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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ธรรมะคือสัจจะ สัจจะมนัมีสัจจะ สมมุติสัจจะ อริยสัจจะ วิมุตติสจัจะ 
เวลาสัจธรรมเกิดข้ึน เกิดข้ึนจากความเป็นจริง แต่ความเป็นจริง แต่เรามนัไม่จริงไง เราจริงตาม
สมมุติสัจจะ เวลาจริงตามสมมุติสัจจะ เราเกิดมาโดยสมมุติ เราเกิดมาเป็นจริงโดยสมมุติไง 
สมมุติคือชัว่คราว เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ น่ีสมมุติสัจจะ  

เวลาอริยสัจจะ สัจธรรมความจริงขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประพฤติปฏิบติัธรรมถึงส้ินสุดแห่งทุกข ์ วิมุตติสัจจะ อนันั้นยิง่มีความสุข
อยา่งเลิศๆ แต่ความสุขอยา่งเลิศมนัละเอียดลึกซ้ึงจนเราเขา้ใจไม่ได ้ เพราะมีคนถามทุกวนั 
นิพพานเป็นอยา่งไร นิพพานเป็นอยา่งไร 

ถา้นิพพานเป็นอยา่งไร เอง็ไม่รู้หรอก เอง็รู้แต่ทุกข ์ ทุกขใ์นใจเอง็รู้ แต่เราไม่รู้สัจจะอนันั้น 
แต่เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราก็พยายามจะประพฤติปฏิบติัสร้าง
อ านาจวาสนาบารมีของเรา  

คนเราเกิดมาจากพ่อจากแม่นะ เราเกิดมาจากสัจจะความจริงนะ เรามีพ่อมีแม่ พ่อแม่เกิดมา 
พ่อแม่มีลูกมาก็อยากใหลู้กเราประสบความส าเร็จ อยากใหลู้กเราเป็นคนดี อยากใหลู้กเป็นคนดี 
ลูกเราก็มีพ่อมีแม่ เวลามีพ่อมีแม่ เราเกิดมา เกิดมาร่มโพธ์ิของในหลวง เราเกิดมามีความสุข
พอสมควรในอตัภาพของแต่ละคน ถา้คนเขาเกิดมาเขามีบุญกุศลของเขา เขาท าความส าเร็จของ
เขา เขาก็พยายามระลึกถึงไง บุญคุณของแผน่ดินท่ีใหเ้ขาท ามาหากินของเขา เวลาคนเขาเกิดมา
ทุกขเ์กิดมายาก เราท าไมเกิดมาทุกขเ์กิดมายากในแผน่ดินน้ี ท  าไมเราเกิดทุกขเ์กิดยากในแผน่ดิน
น้ี เกิดมาทุกขย์ากในแผน่ดินน้ี แต่เราก็ยงัมีชีวิตไง เราก็ยงัมีโอกาสประพฤติปฏิบติัไง เราก็มี
โอกาสท ามาหากินของเราไง ถา้ท ามีโอกาสท ามาหากิน เห็นไหม 

เวลาในหลวงท่านส้ินไป ฟ้าร้องไห้ๆ  แผน่ดินร ่าไห ้ แผน่ดินร ่าไหเ้พราะอะไรล่ะ เพราะ
ความดีของท่าน คนเรายอมจ านนกบัความดีอนันั้น แลว้ใครปฏิเสธไม่ไดไ้ง แต่ความดีอยา่งนั้น
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ตอ้งคนจิตใจท่ียิง่ใหญ่ คนจิตใจท่ียิง่ใหญ่ท าส่ิงใด ทุกคนท างานตอ้งประสบอุปสรรค ใครท างาน
ส่ิงใดแลว้มนัจะประสบความส าเร็จไปทุกๆ เร่ืองมนัเป็นไปไม่ไดใ้ช่ไหม เราเกิดมา เกิดมาใน
สังคมใช่ไหม สังคมมีทั้งคนดีและคนเลวใช่ไหม สังคมท่ีคนเลว ท่ีไหนมนัมีความดี ท่ีไหนมนัมี
ผลประโยชน์ของมนั มนัจะหาท่ีนัน่น่ะเป็นท่ีแสวงหาผลประโยชน์ของมนัไง คนท่ีเขาท าคุณงาม
ความดีท่ีไหนมนัก็เขา้ไปแสวงหาผลประโยชน์ท่ีนัน่ไง 

แต่ในเม่ือจิตใจท่ียิง่ใหญ่ จิตใจท่ีเป็นธรรม ท่านก็มีหลกัการของท่าน ท่านก็พยายามท าของ
ท่านใหป้ระสบความส าเร็จของท่าน อุปสรรคมนัมีทั้งนั้นน่ะ ท่ีไหนก็มีคนดีและคนเลวผสมกนั
ไปทั้งนั้นน่ะ คนดีและคนเลว ในคนคนหน่ึงก็ยงัมีดีมีเลวในตวัของคนคนนั้น ถา้เรามีสติมีปัญญา
อยา่งน้ี เราพยายามเอาส่ิงน้ีมาเป็นคติธรรมกบัเรา เป็นคติธรรมเป็นแบบอยา่งไง ชาวไทยเรา
ตอนน้ีบอกเลย จะท าดีเพื่อพ่อ ท าดีเพื่อพ่อ 

ถา้ท าดี ท  าดีก็เป็นผลของเราไง เวลาท าดีเพื่อพ่อ ท าเพื่อพ่อของเรา แต่ในครอบครัวเขามี
ความสุข เขาท าดีเพื่อพ่อ เขาร ่ารวยของเขา เขาท าดีเพื่อพ่อ เขาไดย้ศถาบรรดาศกัด์ิของเขา เพราะ
ความดีของเขาใหผ้ลกบัเขาๆ น่ีเราท าดีเพื่อพ่อ ท าดีเพื่อพ่อ ผลความดีก็เป็นของผูก้ระท านั้น เห็น
ไหม ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ ฉะนั้น เราเกิดกบัร่มโพธิร่มไทรท่ีเป็นคุณงามความดี มนัเป็นบุญกุศล 
มนัเป็นโอกาสไง แลว้เวลาเดก็รุ่นใหม่ เวลาเดก็รุ่นใหม่ใหส้ัมภาษณ์ เสียดายเราเกิดไม่ทนั เกิดมา
ก็ท่านชราภาพแลว้ เห็นแต่พ่อแม่เล่าใหฟั้ง พ่อแม่เล่าใหฟั้ง 

น่ีเขาไม่เห็น แลว้รุ่นต่อไปก็ไม่เห็น ตอนน้ีเป็นประวติัศาสตร์แลว้ ใครจะไม่เห็นมนัเป็น
ประวติัศาสตร์แลว้ ทีน้ีประวติัศาสตร์น้ีเราเกิดมาร่วมบุญดว้ยกนั เราเกิดมาแลว้เรามีอ  านาจ
วาสนา เราเกิดมาไดเ้ห็น ไดเ้ห็นเพราะต ารับต าราสอนไว ้ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้จะปรินิพพาน ส่ิงท่ี
ปรินิพพาน พระอานนทบ์อกเลย บอกไปปรินิพพานท่ีเมืองเลก็เมืองนอ้ย ใหไ้ปนครราชคฤห์ 
เมืองท่ียิง่ใหญ่ไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกท่ีน่ีมนัเมืองท่ียิง่ใหญ่ แต่ก่อนไม่มีเวลา
กลางวนักลางคืนเลย คนพลุกพล่านมากเลย สรรพส่ิงในโลกเป็นอนิจจงั ความแปรสภาพของมนั
ไป ความแปรสภาพของมนัไป เห็นไหม ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ยนืยนั
ไวม้หาศาล พระโพธิสัตว์ๆ  ผูท่ี้สร้างคุณงามความดีๆ เราก็เห็นในต ารับต าราไง 
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เราไดม้าเห็นคนจริงๆ เห็นชีวิตจริงๆ การกระท าจริงๆ แลว้เราไดเ้ห็นกบัตาของเรา ส่ิงท่ี
ความยิง่ใหญ่น้ีก็เป็นความยิง่ใหญ่ของท่าน เราไดรู้้ไดเ้ห็น เราไดรู้้ไดเ้ห็นมนัก็เป็นบุญกุศลของ
เรา บุญกุศลของเรา เราไดใ้ชชี้วิตของเรา ชีวิตหน่ึงไดเ้พื่อความร่มเยน็เป็นสุขของเรา น้ีธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สมมุติสัจจะ อริยสัจจะ อริยสัจจะเป็นความจริงๆ ความจริง
ตอ้งเป็นอยา่งน้ี ความจริง น่ีเราคา้นความจริงไม่ได ้

เวลาเราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เราก็บอกว่าเกิด แก่ เจบ็ ตายเป็น
เร่ืองธรรมดา ทุกคนตอ้งมีการเกิด มีการแก่ มีการเจบ็ แลว้ก็ตอ้งมีการตายเป็นธรรมดา ถา้เป็น
ธรรมดา อนาคตขา้งหนา้เราตอ้งแก่เฒ่า เราตอ้งชราไปเป็นธรรมดา แลว้เราก็ตอ้งล่วงไปเป็น
ธรรมดา ธรรมดาแลว้ถา้มีสติปัญญา ธรรมดาทางโลกเราก็ท  า ทางโลกก็ท  าเพราะอะไร เพราะเรา
มีชีวิต คนเกิดมามีชีวิต ชีวิตน้ีมนัตอ้งการปัจจยัเคร่ืองอาศยั คนท่ีขาดปัจจยัเคร่ืองอาศยัก็เป็น
ความทุกขอ์นัหน่ึง 

เวลาอุดมการณ์ของท่าน เห็นไหม ท่านมีอุดมการณ์ต่อสู้กบัโรคหิว ความหิวโหยของสัตว์
โลกกบัความทุกขค์วามยากของคน แต่ท่านไม่เอาตวับุคคล ท่านเอาภาพใหญ่ ต่อสู้กบัความหิว
ความโหยของคน ทีน้ีความหิวความโหยของคน เราเกิดมา เราเกิดมาเป็นส่ิงมีชีวิต มนัก็ตอ้งมี
อาหาร ถา้ไม่มีอาหารมนัก็หิวโหยของมนั เราก็ท  าหนา้ท่ีการงานของเรา ท าเพื่อประโยชน์กบัเรา 
ประโยชน์กบัเรา น่ีด  ารงชีพไง ถา้ด ารงชีพแลว้ ถา้อริยสจัจะ สัจจะข้ึนมาแลว้ อตฺตา หิ อตฺตโน 
นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ถา้ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ส่ิงนั้นร่มโพธ์ิร่มไทรของเราท่านคุม้ครองดูแล
เราเพื่อความร่มเยน็เป็นสุขทางโลกไง แต่ถา้เอาความจริงๆ คนเราตอ้งฉลาด พอคนฉลาดก็ท  าคุณ
งามความดี เอาท่านเป็นแบบอยา่งท าคุณงามความดี พอท าคุณงามความดีแลว้มนัก็เห็นประโยชน์
กบัเราไง ถา้จิตใจมนัดีข้ึนๆ มนัก็อยากจะหาความจริงแลว้ 

ถา้อยากหาความจริง อยากจะประพฤติปฏิบติั ถา้อยากประพฤติปฏิบติั นัน่น่ะ อตฺตา หิ 
อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนไง ถา้ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้เป็นผูช้ี้ทาง เห็นไหม เราเป็นคนบอกทางๆ พวกเธอตอ้งเป็นผูท่ี้ขวนขวายเอง ตอ้งปฎิบติั
เอง มคัโค ทางอนัเอก อนัเอกตรงไหน อนัเอกมนัอนัเอกในหวัใจไง เวลาหวัใจท่ีมนัทุกขม์นัยาก 
น่ีมนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากไง ถา้มีสติข้ึนมา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ สติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม สติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม ศึกษากนัมาจนหวัผุ 
ศึกษามา ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค ศึกษามาทั้งนั้นน่ะ เขาศึกษามาใหป้ฏิบติั เขาไม่ไดศึ้กษามาให้
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ไปยดึถือว่าเป็นของตนๆ มนัเป็นของตนไม่ได ้มนัเป็นความจ า ความจ าจ าธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง 

เราเกิดมา เกิดมาเป็นชาวพุทธ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามนัเกิดข้ึนมาได้
อยา่งไร เกิดข้ึนเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม วิมุตติสัจจะ เสวยวมุิตติสุขๆ ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
แลว้บอกอริยสัจจะ อริยสัจจะใหเ้ราประพฤติปฏิบติัช้ีทางๆ ไง ถา้ช้ีทาง มีสติมีปัญญา เราจะ
ขวนขวายของเรา ถา้ขวนขวายของเรา 

ทาน ทานคือการกระท า ท าเพื่อคุณงามความดี คุณงามความดีของใคร คุณงามความดีของผู ้
เสียสละ หลวงตาท่านสอนประจ า ผูท่ี้เสียสละทานๆ เขาไดห้ว่านไดไ้ถของเขา เวลาผลออกมา
เป็นของเขาทั้งนั้น ชาวนาท านาก็ไดน้า เวลาชาวนาเขาเก็บเก่ียวนะ ขา้วก็เป็นของเขาทั้งนั้น พื้น
นาๆ ภิกษุเป็นเน้ือนาบุญของโลก เป็นผูท่ี้ใหเ้สียสละ ไอไ้ดม้าก็ไดแ้ต่ฟางขา้ว ไดแ้ต่ฟางขา้ว ได้
แต่ตอขา้วท่ีมนัอยูใ่นดินนัน่น่ะ น่ีฟางขา้วไง แลว้ไปต่ืนเตน้อะไรกบัมนั โมฆบุรุษตายเพราะลาภ 
โมฆบุรุษมนัหลงใหลไดป้ล้ืมไปกบัโลกธรรม ๘ ไง 

น่ีมนัระดบัของทาน เราท าบุญกุศลของเราๆ เพื่อใหจิ้ตใจมนัเขม้แขง็ข้ึนมา ถา้จิตใจมนั
เขม้แขง็ เราเสียสละไป บุญกุศลคืออะไร คือความสุขไง ถา้เรามีเจตนาอยากท าบุญ ท าบุญแลว้
สบายใจ ท าบุญแลว้ ส่ิงท่ีแบบว่าเป็นหยากไย ่เป็นขยะในใจ มนัปัดทิง้ไปๆ 

เวลาวฒันธรรมอ่ืน เวลาเชา้ข้ึนมาเขาจะไปท างาน เขาเขา้วดัก่อน เขาไปกราบพระ แลว้
สุดทา้ยเวลาเขาจะกลบับา้น เขาก็กราบพระ เขาไปกราบพระนะ กราบพระๆ น่ีหวัใจ หวัใจอยูก่บั
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ก่อนจะไปท างานก็กราบพระ วนัน้ี
ขอใหโ้ชคดี ท างานแลว้ใหป้ระสบความส าเร็จ เวลาจะกลบับา้นก็กราบพระ กราบพระก็นอนอยา่
ใหฝั้นร้าย ขอใหฝั้นดี เขาก็ท  ามาหากินของเขา น่ีวฒันธรรมของเถรวาทเขา 

ไอข้องเรา วฒันธรรมของเรา เราก็ทุนนิยมๆ ทุนนิยมเขา้ไปมนัก็เลยเป็นธุรกิจไปหมดเลย 
ถา้เป็นธุรกิจไปมนัก็เป็นอยา่งนั้นน่ะ เพราะอะไร เพราะพระบวชมา พระบวชมาตอ้งมีเป้าหมาย 
เป้าหมายคืออยากประพฤติปฏิบติัข้ึนมาใหส้ิ้นสุดแห่งทุกข ์ ถา้ส้ินสุดแห่งทุกข ์ ถา้เรามีแบบอยา่ง
ท่ีดี ถา้มีสติมีปัญญามนัจะท าของเรา 
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แลว้พอท าของเราแลว้ เราเขา้ไปวดันะ เราเขา้ไปกราบพระ ธรรมดา แลว้เด๋ียวน้ีมนัทุนนิยม 
ก็เอาพระพุทธรูปไปไวท่ี้บา้น หอ้งพระ จะไปกราบพระ หอ้งพระไม่เคยเปิดเขา้ไปเลย เวลาทุกข ์
มนัอมทุกขอ์ยูใ่นใจนัน่น่ะ น่ีไง ถา้มีสติปัญญาข้ึนมา นัน่เขากราบพระเอาไวใ้นบา้น 

แต่ถา้เราจะกราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ กราบพุทธะ กราบหวัใจของเรา กราบ
พุทโธ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน นัน่น่ะมนัจะเขา้มาน่ีแลว้ ถา้มนัจะเขา้มา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตน
เป็นท่ีพึ่งแห่งตนไง ตนเท่านั้นเป็นผูป้ฏิบติั ตนเท่านั้นท่ีจะรักษาหวัใจของตนได ้ ถา้ตนรักษา
หวัใจของตนได ้ เราเกิดในร่มไพธ์ิร่มไทรของในหลวงท่าน แต่เวลาท่านท าคุณงามความดีของ
ท่าน ความดีทางโลก น่ีสัจจะความจริง เกิด แก่ เจบ็ ตายเป็นเร่ืองธรรมดา การเป็นเร่ืองธรรมดา 
คนท่ียิง่ใหญ่ คนท่ีท าคุณงามความดีไวเ้วลาตายไป แผน่ดินไหวเลยล่ะ โลกธาตุไหวไปหมดเลย 
มีแต่ความทุกขค์วามโศก เห็นไหม ความทุกขค์วามโศกนั้นมนัก็เป็นความจริง เป็นความจริงใน
สมมุติสัจจะ อริยสจัจะ ความจริงขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

แต่ถา้เราจะเอาความจริงๆ ของเรา เราจะเอาวิมุตติสัจจะ ถา้มนัเป็นสัจจะความจริงข้ึนมา ถา้
สัจจะความจริงข้ึนมา หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ อยูท่ี่ไหนก็ไดเ้วลาเศร้าโศกหายใจเขา้
นึกพุท หายใจออกนึกโธ เวลามนัเศร้าโศกข้ึนมา น่ีธรรมโอสถๆ ธรรมโอสถจะมาชโลมหวัใจ
ของเรา ถา้ชโลมหวัใจของเรา ถา้มนัเป็นถึงคราวของเรา คราวของเราเจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมา เรามี
สติมีปัญญา เวลามนัเจบ็ป่วยข้ึนมาก็เจบ็ป่วยท่ีร่างกายน้ีไง ถา้หวัใจมนัช่ืนบาน น่ีอริยสัจมนั
แสดงตวัแลว้ล่ะ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค มนัแสดงตวัแลว้ มนัทุกขเ์กิดข้ึนแลว้ สมุทยัคืออยาก
ใหม้นัหาย อยากใหม้นัค ้าฟ้า อยากใหม้นัอยูช่ ัว่กาลนาน น่ีสมุทยั พอสมุทยั ถา้มนัมีสติมีปัญญา
ข้ึนมา เป็นมรรคข้ึนมา เวลามนันิโรธมนัก็ปล่อยวางของมนั ถา้มีสติปัญญา เวลาผูอ่ื้นเขาเกิด แก่ 
เจบ็ ตาย เราเห็นแลว้ ดว้ยบุญกุศล ดว้ยคุณงามความดีของท่าน เรายงัสะเทือนใจเลย แลว้ถึงเวลา
แลว้เราตอ้งเป็นอยา่งนั้นเสียเอง เราเกิดมาแลว้เราแก่ชราภาพไป เราเจบ็ไขไ้ดป่้วยแลว้เราจะตอ้ง
ดบัขนัธ์ไป ถา้ดบัขนัธ์ไป เราจะมีอะไรเป็นสมบติัของเรา ถา้สมบติัของเรา เราท าบุญเพื่ออุทิศใน
หลวง เราท าบุญเพื่อคุณงามความดี น่ีคุณงามความดี 

การกระท าๆ กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั จิตท่ีมนัไดก้ระท าแลว้มนัร่ืนเริงมนัอาจ
หาญนะ มนัร่ืนเริงมนัอาจหาญเพราะมนัรู้ไง เราตอกย  ้าความคิดอยูอ่ยา่งน้ี ฟังธรรมๆ ฟังธรรม
ตอกย  ้าหวัใจเราไง น่ีมนัเป็นความจริงๆ ความจริงตอ้งเกิดข้ึนแน่นอน แต่เกิดข้ึนวนัใดเท่านั้น ถา้
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เกิดข้ึนวนัใดแลว้ ถา้จิตใจมนัเขม้แขง็แลว้ จะเกิดข้ึนนะ มาเลย มนักวกัมือเรียกเลยนะ อยากไป
เจอความจริง อยากไปเจอความจริง ถา้เจอความจริงแลว้มนัใชส้ติปัญญาของมนั 

ดูสิ เวลาครูบาอาจารยเ์ราท่ีท่านประพฤติปฏิบติั ธรรมะอยูฟ่ากตาย ธรรมะอยูฟ่ากตายน่ะ 
เวลาปฏิบติัข้ึนไปมนัล่อลวงทั้งนั้นน่ะ “นัง่ไม่ไดน้ะ นัง่ไม่ได ้ เด๋ียวจะพิการ นัง่ไม่ไดน้ะ ไม่มีครู
บาอาจารยค์อยควบคุม เด๋ียวมนัจะสติแตก” น่ีจะท าความดีมนัละลา้ละลงัทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้มนัจะ
ท าตามกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ท าตามพอใจของมนั โอโ้ฮ! เปิดโล่งเลย น่ีไง ถา้เวลากิเลส
มนัพาไปๆ มนัพาไปอยา่งนั้นน่ะ 

แต่ถา้เป็นความจริงๆ ข้ึนมา เราประพฤติปฏิบติัใหเ้ป็นความจริงของเรา ถา้เป็นความจริง
ของเรา หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ ใหม้นัสงบระงบัเขา้มา ถา้มนัสงบระงบัเขา้มามนัเป็น
ความจริงของเรา เห็นไหม อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนรู้ของตนเองข้ึนมาใน
หวัใจ ถา้มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา 

จากท่ีเราศึกษา เราคน้ควา้มา พระพุทธศาสนาสอนใหมี้การศึกษา ศึกษาเป็นแนวทางๆ 
เท่านั้น ถา้ศึกษามาใหป้ระพฤติปฏิบติั เวลาปฏิบติัตามความเป็นจริงข้ึนมา ใหม้นัเกิดข้ึนมาใน
หวัใจของเรา ถา้มนัเกิดข้ึน อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน มนัซาบซ้ึงมาก มนัเป็น
ความมหศัจรรย ์ความมหศัจรรยจ์ากภายในไง 

ความมหศัจรรยจ์ากภายนอก เขาบอกว่าเป็นส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก
มนัเป็นความมหศัจรรย ์ มหศัจรรยเ์ป็นมนุษยส์ร้างข้ึนมา มนัจะเก่าแก่หรือมนัจะสมยัใหม่มนัก็
เป็นความมหศัจรรยข์องโลก 

แต่ความมหศัจรรยข์องใจ ความมหศัจรรยข์องใจไม่มีใครรู้ไดไ้ง รู้ไดแ้ต่สุขทุกขใ์นหวัใจ
นัน่น่ะ สุขทุกขเ์วลามนัอมทุกขน์ัน่น่ะรู้ได ้ เวลามนัพอใจ มนัดว้ยอามิสไง ดว้ยปรารถนาส่ิงใด
สมความปรารถนา มีความสุข มีความสุข เด๋ียวมนัก็จางไป แต่ถา้เป็นความจริงๆ มนัเป็น
สัมมาสมาธิ จิตของเราแท้ๆ  ของของเราแท้ๆ  เวลามนัสงบข้ึนมามนัฝังใจมาก ถา้มนัฝังใจมาก ถา้
ส้ินชีวิตไปพร้อมกบัเป็นสัมมาสมาธิ เกิดบนพรหมนะ 

นรกสวรรคม์นัไม่มีอีกล่ะ ถา้เกิดบนพรหม พรหมท่ีไหน เช่ือยงัไม่เช่ือเลย ท ายงัท าไม่ได้
เลย แต่ถา้มนัท าได ้ เอง็จะเช่ือหรือไม่เช่ือนะ เวลาคนท าสมาธิได ้แลว้ถา้เขามีสติปัญญาพอ ส่วน
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ใหญ่ท าสมาธิไดแ้ลว้สติปัญญาเขาไม่เขา้ใจไง “อนัน้ีมนัคืออะไร น่ีมหศัจรรย ์ อนัน้ีมนัคือ
อะไรน่ะ” นัน่ล่ะหน่ึง จิตหน่ึง  

เวลาจิตหน่ึงข้ึนมา ใน ๓ โลก กามภพ รูปภพ อรูปภพ รูปภพ อรูปภพ ความเป็นพรหมน่ี
หน่ึงเดียว ขนัธ์เดียว เวลาเกิดเป็นพรหมขนัธ ์ ๑ เกิดเป็นเทวดาขนัธ์ ๔ เกิดเป็นมนุษยมี์ขนัธ์ ๕ 
เกิดนรกอเวจีนัน่น่ะจิตวิญญาณ 

เวลามนัเป็นไป สุคโต สุคโตในปัจจุบนัน้ีมนัจะไปสุคโตขา้งหนา้ จิตมนัเป็นปัจจุบนัน้ี 
เวลามนัตายแลว้จะไปไหน ถา้เป็นความจริง คนท่ีเขารู้จริงเขารู้จริงอยา่งนั้นไง แต่ไอเ้ราไม่รู้จริง
ไปเห็นแลว้งงไง เหมือนมีตงัค ์ ถือตงัคไ์ปถามเขาเลย ตงัคฉ์นัมนัปลอมหรือไม่ปลอม...ก็มนัตงัค ์
น่ีก็เหมือนกนั เวลาจิตมนัเป็นก็ไม่รู้ ไม่รู้ทั้งนั้นน่ะ น่ีไง น่ีพูดถึงอ านาจวาสนาของคน ถา้อ  านาจ
วาสนาของคน ท่ีเราศึกษาน้ี เราประพฤติปฏิบติัน้ีก็เพื่อความเขา้ใจของเรา ถา้ความเขา้ใจของเรา 
เวลาเราปฏิบติัไป เออ๊ะ! ใช่หรือไม่ใช่ ใช่หรือไม่ใช่ 

ใช่หรือไม่ใช่มนัก็ละลา้ละลงัๆ น่ีโทษของการศึกษา โทษของการศึกษาเวลาปฏิบติัมนัจะมี
ผลอยา่งน้ี เรารู้หมดเลย ศีล สมาธิ ปัญญา มรรคผลรู้ทั้งนั้นเลย แลว้มนัก็ไม่ไดเ้ป็นจริงสักอยา่ง
หน่ึง เวลาปฏิบติัไปแลว้มนัสร้างภาพ จะเป็นอยา่งนั้นน่ะ สร้างภาพ กิเลสมนัพลิกมาหลอกเราไง 
เวลามนัทุกขม์นัยากมนัก็อยา่งหน่ึงนะ ศึกษาความรู้น่ีเยอะมาก เวลาปฏิบติัไป ความรู้นั้นมนัพลิก
แพลงมาเป็นจินตนาการ แลว้จินตนการไปแลว้ละลา้ละลงัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ปฏิบติัไม่ได ้เวลาคนท่ี
มีอ  านาจวาสนา เวลาเขารู้แลว้ รู้แลว้ก็วางไวสิ้ เวลาไม่รู้ก็กลวัจะปฏิบติัผดิพลาด เพราะไม่รู้ถึง
ตอ้งศึกษา เวลาศึกษามาแลว้เป็นสมบติัยมืมา สมบติัของพระพุทธเจา้ ไม่ใช่ของเรา ถา้ของเรา เรา
ตอ้งปฏิบติัข้ึนมาใหเ้ป็นความจริง  

ถา้เป็นความจริงข้ึนมา เป็นสมาธิ เออ! สมาธิ เป็นบ่อยๆ คร้ัง บ่อยๆ คร้ังมีความช านาญ
ของมนั เวลามนัฝึกหดัใชปั้ญญา อ๋อ! ภาวนามยปัญญาเป็นอยา่งน้ีเอง ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากภาวนา
มนัไม่เกิดจากต าราเล่มไหนเลย มนัไม่เกิดจากการศึกษามาจากไหนเลย มนัไม่เกิดจากครูบา
อาจารยค์อยช้ีแนะเลย มนัเกิดข้ึนมาจากการกระท าของเรา น่ีปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก ปัจจตัตงัๆ อตฺ
ตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนนะ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูช้ี้ทาง เวลาปฏิบติัไป โอโ้ฮ! โอโ้ฮ! น่ีไง สัจธรรมๆ 
มนัเป็นแบบน้ี มนัถึงเป็นสัจจะความจริงในหวัใจ ถา้เป็นสัจจะความจริงในหวัใจ 
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ท่ีเราท าบุญกุศลกนั เราเกิดมา พ่อแม่ก็อยากใหลู้กไดดี้ ลูกก็อยากเจอพ่อแม่ท่ีดี แต่ในโลก
ปัจจุบนัน้ีมนัก็เป็นสัจจะความจริง สรรพส่ิงในโลกน้ีมนัเป็นอนิจจงั มนัตอ้งเปล่ียนแปรสภาพ
ของมนัไป น่ีเป็นอริยสัจจะ แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราวิมุตติสัจจะ วิมุตติคือความสุขจริง
ในหวัใจของเราน้ี เรามีโอกาสท าไดทุ้กๆ คนนะ เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา 
พระพุทธศาสนาสอนท่ีน่ี 

คุณสมบติัของคนดี เราตอ้งมีความกตญัญู เรากตญัญูกบัพ่อกบัแม่ เรากตญัญูกบัถ่ินเกิด เรา
กตญัญูกบัผูมี้บุญคุณ คนดี คนดีตอ้งคิดดี คนดีตอ้งมีความคิดดีๆ คนดีตอ้งมีแนวคิดท่ีดี แลว้มนั
จะพาหวัใจเราไปทางท่ีดี 

ถา้คนเลวมนัคิดแต่เร่ืองเลวๆ คิดวา่มนัจะเป็นประโยชน์กบัมนั เพื่อผลประโยชน์กบัมนั 
แลว้มนัจะไม่ไดอ้ะไรเลย มนัจะไดบ้าปกรรมไง ความคิดท่ีเลว ท าส่ิงท่ีเลว มนัท าใหห้วัใจน้ีหนกั
หน่วง ท าใหห้วัใจน้ีมีแต่ความทุกขค์วามยาก  

ฉะนั้น เรามีสติมีปัญญา เราตอ้งฝึกหดัใจของเรา เวลามนัคิดเลว เบรกไว ้ถา้มนัคิดดี เหยยีบ
คนัเร่ง แลว้ฝึกหดัใหคิ้ดดีๆ ใหห้วัใจของเรามีความกตญัญูกตเวทีกบัหวัใจของเราเองไง 

ใจของเรามนัโง่ มนัโง่เพราะมนัโดนกิเลส กิเลสท่ีว่ามนัเลวร้ายมนัฉลาด มนัควบคุมไวจ้น
ท าใหเ้ราคิดอะไรไม่เป็น แต่ถา้วนัไหนเราพิจารณาของเราดว้ยสติปัญญาของเรา ดว้ยสติปัญญา
ของเรานะ แยกแยะของเรา เราจะเห็นความคิดเลวๆ นั้น เพราะกิเลสมนัย ัว่มนัยมุา ธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานท่ีมีสติปัญญารักษา มนัจะโผล่ข้ึนมา 
มนัจะผดุข้ึนมา ดอกบวับานกลางหวัใจ ความคิดคุณงามความดีบานท่ามกลางหวัใจของเรา เอวงั 


