
เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ ๑ 
 

©2014 www.sa-ngob.com 

เทศน์เช้า วนัที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

วนัน้ีวนัสงกรานต ์เขาจะถามวา่ วนัน้ีวนัสงกรานต ์วดัจะมีกิจกรรมส่ิงใด 

กิจกรรมอยา่งนั้นเป็นประเพณีวฒันธรรม วนัสงกรานตว์นัครอบครัว เขาจะท าบุญ
กระดูก ใครมีปู่ ยา่ตายาย เขาเอามาท าความสะอาด เอามาท ากระดกูกนั ใหคิ้ดถึงปู่ ยา่ตายายของ
เรา ใหคิ้ดถึงไง ใหคิ้ดถึงคุณงามความดีของเรามนัตอ้งมีหลกัใจ คนมีหลกัใจมนัจะคิดถึง
ครอบครัว คิดถึงบา้น จะไปท างานท่ีไหน จะไปท างานส่ิงใดมนัก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ มนัไม่ทิง้พ่อ
แม่ไวอ้ยูท่ี่บา้น ทิ้งไวเ้ฉยๆ ทิง้พ่อแม่อยู่ท่ีบา้น เขาเหงา เขาคิดถึง  

ความคิดถึงมนัส าคญักวา่แกว้แหวนเงินทอง เราไปส าคญักนัว่าเราตอ้งหาแกว้แหวนเงิน
ทองเพื่อไปใหพ้่อแม่ของเรา พ่อแม่ของเราเขาไม่ตอ้งการตรงนั้น เขาตอ้งการใหล้กู ตอ้งการให้
ครอบครัวระลึกถึงเขาๆ แค่ระลึกถึงเขาเท่านั้นแหละ ส่ิงท่ีมนัจะตามมามนัตามมาทีหลงัไง ค าว่า 
“ระลึกถึง” เห็นไหม ถา้มนัมีหลกัมีเกณฑ ์ ค าว่า “มีหลกัมีเกณฑ”์ ถา้มีหลกัใจ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้สอนแบบน้ี องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาสละครอบครัวมา สละ
ครอบครัวออกมา แต่เวลากลบัไปสอน กลบัไปสอนพ่อ เอาพ่อเป็นพระอรหันต ์ นางพิมพา 
สามเณรราหุลเป็นพระอรหนัตห์มดเลย แลว้กลบัไปเอาแม่บนสวรรคนู่์นน่ะ ตายไปแลว้ยงัไป
เอา เห็นไหม เขาคิดถึงไหมล่ะ เขาคิดถึง เขาท าเป็นตวัอยา่งอยูแ่ลว้ ถา้เราท าเป็นตวัอยา่งอยูแ่ลว้ 
น่ีวนัของครอบครัวๆ วนัผูสู้งอายุ 

วนัผูสู้งอาย ุ เพื่อความอบอุ่นในครอบครัว ถา้ความอบอุ่นในครอบครัว จิตใจของคนถา้
มนัมีหลกัมีเกณฑ ์ ค าว่า “มีหลกัมีเกณฑ”์ มนัจะระลึกถึง คิดถึงได ้ แต่คนถา้ไม่มีหลกัมีเกณฑ ์
ความส านึกรู้ ส านึกถึงตวัเอง คนเราส านึกถึงตวัเอง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะ
ปรินิพพานนะ “ภิกษุทั้งหลาย เธอจงพิจารณาสังขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด” ดว้ยความไม่
ประมาท ไม่เลินเล่อ คนไม่ประมาทมนัคิดถึงตวัเอง แลว้ตวัเองน้ีมาจากไหน? ตวัเองมาจากพ่อ
จากแม่ เราระลึกถึงตวัเองไง 
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แต่ถา้เราส่งออกไปทางโลก เราแสวงหาเพื่อความมัน่คงของชีวิตๆ แต่มนัไม่มองชีวิต
ความเป็นจริง ชีวิตก็คือเรา แต่ความมัน่คงในชีวิตก็คือปัจจยัเคร่ืองอาศยั ส่ิงนั้นเป็นปัจจยัเคร่ือง
อาศยัทั้งนั้น แต่เรามองว่าส่ิงนั้นเป็นความมัน่คงของชีวิตๆ แต่มองขา้มชีวิตน้ีไปไง องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดึงกลบัมาท่ีน่ีไง ดึงกลบัมาท่ีความรู้สึกเราน่ี ดึงกลบัมาท่ีหวัใจเราน่ี ถา้
หวัใจเราส านึกรู้ ส านึกรู้แลว้มนัก็ไม่เป็นเหยือ่ไง 

เพราะขาดความส านึกรู้มนัถึงเป็นเหยือ่ของการโฆษณาชวนเช่ือ เป็นเหยือ่ของการ
แสวงหา เราก็เป็นเหยือ่ๆ เราจะไม่เป็นเหยือ่กบัใคร เราไม่เป็นเหยือ่กบัตวัเราเอง แลว้ไม่เป็น
เหยือ่ใหส้ังคมโลกดว้ย ถา้เราไม่เป็นเหยือ่ของเขา เราจะท าอยา่งไรถึงไม่เป็นเหยือ่ล่ะ เราไม่เป็น
เหยือ่เราก็ตอ้งมีสติ ความส านึกรู้มนัมีสติ มีสติข้ึนมา 

ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดก็คือความสุขความทุกขเ์ราน่ีไง เวลาเรานอ้ยเน้ือต ่าใจนะ เราท าทุกอยา่ง ท า
คุณงามความดีไวห้มดแลว้ ท าทุกอยา่งดีหมดเลย ท าไมเราทุกขเ์รายากขนาดน้ี แลว้เราจะเอา
อะไรไปดูแลพ่อแม่เรา เราจะเอาอะไรเป็นเคร่ืองยนืยนักบัครอบครัวของเรา น่ีเราไปนอ้ยเน้ือต ่า
ใจตรงนั้นไง เราไปมองท่ีปัจจยัเร่ืองนั้นๆ 

ถา้เรามีสติมีปัญญา เราส านึกรู้ เราก็ขวนขวายแลว้ล่ะ เราก็ท  าคุณงามความดีมาขนาดน้ี 
บาปบุญก็ท  าไดแ้ค่น้ี ท  าไดแ้ค่น้ีเราก็พดูกนัดว้ยความเป็นจริง เราท าไดแ้ค่น้ี เราดูแลพ่อแม่ เรา
ช่วยเหลือเจือจานไดเ้ท่าน้ี แต่เรามีน ้าใจนะ เรารักนะ เราคิดถึงนะ มนัก็ใหอ้ภยักนัได ้ ถา้ใหอ้ภยั
กนัไดม้นัก็ระลึกได ้ น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราไปนอ้ยเน้ือต ่าใจการกระท าของเรา นอ้ยเน้ือต ่าใจ เวลา
ท าคุณงามความดี เวลาเราเสียสละ เวลาเราท ามาล่ะ 

เพราะอะไร เพราะส่ิงน้ีมา เรายนืยนัได ้ ยนืยนัไดจ้ากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
วิชชา ๓ ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ บุพเพนิวาสานุสติญาณ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ยอ้นอดีตชาติไป ตั้งแต่พระเวสสันดรไป ท่านไดส้ร้างคุณงามความดีของท่านมาตลอด 
เป็นพระโพธิสัตวท์  าทุกอยา่งเป็นคุณงามความดีของท่าน เป็นหวัหนา้สัตวน์ะ เป็นหวัหนา้ลิง 
หวัหนา้ฝงู คอยดูแลฝงูสัตว ์ เป็นหวัหนา้กวาง ฝงูสัตว ์ เป็นหวัหนา้ฝงูดูแลฝงูสัตว ์ นายพรานเขา
มาล่าขนาดไหน สละชีวิตไวเ้พื่อเผชิญหนา้กบันายพราน ใหฝ้งูน้ีหลบไปก่อน ใหฝ้งูน้ีหายไป
ก่อน แลว้พอมา ๑๐ ชาติสุดทา้ยเป็นพระเวสสันดร เห็นไหม น่ีส่ิงท่ีท  ามา บุพเพนิวาสานุสติญาณ 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ ๓ 
 

©2014 www.sa-ngob.com 

ไดท้  าส่ิงนั้นมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไดท้  ามา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บารมี
เตม็ๆ ถึงไดม้าตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

แต่กว่าจะตรัสรู้ได ้ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ ถา้ยงัท าไม่ได ้มนัตอ้งเกิดตาย
แน่นอน ท าคุณงามความดีตอ้งใหคุ้ณงามความดีแน่นอน เรามองสิ ท าไมคนนั้นเขาท าธุรกิจของ
เขาดว้ยความพลั้งเผลอ เขาไม่ดูธุรกิจของเขาเลย เขาทิง้ๆ ขวา้งๆ ท าไมธุรกิจเขารุ่งเรืองล่ะ เขาไม่
ดูแล เขาไม่รักษา ไม่มีใครคดใครโกงเขาเลย มนัก็แปลกเนาะ ไอข้องเราดูแลเตม็ท่ีเลย ท าไมมนั
ร่ัวมนัไหลไปหมดเลย ท าไมของเขาท าทิง้ๆ ขวา้งๆ เขาไม่ดูไม่แลของเขาเลย ท าไมเขาประสบ
ความส าเร็จทุกอยา่งเลย 

จุตูปปาตญาณ ส่ิงท่ีเราไดส้ร้างคุณงามความดีของเรามา ฉะนั้น ส่ิงท่ี
บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ มนัเป็นวิชชา ๓ แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
ตรัสรู้ ตรัสรู้ในปัจจุบนัน้ี อาสวกัขยญาณ เวลาท าลายอาสวกัขยั ท  าลายอวิชชาในหวัใจน้ี ถา้
ท าลายอวิชชาในหวัใจน้ีก็อยูใ่นชาติปัจจุบนัน้ี ในชาติปัจจุบนัท่ีเราเป็นกนัอยูน่ี่ไง เราไปนอ้ยเน้ือ
ต ่าใจกบัความเป็นอยูข่องเรา เราไปนอ้ยเน้ือต ่าใจกบัส่ิงต่างๆ ท่ีเราท าแลว้ไม่ประสบความส าเร็จ 
เราประสบความส าเร็จแลว้เราดูแลอุปัฏฐากขนาดน้ี ท่านจะเอาขนาดนูน้ เราท าขนาดนูน้ ท่านจะ
เอาขนาดน้ี ใจไม่ตรงกนัหรอก เพราะอะไร เพราะหวัใจน้ีมนัพร่อง 

“ในสโมสรสันนิบาตทุกดวงใจวา้เหว่”  

พ่อแม่ปู่ ยา่ตายายก็วา้เหว่ไปอยา่งหน่ึง ความเป็นห่วงเป็นใย ไอลู้กๆ ก็วา้เหว่ไปอยา่งหน่ึง 
เราจะท าอยา่งไรใหพ้่อแม่ของเรามีความไวเ้น้ือเช่ือใจของเรา ไอเ้ดก็เลก็ๆ นอ้ยๆ มนัก็วา้เหว่ มนั
จะเรียกร้องเอาจากปู่ ยา่ตายายของมนั ทุกดวงใจวา้เหว่ มนัถึงคุยกนัไม่รู้เร่ืองไง ถา้ทุกดวงใจ
วา้เหว่ เวลามาศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ศึกษาในปัจจุบนัน้ี ถา้ทุกดวงใจ
วา้เหว่ เราไม่มีท่ีพึ่ง ไอส่ิ้งท่ีเราแสวงหาว่าเป็นท่ีพึ่งๆ ได ้ ดูสิ เวลาเงินมนัเฟ้อ ค่าของเงินเขา
ยกเลิกใช ้ เงินท่ีเราแสวงหาไวม้นัเป็นเศษกระดาษ ไม่มีประโยชน์ส่ิงใดๆ เลย แต่บุญกุศล เรามี
เงินมีทอง เราไดท้  าส่ิงใดไว ้ เราไดแ้ลกเป็นทรัพยส์มบติัไว ้ เวลาเขายกเลิกเงินนั้น แต่เรายงัมี
ทรัพยส์มบติันั้นไว ้

เวลาเราท าบุญกุศลของเรา ส่ิงน้ีเป็นวตัถุ เราเสียสละไปดว้ยหวัใจของเรา บุญกุศลมนัอยู่
กบัเรา เขาจะประกาศเลิกใชแ้ลว้ บุญกุศลนั้นก็อยูก่บัเรา เราท าของเรา ถา้เราท าของเรา เรามี



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ ๔ 
 

©2014 www.sa-ngob.com 

สติปัญญา ส่ิงท่ีเราแสวงหาเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัมนัก็เป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั เราไดท้  าบุญกุศล
ของเราเพื่อประโยชน์กบัเรา เราท าเพื่อประโยชน์กบัเรา ถา้ประโยชน์กบัเรา จิตใจเรามีสามญั
ส านึก เพราะเราท าประโยชน์กบัเรา จิตใจส านึกเพราะฟังธรรมๆ ถา้ฟังธรรมแลว้พ่อแม่ไม่ตอ้ง
สอนเลยล่ะ พ่อแม่ไม่ตอ้งสอนเพราะอะไร เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้แม่ตายไป
แลว้ยงัข้ึนไปเอาบนสวรรคนู่์นน่ะ 

ถา้จิตใจมนัส านึก มนัส านึกตวัมนัเองนะ ชีวิตน้ีไดแ้ต่ใดมา ชีวิตน้ีไดแ้ต่ใดมา ถา้ไม่มีพ่อ
มีแม่มนัจะเกิดมาจากกระบอกไมไ้ผไ่หม กระบอกไมไ้ผม่นัเกิดไม่ไดไ้ง ก าเนิด ๔ เกิดในไข่ ใน
น ้าคร า ในครรภ ์ในโอปปาติกะ ก าเนิด ๔ มนัตอ้งก าเนิดแน่นอน ก าเนิดในโอปปาติกะไม่ตอ้งใช้
อาศยัครรภ ์ เขาใชบุ้ญกุศลเกิด เกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม น่ีโอปปาติกะเกิดเลย เกิด
แลว้เป็นผูใ้หญ่เลย ไม่มีเดก็ ถา้เดก็เกิด ดูสิ สามเณรท่ีเป็นพระอรหนัตก์็เป็นพระอรหนัตเ์ลย เขาก็
อยูอ่ยา่งนั้น น่ีโอปปาติกะ ส่ิงท่ีก าเนิด ๔ ถา้ก าเนิดของเขา 

แต่ท่ีก าเนิดของเราล่ะ เราเกิดมาเป็นมนุษยใ์นชาติปัจจุบนัน้ี เรามีสามญัส านึกของเรา เรา
มีสติปัญญาของเรา ถา้เรามีสติปัญญา เราฟังธรรมของเรา แลว้ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้เทศนาว่าการ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ศึกษาแลว้ก็สงสัย จิตน้ีไม่เคยตายๆ 
แลว้ไม่เคยตายเป็นอยา่งไรล่ะ แลว้ไม่เคยตายแลว้ส่ิงน้ีเราก็แสวงหา ดูจิตๆ ดูอะไร ดอูารมณ์ ดู
ความคิด แลว้ความคิดเป็นจิตไหมล่ะ ถา้ความคิดเป็นจิต เราจะตอ้งไม่ลืม ใครจบดอกเตอร์มานะ 
แลว้ทางวิชาการจ าแม่น เพี้ยะ! กฎหมายไม่ตอ้งทบทวนเลย แม่นเลย เป็นไปไดไ้หม ลืมทั้งนั้น
แหละ ความคิดมนัไม่ใช่เรา แลว้เราไปดท่ีูความคิดไง แลว้บอกว่าดูจิตๆ มนัดูอะไรของมนั
นัน่น่ะ 

แต่ถา้พุทโธๆ นะ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ พุทโธของเรา ถา้จิตมนัสงบตวัเขา้มาๆ เราจะ
เห็นความมหศัจรรยข์องเราไง ท่ีเราบอกว่าจิตไม่เคยตายๆ มนัเป็นแบบใด อะไรมนัไม่เคยตาย 
เห็นแต่พดูกนัปากเปียกปากแฉะ พดูกนัเป็นโวหาร ไอเ้ราก็ไม่เคยเห็นว่าไม่เคยตาย เวลาจะตาย 
น ้าตาไหลพราก เวลาคนรักจากไปนะ อู๋ย! จะเป็นจะตาย แลว้มนัไม่เคยตายแลว้มนัตายต่อหนา้ 
มนัไม่เคยตาย มนัไปไหน มนัไม่เคยตาย เห็นเผากนัทุกวนั ไม่เคยตาย แลว้จิตมนัไปไหนล่ะ  

ถา้จิตมนัสงบเขา้มา ถา้มนัท าของมนัเขา้มา ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก รู้จ  าเพาะตน มนัรู้ของ
มนัเอง ถา้มนัรู้ของมนัได ้ มนัจะเห็นประโยชน์กบัมนั เห็นประโยชน์กบัตวัของเรา ถา้ตวัเรามนั
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เป็นประโยชน์ข้ึนมา มนัจะเป็นประโยชน์ น่ีปัจจตัตงั องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณในปัจจุบนัน้ี ถา้ในปัจจุบนัน้ีเราศึกษาท่ีน่ี 

วนัน้ีเป็นวนัครอบครัว วนัผูสู้งอาย ุ เขาใหท้  าบุญกุศลกนัเป็นประเพณีวฒันธรรม เขาก็
ถามวา่วดัน้ีจะมีกิจกรรมอยา่งใด 

กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมประเพณีวฒันธรรม ประเพณีวฒันธรรมถา้เราท าถกูท าผดิ เราก็
ไปเถียงกนันะ เถียงกนัว่าท าอยา่งนั้นไม่ใช่ ตอ้งท าอยา่งน้ี ท  าอยา่งนั้นไม่ใช่ 

แลว้อะไรมนัใช่ล่ะ อะไรมนัใช่  

แต่จริงๆ แลว้เราไม่ไดเ้อากระดูกของพ่อของแม่มาเลย เราไม่ไดเ้อากระดูกของใครมาเลย 
แต่หวัใจเราระลึกถึงไดไ้หม เราระลึกถึงพอ่ถึงแม่เราไหม เรากราบไหวบ้ชูา กราบไหวอ้ฐิันั้นก็
พอเป็นการยนืยนัไงว่าเราไหวพ้่อไหวแ้ม่ของเรา ถา้จิตใจของเราล่ะ เราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ใหพ้่อใหแ้ม่เราไดไ้หม เราระลึกถึงพ่อแม่เราไดไ้หม 

อุทิศส่วนกุศลนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พดูถึง เวลา อทาสิ เม อกาสิ เม 
เวลาเขาสวดตอนงานศพไง “เธออยา่เสียใจ อยา่ร้องไห ้ อยา่คร ่ าครวญกบัผูท่ี้ตายไป อยา่เสียใจ 
อยา่ร้องไห ้ มนัเป็นสัจธรรม มนัเป็นเร่ืองจริง มนัเป็นอยา่งน้ี มนัตอ้งเป็นอยา่งน้ี เธออยา่เสียใจ 
อยา่ร้องไห ้อยา่คร ่ าครวญ” 

แต่ก่อนน้ีคนยงัโง่อยูก่็บชูากราบไฟ กราบต่างๆ อุทิศส่วนกุศลใหก้นั เด๋ียวน้ีองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหท้  าบุญกุศล ระลึกถึงกนัไง ท าบุญกุศล เราอุทิศส่วนกุศลใหไ้ป ความสุข 
หวัใจท่ีมนัระลึก น่ีอุทิศใหก้นั 

น่ีก็เหมือนกนั วนัครอบครัว วนัน้ีเขาตอ้งเอากระดูกพ่อกระดูกแม่ เอากระดูกปู่ ยา่ตายาย
มาท าความสะอาด นั้นมนัเป็นวฒันธรรม ใหเ้ราท าความสะอาดแลว้ระลึกถึง เป็นวฒันธรรมให้
เราไปจบัตอ้งอฐิัของพ่อของแม่ ใหเ้ราไปจบัตอ้ง ใหร้ะลึกถึงอยา่ลืมนะ อยา่ลืมนะ น่ีแม่เอง็นะ 
มนัเป็นอุบาย เห็นไหม แต่ถา้เราท าความสะอาดมนัก็ถูกตอ้งดีงามนัน่แหละ 

แต่ถา้เราจะอุทิศส่วนกุศลล่ะ เราอุทิศส่วนกุศล ความรู้สึกอนัน้ีไง บุญท่ีเป็นทิพยน่ี์ไง 
วตัถุ ดูสิ เก็บไวม้นัจะเน่าเสียหายไป แต่ไดเ้สียสละออกจากเราไป ภาพนั้นมนัจะติดตาติดตรึงใจ
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เรา เห็นไหม ท่ีเป็นทิพย์ๆ  วิญญาณาหาร เทวดา อินทร์ พรหมเขากินวิญญาณาหาร ก าเนิด ๔ คน
มีชีวิตตอ้งมีอาหาร ไม่มีอาหารจะด ารงชีวิตไดอ้ยา่งไร เราเป็นมนุษย ์กวฬิงการาหาร อาหารเป็น
ค าขา้ว เวลาพวกตกนรกอเวจี กรรมของเขา วิญญาณาหารของเขา อาหารของเขา ผสัสาหาร 
วิญญาณาหาร มโนสัญเจตนาหาร อาหารท่ีเป็นทิพย์ๆ  

แต่ของเราตอ้งมีอาหารเป็นค าขา้ว ถา้บอกว่าคนท่ีจิตใจเขาหยาบ เขาบอกว่า “อยา่งนั้นก็
นึกเอาสิ ไม่ตอ้งท าอะไรเลย นึกใหอ่ิ้มสิ ไม่ตอ้งท าอะไรเลย” 

ไออ้ยา่งนั้น ไม่ตอ้งท าอะไรแลว้เกิดเป็นคนท าไม ไม่ไปเกิดเป็นเปรตล่ะ เปรตมนัไม่มีจะ
กิน มนัไม่ตายดว้ย มนันึกไม่ไดเ้พราะมนัไม่ไดท้  าไว ้ เพราะเป็นเปรต ถา้มนัมีบุญมนัไม่ไปเกิด
เป็นเปรต แต่ถา้คนมีบุญกุศล เป็นเทวดา อินทร์ พรหมนึกเท่าไรไดเ้ท่านั้น สมบติัเท่าไรสมความ
ปรารถนาตามท่ีตอ้งการ เพราะเขาไดส้ร้างบุญกุศลของเขามา นัน่พดูถึงวิญญาณาหาร 

ผสัสาหาร พวกพรหม ผสัสาหาร ผสัสะของเขาก็เป็นอาหารความเป็นอยูข่องเขา แลว้
ของเรา เรามีกวฬิงการาหาร อาหารเป็นค าขา้ว เราตอ้งแสวงหาส่ิงน้ีมาเพื่อประโยชน์กบัเรา 
ประโยชน์กบัโลก เห็นไหม มนุษย ์ เขาดูกนัว่ามนุษยค์นนั้นจะมีความรับผดิชอบไหม เขาดูท่ีผล
ของการท างาน หนา้ท่ีการงานเขารับผดิชอบของเขาไหม ถา้เขารับผดิชอบของเขา คนน้ีเป็นคนดี 
คนดี คนต่างๆ เขามีความรับผดิชอบของเขา 

ถา้งานขา้งนอกเขารับผดิชอบ รับผดิชอบมาจากไหน? รับผดิชอบมาจากจิตใจของเขา 
เขามีส านึกของเขา เขามีความรับผดิชอบของเขา ความรับผดิชอบนั้น ถา้เขาไปนัง่สมาธิภาวนา 
ถา้ศึกษาพระพุทธศาสนา เขาอยากจะคน้ควา้ตวัเขาเองว่าจิตท่ีไม่เคยตายมนัอยูท่ี่ไหน เขาไปนัง่
สมาธิภาวนาเขา้ไป เขาจะพยายามก าหนดพุทโธเขา้มา ใชปั้ญญาอบรมสมาธิเขา้มา เพราะเขา
รับผดิชอบของเขา แต่คนถา้โลเล ทางโลกก็โลเล ท าส่ิงใดก็จบัจด เวลานัง่สมาธิแลว้ พรุ่งน้ีค่อย
มานัง่ใหม่ นัง่แลว้ยงัไม่ไดผ้ลของเรา มนักว็่าของมนัไป น่ีมนัโลเลมนัก็โลเล ผดัวนัประกนัพรุ่ง
ของเราไป มนัอยูท่ี่คุณภาพของจิต พนัธุกรรมของจิต เป็นจริตนิสัย 

คนท่ีมีอ  านาจวาสนา เวลาเขาท าความสงบของเขา เขาสงบแลว้ เขาวบูลง เขาไปรู้ไปเห็น
ส่ิงต่างๆ รู้เห็นนั้นจิตออกรู้ แต่ถา้จิตสงบแลว้มีสติปัญญา เป็นสัมมาสมาธิ แลว้ออกฝึกหดัใช ้ให้
พิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พจิารณาธรรมสติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ เพราะอะไร 
กิเลสน้ีเป็นนามธรรม ดูสิ จิตน้ีมาจากไหน ชีวิตน้ีมาจากไหน ไม่รู้จกั แลว้กิเลสท่ีมนัเป็น
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นามธรรม กิเลสตณัหาความทะยานอยาก ความตอ้งการของใจมนัมาจากไหน เราก็ไม่เห็นของ
มนั แลว้เราจะช าระลา้งมนัอยา่งไร เราจะฆ่ามนัอยา่งไรล่ะ 

เราไม่รู้จกักิเลส เราหากิเลสไม่เจอ แลว้จะช าระลา้งมนั เราเป็นหน้ีใคร เราไม่รู้จกัเจา้หน้ี 
เราจะไปใชห้น้ีเขา เราไปใชห้น้ีใคร เอามาใชห้น้ีเรา แลว้ไปบอกเจา้หน้ีว่าหมดหน้ีแลว้ ดูสิ 
เจา้หน้ีมนัจะยอมรับไหม ไม่มีทาง เราเป็นหน้ีใครกต็อ้งใชค้นนั้น เราไดส้ร้างเวรสร้างกรรมมา
ส่ิงใด จิตเราสงบแลว้พิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม น่ีเป็นนามธรรม 
แยกแยะมนั ส่ิงนั้นมนัเป็นไตรลกัษณ์ เพราะมนัไม่มีส่ิงใด ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิง
ใดเป็นทุกข ์ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา มนัคงท่ีตายตวัไม่ได ้ความคงท่ีตายตวัไม่ได ้แต่เรามีสติปัญญาไป
ช าระลา้งไหม ถา้มีสติปัญญาช าระลา้งของเราข้ึนมาแลว้มนัพิจารณาของมนัไป พิจารณาจนเห็น
ตามความเป็นจริง อนุโลม ปฏิโลมเขา้ไป พิจารณายอ้นหนา้ยอ้นหลงัๆ เพื่อประโยชน์กบัเรา ถา้
เป็นประโยชน์ความเป็นจริงข้ึนมาแลว้เราจะไดภ้าวนามยปัญญา 

เกิดเป็นมนุษยพ์บพระพุทธศาสนา เราไดพ้ิจารณาใชส้ติปัญญาของเรา เน้ือธรรม เน้ือ
ธรรมในพุทธศาสนา ใหจิ้ตใจท่ีว่าไม่เคยตาย เวียนตายเวียนเกิด ผลของวฏัฏะมนัเป็นอยา่งไร พอ
มนัรู้มนัเห็นข้ึนมา 

ในมหายานนะ เวลาเขาถามปัญหากนัว่านิพพานคืออะไร เขาลุกข้ึนยนื เมม้ปาก แลว้กน็ัง่
ลง นัน่ของจริง แต่ถา้เป็นเรานะ เราอยากจะอวดก๋ึนนะ เราก็ลุกข้ึนนะ โพนทะนาไปเร่ือย พดูไป
เร่ือย ปากพล่อยไปเร่ือย พดูไปไม่จบหรอก นิพพานเอามาพดูอะไร ถา้คนท่ีเขามีจริง เขาลุกข้ึน 
เมม้ปาก แลว้ก็นัง่ลง น่ีเวลามนัถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์

น่ีก็เหมือนกนั เราท าของเราเพื่อประโยชน์ความจริงของเรา มนัพดูไม่ออก เวลาเจอ
ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีไม่มีในโลกน้ี โลกน้ีมีสุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา 
ปัญญาเกิดจากการภาวนา ปัญญาเกิดจากจิต จิตท่ีไม่เคยตาย ไม่เคยรู้ ไม่เคยเห็นมนั แต่พอเราเคย
รู้เคยเห็นมนัก็ใชไ้ม่เป็น ส่งออกไปรับรู้เร่ืองแปลกๆ อยา่งนั้น ถา้จิตมนัสงบแลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา
ของมนั 

พอมนัออกใชปั้ญญา มนัเป็นมรรคญาณ มนัเป็นมรรค ๘ ด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ 
มนัชอบธรรม มนัมีปัญญาชอบธรรมแลว้เขา้ไปช าระลา้งของมนั มนัส ารอกคายออกดว้ย
ความชอบธรรม ความชอบธรรมใครจะคดัคา้น ใครจะคดัคา้นความชอบธรรม ใครจะคดัคา้น
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ความถกูตอ้ง ใครจะคดัคา้นความดีงาม มนัไม่มีความลงัเลสงสัยในใจนั้น ใครจะคดัคา้น แมแ้ต่
กิเลสยงัท าลายมนัไปแลว้ กิเลสไม่มีในใจ มนัไม่คดัคา้น มนัไม่สงสัย มนัไม่คดัคา้น แลว้ใครจะ
คดัคา้น เพราะมนัถกูตอ้งดีงามของมนั แลว้ไปหาท่ีไหนล่ะ ไปหาในพระไตรปิฎกหรือมนัก็เป็น
ต ารา ไปหาครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยก์็เทศน์อยูน่ี่ไง เป็นสมบติัของท่าน แลว้เราล่ะ 

เราก็ตอ้งท าบุญกุศลอยา่งน้ีใหจิ้ตใจเป็นสาธารณะ ใหม้นัยอมรับเหตุรับผล ความเห็นต่าง
เรารับฟังได ้ คนเราไม่มีเหตุมีผล คนอ่ืนเขามีความเห็นต่าง เรายอมรับเขาไม่ได ้ แต่ถา้เรามี
ความเห็นต่าง นั้นเป็นจริตนิสัยของเขา เดก็ ผูใ้หญ่ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ความคิดแตกต่างหลากหลายกนั น่ี
ก็เหมือนกนั ประสบการณ์ของเรา เรายิง่ภาวนาเขา้ไป รู้ลึกขนาดไหนนะ ลุกข้ึน เมม้ปาก เมม้
ปาก พดูไปแลว้มนัเถียง มนัเถียง เราไม่สามารถจะไปเปล่ียนความรู้สึกนึกคิดเขาได ้

แต่ถา้เขาฟังธรรมแลว้มนัแทงใจนะ ธรรมะแทงใจ ขนลุกขนพองเลย แลว้มนัคิดจะหา
เหตุผลของมนั มนัจะเขียนโปรแกรมใหม่ในใจมนั ถา้มนัเขียนโปรแกรมใหม่ในใจมนั 
พฤติกรรมของมนัจะเปล่ียนไป พฤติกรรมท่ีภาวนาไม่ได ้ ไม่มีเวลาภาวนา พฤติกรรมท่ีมนั
เหลวไหล พฤติกรรมนั้นมนัจะขวนขวายหาความจริงของมนั น่ีปัจจตัตงั ปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะใจ
นั้น ใจนั้นจะพฒันาข้ึนมาหรือไม่พฒันา ดว้ยการบ่มเพาะในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ท าประโยชน์เพื่อเรา 

วนัน้ีวนัผูสู้งอาย ุ เราจะสูงอายไุปขา้งหนา้ แต่จิตใจเรามนัต ่าตอ้ย จิตใจเรามนัไม่สูงข้ึน 
จิตใจเราไม่พฒันาข้ึน วนัน้ีเป็นผูสู้งอาย ุ จิตใจของเราตอ้งบ ารุงรักษามนั ใหม้นัสูงส่งข้ึนมา ให้
มนัพฒันาข้ึนมา ใหเ้ป็นจิตใจท่ีสุดยอด ใหจิ้ตใจพฒันาข้ึนไปจนเป็นธรรมธาตุ ใหพ้น้จากการ
ครอบง าของอวิชชา เอวงั 


