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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ฟังธรรมะเนาะ ธรรมะเป็นสัจธรรม สัจธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ร้ือคน้
ข้ึนมา วางธรรมวินยัน้ีไว ้วางธรรมวินยัน้ีไวไ้ง ใหเ้ขา้พรรษา ใหเ้ขา้พรรษา เราเขา้พรรษา ใครงด
เหลา้ งดบุหร่ี งดต่างๆ เขาก็งดของเขาไป ถา้งดของเขาไป เขามีก าลงัใจของเขา ใหก้ าลงัใจของ
เขามาเสริม แต่ถา้ท าดว้ยตวัเองท าไม่ไหว แต่ถา้มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ มีรัตนตรัยเป็น
แกว้สารพดันึก ใครจะนึกส่ิงใด ท าส่ิงใด ถา้วนัเขา้พรรษา คนจะตั้งกติกากบัตวัเองว่าตวัเองจะท า
ส่ิงใดดีข้ึน ท าอยา่งไรใหเ้ป็นประโยชน์กบัตนเองมากข้ึน ท าประโยชน์กบัตนเอง เห็นไหม 

ดูสิ เวลาร้านอาหารเขาท าอาหารขายนะ เขาบอกว่าเขาท าอาหารขาย เขาท าเหมือนกบัเขา
กินของเขาเอง ถา้เขากินของเขาเอง เขาตอ้งเลือกของเขาท่ีส่ิงท่ีไม่มีสารพิษ ส่ิงท่ีใหเ้ป็น
ประโยชน์กบัร่างกาย เขาท าอาหารเพื่อกินเอง ท าอาหารเพื่อขายใหป้ระชาชน เขาท ามาตรฐาน
เดียวกนั  

น่ีก็เหมือนกนั ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ สัจธรรมอนันั้น ถา้สัจธรรม
อนันั้นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้รู้ส่ิงใดพดูส่ิงนั้น พดูส่ิงใดท าอยา่งนั้น ท าอย่างนั้น สัจ
ธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ตรัส
รู้ธรรมข้ึนมา ส้ินสุดแห่งทุกขไ์ป ส้ินสุดแห่งทุกขไ์ป ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์ คนท่ีมีอ  านาจ
วาสนาก็พยายามปฏิบติั พยายามขวนขวายใหพ้น้จากทุกขไ์ป 

คนท่ีไม่มีอ  านาจวาสนา อ  านาจวาสนาของเรามาจากไหน มาจากการกระท าของเรา 
เขา้พรรษา เราท าส่ิงใดของเราข้ึนมา เราพฒันาใหจิ้ตใจเราดีข้ึนๆ น่ีไง อ  านาจวาสนา ถา้อ  านาจ
วาสนา ท าส่ิงใดมนัพดูภาษาเดียวกนัไง พดูส่ิงใดก็มีความเขา้ใจได ้

น่ีเวลาพดูส่ิงใดมา เราไม่เขา้ใจๆ ไม่เขา้ใจเพราะอะไร เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะ
ความไม่รู้ของเราในหวัใจของเรา มีอ  านาจวาสนาๆ ข้ึนมา มนัจะฟังธรรมๆ ฟังแลว้มนัซาบซ้ึง
นะ 
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อนาถบิณฑิกเศรษฐีไปเยีย่มญาติ เห็นเขาท าอาหารกนั เพราะเขานิมนตอ์งคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้มาฉนั อนาถบิณฑิกเศรษฐีถามว่าน่ีท  าอะไรกนั 

ยงัไม่รู้หรือว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้แลว้ พุทธะน่ะ 

อนาถบิณฑิกเศรษฐีไดย้นิค าน้ีค  าเดียว ค าวา่ “พุทธะ” นอนไม่หลบัเลย นอนไม่ไดเ้ลย คืน
นั้นนอนไม่ไดเ้ลย เดินจงกรม พยายามรอใหส้ว่าง จะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ี
เขาสร้างของเขาไว้ๆ  เขาฟังค าเดียวมนักระตุน้หวัใจของเขามากเลย กระตุน้หวัใจของเขามากจน
เขาตอ้งไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก่อนท่ีจะมาบา้นญาติ สุดทา้ยแลว้ก็นิมนตอ์งค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้กลบัไป ไปสร้างวดัสร้างวาข้ึนมา นัน่เขาสร้างของเขาข้ึนมา เขา
สร้างของเขา เขามีอ  านาจวาสนาของเขา ถา้เขามีอ  านาจวาสนาของเขา ฟังธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ฟังแลว้มนัสะเทือนใจๆ ไง เห็นไหม พดูอยา่งไรท าอยา่งนั้น เรามีส่ิงใด 
เรามีความเขา้ใจอยา่งใด เราพดูไดม้ากนอ้ยขนาดไหน มนัออกมาจากใจดวงนั้น ถา้ออกมาจากใจ
ดวงนั้น แต่ใจของเรา จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึงไง ใจของเรายงัขวนขวายอยู ่ ยงัประพฤติ
ปฏิบติัอยู ่ยงัมีการกระท าอยู ่เราพยายามท าของเราๆ  

วนัเขา้พรรษา พอเขา้พรรษาแลว้เขาจะขวนขวาย ออกพรรษาแลว้จะไปเฝ้าองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ท  าแลว้จะไดม้รรคไดผ้ลมากนอ้ยขนาดไหน ท าแลว้จะมีคุณสมบติัข้ึนมา
ในหวัใจมากนอ้ยไดข้นาดไหน ท าแลว้มนัจะเป็นประโยชน์กบัเราไหม น่ีเส้นทางแห่งความดี 
ความดีในหวัใจของเราไง ความดีของเราดีตลอด ดีตั้งแต่เร่ิมตน้ ดีตั้งแต่ท่ามกลาง ดีตั้งแต่ท่ีสุด 
ความดีของเราๆ เราจะชนะส่ิงต่างๆ ไดด้ว้ยปัญญาของเรา ความดีๆ ความดีเป็นกุศล แต่กุศลก็
ฝึกฝนของเราใหม้นัมีความดีของเรา ความดี ความดีเร่ิมตน้ ความดีท่ามกลาง ความดีท่ีสุด 

แลว้ความดีของเรา ความดีก็เพื่อความดีของเราไง ความดีของเราไม่ตอ้งใหใ้ครมายกยอ่ง 
ใหใ้ครมาสรรเสริญ ใหใ้ครมายอมรับ ไอก้ารยอมรับนั้นมนัเป็นการประชาสัมพนัธ์ เป็นเร่ืองทาง
โลก ทางโลกเขา การตลาดเขา เขาตอ้งท าของเขา เขาท าของเขาเพื่อโลกไง เพราะเขาเป็นธุรกิจ
ของเขาไง เขาจะใหค้นเช่ือถือเขาไง 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ร้ือสัตวข์นสัตว ์ ร้ือใคร ก็ร้ือสัตวด์วงนั้น
ไง ร้ือสัตวใ์นหวัใจดวงนั้นไง ถา้สัตวใ์นหวัใจดวงนั้นคือสัตวใ์นหวัใจของเราน่ีไง ถา้สัตวใ์น
หวัใจของเรา ความดีตอ้งประกาศใหใ้คร ความดีของเรา เรารู้ของเราเองว่าท าดี ปัจจตัตงั 
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สันทิฏฐิโก เรารู้ว่ามนัดีหรือชัว่ แลว้มนัท าไปแลว้มนัจริงหรือไม่จริง ถา้ท าไปแลว้มนัไม่จริง มนั
ไม่จริงมนัก็เกิดความสงสัยข้ึนมาไง 

แต่ถา้เป็นความจริงๆ เวลาเป็นความจริงๆ ข้ึนมา ความจริงเกิดจากมรรคเกิดจากผลของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลามนัขา้มพน้ทั้งดีและชัว่ไปไง ความดีๆ ความดีของเรา เรา
ว่าเป็นความดีของเราๆ เวลาถึงท่ีสุดแลว้มนัลบลา้งไปหมดเลย มนัขา้มพน้ไปเลย ความดีก็ไม่มี
เหลือตกอยูใ่นใจเลย มนัเป็นอกุปปธรรม มนัเป็นสัจธรรม เป็นความจริง ไม่ใช่ดีและชัว่ ขา้มพน้
ไปเลย ถา้ขา้มพน้ ขา้มพน้อยา่งน้ีไดอ้ยา่งไร 

ถา้ขา้มพน้อยา่งน้ีได ้ การฝึกฝนของเราๆ การฝึกฝนน้ีมนัเกิดจากหวัใจของเรานะ หวัใจ
ของเราเขม้แขง็ หวัใจเรามีสติปัญญาของเรา มนัเลือก มนัแยกมนัแยะ มนัคดัแยกของมนั อะไรดี
อะไรชัว่ มนัรู้ของมนัได ้ มนัรู้ของมนัไดเ้วลาท าไปแลว้ไง เวลาท าไปแลว้ ส่ิงใดท่ีเรายดึมัน่ถือ
มัน่ไวแ้ลว้มนัไม่ใช่ๆ ปล่อยวางไปๆ เกิดทิฏฐิมานะ ท าของเรามาเยอะแลว้ รู้ว่าส่ิงใดมนัดีงาม
ขนาดไหนก็ไม่ยอมทิง้ของตน ความดีก็ท  ามาเยอะแลว้ไง กลวัขาดทุนๆ กลวัขาดทุนไง น่ีไง มนั
ติดไง ติดดีและชัว่ไง 

แต่ถา้มนัละมนัทิง้มนัไป มนัทิ้งมนัไป ส่ิงใดมนัจะดีข้ึนมา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าเวลาเราขา้มเรือขา้มแพไปแลว้ เราจะข้ึนจากฝ่ัง เราตอ้งทิง้เรือทิง้แพของ
เราไปไง เราจะยดึแพของเรา ยดึเรือของเราโดยท่ีเราจะข้ึนฝ่ังไดอ้ยา่งไร มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก 
ถา้มนัเป็นไปไม่ไดม้นัตอ้งทิง้เรือทิ้งแพไวท่ี้แม่น ้านั้น เราจะข้ึนฝ่ังของเราไป น่ีไง ความดีๆ เรา
ท าของเรามา เราท าของเรา ไม่ตอ้งยดึติดของมนั ท าความดีเพื่อความดีก็จบไง ถา้ท าความดีเพื่อ
ความดี ทุกคนบอกท าดีแลว้ไม่ไดดี้ 

เราดีของเรา ท าของเรา ถา้ท าของเราแลว้มนัจบส้ินในใจของเรานะ ติฉินนินทามนัเร่ือง
โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ ติฉินนินทามนัมีของมนัมาอยูอ่ยา่งนั้น ถา้ติฉินนินทา
มีอยูอ่ยา่งนั้นในสังคมไง ถา้สังคมชกัน าไป ถา้เราไม่มีจุดยนืของเรา เราก็ไปตามสังคมนั้นไง มี
กระแส มีความเช่ือถือกนัอยา่งนั้น เช่ือถือ มนัมีเหตุมีผลหรือไม่ ถา้มนัไม่มีเหตุมีผล เราจะเช่ือเขา
ไปไดอ้ยา่งไร ถา้เราไม่เช่ือถือของเรา เราพสูิจน์ เราตรวจสอบแลว้ไง 

เราตรวจสอบ เราตรวจสอบในใจเราน่ีแหละ ค าสอนของเขา กาลามสูตร เขาสอนอยา่งไร 
ท าอยา่งไร เราฝึกหดั เราตรวจสอบ ถา้มนัเป็นไปไม่ไดก้็คือเป็นไปไม่ได ้ มนัเป็นไปไม่ได ้ มนั
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เป็นไปไม่ได ้ แต่เวลาท่ีบารมีเราอ่อนแอ เราท าสมาธิก็ท  าไม่ได ้ ท  าของเราขาดตกบกพร่องไป
ตลอด เราใชปั้ญญาของเราก็ปัญญาของเราไม่กา้วเดินๆ ไม่กา้วเดินแสดงว่ามนัไม่มีใช่ไหม ค าว่า 
“อ่อนแอๆ” เราปฏิบติัไม่ถึงไง เราปฏิบติัไม่ถึง เรากข็วนขวายของเรา เราท าของเราข้ึนมา ถา้มนั
สะสม สะสมท่ีไหน สะสมท่ีมนัไม่ถึงน่ีแหละ เพราะมนัไม่ถึงมนัก็ตอ้งภาวนาใช่ไหม เพราะมนั
ไม่ถึงใช่ไหม เราตอ้งสร้างปัญญาของเราใช่ไหม แลว้ปัญญามนัเกิดมาจากไหนล่ะ ปัญญามนัจาก
ไหน 

คนท่ีเขา้ใจผดิ เวลาท าสมาธิแลว้นะ จิตสงบแลว้มนัจะรู้มนัจะเห็นของมนัไปเอง รอ
ปัญญามนัจะผดุข้ึนมา มนัจะมาจากไหน น่ีไง ติดสมาธิๆ เวลาติดสมาธิ พอเป็นสมาธิแลว้นะ รอ
ใหปั้ญญามนัวิ่งมา ใหกิ้เลสมนัวิ่งมาชนกบัสมาธิของเรา ใหกิ้เลสมนัวิ่งมาชนกบัสมาธิ ปัญญา
ของเรา มนัไม่มีหรอก มนัไม่มีเพราะอะไร เวลาท่ีมนัมีมนัเป็นเหมือนเป็นกระแส ดูกระแสสิ ดูสิ 
เวลาคล่ืนความร้อน เวลาฝนตกแดดออกมนัเปล่ียนแปลงอุณหภมิูของมนั 

น่ีก็เหมือนกนั จิตใจท่ีมนัเปล่ียนแปลงของมนัไป เวลามนัลงสู่สมาธิมีก าลงัของมนั มนัมี
ส่ิงต่างๆ มนัเป็นสมาธิ สมาธิกคื็อสมาธิ มนัมีขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ สมาธิยงัมี
หยาบ มีกลาง มีละเอียดของมนั สมาธิมนักวา้งขวางจนเป็นอจินไตยไง ฌานเป็นอจินไตย
อนัหน่ึงในอจินไตย ๔ อจินไตย ๔ อยา่คิด คิดไม่มีวนัจบส้ินหรอก อจินไตย ๔ มนัก็เจริญแลว้
เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ไอเ้ราก็ไปต่ืนเตน้อยูก่บัมนัอยา่งนั้นน่ะ แลว้ไม่ขุดคุย้หา
กิเลส 

การขุดคุย้หากิเลสคือมรรค ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ท่ีมนัมหศัจรรย ์
มหศัจรรยต์รงน้ี 

ฤๅษีชีไพรของเขา เขาท ามาแลว้ ท่ีเขาท ากนัอยูน่ี่ ท่ีบชูาไฟต่างๆ เพ่งกสิณกนัอยูน่ัน่น่ะ 
มนัก็ท  าสมาธิอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัก็วนอยูน่ัน่น่ะ มนัวนกลบัมาท่ีเก่าไง มนัเจริญไปแลว้มนัก็เส่ือม
ไง มนัวนอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ เด๋ียวดีเด๋ียวชัว่ เด๋ียวดีเด๋ียวชัว่ พอมนัดีข้ึนมาก็ต่ืนเตน้ เวลามนัเส่ือม
ข้ึนมาก็พยายามฝึกฝนข้ึนไปอีก มนัก็วนอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ จิตสงบแลว้เห็นอาการของจิต เห็น
อาการของจิต เห็นกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เห็นส่ิงท่ีมนัครอบง าจิตอยู่นัน่น่ะ ถา้เห็นมนั
ครอบง าจิต เห็นอยา่งไรล่ะ 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๕ 
 

©2016 www.sa-ngob.com 

การเห็น ถา้มนัเห็น ทุกคนเห็นไดเ้หมือนกนัหมดเลยหรือ ทุกคนจะเห็นอยา่งนั้นใช่ไหม 
ถา้เห็นอยา่งนั้น ท าไมองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าจิตของคนเหมือนบวั ๔ เหล่า บวั 
๔ เหล่า คนอ านาจวาสนามนัแตกต่างกนัมา ถา้แตกต่างกนัมา ดูสิ คนจะพิจารณา มนัจะขุดคุย้หา
อยา่งไร 

การขุดคุย้หากิเลส จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง 
พระพุทธศาสนาสอนสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริงๆ เราก็บอกว่าสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็น
จริงๆ ไง 

ร้านอาหาร เวลาเขาบอกว่าเขาจะกินอยา่งไร เขาจะท าอยา่งนั้นใหก้บัลูกคา้ ไอน่ี้ก็
เหมือนกนั ร้านอาหาร เรากินอยา่งหน่ึง เราขายใหลู้กคา้อยา่งหน่ึง เราจะเอาก าไร เราจะเอา
เยอะๆ น่ีไง จิตเห็นอาการของจิตๆ เห็นอยา่งไร สติปัฏฐาน ๔ ก็จะก าไรเยอะๆ ไง สติปัฏฐาน ๔ 
นะ สติปัฏฐาน ๔ ใหเ้ขาท ากนัๆ ตวัเองกินอะไร เราขายอาหาร เราขายอาหารอยา่งไร เรากกิ็น
อยา่งนั้น ไอน่ี้สติปัฏฐาน ๔ ขายใหเ้ขา แลว้ตวัเองกินอะไร แลว้กินอยา่งไร ตอบมา  

น่ีพดูถึงสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริงๆ ไง แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเรา เวลาจิตสงบ
แลว้ จิตสงบแลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา ขุดคุย้หามนั ขุดคุย้หามนั ถา้มีอ  านาจวาสนา มนัจะเห็นของมนั 
ถา้เห็นของมนั เวลาจิตสงบแลว้เห็นกาย มนัสะเทือนหวัใจมาก ถา้จิตสงบแลว้ไม่เห็น ร าพึงไป 
ถา้จิตสงบแลว้ ถา้เรายงัหาไม่ได ้ฝึกหดั ฝึกหดัคน้ควา้ ฝึกหดัใชปั้ญญา ฝึกหดัใชปั้ญญา มนัจะขุด
มนัจะคุย้ไป เพราะว่าบวั ๔ เหล่า จิตของคนมีวุฒิภาวะไม่เหมือนกนั จิตของคนมีอ านาจวาสนา
ไม่เหมือนกนั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นศาสดา อนาคตงัสญาณ รู้แจง้ตลอดใน
กามภพ รูปภพ อรูปภพ รู้ไปหมด ถา้รู้ไปหมด แลว้จิตของคนมนัไม่เท่ากนั จริตนิสัยแตกต่างกนั 
ท าอยา่งไรใหม้นัรู้มนัเห็นไง 

แต่ในหลกัการ ในอริยสัจ มนัก็สติปัฏฐาน ๔ นัน่แหละ ตามความเป็นจริงๆ ถา้ตามความ
เป็นจริงมนัก็จริงจริงๆ ไง เรากินอยา่งไร เราจะขายอยา่งนั้น ท่ีบา้น อาหารเรากินกนัอยา่งไร 
ลูกคา้เราก็จะขายอยา่งนั้น พดูอยา่งไรท าอย่างนั้น ท าอยา่งไรพดูอยา่งนั้น ถา้มนัเป็นความจริง  

ไอน่ี้สติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ เวลาพดู พดูธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ แต่ตวัเองไม่มีหลกัการไง ถา้ไม่มีหลกัการ น่ีไง ถา้มนัขา้มพน้ทั้งดีและชัว่ ความดี ความดีก็
ติด มนัเป็นความดีไง ก็ปฏิบติัแลว้มนัว่างๆ มนัสบายๆ ทุกคนก็ปฏิบติัแลว้เป็นคนดีหมดเลย 
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คนดีก็อยูใ่นดีน่ีไง ทิฏฐิมานะในความดีน่ีไง น่ีไง คนดีถึงทะเลาะกนัน่ีไง แลว้ทะเลาะกนั 
สติปัฏฐาน ๔ จริง สติปัฏฐาน ๔ ปลอมของใครของมนัอยูน่ี่ไง แต่ครูบาอาจารยข์องเราไม่ว่า
อยา่งนั้น อ  านาจวาสนาของเขา บารมีของเขา วุฒิภาวะเขาอ่อนดอ้ยอยา่งนั้น เขามีความรู้
ความเห็นอยา่งนั้น แลว้เขาเช่ือของเขาไปอยา่งนั้น ถา้เราแกไ้ข ถา้เราชกัจูงได ้ เราก็ท  า ถา้ชกัจูง
ไม่ได ้มนัก็กรรมของสัตว ์เขาไม่ไดส้ร้างมาเพราะชาติน้ี เขาไม่ไดเ้ช่ือเพราะชาติน้ี เพราะเขาตอ้ง
มีพื้นฐานของเขามา เขาเห็นส่ิงนั้นเขาถึงชอบอยา่งนั้น ถา้เขาชอบอยา่งนั้นข้ึนไปแลว้ 

ทีน้ีครูบาอาจารยท่ี์ท่านมีอ านาจวาสนา ท่านก็ใชปั้ญญาของท่านพิจารณาของท่าน เวลา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านพดูนะ การประหารขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
คือการไม่พดูดว้ย คือมนัด้ือ ด้ือจนเอาไม่ได ้น่ีไง เอาไม่ไดไ้ง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้มนัมหศัจรรย ์ มนัลึกลบัซบัซอ้นมหาศาล “จะสอนใครไดห้นอ” จะ
สอนใครไม่ไดเ้ลย ไม่มีใครจะรู้เร่ืองอยา่งน้ีไดเ้ลย จนทอดธุระนะ จนทอดธุระ จนพรหมมา
นิมนต ์ จนท่านสร้างอ านาจวาสนามาเป็นพระพุทธเจา้ ท่านสร้างอ านาจวาสนามาเพื่อจะ
ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์ คือเป็นหวัหนา้เพื่อจะกอบกู ้ กอบกูส้ัตวโ์ลก ท่านปรารถนามาอยา่ง
นั้น ท่านสร้างอยา่งนั้น ดว้ยอ านาจวาสนาท่านสร้างมาอยา่งนั้น มนัก็ตอ้งเป็นไปอยา่งนั้น แต่มนั
ลึกลบัซบัซอ้นจนท่านทอดธุระ การทอดธุระมนัลึกซ้ึงขนาดไหน 

แลว้บอกว่าหมู หมา กา ไก่ก็ท  าได ้ สติปัฏฐาน ๔ คิดเอา นึกเอา ว่าเอานัน่น่ะ นัน่ล่ะจะ
ขายใหเ้ขา แต่เวลาตวัเองมนัมีอยูจ่ริงหรือเปล่า ถา้มนัมีอยูจ่ริง เราตอ้งขุดคุย้ เราท าความสงบของ
ใจของเราเขา้มา 

เรามาวดัมาวามาสร้างคุณงามความดีของเรา สร้างคุณงามความดีของเราใหจิ้ตใจมนัเปิด
กวา้ง เปิดกวา้งดว้ยเหตุและผล ไม่ใช่เปิดกวา้งกระแสโลกหรอก กระแสโลก เรามาท่ีสงบสงดั 
เราตดัมนัอยูแ่ลว้ แต่เราเปิดกวา้งกบัหวัใจของเราไง ไม่ใหมี้ท่ีหลบท่ีซ่อนของกิเลสท่ีมนัจะซ่อน
อยูใ่นใจของเราไดไ้ง เราเปิดหวัใจเรากวา้ง แลว้เราพยายามท าความสะอาดในใจของเรา ใช้
กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง การท าความสงบ ๔๐ วธีิการ ใหม้นัสงบระงบัเขา้มา 

ถา้มนัสงบระงบัเขา้มา ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้ปัญญามนัจะเกิด ขุดคุย้หามนั ถา้มนัยงัไม่เจอ
ข้ึนมาก็พยายามฝึกฝนข้ึนมา แยกแยะข้ึนมา ฝึกหดัใชปั้ญญาข้ึนมา ถา้ฝึกหดัใชปั้ญญา เวลาคนท่ี
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ฝึกหดัใชปั้ญญา ถา้มนัไปรู้ไปเห็นของมนั น่ีความลึกซ้ึงของมนั หลวงตาใชค้  าว่า “วิปัสสนา
อ่อนๆ” เราฝึกหดัวิปัสสนาของเราไง ถา้เราไม่ฝึกไม่หดั มนัจะโตข้ึนมาไดอ้ยา่งไร  

ถา้มนัฝึกหดัวิปัสสนาอ่อนๆ คือไปรู้มนัก็มหศัจรรยแ์ลว้ นัน่ล่ะวิปัสสนาอ่อนๆ เท่านั้น 
ปัญญามนัเร่ิมกา้วเดินเท่านั้น ถา้มนักา้วเดินข้ึนมา มนัสรุปรอบหน่ึงก็อูฮู้ๆ อูฮู้ก็ตั้งสติไว ้ ตั้งสติ
ไว ้เพราะมีสติ มหาสติ ปัญญา มหาปัญญาขา้งหนา้นัน่ 

ฝึกหดัใจของตน ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ลึกซ้ึงนกัๆ แต่เวลาเราพดู
กนัพดูเป็นวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ใครก็รู้ได ้ สิทธิเสรีภาพ ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเสมอกนั 
เสมอกนัดว้ยหวัใจ เสมอกนัดว้ยทุกข ์ แตกต่างกนัดว้ยอ านาจวาสนาบารมี ต่างกนัดว้ยวิธีการ 
ต่างกนัดว้ยการกระท า ต่างกนัมหาศาล ต่างกนัมหาศาลเพราะมนัเป็นไปไม่ไดท่ี้มนัจะรู้
เหมือนกนั มนัเป็นไปไม่ได ้ ทุกคนท าดีท าชัว่มาแตกต่างกนั จะขนาดไหนก็แตกต่างกนั จะไม่
เท่ากนั ถา้ไม่เท่ากนัแลว้ ถา้มนัเป็นจริงก็เป็นจริงในใจอนันั้น มนัเป็นสัจจะ เป็นอริยสัจจะ 

สัจจะในหวัใจถา้มนัเป็นจริงในใจข้ึนมา ธรรมในใจของเราอนันั้นข้ึนมา ถา้มนัข้ึน
มาแลว้มนัเป็นความจริงข้ึนมา ถา้มนัเป็นจริง เราตอ้งการอยา่งน้ีนะ ท่ีเรามาวดัมาวากนั เราก็
ตอ้งการความจริง เรามาวดัมาวากนั เราฝึกหดัปฏิบติัของเรานะ มนัจะทุกขม์นัจะยากขนาดไหน 
สาธุ ยอมรับ ยอมรับเพราะอะไร ยอมรับเพราะเราท ามาเองไง ถา้มนัดีมนัก็ตอ้งสงบแลว้ 

ทุกคนก็ปรารถนาความดีใช่ไหม ทุกคนก็ตอ้งการความดีใช่ไหม ท าไมเราหยบิจบัไม่ได้
ล่ะ ท าไมเราหยบิจบัไม่ได ้ เหมือนกบัอากาศ ท าไมเราหยบิจบัไม่ได ้ สัจธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม มนัตอ้งเกิดข้ึนมาจากใจของเราสิ มนั
ตอ้งเป็นจริงข้ึนมาสิ ถา้เป็นจริงข้ึนมา ตรวจสอบๆ อยา่งน้ี มนัไม่พลาดโอกาส 

จะเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะนะ จะตอ้งตายชาติน้ีไปอีกชาติหน่ึง แลว้จะไปปฏิบติัเอา
ชาติหนา้ใช่ไหม จะตอ้งตายจากชาติน้ีไปแลว้ก็จะไปขวนขวายเอาขา้งหนา้อีกใช่ไหม  

ถา้มนัเอาในปัจจุบนัน้ี ทดสอบๆ มนัมีเหตุมีผลอยูแ่ลว้ มนัมีพร้อมอยูแ่ลว้ สัจธรรมอนัน้ี
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไง ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์ มนัมีอยูจ่ริงๆ แลว้
มนัมีอยูจ่ริง มนัมีอยูท่ี่ไหน อยูใ่นตูพ้ระไตรปิฎกใช่ไหม อยูใ่นคอมพิวเตอร์ใช่ไหม อยูใ่นท่ีไหน 
มนัอยูท่ี่กลางหวัอกน่ี แลว้กลางหวัอก เราเทียบเคียงกบัใคร กลางหวัอกเรา ดูสิ หลวงตาท่านก็
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เทียบเคียงกบัหลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยเ์ราท่านเทียบเคียงกบัอาจารยข์องท่าน เพราะอาจารยข์อง
ท่านปฏิบติัมาแลว้ เวลาเรามีเหตุมีผลข้ึนมา เราเทียบเคียง เทียบเคียงข้ึนไป มนัเป็นจริงๆ ในใจ
ของเราอยูแ่ลว้  

เวลาหลวงตาท่านพิจารณาของท่าน เวลามนัขาด มนัขาดในหวัใจ มนัจบส้ินแลว้ เวลาข้ึน
ไปกราบเรียนหลวงปู่ มัน่ แลว้พอรายงานจบ ท่านหมอบฟังว่าหลวงปู่ มัน่ท่านจะว่าอย่างไร 

“เออ! มนัตอ้งอยา่งน้ีสิ” ท่านไม่ไดค้ดัคา้นอะไรเลย แลว้ท่านก็ไม่ไดส่้งเสริมอะไรเลย 
เพราะมนัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นสันทิฏฐิโก มนัเป็นจากดวงใจของเรา เราเป็นคนกระท าไง น่ีไง 
พระสารีบุตรไม่เช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ไม่เช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
เพราะเช่ือในใจอนัน้ีไง  

เราท าๆ เราท าอยา่งน้ี ท่ีว่าเทียบเคียงครูบาอาจารย ์ เทียบเคียงครูบาอาจารยเ์พราะมีครูบา
อาจารยค์อยเทียบเคียง มีครูบาอาจารยไ์ม่ใหเ้ราหลงทางไง ไม่ใหเ้ราเขา้ขา้งตวัเองไง แต่จริงๆ 
แลว้มนัก็เป็นการกระท าของเราน่ีแหละ ถา้เป็นการกระท าของเรา ถา้กิเลสวุฒิภาวะของเรา เราก็
ตอ้งเขา้ขา้งตวัเองเป็นธรรมดา มีครูบาอาจารยอ์ยูแ่ลว้ เราจะปล่อยไวท้  าไม มีครูบาอาจารยอ์ยู่
แลว้เราเทียบเคียงได ้ เราสนทนาธรรมกนัไดเ้พื่อประโยชน์กบัเรา จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง
นะ น่ีพดูถึงว่าเรามาวดัมาวากนัเพื่อเหตุน้ี 

จะทุกขจ์ะยาก ทุกขย์ากจากภายนอก แต่หวัใจมนัทุกขย์ากแลว้ไม่มีใครช่วยเหลือมนั 
เวลาจะช่วยเหลือมนัก็หวัใจเราน่ีช่วยเหลือตวัเอง เช่น มาท าทาน เจตนาเรามาเอง หวัใจมนัมี
เจตนา มีความตอ้งการเอง ถา้จะช่วย มนัก็ตอ้งใจเราน่ีช่วย ท่ีมนัท ากนัอยูก่็ช่วยใจเราน่ีแหละ ไม่
มีใครช่วยไดห้รอก ขา้งนอกมนัมีแค่ปลอบประโลมกนัเท่านั้นน่ะ ดว้ยจริตนิสัยของเรา เรามี
อ  านาจวาสนา เราท าของเราเพื่อประโยชน์กบัเรา ตั้งใจอยา่งน้ี ตั้งใจอยา่งน้ี ถา้มีหลกัมีเกณฑ์
ข้ึนมา มนัจะเห็นคุณค่าของชีวิตน้ี 

ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด แลว้เม่ือไหร่มนัจะพลดัพราก ก่อนท่ีจะพลดัพราก เราจะ
สะสมสมบติัของเรา เราจะท าคุณงามความดีของเราเพื่อใจดวงน้ี เอวงั 


