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เทศน์เช้า วนัที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

เม่ือวานเป็นวนัส าคญัของชาติ วนัน้ีก็ยงัเป็นวนัส าคญัของชาติต่อเน่ืองกนัมา เวลาวนั
ส าคญัของชาติ เขาอุปสมบทเพื่ออุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่ในหลวง เรามาวดัมาวาของเรา เราจะมา
ประพฤติปฏิบติัของเราไง เราปฏิบติัเพื่อองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่บชูาในหลวง ถา้
บชูาในหลวง เพราะว่าเป็นวนัส าคญัของชาติ เขามีวนัหยดุใหเ้ราไดม้าประพฤติปฏิบติั  

ถา้เราจะประพฤติปฏิบติัของเรา การประพฤติปฏิบติั ประพฤติปฏิบติัใหต้ามความเป็น
จริง ถา้ตามความเป็นจริงในหวัใจของเราไง ถา้เราท าใจของเราไดจ้ริง ถา้ท าของใจเราไม่จริง เรา
ตั้งใจ เวลาไปวดัไปวาอยากจะไดส้มาธิ อยากจะไดปั้ญญา อยากประสบความส าเร็จ มนัเป็นการ
กดดนัตวัเองทั้งนั้นน่ะ เวลาเราปฏิบติั เราปฏิบติับูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แต่ผลของ
มนัน่ีของเราทั้งนั้นนะ ถา้ผลของเรา 

ดูสิ ทางโลกเขา ทางโลกเขามนัเป็นวฒันธรรมประเพณี เขาท าอยา่งนั้นเราช่ืนชมเขา เรา
ช่ืนชมเขาว่าวนัส าคญัของชาติ เราระลึกถึงในหลวง ระลึกถึง น่ีหวัใจของชาติ ระลึกถึงพ่อของ
ชาติ แลว้เขาท าประโยชน์กบัชาติ ประโยชน์กบัชาติคือความสามคัคีไง มีความสามคัคี มีความ
ร่มเยน็เป็นสุข เราเจือจานต่อกนั วนัน้ีวนัส าคญัของชาติ ยิม้แยม้แจ่มใส ไปไหนมีแต่รอยยิม้ มีแต่
ความอบอุ่น นัน่เราท าเพื่อชาติไง 

แต่น่ีวนัส าคญัของชาติ เราจะบชูาในหลวงของเรา เรามาวดัมาวา เราจะประพฤติปฏิบติั 
ของเขา เขาอุปสมบทเพื่ออุทิศส่วนกุศลใหใ้นหลวง เขาท าทีไรก็อุทิศส่วนกุศลใหใ้นหลวง เก็บ
ขยะก็อุทิศส่วนกุศลใหใ้นหลวง เขาท าเพื่อในหลวงทั้งนั้นเลย เพราะเขามีความผกูพนัไง เขามี
หวัใจของเขาไง แต่เรากมี็หวัใจของเราเหมือนกนั เราก็อุทิศเพื่อในหลวงเหมือนกนั ถา้เราอุทิศ
เพื่อในหลวง แต่เราเพื่อหวัใจของเรา 
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ถา้เราท าเพื่อหวัใจของเรา เวลาเราจะมาประพฤติปฏิบติัของเรา เรามีสติของเรา แลว้มีสติ
ของเรา เราเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา ภาวนาข้ึนมาเห็นพุทธะ เห็นพุทธะคือความสงบร่มเยน็
ในหวัใจของเรา ถา้ความสงบร่มเยน็ในใจของเรามนัเป็นความจริง 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประกาศไวเ้ลยว่า “ธรรมะยอ่มชนะอธรรม ธรรมะ
ยอ่มชนะอธรรม” 

ธรรมะคือธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้
กว่าจะไดธ้รรมะอนัน้ีมา ไปศึกษาเล่าเรียนกบัเจา้ลทัธิต่างๆ ไปท าฌานสมาบติักบัอาฬารดาบส 
อุทกดาบส เขาประกนัว่า “มีความรู้เหมือนเราๆ” ถา้ความรู้เหมือนเรา เป็นธรรมะหรือยงั 

“ธรรมะยอ่มชนะอธรรม” อธรรมมนัคืออะไรล่ะ? อธรรมคือความเขา้ใจผดิ อวิชชาคือ
ความไม่รู้ เพราะความไม่รู้เขา้ ใครพดูส่ิงใดก็เช่ือเขา พอความเช่ือเขาก็ตามกนัไป  

“ธรรมะยอ่มชนะธรรม” ชนะอธรรมตรงไหนล่ะ ชนะอธรรมท่ีว่ามนัสงบร่มเยน็ตาม
ความเป็นจริงไง เรามีความจริงไง กาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือใครทั้งส้ิน ใหเ้ช่ือหวัใจท่ีร่มเยน็เป็นสุข 
ใหเ้ช่ือท่ีมนัมีสติปัญญาข้ึนมา แลว้เราพุทโธ ลมหายใจเขา้ลมหายใจออก มนัสงบจริงหรือไม่จริง
ล่ะ ถา้มนัสงบจริง สมาธิ เห็นไหม ดสิู มิจฉาสมาธิ เวลาตกภวงัคข้ึ์นมา เบลอๆ นัน่ล่ะเขาว่าเป็น
สมาธิกส็มาธิได ้สมาธิ เพราะถา้เราไม่เบลอๆ ใช่ไหม เราก็คิดฟุ้งซ่านใช่ไหม เราก็คิดแต่เร่ืองเอา
ฟืนเอาไฟมาเผาตวัเองใช่ไหม พอมีสติยบัย ั้งไวไ้ดบ้า้งมนัก็วาง 

มนัวาง แต่มนัไม่มีคุณสมบติัพอ มนัไม่มีคุณสมบติัพอ พุทโธๆ จนพุทโธไม่ได ้แต่พุทโธ
ไม่ไดม้นัเป็นอิสระใช่ไหม เพราะพุทโธไม่ไดม้นัเป็นอิสระไง แต่น้ีพุทโธมนัละเอียด ทุกคน
บอก “มนัละเอียดแลว้มนัหยาบไม่ได”้ น่ีเขา้ขา้งตวัเองไง เพราะมนัละเอียด มนัละเอียดคือ
พยายามจะท าใหม้นัเผลอ ถา้มนัมีสติข้ึนมามนัไม่ละเอียดไง มนัจะหยาบข้ึนมา ก็ท  าเบาๆ ท า
เล่ือนลอยไป บอกว่า “มนัละเอียดๆ”...อธรรม 

“ธรรมะยอ่มชนะอธรรม ธรรมะยอ่มชนะอธรรม”  

ถา้มนัพุทโธแท้ๆ  สติจริงๆ สมาธิจริงๆ สติจริงๆ สมาธิจริงๆ สติก็คือสติ สมาธิก็คือสมาธิ 
มนัเป็นช่ือทั้งนั้นน่ะ เวลามนัเกิดกบัเรานะ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ เวลาเขา้ไป
แลว้ เขา้อปัปนาสมาธิ มนัชดัเจน คนท่ีเขา้อปัปนาสมาธิไดน้ะ เขาตอ้งเขา้ขณิกสมาธิมา อุปจาร
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สมาธิมา อปัปนาสมาธิมา เขาชดัเจนของเขา พุทโธๆๆ มนัจะพุทโธไม่ได ้พอมนัพุทโธไม่ไดม้นั
จะเกิดว่า “โอ๋ย! ถา้พุทโธไม่ได ้ เราไม่ใช่ตายหรือ” น่ีเวลาจะตายมนัจะตกใจออกไง ถา้มนัตกใจ
มนัก็จะถอนออกมา 

แต่ถา้มนัพุทโธต่อเน่ืองไป พุทโธๆ ถา้มนับอกมนัจะพุทโธไม่ได ้มนัพุทโธไม่ได ้เราก็พุ
ทโธอยูน่ี่ไง เราก็มีสติปัญญาอยูน่ี่ไง เราก็รู้เท่าอยูน่ี่ไง เราก็พุทโธต่อเน่ืองไปไง พอพุทโธ
ต่อเน่ือง พุทโธๆ มนัละเอียดเขา้ไป มนัชดัเจนเขา้ไปไง ค าว่า “อปัปนาสมาธิ” มนัชดัเจน มนั
เหมือนกบัศาสตราจารย ์ คนท่ีเป็นศาสตราจารยเ์ขาท าวิชาการมา ส่งแลว้ กรรมการรับแลว้เขา
เป็นศาสตราจารย ์เขาจะมาโง่ๆ เซ่อๆ ไดอ้ยา่งไร เขาเป็นศาสตราจารย ์ 

อปัปนาสมาธิมนัผา่นขณิกสมาธิเขา้มา มนัผา่นอุปจารสมาธิเขา้มา มนัจะเขา้อปัปนา
สมาธิ มนัยงัโง่ๆ เซ่อๆ บอกว่าเผอๆ เรอๆ อยา่งนั้นใช่ไหม ไอเ้บลอๆ นัน่น่ะมนัไม่ใช่สมาธิ
ทั้งนั้นน่ะ “ธรรมะชนะอธรรมๆ” 

เราไม่ไดโ้จมตีใคร ไม่ไดว้า่ใคร แต่มนัเป็นเพราะอวิชชา เพราะความไม่รู้ของเรา เพราะ
คนไม่รู้ เห็นไหม เราไม่รู้ส่ิงใดเลย ไปถึงเห็นเงินหล่นมาใส่ต่อหนา้ เงินหล่นมาต่อหนา้ ๕ ลา้น 
งงเลยนะ ท าอะไรไม่ถูกนะ แต่เงินมาจากไหนล่ะ เงินมนัหล่นมาใส่หนา้  

น่ีก็เหมือนกนั พอภาวนาเขา้ไป จิตมนัไปรู้ไปเห็นอะไรเขา้ไป ความรู้ความเห็นอนันั้น
เราเช่ือไดแ้ลว้หรือ ความรู้ความเห็นอนันั้นมนัท าใหเ้ราตกใจหรือ ความรู้ความเห็นอนันั้นมนัสั่น
ไหวหวัใจเราหรือ มนัสั่นไหวไปหมด เพราะอะไร เพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นไง ดูสิ เงินตกใส่
หนา้ ๕ ลา้น เราไม่กลา้หยบิเลย เด๋ียวกลวัปปง. มนัจะมาตรวจสอบ เงินเอามาจากไหน แต่ถา้มนั
ตกมาโดยไม่มีใครรู้มนัก็งุบงิบเก็บไวเ้ลย เก็บเขา้บา้นก่อน ๕ ลา้นน้ีไม่มีใครเห็น พอไปใชจ่้าย
ข้ึนมาเด๋ียวเขาตรวจสอบเลย เงินมาจากไหน ถา้เงินมาไม่ได ้ยดึเป็นของแผน่ดิน 

จะบอกว่า “ธรรมะยอ่มชนะอธรรม” ถา้เราจะปฏิบติับูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ อุทิศบุญกุศลแก่ในหลวง เราพยายามจะท าของเราไง ถา้ท าของเรา เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกพระอานนท ์ “อานนท ์ เธอบอกบริษทั ๔ เถิด ใหป้ฏิบติับชูาเราเถิด 
อยา่บชูาดว้ยอามิสเลย” 
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แต่ในเม่ือคนท่ีเขาเป็นชาวพุทธของเขา เขามีวฒันธรรมประเพณีของเขา เขาท าของเขาก็
เพื่อประโยชน์กบัเขา นัน่เราก็ช่ืนชมไปกบัเขา แต่ถา้เราจะเอาจริง แก่นของศาสนาๆ แก่นของ
ศาสนาคือศาสนทายาท 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศน์ปัญจวคัคีย ์ไดปั้ญจวคัคียม์า ๕ องค ์ไปเทศน์ยสะ
ข้ึนมาไดอี้ก ๕๔ องค ์ ทั้งองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ย “เธอพน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและ
บ่วงท่ีเป็นทิพย ์เธออยา่ไปซอ้นทางกนั โลกน้ีเร่าร้อนนกั” 

พระอรหนัต ์ ๖๑ องคเ์ผยแผม่าดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิไง แต่พอมากระจายไป มนัมาก
ข้ึนไป มนัก็มีมุมมองแตกต่างกนัไปร้อยแปดพนัเกา้ ร้อยแปดพนัเกา้ ธรรมวินยัมนัถึงไดอ้อกมา
บงัคบัไวไ้ง ถา้ออกมาบงัคบัๆ ส่ิงท่ีว่า “ธรรมะชนะอธรรม” ถา้ธรรมะสัจจะความจริง เราปฏิบติั
บชูาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมาๆ สติก็สติจริงๆ พอสติจริงๆ ข้ึนมา คนท่ีปฏิบติัมนัจะรู้ได ้ มนัรู้ได้
เพราะคนท่ีกระท าอยูม่นัตอ้งมีโอกาสท่ีมนัรวมลง โอกาสท่ีมนัสงบระงบัเขา้มา เวลาโอกาสอยา่ง
นั้นเกิดข้ึนมา เราจะท่ึงเลยล่ะ อ๋อ! สติมนัดีอยา่งน้ีเลยเนาะ แลว้ก็คาดหวงัอยากไดส้ติใหม้ากกวา่
น้ี อยากไดส้ติท่ีดีกว่าน้ี พอจิตมนัสงบข้ึนมา มนัปล่อยวางข้ึนมา อ๋อ! มนัมีความสุขมาก มนั
มหศัจรรยม์าก อยากใหไ้ดม้ากกวา่น้ี พออยากไดม้ากกวา่น้ี ตณัหาซอ้นตณัหา น่ีมนัก็อยากจริงๆ 
นัน่แหละ ดว้ยคนมีชีวิต ไม่ใช่คนตาย คนตายไม่มีความอยาก อยากไดอ้ยากดีเป็นเร่ืองธรรมดา 
แต่ความอยากไดอ้ยากดีมนัอยากไดอ้ยากดีในความเพียร อยากไดอ้ยากดีในความขยนั ความ
วิริยะ ความอุตสาหะ แต่ผลอนันั้นมนัตอ้งเป็นความจริงของมนั เพราะความอยากไดอ้ยากดีข้ึน
มาแลว้เราก็หวงัผลอนันั้น แลว้ลดัขั้นตอนนั้นไป พอลดัขั้นตอนนั้นไป แลว้ก็มาเรียกร้องเอาว่า
เราปฏิบติัแลว้เราทุกขเ์รายาก 

เวลาเราปฏิบติับชูาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ปฏิบติับูชาครูบาอาจารยข์องเรา เรา
ปฏิบติัของเราไปโดยตามขอ้เทจ็จริง ถา้ตามขอ้เทจ็จริง เรานบัไปสิ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ มนัก็
ตอ้งถึง ๑๐ นบัไปมนัก็ถึงร้อย 

นบัไป ๑ ๒ ๓ ลืม ก็ข้ึนตน้ใหม่ ๑ ๒ ๓ ๕๐๐...๑ ๒ ๓ ๘๐๐...๑ ๒ ๓ ๑,๐๐๐ อยูอ่ยา่ง
นั้นน่ะ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ นบัของเราไปแลว้ก็ท  าของเราไป ค าว่า “ท าของเราไป” คือเรา
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จะบอกว่าสัจธรรมมนัก็เป็นสัจธรรม ความจริงมนัก็เป็นความจริง ถา้เราระลึกถึงพุท หายใจเขา้
นึกพุท หายใจออกนึกโธ เราท าของเราต่อเน่ืองไป 

นาโน ความรู้สึกของเรามนัซบัซอ้นๆ มนัเขม้แขง็ มนัแก่กลา้ข้ึนไป อยา่ไปด่วน อยา่ไป
รีบ อยา่ไปคิดว่าเราจะตอ้งไดอ้ยา่งนั้นๆ เพราะความว่าเราตอ้งไดอ้ยา่งนั้นแลว้มนัเป็นไก่ได้
พลอยดว้ย เวลามนัไดจ้ริงๆ ข้ึนมามนัไม่รู้ เวลาไดจ้ริงๆ มนับอกไก่มนัไดพ้ลอย บอกไม่เอา 
อยากไดข้า้วสารเมด็หน่ึง อยากเอาพลอยไปแลกขา้วสาร เวลามนัไดจ้ริงๆ ข้ึนมา มนัเป็นอยา่งไร
น่ะ มนัว่างๆ เวลามนัเป็นจริงมนัเป็นจริงของมนัอยา่งนั้น เพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นไง 

แต่พอมนัไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น พอไปถามครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยว์า่เป็นความจริงอยา่ง
นั้น ความจริงอยา่งนั้น เราก็อยากไดอ้ยา่งน้ีอีก เราก็พยายามท าของเรา ท าของเรา พยายาม
พฒันาข้ึนมาจนช านาญในวสี ช านาญในการเขา้การออก ช านาญในการรักษา อ๋อ! มนัเป็นอยา่งน้ี
เอง มนัเป็นอยา่งน้ีเอง แลว้เราดูแลรักษาของเรา ไม่ใช่ไก่ไดพ้ลอย  

ไก่มนัไดพ้ลอยมา มนัไม่ตอ้งการ มนัตอ้งการขา้วสาร มนัตอ้งการขา้วเปลือก มนั
ตอ้งการอาหารของมนั มนัไม่ตอ้งการพลอย แต่เราเป็นมนุษย ์ เรารู้จกัว่าพลอยมนัมีคุณค่า เรา
เป็นมนุษย ์ เรามีปัญญาของเรา เราเอาพลอยไปแลกเป็นปัจจยัเป็นเงินทองข้ึนมา เราจะไปซ้ือ
ขา้วสารไดอี้กท่วมทน้มหาศาลเลย น่ีถา้เราคิดเราบริหารจดัการเป็นไง น่ีก็เหมือนกนั เราท าของ
เรา ท  าของเราตามความเป็นจริงไง 

แลว้เราอุตส่าห์มาวดัมาวากนั เราอุตส่าห์มาประพฤติปฏิบติั แลว้เวลาประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมา “มาถึงแลว้หลวงพ่อไม่เห็นสอนอะไรเลย” 

ถา้หลวงพ่อสอน เอง็ก็จ  าแต่ค าสอนน้ีไป มนัก็เป็นปริยติัไง 

ถา้จ าค าสอนไป หลวงพ่อว่าอยา่งนั้นๆ หลวงพ่อบอกว่าใหเ้ขา้ทางจงกรม ใหน้ัง่สมาธิ
ภาวนาไป กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง การท าความสงบ ๔๐ วิธีการ เวลาเรามาวดัมาวา ทางจงกรม ท่ีนัง่
สมาธิของเรามนัสงบสงดั มนัวิเวก แต่ใจเรามนัไม่วิเวก 

ถา้ขา้งนอกเป็นสัปปายะก็อยากใหข้า้งในเป็นสัปปายะ แลว้ขา้งในเป็นสัปปายะมนัมีแต่
ขยะ อารมณ์ไง สัญญาอารมณ์เป็นขยะ แลว้ขยะอนัน้ีมนักรองออกไม่ไดไ้ง ขา้งนอกมนัวิเวก แต่
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ขา้งในมนัไม่วิเวก แลว้มนัจะมาปฏิบติับชูาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตามขอ้เทจ็จริงไง 
ถา้ตามขอ้เทจ็จริง น ้ าใส น ้าใจ น ้าท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ แต่น ้าของเรา เราก็รู้ว่าน ้ าใจของเรา 

เราเกิดมาน่ีปฏิสนธิจิต มนัมากบัเราทั้งนั้นแหละ ความดีของเราก็มี ใครบา้งไม่เคยท า
ความดี ท าความดีทั้งนั้นน่ะ แลว้ใครบา้งไม่เคยผดิพลาดในชีวิตมาบา้ง มนัก็ผดิพลาดมาทั้งนั้น
น่ะ มนัก็สะสมลงท่ีใจ เพราะใจ เจตนาเป็นผูก้ระท า มนัจ าไดต้ั้งแต่เรามีวุฒิภาวะท่ีจะจ าได ้ แลว้
เราท าอะไรถูกท าผดิมา มนัก็ฝังใจมา พอฝังใจมา เวลานัง่สมาธิภาวนามนัก็จะเอาความสะอาด
บริสุทธ์ิท่ีน่ีแหละ พอมนัจะเอาความสะอาดบริสุทธ์ิท่ีน่ี คนอยา่งเอง็น่ีหรือจะท าสมาธิ มนัอาย
เลยนะ ถา้คิดเอง คนอยา่งเอง็หรือจะท าสมาธิ 

เออ! คนอยา่งเราน่ีแหละท าสมาธิ ท  าไม เราก็ท  าได ้เพราะว่าเราก็มีสติมีปัญญาเหมือนกนั 
เราก็ลกูศิษยอ์งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ฝากศาสนาไวก้บั
บริษทั ๔ เราเป็นอุบาสก อุบาสิกา “มารเอย เม่ือใดภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเราๆ ของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัไม่เขม้แขง็ สามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้งของลทัธิต่างๆ ได ้เรา
จะไม่ยอมนิพพาน”  

ไอน่ี้ก็เหมือนกนั ไอกิ้เลสยแุหย ่ มนัจาบจว้ง จาบจว้งหวัใจ แลว้หวัใจของเรา เรามี
สติปัญญา เราจะแกไ้ขมนั ท าไมจะท าไม่ได ้คนเรามนัจะมีความผดิพลาดขนาดไหนกแ็ลว้แต่ ถา้
มีสามญัส านึกไดม้นัก็แกไ้ขของมนั การแกไ้ขนัน่ล่ะบณัฑิต นัน่ล่ะปัญญาชน ปัญญาชนคนท่ีมี
ปัญญาแกไ้ขเราไง ส่ิงท่ีผดิพลาดไปแลว้ มนัเป็นอดีตไปแลว้ เราก็วางมนัไปเสีย แลว้เราก็
พยายามส านึกวา่ถา้เรามีสติปัญญา เราจะไม่ท าอยา่งนั้นอีก เราจะไม่ท าอยา่งนั้นอีก แต่ดว้ยร่อง
ของความคิด จริตนิสัย พอไปเจอเขา้มนัก็ชอบ ถา้ชอบมนัก็ตอ้งฝืน  

ถา้จริตนิสัยของคน ดูสิ ดูครูบาอาจารยข์องเรา หลวงตาท่านบอกว่า บางองคช์อบอด
อาหาร บางองคช์อบอดนอน บางองคช์อบผอ่น บางองค์ๆ  เราหาของเรา หาของเราท่ีมนัอยากได ้
หลวงตาท่านสอนประจ า มนัอยากไป ไม่ไป มนัอยากกิน ไม่กิน มนัอยากท าอะไร ไม่อยาก ฝืน
มนัๆ ฝืนมนัคือฝืนกิเลส ก็เราอยากแกกิ้เลสไง เราหากิเลสของเราไง อะไรท่ีมนัอยากไดอ้ยากดี 
อยากไดอ้ยากดีตามตณัหาความทะยานอยากนะ  
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ถา้อยากไดอ้ยากดีของมรรค อยา่งเช่นเรามาวดัมาวา เรามาประพฤติปฏิบติัเพื่อบูชาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เพื่ออุทิศส่วนกุศลใหก้บัในหลวง ส่ิงน้ีมนัเป็นมรรค มนัเป็นความดี 
ความอยากอยา่งน้ีเราอยากแลว้เราท าตาม 

ไอค้วามอยากท่ีว่าส ามะเลเทเมาอยา่งนั้นไม่เอา เหยยีบเบรกไว ้ ถา้ความอยากท่ี
ส ามะเลเทเมา เห็นไหม อวิชชา มารมนัจะชกัชวนไป แต่ความอยากท่ีจะท าคุณงามความดี “แลว้
ท าท าไม คุณงามความดีมนัจืดชืด ท าคุณงามความดีไม่เห็นไดอ้ะไรเลย” 

ท าคุณงามความดีเพื่อดูแลหวัใจ หน่อของพุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน หวัใจท่ีเศร้าหมอง 
หวัใจท่ีอบัเฉา หวัใจท่ีมีความทุกขค์วามยาก เรามีศีล มีสมาธิ มีปัญญามาดูแลรักษา เหมือนตน้ไม้ 
ใส่ปุ๋ยรดน ้า ดูแลวชัพืชอยา่ใหไ้ปรบกวนมนั เราดูแลหวัใจของเรา “ไม่เห็นไดอ้ะไร” 

ได ้ ไดเ้พราะว่าเราท าของเรา ฟังเทศน์ๆ ฟังจากครูบาอาจารยข์องเรา อ่านหนงัสือ 
หนงัสือธรรมะเป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเป็น
ปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก มนัดูแลรักษาจากน ้าใจของเรา ท่ีว่าเราคนข้ีทุกขข้ี์ยาก คนอยา่งเราจะนัง่
สมาธิหรือ คนอยา่งเราจะท าคุณงามความดีหรือ 

องคุลิมาลฆ่าคนมา ๙๙๙ ศพ ดว้ยความเขา้ใจผดิ เพราะอาจารยข์องตนบอกมีวิชาวิเศษจะ
เสนอให ้แต่ตอ้งแลกดว้ยน้ิวมือของคน ๑,๐๐๐ คน องคุลิมาลมีความเขา้ใจผดิ ถึงพยายามไปฆ่า
คนมา ๙๙๙ ศพ ขาดอีกน้ิวเดียว พอดีแม่จะมา เพราะแม่จะมาเตือน องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้เห็นอ านาจวาสนาขององคุลิมาล รีบมาก่อนเลย มาดกัหนา้เลย มาดกัหนา้ องคุลิมาลหนา้
มืดแลว้ พยายามจะเอาน้ิวน้ีใหไ้ด ้ จะฆ่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ใหไ้ด ้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไปดว้ยฤทธ์ิ วิ่งอยา่งไรก็ไม่ทนั ท าอยา่งไรก็ไม่ทนั 

“สมณะหยดุก่อนๆ”  

“เราหยดุแลว้ เธอต่างหากท่ียงัไม่ยอมหยดุ”  

“วิ่งอยูน่ี่ยงักวดไม่ทนัเลย หยดุตรงไหน”  

“หยดุการท าความชัว่ หยดุฆ่าคน หยดุหลงผดิ” 
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องคุลิมาลไดส้ติเลย วางดาบ คนมนัมีคุณธรรมอยูใ่นใจ วางดาบเลย นัน่ความเขา้ใจผดิ
ของเขา เขาฆ่าคนมา ๙๙๙ ศพ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สั่งสอน เขายงัมาประพฤติปฏิบติั 
เขายงัเป็นพระอรหนัตไ์ด ้ ไออ้ยา่งเราท่ีว่าจะประพฤติปฏิบติั อยา่งเราจะท าไดห้รือ จะท าไดห้รือ 
เอง็ฆ่าคนมาสักคนหน่ึงไหม มีแต่ตบยงุ ตบยงุมาเยอะ คนไม่เคยฆ่าเลย แลว้เราท าไมจะท าไม่ได ้
น่ีถา้มนัมีปัญญาอยา่งน้ีมนัก็แกไ้ขไม่ใหกิ้เลสมนัหลอกไง 

กิเลสเวลามนัเหยยีบย  า่นะ คนอยา่งเอง็น่ีหรือจะนัง่สมาธิ คนอยา่งเอง็น่ีหรือ ท าอยา่งน้ี
ทุกข์ๆ  ยากๆ ดูสิ เขามีแต่ความสุขกนั เขามีแต่ความร่ืนเริงกนั ไอเ้รามาถือศีลแหง้แลง้ 

เขาไม่ไดเ้ขา้ใจหรอกว่าน่ีอตัตสมบติั สมบติัท่ีแทจ้ริงของมนุษย ์ มนุษยมี์คุณงามความดี
ในใจ ศีลธรรมในใจเป็นอตัตสมบติั สมบติัท่ีหามานั้นเป็นสาธารณะทั้งหมด ของท่ีเราหามามีอยู ่
เราเจือจานคนอ่ืน เราก็เจือจานคนอ่ืน บุญกุศลเราเจือจานใคร 

เพราะเรามีสติมีปัญญา เราระลึกถึง ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ ์ ดูสิ ในหลวงท่านก็เคารพองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เหมือนกนั น่ี
เพราะเราระลึกได ้ เราเห็นวนัส าคญัของชาติ เรามาวดัมาวากนั เรามาท าบุญกุศล อุทิศส่วนกุศล
กนั ฉะนั้น เรามาประพฤติปฏิบติักนั น่ีเราคิดได ้เราคิดเป็น ถา้เราคิดได ้เราคิดเป็น ปัญญามนัจะ
เกิดไง ถา้ปัญญามนัเกิดนะ น่ีอตัตสมบติั สมบติัของเราไง  

เขามีอะไรเขาก็ถวายในหลวงๆ ท าทุกอยา่งอุทิศใหใ้นหลวงทั้งหมด เราก็จะปฏิบติับูชา 
เราจะปฏิบติัของเรา แลว้ถา้จิตใจมนัเป็นข้ึนมา ปัจจตัตงั อตัตสมบติัมนัเป็นในใจ กิจจญาณ สัจจ
ญาณ ถา้มนัมีกิจจญาณ มีความรู้สึก มีความจริงอนันั้น เราถึงว่า น่ีสติมนัเป็นอยา่งน้ี คุณสมบติั
เป็นอยา่งน้ี สมาธิ คุณสมบติัมนัเป็นอยา่งน้ี ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ มนัเป็นอยา่ง
น้ี แลว้ถา้เกิดปัญญาข้ึนมา อ๋อ! ไอปั้ญญาจริงๆ มนัเป็นปัญญาอยา่งน้ี ไอท่ี้เราท ามาน่ีโง่เขลาอยู่
ตลอดเวลา ยงัหลงมวัเมาอยูก่บัอวิชชาอยูน่ัน่น่ะ เวลามนัเป็นจริงข้ึนมา เห็นไหม น่ีไง ครูบา
อาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัมาท่านมีความรู้สึกอยา่งน้ี ท่านมีการเปรียบเทียบอยา่งน้ี ท่านถึงรู้
แจง้ ความรู้แจง้อนันั้น 

ท่ีพดูน้ีพยายามจะพดูว่า เวลาเรามาวดัมาวา เรามาประพฤติปฏิบติั แลว้มนัก็จะมาเศร้า
สร้อยเหงาหงอยไง คอตกเลยล่ะ “รู้อยา่งน้ีไม่มาก็ดี ไปข่ีจกัรยานดีกวา่ มาวดัน่ีทุกขน่์าดูเลย รู้
อยา่งน้ีไม่มา รู้อยา่งน้ีไปข่ีจกัรยานดีกว่า” 
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ข่ีจกัรยานไดเ้หง่ือนะ แต่พุทโธๆ มนัไดก้ าลงัใจ ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมา น่ีปฏิบติับชูาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ “ธรรมะยอ่มชนะอธรรม” ถา้เป็นความจริงข้ึนมา แต่ธรรมะมนัหา
ไดย้ากไง ของดีหาไดย้าก เพชรนิลจินดาหาไดน้อ้ย กรวด หิน ทรายมีทัว่ไปหมด จิตใจท่ีจะ
ประพฤติปฏิบติัใหเ้ป็นความจริงข้ึนมาหาไดย้าก แมใ้นใจเราก็หายาก ความเป็นจริง ใจเราก็หา
ยาก แต่เราก็ยงัขวนขวายประพฤติปฏิบติักนัอยู ่ เพราะเราเป็นชาวพุทธ เรามีสัจจะ เรามีแก่นสาร 
เรามีแก่นสาร ใจของเรา เราจะหาความร่มเยน็เป็นสุขจริงๆ 

แลว้ถา้หาความร่มเยน็เป็นสุขจริงๆ นะ ดูสิ ครูบาอาจารยท่์านบวชทั้งชีวิต อยูป่่าอยูเ่ขา
มนัมีความสุขอยา่งไร หลวงปู่ มัน่อยูใ่นป่าในเขา ไม่เคยออกมายุง่กบัสังคมโลกเลย ท่านมี
ความสุขตรงไหน มีมากๆ เทวดา อินทร์ พรหมตอ้งไปฟังเทศน์ท่าน เทวดา อินทร์ พรหมยงัช่วย
ตวัเองไม่ได ้ เพราะเทวดา อินทร์ พรหมมนัเป็นบุญกุศล มนัเป็นความจริงอนันั้น แต่ไม่รู้จกัว่า
มรรคเป็นอยา่งไร ไม่รู้จกัว่าก าหนดอยา่งไร ฆ่าอยา่งไรกิเลส แลว้ท าอยา่งไรล่ะ น่ีอตัตสมบติั
ความจริง นัน่ล่ะสมบติัของเทวดา ไอน้ัน่สมบติัของเรา เราท าความจริงของเรา เราปฏิบติัของเรา 
ท าความจริงของเราใหเ้กิดกบัเรา บชูาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ อุทิศกุศลใหใ้นหลวงเพื่อ
สมบติั อตัตสมบติัในใจของเรา เอวงั 


