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ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ฟังเทศนเ์นาะ ฟังเทศน ์ ไม่ใช่ด่า ฟังเทศน ์ เทศนเ์พื่อเตือนหวัใจของเราไง มนุษยเ์ป็นสัตว์

สังคม สัตวส์ังคมอยูด่ว้ยตวัเองไม่ได ้ สัตวส์ังคม เราตอ้งแบ่งหนา้ท่ีการงานกนัท า พอแบ่งหนา้ท่ีการ

งานท าแลว้เรามาจุนเจือกนัในสังคมน้ี มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม ทีน้ีสัตวส์ังคมข้ึนมาแลว้มนัมีดีมีเลว ถา้มี

ดีมีเลว มนัอยูท่ี่พนัธุกรรมของจิตๆ 

พ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องลูก เห็นไหม พ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องลูก ทุกคนก็อยากใหลู้กเรา

ประสบความส าเร็จ อยากใหลู้กเรามีสติมีปัญญา มนัเป็นกรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั เวลากรรม

จ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั ลูกท่ีเป็นอภิชาตบุตร ลูกท่ีดีกว่าพ่อกว่าแม่นะ เวลาเกิดมาจากพ่อจากแม่ 

ท าส่ิงใดประสบความส าเร็จยิง่กว่าพ่อกว่าแม่อีก แต่ลูกส่วนใหญ่แลว้เกิดมามนัมีความผูกพนั มนัตอ้ง

มีท่ีมาท่ีไปสิ น่ีสายบุญสายกรรมๆ 

หลวงตาท่านพูดประจ านะ เวลาท าโครงการช่วยชาติ ลูกศิษยข์องท่านท่ีเป็นลูกศิษยท่ี์กน้กุฏิ

เลย คดัคา้นท่าน ไม่เห็นดว้ยกบัท่าน แยกตวัออกไปเลย เวลาคนท่ีเช่ือท่าน ท่านบอกไอค้นเช่ือฟังกนั

มามนัมีสายบุญสายกรรมกนัมา คือพูดส่ิงใดแลว้มนัตรงกบัจริตไง มนัตรงกบัความชอบของตนไง 

ตรงกบัความเห็นของตน แต่พูดไปแลว้ ถึงมนัจะเป็นธรรม แต่มนัไม่ตรงกบัความเห็นของเราไง ถา้มนั

ไม่ตรงกบัความเห็นของเรา เราก็คดัคา้น เราก็คดัคา้นในใจของเรา ถา้คดัคา้นในใจของเรา 

พระเราก็เป็นแบบนั้น ดูสิ เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้สั่งสอนเทศนาว่าการ ลูกศิษย์

ของท่านมหาศาลเลย เอตทคัคะ ๘๐ องค ์พระอรหนัต ์ ความเป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั ตอ้งอริยสัจ 

ตอ้งบรรลุสัจธรรมอนัเดียวกนั ดูอริยสัจ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค เวลามรรคญาณเกิดข้ึน ท าลาย

อวิชชา ท าลายกิเลสไปแลว้ แต่เอตทคัคะ ๘๐ องค ์๘๐ องคค์ือความช านาญ ๘๐ อยา่ง ความช านาญคือ
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จริตนิสัย คือความชอบของคนแตกต่างกนั แต่ความชอบส่วนความชอบสิ อริยสัจเป็นอริยสัจสิ ความ

เป็นจริง ความเป็นจริงตอ้งฆ่ากิเลสเหมือนกนัหมดไง ถา้ฆ่ากิเลสไม่เหมือนกนั องคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้พยากรณ์ไดอ้ย่างไร 

นัน่ไง พระอรหนัตเ์อตทคัคะ ๘๐ ความช านาญ ถา้ ๘๐ ความช านาญ ส่ิงท่ีความช านาญ ความ

ช านาญของเขา แต่เวลาเป็นความจริง ความจริงเป็นอริยสัจ ฉะนั้น ความช านาญ ความเห็นต่างๆ มนั

แตกต่างกนัไป 

คนเราเกิดมามีดีมีเลว มีดีมีชัว่ ถา้มีดีมีชัว่ มนัมีดีมีชัว่อยูท่ี่ไหนล่ะ มนัมีดีมีชัว่อยูใ่นใจเราน่ี

แหละ ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เอาท่ีน่ี หลวงตาท่านพูดประจ า หลวงตาท่าน

สอนๆ เราเนน้หลวงตา เนน้หลวงปู่มัน่เพราะอะไร เพราะน่ีเป็นความจริงๆ ส่ิงท่ีสัมผสัธรรมได ้สัมผสั

ธรรมไดค้ือหวัใจของคน พระไตรปิฎกมนัก็กระดาษพิมพ ์ กระดาษท่ีเขาพิมพ ์ เขาพิมพเ์ป็นหนงัสือ

นิทานก็ได ้พิมพเ์ป็นหนงัสือต าราก็ได ้จะพิมพส่ิ์งใดก็ได ้มนัก็เป้ือนหมึกเหมือนกนัทั้งนั้นน่ะ มนัเป็น

ตวัเรียงพิมพ์ๆ  มนัสัมผสัอะไรล่ะ เราไปอ่านมนัต่างหาก 

เวลาอ่านข้ึนมาแลว้เราไปศึกษามาๆ ศึกษาน้ีเป็นความรู้ของเรา เวลาศึกษามา “พุทธพจน์ๆ ” 

สาธุ นัน่เป็นพุทธพจน ์ ส่ิงท่ีพุทธพจนม์นัในใจขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ ท่านเทศนาว่า

การข้ึนมา จดจ ากนัมา แลว้เราก็จดจารึกกนัมา แลว้ก็มาศึกษากนัแลว้ก็ตีความ วิธีการทั้งนั้น ท่ีเราเถียง

กนัอยูน้ี่ เราเถียงเร่ืองวิธีการท านะ เราเถียงถึงวิธีการประพฤติปฏิบติันะ เราไม่ไดบ้อกถึงผลของมนัเลย 

แต่ครูบาอาจารยข์องเราท่านพูดถึงผลนะ ท่านพูดถึงความเป็นจริงนะ ถา้ความเป็นจริง ศีล 

สมาธิ ปัญญา มนัเป็นอยา่งไร ถา้ศีล สมาธิ ปัญญา มนัเป็นปัญญาข้ึนมา ส่ิงท่ีมนัจะเป็นศีลข้ึนมา ผูท่ี้

ประพฤติปฏิบติั คนท่ีไม่ปฏิบติัยงัไม่เขา้ใจเร่ืองน้ี ถา้คนท่ีปฏิบติันะ เวลาเขาอยูใ่นป่าในเขา เวลามนัผิด

เล็กผิดนอ้ยมนักงัวลใจไปหมดล่ะ มนัจะปลงอาบติัๆ ไง ปลงอาบติัเพื่อเด๋ียวไปภาวนามนัจะไดล้งไง 
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ถา้ภาวนามนัไม่ลงนะ เรามีอะไรกงัวลใจอยู ่ ไปนัง่ภาวนา กิเลสมนัยมุนัแหยน่ะ “เอ็งโกหก 

เอ็งเพิ่งท  าความผิดมา” มนัภาวนาไม่ลงหรอก คนภาวนามนัจะรู้ หลอกใครก็หลอกไดท้ั้งนั้นน่ะ หลอก

ทุกคนไดห้มดเลย หลอกตวัเองไม่ได ้แลว้ตวัเองเป็นคนท าข้ึนมาเองไง 

แลว้ถา้เป็นความจริงๆ ข้ึนมา ส่ิงท่ีเกิดมามนัดีและชัว่ ดีและเลว แลว้ดีและเลวมนัดีและเลวท่ี

ไหนล่ะ มนัดีและเลวในใจของเราน่ี เห็นไหม มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม สังคมเขาจะดีเขาจะชัว่นะ เราจะ

บงัคบัสังคมไม่ได ้มนัอยูท่ี่อ  านาจวาสนาของเรานะ ในท่ีท างานของเรามีแต่คนท่ีเห็นใจกนั คนท่ีเขา้ใจ

กนั โอ๋ย! มีความสุขมาก ในท่ีท างานของเรามีแต่ความขดัแยง้ มีแต่คนเห็นแก่ตวั มีแต่คนกลัน่คนแกลง้ 

เรามีความทุกข์ๆ  ทั้งนั้นน่ะ แต่ความทุกขน์ั้นเราไปแกไ้ขเขาไดไ้หมล่ะ เราไปแกไ้ขไม่ไดม้นัก็มา

ตรอมใจไง 

แต่ถา้คนมีธรรม มนัมีเพื่อนท่ีท างานท่ีดี มีส่ิงต่างๆ ท่ีดี โอโ้ฮ! บุญกุศลเนาะ เราไดส้ร้างบุญ

กุศลมาเนาะ วาระท่ีมีความสุข แต่ถา้มนัมีส่ิงท่ีกระทบกระเทือนมานะ มีการบีบคั้นในท่ีท างานนะ โอ!้ 

คราวน้ีมนัมีเวรมีกรรม เราท ากรรมไวเ้ม่ือไหร่ก็ไม่รู้ มนัรักษาท่ีหวัใจของเรา ท าใหห้วัใจของเรามีสติมี

ปัญญาไม่ไหลไปตามอารมณ์นั้น ไม่ไหลไปตามส่ิงแวดลอ้มสภาวะนั้น เราจะไม่ตอ้งไปทุกขไ์ปยาก

อยา่งนั้นไง 

เพราะเราตอ้งเจออยา่งนั้นอยูแ่ลว้ เราจะคิดไม่คิด ปัญหาสังคมมนัมีอยูแ่ลว้ เราจะคิดไม่คิด 

บา้นเรามีปัญหาอยูแ่ลว้ แลว้มีปัญหาอยา่งนั้น เรามีสติปัญญามากนอ้ยแค่ไหน แต่สติปัญญาของเราถา้

มนัต่อเน่ืองเนาะ ใหม่ๆ ก็ทนได ้พอมนันานไปๆ มนัไม่ไหวหรอก มนัไม่ไหว เราก็พยายามสร้างสติ

ของเรา พยายามสร้างสติของเรา เด๋ียวมนัก็ตอ้งผ่านวาระอยา่งนั้นไป มนัผ่านวาระไปนะ 

มนัมีอยู ่ ครอบครัวหน่ึงเขามาเล่าใหฟั้ง เขาเสียใจมาก เขามีลูกอยู ่ ๒ คน แลว้ลูก ๒ คนนะ 

เวลามีปัญหา แม่เป็นหมอนะ อยากใหลู้กเป็นคนดีมาก ก็สอนลูกไง แลว้เขาแอบไดย้นิลูกมนัคุยกนั 

“เรากดัฟันทนเนาะ เด๋ียวเราเรียนจบ มีหนา้ท่ีการงาน เราก็บินไดแ้ลว้ เราก็ไปจากเขาเนาะ” 
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แม่ไปไดย้นิมาแลว้เสียใจมาก มาปรึกษาเรา มาพูดใหฟั้งว่าลูกมนัพูดกนัอยา่งน้ี ทั้งๆ ท่ีเรา

ปรารถนาดีนะ เราอยากใหลู้กเป็นคนดีใช่ไหม เราก็อบรมสั่งสอนนะ มนั ๒ คนพี่นอ้งไปปรึกษากนั 

“อดทนเถอะ อดทน เราทนไป พอเราเรียนจบแลว้ เรามีหนา้ท่ีการงานแลว้ เราก็บินไปแลว้ล่ะ เราไม่

ตอ้งมาโดนกดดนัอยา่งน้ี” 

ใช่ มนัก็คิดอยา่งนั้นแหละ แต่ความคิดมนัความคิดของเด็กๆ ไง แต่พ่อแม่ไดย้นิพ่อแม่ก็

กระเทือนใจไง แลว้ไอเ้ด็กอยา่งน้ีเวลามนัโตข้ึนมามนัมีครอบครัวของมนัข้ึนมา มนัไปมีลูกมีหลาน

มนัก็สั่งสอนแบบท่ีมนัโดนพ่อแม่มนัสั่งสอนมานัน่แหละ พ่อแม่คนไหนจะใหลู้กเราผิดพลาดใช่ไหม 

แต่เวลามนัไดย้ินไดฟั้งมามนัก็กระเทือนใจใช่ไหม ถา้มนัสะเทือนใจ สะเทือนใจมนัก็เป็นวุฒิภาวะ 

แลว้วุฒิภาวะของเขาอย่างนั้นก็เป็นอยา่งนั้นไง 

ในใจของเรา พอคนเรารัตตญัญู ถา้เราโตข้ึนมา เรามีสติปัญญาข้ึนมา อายขุยัเราข้ึนมา 

ประสบการณ์ของเราข้ึนมา มนัจะอบรมสั่งสอนเรา ถา้อบรมสั่งสอนเราข้ึนมา น่ีเป็นเร่ืองโลกๆ น่ีเร่ือง

โลกๆ เลย ยงัไม่ไดเ้ป็นธรรมเลย 

เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรมๆ กราบธรรมท่ีไหน เวลากราบธรรม ศีล 

สมาธิ ปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญาน่ีก็เป็นกิริยานะ เป็นฝ่ายมรรค เวลาฝ่ายผล มรรค ๔ ผล ๔ บุคคล ๔ คู่ 

เวลามนัข้ึนไปแลว้ ถึงท่ีสุดแลว้ มรรคญาณท าลายอวิชชาไปแลว้มนัจบ ถา้มนัจบแลว้มนัอยูท่ี่ไหนล่ะ 

ส่ิงท่ีเป็นความจริงๆ เป็นอยา่งนั้นไง 

น่ีบอกว่า มนัเป็นแค่วิธีการ มนัเป็นวิธีการ แลว้เป็นเร่ืองโลกๆ เวลาจะมาปฏิบติัก็ใชค้วามคิด

อยา่งน้ี ถา้ความคิดอยา่งน้ีเขาเรียกโลกียปัญญา ปัญญาอยา่งน้ีปัญญาเกิดจากการศึกษา ปัญญาเกิดจาก

การคน้ควา้ ปัญญาการศึกษาการคน้ควา้เป็นโลก เป็นวิชาชีพ ใครมีอาชีพส่ิงใดก็ใชส่ิ้งนั้น แลว้ก็เอา

ปัญญาน้ีมาตรึกธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
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ถา้คนมีสติปัญญา มีครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นจริงนะ ท่านจะบอกว่า นัน่น่ะเป็นปัญญาอบรม

สมาธิ ปัญญาอยา่งน้ีเป็นปัญญาเกิดจากเราไง ปัญญาเกิดจากภวาสวะ ปัญญาเกิดจากภพ ถา้เป็นภาษา

เราเขาเรียกว่าปัญญาเกิดจากกิเลส 

กิเลสคืออวิชชา คือความไม่รู้ ปัญญาเกิดจากความไม่รู้ ไม่รู้ตวัไม่รู้ตนเลย มนัคิดข้ึนมาได ้มนั

เป็นประโยชนอ์ะไร มนัเป็นประโยชนก์็เป็นประโยชนจ์ ามาน่ีไง มนัเป็นความจ าๆ ความจ าธรรมะของ

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มา แลว้ความจ าขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้มา ไปศึกษา

ธรรมไง 

ค าว่า “ธรรม” ธรรมมนัก็มีรสมีชาติใช่ไหม ศึกษาแลว้มนัก็มีเหตุมีผลใช่ไหม กิเลสมนัสู้ไม่ได้

หรอก ดว้ยเหตุดว้ยผล กิเลสมนัตอ้งหมอบลง พอหมอบลง อู๋ย! สดช่ืน แหม! สุดยอดๆ มนัเป็นโลกีย

ปัญญา ถา้มนัมีสติปัญญาข้ึนมา มนัจินตนาการมากข้ึน มนัจะเป็นจินตมยปัญญา มนัจะเกิดภาวนามย

ปัญญาข้ึนมาไม่ไดเ้ลย มนัเกิดภาวนามยปัญญาข้ึนมาไม่ไดเ้พราะว่าจิตมนัไม่สงบไง ถา้จิตมนัสงบเขา้

มาแลว้เป็นสัมมาสมาธิ พอสัมมาสมาธิ ถา้มนันอ้มไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความ

เป็นจริง 

ท่ีข้ีโม ้คุยโอคุ้ยอวดไง “ปฏิบติัแนวทางสติปัฏฐาน ๔ ปฏิบติัแนวทางสติปัฏฐาน ๔” 

แต่หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านบอกว่าท าความสงบของใจเขา้มาก่อน ใหใ้จมนัสงบระงบัเขา้

มาก่อน 

คนท่ีท างานข้ึนมา คนท่ีท างานมนัตอ้งเขม้แขง็ใช่ไหม คนท่ีท างานมนัตอ้งมีสุขภาพดีใช่ไหม 

สุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีดีจะท างานท่ีดีใช่ไหม จิตใจของคนมนัมีแต่อวิชชา มีแต่ความไม่รู้ แลว้ปัญญา

ท่ีเกิดข้ึนก็เป็นโลกียปัญญา ปัญญาจินตนาการข้ึนมา ส่ิงท่ีจินตนาการข้ึนมา จินตนาการโดยกิเลส ทั้งๆ 

ท่ีเป็นธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ บอกวา่อา้งพุทธพจน์ๆ  พุทธพจนก์็จ  ามาไง 
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พุทธพจน ์ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนาอะไร องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้

บอกพระอานนทต์อนท่ีท่านจะปรินิพพานไง “อานนท์ เธอบอกบริษัท ๔ นะ ให้บูชาเราด้วยการ

ปฏบิัติเถิด” 

เขาเอาดอกไมธู้ปเทียนไปบูชาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง อยา่ใหเ้ขาเป็นอามิสบูชา

เลย ท่ีเรามาท าบุญกุศลน่ีอามิสทั้งนั้นน่ะ ของท่ีไดม้า ของวตัถุเป็นอามิสทั้งหมด เป็นอามิสเพราะอะไร 

เพราะจิตใจเรายงัอ่อนดอ้ยไง จิตใจเรายงัไม่สามารถนัง่ตลอดรุ่งไดไ้ง จิตใจเราไม่สามารถเขา้สู่ทาง

จงกรม เขา้สู่นัง่สมาธิภาวนาเพื่อหาหวัใจของเราไดไ้ง เพราะเรายงัไม่เคยประพฤติปฏิบติัไง แค่เอา

อาหารมาท าบุญ เราก็ยงัเป็นทุกขเ์ป็นยากขนาดน้ีแลว้ ส่ิงท่ีหามา หามาดว้ยความทุกขค์วามยาก กว่าจะ

เสียสละไดข้ึ้นมา กิเลสมนัก็ปล้ินปลอ้น มนัจะเสียสละมนัก็เสียสละข้ึนมาเกือบเป็นเกือบตาย น่ีเป็น

อามิสๆ ของท่ีเป็นอามิส อยา่งน้ีท่ีเรามาท าบุญกุศลกนัน่ี เราทุ่มเทกนัอยูน่ี่ 

แต่เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหบ้อกนะ บอกว่าใหบ้ริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 

อุบาสิกา ปฏิบติับูชาเราเถิด ปฏิบติับูชาเราเถิด ปฏิบติับูชาก็นัง่สมาธิไง ท าทานร้อยหนพนัหนไม่

เท่ากบัจิตสงบหนหน่ึง เวลาจิตสงบร้อยหนพนัหนไม่เท่ากบัเกิดภาวนามยปัญญาข้ึนมาหนหน่ึง แลว้

ภาวนามยปัญญามนัเกิด มนัเกิดท่ีไหน มนัเกิดข้ึนมาอยา่งไร มนัเกิดข้ึนมาไม่ได ้มนัไม่มีมรรคไม่มีผล

มนัก็ไม่มีเหตุทั้งนั้นน่ะ แลว้ก็ว่าพุทธพจน์ๆ  

สาธุ พุทธพจนน์ะ เราบวชเป็นพระ ถา้เราไม่ลงใจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เราเป็น

สามเณรไม่ได ้ การเป็นสามเณรจะตอ้งถึงไตรสรณคมน์ เวลาถึงไตรสรณคมน ์ พระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ ์ เราตอ้งถือรัตนตรัยก่อน เราถึงจะเป็นสามเณร พอเป็นสามเณรถึงอุปสมบทข้ึนมาเป็นพระ 

แลว้ถา้มนัขดัมนัแยง้กบัพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์มนัจะเป็นสามเณรไดอ้ยา่งไร 

แมแ้ต่ชาวพทุธๆ พุทธมามกะ มนัตอ้งถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์แลว้ถือพระพุทธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์ เราพูดถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์พุทธพจนเ์ป็นค  าสั่งสอนขององคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นค  าสั่งสอน เป็นค  าช้ีแนะ เป็นค  าช้ีน า ถา้เป็นความจริงๆ ข้ึนมา เวลามีส ารับข้ึนมา 
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ส ารับมีแต่ถว้ยชาม ไม่มีอาหารสักช้ินหน่ึง เรานัง่มองส ารับกนัอยู ่นัง่มองส ารับ ไม่มีอาหารเลย แต่ถา้

ส ารับไหนมีอาหารเตม็ส ารับนั้นเลย มนัก็มีความช่ืนใจ มนัก็กินไดใ้ช่ไหม 

น่ีก็เหมือนกนั พอปฏิบติัข้ึนมามนัมีทาน มีศีล มีภาวนาข้ึนมาในหวัใจ แลว้มีทาน มีศีล มี

ภาวนา มนัก็เป็นกิริยา ถา้เป็นจริงๆ ข้ึนมา หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ ใชปั้ญญาๆ ปัญญาท่ีเขา

บอกว่าพุทธพจน์ๆ  น่ะ ใชปั้ญญาไตร่ตรองไป มีสติปัญญาตามความคิดไป ความคิดดบัหมด ความคิด

เกิดท่ีไหนตอ้งดบัท่ีนัน่ ถา้มนัดบัแลว้มนัเหลืออะไร 

ไอน่ี้มนัดบัแลว้ว่างๆ ว่างๆ ว่างอะไร เวลาใชปั้ญญาไตร่ตรองไป เวลาปัญญา เหมือนกบัเรา 

เราท างานจนเหน่ือยลา้แลว้เราก็วาง ความคิดมนัคิดไปถึงท่ีสุดแลว้มนัก็ปล่อย แลว้ปล่อยแลว้เหลือ

อะไร ปล่อยแลว้เป็นอะไร ปล่อยแลว้ก็ไม่รู้เร่ือง ปล่อยไม่เป็น เป็นมิจฉา 

นี่ไง พุทธพจน์สอนให้เป็นสัมมา สัมมาคือความจบัต้องดีงามได้ ถ้ามนัสงบตัวเข้ามา มนั

จบัต้องได้ สัมมาสมาธิ ถ้าสัมมาสมาธิ จติสงบแล้วเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจติ เห็นธรรมตาม

ความเป็นจริง มันถึงจะเป็นปฏบิัติแนวทางสติปัฏฐาน ๔ 

ในการกระท าๆ แนวทางสติปัฏฐาน ๔ มนัตอ้งเห็นตามความเป็นจริงสิ คือตอ้งใจเห็น ตาใจ

เห็น ไม่ใช่ตาเน้ือเห็น ไม่ใช่อุปาทานเห็น ถา้เห็นอยา่งน้ีมนัเห็นเป็นกิริยา เห็นเป็นวิธีการเท่านั้นน่ะ 

ความเห็นอยา่งน้ีมนัตอ้งเห็นอยา่งน้ีอยูแ่ลว้แหละ เพราะอะไร เพราะความเกิดเป็นมนุษยไ์ง มนุษยมี์

ความรู้สึก มนุษยมี์ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม ตอ้งอาศยัสังคมทั้งนั้น แบ่งหนา้ท่ีการงาน

กนัท า แลว้เอามาเจือจานกนัเป็นสังคมนั้นเพื่อความสะดวก เพื่อคุณภาพชีวิต แต่คุณภาพของธรรมล่ะ 

มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้พูด เราพูดบ่อยมาก เวลาในธรรมะของ

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ ว่ามนุษยเ์ป็นสัตวป์ระเสริฐๆ แต่องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจา้เตือนไวน้ะ มนุษยโ์ง่กว่าสัตว ์ สัตวม์นัยงัมีเสรีภาพ นกกาท่ีในป่าในเขามนัจะบินของมนัไปโดย

อิสรภาพของมนั มนุษยเ์กิดมาเป็นสัตวส์ังคม แลว้มนุษยก์็บญัญติักฎหมาย กฎหมายก็รอนสิทธ์ิ 

กฎหมายนัน่แหละเป็นกฎเป็นกติกาครอบคลุมมนุษยไ์วไ้ง 
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มนุษยโ์ง่กว่าสัตว ์สัตวม์นัมีเสรีภาพของมนั แต่เวลาเป็นมนุษย์ๆ  มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระเสริฐ ถา้

คิดทางโลก โอ๋ย! มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระเสริฐ มนุษยมี์กฎหมาย สัตวใ์นป่าล่าได ้ ฆ่าได ้ มนุษยฆ่์าไม่ได ้

ไอน่ี้คิดมุมกลบัไง คิดมุมโลกไง 

ถ้าคดิมุมธรรมๆ มนัมสิีทธิเสรีภาพทีไ่หน ถ้ามีสิทธิเสรีภาพขึน้มา ใจของเราจะต้องไม่

อยู่ในใต้อ านาจของกิเลสสิ ใจของเราต้องไม่อยู่ใต้อ านาจของตัณหาความทะยานอยากสิ ใจของ

เราต้องมอีิสรภาพสิ ไอ้นี่ใจมนัตรอมตรม หน้าช่ืนอกตรม มแีต่ความทุกข์เผาผลาญ 

เรามาท าบุญกุศล ถา้เราจะเป็นชาวพุทธจริง เราตอ้งฝึกหดั พอฝึกหดัข้ึนมา เราจะเขา้ไปสู่ใจ

ของเรา ถา้ไปเห็นใจของเรานะ ปลอบประโลมนะ ใจเอ๊ย! เอ็งเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมาไม่มีตน้ไม่

มีปลายเนาะ มีสติปัญญาข้ึนมา เรามีความหมัน่เพียรของเราเนาะ เราไม่ต่ืนไปกบัโลก 

ท่ีต่ืนไปกบัโลก ท่ีเขาแข่งขนักนัอยูใ่นโลก มนัต่ืนไปกบัโลกไง แลว้ท้ิงหวัใจของเรา มองขา้ม

หวัใจ หวัใจไม่มีค่า ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดคือยศถาบรรดาศกัด์ิ ขา้วของเงินทอง แลว้แต่โลกธรรม ๘ แลว้หวัใจ

โยนมนัท้ิงไป โยนมนัท้ิงไปโดยความไม่รู้ โยนมนัท้ิงไปโดยความไม่เขา้ใจ 

แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราข้ึนมา ท่านเอาหวัใจ เขา้ป่าเขา้เขาไป ละท้ิงมาจากสังคม ละท้ิงมา

จากโลก เขา้ป่าเขา้เขาไป ไม่ใช่เขา้ป่าเขา้เขาไปดว้ยความโง่เขลา ถา้เขา้ป่าเขา้เขาไปมนัเป็นคุณงาม

ความดี สัตวป่์ามนัเป็นพระอรหนัตห์มดแลว้ ชา้งป่า เราตอ้งไปดูแลมนัดว้ย เด๋ียวมนัมากินพืชไร่

ชาวบา้น ตอ้งไปดูแลมนัน่ะ 

มนุษยเ์ป็นพระ มีสติมีปัญญา เขา้ป่าไปเพื่อไม่ใหกิ้เลสมนัฟุ้งซ่าน เขา้ป่าไป พอเขา้ป่าไป กิเลส

มนัด้ินรนตายเลย พออยูว่ดัอยูว่า ทุกคนอุปัฏฐากอุปถมัภ ์ ลูกศิษยลู์กหามาประเคนของเตม็ไปหมดเลย 

เขา้ป่าไปมีแต่ใบไม ้มีแต่สัตวป่์า ถา้มีก็กระติกน ้าท่ีสะพายเขา้ไปเท่านั้นน่ะ ตอนน้ีกิเลสมนัด้ินแลว้ มนั

ด้ินรนอย่างนั้นไง 
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เวลาเขา้ป่าไปเพื่อฝึกหดั เขา้ป่าไปเพื่อมีสติปัญญา ไม่ใช่เขา้ป่าไปดว้ยความส้ินไร้ไมต้อก 

ไม่ใช่เขา้ป่าไปโดยคนจนตรอก ไม่ใช่เขา้ป่าไปเพราะคนใบบ้า้ เขา้ป่าไป ไปอยูแ่บบสัตว ์เขา้ป่าไป เขา้

ป่าไปดว้ยสติดว้ยปัญญานะ เขา้ป่าไปเพื่อคน้หาหวัใจของตน คน้หาหวัใจของตนใช่ไหม 

เวลามนัคน้หาหวัใจของตนเจอ เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยท่์านไปปฏิบติัท่ี

ไหนนะ แลว้ท่านไดคุ้ณธรรมท่ีนัน่ ท่านจะตอ้งพลดัพรากจากท่ีนัน่มานะ ท่านอาลยัอาวรณ์น่ะ เดิน

กลบัมาก็หนัไปมอง มนัมีคุณ ท่ีตรงน้ีเป็นท่ีท่ีมีคุณ โคนไมน้ี้มนัมีคุณกบัเรา ท่ีไหนมีคุณกบัเรา โอ๋ย! 

ระลึกถึงบุญคุณของเขา ระลึกถึงบุญคุณของเขา น่ีไง ท่านไปไดค้วามสงบท่ีไหน เวลาครูบาอาจารย์

ท่านคุยกนั คนน้ีไปไดถ้  ้าท่ีนัน่ คนนั้นไปไดป่้าท่ีนัน่ มนัระลึกถึงคุณเขานะ 

ดูหลวงตาสิ เวลาท่านอยูท่ี่หนองผือๆ ท่านบอกเลยนะ สมยัหลวงปู่มัน่ พระ ๕๐-๖๐ มนัไม่มี

ตลาด ชาวบา้นท่ีเขาท ามาหากินโดยน ้ามือน ้าพกัน ้าแรงของเขา ไม่มีสินคา้ท่ีซ้ือขายได ้ ตอ้งกระเหม็ด

กระแหม่ท าแสวงหามาเพื่อดูแลพระ หลวงตาท่านระลึกถึงคุณของชาวบา้นนั้นท่ีดูแลพระ ๕๐-๖๐ 

องคน์ัน่ ระลึกถึงคุณเขาๆ 

น่ีก็เหมือนกนั เขา้ป่าไปๆ ถา้มนัไประลึกถึงท่ีไหน มนัไม่ใช่เขา้ไปแบบคนจนตรอก ไม่ไดเ้ขา้

ไปแบบสัตว ์ บอกไปอยูป่่าๆ สัตวป่์ามนัก็อยูป่่า แต่มนัเป็นเดรัจฉาน มนัไม่มีโอกาสเหมือนมนุษย ์

มนุษยมี์โอกาสไง แลว้ไปอยูป่่าท าไมล่ะ 

คนท่ีเขาไปอยูป่่านะ เขาไปอยูป่่าเพื่อสภาพแวดลอ้ม ไปอยูป่่าเพื่ออากาศท่ีบริสุทธ์ิ แต่ของเรา

ไปอยูป่่า เราตอ้งการหาหวัใจของเรา เร่ิมตน้ตอ้งการหาหัวใจของเรา ตอ้งมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา ถา้มนั

จะมีสมาธิข้ึนมา อะไรท าใหเ้ป็นสมาธิล่ะ แลว้ท่ีพูดอยูน่ี่สมาธิมนัอยูท่ี่ไหน ทั้งๆ ท่ีเราเกิดมามีกายกบั

ใจๆ แลว้โยนท้ิงหวัใจนั้นไป สิทธิของหวัใจไม่เคยรักษา รักษาแต่สิทธิของร่างกายน้ี รักษาแต่สิทธิท่ี

มนัจะเอาชนะกนั แต่สิทธิของใจ สิทธิของใจไม่เคยดูแลมนัเลย แลว้กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนั

ก็ปล้ินปลอ้น พุทธพจน์ๆ  พอจ าได ้ท่องไดก้็พุทธพจน ์
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