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เทศน์เช้า วนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

อา้ว ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ธรรมะน้ีเป็นธรรมะเพื่อบ ารุงหวัใจนะ เราเกิดมาตอ้งท ามาหา
กินเล้ียงปากเล้ียงทอ้ง เขาบอกท ามาหากินเล้ียงปากเล้ียงทอ้ง ถา้เล้ียงปากเล้ียงทอ้งแลว้สุข
สมบรูณ์แลว้ เราควรจะมีความสุขพอสมควร ความสุขน้ีความสุขประสาโลกไง แต่ถา้ความสุข
ทางหวัใจ เราตอ้งมีสัจธรรม สัจจะ สัจธรรมคือธรรมของจริง แต่ถา้มนัไม่ใช่สัจธรรม เราบอกว่า
เราพอใจๆ...ส่ิงนั้นไม่ใช่สัจธรรม ส่ิงนั้นไม่ใช่สัจธรรม มนัเป็นสมมุติ สมมุติมีอยูช่ ัว่คราว มนั
แปรปรวนของมนัเป็นธรรมดา  

ถา้แปรปรวนเป็นธรรมดา ดูสิ เราดูแลลูกหลานของเรา เราก็อยากใหล้กูหลานของเรามี
ปัญญา ใหลู้กหลานของเรามีสติปัญญาเพื่อแยกแยะไดว้่าส่ิงใดถูกส่ิงใดผดิ ถา้แยกแยะไดว้่าส่ิงใด
ถูกส่ิงใดผดิ ชีวิตของเขาจะไม่ล าบากจนเกินไปนกั เพราะโลกน้ี โลกน้ีเร่าร้อนนกั โลกน้ีเร่าร้อน
นกั มนัมีของล่ออยูต่ลอดเวลาไง 

ดูสิ เวลาเดก็ของเรา เดก็ของเรา เราพยายามไม่ใหเ้ขา้ไปยุง่เก่ียวกบัพวกยาเสพติด ถา้ยา
เสพติด ถา้มนัไปยุง่เก่ียวแลว้ท าอยา่งไร ยุง่เก่ียวแลว้เราพยายามจะตอ้งมีเหตุผลชกัน าเขาใหเ้ขา
ละวางใหไ้ด ้ถา้ละวางไม่ได ้มนัเป็นความเดือดร้อนไปในครอบครัวเราตลอดชีวิตเลยล่ะ มนัเป็น
ความเดือดร้อนนะ เราจะตอ้งดูแลรักษาเขา ถา้ดูแลรักษาเขา ถา้เราพยายามแสวงหาส่ิงใดเพื่อว่า
ใหเ้ขาอยูไ่ด้ๆ  มนัจะถล าลึกไปเร่ือย 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้หวัใจของเราล่ะ ถา้หวัใจของเรา หวัใจของเรา หวัใจน้ีเรียกร้องความ
ช่วยเหลือ หวัใจน้ีตอ้งหาท่ีพึ่ง เราแสวงหาความสุข สัจจะความจริงกนั เราจะแสวงหาท่ีไหน เรา
ไปวดัไปวา ไปวดัไปวา วดัมนัก็เป็นสถานท่ีอยูข่องผูท้รงศีล ถา้ไปวดัไปวา ไปร้ือคน้ ร้ือคน้มนัก็
อิฐหินทรายปูนเหมือนกนั บา้นเราก็อิฐหินทรายปนูเหมือนกนั บา้นเรา เรากก่็อสร้างข้ึนมาจาก
วสัดุก่อสร้าง วดัก็สร้างมาจากวสัดุก่อสร้างเหมือนกนั  
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ถา้เราไปคน้หาท่ีวดั คน้หาท่ีวดั เราอยากไดส้ัจจะอยากไดค้วามจริง ไปคน้หาท่ีวดั วดัมนั
อยูท่ี่ไหนล่ะ 

แต่ถา้มนัเป็นขอ้วตัรปฏิบติั ถา้คน้หาความจริง เพราะปฏิบติั เวลาเราอาบเหง่ือต่างน ้า 
เวลาลงมือลงแรงข้ึนมา ส่ิงนั้นว่ามนัเป็นความทุกข์ๆ  นัน่ล่ะมนัจะไปคน้ควา้ นัน่ล่ะมนัจะไปหา
สัจจะความจริง ไปหาสัจจะความจริงท่ีไหน จิตใจของเราเวลามนัแส่ส่าย มนัเร่ร่อน เวลาแส่ส่าย
เร่ร่อน มนัติดยาเสพติด มนัชอบของมนั อะไรท่ีมนัชอบของมนั มนัชอบของมนั แต่มาพุทโธๆ 
ส่ิงน้ีเป็นพุทธานุสติ ธมัมานุสติ สังฆานุสติ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เป็นรัตนตรัย เป็นท่ี
พึ่งของเรา เวลามาอยา่งน้ีมนัไม่ชอบมา มนัไม่อยากมา ส่ิงน้ีมนัมีประโยชน์กบัเราไง มนัมี
ประโยชน์กบัหวัใจไง เราจะดูแลรักษาหวัใจของเราไม่ใหม้นัเร่ร่อนอยา่งนั้น ถา้มนัเร่ร่อนอยา่ง
นั้น มนัเร่ร่อน มนัเร่ร่อนแลว้มนัไปกวา้นเอาฟืนเอาไฟมาเผาตวัเราดว้ยไง ถา้ฟังธรรมๆ เพราะ
เหตุน้ี ฟังธรรมเพราะเหตุน้ี 

เวลาเราคิดข้ึนมา เวลาเราคิดข้ึนมา ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ข้ึนมา มนัเป็นปริยติั มนัเป็นสุตมยปัญญา สุตมยปัญญา ปัญญาการศึกษาเล่าเรียนๆ ศึกษาเล่า
เรียนเป็นสัญญา เป็นความจ าได ้ เวลาจ าไดใ้หม่ๆ มนัก็ซาบซ้ึง เด๋ียวมนัก็จืดชืด มนัจืดชืด แต่ถา้
เรามีสติของเรา เราพุทโธๆ ของเรา ถา้มนัเป็นสัมมาสมาธิข้ึนมา มนัจะจืดชืดไหมล่ะ มนัไม่จืด
ชืดข้ึนมาเพราะอะไร เพราะมนัเป็นสัจจะ มนัเป็นความจริง มนัเป็นความจริง ความจริงเป็นส่ิงท่ี
ไม่ตาย 

ดูโลกเขาสิ เขาพดูความจริงกนั เขาบอกว่าความจริงเป็นส่ิงท่ีไม่ตาย แต่คนพดูมนัจะตาย 
แต่น่ีเหมือนกนั ความจริงเป็นส่ิงท่ีไม่ตาย ถา้หวัใจสัมผสัแลว้มนัไม่ตายกบัใจนั้น ใจนั้นมนั
สัมผสัแลว้มนัฝังหวัใจไปตลอด คนท าความสงบของใจเขา้มาไดห้นหน่ึงมนัจะผกูพนัมาก อยาก
ได ้อยากไดด้ว้ยความไม่เขา้ใจของเรา เพราะเราไม่เคยท างานส่ิงน้ี พอเราอยากไดข้ึ้นมา น่ีตณัหา
ซอ้นตณัหา 

แต่เวลาเราอยากไดใ้นปัจจุบนัน้ีล่ะ เราอยากไดน้ะ อธิษฐานบารมี บารมี ๑๐ ทศัขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ มีทานบารมี ศีลบารมี มีปัญญาบารมี มีอธิษฐานบารมี อธิษฐานคือ
เป้าหมาย ถา้เป้าหมายคือเรายงัไม่ถึงเป้าหมายนั้น กป็ระพฤติปฏิบติัของเราใหม้นัถึงเป้าหมายนั้น 
ถา้ถึงเป้าหมายนั้นมนัเป็นสัจจะความจริงข้ึนมา สันทิฏฐิโกมนัยนืยนักลางหวัใจของเราไง แต่น่ี
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เป้าหมายนั้นนะ เราก็ผกูพนักบัเป้าหมายนั้น มนัก็เหมือนหวัใจท่ีเร่ร่อนนัน่แหละ หวัใจท่ีเร่ร่อน
มนัเสพติด เสพติดกบัอารมณ์ เสพติดกบัความพอใจของตวั มนัเสพติด มนัผกูพนัของมนั ดูสิ มนั
ไม่ตอ้งคิดเร่ืองความโลภ ความโกรธ ความหลง ไม่ตอ้งไปคิดถึงมนัเลยล่ะ มนัมีอยูแ่ลว้ มนั
กระตุน้ข้ึนมา มนัฟูข้ึนมาตลอดเวลา มนัมาจากไหนล่ะ มนัมาจากไหนล่ะ 

น่ียาเสพติด มนัติดพนัของมนัอยูแ่ลว้นะ แต่เราจะหกัหา้มมนั เราจะหกัหา้ม การจะหกั
หา้มคือหกัดิบ เราจะไม่มีเลย เราจะไม่มีความโลภ ความโกรธ ความหลงเลย...มนัจะไม่มีได้
อยา่งไร ก็ของมนัมีอยู ่มนัมีท่ีมาท่ีไป มนัมีเช้ือไขของมนัไง 

ฉะนั้น ครูบาอาจารยข์องเราถึงบอกว่าใหท้  าความสงบของใจเขา้มาก่อน ท าความสงบ
ของใจเขา้มา ใจสงบเขา้มาแลว้เรามาแยกแยะคน้ควา้เอาว่าส่ิงใดถูกส่ิงใดผดิ แยกแยะความผดิ
แลว้เราก็ปล่อยวางความผดินั้น ปล่อยวางๆ ปล่อยวาง ปล่อยวางมนัไม่สมุจเฉทปหาน มนัไม่ขาด 
แลว้ท าอยา่งไรจะใหม้นัขาดล่ะ ถา้มนัจะขาดได ้มนัขาดไดจ้ากภาวนามยปัญญา ถา้เกิดภาวนามย
ปัญญา เราถึงตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา  

ท าความสงบของใจเขา้มา มนัเป็นการโตเ้ถียงกนั โตแ้ยง้กนัในสังคม “ท าไมตอ้งท า
ความสงบของใจเขา้มา ท าไมใจตอ้งสงบ ความสงบนั้นไม่ใช่ปัญญา เราจะใชปั้ญญาของเราไป
เลย” เห็นไหม ยาเสพติด ยาเสพติด มนัจะใชน้อ้ยใชม้ากก็แลว้แต่ มนัเสพติด สมุทยั สมุทยัคือ
ตณัหาความทะยานอยาก ถา้ตณัหาความทะยานอยาก ความคิด ความคิดโดยกิเลส ความคิดโดย
กิเลสนะ ความคิดโดยยาเสพติด ความคิดโดยความเป็นสารพษิ ความคิดมนัมีสารพษิข้ึนมามนั
ไปไหนไม่รอด เราตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา  

ดูสิ เราจะฟ้ืนฟูร่างกายของเรา เราจะฟ้ืนฟูจิตใจของเราใหเ้ขม้แขง็ ถา้จิตใจเขม้แขง็ข้ึนมา 
พอคนเขม้แขง็ ถา้มนัเขม้แขง็มนัก็เท่าทนัอารมณ์ของเรา อารมณ์น้ีมนัคิดมาท าไม ถา้ปัญญา
อบรมสมาธิ คนภาวนาเป็น ภาวนาถึงท่ีสุดแห่งทุกขแ์ลว้ ถึงวงรอบของมนั มนัจะรู้ตน้สายปลาย
เหตุหมดเลย 

แต่ขณะคนท่ีภาวนา ดูสิ คนท่ีท างานเร่ิมตน้ คนท่ีท างานเร่ิมตน้ ท างานยงัไม่เป็น อาบ
เหง่ือต่างน ้าท  างานล าบากมาก แต่พอเขาท างานเป็นข้ึนมาแลว้ เขาท างานดว้ยความช านาญของ
เขา ดว้ยความคล่องตวัของเขา ท างานแลว้ไดผ้ลของเขา ก็ล  าบากเหมือนกนั แลว้ถา้พดูถึงท างาน
เสร็จแลว้ วางไวแ้ลว้มนัยงัห่วงงานนั้น มนัก็ล  าบากเหมือนกนั ไม่ท าอะไรเลย มนันัง่ก็ยงัล  าบาก 
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น่ีก็เหมือนกนั เวลาภาวนาไปแลว้ ถา้มนัมีปัญญาไปแลว้ จิตสงบแลว้ ถา้มนัใชปั้ญญาไป
แลว้ ถา้มนัเป็นสุตมยปัญญา เป็นจินตมยปัญญา เป็นภาวนามยปัญญา มนัเป็นขั้นตอนของมนั ถา้
มนัปล่อยวาง ปล่อยวางอยา่งน้ี เวลามนัปล่อยวาง ปล่อยวางแลว้ท าอยา่งไรต่อ มนัยงัไม่สืบทอด
ต่อไป มนัตอ้งมีกระบวนการของมนั มนัยงัมีต่อเน่ืองไป ถา้ต่อเน่ืองไป จากสุตมยปัญญาเป็นจิน
ตมยปัญญา เป็นภาวนามยปัญญา เวลาพิจารณาไป จิตมนัสงบแลว้เราเอาส่ิงนั้นมาแยกแยะ จิต
สงบแลว้ จิตสงบแลว้มนัก็อยูเ่ฉยของมนั น่ีสมาธิหวัตอ ถา้มนัหวัตอมนัก็ครอบง าไวอ้ยา่งนั้น
แหละ หวัตอๆ หวัตอ เดินไปสะดุดนะ “โล่ง ว่างไปหมดเลย” เด๋ียวมนัสะดุดตอลม้เองนัน่แหละ  

น่ีไง จิตสงบเขา้ไปแลว้ถา้ท าส่ิงใดไม่ไดเ้ด๋ียวมนัก็เส่ือมหมดแหละ ถา้มนัเส่ือมหมดแลว้
เราก็มาปรับทุกขน์ะ “ปฏิบติัแลว้มนัก็ทุกข์ขนาดน้ีนะ ปฏิบติัมนัไม่เห็นมีส่ิงใดเลย” 

คนเราจะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความเพยีร ทางโลกใครมีปัญญา มีสติปัญญาข้ึนมา มีความวริิย
อุตสาหะข้ึนมา เขาจะประสบความส าเร็จในชีวิตของเขา แลว้ถา้เขามีสติปัญญาข้ึนมา สติปัญญา
มนัแยกถูกแยกผดิไดไ้ง อะไรส่ิงใดท่ีเป็นความผดิ ความผดิเรายงัไม่เคยประสบข้ึนมา เราเช่ือ เรา
พอใจ เราท าไป เด๋ียวมนัก็ผดิ พอผดิแลว้มนัก็จะรู้เอง 

แต่ถา้จิตใจมนัไม่มีก าลงั จิตใจคนเราไม่มีจุดยนื เวลามนัผดิไปแลว้ ผดิก็ผดิไปแลว้เนาะ 
อา้ว! ก็ผดิมนัไปเร่ือยแหละ ไปเลย แต่ถา้มนัผดิข้ึนมา มนัรู้ ถา้มนัรู้ข้ึนมา ถา้รู้แลว้เราจะฟ้ืนฟูเรา
ข้ึนมาใหม้นัถูกตอ้งข้ึนมา มนัตอ้งท าความสงบของใจใหม้ากข้ึน ท าใหเ้ขม้แขง็มากข้ึน ท าใหม้นั
มากข้ึน  

ฉะนั้น เวลาคนท่ีปฏิบติัไปแลว้ เวลามนัทุกขม์นัยาก มนัทุกขย์ากเพราะกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก มนัทุกขย์ากเพราะความมกัง่าย มนัทุกขย์ากเพราะเราไม่ไตร่ตรองเราใหดี้ มนัไม่ใช่
ทุกขย์ากเพราะเราปฏิบติัธรรมหรอก 

การปฏิบติัธรรมนะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจนถึงท่ีสุด
แห่งทุกข ์ ครูบาอาจารยเ์ราก็ปฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ การประพฤติปฏิบติันั้น คนเราจะล่วงพน้
ทุกขด์ว้ยความเพียร ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ แต่ความอุตสาหะนะ ความอุตสาหะ
ในการใชปั้ญญาในจิต  



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ๕ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้บอกพระอานนท ์ “อานนท ์ เธอบอกเขานะ” เวลา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพานคนเขา้มาคร ่าครวญนะ มากราบไหวบ้ชูาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มหาศาลเลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “อานนท ์ เธอ
บอกเขานะ ใหป้ฏิบติับูชาเราเถิด” ไอบ้ชูาดว้ยอามิส บชูาดว้ยส่ิงท่ีเป็นดอกไมธู้ปเทียน เขาก็บชูา
กนัอยูแ่ลว้ แต่ถา้ปฏิบติับชูามนับูชาเขา้ในหวัใจเลย ถา้มนัปฏิบติับูชามนัไดส้ัมผสัเลย “เธอ
ปฏิบติับชูาเราเถิด” 

น่ีก็เหมือนกนั เราจะบูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้คือพุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน แต่หวัใจของเรามนัเป็นพุทธะ เป็นผูรู้้ เป็นธาตุรู้ เป็นสสารรู้ท่ีมี
ชีวิตท่ีมหศัจรรยม์ากนะ สสารมนัเป็นส่ิงท่ีไม่มีชีวิต มนัแปรสภาพแปรปรวนไปตามธรรมชาติ
ของมนั โลกน้ีเป็นอนิจจงั โลกน้ีแปรปรวนไปหมด เห็นไหม ว่า “ธรรมะเป็นธรรมชาติ” 
ธรรมชาติก็แปรปรวน แต่สสาร ธาตุรู้มนัมหศัจรรยม์าก มนัมหศัจรรยเ์พราะมนัเป็นธาตุ มนัเป็น
สสารท่ีมีชีวิต สันตติมนัมีชีวิตไดอ้ยา่งไร แลว้เวลามนัปฏิสนธิไปในไข่ ในครรภ ์ ในน ้าคร า ใน
โอปปาติกะ เกิดมาเป็นคน เกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม มนัเกิดไดอ้ยา่งไร แลว้จิตน้ีมนั
มาจากไหน ถา้จิตสงบเขา้ไปมนัจะไปรู้ไปเห็นของมนั 

รู้เห็นก็แค่รู้เห็น รู้เห็นแลว้มนัตอ้งมาแยกแยะไง รู้เห็นแลว้มนัยกข้ึนสู่วิปัสสนา วิปัสสนา 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอน สอนมรรค “ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล” 
ในการประพฤติปฏิบติัถา้มีมรรค มรรคตอ้งเป็นมรรคความจริงสิ ไม่ใช่มรรคท่ีเราจินตนาการ
ของเราข้ึนมาเองไง ถา้จะเขา้ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ปฏิบติับูชาไง ถา้ปฏิบติับชูา 
เราจะเขา้ไปถึงพุทธะของเรา เขา้ไปถึงธาตุรู้ของเรา ถา้เขา้ถึงธาตุรู้ของเรา 

เราเกิดมาทางโลกนะ มนัเร่ืองความจริง โลกน้ีเป็นโลกสมมุติ เพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได ้
การท่ีเกิดมา เกิดมา การเกิดของสัตวโ์ลก การเกิดของสัตวโ์ลก บุญพาเกิด บาปพาเกิด ค าวา่ 
“บาปพาเกิด” วาระของเขาเป็นบาปเป็นกรรม เขาตอ้งทุกขย์ากของเขา เวลาบุญพาเกิด เกิดมา 
เกิดมาอุดมสมบรูณ์ เกิดมามีความสุข ความสุขทางโลกนะ 

ความสุขทางโลกน้ีไม่มี ความสุขทางโลกเขา เขาว่าความสุขของเขา น่ีมนัเป็นผลของ
วฏัฏะมนัตอ้งเกิด เราจะบอกว่ามนัตอ้งเป็นอยา่งน้ี เพราะผลของวฏัฏะมนัตอ้งเวียนว่ายตายเกิด
อยา่งน้ี มนัจบส้ินไม่ได ้แต่มนัจบส้ินไม่ได ้เวลามนัเกิดข้ึนมาแลว้ เราจะท าอยา่งไรต่อไปล่ะ  
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ถา้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาบอกว่า พระไม่เห็นท างานท าการอะไรเลย 
พระท างานหนกัหนาสาหสัสากรรจก์ว่าโลกหลายเท่านกั เพราะว่าพระตอ้งชนะใจตวัเองใหไ้ด ้
การนัง่สมาธิภาวนาเพื่อเอาใจไวใ้นอ านาจของตวัเองน่ีสุดยอดของงานเลยล่ะ เพราะมนัทุ่มเท
ทั้งหมด มนัทุ่มเท ทุ่มเทเพื่อเอาใจไวใ้นอ านาจของเราไง ถา้ทุ่มเทเอาใจไวใ้นอ านาจของเรา ถา้
จิตเป็นขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ถา้มนัเขา้สมาธิไดม้นัก็ร่มเยน็เป็นสุข ร่มเยน็เป็น
สุขแลว้มนัเห็นคุณค่า เห็นคุณค่า เห็นคุณค่าของการเกิดไง  

เกิดมาแลว้ถา้ไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติั ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก
ว่าถา้ใครเกิดแลว้ไม่ไดบ้วช ไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติั เหยยีบแผ่นดินผดิ เหยยีบแผน่ดินผดิ น่ีก็
เหมือนกนั เราสงบแลว้ เราเจอภวาสวะ เจอภพชาติของเรา แลว้เราไม่เกิดปัญญาข้ึนมา มนัไม่
ต่อเน่ืองข้ึนไปไง เราคน้หาหวัใจของเรา คน้หาภวาสวะ คน้หาปฏิสนธิจิต จิตท่ีเป็นตวัตนท่ีมนั
เวียนว่ายตายเกิด จิตถา้มนัสงบเขา้ไปแลว้มนัตอ้งฝึกหดัใชปั้ญญา ถา้ฝึกหดัใชปั้ญญา น่ีการขุดคุย้
หากิเลส  

ฉะนั้น ครูบาอาจารยท่ี์ประพฤติปฏิบติั ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เขาจะสนทนา
ธรรมกนั ถา้คนสนทนาธรรม จิตสงบแลว้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็น
จริงเขาบอก “เออ! ภาวนาเป็น จะมีโอกาส พิจารณาไป” 

แต่ถา้พดูถึงเวลาสนทนาธรรม “น่ีมนัสงบ มนัใชปั้ญญาไปเลย” ไอปั้ญญาอยา่งนั้นมนั
เป็นปัญญาของกิเลส มนัเป็นปัญญาของสัญญาท่ีจ าธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
มา เขาไม่เป็นความจริงหรอก 

ฉะนั้น เขาตอ้งใชอุ้บายอยา่งใด จะใชอุ้บาย จะเตือนสติใหจิ้ตดวงนั้นไดย้อ้นกลบัมา 
ยอ้นกลบัมาเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง ถา้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็น
จิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง นั้นเป็นตน้ทาง นั้นเป็นตน้ทางท่ีเขาจะกา้วเดินไป จิตของเขาจะ
กา้วเดินไป 

เวลาภาวนาเป็นเหมือนจิตกา้วเดินไป เหมือนกบัเราจะกา้วเดินไป จิตกา้วเดินไปคือ
วิวฒันาการของจิต เวลาจิตมนัจะกา้วเดิน มนัวิวฒันาการ มนัพฒันาของมนั มนัพฒันาข้ึน พอ
พฒันาข้ึน ปุถุชน กลัยาณปุถุชน โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล 
อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล  
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เวลามนักา้วเดินมนัยกข้ึนเป็นชั้นเป็นตอน เป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป ไอพ้วกเราฟังก็งงนะ 
“พดูซ ้ าๆ ซากๆ พดูวนๆ เวียนๆ สงสัยอาจารยจ์ะขาดสติแลว้มั้ง พดูก็ย  า่อยูก่บัท่ี ไม่เห็นกา้วเดิน
เลย”  เพราะมนัภาวนาไม่เป็น 

ไอค้นภาวนาเป็นพอบอกเป็นวิวฒันาการของมนั โอโ้ฮ! เขาท่ึงมากนะ มนัท่ึงมาก อูฮู้! 
คนคนหน่ึงท าไมมนัท าไดข้นาดนั้น จิตใจดวงหน่ึง วิวฒันาการท าไมท าไดสู้งส่งขนาดนั้น แลว้
ท าสูงส่งขนาดนั้น สูงส่งท่ีไหนล่ะ? ก็สูงส่งในใจนัน่ล่ะ ไม่มีใครรู้ดว้ยหรอก มนัเป็นปัจจตัตงั 
เป็นสันทิฏฐิโก แต่รู้ไดต่้อเม่ือเวลาท่านแสดงธรรม พอแสดงข้ึนมา ครูบาอาจารยท่์านแสดง
ธรรม ท่านแสดงขอ้เทจ็จริงนัน่ล่ะ แลว้เรามีความจริงข้ึนมาในหวัใจของเรา เราจะปฏิบติัข้ึนไป  

ถา้ปฏิบติัข้ึนมา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาพระอานนท ์ พระสารีบุตร 
พระโมคคลัลานะจะลานิพพาน พระอรหนัตก์บัพระอรหนัตท่์านรู้กนั ท่านเขา้ใจกนั มนัไม่มีการ
ท่ีว่าเราจะมาคาดเดา เราจะพดูไปโดยจินตนาการของเรา ผูท่ี้เขารู้จริง เขารู้ คนท่ีเขาท าเป็น เขารู้ 
ถา้เขารู้ข้ึนมา แต่เขาเก็บไวภ้ายในไง เขาเก็บไวภ้ายในเพราะว่าส่ิงน้ีมนัเหนือโลก โลกรู้กบัเรา
ไม่ไดห้รอก เวน้ไวแ้ต่ผูท่ี้ปฏิบติัดว้ยกนั แลว้ถา้ผูป้ฏิบติัผดิดว้ยกนัก็สังคมผูท่ี้ปฏิบติัผดิ ถา้สังคม
ท่ีปฏิบติัถูกแบบของครูบาอาจารยเ์รา ท่านไม่ไวห้นา้นะ  

เวลาอยูด่ว้ยกนั หลวงตาท่านบอกอยูด่ว้ยกนัเหมือนพ่อกบัลูก เวลาท่านพดูนะ หลวงปู่ มัน่
ท่านเมตตาหลวงตามาก เพราะท่านชราภาพ ท่านตอ้งการคนท่ีไวใ้จได ้ เวลาเขา้ไปอุปัฏฐากท่าน 
ท่านรักอยา่งกบัลูกนะ แต่ท่านบอกว่าพดูธรรมะไม่ไดเ้ลย ถา้พดูธรรมะแลว้ไม่มีลูก ไม่มีพ่อ ไม่มี
อะไรๆ ทั้งส้ิน ความจริงเป็นความจริง ถกูเป็นถูก ผดิเป็นผดิ ไม่มีส่ิงใดมาต่อรองได ้ ไม่มีส่ิงใด
เลย ถา้พดูถึงธรรมะนะ 

แต่ถา้อยูป่ระสาโลกนะ ผกูพนักบัแบบพ่อกบัลูก พ่อท่ีชราภาพ หลวงปู่ มัน่ท่ีท่านชราภาพ
แลว้ หลวงตาท่านอุปัฏฐากอุปถมัภ ์ ท่านดูแลของท่าน ท่านรักของท่าน เวลาคุยกนั
กะหนุงกะหนิง พดูกนัอยา่งกบัพ่อกบัลูก แต่ถา้หนัเขา้เร่ืองธรรมะ เร่ืองสัจธรรม ไม่มี เสมอภาค 
ผดิเป็นผดิ ถูกเป็นถูก เพื่อจะตอ้งการเราสู่ความจริง  

น่ีก็เหมือนกนั เราประพฤติปฏิบติั ปฏิบติัใหเ้ป็นความจริง ถา้ครูบาอาจารยท่์านมีความ
จริง ความจริงแสดงออกได ้ รู้ได ้แลว้ถา้รู้ไดม้นัเป็นขอ้เทจ็จริง น่ีวนัพระ วนัพระเราแสวงหาส่ิง
น้ี เป็นอตัตสมบติันะ สมบติัของเรา 
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เราท าหนา้ท่ีการงานเล้ียงปากเล้ียงทอ้ง แต่เราฝึกหดัประพฤติปฏิบติัเล้ียงหวัใจของเรา 
ใหห้วัใจของเรามนัมีความสุขบา้ง ใหห้วัใจของเราผอ่นคลายจากการเบียดเบียนของกิเลสตณัหา
ความทะยานอยากอยากบา้ง ใหม้นัพอใจ ใหม้นัมีความสุขในหวัใจของเรา ความสุขท่ีหาไดใ้น
ใจเราไม่ตอ้งไปหาท่ีไหน หาท่ีน่ี แต่เขาไม่รู้จกักนั เขาพยายามจะหาความสุขกนั แต่เขาหาไม่เจอ 
แต่ถา้นัง่ลง หลบัตา ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ พุทธานุสติ เราจะไปเฝ้าพุทธะ เฝ้า
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ในหวัใจของเรา เอวงั 


