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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ธรรมะมนัเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป มนัซับซ้อน มนัซับซ้อนมาตั้งแต่
เร่ิมตน้ เร่ิมตน้คนเรามนัไขวค่วา้จบัตอ้งส่ิงใดไม่ไดเ้ลย ธรรมะคืออะไร บุญคืออะไร บาปบุญคุณ
โทษเป็นอยา่งไร ไม่มี มือใครยาวสาวไดส้าวเอา ใครสาวไดม้ากนอ้ยแค่ไหนเป็นของของเรา นัน่
ไง นัน่เร่ืองโลกๆ ไง เพราะคนเราเกิดมามีกายกบัใจๆ ใช่ไหม เรามีร่างกาย โดยธรรมชาติเวลา
พระบวชมาแลว้นะ ถา้ใครเร่งความเพียร อดนอนผอ่นอาหาร พระท่ีเขาไม่เห็นดว้ยเขาบอกเลย 
เฮย้! ไอพ้วกน้ีมนัเห็นผิดธรรมชาติ ธรรมชาติของมนุษยม์นัตอ้งกินอาหารทั้งนั้นน่ะ ธรรมชาติ
ของมนุษยข์าดอาหารไดอ้ยา่งไร ถา้ขาดอาหารแสดงวา่ไอน่ี้ความเห็นผิดๆ ไง 

เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยงั
ไม่ไดต้รัสรู้ธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กคิ็ดวา่พยายามจะตรัสรู้ให้ได้ๆ  อดอาหาร 
๔๙ วนั ขนน่ีเน่าหมดเลยนะ รูขมุขนมนัเน่า ขนมนัหลดุหมดเลย เพราะอะไรละ่ เพราะอดอาหาร
เฉยๆ ไง 

การอดอาหารเฉยๆ ดูสิ ไอค้นทุกขค์นจน เดก็ขาดสารอาหาร เศรษฐีใจบุญของเขา เขาตั้ง
มูลนิธิของเขานะ เขาหาเงินหาทองเพ่ือไปบ ารุงรักษาไอพ้วกเดก็ขาดสารอาหาร หาวคัซีนไปฉีด
พวกท่ีประเทศดอ้ยพฒันาท่ีเขาไม่มีเงินสามารถซ้ือได ้ เห็นไหม เขาป้องกนัให้ประชากรของเขา
ให้มีคุณภาพชีวติท่ีดี เศรษฐีใจบุญเขาพยายามแสวงหาช่วยเหลือ อนันั้นมนัคืออะไร มนั
ช่วยเหลือร่างกายไง มนัช่วยเหลือเร่ืองทางโลกๆ ไง 

น่ีไง ถา้มนัอดนอนผอ่นอาหาร แลว้อดอาหารแบบเดก็ขาดสารอาหาร อดอาหารแบบคน
ไม่มีจะกิน คนทุกขค์นยาก ถา้อดอาหารอยา่งนั้นเป็นบุญกุศล พระอรหันตเ์ตม็เลยนะนัน่ พระ
อรหันตค์่อนโลก มนัไม่ใช่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้เวลาอดอาหาร ท่านอดอาหารก็
เพราะยงัไม่ไดต้รัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ยงัไม่มีสติปัญญารอบคอบพอ ท่านถึง
ไดเ้ตือนไวว้า่ห้ามอดอาหารๆ 
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ค าวา่ “อดอาหาร” คนเรานะ ถา้อดอาหารโดยทิฏฐิมานะ ดว้ยความเห็นผิดใช่ไหม เราก็
อยากจะเป็นพระอรหันต ์ ภาวนาก็ไม่เป็น อดอาหาร อดอาหารให้เป็นพระอรหันตเ์ลย...อดตาย 
อดตายแบบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ียงัไม่ไดต้รัสรู้ธรรมไง อดอาหารจนขนเน่า เวลา
กลั้นลมหายใจนะ เพราะคิดวา่เราเป็นคนดีใช่ไหม ถา้เราจะพน้จากกิเลสก็ตอ้งเป็นเราใช่ไหม ก็
วา่เราๆๆ น่ีไง ก็เอาท่ีกายกบัใจๆ กายมนัก็เก่ียวเน่ืองกบัใจ ถา้ไม่มีหัวใจ ร่างกายน้ีขยบัไม่ได ้กาย
น้ีมนัเก่ียวเน่ืองกบัใจ แต่เราไปมองภาพท่ีมนัจบัตอ้งไดท่ี้ร่างกายน้ีไง ก็เลยอดอาหารไง กลั้นลม
หายใจไง สุดทา้ยแลว้มนัไม่ใช่ทางๆ 

แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็สอนไวน้ะ ห้ามๆๆ หา้มคนท่ีวฒิุภาวะต ่า ห้ามคนท่ี
คิดไม่เป็น แต่เวลาในบญัญติัท่ีต่อมาบาลีไง ถา้ใครอดอาหารเพ่ือเป็นอาวธุ เพ่ือเป็นอาวธุ เพ่ือเป็น
วธีิการต่อสู้กบักิเลส เราอนุญาต แต่ถา้ใครอดอาหารแลว้ไปเท่ียวโมอ้วดเขา “ดูสิ ฉันเป็นพระ
กรรมฐาน อดอาหารมา ๕ วนัแลว้นะ โอ๋ย! ฉันเป็นคนเก่ง” ปรับอาบติัทุกกฏ ทุกๆ กิริยา
เคล่ือนไหว เพราะอวด ไม่ให้อวดไง อวดอตุตริมนุสสธรรม ขาดจากความเป็นพระ อวดความ
เพียร อวดความดี อวดความเก่ง ปรับอาบติัหมด 

น่ีไง ฉะนั้น เวลาท่ีวา่เขาอดนอนผอ่นอาหารเพราะอะไร เพราะวา่พระเร่งความเพียรแลว้ 
เวลาโยมมาปฏิบติั บา้นแตกสาแหรกขาดมาวดัเพ่ือจะมาบ ารุงหัวใจของตน แลว้เวลาบ ารุงหัวใจ
ของตน ท่ีเรามาวดักนัก็มาเพ่ือคน้ควา้หาหัวใจของตน เวลาคน้ควา้หาหัวใจของตน วธีิการ
คน้ควา้ก็เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา 

เวลานัง่สมาธิภาวนาเป็นอยา่งไร นัง่สัปหงกนัน่น่ะ เดินจงกรมก็ตกทางจงกรมนัน่น่ะ เดิน
ไปก็ตกไปทางนูน้ที เดินไปก็ตกไปทางน้ีที เดินไปก็ล  าบากล าบน นัง่สมาธิมนัก็ โอโ้ฮ! เม่ือไหร่
มนัจะไดส้กัทีๆ น่ีไง เพราะกวา่เราจะเขา้ไปขวนขวายหามนัไดใ้ช่ไหม 

แต่เวลาครูบาอาจารยท่์านบอกเลย ธาตุขนัธ์ทบัจิต ธาตุขนัธ์ ธาตุ ธาตุคือความกินดีอยูดี่ 
การกินดีอยูดี่ พลงังานมนัเหลือใชใ้ช่ไหม พลงังานมนัเหลือมาก มนัเป็นหนา้ท่ีของหัวใจท่ี
จะตอ้งมาผอ่นคลายใช่ไหม เวลามนัผอ่นคลาย ผอ่นคลายพลงังานน้ีให้จิตเป็นอิสระข้ึนมามนั
แสนล าบากไง น่ีไง ธาตุขนัธ์ ธาตขุนัธ์ทบัจิต ขนัธ์คือความคิดไง ขนัธ์ ๕ คือสงัขารขนัธ์ 
ความคิด ความปรุง ความแต่งมนัก็กดทบัจิตไง ธาตขุนัธ์ทบัจิตไง 
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เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านมีสติปัญญา ท่านหาวธีิการผอ่นคลายมนัไง ของท่ีมนัหนกั 
ของท่ีเราแบกไวห้นกั ให้มนัเบาลง เพ่ือจะให้วางลงได ้ของอะไรท่ีมนักดทบัๆ ธาตุขนัธ์ทบัจิตไง 
เวลาเขาอดนอนผอ่นอาหาร เขาอดนอนผอ่นอาหารเพ่ือประโยชน์ตรงน้ี ประโยชน์ท่ีวา่ไม่ให้ธาตุ
ขนัธ์นะ เวลาอดอาหารไปๆ ถา้คนอดอาหารไปหลายๆ วนั โดยธรรมชาติของร่างกายมนัจะดึง
พลงังานท่ีเหลือใช ้ ไอค้นท่ีลงพงุเยอะๆ อดอาหารไปเด๋ียวพงุหายหมด พลงังานท่ีมนัดึงออกมา
ใช ้เหมือนอฐู อูฐท่ีมนัไม่กินน ้าไดท้ั้งวนั พลงังานหนอกของมนั มนัดึงออกมาใชไ้ง 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราอดอาหารบ่อยๆ เขา้ มนัจะดึงพลงังานในตวัเราออกมาใช ้ถา้ออกมา
ใช้ๆ  ดึงจนหมด พอดึงจนหมด มนัเบาไหม ธาตขุนัธ์ทบัจิตๆ พอเวลามนัเบาลงๆ พอไปนัง่สมาธิ
นะ โธ่! ไอท่ี้วา่ง่วงนอนๆ หลวงพอ่ นัง่หลบัทุกทีๆ 

อดอาหารต่อเน่ืองสิ มนัหลบัไม่ลงหรอก ทอ้งมนัร้องจ๊อกๆ มนัจะไปหลบัตรงไหน มึงไม่
จริงน่ะสิ มึงลองจริงสิ น่ีไง เวลาคนภาวนา เวลาหลวงตาท่านพดู เวลาท่านเร่งความเพียร เร่ง
ความเพียรของท่านนะ อดนอนผอ่นอาหาร พออดนอนผอ่นอาหาร ภาวนาน่ีสุดยอดเลย โอโ้ฮ! 
ภาวนาน่ีจิตมนัเบามาก มนักา้วเดินไป 

เพราะเรามีเป้าหมายใช่ไหม เราหวงัมรรคผลนิพพาน เราหวงัพน้จากทุกขน์ะ เราไม่หวงั
ความกินดีอยูดี่ เป็นเศรษฐีให้ใครมานบัหนา้ถือตา ไม่ใช่ เราตอ้งการพน้จากทุกข ์ พน้จากทุกข ์
เวลามนัภาวนาไปแลว้ การจะพน้จากทุกขม์นัก็ตอ้งหวัใจเป็นผูพ้น้ ทีน้ีพอหัวใจเป็นผูพ้น้ เวลา
เร่งความเพียรไปๆ โอโ้ฮ! ภาวนาน่ีสุดยอดเลย แต่ถา้มนัอดอาหารไปเร่ือยๆ มนัตายได ้ถา้ตายได้
แลว้ ถา้ยงัไม่ส้ินกิเลส ตายไปก็ตอ้งไปเกิดภพชาติใหม่ มนัก็เสียเวลาอีกภพชาติหน่ึงใช่ไหม 
ฉะนั้น เราตอ้งใชปั้ญญานะ 

อดอาหารมนัก็อดอาหารมาเตม็ท่ีแลว้ ภาวนาก็สุดยอดเลย แต่ถา้เราอดไป ถา้มนัชอ็ก มนั
วบูไปน่ีจบเลยนะ ฉะนั้น จะตอ้งแบ่งเวลาไปบิณฑบาตมาฉันบา้ง เพ่ือทรงธาตุทรงขนัธ์น้ีไว ้แลว้
เวลาจะไปนะ พรุ่งน้ีเชา้ คนภาวนาจะรู้ วนัน้ีอดอาหารมาก็ ๒๔ ชัว่โมง ๒๔ ชัว่โมง ทางของ
สมณะท่ีกวา้งขวางๆ ไง แต่คิดวา่ร่างกายมนักไ็ม่ไหวแลว้ มนัเดินจงกรม มนัเพลียเตม็ทีแลว้ ถา้
มนัปล่อยไปมนัจะหนกัหน่วงไปกวา่น้ีไง พรุ่งน้ีเชา้ข้ึนมา เราก็เตรียมบาตรจะไปบิณฑบาตเนาะ 
น่ีขณะคิดอยา่งน้ีนะ น่ีไง ธาตขุนัธ์ทบัจิตๆ ความคิดมนัเกิดไง 
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พอความคิดมนัเกิดข้ึนมา มนัตอ้งใชปั้ญญาไลก่นัแลว้ จะไปหรือไม่ไป จะไม่ไปหรือจะไป 
ปัญญามนัใคร่ครวญ เพราะมนัเสียดาย มนัเสียดาย ดูสิ นกักีฬาแข่งขนั กีฬาของเราน าเขาอยู่
มหาศาลเลย แต่เราจะมาพกัยก อ้ือหืม! อ้ือหืม! พะวงหนา้พะวงหลงั แตสุ่ดทา้ยก็ไปบิณฑบาต 
บิณฑบาตมาฉัน พอฉันข้ึนมาแลว้ท่านบอกเลยนะ พอกลบัมาจะเดินจงกรมให้มนัเป็น
เหมือนเดิม คือให้จิตใจมนัผอ่งใส ให้ปัญญามนัแกลว้กลา้ ให้มนัเป็นไป ไม่ไปแลว้ อ่ิม อ่ิมหน า
ส าราญ มีความสุข เป็นเรือเกลือ ท่านบอกเป็นเรือเกลือ เห็นไหม น่ีผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัมนัมี
คุณสมบติัแบบน้ี 

แต่ท่ีเราท ากนัๆ เราท ากนัไม่ได ้ ถา้ท ากนัไม่ได ้ พอท ากนัไม่ได ้ มนุษยเ์กิดมามีกายกบัใจๆ 
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มีโลกกบัธรรมๆ ไอน่ี้มนัเป็นเร่ืองโลกๆ ทั้งนั้นน่ะ 
ความท่ีเป็นอยูเ่ป็นเร่ืองของโลก เร่ืองของความเป็นจริง เร่ืองของวทิยาศาสตร์น่ีเป็นโลก 

ถา้เร่ืองของธรรม เร่ืองของธรรมมนัเร่ืองของภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา ดู
สิ เวลามรรค ๘ มรรค ๘ ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาพระสารีบุตรบรรลธุรรม 
ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ยงัไม่เช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เลย เพราะอะไร เพราะมนัเป็นสัจจะ
เป็นความจริงในใจของพระสารีบุตรไง 

น่ีก็เหมือนกนั หัวใจของเรามนัทุกขม์นัยาก เวลาถา้มนัเป็นจริงข้ึนมานะ มนัมีภาวนามย
ปัญญาท่ีมนัเกิดข้ึน มนัจะท้ิงหมดเลย 

เวลาพิจารณาไปๆ เวลาคนพิจารณากาย สกักายทิฏฐิ วจิิกิจฉา สีลพัพตปรามาส เวลา
พิจารณากายไป เวลากายกบัจิตมนัแยกออกจากกนั โลกน้ีราบหมด ความราบหมด มนัท้ิงหมด
เลยนะ มนัท้ิงเลย อปัปนาสมาธิ เวลาจิตมนัสงบแลว้สักแต่วา่ จิตท่ีอยูใ่นร่างกายน้ีมนัไม่รับรู้
ร่างกายน้ีนะ จิตท่ีมนัอยูก่บัร่างกาย 

ดูสิ คนเราเกิดมา จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ไปเสวยภพเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็น
พรหม เสวยภพเป็นมนุษยใ์ช่ไหม เสวยภพเป็นนรกอเวจี แลว้เวลาเสวยภพเป็นมนุษย ์ เวลา
หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ เวลาละเอียดเขา้ไปๆ จนมนัวางหมด จิตใจแท้ๆ  อยูใ่นร่างกาย
น้ี มนัเป็นอิสระไง มนัขาดจากอายตนะ 
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อายตนะคือตา หู จมูก ล้ิน กาย มีใจเป็นผูสื้บทอด ผูรั้บรู้ ความรู้สึกของมนุษยเ์ป็นอยา่งน้ี 
เวลามนัท้ิงหมด ตา หู จมูก ล้ิน กาย เพราะอะไร เพราะเวลาอปัปนาสมาธินะ เสียงจะดบัหมด ทุก
อยา่งดบัหมด 

มนัมีพระปัจเจกพทุธเจา้ในสมยัพทุธกาลท่านไปเขา้ฌานสมาบติัอยูใ่นกองฟาง นางสามา
วดีท่ีลงไปเล่นน ้า เลน่น ้าข้ึนมาแลว้มนัหนาว พอหนาวข้ึนมาก็จุดไฟเพ่ือจะผิงไง จุดกองไฟนั้น 
กองฟางนั้นไปเผาพระปัจเจกพทุธเจา้ เผาไปแลว้นะ นัง่เฉย น่ีเวลาเขา้สมาบติัไง จิตไม่รับรู้ เฉย 
ทีน้ีพอเฉยข้ึนมา อนันั้นมนัเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่พอไปเห็นเขา้ โอโ้ฮ! เรามาเผาฟางไป
ถึงพระปัจเจกพทุธเจา้ ถา้พระปัจเจกพทุธเจา้ตายไป เพราะเป็นอาจารยข์องกษตัริย ์กลวัโทษกลวั
ภยั ก็ไปหาฟืนนะ เอามาทบัถมจะเผา จะเผาท าลายหลกัฐานไง เผาเท่าไรก็ไม่สะเทือนเลย 

น่ีไง เวลาสักแต่วา่ อปัปนาสมาธิ เขา้ฌานสมาบติั มนัเป็นแบบนั้น ถา้มนัเป็นแบบนั้น คน
ภาวนาเป็นมนัจะรู้ขั้นตอนของมนั รู้ถึงอารมณ์ของมนั รู้ถึงความเป็นไปของจิต ความเป็นไปของ
จิตอยา่งน้ีไง น่ีการกระท า การกระท าของเราเพ่ือเหตุน้ี 

เวลาก่อนวนัสงกรานต ์บา้นแตกสาแหรกขาด อยูบ่า้นทุกขน่์าดูเลย ไปวดัดีกวา่ เออ! ไปวดั
เพ่ือจะหาความจริงๆ มาถึงวดัแลว้ โอโ้ฮ! ถา้กูรู้อยา่งน้ีกูไม่มาหรอก ท าอะไรไม่ไดเ้ลย 

ส่ิงท่ีมาๆ มนัสะสมนะ อ านาจวาสนาบารมีของคนมนัเกิดจากการกระท านะ เราเสียสละ
ทาน เราให้ทานเพ่ืออะไร เพ่ือประโยชน์กบัสังคม เพ่ือประโยชน์กบัคนอ่ืนนะ เกิดจากอะไร เกิด
จากน ้าพกัน ้าแรงของเรา น่ีบารมี น่ีพดูถึงบารมี ท าบ่อยคร้ัง ท ามากเขา้จนจิตมนัเป็นสาธารณะ ค า
วา่ “จิตเป็นสาธารณะ” จิตของเราไม่เห็นแก่ตวั ไม่เห็นแก่ตวั ไม่เบียดเบียนใคร ไม่ท าร้ายใคร เรา
จะท าเพ่ือประโยชน์ไง 

การภาวนาก็เหมือนกนั การภาวนา ฝึกหัดของเราใหจิ้ตเป็นอิสระให้ได ้ อิสระจากอะไร 
อิสระจากความไดก้ารศึกษา อิสระจากการไดย้ินไดฟั้งจากครูบาอาจารยม์านัน่น่ะ ถา้มนัไม่เป็น
อิสระ ส่ิงท่ีเวลามนัภาวนามนัเบ่ือมนัหน่าย มนัไม่ท า ก็เอาส่ิงนั้นเป็นคติธรรมมาปลกุเร้าหัวใจ
ของตน เอาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นตวัอยา่ง 

แต่เวลาภาวนาไปๆ มนัจะสร้างภาพ มนัจะอปุาทาน เราตอ้งวางส่ิงนั้น ตอ้งให้มนัเป็นความ
จริงของเรา ถา้เป็นความจริงของเรานะ มนัเส้นผมบงัภูเขา ถา้จิตมนัเป็น เออ๊ะ! เออ๊ะ! เออ๊ะ! มนั
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คิดไม่ถึงไง แต่เวลาท ามนัไม่ใช่คิดไม่ถึง มนัสร้างภาพ “มนัจะเป็นอยา่งนั้น ขณิกสมาธิ อปุจาร
สมาธิ อปัปนาสมาธิ มนัจะเป็นมรรคเป็นผล” มนัรู้หมดแหละ มนัสร้างภาพหมดเลย น่ีไง มนัเลย
ไม่ใช่เส้นผมบงัภูเขาไง มนัเป็นภูเขาทบัหัวใจไง มนัเลยกลายเป็นภูเขา ธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ทบัหัวใจหมดเลย ทั้งๆ ท่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะ
มาร้ือสัตวข์นสัตวน์ะ ไอน่ี้จะเอามาทบัหัวใจเลย “มนัจะเป็นอยา่งนั้นๆ” มนัก็เป็นจินตมยปัญญา 
จินตนาการไปทัว่ สติมนัไม่สมบูรณ์ มนัไม่เป็นความจริงข้ึนมา 

ถา้เราท าความจริงๆ ข้ึนมา เราหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ให้มนัไปตามขอ้เทจ็จริง 
จิตดวงหน่ึงบางคราวพิจารณาแลว้ ภาวนาแลว้ ภาวนาไดง้่าย ๕ นาที ๑๐ นาทีสงบก็ได ้บางคราว
เป็นชัว่โมงสองชัว่โมงสงบก็ได ้ บางคราวไม่สงบเลยก็ได ้ จิตดวงหน่ึงมนัยงัเป็นไดห้ลากหลาย
ขนาดน้ี แลว้เราปุถชุนหลากหลายอยา่งน้ี จะให้มนัเหมือนกนั จะให้มนัเป็นอนัเดียวกนั ไม่มี ไม่
มีหรอก 

แต่ถึงมนัจะไม่มีก็เป็นเร่ืองของคนอ่ืนใช่ไหม มนัเร่ืองของสัตวโ์ลกใช่ไหม เราก็เวยีนวา่ย
ตายเกิดในวฏัฏะเหมือนกนั เราก็เป็นสัตวโ์ลกเหมือนกนั ถา้เป็นสัตวโ์ลกเหมือนกนั อตฺตา หิ 
อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน เราจะเอาหัวใจของเรา เราจะเอาความจริงของเรา ถา้มนัเป็น
ความจริงของเราแลว้ ร่มโพธ์ิร่มไทร องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้พระองคเ์ดียว เทศน์
สอน ๓ โลกธาตุ หลวงปู่มัน่ท่านบรรลธุรรมองคเ์ดียว ตรัสรู้ธรรมองคเ์ดียว เป็นอาจารยใ์หญ ่
สังคมไทย สังคมของชาวพทุธ สังคมของกรรมฐานถึงยอมรับนบัถือ ยอมรับความเป็นจริงอนั
นั้นไง 

แต่ถา้เป็นความจอมปลอม วนัน้ีกูโกหกอยา่งน้ี พรุ่งน้ีกูโกหกอยา่งอ่ืน มะรืนต่อไปกูโกหก
อีกแลว้ แลว้เอาความโกหกๆ มาเทียบกนั โอ๋ย! น่ีมนักะลอ่น ใครจะเช่ือ 

แต่ความจริงเป็นความจริงวนัยงัค ่า จะพดูท่ีไหนก็เป็นความจริงไง ความจริงจะพดูในท่ีลบั
ท่ีแจง้ จะพดูอยา่งไรเป็นความจริงตลอด ถา้ความจริงเป็นความจริง แลว้ความจริงน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่
ตาย ความจริงน้ีเป็นอริยสัจ ความจริงน้ีเป็นสัจจะไง แลว้เราเองเราก็อยากคน้หาความจริงไง ถา้
คน้หาความจริง เราก็ท าความจริงข้ึนมาให้เป็นความจริงของเราให้ไดสิ้ 

ถา้เป็นความจริงของเราให้ได ้ มนัก็ไม่บา้นแตกสาแหรกขาด แลว้ก็ไม่มีวดัแตกสาแหรก
ขาด มนัเป็นพระพทุธ พระธรรม พระสงฆร์วมเป็นหน่ึงเดียวในหัวใจนั้น พทุธะ ความรู้สึกของ
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เราน่ี ไอท่ี้มนัทุกขม์นัยากอยูน่ี่ ไอพ้ทุธะน่ี แลว้เวลามนัผอ่งใส มนัยกข้ึนวปัิสสนา มนัเป็นจริงนะ 
เราจะเดินไปไหนก็แลว้แต่ ความรู้สึกอยูก่บัเรา เราตายไปไหนก็แลว้แต่ ความรู้สึกน้ีมนัก็เป็นไป 
ความรู้สึกน้ีมนัเป็นเรา ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก มนัอยูก่บัเรา มนัเป็นความจริงตลอดไป ถา้มนัเป็น
ความจริงอยา่งน้ี เราแสวงหาความจริงอยา่งน้ี เราถึงตอ้งฝืนทนไง 

ฉะนั้น เวลาเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา มนัจะทุกขม์นัจะยาก สาธุ มนัเป็นอ านาจวาสนา
ของเรา มนัเป็นเพราะเวรกรรมของเรา เพียงแต่วา่เรามีสติปัญญาหรือไม่ ถา้มีสติปัญญานะ มนัจะ
รักษาส่ิงน้ีไวไ้ด ้ถา้ไม่มีสติปัญญา “เลิกเถอะ มรรคผลไม่มีแลว้” 

ถา้ทุกขย์งัมีอยู ่ ความรู้สึกยงัมีอยู ่ มีทั้งนั้นน่ะ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอน
ท่ีน่ี ทุกข ์ เหตุให้เกิดทุกข ์ ทุกขด์บั วธีิการดบัทุกข ์ ถา้ท่ีไหนยงัมีความทุกข ์ ถา้ท่ีไหนยงัมี
ความรู้สึก ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นประโยชน์ทั้งนั้น เป็นประโยชน์กบั
ผูรู้้นั้น ไม่ใช่ผูห้ลบัใหล ผูห้ลบัใหล ผูส้ลบไม่ไดส้ติอยา่งนั้น ธรรมะเขา้ไม่ไดห้รอก 

แต่ผูท่ี้จะเขา้ถึงธรรมะไดต้อ้งมีสติสัมปชญัญะ เป็นผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ผูท่ี้จะคน้ควา้ ผูท่ี้จะ
แสวงหา เราถึงตอ้งปลกุปลอบหัวใจเราข้ึนมาให้มีสัจจะมีความจริงข้ึนมาเพ่ือหัวใจของเราเอง 
ไม่ตอ้งเช่ือใคร ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ กาลามสูตร ไม่ให้เช่ือใครทั้งส้ิน 
ไม่ให้เช่ือใคร ให้กลบัไปท า ให้กลบัไปคน้ควา้ น่ีศาสนาพทุธมนัยอดอยา่งน้ี 

ศาสนาอ่ืนไม่เช่ือ เขามีเจา้หนา้ท่ีต ารวจจบันะ ต ารวจศาสนา ติดคุกนะ ยิ่งมีปัญหาเลย แต่
พระพทุธศาสนาไม่มี ไม่มีแลว้ยงับอกไม่ให้เช่ืออีกต่างหากดว้ย พระพทุธเจา้สอนไวเ้อง กาลาม
สูตร อยา่ให้เช่ือ อยา่เช่ือแมแ้ต่อาจารยข์องตน ถา้ใครเช่ืออาจารยข์องตน เด๋ียวจะไปหลอกท่ีบา้น 
เอาตงัค ์ อยา่เช่ือ เวลามาบา้น ไลม่นัออกไปเลย พระตอ้งอยูว่ดั อยา่มาบา้น ถา้พระไปหาท่ีบา้น 
ไลเ่ลย ฉะนั้น เราถึงอยา่เช่ือใครทั้งส้ิน ให้เช่ือสัจจะ ให้เช่ือความจริงในใจของเรา เอวงั 


