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เทศน์เช้า วนัที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ โยมขวนขวายมาท าบุญกุศลนะ บุญกุศลเป็นอามิส ส่ิงใดท่ีเสียสละไป
แลว้เป็นบุญกุศลของเรา ถา้เป็นบุญกุศลของเรา ส่ิงท่ีเราเสียสละไปนั้นเป็นวตัถุ แต่ส่ิงท่ีเป็นภาพ 
ภาพจ า ภาพจ าอนันั้นเป็นทิพย ์ ส่ิงน้ีมนัซับลงท่ีใจ ซบัลงท่ีใจ ใครเสียสละมากนอ้ยแค่ไหนมนั
ซบัลงท่ีใจ ท่ีเป็นทิพยส์มบติั ทิพยส์มบติัไง ทิพยส์มบติัน้ีแยง่กนัไม่ไดน้ะ แต่วตัถุแยง่กนัได ้วตัถุ
น้ีท  าใหต้กหล่นไปได ้แต่บุญกุศลแยง่ชิงกนัไม่ได ้ใครท าใครไดไ้ง  

ส่ิงท่ีบุญกุศลมนัซบัลงท่ีใจๆ เราเสียสละของเรา ใหม้นัเป็นเจตนาเป็นความจริงของเรานะ 
ไม่ใช่โดนบงัคบั ไม่ใช่โดนบงัคบัโดนขู่เข็ญ เวน้ไวแ้ต่เดก็ๆ เดก็ๆ พ่อแม่ตอ้งชวนมาก่อน เรา
ปลูกฝังเขาไว้ๆ  ปลูกฝังน้ีคือบนัไดหนีไฟนะ เวลามนัทุกขม์นัยากข้ึนมา เวลามนัทุกขม์นัยากมนั
กดดนัหวัใจ เวลากดดนัหวัใจมนัจะออกทางไหน เขาสร้างตึกๆ เขาตอ้งมีบนัไดหนีไฟไว ้ เวลา
มนัเกิดอุบติัเหตุ เขาใหไ้ปทางหนีไฟ 

น่ีก็เหมือนกนั เราฝึกหดัเขาไว้ๆ  เวลามนัทุกขม์นัยากข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
เจา้สอนไวแ้ลว้ อริยสัจ สัจจะเป็นความจริง ทุกขเ์ป็นความจริง ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่และทุกข์
ดบัไป ทุกขเ์ป็นสัจจะเป็นความจริง เป็นความจริงแลว้เราบริหารจดัการมนั ฉะนั้น ธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนลงท่ีหวัใจของคนไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
เวลาตรัสรู้ ตรัสรู้ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ วางธรรมวินยัก็เพื่อหวัใจของคน  

เวลาหลวงตาท่านไปไหน ท่านไปไหนท่านไม่ไดไ้ปเอาส่ิงใดเลย ท่านไปเอาหวัใจคน เอา
หวัใจคนตรงไหน เอาหวัใจคนตรงใชชี้วิตของท่านเป็นแบบอยา่งไง ชีวิตของท่านน่ะ ความ
เป็นอยูข่องท่าน บวชมาตั้งแต่เดก็นอ้ย อยูก่บัศาสนามาตั้งแต่เลก็จนโต แลว้ฝึกหดัหวัใจมาจน
หวัใจมนัมีคุณธรรมในหวัใจ ค าว่า “คุณธรรมในหวัใจ” คุณธรรมในหวัใจ ส่ิงท่ีมีคุณธรรมใน
หวัใจ ส่ิงมีชีวิต ส่ิงมีชีวิตมีค่า ถา้มีค่าข้ึนมา เราก็ส่ิงมีชีวิต พระพุทธศาสนาสอนถึงการไม่เกิด ไม่
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แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ถา้ส้ินสุดของมนัเลย แต่ในเม่ือเราไม่มีอ  านาจวาสนาขนาดนั้น ถา้ไม่มีอ  านาจ
วาสนาขนาดนั้น ใหรู้้จกัเสียสละ  

ค าว่า “เสียสละ” มนัไม่ตอ้งเสียสละเฉพาะวตัถุหรอก ค าว่า “เสียสละวตัถุ” มนัเป็นอุบาย 
อุบายใหค้นรู้จกัเสียสละข้ึนมา เวลามนัทุกขม์นัยากในหวัใจ ไอน่ี้เราไม่อยากได ้ ถา้มนัเอา
ออกไปจากใจไม่ไดล่้ะ ไอส่ิ้งท่ีอยากไดม้นัไม่ได ้ ไอส่ิ้งท่ีไม่อยากได ้ มนัจะคิดตลอดเวลา ไอส่ิ้ง
ท่ีอยากไดน่้ะมนัไม่ได ้ ส่ิงท่ีอยากไดม้นัไม่ได ้ อยากไดมี้ความสุข อยากไดส้มความปรารถนา 
อยากไดทุ้กอยา่ง มนัอยูท่ี่เวรอยูท่ี่กรรม ใครท าส่ิงนั้นมาไง ถา้ใครท าส่ิงนั้นมา กรรมจ าแนกสัตว์
ใหเ้กิดต่างๆ กนั 

ดูสิ เดก็กตญัญูมนัเกิดมาตั้งแต่เลก็แต่นอ้ย มนัดูแลปู่ยา่ตายายของมนันะ มนัเชด็ข้ีเชด็เยีย่ว
ของมนั เดก็นอ้ยมนัมีหวัใจท่ีมนัท าได ้ เวลามนัท าไดข้ึ้นมา หวัใจของเขามนัฝึกฝนเขามา แต่
ในทางโลกเราเห็นว่ามนัเป็นบาปเป็นกรรม เป็นบาปเป็นกรรมเพราะอะไร เพราะเดก็นอ้ยมนั
ควรไดก้ารทะนุถนอมดูแล ท าไมเดก็นอ้ยตอ้งมารับภาระอยา่งนั้นล่ะ แต่หวัใจท่ียิง่ใหญ่ หวัใจท่ี
ยิง่ใหญ่มนัมีกตญัญูกตเวที มนัมีความเขม้แขง็ของมนั อยา่งเราเจอส่ิงใดข้ึนมา เราก็ลม้เหลวแลว้ 
แต่ท าไมเดก็นอ้ยมนัมีความมุมานะ มนัมีกตญัญู มนัเห็นบุญเห็นคุณข้ึนมาล่ะ นัน่ล่ะคือหวัใจท่ี
ยิง่ใหญ่ หวัใจท่ียิง่ใหญ่อยูท่ี่ไหน ก็อยูท่ี่การกระท ามาน่ีไง  

ฝึกฝนๆ ภาพความจ าในหวัใจ ภาพความจ าในหวัใจท่ีมนัสร้างมาดีๆ น่ีไง ถา้ภาพความจ า
ส่ิงท่ีดีๆ มา ส่ิงท่ีมีชีวิตๆ ถา้เราไม่มีอ  านาจวาสนาท าใหถึ้งส้ินสุดแห่งทุกข ์เราก็ท  าของเราเพื่อบุญ
กุศลของเรา แต่ถา้ใครท าบุญกุศลของเรา ส่ิงท่ีมีค่าๆ คือหวัใจของเรา แต่เวลากิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากในจิต ในจิตของเรา ปฏิสนธิจิตมนัมีแรงขบั เห็นไหม เหรียญมีสองดา้น มีขั้วบวก
และขั้วลบ มนัถึงหมุนของมนัไป ถา้ไม่มีขั้วบวกขั้วลบ เราก็ไม่เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เพราะ
มนัมีขั้วบวกขั้วลบมนัถึงเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ  

เวลาขั้วบวกขั้วลบ ถา้ขั้วบวกท่ีดีมนัก็คิดแต่ส่ิงท่ีดีๆ ไง ถา้ขั้วท่ีนัน่ล่ะ น่ีไง เวลาส่ิงท่ีมีชีวิต
มนัมีคุณค่าอยา่งน้ี แต่มนัมีขั้วบวกขั้วลบของมนั เห็นไหม มีขั้วบวกขั้วลบ เวลามนัเป็นขั้วลบ 
มนัคิดแต่ท าลายตวัเอง ทั้งๆ ท่ีว่ามนัไม่มีส่ิงใดขาดตกบกพร่องนะ แต่มนัคิดของมนัๆ น่ีคือกิเลส
ตณัหาความทะยานอยากไง กิเลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจของคน 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๔ ธนัวาคม ๒๕๕๙ ๓ 
 

©2017 www.sa-ngob.com 

ส่ิงท่ีมีค่าๆ ส่ิงมีชีวิตมีค่ามาก เวลาครูบาอาจารยท่์านไปไหน ท่านไปเอาหวัใจของคน ถา้
คนคนนั้นมีสติมีปัญญารู้จกัคิดได ้ หวัใจของเขาจะมีคุณค่ามาก แต่ถา้มีกิเลสตณัหาความทะยาน
อยากมนักดถ่วงข้ึนมา มนัมองคุณค่า มองขา้มคุณค่าหวัใจน้ีไป ถา้มองขา้มคุณค่าหวัใจน้ีไป มนั
ก็ไปเอาหวัโขนแลว้ มนุษยใ์ส่หวัโขน แลว้คนมีหมวกหลายใบ เราเกิดมามีหนา้ท่ีการงาน
เยอะแยะ มีหมวกหลายใบ มนัก็เป็นติดท่ีนัน่ มนัส่งออกไปอยู่ท่ีนัน่ไง มนัทิง้ ทิ้งส่ิงท่ีมีคุณค่าไป
นะ เอายศถาบรรดาศกัด์ิส่ิงนั้นมนัชัว่คราว สมบติัผลดักนัชม 

ส่ิงน้ีสมบติัผลดักนัชม แลว้เราไดส้มบติันั้นมา ถา้เรามีสติปัญญานะ เราไดส้มบติันั้นมา เรา
ควรท าประโยชน์ ท าคุณประโยชน์ไง เวลาเขาท าส่ิงใด แลว้เราจะไดอ้ะไร เราก็ไดบุ้ญไดบ้าปอนั
นั้นไง ส่ิงท่ีเราได ้ แต่ถา้เราท าเพื่อประโยชน์ๆ ประโยชน์กบัชุมชน ประโยชน์กบัสาธารณะ ถา้
เราไดส่ิ้งนั้นมา เราท าเพื่อประโยชน์ อนัน้ีเป็นบุญกุศล แลว้บุญกุศลอนัน้ีมนัอยูท่ี่ไหน  

คนท่ีมีบารมีๆ เวลาคนท่ีมีบารมี เวลาเขาเกษียณไป โอโ้ฮ! ลูกนอ้งรักมากนะ น ้าหูน ้ าตา
ไหล ไอค้นท่ีไม่ดีๆ มนัอยากใหไ้ปเร็วๆ น่ีไง ความดีๆ อนัน้ีมนัฝังใจ น ้าหูน ้ าไหลนะ เขาคิดถึง
นะ เวลาไปอยูท่ี่ไหนเขาคร ่าครวญถึงคนคนนั้นน่ะ คนคนนั้นเคยคุม้ครองเรา คนนั้นเคยดูแลเรา 
คนนั้นเคยอ านวยความสะดวกกบัเรา คนคนนั้น คนคนนั้น น่ีไง ส่ิงท่ีความดีๆ เราไดต้รงน้ีไง ถา้
ไดต้รงน้ี กิเลสตณัหาความทะยานอยากนะ ถา้กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัปิดกั้นหวัใจ
ข้ึนมา มนัมองคุณค่าของหวัใจ มนัไพล่ไปเอาส่ิงท่ีเป็นวตัถุไง ส่ิงท่ีเป็นวตัถุ คนท่ีมีน ้าใจของเขา 
เขาเสียสละของเขาเพื่อประโยชน์กบัเขา น่ีเขาท าบุญกุศลของเขา น่ีบุญกุศล 

ถา้บุญกุศล ฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพื่อตอกย  ้าๆ เพื่อตรงน้ีไง แลว้ถา้มนัมีสติมีปัญญามากข้ึน 
มนัจะยอ้นกลบัมาในหวัใจของเราแลว้ ถา้ยอ้นกลบัมาในหวัใจของเรา ดูสิ เรามาวดัมาวากนั เรา
มาวดัหวัใจของเรา เรามาถือศีลภาวนาของเรา ทางโลกเขาบอกไอค้นไปวดัเป็นคนท่ีมีปัญหา
ทั้งนั้นน่ะ ไอค้นท่ีไม่มีปัญหาคืออยูก่บัสังคมโลกมีแต่ความสุขไง สังคมโลกมีความสุข มนัมี
ความสุขแค่ไหน เวลาสุขเจือดว้ยอามิส ค าว่า “สุขเจือดว้ยอามิส” เงินทองทั้งนั้นน่ะ เอาเงินทอง
ซ้ือมา ตอ้งเอาส่ิงใด ธุรกิจบริการ เราตอ้งไปแสวงหามา 

เราไปวดัไปวาของเรา สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาข้ึนมา ตวั
เบา เดินลอยไปหมดเลย มนัมาจากไหน มนัมาจากไหน ก็มนัมาจากชีวิตของเรา มนัมาจากหวัใจ
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เราน่ีไง มนัมาจากส่ิงท่ีมีสติปัญญาน่ีไง ส่ิงท่ีมีสติปัญญา หนา้ท่ีการงานเราก็ท  า คนเกิดมาตอ้งท า
หนา้ท่ีการงานนะ เขาวดักนัท่ีคุณค่าของคนท่ีความรับผดิชอบ  

คุณค่าของคนท่ีรับผดิชอบ ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมเองโดย
ชอบ ตอ้งชอบธรรมนะ ถา้ไม่ชอบธรรมมนัเป็นกิเลส ขั้วลบ ถา้ชอบธรรมเป็นขั้วบวก ขั้วบวก
มนัก็ติด เทฺวเม ภิกฺขเว ภิกษุทั้งหลาย ทางสองส่วนท่ีเธอไม่ควรเสพ อตัตกิลมถานุโยค ดว้ยความ
ล าบากเปล่า สมบติัทางโลกแสวงหาไปเถอะ คน้ควา้ไปเถอะ พยายามดูแลรักษาไวเ้ถอะ น่ีไง มนั
จะอยูป่ระจ าโลกน้ีไง มนัไม่ไปกบัเราไง อตัตกิลมถานุโยค ส่ิงท่ีล  าบากเปล่าท่ีจะไม่ไดเ้ป็น
สมบติัของเราโดยแทจ้ริงไง มนัเป็นสมบติัของเราโดยท่ีเรามีชิวิตน้ีแหละ แต่ถา้ชีวติน้ีมนัพลดั
พรากไปแลว้ สมบติัน้ีมนัเป็นของใคร กามสุขลัลิกานุโยค ความสุข ความสงบ สุขของเรา ปฏิบติั
แลว้เป็นของเราๆ มนัก็ว่างเปล่า ไม่มีส่ิงใดเลย น่ีทางสองส่วนท่ีไม่ควรเสพ 

มชัฌิมาปฏิปทา ความสมดุลๆ ความสมดุลมนัเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ความสมดุลมนัเกิด
ข้ึนมา วตัรปฏิบติัของเรา ท่ีเรามาหาของเรา มาประพฤติปฏิบติัของเรา เราจะมาคน้ควา้หาหวัใจ
ดวงน้ีไง หวัใจดวงน้ีไง หวัใจดวงน้ี ศาสนามนัสัมผสัไดท่ี้ไหน ศาสนามนัสัมผสัไดด้ว้ยหวัใจ
ของคน คนท่ีมนัสัมผสัได้ๆ  ความสัมผสัได ้ มาวดัมาวา เราอยากไดอ้ะไร องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด อยา่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่งเลย 

พ่อแม่ของเรา เราก็พึ่งได ้พึ่งไดใ้นภพปัจจุบนัน้ี พ่อแม่ของเราไง เราเป็นลูก เราเป็นลูก เรา
มีพ่อมีแม่ใช่ไหม ถา้มีครอบครัว เราเป็นพ่อเป็นแม่ เราก็มีลูก เรากมี็พ่อมีแม่ เราก็มีลูกของเรา
เหมือนกนั ส่ิงน้ีมนัพึ่งไดใ้นภพในชาติน้ีไง ค าว่า “ภพชาติน้ี” เราเกิดมาดว้ยชาติดว้ยตระกูล 
อภิชาตบุตร บุตรท่ีเกิดข้ึนมาเพื่อส่งเสริมข้ึนมา น่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ 

แต่ถา้มนัจะวดัใจของเราๆ วดัใจของเรามนัเป็นเร่ืองของเราแลว้ มนัมีอ  านาจวาสนามาก
นอ้ยแค่ไหน ถา้มีอ  านาจวาสนามากข้ึนมา ส่ิงท่ีท  ามนัท าดว้ยความชุ่มช่ืนนะ มนัท าดว้ยความ
พอใจ ถา้ท าดว้ยความพอใจ แลว้ท าส่ิงน้ีแลว้ ทาน ศีล ภาวนา ถา้จะมีศีล มีความปกติของใจแลว้ 
ถา้มีความปกติของใจจะเห็นคุณค่าของใจของเราแลว้ ส่ิงท่ีเราไพล่มองแต่ปัจจยัเคร่ืองอาศยั
ภายนอก มนัเป็นเคร่ืองบอกกล่าวนะ มนัเป็นเคร่ืองบอกเหตุ  

ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เอตทคัคะใช่ไหม พระสีวะลีเป็นผูท่ี้มีลาภมาก 
พระสารีบุตรเป็นผูท่ี้มีปัญญามาก พระอุบาลีเป็นผูท่ี้ทรงเร่ืองวินยั มนัมีความถนดัๆ มาแตกต่าง
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กนั ความถนดัคือการสร้างมาๆ ความสร้างมาคือความชอบ จริตนิสัย เวลาส าเร็จเป็นพระอรหนัต์
ข้ึนมาก็มีความถนดัแตกต่างกนัไป 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเราจะมาประพฤติปฏิบติัของเรามนัก็เป็นมชัฌิมาปฏิปทา ความพอใจ 
ความสมดุลความพอดีของใจของเรา ความพอดี ความสมดุลของใจของเรา เราก็ตอ้งคน้ควา้หา
ของเรา เราไม่ตอ้งไปเทียบเคียงใคร เวลาฟังธรรมะๆ ฟังธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ ใครแสดงธรรมก็แลว้แต่ ในสมยัพุทธกาลน้ีเป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ นัน่เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้  

ถา้ครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา สาธุ เป็นคติธรรม เป็นตวัอยา่ง เป็นแบบอย่างท่ี
ดี แต่เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราจะเอาวตัรแบบอยา่งอยา่งนั้นว่าเป็นของเราไม่ได ้มนัตอ้ง
เป็นของเราเป็นปัจจุบนั มนัตอ้งเป็นของเราจริงๆ ไง ถา้เป็นศีลก็ตอ้งเป็นศีลของเรา เป็นสมาธิก็
เป็นสมาธิของเรา ถา้เป็นปัญญาก็เป็นปัญญาของเรา ถา้เป็นของเรา เราไดรั้บรสไง รสของธรรม
ชนะซ่ึงรสทั้งปวง รสของสติ สติมนัมีระลึกได ้หูตาแจ่มแจง้ ระลึกได ้โอ!้ เม่ือก้ีลืมไป เห็นไหม 
สติชดัเจน สติของเรา มีสมาธิ อูฮู้! มีความสุข ลอยไป ใครเดินจงกรมแลว้ถา้มนัลงมนัจะเป็น
อยา่งนั้น เดินจงกรมไปเหมือนลอยไปลอยมา คนเหมือนเหาะได ้แหม! มนัมีความสุขนะ เบาไป
หมดเลยนะ แลว้ถา้เกิดปัญญาข้ึนมา ปัญญาเกิดจากสัมมาสมาธิ มนัแยกมนัแยะของมนั มนั
พิจารณาของมนันะ เราจะเขา้ใจเลยว่าภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากการภาวนาไง  

การศึกษาปริยติันะ ส าคญัมาก เราก็เห็นประโยชน์ของมนัเหมือนกนั การศึกษาในภาค
ปริยติั การทรงจ าธรรมวินยั แต่ถา้มนัปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา แลว้ถา้
เกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีมนัรู้แจง้ ปัญญาท่ีมนัสมดุล ปัญญาท่ีมนัมชัฌิมาปฏิปทา ปัญญาท่ี
มนัพอดี ไม่อตัตกิลมถานุโยค ไม่กามสุขลัลิกานุโยค ปัญญาสมดุลของมนัท่ีเป็นมรรค เวลามรรค
มนัเคล่ือน ปัญญามนัเคล่ือน เวลามนัเคล่ือนไป ดูสิ ครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัมาท่านบอก 
โอโ้ฮ! ปัญญามนัหมุนๆ มนัหมุนดว้ยญาณวิถี มนัหมุนดว้ยคุณสมบติัของมนั ในหวัใจมนัหมุน  

ถา้มนัไม่มีมรรคมนัจะมีผลไดอ้ยา่งไร ถา้ไม่มีอาสวกัขยญาณ ไม่มีส่ิงใดไปช าระกิเลส มนั
ช าระไดอ้ยา่งไร ไม่มีส่ิงใดไปท าลายกิเลส กิเลสมนัจะหลุดออกไปจากใจไดอ้ยา่งไร ไม่มีส่ิงใด
ขบัเคล่ือน มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร มนัมีของมนันะ เวลาภาวนามยปัญญามนัเกิดข้ึน เกิดญาณวิถี
รู้แจง้ในหวัใจ มนัส ารอกมนัคายของมนัเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป บุคคล ๔ คู่ น่ีไง บุคคล ๔ คู่ 
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โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล 
อรหตัตมรรค อรหตัตผล พอเสร็จไปแลว้สมณะ ๔ สมณท่ี ๑ สมณะท่ี ๒ สมณะท่ี ๓ สมณะท่ี ๔ 
เราก็อยากเป็นอยา่งนั้น เราก็ตอ้งการเป็นอย่างนั้น การเป็นอยา่งนั้น เราถึงมาขวนขวายกนัไง เรา
ขวนขวาย เรามีสติปัญญาข้ึนมา เรามาขวนขวาย  

เราไดเ้สียสละมนัก็เป็นทาน เป็นวตัถุ แต่เวลาเราปฏิบติัข้ึนมา เราปฏิบติับูชาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาใครปฏิบติันะ เวลาทุกขเ์วลายากข้ึนมา เวลากิเลสมนัยมุนัแหยข้ึ่นมา 
เราไม่เห็นไดส่ิ้งใดเลย ไม่เห็นไดส่ิ้งใดเลย เราอาบเหง่ือต่างน ้ากว่าจะไดปั้จจยัมาเพื่อจะแลกเป็น
วตัถุน้ีมาเสียสละ เราเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา เราก็ท  างานเหมือนกนั เราท างานเหมือนกนั เรา
ท างานบูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง เราเอาร่างกายเอาจิตใจของเราบูชาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัจะไม่เป็นบุญท่ีไหน มนัเป็นบุญอยูแ่ลว้ ทาน ศีล ภาวนา  

การภาวนาน้ีสุดยอด การภาวนา เห็นไหม เราอยากฉลาด อยากจะมีความสุข อยากจะ
ประสบความส าเร็จ แลว้ประสบความส าเร็จ ส่ิงท่ีเป็นสมบติัสาธารณะ สมบติัผลดักนัชม กบั
สมบติัจริงๆ สมบติัของเรา มนัเกิดข้ึนท่ีหวัใจ มนัอยูท่ี่หวัใจ มนัไปกบัหวัใจดวงน้ี ไม่ตอ้งมีใคร
มาออ้นวอน มารับรอง มาท าส่ิงใดทั้งส้ิน มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโกกลางหวัใจดวงน้ี มนั
เป็นสมบติัของเราจริงๆ ไง  

ถา้เป็นสมบติัจริงๆ มนัจะเขา้ใจ เขา้ใจว่า ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดว่าเป็นญาณวิถีท่ีมนั
เขา้ไปช าระลา้ง มนัท่ีเป็นจกัร เป็นธรรมจกัรท่ีเขา้ไปช าระลา้งกิเลส มนัอยูท่ี่ไหน มนัก็อยูท่ี่หวัใจ
ของเราน่ีไง มนัเกิดข้ึนจากการเพียรพยายาม มีสติ มีปัญญา มีเจตนา มีการกระท า แลว้มนัมีอยู่
จริง มนัมีอยูจ่ริงท่ีไหน มีอยูจ่ริงก็พิสูจน์ได ้ ทุกขใ์นหวัใจเราไง ยอ้นกลบัมา ทุกขไ์หม ทุกขเ์ป็น
อริยสัจ ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ทุกขด์บัไป ทุกข ์เหตุใหเ้กิดทุกข ์ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกข ์วิธีการ
ดบัทุกข ์ครูบาอาจารยท่์านสอนวิธีการดบัทุกข ์วิธีการฆ่ากิเลส วิธีการชนะตนเอง เอวงั 


