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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

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

 

วนัน้ีวนัพระเนาะ วนัน้ีวนัพระ เรามาทาํบุญกศุลกนั วนัพระ วนัพระเพราะมีองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ พทุธะไงถึงมีวนัพระ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมไปมี

พระธรรม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แสดงธมัมจกัฯ มีพระสงฆ ์รัตนตรัยเป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยั

ของเรา ถา้เป็นแกว้สารพดันึก คาํวา่ “แกว้สารพดันึก” มนัอยูท่ี่วฒิุภาวะของบุคคลคนนั้น บุคคล

คนนั้นมีอาํนาจวาสนามากนอ้ยแค่ไหน ถา้บุคคลคนนั้นมีอาํนาจวาสนาทางโลกกบ็อกวา่อยาก

ใหมี้บุญกศุล อยากทาํประสบความสาํเร็จในชีวิต อนัน้ีมนัเป็นประสบความสาํเร็จชีวิตในทาง

โลกไง 

แต่ถา้คนจิตใจท่ีละเอียดลึกซ้ึงเขา้ไป ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด เขาเห็นถึงการพลดั

พรากของชีวิตน้ี เขาเศร้าใจของเขา ถา้เศร้าใจของเขา เราจะมีอะไรเป็นท่ีพึ่งไง ถา้เรามีท่ีพึ่ง เรา

จะเร่ิมศึกษาเร่ืองศาสนา คาํวา่ “ศึกษาเร่ืองศาสนา” ศาสนามนัคืออะไร ศาสนาคือตอบโจทยข์อง

ชีวิตไดท้ั้งหมด ศาสนาคือส่ิงเป็นท่ีพึ่งอาศยัของส่ิงมีชีวิต  

ส่ิงท่ีมีชีวิต ดูสิ ดูศีล ๕ ของเรา ไม่เบียดเบียนกนั ปาณาติปาตา สตัวโ์ลกท่ีเกิดมาทุกคนรัก

ความสุข เกลียดความทุกขท์ั้งนั้น ทุกคนปรารถนาแต่คุณงามความดีทั้งนั้น ทุกคนรักชีวิตของตน 

เห็นไหม ถา้เร่ืองของศาสนาตอบโจทยข์องชีวิต เร่ืองของชีวิตเร่ืองการเกิด แก่ เจบ็ ตายทั้งส้ิน น่ี

เร่ืองของศาสนาไง 

ทีน้ีเร่ืองของศาสนา วนัน้ีวนัพระ ถา้วนัพระข้ึนมา เป็นพระท่ีไหนล่ะ เป็นพระถา้จิตใจ

ของคนท่ีมีอาํนาจวาสนา เขาจะระลึกถึงคุณธรรมในใจของเขา ถา้ระลึกถึงคุณธรรมในใจของเขา

นะ ถา้ระลึกถึงการเกิดและการตาย มนัเศร้าใจ พอมนัเศร้าใจนะ คาํวา่ “เศร้าใจ” น่ีมรณานุสติ คาํ

วา่ “เศร้าใจ” น่ีธรรมสงัเวช เกิดคุณธรรมข้ึนมาในหวัใจ  

ส่ิงท่ีจะด้ินรนไปทางโลก เห็นไหม หนา้ท่ีการงานเราตอ้งทาํ คนเกิดมาตอ้งมีหนา้ท่ีการ

งานของเรานะ ถา้ไม่มีหนา้ท่ีการงาน ปัจจยัเคร่ืองอาศยั เราจะดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีมีชีวิตน้ีมี
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คุณค่าๆ หวัใจเรากมี็คุณค่าไง ความรู้สึกเรากมี็คุณค่าไง หวัใจน้ีมนัอาศยัร่างกายน้ีอยูไ่ง ร่างกายน้ี

ตอ้งการอาหาร ร่างกายน้ีตอ้งการปัจจยั ๔ ไง แต่ปัจจยั ๔ น้ีเพือ่เล้ียงร่างกายน้ีไง เล้ียงร่างกายน้ี

ไวท้าํไม ดูสิ พระบิณฑบาตมา บิณฑบาตมาเพื่ออะไร บิณฑบาตมาเพื่อดาํรงชีวิต หยอดลอ้

เกวียนไวไ้ม่ใหเ้สียงมนัดงัจนเกินไป  

เรารักษาชีวิตน้ีไวเ้พราะวา่เชา้ข้ึนมาตอ้งบิณฑบาตเป็นวตัร บิณฑบาตเป็นวตัรเพราะชีวิต

มนัตอ้งการอาหารต่อเน่ืองกนัไป อาหารต่อเน่ืองไป ภตักิจเสร็จแลว้เขา้สู่เรือนวา่ง เขา้สู่คูหา เขา้

สู่ถ ํ้าของตน คน้ควา้น่ีไง คน้ควา้จิตของเราไง คน้ควา้ส่ิงท่ีมีชีวิตน้ีไง 

ส่ิงท่ีปัจจยั ๔ ปัจจยั ๔ ดาํรงชีวิตไว ้ดาํรงชีวิตไวเ้พื่อประพฤติปฏิบติั เพื่อคน้ควา้หาสจัจะ

ความจริง ถา้คน้ควา้หาสจัจะความจริง เวลาสมยัพทุธกาลนะ ผูท่ี้จะมาบวชเป็นพระ ผูท่ี้บวชเป็น

พระเขามีศรัทธามีความเช่ือของเขา  

เวลามาบวชกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เอหิภิกขมุา “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด เธอ

จงเป็นภิกษุมาเถิด” เพราะเขามีเจตนา เขาปรารถนาของเขา เขามีเจตนาเป้าหมายของเขาคือ

อยากจะพน้จากทุกข ์ ดูสิ ยสะ “ท่ีน่ีเดือดร้อนหนอ ท่ีน่ีวุน่วายหนอ” ชีวิตของเขามนัเดือดร้อน

หนอ วุน่วายหนอ 

แลว้ถา้ท่ีไหนมนัไม่วุน่วายไง “ยสะ ท่ีน่ีไม่วุน่วาย” ถา้ไม่วุน่วาย ไม่วุน่วายท่ีไหน ถา้ไม่

วุน่วายนะ จิตใจท่ีมนัพน้จากทุกขไ์ปแลว้จะไม่วุน่วายไง แต่จิตใจท่ีเป็นทุกขม์นัวุน่วายไหม มนั

ยิง่กวา่วุน่วายอีก เราอยูใ่นสงัคมเราวา่มีความวุน่วาย เราหลีกเร้นไปอยูใ่นท่ีสงบสงดันะ เวลา

หลีกเร้นไปท่ีสงบสงดัวา่มนัจะสงบระงบัไง จิตใจมนัยิง่ด้ินรนๆ ไง ยิง่ด้ินรนมนัยิง่ต่อรอง มนัยิง่

มีความคิดข้ึนมา 

เขาบอกเวลาประพฤติปฏิบติัอธิษฐานไม่พดู ไอค้นไม่พดู จิตใจมนัพดูอยูต่ลอดเวลา 

จิตใจมนัด้ินรนอยูใ่นหวัใจตลอดเวลา เวลาคนท่ีทาํทางโลกเขากคิ็ดของเขาไปไง แต่จิตใจมนั

หยดุไม่ได ้ถา้มนัหยดุไม่ไดเ้พราะอะไร ส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิงมีชีวิต ส่ิงท่ีมนัตอ้งด้ินรนของมนั มนัตอ้ง

มีอาหารของมนัไง เวลาร่างกายของเราตอ้งการปัจจยัเคร่ืองอาศยั แต่ถา้จิตใจของเรามนัตอ้งการ

คุณธรรม คุณธรรมคืออะไร เหตุและผล เหตุและผลคือธรรมไง  
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เวลาปัญญาอบรมสมาธิ ดูสิ เวลาความรู้สึกนึกคิดน้ีมนัข้ึนมา มนัคิดข้ึนมาทาํไม มนัมี

เหตุอะไรกระตุน้ข้ึนมา เราใชปั้ญญาไล่เขา้ไปนะ เหตุและผลมนัยอมจาํนนกบัธรรมะ กิเลสกลวั

อยา่งเดียวคือกลวัเหตุและผล กลวัขอ้เทจ็จริง แต่กิเลสมนัไม่มีขอ้เทจ็จริงของมนัทั้งส้ิน กิเลสมนั

ไม่มีเหตุมีผลในตวัมนัเอง มนัด้ินรนของมนัตลอดเวลาไง 

แต่ธรรมๆ คาํวา่ “ธรรม” ธรรมไม่ใช่กิเลส กิเลสไม่ใช่ธรรม ถา้กิเลส กิเลสคือแรงกระตุน้

ในหวัใจของเรา แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตั้งแต่เร่ิมตน้ ตั้งแต่เดก็ๆ ข้ึนมา 

เดก็ๆ กมี็เหตุผลของเดก็ๆ ของเขาไป เวลาโตข้ึนมามนัมีประสบการณ์ข้ึนมาแลว้เหตุผลนั้นใช้

ไม่ได ้ เหตุผลนั้นมนัใชไ้ดเ้ฉพาะคราว มนัไม่มัน่คง มนัจะมีเหตุผลท่ีลึกซ้ึงกวา่ มีเหตุผลท่ีดีกว่า 

ถา้ดีกวา่ มนัท้ิงส่ิงนั้นมา มรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียด มรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียด เวลาคนท่ีมี

กตญั�ู คนท่ีมีความรู้สึกนึกคิด คิดส่ิงใดข้ึนมาไดม้นัซาบซ้ึงๆ น่ีหยาบๆ พอละเอียดเขา้ไปๆ มนั

ละเอียดเขา้ไปไง 

แต่ถา้เราไปติดท่ีหยาบๆ นั้นไง ส่ิงท่ีความรู้สึกนึกคิดน้ีเป็นส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีดี คนทาํคุณงาม

ความดี ดีทั้งนั้นน่ะ แต่คนทาํคุณงามความดีแลว้ตอ้งตายไหม คนทาํคุณงามความดีขนาดไหน 

มนัถึงท่ีสุดแลว้ ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด มนัจบไหม ทาํ

คุณงามความดีอยา่งน้ีเป็นความดีทางโลก โลกียปัญญาๆ ปัญญาของเรา แต่มนักต็อ้งเร่ิมจากตรง

น้ี ถา้ไม่เร่ิมจากตรงน้ีจะเร่ิมตน้จากตรงไหน มนักเ็ร่ิมตน้จากท่ีมนัมีนํ้ าใจต่อกนั จากท่ีเราระลึก

ถึงต่อกนั แต่นํ้าใจๆ นํ้าใจท่ีเขาจะชกัลากไปทางไหนกไ็ดเ้พราะเขามีนํ้าใจ เพราะวฒิุภาวะเขามี

มากนอ้ยแค่ไหน  

แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สิ เวลาอนุปุพพิกถา เวลาคนท่ีเขามาเร่ิมตน้กใ็หเ้ขา

ฝึกหดัหวัใจของเขาก่อน ฝึกหดัหวัใจของเขา คาํวา่ “ฝึกหดัหวัใจของเขาก่อน” คือใหส้าํนึกถึงตน 

สาํนึก ถา้สาํนึกนะ ถา้สาํนึก เร่ิมตน้จากจุดเร่ิมตน้ จุดเร่ิมตน้ถา้มนัสาํนึกแลว้เร่ิมเปิดใจกวา้ง เปิด

ใจกวา้งยอมรับเหตุผลๆ การเสียสละทานน่ีแหละคือการยอมรับเหตุผล 

อเสวนา จ พาลาน ํปณฺฑิตาน�ฺจ เสวนา อเสวนา คนพาลไม่คบ คนพาลคือคนเห็นแก่ตวั 

คนพาลคือคนยดึมัน่ถือมัน่ แต่ถา้มนัเป็นบณัฑิตๆ บณัฑิตเป็นผูเ้สียสละ แต่การเสียสละแบบน้ี

มนัเสียสละแบบเปลือกๆ ไง การเสียสละแบบมีเจตนาความเช่ือ แต่เจตนามนัดี สติมนัดี มีปัญญา
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มนักย็อมทาํ แต่ถา้กิเลสมนัท่วมทน้มนัไม่ยอมทาํหรอก พอไม่ยอมทาํข้ึนมา พอเสียสละทานข้ึน

มาแลว้ ถา้เขามีอนุปุพพิกถา 

ถา้การเสียสละอยา่งน้ี เวลาการกระทาํอยา่งน้ี การกระทาํ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ

เจา้สอนใหเ้ช่ือเร่ืองกรรม กรรมคือการกระทาํ เราทาํของเราๆ มนัมีบุญกศุล มนัตอ้งมีเหตุ มนั

ตอ้งมีการกระทาํ มีการเคล่ือนไหว มนัตอ้งมีผลตอบสนอง ถา้มนัมีการกระทาํ มนัมีเจตนาของ

มนั มนัทาํของมนั น่ีระดบัของทาน ถา้ทานมนัเสียสละไปมนัมีการกระทาํๆ จิตใจมนัมีการ

เคล่ือนไหวของมนั การเคล่ือนไหวมนักระเทือนใจ ถา้มนักระเทือนใจ มนักระเทือนใจ มนัมี

สติปัญญา มนัคน้ควา้ของมนัไดไ้ง ถา้คน้ควา้ของมนัได ้

น่ีเร่ิมอนุปุพพิกถามนัมีการกระทาํนะ มนัจะไดผ้ลของมนั ถา้ผลของมนัไปเกิดเป็นเทวดา 

เกิดใหถื้อเนกขมัมะ สุดทา้ยแลว้ท่านถึงแสดงธรรมๆ แสดงธรรมเพื่ออะไร แสดงธรรม สจัจะท่ี

มนัเคล่ือนไหวอยูน่ี่มนัคืออะไร ถา้มนัคืออะไรข้ึนมาแลว้ ถา้เรามีการกระทาํ ทาํแลว้มนัไม่เจริญ

งอกงาม ไม่เจริญงอกงามเพราะอะไร 

ความปกติของมนั ดูสิ มนัเคล่ือนไหวเพราะมนัไม่ปกติ ถา้มนัจะปกติ ปกติมนักต็อ้งไม่

เคล่ือนไหว ถา้เคล่ือนไหวทาํอยา่งไร ศีลคือความปกติของใจไง ถา้เรามีศีลมีธรรม มีศีลคือร้ัวกั้น

ของมนั มีขอบเขตของมนั ถา้มีขอบเขตของมนั เรามีสติปัญญาไล่เขา้มาแลว้ ถา้ไล่เขา้มา ศีล 

สมาธิ ปัญญา ถา้ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาท่ีมนัเกิดข้ึนถา้เกิดสมัมาสมาธิ เกิดความสุข ความสงบ 

ความระงบั  

ส่ิงท่ีเราแสวงหาอยูน่ี่ ท่ีวา่จิตใจท่ีมนัแสวงหาทางโลกมนักเ็ป็นเร่ืองโลกๆ ถา้แสวงหา

ทางธรรมมนักไ็ดท้างธรรมไง ถา้แสวงหาทางธรรม แสวงหาท่ีไหน ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ทั้งหมดช้ีเขา้มาท่ีใจของสตัวโ์ลก เวลาจิตใจของสตัวโ์ลก ธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นปริยติัคือการศึกษา จาํเป็นตอ้งศึกษาไหม ถา้ไม่จาํเป็นตอ้ง

ศึกษา เราจะกา้วเดินกนัอยา่งไร แต่พอไปศึกษา ศึกษานั้นเป็นแนวทาง แนวทางๆ แต่เวลาใจของ

เราเวลาทาํข้ึนมามนัเกิดท่ีใจน้ี ถา้มนัเกิดท่ีใจน้ี แนวทางนั้นมนัเป็นแนวทางธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เพราะบารมีธรรมไง ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้เองโดยชอบ 
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เวลาพระอรหนัตแ์ต่ละองค ์ ดูสิ เวลาเอตทคัคะ พระอรหนัตเ์หมือนกนั ทาํไมไม่ตั้ง

ทั้งหมดใหเ้ป็นเอตทคัคะทั้งหมดล่ะ เพราะเขาไม่มีความชาํนาญเฉพาะทางไง ความชาํนาญ

เฉพาะทางมนัเป็นจริตนิสยั คือส่ิงท่ีไดส้ร้างสมมา การสร้างสมมาอยา่งนั้น ส่ิงท่ีทาํมาอยา่งนั้น 

เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัยอ้นกลบัมาท่ีใจของตน พอมนัชาํระลา้งกิเลสในใจของตน ความ

ชาํนาญเฉพาะทางมนัเป็นแค่เฉพาะทางท่ีเขาสร้างของเขามา เขาทาํของเขามาเพื่อประโยชน์กบั

ใจของเขา เขามีความชาํนาญของเขา เขากแ็สดงธรรมอยา่งนั้นเพื่อเป็นแนวทางๆ  

ถา้มนัเป็นแนวทางข้ึนมา ส่ิงท่ีวนัพระๆ ถา้มนัจะประเสริฐได ้ ประเสริฐไดเ้พราะองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมนะ ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม 

ธรรมและวินยัเป็นศาสดาของเรา ธรรมและวินยัเป็นศาสดาของเรา แต่เวลาเป็นศาสดาของเรา 

ศาสดา เราเป็นผูเ้ดินตาม ภิกษุอยูถึ่งชนบทประเทศ ถา้ทาํตามเรา เหมือนกบัชายจีวรเราไว ้ถา้อยู่

กบัเรา กอดเราไวเ้ลย แต่ไม่ปฏิบติัตามเราๆ ปฏิบติัตามเราคือปฏิบติัตามศาสดาธรรมวินยัอนันั้น  

เวลาปฏิบติัตามอนันั้น วิธีการๆ เวลาปฏิบติัธรรมวินยัอนันั้น จิตมนัสงบสงบอยา่งไร 

ความสงบเขา้มา เพราะความสงบเขา้มามนัเป็นปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก มนัมีหลกัมีเกณฑไ์ง คือมนั

มีจุดยนืไง ถา้เป็นครูบาอาจารยข์องเรานะ เช่น หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยข์องเรา ถา้

ท่านมีสติปัญญา ท่านพิจารณาของท่านแลว้นะ ส่ิงน้ีจะเป็นสมบติั คาํวา่ “มีสมบติั” คือมีองค์

ความรู้ มีคุณธรรมในใจ คือมนัมีจุดยนื มนัไม่เหลวไหล มนัไม่เหลวไหลไปตามกระแสโลก มนั

ไม่เหลวไหลจนกิเลสมนัจะพลิกแพลงไง คาํวา่ “เหลวไหล” มนัแบบวา่เราไวใ้จกนัไม่ได ้ เห็น

หนา้ไม่รู้จกัใจ ดีแต่ตอนตน้ ตอนท่ามกลางยงัพอใชไ้ด ้พอบั้นปลายมีความเสียหาย 

ดูสิ เวลาตอนตน้ข้ึนมามีแต่ความฟุ้งซ่าน มีแต่ความทุกขค์วามยาก แต่ถา้เรามีสติปัญญา

ของเรานะ เร่ิมตน้มนัเหลวไหลๆ เพราะมนัเป็นกิเลสมนักเ็ป็นของมนัอยูอ่ยา่งน้ี แต่ถา้มนัพฒันา

ดีข้ึน ท่ามกลาง ถา้ท่ีสุดมนัดีข้ึนมา พอท่ีสุดมนัดีข้ึนมาแลว้เป็นอกปุปธรรม ถา้อกปุปธรรม อฐา

นะท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง อฐานะท่ีมนัจะทาํความชัว่ อฐานะท่ีมนัจะไปเพราะอะไร เพราะมนั

เป็นในใจ มนัเป็นมาจากความรู้สึกนึกคิด มนัเป็นจากหวัใจอนันั้นน่ะ ถา้มนัมีองคค์วามรู้อยา่งน้ี 

มีองคค์วามรู้อยา่งน้ี ครูบาอาจารยข์องเราท่ีท่านปฏิบติัแลว้ท่านมีความจริงอยา่งน้ีในใจอยา่งน้ี 

มนัไม่มีความเหลวไหล 
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แต่ของเรานะ มนัเป็นกิริยาภายนอก มนัมีแต่ความฟุ้งซ่านๆ ความคิดเกิดดบัๆ ความคิดก็

อารมณ์ความรู้สึกมนัเกิดดบั ถา้มนัเกิดดบัข้ึนมา ถา้มีสติปัญญาก็รักษาควบคุมมนั ดูแลมนั มนัก็

อยูใ่นร่องในรอย แต่ถา้วนัไหนขาดสติ วนัไหนไม่มีกาํลงัท่ีจะยบัย ั้งมนั มนัไปหมดล่ะ แลว้มนั

ไวใ้จใครไดล่้ะ มนัไวใ้จไม่ได ้ มนัไวใ้จกิเลสในใจของคนไม่ได ้ ถา้มนัไวใ้จกิเลสของคนไม่ได ้

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ท่ีวา่วนัพระๆ ถา้พระผูป้ระเสริฐ ประเสริฐท่ีน่ีไง 

เวลาหลวงปู่ฝ้ันท่านสอน พทุโธเป็นผูผ้อ่งใส พทุโธเป็นผูส้วา่งไสว พทุโธมีความสุข 

ความสุข ความสงบ ความระงบั พทุโธ พทุธะ พทุธะหาให้เจอ ถา้หาใหเ้จอ เรามาวดัมาวากม็าวดั

ท่ีน่ีไง 

วนัพระๆ นะ ทาํบุญกศุลมนัเป็นระดบัของทาน ดูสิ ลทัธิศาสนาไหนกท็าํทั้งนั้นน่ะ เวลา

บอกวา่ลทัธิศาสนาอ่ืนเขาสอนใหค้นเป็นคนดี ดีอยา่งไร ดีกดี็ประจาํโลกน้ีไง ดีแลว้เอาตวัรอด

ไม่ไดไ้ง ถา้ดีมนัเอาตวัรอดได ้ มนัจะมีมรรคในหวัใจ มีมรรคในหวัใจคือมรรคญาณ ญาณวิถี 

ความหยัง่รู้ภายใน ความหยัง่รู้ภายในเท่านั้นมนัถึงจะยบัย ั้งกิเลสตณัหาความทะยานอยากภายใน 

ความหยัง่รู้ภายใน 

เวลาบอกวา่ภายนอกภายในกพ็ลิกเอา ภายนอกภายใน ภายนอกกคื็อภายนอก ความคิด

มนัเป็นภายนอกทั้งนั้นน่ะ ความคิดมนัส่งออกทั้งหมดแหละ เวลาภายใน ภายในมนัตอ้งมี

สมัมาสมาธิ มนัมีรสมีชาติ เวลามีรสมีชาติ มนัพลิกเขา้ไปอยูข่า้งใน ถา้พลิกเขา้ไปอยูข่า้งใน แลว้

ขา้งในเป็นชั้นเป็นตอน บุคคล ๔ คู่ โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค 

อรหตัตมรรค มนัมีวฒิุภาวะ มนัมีความหยาบละเอียดแตกต่างกนัอยา่งไร คาํวา่ “ภายในๆ” มนั

ปอกเป็นชั้นๆ เขา้ไป 

เวลาผูท่ี้ปฏิบติัของเขา เขาบอกจิตของเขาเปรียบเหมือนหอม เปรียบเหมือนกระเทียม เขา

ลอกออก เขาปอกออกเป็นชั้น เป็นชั้นเขา้ไป ปอกจนไม่มีอะไรเหลือเลย ไม่มีอะไรเหลือ ส่ิงท่ี

เป็นนามธรรมมนัไม่มีส่ิงใดท่ีจะหมายใช่ไหม ส่ิงท่ีเราหมายกนัเรากห็มายกนั รูป เวทนา สญัญา 

สงัขาร วิญญาณ 

สญัญาๆ น้ีสาํคญัมาก สญัญาๆ นะ ดูสิ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขย

ญาณ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ใครเป็นคนช้ีนาํล่ะ ใครเป็นคนบอกวา่ ๔ อสงไขย ๘ 

อสงไขย ๑๖ อสงไขย แลว้พระพทุธเจา้องคไ์หนเป็นผูพ้ยากรณ์พยากรณ์พระโพธิสตัวต่์อไปวา่



เทศนเ์ชา้ วนัท่ี ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๙ ๗ 

 

©2016 www.sa-ngob.com 

จะเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้มนัจดไวท่ี้ไหน การเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ๔ 

อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย มนัจดไวท่ี้ไหน มนับนัทึกไวท่ี้ไหน แลว้ใครเป็นคนทาํไว ้ใคร

เป็นเจา้ของ ใครเป็นผูรั้บผดิชอบล่ะ กจิ็ตดวงน้ี ไอส้ญัญาๆ ท่ีมนัสญัญาละเอียด อวิชฺชาปจฺจยา 

สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิ�ฺญาณ ํ 

ปัจจยาการ ปัจจยาการท่ีมนัเป็นหน่ึงเดียว ไม่ใช่ขนัธ์ๆ มนัซบัๆๆ ซบัของมนั ถา้ไม่ซบั

ของมนั มนัมีขอ้มูลยอ้นอดีตชาติไดอ้ยา่งไร คนท่ีจะยอ้นอดีตชาติไปมนัยอ้นไปจากอะไร ขอ้มูล

ท่ีเป็นนามธรรม ขอ้มูลท่ีเป็นนามธรรมกบัจิตน้ีมนักลบัชดัเจนไง ถา้ชดัเจน รูป เวทนา สญัญา 

สงัขาร วิญญาณ อนัน้ีมนัเป็นขนัธ์ ถา้ขนัธ์น้ีมนัเปลือกส้ม เปลือกส้มมนัในชาติปัจจุบนัน้ี ในชาติ

ปัจจุบนัน้ีตั้งแต่เดก็เราจาํได ้ ความจาํไดคื้อสญัญา ความจาํไดห้มายรู้คือสญัญา แลว้ความจาํได้

หมายรู้ ถา้จิตมนัละเอียด ถา้ใครทาํความสงบของใจเขา้ไป มนัยอ้นไป ถา้ยอ้นได ้ถา้ยอ้นไดต้าม

ความเป็นจริงนะ อยา่ใหกิ้เลสหลอก 

ในปัจจุบนัน้ีกิเลสหลอกทั้งนั้น มนัความพอใจไง ถา้มนัไม่ความพอใจนะ ครูบาอาจารย์

ของเรา ดูสิ เช่น หลวงปู่ชอบท่านบอกของท่านนะ เวลาท่านร้ือของท่าน อดีตชาติท่านเกิดเป็น

ไก่นะ ท่านรู้ของท่านจริงๆ แลว้รู้แลว้ท่านกว็างของท่านไว ้ส่ิงท่ีเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะมนัซบั

ลงท่ีใจทั้งนั้นน่ะ เพราะเราเป็นนะ  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่านพดูนะ เวลาบุพเพนิวาสานุสติญาณ ท่านบอก

ท่านเคยเป็น คาํวา่ “เคย” เพราะจิตมนัเป็นทั้งนั้นน่ะ คาํวา่ “เคยเป็น” นั้นคืออดีต แต่ปัจจุบนัน้ี

เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ แลว้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ปัจจุบนัน้ี

จิตขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปัจจุบนัเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แต่เราเคย

เป็น 

เวลาสมยัพทุธกาลนะ เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมามีอะไรขดัแยง้จะไปถามองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ ทาํไมเป็นอยา่งน้ี 

อ๋อ! เม่ือชาตินั้นๆ เราเกิดเป็นช่ือนั้นๆ พระผูน้ี้เกิดเป็นช่ือนั้นๆ เคยไดอ้ยูร่่วมกนัท่ีนั้นๆๆ 

เราเคยเป็น เราเคยเป็น สญัญามนัซบัลงท่ีนัน่ เราเคยเป็นไง เราเคยเป็นขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้แจ่มแจง้ แต่พระท่ีมีปัญหาไม่รู้เร่ือง ไม่รู้เร่ืองในปัจจุบนัน้ีไง น่ีผลของวฏัฏะๆ 
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ถา้มนัเป็นจริง มนัเป็นจริงในขอ้เทจ็จริงนั้น ถา้คนท่ีเป็นจริงแลว้มนัเห็นเป็นเร่ือง มนัก็

เป็นเร่ืองวิทยาศาสตร์ เป็นเร่ืองจกัรวาลท่ีมนัหมุนของมนัไปน่ะ มนัหมุนของมนัไป แต่มนัไม่มี

ชีวิต แต่จิตมนัมีชีวิต แลว้คนท่ีรู้คนท่ีเห็นมนัตอ้งมีสจัจะความจริงในใจของตนนะ ถา้มนัมีสจัจะ

ความจริงในใจของตนมนัจะเป็นประโยชน์ไง เป็นประโยชน์เหมือนหมอ หมอจะรู้วา่โรคน้ีโรค

อะไร มนัมาเพราะเหตุใด น่ีกเ็หมือนกนั กิเลสมนัมาเพราะอะไร มนัมาเพราะอยา่งไร มนัมาเพื่อ

อะไร แลว้มนัจะจบลงไดห้รือไม่ได ้ รักษาหายหรือไม่หาย ถา้รักษาหายหรือไม่หายกม็รรคญาณ

น่ีไง 

วนัพระ เรามาคน้ควา้หาสจัจะความจริงในใจของเรา ไปวดันะ ภิกษุสมมุติสงฆ ์ ภิกษุ 

รัตนตรัย พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ รัตนตรัยของเรา เรานะ เราเป็นอบุาสกอุบาสิกา เราก็

ขวนขวายของเราเพื่อประโยชน์กบัเรา เราทาํเพื่อบุญกศุลของเรา แต่มนักผ็ลของธรรมและวินยัท่ี

บญัญติัไว ้ 

น่ีไง เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บญัญติัธรรมวินยัน้ีไวใ้หมี้การบวช ใหมี้การ

ประพฤติปฏิบติั ใหมี้บริษทั ๔ ใหมี้การคน้ควา้ ใหมี้สจัจะ เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ

เจา้ปรารถนาร้ือสตัวข์นสตัว ์ เราเป็นสตัวโ์ลก เราเป็นสตัวโ์ลกเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ แลว้

ไดรั้บมรดกตกทอดในเร่ืองของพระพทุธศาสนา แลว้เราจะขวนขวายไหม เราจะทาํไหม ใหเ้ป็น

ประโยชน์ของเราไหม ถา้เป็นประโยชนข์องเรา พอประโยชนข์องเราถึงส้ินสุดแลว้ ส้ินสุดแลว้

มนัไปสู่สจัจะความจริงอนัเดียวกนั เอวงั 


