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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ เราตั้งใจฟังธรรมะ ธรรมะ ท าไมตอ้งฟัง เวลาธรรมะ ส่ิงใดท่ีไม่เคยได้
ยนิไดฟั้ง ส่ิงใดท่ีไดย้นิไดฟั้งแลว้แกค้วามลงัเลสงสัยของตนได ้ ส่ิงท่ีไดย้นิไดฟั้งทุกวนัๆ น่ีตอก
ย  ้าหวัตะปไูง ตอกย  ้าหวัตะป ูตอกย  ้าหวัใจของเราใหม้นัมัน่คงในสัจธรรม ใหม้นัมัน่คงในธรรมะ
ไง ใหม้นัมัน่คงๆ เพราะอะไร เพราะมนัเหลวไหล ใจของเรามนัเหลวไหลถึงตอ้งฟังธรรมๆ ทุก
วนัไง 

ดูสิ เราอยูบ่า้นอยูเ่รือน พ่อแม่เตือนลูกทุกวนัน่ะ ขอใหเ้ป็นคนดี ขอใหเ้ป็นคนดี พ่อแม่
เตือนทุกวนั แต่เตือนอยา่งไรจนลูกมนับอกว่าไม่ตอ้งเตือนหรอก รู้แลว้ๆ รู้แลว้อยา่งไรพ่อแม่ก็
เตือน น่ีก็เหมือนกนั ฟังธรรมๆ เพื่อหวัใจของเราไง 

ก าเนิด ๔ มีการเกิด เกิดในไข่ ในครรภ ์ในน ้าคร า ในโอปปาติกะ มีการก าเนิด อะไรมนั
ก าเนิดล่ะ จิตมนัพาก าเนิดไง เห็นไหม กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั เนน้ย  ้าทุกวนัๆ กรรม
จ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั แลว้กรรมมนัคืออะไรล่ะ กรรมก็ยกเลย กรรมคือการกระท า เราท า
มาทั้งนั้นน่ะ เราท าคุณงามความดีมามนัก็เกิดมาใหอุ้ดมสมบรูณ์ของเรา เราท ามาๆ เราท ามาขาด
แคลน เวลาเกิดมาๆ ถา้พิการมา พิการคือพิการแต่ก าเนิด พิการแต่ก าเนิดแต่หวัใจเขาไม่พิการ 
หวัใจเขาเขม้แขง็ข้ึนมา พิการแต่ร่างกาย แต่หวัใจเขาเขม้แขง็ หวัใจเขาประสบความส าเร็จใน
ชีวิตของเขา เขามีความสุข มีความยิม้แยม้แจ่มใส จิตใจเขาเบิกบานดีกว่าคนอาการครบ ๓๒ อีก
ต่างหาก 

นัน่น่ะเวลาเราไปเห็นว่ากรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างกนั เราเกิดมานะ เราครบอาการ ๓๒ 
เราบอกนัน่กรรมส่ิงใด...มนักก็รรมนัน่แหละ การกระท าของเขา การกระท าของเขาทาง
วิทยาศาสตร์เขาบอกไม่ใช่ มนัเป็นความผดิพลาดของหมอ มนัเป็นความผดิพลาดของยนี ตอนน้ี
นกัวิทยาศาสตร์ก าลงัคิดเลยนะ จะตดัแต่งเลย ใหค้นเกิดมาไม่มีโรคมะเร็ง ใหค้นเกิดมาแลว้ไม่มี
โรคเลย น่ีเขาตดัแต่ง 
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เราไม่เช่ือ เราไม่เช่ือเพราะว่ากรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั กรรมคือการกระท า เขา
ท ากรรมของเขามา วิทยาศาสตร์พิสูจน์คน้ควา้ก็คน้ควา้ของเขาเป็นทางวิชาการ ถา้ทางวิชาการ
เขาก็ท  าใหม้นัดีข้ึนมา เวลาดีข้ึนมา ท าใหม้นัดีข้ึนๆ คุณภาพชีวิตๆ ไง เพราะคุณภาพชีวิต 
เม่ือก่อนอายขุยัคนมนัสั้นใช่ไหม เพราะทางการแพทยม์นัเจริญใช่ไหม อายขุยัของเราก็ย ัง่ยนื
ข้ึนมา พออายขุยัย ัง่ยนืข้ึนมา ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ก็เพื่อด ารงคุณภาพ
ชีวิตๆ แลว้คุณภาพชีวิต แลว้จิตใจเราล่ะ ทุกขไ์หม จิตใจเราทุกขน์ะ ถา้จิตใจเราทุกขน์ะ คุณภาพ
ชีวิตส่ิงนั้นมนัเป็นคุณประโยชน์ มนัเป็นบุญกุศลนัน่แหละ 

แต่เวลาธรรมะๆ ธรรมะ เวลาคนเจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมา ถา้ประสบอุบติัเหตุมา เวลาหายมา 
เขาใหก้ายภาพบ าบดั กายภาพบ าบดัเพื่อใหสุ้ขภาพกายแขง็แรงไง แลว้สุขภาพจิตๆ ล่ะ 
สุขภาพจิตท่ีดี เราท าคุณงามความดีมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เกิดมาท่ีลุมพินีวนั เกิดมา 
“เราจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย” เปล่งวาจาเลย เพราะอะไร เพราะไดส้ร้างบุญกุศลมาเป็นพระ
โพธิสัตว ์ เป็นชาติสุดทา้ย เป็นพระเวสสันดรตอ้งสละลูกสละเมีย พระโพธิสัตวทุ์กๆ พระองคท่ี์
จะตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตอ้งสละครอบครัวของตน ถา้สละครอบครัวของ
ตนนะ เพราะส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีผกูมดัหวัใจเหลือเกิน แต่สละแลว้ก็ยงัไม่ไดเ้ป็นองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ สละแลว้ก็เป็นบุญกุศล สละแลว้ก็เป็นจริตนิสัย เป็นบุญมหาศาล 

เวลาเป็นชาติสุดทา้ยๆ เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ “เราเกิดมาแลว้เราเกิดชาติน้ีเป็นชาติ
สุดทา้ย” แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้จะตรัสรู้ธรรมตอ้งไปศึกษาคน้ควา้ ศึกษา
คน้ควา้ดว้ยมรรคดว้ยผลขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ดว้ยมรรคดว้ยผลอนันั้นไง มนั
ไม่ใช่ดีเพราะการเกิดไง  

การเกิด กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั เพราะบุญกุศลพาเกิดไง แต่คนเกิดมา คน
ไม่ใช่ดีเพราะการเกิด ดีเพราะการกระท าไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เกิดมาเป็นพระ
โพธิสัตว ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เกิดมาแลว้บอกว่า “เราจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย” 
แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ตอ้งมาคน้ควา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นั้นมนัการ
กระท าไง การกระท าเร่ืองมรรค ๔ ผล ๔ น่ีไง เร่ืองอริยสัจน่ีไง 

ถา้อริยสัจ จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสัจไง ถา้จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสัจ เราเกิดเป็น
มนุษยข้ึ์นมา เราก็มีร่างกายและจิตใจเหมือนกนัไง ถา้เรามีร่างกายจิตใจ สาวกสาวกะมนัมีอริยสัจ
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อยูอ่นันั้น เราจะเอาหวัใจเรากลัน่มนั กลัน่บีบคั้นกิเลส เราเอาหวัใจของเราบีบคั้นกิเลส กลัน่
ออกมาจากอริยสัจ  

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเคร่ืองป่ันมนัป่ันผลไม้ๆ  เราก็จะเอาจิตเราป่ันๆๆ ท าใหล้ะเอียดเลย ท า
ใหไ้ม่มีอะไรเหลือตกคา้งในใจเลย ถา้มนัท าอยา่งนั้น แลว้ท าอยา่งนั้นท าอยา่งไรล่ะ น่ีไง การ
กระท า คนเราไม่ไดดี้เพราะการเกิด ดีเพราะการกระท า แลว้ท าอะไร ถามตวัเองว่าท าอะไร ถา้ท า
อาชีพการงาน ท าหนา้ท่ีการงานของตน นัน่ก็เป็นดีของฆราวาสไง เราเป็นคนดีๆ ใช่ เป็นคนดี 
จิตใจสูงส่ง จิตใจน้ีมีคุณธรรม จิตใจน้ีมีน ้าใจทั้งนั้นน่ะ แต่น ้าใจ ถึงท่ีสุดแลว้มนัก็ตอ้งพลดัพราก
ทั้งนั้นน่ะ ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด แลว้การพลดัพรากนั้นก็ไปเกิดอีก แลว้ท่ีไหนมีการ
เกิด การเกิด เกิด แก่ เจบ็ ตายน้ีเป็นธรรม เกิด แก่ เจบ็ ตายน้ีเป็นความจริง ถา้ความจริงข้ึนมาแลว้ 
แต่ขณะท่ีเกิดมาแลว้ ท่ีมีชีวิตอยูน่ี่ ท  าอยา่งไรต่อไป ถา้ท าอยา่งไร ท าคุณงามความดีของเราๆ 
แลว้อะไรเป็นความดีล่ะ 

มีคนเขาไปถามพระนะ บอกว่าเวลาไปฉกชิงวิ่งราวมาเพื่อไปเล้ียงพ่อแม่น่ีเป็นบุญ เขาดู
ว่าการเล้ียงพ่อแม่เป็นบุญนะ 

ใช่ การเล้ียงพ่อแม่เป็นบุญ แต่ท่ีมาไง ท่ีมาดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิหรือไม่ เวลาการ
กระท า ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้เป็นสัมมาทิฏฐิ ความเห็นท่ีถูกตอ้งดีงามข้ึนมา ท าแลว้มนัจะเขา้สู่
มรรคสู่ผล ถา้ความเห็นผดิๆ มนัก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ ถา้มิจฉาทิฏฐิข้ึนมาแลว้ ยิง่ท  าเขา้ไปมนัก็ออก
ห่างไปเร่ือยๆ ใช่ไหม ไอน่ี้เร่ิมตน้ดว้ยการฉกชิงวิ่งราวมา การฉกชิงวิ่งราวมาเพื่อความจ าเป็นๆ 
ความจ าเป็นบีบคั้น ถา้บีบคั้นของเขา ถา้เขาตดัสินใจอยา่งนั้น เขาตอ้งยอมรับการกระท าอยา่งนั้น 
เพราะเขายอมรับการกระท านั้น กรรมอนันั้นมนัเกิดข้ึนมา คือไปฉกชิงวิ่งราวของเขามา คนท่ีเขา
เสียหายไป คนท่ีเขาเสียหายนั้น เขาก็ตอ้งมีความเสียใจเป็นธรรมดา ความเสียใจเป็นธรรมดา เรา
ท าน ้าใจเขา น ้าใจเขา เขาก็มีความเจบ็ช ้าเหมือนกนั น่ีกรรมมนัเกิดๆ กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิด
ต่างๆ กนั กรรมมนัเกิดๆ 

เราจะท าคุณงามความดีของเรา แต่ท าคุณงามความดีของเราเพื่อความดี ถา้ความดีมนักไ็ป
ระรานไอค้นจิตใจท่ีมนัไม่เห็นดว้ย ไอน้ัน่มนัก็เกิดกรรมเหมือนกนั แต่กรรมอยา่งนั้นมนัสุดวิสัย 
สุดวิสัยเพราะอะไร เพราะวุฒิภาวะของจิตมนัแตกต่างกนัไง จิตท่ีเห็นแก่ตวัมนัก็ว่าเห็นแต่
ผลประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ คนท่ีคิดจะเสียสละ เราเห็นผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นใหญ่ 
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ถา้เห็นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ เขาก็เห็นดว้ย เขาก็เสียสละของเขา เพราะเขายอมจ านน
ของเขา แต่ถา้คนเขาไม่เห็นดว้ย เขามีการกีดขวางของเขา อนันั้นก็กรรมอยา่งนั้น  

ฉะนั้น ถา้มนัเกิดมีการกีดขวาง มีการกระท าอยา่งนั้น มีความไม่เห็นดว้ย เราจะไม่ท าส่ิง
ใดๆ เลยหรือ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะออกจากราชวงัมา พระเจา้สุทโธทนะพยายามร้ังไว ้
พยายามดูแลอยา่งดีจะใหเ้ป็นจกัรพรรดิๆ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เสียสละๆ หนี
ออกมาบวช พระเจา้สุทโธทนะมีความเจบ็ช ้าน ้ าใจมาก เพราะอะไร เพราะลูกของตน ความรัก
ความผกูพนั เวลาพระเวสสันดรสละลูกสละเมีย สละขนาดนั้นมนัเจบ็ช ้าขนาดไหน พระเจา้สุ
ทโธทนะ เวลาลูกเสียไปแลว้ก็หวงัหลาน ลกูไปแลว้ก็จะเอาพระราหุลไปเป็นกษตัริย ์ถึงเวลาเป็น
กษตัริยแ์ลว้ ถึงเวลาแลว้นางพมิพาใหไ้ปขอสมบติั ขอสมบติัก็ไปขอองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะใหว้่าสมบติัอะไรดี ใหส้มบติัเป็นกษตัริยน์ะ หรือจะ
ใหส้มบติัเป็นธรรม ใหส้มบติัเป็นธรรมก็ใหพ้ระสารีบุตรบวชใหเ้ลย ใหเ้ป็นสามเณร 

ลูกก็เสียไป หลานก็เสียไป เสียไปหมดๆ เจบ็ช ้าน ้ าใจนกัๆ ความเจบ็ช ้าน ้ าใจ การเจบ็ช ้า
น ้ าใจ เวลาท าบุญ ส่ิงท่ีว่าท  าดีๆ ท าดีแลว้มนัสะเทือนหวัใจไหม ถา้มนัสะเทือนหวัใจ เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ถา้ไปดาวดึงส์ก็ไปเทศน์เอามารดา พระเจา้สุทโธทนะเทศนาว่า
การๆ จนพระเจา้สุทโธทนะเป็นพระอรหันต์ เอาพระเจา้สุทโธทนะเป็นพระอรหนัต ์ เอาพ่อเป็น
พระอรหนัตน่์ะ 

ทีน้ีค  าว่าพ่อแม่ ค  าว่า “พ่อแม่” การแกไ้ข การเชิดชู มนัฟังกนัไดย้าก ค าหน่ึงก็อาบน ้าร้อน
มาก่อน สองค าก็อาบน ้าร้อนมาก่อน ไออ้าบน ้าร้อนมาก่อนๆ มนัเป็นค าพดู แต่จริงๆ แลว้ใน
หวัใจมนัมีทิฏฐิของมนั ฉะนั้น ความทิฏฐิอยา่งนั้น ถา้เราแกไ้ขของเราใหค้วามเห็นถูกตอ้ง 
ถูกตอ้งท่ีไหน ถูกตอ้งใหใ้จของเรามนัเขา้สู่มรรคสู่ผลไง ถา้สู่มรรคสู่ผล มนัเกิดศีล เกิดสมาธิ 
เกิดปัญญา  

เกิดศีล ศีลคืออะไร ศีลคือความปกติของใจ เกิดสมาธิ สมาธิคือจิตตั้งมัน่ จิตตั้งมัน่ไม่
เรรวน ไม่เรรวนไปตามกิเลสท่ีมนัชกัน าไป กิเลสมนัพลิกแพลง มนัชกัน าไป มีแต่ความเห็นของ
ตนไง ความเห็นของตนแลว้ก็อา้งอิง อา้งอิงธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง ถา้
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เป็นหลกัสัจจะความจริงมนัเป็นโดยเน้ือหาสาระโดยขอ้เทจ็จริงของมนั ถา้เป็นขอ้เทจ็จริงก็เป็น
สัมมาสมาธิไง  

พอสัมมาสมาธิแลว้เกิดปัญญาๆ ข้ึนมา เกิดภาวนามยปัญญา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมกใ็นมรรคในผลขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ พระสารีบุตร พระ
โมคคลัลานะเวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมาก็ตรัสรู้ธรรมในมรรคผลของท่าน ในมรรคผลของท่านนะ 
เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน อานนท ์ เราไม่ไดเ้อาสมบติัของใครไปเลย 
เราเอาสมบติัของเราไปคนเดียว เราไม่ไดเ้อาสมบติัของใครไปเลย เราเอาแต่มรรคผลของเราใน
ใจของเราไปไง 

ธรรมและวินยัเป็นทฤษฎี เป็นวิชาการท่ีวางไว้ๆ  น่ีไง ทางวิชาการๆ ไง ถา้ไม่มีวิชาการ 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้คน้ควา้ๆ พยายามขวนขวายมา ไม่มีใครสั่งใครสอนเลย เวลาสั่ง
สอนก็สั่งสอนไปทางท่ีผดิเสีย สั่งสอนไปดว้ยทิฏฐิมานะของเขา สั่งสอนในความเห็นของเขา 
เป็นความเห็น ไม่ใช่ความจริง เวลาความเห็นๆ ความเห็นก็ชกัน ากนัไป เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้วางทั้งหมดเลย แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มาร้ือคน้ขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอง เวลาร้ือคน้ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอง มนัเป็นวิมุตติสุข 
มนัเป็นความจริงๆ ความจริงมนัประกาศในหวัใจ  

เวลาเจา้ชายสิทธตัถะ อาฬารดาบส อุทกดาบสค ้าประกนับอกว่า “ไดส้มาบติั ๖ สมาบติั 
๘ เหมือนเรา เป็นศาสดาเหมือนเรา เป็นพระอรหนัตเ์หมือนเรา” 

แต่เวลาเจา้ชายสิทธตัถะรู้เองเห็นเอง ในหัวใจมนัยงัมีความลงัเลสงสัยอยู ่ ในหวัใจยงัมี
ความทุกขค์วามยากอยู ่ แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาร้ือคน้ในใจขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อาสวกัขยญาณ ท าลายอวิชชาในใจ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปแลว้ มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก มนัไม่มีส่ิงใด
ตกคา้งในหวัใจ มนัร้ือคน้อยา่งไรมนัก็ไม่เจอ คน้ควา้อยา่งไร ของไม่มีมนัก็คือไม่มี ของมนัมี
บอกไม่มี มนัก็มี  

สัจจะความจริงอยา่งน้ี เสวยวิมุตติสุขๆ เพราะวิมุตติสุขอนันั้นเป็นความจริงอนันั้น มนั
เป็นธรรมะในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมะในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้เป็นความจริง แลว้วางธรรมและวินยัน้ีไว ้ธรรมวินยัคือทฤษฎีน่ีไง เป็นวิชาการๆ แลว้เรา
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ศึกษาวิชาการข้ึนมาแลว้ แลว้กิเลสมนัก็บงัเงาไง บอกเรารู้ๆๆ...รู้อะไร ไม่รู้จกัตวัเองมนัจะรู้
อะไร ไม่รู้อะไรเลย รู้อยา่งน้ีรู้เป็นประเพณีวฒันธรรม ดูสิ วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา เราไป
วดัไปวากนั วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา เราหาส่ิงใดแลว้เราไปเจือจาน กตญัญกูบัพ่อแม่ของ
เรา ใหพ้่อแม่เราไปวดัไปวาดว้ยความช่ืนชม ดว้ยความมีความสุขในหวัใจ มนัรู้อยา่งน้ีไง มนัรู้
เป็นประเพณีวฒันธรรมไง มนัไม่รู้แจง้ไง รู้ขา้งนอก ไม่รู้ขา้งในไง มนัรู้ถึงประเพณีของชาวพุทธ
ไง รู้ถึงพิธีกรรมการปฏิบติัของชาวพุทธไง มนัก็รู้ถึงพิธีกรรมการปฏิบติัทฤษฎีไง ศีล สมาธิ 
ปัญญา อ๋อ! สมาธิเป็นอยา่งน้ี ปัญญาเป็นอยา่งน้ี มนัเป็นการส่งออกไปหมดเลย เป็นการสร้างข้ึน
ทั้งหมดเลย มนัไม่เป็นความจริง 

ถา้ความจริง ตวัปัญญามนัเป็นตวัปัญญา ไม่ใช่เขียนทฤษฎีว่าเป็นปัญญานั้น ทางวิชาการ
ท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางไว ้ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้วางไว ้ เพราะ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ วางธรรมและ
วินยัน้ีไว ้ธรรมวินยัเป็นศาสดาของเรา ค าว่า “ศาสดาๆ” ถา้ค าวา่ “ศาสดา” เราก็ท  าใหม้นัเป็นจริง
เป็นจงัข้ึนมาในใจของเรา ถา้มนัเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา เราท าอยา่งน้ี ถา้ท าอยา่งน้ีมนัก็เป็นความ
จริงของเราไง ถา้เป็นความจริง ฟังธรรมๆ ฟังธรรมก็ตอกย  ้าตรงน้ี ตอกย  ้าตรงน้ี ตอกย  ้าตรงน้ี 
เวลาท าแลว้มนัจริงหรือเปล่า  

มนัเป็นการคาดหมาย เป็นการจินตนาการ เพราะธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้บอกไว ้ สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา ท่านแบ่งพื้นฐานของปัญญาเป็น 
๓ ขั้นตอน ขั้นตอนหน่ึง การศึกษาการคน้ควา้ สุตมยปัญญาคือการศึกษาทฤษฎี การศึกษาทาง
วิชาการเป็นสุตมยปัญญา สุตมยปัญญาคือการศึกษา การคน้ควา้ การจดจ ามา 

เวลาท าข้ึนมาแลว้จิตมนัสงบบา้งไม่สงบบา้ง มนัเกิดจินตนาการข้ึนมา มนัไม่เป็นความ
จริง น่ีจินตมยปัญญา พอจินตมยปัญญา แลว้คนส่วนใหญ่ก็ท  าไดแ้ค่น้ี จินตนาการไปเร่ือย แลว้
จินตนาการไปโดยขาดสตินะ 

“จิตน้ีเป็นไดห้ลากหลายนกั” เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านพดู หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นคนคน้ควา้มา
เอง หลวงปู่ มัน่ท่านเห็นฤทธ์ิเดชของกิเลสมาขนาดไหน จิตน้ีเป็นไดห้ลากหลายนกั จิตน้ีเป็น
นกัท่องเท่ียว จิตน้ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ จิตน้ีๆๆ เลย 
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แลว้จิตน้ีพอมาท าคุณงามความดีๆ เวลาความดี คนดีกบัคนดีทะเลาะกนัน่ะ เวลาคนดี
ถือทิฏฐิมานะของตน แลว้ก็ฟาดฟันกนัดว้ยความดีน่ะ แหลกไปหมดเลย เพราะความดีนัน่น่ะ น่ี
ก็เหมือนกนั เวลาจินตนาการไป “ใช่ๆๆ ยอดเยีย่มไปทั้งนั้น”...ทิฏฐิสูงเท่าฟ้า ตวัเองเก่งอยูค่น
เดียว กิเลสมนับงัเงา เห็นไหม จินตนาการมนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ 

เร่ืองความละเอียดอ่อนเป็นของกิเลสในใจ ไม่ตอ้งใหใ้ครบอก ท านุ่มนวลนะ ท านุ่มนวล
อ่อนหวานนะ...ทิฏฐิค ้าฟ้า ทิฏฐิพระ มานะกษตัริย ์เวลาท า ท  าไปอยา่งนั้นมนัไม่เป็นความจริงไง 
ถา้เป็นความจริงนะ มนัอ่อนนอ้มถ่อมตน ค าว่า “อ่อนนอ้มถ่อมตน” มนัเห็นน่ะ มนัเศร้าใจ เศร้า
ใจมากนะ 

เวลาหลวงตาท่านประพฤติปฏิบติั ท่านบอกเลยนะ เวลามนัผดิพลาดพลั้งไป เรารู้อยูว่่า
มนัผดิ แต่ไม่มีสติปัญญาสามารถจะสูม้นัไดน่้ะ น ้าตาร่วงเลย ท่านพดูกบักิเลสนะ มึงเอากขูนาด
น้ีเชียวนะ มึงเอากขูนาดน้ีเชียวนะ มนัเหมือนเรารู้ทั้งรู้ รู้ทั้งรู้ แต่สู้ไม่ไหว รู้ทั้งรู้ แต่ท าสู้มนัไม่ได ้
น่ีคนท่ีภาวนามาเขาท ากนัอยา่งน้ี เขาถึงเห็นโทษเห็นภยัมนัไง 

เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านพดูซ้ึงใจมาก คนท่ีผา่นมนัมา คนท่ีมนัเหยยีบย  า่มนัท าลายมา แลว้
เลด็ลอดมาได ้เห็นภยัของมนัแลว้กลวัมนัมาก แลว้ไม่ใช่กลวัใคร ไม่ใช่กลวัป้อมค่ายท่ีไหน กลวั
กิเลสในหวัใจคน ไม่กลวัป้อมค่ายเล่ห์กลของใครทั้งส้ิน กลวักิเลสในหวัใจของเรา มนัปลิ้น
ปลอ้นหลอกลวงทั้งนั้น แลว้ปลิ้นปลอ้นไม่ปลิ้นปลอ้นเปล่านะ เกิดทิฏฐิมานะข้ึนมาส าคญัตนว่า
อูฮู้! เหยยีบย  า่เขาไปทัว่ เหยยีบย  า่ เหยยีบย  า่ท่ีไหนล่ะ มนักเ็หยยีบย  า่ในใจนัน่ล่ะ ดูถูกดูแคลนเขา
ไปทั้งหมด ดูถูกใคร 

กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั เขาเกิดมา เขาเกิดมาดว้ยบุญกุศลของเขา เขาไดเ้กิดมา
เป็นมนุษย ์สพฺเพ สตฺตานะ สัตวท์ั้งหลายเกิด แก่ เจบ็ ตายดว้ยกนัทั้งหมดทั้งส้ิน จงเป็นสุขๆ เถิด 
อยา่ไดเ้บียดเบียนซ่ึงกนัและกนัเลย จงเป็นสุขๆ เถิด น่ีไง โดยสัจจะไง แต่กิเลสมนัพาเบียดเบียน
ไง กิเลสมนัเบียดเบียนตวัมนัก่อนไง เบียดเบียนมาแลว้ก็เหยยีบย  า่คนอ่ืนต่อไปไง มนัร้ายกาจ 
ร้ายกาจตรงนั้นน่ะ ถา้ร้ายกาจตรงนั้น ฟังธรรมๆ ตอกย  ้ามนัๆ อยา่ใหม้นัออกมา เรามีสติยบัย ั้ง
ของเราไว ้ กิเลสของเราอยา่ใหม้นัออกลูกออกหลาน อยา่ใหม้นัใหญ่โตเกินไปนกั พยายามขีด
เส้นมนัๆ ยบัย ั้งมนัใหไ้ด ้ยบัย ั้งมนั กดัฟันทนนะ อดนอนผอ่นอาหารกดัฟันสู้กบัมนันะ 
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ดูหลวงตาว่าสิ มึงเอากขูนาดน้ีเชียวนะ มึงเอากขูนาดน้ีเชียวนะ รู้ทั้งรู้ รู้ทั้งรู้ตอ้งใหม้นั
กระทืบ รู้ทั้งรู้ สู้มนัไม่ไดน้ะ แลว้เราจะท ากนั ครูบาอาจารยท่์านถึงบอกว่าใหก้ าหนดพุทโธเสีย 
ใหมี้ค าบริกรรมนะ ใหจิ้ตมนัตั้งมัน่ จิตเป็นเอกคัคตารมณ์จิตตั้งมัน่ จิตตั้งมัน่คือมนัพน้จากกิเลส 
มนัพน้ชัว่คราวไง ถา้จิตสงบ มนัวางกิเลสไดม้นัจะสงบ ถา้มนัวางกิเลสไม่ได ้ มนัฟุ้งซ่านไปทัว่ 
ไอท่ี้ฟุ้งซ่านเพราะกิเลสมนัยมุนัแหย ่ แลว้เราก็เช่ือมนัไง อยากหาเหตุหาผลจะดูว่ามนัถูกมนัผดิ
อยา่งไร นัน่ล่ะเขา้ทางมนัหมดแลว้ กิเลสเป็นเรา เราเป็นกิเลสเป็นอนัเดียวกนั ไปหมดแลว้ ยงั
อวดเก่งนะ “แหม! ภาวนาดี ภาวนาดี” ท่ีไหนได ้ มนัโดนกิเลสมนักล่อมไปขนาดนั้นมนัยงับอก
มนัภาวนาดีอยูน่ะ น่ีไม่รู้ทนัมนัไง เราถึงก าหนดพุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ 

เขาบอกว่า “โอโ้ฮ! มนัเป็นสมถะ มนัไม่มีปัญญา” 

เออ! ไอค้นไม่มีปัญญามนัจะเอาตวัรอดได ้ ไอค้นปัญญาแก่กลา้นัน่น่ะ กิเลสเป็นเรา เรา
เป็นกิเลสไปหมดน่ะ แต่มนับอกว่าอนัน้ีธรรมะนะ อนัน้ีเป็นธรรม อนัน้ีเป็นสัจธรรม 

เออ! เวลามนัหลอก หลอกอยา่งนั้นน่ะ หลอกดว้ยความไม่รู้ของตนน่ะ เพราะไม่รู้มนัถึง
โดนหลอก แต่ครูบาอาจารยเ์ราท่านรู้เท่ารู้ทนัอยูแ่ลว้ ท่านรู้เท่ารู้ทนัดว้ยการฝึกหดัประพฤติ
ปฏิบติัของเรา ถา้เราก าหนดพุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มนัสงบตวัเขา้มา นัน่ล่ะกิเลสมนัสงบ
ตวัลง เพราะกิเลสสงบตวัลง จิตถึงเป็นอิสระ จิตเป็นอิสระ จิตไม่พาดพิงถึงอารมณ์ใดๆ ทั้งส้ิน 
มนัมีก าลงัของมนัข้ึนมา แลว้พอฝึกหดัใชปั้ญญาๆ น่ีปัญญาในพระพุทธศาสนา ภาวนามยปัญญา 
ปัญญาในพระพุทธศาสนา ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่เช่ือการพยากรณ์ของใครทั้งส้ิน ไม่เช่ือการช้ีน าของ
ใครทั้งส้ิน กาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือใครทั้งส้ิน เช่ือการประพฤติปฏิบติัของตน แลว้เวลาประพฤติ
ปฏิบติัของตนโดยกิเลสมนัสวมเงาข้ึนมาก็วา่เราดี เราแน่ เราเด่น แต่เราก็ตอ้งฝึกหดัของเรา เรา
ตอ้งมีสติปัญญาของเรา ถา้มีสติปัญญาของเรา ครูบาอาจารยช้ี์น าเราแลว้เราปฏิบติัของเรา เกิด
ภาวนามยปัญญา ปัญญาในพระพุทธศาสนาเกิดตรงน้ี ปัญญาในพระพุทธศาสนาเกิดท่ีหวัใจ เกิด
ในปัจจุบนั ปัจจุบนัคือมนัไม่ขยบัออกมาจากจิตเลย 

ไอท่ี้เราคิดๆ กนัท่ีสมอง เด๋ียวก็คิดได ้ เด๋ียวก็พลั้งเด๋ียวก็เผลอ เวลาเป็นอลัไซเมอร์ สมอง
ก็มีครบ คิดไม่ได ้แต่เวลารับรู้ รับรู้ดว้ยสายตาน่ีรับรู้ได ้จิตรับรู้ไดท้ั้งนั้นน่ะ มนัเกิดจากพลงังาน 
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ธาตุ ๔ ร่างกายน้ีเป็นแร่ธาตุ ไม่มีพลงังาน ไม่มีจิต มนัเป็นสสารเท่านั้น ไม่มีประโยชน์อะไร
ทั้งส้ิน แต่เพราะมีหวัใจไง 

น่ีก าเนิด ๔ นะ เพราะมีการเกิด มีการก าเนิด มีการคน้ควา้ มนัถึงมีสัจธรรม สัจธรรมคือ
การเห็น มีความรู้ความเห็นในใจของเรา สัจธรรมอนัน้ีไง ฟังธรรมๆ ฟังธรรมอยา่งน้ี 
พระพุทธศาสนาส าคญัท่ีน่ี ไอเ้ร่ืองพิธีกรรม ศาสนพิธี ศาสนบุคคล มนัเป็นเปลือกของศาสนา 
ศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธสอนอะไร ศาสนาพุทธสอนเร่ืองอะไร สอนเร่ืองเกิด แก่ เจบ็ ตาย ไม่
เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ถอดถอนมนัใหท้ั้งหมดทั้งส้ิน ถอดถอนกิเลสในหวัใจของตน 

กิเลสพญามารนัน่น่ะตวัร้ายนกั เราก็ว่ามนัอยูไ่หน สร้างภาพกนัเป็นรูปอวิชชา รูปยกัษ์
รูปมาร จะไปสู้กบัมนันะ ไม่เห็นความคิดของเราท่ีอ่อนชอ้ยอ่อนหวาน นุ่มนวลอ่อนหวาน 
หลอกลวง พลิกแพลงในใจ ไปมองว่าอวิชชาเป็นยกัษเ์ป็นมาร 

ใช่ ผลที่มนัท าเป็นยกัษเ์ป็นมาร มนัท าลาย ผลท่ีมนัท า แต่ตวัจริงๆ ของมนั โอโ้ฮ! มนั
ละเอียดลึกซ้ึงในใจ แลว้ใครเจอมนัล่ะ เวลาไปเจอฟอสซิลไง ซากยกัษไ์ง ไปป้ันยกัษไ์วใ้นวดัไง 
ไปป้ันกิเลสไวใ้นวดันู่น หวัใจ กิเลสมนัเหยยีบย  า่ท่ีใจ ไม่เห็นไง  

ครูบาอาจารยท่์านใหฝึ้กปฏิบติั ถา้ศาสนาจะมีคุณค่า มีคุณค่าท่ีน่ี แก่นสารของ
พระพุทธศาสนาไง แก่นสารของคุณธรรมในหวัใจไง แก่นสารของธรรม เราจะหาแก่นสารอนัน้ี
เพื่อชีวิตของเรา เอวงั 


