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เทศน์เช้า วนัที ่๑ กนัยายน ๒๕๕๙ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรมๆ ไง ฟังธรรม เห็นไหม เราไปพกัผ่อน ไปท่ีอากาศ

บริสุทธ์ิ หายใจเขา้เตม็ปอดๆ น่ีก็เหมือนกนั เราอยูบ่า้นอยูเ่รือน เราตอ้งท าหนา้ท่ีการงานของเรา เราไป

วดัไปวา ไปวดัไปวา วดัเป็นสถานท่ีของผูท้รงศีล ผูท้รงศีลเขา้วดัไป เขา้ขอบเขตวดัไป ถา้เขา้ขอบเขต

วดัไป สถานท่ีมนับอกถึงคนท่ีอยูส่ถานท่ีนั้น 

ถา้มีขอ้วตัรปฏิบติัไม่ใช่วดัร้าง ถา้วดัร้างเขา้ไปแลว้ไม่มีใครรับผิดชอบ ไม่มีใครดูแลทั้งส้ิน แลว้

เป็นวดัเป็นวาเป็นอาราม อารามเป็นท่ีอยูข่องผูท้รงศีลไง ผูท้รงศีล อารามิก ไม่มีบา้นไม่มีเรือน ถา้ไม่มี

บา้นไม่มีเรือน ผูท้รงศีลเขาอยูใ่นวดัในวา ส่ิงนั้นถา้เราไปแลว้ ถา้เราไปในอากาศท่ีสดช่ืน ในอากาศท่ี

ออกซิเจนสมบูรณ์ หายใจเตม็ปอดๆ ไง 

น่ีก็เหมือนกนั เราไปวดัไปวาเพือ่ท  าบุญกศุลของเรา เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก 

ถา้เธอจะท าบุญ เธอควรท าบุญท่ีเธอพอใจ ถา้พอใจท่ีไหนท าท่ีนัน่ ท่ีไหนพอใจไง ถา้ท่ีไหนเราพอใจ ท่ี

ไหนมนัสะดวกสบาย ท าท่ีนัน่ เพราะท าท่ีนัน่มนัใกลบ้า้นใกลเ้รือนเรา มนัสะดวกสบายไง ถา้เราไป

ขวนขวายไปๆ แมแ้ต่ท าใกล้ๆ  บา้นมนัยงัไม่อยากจะท า น่ีไง กิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของ

คน ในใจของคน เห็นไหม 

แลว้ถา้เรามีศรัทธาความเช่ือ ความศรัทธาความเช่ือ ถา้ศรัทธาความเช่ือเขา้ไป เขา้ไป

ขวนขวาย เขา้ไปศึกษา ถา้ศึกษาแลว้ คนศึกษาแลว้มนัคดัแยกไง ส่ิงใดท่ีเป็นประโยชนแ์ละไม่เป็น

ประโยชน ์ เป็นประโยชนม์ากหรือเป็นประโยชนน์อ้ย ถา้เป็นประโยชนม์าก ทุกคนก็ขวนขวายส่ิงท่ี

เป็นประโยชนม์าก ถา้ประโยชนม์ากมนัมากตรงไหนล่ะ มนัมากตรงไหน มนัมากท่ีการโฆษณาชวนเช่ือ

ใช่ไหม มนัมากในขอ้เท็จจริงของมนัไง 
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ถา้ขอ้เท็จจริงของมนั เห็นไหม น ้า น ้าท่ีสะอาดบริสุทธ์ิท าส่ิงใดก็เป็นประโยชนท์ั้งนั้นน่ะ ถา้

น ้าเสียๆ น ้าเสียเขาเอาไวท้  าไม แมแ้ต่รดตน้ไมย้งัรดไม่ไดเ้ลย รดตน้ไม ้ตน้ไมต้ายหมด ถา้น ้ าเสีย น่ีไง 

เราก็ตอ้งการน ้ าท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ เราตอ้งการน ้าท่ีดี 

น่ีก็เหมือนกนั เราท าบุญกุศลของเราท าเพื่ออะไร ท าเพื่อหวัใจดวงน้ีไง ถา้หวัใจดวงน้ี เวลาทุกข์

เวลายาก ใครเป็นคนทุกขค์นยาก เวลาทางโลกเราก็ดูกนัแต่ความประสบความส าเร็จทางโลก ความ

ประสบความส าเร็จทางโลก ดูสิ คนจะอยูตึ่กสูงส่งขนาดไหน อยูช่ั้นสูงสุดยอดขนาดไหน เวลามนัทุกข์

มนัก็ทุกขอ์ยูบ่นยอดตึกนั้นน่ะ เราอยู่โคนไม้ๆ  อยูโ่คนไมข้องเรา ถา้เราท าหวัใจของเราได ้

กษตัริยส์มยัพุทธกาลเวลาออกประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาส้ินสุดแห่งทุกข ์ “ท่ีน่ีสุขหนอ สุข

หนอ” แลว้ความเป็นกษตัริย ์ ราชวงัของเขา เขาตอ้งประณีตอยูแ่ลว้ เวลาเขามาอยู่โคนตน้ไมเ้ขาว่ามี

ความสุขๆ เพราะอะไรล่ะ ความสุขเพราะเขามีคุณธรรมในหวัใจไง มนัมีตรงน้ีนะ ถา้ไม่มีคุณธรรมใน

หวัใจมนัวา้เหว ่มนัไดเ้ท่าไรมนัก็ไม่พอมนัหรอก ไม่พอตรงนั้นน่ะมนัทุกข ์มนัทุกขต์รงท่ีมนัไม่พอ มนั

ตะเกียกตะกายนัน่น่ะ 

แต่ถา้เราขวนขวายของเราดว้ยคุณงามความดีของเรา ดว้ยคุณงามความดีนะ เวลาคนท่ีมี

สติปัญญาเป็นผูใ้หญ่แลว้เขาท าบุญท้ิงเหวๆ ไง ท าบุญแลว้ก็แลว้กนั ยืน่เสียสละไปแลว้นะ จบ ท าบุญท้ิง

เหวๆ น่ีปฏิคาหก ผูใ้หใ้หแ้ลว้มนัช่ืนบานในหวัใจไง ไม่ตอ้งวิตกกงัวลใดๆ ทั้งส้ิน เพราะเราคดัเลือก

ของเราแลว้ เราไดค้ดัแยกของเราแลว้ ส่ิงใดท่ีเราพอใจของเรา เราคดัเลือกของเราแลว้ ถา้มีผลหรือไม่มี

ผลนั้น มีผลหรือไม่มีผลมนัรู้ได้ๆ  ระยะทางพิสูจนม์า้ กาลเวลาพิสูจนค์น เวลามนัพสูิจนห์มดแหละ ถา้เวลา

มนัพิสูจนข้ึ์นมา ความจริงอนันั้นๆ เวลามนักลืนกินชีวิตของเราไปนะ 

น่ีก็เหมือนกนั เวลามนัก็พิสูจนค์นนะว่าคนนั้นมนัจริงหรือไม่จริง ธรรมะท่ีเผชิญกบัไฟแลว้

มนัยงัคงท่ีอยูไ่หม ถา้ธรรมะเหลวไหล น่ีไง เวลาเจอแดดเขา้ไป อ่อนไปหมดเลย อ่อนปวกเปียกไปเลย 

ธรรมะอยา่งนั้นมนัพึ่งอาศยัไดไ้หม ถา้มนัพึ่งอาศยัไม่ได ้ เราแสวงหาของเรา เราเป็นคนคดัเลือกของเรา 

เราเป็นคนคดัเลือก เราเป็นคนคดัแยก เราเป็นคนพอใจของเรา ท าบุญกุศล ท าบุญกุศลท่ีไหนล่ะ ก็เพื่อ

หวัใจของเรา ถา้มีศรัทธาความเช่ือ คนมีศรัทธามีความเช่ือน่ีนะ มนัส านึกถึงตนนะ 
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คนเวลามนัส่งออกๆ มนัท้ิงตวัเราไง จิตใจไปอยูท่ี่ขา้วของเงินทอง ไปแสวงหาอยูท่ี่เรา

แสวงหานัน่ มนัส่งไปอยูนู่่น แลว้มนัประมาทเลินเล่อนะ มนัขวนขวายส่ิงอยู่ภายนอกไง แลว้ก็มาท้ิง

หวัใจของมนั ท้ิงศีลท้ิงธรรมไป 

“อา้ว! มีศีลมีธรรมมนัจะมาพอกินเม่ือไหร่ล่ะ มีศีลมีธรรมไม่พอกิน เราขวนขวายของเราเพื่อ

เล้ียงปากเล้ียงทอ้ง” 

เล้ียงปากเล้ียงทอ้ง ส่ิงนั้นน่ะ ท าส่ิงใดท่ีเป็นสุจริตธรรม สุจริต ทางโลกเขาตอ้งการธรรมาภิ

บาลๆ ไง ความสะอาดบริสุทธ์ิของมนัไง ถา้ความสะอาดบริสุทธ์ิของมนั เราท าของเรา มนัจะไดม้าก

ไดน้อ้ยดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิของเรา เห็นไหม ถา้ความสะอาดบริสุทธ์ิของเรา กาลเวลาพิสูจนไ์ด ้

ทุกอยา่งพิสูจนไ์ด ้พิสูจนไ์ดท้ั้งนั้นน่ะ ถา้พิสูจนไ์ด ้ความสุจริตมนัคุม้ครองตวัเราๆ ถา้มีศีล ถา้มีศีล ถา้มี

ธรรม 

ถา้มีธรรม เราท าของเราๆ ถา้คนท่ีจิตใจท่ีประเสริฐๆ แลว้ ทางโลก งานทุกอย่างเราก็ท  าของเรา

แลว้ เราท าของเราแลว้นะ ปากกดัตีนถีบของเราเพื่อความมัน่คงในชีวิตของเราน่ะ ถา้มัน่คงในชีวิตของ

เราแลว้ ผูท่ี้เห็นภยัในวฏัสงสารมาเสียสละทั้งหมด ดูสิ สมยัพุทธกาล กษตัริยเ์ขาละท้ิงความเป็น

กษตัริยม์าเป็นพระธุดงค ์ มาอยูโ่คนไม ้ มนัจะมีความสุขไดอ้ยา่งไร แต่เวลาประพฤติปฏิบติัถึงท่ีสุด

แห่งทุกข ์ มนัสุขหนอๆ จนพระท่ีเป็นปุถุชนไม่เช่ือ เพราะพระท่ีเป็นพระปุถุชนก็ยงัอาบเหง่ือต่างน ้า 

พระเป็นปุถุชนอยู ่เราก็ตอ้งมีขอ้วตัรปฏิบติั ตอ้งบงัคบัจิตใจของเรา 

ว่าพระองคน้ี์เขาคงคิดถึงราชวงั ไปฟ้ององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เรียกเขา้มาเลย “เธอพูดอย่างนั้นจริงหรือ” 

“จริง” 

“ท าไมถึงพูดอยา่งนั้นล่ะ” 

โอโ้ฮ! เม่ือก่อนเป็นกษตัริยน์ะ มนัตอ้งแบกรับภาระไปทั้งหมด แลว้อ านาจ ทุกคนมนัแยง่ชิง

ทั้งนั้นน่ะ มนัระแวงไปหมด ไม่มีความสุขเลย นอนสะดุง้ทุกคืน นอนแต่ความสะดุง้ จะปกครอง

คุม้ครองดูแลขนาดไหนมนัก็ยงัระแวงตลอด แต่เวลาอยูโ่คนไม้ๆ  ข้ึนไป โคนไมต้ั้งแต่คนท่ีมาบวชนะ 
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เวลาบวชข้ึนมาแลว้อุปัชฌาย ์อุปัชฌายถ์า้บวช เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ตอ้งบอกกรรมฐาน ๕ บอก 

รุกฺขมูลเสนาสนํ ใหโ้อกาสไง 

ทุกคนมาบวช ทุกคนมีสิทธิใช่ไหม ถึงบอกโอกาสไวก่้อนไง คนท่ีจะศึกษาจะคน้ควา้ ถา้

คน้ควา้ตามความเป็นจริง เพราะความเป็นจริง อยูโ่คนไมม้นัไม่มีใครมาตบแต่งใหท้ั้งส้ิน โคนไมก้็คือ

โคนไม ้ จะเศรษฐีกุฎุมพี คนทุกขจ์นเขญ็ใจอยูโ่คนไมก้็คือโคนไม ้ โคนไมม้นัก็มีแต่ร่มเงาของตน้ไม้

เท่านั้นน่ะ ถา้อยูโ่คนไมแ้ลว้ ส่ิงใดถา้กิเลสมนัท่วมหวัมนัก็นอ้ยเน้ือต  ่าใจทั้งนั้นน่ะ มนัดีดด้ินของมนั 

ถา้เรามีสติปัญญารักษาของเรา รักษาของเรา ถา้มีศีลก็มีขอบร้ัวของมนั เราเป็นพระ พระใชด้ ารงชีวิต

ต่างจากคฤหสัถ ์

คฤหสัถ ์ ดูสิ เวลานายพรานป่าเขาเขา้ป่าของเขาไป เขามีอาวุธพร้อมเขา้ไป เขาล่าสัตว ์ เขาท า

อะไรเพื่ออาชีพของเขา เราเป็นภิกษุ เรามีศีลมีธรรมเป็นอาวุธ เราพยายามจะคน้หาหัวใจของเรา ถา้เรา

คน้หาหวัใจของเรา ภิกษุเราไม่ด ารงชีวิตแบบคฤหสัถเ์ขา แบบฆราวาสไม่ได ้ ภิกษุคือแตกต่างจาก

คฤหสัถใ์นการด ารงชีพ ในการด ารงชีพ ในการแสวงหา แลว้แสวงหาดว้ยปลีแขง้ บิณฑบาตเล้ียงชีพ 

เล้ียงชีพแลว้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัจะคน้ควา้เขา้มาในหวัใจ ถา้มนัคน้ควา้ในหวัใจ 

เราต่างจากคฤหสัถ ์ แลว้เราก็ไม่ใช่สัตว ์ เราเป็นมนุษย ์ สัตวป่์ามนัอยูใ่นป่า อยูใ่นป่ามนัก็ล่า

สัตวข์องมนั มนัก็อยูต่ามธรรมชาติของมนั น่ีสัตวป่์าๆ พระป่าๆ เป็นสัตวห์รือ เป็นมนุษย ์ เป็นศากย

บุตรพุทธชิโนรส มีสตมีิปัญญา ถา้มีสติปัญญาคน้ควา้ของเรา มนัจะคน้ควา้เขา้มาในใจน้ีไง ถา้คน้ควา้

เขา้มาในหวัใจ อยูโ่คนไม้ๆ  โคนไมม้นัเสมอภาคกนัทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้โคนไมถ้า้มีสติมีปัญญาข้ึนมามนั

จะรักษาของมนั มนัจะขวนขวายของมนั ถา้มนัขวนขวายของมนั มนัท าของมนั น่ีมนัเกิดมรรค 

เวลาเขาบอกว่าปฏิบติัแนวทางสติปัฏฐาน ๔ ปฏิบติัโดยมรรค ๘...มรรค ๘ เพอ้เจอ้ ความเพอ้

เจอ้ไม่ใช่มรรค ความเพอ้เจอ้ ดูสิ กุศล อกุศล เวลาเราคิดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล เวลาเราพูดเป็นมิจฉา

หรือเป็นสัมมา 

เวลาทาํจริงขึน้มามนัเป็นความจริงขึน้มา สติมนัก็ยับยั้งความคดิได้ ยับยั้งได้หมด ส่ิงที่

ทุกข์ทีย่าก ส่ิงทีว่ติกกังวล ถ้ามสีตินะ เราจะไปกังวลทาํไม ปัจจุบันนีเ้ราอยู่โคนไม้นี ้ เหตุใดเกิดใน

จกัรวาลนีม้ันก็เกิดอยู่จกัรวาลนี ้ เราไปทาํอะไรเขาไม่ได้หรอก เราอยู่โคนไม้ เราไปไหนไม่ได้
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หรอก ชีวตินีม้นัอยู่ทีน่ี่ เหตุมนัเกิด มนัเกิดปัจจุบันนี ้ ไม่ต้องวติกกังวลส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน ไม่ต้องคดิ

ออกไปไกล ไม่ต้องส่งไปไกล ให้อยู่กบัเรานี ้ พุทโธไว้ พุทโธไว้ มปัีญญาอบรมสมาธิไว้ ถ้ามี

สติปัญญามนัสงบได้ ศีล สมาธิ ปัญญา 

เวลามนัเกิดปัญญาๆ ข้ึนมา ดูสิ พระท่ีเป็นกษตัริยเ์ขาปกครองดูแล เขาบริหารจดัการทั้งนั้นน่ะ 

กษตัริยเ์วลาปกครองดูแล ขนุนางมหาศาลเลย นกัปราชญท์ั้งนั้นน่ะ ยงัปกครองไดเ้ลย แต่เวลาจะ

ปกครองตนเอง เวลาจะมีสติปัญญาเท่าทนักบักิเลสของตน เกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีละเอียดลึกซ้ึง 

ปัญญาท่ีเป็นมรรคข้ึนมา เขาเรียกว่าเป็นมรรคๆ ไง 

แต่ถา้มีปัญญาๆ เป็นกษตัริยไ์ม่มีปัญญาหรือ เป็นกษตัริยน์ะ มีปัญญาดว้ย แลว้เป็นกษตัริยท่ี์

ประเสริฐดว้ย เพราะอะไร เพราะละท้ิงความเป็นกษตัริย ์สละราชบลัลงักอ์อกมาบวช คนท่ีเป็นกษตัริย์

แลว้จะสละออกมาโดยไม่ใช่เขาขบัไล่นะ ถา้เขาขบัไล่ เขาขบัไล่ออกมาเลย ไอน่ี้มนัเป็นกษตัริยน์ะ 

เห็นเป็นกษตัริย ์นัน่สมบติัของเราๆ มนัมีสติปัญญาสามารถละได ้วางได ้วางท่ีสมบติัน่ีวางได ้วางแลว้

มาบวช วางแลว้มาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลามนัเกิดปัญญาๆ ข้ึนมา ปัญญาท่ีลึกซ้ึงกว่าอยา่งนั้นไง 

ปัญญาท่ีเป็นกษตัริย ์ปัญญาท่ีบริหารจดัการนั้น ถา้มนัเป็นปัญญาก็เอาตวัรอดได ้มนัตอ้งเอาความสุขมาใส่

ใจไดสิ้ 

เวลาเป็นกษตัริยมี์แต่ความทุกขค์วามยาก เวลาบวชมาแลว้ เวลาเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเท่า

ทนักิเลสนะ ถา้ปัญญาท่ีไม่เท่าทนักิเลสมนัก็ยงัอาลยัอาวรณ์อยา่งท่ีพระท่ีเป็นปุถุชนท่ีไปฟ้อง

พระพทุธเจา้นัน่แหละ เพราะอะไร เพราะทางโลกมองกนัไง มองกนัว่าสถานะของกษตัริยม์นัสูงส่งไง 

สถานะของกษตัริยต์อ้งมีความประณีต ตอ้งมีความสุขหมดไง มนัก็เป็นวตัถุนัน่น่ะ เป็นปัจจยัเคร่ือง

อาศยันัน่แหละ แต่หวัใจมนัเร่าร้อน หวัใจมนัเร่าร้อน 

เขามีสติปัญญาของเขา เขาละของเขา เวลาเขามาประพฤติปฏิบติั มาบวชใหม่ๆ เป็นพระเป็น

ปุถุชน ปุถุชนคนหนา คนหนาวิตกกงัวลไปหมด ทุกขย์ากไปทั้งนั้นน่ะ มนัตอ้งมีสติปัญญาควบคุมดูแล

หวัใจของเราไง ถา้ควบคุมดูแลหวัใจของเรา ถา้ใจมนัสงบเขา้มา สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี 

จิตสงบน้ีเป็นสมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน เวลาเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญามนัจะ

เกิดบนฐานน้ี เกิดบนภวาสวะ บนภพ บนส่ิงมีชีวิตน้ี ส่ิงมีชีวิตท่ีอวิชชาครอบง าอยูน้ี่ ถา้ครอบง าอยูน้ี่ มนั
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ทุกขม์นัยากเพราะว่าอวิชชามนัครอบง าไง เพราะความไม่รู้ ไม่รู้ในอะไร ไม่รู้ในตวัมนัเองมนัก็ตะปบไป

หมดแหละ ตะครุบเงาไปเร่ือย ธรรมะน่ีสติปัฏฐาน ๔ มรรค ๘ เพอ้เจอ้ เพราะมนัไม่มีความจริง 

ถา้เป็นความจริงข้ึนมามนัยบัย ั้งได้ๆ  ยบัย ั้งความคิดได ้ภาวนาพุทโธ มีค  าบริกรรมจนจิตสงบได ้

มนัเป็นสติ เป็นสมัมาสติ เป็นสมัมาสมาธิ ถา้มนัเป็นมิจฉาๆ ว่างๆ ว่างๆ มิจฉาทั้งนั้นน่ะ มนัว่างๆ แต่มนั

มิจฉาคือมนัหลงผิดไง ความหลงผิดในความรู้ของเราก็เป็นมิจฉา ความเห็นผิดก็เป็นมิจฉา ทั้งๆ ท่ี

ขอ้เท็จจริงมนัมีของมนัอยู ่แต่เห็นผิดไปทั้งนั้นน่ะ แลว้ถา้เห็นถูก เห็นถูกอยา่งไร 

ถ้าสติเป็นสัมมาขึน้มามันเท่าทนั มนัเท่าทนัเพราะมันสมบูรณ์ในตัวมนัเอง พอตัวมนัเอง

ขึน้มา ถ้ามันบริกรรมของมนั จติมนัสงบเข้ามามันเป็นสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิ สัมมาถูกต้องดี

งามมสีติสมบูรณ์ มสีต ิ มสีมาธิ แล้วถ้ามนัฝึกหัดใช้ปัญญา นี่แนวทางสติปัฏฐาน ๔ โดยความรู้

จริงเห็นจริงตามความเป็นจริง 

ถา้รู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงมนัจะเป็นจริง ไม่ใช่ตามต ารา ไม่ใช่ตามขอ้อา้ง ไม่ใช่ตาม

กิเลสมนัหลอก กิเลสมนัสมอา้ง สมอา้งว่าเป็นอยา่งนั้นๆ แลว้ก็อา้งอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ไม่เป็นความจริงๆ 

ถา้เป็นความจริง เงียบ ความจริงเงียบเพราะอะไร เพราะมนัมหศัจรรยไ์ง ความมหศัจรรย์

เกิดข้ึนมนัเกิดข้ึนมาอยา่งน้ี ถา้มนัเกิดข้ึนมาอยา่งน้ี เราท าของเราๆ 

ส่ิงทีเ่ราทาํมาๆ กาลามสูตร อย่าเพิ่งเช่ือ อย่าเช่ือๆ แม้แต่มนัเป็นจริง เป็นจริงต้องทดสอบ 

เห็นไหม ดูสิ ครูบาอาจารย์ทีป่ระพฤติปฏบิัติมาแล้วท่านทาํซ้ําๆ ไง ประสบการณ์ของมนัทาํซ้ํา

แล้วซ้ําเล่า ซ้ําขนาดไหนทาํไมมนัละเอียดไปเร่ือยๆ ล่ะ ของทีม่นัมอียู่ ของทีเ่ราฝึกหัดของเราอยู่ 

ถ้ามนัมีสสารมวีัตถุทีเ่ราจบัต้องได้ เราบริหารจดัการขึน้ไป เราทาํให้มนัดีขึน้ ดีงามขึน้ๆ มนัจะดี

งามทุกเทีย่วๆ ไปเพราะมนัมคีวามชํานาญขึน้ จะเห็นการขาดตกบกพร่องมา 

ท าในคร้ังปัจจุบนัน้ี แหม! มนัเรียบร้อย มนัวิจิตรพิสดาร พอท าคร้ังต่อไปเห็นความบกพร่อง

คร้ังท่ีแลว้ ยิง่ท  าต่อเน่ืองไปๆ มนัจะเห็นความบกพร่องคร้ังท่ีท  า  ๆมา มนัจะละเอียดเขา้ไปๆ น่ีไง ท าซ ้ า  ๆ

ตทงัคปหานมนัจะปล่อยวางขนาดไหน มนัจะเป็นความจริงขนาดไหน คนท่ีไม่มีประสบการณ์ของมนั มนั

โดนกิเลสหลอกหมดล่ะ 
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เวลาเป็นคนดีๆ คนดีทะเลาะกนั คนดีก็เอาทิฏฐิของตนมาคะคานกนั ใครดีกว่าใครไง 

ดี ทาํไมไม่วาง 

ดี ทาํไมไม่รู้เท่า 

ดี ทาํไมไม่รู้จกัความคดิของตน 

ดี ทาํไมต้องให้กิเลสมนัยุมนัแหย่ 

น่ีไง อย่าดูถูกความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก

อยา่ดูถูกความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ พระอริยเจา้รู้ถึงความรู้สึกนึกคิด รู้ถึงการพูดออกไปแลว้มนัมี

ผลประโยชนห์รือไม่มีผลประโยชน ์ มนัมีผลกระทบหรือไม่มีผลกระทบ เวน้ไวแ้ต่เวลาแสดงธรรมๆ 

เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านแสดงธรรมข้ึนมา ฟ้าผ่าๆ ฟ้าผ่ามนัเพราะอะไรล่ะ มนัหมัน่เข้ียว 

กิเลสแท้ๆ  มนัซุกอยูใ่นใจเรา ท าไมไม่ท า ท าไมไม่ท า ท าไมไปส่งออกไปนอกนู่นน่ะ 

มนัก็เหมือนทางบ้านเราน่ะ งานในบ้านไม่ทํา งานในบ้านไม่ทํา ยุ่งแต่บ้านคนอ่ืน งานของ

ตนไม่สนใจ บ้านของตัวไม่รู้จกัดูแลรักษา เทีย่วไปยุ่งแต่บ้านคนอ่ืน เทีย่วแต่จะไปจดัการคนอ่ืน 

เทีย่วแต่จะจดัการคนอ่ืน แล้วบ้านของตนปล่อยให้มนัโสโครก มนัหมัน่เขีย้วไง 

แต่ถา้เป็นจริงๆ ข้ึนมา บา้นของเราๆ ดูแลหวัใจของเราสิ ท าหวัใจของเราสิ ถา้ท าหวัใจของเรา 

ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก เห็นไหม ศาสนทายาท ธรรมทายาท ธรรมเกิดตรงน้ี ถา้เกิดตรงน้ีเป็นธรรมๆ ข้ึน

มาแลว้ ใจดวงนั้นมีแต่คุณธรรมนะ ใจท่ีมีคุณธรรมน่ะ 

อยา่ดูถูกความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ เพราะอะไร เพราะคุณธรรมอนันั้นมนัเหนือโลกเหนือ

สงสาร น่ีไง เวลามโนสัญเจตนาหาร มนัเสวยไง เวลาหลวงตาท่านพูดนะ เวลาท่านจะคิดจะไตร่ตรอง

เหมือนแบกท่อนซุง คนท่ีจะไปแบกท่อนซุง ท่อนซุงคือขนัธ์ ๕ ท่อนซุงคือรูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ 

สังขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง เวลาจิตมนัจะเสวย เหมือนแบกท่อนซุง ใครอยากแบก

อยากหาม มนัวางหมด วางหมดมนัจบใช่ไหม ท่อนซุงเราก็ไม่ไปแบกไม่ไปหามมนั มนัก็กองอยู่

นัน่น่ะ 
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เวลาท่านพูดนะ เราฟังแลว้ซ้ึงมาก ท่านบอกเวลาเสวยอารมณ์ เวลาจะคิด เหมือนแบกท่อน

ซุงนะ เราอยู่ของเราโดยปกติ เราจะไปแบกหามมนัน่ะ หนกันะ ซุงทั้งท่อน ซุงทั้งท่อนน่ะ ความคิดๆ 

ท่ีมนัเกิดบนจิตน่ีแหละซุงทั้งท่อน แลว้ใครจะไปแบกไปหามมนัล่ะ แบกใหม้นัหนกัหรือ ก็วางไวน้ัน่ 

วางไวน้ัน่ น่ีธรรมเหนือโลก น่ิง ความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ น่ิง สุข สงบ ระงบั น่ีตามความเป็นจริงไง 

แลว้อยูไ่หนล่ะ อยูก่บัจิตใจท่ีทุกข์ๆ  ยากๆ น่ี เพราะเราทุกขเ์รายาก 

เราเป็นชาวพุทธ เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา หนา้ท่ีการงานก็ท  าของเรา แต่ส่ิงท่ีเราจะท าๆ 

ธรรมะน้ี องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรมๆ ธรรมะเป็นแบบน้ี ธรรมะน้ีประเสริฐมาก 

ประเสริฐมาก แต่โดยทัว่ไป เธอควรท าบุญท่ีไหน มนัเป็นประเพณีวฒันธรรม แข่งกนั แข่งกนัดว้ยความ

ประณีต แข่งกนัอลงัการ แข่งกนั แข่งกนัชิงดีชิงชัว่ ไม่มีดี มีแต่ชัว่ 

ท าความจริงๆ ของตน ไม่ตอ้งแข่งกบัใคร บา้นของตนๆ ดูแลรักษาใหดี้ บา้นของตน จิตใจ
ของตนรักษาใหดี้ แลว้รักษาใหดี้ ดูสิ ดูกษตัริยอ์ยู่โคนไม ้ น่ีก็เหมือนกนั เราตอ้งการความสงบความ
ระงบัเพื่อจะไม่ตะครุบเงา จะคน้ควา้หาตวัมนั ถา้ไดต้วัมนั เห็นไหม ไดต้วัมนั ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก 
เราเอาท่ีน่ี เอาของเรา เอาสัจจะของเรา เอาความจริงของเรา เอวงั 


