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เทศน์เช้า วนัที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรมะ ท่ีเรามาท าบุญกุศลกนัน้ี เรามาแสวงหาสัจธรรม 
การมาถวายทาน เรามาถวายทานน่ีเขาเรียกภตัตาหาร ภตัตาหารตามมา ตามมาคือบิณฑบาต พระ
บิณฑบาตแลว้พระธุดงค ์พระธุดงค์ ว่าพระธุดงค์ๆ  ห่มผา้สีด าๆ...ไม่ใช่ สีด าๆ นัน่มนัเป็นแค่จีวร 
พระธุดงคห์มายถึงธุดงควตัร ธุดงควตัร ๑๓  

ฉะนั้น พระเราพระธุดงค ์ ถา้พระธุดงค ์ ตั้งแต่วนัเขา้พรรษาไป วนัท่ี ๒๐ เราจะเร่ิมถือ
ธุดงควตัร ถือธุดงควตัรนะ เราจะบิณฑบาต อาหารตอ้งตกบาตรเท่านั้น คือบิณฑบาตเป็นวตัร 
ส่ิงใดท่ีตกบาตร พระจะฉนัภตัตาหารเฉพาะตรงนั้น ส่ิงท่ีตามมาๆ เขาเรียกภตัตาหารตามมา ท่ี
ภตัตาหารตามมามีวนัน้ีกบัพรุ่งน้ีวนัสุดทา้ย วนัสุดทา้ยส าหรับปีน้ีไง แลว้ปีหนา้ก็ค่อยว่ากนัใหม่  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าพระธุดงค์ๆ  เป็นธุดงควตัร ธุดงควตัรเป็นเหมือนศีลในศีล เราตอ้งมีทาน มี
ศีล มีภาวนา ค าว่า “เสียสละทานๆ” มนัเป็นสมบติัผูดี้ สมบติัผูดี้เป็นคนท่ีใจกวา้งขวาง เป็นคนใจ
เป็นธรรม เราเห็นคนท่ีทุกขท่ี์ยากกว่าเรา เราจะเสียสละส่ิงนั้นเพื่อเขา แลว้ถา้เรามีบุญกุศลใน
หวัใจ เรามาท าบุญ ท าบุญเพราะอะไร ท าบุญเพราะผูท้รงศีลไง  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาๆ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้จะด ารงชีพ ยอ้นอดีตชาติ ยอ้นอดีตไปว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แต่ละ
พระองค์ๆ  ท  าแบบใดไง พอท าแบบใด ตอ้งภิกขาจารๆ เล้ียงชีพดว้ยความชอบธรรมไง ถา้เล้ียง
ชีพดว้ยความชอบธรรม วางธรรมวินยัน้ีไว ้ภิกษุ ภิกษุผูท่ี้มาจากฆราวาส มาจากคนน่ีแหละ เวลา
บวชเป็นพระข้ึนมาแลว้เราจะไม่ด ารงชีพแบบคฤหสัถอี์กแลว้ คฤหสัถเ์ขาตอ้งท ามาหากิน เขา
ตอ้งขวนขวายของเขาเพื่อด ารงชีพของเขา ภิกษุเราเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ ออก
บิณฑบาตเป็นวตัรๆ น่ีพดูถึงว่าเถรวาทเราไง ถา้เถรวาทของเรา มหายานต่างๆ เขาก็ด  ารงชีพของ
เขาไปเร่ืองหน่ึง 
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เถรวาทหมายความวา่พระอรหนัต ์๕๐๐ องค ์ท าสังคายนา แลว้ลงญตัติไวว้่าถา้ส่ิงใดท่ีไม่
เกินควรจะไม่แกไ้ขไม่เปล่ียนแปลงไป ถา้ไม่แกไ้ขไม่เปล่ียนแปลง เราเช่ือพระอรหนัต ์ ๕๐๐ 
องคน์ั้นตั้งแต่พระกสัสปะเป็นประธานนั้น เถรวาทถือตามกนัมา เถรวาทคือพระเถระ ๕๐๐ องค์
นั้น มหายานๆ เขาเช่ือตามๆ กนัไป ตามท่ีครูบาอาจารยส์ั่งสอนไป  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเป็นภตัตาหาร เรามาถวายทาน ถา้ถวายทาน วดัทัว่ไปเขาตอ้งมีค าถวายทาน 
ถา้ไม่ไดค้  าถวายทานก็ถือว่ายงัไม่ไดถ้วายทาน อนันั้นมนัเป็นประเพณีวฒันธรรม ประเพณี
วฒันธรรมท่ีท าข้ึนมาเพื่อเป็นประเพณีวฒันธรรมสอนเดก็ๆ ไง เดก็ๆ ท่ีมาวดัมาวาแลว้ใหผู้ใ้หญ่
เห็นว่าเขาพาท าอยา่งใด 

แต่เวลาพระกรรมฐานเรา เรามีเจตนามาตั้งแต่บา้น เราเป็นผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่เรามีใจเป็นบุญ
เป็นกุศล เราระลึกถึงท่ีบา้นว่าวนัพรุ่งน้ีเราจะไปท าทานของเรา มีเจตนามาตั้งแต่นัน่ มีเจตนามา
ตั้งแต่นัน่ ไม่ตอ้งมาตอกย  ้าท่ีน่ีไง ถา้ไม่ตอกย  ้าท่ีน่ี เราถวายทานๆ ถวายทานมนัถวายข้ึนมาเพื่อผู ้
ทรงศีลๆ ผูท้รงศีลเพราะเขาไม่มีอาชีพเหมือนเรา เขาไม่มีอาชีพเหมือนเรา เขาไม่ท าอาชีพ
แข่งขนักบัโลก แลว้ถา้สัมมาอาชีวะๆ สัมมาอาชีวะอยา่งไร เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ๆ เล้ียงชีพด ารง
ชีพไวท้  าไม ด ารงชีพไวป้ระพฤติปฏิบติัไง 

เวลาเอหิภิกขุ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บวชให ้ เวลาบวชให ้ ถา้เป็นพระอรหนัต์ 
“เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด” แต่ถา้ยงัเป็นปุถุชนหรือยงัเป็นผูท่ี้ตอ้งขวนขวายต่อไปนะ “เธอจงเป็น
ภิกษุมาเถิด แลว้พยายามประพฤติปฏิบติัใหถึ้งท่ีสุดแห่งทุกข”์ เวลาบวชมาแลว้ส่ิงท่ีเป็นเอหิภิกขุ  

ฉะนั้น เวลาพระกม็าจากมนุษย ์ มนุษยม์าบวช บวชมา เวลาบวชมา บวชมาญตัติจตุตถ
กรรม บวชมาถูกตอ้งตามธรรมวินยั ถูกตอ้งตามกฎหมาย ถา้บวชข้ึนมาแลว้เราจะไม่ด ารงชีพ
เหมือนฆราวาสเขาอีกแลว้ ถา้ไม่ด ารงชีพเหมือนฆราวาสเขาอีกแลว้ เราด ารงชีพแบบพระๆ ไง 
ถา้แบบพระ เล้ียงชีพชอบๆ ค าว่า “เล้ียงชีพชอบ” เล้ียงชีพชอบดว้ยปัจจยัเคร่ืองอาศยั ปัจจยั ๔ 
เวลาบวชข้ึนมา “น่ีจีวรของเธอ น่ีสังฆาฏิของเธอ น่ีบาตรของเธอ ใช่หรือไม่” 

อาม ภนฺเต อาม ภนฺเต ของกระผม ของกระผมทั้งนั้นน่ะ ของมนัตอ้งสะอาดบริสุทธ์ิมา น่ี
เป็นสมมุติสงฆ ์ เล้ียงชีพๆ ชอบ เล้ียงชีพข้ึนมา เราเป็นภิกษุแลว้ เราเป็นภิกษุ เป็นผูเ้ห็นภยัใน
วฏัสงสาร ถา้ภยัในวฏัสงสาร วฏัสงสารมนัคืออะไรล่ะ การเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย มนัตอ้ง
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาใหเ้ป็นภิกษุข้ึนมาในหวัใจไง ถา้เป็นพระในหวัใจ น่ีดบัส้ินการเกิด การแก่ 
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การเจบ็ การตาย ท่ีไหนมนัพาเกิด เวลาเกิด ใครมนัพาเกิด เราก็เกิดจากพ่อจากแม่ เกิดจากพ่อจาก
แม่ พ่อแม่ใหชี้วิตน้ีมา แต่จริงๆ แลว้มนับุญกุศลพาเกิดไง บุญกุศล บุญของคนคนนั้นเป็นคนท่ี
พาเกิดมา บุญกุศลของคนนั้น แต่จิตมนัไดส้ายบุญสายกรรมร่วมกนัมา ถา้ร่วมกนัมา 

กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั พอกรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั การเกิดมา เกิด
เป็นคนเหมือนกนั แต่จิตใจของคนไม่เหมือนกนั จิตใจของคนไม่เท่ากนั ความรู้สึกนึกคิดของคน
ไม่เหมือนกนั ถา้ความรู้สึกนึกคิดของคนไม่เหมือนกนั มนัมาจากไหนล่ะ มนัมาจากอ านาจ
วาสนาการสะสมมาน่ีไง  

ถา้เวลาเราบอกเราท าบุญกุศลแลว้ไม่ไดบุ้ญๆ 

ท าบุญกุศลแลว้เป็นคนท่ีฉลาด คนท่ีฉลาดจะหาแต่ส่ิงดีๆ เขา้มาใส่ตวัเรา หาส่ิงท่ีดีๆ เขา้
ใส่ตวัเรา แลว้อะไรมนัจะดีท่ีสุดเท่ากบัไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย แลว้ถา้ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ 
ไม่ตาย “พดูเกินจริงหรือเปล่า มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร” 

มนัพิสูจน์สิ มนัพิสูจน์สิ พิสูจน์สิ ถา้จิตใจคนมนัต ่าตอ้ย จิตใจคนมนัไม่เช่ือ มนัก็ไม่เช่ือ
ของมนัไง บอกว่าเกิดมาชาติน้ีก็มีชาติน้ี ถา้เกิดมาแลว้เสวยสุขกนัไป ส้ินสุดมนัก็จะตายไป ตาย
ไปก็จบส้ินกนัไป แลว้จบส้ินกนัไป เวลาเกิดแลว้มนัมีความรู้สึก มนัยงัมีอยูไ่หมล่ะ  

ปฏิสนธิจิตเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ถา้เวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เราเกิดมาแลว้ถา้มนัมี
บุญกุศลข้ึนมา มนัจะมีความรู้สึกนึกคิดท่ีดีๆ ไง เวลาคนท่ีมีบุญกุศลคิดแต่เร่ืองดีๆ นะ เวลาคนท่ี
มีบาปอกุศลจะเกิดสูงส่งขนาดไหน คิดแต่เห็นแก่ตวั คิดแต่จะกวา้นสมบติัทั้งหมดมาเป็นของเรา 
แลว้มนัเป็นไม่ไดห้รอก สมบติัของในโลกน้ีไม่ใช่ของใคร ผูท่ี้มีปัญญา ผูท่ี้มีปัญญาแสวงหาเป็น
ของคนคนนั้นชัว่คราว เงินทองจะมีมากแค่ไหน เขาก็ประกาศเลิกใชน้ะ เงินนั้นจะไม่มีค่าทนัที
เลย เงินท่ีเขาใช้ๆ  เวลามนัเส่ือมค่า มนัมีค่าไหม น่ีมนัเป็นสมมุติ เขาสมมุติบญัญติัข้ึนมาใหเ้ป็น
อยา่งนั้น เราอยูใ่นสังคมอยา่งนั้น เราก็เช่ืออยา่งนั้น แต่มนัก็เส่ือมค่าของมนัไปอยา่งนั้น 

แต่บุญกุศล ความดีความชัว่มนัอยูฝั่งใจนั้นไป ใครท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ เพราะการ
กระท าของเราข้ึนมา เราถึงมีสติมีปัญญา เรามีสติปัญญา เราถึงขวนขวาย ขวนขวายส่ิงท่ีเป็นสัจ
ธรรมในหวัใจของเรา น่ีส่ิงท่ีเป็นสัจธรรมของเรา 
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เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ สุภทัทะๆ ไปถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ เขาเป็นคนท่ีมีปัญญามาก เขาไปศึกษามามากเลย ไปถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่า 
ลทัธิศาสนาไหนก็ว่าสุดยอดๆ ทั้งนั้นเลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีความเห็นว่าอยา่งไร 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพานนะ ท่านบอกว่า อยา่ถามใหม้ากเสียเวลา
ไปเลย ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล  

ศาสนาไหนไม่มีมรรคไง ถา้มนัไม่มีเหตุ มนัมีผลมาไดอ้ยา่งไร มนัไม่มีหรอก ถา้ศาสนา
ไหนมีมรรค ศาสนานั้นถึงมีผล ถึงใหพ้ระอานนทบ์วชให ้ คืนนั้นภาวนาข้ึนมาไดเ้ป็นพระ
อรหนัตคื์นนั้นเลย น่ีไง มนัตอ้งมีท่ีมาท่ีไปทั้งนั้นน่ะ พระพุทธศาสนาเราสอน สอนท่ีมาท่ีไป ท่ี
เรามานัง่กนัอยูน่ี่ มนัมีท่ีมาท่ีไปทั้งนั้นน่ะ แต่มีท่ีมาท่ีไปในภพชาติน้ีไง ก็มาจากบา้นทั้งนั้นน่ะ ก็
ออกจากบา้นมาก็มาจากบา้นไง แลว้เด๋ียวกจ็ะกลบับา้นไง กลบับา้นไปก็ไปนัง่อมทุกขอ์ยูท่ี่บา้น
นัน่ไง  

แต่ถา้เรามาวดัมาวา มาวดั มาวดัใจของเรา เรามาวดัมาวาเพื่ออะไร ชีวิตน้ีมาจากไหน อยู่
เพื่ออะไร แลว้ตายแลว้จะไปไหน มนัคน้ควา้อยา่งน้ี ถา้คน้ควา้อยา่งน้ี คนท่ีมาวดัมาวาเขามาท า
อยา่งน้ี ถา้มาท าอยา่งน้ีป๊ับ น่ีเวลาท่ีประพฤติปฏิบติั 

เวลามีการศึกษา เวลาศึกษาเขายกชั้นๆ สอบผา่นยกชั้นๆ ในการประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนั
เหมือนงานฝีมือ ใครมีความสามารถมากนอ้ยแค่ไหน น่ีก็เหมือนกนั ในการประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมา มนัตอ้งท าความสงบของใจเขา้มาก่อน ถา้ท าความสงบของใจเขา้มาก่อน กท็  าสมาธิๆ 
สมาธิ ฤๅษีชีไพรเขาก็ท  าสมาธิเหมือนกนั แต่ท าสมาธิแลว้เขาไม่ฝึกหดัใชปั้ญญาต่อเน่ืองไป 
เพราะเขามีความรู้แค่นั้นไง แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านสอนศีล สมาธิ ปัญญา 
ถา้ศีล ศีลคือความปกติของใจ ถา้เป็นสมาธิ สมาธิสงบระงบัเขา้มา ถา้สงบระงบัเขา้มา ตรงน้ีมนั
จะวดักนัแลว้ วดักนัท่ีว่าคนมีความรู้สึกนึกคิดอยา่งไร ความรู้สึกนึกคิดของคนแตกต่างกนัไป
ทั้งนั้น  

เวลาก าหนดพุทโธๆ เวลาพุทโธ บอกไปคุน้ชินกบัมนัๆ คุน้ชินกบัมนัเพราะกิเลสตณัหา
ความทะยานอยากมนัครอบง าไง ถา้เรามีสติมีปัญญา มนัเป็นปัจจุบนั มนัสดๆ ร้อนๆ ไม่คุน้ชิน
นะ ของมนัสดๆ ร้อนๆ เลยล่ะ ถา้มนัสดๆ ร้อนๆ สัจธรรมมนัสดๆ ร้อนๆ กลางหวัใจ ถา้มนัสดๆ 
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ร้อนๆ กลางหวัใจ พุทโธๆ มนัสว่างไสว จิตใจมนัเบิกบาน มนัเบิกบานอยา่งไร ถา้มนัเบิกบาน
ข้ึนมา น่ีสมาธิไง 

พุทโธๆ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์รัตนตรัยมนัมีค่ามาตั้ง ๒,๐๐๐ กว่าปีมาแลว้ แลว้
มนัก็ยงัมีค่าตอนน้ี อกาลิโก ไม่มีกาล ไม่มีเวลา มนัเป็นปัจจุบนั ถา้เป็นปัจจุบนัข้ึนมา ถา้จิตมนั
เป็นปัจจุบนัข้ึนมา มนัจะแจ่มชดัในหวัใจของเรา ถา้มนัแจ่มชดัในหวัใจของเรา แต่ถา้กิเลส
ตณัหาความทะยานอยากไปคุน้ชินกบัมนัไง เพราะกิเลสไปคุน้ชินกบัมนั ถา้ไปคุน้ชินกบัมนั เรา
ตอ้งมีสติของเรา ถา้มีสติของเรา เราบริกรรมของเรา ถา้บริกรรมของเรา เราฝึกหดัของเรา ไดใ้ช้
ปัญญาแยกแยะของเราข้ึนไป มนัเป็นปัจจุบนั มนัไม่มีกาลไม่มีเวลา มนัไม่มีชราคร ่าคร่า ไม่มี
เก่าแก่ มนัเป็นของสดๆ ร้อนๆ สดๆ ร้อนๆ ถา้สดๆ ร้อนๆ มนัอยูท่ี่การกระท าไง  

แต่เวลาคนท า ไม่ตอ้งพดูถึงคนอ่ืนหรอก หัวใจของเราหวัใจดวงเดียวน่ีแหละ เด๋ียวเจริญ
แลว้เส่ือม เวลาเจริญ งอกงามดีข้ึนมา เจริญ ปล้ืมใจมาก เวลามนัเส่ือม เวลามนัเส่ือม มนัมีเจริญ
แลว้เส่ือม สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั ไม่มีส่ิงใดคงท่ี แปรสภาพตลอด แต่มนัแปรสภาพแบบ
โลก แปรสภาพแบบโลก มนัเคล่ือนไปตลอด ไหล่ทวีปมนัเคล่ือนไหวตลอด ทวีปมนัซอ้นกนั
ตลอด มนับดอดักนัตลอด โลกมีการเปล่ียนแปลงไปตลอด แต่มนัเป็นอจินไตย โลกน้ีเป็น
อจินไตย อจินไตย ๔ 

น่ีก็เหมือนกนั มนัเปล่ียนแปลงไปตลอด โลกน้ีเป็นอนิจจงั แลว้เราจะมายดึมัน่ถือมัน่
ความท่ีของไม่จริงจะใหเ้ป็นจริงข้ึนมาไดอ้ยา่งไรล่ะ ของมนัไม่จริงอยูแ่ลว้ แต่ดว้ยวฏัฏะไง ผล
ของมนัเป็นธรรมชาติไง ธรรมชาติของมนั วฏัฏะคือกามภพ รูปภพ อรูปภพ มนัมีของมนัอยูแ่ลว้ 
มนัหมุนเวียนของมนัไปอยูแ่ลว้ ๑๐๐ ปีของเรานะ เท่ากบั ๑ วนัของเทวดา แลว้เวลาของพรหม
ล่ะ ผลของวฏัฏะๆ วนัเวลามนัเปล่ียนแปลง มนัหมุนของมนัไป ถา้หมุนของมนัไป ๑๐๐ ปีของ
เรา ๑ อายขุยัของเราแค่วนัเดียวของเทวดา น่ีผลของวฏัฏะ แลว้เวลาเกิดเป็นเทวดา ๑ อายขุยัของ
เทวดา แลว้เราจะมาทนักนัไหม แลว้เวลาของพรหมล่ะ น่ีไง ท่ีเวลามนัหมุนของมนัเป็นอนิจจงั
ไง 

ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ เราเกิดสถานะไหน เรายดึมัน่ท่ีไหน เราพอใจท่ีไหน 
เราว่าเราจะอยูค่  ้าฟ้า เราจะอยูก่บัมนัตลอดไป ก็สมบติัของเราไง สมบติัของเรา เราก็อยูก่บัมนัสิ 
ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด มนัตอ้งหมดอายขุยัของมนั เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ  
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ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา ส่ิงท่ีเป็นอนตัตา
เพราะอะไร น่ีเป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ส่ิงใดท่ีเป็นทุกข์ๆ  ส่ิงท่ีเรายดึมัน่
ถือมัน่ท่ีเป็นทุกขอ์ยูน่ี่ ถา้เป็นทุกขน์ะ เร่ิมตน้ทุกขค์ร้ังแรกๆ มนัแทบทนไม่ไดเ้ลย แต่ถา้ใครมีสติ
มีปัญญาปลอบประโลมกนัไว ้ทนไดพ้กัหน่ึง เด๋ียวลืมแลว้ เด๋ียวลืมแลว้  

น่ีไง ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา มนัไม่คงท่ี
เหมือนกนั แต่เพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยากไง มนัก็จะเอาแต่ทุกขม์าเสริมตนไง คิดแต่
เร่ืองทุกข์ๆ  คิดแต่เร่ืองไม่พอใจ คิดแต่เร่ืองเจบ็ช ้าน ้ าใจ ไอเ้ร่ืองดีๆ คิดไม่ออก เร่ืองดีๆ คิดไม่เป็น 
มนัจะคิดแต่เร่ืองแผดเผามนัๆ น่ีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก 

เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนถึงหวัใจของคนน่ี
ไง หลกัเกณฑข์องพระพุทธศาสนาสอนลงท่ีหวัใจนะ สอนลงท่ีความรู้สึกความสุขความทุกขใ์น
ใจน่ี สอนลงท่ีการแกไ้ขน่ี 

โยมเป็นฆราวาสนะ จะเขา้พรรษาๆ อีก ๒ วนัน้ี ถา้เขา้พรรษาอีก ๒ วนั ในประเพณี
วฒันธรรมของเราใหง้ดเหลา้ ใหเ้ขา้วดัเขา้วา ผูท่ี้ไม่มีส่ิงใดก็เสริมตรงนั้นไง ถา้เป็นผูช้ายก็บวช
เป็นพระ น่ีไง ส่ิงท่ีเราบวชมา บวชมาเพื่ออะไร บวชมาเพื่อขดัเกลาไง ถา้ศึกษาๆ ศึกษาก็เป็น
ปริยติั มนัมีการศึกษา ศึกษาแลว้ประพฤติปฏิบติั ถา้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ส่ิงน้ีมนัจะเป็นจริง
ข้ึนมา มนัจริง น่ีมรรคมนัจะเกิดข้ึนไง ถา้ปฏิบติัแลว้มนัยงัไม่เกิดมรรคเกิดผลข้ึนมา มนัก็เป็น
ประสบการณ์ของจิต ฝึกหดัๆ ไง  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ก็ฝึกหดัดดัแปลง
ของตนมาจนเป็นนิสัย จนอาฬารดาบส อุทกดาบสหลอกเจา้ชายสิทธตัถะไม่ได ้เจา้ชายสิทธตัถะ
ไปฝึกกบัอาฬารดาบส อุทกดาบสนะ “เธอมีความรู้เท่าเรา มีความเสมอเรา” ยกยอ่งว่าเป็น
อาจารยเ์หมือนกนั ไอพ้วกเราปฏิบติัท่ีไหน ถา้อาจารยย์กยอ่งนะ โอโ้ฮ! มนัลอยไปแลว้ 

เจา้ชายสิทธตัถะปฏิเสธ เพราะความทุกขม์นัยงัมีอยู ่ ความสงสัยในใจยงัมีอยู ่ น่ีเวลาคนท่ี
มีวุฒิภาวะ ส่ิงท่ีว่าวุฒิภาวะของจิต ท่ีจิตมนัเจริญงอกงามข้ึนมาเพราะการกระท าเราทั้งนั้น เพราะ
การฝึกหดัท าสมาธิมนัจะท าใหเ้รามีจุดยนื ท าใหเ้ราไม่เป็นเหยือ่ ท  าใหเ้ราแกไ้ขตวัเราได ้ น่ี
สัมมาสมาธิ แลว้เกิดถา้มนัใชปั้ญญานะ ปัญญาคือภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึน ปัญญาท่ีมนั
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เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง เห็นกายก็เห็นกาย เราติดพนัแต่เร่ือง
ของร่างกายของคน  

ถา้เราเห็นกาย เห็นกายโดยจิตนะ ถา้เห็นกายโดยจิต เวลามนัจบัตอ้งได ้ มนัพิจารณาของ
มนัไป มนัจะเป็นอนตัตา ถา้เห็นกายโดยโลก เห็นกายมนัยิง่สดยิง่สวย ยิง่งอกยิง่งาม ยิง่เพิ่ม
ตณัหาความทะยานอยาก แต่เห็นโดยธรรมๆ มนัแยกมนัแยะของมนั มนัจะเป็นไตรลกัษณ์ของ
มนั มนัไม่คงท่ีของมนั แลว้มนัเร็วไง เวลาเราคิดทางวิทยาศาสตร์ เราเขา้ใจได ้แต่ตอ้งใชเ้วลาใช่
ไหม 

แต่ถา้เวลาจิตมนัน่ิง จิตมนัมีพลงัของมนั มนัก าหนด พบัๆ พบัๆ มนัถึงแกกิ้เลสกนัไดไ้ง 
น่ีไง ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผลไง แลว้ถา้มนัเกิดข้ึนมาในหวัใจ ถา้มนัเกิดข้ึนมา
ในหวัใจแลว้มนัจะไปหวัน่ไหวกบัอะไรล่ะ มนัจะหวัน่ไหวถา้เราไม่รู้ ถา้เราไม่รู้ เราหวัน่ไหว 
พระพุทธเจา้พดูไวอ้ยา่งนั้น ครูบาอาจารยพ์ดูไวอ้ยา่งนั้น ไอเ้ราเป็นอยา่งน้ี เอ๊ะ! จริงหรือเปล่าวะ 
น่ีไปแลว้ 

แต่ถา้เป็นจริงของเราๆ เป็นจริงของเรา ในใจมนัเป็นจริงข้ึนมาแลว้มนัหวัน่ไหวไปกบั
อะไร ท่ีมนัไม่จริงก็เพราะมนัไม่รู้ ถา้มนัไม่รู้ข้ึนมา แลว้พิสูจน์อยา่งไร ก็พิสูจน์ข้ึนมาเป็นปัจจตั
ตงั เป็นสันทิฏฐิโก ใหม้นัท าข้ึนมา ถา้มนัท าข้ึนมา พิจารณาของมนัข้ึนมา แลว้ครูบาอาจารย ์ใจท่ี
สูงกว่าจะดึงจิตใจท่ีต ่ากวา่ ถา้เรามีครูบาอาจารยใ์จท่ีสูงกวา่ ท่านจะดึงเขา้สู่ธรรมไง 

ถา้เราไม่มีครูบาอาจารยท่ี์สูงกว่า เวลาปฏิบติัไปแลว้จะดึงไปสู่โลก ดึงไปสู่โลกก็ดึงไปสู่
ทฤษฎี ดึงไปสู่นะ เวลาถามปัญหาธรรมก็บอกพระพุทธเจา้ว่าอยา่งนั้น ธรรมะต าราว่าอยา่งนั้น 

แลว้อาจารยว์า่อยา่งไรล่ะ ก็ต  าราว่าไวอ้ยา่งนั้น ถา้ต าราวา่ไวอ้ยา่งนั้นแสดงว่าไม่มี
พื้นฐานในใจ แต่ถา้เป็นหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่นะ “เออ! เหมือนเรา เหมือนเรา” 

เวลาหลวงตาท่านข้ึนไปส่งการบา้นหลวงปู่ มัน่ เห็นไหม พิจารณาไปแลว้กายกบัใจมนั
แยกออกจากกนั โลกน้ีราบหมดเลย “เออ! เหมือนเรา เหมือนเราท่ีถ  ้าสาริกาเลย แต่ของเรามี
ยกัษ”์ พอท่านจิตสงบแลว้ พิจารณาไปแลว้ ราบไปหมดแลว้ ท่านยงัมีอ  านาจวาสนาไปเห็นพระ
ภมิูเจา้ท่ีต่างๆ แต่เวลาของมหาไม่มียกัษ ์ ไม่มียกัษ ์ แต่มนัพิจารณาของมนัไปแลว้มนัเป็นความ
จริงของมนั มนัแยกของมนั มนัพิจารณาของมนัโดยก าลงัของมรรค มนัเป็นจริงแลว้น่ะ 
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ถา้ครูบาอาจารยท่์านมีจริง “เหมือนเราๆ” เหมือนเราคือมนัผา่นประสบการณ์นั้นมาไง 
จิตใจท่ีสูงกว่าท่านไดผ้า่นมาแลว้ไง จิตใจท่ีสูงกว่าไดผ้า่นมาแลว้เป็นพยานต่อกนัไง ผูท่ี้ปฏิบติั
ตามมา “เออ! เหมือนเราๆ” 

แต่ถา้เป็นอยา่งเรา พระไตรปิฎกว่าไวอ้ยา่งนั้น ครูบาอาจารยว์่าอยา่งนั้น เพราะกไูม่รู้ กกู็
จ  าเขามาเหมือนกนั แต่ถา้เป็นจริงๆ “เหมือนเราๆ เลย” ค าว่า “เหมือนเรา” มนัมีเหตุมีผล น่ี
ศาสนาท่ีมีมรรคมีผล มีมรรคมีผลคือมีเหตุการณ์จริงในหวัใจนั้น หวัใจนั้นไดป้ระพฤติปฏิบติั
ข้ึนมาเป็นความจริงอนันั้นข้ึนมา แลว้มนัมาจากไหนล่ะ มนัมาจากการฝึกฝนนะ มนัเป็นอกาลิโก 
ไม่มีกาลไม่มีเวลา มนัจะเกิดข้ึนในหวัใจของเรา 

หวัใจดวงน้ีทุกขย์าก เราก็รู้ได ้ เรามีสติปัญญาไม่ยอมใหม้นัไปกินของไม่ดี เราก าหนด
พุทโธๆ บงัคบั หวัใจน้ีจงอยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ หายใจเขา้นึกพุท หายใจออก
นึกโธ เราไม่ยอมใหห้วัใจน้ีมนัเพ่นพ่านไปตามอิสระของมนั เราบงัคบัมนัใหค้บมิตรท่ีดี ใหค้บ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ใหร้ะลึกถึงพระพุทธเจา้ตลอดเวลา พุทโธๆ เราบงัคบัของเรา
เอง เราท าของเราเอง ถา้เราไม่บงัคบั เราไม่ท า ใครจะท าให ้ เวลาเราพดูกนั เรากป็ลิ้นปลอ้น
หลอกลวงกนัไดท้ั้งนั้นน่ะ คิดอยา่ง พดูอยา่ง ท าอยา่ง มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระหลาด เวลามนัคิด มนั
คิดของมนันะ เวลาพดูก็พดูแต่สวยงาม เวลากระท าน่ีเป็นโจรเลย คิดอยา่ง พดูอยา่ง ท าอยา่ง 

แต่เวลาหวัใจของเรา เราบงัคบัเอง บงัคบัเลย ใหร้ะลึกพุทโธๆๆ ใหม่ๆ มนัจะดิ้นรนมาก 
ดิ้นรนมาก เพราะกิเลสมนักลวัธรรม มนัไม่กลวัอะไรเลย มนักลวัธรรมะ มนักลวัองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ มนักลวัพุทธะ หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ เราพยายามจะเหน่ียวน าให้
หวัใจเรากบัพุทธะเป็นอนัเดียวกนั เวลามนัพุทโธเขา้ไปจนมนัละเอียดจนเป็นอนัเดียวกนั พุทธะ
อนัเดียวกนัเลย เหมือนกนั เหมือนกนั 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ทุกขย์ากอยา่งน้ี ตั้งแต่ท่านเป็นพระโพธิสัตว ์ จนกว่า
ท่านมีบุญกุศลมากข้ึนๆ จนมีความสุขข้ึนมาบา้ง เวลาเป็นพระเวสสันดร เขาขบัไล่ออกจากราช
วงัเลย เขาขบัไล่เลย ขบัไล่เพราะโลกเขาเห็นอยา่งนั้นไง โลกเขาเห็น ถา้กวา้นมาเป็นของเรา ถูก 
ถา้เสียสละออกไป ผดิ แต่ท ากลบักนั ถา้เสียสละเป็นของเรา ถา้ยดึมัน่เป็นของเรา เราตายเปล่า 
มนัจะจมไปกบัเรา แต่ถา้เราสละออกไป ของเราทั้งนั้นเลย ตรงนั้นท่ีไหน เพราะเราเป็นคนสละ
เอง  
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