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เทศน์เช้า วนัที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ฟังธรรมสัจธรรม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะแลว้แสวงหาธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ จนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นพระอรหันต ์เป็นศาสดา 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นศาสดาปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว์ๆ  เวลาร้ือ
สัตวข์นสัตวมี์ความเสมอภาค ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เหมือนแสงอาทิตย ์
เวลาสาดส่องไปแลว้ทุกบา้นทุกเรือน ไม่มีล  าเอียงบา้นใครทั้งส้ิน เพียงแต่วา่บา้นนั้นฉลาดหรือ
โง่เท่านั้นเอง 

ถา้บา้นท่ีฉลาด สมยัปัจจุบนัเขาติดแผงโซลา่เซลล ์ เขาใชพ้ลงังานนั้นไง ถา้บา้นท่ีมืด ถา้
บา้นท่ีเขาไม่สนใจนะ เขาไม่ไดส่ิ้งใดเลยไง แต่เวลาไม่ไดส่ิ้งใดเลย เวลาประชาธิปไตยๆ สิทธิ
เสรีภาพๆ ทุกคนก็พดูวา่สิทธิเสรีภาพ แต่สิทธิเสรีภาพมนัมีหนา้ท่ีไง คนท่ีเขามีหนา้ท่ี เขามีหัวใจ
ท่ีแสวงหา เขาท าความจริงของเขาข้ึนมา ส่ิงนั้นเขาจะไดส้ัจธรรมไง แต่เสมอภาคๆ แลว้มนัไม่มี
ส่ิงใดเลยไง เวลาไปวดัไปวาข้ึนมาก็เป็นแบบน้ี 

เวลาไปวดัไปวา เวลาไปแลว้ตอ้งถวายทาน ตอ้งมีพิธีกรรมตา่งๆ เราก็ติดรูปแบบนั้นมา 
พอติดรูปแบบนั้นมา เราไปวดัท่ีไม่มีรูปแบบนั้น เราวา่วดันั้นท าไม่ถกูตอ้งตามศาสนพิธี ศาสน
พิธีมนัก็เป็นพิธีกรรมไง 

พิธีกรรม เห็นไหม ดูสิ เราไปวดัไปวาข้ึนมา คนจะท าบุญกุศล ไปวดั เอะ๊! จะท าอยา่งไร 
จะท าอยา่งไร เกอ้ๆ เขินๆ เกอ้ๆ เขินๆ ท าไม่ถกู แต่น่ีมนัเป็นพิธีกรรมๆ เราเอาไวเ้ป็นวฒันธรรม
ของชาวพทุธเรา 

แต่เวลาครูบาอาจารยน์ะ เวลาไปแลว้ท่านไปดว้ยน ้าใจของท่าน เวลาสมยัโบราณนะ 
ตั้งแต่เยน็เขาตอ้งเตรียมอาหารไวแ้ลว้ พรุ่งน้ีเชา้จะท าอาหารส่ิงใด จะท าอาหารส่ิงใดก็คิดก็
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เตรียมการของเขา เชา้ข้ึนมาท าอาหารเสร็จแลว้ พระบิณฑบาตมา แลว้เราไดใ้ส่บาตรไป หรือถา้
ไปวดัไปวา ทั้งคืนเลย เขาคิดแต่เร่ืองส่ิงท่ีเป็นบุญกุศลของเขา 

แต่ในปัจจุบนัน้ีอาหารถงุ อาหารถงุเขาดว้ยความสะดวก สะดวกข้ึนมา ซ้ือแลว้ก็ไดใ้ส่
บาตรไป มนัก็เป็นธุรกิจข้ึนมา พอเป็นธุรกิจข้ึนมา เขาท าจนเคยชิน พอความเคยชิน ส่ิงท่ีท าอยา่ง
นั้นเป็นความถกูตอ้ง ไอพ้ระท่ีไปเดินบิณฑบาตก็เลยกลายเป็นพระท่ีโง่เง่าเตา่ตุ่นเลย แต่ก็
ซ่ือสัตยก์บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ ส่ิงท่ีบิณฑบาตมาเล้ียงชีพ 
เล้ียงชีพไวท้ าไม เล้ียงชีพไวเ้พ่ือศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาศึกษา
ข้ึนมามนัจะเป็นสัจธรรมในใจของเรา ถา้เป็นสัจธรรมในใจของเรา 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม แสดงธรรม ไม่มีก ามือในเรา แบตลอด
เลย เราต่างหาก ใครมีความสามารถมากนอ้ยแค่ไหน เราต่างหากๆ แบไปหมดเลย เหมือนสินคา้
ท่ีวางไว ้ แบไวเ้ป็นสาธารณะเลย ใครจะแสวงหาผลประโยชน์ไดม้ากไดน้อ้ยนัน่เป็น
ความสามารถของคนๆ 

แต่พอเราไปเห็นสภาวะแบบนั้นแลว้นะ เราก็บอกวา่ ก่ึงกลางพระพทุธศาสนาแลว้ละ่ 
มรรคผลไม่มีแลว้ละ่ กระท าไปแลว้มนัก็จะไม่ไดค้วามปรารถนา ท าไปแลว้ไม่ไดผ้ลของเราไง 

เรายงัไม่ไดท้ าอะไรเลย เรายงัไม่ลองเลยวา่เราจะท าไดห้รือท าไม่ไดเ้ลย แต่ถา้เราไดล้อง
ก่อน ไดก้ระท าก่อน น่ีไง เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถึงบอกวา่ มีสุตมย
ปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา เวลาปัญญาท่ีมนัจะเกิดข้ึน ภาวนามยปัญญามนัเกิดข้ึน 
เกิดข้ึนจากจิตของตน ถา้เกิดข้ึนจากจิตของตนมนัจะเป็นสัจธรรมความจริงในใจของตน ถา้เป็น
สัจธรรมความจริงในใจของตน จะไม่สงสัยธรรมะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เลย 

แต่ในสมยัปัจจุบนัน้ีนะ ถา้คนท่ีมีอ  านาจวาสนา ชีวติน้ีเกิดมาท าไม ชีวติน้ี ชีวติน้ีคืออะไร 
ชีวติน้ีมีแค่น้ีใช่ไหม ชีวติน้ีเกิดมาทั้งชีวติน้ีแลว้ก็ตายกนัไปใช่ไหม ถา้ชีวติมนัมีมากกวา่น้ี มนัมี
มากกวา่น้ี ท าอยา่งไร 

ชีวติมนัมีมากกวา่น้ี มากกวา่น้ีแน่นนอน ดูสิ โดยธรรมชาติของเรา เราเกิดมาเราก็ท า
หนา้ท่ีการงานของเรา ใครประสบความส าเร็จในชีวติก็บอกเรามีบุญกุศล ใครขาดแคลน ใครขาด
ตกบกพร่องก็วา่เป็นเวรเป็นกรรมของเรา เป็นทุกขเ์ป็นยากของเรา น่ีไง จริตนิสัย เวลาจริตนิสัย 
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เวลาท าส่ิงใดประสบความส าเร็จทางโลกมนัก็ประสบความส าเร็จทางโลก ชีวติน้ีมีการพลดั
พรากเป็นท่ีสุด มนัก็คิดไดแ้ค่นั้นน่ะ 

แต่เวลาคนมีสติมีปัญญาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาศึกษา
แลว้ พอเร่ิมจะประพฤติปฏิบติั เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ศึกษาไปดว้ยใจท่ีเป็น
ธรรมนะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะเนน้ย  ้าเลย “อานนท ์ เธอบอกเขานะ ให้ปฏิบติับูชา
เราเถิด อยา่บูชาดว้ยอามิสเลย” 

ส่ิงท่ีเป็นอามิส อามิสมนัก็เป็นประโยชน์ มนัเป็นความสามารถของคนท่ีไดม้ากนอ้ยแค่
ไหน เขาท าไดม้ากนอ้ยแค่นั้น แต่ถา้ปฏิบติับูชา มนัเป็นการสงเคราะห์ เป็นการวเิคราะห์ เป็นการ
ท่ีเขาแสวงหา ถา้เป็นความจริงข้ึนมา อนันั้นจะเป็นสมบติัของเขาเลย ถา้เป็นสมบติัของเขาเลย 
ถา้เรามีศรัทธามีความเช่ือของเรา เราก็อยากจะฝึกหัดแลว้ ถา้อยากจะฝึกหัด เห็นไหม อยูท่ี่ไหนก็
ได ้เวลาจะฝึกหดั เขาถามวา่จะตอ้งไปวดัๆ หรือ ไปวดั 

ไปวดัต่อเม่ือคนเราเจ็บไขไ้ดป่้วย คนเราเจ็บไขไ้ดป่้วย ช่วยตวัเองไม่ได ้ เขาตอ้งไปวดั 
ตอ้งไปโรงพยาบาลนะ เพราะโรงพยาบาลจะรักษาเขาได ้แต่ถา้เจ็บไขไ้ดป่้วย ปวดหัวตวัร้อนนะ 
เขาใชย้าสมุนไพรพ้ืนบา้นก็ได ้เขาพกัผอ่นร่างกายเด๋ียวก็ฟ้ืนข้ึนมา 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ค าวา่ “ไปวดัๆ” เวลาไปวดั เวลาผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติัมนัจะมียากอยู ่ ๒ คราว คราวหน่ึงคือคราวเร่ิมตน้ คือเร่ิมตน้ไม่ได ้ จบัแพะชน
แกะอยูน่ี่ วนอยูน่ัน่น่ะ คราวท่ีการปฏิบติัมนัยาก ยากตอนเร่ิมตน้ แลว้ก็ยากอีกคราวหน่ึงก็คราว
ถึงท่ีสุด เวลาจบัแพะชนแกะ มนัเลยไม่ไดท้ั้งแพะ ไม่ไดท้ั้งแกะเลย แลว้ก็ไม่ไดอ้ะไรเลย 

น่ีไง ไปวดัไปวาข้ึนมา ไปวดัไปวามีครูบาอาจารยค์อยช้ีน าไง ท่านเป็นหลกัชยัของเรา 
ชีวติของท่านท าไมท าของท่านไดล้ะ่ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรนอ้ย 
ตอ้งใชชี้วติทั้งชีวติอยูใ่นร่มกาสาวพสัตร์ เวลาท่านนิพพานของท่านไปแลว้ท่านมีความสุข
อยา่งไรๆ 

เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านมีความสุขของท่านนะ ความสุขท่ีรู้เท่าทนักิเลสในใจของ
ตน รู้เท่าทนัมารยาสาไถยของโลก รู้เท่าทนั ๓ แดนโลกธาตุ ๓ แดนโลกธาตุนะ เทวดา อินทร์ 
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พรหม มาฟังเทศน์ เทวดา อินทร์ พรหมเขาเอาเร่ืองประสบการณ์ชีวติของเขามาปรับทุกข ์ เอา
ประสบการณ์ชีวติในพรหม ในเทวดามาปรับทุกข ์มนัยงัเป็นทุกข์ๆ  เห็นไหม มนัรู้เท่าทนัหมดไง 

น่ีไง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้พดูกบัพระอรหันตท่ี์จะออกไปเผยแผธ่รรม 
“ภิกษุทั้งหลาย เธอกบัเราทั้ง ๖๑ องคไ์ม่ติดบ่วงท่ีเป็นโลกและเป็นทิพย”์ 

บ่วงท่ีเป็นโลก รู้เท่าทนัปัญหาสังคม รู้เท่าทนักิเลสตณัหาความทะยานอยากของเรา รู้เท่า
ทนักิเลสตณัหาความทะยานอยากของเขา รู้เท่าทนัหมด รู้เท่าทนัเร่ืองเทวดา อินทร์ พรหม ท่ี
ทิพย์ๆ  ถา้มนัรู้เท่าทนัทั้งหมดแลว้ ท่ีมนัมีความสุขมนัเป็นความสุขอยา่งนั้นไง ความสุขในใจของ
ผูท่ี้รู้เท่าทนัทั้งหมด ถา้รู้เท่าทนัทั้งหมด เราก็อยากจะเป็นอยา่งนั้นใช่ไหม เราก็มาวดัมาวา เรากจ็ะ
มาฝึกหัดประพฤติปฏิบติักนั 

เวลาฝึกหัดประพฤติปฏิบติั “อานนท ์ มนัไม่มีก ามือในเรานะ” ไม่มีก ามือในเรา ธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เปิดเผยทั้งหมดเลย แต่คนท่ีมีอ  านาจวาสนาหรือไม่ 

คนท่ีไม่มีอ  านาจวาสนา “หมดยคุหมดกาลแลว้” เวลาคนไม่มีอ  านาจวาสนานะ “เขา
ประพฤติปฏิบติัอยา่งนั้นมนัจะไดผ้ลไปไดอ้ยา่งไร” เวลาปฏิบติัเป็นอยา่งน้ีนะ น่ีไง เวลาจะ
ประพฤติปฏิบติัเขาให้มีศรัทธามีความเช่ือ ศรัทธาความเช่ือน้ีเป็นหัวรถจกัร หัวรถจกัรคือชกัน า
ให้เราเขา้มาคน้ควา้ ให้เรามาศึกษา แต่เวลาปฏิบติัไปแลว้อยา่เช่ือ 

อยา่เช่ือแมแ้ต่อาจารยข์องตนบอกนะ อยา่เช่ือ เพราะอาจารยข์องเราผิดกไ็ด ้ อาจารยข์อง
เราปฏิบติัมาตั้งแตห่นุ่มจนแก่ยงัจบัแพะชนแกะ ยงัไม่ไดท้ั้งแพะทั้งแกะก็ได ้ แต่ถา้เราปฏิบติัของ
เราไป เราไดข้องเราก็ได ้ ถา้เราไดข้องเรานะ การประพฤติปฏิบติั ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้จะไม่มีการขดัการแยง้ การขดัแยง้กนัในสัจจะในความเป็นจริงในการประพฤติ
ปฏิบติันั้น จะเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป บุคคล ๔ คู ่โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค 
สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล มนัจะต่อเน่ืองๆ ไป ไม่มีการ
ขดัและไม่มีการแยง้ แต่พวกเราทั้งขดัทั้งแยง้ ท าไมท าซ ้ าๆ ซากๆ ท าไมท าอยูอ่ยา่งนั้นละ่ 

มรรค ๔ ผล ๔ เวลามนัเป็นชั้นเป็นตอนของมนัข้ึนไป น่ีไง ถา้มนัเป็นสมบติั สมบติั
สัจจะความจริง สจัจะความจริงท่ีน่ี ท่ีน่ีคือท่ีน่ีไหน ท่ีน่ีคือท่ีหัวใจไง ท่ีน่ีคือท่ีท่ีสงสัยไง ท่ีน่ีคือท่ี
ทุกขท่ี์ยากไง ท่ีน่ีคือท่ีเกิดมาแลว้ไม่รู้จกัตวัเองไง ท่ีน่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะท่ีไม่รู้ผลของการ
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เกิดและการตายไง ท่ีน่ีๆ ไง ท่ีน่ีก็ท่ีหัวใจไง ถา้ท่ีหัวใจมนัเป็นความจริง ความจริงตรงนั้นไง 
ความจริงตรงนั้นข้ึนมา เห็นไหม ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดคือชีวติของเราไง ชีวตินะ จิตวญิญาณมีค่าท่ีสุด 

สมบติัพสัถานนะ ดูสิ พอท าโครงการแลว้กูธ้นาคารเป็นหม่ืนๆ ลา้นเลย เงินธนาคารหม่ืน
ลา้นมนัยงัเอาออกมาใชไ้ดน้ะ น่ีสมบติั แต่ธรรมะไม่มีใครมาฉกชิงวิง่ราวได ้ ไม่มีใคร เพราะ
อะไร เพราะผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัพยายามจะท าให้เหมือน ก็อบป้ีเหมือนเลยนะ ครูบาอาจารยท่์าน
แสดงกิริยาอยา่งไรจะท าอยา่งนั้น 

เวลาครูบาอาจารยอ์งคใ์ดท่ีมีช่ือเสียงข้ึนมา จะมีพระหรือมีผูป้ฏิบติัท าตามนั้นเลย เวลาครู
บาอาจารยน์ั้นเวลาท่านนิพพานไปแลว้ แลว้พอเวลาลว่งเลยไปนะ มีครูบาอาจารยอ์งคใ์หม่ท่ีมี
ช่ือเสียงข้ึนมา ไปเลียนแบบองคใ์หม่แลว้ ไปเร่ือยเลย มนัไม่ใช่เป็นของมนั 

ถา้เป็นสัจจะเป็นความจริงมนัเป็นในใจอนัน้ี ถา้เป็นในใจอนัน้ี มนัเป็นความจริงอยา่งน้ี 
ถา้เป็นความจริงๆ ความจริงมนัเกิดจากการกระท าของเราไง น่ีไง ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลคือความ
ปกติของใจ ใจมนัปกติไหม ถา้ใจมนัปกติแลว้มนัตั้งมัน่ของมนั มนัท าสมาธิก็ท างา่ย ท าสมาธิไง 
สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มีไง ส่ิงท่ีวา่มีค่าๆ คือหัวใจน้ีไง ถา้มนัสงบเขา้มา ส่ิงท่ีสงบมาเป็น
สัมมาสมาธิ สัมมาทิฏฐิความเห็นถกูตอ้งดีงามไง 

แต่เวลาทางโลกเคลิบเคล้ิม หลงใหลกนัไปไง วา่งๆ วา่งๆ นัน่น่ะอารมณ์ทั้งนั้นน่ะ มนั
สร้างอารมณ์ข้ึนมาใหม่ไง อารมณ์ของเรา ดูความโงข่องจิตสิ เวลามนัคิดข้ึนมามนัไปไขวค่วา้
ข้ึนมามีแต่ความทุกขค์วามยาก มีแต่มารทั้งนั้นไง มีแต่สารพิษทั้งนั้นน่ะ แต่เวลามนัคิดข้ึนมา มนั
ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาดว้ยจินตมยปัญญา ก็วา่งๆ วา่งๆ คิดให้วา่ง
ไง มนัเป็นอารมณ์ มนัไม่เป็นสมาธิไง 

ถา้มนัเป็นสมาธิ จิตตั้งมัน่ๆ จิตไม่พาดพิงอารมณ์ใดๆ ทั้งส้ิน ไม่ใช่อารมณ์ เป็นธาตุรู้ 
เป็นสันตติ สัจจะความจริงของจิต สจัจะความจริงของจิตมนัจะเป็นอยา่งนั้นไดม้นัตอ้งมีสติใช่
ไหม มนัตอ้งรู้จกัตวัมนัเองใช่ไหม ถา้มนัรู้จกัตวัเองข้ึนมา เวลามนัยกข้ึนสู่วปัิสสนาโดยตวัตน
ของจิต โดยตวัตนของจิตท่ีมนัปฏิสนธิท่ีมนัไม่รู้จกัตวัมนัเอง ท่ีมนัเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ 
เวลามนัเขา้มาท าความสงบของใจ ถา้มนัรู้จกัตวัตนของมนัไง พอมนัรู้จกัตวัตนของมนัโดย
อ านาจวาสนา คนท่ีไม่มีอ  านาจวาสนาก็วา่ “นิพพานเป็นเช่นน้ีเอง” ยงัไม่ไดท้ าอะไรเลยนะ 
“นิพพานเป็นเช่นน้ีเอง นิพพานเป็นความวา่ง วา่งน้ีมนัลึกซ้ึง มนัมีความสุขมาก มีความสุขมาก” 
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ก็มนัสุขจริงๆ คนท่ีไม่มีวฒิุภาวะ ท่ีอ  านาจวาสนาออ่นแอ เพราะมนัมหัศจรรยจ์ริงๆ มนั
มหัศจรรยจ์ริงๆ มนัถึงเขา้กบัชีวติเราน่ีไง กายกบัใจๆ น่ีไง 

เราไม่เคยเห็นหัวใจของเราเลย เราเห็นแต่ความคิด ความคิดเกิดจากจิต อารมณ์เกิดจากจิต 
เพราะมีจิตถึงมีอารมณ์ แต่อารมณ์ไม่ใช่จิต จิตเป็นจิต จิตเป็นธาตุรู้เฉยๆ แต่มนัแสดงตวัอยา่งไร 
มนัแสดงตวัดว้ยอารมณ์ความรู้สึกไง เด๋ียวโลภ เด๋ียวโกรธ เด๋ียวหลงไง เด๋ียวคิด ความคิดก็เกิดดบั
น่ีไง เราอยูแ่ค่นั้นไง แลว้มนัคิดวา่งไง คิดอารมณ์วา่งๆ ไง ถา้คิดอยา่งนั้น แลว้ก็บงัเงาไง กิเลสบงั
เงา เห็นไหม “สมาธิเป็นแบบน้ี ท าสมาธิแลว้ไม่เห็นไดผ้ลอะไรเลย ท าสมาธิแลว้สมาธิก็ไม่ท าให้
เราดีข้ึนเลย การท าสมาธิ ค  าสอนน้ีเลยไม่น่าเช่ือถือ ไม่น่าเช่ือถือเพราะมนัเป็นสมถะ มนัไม่ใช่
ปัญญา มนัเกิดปัญญาไม่ได”้ น่ีเวลากิเลสมนัหลอก มนัหลอกอยา่งนั้นน่ะ น่ีกาลามสูตรๆ เราท า
ให้มนัจริงมนัจงัข้ึนมาสิ ถา้มนัจริงมนัจงัข้ึนมา 

เราบอกวา่ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่มีก ามือในเรา เพราะธรรมะ
เป็นธรรมชาติ เรายอมรับคร่ึงหน่ึงวา่ธรรมะเป็นสัจธรรม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ ธรรมและวนิยัฝากไวก้บับริษทั ๔ อบุาสก อบุาสิกา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ฝากศาสนาไวก้บัเรา เราก็ไดม้าเหมือนตุ๊กแก เฝ้ามนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แลว้ไม่ไดเ้ป็นประโยชน์
อะไรเลย 

แต่ถา้เป็นจริงๆ ข้ึนมา หน่ึง จะดบัทุกขใ์นใจของตน ความวติกกงัวลในหัวใจจะเบาลง 
ส่ิงท่ีตึงเครียดในใจท่ีมนับีบคั้นมนัจะเบาบางลง เบาบางลงในการศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้เท่านั้น แต่ถา้เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้มนัเป็นจริงมนัตอ้งเป็นจริงใน
ใจของเรา 

ถา้ใจมนัสงบระงบัเขา้มาเป็นสัมมาสมาธิ จิตท่ีตั้งมัน่ จิตท่ีตั้งมัน่แลว้ถา้ฝึกหัดใชปั้ญญา
นะ มนัจะเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนามนัจะเป็นธรรมจกัร เป็นมรรค เป็นเหต ุ
เป็นเหตุเป็นผล ถา้มนัมีเหตุแลว้ สร้างเหตุนั้นแลว้พยายามคน้ควา้วจิยัของตน ท าให้มนัเป็นจริง
เป็นจงัมนัจะเกิดผล ผลท่ีเกิดจากการประพฤติปฏิบติัใช่ไหม มนัจะมีเหตุมนัจะมีผล ธรรม
ทั้งหลายมนัมาแต่เหตุ แต่ธรรมทั้งหลาย เราสร้างคณุธรรมสร้างสัจจะความจริงในฝ่ายเหตุมาก
หรือนอ้ยแค่ไหน ถา้เราสร้างไดแ้บบปุถชุนคนหนา เราก็ไดร้ะดบัของทาน ระดบัของวฒันธรรม
ประเพณี 
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ถา้เราท าของเราข้ึนมาได ้มนัจะเป็นบุคคล ๔ คู่ไง บุคคล ๔ คู่ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติ
ผล ถา้มนัยกข้ึนสู่บุคคล ๔ คู่ในสงัฆรัตนะ เราจะเป็นอยา่งนั้นนะ เราถึงบอกวา่ชีวติน้ีมนัมีค่า ส่ิง
ท่ีมีค่าคือจิตวญิญาณของเรามนัมีคุณค่ามาก ถา้คนมาประพฤติปฏิบติัแลว้คน้ควา้ แลว้มีการ
กระท าข้ึนมา มนัจะมีคุณค่ามาเป็นอตัตสมบติั เป็นสมบติัแท้ๆ  กบัหัวใจดวงน้ีไง หัวใจดวงน้ีท่ี
เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ มนัเป็นไปโดยแรงกรรมไง ดว้ยแรงบุญแรงกรรม กรรมจ าแนกสัตวใ์ห้
เกิดต่างๆ กนัไง แลว้พอมนัมีคุณธรรมข้ึนมา มนัติดกบัจิตดวงน้ีไปไง เพราะจิตดวงน้ีเวยีนวา่ย
ตายเกิดในวฏัฏะ เพราะพระโสดาบนัเกิดอีก ๗ ชาติไง แต่ถา้มนัประพฤติปฏิบติัข้ึนมาถึงความ
จริงแลว้ ถา้สมบูรณ์แบบแลว้มนัจะไปไหนละ่ มนัมีค่าแบบน้ี มนัมีค่าท่ีเรานัง่กนัอยูน่ี่ นัง่ตวั
เป็นๆ กนัอยูน่ี่ มนัมีค่ามากหัวใจเราน่ี แต่เรามองขา้มไป 

หลวงตาท่านพดูนะ หัวใจของสัตวโ์ลกเรียกร้องความช่วยเหลือ เรียกร้องคนดูแล แต่คน
ไม่เคยสนใจมนั ไม่เคยดูแลใจของตน อยากแต่จะไปดูแลคนอ่ืน ถา้เป็นพอ่เป็นแม่ เป็นญาติพ่ี
นอ้ง น่ีกตญัญกูตเวทีเป็นเคร่ืองหมายของคนดี แตจ่ริงๆ แลว้หัวใจของเราเรียกร้องตอ้งการสจั
ธรรม ตอ้งการธรรมโอสถ ตอ้งการเหตุ การบ าบดั การรักษา แต่ไม่มีคนดูแลมนั มองขา้มไปเร่ือง
ขา้งนอก มองขา้มไปเร่ืองของคนอ่ืน ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถึงพยายาม
สอนตรงนั้นให้เราทวนกระแสกลบัมาสู่ใจของเราๆ แต่ท าไดไ้หม ท าไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะ
กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัขบัดนั มนัส่งออกหมด 

ถา้มนัเป็นไปได ้ เรามาท าบุญกุศลท าเพ่ือหัวใจนะ ส่ิงท่ีจะท าน้ีเพราะมีเจตนา มีความเช่ือ 
เราถึงไดม้าท า ท าแลว้เป็นทิพยส์มบติั ส่ิงท่ีท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ มนัตกอยูท่ี่ใจนั้นน่ะ ใจนั้นเป็น
ตน้เหตุท าให้เรามีความคิด ความคิดนั้นเราถึงมีการกระท า การกระท านั้นมนัก็ตกไปอยูท่ี่ตน้เหต ุ
ตน้เหตุคือหัวใจ ท าดีตอ้งไดดี้ ถา้ท าร้ายใคร ท าชัว่ ความชัว่อนันั้นก็ตกอยูท่ี่ตน้เหตุของความคิด
อนันั้น มนัก็ตกอยูท่ี่จิตนั้นไง น่ีไง กรรมดีกรรมชัว่มนัตกลงอยูท่ี่ใจดวงนั้นไง ถึงวา่เป็นผูก้ระท า 
เห็นไหม กรรมจ าแนกสัตวใ์ห้เกิดต่างๆ กนั แต่ถา้เป็นการภาวนา เป็นมรรคเป็นผลข้ึนมามนัจะ
เป็นอตัตสมบติัของใจดวงนั้น เอวงั 


