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เทศน์เช้า วนัที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

อา้ว ตั้งใจฟังธรรมะ ก่อนเขา้พรรษานะมนัหยดุ ๔ วนัเราเห็นอยูแ่ลว้ เราก็เตรียมตวัของ
เราไวพ้ร้อม ไปส่งเสบียงไวก่้อน ทุกอยา่งไวก่้อน ฟ้ืนฟูร่างกายไวใ้หเ้ขม้แขง็ ใหเ้ขม้แขง็เพราะ
อะไรล่ะ น่ีพระ จดัพระไปใหไ้ปจ าพรรษาท่ีนัน่ๆ ใหพ้ระเขาฝึกหดัของเขา สถานท่ี เราเปล่ียน
สถานท่ีเพื่อความสดช่ืน เพื่อความสด ท่ีมนัสด ท่ีมนัใหม่ ร่างกายคนแขง็แรงเพื่อการประพฤติ
ปฏิบติัไง 

ฉะนั้น ในเขา้พรรษาๆ มนัส าคญัไง ส าคญัว่าหน่ึงปีเราไปใหข้องขวญักนั เราไปช่ืนชม
กนัวนัปีใหม่ หน่ึงปี พระ พระเวลาจะเขา้พรรษา หน่ึงปีเราเท่ียวธุดงคไ์ป เราหาท่ีสงบสงดั
ประพฤติปฏิบติัเราไป เราหาท่ีจ  าพรรษาไง ถา้จ  าพรรษาเราจะเขม้งวดกบัเรา ตั้งสัจจะถือธุดงค
วตัรขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือหลายๆ ขอ้ ทุกคนตั้งกติกาข้ึนมาเพื่อจะคน้ควา้หาตวัเอง เพราะอะไร 
เพราะมนัตอ้งจริงจงับา้งสิ  

น่ีเวลาโยมเขายงัมีจริงจงั เขามีงานมีการของเขา พระเรามนัก็ตอ้งมีหนกัมีเบา ไม่ใช่อยู่
อยา่งไรก็อยูอ่ยา่งนั้นแหละ ปีหน่ึงก็ปีหน่ึงอยูอ่ยา่งน้ี แลว้ก็เวลา ๕ ปี ๑๐ ปีฉนัพรรษาเยอะนะ 
ฉนัเป็นอาวุโสนะทุกคนตอ้งมาเคารพบชูา ให้ ๑๐๐ พรรษาดว้ยถา้มนัโง่ แต่ถา้มนัฉลาดนะ 
สามเณรนอ้ยอาย ุ ๗ ขวบเป็นพระอรหนัต์ คนเคารพบชูากนัมาก แต่เวลาพระไม่เขา้ใจ เห็นว่า
สามเณรนอ้ย ตวัเองเป็นพระไง ไปเล่นกบัสามเณรนอ้ย  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เตือนนะ นัน่พระอรหนัตน์ะน่ะ ไปลูบหวัเล่นอยู่นัน่
พระอรหนัตน์ะ ตวัเองท าอะไรอยู ่ ตวัเองไดป้ระโยชน์อะไรอยู ่ นัน่พระอรหนัตน์ะ แลว้พระ
อรหนัตม์าจากไหนล่ะ ค าว่าพระอรหนัตน์ะ ทุกคนมนัเป็นเป้าหมายของชาวพุทธเรานะ ถา้ชาว
พุทธเราน่ีเราส้ินสุดแห่งทุกข ์ ค าว่าส้ินสุดแห่งทุกขคื์อพระอรหนัต ์ พระอรหนัตคื์อว่าไม่หนั
กลบัมาอีกแลว้ นัน่ล่ะถา้ส้ินสุดแห่งทุกขม์นัจะเสวยวิมุตติสุขๆ  
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วิมุตติสุขมนัเกิดมาจากไหนล่ะ มนัเกิดมาจากหวัใจท่ีทุกขย์ากน่ี หวัใจเวลาทุกขเ์วลายาก 
เราบ่นเร่ืองความทุกขค์วามยากเราบ่นไดท้ั้งวนัเลย แต่เราไม่เคยท าความสงบของใจเราใหไ้ด ้ เรา
ไม่เคยคน้ควา้หาสัจธรรมในหวัใจของเราได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สร้างสมบุญญาธิ
การมาเป็นพระโพธิสัตว ์ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย สร้างบุญญาธิการมาขนาดนั้น 
เวลาท่านเห็นภยัในวฏัสงสาร ไปเท่ียวสวนเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย เราก็ตอ้งเป็น
เช่นนั้นหรือ ถา้เป็นเช่นนั้นหรือมนัตอ้งมีฝ่ังตรงขา้ม ตอ้งไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย  

แต่ค าว่าไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตายน้ียงัไม่มีใครคน้ควา้ ยงัไม่มีใครหาได ้ มนัไม่มีใคร
ท าได ้แต่ท่านเองท่านมีปฏิภาณอยา่งนั้น ท่านมีบารมีอยา่งนั้น พยายามออกคน้ควา้ของท่านอยา่ง
นั้น ท่านออกไปคน้ควา้ ออกไปศึกษา ออกไปประพฤติปฏิบติั ท่ีไหนเขามีครูบาอาจารย ์ท่ีไหนท่ี
ปฏิบติัเขามีช่ือเสียง ท่ีไหนเขามีคนนบัหนา้ถือตา ไปทดสอบๆๆ ไปศึกษากบัเขามาหมดเลย มนั
ก็ไปไม่ได ้มนัไปไม่ไดท่ี้ไหน มนัไปไม่ไดเ้พราะในหวัใจเราน่ีไง หวัใจเรารู้น่ี เรายงัสงสัยอยู ่เรา
ยงัเวียนว่ายตายเกิดอยู ่ 

การเวียนว่ายตายเกิด เวียนว่ายตายในวฏัฏะ เวียนว่ายตายเกิดในอารมณ์ของเราน่ีแหละ 
ความลงัเลสงสัย ความรู้สึกนึกคิดมนัเกิดดบัๆ อยูใ่นใจ มนัรู้ของมนัอยู ่ เราบอกว่าเราไม่เกิด ไม่
เกิดเอง็รู้อะไร บอกว่าไม่ตาย ไม่ตายมนัจะตายอยูว่นัสองวนัน้ี ไม่ตายท่ีไหน มนัก็เกิด แก่ เจบ็ 
ตายอยูอ่ยา่งนั้นแหละ แลว้มนัท าอยา่งไรล่ะ น่ียอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาบุพเพนิวาสานุสติญาณ 
จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ ยอ้นกลบัมาท าลายอวิชชาในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ เราเป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชาออกมา เราเป็นไก่ตวัแรก เราถือศาสดาของเราไง พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เราเคารพบชูารัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นแกว้สารพดั
นึกไง  

เวลาโลกเขานึกกนั เวลาเขาทุกขเ์ขายากเขาก็แค่บรรเทาทุกขไ์ง นึกถึงศาสนา ศาสนาเป็น
เขตอภยัทาน ใครมีความทุกขย์ากขนาดไหนก็ไปวดัไปวาไปพึ่งพาอาศยั ทุกขย์ากมาก็มาพึ่งพิง
อาศยั พอพึ่งพิงอาศยันะไดก้ าลงัแลว้ก็ออกไปสู่กบัสังคมนั้นใหม่ แต่ผูท่ี้เห็นภยัในวฏัสงสารเขา
สละส่ิงนั้นมาเพื่อจะเอาจริงเอาจงั ถา้เอาจริงเอาจงัข้ึนมา เวลานิสัยของไก่มนัต่ืนแต่เชา้ มนัขนั
ตั้งแต่คนยงัไม่ต่ืน คนยงัไม่ต่ืนไก่มนัขนัก่อนแลว้ ถา้ไก่มนัขนัก่อน ไก่มนัออกอรุณแลว้ มนัจะ
ออกหากินแลว้ เราตอ้งต่ืนก่อนไก่ เราจะเอาความจริง เอาจริงเอาจงัข้ึนมา  
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เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ท่านเปรียบ จิตของท่านเหมือนไก่ตวัแรกท่ีเจาะ
ฟองอวิชชาออกมา แต่เราดูพฤติกรรมของไก่ ไก่ในโลกน้ีมนัก็บอกเวลา ขนับอกเวลา เด๋ียวน้ีไม่
ตอ้งการแลว้เขาเอานาฬิกา นาฬิกาปลุกตั้งไวน้ะ เวลามนัปลุกนะลุกข้ึนมากดใหม้นัปิดก่อนแลว้
ก็นอนต่อ น่ีไงมนัตั้งใจ ตั้งใจว่านาฬิกาปลุกแลว้มาภาวนาไง แต่เวลามนัปลุกนะเอามือไปกดมนั
นะ นอนต่อ น่ีเปล่ียนมาจากไก่มนัขนั ไปหา้มมนัไม่ได ้ เวลานาฬิกาไปกดมนัซะ กดไม่ใหม้นั
ปลุก  

น่ีเวลาไก่ตวัแรกเจาะฟองอวิชชาออกมา ถา้เป็นไก่ ในการประพฤติปฏิบติัเราตอ้งเป็น
ความจริงของเรา ตอ้งขยนัหมัน่เพียรของเรา ตอ้งมีสัจจะของเรา ถา้วนัเขา้พรรษาแลว้เราก็ตอ้งตั้ง
กติกากบัเรา เอาความจริงกบัเรา แต่เวลาคนท่ีประพฤติปฏิบติัไปคุน้ชิน พอเขาว่าไก่มนัคอยบอก
เวลาใช่ไหม กกู็จะเป็นเป็ดแลว้ เป็ดมนัก็บินได ้มนัก็ลงน ้าได ้เป็ดมีทุกอยา่งเลย 

น่ีก็เหมือนกนั ประพฤติปฏิบติัไง ถูลู่ถูกงั รู้ไปหมด นู่นก็ท  าได ้ น่ีก็ท  าได ้ พระพุทธเจา้
สอนแลว้เขา้ใจหมด โอโ้ฮ ครูบาอาจารยว์่านิพพานเป็นอยา่งนั้น ว่างหมด กรรมฐานเป็ด เป็ดมนั 
ลงน ้าก็ได ้ บินก็ได ้ เออ เขาขนับอกเวลา มนัก๊าบๆๆ มนัก็จะขนัไปกบัเขา มนัท าไดทุ้กอยา่งเลย 
แต่ท าไดไ้ม่ดี ท  าไดไ้ม่จริง ฉะนั้น ท าไดไ้ม่จริง น่ีไงวนัเขา้พรรษาไง เวลาหลวงตาท่านพดูนะ
เพราะท่านอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ เวลาเขา้พรรษาอธิษฐานพรรษากนัทั้งวดัเลย เวลาออกพรรษาแลว้
เหลือไม่ก่ีองค ์ท าไมจิตใจมนัอ่อนแอขนาดนั้น เวลาจิตใจอ่อนแอขนาดนั้นท่านถึงไดต้ั้งสัจจะไง 

ท่านบอกเองนะเวลาสมยัอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ ทุกคนกลวัหลวงปู่ มัน่เป็นอนัดบัหน่ึง กลวั
ท่านเป็นอนัดบัสอง อนัดบัเพราะท่านเป็นคนปกครองดูแลพระไง ถา้เป็นคนปกครองดูแลพระ 
เป็นคนปกครองดูแล เวลาอธิษฐานพรรษามนัก็รู้คนดูแลเขา เขาอธิษฐานธุดงค ์ เขากบิ็ณฑบาต
ธุดงคข์องเขา เวลามีไทยทานมาก็เปิดบาตรรับๆ นัน่ไงเขาขาดธุดงคแ์ลว้ ท่านเห็นต าตาๆ ฉะนั้น 
ท่านถึงไดว้างหลกัเกณฑไ์ว ้ 

ท่านพดูบ่อยบอกว่าธุดงควตัรมนัเป็นธุดงค์ ๑๓ มนัเป็นศีลในศีล ถา้พระเราไม่จรรโลง 
ไม่รักษาไวม้นัก็เป็นแต่ทฤษฎี แลว้พอเป็นทฤษฏีแลว้ ต่อไปอนุชนรุ่นหลงัเขาก็ไม่รู้ไม่เห็นของ
เขา น่ีทฤษฎีมนัก็มีดว้ย ขอ้เทจ็จริงมนัก็มีดว้ย พระเราก็ตอ้งมีดว้ย เราก็ตอ้งท าดว้ย เราก็ตอ้ง
ปฏิบติัดว้ย น่ีเขา้พรรษา เขา้พรรษาเอาจริงเอาจงัของเรา ถา้ประพฤติปฏิบติัมนัจะไดค้วามจริง
ของเราไง ถา้มนัไม่ไดค้วามจริงของเรา น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะ
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ฟองอวิชชาออกมา เราจะเป็นเป็ด กจูะเป็นเป็ด กไูม่เป็นไก่หรอก ไก่มนัล าบาก เป็นเป็ดดีกว่า 
แลว้เป็ดมนัแถไปไดห้มด  

ปฏิบติัอยา่ใหม้นัแถ อยา่ใหกิ้เลสมนัชกัน า ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ใหเ้ป็นความจริง เราประพฤติปฏิบติัเป็นความจริง หน่อของพุทธะ ถา้จิตมนัสงบนะเราไปเห็น
หน่อของพุทธะ หน่อพุทธะคือหน่ออ่อนกบัหวัใจของเราไง ไอน่ี้ใจมนัดา้น ใจมนันะมีแต่ความ
ด้ือดา้น ความด้ือดา้นมนัไม่มีความจริงอะไรเลย พุทโธ พุทโธเวลาจิตมนัสงบเขา้ไปมนัลอก มนั
ปอกเปลือก มนัปอกเปลือกเห็นผลไม ้เน้ือในของมนัท่ีมนัอ่อน มนัสดช่ืน มนัน่าช่ืนชม ไอค้วาม
แก่ ความชราภาพมนัไม่มีใครตอ้งการ แต่มนัก็ไม่เคยตายนะ มนัก็เวียนว่ายตายเกิดอยูอ่ยา่งนั้น
แหละ  

พุทโธ พุทโธ พุทโธเขา้ไป หรือว่าปัญญาอบรมสมาธิเขา้ไปจะเขา้ไปสู่หน่อของพุทธะ 
ไปสู่หวัใจท่ีอ่อนน่ิม หวัใจท่ีควรแก่การงาน ถา้ไปเจอหวัใจท่ีควรแก่การงาน เวลาประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนไปมนัจะเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก แลว้มนัจะกราบ มนัจะซาบซ้ึง คนเวลาซาบซ้ึง
นะมนัไม่ท าหรอก อีลุ่ยฉุยแฉกมนัท าไม่ลงไง มนัท าไม่ลงเพราะอะไร เพราะมนัเขา้ไปสัมผสั 
มนัรู้ว่ามนัจะไปไหน มนัจะไปไหน มนัจะท าอยา่งไรมนัเห็นช่องทางของมนัไง แต่คนเราไม่เคย
เห็นช่องทางเลยไง มนัจะเป็นเป็ด ก๊าบๆ อยูอ่ยา่งนั้นแหละ มนัไม่เป็นไก่ เป็นไก่นะดูสิมนัฟัก 
มนัดูแลของมนั มนัขนัมนับอกเวลา มนัเป็นประโยชน์ มนัขยนัหมัน่เพียรของมนั  

น่ีก็เหมือนกนั เวลาปฏิบติัไปแลว้ กิเลสนะมนัเป็นกาฝาก เวลากาฝาก อวิชชา ปัจจยา สัง
ขารา สังขารา ปัจจยา วิญญาณงั อวิชชา แลว้วิชชาล่ะ วิชชา น่ีวิชชาคือธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีไงศีล สมาธิ ปัญญาคืออวิชชา คือมรรค ๘ วิชชามนัไปท าลายอวิชชา 
กาฝากมนัตอ้งอยูเ่ป็นตน้หน่อพุทธะ อยูต่น้ธรรม ตน้ธรรมคือหวัใจของเรา มนัมีอวิชชา มนัมี
กาฝากอยู ่ แลว้กาฝาก เวลามองไปน่ีกาฝากมนัยอ้ยเตม็ตน้เลยนะ โอ๋ย กาฝากมนัสวย โอ๋ย อยาก
ไดก้าฝาก ไม่เอาตน้ล่ะ เอง็ไม่เอาตน้จะเอากาฝากหรือ  

ปฏิบติัก็เหมือนกนั เอง็จะเอาตน้มนัหรือจะเอากาฝาก เอง็จะเอาความเห็นของเอง็ใช่ไหม 
เช่ือแต่ตวัเอง ตวัเองเช่ือไม่ไดม้นัตอ้งเช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เช่ือธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนอยา่งไร องคส์มเดจ็พระ
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สัมมาสัมพุทธเจา้สอนอยา่งไร สอนใหเ้สียสละๆ อา้ว เสียสละกไูม่เห็นไดอ้ะไรเลย กมีูแต่
เสียสละ เสียสละวตัถุ วตัถุธรรม  

น่ีวตัถุมนัเป็นธรรมนะถา้จิตใจมนัเป็นธรรม ถา้วตัถุไม่เป็นธรรม เราฆ่าแกงกนัเพราะ
วตัถุนั้น แต่ถา้เป็นธรรม เป็นธรรมเราหามาดว้ยความชอบธรรม ถา้หาดว้ยความชอบธรรม 
ปฏิคาหก เวลาเราไดม้าไดม้าดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ เวลาเราจะใหเ้ราใหด้ว้ยความช่ืนชม ให้
แลว้เราพอใจ ภิกษุผูรั้บ ท่านสะอาดบริสุทธ์ิ รับของไทยทานมาแลว้ใชป้ระโยชน์นั้น ตั้งแต่
เร่ิมตน้ ท่ามกลางและท่ีสุด น่ีไงปฏิคาหกอยา่งน้ีไดบุ้ญมหาศาลเลย แลว้ไดบุ้ญมหาศาล แลว้
ไดม้าเสียสละ เช่ือธรรมๆ ใหเ้สียสละ  

เสียสละท าไม ก็เสียสละเพื่อหวัใจดวงน้ีไง หวัใจผูใ้ห ้ หวัใจผูใ้หม้นัเบิกบาน หวัใจผูใ้ห้
มนัแช่มช่ืน หวัใจผูรั้บ คนไร้บา้น คนไร้บา้นไม่ใช่ว่าคนจนนะ คนไร้บา้นเขานกัธุรกิจแลว้หมด
ตวั ไร้บา้นไปนอนอยูข่า้งถนน คนไร้บา้นท่ีทุกขท่ี์จนเพราะอะไร เขาไม่ใช่คนจนนะ คนจน คน
ไม่เอาไหนก็มี คนท่ีท าธุรกิจผดิพลาด คนท่ีรักษาสมบติัของตวัไวไ้ม่ได ้ พอเวลาหมดตวัแลว้ไป
นอนอยูข่า้งถนน น่ีคนไร้บา้น ถา้คนไร้บา้น ส่ิงท่ีไร้บา้นเพราะอะไรล่ะ ไร้บา้นเพราะว่าไม่มี
สติปัญญารักษา  

น่ีไงว่าการเสียสละ เสียสละของเราเสียสละเพื่ออะไรล่ะ ก็เสียสละเพื่อหวัใจดวงน้ีไง ถา้
หวัใจดวงน้ีมนัมีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมา มนัปล้ืมใจ มนัพอใจ เราเป็นผูใ้ห ้ ผูรั้บมีแต่ความทุกขค์วาม
ยากนะ ดูสิพระผูท้รงศีลทรงธรรมขนาดไหนเขาไม่เคารพคนหรอก เคารพพระพุทธเจา้ 
พระพุทธเจา้วางธรรมและวินยัน้ีไวไ้ง ภิกษุตอ้งภิกขาจารไง น่ีภิกขาจารบิณฑบาตไปเห็นความ
ทุกขค์วามยากของชาวบา้นทั้งนั้นแหละ ครูบาอาจารยเ์ราเดินบิณฑบาตไปตามคนันา ฝ่าดงพง
ไพรไป  

เวลาออกมาธุดงค ์ เราเคยเป็น ออกมาน่ีไม่ไดห้รอกเพราะหญา้คามนัท่วมหวั ผา้น่ีตอ้งใส่
ไวใ้นบาตรก่อน ใส่ผา้ไวใ้นบาตรแลว้ลุยออกมา พอพน้ออกมาแลว้ค่อยมาห่มผา้ออกบิณฑบาต 
เวลาออกบิณฑบาตมนัใหเ้ห็นความทุกขค์วามยากไง พระไม่ใช่นอนกิน นอนจมอยูน่ัน่ ไอเ้ป็ด 
ก๊าบๆๆ อยูน่ัน่มนัไม่ใช่ไก่ ไก่เขาขนัแต่เชา้เขาบอกเวลา เวลาปฏิบติัก็เหมือนกนักาฝากเราไม่เอา 
เราจะเอาตน้ธรรม ถา้ตน้ธรรม ตน้ธรรมคือใจของเรา ถา้ใจมนัสงบระงบัเขา้มามนัมีค่า  
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ฉะนั้น ถา้มีค่า มนัมีค่าท่ีไหนล่ะ เวลาหลวงตาท่านไปโปรดประชาชน มาน่ีมาเอาใจคน 
มาเอาน ้าใจของคน การเสียสละนั้นท่านบอกเลยนะท่านท าใหลู้กศิษยบ์อบช ้า การบอบช ้า เอง็จะ
เสียสละเอง็ก็ตอ้งมีส่ิงท่ีเสียสละใช่ไหม ถา้จะเสียสละ น ้าใจเป็นน ้าใจท่ีมนัมองกนัไม่เห็นดว้ย
สายตา ตาเปล่าใช่ไหม แต่เวลาถา้มนัจะเสียสละ ขวนขวายมาเพื่อหวัใจของเรา องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้สอนใหเ้สียสละทาน เสียสละเพื่อใจดวงน้ี เพื่อใจดวงน้ีใหม้นัไดค้ลายออก ให้
มนัยอมรับความเห็นต่าง  

น่ีเวลาเราอยูก่นัประชาธิปไตยไง ตอ้งเคารพสิทธ์ิของเขา เขาก็มีสิทธ์ินะเขาเกิดเป็นคน 
เขาเกิดเป็นคน จะดีจะชัว่มนัก็คน แต่เราก็ป้องกนัไวค้นชัว่ไม่ใหเ้ขา้มาใกลเ้รา อเสวนา จ พาลาน  
ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา ทุกขข์องบณัฑิตทุกข์เพราะอยูใ่กลค้นพาล คนพาลนะมนัพาล มนัไม่มีเหตุ
มีผล ไอเ้ราอยูใ่กลค้นพาลทุกขน่์าดูเลยนะ มนัคอยย ุคอยแหย ่คอยท าลาย ทีน้ีมนัพาลแลว้เราไป
อยูใ่กลม้นัท าไมล่ะ ถา้มนัเป็นญาติโกโหติกาของเราล่ะ มนัเป็นสายบุญสายกรรมล่ะ  

ถา้เป็นสายบุญสายกรรม น่ีสายบุญสายกรรมมนัสร้างเวรสร้างกรรมกนัมาไง ถา้สร้างเวร
สร้างกรรมกนัมา เขามีสิทธ์ิเป็นมนุษย ์ มนัเป็นสิทธ์ิของเขา แลว้เวลาคนพาลมนัพาลเพราะมนัมี
อธรรมในหวัใจไง เพราะมนัด้ือดา้น ด้ือดา้น เรียกร้อง แต่ถา้มีธรรม น่ีท่ีเสียสละเราเสียสละ
ท าไม เราเสียสละเพราะเรามีธรรมไง ถา้เรามีธรรมจิตใจมนัอ่อนโยน จิตใจมนัยอมรับฟังเหตุฟัง
ผลไง ถา้เวลาเราคุยกนั เจรจากนั ฟังเหตุฟังผลเราฟังนะ ถา้เราฟังเหตุผลเขาดี เหตุผลเขามี
น ้าหนกักว่ากนัเราตอ้งยอมรับสิ  

ถา้ยอมรับนะ ไอค้วามด้ือดา้นนั้น ไอค้วามเห็นแก่ตวันั้นมนัก็เบาบางลงๆ มนัเบาบางลง
เพราะอะไร เพราะจิตใจเราพฒันาข้ึน เวลาคบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง น่ีไงกิเลส
ตณัหาความทะยานอยากมนัเป็นกาฝากไง กาฝากมนัเกาะกินตน้ธรรมอยูน่ี่ไง มนัเกาะกินพุทธะ 
เกาะกินผูรู้้ เกาะกินอยูน่ี่ไง อวิชชาไง แลว้อวิชชา อวิชชาความไม่รู้ ไม่รู้อะไร ไม่รู้ในอตัตสมบติั 
ไม่รู้ในความดี ความชัว่ของใจ ไม่รู้ส่ิงดีงาม  

เราไปเห็นทรัพยส์มบติัน้ีดีงาม วตัถุธาตุ ธรรมธาตุ วตัถุธาตุ จิตใจคนท่ีมีน ้าใจนะ วตัถุ
ธาตุจะเป็นประโยชน์มากเลย แลว้ธรรมธาตุล่ะ ธรรมธาตุนะ มนัเป็นจริงแลว้นะมนัวิมุตติสุข ค า
ว่าวิมุตติสุขนะ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี หวัใจของเราจะสงบจะระงบั หนา้ท่ีการงานก็อาบ
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เหง่ือต่างน ้าเท่านั้นแหละ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้จะปรินิพพานนะ อานนท ์ เรา
กระหายน ้าเหลือเกิน  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระอรหนัตม์า ๔๕ ปีนะ การกระหายน ้าร่างกาย
มนักระหาย แต่จิตใจมนัไม่กระหายหรอก เพราะเวลากระหายแลว้พระอานนทไ์ปตกัน ้ า ลงัเลจะ
ไม่ไปตกัไง อานนท ์ ไปตกัมาเถอะเรากระหายเหลือเกิน พอไปตกั น ้าตรงนั้นมนัขุ่นๆ มนัก็ใส
หมดเลย พระอานนทน่ี์ท่ึง เวลาหา้มพระอานนทก์็หา้มเป็นพระโสดาบนั องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดา เป็นพระอรหนัต์ รู้แจง้โลกนอกและโลกใน  

ใหพ้ระอานนทไ์ปตกั พอไปตกัมาแลว้ ทีแรกก็ไม่ไปตกัเพราะน ้ามนัขุ่น พอไปตกัน ้ามนั
ใสเฉพาะท่ีตกั พอตกัมาแลว้มนัก็เกิดมหศัจรรยข้ึ์นมาอีก ทีแรกก็ไม่ไปตกัเพราะว่าไม่ตอ้งการให้
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ฉนัน ้าขุ่น เวลาไปตกัน ้ามนัก็ใสข้ึนมา โอโ้ฮ ไปถามองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ ส่ิงท่ีไม่เคยมี ไม่เคยเป็นมนัก็เป็นแลว้ น ้ ามนัขุ่นหมดเลย มนัใสเฉพาะ
ตรงท่ีจะตกั มนัเป็นอยา่งนั้นเองอานนท ์ไม่ต่ืนเตน้ ไม่ต่ืนเตน้ ไม่สั่นไหว ไม่มีส่ิงใดประเดน็ใน
หวัใจเลย มนัรู้แจง้แทงตลอด รู้แจง้โลกนอกโลกใน มนัไม่มีอะไรเลย แต่หิวน ้า  

ถา้เราไม่ถึงเราเขา้ใจไม่ได ้ แต่ครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัมาแลว้ ท่านเขา้ใจส่ิงน้ี
ได ้ถา้เขา้ใจส่ิงน้ีไดม้นัอยูไ่หนล่ะ ว่าเวลาเขา้พรรษา เวลาเขา้พรรษาแลว้มนัควรมีหนกัมีเบาไง ปี
ทั้งปีเราก็ปล่อยชีวิตเราส ามะเลเทเมา แลว้แต่อวิชชากาฝากมนัจะชกัไป ในพรรษามีขอ้หา้มกบั
ตวัเราเองขอ้หน่ึงไม่ไดห้รือ ขอ้ใดก็ไดท่ี้เราเห็นว่ามนัไม่ดี เราไม่ท า พยายามฝืนมนั ฝืนมนัจะไม่
ท าในพรรษาน้ี พยายามฝืนมนัๆ ฝึกหดัดดัแปลงตน  

การฝึกหดัดดัแปลงตนนั้นคือมรรค ถา้มีมรรคนะ มรรคคือสัมมาทิฏฐิ ความดีงาม มนัจะ
ไปต่อตา้นกบัมิจฉาทิฏฐิความเห็นแก่ตวั ความเคยชินของใจ ถา้เราไม่แกไ้ขใครจะแกไ้ขให ้ ไป
ฟังองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็เทศน์สอน ไปหาครูบา
อาจารย ์ครูบาอาจารยก์็เทศน์สอน แลว้เราไม่ประพฤติไม่ปฏิบติั ไม่ดดัแปลงใจของเรา ใครจะท า
ใหล่้ะ เราตอ้งท าเอง พอเราท าเองนะเราจะปล้ืมใจ พอใจ  

น่ีจิตใจท่ีมนัจะเป็นไก่ไม่เป็นเป็ด ขนัแต่เชา้ ลุกข้ึนแต่เชา้ ดูแลรักษาเรา รักษาหวัใจของ
เรา ท าหวัใจของเราใหม้นัแช่มช่ืนข้ึนมา แลว้มนัปรารถนาเอง เวลาจะประพฤติปฏิบติันะ 
อาจารยสิ์งห์ทอง ครูบาอาจารยข์องเราท่านเดินจงกรมทั้งวนัทั้งคืน หลวงตากบัหลวงปู่ เจ๊ียะท่าน
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ชมมากเดินไดอ้ยา่งไร เดินจนทางเป็นร่อง หินแดงเถือกไปหมดเลย หินน่ีมนัเดิน ขนาดใชข้นาด
นั้น คนเดินไปเดินมาๆ ท าไมมนัเดินไดข้นาดนั้นล่ะ เพราะเขามีงานภายใน เขามีมรรค เขามี
สัจจะมีความจริง เขามีอตัตสมบติัเขาถึงท าไดไ้ง  

ไอเ้ราไม่มีมรรคไง เหมือนเคร่ืองยนต ์ แบตเตอร่ีก็ไม่มีไฟ เคร่ืองยนตก์็ไม่มีน ้ ามนั ยิง่ใน
แทง้คน์ ้ ามนัเคร่ืองแห้งผาดเลย ติดเคร่ืองอย่างไรก็ไม่ติด แต่ถา้มนัพร้อมหมด เวลามนัติดแลว้นะ
โอโ้ฮ มนัขยนั มนัหมัน่เพียร มนัมีความมุมานะ มีความอดทน น่ีถึงว่าเราประพฤติปฏิบติัเราจะ
เอาความจริง อยา่ อยา่ไปเอากาฝาก อยา่เป็นเป็ดก๊าบๆๆ ไป เวลาปฏิบติัเก่งนกั ว่ายน ้าก็ได ้ บินก็
ได ้ขนัก็ได ้ไข่ก็ได ้ไดทุ้กอยา่งเลย แต่ไม่มีอะไรเป็นสาระ ไม่มีอะไรเป็นความจริงเลย ไม่มี แลว้
เราจะเป็นคนอยา่งนั้นไหม เราจะเอาความจริงของเรานะ ขยนัหมัน่เพียร คนเราจะล่วงพน้ทุกข์
ดว้ยความเพียร ความเพียร ความวริิยะอุตสาหะจะเป็นสมบติัของเรา เอวงั 

 

 

 

 


