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เทศน์เช้า วนัที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ มาวดัก็มาฟังธรรม มาประพฤติปฏิบติั เวลาจะประพฤติปฏิบติัมนัมี
ความพร้อมไง เวลาคนเกิดมาเพราะมีหน้ีเวรหน้ีกรรมถึงไดม้าเวียนว่ายตายเกิด เวลาเกิดเป็น
มนุษย ์ ดว้ยกรรมดีๆ เกิดเป็นมนุษย ์ ความเป็นมนุษยมี์ค่ามาก เพราะมีค่ามาก มนุษยมี์สมอง 
มนุษยม์นัแยกผดิแยกชัว่แยกดีได ้เพราะมนุษย ์เราถึงมีสติมีปัญญา 

คนมีสติปัญญา เห็นไหม เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
สอนเร่ืองอะไร พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองเกิด แก่ เจบ็ ตายไง เวลาเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะๆ ถา้
เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ส่ิงท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมาจากไหน มาจากการกระท า กรรม
ยอ่มจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั เวลากรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั กรรมมาจากไหน กรรม
ก็มาจากก ามือเราน่ีไง เพราะก ามือเราท าทั้งนั้นน่ะ เพราะเราท ามาเองๆ ส่ิงท่ีท  ามาเอง มนัถึงเป็น
หน้ีเวรหน้ีกรรมไง  

เวลาหน้ีเวรหน้ีกรรมเกิดมา เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
สอนใหเ้สียสละ ใหเ้สียสละ การเสียสละ เสียสละส่ิงท่ีไม่ดีไม่งามในหวัใจของเรา แต่ส่ิงท่ีเป็น
คุณงามความดีใหรี้บขวนขวาย การขวนขวายๆ ท าคุณงามความดีเพื่อเราๆ ระดบัของทาน ระดบั
ของทานมีน ้าใจต่อกนั สังคมร่มเยน็เป็นสุข สังคมร่มเยน็เป็นสุข ในการประพฤติปฏิบติัมนัก็จะมี
โอกาสไง สังคมมีแต่ความขดัแยง้ เราท าส่ิงใดเราท าไม่ไดห้รอก มีแต่ความขดัแยง้ เราตอ้งคอย
หลบหลีก หลบหลีกภยัของเรา ถา้หลบหลีกภยัของเรา มนัจะมาประพฤติปฏิบติัส่ิงใดล่ะ 

แต่ถา้มนัเป็นจริงๆ ข้ึนมา ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ถึงสอนใหมี้เมตตา
ต่อกนั พอมีเมตตาต่อกนันะ เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร เขามีเวรมีกรรม มีเวรมีกรรมดว้ย
นิสัยใจคอของเขา นิสัยใจคอของเขา เวลาเราเจอส่ิงใดแลว้เราหลบเราหลีกของเรา เราหลบเรา
หลีก เราท าคุณงามความดีของเรา คุณงามความดีเพื่อเราไง 
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โลกเขา เขาแสวงหากนัมาเพื่อประโยชน์ของเขา ถา้เขาเป็นหน้ีเป็นสินกนั เขาตอ้งใชห้น้ีใช้
สินของเขา ถา้เขาไม่ใชห้น้ีใชสิ้นของเขา เขาก็ตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมาย เวลาบงัคบัใชก้ฎหมาย 
บงัคบัใชก้ฎหมายดว้ยความถูกตอ้งผดิไง นัน่เป็นเร่ืองการใชห้น้ีนะ  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้บอก ทุกขด์ว้ยความเป็นหน้ี เวลาเราพน้จากความ
เป็นหน้ี คนท่ีเป็นหน้ีเป็นสินเป็นทุกขเ์ป็นยากมากนะ ตอ้งคอยหลบคอยหลีกตลอดเวลา ว่าเขาจะ
มาคอยตามทวงหน้ีของเขา เห็นไหม เราเป็นหน้ีเป็นสินเขา เรายงัไม่มีโอกาสจะใชเ้ขา เราตอ้ง
หลบตอ้งหลีก น่ีทุกขด์ว้ยความเป็นหน้ี ถา้เราใชห้น้ีใชสิ้นเราหมดแลว้เราเผชิญหนา้เขาไดห้มด
แหละ เราไม่เป็นหน้ีเป็นสินใคร ใครจะมีอ านาจเหนือเรา คนเกิดมาเสมอภาคกนัดว้ยกนัทั้งนั้น
น่ะ น่ีส่ิงท่ีความทุกขท่ี์ความเป็นหน้ี 

เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราพน้จากความเป็นหน้ีๆ น่ีหน้ีทางโลกนะ แต่เวลาหน้ีเวร
หน้ีกรรม หน้ีเวรหน้ีกรรมมนัมีเวรมีกรรมมามนัถึงเป็นจริตนิสัย เวลาคนเกิดมาท าไมมีความรู้สึก
นึกคิดไม่เหมือนกนั ความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกนั จริตนิสัยมนัฝังมา พนัธุกรรมของจิต 
พนัธุกรรมของจิตดว้ยการกระท ามา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์ ๔ 
อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ความเป็นพระโพธิสัตวป์รารถนาแต่คุณงามความดี สร้างแต่
คุณงามความดีของท่าน เสียสละทั้งนั้น เสียสละเพื่อโพธิญาณของท่าน ท่านมีเป้าหมายของท่าน 
อธิษฐานบารมี เป้าหมายการท่ีเราจะกระท าใหถึ้งเป้าหมายของเรา ถา้เราอธิษฐานบารมี เราตั้ง
ของเราแลว้เราพยายามกระท าของเรา ท าของเรา มีจุดยนืของเรา 

คนท่ีอ่อนแอตั้งเป้าหมายไว ้ มีความเจตนาส่ิงใดไวแ้ลว้ท าไม่สมความปรารถนา แลว้ก็
อ่อนแอ อ่อนแอก็ลม้ลุกคลุกคลานไป ไม่มีจุดยนืของเขา น่ีไง ส่ิงน้ีมนัเกิดข้ึนมา เกิดข้ึนมาจาก
ไหน เกิดข้ึนมาจากการกระท าของเรา เกิดข้ึนมาจากจริตนิสัย เกิดข้ึนมาจากการกระท า 

ถา้คนท่ีเขามีการกระท า เขามีความมัน่คงของเขา ความมัน่คงของเขา เวลาภาวนา ครูบา
อาจารยข์องเราทั้งชีวิตนะ เวลาพระบวชมาตั้งแต่เป็นเณร บวชมาตั้งแต่เป็นเณร ชีวิตทั้งชีวิตเลย 
แลว้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาก็ทั้งชีวิตทั้งนั้นน่ะ แลว้ทั้งชีวิต เวลาเรานัง่สมาธิภาวนาสักชัว่โมงสอง
ชัว่โมง เรามีความหงุดหงิดไหม เรามีความขบัดนัในหวัใจไหม เราปฏิบติัไปแลว้ ส่ิงท่ีท  าไปมนั
จะประสบความส าเร็จหรือไม่ เราปฏิบติัไปแลว้จะเสียเวลาเปล่าหรือเปล่า เวลาคนท าความดีๆ 
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แลว้มาคิดทีหลงัเลย เราไม่น่าท าเลย เราใชชี้วิตเราสะดวกสบายกว่าน้ี เราหลงผดิไปๆ เห็นไหม 
เวลามนัอ่อนแอ  

เวลามนัเขม้แขง็ข้ึนมานะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็เป็นคน ในบรรดาสัตวส์อง
เทา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด ความประเสริฐเลอเลิศอนันั้นประเสริฐเลอ
เลิศมาจากไหนล่ะ เวลาประเสริฐเลอเลิศ ประเสริฐเลอเลิศมาจากหวัใจขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้นะ เวลาตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ินัน่น่ะ มนัตรัสรู้ในหวัใจขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไง มนัเลอเลิศ เวลาตรัสรู้มาแลว้จะร้ือสัตวข์นสัตว ์ เป็น สตฺถา เทวมนุสฺสาน  
เทศนาว่าการ ๓ โลกธาตุ เทวดา อินทร์ พรหมเราปรารถนา 

นรกสวรรคมี์ไหม เราเช่ือไหม นรกสวรรคมี์หรือเปล่า แลว้พรหมมาฟังเทศน์องคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีหรือเปล่า 

เวลาพรหมมาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เทวดามาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีไง เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้มนัเป็นประโยชน์ตรงนั้นไง ประโยชน์ในใจ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีเพราะการปลดเปล้ืองกิเลสตณัหาความทะยานอยากใน
ใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ความปลดเปล้ืองดว้ยอาสวกัขยญาณ อาสวกัขยญาณมนั
ท าลายไง 

บุพเพนิวาสานุสติญาณ เวลาระลึกถึงท่ีมาของเราไง เราท าส่ิงใดมา เราท าส่ิงใดมาเราถึงมา
นัง่อยูเ่ป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เวลาถา้เราประพฤติปฏิบติัไม่ถึงส้ินสุดแห่งทุกข ์ จุตูปปาตญาณมนัยงั
ไปขา้งหนา้ เวลาอาสวกัขยญาณมนัท าลายอวิชชาในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนาตรงน้ีไง น่ีศาสนาพุทธ พระพุทธศาสนาสอนลงท่ีน่ี 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้แสดงธมัมจกัฯ พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็น
ธรรมๆ ปัญจวคัคีย ์ ๕ คนฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยกนั ดว้ยอ านาจ
วาสนา มีแต่พระอญัญาโกณฑญัญะเท่านั้นท่ีมีปัญญาแทงทะลุธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เขา้ไปในใจของตนได ้ เห็นไหม ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิง
ทั้งหลายทั้งปวงตอ้งดบัเป็นธรรมดา 
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แต่ของเรามนัไม่ธรรมดา เกิดข้ึนมาก็ดีใจ ดบัไปก็เสียใจ อยูก่บัเราก็ถนอมรักษา มนัไม่
ธรรมดากบัเรา ไม่ธรรมดาท่ีไหนล่ะ โดยขอ้เทจ็จริงของมนัเป็นอยา่งนั้นอยูแ่ลว้ แต่ดว้ยตณัหา
ความทะยานอยากของเราต่างหากล่ะ เราตอ้งการปรารถนาใหม้นัอยูก่บัเรา เราตอ้งการปรารถนา 
เราตอ้งการของเรา น่ีมนัไม่ธรรมดาตรงน้ีไง ถา้ไม่ธรรมดา น่ีไง ดว้ยจริตนิสัย เวลาคนท่ีมี
สติปัญญา เวลาฟังธรรมๆ ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ “พระอญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ” น่ีเวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธรรมแลว้มีผูรู้้ตาม ผูรู้้ตามเพราะเป็นความปรารถนาของท่าน ท่าน
ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตวก์็ร้ือสัตวข์นสัตวใ์นใจของสัตวโ์ลก ในหวัใจของเราน่ี ในหวัใจท่ีมนั
ทุกขม์นัยากอยูน่ี่ ถา้มนัทุกขม์นัยากอยูน่ี่ ระดบัของทาน ระดบัของทานน่ีฆราวาสธรรม เราเป็น
ฆราวาส เราก็พยายามหมัน่ฝึกฝน 

การเสียสละน้ีเป็นการฝึกฝนหวัใจ เวลาเราจะเสียสละมนัเสียสละมาจากไหน เวลามนั
ตระหน่ีถ่ีเหนียวมนัอยูท่ี่หวัใจน้ี ของกูๆ มนัใหไ้ม่ไดห้รอก แต่ถา้มนัคิดจะให ้ มนัคิดจะใหน้ะ 
ของมนัจะลน้ฟ้ามาจากไหน ถา้มนัคิดจะให้ มนัใหไ้ดเ้ลย แต่ถา้มนัไม่คิดจะให ้ ของเก็บไวใ้น
บา้นในเรือนมนัสะสมไว ้ จะเผามนัตายมนัยงัไม่รู้จกัเป็นประโยชน์กบัใครทั้งส้ินเลย แลว้มนั
ตระหน่ีถ่ีเหนียวไง  

น่ีไง เวลาระดบัของทานๆ เวลาระดบัของทานมนัสละท่ีน่ี ความตระหน่ีถ่ีเหนียวในหวัใจ
นั้น ความตระหน่ีถ่ีเหนียวในหวัใจมนัเกิดจากไหน มนัเกิดจากตณัหาความทะยานอยาก ความไม่
รู้ไง ท่ีว่าของกูๆ มนัคิดว่าของมนัๆ แต่ไม่ใช่เลย เวลาส่ิงน้ีมนัเป็นสมมุติสัจจะ ส่ิงท่ีเราหามานะ 
เราไม่พลดัพรากจากเขา เขาก็ตอ้งพลดัพรากจากเรา มนัเป็นตามขอ้เทจ็จริงอยูแ่ลว้ สรรพส่ิงใน
โลกน้ีเป็นอนิจจงั ไม่มีส่ิงใดคงท่ีเลย แมแ้ต่ค่าของเงิน ค่าของเงินมนัเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา  

น่ีก็เหมือนกนั ของเราๆ เราคิดว่าของเราไง มนัเปล่ียนแปลงของมนัตลอดเวลา เราไม่ได้
พลดัพรากจากเขา เขาก็ตอ้งพลดัพรากจากเรา เก็บไว้ๆ  เราไม่ตายใช่ไหม เวลาเราตายไปแลว้ ส่ิง
นั้นมนัเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย ์ ไม่เป็นประโยชน์กบัใครเลย แต่ถา้เราเสียสละไป เราเสียสละไป
ตั้งแต่ตอนน้ี จิตใจมนัรับรู้อยูต่อนน้ี พอจิตใจมนัรับรู้ เจตนาท่ีเสียสละไปๆ การเสียสละนั้น
ฝึกหดัจริตนิสัยของเราดว้ย แลว้มนัไดบุ้ญกุศลของเราดว้ย เพราะอะไร เพราะเราเป็นคนเสียสละ
เอง เราเป็นคนกระท าเอง ความลบัไม่มีในโลก ของท่ีเราเสียสละไปเองเป็นของเราหรือของเขา 
เราเสียสละวตัถุออกไป ของของเราเป็นของเรา ทิพยส์มบติัมนัไปของเรา แลว้มนัตบแต่งของมนั 
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มนัแกไ้ขดดัแปลงหวัใจของเรา ถา้มนัดดัแปลงหวัใจของเราจนจิตใจของเรามนัอ่ิมบุญ ค าวา่ “อ่ิม
บุญ” ท าบุญจนเป็นเร่ืองปกติ มนัอ่ิมมนัเตม็ของมนั 

เวลามนัอ่ิมบุญของมนัแลว้ถา้มนัมีอ  านาจวาสนา มนัก็จะขวนขวายไง ขวนขวายอตัต
สมบติั สมบติัของหวัใจ สมบติัของหวัใจ สติสมบติั สมาธิสมบติั ปัญญาสมบติั สมาธิเกิดข้ึนๆ 
ถา้มนัเป็นสมบติัของเราข้ึนมา เราฝึกหดัข้ึนมา 

คนไม่ฝึกหดันะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ อาสวกัขยญาณ ท าลายอวิชชาในใจของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เรามีอะไร เรามีอะไรบา้ง สติก็ช่ือ สมาธิก็ช่ือ ปัญญาน่ีคิดเอา
เป็นสัญญา มีอะไรบา้ง ไม่มี 

ถา้มนัเป็นจริงๆ ข้ึนมา เรามาฝึกหดัอยูน่ี่ไง ถา้สติกใ็หม้นัเป็นตวัจริงๆ ข้ึนมา สติ 
หมายความว่า ความระลึกรู้มนัระลึกรู้ในใจน้ี ถา้มนัจะคิดส่ิงใด มนัจะไปกวา้นเอาส่ิงใดมาเป็น
ทุกขเ์ป็นร้อนในหวัใจ เออ๊ะ! เออ๊ะ! เออ๊ะ! สติมนัทนั หยดุหมดแหละ น่ีสติจริงๆ มนัมีคุณค่า
อยา่งน้ี สติจริงๆ มนัมีคุณค่ายบัย ั้งความรู้สึกนึกคิดเราได ้ สติจริงๆ มนัระลึกอยูต่วัเราน้ี ถา้ระลึก
รู้ตวัเราน้ี มนัฟุ้งซ่านไปไหม เวลากิเลสมนัท่วมหวั เวลามนัฟุ้งซ่านไป กิเลสมนักลบับา้น กิเลส
มนันอนไม่ต่ืน เราก็คิดไปทัว่ ไปกวา้นเอาไฟมาเผาเตม็ท่ีเลย สติยงัไม่ต่ืนเลย สติต่ืนข้ึนมาหยดุ
หมดแหละ น่ีสติธรรม 

สมาธิธรรม ฝึกหดัสมาธิ ถา้จิตมนัสงบระงบั เราฝึกหดัสมาธิของเรา หายใจเขา้นึกพุท 
หายใจออกนึกโธ ใชอ้านาปานสติก าหนด มีค าบริกรรมของเรา มีค าบริกรรมของเราคือจิตมนัมี
การกระท า การกระท ามนัมีนวกรรมในใจของมนั มีการกระท าของมนั ถา้มนัเป็นความจริงๆ ท่ี
มนัทุกขม์นัยากอยูน่ี่ ท่ีเวลามนัขาดสติ มนัพลั้งเผลอไปน่ี มนัไปกวา้นเอาฟืนเอาไฟมาเผามนั
ทั้งนั้นน่ะ ถา้มนัเอาไฟมาเผา ถา้มีสติมนักห็ยดุไง หยดุแลว้สืบต่ออยา่งไร น่ีไง ถา้สืบต่ออยา่งไร 
สันตติจะใหม้นัคงท่ีอยา่งไร ถา้คงท่ีอยา่งไร เราก็มีค  าบริกรรมของเราไว ้เรารักษาของเราไว ้

พอรักษาของเราไว ้ ตณัหาความทะยานอยากมนัอยูท่ี่จิต มนัก็บิดเบือน มนัก็ขบัดนั ลม้ลุก
คลุกคลาน ปฏิบติัใหม่ๆ ลม้ลุกคลุกคลานทั้งนั้นน่ะ ทรัพยส์มบติัขา้งนอก เราเห็นแลว้เราไป
กวา้นหามาเป็นของเราได ้ เวลาหวัใจแท้ๆ  ของเราจะเอาไวก้บัเราเอาไวไ้ม่ได ้ ของเป็นของดีๆ รู้
ว่าของดี ตะครุบไดแ้ต่เงามนั ไม่ไดค้วามจริงสักที  
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ถา้ไดค้วามจริงข้ึนมา พอมนัสงบระงบัเขา้มา สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี สุขอ่ืนใดเท่ากบั
จิตสงบไม่มี ถา้จิตมนัสงบแลว้มนัตอ้งมีความสุขของมนั มีความสุข ความสงบ ความระงบัอนัน้ี 
น่ีไง ถา้มนัเกิดอยา่งน้ีเกิดสัมมาสมาธิ ถา้เกิดสัมมาสมาธิ 

ถา้เกิดมิจฉา มนัง่วงเหงาหาวนอน มนัวูบหายไป มนัตกภวงัคไ์ปต่างๆ มนัเป็นอาการ
ทั้งนั้น มนัก่อนท่ีจะเขา้บา้น เขา้บา้นของตนไม่ถูก มนัก็เขา้บา้นถูกเขา้บา้นผดิอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ถา้
มนัจิตสงบระงบัเขา้มาเป็นตวัตนของเรา ปัญญาภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากจิต ไม่ใช่ปัญญา
เกิดจากสมอง ไม่ใช่ปัญญาเกิดจากจินตนาการ ไม่ใช่ปัญญาเกิดจากการคาดหมาย การคาดหมาย
มนัเป็นสัญชาตญาณของมนุษยไ์ง 

มนุษยมี์ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ โดยธรรมชาติของสันตติ โดยธรรมชาติของขนัธ์ ๕ โดย
ธรรมชาติของความคิดมนัคิดโดยธรรมชาติของมนั ถา้คิดโดยธรรมชาติของมนั พอไปคิดส่ิงใด
เราก็โอะ๊ๆๆ อยูน่ัน่น่ะ เพราะอะไร เพราะมนัไม่เคยเห็นความเป็นจริงไง พอจิตมนัสงบแลว้มนั
เกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากการภาวนา เรามีสติ มีสมาธิ เราควบคุมของเรา เวลามนั
ออกใชปั้ญญาของมนั ตอ้งออกใชปั้ญญา การออกใชปั้ญญา สติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ ตาม
ความเป็นจริง คือสติปัฏฐาน ๔ ท่ีจิตมนัสงบแลว้มนัคน้ควา้ของมนัหาตามความเป็นจริง 

จิตเราไม่สงบ มนัเป็นการคาดหมาย เป็นจินตนาการ เราสร้างภาพทั้งนั้นน่ะ ถึงบอกว่ามนั
ไม่เป็นความจริงไง ถา้มนัเป็นความจริงๆ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา 
ตรัสรู้ธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัมีมรรคญาณ มนัมีสัจจะมีความจริงไง 
มรรคโดยขอ้เทจ็จริง ไม่ใช่คิดเปรียบเทียบ คิดของเราข้ึนมาว่าเป็นมรรคๆ ไง  

สัมมาอาชีวะเราก็ท  าอาชีพชอบๆ อาชีพชอบคือการคิดถูกคิดผดิต่างหาก คิดผดิน่ีอาชีพผดิ 
มนัเสวย จิตมนัคิด เวลามนัคิดทางถูก นัน่น่ะสัมมาอาชีวะ คิดทางถูก จากสมัมาอาชีวะ เทฺวเม 
ภิกฺขเว ทางสองส่วนท่ีเธอไม่ควรเสพ อตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยค น่ีไง ทางสองส่วนท่ี
ไม่ควรเสพ มชัฌิมาปฏิปทา ความสมดุลความพอดีของมนัเป็นอยา่งไร ความสมดุลความพอดี น่ี
มนัเกิดข้ึนมาน่ีไง เวลามนัเกิดข้ึนมา เกิดข้ึนมาจากหวัใจ น่ีถา้มนัเป็นจริงมนัเป็นจริงอย่างน้ี 

เราจะบอกว่า ท่ีบอกว่า เวลาสติ สมาธิ ปัญญา มนัมีแต่ช่ือ เวลามนัเป็นจริงๆ เป็นจริงจาก
การปฏิบติัไง ฉะนั้น เวลาเราศึกษา ศึกษาเป็นภาคปริยติั องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ให้
ศึกษานะ ปริยติัเวลาศึกษามาแลว้ ศึกษามาเพื่อประพฤติปฏิบติั 
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เรามีการศึกษามา เรามีความรู้มา เราตอ้งประกอบสัมมาอาชีวะข้ึนมาใหเ้รามีทรัพยส์มบติั
ของเราข้ึนมา เวลาศึกษามา ศึกษาไวเ้พื่อประพฤติปฏิบติั ศึกษามาไวเ้พื่อการกระท า เวลาเราจะ
ฝึกหดั เราจะปฏิบติั เราก็กลวัไปหมดเลย นู่นก็จะผดิ น่ีก็จะผดินะ  

เวลาเราศึกษามาๆ ศึกษามาเพื่อเป็นแนวทาง ศึกษามาเพื่อเป็นความรู้ท่ีเราจะท าใหถู้กตอ้ง 
เวลาศึกษาไปแลว้นะ ไอค้วามศึกษานั้นมนัก็มาเทียบเคียงว่า อ๋อ! มนัเป็นอยา่งนั้น มนัเป็นอยา่งน้ี 
มนัเป็นอยา่งนั้น มนัเป็นอยา่งนั้นไปหมดเลย 

วาง รู้แลว้วางไว้ๆ  เราพยายามท าใหม้นัเป็นความจริงข้ึนมา เป็นความจริงข้ึนมา มนัถึงมีรส
มีชาติ รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง รสชาติของมนั รสชาติของสัจจะความจริงไง สุขอ่ืนใด
เท่ากบัจิตสงบไม่มีไง แลว้ถา้เกิดปัญญาข้ึนมา ปัญญาท่ีมนัเขา้ไปต่อสู้กบักิเลสนะ ต่อสู้กบักิเลส
ตณัหาความทะยานอยาก  

เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติั ท่านบอกสงครามธาตุสงครามขนัธ์ มนัเกิด
สงครามธาตุสงครามขนัธ ์ แต่น่ีเราไม่มีสงคราม เรามีแต่ตามกนัไป เวลามนัจูงจมูกกต็ามไปเลย 
แต่เวลาครูบาอาจารยท่์านมีสงครามธาตุสงครามขนัธ์ ระหว่างธาตุขนัธ์มนัประหตัประหารกนั 
ธรรมะ ธรรมะท่ีเกิดข้ึนมนัจะประหตัประหาร มนัต่อสู้กนั ไสกองทพัเขา้ใส่กนั มนัต่อสู้กนักลาง
หวัใจนะ เวลาครูบาอาจารยท่ี์ประพฤติปฏิบติั ดูครูบาอาจารยข์องเราสิ เดินจงกรม ๗ วนั ๗ คืน 
เดินจงกรมทั้งวนัทั้งคืนมนัเพราะอะไรล่ะ เพราะระหว่างสงครามธาตุสงครามขนัธ์ ระหว่างกิเลส
กบัธรรมท่ีมนัประหตัประหารกลางหวัใจ มนัสนุก มนัครึกคร้ืน มนัอาจหาญ มนัร่ืนเริง คนท่ี
ปฏิบติัท่ีมีคุณธรรมในหวัใจ โอ๋ย! มนัมีความสุขมาก เดินจงกรมทั้งวนัทั้งคืนเดินไดอ้ยา่งไร เดิน
อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ขา้งนอกเดินอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แต่ขา้งในระหว่างกิเลสกบัธรรมมนัประหตัประหาร
กนั นั้นเวลาภาวนามยปัญญามนัเกิด มนัเกิดอยา่งนั้น 

ถา้ภาวนามยปัญญามนัเกิดข้ึนมา เวลามนัประหตัประหารกนัจนกิเลสมนัหมอบราบไป มนั
หมอบราบเฉยๆ มนัไม่ถึงกบัสมุจเฉทปหาน ไม่ถึงกบัตายไป มนัท าแลว้ท าเล่า มนัจะมีครูบา
อาจารยค์อยช้ีคอยบอกอยา่งน้ี คอยช้ีคอยบอกเพราะอะไร เพราะถา้ครูบาอาจารยส่์วนใหญ่ทุก
องคแ์ลว้เวลาปฏิบติัมนัจะมีประสบการณ์อยา่งน้ี ประสบการณ์ท่ีว่าลม้ลุกคลุกคลานก่อน คนเรา
จะท าหนา้ท่ีการงานกว่าจะยนืตวัได ้ กว่าจะอยูต่วั มนัก็ตอ้งเตม็ท่ีนะ เวลาท าไปๆ มนัจะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ หรือประสบความส าเร็จหรือไม่ อยูท่ี่อ  านาจวาสนาของคนเหมือนกนั อ  านาจ
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วาสนาของคนนะ ดูสิ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ของ
เรา พวกเราก็ช่ืนชมกนัมาก แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ท่านอุทานนะ เราวาสนา
นอ้ย อายเุราแค่ ๘๐ ปี เพราะอะไร เพราะ ๔ อสงไขยไง พระศรีอริยเมตไตรย ๑๖ อสงไขยไง น่ี
การสร้างมามากมนักใ็หญ่มาก ยิง่ใหญ่มาก ความรู้มาก สร้างมานอ้ยก็นอ้ย แต่ก็ดว้ยศีล ดว้ย
สมาธิ ดว้ยมรรคดว้ยผลก็ส าเร็จไปทั้งหมด แต่ก็วาสนาน่ีไง  

น่ียอ้นกลบัมาพวกเราไง เอาตรงน้ีมาเทียบ มาเทียบว่าท าไมเราลม้ลุกคลุกคลาน ท าไมเรา
ทุกขเ์รายาก ท าไมเราคิดไม่เหมือนเขา มนัท าไมๆ ก็มนัมีท่ีมาทั้งนั้นน่ะ หน้ีเวรหน้ีกรรม เราเป็น
หน้ีก็ใชห้น้ีดว้ยความเป็นหน้ีของเรา จบไปกระบวนการในทางโลก แต่ถา้หน้ีเวรหน้ีกรรม หน้ี
เวรหน้ีกรรมของคนท่ีมนัลึกลบัซบัซอ้น มนัก็ตอ้งขวนขวาย ฉะนั้น มีส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนกบั
ความรู้สึกนึกคิดไม่ตอ้งไปวิตกกงัวลใดๆ ทั้งส้ิน ไม่ตอ้งเสียใจทั้งส้ิน เราท ามาทั้งนั้น ความคิด
ของเรา ความทุกขค์วามยากของเรา เราท าเอง เราท ามาทั้งนั้น แต่ในปัจจุบนัน้ีเราเกิดเป็นมนุษย ์
เกิดมาพบพระพุทธศาสนา มีครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัจนหูตาท่านแจ่มแจง้ ท่านถึงคอย
เตือนเราคอยบอกเราไง ถา้ไม่มีครูบาอาจารยค์อยเตือนคอยบอกเรา เราก็คิดเอง คิดเองก็คิดดว้ย
สมองของเราน่ี แลว้คิดแลว้ก็มาเสียใจนอ้ยใจ เราไม่น่าเลย เราไม่น่าเลย กวู่าแลว้ กวู่าแลว้ ไม่
ตอ้งกูว่าหรอก ท าจริงๆ ท าตรงน้ี แลว้ไม่ตอ้งไปเสียใจกบัมนั เราท าเอง  

เราเกิดมา เราเป็นมนุษยเ์หมือนกนั มีกายกบัใจเหมือนกนั ปรารถนาความสุข เกลียดความ
ทุกขเ์หมือนกนั แลว้เราก็ขวนขวายการกระท าเหมือนกนั เราตอ้งมีน ้าใจต่อกนั เห็นใจต่อกนั เห็น
ใจต่อกนันะ ทุกคนก็ปรารถนาดีทั้งนั้นน่ะ เราอยา่ไปท ากระทบกระเทือนใครทั้งส้ิน องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้หา้มเดด็ขาดนะ เร่ืองศีล ไม่ใหเ้บียดเบียนกนั ไม่ใหท้  าลายกนั แต่องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สรรเสริญ สรรเสริญถึงการฆ่ากิเลส การฆ่าทิฏฐิมานะความเห็นผดิ
ของเรา หวัใจของเราท่ีจะไปจาบจว้ง ไปคิดท าลายเขา ฆ่ามนั ฆ่ามนั ฆ่าความคิดอยา่งนั้นเสีย ฆ่า
ท าลายไอต้ณัหาความทะยานอยากในหวัใจของเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สรรเสริญ 
สรรเสริญมาก 

เวลาครูบาอาจารยท่์านเทศนาว่าการนะ ท่านตีหวักิเลสในใจของคนน่ะ ไม่ไดว้่าคนหรอก 
คนคือคน แต่ไอกิ้เลสในใจนัน่น่ะมนัตวัร้าย มนัท าใหเ้ราผดิพลาด ใหเ้ราเสียหาย ไอกิ้เลสตวั
นั้นน่ะ ถา้เรามีสติปัญญา เราก็จะมาแกไ้ขกิเลสในใจของเรา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่ง
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แห่งตน ตนเท่านั้นท่ีจะช าระลา้งกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของตน ตนตอ้งเขม้แขง็ ตน
ตอ้งพยายามละเอียดอ่อน พยายามดูแลรักษาหวัใจของเรา เอวงั 


