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เราเขาใจกนัวาคนมีชีวิตอยางเดยีวนะ  คนมนัมีชีวิต  ดูสิ  ดูเขาพรรษาเห็นไหม 
ออกพรรษาวนันี้แลว  ออกพรรษาแลว  ๑  พรรษาผานไป  ถาเปนพวกสหายอยูในปาเขา 
เรียก ๑ ฝน “เขาปามากี่ฝน เขาปามากี่ฝน” เขาเสยีเวลาเปลาไป เขาบอกเขาไป พวกสหาย 
เขาเขาปา  เขาอยูในปาของเขาใชชีวิตอยางนั้น  เพราะอะไร  เพราะลัทธิของเขาเปนอยาง 
นั้น 

แตของเราเปนศาสนา  ในศาสนาเห็นไหม  ศาสนธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  ในเมื่อสิง่นีเ้ราเช่ือในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  มันแกไข 
กิเลสไดไง  สิ่งที่แกไขกิเลสได  คําวา  “กิเลส”  มันเสียเวลาเปลา  สหายเขาไปอยูในปา  กี่ 
ฝนๆ ของเขานี่เสียเวลาเปลา 

ของเรา ๓  เดือน  เราเสียเวลาเปลาไหม วนัเวลามนัผานไป สิ่งนี้ผานไป  เราจะไม 
สามารถเรยีกรองสิ่งนี้กลับมาไดอีกเลย  วันเวลาทีม่ันผานไปแลวมนัลวงไปแลว  อดีต 
อนาคต ถาผูที่ภาวนาไมเปน อดีตอนาคตมันก็หลับตาคลํากันไป มนัไมเปนปจจุบัน 

ถาเปนปจจุบนั  การเห็นกาย  เห็นกายในปจจบุันนั้นมันไมมทีี่ติ  คําวาไมมีที่ตินะ 
แมแตวาในปจจุบันนี้ถาจิตสงบปบ  พอเราคิดปบมนัเคลือ่นไปแลว  สิ่งทีม่ันเคลือ่นไป 
เพราะอะไร เพราะสิง่นีม้ันเปนธรรมชาติของเขา สิ่งนี้เรยีกรองกลับมาไมได 

๓ เดือนนี่ผานพนไปแลว แลวใน ๓ เดือนนี้ กอนเขาพรรษาเราตั้งสัจจะอะไรกนั 
ไว ถาเราตั้งสัจจะไว เราทําตามสัจจะนัน้ไดไหม ถาเราทําตามสัจจะนัน้ได ผูทีม่ีสัจจะ ผูที่ 
มีจุดยนื การทํากลาวสิง่ใดไวตองทําตามสภาวะสิง่นัน้ แตถาเรากลาวสิ่งใดไวนะ 

ในปจจุบันนี้  ทุกคนวามกีารศึกษา  แลวโลกนี้จะเจรญินะ  ถาเราใชแรงกาย  เราทํา 
สิ่งใดตางๆ สิ่งนี้เปนเรื่องของคนตกสมัย คนลวงสมัย บัดนี้เปนเรื่องของคนทนัสมยั คน 
มีปญญา จะอะไรตองมีความสะดวกสบาย
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การสะดวกสบายนะ  มนัเปนการสะดวกสบายของกิเลส  ถาสะดวกสบายของ 
กิเลส  มันมีความอิม่เต็มในหัวใจนัน้  อิ่มเตม็เลยนะ  เพราะอะไร  เพราะเดนิไปจํานนกับ 
มันหมด  ความสะดวกสบาย  ความเปนไป  สิ่งนี้โลกเจริญขึ้นมาก็มีความสะดวกสบาย 
ทั้งนัน้ แตกิเลสมันไมสะดวกสบายเลย 

ทุกคนไมถงึที่สุดนะ  ชีวิตนี้มกีารพลัดพรากเปนที่สุด  เวลาจิตนี้จะออกจาก 
รางกายไปจะมีความลงัเลสงสัยนะ  เวลาหลวงตาทานพูดไว  เวลาทานจะตาย  ที่ทานไม 
สบายเห็นไหม  ไมอยากตายเพราะอะไร?  รูวาจะคาง  รูในหัวใจเลย  ตายไปมันยงัไมถึงที่ 
สิ้นสุด  ยังไมอยากตาย  ตองการตอชีวิตนี้ไวเพือ่จะภาวนา  ถาภาวนาถึงที่สุดแลวนะ  ไป 
สิ้นกิเลสที่ดอยธรรมเจดีย  จะตายเมื่อไหรก็ได  จะเปนอยางไรกไ็ด  ไมเคยคิดเลย  ไมเคย 
วิตกกังวลเลย พรอมเสมอที่จะไปไดตลอดเวลา แตถาเวลาที่ยังเจ็บไขไดปวยอยู จิตมันยัง 
คางอยู ไมอยากตาย 

นี่ก็เหมือนกัน  ในเมือ่เราเช่ือวาเราใชปญญา  ปญญาของเรา  เรามีปญญา  ชีวิตนี้มี 
การพลัดพรากเปนที่สุด ถึงเวลาจิตออกจากรางมันจะรูเองวาจริงหรอืไมจรงิ 

ถาไมจรงินะ  มันมคีวามลงัเลสงสัย  จิตตายแลวจะไปไหน?  จะเปนสภาวะแบบ 
ใด?  จะคัดคานกันขนาดไหนนะ  โลกเขาคัดคาน  ตายแลวไมมีอะไรหรอก  ชีวิตนี้เกิด 
มาแลวเสวยความสุขไป ตายแลวก็หมดสิน้กันไป 

จริงหรอืเปลา?  เพราะตายแลวหมดสิน้กนัไป  ไอตวัที่คิดอยูนัน้มนัเปนใคร?  ไอ 
ตัวที่วาตายแลวจะหมดสิน้กนัไป  แลวความเปนไปนะ  ชีวิตนีม้ีการพลัดพรากเปนที่สุด 
เวลามนัพลัดพรากตอนนัน้มนัเปนความจริง  สิ่งที่เปนความจรงิตอนนีม้ันเปนอดีต 
อนาคตไง ก็คิดคาดการณกันไป ไมกลัวตาย ไมกลวัอะไรทัง้สิ้น ไมกลวัอะไรเลยนะ 

แตถึงตรงนั้นแลวกลวัไง  เหมือนกับไฟบนหัว  มนัรอน  มนัเผา  มันรอน  คมีมนั 
หนีบเราอยู บีบเราอยู มนัมคีวามบบีคั้นอยู ภวาสวะ ภพ มันบีบอยู กิเลสมนับีบอยู มนัไม 
มีเปนไปไดอยางไร  มันมีทั้งนั้นละ  แตถามันไมเปนความจรงิเพราะอะไร  เพราะมันอดีต 
อนาคต
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กาลเวลาเห็นไหม  ถาเราไมอยูกบัปจจุบัน  เราไมอยูกับความเปนไปปจจบุันของ 
เรา  เราไมเขาใจในชีวิตของเรา  โลกนี้เปนอจินไตย  โลกนะ  สภาวะโลกเลย  โลกมีอะไร 
กามโลก  รูปโลก  อรูปโลก  โลกนีเ้ปนวัฏฏะ  สิ่งนีม้ันเปนสมมุติ  มันเปนอนจิจงั  ชีวิตนี้ 
กาลเวลาเวียนไปอยางนั้น 

แลววัฏฏะเห็นไหม  เราก็เกิดมาเปนคน  เราก็เกิดมีศรัทธามีความเช่ือ  เราบวชใน 
ศาสนา แลวบวชในศาสนา บวชแลวกอนเขาพรรษาก็ตั้งใจกนั ตั้งใจวา “พรรษานี้ตองเอา 
ใหไดผล  การประพฤติปฏบิัติก็ตองไดหลักไดเกณฑ”  ไดหลักไดเกณฑมันเปนความคิด 
วูบหนึง่ แลวเวลาจุดยนืของเรา  เราทําไดไหม? มีความเปนไปไดไหม? เห็นไหม ธรรมนี้ 
เกิดอยางนี้ไง 

ธรรมเกิดจากการกระทําของเรา  “สพฺเพ  ธมมฺา  อนตฺตา”  สภาวธรรม  “สพฺเพ  ธมฺ 
มา อนตฺตา ธรรมตองเปนอนัตตา ความเปนไปตองเปนอนัตตานะ เอาเปนหลกัเปนเกณฑ 
ไมไดนะ  เอาเปนอัตตานะ  จะเปนกเิลสนะ  จะทําจริงทําจังไมได  เปนอัตตกิลมถานโุยค 
นะ” 

กิเลสมันอางธรรมนะ  หมาบามันกัดไปหมดเลย  มนักัดแมแตธรรมะ  มันกัดไป 
หมด เห็นไหม “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา สภาวธรรมนั้นเปนอนัตตา” 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาพูดไวถูกหมด  โลกนี้เปนอนิจจงั  รูหรือไมรู  เรา 
มีความสุขหรือมีความทุกขในพรรษานี้  ออกพรรษาแลวเราจะจากกันแลว  เพราะอะไร 
เพราะโลกนีเ้ปนโลกอนจิจงั  ชีวิตนี้ตองตายเลย  ไมมีอะไรคงทีข่องมันหรอก มันเวียนไป 
สิ่งนี้มนัเปนอนิจจัง มนัเวียนไป 

แลวสพฺเพ  ธมมฺา  อนตฺตา  กเ็หมอืนกนั  สภาวธรรมมันเปนสภาวะแบบนี้    สพเฺพ 
ธมฺมา อนตฺตานะ ธรรมนีม้ันเปนอนัตตา อนัตตาทีม่ันมีจรงินะ แตนี่มนัเปนอนัตตาที่มนั 
ไมมจีริงดวย  อนัตตาคือตัวหนังสือไง  แตความรูสกึของเรามนัเปนอนัตตาไหม?  ความ 
เปนไปของเรามันเปนอนัตตาไหม?
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อนัตตาคือสภาวธรรมทีม่ันมี สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา อนัตตาคืออนิจจัง อนิจจัง ทุก 
ขัง อนัตตา เปนไตรลักษณ สิ่งทีเ่ปนอนัตตาเปนไตรลักษณ มันเกิดขึ้นมากับเราไหม? มนั 
เกิดขึ้นมาเรากเ็ห็นจริงของเราขึ้นมา ถาเห็นจริงมันสลดสังเวชนะ สลดนะ 

ธรรมสังเวช  ความสลดในชีวิตไง  ความสลดในการที่วา  เราเกิดมา  จุดยนืของเรา 
เราทําอะไรของเราขึน้มา  มันจะมีความสลดสงัเวช  สลดสังเวช  พอคนสลดมนัก็เหมือน 
เด็ก  เด็กนั้นมันทําความคิดผิดเหน็ไหม คนคิดผิด คนที่มนัหลงผิดไปในแสง สี เสยีง มนั 
จะวามนัโดนบีบคัน้ มันมีเหตุผลทีจ่ะแกตัวตลอดไป ถาวันใดมนัคอตกไง 

ชีวิตนี้เปนของเรา เราทําผิดของเราเอง สิ่งตางๆ เปนเรื่องของเขานะ สภาวะกรรม 
ทําใหเกิดนะ  พอแมปูยาตายาย  สังคมเปนสภาวะแบบนี้  ถาเราเปนอภิชาตบุตร  ในเมื่อ 
สังคมมันเปนสภาวะแบบนี้ โลกมันเปนแบบนี้ เรากป็ระคองชีวิตของเราไป มันเรื่องของ 
เขา นั่นเรื่องของเรา สังคมเปนเรือ่งของสงัคม ชีวิตของเราคือชีวิตของเรา 

ชีวิตของเราหัวใจเปนของเรา  สภาวธรรมทีม่ันเกิดขึน้เปนของเรา  ถามนัสะเทอืน 
ใจ  มันสะเทือนวาสังคมเปนแบบนั้น  โลกสภาวะเปนแบบนั้น  มนัไดรูสึกตวัขึ้นมา  ถา 
รูสึกตัวขึน้มามนัก็ควบคมุตัวมันเองได  เราจะทําอยางไร?  เราจะเปนคนดี  เราจะสราง 
ความรูสึกสรางสิ่งที่ดขีึ้นมา  หรือเราจะประชดชีวิตของเรา  เราจะประชดชีวิต  เราจะทํา 
อยางไรก็ไดใหสะใจกับเรา  ถาสะใจกับเราแลวใครไปรับผลละ  เห็นไหมกเิลสมันราย 
อยางนี้ 

กิเลสมันเปนคนสรางนะ  กิเลสมนัเปนคนยุแหย  เปนคนใหเรากระทํานะ  แลว 
กิเลสเปนอะไร  กิเลสเหน็ไหม  ตามภาพจิตรกรรมฝาผนัง  กิเลสเขาวาดเปนยักษเลยนะ 
มันจะกัดคน  มันจะทําลายคนนะ  เหน็ไหมสิง่นีเ้ปนกิเลส  แตเวลากเิลสมันเกิดกับเรา 
กิเลสมันเปนความรูสกึ 

ในหัวใจของเรา ความรูสึกนะ ความรูสึกฝายดี สภาวะของใจ ภวาสวะภพ วัตถุที่ 
มี นามรูปๆ เห็นไหม สิ่งทีเ่ปนนามธรรมมนักลบัมีคงที่กวา เพราะจิตนีเ้วียนตายเวียนเกิด 
เวลาจิตมันไดสถานะเปนพรหม  เปนเทวดา  เปนมนุษย  เปนสัตวตางๆ  สิ่งนี้มนัเกิดจาก 
ความรูสึก  คือภวาสวะ  คือภพ  คือตัวใจมนัมบีุญกุศล  มันสงไปเปนสภาวะแบบนั้น  แลว 
สิ่งนี้มนัเปนนามธรรม แลวมนัเกิดมาเปนเรา
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เกิดมาเปนเรานะ  ปฏิสนธิในครรภของมารดาแลวเกดิมา  พอแมตั้งช่ืออะไรก็เปน 
ช่ือนั้นแหละ ช่ือก็เปนสมมุติ ไมพอใจที่พอแมตั้งใหก็ไปเปลี่ยนที่ทะเบียนราษฎร อะไรก็ 
เปลี่ยนแปลงไดหมด  จะใหชื่อสดสวยขนาดไหนเราก็ไปเปลี่ยนเอา  เราจะตั้งอยางไรก็ได 
เห็นไหม ช่ือนี้กเ็ปนสมมุติ สมมุติวาใหสื่อกันในโลกนี้ 

แตจิตมันเกิดในครรภของมารดา  แลวเกิดเปนเรา  พอเกิดเปนเรามา  มนุษยเรามี 
รางกายกับจิตใจ  จิตใจเห็นไหม  ศาสนาสอนเรือ่งความรูสึก  เรื่องใจ  เรื่องประเพณี 
วัฒนธรรม  สอนมาเรื่องเปลือกไง  ดูสิ  เขาจัดสวนกัน  เขาตองประดับตนไมใหสวยงาม 
ตองจัดใหเขาระเบียบ 

ในการเปนพระเรากเ็หมอืนกัน  วินยั  ธรรมวนิัย  จัดเปนระเบียบ  จัดสวนจดัอะไร 
ใหมันดูสวยงาม  พระก็ตองมีธรรม  ถึงเวลามีขอวัตรปฏิบัติ  สิ่งนี้ใหสวยงามขึน้มา  สิ่งนี้ 
มันเปนระเบยีบ เปนสิง่ทีว่ามันเปนเรือ่งของวัตถุ แตศาสนธรรมคําสั่งสอน เวลาวา “เปน 
ธรรมๆ” นะ วัตถุเปนธรรมหรือ? วัดวาเราเปนธรรมหรือ? 

สิ่งกอสรางนะ เดี๋ยวนี้โลกเขาสรางดีกวาวัดเยอะแยะไป จิตรกรรมตางๆ เขาสราง 
แตละชิ้นตีคาไมไดเลย  เขาสรางขึน้มาไดทัง้นัน้  วัตถุใครก็สรางได  แตวัดนะ  วัดเกิดจาก 
น้ําใจ  เกิดจากสิ่งตางๆ  เปนจิตรกรรม  เปนสิ่งตางๆ  เปนวัดใหเปนที่อยูอาศัยของผูมีศีล 
อารามเปนที่อยูของผูมีศีล ที่อยูของผูที่หัวใจเปนธรรมดวย 

สิ่งนี้เกิดขึ้นมา  แลววัดเปนศาสนวัตถุ  ศาสนธรรมคาํสั่งสอนขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจานะ  ศาสนธรรมเปนคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจามนั 
อยูในตูพระไตรปฎก  ตูพระไตรปฎกนะ  จดจารึกเอาไวเปนช่ือของธรรมทั้งนั้นเลย 
เหมือนกับศาลเลยนะ  เวลาเขามเีรือ่งมีราวกนัเอาคําพิพากษาของศาลฎีกามาตัดสนิกัน 
เคยฎกีาไวอยางนี้แลว สิ้นสุดกระบวนการตรงนัน้นะ 

แตสิ่งที่วาศาลตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา กวาเขาจะตอสูกันมา ดวยหลักฐาน ดวย 
พยานตางๆ ดวยเทคนิคทางกฎหมาย นั่นเปนการตอสูกันจนกวาศาลฎกีาจะตัดสินนะ นี่ก็ 
เหมือนกนั ธรรมเปนสิ่งที่ตัดสินแลวเปนคําตัดสินของศาลฎีกา เก็บไวเห็นไหม กฎหมาย 
แดง ดํา เลขที่ตางๆ เก็บไวเปนสภาวะเอามาอางองิกนั
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ธรรมวนิัยขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาประเสริฐกวานั้นนะ  เพราะคําวา 
ศาลตางๆ  มันเปนเรือ่งของโลกที่เขาตัดสินกันดวยวชิาชีพของเขา  แตธรรมวินยัเปนสิ่งที่ 
ยอนกลับมาในหัวใจ  เพราะอะไร  เพราะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาคนควาสิ่งนีม้า 
มันประสบขึน้มาในใจขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากอน  แลวเอามาเผยแผ 
พยายามจะวางธรรมไวใหพวกเราเปนสาวก  สาวกะ  ผูมีอํานาจวาสนา  เช่ือในธรรมของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา แลวประพฤติปฏบิตัิ 

สิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความรูสึกจากภายใน  ธรรมเกิดอยางนี้ไง  คนดีคนเลวอยูที่ 
หัวใจ  หัวใจถามันไดสั่งสมมานะ  ทําไมเรามาบวชกัน  ทําไมเราขอนิสยัครูบาอาจารยละ 
เราเช่ือมัน่เหน็ไหม  เชนหลวงปูมั่นนะ  เวลาสมยัหลวงปูมั่นนะ  พระไปอยูกับหลวงปูมัน่ 
ไปฟงธรรมแลวไมลง หนีกม็ี ตางๆ ก็มี 

แตเวลาเราเช่ือกัน  พอเราเช่ือกนั  สิ่งที่หลวงปูมั่นเปนนามธรรมไปแลวไง  เพราะ 
หลวงปูมั่นนิพพานไปแลว  ไดแตคําสั่งสอนที่ครบูาอาจารยสืบๆ  ตอกันมา  เรากอ็ยากพบ 
อยากเจอ  อยากจะไดอยางนัน้มาชําระจิตใจของเรา  แตขณะที่เราประพฤติปฏิบัติ  เรา 
ดัดแปลงเราไดไหม? เราควบคมุตัวเราไดไหม? ถาเราควบคุมไมได นีน่ามธรรมไง 

เวลาเจ็บไขไดปวย  ไปโรงพยาบาลเขามียา  เขามีเครื่องบล็อกนะ  แตอยางไรเขา 
แกไขไดเรือ่งของรางกาย แตถาคนไขออนแอ ช็อกตายเลยนะ นี่กเ็หมอืนกัน ในเรือ่งของ 
กิเลสครูบาอาจารยแคชี้นํา ถาเราไปขอนิสัย แลวเราพยายามประพฤติปฏิบัติตาม ขอนิสยั 
เพื่อใหดัดแปลงจิตใจ ใหจิตใจมันเขารองเขารอย ใหจิตใจมนัควรแกการงาน ควรแกการ 
งานนะ เจตนาไง ถาใครมีเจตนาดี เปดหวัใจ สิ่งนี้จะเขามา 

เวลาฟงธรรมนะ  ถามนัฟงธรรมแลวมนัสะเทอืนหวัใจ  ขนพองเลยละ  ในหัวใจ 
สะเทือนหัวใจนะ  วูบวาบในใจ  นั่นละวาสนา  สิง่นี้สภาวธรรมเหน็ไหม  ธรรมเขาไป 
สะเทือนหัวใจ  ถาสะเทือนหัวใจกิเลสมนัเริม่สะเทือนตวัมนัเองนะ  ถากิเลสมนัเริ่ม 
สะเทือนตัวมันเอง ธรรมอยูตรงนี้ไง 

ศาสนธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เพราะองคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาไปตรัสรูธรรมมาที่โคนตนโพธ์ิ  หัวใจขององคสมเด็จพระ
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สัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูขึน้มาแลวมนัแกไข  แกไขกิเลส  ชําระกิเลสในหวัใจขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาถงึปรารถนาอยางนีน้ะ 

เราไมใชพระปาแลวยกยอกันเองนะ  ในพระไตรปฎก  เวลาองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจาหลีกเรน  หามภิกษุเขามาพบ  จะวเิวก  ถาใครเขามาตอ..  เรียนปริยัติไง 
เรียนปริยัตไิมมีตํารา เขาเรียนกันดวยปากนะ เขามาตอกัน หามพบ ใน ๓ เดือนนี้หามพบ 
เวนไวแตผูที่ประพฤติปฏบิัติ 

แลวพระบาน  พระปา  ในสมัยพทุธกาลตางกันอยางไร  ไมมีสนัถัต  สันถัตคอื 
เครื่องหลอ  จะไปไหนพระบานตองมีสันถัต  มีอะไร  พระปาไมมี  พระปามบีริขาร  ๘ 
พระปาจะเขาหาเมื่อไหรก็ได  เพราะผูที่ประพฤติปฏิบัตินะ  เวลาหัวใจมนัติดขัดแลวมัน 
เขาไปอัน้ตู มันตองหาคนเปดนะ ถาอะไรมนัติดขัด พออะไรมนัเขาไปติดขัดในหวัใจนะ 
แลวเราก็พยายามใชปญญาเราใครครวญ  เราพยายามรื้อคนของเราเอง  มนัเปนไดโดยบาง 
คราว 

แลวถาเรารือ้คนแลว  บางทีไมได  มนัจะหมักหมมในใจจนทําใหหดหูไดนะ  ทํา 
ใหหดหู  ใหใจหดหู  แลวใหการกระทําของเราออกนอกความคิดไป  เพราะอะไร  เพราะ 
เปนการย้ําคิดย้ําทํา  อยางนี้พวกจิตแพทยเขารูนะ  พวกย้ําคิดย้ําทําแลวใจมนัออกนอกลู 
นอกทางไป 

ถามีครูบาอาจารยคอยแกไขให  คอยเปดให  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
หรือครบูาอาจารยที่ประพฤติปฏิบัติจะเขาใจเรื่องนี ้ เพราะอะไร  เพราะหัวใจนะ  เวลา 
ธรรมเกิดๆ  เขาถามวา  ธรรมเกิดๆ  สภาวธรรมเวลาเดินจงกรม  เวลานั่งสมาธิ  ธรรมผุด 
ธรรมเกิดนี้ธรรมเกิด ไมใชอรยิสัจ 

เวลาธรรมเกิด  เวลาสิ่งตางๆ  เกิดขึน้มาในหัวใจ  เราสงสัยสิ่งใดอยู  แลวเวลาเรา 
ภาวนาไปจะขึน้เปนบาลกี็ได  เปนภาษาไทยก็ได  ขึ้นมามนัจะมาแกไขความลังเลสงสัย 
ของเรา  นี่ธรรมเกิด  ธรรมเกิดนี่หลวงตาทานพูดอยางนี้นะ  บอกนีค่ือกเิลสเกิด  กิเลสเกิด 
ตรงไหนละ? กิเลสเกิดขึน้มาเพราะอะไร? สิ่งใดเกิดขึ้นมา เราเขาใจสิ่งนี้ใชไหม? มนัก็มี 
ตัวตนขึน้มา
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เรารูอยางนัน้  มันมีสภาวะอยางนั้น  ถาไปยึดตรงนั้นนะ  ตายเลย  ตายเพราะอะไร 
เพราะสิ่งนี้มนัเปนอนัตตา มันเกิด มันตั้งอยูปบมนักด็ับไปแลว พอดบัไปแลว เราก็คิดเอา 
ของเกานะ  เอาเรือ่งของอดีตมาอุนกิน  เอาอาหารที่บูดแลวเนาแลวมาอุนกินอยูอยางนัน้ 
คือเราไมกาวเดินเลย  เหมือนอยางนั้น  ดูสิ  น้ําทวมแลวมีสวะลอยมาตามน้ํา  มันไปติด 
อะไรทีม่ันติดอยู มันก็ติดอยูอยางนั้น ติดอยูมันเปนสวะนะ นีม่ันยงัเปนสภาวะ นี่จิตของ 
เรา ความเหน็ของเราๆ ไปติดเห็นไหม 

ธรรมเกิดหรือไมเกิดก็แลวแต  เพราะการประพฤติของเราเราปฏิบัติขึน้มา  เราไม 
ตองการสภาวะแบบนัน้  ในการประพฤตปิฏิบัติองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาวางไว 
แลวนะ ศีล สมาธิ ปญญา ทาน ศีล ภาวนา ในเมื่อเราตองมีสมาธิ เราตองมีหลักเกณฑของ 
ใจ  ถาจิตมนัสงบขึ้นมา  สิ่งที่ผุดขึ้นมานั้นมันเปนเรื่องของสุดวิสัยนะ  ถามนัผุดมันเปน 
ธรรมดาของจิตที่มนัมอีํานาจวาสนา 

ถามันไมผุด แตขอใหมันสงบ เพราะมนัสงบมันจะรูเอง จิตสงบมนัมีกําลงั สดช่ืน 
ไง  ดูสิ  เวลาคนเขางวงเหงาหาวนอน  คนเขาทํางานเหนื่อยลานะ  เขานอนแลวเขาตื่นขึน้ 
มาแลวเขาจะสดชืน่มาก ความสดช่ืนอนันัน้ เขาไดพกัผอนของเขา 

จิตก็เหมือนกัน  จิตถามันทําความสงบของใจไดนะ  มันจะมีความสดช่ืน  มันจะมี 
ความองอาจกลาหาญ  แมแตสมาธินะ  ถาสมาธิไมมีรสชาติของสมาธิ  พระเราจะไมติด 
สมาธิกันหรอก  ถามันติดสมาธินั่นก็ตองแกไขเอาไปขางหนา  ถามันติดสมาธิ  ขอใหมนั 
ติดเถอะ  วาศาสนาเปนยาเสพติดๆ  ขอใหมนัติดเถอะ  มนัไมติดอีกตางหากนะ  แลวมัน 
พาลพาโลวาศาสนาเปนยาเสพติด  ไปประพฤตปิฏบิัติแลวเดี๋ยวมนัจะเสพติด  ไปวัดแลว 
จะติดวัด ไปไหนก็จะไปติด ขอใหมันติด ติดคุณงามความดีขอใหติด เพราะเราตองอาศัย 
คุณงามความดเีปนการกาวเดินไป ขอใหมนัเปนสมาธิเถอะ 

ถามันสงบขึ้นมามนัจะมีหลักมีเกณฑของมัน  จิตสงบขนาดไหนนะ  เวลาเปน 
สมาธิจิตสงบลงไปตองปลอยใหจิตนั้นลงเต็มทีเ่ลย  อยาไปหวง  บางทีหวงวาจิตสงบแลว 
ตองใชปญญานะ  ไปกวนไง  ไปกวนเห็นไหม  ดูสิ  เด็กมันนอนหรือเด็กมันพกัผอนของ 
มัน  เราไปปลุกไปกวนมันนะ  แลวมันนอนยาก  มนัทํายาก  สมาธิก็เหมอืนกนั  ถาจิตมนั
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สงบแลวเราไปกระตุนมันขึ้นมา  เราไปหวงวาขางหนาไมเปนงาน  วนัหลังเขาสมาธิยาก 
นะ 

สมาธิเปนทนุ ถาใครไมมทีุนจะไปประกอบธุรกจิไดอยางไร ถามีสมาธิ สมาธิจะ 
ยอนไปวิปสสนา ยอนไปวปิสสนา อยูทีอ่ํานาจวาสนา ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม 

สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตา  หรือไมอนตฺตาพิสูจนกันจากภาคปฏิบัติ  ถามนัเหน็ความ 
เปนไปนะ ออ มันเปนอนตฺตา ความเปนอนฺตตาธรรมชาติมันเปนอยูแลวนะ ดูสิ รถยนต 
กลไกเครือ่งยนต  เราซื้อมาทิง้ไว  จะใชไมใชก็แลวแต  มันตองยอยสลาย  มนัตองเสียไป 
เปนธรรมดา มันเปนธรรมดาของมนั 

นี่ก็เหมือนกัน  ในเมือ่มนุษยทุกคนเกิดมา  มันเปนอนตฺตาในตัวมนัเอง  คือวาเกิด 
ขึ้นมามนัเปนสมมุติ  มนัตองตาย  ดูกาลเวลาสิ  ตั้งแตเขาพรรษามา  ๓  เดือน  มันหมดไป 
แลว  จะออกพรรษาวนันี้  วนันีม้ันเปนวันปวารณา  ปวารณาเพื่ออะไร  องคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาวางธรรมเอาไวนะ สุดยอดเลย ปวารณาไว เราปวารณากับสงฆ 

ถาวันนีเ้ราปวารณากับสงฆใชไหม เราทําผิดพลาดขึน้ไป ใหสงฆตักเตอืนกนั เรา 
ปวารณาไว  เพราะอะไร  เพราะคนเรามีความผิดพลาดได  คนเราเมื่อไหรมนัมีความเผลอ 
ได  อะไรได  เตือนกนั  เตือนกันเพื่ออะไร  เพื่อใหรักกัน  เพื่อใหทะนุถนอมกนั  เพื่อให 
สังคมมันรมเย็นเปนสุข 

ดูสิ องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาปรินิพพานไปแลว ๒,๕๔๐ กวาป วางธรรม 
และวินยัไวเพื่อใหภกิษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา สังคมบริษัท ๔ อยูกันดวยความรมเย็น 
เปนสุข 

อนตฺตานะ  สิง่นีม้ันเปนอนตฺตา  อนตฺตามันเปนในตัวมันเอง  นาสลดสงัเวชมาก 
มันเปนในตัวมันเอง  เหมอืนอาหารเลย  เราทําอาหารสุกแลวมนัจะบูดมนัจะเนามนัเปน 
ธรรมดา  ชีวิตนี้ตองตายเปนธรรมดา  สิ่งนี้มนัเปนอนตฺตา  อนตฺตาคือวามันยอยสลาย  มัน 
ทําลายตัวมนัเอง มันกนิกัดกรอนตัวมันตลอดเวลา แตเราไมไดประโยชนอะไรกบัมนัเลย 
เกิดมาลมหายใจเสียเปลา  ชีวิตนี้เกิดมาแลวก็ตายเสียเปลา  เกิดมาแลวก็ตายมือเปลา  ไมมี 
อะไรติดมือไปเลย
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แตถาจิตมันสงบมนัเหน็นะ  พอจิตสงบแลวนอมไปวิปสสนา  แลวแตความคิด 
ความคิดเกิดดับ..ความคิดนี้เกิดดบั..  การเกิดดับถาเราใชปญญาอบรมสมาธิ  เกิดดับเกิด 
ดับ นามรูปเกิดดับ หินทับหญาไวเปนสมาธิ 

แตถาใชปญญาวิปสสนา  การเกิดดับอะไรมนัเปนการเกิดดับ  สิ่งที่เกิดดบัเห็น 
ไหม  ทําไมรูปนี้มนัเกิดดับ?  ทําไมรูปนีม้ันเกิดแลวไมดับละ  รูปที่มนัพอใจ  ทําไมมันไม 
ยอมดบั  ทําไมมนัคิด  ทําไมมนัพอใจ  มนัมอีะไรยุแหยอยูในเกิดดบันัน้  มันมีอะไรยุแหย 
อยูในเกิดดับนั้น เกิดดับนัน้มนัมอีะไรยุแหยละ มันมสีิ่งที่ยุแหยอยูในเกิดดับนั้น 

ถาเกิดดับเราก็แยกมัน เพราะอะไร เพราะเราวิปสสนา วิปสสนาเราจบัไดแลว ถา 
เราวิปสสนาในเรื่องของความคิด  มนัเปนขนัธ  ๕  มันมีอะไรเกิดดับในนัน้  มันจะเกิดดบั 
โดยตัวมันเองหรือ?  แลวสิ่งทีไ่มพอใจ  สิ่งที่มนัไมมีรสชาติทําไมมนัไมคิดไปละ?  มนัมี 
อะไรอยูในนั้น 

ถามีอะไรอยูในนัน้มันก็แยกแยะ  ถาแยกแยะไป  สิง่ที่แยกแยะทัง้ๆ  ที่มนัเกิดดบั 
โดยธรรมดาของมัน  ชีวิตนี้กาลเวลามันกนิตัวมันเองตลอดเวลา  ยักษตัวใหญที่กนิชีวิต 
มนุษยไปตลอดเวลา  มันเปนธรรมชาติของมนั  แตวิปสสนาไปเหน็เขา  เห็นเขาเปนธรรม 
ของเรา ธรรมของเรานี่สันทฏิฐิโก เราเหน็ของเรา แปรสภาพของเรา 

วิปสสนาไปมันคลายตัวออก..คลายตัวออก..คลายตัวออก.. ความคลายตัวออกนั้น 
มันจะคลายตัวออกโดยตวัมนัเองไมได  มนัเปนไปโดยธรรมชาติของมัน  ยอยสลายก็ยอย 
สลายไปโดยธรรมและกิเลสในหัวใจ  เวลายอยสลายไปชีวิตนี้ดบัสิ้นไป  เกิดมาแลว  ตาย 
ไปมันธรรมดา นี่มอืเปลา มือเปลาเพราะอะไร เพราะมันเปนไปตามบุญตามกรรม 

มันเปนไปตามบุญ  ดูสิ  คนปฏเิสธศาสนา  ไมสนเรื่องศาสนาเลย  เขาสรางบาป 
อกุศลหรอืบุญกุศลของเขาเปนไปตามอํานาจของเขา  เหมือนกับคนตาบอด  คนตาบอด 
มันไมไดทําสิ่งใดเลย มันเปนไปตามในวัฏฏะไง 

แตเวลาถาคนทีม่ีอํานาจวาสนา  เราเปนพระ  เราบวชมาเราเปนนกัรบ สิ่งทีเ่ห็นเรา 
เปนคนเหน็  สภาวธรรมเปนอยางนี้  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาบอกวา  ธรรมนี้ไม 
สามารถจะเอาไปยัดเหยียดใหในหัวใจใครได แตช้ีนําได ช้ีนําไดเพราะอะไร เพราะกเิลส
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มันอยูกับเรา  กิเลสมนัอยูกับใจดวงนี้ไง  เหมือนหมอ  เขาจับผีใสหมอถวงน้ํา  ในหมอนั้น 
มันมีผีอยู 

นี่ก็เหมือนกัน  รางกายนี้เปรียบเหมอืนหมอ  แลวผีตวันี้มนัอยูขางใน  แลวเขาถวง 
น้ําอยางนัน้แลวใครจะไปชวยอะไรมนัละ  เขาไมไดเปดหมอนัน้ออกมา  นีก่็เหมือนกัน 
ถาหัวใจมนัอยูในหมอนั้น  แลวหัวใจอยูในรางกายนี้  แลวถาหัวใจอยูในรางกายนี้แลวมนั 
สงบตัวขึน้มา  มันสงบตัวขึน้มามนัอยูในหมอใชไหม  นี่ผีอยูในหมอ  ใจอยูในรางกาย 
แลวใจอยูในรางกายใจมันสงบเขามา 

แลวใจมันอยูในหมอมันทํางานในหมอนั้น มนัแงมออกมา มันทํารายผีตัวนั้น ให 
จากผีเปนเทพ  เปนสิ่งทีม่ีคุณธรรม  เปนสิง่ทีม่ีคุณงามความดีขึน้มา  พอมนัเหน็อยางนัน้ 
มันเหน็สภาวะอยางนัน้ มนัเห็นเรือ่งของกเิลส มนัก็เริ่มปลอยวางๆ 

ผีเพราะมันทําผิดของมัน มันทําโทษใหเขา  เขาถึงจบัมันใสหมอถวงน้ํา  ไอผีตัวนี้ 
ไอผีเรามนัก็ทําใหเราเสียเวลา  ทําใหเราเกิดตายๆ  ไอผีตัวนี้แลวถามันทําความสะอาด 
ขึ้นมา จากผีคือสิ่งที่ไมมีใครปรารถนา เปนสิง่ที่ทําลายสังคม 

แตถาเราเปนเทพขึน้มาละ  ทําไมเขาไปวอนขอคณุงามความดีขอการกระทําละ 
แลวตัวใจตวัทีม่ันทําความผิด  มันเปนผีไปทําลายเขามันกเ็ปนผี  แตเวลามันทําดีขึน้มา 
แลวใจมันอยูไหน ใจทําไมจากผมีันกลายเปนเทพขึน้มาไดอยางไร 

เพราะกิเลสมนัหลุดออกไปไง  ถากิเลสมนัหลุดออกไป  มันวิปสสนาไปกเิลสมัน 
จะหลุดออกไปเรือ่ยๆ  ถากิเลสมันหลุดออกไปอยางนี้  การกระทําของเราเปนประโยชน 
ขึ้นมา  ชีวิตเราจุดยนืของเราในศาสนาของเรา  ถาเราทําของเราไดนะ  เราทําของเรา  เรา 
ตองควบคุมเรา 

การใชชีวิตของเรา  ถามีสติสัมปชัญญะ  การเคลือ่นไหว  หลวงปูมัน่พูดไวในมุต 
โตทัย ดื่ม กิน  เหยียด คู  เราจะมีสติของเรา ถาเรามสีติของเรามันฝกฝนตลอดเวลา ถาเรา 
ฝกฝนตลอดเวลา กิเลสนะ ไฟ ดูสิ เราจุดไฟขึน้มา ไฟมันจะเผาไหมจนกวาเช้ือจะหมดใช 
ไหม ถาเช้ือหมดไปไฟมันก็มอด
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แลวกิเลสมนัอยูในหัวใจ  มนัเผาเราตลอดเวลา  มนัเผาตลอดเวลาเลย  แลวเรา 
เคลื่อนไหวเราไมสังเกตเลยหรอื  เราจะไมสังเกตความเปนไปของเราหรือ  ทําไมอนันีม้ัน 
ชอบใจ?  ทําไมอันนี้มนัไมชอบใจ?  อันนี้มนัเปนสวนหนึง่นะ  แตถาเวลาเราเคลือ่นไหว 
อยู เวลาเรากําลังประพฤติปฏิบัตอิยู ตัวนีเ้ปนสัจจะความจรงิทั้งหมดเลย 

แตถาถึงที่สุดแลว  สอปุาทิเสสนพิพาน  พระอรหันตที่มีชีวิตอยู  มันเกี่ยวกับธาตุ 
ขันธดวย  ธาตุขันธนะ  บางทีคนมนัแพ  ความแพของรางกายคนไมเหมือนกัน  ความแพ 
อันนัน้ ถามนัเขาไปแลวมนัทําใหเกิดเบียดเบียน ทําใหทับธาตุขันธกัน อันนี้เรากป็ฏิเสธ 

การปฏิเสธนี้ไมใชกิเลส  มันเปนเพราะวาสิ่งนัน้เตมิเขาไปในรางกายแลวมนัจะ 
ทําใหโรคภัยไขเจ็บเกิดขึน้มา  อนันีไ้มใชกิเลส  แตถาในการประพฤติปฏิบัติอยู  ใช  มัน 
ไมใชกิเลสก็แลวแต  แตมนัยงัมีกเิลสมันกเ็สรมิ  เพราะมันทําลายธาตุขันธ  มันเบียดเบียน 
ธาตุขันธดวย แลวกิเลสมันยิ่งยุแหย 

ไฟ! ไฟในหัวใจของเรา ไฟมนัเปนไฟรอน ถาไฟรอนการดื่ม กนิ เหยียด คู มันถงึ 
ตองมีสติตลอดเวลา  ถาเรามีเปาหมายนะ  เราบวชใหมๆ  นะ  อานพระไตรปฎก  ฟงเทศน 
ครูบาอาจารยนะ  ๗  วัน  ๗  เดือน  ๗  ป  ถาผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  สิ่งนี้มนัตอง 
ไดผล 

เรามีความตั้งใจ  แลวเราวาเราทําไดแค  ๗  ป  เราพยายามตั้งใจของเรา  แลวเราทํา 
ของเรานะ  เรือ่งของความเรียกรองของกิเลสนะ  มันจะทําใหเราไปตามอํานาจของมัน 
ตลอดไป  ถาความเรยีกรองของกเิลส  แลวความเรยีกรองของกิเลสใครจะควบคมุมนัได 
ละ  แตความเรียกรองของธรรมนะ  เพราะอะไร  เพราะสิ่งนี้มนัเปนการพิสจูนมา ๒,๐๐๐ 
กวาป  ถาไมมีหลกัฐานความจริง  มนัยืนยงไมไดอยางนี้หรอก  มันตองมีหลกัฐาน  ตองมี 
ความเปนจริง 

เราบวชใหมๆ  เวลากําลังใจมนัทอถอยนะ  ชอบไปมาก  มูลนิธิหลวงปูมั่น  ไปดู 
พระธาตุหลวงปูมั่น ไมหลอกเรา พระธาตุเปนจริง สิ่งที่เปนจริงมอียูนี้  แลวชีวิตเราทําไม 
เราไมทําจริงขึน้มาละ  เอาอยางนี้มาชโลมใจแลวมนัก็คึกคักขึน้มา  มันนาเห็นใจ  เพราะ 
การปฏิบัติ เดินจงกรมนะ ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ป มันไมทอถอยหรือ
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มันทอถอยเพราะอะไร  เพราะไฟในหัวใจมนัมอีํานาจอยูแลว  มันตองทําใหเรา 
ทอถอยแนนอน  ถามันทอถอย  ถามีครูบาอาจารยเปนหลังองิ  ทานดํารงชีวิตของทาน 
อยางไร  ทําไมทานทําของทานได  แลวเราขอนิสัย  ขอนิสัยเห็นไหม  นิสัยควบคุมตวัเอง 
ใหได 

เรื่องภายนอกเปนเรื่องภายนอก  เรื่องของคนอื่นเปนเรื่องของเขา  แตขณะที่ 
เปนสัปปายะ  หมูคณะเปนสัปปายะ  สิ่งใดถามันกระทบกระเทือนกนัเราเตอืนได  เรา 
เตือนกัน  เราบอกกนั  เพราะบางทีนะ  คนชอบกนั  คนรักกนั  มนัถือวิสาสะ  ถือวิสาสะวา 
“ไมเปนไรๆ”  แตหมูคณะมันมีความสะเทือนใจ  เพราะความไมพูดออกมากไ็ปความ 
สะเทือนใจ

เพราะธรรมวินยัมวีิสาสะนะ  ถือวาเราเปนศากยบุตรพุทธชิโนรส  บวชมาดวยกัน 
เห็นไหม  บางคนกน็อยใจ  ลูกกําพรา  พอไมมี  แมไมมี  องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา 
บอกไว  “ธรรมวินัยเปนศาสดาของเรา”  พอเราคือศาสดา  คือกติกา  ที่เปนกติกาอยางนี้ 
แลวหมูคณะ สิ่งที่วาเราวิสาสะ เรารักกนั เราเช่ือกนั มันมีอะไรกระเทอืนใจกันถึงใหบอก 
กัน 

ถึงบอกไวเวลาวัชชีบุตรนะ  ที่พระมีปญญากันเรื่องน้ําในขนั  เวลาสามัคคีให 
อุโบสถสามัคคี  สิ่งนี้สมานกนัๆ  เพราะการเวียนตายเวียนเกิด  ฟงใหดีนะ!  คนที่ไมเคยมี 
อะไรกระทบกระเทือนกนัมาในโลกนี้ไมมี  ดูสิ  เวลาองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา 
บอกวา  “คนที่เกิดมาในโลกนี้  ไมเคยเปนญาติ  เปนพี่  เปนนองกัน  ไมม”ี  ไมมีเลย  เวียน 
ตายเวียนเกิดมาไมรูเทาไหร  เพราะการทีเ่ปนพี่  เปนนอง  อยูในบานเดยีวกนัมา  จะไมทํา 
อะไรกระทบกระเทือนใจกันบางเลยหรือ เปนไปไมได ตองมมีา ถามมีามันก็จะสะสมมา 
เปนกรรมมา 

เปนกรรมมา  เรามาเจอกนั  บางอยางมนักระเทอืนกนั  มันกระเทอืนกนัโดยที่บาง 
คนไมรูนะ  เพราะอะไร เพราะถือวิสาสะไง นี่เพือ่นกัน รักกัน ชอบกนั สิ่งใดที่มนัรักกัน 
เราเตือนกนั เราบอกกนั ถึงบอกวาเปนอริยวินัย  ผูใดทําผิดแลวสารภาพ สารภาพขอโทษ 
ในธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา คําวา “ขอโทษ” สิ่งนี้มนัจะทําใหมิตรภาพ
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ยั่งยืนมาก มิตรภาพของเราจะยั่งยนืก็ตอเมือ่วาผิดแลวขอโทษ ผิดแลวพลาดแลว ไมตั้งใจ 
ขอโทษเถอะ นี่ปวารณา 

สิ่งที่ปวารณานีเ้ปนเรือ่งของสงัคมเรานะ  สิ่งนี้เปนสมมุติ  ดูสิ  ชีวิตนี้มันตองพลัด 
พรากเปนที่สุด  เราตองตายเปนที่สุด  กิเลสใหอภยัมันไมได  กเิลสในหวัใจเราใหอภัย 
ไมได ใหอภัยนะ มนัไมตายไง มันจะตามเราไปอกีเปนภพเปนชาติ 

ถาเรื่องของหมูคณะ  เราขอโทษ  เราใหอภัย  แตเรื่องของตัวเราเอง  เรื่องของกิเลส 
เรา  เรื่องของสจัจะความจริงจากภายใน  กิเลสมันกเ็ปนสจัจะอันหนึ่งนะ  มันเปนสัจจะ 
ฝายดํา มันเปนอกุศล ถาสิ่งที่เปนธรรมมันเปนกุศล มันอยูในใจเรา มันมีอยูแลว เราเลือก 
เฟน  เราแสวงหา  การอยูดวยกนั  การจากกนั  การพลัดพรากจากกัน  กฎอนิจจงัเปนเรื่อง 
ธรรมดา 

๓  เดือนผานไปแลว  สิ่งที่ผานไปเราไดสิ่งใดติดไมติดมือไป  สิ่งใดเปนคติธรรม 
การดํารงอยูดวยกนั เรือ่งการไมกระทบกระเทือนกนัที่ไหนก็ไมมี สังคมของเรา เราอยูใน 
วัดวาอารามของเรา เราสะเทอืนกัน เรามีอะไรทีม่ันสะดุดกันในการอยูดวยกัน 

ดูลมพัดเห็นไหม  มนัพัดมา  มันยงัพัดเอาตนไม  พัดเอาอะไรตางๆ  ลมไป  ตนออ 
มันยงัออนลูไปตามลม มนัอยูของมันไดนะ 

นี่ก็เหมือนกัน  ทุกสงัคม  ในสงฆเราปวารณากับสงฆ  สงฆทุกสงฆจะมีการ 
กระทบกระเทือนกนัโดยธรรมดา  นี่สงฆทุกสงฆนะ  แตถาสงฆนั้นในหมูคณะนัน้มกีาร 
เตือนกัน  มีการใหอภัยกนั  สังคมเราจะยัง่ยนื  เพราะสงฆเปนผูช้ีนํา  เวลาองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาจะปรินิพพาน พระอานนทรองไห ฟงแลวมันสะเทือนใจมาก 

ถาธรรมเรานอมเขามาในหัวใจแลวคิดนะ  “พระโสดาบันทําไมตองรองไห 
รองไหเพราะอะไร”  รองไหเพราะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะปรนิิพพานนะ 
“ดวงตาของโลกดบัแลว  เราก็ยงัมีกเิลสอยู  เราก็ยังตองการคนช้ีนําอยู  องคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจาก็ตองจะปรินพิพานจากไป”
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พระโสดาบันนะ  เพราะอะไร  เพราะพระโสดาบนัเปนอกปุปธรรมของขั้นพระ 
โสดาบัน ขณะที่กาวเดินไป “เรายังตองการผูที่ชี้นําอยู แลวองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ 
เจาก็จะจากเราไป” เห็นไหม ยังสะเทือนใจขนาดนัน้ 

นี่ก็เหมือนกัน  เรานี่สิ่งทีพ่ลัดพรากนะ  เราพลัดพรากจากธรรมวนิัย  ธรรมวินยั 
พลัดพรากจากเรา  เราจะพลัดพรากจากกนั  สิ่งที่พลัดพรากจากกันอยางนี้มนัเปนกฎ 
อนิจจัง  มันเปนกฎธรรมดา  ถาเราเขาใจมนั  เราทําความเขาใจกับมนั  สิ่งนี้เปนเรื่อง 
ธรรมดา สิ่งที่เปนธรรมดาเพราะอะไร เพราะชีวิตนีม้ีการพลัดพรากเปนที่สุด 

ความพลัดพรากอยางนี้ มันพลัดพรากเปนของโลกไง ดูการพลัดพราก ดูจิตสิ ตาย 
จากดวงนี้ก็ไปเกิดดวงนั้นๆ  แตถาวันไหนกเิลสมนัสิ้นไปแลวนะ  จะดูสิวาความพลัด 
พรากนัน้คืออะไร ความพลัดพรากมันหลอกกัน ความตายมันหลอกกัน ทุกอยางเปนเรื่อง 
สมมุติ ไมมอีะไรเปนของจรงิเลย แมแตความตายยังไมใชของจรงิเลย เพราะอะไร เพราะ 
มันตายไมจรงิ 

ตายไปแลวนะ  จิตมนัก็ไปเกิดอีก  ดูสิ  ดูธรรมบทของพระสารีบุตร  ที่ไปโปรด 
เพื่อนของพอเห็นไหม  “อายมาก..อายมาก..”  สุดทายไดผาอยางหยาบมาถวายพระสารี 
บุตร  แลวปรารถนาไปเกิดในตระกลูที่อปุฏฐากพระสารีบุตร  แลวกม็าบวชในสํานกัของ 
พระสารีบุตร  ก็เปนพระอรหนัตขึ้นมาตั้งแตเปนสามเณร  เห็นไหมตายไปแลวเกิดมา  ยัง 
เกิดทันพระสารีบุตรเลย เอาความตายจรงิมาจากไหน? 

แตถาเมื่อไหรกิเลสมนัสิ้นไปจากหัวใจนะ  ในการประพฤตปิฏิบัติ  ทุกคนนะวา 
เรานี่เปนคนดี  เราเปนคนเขมแข็ง  ถาเราเปนคนเขมแข็งตองเขมแข็งที่หวัใจ  ขางใน 
ออนโยน  จะแข็งกระดางขนาดไหน  ตองใหหัวใจเราเขมแข็ง  ถาหัวใจเราเขมแข็งนะ  ใน 
การประพฤติปฏิบัตเิรามนัจะขึน้มาได 

เขื่อนนะ  เขื่อนที่มนักกัเกบ็น้ําไวได  มันตองแขง็แรงพอสมควร  มันจึงกักเก็บน้ํา 
ไวได  ถาจิตใจเราเขมแข็ง  จิตใจเรามีจุดยืนมันจะกักหัวใจ  กักความรูสึกใหมันเปนสมาธิ 
ขึ้นมาได แลวมเีชาวปญญา มีจุดยนื เปลี่ยนแปลงใหมันเปนปญญาขึ้นมาได เปลี่ยนแปลง 
เปนปญญาขึ้นมานะ สิ่งนี้มนัจะเขามาในหวัใจของเรา
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นี่จุดยนืในหวัใจ  เขมแขง็ใหเขมแข็งทีน่ี่  เขมแข็งใหเขมแข็งในหวัใจของเรา 
อะไรเปนบาปอกุศลสิง่นัน้อยาทํามัน  เพราะทําสิ่งนัน้ขึ้นไปนะ  ทําบอยครั้งๆ  เขามันจะ 
เปนจริตนิสยั จริตนิสยันีเ้ปนอันหนึ่งนะ แตกรรมสําคัญมาก 

การกระทําสิ่งใดๆ  มันเปนกรรมทั้งนั้นนะ  กรรมเห็นไหม  กรรมจําแนกสัตวให 
เกิดตางๆ กัน แลวสิ่งทีเ่ปนบาปอกุศลเรายงัฝนทําอยู มันเปนกรรมอะไร คําวาบาปอกุศล 
มันเปนกรรมดํา แลวถากรรมดํามันอยูในหวัใจของเราบอยครัง้ๆ  เขา มันมืดๆๆ ไป แลว 
การประพฤติปฏิบัติของเรามนัจะสะดวกไหม 

กรรมของใครของมันนะ การกระทําเปนอกุศลหรือกุศลของใครก็แลวแต มันเปน 
สมบัติของคนนั้นนะ  ครูบาอาจารยหรือใครก็แลวแตไมมาแบกรบัใหเราหรอก  แตถาเรา 
ทําของเรา  มันซับสมมาที่ใจของเรา  ถามันซบัสมมาที่ใจของเรา  แลวเราอยากจะพนทุกข 
กัน 

พระถาบวชแลวไมปรารถนานิพพาน  เราจะบวชมาทําไม  เราบวชกันมาเราตอง 
ปรารถนาสิน้สุดแหงทุกข  แตถามันจะเมื่อไหร  มนัมีการกระทําของเราไป  อยางขณะที่ 
ปจจุบนันีจ้ะออนแอ จะทําสักแตวาไปก็แลวแต แตถาเมื่อใดกรรมมนัใหผล มันจะมอีะไร 
สะเทือนใจ

นางปฏาจารา  ขณะทีว่าหนีไปกบัคนใช  เวลาจะกลบัไมกลากลับมา  เวลากลับมา 
สามีตายกอน ลูก ๒ คนตาย เสร็จแลวจะกลบัไปพอแมตายหมดเลย เวลามนักวาจะไดคิด 
นะนางปฏาจารา นาจะเอามาเปนคตเิตือนใจมาก 

กอนที่จะเขามาในศาสนานะ  เสียสามีกอน  งูกัดตาย  ลูกโดนน้ําพัดไป  โดนอีแรง 
คาบไป  พอแมโดนฟาผา  ตายหมดเลย!  สะเทือนใจจนสติไมมเีลย  เสียสติไปเลย  องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเทศนาวาการ  นางปฏาจาราวิ่งมาเลยนะ  “ปฏาจารา  เธอเปน 
อะไร” ไดสติกลับมา อายเหน็ไหม 

เหมือนกนั  ถาหัวใจเราออนแอ  หวัใจเราไมมีจุดยนื  ถาไมคิดถงึวาเราบวชมาเพือ่ 
นิพพาน  ถาวันไหนมนัมคีวามกระทบกระเทือนหวัใจละ  มนัจะเหมอืนนางปฏาจารา 
คิดคน  อยากมีความสุข  อยากมีครอบครัวไปกับเขา  ถึงเวลาเสียหมดเลย  เสยีทุกอยางเลย
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เวลามาวปิสสนา พิจารณาเทียน  เทียนมนัเผาไหมตวัมันเอง พอมนัเผาไหมตวัมนัเอง สิ่ง 
ตางๆ มันเผาไหมตวัมนัเอง 

ยอนกลับมาโอปนยโิก ยอนกลับมาในหัวใจของเรา ชีวิตของเรามันก็เผาผลาญตัว 
เราเอง มันเผาผลาญเรามาหมดเลย เผาผลาญๆ มันเปนอนัตตา คําวา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา 
ขอใหเหน็เถอะ เห็นความเปนไปแลวจะไมเถยีงเลย 

ความเปนไป สพเฺพ ธมมฺา อนตฺตา ก็เหมือนเรากนิขาว ขณะที่กินขาวอยู กลืนขาว 
ไปคําหนึ่ง  นัน่แหละอนตฺตา  เพราะมันลงไปในทอง  ถาพอมันอิ่มเต็มขึน้มานะ  อาการ 
ของกนิขาวกบัขาวทีอ่ยูในกระเพาะ  มันอันเดียวกันไหม?  มันไมใชหรอก  เพราะมันไป 
เต็มกระเพาะมันกอ็ิ่ม แตขณะที่กิน เพราะอะไร เพราะมันกลนืไหลไปในลําไส กวาจะไป 
ถึงกระเพาะ ทานเขาปาก 

สภาวธรรมทีม่ันเกิด  ถึงบอกวา  สพฺเพ  ธมฺมา  อนตตฺา  ที่วานิพพานเปนอนตฺตาๆ 
นกแกวนกขนุทอง  นี่วากนัไป  ไมใชอนตฺตา  แลวไมใชอตฺตา  แตถาวิตก  วิจารไป  มันก็ 
เปนจินตมยปญญา  แตถามันเกิดมา  มันเห็นจริง  เหน็จรงิขึ้นมาในหัวใจของเรา  อันนีม้ัน 
ถึงเหน็จรงิ  สภาวธรรมอันนี้เปนเหน็จริงไง  อยูที่การปฏิบัติ  พระเรามวีุฒิภาวะตรงนี้  ถา 
ประพฤตปิฏิบัติเหน็จรงิขึน้มา  องอาจกลาหาญ  การแสดงออกของผูรูจริง  ถาการ 
แสดงออกของผูรูจริงนะ แมแตคนพูดเห็นไหม 

เวลามคีฤหัสถเขามาถามธรรมะ  เวลาเขาถามขึ้นมา  แคเขาพูดมาอันนี้มนัเปนจิน 
ตมยปญญา  อันนี้ไปอานหนังสือมาเปนสุตมยปญญา  ถาเปนภาวนามยปญญาอันนี้เปน 
ความจรงิ  มนัพูดออกมา  การแสดงออกมาตางกนั  ความเหน็ๆ  ตางกัน  แคนี้ก็เหน็วามนั 
เปนความตางกนั  ความตางกนัเพราะความรูสกึมนัตางกัน  ความคิดการพดูออกมามนั 
ตางกัน ผลก็ตางกนั แตเราประพฤติปฏบิัตินะ ถึงสิ่งที่มันเห็นจริง พอมาเหน็ในหวัใจของ 
เรา มันถงึจะรูจรงิ ถารูจริงอยางนีม้ันจะเปนความจรงิของเรา เปนสันทิฏฐิโกของเรา 

อันนีเ้กิดขึน้มา  นี่คอืกาลเวลาภายใน  กาลเวลาภายนอกมนัจะสิน้สุดลงพรรษา 
วันนี้ เรามาฟงธรรม ฟงธรรมนะ หัวหนา ผูที่เปนประธานสงฆ เปนหัวหนาสงฆเห็นไหม 
สังฆกรรม
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สังฆกรรมเพือ่หมูสงฆ สงฆตอง ๔ องคขึ้นไปถึงเปนสังฆะ เราเปนหนึง่ในสงัฆะ 
นั้น  เราจะปวารณากับสงฆที่สังฆะนั้นเพื่อหวัใจของเรา  จะใหบอกวาความเปนไปของ 
สังคม  ความเปนไปเปนอยูมนัเปนเรื่องของเหมอืนกับวัตถุ  ศาสนวัตถุ  แลวรางกายนี้ก็ 
เปนศาสนวัตถุอนัหนึง่ อาศัยปจจยั ๔ เปนเครื่องเลีย้งชีวิต 

แลวธรรมในหัวใจไง  สิง่ที่เปนศาสนธรรมในหวัใจ  มันเปนเรื่องสงฆจากภายใน 
ถาเปนเรื่องสงฆจากภายในนะ  มนัมีธรรมหลอเลี้ยงจิต  ถามีธรรมหลอเลี้ยงจิต  พระ 
โสดาบันนะไมลูบคลํา  แลวสิ่งใดที่เกิดขึ้นมันสะเทือนหวัใจ  มนัสะเทอืนตลอดเวลา 
เพราะจิตมันมีจุดยนืของมนั 

ถามันสะเทือนหัวใจตลอดเวลา  มันก็ไดลิ้มรสตลอดไป  เห็นสภาวะเปลี่ยนไป 
ของโลก  เหน็สภาวะเปลี่ยนไปของสงัคม  เหน็สภาวะเปลีย่นแปลงไปของผิวหนังเรา 
ผิวหนังมันหยอน มนัชราภาพ มันเปนไป สิ่งตางๆ เห็นไหม รางกายเรา อวัยวะตางๆ มนั 
เสื่อมสภาพไป  เหน็ความเปลีย่นไปมนัสะเทอืนนะ  ธรรมสังเวชตลอด  ธรรมมันเตือน 
ตลอด แลวเราวิปสสนาขึ้นมายอนกลับมา คนดีๆ ทีน่ี่ คนดีๆ ที่หัวใจ ดีที่ความเปนไป 

ถึงบอกวา  จะออกพรรษาเราไดสิง่ใดติดมอืไป  สิ่งตางๆ  นี้จะเปนคุณประโยชน 
กับเรา  แลวโอกาสหนาถามนัยังอยูดวยกนั  จะไดจําพรรษาหนา  ถาไมไดอยูดวยกันสิ่งนี้ 
เปนธรรมดาของโลก  ความพลัดพรากเปนเรื่องธรรมดา  สิ่งที่เปนธรรมดาเก็บไวเปนคติ 
เตือนใจ เก็บไวในหัวใจ เก็บไวสิ่งนี้เปนประสบการณชีวิต ประสบการณชีวิตกบัสิ่งที่ดีๆ 
ถาปฏิบัติดีก็ไดดีไป ถาปฏิบัติอยางไร ตายไป ทําคุณงามความดอีันนี้ 

ในสมัยพุทธกาลนะ  ไปทําบุญกับองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา  แลวไปเกิด 
บนสวรรค เราไดสมบัตินีม้าจากใคร? สมบัตนิี้เราไดมาจากใคร? เราไดมาจากการกระทํา 
อยางนัน้ๆๆ 

นี่ก็เหมือนกัน  เราทําสิ่งที่ดีๆ  เอาไวในศาสนา  เวลาเราไดสถานะใหม  สิ่งนีเ้ราได 
สมบัติมาจากการกระทําอันนั้น  การกระทําอันนั้น  สิ่งนีม้ันจะเปนคุณประโยชนกับเรา 
พลัดพรากกเ็อาสิ่งนี้เปนคุณธรรม สิ่งที่ดีๆ ไปกับหัวใจเรา เอวัง 
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