
เทศน์เชา้ วนัท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ ๑ 
 

©2017 www.sa-ngob.com 

เทศน์เช้า วนัที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรม สัจธรรมนะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัไม่
ตรัสรู้ธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่สั่งสอนใครนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ร้ือคน้อยู ่ปัญจวคัคียอุ์ปัฏฐากอยู ่๖ ปีๆ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กลบัมาฉนั
อาหารของนางสุชาดา น่ีความเห็นผดิของปัญจวคัคียทิ์ง้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไป 
เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา แสดงธมัมจกัฯ แสดงสัจธรรม สัจธรรม
อนัยิง่ใหญ่ สัจธรรมอนัน้ีแกไ้ขกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของปัญจวคัคีย ์ นัน่ส่ิงท่ี
แกไ้ขกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มีพระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการ ส่ิงท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะๆ การ
เวียนว่ายตายในวฏัฏะ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เวลาท่านยอ้นอดีตชาติของท่านไป 
เป็นตั้งแต่พระเวสสันดรไป ส่ิงท่ีเป็นพระเวสสันดรไป นัน่เป็นความรู้จริงเห็นจริงขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไง ถา้เป็นความรู้จริงขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ไม่สงสัย
ในตวัของท่านเอง 

ท่านมาจากไหน เจา้ชายสิทธตัถะเกิดมาจากไหน เวลาเกิดมา จิตวิญญาณเวียนวา่ยตาย
เกิดในวฏัฏะเกิดมาอยา่งใด การเกิดมาโดยการสร้างสมบุญญาธิการมาขนาดนั้น “เราเกิดชาติน้ี
เป็นชาติสุดทา้ย” ชาติสุดทา้ยเวลาไปเกิดท่ีลุมพินีวนั “เราเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย” ทั้งๆ ท่ียงัไม่
ตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ อนัน้ีคืออ านาจวาสนาบารมีของเจา้ชายสิทธตัถะไง  

เวลาเจา้ชายสิทธตัถะเวลาร้ือคน้ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ร้ือคน้เองๆ 
ร้ือคน้อาสวกัขยญาณ ช าระกิเลสในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอง เวลาร้ือคน้ในใจ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอง การส้ินกิเลสไปโดยสัจธรรม โดยสัจธรรม ไม่ลงัเล
สงสัย ไม่สงสยัในความเป็นจริง 
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การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะๆ สอนถึงการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เราเป็นชาวพุทธ 
ถา้ชาวพุทธเราเช่ือมัน่ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ แกว้สารพดันึกไง ถา้แกว้สารพดันึก เราเช่ือในสัจธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ แต่เวลาเราเกิด เราเกิดในวฏัฏะ เราเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เราเกิดมาดว้ยความลงัเล
สงสัย 

เราเกิดดว้ยความลงัเลสงสัย ความลงัเลสงสยันั้นมนัปิดหวัใจเราไง มนัละลา้ละลงั มนัจะ
เช่ือก็ไม่กลา้เช่ือ ไอจ้ะไม่เช่ือหรือมนัก็ว่าวฒันธรรมมนัมีของมนัอยู ่ น่ีมนัเป็นความลงัเลสงสัย น่ี
พูดถึงว่าความวิตกกงัวลในหวัใจ 

เวลาคนเกิดมานะ เวลาเราเกิดมา เกิดมาโดยอาการครบ ๓๒ น่ีบุญพาเกิด เวลาคนเกิดมา 
เกิดมาดว้ยการพกิาร พิการทางกายและทางใจ อนันั้นพิการของเขา นัน่ก็เป็นเร่ืองเวรเร่ืองกรรม 
ถา้เร่ืองเวรเร่ืองกรรม แลว้เราก็ปัดทุกอยา่งใหเ้วรใหก้รรมไปทั้งหมดเลย เวรกรรมมนัมีท่ีมาท่ีไป 
กรรมเก่า กรรมใหม่ไง 

กรรมเก่าคือพนัธุกรรมของจิต คือเวรกรรมท่ีไดท้  ามา ส่ิงท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ ในเม่ือมนัมี
เหตุมีปัจจยั มนัมีการกระท าไง ถา้มีการกระท านั้นมนัตอ้งใหผ้ลของมนัโดยสัจจะความเป็นจริง
ไง แลว้เราท าส่ิงใดมาล่ะ ท าส่ิงใดมานัน่เป็นกรรมเก่าไง แลว้กรรมใหม่ๆ กรรมใหม่ท่ีเกิดมาใน
ชาติปัจจุบนัน้ี เกิดมาดว้ยอาการ ๓๒ เกิดมาดว้ยบุญกุศล เกิดมาแลว้เราเสมอกนัโดยความเป็น
มนุษยไ์ง 

เวลาคนเกิดมา เกิดมาเป็นมนุษยเ์หมือนกนั เกิดมาดว้ยพกิาร เขาพิการทางร่างกายไง ทาง
ร่างกายของเขา ร่างกายของเขามีการรักษาในปัจจุบนั ปัจจุบนัทางการแพทยเ์ขาก็พยายาม
ป้องกนั วนัวาเลนไทน์เขาใหส้ารแร่ธาตุ เวลากินแลว้เวลาทอ้งแลว้ลูกจะไดไ้ม่พิการ ลูกจะได้
สมบูรณ์ๆ ทางการแพทยเ์ขากพ็ยายามป้องกนัของเขา เวลาเราเกิดมาแลว้มีความบกพร่องส่ิงใด 
เขาก็รักษาของเขา ดูแลข้ึนมาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ เพื่อความดีงามไง ความดีงามไง น่ีพูดถึง
ทางการแพทย ์ทางโลก ทางวิทยาศาสตร์ไง  

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นะ เวลาอบรมบ่มเพาะหวัใจของคนๆ ไง 
เราแกไ้ขท่ีน่ี ถา้จิตใจมนัอ่อนแอ จิตใจอ่อนแอท าส่ิงใดเช่ือเขาไปหมดเลย จิตใจท่ีแขง็กระดา้ง
เกินไปมนัก็ไม่มีส่ิงใดเป็นประโยชน์ทั้งนั้นน่ะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอน
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ถึงทางสายกลาง มชัฌิมาปฏิปทา ความสมดุล ความพอดี ความพอดีของใคร ความพอดีของเดก็
นอ้ย เดก็นอ้ย เราบ่มเพาะดูแลของเราเพื่อใหเ้ป็นเดก็ท่ีสมบูรณ์ท่ีดีงาม แต่ถา้มนัโตข้ึนมา พอโต
ข้ึนมา เขาตอ้งมีหนา้ท่ีรับผดิชอบของเขา 

เวลาเราโตข้ึนมาเป็นผูบ้ริหาร เวลาเราโตข้ึนมาจนแก่จนเฒ่า เขาว่าผูมี้รัตตญัญู ผูมี้ราตรี ผู ้
ผา่นราตรีมา ผูผ้า่นประสบการณ์มามาก เป็นท่ีพึ่งอาศยันะ เราอยูท่างภาคอีสานนะ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ เขา
เคารพบูชาของเขา เป็นผูเ้ฒ่าในหมู่บา้น ส่ิงใดมีการขดัแยง้กนั เขาใหผู้เ้ฒ่าเป็นผูต้ดัสิน ผูเ้ฒ่าเป็น
ผูต้ดัสิน เขาเคารพบูชากนั น่ีผูรั้ตตญัญูไง  

น่ีก็เหมือนกนั ชีวิตของเรา เราผา่นของเรามา เรารัตตญัญูของเรา เรามีประสบการณ์ของ
เรา เวลาเรามีครอบครัวของเรา เราก็ตอ้งการปรารถนาคุณงามความดีทั้งนั้นน่ะ แลว้ถา้มนัมีส่ิงใด 
กรรมเก่า กรรมใหม่ กรรมเก่า อุบติัเหตุคือกรรม 

เขาบอกมนัไม่มีกรรมหรอก มนัเป็นอุบติัเหตุ มนัเป็นการกระทบกระทัง่กนั 

แลว้ท าไมตอ้งไปเจอคนนั้นล่ะ มนัตอ้งมีท่ีมาท่ีไปทั้งนั้นน่ะ ค าว่า “มีท่ีมาท่ีไป” อนัน้ีเรา
รู้ไม่ไดไ้ง แต่อนาคตงัสญาณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ เลง็ญาณๆ เวลาเลง็ญาณ
ข้ึนมา จะเอาใครก่อนๆ จะเอาหวัใจของเขา ไม่เอาร่างกายของเขา ไม่เอาสถานะทางเศรษฐกิจ
ของเขา ไม่เอาเร่ืองของเขา เอาหวัใจของเขา หวัใจท่ีผอ่งแผว้ หวัใจท่ีควรแก่การงานน่ะ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการอนุปุพพิกถา พูดถึงเร่ืองของทาน 
เร่ืองของการเสียสละ เร่ืองของเนกขมัมะ สุดทา้ยแลว้ใหป้ระพฤติปฏิบติันะ ท่านดูหัวใจของคน
ก่อน หวัใจของคนท่ีมนัพอรับได ้ท่านถึงเทศน์อริยสัจไง  

แต่น้ีของเรา เราเกิดมา เวลาว่าผลของวฏัฏะๆ ก็อา้งอิงว่านรกสวรรคข้ึ์นมา เขาบอกว่า
เขียนเสือใหว้วักลวั ไอผู้ท่ี้โมฆบุรุษไปหาผลประโยชน์อยา่งนั้นมนัก็เอาส่ิงนั้นไปอา้งอิง แต่เวลา
ครูบาอาจารยข์องเราท่านเป็นจริงๆ ท่านเก็บไวใ้นใจทั้งนั้นน่ะ 

เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่นะ เวลาท่านรู้ของท่าน เวลาท่านภาวนาของท่าน แลว้มนัมี
พวกจิตวิญญาณบอกใหไ้ปบอกพ่อแม่ของเขาดว้ย ใหญ้าติของตนดว้ยว่าใหท้  าบุญกุศลเพื่อ
ตวัเองดว้ย เพราะตวัเองไม่ไดท้  าส่ิงใดมา เพราะภพชาติอยา่งนั้นมนัไปคาอยูอ่ยา่งนั้นไง  
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เวลาหลวงปู่มัน่ท่านออกจากการภาวนาของท่าน ท่านกไ็ปสอบถามชาวบา้นว่าเคยมี
ตระกูลน้ีไหม เคยมีพวกช่ือเสียงเรียงนามอยา่งน้ีมีหรือไม่ในหมู่บา้นนั้น 

โอโ้ฮ! มนัมีมาตั้งแต่ ๑๐๐ ปีท่ีแลว้ ๒๐๐ ร้อยปีท่ีแลว้นู่นน่ะ 

เวลาไปแลว้กาลเวลามนัแตกต่างกนัไง เวลาครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริงท่านก็มาสืบคน้ว่า
เป็นจริงหรือไม่ เพราะอะไร เพราะดว้ยความเมตตาไง เพราะดว้ยความเมตตาของท่าน เขา
ขอร้องมา เวลาครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริงๆ ท่านเก็บไวใ้นใจของท่าน 

ผลของวฏัฏะ มนัเป็นเวรเป็นกรรมของเขาทั้งนั้นน่ะ เวรกรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ ดูสิ เวลาปางหา้มญาติ ปางหา้มญาติ เวลาญาติพี่นอ้งแยง่น ้าท  านาต่อกนั ท่านไปหา้มคร้ัง
ท่ี ๑ “น ้ากบัชีวิต อนัไหนมีคุณค่ากว่ากนั” 

ชีวิตน้ีมีคุณค่ากว่าทุกๆ อยา่งอยูแ่ลว้ แต่ชีวติน้ีก็ตอ้งการอาหารทั้งนั้นน่ะ 

ไปหา้มคร้ังท่ี ๑ หา้มคร้ังท่ี ๒ พอคร้ังท่ี ๓ สุดทา้ยแลว้กร็บราฆ่าฟันกนัเพื่อการแยง่น ้าท  า
นาน่ะ น่ีไง เวลากรรมมนัใหผ้ลๆ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็พยายามแลว้นะ กรรม
ใหม่ๆ กรรมปัจจุบนัน้ีถา้เขามีสติปัญญาของเขา เขาพยายามดูแลรักษาของเขา เขาก็ไม่ท าเกิดศึก
สงครามข้ึนมา แต่ถึงเวลาแลว้มนัมีความจ าเป็น ความจ าเป็นในปัจจุบนัน้ีไง กรรมใหม่ๆ ไง 
กรรมใหม่คือหนา้ตาสมยัปัจจุบนัน้ี คือความเป็นของเรา เราลดเราละไม่ได ้หนา้ใหญ่ใจโต 

หลวงตาถึงไดส้อนไง ชิงดีชิงชัว่ มนัก็ชิงดีชิงเด่น ชิงดีชิงชัว่ทั้งนั้นน่ะ ถา้มนัไม่ชิง ไม่ชิง
ก็มีปัญญาน่ีไง 

ถา้คนท่ีมีปัญญา ส่ิงท่ีเราท าแลว้เราไม่เปิดศึกกบัใครทั้งส้ิน มนัมีสติปัญญาแกไ้ข แกไ้ข
ความขดัแยง้ แกไ้ขส่ิงต่างๆ มนัตอ้งแกไ้ข คนเราเกิดมามนัมีปัญหาทั้งนั้นน่ะ ปัญหาเขามีไวใ้ห้
แกไ้ข แต่แกไ้ขดว้ยมีสติปัญญานะ ถา้เราขาดสติมาแลว้เราเกิดความโกรธ เราเกิดการกระท าท่ี
รุนแรงไป แต่ถา้เรามีสติมีปัญญา มนัตอ้งมีการแกไ้ข ถา้การแกไ้ข 

ส่ิงท่ีเราจะเอาแบบใจเรา มนัเป็นไปไม่ได ้ มนัเป็นไปไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะสิทธิของ
เขา เขามีสิทธิ สิทธิของคนมนัมีทั้งนั้นน่ะ แลว้สิทธิของคนมี คนท่ีจิตใจต ่าตอ้ย จิตใจของเขา
โดนกิเลสครอบง า เขาจะเอารัดเอาเปรียบ เขาจะคิดว่าของเขาทั้งนั้นๆ แลว้เรา ถา้เป็นสิทธ์ิของ
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เรา เราก็แกไ้ขของเรา มนัตอ้งมีการกระท าก่อนไง ธรรมของผูบ้ริหาร เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา 

เวลาถึงเวลาเมตตา กรุณา มุทิตา เรามีพร้อมทั้งนั้นน่ะ เราท าของเราดว้ยสติดว้ยปัญญา ถึง
ท่ีสุดแลว้อุเบกขา ถา้ไม่อุเบกขามนัเป็นไปไม่ได ้มนัจบไม่ได ้ถา้มนัจบไม่ได ้ถา้เรามีสติมีปัญญา 
เราใชไ้ดข้องเราเป็นประโยชน์กบัเรา  

น่ีพูดถึงว่า ในวฏัสงสารท่ีการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะท่ีมนัจะตอ้งไปประสบพบเห็นใน
ชีวิตความเป็นจริง ถา้ชีวิตความเป็นจริง ส่ิงน้ีเป็นการพิสูจน์แลว้ พิสูจน์หวัใจของคน ถา้หวัใจ
ของคนข้ึนมา ดูผูท่ี้เสียสละๆ ดูสิ พระโพธิสัตว์ๆ  ท่านเสียสละทั้งชีวิตของท่าน ท่านเสียสละ
ทั้งหมด ท าไมท่านถึงเสียสละของท่านไดล่้ะ ท่านเสียสละของท่านก็เพราะการเวียนว่ายตายเกิด
ในวฏัฏะมนัเป็นความทุกขค์วามยากอยา่งนั้น ชาติปิ ทุกฺขา การเกิดเป็นทุกขอ์ยา่งยิง่ การเกิด ชา
ติปิ ทุกฺขา การเกิดภพชาติข้ึนมา เพราะมีเราข้ึนมาตอ้งรับผดิชอบทั้งนั้นน่ะ 

ส่ิงใดก็แลว้แต่ท่ีเราแสวงหามา แสวงหามาก็แสวงหามาเพื่อด ารงชีพ แลว้ด ารงชีพ ผล
ของวฏัฏะคือการเกิดมาในภพชาติน้ี แลว้มนัจบไหมล่ะ มนัไม่จบ ถา้มนัไม่จบ เราจะท าอยา่งไร 
เพิ่มพูนอ านาจวาสนาบารมีของเรา ถา้เพิ่มพูนอ านาจวาสนาบารมีของเรา เราเสียสละของเราเพื่อ
ประโยชน์กบัหวัใจดวงน้ี หวัใจดวงน้ีไง เพราะอยา่งไรมนัถึงท่ีสุด สัจจะความจริง ชีวิตน้ีมีการ
พลดัพรากเป็นท่ีสุด สัจจะความจริงคือตอ้งตายทั้งนั้นน่ะ แลว้ตายไปแลว้ เวลาเรามีชีวิตอยูเ่ราก็
เห็นได้ๆ  คนท่ีเขาอุดมสมบูรณ์ของเขา คนท่ีขาดแคลนของเขา แลว้เราล่ะ เราก็อุดมสมบูรณ์ เราก็
ขาดแคลนบา้ง อุดมสมบูรณ์บา้ง คร่ึงๆ กลางๆ ความคร่ึงๆ กลางๆ เราท าอยา่งไร น่ีเป็นผลของ
วตัถุนะ 

แลว้ถา้ผลของหวัใจๆ ใจท่ีเขม้แขง็ข้ึนมา มนัมีส่ิงใดท่ีกระทบกระเทือนข้ึนมามนัก็มี
หลกัเกณฑข์องมนั น่ีพูดถึงเวลามีส่ิงใดกระทบกระเทือนในหวัใจ น่ีอริยสัจ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บอกไวแ้ลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไวแ้ลว้ทั้งนั้นน่ะ บอกไว้
แลว้มีสติปัญญาหรือไม่  

ถา้บอกไวแ้ลว้มีสติปัญญา สัจธรรม ธรรมโอสถชโลมหวัใจแลว้ เฮอ้! ชโลมหวัใจน้ีมนั
ผอ่งแผว้ มนัปล่อยวางไดไ้ง แต่ถา้มนัไม่มีธรรมะชโลมหวัใจเลย โอ๋ย! มนัมีแต่ไฟนะ ไฟลุกข้ึน 
แลว้ก็ไฟโถมเขา้ไป แลว้ก็เอาไฟเผาเขา้ไป มนัก็มีแต่ไฟกบัไฟ แลว้อะไรมนัจะบรรเทาไดล่้ะ 
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แต่ถา้มีสติปัญญา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น ้ าดบัไฟๆ มนัก็เบาบาง
ลงๆๆ น่ีพูดถึงธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นสัจธรรม ธรรมะเป็นธรรมชาติ 
ส่ิงท่ีมีอยู ่ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมและวินยัไวเ้พื่อร้ือสัตวข์นสัตวไ์ง 
แลว้ถา้เรากระท าของเราเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก  

ถา้เป็นสันทิฏฐิโก การกระท าของเรา เวลามนัทุกข ์มนัทุกขม์าจากไหน เวลามนัเกิด มนั
เกิดมาจากไหน ใครท าใหม้นัเกิดล่ะ ในพนัธุกรรมๆ เราก็เกิดจากพ่อจากแม่ทั้งนั้นน่ะ เวลาเกิด
จากพ่อจากแม่ พ่อแม่ก็ตอ้งการมีชาติมีตระกูล ตอ้งการมีทายาททั้งนั้นน่ะ เพื่อความมัน่คงของ
ชาติตระกูล น้ีมนัเป็นเร่ืองของวฏัฏะ เร่ืองของโลก กรรมของเราๆ ท่ียงัจิตปฏิสนธิจิตท่ียงัเวียน
ว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนัมีของมนัอยู ่ก็ตอ้งมาเกิดๆ แลว้มนัจบท่ีไหน มนัจบท่ีไหนล่ะ  

ถา้มนัจะจบ ถา้เรามีสติมีปัญญา ในทางร่างกาย หมอก็ตอ้งรักษาใหก้ารสาธารณสุขเป็น
ผูดู้แล หวัใจของเราๆ ธรรมะสัจจะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ มาวดัมาวาฟังธรรมๆ 
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพื่อใหไ้ดส้ติปัญญาข้ึนมาไง 
แต่ถา้เรามีสติปัญญาข้ึนมาแลว้ เราจะกล่อมเกลาของเรา เราจะขดัเกลาหวัใจของเรา  

ดูพระเราสิ ธุดงควตัรๆ มนัเป็นประเพณีของพระอริยเจา้ มนัไปขดัเกลากิเลสๆ มนัไม่ได้
แกกิ้เลส ยงัไม่ไดแ้กกิ้เลสเลย มนัไปขดัเกลา เห็นไหม แค่ถือธุดงควตัร ผา้ ๓ ผนื ฉนัม้ือเดียว 
อาสนะเดียวต่างๆ เพื่อไม่ใหม้นัมากเกินไป ขีดเส้นมนัไวไ้ม่ใหกิ้เลสมนักระโดดโลดเตน้ ไม่ให้
มนัคึกคะนองจนเกินไป น่ีเป็นเคร่ืองขดัเกลากิเลส มนัไม่อิสรภาพหรอก เสร็จแลว้เวลาจะ
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาตอ้งมีสติ เวลาฝึกหดัข้ึนมา หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ ท าความ
สงบของใจเขา้มา น่ีปฏิสนธิจิตๆ ท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนัอยูท่ี่ไหนๆ เราจะคน้ควา้ ส่ิงท่ี
เราท ามาๆ ผลของวฏัฏะ ผลของเวรของกรรมทั้งนั้นน่ะ แต่การกระท าๆ เวลาการกระท าตอ้งท า
เป็นจริงในใจเราข้ึนมาไง ถา้ใจเราข้ึนมา หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้บอกพระอานนท์ “อานนท ์ เธอบอกบริษทั ๔ นะ 
ใหป้ฏิบติับูชาเราเถิด อยา่บูชาเราดว้ยอามิสเลย” 

แต่ในเม่ือเรายงัปัญญาดอ้ยอยู ่ เราจะหวงัพึ่งบุญกุศลของเรา เราก็ท  าบุญท าทานของเรา 
แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ปรารถนามาก การปฏิบติับูชา หายใจเขา้นึกพทุ หายใจ
ออกนึกโธ การปฏิบติับูชา ถา้ใครท าความสงบของใจเขา้มา ใจมนัสงบเขา้มาไปสู่ปฏิสนธิจิตไง 
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ไปสู่สัมมาสมาธิไง ไปสู่ผูรู้้ท่ีแทจ้ริงไง ผูรู้้ท่ีแทจ้ริงคือพุทธะไง เราจะไปเฝ้าองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ไปทกัไปทายองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กลางหวัใจเราเลย ถา้จิตสงบ
ระงบัเขา้มา นัน่! การกระท า ดูสิ ท่ีเราเคารพองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราเคารพอยา่งน้ี 

แลว้ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ธรรมและวินยั วฒันธรรมมนัขดัเกลากิเลสเรา มนักล่อม
เกลา แต่เราปฏิบติัจริงๆ ข้ึนมา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน เห็นไหม องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้นัง่อยูโ่คนตน้โพธ์ิอยู่พระองคเ์ดียว องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้
เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ข้ึนมา ครูบาอาจารยข์องเรา หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านก็
อยูใ่นป่าในเขาของท่าน ท่านก็นัง่อยูโ่คนไมข้ึ้นมา ท่านก็บรรลุธรรมของท่านข้ึนมา ของเรา ถา้
เราเป็นความจริงข้ึนมา เราจะแกไ้ขของเรา 

ส่ิงท่ีเราเกิดมาๆ พ่อแม่บ ารุงรักษามานะ พอ่แม่ใหข้า้วใหน้ ้ ามานะ พ่อแม่ใหมี้การศึกษา
มานะ แต่หวัใจของเรา ร่มโพธ์ิร่มไทรของเรา เรามีพุทธะในหวัใจ ใครเป็นผูบ้  ารุงรักษา ถา้
บ ารุงรักษาข้ึนมา มีสติมีปัญญาข้ึนมา หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ 
ถา้มนัสงบเขา้ไป มนัมีความสงบระงบั อูฮู้! มนัมหศัจรรย์ๆ  ถา้เป็นความจริงนะ ถา้ไม่เป็นความ
จริง มนัไม่มีส่ิงใดยนืยนักบัใจ “วา่งๆ ว่างๆ” ก็ค  าว่า “ว่าง” ไวก่้อน อะไรกว็่างๆ ข้ึนมา ปลอด
โปร่งหมด ดีไปหมดล่ะ มนัเป็นหวัตอก็ได ้สมาธิหวัตอน่ะ หวัตอคือมนัไม่รู้เหนือรู้ใตแ้ลว้ใหเ้ขา
ชกัจูงไง 

ถา้มีสมัมาสมาธิข้ึนมา มีสติข้ึนมา ใครจะมาชกัจูง ชีวิตเราตอ้งใหใ้ครชกัจูง ชกัจูงไป
ส่งออกหมด ชกัจูงไปท่ีอ่ืน ท าไมเราไม่เขา้สู่อริยทรัพย ์สู่สัจจะความจริงของเรา ท าไมตอ้งใหค้น
ชกัจูง ท าไมไม่เกิดเป็นมรรคเป็นผลของเรา ท าไมไม่แกกิ้เลสของเรา ท าไมไม่แกท่ี้หวัใจของเรา 
ถา้มนัแกท่ี้หวัใจของเรา เวลาสัมมาสมาธิข้ึนมามนันอ้มไปเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง 
มนัมหศัจรรย์ๆ  มนัเกิดมรรค เกิดมรรค หมายถึงว่า เกิดปัญญา เกิดศีล เกิดสมาธิ เกิดปัญญา
ข้ึนมาในหวัใจ 

น่ีไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นัง่อยูโ่คนตน้โพธ์ิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ครูบาอาจารยข์องเราท่านคน้ควา้ของท่าน ท่านปฏิบติัของท่าน ท่านเขา้ป่า
เขา้เขาไปเพราะตอ้งการเวลา ตอ้งการสถานท่ี ตอ้งการสภาวะแวดลอ้มท่ีดีเพื่อคน้ควา้หาสัจจะ
ความจริง ของเรา เราท าของเรา เราพยายามปฏิบติัของเรา ของเราท าของเราข้ึนมา 
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เราเกิดมาดว้ยความครบบริบูรณ์ มีอวยัวะ ๓๒ ครบบริบูรณ์ น่ีเป็นบุญกุศล แลว้หวัใจๆ 
ท่ีมนัไม่เขม้แขง็ มนัไม่มีสติปัญญารักษา เราฝึกหดัๆ เวลาฝึกหดัข้ึนไป เราเขา้ไปเผชิญเอง เราไป
รักษาเอง เราไปดูแลเอง เราเป็นคนท าเอง 

เวลาความสุข เราก็อยากปรารถนาความสุข แลว้เวลาความจริงข้ึนมา เวลาความสุข 
ความสุขแท ้ ความสุขเกิดวิมุตติสุข สุขท่ีไม่มีกิเลส สุขท่ีไม่มีอะไรมาเจือจาน สุขท่ีไม่มีอะไรส่ิง
ใดมาขดัมาแยง้ได ้ สุขท่ีไม่มีใครมาตม้ตุ๋น ท่ีไม่มีใครมาพลิกแพลงไดแ้น่นอนเลย แลว้มนัวิมุตติ
สุข เหนือโลกเหนือสงสาร แลว้มนัอยูท่ี่ไหนล่ะ มนัอยูใ่นใจของเรานะ พระพุทธศาสนามีอยู่
อยา่งน้ีจริงๆ  

ฉะนั้นบอกว่า ผลของเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ผลของนรกสวรรคข้ึ์นมาก็เขียนเสือให้
ววักลวั แต่เวลาเป็นจริงข้ึนมามนัจะรู้ของมนั ถา้ไม่รู้ของมนั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้รู้
ไดอ้ยา่งไร บุพเพนิวาสานุสติญาณขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตั้งแต่พระเวสสันดรไป 
รู้ไดอ้ยา่งไร มนัตอ้งมีท่ีมาท่ีไปสิ ท าไมคนมนัคิดแตกต่างกนัล่ะ ท าไมคนคิดไม่เหมือนกนัล่ะ 
ท าไมคนมีจุดยนืแตกต่างกนัล่ะ เป็นพี่เป็นนอ้งกนัมนัก็คิดเหมือนกนัทั้งนั้นน่ะ มนัมาจากไหน
ล่ะ แลว้เวลาคนกระท าๆ ท่ีมนัเป็นจริงข้ึนมามนัมาจากไหนล่ะ มนัมาจากไหน มนัมาจากไหน 

ตูพ้ระไตรปิฎกนัน่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ใหเ้ราร้ือคน้เป็นแนวทาง 
เวลาปฏิบติัข้ึนมามนักงัวานกลางหวัใจนะ กลางหวัใจน้ี มนัสว่างโพลงกลางหวัใจน้ี ส่ิงใดท่ีมนั
สงสัย ส่ิงใดท่ีมนัขดัแยง้อยูน่ี่ ส่ิงใดท่ีมนัหมกัหมมอยูน่ี่ มนัส ารอกมนัคายหมด แลว้มนัอยูท่ี่ไหน
ล่ะ  

เราบอกเราไม่มีวาสนา เราเป็นคนวาสนานอ้ย 

ถา้วาสนานอ้ย เราไม่มาวดัมาวาหรอก คนท่ีมาวดัมาวาขวนขวายอยูแ่ลว้ แลว้คนท่ี
ฝึกหดัๆ ข้ึนมา เราลงทุนลงแรงเพื่อบุญกุศล แลว้เวลาปฏิบติัข้ึนมาเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกพระอานนท์น่ะ “ใหเ้ขาปฏิบติับูชาเราเถิด” 

การปฏิบติับูชานั้นจะไดไ้ปสัมผสัธรรม การปฏิบติับูชานั้นจะไดส้ัจจะความจริง แลว้ได้
สัจจะความจริง คนท่ีมีความจริงแลว้เขาจะไปเช่ือคนโกหกมดเทจ็ไหม คนท่ีมีความจริงแลว้เขา
จะเช่ือข่าวลือไหม คนท่ีมีความจริงในใจเขาจะเช่ืออะไรล่ะ เขาก็เช่ือความจริงในใจของเขาไง 
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เราถึงพยายามขวนขวาย พยายามตรวจสอบใหม้นัเกิดข้ึนมาในใจของเราเพื่อเป็นพยานกบัเราเอง 
เป็นพยานกบัตนเองนะ ฉะนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงยกใหไ้ง ยกใหเ้ป็นสันทิฏฐิ
โก ความรู้จริงเห็นจริง ความรู้ในใจอนันั้นจะเป็นสมบติัจริง 

แลว้ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถึงว่าไม่ตอ้งมีใครไปดูแล ไม่ตอ้งให้
ใครปกป้อง มนัเป็นความจริงของมนั แต่เป็นท่ีว่าเราเป็นคนอาภพัวาสนา เรายงัไม่มีคุณสมบติั
อยา่งนั้น ถา้มนัเป็นคุณสมบติัอยา่งนั้นข้ึนมาในใจของเรา นัน่ล่ะมนักงัวานอยูก่ลางหวัใจดวงนั้น 
เอวงั 


