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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์พระ วนัที่ ๑๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๖  

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

 

อา้ว! ตั้งใจฟังธรรม ตั้งใจฟังธรรม เราปรารถนาอยากไดธ้รรม อยากไดธ้รรมนะ เวลา
หลวงตาท่านบอกว่า “เป็นธรรมธาตุ” ถา้ใจเราเป็นธรรมธาตุ มนัเป็นธาตุของธรรม มนัเขา้กบั
ธรรมได ้ แต่ถา้เป็นโลก จิตใจเราเป็นโลก เพราะจิตใจเราเป็นโลก เราเกิดมาจากโลก มนัตอ้งเป็น
โลกโดยธรรมชาติของมนั โดยธรรมชาติมนัก็เป็นโลก แต่เวลาเราฝึกหดัปฏิบติัของเรา น่ีเราจะให้
มนัเป็นธรรม ถา้เป็นธรรมข้ึนมา เราเรียกร้องเอาไม่ได ้ เราเรียกร้องเอา เราปรารถนาเอา เราจงใจ
อยากใหเ้ป็นอยา่งนั้นไม่ได ้แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติัไปตามความเป็นจริงนะ พอมนัเป็นธรรมธาตุ
แลว้ จะบอกใหม้นัไม่เป็น มนัก็เป็น ถา้มนัเป็นธรรมข้ึนมาตามความเป็นจริงแลว้ ใครจะคดัคา้น 
ใครจะโตแ้ยง้อยา่งไรมนัก็เป็นธรรม 

แต่ถา้มนัไม่เป็นธรรม เห็นไหม ถา้มนัไม่เป็นธรรม ธรรมของโลกเขา ดสิู สลากพฒัน์ๆ 
เขาจบัสลาก จบัฉลากเพื่อใหพ้ระองคใ์ดไดส่ิ้งนั้นมาเป็นลาภของเขา มาเป็นลาภของพระ เพราะ
ลาภท่ีเกิดในสงฆ ์ ส่ิงใดเวลามีข้ึนมาน่ีเขาจดัเป็นกอง แลว้จบัสลากพฒัน์ เพื่อจะใหต้กกบัพระองค์
ใดจะไดส่ิ้งท่ีเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัจากกองใด นัน่เขาจบัสลากพฒัน์ 

แต่เวลาทางโลกเขา เขาจบัฉลากเอา แต่ถา้เขาจบัฉลากเอา ส่ิงท่ีเขาจบัฉลากเอาคือเขาลว้ง
เบอร์เอา มนัเป็นส่ิงท่ีคาดหมายไม่ได ้ ส่ิงท่ีคาดหมายไม่ไดน้ัน่เป็นเร่ืองของโลกนะ แต่ในการ
ประพฤติปฏิบติัของเราตามความเป็นจริงของเรามนัจะจบัฉลากไม่ได ้ มนัจะเป็นความจริงของมนั 
ถา้เป็นความจริงของมนั ถา้เป็นจริงข้ึนมาแลว้ใครจะคาดคั้นอยา่งไรมนัก็เป็นความจริง แต่ถา้มนั
ไม่เป็นความจริง เห็นไหม ไม่เป็นความจริงน่ีเราก็รู้อยูว่่ามนัไม่เป็นความจริง ถา้เรารู้อยูว่่ามนัไม่
เป็นความจริงเพราะอะไรล่ะ เพราะจิตใจของเรามนับกพร่อง 
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ถา้จิตใจของเราบกพร่อง ดูสิ เวลาน ้าในขวด ถา้มนัพร่องอยู ่ ขยบัแลว้มนัจะมีเสียงดงัของ
มนั เห็นไหม น่ีมนัพร่องของมนัอยู ่ ใจของเรามนัก็พร่องอยูเ่หมือนกนั ถา้ใจของเรามนัพร่องอยู่
มนัมีความลงัเลสงสัย ถา้มนัมีความลงัเลสงสัย ส่ิงท่ีความลงัเลสงสัยนั้นมนัเป็นธรรมไดอ้ยา่งไร 
ถา้มีความลงัเลสงสัย มนัเป็นธรรมข้ึนมาไม่ได ้ แลว้ท าอยา่งไรจะไม่ใหม้นัลงัเลสงสยัล่ะ ถา้ท า
อยา่งไรไม่ใหม้นัมีความลงัเลสงสยั เรามีความความจริงของเรานะ ถา้ใครท่ีมีอ  านาจวาสนา การ
ประพฤติปฏิบติั ตั้งใจของเรา พอตั้งใจของเรา เราท าความจริงของเรา ถา้มนัเกิดสงบข้ึนมาได ้พอ
มนัสงบข้ึนมาได ้น่ีสัมมาสมาธิ ถา้มนัเป็นสัมมาสมาธิ มนัจะไม่มีสมุทยัเจือปนเขา้ไป 

ถา้มนัเป็นมิจฉาสมาธิ มนัเป็นความสงบเหมือนกนั แต่มนัมีสมุทยัเจือปนเขา้ไป เพราะ
เวลาเป็นสมาธิแลว้เราขาดสติ ขาดสติเป็นสมาธิไดอ้ยา่งไร น่ีขาดสติ เรามีสติอยู ่สติเราไม่สมบรูณ์
มนัก็เป็นได ้ มนัเป็นไดข้องมนั เพราะสติไม่สมบรูณ์ใช่ไหม เวลาลงสมาธิแลว้มนัไม่มีสติควบคุม 
มนัจบัตน้ชนปลายไม่ได ้แต่ถา้เป็นสัมมาสมาธิ มนัมีสติตั้งแต่เร่ิมตน้ สติเร่ิมตน้นะ ก าหนดพุทโธ
ก็ได ้ ปัญญาอบรมสมาธิก็ได ้ มนัมีสติสัมปชญัญะ ถา้มีสติสัมปชญัญะ เวลามนัปล่อยวางเขา้มา 
เห็นไหม มนัปล่อยวางเขา้มา มนัรู้ตวัมนัเองว่ามนัปล่อยวางมากนอ้ยแค่ไหน มนัปล่อยจนตวัมนั
ไม่มีส่ิงใดเลย มนัก็รู้ตวัของมนัอยู ่ถา้มนัรู้ตวัอยู ่น่ีสติมนัสมบรูณ์ ถา้สติสมบรูณ์ น่ีถึงจะเป็นมิจฉา
สมาธิ สมัมาสมาธิ 

สมาธินะ ถา้มนัสมบรูณ์แลว้ ดูสิ จิตน้ีพร่องอยู ่ ใจน้ีมนัพร่องอยูโ่ดยธรรมชาติของมนั ถา้
จิตมนัพร่องอยู ่เห็นไหม น่ีมีความรู้สึกนึกคิด ความเป็นสัญญาอารมณ์ต่างๆ นัน่ล่ะความพร่องของ
มนั น่ีอากาศอยูใ่นขวดน ้านั้น อากาศอยูใ่นใจนั้นท าใหม้นัพร่องข้ึนมาได ้ 

ถา้มนัสมบรูณ์ข้ึนมา เห็นไหม มนัสมบรูณ์ข้ึนมา สมัมาสมาธิมนัสมบรูณ์ข้ึนมา สมุทยัไม่มี 
สมุทยัไม่มีมนัก็เป็นสัมมาสมาธิ ถา้สัมมาสมาธิ ถา้มนัเกิดปัญญาข้ึนมา เห็นไหม มนัถึงจะมีปัญญา
ข้ึนมา มนัวิปัสสนาของมนัข้ึนมา ถา้วิปัสสนาข้ึนมามนัเป็นเหตุใด ท่ีมนัเกิดข้ึนมาอยา่งน้ีมนัเป็น
เพราะอะไรล่ะ มนัเป็นเพราะว่าสติสัมปชญัญะสมบรูณ์ แลว้มนัมีการเจริญกา้วหนา้ไป จากสม
ถกรรมฐานเป็นวิปัสสนากรรมฐาน มีการกา้วเดินของมรรคญาณไป พอมรรคญาณไป ถา้มนัจะ
เป็นธรรมข้ึนมามนัมีท่ีมาท่ีไปของมนั ไม่ใช่จบัฉลากเอา  

การจบัฉลากเอา จบัฉลากเอาน่ีลว้งเขา้ไปในภาชนะนั้นแลว้ลว้งออกมา เห็นไหม ดูสิ เขา
เกณฑท์หารเขาก็จบัใบแดงใบด า ถา้เขาจบันะ ถา้เป็นใบแดงเขาก็ตอ้งเป็นทหาร ถา้เขาจบัแลว้มนั
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พน้ น่ีเขาก็จบัเส่ียงดวงของเขา ทีน้ีการประพฤติปฏิบติัจบัฉลากเอา มนัไม่มี มนัตอ้งมีความจริง
ของมนั ถา้มีความจริงของมนั น่ีเวลาทางโลก โมฆบุรุษตายเพราะลาภ ถา้เขาจะจบัฉลากเอา เขาจะ
เชิญชวนมา มนัมีเหตุผล มีเหตุผลชกัชวนกนัไปเพื่อจะไดล้าภ ถา้ชกัชวนไปดว้ยลาภ 

เพราะจิตใจของเราน่ีเราปรารถนา เราปรารถนาจะพน้จากทุกข ์ เราเกิดมาเป็นมนุษย ์เกิดมา
พบพุทธศาสนา เรามีศรัทธามีความเช่ือ มีศรัทธาความเช่ือ เห็นไหม ดูสิ โลกเขาใชชี้วิตกนัโดย
สามญัส านึกของเขา โดยฆราวาสธรรมของเขา เขาอยูข่องเขาโดยความสุขสงบของเขา เราเสียสละ
ส่ิงนั้นมาบวชเป็นพระ บวชมาเป็นพระน่ีศีล ๒๒๗ แลว้ศีล ๒๑,๐๐๐ ขอ้ ในธรรมและวินยัท่ีคอย
เป็นกรอบของเรา น่ีเราเสียสละเร่ืองโลกๆ มา เราเสียสละมาเพราะอะไร เพราะเราเห็นภยัใน
วฏัสงสารใช่ไหม เราถึงบวชมาเป็นพระเป็นเจา้ บวชมาเป็นพระเป็นเจา้มาเพื่อประพฤติปฏิบติั 
ประพฤติปฏิบติัเพื่อเหตุใดล่ะ? ปฏิบติัเพื่อใหห้วัใจเราพน้จากการครอบง าของอวิชชา พน้จากการ
ครอบง าของพญามาร 

ในเม่ือเราเห็นภยัในวฏัสงสาร เราเสียสละมา เรามาบวชเป็นพระ ถา้บวชเป็นพระ เรามี
เป้าหมายของเรา อธิษฐานบารมี เป้าหมายของเราคือพน้จากทุกข ์ ถา้เป้าหมายคือพน้จากทุกขใ์ช่
ไหม เราจะท าของเรา เราตอ้งท าของเราดว้ยความตั้งใจของเรา ถา้ความตั้งใจของเรา เห็นไหม 
เจตนาท่ีดีข้ึน กรรมๆๆ ท่ีว่ากรรม กรรมเก่า กรรมใหม่...กรรมเก่าของเราก็ส่งเสริมเรามาขนาดน้ี
แลว้ แลว้กรรมใหม่ของเราล่ะ น่ีการกระท าของเรา ท าส่ิงท่ีดีงามของเรา ถา้ท าส่ิงท่ีดีงาม เราตั้งสติ
ของเรา เราก าหนดพุทโธของเรา ใชปั้ญญาอบรมสมาธิของเรา เราท าของเราไป เราท าของเราให้
มนัชดัเจนของเราข้ึนมา 

ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา น่ีไมดิ้บๆ นะ เร่ิมตน้การประพฤติปฏิบติั หลวงตาพดูบ่อย “การ
ปฏิบติัมียากอยู ่๒ คราว คราวหน่ึงคือคราวเร่ิมตน้ กบัอีกคราวหน่ึงคือคราวท่ีส้ินสุด” คราวเร่ิมตน้
น่ีหญา้ปากคอก ท าส่ิงใดจบัพลดัจบัผลูไปทั้งนั้นแหละ ไม่มีส่ิงใดสมความปรารถนาเลย ทั้งๆ ท่ีตั้ง
ใจเตม็ท่ี พอตั้งใจเตม็ท่ี เราตั้งใจของเรา น่ีเราตั้งใจของเรา เพราะเราปรารถนาของเรา น่ีอธิษฐาน
บารมี พอเราตั้งใจเตม็ท่ี กิเลสมนักส็วมรอยเขา้มาดว้ยความตั้งใจของเราน่ีไง สวมรอยตามความ
ตั้งใจของเรา น่ีอวิชชามนันอนเน่ืองมากบัจิต มนันอนเน่ืองมากบัพลงังาน คิดส่ิงใดมนัมีอวิชชา
บวกเขา้มาตลอด แมแ้ต่ตรึกในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
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เวลาศึกษาธรรมๆ ในภาคปริยติั ทฤษฎี ศึกษาเท่าไรกมี็ความเขา้ใจๆ เขา้ใจน้ีเขา้ใจธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เขา้ใจท่ีเปลือกไง เขา้ใจท่ีขนัธ์ไง สัญญา สังขาร เห็นไหม 
ขนัธ์ ๕ มนัมีความคิด ความปรุง ความแต่งของมนั พอมีความคิด ความปรุง ความแต่งของมนั แลว้
ตวัของมนัก็หลบซ่อนอยู ่ น่ีพลงังานมนัอยู่กบัเรา ฐีติจิตมนัเขา้ไม่ถึง พอเขา้ไม่ถึง ศึกษาขนาดไหน
น่ีเป็นภาคปริยติั ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีกิเลสมนันอนมา กิเลสนอน
เน่ืองมา กิเลสนอนเน่ืองมา น่ีอนุสัยมนันอนเน่ืองมา มนักตี็ความกนัไปประสามนั  

พอตีความประสามนั เห็นไหม น่ีถา้วุฒิภาวะมนัอ่อนมนัก็คิดว่ามนัจะเป็นไปอยา่งนั้น มนั
จะไดอ้ยา่งนั้น น่ีศึกษาธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้น่ีรู้แจง้แทงตลอด น่ีไงมนัจะจบั
ฉลากแลว้นัน่น่ะ กิเลสอวิชชามนัพาจิตน้ีไปควา้เอา จบัเอา มนัจบัฉลากมา ธรรมะมนัจบัฉลาก มนั
ไม่มีหรอก น่ีโมฆบุรุษตายเพราะลาภๆ น่ีลาภสักการะทางโลกมนักฆ่็าคนไดอ้ยูแ่ลว้ ฆ่าคนท่ีจิตใจ
อ่อนแอ จิตใจอ่อนแอน่ีไม่มีสติปัญญา เจอส่ิงใด ดูสิ โมฆบุรุษตายเพราะลาภ ลาภสักการะไง น่ีดู
ลาภมนัก็ท  าใหจิ้ตใจน้ีเคลิบเคลิ้มไปกบัมนั ยิง่มีสักการะมา ยิง่มีใครนบัหนา้ถือตา มนัไปหมดเลย 
แลว้มนัก็จะไปลว้งเอาไง ลว้งเอาเพราะอะไร เพราะน่ีข่ีหลงัเสือ ข่ีหลงัเสือเพราะอะไร 

เพราะเรามีสติปัญญาใช่ไหม เราประพฤติปฏิบติัมาใช่ไหม เรามีผูท่ี้มานบัถือเป็นครูบา
อาจารยใ์ช่ไหม พอมีผูน้บัถือ นบัหนา้ถือตา เห็นไหม แลว้เวลามนัจบัฉลากมามนัก็ลว้งมา ลว้งผดิ
ลว้งถูกมา ลว้งผดิลว้งถูก ก็แสดงธรรมไง เวลาแสดงธรรมช้ีน าไป น่ีธรรมจบัฉลากมา ธรรมจบั
ฉลากมามนัไม่มีขอ้เทจ็จริงของมนั อยูท่ี่ลว้งผดิลว้งถูก  

น่ีไงเวลาพดูธรรมะ เวลาแสดงธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ เวลาแสดงธรรม 
น่ีปริยติัศึกษามา ทฤษฎี ก็พดูไปอยา่งนั้นแหละ “น่ีมนัน่าจะถูก”...พดูธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้มนัผดิไปท่ีไหนล่ะ มนัน่าจะถูก แต่มนัผดิ มนัผดิเพราะอะไร เพราะมนัจบัฉลาก
มา มนัไม่มีความจริงมา แต่ถา้เป็นความถูกตอ้งดีงามของเราล่ะ น่ีถา้มีกิเลสตณัหาความทะยาน
อยากมนัจะท าใหจิ้ตใจน้ีออกไปนอกลู่นอกทาง เพราะมนัข่ีหลงัเสือ ยอมรับความจริงไม่ได ้แต่ถา้
ยอมรับความจริงไดใ้ช่ไหม เรามีสติปัญญาของเรา เราก าหนดพุทโธของเรา ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ
ของเรา 

การประพฤติปฏิบติัยากอยู ่ ๒ คราว คราวหน่ึงคือคราวเร่ิมตน้ คราวหน่ึงคือคราวถึงท่ีสุด 
น่ีคราวเร่ิมตน้ เห็นไหม กิเลสมนัดิบๆ มนัมีก าลงัของมนัมาก น่ีปุถุชนคนหนา เวลาคนหนาจะเอา
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ใจของเราไวใ้นอ านาจของเรา เราจะมีสติปัญญาขนาดไหน เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านก็ท  า
เหมือนเราน่ีแหละ เวลาพดูธรรมะน่ีอนัเดียวกนั เวลาพดูธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
เจา้เหมือนกนั ท าไมครูบาอาจารยท่์านพดูของท่าน ท่านมีหลกัมีเกณฑข์องท่าน ท่านเขา้ใจของ
ท่านได ้ท่านรักษาตวัของท่านไดล่้ะ  

เราก็พดูธรรมะเหมือนกนั เราก็รู้เหมือนกนั ศีล สมาธิ ปัญญาใครก็รู้เหมือนกนัทั้งนั้น
แหละ น่ีเขา้ใจไดท้ั้งนั้นแหละ แต่ท าไมมนัเอาใจของเราไวใ้นอ านาจของเราไม่ไดล่้ะ น่ีมนัจบั
ฉลากมา ถา้มนัจบัฉลากมา มนัไม่ใช่ผูท่ี้มีประสบการณ์ตามความเป็นจริงท่ีสามารถเอาใจของเรา
ไวใ้นอ านาจของเรา ถา้ไม่มีความสามารถเอาใจของเราไวใ้นอ านาจของเรา เราก็พยายามฝืนทนเอา
น่ีไง  

ท่ีเราเกิดเป็นมนุษยพ์บพุทธศาสนา เราอุตส่าห์ละทิง้นะ ละทิง้สิทธิความเป็นมนุษย ์ ละทิง้
สิทธิความเป็นโลกท่ีเขามีสิทธิเสรีภาพกนั ดูสิ การครองเรือน การครองเรือนถา้ท าถูกตอ้งตาม
กฎหมายมนัไม่ผดินะ เราเสียสละมา เราเสียสละมาเพื่อพรหมจรรยข์องเรา ถา้ถือพรหมจรรยข์อง
เรา แลว้จิตใจเรามนัยงัดิ้นรน ถา้เราถือพรหมจรรยแ์ลว้มนัก็เป็นธรรมข้ึนมาสิ น่ีเวลาเราประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมามนัก็ตอ้งมีคุณธรรมข้ึนมาสิ ท าไมมนัไม่มีล่ะ 

มนัไม่มี ไม่มีเพราะเราประพฤติปฏิบติัแลว้มนัไม่เป็นธรรมะส่วนบุคคล มนัไม่เป็นปัจจตั
ตงัไง มนัไม่เป็นปัจจตัตงั ไม่เป็นสันทิฏฐิโก ไม่มีจิตใจของเราเองท่ีไดส้ัมผสั ความไดส้ัมผสันะ 
สัมผสักบัธรรม สัมผสักบัธรรม เห็นไหม มีสติ ถา้มีสติ ถา้จิตมนัเร่าร้อน เวลาจิตมนัเร่าร้อน น่ีมี
ความรู้สึกนึกคิด เวลามนับีบบ้ีสีไฟในหวัใจน้ี พอมีสติข้ึนมามนัหยดุทนัทีนะ “โอโ้ฮ! ท  าไมเราโง่
ไดข้นาดน้ี ท  าไมเราโง่ไดข้นาดน้ี” ถา้มีสติทนัตวัเองนะ ถา้มีสติทนัความรู้สึกนึกคิด มนัจะสังเวช
ใจนะ “ท าไมเราโง่ขนาดน้ี ท  าไมเราโง่ขนาดน้ี” 

แต่เวลาถา้มนัขาดสติของมนัไปนะ มนัไปกบัความรู้สึกนึกคิดหมดเลย ความรู้สึกนึกคิด
มนัลากไปหมดเลย ลากใจดวงน้ีไปเป็นข้ีขา้มนัเลย แต่พอสติมนัทนัป๊ับ มีสติสัมปชญัญะ มนัหยดุ
หมดเลย เห็นไหม น่ีปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก เรารู้นะ เราสลดสังเวชเลยล่ะ พอมนัระลึกได ้มนัเสียใจ
นะ “ท าไมเราโง่ขนาดน้ี ท  าไมโง่ขนาดน้ี” แต่ท่ีมนัโง่ไปแลว้ล่ะ ท่ีมนัโง่มาตั้งแต่ตน้ล่ะ มนัโง่มา
ตั้งแต่ตน้เพราะเราขาดสติ สติเราไม่สมบรูณ์ มีสติเพื่อจะใหจิ้ตน้ีมนัไดท้  างานเท่านั้นเอง แต่ไม่มี
สติสามารถระงบัยบัย ั้งมนัได ้
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ถา้เรามีสติ เห็นไหม น่ีสันทิฏฐิโก เวลามนัเป็นข้ึนมา มนัรู้ข้ึนมาจากภายใน ถา้รู้ข้ึนมาจาก
ภายใน ถา้มีสติมนัก็ยบัย ั้งความรู้สึกนึกคิดไดแ้ลว้ ถา้ความรู้สึกนึกคิดมนัยบัย ั้งได้ๆ  เด๋ียวก็คิดอีกๆ 
เพราะอะไร เพราะก าลงัของมนัมี ก าลงัของมนัมี เห็นไหม ก าลงัของเราไม่พอ ก าลงัของเราไม่พอ 
เห็นไหม ก าลงัไม่พอเพราะสติเราอ่อน การฝึกหดัมนัไม่มีเทคนิค มนัจบัตน้ชนปลายไม่ได ้ ดูสิ 
นกักีฬาเขามีความฟิตแลว้เขาก็มาฝึกหดัเทคนิคของเขา ถา้เทคนิคของเขา เขาควรจะเล่นเกม
อยา่งไร เขาควรท าอยา่งใด 

จิตใจก็เหมือนกนั ถา้เรามีสติ มนัยบัย ั้ง ยบัย ั้งไดอ้ยา่งไร น่ีเวลาความรู้สึกท่ีมนัรุนแรงมา 
มนัโถมมา เรามีสติข้ึนมามนัฟลุก อยูดี่ๆ เขาชงมา เราเตะเขา้ประตูเขาไป อา้ว! แลว้จะท าอีกทีหน่ึง
ท าไม่ได ้ น่ีก็เหมือนกนั พอเวลาสติมนัทนัมนัก็หยดุ แลว้พอจะตั้งสติ จะใหห้ยดุอีก มนัไม่หยดุ
แลว้ มนัดิ้นอยูใ่นใจ มนัดิ้นอยูใ่นใจ ถา้มนัดิ้นอยูใ่นใจ เราก็ตอ้งหาอุบายแลว้ กิเลสมนัรู้ทนัเราแลว้ 
กิเลสมนัรู้เท่าแลว้ เราจะจบัฉลากเอาไม่ได ้ เราจะไปลว้งเบอร์เอาท่ีไหนก็ไม่มี น่ีมนัตอ้งเป็นข้ึนมา
จากความจริง  

ถา้มนัเป็นข้ึนมาจากความจริง น่ีถา้เรามีก าลงันะ ถา้มีก าลงั มีเจตนาท่ีดีอยู ่ มนัก็ยงัมีสติ มี
ก าลงัท่ีจะต่อสู้นะ แต่ถา้มนันอ้ยเน้ือต ่าใจ “ท ามาจนขนาดน้ีมนัก็ไม่ได ้ ธรรมะมนัจะมีอยูห่รือ 
ความเป็นจริงในโลกมนัจะมีอยูไ่หม” น่ีพอมนันอ้ยเน้ือต ่าใจนะ น่ีไงพอกิเลสมนัมีก าลงัข้ึนมา 
หลานมนั ลูกมนั พ่อมนั ปู่ มนั มนัส่งต่อๆ กนัมา ต่อๆ กนัมามนัก็ลม้ลุกคลุกคลาน เห็นไหม  

การปฏิบติัเร่ิมตน้ท่ีมนัแสนยาก แสนยาก เพราะว่าไมดิ้บๆ กิเลสมนัสันดานดิบเลย 
สันดานดิบน่ีเราตอ้งยบัย ั้งๆ ถา้ยบัย ั้งข้ึนมาจนจิตมนัสงบได ้น่ีสัมมาสมาธิ ถา้สัมมาสมาธิ แค่ยบัย ั้ง
มนัไดน้ะ ดูสิ ดูสัตวป่์า ชา้ง เสือต่างๆ มนัสัตวป่์าทั้งนั้นแหละ ท าไมคณะละครสัตวเ์ขาเอามาใช้
เป็นประโยชน์ เขาเอามาเล้ียง เขาเอามาดูแลจนเอามาเป็นอาชีพได ้ น่ีมนัก็สัตวป่์าทั้งนั้นแหละ 
สัตวป่์าเขาเอามาฝึกหดั แลว้เขาเอามาใชป้ระโยชน์ เขายงัเอามาใชป้ระโยชน์ได ้ ใจของเราแท้ๆ  น่ี
เวลามนัมีก าลงัข้ึนมาน่ีเหมือนสัตวป่์า มนัดิบเถ่ือน มนัท าลายเราทั้งหมดเลย  

น่ีสัตวป่์าเขายงัมาใชป้ระโยชน์ได ้ สัตวป่์าเขายงัเอามาฝึกหดัได ้ แลว้ใจของเราเองแท้ๆ  
ท  าไมเราเอามาใชไ้ม่ไดล่้ะ ใจของเราน่ี เราจะเอามาเป็นประโยชน์กบัเรา เราใชพุ้ทโธ พุทโธ พุทธา
นุสติล่อมนั ล่อใหม้นัเช่ือง ล่อใหม้นัอยูใ่นอ านาจของเรา ถา้มนัอยูใ่นอ านาจของเรา เห็นไหม สัตว์
ป่าเขายงัเอาไปท าเป็นอาชีพของเขาได ้ใจของเรา เวลาเราท าไดแ้ลว้มนัมีคุณค่ามากกว่านั้น  
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น่ีสัตวป่์านะ เวลาท าอาชีพแลว้ พอสัตวม์นัชราภาพมนัก็ตายไป เวลาเจา้ของสัตวน์ั้น เวลา
เขาพลดัพรากจากกนั เขาตอ้งแยกจากกนัไป แต่เวลากิเลสกบัใจมนัอยูด่ว้ยกนั แลว้เวลาเราท าของ
เราข้ึนมานะ ธรรมกบัใจมนัอยูด่ว้ยกนั สมัมาสมาธิก็เกิดจากจิต ปัญญาก็เกิดจากจิต กิเลสเราก็เกิด
จากจิต ทุกอยา่งเกิดจากจิตทั้งนั้น เกิดจากจิต เกิดจากฐีติจิต เกิดจากจิตของเราทั้งนั้น แลว้แต่เวลา
มนัมีก าลงัออกมามนัก็แสดงตวัของมนัออกมา แลว้เรามีสติปัญญา เราตั้งสติปัญญาของเราไป เราก็
ต่อสู้กบัมนัเขา้ไป เรามีสติแยกแยะ แยกแยะหวัใจของเรา 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทฤษฎีน่ีภาคปริยติั เวลาเราปฏิบติัข้ึนมามนัจะ
เกิดข้ึนมาจากความจริงของเรา สัตวป่์าเขามาฝึกหดัของเขาเพื่อเราจะใชป้ระโยชน์กบัสัตวป่์านั้น 
สัตวน์ั้นเอามาเป็นอาชีพของเขา จิตของเรา ธรรมะ เห็นไหม ดูสิ กิเลสเกิดจากจิต กิเลสเกิดจากจิต 
เวลามนัเกิดข้ึนมาโดยสัญชาตญาณของมนั โดยสันดานดิบของมนั มนัก็เกิดตลอดเวลา 

ธรรมะๆๆ น่ีสติปัญญาเวลาจะเกิดข้ึนมา เราฝึกหดัเกือบเป็นเกือบตาย เราฝึกหดัเกือบเป็น
เกือบตายนะกว่าจะมีสติยบัย ั้งความรู้สึกนึกคิดไดบ้า้งเพื่อใหม้นัสงบระงบัเขา้มา แลว้พอมนัจะมี
ปัญญาข้ึนมาเพื่อจะแยกแยะข้ึนมา กว่ามนัจะฝึกหดัใหเ้กิดภาวนามยปัญญาข้ึนมา น่ีเกิดสุตมย
ปัญญาคือการศึกษา ทฤษฎีน่ีศึกษาเขา้ใจ ไอน่ี้ไม่ใช่จบัฉลากนะ ไอน่ี้ไปก็อปป้ีมาเลย ยงัไม่ไดจ้บั
ฉลาก เวลาเกิดจินตมยปัญญาน่ีมนัจะจบัฉลากแลว้ มนัจินตนาการมนัจะจบัฉลากเอา ธรรมะจบั
ฉลากมนัไม่มีหรอก เพราะมนัเกิดจินตมยปัญญา จินตนาการไป ลว้งเบอร์ไป ลว้งไดดี้ ลว้งไดแ้ดง 
ลว้งไดด้  า น่ีลว้งเบอร์จะเป็นทหารหรือไม่เป็นทหาร น่ีจบัฉลากเอา 

แต่ถา้เป็นภาวนามยปัญญา ท าไมมนัถึงเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีมนัจะมีอ  านาจ
วาสนา ปัญญาท่ีมนัจะช าระลา้งกิเลส มนัมีข้ึนมาไดอ้ยา่งไร น่ีเวลาเกิดเป็นภาวนามยปัญญา เห็น
ไหม ผูท่ี้เห็นภาวนามยปัญญาโดยสมบรูณ์ อยา่งนอ้ยเขาจะเป็นพระโสดาบนั อยา่งนอ้ยเลยล่ะ เขา
จะไดเ้ป็นโสดาบนั เป็นโสดาบนัเพราะอะไร เพราะว่าถา้เกิดภาวนามยปัญญาโดยมรรค ๘ เกิดจาก
สัมมาทิฏฐิ เกิดสัมมาสมาธิ เกิดปัญญาญาณ พอเกิดปัญญาญาณข้ึนมา ปัญญาญาณถา้มนัสมดุล
ของมนั เวลามนัพิจารณาของมนั มนัปล่อยวางของมนั น่ีมนัจบัฉลากมาจากไหนล่ะ 

มนัไม่ใช่จบัฉลาก จิตมนัเป็นมคัโค มรรคทางอนัเอก มนัมีมรรคมีผลของมนั มีการกระท า
ของมนัเป็นขั้นเป็นตอนของมนัข้ึนไป ถา้มนัเป็นขั้นเป็นตอนของมนัข้ึนไป เห็นไหม เรารู้เราเห็น
ของเรา เราท าของเราข้ึนมาเอง มนัส ารอกคายกิเลสออกไป แลว้มนัสมุจเฉทปหาน มนัขาดออกไป



จบัฉลากเอา ๘ 
 

©2013 www.sa-ngob.com 

จากใจ น่ีมนัเป็นจริงอยา่งน้ี ถา้มนัเป็นจริงอยา่งน้ี มนัเป็นความจริง ความจริงมนัเกิดมาจากไหน
ล่ะ? เกิดมาจากสันทิฏฐิโก เกิดมาจากความรู้แจง้ในหวัใจของเรา 

ถา้เกิดจากความรู้แจง้ในหวัใจของเรา ดูสิ เราท างานทางโลก เราตอ้งมีผลงานของเราเพื่อ
เป็นผลงานของเรา เวลาเราท างาน เรามีประสบการณ์ก่ีปี ถา้มีประสบการณ์ ๑๐ ปี ๒๐ ปี เห็นไหม 
น่ีมีประสบการณ์ ประสบการณ์การท างานข้ึนมา คนท่ีมีประสบการณ์ขนาดนั้นเขาตอ้งผา่นร้อน
ผา่นหนาวมาพอสมควรของเขา จิตเวลามนัผา่นสุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา มนั
ผา่นขั้นตอนของมนัข้ึนไป ถา้มนัไม่เห็นภาวนามยปัญญา มนัจะรู้ไดอ้ยา่งไรว่า ภาวนามยปัญญา
กบัจินตมยปัญญามนัแตกต่างกนัอยา่งใด 

น่ีความแตกต่างนะ เวลาเกิดกบัเรา เห็นไหม “มีเรา รู้เท่า รู้ทนั รู้ไปทุกอยา่ง”...จินตมย
ปัญญาจินตนาการไปทั้งนั้นแหละ เวลามนัเกิดภาวนามยปัญญานะ มนัยิง่สลดสังเวช มนัสลด
สังเวชนะ ดูสิ ความรู้สึกนึกคิดเวลามนัเครียดข้ึนมา เวลาเรามีสติสัมปชญัญะมนัยงัหยดุได ้พอมนั
หยดุได ้ เรายงัว่า “ท าไมเราโง่ขนาดน้ี ท  าไมเราโง่ขนาดน้ี น่ีรู้ว่าไฟ ท าไมเอาไฟมาเผาตวั ของท่ี
เป็นพิษน่ีกินเขา้ไป ของท่ีเป็นพิษน่ีใชม้นัตลอดเวลา แลว้ก็บอกว่าตอ้งการใหร่้างกายแขง็แรง 
ตอ้งการใหร่้างกายแขง็แรง ท าไมมนัโง่ขนาดน้ี” เวลามีสติน่ีมนัเห็นโทษเลย เห็นไหม น่ีสติแค่
เป็นปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญามนัรู้เท่าเท่านั้นแหละ มนัยงัสังเวชขนาดนั้นนะ น่ีโลกียปัญญา 
ปัญญาโลกๆ ทั้งนั้นแหละ ขณะถา้มีสตินะ 

ถา้ขาดสติสิ ท  าส่ิงใดก็ไม่รู้ ท  าผดิก็ไม่รู้ว่าผดิ ท  าถูกก็ไม่รู้ว่าถูก ตะบ้ีตะบนัท าของมนัไป
อยา่งนั้นแหละ ท าอยา่งน้ีหลวงตาท่านบอกว่า “โง่อยา่งกบัหมาตาย” เดินจงกรมก็เดินสักแต่ว่าเดิน 
นัง่สมาธิก็แบบหวัตอ ไม่มีสติไม่มีปัญญาแยกแยะเลยว่าอะไรผดิอะไรถูก ท าแบบหมาตาย น่ีหมา
มนัตาย ดูสิ หมามนัตายมนัไม่มีสติปัญญา มนัโง่ขนาดนั้น 

แต่ถา้เรามีสติปัญญา ส่ิงใดท่ีมนัผดิมนัก็รู้ว่าผดิ ถา้ผดิแลว้มนัก็ควร...ถา้เสียใจก็เสียใจ เรา
ภาวนาขนาดน้ี เราลงทุนลงแรงมาขนาดน้ี มนัไม่ไดผ้ลมนัก็เสียใจเป็นธรรมดา การดีใจเสียใจ ถา้
ไม่มีสติมนัก็เป็นอยา่งน้ีมาตลอดแลว้ ถา้มนัไดส่ิ้งใดสมความปรารถนา มนัก็พอใจ ส่ิงใดท่ีเรา
อยากไดแ้ลว้ไม่ได ้มนัก็เสียใจ ไอเ้สียใจดีใจมนัมีมาประจ าจิตน้ีมาตั้งแต่ก่ีภพก่ีชาติแลว้ก็ไม่รู้ แลว้
ในปัจจุบนัน้ีจะมาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้มนัลงร่องของมนั เป็นสัมมาสมาธิ มนัเป็นอยา่งนั้น
ข้ึนมาเราก็พอใจ ถา้ท าส่ิงใดแลว้มนัขาดตกบกพร่อง มนัก็เสียใจ 
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แลว้เวลาเสียใจอยา่งน้ี เสียใจมนัเป็นปัจจุบนัเลยแหละ เสียใจเพราะมีการกระท า เสียใจท่ี
มนัเห็นซ่ึงๆ หนา้น้ีเลยล่ะ ดีใจเสียใจมนัก็เป็นประสบการณ์ของจิต ถา้ประสบการณ์ของจิต ส่ิงใด
ท่ีผดิพลาดไวม้นัก็เป็นครูของเราใช่ไหม เราก็วางไว ้ เรากพ็ยายามท าใหม้นัถกูตอ้งดีงามข้ึนมา 
พยายามของเราข้ึนไป 

เพราะคนเราจะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ มนัจะ
ท าจิตใจน้ีใหพ้ฒันาข้ึนไป คนเราไม่ใช่จะดีข้ึนมาดว้ยการท่ีใครชมเชย จะดีข้ึนมาดว้ยนอนจมอยู่
กบักิเลส ดีข้ึนมาดว้ยความตอกย  ้าดว้ยกิเลสใหม้นัตอกย  ้าใจวา่มนัเป็นคนดี มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก 
มนัดีมนัก็ดีแบบโลกๆ ดีแบบน้ีก็ดีในวฏัฏะ ดีแบบน้ีก็ตอ้งดีเวียนตายเวียนเกิด เราไม่ตอ้งการความ
ดีแบบน้ี เราตอ้งการความจริงของเรา ถา้ความจริงของเรานะ เรามีความหมัน่เพียรข้ึนมา 

เราจะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ เราเดินจงกรม เรา
นัง่สมาธิภาวนา เรามีสติปัญญา ไม่ใช่เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาแบบหมาตาย เดินก็สักแต่ว่าเดิน 
นัง่ก็สักแต่ว่านัง่ ถา้เดินข้ึนมามีสติมีปัญญาข้ึนมา น่ีมีสติมนัก็เป็นเพียรชอบ มนัมีเพียรชอบกบั
เพียรไม่ชอบ เวลาเพียรไม่ชอบก็เพียรสูญเปล่า เพียรใหม้นัทุกขย์าก แต่มนัจะชอบหรือไม่ชอบมนั
ก็มีประสบการณ์ ใครมนัจะชอบมาตั้งแต่ตน้ ทุกคนมนัก็ผดิมาก่อนทั้งนั้นแหละ ผดิแลว้ก็รู้จกั
แกไ้ข ผดิแลว้ก็รู้จกัพยายามหาช่องทางของตวัเอง 

ถา้รู้จกัหาช่องทางของตวัเองมนัก็พิจารณาของมนั มนัไม่ใช่โง่แบบหมาตายไง มนัมี
สติปัญญา เห็นไหม มนัไม่ใช่โง่แบบหมาตายแลว้ยงัจะจบัฉลากมาอีกนะ เอาหมาตาย กล่ินขนาด
นั้นใส่ไปในภาชนะแลว้ใหล้ว้งกนัเอง น่ีจบัฉลากแลว้ไดซ้ากหมาตายไปตวัหน่ึง แลว้กล่ินเหมน็
ไปทัว่จกัรวาลก็บอกอนัน้ีเป็นธรรมๆ กล่ินมนัขนาดนั้นมนัเป็นธรรมไดอ้ยา่งใด ถา้มนัเป็นธรรม
ข้ึนมามนัก็ตอ้งมีมคัโคทางอนัเอกสิ ทางอนัเอกถา้เราท าของเราได ้ ถา้เราท าของเราได ้ เรามี
สติปัญญาเราก็แยกแยะของเรา แยกแยะของเราท าใหม้นัสมความปรารถนาของเรา 

ไม่ตอ้งไปเสียใจกบัมนั ลองผดิลองถูก ครูบาอาจารยข์องเราท่านพดูอยูแ่ลว้ “ธรรมะอยู่
ฟากตาย” หลวงปู่ มัน่ท่านอยูใ่นป่าในเขา ท่านฝึกหดัของท่านมาเตม็ท่ีของท่านแลว้ เวลาศึกษา 
ศึกษาจากธรรมในพระไตรปิฎก ปฏิบติัไปแลว้มีความไม่เขา้ใจส่ิงใดกม็าท่ีวดัสระปทุม มาถก
ปัญหาธรรมกบัเจา้คุณอุบาลีฯ มาถกปัญหาธรรมกบัครูบาอาจารย ์ น่ีมนัก็ตอ้งถก เพราะเราปฏิบติั
แลว้มนัเป็นความเห็นของเรา มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโกจริงหรือเปล่า มาถกกบันกัปราชญ์ 
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ถกกบันกัปราชญใ์นเมืองเลยว่ามนัเป็นความจริงไหม แลว้พอถกเสร็จแลว้ก็เขา้ป่าไปฝึกหดัอบรม
จิตใจของตนใหม้นัเป็นจริงข้ึนมา 

ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมา นัน่ล่ะทฤษฎี แลว้ความจริงล่ะ? ความจริงอยูใ่นหวัใจของขา้! ความ
จริงมนัอยูท่ี่ประสบการณ์อนัน้ี! ความจริงอนัน้ีมนัถูกตอ้งดีงามอยา่งน้ี! เห็นไหม ถา้มนัถูกตอ้งดี
งามอยา่งน้ีมนัเกิดมาจากไหนล่ะ? มนัเกิดมาจากการกระท าของเราน่ีไง 

เรามีครูบาอาจารยม์า ธรรมะมนัอยูฟ่ากตายๆ ความเพียรชอบ เรามีความเพียร ความวริิยะ 
ความอุตสาหะ ความเพียรชอบ เห็นไหม ดูสิ เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาน้ีเป็นกิริยาเท่านั้น ปัญญา
มนัเกิดไหม ปัญญาในหวัใจมนัเกิดไหม ถา้ปัญญามนัไม่เกิดมนัก็ร่องน ้าเก่านัน่แหละ มนัก็เป็น
สัญญาอยา่งเดิมนัน่แหละ ถา้สัญญาอยา่งเดิม เห็นไหม น่ีเป็นกิริยาจากภายนอก ถา้สติปัญญามนั
เกิดข้ึนมามนัถึงเป็นความเพียรชอบ แลว้ความเพียร “คนเราจะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความเพยีร” ดูสิ ถา้
เป็นความเพียรชอบ เคร่ืองยนตก์ลไกมนัเดินเคร่ืองตลอด ๒๔ ชัว่โมงนะ มนัไม่มีวนัหยดุเลย มนัก็
หมุนของมนัไปแลว้มนัไดอ้ะไรข้ึนมา? มนัก็ไดแ้ต่อุตสาหกรรม มนัก็ท  าแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบั
โลกออกมา เวลามนัช ารุดเสียหายเขาก็ตอ้งมีการซ่อมบ ารุงของมนัตลอดไป 

แลว้จิตใจเราล่ะ จิตใจเราน่ี เรามีสติปัญญาซ่อมแซมมนัไหม เราจะใชอ้ะไรดูแลใจของเรา 
ถา้เราใชดู้แลใจของเรา เห็นไหม เราตั้งสติของเรา เราจะบอกว่า อยา่ไปเสียใจ อยา่ไปคาดหมาย 
การเสียใจ การคาดหมาย การจินตนาการ มนัจะไปจบัฉลาก แลว้จบัฉลากไปลว้งไปเจอแต่หมา
ตาย หมาตายกล่ินมนัเหมน็ แต่ถา้เป็นธรรมนะ เวลามนัเป็นความจริงข้ึนมา กล่ินมนัหอมทวนลม
นะ 

“ศีล สมาธิ ปัญญา” ดูสิ ครูบาอาจารยข์องเราเวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้จิตจะลงสมาธิ 
จิตจะเป็นธรรม เทวดา อินทร์ พรหมสรรเสริญนะ มีแต่ส่ิงท่ี ๓ โลกธาตุตอ้งการส่ิงน้ี ๓ โลกธาตุ 
เห็นไหม “ธรรมเกิดอีกแลว้ ธรรมเกิดอีกแลว้” เขาปรารถนา เขาตอ้งการกนั เขาไม่ตอ้งการหมา
ตาย ซากหมาตายมนัมีแต่กล่ินเหมน็ มนัส่งกล่ินไปทัว่ ถา้มนัส่งกล่ินไปทัว่ น่ีเพราะมนัเกิดจาก
อะไร? เกิดจากการจบัฉลาก น่ีมนัจบัฉลาก มนัลว้งเอา คาดเอา หมายเอา จินตนาการเอา แลว้มนัจะ
เป็นความจริงไหม 

ถา้มนัไม่เป็นความจริง เราวางไว ้ ถา้บุคคลคนใดเขาท าอยา่งนั้นมนัเร่ืองของเขา เราจะไม่
ท าอยา่งนั้น เพราะเรามีสติสัมปชญัญะ เราไม่ตอ้งการใหจิ้ตใจ เห็นไหม ดสิู จิตของเรามาเกิดเป็น
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เรา เกิดเป็นเราน่ีส านึกไหม เกิดมาเป็นทารก พ่อแม่เล้ียงมาน่ีส านึกไหม เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ อยู่
กบัสังคมมนุษย ์สังคมมนุษยเ์ขาก็ท  ากนั ดสิู ต่างคนต่างท าคุณงามความดี ต่างคนต่างหาบแต่กรรม
หาบแต่บาปใส่ตวั เขาท ากนัอยูอ่ยา่งนั้นแหละ เราก็เห็นนะ ดูหนงัดูละครไง แลว้จิตเราล่ะ แลว้
ชีวิตเราล่ะ 

แลว้ชีวิตเรา เห็นไหม ดูสิ เราจะล่วงพน้ใหไ้ด ้ถา้เราจะล่วงพน้ใหไ้ด ้ จิตใจของเขา ใครท า
อยา่งไรมนัเร่ืองของเขา เราจะท าคุณงามความดีของเรา เราจะรักษาใจของเรา ถา้รักษาใจของเรา
ตอ้งรักษาใจใหม้นัถูกตอ้ง ไม่ใช่รักษาใจใหกิ้เลสมนัชกัน าไป คิดว่าจะรักษาใจ คิดวา่จะท าคุณงาม
ความดี แลว้ใหกิ้เลสมนัชกัน าไปตลอด ถา้มนัชกัน าตลอด ดูสิ เวลาครูบาอาจารยข์องเรา ส่ิงท่ีท  า 
ท่านท าตามความชอบธรรม ถา้ไม่ชอบธรรม มนัมีหนา้ฉากหลงัฉากนะ 

หนา้ฉากน่ีแสดงธรรมๆ หลงัฉากน่ีกิเลสมนัเชือดเฉือนในหวัใจของเรา เจบ็ปวดแสบร้อน
ทั้งนั้น หนา้ฉากวางไป เห็นไหม จบัฉลากมามนัเป็นอยา่งนั้นแหละ ถา้เป็นความจริง มนัมีหนา้มี
หลงัไดอ้ยา่งไร ในเม่ือมนัโล่งโถงในใจ มนัจะมีหนา้มีหลงัมาจากไหน ถา้มนัไม่มีหนา้มีหลงัมา 
มนัก็เป็นความจริงของมนัโดยธรรมชาติของมนั น่ีกล่ินของศีลมนัหอมทวนลม ไม่ใช่ซากหมาตาย 
ซากหมาตายน่ีมนักล่ินเน่า 

ถา้เราตั้งสติของเรา เราเตือนตวัของเราได ้ เราควรเตือนตนเตือนใจของเรา ถา้เราเตือนใจ
ของเรา เห็นไหม ส่ิงน้ีเป็นธรรมนะ ธรรมะคือท่ีมนัท่ิมแทงเขา้ไปในจิตใตส้ านึก ใจด าของเรา 
กิเลสมนัซ่อนเร้นอยูใ่ตห้วัใจของเรา ใตค้วามรู้สึกนึกคิด แลว้ไม่มีส่ิงใดเขา้ไปคุย้เข่ียมนัใหเ้อาหนา้
เอาตามนัออกมาใหส้ติปัญญาเราเห็น แต่ถา้ส่ิงท่ีมนัเป็นอวิชชาในหวัใจ เวลามนัศึกษาธรรมๆ 
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัไม่มีเหตุมีผล มนัเป็นการลว้งเบอร์ มนัเป็นการจบั
ฉลาก 

แต่ถา้เป็นความจริงนะ ความจริงน่ีเราตั้งสติปัญญาของเรา เราท าของเราใหเ้ป็นความจริง
ของเราข้ึนมา ถา้มนัเป็นความทุกข ์ มนัเป็นส่ิงท่ีท  าไดย้ากล าบาก มนัก็เป็นเร่ืองจริง มนัเป็นเร่ือง
จริงเพราะอะไร เพราะช าระลา้ง เห็นไหม ช าระลา้ง แมแ้ต่การเกิดและการตาย ในสังคมเขาไม่เช่ือ
ว่านรกสวรรคมี์นะ เขาเช่ือว่าเกิดตายชาติหน่ึง แต่เรายงัมีความเช่ือ เรามีความเช่ือ เห็นไหม จิตน้ี
มาจากไหน เวลาปฏิสนธิเกิดมาเป็นมนุษยน่ี์เกิดมาอยา่งไร เวลาตาย ตายแลว้เป็นอยา่งไร น่ีใน
วฏัสงสาร เราเช่ือในวฏัสงสาร เราเช่ือในการเวียนตายเวียนเกิด ในเม่ือเวียนตายเวียนเกิด มนัมีจิต
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เวียนตายเวียนเกิด เห็นไหม เรามีศรัทธามีความเช่ือของเรา ทีน้ีมีความเช่ือของเรา เราจะจบัฐีติจิต 
เวลาจิตเราสงบเขา้มาเราจะเห็นตวัตนของมนั เราจะเห็นตวัตน 

สมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน งานท่ีมนัเกิดข้ึนจากฐีติจิต งานท่ีมนัเกิดข้ึนจาก
สัมมาสมาธิ เวลาสัมมาสมาธิแลว้ออกใชปั้ญญาข้ึนมา มนัจะเวียนกลบัมา เห็นไหม เวลามรรคมนั
เคล่ือนไป เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมานะ เวลามนัจุดไฟติด น่ีเวลากอง
ขยะเปียก จุดอยา่งไรมนัก็จุดแสนยาก ดูสิ เวลาจิตมนัเร่ิมตน้ ถา้จิตมนัดิบๆ ท าอะไรมนัก็ลม้ลุก
คลุกคลานไปหมด แต่ถา้มนัจุดไฟติดนะ พอมนัติดข้ึนมาแลว้มนัจะเผาผลาญของมนัไปอยา่งนั้น
แหละ จนกว่าเช้ือมนัจะหมด 

น่ีก็เหมือนกนั เวลามนัจบัตอ้งได ้จิตมนัสงบแลว้มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม
ตามความเป็นจริง แลว้เรามีสติปัญญาของเรา รักษาของเรา มนัจะเผาของมนัไปเร่ือยๆ มนัจะเผา
ของมนัไปเร่ือยๆ เผาไปโดยมีสติปัญญาท่ีรักษานะ ถา้ไม่รักษา เห็นไหม ดูสิ ตทงัคปหาน เวลามนั
ปล่อยแลว้ พิจารณาไปแลว้ พิจารณากาย เห็นกายไปแลว้ มนัปล่อยกายไปแลว้ แลว้มนัก็ขาดช่วง
ไป...จุดข้ึนมา แค่มีควนัมีไฟเท่านั้นแหละ แลว้ไม่ดูแลรักษามนัก็มอด มนัก็ดบัไป 

พอมนัดบัไป เห็นไหม บอกว่า กองขยะท่ีมนัจุดติดแลว้มนัจะไหม ้ มนัจะหมดเช้ือ แลว้น่ี
ท  าไมมนัไม่ไหมไ้ปสักทีล่ะ มนัไม่ไหมไ้ปสักทีเพราะมนัขาดสติ เพราะมนัขาดสติ เพราะมนัขาด
ปัญญาชอบธรรม ถา้มนัขาดสติ ขาดปัญญาชอบธรรม การสืบต่อเน่ืองไป น่ี ยถาภตู  ญาณทสฺสน ...
ยถาภตู  การช าระลา้งไปแลว้เกิดญาณทสัสนะน่ีมนัไม่มี พอมนัไม่มีมนัก็ดบัของมนั พอมนัดบัข้ึน
ไป พอปฏิบติัไปแลว้ เร่ิมตน้ก็ปฏิบติั ความเพียรก็มี มีความวิริยะ ความอุตสาหะ เวลามนัเส่ือม 
เวลามนัมอดไปแลว้จบัตน้ชนปลายไม่ไดเ้ลย ตน้อยูท่ี่ไหนก็หาไม่ได ้ เวลามนัปฏิบติัดีข้ึนมา พอ
ไฟมนัติด มีควนัข้ึนมา โอโ้ฮ! มนัดีใจ มนัคึกคร้ืน เวลามนัดบัมอดไปน่ะหาทางไปไม่เจอ 

หาทางไปไม่เจอ เห็นไหม น้ีเพราะเราขาดสติ ถา้มีครูบาอาจารย ์ ท่านจะคอยช้ีแนะคอย
ช้ีน าเรา แลว้ครูบาอาจารยท่์านจะรู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ เพราะเห็นว่าส่ิงท่ีเป็นคุณ เป็น
คุณคือความหลีกเร้น เป็นคุณคือมีสติรักษาตวั เป็นคุณคือเห็นภยัในการคลุกคลี ถา้เป็นโทษ เป็น
โทษน่ีเห็นการคลุกคลี เห็นต่างๆ ฉนัเสร็จแลว้ก็นัง่ถกธรรมะกนั นัน่ล่ะ ส่ิงนั้นมนัจะเป็นโทษ ถา้
เป็นโทษข้ึนไปมนัจะท าใหเ้ส่ือม ครูบาอาจารยท่ี์ท่านมีสติมีปัญญา ท่านจะคอยดูแล คอยคุม้ครอง 
คอยปกป้องไม่ใหพ้วกเราไปท าความเสียหายกบัจิตของเราเอง 
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แมแ้ต่จิตของเราเอง เราประพฤติปฏิบติัเอง เรายงัไม่รู้เลยว่าส่ิงใดควรและส่ิงใดไม่ควร ส่ิง
ใดจะเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เรายงัไม่รู้เลย แต่เรามีครูบาอาจารย ์ เพราะครูบาอาจารย์
ท่านเคยเดินเส้นทางน้ีมา เวลาเจริญข้ึนมามนัก็มีความสุขความสงบระงบั เวลามนัเส่ือมไปน่ีมนัคอ
ตก มนัคอตกเจบ็ช ้าอยูใ่นใจว่าสมบติัมนัหายไปไหน สมบติัมนัหายไปไหน ธรรมของเรามนั
หายไปไหน ท่ีสร้างมาน้ีมนัหายไปไหน 

น่ีเรามีครูบาอาจารยค์อยคุม้ครอง คอยช้ีแนะเรา เราถึงจะตอ้ง...เพราะครูบาอาจารยข์องเรา
ท่านมีประสบการณ์มา ท่านจะรู้เลยว่าส่ิงใดจะท าใหเ้ส่ือม ส่ิงใดจะท าใหเ้ราไม่ด าเนินต่อไป แต่ถา้
ครูบาอาจารยท่ี์ดีจะชกัน าเรา แต่กิเลสมนัไม่ชอบ กิเลสมนัโตแ้ยง้ กิเลสมนัคดัคา้น กิเลสมนัหาทาง
ออกของมนัตลอดไป ส่ิงน้ีเรารักษาของเราไว ้แลว้เราประพฤติปฏิบติัไป 

หลวงตาท่านบอกว่า เวลาท่านเทศน์นะ ใหจ้  าค  าท่ีท่านพดูไว ้ ถา้ใครประพฤติปฏิบติัถึงจุด
นั้น ถา้ท่านเสียไปแลว้ ท่านตายไปแลว้ ถา้เราปฏิบติัถึงจุดนั้นเราจะไปกราบศพท่าน จะไปกราบ
ศพท่าน 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาไดต้ามความเป็นจริง เราจะซาบซ้ึง เห็นไหม 
ธรรมะปฏิบติัถึงถึงกนัได ้ เพราะเวลามนัเป็นธรรมนะ น่ีอกุปปธรรมมนัคงท่ีตายตวั ใครเขา้ถึงจุด
นั้นมนัก็เป็นอนัเดียวกนั แต่ถา้ใครเขา้ถึงจุดนั้นไม่ได ้มนัเป็นธรรมะจกัฉลากเอา เอวงั 


