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เทศน์เช้า วนัที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรมเพื่อกล่อมหวัใจของเราไง ส่ิงท่ีไดย้นิไดฟั้ง คติธรรมๆ 
คติธรรมมนัเปรียบเทียบ เวลาศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็เหมือนกนั กิริยา
ของธรรม หลวงตาใชค้  าว่า “กิริยา” กิริยาคือการมนัเคล่ือนออกไง มนัส่งออกไปขา้งนอก การ
ส่งออกของมนัส่งออกไปศึกษา ส่งออกไปหาความรู้ เวลาเราจะประพฤติปฏิบติั เราตอ้งกลบัเขา้
มาภายใน เวลากลบัเขา้มาภายใน ส่ิงท่ีเทียบเคียงๆ น่ีกล่อมหวัใจของตน ถา้ฟังธรรมๆ ไง ฟัง
ธรรมแลว้เปรียบเทียบ ถา้เปรียบเทียบข้ึนมา น่ีฟังธรรม 

โดยทางโลก ทางโลกเขาวา่ เกิดมาชีวิตน้ีมนัคืออะไร เกิดมาท าไม เวลาเกิดมา เกิดมาดว้ย
เวรดว้ยกรรมไง ส่ิงน้ีมนัมีอยูข่องมนัโดยสัจจะโดยความจริงของมนั เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาปรารถนา พอปรารถนา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตกับาตรเท
โวฯ ตกับาตรเทโวฯ ลงมาจากสวรรค ์เวลาใครเห็นๆ มนัก็มีความปล้ืมใจ มีความปล้ืมใจ ก็อยาก
เป็นอยา่งนั้นๆ น่ีพูดถึงคนท่ีเร่ิมตน้ท าคุณงามความดีๆ เร่ิมตน้ท าคุณงามความดีปรารถนาเป็น
พระโพธิสัตว ์ ปรารถนาจะไดแ้บบนั้น เวลาปรารถนาไดแ้บบนั้น ท าแต่คุณงามความดี มนัมี
รากเหงา้ไง รากเหงา้คือหวัใจมีศรัทธามีความเช่ือพยายามขวนขวายของเรา เวลาขวนขวายของ
เรา ท าไดม้ากไดน้อ้ยแค่ไหน มนัมีอ  านาจวาสนามากนอ้ยแค่ไหน ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้พยากรณ์แลว้อนาคตจะเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่ถา้องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ยงัไม่พยากรณ์ สามารถกลบัได ้

สามารถกลบัไดห้มายความว่า เราไดส้ร้างคุณงามความดีมา อยา่งเช่นหลวงปู่มัน่สร้างคุณ
งามความดีมา แลว้ท่านพิจารณาของท่าน แลว้ท่านพิจารณาของท่าน ถา้ท่านไม่ใชปั้ญญาของ
ท่าน ท่านก็จะสร้างอ านาจวาสนาของท่านต่อเน่ืองไป แต่ท่านมาพิจารณาของท่านไง ถา้เรา
พยายามสร้างอ านาจวาสนาต่อเน่ืองไป อนาคตเราก็จะไปตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ แต่ถา้ในปัจจุบนัน้ี ในปัจจุบนัน้ีมนัมีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยู่
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แลว้ ถา้เราพยายามประพฤติปฏิบติัในชาติปัจจุบนัน้ี ถา้เราส้ินสุดกิเลสในชาติปัจจุบนัน้ี เราก็จะ
เป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั  

เวลาสร้างสมบุญญาธิการไปอนาคตจะเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้คือพระอรหนัต ์ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระอรหนัตน์ะ 
เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นพุทธวิสัยๆ มีอ  านาจวาสนาบารมี อ  านาจวาสนาบารมี
มนัถึงจะร้ือสัตวข์นสัตวไ์ดไ้ง น่ีเป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั แต่ถา้เราตดัสินใจในปัจจุบนัน้ี ถา้เรา
พลิกกลบัมา เราพลิกกลบัมาประพฤติปฏิบติั ประพฤติปฏิบติัอะไร ประพฤติปฏิบติัอริยสัจสัจจะ
ความจริง ความจริงอริยสัจสัจจะความจริง ๔ อยา่ง ถา้เราท าใหม้นักระจ่างแจง้ในกลางหวัใจน้ี 
ถา้ท าใหก้ระจ่างแจง้กลางหวัใจน้ีเพราะอะไร เพราะอวิชชาความไม่รู้กลางหวัใจน้ี เพราะ
จินตนาการกลางหวัใจน้ี เพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยากในกลางหวัใจน้ีมนัไปกวา้นเอามา
เป็นสมบติัของมนั มนัไม่เป็นความจริง ไม่เป็นความจริงใช่ไหม 

แต่ถา้ท าความจริง ๔ อยา่งใหช้ดัเจนในกลางหวัใจน้ี ถา้กลางหวัใจน้ีส้ินกิเลสไป ส้ินกิเลส
ไปเป็นสาวกสาวกะ สาวกสาวกะเพราะอะไร เพราะเราพยายามกระท า กระท าเพราะมีธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นแบบอยา่ง มีคติธรรมๆ ท่ีฟังธรรมๆ น่ีแหละ ท่ีเรา
พยายามประพฤติปฏิบติั เราพยายามขวนขวายของเราไง  

แต่เวลาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้เองโดยชอบ เป็นผูร้ื้อคน้เอง เป็นผู ้
ขวนขวายเอง เป็นผูก้ระท าเอง มนัไม่มีแบบอยา่ง มนัจะทุกขย์ากมากกวา่กนัขนาดไหน แต่ดว้ย
อ านาจวาสนาไง ดว้ยการสร้างสมมา ดว้ยการสร้างสมมากระท าแบบนั้น น่ีพูดถึงว่าถา้มนัพลิก
กลบัมาได ้ ถา้พลิกกลบัมาได ้ พลิกกลบัมาไดม้นัก็พยายามกระท าอยา่งนั้น ถา้ท าอยา่งนั้นตอ้ง
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พยากรณ์แลว้พลิกกลบัไม่ได ้ แต่ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ยงัไม่พยากรณ์ เพราะถา้พยากรณ์แลว้ ดูสิ เวลาสมณโคดมของเรา องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้พยากรณ์แลว้บอกเลยว่าจะไดต้รัสรู้เม่ือนั้น จะไดช่ื้อนั้นๆ เลยนะ น่ีพูดถึงถา้
พยากรณ์เป็นความจริงอยา่งนั้น ความจริงอยา่งนั้นแต่มนัก็ตอ้งมีการกระท าของเราใช่ไหม  

น่ีก็เหมือนกนั เราเกิดเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนเขา้มาถึง
หวัใจของเราน้ี ถา้สอนเขา้มาถึงหวัใจของเราน้ี ดูทางโลกเขา เวลาทางโลกเขา เขาเวยีนว่ายตาย
เกิดในวฏัฏะ เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เกิดมาแลว้ก็มีแต่กิเลสตณัหาความทะยานอยาก พยายาม
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ขวนขวายท่ีจะใหป้ระสบความส าเร็จในชีวิต จะใหมี้ช่ือเสียงเกียรติศพัทเ์กียรติคุณ อนันั้นมนัก็
เป็นบุญเป็นกรรมของคนนะ ถา้คนมีบุญกรรมของคน แข่งอ านาจวาสนาๆ เวลามีการแก่งแยง่ชิง
ดีชิงเด่นกนั ผูท่ี้แก่งแยง่ชิงดีชิงเด่นจะไม่ประสบความส าเร็จ มีผูห้น่ึงมาดว้ยอ านาจวาสนาของ
เขา ส่ิงนั้นเป็นโอกาสเป็นจงัหวะของเขาหมดเลย น่ีไง วาสนาของคนๆ ไง 

ถา้ทางโลกเวลาประสบความส าเร็จมนัยงัมีอ  านาจวาสนามาเจือจุน อ  านาจวาสนามาจาก
ไหน อ านาจวาสนามาจากการกระท า ท่ีเรากระท ากนัอยูน้ี่ พนัธุกรรมของจิตๆ ถา้มีการกระท า
อยา่งนั้นมา ส่ิงนั้นมนัเกิดข้ึน เกิดข้ึนมนัเกิดเป็นเชาวน์เกิดปัญญาไง เวลาเราเกิดมาแลว้เราเกิดมา
มีปัญญาๆ เราจะเป็นผูท่ี้ฉลาด เวลาผูท่ี้ฉลาด ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาผู ้
ฉลาด หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ มนัจะฉลาดไดอ้ยา่งไร เราศึกษาคน้ควา้มาขนาดน้ีหวั
แทบแตก เรายงัไม่ฉลาดเท่าคนอ่ืนเขาเลย แลว้เราจะมาพุทโธๆ อยูน่ี่มนัจะฉลาดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร  

เวลามนัฉลาดข้ึนมาได ้มนัฉลาดข้ึนมาจากสติ มนัฉลาดข้ึนมาจากสามญัส านึกในใจนั้น ถา้
สามญัส านึกในใจนั้น เราเร่ิมตน้จากสามญัส านึกในใจน้ี มนัคงตวัของมนั มนัไม่สั่นไหวไปกบั
เขา ถา้ไม่สั่นไหว ถา้มนัจะรู้ส่ิงใดมนัก็รู้ดว้ยความชดัเจนของมนั ถา้รู้ดว้ยความชดัเจนของมนั 
เวลามนัรู้ข้ึนมาในหวัใจ อ๋อๆๆ ข้ึนมา น่ีมนัฉลาดตรงน้ี เวลาฉลาดตรงน้ีแลว้มนัก็ไปเทียบเคียง
ขา้งนอกใช่ไหม เวลาไปศึกษาคน้ควา้จากภายนอกในทางวิชาการ มนัก็มีสติปัญญาท่ีดีข้ึน น่ีถา้
มนัฉลาด มนัฉลาดตรงน้ี 

แต่เวลาเขาบอกว่า เราคน้ควา้จนหวัแทบแตกยงัไม่เห็นฉลาดเลย จะมาพุทโธๆ อยูน่ี่ 

พุทโธอยูน่ี่ มนัเป็นสมบติัในใจนั้น ถา้ท าส่ิงใดมนัเป็นสมบติัของเขา แต่ถา้ไอท่ี้เราคน้ควา้
หวัแทบแตกมนัเป็นความจ าๆ ไง มนัเป็นสัญญา การคน้ควา้ การสัญญา การคน้ควา้จากภายนอก 
มนัเป็นการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ เขาตรวจสอบแลว้ ทดสอบแลว้ทดสอบอีก ทดสอบแลว้มนัก็
มีความผดิพลาด แต่ถา้ทดสอบแลว้มนัไดป้ระโยชน์ ๒๕ เปอร์เซ็นต ์ เขาว่าส่ิงนั้นใชไ้ด้ๆ  อนันั้น
เป็นทางวิทยาศาสตร์ เพราะอะไร เพราะมนัเป็นอนิจจงัทั้งนั้นน่ะ 

แต่ถา้เป็นความจริง อตัตสมบติั สมบติัของเรา สมบติัในหวัใจน้ี ถา้สมบติัในหวัใจน้ี วนัน้ี
วนัพระ เวลาวนัพระ พระผูป้ระเสริฐๆ วนัพระ วนัโกน เวลาวนัพระ วนัโยม เวลาวนัพระ วนั
พระ เราก็แสวงหาคุณงามความดีของเรา เพราะเราเกิดมาในโลกน้ีไง เกิดมาในโลกน้ี หนา้ท่ีการ
งานของเรา เราก็ขวนขวายของเรา ท าเพื่อของเรา ท าเพื่อของเรานะ ท าเพื่อด ารงชีพของเราน่ี
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แหละ แต่ถา้ด ารงชีพของเราท าดว้ยความสุจริตมนัก็มีศีลมีธรรมใช่ไหม ท าดว้ยความทุจริตมนัก็
สร้างบาปสร้างเวรสร้างกรรมใช่ไหม ถา้เรามีสติปัญญามนัยบัย ั้งน่ีไง มนัก็มีศีล ถา้มีศีล มีความ
ปกติของใจ มนัเทียบเคียงเขา้มาเลย แลว้ถา้จิตใจมนัเขม้แขง็นะ ถา้มนัจะท าส่ิงใดท่ีเป็นความ
ผดิพลาดนะ มนัจะมีสติแลว้ อนัน้ีไม่ถูก ถา้ไม่ถูก มีความจ าเป็น มนัท าส่ิงใด ถา้มีความจ าเป็นท า
ก็ท  าไปก่อน แลว้ถา้ถึงเวลาแลว้เราจะไม่ท าส่ิงน้ีเลย แต่ถา้มนัไม่มีความจ าเป็นเขาไม่ท า เขาไม่ท า
เลยนะ เพราะมนัไม่มีความจ าเป็น 

ถา้มีความจ าเป็น ความจ าเป็น จ าเป็นจะตอ้งผดิไง จ าเป็นตอ้งผดิ ผดิเพื่อการภาวนา การท า
หนา้ท่ีการงาน คนเถรตรงท าส่ิงใดขวานผา่ซากไป ท าส่ิงใดไม่ไดเ้ลย คนท่ีท างานเป็นเขาหลบ
เขาหลีกของเขา หลบหลีกของเขาเพื่อใหผ้ลงานนั้นมนัประสบความส าเร็จได ้ การท างานๆ มนั
ตอ้งมีสติมีปัญญาไง  

น่ีก็เหมือนกนั ถา้มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา ถา้ปัญญามนัเกิดข้ึน ปัญญามนัเกิดข้ึนมาจากไหน 
ปัญญาเกิดข้ึน น่ีเป็นผูป้ระเสริฐๆ ประเสริฐมาจากไหน ประเสริฐมาจากหวัใจไง เวลาครูบา
อาจารยข์องเรา เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติัไปถึงส้ินสุดแห่งทุกข์ ท่านรู้เท่า
ทนัในความคิดหมดแหละ ความคิดมนัคิดมาจากไหน มนัเหมือนฟ้าแล่บ มนัลอยมาจากไหน มนั
โผล่มาไดอ้ยา่งไร แลว้เวลาเราคิดแลว้เราไปยดึความคิดเรา ทิฏฐิมานะเกิดข้ึนจากความคิด ทิฏฐิ
มานะเกิดจากความเห็นของเรา ทิฏฐิมานะ แลว้ถา้พูดออกไปแลว้มีใครมาโตแ้ยง้ โอ๋ย! โกรธๆ 
โกรธเขามาก มนัจริงเทจ็ยงัไม่รู้เลย ถา้มนัจริงหรือไม่จริง เป็นจริงทางโลก มนัเป็นจริงทางโลก 
แต่ถา้เป็นทางธรรม ทางธรรม สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายตอ้งเป็นอนตัตา ความรู้สึกนึก
คิดคงท่ีอยูไ่ม่ได ้ แมแ้ต่เราคิดอยา่งน้ี เราคิดถูกตอ้งข้ึนมา มนัคิดแลว้กาลเวลามนัเปล่ียนแปลงไป 
เหตุผลมนัเปล่ียนแปลงไปแลว้ ถา้มนัเปล่ียนแปลงไป ถา้มนัมีสติมีปัญญาข้ึนมา มีสติปัญญาเท่า
ทนักบัความคิดเรา มนัเกิดแลว้ก็ดบั ความคิดเกิดดบั ความรู้ความเห็นมนัเกิดดบั แต่มนัเกิดดบั 
เราใชป้ระโยชน์กบัมนัหรือไม่ล่ะ  

เวลามนัเกิดดบั ความคิดน้ีมนัเกิดข้ึน มนัเป็นประโยชน์กบัเรา เราตอ้งท าเพื่อประโยชน์กบั
เรา ถา้มนัดบัไปแลว้ โอกาสมนัผา่นไปแลว้ น่ีไง เวลาเราประพฤติปฏิบติั เวลาจิตถา้มนัสงบแลว้
มนัใชปั้ญญา อดีต อนาคต ส่ิงท่ีเราศึกษา ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 
ศึกษามา ๒,๐๐๐ กว่าปีมาแลว้ มนัเป็นอดีตมาแต่ยาวไกล อนาคตกาลพระศรีอาริยเมตไตรยจะมา
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เกิดขา้งหนา้นัน่ โอ!้ แลว้ปัจจุบนัน้ีล่ะ ถา้ปัจจุบนัน้ีมนัเกิดข้ึน เวลาความคิดมนัเกิดข้ึน ถา้มนัเป็น
ประโยชน์ เราใชม้นัหรือเปล่า 

เวลาความคิดมนัเกิดข้ึน เวลาภาวนาไปแลว้นะ เวลาถา้สติปัญญามนัเกิดข้ึน มนัทนัข้ึนมา 
อ๋อ! เราเคยคิดอยา่งน้ี เราเคยมีความเห็นอยา่งน้ี เราเคยมีมุมมองอยา่งน้ี แต่ตอนนั้นเรา
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตอนนั้นเรารู้ไม่ได้ๆ  เรารู้ไม่ไดเ้พราะอะไร รู้ไม่ไดเ้พราะอ านาจวาสนาบารมียงั
ไม่ถึงไง 

ถา้อ านาจวาสนาบารมีถึง เวลาพระสารีบุตรไปฟังเทศน์พระอสัสชิ “ธรรมทั้งหลายมาแต่
เหตุ” เราก็ท่องกนัปากเปียกปากแฉะ น่ีไง มนัท่องกนัปากเปียกปากแฉะ มนัเป็นปัจจุบนัในหวัใจ
นั้นหรือไม่ ถา้มนัเป็นปัจจุบนัในหวัใจนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้แสดงธมัมจกัฯ 
ไง เวลาพระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรมๆ มนัเห็นมาจากไหนล่ะ มนัเห็นในปัจจุบนัใน
ใจของพระอญัญาโกณฑญัญะ เวลามนัเห็นในใจของพระอญัญาโกณฑญัญะ มนัเห็นไดอ้ยา่งไร 
น่ีไง จกัขุวิญญาณ จกัขใุนหวัใจ หวัใจท่ีมนัเกิดปัญญาข้ึนมา มนัเป็นปัจจุบนันั้น แลว้พระปัญจ
วคัคีย ์๕ รูปอยูด่ว้ยกนั ท าไมมนัเกิดจากใจของพระอญัญาโกณฑญัญะดวงเดียวล่ะ ท าไมมนัเกิด
ปัญญา น่ีปัญญาท่ีมนัเกิดข้ึน เกิดข้ึนในปัจจุบนัน้ีไง น่ีไง ท่ีว่าถา้มนัมีคุณธรรม มีสัจจะมีความ
จริงข้ึนมาในใจ มนัประเสริฐข้ึนมาในใจนั้น 

วนัพระ ถา้วนัพระ วนัโยม วนัโยมมนัก็ด  ารงชีวิตของเราอยูแ่ลว้ เราก็ขวนขวายของเรา น่ี
เป็นหนา้ท่ีการงาน น่ีมนัเกิดมาเป็นมนุษย ์ มนุษยเ์กิดมาเป็นญาติกนัโดยธรรม มีปากและทอ้ง
เหมือนกนั เวลาคนท่ีมีคุณธรรมในหวัใจนะ มีปากมีทอ้งเหมือนกนั การจบัจ่ายใชส้อยเขาใชส้อย
ไม่ไดฟุ่้มเฟือยของเขา นัน่น่ะรู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์ถา้รู้จกัประหยดัมธัยสัถม์าจากไหน มาจากใจ
นั้น จะสูงส่งขนาดไหนมนัก็ปัจจยั ๔ ทั้งนั้นแหละ แต่ของเรา เราตะเกียกตะกาย เราจะเทียมหนา้
เทียมตา เทียมหนา้เทียมตามีแต่ความทุกขท์ั้งนั้นน่ะ เทียมหนา้เทียมตาใคร ถา้เทียมหนา้เทียมตา
มนัมีวนัจบส้ินท่ีไหน แต่ถา้จิตใจมนัมีมาตรฐานของมนันะ มนัจะเทียมตรงไหน มนัประโยชน์
ใชส้อยของเราแค่น้ี ท่ีมนัเตม็ในใจ มนัเตม็ท่ีมุมมองในหวัใจนั้น ถา้มุมมองหวัใจนั้น อะไรมนั
เติมไม่ได ้ อะไรมนัใส่อีกไม่ได ้ แลว้ส่ิงท่ีมนัใส่มนัลน้ทั้งนั้น ถา้มนัลน้ทั้งนั้น เราตอ้งไป
ตะเกียกตะกายใหม้นัทุกขม์นัยากไหม มนัไม่ตอ้งตะเกียกตะกายใหทุ้กขย์ากเลย ของท่ีมีอยูก่็
เหลือเฟือแลว้ ใชจ่้ายไม่หมดไม่ส้ินแลว้ มนัจะไปกวา้นมาจากไหนอีกล่ะ ไม่ตอ้งไปกวา้นมา 
เห็นไหม มนัพอท่ีน่ี ถา้มนัพอท่ีน่ีแลว้ ถา้มีสติปัญญาเท่าทนัใจของตน ถา้มีสติปัญญาเท่าทนัใจ
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ของตนแลว้ มนัไม่ตอ้งกระหืดกระหอบให้กิเลสมนัส่งเสริมไปมากขนาดนั้น แลว้เวลามีเวลาวา่ง
เราก็จะมาหดัภาวนาเราแลว้ ถา้มนัมีปัญญาข้ึนมาแลว้มนัจะหดัภาวนา  

สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ขณะท่ีมนัมีปัญญาเท่าทนัตวัเองมนัก็ไม่ตอ้งกระหืดกระหอบ
ไปกบัเขา แลว้ไม่เดือดร้อนดว้ย แลว้มีความสุขดว้ย แต่ถา้มนักระหืดกระหอบไปกบัเขา นัน่
แหละคนทุกขค์นจน มนัจนในหวัใจ มนัหิวมนักระหาย มนัตอ้งการของมนั แต่ถา้คนมีอ านาจ
วาสนานะ มนัท าส่ิงใดประสบความส าเร็จ นั้นเป็นอีกเร่ืองหน่ึง ค าว่า “มีวาสนา” ท าส่ิงใดมนัก็
ไดม้าแบบนั้นน่ะ ถา้มนัไดม้าแบบนั้น สมบติัของเรา เราก็รักษาทั้งนั้นน่ะ เรามีสมบติัมา สมบติั 
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ถา้มีสมบติัมากโ็ยนทิง้ๆ มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก คนมีสมอง คนมีความคิด 
มนัโยนทิง้ทิฏฐิมานะ มนัโยนทิ้งความเห็นผดิ มนัโยนทิง้ส่ิงท่ีลากใหเ้ราไปทุกขต่์างหากล่ะ ส่ิงท่ี
มนัลากใหเ้ราไปทุกข ์ถา้เรามีปัญญาเท่าทนัมนัแลว้มนัจบหมด ถา้มนัจบตรงนั้น น่ีธรรมโอสถ ท่ี
เรามาประพฤติปฏิบติักนั เราก็มาคน้ควา้หาตวัเราเอง มาคน้ควา้หาหวัใจของเรา ถา้มนัคน้ควา้หา
หวัใจของเรา มนัไปหมกอยูท่ี่ไหน มนัไปหมกขยะความคิดน่ี ไอค้วามคิด ไอต้ณัหาความทะยาน
อยากมนัปกปิดหวัใจเราไว ้ เรามาพุทโธๆ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ เรามาเปิดส่ิงท่ีมนัเป็นขยะ ส่ิงท่ี
มนักลบหวัใจเรา ถา้หวัใจเรามนัเบ่งบานข้ึนมา พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ขยะมนัหายไปไหน
หมดล่ะ มนัว่างไปหมดเลย น่ีถา้มีสติมีปัญญาแลว้มาคน้ควา้แบบน้ี น่ีไง ทรัพยส์มบติัอยา่งน้ี คน
ตอ้งมีสติมีปัญญาเขาถึงจะคน้ควา้หาได ้

ไอข้องเรามีแต่ขยะ ความคิดศึกษาธรรมะมาก็ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
แลว้มีตณัหาความทะยานอยากตอ้งการปรารถนาเป็นของตน มนัก็มากลบมาปิดไวอ้ยา่งนั้นน่ะ 
ไอท่ี้ท าๆ มาขยะทั้งนั้นน่ะ 

เวลาเป็นความจริงๆ ข้ึนมา ดอกบวับานกลางหวัใจ น่ีไง ดอกบวับานข้ึนมาจากโคลนตม 
ไอค้วามทุกขค์วามยากในหวัใจ ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา มนัเบ่งบานข้ึนมากลางหวัใจน้ี นัน่ล่ะ
ในการประพฤติปฏิบติั น่ีอ  านาจวาสนาของคน คนท่ีแสวงหาเขาแสวงหาตรงน้ี แมแ้ต่เร่ืองท าบุญ
กุศลของเรามนัก็เป็นบุญเป็นบาป ค าว่า “เป็นบุญเป็นบาป” ท าชัว่ก็เป็นบาป ท าดีก็เป็นบุญ เราก็
มาสร้างสมบารมีของเรา ถา้มาสร้างสมบารมีของเรา ฟังธรรมๆ ใหห้วัใจมนัอ่อนโยนลง หวัใจน้ี
ใหม้นัอ่อนโยนลง หวัใจอยา่ใหม้นัแขง็กระดา้ง หวัใจอยา่ใหม้นัทุกขม์นัยากจนเกินไปนกั แลว้ก็
พยายามรักษาดูแลของเรานะ ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมา ส่ิงใดจะมีค่ากว่าความรู้สึกในใจน้ี 
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จิตน้ีมีค่าท่ีสุด มีค่าท่ีสุด เพราะเวลามนัทุกขม์นัก็ทุกขท่ี์มนันัน่แหละ มนัทุกขเ์พราะความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเรา มนัทุกขเ์พราะความโง่ของเรา ว่าอยา่งนั้นเลย แต่ถา้มนัเป็นความจริง 
มนัมีสติปัญญาข้ึนมา มนัมีคุณค่าทั้งนั้นน่ะ แลว้มีคุณค่า มนัมีคุณค่าอยูภ่ายใน แลว้ถา้เกิด
ภาวนามยปัญญาข้ึนมา มนัช าระลา้ง โอ๋ย! ยิง่ประเสริฐๆ แลว้ประเสริฐ น่ีไง เวลาพระโพธิสัตว์ๆ  
หลวงปู่มัน่ท่านลาพระโพธิสัตวข์องท่าน แลว้ท่านมาปฏิบติัในปัจจุบนัน้ี แลว้ส้ินสุดแห่งทุกขไ์ป 
น่ีมนัมีค่าตรงน้ี เพราะมีค่าตรงน้ี ท่านถึงมีจุดยนืของท่าน ท่านถึงไดอ้บรมสั่งสอนลูกศิษยลู์กหา
ของท่านได ้ ถา้ท่านไม่มีความรู้ความจริง ท่านจะเอาอะไรมาสอน ท่านจะเอาอะไรมาบอก ส่ิงท่ี
บอกๆ เพราะประสบการณ์ของใจของท่านผา่นขั้นผา่นตอนข้ึนมาเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา จนถึง
ท่ีสุดแห่งทุกข ์ เป็นอาจารยใ์หญ่ของวงกรรมฐานเรา แลว้เราเกิดมาก่ึงพุทธกาล เราเกิดมา
ท่ามกลางมีครูมีอาจารยค์อยช้ีคอยแนะคอยบอก เรามีโอกาสมาก  

คนท่ีมืดบอด คนท่ีพยายามขวนขวายไป เขา้ไปอยูใ่นท่ีมืด จบัส่ิงใดไม่ไดเ้ลย แต่น้ีมนัมี
แสง มีแสงสวา่งอยูป่ลายอุโมงค ์ คือครูบาอาจารยข์องเราท่ีท่านพน้ไปแลว้ นัน่น่ะ ตรงนั้นเป็นผู ้
ชกัน าเรา เป็นคนช้ีน าเรา เป็นคนบอกเรา 

เรายงัมีโอกาส เราไม่ตอ้งขวนขวายแบบมืดบอดตลอดไง มนัมีโอกาสอยู ่ถา้เราทิง้โอกาสน้ี
ไป เราก็จะตอ้งไปขวนขวายเอง ท าของเราเอง ถา้มีอ  านาจวาสนามนัก็จะประสบความส าเร็จ ถา้
ไม่มีอ  านาจวาสนา กิเลสมนัก็บอกว่ามรรคผลไม่มี บุญบาปไม่มี นรกสวรรคไ์ม่มี มีแต่กิเลสท่ีใน
หวัใจน้ี มีแต่ความทุกขค์วามยากในหวัใจน้ี น่ีของกู ว่าอยา่งนั้นเลย เอวงั 


