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เทศน์พระ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ 

ณ วัดป่าสันติพุทธาราม (วัดป่าขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ต้ังใจฟังธรรมะ ต้ังใจฟังธรรม วันน้ีเรามาลงอุโบสถ เรามาลงอุโบสถศีล ค าว่าลงอุโบสถ 

เห็นไหม เพื่อเข้าหมู่เข้าคณะ การเข้าหมู่เข้าคณะเพื่อความเสมอกันโดยศีล ถ้าความเสมอกัน

โดยศีล เห็นไหม เน่ียสปัปายะ ๔ ครูบาอาจารย์สปัปายะ อาหารเป็นสปัปายะ หมู่คณะเป็นสปั

ปายะ สถานที่เป็นสปัปายะ สปัปายะ ๔ สปัปายะ ๔ เป็นที่ที่ควรแก่การภาวนา เวลาคนภาวนา

เขาหาๆ สปัปายะ หาที่เหมาะสมที่ควรแก่การภาวนา 

น่ีการภาวนา เห็นไหม เราบวชเป็นพระ บวชเป็นพระขึ้ นมา เราขวนขวายเพื่อจะ

ประพฤติปฏิบัติ เราจะประพฤติปฏิบัติเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส เป็นบุตรขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ารื้ อค้นนะ ๖ ปี เวลารื้ อค้น ๖ ปี รื้ อค้น

เพื่ออะไร เพื่อชีวิตของท่าน เพื่อชีวิตของท่านเพื่อพ้นจากทุกข์ไง  

องค์สมเดจ็สมัมาสมัพุทธเจ้าเกิดเป็นเจ้าชายสทิธัตถะ เวลาจะครองราชย์สมบัติ เห็น

ไหม มีความทุกข์ความยากไปทั้งน้ัน สถานะของความเป็นกษัตริย์ เห็นไหม สิง่ที่สถานะของ

ความเป็นกษัตริย์ แต่ด้วยอ านาจวาสนาบารมีของท่าน ท่านไปเที่ยวสวนเห็นคนเกิด คนแก่ คน

เจบ็ คนตาย มันต้องมีฝ่ายตรงข้าม ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ท่านถึงแสวงหาความเป็นจริง

ในใจอันน้ัน ถ้าแสวงหาความจริงในใจอันน้ันจนประสบความส  าเรจ็ในใจอันน้ัน  ท่านเสวย

วิมุตติสขุๆ เห็นไหม วิมุตติสขุน้ีได้มาๆ เพราะความปรารถนาเป็นพระโพธิสตัว์ ๔ อสงไขย ๘ 

อสงไขย ๑๖ อสงไขย ด้วยอ านาจวาสนาบารมีอันน้ันถึงจะค้นคว้ามาเป็นองค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าได้  

เวลาเป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าได้ เห็นไหม เสวยวิมุตติสขุ การเสวยวิมุตติ

สขุปรารถนามารื้ อสตัว์ขนสตัว์ รื้ อสตัว์ขนสตัว์กพ็วกเราน่ีไง ปรารถนามารื้ อสตัว์ขนสตัว์ เห็น

ไหม ในสหชาติในเกิดร่วมกับองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ได้ขวนขวาย ได้การประพฤติ

ปฏิบัติ เห็นไหม น่ีวันมาฆบูชาพระสงฆ์ ๑,๒๕๐ องค์เป็นพระอรหันต์ เป็นเอหิภิกขุ คือองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบวชให้ แล้วองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นผู้เทศนาว่าการ 

เป็นผู้อบรมสัง่สอนด้วย อบรมสัง่สอนจนเป็นพระอรหันต์ไง  
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ความเป็นพระอรหันต์คือสิ้นสดุแห่งทุกข์ สิ้นสดุแห่งทุกข์แบบองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้า เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย มันต้องมีฝ่ายตรงข้าม ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่

ตาย ถ้าไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย มันต้องมีเหตุมีผลท าไมถึงไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย 

ถ้ามันมีเหตุมีผลของมันคือมรรคญาณ คือความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า รื้ อค้นๆ มา รื้ อค้นกับเจ้าลัทธิต่างๆ รื้ อค้นมาขนาดไหนมันกไ็ม่

เป็นความจริง เวลามาเป็นความจริง มาเป็นความจริงในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้าเอง เป็นวิชชา ๓ เห็นไหม บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ น่ันคือ

สจัจะคือความเป็นจริงที่เกิดในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เป็นโลกุตตรปัญญา 

ปัญญาพ้นจากโลกๆ ไง  

เรามีสติมีปัญญา เราเห็นภัยในวัฏสงสาร เราเลยมาบวชเป็นพระไง พอบวชเป็นพระ

ขึ้ นมา เห็นไหม วันน้ีวันอุโบสถ เรามาลงอุโบสถสงัฆกรรม มาเข้าหมู่สงฆ์ๆ หมู่สงฆ์ที่ความ 

เสมอภาคกัน ความเสมอภาค ความเสมอภาคกโ็ดยศีล โดยศีลบวชมาแล้วศีล ๒๒๗ เท่ากัน มี

ความเสมอภาคเหมือนกัน เวลาบวชมาแล้วเป็นสมมติสงฆ์ๆ เห็นไหม สงฆ์ยกเข้าหมู่ ยกเข้า

หมู่แล้ว เห็นไหม เรามีสจัจะมีความจริงของเรา เราจะประพฤติปฏิบัติขึ้ นมาให้เป็นความจริงใน

ใจของเราไง ถ้ามันยังไม่เป็นความจริงในใจของเรา เห็นไหม เรามาเข้าหมู่ เรามีครูมีอาจารย์

ของเรา ครูบาอาจารย์ของเราอบรมสัง่สอน สัง่สอนขึ้ นมา สัง่สอนเทศนาว่าการเพื่อขัดเกลา ขัด

เกลา เห็นไหม น่ีอริยประเพณี อริยประเพณีเพื่อเป็นประเพณีของพระอริยเจ้า  

ของเราเราประพฤติปฏิบัติขึ้ นมา ถ้าไม่มีความจริงในใจของเรา เรากพ็ยายามสิง่น้ันบ่ม

เพาะในใจของเรา เห็นไหม สิง่ที่เป็นอริยประเพณี ถ้าประเพณีท  าบ ารุงหัวใจของเราให้มันเป็น

สจัจะเป็นความจริงขึ้ นมา ถ้าเป็นสจัจะเป็นความจริงขึ้ นมา เราขวนขวายของเรา ขัดเกลากิเลส

ของเราๆ เห็นไหม เวลาเข้าพรรษาของเรา เราถือธุดงควัตรๆ เห็นไหม เป็นเครื่องขัดเกลา

กิเลส เป็นเครื่องๆๆ เป็นเครื่องขัดเกลาคือมันเป็นการประพฤติปฏิบัติ มันเป็นการบ่มเพาะไง  

ถ้ามันเป็นความจริง ความจริงมันเป็นความจริงในใจของเรา ถ้าเป็นสมาธิขึ้ นมา มันมี

คุณค่าที่สมาธิน้ันไง ถ้าเราบวชมา เราบวชมาเราบวชมาเพื่อเหตุน้ี เราบวชมาเพื่อประพฤติ

ปฏิบัติ เพื่ออบรมหัวใจของเรา เพื่อขัดเกลาในใจของเรา เพื่อเอาใจของเราให้พ้นจากทุกข์ ถ้า

เอาในใจให้พ้นจากทุกข์ แต่เราเป็นพระใช่ไหม เราบวชเป็นสงฆ์ เห็นไหม สงฆ์ยกเข้าหมู่ ยก

เข้าหมู่ เห็นไหม เป็นสงัฆะ สงัฆะขึ้ นมา ๔ องค์กเ็ป็นสงฆ์ๆ เป็นสงฆ์ขึ้ นมามันต้องอยู่ร่วมกัน 

การอยู่ร่วมกัน เห็นไหม ความเป็นอยู่ร่วมกันมันมีจริตมีนิสยัแตกต่างกัน แตกต่างกัน ต่างคน

ต่างกข็วนขวายขึ้ นมาเพื่อช าระกิเลสในใจของตน ถ้าช าระกิเลสในใจของตน เห็นไหม การ
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กระท  ามันเป็นปัจจัตตัง เป็นสนัทิฏฐิโก มันเป็นอัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน มัน

เป็นเรื่องของตน  

เวลาประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องของตน เป็นเรื่องของเราเอง เป็นเรื่องของหัวใจของเรา

เอง แต่หัวใจของเราเอง ใจมันอยู่ในร่างกายน้ีใช่ไหม ถ้าร่างกายน้ีเกิดมา เกิดจากพ่อจากแม่ 

พอเกิดจากพ่อจากแม่ขึ้ นมาเป็นโลก พอเป็นโลกขึ้ นมามันกเ็ป็นมนุษย์ มันกเ็ป็นสงัคม สงัคม

ขึ้ นมาสงัคมทางโลก เห็นไหม เวลาเห็นภัยในวัฏสงสารมาบวชเป็นพระ พอบวชเป็นพระมันก็

เป็นสงัคมของพระ ถ้าสงัคมของพระความเป็นอยู่ของเรา เห็นไหม เรามีน ้าใจต่อกัน เราเห็น

แต่คนปรารถนา คนมีเป้าหมาย คนที่เขาพยายามป้ันของเขา เราสง่เสริมเขาๆ เราสง่เสริม จะ

สง่เสริมมันเหมือนเท่ากับสง่เสริมเรา เรากอ็ยากได้อย่างน้ัน เราอยากประพฤติปฏิบัติอย่างน้ัน  

แต่ถ้าเรามาแล้ว เห็นไหม ร่างกายของมนุษย์มันกมี็อวัยวะต่างๆ อวัยวะต่างๆ มันกท็  า

หน้าที่ของมันตามหน้าที่ของอวัยวะประเภทน้ัน น่ีกเ็หมือนกัน คนบวชมาพรรษามากพรรษา

น้อยขึ้ นมา เห็นไหม แล้วแต่อบรมบ่มเพาะ อบรมบ่มเพาะมีความรับผิดชอบมากน้อยขนาด

ไหนมันกเ็หมือนอวัยวะหน่ึง อวัยวะหน่ึงมันกท็  าตามหน้าที่ของอวัยวะน้ัน มันกเ็ป็นร่างกายที่

สมบูรณ์ ร่างกายที่ไม่พิการ น่ีเหมือนกัน ในสงัคมสงฆ์ๆ ใครมีหน้าที่สิง่ใดกท็  าหน้าที่ของเขา 

เรากมี็ความรับผิดชอบ คอยช่วยเหลือเจือจานกัน คอยสง่เสริมกัน สง่เสริมกันเพื่อเป็นสงัคมไง 

เพื่อเป็นสงัฆะไง แต่เวลาเราประพฤติปฏิบัติขึ้ นมามันกเ็ป็นความจริงในใจของเราไง  

 น่ีเห็นไหม ดูส ิ ในพุทธศาสนาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เวลาศึกษาๆ กส็ตุมย

ปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา เวลาศึกษามาๆ ศึกษามากเ็ป็นความจ า ศึกษามาเป็น

ทฤษฎี ศึกษาเป็นธรรมวินัย เป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไม่ใช่เรา ถ้าจะเป็นเราๆ 

ขึ้ นมา เราต้องท  าความสงบใจของเราเข้ามา ถ้าใจเราสงบเข้ามาถึงจะเป็นเรา แต่ศึกษามาๆ 

เป็นความจ าทั้งน้ัน เป็นความจ า เป็นสญัญา แต่สิง่สญัญา เห็นไหม เป็นธรรมะขององค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากส็จัธรรม เวลาองค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ เวลาครูบาอาจารย์ของเรา ท่านไม่มีความสงสยั

เคลือบแคลงในธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเลย 

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ท่านเคารพบูชามาก ครูบาอาจารย์ของเรา พระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ ท่านเชิดไว้บนศีรษะเลย สิง่น้ีสงูสง่ สดุยอด หลวงปู่ม่ันท่านเคารพมาก เคารพใน

ตัวอักษรน่ันน่ะ ท่านเคารพธรรมวินัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เห็นไหม สิง่ที่
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เคารพมากๆ สิง่น้ัน เห็นไหม เวลาท่านไม่มีความขัดแย้ง ไม่มีความเห็นแตกต่างเลย เห็นไหม 

เวลาเขาบอก เขาว่าปลา องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกว่าปลา หลวงปู่ม่ันท่านกว่็าปลา  

เขาว่าปลา ไอ้เราศึกษามาๆ เขาว่าปลาๆ เวลาศึกษาขึ้ นมา เห็นไหม เวลาประพฤติ

ปฏิบัติขึ้ นมา เราจะมาปฏิบัติของเราเอง ปฏิบัติของเราเอง เราไปค้นคว้าในใจของเรา มันเป็นปู 

เอ้า เขาว่าปลา เอ้า เขาว่าปลา ไอ้ของเรามันปู มันไม่เห็น ไม่เหมือนกัน ความเห็นไม่เหมือนกนั 

ความเห็นแตกต่างกัน น่ันเขาว่าปลา ปลามีรูปร่างลักษณะอย่างไร ดูส ิ ปลาสายพันธุ์ใด ปลา

สายพันธุ์ใด ปลาลักษณะใดมันกเ็ป็นปลา แต่ของเรา เห็นไหม เป็นสาหร่ายด้วย มันไม่ใช่ปูด้วย 

สิง่มีชีวิตเป็นสาหร่าย สาหร่ายในน ้าน่ันน่ะ สิง่น้ันมันมีชีวิตอยู่ในน ้าน้ัน แล้วมันกเ็ป็นอาหาร

ของปลา อาหารของสตัว์ สิง่ที่ความรู้สกึนึกคิดของเรา มันไม่มีอะไรจริงสกัอย่างหน่ึง  

เวลาเขาว่า เขาว่ามีการศึกษามา เขาว่าธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ท่านไม่เห็นมีความเห็นแย้งเลย เวลาเขาว่าปลากป็ลาจริงๆ เขาว่า

ปลากป็ลา มันอยู่ในน ้ามันกเ็ป็นปลาจริงๆ มันวางไข่ของมัน เห็นไหม มันแพร่พันธุ์ของมัน มัน

ขยายพันธุ์ของมัน โอ้โฮ มันชุกชุม มันมีความสขุของมัน มันว่ายน ้า มันดูแล เห็นไหม ดูแลลูก

มัน มันคุ้มครองดูแลทั้งน้ัน มันพยายามสง่ต่อสายพันธุ์ของมัน มันมีความสขุของมัน มันรัก

ใคร่ของมัน มันมีความผูกพันของมัน เขาว่าปลา ท่านกเ็ห็นว่าปลา ไอ้ของเราเห็นว่าปู  

เวลาปฏิบัติขึ้ นไป มันหาความจริงมาจากไหน มันมีความจริงในใจของเราหรือไม่ เรารู้

เห็นสิง่ใด ถ้าเราจะปฏิบัติตามความเป็นจริง ความเป็นจริง เห็นไหม เวลาเคารพบูชา เคารพ

บูชาแตกต่างกันไง เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ท่านเคารพบูชาด้วยใจของท่าน ท่านเคารพ

บูชาด้วยสจัจะความจริงของท่าน ความจริงของท่านมันเป็นความจริงอยู่อย่างน้ัน  

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เห็นไหม สจัธรรมๆ สจัธรรมอย่างไร องค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า เห็นไหม วันมาฆบูชา เอหิภิกขุพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ บวชให้เอง อบรม

เอง สิ้นกิเลสเอง ยืนยันเอง สจัจะจริง จริงหมดเลย เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ท่านปฏิบัติ

ของท่าน ท่านกเ็ห็นดีเห็นงามไปตามน้ัน ไม่มีอะไรขัดแย้งเลย เขาว่าปลากป็ลาจริงๆ เคารพ

บูชาด้วยความเป็นจริงของท่าน 

ไอ้ของเรา เราปฏิบัติของเรา เราเห็นว่าปู เห็นว่าเป็นสาหร่าย เห็นแย้งเห็นต่าง 

ความเห็นต่างเพราะอะไร เพราะว่าสิง่น้ันสจัจะเขาว่าปลา ปลามันกมี็จริงๆ อยู่ในท้องทะเล อยู่

ในแหล่งน ้ามันมีปลาจริงๆ เรากเ็ห็นว่าปลา แต่ของเรามันเป็นอย่างน้ันหรือไม่ ถ้าไม่เห็นเป็น
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อย่างน้ัน มันมีความลังเลสงสยัสิง่ใด มันต้องไม่มีความลังเลสงสยัสิง่ใดส ิ ไอ้น่ีมันกิเลสท่วมหัว 

มันมีแต่ความลังเลสงสยัไปทั้งสิ้น แล้วกป็ากเปียกปากแฉะไปตามน้ัน ไอ้น่ันมันท่องจ าทั้งน้ัน  

ความท่องจ ามันกเ็ป็นเรื่องหน่ึงนะ มันเป็นเรื่องภาคปริยัติ เวลาจะปฏิบัติ เห็นไหม เขา

บอกการศึกษา การศึกษาแบบท่องจ า ท่องจ าขึ้ นมาๆ แล้วมันกต้็องเปรียบเทียบ ต้องคิด ต้อง

มีสติมีปัญญาแยก น่ีต่อยอดให้มันเป็นความจริงของเราขึ้ นมา ถ้ามันเป็นความจริงขึ้ นมา ฟัง

ธรรมๆ กเ็หมือนกัน ฟังธรรมธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ใครจะเทศนาว่าการ

ขึ้ นมาในพุทธกาลน้ีมันกเ็ป็นธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าทั้งน้ัน ได้ยินได้ฟังมา 

มันมีวัฒนธรรมมา มันมีรูปแบบมา มีทั้งน้ัน แต่ถ้าเป็นจริงๆ เป็นจริงที่ไหน เวลาเราศึกษาๆ 

ศึกษามาเป็นปริยัติ มันกมี็การศึกษาทั้งน้ัน ศึกษาด้วยการท่องจ า ท่องจ าขึ้ นมาให้มันเป็นความ

จริงขึ้ นมา จินตมยปัญญา จินตนาการศึกษาค้นคว้าของเรา แล้วถ้าเป็นภาวนามยปัญญามันจะ

เป็นขึ้ นมาได้อย่างไร เวลาคนที่ปฏิบัติๆ ภาวนามยปัญญาเขาว่าปลา เวลาปฏิบัติไปมันเป็นปู 

มันเป็นปลาหมึก มันไม่เห็นเป็นปลาเลย มันเป็นอะไรขึ้ นมาในใจของเราล่ะ  

ถ้ามันเป็นจริงมันต้องมีสติปัญญาแยกแยะของเรา เห็นไหม สตุมยปัญญา จินตมย

ปัญญา ภาวนามยปัญญา โลกียปัญญา ปัญญาเกิดจากการคาดการหมาย การจินตนาการทั้งน้ัน 

ถ้าเป็นภาวนามยปัญญา มันจะเป็นภาวนามยปัญญาได้อย่างไร ไม่มีอ  านาจวาสนาอย่างน้ัน ดูส ิ

วุฒิภาวะอย่างน้ีจะเกิดภาวนามยปัญญาได้อย่างไร สิง่ที่เกิดขึ้ นๆ เกิดขึ้ น เห็นไหม กเ็ขาว่าปลา 

มันเกิดขึ้ นจากจินตนาการทั้งน้ัน กเ็ขาว่า เกิดจากเขาว่า เพราะเขาว่า แต่เราว่าอะไร เราอยู่ไหน 

เขาว่าทั้งน้ัน เขาว่ากศึ็กษามาไง เขาว่าไง  

เขาว่าในการศึกษา ในการค้นคว้า เขาว่า แต่เขาว่าเขาว่าจริงๆ นะ แล้วเขาเป็นจริงด้วย 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติได้จริง เวลา

ปฏิบัติไปแล้ว เวลาปัญจวัคคีย์ เวลารู้จริงเหมือนกัน ไม่มีใครคัดค้านใคร ดูส ิยสะ ชฎิลสามพี่

น้อง พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ มีใครคัดค้านใคร จะมีคัดค้านคัดค้านแต่ผู้เห็นผิดทั้งน้ัน  

ในสมัยพุทธกาลเวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าด ารงชีพอยู่ ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติรู้

ผิด ดูเทวทัตส ิเทวทัตยังบอกว่าให้ปกครองสงฆ์ จะเสนอแนวทางที่เข้มข้นกว่า แล้วมันเป็นจริง

ขึ้ นมาไหม มันไม่เห็นเป็นจริงเลย น่ันน่ะ น่ันน่ะเขาว่าปู องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าว่า

ปลา แล้วเขาเห็นแย้งกันไป แต่พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะไม่เห็นต่าง ไม่มีความเห็นต่าง 

เคารพบูชามาก เคารพบูชาเพราะมันเป็นคุณธรรมไง  
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น่ีแค่จิตสงบนะ เราท  าความสงบของใจเข้ามา เราจะเคารพบูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้ามาก ฤๅษีชีไพร เวลาฤๅษีชีไพรเขาท  าสมาธิของเขา เขาได้ฌานสมาบัติของเขา อาฬา

รดาบส อุทกดาบสได้สมาบัติแปด เขาได้ของเขา เขามีคุณวิเศษของเขาในใจของเขา ไอ้น่ันมัน

ปุถุชนทั้งน้ัน เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าท  าไมแยกออกไป คัดแยกออกไป ศีล 

สมาธิ ปัญญา ท  าไมไม่บอกสมาบัติล่ะ ท  าไมไม่บอกเรื่องฌานล่ะ เวลาเรื่องฌาน ทีน้ีพอ

ธรรมชาติของจิต ธรรมชาติของจิต วุฒิภาวะของจิต เห็นไหม ในสมัยพุทธกาลผู้ที่เขาค้นคว้า ผู้

ที่เขาท  าเป็นฤๅษีชีไพรเยอะแยะกันไปหมด เขาท  าขึ้ นมา เห็นไหม มันอภิญญา เรื่องฌาน

สมาบัติมันกมี็ของมัน ทีน้ีการเพ่งกสณิเขากท็  าของเขา  

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกว่าท  าความสงบของใจเข้ามา อานาปานสติ ท  า

ความสงบ ๔๐ วิธีการ ด้วยความท าเป็นสมัมาทิฏฐิ ด้วยมีสติ ด้วยมีปัญญา ด้วยเข้ามาเพื่อ

ความสงบระงับ เพื่อยกขึ้ นสูวิ่ปัสสนา เขาท  าไว้เพื่อสูวิ่ปัสสนาไง จิตสงบก่อน จิตสงบแล้วค่อย

ฝึกหัดใช้ปัญญา ปัญญาที่เกิดขึ้ นมันเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เกิดขึ้ นกับสงัคม ปัญญาที่

เกิดขึ้ นกับโลก มันเป็นโลกียปัญญา มันเป็นเชาวน์ปัญญา มันเป็นปฏิภาณ มันเป็นบารมี  

บางคนฉลาดๆ มาก ฉลาดขนาดไหนกฉ็ลาดแบบโลกๆ ไม่สามารถช าระกิเลสได้ ความ

ฉลาดน้ันฉลาดด้วยวิชาชีพ ฉลาดด้วยทางโลก ไม่เท่าทันตัวเอง ความฉลาดน้ันยกย่อง

สรรเสริญให้ตัวเองลอยฟ่องขึ้ นไป กลายเป็นโลกธรรมแปด กลายเป็นไปลอยอยู่กลางอากาศ 

ไม่มีสิง่ใดเป็นประโยชน์เลย ความฉลาดอย่างน้ันเหรอจะเป็นประโยชน์ ฉลาดอย่างน้ันฉลาด

โดยกิเลสไง  

เพราะฉลาดต้องท  าความสงบของใจให้ได้ส ิ คนที่ฉลาดต้องท  าสมาธิได้ ถ้าท  าสมาธิได้ 

เห็นไหม มันท าความสงบของใจเข้ามาน่ีคือปัจจัตตัง คืออัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่ง

แห่งตน ตนฉลาดในการใช้สติ ตนฉลาดในการควบคุมดูจิตของตน น่ีตนฉลาด มันถึงเป็น

ปุถุชน เป็นกัลยาณปุถุชนไง เพราะเป็นปุถุชนคนหนา เป็นปุถุชนคนหนา ทิฏฐิมานะ มีความ

อหังการ มีความยึดม่ันถือม่ัน แล้วว่าตัวเองฉลาดๆ เห็นไหม แต่ถ้าเป็นกัลยาณปุถุชน เห็น

ไหม รู้เท่าทันตน สิง่ใดที่มันยึดติด สิง่ใดที่มันเกาะเกี่ยวกับใจ ใจที่มันไปเกิดทิฏฐิมานะ เกิด

ความยึดม่ันถือม่ัน อันน้ัน เห็นไหม เกิดตัวตนขึ้ นมา เกิดความอหังการขึ้ นมาในใจ แล้ว

อหังการขึ้ นมาในใจ แล้วกถ็ือ ถือไงล่ะ น่ีเขาว่า เขาว่าปลา พอเขาว่าปลากห็ยิบฉวยเอาธรรมะ

อย่างน้ัน แล้วอหังการว่าตัวเองเป็นจริง ด้วยปฏิภาณ ด้วยปฏิภาณด้วยสติปัญญาที่ไปหยิบฉวย

มา มันไม่เป็นประโยชน์กับใครไง  
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แต่คนที่เขาฉลาดๆ เห็นไหม เขาก าหนดอย่างไรกไ็ด้ รักษาใจของเรา ใจของเราน่ี

ธรรมชาติของจิต สนัตติมันธรรมชาติที่รู้  มันต้องมีรูปของมัน มีพลังงานของมัน มันมีความ

มหัศจรรย์ของมัน ทั้งๆ ที่มันมีคุณค่า จิตน้ีมีคุณค่ามาก จิตน้ีมหัศจรรย์มาก ความมหัศจรรย์

จะมากจะน้อยขนาดไหนมันอยู่ที่อ  านาจวาสนาบารมีของตน จิตคึกจิตคะนองนะถ้าสงบแล้ว

เห็นตัวเองไปเดินจงกรมบนก้อนเมฆ เห็นตัวเองลอยอยู่กลางอากาศ ถ้าจิตของเราสงบเฉยๆ 

สงบจนไม่มีสิง่ใดเลย มันกส็งบเข้ามา แต่! แต่ไม่มีอ  านาจวาสนาขึ้ นมาโดยการใช้มรรคไง  

ถ้ามีอ  านาจวาสนาพลิกแพลงเป็นมรรคเป็นผลขึ้ นมา อ  านาจวาสนามันอยู่ที่น่ีไง อ  านาจ

วาสนามันไม่ใช่ผู้วิเศษ ผู้ที่จิตมันมหัศจรรย์อย่างน้ัน จิตมหัศจรรย์อย่างน้ันคือประเภทของจิต

ที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมา ท่านรู้เข้าใจถึงประเภทของจิตแต่ละประเภทที่มันมี

คุณสมบัติอย่างไร แล้วมันจะแก้ไขของมันอย่างไรไง ถ้าไม่มีการแก้ไข เห็นไหม อ านาจวาสนา

ของจิตที่การสร้างมา คนเราสร้างมาไม่เหมือนกัน คนเราสร้างมา แม้แต่แค่จิตที่มันสงบ จิตที่มี

ความสามารถควบคุมตัวเองได้ น่ันกส็ดุยอดของคนอยู่แล้ว  

แต่ครูบาอาจารย์ที่สร้างมา เห็นไหม อย่างน้ันมันจะมีพระโพธิสตัว์ท  าไม พระโพธิสตัว์ 

๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ท  าไมมันมีแตกต่างกัน อ  านาจวาสนามันเกิดจากตรงน้ันไง 

คนที่สร้างอ  านาจวาสนาบารมีมา มันจะเข้าใจทะลุปรุโปร่งถึงความเป็นไปของจิตทั้งน้ัน ถ้าจิต

มันความเป็นไป เห็นไหม สิง่ที่เป็นไปๆ พูดถึงว่า เวลาที่จิตมันสงบ ที่มันเท่าทันตัวเองได้ 

ความเท่าทันตัวเองได้ น่ีๆ อันน้ีต่างหากที่มีวาสนา มีบารมี เพราะอะไร อัตตาหิ อัตตโน นาโถ 

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไง  

ดูส ิ เขาว่าปลา เขาว่าปลากศึ็กษามาๆ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

ศึกษามาจากครูบาอาจารย์ มันข้อเทจ็จริงทั้งน้ัน แล้วเราจับได้ไหม เราเห็นปลาหรือเปล่า เรามี

ความปรารถนาจะจับไหม เราไม่มีความปรารถนาไง เขาว่าปลา ปลาต้องลงไปแม่น ้า ต้องไปจับ

สตัว์น ้าน้ัน เขาว่าปลา ปลาต้องอยู่ที่น่ัน ไอ้น่ีๆ เขาว่าปลา แต่มันไปไหนกไ็ม่รู้ จินตนาการไป

ร้อยแปด แล้วมันจะเข้ากันได้อย่างไร มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไปเจอปลา มันไม่เห็นหรอก มัน

ไม่รู้จักปลาหรอก  

แต่ถ้าเราค้นคว้าของเรา เราไปในแนวทางน้ัน แนวทางน้ันกคื็อว่าเข้าสูหั่วใจ เห็นไหม 

เวลาเราประพฤติปฏิบัติเข้าไป เราค้นคว้าหาหัวใจของเรา เวลาคนเราเกิดมามีกายกับใจ มีกาย

กับใจนะ เวลาท  าหน้าที่การงานสิง่ใด เรากต้็องใช้มือ ใช้สมอง ใช้ความคิดอยู่เน่ีย เห็นไหม ท  า

มาจากร่างกายน้ัน ร่างกายน้ันถ้าไม่มีหัวใจกคื็อคนตาย คนตายคิดไม่ได้ คนท าท  าอะไรไม่ได้ 
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ใจโดยเอกเทศจะอยู่โดยตัวมันเองโดยที่ไม่มีร่างกายน้ีมันกไ็ม่ใช่คน มันกเ็ป็นโอปปาติกะไง มัน

กเ็ป็นจิตวิญญาณหน่ึงไง มันกต้็องอยู่ในร่างกายน้ี ถ้าอยู่ในร่างกายน้ีมันกเ็ป็นภพของมนุษย์ไง  

ถ้าภพของมนุษย์มีกายกับใจๆ ถ้ากายกับใจ พุทธศาสนาสอนลงที่ใจ ถ้าสอนลงที่ใจ 

เรื่องของใจ เห็นไหม พระเรากมี็ทรัพย์สมบัติคือบริขาร ๘ ท  าไมไม่พูดพระเรากมี็หัวใจอย่าง

เดียวล่ะ มีหัวใจดวงเดียวกพ็อ อะไรกไ็ม่ต้อง แล้วมันจะด ารงชีพอย่างไร พระเรากต้็องมีบริขาร 

๘ บริขาร ๘ เพื่อเล้ียงร่างกายน้ี เพราะโดยข้อเทจ็จริงมนุษย์มีกายกับใจ แล้วกายกับใจ แต่

เวลาธรรมะขึ้ นมา สอนขึ้ นมาโดยเป้าหมายคือเข้าไปสูท่ี่ใจ แต่กมี็ข้อวัตรปฏิบัติ เห็นไหม ข้อ

วัตรปฏิบัติต่างๆ กเ็พื่อควบคุมร่างกายน้ีไว้ เพื่อร่างกายน้ีไว้ เห็นไหม น่ีสมณสารูป ท  าสิง่ใดให้

มันมีความสงบระงับ ท  าสิง่ใดให้มีศีลมีธรรม  

น่ีไง มันกเ็ป็นข้อวัตรปฏิบัติ มันกเ็ข้าสูหั่วใจดวงน้ี ถ้าเข้าสูหั่วใจดวงน้ี ถ้าก  าหนดลม

หายใจเข้าออก ก าหนดอานาปานสติ ก  าหนดพุทธานุสสติ กลับของเราเข้ามาเข้าไปสูใ่จ เพราะ

ไปสูใ่จ สูใ่จ เห็นไหม เวลาเขาท  างานๆ โดยสมอง คิดงานๆ เขาคิดงานน่ีโลกียปัญญา แล้วเราก็

ต้องเริม่ต้นจากจุดน้ี เริม่ต้นจากจุดที่เรามีสติปัญญา เห็นไหม เรากใ็ช้ความคิดเราน่ีแหละ เห็น

ไหม เรามีกายกับใจ ร่างกายน้ีเรากห็าอยู่หากินอยู่แล้ว จิตใจของเราๆ กใ็ช้ปัญญาไล่ต้อนเข้า

มา ไล่ต้อนเข้ามา เห็นไหม หดสั้นเข้ามา ปุถุชนคนหนา เวลาคนหนาเวลาคิดเข้าไปคิดแต่เรื่อง

กิเลสตัณหาความทะยานอยาก น่ีควบคุมตัวเองไม่ได้ ถ้าปัญญามาก มากขนาดไหน มากกโ็ดย

กิเลสตัณหาความทะยานอยาก  

คนที่มีสติปัญญา เห็นไหม ใช้สติปัญญา สติปัญญาเท่าทันความคิดของตน ถ้าเท่าทัน

ความคิดของตน เห็นไหม ใช้เป็นปัญญาอบรมสมาธิ เพราะปัญญาอบรมสมาธิมันปล่อยวางเข้า

มา ปล่อยวางอะไร อารมณ์ความคิด คิดถึงเรื่องวัตถุ คิดถึงเราพิจารณาถึงวัตถุ คิดถึงอารมณ์ๆ 

เวลาพิจารณาไป เห็นไหม อารมณ์เธอกเ็ป็นวัตถุอันหน่ึง ถ้าวัตถุอันหน่ึงเราจับต้องของเราได้ 

มันเป็นนามธรรมๆ จับต้องนามธรรม เห็นไหม มันพิจารณาอารมณ์ความรู้สกึ อารมณ์คิดถึง

เรื่องอะไร คิดอะไรกจ็ับอารมณ์น้ันไปเป็นต้นเหตุ แล้วพิจารณาเข้าไป เห็นไหม มันกเ็ป็นวัตถุ

อันหน่ึง เวลามันปล่อยวางอารมณ์อันน้ันๆ กป็ล่อยวางวัตถุ พอปล่อยวางวัตถุมันกเ็ข้ามาสูใ่จที่

เป็นนามธรรม ถ้าใจเป็นนามธรรมขึ้ นมา เห็นไหม น่ีปัญญาอบรมสมาธิ  

มันใช้ปัญญาๆ เหมือนกัน แต่เป็นปัญญาอบรมสมาธิ มันกเ็ป็นโลกียปัญญา มันก็เป็น

ปัญญาทางโลก มันกเ็หมือนปัญญาที่เราคิดกันน่ีแหละ แต่ปัญญาที่คิดมันคิดแบบมีสติมีปัญญา

ไง คิดแบบธรรมไม่ได้คิดแบบโลก คิดแบบโลกคือการคิดงาน คิดแล้วต้องท  า ท  างานน้ันขึ้ นมา
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ให้มันเป็นประโยชน์ คิดแบบโลก คิดแบบธรรมๆ คิดเห็นโทษ คิดเห็นโทษของความคิด 

ความคิดพอมันเห็นโทษของความคิดมันปล่อย มันปล่อย มันปล่อยมาน่ีมันมีอะไร มันจะเข้า

แล้ว เข้าสูใ่จ ผู้ที่ค้นคว้าหาใจของตนมันปล่อยเข้ามา มันมีธาตุรู้ ไหม ปล่อยแล้วมีความรู้สกึอยู่

หรือเปล่า มันปล่อยอารมณ์แล้วมีความรู้สกึอยู่หรือไม่ สติปัญญามันเท่าทันความรู้สกึอันน้ัน 

เห็นไหม ความรู้สกึที่เพราะมันเป็นสมัมาสมาธิ มันไม่พาดพิงอารมณ์ใดๆ เลย มันไม่พาดพิง

อารมณ์คือมันไม่คิดไง  

อารมณ์คือความคิด เวลามันพาดพิงมันกคิ็ดของมันไป ถ้ามันไม่พาดพิงมันกป็ล่อยเข้า

มา ค้นหาใจๆ ไง ถ้ามันค้นหาใจของมัน เห็นไหม เขาว่าปลา แต่ของเราเห็นธรรม เขาว่าปลา 

เราว่าปู เราเห็นของเราเป็นอย่างไร ถ้าเราไม่เห็นของเราเป็นอย่างไรเรากต็ามเขาไป เรากคิ็ด

ตามเขาไป คาดหมายตามเขาไป คาดหมายตามเขาไป  

สตุมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา เราเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส เราเป็น

พระ เราเป็นพระ เห็นไหม นักรบ แล้วนักรบมันจะรบกับอะไรล่ะ กิริยาต่างๆ การกระท  าต่างๆ 

กร็บเข้ามาที่น่ีแหละ เวลารบหาชัยภูมิ ชัยภูมิในการออกรบ เวลาจิตมันออกรบไง ท  าข้อวัตร

ปฏิบัติไง เห็นไหม เหง่ือไหลไคลย้อย เกบ็กวาดต่างๆ อันน้ีเป็นข้อวัตร ข้อวัตร เห็นไหม 

มนุษย์มันมีกายกับใจ เราเกิดมาเป็นพระเรากมี็ร่างกายเป็นมนุษย์เหมือนกัน แต่ความเป็น

มนุษย์ เราสละเพศ เราสละเพศเป็นพระอยู่แล้ว แล้วเรากท็  าหน้าที่การงานของเราเหมือนกัน 

หน้าที่การงานกห็น้าที่การงานเพราะว่าคนต้องมีอารามมิก คนต้องมีที่อยู่ที่อาศัย  

เวลาคน เห็นไหม นกยังต้องมีรวงมีรัง พระกต้็องมีกุฏิมีที่พักที่อาศัย เวลาที่พักอาศัย 

เรากมี็ข้อวัตร มีการกระท  าของเรา การกระท  าของเรามันกต้็องท  าไง เวลาเขาเป็นมนุษย์ เขากมี็

บ้านมีเรือนของเขา เวลาเป็นพระ เราไม่มีอะไรเลย เขว้ียงทิ้ งหมดเลย ไม่ต้องมีอะไรเลย มันก็

ไปอยู่บนต้นไม้ไง เวลาเป็นพระมันกต้็องเป็นพระ อยู่ในโลกสมมติมันกเ็ป็นโลกสมมติน่ีแหละ 

แต่เวลาจิตที่มันเป็นจริงๆ มันอยู่ในโลกสมมติน่ีแหละ สมาธิกอ็ยู่ในร่างกายเราน่ีแหละ สมาธิก ็

อยู่ในร่างกายมนุษย์ อยู่ในร่างกายเน่ียถ้าจิตมันสงบเข้ามา เวลาจิตที่มันฟุ้ งมันซ่านมันมีแต่

กิเลสตัณหาความทะยานอยาก เวลามันมีสมาธิขึ้ นมา ฝึกหัดใช้ปัญญา จิตสงบแล้วพยายาม

ค้นคว้า พยายามหางานของเรา ถ้าใครหางานของเราเจอ เห็นไหม สติปัฏฐาน ๔ เห็นกาย เห็น

เวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง  

ไอ้น่ีมันไม่ใช่อย่างน้ัน เริม่ต้นเข้ามาปุถุชนคนหนาน่ีเห็นกาย เห็นไปหมด จินตนาการ

ไปหมด เห็นกเ็ห็น หมอกเ็ห็น หมอมันผ่าตัดทุกวัน ดูหมอนวดมันจับขย าเลย กดแล้วกดอีก
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อยู่เน่ีย น่ีร่างกายเหรอ เส้นไหนมันกดร้องไปหมด เห็นกายเหรอ เห็นกายเห็นโดยโลก ร่างกาย

กเ็ป็นร่างกาย เห็นไหม เขาว่าปลาไง น่ีสติปัฏฐาน ๔ กายานุปัสสนาเห็นว่ากาย เวลาหมอมันกด

ขึ้ นมาร้องโอย โอย อยู่น่ัน มันไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ กายกไ็ม่ใช่ของเรา ปวดกไ็ม่ใช่เรา มันไม่มี

อะไรสกัอย่างหน่ึง ร้อง เขาว่าปลา เราว่าปู มันคิดไปคนละเรื่องเลย แล้วมันเป็นจริงหรือเปล่า

ล่ะ กเ็ขาว่าปลา กมั็นไม่ใช่ มันไม่ใช่เราเลย ไม่มีอะไรเป็นของเราเลย ร้อง  

ถ้าจิตมันสงบแล้วฝึกหัดใช้ปัญญา ถ้าเห็นกายเห็นอย่างไร เห็นเวทนา เวทนาเกิดจาก

อะไร เวทนาๆ เกิดจากจิต น่ีถ้าเห็นว่าปลากคื็อปลาไง เห็นสติปัฏฐาน ๔ กเ็ห็นตามความเป็น

จริงไง เห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริงมันเห็นจริงๆ นะ เห็นจริงๆ มันสะเทือนหัวใจนะ 

ขนพองสยองเกล้า ถ้าใครเห็นตามความเป็นจริงไง  

ดูส ิไก่ได้พลอยๆ ไก่ได้พลอยมันไม่รู้ ว่าพลอยนะ เวลาพ่อค้าพลอยมันเห็นพลอย โอ้โฮ 

มันมีค่ามาก ไก่มันไม่รู้เรื่อง แล้วไก่มันได้พลอยมันขอเม็ดข้าวเม็ดเดียวเท่าน้ันน่ะ ขอแลก

ข้าวสาร พลอยไม่เอา เพราะมันไม่รู้จักไง น่ีกเ็หมือนกัน เห็นสติปัฏฐาน ๔ ไก่ได้พลอย เขาว่า 

เขาว่าปลาไง กธ็รรมะว่าอย่างน้ันสติปัฏฐาน ๔ ไง เขาว่าปลา เราไม่เห็นจริงสกัอย่าง ถ้าเห็นจริง

มันขนพองสยองเกล้า เห็นจริงนะ พ่อค้าเพชรดูเพชรกร็ู้ ว่าเพชรมีคุณค่า  

หมอทางวิชาการเขาเปล่ียนหัวใจ เขาเปล่ียนไต เปล่ียนตับ เขาท  าของเขากเ็ป็นวิชาชีพ

ของเขา เขาท  าตามความเป็นจริงของเขา เขาเห็นคุณค่าของมันไง เห็นคุณค่าของการกระท  านะ 

เปล่ียนหัวใจคนที่เจบ็ไข้ได้ป่วย แทบจะเอาชีวิตไม่รอด เปล่ียนแล้วขึ้ นมาเขาด ารงชีพต่อไปได้ 

สรรพสิง่ที่เปล่ียนแล้ว เห็นไหม เปล่ียนอวัยวะแล้วร่างกายมันไม่ต่อต้าน ถึงต่อต้านเขากมี็ยา

กดทับ พยายามให้มันยอมรับกัน ให้ร่างกายน้ันยอมรับสภาพให้มันด ารงชีพอยู่ได้ เขาท  าของ

เขาๆ  

ถ้ามันเห็นจริง เห็นจริงตามความเป็นจริง เห็นแล้วมันเป็นประโยชน์ไง เห็นจริงตาม

ความเป็นจริง เห็นแล้วมันท าแล้วมันแก้ไข แก้ไขวิกฤติชีวิตได้ไง น่ีไงถ้ามันเป็นจริงๆ น่ี

เหมือนกัน ถ้าจิตมันสงบแล้ว ถ้ามันเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง ถ้าเห็นกาย เห็นกาย

มันสะเทือนนะ เพราะการเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มันเห็นตามความเป็นจริงไง 

เวลาน่ังภาวนาไป เวลาจิตสงบแล้วเวทนามันเกิดมันจับเวทนา โอ เวทนากเ็ป็นเวทนา จิตกเ็ป็น

จิตไง จับแล้วมันพิจารณาของมันไป เวลาเวทนามามันจะด้ิน มันจะเป็นจะตายไง พอมันจะเป็น

จะตายขึ้ นมา เขาว่าปลา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ทั้งสิ้น เกือบเป็นเกือบตาย ถ้าจิตมันสงบ จิตมันมีหลักมี

เกณฑ์ของมัน มันกเ็ป็นจริงๆ น่ันแหละ เจบ็มันกว่็าเจบ็ 
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เวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นธรรมๆ ใช่ไหม ท่านบอกว่า โกรธมีไหม มี แต่ไม่เอา มี

ความรู้สกึทั้งน้ัน พระอรหันต์กมี็ความรู้สกึ มีโลภ มีโกรธ มีหลง แต่รู้เท่าทันหมด ปล่อยวาง

หมด มันเป็นความจริง ของมันมีกมี็ แต่มันไม่มีสมุทัย ไม่มีสิง่ใดสบืต่อ ไม่มีสิง่ใดยึดม่ันถือม่ัน

ไง สอุปาทิเสสนิพพานเพราะยังมีชีวิตอยู่ ยังมีร่างกายน้ีอยู่มันกมี็ความรู้สกึทั้งน้ัน มันไม่รู้รสรู้

ชาติเหรอ ไม่รู้ ร้อนรู้หนาวเหรอ พระอรหันต์กร็ู้ทั้งน้ัน แต่รู้แล้วเขาไม่ยึดติดกับมันไง ไม่ยึดติด

เพราะอะไรล่ะ ไม่ยึดติดเพราะว่าเขามีสติปัญญาไง เพราะเขาเห็นสติปัฏฐานตามความเป็นจริง

ไง แล้วเขาใช้ปัญญาพิจารณาขึ้ นมามันปล่อยมันละมาเป็นขั้นเป็นตอนไง เวลามันสมุจเฉท

ปหานเป็นชั้นๆๆ เข้ามาไง เวลาสมุจเฉทปหานด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยมรรคไง มันมี

ความจริงอันน้ีไง  

น่ีไงเขาว่าปลา เขาว่า แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามความเป็นจริงมันไม่ใช่เขาว่า ดูส ิ ดูหลวงปู่เสาร์ 

หลวงปู่ม่ันเวลาท่านประพฤติปฏิบัตินะ ประวัติหลวงปู่ม่ัน พระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลมา

อนุโมทนา พระอรหันต์สมัยพุทธกาลมาอนุโมทนากับหลวงปู่ม่ัน เพราะหลวงปู่ม่ันท่านสร้าง

อ านาจวาสนามาอย่างน้ัน ท่านสร้างอ านาจวาสนาของท่านมา ท่านถึงท  าประโยชน์กับโลกไง ท  า

ประโยชน์ เห็นไหม ท  าประโยชน์ต้ังแต่เทวดาอินทร์พรหมมา มาฟังเทศน์หลวงปู่ม่ัน ท่านอยู่ใน

ป่าในเขาด้วยวิมุตติสขุ ด้วยความสขุความจริงในใจของท่าน ครูบาอาจารย์ที่เข้าไปศึกษากับ

ท่าน ท่านฝึกหัดให้ ท่านดัดแปลงกิเลสให้ ท่านขัดเกลาให้ ขัดเกลานะ แต่คนที่ปฏิบัติต้อง

ปฏิบัติเองนะ เพราะในดวงใจดวงน้ัน ใครจะรู้เข้าไปในดวงใจดวงน้ันได้เห็นไหม  

ดูส ิ หมอเขาผ่าตัดเปล่ียนหัวใจนะ แต่อริยทรัพย์สจัจะความจริงมันไม่มีใครท าให้ได้

หรอก แต่ครูบาอาจารย์กเ็ป็นผู้ชี้ น า เป็นผู้ชี้ บอก เวลาครูบาอาจารย์ที่ไปฝึกหัดกับหลวงปู่ม่ัน 

ท่านแก้ท่านไขท่านคอยขัดเกลาให้ ขัดเกลาให้ คอยชี้ ทางว่าอันน้ันกิเลสนะ อันน้ันอย่าท  านะ 

แต่ของเรา เห็นไหม เขาว่าปลา กมั็นเหมือนกันน่ะ เขาว่าปลา ท  าอย่างไรกท็  า กเ็หมือนกัน ท  า

เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนเลย เพราะอะไร เพราะว่ากิเลสตัณหาความทะยานอยาก

ในหัวใจมันมากมายมหาศาล เขาว่าปลาแต่เราว่าปู เราว่าเต่า เราจะเอาตามใจเรา แล้วบอกน่ี

คือปลา จับของเราไปแล้วกไ็ปบอกเป็นปลาๆ มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว มันเป็นไปไม่ได้หรอก 

แม้แต่ปลามันกมี็สายพันธุ์ของมันเลย ปลาน ้าลึก ปลาน ้าต้ืน ปลาน ้ากร่อย ปลาน ้าจืด ดูส ิปลา

มันยังแยกแขนงของมันไป น่ีไงอ  านาจวาสนาของคนไง การประพฤติปฏิบัติของคนไง  

ถ้าเป็นจริง เราว่าส ิ เราว่าน่ี เราเกิดมาเกิดมาเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพุทธศาสนา มี

อ  านาจวาสนามากนะ ถ้ามีอ  านาจวาสนามาก เห็นไหม ดูส ิ สงัคมที่เจริญ เจริญรุ่งเรือง สงัคม

เขาสง่เสริมน้ันน่ะ เวลาย้อนกลับไปศึกษาธรรมะของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ันส ิ เวลาท่านออก
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ประพฤติปฏิบัติใหม่ๆ เห็นไหม ไปทางไหนมีแต่คนคอยกล่ันแกล้ง ไม่มีใครเห็นดีเห็นงามด้วย

เลย แต่ในสมัยปัจจุบันเขาเจอผ้าเหลืองมา เขายกมือไหว้ต้ังแต่ไกลโน่นน่ะ มีอะไรอยากจะดูแล 

อยากจะอุปัฏฐากอุปถัมภ์นู่นน่ะ แล้วถ้ากิเลสหนา ไปเจอสภาพแบบน้ันกคิ็ดว่าเราส  าเรจ็แล้ว 

เพราะคนเขายกมือไหว้ มันไม่จริงเลย น่ันไง เขายกมือด้วยศรัทธาของเขา ด้วยบริษัท  ๔ ภิกษุ 

ภิกษุณี อุบาสก อุบาสกิา เขาท  าหน้าที่ของเขา น่ันมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรม ไอ้น่ันเขาว่าปลา 

ไอ้เรากห็ลงไปเลยบ้าบอคอแตก พอเขายกมือไหว้กโ็อ๋ย แสดงธรรมเชียว อวิชชา ดับกิเลส น่ี

มันยังไม่ได้ปฏิบัติเลย มึงยังไม่รู้จักใจตัวเองเลย แล้วใจอยู่ไหน  

เราค้นส ิ ปลามันอยู่ไหน ปลาอยู่ในน ้า ถ้าปลาอยู่ในน ้า เห็นไหม เราเป็นอะไร เราเป็น

พระ เราเป็นพระหน้าที่ของเราคืออะไร ถ้าหน้าที่ของเราๆ ยังท  าหน้าที่ของเราไม่จบ เราจะนอน

ใจได้ไหม ถ้าหน้าที่ของเรายังไม่ได้ท  าเรานอนใจได้อย่างไร ถ้าเราไม่นอนใจของเรา เห็นไหม 

หน้าที่รับผิดชอบข้อวัตรเรากท็  า เราต้องท  าอยู่แล้ว เพราะมันเป็นเครื่องหมายของคนดี 

เครื่องหมายของคนดีคือการเคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เคารพธรรมๆ ธรรมวินัย

เป็นธรรม  

ถ้าเราไม่ท  าตามน้ันเรากเ็ห็นต่างไง เขาวางปลาไว้แล้ว วางปลา ปลาตากแห้ง ปลาแดด

เดียว ไว้เป็นประโยชน์เลย ไอ้เราจับโยนทิ้ งหมดเลย ไม่ดี ท  าตามใจฉัน จะนอนตีแปลงอย่างไร 

น่ีถูกต้อง ไอ้น่ัน น่ีไง ธรรมะไง สจัธรรมไง ข้อวัตรปฏิบัติเป็นธรรม ถ้าเป็นธรรม ถ้าเราท  า

ตามน้ัน เห็นไหม เราเคารพบูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า น่ีไงเราเคารพธรรมวินัย 

เคารพธรรมวินัยแล้วปฏิบัติขึ้ นมา มันท  าให้ควบคุมดูแลรักษาใจของเราได้ ใจของเราๆ ใจของ

เราที่มันคึกมันคะนอง ใจของเราที่มันทุกข์มันยากอยู่น่ีแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องปราบปรามมัน 

เอาอะไร เอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าใจเราอยู่ไหน ถ้าใจเราไม่อยู่ไหนมันไม่เห็นหรอก ถ้าใจของ

เราอยู่น่ี เห็นไหม มันท าหน้าที่ 

ถ้าท  าหน้าที่ของเรา เห็นไหม สิง่น้ีเราท  าข้อวัตรข้อปฏิบัติ ถ้าท  าของเราแล้ว น่ันน่ะถ้า

มันท  าด้วยความลงใจ ด้วยหัวใจที่เป็นธรรม เวลามันจะน่ังสมาธิภาวนามันมีโอกาสเยอะแยะ

เลย เพราะท  าตรงน้ันมาแล้ว สิง่ใดกท็  ามาแล้ว พอท าแล้วมันปลอดโปร่ง จิตใจมันปลอดโปร่ง

นะ มันไม่มีอะไรกังวลเลย แต่ไม่ได้ท  าอะไรเลย พอไปน่ังแล้วมันกย้ิ็มๆ มันรู้อยู่แล้ว เรารู้อยู่

แล้วไง จะไปทางลัด ไอ้น่ันหน้าที่ของเขา ไอ้เราไม่ต้องท  า ไอ้เราต้องท  าเหมือนกัน น่ีเขาว่าปลา 

เราว่าปู เรากไ็ปท  าของเรา ทางเราไปทางน้ัน ทางของเราทางลงสูเ่หวไง ไอ้ของเขาน่ีเขาทางขึ้ น

เขา ทางขึ้ นเขามันปีนเขามันเหน่ือยมันยากทั้งน้ัน  
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น่ีกเ็หมือนกัน เราจะประพฤติปฏิบัติของเรา เราท  าความจริงของเรา เราท  าความจริง

ของเรา เราต้องมีสติมีปัญญาขวนขวาย ดูแลรักษาหัวใจน้ีนะ ถ้ามีการดูแลรักษาหัวใจของเรา 

เห็นไหม เขาว่าปลา แล้วเราจะเคารพบูชาปลาอันน้ัน เราจะเคารพค าสอนอันน้ัน เขาว่าปลา เรา

ยังไม่เห็นเพราะเรายังไม่เป็นความจริง เรากข็วนขวาย พยายามของเรา ถ้ามันเป็นความจริงอัน

น้ัน น่ันเขาว่า ถ้าเราเห็นนะ เพราะเราว่า เราว่าเราประพฤติปฏิบัติ เรากระท  าของเรา เราว่า มัน

ต้องเป็นปัจจัตตัง เป็นสนัทิฏฐิโก เขาว่ากส็าธุนะ เขาว่าถ้าเป็นความจริง แต่ถ้าเขาว่าแล้วมันไม่

เป็นความจริง อันน้ันไร้สาระ  

ในสงัคมทุกสงัคมมีคนดีและคนชั่ว ถ้าคนคนดี เห็นไหม ในคนคนเดียวมันกยั็งมี

อารมณ์ดีอารมณ์ชั่ว เวลาอารมณ์มันดีขึ้ นมามันดีทั้งน้ัน เวลามันชั่วมันคิดได้ร้อยแปด ในใจ

ดวงเดียวน้ันมันกมี็ดีมีชั่ว แต่ในสงัคม สงัคม เห็นไหม เรากคั็ดแยก แล้วมันกเ็ป็นไปโดยธาตุ

จริงๆ นะ ถ้าธาตุมันดีมันเข้ากับสิง่ที่ดีงามทั้งน้ัน ธาตุที่ดีมันไม่ไปหรอก สิง่ที่เลวทรามมันไม่

เอา มันคัดค้าน แต่ถ้าธาตุมันชั่ว มันไปทางชั่วน่ันน่ะ น้ันมันเป็นโดยธาตุ ถ้าไปโดยธาตุมัน

สดุวิสยั  

แต่ถ้าของเราน่ีเราว่าไปโดยธาตุ เราแยกแยะของเรา เราพิจารณาของเรา อะไรดีอะไรช่ัว 

แล้วเราจะไปทางดีของเรา แล้วทางดีนะ ไม่ใช่ดีตัวเรานะ ถ้าดีตัวเรานะ เห็นไหม ดีกว่าคนอื่น 

แล้วมันจะอยู่กันอย่างไร ถ้ามันความดี เห็นไหม ดีมันต้องมีใจเขาใจเรา มันเสมอภาคกันไง หมู่

คณะเป็นสปัปายะ ถ้ามันไม่เสมอภาคกันมันจะอยู่กันได้อย่างไร มีใครมันเหนือใคร ไม่มีใคร

เหนือใครหรอก ไม่มีใครเหนือใคร ตายทั้งน้ัน 

แต่เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ท่านไม่เคยคิดอยู่เหนือใครเลย หลวงปู่ม่ันท่านเคยคิด

อยู่เหนือใคร ไม่มี แต่เวลาคนที่ไปประพฤติปฏิบัติ เห็นไหม อย่ามาข้ามหัวผู้เฒ่า ผู้เฒ่าไง การ

ว่าข้ามหัวคือเรื่องของกิเลสไง ถ้าไม่ข้ามหัว ไปด้วยความกตัญญู ไปด้วยความเคารพบูชา มัน

จะข้ามหัวได้อย่างไร เวลาหลวงปู่ม่ันท่านพูดเลย ข้ามหัวองค์น้ันมา ข้ามหัวองค์น้ีมา จะมาข้าม

หัวผู้เฒ่า ข้ามหัวผู้เฒ่าอะไรข้ามหัวผู้เฒ่าล่ะ ถ้าไม่ใช่กิเลสตัณหาความทะยานอยาก กิเลสอยาก

ดังอยากใหญ่น่ันน่ะมันจะข้ามหัว ถ้ามันไม่มีกิเลสตัณหาความทะยานอยากอะไรมันจะข้ามหัว 

มันไม่ข้ามหัว เห็นไหม ถ้าไม่ข้ามหัวมันกเ็ป็นธรรม ความเป็นธรรมมันไม่มีโทษเลย แต่ถ้ามัน

จะข้ามหัวน่ันน่ะโทษทั้งน้ัน ถ้าโทษมันเป็นธรรมได้อย่างไร มันกเ็ป็นกิเลสน่ะส ิ

ถ้าเป็นกิเลส กิเลสในใจเรามันอยู่ในใจเรา เรายังไม่รู้จักมัน อยู่ในใจเราๆ ยังดูแลไม่ได้ 

มันเผาตัวเองจนมอดไหม้หมดแล้ว แล้วมันจะลามไปเผาคนอื่น คนอื่นเขาเห็นไฟมา เขาไม่
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ต้องการ คนอื่นเขาเห็นไฟในตัวเอง ท  าไมตัวเรายังไม่รู้ ว่าไฟ คนอื่นเขาเห็นว่าไฟทั้งน้ัน เขาไม่มี

ใครเอาหรอกไฟ เขาอยากเอาคุณงามความดี 

ถ้าคุณงามความดี เห็นไหม มันถึงว่าต้องมีน ้าใจต่อกัน ถ้ามีน ้าใจต่อกัน เสมอภาคกัน 

สปัปายะ ๔ ถ้าเป็นสปัปายะ ๔ นะ ให้เราว่า ถ้าเราว่า เราค้นคว้า เราเป็นเรา ถ้าเราค้นคว้า เห็น

ไหม มีสติมีปัญญา เราถึงจะเป็นภิกษุองค์หน่ึง เราถึงเป็นพระองค์หน่ึงได้ ถ้าเราเป็นพระองค์

หน่ึงไม่ได้ หลวงตาพูด เห็นไหม เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปแล้วแสดงธรรม เหยียบหัว

พระพุทธเจ้าแล้วแสดงธรรม กน่ี็ไง เหยียบย ่าธรรมวินัย เหยียบย ่าไปทั่ว  

เวลาครูบาอาจารย์ เห็นไหม ขอโอกาสๆ เวลาเห็นพระผู้ใหญ่ท  าขอโอกาส แล้วใจเอง็ 

เอง็ยอมรับจริงหรือเปล่า ยกมือขอโอกาส แล้วหัวใจขอโอกาสด้วยหรือเปล่า หัวใจมันเป็นจริง

ไหม มันกมี็แต่รูปแบบทั้งน้ัน แต่มันกอ็ย่างว่าแหละโลกเนาะ โลกมันถ้าไม่มีรูปแบบ ไม่มีวัตถุ 

ไม่มีสิง่ใดเลย มันจะรู้อย่างไร ใครท าอย่างไร มันกท็  าแค่กิริยาเท่าน้ัน แล้วใจมันเป็นอย่างน้ัน

หรือเปล่า ถ้าใจเป็นอย่างน้ันมันกต้็องกลับมาดูที่ใจเน่ีย  

พูดถึงว่าเราว่า เขาว่าสาธุนะ ถ้าเป็นสมัมาทิฏฐิถูกต้องดีงาม ถ้ามันเขาว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ 

อันน้ันไม่สนใจ ไม่สนใจ เราจะบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้ นตามที่เราพอใจ เป็นไปไม่ได้ กิเลสของคน 

ความเห็นของคน จะให้ถูกใจทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ ไม่มี เราจะให้พระอาทิตย์ขึ้ นถูกใจเราเลย 

ไม่มี แต่พระอาทิตย์กจ็ะขึ้ นโคจรของมันไปตามแต่พลังงานของมัน โดยสจัจะของมัน  

น่ีเหมือนกัน ถ้าเป็นเขาว่า ถ้าเป็นธรรม สาธุ ถ้าไม่เป็นธรรมน่ันเรื่องของเขา แต่เราว่าน่ี

ส  าคัญกว่า เราว่า เราเห็นถูกต้องดีงามตามธรรมวินัยหรือไม่ ถ้าเราไม่เห็นความถูกต้องดีงาม
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