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วนัน้ีวนัอุโบสถ อุโบสถ เวลาในพรรษา อุโบสถก็เป็นอยา่งหน่ึง เพราะในพรรษาไง ใน
พรรษา เราจะหาท่ีจ าพรรษา เรามาเร่ิมตน้ไง จุดสตาร์ท เวลาออกพรรษาแลว้ถึงเส้นชยั ถึงเส้นชยั
แลว้ ใครจะไดส่ิ้งใดติดก ามือไป “ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ” น่ีแหละมนัมาแต่เหตุ เหตุคือการ
กระท า การกระท าจากภายนอกนะ การกระท ามนักระท าจากภายนอกทั้งนั้นน่ะ แต่เหตุจาก
ภายใน เหตุจากหวัใจ เหตุจากการกระท าของใจ ใจมนักระท านะ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระท า เรา
ตอ้งยอมรับหมด เพราะเราเป็นคนท าเอง ส่ิงท่ีเราท าเอง ศาสนาพุทธมนัส าคญัตรงน้ี ส าคญัท่ีว่า 
ส่ิงต่างๆ เกิดข้ึน เกิดข้ึนจากการกระท าของเรา ถา้ท าส่ิงต่างๆ ท่ีเรากระท าแลว้ ส่ิงใดท่ีท าแลว้
เสียใจภายหลงั ส่ิงนั้นไม่ดีเลย เกิดมาจากไหนล่ะ? เกิดมาจากเพราะเราขาดสตินะ ถา้เรามีสติ การ
กระท าของเราทุกอยา่งมนัจะไม่มีความผดิพลาด หรือถา้มีผดิพลาดก็ผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด เพราะเรา
มีสติ การกระท าของเรามีสติตลอด 

วฏัฏะ ส่ิงท่ีเป็นวฏัฏะเวียนตายเวียนเกิด เวียนไปเวียนมา ไม่มีส่ิงใดท่ีคงท่ี มนัจะแปร
สภาพของมนัตลอดไป ส่ิงท่ีแปรสภาพ เห็นไหม ส่ิงท่ีแปรสภาพมนัเป็นสมมุติ ส่ิงท่ีเป็นสมมุติ
มนัแปรสภาพไป ส่ิงท่ีเป็นวิมุตติมนัไม่แปรสภาพนะ น่ีส่ิงท่ีเป็นวิมุตติ 

ดูสิ ความรู้สึกของเราไม่แปรสภาพ ความรู้สึกเฉยๆ ไม่แปรสภาพ แต่ความรู้สึกวา่ทุกข์
หรือสุขมนัแปรสภาพ ส่ิงท่ีรู้ทุกขรู้์สุข ความแปรสภาพอยา่งน้ีมนัเกิดดบั แต่ธรรมชาติท่ีรู้ 
ธรรมชาติท่ีรับรู้เฉยๆ พลงังานเฉยๆ ตวันั้นไม่แปรสภาพ ตวัพลงังานเฉยๆ ยงัเป็นอวิชชาเลย 
เพราะอะไร เพราะว่า “จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส 
จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กิเลส” แต่จิตเดิมแท ้คนท่ีมองเห็นจิตเดิมแทเ้ห็นโดยสมมุตินะ เห็นโดย
สมมุติคือเวลาจิตมนัสงบข้ึนมา เห็นความสว่าง สว่างก่ีรอบ สว่างก่ีหน? สว่างไดล้า้นๆๆ หน 
เพราะอะไร เพราะการท าสมาธิน้ีท  าไดต้ลอดไป 
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เวลาท าสมาธิ ถา้คนท่ีจิตมนัมีความสงบ จิตท่ีมนัมีความสว่าง จิตท่ีคนท าความสงบแต่ไม่
สว่างก็มี มนัสงบเฉยๆ สงบท่ีตวัพลงังานเฉยๆ แต่ถา้จิตมนัสงบแลว้มนัสว่าง ส่ิงท่ีสว่าง เพราะส่ิง
ท่ีเป็นความสงบมนัก็เป็นสมมุตินะ เวลามนัฟุ้งซ่านมนัก็เป็นสมมุติอนัหน่ึง เวลาสงบมนัก็เป็น
สมมุติอนัหน่ึง 

แต่ถา้มนัเกิดมรรคญาณข้ึนมา มนัท าความสะอาดของใจข้ึนมา ส่ิงท่ีจิตเดิมแทโ้ดยพระ
อนาคามีนั้นอนัหน่ึง จิตเดิมแทข้องท่ีเราไปรู้ รู้โดยไม่รู้ตวั ถา้เป็นสมาธิไม่รู้ตวั เพราะมนัสว่างข้ึน
ไป ยงัมาถาม “ไอส้ว่างๆ นั้นคืออะไร ส่ิงท่ีเห็น ส่ิงท่ีสัมผสันั้นคืออะไร” เพราะอะไร เพราะมนั
ไม่รู้ 

แต่ถา้มนัเป็นอนาคามิมรรคนะ ส่ิงท่ีมนัเป็นไป มนัจบัตอ้งได ้ เหมือนเราเลย เราเป็นคน
นบัเงินของเรา เราจะตอ้งไปถามคนอ่ืนไหมว่าเรานบัเงินมาเท่าไร แต่ถา้เรานบัโดยท่ีเราไม่รู้เร่ือง 
เรานบัของเราไปเร่ือย แต่เราไม่รู้ว่าเป็นเงินหรือไม่เป็นเงินนะ เราไม่รู้เร่ือง ส่ิงท่ีไม่รู้เร่ืองไม่ใช่
ของเรา เรานบัโดยท่ีเราไม่รู้เร่ือง แลว้มนัจะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร เพราะมนันบัโดยความไม่รู้ไง 
น่ีอวิชชา 

แต่ถา้มนัรู้โดยวิชชานะ “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแท้
น้ีผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กิเลส” มนัเห็นนะ เห็นการกระท าของเราแต่ละชั้นแต่ละตอน
ข้ึนไป แต่น่ีการกระท าของเรานะ ถา้เรากระท าอยา่งน้ี 

เวลาออกพรรษาแลว้ การลงอุโบสถของเรา ลงอุโบสถเพื่อความสะอาดบริสุทธ์ิของสังฆะ 
ของสังคมของเราไง ความสะอาดบริสุทธ์ินะ ถา้ส่ิงใดเป็นภาชนะท่ีมนัสะอาดบริสุทธ์ิ ภาชนะนั้น
จะใส่อาหาร ภาชนะนั้นจะเก็บของส่ิงใดท่ีมีคุณค่า จะมีประโยชน์มาก แต่ถา้ภาชนะนั้นไม่สะอาด 
เราถึงตอ้งลงอุโบสถตลอดไป ส่ิงท่ีลงอุโบสถ เราลงอุโบสถเป็นสังฆะนะ แต่ถา้เราท าความสงบ
ของใจ ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้ความสะอาดบริสุทธ์ิ เวลาลงอุโบสถเป็นสังฆกรรม มนัก็เป็นวินยั
กรรม มนัเป็นศีลอนัหน่ึง แต่ขณะท่ีเรามีศีลของเราในความเป็นปกติของใจ น่ีไง เราจะลงอุโบสถ 
จิตเราจะเป็นอุโบสถตลอดเวลา จิตเราจะมีหลกัมีเกณฑต์ลอดเวลานะ ถา้จิตของเรามีหลกัมีเกณฑ์ 
เราจะรู้ทนัตวัเราเอง เราจะควบคุมตวัเราเองได ้ส่ิงท่ีเราควบคุมตวัเองไดน้ะ 

ดูสิ เห็นเคร่ืองยนตไ์หม เคร่ืองยนตเ์วลามนัไม่ไดติ้ดเคร่ืองมนัก็เป็นเคร่ืองยนต์ปกติ เวลา
เคร่ืองยนตท่ี์มนัติดเคร่ืองข้ึนมา ในเคร่ืองยนต์นั้นมนัจะมีพลงังานของมนั น่ีแรงงานปฐม 
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แรงงานปฐมน้ีมนัจะเอาไปใชก้บัเคร่ืองยนตก์ลไกอะไร มนัจะผลิตสินคา้ ผลิตวตัถุออกมาต่างๆ 
มนัจะผลิตออกมาเป็นประโยชน์กบัโลก 

น่ีก็เหมือนกนั คนท่ีมีชีวิตนะ การแสดงออกของกิริยา ส่ิงท่ีเป็นกิริยา เราเฉยๆ อยู่ น่ี
เคร่ืองยนตท่ี์มนัไม่ไดติ้ดเคร่ืองมนัก็อยูใ่นสภาพของมนั แต่ขณะติดเคร่ืองมนัจะมีกิริยาของมนั 
มู่เล่ย ์เพลาต่างๆ มนัตอ้งท างาน เฟืองต่างๆ มนัตอ้งหมุนไป 

น่ีก็เหมือนกนั กิริยานะ สอุปาทิเสสนิพพาน กบั อนุปาทิเสสนิพพาน พระอรหนัตท่ี์มีชีวิต
อยู ่ กบั พระอรหนัตท่ี์ตายแลว้ไง พระอรหนัตมี์ชีวิตอยูน่ะ ส่ิงท่ีธาตุขนัธ์ ขนัธ์ ๕ ไง ภารา หเว 
ปญฺจกขฺนฺธา แต่ถา้เป็นปุถุชนนะ ส่ิงน้ีมนัเป็นขนัธมาร ขนัธ์น้ีไม่เป็นอิสระหรอก ขนัธ์น้ีมนัมีมาร
เป็นเจา้ของ มนัมีความยดึมัน่ถือมัน่ มนัมีความจงใจของมนั มนัยดึของมนันะ แลว้มนัก็ทุกขข์อง
มนั ยดึเพราะอะไร ยดึเพราะมนัไม่รู้ พอยดึเพราะไม่รู้ป๊ับ ยดึส่ิงท่ีมนัเป็นอากาศธาตุ มนัจะ
เป็นไปไม่ไดห้รอก ทั้งๆ ท่ีธาตุ ๔ มนัเป็นวตัถุท่ีจบัตอ้งได ้ค าว่า “เป็นอากาศธาตุ” คือมนัไม่อยู่
ในอ านาจของใคร เหมือนอากาศเลย ดูสิ เวลาลมพดั อากาศมนัแปรปรวนตลอดไป 

น่ีก็เหมือนกนั ร่างกายคนเราก็เหมือนกนั ถา้ตายลงแลว้ วางไวเ้ฉยๆ มนัยอ่ยสลายของมนั
ไปเอง มนัอยูข่องมนัไม่ไดห้รอก มนัจะยอ่ยสลายกลบัสู่ธรรมชาติเดิมของมนั แลว้ส่ิงน้ีจิตมนัไป
ยดึ จิตมนัไม่รู้ว่าเป็นความจริง มนัไปยดึของมนั มนัตอ้งการท่ีอยูไ่ง 

คนเรา ถา้คนเร่ร่อน คนไม่มีบา้น มนัอยากมีบา้นสักหลงัหน่ึง ดูสิ ครอบครัวใหม่นะ เวลา
เขาสร้างครอบครัวใหม่เขาตอ้งมีบา้น ซ้ือบา้นหลงัแรก ซ้ือเคร่ืองยนตก์ลไกของเขาเขา้ไปในบา้น
ของเขาเพื่อความเป็นอยูสุ่ขสบายของเขา 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราไม่เขา้ใจส่ิงต่างๆ เลย เราพยายามยดึว่าเป็นของเรานะ จะไม่มีอะไร
เป็นของเราไดเ้ลย มนัยิง่เร่ร่อนสองชั้นสามชั้นนะ คนไม่มีบา้นเขาอาศยัสวนสาธารณะนอน เขา
ยงัมีท่ีนอน แต่น่ีของเราจิตเร่ร่อน จิตท่ีไม่มีหลกัมีเกณฑม์นัไม่มีท่ีอยู ่แลว้มนัก็เร่ร่อนอยูใ่นวฏัฏะ 
แลว้มนัก็เร่ร่อนอยูใ่นอารมณ์ความรู้สึก แลว้มนัก็จะเร่ร่อนอยูต่ลอดไป แลว้มนัก็หาท่ีอยูไ่ม่ได ้
แลว้มนัยดึนะ ฟังสิ ส่ิงท่ีมนัยดึมนัไม่มีแก่นสาร แลว้มนัยดึของมนันะ แต่สอุปาทิเสสนิพพาน 
พระอรหนัตท่ี์มีชีวิตอยู่ ท่านก็มีชีวิตของท่าน ไม่ยดึหรอก มนัเป็นภาระ มนัเป็นหนา้ท่ี เพราะรู้เท่า
ตามความเป็นจริง กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์
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กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ เพราะอะไร เพราะกายก็อยูต่ามสภาพของมนั 
ซากศพมนัอยูข่องมนั มนัไม่มีใครเป็นเจา้ของ มีแต่ตวัหนอน พวกหนอนต่างๆ มนัไปเจาะไปไช 
มนัคิดว่าเป็นของมนันะ ก็ไม่ใช่ของมนั เพราะไข่แมลงวนั เกิดหนอน ไข่แมลงวนัต่างๆ มนัไป
ฟักตวัอยูใ่นซากศพนั้น แลว้มนักินซากศพนั้นเป็นอาหาร มนัก็ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ มนัก็ตอ้งเกิด
ตอ้งตายไปกบัซากศพนั้นเหมือนกนั 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีมนัยดึไม่ได ้ซากศพน้ีมนัยดึไม่ได ้ ส่ิงท่ีมนัแปรสภาพไปยดึไม่ได ้แต่
ใจมนัไม่เขา้ใจส่ิงต่างๆ มนัไปยดึสภาวะว่าน่ีเป็นของมนั ถา้ยดึสภาวะน้ีแลว้ใครเป็นคนยดึล่ะ น่ี
มนัไม่จริงไง ไม่จริงเพราะจิตไปยดึ 

แต่ถา้จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ จิตเป็นจิต ฟังสิ ความรู้สึกมนัเป็นอนัหน่ึง ร่างกายมนัเป็น
อนัหน่ึง แลว้อุปาทานการยดึมัน่ถือมัน่มนัไม่มี ถา้การยดึมัน่ถือมัน่ในร่างกายน้ีไม่มี มนัเป็น
อิสระของมนันะ แต่เร่ืองกิริยาอาการมนัเป็นธรรมชาติของมนั ธรรมชาติอยา่งน้ี ดูสิ เวลาเราไป
หาครูบาอาจารยก์นั เขาหาครูบาอาจารยท่ี์รู้จริง เขาไปหาครูบาอาจารย ์ เห็นไหม เหมือนโคช้เลย 
โคช้นะ ดูสิ ดูฟุตบอล ในตะวนัตกเขาจา้งโคช้หลายๆ พนัลา้น เพราะอะไร เพราะเขาตอ้งการคน
วางแผน ตอ้งการคนรู้จริง ตอ้งการคนท่ีวางแผน แลว้ใหอ่้านเกมของฝ่ายตรงขา้มออก ถา้อ่านเกม
ของฝ่ายตรงขา้มออกแลว้เราแกเ้กมเขาได ้เราจะเป็นฝ่ายชนะ เราจะไดผ้ลประโยชน์ 

เราเป็นนกักีฬา เราพยายามหาครูบาอาจารย ์ เราก็ตอ้งหาครูบาอาจารยท่ี์รู้จริง แต่การท่ีรู้
จริง การรู้จริงกบัเรามนัต่างกนั มนัต่างกนัเพราะอะไร เพราะความรู้ของเรานะ เรารู้ว่าท  าอยา่งน้ีก็
น่าจะเป็นฝ่ายชนะแลว้ ท าอยา่งน้ีมนัก็น่าจะเป็นประโยชน์กบัเราแลว้ 

แลว้นกักีฬาคนไหนก็แลว้แต่นะ เบ่ือหน่ายกบัการฝึกซอ้มมาก ถา้ไม่ไดล้งแข่ง ถา้ไม่มีช่ือ
ติดในทีมก็เสียใจมากว่า “เราน้ีมีความสามารถมาก แต่โคช้ไม่เห็นความส าคญัของเราเลย ท าไม
ไม่เอาเราลงแข่งขนัล่ะ” แต่โคช้เขาอ่านเกมแลว้นะ ถา้เอาอยา่งน้ีลงไปแลว้มนัไม่เป็นประโยชน์ 
แลว้อาจท าใหเ้สียทั้งทีมดว้ย ท าใหมี้ความเสียหายดว้ย เขาถึงไม่เอาลงแข่งใช่ไหม เพราะเขารู้ของ
เขา เขาเป็นคนรับผดิชอบของเขา น่ีเป็นโคช้ในเร่ืองของกิเลสกนัทั้งนั้นน่ะ เร่ืองของ
ผลประโยชน์กนัทั้งนั้นน่ะ 

แต่ครูบาอาจารยข์องเรา พ่อแม่ครูจารย์ ไม่มีส่ิงใดหวงัผลประโยชน์จากพวกเราเลย 
เพราะอะไร เพราะส่ิงน้ีมนัเป็นสมมุติ 
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โมฆบุรุษนะ ถา้เป็นโมฆบุรุษหวงัในลาภหวงัในสักการะ ในโลกธรรม ๘ มนัเป็นบ่วง
ของมาร มนัเป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร โมฆบุรุษตายเพราะลาภ เห็นลาภนะ ช่ือเสียงสรรเสริญ 
สักการะ ดูสิ เขาเอาอาหารมาถวายตอนเชา้เป็นหาบเป็นคนัรถๆ เลยนะ แต่ถา้เขาไม่เคารพนบ
นอบก็กินของเขาไม่ได ้เพราะเขาไม่ยอมลงเราไง น่ีสักการะ 

ลาภคือส่ิงท่ีเกิดข้ึน มนัเป็นวตัถุ สักการะคือการยอมรับ แลว้ท าไมตอ้งการใหเ้ขายอมรับ
ล่ะ เขามาหาเรานะ กิเลสของเขาก็มี ถา้เรามีกิเลสนะ กิเลสของเรากมี็ แลว้มนัจะมายอมรับกนั
ท าไม ส่ิงท่ีเขาท าของเขามนัเป็นประโยชน์ของเขา ส่ิงท่ีเราท าหนา้ท่ีของเราเป็นประโยชน์ของเรา 
ถา้เป็นประโยชน์ของเรา สักการะมนัจะเกิดหรือไม่เกิดไม่ส าคญัเลย ถา้เรารู้ทนันะ กายเป็นกาย 
จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ เราอยากใหส้กัการะ เราไปซ้ือหุ่นยนตม์าท าใหม้นักราบไหวเ้ราทั้งวนัก็
ได ้ท าไมเราไม่ยอมล่ะ 

มนัตอ้งการใหจิ้ตไง ตอ้งการไดก้ารยอมรับจากคนอ่ืน ถา้เป็นโมฆบุรุษมนัจะเห็นส่ิงน้ี
เป็นผลประโยชน์ แลว้ถา้พดูถึงผลประโยชน์ การแสดงธรรมโดยหวงัลาภ การแสดงธรรมโดย
หวงัความยอมรับของเขา ไร้ประโยชน์ 

การแสดงธรรมมนัต้องแสดงธรรมจีเ้ข้าไปในหัวใจของเขา เพราะกเิลสมนัอยู่ในหัวใจ มนั
อยู่ทีใ่จด า ใครมีอะไรซ่อนไว้ในใจ ครูบาอาจารย์ต้องเทศนาว่าการเข้าไปร้ือตรงน้ัน เข้าไปท าลาย
ตรงน้ัน เข้าไปท าลายส่ิงทีม่นัซ่อนเร้นในใจน้ันน่ะ ส่ิงท่ีซ่อนเร้นไวใ้นใจนั้นคืออะไร ส่ิงท่ีซ่อน
เร้นในใจคือกิเลสใช่ไหม ทางโลกเขาท ากนัไม่ไดน้ะ ทางโลกโดยมารยาทสงัคมเขาตอ้ง
อะลุ่มอล่วย ตอ้งเป็นส่ิงท่ีว่าพยายามเป็นมารยาทสังคม จะพดูใหเ้จบ็เหน็บแนมกนัไม่ได ้

ในศีลนะ พดูกระทบกระเทือนกนั พดูส่อเสียด พดูอยา่งน้ีพดูดว้ยกิเลสถากกิเลสไง แต่ถา้
เป็นธรรมนะ มนัไม่ไดพ้ดูส่อเสียด มนัเป็นการช้ีขุมทรัพย ์ ส่ิงท่ีขุมทรัพย ์เวลาเราประพฤติปฏิบติั 
เวลาเราลงัเลสงสัย เวลาเราเขา้ไปเห็นการกระท า เวลาปัญญามนักา้วเดินไป เราตอ้งการคนช้ีน า 

หลวงตาท่านบอกว่าขณะท่ีท่านจบัจุดและต่อมของจิตได ้ ถา้หลวงปู่ มัน่อยูน่ะ กิเลสจะ
ขาดเลย แต่เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านนิพพานไปแลว้ จะตอ้งคน้ควา้ดว้ยตวัเอง จะไปหาใคร เวลา
ท่านร าพนัเวลาหลวงปู่ มัน่เสียไปแลว้นะ “เรา กิเลสมนัยงัมีอยู”่ เหมือนพระอานนท ์ เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปรินิพพาน เสียใจ ร้องไห้ พระอานนทเ์ป็นพระโสดาบนั หลวงตา
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ตอนหลวงปู่ มัน่ท่านนิพพาน หลวงตาเป็นพระอนาคามี ก าลงัเดินอรหตัตมรรค เพราะจบัจุดและ
ต่อมได ้การท่ีจบัจุดและต่อมได ้นัน่น่ะอรหัตตมรรค 

พระอนาคามี ครูบาอาจารยล่์วงไปแลว้นะ นัง่น ้ าตาไหลพรากทั้งวนัๆ เลย เหมือนกบัสัตว์
ไม่มีเจา้ของ ต่อไปน้ีจะไปถามหาใคร แลว้คนอยา่งเรารู้อยูว่่าถา้คนพดูไม่มีเหตุไม่มีผล มนัไม่ฟัง 
แลว้จะฟังใคร จะกา้วเดินข้ึนมาไดเ้พราะครูบาอาจารยเ์ป่ากระหม่อมมา ครูบาอาจารยท่์าน
พยายามประคบัประคองมา ท่านพยายามจูงหวัใจมา ไม่ไดจู้งร่างกายนะ จูงหวัใจ จูงหวัใจมนัคือ
ความคิด ความคิดนะ ความเห็น ความด าริ ความคิดในหวัใจ แลว้ท่านคอยช้ีน ามา คอยประคอง
มา ใชโ้อวาท ใชอุ้บาย การประคองประคบประหงมมา 

ส่ิงท่ีประคบประหงมมานะ เวลาโตเ้ถียง โตเ้ถียงดว้ยความเห็นผดิ เพราะเราเห็นผดิ แต่
โตเ้ถียงน้ีโตเ้ถียงเพื่อความถูกตอ้ง เพื่อความสมาน เพื่อการหาขอ้เทจ็จริงถึงตอ้งโตเ้ถียง การ
โตเ้ถียง การหาเหตุหาผลกนั อนัน้ีเป็น ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  ถา้เราโตเ้ถียงกนั เราหา
ดว้ยเหตุดว้ยผล นกัเหตุผล นกัธรรมะ เขาจะฟังเหตุฟังผล จะไม่เอาสีขา้งเขา้ถ ู จะไม่เอาอารมณ์
ความรู้สึกเขา้โตแ้ยง้กนั การพดูรุนแรง การพดูนุ่มนวล อนัน้ีเป็นจริตนิสัย 

การพดูรุนแรง การพดูนุ่มนวล แต่มีเหตุมีผล รับฟังเหตุฟังผลของกนั อนันั้นเป็นธรรม 
คนโทสจริต กิริยามนัจะออกมาดว้ยความรุนแรง คนโมหจริต คนราคจริต การแสดงออกมาแต่ละ
อยา่งไม่เหมือนกนั เห็นไหม 

การชกัจูงใจ การประคบประหงม การประคองหวัใจ ครูบาอาจารยส์ าคญัอยา่งนั้นนะ 
แลว้ถา้ครูบาอาจารยส์ าคญัอยา่งนั้น เวลาเทศนาว่าการจ้ีเขา้มาในหวัใจของเรา หวัใจของเรานะ 
มโนปุพพฺงฺคมา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายมาแต่ใจทั้งส้ิน การกระท าของเราเกิดมาจากใจของเรา ถา้ใจ
มนัสะอาด ใจมนับริสุทธ์ิ เราท าเพื่อหมู่คณะ เราท าเพื่อสังคม ดูสิ เวลาเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน 
พระโพธิสัตวจ์ะเป็นหวัหนา้ จะพาหมู่พาคณะหลบภยั มีส่ิงใดเกิดข้ึนจะออกรับทั้งหมดเลย แลว้
ใหห้มู่ใหค้ณะหลบภยัไป ใหห้ลบใหห้ลีกใหพ้น้จากอนัตรายนั้นไป น่ีหวัหนา้เป็นผูเ้สียสละ 
หวัหนา้เป็นผูรั้บผดิชอบทั้งหมด หวัหนา้ตอ้งรับผดิชอบ ไม่ปัดภาระใหบุ้คคลคนอ่ืน ถา้ปัดให้
บุคคลคนอ่ืน เป็นหวัหนา้ท าไม ท าไมอยากเป็นพระโพธิสัตว ์ ท าไมอยากเป็นองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สละชีวิตมาตลอดนะ ส่ิงท่ีเรารับผดิชอบ การ
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กระท าอยา่งน้ี น่ีเป็นเร่ืองของหวัหนา้ หวัหนา้รับผดิชอบ หวัหนา้ดูแลรักษา แลว้ถา้หวัหนา้มี
คุณธรรม ส่ิงน้ีจะมีความร่มเยน็เป็นสุข 

แลว้เราเหมือนเดก็ๆ เดก็ๆ มนัเรียกร้องตามความพอใจของมนั เดก็ๆ มนัไม่เขา้ใจส่ิงใดๆ 
เลย เดก็ๆ แสดงออกโดยความไร้เดียงสา ส่ิงท่ีไร้เดียงสา กิเลสมนัไร้เดียงสาใช่ไหม มนัตอ้งการ 
มนัเรียกร้อง มนัก็เรียกร้องไปตามประสามนั มนัไม่รู้ ไม่มีเหตุมีผล แลว้หวัหนา้เป็นผูใ้หญ่ เราจะ
ประคบประหงมอยา่งไร 

ครูบาอาจารยท่์านตั้งแต่เดก็นะ หลวงตาท่านเล่าใหฟั้ง ตอนไปหาหลวงปู่ มัน่ทีแรก จิตมนั
เส่ือม จิตมนัเป็นสมาธิแลว้เส่ือม แลว้ไปหาหลวงปู่ มัน่ “โอ!้ เหมือนเดก็ๆ เนาะ เดก็ๆ มนัไปเท่ียว
เล่น มนัเพลิน เดก็ๆ มนัตอ้งกินอาหาร ไม่ตอ้งไปตกใจ ไม่ตอ้งไปสนใจนะ ก าหนดพุทโธๆ ไว ้
ประเด๋ียวมนัหิวข้ึนมามนัก็ตอ้งกลบัมาเอง” 

จิตมนักินอารมณ์ความรู้สึก แลว้ถา้เราก าหนดพุทโธๆ น่ีเป็นอาหารของมนั แลว้ส่ิงท่ีจิต
มนัออกไปรับรู้อารมณ์ภายนอก อารมณ์ของโลกๆ ถา้มนัออกไปแลว้มนัหิวอาหารของมนั เด๋ียว
มนักลบัมาเอง ท่านพดูเอง หลวงตาท่านบอกว่าสอนเหมือนเดก็ๆ เหมือนเดก็ๆ ต่อเม่ือตวัเอง
พฒันาข้ึนไปแลว้ แลว้ตวัเองหนักลบัมามองความรู้สึกขณะนั้นไง มนัไร้เดียงสา การภาวนาแบบ
ไร้เดียงสาเลย ไม่รู้เหนือรู้ใต ้ ยนืก็ไม่เป็น คลานก็ไม่เป็น แมแ้ต่ลุกนัง่ก็ไม่เป็น นอนแบเบาะอยู่
อยา่งนั้นน่ะ แลว้ท าจิตใหม้นัสงบเขา้มา มนัเพิ่งหดัตั้งไข่ หดัยนืหดันัง่ ส่ิงท่ีหดัยนืหดันัง่แลว้มนั
เส่ือมไป มนัยนืไม่ได ้ แลว้จะสอนโดยเอาเทคนิคอยา่งคุณธรรมมาสอน มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก 
มนัก็สอนใหเ้ดก็น้ียนืข้ึนมาได ้ ถา้จิตมนัพฒันาการของมนัข้ึนมา มนัจะกราบนะ กราบครูบา
อาจารยแ์บบซ้ึงใจมาก 

เราผดิพลาดไป เราไม่รู้ส่ิงใดเลย เขม็ทิศช้ีลงใต ้แลว้ก็บอกว่า “น่ีเขม็ทิศๆ” แลว้ลงไปทาง
ใตก้นั เขม็ทิศมนัช้ีข้ึนเหนือ แต่เขม็ทิศเรามนัช้ีลงใต ้ เพราะเป็นเขม็ทิศของกิเลส กิเลสมนัช้ีเร่ือง
โลกไง โลกเป็นใหญ่ ถา้โลกเป็นใหญ่ มารยาทสังคมเป็นใหญ่ ทุกอยา่งตอ้งเป็นคุณธรรมหมด 
ทุกอยา่งเขาเรียกคุณงามความดีหมด โอโ้ลมปฏิโลมกนัอยา่งนั้นมนัเป็นเร่ืองโลกๆ มนัไม่เป็น
ธรรม 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าท่านเป็นเหมือนช่างหมอ้ ช่างหมอ้จะป้ันหมอ้
ตอ้งนวดดินใหดี้ 
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แลว้น่ีดินก็นวดมนัไม่ได ้เด๋ียวดินมนัเจบ็ น ้ าก็ไปแช่ดินไม่ได ้เด๋ียวดินมนัร่วน จะท าอะไร
ไม่ไดไ้ปเลยนะ กิเลสมนัไม่ยอมรับทั้งส้ิน มนัปฏิเสธหมดเลย แลว้ถา้มนัปฏิเสธอยา่งนั้น แลว้มนั
จะเห็นธรรมไดอ้ยา่งไร มนัเป็นเร่ืองโลกๆ ถึงบอกว่า “น่ีเป็นธรรมะ กิริยามารยาทสงัคม”…ใช่ 
กิริยามารยาทสังคมส่วนกิริยามารยาทสังคมสิ แต่ขอ้เทจ็จริงนั้น เพราะมนัเป็นยาพิษเคลือบ
น ้าตาล เร่ืองของโลกๆ มนัเป็นยาพิษเคลือบน ้าตาล โอโ้ลมปฏิโลมกนัไปนะ แลว้จะขาอ่อน แลว้
จะไม่มีศากยบุตร มนัจะเป็นโมฆบุรุษกนัไปหมด เพราะโอโ้ลมปฏิโลมกนัมนัเป็นเร่ืองการ
เกรงใจ ลูบหนา้ปะจมูกไง พดูไปแลว้มนัจะไปสะเทือนกิเลสเขา พดูไม่ได ้ ตอ้งขออนุญาตกิเลส
ก่อนนะ ก่อนจะเทศน์ตอ้งบอกว่าขออนุญาตก่อน เราจะพดูรุนแรง เราจะพดูสะเทือนหวัใจ กิเลส
มนัก็หวัเราะเยาะสิ 

ดูสิ เทคนิคการสอนนะ ขณะท่ีเดก็มนัไม่รู้เร่ือง เราจะพดูอยา่งไรใหม้นัหยดุใหม้นัชะงกั 
ตอ้งพดูไม่ใหรู้้ตวัล่วงหนา้ไง ตอ้งเป็นปัจจุบนัตลอด การท่ีจะเป็นปัจจุบนัเพื่อจะกระตุกใหใ้จมนั
ไดคิ้ด ถา้หวัใจมนัไดคิ้ดนะ มนัจะไม่ท าซ ้ าอีก ส่ิงท่ีเราท ามาอยูน้ี่มนัท าตามกิเลส กิเลสพาเราท า
อยูน้ี่ มนัท าเขา้ไปหาส่ิงท่ีเป็นอวิชชา เป็นส่ิงท่ีมนัไม่รู้จริง อวิชชานะ ความรู้ท่ีเรารู้ๆ กนัอยูน่ี่มนั
มี “อะ” คืออวิชชา มนัไม่รู้สัจจะความจริง แลว้เราจะไม่ไดส่ิ้งใดเลย 

ดูสิ ดูเวลาเขาท าเข่ือนกนั เขาสร้างเข่ือนกนั เขาตอ้งอพยพผูค้น เขาท าลายส่ิงแวดลอ้ม เขา
ท าลายตน้ไมม้หาศาลเลย แต่เขาจะไดน้ ้ านั้นมา มนัตอ้งแลกกนั 

ในการประพฤติปฏิบติัไม่มีอะไรลอยมาจากฟ้าหรอก อยา่หวงันะว่าฝันเอาแลว้จะเป็น
พระอรหนัต์ มนัเป็นการฝันเอา เป็นการเพอ้เจอ้ ถา้เป็นความจริงนะ มนัตอ้งลงทุนลงแรง การ
ลงทุนลงแรง ตั้งสติก็ลงทุนลงแรง อดนอนผอ่นอาหาร ค าว่า “อดนอนผอ่นอาหาร” มนัเป็น
วิธีการเท่านั้น การอดนอนผ่อนอาหารเพื่อใหร่้างกายมนัไม่แขง็แรงจนเกินไป ถา้จิตใจมนั
แขง็แรง 

กินอ่ิมนอนอุ่น มนัจะคิดแต่เร่ืองโลก กามราคะทั้งนั้นน่ะ น่ีโดยสัญชาตญาณของมนุษย ์
ผูห้ญิงกบัผูช้าย ฝ่ายตรงขา้ม ไม่ตอ้งไปเห็นภาพหรอก มนัสร้างภาพในหวัใจได ้ เพราะอะไร 
เพราะมนัเคยเกิดเคยตายมามากมายแลว้ กามคุณ ๕ เรามีชีวิตกนัอยูน่ี่ มนัเคยเสพกามทั้งนั้นน่ะ 
แลว้ถา้วิปัสสนาไปนะ ในกามราคะ ไปเห็นจิตมนัเสพตวัมนัเอง มนัจะท่ึงยิง่กว่าน้ีอีก กามราคะ 
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กามฉนัทะ ความพอใจ ความพอใจเป็นกามแลว้ กามฉนัทะ ความพอใจตวัมนัเอง เพราะมีความ
พอใจมนัถึงตั้งป้อมได ้มนัถึงยนืข้ึนมาได ้มนัถึงออกไปหาเหยือ่ได ้

แต่ถา้เราไม่ใหม้นัมีความพอใจ กามฉนัทะ ไม่ใหพ้อใจ ไล่เขา้ไปถึงหวัใจมนัจะเห็นหมด
เลย เห็นว่าส่ิงน้ีมนัเป็นโทษขนาดไหน ส่ิงท่ีเป็นโทษคือความรู้สึกเราทั้งนั้นเลย คนอ่ืนก็เร่ืองของ
คนอ่ืน มนัเป็นกรรมของเขา ดีก็ดีของเขา ชัว่ก็ชัว่ของเขา มนัเป็นกรรมของเขา แต่ถา้มนัเป็น
กรรมโดยสายบุญสายกรรม มนัอาจสะเทือนถึงเราบา้ง มนัก็เป็นเร่ืองขา้งนอกนะ มนัแกไ้ขได ้

แต่ถา้เร่ืองของเรา มนัเป็นเร่ืองภายในของเรา เราตอ้งแกไ้ขของเรา ถา้เราแกไ้ขของเรา ส่ิง
ท่ีเราจะแกไ้ขของเรา ส่ิงท่ีท  ามามนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา ครูบาอาจารยท่์านช้ีเขา้มาท่ีน่ี ถา้ไม่มี
ครูบาอาจารยน์ะ ตาบอดคล าชา้ง เร่ืองของโลกๆ ก็คุยกนัเร่ืองโลกๆ ค าว่า “โลก” ดูสิ คนป่วยไป
โรงพยาบาลท าไม ถา้ไปโรงพยาบาลน่ีเป็นเร่ืองอะไร? เป็นเร่ืองของโลกนะ ถา้เร่ืองของโลกคือ
ตอ้งไปโรงพยาบาลไปรักษา แต่เร่ืองของธรรมล่ะ เร่ืองของธรรมมนัจะเห็นสภาวะเลย ส่ิงท่ีเจบ็
ไขไ้ดป่้วยมนัเป็นอนิจจงัไหม ร่างกายเส่ือมสภาพไหม 

เราไปรักษา ถา้การรักษาแบบโลก มนัก็บอกว่าเขา้ไปโรงพยาบาลแลว้รักษาตอ้งหาย แต่
ถา้รักษาแบบธรรมล่ะ มนัจะหายหรือไม่หายมนัเป็นเร่ืองของโลกนะ ถา้กรรมมนัดี มนัรักษามนัก็
หาย ถา้กรรมไม่ดีมนัก็ไปตายอยูท่ี่โรงพยาบาลนัน่น่ะ มนัถึงท่ีสุดของมนันะ ชีวิตน้ีมนัมีการพลดั
พรากกนัเป็นท่ีสุด สภาวธรรมมนัเป็นความจริงอนัหน่ึง เราไม่สามารถบงัคบัไดห้รอกว่าเรา
จะตอ้งมีชีวิตยืนยาวแค่ไหน แลว้ดูสิ ผูท่ี้มีอิทธิบาท ๔ จะอยูอี่กกปัหน่ึงก็อยูไ่ด ้ ท าไมถึงอีกกปั
หน่ึงก็อยูไ่ดล่้ะ จิตตะ วิมงัสา เวลาตาย จิตมนัออกจากร่างนะ 

ดูสิ เวลาจิตมนัสงบเขา้มา จิตมนัสงบเขา้มามนัเห็นเทวดา อินทร์ พรหม เวลาจิตสงบเขา้
มาระลึกอดีตชาติได ้ จิตสงบเขา้มามนัออกไปเท่ียวในวฏัฏะน้ีได ้ขณะท่ีจิตสงบเวลามนัออก ออก
อยา่งน้ีนะ ถา้เป็นปุถุชนมนัออกไป ตวัมนัเองมนัส าคญัตน พอส าคญัตนไปในสภาวะแบบนั้นมนั
ก็ควบคุมตวัเองไม่ได ้

แต่ถา้ออกแบบพระอริยเจา้ ออกแบบผูท่ี้จิตสงบแลว้ จิตท่ีไม่มีกิเลสแลว้ มนัเห็นการ
เคล่ือนไปของมนัทั้งหมด เวลาคนมนัตาย อะไรมนัตาย มนัเคล่ือนไปอยา่งไรมนัเห็นหมด แลว้
มนัมีอะไรตาย มนัไม่มีอะไรตายหรอก เขาไปโรงพยาบาลท่ีว่าไปตายกนั ตายมนัก็คือเปล่ียน
สภาวะเท่านั้น น่ีคือสภาวธรรมไง 
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ธรรมกบัโลก ถา้เราพดูถึงเร่ืองโลกๆ โลกคือตอ้งเอาเราเป็นใหญ่ ถา้เอาโลกเป็นใหญ่นะ 
เขา้ไปโรงพยาบาลตอ้งหาย การรักษาตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการของเรา แลว้ถา้ความตอ้งการ
ของเรา ใครมนัจะยอมตายล่ะ น่ีตณัหาความทะยานอยากทั้งนั้น มนัเป็นสมุทยัทั้งนั้น น่ีส่ิงท่ีเป็น
สมุทยั เห็นไหม 

สมุทยัควรละ ละไอค้วามคิดผดิๆ น้ี ไอค้วามคิดเห็นแก่ตวั ไอค้วามคิดตอ้งการใหม้นัสม
ปรารถนาของเรา ส่ิงน้ีมนัไม่มีส่ิงใดสมความปรารถนาของเราหรอก ส่ิงท่ีสมความปรารถนามนั
คิดจากตณัหาความทะยานอยาก มนัเป็นสมุทยั มนัเป็นความไม่จริง ส่ิงท่ีไม่เป็นความจริงมนัก็
เป็นไปตามความจริงของมนั แต่ขณะท่ีพระอรหนัตท่ี์มีอิทธิบาท ๔ จะอยูอี่กกปัหน่ึงก็อยูไ่ด ้ ถึง
ท่ีสุดแลว้ตายยงัต่ออายไุดเ้ลย เพราะอะไร 

เพราะการเกิดและการตายมนัเป็นวฏัฏะ ส่ิงท่ีเป็นวฏัฏะ คนท่ีประสบอุบติัเหตุ คนท่ียงัไม่
ถึงวาระตอ้งตายมนัก็ตอ้งตายไป แต่คนท่ีถึงวาระตายนะ นอนตายอยูเ่ฉยๆ คนท่ีหมดอายขุยัแลว้
ตายไป มนัก็ตายไป การเกิดและการตายมนัสับเปล่ียนหมุนเวียนกนัอยูอ่ยา่งน้ี แลว้มนัก็อยูท่ี่ ดูสิ 
เวลาเราท าบุญกุศลกนั ถา้เรารักษาศีล เราไม่ฆ่าสัตวต์ดัชีวิต จะเป็นคนท่ีมีชีวิตยนืยาว คนเรา
ท าลายแต่ชีวิตของคนอ่ืน แลว้ชีวิตมนัก็สั้นลงๆ น่ีมนัอยู่ท่ีไหน? มนัอยูท่ี่การกระท าใช่ไหม ส่ิงท่ี
การกระท าอยา่งน้ีมนัท าอยา่งน้ี แลว้เราจะไปปรารถนาอะไร เราจะไปตอ้งการอะไรจากส่ิง
ภายนอก 

เวลาฟังธรรมนะ ฟังแลว้ถา้จิตใจมนัเป็นธรรม ฟังแลว้มนัฮึกเหิม แต่ขณะท่ีเราไปภาวนา 
ท าไมมนัห่อเห่ียวล่ะ ขณะท่ีเราไปภาวนาของเรา เราปลุกไม่ข้ึนเลย หวัใจของเรามนัปลุกไม่ข้ึน
เลย ถา้หวัใจมนัปลุกข้ึน มนัจะมีก าลงัใจของมนั ก าลงัใจนะ ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
เป็นพระโพธิสัตว ์สร้างสมมาก่ีปี หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบติัมา ท่านไม่มีครูบาอาจารยน์ะ มี
แต่ท่ีปรึกษาเฉยๆ เพราะยงัไม่มีพระอรหนัต ์ ถา้ไม่มีพระอรหนัต ์ ไม่มีดวงใจดวงใดดวงหน่ึงท่ี
ออกมาจากกิเลส ท่ีพน้จากกิเลสได ้มนัจะไม่รู้วิธีการหรอก ทั้งๆ ท่ีวิชาการ ต ารา พระไตรปิฎก
มนัอยูเ่ตม็ตูน้ัน่แหละ ยิง่อ่านยิง่ศึกษายิง่งงนะ ดูสิ ดูปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยสีั่งมาจากนอก เรากาง
ออกมาดูคู่มือ มนัใชไ้ม่ถูกนะ ใชไ้ม่เป็น ดูสิ เขียนแบบสนามบิน จา้งเขาเขียนแบบ แลว้ก็ตอ้งจา้ง
เขาอ่านแบบ อ่านไม่ออก ท าไม่ได ้
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น่ีก็เหมือนกนั ถ้าไม่มพีระอรหันต์ ต ารามอียู่ พระไตรปิฎกมีอยู่ อ่านไม่ออกหรอก อ่าน
แต่ตัวอกัษรออก แต่อ่านความหมายไม่ออก อ่านความรู้สึกไม่ออก อ่านการกระท าไม่ได้ 

ทั้งๆ ท่ีมีพระไตรปิฎก ทั้งๆ ท่ีมีผูป้รึกษานะ หลวงปู่ มัน่ ท่านก็ตอ้งร้ือคน้ของท่าน ท่าน
ต่อสู้ของท่านมา ส่ิงท่ีท่านต่อสู้ ท่านคน้ควา้ของท่านมา มาเพื่อเป็นครูเป็นอาจารยข์องเรา แลว้เรา
มีอ  านาจวาสนา เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาท าไมมนัห่อเห่ียว ท าไมไม่สู ้ทั้งๆ ท่ีครูบาอาจารย์
ช้ีน า แลว้ถา้มนัไม่จริงอยา่งท่ีเราคิด แลว้เรามีเหตุผลอะไรโตแ้ยง้ท่านล่ะว่ามนัไม่จริง จิตท่ีมนั
เป็นไปอยา่งน้ี จิตท่ีมนัสงบ ศีล สมาธิ ปัญญา อยา่งน้ีไม่จริง แลว้เรามีขอ้โตแ้ยง้อะไรว่าไม่จริง ก็
โตแ้ยง้ออกมาสิ 

เวลาหลวงตาท่านไปอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ ถา้เรายงัมีของเราอยู ่เรามีความรู้สึกของเราอยู ่เราก็
โตเ้ถียงท่านเพื่อหาขอ้เทจ็จริง เราโตเ้ถียง เราเถียงเพราะอะไร เพราะเรามีของเราใช่ไหม ตอ้ง
โตเ้ถียงสิ เวลาธรรมะนะ ธรรมะไม่มาน่ิมนวล แลว้แต่นิสัยครูบาอาจารย ์ นิสัยครูบาอาจารยบ์าง
องคก์็นุ่มนวล ก็มาอยา่งนั้น แต่ถา้นิสัยของครูบาอาจารย ์ ส่ิงท่ีโตแ้ยง้เพื่อหาเหตุหาผล มนัตอ้ง
โตแ้ยง้กนั โตแ้ยง้ข้ึนมาแลว้ลงดว้ยเหตุดว้ยผล 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้ใจเรามนัมีทิฏฐิมานะ มนัว่าส่ิงน้ีเป็นความรู้จริง แลว้ความรู้จริงมนัมี
คุณค่าอะไร ความรู้จริงในใจของเรามนัมีคุณค่าอะไรบา้ง ความรู้จริงของเรามนัเป็นความเป็นจริง
ไหม แลว้กายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กาย มนัไม่ใช่เพราะเหตุใด แลว้ท่ีมนัไม่ใช่ มนัมีอะไรถึงไม่ใช่...
มนัไม่ใช่ มนัมีเหตุมีผลหมดนะ แลว้มีเหตุมีผล มนัวางไวต้ามความเป็นจริง กายจริงของกาย จิต
จริงของจิต ทุกขจ์ริงของทุกข ์ มนัแยกส่วนกนัโดยท่ีรวมตวักนัอีกไม่ได ้ มนัรวมตวักนัอีกไม่ได้
เพราะเหตุใด ท าไมมนัถึงรวมตวักนัอีกไม่ได ้ ท าไมเม่ือก่อนมนัอยูด่ว้ยกนั มนัเป็นอนัเดียวกนั 
แลว้ยดึมัน่ถือมัน่ว่าเป็นเรา ทุกอยา่งเป็นเรา สุขทุกขเ์ป็นเราไปหมดเลย แลว้ถา้มนัแยกออกจาก
กนัไปโดยธรรมชาติแลว้ แลว้มนัรวมตวักนัอีกไม่ได ้ ทุกขอ์นัน้ีจะเขา้มาอยูใ่นจิตไม่ได ้มนัไม่ได้
เพราะเหตุใด แลว้ท าไมมนัถึงไม่ได ้ คนถา้ไม่รู้มนัจะเขา้ใจตรงน้ีไดอ้ยา่งไร คนถา้ไม่รู้ว่ามนัแยก
แลว้ มนัก็ตอ้งเผลอสิ เผลอมารวมตวักนั เผลอก็กลายเป็นความทุกขข้ึ์นมา เผลอรู้จริงข้ึนมาแลว้
ลืม รู้จริงข้ึนมาแลว้ไม่เขา้ใจ 

ใหม้นัเห็นสภาวะแบบน้ี รู้จริงข้ึนมาแลว้ไม่มีลืม รู้ข้ึนมาแลว้ไม่มีการไม่เขา้ใจ คนว่ายน ้า
เป็นนะ ตกน ้าเม่ือไหร่มนัก็ว่ายน ้าไดท้ั้งนั้นน่ะ คนเราข่ีรถเป็น คนเราข่ีจกัรยานได ้มนัข่ีไดต้ลอด 
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คนข่ีจกัรยานไม่เป็นต่างหากตอ้งอาศยัเขาพ่วงไปตลอด มนัข่ีไม่ได ้มนัข่ีไม่เป็น แต่ถา้เขาข่ีถีบให ้
แลว้เรานัง่ไป เป็น อาศยัคนข่ีน าหนา้แลว้เรานัง่พ่วงทา้ยไป น่ีไง เราว่าเราข่ีจกัรยานเป็น แต่ถา้เรา
ข่ีของเราได ้ มนัเป็นหมด จิตก็เหมือนกนั ถา้มนัแยกมนัแยะเพราะเหตุใด เวลามนัข้ึนไป มนั
เป็นไปได ้น่ีไง ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  ครูบาอาจารยข์องเราเป็นอยา่งน้ีนะ 

ถา้เวลาเราภาวนาของเรา เราต่อสู้ของเรา แลว้มนัอ่อนแอมนัไม่สู้นะ ถา้มนัไม่สู ้นัน่แหละ
กิเลสมนัเหยยีบหวัเรา ถา้เราจะต่อสู ้ เราตอ้งต่อสู้กบักิเลสเรา การนัง่สมาธิ การเดินจงกรม มนั
เร่ิมตน้นะ การนัง่สมาธิ การเดินจงกรมมนัเป็นกิริยา ถา้จิตมนัสงบเขา้มา เราตอ้งการจิตดวงนั้น 
จิตดวงท่ีมนัสงบเขา้มา จิตดวงท่ีมนัสงบเขา้มามนัมีฐานของมนั มนัมีภวาสวะ ภวาสวะคือตวัภพ 
ตวัภพเป็นตวัฐานท่ีตั้ง ดูสิ ฐานยงิจรวดมนัมาจากไหน ความคิดท่ีมนัเกิดมาจากใจมนัเกิดมาจาก
ไหน ถา้มนัเกิดมาจากท่ีนัน่ เรายอ้นกลบัเขา้มาท่ีนัน่ แลว้เราหาสิ เราสร้างฐานยงิจรวดไดไ้หม เรา
ปล่อยจรวดไดไ้หม 

ปล่อยดว้ยความเห็นของเรานะ แต่เราไม่รู้ ขณะท่ีมนัคิดมนัเหมือนกบัฐานยงิจรวด มนัยงิ
ออกไปตลอดเวลา มนัมีอยูแ่ลว้ ของท่ีมนัมีอยูแ่ลว้ แลว้มนัยงิออกไปเป็นความคิด ความคิดน้ีวน
กลบัมาท าลายเราตลอด เราไม่รู้ตวั 

แต่ถา้เป็นวิปัสสนา มนัจะเขา้ไปหาฐาน แลว้จบัฐานได ้แลว้ดูว่ามนัยงิออกไปอยา่งไร ส่ิง
ท่ีความคิดมนัเกิดอยา่งไร เกิดจากท่ีไหน เกิดออกไปแลว้มนัมีอะไรบวกออกไป ความคิดบวก-
ความคิดลบคิดออกไปจากไหน มนัจบัไดม้นัจะแยกแยะ แยกแยะ ท าลาย 

แต่เดิมฐานยงิอนัน้ี ภวาสวะอนัน้ี ภพอนัน้ีมนัยงิออกไป มนัคิดออกไป ยดึมัน่ถือมัน่ดว้ย
อวิชชา แต่เพราะเราท าความสงบของใจเขา้มา พอมนัสงบเขา้มาแลว้เขา้ไป ความสงบน้ีมนัเป็น
สมถะ สมถะ ค าว่า “ฐานท่ีตั้งของการงาน” คือฐานไง แต่ฐานยงิความคิดนะ ถา้เราจบัฐานยงิได ้
เราเห็นฐานยงินั้น มนัเป็นวิปัสสนา 

วปัิสสนามนัเป็นปัญญาการแยกแยะ เห็นการกระท า ถ้าเห็นการกระท าอย่างน้ัน ปัญญา
อย่างนีเ้กดิขึน้มา มนัจะหยุดความรู้สึกอนันีไ้ด้ หยุดความรู้สึก แล้วถ้าเห็นการหยุดความรู้สึก มนั
เห็นผล เห็นผลเพราะอะไร 



 

©2015 www.sa-ngob.com 
 

เทศน์พระ วนัท่ี ๙ พ.ย. ๒๕๕๐ ๑๓ 

เพราะถา้เม่ือก่อนน้ีมนัยงิออกไปโดยธรรมชาติของมนัคืออวิชชา มนัคิดออกไป มนัไปยดึ
มัน่ถือมัน่ของมนัเขา้มา มนัไปหาเหยือ่ของมนัเขา้มา ชอบใจ พอใจ ทุกขใ์จ ดีใจ เสียใจ มนัเอา
กลบัมาเหยยีบย  า่ใจ ทุกขม์าก ไม่รู้จกัวิธีการดบั ไม่รู้จกัวิธีการรักษา ขณะท่ีมนัเกิดวิปัสสนา เขา้
ไปถึงฐาน เห็นฐานยงิ เห็นจรวด เห็นส่ิงท่ีเป็นแรงขบั ทุกอยา่งมีแรงขบั แรงขบัมนัท างานกนั
อยา่งไร มนัออกไปเอาอารมณ์มาอยา่งไร เห็นท่ีมาท่ีไปของความรู้สึก เห็นท่ีมาท่ีไปของความคิด 
เห็นท่ีมาท่ีไปของบวกและลบ คือชอบใจ ดีและชัว่ พอเห็นดีและชัว่ มนัก็ใชปั้ญญาแยกแยะ
ออกไป น่ีส่ิงท่ีมนัมีงานท านะ ถา้จิตมนัมีงานท าข้ึนมา คนเราท างานเหมือนกบัท าธุรกิจ ถา้การท า
ธุรกิจแลว้ไดก้ าไร ไดผ้ลประโยชน์ มนัอยากท า พยายามจะหาผลประโยชน์ มนัจะท าของมนั การ
ภาวนาอยา่งน้ีมนัก็จะมีก าลงัใจข้ึนมา มนัมีผลงานนะ 

ทุกข ์ขณะท่ีจิตมนัฟุ้งซ่าน 

ทุกข ์ขณะท่ีจิตมนัไม่สงบ 

ทุกข ์ต่อเม่ือภาวนาแลว้มนัไม่ไดด้ัง่ใจ 

แต่ขณะท่ีท างาน จิตไม่สงบท างานไม่ได ้ ขณะท่ีจิตสงบน่ีเราไดผ้ลงานแลว้ เห็นไหม 
โรงงาน การสร้างสินคา้เก็บไวใ้นคลงัสินคา้มากมายมหาศาลเลย แลว้ถา้ไม่ไดร้ะบายสินคา้ออก
ไป โรงงานนั้นอยูไ่ม่ไดห้รอก สมาธินะ จะท าใหส้งบขนาดไหน จะท าใหม้ัน่คงไดข้นาดไหน ถา้
มนัไม่มีวิปัสสนา ไม่มีการจบัจ่ายใชส้อย ไม่มีการระบายสินคา้ออกไป โรงงานนั้นเจ๊งนะ 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัท าสมาธิแลว้มนัไม่รู้จกัออกวิปัสสนา มนัอยูไ่ม่ไดห้รอก โรงงานนั้น
ตอ้งล่มสลาย สมาธิอยูโ่ดยตวัมนัเองไม่ได ้ สมาธิอยู่ได้เพราะเหตุมสีต ิ สติกบัค าบริกรรมท าให้
สมาธิอยู่ได้ตลอดไป เพราะมนัมเีหตุ เหตุท าให้สมาธิมัน่คงตลอดไป แต่คนท่ีรักษาเหตุมนัยงัไม่มี
อารมณ์กระทบไง ถา้มีอารมณ์กระทบ ความดีใจความเสียใจเขา้ไปกระเทือนใจ มนัออกรับรู้อยา่ง
นั้นแลว้มนัทรงตวัไวไ้ม่ได ้สมาธิถึงอยูโ่ดยตวัเองไม่ได ้

โรงงานถา้มีสินคา้ไวม้ากมายขนาดไหน ถา้เราระบายสินคา้ไม่ได ้ เจ๊งอยา่งเดียว แต่ถา้เรา
ระบายสินคา้ออกไปได ้ ส่ิงท่ีเป็นสินคา้ของเราออกไปแลว้เป็นผลก าไรขาดทุนเขา้มา น่ีก็
เหมือนกนั การท่ีเราใชปั้ญญาออกใคร่ครวญวิปัสสนา เห็นฐานยงิ แลว้ใคร่ครวญกบัมนั 
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ใคร่ครวญถึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ใคร่ครวญถึงความเป็นไป ส่ิงท่ีใคร่ครวญแลว้
เห็นโทษเห็นคุณ 

เห็นโทษ เห็นโทษว่าส่ิงน้ีถา้เราไม่รู้ทนัมนั มนัเหยยีบย  า่ตลอดไป 

เห็นคุณ เห็นคุณจากสมาธิ เห็นคุณจากปัญญาการใคร่ครวญแลว้มนัปล่อยวาง การปล่อย
วางคือการระบายสินคา้ออกไปแลว้ไดผ้ลตอบแทนกลบัมา 

จิตมนัสงบเขา้มา จิตมนัปล่อยวางเขา้มา การปล่อยวาง การระบายสินคา้ กบัการหาทุนตั้ง
โรงงานต่างกนัมาก การหาทุนตั้งโรงงานนะ ตอ้งก าหนดพุทโธๆ หรือใชปั้ญญาอบรมสมาธิ การ
ตั้งโรงงานตั้งมาแลว้ยงัไม่มีตลาดเลย ขณะท่ีระบายสินคา้ออกไป มนัตอ้งมีโรงงานก่อน มนัตอ้ง
มีสินคา้ก่อน มนัตอ้งมีสมาธิก่อน มนัตอ้งมีสติก่อน มนัตอ้งมีปัญญาก่อน แลว้ใคร่ครวญออกไป 
ใคร่ครวญออกไป ระบายสินคา้ออกไป ผลท่ีตอบรับมาคือมนัปล่อยวาง มนัมีความสุขอีกชั้นตอน
หน่ึง ท าจนถึงท่ีสุดมนัปล่อยวาง กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกขต์ามความเป็นจริง น่ีท  า
อยา่งน้ีถา้คนมีงานท า จิตน้ีมีงานท านะ 

การท าธุรกิจของเรา การท าโรงงานของเรา แลว้เรามีสินคา้ เรามีการระบายออกไป เรามี
ผลตอบแทน เราจะขยนัขนัแขง็ เราจะท างานดว้ยความชุ่มช่ืนใจ เพราะมนัเห็นผลตอบรับ มนัเห็น
ผลประโยชน์ของมนั การวิปัสสนา การนัง่สมาธิ การเดินจงกรม ถา้มนัมีผลตอบรับอยา่งน้ี มนั
ขยนัขนัแขง็ 

ท่ีเราหดหู่ เราไม่อยากท า เราท าแลว้ไม่ไดผ้ล เพราะเราท าของเราแลว้ไม่ไดป้ระโยชน์ไง 
แต่ถา้เราท าของเราไดป้ระโยชน์นะ เราท าแลว้เป็นประโยชน์ของเรา เราจะขยนัขนัแขง็ของเรา 
แลว้เราไดผ้ลประโยชน์ผลตอบแทนของเรา ตรงน้ีเป็น อตฺตา ห ิอตฺตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่แห่ง
ตน ขณะในทางจงกรม ขณะนัง่สมาธิภาวนา ส่ิงท่ีตอบสนองมาอยา่งน้ีเราก็แช่มช่ืนแลว้ “ผู้ใด
เห็นธรรม ผู้น้ันเห็นตถาคต” น่ีผูใ้ดเห็นธรรม เห็นสมาธิธรรมก็ได ้ เห็นโลกุตตรธรรมก็ได ้ เห็น
ปัญญาธรรมก็ได ้ส่ิงน้ีถา้มนัเห็นข้ึนมา เราเตาะแตะข้ึนไป จิตน้ีมนัมีท่ียนืนะ 

ศาสนาอยูท่ี่ไหน เวลาธุดงคก์นั เวลานัง่สมาธิภาวนากนั ศาสนาอยูท่ี่ไหน? ศาสนาอยู่ที่
ความรู้สึก ถ้าความรู้สึกมนัเข้าใจมนัแจ่มแจ้ง มนัปล่อยวางเข้าไป ศาสนาอยู่ทีน่ั่น 
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ใจดวงหน่ึงมนัสะอาดบริสุทธ์ิ แลว้ใจดวงหน่ึงมนัมืดบอด ใจของโลกมนัมืดบอดทั้งนั้น 
แลว้มนัไปเอาเฟอร์นิเจอร์ เอาความคิดสวมไวแ้นบกบัตวัจนไม่เห็นตวัเลยนะ ส่ิงท่ีแนบไปคือ
ความคิดความรู้สึกของโลกๆ ไง เอาความคิด เอาทิฏฐิมานะใส่หวัไวจ้นเตม็หวั แต่ถา้มนัเป็น
ธรรมนะ ส่ิงนั้นเป็นเร่ืองของโลก แบกไปไม่ได ้ ส่ิงนั้นมนัเป็นอาการของใจ เกิดกบัใจ ดบักบัใจ 
แลว้มนัเกิดอยา่งนั้นเด๋ียวมนัก็ลืม เด๋ียวมนัก็ตอ้งไปทบทวน มนัจะลืมไป แต่ถา้เป็นอริยสัจนะ ใจ
ท่ีมนัสะอาดมนัไม่ใช่ใจมืดบอดนะ มนัสว่างตลอดเวลา มนัรู้แจง้ตลอดเวลา 

ส่ิงน้ีเป็นเร่ืองของสมมุติ มารยาสาไถยทั้งนั้น มนัเป็นมายาภาพ มนัจะมาอยูก่บัดวงใจท่ี
สะอาดไม่ได ้ส่ิงท่ีเป็นมายาภาพของโลกๆ เขา ไม่ใหม้าอยูใ่นความสะอาดของใจดวงน้ี ถา้ใจดวง
น้ีเกิดข้ึนมาตลอดเวลา มนัสว่างตลอดเวลา มนัเขา้ใจตลอดเวลา แลว้เห็นโทษตลอดเวลานะ 

เหมือนผูใ้หญ่เลย เดินไปบนถนน ถา้มีขวากมีหนามมีส่ิงใดท่ีมนัจะท าใหเ้ราเจบ็ปวด จะ
ท าใหเ้ราไดรั้บโทษ เราจะพาลกูศิษยข์องเราฝ่าหลบไปทางอ่ืน ฝ่าไม่ใหเ้ดินไปขวากไปหนาม 
หรือถา้จ าเป็นตอ้งไป เราจะตอ้งท าลายอนัน้ีก่อน ตอ้งกวาดขวากหนามน้ีออกไปใหท้างน้ีโล่ง
เตียนก่อน เราถึงจะใหลู้กศิษยเ์ดินผา่นไป แต่ในการประพฤติปฏิบติั ในเม่ือมนัเป็นประสบการณ์
ของใจ มนัก็ตอ้งมาเจอสภาวะแบบน้ีทั้งนั้นน่ะ เพราะหนามอนัน้ีมนัเป็นหนามต าใจ มนัเป็น
หนามของส่วนบุคคล มนัเป็นกิเลสในหวัใจของแต่ละบุคคล พดูขนาดไหนก็ไม่เช่ือ ไม่มีใครเช่ือ
ใครหรอก เพราะมนัเป็นกิเลสของแต่ละดวงใจ มนัไม่ใช่กิเลสอนัเดียวกนั 

กเิลสขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้ากท็ าลาย
ขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าแล้ว กเิลสของพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ ท่านก็
ท าลายของท่านไปแล้ว กเิลสของครูบาอาจารย์ท่านกท็ าลายของท่านไปแล้ว แต่กเิลสของเราก็
เป็นกเิลสของเรา ในต าราในวธีิการน้ันเป็นของครูบาอาจารย์ท่านต่างหากล่ะ ท่านท าของท่านมา 
ท่านผ่านของท่านมา แล้วท่านบอกวิธีการเราไว้ 

แต่เพราะเรายงัเป็นเดก็อ่อนกนัอยู่ ใจของเราน้ีอ่อนแอ ท่านพยายามประคองไวใ้หเ้ฉยๆ 
นะ น่ีขอ้วตัรปฏิบติัเป็นเร่ืองอยา่งน้ี ในเร่ืองขอ้วตัรปฏิบติั เร่ืองธรรมวินยั ปฏิปทาเคร่ืองด าเนิน 
เราตอ้งรักษาของเรา แลว้เวลาท าแลว้ถา้เป็นเร่ืองของโลก มนัเห็นว่าเร่ืองอยา่งน้ีเป็นเร่ืองเลก็นอ้ย 

เข่ือนมนัพงัเพราะตามดนะ ส่ิงท่ีกระแสน ้าเจาะถนน มนัท าลายเข่ือน ท าลายทุกๆ อยา่ง 
มนัก็เป็นส่ิงท่ีมนักดัเซาะไปทั้งนั้นน่ะ ขอ้วตัรน้ี ส่ิงท่ีเราเห็นว่าเป็นของเลก็นอ้ย เพราะถา้มนัท า
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เคยชินไปแลว้ ของเลก็นอ้ยน่ีไงจะท าใหค้นเสียคน ดูสิ เราใหเ้งินเดก็ๆ มนัไปใชส้อย ถา้มนัใชไ้ม่
เป็นก็ของเลก็นอ้ยไหม เพราะเราใหม้นัไปใชส้อยเพื่อเป็นประโยชน์ แต่มนัก็ไปท าเป็นโทษของ
มนั 

ใจก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีขอ้วตัรปฏิบติั ถา้เป็นการกระท า เราตอ้งเขม้แขง็ เราตอ้งพยายามดึง
พยายามฝืนความรู้สึกว่า “ไม่เป็นไร” ค าว่า “ไม่เป็นไร” โลกเขาพดูกนั แต่เราฟังไม่ไดเ้ลยนะ 
“โน่นก็ไม่เป็นไร น่ีก็ไม่เป็นไร” เป็นสิ เป็นเพราะท าใหเ้สียนิสัยไง พอมนัเสียนิสัย ผูอ่ื้นก็จะเอา
ตามแบบนั้น 

หมู่คณะนะ หมู่คณะของเราเปรียบเหมือนร่างกาย ร่างกาย ถา้ส่ิงใดเจบ็ไขไ้ดป่้วย ดูสิ 
เวลาเส้นเลือดตีบแค่เส้นหน่ึงมนัท าใหร่้างกายเสียหายหมดเลย มนัช ารุดจุดเดียว แต่มนัท าให้
ร่างกายพกิารไปหมดเลย 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้สังคมของเรา ถา้ท าขอ้วตัรกนัไป แลว้ฝ่ายหน่ึงไม่ท า ฝ่ายหน่ึงท า มนัก็
เป็นอยา่งนั้น เวน้ไวแ้ต่ว่ามนัเป็นผลประโยชน์ของเรา มนัเป็นการกระท าของเรา ส่ิงน้ีมนัเป็น
ของของเรานะ ถึงตอ้งตั้งใจกลบัมาท่ีน่ี 

ออกพรรษาแลว้ เขา้พรรษาก็ถืออธิษฐานพรรษากนัเพื่อจะใหเ้ขม้งวด เพื่อจะประพฤติ
ปฏิบติั น่ีออกพรรษากนัก็หาท่ีวิเวก ใครจะไปวิเวกบา้งก็ได ้ใครจะอยู ่ใครจะท าอยา่งไรแลว้แต่
ความเห็น แลว้แต่ทิฏฐิมานะ แลว้แต่นะ ทิฏฐิของคนไม่เสมอกนั คนชอบไม่เหมือนกนั คนท าไม่
เหมือนกนั ต่างคนต่างหา ต่างคนต่างแสวงหาเพื่อตนเอง เอวงั 


