
เทศน์เชา้ วนัท่ี ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ๑ 
 

©2016 www.sa-ngob.com 

เทศน์เช้า วนัที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

วนัน้ีวนัพระเนาะ เราตั้งใจฟังธรรม สัจธรรม สัจจะเป็นสัจจะ ถา้ไม่เป็นสัจจะ น่ีกุศล 
อกุศล ส่ิงท่ีเป็นอกุศลมนัใหผ้ลเป็นลบทั้งนั้นน่ะ ส่ิงท่ีเป็นกุศล เราหากุศล หาท่ีพึ่งพาอาศยัของ
เรา ถา้หาท่ีพึ่งพาอาศยัของเรา การกระท า มนัอยูท่ี่กรรม เราท าดีๆ เราท ากรรมของเรา ถา้เราท า
กรรมของเรานะ เราหาท่ีพึ่ง  

เวลาคนไม่มีท่ีพึ่งมนัวา้เหว่ เวลาวา้เหว่ มนัแสวงหา พอแสวงหา เจอส่ิงใดก็เกาะ เจอส่ิง
ใดก็เกาะ เวลาเราประพฤติปฏิบติั เวลามนัลม้ลุกคลุกคลาน มนัเหมือนเราอยูก่ลางทะเลนะ เวลา
เราไปเจอคล่ืนกลางทะเล เราเรือแตก เราจะอยูอ่ยา่งไร เราตอ้งเผชิญชีวิตของเราไปไง ไอน่ี้ก็
เหมือนกนั เวลาเราจะประพฤติปฏิบติั ประสบการณ์ของจิตเวลาปฏิบติัมนัจะเป็นแบบนั้น 

แลว้เวลาของเรา เราเป็นศรัทธาใหม่ ศรัทธาใหม่เราไม่มีท่ีพึ่ง เราหาท่ีพึ่งๆ เราหาท่ีพึ่ง เรา
ก็เกาะไปเร่ือย เวลาเกาะไปเร่ือย มนัเกาะส่ิงใด หลวงตาท่านใชค้  าว่า “ลิง” เวลามนัโดดหาท่ีเกาะ 
ถา้มนัเกาะตน้ไมท่ี้เป็นตน้ไมส้ดต่างๆ มนัก็หอ้ยโหนของมนัได ้ถา้มนัไปเกาะเอาก่ิงไมท่ี้ผ ุก่ิงไม้
ท่ีแหง้ มนัตกทั้งนั้นน่ะ มนัจบัแลว้มนัก็ร่วง เพราะอะไร เพราะมนัไม่เขม้แขง็  

ไอน่ี้ก็เหมือนกนั เราหาท่ีพึ่งๆ ค าว่า “หาท่ีพึ่ง” เราหาท่ีไหน หาท่ีพึ่ง ดูสิ ถา้หาท่ีพึ่ง เรา
เช่ือมัน่ของเรา รัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้
ธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้แสดงธมัมจกัฯ พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็น
ธรรม เพราะไดฟั้งสัจธรรมอนันั้น สัจธรรมอนันั้นๆ มีธรรมเป็นท่ีพึ่งๆ เธออยา่มีอยา่งอ่ืนเป็นท่ี
พึ่งเลย แลว้ธรรมเป็นอยา่งไรล่ะ  

ธรรมเป็นท่ีพึ่งเพราะจิตใจเราอ่อนแอไง เขาเสนอส่ิงใดมา เราก็เช่ือเขาๆ ไง ความเช่ือเขา
เพราะอะไร เพราะจิตใจเรามนัไม่มีหลกั ในปัจจุบนัน้ีพระเองสอนอยา่งนั้น พระเองสอนออก
นอกลู่นอกทาง เพราะอะไร 
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พุทธมามกะ พุทธมามกะตอ้งเช่ือในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เวลาผูท่ี้จะบวชเณร
ตอ้งถือไตรสรณคมน์ ถา้ถือไตรสรณคมน ์ไม่ถือมงคลต่ืนข่าว ไม่ถือนอกจากน้ี แลว้ไปดูวดัดูวา
สิ ส่ิงท่ีก่อสร้างในวดันั้นน่ะมนัเป็นอะไร มนัเป็นพระพุทธรูปไหม เป็นเคร่ืองหมายของศาสนา
หรือไม่? มนัไม่เป็นเลย มนัไม่เป็นแลว้ท าไมพระไปเคารพบชูาส่ิงนั้นกนั แลว้ถา้เคารพบชูาส่ิง
นั้น แลว้เราไปตามเขา 

เราหาท่ีพึ่งของเรา เราหวงัท่ีพึ่งของเรา เราพึ่งตวัเองไม่ได ้เรากห็นัไปพึ่งเขา แต่เวลาท่ีพึ่ง 
ท่ีพึ่งจริงๆ เวลาเขา้มาถึงหลกัถึงแก่นของศาสนา ไม่เห็นมีอะไรเลย ไม่มีพิธีกรรมส่ิงใดเลยหรือ 
ก็มีพิธีกรรมส่ิงนั้น นัน่ล่ะเราติดอยูท่ี่นัน่น่ะ ส่ิงท่ีไม่มีส่ิงใดๆ เลย...มี มีเพราะอะไร มีเพราะมีศีล 
มีสมาธิ มีปัญญา  

ถา้มีศีล ศีลคือความปกติของใจ ถา้ใจมนัปกตินะ มนัอบอุ่นของมนันะ เรามองไปทาง
โลกสิ เห็นเขาดิ้นรน เขาหาท่ีพึ่งกนั เราสังเวช มนัสังเวชท่ีไหน 

สังเวชว่าส่ิงนั้น ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้พดูสัจจะเอาไวแ้ลว้ มนัเป็นอนิจจงั มนัไม่มีอะไรท่ีพึ่งไดเ้ลย มนั
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา แต่เราก็ตอ้งอยูก่บัมนั ค  าว่า “อยูก่บัมนั” เราอยูก่บัส่ิงท่ีมนัเป็นอนิจจงั ส่ิง
ท่ีมนัแปรปรวนอยูต่ลอดเวลา ส่ิงท่ีแปรปรวนอยูต่ลอดเวลา เรามีศีล มีความปกติของใจ มนัเป็น
ปกติ มนัเห็น ถา้เห็น น่ีมนัมีท่ีพึ่งไง  

ถา้มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา ถา้มีสมาธิข้ึนมานะ ส่ิงท่ีพึ่งไดคื้อความรู้สึกของเราน่ีแหละ 
หวัใจของเรามนัดิ้นรน เพราะมนัไม่มีท่ีพึ่งมนัถึงแสวงหา มนัถึงหาท่ีพึ่งหาท่ีเกาะอยา่งอ่ืน แต่ถา้
เรามีศีลของเรา มีความปกติของเรา ถา้มีสมาธิของเรา อ้ือหืม! ใจมหศัจรรยน่์ะ ใจมหศัจรรย ์แลว้
ใจมหศัจรรยแ์ลว้มนัจะไปหวงัพึ่งใครล่ะ ใจท่ีมนัทรงตวัของมนัเองไดแ้ลว้ ถา้ใจทรงตวัเองได้
แลว้ ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต ท่ีเวลาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สุดยอดๆ สุด
ยอดท่ีน่ีไง  

น่ีก็เหมือนกนั เราสุดยอดท่ีหวัใจของเราไง สุดยอดท่ีหวัใจของเราเพราะเราเกิดมาเรามี
ปฏิสนธิจิตไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดจากพอ่จากแม่ เกิดจากพ่อจากแม่ มนุษยมี์สมอง มนุษยมี์
ศกัยภาพ มนุษย ์ ดสิู ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาในโลก ส่ิงท่ีมหศัจรรยใ์นโลก ท่ีเราไปเท่ียวไป
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แสวงหากนั มนุษยส์ร้างทั้งนั้น ถา้มนุษยส์ร้างข้ึนมาแลว้เราไปต่ืนเตน้อะไรกบัการก่อสร้าง เรา
ไปต่ืนเตน้อะไรกบัการท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา 

แต่มนุษยส์ร้างข้ึนมา สมยัโบราณในประวติัศาสตร์ ในเม่ือมนัมีแว่นแควน้ เขาตอ้ง
ป้องกนัของเขา เพราะมนัมีศึกมีสงคราม ส่ิงท่ีเขาสร้างข้ึนมา มนุษยส์ร้างข้ึนมา มนุษยแ์สวงหา
ความปลอดภยั มนุษยแ์สวงหาความมัน่คง มนุษยแ์สวงหาส่ิงท่ีเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั น่ีเขาท า
ของเขาๆ มนุษยส์ร้างทั้งนั้น ถา้มนุษยส์ร้างทั้งนั้น แลว้มนุษยม์าจากไหนล่ะ มนุษยม์าจากไหน 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนท่ีน่ี มนุษยม์าจากไหน 

คนเราเกิดมามีกายกบัใจๆ ไม่มีปฏิสนธิจิตจะไม่เกิดมาเป็นเรา ปฏิสนธิจิต ก าเนิด ๔ เกิด
ในไข่ เกิดในครรภ ์ เกิดในน ้าคร า เกิดในโอปปาติกะ เกิดในน ้าคร า พวกแมลง พวกสัตวม์นัเกิด
ในน ้าคร า น่ีไง จิตมนัเป็นไดห้มด ก าเนิด ๔ 

แต่ปัจจุบนัน้ีเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาประเสริฐ ไม่เหยยีบแผน่ดินผดิ อเสวนา จ พาลาน  ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา เราไม่
คบคนพาล เวลาเราเกิดมาแลว้เราไม่คบคนพาล เราเกิดในประเทศอนัสมควร เราเกิดในส่ิงท่ีดว้ย
บุญกุศล ดว้ยอ านาจวาสนา เวลาเกิดมาแลว้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสวงหาสัจ
ธรรม แสวงหาสัจธรรมนะ ๖ ปี ไปแสวงหากบัเจา้ลทัธิต่างๆ มนัไม่มีส่ิงน้ีอยูเ่ลย แสวงหาส่ิงท่ี
มนัไม่มี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ร้ือคน้ข้ึนมา  

ในปัจจุบนัน้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมวินยัน้ีไว ้ พวกเราว่าชาวพุทธๆ 
เราภมิูใจกนัเพราะเป็นชาวพุทธไง แต่เวลามนัถือผถืีอสาง มนัชาวพุทธท่ีไหน เป็นไสยศาสตร์
ทั้งนั้นเลย เวลาถือผถืีอสาง แลว้พระล่ะ พระก็ไปเขา้ทรงทรงเจา้เขา้ไปอีก น่ีพระเป็นท่ีพึ่งไม่ได ้
ถา้พระเป็นท่ีพึ่งไม่ได ้เราจะไปพึ่งใครล่ะ 

ถา้พระมนัจะเป็นท่ีพึ่ง มนัเป็นอ านาจวาสนาของเราไง เราเกิดมาก่ึงกลาง
พระพุทธศาสนา ศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง ดูสิ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่เวลาท่านแสวงหาของ
ท่าน เวลากองทพัธรรมๆ ภาคอีสานเขาถือผกีนั ผูว้่า ผูบ้ญัชาการมณฑลไปนิมนตพ์ระกรรมฐาน
มาปราบผปีราบสาง ปราบความเช่ือของเขา 
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ฟังนะ เวลาเราแสวงหาส่ิงใดมาก็แลว้แต่ เราตอ้งไปเซ่นไปไหว ้ ไดอ้าหารมาก็ตอ้งแบ่ง
คร่ึงหน่ึงไปเซ่นผ ี เราไดส้มบติัส่ิงใดมา เราตอ้งไปเซ่น เพราะเราไม่มีท่ีพึ่งเรากลวัไง แลว้สมยัท่ี
ครูบาอาจารยข์องเราท่านออกวิเวก ป่าเขามนัทึบ คนเขาไปจบัจองท่ีท ากิน เป็นไขป่้า เป็นอะไร 
มนัก็กลวัไง ตน้ไมน่ี้ตดัไม่ได ้ท  าส่ิงใดไม่ไดเ้ลย เพราะมนัเฮ้ียน ท่ีมนัแรง ก็หาครูบาอาจารยข์อง
เราเป็นท่ีพึ่ง เวลาครูบาอาจารยข์องเรานะ ใหถื้อรัตนตรัย ใหถื้อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์
ใหถื้อศีล ใหมี้ศีลมีธรรมข้ึนมา แลว้ครูบาอาจารยเ์ราบุกเบิก มนัก็เกิดชุมชน เกิดส่ิงต่างๆ ข้ึนมา 

เวลาถือผถืีอสางนัน่น่ะมนัถืออยา่งนั้น ครูบาอาจารยข์องเราปราบผ ี กองทพัธรรมๆ ภาค
อีสานๆ สมยัโบราณไม่มีถนนหนทาง ไปทางเกวียนทางลอ้เท่านั้นน่ะ แลว้มนัเป็นอยา่งนั้นดว้ย
ความเช่ือ เพราะโรงพยาบาลก็ยงัไม่เจริญ วทิยาศาสตร์ก็ยงัไม่เจริญ ส่ิงใดยงัไม่เจริญ มนัก็ไม่มีท่ี
พึ่งๆ ครูบาอาจารยข์องเราปราบผีๆ  มา ปราบผี ปราบผดีว้ยศีล ดว้ยธรรมไง 

เรามีคุณธรรม ผเีวลาเขาตอ้งการปัจจยัเคร่ืองอาศยัของเขา เขาก็หาท่ีพึ่งท่ีเคารพของเขา 
บุญกุศล ดูสิ บุญกุศลๆ เวลาของเรา เรากินอาหาร เรามีปัจจยัเคร่ืองอาศยั เวลาเทวดา อินทร์ 
พรหมเขาอยูก่นัอยา่งไร เขาอยูก่นัดว้ยทิพยส์มบติัของเขา ดว้ยการอุทิศบุญกุศลของเรา 

ในการอุทิศบุญกุศล ส่ิงท่ีเราท าเป็นนามธรรม อุทิศบุญกุศล บุญมนัเกิดท่ีไหน? บุญมนั
เกิดท่ีหวัใจเราไง หวัใจเราเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ มนัมีความรู้สึกใช่ไหม เวลากิเลสบีบคั้นมนั
ก็ทุกขย์ากใช่ไหม เรามาสละทานของเรา ท าบุญๆ ถา้ท าบุญแลว้มนัสบายใจ ส่ิงท่ีเป็นความ
อบอุ่นหวัใจ อุทิศอนัน้ี อุทิศอนัน้ี น่ีใจถึงใจ ถา้ใจถึงใจ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้สอน
ท่ีน่ี สอนหวัใจของสัตวโ์ลก สัตวโ์ลก หวัใจท่ีมนัโดนบีบคั้นน่ี ไม่ไดไ้ปถือผถืีอสางท่ีไหนหรอก 
ไอผ้สีางตวัน้ี ไอจิ้ตวิญญาณตวัเราท่ีมนัทุกขม์นัยากอยูน่ี่ เวลากิเลสตณัหาความทะยานอยากมนั
ครอบง าอยูน่ี่ มนัทุกขย์ากอยูน่ี่ 

แลว้ถา้มีศีลมีธรรมข้ึนมา ไอน่ี้มนัจะท าความปลอดโปร่งของใจ ใจมนัจะโล่งโถง บุญ
กุศลมนัเกิดท่ีน่ี ถา้เกิดท่ีน่ี ท  าต่อเน่ืองๆ ใหม้นัตั้งมัน่ มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้น
เห็นตถาคต องคต์ถาคตอยูก่ลางหวัใจของเรา แลว้ท าไมเราตอ้งไปวิ่งเตน้ใหเ้ขาหลอกลวงล่ะ หา
ท่ีพึ่งๆ หาท่ีพึ่งก็หาท่ีตวัเรา หาท่ีพึ่งน่ีไง 

“ไปวดักรรมฐานไม่เห็นมีอะไรเลย” 
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ก็เขาจะคน้ควา้หาความจริง เขาคน้ควา้หาใจของเรา ถา้เราคน้ควา้หาใจของเรา จากใจ
ดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง จากใจของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ถ่ายโอน ถ่ายโอนดว้ยมรรคดว้ยผล 
ถ่ายโอนดว้ยค าสอน แลว้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัรับดว้ยมรรคดว้ยผล รับดว้ยการประพฤติปฏิบติั รับ
ดว้ยศีล สมาธิ ปัญญา หลวงปู่ ฝ้ัน หลวงปู่ ขาว หลวงปู่ ชอบรับมาๆ รับมาจากการฝึกสอน ฝึกฝน
ของท่าน แลว้เราฝึกฝนแลว้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาตามความเป็นจริง ถา้ความเป็นจริง ระหว่าง
อาจารยก์บัลูกศิษยเ์วลาสนทนาธรรมกนัมนัเป็นอนัเดียวกนั ใจมนัถึงใจ ถา้ใจมนัถึงใจ น่ีไง 
ศาสนามนัอยูท่ี่น่ี พระพุทธศาสนา พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานมนัอยูท่ี่หวัใจของเรา เราท าบุญกุศล
ท่ีน่ี 

เราเกิดมา เราเกิดมาเป็นมนุษย ์เป็นสัตวอ์าชาไนย อาชาไนย เราเลือก เราแยก เราคดัเลือก 
เราจะไม่หลงใหลไปกบัส่ิงท่ีเป็นติรัจฉานวิชา ส่ิงท่ีเป็นไสยศาสตร์ ส่ิงท่ีท  าใหเ้น่ินชา้ จิตน้ี
เป็นไดห้ลายหลากนกั จิตน้ีเป็นไดทุ้กอย่าง พอจิตน้ีเป็นไดห้ลายอยา่ง ครูบาอาจารยท่์าน
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ท่านไปเห็นนรกสวรรคข์องท่าน ไอพ้วก ๑๘ มงกุฎมนัก็แอบอา้ง แลว้
พวกน้ีเนียนมากๆ พดูตีหนา้เศร้าเล่าเร่ืองเทจ็ 

แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านพดูไม่ได ้พดูไม่ไดเ้พราะอวดอุตตริมนุสสธรรม การท า
ความสงบของใจ เร่ืองฌานสมาบติั มีจริงกพ็ดูไม่ได ้ เวลาพดูข้ึนมาท่านพดูเป็นอุบาย เวน้ไวแ้ต่
เวลาพระสอนพระ ถา้พระสอนพระ อนุปสัมบนั อุปสัมบนั ถา้มีอยูจ่ริง พดูกบัอนุปสัมบนัคือ
ไม่ใช่พระดว้ยกนั ถา้พระดว้ยกนั ถา้พดูไม่ได ้เราจะสอนอยา่งไร ถา้พดูไม่ได ้ท าไมหลวงปู่ เสาร์ 
หลวงปู่ มัน่ท่านสอนลูกศิษยข์องท่านอยา่งไร เวลาท่านสอนลูกศิษย ์เวลาเราท าสมาธิ เราท าความ
สงบของใจข้ึนมา ถูกผดิข้ึนไป เราไปถามท่าน ถา้ถามท่าน ท่านใหย้าไม่ได ้ ท่านบอกถึงความ
สงบ ระดบัของความสงบสูงต ่าไม่ได ้ท่านจะพดูกบัเราไดอ้ยา่งไร ท่านพดูได ้ถา้ท่านพดูได ้เวลา
ท่านพดู ท่านพดูกบัผูท่ี้มีวุฒิภาวะ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา พอเวลาปฏิบติัข้ึนมามนัก็ตอ้งมี
ความรู้ความเห็นใช่ไหม มนัโกหกกนัไม่ไดไ้ง 

แต่เวลาของเรา เราหาท่ีพึ่ง จิตใจของคนท่ีเรรวน จิตใจคนท่ีอ่อนแอ แลว้ธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกถึงกามภพ รูปภพ อรูปภพ พดูถึงผลของวฏัฏะ การเวียนว่าย
ตายเกิดของจิต ถา้การเวียนว่ายตายเกิดของจิต มนัก็เวียนว่ายตายเกิดในภพในชาติ เวลาภพชาติ
แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ไอน่ี้ก็บอกเลย นรกสวรรคเ์ป็นอยา่งนั้น ก็เอามาขู่กนั 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ๖ 
 

©2016 www.sa-ngob.com 

เวลาคนท่ีไม่เช่ือเขาบอกว่า “เขียนเสือใหว้วักลวั” พอนรกสวรรคน์ะ ท าบาปอกุศลจะไป
เกิดนรก ท าคุณงามความดีไปเกิดสวรรค ์ ไอเ้ราก็ท  าคุณงามความดีกนัเกือบตายเลย แลว้สวรรค์
มนัอยูไ่หน มนัไม่ไดส้ักที  

สวรรคใ์นอก นรกในใจ ถา้มีสวรรคใ์นอก นรกในใจ มนัก็มีนรกสวรรคอ์ยูเ่ป็นภพเป็น
ชาติท่ีรอเราอยู ่ ถา้สวรรคใ์นอก เวลาเราท าบุญกุศลของเรา จิตใจมนัปลอดโปร่ง เวลามนัหมด
อายขุยัข้ึนไป สวรรคใ์นอกมนัก็ไดส้วรรคจ์ริงๆ จากวฏัฏะ แต่ถา้มนัเป็นนรก มนัเป็นนรก ความ
ทุกขค์วามยากบีบคั้นหวัใจ ใจมนัหนกัหน่วง เวลามนัตายไปมนัไปไหน มนัก็ตกต ่า พอตกต ่า 
มนัก็ไปลงนรกอเวจี นรกอเวจีมนัมีอยูจ่ริง แต่มนัมีอยูจ่ริง แต่เวลาเราสร้างสถานะหรือเราหมด
อายขุยัแลว้มนัถึงจะไดส้ถานะอยา่งนั้น 

แต่ในปัจจุบนัน้ีสวรรคใ์นอก นรกในใจ มนัเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนับีบคั้น 
ส่ิงท่ีจะแกไ้ขมนัได ้ แกไ้ขมนัดว้ยมรรคญาณ แกไ้ขมนัดว้ยสติ ดว้ยสมาธิ ดว้ยปัญญาขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ถา้เราแกไ้ขสวรรคใ์นอก นรกในใจ มนัหมดส้ินไปแลว้ แลว้มนัจะ
ไปสวรรคน์รกท่ีไหนอีกล่ะ  

ถา้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจนส้ินกิเลสไป มนัไม่มีส่ิงใดเป็นตะกอนในหวัใจ มนัไม่มีตัว๋ ไม่มี
ใบเบิกทาง ไม่มีตวัตนท่ีจะไปนรกสวรรค ์ มนัจะไปไหนล่ะ แต่ถา้มนัมี มนัตอ้งไป ตัว๋อนัน้ี 
ความดีความชัว่อนัน้ีท่ีไดก้ระท าอนัน้ี มนัจะตอ้งใหผ้ลของมนั มนัใหผ้ลของมนัโดยกรรม โดย
การกระท า โดยความเป็นจริงของมนั ถา้เป็นความจริงของมนั ใครจะหา้มขนาดไหน ใครจะ
ช่วยเหลือเจือจานขนาดไหน ใครจะเหน่ียวร้ังขนาดไหน มนัก็เป็นไปอยา่งนั้น มนัเป็นไปตาม
กรรม กรรมมนัเป็นอยา่งนั้น 

การกระท าๆ แลว้เราไม่เคยท าความดีเลยหรือ เราท าแต่ความเลวกนัใช่ไหม เราก็ท  าคุณ
งามความดีกนัอยูน่ี่ไง ถา้เราท าคุณงามความดี ก็ท  าความดีอยูแ่ลว้ท าไมมนัไม่ไดส้วรรคเ์สียทีๆ 

ไดส้วรรค ์ ไดส้วรรคท่ี์น่ี ไดส้วรรคคื์อความสว่าง สว่างกระจ่างแจง้ในหวัใจ ไดส้วรรค์
คือหูตาสว่าง เราไม่เช่ือส่ิงใด ไม่มีความวติกกงัวลส่ิงใด ไม่มีส่ิงใดบีบคั้นหวัใจของเรา สวรรค ์
ความโล่งความโถง ความปลอดโปร่ง ความเขา้ใจ เพราะมนัมีส่ิงใดเขา้กบัความรู้สึกของคน  
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ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข ์ เวลาเขา้ไปสู่สมาธิมนัเป็นสัมมาสมาธิ มนัจะเบามาก มนัจะมี
ความสุขมาก เวลาเดินไปไหนข้ึนมา เหมือนลอยไป มนัเบาขนาดนั้นน่ะ แลว้น่ีมนัคืออะไร เรา
จะไปหาสวรรคก์นัท่ีไหนล่ะ สวรรคคื์อสัมมาสมาธิ ความสุขความสงบในใจมนัก็เป็นสวรรคอ์ยู่
แลว้ แลว้เกิดมรรคเกิดผลข้ึนมา มนัจะพน้จากวฏัฏะ คือพน้จากนรกอเวจี พน้จากสวรรค ์พน้จาก
พรหม พน้ออกไป พน้จากการไม่เกิดและไม่ตาย  

การเวียนว่ายตายเกิด เราเวยีนว่ายตายเกิดในเร่ืองการกระท าของเรา ถา้เรามีมรรคมีผล 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนท่ีน่ี สอนเร่ืองอริยสัจ สอนเร่ืองมรรคเร่ืองผล เวลา
ประพฤติปฏิบติั มนัร้ือมนัถอน มนัถอนเวรถอนกรรม ขา้มดีและชัว่ นัน่ อนันั้นน่ะ ศาสนาสอน
ท่ีน่ี ปัญญาภาวนามยปัญญา ปัญญาอยูท่ี่น่ี ไม่ใช่ปัญญาท่ีหลอกลวงกนัอยา่งนั้น ปัญญาท่ีไปยอม
จ านนอยา่งนั้น ปัญญาท่ียอมรับสถานะอยา่งนั้น 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ไดบ้งัคบั ไม่ไดก้ะเกณฑส่ิ์งใดเลย องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไม่เคยกะเกณฑส่ิ์งใดทั้งส้ิน มนัเป็นไปตามกรรม ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ การ
กระท าอนันั้น พระสารีบุตรไปลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพาน พระโมคคลัลานะ
ไปลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพาน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ส่งเสริม 
“เธอจงเห็นสมควรแก่เวลาของเธอเถิด” 

เธอท าของเธอมา พระสารีบุตรประพฤติปฏิบติัมาเป็นพระอรหนัต ์ พระโมคคลัลานะมา
ประพฤติปฏิบติัเป็นพระอรหันต ์ ความเป็นพระอรหนัต ์ ความพน้ทุกข์ของเธอ เห็นสมควรแก่
เวลาของเธอเถิด เห็นสมควรตามความเป็นจริงอนันั้นเถิด ตามความเป็นจริงอนันั้น น่ีความจริง
มนัเป็นอยา่งน้ี น่ีพระพุทธศาสนาไง 

ถา้เราเกิดมา เกิดมาเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา “เราท าบุญกุศลอยูน่ี่ ท  าแลว้ไม่
เห็นไดอ้ะไรเลย” 

ได ้ ท าดีตอ้งไดดี้ ท  าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ เราเสียสละทาน การเสียสละอยา่งน้ีมนัเขา้ไปพฒันา
หวัใจอนันั้น หวัใจของเรา หวัใจน้ีมนัเสียสละออก ใครเป็นคนท า มือหรือ เจตนาต่างหาก ไม่มี
เจตนาไม่มีการกา้วเดินมาท่ีน่ี ไม่มีเจตนา ไม่มีการกระท า เจตนาเกิดจากอะไร? เจตนาเกิดจากจิต 
จิตมนัไดท้  าของมนัแลว้ ใครจะเหน่ียวร้ังอย่างไรมนัเร่ืองของเขา แต่จิตมนัไดท้  ามาแลว้ มนัไดฝั้ง
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ลงไปท่ีนัน่ ถา้ฝังลงท่ีนัน่ น่ีเป็นทิพย์ๆ  เวลาตายไป ส่ิงท่ีเป็นทิพย์ๆ  น่ีวิญญาณาหาร มนัฝังลงท่ีใจ 
ท าดีท  าชัว่ฝังลงท่ีใจทั้งหมด 

แลว้บอกว่า ท  าดีไม่ไดดี้ 

แต่สถานะความเป็นอยูเ่ราในปัจจุบนัน้ี กว่าท่ีเราจะมานัง่อยูน่ี่ เราตอ้งมีเวรมีกรรมมา เรา
ไดส้ร้างบุญกุศลมามากนอ้ยขนาดไหน เราไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์ คนท่ีเกิดมาเป็นมนุษยท่ี์เขาสร้าง
บุญกุศลของเขามา เขาท าส่ิงใดเขาประสบความส าเร็จของเขา นั้นเพราะเขาสร้างมา เราไดส้ร้าง
มาขนาดน้ี เราก็ขวนขวายของเรา เราไดท้  าของเรามา ถา้ไม่ไดท้  าของเรามา เราไม่ไดม้าเกิดเป็น
มนุษยห์รอก แลว้เราไม่มีความรู้สึกนึกคิดแบบน้ี ความรู้สึกนึกคิดน้ีส าคญัมาก น่ีคือปัญญา ถา้มี
ความรู้สึกนึกคิดอยา่งน้ี ดูสิ เราตอ้งการใหลู้กหลานเราฉลาด เราตอ้งการใหค้นทุกคนเป็นคน
ฉลาด ไม่ใหทุ้กคนโดนหลอกลวง ไม่ใหทุ้กคนออกนอกลู่นอกทาง แต่ท าไมเขาเป็นของเขาอยา่ง
นั้นล่ะ ท าไมเราขวนขวายมาอยา่งน้ี ขวนขวายมาใหโ้ลกเขาเสียดสี ไอพ้วกท่ีไปวดัไอพ้วกท่ีมี
ปัญหา ไอพ้วกท่ีไปวดัมนัเอาตวัไม่รอด 

เขาเอาตวัรอดแลว้เขาถึงมาวดั ไอพ้วกเอาตวัไม่รอดคือพวกเอง็นัน่ล่ะ ไอข้วนขวายอยู่กบั
โลกนัน่ต่างหาก ไอท่ี้เขาขวนขวายมาเขากว็างโลกไดแ้ลว้เขาถึงมาวดั มาวดัคือวดัใจของเรา มนั
มีเจตนาไหม มนัท าคุณงามความดีของมนัไหม มนัเป็นประโยชน์กบัมนัไหม 

ถา้ท าส่ิงน้ีข้ึนมา พระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ แลว้มหศัจรรยม์าก มหศัจรรยแ์บบ
โลกๆ พิจารณาดว้ยวิทยาศาสตร์ เราเองยงัท่ึงเลย เวลาปฏิบติัไปนะ ความสงบของจิต เวลาจิต
ยกข้ึนสู่วิปัสสนา มนัถอดมนัถอนกิเลสเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป มนัจะเห็นความมหศัจรรยข์อง
มนั เห็นความมหศัจรรยอ์นัน้ีมาก แลว้เพราะความมหศัจรรยอ์นันั้น เพราะมนัเป็นปัจจตัตงั เป็น
สันทิฏฐิโก ถา้มนัไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นอยา่งนั้น มนัถอนไม่ไดไ้ง ไม่มียาคือธรรมโอสถ มนัจะ
ไปถอนพิษไขไ้ดอ้ยา่งไร มนัตอ้งมีธรรมโอสถมนัถึงไปถอนส่ิงนั้นออก แลว้ถอนเป็นชั้นเป็น
ตอนเขา้ไป มหศัจรรยข์นาดไหน 

เพราะความมหศัจรรยน์ั้นเกิดจากใคร? เกิดจากองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้คน้ควา้
มาแลว้วางธรรมวินยัน้ีไว ้ แลว้เราศึกษาคน้ควา้ส่ิงท่ีมีอยู ่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
คน้ควา้ส่ิงท่ีไม่เคยมีไม่เคยเป็น แลว้วางธรรมวินยัน้ีไว ้ ส่ิงท่ีวางธรรมวินยัน้ีไวม้นัส่ิงท่ีมีท่ีเป็น 
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แต่คนมนัเหลวไหล คนมนัเบ่ียงเบน แต่เราจะท าความจริงของเรา ท าความจริงเกิดกบัใจของเรา 
แลว้ถา้มนัเกิดข้ึนมา น่ีไง เร่ืองความมหศัจรรย์ๆ  

วนัพระ วนัพระท าเพื่อประโยชน์กบัเรา เพื่อชีวิตเรา เพื่อสัจธรรม เป็นปัจจตัตงั เป็น
สันทิฏฐิโกใหก้งัวานกลางหวัใจน้ี เอวงั 


