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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ วนัน้ีวนัพระ วนัพระนะ สมยัพทุธกาล องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ตรัสรู้ธรรม แสดงธรรมๆ เพ่ือร้ือสัตวข์นสัตวไ์ง การร้ือสัตวข์นสัตวคื์อการประพฤติปฏิบติั 

เวลาประพฤติปฏิบติัไปแลว้พระเจา้พิมพิสารเป็นคนขอองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
วา่ ลทัธิศาสนาอ่ืนเขามีวนัส าคญัในศาสนาของเขา ท าไมพระพทุธศาสนาไม่มีวนัส าคญัใน
พระพทุธศาสนา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถึงไดบ้ญัญติัไง ให้วนัพระเลก็พระใหญ่เป็น
วนัท าบุญกุศลของชาวพทุธไง 

ถา้วนัท าบุญกุศลของชาวพทุธข้ึนมา เราไปวดัไปวาเราไปจ าศีล ไปจ าศีลก็เพ่ือฟ้ืนฟหูัวใจ
ของเรา ไปฟังธรรมๆ ฟังธรรมก็เพ่ือสติปัญญาของเรา 

วนัน้ีวนัพระ วนัพระในพระพทุธศาสนา ในศาสนา ในลทัธิความเช่ือต่างๆ ในปฏิทิน 
วนัหยดุวนัส าคญัในโลกน้ีมหาศาล มหาศาลนะ ซ้อนกนัๆ อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ลทัธิความเช่ือ แต่
ความจริงๆ ความจริงในการประพฤติปฏิบติั ถา้เป็นความจริงข้ึนมา ถา้เป็นความจริงข้ึนมา องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ให้เช่ือใคร ให้เช่ือในผลการประพฤติปฏิบติัไง แต่ของเรา เรายงัไม่
มีหลกัไม่มีเกณฑ ์เราเช่ือเขาไปเร่ือย 

ศรัทธาความเช่ือนะ ศรัทธาความเช่ือเป็นหัวรถจกัร หัวรถจกัรดึงให้เราข้ึนมาศึกษา
ธรรมะขององคศ์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาศึกษาแลว้เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมากิเลสมนั
หลอกทั้งนั้นน่ะ 

ถา้กิเลสมนัหลอกแลว้เราไม่เช่ือส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน เราไม่เช่ือนะ เราเช่ือผลในการประพฤติ
ปฏิบติั ถา้เราเช่ือในผลการประพฤติปฏิบติั เวลามนัเกิดความมหัศจรรย ์ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบ
ไม่มี 
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ถา้สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี เราก็แปลกใจนะ เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านบวชมา
ตั้งแต่เป็นสามเณร ทั้งชีวติของท่าน ท่านอยูใ่นเพศสมณะ ท่านมีความสุขอยา่งไร 

ของเราอยูท่างโลกๆ เราวา่เรามีความสุขของเราๆ ความสุขแบบน้ีมนัเป็นความสุขแบบ
โลกีย ์ความสุขทางโลกๆ ไง ความสุขเหมือนทางโลกเลย เวลาคนกินเหลา้เมาไง พอกินเหลา้เมา 
“อ่ิมแลว้ พอแลว้แหละ จะไม่กินอีกแลว้” เด๋ียวกินอีกแลว้ เมาแลว้เมาเลา่ พอเส่ือมเมามนัก็อยาก
เมาต่อไง น่ีก็เหมือนกนั มีความสุขแลว้ สุขอะไร 

แต่ถา้เป็นความจริง สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี จิตมนัคืออะไร จิตท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดใน
วฏัฏะ จิตท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ บุพเพนิวาสานุสติญาณ 
ตั้งแต่พระเวสสันดรไปนะ เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ แต่การเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะใน
พระพทุธศาสนา การเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะสร้างอ านาจวาสนาบารมีของตน ถา้สร้างอ านาจ
วาสนาบารมีของตนเป็นจริตเป็นนิสัยๆ มนัจะฟังแตส่ิ่งท่ีดีๆ แต่ถา้มนัมีอ  านาจวาสนาข้ึนมา มนั
คิดแต่เร่ืองดีๆ เลือกความคิดของเรานะ เลือกคิดแต่เร่ืองดีๆ มนัไม่คิดแตเ่ร่ืองท่ีจะชกัน าเราไป
ในทางท่ีเสียหาย น่ีถา้มีอ  านาจวาสนาข้ึนมา 

คนท่ีออ่นแอๆ คิดส่ิงใดก็คิดลม้ลกุคลกุคลาน คิดส่ิงใดก็พ่ึงตวัเองไม่ไดไ้ง ถา้พ่ึงตวัเอง
ไม่ได ้ แพใ้จของตวัเองก่อนไง พอแพใ้จของตวัเองก่อน คนท่ีมีอ  านาจวาสนาบารมีของเขา เขา
สร้างสมบุญญาธิการของเขาข้ึนมา เขามีความคิดท่ีดีๆ เขามีความคิดท่ีจะชนะกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก 

แลว้ถา้มีความคิดท่ีจะชนะกิเลสตณัหาความทะยานอยาก แต่ความคิดมนัก็เกิดดบั 
ความคิดเกิดดบั ท าอยา่งไรจะให้เรามัน่คง ท าให้เรามัน่คง เขากจ็ะหัดประพฤติปฏิบติั เขาจะหัด
ภาวนาของเขา 

เวลาภาวนาของเขา เขาท าใจของเขาให้มัน่คงข้ึนมา ถา้ใจของเขามัน่คงข้ึนมา กิเลสมนั
หลอกไม่ได ้ เวลากิเลสมนัหลอกไม่ได ้ นัน่คือความสุขไง สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี มนัเป็น
อิสรภาพชัว่คราวๆ ไง 
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ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาสอนเร่ืองมรรคๆ ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล
คือร้ัวกั้น ถา้เราท าส่ิงใดไม่ได ้เราก็มีศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ กั้นมนัไว้ๆ  วา่ท าอยา่งนั้นมนั
จะผิด ท าอยา่งน้ีท าไม่ได ้ร้ัวกั้นมนัไว ้ถา้มนัเป็นธรรมๆ ก็เป็นธรรมในหัวใจของเรา 

ถา้เป็นธรรมในหัวใจของเรา แลว้เราจะหาหัวใจของเราท่ีไหน ถา้เราหาหัวใจของเราไม่
เจอ ถา้เรายงัท าความสงบของใจเราไม่ได ้มนัจะรู้เห็นไดอ้ยา่งไร ความรู้ความเห็น จิตน้ีเวยีนวา่ย
ตายเกิดในวฏัฏะ ก็ตวัจิตนัน่น่ะมนัมืดบอด เพราะตวัจิตนั้นมนัมีอวชิชา เพราะมนัไม่รู้ในตวัของ
มนั พอตวัของมนั เวลาท าความสงบเขา้มาก็เขา้สู่ตวัของมนันัน่แหละ 

เวลาเขา้สู่ตวัของมนั มนัก็มีความสุขของมนัแลว้ เห็นไหม แต่มีความสุขแลว้มนัก็ไม่มี
ความสามารถท่ีจะปลดเปล้ืองอวชิชาในหัวใจของมนัได ้มนัก็ตอ้งฝึกหัดใชปั้ญญาๆ 

ปัญญาท่ีเกิดข้ึนน่ีโลกุตตรปัญญา ปัญญาท่ีเหนือโลก เหนือโลกเหนือสงสาร เหนือท่ีไหน
ละ่ ก็เหนือท่ีในหัวใจของเราน่ีไง มนัตอ้งเอาชนะตนเองก่อนๆ ชนะเราน่ีไง 

ในพระพทุธศาสนา ในลทัธิศาสนาความเช่ือต่างๆ ทบัซ้อนกนัๆ ไง ใครจะเช่ือส่ิงใดๆ 
มนัเช่ือดว้ยความสะดวกดว้ยความสบายไง ในเม่ือเราวา้เหว ่ เราไม่มีท่ีพ่ึง เราก็อาศยัส่ิงนั้นเป็นท่ี
พ่ึงๆ ไง ส่ิงใดท่ีมนัเหนือกวา่เรา เราก็อาศยัส่ิงนั้นเป็นท่ีพ่ึง 

แต่เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา จิตใจของเรามนัเหนือโลกเหนือสงสาร เหนือวฏัฏะ ดสิู 
เทวดา อินทร์ พรหมตอ้งมาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ จิตใจท่ีมนัเหนือหมดเลย 
เพราะมนัเหนือแลว้มนัถึงผลของวฏัฏะไง แลว้จะมาเหนืออยา่งไรละ่ 

เราก็เป็นมนุษยเ์หมือนกนั เราก็เร่ร่อนเหมือนกนั เรากมี็ความทุกขค์วามยากในใจของเรา
เหมือนกนั แต่ส่ิงท่ีมีคุณค่าๆ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรมๆ ไง กราบธรรมท่ี
ไหน กราบธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีมนัสถิตธรรมเตม็หัวใจอนันั้นไง 
เพราะมนัสถิตธรรมเตม็หัวใจนั้น ถึงไดว้างหลกัเกณฑไ์วใ้ห้เราประพฤติปฏิบติัน่ีไง ถึงมีวนัพระ
ไง 

วนัพระ วนัโกน เราแสวงหาของเราไง คนท่ีแสวงหาไดม้ากก็ไดม้าก คนท่ีแสวงหาได้
นอ้ย คนท่ีไม่แสวงหาเลยไง “เราเกิดมาเราก็มีความทุกขค์วามยากพอสมควรอยูแ่ลว้ เราจะมา
ทุกขม์ายาก”...เขามองวา่ความทุกขค์วามยากไง 
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มนัเหมือนกบัการท างาน เวลาท างานข้ึนมา ท างานตอ้งอาบเหง่ือต่างน ้าก็คือการท างาน 
พระเรากต็อ้งท างานเหมือนกนั เวลาบวชเป็นพระๆ บวชเป็นตามประเพณี ประเพณีก็มาบวชพระ 
บวชเพ่ือให้พอ่แม่ไดบุ้ญกุศลไง บุญกุศลท่ีไหน บุญกุศลท่ีเวลาลกูบวชแลว้ไปค ้าจุนศาสนา 
ในทางภาคเหนือเขาเอาไมค้  ้าโพธ์ิๆ เหมือนค ้าศาสนา 

น่ีก็เหมือนกนั เอาเลือดเน้ือเช้ือไขมาบวชในพระพทุธศาสนา ให้ศึกษาธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กสื็บทอดกนัมา สืบทอดมาดว้ยพระ ดว้ยการท่องบ่น ดว้ยการศึกษา
ไง ทรงจ าธรรมวนิยัๆ เราไดบุ้ญตรงน้ี พอ่แม่ไดบุ้ญ ๑๖กปั 

ไอล้กูก็มาศึกษาๆ มาให้เป็นคนสุก คนสุกคือให้รู้เท่าทนั ให้ชนะกิเลสในใจของตน ให้
ชนะกิเลสในใจของตนนะ ออกไปมีครอบครัวจะไดเ้ป็นท่ีพ่ึงท่ีอาศยัไง จะพาครอบครัวไปให้
เบิกบาน ไม่ให้ไปทุกขไ์ปยากไง น่ีก็เป็นประเพณี เห็นไหม เวลาบวชมา บวชมาศึกษาธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง 

แต่ถา้ผูท่ี้บวชแลว้อยากจะพน้จากทุกขไ์ง จะพน้จากทุกขก์ต็อ้งขวนขวายมีการกระท า
ข้ึนมาไง ท่ีวา่มนัเหนือโลกๆ มนัจะเหนือตรงน้ีไง มนัเหนือตรงท่ีหัวใจไง ถา้หัวใจมนัเหนือโลก 
เหนือโลกเพราะอะไร เหนือโลกเพราะมนัมีสติมีปัญญา มนัชนะตนเองคือชนะกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากในใจของตน ถา้ชนะกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของตนแลว้ มนัจะมีเภทมี
ภยัมาจากไหน 

โลกก็คือโลกไง เราเกิดมากบัโลก เราอยูก่บัโลกนะ ผลของวฏัฏะ ผลของกรรมไง เจา้ชาย
สิทธตัถะท่ีเกิดมาก็เกิดมาเพราะไดส้ร้างคุณงามความดีมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย 
ชาติสุดทา้ย ชาติสุดทา้ยส่ิงท่ีเกิดมาๆ ผลของวฏัฏะ ผลของเวรของกรรมไง 

น่ีก็เหมือนกนั ท่ีเราเกิดเราตายกนัอยูน่ี่มนัก็ผลของการกระท าของเราน่ีไง แต่การกระท า 
กระท าแลว้เราจะท าคุณงามความดี ท าคุณงามความดีของเรา ท าเพ่ือให้จิตใจมนัเบิกบาน ท า
เพ่ือให้หัวใจมนัมีส านึก มีส านึกวา่ งานของเราๆ งานท่ีมาบวชเป็นพระๆ งานท่ีเรามาประพฤติ
ปฏิบติั 

งานทางโลกเขาท ากนัทั้งนั้นน่ะ พระเพ่ิงบิณฑบาตกลบัมา น่ีงานทางโลก ปัจจยั ๔ พระก็
ตอ้งท างาน บิณฑบาตเล้ียงชีพๆ ชีวติน้ีมนัตอ้งการอาหาร มนัตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอยูอ่ยูแ่ลว้ 
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ทีน้ีเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา ธรรมวนิยัขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ วางธรรมวนิยัไวก้บับริษทั ๔ไง บริษทั ๔ เชา้ข้ึนมาก็อยากไดบุ้ญ
กุศล อยากท าบุญกุศลของเรา เราตอ้งหุงหาอาหารเพ่ือเล้ียงชีพอยูแ่ลว้ ขา้วปากหมอ้เราก็ตกับาตร
ใส่ผูท้รงศีลๆ เพราะผูท้รงศีลท่านไม่มีอาชีพของท่าน แต่ท่านก็ตอ้งด ารงชีพของท่าน ท่านก็เล้ียง
ชีพดว้ยปลีแขง้ของท่าน น่ีงานของพระ งานของฆราวาสท่ีท าบุญกุศลข้ึนมาไง 

แลว้งานของฆราวาส ฆราวาสท าบุญกุศลนะ กินอาหารแลว้ก็ออกไปท าหนา้ท่ีการงาน
ของตนไง หาส่ิงนั้นไวเ้พ่ือด ารงชีพต่อไปไง 

งานของพระๆ ท าภตักิจเสร็จแลว้เขา้ทางจงกรม นัง่สมาธิภาวนา น่ีงานของพระไง งาน
ท่ีวา่จะร้ือภพร้ือชาติไง เหนือโลกๆ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
พระพทุธศาสนาๆ พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานไง คนท่ีเบิกบานไดม้ากนอ้ยแค่ไหน คนท่ีไม่เบิก
บานเลย คนท่ีหมกัหมม การท ามาหาอยูห่ากินของเขาท าดว้ยความมุมานะบากบัน่ของเขา ถา้เขา
มีบุญของเขา ประสบความส าเร็จของเขา เขาก็ช่ืนใจของเขา 

ถา้เขาไม่มีบุญกุศลของเขา ท าส่ิงใดขาดตกบกพร่องไป เขาก็มีความทุกขค์วามยากใน
หัวใจ ผูท่ี้มีบุญกุศลท าส่ิงใดแลว้สมความปรารถนา น่ีมีบุญกุศล มีความสุข มีความปรารถนาใน
ชีวติ ส่ิงใดท่ีเขาไดบุ้ญกุศลของเขาเพ่ือประโยชน์กบัเขา เขาก็ท าประโยชน์กบัโลกของเขาเพ่ือ
ประโยชน์กบัเขา ถา้มีบุญกุศลท าส่ิงใดไม่ประสบความส าเร็จ นัน่ก็เป็นเร่ืองของเขา น่ีมนัเป็น
เร่ืองหนา้ท่ีการงาน เร่ืองเวรเร่ืองกรรม 

แต่ถา้ใครมีสติมีปัญญา เวลาเขาท าหนา้ท่ีการงาน เขาประสบความส าเร็จแลว้ ส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ ประโยชน์กบัโลกอยูแ่ลว้ เขาจะหาประโยชน์กบัหัวใจของเขา เขาจะขวนขวายหา
เวลาของเขาเพ่ือท าความสงบของใจ เพ่ือคน้ควา้สัจจะความจริงในใจของเขา แลว้เวลาคนท่ีมีสติ
มีปัญญาของเขาท่ีอยากจะกระท านะ “ทางฆราวาสเป็นทางคบัแคบ ทางฆราวาสเป็นทางคบั
แคบ” ในพระไตรปิฏกพดูไวทุ้กกระทงเลย 

ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ในวนิยั “ทางของคฤหัสถเ์ป็นทางท่ีคบั
แคบ ทางของสมณะเป็นทางท่ีกวา้งขวาง” 

“ทางของคฤหัสถเ์ป็นทางคบัแคบ” ไอค้นท่ีมนัตีตามกิเลสก็บอกวา่น่ีเห็นแก่ตวัๆ 
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แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่มีส่ิงใดเห็นแก่ตวั ท่านพดูความจริง
เท่านั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้พดูแลว้หน่ึงไม่มีสอง 

ทางของคฤหัสถเ์ป็นทางคบัแคบ คบัแคบเพราะกาลเวลาของเขา คบัแคบเพราะหนา้ท่ีการ
งานของเขา คบัแคบเพราะเขากระเสือกกระสน เวลาท่ีจะมาประพฤติปฏิบติัหาไดย้าก อยา่งมากก็
ไดต้อนก่อนนอน ต่ืนนอน นัน่น่ะไดเ้วลาโอกาสปฏิบติัของเขา น่ีคบัแคบ คบัแคบเพราะไม่มี
เวลา คบัแคบเพราะความจ าเป็นบีบคั้นชีวติของเขา คบัแคบเพราะความเป็นจริง 

ทางของสมณะกวา้งขวาง ท าภตักิจเสร็จแลว้เขา้สู่ทางจงกรม เขา้สู่เรือนวา่ง พยายาม
ประพฤติปฏิบติัของตน หนา้ท่ีการงานของตนๆ ไง มีการกระท าข้ึนมา ถา้มนัจะประเสริฐ มนั
ประเสิฐท่ีน่ีไง 

คนเราจะลว่งพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปฏิบติัอยู ่ ๖ ปี 
พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะขวนขวายแสวงหา แต่เวลาจะเป็นจริงก็เป็นจริงในใจของพระ
โมคคลัลานะ ของพระสารีบุตร 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราจะไดค้วามจริงๆ เราตอ้งไดร้สชาติไง รสชาติคือองคข์องมรรค 
รสชาติคือศีล สมาธิ ปัญญา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมนัมีรสมีชาติ 

เวลามนัทุกขม์นัยากน่ีแสนทุกขแ์สนยาก เวลามนัทุกขม์นัยากนะ รสของทุกข ์ ใครๆ ก็
รู้จกั รสของธรรมๆ รสท่ีมนัอ่ิมเอิบ รสท่ีมนัมีความสุข สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี แลว้ถา้เกิด
ปัญญาโลกุตตรปัญญา ปัญญาท่ีมหัศจรรย ์มหัศจรรยน่ี์มนัไม่มีหรอก เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ภาวนามยปัญญาๆ ปัญญามนัเกิดจากมรรค 

น่ีก็เหมือนกนั แต่เวลาไปศึกษาแลว้ ศึกษามนัก็เป็นสุตมยปัญญา คือการศึกษาทั้งนั้น 
เวลาศึกษามนัก็เป็นความจ าทั้งนั้น ความจ า ดูสิ ซ้ือโทรศพัทม์า รุ่นของใครใชไ้ดม้ากไดน้อ้ย รุ่น
ของใคร รุ่นใหม่มนัใชไ้ดม้ากกวา่ 

น่ีจ ามาขนาดไหนมนัก็คิดไดแ้ค่นั้นน่ะ คิดไดต้ามท่ีเขาท ามาให้นัน่น่ะ เพราะมนัเป็น
การศึกษาไง สุตมยปัญญาไง แต่เวลาภาวนามยปัญญาไม่เป็นอยา่งนั้น มนัไปทัว่ หลวงตาท่านพดู
ไวน้ะ คนภาวนาเป็น ท่านบอกวา่ ตาข่ายของปัญญามนัครอบคลมุไปทัว่ สัมมาสมาธิเหมือนน ้า
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ลน้ฝ่ัง สมาธิคือสมาธิ แต่ถา้คนไม่มี แหง้แลง้ทุกขย์าก แต่คนมีสมาธิ โอ๋ย! มนัอ่ิมเอิบ มีความสุข
นะ น่ีสมาธิคือสมาธิไง 

แต่เวลาขั้นของปัญญาเรดาร์มนัจบัไปหมด เครือขา่ยมนัไปได ้๓ โลกธาตุ น่ีเวลาขั้นของ
ปัญญาๆ คนเป็นเป็นอยา่งนั้นน่ะ 

แลว้บอกปัญญาเป็นอยา่งไร เฮย้! ๓ โลกธาต ุ เฮย้! เรดา้ห์มนัเป็นปัญญาไดอ้ยา่งไร เฮย้! 
ปัญญาเรดาร์มีดว้ยหรือ มนัก็ไม่เคยเห็นน่ะ 

แต่ถา้มนัไปรู้ไปเห็น โอโ้ฮ! 

มนัเกิดจากอะไร มนัเกิดจากสัมมาสมาธิ มนัเกิดจากจิต จิตน้ีเป็นไดห้ลากหลายนกั หลวง
ปู่มัน่บอก “จิตน้ีเป็นไดห้ลากหลายนกั” 

จิตน้ี ผลของวฏัฏะไปเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม จิตน้ีไปตกนรกอเวจี จิตน้ีมา
เกิดเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน มาเกิดเป็นสัตวใ์ห้เขาท าลาย ให้เขาท าให้เจ็บซ ้ าน ้าใจ น่ีไง จิตมนัเป็นได้
หลากหลาย น่ีผลของวฏัฏะนะ ผลของเวรของกรรมนะ 

แต่เวลาภาวนา พอจิตมนัสงบแลว้ พอจิตมนัฝึกหัดใชปั้ญญา โอโ้ฮ! น่ีไง ดาบเพชรมนั
ทะลทุะลวงกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ครอบครัวของมารตั้งแต่ปู่มนันะ น่ีไง พญามาร 
ครอบครัวของมาร มนัก็ตอ้งตั้งป้อมสู้กบัธรรมะในหวัใจของเรา ครอบครัวของมารมนัยึดครอง
หัวใจของสัตวโ์ลกมาตั้งแต่ดึกด าบรรพ ์ตั้งแต่สมยัไหนก็ไม่รู้ เพราะไม่มีตน้ไม่มีปลาย 

แลว้เพราะเรามีสติมีปัญญาข้ึนมา เราถึงขวนขวายมาประพฤติปฏิบติั เราเพ่ิงมาสร้าง เรา
เพ่ิงมามีศีล มีขอบมีเขต มีขอบเขต เราเพ่ิงท าสัมมาสมาธิเขา้ไปสู่สมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่ง
การงาน ฐานท่ีตั้งแห่งภพ ฐานท่ีตั้งแห่งจิต ฐีติจิตท่ีมนัเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เราเพ่ิงคน้พบ
สถานท่ีท างานของเรา 

แลว้พอเราฝึกหัดใชปั้ญญายกข้ึนสู่วปัิสสนา น่ีความมหัศจรรยข์องจิต ความมหัศจรรย์
ของจิตท่ีมนัเกิดข้ึน เห็นไหม น่ีไง ภาวนามยปัญญาๆ ปัญญาท่ีเกิดจากการภาวนาไง ถา้ปัญญาท่ี
เกิดจากการภาวนามนัเกิดท่ีไหน มนัเกิดท่ีจิตของสัตวโ์ลก จิตของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั มนัไม่เกิด
อยูใ่นต ารา ต าราเป็นต ารา 
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หลวงตาท่านเรียนจบมหานะ ท่านบอกวา่ ภาวนามยปัญญาหรือวถีิแห่งจิตท่ีมนัไปตาม
ความเป็นจริงในต าราไม่มี แมแ้ต่ในพระไตรปิฎก องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านก็จะไม่
บอกไว ้

เพราะหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยข์องเรานะ ท่านบอกวา่ ส่ิงท่ีมนัเป็นความ
จริงๆ บอกไม่ได ้กิเลสมนัจะเอาไปเป็นสัญญา กิเลสมนัจะเอาส่ิงน้ีไปเป็นอาวธุ “ฉันรู้ๆๆ” กิเลส
น้ีร้ายนกั ครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นความเป็นจริงท่านจะไม่พดูออกมา
ให้กิเลสมนัไดย้ิน กิเลสไดย้ิน กิเลสมนัจะไปแอบอา้ง 

น่ีไง ความเป็นจริงๆ เป็นอยา่งนั้น ถา้ครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริง ท่านก็เป็นจริงของท่าน ไอ้
เราก็พยายามประพฤติปฏิบติัของเรา เห็นไหม 

น่ีวนัพระ พระเป็นผูป้ระเสริฐ แลว้ถา้ผูป้ระเสริฐ ไปวดัไปวามนัก็จะมีพระประธานใน
โบสถ ์ พระประธานท่ีศาลา แลว้ก็สมมุติสงฆใ์ห้เรากราบไหว ้ แต่ถา้เราเห็นพทุธะในหัวใจของ
เรา ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 

ในวดั ส าคญัก็พระประธานในโบสถเ์ป็นหัวใจ เป็นหัวใจของวดั 

น่ีก็เหมือนกนั พทุธะในใจของเราเป็นหลกัใจของเรา เป็นสัจจะความจริงในใจของเรา 
พทุธะ ถา้เราพยายามคน้ควา้หาข้ึนมา น่ีผูป้ระเสริฐ ประเสริฐท่ีใจน้ีจริงๆ นะ เวลามนัเป็น เป็นส่ิง
ท่ีดีงามมากๆ เวลามนัเลวร้าย เลวร้ายมากๆ คนเราท าลายกนัดว้ยความรู้สึกนึกคิด มนัคิดก่อน
แลว้มนัถึงท าลาย แต่ถา้มนัจะเป็นความจริงมนัคิดแต่เร่ืองดีๆ ทั้งนั้นน่ะ แลว้มนัจะส่งเสริมข้ึนมา
ให้มนัดีข้ึนมา 

แลว้ถา้เป็นพทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน มนัไม่ท าความเสียหายหรอก มนัท าแต่เร่ืองดีๆ 
เร่ืองดีๆ เพราะอะไร เพราะมนัตอ้งการให้หัวใจน้ีดี ตอ้งการให้มนัประเสริฐข้ึนมาไง ถา้มนั
ประเสริฐข้ึนมา นัน่น่ะคือเป็นหัวใจของเรา เป็นอดุมการณ์ของเรา 

เขาสร้างวดัสร้างวา สร้างส่ิงมหาศาลในพทุธศาสนา เราจะสร้างหัวใจของเรา เราจะสร้าง
พระเป็นๆ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานในหัวใจของเรา เอวงั 


