าเหมือนกนั น่ีวิชาการเขา้ไม่ถึง มนัละเอียด มนัลึกซ้ึง มนัอยูใ่นหวัใจ

นัน่น่ะ แลว้วิชาการกเ็ขา้ไม่ไดเ้พราะอะไร?  

เพราะวิชาการน้ีก่อนจะเรียนมา มนัเรียนดว้ยกิเลสก่อน คนเรามีกิเลสอยูท่ ั้งนั้น แลว้เรียน

วิชาการ เรียนทุกอยา่งมา เรียนเขา้มามนักส็ะสมดว้ยกิเลส มนัดดัแปลงเป็นเคร่ืองมือของมนัอยูอี่กทีนึง 

กิเลสมนัอยูห่ลงัวิชาการนั้น วิชาการนั้นกเ็ลยเป็นเคร่ืองมือของมนัออกมาจาก เรียนธรรมกเ็หมือนกนั 

ถึงเป็นไปไม่ได ้เรียนขนาดไหนกไ็ม่รู้ เรียนขนาดไหนกเ็ป็นจินตมยปัญญา เห็นไหม อยา่งสูงนะ อยา่ง

ต ่าข้ึนมาเป็นสุตมยปัญญา คือการศึกษาเล่าเรียนมา แลว้จินตนาการเขา้ไป  

ถา้เป็นภาวนามยปัญญา จนกวา่กิเลสจะขาดออกไปนั้น น่ีภาวนามยปัญญา ธรรมจกัรอนัน้ีมนั

ส าคญัท่ีสุด ความส าคญัอนัน้ีมนัเขา้ไปช าระกิเลส พอกิเลสมนัส้ินออกไปจากใจแลว้ นัน่ล่ะพระ

อรหนัต ์จะแสดงโกรธไม่แสดงโกรธมนัอยูท่ี่วา่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์  

ถา้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน ์ ผูรู้้ท่ีมีอยูจ่ะบอกวา่ส่ิงนั้นผดิส่ิงนั้นถกู ใหน้กัวิชาการมนัไดคิ้ดไง ไม่ใช่

วา่มนัน่ีมนัวา่มนัแน่ มนัรู้ไปหมดแลว้เห็นไหม คุยกนัมา ๓ ชัว่โมง ๔ ชัว่โมงไม่มีอารมณ์โกรธแมแ้ต่

นิดเดียว มาแหยพ่ระป่า มาแหยผู่ท่ี้วา่แสดงตน ประกาศตนวา่เป็นพระอรหนัตน่ี์มนัจะมีอารมณ์โกรธ

ไหม  

“ธรรมาวธุ” ธรรมาวธุ รู้จกัธรรมาวธุไหม? ไม่รู้จกั คนไม่รู้จกัธรรมาวธุภาวนาไม่เป็น ถา้คน

รู้จกัธรรมาวธุ... ท าไมองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรมานพระ? เห็นไหม ทรมานพระทั้งนั้นเลย 

เวลาทรมานพระ ไล่ดว้ยนะ ขนาดพระขนาดฆ่าตวัตายนะ ดูพระพทุธเจา้ตลอดเวลา เห็นไหม นัง่มอง 

“ลกูเราจะมีประโยชน์อะไร?” ไล่ออกไปเลย เสียใจจนจะไปกระโดดหนา้ผาตาย  

จะกระโดดหนา้ผาตาย พอไดคิ้ดแลว้ พอไดคิ้ดกไ็ปดกัอยูห่นา้ผาเลย “ส่ิงนั้นตายแลว้ไดอ้ะไร

ข้ึนมา?” ไปแสดงธรรมจนส าเร็จเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา เห็นไหม ตอ้งใชอ้ะไร ตอ้งใชก้ารปลุกใหใ้จ
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นั้นต่ืนข้ึนมาจากความนอนเน่ืองไง ใจนั้นมนันอนเน่ือง มนัอยูใ่นร่างกายนั้น มนัมองแต่ส่ิงนั้น มนั

นอนใจ พระพทุธเจา้ถึงไล่ออกไปเลย ไล่ออกไป พระอะไรท่ีไปนัง่ดูพระพทุธเจา้อยูต่ลอดเวลานัน่น่ะ  

แลว้พระพทุธเจา้น่ีโกรธไหม ขนาดไล่หนีน่ีโกรธไหม แลว้ยงัเอด็ดว้ย จนพระองคน์ั้นจะไป

กระโดดหนา้ผาตาย นัน่ไงธรรมาวธุ เห็นไหม อาวธุของผูท่ี้มีธรรม ผูท่ี้มีธรรมจริงถึงกลา้ใชอ้าวธุน้ีจริง 

ใชอ้าวธุแลว้เป็นประโยชน์ข้ึนมา  

แต่ผูไ้ม่มีธรรม เห็นไหม ฉุยฉาย ฉุยฉายกนัไปกฉุ็ยฉายกนัมา แลว้กย็งัมาวา่ส่ิงนั้นถกูตอ้งนะ 

แลว้ยงัวา่เลย กลบัมาออกทีวีทัว่ประเทศไทย คุยกนัมา ๓ ชัว่โมง ๔ ชัว่โมง แหม ไม่มีอารมณ์เลย น่ี

หรือคือพระอรหนัต ์ แลว้ไม่ประกาศตนเพราะประกาศไม่ได ้ การประกาศตนเป็นอาบติั เขาวา่เป็น

อาบติั  

แต่ท าไมการประกาศกบัการบอก อาจารยม์หาบวัวา่ท่านเป็นการบอกวา่ ท่านวนันั้นๆ ถา้ไม่

บอกวนันั้น ใครกินขา้วอ่ิมจะรู้วา่วนัไหนอ่ิม เราเกิดมาน่ี วนันั้นกินขา้วอ่ิมกนัท่ีม้ือนั้น ม้ือนั้นกินขา้วท่ี

ไหนๆ จ าไม่ไดห้รือ เพียงแต่บอกวา่เคยกินขา้วท่ีม้ือนั้นๆ ท่ีไหน  

น่ีกเ็หมือนกนั ปฏิบติัมาอ่ิมวนัไหนมนัถึงเป็นปัจจตัตงั ถา้ไม่มีตรงน้ีเป็นพระอรหนัตไ์ม่ได ้เป็น

พระอรหนัตข้ึ์นมาเพราะตอ้งรู้วา่ส้ินท่ีไหน ขาดท่ีไหน จบการประพฤติปฏิบติัของพรหมจรรย์

ตรงไหน แลว้มนัจะฝังใจตรงนั้น เห็นคุณไง  

หลวงปู่ ขาวบอกวา่ “อยูท่างเหนือแลว้พิจารณาขา้วไง พิจารณาขา้วจนมนัขาดออกไป จนเป็น

พระอรหนัตข้ึ์นมานะ แลว้จะออกมาจากถ่ินนั้น มนัอาลยัอาวรณ์ มนัไปไม่ได ้มนัเห็นคุณของชาวบา้น

แถวนั้นท่ีวา่ท่านไดบิ้ณฑบาตเล้ียงตนเองมา จนพิจารณาจนสมุจเฉทปหาน อวิชชาขาดออกไปจากใจ

ดว้ยการวิปัสสนาขา้วอนันั้น” แลว้จะออกมาจากท่ีนัน่อาลยัอาวรณ์มาก อาลยัอาวรณ์มาก เห็นไหม น่ี

มนัผกูพนั (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


