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ท าวตัรก่อน ท าวตัรเลยล่ะ (ท าวตัรเยน็) เร่ิมเทศน์นาทีท่ี ๑๑.๒๘  

 

 ตอนเชา้เทศน์ กลางวนัน้ี เทศน์เร่ืองน้ีไปแลว้ เร่ืองฤๅษีชีไพร กลางวนัน้ีซดัเร่ืองน้ี
ไปแลว้เตม็ๆ  ถา้พดูใหม่เป็นรอบสอง กลางวนัพดูไปแลว้ ถามเร่ืองพระกราบฤๅษีอีกล่ะ  
ตามท่ีเป็นข่าวไง พระกราบฤๅษี แสดงธรรมนิดหน่ึง แลว้จะตอบปัญหาไปเร่ือยๆ  สอง
ทุ่ม สองทุ่มคร่ึง 

  เรามีมุมมองของเรานิดหน่ึง มุมมองต่างกบัโยม  ต่างกบัโยมตรงท่ีวา่ก่ึงพทุธกาล
แลว้ ศาสนาจะเรียวแหลม แต่ในสมยัพทุธกาลนะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอก
วา่ก่ึงพทุธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง ค าวา่เจริญของเรามนัเจริญในหวัใจของพระ 
มนัเจริญถึงส่ิงท่ีรู้แจง้ ความเจริญอยา่งน้ีเพราะก่อนหนา้ก่ึงพทุธกาล ก่อนหนา้ท่ี อยา่ง
กรุงเทพฯ  ตั้งแต่สมยักรุงเทพฯ  ธนบุรี กรุงเทพฯ น่ี เวลาฟ้ืนฟกูนัพระแตกกระสานซ่าน
เซ็นนะ  

 แลว้ดูลงักาสิ ลงักาเวลาตกเป็นเมืองข้ึนเขา ไม่มีพระเลยนะ ท่ีลงักาน่ีไม่มีพระ จน
เหลือเณรอยูอ่งคเ์ดียว  สมยักรุงศรีอยธุยาเขา้ไปฟ้ืนฟ ู แลว้ตอนหลงัท่ีลงักาแทบจะไม่มี
พระเลย แลว้พอหมดอาณานิคม สยามวงศ ์ ลงักาวงศ ์ ลงักาวงศ ์ สยามวงศฟ้ื์นฟมูา การ
ฟ้ืนฟเูพราะอะไร? เพราะส่ิงน้ีมนัเป็นความเคยชิน  

ถา้เราเคยชินกบัส่ิงใด เราคุน้เคยกบัส่ิงใด ส่ิงนั้นเราจะไม่เห็นคุณค่า เพราะตั้งแต่
สมยักรุงเทพฯ   สมยักรุงเทพฯ เวลาปราบดาภิเษกข้ึนมาเป็นกษตัริย ์  ต่างๆ  ตอ้งฟ้ืนฟู
หมด จนพระจอมเกลา้ฯ พระจอมเกลา้ฯ ไปบวช บวชเขา้ไปแลว้ไปศึกษาเขา้ไปแลว้ เห็น
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สภาวะต่างๆ  ถึงไดก้ระท าออกมา ส่ิงท่ีท าออกมาส่ิงน้ียงัไม่มีใครประพฤติปฏิบติั ถา้
สงัคมมีการศึก มีการสงคราม สมณะชีพราหมณ์กอ็ยูไ่ม่เป็นสุข   

สมณะชีพราหมณ์ไม่อยูด่ว้ยความสงบ สมณะชีพราหมณ์เอาเวลาท่ีไหนมา
คน้ควา้ตวัเอง ธรรมจะเจริญมนัเจริญท่ีหวัใจ หวัใจตรงไหน หวัใจตรงท่ีมนัรู้จกัไง ส่ิงใด
เป็นทรัพยใ์นโลก ทรัพยใ์นโลกกบัทรัพยธ์รรมะเหนือโลก ธรรมะเหนือโลกมนัเหนือ
ยงัไง มนัเหนือโลกยงัไง ถา้มนัไม่เหนือโลกนะ  มนัไม่เหนือโลกจะไม่เขา้ใจถึงธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้  

ถา้เขา้ใจถึงธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ส่ิงท่ีเขา้ใจธรรมขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มนัร้ือคน้ในหวัใจ  ถา้ร้ือคน้ในหวัใจมนับอกถึงวิธีการได ้ 
วิธีการอะไร? วิธีการการช าระกิเลส การท าลายช าระกิเลส ตั้งแต่หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสาร์
ลงมา ร้ือคน้มาๆ  จนสงฆข์องเรามัน่คงข้ึนมา มัน่คงข้ึนมาจนมีความเช่ือถือศรัทธา พอมี
ความเช่ือถือศรัทธา  

ทีน้ีคนมนัเขา้ไม่ถึง คนเราเขา้ไม่ถึงธรรม เขา้ใจเห็นไหม ดูสิ คนถามบ่อยมากเลย 
อภิญญา อภิญญานะ  หูทิพยต์าทิพยต่์างๆ  มีฤทธ์ิมีเดช ส่ิงน้ีเป็นธรรมไหม  ผูว้ิเศษไง 
ทายใจทายอะไรต่างๆ  เป็นผูว้ิเศษ แลว้พอเราไปเห็นสภาวะแบบนั้น เรากไ็ปต่ืนเตน้กบั
ความเป็นผูว้ิเศษ ผูว้ิเศษเด๋ียวน้ีเคร่ืองจบัเทจ็มนัดีกวา่เราอีก ส่ิงต่างๆ  มนัดีกวา่เราอยูแ่ลว้ 
แลว้เราไปเห็นส่ิงนั้น  

คุณไสยนะ เวลามีคุณไสยส่ิงต่างๆ  เขาท ากนั เขาท ากนัเพื่อประโยชน์ของเขา 
แลว้เราไปต่ืนเตน้ ศาสนาน่ีมนัละเอียดอ่อนมากกวา่นั้น ศาสนาละเอียดเห็นไหม เวลา
ปกติของเรา เราสงสยัไปหมดเลย  เราสงสยัเราไม่เขา้ใจอะไรเพราะเป็นเร่ืองวิทยาศาสตร์ 
ตอ้งพิสูจน์ได้ๆ   ความพิสูจน์ไดกิ้เลสมนัพดูนะ ส่ิงใดพิสูจน์ได้ๆ   พิสูจน์ไม่ไดม้นัไม่
เช่ือถือ  

เวลาจิตมนัสงบข้ึนมา ถา้ท าความสงบของใจ ใจสงบข้ึนมามนัรู้นอก รู้นอกอยา่ง
ท่ีมนัเป็นไป จะรู้เร่ืองพิสดาร พิสดารพนัลึกเพราะอะไร? ดูสิ คนอยูเ่ฉยๆ  คนดวงตก 
เวลาเดินไปน่ีผมีาหลอกได ้ แลว้ผมีาหลอกเป็นรูปเป็นร่างข้ึนมาเลย ถา้ผมีาหลอกจริงๆ  
นะ แต่ถา้ผใีนตวัเราเองหลอก เห็นไหมเราสร้างภาพ เราตกใจ เรากลวัความมืด พอเรา
กลวัความมืดเราเห็นสภาพแบบน้ีเป็นผเีป็นสาง เราตกใจไปเองนะ  น่ีกิเลสมนัหลอกเรา
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เอง  

ถา้กิเลสมนัหลอกเรา เราสร้างภาพข้ึนมาเรากต็กใจ เรากลวัความมืดเราสร้างภาพ
ต่างๆ  ตกอกตกใจหมดเลย แต่เวลาผมีาหลอกจริงๆ  มีนะ ผน่ีีเวลามาหลอก ดูสิ การท่ีวา่
ผมีาหลอก เครือญาติของเรา ญาติโกโหติกาของเรา เวลาตายไป เวลาตกทุกขไ์ดย้าก  

พระเจา้พิมพิสาร เวลาสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้ มาโปรดพระ
เจา้พิมพิสาร จนพระเจา้พิมพิสารเป็นพระโสดาบนั แลว้พระโสดาบนั  ท าบุญกบัองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เปรตโผล่มาตรงหนา้ต่างเลย  เปรตโผล่มาเลยนะ พระ
เจา้พิมพิสาร เพราะเช่ือมัน่ในพระโสดาบนั พระโสดาบนัมีความรู้ในธรรมส่วนหน่ึงแต่
ไม่รู้โดยรอบ แลว้ไปถามองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นเพราะเหตุใด?   

“เครือญาติของเธอ เกิดเป็นเปรตแลว้รอเธอมามหาศาลเลย จะมาขอส่วนบุญ”   

แลว้นิมนตอ์งคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มาถวายทาน พอถวายทานแลว้อุทิศ
ส่วนกศุลใหเ้ปรต พอใหเ้ปรตข้ึนมา เปรตไดกิ้นอาหารนั้น มีความอ่ิมหน าส าราญมี
ความสุขมาก มาหาพระเจา้พิมพิสาร พระเจา้พิมพิสารกต็กใจอีก เอะ๊ ท าบุญกศุลแลว้
ท าไมมาอีก เราอุทิศส่วนกศุลใหแ้ลว้เป็นบุญกศุลใหแ้ลว้ มนัมีความสุขแลว้ท าไมมาท า
ใหต้กใจอีก    

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกท่ีเขามาเปลือยกายอยูน่ั้นเพราะถวายทาน 
แต่ไม่ไดถ้วายผา้ ไม่ไดถ้วายส่ิงใด พระเจา้พิมพิสารถวายซ ้าอีก ถวายซ ้า ไดรั้บส่วนบุญ
จากพระเจา้พิมพิสารอ่ิมหน าส าราญมีความสุขของเขา แลว้พอมีความสุขของเขา เขา
อนุโมทนาไป  

เน่ียส่ิงน้ีมีจริง มีจริงแลว้เวลาประพฤติปฏิบติั ความวา่มีจริงมนักเ็ป็นเร่ืองของเขา 
เป็นญาติโกโหติกาของพระเจา้พิมพิสาร แลว้พระเจา้พิมพิสารท าบุญกบัองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ อทิุศส่วนกศุลใหเ้ขาไป ใหเ้ขาไปต่างคนต่างไดรั้บความสุข  เมตตา
ธรรมค ้าจุนโลก ค ้าจุนต่างคนต่างเป็นสุข ไม่ใช่วา่ เราไปต่ืนเตน้จะไปรับรู้ แลว้เราจะไป
กราบไปไหวไ้ปบูชามนัเป็นเร่ืองไร้สาระ  
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 สงัฆะนะ สงฆ ์  เวลาลงอุโบสถ มนัเป็นธรรมวินยันะ ธรรมวนิยั ถา้นานาสงัวาส
ร่วมอโุบสถสงัฆกรรมกนัไม่ได ้  ถา้ร่วมอโุบสถสงัฆกรรมเป็นโมฆียะ เป็นโมฆะ ส่ิงท่ี
เป็นโมฆะ คนดี เวลาท่ีเราขบัรถไปตามถนนหนทาง คนดีตอ้งเคารพกฎจราจร  ถา้เคารพ
กฎจราจรเป็นคนดีใช่ไหม เราเป็นคนดี แต่เวลาเราขบัรถไปตามกฎจราจร ไฟแดงเราจะ
ผา่ไปเลย เราเป็นคนดี ทุกคนจะส่งเสริมวา่เราเป็นคนดีมาก เจอกฎจราจรเราจะผา่ไปๆ  
เราไม่ยอมรับไฟแดงไดไ้หม?   

ธรรมและวินยัท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้วางไวแ้ลว้เป็นธรรม หลวงปู่
มัน่ เวลาพระท่ีไปอยูด่ว้ยอยา่งหลวงปู่ ชาเป็นมหานิกาย มาอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ก็
รับ  หลวงปู่ ฝ้ันเป็นมหานิกายนะไปอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ ฝ้ัน หลวงปู่ ขาว น่ีเป็น
มหานิกายมาก่อนทั้งนั้น แต่ไปอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ไดรั้บคุณประโยชน์จากหลวงปู่ มัน่ 
เหมือนกบัเราไปอยูก่บัพอ่แม่ ไดพ้อ่แม่เจือจานเรา พอ่แม่ดูแลรักษา มีความสุขมากๆ  
เล้ียงทั้งกายและใจ พอ่แม่ครูอาจารย ์ 

พอ่แม่เล้ียงไดแ้ต่ร่างกาย พอ่แม่ครูอาจารยเ์ล้ียงทั้งร่างกายและดูแลความเป็นอยู่
ดว้ย เล้ียงทั้งหวัใจดว้ย พอ่แม่ครูอาจารย ์ พอ่เป็นพอ่เป็นแม่เป็นครูบาอาจารย ์ เราเป็นพอ่
แม่ พอ่แม่คือพระอรหนัตข์องลกูเพราะลกูไดก้รรมพนัธ์ุทุกอยา่งจากพอ่แม่มา   เกิดใน
ประเทศอนัสมควร เกิดจากพอ่จากแม่ เกิดโดยสายบุญสายกรรม น่ีเป็นพระอรหนัตข์อง
เรา  

แต่พระอรหนัตข์องเราโกรธเรากไ็ด ้ ด่าเรากไ็ด ้ วา่เรากไ็ด ้ ติเรากไ็ด ้ เป็นพระ
อรหนัตข์องเรา เราเคารพบูชาหมดแหละ พอ่แม่ของเรา แต่เอด็วา่ไดเ้พราะดว้ยกิเลส แต่
พอ่แม่ครูบาอาจารยเ์ป็นทั้งครูบาอาจารยเ์ป็นทั้งพระอรหนัต ์ เป็นพระอรหนัตข์อง
สาธารณะ เป็นพระอรหนัตห์มดเลย  

แลว้ หลวงปู่ ฝ้ัน หลวงปู่ ขาว มาอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ แลว้ไดก้ารบ ารุงรักษาเพราะ
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา แลว้มนัไดผ้ลข้ึนมาจากการประพฤติปฏิบติั รู้แจง้เหมือนกนั ตามรู้
เหมือนกนั  แลว้เวลาหลวงปู่ มัน่ป่วย  เห็นไหม นานาสงัวาสๆ   ร่วมกินร่วมนอนกนั
ไม่ได ้ จะเอายาไปใหท่้านกไ็ม่ได ้ ส่ิงใดกไ็ม่ได ้  เห็นคุณประโยชน์ของท่าน เลยญตัติ 
ญตัติใหม่เป็นธรรมยติุ เพื่อจะหยบิได ้ท าไดด้ว้ยเหมือนกนั  น่ีนานาสงัวาส  

ทีน้ีหลวงปู่ มัน่ท่านมีทิฐิมานะ ท่านไม่ยอมรับส่ิงใดเลย  ถา้พดูถึงเป็นธรรมแลว้ก็



ธรรมศาสตร์รังสิตคร้ังท่ี ๓ ไฟล ์๓   ๕ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

ตอ้ง อะไรกต็อ้งร่วมกนัได ้ท าร่วมกนัได ้ มนัท าไม่ได ้เพราะท าไดเ้ป็นโมฆะ  ส่ิงท่ีเราท า 
อยา่งประชุมสภา ประชุมสภาไม่ครบองค ์ไปประชุมแลว้ กฎหมายออกมา ใชไ้ม่ไดแ้ลว้
มีประโยชน์อะไร มนัจริงตามสมมุติไง วินยัน้ีเป็นสมมุติ แต่จริงตามสมมุติ  

ถา้จริงตามสมมุติ เวลาท าอุโบสถสงัฆกรรม ถา้อยูด่ว้ยกนั ท าอุโบสถสงัฆกรรม
ดว้ยกนัได ้ อยูน่อกหตัถบาส ภิกษุท่ีเป็นส่วนใหญ่สวดปาติโมกข ์ ภิกษุท่ีเป็นส่วนนอ้ยอยู่
ขา้งนอก รับฟังดว้ย อยูน่อกหตัถบาสแลว้ขอบริสุทธ์ิเอาเห็นไหม เป็น ๒ ฝ่าย เพราะ
ธรรมยติุเราไปอยูก่บัสายหลวงปู่ ชา หลวงปู่ ชากต็อ้งใหอ้ยูข่า้งนอกเหมือนกนั  

หลวงปู่ ชาเป็นพระท่ีรู้แจง้ในธรรมวนิยั จะเห็น เคารพธรรมวินยั  

“เคารพพระธรรมวินยัคือเคารพพระพทุธเจา้ คนท่ีไม่เคารพพระธรรมวินยัคือไม่
เคารพพระพทุธเจา้”  

หลวงตาบอกวา่เหยยีบหวัพระพทุธเจา้ไป  

“ธรรมวนัิยจะเป็นศาสดาของเธอ”  

แลว้ธรรมวินยัจะเป็นศาสดาของเรา แลว้ไม่เคารพธรรมวนิยั เราจะเคารพศาสดา
ไดอ้ยา่งไร? ถา้เคารพธรรมวินยั คนท่ีท าดี ท าตามกติกา กติกาของสงัคม แต่เราเห็นท า
ตามกติกาแลว้เราไม่พอใจ โน่นกไ็ม่ได ้ น่ีกไ็ม่ดี จะท าแต่ตามความพอใจของตวั อะไรก็
มามัว่กนัไปหมดเลย มัว่สุมกนัอยา่งนั้นไม่ได ้มัว่สุมไม่ใช่ธรรม  

มัว่สุมเป็นแก๊งโจรเป็นมหาโจร  เป็นมหาโจร หลอก โจรมนัเอาไปปลน้นะ ทีน้ี
หลอกลวงเขาเอาเขามาถึงท่ีเลย เป็นมหาโจร เอาเขามาถึงท่ีเลย มนัเป็นมหาโจร ส่ิงท่ีเป็น
มหาโจรคือไม่เป็นประโยชน์กบัศาสนาใช่ไหม ถา้ไม่เป็นประโยชน์กบัศาสนา ท ากนั
อยา่งนั้นแลว้มนัไปต่ืนเตน้กบัขา้งนอกเพราะอะไร? เพราะมนัไม่เช่ือธรรมวินยั ถา้มนั
เช่ือธรรมวินยั มนัเห็นประโยชน์กบัธรรมวินยั จะท าอยา่งนั้นไม่ไดห้รอก จะท าอยา่งท่ี
เขาท ากนัอยา่งน้ีไม่ได ้ เพราะอะไร? เพราะเคารพพระพทุธเจา้ น่ี ถา้ท าอยา่งน้ีป๊ับ ไป
กราบฤๅษีชีไพรขาดจากสามเณรเลย ขาดจากไตรสรณคมน์  

พระเราเวลาเขา้เจา้เขา้ทรงขาดจากพระ ขาดจากพระเลย เพราะถือมงคลต่ืนข่าว 
ไปถือนอกพระรัตนตรัย นอกพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์  แต่มนัขาด มนัขาดจาก
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ภายใน มนัขาดจากหวัใจ แลว้ใครจะไปปรับโทษล่ะ เพราะการปรับโทษอยา่งน้ีมนัเป็น
เร่ืองของหวัหนา้วดันั้น พวกเจา้อาวาส เจา้อาวาสวดัไหนกแ็ลว้แต่ ไดรั้บการแต่งตั้งให้
เป็นเจา้อาวาส วดันั้นเป็นบริษทั บริษทัเหมือนกบับริษทัของเรา บริษทัของเรา เราบริหาร
จดัการบริษทัของเรา เรามีอ  านาจในการบริหารจดัการ เราเป็นผูจ้ดัการในบริษทันั้น  

 เจา้อาวาสกเ็หมือนกนั เจา้อาวาสในอาวาสนั้น ในอาวาสนั้นภิกษุท าผดิท าถกู เจา้
อาวาสนั้นตอ้งจดัการ ทีน้ีพอตั้งเจา้อาวาสกต็ั้งข้ึนมา ตั้งเจา้คณะต าบล เจา้คณะอ าเภอ
ข้ึนมา สิทธินะ ภิกษุไม่ควรไปในท่ีอโคจร ไปในท่ีอโคจรเป็นอาบติั  

แลว้เวลาพระไปเดินหา้งสรรพสินคา้กนั อะไรกนั กไ็ปออกกฎหมายอีกนะ ออก
กฎหมายวา่หา้มพระไปเดินสรรพสินคา้ ธรรมวินยัมนัสองพนักวา่ปีแลว้ แต่เพราะวา่ 
เพราะผูรั้กษาธรรมวินยัไม่ใช่กฎหมายเอง มีกฎหมายบงัคบัไวแ้ลว้แต่ไม่ศึกษาธรรมวินยั 
ไม่เคารพองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เหยยีบหวัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
ไป แลว้กไ็ปออกกฎหมายอนัใหม่ หา้มโน่นหา้มน่ีข้ึนมาใหเ้ป็น พรบ.สงฆ ์ 

พรบ.สงฆน่ี์นะ พดูถึงมนัเป็นมติของมหาเถรสมาคม มหาเถรสมาคมเป็นท่ี
ออกมาเป็นกฤษฎีกาเป็นกฎหมาย เป็นกฎหมายบงัคบัสงฆใ์นประเทศไทย มนักย็อมรับ 
พดูถึงกย็อมรับ ไม่ใช่วา่ไม่ยอมรับกฤษฎีกา ไม่ยอมรับกฎหมายของเมืองไทย สงฆใ์น
เมืองไทยตอ้งยอมรับกฎหมายของเมืองไทย  

แต่พดูถึงมนัสลดสงัเวชท่ีส่ิงน้ีมนัมีอยู ่ มนัมีอยูแ่ลว้ ธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้มีอยูทุ่กอยา่ง มีอยูพ่ร้อมสมบูรณ์แบบหมดเลย แต่ละเลยไม่ท าเท่า
นั้นเอง แลว้ไปออกกฎหมายซอ้นๆ ๆ  มา แลว้ออกกฎหมายซอ้นมา แลว้ท าอีกไหม ออก
กฎหมายซอ้นมากไ็ม่ไดท้  าอีกล่ะ ออกมาเอาผลงานกนั เราเป็นคนออกผลงานมา แลว้ก็
ไปขอความดีความชอบกนั มนัท าแบบโลกๆ  บริหารแบบโลก  

 ถา้บริหารแบบธรรมนะ ดูสิ หลวงปู่ มัน่ท่านป่วยเป็นวณัโรค อาย ุ 80 เทศนาวา่
การมหาศาลเลย ถึงเวลานั้นฉนัขา้วไม่ได ้หลวงตามหาบวัท่านเป็นพระอุปัฏฐาก ถึงเวลา
ก่อนในเพลท่านเอามะพร้าวมาผา่ ใหเ้ณรผา่นะ แลว้เอาน ้ามะพร้าวไปใหห้ลวงปู่ มัน่ได้
ด่ืม เพราะวา่ผูป่้วยผูเ้ฒ่า ฉนัอาหารไม่ได ้ร่างกายมนักอ็่อนแอ  

เอาน ้ามะพร้าวไปใหท่้านด่ืมในเพล มนัไม่ผดิวินยัหรอก แต่ไปใหท่้าน ท่านบอก
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วา่  

“ฉนัไม่ได”้  

“ฉนัไม่ไดเ้พราะอะไร?”  

“ตาด าๆ  มนัมองอยู”่  

ตาด าๆ  คือพระลกูศิษยล์กูหาท่ีไปอยูก่บัท่านมองอยู ่ ถา้ฉนัแลว้มนัขาดความ
เคารพความศรัทธา ความเช่ือถือ ถา้เรามีความศรัทธามีความเช่ือถือ ค าสัง่สอนนั้นเราจะ
ลงใจ ท่านสละความสะดวกสบายของท่าน ท่านสละทุกอยา่งเพื่อการบริหารจดัการใน
วดันั้น คนท่ีมีคุณธรรม ชีวิตท่ีเป็นแบบอยา่งนะ  

ชีวิตท่ีเป็นแบบอยา่งของพระท่ีเป็นแบบอยา่ง แลว้พระท่ีไปอาศยัอยูด่ว้ยกย็อมรับ 
ยอมรับศรัทธา เขา้ไปเพื่อท่ีจะไปศึกษาธรรมวินยักบัท่าน แต่พระท่ีคดในขอ้งอในกระดูก
กไ็ปอยูก่บัท่าน เพื่อหวงัเอาช่ือเสียงวา่เป็นลกูศิษยล์กูหาของท่าน เอามาขายกิน  คนมนัก็
มีต่างๆ  กนัไปในความคิดของโลก ในความคิดของกิเลสตณัหาความทะยานอยากใน
หวัใจ  

ส่ิงน้ีมนัมีอยูน่ะ แลว้มีอยู ่ เวลาออกมาแลว้ถา้เคารพบูชากนันะ ถา้เคารพองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มนัอยูท่ี่เป้าหมาย เราบวชกนัเราบวชเพื่ออะไร? บวชเพราะ
เราหนีทุกขม์าใช่ไหม บวชเพราะเราหนีหน้ีมาเหรอ ไม่ใช่ทั้งนั้นล่ะ เราบวชมา บวชมา
เพื่อช าระกิเลส ถา้เราบวชมาเพื่อช าระกิเลสนะ   คนท่ีจะชนะกิเลสควรเป็นคนท่ีจริงจงั 
คนท่ีมีศกัยภาพ จริงจงั  

ถา้ประกอบอาชีพทางโลกกจ็ะประสบความส าเร็จ ถา้มาภาวนามนักค็วบคุม
ตวัเองได ้ แต่ถา้เป็นคนโลเลนะ อยูท่างโลก เรากป็ระกอบอาชีพทางโลกเรากไ็ม่ทนัหมู่
ทนัคณะ มาบวชแลว้กเ็ป็นภาระแก่สงัคม ส่ิงท่ีเป็นภาระแก่สงัคมมนัฟ้องถึงศกัยภาพของ
มนุษยไ์ง ศกัยภาพของมนุษยมี์เท่าน้ี  

เวลาเราบวชมาแลว้ กเ็ห็นแก่ตวั กท็  าอะไรเพื่อประโยชน์ตวั ไม่เห็นธรรมวนิยั ไม่
เห็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นใหญ่ ถา้เห็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
เป็นใหญ่ มนัท าอยา่งนั้นกนัไม่ไดห้รอก เพราะท าอยา่งนั้นท าแลว้มนัทุศีล ภิกษุทุศีล จะ
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ท าอะไรท่ีมนัจะเป็นประโยชน์กบัตวัเองล่ะ?  

ภิกษุทุศีลจะไม่มีอะไรเป็นประโยชน์กบัตวัเองเลย ภิกษุถา้มีศีล สมาธิ ปัญญา
ข้ึนมา มนัมีโอกาสนะ ถา้มีโอกาสจะกราบนะ จะกราบองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
ดว้ยหวัใจ จะลงหมด  ครูบาอาจารยเ์ราท่านฝึกฝนกนัมาอยา่งน้ี ถา้ฝึกฝนกนัอยา่งน้ี  
ความผดิในท่ีลบั ในท่ีแจง้ ในท่ีลบักไ็ม่มี ในท่ีแจง้กไ็ม่มี  

อยา่งเช่นปัจจุบนัน้ี ธุดงคก์นั ธุดงคเ์ล่นๆ  นะ ธุดงคเ์ดินไปตามถนนหนทาง น่า
อาย เราไม่เคยท าเลยนะ ถา้เราธุดงคป๊ั์บเราจะเขา้ป่า  ถา้พดูถึงถนนข้ึนรถดีกวา่ ไป
หลอกลวงเขาท าไม? ธุดงคเ์พื่ออะไร? ธุดงคเ์พื่อใหฉ้นัรู้ฉนัเป็นพระธุดงคเ์หรอ? มนั
ไม่ใช่ ธุดงควตัร ธุดงคเ์พื่อขดัเกลากิเลสนะ เวลาเขา้ป่าเขา้เขาไป ปีนเขา เขาลกูต่อลกูนะ 
ลงเขาลกูน้ีข้ึนเขาลกูใหม่นะ ไม่ใช่ลงเขาแลว้มนัจะเป็นพื้นราบนะ แลว้ข้ึนไปท าไม? 
ตะเกียกตะกายท าไม?  

ตงัเม ตงัเมในใจ มนัดึงออกมาแลว้เอาตะไกรตดั เราจะดึงกิเลสเราออกมาไง  
เวลาธุดงคไ์ปไดแ้ต่เหง่ือมาทั้งนั้นล่ะ ไดเ้หง่ือมาไดค้วามอ่อนเพลียมา พอไดค้วาม
อ่อนเพลียมา ไดแ้ต่ความวิตกกงัวลมา พรุ่งน้ีเชา้จะกินขา้วกบัอะไร?  เดินไปในป่าในเขา
จะเจออะไร? ไม่เจออะไรเลยนะ มนัพิสูจนต์วัเอง  

ถา้มนัพิสูจน์ตวัเองมนัมีความเขม้แขง็ข้ึนมา ความเขม้แขง็ข้ึนมา  ทุกขเ์ป็นอยา่งน้ี 
มีพระไปหามากนะ “ผมอยากเห็นทุกขค์รับ” แบกกอ้นหินวิ่งข้ึนเขาลงเขา อยากเห็นทุกข ์
โง่มาก ถา้อยากเห็นทุกขน์ะ แบกหินแลว้มนัทุกขน์ะ  ไอก้รรมกรแบกหามท่ีท่าเรือ
คลองเตยมนัเป็นพระอรหนัตห์มดล่ะ ทุกคนอยากเห็นทุกขแ์ลว้กพ็ยายาม ทุกขย์าก กมึ็ง
หนีทุกขม์า มึงท างานทุกขย์ากมา แลว้มึงกจ็ะเขา้มาในศาสนา เห็นทุกขก์ท่ี็วา่ เห็นทุกข์
มนัตอ้งเห็นอริยสจั ทุกขอ์ยูท่ี่ไหน?  

ส่ิงท่ีเจบ็ปวดแสบร้อนคืออาการของทุกขห์มด ทุกขน์ั้นคือตณัหาความทะยาน
อยากมนัข้ีถ่ายรดในหวัใจแลว้มนักไ็ปแลว้ เรากไ็ม่เห็นมนั ไม่มีใครเคยเห็นทุกข ์ ถา้ใคร
เห็นทุกขม์นัสละหมดล่ะ  

  เวลาหลวงปู่ ฝ้ันท่านเทศน์นะ  เวลาพดูธรรมะกนั โห นิพพานทั้งนั้นล่ะ หวัมนัยงั
โกนไม่ไดเ้ลย ผมบนหวัมนัยงัสละไม่ไดเ้ลยแลว้มนัจะเอามรรค ผล นิพพาน คุยธรรมะ
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กนัปากเปียกปากแฉะ โมก้นัน ้าลายแตกฟองเลย แต่มนัสละอะไรไดบ้า้ง? มนัสละ
สถานะของคฤหสัถอ์ะไรไดบ้า้ง? มนัสละอะไรไม่ไดส้กัอยา่งหน่ึง โมก้นัอยูแ่ต่ปากนัน่
แหละ  เอาธรรมะมาอา้งอิงกนั มนัท าไม่ไดจ้ริง  

ถา้ท าไดจ้ริงนะ ถา้เห็นทุกข ์ ดูสิ คนเรา ถา้เราเห็นทุกขเ์ราอยากออกจากทุกข์
ไหม? ถา้เห็นทุกขเ์ราอยากออกจากทุกขไ์หม?  เราอยากจะเกิดอีกไหม? ถา้เราไม่อยากจะ
เกิด เราพร้อมไหม? ภิกษุน่ีนักรบ   รบกบัทฐิิมานะ รบกบัเจ้าของ รบกบัตวัเอง รบกบั
ความเห็นผดิน่ี  

ถา้รบกบัความเห็นผดิ เราจะรบ นกัรบมนัจะไปหลบอะไร? นกัรบมนักต็อ้งออก
ธุดงควตัร ทุกนกัรบมนัจะขดัเกลา มนัจะต่อสู้กบัตวัเอง ต่อสู้กบัตวัเองเพื่อเอาชนะตวัเอง
ใหไ้ด ้ถา้ชนะตวัเองไดม้นัจะไม่ใหม้นัเกิดอีก ถา้มนัเกิด อะไรมนัมาเกิด? ส่ิงใดมนัพาให้
มาเกิด ถา้พาเกิดมนักเ็วียนตายเวียนเกิดมนักทุ็กขอ์ยูอ่ยา่งน้ี  แลว้กบ็อกวา่เห็นทุกข ์รู้ทุกข ์ 

รู้ทุกขแ์ลว้บวชมาท าไม? บวชมาแลว้ไม่ขดัเกลามนั ไปท าสภาวะแบบนั้น  สงัคม
หมู่หน่ึง หลวงตาท่านพดูบ่อย เป็นวงกรรมฐาน วงของเรา เราจะรักษาดูแลกนั แลว้จะถึง
กนั วงกรรมฐานเขม้แขง็มากเพราะวา่วงกรรมฐานจะรู้จกักนัไปหมดเลย  

แลว้วงในครอบครัว “ครอบครัวกรรมฐาน” พระองคใ์ดปฏิบติัดีปฏิบติัชอบมนั
จะรู้กนัหมดล่ะ  พระองคใ์ดไม่เขม้แขง็พระองคใ์ดเป็นภาระ เรากรู้็ๆ  กนัอยู ่ แต่รู้กนัอยู่
มนักรั็กษากส็มานกนัไวไ้ง สมานกนัไวใ้หเ้ป็นท่ีพึ่ง ถา้พระยงัเป็นท่ีพึ่งไม่ได ้พระยงัไม่มี
หลกัมีเกณฑ ์สงัคมจะพึ่งใคร?  

พระคืออะไร? พระคือผูป้ระเสริฐ อะไรประเสริฐ? ถา้พระประเสริฐนะ กส็ร้าง
พระพทุธรูปไวก้ป็ระเสริฐ พระพทุธรูปประเสริฐไหม? พระพทุธรูปเป็นสมมุติ สมมุติ
เป็นองคแ์ทนพระพทุธเจา้   

สมมุติเป็นองคแ์ทนพระพทุธเจา้ สมยัพทุธกาลไม่มีพระพทุธรูป เพราะเคารพ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มาก เวลาจะกราบกนัจะมีแต่แท่น แท่นเฉยๆ  ไม่มี
พระพทุธรูปหรอก ทีน้ีพระพทุธรูปเกิดข้ึนมาจากอเลก็ซานเดอร์ อเลก็ซานเดอร์ตีเขา้ไป
ในอินเดีย  
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ประเทศอินเดีย อเลก็ซานเดอร์ตีเขา้ไปในอินเดีย แลว้ตั้งแม่ทพัเป็นพระเจา้มิลินท ์
พระเจา้มิลินทช่ื์อในวทิยาศาสตร์ เป็นทหารเอกของพระเจา้อเลก็ซานเดอร์มาจากกรีกไง  
เวลาทางวิทยาศาสตร์ เวลาห่มผา้ พระห่มผา้มาจากกรีก มาจากกรีก ไม่ใช่ เพราะอเลก็
ซานเดอร์มาหลงัพระพทุธเจา้มาก  

พระพทุธเจา้ ในคนันาใหพ้ระอานนทอ์อกแบบจีวร ออกแบบจีวรท่ีธงชยัพระ
อรหนัต ์ สมยัโบราณมนัจะชนชาติใดกแ็ลว้แต่มนัใชผ้า้ผนืหมด ใชผ้า้ผนืพนักายเพราะ
สมยันั้นยงัไม่มี ดูสิสมยัโบราณเรายงัใชผ้า้ม่วงเลย ไม่มีผา้หรอก ไอเ้ส้ือผา้ท่ีเป็นแฟชัน่
มนัเพิ่งออกมาไม่ก่ีปีน้ีเอง แต่เดิมทุกชนชาติใชผ้า้ผนืห่มร่างกายทั้งนั้นแหละ  

แลว้จะบอกวา่ ใครเลียนแบบใคร แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูว้าง
ธรรมและวินยัไว ้ใหอ้อกแบบใหป้ระหยดั เพราะอะไร? เพราะวา่  เวลาพระเราท าชัว่มาก 
ท าชัว่นะ  เจา้หนา้ท่ีท าความผดิโทษสองชั้นสามชั้น เราปลน้ เราโกงเขามาตดัสิน ๒๐-
๓๐ ปีนะ แต่ถา้เป็นต ารวจปลน้ เจา้หนา้ท่ีท าความผดิโทษสองชั้น  

ภิกษุถา้ท าความชัว่ตกนรกอเวจี จีวรไม่ตกนรกอเวจีไปดว้ย ไปแต่ตวัเปล่าๆ  แลว้ 
เหลก็เท่าล  าตาล ตน้ตาลเหลก็เท่าล  าตาลแลว้จีวรไปพาดอยูบ่นล าตาล  จนเหลก็ล าตาลน้ี
อ่อนเลย ภิกษุท่ีท าความชัว่ตกนรกมหาศาลเลย  แลว้ท ากนัอยูอ่ยา่งนั้น แลว้มนักคึ็กเขา้มา
หาผลประโยชน์ในศาสนาไง  

ส่ิงท่ีเป็นไป มนัสะเทือนใจไหม? มนักส็ะเทือนใจ หยกิเลบ็กเ็จ็บเน้ือ กพ็ระกคื็อ
พระนัน่แหละ พระดว้ยกนั หวัโลน้ๆ  เหมือนกนั หวัโลน้ๆ  ห่มผา้เหลือง กห่็มผา้เหลือง
ดว้ยกนั แต่ความรับผดิชอบ วฒิุภาวะท่ีเขารับผดิชอบมนัมากหรือนอ้ยขนาดไหนเท่า
นั้นเอง  

ถา้มนัมากนะ วตัถุไม่มีคุณค่าเลย  

“หลวงตาคนจนผู้ยิง่ใหญ่ มบีริขาร ๘ เท่าน้ัน หาเงนิไว้กบัโลกนีเ้ป็นหมืน่ๆ  
ล้าน”  

แต่เดิมแต่ก่อนหนา้นั้นท่านไม่ออกมายุง่กบัเร่ืองโลกเลย ท่านยุง่แต่กบัเร่ืองสร้าง
พระก่อน สร้างพระก่อน ถา้หวัหนา้ออกมายุง่กบัส่ิงท่ีเป็นวตัถุ ลกูนอ้งมนัจะยุง่มากกวา่
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นั้นอีก  ลกูนอ้งหมายถึงลกูศิษยล์กูหาท่ีไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ หวัหนา้ไปทางไหน มนัอา้ง
หมด ท าไมพระครูบาอาจารยท์  าได ้ 

เช่นหลวงปู่ ต้ือ พระอา้งมากเลย หลวงปู่ ต้ือท าไมท าอยา่งนั้นได ้ หลวงปู่ ต้ือท าไม
ท าอยา่งน้ีได ้ แต่หลวงปู่ ต้ือนัง่ภาวนา  ๗ วนั ๗ คืนมนัไม่พดูถึงนะ เวลาท่านท าคุณงาม
ความดีมนัไม่เคยพดูถึงเลย แต่เวลาท่านท าตามนิสยัจริตของท่าน ท่านเป็นพระอรหนัต์
เวย้ หลวงปู่ ต้ือท่านเป็นพระอรหนัตน์ะ  

เวลาท่านเป็นพระอรหนัต ์ เวลาท่านเทศนาวา่การ ครูบาอาจารยท่์านบอกเลย 
หลวงปู่ ต้ือเทศน์ธรรมลว้นๆ  เลย ธรรมท่ีเหนือโลก ธรรมท่ีโลกฟังไม่ได ้ โลกน้ีมนัติด
อะไรกนั? มนักติ็ดระหวา่งเพศน่ีแหละ แลว้เวลาท่านเทศน์เขา้ไป อุย๊ พดูหยาบพดูคาย 
แลว้เวลามึงท าหยาบคายมึงคิดหรือเปล่า? ส่ิงท่ีโลกเป็นอยู ่โลกกท็ ากนัอยูอ่ยา่งน้ีทุกวนั  

แลว้เวลาท่านพดูถึงใหเ้ราเห็น รับไม่ได ้ กระมิดกระเม้ียนกนันะแอบท า แต่
อยากจะฟังธรรมะ แลว้เวลาท่านรู้จริงท่านท าจริง ท่านกพ็ดูของท่านได ้ คนรู้จริงคนเห็น
จริงมนัจะสลดสงัเวช ถา้สงัเวชมนัจะไม่ท าอยา่งนั้น เห็นแลว้เรากส็งัเวช ของแค่น้ีพระยงั
รู้ไม่ได ้ของท่ีวา่อะไรควรไม่ควรมนัยงัไม่เขา้ใจเลย  

แต่เวลาเราพดูกระโชกโฮกฮาก น่ีวา่แต่เขาตวัเองกลายเป็นเจา้พอ่อยูน่ะ ไม่ใช่
หรอก น่ีเจา้พอ่จะฆ่ากิเลส ไม่ใช่เจา้พอ่ไปท าลายใคร เจา้พอ่จะเอาตวัไวใ้หไ้ดไ้ง สงัเวช
มนักส็งัเวช มนัเหมือนกบั ถา้พดูภาษาโลกนะ ไม่ใช่ธุระของกเูวย้ ประเทศน้ีไม่ใช่ของกู
คนเดียว สงัคมกไ็ม่ใช่ของเราคนเดียว   

น้ีพดูอยา่งน้ีพดูแบบไม่รับผดิชอบ เวลามนัเบ่ือหน่ายเพราะมนัท าอะไรไม่ได ้ มนั
ท าอะไรไม่ไดเ้พราะวา่ กรรมของใคร กรรมของสตัวเ์พราะวา่ส่ิงน้ีมนัมีตน้เหตุมานะ ถา้
ไม่อยูใ่นวงการพระไม่รู้หรอก พระกบัพระมนัจะรู้กนั มนัมีผูป้กป้อง มีผูดู้แล มีผูท้  าของ
เขา เวลาตดัสินข้ึนไป ดูสิ เวลาตดัสินข้ึนมา ผดิ-ถกูอยา่งน้ี  

พอตดัสินวา่ผดิ อา้ว ผดิแลว้กต็อ้งรอ ตอ้งฟ้องศาล ศาลทางโลกเขาตดัสินก่อน
แลว้พระค่อยมาวา่กนั แต่ถา้เป็นธรรมวินยันะ มนัเป็นขอ้เทจ็จริงตั้งแต่เวลาเอง็ท า เอง็ท า
ผดิมนักผ็ดิตั้งแต่ตอนนั้น ไม่ตอ้งรอศาลตดัสินหรอก มนัเป็นตั้งแต่ตอนท่ีเอง็ท า ความลบั
ไม่มีในโลกหรอก เอง็นัน่แหละรู้ คนท ารู้ ใครท าชัว่ ใครเป็นคนโกง ใครเป็นคนกล่าวตู่ 
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ใครเป็นคนเอาสตางคเ์ขา มนัรู้ทั้งนั้นล่ะ หนา้ไหวห้ลงัหลอก  

 แต่ถา้ เราประพฤติปฏิบติักนัมา เราอยูว่ดันะ บวชมา ๓๐ ปีน้ีไม่เคยไปไหนเลย 
ไม่เคยไปไหนเลยนะ ไม่เคยยุง่กบัใคร อยูแ่ต่วดั ลกูศิษยจ์ะรู้ดี ไม่เคยไปไหนเลย แต่ท่ีมา
ท่ีน่ีคร้ังท่ีแลว้ น่ีเป็นคร้ังท่ี ๒ แลว้พอไป มีฎีกาท่ีวดัเป็นตั้งๆ  เลย ใหไ้ปเทศน์ท่ีโน่น
เทศน์ท่ีน่ี ไม่ยอมไป เพราะคิดวา่ยงัไม่ถึงเวลา แต่ต่อไปน่ีจะออก จะไปพดู วนัท่ี ๒๖ น้ี
จะไปวดัอโศการาม เพราะอะไร? เวลาไม่ไดเ้ทศน์ท่ีน่ี ท่ีวดัเทศน์ทุกวนั เทศน์อยูแ่ลว้ พดู
ถึงเพื่ออะไรล่ะ? มนัพดูไดท้  าได ้แลว้ถา้มนัมีปัญหากนัมนัจะมีปัญหากนั อนัน้ีพดูถึงพระ
ทัว่ไป  

ตอบปัญหาเลยล่ะ  

 เขาไม่เคยเห็นน่ี เขาไม่เคยเห็นครูบาอาจารยเ์ราท า ไม่เคยเห็นพระพทุธเจา้ แลว้
เวลาใครท าจริงท าจงักไ็ม่เช่ือ พระโสณะเดินจงกรม พระโสณะเป็นลกูคนมีฐานะมาก 
เป็นลกูผูดี้มาก ตีนบางมาก แลว้ขนาดท่ีวา่มนัมีขนข้ึนดว้ย ขนาดท่ีวา่พระเจา้ปเสนทิ
โกศลหรือใครอยากด ู ขอดูเลยล่ะ แลว้เวลาเดินจงกรมน่ีนะ เทา้บางเวลาเดินจงกรม เทา้
แตก เทา้แตกแลว้เลือดสาดเลยล่ะ ฟังค าน้ีสิ น่ีพระพทุธเจา้พดูนะ  

“ท่ีน่ีเป็นท่ีเชือดโคของใคร เลือดเตม็ไปหมด ท่ีน่ีเป็นท่ีเชือดโคของใคร”  

เพราะเลือดมนัแดงหมดเลย  

“ไม่ใช่ ท่ีน่ีเป็นท่ีเดินจงกรมของพระโสณะ”  

มีความเพยีรเป็นเลิศ ฉะนั้นพระพทุธเจา้ถึงอนุญาตใหใ้ส่รองเทา้ พระโสณะเป็น
คนท่ีมีจิตใจเป็นคุณธรรม  

“ถา้อนุญาตใหเ้กลา้กระผมใส่รองเทา้ เกลา้กระผมไม่ยอม ถา้ใหเ้กลา้กระผมเป็น
ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ส่รองเทา้พระทั้งหมดกจ็ะหาวา่เกลา้กระผมเป็นคนอ่อนแอ ถา้องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะอนุญาตให้พระภิกษุใส่รองเทา้ ตอ้งอนุญาตทั้งหมด”  

กเ็ลยเป็นการอนุญาตใหใ้ส่รองเทา้มา พอใส่รองเทา้มาฉพัพคัคีย ์  กเ็ล่น รองเทา้มี
ปิดส้นมีอะไร กห็า้มมาตลอด  เวลาดูพระกรรมฐานสิ เวลาใส่รองเทา้ ใส่แบบรองเทา้สาย
ท่ีมีคีบคู่นัน่แหละ ปิดส้นอะไรไม่ไดห้มด เพราะอะไร? เพราะพระพทุธเจา้บงัคบัไว ้หา้ม
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ไว ้หา้มหมดเลยนะ 

ฉพัพคัคีย ์ ภิกษุทั้ง ๖ ฉพัพคัคียท์ั้ง ๖ คน เกมาก ท าอะไรมาจะมีปัญหาตลอดมา  
ถา้คนท่ีมีความละอาย คนท่ีประพฤติปฏิบติัจะมีความละอาย มีหิริโอตตปัปะ ถา้เรามีเป็น
ผูท่ี้มีความละอาย หวัใจเรามนัจะไม่ด้ือดา้น ท่ีภาวนากนัอยูน่ี่ไม่ได ้ เพราะใจมนัดา้น ฟัง
เทศน์ทุกวนั ฟังจนชินหู พดูจนชินปาก หวัใจมนัดา้น ถา้หวัใจไม่ดา้น มนัมีหิริ มนัมี
โอตตปัปะ มนัไม่ท าความชัว่ ท าความชัว่ไม่ได ้ถา้ท าความชัว่ นัน่ล่ะ กรรม     

ถาม :   ใหห้ลวงพอ่พดูถึงมนุษยเ์กิดมาเพื่ออะไร? และด าเนินชีวิตอยา่งไร?  

หลวงพ่อ :  อนัน้ีเป็นปัญหาหน่ึง เขาถามมานานแลว้ เกบ็ไวเ้อง ยงัไม่อยากพดู เพราะ
มนัสะเทือนใจนะ  

ถาม :   ในเม่ือคนเราเกิดมาแลว้ตอ้งตาย แลว้คนเราเกิดมาท าไม?  

หลวงพ่อ : ในเมือ่คนเราเกดิมาแล้วต้องตาย แล้วคนเกดิมาท าไม? น่ีค  าถามนะ อา้ว  
กเ็อง็อยา่เกิดสิ เอง็อยา่เกิดเอง็กไ็ม่ตอ้งเกิด น่ีพดูแบบก าป้ันทุบดินนะ แต่ความจริงแลว้
ไม่ได ้ความจริงไม่ไดเ้พราะอะไร? ความจริงไม่ไดเ้พราะจิตเราบงัคบัมนัไม่ได ้ เราบงัคบั
ความรู้สึกเราเองไม่ได ้ ในเม่ือเราเกิดมาแลว้ตอ้งตาย ใช่ เราเกิดมาตอ้งตายเพราะอะไร? 
เพราะเรารู้ เราศึกษามาวา่เราเกิดมาตอ้งตาย แลว้เกิดมาแลว้กไ็ม่อยากตาย  

ถา้เกิดมาแลว้ตอ้งตายแลว้เกิดมาท าไม? ไอเ้กิดมาท าไม? พระอรหนัตไ์ม่เกิดเวย้ 
ถา้ท่ีไหนมีการเกิดท่ีนัน่มีความทุกข ์ชาติปิ ทุกขา ทุกคนเวลาเกิดข้ึนมา ดีใจ เวลาตายไม่
ยอม ตายน่ีมีความทุกขมี์ความเสียใจมาก  

นกเวลามนัลงเกาะคอน เวลาลงเกาะน่ีน่ิมนวลมากเลย เวลามนัจะบินไปมนั
กระพือทีคอนน้ีสัน่ไหวเลย เวลาเกิดข้ึนมา โอ๋ย ลกูชายเกิดครบ ๑ เดือน ฉลอง ลกูใคร 
โอย๊ มีความสุขมาก เวลาจะตายน้ี โอโ้ฮ สะเทือนไปทั้งบา้นทั้งเรือน น่ีแลว้เกิดมาท าไม? 
มนัตอ้งเกิดเพราะมนัมีอวิชชา คนเราถา้บงัคบัไม่ใหเ้กิดไม่ใหต้ายได ้ หรือไม่รับรู้ไดน้ะ 
ศาสนาน่ีไม่มีคุณค่าเลย ศาสนาพทุธมีคุณค่าเพราะตรงน้ีไง   

บุพเพนิวาสานุสติญาณ คนท่ีเกิดเกิดมาจากไหน? พระพทุธเจา้เกิดมาจากไหน?  
เจา้ชายสิทธตัถะเกิดมาจากไหน?  ชาติก่อนท่ีจะเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เกิดเป็นพระ
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เวสสนัดร แลว้พระเวสสนัดรเกิดมาจากไหน?  มนัต่อๆ ๆ  ต่อไป คนมนัเกิดมาจากไหน? 
แลว้มนัไม่เกิดไดไ้หม? มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ เราจะปฏิเสธพายฝุนไม่ได ้ เราจะ
ปฏิเสธฤดูกาลไม่ได ้ 

ฤดูกาลมนัแปรสภาพไปตามธรรมชาติ ฤดูกาลมนัไม่มีชีวิต แต่จิตของคนมนัมี
ชีวิต ธาตุท่ีมีชีวิต สสารท่ีมีชีวิตมนัไม่มี ธาตุรู้ ธาตุรู้เป็นสสารท่ีมีชีวิต สสารท่ีมีชีวิตไม่มี
ส่ิงใดไปท าลายมนัได ้ ไม่มีส่ิงใดท าลายสสารท่ีมีชีวิตน้ีไดอ้ยูเ่ลย สสารท่ีมีชีวิตไม่มีใคร
ท าลายมนัได ้เวน้ไวแ้ต่ อรหตัมรรค  

เพราะอรหตัมรรค “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส” จิต
เดิมแทน้ี้ผอ่งใส เพราะพระอนาคา จะเขา้ไปเห็นจิตเดิมแทข้องตวัเอง แลว้จิตเดิมแทม้นั
เป็นตวัปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิต มนัไม่มีการเส่ือมสลาย อยา่งท่ีวา่นะ “จิตไม่เคยตายๆ ”  
ใครเป็นคนพดู จิตไม่เคยตายแลว้ใครพิสูจน์ไดว้า่จิตใครไม่เคยตาย จิตน้ีไม่เคยตายแลว้
มนัเวียนตายเวียนเกิดสภาวะแบบนั้น  

แลว้เวียนตายเวียนเกิด พอมนัถึงเวลาท่ีจะมาเกิด การเกิดเป็นมนุษย ์ถา้พดูถึงคนท่ี
มีสติสมัปชญัญะ การเกิดเป็นมนุษยน่ี์เป็นอริยทรัพย ์ ค าขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้เปรียบไวอ้ยา่งน้ี   

“มีเต่าตาบอดมนัอยูใ่นทะเล แลว้มนัมีห่วงอยูห่่วงหน่ึงอยูก่ลางทะเล ถา้มนัโผล่
ข้ึนมาในห่วงนั้น นัน่คือบุญท่ีไดเ้กิดเป็นมนุษย”์  

การเกิดเป็นมนุษยน้ี์แสนยาก เพราะอะไรรู้ไหม? ดูสิ ดูส่ิงมีชีวิตสิ ดูสตัว์
เดรัจฉาน ดอูยา่งพวกปลวกแมลงสิ  ดูแมลงในอากาศสิ ดูแพลงตอน ส่ิงท่ีอยูใ่นน ้าสิ สตัว์
ท่ีมนักินน ้า น่ีส่ิงมีชีวติทั้งนั้นล่ะ จิตหน่ึง  จิตหน่ึงตอ้งเป็นการเกิดตลอด จิตหน่ึง เกิดชีวิต
หน่ึงคือจิตหน่ึง  จิตหน่ึงตลอดเวลา จิตน้ีแตกแขนงไปไม่ได ้ จิตหน่ึง จิตหน่ึงตอ้งเวียน
ตายเวียนเกิดในสภาวะแบบนั้น  

แลว้จิตท่ียงัมาเกิด เกิดมหาศาล แลว้เกิดเป็นแพลงตอน เกิดเป็นอะไรต่างๆ  เกิด
เป็นเหยือ่ของสตัวเ์ป็นเหยือ่กนัเอง ปลาเลก็กินปลาใหญ่ ไม่ใช่ ปลาใหญ่กินปลาเลก็  
(หวัเราะ) พดูเร็วไป  

ปลาใหญ่กินปลาเลก็ เห็นไหม ไปเกิดเป็นอาหารดว้ยกนัเอง ปลาใหญ่กินปลาเลก็ 
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กกิ็นกนัตลอดไป แลว้กเ็กิดอยูอ่ยา่งนั้นแหละ แลว้หนีไปไหนพน้ ปลาใหญ่กินปลาเลก็ 
แลว้ปลาเลก็กไ็ปเกิดเป็นปลาใหญ่ ปลาใหญ่กินปลาเลก็แลว้กผ็ลดักนักินผลดักนัมาอยู่
อยา่งนั้นแหละ ผลดักนัมาตลอดนะ  

เขาบอกวา่ แลว้เกิดมาท าไม? เกิดมาท าไมน่ีไม่มีส่ิงใดไปยบัย ั้งการเกิดได ้ ทีน้ีถา้
ยบัย ั้งการเกิดไดม้นักต็อ้งเกิดดี ในศาสนาน้ี เกิดแลว้ถา้ท าบุญกศุลแลว้จะไปเกิดดี เกิด
เป็นมนุษยน้ี์เพราะอะไร? เพราะเกิดเป็นมนุษยน่ี์เป็น.. 

 เกิดในนรกนะ เหมือนคนติดคุก คนติดคุกจะมีความสุขไหม? เกิดบนสวรรคก์็
เหมือนมีงานจดัเล้ียงฉลองท่ีโรงแรม เท่าน้ีเอง เราเปรียบนรกเหมือนคนติดคุกเลย แลว้
คนพน้จากคุกมากเ็ป็นเรา น่ีถา้เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยเ์ป็นผูอิ้สระไง ถา้เราไม่ติด
คุกเราจะท าอะไรกไ็ด ้ถา้ติดคุกท าไม่ไดน้ะ ผูคุ้มมนัคุมอยู ่ถึงเวลามาเขา้โรงนอน ถึงเวลา
มนับงัคบัหมดล่ะ  

จะกินจะนอน ตอ้งอยูใ่นอ านาจเขาหมดเลย นัน่คือตกนรกอเวจี จิตมนัตอ้งหมุน
อยา่งนั้นนะ ถา้เกิดบนสวรรคน์ะ ดูสิ ดูเขาจดังานกนัอยูท่ี่โรงแรม เขาจดัสมัมนากนั
ตลอด โรงแรมเขามีความสุขมีความเพลิดเพลิน มีความสนุก มีธุรกิจบริการ กเ็ท่านั้นล่ะ 
ทุกขท์ั้งนั้น  

สวรรคก์ทุ็กข ์ นรกกทุ็กขแ์ลว้มนักว็นไปอยา่งนั้น เพราะสวรรคม์นักเ็พลินไปใน
สวรรค ์ นรกกทุ็กขไ์ปในนรก กโ็ดนเขาควบคุมตลอดเวลา เกิดเป็นมนุษยน้ี์มีอิสรภาพ 
๑๐๐ ปี จะท าอะไรกไ็ด ้ จะท าดีกไ็ด ้ ท าชัว่กไ็ด ้ จะท าดีกไ็ด ้ จะไม่ท ากไ็ด ้ แลว้มี
สติสมัปชญัญะไหม? แลว้จะสร้างคุณงามความดีไหม?  

เกิดเป็นมนุษยเ์ป็นอริยทรัพย ์ แต่เกิดมากทุ็กข ์ ทุกขไ์หม? ทุกข ์ แต่ทุกขม์นัมี
โอกาสไงเหมือนคนเจบ็คนไขค้นป่วยมีโอกาสรักษา  ใครเป็นคนเจบ็คนไขค้นป่วยเห็น
เช้ือโรคก่อนรักษาจะหาย น่ีกเ็หมือนกนั เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้พบพระพทุธศาสนา 
พระพทุธศาสนาบอกใหน้ัง่สมาธิภาวนาแลว้เอง็จะไม่ตอ้งเกิดอีก  

น่ีไง เกิดเป็นมนุษยน่ี์ประเสริฐ ประเสริฐมาเพื่อจะใหเ้ราไดแ้กไ้ข จะใหเ้ราได้
รักษา น่ีท่ีวา่ เกิดเป็นมนุษย ์เกิดมา ในเม่ือคนเราเกิดมาตอ้งตายแลว้เกิดมาท าไม? กเ็กิดมา
เพื่อช าระจะไดไ้ม่ตอ้งตายอีกไง ถา้กิเลสตายแลว้ไม่มีอะไรตายอีกเลย กิเลสตายจริงๆ  
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นะ การเกิดและการตายหลอกกนั  

การเกิดและการตายไม่มี การเกิดและการตายไม่มีกบัจิตท่ีบริสุทธ์ิ แต่จิตท่ียงัไม่
บริสุทธ์ิมนัตอ้งเวียนเกิดเวียนตายตามวาระ มนัตอ้งเกิดตอ้งตายตามธรรมชาติ แลว้เกิด
ทุกขเ์กิดยาก เกิดนรกอเวจีเกิดทุกขย์ากมากนะ  

นรกอเวจี ไฟนรก เราท าชัว่มาก เราตกนรกแลว้ไฟอเวจีมนัจะเผาเราหมดเลย คิด
ดูสิ ไฟมนัเป็นไฟกรด มนัจะเผาเราหลอมละลายหมดเลย ละลายหมดเลย ตาย ยงัไม่หมด
กรรม กก็ลบัข้ึนมาเป็นเราอีก แลว้ไฟนรกอเวจีกเ็ผาเราหลอมละลายอีก เกิดตาย มนัไม่
ตาย  มนัโดนเผามนัทุกขม์นัร้อนอยูอ่ยา่งนั้นแหละไฟนรกมนัเผา มนัเผาอยูอ่ยา่งนั้นแต่
มนัไม่ตายจากนรกข้ึนมานะ คือวา่มนัหมดสภาพ มนัเผาจนมนัหลอมละลายไป แลว้มนัก็
ข้ึนมาอีกเป็นเราอีกแลว้กเ็ผาเราหลอมละลายอยูอ่ยา่งนั้น วาระท่ีมนัยงัไม่พน้จากกรรม 

 แลว้มนัตายไหม จิตมนัตายไหม จิตมนัยงัมีเช้ืออยูม่นักข้ึ็นรูปมาอีกอยูอ่ยา่งนั้น น่ี
ไฟนรกมนัเผานะ ท าอยูอ่ยา่งนั้นจนกวา่มนัจะทุกขข์นาดไหน แลว้กพ็น้ข้ึนมาจากนรก 
นรกขมุชั้นอเวจีกพ็น้ข้ึนมากข้ึ็นมาเป็นเปรตเป็นผเีป็นอะไร ทุกขม์าก แลว้กม็าเกิดเป็น
คน แลว้เกิดเป็นคนกว็า่เกิดมาท าไม? กเ็กิดมาใหมึ้งหูตาสวา่งไง เกิดมาใหพ้บ
พระพทุธศาสนา  

อาชีพทางโลกนะ ทุกข ์ ทุกคนบ่นหมดเลย เราประกอบการงานหนา้ท่ีการงานน่ี
ทุกข ์ หนา้ท่ีการงานกทุ็กขเ์พราะอะไร? เพราะเราเกิดมาแลว้ ท าใหเ้ราลืมตวั ยิง่
เทคโนโลยเีจริญข้ึนมาลืมตวัหมดเลย เรามองโลกเรามองอยา่งนั้นเลยนะ จริงๆ  นะ เรา
ไม่ไดม้องแค่กรุงเทพฯ  

พอเขา้มากรุงเทพฯ คอนโดมีเนียมเหมือนฟาร์มไก่ คอนโดมีเนียม ท่ีพกัหอพกั
เหมือนฟาร์มไก่ ไอค้นท่ีอยูใ่นหอพกัน่ี ไก่ทั้งนั้นเลย เชา้ข้ึนมากใ็หกิ้นอาหาร จ๊อกๆ ๆ  ๆ  
แลว้ใหม้นัไข่ อยูก่นัแบบฟาร์มไก่ (หวัเราะ) เราอยูป่่าอยูเ่ขาของเรานะ ดูฟาร์มดูเขาเล้ียง
ไก่กนั แลว้เรามาดูสิ ดูหอพกัน่ีฟาร์มเล้ียงไก่ ใครอยูห่อน่ีไก่ทั้งนั้น ถึงเวลากกิ็น ถึงเวลาก็
นอน นอนแลว้กท็  างาน น่ีลืมตวั  

แต่ถา้มนัมีความคิดนะ มีความคิดชีวิตน้ีมีคุณค่า ถา้ชีวิตมีคุณค่าเราจะศึกษาไหม 
หนา้ท่ีการงานเล้ียงปากเล้ียงทอ้ง  ทางคฤหสัถเ์ป็นทางคบัแคบ พระพทุธเจา้บอกใน
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พระไตรปิฎก ทางคฤหสัถเ์ป็นทางคบัแคบมาก คบัแคบเพราะตอ้งเล้ียงปากเล้ียงทอ้ง 
แลว้ถึงเวลาตกเยน็ข้ึนมาไดภ้าวนาวนัละก่ีชัว่โมง?  

สมณะทางกวา้งขวาง สมณะนะ ๒๔ ชัว่โมง อดอาหาร ๒๔ ชัว่โมง เราภาวนา 
๒๔ ชัว่โมงตลอด ท่ีบอกวา่เดินจงกรม ๓ วนั พทุโธ ๓ วนั ไอน้ัน่มนัเดก็เล่นขายของนะ 
เขาอยูก่บัพทุโธตลอดชีวิต ตลอดชีวิตเลย  สู้กบัมนั สู้กบัตวัเอง ถา้สู้กบัตวัเองข้ึนมา เกิด
มาเพื่อมีโอกาส เกิดมาเพื่อแกไ้ข น่ีเราคิดไม่ถึงตรงน้ี เราคิดไม่ถึง โอ แค่ท ามาหากินก็
ทุกขย์ากแลว้ เวลาไม่มี ยิง่ไอพ้วกกิเลสมนัหลอกเอานะ  

พระพทุธเจา้สอนใหป้ล่อยวางเรากป็ล่อยวางแลว้ พระพทุธเจา้สอนใหเ้ป็นคนดี 
เรากเ็ป็นคนดีประเสริฐดีเลิศนะ ไปวดัท าไม? ไปวดันะ (โทษนะ) ไปวดัใหพ้ระด่า อยู่
บา้นใหเ้มียเทศน์ เวลาเมียด่า มนัวา่เทศน์นะ ไปวดัพระเทศน์ มนัวา่พระด่า มนัจะอยูบ่า้น 
ความคิดของเขา ความคิดของโลกไปวดัท าไม? เอง็ไม่ป่วยนะ เอง็ไม่ป่วยเอง็กไ็ม่เห็น
คุณประโยชนข์องโรงพยาบาล เอง็ป่วยเม่ือไหร่เอง็อยากไปโรงพยาบาล 

 ภาวนานะ ถา้ยงัไม่มีอาการยงัไม่มีความรู้ท่ีจะใหค้รูบาอาจารยแ์กไ้ขนะ ไม่เห็น
โรงพยาบาลหรอก แลว้ภาวนาไปถึงเวลามนัติดนะ เวลามนัติดเวลามนัขอ้งข้ึนมานะ เอง็
จะไม่มีคนแกไ้ขเลย วดัเป็นท่ีอยูข่องอารามิก เป็นคนท่ีไม่มีบา้นไม่มีเรือน คนท่ีไม่มีบา้น
ปฏิเสธบา้นปฏิเสธเรือน ภิกษุ โดยสามญัส านึกของมนุษย ์ ชีวติเป็นสาธารณะ ทุกสิทธ์ิมี
เลือกคู่ได ้แต่เราสละสิทธิการเลือกคู่ สละสิทธิของการมีคู่ สละสิทธิมาเพื่อพรหมจรรย ์ 

เพื่อพรหมจรรย ์  เขามีคู่ครองกนัเขาถึงตอ้งแสวงหาท่ีอยูท่ี่อาศยักนั น่ีเราสละ
สิทธ์ิในการมีคู่ ทีน้ีอารามิกไม่มีคู่ ถึงตอ้งอยูใ่นวดัอยูใ่นอาราม อยูใ่นอารามเหมือนอยูใ่น
ท่ีสาธารณะ แลว้เราเองเราจะหาทางออกจากชีวิต ไม่ตอ้งไปวดัหรอกเราเป็นคนดี ไอค้น
ท่ีไปวดั ไอค้นท่ีอยูว่ดัเหมือนคนส้ินไร้ไมต้อก ไม่รู้จกัออกท ามาหากิน ไอพ้วกน้ีมนัเป็น
พวกไม่มีอาชีพ  

เวลากิเลสมนัข่ีหวันะ กิเลสมนัข่ีหวัเกิดมาท าไม? กเ็กิดมาหลงไง เกิดมาไม่เขา้ใจ
ไง เกิดเป็นมนุษยมี์อริยทรัพยแ์ลว้ มีสมบติัท่ีประเสริฐแลว้มนัยงัหลงตวัมนัเอง มนัยงัไม่
รู้จกัตวัมนัเอง มนัไม่เขา้ใจตวัมนัเอง ถา้มนัเขา้ใจตวัมนัเอง มนัจะเห็นการเกิดเป็นมนุษย ์ 

ถึงเรานะ เราจะเคยผดิพลาดมาแลว้ (หวัเราะ) เราจะเคยมีคู่มาแลว้ คนในอยาก
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ออกคนนอกอยากเขา้ ไอค้นในกอ็ยากจะเขา้ไป ไอค้นเขา้มาแลว้บอกวา่ผมหลงมาได้
อยา่งไร  คนในอยากออกคนนอกอยากเขา้ เพราะมนัยงัไม่เขา้ไปเจอทุกขม์นักอ็ยากเขา้
ไปทดสอบ แต่พอมนัเขา้ไปแลว้นะ โอย๊ รู้อยา่งน้ีกไูม่มี  รู้อยา่งน้ีกไูม่ติดกบัแน่ๆ  เลย  

 พรหมจรรยน์ะ ลกูศิษยท่ี์วดัเยอะมากท่ีไม่มีคู่ เราบอกเลยนะถา้ไม่มีคู่ เหงา  ทุกข์
เพราะความเหงา ทุกขเ์พราะคิดวา่ถา้มีคู่แลว้จะมีท่ีปรึกษา ไม่ใช่หรอก คู่เวรคู่กรรม 
(หวัเราะ)  คู่ทุกขค์ู่ยาก คู่สร้างคู่สม  ถา้คู่เวรคู่กรรมนะมึงตอ้งไปใหม้นัเถือกเลือดซิบๆ  
เลยล่ะ คู่เวรคู่กรรม แลว้ถา้ไม่หมดเวรหมดกรรมนะแยกกนัไม่ได ้  ถา้มนัหมดเวรหมด
กรรมนะ เออ เลิกกนัซะที  

ถา้ไม่หมดเวรหมดกรรม มนัจะตอ้งถไูถไปอยา่งนั้นอีก  พระเป็นสถานี พระฟัง
เร่ืองน้ีมาเยอะมาก พระน่ีนะ เขาแปลกใจมาก ทุกคนไปหา “หลวงพอ่ไม่เคยออกจากวดั” 
จริงๆ  นะ ไม่เคยไปไหนเลย อยูใ่นวดันะ เวลาคนทุกขย์ากไปหาท่ีวดั เราบอกวา่เอง็ทุกข์
ไม่เท่ากหูรอก กทุูกขก์วา่เอง็อีก เขาติดคุกยงัมีวนัออกนะ กสูร้างก าแพงลอ้มกเูอง 
(หวัเราะ)  กไูม่มีวนัออกนะ กสูร้างก าแพงลอ้มตวัเอง  คือจะพดูใหเ้ขาวา่คนท่ีทุกขก์วา่
เขายงัมี  

ถา้เราทุกขน์ะ เราบอกวา่เราทุกข์ๆ   มนัจะเหยยีบย  า่ตวัเองตลอดไปเลย  พอไป
เห็นคนอ่ืนทุกขก์วา่นะ โอย๊ ทุกขเ์ราเลก็ๆ  ทุกขเ์ราเลก็มากเลย คนอ่ืนยงัทุกขก์วา่เราเลย 
เวลาใครบอกวา่มีความทุกขม์าก เราจะบอกวา่เอง็ทุกขน์อ้ยกวา่เราอีก เอง็จะเท่ียว เอง็
อยากจะดูมหรสพสมโภชเอง็ยงัมีโอกาสบา้งนะ ของขา้ไปไหนไม่ไดเ้ลย   คนติดคุกมนั
ยงัมีวนัออก ไอเ้ราลอ้มก าแพงไว ้ ลอ้มตวัเองไวไ้ม่มีวนัออกนะ ออกไม่ไดเ้พราะกเูป็น
พระ 

 แต่ถา้พดูถึงสุขนะ ขออยูค่นเดียวนะ ถา้วนัไหนไม่มีคนมาหานะ วนัน้ีสุดยอดเลย 
ถา้วนัไหนมีคนมาหานะ เบ่ือ  เบ่ือมาก อยูค่นเดียวน้ีสุขมาก อยูค่นเดียวอยูเ่ฉยๆ  นะสุข
มากเลย เขาไม่รู้หรอกวา่มนัสุขยงัไง  โลกน้ีมนัอนิจจงั ทุกอยา่งอนิจจงัแลว้เราจะพึ่งอยา่ง
อ่ืนมนัเป็นไปไม่ไดห้รอก เห็นไหมวา่เกิดมาท าไม?  เกิดมาน่ีนะ ประสาเราเลย เกิดมามนั
มีบุญ ถึงไดเ้กิดมาเป็นมนุษยไ์ง   

เราเปรียบเทียบแต่มนุษย ์ ดูหลวงตาท่านพดูนะ ถา้เปิดโลกธาตุใหเ้ห็นสวรรค ์
นรก อเวจีนะ แลว้มนุษยเ์ห็นกนัหนหน่ึงนะ มนุษยจ์ะไม่ท าความชัว่เลย  แต่เพราะเรามนั
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เปิดไม่ได ้แต่พระพทุธเจา้แต่ละทุกๆ  พระองคจ์ะมีจาตุรงคสนันิบาตองคห์น่ึง อยา่งองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ๑,๒๕๐ องค ์ พระอรหนัตแ์ต่ละองคส์ าเร็จมีบารมีมากเป็น
หม่ืนๆ  องคเ์ลยนะ จะมีหนหน่ึง บางองคมี์ถึง ๒ หนเลยถา้มีบารมีมาก  

พระพทุธเจา้องคห์น่ึง ถา้พระพทุธเจา้เป็นพระพทุธเจา้จะมีโอกาสไดเ้ปิดโลกธาตุ
หนหน่ึง อยา่งพระพทุธเจา้เวลาท่ีเปิดโลกธาตุท่ีลงมาจากดาวดึงส์   ทางวิชาการเขาไม่
เช่ือนะ เขาไม่เช่ือหรอกวา่เป็นไปไดอ้ยา่งไร? นรก-สวรรคจ์ะเห็นกนัไดอ้ยา่งไร? เขาไม่
เช่ือ เพราะการเปิดนรก-สวรรคห์นหน่ึงเป็นบารมีของพระพทุธเจา้  พระพทุธเจา้สร้างมา
มนัเป็นผลโดยอตัโนมติั จะมีสิทธิท าไดอ้ยา่งน้ีหนหน่ึงหรือสองหน แลว้แต่พระพทุธเจา้
องคไ์หนสร้างบุญมากหรือสร้างบุญนอ้ย  

พอเปิดหนหน่ึง ชาวราชคฤห์ทั้งหมดเห็นนรก-สวรรคห์มดเลย พอเห็นนรก-
สวรรค ์ เห็นพระพทุธเจา้ มนักเ็ลยกลายเป็นการปลุกเร้าใหทุ้กคนท่ีเห็นอยากเป็น
พระพทุธเจา้ กเ็ลยปรารถนาพทุธภูมิกนั โอย๊ ปรารถนาเป็นลา้นๆ  องคเ์ลย ไม่รอดเลยสกั
องค ์ (หวัเราะ)  เพราะมีบารมีขนาดน้ีท าไดข้นาดน้ี เห็นเศรษฐีถอยรถใหม่กอ็ยากถอย
ดว้ยกนัทั้งนั้นล่ะ แต่รถจกัรยานยงัซ้ือไม่ไดเ้ลยเพราะไม่มีสตางค ์  น่ีพระพทุธเจา้องค์
หน่ึงจะมีโอกาสไดห้นหน่ึง    

พอมีโอกาสไดห้นหน่ึงพวกเรา พวกท่ีเห็นกอ็ยากปรารถนาเป็นพระพทุธเจา้ ก็
เลยปรารถนาพทุธภูมิ กส็ร้างบุญบารมีไป มนัเป็นตวัเร้าข้ึนมา  ในศาสนาเขาไม่เช่ือกนั
นะ ไม่เช่ือเพราะอะไร? ไม่เช่ือเพราะหวัใจมนับอด มรรค ผล นิพพาน กไ็ม่เช่ือ บาปบุญ
กไ็ม่เช่ือ นรก-สวรรคก์ไ็ม่เช่ือ กเูก่งกรูู้อยูค่นเดียว  กยูอดเยีย่มอยูค่นเดียว เวลาตายไป
หวัมนัจะปักต าลงนรกอเวจีเลย  

เพราะถา้เขาไม่เช่ือส่ิงใดๆ  แลว้  เราไม่เช่ือใช่ไหม  โอโ้ฮ  คนท่ีนัง่อยูน่ี่นะ เช่ือ
ในศาสนา พวกน้ีโง่หมดเลยนะ เพราะอะไรเพราะไม่ทนัคน ไอเ้ราไม่เช่ือในศาสนากน้ีู
เก่งท่ีสุดเลย กโูกงกหูลอกลวงนะ กจูะเอาของมนัใหห้มดเลย แลว้เอามาไวก้บัตวัแลว้ได้
อะไรมา ไดบ้าปอกุศลมา ไปท าลายเขาหมดเลย เอาอะไรรู้ไหม? เอาเศษกระดาษมา 
แบงกเ์ป็นเศษกระดาษนะ   

ในปัจจุบนัไปเอาเศษกระดาษมานะ ไปเอาหินเอากรวดมา เพชรนิลจินดามา กแ็ร่
ธาตุ  แต่ดว้ยตณัหาทะยานอยาก อยากไดข้องเขา แลว้มนัอยูใ่นเหมืองมนัเป็นอะไร? 
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เพชรมนัอยูใ่นเหมืองมนักหิ็น ไปเอาหินเขามาไปเอากระดาษของเขามา  อยากจะข่ีหวัเขา 
อยากจะมีมานะทิฐิ อยากจะมีอ านาจ   

แลว้ไอพ้วกท่ีมีศีลมีธรรมพวกน้ีมนัโง่ทั้งนั้นล่ะ ใหก้หูลอก มนัท าลายตวัมนัเอง
โดยท่ีมนัไม่รู้ตวันะ กิเลสมนัท าลายไดข้นาดนั้น กิเลสมนัท าลายตวัเองตลอด แลว้เกิดมา
ถา้ยงัหลงอยู ่เกิดมาหลงเป็นกิเลสเรากอ็ยูใ่นอ านาจของมนั  

ในเม่ือคนเราเกิดมาแลว้ตอ้งมาตายแลว้จะเกิดมาท าไม? มนัเป็นวาระ เราบอกวา่
การเกิดเป็นมนุษยน่ี์แจค็พอตนะ  ดูสิเราปาแจค็พอต แจค็พอตมีแค่น้ีนิดเดียว  แลว้เราปา
ไป ดูสิตกนรกหมดล่ะ ปาเท่าไหร่กต็กนรก แหม ถา้ปาเขา้แจค็พอต พั้บ โอโ้ฮ ไดเ้กิดเป็น
มนุษยน์ะ เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ยงัหลงอีก โอย๊ น่าเศร้า 

 โอย๊ มึงปาไปเหอะ นรกทั้งนั้น ปาไปเหอะนรก พอปา ผลวัะ! มนุษย ์ โอโ้ฮ ได้
เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาไม่รู้จกัมนุษย ์ ไม่เห็นคุณค่า ไม่เห็นสมบติัของการเกิดเป็นมนุษย ์
มนุษยส์มบติั  แลว้มนุษยส์มบติั ดูสิ จิตหน่ึง จิตน้ีหน่ึงเดียว เม่ือก่อนเมืองไทย ๑๖ ลา้น
คน น่ี ๖๐ ลา้นแลว้มาจากไหน? จิตน้ีหน่ึงเดียวทั้งนั้นล่ะ  

จิตน้ีหน่ึงเดียว แต่จิตน้ี หลวงปู่ ดูลยบ์อกไวใ้นปรมาณู ๑ มีจิตอยู ่ ๘ ดวง ใน
อากาศมีจิตเตม็ไปหมดเลย  จิตน้ีมาจากไหน? ชีวิตน้ีมาจากไหน? ชีวิตแสวงหาท่ีเกิดอีก
มหาศาลเลยแลว้เขาไม่มีโอกาสไดเ้กิด  แลว้เราไดเ้กิดมาเราเกิดมาท าไม? เกิดมาใหมี้สติ 
เกิดมาใหแ้กไ้ข แลว้พอตายไปแลว้นะ ทุกคนเห็นไหม  ศึกษาศาสนานะ โอย๊ ศาสนาพระ
สมณโคดมท าไดย้ากมาก ปรารถนาจะไปเกิดในยคุพระศรีอริยเมตไตรย โอย๊ ท าไดง่้ายๆ   

เราถามมนักลบับ่อย มึงมีสิทธ์ิเหรอ มึงตีตัว๋ไวเ้หรอจะไปเกิดยคุพระศรีอริย
เมตไตรย เอง็เอาอะไรไปเกิด  จะไปเกิดยคุพระศรีอริยเมตไตรย อยา่งท่ีวา่ตอ้งปรารถนา 
พอปรารถนาแลว้สร้างบุญกศุล อยูดี่ๆ  เห็นเงินของเขาแลว้อยากไดเ้งินของเขา  เอง็จะเอา
เงินของเขาไดย้งัไง เงินของเขานะ เวลาตายไปในยมบาล ท่ีพนัเอกเสนาะไปเห็นนะ  

พนัเอกเสนาะเขาไปดู  เราท าบุญกศุลไว ้ ของเราหมดเลย แลว้พอมีเพื่อนฝงูใน
หมู่บา้นเราตายข้ึนมา  เขาเป็นเจ๊ก  เจ๊กนะเวลา  (หวัเราะ) ตกับาตรสูญเปล่า ไหวเ้จา้ได้
กิน  แลว้ถึงเวลาไหวเ้จา้เสร็จกเ็ผากระดาษเงินกระดาษทองนะ เผากระดาษเงินกระดาษ
ทองเป็นการเสียสละ ไอต้กับาตรสูญเปล่า ใส่บาตรพระไปๆ   



ธรรมศาสตร์รังสิตคร้ังท่ี ๓ ไฟล ์๓   ๒๑ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

ทีน้ีคนใส่บาตร คนไทยเวลาตายไป ไปนัง่รอเวลา รอเวลายมบาลใหไ้ปนรก-
สวรรคเ์พราะตอ้งไปท่ีนัน่ก่อน ถา้พดูถึงตามวฏัฏะนะ  พอถึงท่ีนัน่ ตายแลว้ไปเจอกนันะ 
เห็นเพื่อนฝงูมีอาหารเตม็เลยขอหยบิบา้ง ขอกินบา้งสิๆ  เพราะอะไร? หยบิป๊ับหายไปกบั
มือเลย หายหมด  เพราะมนัเป็นทิพย ์หยบิป๊ับถา้ไม่ใช่ของเรา หยบิป๊ับหายเลย  

อา้ว เพื่อนกนัท าไมใหไ้ม่ไดว้ะ?  อา้ว เพื่อนอยากให ้กอูยากใหมึ้งฉิบหายเลย แต่
พอหยบิแลว้หายๆ  อา้ว แลว้ของเราล่ะเอง็มี เรากต็อ้งมีสิ ของเอง็กมี็อยูน่ัน่ไง กองข้ีเถา้ 
กองข้ีเถา้นัน่ของเอง็ กเ็อง็เสียสละกองข้ีเถา้มา  เวลาตายไปเวลาหมุนเวียนไป ส่ิงท่ีมนั
เห็น แลว้พออยา่งนั้นป๊ับ มนักม็าพดู เวลาเขามาพดูวา่คนตายแลว้ฟ้ืน  

โอย๊ ถา้ท าบุญนะ ไม่มีน ้ากไ็ม่ไดกิ้นนะ อะไรกไ็ม่ไดกิ้น  โอย๊ วงจรของแจค็พอต 
มนัมีวาระของวฏัฏะมนักวา้งมาก แลว้เวลาเกิดอยา่งนั้นเขาไปรอท่ียมบาลเขายงัไม่ไปถึง
สถานท่ีของเขา ถา้เขาไปถึงสถานท่ีของเขา ถา้เขาไปเป็นเทวดาเขาไม่กินน ้าอยา่งน้ีหรอก 
น ้าท่ีเราใส่ไปเขาไม่กินหรอก น ้าเป็นทิพย ์ 

อาหารท่ีเรากินน่ี กวฬิงการาหาร อาหารเป็นค าขา้ว เทวดา อินทร์ กินวิญญาณา
หาร พรหม กินผสัสาหาร เขาไม่กินอยา่งน้ีหรอก เทวดาไม่มีอาหารใหกิ้นหรอก อาหารน้ี
หยาบๆ  นะ อาหารท่ีเรากินหยาบมาก อาหารท่ีเรากิน ดูสิ  สตัวม์นักกิ็นอาหารเหมือนเรา 
สตัวม์นักินอาหารเหมือนเรามนัจดัใหป้ระณีตไม่ประณีตเท่านั้นแหละ   

สตัวก์บัมนุษยกิ์นอาหารต่างกนัตรงไหน? แต่เราไปทิฐิมานะกนัเองนะเรา
ประเสริฐกวา่เขา เราดีกวา่เขา น่ีพอเวลามนัไปถึงตรงนั้น มนัยงัไม่ไป พอมนัไปถึงวาระ
ของเขาแลว้มนัไปอีก  ทีน้ีคนไปเห็นจุดใดจุดหน่ึง  ผูท่ี้ไม่รอบ ผูท่ี้ยงัไม่รู้จกัวฏัฏะ
โดยรอบ วฏัฏะโดยรอบมนัเป็นผล มนัเป็นมิติมนัเป็นสถานท่ีเพื่อใหจิ้ตน้ีไปพกั  

เราถึงบอกวา่ นรก-สวรรค ์ เหมือนป้ายรถเมล ์  ป้ายรถเมลน์ะรถเมลม์นัเขา้จอด 
รถเมลจ์อดป้ายน้ี อา้ว เป็นนรก ออกป้ายน้ีกเ็ป็นสวรรค ์ จิตเวยีนตายเวียนเกิดอยา่งน้ีไง  
ถึงบอกวา่ท่ีถามน่ีนะ ฟังแลว้มนัสะเทือนใจวา่ในเม่ือเราเกิดมาแลว้ตอ้งตายแลว้เกิดมา
ท าไม  เกิดมาใหโ้อกาสนะ ตายหมดนะ คนเราเกิดมาตายหมดเลย  

แลว้ตายแลว้น่ีกเ็กิดหมดเลย ไม่มีท่ีส้ินสุด คนเราเกิดมากต็อ้งตายหมด และตาย
แลว้กเ็กิดหมดแต่เกิดเป็นอะไรเท่านั้น เวน้ไวแ้ต่พระอรหนัต ์ พระอรหนัตต์ายชาติน้ีกไ็ม่
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เกิดอีก เพราะมนัหมดส้ิน มนัหมดส้ินขณะท่ีอาสวกัขยญาณท าลายอวิชชาหมด  พอ
ท าลายอวิชชาหมดนัน่ล่ะกิเลสมนัตาย  ส่ิงท่ีคนยงัเกิดยงัตายอยูเ่พราะมนัมีกิเลสอยูย่งัมี
เช้ือไขขบัอยู ่น่ีท  าไมถึงตอ้งเกิด  

ส่ิงท่ียงัมีเช้ือไขขบัอยูม่นัตอ้งเกิด เกิดเพราะแรงขบัของเช้ือไขหรือแรงขบัของ
อวิชชา ยางเหนียวมนัตอ้งพาเกิด  แลว้ถา้เม่ือใดยางเหนียวในหวัใจมนัหมดแลว้การเกิด
การตายหลอกกนั ครูบาอาจารยท่ี์ท่านถึงท่ีสุดแลว้การเกิดและการตายหลอกกนัเพราะ
การเกิดการตายเป็นสมมุติ มนัมีจริงๆ  นะ เกิด-ตายจริงๆ  มนัเกิด-ตายจริงๆ  แต่มนัจริง
ตามสมมุติเพราะมนัชัว่คราว เพราะมนัเป็นวาระตลอด  

แต่พอถึงท่ีสุดแลว้พอจิตมนัหมดเช้ือขบัแลว้ ไม่มีอีกเลย!  นิพพานเท่ียง นิพพาน
คงท่ีอยา่งนั้นตลอดไป จะไม่มีการเกิดการตายอีกแลว้ แต่เวลาคงเหลือบุญกศุล ตั้งแต่องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ๔๕ ปี จิตน้ีส้ินกิเลสแลว้ สอุปาทิเสสนิ
พพาน พระอรหนัตท่ี์ยงัมีด ารงชีวิตอยู ่ 

พระอรหนัตท่ี์ยงัมีด ารงชีวิตอยู ่ จิตท่ีเป็นพระอรหนัตคื์อตูพ้ระไตรปิฎกท่ีมีชีวิต ตู ้
พระไตรปิฎกท่ีมีชีวิตจะเขา้ใจธรรมะทั้งหมด แลว้ตูพ้ระไตรปิฎกท่ีมีชีวิตสามารถส่ือสาร
เร่ืองธรรมะกบัผูท่ี้มีกิเลสในหวัใจ เราส่ือสารกบัตูพ้ระไตรปิฎกท่ีมีชีวิต  ตูพ้ระไตรปิฎก
ท่ีคุยกบัเราไดม้นัเป็นประโยชน์กบัเราไหม?  

และถา้วนัใดตูพ้ระไตรปิฎกดบัขนัธ์ไป  ตูพ้ระไตรปิฎกท่ีมีชีวิตกต็อ้งสูญไปอีกตู้
หน่ึง น่ีสอุปาทิเสสนิพพานคือพระอรหนัตท่ี์ยงัมีชีวิตอยู ่ พอตายไป อนุปาทิเสสนิพพาน 
คือไม่มีเศษส่วน เศษนะธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ เป็นเศษส่วนของพระอรหนัต ์เป็นเศษ ชีวิตน้ี
เหลือเศษ ธาตุ ๔ น้ีเป็นเศษ  ขนัธ์ ๕ ความคิดท่ีส่ือกนัน่ี เป็นภาษาส่ือสารโดยมนุษย ์
ภาษาส่ือสารของใจ  

ถา้ภาษาส่ือสารของใจเป็นภาษาส่ือสารของมรรคผล มนัเป็นภาษาใจ ทีน้ีภาษา
ส่ือสารส่ือสารเพื่อมนุษย ์มนัถึงเป็นเศษ เป็นเศษส่วนท่ีเหลืออยู ่แลว้พอดบัขนัธ์ไปเศษน้ี
กไ็ม่มี ถา้ไม่มีไปแลว้ท าไมหลวงปู่ มัน่สืบต่อกบัพระอรหนัตไ์ด?้ ท าไมพระพทุธเจา้มา
อนุโมทนากบัหลวงปู่ มัน่?  

น่ี กวฬิงการาหาร วิญญาณาหาร ผสัสาหาร มโนสญัเจตนาหาร มโนวิญฺ าเณปิ 
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นิพฺพินฺทติ มโนสมฺผสฺเสปิ นิพฺพินฺทติ มโนๆ ๆ  มโนคือตวัภพ มโนคือตวัใจ พระอรหนัต์
ถึงไม่มีจิตไง จิตคือมโน จิตคือใจ จิตคือส่ิงท่ีตั้ง ส่ิงท่ีหมาย แต่เม่ือสละท้ิงไปแลว้ คนท่ี
สละท้ิงไปแลว้ คนท่ีมีใช่ไหม เรามีเงินมหาศาลเราสละท้ิงไปแลว้ แลว้ท าไมเราสละท้ิง
ไป เราใชป้ระโยชน์ไดไ้หม  สละท้ิงไปแลว้ใช่ไหม เราสละท้ิงไป แต่มนัมีช่องทางท่ีสืบ
ต่อไดไ้ง  น่ีสืบต่อได ้ มะโนวิญญาเณปิ นิพพินทะติ แต่มโนน่ีมนัเป็นมโนในหวัใจ มนั
เป็นเร่ืองนามธรรม ไม่มีทางหรอกไอท่ี้วา่อวิชชาอยา่งเรา ไอท่ี้โดนครอบง าดว้ยอวชิชา
แลว้จะเห็นพระอรหนัต ์ไม่มี!  

แต่จิตท่ีมนัส้ิน จิตท่ีมนัเป็นมนัส่ือสารกนัได ้ ส่ือสารกนัมาเพื่อเอามาเป็น
ประโยชน์กบัศาสนาน่ีไง  อาหาร ๔ อาหารในวฏัฏะ ชีวิตน้ี ดสิู ชีวิตท่ีด ารงอยูไ่ดเ้พราะ
อาหาร ส่ิงท่ีเป็นเทวดาเขากอ็ยูไ่ดเ้พราะอาหาร ส่ิงท่ีด ารงไดเ้พราะอาหารทั้งหมดเลย ถา้
ไม่มีอาหาร รถมนัยงัตอ้งอาศยัน ้ามนัเลย   

ถา้ไม่มีน ้ามนัรถกจ็อด  พลงังานหมด อาหารไม่มีแลว้ อาหารของเทคโนโลยไีม่มี
แลว้ ตายห่าหมดแลว้ ตอ้งหาพลงังานทดแทน  ส่ิงท่ีด ารงชีวิตอยูต่อ้งอาศยัอาหาร อาหาร 
๔  อาหาร ๔ ในวฏัฏะ วฏัวน กวฬิงการาหาร อาหารค าขา้ว วิญญาณาหาร อาหารของ
เทวดา ผสัสาหาร อาหารของพรหม  มโนสญัเจตนาหาร อาหารของใคร?  

ไอโ้ง่ๆ  บอกวา่มโนสญัเจตนาหารกคื็อเจตนาน่ีไง  โอย๊ มนุษยน่ี์กินทั้งกายทั้งใจ
เนาะ  กายกจ็ะกินอาหารค าขา้ว ไอใ้จกจ็ะกินอีก โอย๊ มนัเอาเปรียบเขาสองชั้นสามชั้น   

คนโง่ตีธรรมวนิยั คนโง่ไม่เขา้ใจธรรมวนิยัจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย น่ีพดูถึง
วา่เกิดท าไมไง พดูไปเถอะ อยากเกิดไม่อยากเกิดพดูไปเถอะ ไม่มีทางปฏิเสธได ้ไม่มีทาง
หรอก  

ถาม :   ในเม่ือพดูถึงพวกมนุษยเ์กิดมาเพื่ออะไร? แลว้การด ารงชีวิตอยา่งไร?  

หลวงพ่อ :  ตอบหมดแลว้ การด ารงชีวิต การด ารงชีวติแบบโลกน่ี ถา้เราไม่สามารถ
ประกอบอาชีพทางโลกไดป้ระสบความส าเร็จนะ มนักมี็รัฐสวสัดิการ เด๋ียวน้ีนะไอเ้งิน
ด ารงชีพ ๓๐๐ บาทรัฐบาลแจกนะ จะใหข้ึ้นพนัหน่ึงแลว้ แก่เฒ่าข้ึนมาเด๋ียวรัฐบาลแจก
เอง เดือนละพนั 
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มนัช่วยเหลือกนัได ้ เร่ืองของโลกมนัช่วยเหลือกนัไดท้ั้งนั้น แต่โอกาสของเราล่ะ 
โอกาสท่ีเราจะท าของเรา น่ีท าไมถึงตอ้งเกิด? เกิดมาท าไม? ไม่น่าถามเลย มนัถามเพราะ
อะไรรู้ไหม มนัถามเพราะมนัไม่เขา้ใจ  

เอาอนัน้ีก่อน ไดต้อบตรงน้ีแลว้สบายใจ อนัน้ี แหม เห็นปัญหาแลว้อยากจะพดู
มาก อนัน้ี 

ถาม   :     มารมีรูปร่างหนา้ตาไหม มนัเป็นเพยีงนามธรรมหรือ? 

หลวงพ่อ    :   (แหม ใครอยากเห็นมารวะ?) หลวงปู่ มัน่อยูท่ี่ถ  ้าสาริกา ขณะท่ีหลวงปู่ มัน่
อยูท่ี่ถ  ้าสาริกา ก่อนข้ึนไป หลวงปู่ มัน่สร้างบุญญาธิการมามาก สร้างบุญญาธิการมามาก
คนพดูบ่อยเลย  

สร้างบุญญาธิการมามากท าไมไปเกิดเป็นลกูชาวนาล่ะ?  

สร้างบุญญาธิการมามากท าไมไม่ไปเกิดเป็นกษตัริยล่์ะ?  

ถา้เกิดเป็นกษตัริยจ์ะไม่ไดอ้อกบวชหรอก มนัจะเกิดทิฏฐิมานะ เกิดเป็นลกู
ชาวนา คนท่ีสร้างบุญญาธิการมามากน่ีจะไปเกิดในส่ิงท่ีมีโอกาสไดบ้วช ไปเกิดใน
ครอบครัวท่ีเป็นสมัมาทิฏฐิ แลว้ทางครอบครัวมีการส่งเสริมใหอ้อกไดง่้าย นัน่ถึงวา่เป็น
บุญ 

 ถา้เป็นบุญ บุญกต็อ้งเกิดในครอบครัวท่ีมีฐานะดีๆ  สิ ถา้ครอบครัวท่ีฐานะดีๆ น่ี
มนักมี็โซ่คลอ้งคอเอาไวด้ว้ยไง แลว้กโ็ซ่มนักผ็กูขาไวด้ว้ยไง แลว้มนักจ็ะไม่ไดอ้อกไง น่ี
บุญมนัเป็นอยา่งน้ีนะ แลว้พดูถึงเวลาหลวงปู่ มัน่ท่านออกไปท่ีถ ้าสาริกา ท่านไปประพฤติ
ปฏิบติัของท่าน เวลาจิตสงบไปน่ี จิตสงบไปเห็นยกัษ ์เห็นยกัษถื์อกระบองจะมาตีท่าน  

ยกัษม์นัจะมาตีท่านเพราะอะไร? เพราะมนัเป็นมิจฉาทิฏฐิ ความจริงยกัษต์วันั้น
มนัไม่ใช่ยกัษ ์จะพดูถึงมารไง ยกัษต์นนั้นไม่ใช่ยกัษ ์แต่เพราะใจของเขาน่ีเป็นมิจฉาทิฏฐิ 
เขามีมิจฉาทิฏฐิ เขายดึครองพื้นท่ีนั้นไว ้เขาเป็นรุกขเทวดา 

 รุกขเทวดาน่ีเขาคุมพื้นท่ีนั้นทั้งหมดเลย แลว้สมณะน้ีจะเขา้มาในพื้นท่ีเขาได้
อยา่งไร? แลว้สมณะเขา้มาในพื้นท่ีเขา เวลาจิตมนัสงบลงไป เพราะพิจารณา พิจารณาถึง
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ธาตุ เพราะหลวงปู่ มัน่ตอนนั้นพิจารณาถึงโรคภยัไขเ้จบ็ เพราะเป็นโรคทอ้ง แลว้พิจารณา
ไปมนัแยกระหวา่งกายกบัจิต มนัแยกออกไป แลว้จิตรวมใหญ่ พอรวมใหญ่ลงป๊ับเห็น
เป็นยกัษถื์อกระบองเขา้มาเลย แลว้เทศนาวา่การสอนยกัษ ์ พอสอนยกัษจ์นยกัษน์ั้นกลบั
ใจ  

เพราะยกัษ ์ ค  าวา่ยกัษน้ี์ยกัษเ์พราะเขาสร้างเขาท าภาพแลว้เนรมิตกายข้ึนมาใหเ้รา
ตกใจไง ใหเ้ราตกใจข้ึนมา พอเนรมิตกายใหต้กใจข้ึนมาใหคิ้ดวา่เขาเห็นภาพน้ีเขาจะ
ตกใจ ยิง่ถือกระบองมาเขายิง่ตกใจใหญ่เลย แต่ไม่เขา้ใจหรอกวา่คนท่ีมีคุณธรรมในหวัใจ
น่ีมนัไม่ตกใจ เพราะอะไร?เพราะชีวิตน้ีจะท้ิงอยูแ่ลว้ ชีวิตน้ีชัว่คราวอยูแ่ลว้ กเ็ลยเทศนา
วา่การ กต็อบโตก้นัดว้ยภาษาใจ  

“จะมาตีเร่ืองอะไร? ท าไมถึงตอ้งมาตี? ไม่ตอ้งมาตีกจ็ะตายอยูแ่ลว้ แลว้มาตีเพื่อ
อะไร?”  

“ตีเพราะมีอ  านาจบาตรใหญ่ อู๋ย เก่งมาก”  

“ถา้มีอ  านาจบาตรใหญ่น่ีตอ้งเกิดตอ้งตายไหม? ถา้มีอ  านาจบาตรใหญ่น่ีมนัตอ้ง
ไม่ตายนะ แลว้เอง็ตอ้งตายอยูไ่หม?”  

จนจิตใจอ่อนนะ พอจิตใจอ่อนน่ีแปลงกายกลบัมาเป็นสุภาพบุรุษ เป็นลกูศิษยล์กู
หา เป็นผูมี้อุปัฏฐาก อุปัฏฐากเพื่อจะดูแล ถา้ลงใจหลวงปู่ มัน่ใหห้ลวงปู่ มัน่อยูเ่ป็นสุข
สบาย ต่อไปน้ีบริเวณน้ีจะไม่มีใครเขา้มายุง่กบัหลวงปู่ มัน่เลย จะดูแลรักษา น่ีจะบอกวา่
เทพ วา่ส่ิงท่ีเป็นมาร   

มารน่ีนะ ถา้คนสร้างคุณงามความดีกนัน่ี มาร มารกเ็หมือนกบัพระอินทร์ พระ
อินทร์น่ีมีวาระ อนัน้ีมารกเ็หมือนกนั ถา้เราเป็นคนท่ีทิฏฐิมานะ มารคือเทพฝ่ายมาร คือ
ฝ่ายมารคือส่ิงท่ีเป็นมิจฉาทิฏฐิมนัจะไปสะสมอยูท่ี่นัน่ แลว้เขามีฤทธ์ิมีเดชของเขา น่ีคือ
มาร 

 แลว้มารน่ี มารดูสิท่ีวา่ในพระไตรปิฎก ท่ีพระอุปคุตเอาหมาเน่าแขวนคอไว ้
โอโ้ฮ พระพทุธเจา้ยงัไม่ท าขนาดน้ีเลย เวลาต่อสู้กบัพระพทุธเจา้มา พระพทุธเจา้ยงัไม่ท า
กบัเราขนาดน้ีเลย ท าไมพระอุปคุตเอาหมาเน่าแขวนคอ อู๋ย เสียใจมากเลย พลิกกลบั 
อธิษฐานเป็นคนดี ต่อไปจะเป็นพระปัจเจกพระพทุธเจา้  
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แลว้พอมารน่ีมาพลิกกลบัมาเป็นสมัมาทิฏฐิหมด แลว้มารมนัจะหมดไปไหม โอ๋ย 
มารไม่มีอีกแลว้ พวกเราน่ีสบายมากไม่มีมารแลว้ โอ๋ย พวกเราจะเป็นพระอรหนัตห์มด
เลย พวกท่ีนัง่อยูน่ี่เป็นพระอรหนัตห์มดเลย มารตายหมดแลว้ 

มารมนัเป็นนามธรรมอยา่งน้ี ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมนะ ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมน้ีเราพดู
บ่อยในเทศน์ มารน่ีมนัมี พอ่แม่ ปู่ ยา่ ตายาย มนัมีลกูมีหลาน สกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
สีลพัพตปรามาส น่ีหลานของมาร การต่อสู้เป็นโสดาบนัน้ี ต่อสู้กบัหลานของมาร ต่อสู้
กบักิเลสหยาบๆ เลย แลว้ข้ึนไปน่ีจะไปเจอหลานของมาร ไปเจอลกูของมาร ลกูของมาร
กแ็ยกกนั พอไปเจอพอ่ของมารนะ ไปเจอพอ่ของมารกก็ามราคะน่ี แลว้มึงจะไปเจอปู่ มนั
นะ แลว้ปู่ มนั ปู่ มนัคืออวิชชา  

น่ีเรือนยอด ๓ หลงั นางตณัหา นางอรดี เรือนยอดของอวิชชาคือเรือนยอดท่ี
รวมกนัเป็นอวิชชา มนัเป็นปู่ ของมารนะ ถา้ปู่ ของมารน่ี อูหู้ มนัเก่ง มนัเก่งเพราะอะไร? 
เพราะมนัมีอวิชชาเยอะ อูหู้ แลว้น่ีภาพวาดในโบสถ ์อวิชชาน่ีมนัเป็นยกัษเ์ป็นมาร ครูบา
อาจารยไ์ปเจอนะ โอโ้ฮ มนัสวยมาก แลว้ถา้มนัไม่สวยมากเราจะไม่ไปติดไม่ไปจ านน
กบัมนัหรอก 

ถาม :   มารรูปร่างเป็นอยา่งไร?  

หลวงพ่อ :  มนัหลอกมึงทั้งนั้นแหละ เอง็เจอมารตวัไหนเอง็กแ็พม้นัทั้งนั้นแหละ 
เพราะเราเร่ิมตน้ใหม่น่ี มนัเอาเด็กๆ มาหลอกยงัเช่ือมนัเลย ดูสิ ไม่ไดพ้ดูประชดนะ น่ีพดู
แบบเป็นบุคลาธิษฐาน ดูสิ ดูเดก็แก๊งคข์อทานสิ มนัเอาเด็กๆ มานัง่นะ แลว้เดก็มนั
ขอทานไปใหใ้ครล่ะ ไปใหห้วัหนา้แก๊งคม์นั เห็นเดก็น่าสงสาร อา้ว ใหเ้อง็ ใหเ้อง็ เดก็ๆ 
มนัยงัหลอกไดเ้ลย  

ลกูหลานมารไม่เคยเจอตวัมารเลย ถา้เจอมารแลว้พอมนัสู้ไปแลว้มนัถึงหมด มนั
เขา้ใจน่ีมารมีลกูมีหลาน มีลกูมีหลานของมนัหมด แลว้พญามาร พญามารมนัท าลายเรา
ทั้งนั้น มนัท าลายเรานะ 

พดูถึงหลวงปู่ มัน่ โอวาทหลวงปู่ มัน่ เวลาคนปฏิบติัไปน่ีนิมิตมนัมี คนปฏิบติัไปน่ี
หลวงปู่ มัน่มาสอนเยอะมาก ถา้หลวงปู่ มัน่มาสอนนะกเ็ป็นอีกอยา่งหน่ึง น่ีเรา เราพดู
ไม่ได ้เราพดูไปมนัจะขายโง่ตวัเอง ของเราเกบ็ไวส่้วนตวั  
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ถาม   :     ท าไมพระในปัจจุบนัน้ีจึงมีพระแทน้อ้ย?  

หลวงพ่อ   :     พระแทน้อ้ยเพราะวา่ความจริงจงัของเขานอ้ย เขาไม่จริงจงัของเขาเอง น่ี
ในอภิธรรมน่ีเขายดึมัน่ถือมัน่ของเขา ก่ึงพทุธกาลจะไม่มีพระอรหนัต ์ ก่ึงพทุธกาล
หมดแลว้นะ มนัไปขดัแยง้กบัอกาลิโก ไม่ใช่กาลไม่ใช่เวลา วนัเวลาน่ีเราสถิติเรานบั
เฉยๆ เวลาท่ีไดม้า อายท่ีุไดม้าน่ีคือวนัเวลาท่ีเสียไป คนอาย ุ๕๐ น่ีเสียไปแลว้ ๕๐ ปี คน
อาย ุ๑๐ ปีกเ็สียไปแลว้ ๑๐ ปีนะอายขุยัของเราน่ี วนัเวลาท่ีไดม้า อายท่ีุไดม้าคือวนัเวลาท่ี
เสียไป 

 นัน่เร่ืองวนัเวลาท่ีเสียไป น่ีมนัเป็นเพราะวา่อ  านาจวาสนา คนไม่ค่อยคิด ดงันั้น
พระแท ้ค าวา่พระแท ้พระแทน้อ้ย ถา้เรามนัจะมีความจริงจงั น่ีเขาบอกวา่ พระอรหนัตน่ี์
ตอ้งสร้างมาแสนกปัถึงจะเป็นพระอรหนัตไ์ด ้ แลว้พอใครเกิดข้ึนมาแลว้น่ีกย็งัท าอะไร
ไม่ได ้กเ็ลยภาวนากนัไป ภาวนาพอเป็นพิธีไง  

เราบอกเลยนะ เอง็คิดวา่เอง็เกิดชาติน้ีเป็นชาติแรกหรือ? เอง็เกิดมาน่ีชาติน้ีเป็น
ชาติแรกท่ีเอง็เกิดชาติน้ีใช่ไหม? แลว้เอง็ไม่รู้จกัชาติท่ีจะต่อๆ มาหรือ ถึงบอกวา่เอง็ไม่
เคยเกิดมาเลยน่ีมนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร? มนัเกิดมาก่ีภพก่ีชาติแลว้ 

 แลว้ถึงบอกวา่ น่ีพระอรหนัตต์อ้งสร้างมาแสนกปั แลว้เอง็สร้างมาหรือยงัล่ะ? ถา้
เอง็ไม่สร้างมานะเอง็จะไม่สนใจเร่ืองอยา่งน้ี ถา้ไม่สนใจ พระแทถึ้งมีนอ้ยไง ถา้พระแทมี้
มาก พระแทมี้มากมนัตอ้ง พระมนัจะเกิดข้ึนมาจากความวริิยะอุตสาหะ พระคือผู ้
ประเสริฐ ผูป้ระเสริฐจะมีความวริิยะอุตสาหะในการคน้ควา้ ในการคน้ควา้ในการต่อสู้
กบัตวัเอง ถา้ท าอยา่งนั้นพระแทม้นักจ็ะเกิด ถา้เราไม่มีความวิริยะอุตสาหะน่ีพระแทไ้ม่
เกิดหรอก มนักพ็ระปลอมๆ น่ี 

  หวัโลน้ห่มผา้เหลืองน่ีพระปลอม สมมุติสงฆ ์ สงฆน่ี์ไดม้าจากอะไร? ไดม้าจาก
จตุตถกรรม ไดม้าจากอุปัชฌายน่ี์สมมุติสงฆ ์ แลว้เวลาท าข้ึนไปน่ีพระแทม้นัเกิดท่ีไหน? 
พระแทม้นัเกิดท่ีใจ พระแทม้นัเกิดท่ีใจน้ี ถา้ใจเป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคา เป็นอนาคาน่ี
พระเกิดท่ีนัน่ นางวิสาขาน่ีเป็นคฤหสัถท์  าไมเป็นพระล่ะ?  

ท าไมเรียกนางวิสาขาวา่ “พระโสดาบนั”? พระมนัเกิดท่ีใจ แลว้ใครจะเอาใจมา
วดักนั อา้ว ถา้คนตาบอดมนักไ็ม่รู้หรอก มนักค็ล าชา้งไปอยูน่ัน่ แต่ถา้เป็นคนตาดีนะ เอง็
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เป็นอยา่งไร? พระแทเ้ป็นอยา่งไร? ถา้พระแทน่ี้เอง็ละสกักายทิฏฐิอยา่งไร? ถา้พระแทม้นั
ตอ้งบอกได ้

 เราน่ีก าเพชรอยู ่ น่ีเพชรของเราน่ีเพชรของเราท่ีไดม้า เพชรของเรามีก่ีเหล่ียม 
เพชรของเราเจียระไนอยา่งไร? เพชรเราอยูใ่นหวัแหวนอะไร? เพชรเราจะไปประดบัเป็น
ลอ็คเกต็อยา่งไร? ของหายมาอยูท่ี่เราน่ี น่ีเพชรใครหายมาเอาไป อา้ว  ท าอะไร? เพชรน่ี
มนัท าอะไร? ตอบไม่ถกูอด ตอบไม่ถกูไม่คืนเจา้ของ ถา้เจา้ของมนัตอ้งตอบถกูเพราะวา่
ของมนั มนัท ามา มนัท าหายน่ีมนัตอ้งรู้สิวา่ของมนัเป็นอะไร?  

น่ีเวลาจะเป็นพระแทน่ี้เขาวดักนัท่ีน่ี เขาก ามาเลย น่ีเพชรน้ีมนัอยูใ่นรูปอะไร? 
เพชรน้ีมนัอยูใ่นรูปอะไร? ถา้ตอบผดินะเอง็กลบับา้นไปอยา่มาคุยวา่เป็นพระแท ้ ถา้เป็น
พระแทน่ี้มนัจะบอกเลย ส่ิงท่ีก าอยูน้ี่คืออะไร? น่ีพระแทเ้ขาวดักนัท่ีน่ี น่ีพระแทพ้ระ
ปลอม พระแทม้นัตอ้งพดูถึงความจริงได ้แลว้พระแทน่ี้พดูถึงความจริงได ้ดูสิแมแ้ต่เพชร
นิลจินดา ดูสิท่ีวา่น่ี แมแ้ต่ไปเอากระดาษเขา ไปเอาเศษแร่ธาตุของเขามา ประโยชน์
อะไร?  

สมบติัสาธารณะ สมบติัของโลก มนัเป็นสมบติัของโลกไม่ใช่สมบติัของใคร มนั
มีลกูศิษยพ์วกหน่ึงเขาไปพาเพื่อนเขามา เขามาพดูท่ีวดัน่ีเขาบอกวา่ เขาน่ีเป็นคนดี
หมดแลว้ เขาท าทุกอยา่งดีหมดแลว้ ครอบครัวเขามีความสุขความสบายหมดแลว้นะ เขา
บอกวา่เขาเป็นคนมีบุญแลว้ เราบอกวา่ อูหู้ เราสลดสงัเวชมาก ส่ิงท่ีโยมท าน่ีมนัเป็น
สมบติัสาธารณะหมดเลย โยมไม่มีอะไรเลยติดตวัไป บุญและบาปน่ีติดตวัโยมไปเอง 
แลว้พดูถึงถา้เรามาท าสมาธินะ จิตใครท าสมาธิไดน้ะ คนท าสมาธิไดน่ี้มนัจะฝังใจ  

หลวงตาพดูบ่อย ตอนท่ีท่านเรียนอยูท่่านภาวนาอยู ่๗ ปี เรียนดว้ยภาวนาดว้ย จิต
เป็นสมาธิ ๓ หน ท าไมท่านจ าไดแ้ม่นขนาดน้ีล่ะ? ท่านเรียนอยู ่ ๗ ปีน่ีท่านท าสมาธิจิต
มนัรวมได ้๓ หน ท่านพดูบ่อยมากเลย ทีน้ีถา้เราท าสมาธิไดน่ี้  ท่านพดูไดท่้านจ าได ้ถา้
เราท าสมาธิไดเ้รากจ็ะจ าสมาธิของเราได ้เราจะจ าจิตท่ีมนัลึกท่ีสุด จิตท่ีมนัเป็นได ้ 

ฉะนั้นเวลาจะตายน่ีจิตมนัจะมาเกาะตรงน้ี ถา้จิตมนัน่ี เพราะเรา น่ีคนท่ีออกจาก
บา้นมาน้ีโยมเอารถอะไรมากนั? รถใครรถมนั โยมกลบักต็อ้งกลบัรถของโยมนะ  
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ออกจากบา้นน่ีคนจะตายน่ี จิตออกจากร่าง จิตท่ีมนัจะออกมนัจะรวมออกไป 
แลว้มนัออกจากร่างน่ี ทีน้ีออกจากร่าง ถา้มีสติสมัปชญัญะ  พระโสดาบนัถึงวา่ พระ
โสดาบนัปิดกั้นอบายภูมิ เพราะสติสมบูรณ์ เวลาท่ีมนัต่ืนเตน้มนัความคิดกคิ็ดไปน่ี พอ
มนัจะตายป๊ับมนัจะรวมยอดเขา้มาท่ีสติ แลว้มนักเ็คล่ือนออกไปพร้อมสติ พร้อม ไปได้
สบาย ไม่ต่ืนเตน้กบัอะไรเลยพระโสดาบนั อบายภูมิไปไม่ได ้เพราะอบายภูมิมนัเป็นทาง
ท่ีรก มนัลงไปอบายมนัไม่ไปหรอก กก็จูะไปทางดีๆ  น่ีพระโสดาบนัถึงปิดอบายภูมิ 

ทีน้ีถา้พระโสดาบนัปิดอบายมนัจะไปใช่ไหม ทีน้ีส่ิงท่ีวา่จิตมนัจะตายใช่ไหม? 
พอจิตมนัจะตายน่ีมนัคิดถึงอะไร? กคิ็ดถึงสมาธิ แลว้คิดถึงสมาธิน่ีสมาธิคืออะไร? สมาธิ
คือหน่ึงเดียว หน่ึงเดียวคืออะไร? หน่ึงเดียวคือขนัธ์ ๑ ขนัธ์ ๑ คืออะไร? ขนัธ ์๑ คือพรหม 
มนักไ็ปเกิดเป็นพรหมสิ แค่ท าสมาธิไดน่ี้ แลว้น่ีเพียงแต่วา่เพราะเรามนัฝังใจ  

ส่ิงใดท่ีเป็นสมบติัของเราน่ีคนนั้นจะฝังใจของเรา น่ีเราเคยเป็นเศรษฐี เราเคยมี
เงินสูงสุดน่ีพนัลา้นแลว้ตอนน้ีเจ๊งหมดเลย แต่เราจ าเงินพนัลา้นไดน้ะ กเูคยมียอดถึง
พนัลา้น  

ท าสมาธิไดห้นหน่ึงกมี็เงินพนัลา้น แลว้เส่ือมหมดเลยไม่เหลือสกัสลึงหน่ึง แต่
มนัจ าพนัลา้นนั้นได ้ เวลามนัจะตายมนัจะไปเกาะท่ีพนัลา้นนัน่ แลว้มนัออกไปพร้อมกบั
พนัลา้น มนัไปเกิดเป็นพรหมนะ น่ีท าสมาธิ ถา้คนท าส่ิงใดไดม้นัจะฝังใจ ส่ิงท่ีฝังใจน่ี น่ี
การฝึกฝน แลว้ถา้ น่ีพดูถึงผลท่ีเกิดจากวฏัฏะ เกิดจากท่ีมนัท านะ  

แต่ถา้ท าสมาธิได ้ ถา้รักษาสมาธิไดเ้ส่ือมหมด ใครจะรักษา เวลาไดส้มาธิแลว้จะ
รักษาสมาธินะ เอง็เส่ือมหมด เส่ือมหมดเพราะอะไร? เพราะสมาธิมนัไม่ใช่ลอยมาจากฟ้า 
สมาธิมนัเกิดจากการกระท า สมาธิมนัเกิดจากสติ เกิดจากการค าบริกรรมของเอง็ แลว้เอง็
จะไปรักษาสมาธิไง เอง็ไม่มีสมาธิหรอก แต่ถา้เอง็ไปตั้งสติ เอง็มีค  าบริกรรม สมาธิมนั
อยูก่บัเอง็ตลอดชีวิต 

แต่คนวา่อวิชชาไง น่ีไอม้ารมนัหลอก ลกูมารแค่มาหลอก บอกวา่น่ีรักษาสมาธิ
แลว้สมาธิจะอยูก่บัเรา อู๋ย อยากไดส้มาธิทุกคนตอ้งวิ่งหาสมาธินะ มึงตายเปล่า ตายกบั
กิเลสนัน่ แต่ถา้มีครูบาอาจารยท่์านจะแนะน า แนะน าใหอ้อกมา ใหอ้อกมา ใหอ้อกมา น่ี 
“ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ” เอง็ตอ้งมาท่ีเหตุสิ น่ี เย ธมฺมา ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ  
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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ให้ไปละท่ีเหตุนั้น น่ีเวลาพระสารีบุตรฟังค า
เดียวน่ีเป็นพระโสดาบนัเลย แลว้เรากม็าท่องกนั ชาวพทุธท่องไดห้มดนะ ชาวพทุธท่อง
สวดมนตไ์ดห้มดเลย แลว้ชาวพทุธไม่มีโสดาบนัเลย เพราะท่องแต่ปาก เอาปากมาท่อง
มนัไม่ท่องท่ีใจ มนัท่องไม่ถึงใจ ใจมนัไม่เป็นความจริง ใจมนัไม่เปิดกวา้ง ถา้ใจมนัเปิด
กวา้งนะ ใจมนัเปิดกวา้งน่ีเพราะกิเลสมนัอยูท่ี่ใจ  

พอใจมนัเปิดกวา้งข้ึนมา ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ แลว้เหตุคืออะไรล่ะ? เหตุกคื็อ
อวิชชามึงไง เหตุกคื็อความปิด ปิดใจน่ี ถา้มนัรู้แจง้มนักเ็ปิดใจ พอเปิดใจมนักเ็ปิดทิฏฐิ
มานะ ทิฏฐิมานะมนักเ็ป็นสกักายทิฏฐิ สักกายทิฏฐิมนักถ็อน ถอนความเห็นผดิ ถอน
ความเห็นผดิมนักรู้็แจง้ รู้แจง้มนักเ็ป็นโสดาบนั แลว้โสดาบนั โสดาบนัมนัจะลบูคล า
ไหม? ลบูคล าไหม? 

ใครมานัง่อยูท่ี่น่ีนะกลบัไปมนัไม่สงสยัหรอก วา่หอพระเป็นอยา่งไร? ไปพดูให้
เพื่อนฟังนะ เพื่อนบอก เฮย้ เป็นอยา่งไรวะ อธิบายมนัไปเถอะ อธิบายไปมนัก ็ เออ้ เป็น
อยา่งนั้น ตาบอดคล าชา้ง แต่ถา้คนมานัง่อยูน่ี่กลบัไปพดูกนัหอพระเป็นอยา่งน้ี เออใช่ แต่
ถา้กลบัไปอธิบายใหเ้พื่อนฟังนะ โอ๋ย หอพระท่ีธรรมศาสตร์เป็นอยา่งนั้น อยา่งนั้นโวย้ 
มนักจิ็นตนาการเลยน่ี โอ๋ย เหมือนกระต๊อบเลยใช่ไหม ขา้งล่างยงุเยอะดว้ย มนั
จินตนาการไปหมด  

แต่ถา้รู้แจง้แลว้มนัไม่สีลพัพตปรามาส ไม่มีส่ิงใดลบูคล าเลย 

รู้จริง รู้จริงมนัเป็นอยา่งนั้น แลว้รู้จริงมนัเกิดมาจากไหนล่ะ? เกิดมาจากน่ีไง น่ี
พดูถึงถา้มีการประพฤติปฏิบติันะ น่ีบอกวา่พระแทพ้ระปลอมท าไมมนัมีนอ้ยมีมาก มี
นอ้ยมีมากเพราะเจตนานะ เลง็ปืนนะถา้เอง็เลง็ปืนยงิเป้านะเขา้สิบแตม้เอง็ไดสิ้บแตม้นะ 
เลง็ปืนน่ีเอาปืนมายงิหวัตวัเอง ปัง โอโ้ฮ กไูดสิ้บแตม้ เจตนาไง เจตนาคือการเลง็ออกไป 
เจตนาท่ีดี ความตั้งเป้าหมายท่ีดี อธิษฐานบารมี  

น่ีเขาบอกเลยนะ ตกับาตรแค่ทพัพีเดียว ปรารถนาเป็นพระอรหนัต ์ โอ๋ย คา้ก าไร
เกินควร ไอค้นพดูมนัไม่เป็น (ลกูคู่ไม่ดีเลย ท าเสียหมด) 

ในสมยัพทุธกาล ทุคตะเขญ็ใจ ตกับาตรทพัพีหน่ึงแลว้อยากบวชมาก ไปบวชกบั
พระองคไ์หน พระกไ็ม่ใหบ้วช เพราะเป็นทุคตะเขญ็ใจ แลว้ทุคตะเขญ็ใจน้ีเป็นภิกษุผูเ้ฒ่า  
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“ภิกษุบวชเม่ือเฒ่า จะเป็นภิกษุท่ีวา่ง่านสอนง่าย หายากนกั”  

แต่ทุคตะเขญ็ใจน้ีมีความศรัทธา มีความอยากบวชมาก ตกับาตรทพัพีเดียวแลว้มี
ความอยากบวชไปขอใครบวช ใครกไ็ม่ใหบ้วช จนประชุมสงฆไ์ง พระพทุธเจา้เป็น
ประธานสงฆเ์อง 

“ทุคตะเขญ็ใจน่ีอยากบวชมาก ทุคตะเขญ็ใจน่ีเคยมีบุญคุณกบัใคร? ท าไมคนบวช
ทุคตะเขญ็ใจน้ีไม่ได?้”  

พระสารีบุตรยกมือ ต๊ึบเลย  

“เขาเคยมีบุญคุณกบัขา้พเจา้ครับ?”  

“มีบุญคุณเร่ืองอะไร?”  

“เคยตกับาตรขา้พเจา้ทพัพีหน่ึงครับ”  

“ตกับาตรหน่ึงทพัพี อา้ว  พระสารีบุตรบวช”  

พระสารีบุตรเอาบวช แลว้พระสารีบุตรสอน สอนจนเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาเลย  

“สารีบุตร สทัธิวิหาริกของเธอ สอนง่ายหรือสอนยาก?”  

“สอนง่ายมาก เป็นภิกษุผูเ้ฒ่าท่ีสอนไดง่้ายมาก” 

เป็นภิกษุผูเ้ฒ่า ผูท่ี้มีราตรี ท่ีมีความรู้มากน่ีทิฏฐิมานะมาก ใครสอนอะไรกไ็ม่ฟัง 
กรูู้ กเูก่ง กแูน่ทั้งนั้น ไอก้มูนัทิฏฐินะมึง ไม่อยา่งนั้นมนัไม่เปิดหวัใจข้ึนมา น่ีภิกษุผูเ้ฒ่า 
สอนจนเป็นพระอรหนัตน์ะ ตกับาตรทพัพีเดียวน่ีเป็นพระอรหนัตไ์ด ้ พระอรหนัตไ์ด้
เพราะเขาสร้างบุญสร้างกรรมของเขามา  

แต่ของเราน่ีนะตกับาตรทพัพหีน่ึง อธิษฐานขอให้เป็นพระอรหันต์ อธิษฐาน
เข้าถึงนิพพาน ไม่เป็นการค้าก าไรเกนิควร เพราะเป็นเป้าหมายบารมสิีบทศั  

ถา้ไม่มีการอธิษฐานตั้งเป้า พระอรหนัตเ์กิดไม่ได ้ พระพทุธเจา้จะไม่มี การเสวย 
การปรารถนามาเป็นพระโพธิสตัวม์นัตั้งเป้าแลว้เดินไปตามเป้าแลว้ทุกขย์ากมาก พระ
โพธิสตัวส์ละชีวิต  
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น่ีสมณะโคดมเสวยชาติเป็นกระต่าย น่ีมีนายพราน ๒ คนหลงไปในป่า หนาว
มาก อดอยากมาก สุมกองไฟไวเ้พื่อจะเอาไวอุ้่น พระโพธิสตัวเ์สวยชาติเป็นกระต่าย 
นายพราน ๒ คนน้ีเขาจะเสียชีวิต เขาจะตายเพราะไม่มีอาหารกิน พระโพธิสตัวเ์ป็น
กระต่าย กระโดดเขา้กองไฟเลย ใหไ้ฟเผาตายไปเลย เอาเน้ือน้ีใหน้ายพราน ๒ คนนั้นได้
กินรอดชีวิต 

น่ีคือพระโพธิสตัว ์ อยูใ่นพระไตรปิฎกใครเถียง เถียงมา มนัตั้งเป้าไว ้ พระ
โพธิสตัวเ์สวยชาติน่ี เสวยเป็นกระต่าย ถา้ไม่ตั้งเป้า กระต่ายมนัคิดไดอ้ยา่งไร? กระต่าย
มนักระโดดเขา้กองไฟท าไม? ถา้มนัไม่ตั้งใจปรารถนาของมนั ถา้มนัตั้งใจปรารถนาของ
มนั บารมีสิบทศั อธิษฐานบารมี  

แลว้เราน่ีขา้วทพัพีเดียวแลว้เราอธิษฐานบารมี เราตั้งเป้าไว ้ ต ารวจจบัเหรอ สอน
กนัผดิๆ  ท าบุญกอ็ธิษฐานไม่ได ้ท าอะไรกอ็ธิษฐานไม่ได ้อธิษฐานไดท้ั้งนั้น เพราะการ
อธิษฐานน้ีเป็นการตั้งเป้า ตั้งเป้าแลว้น่ีเราจะเขา้ถึงเป้าเราไม่เขา้ถึงเป้าเรา มนัอยูท่ี่การ
กระท าของเรา ไม่ใช่อธิษฐานแลว้มึงจะได ้ 

อยากมีเงินร้อยลา้นนะแลว้นอนกระดิกเทา้อยูน่ี่ใหเ้งินมนัไหลมาเองนะ อีก ๕๐๐ 
ชาติกไ็ม่มี ถา้อยากมีเงินร้อยลา้นนะ เรากท็  าธุรกิจของเราใช่ไหม เรากท็  าคุณงามความดี
เขา้นะ ท างานของเราน่ีเงินมนัไหลมาเอง ตั้งเป้าแลว้ตอ้งท า อธิษฐานบารมีน่ีใหจิ้ต
เขม้แขง็ ใหจิ้ตเราท า แต่ไปพดูกนันะ ไอนู้น้กไ็ปคา้ก าไรเกินควร ท าอะไรกไ็ม่ได ้

เอาวิทยาศาสตร์มาจบั ท าอะไรกนัไม่ได ้ แลว้กบ็อกวา่มรรคผลนิพพานน้ีมนัสุด
เอ้ือม มนัอยูบ่นโลกพระจนัทร์จะไปเอาไม่ได ้โง่มาก มรรค ผล นิพพาน น้ีอยูใ่นหวัใจมึง 
หวัใจท่ีมีกิเลสนัน่ มนัพลิกจากกิเลสมาจะเป็นธรรม มรรค ผล นิพพาน อยูใ่นหวัใจของ
สตัวโ์ลก อยูใ่นหวัใจของสตัวโ์ลกท่ีทุกข์ๆ  ยากๆ อยูน่ี่ มรรค ผล นิพพาน ไม่ไดอ้ยูใ่น
พระไตรปิฎก มรรค ผล นิพพาน ไม่ไดอ้ยูท่ี่พระพทุธเจา้ มรรค ผล นิพพาน ไม่ไดอ้ยูท่ี่
หวัใจของพระสารีบุตร ไม่ไดอ้ยูท่ี่หวัใจของใครทั้งส้ิน 

ส่ิงท่ีอยูใ่นหวัใจของครูบาอาจารยน์ั้นเป็น มรรค ผล นิพพาน ของท่าน เพราะ
ท่านประพฤติปฏิบติัธรรมข้ึนมาจนใจของท่านเป็น มรรค ผล นิพพาน ของท่าน เป็น
สมบติัของท่าน สมบติัของเรา ทุกขก์เ็ป็นของเรา สุขกเ็ป็นของเรา สมาธิกเ็ป็นของเรา 
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ปัญญากเ็ป็นของเรา ถา้เราสร้างข้ึนมา แต่เราสร้างของเราข้ึนมาไม่ได ้ แลว้จะสร้างข้ึนมา
กไ็ม่ยอมสร้าง ใหทิ้ฏฐิมานะมนับิดเบือน  

บิดเบือนวา่อยา่งน้ีท าไม่ได ้ อยา่งน้ีหมดกาล อยา่งน้ีหมดสมยั แลว้เวลามนัจน
ตรอก หวัมนัปักอยูก่บักิเลส มนับอกวา่น่ีสมบติัของก ู กิเลสมนัท าใหห้วัใจน้ีหมดโอกาส 
หมดก าลงัใจ 

น่ีเกิดมาท าไม? มนุษยเ์กิดมาท าไม? เกิดมาไม่มีครูบาอาจารย ์ น่ีครูบาอาจารย ์ครู
บาอาจารยน่ี์สอนอยา่งน้ี กระตุน้อยา่งน้ี น่ีเวลาอยูก่บัครูบาอาจารยป์ระพฤติปฏิบติัไปน่ี
มนัไม่ไดผ้ล หวัน่ีชนภูเขานะเอาค ้าภูเขาไวแ้ลว้กท็นนะ น่ีเด๋ียวครูบาอาจารยน์ะยแุลว้ 
พระพทุธเจา้ทุกขก์วา่น้ีนะ ครูบาอาจารยท่์านท าความเพียรมากกวา่น้ีนะ  

พระโสณะ ดูสิ ขนาดเดินจงกรมจนฝ่าเทา้แตกนะ เอง็ท าอยา่งน้ีเดก็ๆ  เฮอ้ ฮึด
ข้ึนมาอีกที น่ีอยูก่บัครูบาอาจารยม์นัมีประโยชน์อยา่งน้ี มนัคอยกระตุน้ คอยกระตุน้คอย
ปลอบประโลม น่ีพอ่แม่ครูบาอาจารย ์ พอ่แม่ครูบาอาจารยจ์ะใหโ้อกาส จะกระตุน้จะเร่ง
เร้า จะเร่งเร้าใหเ้รามีโอกาส ใหเ้รามีการกระท า น่ีแลว้เวลาบอก เวลาท าอะไรน่ีกไ็ม่ได ้
มนัเป็นการคา้ก าไรเกินควร กิเลสพดูทั้งนั้น  

มรรค ผล นิพพาน เป็นสิทธิของชาวพทุธทุกๆ คน ชาวพทุธมีสิทธิทุกๆ คน ไม่มี
ใครหา้ม ไม่มีใครปิดกั้น ไม่มีใครจดลิขสิทธ์ิสงวนไว ้ น่ีทรัพยสิ์นทางปัญญาน่ีไปใชข้อง
เขา เขาตอ้งใชสิ้ทธิ ตอ้งใหค่้าเขา  

พระพทุธเจา้ไม่เคยขอร้องใครเลย พระพทุธเจา้ไม่ตอ้งการสิทธิของใครเลย 
พระพทุธเจา้ไม่ตอ้งการแบ่งบุญจากใครเลย พระพทุธเจา้ไม่ตอ้งการส่ิงใดทั้งส้ินเลย 
พระพทุธเจา้น่ีวางธรรมไวใ้หเ้รากา้วเดิน ใหเ้ราเขา้ถึง ทุกๆ คนเลย สิทธิของทุกๆ คน คน
ท่ีเกิดมาเป็นชาวพทุธท่ีมีหวัใจอยู ่ มีสิทธิเขา้ถึงมรรคผลนิพพานไดท้ั้งหมดเลย เพียงแต่
มนัไม่ท า ถา้ท ากใ็หกิ้เลสหลอก หลอกไปออกนอกลู่นอกทาง หลอกเอาอยูใ่นกรอบ 
หลอกเอาออกไปนอกร่องนอกรอย มนัถึงไม่เขา้มาในเส้นทางไง  

หลวงปู่ มัน่พดูบ่อยมาก ตน้คด ปลายไม่ตอ้งหวงั เพราะไม่ใหต้น้คด ตน้ตอ้งตรง 
พอตน้ตรง ตน้ตรงท่านถึงเกบ็หอมรอมริบไง ถึง ขอ้วตัร วจักฎีุวตัร เวลาเขา้ส้วม เขา้น่ี
วตัรท าอยา่งไร? เขา้ส้วมนะ (อะแฮ่ม) กระแอมก่อนขา้งในมีคนไหม? ถา้ขา้งในไม่มีคน 
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ตอ้งเขา้ไปในส้วมก่อน เขา้ส้วมแลว้ถึงตอ้งถลกผา้ข้ึน แลว้ถ่ายเสร็จแลว้ท าความสะอาด
อยา่งไร? ออกมา แลว้ตอ้งปิดใหดี้ก่อนแลว้ค่อยออกมา ออกมาค่อยปิด สอนหมดนะ 
แมแ้ต่วจักฎีุวตัร วตัรในโรงฉนั วตัรในการน ้าใชน้ ้ าฉนัน ้าหา พระพทุธเจา้วางไว้
หมดแลว้  

แลว้น่ีครูบาอาจารยข์องเราน่ี ส่ิงน้ีเพราะอะไร? เพราะจิตมนัข้ีเกียจ เราเป็น
อาจารยใ์หญ่นะ ไม่ตอ้งท าอะไรหรอก ทุกคนจะคอยอุปัฏฐาก ศีล ๒๒๗ เท่ากนั ทุกคน
ตอ้งท าขอ้วตัรปฏิบติั ถา้เขาเคารพ เขาเคารพท่ีคุณธรรม เขาไม่เคารพเราดว้ย
อ านาจบาตรใหญ่ เขาเคารพเราดว้ยคุณธรรม คนจะเคารพดว้ยคุณธรรม อา้งอาวโุสภณัเต 
อาวโุสภณัเตน่ีมนัเป็นเร่ืองของธรรมวินยั อาวโุสภณัเตน่ีใช่อาวโุสภณัเตตามสิทธิตาม
กฎหมาย แต่ถา้อาวโุสมนัชัว่ ไม่สน แต่ถา้มนัเขา้มาในสงัคม เรากก็ราบกไ็หวอ้ยา่งนั้น 
เอามือจ้ิมข้ี กราบธรรมพระพทุธเจา้ ไม่ไดก้ราบมึง  

แต่ถา้เขาเป็นสามเณรนอ้ย เขาไม่มีความอาวโุสเลยแต่ใจเขาเป็นธรรมนะ โอ๋ย เรา
จะเชิดชูนะ จะกราบจะไหวเ้ลย มนัเป็นคุณธรรมในหวัใจต่างหาก น่ีพระกรรมฐาน พระ
ท่ีเขาเคารพกนั เคารพบูชากนัน่ี เขาเคารพท่ีคุณธรรมน่ี เพราะคุณธรรมท่ีมนัแสดงออกมา 
ส่ิงท่ีมนัสะอาดบริสุทธ์ินะ มนัแสดงออกมาน่ีมนัเป็นความสะอาดบริสุทธ์ิตลอด  

ถึงจะเป็นอุบายวิธีการข่มข่ี ข่มข่ีใคร? ข่มข่ีกิเลสในผูท่ี้ฟังไง ข่มข่ีกิเลสท่ีเราไม่
รู้ตวัไง ข่มข่ีกิเลสท่ีมนัทิฏฐิมานะไง ท่านจะข่มข่ี ข่มข่ีเกอ้เขินไอค้นหนา้ดา้นใหกิ้เลสมนั
ออกไปจากใจดวงนั้น เวลาท่านติท่านวา่ใครนะท่านวา่กิเลสไม่ใช่วา่เรา แต่เพราะกิเลส
มานะ พอวา่แลว้ไม่โดนกิเลสนะ โดนเราเตม็หนา้เลย วา่ก ูทั้งๆ ท่ีท่านจะท าลายกิเลสนะ 
เหมือนกบัเราน่ีเดก็น่ีมนัไปจบัของร้อน ท่านจะปัดมือออกนะ ปัดมือวา่อยา่ไปจบัมนัน่ี
ของร้อน ของร้อนนะ ปัดไดเ้ลย น่ีๆ เป็นทองค านะ ก าเขา้ไปเตม็ๆ เลย  

ท่ีพดูน่ีพดูจากประสบการณ์ชีวิต อยูก่บัครูบาอาจารยม์าหลายองค ์ ครูบาอาจารย์
ท่านสัง่สอนมานะ แลว้เวลาครูบาอาจารยท่์านพดูถึง พดูถึงส่ิงท่ีท่านไดม้า ท่านกไ็ดจ้าก
ครูบาอาจารยม์า แลว้สาวข้ึนไปกไ็ปตกท่ีหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ทุกทีเลย มนัถึงได้
เคารพหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่มาก ถา้ไม่มีหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่นะ เรามนักไ็อแ้ค่ปลา
แหง้ มนักแ็ค่เหมือนปลาแหง้มนัโดนแดดเผามนักง็ออยูบ่นโลกน้ีมนัไปไหนไม่รอด
หรอก  
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เพราะวา่มนั ดูสิ ดูเวลาเขาตากปลากนั เขาตากปลาไอป้ลาแดดเดียวน่ี ดูสิมนังอ
ก่องอขิง ถา้เราไปปฏิบติัมนักง็อก่องอขิง ไอปั้ญญาข้ีเท่ออยา่งพวกเราน่ีเอาตวัไม่รอด
หรอก 

น่ีครูบาอาจารยท่์านคอยช้ีน า ท่านคอยดึงมานะ เพราะเราไม่เคยปฏิบติัเราถึงไม่
เคยติด คนท่ีติดคนท่ีไปอั้นตูก้บักิเลสท่ีมนัครอบง าน่ี มนัจะเอาอยา่งไรใหเ้ราพน้ออกไป 
ใหเ้ราพน้ออกไปจากทิฏฐิมานะ เราบอกเลยน่ีอยา่งพวกโยมน่ีนะ ถา้ด้ือดึงขดัขืนนะ เรา
เอา รปภ.น่ี ผูรั้กษาความปลอดภยัน่ีมาเอาออกไปไดห้มดเลย แต่ถา้มนัทิฏฐิมานะนะ จะ
บอกใหม้นัเปล่ียนนะ ใครท าใหไ้ด ้มนัอยูใ่นหวัอก ใครฆ่าความคิดไม่ไดห้รอก ฆ่าไดแ้ต่
ตวันะ แต่ฆ่าความคิดคนไม่ไดน้ะ อุดมการณ์ในชีวิตน่ีใครฆ่ามนัไม่ไดน้ะ แต่ร่างกายน่ี
เขาฆ่าเราได ้ 

ฉะนั้นไอเ้ร่ืองร่างกายน่ีมนัไม่ใช่ส่ิงท่ีจะไปถึง มรรค ผล นิพพาน ท่ีเขาบอกวา่ 
ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เป็นอริยสจั บอกไม่ใช่หรอก ถา้ผม ขน เลบ็ ฟัน 
หนงั เป็นอริยสจันะ แผงขายสตัวม์นัเป็นอริยสจัหมด แลว้ยิง่ท่ีวา่แยกกาย แยกกายนะ ถา้
แยกกายนะ ไอโ้รงเชือด ซีพีมนัแยกดีกวา่มึงอีก โรงเชือดซีพีน่ีมนัแยกกระดูกส่วนหน่ึง 
เน้ือส่วนหน่ึงเลย มนัแยกหมดนะ  

ค าวา่แยกๆ น่ีเรากไ็ปคิดกนัแต่เร่ืองโลกๆ ไง มนัไม่ไดว้า่เราละกายอยา่งไร? 
สกักายทิฏฐิมนัเป็นทิฐิ ถา้มนัมีจิต มนัมีจิตมีสมาธิ สมาธิน่ีมนัเขา้ไปเห็นมนัเขา้ไป
แยกแยะน่ี มนัไปฝึกจิต เพราะตวัจิตน่ีมนัเป็นตวัแกกิ้เลส กิเลสมนัอยูท่ี่จิต แลว้จิตตวัจิตน่ี
มนัเป็นตวัพระ ถา้ตวัจิตมนัตวัคลาย คลายทิฏฐิมานะ คลายส่ิงท่ีเสพ ส่ิงน้ีคือธรรม จิตท่ี
มนัสงบแลว้ท่ีไปเห็นผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เป็นสจัจะความจริง แลว้มนัแยกแยะของมนั 
แยกแยะน่ีมนัเป็นวิภาคะ มนัจะท ามนัจะฝึกสอนจิต เพราะมนัเป็นปัจจุบนัธรรม มนัจะ
เห็นสภาวะแบบนั้น  

พอฝึกสอนจิตน่ีจิตมนักฉ็ลาดข้ึน โอะ๊! โอะ๊! โอะ๊! ตลอด โอะ๊! มนักป็ล่อยทีหน่ึง 
โอะ๊!เลยล่ะ โอะ๊! เพราะมนัมีทิฏฐิมานะ มนัมีขอ้มูลของมนั ทีน้ีขอ้มูลของมนั ตอ้งเป็น
อยา่งนั้น ตอ้งเป็นอยา่งนั้น เออ้ มนัปล่อยวางมนัจะวางอยา่งนั้น วางแบบโรงเชือดซีพีน่ี 
มนักค็าดหมายของมนัไป โดยวิทยาศาสตร์โดยมีการศึกษามาก ทีน้ีการศึกษามาก
วิทยาศาสตร์มาก มนักต็อ้งคาดการณ์คาดหมายของมนัไปมาก  
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การคาดการณ์คาดหมายน่ีเป็นตณัหาความทะยานอยากหมดเลย แลว้มนัไม่เป็น
ความจริงเลย มนักถ็อนอะไรไม่ไดเ้ลย มนัอดีตอนาคตมนักดึ็งจิตน้ีไป ดึงจิตน้ีมาตลอด
เลย แต่พอจิตมนัสงบข้ึนมา มนัเขา้ไปน่ีมนัเป็นวิภาคะ มนัเป็นวาสนาของแต่ละดวงใจ 

ดวงใจดวงหน่ึงพิจารณามากคร้ังบ่อยคร้ังเขา้มนัจะปล่อยวาง ดวงใจมนัจะ
พิจารณามากนอ้ยคร้ังมนัปล่อยวาง มนัปล่อยวางตามความจริงของมนั แลว้เวลามนัถอด
ถอนข้ึนมาน่ี พร่ึบ! นัน่ไง อยา่งน้ีต่างหากมนัถึงเป็นวิปัสสนา มนัไม่ใช่แยกแยะแบบโรง
เชือดหรอก น่ีเราไปคิดกนัเองไปคาดหมายกนัเอง ถา้มนัแยกมนัแยกอยา่งไร? น่ีไงเพชร
ในมือไง แลว้มนัเป็นอยา่งไรมึงบอกกมูาสิ  

ผูรู้้กบัผูรู้้น่ีคุยกนัได ้ ผูรู้้กบัผูรู้้น่ีพดูเหมือนกนัเป๊ียบเลย ถา้ผูรู้้กบัผูรู้้เถียงกนันะ
ตอ้งผดิคนหน่ึง ตอ้งผดิคนหน่ึง ลองไดโ้ตแ้ยง้แลว้ตอ้งมีผดิคนหน่ึง ไม่มีถกูทั้งคู่ น่ีแลว้
ถา้ครูบาอาจารยเ์วลาท่านสอบกนั ไม่มีผดิ ลงเพี๊ยะ! เพี๊ยะ! เพี๊ยะ! เลย น่ีไงน่ีวงการ
กรรมฐาน น่ีครอบครัวกรรมฐาน ถึงไดเ้คารพคุณธรรมกนั แลว้เคารพมาก  

ถา้มีคุณธรรมถึงแลว้จะเคารพมากเลย เพราะอะไร? เพราะส่ิงนั้นเราท าไม่ได ้ ส่ิง
นั้น น่ีคนท่ีปล่อยวางหมดแลว้ คนท่ีไม่มีส่ิงใดขดัแยง้กบัทางโลกเลย ส่ิงน้ีเป็นส่ิงสูงส่ง 
แลว้เราไปติฉินนินทาไปท าร้ายน่ี กรรมมนัเกิดตรงน้ีไง  

น่ีเขาบอกนะ ศาสนาพทุธน่ีเป็นศาสนาแห่งปัญญา ยุง่มากเลย ถา้ไม่เช่ือกเ็ป็น
กรรม ไม่เป็นกรรม ไม่เช่ือศาสนาไม่เป็นกรรมหรอก เอง็จะเอาศาสนาอะไรกไ็ด ้ เอง็จะ
ไปเท่ียวศึกษาอะไรกเ็ร่ืองของเอง็ ไปไดเ้ลยตามสบายไม่เป็นกรรม แต่ถา้เอง็มาในศาสนา
พทุธแลว้ แลว้เวลาเกิดนะ เวลาครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ท่านแสดง
ธรรมของท่านเป็นความจริง เป็นความจริงนะ  

ไอเ้ราไม่เช่ือกไ็ม่เป็นไรนะ แต่กิเลสถา้ไม่เช่ือนะ โอ๋ย ข้ีโม ้ เวลามนัหาเหตุผลติ
เตียนนัน่กรรมมนัเกิดตรงนั้น กิเลสน่ีมนัจะหาเหตุหาผล แลว้มนัจะจาบจว้งท าลาย จาบ
จว้งท าลายดว้ยมโนกรรม มโนกรรมการกระท านั้น นัน่กรรมเกิดตรงนั้น  

ไม่ใช่วา่ศาสนาพทุธน้ีไม่เช่ือแลว้เป็นกรรม ไม่ใช่ ไม่เช่ือ สิทธิตามสิทธิทุกคนมี
สิทธิหมด ไม่เช่ือกไ็ม่เป็นไร ไม่เช่ือตามสบายเลย ไม่เช่ือมนัเป็นวาสนาของแต่ละดวงใจ 
ไม่เช่ือกคื็อไม่เช่ือ ไม่อยา่งนั้นท าไมชาวพทุธเราน่ีเปล่ียนลทัธิเปล่ียนศาสนาเยอะแยะไป 
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เพราะมนัไม่เห็นเป็นกรรม เป็นกรรมเหรอ ไม่เห็นเป็นกรรมอะไร เขากเ็ปล่ียนของเขาไป 
เพียงแต่วา่เปล่ียนไปแลว้มนัจะมีโอกาสมากโอกาสนอ้ยไง แต่ถา้มนัไม่เช่ือ พอไม่เช่ือ
กิเลสมนัหาเหตุหาผล พอหาเหตุหาผลมนัหาขอ้โตแ้ยง้ พอหาขอ้โตแ้ยง้น่ี แลว้เป็นกรรม
เห็นไหม คนไม่ภาวนาไม่รู้ 

เรามีลกูศิษยม์าหาเยอะมาก “หลวงพอ่ครับ ผมน่ีเคารพพระพทุธเจา้มากเลย เวลา
ภาวนาไปน่ีผมกต็ั้งพระพทุธเจา้ข้ึนมา แลว้ผมกติ็เตียนแลว้ผมกด่็า” แลว้ด่า ด่าประสาเรา
นะ ประสาเราท่ีวา่ถา้เราด่าของเราเองน่ี มนัข้ึนค าพดูหยาบคายขนาดไหนมนักพ็ดูได ้
แลว้พอพดูข้ึนมาน่ีตวัเองกห็นาวนะ มนักรู้็วา่กรรม “ผมไม่อยากท าเลย ผมไม่อยากท า 
ผมพยายามหา้มใจของผมกห็า้มไม่ได”้ แลว้ท าไมมนัติมนัตั้งพระพทุธเจา้ข้ึนมา ตั้งครูบา
อาจารยข้ึ์นมา แลว้กค็อยเพง่โทษคอย.. 

เวลากรรมมนัใหผ้ล เวลาเราติเตียนเราติฉินนินทาน่ี เราไม่รู้หรอก แต่เวลากรรม
ใหผ้ล เป็นเยอะมากนะ แต่เวลาเราพดูกบัเขาน่ีเราไม่เคยเป็น ส่ิงน้ีในใจเราไม่มี เราไม่เคย
เป็นอยา่งน้ีเลย เพราะวา่มนัคงจะสร้างกรรมมาดี แต่ของเขามาน่ีเขาสร้างมาอยา่งน้ี แลว้
เขาติฉินนินทา เราบอกวา่เราแกเ้ขา เราแกเ้ขาเพราะวา่มนัเป็นเร่ืองของสุดวิสยั  

ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนมาในหวัใจน่ีมนัเป็นสุดวิสยั เราถึงบอกวา่ใหข้อขมาซะ ขอขมา
กบัพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์จะไปขอขมากบัองคท่์านเองกอ็าย กใ็หข้อขมากบัพระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆก่์อน คือใหม้นัออ่นลง 

เร่ิมตน้ตอ้งใหม้นัออ่นลงก่อน ใหก้ารกระท าใหส่ิ้งท่ีมนัเกิดข้ึนมาเอง คือมนัเกิด
ภาพข้ึนมาเอง เกิดภาพพระพทุธเจา้ ภาพสมมุติไง ภาพสมมุติน่ีเป็นพระพทุธเจา้ เห็นรูป
เห็นอะไรน่ี น่ีคือพระพทุธเจา้ เห็นรูปน้ีคือเป็นครูบาอาจารย ์ แลว้กติ็เตียน ติเตียน มีคน
ไปหาใหแ้กปั้ญหาอยา่งน้ีเยอะมาก เยอะจริงๆ   

น่ีไงเวลาส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาในหวัใจของเราน่ี เรารู้ของเราเองนะ เรารู้ดีรู้ชัว่ เราแก้
ไม่ได ้ไปหาครูบาอาจารย ์ตวัเองแกไ้ม่ไดน้ะ แลว้ไปหาเรา เราแกน่ี้ น่ีมหาปวารณา  

มหาปวารณามีไวท้  าไม ถา้ขา้พเจา้ท าผดิส่ิงใดๆ ขอใหส้งฆน้ี์ตกัเตือนได ้ มหา
ปวารณาน่ีใหท้ าแทนพระอุโบสถเลย ท าไมเวลาลงอุโบสถน่ี อโุบสถคือท าปฐมนิเทศใน
เร่ืองของศาสนา ก าลงัตรวจสอบกนัน่ี เวลาลงอุโบสถ การลงอโุบสถน่ีส าคญัมาก ส าคญั
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มากเพราะแต่เดิมน่ีพระพทุธเจา้เป็นคนเทศนาวา่การเอง พระพทุธเจา้เป็นผูแ้สดงอุโบสถ
เอง  

พระพทุธเจา้แสดงอุโบสถน่ีมีอยูค่ร้ังหน่ึง น่ีถึงเวลาตั้งแต่หวัค ่าจนถึงเท่ียงคืน
จนถึงสวา่งแลว้ พระอานนทว์า่  

“อาราธนาพระพทุธเจา้ใหแ้สดงธรรมใหแ้สดงอุโบสถ”  

ท่านเฉย พอเท่ียงคืนนิมนตอี์กกเ็ฉย จนเกือบจะสวา่งแลว้นิมนตอี์ก  

“เราแสดงไม่ไดห้รอก ถา้เราแสดงไปน่ีมีภิกษุอยู ่ ๒ คนท่ีท าผดิมา ถา้แสดงไปน่ี
ภิกษุ ๒ คนนั้นหวัจะแตกเป็น ๘ เส่ียง”  

ตอนนั้นพระโมคคลัลานะ นัง่อยูด่ว้ย ก าหนดจิตเลย เห็นเลยพระภิกษุ ๒ องคน้ี์ 
พระโมคคลัลานะรีบลุกข้ึนไปเลย ไปจบัมือพระ ๒ องคน้ี์ใหอ้อกไปจากสงัฆกรรมแลว้
กลบัมากราบพระพทุธเจา้  

“บดัน้ีสงัฆะน้ีสะอาดบริสุทธ์ิแลว้ ขอนิมนตใ์หอ้งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
แสดงปาติโมกขเ์ถิด” องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สลดสงัเวชไง  

“ต่อไปน้ีเราจะไม่แสดงปาติโมกขแ์ลว้ เราจะใหภิ้กษุน้ีเป็นคนแสดงกนัเอง”  

พอภิกษุแสดงเอง เวลาพระสวดปาติโมกขน์ะ สมเดจ็พระสงัฆราช สมเดจ็ญาณฯ 
ยงัตอ้งนัง่อยูข่า้งล่างเลย เพราะผูแ้สดงปาติโมกขน์ั้นคือท าการแทนพระพทุธเจา้วาระนั้น  

น่ีคนสวดปาติโมกขถึ์งมีบุญมาก มีบุญเพราะอะไร? เพราะท าใหส้งัคมน้ีสะอาด 
สงัคมของสงฆน่ี์สะอาด แลว้น่ีเวลาเขา้สงัคมของสงฆน่ี์ เวลาลงอุโบสถกนัน่ีถึงตอ้งปลง
อาบติักนัก่อน เพราะสมยัโบราณน่ีมนัเป็นภาษามคธน่ี เพราะมนัเป็นภาษาพื้นถ่ิน ทุกคน
ฟังแลว้เขา้ใจ เด๋ียวน้ีภาษามคธ ภาษาบาลีน่ีเราไม่เขา้ใจ แต่ถา้ผูท่้องไดเ้ขา้ใจนะ น่ีไงท่ี
บอกวา่พระท่ีบรรลุนิติภาวะ ๕ พรรษาเป็นผูท่ี้ฉลาด คือท่องปาติโมกขไ์ด ้

การท่องปาติโมกขน่ี์คนท่องทุกวนัๆ น่ีมนัรู้ความหมาย มนัรู้ความหมายนะ พอรู้
ความหมายน่ี พอท่องไปน่ีมนัรู้เลย อยา่งเราน่ีเราเคยสวดปาติโมกขม์า ฉะนั้นเวลาพระ
สวดปาติโมกขน่ี์นะมนัรู้หนา้ไปก่อน รู้ไปหมดเลยนะ แต่ใหส้วดน่ีสวดไม่ไดน้ะ จ า
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ไม่ได ้ เด๋ียวน้ีมนันาน แต่เวลาพระสวดนะ รู้ เพราะมนัใกล้ๆ  กนั มนัพดูมาน่ีรู้เลยอยา่ง
นั้น อยา่งนั้นๆ ติดน่ีบอกไดน้ะ แต่ใหส้วดเองสวดไม่ได ้มนัไม่ไดท้วนนาน  

น่ีไงมนัรู้ เพราะเราเคยท ามามนัเขา้ใจ พอเขา้ใจน่ี พอมนัเขา้ใจอยา่งน้ีป๊ับน่ี น่ี
บรรลุนิติภาวะคือเขา้ใจในเร่ืองธรรมวินยั มนัถึงไปไหนน่ีมนัไปได ้เพราะบรรลุนิติภาวะ 
น่ีสวดปาติโมกขไ์ด ้มนัเขา้ใจ มนัเขา้ใจในเน้ือหาสาระไปดว้ย น่ีสงฆ ์น่ีพระพทุธเจา้เป็น
ผูแ้สดง น่ีสงัฆกรรม  

ส่ิงท่ีเป็นสงัฆกรรม ความสะอาดบริสุทธ์ิน่ีสงัฆกรรม แลว้สงัฆกรรม แลว้ถา้เกิด
มีส่วนร่วม มีส่ิงท่ีมนัไม่เป็น วิบติั ๔ อุปัชฌายว์ิบติั สีมาวิบติั อกัขรวิบติั  อะไรอีก วบิติั
ลืมแลว้ 

วิบติั ๔ อุปัชฌายว์ิบติั กรรมวาจาวิบติั อกัขรวิบติั สีมาวิบติั วิบติั ๔ วิบติั ๔ การ
อุโบสถการบวชพระไง ถา้วิบติั ๔ ออกบวช บวชแลว้น่ี นะโมตสัสะ นะมอ นะโม นะมอ 
ออกมานะท าคลอดตวัเอง เวลาเราขานนาคน่ีมนัเป็น ถา้บอกอโุบสถ เหมือนเราท าคลอด 
ถา้ท าคลอดเดก็ออกมาแขง็แรง ท าคลอดเดก็ออกมาแขง็แรงน่ีเดก็จะโตอุดมสมบูรณ์ ถา้
ท าคลอดเดก็ออกมาพิการ เราท าคลอดตวัเอง อกัขรวิบติั วิบติั ๔ วิบติั ๔ มนัเป็น การบวช
นั้นเป็นความวิบติั พอวิบติัแลว้มานัง่ภาวนาน่ีมนัจะสะดวกมนัจะง่ายหรือมนัจะยากล่ะ 

สงัฆกรรมน่ีถา้ศึกษาเขา้ไป แลว้พอสงัฆกรรมน้ีเพือ่ความสะอาดบริสุทธ์ิ เพื่อ
พระแท ้ ถา้พระแทน่ี้เร่ิมตน้มาตรงเห็นไหม เวลาภาวนาไปน่ี แลว้ถา้คนไม่เคยภาวนาจะ
ไม่รู้เร่ืองอยา่งน้ีหรอก  

เราอยูใ่นวงของภาวนานะ มีพระองคห์น่ึง เพื่อนกนั อดอาหารทีหน่ึง ๒๐-๓๐ วนั
นะ นัง่ภาวนาไปน่ี พอจิตมนัเร่ิม มนัจะลงป๊ับ เดง้ป๊ึก จิตจะเร่ิมลง เดง้ป๊ึก เอ.. กป็ลง
อาบติั กท็  าทุกอยา่งใหดี้หมด ทุกอยา่งดีหมด ไม่ได ้ พอไม่ไดน่ี้พอคุยกนัในหมู่คณะ ท า
ทฬัหีกรรมบวชซ ้า บวชซ ้าเพราะตดักบัอุปัชฌายน์ั้นมา พอบวชซ ้าเขา้ไปนะ ท า
ทฬัหีกรรมบวชซ ้า พอบวชซ ้าข้ึนไปน่ี พอไปนัง่ภาวนา ดีข้ึน ดีข้ึน  

แต่เดิมนะ เวลากรรมมนัใหผ้ลน่ีถา้คนเราไม่ปฏิบติันะ ไม่ปฏิบติั มนัจะไม่รู้
คุณค่าของธรรมวินยั ไม่รู้เร่ืองของศีลของธรรม ถา้คนจะปฏิบติัน่ี ศีลธรรม ศีล สมาธิ 
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ปัญญาน่ี ศีลน่ีส าคญัมากเลย ถา้สมาธิมนัลงมนักเ็ป็นสมัมาสมาธิ มนัควบคุม มนัควบคุม
กนัเอง มนัเป็นส่ิงท่ีวา่มนัตรวจสอบกนัเอง มนัเป็นส่ิงท่ีส่งต่อกนั  

ถา้ศีลดีสมาธิกจ็ะดี ถา้สมาธิเป็นสมัมาสมาธิ มนัจะเกิดปัญญา ถา้สมาธิท่ีมนัไม่ดี 
สมาธิท่ีมนัไม่ถกูตอ้ง ปัญญาไม่เกิดหรอก ถา้สมาธิเกิดปัญญาไดเ้อง ฤๅษีชีไพรเป็นสมาธิ 
อาฬารดาบสเป็นพระอรหนัตไ์ปแลว้ 

อาฬารดาบสน่ีเขา้สมาบติั ๘ เจา้ชายสิทธตัถะจะเป็นพระอรหนัตไ์ปแลว้ เจา้ชาย
สิทธตัถะไปเรียนกบัใครมา สมาธิเป็นปัญญาไปไม่ได ้ แลว้สมาธิอยา่งนั้นมนัเป็นฌาน
สมาบติั เป็นฌานสมาบติัไม่ใช่สมัมาสมาธิ ฌานสมาบติัน่ีเป็นพลงังานท่ีมีก าลงัส่งออก
มนัมีการขบัเคล่ือน  

ถา้สัมมาสมาธิน่ีเป็นสมาธิท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ สมัมาสมาธิน่ีมนัเป็นสมัมาท่ี 
เหมือนกบัเราน่ีคนแขง็แรงท าอะไรกไ็ด ้ พอท าอะไรกไ็ดน่ี้มนัจะยอ้นกลบัมา ถา้
ยอ้นกลบัมา ท าอะไรเป็นประโยชน์ข้ึนมา ท าประโยชนข้ึ์นมาคือถา้มนัยอ้นกลบัมา 
ยอ้นกลบัมาใหเ้ห็นกาย เวทนา จิต ธรรมน่ีมนัจะวิปัสสนาข้ึนมา 

น่ีถา้เป็นสมัมาสมาธิ ส่ิงน้ีจะเป็นประโยชน์แก่การประพฤติปฏิบติันะ น่ีถา้เร่ิมตน้
มาน่ีครูบาอาจารยเ์ราถึง ส่ิงท่ีเป็นธรรมวินยัน่ีมนัถึงถนอมรักษาแลว้มนัจะเป็นไป เพราะ
อะไรรู้ไหม? เพราะศาสนาพทุธน่ีธรรมะ ธรรม ผูท่ี้บรรลุธรรมใจเขา้ถึงธรรมคือสุดยอด
ของศาสนา คือสุดยอดปรารถนาของสตัวโ์ลก  

แต่ในปัจจุบนัน้ีภิกษุน่ีมีความรู้มากนะ ถา้มีความขดัแยง้นะมนัจะฟ้อง UN พอไป
ฟ้อง UN น่ี UN น่ีหวัด าๆ เราเห็นเวลามนัใหส้มัภาษณ์กนันะ จะไปฟ้อง UN สิทธิ
มนุษยชนนะ โอ๋ย พวกน้ีมนัจะบา้แลว้ 

ท าไมเอง็ตอ้งบวช? เอง็บวชมาท าไม? เอง็บวชมาแลว้น่ีเอง็ยอมรับพระพทุธเจา้
ไหม? ถา้เอง็ยอมรับพระพทุธเจา้แลว้เอง็ท าไมไม่เช่ือฟังธรรมวินยั ถา้เอง็เช่ือธรรมวินยัน่ี
เอง็ไปฟ้องคฤหสัถ ์ คฤหสัถจ์ะมีประโยชน์อะไร? ใครจะมีปัญญาเท่ากบัองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ ในโลกน้ีไม่มีใครมีปัญญาเท่ากบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้  

แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น่ีวางธรรมและวินยัไวแ้ลว้น่ี แลว้เอง็ก็
พอใจ เอง็กป็รารถนา แลว้เอง็มาบวชในธรรมวินยัน้ี แลว้มีปัญหาข้ึนมาจะไปฟ้อง UN  
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คิดแบบโลกๆ คิดแบบวิทยาศาสตร์ น่าเศร้า เราเห็นคิดอยา่งนั้นแลว้น่าเศร้า 
อยา่งเช่นเราหรืออยา่งเช่นครูบาอาจารยน่ี์ บางอยา่งมนัเป็นเร่ืองสุดวิสยั เร่ืองของกรรมน่ี
เป็นเร่ืองสุดวิสยั สุดวิสยัหมายถึงวา่เราท าไม่ได ้ มีเหตุการณ์ขดัแยง้น่ีถา้เป็นส่ิงท่ีลงกนั 
ส่ิงท่ีเป็นสายบุญสายกรรม  

หลวงตาท่านพดูเลยสายบุญสายกรรม น่ีเพราะมีสายบุญสายกรรมมา เวลาท่ีท่าน
พดูอะไรน่ีภิกษุสงฆถึ์งเช่ือถือ  

๑.เช่ือถือการประพฤติปฏิบติัของท่าน  

๒.เช่ือถือคุณธรรมของท่าน  

๓.เช่ือถือในความสะอาดบริสุทธ์ิของท่าน น่ีท่านพดูอะไรมาคนเขากเ็ช่ือถือ 

ฉะนั้นมีปัญหาน่ีถา้เวลาท่านตดัสินแลว้พวกเราจะฟัง เราจะยอมรับกนั ทีน้ีถา้พดู
ถึงมนัไม่ยอมรับกนัน่ี คือวา่ใจมนัไม่ลงไม่ยอมรับกนั แลว้เราจะไปตดัสินอะไร? แลว้ใน
กรรมฐานเรา ดูสิสมยัท่ีหลวงปู่ ฝ้ันยงัอยู ่ มนัมีอยูท่างนครพนม นครพนมในวดัหน่ึงมี
ปัญหาข้ึนมา แลว้มีปัญหาข้ึนมาน่ี ประชุมสงฆข้ึ์นมา ใหห้ลวงปู่ ฝ้ันไปแกไ้ข  

หลวงปู่ ฝ้ันท่านฉลาดนะ ท่านกแ็บบ ท่านวิเวกไป ไปถึงกไ็ปเป็นอาคนัตุกะวดั
นั้นก่อน ไปเป็นอาคนัตุกะวดันั้นกไ็ปดูไง ดูวา่มนัเกิดเพราะอะไร? เหตุมนัเกิดเพราะวา่
แม่ชีหลงตวัเองวา่เป็นพระอรหนัต ์แลว้พระกไ็ปเช่ือแม่ชีนั้น ไปกราบไหวแ้ม่ชีนั้น 

 ทีน้ีแลว้หลวงปู่ ฝ้ันไปถึงกไ็ปดูก่อน ไปดถืูอสิทธิแลว้นะ ใหแ้ม่ชีนั้นออกจากวดั
ไป แลว้ปรับอาบติัพระ แลว้ท าใหม้นักลบัข้ึนมาใหม่ ดูสิ ดูถนอมรักษากนั ถา้มีความ
ขดัแยง้มีเป็นปัญหา น่ีอยูใ่นประวติัหลวงปู่ ฝ้ันกมี็ อาจาโรวาทของหลวงปู่ ฝ้ันน่ีมี  

ทีน้ี เราอยูใ่นสงัคมสงฆ ์ เร่ืองอยา่งน้ีท่ีมนัเกิดข้ึนมาน่ีเราศึกษา ศึกษามาเป็นคติ 
ศึกษามาเป็นน่ี ถา้เรามีวาสนาบารมีท่ีจะวนิิจฉยั หรือแกไ้ขส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสงัคม มนักเ็ป็น
ประโยชน์ กท็  า แต่ถา้เราจะวินิจฉยัเขาน่ี เขาไม่เช่ือเรา แลว้ไปพดูนัน่ เขาดูถกูเหยยีด
หยามนะ เขาดูถกูเหยยีดหยามดว้ย  
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“ไอพ้ระโง่ๆ อยา่งน้ีจะมาสอนก”ู แลว้เราจะไปสอนเขาท าไมล่ะ? น่ีมนัอยูท่ี่
สงัคมสงฆ ์ น่ีพดูอยา่งน้ีแลว้จะบอกวา่ ท าไม? น่ีถา้บอกวา่ มนัเป็นอยา่งน้ีท าไมไม่แกไ้ข 
มนัเป็นอยา่งน้ีท าไมไม่แกไ้ข 

มนัแกไ้ขน่ีมนัเป็นสายบุญสายกรรม มนัเป็นผลบุญผลกรรม ดูสิ สมยัพทุธกาล 
ท่ีวา่พอพระพทุธเจา้จะปรินิพพาน พระพทุธเจา้ยงัไม่นิพพานเลย แลว้มนัมีภิกษุวชัชี น่ี
เวลาถึงเวลาเขาบิณฑบาตเขาเอาสตางคไ์ง เอาสตางคห์มดเลย แลว้กใ็ส่สตางค ์ อูหู้  ใส่
สตางคพ์ระกช็มวา่ โอ๋ย คนน้ีไดบุ้ญมาก บุญมาก ทุกคนกใ็ส่สตางคห์มด ทีน้ีภิกษุธุดงค์
มา พอไปบิณฑบาตเขาจะใส่สตางค ์ไม่ใหใ้ส่  

“ใส่ไม่ได”้  

“อา้ว ท าไมใส่ไม่ไดล่้ะ น่ีใส่อยูทุ่กวนัไง พระ ใส่อยูทุ่กวนั”  

“ใส่ไม่ได ้ใส่ไม่ไดห้รอก เพราะภิกษุน่ีรับเงินรับทองไม่ได ้วตัถุนัน่เป็นนิสสคัคีย ์
ภิกษุเป็นอาบติัปาจิตตีย ์อา้ว แลว้เอาใส่มาไดอ้ยา่งไร?”  

พอบอกใส่ไม่ไดป๊ั้บ พวกโยมเขารู้ข้ึนมา รู้เขากโ็จษข้ึนมา โจษข้ึนมาพระกจ็ะ
ไม่ไดล้าภ พระเลยประชุมสงฆ ์ ประชุมสงฆว์า่บงัคบัใหพ้ระองคน้ี์ตอ้งรับสตางค ์ อา้ว 
พระองคน้ี์กรั็บ รับต่อหนา้ รับต่อหนา้เขา รับเสร็จแลว้กห็นีจากนั้นไป ไปเฝ้าองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้  

บอกภิกษุแควน้วชัชีนั้นเขาท าอยา่งนั้น พระพทุธเจา้สัง่พระใหม้าจดัการเลย น่ีถา้
มนั เพราะภิกษุองคน์ั้นท่านไปพดูแลว้เขาไม่ฟัง เพราะองคเ์ดียว แต่สงัคมมนัเป็นอยา่ง
นั้นไปหมดแลว้ พอไปหมดแลว้น่ีกลบัมาฟ้องพระพทุธเจา้นะ พระพทุธเจา้ น่ีเขาบอกเลย
นะเวลาเทศนาวา่การกจ็ะมีเงินมีทอง แลว้เอาเงินเอาทองน่ีพระมาแบ่งกนั 

ภิกษุหา้มรับเงินและทอง เร่ิมตน้พระพทุธเจา้ไม่ใหท้ าเลย เพราะใหพ้ระน่ีต่อสู้
กบักิเลส ไม่ใหพ้ระน่ีเขา้มายุง่กบัเร่ืองผลประโยชน์ ถา้ไปยุง่กบัผลประโยชน์นะจิตมนั
จะออกนอกหมด สุดทา้ยแลว้น่ี จิตตคฤหบดี มนัมีคนมาบวชแลว้น่ี คนมาบวชแลว้น่ีทุก
คนเป็นลกูคหบดีน่ีมนัธุดงคม์นัทุกขม์นัยาก แลว้น่ีเขามีศรัทธา พอเขามีศรัทธาน่ีเขาบอก
วา่ คนท่ีมาบวชน่ีลกูคหบดีกมี็ ฉะนั้นขา้พเจา้จะขอถวาย ตอนนั้นมนัมีรถต่างเมือง มีรถ
มา้ จะตีตัว๋ใหส่้งใหเ้ดินทางไง บอกวา่จะใหเ้งินน้ีไปเพื่อเดินทาง  
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พระพทุธเจา้บอก “ไม่ได”้ แต่ถา้ภิกษุเขาอยา่งนั้นเพื่อประโยชน์ในการเดินทาง 
เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง  

“ใหย้นิดีในส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากเงินและทอง แต่หา้มยนิดีในตวัเงินและตวัทอง”  

ถา้เราไม่ยนิดีในเงินและทองน่ี ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกเ็อาเงินน้ีไปซ้ือ พอซ้ือข้ึนมาน่ีถา้เรา
รังเกียจเงินและทองน่ี ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากเงินและทอง เรากรั็งเกียจอีก เรากฉ็นัไม่ได ้ เราท า
ไม่ได ้ใหย้นิดีในส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากเงินและทอง แต่หา้มยนิดีในตวัเงินและตวัทอง 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากเงินจากทอง ท่ีโยมเขาอุปัฏฐาก เขาหาส่ิงใดๆ มาได ้ ส่ิงน้ีเกิดข้ึน
จากเงินและทอง ฉะนั้นมนักเ็ลยเอาส่ิงน้ีถือปฏิบติักนัมา ทีแรกไม่ใหยุ้ง่ ไม่ใหยุ้ง่เลยนะ 
ไม่ใหยุ้ง่เพราะอะไร? ภิกษุบวชมาเพื่อนิพพาน เพื่อพน้จากกิเลสทั้งหมด ทีน้ีเพยีงแต่เอา
ตวัรอดไหวหรือไม่ไหว เด๋ียวน้ีทุกคนบอกวา่โลกเจริญน่ี เป็นไปไม่ไดทุ้กอยา่งเป็นไป
ไม่ได ้ แต่ ปริยติัเป็นไปไม่ได ้ เพราะมนัมีการศึกษา เพราะใชชี้วิตในเมือง ชีวิตในเมือง
เป็นสภาวะแบบนั้น ชีวิตในเมืองจะเดินเอาเหรอ  

แต่ของเรา พวกเราน่ีมนั ประสาเรานะกย็งัท าอยู ่ แต่จะบอกอยา่งน้ีนะ สงัคมทุก
สงัคมมีคนดีและคนชัว่ ไม่ใช่วา่พระกรรมฐาน พระปฏิบติัจะดีไปหมด พระกรรมฐานดีก็
มี ท่ีหมกเมด็กนักมี็ จะบอกวา่ถา้ยีห่อ้กรรมฐานแลว้จะดีไปหมดมนักไ็ม่ใช่ แลว้ความ
สะอาดบริสุทธ์ิไม่มีใครท าใหใ้ครได ้ ผูท้  าน่ีรู้เอง ความสะอาดบริสุทธ์ิพระพทุธเจา้ท าให้
ไม่ได ้ทุกอยา่งท าใหไ้ม่ได ้ไม่ได ้ 

พระพทุธเจา้แค่พยากรณ์ พยากรณ์วา่คนนั้นสะอาดหรือไม่สะอาด แต่ แต่
พระพทุธเจา้ท าความสะอาดใหค้นอ่ืนไม่ได ้ท าใหค้นอ่ืนสะอาดทุกคนเป็นไปไม่ได ้แลว้
เรากจ็ะไปประกนัความสะอาดของเขาไม่ได ้เพียงแต่การกระท าของเขามนัจะฟ้องเขาเอง
วา่เขาสะอาดหรือไม่สะอาด 

ถาม :   ปฏิปทาของพระในปัจจุบนักบัสมยัหลวงปู่ มัน่ น่ีจิตรู้  

เราจะขอนิดหน่ึงนะ ขออีกหน่อย อนัน้ี จะตอบอนัน้ีหน่อย เขาเขียนมาตั้งแต่เม่ือ
วาน อนัน้ีตอบมนัจะเป็นประโยชน ์ 
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ถาม   :     ๑.ส าหรับผูท่ี้เร่ิมปฏิบติัธรรม ท าอยา่งไรจิตถึงจะดบัอวิชชาไดค้ะ ควร
เร่ิมตน้อยา่งไร ขอความเมตตาจากหลวงพอ่ดว้ยค่ะ 

      ๒.ในปฏิจจสมุปบาท อวชฺิชา ปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารา ปจฺจยา วญฺิญาณ  
เป็นนามรูปของมนั  

หลวงพ่อ :  น่ีดบัอวิชชา การดบัอวิชชาท่ีเราคิดกนัวา่จะดบัอวิชชาน่ี มนัไม่ไดด้บัท่ี
อวิชชาหรอก มนัดบัท่ีลกูหลานอวิชชา น่ีท่ีเราบอก มารมนัมีพอ่ของมาร น่ีพดูอยา่งน้ีนะ
ทางปริยติัเขาฟังแลว้เขา งง อวิชชาคืออวิชชาไง แต่ทางภาคปฏิบติัน่ี เรือนยอดของ
อวิชชา นางตณัหา นางอรดี คือลกูของอวชิชา แลว้เรือนยอดของมนัคือพญามาร กคื็อตวั
อวิชชาคือปู่ ของมนั  

น่ีนางตณัหา นางอรดีน่ีเหมือนกบัพอ่ของอวิชชา แลว้น่ีความเห็นผดิระหวา่งกาย
กบัจิตน่ีมนัเป็นหลานของอวิชชา สกักายทิฏฐิน่ีมนัเป็นหลานของอวิชชานะ ค าวา่อวิชชา
น่ีถา้เราจะไปแกอ้วิชชา ไปดบัอวิชชาเลยน่ีมนัไม่เห็นตวัมนัหรอก ไม่เห็นตวัมนัหรอก 
แต่เห็นกิเลส กิเลสกบัอวิชชามนัคนละอนั กิเลสน่ีมนัเป็นความเขา้ใจผดิ  

กิเลสมนัเป็นความรู้สึก มนัเป็นความเขา้ใจผดิวา่ไอน่ี้กเ็ป็นเรา ทุกอยา่งกเ็ป็นเรา 
เวลาศึกษาธรรมแลว้น่ี กายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กาย คนเราเกิดแลว้กต็อ้งตาย ไอน่ี้มนัพดูท่ี
ปาก มนัพดูท่ีความคิด มนัไม่ไดพ้ดูท่ีใจ 

กิเลสมนัอยูท่ี่จิตใตส้ านึก เราพดูดว้ยความเห็นของเรา แต่จิตใตส้ านึกคือตวัใจน่ี
มนัคา้น เวลาอวชิชาน่ี เวลาเราแกกิ้เลสน่ีมนัไปแกท่ี้จิตใตส้ านึก จิตใตส้ านึกตวัจิตมนั
คลาย ตวัจิตมนัปล่อย ตวัจิตน่ีมนัปล่อยตวักิเลส พอจิตมนัปล่อยกิเลสข้ึนมาน่ี มนัถึงไม่มี
สีลพัพตปรามาสไง มนัปล่อยท่ีจิต ถา้มนัปล่อยท่ีจิตแลว้บอกวา่ท าอยา่งไรจะไปดบั
อวิชชา ถา้การจะดบัอวิชชา มนัจะไปดบัอวชิชาน่ี มนัคิดไปประสาโลกๆ นะ เราฟังดอูยู ่ 

มีส านกัปฏิบติัอนัหน่ึง เขาจะบอกเลยนะบอกวา่สร้างนิมิตข้ึนมา แลว้กท็  าลายมนั 
พอท าลายมนักท็  าลายดว้ยวิทยาศาสตร์ไง ท าลายดว้ยระเบิด ท าลายดว้ยการท าลายมนั 
มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก มนัตอ้งท าลายดว้ยมรรค มรรคญาณน่ีมนัเกิดข้ึนมาจากอะไร? มนั
เกิดข้ึนมาจากศีล สมาธิ ปัญญา  
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แลว้ศีล สมาธิ ปัญญามนัท าลายน่ีมนัท าลายโดยธรรม มนัท าลายโดยธรรม 
ท าลายโดยสจัธรรม ทีน้ีท าลายโดยสจัธรรมน่ีเราจะคาดหมายการท าลายนั้นไม่ได ้ เราจะ
คาดหมายวา่การท าลายมนัจะเป็นออกมาในรูปแบบใดไม่ได ้ เพราะการคาดหมายน่ีเป็น
ตณัหา  

การคาดหมายฟังสิ ตณัหา วิภวตณัหา ตณัหาคือความอยากได ้ วิภวตณัหาคือการ
ผลกัไส แลว้เวลามนัเกิดข้ึนมาน่ีเราคาดหมายข้ึนมาใหม้นัเป็น มนักเ็ป็นตณัหา แลว้
ตณัหามนัจะไปแกกิ้เลสไดอ้ยา่งไรล่ะ? เพราะตวัมนัเป็นกิเลส แต่คราวน้ี ท่ีประพฤติ
ปฏิบติัน่ี จะอธิบายค าวา่ แลว้จะไปดบัอวิชชาอยา่งไรไง การจะไปดบัอวิชชาน่ีมึงดบั
ไม่ไดห้รอก มึงไม่เห็นตวัอวิชชา ไม่เห็น  

การรวมใหญ่นะ เวลาจิตรวมใหญ่น่ี รวมใหญ่จิตเดิมแทน่ี้ผอ่งใส ผอ่งใสน่ี การ
รวมใหญ่โดยสมาธิน่ีจิตมนัผอ่งใส คือมนัวา่งหมด กบัเห็นความผอ่งใส ดูเวลาท่ีหลวงตา
ท่านเทศน์ เวลาเขา้ไปน่ี น่ีผา่นกามราคะเขา้ไปน่ี มนัวา่งหมด จิตเดิมแทน่ี้ผอ่งใส มนัมอง
ทะลุไปหมดทุกๆ อยา่งเลย จิตเดิมแทน่ี้ผอ่งใส นึกวา่เป็นนิพพานนะ อู๋ย จิตเรามนัท าไม
มนัมหศัจรรยข์นาดน้ี  

น่ี ตวัอวิชชา เพราะอะไร? เพราะพอธรรมมนัเกิด ธรรมมนัเกิดท่านบอกวา่ น่ี
ธรรมกลวัหลง ท่านพดูนะวา่ธรรมน้ีกลวัหลงถึงบอกวา่ ความผอ่งใส ส่ิงท่ีผอ่งใสกดี็ ส่ิง
ท่ีเศร้าหมองกดี็ มนัเกิดมาจากจุดและต่อม มนัมีท่ีเกิด ท่ีเกิดคือตวัภพ ตวัภพคือตวัอวชิชา  
การเห็นอวิชชาน่ีมนัตอ้งท าลายตั้งแต่ตน้จนถึงเห็นเป็นอวิชชา แลว้เห็นอวิชชาจะเห็น
อยา่งไร? พอจิตน้ีผอ่งใส งงอีก พองงกเ็ขา้ไปจบัตวัอวิชชาไม่ได ้ มนักอ็อกมาจากตวั
อวิชชา พอออกมามนักห็มุนไป หมุนไปเร่ือยๆ  หมุนไปเร่ือยๆ  

ท่านบอกวา่ถา้หลวงปู่ มัน่อยูน่ะ ท่านจะไม่เสียเวลา ๘ เดือนเลย เพราะหลวงปู่ มัน่
มนัผา่นมาแลว้มนัจะรู้ ท่ีไหนเป็นพอ่ ท่ีไหนเป็นจุดศนูยก์ลางของมนักจ็ะตอ้งเขา้ไป
ท าลายท่ีนัน่ แต่น่ีเพราะเราเขา้ไปไม่ถึง เพราะตวัมนั มนัป้องกนัตวัมนัเอง มนัใหอ้อกมา
ขา้งนอก ใหอ้อกมาขา้งนอกมนักส่็งออก ส่งออกไปเร่ือยๆ  จนท าไปเร่ือยๆ  ตรวจสอบ
ไปเร่ือยๆ  ละเอียดเขา้ไปเร่ือยๆ  จนถึงท่ีสุดนะไปพลิกคว  ่ากนัท่ีจุดและต่อมนั้น จุดและ
ต่อมนั้นเป็นอวิชชา เราจะเห็นจุดและต่อมเขา้ไปน่ี จุดและต่อมมนัเป็นพอ่ มนักมี็ลกู มนั
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กมี็ลกูมีหลานมีเหลนมา มีหลานมีเหลนข้ึนมากไ็อน่ี้ กค็วามเขา้ใจผดิ สกักายทิฏฐิ ความ
เขา้ใจผดิ 

น่ีไง ง่ายๆ  ความเขา้ใจผดิวา่กายน้ีไม่ใช่เรา เรากศึ็กษากนัน่ี กเูขา้ใจถกูแลว้ กาย
ไม่ใช่ก ู แลว้เป็นพระโสดาบนัหรือยงั? เป็นไหมล่ะ? ไม่เป็นเลย น่ีไงปริยติัไง มนัไม่ใช่
ปฏิบติั มนัไม่ใช่เกิดจากการกระท า มนัไม่ใช่เกิดมาจากการตรวจสอบของใจ ใจไม่ได้
ตรวจสอบกนัเอง ใจไปตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกกบัธรรมของพระพทุธเจา้  แต่ใจไม่
มีมรรคญาณเป็นกบัใจเขา้มา เขา้มาท าลายตวัมนัเอง ถา้ใจมนัมีความเขา้ใจมนัจะท าลาย
ตวัมนัเอง มนัตอ้งตวัมนัเองก่อน  

เราถึงบอกวา่ จิตเห็นจิต ถา้จิตเห็นจิตน่ีมนัตอ้งรู้จกัจิตก่อน ตอนน้ีดูจิตกนั ดูจิต ดู
จิต ดูจิต มนัไม่รู้จกัตวัมนัเองไปดูใคร ไม่รู้จกัตวัมนัเองไง ถา้มนัดูไปเร่ือยๆ  ดูจนจิตรู้จกั
จิต คือรู้จกัเราก่อน จิตคือสมาธิ แลว้สมาธิเห็น จิตเห็นอาการของจิต ถา้จิตมนัไม่เป็นตวั
มนัเองก่อน มนัเอาอะไรไปดูเขา  

ถา้ไม่มีสมาธิมนัจะไปดูเขา มนักด็ูสญัญาอารมณ์ไง สญัญาอารมณ์ดูสญัญา
อารมณ์ พอสญัญาอารมณ์มนักส็ร้างสญัญาข้ึนมาใหม่  วา่ง รู้ สงสยัน่าดูเลย วา่งรู้ หลวง
พอ่ใช่ไหม หลวงพอ่ใช่ไหม ถา้มึงยงัถามกน่ีูไม่ใช่ทั้งนั้น ถา้ใช่มึงรู้ก่อนแลว้ มนัรู้เองเห็น
เองไง มนัจะเป็นความจริงเลย  

น่ีถึงบอกวา่ท าอยา่งไรมนัถึงจะดบัอวิชชา น่ีๆ ความคิดของเรา ทุกคนอยากจะ
ท าลายอวิชชา เราเคยเขา้ใจผดิอยา่งน้ีมา เอามาขายบ่อยมาก ตอนบวชใหม่ๆ กมี็ความคิด 
เราบวชใหม่ๆ กเ็หมือนกบัโยมน่ี  การปฏิบติักม็าจากปุถุชนน่ี เราบวชมากเ็หมือนโยม
นัน่ล่ะ เหมือนโยมกอ็ยากไดอ้ยากดีทั้งนั้น แลว้กอ็ดนอนผอ่นอาหาร สู้กนัเตม็ท่ีเลยนะ  

พอจิตมนัสงบเขา้มา สงบเขา้มานะอวิชชาดบั อวิชชาดบัท าไมไม่เป็นพระ
อรหนัต ์ ตวัเองกรู้็อยูว่า่ไม่ไดเ้ป็นพระอรหนัต ์ แต่ดว้ยกิเลสมนัอยากได ้ ไปถามพระองค์
นั้นนะ อวิชชาดบัแลว้ท าไมไม่เป็นพระอรหนัต ์ อวิชชาดบัแลว้ ไปถามองคน้ี์ก ็ ตอบ
ไม่ไดห้รอก ภาวนาไม่เป็นกต็อบไม่ไดน้ะ ไปถามองคไ์หนนะ ถามมนัวา่ไปไหนมา มนั
บอก ๓ วา ๒ ศอก ยิง่ งง เขา้ไปใหญ่เลย 
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ธุดงคไ์ปน่ีทุกขม์าก เพราะจิตมนัเร่งเร้าของมนั มนัอยากไดอ้ยากดี แลว้มนักท็  า
ไม่ไดอ้ยา่งมนั โอ๋ย ทุกขม์ากนะ ทุกขน่์าดูเลยน่ี เวลาปฏิบติัใครจะรู้วา่ทุกขข์นาดไหน จน
ไปถึงอีสาน ไปเท่ียวอีสาน ไปถึงอาจารยจ์วน พอฟังท่านเทศน์นะ “อวิชชาอยา่งหยาบ
สงบตวัลง”  

ฟังวา่ค าวา่อวิชชาอยา่งหยาบ อวิชชาอยา่งหยาบคือความเขา้ใจผดิหยาบๆ  มนั
สงบตวัลง มนักเ็ป็นสมาธิ ทีน้ีพออวิชชาอยา่งหยาบสงบตวัลง เรากเ็ขา้ใจวา่อวิชชามนั
ตาย พอเขา้ใจวา่อวิชชามนัตายกิเลสมนักห็ลอก หลอกวา่ถา้อวิชชาดบัตอ้งเป็นพระ
อรหนัต ์ 

ท่านบอกวา่ “อวิชชาอยา่งหยาบสงบตวัลง อวิชชาอยา่งกลางในหวัใจของท่านยงั
อีกมหาศาลเลย แลว้อวิชชาอยา่งละเอียดนะท่ีมนัซุกซ่อนอยูใ่นหวัใจของท่าน อีก
เยอะแยะเลย”  

แหม มนัท่ิมหวัใจน้ีมนัซ้ึงมาก มนัพดูในใจนะ ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ มนัไม่มี
ใครมาตอบอยา่งน้ีเลย ไม่มีใครเคยเอาเราอยูน่ะ พอไปเจอหลวงปู่ จวน  

“อวชิชาอย่างหยาบมนัสงบตวัลง อวชิชาอย่างกลางในหัวใจท่านอกีเยอะแยะนะ 
อวชิชาอย่างละเอยีดในหัวใจท่านมนัยงัมอีีกมหาศาลเลย” 

เถียงไม่ข้ึน นกัปฏิบติั ถา้ครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริงน่ีท่านรู้หมด แลว้ท่านพดูค าเดียว 
นกัปฏิบติัน่ีขอใหพ้ดูค าเดียว อยา่พดูเยิน่เยอ้ อยา่อธิบายเป็นคุง้เป็นแคว เบ่ือมาก พดูค า
เดียววา่ผดิหรือถกู แลว้บอกมาวา่ผดิเพราะอะไร? ถกูกถ็กูเพราะอะไร? ไม่อยา่งนั้นคน
นั้นไม่เป็น เป็นจานกระเบ้ือง ไม่ใช่อาจารยข์องเรา  

ถา้อาจารยข์องเรานะมนัตอ้งฟันธงเลย ผดิอยา่งน้ี ถกูอยา่งน้ี แลว้ไม่เสียเวลา 
ถกูผดิตามชดัเจนมาก ครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริงตอบอยา่งน้ีเลย แลว้พอท่านตอบเสร็จป๊ับน่ี 
ส่ิงท่ีเราเรรวนอยูน่ี่มนัยอ้นกลบัหมด พอยอ้นกลบัมากก็ลบัมาเป็นปัญญาอบรมสมาธิ  

แลว้พอไปเห็นจิต เจอจิตเห็นจิตน่ี เราปฏิบติัทางจิตมา พอจิตมนัสงบไง พอจิต
สงบมนัสงบบ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้ จิตสงบก ็งง อีก อา้ว  ไหนวา่จิตเป็นนามธรรมท่ีไม่
มีไง นามธรรมไม่มีแลว้น่ีมนัอะไรล่ะ? น่ีมนัอะไร? 
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มนัเห็นชดัๆ นะ น่ี เราน่ีโง่มาก่อนนะ เรากเ็ป็นแบบโยมน่ี ท าอะไรพอไปเห็นจริง
เขา้กลบั งง เห็นของจริงกนึ็กวา่ของปลอม เวลาอยูก่บัของปลอมกนึ็กวา่ของจริงนะ 
อวิชชาดบัแลว้มนัตอ้งเป็นพระอรหนัตน์ะ ของปลอมๆ มนักว็า่จริง พอไปจิต เจอจิตเขา้
จริงๆ  งงเขา้ไปอีก อา้ว กเ็ป็นนามธรรม แลว้น่ีอะไร? อยูต่่อหนา้น่ีมนัอะไร? กจิ็ตไง กจิ็ต
ไง น่ีไงท่ีวา่พอปฏิบติัไปแลว้น่ีพอมาฟัง มาอ่านพระไตรปิฎกไง  

น่ีหลานพระสารีบุตรท่ีไปต่อวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีเขาคิชฌกฏูไง  

“ไม่พอใจอะไรต่างๆ  ไม่พอใจหมดเลย”  

พระพทุธเจา้บอก  

“ถา้ไม่พอใจส่ิงต่างๆ เธอตอ้งไม่พอใจอารมณ์ความรู้สึกของเธอดว้ย เพราะ
อารมณ์ความรู้สึกของเธอกเ็ป็นวตัถุอนัหน่ึง” 

จิตน่ีเป็นวตัถุอนัหน่ึง พระสารีบุตรกพ็ดู พระพทุธเจา้กพ็ดู อยูใ่นพระไตรปิฎก
มหาศาลเลย วา่จิตน่ีเป็นวตัถุอนัหน่ึง แต่ความรู้สึกของพวกเราทางวิทยาศาสตร์ จิตน้ีเป็น
นามธรรมท่ีไม่มีจบัตอ้งไม่ได ้ 

แลว้เวลาเป็นสมาธิ เม่ือตอนบ่ายท่ีพดู วา่น่ีพอมนัเป็นสมาธิข้ึนมาน่ีมนัเป็นตวั
เป็นตนท่ีมนัจะเห็นมนัชดั นัน่แหละของจริง ของจริงมนัเป็นอยา่งนั้น สมาธิกเ็ป็นสมาธิ
นัน่ มนัจะรู้วา่สมาธิของมนั มนัจะเห็นสมาธิของมนั นัน่ของจริงนะ ไอท่ี้วา่ วา่งๆ   

“หลวงพอ่ครับ น่ีวา่งๆ  มานาน ท าอะไรไม่ไดเ้ลย”  

มนัมิจฉาสมาธิ มนัสมาธิหลอก สมาธิของกิเลสไม่ใช่สมาธิของธรรม สมาธิของ
กิเลสไง กิเลสมนัสร้างความวา่งไว ้ น่ีไงเป็นอยา่งน้ี วา่งๆ น่ีเป็นสมาธินะ กิเลสมนัสร้าง
ไวน้ะ เรากเ็ช่ือ เออใช่ สมาธิเป็นอยา่งน้ี แลว้เป็นสมาธิมา ๓๐ ปี ๔๐ ปีนะ ท าอะไรไม่ได้
หรอก เพราะอะไรรู้ไหม เพราะมนัเป็นสมาธิของกิเลสไม่ใช่ของเรา ของกิเลสมนัสร้าง
ให ้มนัหลอกใหว้า่เป็นความวา่ง แลว้เวลาอยูเ่รากอ็ยูก่บัมนั แลว้เป็นของมนัไม่ใช่ของเรา 
เอง็จะเอาไปท าอะไร? 

แต่ถา้เป็นสมาธิของเรานะ สติพร้อม ทุกอยา่งพร้อม จบัตอ้งไดพ้ร้อม แลว้ถา้มีสติ 
มีอ  านาจวาสนายอ้นออกนะ วิปัสสนาเกิด วิปัสสนาเกิดท าไปเลย โอโ้ฮ น่ีๆ จิตเห็น
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อาการของจิต ตอนท่ีวา่ดูจิต ดูจิตกนั ปฏิเสธตวัเองก่อน ปฏิเสธจิต แลว้กด็ูจิต ปฏิเสธ
ตวัเองแลว้จะไดอ้ะไร?  

ปฏิเสธตวัเอง ปฏิเสธรากฐานแลว้มนัจะไดอ้ะไร? ไม่มีเจา้ของมนักเ็ป็นของ
สาธารณะ มนัเป็นของ น่ีไงธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมชาติ กิเลสกเ็ป็น
ธรรมชาติ การเกิดและการตายกเ็ป็นธรรมชาติ แต่ถา้เป็นธรรมะของเรานะ ไม่ใช่  

ธรรมะไม่เป็นธรรมชาติ ธรรมะรู้กฎของธรรมชาติ แลว้ปล่อยวางธรรมชาติไว้
ตามความเป็นจริง กรูู้เขา้ใจธรรมชาติหมดเลย แลว้ธรรมชาติอยูเ่หนือกไูม่ได ้ กอูยูเ่หนือ
ธรรมชาติ  

“ธรรมะเหนือธรรมชาต”ิ  

เพราะธรรมชาติคือแปรปรวน ธรรมชาติคือส่ิงท่ีเป็นสสารท่ียงัแปรปรวน
ตลอดเวลา แลว้นิพพานมนัแปรปรวนไดอ้ยา่งไร? นิพพานมนัแปรปรวนไดอ้ยา่งไร?  

ธรรมเหนือโลกน่ี เอโกธัมโม ธรรมหน่ึงเดียว หน่ึงไม่มสีอง  

ธรรมชาติหน่ึงเดียวไม่มีสองมีไหม?  

แต่กพ็ดูกนัอยา่งนั้นนะ กพ็ดูกนัไป แต่เราไม่เช่ือแลว้เราไม่ฟัง ธรรมะ ธรรมะ
เหนือธรรมชาติ ธรรมะเขา้ไปสภาวธรรม เขา้ใจธรรมะแลว้มนัปล่อยวางธรรมะไวต้าม
ความเป็นจริง แลว้จิตน้ีมนักลัน่ออกมาจากอริยสจั จิตน้ีมนักลัน่ออกมาจากอริยสจั กลัน่
ออกมาจากอริยสจั มนัเป็นอิสระของมนั ถา้จิตมนักลัน่ออกมาจากอริยสจั เป็นโสดาบนั 
เป็นสกิทาคา เป็นอนาคา แลว้ถา้ยงัมีจิตอยูจิ่ตเป็นภพ ถึงท่ีสุดแลว้พอมนัท าลายหมดแลว้ 
ท าลายตวัจิตท าลายทุกๆ อยา่งหมด วา่ จิตเดิมแทน่ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน่ี้ อูหู้ มหศัจรรย ์ 

พอท าลาย ป๊ับ! ความผอ่งใสความท่ีวา่น่ีเป็นข้ีควายหมด ส่ิงท่ีเป็นความมหศัจรรย ์
มหศัจรรยม์นัมหศัจรรยโ์ลกไง ถา้จิตผอ่งใสนะ ดูสิดวงอาทิตยม์นัใสกวา่เราอีก ถา้ผอ่ง
ใสนัน่แสงสวา่งท่ีน่ีดสิูถนนหนทางมนัเปิดน่ีสวา่งกวา่เราอีก แลว้สวา่งใครเป็นเจา้ของ
มนั ถา้สวา่งอยา่งน้ี สวา่งอยา่งน้ีมนักเ็ป็นอวิชชาอยูไ่ง พอมนัท าลาย ผลวัะ! เหนือ
ธรรมชาติ เหนือความสวา่ง สวา่งคู่กบัผอ่งใส สวา่งคู่กบัมืด ผอ่งใสคู่กบัเศร้าหมอง ทุก
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อยา่งคู่หมด สุขคู่กบัทุกข ์ ไม่มีอะไรคงท่ี ธรรมชาติไม่คงท่ี ธรรมชาติแปรปรวนตลอด 
ไม่มี  

แต่จิตท่ีพน้ไปแลว้ น่ีไงพน้จากพญามารไง มารตามหาจนฝุ่ นคลุง้เลย มารคน้หา
ไม่เจอหรอก ไม่เจอจิตดวงน้ี พน้ออกไป  

น่ีบอกวา่ท าอยา่งไรถึงจะดบัอวิชชาได?้   

ทุกคนคิดนะวา่จะฆ่ากิเลส ดบัอวิชชาเพื่อจะช าระกิเลส แลว้ไปท ากนัโดยเอา
กิเลสออกหนา้ ไปท ากนัโดยความคิดของตน ไม่ไดห้รอก ความคิดของตนเป็นโลกีย
ปัญญา โลกียะคือโลก โลกคือหมู่สตัว ์โลกคือสตัวโ์ลก โลกคือสตัตะ โลกคือผูข้อ้ง แลว้
จิตน้ีเป็นสตัวโ์ลก สตัวท่ี์ขอ้ง ขอ้งในวฏัฏะ แลว้ปัญญาเกิดจากความขอ้ง ปัญญาเกิดจาก
วฏัฏะ แลว้ปัญญาจะแกว้ฏัฏะ เป็นไปไม่ได ้

แต่ท าความสงบของใจเขา้มาจนจิตมนัสงบ มนัเหยยีบย  า่ส่ิงท่ีเป็นตวัตนของเรา
จนออกไปจนเป็นอิสรภาพข้ึนมา แลว้มนัออกไปวิปัสสนาข้ึนมา เป็นโลกตุตรปัญญา ไม่
ใช่โลกียปัญญา ไม่ใช่ปัญญามาจากโลก โลกตุตรปัญญาคือปัญญาท่ีจะออกจากโลก แต่
โลกียปัญญา เจา้ของปัญญาคือสตัตะ คือผูข้อ้ง แลว้ใชปั้ญญา กบัโลกตุตรปัญญาท่ีพน้
ออกไปจากโลก มนัคนละปัญญา มนัคนละช้ินคนละอนัทั้งนั้น ถา้มนัเป็นอนัเดียวกนั มนั
ตอ้งเหมือนกนั  

ดูสิ วิญญาณในขนัธ์ ๕ กบัวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทน่ีอนัเดียวกนัไหม? รูป 
เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ วิญญาณในขนัธ์ ๕ อวชฺิชา ปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารา ปจฺจ
ยา วญฺิญาณ  วิญญาณในขนัธ์ ๕ กบัวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทน่ีเหมือนกนัไหม? เราไป
ถามครูบาอาจารยม์าเยอะ ตอบไม่ได ้ แต่เราไปถามอาจารยจ์วน อาจารยจ์วนเขกทีเดียว
หงายทอ้งตึงมาเลย “คนละอนัเวย้”  

วิญญาณในขนัธ์ ๕ คือวิญญาณรับรู้ วิญญาณอายตนะ วิญญาณน่ีหู ตา จมูก ล้ิน 
กายน่ี ถา้ไม่มีวิญญาณรับรู้ เราไปเห็นภาพน่ีนะ เห็นภาพ แต่ใจมนัไม่รับรู้น่ีมนัอ่านภาพ
นั้นไม่ออก แต่ถา้มีวญิญาณรับรู้ น่ีจิตมนัมารับรู้ น่ีเราจะ ฟังเสียงน่ี ถา้คิดถึงบา้นฟังเสียง
น่ีฟังไม่รู้เร่ือง น่ีโสตวิญญาณ คือวิญญาณรับรู้ น่ีวิญญาณในขนัธ์ ๕  
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วิญญาณในปฏิจจสมุปบาท อวชฺิชา ปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารา ปจฺจยา วญฺิญาณ  
วิญญาณอนัน้ีไม่ใช่วญิญาณในขนัธ์ ๕ เขียนวิญญาณเหมือนกนั แต่คนละเร่ืองกนั ฟ้ากบั
ดินไม่เก่ียวกนัเลย วญิญาณในปฏิจจสมุปบาทคือวิญญาณปฏิสนธิ คือวิญญาณท่ีเกิดตาย 
ฉะนั้นวิญญาณในขนัธ์ ๕ ส่ิงท่ีเราสร้างสมข้ึนมาเป็นขนัธ์ ๕ เป็นสญัญา  

สญัญาน่ีเราจ าไดใ้นชาติน้ี ส่ิงท่ีเราจ าไดใ้นชาติน้ี น่ีชาติน้ีจ  าไดอ้ยา่งหลงๆ ลืมๆ 
เลย แต่ท าแลว้น่ีถา้หลงๆ ลืมๆ น่ี กรรมท าแลว้ตอ้งลืมสิ ปลน้เขามาแลว้กจู  าไม่ได ้กปูลน้
เขามาแลว้กไูม่ไดท้  า กลืูมแลว้ แลว้เราเปล่ียนแปลงไม่ไดก้รรมมนัตอ้งใหผ้ลใช่ไหม จะ
ลืมหรือไม่ลืมกแ็ลว้แต่ น่ีคือสญัญาในชาติปัจจุบนั 

ทีน้ีพอในชาติปัจจุบนัตายน่ี พอเวลาตายข้ึนมาน่ี ถา้ขนัธ์ ๕ มนัตายตวันะ คนน่ี
ไปเกิดตอ้งเกิดเป็นคนตลอด คนไปเกิดเป็นเทวดาไดอ้ยา่งไร? คนไปเกิดเป็นพรหมได้
อยา่งไร? คนไปเกิดเป็นพรหมเป็นขนัธ์ ๑ อา้ว ขนัธ์ ๑ ไม่มีขนัธ์ ๕ แลว้ส่ิงท่ีท ามามนัก็
ไม่มีผลกบัขนัธ์ ๕ สิ มนัไม่มีผลกบัจิตดวงนั้นสิ มนัมีผลสิ ไอข้นัธ์ ๕ น่ีมนัเป็นสามญั
ส านึก มนัเป็นส่ิงท่ีเราเกิดเป็นมนุษย ์ มนุษยจ์ะมีธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ แต่ตวัจิตน่ี จิตท่ีไม่เคย
ตายน่ีมนัเกิดทุกภพทุกชาติ  

ส่ิงท่ีท ามาน่ี รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ส่ิงน้ีมนัเป็นสามญัส านึกของ
มนุษยท่ี์ส่ือสารกนั เวลามนัตายข้ึนไปน่ี พอจิตน่ีมนัตายข้ึนไป มนัท้ิงธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ 
มนัก ็จิตตวัน้ีเป็นจิตปฏิสนธิ ปฏิสนธิกถ็า้สร้างแลว้มนักไ็ปเกิดเป็นพรหม เกิดเป็นเทวดา 
เกิดเป็นมนุษย ์เกิดเป็นต่างๆ  เกิด การเกิดน่ี ส่ิงท่ีเป็นขอ้มูลท่ีท าในชาติน้ีมนัยอ่ยสลายไป 
มนัมาอยูใ่นปฏิจจสมุปบาทน่ี มนัอยูใ่นวญิญาณปฏิสนธิน่ี พออยูใ่นวิญญาณปฏิสนธิน่ี
พอไปเกิดท่ีไหน พระโพธิสตัวถึ์งไดเ้ป็นพระโพธิสตัวม์าตลอดไง ใครสร้างพระ
โพธิสตัวม์าน่ี บุญกศุลสร้างมามนัอยูท่ี่น่ีตลอดไป  

แลว้เวลาจิตมนัสงบเขา้ไป มนัเขา้ไปถึงขอ้มูลเดิมของมนัน่ี 
บุพเพนิวาสานุสติญาณน่ี สาวไปไม่มีท่ีส้ินสุด สาวไปไม่มีท่ีส้ินสุด จิตเกิดตายไม่มีท่ี
ส้ินสุด แลว้เวลาช าระ อวชฺิชา ปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารา ปจฺจยา วญฺิญาณ  องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ น่ีอาสวกัขยญาณน่ีท าลายอวิชชาหมด มนัจะไปไหนต่อ? มนัจะไป
ไหน? มนัจะไปไหน?  
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ในเม่ือวิญญาณ วิญญาณปฏิสนธิน่ี อวชฺิชา ปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารา ปจฺจยา 
วญฺิญาณ  แลว้ปัจจยาการอนัน้ีโดนลบหมด มารมนัจะไปหาใคร? มารจะไปเจอใคร? ลบ
ออกหมดไม่มีเลย พระอรหนัต ์จบ เอวงั 

 


