
เทศน์เชา้ วนัท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๑ 
 

©2014 www.sa-ngob.com 
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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ทุกคนเกิดมาปรารถนาความสุข เกลียดความทุกขน์ะ ไม่ตอ้งการเจอความทุกข ์ปรารถนา
แต่ความสุข คนเกิดมามีอ านาจวาสนา มีอ  านาจวาสนาจริงๆ นะ เพราะไม่มีอ  านาจวาสนา ดูสิ เรา
เกิดเป็นสัตว ์ ถา้เกิดเป็นสัตว ์ เขาบอกว่าหลวงพ่อเอาอะไรมาพดู มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไรคนจะเกิด
เป็นสัตว ์

เวลาสัตวม์าเกิดเป็นมนุษย ์ ไปเกิดเป็นเทวดา ทา้วโฆสกะ เห็นไหม แลว้เวลาโตเทยย
พราหมณ์เขาเป็นพราหมณ์ เขาเป็นคนตระหน่ีถ่ีเหนียว เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
บิณฑบาตไปเขาไม่สนใจเลย แลว้วนันั้นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บิณฑบาตผ่านไปเพื่อ
จะโปรดเขานะ เขาตายไปแลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัไปโปรดเขาเลย ไปโปรดเขา
นะ มนัไม่มีใครใส่บาตรไง เขาก็นิมนตผ์า่นไปก่อน นิมนตไ์ปก่อน องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้บอกว่าโตเทยยพรามณ์ ถึงเวลามีชีวิตอยูก่็ตระหน่ี ตายไปแลว้ก็ยงัตระหน่ีนะ  

ลูกชายไดย้นิไงว่าพ่อเกิดเป็นหมา ไม่พอใจ ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกว่าใหพ้ิสูจน์นะ ใหพ้ิสูจน์เลย บอกว่าใหก้ลบัไปเรียกนะ เรียก
หมาตวันั้นบอกว่าพ่อๆ พ่อๆ เล้ียงดูใหส้ าราญเลย แลว้ขอสมบติัจากพ่อ 

มนัตระหน่ีไง เป็นโตเทยยพราหมณ์ เป็นพราหมณ์ ตระหน่ี เอาทองใส่ไหแลว้ก็ไปฝังดิน
ไว ้ฝังดินไว ้เวลาตายไปไม่มีใครรู้ น่ีพระพทุธเจา้รู้นะ พระพุทธเจา้รู้ว่าเขาซ่อนไว ้เขาไม่ใหใ้คร
รู้ แลว้พอตายไปแลว้ไปเกิดเป็นสุนขัมาเฝ้าสมบติันั้น เวลาลูกชายไปเล้ียงดู เล้ียงดู เล้ียงอยา่งดี 
แลว้เรียกพ่ออยา่งเดียวเลย บอกขอสมบติัๆ ไอสุ้นขัตวันั้นมนัวิ่งไปนะ มนัไปตะกุย มนัไปตะกุย
ตรงนั้นน่ะ สั่งใหขุ้ด สั่งใหขุ้ด ทองค าทั้งนั้น 

เวลาว่าคนเกิดเป็นสัตวไ์ดห้รือ สัตวม์นัเกิดเป็นคนไดห้รือ  
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ฉะนั้น เวลาการเวียนว่ายตายเกิด เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เรามีศกัยภาพมาก แลว้พอเกิดเป็น
มนุษย ์ เดก็ เดก็ๆ อยากจะเป็นอิสระเป็นเสรี จะไม่ใหมี้ใครครอบง าเลย ไม่ใหมี้ใครมาบงัคบั
บญัชาเลย อยากจะเสรี มนัเสรีไดไ้หมล่ะ ความเสรี ดสิู เวลานกับริหารจดัการเขาบอกว่า
ทรัพยากรมนุษย ์ เขาคิดค านวณเลยว่าในประเทศใด วยัท างานมีเท่าไร เขาจะไปตั้งโรงงานท่ีนัน่ 
เขาจะใชแ้รงงานจากเรา เขาจะใชแ้รงงานจากมนุษยน์ัน่น่ะ เวลานกัธุรกิจเขามองการลงทุน เขา
มองถึงแรงงาน เราจะมาแรงงาน  

เราเกิดมา เราตอ้งมีหนา้ท่ีการงานของเรา แลว้ผูท่ี้มีอ  านาจวาสนา ผูท่ี้เขาเป็นนายทุน เขา
วางแผน ทรัพยากรมนุษย ์ เราก็เป็นส่วนหน่ึงของทรัพยากรนั้น เราก็หมุนไปในวฏัฏะ มนุษยเ์กิด
มาอยูค่นเดียวไม่ได ้ ตอ้งอาศยัพึ่งพากนั ตอ้งอาศยัพึ่งพากนั มีหนา้ท่ีการงานแตกต่างกนัไป แลว้
อยากเป็นอิสระ พอเป็นอิสระ ทุกคนอยากเป็นอิสระ มาบวชพระก็อยากจะมีอิสระ พอบวชพระ
แลว้ตอ้งมีความสุขมีความสบายแน่นอนเลย  

บวชพระ เห็นไหม โยมมีศีล ๕ เณรมีศีล ๑๐ พระมีศีล ๒๒๗ ยิง่มาบวชพระยิง่ขยบัไม่ได้
เลย อา้ว! ก็อิสระไง อิสระไง 

ความว่าจะเป็นอิสระมนัก็ตอ้งมีความเร่ิมตน้ก่อน เห็นไหม เดก็ท่ีจะเป็นอิสระ เดก็ก็มี
การศึกษาเช่ือฟังพ่อแม่ พ่อแม่ก็ส่งใหมี้การศึกษา พอศึกษาแลว้มนัมีหนา้ท่ีการงานเขา้มา ท างาน
ข้ึนมาแลว้ถา้เรามีอ  านาจวาสนา นัน่ล่ะงานของเรา 

เวลาเขาท างานกนัเขาบอกว่าไม่เอางานมาไวใ้นบา้น ท างานเสร็จไวท่ี้ท างาน ไม่เอางาน
มาไวท้  าต่อท่ีบา้น เพราะในบา้นของเรา เราตอ้งการความสงบ เราตอ้งการมีความสุขความอบอุ่น
ในบา้นของเรา หนา้ท่ีการงานก็เป็นหนา้ท่ีการงาน น่ีหนา้ท่ีการงาน เราอยากจะมีอิสระ อิสระท่ี
ไหนล่ะ ในเม่ือผลของวฏัฏะ การเวียนว่ายตายเกิด คนเรามนัเป็นสัตวส์ังคม มนุษยต์อ้งอยูด่ว้ยกนั 
ถา้มนุษยอ์ยูด่ว้ยกนั พึ่งพาอาศยักนั การพึ่งพาอาศยักนัเขาก็ตอ้งการศีลธรรมจริยธรรม ธรรมาภิ
บาลๆ ท าอะไรก็ใหจิ้ตใจเป็นธรรมๆ จะว่าความอิสระมนัอิสระท่ีไหน มนัก็มีกฎกติกา 
เคร่ืองหมายของคนดี ความกตญัญูกตเวที คนดีก็ตอ้งมีความกตญัญูกตเวที ใครมีบุญคุณต่อเรา 
ใครช่วยเหลือเจือจานเรา ถึงคราวท่ีเรามีก าลงัท่ีเราตอบแทนเขาได ้ 

การส่งเสริมกนั คุณงามความดีส่งเสริมกนัไง คบบณัฑิตไง เขาไม่คบคนพาล คนพาลมนั
คนเห็นแก่ตวั น่ีคนพาล บณัฑิตมีความทุกขม์ากเลยอยูใ่กลค้นพาล คนพาลมนัพาล ท าอะไรมนัก็
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พาลไปหมด เราทุกขม์ากเลยอยูใ่กลค้นพาล ส่ิงท่ีเป็นความทุกขข์องบณัฑิตคืออยูใ่กลค้นพาล ถา้
เป็นบณัฑิตดว้ยกนัมนัคุยกนัรู้เร่ืองไง คุยกนัโดยบริหารจดัการส่ิงต่างๆ ไปใหไ้ดดี้ 

เราว่าเราตอ้งการความเป็นอิสระ เดก็ทุกคนก็อยากตอ้งการความอิสระ ตอ้งการเสรีภาพ 
แลว้เราจะหาเสรีภาพมาจากท่ีไหน เราก็บอกว่าในพระพุทธศาสนา ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกา บริษทั ๔ เจา้ของศาสนา พอบวชพระไปแลว้ บวชพระเพื่อคน้หาความอิสระ ทีน้ีบอก
ว่าเพื่อคน้หาความอิสระใหพ้น้ 

ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย ผลของวฏัฏะ 
การท่ีจิตน้ีไม่เป็นอิสระ มนัอยูใ่กลก้ฎของกรรม ท าดี-ท าชัว่ ท  าคุณงามความดีมนัส่งเสริมๆ มนั
เกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม ดูพระอินทร์สิ เวลาพระอินทร์มาใส่บาตรพระกสัสปะ 
ปลอมเป็นคนทุกขค์นยากมาว่ามาใส่บาตรพระกสัสปะ พระกสัสปะเขา้ฌานสมาบติั เวลาออก
จากสมาบติั ใครใส่บาตรจะไดบุ้ญมาก ท่านปรารถนาจะไปโปรดคนจนไง พระอินทร์ก็ปลอมตวั
เป็นคนจนมาใส่บาตร 

ทีน้ีพอใส่บาตร พระอินทร์ คนรวยมนัปลอมตวัอยา่งไรมนัก็ปลอมตวัไม่แนบเนียน
หรอก เวลาใส่บาตรไป อาหารท่ีตกบาตร เฮย้! คนจนใส่บาตร ไม่ใช่ อนัน้ีไม่ใช่ ไม่ใช่ ก็ก าหนด
จิตดู “มหาบพิตร มหาบพิตรอยา่ข้ีโกงสิ เขาจะโปรดคนทุกขค์นยาก มหาบพิตรมาแยง่ชิงสมบติั
ของเขา” 

“โอ๋ย! น่ีคนจน เราจนมาก” 

“จนอยา่งไรล่ะ เป็นพระอินทร์จนไดอ้ยา่งไร” 

อา้ว! เพราะเป็นพระอินทร์นะ ว่าเป็นพระอินทร์ แต่เวลาปกครองเทวดา เทวดาท่ีเขา
ท าบุญกุศลของเขามา ทรัพยส์มบติัของเทวดาเขาวดักนัดว้ยแสง ดว้ยคุณภาพแสงของเขา เขา
สว่างไสวกว่า เขาท าบุญมากกว่า เป็นพระอินทร์มีทรัพยน์อ้ยกว่าเขา มนัเป็นความทุกข ์ มนั
ท าบุญ สร้างบุญข้ึนมาเพื่อจะไดบุ้ญกุศล เพื่อจะมีอ านาจเหนือกว่าท่ีเราจะปกครองเขา เรา
ปกครองเขา แต่เขามีอ  านาจเหนือกว่า เราปกครองเขา ปกครองเพราะอะไร เพราะเกิดเป็นพระ
อินทร์ไง 
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เทวดามาถามว่าท าอยา่งไร เวลาโยมถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่ามนัมีจริง
หรือ เทวดา อินทร์ พรหมมีจริงหรือ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่าเธออยา่ถามนะว่ามนัมีจริงหรือไม่มีจริง วิธีการท่ีจะ
ไป มนัตอ้งมีวิธีการ มนัตอ้งมีเหตุไง คนจะเป็นพระอินทร์ได ้ ดูสิ รัฐบาล ส่ิงท่ีเป็นรัฐบาล 
สาธารณูปโภคเป็นพระอินทร์ สร้างถนนหนทาง แหล่งน ้า สร้างศาลาโรงธรรม เพราะเขาได้
ใชไ้ดส้อยไง เพราะบุญกุศลๆ ไปเกิดเป็นหัวหนา้ พระอินทร์ไง 

เขาเป็นพระอินทร์เพราะเขาท าของเขาไดเ้ป็นพระอินทร์ เขาไดเ้ป็นผูป้กครองเทวดา เรา
ท าของเรา เราท าส่วนตวัของเรา เราท าบุญกุศลของเรา เราก็ไดเ้กิดเป็นเทวดาเหมือนกนั แต่เราไม่
มีสถานะ เหตุของเราไม่ไดเ้ป็นหวัหนา้ เราปกครองใครไม่ได ้ แต่เราอยูใ่ตอ้  านาจปกครองของ
เขา น่ีว่าคนจนๆ ไง แมแ้ต่พระอินทร์เวลาเขาจนเขายงัเดือดร้อนเลย เขายงัอยากจะสร้างบุญกุศล
ของเขาเลย น่ีการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เห็นไหม 

ทุกคนตอ้งการเป็นอิสระ บวชเป็นพระก็อยากจะบวชพระเพื่อจะเป็นอิสระ บวชเป็นพระ
ข้ึนมาศีล ๒๒๗ ตอ้งมีขอ้วตัรปฏิบติั อิสระตรงไหนล่ะ การท่ีมนัอิสระนะ เขาตอ้งมีขอบร้ัวกั้น 
หวัใจเวลามนัเป็นนามธรรม มนัส่งออก มนัจินตนาการไปไม่มีท่ีส้ินสุด แลว้ถา้ไม่มีท่ีส้ินสุด 
เวลาทางวิชาการเขาบอกว่าเขาท าวิจยักนั เขาบอกว่ามนัก็ตอ้งมีจินตนาการดว้ย ถา้คนมี
จินตนาการดว้ย ทางวิชาการมนัจะเสริมมา เห็นไหม จินตนาการ จินตนาการเพื่อการวิจยัใหไ้ป
ถึงจุดนั้นไง 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีว่าจิตมนัไปไม่มีขอบไม่มีเขต แลว้จินตนาการไป จินตนาการเพื่อ
มรรคเพื่อผล อยากอิสระ อยากจะพน้จากทุกข ์อยากจะไม่เกิด แก่ เจบ็ ตาย ถา้ไม่เกิด แก่ เจบ็ ตาย 
แลว้จะท าอยา่งไรล่ะ ท าอยา่งไร ท าอยา่งไรก็เร่ิมตน้ ส่ิงท่ีว่าเราพยายามหลีกหนีส่ิงท่ีเป็นขอบ
กติกามาเพื่อความอิสระๆ ยิง่บวชพระมา ๒๒๗ เลย แลว้ยงัมีขอ้วตัรปฏิบติัอีกต่างหาก ถา้ขอ้
วตัรปฏิบติั ถา้มนัควบคุมได ้ เพราะจิตท่ีเป็นนามธรรมมนัจะควบคุมไดย้ากนกั ส่ิงท่ีเราท าบุญ
กุศลอยู ่แมแ้ต่เราตั้งใจอยากจะอิสระ อยากจะมีเสรีภาพ อยากจะมีทรัพยส์มบติั เราท าบุญของเรา  

บุญเป็นบุญ บุญคือความสุขใจ ความอบอุ่นของเราว่าเราท าของเรา แลว้ส่ิงท่ีคุณงาม
ความดี ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมะยอ่มคุม้ครองผูน้ั้น เราถือศีล ศีลธรรมใหค้วาม
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คุม้ครองเรา คุม้ครองนะ ถา้ถือศีล ๕ เรามีแต่คุณงามความดี มีแต่คุณงามความดีทั้งนั้น กล่ินของ
ศีลหอมทวนลม เขาบอกคนน้ีเป็นคนดี 

คนเขาจะท าร้ายกนั บอกท าเขาไม่ไดน้ะ คนน้ีเป็นคนดี เห็นไหม มนัคุม้ครอง ความดีมนั
คุม้ครอง ศีลธรรมมนัคุม้ครองเรา ถา้คุม้ครองเรา แลว้คนท าคุณงามความดีท าไมเขาโดนท าร้ายๆ 

อนันั้น ค าว่ากรรมนะ ค าว่า “กรรม” เราท ามาเม่ือไหร่ก็ไม่รู้ ดูสิ ถา้ค  าว่า “กรรม” พระ
โมคคลัลานะเป็นอคัรสาวกเบ้ืองซา้ย มีฤทธ์ิมีเดชมาก แลว้พอมนัถึงเวลา เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เผยแผธ่รรมไป มีคนศรัทธา ศาสนาเจริญมากเลย ไอพ้วกลทัธิต่างๆ เขา
ตอ้งการกีดขวาง ตอ้งการท าลาย เขาปรึกษากนัว่าถา้จะเจาะยางพระพุทธศาสนาตอ้งเจาะยางท่ี
ใครก่อน? พระโมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะนัน่ล่ะผูมี้ฤทธ์ิมีเดช ผูท่ี้เผยแผธ่รรมไป ตอ้งเจาะ
ยางก็ตอ้งท าลายตรงนั้นก่อน จา้งคนมาฆ่านะ จา้งคนมาฆ่า เห็นไหม เหาะหนีๆ เพราะเขารู้ 

สุดทา้ยมาถึงเวลาไง อ๋อ! มนัเป็นกรรมของเรา ปล่อยใหเ้ขาทุบ ใหเ้ขาทุบจนแหลกเลย 
ทุบแหลกเพราะมีฤทธ์ิ ดว้ยฤทธ์ิ รวมร่างกายนั้นกลบัมาเป็นปกติ เหาะไปลาองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ไปลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้กลบัมาท่ีเดิม คลายฤทธ์ิออก เละ
อยูน่ัน่น่ะ ส่ิงท่ีมีฤทธ์ิมีเดชขนาดนั้น มนัเร่ืองของกรรมไง กรรมท่ีว่าเศษกรรมไง 

แลว้เขาก็ไปถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ อูฮู้! ลูกศิษยอ์คัรสาวกเบ้ืองซา้ยมีฤทธ์ิ
มีเดชขนาดนั้นเลย ท าไมใหโ้จรกระจอกๆ มาทุบจนตายเลย ทุบตายเลย ก็เขารับจา้งมาไง พอเขา
ทุบพระโมคคลัลานะเขากไ็ปคุยอวด เขาไปกินเหลา้อวดกนั แหม! เขาไดท้  าผลงานมหาศาล ปาก
ท าแลว้ก็ไปคุยโม ้เสร็จแลว้เจา้หนา้ท่ีจบัหมด น่ีไง เวลาเวรกรรมมนัใหผ้ลนะ 

ว่าคนท าความดีแลว้มนัก็ตอ้งธรรมะคุม้ครองๆ 

คนดีมนัดีอยูแ่ลว้ ความดีมนัดีในตวัมนัเองอยูแ่ลว้ แลว้มีคุณงามความดีอยูแ่ลว้ แต่เวลา
เวรกรรมของคน เราท าของเรามาเอง เราท าของเรามาเอง ดูสิ พระโมคคลัลานะ มนัเป็นเพราะ
อะไร ท าไมเขาจะมาจองเวรจองกรรม มาฆ่าเราล่ะ เหาะหนีก็ได ้ ท  าอยา่งไรก็ได ้ ดูสิ คนท่ีมี
คุณธรรมมีฤทธ์ิ มีฤทธ์ิ เขาจะมายงิ ท  าอยา่งไรใหเ้ขาประสบอุบติัเหตุไดท้ั้งนั้นแหละ แต่ไม่ท า 
ไม่ท า ยอมรับตามความเป็นจริง เห็นตามความเป็นจริงอนันั้น  
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ถา้พดูถึง เราท าความดีแลว้ท าไมเรายงัตกระก าล  าบากอยู ่ ถา้ไม่ท ามนัก็ตกระก าล  าบากยิง่
กว่าน้ี ยิง่กว่าน้ีแลว้ส่ิงท่ีว่าเขายงัซ ้ าเติมกว่าน้ี แต่เราท าคุณงามความดี มนัจะตกระก าล  าบากก็ท  า
ความดี ถา้ตกระก าล  าบาก ส่ิงท่ีว่าถา้ตกระก าล  าบาก ถา้ทุกคนเห็นใจ ทุกคนช่วยเหลือเจือจาน 

อนัน้ีก็เหมือนกนั เวลาพระเราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่าน
อยูใ่นป่าในเขาตกระก าล  าบากไหม เวลาหลวงตาท่านเล่าถึงประวติัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่าน
เล่าดว้ยประสบการณ์ของท่าน ท่านเล่าเร่ืองปกตินะ เล่าเร่ืองธรรมดา แต่คนฟังน ้าตาไหลนะ 
หลวงตาท่านบอกว่าหนัหนา้เขา้ขา้งฝาน ้าตาไหลๆ เลย สงสารท่าน 

แต่ท่านบอกว่าเป็นปกติ เพราะอะไร เพราะท่านด ารงชีวิตท่านเป็นแบบอยา่งไง มนัเป็น
เร่ืองธรรมดาของท่าน ส่ิงน้ีมนัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั มนัไม่มีอ  านาจเหนือหวัใจของเราไดห้รอก 
ถา้หวัใจของเรามีคุณธรรม เห็นไหม เราปรารถนาความสุข ปรารถนาความสงบระงบั เรา
ปรารถนาสมาธิ ปัญญา เราไม่ไดป้รารถนาส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งน้ี ความอ านวยสะดวก
โลกเขาก็มีกนั เด๋ียวน้ีเขา้สปาเขาบริการขนาดไหน ก็ไปอยูท่ี่นัน่ เขา้สปาไปแลว้เป็นพระอรหนัต์
ออกมาจากสปานั้นเลย มนัไม่มี 

มนัตอ้งไปขดัเกลา เพราะกิเลส เห็นไหม เราอยากเป็นอิสระ เราอยากเป็นอิสระจากหวัใจ
ไง ถา้หวัใจมนัเป็นอิสระไดม้นัตอ้งมีศีล สมาธิ ปัญญาไง ฉะนั้น คนท่ีมีศีล สมาธิ ปัญญามนัตอ้ง
เตรียมความพร้อมไง หวัใจมนัควรแก่การงาน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการกบั
พวกคฤหสัถ ์ พดูถึงเร่ืองอนุปุพพิกถา เร่ืองของทาน เร่ืองการเสียสละก่อน เตรียมความพร้อม
ของหวัใจก่อน ถา้หวัใจมนัเตรียมความพร้อมแลว้ เสียสละทานข้ึนไปแลว้ ท าคุณงามความดี 

ทานคือการเสียสละ คือคุณงามความดี ความดีจะใหผ้ลเกิดเป็นเทวดา องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ใหถื้อเนกขมัมะ เนกขมัมะคือถือพรหมจรรย ์ พอถือพรหมจรรยแ์ลว้เราจะ
แสวงหาปัญญาของเรา ส่ิงท่ีมนัจะเตรียมความพร้อมๆ เร่ืองเตรียมความพร้อมของหวัใจ ถา้
หวัใจมนัพร้อมแลว้ ถา้เกิดมนัพร้อมแลว้ ส่ิงท่ีว่าศีล ๒๒๗ ศีล ๒๑,๐๐๐ ขอ้ มนัเป็นของเลก็นอ้ย 
เพราะรักษาหวัใจอยา่งเดียว ถา้จิตมนัสงบแลว้มนัจะท าความผดิไหม จิตสงบแลว้ ถา้ไม่มีส่ิงใด 
ไม่มีขอบเขตเลย แลว้เราจะหาหวัใจเราไดอ้ยา่งไร หวัใจมนัอยูท่ี่ไหน หวัใจมนัอยูท่ี่ไหน 

ครูบาอาจารย ์ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านอยูใ่นป่าในเขาท่านก็หาหวัใจของท่าน ธุดงค์
ไป ธุดงคไ์ปเพื่อขดัเกลามนั เพื่อไม่ใหม้นัเกาะเก่ียวส่ิงใด เห็นไหม มนัคิดไปร้อยแปด ร้ังร่างกาย
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อยู ่ หวัใจมนัคิดไปร้อยแปด ถา้มีสติปัญญาร้ังไว้ๆ  มนัก็กลบัมาสู่ตวัมนั พอจิตมนัสงบเขา้มามนั
มหศัจรรยน์ะ มหศัจรรยอ์ยา่งไร  

สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ความสุขสงบระงบัของใจส าคญัมากเลย แต่เราไม่เคยเห็นไง 
ดูสิ เราแสวงหา เราประกอบธุรกิจอยา่งใดก็แลว้แต่ ประสบความส าเร็จเรามีความสุขไหม เรามี
ความสุขนะ เรามีความสุขเพราะมนัเกิดจากผลงานของเราไง 

แลว้เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ท่านปฏิบติัมาขนาดไหน แลว้พอเรามาประพฤติปฏิบติั สาวก-สาวกะไดย้นิไดฟั้งแลว้ มีช่องมี
ทางแลว้พยายามฝึกฝน พยายามบงัคบัของเราข้ึนไปเอง พยายาม มนัลงใจ มนัลงใจมนัพอใจจะ
ท า พอใจจะท า พอจิตมนัเป็นจริง เป็นจริงโดยขอ้เทจ็จริง ไม่ใช่จินตนาการ 

จากจินตนาการ จากการศึกษาคน้ควา้ จินตนาการแลว้มนัไม่เป็นความจริง มนัไม่มีความ
ตกผลึกในใจ พอมนัสงบเขา้มามนัมหศัจรรยแ์ลว้ จากศรัทธาเป็นอจลศรัทธาแลว้กนั อจลศรัทธา
ว่ามนัมีอยูจ่ริง ทรัพยส์มบติัท่ีมีอยูจ่ริง ทรัพยส์มบติัท่ีมีคุณค่า ทุกคนตอ้งการทรัพยส์มบติัอนันั้น 
ถา้ไดท้รัพยส์มบติัอนันั้นข้ึนมา ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก แลว้ทรัพยส์มบติัอนันั้นมนัเป็นอยา่งไรล่ะ 

เวลาเราแสวงหาทรัพยม์า เราไดท้รัพยม์า เรารู้ว่าทรัพยส์มบติัมนัเป็นแบบน้ี แลว้เวลาได้
มรรคไดผ้ล อตัตสมบติัมนัเป็นอยา่งไรล่ะ? ก็มนัเป็นกลางหวัใจนัน่ไง เวลามนัรู้ มนัรู้แลว้มนัก็
ไม่หมุนไปไง ไม่หมุนไปมนัก็ไม่เขา้ไปนอนอยูใ่นครรภไ์ง มนัก็ไม่เกิด 

เกิดภพ เกิดชาติ อารมณ์ความรู้สึกหน่ึงก็เกิดอารมณ์หน่ึง อารมณ์หน่ึงก็ภพหน่ึง ภพหน่ึง
ก็เป็นความรู้สึกหน่ึง ความรู้สึกหน่ึงมนัก็มีสุขมีทุกขห์น่ึง แลว้มนัรู้เท่ารู้ทนัเขา้มาถึงมนั ถา้มนั
จะเป็นอิสระ มนัจะเป็นอิสระท่ีน่ี มนัจะเป็นอิสระในหวัใจไง ถา้หวัใจเป็นอิสระแลว้ หวัใจมนั
ปล่อยวางหมดแลว้ ถา้มนัปล่อยวางได ้อยูก่บัโลกโดยไม่ติดโลก ก็อยูก่บัโลกนัน่แหละ เพราะยิง่
อยูม่นัยิง่เขา้ใจไง ยิง่เขา้ใจว่ามนัเป็นผลของวฏัฏะ มนัเป็นผลของเหตุและผล มนัมีท่ีมาท่ีไป ก็เรา
ท ามาอยา่งน้ี เราท ามาอยา่งน้ี เราปฏิเสธส่ิงท่ีมีอยูไ่ม่ได ้เราปฏิเสธส่ิงท่ีมีอยูไ่ม่ได ้แต่ในปัจจุบนัน้ี
เราไดท้  าลายภวาสวะ ท าลายภพท าลายชาติแลว้ ส่ิงน้ีมนัเศษ เศษ สอุปาทิเสสนิพพาน ยงัมี
เศษส่วนอยู ่เห็นไหม 
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พระโมคคลัลานะเป็นพระอรหนัต ์ เป็นอคัรสาวกเบ้ืองซา้ยมีฤทธ์ิขนาดนั้น เศษมนัมีอยู่ 
ส่ิงท่ีเขาจบัตอ้งได ้ ร่างกายจบัตอ้งได ้ แต่เขาเห็นหวัใจอนันั้นไม่ได ้ เวลาพระในสมยัพุทธกาล 
เวลาส้ินกิเลสไป มารกพ็ยายามคน้หาๆ พระพุทธเจา้บอกเลย มารเอย เธอไม่ตอ้งคน้หรอก หาไม่
เจอ ไม่มีภวาสวะ ไม่มีสถานท่ี ไม่มีท่ีกระทบ ไม่มีใดๆ ทั้งส้ิน แลว้จะหาอยา่งไร มารจะหา
อยา่งไร หาไม่เจอ เห็นไหม อยา่งน้ีถึงจะเป็นอิสระ ถา้อิสระอยา่งน้ีเราท าไดอ้ยา่งไร 

ทุกคนปรารถนา ยิง่เดก็ไม่ตอ้งการใหใ้ครบงัคบัเลยล่ะ มนุษยทุ์กคนอยากมีอิสรเสรีภาพ 
แต่ไม่รู้หรอกว่าการติดขอ้งจากกฎกติกาจากขา้งนอกทางโลก การติดขอ้งในหวัใจ หวัใจเราเอง
มนัติดมนัขอ้ง มนัมีเป้ามีหมายของมนั ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใหป้ระพฤติ
ปฏิบติั ใหช้ าระลา้ง เวลาถึงท่ีสุดแลว้มนัอิสระได ้ความอิสระจริงอยูภ่ายในใจของเรา เอวงั 


