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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ วนัน้ีวนัพระ วนัพระ วนัโกน ชาวพทุธเราแสวงหาบุญกุศลเพ่ือหัวใจ
ของเรา ถา้การแสวงหาบุญกุศลเพ่ือหัวใจของเรา สมยัโบราณของเรานะ ชาวพทุธเรายิ้มแยม้
แจ่มใส มนัพออยูพ่อกินมีความสุข แต่สมยัปัจจุบนัน้ีโลกเศรษฐกิจมนัเจริญไง ตอ้งมีการ
แข่งขนัๆ การแข่งขนักนัจนเห็นวา่ทรัพยส์มบติัเป็นบุญกุศลไง เห็นทรัพยส์มบติัเป็นความจริง 

แต่ถา้เป็นคนท่ีมีสติมีปัญญานะ มีสติปัญญา ส่ิงท่ีเป็นความจริงๆ คือคุณธรรม คือบุญกุศล
ในหัวใจของเราไง ถา้มีบุญกุศลในหัวใจนะ มนัไม่ทุกขไ์ม่ยากจนเกินไป แต่มนัตอ้งทุกข ์ ทุกข์
เพราะอะไร เพราะเกิดมาเป็นมนุษยไ์ง เกิดมาเป็นมนุษย ์ ทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกขเ์ป็นความจริง ถา้
ทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกขเ์ป็นความจริงนะ ทุกขคื์อการท่ีทนอยูไ่ม่ได ้ แต่เวลาเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิด
มาท่ีวา่ทุกขม์นัเป็นความจริง แต่ถา้เอาความทุกขน์ั้น เห็นไหม เวลาคนท่ีมีสติปัญญา คนท่ีเขามี
ศรัทธาความเช่ือ เขาพยายามจะมาประพฤติปฏิบติั คนทางโลกเขาแปลกใจนะ เอ!๊ เราเกิดมาเราก็
ทุกขเ์ราก็ยากอยูแ่ลว้ ยงัไปวดัไปวา ไปเดินจงกรม นัง่สมาธิให้มนัทุกขม์นัยากข้ึนไปอีกท าไม 
โอ๋ย! มนัมีความทุกขข้ึ์นมาอีก แต่ทุกขอ์ยา่งนั้นความทุกขเ์พราะเขาพอใจไง เขาเห็นทางออกของ
เขา เขาเห็นทางออกของเขา  

เวลาคนเราจะลว่งพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร ความเพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะของเขา 
เพ่ือจะหาหัวใจของเขา ถา้เขาหาหัวใจของเขาพบ เขาจะมีความสุขของเขา ไอเ้ราจะหาความสุขๆ 
ทางโลก เราแสวงหามาขนาดไหนมนักไ็ม่มีความสุขจริงนะ ไม่มีความสุขจริงเพราะอะไร เพราะ
มนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากเป็นเคร่ืองลอ่ ไม่เคยพอ ตะครุบอยูน่ัน่น่ะ จะเอาอยูน่ัน่น่ะ เอา
แลว้เอาเลา่ เอาไม่จบไม่ส้ินไง  

เพราะความอยากไดอ้ยา่งนั้น เวลามาประพฤติปฏิบติั เพราะความอยากท าให้ภาวนาไม่ได ้
แต่ถา้มนัปล่อยวางแลว้ การปลอ่ยวางมนัเป็นอเุบกขา ความปลอ่ยวางน้ีมนัวางเฉยๆ แต่ถา้มนั
พทุโธๆ หรือใชปั้ญญาอบรมสมาธิข้ึนไป มนัมีการบริหารจดัการของมนั จิตมนับริกรรมของมนั 
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เวลามนัสงบเขา้ไป มนัไม่ใช่อเุบกขา มนัไม่ใช่การปลอ่ยวางเฉยๆ มนัมีรสมีชาติ มนัมีความสุข
ความสงบในตวัของมนัเอง เหมือนเราอาบเหง่ือต่างน ้ามา แลว้อาบน ้าอาบท่าแลว้ตวัเบาตวัสบาย 

น่ีก็เหมือนกนั กิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของเรามนัหมกมุ่นในหัวใจ มนัมีแต่
ความหมกัหมมในใจ แลว้ก็วางๆ วางๆ เหมือนกบัเชด็ตวัเอา แต่ถา้มนัอาบน ้าแลว้มนัชุ่มช่ืน น่ีก็
เหมือนกนั พทุโธๆ หายใจเขา้และหายใจออกมีสติปัญญารักษาข้ึนไป มนัมีค าบริกรรมของมนั 
มนัฟอกหัวใจๆ มนัจะมีความสุขของมนัไง น่ีพระภายใน 

วนัพระๆ เขามีแต่พระภายนอก พระภายนอกคือพระพทุธรูป เวลามีกิจกรรมกนัไป หลอ่
พระๆ อู๋ย! คนน่ีมืดฟ้ามวัดินเลยนะ เพราะมนัท าไดง้า่ยๆ ไง ถา้ท าไดง้่าย แลว้ยิ่งท านะ ใหญ่ท่ีสุด
ในโลก โอโ้ฮ! ต่ืนตาต่ืนใจ พอท าเสร็จแลว้นะ รอบ ารุงรักษามนันะ น่ีเวลาพระขา้งนอก 

เวลาพระขา้งนอกเวลาท านะ ศิลปวฒันธรรมมนัก็เป็นเร่ืองความดีอนัหน่ึงนะ เวลาเรา
ท าบุญกุศลมนัเป็นบุญไหม เป็น แต่เป็นบุญแบบโลกๆ ไง เป็นบุญแบบทางโลก ทางโลก 
ประวติัศาสตร์ ใครก็อยากมีช่ือมีเสียงไว ้ ถา้มีช่ือมีเสียง มีช่ือมีเสียงแลว้มนัสุขหรือมนัทุกขล์ะ่ มี
ช่ือมีเสียงแลว้หัวใจมนัมีหลกัมีเกณฑห์รือไม่ละ่ 

แต่ถา้เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ให้รักษาพระภายใน ใหส้ร้างพระ
ภายใน ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ เวลามนัเป็นพทุโธ
จริงๆ มนัเป็นพทุโธในหัวใจน้ี 

เวลาสร้างพระๆ ข้ึนมา เราตอ้งหาช่าง หาผูท่ี้มีฝีมือมาท าๆ เวลามาท าแลว้ถา้ไม่ถกูใจๆ ไม่
ถกูใจเราก็ซ่อมบ ารุงอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ น่ีก็เหมือนกนั ในหัวใจของเราถา้มีสติมีปัญญา พระภายในๆ 
เรามาบวชเป็นพระ สมมุติสงฆ์ๆ  ไง สมมุติสงฆเ์วลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้เวลาเป็นพระจริงๆ 
เป็นพระในหัวใจ เวลาทางโลกเขามีโอกาสไดบ้วช เขาก็บวชหัวใจของเขา ถา้บวชหัวใจของเขา 
เขาพยายามประพฤติปฏิบติัของเขา ถา้เขามีพระภายในข้ึนมา พระภายในมีคุณค่ากวา่พระ
ภายนอกมหาศาล ถา้เป็นพระภายใน เห็นไหม 

ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เทศนาวา่การข้ึนมา เวลาไดล้กูศิษยล์กูหาข้ึนมา 
มนัไวว้างใจได ้ พน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและเป็นทิพย ์ บ่วงท่ีเป็นโลก ช่ือเสียงศรัทธา เร่ืองลาภ
สักการะต่างๆ น่ีบ่วงท่ีเป็นโลก อยากดงัอยากใหญ่ บ่วงท่ีเป็นโลกทั้งนั้นเลย เร่ืองโลกๆ น่ีพน้จาก
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บ่วงท่ีเป็นโลก เห็นไหม แลว้พน้จากบ่วงท่ีเป็นทิพย ์ ทิพยส์มบติั อยากไดทิ้พยส์มบติั อยากได้
มรรคไดผ้ล หมดส้ินหมดเลย เวลามนัไดเ้ป็นจริงข้ึนมาแลว้พน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและเป็นทิพย ์

เวลาเป็นโลกและเป็นทิพย ์ มนัไวใ้จไดไ้หม มนัวางใจไดไ้หม ไอน้ัน่วางใจไม่ได ้ ไอข้อง
เราเผลอไม่ได ้ เผลอแลว้มนัเผาตวัมนัเองแลว้ เวลาลิงมนัด้ินรนของมนั เห็นไหม หัวใจก็
เหมือนกนั บวชมาเป็นพระๆ บวชมาเป็นสมมุติสงฆ ์ บวชมาดว้ยธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ เป็นพระไหม เป็น แลว้เป็นพระแลว้มีธรรมวนิยัดว้ย ศีล ๒๒๗ ดว้ย แลว้ถือศีล
ในศีล ธุดงควตัรก็เป็นศีลในศีลไง แลว้เวลาท าข้ึนมา เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เจา้หนา้ท่ีๆ ท า
ผิดสองเท่าสามเท่าไง 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาพระเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เทศน์ไวใ้นพระไตรปิฎกนะ 
ถา้ภิกษุทุศีล เวลาฉันอาหารของชาวบา้นเขาเหมือนกลืนถา่นแดงๆ ถา่นในเตาไฟ เหมือนกลืนลง
ไปๆ 

เวลาทางโลกเขาเอร็ดอร่อย แต่ถา้เป็นธรรมวนิยั นัน่น่ะเป็นถา่นไฟแดงๆ เชียวนะ เวลาถา่น
ไฟแดงๆ เวลากลืนลงไปมนัลวกคอไหม มนัลวกกระเพาะไหม มนัท าลายไหม มนัท าลายหมด
เลย นัน่เป็นวิทยาศาสตร์ แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านเทศนาวา่การเวลา
เตือนสติไง เตือนสติให้พระให้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา  

ส่ิงท่ีบวชมาเป็นพระไหม เป็น เหมือนกบัทางโลกเขาเวลาหลอ่พระๆ น่ีพระภายนอก เวลา
พระภายนอกเห็นกนันะ อูฮู้! องคน์ั้นสวยองคน้ี์สวย เวลาเป็นพระภายในไม่รู้ หลวงตาแก่ๆ ไม่มี
ใครรู้จกั นัน่น่ะพระดีๆ ทั้งนั้นน่ะ พระท่ีดีคือพระปกติ พระธรรมดาน่ีไง พระธรรมดาๆ แต่อยู่
โดยทรงธรรมทรงวนิยั ไอพ้ระท่ีมีช่ือเสียงดงัๆ ไอท่ี้เกียรติศพัทเ์กียรติคุณนัน่น่ะ เห็นไหม พน้
จากบ่วงท่ีเป็นโลกและเป็นทิพย ์ ไอน้ัน่น่ะเร่ืองโลกๆ ทั้งนั้นน่ะ สรรเสิญเยินยอเร่ืองโลกทั้งนั้น
น่ะ หัวโขนโลกๆ ทั้งนั้นน่ะ 

แต่ถา้มนัเป็นจริงๆ ถา้เป็นพระภายในแลว้พน้จากบ่วงท่ีเป็นโลก ไร้สาระ เร่ืองโลกๆ น่ีไร้
สาระมากนะ แต่พระอยูใ่นโลก อยูใ่นโลกมนัก็มีธรรมวนิยัใช่ไหม มีธรรมวนิยั เวลาพระอานนท์
ถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ 
เวลาพระเราอยูก่บัโลก โลกเขาตอ้งมีเร่ืองเงินเร่ืองทอง เร่ืองญาติพ่ีนอ้ง แลว้ให้ท าอยา่งไร 
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อยา่ไดย้ินไดฟั้งเลยนัน่แหละดี หันหนา้เขา้ป่าไปเลยดีท่ีสุด 

แต่มนัจ าเป็น เป็นญาติเป็นพ่ีเป็นน้องกนั มาเยี่ยมมาเยยีนกนั 

ให้ตั้งสติไวแ้ลว้ค่อยคุยกบัเขา ให้ตั้งสติไวแ้ลว้ค่อยเจรจากบัเขา แลว้ถา้ไม่มีบุคคลท่ี ๓ ให้
พดูได ้๖ ค าแลว้หนีเลย 

น่ีไง ลบัหูลบัตา เวลาลบัหูลบัตา ธรรมวนิยัมนัผิดไปหมด น่ีไง เวลาเราบวชมาเป็นพระ เรา
อยูก่บัโลกเขามนัก็มีธรรมวนิยั แลว้พระตอ้งอยูก่บัโลก ปลาตอ้งอยูก่บัน ้ า ถา้น ้ าขาดออกซิเจน 
ปลาก็ตาย  

น่ีก็เหมือนกนั ธรรมวนิยัๆ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วางธรรมวนิยัไว ้ บริษทั ๔ 
ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกา อบุาสกหมายถึงประชาชน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นั้น
ท่านปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตว ์ ร้ือสตัวข์นสัตวก์็ร้ือสตัวข์นสัตวพ์วกเราน่ีแหละ พวกมนุษยน่ี์ 
เทวดา อินทร์ พรหม ร้ือสัตวข์นสัตว ์ ร้ือสัตวข์นสตัวแ์ลว้ถา้ไม่ให้แสดงธรรม ไม่ให้อยูร่่วมกนั 
แลว้มนัจะชกัน ากนัไปอยา่งไร เวลาชกัน ากนัไปมนักมี็ธรรมวนิยัน้ีมาเป็นเคร่ืองรักษาไว ้ รักษา
ไวน้ะ  

หนา้ท่ีของฆราวาสธรรม ฆราวาสเขามีความสามารถขนาดไหน ท าอยา่งไรนัน่เป็นเร่ือง
ของฆราวาส เร่ืองของพระ พระมาจากฆราวาส ไม่น่าสงสัยส่ิงใดเลย เพราะเรามาจากฆราวาส ก็
เรามาจากมนุษย ์ เราก็เคยไดใ้ชไ้ดส้อยส่ิงนั้นมา เราไดเ้สียสละส่ิงนั้นมาเป็นนกัพรตมาเป็น
นกับวช พอเป็นนกับวช เป็นพระข้ึนมา มนัตอ้งมีธรรมวนิยัข้ึนมา มนัตอ้งมีสติมีปัญญาของมนั 
ถา้มีสติปัญญาข้ึนมาน่ีเป็นนกัรบ ถา้นกัรบรบกบัอะไร รบกบักิเลสของตนไง รบกบัความโหยหา 
รบกบัความเรียกร้อง รบกบัความตอ้งการในหัวใจนัน่ไง ถา้มนัเรียกร้องโหยหาในหัวใจนั้น ถา้มี
สติปัญญาท าตรงน้ีไดข้ึ้นมามนัก็มีเกาะก าบงั ศีล สมาธิ ปัญญา มนัมีศีล ศีลคือความปกติของใจ
ไง ใจมนัปกติระงบัข้ึนมาแลว้ฝึกหัดใชปั้ญญาๆ 

เวลาวนัพระๆ เวลาสอนโยมเขา สอนโยมเขาให้ฝึกหดัภาวนาๆ พระเราก็ตอ้งภาวนาให้ได้
ก่อน เพราะภาวนาไดแ้ลว้ ถา้มนัมีส่ิงใดขาดตกบกพร่อง พระเราฝึกหัดได ้พระเราสอนเขาได ้ถา้
พระเราไม่มีประสบการณ์ พระเอาอะไรไปสอนเขา เวลาเขาไปพบส่ิงใดเห็นส่ิงใด ส่ิงท่ีเห็นนั้น
จริง แต่ความเห็นนั้นไม่จริง ส่ิงท่ีเห็นนั้นจริงทั้งนั้นน่ะ เพราะอปุทานของคน ความคิดของคน 
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ส่ิงท่ีมนัตอกย  ้าในใจ ไอค้วามสกปรกโสโครกในหัวใจมนัมีอยูท่ั้งนั้นน่ะ พอมีอยูท่ั้งนั้น เวลาไป
พบไปเห็นข้ึนมามนัพลิกมนัแพลง เวลามารมนับิดมนัเบือน เวลาบิดเบือนสร้างภาพข้ึนมาตา่งๆ 
เรากรู้็เราก็เห็นทั้งนั้นน่ะ ส่ิงท่ีเห็นนั้นจริงไหม จริง จริงดว้ยวฒิุภาวะ วฒิุภาวะของคนออ่นแอ
เห็นแลว้เคลิบเคล้ิม เวลาเห็นแลว้นะ ไอค้นท่ีมีวฒิุภาวะพอเห็นแลว้ ใช่หรือเปลา่ จริงหรือเปลา่ 

เวลาครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติันะ เวลานิมิตเกิดข้ึนมา ถา้อยากรู้ ถามเลย ถาม
ขณะนั้นน่ะ นัน่คืออะไร ค าวา่ “ค าถาม” มนัถามเขา้ไปท่ีจิต เพราะจิตระลึกได ้ จิตระลึกได ้ พอ
ถามป๊ับ ไอพ้ระนัน่หายหมด มนัอาย แต่เราไม่อยา่งนั้น พอเห็นแลว้พุง่ไปเลย สุดยอดๆ สุดยอด
นัน่ตกหลมุพรางหมด พอตกหลมุพรางมนัก็ไปหมด ส่งออกหมด เห็นไหม 

น่ีไง ถา้คนท่ีมีปัญญานะ ถามข้ึนมาในใจ แต่ถามไม่ได ้ถามยาก เพราะอะไร เพราะเวลามนั
เห็นแลว้มนัไปหมดแลว้ คือความรู้สึกมนัไปอยูท่ี่ภาพนั้นหมดแลว้ มนัระลึกอะไรไม่ไดห้รอก 
แลว้ก็พยายามจ าตรงนั้นให้ได ้ แลว้พอออกมาแลว้ก็ไปถามอาจารยใ์ช่ไม่ใช่ ใช่ไม่ใช่อยูน่ัน่น่ะ น่ี
ไง ตวัเองก็ปิดหูปิดตามา แลว้เวลาไปถามข้ึนมา ครูบาอาจารยท่ี์ไม่เคยมีประสบการณ์ก็ปิดหูปิด
ตาตอบ แลว้มนัก็บา้บอคอแตกกนัไป 

แต่ถา้มนัเป็นจริงๆ ข้ึนมา ถามเด๋ียวนั้น ถา้มีสติปัญญา ถา้มีสติ ค  าวา่ “ถาม” มีสติมนัจะ
ยอ้นถามข้ึนมา จบ ภาพท่ีเห็นจบแลว้ ภาพท่ีเห็นเพราะเราไปเห็น จิตน้ีไปเห็นทั้งนั้นน่ะ จิตของ
เราทั้งนั้นน่ะท่ีไปรู้ไปเห็น แลว้เวลาเราหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ เราจะเขา้ไปสู่จิตเราไง 
เราจะเขา้ไปสู่จิตมนั แต่ไอค้วามสกปรกโสโครกในหัวใจมนัก็ขบัดนัออกมาไง ความขบัดนั
ออกมา กวา่ท่ีจิตสงบมนัระงบัได ้ถา้มนัสงบระงบัไดเ้ป็นสมบติัของเรา น่ีสร้างพระภายใน 

ไอห้ลอ่พระๆ นัน่น่ะมนัก็เป็นบุญกุศลส่วนหน่ึง ค าวา่ “บุญกุศล” รูปเคารพเป็นสัญลกัษณ์ 
ส่ิงต่างๆ ในพระพทุธศาสนามนัก็เป็นจริงทั้งนั้นน่ะ เวลาเป็นจริงมนัก็เป็นจริงแบบอนุบาลไง 
เป็นจริงแบบสอนฆราวาสไง เป็นจริงแบบสอนชาวพุทธเราไง ให้เขา้มาใกลชิ้ดพระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆไ์ง เวลามีกิจกรรมส่ิงใดตา่งๆ เราไปวดัไปวาก็เพ่ือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์
ไง มาวดัมาวามาเพ่ือมาท าบุญกุศล เรากไ็ดฟั้งธรรมๆ ตอกย  ้า ตอกย  ้าท่ีหลวงพอ่พดูแลว้เราไป
พิจารณาวา่จริงหรือไม่จริง กก็าลามสูตรไง อยา่เพ่ิงเช่ือเพราะหลวงพอ่พดู หลวงพอ่พดูก็พดู
ประสบการณ์ ไอจ้ริงหรือไม่จริง ไอข้องเรากิเลสในหวัใจมนัก็ปัดออกทั้งนั้นน่ะ 
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แต่ถา้เป็นความจริงปฏิบติัข้ึนมาแลว้มาถามเลย เพราะ ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  ไง 
ผูท่ี้ปฏิบติัไปแลว้ การสนทนาธรรมเป็นมงคลชีวตินะ เป็นมงคลอยา่งยิ่ง แต่การเป็นมงคลชีวติ
มนัก็ตอ้งขวนขวาย ตอ้งมีการกระท าข้ึนมาให้เป็นประโยชน์ข้ึนมา ถามใหรู้้ มนัไม่มี 

ถามให้รู้ ถามให้รู้กคื็อการเจรจา เจรจากนัเท่านั้นน่ะ เพราะมนัไม่เขา้สู่จิตหรอก มนัคนละ
ชั้นกนัเลย ดูสิ ส้ม เปลือกส้ม ไม่แกะเปลือกส้มมนัจะกินส้มไดอ้ยา่งไร ไอน่ี้อยูข่า้งนอกเลย ลา้ง
เปลือก นู่นเป็นอยา่งไร น่ีเป็นอยา่งไร 

นัน่มนัเปลือก มนัเป็นข้ีดิน มนัเป็นส่ิงสกปรกท่ีติดท่ีเปลือกส้ม เอง็ไม่ไดแ้กะเปลือกส้มเลย 
เวลาวา่น่ีคืออะไรๆ ไอน้ัน่มนัฝุ่ น ฝุ่ นท่ีเกาะเปลือกส้ม เราพทุโธๆ ไปจนปอกเปลือกส้มจนเขา้ถึง
เน้ือส้ม รสส้มหวานนะ แต่เปลือกส้มขม น่ีก็เหมือนกนั ความทุกขค์วามยากในหัวใจ ส่ิงท่ีเป็น
ความรู้สึกนึกคิดน่ีขมทั้งนั้นน่ะ 

แต่ถา้มนัปล่อยวาง มนัปลอ่ยหมดเลย พอมนัปล่อยหมดมนัก็เป็นตวัของมนัเอง พอตวัของ
มนัเอง รสหวาน รสหวานเพราะอะไร โอโ้ฮ! มหัศจรรย ์ ถา้ใครเป็นจริงๆ นะ ส่วนใหญ่มนัไม่
จริงไง เปลือกส้มแลว้ก าไว ้วา่งๆ วา่งๆ ก าไวอ้ยูอ่ยา่งนั้นน่ะ นัน่น่ะท่ีวา่มนัเป็นอเุบกขา อเุบกขา
คือมนัวางเฉยๆ แลว้วางอยา่งนั้นโดยธรรมชาติของมนั อยา่งเรา เรามีสติยบัย ั้งก็ได ้มนัเป็นสัญญา
อารมณ์ตามปกติไง สมาธิไม่เป็นอยา่งน้ี สมาธิลึกลบักวา่น้ี สมาธิมีคุณประโยชน์มากกวา่น้ี 
สมาธิมนัมีความร่มเยน็ไง ดูสิ น ้ าร้อนน ้าเยน็ก็แตกตา่งกนัแลว้  หัวใจท่ีเร่าร้อนกบัหัวใจท่ีสงบ
เยน็ก็แตกตา่งกนัแลว้ แลว้หัวใจท่ีเขา้สู่ความสงบมนัไม่แตกต่าง มนัจะเป็นสมาธิไดอ้ยา่งไร ถา้
มนัเป็นสมาธิข้ึนมาแลว้ ความมหัศจรรยข์องมนั มหัศจรรยอ์ยา่งน้ีแลว้ น่ีไง สร้างพระภายใน 

วนัพระๆ ใช่ เราก็เห็น เราเจอพระท่ีไหนเราก็อยากจะยกมือไหวท้ั้งนั้นน่ะ น่ีเป็นสัญลกัษณ์
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ไม่ใช่พดูเพ่ือปฏิเสธ ไม่ปฏิเสธเลย เคารพบูชามาก แตก่าร
เคารพบูชามนัก็มีหยาบมีละเอียดไง หยาบๆ เราก็เห็นนะ ลกูหลานเราท าอยา่งน้ีเราก็เห็นดีดว้ย 
ตบมือให้มนั ลกูหลานเราท าดี เราก็วา่ดีทั้งนั้นน่ะ แต่เราจะดีแค่เดก็ๆ ใช่ไหม เราไม่โตข้ึนมาหรือ 
เราไม่พฒันาข้ึนมาหรือ ถา้เราพฒันาข้ึนมาแลว้ เวลาเราไหวป้ระเพณีไปกบัเขา แต่จริงๆ เราจะ
เคารพบูชาโดยหัวใจ ไหวโ้ดยหัวใจเลย หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ น่ีปฏิบติัของเรา
ข้ึนมา ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคตนะ น่ีพระภายใน พระภายในมนัสร้างยากกวา่พระ
ภายนอกมหาศาล  
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ฉะนั้น เวลาสร้างพระ หลอ่พระจะเอาเท่าไรกไ็ดถ้า้เราหาเงินได ้ จะหลอ่สักก่ีพนัองคไ์ด้
ทั้งนั้นน่ะ จะเอาสวยมหัศจรรยข์นาดไหนกไ็ด ้ จะประดบัเพชรนิลจินดาขนาดไหนก็ได ้ แต่เวลา
ปฏิบติัข้ึนมามนัไม่ได ้ ไม่เห็นจริงสักที แลว้ถา้มนัได้ๆ  เห็นไหม เวลาเพชรนิลจินดามนัมีมูลค่า
ทางโลกไหม มี แต่เวลาท าให้มนัเกิดข้ึนมาในใจ ศีล สมาธิ ปัญญา มนัมีมูลค่าทางธรรม มนัตีเป็น
ราคาไม่ไดเ้ลย 

คนท่ีจะร ่ ารวยมัง่มีศรีสุขมีมูลค่าขนาดไหน เวลามนัตายไป บุญกุศลมนัส่งให้เกิดเป็น
เทวดา อินทร์ พรหม แลว้หมดอายขุยัก็เวยีนไปอยา่งนั้นน่ะ ถา้คนท่ีท าชัว่ก็ตกนรกอเวจีไปไง แต่
ถา้มนัประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัมีมูลค่าทางธรรมข้ึนมา มนัไม่ไปอีกแลว้ มนัมีมูลค่าขนาดไหน 
มนัมีมูลค่าเท่ากบั ๓ โลกธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ หัวใจน้ีสูงส่งกวา่ หัวใจน้ีมหัศจรรยก์วา่ 
หัวใจน้ีประเสริฐกวา่ มนัพน้ไปจาก ๓ โลกธาตุ มูลค่ามนัมหาศาล มหาศาลท่ีโลกน้ีไม่รู้เลย น่ี
พระภายใน 

มีพระภายนอก พระภายใน พระภายนอกเราก็ท ากบัเขา มนัเป็นประเพณีวฒันธรรมของ
ชาวพทุธเรา ถา้มนัไม่มีสัญลกัษณ์ ไม่มีการแสดงออกเลย พทุธเป็นท่ีไหน พุทธนัง่เฉยๆ พทุธ
เป็นหัวตอหรือ พทุธเขาก็มีประเพณีวฒันธรรมของเขา ถา้ประเพณีวฒันธรรม ประเพณีข้ึนมามนั
ก็เอาจริงเอาจงัข้ึนมา  

ฉะนั้น มนัถึงวา่ตน้ไมม้นัมีแก่น มีเปลือก มีกระพ้ีของมนัเป็นเร่ืองธรรมดา หัวใจของคนก็
เหมือนกนั อ  านาจวาสนาของคนก็เหมือนกนั แลว้เจตนาของคนก็เหมือนกนั แตกต่างหลากหลาย
ทั้งนั้น แต่เราจะคิดอยา่งไร จะพฒันาอยา่งไร วนัพระๆ มาวดั มาวดัมาเพ่ือเหตุน้ี 

เวลาขวนขวายกนัมา ขวนขวายกนัมาเป็นกิริยา ขวนขวายมาดว้ยเจตนา ดว้ยความเช่ือ ดว้ย
ความดีงาม แต่ถา้เวลามนัตอกย  ้าๆ ข้ึนมา เพ่ือแกค้วามสงสัย ถา้มนัมีความสงสยัอยู ่ ถา้มนัแกไ้ด้
ให้มนัผอ่งแผว้ จิตใจผอ่งแผว้ ฟังธรรมเพ่ือเหตุน้ีไง ฟังธรรมเพ่ือหัวใจฉลาด เอาตวัรอดได ้หัวใจ
ท่ีฉลาดไม่จมปลกัอยูก่บัความทุกข ์ ไม่จมปลกัอยูก่บัความรู้สึกนึกคิด ไม่จมปลกัอยูก่บัส่ิงท่ีมนั
บีบคอ นัน่น่ะธรรมะเป็นอยา่งน้ี แลว้มนัท าท่ีไหนละ่ 

ไม่ใช่เสกพว่งก็หายไง ไปวดั “หลวงพอ่เป่าให้ที” เป่าก็เยน็ๆ ลมหลวงพอ่ แต่ใจมนัยงัร้อน
อยูเ่ลยนะ แต่มนัตอ้งท าข้ึนมาแบบน้ี ท าข้ึนมาเพ่ือประโยชน์กบัเรานะ วนัพระ วนัพระท าเพ่ือ
ประโยชน์กบัเรา เพ่ือบุญกุศลของเรา ท าคุณงามความดีของเรา จะมากจะนอ้ย ท า จะมากจะนอ้ย 
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หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ หายใจเขา้น่ีแหละ หายใจน่ีส าคญัท่ีสุดเลย แลว้ถา้มนัมีค า
บริกรรม ใชปั้ญญาอบรมสมาธิข้ึนมา แลว้ถา้มีปัญญาอยา่งนั้นนะ ไออ้ารมณ์ความรู้สึกต่างๆ มนั
จะเขา้มาไม่ได ้ แลว้ส่ิงท่ีเราท าหนา้ท่ีการงานของเรามนัแจ่มแจง้ มนัไม่พลั้งไม่เผลอ เพราะเรา
เครียด เพราะความคิดเรามนัไม่ปลอดโปร่ง ท าอะไรไม่ประสบความส าเร็จ 

แต่ถา้ขา้งในมนัสะอาดบริสุทธ์ิ มนัพอใจนะ อะไรก็งา่ยๆ ทั้งนั้นเลย ท าไมเม่ือก่อนมนัคิด
ไม่ได้ๆ  คิดไดเ้พราะมีสติไง คิดไดเ้พราะมีสมาธิไง คิดไดเ้พราะเรามีปัญญาไง แลว้มนัจะเป็น
ประโยชน์กบัเรา เห็นไหม ท าเพ่ือหัวใจดวงน้ี มนัจะเจริญรุ่งข้ึนมาในกลางหัวใจน้ี เอวงั 
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