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เทศน์เช้า วนัที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เวลาเราฟังครูบาอาจารยเ์ทศน์ บอกว่าเรามี
อ  านาจวาสนา เราเป็นคนมีอ านาจวาสนานะ เกิดมาเป็นชาวพุทธ เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนถึงความสุข ความสุข ความสงบ ความระงบั แลว้ความสุข
มนัมีความสุขทางโลกและความสุขทางธรรม  

ถา้ความสุขทางโลก เกิดมาในชาติในตระกลู บุญคือในครอบครัวของเรามีความเขา้ใจกนั 
ความเขา้ใจกนั ความสมานสามคัคีกนั ความอบอุ่นระหว่างพ่อแม่ลูกท่ีคุยกนัรู้เร่ือง อนัน้ีเป็นบุญ
มากท่ีสุดเลย ถา้มีความขดัแยง้ มีความขดัแยง้มีความไม่เขา้ใจกนั อนันั้นมนัท าใหเ้ราไม่สบายใจ
เลย 

น่ีบุญ บุญ ในครอบครัวของเรามีความเขา้ใจกนั มีความสามคัคีกนั มนัมีความอบอุ่น เห็น
ไหม เวลาออกไปท างาน เราอยากกลบับา้น บางคนไปท างานแลว้ไม่อยากกลบับา้น กลบับา้นไป
มนัเจอแต่ความเร่าร้อน มนัไม่อยากกลบับา้น 

ถา้มีความเขา้ใจกนั มีความอบอุ่น น่ีคือบุญ แลว้ความขาดตกบกพร่อง ความอุดมสมบรูณ์
ในทรัพยากรนั้นอีกเร่ืองหน่ึง อีกเร่ืองหน่ึง เห็นไหม คนมีอ านาจวาสนามาก ท าส่ิงใดก็ประสบ
ความส าเร็จ เวลามาบวชพระ พระสีวลีๆ มีลาภนอ้ยกว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ แต่มี
เลิศท่ีสุดในสาวกขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เขาไปถามว่ามนัเป็นแบบใดล่ะ เวลาพระ
สารีบุตร พระโมคคลัลานะเป็นอคัรสาวกเบ้ืองซา้ยและเบ้ืองขวา ท าไมมีลาภสักการะไม่เท่ากบั
พระสีวลีล่ะ 

คนท่ีมีต าแหน่งสูง เป็นอคัรสาวกเบ้ืองซา้ยและเบ้ืองขวา เวลาเผยแผธ่รรม เสนาบดีแห่ง
ธรรม เวลาเผยแผธ่รรม เสนาบดีแห่งธรรมมนัเขา้ใจธรรม คือมนัไดป้ระโยชน์มากไง แต่เวลา
ลาภสักการะท าไมไม่อุดมสมบรูณ์เท่ากบัพระสีวลีล่ะ เห็นไหม มนัมีท่ีมาท่ีไปทั้งนั้นแหละ  
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ฉะนั้น บอกว่า เวลาบุญกุศลใหเ้ราเขา้ใจกนั เรามีความสามคัคีกนั เราส่ือสารกนั ความ
เขา้ใจ อนัน้ีเป็นบุญเร่ิมตน้เลย แลว้ความขาดตกบกพร่องหรืออุดมสมบรูณ์นั้นมนัเป็นอ านาจ
วาสนาของคน เป็นการกระท าของคน เป็นปัญญาของคน 

ในทางวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบนัเขาพิสูจน์ว่ามนัเป็นความขยนัของเขา เป็นความวิริย
อุตสาหะของเขา เขาถึงประสบความส าเร็จของเขา...ใช่ เพราะอะไร เพราะมนัเป็นกรรมปัจจุบนั
ไง กรรม มนัมีกรรมอดีตมนัถึงส่งเรามาเกิด เวลามาเกิดเป็นมนุษย ์ มนุษยท์  าไมมีความรู้สึกนึก
คิดไม่เหมือนกนั มนุษยเ์กิดมาแลว้รูปร่างหนา้ตาไม่เหมือนกนั มนุษยเ์กิดมาแลว้ บางทีเราไปเจอ
แลว้เราแปลกใจนะ มนุษยท์  าไมคิดไดอ้ยา่งนั้นน่ะ เวลาเขาคิดของเขา เขาคิดแต่เร่ืองเอาไฟแผด
เผาตวัของเขา เขาคิดไดอ้ยา่งนั้นน่ะ บางคนคิดดี เขาคิดดี เขาคิดจนคิดไม่ถึงว่าคนมีความคิด
อยา่งนั้น 

น่ีไง เวลาท่ีมาท่ีไป เวลามนัมา มาอยา่งไร เวลามาแลว้ แต่ในปัจจุบนัน้ีจะมาโดยบุญกุศล
มากนอ้ยขนาดไหน จะมีส่ิงใดติดตวัมาขนาดไหน แต่ในปัจจุบนัน้ีก็ตอ้งขยนัหมัน่เพียรทั้งนั้น
แหละ เวลาความสุขทางโลก ความสุขทางโลก เราปรารถนาความสุขกนั ปรารถนาความสุขแลว้ 
เวลาพระพุทธศาสนาสอน สอนใหเ้สียสละ 

“อา้ว! ก็ปรารถนาความสุข เสียสละท าไมล่ะ” 

การเสียสละอยา่งนั้น เสียสละ เห็นไหม ดูสิ เวลาท่ีว่าเราจะเขา้ใจกนั เราเขา้ใจกนัมนัเป็น
บุญกุศล เป็นความเขา้ใจกนั เวลาส่ิงท่ีไม่เขา้ใจกนั เราตอ้งการใหค้นท่ีไม่เขา้ใจเขามีความเขา้ใจ
ถูกตอ้งดีงามเสีย แลว้ความเขา้ใจนั้นมนัมาจากไหน ก็เป็นความคิดของเขาใช่ไหม เราก็พยายาม
อธิบายแลว้อธิบายเล่าใหเ้ขาเขา้ใจ เขาก็ไม่เขา้ใจของเขา 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้บอกใหเ้สียสละทาน การเสียสละ การเสียสละ
ความตระหน่ีถ่ีเหนียว ความรู้สึกนึกคิด การเสียสละเป็นการฝึกฝน การฝึกฝนใจนะ การท าทาน
น่ีแหละคือการภาวนาอ่อนๆ การภาวนา เห็นไหม การภาวนาเขาตอ้งเสียสละความรู้สึกนึกคิด 
ส่ิงท่ีความรู้สึก ความฟุ้งซ่านในหวัใจ พยายามเสียสละใหม้นัสงบเขา้มาใหไ้ด ้ ถา้มนัสงบเขา้มา
ไดน้ั้นคือสัมมาสมาธิ 
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แต่น่ีเหมือนกนั ความรู้สึกนึกคิดท่ีมนัฟุ้งซ่านอยูน่ี่ ท่ีมนัตระหน่ีถ่ีเหนียว ท่ีมนัขดัแยง้ใน
ใจของเรา เราตอ้งการเสียสละออกไป เราตอ้งการความสามคัคี เราตอ้งการความเขา้ใจกนั เรา
ตอ้งการพดูกนัรู้เร่ือง แลว้พดูกนัรู้เร่ือง ความเห็นทิฏฐิมานะมนัขดัแยง้กนั มนัไม่รู้เร่ือง ความไม่
รู้เร่ือง เราเสียสละๆ สละทาน ฝึกหดัๆ ใจ น่ีการเสียสละ 

ของเราหามา ดูสิ เวลาคนท่ีจิตใจเขาประณีต เวลาเขาท าบุญของเขา เขาท าบุญของเขาดว้ย
ความท่ีประณีตอนันั้น เพราะจิตใจเขาละเอียดอ่อน อยา่งของเรา เราแค่มีน ้าใจ แค่มีส่ิงใดท่ี
เสียสละ เวลาเสียสละ จิตใจมนัจะพฒันาอยา่งนั้นแหละ ถา้มนัพฒันาไปแลว้ เวลาคนท่ีจิตใจเขา
ประณีต จิตใจของเขาประณีต จิตใจของเขาอบอุ่นของเขา เขาพร้อมฟัง เขาพร้อมฟัง เขาพร้อม
แกไ้ขนะ ขอใหมี้คนบอกเถิด ดูสิ เวลาเรามาบวชเป็นพระ เวลาบวชเป็นพระ เวลาสุขทางโลกก็
สุขการแสวงหาอยา่งนั้น เวลาเขาตอ้งการสุขแบบวิมุตติสุข สุขแบบเป็นความจริง 

ความสุขของเราสุขทางโลกมนัเป็นอนิจจงั สรรพส่ิงในโลกน้ีมนัเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็น
อนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา ค าว่า “อนิจจงั” แต่ถา้มนัสุขเวทนา-
ทุกขเวทนา ถา้มนัสุขเวทนาก็เป็นอนิจจงั แต่เราก็ปรารถนาความสุขท่ีมนัสุขเวทนาอยา่งน้ี เวลา
ไดส่ิ้งใดสมความปรารถนาก็มีความสุข ความสุขแลว้ก็ตอ้งการใหม้นัมากข้ึนไปกว่านั้น ตอ้งการ
ใหม้นัสมบรูณ์ไปมากกวา่นั้น เห็นไหม มนัเป็นอนิจจงั  

ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ส่ิงใดเป็นทุกข ์ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา 

เวลาเรามาบวชเป็นพระ เราตอ้งการความสุขท่ีไม่อยูใ่นอนิจจงันั้น ถา้ความสุขท่ีไม่อยูใ่น
อนิจจงั เราบวชเป็นพระแลว้เราก็ตอ้งฝึกฝนของเรา ถา้เราฝึกฝนของเรา เห็นไหม การฝึกฝน การ
ฝึกฝนในหวัใจของเรา ในหวัใจของเรากมี็ขอ้วตัรปฏิบติั ขอ้วตัรปฏิบติัเป็นเคร่ืองอยูข่องใจไง ถา้
ใจมนัเกาะส่ิงน้ีไว ้ค  าบริกรรมพุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มนัเกาะส่ิงน้ีไว ้เกาะส่ิงน้ีไวไ้ปท าไม  

ดูสิ เวลาเราเสียสละทานๆ มนัเกิดจากเจตนา ถา้เรามีเจตนา เรามีความจริงใจของเรา ส่ิง
ใดมนัเป็นบุญกุศลของเรา ปฏิคาหก ส่ิงท่ีเราแสวงหามา แสวงหามาดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ 
เวลาเราให ้เราใหด้ว้ยจิตใจท่ีเบิกบาน เวลาใหแ้ลว้เรามีความสุขของเรา ผูรั้บรับดว้ยความสะอาด
บริสุทธ์ิ รับแลว้ใชป้ระโยชน์ของเขาใหเ้ตม็ท่ีของเขา น่ีปฏิคาหก บุญอยา่งน้ีประเสริฐท่ีสุด  
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น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราบวชแลว้เราจะประพฤติปฏิบติัของเรา ปฏิคาหก ศีล สมาธิ ปัญญา 
ถา้เราสร้างศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมา มนัเป็นอนิจจงัใช่ไหม แลว้เป็นอนิจจงั ไปสร้างข้ึนมาท าไม
ล่ะ เพราะมนัไม่คงท่ี มนัเป็นอนิจจงั 

แต่ส่ิงท่ีเป็นอนิจจงั ความคิดมนัเกิดดบัมนัเป็นอนิจจงัอยูแ่ลว้ ถา้เป็นอนิจจงัอยูแ่ลว้ เรา
จะฝึกฝนของเราไง เราจะฝึกฝน เราจะเห็นความเป็นนิจจงั ความแน่แทไ้ง ความแน่แท ้ปฏิสนธิ
จิต ภวาสวะ ภพ ความเป็นอนิจจงั ความคิดมนัเกิดจากอะไร? เกิดจากจิต แลว้ภวาสวะ ดูสิ จิต
เดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส 

จิตเดิมแทผ้อ่งใส จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส ความผอ่งใสคือความสว่าง คือพลงังานเท่านั้น เห็น
ไหม มนัมีเศร้าหมอง มนัมีผอ่งใส เวลาช่ืนบานมนัก็ผอ่งใส เวลามนัทุกขข์องมนั มนักเ็ศร้าหมอง 
แมแ้ต่ตวัมนัเองมนัยงัเศร้าหมอง มนัยงัผอ่งใส 

แต่น้ีความคิดเกิดจากจิต ความคิดเกิดจากพลงังานอนันั้น ถา้ความคิดเกิดจากพลงังานอนั
นั้น เราก็มีสติปัญญา มีสติปัญญาใชค้วามคิดน้ี ก าหนดพุทโธก็เป็นความระลึกรู้ ระลึก วิตก วิจาร 
เราคิดถึงพุทโธ พุทโธถึงมีกบัเรา เราไม่ไดคิ้ดถึงพุทโธ พุทโธอยูใ่นพระไตรปิฎก พุทโธอยูใ่น
ต ารา แต่พุทโธไม่ไดเ้กิดข้ึนมาจากเรา แต่เราเป็นคนคิดพุทโธ พุทโธเกิดจากใจเราทนัทีเลย 

คนท่ีเขาไม่ไดคิ้ดมนัก็ไม่มีพุทโธ เขาไม่มีพุทโธในหวัใจของเขา เขามีความคิด มีความ
ฟุ้งซ่าน มีความบีบคั้นในใจของเขา เขาไม่มีพุทโธของเขา ทั้งๆ ท่ีเขามีพุทธะ เห็นไหม 

ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต ผูใ้ดเห็นใจของตวัเอง ถา้จิตมนัสงบระงบัมนัปล่อยวาง
เขา้มา ถา้มนัปล่อยความคิดเขา้มา มนัเป็นตวัมนัเอง มนัจะเห็นไง สัมมาสมาธิเป็นแบบน้ี เพราะ
คนไปเห็นจิตเดิมแทข้องตวัเองเป็นสัมมาสมาธิข้ึนมา ถา้เป็นสมาธิข้ึนมา ฝึกฝนข้ึนมา เราจะไป
หาส่ิงท่ีไม่เป็นอนิจจงัไง 

ความคิดมนัเกิดดบัในใจเป็นอนิจจงัไหม? อนิจจงัอยูแ่ลว้ เพราะมนัเกิดดบั มนัแปรสภาพ 
แลว้พลงังานมนัเกิดดบัไหม พลงังานมนัมีเศร้าหมอง มีผอ่งใส พลงังานมนัไม่เกิดดบั พลงังาน
นั้นมนัก็ยงัไม่คงท่ีของมนั  

เวลาจิตสงบแลว้ฝึกหดัใชปั้ญญาของเรา ถา้ปัญญาภาวนามยปัญญา ท่ีเราจะเอาความสุข 
ความแทจ้ริง สุขมนัตอ้งเป็นสุขอยา่งนั้น เวลาสุขอยา่งนั้นมนัตอ้งเกิดข้ึนมาจากการภาวนา เวลา
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ท าบุญกุศล เราท าบุญกุศลนะ เราไดท้  าครบกระบวนการแลว้เราก็มีความพอใจแลว้ เราฝึกฝน
ของเรา เราท าของเรา เราปรารถนาความสุขทางโลก ความสุขทางโลกเราก็แสวงหา ใครไม่
ตอ้งการปรารถนา ดูสิ เวลาไม่ตอ้งการปรารถนาความสุขทางโลก พระก็ตอ้งอยา่มาใชปั้จจยั ๔ สิ  

เวลาพระบวช เวลาพระบวชข้ึนมา ปัจจยั ๔ บาตร แสวงหาอาหาร มีเคร่ืองนุ่งห่ม ไตร
จีวร แลว้ท่ีอยูอ่าศยัก็อยูใ่นเรือนว่าง เวลายารักษาโรค น ้ามูตรเน่า น่ีมีปัจจยั ๔ มนัตอ้งมีปัจจยั ๔ 
เพราะปัจจยั ๔ อยา่งน้ีมนัเกิดข้ึนมากบัเราอยูแ่ลว้ ปัจจยั ๔ น้ีมนัมีอยูโ่ดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ แต่คน
มองขา้มไป พอคนมองขา้มไป องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหใ้ชปั้จจยั ๔ อยา่งน้ี เพราะ
ชีวิต ผลของวฏัฏะ การเวียนว่ายตายเกิด เกิดเป็นพรหม ผสัสาหาร เกิดเป็นเทวดา วิญญาณาหาร 
เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน กวฬิงการาหาร เกิดในนรกอเวจี ส่ิงนั้นมนัเป็นบาปกรรม 
เห็นไหม มนัเกิดในภพใด ชาติใด อยูอ่ยา่งใด มีชีวิตอยา่งใด ใชอ้าหารอยา่งใด มนัมีของมนันะ 

แลว้เราเกิดเป็นมนุษย ์ มนุษยมี์ร่างกาย ร่างกายมนัตอ้งกินอาหาร มนัตอ้งใชปั้จจยั กวฬิง
การาหาร มนัตอ้งมีอาหารด ารงชีวิต แลว้ชีวิตน้ีมีค่ามาก เราจะด ารงชีวิตน้ีไว ้ แลว้เรามีชีวิตไว้
ท  าไม 

มีชีวิตไวเ้ราก็แสวงหา เพราะเร่ิมตน้ ดูสิ เวลาเรามีลูกมีเตา้ ลูกเตา้เราตั้งแต่เดก็นอ้ยข้ึนมา 
น่ีสายบุญสายกรรม เพราะอะไร เพราะเราเกิดเป็นมนุษยเ์ราก็มีพ่อมีแม่เหมือนกนั เราปฏิเสธส่ิงน้ี
ไม่ได ้ ผลของวฏัฏะคือมนัมีของมนัอยูอ่ยา่งน้ี วิวฒันาการของมนัเป็นแบบน้ี ถา้วิวฒันาการเป็น
แบบน้ี จิตมนัไดม้าเกิดในวิวฒันาการแบบน้ี ถา้วิวฒันาการแบบน้ี เกิดมาแลว้ เกิดมาน่ีผลของ
วฏัฏะ คนเราเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม เขามีสติปัญญาของเขา เขามาฟังเทศน์องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เขามาฟังเทศน์ครูบาอาจารยข์องเรา มาฟังเร่ืองอริยสัจเพื่อใหเ้ขามี
มรรคญาณ เขาตอ้งการความสุขท่ีแทจ้ริงของเขา ไม่ใช่ความสุขในวฏัฏะ ความสุขเกิดจากการ
เวียนว่ายตายเกิด 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเรามาเวียนว่ายตายเกิด เราเกิดมาน่ีผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะ ส่ิงท่ี
แสวงหาเราก็แสวงหา ส่ิงท่ีผลของวฏัฏะคือมนัเป็นตน้ทุน มนัเป็นขอ้เทจ็จริง แต่ขอ้เทจ็จริงน้ีมนั
เป็นผลของวฏัฏะ คือขอ้เทจ็จริงท่ีมนัเปล่ียนแปลงท่ีธรรมชาติๆ แลว้เอาขอ้เทจ็จริงอยา่งน้ีมา
แสวงหาอริยสัจ เอาขอ้เทจ็จริงแสวงหาส่ิงท่ีดีงามข้ึนไปกว่าน้ี เราถึงขวนขวายกนัน่ีไง 
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เราขวนขวายเพื่อสร้างอ านาจวาสนาบารมี บุญกุศลพาใหเ้กิด คนเราตอ้งเวียนว่ายตายเกิด
ก็เวียนว่ายตายเกิดพอมีบุญมีกุศลเพื่อใหชี้วติน้ีไม่ล  าบากทุกขย์ากจนเกินไป แลว้ถา้มีชีวิตน้ีแลว้ 
ถา้แสวงหาทางโลกมนัก็ไดเ้ร่ืองโลก แสวงหาทางธรรมก็ไดเ้ร่ืองธรรม เวลาบวชเป็นพระข้ึน
มาแลว้ บวชเป็นพระแลว้แสวงหาทางธรรม แต่ในเม่ือปัจจยัเคร่ืองอาศยั ในเม่ือมนัตอ้งด ารงชีวิต 
ด ารงชีวิตไว ้ส่ิงท่ีมีค่าด ารงชีวิตไวเ้พื่อคน้ควา้ ด ารงชีวิตไวเ้พื่อแสวงหา ด ารงชีวิตไวไ้ง 

ทีน้ีด  ารงชีวิต ค  าว่า “ด ารงชีวิตๆ” อวิชชามนัอยูท่ี่นัน่ เวลาอวิชชามนัอยูท่ี่นัน่ คนเรา
มีทิฏฐิมานะ ทิฏฐิมานะของคนหยาบ กลาง ละเอียด ทิฏฐิมานะของคน เห็นไหม มนัมีทิฏฐิมานะ
ไปทั้งนั้น เวลาเวียนว่ายตายเกิดมีอวิชชาทั้งนั้น ถา้มีอวิชชาทั้งนั้น น่ีจริตนิสัย ทีน้ีจริตนิสัยเวลา
ภาวนา เวลาบวชเป็นพระแลว้ เวลาเราไปวิเวก จะไปอยูก่บัครูบาอาจารยอ์งคใ์ดใหด้กูนั ๗ วนั 
ใหดู้นิสัยว่านิสัยไปกนัไดห้รือไปกนัไม่ได ้ถา้ไปกนัไม่ได ้ เราก็ธุดงคต่์อเน่ืองไป เราจะไปหาครู
บาอาจารยข์องเรา เห็นไหม นิสัยใจคอมนัเขา้กนัไม่ได ้น่ีถา้นิสัยใจคอเขา้กนัไม่ได ้

ถา้ไปเจอครูบาอาจารยท่ี์นิสัยใจคอเขา้กนัได ้ ใจคอเขา้กนัได ้นัน่ส่วนท่ีเขา้กนัได ้ แลว้ส่ิง
ท่ีเขา้กนัได ้ ครูบาอาจารยท่ี์เขา้กนัไดท่้านมีคุณธรรมจริงหรือเปล่า ถา้มีคุณธรรมจริง มนัตอ้งขดั
เกลา ขดัเกลากิเลสของเรา ขดัเกลาใหจิ้ตใจเราเบิกบานข้ึนมา จิตใจเราสว่างไสวข้ึนมา ถา้จิตใจ
สว่างไสวข้ึนมา เราท าข้ึนมา แลว้มนัรู้มนัเห็น เราจะเห็นคุณค่าแลว้ เห็นคุณค่านะ 

ทรัพยส์มบติัทางโลก ส่ิงท่ีแสวงหาปัจจยัเคร่ืองอาศยั ทรัพยส์มบติัทางโลกเป็นสมบติั
สาธารณะ เวลาบวชเป็นพระแลว้มนัก็ตอ้งอาศยัปัจจยั ๔ เหมือนกนั แต่ปัจจยั ๔ ด ารงชีวิตน้ีไว้
เพื่อแสวงหาสัจจะความจริง ถา้แสวงหาสัจจะความจริง ถา้มนัมีสติ เวลาจิตมนัสงบเขา้มามนัเห็น
แลว้ พอมนัเห็น น่ีไง ครูบาอาจารยท่ี์พยายามขดัเกลาเราไง ขดัเกลาเราใหเ้ราเขา้ไปสู่สัจจะความ
จริง 

ถา้สัจจะความจริง จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทห้มองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผ่อง
ใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กิเลส มนัเห็นชดัเจนมาก มนัเห็นชดัเจน เวลาผอ่งใสๆ มนัเส่ือม 
เวลาผอ่งใสมนัแปรสภาพตลอด แลว้ครูบาอาจารยท์  าอยา่งไร ท่านจะใหค้วามผอ่งใสขา้มพน้มนั
ไป ยกข้ึนมนัไป พลงังานตวัน้ีตอ้งยกข้ึน ยกข้ึนอยา่งไร  

ดูสิ พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งปัญญา ศาสนาน้ีมหศัจรรย ์มหศัจรรยต่์อเม่ือคนไปรู้ไป
เห็นไง แลว้ถา้คนรู้เห็น เห็นตามร่องรอยของครูบาอาจารย ์ มนัมีส่ิงใดขดัแยง้กนั ถา้มีความ
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ขดัแยง้กนัมนัตอ้งมีความผดิแน่นอน ถา้ไม่มีความขดัแยง้กนั มนัไม่มีความขดัแยง้กนัเพราะเหตุ
ใด ไม่มีความขดัแยง้ เพราอะไร เพราะอริยสัจมนัมีอนัเดียว สัจธรรมมนัมีหน่ึงเดียวเท่านั้นแหละ 

ดูสิ เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะใครไปเกิด? จิตเราไปเกิด ธาตุรู้มนัไปเกิด แต่เกิดแลว้เกิด
ในปัจจุบนัตลอด เกิดมาแลว้กใ็หม่ตลอด เกิดมาแลว้ก็ชาติปัจจุบนัน้ี อดีตอนาคตเรายงัปฏิเสธ 
เพราะเรายงัไม่รู้เห็น เพราะทิฏฐิมานะ มนักเ็ป็นเร่ืองธรรมดา  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เป็นเจา้ชายสิทธตัถะนะ เวลาจิตสงบแลว้ 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ยอ้นอดีตชาติไป ชดัเจน เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยอ้นไป 
ตั้งแต่เราเคยเป็นพระเวสสันดร ตั้งแต่พระเวสสันดรยอ้นกลบัไป สร้างสมบุญญาธิการมาขนาด
ไหน แลว้ถา้มนัยงัไม่เกิดมรรคเกิดญาณ เห็นไหม จุตูปปาตญาณ ถา้จิตน้ีตายเด๋ียวน้ีมนัก็ไปเกิด
ภพชาตินั้นๆ ทุกดวงจิตมนัไปเกิดทุกภพชาติ น่ีผลของวฏัฏะเวียนว่ายตายเกิดนะ  

ฉะนั้น อดีต อนาคต แลว้ปัจจุบนัล่ะ ปัจจุบนัยอ้นกลบัมาอาสวกัขยญาณ ท าลายใน
ปัจจุบนัน้ีไง ถา้ท าลายปัจจุบนัน้ี ท  าลายอะไร? ท าลายอวิชชา ท าลายความไม่รู้ เพราะมนัไม่รู้ ดูสิ
ว่าเขาอุเบกขา อุเบกขามนัจะเอียงไปซา้ยและขวานะ อุเบกขามนัจะไปของมนั น่ีก็เหมือนกนั ถา้
มนัไม่ไป มนัมีของมนัอยู ่ มนัตอ้งไปของมนัไง ท าลายตรงน้ีไง ท าลายภวาสวะไง ท าลายส่ิงท่ีมี
อยูไ่ง ท  าลายแลว้มนัเหลืออะไรล่ะ ท าลายแลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้อีก ๔๕ ปี เหลือ
อะไร 

ท าลายอวิชชา ท าลายภวาสวะ ท าลายภพ ไม่มีส่ิงใดอาศยัส่ิงก่อตวัข้ึนมาจากธรรมธาตุอนั
น้ีได ้พอพน้ไป ส่ิงน้ีพน้ไปถึงไดเ้ขา้ใจ ท่ีว่าส่ิงท่ีไปท่ีมาเราปฏิเสธ ปฏิเสธอดีตอนาคต ปฏิเสธว่า
ภพชาติไม่มี ปฏิเสธ 

ค าว่า “ปฏิเสธ” ส่วนปฏิเสธไป ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ถา้สมควรแก่ธรรม มนั
สว่างกระจ่างแจง้กลางหวัใจ ถา้ไม่สมควร มนัดน้เดา ถา้ดน้เดาก็สงสัยน่ีแหละ ถา้ยงัดน้เดา ยงั
ลูบๆ คล าๆ ยงัท าส่ิงใดไม่ได ้เห็นไหม 

ฉะนั้น เวลานกัปฏิบติัเรา เวลาสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส เห็นไหม ถา้มนั
ขาดไปจากใจ ไม่สีลพัพตปรามาส ไม่ลูบไม่คล า ไม่ลูบไม่คล าเพราะอะไร ไม่ลูบไม่คล าเพราะ
มนัรู้มนัเห็นของมนัไง ไม่ลูบไม่คล าเพราะมนัส ารอก มนัคายไง คนเราส ารอกแลว้คายออกไป ดู
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สิ เราคายเสลดออกไป เราจะเลียกินกลบัมาไหม เสลดคายทิง้ไปท่ีพื้น แลว้ก็ไปเลียกินมนั ใครจะ
เลียกินมนัไดไ้หม เราก็ขยะแขยงเป็นธรรมดา อารมณ์ท่ีมนัเจบ็ปวดเราไปเลียกินมนัตลอด ส่ิงท่ี
เจบ็ช ้าน ้ าใจมนัไปเสวยตลอด ท าไมมนัท าไดล่้ะ 

แต่ถา้สัจจะความจริงถา้มนัเห็น มนัส ารอก มนัคาย มนัคายเสลดไปแลว้มนัจะไม่ไปเลีย
กินเสลดอนันั้น น่ีไง มนัถึงไม่ลูบไม่คล าไง ถา้ไม่ลูบไม่คล า ความเป็นจริงอนัน้ีเป็นความจริง
ของเรา น่ีอริยสัจ สัจจะความจริง ถา้จิตมนัท าได ้ความสุขอยา่งน้ีเราแสวงหาไง ท่ีเราท าบุญกุศล
กนัอยูน้ี่ก็ตอ้งการใหชี้วิตเราประสบความส าเร็จ แมแ้ต่ด ารงชีวิตน้ีก็ใหม้นัมีความสุข ใหมี้
ความสุข ไม่ทุกขย์ากจนเกินไป แลว้ถา้เรามีความสามารถ เรามีความวิริยะ ความอุตสาหะ เราท า
ของเราเพื่อประโยชน์กบัเรา เพราะยงัมีศรัทธาความเช่ือ  

เวลาพระเราปฏิบติันะ เวลามาขวนขวาย ปฏิบติัดีมาก เวลาจิตมนัเส่ือม เวลามนัทอ้แท ้
ท าไมพระสึกออกไป นกัปฏิบติัเราเวลาลม้ลุกคลุกคลาน เขาเลิกการปฏิบติัไป เลิกการปฏิบติัไป
เพราะจิตมนัเส่ือมไง เพราะมนัทอ้แท ้ มนัทอ้แทเ้วลามนัเส่ือม แต่ถา้เรายงัมีความมุมานะ ยงัมี
ศรัทธาความเช่ือ เราพยายามขวนขวายของเรา ท าของเรา สัจจะความจริงของเราใหเ้กิดกลาง
หวัใจของเรา 

เวลาพิจารณาเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไปนะ อกุปปธรรมๆ ถา้มนัขาดแลว้ มนัเป็นความจริง
ของเราแลว้นะ มนัเป็นสมบติัของเราคงท่ีไง  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ บอกไวว้่าภทัรกปัมีพระพุทธเจา้ ๕ องค ์ แลว้
อนาคตวงศย์งัมีมาต่อเน่ืองไปๆ เวลาการเวียนว่ายตายเกิดของจิต การเวียนว่ายตายเกิดไดส้ร้าง
บุญกุศลของเขาไว ้รอเวลาท่ีจะมาตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้องคต่์อไปๆ 

ใครจะเช่ือไม่เช่ือนั้นเป็นสิทธิ มนัเป็นสิทธ์ิของคน ใครจะเช่ือไม่เช่ือมนัเป็นสิทธ์ิของคน 
แต่ความจริงๆ ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เขาจะรู้ตามความจริงในหวัใจนั้น ถา้ตามความ
จริงในหวัใจนั้น นัน่ล่ะความสุขแท ้

เราแสวงหาความสุขแทข้องเรา แลว้แสวงหาท่ีกลางหวัใจ แสวงหามาจากเดินจงกรม 
แสวงหามาจากการนัง่สมาธิภาวนาใหเ้กิดมรรคเกิดผล เกิดปัญญาญาณ มนัจะไดผ้ลตามจริง
เพราะความวิริยะ ความอุตสาหะของจิตดวงนั้น เอวงั 


