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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 
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ณ วดัสนัติธรรมาราม  ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 

 การเกิดเป็นมนุษยน้ี์แสนประเสริฐ การเกิดเป็นมนุษยเ์พราะบุญพาเกิดไง เวลาเกิดมาแลว้น่ี

มนัมีส่ิงท่ีเราท าคุณงามความดีได ้ เวลาเกิดมาท าคุณงามความดีมนัยงัไม่รู้ตวั เราน่ีนอนหลบัใหล

นะ ดูเวลาคนหลบัสิ คนนอนหลบักบัคนต่ืนต่างกนั ถา้คนนอนหลบัน่ีมนัคิดวา่มีความสุข แต่คน

นอนหลบัน่ีเป็นคนท่ีวา่อนัตราย ถา้มีเหตุเภทภยัมาคนนั้นแมแ้ต่เกิดไฟไหมค้นนอนหลบัตายโดย

ไม่รู้สึกตวัเลย เราเกิดมาเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศาสนาน่ีประเสริฐท่ีสุดเลย  

แต่คนเป็นชาวพทุธ พทุธแต่ทะเบียนบา้นไง น่ีคนนอนหลบั เห็นไหม เขาไม่ตอ้งมาวดั เขา

ไม่ตอ้งไปท าบุญกศุล เขาอยูข่องเขาเขาวา่เขาสบายนะ ไอพ้วกเราน่ีไปท าบุญกศุลน่ีเหมือนคนต่ืน 

คนต่ืนน่ีรับรู้ส่ิงต่าง ๆ อยูต่ลอดเวลา คนต่ืนตอ้งท าตอ้งรับผดิชอบ ส่ิงใดกระทบมนัจะรู้จกัตลอด  

แต่คนหลบัน่ีไปท าใหค้นหลบัต่ืนข้ึนมาน่ีแสนยากเลย คนต่ืนข้ึนมากินอาหารอะไรกไ็ดม้นั

กล็งทอ้งไป มนัผา่นคอเขา้ไป มนักลืนเขา้ไปไดก้ค็นต่ืน มนักลืนไดม้นัรู้สึกตวั กินน ้าเขา้ไปกไ็ม่

ส าลกั คนนอนหลบัเอาไปป้อนนะส าลกัตายเลย ป้อนเขา้ไปกส็ าลกัตายเลย  

เราวา่บุญกศุลเป็นของท่ีดี เราจะวา่คนนอนหลบัน่ีเขาปฏิเสธ เม่ือเราเอาอาหารท่ีดีไปใส่เขา

เขาหลบัน่ี ตรงน้ีส าคญัมากเลย ส าคญัท่ีวา่จากคนหลบัท าใหเ้ป็นคนต่ืน น่ีศรัทธาความเช่ือถึงได้

ส าคญัไง เราเช่ือในศาสนา พอเราเช่ือในศาสนาข้ึนมา มนัท าใหค้นท่ีหลบัใหลไปกบักระแส

โลกน่ะทวนกระแสโลกออกมา  

เรามาวดัมาวากนัน่ีเสียเวล ่าเวลา เห็นไหม เขาวา่เสียเวล ่าเวลา ตอ้งหาอยูห่ากิน เอาเวลาตรง

น้ีเอาไปท ามาหากินยงัไดป้ระโยชนม์ากกวา่ ไปวดัไดอ้ะไรข้ึนมา? ไปวดัไดสิ้ ไดบุ้ญกศุลข้ึนมา 
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ไดไ้ปในท่ีสงดั ไปในท่ีเห็นสมณะนะ มงคล ๓๘ ประการ เห็นไหม มงคลของชีวิต ไดเ้ห็นสมณะ 

ไดฟั้งธรรม  

น่ีบูชาคนท่ีควรบูชา น่ีเป็นมงคลของชีวิตทั้งหมดเลย มงคลชีวติท่ีคนต่ืนข้ึนมาท าดว้ยความ

ปกติ แต่คนหลบัใหลเขาวา่เป็นการเสียเวล ่าเวลา เขาหลบัใหลของเขาไป แลว้เขาหลบัใหลแลว้เขา

ยงัติเตียนเราอีกนะ พอติเตียนแลว้ แลว้คนหลบัมนัมีมาก ต่ืนอยูต่าใส ๆ นะ มองเห็นน่ีตาสวา่งอยู่

อยา่งน้ีไม่ไดห้ลบัไดไ้หล แต่หวัใจมนัหลบัใหลไง พอหวัใจหลบัใหลไปน่ีท าใหเ้ขารู้สึกตวัไม่ได้

เลย  

แต่คนต่ืนอยูน่ี่ทวนกระแสข้ึนไป ๆ ทวนกระแสคือการกระท า กระท าต่างจากคนท่ี

หลบัใหลมนักระท าอยู ่ ท  าอยูเ่หมือนกนั เป็นชาวพทุธ ทะเบียนบา้นเราวา่เป็นชาวพทุธ แต่สอน

อะไรกไ็ม่รู้ ไปวดัไปวาแลว้ติพระดว้ย ตอนน้ีพระมีประวติัไม่ค่อยดี จะติพระติอะไร พอติพระไป

มนัเป็นความภูมิใจไง  

เป็นความภมิูใจเพราะอะไร? เพราะเขาเป็นคนหลบัเขาไม่อยากท า ท า...ท าลงท่ีไหน ท าบุญ

กศุล เรากว็า่ตอ้งท ากบัพระ ท ากบัผูท่ี้มีศีล แลว้พระจะท าดีไม่ดีนั้นเป็นเร่ืองอีกเร่ืองของพระอยา่ง

หน่ึง ถา้เรามีความศรัทธา เราท าของเราแลว้ เราตอ้งตดัความกงัวลของเราออกไป ถา้ท าไม่ไดเ้ราก็

ท ากบัสงัฆทานน่ี ท าสงัฆทานท าเพื่อหมู่สงฆ ์ ตน้ไมป้ลกูลงท่ีดิน เราจะปลกูตน้ไมเ้ราตอ้งมีดิน มี

น ้า ตน้ไมม้นัถึงเจริญงอกงาม  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั เราแสวงหาของเรา ท่ีไหนเป็นท่ีดินดีเราจะปลกูบุญกศุลของเรา เราก็

แสวงหาของเรา น่ีการไปวดัไปวา พระจะดีไม่ดีนัน่เป็นส่วนของพระ เพราะอะไร? เพราะเป็นเร่ือง

ปฏิคาหกไง ผูใ้หใ้หด้ว้ยความบริสุทธ์ิ ขณะใหใ้หด้ว้ยความสุข ใหแ้ลว้กใ็หด้ว้ยความสุข พอจบ

แลว้กจ็บกนัไป ผูรั้บรับดว้ยความบริสุทธ์ิ ถา้เราไปเจอปฏิคาหก อยา่งครูบาอาจารยท่ี์เราเช่ือมัน่ 

ปฏิคาหกผูรั้บรับดว้ยความบริสุทธ์ิ ทานอนันั้นเป็นส่ิงท่ีบริสุทธ์ิมาก ทานอนันั้นจะมีบุญกศุลมาก  
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น่ีตน้ไมป้ลกูลงท่ีดิน เขาคิดของเขากนัไปวา่เขาหลบัใหลแลว้เขาจะมีความสุขของเขา 

กิเลสมนัพาของมนัไป กิเลสมนัคิดจินตนาการของมนัไปวา่ส่ิงนั้นเป็นความสุข เราแสวงหามา เรา

สะสมของเราไว ้ ส่ิงนั้นจะเป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยั ส่ิงน้ีจะเป็นท่ีพึ่งอาศยั ส่ิงน้ีจะเป็นความสุขของเขา เขา

พยายามหาส่ิงนั้นมา แลว้ตระหน่ีหวงแหนเอาไว ้ น่ีมีตน้ไมอ้ยูแ่ลว้ไม่ปลกูลงดิน ตน้ไมน้ั้นตอ้ง

อบัเฉาไปโดยธรรมดาเลย  

ขา้วของเงินทองกเ็หมือนกนั การหามาน่ีมนัแสนทุกขแ์สนยาก แต่หามาแลว้ถา้ไม่ลงดิน

ไม่ปลกูลงไป พระพทุธเจา้สอนนะ หามาไดใ้หเ้กบ็ไวส่้วนหน่ึง ใหเ้ล้ียงพอ่เล้ียงแม่ ใหท้  าเป็น

ตน้ทุนส่วนหน่ึง แลว้ส่วนสุดทา้ยน่ีใหฝั้งดินไวไ้ง ฝังดินไวคื้อการท าบุญกศุลเขาเรียกฝังดินไว ้ ฝัง

ดินไวม้นักฝั็งลงไปท่ีหวัใจ เราวา่ฝังดินไวม้นัจะฝังอยูท่ี่น่ีไง ฝังดินไวก้อ็ยูใ่นดินไป  

แต่อนัน้ีฝังลงไปในเน้ือนาบุญของโลก แลว้บุญกศุลมนัยอ้นกลบัมาท่ีใจของเรา ฝังดินไว้

คือฝังในใจของเราไว ้ เพราะใจน้ีตวัขบัเคล่ือน ตวัไปเกิดไปตาย ตวัของใจน้ีมนัไม่มีท่ีส้ินสุด มนั

ไม่มีวนัตาย ใจของคนเราไม่มีวนัตาย พอใจไม่มีวนัตายน่ี พอตายไปมนัตอ้งไปเกิด แลว้ท่ีเราเกิด

เป็นมนุษยน่ี์กเ็พราะอนัน้ีมนัพามาเกิด บุญกศุลพามาเกิด ถา้บุญกศุลไม่พามาเกิด มนักเ็กิดเป็นส่ิง

ต่าง ๆ ไป  

พอเกิดข้ึนมาแลว้กเ็ป็นคน แลว้เป็นคนข้ึนมาน่ี มนัมาเจอศาสนามนักไ็ม่หลบัใหลไปกบั

กระแสโลกเขา มนัจะต่ืนข้ึนมา ต่ืนข้ึนมาเพราะเราพบพระพทุธศาสนา ท าบุญกศุลของเราไป แลว้

ละเอียดเขา้ไป พยายามจะท าความสงบของเราข้ึนมา ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนักไ็ม่หลบัใหลไป

กบักิเลสของเรา ท าความสงบเขา้ไป นึกวา่เราประพฤติปฏิบติัธรรมกนั ประพฤติปฏิบติัธรรมเพื่อ

จะให้เป็นผลของใจ  

มนัไม่เป็นผลของใจข้ึนมา ใจน้ีมนัไม่ไดผ้ลตามความเป็นจริง เพราะใจของเรา เราคิด

เพราะกิเลสมนัปกคลุมอยู ่ มนัหลบัใหลไปในการท่ีกิเลสมนัเส้ียมมนัหลอกลวงไป ถา้ความสงบ

แลว้เอาความสงบนั้นเป็นผลไง ความสงบนั้นยงัไม่เป็นผลเพราะมนัยงัไม่เปิดส่ิงท่ีวา่ใหม้นัต่ืน
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ข้ึนมา ต่ืนจากกิเลส ต่ืนจากหลบัใหลไปในโลกเขา กระแสโลกเรากฟ้ื็นข้ึนมา ต่ืนข้ึนมาเพื่อทวน

กระแสเขา้ไป  

ในการประพฤติปฏิบติัเรากต็อ้งต่ืนจากกระแสของกิเลส ต่ืนจากกระแสของความปกคลุม

ของใจ เพื่อจะใหม้นัหูตาสวา่งข้ึนมา หูตาสวา่งข้ึนมาน่ี ญาณ  อุทปาทิ ญาณท่ีหยัง่รู้เกิดข้ึน ญาณ

หยัง่รู้เกิดข้ึนจากอะไร? จากการประพฤติปฏิบติั เป็นปัจจตัตงัรู้จ  าเพาะตน เกิดข้ึนมาเพื่อใหม้นั

สวา่งข้ึนมา ใหม้นัต่ืนข้ึนมาจากกิเลส กิเลสมนัปกคลุมอยู ่ความสงบนั้นเป็นผล ความสงบนั้นเป็น

ความสวา่งไสว ความสงบนั้นเป็นความสุข  

แลว้ติดอยูใ่นความสงบนั้น พยายามก าหนดต่าง ๆ ข้ึนมาเพื่อจะใหม้นัปล่อยวางเขา้มาเป็น

ความสงบ น่ีเขา้ไปอยูใ่นอุง้ฝ่าเทา้ของกิเลสทั้งหมดเลย สยบกบักิเลสไวท้ั้งหมดเลย กิเลสวา่คิดวา่

ท าเพื่อช าระกิเลส แต่ตอ้งไปสยบกบัความสงบของกิเลสท่ีวา่มนัใหอ้ยูต่รงนั้นไง เพราะวา่ไปสยบ

กิเลส เพราะไปถึงท่ีสุดของใจท่ีมนัสงบแลว้มนัไม่สามารถเห็นหนา้ของมนั มนัไม่สามารถเห็น

หนา้ของกิเลส ไม่สามารถยกข้ึนวิปัสสนาได ้ 

ถา้ไม่ยกข้ึนวิปัสสนาไดน่ี้ มนัไม่ไดช้ าระกิเลส มนัยงัหลบัใหลไปในกิเลส ถา้มนัจะไม่

หลบัใหลในกิเลส มนัจะต่ืนจากกิเลส เพราะอะไร? เพราะในการประพฤติปฏิบติัแลว้อยา่งนั้นเป็น

การช าระการเกิดและการตาย การเกิดและการตายของสตัวโ์ลกน่ีเกิดตายเพราะบุญกุศลพาเกิด ถา้

อกศุลพาเกิดมนักท็  าใหเ้กิดทุกขเ์กิดยากข้ึนมา  

แลว้ช าระกิเลสน่ีมนัช าระถึงการเกิดและการตาย เราเกิดตายน้ีเราหา้มไม่ได ้ ในการเกิดการ

ตายเราหา้มไม่ไดเ้พราะมนัมีผลอยูใ่นหวัใจ มีเช้ืออยูใ่นหวัใจ ใจน้ีตอ้งไปตามธรรมชาติของมนั 

มนัตอ้งเกิดตอ้งตาย น่ีกใ็หบุ้ญกศุลพาเกิด ใหมี้บุญกศุลพาไป ไม่ไปท าบาปอกศุล น่ีเราต่ืนข้ึนมา

ส่วนหน่ึง แต่จะใหล้ะเอียดเขา้ไป มนัจะไปช าระส่ิงท่ีวา่พาเกิดพาตาย ส่ิงท่ีเป็นส่ิงท่ีนอนเน่ืองใน

หวัใจ  
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แต่การประพฤติปฏิบติัเขา้ไปกิเลสมนัต่อตา้นข้ึนไป มนักไ็ปสยบไปหลบัใหลกบัส่ิงท่ีเป็น

กิเลสนั้น มนัไม่ช าระส่ิงนั้นออกไป มนัไม่ไดช้ าระแลว้มนัจะท าส่ิงท่ีไม่ไดช้ าระ มนักต็อ้งพาเกิด

พาตายต่อไป แต่เป็นการเขา้ใจวา่เราจะไปช าระกิเลส ถึงท าความสงบแลว้ก าหนดเขา้ไปปล่อยวาง

ทั้งหมด ทุกอยา่งปล่อยวางทั้งหมด อะไรก าหนดแลว้ปล่อยวาง  

วา่ง...พระพทุธเจา้สอนวา่เป็นความวา่ง ทุกอยา่งใหเ้ป็นความวา่ง เราตอ้งท าใจของเราให้

วา่งไวก่้อน ท าใจของเราไม่ใหเ้กาะเก่ียวส่ิงใด ตดัรูปรสกล่ินเสียงภายนอก ตดัรูปรสกล่ินเสียง

ภายใน ตดัความโกรธของใจออกไปแลว้ใจน้ีจะวา่งไปทั้งหมดเลย มนัเป็นความมัน่หมายทั้งหมด 

เป็นความคิด เป็นความนึกคิดของเราเอง น่ีแหละกิเลสท าใหเ้ราไปสยบอยูใ่นความคิดของเขา  

มนัจะตดัไดม้นัตอ้งพยายามคิดถึงวา่เหตุใดส่ิงใดท่ีเป็นเช้ือ เช้ือน้ีมนัเกาะเก่ียวอยูก่บัส่ิงใด? 

อยูก่บักายกบัใจ การปล่อยวางอารมณ์น่ีใครมนักป็ล่อยวางได ้ ส่ิงท่ีปล่อยวางน่ีเพราะวา่ถึงท่ีสุด

แลว้มนัตอ้งมีความเบ่ือหน่ายโดยธรรมชาติของมนั การปล่อยวาง ปล่อยวางข้ึนมาคือวา่มนัส้ินสุด

กระบวนการของความโกรธ ส้ินสุดกระบวนการของความหลงใหลข้ึนไป  

แลว้กไ็ปอยูก่บัส่ิงนั้นจนเคยชินไง จนชินชากบัส่ิงใด ส่ิงใดท่ีชินชาแลว้มนักเ็ปล่ียน แต่

โกรธน่ีมนัไม่เปล่ียน เน้ือหาของความโกรธมนัโกรธอยูต่ลอดไป แต่ส่ิงท่ีเป็นเช้ือของความโกรธ 

เด๋ียวโกรธเร่ืองเดก็ เด๋ียวโกรธเร่ืองผูใ้หญ่ เด๋ียวโกรธเร่ืองนั้น ๆ น่ีมนัเปล่ียนไปเร่ือย ๆ มนัถึงวา่

มนัช าระไม่ได ้ 

เราปล่อยวางอารมณ์อารมณ์หน่ึง เราคิดวา่ส่ิงนั้นเราชนะความโกรธ ส่ิงท่ีมนัเป็นกระเทือน

มาในหวัใจยงัไม่มีส่ิงใดมาปลุกเร้า ปลุกเร้ามนักโ็กรธอีก มนัไม่ช าระกิเลสตรงนั้น มนัวา่งมนัก็

วา่งน่ี ถา้เราตามไป ตามความโลภความโกรธความหลงแลว้มนัปล่อยวาง ๆ ปล่อยวางจากหยาบ

มนักเ็ขา้ไปอยูอ่ยา่งกลาง ปล่อยวางอยา่งกลางมนักไ็ปอยูอ่ยา่งละเอียด มนักไ็ปซุกอยูท่ี่หวัใจ 

มนัเขา้ไปซุกแลว้เราจะท าอยา่งไรช าระมนัออกไป น่ีถึงวา่จะไม่สยบยอมกบักิเลสมนัตอ้ง

ยกข้ึนวิปัสสนา ถา้ยกข้ึนวิปัสสนา วิปัสสนาดว้ยอะไร? ดว้ยมรรคอริยสจัจงัจากภายใน ไม่ใช่
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มรรคภายนอก มรรคภายนอกท่ีเราพิจารณากนัแลว้ปล่อยวางเขา้มาน่ีมนัเป็นความคิดของกิเลสไง 

ศึกษาธรรมะเหมือนหญา้คา ถา้เราจบัหญา้คาดว้ยความมัน่ เราถอนข้ึนมา เราถอนหญา้คาข้ึนมาได ้

ถา้เราจบัหญา้คาไม่มัน่แลว้ถอนข้ึนมามนัจะบาดมือ  

น่ีกเ็หมือนกนั พอปฏิบติัไปความคิดวา่ “เป็นธรรม เป็นธรรม” พอเป็นธรรมน่ีมนับาด

ตวัเอง บาดตวัเองวา่ใหต้วัเองเสียโอกาส การเสียโอกาสน่ีส าคญัมากเลย ความท่ีมนัจะเป็นผลมนัก็

ไม่เป็นผลข้ึนมา ไปสยบยอมกบัมนั แต่ไม่เขา้ใจ แลว้อา้งอิงไง อา้งในหวัใจวา่ “ส่ิงนั้นเป็นผล ส่ิง

นั้นเป็นผล” ผลเพราะเรารู้ของเราเองแต่มนัไม่ใช่ธรรมแบบขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้

สอน เป็นความเห็นของกิเลสวา่เป็นธรรม กิเลสวา่เป็นธรรม ไม่ใช่ธรรมจริง  

ถา้เห็นธรรมจริงมนัจะวิปัสสนายกข้ึนกายกบัใจ แลว้พิจารณาไปมนัจะปล่อยวาง

เหมือนกนั น่ีต่างกนั ต่างกนักบัปล่อยวางขา้งนอก ต่างกนัจากการปล่อยวางโดยกิเลสมนัเส้ียมมนั

สอน กบัวิปัสสนาปล่อยวางมนัจะต่างกนั ต่างกนัเพราะมนัมีส่ิงท่ีช าระออกไปจากใจ หลุดออกไป

จากใจ แลว้ค่อย ๆ หลุดออกไป ๆ หลุดออกไปหมายถึงมนัปล่อยวางเร่ือย ๆ มนัไม่ขาด จนถึงท่ีสุด

มนัจะปล่อยวางแบบกายกบัใจแยกออกจากกนั  

แลว้กิเลสจะขาดออกไป ทุกขจ์ะขาดออกไป อนัน้ีต่างหากมนัถึงจะเป็นจริง เป็นจริงข้ึนมา

ดว้ยผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ผูท่ี้เห็นจริงนะ ผูท่ี้เห็นจริงยกกายข้ึนมาจากตาของธรรม ไม่ใช่เห็นกาย

จากตาเน้ือ ถา้เห็นกายจากตาเน้ือเห็นแลว้มนัไม่สะเทือนหวัใจ มนัมีแต่เศร้าสร้อย ความปล่อยวาง

น่ี กิเลสมนัวา่อนัน้ีเป็นธรรม  

แต่การเห็นดว้ยหวัใจ ตาของธรรมมนัเห็นมนัสะเทือนหวัใจมาก เพราะกายจะเป็นกาย

ภายใน มนัจะแปรสภาพดว้ยไม่มีมิติ มนัจะแปรสภาพไดเ้ร็วมาก ถา้ปัญญามนัทนัมนัจะบอกให้

แปรสภาพ มนัจะแปรสภาพตลอด พอแปรสภาพมนัจะแปรสภาพไป เหมือนกบัมนัเป็นอนิจจงั 

มนัท าลายตวัมนัเองตลอด พอท าลายตวัมนัเองตลอด มนัคงท่ีไวไ้ม่ได ้เพราะมนัตอ้งเคล่ือนไป มนั

เป็นอนตัตา พอจิตมนัเห็นตรงนั้น จิตไปเห็นความแปรสภาพวา่ส่ิงน้ีพึ่งไม่ได ้ 
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ทุกคนหวงัพึ่งตวัเอง ทุก ๆ คนน่ีภพชาติของใจมนัยดึมัน่ถือมัน่ตวัมนัเอง แลว้มนัวา่ตรงน้ี

เป็นส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด แลว้พอมนัเห็นส่ิงนั้นวา่ส่ิงนั้นกพ็ึ่งไม่ได ้ พึ่งไม่ไดต้ามความเห็นนะ แต่ท่ี

เราเขา้ใจกิเลสมนัหลอกน่ีเพราะวา่เอาธรรมของพระพทุธเจา้มาอา้งอิง วา่ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา ๆ 

อนตัตาตามสภาพของมนั แลว้กส็ร้างภาพข้ึนมาอีกภาพหน่ึงซอ้น  

แต่ไปเห็นภาพตามความเป็นจริงนั้น มนัท าลายตวัมนัเอง พอการท าลายตวัมนัเองน่ีมนัจะ

ปล่อยตวัมนัเอง ปล่อยตวัมนัเองมนัปล่อยอะไรล่ะ? กป็ล่อยตวัตนของตวัเอง ปล่อยตวัตนแลว้จิต

นั้นมนัถึงสะอาดข้ึนมาเพราะมนัปล่อยตวัตนของมนั มนักย็งัมีอยูแ่ต่ตวัตนท่ีมนัยดึมัน่ อตัตาท่ีมนั

ยดึมัน่ โดยลึก ๆ นั้นมนัจะปล่อยวางออกไป น่ีธรรมเป็นความจริงมนัจะเกิดข้ึนอยา่งนั้น  

ต่ืนจากธรรม ต่ืนจากกิเลสมาเป็นธรรมไง หลบัใหลน่ีเรากต่ื็นข้ึนมาแลว้เราสร้างบุญกศุล

ข้ึนมา อยา่ตามกระแสโลก แลว้กว็ิปัสสนาเขา้ไป เรากไ็ม่ใหกิ้เลสมนัมาท าใหเ้ราหลบัใหลไป

อ านาจของอุง้ตีนของเขา เราพิจารณาของเราข้ึนมาจนถึงเป็นธรรมจริง เราต่ืนทั้ง ๒ ฝ่าย ต่ืนทั้ง

โลกต่ืนทั้งธรรมไง ไม่ใช่หลบัไปกบัส่ิงท่ีมาหลอกลวงภายใน ต่ืนหมดข้ึนมาแลว้น่ี ชีวิตน้ี

ประเสริฐสุด  

น่ีผูท่ี้จะไปวดัไปวา ไปวดัไปวาสร้างบุญกศุลข้ึนมาเพื่อสร้างเพือ่เรา ส่ิงน้ีสะสมข้ึนมาแลว้

จะถึงท่ีสุดเป็นได ้ เป็นไปไดเ้พราะเรามีหวัใจนะ ทุกคนคิดวา่ถา้พดูถึงผลแลว้มนัเป็นส่ิงท่ีสุดวิสยั 

เราไม่มีอ  านาจวาสนา ใจท่ีอยูใ่นร่างกายน่ีมนัทุกขไ์หม? มนัเศร้าหมองไหม? มนัสามารถท าให้

ผอ่งแผว้ได ้สามารถท าใหผ้อ่งแผว้ดว้ยการพยายามฝึกฝนของเราเอง อนัน้ีมนัเป็นสมบติัของเรา  

เราอยา่มองขา้มตวัเราเอง อยา่มองขา้มหวัใจอนัน้ี ถา้มองขา้มหวัใจของเราแลว้น่ีเหมือนกบั

เราไม่มีก าลงัใจ แลว้เราสบประมาทตวัเองไง ถา้สบประมาทตวัเองเราจะยนืท่ีไหน ในสงัคมมนุษย์

น่ีเราตอ้งหาท่ียนืในสงัคมของเขา ในสงัคมของหวัใจของเราน่ีมนัลม้เหลวจนไม่มีท่ียนืเลยเหรอ? 

มนัตอ้งยนืได ้ ถา้ยนืไดข้ึ้นมา เห็นไหม ปัจจตัตงัรู้จ  าเพาะตน สมบติัของใครของเขา องคส์มเดจ็

พระสมัมาสัมพทุธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ กเ็อาแต่สมบติัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไป 

พระอริยสาวกต่าง ๆ ครูบาอาจารยท่ี์ดบัขนัธ์ไปกเ็อาแต่สมบติัของท่านไป  
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แลว้ของเรากเ็หมือนกนั ถา้เราตายไป เราไม่มีสมบติัเรากไ็ปแบบวา้เหว ่ ถา้เรามีสมบติั 

สมบติัคือเป็นทิพยส์มบติัท่ีในหวัใจ ท่ีบุญกศุลเราสร้างน่ี มนัสะสมลงท่ีใจ มนัไปพร้อมกบัหวัใจ

ดวงน้ี มีสมบติัไปมนักมี็การเกิด บุญพาเกิดมีความสุข ถา้เรามีสมบติัเลิศกวา่นั้น เราช าระส่ิงท่ีมนั

เป็นยางเหนียวในหวัใจน่ี สมบติัจากใจดวงนั้นมนัเป็นประโยชน์กบัเรา ประโยชน์กบัใจดวง

นั้นเอง  

ถึงเป็นส่ิงท่ีวา่สมควรท าท่ีสุด มนัเป็นสมบติัของเรา เป็นท่ีพึ่งของในหวัใจ ปัจจตัตงั 

เป็นอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนสร้างข้ึนมาแลว้ตนจะมีท่ีพึ่ง ถา้ตนไม่ไดส้ร้าง

ตนกไ็ม่มี บุญนึกเอา เวลาเราสร้างบุญกศุลไปน่ี ลองยอ้นกลบัไปถึงส่ิงท่ีเราสร้างไวน่ี้ มนัจะ

ยอ้นกลบัมาเราตลอดเลย ยอ้นกลบัส่ิงท่ีเราเคยสร้างไว ้ถา้เราไม่เคยสร้างไว ้บอกใหนึ้กอยา่งนั้น ๆ 

สิ นึกไม่ออกหรอก น่ีมนัสละออกไปแลว้มนัถึงไดผ้ลกลบัมา ใจดวงน้ีเป็นผูส้ละออกแต่ก่อนจะ

สละออกกิเลสมนัจะไม่ยอม มนัจะต่อตา้น  

แต่เราสละไดแ้ลว้ น่ีสละออกไป มนักเ็ป็นวาสนาบารมีของเรา แลว้เราท าความสงบเขา้ไป

ช าระมนัอีกชั้นหน่ึง ตอ้งช าระมนัอีกชั้นหน่ึง ไม่ช าระไม่มีทางขาดออกไปจากใจ จะละเอียดอ่อน

ขนาดไหนมนักสุ็มอยูใ่นหวัใจนั้น ตอ้งช าระอีกทีหน่ึงแลว้จะเป็นสมบติัของใจดวงนั้น เอวงั             


