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 วนัพระนะ เขาบอกวา่ในเม่ือวนัพระเขาปฏิบติักนัมา เม่ือปฏิบติัวนัพระ มนักต็อ้งเขา้ถึง
พระใช่ไหม? เขา้ถึงพระ คนท่ีเขา้ถึงจริง น่ีคนท่ีเขา้ถึงจริงถึงต ารา วิเคราะห์ต ารา มนัตอ้งดภููมิ
หลงัของคนๆ นั้นไง  

อยา่งถา้ต าราน่ีบอกวา่พระอรหนัต ์ เขาเขา้ใจวา่พระอรหนัตผ์ดิไม่ไดเ้ลย พระอรหนัตผ์ดิ
ไม่ไดเ้ลย เห็นไหม ปาปมุต ผูท่ี้วิมุตติแลว้ ตอ้งไม่ท าความผดิ ความผดิไม่ไดเ้ลย ทุกคนเขา้ใจ
อยา่งน้ี นกัปฏิบติัทุกคนนะ นกัปฏิบติัทุกคนเขา้ใจวา่ ถา้พยายามปฏิบติัไปถึงวมุิตติแลว้จะมี
ความสุขมาก ไม่ตอ้งท าอะไรเลย น่ีมนัเป็นความคิดของโลกนะ แต่ถา้ความคิดของธรรมผดิหมด
เลย ผดิหมด เพราะวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นะ เวลาเทศน์ไปแลว้ยงับอกเลยบอกวา่  

“พระสารีบุตรใหเ้ทศน์สอนหมู่ก่อน เราจะพกัผอ่น”  

น่ีเขา้ฌาน เขา้สมาบติั พระพทุธเจา้จะท าอยา่งน้ีตลอดเวลา น่ีความเพียรของพระอริยเจา้ 
ความเพียรของพระอรหนัตไ์ง ความเพียรของพระอรหนัตก์บัความเพียรของผูมี้กิเลสมนัต่างกนั
ตรงนั้น เห็นไหม ถึงวิมุตติแลว้มนักย็งัตอ้งท าความเพียรอยูเ่พื่อเป็นวิหารธรรม เป็นเคร่ืองอยู ่
วิหารธรรม พระพทุธเจา้ปฏิบติัจนวนัตายนะ แต่ทางโลกเขา้ใจกนัวา่น่ีอยากปฏิบติั พอเป็นพระ
อรหนัตป๊ั์บกจ็ะไดน้อนเหมือนหมูตามสบาย จะนอนแบบหมูเลย นอนตามสบายไม่ตอ้งปฏิบติั
เพราะมนัขาดออกไปเลย  

แต่ความจริงดูอาจารยสิ์ มีเวลาวา่งป๊ับจะรีบเขา้ทางจงกรมเลย เพื่อจะแยกขนัธ์ วหิาร
ธรรมเพื่อใหธ้าตุกบัขนัธ์แยกออกจากกนัอยูด่ว้ยความสบาย ถา้เป็นวิมุตติแลว้มนักเ็หมือนกบัส่ิง
ท่ีวา่เป็นพระพทุธรูป ส าเร็จรูป ไม่ท าความผดิเลยหรือ?  
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พระจกัขบุาล ก่อนปฏิบติั เห็นไหม ปฏิบติัจนเป็นพระอรหนัต ์แลว้พระจกัขบุาลตาบอด 
น่ีเดินจงกรมอยูบ่นทางจงกรม ท าราวไว ้ แลว้พระจกัขบุาลเหยยีบแมลงตาย เขาไปฟ้อง
พระพทุธเจา้วา่พระจกัขบุาลอวดเขา ปฏิบติัแลว้อวดชาวบา้นไง เดินจงกรมอยู ่ ตาบอดแลว้
อยากจะเดินจงกรมอยู ่เหยยีบแมลงตาย  

พระพทุธเจา้บอกวา่ “เธอไปวา่อยา่งนั้นไม่ไดน้ะ พระจกัขบุาลน้ีเป็นพระอรหนัต ์ เป็น
พระอรหนัตแ์ลว้แต่ตาบอด เดินจงกรมอยูน่ี่เหยยีบสตัวต์าย”  

น่ีชดัๆ เลย พระจกัขบุาลชดัมากเลย เพราะวา่เป็นพระอรหนัตด์ว้ย แลว้เดินจงกรมอยูแ่ต่
ตาบอด เหยยีบตวัแมลงตาย เห็นไหม น่ีไงพระอรหนัต ์ แลว้วา่เป็นอาบติัไม่ได ้ ความวา่เป็น
อาบติัไม่ไดน่ี้ตีความผดิไง ในปาติโมกขน์ะ สมฺมุขาวินโย สติวนิโย ความไม่เป็นอาบติัของพระ
อรหนัต ์ คือวา่จิตน้ีพน้จากวิมุตติแลว้ วินยั กฎหมายน่ีเป็นสมมุติ สมมุติเขา้ไม่ถึงวมุิตติ มนัไม่
เป็นอาบติัท่ีใจนั้นเดด็ขาดไง  

ใจของพระอรหนัต ์ พระอรหนัตท่ี์เป็นพระอรหนัตไ์ปแลว้นะ จะไม่มีอาบติัเดด็ขาด 
เพราะใจนั้นไม่มีเจตนาไง มโนมิงปิ นิพพนิทะติ มโนสมัผสัเสปิ นิพพินทะติ ไม่มีเจตนา ไม่มีส่ิง
ใดขอ้งแวะในใจนั้นเลย ใจนั้นวิมุตติแลว้ ใจนั้นถึงพน้จากโทษทั้งหมดไง มนัวิมุตติตรงนั้น ไม่
เป็นโทษท่ีใจของพระอรหนัต ์ มนัไม่ใช่เป็นเพราะวา่ร่างกายน้ีท าความผดิไง ร่างกายท่ีท า
ความผดิ มนัไม่มีเจตนา แต่มนัเป็นไป  

อยา่งท่ีอาจารยว์า่ เห็นไหม อยา่งเช่นปุถุชนเจองู พอเห็นงู วิง่หนีงูมาจะเลือดฉีดไปทั้งร่าง
เลย ร้อนไปหมดเลย แต่พระอรหนัตเ์ห็นงูกก็ระโดดหนีเหมือนกนั แต่จะไม่มีความสูบฉีดของ
เลือดเลย เพราะใจมนัไม่ตกใจไง แต่สญัชาตญาณ สญัชาตญาณการหนีภยัมนัจะกระโดดไปโดย
อตัโนมติัไง น่ีมนัเหมือนกบัร่างกาย สญัชาตญาณไง สญัชาตญาณยงัมีขนัธ์ ๕ อยู ่ ขนัธ์ ๕ น้ียงั
อยูก่บัใจอยู ่ยงัครองอยู ่ถึงเป็นสอุปาทิเสสนิพพาน  

สอุปาทิเสสนิพพาน คือพระอรหนัตท่ี์มีขนัธ์อยู ่พระโมคคลัลานะกเ็ป็นพระอรหนัต ์พระ
โมคคลัลานะเป็นพระอรหนัต ์ ท าไมปล่อยใหโ้จรทุบร่างกายน้ีแหลกหมดเลย ร่างกายน้ีท าไม
โดนทุบล่ะ? เพราะเป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั เห็นไหม น่ีเทียบใหเ้ห็นชดัๆ เลย วา่ความเขา้ใจ
วา่พระอรหนัตท์  าความผดิไม่ไดเ้ลย เขานึกวา่ท าเร่ืองของกายไง แต่พระอรหนัตจ์ะไม่ท า
ความผดิแน่นอนเร่ืองของใจ  
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พระพทุธเจา้จะไปนิพพาน เห็นไหม บอกวา่ “อานนท ์ เรากระหายน ้าเหลือเกิน” น่ีเขาก็
วา่ อานนท ์ เรากระหายน ้าเหลือเกิน ร่างกายมนักระหายน ้า อาจารยบ์อกวา่รถน ้ามนัหมด กเ็ติม
น ้ามนัใหไ้ปถึงท่ีเท่านั้นเอง รถน ้ามนัหมด แต่คนขบัรถ จิตดวงนั้นไม่ทุกขร้์อน แต่รถน ้ามนัหมด
ตอ้งเติมน ้ามนัมนัถึงจะไปต่อได ้ไปถึงท่ีสุดไง  

น่ีเขาเขา้ใจวา่พอเป็นพระอรหนัตแ์ลว้เหมือนพระพทุธรูป ไม่ท าความผดิแมแ้ต่นิดเดียว 
แต่ไม่ไดคิ้ดวา่มนัไม่ไดท้  าความผดิดว้ยนามธรรม มนัไม่ไดท้  าความผดิดว้ยใจไง ใจน่ีจะไม่มี
ความผดิแมแ้ต่นิดเดียวเลย แต่ไอเ้ร่ืองท่ีวา่เป็นไป น่ีความเขา้ใจตรงนั้น มนัถึงบอกวา่ถา้เห็นอยา่ง
น้ีวา่ท าความผดิอยู ่ เพราะวา่บอกกาลเวลา บอกอนุปสมับนั เป็นความผดิปาจิตตีย ์ ถา้พดูถึงการ
บอกในอนุปสมับนัเป็นปาจิตตีย ์ น่ีตรงน้ีปิดกั้นพระอรหนัตเ์ลย เพราะวา่ผดิวินยัแลว้เป็นพระ
อรหนัตไ์ม่ได ้ เขาคิดอยา่งนั้นวา่ผดิวินยั แลว้พระจกัขบุาลล่ะ เหยยีบแมลงตายน่ีกอ็าบติัเดียวกนั 
ปาจิตตียเ์หมือนกนัท าสตัวต์าย  

เห็นไหม เหมือนกนั มีพระอรหนัตใ์นคร้ังพทุธกาลท าความผดิมาก ขนาดพระอรหนัต์
นะ เป็นพระอรหนัต ์ เสร็จแลว้วิตกวิจารข้ึนมาวา่เราน่ีเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ บริสุทธ์ิผดุผอ่ง ไม่
ตอ้งลงปาติโมกขไ์ดไ้หม? พระพทุธเจา้มาต่อหนา้เลยนะ “ถา้เธอคิดอยา่งนั้น พระอรหนัตแ์ลว้ไม่
ตอ้งลงอุโบสถ แลว้ต่อไปหมู่สงฆจ์ะอยูก่นัอยา่งไร?” จนตอ้งใหพ้ระอรหนัตอ์งคน์ั้นมาลง
อุโบสถ พระอรหนัตก์ย็งัลงอุโบสถอยูอ่ยา่งเก่า เพราะลงอุโบสถมนัเป็นบอกความบริสุทธ์ิ น่ี
พระอรหนัต ์

พระอรหนัตม์นัเป็นท่ีใจ แต่เปลือกนอกแลว้กย็งัตอ้งมาลงอโุบสถ ยงัท าเหมือนกบัปุถุชน 
คือเป็นพระธรรมดานัน่แหละ แต่ความคิดของโลก ความคิดของโลกกเ็หมือนกบัท่ีวา่ความเพียร
ของพระอรหนัตน่ี์ไง เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ท าไมตอ้งท าความเพียร ตอ้งเดินจงกรมอีก ตอ้งมา
ภาวนาอยู ่ พระพทุธเจา้กท็  า น่ีมนัถึงมีในความเพียร วา่ความเพยีรของพระอรหนัตก์บัความเพียร
ของปุถุชน ความเพียรของปุถุชนคือความเพียรการช าระกิเลส กิเลสมนัจะต่อตา้น ล  าบากมาก แต่
ความเพียรของพระอรหนัตน์ะ มนัเป็นกิริยาท่ีหมุนไป เหมือนกบัอุ่นเคร่ืองยนตร์ถตอนเชา้ น่ี
เคร่ืองยนตร์ถตอนเชา้อุ่นทุกวนัๆ เคร่ืองยนตม์นัจะแขง็แรง แลว้มนัจะใชง้านไดดี้ ถา้เคร่ืองยนต์
น้ีไม่เคยอุ่นเลย น่ีเกบ็ไว ้
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ธาตุกบัขนัธ์ เห็นไหม หวัใจ ขนัธ์ ๕ กบัจิตมนัคนละอนั ไม่ใช่อนัเดียวกนั มนัอาศยัอยู่
ดว้ยกนั แต่มนัจะเกาะเป็นเน้ือเดียวกนั น่ีมนัท าใหเ้บ่ือหน่าย ท าใหเ้บ่ือหน่าย ทีน้ีพอภาวนาเขา้
ไปจิตมนัจะแยกออก น่ีวิหารธรรมอยูต่รงน้ีไง ขนัธ์เป็นขนัธ์ จิตเป็นจิต แยกออกจากกนั วา่ง 
สบายอยูน่ัน่น่ะ น่ีความเพียรของพระอรหนัตอ์ยูต่รงน้ี ตรงท่ีแยกอารมณ์กบัแยกจิตออกจากกนั 
สบายๆ อยูต่ลอด มนัวา่งอยู ่น่ีวิหารธรรม ถา้มนัไม่เขา้ใจตั้งแต่ตรงนั้น กไ็ม่เขา้ใจเร่ืองตรงน้ีไง  

เร่ืองวา่ถา้มีความผดิอยูเ่ป็นพระอรหนัตไ์ม่ได ้ มีความผดิอยู ่ คือเป็นอาบติัปาจิตตีย ์ บอก
กล่าวกบัอนุปสมับนั แต่การบอกกล่าวเป็นการเทศน์ เป็นการเทศนาวา่การ ถา้ไม่อยา่งนั้นจะบอก
วา่ จากใจดวงหน่ึงใหใ้จดวงหน่ึงไดอ้ยา่งไร? กจ็ากความรู้สึกจากใจของผูป้ฏิบติับอกเป็นวิธีการ 
มนับอกออกมา ช้ีทางไง บอกไปในการช้ีด าเนินทาง ช้ีช่องทางใหไ้ป ไม่ไดบ้อกเพื่อใหเ้ขา
ศรัทธาใหเ้ขาอะไร เพราะมนัไม่มีเร่ืองนั้นอยูแ่ลว้ บอกใหเ้ขาศรัทธา บอกใหเ้ขาหลงใหล ไม่มี 
แต่ในการบอกกล่าวในการด าเนิน ถา้ไม่อยา่งนั้นจะไปหาครูหาอาจารยท์  าไม?  

น่ีพระกรรมฐานท่ีติดครูติดอาจารยติ์ดตรงน้ีไง ติดท่ีความอ่านเขา้ไป เห็นไหม แผนท่ี
เหมือนกนั อ่านเขา้ไป แต่พิกดัอ่านต่างกนัหมดเลย พิกดัจะอ่านต่างกนัหมด แลว้ความเห็นจะ
ต่างกนั ฉะนั้น ถา้เราอ่านพระไตรปิฎก อ่านธรรมะของพระพทุธเจา้ น่ีเราเอากิเลสเราอ่านดว้ย 
หลวงปู่ มัน่บอกไวใ้นมุตโตทยัขอ้ท่ีหน่ึงเลยนะ ทองค าไง ทองค าท่ีบริสุทธ์ิ ตอ้งปฏิบติัเหมือน
ทองค าท่ีบริสุทธ์ิ  

พระอรหนัตเ์ท่านั้นน่ีธรรมแท้ๆ  ถา้ยงัมีกิเลสอยู ่ทองค าน้ีเป้ือนดิน เป้ือนดินคือกิเลสของ
เราไง แลว้เรากิเลสลว้นๆ ไปอ่านพระไตรปิฎกมนัไม่ใช่ทองค าเป้ือนดินนะ มนัดินปิดทองค า
ต่างหาก เอาความเห็นเขา้ไปปิดทองค านั้นทั้งหมดเลย ไม่เห็นทองค านั้นเลยต่างหากล่ะ น่ีมุต
โตทยัขอ้แรกเลย ฉะนั้น พอความเขา้ใจตรงน้ีเป็นดินอยูแ่ลว้กเ็ลยปิดตรงน้ี แลว้ยดึมัน่ไง ยดึมัน่
วา่พระไตรปิฎกวา่อยา่งนั้น กพ็ดูแง่เดียว ไม่รอบคอบไง ไม่รอบคอบ ดูอยา่งมรรคหยาบฆ่ามรรค
ละเอียด มรรคหยาบๆ เห็นไหม ถา้ไม่มีมรรคหยาบกไ็ม่มีมรรคละเอียด  

อยา่งเช่น สมาธิ สมาธิน่ีทุกคนวา่สมาธิส าคญัมากเลย แต่ทางอภิธรรมเขาวา่นะ บอกวา่
สติปัฏฐาน ๔ กบัสมาธิไม่มี เขาวา่ไม่มีสมาธิ สมาธิไม่ใช่สติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ มนัมีเป็น
สติปัฏฐาน ๔ แต่สมาธิน่ีไม่เก่ียวกบัสติปัฏฐาน ๔ แต่ถา้ไม่มีสมาธิมาแยกออก ความเห็นสติปัฏ
ฐาน ๔ มนัเห็นเป็นโลกียะไง ความเห็นเป็นโลกียะหมด มนัตอ้งอาศยัสมาธิ แต่วา่สมาธิน้ีมนั
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ไม่ใช่ทาง มนัไม่เป็นวิปัสสนา มนัไม่ใช่รู้ธรรม ถา้รู้ธรรมน่ีมนัตอ้งรู้เห็นตามความเป็นจริง แต่รู้
เห็นตามความเป็นจริงของคนท่ีมีกิเลส กบัรู้เห็นตามความเป็นจริงของมรรคท่ีมนัเดิน มรรคน้ีมนั
ถึงมี ถึงวา่มรรค ๔ ผล ๔  

มรรคของโสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค เห็นไหม มรรค
ยงัไม่เหมือนกนัเลย ความเห็นไม่เหมือนกนั ความเห็นในกายไม่เหมือนกนั ความเห็นของ
โสดาบนัอยา่งหน่ึง ความเห็นของสกิทาอยา่งหน่ึง ความเห็นของพระอนาคาอยา่งหน่ึง ความเห็น
ของพระอรหนัตอี์กอยา่งหน่ึงเลย น่ีมรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียด ถา้เอาความเห็นของพระ
โสดาบนัอยา่งเดียวมนัจะกา้วเดินไปไม่ไดไ้ง มนัจะข้ึนไปไม่ได ้ น่ีมรรคหยาบ แต่ถา้ไม่มีตรงน้ี
มนักไ็ปไม่ได ้มนัจะข้ึนไปขา้งบนไม่ได ้ 

ไอน่ี้กเ็หมือนกนั ความเห็นของปุถุชน ความเห็นวา่ผดิไม่ได ้ ผดิคือผดิไง ผดิไม่ได้ๆ  แต่
เจตนา ถา้ไม่มีเจตนามนัไม่เป็นความผดิ ฉะนั้น มนักเ็ลยยกมาพระโมคคลัลานะน่ีแหละ ท าไม
พระโมคคลัลานะเหาะหนีข้ึนไปยงัไดเ้ลย ท าไมปล่อยใหทุ้บจนแหลก แลว้มหศัจรรยท่ี์วา่ทุบจน
แหลกแลว้ พอโจรไปแลว้ยงัสมานร่างกายนั้นกลบัมา เห็นไหม ไปลาพระพทุธเจา้ก่อน ลา
พระพทุธเจา้เสร็จแลว้กลบัมาท่ีเก่าแลว้คลายออก พอคลายออกร่างกายเละอยา่งเก่า แหลกหมด
เลย  

น่ีฤทธ์ิมีขนาดนั้น เหาะหนีได ้อะไรไดห้มด พระอรหนัตท์  าไดห้มด แต่ตอ้งปล่อยไปตาม
ความเป็นจริงไง เช่ือเร่ืองของกรรม สอุปาทิเสสนิพพาน ในเม่ือร่างกายยงัมีอยู ่กระทบอยู ่สงัเกต
ได ้ ครูบาอาจารยเ์วลาหมดไปแลว้จะมีเร่ืองอยา่งน้ีมาก เพราะมนัชาติสุดทา้ย พอชาติสุดทา้ยมนั
จะตามมาเล่นกนั ตามมาทวงไง ตามมาทวง ตามมาแบบวา่หมดน้ีไปกห็มดแลว้ หมดเป้าไง 
เหมือนจอภาพกบัคล่ืนท่ีส่งมา ยงัมีจอภาพอยูม่นัจบัตอ้งได ้ ท าลายจอภาพนั้นมีแต่คล่ืนแลว้ มนั
เป็นนามธรรมหมดแลว้ ไม่มีแลว้ ความไม่มีอนันั้น จิตอนันั้นมนัไม่มี  

ความเห็นของเขา ในเม่ือความเห็นของเขาเป็นอยา่งนั้นกเ็ป็นอยา่งนั้น เห็นวา่ผดิไง ผดิ
เป็นอาบติัแลว้เป็นพระอรหนัตไ์ม่ได ้ 

 


