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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ วนัน้ีวนัพระ เพราะเราเป็นชาวพุทธ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา 
หลวงตาบอกว่า คนเราไม่มีอ  านาจวาสนาไม่ไดน้บัถือศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่ง
สันติภาพ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งสัจจะความจริง สัจจะความจริงอนัน้ีจะร้ือคน้ข้ึนมาไดใ้น
หวัใจของเรา ในหวัใจของเราท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ 

แต่ในศาสนาทัว่ๆ ไปออ้นวอนขอเอา ขอท่ีพึ่งจากขา้งนอก ถา้ขอท่ีพึ่งจากขา้งนอก ตวัเรา
ไม่ตอ้งท าไง ถา้ตวัเราไม่ตอ้งท าส่ิงใด เราขอ เราออ้นวอนส่ิงใดไดส้มความปรารถนา สมความ
ปรารถนานั้นเป็นสมความปรารถนาของความโลภ ตอ้งการไดส้มความปรารถนา 

แต่เวลาในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาท าบุญกุศลๆ มนัสมความ
ปรารถนาไหม คนเราทุกขค์นเรายาก เราไม่ตอ้งการเผชิญกบัความทุกขค์วามยากอนันั้น เราจะ
เผชิญกบัความสุขๆ ไง แต่ความสุขขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ วิมุตติสุขๆ ในใจของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด ประเสริฐตรงไหน 

ประเสริฐตรงท่ีนางพิมพาใหส้ามเณรราหุลไปขอสมบติัจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ ไปขอราชบลัลงัก์ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พิจารณาแลว้ ถา้เป็นกษตัริย์
ข้ึนมามนัก็ตอ้งปกครองบา้นเมืองไป ก็ตอ้งตายไป แต่ถา้เป็นสมบติัอริยทรัพย ์สมบติัท่ีเป็นสัจจะ
ความจริงในใจ ถึงใหพ้ระสารีบุตรบวชสามเณรราหุล น่ีสมบติัอนัน้ีๆ ไง พระพุทธศาสนา 
สมบติัในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ สมบติัในใจของเราไง ถา้เราร้ือคน้อนัน้ีๆ ร้ือ
คน้สัจจะความจริงอนัน้ีข้ึนมา พระพุทธศาสนาสอนลงท่ีน่ี สอนลงท่ีปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก คือคน
คนนั้นเป็นคนดี หวัใจดวงนั้นเป็นหวัใจท่ีดี ถา้ทุกๆ หวัใจเป็นหวัใจท่ีดีทั้งหมด เป็นคนดีทั้งหมด 
โลกมนัจะมีความสุขมากๆ 

โลกท่ีมีความทุกขว์ุ่นวายกนัอยูน้ี่เพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยากของคน คนมกัมาก
อยากใหญ่ พอคนมกัมากอยากใหญ่ใช่ไหม เราพดูประจ า มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระหลาด คิดอยา่ง
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หน่ึง พดูอยา่งหน่ึง ท าอยา่งหน่ึง น่ีเป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นะ เวลาเรา
คิด เราคิดยอกยอ้นในใจของเรา เราไม่กลา้พดูออกมาหรอก เวลาพดูออกมาพดูแต่ค าสวยหรู
ทั้งนั้นเลย แต่เวลาจะท าข้ึนมา ท าไม่ไดไ้ง มนัขดัขวางในหวัใจไปทั้งหมดเลย มนุษยเ์ป็นสัตว์
ประหลาด มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระหลาดข้ึนมาแลว้ วนัน้ีวนัพระ พระคือผูป้ระเสริฐ มนัประเสริฐท่ี
ไหน ประเสริฐท่ีในพุทธะไง  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้บอกนะ สั่งพระไว ้ถา้ท่านนิพพานไปแลว้ เวลาจะ
ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ พระอานนทถ์ามว่าเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้นิพพานไปแลว้ พระเวลาจะระลึกถึงจะไปหาท่ีไหน 

ใหไ้ปท่ีสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ไปท่ีท่านเกิด ไปท่ีท่านตรัสรู้ ไปท่ีท่านปฐมเทศนา ไปท่ี
ท่านนิพพาน 

เวลาคนไปอินเดียกนัแลว้ แหม! ปล้ืมใจๆ เลย แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเรา เห็นไหม จะ
ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใหห้ายใจเขา้นึกพุท ใหห้ายใจออกนึกโธ พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น 
ผูเ้บิกบานอยูก่ลางหวัใจของเราน้ี พุทธะ ผูเ้บิกบาน พุทธะสว่างไสว พุทธะผอ่งใส เราจะเฝ้าองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตวัเป็นๆ เราจะไปสัมผสักบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ดว้ย
ศรัทธา เวลาสัมผสักบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยความเพียรของเรา ถา้ความเพียรของ
เรา เราไดส้ัมผสั 

ถา้จิตใจดวงใดท าความสงบของใจเขา้มาได ้ หลวงตาท่านพดูประจ า ถา้ใครท าสมาธิได ้
พออยูพ่อกิน พออยูพ่อกินเพราะมนัมีความสุขไง 

ทุกคนนะ เราเป็นชาวพุทธ แต่เราก็ถามว่านรกมีหรือเปล่า สวรรคมี์หรือเปล่า บุญมีจริง
หรือ บาปมีจริงหรือ เราจะถามเขาทัว่ไปหมดเลย เพราะศรัทธาเรามนัยงัคลอนแคลนไง ถา้จิต
ดวงใดท าความสงบของใจเขา้มา พอใจเขา้ไปไดส้ัมผสัพุทธะ ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ตวัเป็นๆ นัน่น่ะ ถา้จิตมนัสงบแลว้มนัเช่ือมัน่ น่ีไง มนัเป็นอยา่งน้ีเอง  

เวลาคนของเรา ตวัตนมนัเหมือนวยัรุ่น มองหนา้ไม่ไดน้ะ มองหนา้มนัไม่ยอม ทุกอย่าง
ไม่ยอม ไปทิฏฐิมานะไง แลว้ตวัตนจริงๆ มนัอยูไ่หนล่ะ 
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คนเราเกิดมามีกายกบัใจนะ ท่ีเราปากกดัตีนถีบกนัอยูน้ี่ หาปัจจยัเคร่ืองอาศยัมาเล้ียง
ร่างกายน้ี แต่เล้ียงร่างกายน้ีดว้ยเรามีหวัใจ หวัใจมนัตอ้งการธรรมะ ตอ้งการอาหารของมนั
เหมือนกนั หวัใจท่ีหิวโหย แลว้แสวงหาข้ึนมาเพื่อเล้ียงร่างกายขนาดไหน หวัใจมนัยิง่หิวโหย
มากข้ึน มนัหิวโหยมากข้ึนเพราะส่ิงใด หิวโหยมากข้ึนเพราะมนัอยากไดม้ากข้ึน  

เราพยายามจะเล้ียงมนั เล้ียงนะ มนัยิง่หิวยิง่โหย ยิง่กระหายมากข้ึนตลอดไป แต่ถา้มนัจะ
อ่ิมเตม็ของมนั พุทโธ เราท าบุญกุศลของเราใหห้วัใจมนัอ่ิมเตม็ ถา้หวัใจ ท าบุญกุศลใหบุ้ญกุศล
ในหวัใจของเรา เราพยายามประพฤติปฏิบติัของเรา ถา้จิตสงบได ้นัน่ล่ะตวัจริงของมนั ถา้ตวัจริง
ของมนั น่ีตวัตนๆ ไง 

เวลาวยัรุ่นทิฏฐิมานะ มองหนา้ก็ไม่ได ้ อะไรก็ไม่ได ้ มนัว่ามนัใหญ่มนัโตทั้งนั้นน่ะ แต่
ไม่รู้จกัตวัเองทั้งนั้นเลย ไม่รู้จกั แลว้เราก็ไม่รู้จกั ชีวิตน้ีคืออะไร ถา้คนท าความสงบของใจได ้ไม่
สงสัยเร่ืองนรก ไม่สงสยัเร่ืองนิพพาน ไม่สงสัยเร่ืองบาปบุญคุณโทษ ไม่สงสัยใดๆ ทั้งส้ินเลย 
เพราะมนัเขา้ไปรู้ตวัมนัเองไง เขา้ไปเห็นตวัจิตเดิมแทไ้ง ถา้เห็นจิตเดิมแท ้ มนัเขา้ใจส่ิงนั้นเลย 
ตวัน้ีส าคญัมาก ถา้ส าคญั น่ีไง เราไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ 

เราจะเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยทาน ทานของเรา เรากราบ เราท าบุญกุศล
ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เวลาเราถือศีลข้ึนมา ถือศีลเพื่อความปกติของใจ ถา้เราท า
สมาธิข้ึนมาได ้ เราจะเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีน่ีไง ถา้เราไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีน่ี สัจจะความจริงท่ีน่ี เราจะเล้ียงหวัใจของเรา ถา้เล้ียงหวัใจของเรา 

ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ให้สมบติัสามเณรราหุลๆ ใหพ้ระสารีบุตรบวช
ให ้ แลว้ใหพ้ระสารีบุตรสั่งสอนข้ึนมา สั่งสอนข้ึนมาจนเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา ถา้เป็นพระ
อรหนัตข้ึ์นมา สามเณรราหุลไม่เคยไปต่อว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เลยว่าใหส้มบติัไม่
ดี ไม่เคยต่อว่าเลย มีแต่ช่ืนชม มีแต่สามเณรราหุลน่ีนะ เชา้ข้ึนมา ก าทรายข้ึนมาก าหน่ึง แลว้ว่า 
“เราจะหาความรู้ใหเ้หมือนดัง่เมด็หินเมด็ทรายน้ี” ท่านเป็นคนขวนขวายมาก ท่านเป็นพระ
อรหนัตแ์ลว้นะ เป็นพระอรหนัต์ตั้งแต่เป็นสามเณร แลว้ท่านยงัขวนขวายของท่าน ศึกษาของ
ท่านเพื่อความรู้ความเห็นของท่าน แลว้ท่านขวนขวายตลอด  

น่ีเหมือนกนั เราเป็นชาวพุทธๆ พระพุทธศาสนาสอนถึงความสุขวิมุตติสุขอนันั้น เวลา
บอกว่าเราท าบุญกุศลกนั จะไปนิพพาน โอโ้ฮ! มนัยาวไกล แต่เวลาทุกข ์ เราไม่ตอ้งการ ทุกข์
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เกิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่แลว้ทุกขด์บัไป ทุกข ์ เหตุใหเ้กิดทุกข ์ ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกข ์แลว้วิธีการดบั
ทุกข์ๆ  ทุกคนก็อยากมีความสุข ถา้อยากมีความสุข ดสิู เวลาคนชราคร ่าคร่าข้ึนมาก็ไปวดัไปวา 
ไปวดัไปวาไปท าไม ประเพณีวฒันธรรมเขาไปวดั ไปจ าศีล ไปจ าศีลแลว้ไปไดอ้ะไรมา 

แต่เวลากรรมฐานเรา อยูบ่า้นก็ได ้อยูว่ดัก็ได ้อยูท่ี่ไหนก็ได ้หายใจเขา้นึกพุท หายใจออก
นึกโธ เราจะอุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ คือเราจะอุปัฏฐากหวัใจของเรา เวลาเรา
จะอุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ คือเราจะคน้ควา้หาพุทธะในใจของเรา ถา้เรา
คน้ควา้หาพุทธะในใจของเรา  

หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ น่ีเป็นพระนามขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
มนัเป็นช่ือขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พุทธะเป็นช่ือขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ พุทโธ หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธนัน่ช่ือ แต่ตวัจริงๆ ตวัจริงๆ ตวัเป็นๆ ท่ีเราจะ
สัมผสัได ้ตวัท่ีสมัผสัไดคื้อความรู้สึกของเราน่ี ถา้เราสัมผสัได ้ น่ีปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก หวัใจของ
ใครก็หวัใจของคนคนนั้นไง หวัใจดวงน้ี ปฏิสนธิจิตเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไม่รู้ไม่เห็น เวลา
เกิดมาแลว้พ่อแม่บอก 

ถา้เวลาเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ท าไมมนัถึงเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะล่ะ 

ส่ิงท่ีมนัเวียนว่ายตายเกิดเพราะบุญกรรมของเขา บุญกุศลส่งเสริมข้ึนมาใหเ้กิดมีบุญกศุล 
ใหเ้กิดคาบชอ้นเงินชอ้นทองมา เวลามีบาปอกุศล เกิดมาทุกขจ์นเขญ็ใจ เป็นทุคตะเข็ญใจ แต่ก็
เกิดมาเหมือนกนั เป็นญาติกนัโดยธรรมๆ เพราะมีปากมีทอ้งเหมือนกนัไง เกิดมาแลว้ก็ตอ้งปาก
กดัตีนถีบเพื่อหาเล้ียงชีพของเราเหมือนกนัไง ถา้หาเล้ียงชีพของเรา น่ีเล้ียงชีพเพื่อด ารงชีวิตน้ี 
เล้ียงชีพไวท้  าไม เล้ียงชีพไวแ้สวงหาทุกขใ์ช่ไหม เล้ียงชีพไวป้ระพฤติปฏิบติัใช่ไหม เล้ียงชีพไว้
เพื่อจะพน้จากทุกขใ์ช่ไหม เล้ียงชีพแลว้เราท าอะไรต่อไปล่ะ 

แต่เราท าต่อไป ถา้เรามีสติปัญญา สติปัญญาเกิดข้ึน น่ีอ  านาจวาสนาบารมีของคน เพราะ
คนคิดไง คิดอยา่งใดท าอยา่งนั้น คนคิดอยา่งใด แสวงหาส่ิงใด เขาจะแสวงหาประโยชน์ของเขา 
แลว้ถา้คนเขาแสวงหาทรัพยส์มบติัเขาไว ้เขาแสวงหามาแลว้ เขามีทรัพยส์มบติัมหาศาลเลย  
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ไอเ้ราแสวงหาเดินไปเดินมา เดินจงกรมไง นัง่สมาธิภาวนาไม่ไดอ้ะไรเลย ไม่ไดอ้ะไร
เลย...ไม่ไดอ้ะไรเลยก็ไม่เป็นภาระรุงรังไง ถา้ไม่ไดอ้ะไรเลยเป็นผูท้รงศีล เวลาบอกว่าเราทุกขเ์รา
จน 

ถา้โยมมีศรัทธามีความเช่ือมาบวชเป็นพระ เชา้ข้ึนมาบิณฑบาตเล้ียงชีพโดยชอบ เล้ียงชีพ
โดยชอบข้ึนมา เล้ียงชีพมา เราบิณฑบาตมา ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมวินยั
น้ีไว ้ฆราวาสเขา เขาอยากไดบุ้ญกุศลของเขา เขาตอ้งเล้ียงชีพของเขาเหมือนกนั เขาหุงหาอาหาร
ของเขามา ขา้วปากหมอ้ตกัใส่บาตรใส่ผูท้รงศีลไปดว้ยเจตนา ดว้ยบุญกุศลของเขา ดว้ยความเช่ือ
ของเขา มนัสะอาดบริสุทธ์ิไง 

เราก็เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ สมณะไม่มีอาชีพทางโลก เราเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ เล้ียงชีพดว้ย
การภิกขาจาร ภิกขาจารส่ิงนั้นมาเล้ียงชีพ เล้ียงชีพกลบัมาแลว้โยมมีศรัทธามีความเช่ือ น่ี
ภตัตาหารตามมา ตามมาแลว้ เวลาตกั ใหพ้ระไดส้ัมผสัไง ใหพ้ระไดส้ัมผสั ใหพ้ระไดเ้ห็น ตา
มนัไดเ้ห็นรูป ความคิดจินตนาการของมนัเวลาตกัอาหารใส่บาตร ใหเ้ขายบัย ั้งของเขา ใหเ้ขามี
สติปัญญาของเขา 

เวลาฉนัอาหารไปแลว้ ท าภตักิจเสร็จแลว้ เวลาไปเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา ถา้จิตมนั
ไม่สงบๆ นัง่แลว้มนัง่วงเหงาหาวนอน นัง่แลว้มนัท าส่ิงใดไม่ไดไ้ง มนัก็ยอ้นกลบัมาแลว้ เวลา
ตกัอาหารเสร็จแลว้ ปฏิสงฺขา โยฯ จะฉนัส่ิงใดต่างๆ เขา้ไป มนัมีไขมนัไหม มนัเป็นอาหารอยา่ง
หยาบ อยา่งกลาง อยา่งละเอียดไหม 

อาหารอยา่งหยาบๆ ส่ิงท่ีเป็นเน้ือสัตว ์ อาหารอยา่งกลางก็ผสมกนั อาหารอยา่งละเอียด 
ขา้วเปล่าๆ ถา้เราฉนัเขา้ไปแลว้ไปเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา จิตมนัสงบไหม ถา้จิตไม่สงบ ถา้
มนัโงกง่วง โงกง่วงเพราะเหตุใด มนัตอ้งคน้ควา้หาเหตุหาผลทั้งนั้นน่ะ  

น่ีเหมือนกนั เรามาท าบุญกุศลของเรา เรากค็น้ควา้หาเหตุหาผลของเรา ท าไมเรามาท าบุญ
ของเรา เรามาท าบุญของเราเพราะเราเช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไง ในเม่ือจิตใจของเรา
ยงัมืดบอดอยูไ่ง เราเช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วา่ผูท่ี้ใหท้าน ผูท่ี้ใหเ้ป็นผูใ้ห้ ผูท่ี้ใหม้นั
สูงกว่าผูท่ี้รับ แลว้เราจะใหผู้อ่ื้น เราใหไ้ม่ลง เราไปใหผู้ท้รงศีล เราถึงไปวดัไปวาไง เพราะเรา
ยนืยนัไดว้่าท่านไม่มีอาชีพ ท่านถือทรงศีลของท่าน ท่านประพฤติปฏิบติัของท่าน เราเล้ียงชีพ
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อยา่งนั้น เราเสียสละของเรา เสียสละเพื่อจิตใจของเรา แลว้เสียสละแลว้ไดฟั้งธรรมๆ ฟังธรรม
เพื่อเหตุน้ี 

ใหธ้รรมเป็นทาน เวลามาใหปั้จจยัเคร่ืองอาศยั ครูบาอาจารยท่์านใหธ้รรมๆ ท่านเตือนสติ 
ก็พดูเร่ืองชีวิตน้ี พดูเร่ืองจิตน้ี จิตท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะน่ี แต่การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ
มนับุญพาเกิดๆ ถึงไดม้าเกิดเป็นมนุษย ์ มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระเสริฐๆ ไง มนัประเสริฐท่ีไหน 
ประเสริฐท่ีมีสติมีปัญญา ถา้มีสติมีปัญญา มนัแสวงหา แสวงหาทรัพยส์มบติัของใจ ทรัพยส์มบติั
ของใจ เงินทอง ทรัพยส์มบติั กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัอยากได ้ แต่ใจมนัอยากไดอ้ะไร
ล่ะ ใจมนัอยากไดศี้ล ไดส้มาธิไง ถา้ใจมนัอยากได ้ พอไดส่ิ้งนั้นแลว้มนัเขา้ถึงใจ พอใจมนั
ส ารอกมนัคายส่ิงท่ีมนัวิตกกงัวลได ้มนัเป็นอิสระ 

สมาธิคือความไม่พาดพิงอารมณ์ แต่จิตเรามนัมีอารมณ์ ดูสิ ปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิวิญญาณ 
แลว้มนัพาดพิงกบัอะไร มนัพาดพิงกบัอะไร พาดพิงกบัอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ เราพุทโธๆๆ จน
มนัเขา้ไปเป็นอิสระไง ถา้มนัเป็นอิสระ มนัไม่พาดพิงส่ิงใด น่ีไง สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี แต่
เราไม่เคยเห็น ทั้งๆ ท่ีอยูก่บัเรา ทั้งท่ีเป็นตน้เหตุนะ ปฏิสนธิจิตเป็นตน้เหตุใหเ้ป็นส่ิงมีชีวิต 
ส่ิงมีชีวิตเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ไปเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม มนัก็จากจิตดวงน้ีไป
เป็น จิตดวงน้ีๆ จิตดวงน้ีไม่เคยตายๆ มนัไดส้ะสมของมนัมาไง เพราะมนัไดท้  าบุญกุศลของมนั
มา มนัถึงมีความรู้สึกนึกคิดแบบน้ีไง คนท่ีคิดดีๆ คิดดีๆ เพราะมนัไดส้ร้างสมมนัมา พระ
โพธิสัตวคิ์ดแต่เร่ืองดีๆ ไง ถา้เป็นเทวทตัๆ คิดแต่จองลา้งจองผลาญเขาไง ถา้ความคิดจองลา้ง
จองผลาญทุกภพทุกชาติ มนัก็คิดจองลา้งจองผลาญเขาตลอดไปไง 

แต่ถา้มนัคิดดีของมนั มนัคิดดีๆ ของมนั มนัโดนกระท าอยา่งไรมนัก็ใหอ้ภยักบัเขาไง ให้
อภยั จิตใจท่ีมนัประเสริฐ จิตใจท่ีมนัดีไง ถา้จิตใจท่ีประเสริฐ ท่ีมนัดี แลว้จิตของเรามีทั้งดีมีทั้ง
เลวในหวัใจของเราน่ีไง ถา้มีทั้งดีทั้งเลวในหวัใจของเรา เราเสวยส่ิงใดล่ะ ถา้เราเสวยส่ิงใด เราก็
จะเป็นนิสัยอยา่งนั้น เราถึงมาจ าศีลไง เราถึงมามีศีลมีธรรมข้ึนมา 

ถา้มนัคิดข้ึนมา มโนกรรมๆ ส่ิงน้ีไม่ดีๆ มีสติมีปัญญา คนฉลาดข้ึนไหม ถา้ฉลาดข้ึน ถา้
มนัรู้เท่าทนัหวัใจของคน รู้เท่าทนัความคิดของตน แลว้ถา้มนัมีความคิดท่ีไม่ดี ความคิดท่ีไปเอา
แต่โทษ ความคิดท่ีเอาแต่ภยัเขา้มาใส่ตวัเรา เราก็จะยบัย ั้งได ้ เราชนะความคิดเรา เห็นไหม ถา้
ชนะความคิด ชนะความคิดดว้ยอะไรล่ะ ดว้ยสติดว้ยปัญญาของเราไง ดว้ยสติปัญญา 
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เราไปศึกษาท่ีไหน ครูบาอาจารยค์อยบอกคอยเตือนข้ึนมา มนัก็เร่ืองครูบาอาจารยค์อย
บอกคอยเตือนทั้งนั้นแหละ แต่ถา้เรามีสติปัญญารู้เท่าทนัตวัเราเอง เราเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมาไหม 
จิตใจของเราโตข้ึนมาไหม พระธุดงค์ๆ  ไปอยูใ่นป่าในเขาข้ึนมาตอ้งคิดดว้ยตวัเอง ตอ้งด ารงชีวิต
ดว้ยตวัเอง มนัตอ้งพฒันาของมนัข้ึนมาไง ถา้พฒันาข้ึนมาแลว้ ด ารงชีพของเรากไ็ด ้ เรามี
ประสบการณ์ของเรา แลว้เรายงัมีสติปัญญารักษาหวัใจของเราไดด้ว้ยไง 

ถา้เรารักษาหวัใจของเราไม่ได ้ มนัเหมือนไฟเผากลางหวัใจน่ะ แต่ถา้เรารักษาหวัใจของ
เราได ้ พุทโธๆ มนัละเอียดข้ึนมา ละเอียดข้ึนมาคือจิตมนัเกาะพุทโธ เกาะพุทธานุสติ เป็นค า
บริกรรม เกาะพุทธานุสติ มนัมีท่ีเกาะท่ีพึ่งท่ีอาศยั มนักม็ัน่คงของมนัแลว้ แลว้พอมนัมีท่ีพึ่งท่ี
อาศยัเกาะของมนันะ เกาะพุทโธจนละเอียดเขา้ไป จนมนัจะพุทโธไม่ได ้ มนัจะพุทโธไม่ได ้ ตวั
มนัมัน่คงมาก ตวัของจิตมนัเป็นอิสระ มนัไม่ตอ้งพาดพิงส่ิงใดเลย ไม่พาดพิงแมแ้ต่พทุโธ ถา้ไม่
พาดพิงพุทโธแลว้ มนัจะเป็นอิสระแลว้ มนัจะเป็นสัมมาสมาธิแลว้ ไอเ้รากแ็ปลกประหลาดอีก
เนาะ “อู๋ย! มนัพุทโธไม่ได ้ มนัจะเป็นอยา่งนั้น จะเป็นอยา่งน้ี” มนัตลอดไปเพราะอะไร เพราะ
มนัอาศยัเขาเคย 

จิตน้ีอยูก่บัเวรกบักรรม กรรมดีกรรมชัว่มนัพาดพิงเขามาตลอด แต่จริงๆ เราก็อยากจะ
ผลกัไส เราก็ไม่ตอ้งการ แต่มนัก็ตอ้งพาดพิงไปธรรมชาติของมนั แลว้เราพุทธานุสติ มนัจะ
พุทโธๆ จนเป็นอิสระไง ถา้พุทโธจนเป็นอิสระ พอมนัไม่พาดพิง มนัเป็นอิสระ พออิสระข้ึนมา 
น่ีสัมมาสมาธิ ถา้สัมมาสมาธิข้ึนมา จิตสงบๆ แลว้ถา้ยกข้ึนสู่วิปัสสนานะ ยกข้ึนวิปัสสนา น่ี
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไง ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา แต่เป็น
ภาวนามยปัญญา ไม่ใช่จินตนาการ ไม่ใช่สญัชาตญาณ 

ส่ิงท่ีจินตนาการ สัญชาตญาณเกิดจากจิตๆ มนัเป็นเร่ืองของกิเลสทั้งนั้นน่ะ เร่ืองของ
อวิชชา เพราะอวิชชามนัศึกษาเล่าเรียนมาโดยสัญชาตญาณไง แต่พอมนัเป็นอิสระข้ึนมาแลว้ ถา้
มนัฝึกฝนได ้มนัยกข้ึนสู่วิปัสสนา ถา้มนัฝึกหดัใชปั้ญญาได ้

ครูบาอาจารยท่ี์ท่านฝึกหดัมานะ ท่านจะรู้ว่าวิปัสสนาอ่อนๆ คือจิตใจมนัเร่ิมเดิน เหมือน
เดก็ๆ เดก็ๆ เราสอนมนัหดัเขียนได ้ อ่านได ้หดัท างานได ้ จิตถา้มนัหดัท างานได ้มนัจะเกิด น่ีไง 
สติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ ในแนวทางสติปัฏฐาน ๔ ในการเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็น
ธรรมตามความเป็นจริง แลว้ถา้มนัวิปัสสนาไดคื้อใชปั้ญญาได ้วิปัสสนาอ่อนๆ จากอ่อนๆ หน่อ
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อ่อน หน่อของพุทธะมนัจะเกิดข้ึนบนหวัใจของเรา เราฝึกหดัๆ ของเราข้ึนมาเพื่อประโยชน์กบั
เรา น่ีจะเป็นสมบติัของเรา 

สมบติัท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประทานใหก้บัสามเณรราหุล สมบติัทางโลก
สมบติัท่ีจะเป็นจกัรพรรดิ สมบติัท่ีเป็นกษตัริย ์ สมบติัท่ีจะไดส้มบติั องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้เห็นว่าเป็นสมบติัสาธารณะ แต่สมบติัท่ีเป็นอริยมรรค สมบติัท่ีเป็นสัจจะความจริงข้ึนมา 
มนัเกิดข้ึนกลางหวัใจของสัตวโ์ลก เกิดข้ึนในหวัใจของผูท่ี้ฝึกหดั กลางหวัใจคนท่ีมีอ  านาจ
วาสนาไง ถา้มีอ  านาจวาสนา 

สมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงานไง เราท างานกนัในออฟฟิศ เราท างานในท่ีท างาน
ของเราไง แต่เราหาท่ีท างานของใจไม่เจอ ถา้ใครหาท่ีท างานของใจ สัมมาสมาธิ นัน่ล่ะเป็น
สถานท่ีท างานของหวัใจไง เป็นสมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน งานจะเกิดตรงนั้น ความรู้
ความเห็นจะเกิดตรงนั้น ความรู้ความเห็นส ารอก มนัจะส ารอกท่ีนัน่ แต่เราเขา้ไม่ถึงตรงน้ีกนั มนั
ส ารอกส่ิงใดไม่ไดไ้ง ถา้เราส ารอกส่ิงใดไม่ได ้มนัก็เป็นการเวียนว่ายตายเกิด 

อนิจจงั ความคิดเกิดดบัๆ มนัก็คิดกนัไป จินตนาการกนัไป น่ีเร่ืองโลกๆ เร่ืองโลกๆ ถา้
คนมีสติปัญญา เร่ิมตน้ภาวนาก็ตอ้งเร่ิมตน้ภาวนาจากตรงน้ี จากความรู้สึกนึกคิดของเราน่ีแหละ 
ถา้จากความรู้สึกนึกคิดเขา้ไป มนัเป็นโลกียปัญญา มนัเป็นสัญชาตญาณ โลกทศัน์ๆๆ เราจะคว  ่า
โลก เราจะพลิกโลก โลกคือหมู่สัตว ์ โลกคือเรา โลกคือมนุษย ์ โลกคือจิต แลว้มนัจะพลิกโลก 
คว  ่าโลก ถา้คว  ่าของมนัไดม้นัท าของมนั 

น่ีพดูถึงว่าฟังธรรมๆ มนัจะสูงส่งขนาดไหนมนัก็เป็นสัจจะ มนัเป็นแก่นของศาสนา องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมอยา่งน้ี พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนเพราะองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมถึงมีรัตนะ ๒ มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมก็มีพระพุทธ พระธรรม 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธรรม พระอญัญาโกณฑญัญะฟังธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้แลว้ใชปั้ญญาใคร่ครวญตามไปแลว้ พระอญัญาโกณฑญัญะมี
ดวงตาเห็นธรรม เป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลก  
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พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์แลว้มนัอยูท่ี่ไหนล่ะ อยูใ่นใจเราหมดเลย พุทธะก็อยูท่ี่เรา 
ธรรมะคือสัจจะความจริง อริยทรัพย ์สังฆะก็คือหวัใจท่ีมนัเป็น 

เวลาหลวงตาท่านประพฤติปฏิบติัของท่าน ท่านบอกว่าพุทธ ธรรม สงฆร์วมลงในหวัใจ 
มนัเป็นหน่ึงเดียว โอโ้ฮ! ท่านซาบซ้ึงของท่านมาก แลว้ท่านกราบแลว้กราบเล่า กราบแลว้กราบ
เล่า กราบแลว้กราบเล่า กราบถึงธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีท่านไดร้ื้อคน้
มาแลว้วางธรรมน้ีไว ้ แลว้ผูท่ี้มีศรัทธามีความเช่ือ มีอ  านาจวาสนาประพฤติปฏิบติัเขา้ไป เขา้ไป
ถึงจุดเดียวกนั เขา้ไปถึงส่ิงเดียวกนัแลว้มนัซาบซ้ึงมาก ซาบซ้ึงจากใจดวงนั้น แลว้มนัอยูท่ี่ไหน
ล่ะ 

พระพุทธศาสนา ถา้เป็นวดัก็ศาสนวตัถุ ถา้เป็นพระก็ศาสนบุคคล ถา้เป็นธรรมะก็ศาสน
ธรรม แลว้เราประพฤติปฏิบติัแลว้มนัจะเขา้มาในใจเราไดอ้ยา่งไรล่ะ 

เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนามนัจะเขา้มา เขา้มาจากใจมนัหดสั้นเขา้มา หดสั้นเขา้มาจน
เป็นตวัมนัเอง ตวัมนัเองมนัพลิกแพลงของมนัเอง มนัพิจารณาของมนัเอง เราจะมีมรรคมีผลใน
ใจของเรา เราจะมีทรัพยส์มบติัในใจของเรา เราเกิดมาเป็นชาวพุทธแลว้เราจะไดท้รัพยส์มบติัจาก
พระพุทธศาสนาท่ีใครมีความสามารถขนาดไหนจะตกัตวงเอาจากพระพุทธศาสนาเพือ่เป็น
สมบติัของเรา เอวงั 


