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เทศน์เช้า วนัที ่๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรม ฟังสจัธรรม สจัธรรมเป็นสัจจะความจริงนะ สัจจะความ
จริงเป็นสัจจะความจริง แลว้ความจริง คนจะเขา้สู่ความจริงตอ้งเป็นคนจริง คนไม่จริงมนั
เหลวไหล 

มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระหลาด คิดอยา่งหน่ึง พดูอยา่งหน่ึง ท าอยา่งหน่ึง เวลาคิด คิดอยา่งหน่ึง 
คิดนะ แต่เวลาพดูไม่กลา้พดูอยา่งท่ีตวัเองคิด เวลาท าจะเอาแต่สะดวกสบายไง มนัเลยทุกขย์ากไง 
ทุกขย์ากเพราะความคิดนั้นน่ะ ความคิดมนัหลอกหลอนตวัเอง แลว้จะพดูออกไปก็ไม่ได ้เวลาจะ
ท าก็ท าไม่ไดอ้ยา่งตนเอง ดูสิ เพราะความคิดของตนมนัท าให้เราทุกขเ์รายาก 

ถา้เราทุกขเ์รายากข้ึนมา เวลามนัทุกขม์นัยากข้ึนมา ใหห้ยดุความคิด หยดุความคิดก็จะหัด
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้เวลาปฏิบติัข้ึนมาก็หยดุไม่ได ้พอหยดุไม่ไดข้ึ้นมาเพราะอะไร เพราะวา่
ไปดูความคิดๆ แรงเราสู้มนัไม่ไดไ้ง 

จิตน้ีเหมือนชา้งสารท่ีตกมนั เวลามนัคิดส่ิงใดมนัฉุดกระชากลากไปหมด แลว้เราจะเอา
อะไรไปสู้กบัมนั มีแต่เอาดอกไมธู้ปเทียนไปบูชามนัน่ะ ยอมจ านนกบัความคิดของตน ยอม
จ านนกบักิเลสของตน แลว้ให้กิเลสของตนลากไปๆ ไง 

เวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัมา ท่านบอกใหห้ยดุความคิดๆ ตวัเองก็จะไปหยดุ
ความคิด เอาอะไรไปหยดุความคิดละ่ ก็ตามความคิดนั้นไป แลว้ก็ไปสร้างความคิดใหม่ๆ วา่งๆ 
วา่งๆ ไง วา่งๆ เพราะไม่มีสติปัญญาสามารถจะเอามนัไดไ้ง น่ีไง มนัก็เลยทุกขเ์ลยยากอยูอ่ยา่ง
นั้นน่ะ ทุกขย์ากเพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยากของตน 

แต่เวลาทางวทิยาศาสตร์เขาวา่นะ ทุกขเ์พราะเราขดัสน ทุกขเ์พราะวา่เศรษฐกิจเราไม่ดี 
เราคนทุกขค์นจน เราก็มีความทุกขค์วามยาก เวลามองกนัเขามองตรงน้ี มองวา่เราทุกขเ์ราจน เรา
เป็นคนทุกขค์นยาก 
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คนจนผูย้ิ่งใหญ่ หลวงตามหาบวันะ มีบริขาร ๘ หาเงินช่วยชาติเป็นหม่ืนๆ ลา้น ทองค า
เป็นหลายสิบตนั น่ีคนจนผูย้ิ่งใหญ่ เวลาความเป็นอยูข่องท่านไม่เห็นตอ้งเดือดร้อนส่ิงใดเลย ดว้ย
ศีลดว้ยธรรมของท่าน กล่ินของศีลกล่ินของธรรม ดว้ยอ านาจวาสนาของท่าน พดูส่ิงใดคนก็
เช่ือถือ พยายามช่วยเหลือชาติ ช่วยเหลือบา้นเมือง เวลาคนท่ีท าคุณงามความดีเขาไม่ท าคุณงาม
ความดีไปอวดใครหรอก 

หลวงปู่มัน่ท่านอยูใ่นป่า ดูสิ เวลาหลวงตาท่านเลา่ถึงหลวงปู่มัน่ ถา้พดูถึงทางโลกนะ 
เหมือนเศษมนุษย ์ไม่มีส่ิงใดอ านวยความสะดวกเลย อยูแ่ต่ในป่าในเขา อาศยัแต่ชาวบา้นคนทุกข์
คนจนในป่าในเขาท่ีเขาใส่บาตร เขามีแตข่า้วเปลา่ๆ เท่านั้นน่ะ มนัจะมีอะไรสุขอะไรสบายข้ึนมา 
ถา้วา่จะแสวงหาความสุขทางโลก ไม่มีส่ิงใดเป็นความสุขเลย แต่ถา้เป็นทางธรรมๆ เศรษฐีธรรม 
เป็นอาจารยท่ี์ยิ่งใหญ่ ครอบเหนือโลกธาตุ เหนือ ๓ โลกธาต ุ

นัน่น่ะถา้เป็นความสุข ความสุขท่ีช าระกิเลสตณัหาความทะยานอยากในหัวใจไดแ้ลว้ มนั
ประเสริฐเลอเลิศอยา่งนั้นน่ะ ถา้มนัประเสริฐเลอเลิศ มนัจะท าความจริง คนตอ้งเป็นคนจริงไง ถา้
คนจริงจะไดค้วามจริงไง 

เรามีแต่ความจอมปลอม คิดอยา่งหน่ึง พดูอยา่งหน่ึง เป็นสัตวป์ระหลาด เวลาสัตว์
ประหลาดข้ึนมา เวลาจะปฏิบติัธรรมกคิ็ดอีกอยา่งหน่ึง คิดแต่กิเลสตณัหาความทะยานอยาก
ข้ึนมา คิดแต่อา้งธรรมะ อา้งธรรมะไง กิเลสบงัเงาไง ศึกษามามาก รู้มามาก รู้ทุกอยา่ง แต่ไม่มี
ขอ้เทจ็จริงอะไรเลย รู้ทุกเร่ือง แต่ไม่รู้ความคิดของตน ถา้ไม่รู้ความคิดของตน เห็นไหม 

เราจะท าความจริงของเราข้ึนมา ถา้มีความจริงของเราข้ึนมา เราท าความจริงข้ึนมา ถา้
ความจริงข้ึนมา เรามีสัจจะมีความจริง เรามีศีล เวลามีศีลข้ึนมาก็เป็นทุกขเ์ป็นยากข้ึนมา เวลาถือ
ศีลล าบากล าบนไปหมดทั้งนั้นเลย ทั้งๆ ท่ียงัไม่ท าอะไรเลย 

ถา้เราคิด เราคิดน่ีเป็นมโนกรรม กรรมเกิดจากการกระท า มโนกรรม มโนกรรมมนัตอก
ย  ้าๆ พอตอกย  ้าข้ึนมาจนเป็นจริตเป็นนิสัย เวลามีความคิดท่ีดีข้ึนมา มีคุณธรรมข้ึนมา เราคิดอยา่ง
น้ีไม่ได ้ เราคิดอยา่งน้ีมนัคิดใฝ่ต ่า มนุสสติรัจฉาโน คิดแบบสัตว ์ มนุสสเทโว คิดแบบเทวดา 
มนุสสเทโว มนุษยน่ี์แหละยิ่งใหญก่วา่เทวดาอีก เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยข์อง
เราเทศนาวา่การ เทวดา อินทร์ พรหมมาฟังเทศน์ๆ 
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เทวดา อินทร์ พรหมท่ีไหนจะมาฟังเทศน์มนุษย ์มนุษยท่ี์ไหนจะยิง่ใหญก่วา่เทวดา มนุษย์
ท่ีมีคุณธรรมไง มนุษยท่ี์มีสัจจะความจริงน่ีไง ถา้มนุษยท่ี์มีสัจจะความจริง ความจริงมาจากไหน
ละ่ มาจากไหน มนัตอ้งมาจากใจไง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ครูบาอาจารยข์องเรา เวลาเป็นจริงๆ ในหัวใจแลว้ 
มนัสติวนิยั มนัจะคิดส่ิงใด เหมือนหลวงตาท่านพดูเลย ความคิด เวลาจะคิดส่ิงใดข้ึนมา เหมือน
ไปแบกไปหาม 

ไอเ้ราคิดเพลิน คิดจนเคยตวั แต่คนท่ีเขามีสติปัญญาเขาคิดอะไรเหมือนกบัจะไปแบกไป
หาม ถา้ไปแบกไปหาม ถา้เป็นของหนกั เราจะท าความผิด เห็นไหม เราไปแบกหามซุงทั้งท่อน 
แลว้ซุงทั้งท่อนน่ีความคิดอนัหน่ึง มนัจะคิดท าอยา่งนั้นไหม มนัจะคิดอะไรท่ีมนัฉุดกระชากลาก
ไปไหม แต่ถา้เราไม่ทนัมนัๆ มนัฉุดกระชากเราไปหมดเลย 

แต่เวลาคนท่ีเขาเท่าทนัมนัหมดแลว้ เขาปราบปรามกิเลสตณัหาความทะยานอยาก 
สังโยชน์เคร่ืองร้อยรัด มนัไม่ร้อยรัดแลว้ ความคิดเป็นความคิด จิตเป็นจิต ตา่งอนัต่างจริงต่อกนั 
ความคิดก็เป็นความจริงอนัหน่ึง เป็นความจริงอนัหน่ึง แต่มนัตอ้งอาศยัธาตุรู้ อาศยัผูรู้้เกิดบนธาตุ
รู้นั้น ธาตุรู้นั้น ดว้ยคุณธรรมในสจัจะความจริงอนันั้น ก็เป็นความจริงอนัหน่ึง ความจริงกบัความ
จริงอยูด่ว้ยกนั ไม่เบียดเบียนกนั ไม่ใช่สัตวป์ระหลาด 

สัตวป์ระหลาดคิดอยา่งหน่ึง ท าอยา่งหน่ึง พดูอยา่งหน่ึง เพราะสงัโยชน์ร้อยรัดไปรัดมนั
ไว ้ มนัไม่รู้จกัความเป็นจริงอนันั้น แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติัตามความ
เป็นจริงข้ึนมาแลว้ มนัมีนอกมีใน ความนอก ความนอกเป็นความทุกขข์า้งนอกน่ี เวลาความนอก
ข้ึนมา เราทุกขเ์พราะเราเป็นคนทุกขค์นจน 

เวลาคนจนผูย้ิ่งใหญ่ เขาคนจน คนท่ีเขามีศีลมีธรรมอยูใ่นป่าในเขาของเขา ดูสิ ฆราวาส
ธรรมน่ีแหละถือศีล ๘ ข้ึนมา ถา้เขามีสติมีปัญญาของเขา เขาไดมี้สติปัญญาควบคุมดูแลจิตใจของ
เขา เขารักษาน ้าใจของเขา เขาก็มีความสุขของเขา เขาพอใจในความเป็นอยูข่องเขา เขามีความสุข
ของเขา ความสุขเพราะมนัพอใจในความสุขอนันั้นไง มนัไม่ตอ้งให้กิเลสตณัหาความทะยาน
อยากมนัลากจูงไปไง น่ีถา้มนัไม่ลากจูงไป 
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ความคิดแบบนอกๆ ความคิดขา้งนอกส่งออกไง เวลาใครจะมาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาก็
ปฏิบติัแลว้มนัจะมีฤทธ์ิมีเดช นัน่อภิญญา มนัอยูน่อกนู่นน่ะ มนัไม่เขา้มาในใจเลย ถา้มนัเขา้มา
ในใจมนัตอ้งท าความสงบของใจก่อน ถา้จิตมนัสงบเขา้มาแลว้ ภายในๆ ภายนอก ภายใน ดูสิ 
เวลาครูบาอาจารยท่์านอยูใ่นป่าในเขา พระธุดงคน์ะ มีผา้ ๓ ผืน หนา้หนาวมนัหนาวขนาดไหน 
มนัหนาวกวา่น้ีเยอะ อยูใ่นป่าในเขาน่ีนะ น ้าคา้งน่ีแฉะหมดเลย ต่ืนเชา้มาเสียงเปาะแปะๆ เลย น่ี
น ้ าคา้งมนัลง ใบไมน่ี้น ้าหยดเลย มุง้เปียกหมด แลว้ดูสิ กลางคืนมนัจะหนาวขนาดไหน ถา้รับรู้อยู ่
หนาวตายเลย 

พทุโธๆ เวลาจิตสงบเขา้มา จิตสงบเขา้มา พอจิตสงบเขา้มามนัปลอ่ยหมด เขา้สู่สมาธิ สกั
แต่วา่ ปลอ่ยไวห้มดเลย เห็นไหม ของเรา ถา้เป็นเรานะ ตาย โอ๋ย! ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ ไม่มีใคร
มาดูแลเลย โอโ้ฮ! ทุกขเ์ลย มนัพาล มนัพาลมนัจะไปหาเร่ืองกบัเขา ทั้งท่ีเราตั้งใจของเราใช่ไหม 
เราตั้งใจของเรา เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา บวชมาเพ่ือคน้หาสัจจะความ
จริง ถา้คน้หาความจริงข้ึนมา ถา้อยูใ่นสังคม สังคมมนัก็พ่ึงพาอาศยักนั ตา่งคนตา่งจะพ่ึงพาอาศยั
กนั ต่างคนต่างช่วยเหลือเจือจานกนั มนัก็พ่ึงแต่คนอ่ืน พ่ึงคนอ่ืนมนัไปพ่ึงขา้งนอกใช่ไหม เรา
ตอ้งหลีกเร้นจากสงัคม เราเขา้ไปหาท่ีวเิวกเป็นสัปปายะ เป็นท่ีคน้ควา้หาใจของตนใช่ไหม ถา้เรา
คน้ควา้หาหัวใจ เราเป็นผูเ้จตนา เป็นผูค้น้ควา้ เป็นผูต้ ั้งใจมาเอง เราตั้งใจมาเอง ตั้งใจมาเพ่ืออะไร 
เพ่ือคน้หาหัวใจของตน ถา้คน้หาหัวใจของตน ถา้ถึงเวลาแลว้ ถา้มีบุญกุศล ถา้อากาศมนัปลอด
โปร่ง อากาศดี ท่ีน่ีบรรยากาศดีมาก โอโ้ฮ! อากาศเบา หายใจคลอ่งตวัมาก 

นัน่มนัก็เป็นฤดูกาล ฤดูกาล เห็นไหม เวลาพระท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนไป เวลาเขาไปหา 
เขาไปหาท่ีอากาศไม่อบั อากาศท่ีปลอดโปร่ง อากาศท่ีดี แต่เวลาฤดูกาลของมนั มนัเขา้สู่หนา้
หนาวมนัก็หนาวเหน็บ มนัเป็นเร่ืองธรรมดา เราแสวงหาท่ีอยา่งน้ีเพ่ือมาคน้ควา้หาใจของตนใช่
ไหม เวลาใจของตน ถา้มนัพอใจๆ มนัก็พอใจใช่ไหม เวลามนัไปเจออากาศหนาวข้ึนมา มนัไม่
พอใจมนัก็ด้ินรน ถา้มนัด้ินรน แลว้ใครเป็นคนแสวงหาละ่ จะไปโทษใคร 

“ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ ไม่มีใครดูแลเลย” น่ีเวลากิเลสมนัข้ึนมานะ ก็เอง็หาเอง เราหาของ
เรา เราหาของเรา เราจะเอาชนะกิเลสของเรา เราไม่ตอ้งการให้ใครมาเก้ือกูลเก้ือหนุนหรอก ไม่
ตอ้ง 
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ถา้คนเก้ือหนุนอยู ่ ดูสิ เวลาเราอยูไ่ม่ไดต้อ้งหาคนค ้าชู ไมห้ลกัปักข้ีควาย แลว้ก็ค  ้ากนัไป
ค ้ากนัมา กค็  ้ากนัอยูน่ัน่น่ะ ไม่โตมนัสกัที ไอน่ี้มนัต่างคนตา่งหาเพ่ือจะเป็นเสาหลกั ไม่ใช่ไม้
หลกัปักข้ีควาย ถา้มนัจะเป็นเสาหลกัข้ึนมามนัตอ้งมีสติมีปัญญา ถา้มีสติปัญญาข้ึนมา มนัตอ้งมี
ความจริงไง ถา้มนัจริงข้ึนมา ถา้ตวัมนัจริง ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็น
ความจริง เป็นอริยสจันะ สัจจะความจริงท่ียิง่ใหญ่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วางธรรม
วนิยัน้ีไว ้เราต่างคนต่างเกิดมาเป็นมนุษยน์ะ เรียกร้องสิทธ์ิๆ  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วางธรรมวนิยัน้ีไวใ้ห้แก่บริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก 
อบุาสิกา แลว้เราก็มีสิทธ์ิไง ถา้เรามีสิทธ์ิ ท าไมเราไม่คน้ควา้ละ่ น่ีไง พินยักรรมอยูน่ี่ไง 
พินยักรรมอยูน่ี่ เราคน้หาทรัพยสิ์ หาสมบติัสิ แลว้สมบติัอะไรมนัจะเลิศกวา่ธรรม สมบติัอะไร
มนัจะเลิศกวา่ธรรมะ ธรรมะท่ีมนัมีอยู ่ ความจริงน่ี แลว้ทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพ ทุกคนท าได้
ทั้งนั้นน่ะ เดินจงกรมไม่เป็นหรือ นัง่สมาธิไม่ไดใ้ช่ไหม ไม่มีหัวใจหรือ ก็มีกนัทุกคนทั้งนั้นน่ะ 
แต่มนัเหลวไหล สัตวป์ระหลาด คิดอยา่งหน่ึง พดูอยา่งหน่ึง ท าอยา่งหน่ึง 

ถา้เป็นความจริงๆ นะ เราตอ้งจริงของเราก่อน เราตอ้งมีสัตยก่์อน ดูสิ เวลาครูบาอาจารย์
ของเราเวลาเขา้พรรษา อธิษฐานธุดงควตัร ค าวา่ “ธุดงควตัร” ศีลในศีลไง ศีล ๒๒๗ เวลาบวช
สมบูรณ์แบบแลว้ แต่เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราตั้งกติกาเรามากข้ึน พอตั้งข้ึนมา เอา
ความจริงให้มากข้ึน เอามากข้ึนแลว้ ความจริงอนันั้นอยูท่ี่ไหน อนันั้นศีลก็คือขอ้ห้าม ความจริง 
ศีลคือความปกติของใจ ศีล ศีละคือมัน่คง ใจมัน่คง ใจไม่หวัน่ไหว ใจไม่วอกแวก นัน่คือตวัศีล
แท ้ ถา้ศีลแท ้ ขอ้วตัรปฏิบติัข้ึนมาเป็นเคร่ืองขดัเกลากิเลส ธุดงควตัรๆ ก็เป็นกติกา เป็นขอ้ห้าม 
เป็นการควบคุมใจเรา ถา้ใจเรา ใจเราตอ้งประพฤติปฏิบติัให้เป็นความจริงข้ึนมา เวลาเป็นจริง
ข้ึนมา มนัตอ้งคน้ควา้ ตอ้งหาความจริง ความจริงอนัน้ีเขา้มาส่งเสริม เขา้มาเก้ือกูลกนั ความ
เก้ือกูลในหัวใจน้ีเพ่ือรักษาหัวใจของเรา น่ีถา้มนัเป็นจริงมนัเป็นจริงอยา่งน้ี ถา้มนัมีสัตย ์

เวลาหลวงตาท่านอยูก่บัหลวงปู่มัน่ ท่านบอกเลย เวลาเขา้พรรษานะ ทั้งๆ ท่ีหลวงปู่มัน่ 
เขา้หาท่านไดย้ากมากนะ คนท่ีจะเขา้ไปหาหลวงปู่มัน่ไดต้อ้งเป็นคนจริง คนตั้งใจจริง พอขนาด
คนตั้งใจจริงนะ หลวงตาท่านตั้งกติกาของท่านท่ีวดัป่าบา้นตาดกบัลกูศิษยล์กูหาทั้งหมด ท่าน
บอกวา่ ถา้เป็นลกูศิษยเ์ราตอ้งถือธุดงค ์ถา้ไม่ถือธุดงคไ์ม่ใช่ลกูศิษยข์องเรา 
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เหตุผลของท่าน ท่านบอกวา่ ธุดงควตัรมนัมีอยูใ่นต ารา ต่อไปแลว้มนัก็จะเหลือแต่ต ารา 
มนัไม่มีอยูจ่ริงในการกระท า ฉะนั้น เราตอ้งกระท าไว ้ กระท าไวใ้ห้เป็นแบบอยา่งกบัอนุชนรุ่น
หลงั น่ีคือความเห็นของท่านนะ แต่จริงๆ ลึกๆ แลว้ท่านมีความฝังใจมา ความฝังใจมา ท่านเลา่ให้
ฟังเองวา่ สมยัอยูก่บัหลวงปู่มัน่ คนท่ีจะเขา้ไปหาหลวงปู่มัน่มีแต่คนท่ีจริงจงั คนท่ีมัน่คงเท่านั้น
น่ะ แลว้เวลาก่อนเขา้พรรษา ทุกคนก็อธิษฐานพรรษา อธิษฐานธุดงควตัรกนั แลว้พอไปสัก ๕ 
วนั ๗ วนั เลิกไปๆ ลม้เหลวไปทั้งนั้นเลย 

ท่านถึงไดพ้ดู ท่านเลา่ให้ฟังเป็นประจ านะวา่ท่านสนิทคุน้เคยกบัหลวงปู่หลา้ ภูจอ้กอ้ 
ท่านสั่งหลวงปู่หลา้ไวว้า่ เวลาจะเขา้หนองผือ กลบัมาวดัมนัจะเป็นทางสองแพร่งแลว้มาเจอกนั 
“หลา้ ถา้ยงัไม่เจอเรา อยา่เพ่ิงเขา้วดันะ ตอ้งเจอเราก่อน” นดัแนะกนัมาเจอกนักลางทาง มีส่ิงใด
เจือจานกนั เพราะไอพ้วกนั้นมนัลม้เหลว มนัเลิกไปหมดแลว้ 

น่ีเวลาธุดงคน์ะ อธิษฐานกนัเกือบทั้งวดัเลย สุดทา้ยแลว้เหลือองคส์ององคอ์ยูก่่อนออก
พรรษา น่ีไง ถา้เป็นความจริง เป็นความจริงอยา่งน้ี เห็นไหม หลวงตาท่านก็จริง หลวงปู่หลา้ท่าน
ก็จริง หลวงปู่หลา้นะ ขนาดท่านบิณฑบาตมา อะไรท่ีมนัชอบใจ เรานะ เราคนภูมิภาคใด ได้
อาหารท่ีถกูปากเพราะเราเคยคุน้เคยกบัอาหารนั้น มนัก็อยากฉันเป็นเร่ืองธรรมดา พออยากฉัน
เป็นเร่ืองธรรมดา ท่านบอกวา่ ถา้อะไรอยากฉัน ท่านจบัเขวี้ยงเขา้ป่า ท่านเอาออกจากบาตรนะ 
แลว้ปาเขา้ป่า น่ีคนท่ีเขาอยากไดต้ามแต่กิเลสมนัปรุงนะ ก็ยงัสู้ไม่ไหว แต่น่ีท่านท าของท่านได้
แลว้ ขนาดท่ีไดม้าแลว้ เป็นสิทธิความชอบธรรมแลว้ ท่านยงัเอาเขวี้ยงเขา้ป่า 

ไม่ใช่ดูถกูทานของเขานะ ไม่ใช่ท าลายทานของใคร ทานของเขา เขาไดใ้ส่บาตรแลว้ บุญ
กุศลของเขาสมบูรณ์แบบแลว้ พระท่ีบิณฑบาตมา บิณฑบาตมาพ่ือขบฉัน แต่การจะขบฉันนั้น 
ขบฉันเพ่ือด ารงธาตุขนัธ์ แต่ถา้มนัจะมีคุณธรรมมากข้ึน กิเลสตณัหาความทะยานอยากอยากกิน
ก่อนไง เวลาเราอยากกิน อะไรอยากกิน ยงัไม่ไดกิ้น ปากยงัไม่ไดกิ้นเลย กิเลสมนักินก่อนแลว้ 
มนัอยากนกั ปามนัท้ิง อนัน้ีความคน้ควา้หาหัวใจของตน พยายามตั้งกติกาข้ึนมาเพ่ือปฏิบติัไง 

เวลาธุดงควตัร ธุดงควตัรมนัเป็นศีลในศีล แต่ธุดงควตัรมนัเป็นเคร่ืองขดัเกลา มนัก็ยงั
เป็นขอ้ห้าม มนัก็ยงัเป็นกติกาอยูว่นัยงัค  ่านัน่แหละ แต่ถา้เป็นจริงๆ มนัตอ้งเป็นจริงโดยการ
กระท าของเรา ถา้เป็นจริงๆ มนัตอ้งมีสติปัญญาของเรา เวลาสติปัญญาข้ึนมา คิดคน้หาดว้ยสติ
ดว้ยปัญญาจากภายนอก ภายใน 
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ภายนอก หนาวๆ หนาวๆ พทุโธๆ จนจิตมนัหดเขา้มา หดเขา้มาจนอยูภ่ายในนะ เออ๊ะ! 
สงบน่ิง มีความสุข อบอุน่อยูภ่ายในหัวใจ อากาศหนาวไม่เก่ียว น่ีไง แต่เวลาเกิดปัญญาๆ ข้ึนมา 
ปัญญาท่ีมนัจะเกิดข้ึน มนัเกิดข้ึนจากภายใน น่ีเกิดข้ึนจากภายใน ยงัไม่ใช่เกิดภาวนามยปัญญา
อะไรเลยนะ ยงัไม่ไดภ้าวนา ยงัไม่เกิดอริยสัจเลย 

เกิดอริยสจัตอ้งท าจิตสงบเขา้มาก่อน จิตสงบแลว้ไปเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง 
เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม เห็นกิเลสของตนไง 

ใครเคยเห็นกิเลสของตนบา้ง ใครเคยเห็นกิเลสตวัเองบา้ง เห็นแต่กิเลสคนอ่ืน อูฮู้! คนนูน้
ก็ไม่ดี คนน้ีก็ไม่ดี คนนั้นก็ไม่ถกูตอ้ง คนนั้นท าอะไรผิดหมดเลย แต่ฉันน่ีเทวดา คนอ่ืนผิดหมด
เลย กิเลสคนอ่ืนช้ีไดห้มดเลย แต่ของตวัไม่เคยเห็น 

น่ีไง ถา้จิตมนัสงบเขา้มา ถา้เห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริงข้ึนมา นัน่ไง คนท่ีจะละ
กิเลสไดม้นัตอ้งรู้จกักิเลสของมนั คนไขจ้ะรักษาโรคหายไดต้อ้งรู้วา่ตวัเองเป็นโรคอะไร แลว้กิน
ยาอะไรโรคมนัถึงจะหาย 

น่ีก็เหมือนกนั กิเลสของเราเป็นอยา่งไร แลว้เรามีความสงบระงบัไหม เรามีสัมมาสมาธิ
ไหม เรามีภพ มีธาตุรู้ไหม ถา้มีธาตุรู้นะ น่ีสมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน 

จิตเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ จิตของเรามนัเวยีนวา่ยตาย
เกิดในวฏัฏะ แลว้ในชาติปัจจุบนัน้ีมนัมาเกิดเป็นเรา จิตของเราปฏิสนธิจิต ไม่ใช่วญิญาณรับรู้ 
วญิญาณอายตนะ ไม่ใช่ 

ปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิวญิญาณ ตวัวญิญาณปฏิสนธิตวันั้นน่ะ ถา้จิตเขา้ไปท่ีนัน่ นัน่สมถกร
รมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน งานท่ีจะร้ือภพร้ือชาติเขาร้ือกนัตรงนั้น เขาไม่ไดส้อพลอกิเลส เอา
ดอกไมธู้ปเทียนไปบูชากิเลส ไปบูชากิเลสในใจของตน แลว้ก็ส าคญัตนวา่ฉันเป็นนกัปฏิบติัผู ้
ยิ่งใหญ ่ฉันเป็นนกัปฏิบติัผูย้ิ่งใหญ่นะ ฉันมีคุณธรรมสูงส่งนะ นัน่น่ะเอาดอกไมธู้ปเทียนไปบูชา
กิเลส ให้กิเลสควบคุมเราอีกทีหน่ึง แลว้เรากห็ลงใหลไปกบัมนั เท่ียวไปโฆษณาวา่ฉันเป็นผูท่ี้
ปฏิบติัผูย้ิ่งใหญ่ เท่ียวไปโฆษณาขา้งนอกวา่ฉันเป็นผูท่ี้ปฏิบติัท่ียิ่งใหญ่ แต่หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่
มัน่ท่านไม่ท าอยา่งนั้น ท่านอยูใ่นป่าในเขาของท่าน ท่านเป็นความจริงของท่าน 
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น่ีเวลาพดูถึงสัจจะความจริง ธรรมะเป็นความจริง ผูท่ี้แสวงหาตอ้งจริง ตอ้งมีสัตย ์ ตอ้งมี
ความมานะอดทน ตอ้งมีความเพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะเพ่ือคน้ควา้หาความจริงในใจของ
ตน ในใจของตน ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต เอวงั 


