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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรม เราอุตส่าห์มาวดัมาวาไง มาวดัมาวามาไดท้  าบุญกุศล ได้

เสียสละเพื่อบุญกุศลของเรา บุญกุศลคืออ านาจวาสนาบารมีนะ ส่ิงท่ีเสียสละน้ีเพราะมนัตอ้งมีหวัใจ 

หวัใจมีคุณค่ามากกว่า หวัใจมีคุณค่ามากกว่า มีเจตนาไง เจตนาอยากท าบุญกุศลของเรา ถา้เจตนาอยาก

ท าบุญกุศลของเรา ชีวิตเรามีคุณค่า ชีวิตเรามีคุณค่าเพราะชีวิตเรามนัมีกายกบัใจๆ ส่วนใหญ่แลว้เราหา

เล้ียงร่างกาย หาเล้ียงร่างกาย หาเล้ียงโลกธรรม ๘ ไง มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ อยากใหเ้ขาช่ืนชม 

น่ีมนัเป็นเร่ืองของร่างกาย เราหาร่างกาย เพราะร่างกายมนัเป็นส่ิงท่ีเป็นวตัถุท่ียนืยนักนัไดใ้นสังคม 

แต่หวัใจ หวัใจอยูใ่นร่างกายน้ีไง ถา้หวัใจอยูใ่นร่างกายน้ี น่ีหวัใจ ร่างกายคิดไม่ได ้ แต่หวัใจ

มนัเกิดโดยเป็นทิพยส์มบติัไม่ได ้อยา่งเทวดา อินทร์ พรหมของเขา เขาเกิดเป็นทิพย์ๆ  เขาไม่มีร่างกาย

น้ี เขามีร่างกายท่ีเป็นทิพย ์ไม่มีร่างกายน้ีไวเ้ดินชนกนัไง 

แต่ของเรา เราเกิดเป็นมนุษย ์ มนุษยมี์กายกบัใจๆ ไง พอกายกบัใจ ส่ิงท่ีมนุษยใ์น

ประวติัศาสตร์จะจารึกไวไ้ดก้็จารึกไวไ้ดแ้ต่อาชีพน้ีๆ ไดแ้ต่ชีวิตน้ี ไดแ้ต่ร่างกายน้ีไง แต่หวัใจๆ เวียน

ว่ายตายเกิดในวฏัฏะ มนัเกิดซ ้ าเกิดซอ้นไง ถา้เกิดซ ้ าเกิดซอ้น เกิดมาในโลกน้ีไดส้ร้างคุณงามความดี

ของเขาข้ึนมา เวลาเขาเกิดดีๆ ข้ึนมา เขาซบัสมข้ึนมาจนเขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีข้ึนมาเพราะเขาไดท้  า

แลว้ท าเล่าของเขาไง ถา้ท าแลว้ท าเล่า 

เราเกิดมา เกิดมาเรามีเจตนาของเรา เรามีเจตนาอยากจะท าบุญกุศลของเรา เราเห็นคุณค่าของ

หวัใจน้ีไง ทิพยส์มบติัๆ ส่ิงท่ีเสียสละไปแลว้เป็นวตัถุ ส่ิงท่ีเจตนา ส่ิงท่ีมนัฝังลงไปท่ีใจๆ เป็นทิพย์

สมบติัน่ีไง อนัน้ีเป็นการสร้างอ านาจวาสนาบารมี การสร้างอ านาจวาสนาบารมี ส่ิงท่ีท  าดีๆ ไง 
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แต่คนเกิดมาแลว้เกิดมาดว้ยเวรดว้ยกรรมไง เกิดมาดว้ยมาร เกิดมาแลว้มาท าลายกนัไง เกิด

มาแลว้เท่ียวแต่สร้างบาปอกุศลไง เวลาตายไปตกนรกอเวจีไง พอพน้จากนรกอเวจีก็เกิดข้ึนมาเป็น

มนุษยอี์กไง เกิดเป็นมนุษยก์็เป็นเศษมนุษยไ์ง เศษมนุษยก์็มาท าร้ายเขา มาท าลายเขาไง มนุษยท่ี์มี

ปัญหาๆ อยูน่ี่ก็เพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยากของคนไง 

ฉะนั้น เร่ืองของทาน ใหเ้สียสละเพื่อบุญกุศลของเรา เพื่อบุญกุศล ใหมี้ศีล มีศีลเป็นความปกติ

ของใจ มีทาน มีศีล มีภาวนา ถา้มีทานของเรา มีทานของเรา สังคมร่มเยน็เป็นสุขไง สังคมร่มเยน็เป็น

สุข เราจะประพฤติปฏิบติัของเรา เราจะประพฤติปฏิบติั 

เวลาเขาเท่ียวกนัไปทัว่โลก ทัว่โลกทัว่สงสาร เพื่อจะหาความสุขใส่ตวั หาความสุขใส่ตวัของ

เขา ผูท่ี้มีคุณธรรมในหวัใจ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มีไง การพกัผ่อนท่ีดีท่ีสุด การพกัผ่อนท่ีดีท่ีสุด

คือการนอนหลบัไง การนอน การหาท่ีสงบระงบัของเรา 

ถา้มนัมีศีล มีความปกติของใจ เราตอ้งการคนท่ีมีศีลมีสตัย ์ เราไม่ตอ้งการคนโกหกมดเท็จไง 

โลกท่ีเราไวใ้จกนัไม่ได ้ ไวใ้จกนัไม่ไดเ้พราะโลกเช่ือใจใครไม่ไดเ้ลย ส่ิงใดพูดมาปากหวาน 

ปากหวาน คนปากหวาน ใจมนัคด แต่พ่อแม่ของเราพูดตรงไปตรงมา ผิดก็ว่าผิด ถูกก็ว่าถูกไง ไม่ตอ้ง

ปากหวาน พูดกนัตามความเป็นจริง พูดตามขอ้เท็จจริง ส่ิงใดท่ีขาดตกบกพร่อง ส่ิงใดท่ีขาดตก

บกพร่องก็บอกมา เตือนมา เพื่อจะไดพ้ฒันาของเราข้ึนไปไง ส่ิงใดท่ีมนัดีอยูแ่ลว้ก็ช่ืนชมข้ึนมา ก็ท  าให้

ดีมากข้ึนไปไง 

ส่ิงท่ีทางโลก เราจะซ้ือขายแลกเปล่ียนกนัมา เราก็ซ่ือสัตยต่์อกนั ส่ิงใดพอสมควร ส่ิงใดท่ีท า

ไดม้นัเป็นธรรม น่ีไง เขาบอกว่าลูกคา้เป็นพระเจา้ ส่ิงใดเราบริการเขา เราดูแลเขาดว้ยความซ่ือความ

สัตยข์องเราไง เขาใชบ้ริการแลว้เขากลบัมาใชบ่้อยๆ ไป เพราะอะไร เพราะเขาพอใจในการกระท านั้น

ไง เห็นไหม คนมีศีล ถา้มีศีลมีสัตย ์

เพราะมนัทุศีล ทุศีลพูดโป้ปดมดเท็จไง เอาแต่ผลประโยชน ์ เอาแต่ความปรารถนาของตน เอา

แต่ความพอใจของตนไง ถา้มนัเป็นของตนข้ึนมา 
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น่ีไง ส่ิงท่ีเราเกิดมา เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนถึงคุณ

งามความดีไง ถา้คุณงามความดีมนัคิดแต่เร่ืองดีๆ หวัใจคิดแต่เร่ืองดีๆ คิดแต่เร่ืองดีๆ คิดไดน้ะ บางคน

คิดไม่ได ้ คิดแต่เร่ืองดีๆ มนัอึดอดัขดัขอ้งมากเลย แลว้มนัไปคิดแต่เร่ืองร้าย เร่ืองร้ายคิดแต่ท าลาย

ตวัเองไง เราทุกขเ์รายาก เราล าบากล าบน เราเสียเปรียบ ร้อยแปด 

แต่ถา้คนคิดดีนะ เราจะทุกขจ์นเข็ญใจขนาดไหนนะ เวลาคนทุกขค์นจนท่ีจิตใจเขาเป็น

สาธารณะ ดูสิ หลายๆ คนมากเลยนะ เขาปลูกป่า เขาดูแลรักษาทรัพยากร เขาเป็นเศรษฐีมาจากไหน 

เขาคนบา้นนอกคอกนาทั้งนั้นน่ะ แต่จิตใจเขายิง่ใหญ่นะ เขาปลูกป่ามา เขาท าทรัพยากรเพื่อ

สภาพแวดลอ้ม เขาท าเพื่อโลกๆ เขาร ่ ารวยมาจากไหน เขาไม่เห็นร ่ารวยเลย เขาคนทุกขค์นจน แต่

จิตใจเขาท า เขามีความสุขของเขา เขาท าแลว้คนช่ืนชม สังคมท่ีรู้ข้ึนมาเขาก็ช่ืนชมๆ ของเขา ค าว่า “ช่ืน

ชม” เพราะอะไร เพราะจิตใจเขาเป็นสาธารณะ จิตใจเขาเพื่อประโยชน ์ น่ีไง มนัจะตอ้งร ่ารวยมาจาก

ไหนล่ะ แต่เวลาคิดข้ึนมา ตอ้งร ่ารวยก่อน ตอ้งดีก่อน ไปแข่งขนักนัก่อน 

ไอเ้ร่ืองหนา้ท่ีการงานมนัเป็นจริตนิสัยนะ คนถา้มีอ านาจวาสนาบารมี เขาขยนัหมัน่เพียรของ

เขา ความขยนัหมัน่เพียรของเขา ขยนัหมัน่เพียรเพื่อเราไง การขยนัหมัน่เพียร ดูสิ เวลาคนเขาตอ้งการ

สุขภาพดี เชา้ข้ึนมาเขาออกก าลงักายของเขา เขาไปเหง่ือไหลไคลยอ้ยข้ึนมาเพื่ออะไรล่ะ เพื่อสุขภาพ

ของเขา 

ไอ้นี่ก็เหมือนกัน เขาหมัน่เพียรของเขาเพ่ือหัวใจของเขาไง หัวใจทีม่นัคดิดี มนัพัฒนาดี 

มนัพัฒนาจติใจขึน้ไปเป็นช้ันเป็นตอนขึน้ไป เขาจะสร้างแต่คุณงามความดี คุณงามความดี 

อาศัยบุญกุศลเป็นเคร่ืองอาศัย 

บาปอกุศลมนัอาศัยไม่ได้หรอก บาปอกุศลมนัเอาแต่พิษเอาแต่ภัยมาให้เรา บุญกุศลเป็น

เคร่ืองอาศัยๆ เรามบุีญมกีุศลของเรา เราท าคุณงามความดีของเรา ท าบุญทิง้เหวด้วย ท าดีท าทิง้

เหว ครูบาอาจารย์ของเราท่านท าของท่าน ใครจะดีใครจะช่ัวเร่ืองของเขา เราจะท าคุณงามความ

ดีของเรา จติใจเราจะมหีลักมเีกณฑ์ของเรา เราจะไม่ไหลไปตามเขา 
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เราเห็นแต่คนเอารัดเอาเปรียบ คนท่ีเขาคอยท าลายคนอ่ืน ไปเห็นแลว้ เออ! มนัดีเนาะ เออ! เขา

สะดวกสบาย เขาท าได ้

มนัสะดวกจริงหรือ ดูสิ เราท าความไม่ดีเท่าไรจิตใจมนัเร่าร้อน เร่าร้อนเพราะอะไร เพราะกลวั

เขาจบัได ้ มนัไม่มีความสุขหรอก ทุจริตมนัไม่มีความสุขหรอก ไดม้าก็ไดม้าไม่มีความสุขหรอก มนั

เอามาหมกัหมมไวใ้นใจ มนัร้อน ว่าเม่ือไหร่ สะเทือนกนัไปหมด 

แต่ถา้ท าคุณงามความดี สุจริตคุม้ครองเรา มีศีลมีธรรมคุม้ครองเรา เราท าแต่ความสุจริต เรา

ไม่ไดท้  าส่ิงใดเลย เขาจะโจมตี เขาจะท าร้ายอยา่งไรเร่ืองของเขา มนัโลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศ

เส่ือมยศ 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไวเ้อง “ภิกษุทั้งหลาย ถา้เธอโดนโลกธรรม ๘ กระหน ่า

ซ ้ าเติมนะ ท าใหเ้จ็บช ้ าน ้าใจ เธออยา่เสียใจไปเลย ใหดู้เราตถาคตเป็นตวัอยา่ง ใหดู้เราตถาคตเป็น

ตวัอยา่ง” องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็โดนเจา้ลทัธิต่างๆ ท าลายทั้งนั้นน่ะ เขาท าลายทั้งนั้น แต่

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่สั่นสะเทือนเลย 

เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านพูด เหมือนชา้งศึก ชา้งศึกท่ีฝึกดีแลว้ แมแ้ต่เผชิญ

กบัขา้ศึก จะโดนธนู จะโดนส่ิงใดข้ึนมา ชา้งศึกไม่หวัน่ไหวเลย ชา้งศึกมีแต่ลุยหนา้เขา้ไปเลย ชา้งศึกๆ 

ผูท่ี้ไดฝึ้กดีแลว้ๆ แต่ระหว่างน้ีเราอยูท่ี่จะมาฝึกกนัไง มาวดัมาวามาเพื่อเหตุน้ี เราคุยกนัในหมู่เพื่อนมนั

ก็คุยกนัเร่ืองโลกๆ นัน่น่ะ 

หลวงตาท่านบอกการฟังธรรมน้ีแสนยาก คุยกนัเร่ืองคุณธรรมไง แต่เร่ืองติฉินนินทา เร่ืองเอา

รัดเอาเปรียบในหวัใจเราพูดกนัทุกวนั ฟังธรรมๆ มนัมีโอกาส มนัไดฟั้งธรรมไง ฟังธรรมเพื่อเหตุน้ี ถา้

เหตุน้ีข้ึนมา มนัเป็นสัจจะเป็นความจริงข้ึนมา แลว้เราก็ฝึกหดัหวัใจของเรา ท าหวัใจของเราข้ึนมาให้

มนัมีท่ีพึ่งไง ถา้หวัใจมนัมีท่ีพึ่ง เห็นไหม 

ศีล ศีลคือความปกติของใจ เวลาความปกติของใจนะ แลว้เวลาถา้เรารักษาศีลๆ แลว้ชีวิตเรา

ลุ่มๆ ดอนๆ ล่ะ ก็ดูสิ ดูพระนะ พระเราศีล ๒๒๗ แลว้ถือธุดงควตัรดว้ย เวลาภิกษุ ภิกษุไข ้ภิกษุไขเ้วน้
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ไว ้ภิกษุเวลาประพฤติปฏิบติัไปแลว้ถา้ลุ่มหลงไป ภิกษุเวลาปฏิบติัแลว้ผีเขา้ ท าส่ิงใดไม่มีอาบติั เวน้ไว้

แต่ๆ มนัมีเวน้ไวไ้ง เวน้ไวแ้ต่ภิกษุไข ้

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราอยูท่างโลก ถา้มนัมีความจ าเป็นส่ิงใด ถา้เวน้ไวแ้ต่ๆ แต่ไม่ท าลายใคร

นะ เวน้ไวแ้ต่เวลาท าคุณงามความดี เราก็เวน้ไวแ้ต่ไง เวน้ไวบ้า้ง เวน้ไวถ้า้มนัจ าเป็น มนัจ าเป็น มนั

เป็นไปไม่ได ้เวน้ไวแ้ต่ เราไม่ไดผ้ิดศีล 

เราอยูใ่นสังคม สังคมมีผูมี้อิทธิพลเขาบงัคบัขู่เขญ็ใหท้  าตามใจเขา ไอเ้ราไม่ท าตามเขา แต่ถา้

เวลามนัจ าเป็นข้ึนมา เราจ าเป็น ธรรม ธรรมเหนือโลก เวลาคุณธรรมไม่กระทบกระเทือนใคร ไม่เอา

เภทภยัเขา้มาใส่ตวัเราไง เราก็น่ิงเสีย น่ิงเสีย เราไม่ท าตามเขา แต่เราท าข้ึนมา เราไม่รับรู้ เราไม่รับรู้ เรา

คา้นไวใ้นใจ ถา้คา้นไวใ้นใจ เราก็ไม่มีกรรมไม่มีเวรไปกบัเขา 

แต่ถา้มีกรรมมีเวรไปกบัเขา ท าส่ิงใดๆ เวลาเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ องคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระโพธิสัตว ์๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย การสร้างสมบารมีแต่ละภพ

แต่ละชาติ ใจดวงนั้นมนัสะสมๆ มนัหายไปไหน น่ีก็เหมือนกนั ท าดีท าชัว่มนัหายไปไหน มนัอยูท่ี่ใจ

ดวงนั้นน่ะ 

กิเลสเวลามนัดีดด้ิน มนัอยากใหท้  า เวลาท าสมใจแลว้นะ มนัสะใจมนัแลว้มนัก็ไป แลว้ผูท่ี้รับ

โทษคือใคร ก็หวัใจดวงน้ีไง ภวาสวะไง จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิม

แทน้ี้ผ่องใส จิตเดิมแทเ้ป็นผูข้า้มพน้กิเลส ถา้จิตเดิมแทม้นัสะสมไว้ๆ  สะสมไวจ้นมืดบอด ไม่เช่ือ

อะไรเลย ไม่เช่ือส่ิงใดทั้งส้ิน ไม่เช่ือส่ิงใดทั้งส้ินแลว้มีอะไรเป็นความจริงล่ะ อะไรเป็นความจริงข้ึนมา 

ไม่เช่ือส่ิงใดก็พิสูจนสิ์ 

ดูสุภทัทะไปถามองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ “ศาสนาไหนว่าประเสริฐๆ ในลทัธิปฏิบติั

อะไรก็ประเสริฐๆ” 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “เธออยา่ถามใหม้ากไปเลย เธอก็มีปัญญา เธอศึกษา

มาทั้งชีวิตเลย แลว้เธอก็ตดัสินใจอะไรไม่ได ้ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล” 
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ไม่มีมรรคคือไม่มีเหตุ ไม่มีขอ้เท็จจริงอะไรเลย เช่ือตามๆ กนัมา แลว้มนัมีอะไรล่ะ เอาจริงเอา

จงัสิ มีศีลก็บงัคบัหวัใจสิ หวัใจถา้ศีลมนับงัคบัไว ้หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ บงัคบัไวไ้ม่ให้

มนัคิดไง 

ดูสิ เราทุกขเ์พราะความคิด แลว้ถา้มีสติปัญญา เราบริหารจดัการความคิดได ้เราสั่งความคิดได้

หมดเลย ใหคิ้ดแต่ส่ิงท่ีพอใจ คนจะมีความสุขไหม ใหม้นัคิดดีๆ ใหม้นัคิดดีๆ น่ีไง ถา้หายใจเขา้นึกพุท 

หายใจออกนึกโธก่อน เพราะมนัยงับงัคบัไม่ได ้มนัยงัคิดไม่ได ้ก็ใหม้นัเกาะพุทโธไว ้ไม่ใหม้นัคิดโดย

ตวัมนัเอง ถา้มนัคิดโดยตวัมนัเองมนัก็ไปกวา้นมาหมดเลย นัน่ก็ของกู น่ีก็ของกู แลว้กูก็ไม่เห็นตวักู

ดว้ยนะ ตวักูของกู แลว้กูยนือยู่น่ี กูมองไม่เห็น 

น่ีไง ถา้มนัจิตสงบเขา้มามนัจะเห็นกู เห็นกูคือเห็นจิตไง ถา้จิตมนัสงบเขา้มาน่ีเห็นตวัตนของ

เรา ถา้เห็นตวัตนของเรา ฝึกหดัใชปั้ญญาๆ ถา้มนัฝึกหดัใช ้ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล 

แลว้นกัปฏิบติัไม่เคยรู้เคยเห็นอยา่งน้ีมนัจะมีมรรคมาจากไหน มนัไม่มีใครกระท าเลย คนกระท าสิ 

เห็นคนนั้นก็รวย คนน้ีก็รวย อยากรวยกบัเขาก็นัง่มองเขา แลว้เม่ือไหร่มนัจะรวยล่ะ เห็นเขารวยๆ เราก็

ท  าของเราใหร้วยสิ มนัมีสติมีปัญญา ถา้มีสติปัญญา 

ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มผีล น่ีก็เหมือนกนั เธอก็ศึกษามาทั้งชีวิต คน้ควา้มาทั้ง

ชีวิต แลว้ตดัสินใจอะไรไม่ได ้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่า เธออยา่ถามใหม้ากไปเลย ให้

กระท าแลว้ใหม้นัเป็นความจริงข้ึนมา ใหพ้ระอานนทบ์วชคืนนั้น 

คืนนั้นเขาคน้ควา้ของเขา เพราะเขาศึกษามาทั้งชีวิตนะ สุภทัทะๆ ไปศึกษามาหมด ไม่เช่ือ

อะไรทั้งส้ิน เขาถือตวัถือตนว่าเขามีปัญญามาก ถือตวัถือตนมนัก็เพอ้เจอ้ไง ปัญญามากๆ จ าเขามา

ทั้งนั้นน่ะ ไม่มีส่ิงใดเป็นของของตนสักช้ินเดียว 

เวลาเราหายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ เวลาจิตสงบเขา้มานัน่ของเรา ของเราเพราะอะไร 

เพราะเรารู้เองไง เวลามนับีบมนัคั้นข้ึนมาในใจน่ีทุกขย์าก เวลามาคุยเร่ืองความทุกขก์นัไม่จบนะ ลอง

บอกว่า ทุกคนบอกว่าใครมีทุกขอ์ะไรใหพู้ดมา โอโ้ฮ! นัง่ฟังทั้งวนัเลย ไม่มีหมดหรอก น่ีไง เวลามนั
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บีบคั้นข้ึนมา พูดเร่ืองทุกขใ์นหวัใจ เวลามนัสงบมา สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มีนะ คนท่ีท าความสงบ

ของใจไดต้ามความเป็นจริงมหศัจรรยม์าก มหศัจรรยจ์ริงๆ มหศัจรรยเ์พราะมนัมีความสุข มนัมีสติมี

สัมปชญัญะพร้อม แลว้เราไปเท่ียวรอบโลก ไปเท่ียวอวกาศกนัตอนน้ี ไปจองตัว๋กนัอยู่น่ะ มนัก็ไปเห็น

ภาพ เห็นโลก ไปดูโลกจากภายนอกโลกมาก็เท่านั้นเอง 

แต่ถ้ามนัสงบมาในหัวใจนะ มนัมคีวามสุขของมนันะ เงนิทองก็ซ้ือไม่ได้ ใครจะต้ัง

บริษัทพาไปเทีย่วสมาธิไม่ได้หรอก สมาธิมนัต้องหาขึ้นมาเอง แล้วเวลาหาขึน้มาเอง หาขึน้มาก็

ถูกๆ ผิดๆ ไง หัวใจดวงใดไม่มมีรรค หัวใจดวงนั้นไม่มผีล ถ้ามนัท าไม่ได้มนัก็ไม่เคยมขีองมนั

จริง ถ้ามนัท าได้มนัมหัศจรรย์มาก มนัมหัศจรรย์ เห็นไหม 

คนท่ีท าไดจ้ริงนะ เวลาหลวงปู่ฝ้ัน หลวงปู่ฝ้ันท่านเป็นพระท่ีมีคุณธรรมมาก แลว้เวลาท่านพุท

โธผ่องใส พุทโธสว่างไสว ท่านพูดมาจากใจจริงของท่านน่ะ แลว้มนัฟังแลว้ โอโ้ฮ! มนัขนลุก พุทโธ

ผ่องใส พุทโธสว่างไสว ก็มนัสว่างไสวในใจไง 

ไอเ้ราพุทโธผ่องใส แลว้พุทโธเรา พุทโธมีแสงสว่าง แสงสว่าง อ๋อ! แสงสว่างแบบพระอาทิตย์

เลย อ๋อ! แสงสว่าง อ๋อๆๆ...มนัไม่จริง มนัไม่จริงมนัเลยพูดคร่ึงๆ กลางๆ ทางโลกเขาว่ากัก๊ไวไ้ง พูดไม่

สุด พูดไม่จริงหรอก 

แต่ถา้เป็นคนท่ีเป็นความจริง น่ีไง ในหวัใจดวงใดมีมรรค หวัใจดวงนั้นมีผล มนัมีมรรคมีผล

ในใจดวงนั้น เวลาท่านพูด ท่านพูดจากความสุขของท่าน ท่านพูดเวลาจิตท่านเขา้ไปสู่จิตเดิมแทข้อง

ท่าน มนัผ่องใส มนัสว่างไสว มนัครอบ ๓ โลกธาตุ มนัมีความสุข ไม่มีอะไรมีค่าไปกว่าน้ีอีกเลย 

แต่เพราะดว้ยความจ าเป็นของส่ิงมีชีวิต ดว้ยความจ าเป็นของมนุษย ์ เพราะเกิดเป็นมนุษย ์ เกิด

เป็นมนุษยมี์กายกบัใจๆ ก็ไดฝึ้กหดัประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจนกิเลสมนัส้ินไปจากหวัใจน้ีแลว้ หวัใจน้ียงั

มีชีวิตอยู ่ สอุปาทิเสสนิพพาน จิตท่ีส้ินจากกิเลสตณัหาความทะยานอยากแลว้ แต่ยงัด ารงชีพอยู ่ ยงัมี

ชีวิตอยู ่ท่านก็ท  าเพื่อประโยชนก์บัโลก 
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ฉะนั้น พอท าเพื่อประโยชนก์บัโลก เพราะว่าหวัใจดวงน้ีมนัอยูใ่นร่างกายน้ี มนัก็ตอ้งพา

ร่างกายน้ีตรากตร าท างานไปตามหนา้ท่ี ร้ือสัตวข์นสัตว ์ ปรารถนากบัโลก ตอ้งคอยไปเอาหวัใจของ

สัตวโ์ลก ท่านไม่ไปขอ้งแวะส่ิงใด แต่เวลาท่านจะเขา้ไปสู่จิตเดิมแทข้องท่าน เขา้ไปสู่ความเป็น

คุณธรรมในใจของท่าน มนัสว่างไสว มนัผ่องใส มนัมีความสุข น่ีพูดจากความจริงมนัจริงๆ พูดจาก

ความจริงน่ีแหม! มนัขนลุกขนพอง 

แต่ไอพ้วกเราจ าข้ีปากมาพูด พูดไปเถอะ อดัเทปไวเ้ลย แลว้เปิดใส่หูไว ้“ผ่องใสๆ” ใจมนัเดือด

ปุดๆๆ ผ่องใส ใจมนัจะเป็นจะตายในหวัใจ 

น่ีพูดถึงถา้มีศีลมีธรรม ค าว่า “มีศีล” นะ ค าว่า “ศีล” ศีลคือความปกติของใจๆ แต่ศีลนั้นมนั

เป็นขอ้หา้ม ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เป็นขอบเขต ขอบเขตว่าจะกา้วล่วงไม่กา้วล่วง ถา้กา้วล่วง

ข้ึนมา โดยมีเจตนาและไม่มีเจตนา ถา้ไม่มีเจตนา ต่อหนา้และลบัหลงั แลว้เราท าของเราโดยความปกติ

ของเรา เราซ่ือสัตยก์บัเรา แลว้อยา่ไปคิดนอ้ยเน้ือต  ่าใจ “โอ๋ย! ถา้เรามีสัตยอ์ยูค่นเดียว เราก็เป็นเหยือ่เขา

หมดเลย ใครๆ ก็โกหกทั้งประเทศ มีเราพูดตรงอยูค่นเดียว” 

เออ! เราตรง เราก็เป็นคนดีคนเดียว เออ! เขาโกหกทั้งประเทศเขาก็ไดบ้าปทั้งประเทศ ถา้เขา

เห็นดีเห็นงามกบัเรา เด๋ียวเขาก็จะมาซ่ือสัตยแ์บบเราเป็นท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ ถา้เขาท าไดน้ะ 

ไม่ใช่ว่า “โอ๋ย! เราซ่ือสัตยอ์ยูค่นเดียว ไม่มีใครพูดจริงกบัเราสักคนหน่ึงเลย” ถึงเวลาเขาเห็น

โทษ 

ถา้มนัออกมาจากธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ส่ิงท่ีสัมผสัธรรมได้ๆ  คือหวัใจ

ของมนุษย ์ คือความรู้สึก คนเราถา้มนัทุกขม์นัยาก มนัมีสติปัญญาข้ึนมานะ ใครๆ ก็อยากไดข้องดี

ทั้งนั้นน่ะ แต่เราไขว่ควา้ของดีไม่ได ้เราจบัของดีไม่ถูกไง เราก็ไปจบัท่ีอารมณ์ความคิด 

ความคิดไม่ใช่จิตนะ ความคิดเกิดจากจิต ไม่ใช่จิต ถา้ความคิดเป็นจิต เราก็ตอ้งจบัความคิดเรา

ได ้เราก็อยูก่บัความคิดเราได ้ไอน่ี้ความคิดก็อยูไ่ม่ได ้มนัเป็นนามธรรมท่ีอาศยัไม่ได ้มนัเกิดข้ึน ตั้งอยู ่

แลว้ดบัไป แลว้มนัก็เกิดจากจิต แต่จิตน้ีอยู ่ผูรู้้ ผูผ้่องใส ผูเ้บิกบานอยูต่ลอด เพราะจิตน้ีไม่เคยตายๆ เรา
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ไม่ละเอียดพอ เราจะเขา้ถึงใจเราไม่ได ้ เราไม่ละเอียดพอ เราเขา้ถึงสัมมาสมาธิไม่ได ้ ไปอยูท่ี่ความคิด 

เราคิดว่างๆ นู่นก็ว่างๆ เราฟังแลว้เบ่ือ 

ว่างๆ นะ อวกาศมนัดีกว่ามึงอีก ในตูกู้ไม่มีของ มนัก็ว่าง แลว้ในตูไ้ม่มีอะไรเลย ในโอ่งในไห

น ้าหมดมนัก็ว่าง มนัไม่เห็นบอกเลย เอ็งมาบอกว่างๆ ว่างๆ เอ็งโกหกตวัเอง เอ็งยงัไม่รู้จกัตวัเองอีก

หรือ แต่เวลาคนท่ีมีความจริง อยา่งหลวงปู่ฝ้ันน่ะ จิตน้ีผ่องใส จิตน้ีสว่างไสว โอ๋ย! มนัมีความสุข มนัมี

รสมีชาติ มนัมีความจริง 

เวลาทุกขเ์วลายาก อูฮู้! ทุกขย์ากมาก เวลามนัมีความสุขข้ึนมามนัอยูไ่หนล่ะ 

น่ีไง ส่ิงท่ีสัมผสัธรรมไดคื้อหวัใจเท่านั้น แลว้เรามีกายกบัใจๆ ส่ิงท่ีเราท า เราขวนขวายของเรา 

เราตั้งสติของเรา ฝึกหดัของเราใหม้นัฉลาดข้ึน ใหฉ้ลาดข้ึน ฉลาดข้ึนคือฉลาดเท่าความคิดตวั ไม่ฉลาด

ท่ีไหนหรอก ฉลาดข้ึนจะไปฉลาดชนะใคร ฉลาดเอาหัวใจเราไว้ไง รู้เท่าทนัความคดิ รู้เท่าทนัหัวใจ

ของเรา แล้วถ้ามนัเห็นโทษของมนั มนัก็ปล่อยวางเอง 

ถา้มนัยงัปล่อยวางไม่ได ้ เราหายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ ใหม้นัเกาะไว้ๆ  พอเห็นโทษ 

มนัคายออก เหมือนกลอยเลย เขาจะตม้กินไดต้อ้งไปแช่น ้าใหม้นัคายพิษก่อน น่ีหวัใจของเราใหม้นั

คายกิเลสก่อน คายพิษก่อน เพื่อใหม้นัมีความสุขของเราไง แลว้เรารู้เท่ารู้ทนัของเรา น่ีผูฉ้ลาด ฉลาด

คือฉลาดชนะใจตวั ไม่ใช่ฉลาดชนะใครเลย ไอน้ัน่สร้างเวรสร้างกรรมทั้งนั้นน่ะ มีแต่ก่อเวรก่อกรรม

กนั แต่เวลาฉลาด ฉลาดท่ีน่ี แลว้ฉลาดท่ีน่ี ไม่ตอ้งไปทุกขน์ะ “เราซ่ือสัตยอ์ยูค่นเดียว คนอ่ืนเอารัดเอา

เปรียบ” ไม่ตอ้งไปคิดหรอก มนัสมบติัของเราไง 

เราซ่ือสัตย ์เราซ่ือสัตยข์องเรา เรามีปัญญาก็ปัญญาของเรา เรามีความสุขก็ความสุขของเรา ใคร

จะอยากปรารถนาความสุขก็ตอ้งท าแบบเรา กลบัมาหายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ ท าอยา่งน้ีเป็น

พุทธานุสติ เราจะเฝ้าองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราจะอยูก่บัองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดาของเรา แลว้มนัเกิด
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ข้ึนมาในกลางหวัใจ พุทธะกลางหวัใจของเรา เราจะเฝ้าองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ในใจของเรา 

เอวงั 


