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เทศน์เช้า วนัที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ฟังธรรมเพื่อจิตใจของเรา เห็นไหม ฟังธรรมเพื่อใหใ้จเราอยูใ่น
อ านาจของเรา ดูสิเวลาไปเขาใหญ่เขาใหร้ะวงัเลยนะ ระวงัชา้งมนัจะท าอนัตรายเอา ใหร้ะวงัสัตว์
ป่ามนัจะท าลายคน เพราะคนตอ้งผา่นเส้นทางนั้น น่ีก็เหมือนกนั หวัใจของเรามนัอยู่กบัเรา ฟัง
ธรรมๆ เพื่อปราบกิเลสไง เพื่อปราบหวัใจของเราอยา่ใหม้นัทุกขย์ากจนเกินไป อยา่ใหม้นัท าลาย
เราจนมากเกินไป  

ฟังธรรมๆ เพื่อเหตุน้ี เวลาบุญกุศล ท าบุญกุศลเพื่อผลของวฏัฏะ การเวียนว่ายตายเกิดใน
วฏัฏะ ถา้การเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เห็นไหม คนจะเกิดเขาเกิดใหมี้บุญกุศล อยา่ใหม้นัทุกข์
ยากจนเกินไปนกั ดูเดก็นอ้ยสิเวลาเกิดมาพอ่แม่ตอ้งเล้ียงดูมนั เล้ียงดูมนั ถา้มนัเกิดมา บางคน
คาบชอ้นเงินชอ้นทองมา เกิดมามีคนลอ้มหนา้ลอ้มหลงั บางคนเกิดมาพ่อแม่ไม่มีความพร้อมเอา
ไปทิง้ถงัขยะ เอาไปทิง้ตามท่ีเขารับเล้ียงเด็ก เพราะอะไร เพราะพ่อแม่เล้ียงไม่ได ้ พ่อแม่ไม่มี
ปัญญาจะดูแล  

น่ีดูผลของวฏัฏะท่ีการเวียนว่ายตายเกิดไง ท าไมมนัเกิดมาอยา่งน้ีล่ะ ท าไมคนๆ หน่ึงเกิด
มามนัมีอ  านาจวาสนา มีแต่คนดูแลพร้อมหนา้พร้อมตาล่ะ เวลาคนๆ หน่ึงเกิดมาพ่อแม่ไม่มีความ
พร้อม น่ีตวัเองก็เล้ียงไม่ได ้ตวัเองก็เล้ียงไม่ไหว แต่เดก็คนนั้นอาจจะมีอ านาจวาสนา  

ดูสิหมอชีวกก็เหมือนกนั ก็ไปทิง้ถงัขยะเหมือนกนั แต่เวลาคนไปเก็บมาคือกษตัริย ์ คน
เก็บมาถวายกษตัริย ์ กษตัริยเ์ล้ียงมาจนเป็นหมอประจ าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เขามี
อ  านาจวาสนาขนาดนั้นนะ คนเราไม่ใช่มีอ  านาจวาสนาเพราะการเกิด คนเรามีอ  านาจวาสนาโดย
การกระท า เวลาเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะบุญกุศลมนัพาไป บุญกุศลพาไปนะบอกว่าเราจะไป
เกิดท่ีดี เกิดท่ีดีๆ ดูสิเวลาไฟฟ้าขั้วบวก ขั้วลบมนัสปาร์กกนัมนัจะเกิดพลงังานของมนั 

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือมีเวรมีกรรม ไอเ้วรกรรมตวันั้นมนัอยูใ่นใจ เราจะปรารถนาอะไร 
เวรกรรมอนันั้นมนันอ้มไป ดูสิดูสันดานของคน ท าไมคนสันดานมนัชอบอยา่งนั้นๆ ท าไมมนั
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ชอบไม่เหมือนกนัล่ะ ท าไมมนัชอบไม่เหมือนกนั ชอบไม่เหมือนกนัอยูด่ว้ยกนัสบาย มนั
แลกเปล่ียนอะไร ถา้ชอบเหมือนกนั อยูด่ว้ยกนัน่ีทะเลาะกนั  

น่ีไงผลของวฏัฏะๆ ถา้ว่าผลของวฏัฏะ ท าบุญกุศลเพื่อคุณงามความดีของเรา ถา้เรามี
สติปัญญามากนอ้ยขนาดไหนก็แลว้แต่ แต่เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเขาไม่ตอ้งการ ท าบุญกุศลเพื่อ
สร้างอ านาจวาสนาบารมี พนัธุกรรมของจิตใหจิ้ตมนัมีก าลงั มีก าลงัแยกแยะไดส่ิ้งใดถูก ส่ิงใด
ผดิไง ดูสิเวลาไปเกิดบนสวรรค ์ไปเกิดบนพรหมน่ีมนัตอ้งไปอายยุนื อายขุยัของมนั มนัเสียเวลา
ไง  

ถา้มนัเสียเวลาน่ีอยากจะประพฤติปฏิบติั เวลาประพฤติปฏิบติั เห็นไหม นิพพานอยูโ่ดย
ดั้งเดิม นิพพานมีอยูแ่ลว้ นิพพานหยบิฉวยจบัตอ้งเอาไดเ้ลย นิพพานอยา่งนั้นหรือ ถา้คนมนัมี... 
น่ีคนเราจะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร ความเพียรชอบ ความเพียร ความวิริยะ ความอตุสาหะ ถา้
ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ ความเพียรชอบ ถา้ความชอบธรรม เวลาชอบธรรมมนั
ชอบธรรมมาจากไหนล่ะ มนัชอบธรรมมาจากสติปัญญาของเขา  

น่ีพนัธุกรรมของจิตๆ ดูสิเวลาพระโพธิสัตว ์ ดูสิพระมหาชนก ทศชาติ แต่ละภพแต่ละ
ชาติเขาท าท าไม เรามาท าบุญกุศล เราท าบุญกุศลเราก็เรียกร้องท าดีตอ้งไดดี้ ท  าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ เรา
ท าบุญกุศลขนาดน้ีท าไมเราไม่สมความปรารถนาๆ เวลาสมความปรารถนา สมความปรารถนา
ในปัจจุบนัน้ี ในปัจจุบนัน้ีตลาดก าลงัเฟ่ืองฟู เรามีสินคา้ท่ีพอดีกบัจงัหวะโอกาสนั้น เราท าส่ิงใด
เราจะประสบความส าเร็จนั้น เรามีสินคา้แต่ตลาดมนัไม่มี เราท าส่ิงใดไม่ไดม้นัก็ขาดตกบกพร่อง
ไป  

น่ีจงัหวะและโอกาส อ  านาจวาสนาของคนไง ถา้เราท าสมความปรารถนามนัก็สมความ
ปรารถนา อนัน้ีเราสมความปรารถนาทางโลก แต่ถา้เวลาจริตนิสัยล่ะ เวลาจริตนิสัย เห็นไหม ดูสิ
เวลามหาชนก เวลาพระโพธิสัตวส์ร้างสมบุญญาธิการมา เขาสร้างสมบุญญาธิการมา สร้างสม
บุญญาธิการมาดว้ยอ านาจวาสนา ดสิูเวลามาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ราชกุมาร เราจะเกิดชาติน้ี
เป็นชาติสุดทา้ย เดก็ขนาดน้ีพดูว่าจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย 

อนันั้นดว้ยอ านาจวาสนาบารมี แต่ยงัไม่เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะ
อะไร น่ีพระเจา้สุทโธทนะยงัใหค้รองเรือน ยงัมีสามเณรราหุล แต่เวลาออกบวชๆ เวลาอีก ๖ ปีท่ี
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ออกไปบวชแลว้ออกคน้ควา้ๆ อนันั้น การคน้ควา้อยา่งนั้น ดูสิมนัเก่ียวกบัวิกฤติในหวัใจ ค าว่า
วิกฤติในหวัใจ ดูอวิชชา อวิชชามนัยอมใครใหห้ลุดมือมนัไป  

น่ีค  าว่าปล่อยใหห้ลุดมือมนัไป เวลามนัไปปฏิบติักบัเจา้ลทัธิต่างๆ ทุกคนก็ยกยอ่ง ทุกคน
ก็สรรเสริญทั้งนั้นแหละ น่ียกยอ่งสรรเสริญ แต่การกระท าอนันั้นมนัมาจากไหนล่ะ ดสิูดูทศชาติ 
ค  าว่าทศชาติ เวลาสร้างสมบุญญาธิการมาอยา่งนั้น เวลาสร้างสมบุญญาธิการมาอยา่งนั้นมนัถึง
ไดพ้นัธุกรรมของใจไง ใจมนัถึงมัน่คงไง ใจมนัถึงแยกแยะไดไ้ง มนัแยกแยะว่าส่ิงใดผดิ ส่ิงใด
ถูก ทั้งๆ ท่ีเรากระท าเอง เห็นไหม เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนไป เวลาเห็นนิมิต เห็นจริงไหม จริง 
ความเห็นจริงไหม ความเห็นนั้นไม่จริง  

น่ีเวลาจิตสงบแลว้ เวลาเห็นกาย พิจารณากาย แยกแยะตามความเป็นจริงของมนั อนันั้นดู
สิมนัก็ยงัมีสมุทยั ยงัมีความเห็นของเราเจือปนอยู่ เวลามนัแปรสภาพไปว่าเป็นไตรลกัษณ์ๆ เป็น
ไตรลกัษณ์ท าไมกิเลสมนัไม่ขาด ถา้เป็นไตรลกัษณ์เวลากิเลสมนัขาด น่ีมนัสมุจเฉทปหานเวลา
มนัขาดไปมนัขาดเพราะอยา่งไร  

น่ีไงเวลามนัพิจารณาแลว้มนัพิจารณาซ ้ าๆๆ ซ ้ าเพราะท าซ ้ า ท  าซ ้ าเพราะตรวจสอบใน
หวัใจของตวั ถา้คนมีอ านาจวาสนามนัท าของมนัได ้ มนัเจริญงอกงามของมนัได ้ เวลาคนไม่มี
อ  านาจวาสนา ท าส่ิงใดท าแลว้อยากได ้ ท าดว้ยความจบัพลดัจบัผล ู น่ีมนัมาจากไหนล่ะ มนัมา
จากท าบุญกุศลกนัอยูน่ี่ไง  

น่ีท  าบุญกุศล เห็นไหม ดูสิหลวงตาท่านพดูประจ า ท  าบุญกุศลมนัก็เข่ือนกั้นน ้าไว ้ เข่ือน
จะกั้นน ้าไวข้นาดไหนมนัก็กั้นไวอ้ยา่งนั้นแหละ บุญก็คือบุญ เวลาท าบุญก็เป็นบุญ เป็นอามิสก็
เป็นอามิส แต่เวลาจะพน้จากกิเลสมนัตอ้งภาวนาทั้งนั้นแหละ เวลามนัภาวนามนัภาวนาท่ีไหน
ล่ะ มนัภาวนาน่ีก าหนดพุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิใหจิ้ตสงบเขา้มา ถา้จิตมนัสงบเขา้มา มนัมี
อ  านาจวาสนามนัก็ท  าของมนัไดใ้ช่ไหม ถา้มนัไม่มีอ  านาจวาสนา เวลาท าข้ึนมาค าว่าสม้หล่น  

ส้มหล่นดูสิแมใ้นธรรมบทท่ีว่าเวลาลูกเศรษฐี เวลามีลูกชายคนเดียว เพราะดว้ยความรัก
ความห่วงใยนะ เวลาจะเอาหมอมารักษากก็ลวัเขามาเห็นสมบติั กลวัเขาจะเรียกค่ารักษาแพง ก็
เอาลูกไปทิง้ไวห้นา้บา้นใหห้มอรักษาท่ีหนา้บา้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เลง็ญาณ เห็น
ว่าเขามีอ  านาจวาสนา บิณฑบาตผา่นไปเฉยๆ เดินผา่นไปเพราะว่าเขาเป็นพราหมณ์ แลว้ตระหน่ี
ถ่ีเหนียว เขาไม่ใหต้กหล่นจากสมบติัเขาเลย เขาไม่มีทางใส่บาตรหรอก  
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะโปรดสตัว ์ เดินผา่นไปเฉยๆ ฉายแสงฉพัพรรณรังสี 
แสงนั้นไปกระทบกบัผูป่้วยนั้น ผูป่้วยมนัหันไปมองเห็นแสงแลว้มนัปล้ืมใจนะ แต่แลว้รักษาไม่
ทนัก็ตายไปไง ตายไปไปเกิดเป็นเทวดา ดว้ยแสงแค่นั้น ไดเ้ห็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธแค่
นั้นไปเกิดเป็นเทวดา แต่พ่อเวลาลูกตายไปแลว้ ดว้ยความรักความผกูพนั เวลาความรักความ
ผกูพนั แต่ความรักรักแบบตระหน่ีไง รักแบบไม่ดูแลไง เวลาตายไปแลว้ไปเกิดเป็นเทวดา ตวัเอง
ก็ไปร้องไห ้ไปคร ่าครวญอยูน่ัน่  

คร ่าครวญ ร้องไหค้ร ่ าครวญเพราะอะไร เพราะความพลดัพราก มีลูกคนเดียวก็อยากให้
รับมรดกตกทอดไป แลว้เวลาจะรักษาก็ตระหน่ี ตายไปแลว้ก็มาเสียใจ แลว้สมบติัเอาไปใหใ้คร
ล่ะ เพราะความตระหน่ีตวัเดียว เพราะกิเลสตวัเดียวท าใหวุ้่นวายไปหมดเลย วุ่นวายในหวัใจ แลว้
ก็คร ่ าครวญร้องไหอ้ยูค่นเดียว คร ่ าครวญ เจบ็ปวด เจบ็ช ้า แลว้ใครท า ใครท าใหเ้ขา  

น่ีกิเลสทั้งนั้นใครท า ทั้งๆ ท่ีของมีทุกอยา่งเลยล่ะ แต่มนัใชไ้ม่เป็น ท าไม่เป็น ไม่เอามาให้
เป็นประโยชน์ไง ถา้ไม่เป็นประโยชน์มนัก็เป็นอยา่งนั้น น่ีเวลาผูท่ี้นกัปฏิบติั ครูบาอาจารยท่ี์ท่าน
ปฏิบติัท่านไม่ปรารถนาสวรรคนิ์พพาน ไม่ปรารถนาสวรรคน์ะ ท่านปรารถนานิพพาน สวรรค ์
พรหมน่ีไม่ปรารถนา ไม่ปรารถนาไม่ตอ้งการ แต่ตอ้งการใหส้ิ้นสุดแห่งทุกข ์ แลว้ส้ินสุดแห่ง
ทุกขเ์อาท่ีไหนล่ะ อา้ว ก็ว่างๆ ไง ว่างๆ ไง เวลาฌานโลกียเ์ขาท ามากกวา่น้ี  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีท  า ดูสิความเพียรชอบ คนเราจะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความเพียรนะ ความเพยีร 
ความวิริยะ ความอุตสาหะ เราน่ีเราขวนขวายกนัมาเรามีศรัทธาความเช่ือ เราไม่มีศรัทธาความ
เช่ือ หวัรถจกัรจะชกัใหเ้รามาท าบุญกุศลไหม แลว้ท าบุญกุศลมนัเกิดอยา่งไร บุญตวัเป็นอยา่งไร 
บุญตวัมนักลมๆ ตวัมนัแบนๆ บุญมนัคือความสุขใจไง บุญคือความอบอุ่นไง บุญคือสติปัญญา
ไง ศีล สมาธิ ปัญญา สติ สมาธิ ปัญญา น่ีตวัน้ีมนัมีบุญ ถา้คนมีบุญมนัมีจุดยนืของมนั  

น่ีเรามีบุญของเรา เรามีความสุขไหม ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่เรามีความสุขไหม ชีวิตเรามี
ความร่มร่ืนไหม ชีวิตเราอบอุ่นไหม ถา้ชีวิตเราไม่อบอุ่น เราไม่มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เป็นท่ีพึ่งไง รัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นแกว้สารพดันึก เป็นท่ีพึ่งของเรา เป็นท่ี
พึ่งของระดบัสังคม ระดบัของทาน เขาเจือจาน เขาดูแลกนั เขารักษากนั สังคมนั้นอบอุ่น อบอุ่น
เพราะวฒันธรรมประเพณี ประเพณีวฒันธรรมมนัท าใหส้ังคมอบอุ่น ท าใหค้นเสียสละ  



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ๕ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

น่ีระดบัของทาน ระดบัของศีล ระดบัของศีลนะไม่กินเหลา้ ไม่เมายา ไม่โปปด ไม่มดเทจ็ 
ไม่ท าอะไรท่ีผดิศีลมนัจะไปไหนล่ะ ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมะยอ่มคุม้ครอง คนท่ี
มีศีลมีธรรมในหวัใจไปอยูท่ี่ไหนเขาก็เชิดชู มีบารมีทุกคนก็ฝากได ้มีสมบติัมาฝากไวไ้ดเ้ลย มีส่ิง
ใดเกิดข้ึน ผูเ้ฒ่าเขาใหต้ดัสินเลย โบราณ เห็นไหม ผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่เขาใหเ้ป็นผูเ้ฒ่าประจ าหมู่บา้น เขา
ตดัสินคดีความทุกๆ เร่ือง บา้นไหนทะเลาะเบาะแวง้กนัใหผู้เ้ฒ่าเป็นผูต้ดัสิน บา้นใดมีความฉอ้
ฉลใหผู้เ้ฒ่าตดัสินเพราะเขาไวใ้จ 

น่ีไงถา้เราปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม น่ีมนัจะมีบารมี เห็นไหม มนัปฏิบติัธรรมสมควร
แก่ธรรม ธรรมะยอ่มคุม้ครอง น่ีพดูถึงว่าผูมี้ศีลนะ แลว้ผูมี้ปัญญาล่ะ เราขวนขวาย เราบากบัน่
เพื่อความส าเร็จในชีวิต ครูบาอาจารยข์องเราเวลาจิตมนัสงบ จิตมนัเป็นสัมมาสมาธิ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ิ องคเ์ดียวแท้ๆ  มนุษยค์นหน่ึงนัง่อยูใ่นท่ีสงดัวิเวกผู ้
หน่ึง แลว้ใชส้ติปัญญาภายในหวัใจ ภายในจิตนั้นใคร่ครวญคน้ควา้ส่ิงท่ีเกิด แก่ เจบ็ ตาย  

ส่ิงท่ีการเกิดเกิดมาจากไหน คน้ควา้ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ อยูโ่คน
ตน้โพธ์ินั้นองคเ์ดียว ไม่มีใครมายุง่วุ่นวายมายุง่เกาะเก่ียวเลย นัน่งานของนกัพรต งานของผูท่ี้จะ
ร้ือคน้ งานของผูท่ี้จะพน้จากกิเลสไง ว่านิพพานมนัอยูท่ี่ไหน นิพพานอยู่ท่ีไหน คน้ควา้นิพพาน 
นิพพานไม่ตอ้งท าอะไรเลย นัง่เฉยๆ ต่ืนข้ึนมาก็นิพพาน มนัจะเอามาจากไหน ดูสิองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย สร้างสมบุญญาธิการ
มาขนาดนั้น พวกเราเป็นใคร นิพพานอยูท่ี่ไหนก็มี เปิดในตุ่มก็เจอ เปิดหอ้งก็เจอ เปิดในเซฟมนั
พุ่งใส่เลยนิพพาน นิพพานอะไรของเอง็มนัไม่มี  

ดูสิองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นัง่อยูโ่คนตน้โพธ์ิ บุพเพนิวาสานุสติญาณ นั้นยงั
ไม่ใช่ ยอ้นอดีตชาติไปทั้งหมดไม่มีตน้ไม่มีปลาย น่ีเวลาครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติั อยู่
ในพระไตรปิฎก ใครมีอ านาจวาสนามากนอ้ยขนาดไหน ไดห้า้ชาติ ไดสิ้บชาติ ได ้ พนัชาติ ได ้
ไดแ้สนชาติ ยอ้นกลบันะ ยอ้นกลบัไดเ้ป็นแสนๆ ชาติ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ค  าวา่
ไม่มีตน้ไม่มีปลายคือใส่ตวัเลขไม่ได ้ มนันบัเป็นตวัเลขไม่ไดเ้ลย ค าวา่ไม่มีตน้ไม่มีปลายคือมนั
จดเป็นตวัเลขไม่ไดเ้ลย น่ีบุพเพนิวาสานุสติญาณ  

จุตูปปาตญาณ เห็นไหม ดูสิเวลาจิตถา้มนัยงัไม่ส้ินกิเลสมนัเกิดแน่นอน ในเม่ือมนัมีเหตุ
มีผลอยู ่มนัมีเหตุมีปัจจยัอยูม่นัจะส้ินสุดไปไดอ้ยา่งไร มนัมีเหตุมีผลของมนัอยูม่นัตอ้งเคล่ือนไป
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ขา้งหนา้แน่นอน มนัตอ้งไปตามเหตุตามปัจจยันั้น น่ีจุตูปปาตญาณยอ้นกลบัมาๆ อาสวกัขยญาณ 
มรรค น่ีครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติั ท่านบอกเวลาปัญญามนัเกิด ดสิูปัญญาโสดาปัตติมรรคมนัก็
มีปัญญาอยา่งหน่ึง สกิทาคามิมรรคก็เป็นปัญญาอยา่งหน่ึง อนาคามิมรรค น่ีน ้ าป่ามนัรุนแรง มนั
ท่วมทน้ มนัจะท าลายๆ ท าลายเช้ือไข ท าลายเช้ือไขท่ีเกิดบนกามภพ  

ค าว่ากามภพตั้งแต่เทวดาลงมา เวลามนัท าลายหมด มนัท าลายหมดกามภพ น่ีกามราคะ 
พิจารณามนัรุนแรงมาก รุนแรงเพราะอะไร เพราะมนัจะร้ือภพ ร้ือชาติ แต่เวลาท าลายไปแลว้ 
เวลาท าลายไปแลว้ เวลาเขา้ไปถึงอวิชชาจริงๆ มนันุ่มนวล มนัละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนจนขยบั
ไม่ไดเ้ลย ขยบัมนักระเพื่อม กระเพื่อมเป็นกุกกุจจะ เป็นสังโยชน์ตวัหน่ึงเลย รูปราคะ อรูปราคะ 
มานะ กุกกุจจะ อวิชชา สังโยชน์อนัละเอียดมนัรัดใจนั้นไปไม่ไดเ้ลย แลว้ถา้ใจนั้นมนัจะละเอียด
ลึกซ้ึงขนาดไหน ท่ีมนัจะส ารอกคายสังโยชน์อนัละเอียดในใจอนันั้น ถา้ในใจอนันั้น ถา้มนั
ท าลายส่ิงนั้นได ้น่ีมนัตอ้งมีเหตุมีผลไง  

คนเราจะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความเพยีร ความเพียร ความวริิยะ ความอุตสาหะ ดูสิไปดูท่ี
ท่าเรือคลองเตยสิ พวกกรรมกรแบกหาม ไม่ไดพ้ดูเหยยีดหยามเขานะ อาชีพ อาชีพของคน เขา
แบกหาม อาบเหง่ือต่างน ้าแบกหามท่ีท่าเรือคลองเตย นัน่มนังานของเขา น่ีงานของเขา งานของ
เรา เรานกับริหารใช่ไหม เราท างานของเรา งานของเราใชส้มองใช่ไหม มนัใชร่้างกายทั้งนั้น
แหละ เวลากรรมกรแบกหามเขาตอ้งใชร่้างกายของเขา เพื่อหาอยูห่ากิน เล้ียงปากเล้ียงทอ้งของ
เขา  

ปัญญาชนเวลาท างาน คิดงาน ท างานก็เป็นสมอง ท างานก็ตอ้งใชห้นา้ท่ีการงาน ท างาน
เพื่อเล้ียงปากเล้ียงทอ้ง แต่เวลาภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากจิต ปัญญาเกิดจากจิตไม่ใช่เกิด
จากสมอง เกิดจากสมอง สมองมนัเป็นธาตุ เป็นธาตุ เป็นวตัถุ สมองจะท างานไดต้อ้งมีพลงังาน 
ร่างกายน้ีตอ้งมีพลงังาน ทางการแพทยเ์ขาเรียกไฟฟ้า จะมีไออุ่น จะมีไฟฟ้า จะมีพลงังาน
สัญญาณชีพ น่ีวิทยาศาสตร์พสูิจน์ไดแ้ค่นั้น แต่ถา้เป็นจิตล่ะ  

ปัญญาเกิดจากจิต ปัญญาเกิดจากจิต ถา้สัมมาสมาธิข้ึนมา จิตมนัเป็นสมาธิข้ึนมา เราเกิด
โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค แลว้มรรคยงัมีหยาบ มีละเอียดข้ึน
ไป นิพพานมนัจะหยบิเอาจากไหน นิพพานเกิดจากความเพียรชอบ ความเพียร ความวิริยะ ความ
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อุตสาหะของเรา เราตอ้งท าของเราข้ึนมา น่ีฟังธรรมๆ ตอกย  ้าอยา่งน้ี ตอกย  ้าข้ึนมา เร่ืองระดบั
ของทาน วฒันธรรมประเพณีมนัน่าช่ืนชม ของน้ีน่าช่ืนชม ของน้ีเราแสวงหามา เราท ามาเพื่อเรา  

ดูสิพระมหาชนก ดูสิพระโพธิสัตวท่ี์เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะเขาท าท าไม แลว้เราน่ีท า
ไดข้ี้กระพี้ลิ้นเขาไหม เราท าไม่ไดข้ี้กระพี้ลิ้นหรอก เพราะจิตใจเราไม่ดูดด่ืมขนาดนั้น จิตใจเรา
ไม่ตั้งใจว่าเราอยากจะเกิดเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปขา้งหนา้ ถา้ใครปรารถนาเป็น
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปขา้งหนา้เขาจะตอ้งปพูื้นฐานของเขา เขาจะตอ้งท าคุณงาม
ความดีของเขา เขาจะพยายามสร้างสมเป็นพระโพธิสัตวข์องเขา จนกว่ามีองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้องคใ์ดองคห์น่ึงพยากรณ์ พยากรณ์แลว้เขาจะกลบัไม่ได ้ เขาพยายามตอ้งสร้าง
อ านาจวาสนาข้ึนไปจนส าเร็จเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

แต่หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยข์องเราท่านบอกว่าท่านปรารถนามาทั้งนั้น
แหละ สุดทา้ยแลว้ท่านใชปั้ญญาของท่าน ค าว่าปรารถนาคือท่านสร้างคุณงามความดีของท่านมา
มหาศาล น้ีสร้างคุณงามความดีของท่านมหาศาล เวลาท่านมาพลิกกลบั พลิกกลบัเขา้มาเพื่อท า
ความสงบของใจเขา้มาเพื่อเขา้สู่อริยสัจ ไดส้ร้างบุญญาธิการมาขนาดนั้น เวลาปัญญามนัเกิดข้ึน
มนัถึงคมกลา้ มนัถึงทะลุบากบัน่เขา้ไปถึงในอวิชชา ในหวัใจอนันั้นไง  

ฉะนั้น เวลาความเป็นจริง น่ีเราตอ้งท าความเพียร ทางโลกเวลาท างานก็ท  างานทางกาย 
ท างานทางสมอง เวลาพระเรา เราจะท างาน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นัง่อยูโ่คนตน้โพธ์ิ
นะ เวลามรรคมนัเกิด เวลาท าข้ึนมามนัท าข้ึนมาในหวัใจ ท าในหวัใจนะ เวลาท าลายอวชิชา เห็น
ไหม เราเป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชาออกมา ในบรรดามนุษย ์ ในบรรดาสัตวส์องเทา้ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด  

ในบรรดาสัตวส์องเทา้ แลว้เราก็เกิดมาหน่ึงเป็นมนุษย ์เราก็เป็นสัตวส์องเทา้ เป็นสัตวท่ี์มี
กระดูกสันหลงั เป็นคนท่ีมีสมอง เป็นคนท่ีมีปัญญา เป็นคนท่ีมีอ  านาจวาสนาถึงฟังธรรมอยา่งน้ี
เขา้ใจ น่ีฟังเทศน์ๆ อยา่งน้ีเขา้ใจ ถา้คนอ่ืนเขาบอกว่าไม่รู้เร่ือง ไม่รู้เร่ือง ถา้มัง่มีศรีสุข ร ่ ารวยเขา
ชอบอยา่งนั้น เขาไม่ชอบหรอก ไม่ชอบส่ิงท่ีว่าการปล่อยวางการเสียสละ การส้ินไปของกิเลส
เขาไม่รู้จกั นั้นดว้ยอ านาจวาสนาของเขา ฟังไม่รู้เร่ืองหรอก คนไม่มีอ  านาจวาสนาฟังธรรมไม่
เขา้ใจ อยากร ่าอยากรวย อยากประสบความส าเร็จในชีวิต แลว้ก็ตอ้งตายไป  
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ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด ส่ิงใดจะเป็นสมบติัของใจดวงน้ีไป ท าทานมนัก็เป็น
อามิส เป็นทิพย ์ ท าภาวนามีสติ มีสมาธิ มีปัญญามนัจะอยูก่บัจิต มนัจะเขา้ไปกบัจิต เพราะเป็น
ปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก เพราะจิตมนัรู้ จิตมนัเห็น จิตมนัเป็นเจา้ของ มนัจะเอาสมบติัส่ิงน้ีของ
มนัไป เวลาภาวนามนัส ารอกคายสังโยชน์ คายกิเลสออกไป ถึงท่ีสุดแลว้มนัท าลายหมด ท าลายภ
วาสวะ ท าลายส่ิงท่ีสะสมดีและชัว่ ท  าลายทั้งส้ิน แลว้มนัเหลืออะไรล่ะ มนัเหลืออะไร เหลือส่ิง
นั้น ส่ิงนั้นเป็นความจริง 

ว่านิพพานๆ นิพพานมนัมาจากไหน นิพพานไม่มีการกระท าเอามาจากไหน นิพพานมนั
จะเกิดข้ึนดว้ยความเพียร ตอ้งความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ ดว้ยการกระท าของเรา
ทั้งนั้น ถา้การกระท าของเรา เห็นไหม เวลาเรานัง่เฉยๆ เดินจงกรม นัง่สมาธิ ภาวนา อนันั้นนัน่
แหละจะฝึกฝนหวัใจของเรา บ่มเพาะ บ่มเพาะใหม้นัเขม้แขง็ บ่มเพาะใหมี้คุณธรรมข้ึนมา แลว้
เวลาเราท าประพฤติปฏิบติัไดส้มบติัของเรามา นัน่ล่ะอตัตสมบติั  

หลวงตาท่านเนน้ประจ า พระไม่มีศีลไม่มีธรรมใครจะมี พระไม่รักษาศีล พระไม่
ประพฤติปฏิบติัใหเ้กิดสมาธิ ใหเ้กิดปัญญาข้ึนมาใครจะท า พระเป็นนกัรบ เราตอ้งรบกบักิเลส
ของเรา ถา้รบกบักิเลสของเรา ชนะกิเลสของเราแลว้ เห็นไหม จากใจดวงหน่ึงเป็นศาสนทายาท 
เป็นธรรมทายาท เพื่อประโยชน์กบัศาสนา เพื่อประโยชน์กบัสังคม มนัตอ้งเป็นประโยชน์กบัตวั
เราก่อน แลว้มนัจะเป็นประโยชน์ในครอบครัว ในชาติ ในตระกลู แลว้เกิดประโยชน์ในสังคม 
แต่เราบวชเป็นพระแลว้ศากยบุตร พุทธชิโนรส เป็นบุตรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

น่ีฟังธรรมตอกย  ้าใจเรา พุทธะอยูท่ี่กลางหวัอก พุทธะอยู่ท่ีใจเรา เราคน้ได ้เราท าได ้เรามี
สิทธิเสรีภาพท่ีจะท า แต่กิเลสมนัครอบง าว่าเราท าไม่ไหว เราไม่มีอ  านาจวาสนา เราท าไม่ได ้
กิเลสมนัครอบง าอยา่งนั้น แลว้เราก็จะเป็นข้ีขา้มนั เอวงั 


