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เทศน์เช้า วนัที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

โตข้ึนเราตอ้งท ามาหากิน โตข้ึนเราตอ้งมีอาชีพ การมีอาชีพเพื่อด ารงชีพ เพื่อด ารงชีวิต 
ชีวิตน้ีมีค่า มีค่ามากๆ พ่อแม่เกิดมา พ่อแม่ใหเ้กิดมา เล้ียงมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอย เดก็ไม่เล้ียงนะ
โตข้ึนมาไม่ไดห้รอก เดก็มนัตอ้งมีพ่อแม่ดูแลมนั ถา้มีพ่อแม่ดูแลมนั เดก็นะพ่อแม่ก็ปรารถนาให้
ลูกเราฉลาด ใหลู้กเราเป็นคนดีทั้งนั้นแหละ แต่ลูกของเรามนัก็พนัธุกรรมของเขา เวรกรรมของ
เขา แต่เวรกรรมของเขาขนาดไหนนั้นมนัเป็นอดีต  

อดีต อนาคตแกไ้ม่ได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหแ้กท่ี้ปัจจุบนัน้ี ปัจจุบนัน้ีเราก็
ฟูมฟัก เราฟูมฟัก เราดูแล เรารักษา เราตอ้งการใหลู้กของเราเขม้แขง็ ใหล้กูของเราฉลาด เรา
ตอ้งการทั้งนั้นแหละ ความตอ้งการอยา่งน้ีมนัก็แรงปรารถนา เราก็พยายามสร้างสภาวะแวดลอ้ม
ท่ีดี แต่เขาก็ตอ้งมีบุญมีกรรมของเขาดว้ย เขามีบุญมีกรรมของเขาดว้ย เห็นไหม เวลามีบุญมีกรรม
เราส่งเสริมมนัจะมีคุณงามความดีของเขา  

น่ีเวลาอ่านประวติัหลวงปู่ ต้ือท่านบอกเลยนะพ่อแม่ท ากรรม มนุษยเ์กิดมาท าบาป น่ีท า
บาป เกิดมาท าบาป ถา้เกิดมาท าแต่บาปแต่กรรม ถา้ท าแต่บาปแต่กรรม เราศึกษาธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เขา้ใกลผู้ท้รงศีล เขา้ใกลค้รูบาอาจารยข์องเราท่ีมีศีลมีธรรม ถา้มีศีล
มีธรรมเราจะประพฤติปฏิบติัธรรม เราไม่เกิดมาท าบาป กรรมคือการกระท า กรรมดีก็ได ้ กรรม
ชัว่ก็ได ้ แต่ถา้กรรมของโลก ดูสิคนเราเวลามีปัญญาทางโลก โลกียปัญญา มีปัญญาทางโลก มี
การประสบความส าเร็จในชีวิตทั้งนั้นแหละ แต่เขาวา้เหว่ เขาไม่มีทางไป  

เขาไม่มีทางไปนะ ชีวิตน้ีมนัคืออะไร แลว้มนัมาจากไหน น่ีเขาไม่มีทางไปของเขา แต่ถา้
คนเรามีอ  านาจวาสนา น่ีศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ สัจธรรม เห็นไหม 
ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้มนัเกิดปัญญามนัจะเขา้ใจสจัจะของชีวิต ชีวิตน้ีคืออะไร น่ีชีวิตน้ีคืออะไร 
ก าเนิด ๔ ในไข่ ในครรภ ์ในน ้าคร า ในโอปปาติกะ ก าเนิดในสามโลกธาตุ กามภพ รูปภพ อรูป
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ภพ เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ มนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แลว้มนัเร่ิมตน้ตรงไหน แลว้มนัจบ
ลงท่ีไหนล่ะ น่ีเราเห็นไม่ไดเ้ร่ิมตน้ท่ีไหน จบลงท่ีไหน  

ทีน้ีเร่ิมตน้ท่ีไหนแลว้จบลงท่ีไหน อนันั้นเราไม่ตอ้งไปสนใจ เวลาสนใจเราสนใจค าสอน
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอนอยูแ่ลว้ เวลาสอน
ท่านสอนใหมี้สติ เวลาท่านจะปรินิพพาน เห็นไหม ภิกษุทั้งหลาย เธอจงพิจารณาสังขารดว้ย
ความไม่ประมาทเถิด เราไม่ประมาทในชีวิตของเรา เราไม่ประมาทในความรู้สึกนึกคิดของเรา 
ส่ิงท่ีเวลามนัคิดมนัไปกวา้นเอาความทุกข ์ ความยากมาทบัถมใจของเรา ถา้เรามีสติปัญญา เรามี
สติปัญญายบัย ั้งมนัได ้ 

น่ีคิดเท่าไรก็ไม่รู้ตอ้งหยดุคิด ความคิดน่ีหยดุได ้ ความคิดน่ีหยดุได ้ ถา้มนัหยดุไดม้นัถึง
เป็นสมาธิ ถา้มนัเป็นสมาธิไม่ไดม้นัจะหยดุไดอ้ยา่งไร น่ีเขาบอกความคิดน้ีหยดุไม่ได ้ ความคิด
หยดุไม่ได ้ ก็เอง็ไม่เคยท าเอง็ก็ไม่รู้ว่ามนัหยดุไดห้รือไม่ไดไ้ง ถา้ขณะวา่ความคิดน้ีหยดุไม่ได้
แสดงว่าคนน้ีท าสมาธิไม่เป็น คนๆ น้ีไม่เห็นจิตท่ีมนัหยดุได ้ 

คิดเท่าไรก็ไม่รู้ตอ้งหยดุคิด แต่มนัหยดุแลว้เด๋ียวมนัก็คิดอีก พอมนัคิดอีกเพราะอะไร 
เพราะเรายงัอ่อนดอ้ย แต่ถา้เรามีสติปัญญามากข้ึน ขณิกสมาธิคือมนัหยดุไดนิ้ดหน่อย เวลา
อุปจารสมาธิหยดุไดม้ากข้ึน หยดุไดม้ากข้ึนแลว้มีก าลงัข้ึน อุปจาระมนัออกรู้ได ้ อปัปนาสมาธิ
มนัหยดุไดห้มดเลย สักแต่วา่รู้ น่ิงอยูภ่ายในเลย น่ีท  าไมมนัหยดุไม่ได ้ ถา้มนัหยดุไม่ไดก้็เป็น
สมาธิไม่ได ้ ถา้คนบอกว่าความคิดหยดุไม่ไดแ้สดงว่าเขาท าสมาธิไม่เป็น แลว้ถา้ท าสมาธิเป็น
แลว้ เวลาใหม้นัเกิดปัญญา ปัญญาเกิดอยา่งไรล่ะ  

น่ีเวลามนัจะเกิดปัญญา เห็นไหม เวลาเกิดปัญญา เกิดภาวนามยปัญญา ถา้จิตมนัสงบแลว้
มนัใชปั้ญญาของมนัไป ถา้เราท ากรรม ถา้เราท ากรรม กรรม มโนกรรม ถา้กรรมดี เวลาเขาสร้าง
เวรสร้างกรรม คนเราเกิดมาสร้างบาปสร้างกรรม ถา้สร้างบาปสร้างกรรม เวลาท าส่ิงใดมนัมี
ความผดิพลาดเป็นเร่ืองธรรมดา ธรรมดาอยูท่างโลกมนัก็สร้างเวรสร้างกรรมทั้งนั้นแหละ แต่ถา้
เรามีอ  านาจวาสนา น่ีมนัฉุกคิด คนเราจะฉุกคิดไดน้ะ ฉุกคิดว่าเราจะหาทางออกของเรา  

ชีวิตน้ีมาจากไหน ถา้ไม่มีการศึกษา ไม่มีปัญญาข้ึนมาเราจะเร่ิมตน้ตรงไหน ถา้เร่ิมตน้
เพราะอะไร เพราะเรามีศรัทธาความเช่ือของเรา ถา้เรามีสติเราพยายามท าของเรา งานการหนา้ท่ี
ส่ิงใดเราก็ท  ามาแลว้ เวลาท างานอาบเหง่ือต่างน ้าทุกขย์ากมากนะ เวลาทุกขย์ากมาก น่ีเราจะตอ้ง
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วิเคราะห์วิจยั ตอ้งค านวณว่ามนัจะได ้ ไม่ไดอ้ยา่งไร น่ีทุกขย์ากมาก แลว้เวลาจะเอาความคิดน้ี 
เวลาจะหยดุคิดมนัหยดุอยา่งไร ถา้หยดุคิดนะ หยดุคิดได ้ 

สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี จิตมนัสงบ ความสงบน้ีแลกมาดว้ยอะไร แลกมาดว้ยความ
เพียรชอบ ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ น่ีเราตอ้งการส่ิงใด เราไปท่ีร้าน เราไปท่ีเขา
จ าหน่ายสินคา้นั้น เราตอ้งการสินคา้อยา่งไรก็ได ้ ถา้สินคา้นั้นหมดเราสั่งล่วงหนา้ก็ได ้ เรามีเงิน
ทองไปแลกเปล่ียนมา เราไดทุ้กอยา่งท่ีเราปรารถนา แต่เวลาเราอยากมีสติสมบรูณ์ เราอยากจะ
เป็นคนท่ีฉลาด เราอยากจะเป็นคนท่ีเท่าทนัความคิดของตวั เราอยากจะมีภาวนามยปัญญา หาซ้ือ
ไม่ได ้ครูบาอาจารยอ์งคไ์หนก็แลกเปล่ียนใหเ้ราไม่ได ้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เป็นคนช้ี
ทางเท่านั้นๆ มนัก็ยอ้นกลบัไปอยูท่ี่อ  านาจวาสนาของคน  

ถา้มีอ  านาจวาสนามนัคิด เห็นไหม ถา้เรามีสติ มีปัญญารักษาหวัใจของเรา เรามีความสุข
ของเรา ถา้มีความสุขจากภายใน ในบา้นของเราถา้มีความสุขเราจะออกไปท างานนอกบา้นได้
สบายเลย ใครท่ีมีศีลไม่มีศีลน่ี สามีภรรยาไวเ้น้ือเช่ือใจต่อกนั จะไปท างานท่ีไหน จะไปรอบโลก
ไม่เป็นไรสบายใจ ถา้มนัระแวง อะไรไม่ไดเ้ลย ถา้มนัระแวง ในบา้นเราก็ไม่มีความสุขแลว้ ใน
บา้นเรามีแต่ความขดัแยง้ไปหมดเลย จะท าอะไรน่ีหวาดระแวงไปหมดเลย สะดุง้ไปหมด เวลา
ท าอะไรก็จะผดิจะพลาด มนัหวาดระแวง  

น่ีถา้ท าใหบ้า้นเรามีความสุข เขาจะท าหนา้ท่ีการงานท่ีไหน เขาท าไดด้ว้ยความสบายใจ 
ท างานไดเ้ตม็ไมเ้ตม็มือ ในบา้นของเรามีความอบอุ่น ในบา้นของเรามีศีลมีธรรม ถา้เรายอ้นกลบั
มา ยอ้นกลบัมาในหวัใจล่ะ น้ีในหวัใจไง ชีวิตน้ีมาจากไหน มนัจะเห็นทนัทีเลยถา้จิตสงบ น่ีมนั
มหศัจรรยม์าก มหศัจรรยม์าก มหศัจรรยจ์นมาพดูกนัพร่อยๆ อยา่งท่ีเขาคุยกนัน่ีว่างๆ ว่างๆ 
ไม่ไดห้รอก ไออ้ยา่งน้ีมนัเป็นโวหารไง มนัเป็นโวหาร  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอน สอนถึงว่าใหป้ล่อยวาง อยา่ใหย้ดึติดส่ิงใด เราก็
ปล่อยวางกนัจนไม่มีหลกัมีเกณฑอ์ะไรกนัเลย แต่เวลาจะปล่อยวาง เราปล่อยวางแต่เราตอ้งมีศีล 
มีสมาธิ มีปัญญา เราปล่อยวางกิเลสตณัหาความทะยานอยาก แต่เราพยายามสร้างคุณงามความดี
ในใจของเรา ในใจของเรามนัมัน่คงนะ มนัมีสติ มีปัญญา ปล่อยวาง เห็นไหม ปล่อยวางแลว้ก็ต่ืน
กระแส ใครว่าส่ิงใดก็เช่ือเขา ใครสร้างอะไรก็เช่ือเขา อยา่งนั้นปล่อยวาง คนปล่อยวางมนัตอ้งมี
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สติสิ คนปล่อยวางตอ้งมีปัญญาสิ ท่ีเขาพดูมนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร มนัเป็นไปไม่ได ้ ถา้มนัเป็นไป
ไม่ไดเ้ราเช่ือไดอ้ยา่งไร น่ีเราเช่ือไม่ได ้ 

ถา้มนัมีปัญญา เห็นไหม เราเช่ือส่ิงน้ีไม่ได ้ แลว้ก็เช่ือความคิดเราไม่ไดอี้กต่างหาก เวลา
ความคิดข้ึนมามนัคิดหลอกเราทั้งนั้นเลย เราจะมีสติปัญญาอยา่งไร ก าหนดพุทโธ พุทโธ ใช้
ปัญญาอบรมสมาธิ ถา้มนัจิตสงบเขา้มาได ้ จิตสงบเขา้มาไดไ้ม่ตอ้งโลภมาก นกัปฏิบติัจะโลภ
มาก อยากมีมรรค มีผล อยากจะรู้ อยากจะตรัสรู้ อยากจะมีคุณธรรม อยากไปหมดเลย แลว้ก็ต่ืน
ไฟ ไฟไหมฟ้าง ท าอะไรเวลาศรัทธามาน่ีโอโ้ฮ เขม้ขน้ ท าไดเ้ตม็ท่ีเลย พอมนัเส่ือมไงหมด
ศรัทธา ไฟไหมฟ้างแลว้ก็เลิก  

มา้ตีนตน้ มา้ตีนตน้ เห็นไหม น่ีเขา้พรรษามา ๗ วนั มาน่ีวนัพระ ส่ิงท่ีเราท าน่ีมา้ตีนตน้ 
มา้ตีนตน้นะเวลาเราออกสตาร์ท แหม มนัคึกคกั มนัไปได ้แลว้ท่ามกลางล่ะ แลว้ปลายทางล่ะมนั
ยนืระยะไปไดไ้หม ครูบาอาจารยข์องเรา หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านเหมือนมา้อาชาไนย ท่าน
ลงแข่งขนัระหว่างกิเลสกบัธรรมในหวัใจท่านมามหาศาล ท่านยนืระยะของท่านมาได ้ 

การยนืระยะกบัการประพฤติปฏิบติันะ ดูสิเวลาจิตมนัไม่สงบท าอยา่งไร เวลาสงบแลว้ 
เวลากิเลสมนัต่อตา้นมนัท าอยา่งไร มนัตอ้งมีอุบายสิ กิเลสมนัไม่ใช่ขอนไมน้ะ เวลามนันอนอยู่
เราเอาไมง้ดัขอนไมน้ี้ออกไป น่ีความรู้สึกนึกคิดมนัปลิ้นปลอ้น มนัปลิ้นปลอ้น มนัหลอกลวง 
มนัมีเล่ห์กลทั้งนั้นแหละ กิเลสมนัมีชีวิต กิเลสมนัฉลาดกวา่ กิเลสมนัฉลาดกวา่เรา น่ีปัญญาเราสู้
มนัไม่ไดห้รอก มนัฉลาดกว่า มนัปลิ้นปลอ้น มนัหลอกลวง มนัสร้างสถานะอะไรเราเช่ือหมด
เลย ภาวนา โอ๋ย เป็นอยา่งนั้นๆ  

น่ีมา้ตีนตน้ เพราะอะไร เพราะมีความศรัทธาไง มนัมีความศรัทธา น่ีพลงังาน เห็นไหม 
ธาตุรู้ สันตติ ภวาสวะตวัภพ ความคิดมนัเกิดจากภพ ส่ิงท่ีความคิดมนัเกิดข้ึนมา มีศรัทธา มีความ
เช่ือ คิดส่ิงใด ปรารถนาส่ิงใดกมี็ความอบอุ่น มีความมัน่ใจ ก็ท  าส่ิงนั้น มา้ตีนตน้ มา้ตีนตน้มนัยนื
ระยะไปไม่ไดไ้ง ระหว่างกิเลสกบัธรรมมนัจะแข่งขนัในหวัใจ ถา้มนัแข่งขนัในหวัใจ มา้ตีนตน้
กิเลสมนัหลีกให ้ กิเลสมนัหลบหลีกให ้ นึกว่าตวัเองมีความสามารถ เวลากิเลสมนัต่อตา้น กิเลส
มนัพลิกแพลงข้ึนมาลม้ลุกคลุกคลาน เห็นไหม มา้ตีนตน้ แลว้ท่ามกลางล่ะ แลว้ท่ีสุดล่ะ แลว้เรา
จะยนืระยะไปอยา่งไร 
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ความยนืระยะของเรา เห็นไหม เราตอ้งมีครูบาอาจารย ์เวลาประพฤติปฏิบติัมนัเหน่ือยลา้ 
แก่นของกิเลสนะ ส่ิงใดในโลกน้ีแกไ้ดท้ั้งนั้นแหละ ดูสิสันดานของคนแกไ้ดไ้หม สนัดานของ
คน ความรู้สึกนึกคิดของคน นัน่แหละตวัร้าย แลว้มนัมีอวิชชา มีพญามาร ครอบครัวของมารยุ
แหยเ่ขา้ไปอีก แลว้พอยแุหยเ่ขา้ไป ดูสิเวลาโจรมนัจะปลน้มนัวางแผนแนบเนียนเลย มนับอกมนั
ปลน้แลว้ไม่มีใครจบัมนัได ้ในคุกโจรเตม็เลย  

น่ีเวลามนัคิดมนัจะคิดท าร้ายเขา คิดฉอ้โกงเขา มนัวางแผนแนบเนียนเลย แต่การกระท า
ส่ิงใด อาชญากรรมท่ีไหนมนัตอ้งทิง้ร่องรอยของมนัไว ้ ผูท่ี้เขาศึกษา ผูท่ี้เขาคน้ควา้เขามีทาง
วิชาการเขาจะสืบคน้เขา้ไปจนไปจบัขโมยนั้นได ้ จะจบัโจรนั้นได ้ กิเลสก็เหมือนกนั น่ีท่ีว่ามนั
ฉลาดๆ มนัพลิกแพลงอยูใ่นหวัใจของเรา มนัปลิ้นปลอ้น มนัหลอกลวงตลอดเวลา น่ีมนัทิ้ง
ร่องรอยไวไ้ง ถา้มนัทิง้ร่องรอยไวเ้รามีสติปัญญามากนอ้ยแค่ไหน เรายนืระยะได ้ เราสืบคน้มา 
เราดูแล  

น่ีมนัทิง้ร่องรอยไว ้ ถา้มนัทิง้ร่องรอยไวเ้ราแยกแยะของเรา เรามีสติปัญญาของเรา เรา
ต่อสู้กบัมนั แลว้เวลาภาวนาไป เวลากิเลสมีก าลงัมนัเหน่ือยยาก ครูบาอาจารยท่์านประพฤติ
ปฏิบติัมานะ งานส่ิงใดทางโลก งานส่ิงใดทางโลกท่ีว่าเราก็ท  างานมาแลว้ทุกๆ อยา่ง เวลาเราจะ
ปฏิบติั งานท่ีละเอียดท่ีส่ิงท่ีเป็นความคิด เอาชนะความคิดของเรา ถา้เอาชนะความคิดของเรา เรา
จะเห็นเลย อืม เราคิดไดอ้ยา่งไรน่ี ส่ิงท่ีคิดข้ึนมามนัมาจากไหน  

เราคิดไดอ้ยา่งไร แลว้มนัมาน่ีท าไมเราไม่มีสติปัญญาเท่าทนัความคิดเราน้ีล่ะ แลว้
ความคิดเวลาคิดมาแลว้ ถา้เราไม่มีสติเราก็เช่ือ พอเราเช่ือแลว้เราก็ลม้ลุกคลุกคลานไปกบัมนันะ 
มนัลากไปเตม็ก าลงัของมนัเลย แต่เพราะในปัจจุบนัน้ีเราฝึกหดัของเรา เห็นไหม พอเวลามี
ความคิดข้ึนมาสติมนัทนัเราคิดไดอ้ยา่งไร เราคิดไดอ้ยา่งไรน่ีเราเท่าทนั แลว้เราเท่าทนัแลว้เด๋ียว
มนัก็คิดอีก เพราะเรายงัไม่ลบลา้งตน้เหตุ  

ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ เราจะลบลา้งตน้เหตุนั้นไดอ้ยา่งไร ถา้เราลบลา้งตน้เหตุนั้นเรา
ตั้งสติข้ึนไปเราตอ้งจบัได ้จบักาย จบัเวทนา จบัจิต จบัธรรม ธรรมคือธรรมารมณ์ คือความคิดไง 
อารมณ์ความรู้สึกแต่เป็นธรรม เป็นธรรมเพราะมนัมีสติ มีสมาธิมนัเลยเป็นธรรม เป็นธรรม
เพราะอะไร เป็นธรรมเพราะรู้เท่า เราคิดไดอ้ยา่งไร แต่ถา้มนัเป็นกิเลสนะ อู๋ย เราคิดเก่ง เราคิดดี 
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เราท าดี มนัไปแลว้ มนัไปกวา้นเอามาเตม็ท่ีเลยมนัยงัไม่รู้ตวันัน่น่ะ แต่ถา้เรารู้เท่าทนั เราคิดได้
อยา่งไร เราคิดไดอ้ยา่งไร  

น่ีไงเราคิดไดอ้ยา่งไรเพราะเรามีสติ เรามีสมาธิ มนัถึงเป็นสติปัฏฐาน ๔ ธรรมารมณ์ 
อารมณ์ อารมณ์ท่ีเป็นธรรม อารมณ์ท่ีมีคุณธรรม เพราะสติมนัจบัไดแ้ลว้มนัพลิกแพลงของมนั 
มนัพิจารณาของมนั ถา้พลิกแพลงของมนั มนัเท่าทนัมนัก็วาง วาง เห็นไหม วางแลว้มนัเกิด เด๋ียว
ก็เกิด เกิดมาจากไหนล่ะ เราไล่ตอ้นเขา้ไประหว่างกิเลสกบัธรรมท่ีมนัต่อสู้กนัอยูใ่นหวัใจของผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติั มนัต่อสู้กนัในหวัใจของครูบาอาจารยเ์รา  

น่ียนืระยะ มา้ตีนตน้ มา้ท่ามกลาง มา้ตีนปลายเราจะตอ้งยนืระยะไปตลอด ถา้เรายนืระยะ
ไปตลอด น่ีการพิจารณาของเรามนัเสมอตน้เสมอปลาย ในพระไตรปิฎกทุกวรรค ผูท่ี้ประพฤติ
ปฏิบติั ปฏิบติัท่ีไม่ไดผ้ลเพราะการปฏิบติัไม่สม ่าเสมอ ธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้บญัญติัข้ึนมาเพื่อกดคนหนา้ดา้น ส่งเสริมคนท่ีมีคุณธรรมในหวัใจ คนท่ีท าคุณงามความ
ดีส่งเสริมนั้น ใครท่ีศรัทธาแลว้ใหศ้รัทธามากข้ึน ใครท่ีไม่ศรัทธาใหม้าศรัทธา  

เวลาประพฤติปฏิบติัไป ท่ีปฏิบติัแลว้ไม่ไดผ้ลเพราะการปฏิบติัความสม ่าเสมอ ความ
เสมอตน้เสมอปลาย มา้ตีนตน้ มา้ท่ามกลาง มา้ตีนปลาย จะตอ้งความเสมอตน้เสมอปลาย ต่อสู้
กนัไปดว้ยสติ ดว้ยปัญญา น่ีการปฏิบติัมนัทุกขย์ากอยา่งน้ี แลว้ระหว่างท่ีมา้ ดสิูมา้เขาจะมาแข่ง
เขาตอ้งบ ารุงมนั เขาตอ้งดูแลรักษาขนาดไหนใหม้นัแขง็แรง เวลาแข่งขนักนัแลว้เขากย็งัเบียดกนั 
ยงัมีการแทรกแซงกนั เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนไปกิเลสมนัท่ิมมนัต าตลอด  

ครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัแลว้ท่านจะส่งเสริมอยา่งน้ี ท่านจะดูแลเราอยา่งน้ี น่ี
คอยประคองเราใหเ้รามีก าลงัข้ึนมาต่อสูก้บัมนัๆ ไง ต่อสู้กบัมนัคือใคร พญามารมนัไม่มีตวัไม่มี
ตนใช่ไหม แต่ตวัมนัเป็นอยา่งไร เวลาช าระลา้งกิเลส กิเลสเป็นอยา่งไร เวลาเขาฆ่ากิเลสตอ้งเห็น
การฆ่ากิเลส ยถาภตูงัเกิดญาณทศันะ ตอ้งรู้เห็นรู้แจง้ว่ากิเลสมนัไดช้ าระลา้งแลว้ มนัขาดออกไป
จากใจเราแลว้ เพราะมนัไม่มีเกิดความลงัเลสงสัย วา่งๆ ธรรมะเตม็หวัใจเลย แต่ไม่รู้มนัมา
อยา่งไร แลว้มนัคิดอยา่งไร แลว้ไปอยา่งไร มนัไม่รู้อะไรเลย จนมนัว่างๆ  

ว่างๆ เห็นไหม สวมรอย ลิขสิทธ์ิธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ศึกษาแลว้
ว่าเขา้ใจ แต่กิเลสมนัละเอียดกว่า มนันอนเน่ืองมากบัหวัใจ กิเลสมนัอยูท่ี่ว่าหลงัความด าริของเรา 
ด าริของเรา น่ีกิเลสทั้งนั้น เวลากิเลสเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมนัเลย แลว้ปฏิบติัไปมนัจะเป็นการ
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ช าระลา้งไดอ้ยา่งไร แต่ถา้เรามีสติ มีปัญญา เรามีความหมัน่เพียรของเรา เราตอ้งเห็นหนา้มนั 
เห็นหนา้มนั พิจารณามนั แลว้มนัปล่อยวาง  

ระหว่างท่ีเวลาคิดโดยกิเลสมนัมีความรู้สึกอยา่งน้ี น่ีเลือดสูบฉีดแรงมากเลยเวลาโกรธ 
เวลามนัเป็นธรรมนะร่มเยน็ไปหมดเลย พิจารณาดว้ยปัญญาแลว้มนัปล่อยวาง ว่าง โอ๋ย มี
ความสุขไปหมดเลย อารมณ์มนัแตกต่าง แลว้เวลาท่ีว่างๆ วา่งๆ ว่างๆ โดยท่ีไม่มีเหตุมีผล คนกู้
เงินเขามาใช ้เขาไม่ตอ้งท างานเขากูเ้งินได ้ไอเ้ราอาบเหง่ือต่างน ้ากว่าจะได ้๕ บาท ๑๐ บาทเกือบ
ตาย  

น่ีคนท่ีปฏิบติัมาจะไดส้ัจจะความเป็นจริง เขาลงทุนลงแรงของเขาเป็นความจริงของเขา 
ไม่ใช่ไปหยบิฉวยของใครมา เงินทองของใครกองไวแ้ลว้เราไปหยบิฉวยมา วา่งๆ ว่างๆ ก็เงิน
เหมือนกนั เงินเหมือนกนั แต่ท่ีมาท่ีไปมนัแตกต่างกนั ท่ีมาท่ีไปจากคนท่ีท าธุรกิจ คนท่ีเขาท า
หนา้ท่ีการงานของเขา เขาอาบเหง่ือต่างน ้ามาเขาถึงไดเ้งินนั้นมา ไอน่ี้เดินไปหยิบฉวยของคนอ่ืน
มา หยบิของใครมาก็บอกว่างๆ ว่างๆ ไปหยบิของใครมา มนัไม่มีเหตุไม่มีผลอยา่งน้ีไง  

ฉะนั้น มนัตอ้งมีเหตุมีผล ตอ้งประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงของเรานะ น่ีผูใ้หญ่ 
ผูใ้หญ่เราฟังธรรมอยา่งน้ี ถา้ฟังบ่อยคร้ังเขา้ตอกย  ้าในหวัใจของเรา ถา้ตอกย  ้าในหวัใจของเรา เรา
จะขวนขวาย ขวนขวายท างาน โยมเวลาท างานมนัเป็นวตัถุท่ีจบัตอ้งได ้ เวลาพระท างานนะเดิน
ไปก็เดินมา นัง่เฉยๆ นัน่มนังานอะไรนัน่น่ะ งานคน้ควา้หาใจ งานคน้ควา้หากิเลส เดินไปเดินมา 
ถา้มนัไม่มีสติ ไม่มีปัญญา ไม่มีงาน อาจารยสิ์งห์ทองท่านเดินทั้งวนัทั้งคืน เดินจนทางน่ีเป็นร่อง 
เดินอยูอ่ยา่งนั้นแหละ หลวงปู่ ขาว ๓ เส้น  

เราน่ีอาบเหง่ือต่างน ้าท  างาน พระกรรมฐานเดินไปเดินมา เดินมาเดินไป เดินไปเดินมา น่ี
งานภายใน งานท่ีท่านคน้ควา้หาใจของท่าน ช าระลา้งของท่าน พิจารณาของท่าน น่ีเวลาเป็นอตัต
สมบติั อตัตสมบติัในใจนั้น ในใจนั้นมีคุณธรรมในใจนั้น มีความสุข มีความสงบ มีความระงบั 
อยูค่นเดียวมีความสุขนะ ครูบาอาจารยอ์ยูท่ี่ไหนท่านก็มีความสุขของท่าน มีความสุขของท่าน 
ไอข้องเราวิ่งไปทัว่โลกเลยล่ะ จะไปพกัผอ่น จะไปทศันาจร หาเงินหาทองมาไปจ่ายเขา กลบัมาก็
เพลีย ตอ้งมาฟ้ืนฟูร่างกาย  

เวลาไดปั้ญญามา ปัญญาอยา่งนั้น น่ีส่ิงท่ีเราไปดูมนุษยส์ร้างทั้งนั้นแหละ แต่เวลาเรา
คน้ควา้ในหวัใจ อริยสัจ สัจธรรม ธรรมะมีอยูโ่ดยดั้งเดิม องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นผู ้
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ร้ือคน้ แลว้เราก็ก าลงัจะร้ือคน้ ร้ือคน้ในใจของเรา ไอต้วัเกิด ตวัแก่ ตวัเจบ็ ตวัตายท่ีมนันัง่กนัอยู่
น่ีร้ือคน้มนั ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา  

น่ีเราเกิดมาเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพุทธศาสนาจะมีคุณค่าท่ีน่ีมาก มีคุณค่ากบัใจของเรามาก 
เวลาใจพน้จากทุกข ์ใจเป็นผูไ้ม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย แต่ชีวิตน้ีตอ้งดบัไป แต่ใจไม่เกิด ไม่แก่ 
ไม่เจบ็ ไม่ตาย แต่ถา้มนัไม่ปฏิบติั น่ีเราตอ้งเกิด ตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตาย แลว้ก็แบกบาปแบก
กรรมไปเกิดใหม่ แต่เวลาพจิารณาไปแลว้ชีวิตน้ีตอ้งดบัไป แต่ใจน้ีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย 
เพราะ มนัมีคุณธรรม มนัมีสัจธรรมในหวัใจดวงน้ี เอวงั 

 

 

 


