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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

เราจะเทศน์เลย ตั้งใจเนาะ วนัน้ีวนัพระ ถา้วนัพระ วนัพระเรามาท าบุญกุศล วนัพระ วนั
ท าบุญกุศล วนัพระ ตามประเพณีนะ วนัพระ ๘ ค ่า ๑๕ ค ่า พวกสัมภเวสีเขาแสวงหาส่วนบุญ 
ฉะนั้น เวลาท าไสยศาสตร์ เขาท าไสยศาสตร์ใช่ไหม เขาท าบชูาผ ี บูชาผเีขาจะบชูาวนัน้ี มนัเป็น
ธรรมชาติไง มนัเป็นธรรมชาติธรรมดาว่าเวลาคนตกทุกขไ์ดย้าก เวลาคนตายไปนะ ตกทุกขไ์ด้
ยาก คนตายไปตกทุกขไ์ดย้าก 

ถา้คนตายแลว้มีบุญกุศลล่ะ คนตายไปมีบุญกุศลนะ เพราะเราเคยเจอ เขาบอกว่าเวลายา่
เขาตาย เขาโบกมือเลยนะ วา่ยา่จะไปนิมมานรดี ยา่จะไปนิมมานรดี มนัมีนะ สมยัพุทธกาลก็เป็น
แบบน้ี สมยัพุทธกาลนะ เวลาจิตตคหบดีท่ีว่าจะตายมองเห็นนะ มองเห็นเทวดาเขาเอารถมา้มา
รับเลย รถมา้มนัลอยมากลางอากาศ น่ีพดูถึงเวลาคนเห็นเขาพดูออกมา ถา้พดูออกมาป๊ับเขาก็
จารึกไว ้ ทีน้ีทางวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์กนัอยา่งไร ถา้ทางวิทยาศาสตร์จะพสูิจน์ก็พสูิจน์กนัได้
ดว้ยสสาร ดว้ยแร่ธาตุ ดว้ยความเป็นไป แต่ถา้เราจะพิสูจน์กนัทางวิทยาศาสตร์ ทาง
พระพุทธศาสนา ทางพุทธศาสน์ ถา้ทางพุทธศาสน์ พุทธะ พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 

ว่าวนัพระๆ ผลของวฏัฏะมนัมีอยูด่ ั้งเดิม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาตรัสรู้ธรรม 
ถา้ตรัสรู้ธรรม สัจธรรมๆ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธมัมจกัฯ เทวดาส่งข่าว
เป็นชั้นๆ ข้ึนไป ค าว่า “ส่งข่าวเป็นชั้นๆ ข้ึนไป” พวกน้ีจะไม่ตกนรกอเวจีไง ไม่ไปเกิดบน
สวรรคเ์ป็นอินทร์ เป็นพรหมไง เห็นไหม ผลของวฏัฏะๆ จิตเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ คนท า
บาปอกุศลตกนรกอเวจีข้ึนมา พน้จากเวรจากกรรมข้ึนมาแลว้ถึงไดม้าเกิดเป็นเปรต พน้จากเป็น
เปรตข้ึนมา มาเกิดเป็นเดรัจฉาน ถา้พน้จากเดรัจฉานมาเกิดเป็นมนุษย ์ พน้จากเดรัจฉานไปเกิด
เป็นเทวดา เป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม ไปเสวยภพชาติเสร็จแลว้เวียนว่ายตายเกิด จาก
สวรรค ์จากพรหมกล็งมา ลงมาเกิดเป็นมนุษย ์ลงมาเกิดในนรกอเวจี ลงมาเกิดน่ีผลของวฏัฏะไง 
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แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้แสดงธมัมจกัฯ สัจธรรม สจัธรรมนั้นท าดวงจิต
ใหผ้อ่งแผว้ เกิดมรรคญาณ เกิด ปญฺญา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ เกิดความสว่างไสวในหวัใจ มนั
พน้จากวฏัฏะ พอพน้จากวฏัฏะ เทวดา อินทร์ พรหมส่งต่อข่าวกนัข้ึนไป น่ีธรรมโอสถๆ ส่ิงท่ีสัจ
ธรรมอนัน้ีมนัเกิดข้ึน 

ฉะนั้น เวลาเราเป็นชาวพุทธ เราท าบุญกุศลเพื่อบุญกุศลของเรา ฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพื่อมี
สติปัญญา จะฝึกหดัภาวนา ถา้ฝึกหดัภาวนาจะเกิดตรงน้ีไง เกิดมรรคญาณ เกิดปัญญา เกิดดวงตา
เห็นธรรม เกิดต่างๆ เราท าตรงน้ี 

เวลาเราเป็นฆราวาส เราฟังธรรมแลว้เรามีความสนใจอยากประพฤติปฏิบติั เรามาบวช
เป็นพระ พระก็เหมือนกนั พระก็มาจากคน พระก็มาประพฤติปฏิบติั พระก็จะมาแสวงหา 
แสวงหาอริยสัจ สัจจะความจริง ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค ส่ิงท่ีเป็นสัจจะความจริงอยา่งน้ีเรา
แสวงหาส่ิงน้ีกนั  

ทีน้ีการแสวงหาส่ิงน้ี เราแสวงหา เราก็มีความคิดวา่เราปฏิบติัไปแลว้มนัจะถูกทางหรือ
เปล่า เราปฏิบติัไปมนัจะถูกตอ้งดีงามหรือเปล่า เรากมี็การศึกษา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้วางธรรมวินยัน้ีไวใ้หเ้ป็นภาคปริยติั ใหเ้ป็นการศึกษา ศึกษาๆ ศึกษามาเพื่อประพฤติปฏิบติัไง 
เวลาศึกษาๆ เราก็เขา้ใจได ้ศึกษามาแลว้เราเขา้ใจธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ แต่
วนัพระๆ ไง วนัพระของใครล่ะ 

วนัพระโดยประเพณีวฒันธรรม เห็นไหม ดูสิ ในสมยัโบราณ ทางสามแพร่ง ทางส่ีแพร่ง 
เขาจะมีเคร่ืองเซ่นของเขา เขาบชูาผ ี แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้วางธรรมวินยัน้ีไว ้
พุทธมามกะ ใหเ้ราระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์สัจธรรมๆ พระพุทธเจา้ไม่สอนอยา่ง
นั้น พระพุทธเจา้สอน เห็นไหม ดูสิ ท  าบุญกุศลแลว้อุทิศส่วนกุศลใหเ้ขา ท าบุญกุศลนะ เราสละ
ทาน เราอุทิศส่วนกุศล ส่วนกุศลท่ีเราเกิดข้ึนมาไดเ้พราะเหตุใด 

เราท าหนา้ท่ีการงานของเรามา เราไดปั้จจยัส่ิงใดมา เราแลกเป็นปัจจยั ๔ มา ถวายผูท้รง
ศีลๆ ผูท้รงศีลท่ีรับไปเขาใชส่ิ้งน้ีเป็นประโยชน์กบัเขา ส่ิงท่ีเราเสียสละไป ส่ิงน้ีเราท าเพื่อบุญ
กุศลของเรา เราสละส่ิงน้ีไง เราไม่ไดไ้ปเซ่นไหวอ้ยา่งนั้น เราอุทิศเอา อุทิศจากความรู้สึกอนัน้ี 
จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง เห็นไหม สัมภเวสีก็เป็นจิตดวงหน่ึงท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ 
แลว้ถา้มีสายบุญสายกรรมข้ึนไป ปุพพเปตพลี ญาติโดยสายเลือด เราพลีของเรา สพฺเพ สตฺตา 
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สัตวท์ั้งหลายเป็นเพื่อนเกิด แก่ เจบ็ ตายดว้ยกนัทั้งหมดทั้งส้ิน เธอจงเป็นสุขๆ เถิด เราอุทิศส่วน
กุศลอยา่งน้ีไป แลว้อุทิศส่วนกุศลของเราล่ะ วนัพระๆ วนัพระของใคร ถา้วนัพระของเราล่ะ พระ
เราอยูท่ี่ไหน 

พุทธะ เราแสวงหาวนัพระของเรา ถา้วนัพระของเรา เราท าบุญกุศลของเราก็วนัพระของ
เรา วนัพระของเราเพราะอะไร เพราะเรามีเจตนาไง เจตนาเกิดจากไหน? เกิดจากจิต เวยีนว่ายตาย
เกิดน้ีใครเวียนว่ายตายเกิด? จิตเวียนว่ายตายเกิด เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ ท่ีมานัง่อยูน่ี่มนัมาจากไหน
ล่ะ? มนัมาจากมนุษยส์มบติั  

เวลาพระโมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะเป็นอคัรสาวกเบ้ืองซา้ย มีฤทธ์ิมีเดชมากนะ 
แลว้ถึงท่ีสุดแลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เผยแผธ่รรมข้ึนไป มนัมีลทัธิศาสนาอ่ืนเขา
อิจฉา เขาก็จะท าลายพระพุทธศาสนา เขากจ็อ้งเลยว่าจะท าลายใคร ก็ท  าลายมือซา้ย มือขวาของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ หกัมือซา้ย มือขวาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก่อน ก็
เลยจะมาท าร้ายพระโมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะเหาะหนีๆ เพราะมีฤทธ์ิไง แต่ถึงท่ีสุดแลว้
เพราะเศษกรรมท่ีเคยท ากบัมารดาไว ้ 

เราเขา้ใจว่า ท  ากบัมารดาไวม้นัเป็นอนนัตริยกรรม แลว้มาเกิดเป็นพระโมคคลัลานะได้
อยา่งไรล่ะ 

เคยท าอนนัตริยกรรมไวแ้ต่อดีตชาตินานยาวไกลสุดโพน้นูน้ ตอนท่ีหูตายงัไม่สว่าง แลว้
ตกนรกอวเจีไปแลว้ ใชเ้วรใชก้รรมหมดแลว้ถึงไดม้าเกิดเป็นพระโมคคลัลานะ เวลาสร้างบุญ
สร้างกรรม มนัใชเ้วรใชก้รรมหมดแลว้ แต่เศษมนัยงัมา เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้บอกว่ากรรมน้ีเป็นอจินไตย มนัมาแต่คร้ังไหน มนัมาแต่อยา่งไร กรรมเก่า-กรรมใหม่  

ถา้มนักรรมเก่า องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ศาสนาเช่ือเร่ืองเวรเร่ืองกรรม ถา้เช่ือ
เร่ืองเวรเร่ืองกรรม เราท าแต่คุณงามความดีของเรา ถา้ท าคุณงามความดีของเราแลว้มนัยงัขาดตก
บกพร่องอยู ่ อนันั้นมนัสุดวิสัย เพราะมนัเป็นเร่ืองอดีตท่ีหูตาเรายงัไม่สว่างไง แต่ตอนน้ีหูตาเรา
สว่างแลว้ ส่ิงใดท่ีมนัเศร้าหมองในหวัใจ ส่ิงใดท่ีมนัขดัแยง้ในหวัใจ เราพยายามละส่ิงนั้นไว ้ ถา้
ละส่ิงนั้นมนัละไม่ได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านถึงไดว้างอุบายไวใ้หท้  าบุญกุศลน่ีไง 
ใหเ้สียสละทาน 
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การเสียสละทานคือการฝึกหดั การฝึกหดัดดัแปลงหวัใจของเรา เพราะมนัขดัแยง้ในใจ 
จะท าส่ิงใดมนัมีขอ้โตแ้ยง้ เห็นไหม ความคิด เด๋ียวก็คิดบวก เด๋ียวก็คิดลบ ไอค้วามคิดมนัมี
ความคิดตลอดเวลา แต่ถา้เราฝึกหดัๆ มา เราโตแ้ยง้กบัมนั เราโตแ้ยง้กบัมนั น่ีเป็นอุบายไง องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้วางอุบายไวใ้หเ้ราท า วางอุบายไวใ้หเ้ราฝึกหดั 

แลว้มรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียด มรรคหยาบหมายความว่าความคิดหยาบๆ แต่ถา้มนั
ฝึกหดัแลว้มนัละเอียดเขา้ไป มนัจะเกิดละเอียด มนัจะทิง้ความหยาบน้ีไว ้เราจะวางความคิดอยา่ง
หยาบๆ น้ีไว ้ แลว้เราจะมีความคิดอยา่งละเอียดข้ึนไป น่ีมนัเกิดมรรคละเอียด แลว้เราภาวนา 
“โอ๋ย! ท  าบุญกุศลมนัเป็นบุญกุศลเนาะ พวกน้ีไม่ท าอะไรเลย นัง่หลบัตา แลว้มนัจะไดอ้ะไร” 

ดูสิ เวลาพระเราก็ยงัไปแข่งขนักบัเขา ถา้ไปแข่งขนักบัเขานะ ถา้มนัเป็นการสงเคราะห์
โลกนัน่เร่ืองหน่ึงนะ แต่เราไม่ท าแบบนั้น ท าทานร้อยหนพนัหนไม่เท่ากบัถือศีลบริสุทธ์ิหนหน่ึง 
มีศีลบริสุทธ์ิร้อยหนพนัหนไม่เท่ากบัท าความสงบของใจหนหน่ึง มีจิตใจสงบร้อยหนพนัหนไม่
เท่ากบัเกิดปัญญาญาณข้ึนมาหนหน่ึง 

เวลามรรคหยาบๆ มรรคหยาบก็ท  าบุญกุศล ก็ฝึกหดั ฝึกหดัความตระหน่ีถ่ีเหนียว ฝึกหดั
ความท่ีมนัไม่เปิด ไม่ยอมรับความเห็นต่าง มนัไม่ยอมรับส่ิงใดเลย มนัจะยดึมัน่กบักิเลสของมนั
เอง 

กิเลสคือความคิดในใจไง คิดส่ิงใดมนัก็ถกูตอ้งไปหมดแหละ แลว้ก็ยดึความคิดของตวั 
พอยดึความคิดของตวั มนัผดิจากความคิดของตวัไปก็ทุกขก์็ร้อน แลว้ฝึกหดัๆ ไป เออ! เราไปยดึ
ท าไมล่ะ ความคิดเราคิดแลว้เราตอ้งท า ถา้เรายงัไม่ท า ความคิด คิดแลว้มนัก็เร่าร้อน เราก็วางไว้
ก่อน เด๋ียวถา้ถึงเวลาท าเราจะท า เราจะท า ตอนน้ีไม่ตอ้งไปคิด ไม่ตอ้งไปเอาไฟมาเผาตวัเองก่อน 
เด๋ียวมนัจะเผาอยูข่า้งหนา้นัน่น่ะ ลองมานัง่ภาวนาข้ึนมา เด๋ียวเวทนามนัเกิด ไฟมนัจะมาอยูแ่ลว้ 
ไฟมนัมีอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งไปเอาไฟอนาคตมาเผาตวัเองเด๋ียวน้ี ปัจจุบนัน้ีวางไวก่้อน แลว้ถา้เราท า
ของเรา เห็นไหม ความคิดหยาบๆ แลว้พอมาฝึกหดัภาวนา “เราท าบุญกุศลกนั พวกนั้นเขาไปนัง่
ภาวนาเขาจะไดบุ้ญกุศลท่ีไหน ไม่เห็นท าอะไรเลย” 

บุญกิริยาวตัถุนะ เวลาเราท าบุญกุศล ส่ิงน้ีเราหามาเพื่อเสียสละ เพื่อเป็นบุญกุศลของเรา 
เวลาเรานัง่สมาธิ เราเอาร่างกายบชูาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราจะเดิน เราจะยนื เราจะ
นอนอยา่งไรดว้ยความสะดวกสบายของเรา เป็นสิทธิเสรีภาพของเรา เราไม่เอาส่ิงนั้น เรามานัง่
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สมาธิ นัง่สมาธินะ เรานัง่ท  าความสงบของใจเขา้มา เราบชูาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ 
ปฏิบติับชูาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกพระ
อานนทไ์ว ้

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน พวกกษตัริย ์ พวกเศรษฐีกุฎุมพมีา
บชูาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยดอกไมธู้ปเทียน ดว้ยต่างๆ ดว้ยคารวะ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้สั่งพระอานนทไ์วเ้ลย “อานนท ์ เธอบอกเขานะ ใหป้ฏิบติับชูาเราเถิด ให้
พยายามปฏิบติับชูาดีกว่าบชูาเราดว้ยอามิส” 

แต่ส่ิงท่ีเป็นอามิส มรรคหยาบๆ ถา้ไม่มีอามิส ไม่มีการฝึกหดัหวัใจข้ึนมา มนัจะไปบูชา
กนัท่ีไหน มนัจะปฏิบติักนัไดอ้ยา่งไร 

ถา้มนัจะปฏิบติั เห็นไหม ทาน ศีล ภาวนา มนัสามเส้า วางส่ิงใดกม็ัน่คง เวลาปฏิบติั 
เพราะว่ากิเลสมนัอา้งเล่ห์ไปหมด เวลาจะปฏิบติั นู่นก็ยงัไม่ไดท้  า น่ีก็ยงัไม่ไดท้  า ไม่มีอะไรท า
สักอยา่งเลย แต่ถา้เราท าทุกอยา่งหมดแลว้ ทานก็ไดท้  าแลว้ เราไดเ้สียสละของเราแลว้ อารมณ์
ความรู้สึกท่ีไม่ดีเราก็เสียสละมนัแลว้ จะนัง่สมาธิ พอนัง่สมาธิ ส่ิงน้ีมนัจะเกิดข้ึนแลว้ มนัจะ
ต่อตา้นมาแลว้ ความคิดท่ีมนัจะต่อตา้นข้ึนมา มนัจะมีแรงขบัดนัในหวัใจ 

พอนัง่สมาธิ เราจะบชูา เราจะมีขนัติธรรม เราจะนัง่สู้กบัมนั น่ีเราบูชาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เรานัง่บชูา เราเอาร่างกายบชูาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัจะไม่ได้
บุญตรงไหน 

แลว้ถา้พุทโธๆ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิข้ึนมา ถา้จิตมนัสงบเขา้มา ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็น
ตถาคต เรานัง่สมาธิเราบชูาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่เวลาจิตเราลงสู่สมาธิ เราไดพ้บ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ถา้เกิดจิตสงบแลว้มีความสุข เพราะสุขอ่ืนใดเท่ากบัจิต
สงบไม่มีหรอก แลว้ถา้มนัสงบจริงๆ มนัต่ืนเตน้ มนัมหศัจรรย ์ มนัจะฝังใจ มนัจะอยูใ่นหวัใจ 
แลว้ของส่ิงน้ีมนัอยูใ่นหวัใจของเรา 

เราอาบเหง่ือต่างน ้า เราขวนขวายมาก็คุณงามความดีของเราทั้งนั้น เวลาจิตสงบเขา้มา 
สงบสู่ตวัมนัเอง นัน่ล่ะตวัจริงของมนัเลย แลว้ตวัจริง ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคตใช่ไหม 
ความสุขอยา่งน้ีเกิดข้ึนมา 
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ฉะนั้น ถา้วดัปฏิบติัเรามนัจะสงบมนัจะสงดั มนัจะไม่มีส่ิงใดใหม้าเป็นภาระรุงรัง
จนเกินไป แต่ในเม่ือคนเราเวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้มนัจะปฏิบติั มนัจะปฏิบติักลางหวัใจ
ใช่ไหม ถา้คนมนัปฏิบติักลางหวัใจ เขามีความคิดท่ีดี เขาอยูใ่นวดัในวาของเขา วดัไม่ร้าง มนัมี
ขอ้วตัรไง ค าว่า “ขอ้วตัร” เขาจะเก็บกวาดของเขา เขาจะดูแลรักษาของเขา เพราะส่ิงน้ีองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัสะอาดจากขา้งใน มนัก็สะอาดขา้งนอก ถา้ขา้งนอกมนัสะอาด ขา้งใน
มนัก็สะอาด ถา้ขา้งในมนัสกปรก มนัก็บอก “นัน่ก็ไม่ใช่หนา้ท่ีของเรา เราบวชมาเป็นพระ ไอน่ี้
มนัหนา้ท่ีของเทศกิจเขา หนา้ท่ีของคนท าความสะอาด มนัเป็นงานเลก็นอ้ย” 

แลว้เวลาท าความสะอาดของใจมนังานเลก็นอ้ยหรือ ใจท่ีมนัสะอาดข้ึนมา ถา้ไม่ใช้
ปัญญาข้ึนมามนัจะเลก็นอ้ยตรงไหนล่ะ น่ีงานใหญ่เลยล่ะ งานของเราเลยล่ะ ในเม่ือเราใชส้อย 
เราก็ตอ้งจดัการ เราท าส่ิงใดเราก็ตอ้งท าของเรา เห็นไหม อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่ง
แห่งตน ตนตอ้งท าตนข้ึนมาใหไ้ด ้ถา้ตนท าตนข้ึนมาไดม้นัจะเป็นประโยชน์กบัเรา  

มนัมาจากขา้งนอกนัน่ล่ะ ถา้คนมนัภาวนาดี มนัเห็นแลว้มนัรู้ของมนั เขาเรียกส านึก 
ความส านึกมนัมี ถา้ความส านึกมนัมี มนัจะรู้สึกตวัของมนั เพราะความส านึกมนัไม่มีมนัส่งออก 
มนัส่งออก มนัขาดสติ เห็นไหม นัง่ภาวนาอยูน่ี่ คิดไปท่ีบา้น ร่างกายนัง่อยูน่ี่ หวัใจก็อยูก่บัเรา 
แต่มนัส่งไปไหนก็ไม่รู้ แลว้บอกว่าภาวนาแลว้มนัไม่ลง มนัไม่ลง ไม่ลงเพราะอะไร เพราะขาด
สติไง ถา้มีสติ มีสามญัส านึก ถา้คนมีส านึก อะไรผดิอะไรถูกมนัรู้ได ้ อะไรควรไม่ควรมนัรู้ได ้
ถา้อะไรควรไม่ควร เห็นไหม 

แลว้เวลาเรามานัง่สมาธิภาวนาของเรา เราก็รู้ได ้ เพราะเวลาจิตเราสงบ เราจะรู้เลยว่ามนั
จะหดสั้นเขา้มาอยา่งไร แลว้มีส่ิงใดมากระทบ เรารักษาเรานะ ใจน้ีรักษาแสนยากเลย แลว้มนั
ก าลงัจะเขา้ดา้ยเขา้เขม็ มนัก็จะมีส่ิงกระทบออกไปแลว้ นัง่ภาวนาไปเสียงนกมนัขนั เสียงใบไม้
ตก เสียงวตัถุตกใส่หลงัคา มนัปัง! จิตมนัแวบ็ๆๆ เลยล่ะ ถา้จิตมนัดีนะ มนัรู้ของมนัหมดแหละ 
แลว้เราภาวนามา เรามีอุปสรรคส่ิงใด แลว้นกัภาวนาดว้ยกนัเขามีอุปสรรคส่ิงใด น่ีมนัมีสามญั
ส านึก 

คนเรา คนมีประสบการณ์ คนมนัเคยท าส่ิงใด มนัปรารถนาส่ิงใด อยากไดส่ิ้งใด ทุก
ดวงใจเขาก็ปรารถนาส่ิงนั้น เขาก็อยากไดอ้ยา่งนั้น ฉะนั้น ส่ิงท่ีเขาไม่ปรารถนา เขาไม่อยากได ้
เราจะไม่ไปท ากระทบกระเทือนใคร เพราะเราไปท ากระทบกระเทือนใคร องคส์มเดจ็พระ
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สัมมาสัมพุทธเจา้สอนใหเ้ช่ือกรรม เราท าส่ิงใดไว ้ ส่ิงนั้นตอ้งตอบสนองเราแน่นอน ท ากรรมดี
ตอ้งไดดี้ เรามีแต่ความอ่อนนอ้ม เรามีแต่ความถ่อมตน เรามีแต่การประพฤติปฏิบติั เขาจะ
กระดา้ง เขาจะแขง็อะไรของเขา นัน่มนัเร่ืองของเขา ถา้วนัไหนเขาคิดได ้เขาจะส านึกของเขา เขา
จะเสียใจของเขา ถา้เขาส านึกไม่ได ้เขายงัส านึกไม่ได ้เขาคิดว่าเขาท าอยา่งนั้นถูกตอ้งของเขา ส่ิง
นั้นมนัก็จะเป็นเวรเป็นกรรมของเขา แต่ถา้วนัไหนเขาส านึกได ้ เขาเสียใจของเขา แลว้เขาจะขอ
ขมาลาโทษ แต่ถา้เขายงัส านึกไม่ได ้ เขากเ็หยยีบย  า่ดว้ยความรู้สึกนึกคิดของเขา “คนคนน้ีไม่มี
ศกัยภาพ คนคนน้ี” เขาคิดของเขาไปดว้ยกิเลสตณัหาของเขา 

เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร 

เราไม่จองเวรจองกรรมกบัใคร แต่มนัเป็นเร่ืองทิฏฐิของเขา เร่ืองความเห็นของเขา มนั
เป็นเร่ืองของเขา แต่เราไม่จองเวรจองกรรมกบัใคร แต่ไม่ใช่เซ่อ ไม่ใช่ไม่รู้ว่าอะไรผดิอะไรถูก...
รู้ แต่มนัพดูไม่ได ้ เพราะเขายงัรับรู้ส่ิงนั้นไม่ได ้ ถา้พดูไปนะ มนัก็เติมฟืนเติมไฟมากข้ึนไปกว่า
นั้น แต่ถา้เราท าใจของเราได ้ เห็นไหม เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร ไม่จองเวรไม่จองกรรม
ใครทั้งส้ิน ใครท าส่ิงใดมนัเร่ืองของเขา ท าดีตอ้งไดดี้ ท  าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ เราท าคุณงามความดีของ
เรา ใครจะถูกเหยยีดหยามว่าเราเป็นคนต ่าตอ้ย เป็นคนท่ีไม่เขา้ใจส่ิงใด 

เขา้ใจ อยา่ดถููกความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ พระอริยเจา้น่ิงอยู ่น่ิงอยูใ่นหวัใจนะ หวัใจอนั
น้ีมนัประเสริฐ รักษาหวัใจน้ีแสนยาก แลว้ท าหวัใจไดน้ี้ เราไดส้มบติัท่ีหายาก แลว้สมบติัของ
โลกๆ การแข่งขนั การโลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ ใครยงัขาดสติ ยงัตะครุบอยู่ 
นัน่เร่ืองของเขา ใครยงัแสวงหา มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ 

ยศ ลาภสักการะยงัแสวงหาอยู ่ เขาไม่แสวงหาหวัใจ เราแสวงหาหวัใจ แต่ในเม่ือเรา
แสวงหาหวัใจ เราตอ้งมีความอ่อนนอ้มถ่อมตนของเรา เรามีสติปัญญาของเรา รักษาหวัใจของ
เรา เห็นไหม วนัพระ มนัจะประเสริฐกลางหวัใจไง มนัจะประเสริฐในหวัใจของเราไง ใครจะ
หวัเราะเยาะเยย้ ใครจะถากถาง ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ ใครท าเวรกรรมส่ิงใดไว ้ เวรกรรมตอ้ง
สนองผูก้ระท านั้นแน่นอน เอวงั 


