
เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๑ 
 

©2016 www.sa-ngob.com 

เทศน์เช้า วนัที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ เราแสวงหา แสวงหากนัอยา่งน้ี เราแสวงหาสัจธรรม สัจธรรม เรา
เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองอะไร ทุกข ์ เหตุใหเ้กิด
ทุกข ์ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกข ์น่ีคืออริยสัจ น่ีคือสัจจะความจริง แก่นของศาสนาอยูต่รงน้ี แต่พวก
เรามนัเขา้กนัไม่ถึงไง 

แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นศาสดา อจินไตย ๔ พุทธวิสัยรู้รอบขอบชิด รู้
ไปหมด อนาคตงัสญาณส่องไปในหวัใจของสัตวโ์ลกน้ีกระจ่างแจง้หมด แลว้รู้ว่าคนท่ีประพฤติ
ปฏิบติัมนัตอ้งสร้างอ านาจวาสนามา  

อยูใ่นอภิธรรม พระอรหนัตต์อ้งสร้างมาแสนกปัอยา่งนอ้ยถึงจะเป็นพระอรหนัต ์ คือตอ้ง
มีอ  านาจวาสนาบารมีพอ ถา้มีอ  านาจวาสนาบารมีพอ เวลาเทศนาว่าการไป เขาจะมีความเขา้ใจ
ของเขา 

แลว้อยา่งพวกเราลุ่มๆ ดอนๆ ทุกข์ๆ  ยากๆ มา มนัเขา้ถึงสัจจะอนันั้นไม่ได ้ ถา้เขา้ถึง
สัจจะอนันั้นไม่ได ้ ท่านถึงไดว้างทาน ศีล ภาวนากนัไวไ้ง ถา้วางทาน ศีล ภาวนาไว ้วางทานไว้
เพื่ออะไร เพื่อสัจธรรม ใหก้ารฝึกหดั ใหก้ารเสียสละของเราเพื่อใหห้วัใจมนัเปิดกวา้งข้ึนมา ถา้
มนัฟังธรรมๆ ข้ึนมา มนัจะไดเ้ขา้ใจของมนั  

ถา้เป็นสัจจะความจริง ทุกข ์เหตุใหเ้กิดทุกข ์ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกข ์วิธีการดบัทุกขน่ี์คือ
มรรค วิธีการดบัทุกขท่ี์เราแสวงหากนัอยูน่ี่ เราแสวงหาวิธีการดบัทุกข ์ แต่เราแสวงหาไม่ไดไ้ง 
เราแสวงหาไม่ได ้ เราเขา้ใจ เขา้ใจโดยอวชิชา โดยความไม่รู้ เขา้ใจโดยความไม่รู้มนัเขา้ใจได้
อยา่งไร ความไม่รู้เขา้ใจไดอ้ยา่งไร ความไม่รู้คืออวิชชา 

ดูสิ เวลาทางโลกเขารู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความผดิพลาดโดยความไม่รู้ เราใหอ้ภยักนัๆ เพราะ
เขาไม่ไดต้ั้งใจ แต่เขาไม่รู้ น่ีอวิชชาๆ เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ องค์
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สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ สัจจะความจริงอนันั้นมนัสุดยอด แต่ของเรา เราเขา้ไม่ถึงๆ ดูสิ 
เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราเป็นเจา้ของสวนๆ เจา้ของสวนไง เวลาคน
อ่ืนจะแสดงอิทธิฤทธ์ิอภินิหาร องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้หา้มหมด เพราะส่ิงนั้นมนัไม่ใช่
เขา้สู่ทางดบัทุกข ์การดบัทุกขม์นัเร่ืองของอริยสัจ เร่ืองของสัจจะความจริง ทุกข ์เหตุใหเ้กิดทุกข์ 
ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกข ์ 

วิธีการดบัทุกข ์ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ถา้มนัสัจจะความจริงเขา้มาอยา่งน้ี มนัเขา้มาได้
อยา่งไรล่ะ เขา้มาดูสิ เราส่ือสารกนั เรายงัเขา้ใจกนัไม่ไดเ้ลย ฉะนั้น เวลาคนเวียนว่ายตายเกิดใน
วฏัฏะ มนัเป็นผล กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั มนัเป็นผลของเวรของกรรม ถา้ผลของเวร
ของกรรม เราเกิดมาร่วมกนั เรามาเป็นมนุษยด์ว้ยกนั เวลาเป็นมนุษยด์ว้ยกนั เหมือนในสวน ดู
มะม่วง มะม่วงแต่ละสายพนัธ์ุมนัแตกต่างกนัแต่ละสายพนัธ์ุๆ แต่มนัก็เป็นมะม่วง 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาบญัญติัไวน้ะ หา้มอวดอุตตริมนุสสธรรม พวก
เดียรถียก์็มาทา้ลองๆ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้รับทา้เอง แลว้คฤหสัถถ์ามองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้หา้มคนอ่ืนท าๆ แลว้องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ท าเองไดอ้ยา่งไร 

เราเป็นเจา้ของสวน เราเป็นเจา้ของสวน เราไม่ใหค้นอ่ืนเดด็มะม่วงเรากิน แต่เราเดด็
มะม่วงเรากินไดไ้หม เดด็ได ้ เพราะเจา้ของสวนเดด็ได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็น
เจา้ของศาสนา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูร้ื้อคน้ข้ึนมา สวนมะม่วงๆ สวนมะม่วง
เป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

เวลาเราเกิดข้ึนมา เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ มนุษยเ์หมือนกนั แต่
มะม่วงคนละสายพนัธ์ุๆ มะม่วงคนละสายพนัธ์ุมนัก็ใชแ้ตกต่างกนัไป อยา่งของเรา เราเป็น
มะม่วงป่า มะม่วงป่า ทางโลกไม่มีใครสนใจเลย แต่มนัอยูใ่นป่าในเขาของมนั อยูใ่นป่าลึกๆ เวลา
มนัออกผลข้ึนมามนัเป็นอาหารของสัตว ์ สัตวม์นัแสวงหา มนัรู้ว่ามะม่วงออกเม่ือไหร่ มนัรู้ว่า
มะม่วงจะสุกเม่ือไหร่ มนัจะไปแสวงหามะม่วงของมนัไง แต่ของเรา เราตอ้งตดัแต่งสายพนัธ์ุ เรา
คดัเลือกใหห้อมหวาน ใหก้รอบ น่ีเราคดันะ แลว้มนัไดผ้ลของเราไหม  

แต่ถา้เป็นความจริงๆ ความจริงมนัเกิดจากสัจจะขอ้เทจ็จริงอนันั้น ถา้เกิดจากขอ้เทจ็จริง
อนันั้น เราเกิดมา เราเกิดมาโดยเวรโดยกรรมของแต่ละบุคคล เวรกรรมของเราสร้างมาแตกต่าง
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กนั ความรู้ความเห็นของเราไม่เหมือนกนั ความรู้ความเห็นของเรา มุมมองของเราแตกต่างกนั 
แต่แตกต่างกนั แต่เวลาเราจะประพฤติปฏิบติั เราจะคน้หาหวัใจของเรา ฟังธรรมๆ เพื่อเหตุน้ี 
เร่ืองจริตนิสัย เร่ืองความชอบนัน่เร่ืองหน่ึง ความชอบ ศรัทธาความเช่ือแกกิ้เลสไม่ได ้ ถา้
ความชอบใจอนันั้นเป็นความสุข เป็นความพอใจทั้งนั้นน่ะ อะไรขดัใจๆ เป็นทุกขไ์ปทั้งนั้นเลย 
ส่ิงท่ีขดัใจ ไม่ชอบๆๆ ไอไ้ม่ชอบๆ ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมาล่ะ 

ดูสิ เวลาอาหาร อาหารท่ีมนัชอบใจ โอโ้ฮ! อร่อย อาหารอะไรท่ีมนัปฏิเสธ แต่คุณค่าของ
อาหารล่ะ คุณค่าของอาหารท่ีมนัเป็นโทษกบัร่างกายหรือมนัเป็นคุณกบัร่างกาย ถา้เราคดัแยก
อยา่งนั้น แต่ความชอบๆ เป็นอีกเร่ืองหน่ึงนะ ถา้เป็นความชอบ แต่ถา้เป็นความจริงๆ ล่ะ เราจะ
หาความจริงกนั เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็อยา่งน้ี ถา้เป็นสัจจะ
ความจริง สัจจะความจริงเป็นอริยสัจ  

ทุกข ์ เหตุใหเ้กิดทุกข ์ ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกข ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกใน
โลกน้ีมีแต่ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ แลว้ทุกขด์บัไป แต่พวกเราปรารถนาความสุข ปรารถนา
ความสุข ปรารถนาตรงขา้มกบัส่ิงท่ีเป็นสัจธรรมเลย แต่เวลาเราปรารถนา เราก็ปรารถนาดว้ย
ความเห็นของเรา ดว้ยการประชาสัมพนัธท์างโลก ดว้ยความเช่ือถือกนัในโลกธรรม ๘ มีลาภ
เส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศไง เราแสวงหาปากกดัตีนถีบข้ึนไปเพื่อหาลาภหายศของเราไง แลว้มนัอยู่
กบัเราคงท่ีไหม ของมนัเป็นของชัว่คราวๆ มนัจริงตามสมมุติ มนัไม่จริงหรือ เราสมมุติบญัญติั
ข้ึนมาใหเ้ป็นจริง เงินทองข้ึนมาก็สมมุติทั้งนั้นน่ะ แต่เขาสมมุติข้ึนมาใหใ้ชไ้ดจ้ริงไง ถา้ใชไ้ด้
จริง มนัก็มีคุณค่าจริงไง 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราเช่ือถือศรัทธาในทางโลกเขา โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือม
ยศ เราแสวงหา เราปากกีดตีนถีบเพื่อส่ิงนั้นมา มนัก็สมความปรารถนา แต่สมความปรารถนา 
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้อีกล่ะ ชีวิตการครองเรือน วิดทะเลทั้งทะเลเลย เอา
ปลาเลก็ๆ ตวัหน่ึง จะไดป้ลาเลก็ๆ ตวัหน่ึง เราจะวิดทะเลทั้งทะเลเลยนะ เพื่อปลาเลก็ๆ ตวัหน่ึง
นะ น่ีชีวิตการครองเรือน เราก็ปรารถนาความสุข 

วิดทะเล ทะเลดูสิ ใครจะวิดกวา่มนัจะแหง้ไดข้นาดไหน เราจะลงทุนลงแรงขนาดไหน
กว่ามนัจะเหือดแหง้ข้ึนมาแลว้ไดป้ลามาตวัหน่ึง ชีวิตการครองเรือนทุกขย์ากอยา่งนั้นน่ะ น่ีทุกข์
เกิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ทุกขด์บัไป แต่เราไปโฆษณากนัว่ามนัเป็นความสุขๆ ไง 
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ถา้อยา่งน้ีแลว้ทุกคนก็ไม่มีครอบครัวหมดเลย 

จริงไหมล่ะ เป็นไปไดไ้หมล่ะ มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ เพราะอะไร 
เพราะตณัหาความทะยานอยากมนัลน้ฝ่ัง มนัลน้หวัใจของเรา ส่ิงท่ีลน้หวัใจของเรา ฉะนั้น ทาง
วิชาการถึงบอกว่ามนัเป็นธรรมชาติ เร่ืองกามราคะมนัเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติของมนุษย ์มนุษย์
มีเร่ืองอยา่งน้ีเป็นเร่ืองธรรมชาติไง แต่ถา้มนัเป็นธรรมชาติ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ก็มีศีลมีธรรม ศีล ๕ คู่ครองของเรา เราไม่ผดิคู่ครองของใคร ถา้เราไม่ผดิคู่ครองของใคร 
เป็นธรรมชาติแลว้ 

ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติก็ใหเ้รามีคู่ครองของเรา ถา้คู่ครองของเราไม่ผดิลูกเมีย
ของใคร ไม่ผดิศีล ๕ ถา้ศีล ๘ ศีล ๗ ถือพรหมจรรยแ์ลว้ ถา้ศีล ๑๐ ศีล ๑๐ ศีลสามเณร ศีล ๒๒๗ 
เห็นไหม ทาน ศีล ภาวนา ถา้เร่ืองของทานๆ เราก็แสวงหาของเรา ท าบุญกุศลของเรา ถา้ท าบุญ
กุศลของเรา พอบุญอนัละเอียดเขา้มา เร่ืองผูท้รงศีลๆ ไง แลว้ผูท้รงศีลเกิดปัญญาไหม ถา้ผูท้รง
ศีลไม่เกิดปัญญา ฤๅษีชีไพร ฤๅษีกินเห้ียน่ะ นัง่สงบเสง่ียมนะ เวลาเห้ียมนัเขา้มาใกล้ๆ  พอใกล้ๆ  
ข้ึนมา เอาไมป้าเพื่อจะฆ่ามนั เสียใจมากเลย ฤๅษีกินเห้ีย น่ีไง ฤๅษีผูมี้ศีล ฤๅษีชีไพรเขาถือศีลของ
เขา แต่ตณัหาความทะยานอยากมนัลน้ฝ่ังๆ  

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอน 
พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองอะไร สอนเร่ืองการเกิด แก่ เจบ็ ตาย ฝ่ังตรงขา้มไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ 
ไม่ตาย ศาสนาสอนตรงน้ี ศาสนาไม่ไดส้อนสมาธิ สมาธิเป็นเร่ืองของฤๅษีชีไพรมีมาตั้งแต่
ดั้งเดิม พลงัจิตๆ พลงัจิตมนัก็เป็นอภิญญาเท่านั้น แต่เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ ศีล สมาธิ ปัญญา  

เวลาสอนปัญญาๆ เกิดจากภาวนามยปัญญา ท่ีเวลาครูบาอาจารยท่์านสอน หลวงปู่ เสาร์ 
หลวงปู่ มัน่ท่านก็สอน สอนใหเ้ห็นทุกข ์ สอนใหเ้ห็นทุกข ์ เหตุใหเ้กิดทุกข ์ ทุกขด์บั วิธีการดบั
ทุกข ์ วิธีการดบัทุกข์ๆ  มนัละเอียดลึกซ้ึงข้ึนไปไง ถา้เราไร้สมอง ไร้สมองก็เป็นโลกียปัญญา เรา
ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ทุกคนเขา้ใจไดห้มดเลย เขา้ใจไดห้มดมนัก็
เป็นตรรกะ มนัเป็นโลกๆ ไง ขนาดเร่ืองโลกๆ เราตรึกในธรรมๆ มนัยงัเกิดความสลดสังเวชนะ 
ถา้ตรึกในธรรมๆ จนน ้าหูน ้ าตาไหลไดเ้ลยนะ เพราะมนัสังเวช 
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น่ีก็เหมือนกนั โลกียปัญญาๆ ไง เพราะอะไร เพราะจิตมนัยงัไม่สงบไง ถา้เราท าความ
สงบของใจ ศีล สมาธิ ปัญญา สมาธิๆ อนัน้ี ส่ิงท่ีเป็นสมาธิไม่ใช่ฌานโลกียไ์ง ไม่ใช่เร่ืองอภิญญา
ไง มนัเป็นเร่ืองสมาธิ เพราะสมาธิมนัเป็นสากลไง จิตท่ีเป็นสากล จิตท่ีไม่มีตวัตน จิตท่ีไม่มี
อวิชชาความไม่รู้ตวัของมนัไง เราศึกษาธรรมะดว้ยอวิชชา ดว้ยความไม่รู้ ศึกษาธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ท่องกนัดว้ยปากเปียกปากแฉะ ดว้ยการท่องจ าไง แต่ความจริง
ข้ึนมาในหวัใจมนัไม่รู้ไง  

ถา้มนัจะรู้ข้ึนมา เวลาหลวงตาท่านบรรลุธรรมท่ีดอยธรรมเจดีย ์ท่านเล่าใหพ้ระฟัง มีพระ
หนุ่มๆ องคห์น่ึงเวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมากราบแลว้กราบเล่า มนักราบอะไรนัน่น่ะ กราบแลว้กราบ
เล่าเพราะบรรลุธรรมก็จบแลว้ มนักราบแลว้กราบเล่า มนักราบแลว้กราบเล่าเพราะมนัซ้ึงใน
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไง มนัมหศัจรรยลึ์กซ้ึงขนาดนั้นน่ะ แลว้ถา้ไม่มีองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ร้ือคน้ข้ึนมา ใครมนัจะรู้ได ้ท่านร าพึงข้ึนมานะ ใครจะรู้ได ้ใครจะรู้
ได ้ขนาดน้ีใครจะรู้ได ้ 

แต่ถา้เราท าความสงบของใจเขา้มา ใจสงบเขา้มาแลว้ ถา้มนัเกิดฝึกหดัใชปั้ญญาข้ึนมา 
มนัเกิดมรรคเกิดผลข้ึนมา เกิดมรรคเกิดผลข้ึนมาเพราะอะไร ด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ ระลึก
ชอบ งานชอบๆ งานของใจไง ดูสิ เราอาบเหง่ือต่างน ้าหามา หามาเพื่อปัจจยัเคร่ืองอาศยัไง แต่
เวลาปัญญามนัเกิดๆ มนัเกิด น่ีไง เหตุใหด้บัทุกข์ๆ   

ทุกข ์ เหตุใหเ้กิดทุกข ์ ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกข ์ วิธีการดบัทุกข์ๆ  แลว้มนัอยูท่ี่ไหน ถา้ไป
อ่านต าราๆ มนัก็เป็นทฤษฎี เวลาจ ามา จ  ามาก็เป็นสัญญา เวลามนัจินตนาการข้ึนมามนัก็เป็น
จินตนาการ มนัไม่เป็นความจริงสักอยา่ง มนัเป็นของท่ีเกิดข้ึน สัญชาตญาณเกิดข้ึนบนโลกน้ีไง 

แต่ถา้จิตมนัสงบแลว้นะ มนัเกิดมรรคผลข้ึนมาดว้ยความจริงของมนัข้ึนมา เวลามนัเกิด
มรรคเกิดผลข้ึนมา ศาสนาพุทธสอนท่ีน่ี ศาสนาพุทธไม่ไดส้อนเร่ืองสมาธิ แต่หลวงปู่ เสาร์ หลวง
ปู่ มัน่ท่านสอนใหท้  าความสงบของใจเขา้มา ท าความสงบของใจเขา้มาเพื่อฝึกหดัใชปั้ญญา เพื่อ
จะเกิดวิปัสสนา ถา้เกิดวิปัสสนา น่ีปัญญาการรู้แจง้ รู้แจง้ในอะไร รู้แจง้ในตวัตนของตนไง รู้แจง้
ในจิตใตส้ านึกของตวั รู้แจง้ในส่ิงท่ีมนัขบัเคล่ือนไป รู้แจง้ส่ิงท่ีจิตน้ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ จิต
ดวงน้ีมนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แลว้มนัไปอยา่งไรล่ะ ถา้มนัรู้แจง้ข้ึนมาดว้ยปัญญาของจิต
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ดวงนั้น แลว้จิตดวงนั้นจะไปไดอ้ยา่งไรล่ะ ถา้จิตดวงนั้นมนัรู้แจง้แลว้ ถา้จิตดวงนั้นมนัยงัมืด
บอดอยู ่มนัก็ไปของมนัไง 

ส่ิงท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ทุกข ์ เหตุใหเ้กิดทุกข ์ ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกข ์ เพราะมนั
มืดบอดของมนั มนัถึงเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไง แต่ถา้เราฝึกหดัของเราๆ พระพทุธศาสนา
ส าคญั ส าคญัตรงน้ีไง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ิก็ตรัสรู้ใน
ใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น่ีไง ถา้มนัตรัสรู้ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้แลว้ใจน้ีมนัจะไปเกิดอีกไหม ใจดวงน้ีท่ีมนัเวียนว่ายตายเกิดมนัจะไปอีกไหม 

แต่ของเรา เราสงสัยไหม เราสงสัยไหมวา่เรามาจากไหน แลว้เราจะไปไหน ก็กลบับา้น
ไง กลบับา้นไปเฝ้าสมบติัของตนไง น่ีมนัคิดไดแ้ต่ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม ส่ิงท่ีเป็นวตัถุธาตุท่ีเรา
สัมผสัไดไ้ง แต่มนัไม่คิดถึงหวัใจของตนล่ะ ท าไมไม่สงสารใจของตนล่ะ ท าไมไม่รู้ว่าเรามาจาก
ไหน มาท าไม แลว้จะไปไหน 

แต่ถา้มนัมีสติปัญญา พระพุทธศาสนาสอนท่ีน่ี พระพุทธศาสนาสอนท่ีน่ี 
พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งปัญญา พระพุทธศาสนามีคุณค่ามาก ดสิู จะเขา้พรรษาอยูแ่ลว้นะ 
พระเรามาบวช มาบวชเพื่ออะไร บวชเพื่อคน้ควา้ บวชเพื่อคน้ควา้หาใจของตน ถา้คน้ควา้หาใจ
ของตนไดแ้ลว้ จะเอาใจของตนพิจารณา จะเอาใจของตนส ารอกคายไอค้วามไม่รู้ ไออ้วิชชา
นั้นน่ะ พอมนัคายส ารอกความไม่รู้อวิชชาไปแลว้ มนัสว่างกระจ่างแจง้กลางหวัใจ จิตใจน้ีมนั
สว่างโพลง มนัไม่มีการไปและไม่มีการมา ถา้มีการนบัอยู ่ เป็นของคู่ โลกน้ีเป็นของคู่หมด มืดคู่
กบัสว่าง ทุกขค์ู่กบัสุข มนัมีการเกิดและมีการตาย ท่ีไหนมีการเกิดตอ้งมีการตาย แลว้ถา้มนัรู้แจง้
ของมนั ถา้รู้แจง้ มนัเกิดจากไหนล่ะ เกิดจากฟังธรรมๆ 

เราอาบเหง่ือต่างน ้ามาเล้ียงปากเล้ียงทอ้งนะ การเล้ียงปากเล้ียงทอ้ง คนท่ีมีสติมีปัญญา
เสียสละไปเพื่อเป็นทานฝึกหดัใจของตน ฝึกหดัใจของตนแลว้ถามถึงหวัใจของตนสิ ถามถึงเรา 
เรารักเราไหม เรารักเราไหม เราเบ่ือความทุกขไ์หม ถามหวัใจของตน แลว้ถา้มนัเบ่ือความทุกข์ 
มนัทุกขม์นัยากอยูน่ี่ แลว้วิธีการจะออกจากทุกขม์นัท าอยา่งไรล่ะ เราก็แสวงหากนัทัว่เลย  

พระบวชแลว้ก็ออกไปธุดงคไ์ปในป่าในเขา แลว้ไปท าไมน่ะ ไปหาใจของตน ไปหาสปั
ปายะไง ถา้อยูใ่นสังคมมีความอบอุ่น คนนั้นจะดูแลคนน้ี คนน้ีจะดูแลคนนูน้ ฝากชีวิตไวก้บัคน
นั้น ฝากชีวิตไวก้บัคนน้ี ฝากเขาไปทัว่เลย เวลาเขา้ป่าไปแลว้ฝากใคร ฝากกบัตน้ไมห้รือ เผลอๆ 
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เด๋ียวเสือจะคาบหวัไปกินน่ะ คืนน้ีถา้ผดิศีล ทุศีล คืนน้ีเด๋ียวพวกผเีปรตจะมาหลอกลวง มนัดว้ย
ความอยูค่นเดียวไง พออยูค่นเดียว สภาวะแวดลอ้มมนับีบบงัคบัไง ทั้งตกใจ ทั้งกลวัไปหมด ถา้
คนไม่เคย ถา้เราไปถึงอยา่งนั้นแลว้มนัตอ้งคน้หาตวัเราเองแลว้ 

ส่ิงท่ีจะพึ่งได ้ เวลาพระเราไปลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะไปธุดงคน์ะ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ฝากเลย ใหอ้าวุธไป ใหพุ้ทธะ ใหร้ะลึกพุทโธ ธมัโม สังโฆ ถา้เธอ
กลวัผใีหร้ะลึกถึงพุทโธ ถา้ไม่หายใหร้ะลึกถึงธมัโม ใหร้ะลึกถึงสังโฆ เพราะเราไปอยูค่นเดียว 
เราไปอยูค่นเดียว เราไปในท่ีสงบสงดัแลว้มนัไม่มีส่ิงใดเป็นพึ่งอาศยัแลว้ มนัตอ้งอาศยัตวัเราแลว้  

ตวัเรา เพราะเราตั้งใจมาก็ตั้งใจจะมาคน้หาใจดวงน้ีแหละ ถา้มาแลว้มนัไม่มีส่ิงใดท่ีจะไป
พาดพิงแลว้ จิตจะพึ่งใครไม่ไดแ้ลว้ มนัจะพึ่งพรรคพวกเพื่อนฝงูพึ่งใครไม่ไดห้มดเลย มนัตอ้ง
พึ่งตวัมนัเอง แลว้พึ่งตวัเองก็พึ่งไม่เป็นอีก องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงใหอ้าวุธ ให้
วิธีการไง ใหร้ะลึกถึงพุทโธๆๆ พุทโธจนสงบเขา้มา โอโ้ฮ! ใครกลวั กลวัเร่ืองอะไร มนัสว่าง
โพลงอยา่งน้ีมนัจะไปกลวัอะไร แลว้อะไรเกิดอะไรตาย โกหกทั้งนั้น ถา้มนัสว่างโพลงข้ึนไป น่ี
ไง ท่ีเราไปหาๆ กนั ท่ีว่าเราไปธุดงคก์นั จะเขา้พรรษากนัอยูแ่ลว้ จะเขา้พรรษาแลว้เขาจะฝึกหดัๆ 
ฝึกหดัอยา่งน้ี ฝึกหดัคน้หาใจของตน ถา้คน้หาใจของตนเจอพุทธะ พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 
หวัใจของเราแจ่มแจง้ หวัใจของเราน่ะ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้เป็นพระอรหนัต ์ เป็นศาสดา พระสารีบุตร 
พระโมคคลัลานะตรัสรู้เป็นพระอรหนัต ์ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ตรัสรู้เป็นพระอรหนัต์
เหมือนกนั เป็นพระอรหันตเ์หมือนกนั เราก็ท  าได ้เพราะอะไร เพราะตน้ทุนคือจิตของเรา ตน้ทุน
คือความรู้สึกของเรา ความรู้สึกทุกข์ๆ  ยากๆ ศาสนาจะขดักล่อม ศาสนาจะขดัเกลาใหดี้ข้ึน แลว้
ศาสนามนัอยูไ่หนล่ะ ศีล สมาธิ ปัญญามนัอยูไ่หน เราตอ้งฝึกหดัของเราข้ึนมาใช่ไหม สติเรา
ยบัย ั้งข้ึนมาใช่ไหม เราหาอาวุธของเรา เราไปท าของเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มอบ
ใหห้มดแลว้ แต่พวกเรามองขา้มกนัไปหมดเลย ถา้ไม่มองขา้มข้ึนไป เราท าของเราอยา่งน้ี ท  า
ข้ึนมาใหเ้ป็นสมบติัของเราๆ ถา้เป็นสมบติัของเรา มนัจะเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโกกลาง
หวัใจดวงน้ี มีคุณค่า มีคุณค่าท่ีน่ี 

เราเกิดเป็นมนุษยเ์กิดมาพบพระพุทธศาสนา ถา้มีคุณค่า มีคุณค่าเพราะใจเราเป็นพุทธะ 
เพราะใจเรามนัถึงศาสนาไง เรามีธรรมเป็นท่ีพึ่งไง เรามีคุณค่าข้ึนมาท่ีน่ีไง เกิดเป็นมนุษย ์ สัตว์
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ประเสริฐ ใจประเสริฐไหม ฝึกหดัมนัๆ ทั้งๆ ท่ีใจของเรา ทุกคนก็รักตวัเองทั้งนั้นน่ะ เราฝึกหดั
ใจของตนใหม้นัประเสริฐข้ึนมา ถา้มนัประเสริฐข้ึนมา เราจะเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา ไม่เสียชาติเกิด เอวงั 


