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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

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

 

ตั้งใจฟังธรรม ตั้งใจฟังธรรมเพราะโยมขวนขวายมาไง เราเห็นนํ้าใจของโยมขวนขวาย

กนัมา ขวนขวายกนัมาเพื่อบุญกศุล บุญกศุลคือความอบอุ่นในหวัใจไง อยูค่นเดียวอยูโ่คนไมก้มี็

ความสุข อยูท่ี่ไหนกมี็ความสุขไง แต่ทางโลกของเขา ความสุขของเขา ความสุขของเดก็ไดกิ้น

นมมนัมีความสุข เวลามนัไม่ไดกิ้นนมมนัร้องไหน้ะ พอเอานมใส่ปาก เงียบ น่ีความสุขของเขาๆ 

ความสุขของใคร เราตีความสุขวา่คืออะไรล่ะ ถา้ความสุขมนัอยูท่ี่วฒิุภาวะของคนไง ถา้

วฒิุภาวะของคน เราทุกขเ์รายาก ปากกดัตีนถีบนะ ถา้มีใครมาช่วยเหลือเจือจานมนัมีความสุขนะ 

คิดถึงนํ้าใจของเขา เราตกทุกขไ์ดย้ากข้ึนมาเขายงัระลึกถึงเรา เขาช่วยเหลือเจือจานเรา นัน่

ความสุขของคนทุกขค์นยากไง เวลาคนมัง่มีศรีสุขเขามีความสุขๆ เขามีความสุข เขาเกิดทุกข์

กงัวลวา่สมบติัของเขาๆ มนัเลยกลายเป็นความทุกขไ์ง 

แต่ถา้หวัใจของคน หวัใจของคนท่ีมีศีลมีธรรม ส่ิงใดท่ีเราหามาถา้เป็นประโยชน์กบัโลก 

เป็นประโยชน์กบัโลกและเป็นประโยชน์กบัเราดว้ย ถา้เป็นประโยชน์กบัเราก่อน เพราะเราเกิด

มาเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนใหเ้สียสละ สอนใหมี้นํ้าใจต่อกนั 

ถา้มนัมีคุณค่า มีคุณค่าตรงน้ีไง บารมีธรรมมนัเกิด มนัเกิดตรงน้ี เกิดตรงคนท่ีมีนํ้าใจ คนท่ีมี

นํ้ าใจ คนท่ีเผือ่แผค่น คนท่ีมีบารมีไง 

ของเรามัง่มีศรีสุขแลว้เราซ่อนของเราไวค้นเดียว เราจะใชข้องเราคนเดียว เรากร็ํ่ ารวย

ของเราตามความจินตนาการของเราไง แต่เราไม่มีบารมีไง คนเขาไม่มีนํ้ าใจกบัเราไง แต่ถา้มี

นํ้ าใจกบัเขา มีนํ้ าใจกบัเขา ความสุขเกิดจากการเสียสละ  

โยมขวนขวายกนัมาเสียสละ เสียสละเพื่อใคร เสียสละนะ มาเสียสละเพื่อหวัใจของ

ตนเองไง หวัใจของเรามนัทุกขม์นัยากใช่ไหม เวลาเสียสละออกไป ส่ิงใดท่ีมนัทุกขม์นัยากใน

หวัใจของเราใหม้นัสละออกไปแบบส่ิงของท่ีเราถวายทานไปน่ี ส่ิงท่ีถวายทานไปคือมีเจตนาท่ี
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ทาํบุญกศุลข้ึนมา ใหห้วัใจมนัไดอ่ิ้มทิพย์ๆ  ไง ท่ีเราเสียสละเป็นผูใ้ห ้ ผูใ้หม้นัย ัง่ยนื ผูใ้หม้นัมี

นํ้ าใจ ผูรั้บๆ คอตกอยูน่ี่ มีใครจะมาเจือจานเราบา้ง ผูรั้บไง ผูรั้บไม่มีสิทธิเรียกร้องไง  

เวลาเราเป็นภิกษุเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ๆ น่ีสมัมาอาชีวะๆ เวลาประกอบสมัมาอาชีวะ เราก็

เล้ียงชีพชอบๆ ไง น่ีเราประกอบสมัมาอาชีวะ ดูเจตนาเขาสิ เจตนาของเขา เชา้ข้ึนมาเขาตอ้ง

ทาํบุญกศุลของเขา เขาหุงหาอาหารของเขาเพื่อดาํรงชีพของเขา ขา้วปากหมอ้ๆ เขาตกัใส่บาตร

ก่อนๆ พระกวา่จะมา เขาอธิษฐานของเขา เขาอธิษฐานของเขา เขายกใส่ศีรษะของเขา แลว้เขา

เสียสละทานไปๆ โดยเจตนาท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ ภิกษุเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ เชา้ข้ึนมา ส่ิงท่ีถา้เป็น

พทุธกิจ เลง็ญาณๆ เลง็ญาณโปรดสตัว์ๆ   

ถา้โปรดสตัวน์ะ โปรดสตัว ์ โปรดทั้งเราโปรดทั้งเขาน่ะ โปรดสตัว์ๆ  กโ็ปรดพระน่ีไง 

พระหิว พระทอ้งร้องจ๊อกๆ อยูน่ี่ พระมาบิณฑบาตเล้ียงชีพไง โปรดสตัว์ๆ  โปรดเขา เขามีความ

ทุกขค์วามยากในใจของเขา เขาทาํบุญกศุลของเขา นางสุชาดาๆ อธิษฐานขอใหมี้ลูกชายๆ พอได้

ลูกชายสมความปรารถนา เขาจะแกบ้นของเขา เขาทาํขา้วมธุปายาสไปถวายเทวดา ไปเห็น

เจา้ชายสิทธตัถะนัง่อยูโ่คนตน้โพธ์ิ “โอโ้ฮ! น่ีแหละเทวดาๆ” ถวายอาหารอนันั้น เวลาคนเขาจะ

ถวายของเขา เขามีนํ้าใจของเขา น่ีไง โปรดสตัว์ๆ  น่ีไง สมัมาอาชีวะ สมัมาอาชีวะอยา่งน้ี 

แต่เวลาเราเป็นฆราวาสใช่ไหม “โอโ้ฮ! บวชพระไปแลว้จะอยูจ่ะกินอยา่งไร โอ๋ย! ลาํบาก

ลาํบนไปหมดเลย” มนัทุกขม์นัยากไปทั้งนั้นน่ะ มนัทุกขม์นัยากไปเพราะกิเลสของเราไง เพราะ

กิเลสของเรา เราเป็นฆราวาสใช่ไหม เราทานอาหาร ๓ ม้ือใช่ไหม เราอยูก่นัดว้ยความร่มเยน็เป็น

สุขใช่ไหม เราแสวงหามาเป็นของเราเองมนัเป็นความอบอุ่นใช่ไหม ถา้ไม่มีใครให ้ เรากมี็ของ

เราอยูแ่ลว้ๆ เราตอ้งหาของเรามาเองไง เวลาเราบวชเป็นพระไปแลว้มนัไม่มีหมดเลย มีแต่บริขาร 

๘ มีแต่บาตรใบหน่ึง แลว้ใครจะใหเ้ราๆ วิตกกงัวลไปทั้งนั้นน่ะ แต่เวลาถา้มีผูท่ี้มีอาํนาจวาสนา 

เขามีศีลมีธรรมของเขา 

เราเกิดมา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วางธรรมวนิยัน้ีไว้ๆ  ไง ถา้เราเป็นฆราวาส

ญาติโยม ฆราวาสญาติโยมองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เวลาโปรดสตัว ์ อนุปุพพิกถาก่อน 

ใหเ้ขาเสียสละทานของเขา ถา้เสียสละทานของเขา เขาไดภ้พไดส้วรรคข์องเขา ไดส้วรรคแ์ลว้ให้

ถือเนกขมัมะ พอจิตใจเขาควรแก่การงาน ท่านถึงไดแ้สดงอริยสจั เวลาโปรดญาติโปรดโยม เวลา
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ส่ิงน้ี ส่ิงท่ีญาติโยมของเขา ถา้จิตใจเขาเป็นธรรมๆ เวลาใจเขาเป็นธรรมแลว้ น่ีไง ส่ิงท่ีหา

ความสุขๆ 

บญัญติัความสุขวา่อะไร ถา้บญัญติัความสุขวา่สมความปรารถนาอยา่งน้ี ถา้คนมีสติมี

ปัญญานะ มนันัง่คอตกอยูน่ี่ แลว้ชีวิตเราล่ะ มนัวิตกกงัวลไง แต่ถา้พอมนัมีสติมีปัญญาข้ึนมา อนุ

ปุพพิกถา เขาไดเ้สียสละทานของเขาแลว้ จิตใจของเขาควรแก่การงานแลว้ เทศน์ถึงอริยสจั ทุกข ์

สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกขคื์อความทนอยูไ่ม่ได ้ ชีวิตน้ีทนอยูไ่ดไ้หม ส่ิงใดเราทนอยูไ่ดบ้า้ง ส่ิงท่ี

เราเคล่ือนไหวตลอดเวลา เปล่ียนอิริยาบถตลอดเวลา ความทุกขม์นักค็ลายไปตลอดเวลาไง ทุกข ์

ส่ิงท่ีทนอยูไ่ม่ได ้แลว้ชีวิตน้ีทนอยูไ่ดไ้หม  

เวลาผา่ตดัเด๋ียวน้ีมนับลอ็กไดไ้ง เม่ือก่อน ดูสิ หมอชีวกมดัไว ้ถา้ ๗ วนัตอ้งมดัไว ้มดัไว้

ก่อนนะ สมยัพทุธกาลท่ีผา่ตดันะ ถา้ผา่ตดัสมยันั้น เพราะหมอชีวกเป็นหมอประจาํองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ส่ิงท่ีทาํๆ มนัทาํมาขนาดนั้น ส่ิงท่ีทาํมาขนาดนั้นนะ ทาํมาเพือ่ปรารถนา

ความสุขของตนๆ ไง 

แต่ถา้พอมีสติปัญญานะ สมบติัน้ีเรากห็ามาได ้ ส่ิงท่ีหามาไดเ้ราหามาเพื่ออาํนาจวาสนา

ของเราไง ส่ิงน้ีถา้เราทาํประโยชน์ไดเ้รากท็าํประโยชน์ของเรา แต่ถา้จริงๆ แลว้ประโยชน์ของ

เราศีล สมาธิ ปัญญา สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี หวัใจของเราน่ีๆ 

แต่เราแสวงหาความสุข ดูสิ การเคล่ือนยา้ยของมนุษย ์ ส่ิงใดอยากรู้อยากเห็น การ

เคล่ือนยา้ยของมนุษย ์ส่ิงใดเคล่ือนยา้ยมนุษย ์มนัไปสร้างเสริมอะไร สร้างเสริมทกัษะไง ไปรู้ไป

เห็นข้ึนมามนัต่อยอดความคิดๆ ข้ึนมานะ ต่อยอดความคิดข้ึนไปมนักท็าํหนา้ท่ีการงานของเขา

ไป 

แต่ถา้เรามีสติปัญญา ลมหายใจเขา้นึกพทุ ลมหายใจออกนึกโธ ลมหายใจเขา้นึกพทุ ลม

หายใจออกนึกโธ เราหายใจอยูแ่ลว้ คนเราเกิดมาตอ้งมีลมหายใจ ถา้ไม่มีลมหายใจคือคนตาย คน

ท่ีมีลมหายใจ ลมหายใจน้ีลมหายใจเพื่อออกซิเจน ลมหายใจเพื่อร่างกายน้ี 

แต่ถา้จิตของเราๆ มนัเกาะท่ีลมหายใจน้ี มนัเป็นอานาปานสติ กาํหนดลมหายใจเขา้และ

ลมหายใจออก จิตดวงนั้นมีคุณค่าข้ึนมาแลว้ จิตดวงนั้นมีคุณค่าข้ึนมา แลว้ถา้มนัสงบสุขอยา่งน้ี 
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เงินทองซ้ือไม่ได ้ ท่ีไหนกไ็ม่มีขาย สาํนกัไหนกข็ายไม่ได ้ไม่มีทั้งนั้น มีแต่คนทาํข้ึนมาๆ ไง เรา

ทาํข้ึนมาเพราะอะไร เพราะหวัใจเรามีคุณค่าไง  

น่ีไง บญัญติัความสุขๆ ไง ความสุขของเดก็ เดก็สุข ถา้มีนมกินมนักมี็ความสุข ถา้พอ่แม่

ดูแลกมี็ความสุขทั้งนั้นน่ะ แลว้ความสุขของเราๆ ล่ะ เราโตข้ึนมาแลว้เราจะหาความสุขของเรา

เองไง ถา้เรามีสติปัญญา มาทาํบุญกศุลเพื่อเหตุน้ี 

ส่ิงใดท่ีทาํๆ มนัเป็นหนา้ท่ีของมนุษย ์ คนเกิดมาตอ้งมีหนา้ท่ีการงาน ความรับผดิชอบ

ของใจ ถา้มีความรับผดิชอบมากนอ้ยแค่ไหน ความรับผดิชอบกบัชีวิตน้ี แลว้ส่ิงท่ีมนัจะเกิด

ข้ึนมา เกิดข้ึนมาจากการประพฤติปฏิบติั คนจะดีได ้ ดีไดเ้พราะการฝึกหดั ดูสิ การฝึกหดั ดูสตัว ์

สตัวถ์า้ฝึกหดัดีแลว้มนัน่ารักน่าชงัทั้งนั้นน่ะ ถา้ไม่ไดฝึ้กหดัมนักพ็าลของมนัตามนิสยัของมนั 

น่ีกเ็หมือนกนั หวัใจท่ีฝึกหดัดีแลว้ หวัใจท่ีฝึกหดัดีแลว้มนัไม่ไปกวา้นเอาตณัหาความ

ทะยานอยาก เอาทุกขเ์อายากมาทบัถมหวัใจไง หวัใจท่ีฝึกหดัดีแลว้มนัรู้จกัหลบรู้จกัหลีกไง 

หวัใจท่ีไม่ไดฝึ้กหดั จบัอะไรกว็า่มนัเป็นของเราๆ ทั้งนั้นน่ะ อารมณ์ความรู้สึกยดึมัน่ถือมัน่กบั

ความคิดของตน แลว้ความคิดของตนเจบ็ชํ้านํ้ าใจทั้งนั้น เพราะความคิดน้ีมนัเกิดจากกิเลสตณัหา

ความทะยานอยากไง 

แต่ถา้มีสติปัญญาของเรา มีสติมีปัญญาของเรา หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ เพราะ

อะไร เพราะไม่ใหไ้ปคิดเร่ืองนั้นไง ถา้ปล่อยไปกคิ็ด น่ีธาตุรู้ ธรรมชาติส่ิงท่ีรู้มนัตอ้งรู้ของมนั

ตลอดเวลา แลว้มนัมียางเหนียวมนัแปะไปดว้ย อารมณ์อะไรมนักแ็ปะ แปะของเราหมดเลย แลว้

แปะแลว้แกะไม่ออกดว้ย 

ใหม้นัระลึกพทุโธ ใหร้ะลึกลมหายใจ ระลึกไง ฝึกหดัๆ ส่ิงน้ีมีคุณค่ามากนะ เพราะวา่จิต

น้ีเป็นไดห้ลากหลายนกั จิตน้ีมหศัจรรยน์กั เพราะจิตน้ีจิตท่ีหลากหลายนกั กาํเนิด ๔ ในครรภ ์ใน

ไข่ ในนํ้าครํา ในโอปปาติกะ กาํเนิดๆ กาํเนิดมาเป็นส่ิงใดกเ็ป็นส่ิงนั้น กาํเนิดเป็นเทวดา เป็น

อินทร์ เป็นพรหม กาํเนิดเป็นสตัวเ์ดรัจฉาน กาํเนิดเป็นผ ีเป็นเปรต แลว้ตอนน้ี ตอนน้ีกาํเนิดเป็น

มนุษย ์ 

เราเกิดมาเป็นเราๆ แต่เราไม่รู้จกัเรา เราไม่รู้จกัหวัใจของเรา ทั้งๆ ท่ีหวัใจของเราเป็น

ทรัพยส์มบติัของเรานะ เพราะหวัใจดวงน้ีทาํใหเ้รามาเกิดนัง่อยูน่ี่ แลว้หวัใจดวงน้ีถา้มีสติมี
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ปัญญา เวลาจะชาํระลา้ง ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เวลาสอน สอนลงท่ีหวัใจ

ของคน สอนลงไปหวัใจของสตัวโ์ลก หวัใจของสตัวโ์ลก หวัใจของสตัวโ์ลกท่ีมนัมืดมน แต่มนั

มาสวา่งท่ีสายตาน้ี สายตาน้ีเห็นเงินเห็นทอง อูฮู้! เห็นอนัน้ีสวา่งกระจ่างแจง้นะ แต่ตามนัมืดบอด 

ตามนัมืดบอดมนัเลยไม่เขา้ใจวา่ทรัพยส์มบติัส่ิงใดท่ีมีค่าไง 

มนักท็รัพยส์มบติั โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือม

ยศ มนัลาภสกัการะทั้งนั้นน่ะ โมฆบุรุษตายเพราะลาภ ตายเพราะช่ือเสียง ตายเพราะเขาเชิดชู 

โมฆบุรุษมนัตายๆ เขายกยอไง เขาป้อลูกยอเขา้ไปลอยหมดเลย แลว้กติ็ดกบัสงัคมอยา่งนั้นน่ะ 

ดูสิ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะเป็นกษตัริย ์ สละละท้ิงเขา้สู่โคนไมน้ั้น เขา้ไปสู่

โคนไมน้ั้น มีเรากบัโคนไมน้ั้นเท่านั้นน่ะ หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ทาํความสงบของ

ใจของเรา  

หวัใจท่ีมนัคิดไปร้อยแปดพนัเกา้ บวชเป็นพระแลว้ใครจะดูแลเรา บวชเป็นพระแลว้จะ

ทุกขจ์ะยากขนาดไหน ไอน้ัน่มนัคิดไปแลว้ มนัส่งออกไปไหนกไ็ม่รู้ แต่ถา้มนักาํหนดพทุโธ มนั

อยูแ่ค่น้ี มนัอยูท่ี่ลมหายใจ พอลมหายใจ ถา้พทุโธจนมนักลมกลืนกนั 

กาํหนดใหม่ๆ ขดัแยง้ทั้งนั้นน่ะ เพราะอะไร เพราะกิเลสมนัเกลียด กิเลสมนัไม่ตอ้งการ 

กิเลสมนัอยากเป็นอิสระ กิเลสมนัจะเป็นเจา้อาํนาจ กิเลสมนัตอ้งการอาํนาจในหวัใจของสตัว์

โลก มนัครอบคลุมความคิดของเราทั้งหมดไง มนัชกันาํใหเ้ราไปตามมนัทั้งนั้นน่ะ แลว้เราจะ

เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงจากความคิดน้ี ความคิดน้ีใหไ้ปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

พทุธานุสติ ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เราอยูก่บัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ดูสิ วนัสงกรานต ์ วนัข้ึนปีใหม่ เรากลบับา้นกลบัช่องไปเยีย่มพอ่เยีย่มแม่ ไปดูแลพอ่แม่

ของเราไง น่ีกเ็หมือนกนั เวลาเราระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เราระลึกถึงศาสดา

ของเราไง เราจะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เราจะไปอยูก่บัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พทุธเจา้ พทุธะ พทุธะ พทุโธ พทุโธ จนมนักลมกลืนกนั มนักลมกลืนกนั จนมนัละเอียดเขา้ จน

มนัวางหมด นัน่ล่ะแท้ๆ  แท้ๆ  เลย ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ในหวัใจของเรา 

เร่ิมตน้มาไม่รู้จกั รู้จกัแต่ไปศึกษาจากครูบาอาจารย ์ รู้จกัแต่ส่ิงท่ีเราไปรับฟังมา แต่ตวั

จริงๆ มนัไม่รู้จกั เวลาตวัมนัเองเขา้ไปถึงตวัมนัเอง งง นัน่มนัอะไรน่ะ นัน่มนัอะไรน่ะ 
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นัน่แหละของแท ้ของแท ้ไอท่ี้เอง็ศึกษามาของเทียมทั้งนั้นน่ะ ทรงจาํธรรมวินยัมาๆ ของ

ท่ีเอง็ศึกษามาๆ เป็นแนวทางทั้งนั้นน่ะ เวลาไปเจอตวัจริงกง็ง ไปเจอมนัจริงๆ ไม่รู้จกัมนัอีก แต่

มนัสุขนะ มนัแปลกประหลาดมหศัจรรย ์ เวลาไปถามครูบาอาจารย ์ บอกนัน่แหละจิตสงบ นัน่

แหละจิตของเรา นัน่แหละของเราแท้ๆ  สมบติัน้ีเป็นสมบติัของเรา 

สมบติัท่ีเราหาทั้งหมดนั้นเป็นสมบติัสาธารณะ ถา้มีช่ือเสียงเกียรติศพัทเ์กียรติคุณมนักจ็ด

จารึกไวใ้นประวติัศาสตร์เท่านั้นน่ะ แต่จดจารึกไวป้ระวติัศาสตร์ เรากต็อ้งพลดัพรากจากชีวิตน้ี

ไป แลว้เรากเ็วียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ แต่สมบติัของเรา ถา้ถึงสมบติัตรงนั้นไดแ้ลว้ เราแกไ้ขได้

แลว้ถึงสมบติัตรงนั้นไง ถา้เราคุมสวิตชไ์ด ้เราเปิดปิดสวิตชไ์ดไ้ง น่ีเหมือนกนั ถา้เราเขา้ถึงหวัใจ

ของเราได ้ เราจะเปิดปิดในทางท่ีดีๆ ไง เปิดปิดไป เห็นไหม เศร้าสลดเสียใจไหม ถา้เศร้าสลด

เสียใจ บางคนถึงนํ้าตาไหลนํ้าตาร่วงเลย นํ้าตาไหลนํ้าตาร่วงเป็นสมบติัของเรา เป็นปัจจตัตงั 

เป็นสนัทิฏฐิโก มนัรู้แจง้ 

แต่เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัข้ึนไปแลว้ถา้เป็นไสยศาสตร์ เป็นไสยเวทย ์มนัส่งออกไง มนั

ส่งออกท่ีวา่ติดนิมิตๆ ท่ีวา่ภาวนาไปแลว้มนัจะติดนิมิต ไม่มีครูบาอาจารยค์วบคุมแลว้มนัจะเป็น

บา้เป็นบอไปน่ะ 

ไออ้ยา่งนั้นถา้เป็นครูบาอาจารยท่ี์จริงนะ ท่านจะคุม้ครองดูแลเรา คุม้ครองดูแลเรา คนทาํ

ดีมนัจะชัว่ไดอ้ยา่งไรล่ะ คนระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ คนจะระลึกถึงคุณงาม

ความดีของเรามนัจะผดิพลาดไปไดอ้ยา่งไรล่ะ คนระลึกถึงพอ่ถึงแม่ของเรา เราไปดูแลพอ่แม่

ของเรา เราอุปัฏฐากดูแลพอ่แม่ของเรา เป็นคนกตญั�ูมนัจะเป็นคนเสียไดอ้ยา่งไรล่ะ เวน้ไวแ้ต่

เราไปเขา้ใจผดิวา่พอ่แม่นัง่อยูนู่่น เราไปโรงบา้โรงบอของเราอยูนู่่น พอ่แม่กอ็ยูท่ี่หน่ึง เรากไ็ป

อีกท่ีหน่ึง แลว้เราเขา้ใจผดิของเราไปเองน่ีไง 

น่ีกเ็หมือนกนั เราตอ้งการเขา้ไปหาหวัใจของเราไง แต่เราเขา้ไปส่ิงท่ีมนัส่งออก ส่ิงท่ีเป็น

ไสยเวทย ์ส่ิงท่ีมนัส่งออกไปอยา่งนั้นนะ ถา้กาํหนดมนักจ็บหมดแหละ กาํหนดพทุโธมนักเ็ขา้มา

สู่ท่ีตวัเราเองไง ถา้กาํหนดพทุโธได ้ส่ิงท่ีรู้ท่ีเห็นมนัวางไดห้มดแหละ 

ส่ิงท่ีไปรู้ไปเห็นแลว้มนัต่ืนเตน้ มนัอยากรู้ มนัอยากอวด มนัอยากเป็นผูว้ิเศษ มนัอยากจะ

เป็นคนเหนือคน มนักไ็ปเขา้กบัส่ิงนั้นแลว้กไ็ปยดึมัน่ถือมัน่ส่ิงท่ีส่งออกไปเป็นไสยศาสตร์ เป็น

ส่ิงออกไป เพราะจิตมนัเป็นไดห้ลากหลายนกั จะมีศาสนาไม่มีศาสนา เวลากาํหนดเขา้ไปท่ีจิต
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แลว้ จิตน้ีมนัมีพลงังานของมนั มีพลงังานของมนันะ ดูสิ เวลาไฟไหม ้ทาํไมคนมนัแบกตูเ้ยน็ได้

ล่ะ เวลาคนวิ่งหนีตาํรวจมนัโดนขา้มบา้นขา้มเรือนไปไดเ้พราะอะไรล่ะ ตวัจิต เวลามนัเป็นอิสระ 

เวลามนัตกใจมนัเป็นไปหมดเลย น่ีกเ็หมือนกนั เวลาถา้มนัมีกาํลงัจริงๆ น่ีขนาดมีกาํลงัแบบ

โลกๆ นะ แลว้ถา้มนัเป็นธรรมๆ ข้ึนมา 

ดูสิ พลงังาน ท่ีวา่จิตมีกาํลงัๆ ถา้มีกาํลงัอยา่งนั้นแลว้บวกดว้ยปัญญาๆ ปัญญาใน

พระพทุธศาสนา ปัญญาเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีจะเกิดข้ึนโดยสมัมาสมาธิเป็นพื้นฐาน 

เวลามนัพิจารณาของมนัเขา้ไปมนัจะเขา้ไปตรวจสอบ เขา้ไปคน้ควา้หารากเหงา้ของกิเลสท่ีในใจ

ของเรา มนัรังแกเรามานกั มนัเบียดเบียนเรามาตลอดชีพ มนัทาํลายเรามาทุกภพทุกชาติ มนัแกลง้

เรามาตลอด ไอค้นท่ีมนัแกลง้ ไอค้นท่ีมนัรังแกเราอยูน่ี่ มนัรังแกเราอยูน่ี่ แลว้มนัอยูไ่หน มนัอยู่

ไหน 

เวลาถา้มนัเขา้ไปพบไปเห็นเขา้ มนัไปเห็นเขา้แลว้มนัจบัตอ้งได ้ เราใชปั้ญญาแยกแยะ

ของเรา รังแกแลว้รังแกอยา่งไร อยากกเ็พื่อดีๆ น่ีไง กอ็ยากเป็นมนุษยน่ี์ไง กอ็ยากน่ีแหละ ทาํบุญ

กศุลน่ีไง 

ไอค้วามอยากอยา่งน้ีมนัเป็นอยากแบบตณัหาความทะยานอยาก แต่ถา้เป็นความอยาก

ประพฤติปฏิบติั อยากละอยากวาง อยากถอดอยากถอน มนักเ็ป็นความอยากเหมือนกนั มรรค

หยาบ มรรคละเอียด มนัจะพฒันาข้ึนไป ถา้มนัมีสติมีปัญญาใคร่ครวญข้ึนมา พระพทุธศาสนา

สอนอยา่งน้ี ภาวนามยปัญญาเกิดจากการภาวนาน้ี ไม่ใช่การจดการจาํมา การจดบนัทึกอะไรกนั

มา การจดบนัทึกนั้นเป็นร่องเป็นรอย เป็นร่องรอยใหเ้ราไม่ออกนอกลู่นอกรอย ไอน่ี้เป็น

ร่องรอยๆ 

แต่ถา้เป็นความจริง เป็นความจริงตอ้งเกิดจากการกระทาํในหวัใจน้ีใช่ไหม มนัเป็นความ

จริง องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ยงัจบัยดัใส่หวัใจใครไม่ไดเ้ลย องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พทุธเจา้เป็นผูบ้อกแนวทาง ถา้เราอยากไดอ้ยากดี เราตอ้งบงัคบัตวัเอง ถา้เราอยากไดอ้ยากดี เรา

ตอ้งประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้เราอยากไดอ้ยากดี เราตอ้งทาํใหม้นัเป็นจริงข้ึนมา  

ถา้เป็นจริงข้ึนมา สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี แลว้สุขอ่ืนใดเท่ากบัชาํระลา้งกิเลส มนัยิง่

มหศัจรรยเ์ป็นชั้นๆ ข้ึนไป มนัมีอยู ่ ทุกคนมีโอกาส แต่เขาบอกวา่ “เรายงัทาํไม่ได ้ เรายงัทาํ

ไม่ได”้...แลว้เม่ือไหร่จะทาํไดล่้ะ 
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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มาตรัสรู้ ๒,๐๐๐ กวา่ปี ทาํไดห้รือไม่ได ้

“นัน่กเ็ป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไง ของเราเป็นปุถุชน เป็นคนหนา เราทาํ

ไม่ไดห้รอก ทาํไม่ได”้ 

ถา้เป็นคนหนามาเกิดเป็นมนุษยไ์ดอ้ยา่งไร ถา้เป็นคนหนามาวดัทาํไม คนหนาคือคนท่ีไม่

มาวดั คนมาวดัเป็นคนใหเ้ขาถากถางนะ กลบัไปบา้นวา่ “ไปไหนมา” 

“ไปวดัมา” 

เขาหวัเราะเยาะ อายเขาอีกนะ แต่เราเป็นบณัฑิต หวัใจเราเขม้แขง็ เราเช่ือพระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์ ปู่ยา่ตายายของเราเคารพพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ แลว้เราเคารพพระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ ์ มนัจะน่าอายไปตรงไหน ถา้เราทาํเป็นจริงๆ ข้ึนมาเป็นพทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผู ้

เบิกบานในหวัใจข้ึนมามนัยิง่มหศัจรรยข้ึ์นมา เวลามนัเป็นจริงข้ึนมามนัสวา่งโพลงกลางหวัใจ 

ส่ิงท่ีมนัสวา่งโพลงกลางหวัใจ อนัน้ีมนัน่าอายตรงไหน  

เทวดา อินทร์ พรหมเขาบอกเลย หลวงปู่มัน่อยูใ่นป่าๆ เทวดาไปฟังเทศน์หลวงปู่มัน่ 

ทาํไมไม่ฟังเทศนพ์ระในกรุงเทพฯ เยอะแยะไปหมด ทาํไมไม่ฟังเทศน์ล่ะ 

อา้ว! กม็นัมืดทึบไปหมดทั้งป่า แลว้มนัมีความสวา่งไสวอยูจุ่ดหน่ึง จุดนั้นคือจุดในใจ

ของหลวงปู่มัน่ เทวดา อินทร์ พรหมมาจากไหนเขากเ็ห็นทั้งนั้นน่ะ เขาไปทั้งนั้นน่ะ ถา้มนัสวา่ง

ไสวในหวัใจนั้น มนัสวา่งไสวกลางวฏัฏะ มนัสวา่งไสวท่ีวา่เทวดา อินทร์ พรหมเขารู้เขาเห็น

ของเขาได ้ แต่เราไม่รู้ เราไม่รู้ของเราไง ถา้เราไม่รู้ของเรา เรากข็วนขวายของเรา น่ีพดูถึงฟัง

ธรรมๆ ไง 

เราจะหาความสุข เราจะบญัญติัศพัทว์า่อะไรคือความสุขไง ความสุขแท้ๆ  มนัอยูท่ี่ไหน

ล่ะ ความสุขของเดก็มนักไ็ดอ้ยูไ่ดกิ้นมนักมี็ความสุขของมนั น่ีความสุขทางโลก 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บญัญติัไวน้ะ ความสุขคือพน้จากความเป็นหน้ี คนเป็น

หน้ีเป็นสินเป็นความทุกข ์ ถา้พน้จากความเป็นหน้ีเป็นความสุข แลว้เราเป็นหน้ีเวรหน้ีกรรมไง 

ถา้เราใชห้น้ีเวรหน้ีกรรมดว้ยการเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา ใชจ้นจบส้ินน่ะ เราพน้จากความ

เป็นหน้ีเป็นความสุขอยา่งยิง่ เอวงั 


