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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ วนัน้ีเรามาวดัมาวา มาเพื่อบุญกุศล ถา้บุญกุศล ส่ิงใดท่ีเราเตม็ใจแลว้
เราเสียสละไดท้ั้งนั้นน่ะ ลูกหลานของเรา เราดูแลของเรา น ้าใจของเรา เราเสียสละไดท้ั้งหมด
แหละ แต่ถา้เราไปเสียรู้ใคร เราไปเห็นว่าใครมาฉอ้ฉล เรานอนไม่หลบัหรอก หลวงตาท่านสอน 
แมแ้ต่เขม็เล่มเดียว ถา้เราพอใจ เราใหไ้ดท้ั้งนั้นน่ะ แต่ถา้ไม่พอใจนะ มนัติดขดัในหวัใจไง  

เวลาเราท าบุญกุศลของเรา ถา้จิตใจมนัเป็นธรรมๆ เป็นธรรมแบบน้ี ถา้เป็นธรรมแบบน้ี 
ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ ขณะท่ีเราท าของเรา สุดทา้ยแลว้เราไม่ตอ้งไปฟัง ส่ิงน้ีโมฆบุรุษตายเพราะ
ลาภ คนท่ีเขาเห็นส่ิงนั้นมนัเป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยั เวลาคนมนัทุกขม์นัยากไง คนมนัทุกขม์นัยาก เราก็
สละของเรา เราก็เจือจานของเรา ส่ิงท่ีเขาแสวงหาถา้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นความเห็นผดิ นัน่เร่ือง
ของเขา แต่เราจะเอาบุญกุศลของเรา เราจะท าบุญกุศลของเรา น่ีคือค่าน ้าใจไง ถา้มีค่าของน ้าใจ
นะ น ้าใจมีคุณค่ามาก 

ค าว่า “ธรรมๆ” เวลาเราดูแลครอบครัวของเรา ถา้ใครเป็นเสาหลกัๆ ค าว่า “เสาหลกั” นะ 
เวลาใครเสียเสาหลกัไป มนัสะเทือนไปทั้งนั้นน่ะ เวลาผูสู้ญเสียๆ เราไม่ใช่ผูสู้ญเสียไง มนัไม่
สะเทือนใจหรอก ผูท่ี้สูญเสียเขาสะเทือนใจมากนะ ค าว่า “เสาหลกั” เสาหลกัคือว่าเขาเป็นหลกั
ชยัในบา้นของเรา  

น่ีก็เหมือนกนั ถา้หวัใจของเราถา้มีสติมีปัญญา เรามีเสาหลกัของเรานะ ถา้เสาหลกัของ
เรามัน่คง ถา้เสาหลกัของเรามัน่คง หวัใจเรามัน่คงข้ึนมา มนัจะเสียอะไรเสียได ้ หลวงตาท่าน
สอนอยูต่อนโครงการช่วยชาติ เสียอะไรเสียได ้แต่อยา่เสียน ้าใจ อยา่เสียหวัใจ หวัใจเรา 

เสียอะไรเสียไดท้ั้งนั้นน่ะ เราพ่ายแพไ้ด ้เรามีความผดิพลาดได ้แต่เรามีก าลงัใจของเราอยู่
ไง ถา้เราไม่มีก าลงัใจของเราอยู ่ ชีวิตมนัจะอยูด่ว้ยอะไรล่ะ ชีวิตเรามนัจะอยูด่ว้ยอะไร ถา้ไม่มี
ขวญัไม่มีก าลงัใจ ชีวิตเราอยูด่ว้ยอะไร  
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ดูสิ ดูครูบาอาจารยข์องเราท่ีท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่าน
ใหก้ าลงัใจๆ ท่านยนุะ เหมือนหมา เจา้ของย ุ แหม! มนัคึกมนัคกันะ แต่เวลาเราเป็นหมาไม่มี
เจา้ของ เราตอ้งเอาชีวิตเราไปเร่ือย หมามนัไปตามทอ้งถนน มนัไปเจอหมาหมู่ มนัไปเจอหมาท่ี
รังแกมนั มนัตอ้งเอาชีวิตของมนัรอด มนัตอ้งพยายามใชส้ติปัญญาเอาตวัรอดๆ  

น่ีเหมือนกนั ถา้เราประพฤติปฏิบติั เรามีครูบาอาจารยข์องเรา ถา้ครูบาอาจารยข์องเรา
ท่านมีสติมีปัญญานะ ถา้ไม่มีสติปัญญา ท่านไม่เป็นครูบาอาจารยเ์ราไดห้รอก แลว้ถา้ครูบา
อาจารยท่์านบอกว่า ส่ิงท่ีน่ากลวัท่ีสุดคือกิเลสในใจของมนุษย ์ ในใจของมนุษยคื์อมนุษยค์นคน
นั้นน่ะ ไม่ใช่ของคนอ่ืนหรอก เพราะของคนอ่ืนเขาสร้างเวรสร้างกรรม ใครท าส่ิงใดท่ีบาดหมาง
ใครก็แลว้แต่ มนัสร้างเวรสร้างกรรมทั้งนั้นน่ะ ใครท าเวรท ากรรมข้ึนมามนัตอ้งไดรั้บผลเวรอนั
นั้น ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่แน่นอน ผลของมนัถา้มีการกระท าแลว้ 

แต่เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เรามองเห็นแต่ความผดิพลาดของคนอ่ืนทั้งหมดเลย 
แต่เราไม่เคยเห็นความผดิพลาดในใจของเรานะ กิเลสในใจส าคญัท่ีสุด กิเลสของเราน่ีแหละร้าย
ท่ีสุด ท าแลว้ผดิพลาด เสาหลกัๆ ถา้มีสติมีปัญญาเขา้มามนัเท่าทนักบักิเลสของตน ถา้มนัไม่มี
สติปัญญา กิเลสของเราท าถูกตอ้งหมดแหละ เราท าดีทั้งนั้น เราท าน้ีถูกตอ้งหมด แลว้ถูกตอ้ง
หมด ท าไมมนัผดิพลาดล่ะ ถูกตอ้งหมดท าไมเราท าแลว้ไม่ประสบความส าเร็จล่ะ ท าไมมนั
ถูกตอ้งล่ะ ถูกตอ้งตอนท่ีมนัยมุนัแหย ่มนัหลอกเราไง แต่ท าไปแลว้มนัไม่เป็นจริงเป็นจงัไง  

ถา้เป็นจริงเป็นจงั เรามีสติปัญญา เราท าส่ิงใดดว้ยเหตุดว้ยผล ดว้ยเหตุดว้ยผลถา้ท าไป
แลว้ เพราะวุฒิภาวะของเราอ่อนดอ้ย เราก็มีความผดิพลาดไป ถา้เราท าของเรา เรามี
ประสบการณ์ของเราข้ึนมา ท าส่ิงใดแลว้มนัผดิพลาดบ่อยคร้ังเขา้ นัน่ล่ะมนัเป็นครูสอนเราๆ ไง 
เราเคยท าอยา่งน้ีแลว้ เราเคยท าอยา่งน้ีแลว้มนัผดิพลาดข้ึนมา ท าไมเราไม่เปล่ียนแปลงล่ะ ท าไม
เราไม่แกไ้ขล่ะ ถา้เราเปล่ียนแปลง เราแกไ้ขข้ึนมา ความผดิพลาดนั้นน่ะมนัก็มาสอนเราๆ ไง น่ี
ประสบการณ์ของคน 

ถา้มีประสบการณ์ของเรา คนท่ีประพฤติปฏิบติั จิตใจเราไม่สงบเลย เราไม่เคยรู้จกัหวัใจ
ของเราเลย ท าสมาธิก็ไม่เป็น บอกว่า “มนัใชปั้ญญาๆ แนวทางสติปัฏฐาน ๔ แนวทางสติปัฏฐาน 
๔” มนัมีแต่ลมๆ แลง้ๆ ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา กิเลสมนัไม่สะเทือนเลย เวลาเราปฏิบติัไป กิเลส
มนัก็ฟูมฟักไว ้ปฏิบติัดว้ยกิเลส 
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แต่เราปฏิบติัของเรา เรามีสติปัญญาของเรา มนัจะทุกขม์นัจะยากมนักใ็ช่ มนัทุกขย์าก
ทั้งนั้นน่ะ คนเราเกิดมาท าหนา้ท่ีการงาน ใครบา้งมนัจะสะดวกสบาย ค าว่า “งาน” งานทางโลก 
งานตอ้งอาบเหง่ือต่างน ้ามาเพื่อด ารงชีพ 

งานทางธรรมๆ งานทางธรรมมนัจะพน้จากการเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ มนัจะท าง่ายๆ 
อยา่งนั้นหรือ มนัท ามนัตอ้งทุ่มเททั้งนั้นน่ะ ทุ่มเทเพื่ออะไร ทุ่มเทเพื่อเอาชนะกิเลสของเราไง 
ทุ่มเทเพื่อเอาชนะหวัใจดวงน้ี หวัใจดวงน้ีมนัออดมนัออ้น มนัออเซาะ มนัฉอเลาะอยูใ่นใจของ
เราน่ี นู่นก็ไม่ได ้น่ีก็ไม่ได ้มนัล าบากล าบนไปทั้งนั้นน่ะ น่ีเวลาออเซาะไง แลว้เราก็เช่ือมนั “เออ! 
เราเกิดมาแลว้เราก็ทุกขก์็ยากอยูแ่ลว้ล่ะ เราจะไปเอาความทุกขค์วามยากมาใส่ตวัเราเพิม่ข้ึนมาอีก
ท าไม” 

แต่คนท่ีเขามีสติปัญญานะ ส่ิงท่ีทุกขท่ี์ยากมนัเป็นหนา้ท่ี หนา้ท่ีท่ีเราท าไดท้ั้งนั้นน่ะ เดิน
จงกรม นัง่สมาธิภาวนาก็เพื่องานของเราไง ดูสิ เวลาเขาท าคุณงามความดี ใครท าคุณงามความดีก็
ท  ามาจากใจน่ีแหละ เพราะใจมนัเป็นเจตนานะ ใจมนัมีเจตนา มนัมีแต่ความตั้งใจอนันั้น ความ
ตั้งใจอนันั้นท าเสร็จแลว้มนัลงท่ีไหน เวลากิเลสมนัยมุนัแหยข้ึ่นมามนัก็หลอก หลอกข้ึนมาก็
หลอกข้ึนมาจากใจดวงนั้น พอใจดวงนั้นท าเสร็จแลว้ กิเลสมนัก็พอใจแลว้ แหม! มนัหลอกได้
แลว้ มนัท าสมบูรณ์แบบแลว้ แลว้มนัก็ไป เราก็นัง่คอตก ไม่น่าเลย ไม่น่าเลย 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนไวน้ะ ส่ิงใดท าแลว้เสียใจภายหลงั ร้องไหค้ร ่ า
ครวญ ส่ิงนั้นไม่ดีเลย 

เราไม่ทนัน่ะ ท าไปแลว้ๆ เราร้องไหค้ร ่ าครวญอยูน่ัน่น่ะ ร้องไหค้ร ่ าครวญอยูน่ัน่น่ะ 
เพราะเราขาดสติไง แต่ถา้เรามีสติปัญญา เราพยายามอดกลั้น พยายามเบรกไว ้น่ีไง เวลาประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมา ขนัติธรรมๆ การอดทนการอดกลั้นเป็นขนัติธรรมนะ แมแ้ต่ถา้เราชนะกิเลสไม่ได ้
เราไม่สามารถชนะตวัเองไดเ้ราใชข้นัติอดทนไว ้อดทนไว ้อดทนไวเ้ผื่อมีก าลงัมากข้ึนมามนัตอ้ง
ชนะมนัจนได ้ถา้มนัชนะข้ึนมานะ โอโ้ฮ! มนัโล่งมนัโถง ไม่ใช่ขนัติหรอก 

ขนัติน่ีอุเบกขาๆ เพียงแต่มนัจะลงซา้ยลงขวาเท่านั้นน่ะ น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัยนัไว้ๆ  ส่ิง
ท่ีว่าขนัติธรรมๆ แต่ถา้มนัไม่มีขนัติธรรมเลย เราก็ไม่มีโอกาสไดท้  า ถา้ไม่มีโอกาสไดท้  า มีขนัติ
อดทน อดทนแลว้ท าของเรา 
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หนา้ท่ีการงานของเรา เวลาท างานมาทางโลกเขาอาบเหง่ือต่างน ้าข้ึนมาเพื่อเล้ียงปากเล้ียง
ทอ้ง เพื่อประสบความส าเร็จในครอบครัว ในชาติในตระกูลของเรา เป็นสมบติัสาธารณะ ท าไว้
ใหลู้กใหห้ลาน ท าใหค้รอบครัว 

แต่เวลาต่างคนต่างตอ้งชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด ต่างคนต่างตอ้งไป สมบติั
สาธารณะเอาไวก้บัโลกน้ี สมบติัของเราๆ นะ ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้มีสติมีปัญญา เพราะเรามี
สติปัญญานะ เราถึงมาเสียสละได ้ใครบา้งโง่ ของของเรามนัจะมาทิง้ๆ ขวา้งๆ หรือ เรามาวดัมา
วาเพื่ออะไร ของของเราแท้ๆ  เรามาท าประโยชน์ไง เรามาท าประโยชน์ใหใ้จดวงน้ีไง ถา้ใจดวงน้ี
เสียสละไปแลว้มนัเป็นทิพยส์มบติัไง ทิพยส์มบติัท่ีไหน ส่ิงท่ีเราเสียสละไปแลว้สดๆ ร้อนๆ อีก 
๕ ปี ๑๐ ปีไปคิดถึงมนันะ มนัก็ยงัอุ่นๆ อยู ่ มนัไม่เน่าไม่เสียไง แต่วตัถุท่ีทิง้ไวม้นัเน่ามนัเสีย
ทั้งนั้นน่ะ สมบติัสาธารณะเวลามนัหมดค่าไปมนัก็ไม่มีค่าในโลกน้ีทั้งนั้นน่ะ แต่บุญกุศลมนัฝังท่ี
ใจน้ีไป ทิพยส์มบติัๆ ไง คิดถึงเม่ือไหร่ก็ไดไ้ง  

คนท าคุณงามความดีจนเป็นนิสัย เวลามนัจะไปไหนนะ มนัไปดว้ยความอบอุ่นของหวัใจ 
คนเราขาดแคลนจะไปไหนนะ ละลา้ละลงัๆ เพราะไม่มีส่ิงใดเลย ท าส่ิงใดก็ไม่มีความมัน่ใจเลย 
ถา้มีความมัน่ใจ เราท าของเราๆ ท าของเรา ทิพยส์มบติัๆ ก็มนัอยูก่บัเราน่ีไง มนัเป็นทิพยส์มบติั
จากภายในไง ทิพยส์มบติัจากปัจจุบนัน้ี เวลาตายไป ไปเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม 

เทวดา อินทร์ พรหมไม่มีตลาดนะ ไม่มีการซ้ือขาย ไม่มีการแลกเปล่ียน ของใครของมนั 
ใครท ามามากนอ้ยแค่ไหนไดแ้ค่นั้น พอไดแ้ค่นั้น วิญญาณาหาร เป็นแสงสว่างในพวกเทวดาเขา
อยูด่ว้ยทิพยส์มบติัของเขา เวลาเขาจะหมดอายขุยัคือแสงนั้นเบาลง คืออาหารหมด ถา้เขาไม่มี
อาหารไวด้  ารงชีพ มนัจะอยูไ่ดอ้ยา่งไร ผสัสาหารๆ พรหม เขามีอาหารของเขา เวลาอาหารหมด 
เขาก็ตอ้งหมดอายขุยัของเขา 

แต่ของเรามนัมีซ้ือขายแลกเปล่ียนไง น่ีไง โลกของมนุษยไ์ง ถา้โลกของมนุษย ์ ส่ิงน้ีเรา
สละของเรา เราสละข้ึนมา สละส่ิงนั้นเพื่อประโยชน์กบัเราไง ถา้ประโยชน์กบัเรา เรามีสติมี
ปัญญาไหม ถา้คนมีสติมนัท าของมนัไดไ้ง  

ปฏิคาหก ส่ิงท่ีเราไดม้าดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ ส่ิงท่ีเราเสียสละไปแลว้ ผูรั้บรับดว้ย
ความสะอาดบริสุทธ์ิ ส่ิงน้ีไดบุ้ญกุศลมหาศาลเลย ส่ิงท่ีบุญกุศลมหาศาล เราท าของเรา เราท าเพื่อ
หวัใจของเราไง ถา้ท าแลว้ท าเล่า ท  าแลว้แลว้ต่อไปเราจะเอาปัจจุบนัน้ีเลย ไม่ตอ้งใหต้ายไปแลว้
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มาเคาะโลง ป๊อกๆๆ หรอก เอาไปเอง เอาไปเองก็มีสติมีปัญญาน่ีไง เวลาจิตมนัสงบระงบั น่ีไง 
อ๋อ! จิตเป็นอยา่งน้ีเอง ปฏิสนธิจิตท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แลว้ถา้มนัมีบุญมีบาปมากนอ้ยแค่
ไหน ถา้เห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความจริงมนัพิจารณาของมนั น่ีไง สมบติัของใจดวงนั้น อกุปป
ธรรมๆ คุณธรรมในใจ 

ถา้คุณธรรมในใจมนัพฒันาข้ึนไปเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป บุคคล ๔ คู่ จิตดวงเดียว โสดา
ปัตติมรรค โสดาปัตติผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล มรรค ๔ ผล ๔ 
มนัวิวฒันาการ พฒันาการของมนัไง ถา้พฒันาของมนั มนัมีขั้นมีตอนของมนั วิทยาศาสตร์ของ
จิตๆ พุทธศาสน์ ถา้เป็นจริงๆ มนัเป็นจริงอยา่งน้ีไง พระพุทธศาสนามีคุณค่า มีคุณค่าตรงน้ีไง มี
คุณค่าท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาถึงปฏิญาณตนว่าเป็นองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ 

แลว้อะไรเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ล่ะ ก็คุณธรรมอนันั้นไง เพราะส่ิงการ
กระท าน้ี มรรคผลอนัน้ีในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงวา่เป็นพระอรหนัตไ์ง เป็น
สัจจะเป็นความจริงไง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรมข้ึนไป ดูสิ ปัญจวคัคีย์
เป็นพระอรหนัตท์ั้งหมด ยสะเป็นพระอรหันตท์ั้งหมด “เธอกบัเรารวมเป็น ๖๑ องค ์พน้จากบ่วง
ท่ีเป็นโลกและเป็นทิพย”์ 

พน้บ่วงเป็นโลก ท่ีเราแสวงหากนัอยูน่ี่ โมฆบุรุษตายเพราะลาภๆ ลาภสกัการะ โมฆบุรุษ
ตายเพราะลาภ บ่วงท่ีเป็นโลกมนัมารัดคอไว ้

บ่วงท่ีเป็นทิพย ์เทวดา อินทร์ พรหม น่ีบ่วงท่ีเป็นทิพย ์

“เธอพน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและเป็นทิพย”์ บ่วงๆ มนัล่อ มนัรัด มนัไปไม่รอดหรอก แลว้
ใจมนัมีกิเลส กิเลสท่ีมนัร้ายนกัๆ มนัออเซาะฉอเลาะ มนัอยากไดอ้ยา่งนั้นน่ะ แต่ถา้ท าลายมนั
หมดแลว้ ไม่มีส่ิงสืบต่อ ไม่มีส่ิงท่ีมนัรับรู้ส่ิงนั้นได ้“เธอพน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและเป็นทิพย ์เธอ
จงอยา่ไปซอ้นทางกนั โลกน้ีเร่าร้อนนกัๆ เธออยา่ไปซอ้นทางกนั” 

น่ีไง แลว้เรามีคุณค่ามากนอ้ยแค่ไหน หนา้ท่ีการงานเราก็ท  านะ คนเกิดมาเป็นคน เป็นคน
มีความรู้สึกทั้งนั้นน่ะ ปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข์ทั้งนั้นน่ะ แลว้ความสุขทางโลก 
ความสุขทางโลกท่ีเขาแสวงหากนัไง คนทุกขค์นยากมนัก็อยากจะเทียมหนา้เทียมตาเขา แต่คนท่ี
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มีคุณธรรมนะ หลวงตามีบริขาร ๘ คนจนผูย้ิง่ใหญ่ หาเงินเพื่อกูช้าติเป็นหม่ืนๆ ลา้น ดูสิ ท่านมี
อะไร ท่านมีบริขาร ๘  

ไอข้องเรา ถา้เราทุกขเ์ราจนข้ึนมา เรามีหวัใจไหม หวัใจเราอยูก่บัเราใช่ไหม เรามี
ความรู้สึกใช่ไหม ถา้มนัมีคุณธรรมในหวัใจข้ึนมา สถานะส่วนสถานะสิ แต่คุณธรรมในใจมนั
ท าใหมี้ความสุขไดท้ั้งนั้นน่ะ 

มนัจะมัง่มีศรีสุข มีจนขนาดไหน ถา้จิตใจเป็นธรรมๆ มนัมีความสุขทั้งนั้นน่ะ ถา้
ความสุขอนันั้น อนันั้นมนัเป็นเวรเป็นกรรม ส่ิงสถานะทางสังคมมนัเป็นเวรเป็นกรรมนะ คนเรา
เกิดมาสูงส่ง ผดิพลาดได ้เขาก็ฟ้ืนตวัข้ึนมาได ้มนัเป็นสถานะทางสังคมเท่านั้นน่ะ แลว้ทางสังคม 
ทางสังคมถา้มนัเป็นสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิท่ีดีงาม มนัจะมีบารมี คนท่ีมีคุณธรรมข้ึนมา คนท่ีมีทรัพย์
สมบติัเจือจานเพื่อสังคมๆ เพื่อสังคม คนไหนท่ีมนัสามารถท่ีเราเจือจานได ้ เราดูแลได ้ เราควร
ช่วยเหลือเจือจานเขา การเจือจานเขา น่ีอ  านาจวาสนาบารมี แลว้เวลาเราตกทุกขไ์ดย้าก มนัก็จะมี
คนคิดถึงเรา 

เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาจิตมนัสงบข้ึนมา เทวดา อินทร์ พรหมจะคุม้ครอง
นะ เวลาอยูใ่นป่าในเขาข้ึนมา เราอยูใ่นป่าในเขา จิตวิญญาณมีอยูท่ ัว่ไปหมด จะอยูใ่นเมือง อยูใ่น
ป่า มีทั้งนั้น แต่มีมากมีนอ้ยขนาดไหน แลว้มีคุณธรรม ไม่มีคุณธรรมไง  

เวลาอยูใ่นป่าข้ึนมา ถา้มนัท าคุณงามความดี ในสัตวส์ังคมทุกชนิดมีทั้งดีและชัว่ อยูใ่นป่า
ในเขา มีเทวดา อินทร์ พรหมท่ีส่งเสริมก็มี มีเทวดา อินทร์ พรหมท่ีคอยมาระรานก็มี แลว้ถา้มี
คุณธรรมอยา่งน้ีมีผูคุ้ม้ครองๆ น่ีผูคุ้ม้ครองนะ 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่ง
ตน ใจดวงน้ีเป็นผูเ้วียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ใจดวงน้ีเป็นผูท่ี้สร้างสมข้ึนมา มีศีล มีสมาธิ มี
ปัญญา ถา้คนท่ีมีสติปัญญาข้ึนมา เขาแกไ้ขตวัของเขาได ้ เขาคุม้ครองตวัเองของเขาได ้ เพราะถา้
มนัเป็นมรรคเป็นผลข้ึนมา มนัตอ้งใจดวงนั้นเป็นมรรคเป็นผลข้ึนมา  

ถา้เป็นมรรคเป็นผลขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราไปศึกษามา ร้ือสัตวข์นสตัว ์
น่ีเป็นทฤษฎี เป็นสัจธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้บอกวิธีการไวจ้ะมาร้ือ
สัตวข์นสัตวใ์นใจของเราน่ี แลว้ใจของเรา เราพยายามของเรา เราร้ือสัตวข์นสัตวข์องเรามา ถา้
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เรามีสติปัญญาข้ึนมา ใครตอ้งมาเตือนเรา มนัมีข้ึนมาสดๆ ร้อนๆ เรามีจอบมีเสียม เราท าของเรา
ข้ึนมาเอง น่ีก็เหมือนกนั จิตใจของเรามนัเป็นข้ึนมาเอง เห็นไหม มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิ
โก 

บอกว่าผูคุ้ม้ครองๆ ผูคุ้ม้ครองน่ีผลของวฏัฏะ คนท าดีท าชัว่ ผลของวฏัฏะท่ีดูแลเรา แต่
ดูแลแลว้ เวลาปฏิบติัจริงๆ ข้ึนมามนัตอ้งเป็นในใจของเราน่ี มนัเป็นสัจธรรมในใจดวงน้ีไง ถา้เรา
ท าตรงน้ีมนัเป็นผลของเราไง ท่ีเราแสวงหา แสวงหาท่ีน่ี 

เราบากบัน่กนัมานะ ทาน ศีล ภาวนา ส่ิงท่ีเสียสละได ้เราเสียสละเป็นวตัถุ ถา้ทางโลกเขา
บอกเป็นความยิง่ใหญ่นะ ถา้เป็นทางธรรมมนัเป็นวตัถุ เวลาหลานพระสารีบุตรถามองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง “ไม่พอใจส่ิงใดทั้งส้ิน” ไม่พอใจเพราะเอาชาติตระกูลของพระสารีบุตร
มาบวชทั้งหมด 

“ถา้เธอไม่พอใจส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน เธอตอ้งไม่พอใจอารมณ์ความรู้สึกของเธอดว้ย เพราะ
อารมณ์ความรู้สึกของเธอก็เป็นวตัถุอนัหน่ึง” 

น่ีไง เวลาท่ีเราเสียสละเป็นวตัถุๆ เวลาท่ีจิตละเอียดแลว้มนัเห็นความรู้สึกนึกคิดเราเป็น
วตัถุเลย มนัจบัตอ้งไดเ้ลย จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นความคิด จิตจบัตอ้งได ้จิตพิจารณาได ้จิต
ละได ้จิตโยนทิง้ได ้โยนทิง้ไอค้วามทุกข์ๆ  ยากๆ ในใจ มนัโยนทิง้ได ้

แต่ของเราไม่มีทาง ถา้เราคิดเราวา่ถูกตอ้งหมด ของเราๆ เพราะของเรา เราถึงไม่กลา้
กระท าใดๆ ทั้งส้ิน เพราะว่าของเรา แต่ถา้มนัไม่ใช่ของเราล่ะ ไม่ใช่ของเรามนัเป็นอะไรล่ะ ถา้
ไม่ใช่ของเราก็ปฏิเสธ ตณัหา วิภวตณัหา ตณัหาคือแสวงหาอยากได ้ วิภวตณัหาคือปฏิเสธ ไม่
อยากได ้มนัไม่มีทาง 

แต่ถา้เป็นมรรคเป็นผลนะ อาสวกัขยญาณ ท าลายมนั สมุจเฉทปหานมนั ท าลายเป็นชั้น
เป็นตอนเขา้ไป เราตอ้งการตรงน้ี อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน อาสวกัขยญาณ 
ญาณวิถีของจิต 

เป็นญาณวิถี เราก็คิดวา่เป็นฤทธ์ิเป็นเดช เป็นฌานโลกีย ์
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แต่ถา้มนัเป็นมรรคเป็นผลล่ะ เกิดญาณวิถีจากภายใน โอโ้ฮ! มนัมหศัจรรยม์าก น่ีคุณค่า
ของศาสนาเรานะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ สัจธรรมนั้นมีอยู ่ แลว้สัจธรรมน้ีเราฟังครูบา
อาจารยม์าเป็นแนวทาง ถา้มนัจะเห็นจริงเห็นจงัข้ึนมาก็นัง่หลบัตาเสีย หายใจเขา้นึกพุท หายใจ
ออกนึกโธ น่ีคืองานท่ียิง่ใหญ่ งานท่ีช่วยเหลือชีวิตน้ี 

งานทางโลก งานเพื่อหาเล้ียงปากเล้ียงทอ้งนะ หนา้ท่ีการงานของเรา แต่งานท่ียิง่ใหญ่ 
งานท่ีจะเป็นทรัพยส์มบติัของใจ งานท่ีจะพาใจน้ีรอดพน้จากการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เรา
ฝึกหดัของเรา ไม่ใช่ว่ามนัจะสุดวิสยั มนัท า เราท าของเราเพื่อประโยชน์กบัเราไง 

ทรัพยข์องเรา เงินทองของเรา ท าไมเราไม่เก็บ น่ีก็เหมือนกนั คุณงามความดีของเราท าไม
เราไม่ท า เราท าเพื่อใจดวงน้ีไง ท าเพื่อหวัใจของเรา เอวงั 


