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 ตอ้งนัง่ทนร้อนนิดนึง ร้อนกายกบัร้อนใจ ร้อนกายน่ีมนัทนไดน้ะ ไฟนรกร้อนกวา่น้ี ไฟ
นรกมนัเผานะ เวลาลงไปตกนรก มนัจะเป็นรูปร่างข้ึนมา แลว้มนัเผา เผาใหห้ลอมละลายเหมือน
เหลก็ หลอมละลายไป แลว้มนักข้ึ็นมาใหม่ แลว้กห็ลอมละลาย  คนเราเวลาตายนะ เห็นไหม ดูสิ 
เวลาคนเราทนพิษบาดแผลไม่ไหว บาดแผลฉกรรจ ์ทนผดิบาดแผลไม่ไหวแลว้ตายไป มีบาดแผล
น่ีตาย แต่ไฟนรกไฟบรรลยักลัป์นะ มนัเผานะ เผาหลอมละลายไปเลย แลว้กส็ร้างรูปข้ึนมาใหม่ 
เพราะมนัยงัไม่หมดกรรม มนัยงัไม่หมดชีวติของมนัไปไง เวลาตกนรกอเวจี  นัน่ไฟนรก  เพราะ
การท าชัว่ ท าบาปอกศุล  

 ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ท าบาปอกศุล มนัถึงไปตกนรกอเวจี แต่ถา้ท าบุญกศุลกจ็ะไปเกิดบน
เทวดา บนอินทร์ บนพรหม มนักไ็ปเสวยสุข สุขอยา่งไร สุขเพราะเป็นทิพยส์มบติั ทิพยส์มบติั
นั้นนะ แค่นึกกอ่ิ็มไม่มีการกลืนอาหารอยา่งเรา มนัจะอ่ิมทิพยไ์ง นึกเป็นอ่ิม นึกเป็นอ่ิม ไม่มีตลาด 
ไม่มีวตัถุ วตัถุส่ิงน้ีไม่มี แต่มนัมีวมิานไดอ้ยา่งไร วมิานเวลาเราท าบุญข้ึนมา วิมานกไ็ปรออยูแ่ลว้ 
เห็นไหม บุญกศุลไปรออยูบ่นสวรรค ์  ไปรอบนสวรรค ์ถา้เราท าบุญกศุล แลว้ถา้เราปฏิบติัจนถึง
ท่ีสุดแห่งทุกข ์ แลว้บุญกศุลในสวรรคม์นัจะตอบสนองใครล่ะ ในเม่ือเราไม่ไปเสวยบุญอนันั้น
แลว้ เพราะบุญอนันั้นเป็นบุญอนันั้นใช่ไหม แต่บุญในปัจจุบนัน้ีไง  

 ถา้มนัเร่าร้อนเพราะเรามีร่างกายและมีจิตใจ ร้อนกายร้อนใจนะ หวัใจเร่าร้อนนะเพราะ
มนัเป็นความทุกขห์มกัหมมอยูใ่นใจ ถา้หวัใจเร่าร้อนเห็นไหม เรามีความเช่ือความศรัทธา เรามา
บวชเป็นภิกษุ เห็นไหม เป็นนกัรบ จะรบกบัตวัเองเห็นไหม ความร้อนจากขา้งนอก ความร้อน
จากภพ ความร้อนจากนรก สวรรค ์อเวจี ความร้อนมาจากวฏัฏะ  

 ส่วนความร้อนของเรา คือความร้อนท่ีกิเลสมนัแผดเผา ความร้อนในปัจจุบนัน้ี คือความ
ร้อนท่ีกิเลสมนัแผดเผา เห็นไหม อยูท่ี่ไหนกมี็ไม่มีความสุข หงุดหงิดไปหมดเลย อยูท่ี่ไหนกร้็อน 
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อยูท่ี่ไหนกร้็อน เห็นไหม ครูบาอาจารยท่์านบอกวา่ “หมาข้ีเร้ือน”  เวลาหมาข้ีเร้ือนมนัร้อนนะ 
มนัเกาแลว้มนัเกาไม่ถกูท่ีคนันะ มนัร้อน มนัไม่มีท่ีไปเพราะมนัร้อนในหวัใจของมนั   

 เราถึงตอ้งดบัท่ีน่ีไง มนัคนัท่ีไหน ตอ้งเกาท่ีนัน่ มนัร้อนท่ีไหนตอ้งดบัท่ีนัน่ ถา้ดบัท่ีนัน่
นะตอ้งตั้งสติไว ้ เรามีสติสมัปชญัญะของเรา เราจะดบัความร้อนของเรา ถา้จะดบัความร้อน แลว้
เอาอะไรดบั ไฟมนัจะดบัไดด้ว้ยน ้านะ แต่ความร้อนของเราจะดบัดว้ยธรรม กิเลสกลวัธรรม 
เท่านั้น กิเลสในหวัใจของเราพาใหเ้ร่าร้อน  กิเลสในหวัใจเรา พาเราใหเ้ร่าร้อนนะ แต่ธรรมะจะ
พาใหเ้ราร่มเยน็ ร่มเยน็ตรงไหน     

 ดูสิ เวลาเรามีความโกรธ เรามีอารมณ์ความรู้สึกข้ึนมา มนัเกิดข้ึนมาจากอะไร เกิดมาจาก
ความกระทบ เกิดมาจากขอ้มูลในหวัใจของเรา  ขอ้มูล จริตนิสยัของคน เห็นไหม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา 
ถา้มนัไม่พอใจเรา เห็นไหม เกิดความไม่พอใจ มนัเกิดความขดัแยง้ในหวัใจของเรา มนัเกิด
อารมณ์ข้ึนมา เห็นไหม มนัเกิดจากการกระทบของใจท่ีเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เอา
ความเร่าร้อนมาใหห้วัใจของเรา  

 ธรรมะจะเขา้ไปดบัขอ้มูลอนัท่ีผดินั้น ดบัขอ้มูลอนัผดิ เห็นไหม สอุปาทิเสสนิพพาน พระ
อรหนัตท่ี์ยงัมีชีวิตอยู ่เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เวลาป่วยไขข้ึ้นมา หมอชีวกเป็น
ผูรั้กษานะ ในเม่ือสอุปาทิเสสนิพพาน คือ ร่างกายกบัจิตใจมนัยงัมีอยู ่  เห็นไหม อยา่งพระท่ีส้ิน
กิเลสไปแลว้ ส่ิงน้ีกมี็อยู ่ มนักร้็อน ความร้อนของฤดูกาลนะ มนัเป็นเร่ืองของธรรมดา แต่ถา้เป็น
เร่ืองธรรมดานะ เราจะเขา้ใจมนัอยา่งไร เห็นไหม อยูก่บัโลกโดยไม่ทุกขไ์ง อยูก่บัทุกขโ์ดยไม่
ทุกข ์ อยูก่บัสจัจะความเป็นจริงโดยเขา้ใจสจัจะความจริง วางสจัจะความจริงนั้นเป็นความจริง ใจ
ของเราวางจากมนัไป มนัเป็นอยา่งน้ีเอง  

 ส่ิงท่ีมนัเป็นอยา่งน้ีเห็นไหม มนัเป็นอยา่งน้ี ธาตุขนัธ์มนัเป็นอยา่งน้ี ฤดูกาลมนัเป็นอยา่งน้ี 
ความเป็นไปมนัเป็นอยา่งน้ี เราเกิดมาในภพ  ดูสิ สมยัโบราณเห็นไหม ส่ิงแวดลอ้มดีมาก มนัมี
ความร่มเยน็เป็นสุข ร่มเยน็เป็นสุขในท่ีเป็นธรรมชาตินะ ท่ีเป็นแหล่งน ้า ดูสิ แม่น ้าล  าธาร มนั
ตั้งแต่สมยัก่ีร้อยก่ีพนัปีมา มนักเ็ป็นอยา่งน้ี มนัเป็นอยา่งน้ีนะ มีชุมชนเกิดข้ึนมาตามแหล่งน ้านั้น  

 น่ีกเ็หมือนกนั เราไปเกิดในภูมิประเทศท่ีดีเห็นไหม เราไปเกิดในป่าเขาท่ีร่มเยน็เป็นสุข 
มนักมี็ความร่มเยน็เป็นสุข แต่ในสมยัโบราณ  เวลามนัเกิดภยัแลง้ข้ึนมา มนักเ็ป็นเหมือนกนั ส่ิงน้ี
มนัเป็นเหมือนกนั เพยีงแต่วา่เราโหยหาส่วนท่ีเป็นอดีตไง ส่ิงน้ีมนัผา่นมาแลว้  
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 ในปัจจุบนัโลกเป็นอยา่งน้ี เราเกิดมาแลว้นะในก่ึงพทุธกาล ก่ึงพทุธกาลศาสนาจะเจริญ
อีกหนหน่ึง เจริญตรงไหน เจริญตรงท่ีมีผูรู้้จริง ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจนหวัใจมนัรู้จริงประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมานั้นเอาอะไรประพฤติปฏิบติั จิตตภาวนานะ  

 เราบวชกนั น่ีเป็นสมมุติสงฆ ์ บวชโดยญตัติจตุตถกรรม บวชมาโดยธรรมวินยั บวชข้ึน
มาแลว้ เห็นไหม บวชร่างกาย บวชข้ึนมาเป็นสมมติสงฆ ์  เกิดมาเป็นมนุษยน้ี์เป็นอริยสมบติั เป็น
อริยทรัพย ์ทรัพยท่ี์มีการเกิดเป็นมนุษย ์แลว้มนุษยน้ี์บวชข้ึนมาเป็นภิกษุ เห็นไหม การบวชน้ี มนั
สมมุติซอ้นมานะ ดสิู องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ แลว้องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ออกบวช เห็นไหม ออกบวชประพฤติปฏิบติัข้ึนมากเ็กิดในธรรม  

 เกิดในธรรม เห็นไหม เกิดวนัน้ี ตรัสรู้วนัน้ี แลว้กป็รินิพพานในวนัน้ี  องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้เกิด ๒ หน   เกิดหนหน่ึงคือเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เกิดอีกหนหน่ึงจนบรรลุ
ธรรมเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 

 น่ีเรามาบวชเป็นพระ เป็นพระโดยญตัติจตุตถกรรม โดยญตัติข้ึนมาเป็นสงฆ ์ เราบวช
ข้ึนมาโดยสมมุติสงฆ ์เราบวชมาแลว้ เราตอ้งใชธ้รรมวินยั เห็นไหม ธรรมวินยัเป็นศาสดาของเรา 
ถา้เราเคารพธรรมวนิยั คือ เราเคารพองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ พทุธะ! พทุธะคือหวัใจของ
เรา เราตอ้งดดัแปลงตรงน้ี น่ีถา้ดดัแปลงตรงน้ีเห็นไหม ธรรมวินยัจะดดัแปลงหวัใจของเรา ถา้จะ
ดดัแปลงหวัใจของเรา ใครเป็นคนดดัแปลงล่ะ น่ีล่ะจิตตภาวนา  

 บวชเป็นสงฆ ์  บวชโดยสมมติสงฆ ์ เราตอ้งบวช ถา้เอหิภิกข ุ คือองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้บวชให้ เห็นไหม วนัมาฆบูชา  เอหิภิกข ุ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บวชให ้ บวช
เสร็จแลว้มาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจนเป็นพระอรหนัตท์ั้งหมด เห็นไหม  เอหิภิกข ุ 

  น่ีกเ็หมือนกนั เราตอ้งบวชของเราเอง บวชโดยญตัติจตุตถกรรม บวชเขา้มาเป็นสงฆแ์ลว้ 
ธรรมวินยัน้ี เราตอ้งตั้งสติ เราตอ้งมีสมาธิ เราตอ้งมีปัญญาข้ึนมา เราจะตอ้งท าใจของเราใหม้นัพน้
จากการครอบง าของตณัหาความทะยานอยาก สมุทยัควรละ ถา้ละสมุทยั  ละดว้ยอะไร ละดว้ย
ธรรมวินยั  ละดว้ยอริยสจั สมุทยั นิโรธ มรรค มรรคกใ็หม้นัเป็นมรรคตามสจัจะความจริงนะ 
มรรคเห็นไหม มรรคโดยโลก มรรคโดยกิเลส เห็นไหม มชัชิมาปฏิปทา อตัตกิลมถานุโยค การ
ประพฤติปฏิบติัท าใหล้  าบากๆ  นัน่กิเลสมนัอา้งไง กิเลสมนัอา้งวา่เป็นการล าบาก 
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 แต่ถา้จิตใจเรานะ เรามีความศรัทธามีความเช่ือ เราบวชมาใหม่ๆ นะ เราอยากประพฤติ
ปฏิบติั เรามีจิตใจชุ่มช่ืน เราอยากจะนัง่สมาธิภาวนา เราอยากเดินจงกรม น่ีไงการกระท าอยา่งนั้น 
มนัท าโดยการฝึกหดัข้ึนมา แลว้จิตกจ็ะละเอียดเขา้มา  

 ถา้จิตไม่สงบเขา้มา ภาวนามยปัญญากเ็กิดไม่ได ้ถา้จิตสงบเขา้มา เห็นไหม จิตสงบมนักมี็
ความร่มเยน็เป็นสุขในหวัใจเราแลว้นะ จิตสงบข้ึนมามนัร่มเยน็เขา้มา ร่มเยน็เพราะอะไร ร่มเยน็
เพราะมีสติสมัปชญัญะ มนักั้นไวไ้ง มนักางกั้นตณัหาความทะยานอยากท่ีมนัลุกล ้าเห็นไหม 
ตณัหามนัลน้ฝ่ัง มนัลน้จากหวัใจเรา ลน้ออกมา..ลน้ออกมา.. ลน้ออกมาจนเป็นความปรารถนา  
เป็นความตอ้งการ เป็นความเครียด เป็นความทุกข ์เป็นความยากไปในหวัใจ   

 เราตั้งสติกั้นมนัไว ้กั้นไว ้จะใชปั้ญญาอบรมสมาธิกไ็ด ้หรือใชพ้ทุโธเป็นค าบริกรรม เป็น
สมาธิอบรมปัญญากไ็ด ้ ส่ิงน้ีจะท าใหม้นัเกิดความสงบเขา้มา ส่ิงน้ีมนัสงบเขา้มามนักมี็ความ
ร่มเยน็ คนท่ีมีความร่มเยน็ คนมีก าลงัข้ึนมา มนัจะท างานของมนัไดไ้ง  

 จิตตภาวนา ถา้จิตมนัสงบเขา้มา มนัจะออกภาวนา  นัน่ ...ปัญญาอยา่งนั้นมนัถึงเกิด 
ภาวนามยปัญญามนัจะเกิดกบัเรานะ ภาวนามยปัญญาเกิดกบัเรา เห็นไหม แต่ถา้เรามีความเร่าร้อน  
ทุกอยา่งร้อน  มนักร้็อนไปหมดเลย มนัร้อนขา้งนอกนะ มนัร้อนขา้งนอกเป็นความคิดเห็นไหม 
จิตมนัรับรู้ ตากแดดมนักร้็อน ลมพดัมนักเ็ยน็ แลว้หวัใจมนัรับรู้ส่ิงนั้น รับรู้จากภายนอก อารมณ์
ความรู้สึกจากภายนอกมนักว็นอยูภ่ายนอก มนัเป็นผลของวฏัฏะไง มนัเป็นผลของความคิดท่ีเกิด
เป็นมนุษย ์ผลของความคิดถา้มีอายตนะกระทบน้ี มนัเป็นผลท่ีเกิดมาจากวฏัฏะแลว้  

 ผลท่ีเกิดจากวฏัฏะ เรากไ็ปยดึมัน่ถือมัน่ในวิบากกรรมอนัน้ี แต่วิบากกรรมมนัเป็นโลก 
มนัเป็นวฏัฏะ เห็นไหม เป็นโลก โลกคือสตัตะ โลกคือผูข้อ้ง จิตมนัขอ้งอยูก่บัวฏัฏะ มนั เกิดมา
ดว้ยความจ านนนะ   กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างกนั เกิดโดยความจ านน พอจ านนแลว้เกิดมา
เป็นมนุษยแ์ลว้น่ี ส่ิงท่ีเป็นฤดูกาลมาน่ี เรากย็งัจะหาทางหลบหลีก ยงัจะปฏิเสธมนัอีก เห็นไหม 
แต่ถา้มนัเป็นธรรมะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ มีจิตตภาวนาใหห้าเหตุหาผล ถา้มนั ร้อน
มนักร้็อนเป็นธรรมดาของมนั  เวลามนัหนาว เรากห็นาวจนตอ้งหาเคร่ืองป้องกนัความหนาวเห็น
ไหม เวลามนัร้อนข้ึนมามนักร้็อน เรากต็อ้งการหาอะไรบรรเทาความร้อนของเรา 
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 ความร้อนจากขา้งนอก ถา้จิตใจมนัเขา้ใจ มนัหาทางหลบทางหลีกของมนั เห็นไหม พอ
หลบหลีกเขา้มาน้ี จิตมนัสงบเขา้มา  น่ีผลของวฏัฏะ ผลของวิบากกรรม ผลของฤดูกาล ผลอยา่ง
นั้นมนักว็างไว ้มนัสงบได ้มนักพ็อใจได ้จิตมนัสงบเขา้มา    

 แลว้ท่ีมนัเป็นอยูน้ี่ ส่ิงท่ีรู้ร้อนรู้หนาว รู้ความทุกขค์วามยาก ใครเป็นคนรู้ล่ะ กจิ็ตเป็นผูรู้้ 
แลว้ยงัจะเกิดมารับรู้น้ีอยา่งน้ีอีกไหม ยงัจะเกิดภพเกิดชาติ ซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า ยงัมาทุกขย์ากอยา่งน้ีอีก
ไหม ถา้มนัทุกขอ์ยา่งน้ี แลว้อะไรมนัท าใหเ้กิดท าใหต้ายล่ะ ปฏิสนธิจิตมนัอยูท่ี่ไหน ปฏิสนธิจิต
น้ีเราตอ้งคน้หาเขา้มา ปฏิสนธิจิต ความโง่ของจิต มนัเกิดข้ึนมาแลว้กย็ดึ เห็นไหม 

 ความร้อน ความหนาวกไ็ปยดึวา่เป็นความทุกขข์องเรา  ตวัตนท่ีมนักย็ดึอยูแ่ต่กไ็ม่เห็น
ตวัตนของมนั เห็นไหม ถา้จิตมนัสงบเขา้มามนัยอ้นกลบัไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นธรรม เห็น
โดยจิตนะ เห็นโดยภาวนา เห็นโดยจิตตภาวนา เห็นอยา่งนั้นมนัถึงเป็นมรรค มนัถึงเป็นอริยสจั 
มนัถึงเป็นความจริง แต่ท่ีเขาวา่เห็นกายกนัอยูน่ั้น มนัเห็นกายโดยสญัญา  

 ดูสิ ความร้อน ความเยน็ ของผวิกาย ของความร้อน ความเยน็ท่ีจิตรับรู้น่ี อายตนะ ค าวา่
อายตนะ คือจิตมนัเคล่ือนออกมาแลว้นะ มีพลงังานออกมา ถา้จิตมนักลบัไปสงบน่ิงอยูน่ี่ สกัแต่
วา่รู้ ถา้มนัสงบลึกๆ อปัปนาสมาธินั้น น่ิงหมดเลย ไม่รับรู้อะไรเลย มนัรู้แต่ตวัมนัเอง มนัรู้แต่ตวั
จิต   

 สมาธิลึกๆ น่ีมนัปล่อย จิตกบักายมนัแยกออกจากกนัโดยธรรมชาติของมนัเลย มนัแยก
โดยสมาธิเห็นไหม พอแยกสมาธิ แลว้ท าไมมนัไม่รับรู้ล่ะ แลว้ไม่รับรู้มนัจะพน้กิเลสไดไ้หมล่ะ 
ไม่รับรู้มนัมีความสุขของมนั แต่มนัพน้กิเลสไม่ได ้ เพราะมนัคงท่ีไม่ได ้สมาธิน้ีเราสร้างข้ึนมา มี
สติสมัปชญัญะข้ึนมา เรากมี็สมาธิเขา้มา เด๋ียวมนักเ็ส่ือมเป็นธรรมดา มนัจะตอ้งเส่ือมของมนั
ธรรมดา ไม่มีอะไรคงท่ี สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา สภาวะทั้งหลายมนัเป็นอนตัตาทั้งหมด มนัเกิดมา
ชัว่คราว แลว้มนัจะแปรสภาพของมนั  ถา้มนัตอ้งแปรสภาพของมนัแลว้เราจะใหค้งท่ีไดอ้ยา่งไร 
คงท่ีดว้ยการช านาญในวสี ช านาญโดยเหตุ เห็นไหม ตกัน ้าใส่ตุ่ม ๆ เราเติมน ้าใส่ตุ่มตลอดเวลา 
น ้าตอ้งเตม็เป็นธรรมดา 

 เราตั้งสติ เห็นไหม เรากมี็ค าบริกรรม เราเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา จิตมนัสงบได้
ทั้งหมด แต่มนัพน้กิเลสไม่ได ้  ถา้ไม่เกิดปัญญา แลว้ปัญญามนัเกิดมาไดอ้ยา่งไร ปัญญามนัเกิด
ข้ึนมาเห็นไหม ปัญญาจากจิตท่ีมนัสงบแลว้  
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 อปัปนาสมาธิน่ีมนัพจิารณาไม่ได ้ เพราะมนัสกัแต่วา่รู้ ออกมาอุปจารสมาธิ มนัคายตวั
ออกมา พอคายตวัแลว้ก าหนดไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นธรรม น่ีวิปัสสนา วิปัสสนาอะไร 
วิปัสสนาไปในการยดึมัน่ถือมัน่ไง ในทิฏฐิความเห็นผดิของใจ ใจมนัโง่ จิตโง่   ปฏิสนธิจิตมนัถึง
ตอ้งเกิดตอ้งตาย เพราะมนัโง่ เห็นไหม ถึงเป็นอวิชชา ถา้มนัฉลาดข้ึนมา ฉลาดกเ็ป็นวชิชา   

 วิชชาคืออะไร วิชชาคือสจัจะความจริง อริยสจัมนัมีอยูแ่ลว้ มนัมีอยูน่ะ ส่ิงน้ีธรรมะมีอยู่
แลว้ ถา้จิตมนัเขา้ไปเห็นเขา้ มนัจบักายได ้ มนัวิปัสสนากายของมนั  วภิาคะ มนัตอ้งใหเ้ป็น 
อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต คือ แยกส่วนขยายส่วน แยกส่วนขยายส่วนเพื่อใหฝึ้กฝน ภาวนามย
ปัญญามนัเกิดตรงน้ี ฝึกฝนใหเ้ห็นไงวา่มนัแปรสภาพ มนัเป็นไตรลกัษณะ ไตรลกัษณญาณ เห็น
ไหม ส่ิงท่ีเป็นไตรลกัษณญาณ ใครเป็นคนเห็น จิตเป็นคนเห็น ในเม่ือจิตใตส้ านึกมนัยดึของมนั 
ยดึในสกักายทิฏฐิ วา่เป็นเรา สรรพส่ิงเป็นเรา โดยกิเลสเป็นเรา โดยธรรมะท่ีเป็นธรรมชาติมนัก็
เป็นเรา เพราะมนัเกิดตายเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติอนัหน่ึง มนัเป็นกรรม มนัเป็นวิบากกรรม 
มนัเป็นผล มีเหตุมีปัจจยั มีเหตุมีปัจจยัมีผลแลว้มนัตอ้งหมุนไปเป็นธรรมดา ส่ิงท่ีมีอยูม่นัตอ้ง
หมุนไปเป็นธรรมดา เห็นไหม  

 ธรรมะท่ีมีอยูเ่กิดข้ึนมา ธรรมะไปท่ีเห็นส่ิงท่ีมีอยู ่ เห็นผลในวฏัฏะ เห็นการหมุนในวฏัฏะ 
เห็นความเป็นไปของไตรลกัษณ์ จิตมนัเห็นเขา้ มนักเ็กิดธรรมสงัเวช มนักส็ลดสงัเวช มนัสลด
สงัเวชนะ มนัแทงหวัใจมาก พอมนัแทงหวัใจมาก มนัจะเร่ิมคลายตวัของมนั คลายตวัของมนั 
ถา้ขิปปาภิญญาพิจารณาของมนัแลว้บรรลธุรรมเลย ตรัสรู้ธรรมเลยกมี็ แต่จะใหเ้ป็นอยา่งนั้นมนัก็
ตอ้งมีความจริงในใจมหาศาล มากมาย มนัตอ้งสร้างมามาก   

 แต่ของเราน้ีแค่ขอใหท้ า ใหเ้ห็น ใหเ้ป็นใหไ้ปนะ ฝึกฝน ความเพียรชอบ มีความ
ขยนัหมัน่เพียรพิจารณาของมนัไป ปล่อยใหม้นัเป็นไปตามสจัจะความจริง มนัคลายตวัออก.. มนั
คลายตวัออก.. มนัเห็นนะ จากท่ีทิฏฐิ ความเห็นผดิของเรา เราจิตสงบแลว้เราเห็นของเรา เราก็
เห็นวา่มนัเป็นอยา่งนั้น  จิตสงบ “โอ ้! กายกบัจิตแยกเนอะ โอ!้ แยกหมดเลย” แต่ถา้อธิบายไม่ได้
นะ มนักไ็ม่รู้จริงหรอก  

 แต่ถา้มนัวิปัสสนาไป มนัปล่อยแลว้ ปล่อยแลว้กย็งัพดูไม่ถกู ปล่อยแลว้กคื็อปล่อย       

 “จิตกบักายมนัแยกกนัหมดเลย มนัปล่อยหมดเลย” 
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  ปล่อยแลว้มนัเหลืออะไร ? 

 “ไม่รู้”  

 ไม่รู้ต่างๆ ไม่รู้ทั้งส้ิน มนัตอ้งซ ้า ซ ้ าใหม่หมายถึงวา่ “มนัท าอยา่งไรแลว้จิตมนัตั้งได ้ พอ
สงบเขา้ไปแลว้มนัปล่อย” มีความสุขกอ็ยูก่บัความสุข คลายตวัออกมา จิตสงบเขา้ไป ยอ้นกลบั
ไป ร าพึงไปใหเ้ห็นกาย มนักเ็ห็นอีก ถา้มนัยงัไม่ขาด มนัยงัเห็นของมนัตลอดไป พจิารณาซ ้าแลว้
ซ ้าเล่า ถึงท่ีสุดมนัจะแยกออกไป มนัจะขาดออกไป กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์   เห็น
ไหม ใครเป็นคนปล่อย ส่ิงใดท่ีมนัคลายตวัออกมา คลายตวัออกมา คือสงัโยชน์ท่ีมนัดึงตวัมนั
ออกมา มนัดึงตวัมนัออกมา เห็นไหม ส่ิงท่ีวา่ถา้จิตมนัสงบ แลว้มนัปล่อย มนัพดูไม่ได ้ มนัไม่
เขา้ใจหรอก  

 แต่ส่ิงมนัขาด อะไรมนัขาด เหมือนเราท าเอง เราท ามากบัมือ ส่ิงน้ีเราท ามากบัมือ เราท า
ของเราเอง มนัจะไม่รู้หรือวา่มนัขาดอยา่งไร มนัขาดออกไปแลว้มนัเหลือส่ิงใด เห็นไหม  น่ีคือ
ปัญญาไง  ภาวนามยปัญญามนัเป็นอยา่งน้ี น่ีคือภาวนามยปัญญา แลว้พอเกิดภาวนามยปัญญา มนั
จะเกิดความมุมานะ คนเราท าส่ิงใดแลว้มนัไดผ้ลประโยชน ์ มนัมีความสุขของมนั มนัมีการ
กระท าของมนั มีความช่ืนอกช่ืนใจ มนัยิม้กร่ิม มีความยิม้แยม้ มนัมีความแจ่มใสในหวัใจ มนัมี
ความสุขของมนั  เรากท็  าบ่อยคร้ังเขา้ มีความวิริยะอุตสาหะ น่ีคืองานของเรานะ งานในการร้ือ
วฏัฏะ ร้ือภพร้ือชาติ  

 งานของพระนะ บวชมาเห็นไหม อุปัชฌายใ์หม้านะ เกศา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ส่ิงน้ี
ยอ้นเขา้ยอ้นออกอยูต่ลอดเวลา น่ีงานของพระ ส่ิงท่ีเราตอ้งบ ารุงรักษาน้ี มนัเป็นธรรมวินยัของ
ของสงฆ ์ ภิกษุ เห็นไหม เอ้ือเฟ้ือในธรรมวนิยั ถา้ไม่เอ้ือในธรรมวินยั ส่ิงใดกไ็ม่ใช่หนา้ท่ี ส่ิงใดก็
ท้ิงๆ ขวา้งๆ มนัเป็นของของสงฆ ์ เราตอ้งอาศยันะ คนเรามนัตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั เราเกิดมา 
เราบวชมาเป็นพระเป็นเจา้ เห็นไหม ของของสงฆน้ี์ ถา้คนจิตใจสูงส่งนะ มนัจะถนอมรักษาไว้
เป็นของกลาง แลว้ผูค้นจะไดม้าพึ่งอาศยั มนักอ็ยูท่ี่ความหยาบละเอียดของคน คนหยาบกห็ยาบ
มาก คนละเอียดนะกเ็ป็นภาระไปหมดเลย  

 ความเป็นคนท่ีจิตใจสูงส่ง จิตใจมีคุณงามความดีนะ มนัเห็นแลว้มนัทนไม่ได ้ มนัตอ้ง
จดัการ บริหารงาน ไอค้นท่ีหยาบนะกท็ าแต่เร่ืองท่ีหยาบๆ เห็นไหม สงัคมมนัอยูด่ว้ยกนั มนัตอ้ง
จุนเจือกนั มนัตอ้งเกรงอกเกรงใจกนั มนัตอ้งเห็นใจ เอ้ือเฟ้ือต่อกนั น่ีเห็นไหม เอ้ือเฟ้ือในธรรม
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วินยั ถา้ไม่เอ้ือเฟ้ือในธรรมวนิยันั้นนะปรับอาบติั ถา้ไม่เอ้ือเฟ้ือปรับอาบติัตั้งแต่ทีแรกเลย ทีน้ี
เพียงแต่ประสาเราใช่ไหม   เราเห็นวา่ ส่ิงท่ีกฎหมายถา้มนัไม่ไดท้  าผดิ เรากไ็ม่เห็น น่ีกเ็หมือนกนั 
ธรรมวินยัเราไม่ท าผดิ มนักไ็ม่ใช่ความผดิ แต่หวัใจน่ีท า ท าแลว้มนัมีความละอายไหม  

 ส่ิงท่ีมนัมีความละอาย ส่ิงท่ีเป็นไป เห็นไหม ทุกคนเขาเก้ือกลูไวเ้พื่อเรา เพื่อใหเ้ราได้
พึ่งพาอาศยั แลว้เราจะพึ่งพาต่อไปไหม ส่ิงท่ีพึ่งพาต่อไป  พึ่งพาในอะไร พึ่งพาในธรรมวินยันะ ดู
สิ เวลาเราเขา้ใจผดิ เรามีความลงัเลสงสยั ใครจะคอยเก้ือกลูเรา ใครจะคอยบอกเรา การพึ่งพา
อาศยัทางวตัถุ คือ กฏิุวิหาร อนัน้ีเราหลบแดดหลบฝน การเก้ือกลูกนัในธรรม ส่ิงท่ีมนัเศร้าหมอง 
ส่ิงท่ีปักเสียบในหวัใจ เวลาเรามีความลงัเลสงสยั เราจะพึ่งใคร ส่ิงท่ีพึ่งใครเห็นไหม น่ีเอ้ือเฟ้ือใน
ธรรมวินยั  ผูท่ี้มีอายพุรรษมากกวา่ กจ็ะคอยบอกคอยเตือนผูท่ี้มีพรรษานอ้ยกวา่ คอยบอกใหท้ า
ในส่ิงท่ีถกูตอ้ง ผูท่ี้มีพรรษานอ้ยกวา่นะ 

 เห็นไหม ภิกษุบวชใหม่ ส่ิงท่ีภิกษุบวชใหม่ทนไดย้าก คือ ทนการกล่าวเตือน ทนการบอก 
น่ีคือส่ิงท่ีภิกษุบวชใหม่ทนไดย้าก ส่ิงต่างๆ มนัขด้แยง้ไง มนัขดัแยง้เพราะวา่เรามาจากเพศ
ฆราวาส เห็นไหม เพศของคฤหสัถ ์มนัจะท าแต่ตามใจตวั พอบวชเขา้มาแลว้ ส่ิงนั้นกไ็ม่ได ้ ส่ิงน้ี
กไ็ม่ได ้ ส่ิงท่ีไม่ไดเ้พราะมนัเป็นธรรมเป็นวินยัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เราไม่
คุน้เคยไม่คุน้ชิน ถา้เราผดิพลาดไป เรากต็อ้งปลงอาบติั ผดิพลาดไปเราตอ้งขอขมากนั ขอขมานะ 
จนเราเห็นคุณค่า ชีวิตเป็นอยา่งน้ีเอง  

 การเกิดมา เห็นไหม ลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก ถา้ไม่หายใจมนักต็าย ส่ิงท่ีหายใจเขา้
หายใจออกมนักเ็ป็นธรรมดาของมนั  การใชส้อยในชีวิตประจ าวนักต็อ้งมีของมนัเป็นธรรมดา มี
ไวท้  าไม ส่ิงท่ีใชส้อยมีไวท้  าไม มีไวเ้พื่อประพฤติปฏิบติัไง ฉนัอาหารแลว้ เวลาบิณฑบาต มนัได้
ขบฉนัแลว้ ฉนัไปเพือ่อะไร  เพื่อด ารงชีวติไว ้ด ารงชีวิตไวเ้พื่ออะไร  กเ็พื่อปฏิบติัไง ปฏิบติัท าไม 
ปฏิบติัไปให้จิตมนัหายโง่ไง ปฏิสนธิจิตไม่ตอ้งไปเกิดไปตายอีกแลว้ จะไม่ตอ้งหมุนไปในวฏัฏะ
น้ี ผลของวฏัฏะนะ ผลของการเกิดการตาย มนัตอ้งมาเกิดมาตายอยา่งน้ี มนัทุกขม์นัร้อนอยา่งน้ี 
เราเกิดมาแลว้ก่ีภพก่ีชาติ  

 ดูสิ สมยัพทุธกาล พระท่ีนัง่อยูจ่ะมีผูห้ญิงมานัง่อยูข่า้งๆ ตลอดเวลา จนร ่าลือไปหมด จน
พระเจา้ปเสนทิโกศลตอ้งไปดู  ไปยนือยูไ่กลๆ กจ็ะเห็นผูห้ญิงนัง่อยูข่า้งหลงั พอเขา้ไปใกล้ๆ  ก็
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ไม่เห็น พอถอยห่างออกมากเ็ห็น เพื่อจะพิสูจน์ไง กเ็ห็นอยา่งนั้นจริงๆ ดว้ยตาของพระเจา้ปเสนทิ
โกศล กไ็ปถามองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้  

 “ท าไมถึงเป็นอยา่งน้ีล่ะ”    

 “เป็นเพราะอดีตชาติ เคยบวชมาในอดีตชาติ เห็นไหม แลว้ไปกล่าวตู่พระ เร่ืองสีกา กรรม
อนันั้น กไ็ปแกลง้พระไว ้ กรรมนั้นเวลามนัเกิดมา ในชาติสมยัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
นัง่ท่ีไหนกจ็ะมีภาพเงาผูห้ญิงนัง่อยูข่า้งหลงั”  

 พระเจา้ปเสนทิโกศลบอกวา่ “ถา้ปล่อยไวอ้ยา่งน้ี  ชาวบา้นไม่เขา้ใจ พอชาวบา้นไม่เขา้ใจ
กต็อ้งร ่ าลือไป มนัจะท าใหเ้สียหายในศาสนา” 

 พระเจา้ปเสนทิโกศลจึงไปสร้างกฏิุไวใ้นพระราชวงันะ แลว้นิมนตพ์ระองคน้ี์ไปอุปัฏฐาก 
ไปดูแลบ ารุงรักษาเลย  

  การเกิดการตายไง เคยบวชมาในสมยัพระพทุธเจา้องคก่์อนๆ แลว้ไปกล่าวตู่พระไว ้ เห็น
ไหม แลว้กม็าเกิดในสมยัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้  น่ีไง การเกิดและการตาย การ บวช
แลว้บวชเล่า บวชน่ีเป็นจริตนิสยั การบวชเป็นพระมา พอมาเกิดกบ็วชเป็นพระ มนักไ็ดส้ร้างสม
บุญญาธิการ เพื่อจะใหจิ้ตใจมัน่คง มีอ  านาจวาสนาข้ึนมา  

 ถา้มีวาสนาข้ึนมา เห็นไหม จิตใจมนัใกลธ้รรมะนะ คนใกลธ้รรมะน้ีมนัจะทะนุถนอม
ธรรมวินยั  ดูหลวงปู่ มัน่สิ ท่านตาท่านพดูไว ้ เห็นไหม หลวงปู่ มัน่จะถนอมรักษามาก เกบ็เลก็
ผสมนอ้ย  ส่ิงใดท่ีเป็นอาบติัไม่ท าๆๆ  ทั้งๆ ท่ีเป็นพระอรหนัต ์ เป็นพระอรหนัตมี์สติวินยั เป็น
ปาปมุต ไม่มีความผดิอีกแลว้   

 แต่ในเม่ือเป็นครูเป็นอาจารย ์  ชีวิตท่ีเป็นแบบอยา่ง เห็นไหม เราสอนเขาได ้ เรากต็อ้งท า
ใหเ้ขาดูไดว้า่ส่ิงน้ีผดิ มนัเป็นความท่ีผดิ แต่ขณะท่ีเรามีสติวินยัข้ึนมา เป็นปาปมุต แต่กย็งัไม่ฝ่าฝืน 
อะไรท่ีเป็นความผดิ ไม่ท าๆๆๆ เพื่อเป็นแบบอยา่งของเรา ทั้งๆ ท่ีจิตท่านพน้แลว้ ท่านยงัถนอม
รักษาของท่านขนาดนั้น เห็นไหม เรายงัเป็นผูท่ี้ตอ้งขวนขวายกนัอยู ่ ยงัจะตอ้งเดินไปขา้งหนา้ 
เพื่อใหห้วัใจมนัพฒันา เดินไปขา้งหนา้คือพฒันาใจของเราไง ใจของเราตอ้งพฒันาข้ึนมา  
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 ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัของเราในชีวิตประจ าวนั เร่ืองธรรมวินยัเรากรั็กษา จิตใจของ
เราน้ี เราตอ้งท าความสงบเขา้มาใหไ้ด ้  พยายามท าใหไ้ด ้มนัเป็นสมบติัของเรานะ เป็นความสงบ
ของเรา เป็นความสุขของเรา เป็นส่ิงท่ีเราจะออกจากกิเลสของเรา  เป็นสมบติัของเราเพราะออก
จากความทุกข ์ ออกจากความร้อน ออกจากเก่ียวขอ้งใจ ใจน้ีถา้มนัออกไป มนัจะเกิดจะตาย ไป
มนัเป็นผลของวฏัฏะ  เราจะพน้จากวฏัฏะ เราจะหกัวฏัฏะน้ีใหไ้ด ้ ถา้จะหกัจากวฏัฏะน่ีมนัตอ้ง
เขม้แขง็  

 งานขา้งนอกนะ ดูสิ ผูบ้ริหารองคก์ร ผูท่ี้บริหารประเทศชาติ เขาตอ้งรับผดิชอบทั้ง
ประเทศของเขา เพื่อใหป้ระเทศชาติเจริญ น่ีเรากต็อ้งพยายามบริหารจดัการในหวัใจของเรานะ ใจ
เกิดใจตาย   องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกวา่  จิตหน่ึง เวลาเกิดตาย ถา้เอาส่ิงท่ีเกิดตาย เอา
ซากศพมามนัมากกวา่น้ี  เพราะชีวิตมนัไม่มีตน้ไม่มีปลาย ใครจะเช่ือหรือไม่เช่ือ กล็องภาวนาไป
สิ  พอจิตมนัมีขอ้มูลของมนั มนัมาจากไหน ไม่อยา่งนั้น จริตนิสยั ความเช่ือของเรา ความมุมานะ 
ความเขม้แขง็ของเรา มนัมาจากไหน  

 คนเราท าไมถึงมีความเห็นไม่เหมือนกนั คนเราท าไมมีความเห็นแตกต่างหลากหลายกนั
ไป แตกต่างกนัเพราะตรงน้ี  ตรงท่ีเบ้ืองหลงัการสร้างมา เห็นไหม การสร้างมา การท าของเรามา  
ไอน้ัน่มนัเป็นนิสัยของเรา นิสัยของเราแลว้เราไม่ตอ้งไปเทียบเคียงกบัใคร ถา้เทียบเคียงกบัใคร
แลว้ มนัเทียบเคียงไม่ได ้แลว้เราจะคุยกนัอย่างไร เราจะลงตวัอย่างไร ส่ิงใดท่ีมีการขดัแยง้บา้ง 
ขดัแยง้คือเป็นธรรม ธรรมขดัแยง้ คือ มุมมอง แต่ถา้ผดิวินยั  วินยัน่ีไม่ได ้มนัตอ้งบอกกนั ว่าส่ิงน้ี
มนัท าไม่ได ้มนัท าไม่ไดท้  าแลว้มนัผิดวินยั พอผิดวินยัแลว้ เห็นไหม เราตอ้งลงอุโบสถ เราตอ้ง
ปลงอาบติัท าไม เราปลงอาบติัเพราะถา้มนัเป็นอาบติัข้ึนมา เวลาปลงอาบติัเห็นไหม  ดูสิ ถา้มนั
เป็นอาบติัหนกันะ มนัเป็นโมฆียะเลยล่ะ  

 ถา้ผูท่ี้มีอาบติัหนกั เห็นไหม หา้มร่วมท าสามีจิกรรม ขนาดปลงอาบติัดว้ยกนัยงัไม่ได ้ ถา้
มาลงอุโบสถร่วมกนั กท็  าใหส้งัฆกรรมนั้นเป็นโมฆียะ ท าใหส้งัฆกรรมนั้นเป็นโมฆะ ถา้มนัผดิ
วินยั มนัถึงตอ้งบอกกนัไง ถา้มนัไม่บอกกนั เวลาสงัฆกรรมจะท าใหส้งัฆกรรมนั้นเสียไป สงัฆ
กรรม  สงัฆะคือหมู่สงฆ ์ หมู่สงฆท่ี์มีทิฏฐิเสมอกนั มีความคิดเห็นเสมอกนั ลงอุโบสถร่วมกนั 
เพื่อความดีความงามในศาสนา แลว้ศาสนามนัอยูท่ี่ไหนล่ะ ศาสนธรรม ค าสัง่สอนขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ถา้เราบรรลุธรรมข้ึนมาเห็นไหม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้ น้ันเห็นตถาคต 
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ศาสนาอยูท่ี่ไหน ศาสนาน้ีมีใจเท่านั้นท่ีสมัผสัไดน้ะ ศาสนาอยูท่ี่ตวัหนงัสือหรือ ศาสนพิธี แลว้
ความเห็นในศาสนพธีินั้นมนักมี็ความแตกต่างหลากหลายกนัไป เห็นไหม  

 ศาสนาธรรม ถา้ไปถึงธรรมแลว้มนัไปถึงจุดหมาย พอเห็นธรรมแลว้มนัถึงเหมือนกนั มนั
เขา้ใจ มนัจะไม่มีทิฏฐิมานะ มนัจะไม่เห็นต่างเลย เห็นต่างในธรรมนะ แต่เห็นต่างในวิธีการได ้
เห็นต่างในวิธีการกา้วเดินไป เห็นไหม การกระท าน่ีมนัแลว้แต่จริตนิสยั แต่ถึงท่ีสุดแลว้โสดาบนั
กต็อ้งเป็นโสดาบนั สกิทา อนาคา เหมือนกนัหมดเลย ไม่มีความแตกต่างเห็นไหม ดูสิ สุกขวิปัสส
โก น่ีเป็นประเภทของพระอรหนัต ์ฉฬภิญโญ  เตวิชโช อนันั้นเป็นประเภท เป็นอ านาจวาสนา ถึง
ท่ีสุดแลว้มนัเป็นได ้ แต่อรหนัต ์ อนาคา สกิทาเหมือนกนัหมด แต่ส่ิงท่ีเป็นประเภทมนัแยกส่วน
ไป ส่วนผลมนัเหมือนกนัไง  

 ส่ิงท่ีเป็นผลเหมือนกนั แต่อ  านาจวาสนาแตกต่างกนั เพราะการเกิดและการตายมีกระท า
มาแตกต่างกนัไป ความแตกต่างอนัน้ีมนัมาจากการกระท า มาจากเบ้ืองหลงันะ เราถึงเอามา
เทียบเคียงกนัไม่ไดไ้ง  สั้นยาวต่างๆ นิสยัใจคอของคน ความอดทนของคนมีมากกวา่ บางคนจะ
อดทนไดน้อ้ยกวา่ ความอดทนอนันั้น ถา้เราอยูด่ว้ยกนันะ  ครูบาอาจารยส์มยัหลวงปู่ มัน่นะ ท่าน
จะรู้นิสยักนัเลยล่ะ อะไรควรไม่ควร อะไรชอบไม่ชอบ จะส่งเสริมกนั เพราะต่างคนต่างเห็นใจ
กนันะ เราทุกขด์ว้ยกนันะ เราเกิดตายเหมือนกนั เราเป็นศากยบุตรเหมือนกนั เราเกิดมาแลว้เรา
บวชมาแลว้ เราอยากจะพน้ทุกขด์ว้ยกนั  อะไรท่ีผดิพลาด อะไรท่ีเป็นของเขา พระองคน้ี์ใชอ้ยา่ง
น้ีแลว้สะดวกสบาย  มนัคือธาตุขนัธ์ไง ส่ิงท่ีบ ารุงธาตุขนัธ์จะส่งเสริมกนั 

 ถา้จะเล่นกนับา้ง มนักเ็ล่นกนัเพื่อสนุกสนาน ไม่ใหบ้าดหมางกนั บางทีมีการเล่นหวั พระ
กม็าจากคนใช่ไหม พระกมี็สนิทคุน้เคยใช่ไหม  เรากมี็เล่นกนับา้ง แต่ไม่ใหผ้ดิไปจากธรรมวินยั 
ในสมยัพทุธกาลนะ ภิกษุจ้ีภิกษุเป็นอาบติัปาจิตตีย ์ จ้ีใหห้วัเราะไง กเ็ล่นกนั จ้ีๆๆ ไปจนพระตาย
เลย หวัเราะจนตาย น่ีสมยัพทุธกาลกมี็นะ   

 ดูสิ สมยัพทุธกาล ดอูยา่งวินยัเห็นไหม ฉพัพคัคีย ์  ท าอะไรผดิบา้ง ภิกษุท าอะไรผดิบา้ง 
นัน่คือธรรมวินยั เพราะพระกม็าจากคน เห็นไหม ดูสิ คนัถธุระ วิปัสสนาธุระ คนัถธุระกม็าบวช
แลว้ศึกษาทางธรรมวินยั แลว้กส็ัง่สอนกนัดว้ยธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แต่ก็
เป็นโปฐิละ ใบลานเปล่า   
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 วิปัสสนาธุระ บวชเม่ือแก่หรือบวชเม่ือหนุ่มกแ็ลว้แต่  อยากจะประพฤติปฏิบติัใหพ้น้จาก
ทุกขใ์หไ้ด ้ จะสงบเสง่ียม จะรักษาใจ เพราะสมาธิกท็  าไดย้าก สติกส็ร้างไดย้าก ทุกอยา่งเกิดได้
ยากทั้งหมดเลย  แลว้เราพยายามท าของเราใหดี้ข้ึนมา ท าไดย้ากแต่กรั็กษาไวเ้พื่อใหเ้ป็น
ประโยชน์กบัเรา ส่ิงท่ีท าไดย้ากกพ็ยายามท า  

 ส่ิงท่ีจดจ า เห็นไหม ต ารามี จะศึกษาจะอ่านขนาดไหน กไ็ดเ้ป็นใบประกาศ ไดส้อบไดท้ า 
มนักเ็ป็นการท าขอ้สอบ มนัเป็นการสญัญา มนัเป็นการตอบค าถาม  แต่เวลาจิตใจมนัสงบข้ึนมา  
สมาธิกต็อ้งเป็นสมาธิของเรา สติกต็อ้งเป็นสติของเรา ปัญญากต็อ้งเป็นปัญญาของเรา ถา้มนัไม่
เป็นปัญญาของเรา  มนัเป็นสญัญาข้ึนมาน่ีมนัจะฆ่ากิเลสไดไ้หม เรายมืมีดคนอ่ืนมาใช ้ กูเ้งินคน
อ่ืนมาใช ้  เราตอ้งใชห้น้ีเขาไหม   ปัญญาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เรากูย้มืมา กล่าวตู่มา เห็นไหม กล่าวตู่วา่เป็นของเรา เป็นของเรา 
แลว้มนัเป็นจริงไหม ถา้มนัไม่เป็นจริง เช้ือโรคอยูใ่นหวัใจของเราใช่ไหม มีดหรือส่ิงท่ีจะเขา้ไป
แกไ้ข มนักต็อ้งเขา้ไปในหวัใจของเราได ้ 

 ส่ิงท่ีจะจ ามาเป็นสญัญา สญัญาไม่ใช่จิต ความคิดไม่ใช่ใจ ใจไม่ใช่ความคิด แลว้ความคิด
นั้นมาจากไหน ความคิดมนักม็าจากภพ มาจากใจนั้นล่ะ ถา้มนัมาจากใจ ถา้มีสมาธิข้ึนมา 
ความคิดมนัมีการยอ้นกระแสกลบัเขา้ไปในหวัใจ  เห็นไหม นัน่มีดของเรา จะเชือดเฉือนในหวัใจ
ของเรา ปัญญาของเรา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมนัจะเขา้ไปท าลายกิเลสในหวัใจของเรา  

 กิเลสในหวัใจของเรา เห็นไหม เราเป็นนกัรบนะ เราบวชเป็นภิกษุผูเ้ห็นภยัในวฏัฏะ
สงสาร เราเป็นนกัรบ เพื่อรบกบักิเลส   การชนะสงครามคูณดว้ยลา้น ไม่มีคุณค่าเท่ากบัเราชนะ
ตวัเราเอง ถา้เราชนะตวัเราเอง เราจะชนะอยา่งไร ใจอยูท่ี่ไหน ชนะตวัเอง หรือเอาชนะอะไรมีแต่
วิ่งไปตามมนั มนัจะคิดสัง่ใหไ้ปน่ีกไ็ปหมดเลย ใหไ้ปท่ีนัน่ ใหท้  าอยา่งนั้น ใหเ้ป็นอยา่งนั้น วิง่
ตามมนัหมดเลย แลว้หยดุมนัเป็นไหม  

 ใจอยูท่ี่ไหน ท่ีจะชนะตนเองน่ี ชนะตรงไหน ถา้มนัชนะตวัเองได ้ มนัตอ้งเห็นหวัใจของ
เรา  แลว้มนัท าลายนะ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาศกัด์ิศรีความดีงาม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มีฤทธ์ิ
ขนาดไหน เวลาเขาจา้งคนมาด่า เป็นอฐู เป็นลา เป็นคนหวัโลน้  คนเรามีฤทธ์ิมีเดชนะ แสดงฤทธ์ิ
แสดงเดช เวลาแสดงยมกปาฏิหาริย ์ เห็นไหม มหาศาลเลย แลว้ไอแ้ค่น้ีมนัท าไดท้ั้งนั้น แต่ท าไม
ท่านไม่ท าล่ะ ท่านมีฤทธ์ิมหาศาล แต่พอคนมาด่าคนมาวา่นะ  ท่านไม่เคยตอบโตเ้ลย แลว้เราเป็น
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ใคร เราจะไม่ใหค้นติมาเตือนเราเลยน้ี  เราเป็นใคร ใครจะติใครจะวา่มนัเป็นเร่ืองของเขานะ คน
โง่นะมนัพดูประสามนั กระแสข่าว เห็นไหม ไม่ตอ้งมีมูลมนักลื็อกนัได ้แลว้มนัลือไปแลว้ เราไป
ต่ืนเตน้อะไร 

 กาลเวลามนัพิสูจน์คนนะ ถึงเวลาจะพิสูจน์ไดเ้องวา่ เราผดิหรือไม่ผดิ เราดีหรือไม่ดี ครูบา
อาจารยท่์านนิพพานไปแลว้ เห็นไหม กระดูกเป็นพระธาตุ คนไปกราบกนัท่ีหลงัเห็นไหม เวลาท่ี
ท่านมีชีวิตอยู ่ มีใครไปดูแลท่านบา้ง อยูใ่นป่าในเขาไม่มีใครสนใจท่านเลย เวลาท่านตายไปแลว้ 
เผาแลว้กระดูกเป็นพระธาตุ โอโ้ฮ ๆ เลย แลว้ท่านไปอวดไปโมใ้หใ้ครฟัง ท่านไม่เคยไปอวดไป
โมใ้หใ้ครฟังเลย แลว้อยา่งเราน้ี เรายงัอยูใ่นวฏัฏะ เรายงักระเสือกกระสนกนัไปอยูน่ี่ จะไม่ใหมี้
ใครมาติเตียนเราเลย เป็นไปไดอ้ยา่งไร ยิง่ใจเขาหยาบนะ เขาไม่เคยเห็นความดีงามในศาสนา เขา
เห็นเราภาวนาอยู ่เห็นเราบวชกบ็อกวา่ “วนัๆ ไม่เห็นท าอะไร เห็นเดินไปเดินมา ไอพ้วกน้ีใชชี้วิต
ฟุ่ มเฟือย เขาตอ้งท ามาหากินของเขา” เขาคิดของเขาอยา่งนั้น เขาคิดวา่ตวัเขาถกู เขาไม่รู้วา่เขาโง่  
เขาโง่แลว้ เขายงัติเตียนเราอีก มนัมีประโยชน์อะไร 

 ครูบาอาจารยเ์ราติเตียนสิ ครูบาอาจารยเ์ราบอกสิ เพราะอะไร เพราะครูบาอาจารยท่์านรู้
เห็นไหม วฒิุภาวะมนัหยาบ มนัไม่ถึงท่ี มนักคิ็ดแบบโลกๆ วฒิุภาวะมนัฉลาดข้ึนมา มนัสูงส่งข้ึน
มานะ เหมือนผูใ้หญ่มองเดก็ๆ เลย เดก็ๆ ไร้เดียงสามนักมี็ผดิบา้งเป็นธรรมดา เดก็ๆ เห็นไหม มนั
กเ็ล่น ท าผดิ มนักห็กลม้ ยิง่วิ่งยิง่หกลม้ ยิง่ลม้ยิง่สนุกครึกคร้ืน ยิง่พอใจ ไอเ้ราเห็นเขาลม้ เราก็
เจบ็ปวดไปแทนเขา    

 เรากม็อง เราถึงวยั วยัมนัเจริญข้ึนมา มนัจะพฒันาข้ึนมา อยา่คิดนะวา่ความคิดเขาไม่ทนั
เรา มีอายพุรรษาข้ึนมา เห็นไหม ศีลจะรู้ไดก้ต่็อเม่ือมาอยูด่ว้ยกนัไง คนอยูด่ว้ยกนัจะเห็น
พฤติกรรมกนัทุกๆวนั นั้นน่ะศีล ศีลจริงหรือไม่จริงจะเห็นหมดล่ะ ธรรมะเวลาอา้ปากมา  ในหวั
อกมนัมีเท่าไหร่ กเ็ปิดหมดเลย   

 ธรรมะน้ีถา้ไม่มีอยา่เพิ่งเปิด เปิดออกไปนะเขาเห็นหวัใจถึงขั้วหวัปอดเลยวา่ไอน้ัน่มนัเป็น
อะไร ไม่จริงแลว้พดูออกไปมนักพ็ดูผดิตลอด. 

 แมแ้ต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้   ปรมตัถธรรม   เราโตแ้ยง้ตลอดเวลา
เห็นไหม ในอภิธรรม ตวัอภิธรรมนั้นถกู แต่คนสอนนะมนัผดิเพราะมนัไม่รู้ พอไม่รู้ข้ึนมา มนัก็
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พดูไปประสาไม่รู้นั้น ของจริงๆ นะ ดูสิ ดอลล่าร์เราไม่เคยใชเ้ลย เคยแต่ใชแ้บงคบ์าท พอดอลล่าร์
มา ไม่รู้นะวา่มนัมีค่านะ ไม่เคยเห็น  

 ใจกเ็หมือนกนั สมาธิกไ็ม่รู้จกั ปัญญากไ็ม่รู้จกั  แต่สญัญาน่ีกจู  าไดแ้ม่น พดูเป็นนกแกว้
นกขนุทอง แจว้ๆ แจว้ๆ แต่สญัญา พอของจริง เอาแบงคด์อลล่าร์มา น่ีใชไ้ดน้ะ ไม่รู้ ถา้เป็นแบงค์
บาทถึงเอา ดอลล่าร์ไม่เอา กม็นัไม่รู้จกัมนัถึงใชไ้ม่เป็น แต่ถา้พอมนัเป็นนะ มึงจะเอาแบงคอ์ะไร
มากไ็ด ้  เด๋ียวกหูมุนเวียนเอง กแูลกเปล่ียนของกไูดท้ั้งหมดน่ะ ถา้ใจมนัเป็นข้ึนมา สมาธิกรู้็จกัวา่
เป็นสมาธิ ปัญญากรู้็จกัวา่เป็นญัญา พดูอะไรมากรู้็เลย  

 ในเม่ือเราเป็นนกัการเงิน เงินน่ะเอามาเถอะ มึงเอาเงินอะไรมากไ็ด ้  เอามาเถอะเด๋ียวกู
จดัการไดห้มดล่ะ มนัใชส้อยได ้ แต่ถา้เราไม่เป็นนะ ไม่เอาล่ะ กตูอ้งเอาเงินบาทกอูยา่งเดียวน่ี
แหละ ตะแบงไป กจูะเอาแต่เงินบาทเงินอ่ืนไม่เอาเลย เห็นไหม   

 ธรรมในหวัใจ ถา้มนัไม่มีนะ แลว้มนัพดูออกไป คนเราศีลจะรู้ไดต้อ้งอยูด่ว้ยกนั คลกุคลี
กนั ท าไมเราเคารพครูบาอาจารยเ์ราล่ะ ครูบาอาจารยข์องเราท่านเป็นแบบอยา่งนะ องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้มีชีวิตเป็นแบบอยา่งแลว้มีองคเ์ดียว แมแ้ต่พระสารีบุตรกย็งัท าอยา่งนั้น
ไม่ได ้ พระสารีบุตรยงักระโดดขา้มคลอง พระโมคคลัลานะกท็ าไม่ได ้ ชีวิตแบบอยา่งน้ีมีองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้ในหมู่คณะของเราน่ีกมี็ หลวงปู่ มัน่  

 หลวงปู่ มัน่นะ ท่านท าเป็นแบบอยา่งนะ ท่านอยูป่่ามาใหเ้ห็น ทุกขย์ากขนาดไหน ทุกข์
ยากในเร่ืองการด ารงชีวิต ในประสาโลกไง คนแก่คนเฒ่า แลว้ท่านมีคนจะไปอุปัฏฐากท่าน ท่าน
เอาไหม ท่านบอกวา่ “ไอค้วามสุขในการอยูน่ี่มนัไร้สาระ” ไอค้วามสุขในหวัใจต่างหากมนัเป็น
แบบอยา่ง ไอค้วามดีในหวัใจน่ะ ไอค้วามดี ไอค้วามสุขท่ีวา่เป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัน้ี  ท่านไม่ท า
ใหเ้สียหายเลย  ไปศึกษาสิ ศึกษาชีวิตพระพทุธเจา้ แลว้ศึกษาชีวิตของครูบาอาจารยเ์ราวา่ท่านท า
เพื่อใคร ท าอยา่งไร ท าเพื่อประโยชน์อะไร  เห็นแลว้นะ มนัจะเคารพในหวัใจไง  

 น่ีท่ีเราเคารพครูบาอาจารยเ์รา เคารพกนัตรงน้ี  เคารพในคุณธรรมของท่าน เคารพใน
หวัใจท่ีบริสุทธ์ิผดุผอ่งของท่าน  ท่านปกป้องเรา ท่านดูแลเรา ท่านถนอมรักษาเรา ท่านชกัจูงเรา 
ท่านตอ้งการท าใหเ้ราเป็นคนดี แลว้ใครจะท าใหใ้ครได ้พอ่แม่ออกลกูมายงับริหารจดัการลกู บาง
ทียงับงัคบัลกูไม่ไดเ้ลย แต่ครูบาอาจารยท่์านชกัน าในหวัใจนะ ท่านชกัน าใหเ้ราเป็นคนดี ท่านชกั
น าเราใหไ้ปถึงท่ีสุด ท่านชกัน าใหห้วัใจเราพน้จากทุกข ์เอวงั  


