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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรม ตั้งใจฟังธรรมเพ่ือพฒันาหัวใจของเรา ถา้หัวใจของเรา
นะ หัวใจของเราจะเจริญเติบโตงอกงามข้ึนมามนัจะเป็นประโยชน์กบัเราไง มนัเป็นประโยชน์
กบัเราคือวา่มนัมีธรรมโอสถ ธรรมโอสถรักษาหัวใจของเรา ถา้รักษาหัวใจของเรา 

ทางโลกเขาๆ เวลาเกิดมาเป็นมนุษยน์ะ เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา 
พระพทุธศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี แลว้ก็ปรารถนาใช่ไหม เราอยากจะเป็นคนดี เราอยากให้
คนรอบตวัของเราเป็นคนดี คนดี อะไรเป็นเคร่ืองหมายของความเป็นคนดีละ่ 

ถา้ทางธรรม กตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมายของคนดี แลว้ถา้คนดีข้ึนมาแลว้มนัดีของใคร 
ถา้ดีของกิเลส ดีของกิเลสมนัแยง่ชิงของมนั มนัวา่เป็นประโยชน์กบัมนั มนัเป็นคุณงามความดี
ของมนั เพราะมนัสมความปรารถนาของมนัไง เพราะกิเลสมนัแผดเผา ส่ิงท่ีไดม้า ไดม้าดว้ย
อกุศล ไดม้าดว้ยบาปกรรม ส่ิงท่ีไดม้าดว้ยบาปกรรม ไดใ้ชชี้วติในชาติปัจจุบนัน้ี แต่เวรกรรมท่ี
มนัสร้างมาๆ อนันั้นน่ะมนัจะติดหัวใจนั้นไป 

แต่ถา้เป็นบุญกุศล บุญกุศลไดม้าดว้ยคุณงามความดี ไดม้าดว้ยคุณงามความดี ชีวติน้ีผอ่ง
ใส ชีวติน้ีแจ่มใส ความแจ่มใสข้ึนมา คุณงามความดีอนันั้นส่งเสริมข้ึนมาเป็นคุณงามความดี ถา้
คุณงามความดี 

คนเราเกิดมามีกายกบัใจๆ นะ เวลามีกายกบัใจข้ึนมา ร่างกายเวลามนัอว้นเกินไป เขาตอ้ง
ไปลดความอว้น แต่ร่างกายถา้มนัผอมแห้ง ผอมแห้ง เดก็ท่ีขาดสารอาหาร เราเห็นแลว้เราก็เศร้า
ใจใช่ไหม เราก็อยากจะช่วยเหลือเจือจานเขาทั้งนั้นน่ะ ความช่วยเหลือเจือจานข้ึนมา เห็นไหม 

อว้นเกินไปก็ใชไ้ม่ได ้ เขาก็ตอ้งลดของเขา ผอมเกินไปก็ใชไ้ม่ได ้ ผอมเกินไปมนัก็จะ
ด ารงชีพดว้ยความไม่แขง็แรง ความพอดี ความพอดี แลว้ความพอดีของใครละ่ ความพอดีของ
ใคร 
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ความพอดี คนท่ีเขาเป็นนกักีฬา ร่างกายเขาตอ้งแขง็แรง เขาจะตอ้งดูแลร่างกายเขาให้
แขง็แรงกวา่คนปกติ ไอข้องเราเป็นปกติ เราเป็นปัญญาชน เราใชคิ้ดงานๆ เราใชส้มองท างานไง 
เราไม่ไดใ้ชก้ าลงัท างาน ก าลงัท างานส่ิงท่ีเป็นจริงๆ 

คนเราถา้ร่างกายสุขภาพแขง็แรง มนัลกุนัง่แขง็แรง มนัสุขสบาย ไปไหนมนักส็ะดวกนะ 
เราใชส้มองท างาน เราไม่ไดใ้ชร่้างกายท างานนะ เวลาชราคร ่าคร่าข้ึนมา ลกุกโ็อย นัง่กโ็อย ทุก
อยา่งโอยหมด น่ีพดูถึงร่างกายนะ 

จิตใจ จิตใจถา้มนัคิดมากเกินไป เวลามนัคิดมากเกินไป เวลาร่างกายของคนอว้นทว้น
เกินไปเขาตอ้งลดความอว้นของเขา ไอจิ้ตใจท่ีมนัคิดมากเกินไป ฟุ้งซ่านเกินไป น่ีหาเร่ืองใหก้บั
หัวใจของตนไง เวลาคิดมากเกินไปไง 

บางคนคิดไม่เป็น คิดไม่ได ้ ไม่คิดเลย มนัไม่คิดเลย มนัซึมเศร้า มนัก็ใชไ้ม่ได ้ ถา้มนัใช้
ไม่ได ้ เห็นไหม ฟังธรรมๆ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า ทุกคนอยากเป็นคนดี 
แลว้ก็อยากให้รอบขา้งของเราเป็นคนดี คนดีของเรากมี็ศีลมีธรรมไง ถา้มีศีลมีธรรมข้ึนมา ส่ิงท่ี
เป็นคุณธรรมๆ ในหัวใจ ถา้คุณธรรมในหัวใจ 

ถา้มนัคิดมากเกินไป คิดมากเกินไป เห็นไหม คนเกิดมาตอ้งมีการศึกษา ศึกษามาเพ่ือเป็น
วชิาชีพ ถา้เป็นวชิาชีพข้ึนมา เอาไวท้ าหนา้ท่ีการงาน นัน่เป็นโลกียปัญญา ปัญญาของโลกๆ เขา 

ถา้ปัญญาในพระพทุธศาสนา ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร วนัมาฆบูชา ไม่ท าชัว่ใดๆ 
ทั้งส้ิน ท าแต่คุณงามความดี ท าจิตใจให้ผอ่งแผว้ ไม่ท าชัว่ใดๆ ทั้งส้ิน 

เวลามนัคิดน่ีมนัดีหรือชัว่ มนัจริงหรือเทจ็ เวลาเราคิด ความคิดของเรา น่ีไง ถา้มนัมี
สติปัญญา ปัญญาในพระพทุธศาสนาคือปัญญารอบรู้ในกองสังขาร รอบรู้ในกองสังขาร คนเรา
เกิดมา ประสบการณ์การท างาน คนท างานท่ีมีประสบการณ์แลว้ เขาซ้ือตวักนัเพ่ือเอาไป
บริหารธุรกิจของเขา 

จิตใจของเรามนัยงัไม่มีประสบการณ์ส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน ไม่มีประสบการณ์ส่ิงใดทั้งส้ินมนัก็
ไปติดป้ายไว้ๆ  ติดป้ายให้ความคิดไวไ้ง ความคิดไอน้ัน่เป็นไอน้ัน่ ความคิดไอน่ี้เป็นไอน่ี้ มนัไม่
มีอะไรเป็นความจริงสกัอยา่ง เพราะอะไร เพราะไม่มีชัว่โมงบินไง ไม่มีประสบการณ์การท างาน
ไง 
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ถา้มีประสบการณ์การท างาน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สมบุกสมบนัมาขนาด
ไหน ๖ ปี ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ เวลาอาฬารดาบส อทุกดาบส “มีความรู้เสมอเรา มีความรู้
เสมอเรา” 

เจา้ชายสิทธตัถะไม่สนใจเลย เพราะความจริงในหัวใจเรารู้ มีชัว่โมงบิน ส่ิงน้ีมนัไม่เป็น
ความจริงๆ มนัก็ไม่เป็นความจริงวนัยงัค ่า ถา้ไม่เป็นความจริงวนัยงัค ่า กลบเกล่ือนไวข้นาดไหน
เด๋ียวมนัก็ฟอูอกมา ส่ิงใดท่ีมนัเป็นความจริงมนัอยูใ่นหัวใจ ถา้มีชัว่โมงบินแลว้มนัจะรู้ของมนั 
ไม่ตอ้งไปติดป้าย 

ไอข้องเราความคิดมากเกินไปก็ติดป้ายเลย ความคิดไอน้ัน่เป็นไอน้ัน่ ความคิดอยา่งน้ีเป็น
อยา่งน้ี ไปติดป้ายมนั ไม่จริงสกัอยา่ง เพราะปัญญาในพระพทุธศาสนาคือปัญญารอบรู้ในกอง
สังขาร รอบรู้เท่าทนัในความคิดของตน ความคิดของตน ถา้มนัคิดมากเกินไป คิดมากเกินไปมนั
อว้นทว้นเกินไป คิดมากเกินไป คิดมากเกินไปมนัก็ไม่ถกู ถา้คิดไม่เป็น ไม่คิดเลยมนัก็ไม่ถกู มนั
ไม่ถกูๆ ไม่ถกูอะไร ไม่ถกูในธรรมไง แต่มนัถกูอะไร ถกูกบักิเลสไง ถกูกบัความลอ่ลวงไง ถกู
กบัส่ิงท่ีมนัยัว่เยา้ในหัวใจไง มนัเคลิบเคล้ิม 

เวลาจินตนาการไปนะ เวลาคนท่ีผิดปกติเขานัง่คิดทั้งวนั เขานัง่คิดทั้งวนั เขาเพอ้เจอ้ทั้ง
วนั เขานัง่คุยคนเดียว นัน่ไง เขาคิดทั้งวนัของเขา เขาเรียกขาดสติไง ทั้งๆ ท่ีเขาก็มีจิตเหมือนเราน่ี
แหละ 

แต่เรามีสตินะ เรามีจิตเหมือนกนั แลว้จิตเหมือนกนัเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เราเกิดใน
ชาติปัจจุบนัน้ีเราจะไดช่ื้อนาย ก นาย ข นาย ง ก็แลว้แต่ จิตใจดวงน้ีเกิดซ ้าเกิดซาก เวลาเกิดซ ้า
เกิดซากข้ึนมา เพราะการเกิดซ ้ าเกิดซากข้ึนมามนัถึงมีจริตนิสัย ค  าวา่ “จริตนิสยั” การเวยีนวา่ย
ตายเกิดในวฏัฏะคือพนัธุกรรมของจิต 

พนัธุกรรม พนัธ์ุพืชเขาตดัแต่งของเขา เขาบ ารุงรักษาของเขา รักษาสายพนัธ์ุของเขา ไอ้
จิตดวงน้ีเวลามนัตดัแต่งดว้ยเวรดว้ยกรรมไง กรรมดี กรรมชัว่ 

กรรมดี กรรมชัว่นะ เทวทตักบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ตั้งแต่เป็นพ่อคา้เร่ดว้ยกนั 
แลว้จะไปไดถ้าดทองค า ฝังใจตั้งแต่นัน่ ก าทรายข้ึนมา ๑ ก ามือ เวลาก าทรายข้ึนมา จะจองลา้ง
จองผลาญทุกภพทุกชาติ ทุกภพทุกชาติ จะแกแ้คน้ทุกภพทุกชาติ ตั้งแต่บดันั้นมาจนมาชาติ
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สุดทา้ย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไดต้รัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ น่ีไง 
เทวทตั ตั้งแต่นั้นมา พนัธุกรรมของมนัๆ ตดัแต่งมาดว้ยอะไร 

ตดัแต่งมาดว้ยคุณงามความดี ตดัแต่งมาเพ่ือเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ไอน้ัน่
จะแกแ้คน้ทุกภพทุกชาติ ไดต้ามท าลายลา้งกนัมาตลอดทุกภพทุกชาติ การท าลายลา้งทุกภพทุก
ชาติ 

แต่การท าลายลา้งนั้นเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาเป็นพระโพธิสัตว ์ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เทวดา อินทร์ พรหม มนัตอ้งมีฌาน มีสมาบติั มีการกระท า เทวทตั
เขาจะตามลา้งทุกภพทุกชาติ เขาก็ตอ้งตั้งใจ ท าจิตใจของเขา สุดทา้ยแลว้เขาส านึกได ้ เขาส านึก
ไดจ้ะมาขอขมาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกวา่ 
“ไม่ไดห้รอก เทวทตัไม่ไดเ้จอเราหรอก เทวทตัไม่ไดเ้จอเราหรอก” 

แต่ดว้ยสามญัส านึกคนท่ีคิดได ้ มาถึงเชตวนัแลว้จะขอลงไปท าความสะอาดร่างกายไง 
จากแคร่ท่ีหามกนัมา พอลงถึงดิน ธรณีสูบไปเลย 

ค าวา่ “ตดัแตง่พนัธุกรรม” ส่ิงท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ท่ีเราเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ
มนัตดัแต่งๆ ตดัแตง่ดว้ยเวรดว้ยกรรม ตดัแต่งดว้ยความพอใจของเราไง ดว้ยบุญกุศล ดว้ยบาป
อกุศลท่ีเราท าน่ีไง ท่ีเราตั้งใจท าๆ น่ีแหละ น่ีแหละมนัซับลงท่ีใจ ซับลงท่ีใจทั้งนั้นน่ะ แลว้มนัย  ้า
คิดย  ้าท าจนเป็นจริตจนเป็นนิสัย น่ีไง แต่ย  ้าคิดย  ้าท าไม่ใช่ในชาติน้ี มนัมาก่ีภพก่ีชาติละ่ 

ในพระไตรปิฎกนะ เวลาพระท่ีปฏิบติัแลว้ฟังองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้หนเดียว
เป็นพระอรหันต ์ พระมนัก็แปลกใจนะ เราปฏิบติัเกือบตายไม่เห็นไดอ้ะไร ท าไมพระองคน์ั้นฟัง
หนเดียวเท่านั้นแหละ ไปถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ท าไมเป็นเช่นนั้น 

โอโ้ฮ! มนัไม่ใช่เป็นชาติน้ี มนัเป็นเพราะเขาสร้างมาอยา่งนั้นๆๆ ตั้งแต่บดันั้นจนมาถึง
บดัน้ี 

เวลาพระท่ีเกเรเกตุงนะ พระท่ีมาท าลายลา้งนะ ไปฟ้ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
ท าไมพระมนัเลวทรามขนาดนั้น มนักลัน่แกลง้เขาไปทัว่ มนัท าลายเขาไปทัว่ 
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โอโ้ฮ! มนัไม่ไดเ้ป็นแต่ชาติน้ี มนัเป็นมาตั้งแต่อดีตชาติ ชาตินั้นเขาเคยท าลายนั้น ท าลาย
มาตลอด 

น่ีพนัธุกรรมของจิตๆ ท่ีมนัไดต้ดัแต่งกนัมาใช่ไหม ถา้มนัตดัแต่งกนัมา ในปัจจุบนัน้ีเรา
พยายามข่มข่ีไว ้ความคิดท่ีไม่ดีๆ รู้อยู ่ถา้มนัคิดก็ฟืนกไ็ฟไง ดูสิ จุดไฟเผาป่าๆ หาของป่ากนั หา
ของป่า จะยงิสัตวป่์า 

เวลามนัจุดไฟเผาป่ามนัเดือดร้อนชีวติป่า สัตวป่์าทั้งหมดตอ้งวิง่หนี นกตอ้งบินหนีจาก
ไฟนั้น ชาวบา้นไดรั้บความเดือดร้อนจากฝุ่ นละออง ชาวบา้นไดรั้บผลกระทบเพราะดว้ยความคิด
วา่ตวัเองจะเอาสะดวกสบาย จะลา่สัตว ์ตวัเองจะเอาของป่า น่ีไง เวลามนัคิด เวลาคิดคนเดียวแลว้
มนักระทบกระเทือนเขาไปทัว่ 

น่ีก็เหมือนกนั หัวใจท่ีมนัคิด ถา้มนัอว้นทว้นเกินไป กิเลสมนัยแุหยม่ากเกินไปนัน่น่ะ 
ตอ้งมีสติปัญญายบัยั้งมนัไว ้ปัญญาเราตอ้งฝึกหัดไง 

ปัญญาในพระพทุธศาสนา ปัญญาในพระพทุธศาสนา ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร กอง
สังขารรูป เวทนา สัญญา สงัขาร วญิญาณ สังขารน้ีในพระปฏิบติัเราแยกเป็น ๒ ส่วน ส่วนหน่ึง
คือสังขารร่างกาย 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ให้มรดกตกทอด “ภิกษุทั้งหลาย เธอจงพิจารณา
สังขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด” ดว้ยความไม่ประมาท ไม่เลินเล่อ แลว้สังขารน้ีกบัสังขาร
ร่างกาย พิจารณากายก็ได ้สังขาร ความคิด ความปรุง ความแต่งก็ได ้ น่ีไง เพราะสังขารมนัตีไป
ไดท้ั้งนามธรรม กบัสงัขารในขนัธ์ ๕ 

ถา้ตีเป็นรูปธรรม สังขารก็คือร่างกายเราน่ี ธาตุ ๔ รูปร่างกายเราท่ีเกิดมาแลว้ชราคร ่าคร่า 
เรามีสติมีปัญญาคอยพินิจพิจารณาดูความชราคร ่าคร่าอนัน้ีดว้ยสติดว้ยปัญญา ถา้ดว้ยสติดว้ย
ปัญญานะ ถา้ท าความสงบของใจแลว้ เวลามนัเห็นกาย ถา้มนัเห็นกายโดยการวปัิสสนานะ มนัจะ
เป็นไตรลกัษณ์ มนัจะรวดเร็วดว้ยก าลงัของมนั ป๊ับๆๆ 

ดูสิ เวลาหลวงตาท่านพิจารณากายของท่าน เวลาพิจารณาร่างกายให้มนัอืด ให้มนัพอง 
ให้มนัสูญสลายกนัไป พอสูญสลายไปแลว้ มนัดว้ยก าลงัของสมาธิ ดว้ยก าลงัของปัญญานะ ทุก
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อยา่งสมความปรารถนาหมด มนัแปรสภาพ มนัเป็นไตรลกัษณ์ให้เห็นต่อหนา้เลย แต่มนัเหลือแต่
กระดกู ส่ิงท่ีเป็นของคมแขง็ไว ้ท่านก็บอกวา่ให้พิจารณาให้เป็นดิน ดินกลบพบัๆ 

เวลาท่านพดูนะ ท่านพดูเพราะอะไร เพราะท่านท าเอง ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโกท่านรู้เอง 
แลว้ผูท่ี้ปฏิบติัไป ถา้ปฏิบติัไปรู้เท่าทนัมนัจะรู้เห็นตามความเป็นจริง ถา้มนัรู้เห็นอยา่งนั้นไง 

น่ีไง เราจะมาพิจารณาความชราคร ่าคร่า ตอ้งใชอ้าย ุ๙๐ ปี นัง่ดูมนัตั้งแต่เดก็ ดูมนัแก่เฒ่า
ไปนัน่น่ะ อนัน้ีมนัเป็นเร่ืองโลกไง พอเวลา ผดัวนัประกนัพรุ่ง มนัมีส่ิงใดท่ีมาเป็นอดีตอนาคต น่ี
ไง การดูอยา่งน้ีมนัการดูแบบทางวชิาการ การดูแบบความคิดของเราไง 

แต่ถา้ท าความสงบของใจเขา้มา ใจมนัสงบระงบัเขา้มาแลว้เป็นปัจจุบนั แป๊บๆๆ ชา้ง
กระดิกหู งูแลบล้ิน เป็นพระอรหันตเ์ลย ถา้มนัเป็นจริง ถา้มนัมีก าลงัจริง ถา้มนัมีศีล สมาธิ 
ปัญญา มีพ้ืนฐาน เวลามนัจริง มนัจริงอยา่งนั้นไง 

พอมนัจริงอยา่งนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นพระหนุ่มๆ เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึน
มาแลว้เผยแผธ่รรมมาอีก ๔๕ ปี นัน่น่ะเวลาเป็นจริงมนัเป็นจริงอยา่งนั้น เพราะมนัเป็นจริงแลว้ 
ส่ิงท่ีเหลือไวคื้อ ๔๕ ปีนั้นเอาไวเ้ผยแผธ่รรม เอาไวเ้พ่ือประโยชน์ไง น้ีพิจารณาสงัขารดว้ยความ
เป็นกาย เป็นภาพของธาตุ ๔ ไง 

ถา้พิจารณาสงัขารดว้ยความคิด ความคิด ความปรุง ความแต่ง สังขาร ความคิดตา่งๆ มนั
คิดไป มนัคิดไป มนัเป็นเร่ืองโลกียปัญญาทั้งนั้นน่ะ มนัคิดเร่ืองโลกๆ ทั้งนั้นน่ะ ถา้มีปัญญารอบ
รู้ในกองสังขาร สังขารมนัจะหยดุ สงัขารมนัปลอ่ยวาง ปลอ่ยวาง เราปลอ่ยวาง ปล่อยวางคือ
อะไร 

รูป เวทนา สัญญา สงัขาร วญิญาณ ขนัธ์ ๕ มนัปล่อยวาง มนัปลอ่ยวางมนัเหลืออะไร ก็
เหลือจิต ถา้จิตมนัปลอ่ยวางเขา้ไปแลว้ จิตเห็นอาการของจิต จิตมนักต็อ้งมาเห็นสงัขาร มาเห็น
ความคิด ความปรุง ความแต่งมนัถึงเป็นวปัิสสนา 

ถา้จิตยงัไม่เห็นอาการของจิต จิตยงัเร่ิมตน้ไม่ได ้ ติดป้าย ติดป้ายเลยนะ พอความคิดแลว้
ติดป้ายเลย ไอน้ัน่เป็นไอน้ัน่ ไอน้ัน่เป็นไอน้ัน่ ติดป้ายไวห้มดเลย ป้ายราคา ต่อรองได ้ ถา้ไม่
ถกูใจ ต่อรองราคาไดน้ะ ถา้ไม่ถกูใจ มนัเพ่ิมได ้ลดได ้น่ีติดป้าย ไม่มีความจริงสกัอยา่ง 
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ถา้เป็นความจริงๆ ความจริงเป็นอริยสจั เป็นสัจจะ มนัจะติดป้ายไดอ้ยา่งไร มนัเป็นความ
จริงของมนั ถา้ความจริงของมนั เห็นตามความเป็นจริง ถา้เห็นตามความเป็นจริงข้ึนมา สัจธรรม
มนัมีหน่ึงเดียวนะ ถา้ความจริงอนันั้นถึงเป็นความจริงอนันั้นไง 

ถา้ความจริงอนันั้นมนัไม่เกิดข้ึนมา เวลาคนเราเกิดมามีกายกบัใจนะ ค าวา่ “มีกายกบั
ใจๆ” ถา้ทางวทิยาศาสตร์เขาก็พิสูจน์กนัดว้ยชีวติ ดว้ยร่างกายของมนุษย ์ ดว้ยส่ิงมีชีวติไง เวลา
มนัพฒันาข้ึนมามนัก็มีจิตแพทย ์ ความผิดปกติของจิต ความผิดปกติของความคิด ความผิดปกติ
ของหัวใจ ความผิดปกติท่ีมนัมีความทุกขค์วามยาก พอมนัเห็นผลใช่ไหม เห็นผลถึงการ
แสดงออก เห็นผลถึงผูป่้วย ทางจิตวทิยาเขาถึงไดค้น้คิด เขาไดคิ้ดข้ึนมา ไอน่ี้มนัเป็นเร่ืองโลกๆ 
ทั้งนั้นน่ะ แต่ธรรมะละเอียดกวา่นั้น ละเอียดกวา่นั้นเพราะอะไร 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาพดูถึงพระไตรปิฎกนะ วนิยัปิฎก สุตตนัตปิฎก 
อภิธรรมปิฎก เวลาเขาวา่อภิธรรมๆ มนัมาทีหลงัๆ นะ เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ อภิธรรมปิฎกคือวทิยาศาสตร์ทางจิต วทิยาศาสตร์ทางจิตมนัตอ้งเป็นผูรู้้จริงแลว้มนัเห็น
อาการอยา่งนั้น อาการอยา่งนั้น แต่เราก็จะติดป้ายมนัไง เราตอ้งเป็นอยา่งนั้นๆ ไง รู้เท่ารู้ทนัไป
หมดนะ เป็นโลกียปัญญาทั้งหมด เป็นโลกทั้งหมด ไม่เป็นความจริงเลย 

ถา้เป็นความจริง ครูบาอาจารยข์องเรา ส่ิงท่ีเป็นความจริง ท าความสงบของใจเขา้มาก่อน 
ถา้ใจสงบเขา้มามนัจะยกข้ึนสู่วปัิสสนา ถา้วปัิสสนา ถา้ยกไม่เป็น อยูต่รงนั้นแหละ อยูอ่ยา่ง
นั้นน่ะ ไม่ไปไหนหรอก พายเรือในอา่งแลว้ก็ติดป้ายๆๆ ไปเร่ือย ไม่มีความจริงเลย 

ถา้มีความจริงแลว้จบ ความจริงเป็นความจริงนะ แค่ท าสมาธิได ้ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบ
ไม่มี สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี แค่สมาธินัน่แหละ มนัสุขมนัสงบแลว้แหละ ค าวา่ “สุขสงบ” 
แลว้มนัเป็นทรัพยไ์หม 

คนเราไม่มีส่ิงใดเลยเป็นทรัพยส์มบติันะ เท่ียวกูเ้ท่ียวยืมเขาใชท้ั้งนั้น วนัใดข้ึนมา เรา
แสวงหา เราท าแลว้เราแสวงหา เรามีทรัพยส์มบติัของเรา เราหวงทรัพยส์มบติัเราไหม ทรัพย์
สมบติันั้นเราตอ้งถนอมตอ้งรักษา ตอ้งหวงตอ้งแหน ตอ้งดูแลของเรา เขาไม่ปลอ่ยท้ิงหรอก 
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ไม่มีทรัพยม์นัทุกขย์ากขนาดไหน พอมนัมีทรัพยข้ึ์นมามนัมีความชุ่มช่ืนขนาดไหน แลว้
ทรัพยน์ั้นจะเก็บไว ้ ทรัพยน์ั้นก็เป็นโทษไง มีทองเท่าหนวดกุง้ นอนสะดุง้จนเรือนไหว เรามี
ทรัพย ์น่ีไง พอมีทรัพยข้ึ์นมาแลว้ อูฮู้! มีทองเท่าหนวดกุง้ อวดรู้อวดเห็นไปหมด มนัเส่ือมหมด 

มีทรัพยแ์ลว้ก็ตอ้งรักษาทรัพยน์ั้นไว ้ รักษาทรัพยน์ั้นไว ้ มีทรัพยแ์ลว้ ทรัพยน์ั้นเพ่ือการ
ลงทุน เพ่ือกิจการของตน น่ีไง มีทรัพยน์ั้นแลว้เขาพฒันาของเขาข้ึนมา ถา้มีทรัพยน์ั้นแลว้ คนท่ีมี
ธรรมๆ เขาหวงเขาแหน เขาดูแลรักษานะ แลว้เขาหวงเขาแหน เขาดูแลรักษาแลว้ยกข้ึนสู่
วปัิสสนานะ บุคคล ๔ คู่ มนัจะพฒันาไปไดม้ากกวา่น้ีอีกมากมายมหาศาลไง 

เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา มนุษยมี์กายกบัใจๆ ถา้ร่างกายเจริญเติบโต
ข้ึนมา ถา้มีก าลงัข้ึนมา เขาแสวงหาของเขาเป็นเร่ืองโลกๆ 

ถา้ใครมีคุณธรรม ใครคิดไดน้ะ โลกเราก็ท า ท าเพราะอะไร ท าเพราะมนัเป็นปัจจยัเคร่ือง
อาศยั ท าเพราะเป็นหนา้ท่ี แต่จิตวญิญาณของเราน่ีละ่ ชีวติของเราน่ีละ่ คุณธรรมของเราน่ีละ่ มนั
แสวงหาของมนั ท าไดแ้ลว้แต่โอกาสท่ีท าได ้

แต่ถา้คนท่ีเขาเขม้ขน้ของเขาข้ึนไป วาง คนในโลกน้ี ๗,๐๐๐ กวา่ลา้น เออ! เอง็แข่งขนั
กนัไป เราพอแลว้แหละ เรารักษาชีวติของเราได ้ เราจะแสวงหาตามความเป็นจริง เราจะปฏิบติั
ตามความเป็นจริง เราหาท่ีสงบสงดัข้ึนมา ชีวติน้ีมนัเหลือก่ีปี เราจะท าของเราใหไ้ดจ้ริงข้ึนมา ถา้
จริงข้ึนมา ถา้จิตใจมนัเขม้แขง็มนัก็แสวงหาอยา่งนั้น ท าอยา่งนั้น 

พนัธุกรรมของจิตๆ จิตท่ีไดอ้บรมตดัแต่งมาดีแลว้ บารมีสมควรแลว้ ถึงเวลา ธรรมะ
จดัสรรๆ ถา้มนัถึงเวลา มนัเป็นความจริงอยา่งนั้น ถา้ยงัไม่ถึงเวลาข้ึนมา มนัก็ระหกระเหินไป
เร่ือย แต่ถา้เป็นความจริงข้ึนมาจะเป็นความจริงของเรานะ ถา้เป็นความจริงของเรา 

ฟังธรรมๆ ตอกย  ้าเขา้มาท่ีใจของเรา ธรรมะเป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ผู ้
แสดงธรรมนั้นก็ประสบการณ์ของท่าน แต่ความคิดของเรา ความนึกคิดของเรามนัเปล่ียนแปลง
หัวใจของเรา มนัเปล่ียนชีวติเราให้ถึงท่ีสุด มนัเปล่ียนแปลงชีวติเราให้ดีข้ึน แต่ถา้กิเลสตณัหา
ความทะยานอยากมนัจะให้ชีวติน้ีหมดส้ินไปโดยไม่ไดป้ระโยชน์กบัการเกิด การเกิด การแก่ 
การเจ็บ การตาย 
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แต่ถา้มนัมีประโยชน์ๆ ข้ึนมา เกิดมาแลว้สร้างคุณงามความดี อ  านาจวาสนาบารมีตดัแตง่
ให้มนัดีข้ึน ถา้ยงัไม่ส้ินสุดแห่งทุกข ์ มนัก็จะพฒันาให้ดีข้ึน พฒันาให้ดีข้ึน ในการปฏิบติัต่อไป
ขา้งหนา้มนัจะประสบความส าเร็จ เอวงั 


