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เทศน์เช้า วนัที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ถา้คนไม่มีหลกัเกณฑ ์ พอเขาพดูส่ิงใดเรากค็ลอ้ยตามเขาไป น่ีโลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือม
ลาภ มียศเส่ือมยศ สรรเสริญนินทา เวลาเขาพดูอะไรก็คลอ้ยตามเขาไปหมดแหละถา้เราไม่มีหลกั 
แต่ถา้เรามีหลกัของเรา ความจริงคือความจริงไง ถา้เขาเอาความจริงได ้ ความจริงนั้นมนัเป็น
ประโยชน์ 

คนเราเกิดมาปรารถนาความสุข เกลียดความทุกขทุ์กคน แต่คนแสวงหาความสุข 
ความสุขหาท่ีไหนล่ะ ความสุขแสวงหามานั้นมนัปัจจยัเคร่ืองอาศยั มนัเป็นความสุขของโลกไง 
โลกเขายกยอ่งสรรเสริญ โลกเขายอมรับกนั แต่โลกเขายอมรับกนั เราเอามาแลว้มนักดถ่วงหวัใจ
เราขนาดไหน แต่มนัก็เป็นหนา้ท่ีใช่ไหม เราตอ้งแสวงหาส่ิงนั้นมา แต่แสวงหาส่ิงนั้นมาเป็น
ปัจจยัเคร่ืองอาศยั แต่ความสุขจริงๆ หากนัไม่เป็น ถา้ความสุขจริงๆ จะหากนัเป็น ดูสิ คนเห็นภยั
ในวฏัสงสาร เราอยูก่บัโลกเรามีความทุกข ์ ละได ้ วางได ้ เรามาบวช ถา้มาบวชแลว้ เรามาบวช
แลว้เราจะขวนขวาย เราแสวงหา เพราะเราเห็นว่ามนัเป็นทุกขไ์ง ถา้มนัเป็นทุกข ์ มนัเป็นทุกข์
เพราะอะไร เป็นทุกขเ์พราะมนัแบกรับ มนัแบกหามไวใ้ช่ไหม 

แลว้ใหว้างๆ ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้ใหล้ะใหว้าง ถา้ละ
วางไดม้นัก็มีความสุข ละวางไดม้นัก็มีความปลอดโปร่ง ละวางได ้ ละวางได ้ สมบติัมนัไม่
หายไปไหนหรอก สมบติัมนัก็เป็นของเราไง เราบอก “ละวางไดแ้ลว้” 

“ละวาง ละวางก็โอนมาใหฉ้นัสิ โอนมาใหฉ้นัหมดเลย คนวางไดจ้ริงก็ตอ้งโอนมาใหฉ้นั
เลย” 

โอนอะไร เขาละวาง เขาละวางในใจ เวลาเขาช าระกิเลส เขาช าระในใจ สังโยชน์มนั
ผกูมดัท่ีหวัใจ เวลาเขาปลดเปล้ืองสังโยชน์ไดแ้ลว้ ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
เอตทคัคะทางลาภสักการะคือพระสีวลี พระสีวลีจะมัง่มีขนาดไหน จะสมบรูณ์ขนาดไหน องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สมบรูณ์กวา่ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูต้ ั้งให้ 
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เป็นผูแ้ต่งตั้ง เป็นผูท่ี้รู้ลึกซ้ึงมากกวา่นั้น มนัมีมากขนาดไหน มนัมีมากมนัก็เป็นสมบติัของโลก 
เป็นสมบติัของโลกมนัก็เป็นสมบติัท่ีเจือจานกนั แต่หวัใจท่ีมนัปล่อยวางได ้ มนัสุขมนัสบาย มนั
ปล่อยมนัวาง 

แต่ถา้มนัไปแบกหามนะ ของมนัตั้งอยูต่ ั้งไกล ท าไมมนัมากดทบัหวัใจเราล่ะ ของมนักด
ถ่วงในหวัใจเราหรือเปล่า มนัอยูใ่นตูเ้ซฟนะ มนัอยูใ่นธนาคารนะ มนัไม่เห็นอยูบ่นหัวใจเราเลย 
ท าไมมนัหนกัใจล่ะ  

หนกัใจมาก เพราะเราวางไม่ไดไ้ง ค าว่า “วางๆ” มนัวางท่ีทิฏฐิมานะของเรา มนัวาง
เพราะความผกูมดัของเรา มนัไม่ใช่สลดัทิง้ไปหรอก ความทิง้ไป เห็นไหม คนท่ีมีบุญกุศล ท า
ขนาดไหนก็ไดบุ้ญกุศลของเขา เราปรารถนาบุญกุศล เราไม่ตอ้งการเอาอกุศลท่ีมนับีบคั้นหวัใจ 
เราปรารถนาส่ิงนั้น ถา้ปรารถนาส่ิงนั้น น่ีเป็นความเห็นของโลก 

เวลาเรามาบวชพระ เวลาบวชเป็นพระข้ึนมาแลว้ เวลาการบวชพระไดบุ้ญกุศลมหาศาล 
บุญกุศลก็เป็นบุญกุศลนะ บุญกุศลเป็นบุญกุศล แต่บุญกุศลบวชข้ึนมาแลว้มนับวชแต่ร่างกายไง 
มนัไม่ไดบ้วชจิตใจไง เวลามาบวชจิตใจ เราบวชมาแลว้ ยกเขา้หมู่แลว้พระตอ้งมาประพฤติ
ปฏิบติักนั  

เวลาปฏิบติันะ น่ีพระบวชใหม่ บวชใหม่มนัติดนิสัยฆราวาสมา พอฆราวาส ภิกษุบวช
ใหม่ จบัอะไรผดิไปหมดเลย นู่นก็ผดิ น่ีก็ผิด อะไรมนัผดิไปขนาดนั้น มนัผดิเพราะอะไร เพราะ
เราคุน้เคยกบัความเป็นฆราวาสไง เราคุน้เคยกบัความเป็นฆราวาส คิดว่าจบัตอ้งส่ิงใดมนัก็ถูกไป
หมด แต่พระไม่ได ้ เพราะวตัถุมนัควรจบัและไม่ควรจบั เขาเรียกวตัถุอนามาส วตัถุอนามาสนะ 
จบั เป็นอาบติัทุกกฏ เช่น อาวุธ 

เวลามีด ดูพระกรรมฐานเราสิ เวลามีดเขาเก็บไว ้ เขาจะพกไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์นะ ปลาย
มีดเขาจะหกัทิง้ เพราะปลายมีดเป็นอาวุธ บางคนเขาคิดขนาดนั้นนะ แต่ถา้เราคิดวา่ไม่ไดเ้ป็น
อาวุธ เราใชเ้พื่อประโยชน์ 

วตัถุอนามาส ของท่ีไม่สมควรจบั แมแ้ต่ผลไมน่ี้ไปแตะตอ้งไม่ไดน้ะ เพราะแตะตอ้งแลว้
น่ีวตัถุอนามาส เพราะไปแตะตอ้งมนัเสียกิริยาของสมณะ โอโ้ฮ! จบัผลไมน่ี้แสดงว่าอยากกิน
เนาะ โอโ้ฮ! ลูบคล า “เม่ือไหร่มนัจะแก่เสียที ถา้แก่แลว้ก็เดด็มาถวายอาตมา” 
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ไม่ใหท้  าเพราะอะไร เพราะวตัถุมนัเป็นวตัถุ แต่เวลาเราไปจบัตอ้งข้ึนมา มุมมองของโลก
มนัมหาศาล โลกมนัโลกวชัชะ โลกเขาติเตียน ถา้โลกเขาติเตียน นู่นก็ไม่ได ้น่ีก็ไม่ได ้เราก็ว่ามนั
ไม่ผดิหรอก แต่เราไม่รู้หรอก อะไรถูก อะไรผดิ เวลาถา้เราท าถูก ท าผดิ น่ีพดูถึงวา่เร่ิมตน้จะ
ปฏิบติั มนัเป็นศีล ศีล สมาธิ ปัญญา พอเป็นศีลข้ึนมา ศีลเป็นกติกา เป็นกรอบ มนัยุง่ไปหมด 

เราไม่ตอ้งไปทบทวน เรารักษาเจตนาของเรา รักษาหวัใจของเราอนัเดียว ถา้รักษาหวัใจ 
อะไรท่ีท าได ้มองเขา ถา้มองเขา เขาท าส่ิงใด เราก็ท  าตามนั้น แลว้ท าตามนั้นไปก่อน แลว้พอเรา
มาศึกษา ไปเปิดบุพพสิกขา ไปเปิดวินยัมุข เราจะรู้ไปหมดแหละ แต่ความรู้อยา่งนั้น เวลาเรา
บวชมาแลว้ เวลาเรานอ้ยข้ึนมา เราตอ้งการบวชหวัใจของเรา  

ถา้เราตอ้งการบวชหวัใจของเรา มนัตอ้งมีค าบริกรรมพุทโธๆๆ บ่มเพาะ บ่มเพาะใจของ
เรา ถา้บ่มเพาะใจของเรานะ ถา้จิตมนัสงบเขา้มา น่ีคุณค่า เพราะวา่วิธีการทั้งหมดเขา้สู่ความสงบ
ของใจ ใจเวลาเกิดศีล เกิดสมาธิ เกิดปัญญา เกิดมรรค มรรค เวลาผลของมนัก็คืออกุปปธรรม 
กุปปธรรม-อกุปปธรรม สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายตอ้งแปรสภาพทั้งหมด ทุกอยา่ง
เปล่ียนแปลงไปทั้งหมด ทุกอยา่งไม่คงท่ี แต่เวลาปฏิบติัถึงท่ีสุดแลว้เป็นอกุปปธรรมมนัจะเป็น
ผลอยูข่า้งหนา้นัน่ ถา้ผลอยูข่า้งหนา้ มนัเป็นวิธีการทั้งนั้นแหละ แลว้เราก็เอาวิธีการจบัตน้ชน
ปลาย หนัรีหนัขวางเลยนะ จะท าใหม้นัถูกหมด  

ไม่ตอ้งไปห่วง ไม่ตอ้งไปห่วงว่ามนัจะถูกหรือมนัจะผดิ เราท าไปก่อน ถา้มนัถูกตอ้งดี
งามข้ึนไปแลว้เด๋ียวผลมนัตอบรับ มนัจะมีผลออกมา ถา้ผลออกมา ถา้จิตมนัสงบแลว้มนัมีคุณค่า
ข้ึนมาทนัทีเลยนะ ถา้จิตสงบเขา้ไปมนัจะฝังใจมาก เกิดมาจากทอ้งพ่อทอ้งแม่ ไม่รู้จกัตวัเอง ช่ือ
พ่อแม่ก็ตั้งให ้ ไม่พอใจก็ไปเปล่ียนเอาท่ีกรมการปกครอง ไม่เคยรู้จกัตวัสักที พอจิตมนัสงบเขา้
ไปนะ โอโ้ฮ! น่ีตวัตนของเราไง ตวัตนของเรานะ ไอช่ื้อท่ีเขาตั้งใหน่ี้สมมุติทั้งนั้นแหละ สมมุติ
นะ ดูสิ แม่ตั้งให ้ไปเปล่ียนก็เปล่ียนได ้

เวลาสมมุติ ดูสิ เวลาสมมุติ ภาษาแตกต่างกนั เขาก็พดูภาษาแตกต่างกนั แต่เขาส่ือ
ความหมายเป็นอนัเดียวกนั น่ีก็เหมือนกนั เวลาวิธีการปฏิบติัแตกต่างหลากหลายมากเลย แต่ผล
ของมนัก็คือเขา้ไปสู่ความสงบของใจอนันั้น ถา้เขา้ไปสู่ความจริง ไปสู่ความสงบของใจอนันั้น 
มนัเป็นสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิเป็นตวัตนของเรา ตวัตนของเรามนัมีค่ามาก มีค่าเพราะเหตุใด มี
ค่าเพราะเวลามนัเวียนว่ายตายเกิด ปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิวิญญาณๆ แต่ส่ิงท่ีเรากระทบอยูน่ี่มนัเป็น



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ๔ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

โสตวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ มนัเป็นวิญญาณอายตนะ มนัเป็นวิญญาณกระทบ วิญญาณกระทบ
มนัตอ้งมีพลงังาน พลงังานคือปฏิสนธิวิญญาณ ปฏิสนธิจิต  

ปฏิสนธิจิตมนัรับรู้กระทบโดยผวิหนงั อายตนะกระทบ ความคิดเกิดข้ึนมากระทบหวัใจ 
ความคิดก็ไม่ใช่จิต แต่มนัเกิดข้ึนจากจิต เวลาคิดข้ึนมามนัก็กระทบจิต ถา้ความคิดเป็นจิต เวลา
เราคิดไม่ออก อยากคิดเร่ืองดีๆ คิดไม่ออกหรอก คิดไม่ออก คิดไม่ได ้ เราคิดไม่ไดก้ต็ายน่ะสิ ก็
ความคิดเป็นจิต ความคิดไม่มีก็ตอ้งตาย ท าไมความคิดไม่มีท าไมมนัไม่ตายล่ะ 

เพราะความคิดมนัไม่ใช่จิต มนัเกิดจากจิต เห็นไหม มโนวิญฺญาเณปิ นิพฺพินฺทติ 
มโนสมฺผสฺเสปิ นิพฺพินฺทติ มโนคือใจ มโนวิญฺญาเณปิ นิพฺพินฺทติ มโนสมฺผสฺเสปิ นิพฺพินฺทติ 
สัมผสั ความสัมผสัคือความคิด มโน มโนคือพลงังาน ปฏิสนธิจิตมนักระทบ พอกระทบข้ึนมา 
มนัเกิดรับรู้ รับรู้ เบ่ือหน่ายไปหมด มนัเบ่ือหน่ายไปหมด ถา้มนัมีความจริงข้ึนมา ตวัตนของเรา 
เราเห็นตวัตนของเรา โอโ้ฮ! โอโ้ฮ! 

ท าความสงบของใจเขา้มา พระองคใ์ดก็แลว้แต่ นกัปฏิบติัคนใดก็แลว้แต่ เวลาจิตมนัสงบ
แลว้มนัมีคุณค่า มีคุณค่า สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี แลว้หาซ้ือไม่ได ้มีเงินแสน เงินลา้น ก่ีลา้น
หาซ้ือ ไม่มีขายในทอ้งตลาด หาซ้ือขายท่ีไหนเขาก็ขายใหไ้ม่ได ้ เวลาสุขภาพ เขาบอกว่าสุขภาพ
ไม่มีซ้ือขาย สุขภาพตอ้งท าข้ึนมาเอง สุขภาพจะแขง็แรงเพราะเราดูแลสุขภาพของเราเอง  

จิต จิตเวลาเราคน้ควา้ เราจะไปหาท่ีไหนล่ะ ครูบาอาจารยท่์านก็ช้ีก็แนะเหมือนกนั ครูบา
อาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัของท่านมา ท่านก็ตอ้งรู้หลกัการของท่าน เราท าความจริงของเรา
ข้ึนมา 

บวชแลว้ เวลาบวชน่ีไดบุ้ญมาก ไดบุ้ญเพราะอะไร ไดบุ้ญเพราะเราค ้าชูศาสนา ศากย
บุตรพุทธชิโนรส เราเป็นญาติกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราเขา้มาเป็นญาติ เป็นญาติ
เป็นหวา่นเครือขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แลว้ถา้เราประพฤติปฏิบติัตามความเป็น
จริงข้ึนมา ถา้จิตของเรามีคุณธรรมข้ึนมา ศาสนทายาท เราเป็นทายาทขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เรามีคุณธรรมในใจของเรา ถา้คุณธรรมในหวัใจมนัประเสริฐขนาดไหน 

ถา้เราบวชมาเป็นสมมุติ บวชมาเป็นสมมติสงฆ ์ เป็นสงฆโ์ดยสมมุติ แลว้เราก็ฝึกหดัๆ 
หนา้ท่ีการงานของเราก็มี เพราะเกิดในหมู่ชน ในหมู่ชนใดมนัก็มีภาระรับผดิชอบไปทั้งนั้น
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แหละ ภาระรับผดิชอบมนัของเลก็นอ้ยมาก เวลาเราเบ่ือหน่าย เราคิดสิ เราคิดว่าเวลาเราอาบเหง่ือ
ต่างน ้า มนัทุกขข์นาดไหน ไอน่ี้เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา เดินไปเดินมา โลกเขามองกนัเขา
บอก “เดินไปเดินมา งานน้ีใครก็ท  าได”้ 

ลองมาเดินสักคร่ึงวนัสิ เดินสักวนัหน่ึง พอเดินไปเดินมาแลว้เด๋ียวใจมนัไม่อยูห่รอก 

ว่า “พระท าอะไร วนัๆ ไม่เห็นท าอะไร เดินไปเดินมา” 

ไอเ้ดินไปเดินมาถา้มนัไม่มีสติ หลวงตาท่านบอกว่าสุนขัมนัยงัเดินได ้สุนขัมนัวิ่งดว้ย เรา
เป็นพระ เราเป็นพระ เราตอ้งมีสติ เรามีสติ เรามีค าบริกรรมของเรา ถา้เรามีค าบริกรรมของเรา 
เรามีค าบริกรรม เราฝึกฝนของเรา เราจะหาความจริงของเรา สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี แลว้
มนัจะไปหาท่ีไหนล่ะ หาซ้ือท่ีไหนก็ไม่มี มนัหาไดใ้นกลางหวัใจของเรา ถา้หวัใจของเรา “ผูใ้ด
เห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต” พุทธะ พุทโธ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน เห็นไหม ถา้มนัเขา้ไปสู่พุทธะ ผูรู้้ 
ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน มนัเขา้ไปสู่พุทโธของเรา เขา้ไปสู่หวัใจของเรา ถา้เขา้ไปสู่ใจของเรา มนั
แสวงหาท่ีไหนล่ะ 

เวลาทางโลกเขาท าส่ิงใดประสบความส าเร็จแลว้ เขาท าซ ้ าท  าซาก เขาท าดว้ยความ
ช านาญของเขา เวลาเราปฏิบติัข้ึนมา เราเจอพุทโธ เราเจอสัมมาสมาธิ แลว้เราอยากไดอี้กๆ จบั
พลดัจบัผลู จบัพลดัจบัผลูเพราะอะไร เพราะกิเลสมนัต่อตา้นไง กิเลสมนัมีอ  านาจเหนือหวัใจ
ของเรา กิเลสคืออวิชชา ความไม่รู้เร่ือง ไม่รู้ตวัตนของเรา แต่รู้ขา้งนอก รู้ทุกอยา่ง รู้ทุกอยา่งเพื่อ
ขบัไสใหใ้จมนัออกไปเอา ขบัไสใหใ้จมนัส่งออก ใหห้วัใจมนัเพ่นพ่านออกไปขา้งนอก แต่ไม่
รู้จกัตวัมนัเอง น่ีกิเลสมนัปิดหูปิดตา แลว้มนัพยายามผลกัดนัใหเ้ราส่งออกไปหมด แลว้เราเคย
เขา้ไปสู่จิตใจของเรา เขา้ไปสู่ความสงบ แลว้เราจะเขา้ไปสู่ความสงบอีกมนัก็ต่อตา้น  

พญามารนะ มนัต่อตา้น พอมนัต่อตา้น “เอะ๊! มนัตอ้งท าอยา่งน้ี เอะ๊ๆๆ ตอ้งท าอยา่งน้ี 
เอะ๊ๆ ตอ้งท าอยา่งน้ี” เอ๊ะๆ นัน่ล่ะวางใหห้มดเลย บริกรรมพุทโธของเราไปเร่ือยๆ พุทโธๆๆ 
ของเราไปเร่ือยๆ 

เวลาเหตุ ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ถา้เหตุมนัสมควรแลว้มนัตอ้งระงบัของมนัได ้ ถา้มนั
สงบระงบัของมนัได ้ น่ีความจริง ความจริงนะ ส่ิงในโลกน้ี สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา เวลาถา้เรา
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ประพฤติปฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ เวลามนัเป็นอกุปปธรรมแลว้มนัเหนืออนตัตา มนัพน้ไปจาก
ความเป็นอนตัตา มนัพน้ไปเพราะอะไร  

มนัพน้ไป เห็นไหม ดูสิ ธรรมและวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ผูท่ี้ปฏิบติั
ไดส้ัจธรรมความจริง มนัเป็นธรรมของส่วนตนไง มนัเป็นธรรมของจิตดวงนั้นไง มนัไม่ใช่ สพฺ
เพ ธมฺมา อนตฺตา ไง เวลามนัประพฤติปฏิบติัไป สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ความแปรปรวนทั้งหมด 
เวลามนัปฏิบติัไปแลว้ อกุปปธรรมๆ มนัไม่แปรปรวน ไม่แปรปรวน มนัไม่เปล่ียนแปลง ไม่
อะไรทั้งส้ิน แต่มนัปฏิบติัไปเป็นความจริงของเรา ถา้ความจริงของเรา เราหาท่ีน่ี เราปฏิบติัท่ีน่ี 

โลกเขาปรารถนาความสุข เกลียดความทุกขท์ั้งนั้น ไม่พอใจความทุกขท์ั้งนั้น แต่เวลาผูท่ี้
มีบุญบารมีเกิดมา ท าส่ิงใดก็ประสบความส าเร็จไปทั้งนั้น มีคนเก้ือหนุนมาตลอด เขาก็มี
ความสุขประสาโลกเขา น่ีสุขโดยสมมุติ เขาคิดว่าส่ิงนั้นเป็นยอดปรารถนาของเขา แต่ถึงท่ีสุด
แลว้ ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด ชีวิตน้ีตอ้งดบัขนัธ์ไปท่ีสุด เขาไดท้  าอะไรเป็นประโยชน์
กบัเขาบา้ง ถา้เขาไดท้  าอะไรเป็นประโยชน์กบัเขาบา้ง จิตดวงนั้นมนัจะมีบาปมีบุญอนันั้น
สืบเน่ืองต่อเน่ืองไป  

แต่เรามาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ส่ิงท่ีเราท ามา เราก็ประสบ
ความส าเร็จได ้ เราก็แสวงหามาได ้ แต่เราเป็นคนท่ีประหยดัมธัยสัถ ์ เราไม่ใชส้อยฟุ่มเฟือยไปกบั
โลกเขา ส่ิงใดท่ีเป็นประโยชน์ เราสร้างสมบารมีของเราข้ึนมาใหเ้ป็นบารมีของเราข้ึนมา แลว้เรา
พยายามประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ไดม้ากไดน้อ้ยข้ึนมา มนัจะเกิดปัญญา คนเราใครเกิดมาก็เกิด
อยากเป็นคนฉลาด คนฉลาดเกิดจากการนัง่สมาธิ การนัง่สมาธิ เวลาจิตมนัสงบระงบัข้ึนมาแลว้
มนัเกิดภาวนามยปัญญา มนัจะฝังหวัใจนั้นไป  

คนท่ีฉลาด การนัง่สมาธิท าใหค้นฉลาด แต่คนท่ีฉลาดเขาตอ้งใชค้วามคิด เขาตอ้งใช้
ปัญญาของเขา ปัญญาอยา่งนั้นเป็นปัญญาของโลกียปัญญา ปัญญาของปฏิสนธิจิต ปัญญาของ
พญามาร ปัญญาอยา่งนั้นเป็นปัญญาสร้างโลก แต่เวลาท าความสงบของใจเขา้มาแลว้ ถา้เกิด
ภาวนามยปัญญาแลว้มนัเป็นโลกุตตรปัญญา ปัญญามนัเหนือโลก ปัญญามนัจะพน้จากโลก 
ปัญญามนัจะเหยยีบย  า่โลกน้ี มนัจะขา้มพน้จากโลกน้ีไป ถา้มนัจะขา้มพน้จากโลกน้ีไป น่ีธรรมะ
เหนือโลก ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ใครเป็นคนแสวงหาล่ะ  
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เวลาเราประพฤติปฏิบติั เราก็ว่าเราต ่าตอ้ย เราท าส่ิงใดก็ไม่ประสบความส าเร็จ แต่คนท่ี
ห่มธงชยัพระอรหนัต ์ ห่มผา้กาสาวพสัตร์ เป็นผูท่ี้จะเห็นภยัในวฏัสงสาร เป็นผูจ้ะขา้มพน้จาก
โลก ถา้เป็นผูท่ี้จะขา้มพน้จากโลก คนอยา่งนั้นหรือเป็นคนท่ีตอ้ยต ่า คนอยา่งนั้นหรือเป็นคนท่ีไร้
ศกัยภาพ คนอยา่งนั้นหรือเป็นท่ีไม่มีอ  านาจวาสนา คนอยา่งนั้นต่างหากท่ีจะพน้จากโลก คน
อยา่งนั้นต่างหากท่ีมีสติ สมาธิ ปัญญา คนอยา่งนั้นต่างหากมีมหาสติ-มหาปัญญา คนอยา่งนั้น
ต่างหากจะมีมรรคญาณเขา้สู่หวัใจของตน ท าใจใหม้นัหลุดพน้ไปจากวฏัสงสาร เห็นไหม 

โลกเขาปรารถนาความสุขของเขา เขาเกลียดความทุกข ์ แต่เขาก็แสวงหาไดต้ามประสา
โลก เราวางโลกไวแ้ลว้เราเขา้มาสู่ธรรม เขา้มาสู่ธรรม เราประพฤติปฏิบติัของเราใหสู่้สัจจะ
ความจริง เอาใจของเรานะ ใจของเราไวใ้นอ านาจของเรา อ  านาจของเราดว้ยสติ อ  านาจของเรา
ดว้ยสมาธิ แลว้เกิดวิปัสสนา เกิดภาวนามยปัญญา เราจะเห็นเลยว่ามรรคญาณมนัส าคญัขนาด
ไหน ธรรมจกัร จกัรท่ีมนัจะช าระลา้งอวิชชา ช าระลา้งพญามาร พญามารท่ีมนัมีอ  านาจท่ีมนั
ปิดบงัหวัใจของคน พญามารท่ีมนัปิดหวัใจของสัตวโ์ลก แลว้เกิดสัจธรรมมีดวงตาของธรรม 
ดวงตาของดวงใจมนัเปิดของเราข้ึนมา ดวงตาของใจมนัเปิดข้ึนมา มนัช าระลา้ง มนัส ารอก ใจ
ดวงน้ีประเสริฐ ใจดวงน้ีขา้มพน้ ใจดวงน้ีมนัเหนือโลก โลกมองไม่เห็น โลกเห็นเป็นไปไม่ได ้
แต่เราจะท าของเรา ท าเพื่อประโยชน์กบัเรา น่ีเราเป็นคนมีศกัยภาพ เราเป็นคนมีอ านาจวาสนา 
เราท าเพื่อเหตุน้ี 

ท าบุญกุศลเพื่ออ  านาจวาสนาบารมี เพื่อท าบุญแลว้ใหจิ้ตใจมนัเปิดกวา้ง เราเสียสละได ้
เราเขา้ใจได ้ กิเลสมาบิดเบือนเราไม่ได ้ ฉะนั้น เวลาฟังธรรมๆ ฟังธรรมก็ฟังเพื่อสะเทือนหวัใจ
ของเรา สะเทือนหวัใจของเรานะ ใหห้ัวใจมนัองอาจ มนักลา้หาญ เกาะเก่ียวการภาวนา 
ไม่อยา่งนั้นมนัเหงามนัหงอย มนัเศร้ามนัสร้อย มนัเอาแต่ตดัทอนตวัเองไง 

แต่ถา้มีปัญญาๆ มนัจะท าส่งเสริมปัญญาของตนไง ส่งเสริมข้ึนมาใหแ้ก่กลา้ ส่งเสริม
ข้ึนมาใหมี้ก าลงั ส่งเสริมข้ึนมาเพื่อศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อความเป็นจริงของเราไง แลว้ประพฤติ
ปฏิบติัใหเ้ป็นความจริงของเรา สมกบัความปรารถนาว่าเราเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นสัตวป์ระเสริฐ เรา
แสวงหาแต่ความจริง สัตวอ์าชาไนยมนัจะหาแต่ของดีๆ ทั้งนั้นแหละ น่ีก็เหมือนกนั เราปฏิบติั
เพื่อหวัใจของเรา เพื่อประโยชน์กบัหวัใจดวงน้ี เอวงั 


