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พระอาจารย์สงบ มนสสฺนโฺต 

 

เทศน์พระ วันที่ ๓ สงิหาคม ๒๕๕๙ 

ณ วัดป่าสนัติพุทธาราม (วัดป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

เอ้า ต้ังใจฟังธรรมะ ท าไมต้องฟังธรรม ต้องฟังธรรมเพราะเรายังไม่รู้จักสจัธรรม เพราะ

เรายังไม่รู้จักสจัธรรม เราไม่ได้สมัผัสธรรมอนัน้ัน เราถงึต้องฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพ่ืออะไร เพ่ือ

เป็นเป้าหมายไง เป้าหมายให้เราเข้าไปสู่สจัธรรมน้ัน ถ้าเข้าไปสู่สจัธรรมน้ัน สิ้นสดุแห่ง

กระบวนการแล้ว เหน็ไหม มันเป็นธรรมในหัวใจไง  จะฟังหรือไม่ฟังมีค่าเท่าน้ัน มีค่าเท่าน้ัน

เพราะใจมันเป็นธรรมแล้วไง  

ถ้าใจมันเป็นธรรมนะ มันรู้ เท่าทันความเป็นจริงทั้งหมด แต่ถ้ามันยังไม่เป็นธรรม เหน็

ไหม ใจของเราไม่เป็นความจริงไง แต่ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นความ

จริงไง ความจริงอนัน้ันเพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นผู้ร้ือค้นขึ้นมา สจัธรรมอนั

น้ันมันอยู่ในหัวใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้

ธรรมมีรัตนะสอง มีองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าและพระธรรม องค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้าแสดงธรรมกบัพระอญัญาโกณฑญัญะ เหน็ไหม พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเหน็

ธรรม มันถงึมีพระสงฆ์ขึ้นมาเป็นองค์แรกของโลก ถงึได้มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แก้ว

สารพัดนึก รัตนตรัยของเรา เป็นที่พ่ึงที่อาศัยในดวงใจของเรา  

เราเกดิมาเป็นมนุษย์ เกดิมาพบพุทธศาสนา เราเหน็ภยัในวัฏสงสาร เรามาบวชเป็น

พระไง ถ้าบวชเป็นพระ บวชเป็นพระขึ้นมาเพ่ืออะไร บวชเป็นพระมาเพ่ือประพฤติปฏบัิติไง 

เพราะคนที่บวชเป็นพระ เหน็ไหม เราซาบซ้ึงในธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

เราอยากแสวงหาสจัธรรมในธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ในเม่ือเราเป็น

ฆราวาส เราต้องมีสมัมาอาชีวะ เราต้องหาเล้ียงชีพ เราต้องประกอบสมัมาอาชีวะ แล้วถ้าขาด

สติไปกจ็ะครองเรือนไป  

เราสละ เราสละความเป็นฆราวาสน้ันมาบวชเป็นพระๆ บวชเป็นพระเพราะเป็นนักรบ 

นักรบ รบอะไร รบกับกเิลสในใจของตน ถ้ารบกบักเิลสในใจของตน ในใจของตน ใจของตนยัง

หาไม่เจอ ยังหาสนามรบไม่เจอ แล้วจะไปรบกบักเิลส มันเป็นไปได้ยังไง เราจะรบกบักเิลสมัน
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ต้องหาสนามรบของเราให้เจอไง ถ้าหาสนามรบของเราให้เจอ เราบวชมาแล้ว เราท าความสงบ

ใจของเราเข้ามา ถ้าใจเราสงบเข้ามา เหน็ไหม จิตเหน็อาการของจิต มันจะเหน็กเิลสตัณหา

ความทะยานอยาก ที่เหน็จิต เหน็ตัณหาความทะยานอยาก เหน็ไหม ถ้าจิตเหน็อาการของจิต 

ในปัจจุบันน้ีอย่างที่เหน็มันเป็นส้มหล่น มันเป็นธรรมเกดิๆ ทั้งน้ัน ที่รู้ที่เหน็ต่างๆ มัน

เป็นธรรมเกดิ ธรรมเกดิมันกเ็กดิธรรมสงัเวช ธรรมมันเกดิๆ ไง ธรรมมันเกดิมันกเ็หมือนกบั

คนเรา เราเพลิดเพลินไปกบัชีวิต ถ้าวันใดเราระลึกถงึความตายขึ้นมา เหน็ไหม เรากเ็หน็คุณค่า

ของชีวิตไง ถ้าเหน็คุณค่าของชีวิตมันสลดสงัเวชกบัทางโลก มันเจริญรุ่งเรืองทางธรรมนะ ธรรม

มันเกดิๆ ไง มันยังไม่เกดิมรรคเกดิผลขึ้นมาไง ถ้ามันเกดิมรรคเกดิผลขึ้นมามันต้องมีการ

กระท าไง ถ้ามีการกระท า ใครเป็นคนท า ใจของเราเป็นคนท านะ  

ถ้าใจของเราเป็นคนท า เราพยายามท าของเราขึ้นมา พยายามฝึกหัดฝึกฝนของเราขึ้นมา 

ฟังธรรมๆ มา ฟังธรรมเพราะอะไร เพราะในใจของครูบาอาจารย์ของเรา ท่านประพฤติปฏบัิติ

ของท่านมา ท่านประพฤติปฏบัิติ ใจที่สงูกว่าจะพยายามชักน า พยายามดึง ดึงใจที่ต ่ากว่าขึ้นมา

ไง แล้วใจที่สงูกว่ามันสงูกว่าตรงไหน มันกค็นเหมือนกนั พระเหมือนกนั ตัวเลก็กว่าด้วย ต ่า

กว่าด้วย มันจะสงูตรงไหน  

มันสงูๆ ที่คุณธรรมอนัน้ันไง คุณธรรมอนัน้ันมันเหน็ไง เหน็ว่าสิ่งน้ีเป็นโลกสมมติไง 

โลกสมมติ เหน็ไหม ดูส ิเวลาหลวงตาท่านพูด น่ีถงัขยะๆ เวลาถงัขยะ เราต้องอยู่ในถงัขยะน้ัน 

ดูส ิ ในหลุมส้วม แล้วเราต้องอยู่ในหลุมส้วมน้ัน ในหลุมส้วมน้ันมันน่าขยะแขยงไหม ถ้ามันน่า

ขยะแขยง เราจะพ้นจากหลุมส้วมน้ัน หลุมส้วมน้ันมันคืออะไร มันกก็เิลสตัณหาความทะยาน

อยากไง มันสงูมันต ่ามันต ่าตรงน้ีไง ถ้ามันมีค่าเท่ากนันะ หนอน หนอนมันเกดิในหลุมส้วมน้ัน 

มันกนิขี้ ในหลุมส้วมน้ัน มันกนิขี้ เป็นอาหาร มันกนิมูตรกนิคูถเป็นอาหาร เหน็ไหม มันอยู่มัน

สขุสบาย หนอนในหลุมส้วมมันอยู่สขุอยู่สบาย มันกเ็ป็นแค่หนอน มันสงูมันต ่าอยู่ตรงน้ีไง 

มันสงูมันต ่าตรงที่ว่าหนอนมันเหน็ว่าเป็นอาหารของมัน หนอนมันว่าน่ันเป็นความสขุ

ของมัน หนอนว่ามันหวงอาหารของมัน แต่เป็นคนๆ คนน่ีเราถ่ายทิ้ ง มูตรคูถออกจากทวาร

ของเรา มันเป็นของทิ้ งๆ ของเราทั้งน้ัน เหน็ไหม มันสงูมันต ่าๆ ตรงน้ี สงูต ่าในหัวใจตรงน้ี ถ้า

สงูต ่าเน่ียหัวใจที่สงูกว่าจะชักน าหัวใจที่ต ่ากว่าข้ึนมา ถ้ามันชักน าหัวใจที่ต ่ากว่าข้ึนมา มันชักน า

ยังไง มันชักน ายังไง 
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ในการฝึกฝน เหน็ไหม ในทางโลก ในทางโลก เหน็ไหม ดูส ิ เขาแข่งกฬีากนั เขาหา

ช้างเผือก หาช้างเผือกคือหาผู้ที่มีพรสวรรค์ ดูแมวมองส ิ แมวมองนักกฬีา เขาจะไปดูว่ามันมี

พรสวรรค์ไหม ถ้ามีพรสวรรค์เขาเอามาฝึกฝน เอามาประคบประหงม ถ้าประคบประหงมแล้ว

ฝึกหัดมันๆ ส่งข้ึนไปแข่งขัน ถ้าส่งข้ึนไปแข่งขัน เหน็ไหม มันแพ้มา พอมันแพ้มามันร้องห่ม

ร้องไห้เพราะมันมีอดุมการณ์ มันมีความทะเยอทะยาน มันอยากชนะทั้งน้ัน เวลาลงไปแข่งขัน

ทุกคนอยากชนะทั้งน้ัน 

แต่ในเม่ือกฬีา กฬีา เหน็ไหม การแข่งขัน ในเม่ือเรามาฟูมฟัก เราฝึกหัด มันกต้็องหา

ประสบการณ์ใช่ไหม พอขึ้นไปแข่งขันมันไปเจอนักกฬีาที่เขาเจนสนามกว่า มันต้องแพ้มาอยู่

แล้ว ประสบการณ์มันสู้กนัไม่ได้ ประสบการณ์สู้ไม่ได้ ลงมาแพ้มามันกเ็สยีใจลงมา ร้องห่ม

ร้องไห้ ฟูมฟักเหน็ไหม เรากใ็ห้ก าลังใจมัน ให้ก าลังใจมัน น่ีมันเร่ืองธรรมดา เรายังไม่เคย

แข่งขัน เรามาแข่งขันนะ มันมีสปิริต หัวใจของคนที่มีสปิริตนะ ถ้ามันแพ้มา เหน็ไหม มันมีแพ้

มีชนะนะการแข่งขัน  

ถ้ามันแพ้ชนะ ความพ่ายแพ้อนัน้ันมันคืออะไรล่ะ มันคือประสบการณ์ไง ความพ่ายแพ้

อนัน้ันมันกเ็ศร้าหมองเป็นธรรมดา การแข่งขันทุกคนอยากชนะใช่ไหม ถ้าใครชนะมันกมี็ความ

ภมิูใจใช่ไหม อหังการใช่ไหม มีความชนะใช่ไหม มีแพ้มีชนะ แต่ถ้ามีผู้แพ้ ผู้แพ้มาแพ้มาเรากมี็

ก าลังใจไง แพ้มาเรากใ็ห้ปลุกปลอบหัวใจเขาขึ้นมาไง ความพ่ายแพ้น้ันเอามาเป็นประสบการณ์ 

ความพ่ายแพ้น้ันหาถงึความบกพร่องของตน ความบกพร่องของตนมันขาดตกบกพร่องอย่าง

ใด ความช านาญการของเราไม่มี ก าลังของเรายังไม่มี เหน็ไหม น า้อดน า้ทนเรายังน้อยเกนิไป

ใช่ไหม มันมีไง มีแพ้ มีแพ้มันเป็นประสบการณ์ มีแพ้น่ันแหละจะเป็นครู ความพ่ายแพ้อนัน้ัน

เรากม็าหาความบกพร่องของตน เรากม็าพิจารณาของเรา เราพ่ายแพ้เพราะอะไร  

ถ้าเราพ่ายแพ้ ดูส ิ นักกฬีาที่มันชนะ ชนะขึ้นมา นักกฬีาที่เขาลอ็กผล ลอ็กผลน่ะเขาแพ้

ชนะมาต้ังแต่เขาลอ็กผลกนัแล้ว เขาลอ็กผลไว้ ด้วยภมิูหลังของเขา ด้วยอทิธิพลของผู้ที่มี

อ านาจ เขาลอ็กผลเอาไว้ๆ อนัน้ันมันเป็นหาผลประโยชน์ มันเป็นเร่ืองของหาผลประโยชน์ มัน

ไม่ใช่เร่ืองของสจัจะความจริง 

การแข่งขันกฬีาโลก โลกสมมติๆ มันเป็นอย่างน้ี ใครมีอทิธพิลมากกว่า ใครมีอ านาจ

มากกว่า พยายามแย่งชิงกนัเพ่ือช่ือเสยีง เพ่ือกติติศัพท์กติติคุณ แล้วมันเป็นความจริงไหม 

เป็นความจริงทางโลก ความจริงทางโลกเพราะอะไร เพราะมันมีช่ือเสยีงกติติศพัท์กติติคุณมันก็
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หาผลประโยชน์ของมัน เขาแพ้ชนะเพ่ือผลประโยชน์ไง เขาไม่ได้แพ้ชนะเพ่ือปราบปรามกเิลส

ไง เขาไม่ได้แพ้ชนะเพ่ือสจัธรรมไง  

ถ้ามันแพ้ชนะเพ่ือสจัธรรม เหน็ไหม สิ่งที่แพ้ชนะเพ่ือสจัธรรม ถ้ามันมีแพ้ ความพ่าย

แพ้ของเรามันไม่ใช่ความเสยีหายหรอก ความพ่ายแพ้ของเราไม่ใช่เร่ืองน่าอบัอาย ความพ่าย

แพ้ของเราไม่ใช่น่าอบัอายเลย มันเป็นเร่ืองที่ผู้ใหญ่เขาเชิดชูเลย ดูส ิ นักกฬีาที่เขาแพ้ แพ้ใน

การแข่งขัน แต่เขาชนะใจคนดู เขาชนะใจ เขามีน า้อดน า้ทน เขาสู้ของเขา เขามีสปิริตของเขา 

แม้รู้ ว่าแพ้เขากแ็ข่งขัน แม้รู้ ว่าแพ้เขากส็ู้ แม้รู้ ว่าแพ้เขากท็ าของเขา มันได้หัวใจของผู้ชม มันได้

หัวใจๆ แพ้ในการแข่งขันแต่ชนะหัวใจสงัคมทั้งหมดเลย  

น่ีกเ็หมือนกนั เราจะเป็นผู้แพ้จะเป็นผู้ชนะ เรากต้็องมีสติมีปัญญาของเรา เราเกดิมา 

เราเกดิมาเป็นมนุษย์นะ เกดิเป็นมนุษย์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนานะ พระพุทธศาสนาสอนถงึ

สจัธรรม สจัธรรมนะ สิ่งที่สมัผัสได้มันกหั็วใจเท่าน้ัน ดูส ิ เราเป็นนักรบ เราบวชเป็นพระข้ึนมา 

ใครเขาเหน็เขากเ็ชิดชู เขายกย่องสรรเสริญทั้งน้ัน ลูกศิษย์กรรมฐาน น่ีนักรบ นักรบรบกับใคร 

รบกบักเิลสของตน แล้วกเิลสของตน กเิลสในหัวใจเราเคยดูแลมันไหม เราเคยได้พบหน้ามัน

ไหม เหน็แต่กเิลสคนอื่น ช้ีน าแต่คนอื่น คนอื่นควรท าอย่างน้ันๆๆ ควรท าๆ แล้วหัวใจเราล่ะ 

ถ้าหัวใจของเรานะ เราต้องปราบปรามกเิลสในหัวใจของเราก่อน ถ้าปราบปรามกเิลสใน

หัวใจของเรานะ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เหน็ไหม ไม่ล าเอยีงเพราะรัก ไม่

ล าเอยีงเพราะชัง ไม่ล าเอยีงเพราะพวกเราพวกเขา ไม่ล าเอยีงทั้งน้ัน สจัธรรมเป็นสจัธรรม 

ความจริงเป็นความจริง ความจริงอนัน้ันเป็นความจริง อยู่ที่ไหนกเ็ป็นความจริง ตกน า้ไม่ไหล 

ตกไฟไม่ไหม้ จะพิสจูน์เม่ือไรกไ็ด้ ความจริงเป็นความจริงอย่างน้ัน เราต้องการความจริงอย่าง

น้ัน เราอยากได้ความจริงอย่างน้ันไง  

ฉะน้ันเวลาประพฤติปฏบัิติขึ้นมา ถ้ามันแพ้มันชนะกนั มันแพ้มันชนะมันกก็ารฝึกหัด

ของเรา คนเรามันจะดีต้ังแต่เกดิได้ยังไง ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากบ็อกไว้

แล้ว คนเราไม่ได้ดีเพราะการเกดิ คนเราดีดีเพราะการกระท า การเกดินะ เหน็ไหม การเกดิน่ี

เวรกรรมมันพาเกดิทั้งน้ัน มีเวรมีกรรมข้ึนมา เกดิในครอบครัวที่ม่ังมีศรีสขุ เรากมี็บุญกุศลของ

เรา เกดิมาแล้วเรากอ็บอุ่นของเรา  

เกดิมาขาดแคลน เหน็ไหม ในพระไตรปิฎกมหาศาลเลย ดูส ิ หมอชีวก เกดิมาแล้วเขา

เอาไปทิ้ งในถงัขยะต่างหาก เวลาเกดิมาแล้วพ่อแม่ไม่ดูแลเป็นเดก็อนาถา เกดิมาแล้วมันมี
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ช่ือเสยีงมีกติติศัพท์กติติคุณเป็นถงึหมอประจ าพระองค์องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ผู้ที่

เกดิมา เกดิมาคาบช้อนเงินช้อนทองมากเ็ยอะแยะ สิ่งใดน่ีอนัน้ันมันเป็นเร่ืองอดีต มันเร่ืองใน

สิ่งที่ท ามา ท ามาน้ันเพราะว่ามีสติมีปัญญาขนาดไหน มีคบบัณฑติ บัณฑติพาไปทางที่ดีขนาด

ไหน เรากไ็ด้ท ามาแล้วมันเป็นอดีตชาติมาแล้ว ในปัจจุบันน้ีเรามีสติปัญญาแค่ไหน แล้วใน

สติปัญญาของเราในปัจจุบันน้ีเราจะคบธรรมะไหม 

ถ้าเราบวชมาแล้ว เราคบองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า พุทโธไว้ จะเก่งกาจแก่กล้า

ขนาดไหนน้ันเร่ืองกเิลสทั้งน้ัน เร่ืองความคิดทั้งน้ัน ไร้สาระ ถ้ามันมีสจัธรรม มันต้องเอาใจไว้

ในอ านาจของเราได้ ความรู้สกึนึกคิดน่ีต้องหยุดย้ังมันได้ คิดมากคิดน้อยขนาดไหน มี

สติปัญญาท าความสงบใจของเราเข้ามาได้ ถ้าเข้ามาได้เป็นปัจจัตตังเป็นสนัทิฏฐิโก มันธรรมใน

ปัจจุบันน้ี ปัจจุบันน้ีใจของตัวเองเอาไว้ในอ านาจของตัวเองได้หรือไม่ 

ถ้าใจของตนเอง เราเอาไว้ในอ านาจใจของตนเองไม่ได้ เรายังพ่ายแพ้กเิลสตลอด แล้ว

เวลาพ่ายแพ้ ด้วยทิฐิมานะอยากเอาชนะคะคานเขาไปทั่ว อยากจะข่ีหัวเขาจะเหยียบย ่าเขาไป

ตลอด แต่ใจของตนให้กเิลสมันเหยียบย ่า ใจของตนให้กเิลสมันข่ีหัว แล้วข่ีหัว เพราะมันข่ี

หัวมันท าความสงบของใจไม่ได้ไง  

ถ้ามันท าความสงบของใจได้นะ ใจเราสงบระงับเข้ามา สขุอื่นใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ถ้า

จิตสงบไม่มีเหน็ไหม สิ่งที่มีค่าที่สดุคือหัวใจของคน แล้วหัวใจของคนนะ ดูส ิ กเิลสมันเหยียบ

ย ่า เรากพ็ล้ังเผลอไปขนาดไหน เราเคลิบเคล้ิมไปกบัสัญญาอารมณ์ อารมณ์ตัณหาความทะยาน

อยาก อยากใหญ่อยากโตอยากมีอ านาจวาสนา อยากไปทั้งน้ันเลย อยาก เหน็ไหม มันพ่ายแพ้

ต่อกเิลสตัณหา กเิลสมันหลอกลวงแล้ว มันจะอยากไปไหน  

แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญา เราก าหนดพุทโธ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิแล้วจิตมันสงบเข้ามาได้ 

หัวใจมันมีค่าขนาดน้ี หัวใจของเรามันสขุมันสงบได้ แล้วหัวใจของเขา หัวใจของเขา เหน็ไหม 

เขากเ็วียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะเหมือนกนั ถ้าเขามีอ านาจวาสนา เขาท าได้ดีกว่าเรา เขาท าได้

เสมอเรา หรือเขาท าได้ต ่ากว่าเรา เขากท็ าใจสงบของเขาเข้ามาได้ ถ้าใจเขาสงบเข้ามาได้ ใจที่มี

คุณค่าๆ มันกเ็กดิกลางหัวใจของเขา มันเกดิขึ้นมาในปัจจัตตัง สนัทิฏฐิโก รู้กลางหัวใจของเขา 

ถ้ารู้กลางหัวใจของเขา สิ่งที่มันมีค่าคือหัวใจของสตัว์โลก หัวใจของมนุษย์ สิ่งที่สมัผัสธรรมได้ 

น่ันล่ะคือผู้รู้  คือสจัธรรมอนัน้ัน ถ้าสจัธรรมอนัน้ันทุกคนแสวงหา เหน็ไหม แค่จิตเราสงบ

เท่าน้ัน เราจะเหน็ใจเขาเลย 
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ใจของเรา เราทุกข์ยากขนาดน้ี เราเอาของเราไว้ขนาดน้ี เราถงึจะก าราบปราบปราม

กเิลสให้มันสงบตัวลงได้ ให้มันมีความสงบระงับได้ แล้วใจของเขาๆ ถ้าเขาไม่มีสติปัญญา เขาก็

โดนเหยียบย ่า โดนท าลายไปด้วยกเิลสตัณหาความทะยานอยาก มันมีคุณค่าที่น่ัน มันเหน็ใจกนั

ไง ถ้ามันเหน็ใจกนั เราเป็นหมู่สงฆ์ เหน็ไหม เวลาพระเราน้อยเน้ือต ่าใจ เหน็ไหม พวกเราเป็น

ลูกก าพร้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว แต่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้าจะปรินิพพานไป องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากบ็อกพระอานนท์ไว้แล้ว “อานนท์ 

ธรรมและวินัยจะเป็นศาสดาของเธอ” เวลาเป็นศาสดาของเธอ เหน็ไหม ผู้ที่มีกเิลสตัณหาความ

ทะยานอยากมากน้อยขนาดไหนกตี็ความเข้าข้างตนทั้งน้ัน  

แต่เวลาในสมัยปัจจุบันน้ี เหน็ไหม หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ท่านประพฤติปฏบัิติของ

ท่าน ท่านวางข้อวัตรปฏบัิติของท่านไว้แล้ว เหน็ไหม แล้วเราประพฤติปฏบัิติขึ้นมา ในสมัยของ

ท่าน ท่านรักกนั ท่านเข้าใจกนั ท่านคอยห่วงหาอาทรต่อกนั ท่านเป็นห่วงเป็นใยต่อกนั ท่าน

ห่วงใยต่อกนั สงัคมสงฆ์เราสงัคมกรรมฐานเราถงึได้เข้มแขง็ไง สงัคมกรรมฐานเราทุกๆ คนเขา

ถงึยกย่องสรรเสริญไง ท าไมพระกรรมฐานเขาถงึกนั ท าไมพระกรรมฐานเขารักกนั ท าไมพระ

กรรมฐานเขาห่วงใยต่อกนั เขาห่วงใยต่อกนั ใครท าผิดสิ่งใดเหน็ไหม ถ้าเตือนได้กเ็ตือน ถ้า

เตือนไม่ได้เขากป็รึกษากนัในสงัคมในหมู่คณะ แล้วให้หมู่คณะหาทางเผดียง หาทางให้เขา

เข้าใจ พยายามดึงเขากลับมา ดึงเขากลับมา ดึงเขากลับมาให้อยู่ในร่องในรอยไง  

น่ีไง มันไม่มีใครใหญ่กว่าธรรมะธรรมวินัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไป

หรอก คนที่ย่ิงใหญ่คือคนเคารพธรรมไง คนที่ย่ิงใหญ่คือหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ันไง คนที่

ย่ิงใหญ่ บุคคลที่ย่ิงใหญ่เคารพธรรมวินัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ประพฤติปฏบัิติ

ขึ้นมาตามความเป็นจริงอนัน้ันไง น่ันล่ะผู้ที่ย่ิงใหญ่ไง ผู้ที่ย่ิงใหญ่มันอยู่ในกรอบไง ในกรอบใน

ธรรมวินัยไง มันไม่ให้กเิลสมาเหยียบย ่าไง มันไม่ให้กเิลสมันชักน าออกไปให้มันสงูส่งไง น่ีไง 

ถ้ารู้จักแพ้ มันมีแพ้มีชนะไง  

แต่จะเอาชนะคะคานเขาไปตลอด จะเอาชนะคะคานอย่างเดียว ชนะกเิลสมันกเ็ร่ืองหน่ึง 

แต่ชนะกเิลสกช็นะไม่ได้ เพราะชนะกเิลสเพราะอะไร ถ้ามันมีสติปัญญามันกไ็ม่ท าตัวอย่างน้ัน 

ไม่ท าตัวให้กเิลสมันมีอ านาจเหนือกว่า น้ีมันชนะกเิลสไม่ได้ กเิลสมันข่ีหัวไป บังเงาไง กเิลสบัง

เงาว่าเป็นธรรมๆ ไง กเิลสมันบังเงา ความรู้ เราเป็นธรรม ความเหน็เราเป็นธรรม สรรพสิ่งน้ีมัน

เป็นธรรม สิ่งน้ีมันมีค่ามาก เหยียบกนัไปหมดเลย พอเหยียบไปหมด น่ีไง แม้แต่แพ้กยั็งแพ้ไม่

เป็น แล้วจะชนะได้ยังไง มันไม่มีประสบการณ์สิ่งใดไง  
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ผู้แพ้มีแพ้มีชนะเพราะมีแพ้มีสปิริตไง พอมีสปิริตขึ้นมาแล้วมันท าของมันแล้ว มันรู้ ถูกรู้

ผิดไง ถ้ารู้ ถูกรู้ผิดมันกแ็ก้ไขไง เพราะรู้แพ้ รู้ ว่าแพ้เพราะมีสติสมัปชัญญะ ก้าวจากลงเวทีมา 

เหน็ไหมแพ้ แพ้เขาลงมาๆ ผู้ฝึกสอนเขากใ็ห้ก าลังใจ เรากลับไปฝึกฝนของเราใหม่เถอะ เรา

กลับไปเราไปฟ้ืนฟูของเราเนาะ ฟ้ืนฟูของเราแล้วกลับมาสู้ใหม่เนาะ แล้วสู้ใหม่นะ ความพ่าย

แพ้อนัน้ันมันเป็นก าลังใจ ความพ่ายแพ้อนัน้ันมันเข้ามาเพ่ือให้ตัวเองไม่ชะล่าใจไง ในการ

กระท าต้องมีความรอบคอบ ในการกระท าแล้วมันต้องมีสติปัญญา เราจะไม่ท าสุ่มสี่สุ่มห้า เรา

ไม่หวังปรารถนาหวังจะได้จะหยิบฉวยเอาตามความพอใจของตน ตามความพอใจของตนไม่ใช่

ตามสจัจะความจริง 

เวลาหุงหาอาหารเขายังต้องให้มันสกุตามกาลเวลาเลย อาหารบางชนิดต้องใช้ไฟแรง 

อาหารบางชนิดต้องใช้ไฟอ่อน อาหารบางชนิดใช้ไฟปานกลาง แล้วความร้อนและระยะเวลาให้

มันสกุพอดีของมัน อาหารน้ันจะมีรสชาติที่ดี อาหารน้ันจะมีคุณค่า น่ีไง การท าอาหารเขายัง

ก าหนดเวลา เขาต้องรอ เขายังต้องให้มันสมบูรณ์ แม้แต่การท าอาหาร  

แล้วน่ีเราท ามรรค ท ามรรคท าผลของเรา ในศีล สมาธิ ปัญญา ในการที่จะส านึกตน ใน

การจะส านึกตน เราต้องฝึกฝนของเรา ฝึกฝนของเรานะ มันต้องมีความละเอยีดไง งานของโลก 

เขาทุกข์ยากขนาดไหนเขากห็าเล้ียงปากเล้ียงท้อง เล้ียงปากเล้ียงท้อง เหน็ไหม มันยังมีคน

ช่วยเหลือเจือจานกนัได้ แต่ศีลสมาธิปัญญามันช่วยเหลือเจือจานกนัไม่ได้ คอยบอกกล่าวกนั

เท่าน้ัน คอยเคาะคอยเผดียงให้เรามีสติมีปัญญาเท่าน้ัน เพ่ือจะค้นคว้าของเราขึ้นมา เราต้องมี

สติ เราต้องฝึกฝนของเราขึ้นมา ถ้าฝึกฝนของเราขึ้นมา มันอาศัยความผดิพลาดของเราแหละ 

อาศัยความผิดพลาด ใครท าแล้วจะถูกต้องดีงามมาตลอด มันมีที่ไหน  

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าผดิพลาดมา ๖ ปีๆ ทั้งๆ ที่สร้างสมบุญญาธิการมา

เป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้านะ ในบรรดาสตัว์สองเท้าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจ้าประเสริฐที่สดุ ในบรรดาสตัว์สองเท้าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามีอ านาจวาสนาบารมี

ที่สดุ คนที่มีอ านาจวาสนาบารมีขนาดน้ันยังต้องไปฝึกฝน ยอมพ่ายแพ้ให้กบักเิลสมันเหยียบย ่า

มา ๖ ปี เจบ็ช า้มาขนาดไหน ปฏบัิติมา น่ีฝืนนะ ก าหนดกล้ันลมหายใจจนสลบถงึ ๓ หน อด

อาหารจนขนเน่าหมดเลย ขนหลุดหมด น่ีไง ดูส ิ แม้แต่ศาสดาของเรายังมีความมุมานะมา

ขนาดน้ัน ยังมีขันติธรรมมาขนาดน้ัน ยังต่อสู้มาขนาดน้ัน แล้วเราเป็นสาวกสาวกะ ได้ยินธรรมะ

ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแล้วมีความช่ืนบาน มีการกระท า อยากจะพ้นจากทุกข์ไง  
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ชีวิตน้ีเราอยู่เราอยู่เพ่ืออะไร เราอยู่เพ่ือเล้ียงชีวิตน้ีไว้ไง อายุขัยของคนใดคนหน่ึงกอ็ยู่

ได้แค่อายุขัยของเขาคนน้ัน ถงึที่สดุอายุขยัแล้วเขากต้็องตายเป็นธรรมดา แล้วเป็นธรรมดาอยู่

แล้ว แต่ขณะที่มีชีวิตอยู่ มันมีโอกาส เหน็ไหม คนตายแล้วท าอะไรไม่ได้ คนที่มีสติมีปัญญามี

ชีวิตอยู่พยายามฝึกฝนของตน พยายามร้ือค้นของตน พยายามฟ้ืนฟูหัวใจเราขึ้นมาให้ได้  

ถ้ามันพ่ายแพ้ พ่ายแพ้กพ่็ายแพ้เพ่ือจะชนะไง ถ้ามันพ่ายแพ้ ใครไม่เคยพ่ายแพ้บ้าง ถ้า

มันพ่ายแพ้แล้ว พ่ายแพ้เพ่ือจะชนะ พ่ายแพ้เพ่ือจะมาฝึกฝน พ่ายแพ้เพ่ือจะมากระท าใหม่ มา

กระท าใหม่มันกต้ั็งสติปัญญาของเราขึ้นมาส ิ ถ้ามันต้ังสติปัญญาของเราขึ้นมา ความแพ้น้ันมัน

เป็นประโยชน์ไง ความพ่ายแพ้น้ันมันเป็นการกระท า คนที่ไม่เคยพ่ายแพ้คือคนที่ไม่ประพฤติ

ปฏบัิติ คนที่ไม่เคยท าหน้าที่การงานใดทั้งสิ้น คนที่ท าหน้าที่การงานใดทั้งสิ้นเขาต้องฝึกฝนของ

เขาขึ้นมาจนเป็นประสบการณ์ของเขา ถ้าเป็นประสบการณ์ของเขา ความผิดพลาดน้ันมันกเ็ป็น

คติของเรา เอาความผิดพลาดน้ันมาเป็นคติเตือนใจตลอด แล้วเวลาความผิดพลาดน้ัน พอจิต

มันจะเป็น.. เน่ียเราเคยแล้วนะ ไม่เขด็หรือไงๆ มันพยายามต้ังสติ มันฟ้ืนฟูขึ้นมา มันไม่ท าให้

สปัหงกโงกง่วง ไม่ท าให้กเิลสมันชักน าไป เหน็ไหม ถ้ามีสติปัญญาขึ้นมามันเป็นประโยชน์อย่าง

น้ี  

ฉะน้ัน มันไม่ใช่เร่ืองน่าเสยีหาย มันเป็นเร่ืองความมีสตัย์เลย เร่ืองความเป็นสภุาพบุรุษ

เลย เราเคยเป็นมา เราเคยผดิพลาดมา ใครมันไม่เคยผิดพลาด แต่ความผิดพลาดน้ันเราจะไม่

ท าอกี เวลามันผิดพลาดมากผ็ดิพลาดซ า้แล้วซ า้เล่า มันกเ็คยผิด เหน็ไหม ร่องของความคิดไง 

ร่องน า้น้ันน า้กไ็หลไปตามร่องน า้น้ัน ถงึเวลาแล้วร่องน า้มันยังเปล่ียนนะ แต่นิสยัใจคอ ทิฐิ

มานะอนัไหนอนัน้ัน ไม่เปล่ียนแปลง เราต้องเปล่ียนแปลงของเราส ิ ที่เรามาประพฤติปฏบัิติ

ขึ้นมา  เรากเ็ปล่ียนแปลงความคิดของเราใช่ไหม ความคิดที่มันท าๆ อยู่ มันผดิพลาดมาแล้ว 

แล้วมันพ่ายแพ้กบักเิลส ให้กเิลสมันเหยียบย ่ามาอยู่แล้ว มีอะไรที่ไปชนะมันบ้าง  

ถ้าไปชนะมัน กเิลสมันกลัวอะไร กเิลสมันกลัวศีลสมาธิปัญญาน่ีไง แต่ศีลสมาธิปัญญา

ไม่ใช่ตัวเป็นๆ ไง ตัวเป็นๆ คือเกดิขึ้นในปัจจุบันน้ีไง ตัวเป็นๆ คือเกดิขึ้นมาสดๆ ร้อนๆ กลาง

หัวใจน่ีไง แต่ศีลสมาธิปัญญาในต ารามันไม่กลัวหรอก อนัน้ันมันเป็นทฤษฎีอยู่ข้างนอกนู่น มัน

ไม่เคยกลัวเลย แต่ถ้าเราฟ้ืนฟูมาเด๋ียวน้ี สติเด๋ียวน้ี แล้วมันท าสมาธิขึ้นมาได้ ท าสมาธิได้คือ

ชนะมันมาคร่ึงตัวแล้ว เพราะอะไร เพราะว่าพุทโธๆ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิจนมันสงบตัวลง มัน

สงบตัวลงด้วยอะไร ด้วยสติ ด้วยค าบริกรรม ด้วยปัญญาอบรมสมาธิ น่ีไง ถ้ากเิลสมันสู้ไม่ได้

มันถงึสงบ พอมันสงบแล้วเราได้ชนะบ้าง กบัที่แพ้มาตลอด กบัที่พ่ายแพ้มาตลอด กบัที่ถอย

มากรูดๆ ตลอด เวลามันชนะชนะขึ้นมา เหน็ไหม แพ้ชนะ เหน็ไหม มันมีแพ้มีชนะในหัวใจเรา
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น้ันในการประพฤติปฏบัิตินะ ถ้ามันมีความพ่ายแพ้บ้าง ความพ่ายแพ้น้ันควรกลับมาเป็น

ประโยชน์ไง ควรกลับมาเป็นประโยชน์หาแง่มุมของมัน 

ท าไมมันเป็นอย่างน้ี จติเราท าไมเป็นอย่างน้ี ปฏบัิติแล้วท าไมมันเป็นอย่างน้ี แล้ว

ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ดูหลวงตาท่านพูดประจ า ถ้าปฏบัิติไป ถ้าปฏบัิติ

ไปแล้วไม่ได้ ท่านจะพาไปร้องเรียนองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเลยว่าสอนไม่ถูก 

น่ีกเ็หมือนกนั มรรคแปดๆ สิ่งที่เป็นจริงมันเป็นจริงในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้า แล้วแสดงธรรมออกมาเป็นธรรมวินัยน้ัน มันเป็นจริงในใจองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้า แต่มันเป็นความจอมปลอมในใจของเราไง มันเกดิขึ้นๆ เกดิขึ้นจากการก่อตัวของ

กเิลสที่มันเป็นสมุทัย มันเจือปนออกมา ต้ังสติๆ ค าว่าสติๆ มันกเ็ป็นแต่ช่ือ มันไม่เป็นความ

จริง ถ้าเป็นความจริงข้ึนมา เหน็ไหม มันหยุดได้ ค าว่าสมาธิๆ สมาธิกเ็อาช่ือมาอ้างองิกนั เหน็

ไหม กเิลสมันบังเงาๆ  

แต่ถ้าเป็นสมาธิจริงๆ ถ้ามันสงบตัวลงจริงๆ ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธ ิมัน

สงบตัวลงๆ สงบตัวลงด้วยเหตุ ถ้ามีค าบริกรรมมาก มันมีความกลมกล่อมใจไว้มาก เป็นสมาธิ

กส็มาธิที่แนบแน่น เป็นสมาธิที่ยืนยาว ถ้าก าหนดบริกรรมสั้น มันแนบแน่นได้ มันลงสมาธิได้ 

แต่ความลงสมาธิน้ันมันกช่็วงสั้น ช่วงอายุของสมาธิมันแคบ มันสั้น เด๋ียวมันกค็ลายออก  

ถ้ามันมีเหตุมาก ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ มันอยู่ที่เหตุกระท าทั้งน้ัน แล้วถ้าเกดิช่วง

ปัญญา ปัญญาที่มันเกดิข้ึน ปัญญาที่มันเกดิข้ึนเราไม่เคยรู้เหน็ เวลาสตุมยปัญญา ปัญญาเกดิ

จากการศึกษา จินตมยปัญญา ปัญญาเกดิจากจินตนาการ ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกดิจากการ

ภาวนา ถ้ามันเป็นจริงข้ึนมาๆ มันต้องมีองค์ประกอบของมัน มันถงึเป็นจริงของมันขึ้นมา 

รสชาติของมันไม่เหมือนกนั รสชาติของมันแตกต่างกนั  

ผลไม้ดิบ ผลไม้สกุ ผลไม้ดิบๆ มันกมี็รสชาติหน่ึง ผลไม้ที่สกุ เหน็ไหม ผลไม้สกุมันกมี็

รสชาติหน่ึง น่ีไง ปัญญาที่มันเกดิข้ึนๆ ถ้าเป็นจินตมยปัญญามันกมี็รสชาติหน่ึง ถ้าเป็น

ภาวนามยปัญญามันกเ็ป็นอกีรสชาติหน่ึง แล้วถ้ามันเป็นความจริงๆ ข้ึนมา เหน็ไหม ผลไม้ที่

มันสกุแล้ว ผลไม้ที่มันสมควรแก่การได้เอามาท าประโยชน์แล้ว ถ้ามันท าประโยชน์ขึ้นมา มันจะ

เกดิการสมดุลของมัน ถ้าเกดิการสมดุลของมัน ศีลสมาธิปัญญา เกดิเป็นมรรคผลๆ เน่ียที่ว่า

มรรคสามัคคีๆ มันจะเป็นความจริงๆ ความจริงเกดิจากการกระท าน่ีไง แล้วจากผู้แพ้ๆ ผู้แพ้

มันแพ้ขึ้นมาเพ่ือฝึกฝน แพ้ขึ้นมาเพ่ือการกระท า ไม่ใช่ผู้แพ้แล้วจะแพ้ตลอดไปไง 
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ถ้าไม่มีสปิริตนะ เวลาล้มลุกคลุกคลานเรากล้็มลุกคลุกคลาน แล้วไม่รู้จักแก้ไข ไม่รู้จัก

การกระท าในใจ การกระท าในใจ ในการประพฤติปฏบัิติขึ้นมา เหน็ไหม การกระท าในหัวใจ

ของเรา ศีลสมาธิปัญญาของเรา สติตัวจริงๆ มันเกดิจากการก าหนดสติระลึกรู้  สติคือการระลึก

รู้  ระลึกรู้อยู่ในหัวใจ ระลึกรู้ เท่าทันทั้งหมด น่ันคือสติ แล้วพอมันระลึกรู้แล้ว สติกคื็อสติ ถ้า

เป็นสมาธิขึ้นมา ระลึกรู้แล้วรู้อะไร ถ้ามันรู้แล้วจิตมันต้ังม่ัน จิตมัน เหน็ไหม มีค าบริกรรมกลม

กล่อมมันตลอด เวลาระลึกรู้ๆ ครอบคลุมตัวมันเอง ระลึกรู้ถงึตัวจิตน้ัน ถ้าตัวจิตน้ันพอจิตมัน

สงบเข้ามารู้ถงึความสงบระงับ ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ เวลามันเกดิปัญญา

ขึ้นมาๆ ปัญญาที่มันเกดิมันเกดิจากอะไร เกดิจากสมาธิไง  

ปัญญาเกดิขึ้นมาจากสญัชาตญาณ เกดิขึ้นมาจากการนึกคิดของเรา เหน็ไหม มันเป็น

สญัญา มันเกดิจากกเิลสตัณหาความทะยานอยาก ถ้าจิตสงบแล้วๆ กเิลสมันเข้ามาครอบง า

ไม่ได้ ถ้ากเิลสมันเข้ามาครอบง าไม่ได้ มันเกดิมันกเ็กดิเป็นสจัจะความจริง เหน็ไหม แล้วเกดิ

สจัจะความจริงมันเกดิขึ้นมาแต่ละคร้ังแต่ละคราว มันเกดิขึ้นมาเพราะอะไรล่ะ มันเกดิขึ้นมา

เพราะสจัธรรมๆ แต่เพราะการกระท าของเรามันยังอ่อนด้อย มันกเ็กดิเป็นช่ัวคร้ังช่ัวคราว มัน

เกดิขึ้นมา เวลาปัญญามันเกดิ โอ้โฮ มันเกดิความมหัศจรรย์ๆ จากที่ผู้แพ้ จากที่ล้มลุก

คลุกคลาน จากที่ไม่มีวุฒิภาวะ จากการที่ว่าเราจะท าไม่ได้เลย  

ช้างเผือก ผู้ที่มีอทิธิพลเขาไปใช้แมวมองไปแสวงหามา เวลาเขาฝึกฝนแล้วเขาส่งข้ึนไป

แข่งขัน มันแพ้ลงมาๆ มันมีแต่ความเสยีใจทั้งน้ัน ผู้ฝึกสอนเขากป็ลอบประโลม เหน็ไหม ไม่

เป็นไรๆ คร้ังแรกมันกเ็ป็นธรรมดา เราหาแง่มุมของมัน แล้วเราไปสู้กับมันใหม่ เหน็ไหม เวลา

เกดิปัญญาๆ ขึ้นมา ล้มลุกคลุกคลานขนาดไหน เวลากเิลสมันยันทีเดียวหงายท้องมาเลย  

เวลาเราขาดสติ สมาธิของเราไม่ม่ันคง ปัญญาเรายังไม่เกดิ กเิลสมันย้ิมย่องผ่องใสนะ 

มันอยู่สขุสบายในหัวใจของเรานะ มันคิดว่า ไอ้พวกที่ประพฤติปฏบัิติมันไม่มีความสามารถที่

จะเข้ามาเหน็ตัวเราได้หรอก เรากฝึ็กฝนของเรา เราท าความสงบของใจเราเข้ามา เวลามีศีล

สมาธิปัญญาขึ้นมา เราไปเหน็กเิลส เหน็สจัจะความจริงข้ึนมา พอเหน็มันทเีดียว เราพิจารณา

ทีเดียวมันกป็ล่อยวาง เหน็ไหม จากพ่ายแพ้มาๆ ด้วยความประมาทของกเิลส กเิลสมัน

ประมาทนอนใจ มันคิดว่ามันเคยย ่ายีหัวใจดวงน้ีได้ตลอด มันกคิ็ดจะย ่ายีตลอดไป เหน็ไหม 

เวลาสติปัญญาเราท าของเราขึ้นมาจากผู้แพ้ๆ จากมีแพ้มีชนะมีสปิริต มันแพ้แล้วไม่หงอยเหงา 

แพ้แล้วไม่เศร้าสร้อย แพ้แล้วไม่ยอมจ านนไง แพ้แล้วพยายามฝึกฝนๆ มันประพฤติปฏบัิติ

ขึ้นมาเร่ือย มันมีความสามารถขึ้นมา เหน็ไหม มันไปชนะกเิลสกห็นหน่ึง พิจารณาแล้วมัน

ปล่อย 
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เพราะความประมาทของมันไง เพราะกเิลสมันประมาทเลินเล่อไง มันคิดว่ามันก าหัวใจ

ดวงน้ีอยู่แล้วไง อยู่ในอ านาจของมันไง ยังไงๆ กเ็ป็นของตาย เป็นสมบัติของมันมาทุกภพทุก

ชาติอยู่แล้ว แต่พิจารณาไปแล้วพอมันกระเทือนเท่าน้ัน มันหูตาพองนะกเิลส หูตาพองคราวน้ี 

ท าความสงบใจของใจเข้าไป ท าสมาธิขึ้นไป จะไปหากเิลส กเิลสมันหลอกมันล่อ หัวป่ันเลย  

น่ีไง ผู้แพ้ มันมีแพ้มีชนะ ถ้ามีชนะแล้วกไ็ม่ใช่ชนะตลอดไป ถ้ามีชัยชนะแล้วมันกต้็องมี

สติปัญญาว่าเราท ายังไง เราท ายังไงเราถงึชนะ เราท ายังไงเราถงึเหน็หน้ามัน แล้วเราใช้ปัญญา

ยังไงมันถงึได้พ่ายแพ้ไป พอพ่ายแพ้ไป ถ้ากิเลสมันมีก าลังมันชนะเรา โอย๋ หงอยเหงานะ 

ปฏบัิตินะ โอ้โหย ระโหยโรยรา เดินจงกรมกน่็าเบ่ือ น่ังสมาธิกแ็สนล าเคญ็ แต่เรามีสปิริตของ

เรา ในเม่ือเรายังมีชีวิตอยู่ เราเป็นนักประพฤติปฏบัิติ เราจะมีความเข้มแขง็ของเรา เราจะต่อสู้

ไปกบัมัน ด้วยสมัมาทิฏฐิ ด้วยความเช่ือม่ันในธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

ด้วยความคุ้มครองดูแลของครูบาอาจารย์ของเราไง แม้เราจะเป็นนักกฬีาโนเนม เราจะไม่มีใคร

รู้จักยังไง เรากจ็ะประพฤติปฏบัิติของเราไง  

การออกก าลังกายเพ่ือความฟิตของเรา เรากท็ าของเราเหน็ไหม ทักษะที่เราจะฝึกฝน

ของเรา เรากฝึ็กของเราไป เราท าของเราไป ฝึกหัดๆ ของเราไป เวลาเราท าของเราบ่อยคร้ังเข้า

จนมีความม่ันคงของเรา มีความช านาญของเรา เหน็ไหม เราท าได้ เราขึ้นแข่งขันขึ้นมา แข่งขัน

กบัอะไร ระหว่างกเิลสกับธรรมมันแข่งขันในหัวใจของเราไง ในปัจจุบันน้ีกเิลสมันครอบง าไว้

หมด มีแต่ศรัทธามีแต่ความเช่ือ แล้วบวชมาๆ กเ็ป็นนักรบ แหม เวลาขึ้นชก เวลาแข่งขันกฬีา 

ชุดแข่งสวยเชียว ออกแบบแจ๋วเลย แหม น่าเชิดชู แพ้ทุกท ี

เราท าของเราๆ เหน็ไหม สู้มัน ท าของมันต่อเน่ืองๆ ขึ้นไป เราท าแล้ว ถ้าเรามีความมุ

มานะของเรา มีการกระท าของเรา เวลาคู่แข่งขันระหว่างกเิลสกบัธรรมมันสู้กนัในหัวใจ ผู้ที่

ประพฤติปฏบัิติเขาถงึเหน็ไง สมถกรรมฐาน ฐานที่ต้ังแห่งการงานไง ถ้าไม่มีหัวใจ ปฏสินธิจิต 

ไม่ได้แก้กนัที่น่ัน มันจะไปแก้กนัที่ไหน คนที่จะรู้ว่าการเวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ มันกป็ฏสินธิ

จิตเวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ เวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะเกดิเป็นมนุษย์มีธาตุ ๔ และขันธ์ ๕ 

มันมีแต่ร่างกาย มีแต่วิทยาศาสตร์ที่พิสจูน์กนั พิสจูน์ความรู้สกึนึกคิด แต่มันไม่ได้พิสจูน์กนั

ในทางธรรมๆ ทางธรรมมันกเ็ข้าสู่ปฏสินธิจิตน้ี ถ้าเข้าสู่ปฏสินธิจิตมันกจ็ะไปเข้าที่ไหน กเ็ข้า

สมัมาสมาธิ ถ้าสมัมาสมาธมัินเข้าถงึที่น่ัน ถ้ามิจฉา เป็นสมาธิแต่เป็นมิจฉา มันเจือไปด้วย

สมุทัย เจือไปด้วยตัวตนของตน ถ้าเจือด้วยตัวตนของตน มันจะยกขึ้นสู่มรรคได้ยังไง มันยกขึ้น

สู่มรรคไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นสมัมาสมาธิ เป็นมิจฉาสมาธิไง  
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ถ้าเป็นสมัมาสมาธิขึ้นมา เวลาเป็นสมัมาสมาธิมันน้อมไปเหน็สติปัฏฐาน ๔ ไปเหน็กาย 

ถ้าเหน็กายขึ้นมามันกเ็ป็นมรรค ถ้าเป็นมรรคมันกต่็อสู้กบัมัน ต่อสู้กบัมัน เหน็ไหม ระหว่าง

กเิลสกับธรรมต่อสู้กนัๆ ต่อสู้กนัตรงไหน กเิลสกบัธรรมมันต่อสู้กนัตรงไหน ใครเป็นคนเหน็

กเิลส กเิลสมันเป็นยังไง แล้วถ้ามันต่อสู้ขึ้นมาแล้วมันชนะ เวลาชนะ ชนะขึ้นมากห็นหน่ึง จากที่

แพ้ๆ ขึ้นมา ชนะซักหนหน่ึง พอชนะหนหน่ึง กเิลสมันประมาทเลินเล่อขึ้นมา พอมันต่ืนตัว

ขึ้นมา คราวน้ีสมาธิกท็ ายาก  

เร่ิมต้นขึ้นมาเรากมี็แพ้มีชนะ การที่มีแพ้มีชนะคือคนที่มีสจัจะมีความจริง มีความวิริยะ

มีความอตุสาหะ แพ้ชนะเป็นเร่ืองของการแข่งขัน เป็นเร่ืองของข้อเทจ็จริง มันเป็นเร่ืองของ

ข้อเทจ็จริงนะ เร่ืองของข้อเทจ็จริงเพราะอะไร เพราะจริตนิสยัของคน คนที่มีอ านาจวาสนา เขา

ท าสิ่งใดเขากท็ าด้วยความเรียบง่ายของเขา เขามีมุมมองของเขา เขามีประเดน็ของเขาที่เขาจะ

ได้ฝึกฝนของเขา เขาท าของเขาเป็นช้ันเป็นตอนของเขาขึ้นไปนะ คนที่ไม่มีอ านาจวาสนาอยู่ใกล้

ครูบาอาจารย์ เหน็ไหม ลูกศิษย์หลวงปู่ม่ันเยอะแยะ ลูกศิษย์หลวงปู่ม่ันเป็นหม่ืนเป็นแสน เป็น

ที่น่าเช่ือถอืของสงัคมน่ีสามสี่สบิองค์ แล้วนอกน้ันๆ ไปไหนหมด 

น่ีกเ็หมือนกนัเราประพฤติปฏบัิติขึ้นมาๆ ด้วยอ านาจวาสนาของคน ถ้าอ านาจวาสนา

ของคนมันมีมุมมองของมัน มันพยายามของมัน มันไต่เต้า พยายามจะไต่เต้าระหว่างศีลสมาธิ

ปัญญาในหัวใจ มันท าของมันไป สิ่งที่จะสมัผัสกเิลสได้ๆ สมัผัสธรรมะๆ ได้ มันกเ็ป็นเร่ืองของ

หัวใจเท่าน้ัน แล้วเร่ืองของหัวใจ ถ้ามันเป็นจริงในหัวใจแล้ว มันไม่มีที่ลับไม่มีที่แจ้ง ถ้าไม่มีที่

ลับไม่มีที่แจ้ง มันเหน็น า้ใจกนัไปทั่ว ถ้าเหน็น า้ใจกนัไปทั่ว เหน็ไหม มันจะแพ้มันจะชนะ มัน

เหน็แล้วมันสงัเวชนะ 

น่ีไง เพราะมันมีแพ้มีชนะในหัวใจอย่างน้ี เพราะมันมีแพ้มีชนะในหัวใจอย่างน้ี ครูบา

อาจารย์ของเราท่านแพ้ท่านชนะของท่านมา ท่านถงึเหน็ใจมากนะ ครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรมๆ 

ท่านจะเหน็ใจมาก มันเป็นเกราะ มันเป็นเกราะคุ้มครองเรา มันเป็นเกาะเป็นดอนที่พยายาม

รักษาดูแลเรา ดูแลศาสนทายาท ดูแลผู้ที่ประพฤติปฏบัิติ แล้วเวลาจะประพฤติปฏบัิติมันกต้็อง

ประพฤติปฏบัิติจากหัวใจของผู้ที่ปฏบัิติน้ัน แต่ครูบาอาจารย์ท่านคุ้มครองดูแล ท่านคอยช้ีน า 

คอยให้ประเดน็ คอยบ ารุงรักษา บ ารุงรักษาๆ นะ น่ีไง ศาสนาทายาทๆ มันเกดิในหัวใจดวง

น้ัน 

คนที่มีคุณธรรม เหน็ไหม สงัคมสงฆ์ๆ เราเคารพบูชากนั ธรรมวินัยๆ เราเคารพบูชา

ธรรมวินัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า อาวุโส ภันเต แต่ถ้าอาวุโสมันมีแต่ขี้  หลุมส้วม
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น้ันเขาเอาไว้ให้หนอนมันอยู่ หนอนมันชอบ แต่คนไม่ชอบ คนผู้ที่ฉลาดเขาเอาข้ีน้ันไปท าปุ๋ย 

ไปรดผัก แต่ถ้าคนที่ไม่ฉลาดนะ มันเป็นของเหมน็  

น่ีไง เราไม่ใช่หนอน เราเป็นคน เราเป็นคน เหน็ไหม เราเป็นคนด้วย เราเหน็ภัยใน

วัฏฏะสงสารด้วยมาบวชเป็นพระ พอบวชเป็นพระขึ้นมา น่ีไงธรรมและวินัย ศากยบุตรพุทธ

ชิโนรส เราเป็นบุตรขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า บุตรชาวสกักะ เราเป็นบุตรขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เป็นสมมติสงฆ์ เราพยายามฝึกฝนเราๆ ให้มันเป็นจริงข้ึนมา ถ้า

เป็นจริงข้ึนมา เป็นความจริงข้ึนในใจ ศาสนทายาทๆ เกดิที่น่ัน เกดิที่น่ันเพราะอะไร ธรรมะให้

ถามมา ข้อประพฤติปฏบัิติถามมาเลย ถามมาเพราะอะไร เพราะหัวใจดวงน้ีผ่านมาแล้ว หัวใจ

ที่ไม่ผ่านมามันจะรู้เหน็ได้ยังไง หัวใจที่มันรู้มันเหน็แล้วถามมาเลย มันเป็นข้อเทจ็จริงในใจดวง

น้ัน มันต้องเป็นอย่างน้ัน อริยสจัมีหน่ึงเดียว แล้วใจที่มันไม่ได้สมัผัสอริยสจัอย่างน้ัน มันเป็น 

น่ีไงมันเป็นความจ าทั้งน้ัน เป็นเร่ืองสญัญา สญัญาอารมณ์ทั้งน้ัน ถ้าสญัญาอารมณ์ทั้งน้ันมัน

เป็นเร่ืองโลกๆ ไง 

น่ีพูดถงึว่าถ้ามันจะแพ้มันชนะมันกเ็ป็นเร่ืองโลกๆ ถ้ามันจะแพ้จะชนะมันกใ็ห้มันมี

คุณค่าขึ้นมาไง ถ้ามันจะแพ้มันจะชนะกใ็ห้เป็นการประพฤติปฏบัิติ ให้เป็นการหาประสบการณ์ 

น่ีไง สจัธรรมๆ เรามาเพ่ือน่ีนะ ดูส ิ ทางโลกเขาถ้าใครท าสิ่งใดประสบความส าเรจ็มีช่ือเสยีง

จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ใครท าช่ือเสยีงไว้ในทางโลกเขามีสถติิทั้งน้ัน ในเร่ืองการกฬีา ในทาง

วิทยาศาสตร์ ในทางการปกครอง ในทางทหาร ในทางวิทยาศาสตร์ เหน็ไหม ใครไปเหยียบดวง

จันทร์ ไปดาวองัคาร คนแรกของโลกๆ 

แล้วมนุษย์ล่ะ เวลาหลวงปู่เสาร์หลวงปู่ม่ัน เวลาประพฤติปฏบัิติธรรมขึ้นมา เวลาบรรลุ

ธรรมขึ้นมา ใครรับรู้ ด้วยล่ะ ไม่ใช่รับรู้ธรรมดานะ ในกลุ่มสงฆ์คนละกลุ่มสงฆ์เขายังดูถูกเหยียด

หยามว่าไม่ใช่ๆ เขาไม่เช่ือของเขา แต่ในธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ผู้ใด

ปฏบัิติธรรมสมควรแก่ธรรม ค าว่าสมควรแก่ธรรม ความสมควร เหมาะสม ดีงาม ความ

เหมาะสมดีงาม เหน็ไหม จิตใจที่สงูกว่าชักน าจิตใจที่ต ่ากว่า จิตใจของหลวงปู่เสาร์หลวงปู่ม่ัน 

หลวงปู่ม่ันๆ จิตใจท่านสงูส่งมาก เวลาครูบาอาจารย์ หลวงตาอยู่กับท่าน เหน็ไหม เวลา

ประพฤติปฏบัิติขึ้นมาบอกหลวงตา ผู้ที่มีความสามารถไม่ต้องข้ึนมา ให้พระหนุ่มน้อยมันขึ้นมา 

ให้มันมีข้อวัตรติดหัวใจมันไป  

ค าว่าติดหัวใจมันไป ท่านนิพพานไปแล้วท่านยังเป็นห่วงเป็นใยนะ บอกหมู่คณะไว้ ถ้า

เราตายไปแล้วหมู่คณะจะพ่ึงใครๆ ให้พ่ึงมหานะ มหาดีทั้งนอกทั้งใน นอกกข้็อวัตรปฏบัิติ 
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นอกกเ็ร่ืองโลกๆ ในกเ็ร่ืองหัวใจ บางองค์ดีในแต่ข้างนอกไม่สวยงาม บางองค์ข้างนอกก็

สวยงามข้างในกดี็งาม มันดีทั้งนอกและใน เวลาท่านจะล่วงไปท่านยังห่วง ห่วงอาวรณ์อาลัย 

เหน็ไหม เอ้า พระอรหันต์ยังมีห่วงอกีเหรอ พระอรหันต์ท่านมีความสมบูรณ์ในใจของท่านแล้ว 

ท่านมาห่วงอะไร น่ันน่ะ ฉะน้ันพระอรหันต์แล้วมันกเ็ที่ยวตีเมืองข้ึน พระอรหันต์แล้วกเ็ที่ยวตี

เมืองข้ึน เที่ยวหาประโยชน์ พระอรหันต์จะไม่ห่วงอะไรเลย ห่วงแต่กระเป๋าของตน อย่างน้ัน

เป็นพระอรหันต์เหรอ 

แต่พระอรหันต์ท่านห่วงศาสนทายาท ห่วงถงึสจัธรรมส่งต่อเน่ืองกนัไป จากใจดวงหน่ึง

สู่ใจดวงหน่ึงนะ จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึงเพราะเหน็คุณค่ามาก องค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้ากราบธรรมๆ กราบคุณธรรมอนัน้ัน องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าจะไปปรินิพพาน 

ยังไปเทศน์เอาสภุัททะ ยังสั่งสอนไปตลอดทาง สั่งสอนตลอดทาง ทุกคนคร ่าครวญ “ดวงตา

ของโลกดับแล้ว ดวงตาของโลกใกล้จะดับแล้ว” พระอานนท์ร้องไห้คร ่าครวญ ความดีมันเป็น

เร่ืองของความดีไง ไม่ใช่เร่ืองความห่วงอาทรเป็นเร่ืองของกเิลสหรอก มันเป็นเร่ืองของความดี 

เป็นเร่ืองของการห่วงหาอาทร เป็นเร่ืองของคุณธรรม เป็นเร่ืองสจัธรรมนะ ครูบาอาจารย์ท่าน

เป็นห่วงเป็นใยอย่างน้ันนะ แล้วเราเป็นใคร ปฏบัิติแล้วให้มันมีแพ้มีชนะ แพ้แล้วกแ็ล้วกนัไป 

แล้วหาประสบการณ์สู้กับมันใหม่ เอาสจัธรรม เอาความจริงอนัน้ันขึ้นมาให้อยู่ในกลางหัวใจ

ของเราเพ่ือประโยชน์กบัเรา ฟังธรรมๆ เพ่ือเหตุน้ี เอวัง 


