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เทศน์เช้า วนัที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ เรามาท าบุญกุศลกนั ท าบุญกุศลเพื่อชีวิตไง ใหชี้วิตน้ีผ่องใส ให้
ชีวิตน้ีมีความประสบความส าเร็จกบัชีวิตไง ถา้ประสบความส าเร็จกบัชีวิตนะ เรารู้จกัตวัเราเอง 
ถา้รู้จกัตวัเราเองมีค่าท่ีสุด เวลาครูบาอาจารยท่์านสอนนะ สอนใหเ้ราระลึกได ้ ใหเ้รารู้จกัตวัของ
เรา ถา้มีสติ ความระลึกรู้ ถา้ความระลึกรู้ท าส่ิงใดมนัก็ท  าโดยไม่ขาดตกบกพร่องไง ฟังธรรมๆ 
เพื่อเหตุน้ี 

ถา้เรามีพ่อมีแม่ เราอยูใ่นชาติตระกูลของเรา มนัก็มีการสั่งสอนอบรมกนัมา เวลาเราโต
ข้ึนมา เราจะตอ้งอบรมตวัเราเองไง ถา้เราอบรมตวัเราเอง เราบวชเป็นพระมา ถา้บวชเป็นพระมา 
จะประพฤติปฏิบติัก็มีครูบาอาจารยส์ั่งสอน ถา้ครูบาอาจารยส์ั่งสอน สั่งสอนมาจากขา้งนอกไง 

หลวงตาท่านพูดประจ านะ ถา้ใครระลึกไดเ้อง ใครคิดไดเ้อง อนันั้นส าคญัมาก ถา้มนั
ส าคญัมาก เรามีครูบาอาจารยอ์ยูใ่นหวัใจของเราไง ครูบาอาจารยข์องเราคือธรรมะของเราไง ถา้
มีสัจธรรมในหวัใจของเรา ธรรมะเป็นของเก่าแก่ ธรรมะตั้งแต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
ตรัสรู้เป็นองคท่ี์ ๔ พระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรู้เอาขา้งหนา้ ส่ิงท่ีมนัของเก่าแก่ๆ ตอ้งเป็นคน
ท่ีมีบุญกุศล ถา้คนไม่มีบุญกุศลฟังส่ิงน้ีแลว้ ฟังแลว้มนัขดัแยง้กบักิเลสไง เวลากิเลสมนักลวั
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ กิเลสมนักลวัธรรม เพราะธรรมมนัมีเหตุมีผลไง 

กิเลสมนัไม่มีเหตุมีผล กิเลสมนัเห็นแก่ตวั กิเลสมนัเอาแต่ใจของมนัไง แต่ถา้มีเหตุมีผล
ข้ึนมา เราท าส่ิงนั้นแลว้มนัเป็นประโยชน์กบัใคร ถา้เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์เฉพาะหนา้ไง 
เวลาทุกขเ์วลายากข้ึนมาก็จะเอาตวัรอดใหไ้ด้ๆ  แต่ถา้คนมีบุญกุศลเขาเสียสละชีวิตของเขา ถา้มนั
ผดิเป็นบาปเป็นอกุศล เขาไม่ท าๆ แมแ้ต่เสียชีวิตเขาก็ยอมแลกมาๆ เขาเอาชีวิตเขา้แลกเลย ถา้เอา
ชีวิตเขา้แลกนั้น คนท่ีจิตใจมัน่คงไง แต่คนท่ีจิตใจอ่อนแอ ส่ิงใดก็แลว้แต่เขาจะเอาแต่ตวัรอดๆ 
เอาตวัรอดถา้มนัเป็นบาปเป็นกรรมมนัไม่เป็นประโยชน์หรอก ถา้เอาตวัรอดดว้ยเป็นบุญกุศลสิ 
ส่ิงนั้นเป็นคุณงามความดีไง 
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ธรรมะเป็นของเก่าแก่ แต่ของเก่าแก่ท่ีมีคุณค่านะ ของเก่าแก่ ๒,๐๐๐ กว่าปี เวลาครูบา
อาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมามนัสดๆ ร้อนๆ สดๆ ร้อนๆ สดๆ 
ร้อนๆ กลางหวัใจของเราไง ถา้กลางหวัใจเรานะ ธรรมะเป็นของเก่าแก่ ๒,๐๐๐ กว่าปีมาแลว้ 
๒,๐๐๐ กว่าปีมาแลว้ คนเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนัก็เกิดมาตลอดใช่ไหม คนท่ีเกิดมาตลอดก็
มีแต่กิเลสตณัหาความทะยานอยากเผาผลาญหวัใจดวงนั้นใช่ไหม หวัใจท่ีมนัทุกขม์นัยากข้ึนมา 
ของเก่าแก่ๆ แต่เราไม่ไดป้ระโยชน์ ของเก่าแก่ไม่เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก เป็นสมบติัของ
เราน่ะ 

ถา้เป็นสมบติัของเรา ของเก่าแก่แต่มนัมีคุณค่า มีคุณค่ากบัผูท่ี้สงวนรักษาผูท่ี้ดูแลมนัไง 
คนท่ีไม่ดูแลมนั ของเก่าแก่ ดูคนเล่นของเก่าๆ เขามีคุณค่ามาก มนัมีราคามาก แต่คนถา้ไม่รู้
คุณค่าของมนัก็เศษกระเบ้ือง เศษกระเบ้ืองจะมีคุณค่าท่ีไหน แต่คนท่ีเขารู้คุณค่าของมนันะ 
โอโ้ฮ! เขาถนอมรักษานะ เพราะมนัมีคุณค่ามาก ถา้ของเก่าแก่ไง แต่ถา้คนไม่เขา้ใจมนัๆ คือมนั
ไม่รู้จกัค่า ไม่รู้จกัค่าไง  

น่ีก็เหมือนกนั ธรรมะเป็นของเก่าแก่ เก่าแก่กบัผูท่ี้มีอ  านาจวาสนานะ ถา้มีอ  านาจวาสนา 
ดูสิ พระโพธิสัตว์ๆ  แต่ในปัจจุบนัน้ีมีคนท่ีเขาปรารถนานะ เขามาปรึกษาเราเยอะแยะไป เวลาเขา
ปรารถนา จิตใจเขาเป็นอยา่งน้ี เขาอยากจะชวนคนท าบุญ เขาอยากท าอยา่งนั้นน่ะ เห็นไหม คนท่ี
ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตวม์นัก็มีอยูต่ลอดไปนัน่น่ะ มีตลอดไปเพราะอะไร เพราะคนเราชีวิตน้ี
มนัมีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ พอเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ส่ิงท่ีพนัธุกรรมของจิตท่ีมนัสร้าง
สมของมนัมา พอสร้างสมมามนัก็คิดอยา่งนั้น มนัมีความปรารถนาอยา่งนั้น ถา้มีความปรารถนา
อยา่งนั้น เขาก็มาถามเราว่า เขาจะตอ้งทุกขต์อ้งยากไปขนาดไหน เขาปรารถนาอยา่งนั้นน่ะ 

เราบอกถา้แรงปรารถนามนัก็แรงปรารถนา แต่ถา้เรามีสติปัญญา ดูสิ หลวงปู่มัน่ท่าน
ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตวเ์หมือนกนั แต่ถึงสุดทา้ยแลว้ท่านก็ลาพระโพธิสัตวข์องท่าน เพราะ
บอกถา้ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตวข์องท่าน ท่านก็ตอ้งสร้างบุญกุศลของท่านต่อเน่ืองไปๆ เวลา
เกิดมาเป็นหลวงปู่มัน่ท่านยงัเยาวว์ยัอยู ่ ท่านมีโรคประจ าตวัของท่าน โรคทอ้งเสีย ท่านมีโรค
ประจ าตวัของท่าน แลว้มีโรคประจ าตวัของท่าน ถา้ท่านอยู่ทางโลกมนัก็ตอ้งหาบตอ้งหาม ตอ้ง
ท าหนา้ท่ีการงานเพื่อด ารงชีพ แต่เวลาท่านมาบวชเป็นพระแลว้ท่านมาระลึกของท่านได ้ ท่านลา
พระโพธิสัตวน์ะ แลว้ท่านพยายามประพฤติปฏิบติัใหพ้น้ไปจากชาติน้ี  



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ๓ 
 

©2017 www.sa-ngob.com 

เวลาท่านจะใชส้ติปัญญาของท่าน ถา้เราปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ ท่านตอ้งท าคุณงาม
ความดีของเราไป ถา้ท าคุณงามความดีต่อเน่ืองไปจนกว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะ
พยากรณ์ ถา้พยากรณ์ เราก็ตอ้งพยายามสร้างสมบารมีไปจนกว่าจะตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้องคใ์ดองคห์น่ึงไปขา้งหนา้ ก็เป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั ถา้ในปัจจุบนัน้ีมี
ธรรมะ เราศึกษาข้ึนมา ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ในปัจจุบนัน้ีถา้เราส้ินกิเลสในชาติน้ี เราก็
เป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั แต่เป็นพระอรหนัต ์เป็นพระสาวก สาวกเป็นผูไ้ม่มีปัญญากวา้งขวาง
เหมือนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไม่ไดส้ร้างบุญกุศลมหาศาลขนาดนั้น แต่มนัก็เป็นพระ
อรหนัตเ์หมือนกนัเพราะพน้จากทุกขไ์ปเหมือนกนั น่ีดว้ยปัญญาของท่าน 

เราสร้างคุณงามความดีๆ ธรรมะเป็นของเก่าแก่ เก่าแก่ก็ตรงน้ี เก่าแก่ท่ีเราสงวนรักษา แต่
เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัตอ้งเป็นปัจจุบนั เวลาเป็นปัจจุบนัมนัตอ้งสดๆ ร้อนๆ ไง ถา้
บอกว่าของอยูข่า้งหนา้ ของผดัวนัประกนัพรุ่ง แลว้เม่ือไหร่เราจะไดเ้ราจะถึง มนัท าใหเ้ราไม่
กระฉบักระเฉง ท าใหเ้ราไม่มัน่คง การประพฤติปฏิบติัของเรา เราก็นอนใจ  

แต่ถา้มนัเป็นจริงๆ เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านจะใหก้ าลงัใจตลอดเวลา ท่านจะ
กระตุน้ตลอดเวลา กระตุน้ตลอดเวลา การกระท าของเราในปัจจุบนัน้ีท่านใหเ้ราเขม้แขง็ ใหเ้รา
เขม้แขง็ ใหเ้ราสดช่ืน เราไดค้วามสดๆ ของเรามา ความสดของเรามาเพื่ออะไร เพื่อเท่าทนักบั
ความคิดไง เพื่อเท่าทนักบักิเลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจน้ีไง เวลากิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากในหวัใจมนัครอบง า ไอนู่้นก็ดีไปหมด ดีโดยการหลอกลวง ดีโดยการสมอา้ง มนัดี
โดยกิเลสมนัชกัน า ไม่ใช่ดีเป็นความจริง ความจริงมนัเป็นปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก มนัเขา้ไปเผชิญ
ไง มนัดีอยา่งไร มนัดีอยา่งไร  

ถา้มนัดีอยา่งน้ีดีโดยท่ีเรายงัมีพญามารครอบง าอยูอ่ยา่งน้ีใช่ไหม แต่ถา้มนัดีจริง ดีจริง 
ความเป็นอิสรภาพสิ ดีจริงในอิสรภาพ ดูสิ ท  าสัมมาสมาธิ ดีจริงโดยความสดช่ืนของเราสิ ดีจริง
ดว้ยสัมมาสมาธิน้ีสิ 

แลว้ถา้สมาธิถา้มนัเกิดปัญญาข้ึนมา เรามีอ  านาจวาสนา เวลาปัญญามนัเกิดข้ึน มนัเกิด
มรรคเกิดผล เกิดมรรคมนัมหศัจรรยน์ะ เวลาปัญญาๆ ทุกคนกม็าซาบซ้ึงๆ นัน่น่ะ แต่ถา้มนัเป็น
ความจริงข้ึนมา ถา้มนัซาบซ้ึงๆ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มชัฌิมาปฏิปทา 
ความสมดุล ความพอดีไง มนัซาบซ้ึง มนัดูดด่ืมข้ึนไปมนัก็ตกไปอีกขา้งหน่ึง เวลาประพฤติ
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ปฏิบติัข้ึนมามนัไม่ไดผ้ล มนักระเสือกกระสน ก็ตกไปอีกขา้งหน่ึง เห็นไหม ทางสองส่วนท่ีไม่
ควรเสพ ถา้มนัไม่เอาไหนเลยก็ตกไปขา้งหน่ึง ถา้มนัซาบซ้ึงๆ อยา่งนั้น แต่เราก็ตอ้งพิจารณาของ
เราต่อเน่ืองไปไง 

หลวงตาท่านพูดอีกล่ะ เวลาท่านปฏิบติัพน้ไปแลว้ท่านบอกอนันั้นบา้อนัหน่ึง บา้อนัหน่ึง
ไง เวลาท่ีท่านพิจารณากามราคะของท่าน มนัน ้าป่า มนัสาดมนัโถมเขา้ใส่ ท่านกใ็ชปั้ญญาของ
ท่านนะ ท่านบอกว่ามนัตอ้งต่อสู้กนัเตม็ท่ีเลย แต่เวลาต่อสู้กนัเตม็ท่ี ถึงเวลาแลว้พจิารณาจน
ไม่ไดห้ลบัไม่ไดน้อน ไปหาหลวงปู่มัน่ บอกว่า “เวลาติดสมาธิก็ว่ามนัติดสมาธิ มนัไม่ใชปั้ญญา 
เวลาน้ีใชปั้ญญามาก ใชปั้ญญาจนไม่ไดห้ลบัไม่ไดน้อนน่ะ” 

“นัน่ล่ะไอบ้า้สังขาร บา้สังขาร” 

“อา้ว! ถา้ไม่ใชปั้ญญามนัจะช าระกิเลสไดอ้ยา่งไรล่ะ มนัจะบา้ไดอ้ยา่งไร น่ีมนัใชปั้ญญา
ท่ีต่อสู้ฟาดฟันกบักิเลสไง” 

“นัน่แหละไอบ้า้สังขาร ไอบ้า้สังขาร” 

ก็กลบัมาคิดไง เพราะอะไร เพราะเวลาคนอ่ืนบอกใช่ไหม ครูบาอาจารยท่์านเคยช้ีเคยน า
ใช่ไหม ไอกิ้เลสมนัเขา้ขา้งตวัเองทั้งนั้นน่ะ เราท าดีทั้งนั้นน่ะ เราท าพอดีทั้งนั้นน่ะ แต่พอ “ไอบ้า้
สังขารๆ” ท่านก็ตอ้งพยายามตั้งสติของท่าน ร้ังไว้ๆ  นะ พุทโธๆ จนกว่ามนัจะสงบเขา้มาได ้สงบ
เขา้มาไดม้นัก็ไดพ้กัไดผ้อ่น มนัก็สดช่ืนข้ึนมาใช่ไหม เวลาปล่อยมนัก็เขา้ไปเผชิญท างาน
ต่อเน่ือง มนัก็ใชปั้ญญาของมนั  

น่ีไง เวลาเตม็ท่ีข้ึนมา เวลามนัรุนแรง ปัญญาท่ีมนัโถมมนัใส่กนัเตม็ท่ีเลย เวลาโถมใส่
เตม็ท่ี เวลาบอกว่า “นัน่แหละมนับา้สังขาร” มนัก็ตกไปส่วนหน่ึง แต่เวลาท่านพยายามปฏิบติั
ของท่าน ท่านพยายามขวนขวายของท่าน เวลามนัมชัฌิมาปฏิปทา มนัสมดุลของท่าน ท่านรู้ของ
ท่านเตม็หวัใจเลย พอเตม็หวัใจ เวลาท่านพดูท่านบอกว่า นัน่ล่ะปัญญาท่ีมนัรุนแรงจนเกินไป แต่ 
แต่มนัก็พอดีของมนัน่ะ พอดีตรงนั้นน่ะ 

เวลาค าว่า “พอดีๆ” ถา้มนัไม่เขม้แขง็ ไม่จริงจงั มนัก็อ่อนแอ มนัก็สู้ไม่ได ้เวลามนัสู้ได้ๆ  
มนัสู้ไดแ้ต่ว่ามนัไม่รอบคอบ ไอท่ี้ว่าบา้สังขารๆ มนัไม่รอบคอบ มนัไม่ละเอียดลึกซ้ึง มนัไม่ได้
การกระท าความพอดีไง  
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น่ีไง มชัฌิมาปฏิทาคือความสมดุล ความพอดีของมนั มนัมชัฌิมาปฏิปทาเขา้พอดีของมนั
ไง ถา้เขา้พอดีของมนั แต่คนท างานใช่ไหม คนท างานมนัท างานแลว้ท างานเล่ามนัก็ผิดพลาดไป
บา้งๆ น่ีไง เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัจะผดิพลาดไปบา้ง แต่ความผดิพลาดนั้นท่านบอกว่า 
เวลามนัผา่นไปแลว้มนัก็บา้อนัหน่ึง บา้อนัหน่ึง เวลาความผดิพลาดมนัก็บา้อนัหน่ึง “แต่” ท่าน
พูดค าว่า “แต่” นะ แต่มนัก็สมเหตุสมผลตอนนั้น สมเหตุสมผลตอนนั้น สมเหตุสมผลไง 

น่ีก็เหมือนกนั เรากระท าของเรา เราคาดเราหมายไง ท าส่ิงใดไปก็ “มนัจะเกินไป มนัจะ
เกินไป” แต่ถา้มนัสดมนัช่ืน มนัสดมนัช่ืน เราตอ้งมีศรัทธาความเช่ือของเรา เรามัน่คงของเรา ถา้
เรามัน่คงของเรา เราคน้ควา้ของเรา เราพิจารณาของเรา เราพิจารณาของเราไปเร่ือย ท าของเราไป
เร่ือย มนัสดๆ ร้อนๆ มนัเป็นปัจจุบนัน้ี มนัเป็นปัจจุบนัของเรา 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ๒,๐๐๐ กว่าปีมาแลว้ เวลาว่าธรรมะมนั
เก่าแก่ ของท่ีมีคุณค่า ธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้กราบธรรมๆ ธรรมน้ีมีคุณค่ามาก มีคุณค่ามาก แต่ถา้มนัเป็นของเราๆ ถา้มนัเป็นของเรา
มนัตอ้งเป็นปัจจุบนั ถา้เป็นปัจจุบนัข้ึนมาแลว้มนัสดๆ ร้อนๆ เห็นไหม อกาลิโก ไม่มีกาล ไม่มี
เวลา เราคาดเราหมายไม่ไดเ้ลยวา่เราจะรู้เม่ือไหร่ เราคาดเราหมายไม่ไดว้่าเราจะส าเร็จเม่ือไหร่ 
เราคาดเราหมายไม่ไดห้รอก 

ส่ิงท่ีเราคาดเราหมายไม่ได ้ เราก็ตอ้งพิจารณาของเราดว้ยความละเอียดรอบคอบของเรา 
ถา้ละเอียดรอบคอบของเรา เราท าของเราตรงน้ี ถา้ท าตรงน้ี น่ีฟังธรรม ฟังธรรมเพื่อเตือนตน 
เตือนหวัใจของเรา เราจะเขม้แขง็ของเรา เราจะท าของเรา ถา้เราท าของเรา 

งานส่ิงใดงานทางโลก ถา้คนมีสติปัญญานะ มีอ  านาจวาสนานะ งานทางโลกก็ท  ามาแลว้
แหละ ท ามาแลว้ทั้งนั้น ถา้งานของโลกอาบเหง่ือต่างน ้า มนัทุกขม์นัยากมนัเป็นงานของโลกนะ 
งานประจ าโลก ใครท าคุณงามความดีไวจ้ะไดจ้ารึกไวเ้ป็นประวติัศาสตร์ แลว้ประวติัศาสตร์นะ 
เวลาหมดอายขุยัก็ตอ้งตายไป มนัเป็นประวติัศาสตร์ทางโลกทั้งนั้นน่ะ  

แต่ถา้เป็นธรรมๆ ข้ึนมา เวลาธรรมข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม
เป็นธรรมะในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ท  างาน
ทางโลก ทางโลก หมายความว่า ร้ือสัตวข์นสัตวเ์ป็นงานทางโลก แลว้จารึกกนัไวว้่าองคส์มเดจ็
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พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ๔๕ ปีจ าพรรษาท่ีไหนบา้ง ไดเ้ทศนาว่าการไวอ้ยา่งไร งานทางโลก แต่
จริงๆ คุณธรรมนั้นอยูใ่นใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

น่ีก็เหมือนกนั งานทางโลกๆ เราก็ขวนขวาย เราก็ท  าหนา้ท่ีการงานของเรา เราก็แบ่งเวลา
ของเรามาประพฤติปฏิบติั มาคน้ควา้หาใจของตนไง ใจของตนท่ีมีค่าท่ีสุดไง ส่ิงใดกแ็ลว้แต่มนั
เป็นอนิจจงั โลกน้ีมนัแปรสภาพไปทั้งนั้นน่ะ แลว้มนัไม่มีอะไรอยูค่งท่ีหรอก ถา้หวัใจของเราถา้
มนัไม่มีธรรมะในหวัใจ มนัก็แปรปรวนไปเหมือนกนั เพราะมนัแปรปรวนไปเหมือนกนัมนัถึง
เขา้กนัได ้มนัก็เป็นอนิจจงัเหมือนกนั 

เวลาส่ิงท่ีว่าธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา สรรพส่ิง
ตอ้งเป็นอนตัตา เราก็พิจารณาไปแบบโลกๆ ไงว่ามนัเป็นอนตัตา ก็มนัเปล่ียนแปลงน่ีไง มนัเป็น
อนตัตา มนัไม่เห็นความจริงไง 

ถา้เห็นความจริง เรามีสติมีปัญญาของเรา เราคน้ควา้ของเรา เราหาหวัใจของเรา ถา้หวัใจ
ของเราแลว้ เรายกใจข้ึนสู่วิปัสสนา ถา้วิปัสสนา ส่ิงท่ีมนัเป็นอนิจจงัๆ มนัเป็นอยา่งไร แลว้ถา้มนั
เป็นอนตัตา อนตัตาใครรู้ใครเห็น ถา้ใครรู้ใครเห็น มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก ถา้มนัรู้มนั
เห็นของมนั มนัปล่อยมนัคายของมนั ถา้มนัคายของมนั ส่ิงท่ีคายของมนั ส่ิงท่ีเป็นอนตัตาๆ 
อนตัตาเพราะมนัเป็นปัญญา อนตัตาเพราะว่าจิตมนัเห็น จิตมนัรู้ รู้แจง้เห็นจริง รู้แจง้เห็นจริงใน
ใจดวงนั้น ถา้การรู้แจง้เห็นจริงแลว้มนัสงสยัอะไร มนัไปโง่เขลาอะไร 

ส่ิงท่ีมนัยงัโง่เขลาอยูเ่พราะมนัคาดหมาย คาดธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้อยา่งหน่ึง มนัอยูข่า้งนอก สอนเขาไดห้มดเลย ทุกอยา่งท าไดห้มดเลย แต่หวัใจดวงน้ีมนัยงัไม่
รู้ไม่เห็นในตวัมนัเอง น่ีไง เพราะมนัไม่รู้ไม่เห็นในใจของตน มนัก็ยงัไม่สดๆ ร้อนๆ ไง 

แต่ถา้มนัสดๆ ร้อนๆ นะ แหม! แหม! เลยนะ มนัสดๆ ร้อนๆ อยู่ปัจจุบนัน้ี เวลามนัทุกข์
มนัยาก ทุกขย์ากมนับีบคั้นอยูน้ี่ ถา้เวลามนัสดๆ ร้อนๆ มนัก็แกไ้ขเด๋ียวน้ี แลว้แกไ้ขเด๋ียวน้ีเอาท่ี
ไหน 

หาอยูข่า้งนอกก็หาอยูข่า้งนอกนะ ฟังก็ฟังมา การฟังธรรมๆ หลวงตาท่านพูดอีกล่ะ ใน
พระกรรมฐานเรา ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือการฟังธรรมน่ีแหละ ฟังธรรมข้ึนมาเพราะออกมาจาก
ปากของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ แลว้ครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัท่านฟังของท่าน ท่าน
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ฟังของท่านเพราะมนัออกมาจากผูรู้้จริง แลว้เวลาจิตเราประพฤติปฏิบติัอยู ่ จิตเรามนัจอมปลอม 
จิตมนัจอมปลอมมนัก็จินตนาการ มนัก็คาดหมายไปทั้งนั้นน่ะ “น่ีเหมือนกนัๆ” 

แต่เวลาท่านแยกท่านแยะข้ึนมา อา้ว! ท  าไมตรงนั้นเราไม่รู้ล่ะ ท าไมตรงนั้นเราไม่เห็นล่ะ 
มนัไม่เป็นอยา่งนั้นล่ะ มนัก็เลยบอกว่า อืม! ไอท่ี้ว่าแน่ใจ ไอท่ี้คิดว่าตวัเองรู้นัน่น่ะ เวลา
เทียบเคียงไปแลว้ อืม! มนัก็คลาดเคล่ือนกนัน่ะ ถา้มนัคลาดเคล่ือนข้ึนมา เอาแลว้ ถา้ตอนนั้น
ปัญญามนัใคร่ครวญตอนนั้นได ้ ถา้มนัเท่าทนัได ้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เทศนาว่า
การ พระส าเร็จมหาศาลเลย กม็นัใคร่ครวญอยา่งน้ี เวลาส่ิงท่ีเราพิจารณาแลว้มนัก็หมกัหมมไวอ้
ยา่งนั้นน่ะ แต่เวลาไดค้รูบาอาจารยช้ี์น ามา มาตีแผใ่นใจของเรา ถา้ส่ิงท่ีมุมมอง ส่ิงท่ีคาดไม่ถึง 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ต่างๆ มนัพิจารณาไปแลว้ โอะ๊! โอะ๊! มนัไปของมนันะ 

ถา้มนัไม่ไดถึ้งตอนนั้นก็ฟังแลว้เป็นคติธรรม พอคติแลว้เราก็เขา้ทางจงกรม ไปนัง่สมาธิ
ภาวนา เขา้ไปตรวจสอบกนั ไอท่ี้ว่าแน่ๆ ไอท่ี้ว่าใช่ๆ มนัใช่อยา่งไร ไอข้องเรามนัใช่ของเรา แลว้
เทียบเคียงแลว้ท าไมมนัไม่ใช่ ถา้มนัไม่ใช่เพราะอะไร ไม่ใช่เพราะสงสัยน่ีไง ถา้มนัใช่แลว้มนัก็
อนัเดียวกนัน่ะ อนัเดียวกนัมนัจะสงสัยไดอ้ยา่งไร 

ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เวลาครูบาอาจารยท่์านสนทนาธรรมกนัมนัไม่มี
คลาดเคล่ือนกนั มนัเขา้กนัไดพ้อดีๆ พอดีทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้มนัไม่คลาดเคล่ือนกนั ไม่คนใดคน
หน่ึงตอ้งผดิพลาด แลว้ถา้เป็นครูบาอาจารยเ์ราผดิพลาด หรือเราผดิพลาดล่ะ ถา้เราผดิพลาด ถา้
เรายงัไม่แน่ใจ เราคน้ควา้เราก่อน 

ถา้มนัไปรู้ไปเห็นเขา้มนัจะซาบซ้ึงมาก ซาบซ้ึงมาก เห็นไหม การฟังธรรมๆ อนัดบั ๑ 
อนัดบั ๒ นัง่ตลอดรุ่ง ถา้คนมีความเพียรจริงนัง่ตลอดรุ่งเลย ท่ีว่าภาวนามาแลว้นู่นกไ็ม่ได ้ น่ีก็
ไม่ได ้นัง่ตั้งแต่ ๖ โมงเยน็ ๖ โมงเชา้ค่อยลุกนัน่น่ะ มนัจะเจบ็ปวดแค่ไหนมนัจะรู้ ส่ิงท่ีมนัรู้ 

ถึงตอนนั้นในวงกรรมฐานเราส าคญัท่ีสุด ส าคญัท่ีสุดคือฟังธรรม น่ีส าคญัท่ีสุด แลว้คนท่ี
มีคุณธรรมเทศนาว่าการมนัเปิดหวัใจทั้งนั้นน่ะ หวัใจของใครมีเท่าไรออกมาเท่านั้นน่ะ ถา้หวัใจ
มนัไม่มี ออกมาไม่ไดห้รอก ออกมา เด๋ียวความจ าๆ มนัก็เท่านั้นน่ะ เทปมนัเปิดแลว้เปิดอีก เขา
ซ ้ าซาก แต่ถา้เป็นความจริงมนัสดๆ ร้อนๆ มนัสดๆ ร้อนๆ ในใจดวงนั้นไง ถา้มนัสดๆ ร้อนๆ ใน
ใจดวงนั้น แสดงออกมาเป็นธรรมๆ ไง แลว้อนัดบั ๒ นัง่ตลอดรุ่ง ถา้อนัดบั ๓ ออกคน้ควา้ออก
หาของเรา 
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เตือนตวัเองๆ ตลอด ส่ิงท่ีมีค่าๆ นะ เวลายงัมีชีวิตอยูม่นัแกไ้ขไดท้ั้งนั้นน่ะ เวลาตายไป
แลว้ก็จบ เพราะค าว่า “ตายไปแลว้” นะ มนัเสวยภพเสวยชาติใหม่แลว้ จิตน้ีไม่มีเวน้วรรค ออก
จากน่ีไปมนัก็เป็นสถานะของเวรของกรรมท่ีมนัเกิดข้ึน แลว้สถานะของเวรของกรรมเกิดข้ึน ดูสิ 
เกิดเป็นคนก็คิดอยา่งหน่ึง เกิดเป็นสัตวก์็คิดอยา่งหน่ึง เกิดเป็นเทวดาก็คิดอยา่งหน่ึง พอเกิดไป
แลว้ส่ิงท่ีไดส้ถานะ ส่ิงท่ีจิตเดิมแท ้พอจิตเดิมแท ้จิตปฏิสนธิจิตไปเกิดในภพชาติใด ส่ิงท่ีสะสมๆ 
มามนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แต่สถานะท่ีปัจจุบนัมนัคิดอีกอยา่งหน่ึงนะ น่ีพูดถึงว่าเวลาเวียนว่ายตายเกิด
ในวฏัฏะ ถา้ในปัจจุบนัน้ียงัมีชีวิตอยู ่ยงัมีโอกาสแกไ้ข แกไ้ขตรงน้ี 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นของเก่าแก่ มีมาเน่ินนาน แต่คนท่ีเขาจะ
เขา้ไปสัมผสัไดต้อ้งมีวาสนา ค าวา่ “วาสนาๆ” วาสนาบารมี เวลาพูดถึงวาสนาบารมีก็บอกว่าของ
น้ีมนัเป็นของโลกๆ 

ค าว่า “อ  านาจวาสนาบารมี” มนัเป็นโอกาสนะ คนท่ีมีอ  านาจวาสนาบารมี เวลาหลวงตา
ท่านพูดประจ า หูตาของท่าน ท่านคอยฟังของท่าน พระองคใ์ดพูดส่ิงใดแลว้สะเทือนใจท่านไง 
ถา้เป็นธรรมๆ มนัเขา้ไปทนัทีเลย อ  านาจวาสนาบารมีมนัจะฟังตรงน้ี ฟังท่ีว่าส่ิงใดท่ีมนัเป็น
ประโยชน์กบัเราไง ค าว่า “ประโยชน์” คือเตือนสติ เตือนใหเ้ราคน้ควา้ เตือนใหเ้รามี
สติสัมปชญัญะ เตือนใหเ้ราท าดี เรามองอะไรก็ได ้ ถา้อะไรมนัเป็นคติธรรมได ้ เรามองเดก็ก็ได ้
มองท่ีมนัท าน่ะ เวลาเดก็มนัพูดมนัสวนมา เราสะอึกเลยนะ ครูสอนนกัเรียน เห็นไหม “อยา่สูบ
บุหร่ี” มนัคาบอยูใ่นปาก “อยา่สูบบุหร่ี” มนัไปสอนเขาน่ะ แต่ถา้ไม่สูบบุหร่ี “อยา่สูบบุหร่ีนะ” 
เวลาสอนเดก็ๆ แต่ถา้มนัท าเป็นแบบอยา่ง มนัท าเป็นแบบอยา่ง เขารู้เขาเห็นของเขา 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตใจเราเป็นธรรมๆ มีอ  านาจวาสนา มนัจะเปิดใจ มนัฟังไง ถา้มีอ  านาจ
วาสนาบารมีนะ มนัพูดภาษาเดียวกนัมนัเขา้ใจ เพราะมนัแสวงหาอยู ่ แต่ถา้จิตใจมนัต ่าตอ้ย ชวน
ใหท้  าดีๆ มนัท าดีมนัล าบาก ท าดีไปท าไม 

แต่ท าดีคือท าดีเพราะหวัใจดวงน้ี เพื่อความสุจริต เพี่อคุณธรรม เพื่อหวัใจดวงน้ีไง เรา
เหมือนโค เรามีแอก เราจะลากคนัไถน้ีไป ท าแต่ความดีของเราๆ จนกว่าเม่ือไหร่ถึงเป้าหมายมนั
สลดัทิง้หมด สลดัทิง้หมด ถา้มนัสลดัทิง้หมดแลว้นะ ไม่ตอ้งท าอะไรแลว้ ไม่ตอ้งท าอะไร 
เป็นอกุปปธรรม เป็นสัจจะเป็นความจริง ไปเติมอีกก็ไม่ได ้ ไปท าลาย ไปเบ่ียงเบนก็ไม่ได ้ แลว้
ท าไม่ได ้ 
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หลวงตาเวลาท่านพูดนะ เวลาท่านท าโครงการช่วยชาติ เวลาคนจะไปท าร้าย มนัมีข่าว 
ท่านบอกว่าท าร้ายไดแ้ต่ร่างกายน้ี ท  าร้ายไดแ้ต่วตัถุธาตุน้ี แต่มนัสะเทือนธรรมอนันั้นไม่ได้
หรอก มนัสะเทือนไม่ได ้ เขา้ไม่ถึง ถา้ท าไดก้็ท  าไดแ้ค่ร่างกายน้ี พระโมคคลัลานะโดนทุบก็ทุบ
แค่ร่างกายน้ี ไม่เขา้ถึงสัจธรรมอนันั้น น่ีเวลาท่านเตือนนะ เวลาเตือน เตือนจากภายนอก ถา้มนัมี
สติมีปัญญา ใครฟังแลว้ไดป้ระโยชน์ หรือใครฟังแลว้เยาะเยย้ถากถาง อนันั้นมนัเร่ืองของกิเลส  

น่ีไง อ  านาจวาสนาบารมี คนท่ีมีอ  านาจวาสนาฟังแลว้มนัซาบซ้ึง คนท่ีไม่มีอ  านาจวาสนา
ฟังแลว้มนัเหยยีดหยาม มนัรับไม่ได ้ ระหว่างกิเลสกบัธรรม กิเลสกบัธรรมในใจของเรามนั
ประเสริฐ กิเลสประเสริฐหรือธรรมประเสริฐ เราคน้ควา้ เรามีสติปัญญารักษาใจดวงน้ีเพื่อหวัใจ
ของเรา เอวงั 


