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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมก่อน ฟังธรรมแลว้มนัสะเทือนใจนะ เพราะเป็นส่ิงท่ีไม่เคยไดย้นิไดฟั้ง ส่ิง
ท่ีเคยไดย้ินไดฟั้งแลว้ก็ตอกย  ้า แลว้แกค้วามลงัเลสงสัย ถา้แกค้วามลงัเลสงสัยได ้จิตใจมนัจะ
ทะลุปรุโปร่งจิตใจผอ่งแผว้ ค าว่า “จติใจผ่องแผ้ว” น่ันล่ะ..อาหารใจ  

ส่ิงท่ีเป็นอาหารใจ เห็นไหม ส่ิงใดท่ีมนัหมกัหมมใจน้ี มนัจะมีความทุกข์มาก เวลาเรา
ทุกขย์าก เราก็ไปหากนัแต่ปัจจยัเคร่ืองอาศยั เพราะเราเกิดมาแลว้เราทุกขเ์รายาก แต่ถา้เรามีปัจจยั 
๔ เคร่ืองอาศยัสมบรูณ์ เราจะมีความสุข  

เราก็มีตณัหาความทะยานอยากคาดหมายไปตลอดเวลา มันจะคาดหมายไปข้างหน้า มนั
ไม่อยู่กบัปัจจุบัน เวลาประพฤติปฏิบติัเราก็บอกว่าเป็นปัจจุบนัๆ ค าว่า “ปัจจุบนั” แต่มันเป็น
ปัจจุบนัของเดก็ๆ เดก็ก็ว่าเป็นปัจจุบนั  

ดูสิ เวลาผูใ้หญ่เขาจะท าธุรกิจกัน ส่วนเด็กมนัเล่นขายของ มันท าเลียนแบบผูใ้หญ่
ทั้งนั้น แลว้มนัไดผ้ลจริงไหม มนัก็มีความสนุกสนานของมนั เดก็มนัมีความสนุกสนาน ผูใ้หญ่
พอท าอะไรก็แลว้แต่เวลาเด็กมนัเล่นกนั มนัก็เล่นเลียนแบบผูใ้หญ่นั้น แต่เวลาผูใ้หญ่ท ามนัจะ
เป็นไปตามขอ้เทจ็จริงนั้น มนัเป็นอ านาจวาสนา เป็นจงัหวะและโอกาสของคนท่ีประกอบธุรกิจ
หรือท าหนา้ท่ีการงาน  แลว้จะประสบ ความส าเร็จ หรือไม่ประสบความส าเร็จ  

คนเราท างานเหมือนกนั บางคนท าแลว้ประสบความส าเร็จ บางคนท าแลว้ ท าไมมนัไม่
ประสบความส าเร็จ มนัมีความทุกขค์วามยากตลอดไป อนันี้เป็นอ านาจวาสนาของคน มันเป็น
จงัหวะและโอกาส  
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เดก็เวลามนัเล่นเลียนแบบ มนัก็ท  าเหมือนกนัเป๊ียบเลย ท าเหมือนกนั แต่มนัเล่นกันตาม
ประสาเด็กๆ มนัท าไดป้ระสบความส าเร็จทั้งหมด เพราะมนัสมมุติเอา สมมุติว่าได ้สมมุติว่า
เป็นไป เห็นไหม  

ทีน้ีในการประพฤติปฏิบติัก็เหมือนกนั ค าว่า “ปัจจุบัน” มันปัจจุบันของใคร ใครๆ ก็
อา้งว่าปัจจุบนัทั้งนั้น เพราะเดก็มนัก็คิดว่าปัจจุบนัของมนั แต่มนัไม่มีผลตอบสนองแบบผูใ้หญ่ 
แต่ถา้ผูใ้หญ่ท ามนัจะมีผลตอบสนองตามความเป็นจริงอนันั้น  

ถ้า มีผลตอบสนองตามความเ ป็นจริงอันนั้ น นั่น ล่ะความเ ป็นจริง  ความจริง
เป็น “สันทิฏฐิโก” ความจริงที่ไม่ต้องให้ใครมาการันตีเราตอ้งการคนค ้าประกนั คนการันตี 
เห็นไหม แต่ “สันทิฏฐิโก” คือ การันตีโดยหวัใจของเรา  

เวลาเราอยู่ในสังคมโลก ถา้สังคมเขานบัหนา้ถือตา เราจะมีความพอใจ มีความสุขของ
เรา น่ีพูดถึงเร่ืองของสังคม มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมอยู่คนเดียวไม่ได ้มนุษยต์อ้งพึ่งพาอาศยักัน 
การพึ่งพาอาศยักนัเป็นสัตวส์ังคม  

มนุษยเ์ป็นผูท่ี้เป็นสัตว์ประเสริฐ มนุษยแ์ปลว่าประเสริฐกว่าสัตว ์แต่เขียนกติกา เขียน
กฎหมายข้ึนมา เพราะกติกาสังคมใช่ไหม สงัคมเกิดข้ึนมาแลว้เราตอ้งมีกฎหมายมีขอ้บงัคบั เพื่อ
จะไม่ใหเ้บียดเบียนกนั ริดรอนสิทธิต่อกนั  

เห็นไหม สัตว์มนัมีอิสรภาพมากกว่าเรา นกกามนับินไปตามอิสรภาพของมัน มนัท า
ตามใจของมนัได ้มนุษย์เป็นผู้ทีเ่ป็นสัตว์ประ-เสริฐ เป็นผู้เขยีนกติกาขึน้มา แล้วติดข้องกบักติกา
ของตัวเอง เพราะอะไร เพราะเป็นสัตวส์ังคมไง เราอยูด่ว้ยกนัดว้ยตณัหาทะยานอยาก  

เร่ืองของจิตใจมนัไม่มีขอบเขต มนัคิดจินตนาการของมนัไปมหา- ศาล ความท่ีคิดไป
มหาศาล เห็นไหม  

“ศีล คือ ความปกติของใจ” ถา้ใจมนัปกติข้ึนมาได ้ศีลมนัเป็นวินยัขอ้บงัคบั เห็นไหม 
เราว่าเรามีศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ อนันั้นเป็นขอ้บงัคบั ศีล คือ ความปกติของใจ ตัว
ศีล คอืตัวจติ “ศีล - อธิศีล” ดูสิ ท่ีเราอาราธนาขอศีล หรือวิรัติเอาเพื่อเป็นศีลของเรา  
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เวลาเป็นพระอริยบุคคลขึน้มาแต่ละช้ันแต่ละตอน มีศีลโดย “อธิศีล ศีลโดยจิต” เพราะ
จิตมันจะกระดิกพลกิแพลงอย่างไร มันกเ็ท่าทันความรู้สึกความนึกคิด ถ้ามันเท่าทันความรู้สึก
ความนึกคดิ ส่ิงใดล่ะทีม่นัจะผดิท านองคลองธรรม น่ีคอือธิศีล  

ศีลมนัเกดิขึน้มาจากหัวใจ เกดิจากการฝึกฝนของเรา ฝึกฝนจนมันเป็นความจริงของมัน
ขึน้มา อนัน้ันคอืศีลทีอ่ยู่ในหัวใจของเรา  

ฉะนั้นเราอยู่ในสังคม มันต้องพึ่งพาอาศยักัน เราต้องอาศยักันในสังคม มนัเป็นโลก
ธรรม ๘ มีสรรเสริญนินทา แต่ถ้าเรามีสติปัญญาของเราขึ้นมา เราจะมาแก้ไขของเรา เรากดปุ่ ม

ตัวเองได้ เราจะกดปุ่ มให้คะแนนตัวเองเท่าไรกไ็ด้ เราจะกดปุ่ มลดคะแนนตัวเองกไ็ด้  

เวลาความคิดมนัเกิดข้ึนมาน่ีไง เวลาความคิด ความทุกข์ ความยาก มนัเกิดข้ึนมาจาก
หวัใจของเรา มนัเป็นการอิงกนั มนัอาศยัสังคมถา้สังคมเขาติฉินนินทา สังคมเขาท าร้ายเรา เรา
ก็มีความเสียใจ แต่ถา้สังคมเขายกยอ่งสรรเสริญ มนัก็ฟูข้ึนมา เห็นไหม เราอาศยัอยา่งนั้นมากด
ใหค้ะแนนหวัใจ  

แต่ถ้าเรากดของเราเองล่ะ ถา้เรากดของเราเอง ถา้เราท าความปกติของใจ สังคมน้ี คือ 
โลกธรรม ๘ สรรเสริญนินทามนัก็เร่ืองของโลกเขา เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนั้นอีกเร่ืองหน่ึง 
สังคมเขาสรรเสริญนินทาดว้ยขอ้มูลท่ีเขาไดข้องเขามา แต่เราเองเราจะรู้ว่า เราเป็นอย่างนั้น
ไหม เราเป็นอยา่งท่ีเขาบอกไหม เราเป็นอยา่งท่ีเขาพดูไหม  

ถา้เรามีสติสัมปชญัญะข้ึนมา มีศีล คือ ความปกติของใจ ถา้ใจเราปกติ เรากดปุ่มให้
คะแนนตัวเราเองได้ ถา้กดปุ่มใหค้ะแนนตวัเองได ้เกิดจากอะไร เกิดจากเรามีปัญญา เกิดจากเรา
สร้างปัญญาของเราข้ึนมา แลว้มนัเป็นปัจจุบนัหรือยงั ยงัหรอก..  

ถา้มนัเป็นปัจจุบนั เห็นไหม พุทโธๆ น่ีเป็นปัจจุบนั พุทโธๆๆๆเพราะอะไร เพราะมนัไม่
เคล่ือนไป พุทโธๆๆ ถา้มนัยงัเป็นค าบริกรรมอยู ่มนัก็เป็นอดีต - อนาคตอยูเ่หมือนกนั เพราะเรา
วิตกวิจารข้ึนมา  

พุทโธๆๆๆ จนพุทโธกบัจิตเป็นเนื้อเดียวกนั น่ีถงึจะเป็นปัจจุบัน เป็นปัจจุบันในขั้นของ
สมถะ  
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เวลาความคิดของเราเกิดข้ึนมา เห็นไหม ความคิดความนึกของเราเกิดข้ึนมา น่ีคือ
สังขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง มนัเป็นปัญญาในโลกียปัญญา ปัญญาเกิดจากโลก ปัญญา
เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนมนัเป็นความจ า เพราะมีตณัหาทะยานอยากเป็นแรงขบัท่ีเกิดจากขอ้มูล
นั้น มนัก็ขบัไป มนัไม่สะอาดบริสุทธ์ิ เห็นไหม  

พุทโธๆๆๆ จนจิตเราสะอาด จิตเราเป็นปัจจุบนั พอจิตเราเป็นปัจจุบนั แลว้ถา้มนัออกรู้  

ค าว่า “ออกรู้” ถ้าจิตมันเป็นปัจจุบัน เวลาออกรู้มันจะออกรู้ด้วยปัญญา ถา้ปัญญามัน
เกิดข้ึนมาอย่างนั้น ปัจจุบันต้องมีสติ มีสมาธิ พอมีสติสมาธิข้ึนมา ถึงจะเป็นปัจจุบนั พอเป็น
ปัจจุบนัข้ึนมา จะมีความเห็นท่ีแตกต่าง ความเห็นหรือความคิดมนุษยเ์ราน้ี ดูสิ เราก็เห็นเร่ือง
ต่างๆ ทัว่ไป ส่ิงท่ีเขาสรรเสริญนินทา เราก็เห็น เราก็รู้ แลว้เราก็อยูก่บัโลกตลอดไป แต่พอมนั
รู้จากขา้งใน มนัรู้จากปัจจุบนั จากภายใน “อ๋อ.. ท าไมมนัเป็นอยา่งน้ี”  

ครูบาอาจารยท่ี์ประพฤติปฏิบติัมา เวลาจิตมนัเป็นไป ท่านจะเสียใจมาก เสียใจกบัตวัเอง 
“ท าไมเราโง่อย่างนี ้ท าไมเราโง่อย่างนี”้ ทุกคนจะร าพึงร าพนัข้ึนมา “ท าไมเราโง่อย่างนี”้ แต่ถา้
มนัเป็นโลกมนัจะว่ามนัฉลาด มนัฉลาดเพราะว่ามนัศึกษามา มนัเขา้ใจไปหมดทุกเร่ือง แต่เวลา
ปฏบิัติเข้าไปถงึจุดความจริงขึน้มา กจ็ะบอกว่า “ท าไมเราโง่อย่างน้ี”  

เพราะส่ิงท่ีศึกษามามนัแตกต่างกนั ส่ิงทีเ่ป็น “ความเป็นจริง”มนัถอดมันถอน มันลึกซ้ึง
กว่า แลว้จะบอกใครไดล่้ะ จะบอกใครไดถ้า้บอกครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติั ท่ีท่านมี
จิตใจท่ีสูงกว่าเราท่ีท่านผ่านไปแล้วน่ีบอกได้ แต่ถ้าไปบอกคนอ่ืนนะ “เหมือนกันๆ ”มันก็
เหมอืนกนัโดยการคาดหมาย  

การท่ีเราอยูก่บัสังคม เราตอ้งการความสุข ทุกคนปรารถนาความสุข เราท าบุญกุศลกนัเพื่อ
ความสุขของเรา การเสียสละน้ีเป็นความสุขนะ  

ดูสิ เราเป็นผูเ้สียสละให้ เห็นไหม ถ้าทางวิทยาศาสตร์จะบอกว่าผูรั้บคือผูไ้ด้ผล
ประโยชน์ ผูเ้สียสละคือผูเ้สียผลประโยชน์ แลว้ถา้เราคิดว่า ใครท าบุญกุศลมีแต่ขาดทุนสูญดอก 
มนัจะขาดจากเราไปค าว่าไดรั้บน่ีนะ มนัไดรั้บการจุนเจือ มนัเป็นผลบุญผลกรรม ส่ิงต่างๆ น้ี
มนัจะมีผลต่อกนัทั้งนั้น  
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ฉะน้ันเวลาที่เป็นผู้ให้ มันจะมีความสุขมากกว่า ผูรั้บเขามีความอตัคดัขดัสนของเขา 
เวลาเราท าบุญกุศลกบัครูบาอาจารยข์องเรา เห็นไหม กบัพระ กบัเณร ส่ิงน้ีมนัเป็นปฏิคาหก 
ผูใ้หก้็ใหด้ว้ยความบริสุทธ์ิ ผูรั้บก็รับดว้ยความบริสุทธ์ิ  

ดูสิ เวลาเราอยู่ทางโลก ส่ิงต่างๆ ท่ีเราแลกเปล่ียนมา ส่ิงนั้นมนัสะอาดบริสุทธ์ิไหม...
ไม่ ส่ิงนั้นไม่สะอาดบริสุทธ์ิเลย ขณะท่ีเรามีการแลกเปล่ียน เรามีการซ้ือหาสินคา้ มนัไม่มีก็คือ
หมดไป แต่อนัน้ีมนัสะอาดบริสุทธ์ิเพราะอะไร สะอาดบริสุทธ์ิเพราะเราให้ดว้ยความบริสุทธ์ิ 
ผูรั้บก็รับดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ ส่ิงนั้นเป็นบุญกุศลของเขา เป็นเน้ือนาบุญของโลก  

“ส่ิงที่เราได้พึ่งพาอาศัย คือ ปัจจัย ๔” ปัจจัย ๔ นี้เป็นวัตถุ แต่นามธรรมล่ะ แต่ส่ิงท่ี
หัวใจมันเสียสละไปน้ันล่ะ ส่ิงนี้คือบุญกุศลบุญกุศลมันเกิดจากหัวใจ ผู้ เสียสละก็เพ่ือให้มี
ความสุข  

ส่ิงของน้ัน คุณค่าของมันจะมากน้อยขนาดไหน แต่ถ้าจิตใจเรามีความสุข จิตใจเรามี
ความพอใจ มนัมคุีณค่ามากกว่าน้ัน  

ผูใ้หก้็เป็นผูใ้หท่ี้ฉลาด ผูใ้หท่ี้ไม่ฉลาดมนัใหไ้ปเพื่ออะไร เห็นไหมท่ีเขาว่า “คา้ก าไรเกิน
ควร” เวลาท่ีเขาตั้งปรารถนากัน นั่นมนัเร่ืองของความปรารถนา แต่เร่ืองของบุญกุศล กรรม
ใหม่-กรรมเก่า มนัจะมีกรรมแตกต่างหลากหลาย  

“เราเสียสละของเรา เพื่อประโยชน์กบัเรา” น่ีคือผูใ้ห้ เราคือผูใ้ห้ให้เพือ่อะไร ให้เพือ่จะ
มีจิตใจเข้มแข็งขึ้นมา การเสียสละทาน ความตระหน่ีถ่ีเหนียว ความคบัขอ้งหมองใจ ให้มนั
เสียสละออกไป ให้เกิดความตกตะกอน พอตกผลึกในใจเพราะ มันเสียสละจนมันควรแก่การ
งาน  

เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จะเทศนา “อนุปุพพกิถา” จะพูดถึงเร่ืองของทาน
ก่อน แลว้พดูเร่ืองผลตอบสนอง เห็นไหม ผูใ้ห ้พอเสียสละข้ึนมา จิตใจมนัเบาข้ึนมา เวลาเกิด
ก็ไปเกิดบนสวรรค ์เห็นไหม บนสวรรค์มนัก็ยงัเวียนตายเวียนเกิด แลว้ใหถื้อเนกขมัมะ คือถือ
พรหมจรรย ์ถือพรหมจรรยเ์พื่อใหถึ้งท่ีสุด  

เหมือนกับเราได้เหลก็มา แล้วเราไปเจอเงิน เรากทิ็ง้เหลก็ไปเอาเงิน พอเราเจอทองค า 
เรากทิ็ง้เงินไปเอาทองค า  
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น่ีก็เหมือนกนั ถา้หัวใจมนัพฒันาข้ึนมา มนัจะเขา้ใจของมนั“การท าบุญร้อยหนพนัหน 
ไม่เท่าถือศีลบริสุทธ์ิหนหน่ึง มีศีลบริสุทธ์ิร้อยหนพนัหน ไม่เท่าจิตสงบหนหน่ึง จิตสงบร้อย
หนพนัหน ไม่เท่ามปัีญญาหนหน่ึง”  

เห็นไหม มันเก่ียวเน่ืองต่อเน่ืองกันข้ึนไปอย่างไร จิตใจมันต่อเน่ืองเก่ียวเน่ือง มี
พฒันาการของมนัข้ึนไปอย่างไร มันถึงจะเป็นอย่างท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอก
ว่า “จิตใจที่ควรแก่การงาน” พอจิตใจท่ีควรแก่การงานมนัเก่ียวเน่ือง พอมนัมีความพร้อมของ
มนัเห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงจะเทศน์ “อริยสัจ” ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค  

“ทุกข”์ เราก็บอกว่า “พุทธศาสนาเป็นทุกข์นิยม” 

ไม่ใช่ ! แต่เป็นสัจนิยม.. เป็นความจริง..  

ดูสิ ถึงเราจะมัง่มีศรีสุข ถึงเราจะอยู่กบัปัจจยัเคร่ืองอาศยัมากนอ้ยขนาดไหน แลว้จิตใจ
เรากงัวลไหม จิตใจเรามีอะไรขวกัไขว่ในหวัใจไหม  

ทุกข์อย่างหยาบ.. ทุกข์อย่างละเอียด.. ทุกข์อย่างหยาบ คนท่ีทุกข์จนเข็ญใจ เขาก็
แสวงหาปัจจยัเคร่ืองอาศยัของเขา เขาก็ทุกขข์องเขา ไอเ้รามัง่มีศรีสุข มีเงินทองเต็มบา้น เราก็
ทุกข์ของเรา แลว้คนท่ีมีอ  านาจวาสนาขนาดไหน มนัก็ทุกข์ไปอีกอย่างหน่ึง คนเรามันทุกข์ไป
ทัง้น้ัน !  

“ทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกขเ์ป็นความจริง”  

แลว้ทุกขข์องใคร... 

เราทุกขจ์นเขญ็ใจ เราก็ไปแสวงหาปัจจยั ๔  

แลว้อยา่งท่ีเขาบอกว่า “โอย๊..ฉนัมีมากมาย ฉนัไม่ทุกข”์  

ไม่ทุกข์แล้วไปวิตกกังวลท าไมว่า สมบัติจะไม่มีใครดูแลรักษา  

ทุกขท์ั้งนั้น ! ไม่มีใครไม่ทุกข ์!  
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ถา้จิตใจมนัควรแก่การงาน มนัจะมองออกไปว่า ทุกข์ของใครทุกข์เป็นอย่างไร เห็น
ไหม ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค 

ถา้เกิดเราเห็นส่ิงต่างๆ เป็นทุกข์ มนัเป็นสัจจะ ส่ิงต่างๆ มนัเสมอภาคกนั คนทุกคน
แตกต่างกนั แต่มันเสมอภาคกนัด้วยสัจจะความจริง แลว้เราจะมีสติปัญญายอ้นกลบัมาดูแลจิต
ของเราว่าเป็นอยา่งไร ก็ยอ้นกลบัมาดว้ยจิต เห็นไหม 

ค าว่า “ปัจจุบนั” นั้น เพราะว่าปัจจุบนัของเด็กเล่นขายของ มนัก็เป็นปัจจุบนัของมัน 
ผูใ้หญ่ท าธุรกิจการคา้ มนัก็เป็นปัจจุบนัของเขาจิตของเราพอพฒันาข้ึน มนัจะเห็นความแตกต่าง
อยา่งน้ีเลย 

เห็นไหม เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไป จิตใจที่สูงกว่าจะดึงจิตใจที่ต ่ากว่าขึน้มา ไอท่ี้ต ่า
กว่าก็ว่า “โอโ้ฮ ! มนัสุดยอดแลว้นะ..” เหมือนเราปีนเขาแต่ยงัไม่ถึงยอดเขา มนัก็ยงัไปได้
เร่ือยๆ มนัยงัไปไดอ้ยู่ตลอดเวลา ถา้เราปีนถึงยอดสุดเม่ือไร เราข้ึนอยู่บนยอดเขา ยอดเขาจะ
สูงส่งขนาดไหน มนักอ็ยู่ใต้ฝ่าเท้าเรา เพราะเราไปเหยยีบอยู่บนยอดเขาน้ัน  

จิตใจก็เหมือนกนั ถา้มนัพฒันาการของมนัข้ึนไป จะละเอียดลึกซ้ึงขนาดไหน เราก็ท  า
ของเราไป เราก็ท  าของเราไปเร่ือยๆ ทีน้ีมนัละเอียดลึกซ้ึงข้ึนมาแลว้ ถา้วุฒิภาวะมนัไม่พอ มนัก็
พอใจของมนั ถา้วุฒิภาวะมนัพอ มนัจะพฒันาการของมนั จนพฒันาการถึงท่ีสุด  

น่ีไง ท่ีบอกว่า พระโพธิสัตว์ยังต้องสร้างมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย น่ีก็
เหมือนกัน ถ้าจะเป็นพระอรหันต์ ต้องสร้างมาแสนกัป  

ถ้ามี “วุฒิภาวะ” มันมีหลักมีเกณฑ์ของมัน มันจะพัฒนาการของมัน มันจะขวนขวาย
ของมนั มนัจะท าของมนั  

ถ้าไม่ถึงที่ส้ินสุด แต่มันก็มีกระบวนการของมัน  มันจะท าของมันไปเร่ือยๆ ถ้ามันมี
กระบวนการของมันไป มันมาจากไหน...มันมาจากอ านาจวาสนาของเราน่ีไง มันมาจากการที่
เราอุทิศส่วนกุศลกนัน่ีไง เราพยายามท าคุณงามความดีของเรา น่ีไง ความดอีนันี้มันตกผลกึมา
ในหัวใจเรา  
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เราสังเกตไดไ้หม สังคมโลกน้ี ดูสิ เวลาเกิดขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เรามองออกไปสิ ท าไม
บางคนคิดไม่ได ้แต่บางคนคิดได ้บางคนเห็นแลว้ไม่ท า บางคนเห็นแลว้เออออไปกบัเขา น่ีมนั
เกิดจากอะไร มนัเกิดจากหวัใจน่ีไง มนัเกิดจากวุฒิภาวะน่ีไง 

ถ้าวุฒิภาวะที่มนัมีอ านาจวาสนาบารม ีมันจะแบ่งแยกได้ถูกอะไรผิด อะไรถูก มันเข้าใจ
ได้ แต่น่ีอะไรผิดอะไรถูก เราก็เขา้ใจไม่ไดเ้ลย เราเขา้ใจอะไรผดิอะไรถูกไม่ไดเ้ลย แลว้แต่คน
จะชกัจูงกนัไปถา้คนชกัจูงโดยขอ้มูลข่าวสาร แลว้ก็ไปกบัเขาได ้ถา้เราไม่มีสติปัญญา ของเรา  

สติปัญญามนัเกิดมาจากไหน ถา้เราศึกษามาก็เป็น “สุตมย-ปัญญา” ก็เก็บจ าเอามาทั้งนั้น  

ปัญญามนัเกิดจากปฏิภาณไหวพริบ มนัแยกผิดแยกถูกได ้ถา้ มนัแยกผิดแยกถูกได ้มนั
เกิดมาจากไหน มนัมีท่ีมาท่ีไปหมดนะ เราถึงตอ้งมีการกระท า ตอ้งมีการขวนขวาย มีการ
แสวงหา มนัจะเกิดจากวุฒิภาวะของเรา เกิดจากจิตของเรา  

ดูเวลาฟังเทศน์สิ เวลาเราเทศน์ บางคนบอกว่า “ฟังไม่รู้เร่ืองเลย” แต่ถา้บอกว่า ท าบุญ
แลว้จะไดส้วรรค ์ไดว้ิมาน ๕ ชั้น ๑๐ ชั้น “เออ้.. เขา้ใจๆ ล่ะ” มนัเขา้ใจกนัหมดเลย  

แต่เวลาเขา้มาท่ีอริยสัจ เขา้มาถึงสัจจะความจริง เขา้มาถอดถอนในหวัใจของมนันะ “พูด
อะไรก็ไม่รู้เร่ืองเลย” เห็นไหม  

“ยอดของเจดีย์มนัมีน้อย” คนท่ีจะท าคุณงามความดี คนท่ีมีวุฒิภาวะในหัวใจจะมีน้อย 
ไม่ตอ้งไปเสียอกเสียใจ เราจะอยู่ส่วนไหนของสังคม เราจะอยู่อย่างไหน หัวใจเราจะพฒันา
ขนาดไหน  

เวลาใจเราพฒันาข้ึนแลว้ มนัจะอยากฟังเทศน์ท่ีมนัละเอียดกว่านั้น..ละเอียดกว่านั้น
.. “บอกมาสิ.. ท าอยา่งไรบอกมา.. มีครูบาอาจารยท่ี์ไหนให้บอกมา.. จะท าอยา่งไรให้บอกมา..
จะท าใหไ้ด ้แต่ก็ไม่มีใคร บอก..” เห็นไหม แต่เวลาเร่ืองพื้นๆ “โอโ้ฮ ! ท าบุญแลว้ไดส้วรรค์ 
๕ ชั้นนะ” จนวิมานมีไม่พอให้อาศัยเลย.. กคุ็ยกันไป  

มนัเป็นอนิจจงัทั้งหมด มันเป็นผลของวัฏฏะ ส่วนอริยสัจ สัจจะความจริง มันละเอียด
กว่าน้ัน มันดีกว่าน้ัน ถา้มนัดีกว่านั้น เราท าบุญกุศลน้ีเพื่อตวัเรา เพื่อสัจจะของเรา เพื่อความดี
ของเรา  
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ถา้เพื่อความดีของเรานะ มนัจะทุกข์ มนัจะยาก เราก็จะขวนขวาย ของเรา ครูบาอาจารย์
ท่านพูดประจ า “ใครจะดี ใครจะชัว่ มนัเร่ืองของเขา แต่เราจะท าความดีว่ะ เราจะท าความดี 
เราจะท าเพื่อเราน่ี” เห็นไหมเราเสียสละของเราก็เพื่อเรา เห็นๆ กันอยู่น่ี เราท าเพื่อเรา แลว้
จิตใจเราเป็นอยา่งไร ถา้จิตใจเราเป็นอยา่งน้ี เราจะพฒันาไหม  

เวลาออกไป กลบับา้นกลบัเรือนไป ทุกข์ไหม...ทุกข์ ทุกข์เพราะอะไร เพราะเราเกิด
เป็นมนุษยแ์ลว้ แมแ้ต่ลมหายใจ มนัก็ทุกข์นะหายใจเขา้-หายใจออก เห็นไหม แลว้ยงัมีหนา้ท่ี
การงานท่ีเราตอ้งรับผดิชอบอีก คนท่ีมีวุฒิภาวะมากก็รับผดิชอบมาก รับผดิชอบมากก็ขวนขวาย
มาก คนท่ีวุฒิภาวะนอ้ย “นู่นก็ไม่เป็นไร น่ีก็ไม่เป็นไร” มนัก็เป็นภาระของผูท่ี้มีวุฒิภาวะคอย
ดูแลรักษา  

เห็นไหม สังคมเป็นอย่างน้ัน มีความเห็นแตกต่างหลากหลายกนั เรากรั็กษาใจของเรา 
เราจะท าคุณงามความดีว่ะ เราจะท าคุณงามความดีเพื่อใจของเรา เพื่อพฒันาการของจิตเรา ใคร
จะท าอยา่งไรเร่ืองของเขา เราจะท าคุณงามความดี เอวงั 


