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ท ำไร้เดยีงสำ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 
เทศน์เชา้  วนัท่ี ๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๔ 

ณ วดัสนัติธรรมาราม  ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 

 ของเขา เวลาเขาพดูน่ะ พวกเราเม่ือก่อนคิดถึงหวัใจสิ หวัใจสมยัเม่ือแต่เดิม เราไม่เขา้มา

วดัน่ะหวัใจเราเป็นอยา่งไร พอเราเขา้มาวดัหวัใจเราพฒันาข้ึนเป็นอยา่งไร ความคิดความเห็นเรา

จะเปล่ียนไป ความคิดความเห็นของเรา ธรรมเร่ิมตรงน้ี ธรรมเร่ิมเขา้มาจากใหเ้ราเร่ิมจากมี

ความคิดความเห็นแตกต่างจากความคิดเดิม อนันั้นวฒิุภาวะของใจมนัพฒันาข้ึนไป  

แต่เดิมเรากคิ็ดของเราวา่เราเกิดข้ึนมาแลว้เรามีความสุขของเรา เราพอแลว้ เรามีความสุข

ของเรามีวาสนาของเราแลว้มนัเพลิน มนัหลงไปในโลกของเขา อยูใ่นโลกของเขา มนัมองไปอีก

อยา่งหน่ึงเลยนะ เวลาเรามาวดัมาวากนัน่ะ เราเดินผา่นหนา้พวกท่ีเขานัง่กนั เขาจะวา่ “พวกน้ีไม่มี

ความคิดเลย โง่มากไปหาพระหาเจา้ ท าไมคิดอยา่งนั้น ของเขายงัมีความสะดวกสบาย เขามีเวลา

เหลือเฟือ เวลาของเราน่ีตอ้งเจียดไปใหพ้ระเจียดไปใหอ้ะไร มนัเอาเวลาของเราไปขนาดไหน 

เวลาของเราเรามาใชป้ระโยชน์ของเราเองดีกวา่” นั้นความคิดของเขา  

น่ีสมัมาอาชีวะไง เวลาประกอบอาชีพชอบน่ี เวลาเราคิดกนัเร่ืองธรรมะน่ี เราประกอบ

อาชีพชอบ เราเล้ียงชีพชอบ เราความด าริชอบ อนันั้นเป็นมรรค น่ีความเป็นมรรค ๆ แลว้กว็า่อยา่ง

น้ีเป็นการปฏิบติัธรรม มนัเป็นการปฏิบติัธรรมน่ะ มนัไร้เดียงสาเกินไป ความไร้เดียงสาเลย ธรรม

มนัคืออะไร? ความเห็นอยา่งน้ีมนัเป็นความเห็นจริยธรรมไง คือวา่พยายามท าใหจ้ริตนิสยัของเรา

ใหม้นัเรียบง่ายลงไป ความคิดท่ีมนัเผน่กระโดดไป ความคิดท่ีมนัเอาไวไ้ม่อยู ่ ร้ังความคิดของ

ตวัเองไว ้ 

น่ีศีล จริยธรรม ศีลธรรม มนัร้ังความคิดของตวัเองไว ้ท าใหต้วัเองอยูใ่นกรอบไง ความคิด

ตวัเองอยูใ่นกรอบน่ีเป็นการประพฤติปฏิบติัธรรม แลว้การประพฤติปฏิบติัธรรมมีเพียงเท่าน้ีเอง
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เหรอ? มีเพยีงแต่วา่ดึงใหเ้รามีความคิดอยูใ่นระเบียบอยา่งนั้นน่ะเหรอ? แลว้กิเลสมนัซ่อนอยูใ่น

นั้นน่ะ ถึงวา่ “ไร้เดียงสา” ไง แต่เดิมมีความเป็นคนข้ีโมโห เป็นคนโกรธมาก เป็นอะไรมาก แลว้

เด๋ียวน้ีเป็นคนท่ีวา่อารมณ์เยน็ข้ึนมา อะไรข้ึนมานะ วา่อนัน้ีเป็นการปฏิบติัธรรม  

มนัเป็นเร่ืองของโลกเขา โลกเขาท่ีวา่เขาดึงความคิดของเขาไว ้ เขาเหน่ียวร้ังความคิดของ

เขาไวไ้ด ้ อนัน้ีมนัเป็นท่ีวา่จริยธรรมศีลธรรมท่ีเราประพฤติปฏิบติั มนัการฝึกฝน เดก็...เดก็ถา้เรา

เล้ียงดีข้ึนมา อยูใ่นโอวาทของเรา เราเล้ียงข้ึนมาน่ี เดก็นิสยักจ็ะดีข้ึนไป เดก็เราปล่อยไป ๆ มนัก็

กา้วร้าวไป น่ีเป็นเดก็ ๆ เห็นไหม  

ความคิดวา่เป็นเดก็ ๆ ความเหน่ียวร้ังของเราไว ้ เราวา่อนันั้นเป็นการปฏิบติัธรรม แลว้ถาม

เดก็สิวา่มนัไร้เดียงสาไหม? มนัไร้เดียงสาเพราะมนัโดนบงัคบัอยู ่ ไร้เดียงสา มนัไม่รู้อะไรของมนั 

มนักย็ดึตวัเองไปเป็นใหญ่ น่ีความไร้เดียงสาของเขา มนัเป็นเร่ืองของโลกเขา ถา้เร่ืองของธรรมมนั

จะเป็นอีกเร่ืองหน่ึงเลย  

ถา้เร่ืองของธรรม เห็นไหม ความจะไร้เดียงสาอยา่งไร การท่ีท าใจของเราไวอ้ยา่งนั้น มนั

เป็นแค่เปิดพื้นท่ีใหใ้จไดท้  างาน ใจของเราไดท้  างานประพฤติปฏิบติัธรรม ความเห็นของเรา

เหน่ียวร้ังความคิดของตวัเองไว ้ มนัแค่ดึงความคิดออกมาใหส้งบลง คนเรามนัเคยโกรธ เคยโกรธ

มาก แลว้ความโกรธน้ีจางไป ๆ น่ีมนัเป็นการหินทบัหญา้ การประพฤติปฏิบติัธรรมน่ีเพียงแค่กด

ไวเ้ท่านั้นเองเหรอ? การประพฤติกดไวอ้ยา่งนั้น กดเอาไวไ้ม่ใหม้นัเจริญงอกงาม แต่เช้ือไขมนักมี็

อยู ่ 

เวลาเราเกิด เราทุกขเ์รายากกนันัน่น่ะ ทุกขย์ากตรงไหน? ทุกขย์ากตรง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ

ขารา อวิชฺชาเราไม่เคยเห็นมนั อวิชฺชาน้ีพาใหจิ้ตมาเกิด พอจิตเรามาเกิด เกิดเป็นมนุษยเ์ป็นอะไรน่ี 

เกิดเป็นมนุษยน่ี์ประเสริฐแลว้นะ ประเสริฐตรงท่ีวา่มีกฎหมายคุม้ครอง มีความเมตตา มีปัญญาหา

อยูห่ากินได ้แต่ไอค้วามหาอยูห่ากินน่ะปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั ความเป็นมนุษยก์อ็ยูอ่าศยัไป  
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แต่เวลากิเลสตณัหามนัเกิดข้ึนมาน่ีมนัต่อตา้นตรงน้ี มนัไม่พอใจส่ิงท่ีเรามีอยู ่ มนัตอ้งการ

ส่ิงท่ีมากเกินกวา่เหตุ ความมากกวา่เหตุนั้นคือตณัหาความทะยานอยาก อนัน้ีเป็นกิเลส ตวักิเลสน่ี

ตวัท่ีท าใหทุ้กข ์ ขา้วของเงินทองอยูใ่นบา้นมนักเ็ป็นสมบติัพออยูพ่อใชน้ะ เรามีพออยูพ่อใชข้อง

เราไป อนันั้นมนัเป็นปัจจยั ๔ ท่ีเคร่ืองพออยูพ่อใช ้อนัน้ีไม่ใช่กิเลส  

สตัวท์ั้งหลายเป็นญาติธรรม เกิดมามีปากมีทอ้งตอ้งอาศยัปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยัไป เกิด

เป็นมนุษยถึ์งวา่ทุกข ์ ทุกขเ์พราะตรงน้ีไง ทุกขเ์พราะวา่ตณัหาความทะยานอยากในหวัใจท่ีเรายงั

ไม่ช าระแกไ้ข แต่ความทุกขท่ี์วา่ทุกขป์ระจ าธาตุขนัธ์น้ีมนัเป็นทุกขท่ี์วา่ทุกขโ์ดยธรรมชาติ ทุกข์

ธรรมชาติน่ีมนัเป็นโดยธรรมชาติ แมแ้ต่พระอรหนัตท่ี์วา่ดบัขนัธ์ส้ินกิเลสไปแลว้กย็งัตอ้ง...  

เห็นไหม พระโมคคลัลานะโดนทุบ แลว้พระพทุธเจา้ตอนท่ีวา่ไปปรินิพพานนะ “อานนท ์

เราหิวน ้าเหลือเกิน” ธาตุขนัธ์มนัตอ้งใช ้เราหิวน ้าเหลือเกิน เราหิวน ้าน่ี แต่คนหิวน ้าน่ีถา้เป็นผูใ้หญ่

มนักไ็ม่กระวนกระวายมนัพออดพอทนได ้ แต่เดก็ ๆ ถา้หิวน ้ามนัตีโพยตีพาย มนัไม่ยอม มนัจะ

เรียกร้องเอาจนไดต้ามของมนั พอ่แม่ตอ้งหามาใหเ้ดก็ น่ีถา้มีกิเลสอยูม่นัเหมือนเดก็ มนัไม่เขา้ใจ

ส่ิงใดต่าง ๆ  

ถา้ไม่มีกิเลสแลว้เหมือนผูใ้หญ่ มนัความเขา้ใจ แต่ผูใ้หญ่คนท่ีฉลาดอยูหิ่วน ้า ในเม่ือน ้ามี

อยู ่เราด่ืมน ้าเพื่อแกค้วามหิวกระหายนั้นมนัจะเป็นโทษตรงไหน? มนัไม่เป็นโทษ แต่เราน่ีความไร้

เดียงสาของเรา เราไปมองตรงนั้นไง วา่พระพทุธเจา้กย็งัมีทุกขอ์ยู ่ ...ทุกขไ์ม่มีในหวัใจนั้น แต่ทุกข์

มีในร่างกายนั้น ร่างกายนั้นเหมือนกบัวา่ก าลงัทุกขหิ์วกระหายอยู ่ ถา้ไดเ้ติมน ้าลงไปน่ีมนัคล่องตวั

ข้ึนไป  

มนัไม่ไร้เดียงสาต่อเม่ือเราท าความสงบเขา้มา พอท าความสงบเขา้มาแลว้เขา้ไปยก

วิปัสสนานั้น ถึงจะเห็นวา่การประพฤติปฏิบติัธรรมท่ีเขาวา่ การเป็นประพฤติปฏิบติัธรรม ธรรมน้ี

ไร้เดียงสามากท่ีเขาท ากนั ความดูไปตามโลกไง มนัเป็นสมัมาอาชีวะ เป็นศีลธรรมจริยธรรมท่ีวา่

ใหใ้จเราอยูใ่นกรอบของศีลของธรรมท่ีพระพทุธเจา้บญัญติัไว ้อนัน้ีเป็นเร่ืองของหยาบ ๆ ไง เร่ือง

ของโลกเขา  
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ชาวพทุธน่ี เราไม่ใช่ชาวพทุธท่ีทะเบียนบา้น ชาวพทุธท่ีทะเบียนบา้น เห็นไหม เขาใส่ช่ือ

ไปวา่ทะเบียนบา้นเขาเป็นชาวพทุธ แลว้เขากท็  าตามความพอใจของเขา เขาท าตามความพอใจของ

เขา เขากคิ็ดวา่เขามีความสุข แต่ไม่ใช่เลย ไฟ...ไฟโดนไปท่ีไหนมนักต็อ้งร้อน ถา้โดนไฟนะ  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั การแสวงหานั้นการแสวงหาดว้ยความพอใจของเขา แต่มนัไม่ใช่

พระพทุธเจา้บญัญติัไวใ้หศี้ลธรรมวา่ ใหข้อบเขตของมนุษยไ์ง ความดีของมนุษยมี์อยูแ่ค่น้ี ตอ้งท า

ตามขอบเขตของมนุษยน์ั้น ขอบเขตของมนุษยคื์อศีล ๕ มีศีล ๕ มีจาคะ มีอะไรน่ี เร่ิมเขา้มา วฒิุ

ภาวะของใจจะเจริญข้ึนมา อนัน้ีเป็นเร่ืองของโลกท่ีวา่อยูใ่นโลก  

การเป็นการประพฤติปฏิบติัธรรมนัน่กเ็ป็นการประพฤติปฏิบติัธรรมในโลกเขา เพื่อความ

อยูก่นัเป็นสุขเท่านั้น เพื่อความเป็นสุขในใชชี้วิตหมดมอดไหมไ้ป เทียนเล่มหน่ึงจุดแลว้มอดไหม้

เทียนเล่มนั้นไป หมดเทียนเล่มนั้นไปกห็มดชีวิตขยันั้นไป ถา้เราท าอยา่งนั้นเรากท็  าคุณงามความดี 

เกิดมาเป็นมนุษยไ์ดม้นุษยส์มบติัแลว้ไม่ลืมเน้ือลืมตวั อยูใ่นมนุษยส์มบติั ท ามนุษยส์มบติัของเราน้ี

ใหเ้ป็นมนุษยส์มบติั มีศีล ๕ พร้อมมนักไ็ดเ้กิดเป็นมนุษยส์มบติัต่อไปอีก มนัไดเ้กิดอีก  

ความเกิดเป็นความทุกขท์ั้งหมด ชาติปิ ทุกขา ในอริยสจั ทุกขน้ี์เกิดข้ึนเพราะมีความเกิด 

อนัน้ีเป็นปฐมเหตุ เพราะเกิดข้ึนมา สรรพส่ิงทั้งหลายเราถึงตอ้งไปเก่ียวพนักบัมนั แลว้เราตอ้งไป

ยุง่ยากกบัทุก ๆ ส่ิงท่ีวา่มนัเกิดข้ึนมาแลว้เรารับภาระรับผดิชอบ น่ีถา้การประพฤติปฏิบติัธรรมมนั

ตอ้งมาแกต้รงน้ีไง ตรงท่ีวา่ทุกขอ์ยูท่ี่ไหน ละท่ีสมุทยั นิโรธดบั ดบัดว้ยมรรค มรรคจะเร่ิมเกิด

ข้ึนมา อนัน้ีถึงวา่จะเห็นความแตกต่างระหวา่งโลกกบัธรรม  

ถา้ยงัเป็นความคิดวา่โลกน้ีเป็นการประพฤติปฏิบติัธรรมอยูน่ั้น ใจมนัอยูแ่ค่นั้นน่ะ การ

ประพฤติปฏิบติัธรรมในโลกน้ีเด๋ียวน้ีเป็นอยา่งนั้น ธรรมอยูใ่นเร่ืองของโลก แลว้เขา้ใจวา่เป็น

ธรรม เขา้ใจวา่... ความเขา้ใจวา่น่ีจิตมนัพอตวัแลว้ มนัไม่ยอมกา้วเดินไป ความพอตวัของใจ ใจถา้

หยดุอยูต่รงไหนแลว้มนัหยดุอยูต่รงนั้น น่ีกคิ็ดเหมือนกนัวา่ อนัน้ีเป็นการประพฤติปฏิบติัธรรม 

โลภ โกรธ หลงของเราไดช้ าระ ไดเ้บาบางลง ความเบาบางลงมนักดไวด้ว้ยหินทบัหญา้  
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น้ีเป็นสมถธรรม สมถะน้ีถึงส าคญัมาก ส าคญัวา่ใหจิ้ตมนัไดพ้กัก่อน พอจิตมนัไดพ้กัแลว้ 

อนันั้นต่างหากถึงเป็นการปฏิบติัธรรม อนัท่ีการยกข้ึนวิปัสสนาอนันั้นต่างหากถึงเป็นการปฏิบติั

ธรรม อนันั้นเป็นปฏิบติัธรรมเพื่อจะช าระกิเลส ธรรมน้ีเพื่อเป็นการช าระกิเลส แต่ไอเ้ร่ืองความกด

กิเลสไวน่ี้ ไม่มีศาสนากเ็ป็นอยา่งน้ี คนดีคนไม่ดีเกิดข้ึนมามนัอยูท่ี่จริตนิสยั อยูท่ี่อ  านาจวาสนา อยู่

ท่ีความพอใจของใจดวงนั้น จะมีศาสนาไม่มีศาสนาคนกมี็คนดีคนชัว่ปนกนัไป ปนเปกนัไป  

แต่ในเม่ือมีศาสนาแลว้ศาสนาสอนเร่ืองการช าระกิเลส แลว้เอาเร่ืองของโลกไปช าระกิเลส

มนัจะเป็นการช าระกิเลสไดอ้ยา่งไร? มนัเป็นเร่ืองของโลก เป็นการสืบต่อ เป็นการอยูอ่าศยั เป็น

การสะสม การสร้างบารมี พระพทุธเจา้ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ตอ้งปรารถนาเป็นพทุธภูมิ เป็นพระ

โพธิสตัว ์น่ีอ  านาจวาสนาก าลงัสะสมมา ช่วยเขาทุกอยา่ง แมแ้ต่ชีวิตน้ีสละ สละเพื่อหมู่สตัว ์ใหห้มู่

สตัวมี์ความสุขข้ึนมา  

อ านาจวาสนาน่ีสะสมมา สะสมมาเพื่อจะเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ขนาดท่ีวา่

สะสมมาขนาดไหนแลว้เวลาจะมาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตอ้งมาทรมานตน คน้ควา้

อยู ่ ๖ ปี อนันั้นกเ็ป็นความทุกข ์ ความทุกขท่ี์พยายามแสวงหาส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนมาใน

หวัใจนั้นน่ะ การสะสมบารมีเร่ืองของโลกมนัเร่ืองสะสมบารมีมนัเลยสืบต่อไป  

การสืบต่อ ๆ มนัเป็นความดี จะวา่เป็นความดี ดีกบัชัว่มนัแน่นอน ความดีใหผ้ลเป็นความดี 

ความชัว่ใหผ้ลเป็นความชัว่ แลว้มนัถา้มีจริต มีศีลธรรมจริยธรรม มนักเ็ร่ืองของโลกกสื็บต่อไป 

มนักใ็หผ้ลเป็นความดี แต่มนักเ็วียนในวฏัฏะ ความเวยีนไปในวฏัฏะ เห็นไหม ถึงวา่ความเวียนไป

ในวฏัฏะน้ีเป็นการสืบต่อไปเฉย ๆ  

แต่การดบั การท าลายวฏัฏะ วิวฏัฏะออกจากนั้น น่ีการปฏิบติัธรรมมนัอยูต่รงน้ี ตรงท่ีท า

ความสงบเขา้มาของใจ พอใจเร่ิมสงบข้ึนมามนัจะรู้หมด ความรู้ออก ความส่งออก ความเห็นน่ะ น่ี

เวลาปีติมนัเกิดรู้ต่าง ๆ ความรู้อนันั้นความรู้เป็นภาระ ส่ิงท่ีรับรู้ต่าง ๆ นั้นเป็นภาระ เพราะเรากใ็น

หวัใจน่ีมนักรู้็อยูต่ลอดเวลา มนัรู้ของมนัเองตลอดธรรมชาติของมนั แลว้มนัอยากรู้เร่ืองต่าง ๆ พอ

มนัอยากรู้ต่าง ๆ มนักแ็สวงหาออกไป มนักฟ็ุ้ งซ่านออกไป  
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น้ีพอจิตสงบเขา้มามนักรู้็อีกเหมือนกนั แต่ความรู้อนัน้ีเขา้ใจวา่เป็นธรรมไง ธรรมมนัเกิด 

เรารู้เร่ืองต่าง ๆ เรารู้เป็นผูว้ิเศษ มนัรู้ส่ิงท่ีมนุษยไ์ม่รู้ มนัเขวออกไปขา้งนอก ถึงวา่ตอ้งยอ้นกลบัมา 

ถา้ปฏิบติัธรรมจริง มนัตอ้งยอ้นกลบัมา กลบัมาตรงท่ีวา่กายกบัจิตอยูท่ี่ไหน กิเลสอาศยัจิตอยู ่แลว้

อาศยักายนั้นอยู ่ มนัเกาะเก่ียวเน่ืองกบักายกบัจิต ถา้วิปัสสนาเขา้มาตรงน้ี น่ีเป็นการปฏิบติัธรรม

จริง  

ถา้ปฏิบติัธรรมจริงมนัจะเห็นกายเห็นจิตจริง มนัเป็นการท าลายหวัใจอนัน้ีได ้ หวัใจยิง่

ท าลายยิง่งดงาม หวัใจยิง่ท าลายยิง่สดใสนะ แต่เพราะเราถนอมไวไ้ง เราถนอมหวัใจน้ีไวเ้พื่อจะ

ท าลายส่ิงอ่ืน รับรู้ส่ิงอ่ืน ความรู้ส่ิงอ่ืนเป็นภาระทั้งหมด เป็นภาระเป็นความพะรุงพะรัง อนันั้น

เป็นการประพฤติปฏิบติัธรรมเหรอ?  

การประพฤติปฏิบติัธรรมเป็นการสละออก สละออกเพื่ออะไร? สละออกมาเพื่อใหเ้ห็นตวั

กิเลสไง สละออกไปส่ิงท่ีมนัจะรู้ไปเห็นน่ีมนับงัไวไ้ง มนัวา่มนัไม่มี แลว้มนัรู้ส่ิงต่าง ๆ พอรู้ส่ิง

ต่าง ๆ ข้ึนมาจิตมนักฟ็ข้ึูนมา พอใจข้ึนมา รับรู้ส่ิงต่าง ๆ ข้ึนมา มนัดีใจ พอใจ เห็นใจ น่ีมนับงัเงาไว ้

มนัเพื่อจะไม่ใหเ้ห็นตวัมนั ถึงตอ้งผา่นตรงน้ีเขา้ไปอีก  

ถึงพอมนัสงบข้ึนมาแลว้รับรู้ส่ิงต่าง ๆ คืออปุจารสมาธิ จิตน้ีสงบเขา้ไปแลว้รู้ส่ิงต่าง ๆ แลว้

ตอ้งพลิกออกมา พลิกเขา้มาใหเ้ป็นการประพฤติปฏิบติัธรรมโดยทางตรงของการประพฤติปฏิบติั

ธรรม ตอ้งใหเ้ห็นกายกบัจิตเท่านั้น แลว้ท าลายตรงกายกบัจิตนั้น พอท าลายกายกบัจิตนั้นเหมือน

ท าลายกายกบัใจ แลว้ใจไปอยูท่ี่ไหน?  

เพราะท าลายใจ ใจตวันั้นมนัเอากิเลสมาบงัไว ้ แลว้ออกไปรับรู้ ถา้ท าลายใจกท็  าลายส่ิงท่ี

บงัไว ้ ท าลายส่ิงท่ีบงัไวก้เ็ขา้ไปเห็นถึงตวัของจิต พอตวัของจิตเห็นความรู้ตามสจัจะความจริงวา่ 

มนัเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ และดบัไป มนัเป็นอนตัตาโดยธรรมชาติของมนั ส่ิงท่ีวา่เป็นอนตัตา ๆ วตัถุส่ิง

ต่าง ๆ ส่ิงของต่าง ๆ ขา้งนอก วตัถุน่ีเราวา่เป็นอนตัตาเพราะเราเห็นความสภาพแปรไป  
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แลว้ทางวิทยาศาสตร์กย็นืยนัไว ้วิทยาศาสตร์มาเพื่อ ๒๐๐ ปีน้ีเอง ศาสนาน้ีมา ๒,๕๐๐ กวา่

ปี ความวา่เป็นอนตัตาน้ียนืยนัมาแต่ดั้งเดิม แต่ความเห็นของเรามนัไม่เห็นตาม พอวิทยาศาสตร์

พิสูจน์ไดเ้รากเ็ช่ือตามวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท าใหศ้าสนาน้ีเห็นภาพชดัข้ึน คมชดัข้ึนจากทาง

วิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ศาสนา แต่ความจริงอนันั้นทางวิทยาศาสตร์กรั็บรู้กนัไปขา้งนอก แลว้

วิทยาศาสตร์การทดลองกไ็ม่เหมือนกนั  

แลว้ทีน้ีวิทยาศาสตร์ทางจิตล่ะ? กิเลสคนกไ็ม่เหมือนกนั ความยดึของใจกไ็ม่เหมือนกนั 

บารมีจริตนิสยัท่ีสะสมมากไ็ม่เหมือนกนั เวลาวิปัสสนาเขา้ไปถึงเป็นสมบติัส่วนตน พระพทุธเจา้

ถึงวางไวเ้ป็นเร่ืองของปัจจตัตงั อกาลิโก ไม่มีกาล ไม่มีเวลา ดวงใจทุกดวงใจจะหนักลบัมาเดินถกู

ทางนะ หนักลบัมาแลว้เดินถกูทางเขา้ไป ดวงใจดวงนั้นประเสริฐ  

ใจท่ีส้ินจากกิเลสทั้งหมดอยูใ่นร่างกายของเรา ถามหาความสุขท่ีไหน ความสุขท่ีวา่สุขกบั

ทุกขท่ี์วา่เราชัว่ บุญหรือบาปใหผ้ลเป็นดีและชัว่ ดีและชัว่น้ีวางไว ้ มนัประเสริฐยิง่กวา่ความดีต่าง 

ๆ คิดวา่ความดีน่ีเป็นส่ิงท่ีสร้างสมบารมีต่อไป องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สร้างสมบารมีเกิด

มา พอส้ินสุดไปแลว้บารมีนั้นใหผ้ลไป แต่เวลาใจดบัไปแลว้หมดกนั ถึงท่ีสุดแลว้ดีหรือชัว่กส่็ง

มาถึงท่ีสุด ใหใ้จน้ีเป็นวิมุตติ  

วิมุตติสุข สุขอนัท่ีวา่ไม่ใช่ขนัธ์ ส่ิงท่ีไม่ใช่ขนัธ์อยูใ่นร่างกายของผูท่ี้ปฏิบติัธรรมสมควรแก่

ธรรม ถา้ปฏิบติัธรรมไม่สมควรแก่ธรรม มีร่างกายและมีจิตใจ มีร่างกายเกิดเป็นมนุษย ์

พระพทุธเจา้กเ็ป็นมนุษย ์ อคัรสาวกกเ็ป็นมนุษย ์ ตอ้งเป็นมนุษยส์มบติั เพราะมนุษยส์มบติัน้ีเป็น

ท่ีวา่เป็นกลาง กลางท่ีวา่มีทุกขก์บัสุขท่ีเราจะคน้ควา้ได ้แลว้กถึ็งทุกขก์บัสุข เขา้ใจทุกขก์บัสุข แลว้

กป็ล่อยวางทุกขก์บัสุขไวต้ามความเป็นจริง พน้จากบุญกศุล พน้จากความสุขเขา้ไป  

แลว้มนัสุขไดอ้ยา่งไรอีกทีล่ะ? มนัสุขของมนัดว้ยอ่ิมพอไง ความอ่ิมเตม็ของใจ ใจนั้นอ่ิม

เตม็แลว้ใจไม่ออกมายุง่กบัเร่ืองภายนอก น้ีคือการประพฤติปฏิบติัธรรม ถา้เราจะประพฤติปฏิบติั

ธรรม น่ีถึงวา่มนัไม่ไร้เดียงสา ถา้ไร้เดียงสากป็ระพฤติปฏิบติัธรรมแบบเดก็ ๆ แลว้กว็นเวียนอยูใ่น

วฏัฏะ แลว้กเ็ขา้ใจ เห็นไหม ความเขา้ใจวา่การประพฤติปฏิบติัธรรมนั้นเป็นธรรม ความเขา้ใจวา่  
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ใจมนักห็ลอกไปสิ ดูสิวา่ท าลายเป็นชั้น ๆ เขา้มา ไม่ใหกิ้เลสมนัหลอกออกไปรับรู้ขา้งนอก 

น่ีรับรู้แลว้ปล่อยวาง ๆ ๆ มนักป็ล่อยวางเขา้มา ๆ หินทบัหญา้ไวเ้ฉย ๆ แลว้กมี็ความรู้ต่าง ๆ แปลก

ประหลาดข้ึนไป เพราะจิตมนัเป็นเร่ืองแปลกประหลาดอยูแ่ลว้ แลว้มนัไม่เคยตาย ส่ิงท่ีไม่เคยตาย 

มนัทรงตวัตลอดเวลา มนัถึงวา่อยูก่บันิพพานได ้นิพพานน้ีกท็รงตวัตลอดเวลา เพราะนิพพานช าระ

ใหส้ะอาดแลว้ จิตน้ีพน้ออกไปแลว้ ช าระสะอาดมนักค็งท่ีของมนั  

แต่จิตน้ียงัไม่ไดช้ าระใหม้นัสะอาด มนัคงท่ีของมนั คงท่ีดว้ยการสืบต่อ สืบต่อดว้ยกิเลส

บงัไว ้ พอสืบต่อดว้ยกิเลสบงัไวม้นักเ็ป็นอยา่งนั้น เป็นอยา่งท่ีโลกคิด โลกประพฤติปฏิบติัไปมนัก็

มหศัจรรยสิ์ มหศัจรรยเ์พราะมนัปล่อยแลว้รับรู้ 

 (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี)           


