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เทศน์เช้า วนัที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

อา้ว ตั้งใจฟังธรรมเนาะ ธรรมะเพื่อหวัใจนะ เวลาเราทุกขเ์รายากเราแสวงหา ความ
แสวงหาทางโลกมนัทุกขย์ากมากนะ เวลาคนขาดตกบกพร่อง ปากกดัตีนถีบมนัเป็นความทุกข์
มาก แต่ความทุกขอ์ยา่งนั้นเวลาเราพกัเหน่ือยมนัก็หายได ้ แต่หวัใจมนัพกัไม่ได ้ เวลาเราเหน่ือย
ลา้ขนาดไหน เราพกัเราผอ่นเด๋ียวมนัก็ฟ้ืนฟูข้ึนมาร่างกายน่ี แต่จิตใจเวลามนัตกนะ เวลาจิตใจมนั
ทุกขม์นัยากมนัย  ้าคิดย  ้าท  า มนัย  ้าคิดย  ้าท  าแต่ความเจบ็ช ้าอนันั้นแหละ แต่เวลาความดีงามมนัคิด
ไม่ค่อยถึง  

น่ีฟังธรรมๆ เพื่อตอกย  ้าตรงน้ี ฟังธรรมเพื่ออะไร ฟังธรรม เห็นไหม น่ีโลกน้ีเป็นทุกข์
เพราะอะไร เพราะมนัเป็นอนิจจงั มนัไม่แน่นอนหรอก มนัแปรปรวนตลอดเวลา เราปากพดูกนั
นะ น่ีโลกน้ีมนัมีความไม่แน่นอน ส่ิงท่ีแน่นอนคือความไม่แน่นอนไง แต่ความไม่แน่นอนอนั
นั้นเรารักษาได ้ เรารักษาไดน้ะ น่ีสรรพส่ิงนั้นมนัเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงัส่ิงนั้นเป็นทุกข์ 
ส่ิงใดเป็นทุกขส่ิ์งนั้นเป็นอนตัตา คือเป็นอนตัตามนัเป็นสภาวะแบบนั้น  

เราเกิดมา เห็นไหม เกิดมาเป็นมนุษยมี์ศกัยภาพความเป็นมนุษย ์ ถา้ความเป็นมนุษยน์ะมี
สติมีปัญญา ค าว่าสติปัญญานะ สติปัญญาทางโลกสติปัญญาจากสถิติ สถิติอะไร จากปรัชญา 
สถิติจากการศึกษาเล่าเรียน สถิติปัญญาอยา่งน้ีคือปัญญาทางโลกไง น่ีถา้เรามีสติปัญญานะ เรามี
สติปัญญาเราหยดุ เวลาหยดุนะ หนา้ท่ีการงานเราอาบเหง่ือต่างน ้าเราท าสุดความสามารถของเรา 
แต่เวลาเราหยดุนะ เราหยดุเราตอ้งหยดุหวัใจเราดว้ย  

เวลาหยดุ เห็นไหม ดูสิของเราเก็บแลว้มนักจ็บไง แต่หวัใจมนัเก็บไม่ได ้มนัหยดุไม่ไดไ้ง 
ถา้มนัหยดุไม่ไดม้นัตอ้งอาศยัธรรมะน่ีไง ถา้อาศยัธรรมะนะตั้งสติไว ้ ค  าวา่ตั้งสติ สติน่ี พอสติ 
ความรู้สึกนึกคิดอนัน้ีท่ีมนัลน้ฝ่ังใหม้นัหยดุได ้ พอมนัหยดุได ้ น่ีถา้เราฝึกหดัใชปั้ญญานะ ถา้มนั
เกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการใคร่ครวญ ปัญญาเกิดจากการภาวนา  
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ในสัจธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกว่าสัพเพ ธมัมา อนตัตา ธรรม
ทั้งหลายเป็นอนตัตา ธรรมทั้งหลายเป็นอนตัตา แมแ้ต่ความรู้สึกนึกคิดก็เป็นอนตัตา เวลาธรรมะ
ก็เป็นอนตัตา มนัเกิดข้ึน ตั้งอยูแ่ละดบัไป เราพิจารณาของเราใคร่ครวญเขา้ไปๆ เวลามนัขา้มพน้ 
เวลาส่ิงท่ีเป็นอนตัตามนัวางไวห้มด ส่ิงท่ีเหลืออยูคื่ออะไร ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมเขารู้อยา่งน้ี เขารู้ส่ิงท่ี
เหลืออยูไ่ง พวกเราน่ีเราคิดโดยวิทยาศาสตร์ใช่ไหม ไม่อยากไปนิพพานหรอก เพราะนิพพานมนั
ว่าง นิพพานมนัไม่มีอะไรเลย นิพพานมนัจบัตอ้งไม่ได ้ 

เพราะเราว่านิพพานเป็นความว่างๆ ไง ความว่างไม่มีรสชาติ ความวา่งไม่มีส่ิงใด ถา้
ความสุข ความสุขเพราะว่าเราทุกขเ์รายาก พอเราทุกขเ์รายาก เราโดนบีบคั้น เวลามนัปล่อยวาง 
เออ ก็มีความสุข น่ีความสุขไงเพราะเราปล่อยวาง เราปล่อยวางเราก็ว่าเป็นความวา่งๆ นิพพาน
เป็นความว่าง มนัจบัตอ้งส่ิงใดไม่ไดไ้ง แต่เวลาพิจารณาไปโดยภาวนามยปัญญามนัรู้มนัเห็นของ
มนั  

ถา้มนัรู้มนัเห็น ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบัเป็นธรรมดา ดบั
แลว้เหลืออะไร เราอยูก่บัครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นนะท่านถามว่าเหลืออะไร รู้อะไร เราว่าเป็น
อนตัตา ปล่อยวางหมดแลว้ แลว้เหลืออะไรล่ะ ไม่รู้ ไม่รู้ ว่างๆ ว่างๆ ว่างๆ ก็อากาศไง ว่างๆ ก็ส่ิง
ใดท่ีมนัจุอยู ่ ส่ิงท่ีเวลาครูบาอาจารยท่์านเทศนาว่าการ ส่ิงใดท่ีมนัรกรุงรัง เราเก็บมนัเรียบร้อยมนั
ก็ดูสวยงาม  

น่ีก็เหมือนกนั ความคิดของเรา ความคิดของเรา เราไม่มีสติปัญญาเราควบคุมไม่ไดห้รอก 
มนัควบคุมไม่ไดแ้ลว้นะมนัยงัมีอวิชชา มนัยงัฟาดงวงฟาดงา เวลามนัฟาดงวงฟาดงา น่ีธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าจิตของเราเหมือนชา้งสารท่ีตกมนั เหมือนชา้งสารท่ี
ตกมนั เวลาชา้งตกมนัใครไปยนืขวางมนัได ้ จิตใจของเราเวลามนัคิดข้ึนมา เวลามนัยแุหยข้ึ่นมา
ใครไปยนืขวางมนัได ้ใครจะเอามนัอยูไ่ง แต่เวลาเราฝึกหดัสติ น่ีฟังธรรมๆ เพื่อฝึกหดัของเราไง  

ค าว่าฟังธรรมๆ มนัผอ่งแผว้ ส่ิงท่ีไม่เคยไดย้นิไดฟั้ง ส่ิงท่ีไดย้นิไดฟั้งตอกย  ้าทุกวนั ไดย้นิ
ไดฟั้งตอกย  ้าทุกวนั ตอกย  ้าๆ น่ีถา้มนัเกิดความสงสัย ส่ิงท่ีตอกย  ้าๆ มนัจะใคร่ครวญของมนั มนั
จะพิจารณาของมนั เวลามนัปล่อยวาง ส้ินสุดของมนั เวลาฟังธรรมจิตใจมนัผอ่งแผว้ มนัผอ่งแผว้
มนัใสสวา่ง น่ีไงฟังธรรมๆ เพื่อตอกย  ้ามนัน่ีไง ถา้ตอกย  ้า พอตอกย  ้ามนัมีสติมีปัญญาข้ึนมามนั
เห็นคุณค่าไง พอเห็นคุณค่ามนัก็อยากจะท าไง  
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ดูสิคนท่ีเขามีศรัทธาความเช่ือของเขา เวลาเขาขวนขวายของเขา ประพฤติปฏิบติัของเขา 
เขาเดินจงกรมของเขา นัง่สมาธิของเขาเขาเอาหวัใจของเขาท าดว้ย แต่ของเรา เห็นเขาท าเราก็ท  า
ตาม เห็นเขาเดินก็เดินตาม เห็นเขานัง่ก็นัง่ตาม อะไรนัง่ก็ไม่รู้ อะไรเดินก็ไม่รู้ หลวงตาท่านพดู
บ่อย หมามนัวิ่งไดน้ะ หมาวิ่งไปวิ่งมาก็วิ่งได ้ 

เดินจงกรมน่ีมีสติปัญญาไหม ถา้มีสติปัญญานัน่ก็เป็นมรรค ถา้ไม่มีสติปัญญาก็เป็นโลก 
เห็นไหม โลกกบัธรรมๆ ถา้ธรรมตอ้งมีสติมีปัญญา น่ีถา้มีสติปัญญาก็เกิดจากการฟังธรรมๆ การ
ฟังธรรมมีสติปัญญาข้ึนมาแลว้มนัคิดมนัใคร่ครวญของมนั เวลามนัท าก็ตั้งใจ เวลาตั้งใจ เวลา
ท างานเราเหน่ือยไหม เหน่ือย แลว้ยิง่ตั้งสติ ยิง่เขม้ขน้กบัมนัยิง่เหน่ือย เวลาภาวนาตั้งสติ เหน่ือย
ไหม เวลาเราฝึกหดัใชปั้ญญา เหน่ือยไหม มนัยิง่กว่าเหน่ือย  

ฉะนั้น เวลาหลวงตาท่านพดู เห็นไหม เวลาท่านปล่อยวางๆ ของท่าน ท่านว่างหมด น่ี
เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านว่าไง มหา จิตเป็นอยา่งไร อู๋ย ว่างหมดเลย สบายหมดเลย ท่านก็ปล่อยมา
เพราะอะไร เพราะว่าคนเขา้ไปรู้ไปเห็น รู้จริงไหม จริง แต่ความเห็นมนัยงัไม่จริง แต่ แต่ใครจะ
บอกไดล่้ะ เพราะเขารู้เห็นของเขา เขาไดป้ระสบการณ์ของเขา หลวงปู่ มัน่ท่านก็ปล่อยจนใหเ้ขา
ไดฉ้งน ไดคิ้ด เพราะมนัเป็นอยา่งน้ีมานานแลว้ มหา สุขแบบน้ีมนัสุขแบบเศษเน้ือติดฟัน เศษ
เน้ือก็เคยติดฟันเรา เราเคยมีเศษเน้ือ กินอาหารแลว้เศษอาหารติดฟัน  

สุขอยา่งน้ีสุขแค่เศษเน้ือติดฟัน มนัยงัมีความสุขกวา่น้ีมาก มนัมีความมหศัจรรยก์วา่น้ีอีก
มาก แต่ท่านชอบใจความสุขท่ีเศษเน้ือติดฟัน รสของเศษอาหาร แต่เวลาคนมนัติดมนัว่าสุด
ยอดๆๆ น่ีเวลาหลวงปู่ มัน่ท่านจะแกไ้ข เวลาคนเป็นท่านเปรียบเทียบได ้ แต่เวลาเขา้ไปติด เวลา
ท่านติดนั้นท่านไดส้กิทาคามีแลว้นะ คนท่ีมีความสุขขนาดนั้น แต่คนท่ีมีความสุขท่ีมากกว่า ท่าน
เปรียบเทียบเหมือนเศษเน้ือติดฟัน สกิทาคามีน่ีเศษเน้ือติดฟันหรือ แลว้อนาคามีล่ะ แลว้พระ
อรหนัตข้ึ์นไปล่ะมนัจะสูงส่งขนาดไหน  

น่ีไงสุขของท่านน่ีมนัสุขเศษเน้ือติดฟันนะ อา้ว ถา้มนัสุขเศษเน้ือติดฟัน สัมมาสมาธิเป็น
อยา่งไรล่ะ น่ีคนปัญญามากไง เวลากิเลสมนัฟาดงวงฟาดงานะ เวลากิเลสมนัฟาดงวงฟาดงามนั
ไม่ไวใ้ครหรอก ถา้มนัเป็นเศษเน้ือติดฟัน น่ีสัมมาสมาธิขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ี
ไงเอาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นการยนืยนัเลย เอาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้มา
ยนัเลย  
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น่ีไงเวลาบอกพุทธพจน์ อภิธรรมเขาพุทธพจน์ ใชปั้ญญาทั้งนั้นแหละ ถา้พดูอยา่งน้ีเราก็
จนตรอกเลย แต่เวลาบอกว่าน่ีไงสัมมาสมาธิขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง เวลาหลวง
ปู่ มัน่ท่านแก ้ สัมมาสมาธิขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่มีสมุทยั ของท่านสมุทยัทั้งนั้น 
สมุทยั สมุทยัคือกิเลส กิเลสมนัปนกบัสมาธินั้นมา มนัยงัมีอยู ่ไดคิ้ด ไดส้ติ น่ีฝึกฝนๆๆ น่ีไงเวลา
บอกว่ามนัว่างๆ ว่างอยา่งไร ถา้เป็นอนตัตา อะไรเป็นอนตัตา แลว้อนตัตาเป็นอยา่งไร  

น่ีไงสัพเพ ธมัมา อนตัตา สพัเพ ธมัมา อนตัตาก็ปากเปียกปากแฉะ นกขุนทอง แต่ฟัง
ธรรมๆ ฟังธรรมตอกย  ้าตรงน้ี มนัเป็นอนตัตา อนตัตาจริงหรือเปล่า เราท าไดจ้ริงหรือเปล่า แลว้ท่ี
มนัเหลือเหลืออะไร ค าว่าเหลืออะไร ถา้เราไม่รู้จริงเราพดูไม่ไดห้รอก น่ีก็ว่างๆ ว่างๆ ก็อา้งกนั
อยูอ่ยา่งน้ี ว่างๆ ก็อากาศ แต่มนัมีส่ิงใดท่ีเป็นความจริงในหวัใจน้ีบา้ง แต่ถา้คนจริงมนัมีองค์
ความรู้ มนัมีความจริงของมนั เวลาพิจารณาไปแลว้ ถา้เป็นสมาธิ สมาธิก็ตั้งมัน่ มีสติควบคุมได ้
เวลายกข้ึนสู่วิปัสสนามนัจะเป็นภาวนามยปัญญา  

น่ีไงฟังธรรมๆ ตอกย  ้าตรงน้ี ตอกย  ้า น่ีเราฝึกหดัของเราใหเ้ป็นความจริงข้ึนมา ศาสนา
ไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล หวัใจดวงใดท่ีภาวนาท่ีไม่มีมรรคมนัก็ไม่มีผลเหมือนกนั 
หวัใจของเขา เขาภาวนาเกิดมรรค เกิดผลของเขา เขาเกิดปัญญาของเขา เขาช าระสะสางในหวัใจ
ของเขา เขาส ารอก เขาคายกิเลสของเขาออกไป เวลาคายกิเลสออกไป ดูสิเราท าหนา้ท่ีการงาน
ขนาดไหน มีขา้วของเงินทองขนาดไหน ขา้วของเงินทองมนัก็เป็นสมบติัสาธารณะ สมบติัของ
โลก ถา้เก็บไวใ้นโลกน้ีมนัก็เป็นมรดกตกทอดไปอนุชนรุ่นหลงั แต่ถา้เป็นมรรค เป็นผลล่ะ  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพาน เห็นไหม พระอานนทเ์ป็นพระ
โสดาบนั คร ่ าครวญเลยเพราะอยากใหอ้งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูส้ั่งสอนต่อไป 
อานนท ์ เราไม่ไดเ้อามรรค ผลของใครไปเลย เราเอาแต่ของเราไป เอาของเราไป เอาขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไป น่ีไงศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล ศาสนาท่ีปฏิบติั
ไม่มีสติปัญญาข้ึนมาเขาจะไม่มีคุณธรรมในหวัใจนั้น ถา้มีคุณธรรมในหวัใจนั้น ความจริงใน
หวัใจนั้น น่ีเอาของท่านไปๆ  

น่ีไงถา้นิพพาน นิพพานมนัคืออะไร นิพพานเป็นความว่างไม่อยากไปเลย อยากอยูก่บั
โลก โลกมีรสชาติ นิพพานจะเป็นอยา่งไร น่ีวิมุตติสุขมนัเหนือโลก ส่ิงท่ีในโลกน้ีไดส่ิ้งใดมา
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ของชัว่คราวทั้งนั้น ของชัว่คราวนะอยูก่บัเราพกัหน่ึง เราไม่พลดัพรากจากเขา เขากต็อ้งพลดั
พรากจากเรา ท่ีว่าเป็นทิพย์ๆ  เป็นทิพย ์ท าบุญกุศลน่ีเป็นทิพย ์เป็นทิพย ์ 

ดูสิส่ิงท่ีเราสละไปแลว้นัน่ล่ะเป็นวตัถุ แต่ความรู้สึกเรา เห็นไหม ความรู้สึกเราเป็นทิพย ์
เวลาไปเกิดเป็นเทวดา เทวดานะเขาไม่มีตลาด เขาไม่มีการท าส่ิงใดเพิม่เติม เขามีแต่บุญกุศลใน
หวัใจอนันั้น มนัเป็นแสง มนัเป็นอารมณ์ความรู้สึกในใจ วิญญาณาหาร น่ีเวลาวิญญาณาหาร 
อาหารของเทวดา เขาอยูเ่ป็นความสุข เป็นทิพยอ์ยู่อยา่งนั้นแหละจนกว่าอาหารเขาจะจางลงๆ 
แสงจะเบาบางลง เขาจะหมดอายขุยัของเขา น่ีไง น่ีงส่ิงท่ีว่าเป็นทิพย์ๆ  เป็นทิพยม์นัก็อนิจจงั เป็น
ทิพยม์นัก็ยงัไม่คงท่ี  

ฉะนั้น เวลาท าบุญ แต่มนัก็ผลในวฏัฏะ เราเกิดในวฏัฏะเราก็เกิดในวฏัฏะ ถึงการเกิดเราก็
เกิดสมความปรารถนา หวัใจมนัจะทุกขร้์อนบา้ง ค าว่าทุกขร้์อนบา้งนะ เพราะว่ามนัไม่มีหวัใจ
ดวงใดท่ีมีความสุขสมบรูณ์ ไม่มี ทุกดวงใจท่ีการเกิดน้ีคืออวิชชา หวัใจท่ีสมบรูณ์ไม่มี แต่ถา้มนั
ขาดตกบกพร่องข้ึนไปเราก็มีสติปัญญารักษาของเรา เราขวนขวายของเรา เราประพฤติปฏิบติั
ของเรา  

ฟังธรรมๆ เพื่อตอกย  ้าตรงน้ี ถา้ฟังธรรมตอกย  ้าตรงน้ีป๊ับ เวลาเราจะไปปฏิบติัมนัก็ปฏิบติั
ดว้ยความสมบรูณ์ ปฏิบติัดว้ยสัมมาทิฏฐิ ปฏิบติัดว้ยความดีงาม ปฏิบติัดว้ยความมุมานะ ไม่ใช่
ปฏิบติัสักแต่ว่าท า เห็นเขาท าก็ท  ากนั เห็นเขาท าก็ท  าทั้งนั้นแหละ ท าเหมือนกนั ท ามากกว่าดว้ย 
แต่ไม่ไดผ้ล มนัไม่ไดผ้ลไง ไม่ไดผ้ลเพราะมนัไม่มาท าจากความรู้จริงไง ไม่ท าจากสมัมาทิฏฐิ 
ไม่ท ามาจากสติ ไม่ท ามาจากความถูกตอ้งดีงามไง สักแต่ว่าท า มนัก็เลยสกัแต่ว่า  

น่ีสักแต่ว่าท านะ หลวงตาท่านย  ้าประจ า ถา้ขาดสติการกระท านั้นมนัไม่ใช่มรรค การ
กระท าเป็นโลกหมดถา้ขาดสติ ถา้มีสติข้ึนมา พอมีสติข้ึนมา เห็นไหม เพราะผูป้ฏิบติัใหม่ โอโ้ฮ 
มีสติมนัยุง่ยากไปหมดเลย อึดอดัขดัขอ้งไปหมดเลย อึดอดัขดัขอ้งแน่นอน เพราะอะไร เพราะเรา
จะขงักิเลสไว ้ ส่ิงน้ีปล่อยใหม้นัเป็นอิสระ ปล่อยใหม้นัคิดไปตามแต่ความพอใจของมนั มนัคิด
เสร็จแลว้มนัก็เหยยีบย  า่หวัใจอนัน้ีไง  

พอตั้งสติข้ึนมา เอง็คิดไดแ้ค่น้ี ตรึกในธรรมๆ คิดธรรมะ คิดธรรมะมนัก็ดิ้นรนของมนั
จนมนัคล่องตวัของมนั มนัคิดแลว้มนัพอใจของมนันะ น่ีละเอียดเขา้ไป ขีดเส้นมากข้ึนๆๆ จน
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มนัปล่อยวางหมดมนัก็เป็นสัมมาสมาธิ พทุโธ พุทโธ พุทโธขีดเส้นแค่น้ี เอง็เป็นอย่างอ่ืนไม่ได ้
น่ีแหละพุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธจนพุทโธไม่ได ้พุทโธไม่ไดต้วัมนัเป็นสัมมาสมาธิ  

น่ีไงถา้มนัเป็นจริงๆ ถา้เรามีสติปัญญาบงัคบัก็ตอ้งบงัคบัอยา่งน้ี ถา้มีสมาธิ สมาธิหลวง
ตาท่านชมประจ า ใครมีสมาธิคนนั้นมีเคร่ืองอยู ่ถา้ใครมีสติจิตใจจะอบอุ่น พอจิตใจอบอุ่น กิริยา
ท่าทางมนัก็แสดงออกหมด ถา้จิตใจไม่อบอุ่น จิตใจไม่อบอุ่นมนัแสดงออกมามนัมีแต่ความทุกข์
ความยากทั้งนั้น ถา้จิตใจมนัอบอุ่น คนอบอุ่น คนมีจุดยนื คนท าส่ิงใดมนัมัน่คงหมดแหละ 
สัมมาสมาธิเวลามนัเส่ือมล่ะ เส่ือมทุกขม์าก  

คนเราเคยสุข เคยสบายแลว้เส่ือมถอยมา คนเราเคยมีความอบอุ่น มีท่ีพกัท่ีพิง แลว้มนั
ตอ้งไปตากฟ้าตากลมมนัมีความทุกขม์าก ถา้ความทุกขม์าก ถา้คนไม่มีสติปัญญา ท าส่ิงใดข้ึนมา
ไม่ได ้ เส่ือมแลว้ก็เส่ือมไปเลย แต่ถา้คนมีสติปัญญา เส่ือมแลว้นะท าไมเราท าไดล่้ะ ท าไมเราเคย
ท าได ้ถา้เราท าไดเ้ราท าไดอ้ยา่งไร เราก็ขวนขวายของเรา เราตอ้งมีสติมีปัญญาสิ ธรรมดาของมนั
เจริญตอ้งเส่ือม ตน้ไมอ้ายขุยัของมนั เวลาหมดอายมุนัก็ตาย แต่ตน้ไมเ้ขาพยายามดูแลรักษาไว้
เป็นพนัๆ ปีก็มี แต่นอ้ยนกั ส่วนใหญ่แลว้ ดสิูขา้วอายมุนัก่ีวนั 

น่ีก็เหมือนกนั อารมณ์ความรู้สึกของเราอายก่ีุวนั แต่ถา้เป็นสัมมาสมาธิมนัตั้งมัน่ข้ึนมา
ไดแ้ลว้ เวลามนัเส่ือม เส่ือมไป เส่ือมก็ตอ้งเส่ือม มนัเส่ือมเป็นความจริงของมนั แต่ถา้เรารักษา
ของเรานะ ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ รักษาเหตุ มีสติมีปัญญาของเรา รักษาของเรา เรามีค า
บริกรรมของเรา ค าบริกรรมอยา่ไปมองท่ีอ่ืน เวลามองท่ีอ่ืน ดูสิคนจะร ่าจะรวยส่วนใหญ่เป็นคน
ประหยดั คนประหยดัมธัยสัถเ์ขาจะร ่าเขาจะรวยของเขา คนเราสุรุ่ยสุร่ายมนัไม่มีวนัร ่ ารวยหรอก 
จะท าธุรกิจ จะมีหนา้ท่ีการงานมากนอ้ยขนาดไหน ถา้มนัรู้จกัประหยดั เด๋ียวมนัสร้างเน้ือสร้าง
ตวัได ้ 

น่ีก็เหมือนกนั พุทโธ พุทโธ ใชส้ติปัญญา ถา้มนัรู้เหตุรู้ผลข้ึนมานะ แต่คนมนัไม่คิดอยา่ง
นั้น คนมนัสุรุ่ยสุร่าย มนัเคยร ่ ารวยข้ึนมาแลว้ ถา้มนัลม้ ไม่มีฐานมนัตอ้งกู้ๆ ๆ น่ีก็เหมือนกนั พอ
เวลาจิตเส่ือมแลว้ก็จะเอาใหไ้ด้ๆ  ไม่ไดห้รอก จิตเส่ือมแลว้กลบัมาพุทโธ จิตเส่ือมแลว้กลบัมา
ปัญญาอบรมสมาธิ ส่วนใหญ่คนคิดว่าไปขา้งหนา้แลว้จะไม่ยอมกลบัมาขา้งหลงัไง เราออกจาก
บา้นมา แลว้เราจะไม่กลบับา้นเราเลยหรือ เรามีพ่อมีแม่ ออกจากบา้นมาแลว้ลืมพ่อลืมแม่ไปเลย
หรือ  
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พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานหวัใจ เราลืมมนัไดอ้ยา่งไร เราลืมหวัใจของเราเองไดอ้ยา่งไร 
เราลืมตวัเราเองไดอ้ยา่งไร เพราะเราลืมตวัเราเองไงเราถึงไดเ้ส่ือมไง เพราะเราไม่รักษาตวัเราเอง
ถึงไดเ้ส่ือมไง ไม่รักษาบา้นของเรา ไม่รักษาท่ีอยูท่ี่อาศยัของเราไง น่ีเราทิง้ใหม้นัเป็นบา้นร้างไง 
แลว้ก็อูฮู้ ใชปั้ญญา เคยท าได ้เคยเก่ง เคยรู้  

น่ีไงจิตเส่ือมเส่ือมเพราะเหตุน้ีแหละ มนัไปแลว้มนัเส่ือมหมดแหละ แต่ถา้คนรู้จกัรักษา
บา้นของตวั จะท าส่ิงใดก็แลว้แต่บา้นของเราอยูน่ี่ เราหนา้ท่ีการงานใหญ่โตแค่ไหนกบ็า้นเราอยู่
น่ี เราจะท าส่ิงใดเราไดผ้ลมา บา้นเราอยูน่ี่ เราไดท้รัพยส์มบติัข้ึนมาก็เก็บไวใ้นบา้นเรา พุทโธ 
ปัญญาอบรมสมาธิทิง้ไม่ได ้ ตอ้งมีสติมีปัญญาต่อเน่ืองไป ท าของเราเพื่อประโยชน์ข้ึนมา น่ีฟัง
ธรรมๆ ตอกย  ้าตรงน้ี  

วนัพระ เห็นไหม วนัพระ พระผูป้ระเสริฐ เวลาประเสริฐมนัตอ้งประเสริฐพุทธะ พุทธะ
คือผูรู้้ ผูรู้้น่ีความรู้สึกไง ความรู้สึกของเรา อารมณ์นะเวลาอารมณ์มนัรุนแรง ความรู้สึกอยา่งน้ีใช้
ไม่ได ้แต่ถา้มนันุ่มนวลอารมณ์อยา่งน้ีท่ีดี อารมณ์เกิดจากจิต พุทธะคือตวัจิตนั้น จิตเดิมแทน้ี้ผอ่ง
ใส จิตเดิมแทห้มองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กิเลส จิตเดิม
แทน้ี้เป็นผูข้วนขวาย เป็นผูก้ระท า ถา้จิตผอ่งใสเป็นผูก้ระท า ท  าข้ึนมา 

น่ีงานอยา่งน้ีงานของเอกบุรุษ สัตตะบุรุษ งานท่ีท าใหม้นัประเสริฐข้ึนมา แลว้งานอยา่งน้ี
ท าดว้ยหวัใจ น่ีไงถา้ใจดวงไหนไม่มีมรรค ไม่มีมรรคคือไม่มีการกระท า ไม่มีมรรคคือไม่มีการ
แยกแยะ ไม่มีการกระท า แลว้คนท่ีไม่เคยเห็น ไม่เคยปฏิบติัพดูไม่ไดห้รอก พดูอยา่งไรก็พดูไม่
ถูก ถา้พดูไม่ถูกนะ ส่ิงท่ีเขาพดูนั้น ถา้เขาพดูโดยสุจริตคือความหลงของเขา นัน่คือพดูโดยความ
ไม่รู้ แต่ถา้เขายนืยนัดว้ยความไม่รู้ของเขา อนันั้นคือทุจริต น่ีค  าว่าทุจริตไง จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส 
จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กิเลส เอวงั 

 

 

 

 


