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เทศน์เช้า วนัที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

เอาเนาะ ตั้งใจฟังธรรม ตั้งใจฟังธรรมะนะ เพราะมีธรรมะ เพราะองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมถึงมีธรรมะ แต่ไม่มีธรรมะ คนดีก็คือคนดี คนดีอยูท่ี่ไหนเขาก็ดีของ
เขาได ้คนท่ีเห็นแก่ตวั คนท่ีกิเลสมนับีบหวัใจ เขากว็่าเขาดีของเขา 

เวลาคนดีท าส่ิงใดก็ได ้ท  าเพื่อคุณงามความดีนะ คนดีอยู่ท่ีไหนก็เป็นคนดี ถา้คนพาลอยูท่ี่
ไหนเขาก็เป็นคนพาลของเขา แต่คนดีก็ดีทางโลกๆ ไง แต่ถา้ศาสนา เวลาเร่ืองศาสนา ศาสนามี
ความจ าเป็นอยา่งไร 

ศาสนามีความจ าเป็น เห็นไหม ดูสิ เวลาจิตใจท่ีสูงกว่า ถา้จิตใจเราต ่ากว่า เรามองส่ิงท่ีสูง
กว่าไม่ไดห้รอก ถา้มองส่ิงท่ีสูงกว่าไม่ได ้ เราไม่เขา้ใจไง เราไม่เขา้ใจ วา่เราก็ท  าความดีแลว้ โลก
จะบอกว่าเราก็เป็นคนดี ท าไมเราตอ้งไปวดัไปวา ไปวดัไปวาไปท าไม 

ความดีอนันั้นมนัเกิดมาจากไหนล่ะ? ความดีอนันั้นมนัเกิดมาจากบุญกุศล เกิดมาจาก
พนัธุกรรมของจิต จิตท่ีมนัสร้างสมมาดี จิตท่ีสร้างสมมาดีนะ ส่ิงท่ีสร้างสมมาดีมนัก็ดีอยูใ่นโลก 
ดีอยูใ่นวฏัฏะไง ถา้สร้างสมมาดีแลว้ ความดีอยา่งน้ีความดีการเสียสละ ความดีท่ีดูแลเผือ่แผเ่จือ
จานกนั อนัน้ีเป็นความดีของโลกนะ แต่ถา้ความดีของเราล่ะ 

เวลาบอกของเราๆ พดูว่าของเราไม่ได ้ ถา้พดูว่าของเราน้ีเป็นคนเห็นแก่ตวั คนเห็นแก่ตวั
พดูว่าของเราไม่ได ้ แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาในใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นั้นเป็นของใครล่ะ? เป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้
เราไม่มีคุณธรรมในหวัใจ เราจะเอาอะไรไปบอกใคร ของเราๆ มนัส าคญั แลว้ของเราๆ มนัอยู่
ไหนล่ะ 
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ถา้ของเรา เขาว่าของเรา เราเป็นคนดีแลว้ ทุกคนก็ช่ืนชมว่าเราเป็นคนดี คนดีก็ตอ้งตาย
แบบคนดีนัน่แหละ พอตายแลว้ก็เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เขาก็เวียนว่ายตายเกิดของเขา เพราะ
นัน่ความดี 

ศาสนามีคุณค่า มีคุณค่าตรงน้ีไง มีคุณค่าท่ีคุณงามความดีท่ีละเอียดกว่าน้ี ความดีท่ีอยูใ่น
หวัใจน้ี ความดีท่ีเป็นนามธรรมน้ี เอง็หาไม่เจอ เอง็หาไม่ได ้ เอง็หาไม่เป็น ถา้หาเป็นนะ แลว้นัง่
อยูเ่ฉยๆ มนัเป็นความดีไดอ้ยา่งไรล่ะ เวลานัง่ขดัสมาธิอยูโ่คนตน้โพธ์ิ ลมหายใจเขา้ ลมหายใจ
ออก มนัคุณงามความดีตรงไหนล่ะ ความดีอยา่งน้ีความดีท่ีแทจ้ริงไง อริยทรัพย ์ อตัตสมบติั 
สมบติัของใจ ถา้ใจมนัมีสมบติัของมนั มนัรู้ว่ามนัมีสมบติัมากนอ้ยขนาดไหนไง ถา้ใจไม่มี
สมบติัของมนั มนัไม่มีสมบติัของมนั อาศยัคนอ่ืนไง อามิสๆ คืออาศยั อามิสคือของท่ีจะตอ้ง
อาศยัส่ิงนั้นมา น่ีมนัเป็นอามิสๆ มนัไม่เป็นความจริงไง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เห็นนะ จะปรินิพพาน เขามาถวายบชูาดอกไมธู้ป
เทียนมหาศาลเลย ทุกคนก็ตอ้งช่ืนใจใช่ไหม  

“อานนท ์เธอบอกเขานะ ใหป้ฏิบติับชูาเราเถิด ใหป้ฏิบติับูชาเราเถิด ส่ิงน้ีอยา่บชูาเราดว้ย
อามิสบชูาเลย” 

ส่ิงท่ีเป็นอามิสบชูา เห็นไหม ดูสิ โดยทัว่ไป ศาสนาผเีขาก็เซ่นไหวข้องเขา ศาสนาท่ีเขา
เช่ือถือเขาก็เซ่นไหวข้องเขา แลว้ของเราท าบุญเซ่นไหวห้รือเปล่า มนัไม่ไดเ้ซ่นไหว ้มนัเสียสละ 
สละทานไปเพื่อชีวิตไง ชีวิตของนกับวชไง นกับวชเขาเสียสละของเขามา เขาไม่มีอาชีพของเขา
มา เขาเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ เราใหชี้วิต เราไม่ใช่เซ่นไหว ้เราใหชี้วิตของเขา 

ฉนัอาหารแลว้ เห็นไหม ดูสิ ในวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระฉนัแลว้
เขา้สู่โคนไม ้ถา้ใครเขา้ไดป้ฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน เขา้สู่ฌาน เขา้สู่สมาบติั เขา้สู่
ความสงบระงบั ถา้ใครฝึกหัดใชปั้ญญาได ้ปัญญาน้ีจะใคร่ครวญ น่ีศาสนา บอกว่าศาสนามีความ
จ าเป็นอะไร เราก็เป็นคนดีแลว้ 

ศาสนามีความจ าเป็น ก็ตวัศาสนาคือตวัสจัธรรม แลว้ใครจะร้ือคน้ตวัสัจธรรมน้ีไดล่้ะ 
เพราะใครร้ือคน้ก็บอกคนนั้นเป็นผูรู้้ผูเ้ห็น น่ีตวัศาสนานะ แลว้เราท าบุญกุศล เราฟังธรรมเพื่อ
ประโยชน์อะไรล่ะ? เพื่อประโยชน์การฉุกคิดไง สามญัส านึกของใจไง เราเกิดมาท าไม เราเกิดมา
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มีอะไร เราเกิดมาเพื่ออะไร เราเกิดมาแลว้ เกิดมาทุกคนเป็นมนุษยเ์หมือนกนั ทุกคนหาความสุข
ทางโลกไดเ้ท่ากนั ทุกคนมีปัจจยั มีเงินแลกเปล่ียนมา จะท าส่ิงใดก็ไดท้ั้งนั้นแหละ ทุกคนมีสิทธิ
เสรีภาพเหมือนกนั ใครท าส่ิงใดก็ได ้แต่สุข-ทุกขไ์ม่เท่ากนั 

เพราะจิตใจคนท่ีสูงส่งกว่า เห็นไหม การพกัผอ่นท่ีดีท่ีสุด การพกัผอ่นของเขาคือการ
พกัผอ่นอยูท่ี่บา้น การพกัผอ่นของเรา เราตอ้งไปรอบโลก ไปรอบโลก มนุษยส์ร้างข้ึน มนุษย์
เป็นผูส้ร้างข้ึนมาใหเ้ราไปศึกษา ไปดู ไปทศันศึกษา 

แต่ถา้หวัใจล่ะ เราทศันศึกษาในหวัใจของเราล่ะ แลว้มนัอยูท่ี่ไหน ลมหายใจเขา้นึกพุท 
ลมหายใจออกนึกโธ แลว้มนัจะมีส่ิงใด ไม่เห็นมีส่ิงใดเลย เห็นไหม ดูสิ โรงงานอุตสาหกรรม 
เขาใชล้ม ใชต่้างๆ เขาใชม้ากกว่าเราอีก ไอน้ัน่มนัเป็นโรงงานอุตสาหกรรม มนัเป็นสสาร มนั
เป็นแร่ธาตุ มนัไม่มีชีวิต แต่ของเรามนัมีสุข-มีทุกข ์มนัมีสุข-มีทุกข ์มีความรู้สึก มีความอบอุ่น มี
ความหงอยเหงา มีความเสียใจ มีความดีใจ ความเสียใจ ความดีใจเป็นส่ิงท่ีมีชีวิต 

ส่ิงท่ีมีชีวิต คนท่ีจิตใจสูงส่ง เห็นไหม อเสวนา จ พาลาน  ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา เราไม่คบ
คนพาล เราจะคบบณัฑิต เราจะคบแต่ส่ิงท่ีเป็นคุณงามความดีของเรา เราว่ามีคุณงามความดีของ
เรา 

แลว้เราเกิดมาเป็นคนไง เกิดมาเป็นคน ท่ีว่าเป็นคนไม่มีศาสนา เด๋ียวน้ีเป็นเร่ืองเท่ห์นะ 
ไม่นบัถือศาสนาใดๆ เลย ไม่นบัถือศาสนาใดๆ เลย นัน่ก็เป็นสิทธิของบุคคลคนนั้น แต่เรานบัถือ
ศาสนาส่ิงใดก็แลว้แต่ ศาสนาเขามีไวท้  าไมล่ะ 

ศาสนาเป็นเคร่ืองขดัเกลา ขดัเกลาหวัใจของเรา หวัใจของเรามนัมีทิฏฐิ มีความเห็นของ
มนัแน่นอนอยูแ่ลว้ ถา้ความเห็นอยูแ่ลว้ เราศึกษาข้ึนมาแลว้เราก็วา่เราเขา้ใจของเรา ถา้เราเขา้ใจ
ของเรา 

ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปฏิเสธหมด ไม่ใหเ้ช่ือใครทั้งส้ิน กาลามสูตร 
ไม่ใหเ้ช่ือใครทั้งส้ินนะ ใหเ้ช่ือสัจธรรม ใหเ้ช่ือการประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงของเรา 
แลว้เวลาครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมาท่านจะรู้ของท่าน รู้ของท่านว่าจิตใจน้ี จิตใจน้ี
มนัเหมือนชา้งสารท่ีตกมนั เหมือนชา้งสารท่ีตกมนัท่ีเอาไวใ้นอ านาจของเราไม่ได ้ แลว้ถา้ใครมี
สติปัญญาเอาชา้งสารท่ีตกมนัไวไ้ด ้
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ดูสิ ชา้งสารในสมยัโบราณ ใครมีชา้ง เขามีพาหนะ เขามีเคร่ืองทุนแรงอยา่งมหาศาลเลย 
เห็นไหม ชา้งสารตวัหน่ึงท่ีเขาเอาไวใ้ชใ้นบา้นในเรือนของเขา มนัเป็นประโยชน์กบัเขามหาศาล
เลย น่ีก็เหมือนกนั ชา้งสารของเรา จิตใจของเรามนัเหมือนชา้งสารท่ีตกมนั เอามนัไวไ้ม่ไดเ้ลย 
แลว้เราจะเอามนัไวใ้หไ้ดสิ้ เอาไวใ้หไ้ด ้ดูชา้งสารมนัตอ้งการอะไรล่ะ ก็เอาอาหารล่อมนัไง 

น่ีก็เหมือนกนั เวลามนัคิดส่ิงใด มนัตอ้งการส่ิงใด ก็เอาส่ิงท่ีแสวงหานั้นล่อมนัไง ตณัหา
ความทะยานอยากไง แลว้ล่อมนัแลว้มนัอ่ิมไหม ชา้งกินอ่ิมแลว้มนัสบายใจของมนันะ หวัใจมนั
เคยอ่ิมไหม มนัเคยพอใจไหม ถา้มนัไม่เคยพอใจ ดูสิ ครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัมา 
แมแ้ต่เอาใจของเราไวใ้นอ านาจของเรามนัก็แสนยากแลว้  

การท าความสงบของใจท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ สัมมาสมาธิ สัมมาคือความถูกตอ้งดีงามของ
มนั ถูกตอ้งดีงามของมนั มนัไม่ตอ้งเอาส่ิงใดไปล่อ ไม่ตอ้งเอาส่ิงใดไปเซ่นไหว ้มนัไม่ตอ้งเอาส่ิง
ใดเป็นสินบน มนัพุทโธๆ ถา้มนัเป็นจริง มนัเป็นจริงของมนั เพราะอะไร เพราะใจของเรามนั
จริง เรามีหวัใจของเราเป็นจริง หวัใจท่ีเวียนว่ายตายเกิด เพราะเวียนวา่ยตายเกิดข้ึนมา เพราะเรา
เห็นคุณค่า 

ดูสิ ผูท่ี้เห็นภยัในวฏัสงสารมาบวชเป็นพระ พระมาจากไหน? พระก็มาจากคน ถา้มาวดั 
วดัท่ีไม่มีขอ้วตัร วดัร้าง วดัร้างคือว่าไม่มีกติกา ไม่มีขอ้วตัร ไม่มีการรักษาส่ิงใด ไม่มีกิจของสงฆ ์
กิจของสงฆคื์อท าความสะอาดวดั เพราะพระอยูใ่นวดันั้นก็ตอ้งดูแลส่ิงท่ีอยูใ่นวดันั้น เราเขา้ไป
ในวดันั้น วดันั้นมีความร่มร่ืน วดันั้นมีความสะอาด เพราะเขามีขอ้วตัร 

หวัใจของเรา ถา้หวัใจของเรามีสติมีปัญญา เราไม่ใช่วดัร้างไง ถา้หวัใจมนัร้าง หวัใจมนั
หงอยเหงา หวัใจมนัไม่มีท่ีพึ่งอาศยั ถา้ไม่มีท่ีพึ่งอาศยั แลว้จะไปพึ่งอะไรล่ะ ก็จะไปพึ่งแกว้
แหวนเงินทอง ไปพึ่งโลกธรรม ๘ ใหค้นอ่ืนเขายกยอ่งสรรเสริญไง คนอ่ืนเขายกยอ่งสรรเสริญ
ข้ึนมา เราไม่ไดป้ระโยชน์อะไรข้ึนมาไง  

ถา้เรามีสติปัญญา เราพุทโธ เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ น่ีบอกว่ามนัไม่มีค่าไง ลมหายใจ
เขา้และลมหายใจออกไง พุทโธไม่มีค่า ไม่มีส่ิงใดเลย มนัไม่ใชปั้ญญาเลย เราใชปั้ญญาของเรา 
เรามีปัญญาทั้งนั้นแหละ ปัญญาท่ีเราพิจารณามนัเป็นปัญญา เราเป็นนกัปราชญ์ 
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นกัปราชญม์นัปราศจาก ปราชญว์่างเปล่า มนัคิดของมนัไปโดยอะไรนัน่น่ะ มนัคิดของ
มนัไปโดยอะไร เห็นไหม ชา้งสารตกมนัโดยไม่รู้ตวัเลย แต่ถา้เราก าหนดพุทโธ เราใชปั้ญญา
อบรมสมาธิ ขดัแยง้แลว้ มนัขดัแยง้เพราะอะไร เพราะมนัไม่ยอมท า มนัเครียด มนัเครียดเพราะ
อะไรล่ะ เพราะนัน่น่ะร่องรอยของมนั ทางเดินของมนัไง ทางเดินของกิเลสมนัเดินประจ าไง 
แลว้เราจะกลัน่กรอง เราจะแยกแยะไง น่ีมนัโตแ้ยง้แลว้ พอมนัโตแ้ยง้ มนัท ายาก มนัยากตรงน้ี 

แต่ถา้มนัเป็นของจอมปลอม มนัง่าย มนัง่ายเพราะอะไร เพราะมนัไปเส้นทางเดียวกนัไง 
ไปเส้นทางเดียวกบักิเลสไง กิเลสหลอกอยา่งไร กิเลสป่ันหวัอยา่งไรก็ไปตามมนัไง แลว้บอก
ว่างๆ ว่างๆ...ว่างๆ มนัก็เผลอไง ว่างๆ มนัก็ไม่มีสติไง มนัเป็นสัมมาสมาธิท่ีไหน มนัไม่เป็น
สัมมา เห็นไหม กาลามสูตร อยา่ใหเ้ช่ือ อยา่เพิ่งเช่ือนะ อยา่ใหเ้ช่ือ อยา่เช่ือส่ิงใดๆ เลย แลว้
ปฏิบติัเอา ท าความจริงของเราข้ึนมา ถา้มนัเป็นอยูอ่ยา่งน้ี มนัจอมปลอม คุน้เคยกบัมนั มนั
จอมปลอมอยา่งน้ี 

ถา้ก าหนดพุทโธ บงัคบัมนับา้ง แลว้ถา้มนัไปลงสู่ความจริง ความจอมปลอมกบัความจริง
มนัเป็นการยนืยนั น่ีปัจจตัตงั ปัจจตัตงั พระพุทธเจา้ใหเ้ช่ือตรงน้ี ใหเ้ช่ือประสบการณ์ ใหเ้ช่ือ
ความจริง ใหเ้ช่ือในการปฏิบติั ไม่ใหเ้ช่ือใครทั้งส้ิน 

โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ แลว้การปฏิบติัของเรา หลวงปู่ มัน่ หลวงตา
ท่านพดู โมฆบุรุษ ว่างเปล่าไง พวกโมฆะบุรุษไม่มีส่ิงใดเป็นช้ินเป็นอนัเลย ไดแ้ต่เคร่ืองแบบมา 
บวชมาเป็นพระข้ึนมาไดห่้มผา้กาสาวพกัตร์ เป็นธงชยัพระอรหนัต์ เพราะเขาเห็นแก่ผา้เหลือง 
เขาก็ยกให ้จะพดูถกูพดูผดิอยา่งไรเขาก็เคารพไปตามแต่เขาพอใจ พดูถูกพดูผดิก็ไม่เป็นไร 

แต่นกัรบดว้ยกนั นกัปฏิบติัดว้ยกนัพดูผดิ พดูผดิ มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผดิท าใหจิ้ตใจน้ี
ออกนอกลู่นอกทาง ใหจิ้ตใจไปตามแต่กิเลสมนัครอบง า ทั้งๆ ท่ีไม่ตอ้งปฏิบติั กิเลสมนัก็มีอยู่
แลว้ เราเป็นคนดี เรามีสติมีปัญญา เราว่าเราเป็นคนดีอยูแ่ลว้ แต่ไม่มีอะไรเทียบเคียง เช่น ศีล ๕ 
พอบอกถือศีล ๕ อู๋ย! ล  าบากไปหมดเลย 

เขาเป็นเคร่ืองวดัไง ศีล ๕ คือขอ้ก าหนด ๕ ขอ้ท่ีไม่ควรท า ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ศีล 
สมาธิ ปัญญา ศีล ศีลเฉยๆ นัน่น่ะ ยงัไม่เป็นสมาธิเลย ถา้เป็นสมาธิข้ึนมาแลว้เกิดปัญญา ปัญญา
อยา่งน้ีหรือ ปัญญาอยา่งท่ีเราใคร่ครวญกนัอยา่งน้ีหรือ ปัญญาอยา่งน้ีท่ีว่าเราแสวงหากนัหรือ 
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ปัญญาท่ีเราแสวงหากนัจริงๆ ข้ึนมามนัเป็นภาวนามยปัญญา แลว้ใครท่ีเห็นภาวนามยปัญญา มนั
เห็นธรรมจกัร 

ถา้เห็นธรรมจกัร เห็นไหม เวลาหลวงตาท่านเทศน์ เพราะอะไร เพราะท่านไดท้  าของท่าน
มา เวลาจกัรมนัเคล่ือน จกัรมนัหมุน มรรค ๘ ธรรมจกัรมนัเคล่ือนไป น่ีปัญญาญาณ ปัญญาญาณ
ท่ีเกิดข้ึนมาจากจิต ปัญญาญาณท่ีเกิดข้ึนมาจากการกระท าของเรามนัเป็นปัญญาจากการคน้ควา้
นั้นไหม มนัเป็นปัญญาจากสัญญาไหม มนัเป็นสัญญาท่ีเราวิจยักนัไหม ปัญญาอยา่งนั้นมนัเป็น
สัญญา สัญญาคือขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นสามญัส านึก เป็นส่ิงท่ีมีอยูข่อง
จิต เป็นส่ิงท่ีมีอยูข่องความรู้สึกนึกคิด 

แลว้ส่ิงน้ีความรู้สึกนึกคิดมนัเกิดจากไหน? เกิดมาจากจิต เกิดจากภวาสวะ เกิดจากภพ 
เกิดจากฐีติจิต ฐีติจิตมนัมีอะไร? มนัมีอวิชชาอยูท่ี่นัน่ แลว้ถา้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากอวิชชามนัจะถูกตอ้ง
ดีงามไปไดไ้หม ดูสิ เวลาจะผา่ตดัเขาตอ้งฆ่าเช้ือ เขาตอ้งเขา้หอ้ง แลว้เวลาผา่ตดั ผา่กนัตรงน้ี มีด
ก็มีดท าครัวน่ีแหละ ไม่ตอ้งเอามีดหอ้งผา่ตดัหรอก เพราะไม่ตอ้งฆ่าเช้ือ ท าไดห้รือเปล่า 

น่ีก็เหมือนกนั เวลามีความรู้สึกนึกคิด รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มนัเกิดจาก
อวิชชา เกิดจากเช้ือโรค แลว้มนัผา่ตดัหวัใจมนัผา่ไดไ้หม แลว้มนัผา่ข้ึนมามนัไดอ้ะไร มนัก็ได้
ติดเช้ือไง ไดข้องแถม จะมาฆ่ากิเลสมนัไดข้องแถมดว้ย แถมมนัจะไดต้ายไวๆ ไง 

แต่ถา้ความจริงนะ น่ีพดูถึงความจริงไง คนจะดี เขาบอกว่าศาสนามีคุณค่าอะไร ศาสนามี
ประโยชน์อะไร 

ศาสนา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา กราบแลว้กราบเล่านะ 
เขาถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบอะไร? เรากราบธรรมๆ เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมามีรัตนะ ๒ มีพระพุทธเจา้กบัพระธรรม องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธมัมจกัฯ พระอญัญาโกณฑญัญะฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ เกิดปัญญาญาณในใจของพระอญัญาโกณฑญัญะ เห็นตามความเป็นจริงอนันั้นดว้ย
ภาวนามยปัญญา “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา” 
ธรรมดาเพราะมนัไดช้ าระกิเลส ธรรมดาเพราะมนัไม่มีความขดัแยง้ 
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แต่ของเรามนัเกิดเป็นธรรมดา เวลาดบัไปก็ดบัธรรมดา แต่มนัขดัแยง้ เพราะมนัไม่พอใจ 
ถา้มนัเป็นความสุขก็อยากอยูก่บัเราตลอดไป ถา้เป็นความทุกขก์็ผลกัไสมนั มนัก็เกิดดบัเป็น
ธรรมดานัน่แหละ แต่กิเลสของเรามนัไม่ธรรมดาไง กิเลสของเรามนัขดัมนัแยง้ มนัโตม้นัแยง้ไง 
แต่เวลาท่องกนัปากเปียกปากแฉะ “มนัก็เกิดข้ึนเป็นธรรมดา มนัก็ดบัเป็นธรรมดา” ธรรมดา
เพราะพดูไง แต่มนัไม่ธรรมดาไปตามความเป็นจริงไง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้แสดงธมัมจกัฯ พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตา
เห็นธรรมเพราะเกิดปัญญาญาณอนันั้น เพราะเกิดปัญญาญาณอนันั้นถึงมีดวงตาเห็นธรรม มี
ดวงตาเห็นธรรม เราถึงมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เราถึงมีรัตนตรัย เราถึงมีรัตนะ มีแกว้
สารพดันึกเป็นท่ีพึ่งอาศยั  

เรามาท าบุญ ท าบุญกนัท่ีน่ี เรามาท าบุญกุศลของเราเพื่อบุญกุศล ท าบุญกุศลเพือ่ฟัง
ธรรมๆ ตอกย  ้าเรา ตอกย  ้าอะไร? ก็ตอกย  ้าสามญัส านึกเราน่ีแหละ ตอกย  ้าใหห้วัใจเราไดคิ้ดว่าเอง็
จะท าอะไร เอง็จะท าอะไร เอง็เกิดมาท าไม หวัใจมนัท าไม เพราะตอนน้ียงัมีลมหายใจนะ ตอนน้ี
ยงัแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดน้ะ เวลาดบัขนัธ์จากท่ีน่ี จิตออกจากร่างไป ท าบุญกุศลขนาดไหน เขาไป
เกิดเป็นพรหม เขาไดทิ้พยส์มบติัก็เพลิดเพลินกนัไป ถา้ท าบาปอกุศลเขาก็ตกนรกอเวจี เขากโ็ดน
ครอบง าดว้ยกรรมของเขา มนัจะไม่มีโอกาสไดท้  าแบบน้ีไง มนัจะไม่มีโอกาสไดพ้ลิกแพลง
แกไ้ข ตอนน้ีเราพลิกแพลงแกไ้ขทั้งหวัใจ ทั้งการกระท า ทั้งต่างๆ เราท า น่ีธรรมะเตือนตรงน้ี 
ศาสนาเตือนตรงน้ี 

คนถา้มีอ  านาจวาสนาขนาดไหน เร่ืองสามญัส านึกนะ ท าบุญกุศลก็ท  าของเราไป ถา้เรามี
โอกาสนะ อนุโมทนากบัเขา ใครท าคุณงามความดีกส็าธุไปกบัเขา น่ีกคื็อบุญแลว้ เห็นสังคมเขา
ทุกขย์าก เราก็จะช่วยเหลือโดยไม่เจาะจง ไม่ใช่ไปเจาะ ไปท าใหเ้ขาแตกแยก อนันั้นเป็นบาป
อกุศลทั้งนั้นแหละ 

บุญกุศลเป็นแบบน้ี ใครมีอ  านาจวาสนาขนาดไหน ใครมีวุฒิภาวะมากนอ้ยขนาดไหน 
แลว้ใครเห็นภยัในวฏัสงสาร ใครสละทิง้ในความเป็นอยูข่องฆราวาส จะบวชเป็นพระ เป็น
นกัรบ รบกบัใคร? รบกบักิเลสไง  

พระมีงานทั้งนั้นแหละ เกิดสงครามในหวัอกตลอด สงครามในหวัใจ สงครามในการ
ประพฤติปฏิบติัไง มนัเกิดการกระท า เขาเป็นพระ เป็นพระกนัตรงน้ีไง น่ีงานของพระ งาน
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ในทางจงกรม นัง่สมาธิภาวนา เขามีงานของเขาไง มนัเลยไม่เป็นวดัร้างไง ไม่เป็นวดัร้างเพราะมี
เป้าหมาย เป้าหมายอยากจะพน้ทุกข ์มีเป้าหมาย มีการกระท าไง 

ถา้มีเป้าหมาย มีการกระท า ระหว่างทางท่ีจะไป ขอ้วตัรปฏิบติัเป็นระหว่างทาง เรามี
เป้าหมายท่ีจะไปสูงสุด ระหว่างทางเราตอ้งท าของเราใหดี้ ทางของเราตอ้งสะอาดบริสุทธ์ิ ทาง
ของเราตอ้งสะดวก ทางของเราตอ้งดี เขาถึงพยายามขวนขวายของเรา เขาพยายามขวนขวายการ
กระท าของเขาเพื่อประโยชน์กบัใจดวงนั้น 

ฟังธรรมเพื่อเหตุน้ีไง ศาสนามีความส าคญั มีความส าคญัเพราะว่า ฟังธรรมๆ เพื่อเตือน 
เพื่อเตือนสติของเรา มีครูบาอาจารยเ์พื่อเป็นท่ีปรึกษา ท าอะไรขาดตกบกพร่องใหค้รูบาอาจารย์
คอยช้ีน า คอยเปิดทางให ้ถา้เปิดทางให ้ถา้ครูบาอาจารยท่์านเคยท า เห็นไหม ดูสิ รถน าทางๆ มนั
เปิดทางใหเ้ลย เราตามหลงัเขาไป ไม่ใช่คนตาบอดจูงคนตาบอด 

หูตาสว่างไสว ครูบาอาจารยข์องเราหูตาสวา่งไสว แต่คนตาบอด ตาใจเราบอด เวลาเขา
จูงไปทางท่ีดี เวลาเดินผา่นไปตาบอด ร่มไมช้ายคามนัก็ร่มเยน็ ก็อยากจะพกัท่ีน่ี ตาบอดมนั
คดัคา้น ตาบอดมนัด้ือ ตาบอดมนัไม่ยอมใหใ้ครจูง 

แต่ถา้ครูบาอาจารยต์าท่านดี ท่านจูง จะจูงต่อเม่ือคนท่ีมีสติปัญญา ถา้เขาไม่มีสติปัญญา 
หลวงตาท่านบอกว่ากรรมของสัตว ์ ท่านไดท้  าหนา้ท่ีของท่านแลว้ อยูท่ี่การวินิจฉยัของพวกเรา 
อยูท่ี่การวินิจฉยัของจิตดวงนั้น ถา้มนัมีอ  านาจวาสนา มนัฟังแลว้ไปหาเหตุหาผล เห็นไหม น่ี
อานิสงส์ของการฟังธรรม ไม่เคยไดย้นิไดฟั้ง ไดย้นิไดฟั้งแลว้ตอกย  ้า แกไ้ขความสงสัย ถา้มนัลง
ใจ จิตใจน้ีผอ่งแผว้ น่ีอานิสงส์ของการฟังธรรม เอวงั 


