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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

วนัน้ีวนัแรงงานๆ แรงงานสร้างชาติ ดูพระสิ กลบัมาจากบิณฑบาตเหง่ือซกเลย แรงงาน
หรือเปล่า แรงงานเหมือนกนั แลว้เวลาท าขอ้วตัรปฏิบติัก็แรงงาน นวกรรม การซ่อมบ ารุงก็
แรงงาน เขาไปมองไง มองว่าพระบวชแลว้สะดวกสบายไง เวลาหลวงตาท่านพดูนะ ถา้ว่าพระ
สะดวกสบาย เห็นว่าพระอยูเ่ฉยๆ นะ ส่ิงท่ีท  างาน ท างานๆ หนกักว่าโลกหลายเท่าไง เพราะ
อะไร เพราะหลวงตาเวลาท่านประพฤติปฏิบติันะ ท่านเคยเป็นชาวนามา ท่านท างานทั้งวนัทั้งคืน 
เวลาคนวยัหนุ่มมนัท านะ ท่านบอกไม่เหน่ือยเท่ากบัการภาวนา การภาวนาเอาชีวิตเขา้แลก  

เวลาสมยัพุทธกาลใช่ไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บิณฑบาต พราหมณ์เขา
บอกเลย “สมณะ สมณะก็ท  างานสิ สมณะก็ไถเองสิ สมณะก็หวา่นก็ไถ” น่ีประชาชนพดูอยา่งน้ี 
พดูว่าพระเอาเปรียบ พระไม่ท างาน ไม่หวา่นไม่ไถ แลว้จะใชปั้จจยักบัเขา แลว้เวลาพดูนะ พระ
เป็นลูกตุม้สังคม เอาเปรียบสังคม 

เวลาหลวงตาท่านพดูนะ หมอ้ขา้วหมอ้ไหมนัไปท างานใหใ้ครล่ะ หมอ้ขา้วหมอ้ไหมีแต่
มนัจะหุงหาอาหารใหค้นใช่ไหม หมอเขากรั็กษาโรค ทหารเขาป้องกนัประเทศ พระก็ตอ้งหาศีล
หาธรรมไง สมบติัของพระ ศีลธรรม เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา เอาศีลเอาธรรมมา เอาคุณธรรม
ในใจนั้นมา เอาคุณธรรมในใจนั้นมา แลว้มาสั่งสอน มาแบ่งปันใหส้ังคมเขา สังคมเขาก็
เดือดร้อนอยูน่ี่ เวลาสังคมเขาเดือดร้อน เขาเดือดร้อนเพราะอะไรล่ะ เดือดร้อน ดูสิ เวลาขา้วยาก
หมากแพง ถา้จิตใจเป็นธรรมนะ แผน่ดินธรรม แผน่ดินธรรม คนเจียดจ่าย คนเห็นน ้ าใจต่อกนั 
สังคมนั้นถึงจะทุกขจ์ะยาก ถึงจะขาดแคลนอยา่งไร เราก็มีน ้ าใจต่อกนั มนัยิง่ซาบซ้ึงน ้าใจเขา้ไป
ใหญ่ เวลาตกทุกขไ์ดย้ากมีคนมาคอยดูแล ป้องกนัดูแลเรา เวลาตกทุกขไ์ดย้ากมีคนมาช่วยเหลือ
เจือจานเรา ไอก้ารช่วยเหลือเจือจานนัน่น่ะมนัจะฝังใจไปจนตาย ไอเ้รามัง่มีศรีสุข เขาจะมาใหเ้รา 
ไม่มีความหมายหรอก 
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น่ีไง เวลามนัตกทุกขไ์ดย้าก ถา้คนมีน ้าใจต่อกนั แผน่ดินธรรมๆ ถา้มีศีลธรรมแลว้สังคม
มนัไม่เดือดร้อนจนเกินไป แต่เดือดร้อน เดือดร้อนเพราะอะไร เดือดร้อนเพราะองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ว่า ทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกขเ์ป็นความจริง ทุกขม์นัคืออะไร ชาติปิ ทุกฺขา การเกิด
เป็นทุกขอ์ยา่งยิง่ เพราะมีการเกิด เพราะมีการเกิดตอ้งมีการแสวงหา เพราะมีการเกิด มีชีวิต ส่ิงท่ี
มีชีวิต อาหาร ๔ ในวฏัฏะ กวฬิงการาหาร อาหารเป็นค าขา้ว หมามนัก็กิน มนัก็มีค  าขา้ว
เหมือนกนั วิญญาณาหาร เทวดา ผสัสาหาร น่ีพรหม มโนสัญเจตนาหาร 

มโนสัญเจตนาหาร อาหารหล่อเล้ียงวฏัฏะ มโนสัญเจตนาหารๆ เวลาพระอรหนัตพ์น้
ออกไปจากวฏัฏะ แลว้จะกลบัมาสอนอยา่งไร กลบัมาสอนอยา่งไร 

มโนวิญฺญาเณปิ นิพฺพินฺทติ มโนสมฺผสฺเสปิ นิพฺพินฺทติ มโนก็ไดทิ้้งแลว้ มโนไดท้  าลาย
แลว้ พระอรหนัตต์อ้งท าลายจิต ท าลายหวัใจทั้งหมด ถา้ยงัมีจิตอยู ่มนัมีภวาสวะ มีภพ ถา้มีภพท่ี
ไหนมนัตอ้งมีการเกิด ถา้มีการเกิด มนัเกิดมาท่ีตั้ง แลว้ถา้ท าลายหมดแลว้มนัจะกลบัมาอยา่งไร 
มนัจะส่ือสารกบัวฏัฏะอยา่งไร  

ทีน้ีการส่ือสารกบัวฏัฏะ อาหาร ๔ อาหารในวฏัฏะ เราเกิดมา ชาติปิ ทุกฺขา การเกิดเป็น
ทุกขอ์ยา่งยิง่ เม่ือการเกิดแลว้อยูใ่นครรภ ์ พ่อแม่กินของร้อนเขา้ไปก็ดิ้นอยูใ่นนั้นน่ะ พ่อแม่กิน
ของดีเขา้ไปก็ โอ๋ย! สุขสบาย น่ีไง มนัก็ตอ้งมีอาหารของมนัทั้งนั้นน่ะ ส่ิงมีชีวิต ส่ิงมีชีวิตมนัตอ้ง
ด ารงชีพของมนั การด ารงชีพ อาหาร ๔ ถา้อาหาร ๔ ในวฏัฏะ แลว้เราท าหนา้ท่ีการงานของเรา 
เรามีหนา้ท่ีส่ิงใดเราท าส่ิงนั้น 

น่ีไง บอกว่าวนัแรงงานๆ แรงงานทั้งนั้นน่ะ มนัตอ้งมีการกระท า ถา้มนัเป็นความถกูตอ้ง
ดีงามก็เป็นมรรค ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล 

เวลาท างาน เราก็ท  างานเหมือนกนั ลงแรงงานเหมือนกนั แต่มนัไม่เป็นมรรคไง มนัเป็น
มิจฉาทิฏฐิไง มนัเป็นความเห็นไง เป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยากไง ลงทุนลงแรงเขา้ไปมนัก็
ยิง่สร้างภพสร้างชาติเขา้มาไง มีแต่การบาดหมาง มีแต่การผกูเจบ็ มีแต่การเอารัดเอาเปรียบ มีแต่
การจะเอาชนะคนอ่ืน น่ีไง ท าเหมือนกนั แต่ท าอนัหน่ึงเป็นมิจฉาทิฏฐิ ท าอนัหน่ึงเป็นท าการเห็น
แก่ตวั ท าอนัหน่ึงเป็นท าลบลา้ง เป็นท าถอดถอนเพื่อประโยชน์ไง 
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ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นพระโพธิสัตว์ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ 
อสงไขย ท าคุณงามความดีมาตลอด เสียสละนะ อ่านในพระไตรปิฎก เวลาท่านเสวยชาติเป็น
กระต่าย นายพรานป่าหลงป่ามาหนาวสั่น จุดกองไฟหาความอบอุ่นอยู ่ท่านกระโดดเขา้สู่กองไฟ 
สัตวม์นัคิดไดอ้ยา่งนั้นน่ะ เวลาสัตวเ์ป็นพระโพธิสัตว ์สัตวเ์ป็นพระโพธิสัตวส์ละชีวิตของตนเอง
เพื่อมนุษย ์ เสวยชาติชาติหน่ึงขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาเกิดเป็นสัตวเ์ป็นต่างๆ 
ท่านท าของท่านมาอยา่งนั้น ท่านท าของท่านมาอยา่งนั้น  

เวลาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกใครๆ ก็เคารพนบัถือ 

เคารพนบัถือเพราะท่านท าของท่านมา ท่านท าของท่านมา 

เราเห็นว่าเพราะเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใช่ไหม เพราะท่านมีหูตากระจ่าง
แจง้ใช่ไหม เพราะท่านช้ีหนทางสว่างใหเ้ราไดใ้ช่ไหม เราถึงเคารพบชูาท่าน เราเคารพบชูาท่าน 
เพราะท่านท าอยา่งนั้นท่านถึงมีคนศรัทธาความเช่ือ ท่านถึงมีคนเคารพบชูามากมายมหาศาล แต่
ความจริงท่านบอกว่าไม่ใช่ ท่านท าของท่านมา ท่านท าของท่านมา ท่านสละมาตลอด  

น่ีก็เหมือนกนั เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เป็นอริยทรัพย ์ ทรัพยใ์น
หวัใจของเรา จริตนิสัย เกิดมามีลกูมีเตา้อยากใหลู้กเตา้มีปัญญาไบรต ์ อยากใหลู้กเตา้เป็นคนดี 
อยากใหล้กูเตา้มีกตญัญูกตเวที น่ีไง เราอยากไปหมดเลย ถา้เราอยาก เราก็สอนใช่ไหม พอเรา
สอนข้ึนมาใหรู้้จกัเคารพผูห้ลกัผูใ้หญ่ ใหรู้้จกัเคารพ ใหรู้้จกัมีน ้าใจต่อเขา ไปโรงเรียนแลว้ใหมี้
น ้าใจต่อเพื่อนนะ ถา้เรามีน ้าใจต่อเพื่อน เพื่อนก็จะมีน ้าใจต่อเราไง เรามีน ้าใจต่อทุกๆ คนข้ึน
มาแลว้ เดก็มนัก็ปลอดภยัในตวัมนัเองไง น่ีไง สีเลน สุคตึ ยนฺติ สีเลน โภคสมฺปทา ศีลมีความสุข 
ศีลมีความสงบ ศีลมีความระงบั ศีลมีการคุม้ครอง มนัคุม้ครองเพราะเราเป็นคนดีไง เพราะเรา
เป็นคนดีนะ แต่เวลากรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนัใช่ไหม เวลาเร่ืองเวรเร่ืองกรรม กรรมเก่า
กรรมใหม่ เวลากรรมมนัใหผ้ลๆ เรามีศีลคุม้ครองขนาดไหน เวลากรรมมนัใหผ้ลมนัก็มีผลของ
มนัน่ะ ผลเพราะอะไร เพราะเราท ามา เราท ามาทั้งนั้นน่ะ  

ส่ิงท่ีเราท ามา แลว้เราท ามาอยา่งน้ี ถา้เรามีสติมีปัญญา เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองระดบัของทาน ระดบัของทานเร่ืองระดบัของ
ฆราวาสนะ ฆราวาสมีระดบัของทานกบัระดบัคฤหสัถ ์แลว้เวลาเรามีสติมีปัญญาของเรา ท าทาน
เราก็ท  าแลว้ ท  าทานแลว้จิตใจเป็นจิตใจสาธารณะ ถา้มนัความเห็นต่างได ้ เราก็จะฝึกหดัภาวนา
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แลว้ ทุกขคื์ออะไรล่ะ ชาติปิ ทุกฺขา การเกิดเป็นทุกขอ์ยา่งยิง่ แลว้มนัเกิดอยา่งไรล่ะ มนัเกิดท่ีไหน 
ก็เกิดจากพ่อจากแม่ 

พ่อแม่เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติของความสมสู่ ธรรมชาติของปฏิสนธิจิต ถา้มีปฏิสนธิจิต 
จิตเรามนัมาเกิดทั้งนั้นน่ะ น่ีไง เวลาเราเกิดข้ึนมา กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนัไง ชาติปิ ทุกฺ
ขา เกิดเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้มนัถึงมาเกิดไง เพราะเราไม่รู้สึกตวัเรา แวบ็ เกิดแลว้ แลว้
เกิดท่ีไหนล่ะ เกิดในครรภ ์เกิดในไข่ เกิดในน ้าคร า เกิดในโอปปาติกะ แลว้เกิดมาเป็นใครล่ะ เกิด
มาก็นัง่อยูน่ี่ไง มานัง่อยูน่ี่ วิทยาศาสตร์กพ็ิสูจน์เลยว่าคนมนัเกิดมาจากไหน คนมนัมาอยา่งไร 
อา้ว! คนก็นัง่อยูน่ี่ คนก็ทุกขอ์ยูน่ี่ไง ทุกข ์ชาติปิ ทุกฺขา ทุกขม์นัเกิดอยา่งยิง่ ถา้มีสติปัญญาข้ึนมา 
ถา้มนัเกิดข้ึนอยา่งยิง่ 

อภิธรรมเขาบอกว่าอารมณ์หน่ึงก็เป็นภพชาติหน่ึง อารมณ์หน่ึงก็เป็นภพชาติหน่ึง 
อารมณ์หน่ึงก็เป็นความรู้สึกหน่ึง อารมณ์หน่ึงก็มีความทุกขอ์นัหน่ึง ถา้เท่าทนัอารมณ์ป๊ับ จบ ไม่
มีอะไรเลย 

ภวาสวะยงัอยูท่ี่นัน่ อารมณ์มนัเกิดบนอะไร อารมณ์มนัเกิดบนจิต จิตมนัปฏิสนธิจิต จิต
มนัเกิดแลว้มนัถึงมาเป็นสัตวโ์ลกอยูน่ี่ ถา้มาเกิดเป็นสัตวโ์ลกอยูน่ี่ ถา้เรามีสติมีปัญญาเขา้ไป มี
สติท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ท าความสงบระงบัได ้ ทีน้ีความสงบระงบัได ้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เห็นถึงจริตนิสัยของสัตวโ์ลก ถึงวางการท าความสงบ ๔๐ วิธีการ การท าอะไร
ก็ได้ๆ  ใหม้นัสงบเขา้มา แต่ใหม้นัเป็นสัมมาทิฏฐิ ใหม้นัถกูตอ้งดีงาม ถูกตอ้งดีงามคืออะไร 
เพราะน ้าน่ิงแต่ไหลไง พอมนัสงบแลว้มนัมีการเคล่ือนไหว มนัสงบ น ้าน่ิงแต่ไหล ไหลเพราะ
อะไร มนัสงบข้ึนมา มนัสงบแลว้มีพลงังานของมนันะ ไม่ใช่หวัตอ น ้าเน่า สงบแลว้ปลาก็ไม่มี 
ออกซิเจนก็ไม่มี อะไรก็อยูไ่ม่ได ้ว่างๆ ว่างๆ...น ้ าเน่า 

ถา้น ้าดี ออกซิเจนเตม็เลย โอ๋ย! มีสัตวมี์ต่างๆ มีสัตวน์ ้ า มนัอยูด่ว้ยความสุขความสงบของ
มนั จิตสงบแลว้ จิตสงบ น ้าน่ิงแต่ไหล จิตมนัสงบ แต่มีพลงังานของมนั เพราะอะไร เพราะมีสติ
ไง มีสติมีปัญญา มีสติมีการรักษาไง มีสติมนัก็รับรู้ถึงความสุขไง เวลาผูท่ี้ท  าความสงบเขา้ไป
แลว้ โอโ้ฮ! มหศัจรรย์ๆ  ทุกคนจะบอกว่ามหศัจรรย ์แลว้อยากไดอ้ยา่งน้ีมากก็ไม่ได ้ไม่ไดเ้พราะ
อะไร เพราะว่ามนัอยากไดท่ี้ผลไง แต่มนัไม่อยากท่ีเหตุไง ไม่อยากท่ีท างาน น่ีแรงงานไง 
แรงงานอาบเหง่ือต่างน ้า แรงงานเพื่อโลก 
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แต่เวลาเกิดมรรคเกิดผล แรงงานเพื่อองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราใชส้ติเป็นผาล 
เราใชปั้ญญาเป็นแอก เราไถลงไปท่ีกลางหวัใจของเรา เราไถลงไปท่ีภวาสวะ เราไถไปท่ีปฏิสนธิ
จิตท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ท่ีปฏิสนธิ ท่ีอุบติัข้ึน ท่ีมนัจะไปอุบติั อุบติัข้ึนท่ีไหน เราไถลงท่ี
นัน่ๆ 

ไถตรงไหนล่ะ ถา้จิตไม่สงบเอาอะไรไปไถล่ะ ไถท่ีอารมณ์ไง ว่างๆ ว่างๆ คิดดี คิดชัว่ 
คิดว่างแต่ไม่ใช่ตวัมนั เป็นอาการทั้งหมดไง 

แต่สัมมาสมาธิ น ้ าน่ิงแต่ไหล สมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน พออยากท างานท า
การ ท างานก็เป็นลูกจา้งเขา ท าใหน้ายจา้ง ท าใหเ้วรใหก้รรม ท าไปเร่ือย เวลาจะท างานของ
ตนเองท าไม่เป็น แลว้จะไปท าท่ีไหนล่ะ ท าท่ีไหน แต่ถา้อารมณ์มนัสั่งไง กิเลสมนัสัง่ อู๋ย! เก่ง 
เออ! ถา้กิเลสมนัสั่งนะ อู๋ย! ท าร้อยแปดพนัเกา้เลย แต่จะท างานของตวัท าไม่เป็น  

เห็นไหม ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโกไง จิตมนัสงบเขา้มา พอจิตสงบเขา้มาเป็นสมถกรรมฐาน 
ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน มีสติสัมปชญัญะ มีสติสัมปชญัญะยกจิตนั้นข้ึนสู่วิปัสสนา วิปัสสนาคือใช้
วิปัสสนา วิปัสสนาคือปัญญาการรู้แจง้ การรู้แจง้ในการมืดบอด มืดบอดเพราะอะไร มืดบอด
เพราะอวิชชามนัมืดบอด มนัถึงพาใหเ้วียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ถา้มนัไปรู้แจง้ คนหลบัตามนัไม่
รู้ส่ิงใดเลย พอลืมตาข้ึนมามนัก็เห็น แลว้มนัจะลืมตาข้ึนมาไดอ้ยา่งไรล่ะ ถา้มนัไม่ลืมตาในตวัมนั
เองไง เห็นคนลืมตาเตม็ไปหมดเลย แต่เรากลื็มนะ ตาบอดตาใส ลืมตาแต่มองไม่เห็น ลืมตาแต่ไม่
รู้ รู้เห็นแต่คนอ่ืนลืมตา เขาเดินหลบหลีกกนันะ เราก็ลืมตา เดินชนไปเลย น่ีไง วิปัสสนาๆ 
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ชนไปเลย ปัญญาเวย้ปัญญา...ไม่รู้ปัญญาอะไรของมนั 

น่ีไง เวลาจะเอาจริงๆ เอาสมบติัของตน กลบัไม่รู้ แต่เวลาเป็นสมบติัขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ สมบติัของครูบาอาจารย ์ เก่ง เก่งมาก รู้ไปหมด แต่เวลาของตวัเองไม่รู้ เพราะ
สมาธิยงัท าไม่เป็น เพราะสมาธิยงัไม่เป็น ยงัไม่รู้จกัตวัตนของตน ถา้ยงัไม่รู้จกัตวัตนของตน ทุก
คนเขาเขา้บา้นของเขา เวลาเขาเลิกงานแลว้เขากลบับา้นของเขา ไอเ้ราเลิกงานแลว้ร่อนเร่ไปเร่ือย 
เอะ๊! บา้นกอูยูไ่หน หาจิตของตนไม่เจอ ท าสมาธิไม่เป็น แลว้มนัจะไดอ้ะไรของมนัล่ะ 

แต่คนอ่ืนเขาเสร็จงาน เขากลบับา้นหมดนะ ไอเ้ราร่อนไปเร่ือย บา้นกูๆ  นอนขา้งถนน 
คนไร้บา้น หาตวัเองไม่เจอ ท าสมาธิไม่เป็น แลว้ก็ว่างๆ วา่งๆ ว่างๆ ของคนอ่ืน ไม่ใช่ของเอง็ ถา้
เป็นของเรานะ ของเรา สัมมาสมาธิจิตสงบระงบั น ้าน่ิง จิตน่ิง ความรู้สึกน่ิง แต่รู้สึกตวัอยู ่
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เวลาพุทโธๆ จิตละเอียดๆ ท่ีละเอียดเขา้ไป ถา้ยงัพุทโธได ้ ถา้ยงัพุทโธได ้ มีการ
เคล่ือนไหวได ้มนัสงบไม่ได ้พุทโธๆๆ จนพุทโธไม่ได ้ถา้พุทโธไม่ได ้ตวัมนัเป็นพุทโธ แลว้พุท
โธจนกว่าจะพุทโธไม่ได ้มนัละเอียดเขา้ไปเป็นชั้นๆ เขา้ไป  

ไอน่ี้พุทโธๆๆ มนัละเอียดแลว้เนาะ เราพุทโธไม่ไดห้รอก พุทโธมนัจะหยาบเกินไป 
ขวา้งทิง้เลย ท ามาคร่ึงทางก็โยนทิง้ แลว้โยนทิง้ก็ “ว่างๆ ว่างๆ”...เขา้บา้นไม่ถกูอีก ท า
สัมมาสมาธิไม่ได ้

ถา้สัมมาสมาธินะ มนัจะว่างอยา่งไรเราก็มีสติสัมปชญัญะของเรา ถา้เขา้ไปสกัแต่ว่าเป็น
อปัปนาสมาธิ คลายตวัออกมาเป็นอุปจาระ อุปจาระมนัคิดของมนัได ้มนัมีวงรอบของมนั มนัจบั
ตอ้งของมนัได ้ วิปัสสนาเกิดตรงน้ีไง ถา้เกิดตรงน้ี ถา้จบัตอ้งข้ึนมามนัจะเป็นวิปัสสนาไง น่ี
แรงงานใจ แรงงานท่ีเป็นมรรค แลว้ส่ิงท่ีเป็นมรรคข้ึนมา ต าราก็เขียนไวอ้ยา่งนั้นน่ะ ต าราก็เป็น
ต ารา แต่ถา้เป็นความจริงข้ึนมามนัเป็นความจริงในใจของตน ดูสิ เวลาธรรมจกัร ธรรมจกัร 
ปัญญามนัหมุนๆ ครูบาอาจารยท่ี์ท่านพิจารณาของท่านนะ โอ๋ย! เวลาปัญญามนัหมุน ปัญญาท่ี
มนัเกิดจากหวัใจของเรามนัมหศัจรรยม์ากนะ ดูสิ ถา้เราควบคุมได ้ 

ดูสิ เวลาหลวงตาท่านพิจารณาของท่าน พจิารณาอสุภะของท่าน พิจารณาจนไม่ไดห้ลบั
ไม่ไดน้อน มนัจะเป็นจะตาย ถา้เป็นปัญญาของเรา เรากส็ั่งใหม้นัหยดุไดไ้ง จะตายแลว้นะ ขอ
นอนก่อน เด๋ียวค่อยมาภาวนาต่อ ไม่มีทาง มนัหมุนของมนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัหมุนของมนัอยู่
อยา่งนั้นแลว้จะหยดุมนัอยา่งไร จะหยดุมนัอยา่งไร น่ีธรรมจกัร เวลาจกัรมนัเคล่ือน 

ธรรมจกัร เราก็มองแต่จกัรขา้งนอกไง มองแต่รูปแบบไง แต่เวลาปัญญามนัเกิด ดูสิ ถา้ไฟ
มนัจุดติดแลว้ กองขยะถา้มนัจุดไฟติดแลว้ไม่มีใครไปดบัมนั มนัจะไหมจ้นกว่ากองขยะจะหมด
กองนั้น น่ีก็เหมือนกนั ถา้ปัญญามนัติดแลว้ มรรคมนัเกิดแลว้มนัหมุนของมนัเขา้ไป ถา้มนัมีเช้ือ
อยูท่ี่ไหนมนัจะท าลายของมนัเขา้ไป แลว้ปัญญาอยา่งน้ีมนัเกิดข้ึน น่ีมนัตอ้งเกิดข้ึนอยา่งน้ี ถา้มนั
เกิดข้ึนมนัก็เป็นมรรคไง น่ีไง แรงงานใจๆ 

ท่ีเราท างาน ทางคอมมิวนิสตเ์ขาบอกเลย แรงงานสมอง พวกกรรมกรนัน่ไดผ้ลตอบแทน
เท่านั้น ฉนัแรงงานสมองได ้๑๐ เท่า แลว้ถา้แรงงานใจไดเ้ท่าไร แรงงานในหวัใจน้ีไดเ้ท่าไร แลว้
เวลาแรงงานใจมนัเกิดข้ึน เกิดจากอะไร เกิดจากศีล สมาธิ ปัญญา ส่ิงท่ีเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็น
ปัญญาท่ีมนัเกิดข้ึนจากหวัใจ ถา้มนัเป็นมรรคข้ึนมา มรรค ๘ เวลามนัสมดุลของมนั เราฝึกหดักนั



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๗ 
 

©2016 www.sa-ngob.com 

อยูน่ี่ก็ฝึกหดัเพื่อความสมดุลของมนั เวลามนัสมดุลของมนัข้ึนมา มนัตทงัคปหาน มนัปล่อยๆ 
การปล่อยก็คือการฝึกหดั ฝึกหดัใจของมนัข้ึนมา เวลามนัสมุจเฉทปหาน เพราะเวลาคนท่ีปล่อย
มนัรู้ว่าปล่อย ปล่อยน่ีโล่งมาก อูฮู้! สุขมาก แต่มนัยงัมีเช้ือของมนัอยู ่ เวลาสมุจเฉทปหาน มนั
ส ารอกมนัคายหมดเลย มนัสมุจเฉทฯ มนัขาด น่ีไง แรงงานใจๆ จากท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ 
ภวาสวะ ภพ มโนสัญเจตนาหาร มโนสัญเจตนาหารมนัเป็นอยา่งไร มนัรู้อยา่งไร มนัเป็นอยา่งไร
ของมนัข้ึนมา  

น่ีไง เวลาพราหมณ์ ในพระไตรปิฎกมี เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไป
บิณฑบาต “สมณะ สมณะก็ไถเองสิ” เพราะอะไร เพราะว่าลทัธิต่างๆ เขาก็มีความเห็นต่างๆ คน
เขายงัรู้จกัท ามาหากิน พระหวัโลน้ๆ สอนสังคมอยูแ่ลว้ไม่รู้จกัท ามาหากิน แต่เวลาท ามาหากิน 
เพราะคนเขารู้ได ้ จิตเขาหยาบๆ เขาก็รู้ไดแ้ค่การท ามาหากิน เร่ืองสมบติั เร่ืองวตัถุธาตุใช่ไหม 
แต่เขาไม่รู้หรอกว่าหวัใจมนัพฒันาอยา่งไร หวัใจท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ชาติปิ ทุกฺขา ชาติ
การเกิดเป็นทุกขอ์ยา่งยิง่ แลว้มนัเป็นอยา่งไร แลว้ถา้มนัส ารอกมนัคายไปแลว้ มนัไม่มีเกิดไม่มี
ตายมนัเป็นอยา่งไร  

ถา้มนัเป็นอยา่งน้ี น่ีไง ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล ในพระพุทธศาสนามี
มรรค แต่มรรคอนัน้ีมนัตอ้งเป็นมรรคท่ีเราฝึกหดั ถา้ไม่มีครูบาอาจารยอ์ยา่งหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่
มัน่ ท่านก็พยายามฝึกฝนกนั พยายามปรึกษาหารือกนั แต่เวลาเรามีครูบาอาจารยแ์ลว้ครูบา
อาจารยท่์านเทียบไดห้มด พอครูบาอาจารยท่์านท างานจบแลว้ คนท่ีท างานจบแลว้ เราเร่ิมตน้ท า
อยา่งไร ๑ ๒ ๓ ๔ เขารู้หมด ถา้รู้หมดแลว้เราก็พยายามของเราข้ึนไป พยายามของเราข้ึนไป  

ครูบาอาจารยท่์านรู้อยูแ่ลว้ แลว้ท่านเมตตาดว้ย ท่านไม่บอก ถา้บอกแลว้มนัไปติด บอก
แลว้มนัไปสร้างภาพ บอกแลว้มนัจะเป็นความจริง ท่านไม่บอก ท่านจะบอกแต่วิธีการ ท่านจะ
บอกใหเ้ราพอท าได ้ ไม่บอกหรอก ถา้อาจารยอ์งคไ์หนบอกอยา่งน้ีๆ นะ นัน่อาจารยโ์ง่ เพราะ
ตวัเองกิเลสมนัก็หลอกอยูแ่ลว้ แลว้ไปรู้ผลก่อนใหม้นัหลอกอีกสองชั้นสามชั้น แลว้ไอลู้กศิษย์
คนนั้นก็เลย  

เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านพดูกบัหลวงตา หลวงตาเรียนจบมหานะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐมาก ใหเ้ทิดใส่ศีรษะไว ้เทิดใส่ศีรษะไว ้เพราะเรายงัไม่มีวุฒิภาวะจะรู้
ไดไ้ง แลว้ใส่ในลิ้นชกัสมองไว ้ แลว้ลัน่กญุแจมนัไว ้ แลว้พยายามฝึกหดัๆๆ เวลาถา้มนัเป็นจริง
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ไปแลว้มนัจะเป็นอนัเดียวกนั แต่ถา้ไปรู้ก่อนๆ มนัรู้ผลไปก่อนเลย เหมือนคนรู้ผลก่อน กูเ้ขามา
ทั้งนั้น ดอกเบ้ียก็ไม่จ่าย เบ้ียวหน้ีเขาอีกต่างหาก แลว้บอกว่ากบูรรลุธรรม มนัไปเอามาจากไหน 
มนัไม่มีความจริงของมนัหรอก  

น่ีไง ความจริง ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นจริงนะ ท่านจะแนะ จิตท่ีสูงกว่าพยายามดึงจิตท่ี
ต ่ากว่าข้ึนมาใหเ้ราฝึกหดั จะทุกขจ์ะยากกต็อ้งทุกขย์าก เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้
ทุกขย์ากมาก่อน พวกเราทุกขย์ากมาก่อน ศาสดาเราทุกขย์ากมาก่อน การทุกขอ์ยา่งน้ี ทุกขจ์ะพน้
จากทุกขไ์ง ทุกขท่ี์จะไม่เกิด แก่ เจบ็ ตายไง ทุกขเ์พราะว่าไม่มีภพไม่มีชาติไง ไม่มีการเกิด ไม่มี
ทุกขท่ี์ไหนไม่มีทุกขท์ั้งนั้นน่ะ ไม่มีการเกิด มนัรู้แจง้ในใจ มนัจะไปเกิดอยา่งไร ก็กไูม่ไป ถา้กู
เผลอก็ไป น่ีไง เวลามนัเผลอ มนัไปของมนั  

เวลาแรงงานไง เขาท าแรงงานกนั พระถา้เอาจริงเอาจงันะ เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาก็
ตอ้งเป็นแรงงานใจ พยายามร้ือถอนตวัใหไ้ด ้ พยายามท าใหไ้ด ้ พอท าไดข้ึ้นมาแลว้ จากใจดวง
หน่ึงสู่ใจดวงหน่ึงนะ ถา้ใจดวงนั้นรู้แจ่มแจง้แลว้ คนท่ีแจ่มแจง้ในหวัใจมนัแนะมนัน า มนับอก
ไดทุ้กๆ อยา่ง น่ีเป็นท่ีพึ่งอาศยัของเราไง ถา้เป็นท่ีพึ่งอาศยัของเรา เราจะหาส่ิงน้ี ครูบาอาจารย์
ของเราคอยช้ีคอยแนะ ถา้ช้ีแนะเราไม่ไดจ้ะเป็นครูบาอาจารยเ์ราไดอ้ยา่งไรล่ะ  

ถา้เป็นครูบาอาจารยเ์ราช้ีแนะ ถา้มีอยา่งนั้นแลว้อยา่ถนอมท่านไว ้ ถาม มีเท่าไรถามเลย 
ถา้ท่านตอบไม่ได ้ ตอบไม่ไดโ้ดยอุบาย โดยวิธีการท่ีว่าไม่บอกๆ นัน่อีกเร่ืองหน่ึง ถา้ตอบไม่ได ้
ตอบไม่ไดโ้ดยไม่รู้ มนัรู้ได ้ ถา้ตอบไดโ้ดยไม่รู้ เพราะคนท่ีเขารู้เขาไม่ตอบ แต่เขาใหอุ้บายนะ 
เขาไม่ตอบ แต่เขาบอกตอ้งท าอยา่งน้ีๆๆ เขาไม่ตอบ แต่เขาเสนออุบาย เสนอวิธีการใหเ้ราไป
ฝึกหดั พอฝึกหดัไปมนัรู้โพลงข้ึนมา ยิง่เคารพใหญ่ ถา้ตอบมา เราจะสัพเพเหระ ถา้ตอบมาเราจะ
โตเ้ถียง ถา้ตอบมาเราจะยงับา้บอคอแตกไปอีก เพราะไม่ตอบมนัเลยสว่างโพลงกลางใจไง ถา้
สว่างโพลงกลางใจ อ๋อ! เหมือนกนั แลว้เคารพบชูามาก จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง เอวงั 


