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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

อา้ว! ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ถา้เดก็ๆ มนัเบ่ือ “หลวงพ่อพดูอะไรก็ไม่รู้ ไม่เขา้ใจ” แต่โดย
สัจธรรม เราอุตส่าห์ขวนขวายกนัมา เราขวนขวายกนัมา เราเสียสละไง 

เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ “ใหธ้รรมชนะการใหท้ั้งปวง” ธรรมะ
คือใหปั้ญญา ปัญญามนัอยูท่ี่ไหนล่ะ ปัญญา หลวงตาบอกว่าปัญญามนัตม้แกงกินไม่ได ้ คือ
ปัญญาจะไปใชอ้ยา่งอ่ืนไม่ได ้ ปัญญาตอ้งใชค้วามคิด ถา้ใชค้วามคิด ใชปั้ญญา ปัญญาท าใหชี้วิต
ของเรามนัไม่อั้นตู ้มีปัญหาส่ิงใดมนัแกไ้ขไดด้ว้ยปัญญาทั้งนั้นแหละ ส่ิงท่ีเป็นปัญญาๆ เห็นไหม 
ใหธ้รรมเป็นทาน ใหธ้รรมเป็นทาน 

เราอุตส่าห์ขวนขวายกนัมา เรามาเพื่อบุญกศุลของเรา ถา้เพื่อบุญกุศลของเรา เวลาครูบา
อาจารย ์ เราอยูก่บัครูบาอาจารยน์ะ ท่านบอกเลย เวลาเทศน์ตอ้งเทศน์จ้ีเขา้ไปในท่ีกิเลส กิเลสมนั
อยูท่ี่ไหน? กิเลสมนัอยูท่ี่จิตใตส้ านึก กิเลสมนัอยูท่ี่ใจด าไง พดูแทงใจด า แต่ดว้ยมารยาทสังคม 
พดูไม่ได ้“สบายดีไหม” พดูแต่ผวิๆ เผนิๆ ไง เราทกัทายกนั รักษามารยาท 

แต่เวลาพดูธรรมะมนัท่ิมเขา้กลางหวัใจเลยล่ะ พอท่ิมเขา้กลางหวัใจ ขนลุก ถา้กิเลสท่ิม
เขา้กลางหวัใจแลว้ขนลุก คนนั้นมีโอกาส เพราะจิตใจมนัเปิดกวา้งไง จิตใจมนัยอมรับ หมายถึง
ว่า ใหย้าแลว้ยามนัตรงต่อโรค ถา้ใหย้าแลว้มนัด้ือยา มนัไม่สนใจเลย ไม่สนใจส่ิงใดเลย เห็นไหม 
แต่เราบอกว่ามนัจะเสียหนา้ๆ 

มนัจะเสียหนา้ไปไหน มนัแทงเขา้สู่กิเลส กิเลสของเอง็ 

แลว้น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือสังคมเขาบอกไปวดั “พระจะรู้อะไร พระอยูใ่นวดั ไม่เคย
ออกมาขา้งนอกเลย พระจะรู้อะไร พระจะรู้อะไร” 

ไม่รู้ภาษาสมมุติน่ี ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระอรหนัตห์ลงใน
อะไร? หลงในสมมุติบญัญติั แต่พระอรหนัตไ์ม่หลงในอริยสัจ สัจจะความจริงกลางหวัใจไม่
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หลง แต่สมมุติบญัญติัมนัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา สมมุติ ช่ือเสียง คนน้ีช่ือนาย ก. พอมาทกันาย 
ก. บอกไม่ใช่ ผมเปล่ียนช่ือใหม่แลว้ น่ีมนัสมมุติมนัเปล่ียนแปลงกนัได ้ถา้มนัเปล่ียนแปลงกนัได ้
นัน่มนัเร่ืองสมมุติ 

แต่เร่ืองอริยสัจผดิไม่ได ้ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค สัจธรรม มรรคมนัเกิดอยา่งไร ส่ิงท่ีมนั
เกิดข้ึนมากลางหวัใจมนัลบลา้งอวิชชาไดอ้ยา่งไร ถา้มนัลบลา้งอวิชชาได ้ นัน่ล่ะความจริง แลว้
ความจริงอนันั้นไม่มีเส่ือมสลาย ความจริงอนันั้นมนัฝังอยูก่ลางหวัใจ ความจริงอนันั้นเป็นความ
จริง แลว้ความจริงมนัเหนือโลกไง มนัไม่สนใจหรอก เร่ืองของโลก  

โลก เร่ืองปัญหาของสังคม เวลาสังคมมนัเป็นแบบนั้น แต่ถา้เป็นเร่ืองความจริงๆ เรา
แสวงหาความจริงกนัท่ีน่ี ถา้เราหาความจริงท่ีน่ี มนัไม่มีการเสียหนา้ ไม่มีหนา้ ไม่มีตา ไม่มีอะไร
เลย มนัไม่มีส่ิงใดทั้งส้ิน สมมุติบญัญติั สมมุติทั้งนั้น แลว้ท่ีเรามากนัอยูน่ี่ เวลาแสดงธรรมๆ ก็
แสดงผา่นสมมุติน่ีแหละ 

เวลาพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกน่ีบญัญติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีกิริยา 
กิริยาคือวิธีการ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้อาศยักิริยาอยา่งน้ี อาศยัวิธีการอยา่งน้ี อาศยั
มรรคอยา่งน้ีเขา้ไปถึงสัจจะความจริงอนันั้น 

เวลาในมหายานเขาถามว่า นิพพานคืออะไร 

เขาลุกข้ึนยนืนะ แลว้เมม้ปากแน่นๆ แลว้นัง่ลง เพราะมนัพดูออกมาเป็นสมมุติหมดไง ถา้
มนัพดูออกมาเป็นวิธีการหมด กิริยาของมนัหมดไง แลว้เราเอากิริยามา แลว้ก็มานัง่โตเ้ถียงกนัว่า
ของใครถูกตอ้ง ของใครดีงาม แต่ถา้ใครท าความสงบของใจเขา้มาไดน้ั้นเขา้ไปสู่เน้ือแท ้ ตวัตน
แทจ้ริงของเรา ส่ิงท่ีเราไดม้า ไดม้าจากเวรจากกรรมนะ เราสร้างบุญกุศลส่ิงใดมาเราถึงเกิดเป็น
มนุษย ์มนุษยเ์กิดมา อ  านาจวาสนาของคนแตกต่างกนั แต่มนุษยมี์ความเสมอภาคกนัดว้ยจิต ดว้ย
กายกบัใจ 

มนุษยเ์สมอภาคดว้ยมีหวัใจ เสมอภาคกนัตรงน้ี แต่มนุษยแ์ตกต่างกนัดว้ยอ านาจวาสนา
บารมีของแต่ละบุคคล อ  านาจวาสนาบารมีแต่ละบุคคลเกิดมาจากไหน? เกิดจากท่ีเราขวนขวาย
กนัอยูน่ี่ เราขวนขวายกนัอยูน่ี่ก็เพื่อหวัใจของเรา เพื่อบุญกุศลของเรา เพื่ออ  านาจวาสนาบารมี
ของเรา 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระโพธิสัตว ์ แสวงหามาก็เพื่อสร้างอ านาจวาสนา
บารมีอนัน้ี ถา้สร้างอ านาจวาสนาบารมีอนัน้ี จิตใจมนัปลอดโปร่ง จิตใจมนัคิดแต่แง่บวก คิดแต่
เร่ืองเป็นบุญกุศล คิดแต่เร่ืองคุณงามความดี 

ถา้จิตใจมนัโดนบีบคั้น เกิดมาเราสร้างบุญกุศลของเรามาเหมือนกนั แต่มนัอตัคดัขาด
แคลน ความอตัคดัขาดแคลน ถา้เรามีสติปัญญาเราก็ยบัย ั้งส่ิงน้ีไดว้่าเราสร้างอยา่งน้ีมา ความ
อตัคดัขาดแคลนมนัก็เกิดจากการกระท า แต่มนุษยเ์สมอภาคกนัดว้ยหวัใจ มนุษยเ์สมอภาคกนั
ดว้ยสิทธิเสรีภาพท่ีทุกคนสามารถจะท าคุณงามความดีได ้ท าความชัว่ก็เป็นบาปอกุศลของใจของ
ตวัเอง ถา้มีสติปัญญา ถึงจะอตัคดัขาดแคลนขนาดไหนมนัก็มีปัญญา มีปัญญามนักรั็กษาหวัใจ
อนัน้ีไม่ใหคิ้ด 

เวลาคิดมนัแผดเผาตวัเองก่อน เราคิดดี-คิดชัว่ก็แลว้แต่ คิดดี จิตใจมนัก็ดีงาม คิดชัว่ คิด
เอาเปรียบเขามนัก็เผาตวัเอง ความคิดอนันั้นมนัเบียดเบียนตนก่อนไง ถา้เราท าคุณงามความดี มนั
ก็ส่งเสริมตนก่อนใช่ไหม แต่ถา้มนัคิดในแง่ร้าย มนัก็เบียดเบียนตนก่อนใช่ไหม มนัเบียดเบียน
ตนแลว้ก็ไปเบียดเบียนผูอ่ื้น เห็นไหม ถา้เรามีสติมีปัญญา มีสัจธรรมอนัน้ีเราจะคิดอยา่งนั้นไหม 

ถึงมนัจะอตัคดัขาดแคลนขนาดไหน เรากมี็สิทธิเสรีภาพเหมือนกนั คนเหมือนกนั มี
อาการ ๓๒ เหมือนกนั มีกายกบัใจเหมือนกนั เราจะขาดแคลนอยา่งใด เราก็จะมัน่คงของเรา เรา
จะท าคุณงามความดีของเรา เราจะสร้างสจัธรรมของเรา เราไม่ใช่เอาฟืนเอาไฟมาเผาตวัเรา เห็น
ไหม ถา้มนัมีคุณธรรมอยา่งนั้น 

แต่ถา้มนัเกิดมาดว้ยเวรดว้ยกรรม กรรมสร้างมนุษยส์มบติัมาไดเ้กิดเป็นมนุษยส์มบติั 
แลว้มนัมีแต่การแผดเผาตวัเอง มีแต่การท าลายเขาไปทัว่เลย แลว้บอกว่าตวัเรา เรามีสิทธิ เรามี
เสรีภาพ เราเป็นปัญญาชน เรามีปัญญาของเรา มนัหลอกตวัเอง ทั้งๆ ท่ีว่าท  าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ 
การกระท าอนันั้นมนัอยูก่ลางหวัใจ การกระท าอนันั้นน่ะ การกระท าอนันั้นมนัยนืยนักลางหวัใจ 
ฉะนั้น สุคโตไง ถา้ใครสุคโตนะ สุคโตท่ีน่ี 

สวรรคใ์นอก เวลามนัออกไปมนัไปไหน น่ีสวรรคใ์นอก มนัก็ไปสวรรค ์นรกในใจ นรก
ในใจนะ ของหนกั นรกมนัมีแต่ตกต ่า นรกในใจแลว้ออกจากร่างน้ีไปมนัจะไปไหนล่ะ สวรรค์
ในอก นรกในใจคือตน้เหตุ ปลายเหตุคือวฏัฏะไง วฏัวน กามภพ รูปภพ อรูปภพเป็นท่ีเวียนว่าย
ตายเกิดของจิต 
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จิตเวลาท าคุณงามความดีมา เหมือนคนเวลาท าความผดิพลาดมา ศาลตดัสินก็ติดคุก พน้
จากโทษก็ออกจากคุกมา เราท าคุณงามความดีมาเราก็ร่ืนเริง เราก็มีสโมสรสันนิบาต เราก็มีแต่
งานเล้ียงของเรา บุญกุศล เวลาเราตกในวาระไหนล่ะ เราท าอะไร ชีวิตวนัหน่ึงเราท าอะไรบา้ง  

จิตน้ีก็เหมือนกนั มนัสร้างสมส่ิงใดมาบา้ง เวลามนัเคล่ือนไปมนัก็ไปตามวาระของมนั 
แต่กรรมน้ีเป็นอจินไตย อจินไตย “หลวงพ่อก็บอกมาสิว่าขั้นตอนมนัเป็นแบบใด มนัซอ้นกนัมา
อยา่งไร” 

มนัซอ้นกนัมา แต่จงัหวะและโอกาสมนัใหผ้ลแตกต่างกนั กาลเวลา เห็นไหม องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงบอกว่ามนัเป็นอจินไตย อจินไตยมนัแน่นอนๆ แต่เราจะมาเรียงล าดบั
ใหอ้ยา่งท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ๆ วิทยาศาสตร์ท่ีเราคิดกนัมาเป็นสูตรส าเร็จ ค  านวณแลว้ตอ้งออกมา
เป็นแบบนั้นๆ มนัก็เป็นแบบนั้นจริงๆ แต่เวลาจงัหวะและโอกาสไง เวลาค านวณออกมาแลว้ แต่
มนัอยูท่ี่อุณหภมิูแตกต่างกนั อะไรแตกต่างกนั มนัก็มีผลขา้งเคียง  

น่ีมนัเหมือนกนั เวลาท าคุณงามความดีๆ ถา้เรามีปัญญา แลว้ปัญญาอยา่งน้ีมนัเกิดข้ึนมา
อยา่งไร ปัญญาของเรานะ ปัญญาเราฝึกฝนของเรา แต่เวลายางเหนียว ตณัหาความทะยานอยาก 
ค าว่า “ตณัหาความทะยานอยากลน้ฝ่ัง” ค าวา่ “ลน้ฝ่ัง” คือมนัเกินพอดี มนัคิดของมนั 

ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา ภารา 
หเว ปญฺจกฺขนฺธา ความคิดมนัเป็นภาระ มนัเป็นส่ิงท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ ขนัธ์ ๕ น้ีสะอาดบริสุทธ์ิ ค  า
ว่า “สะอาดบริสุทธ์ิ” มนัสะอาดบริสุทธ์ิเพราะมนัไม่มีกิเลสเขา้มาครอบง า แต่มนัคงท่ีไม่ได ้ มนั
ตอ้งแปรสภาพ มนัตอ้งทิง้ไปไง  

ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา เวลาเราทิง้ สอุปาทิเสสนิพพาน เศษส่วน เศษท่ีเหลืออยู ่ เวลา
ช าระลา้งกิเลส องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้อาสวกัขยญาณ ท าลายอวิชชาในใจ คือไม่มี
ตณัหาความทะยานอยาก พอไม่มีตณัหาความทะยานอยาก ส่ิงท่ีแสดงออก ส่ิงท่ีท่านวางเป็น
ธรรม กิริยา วิธีการ ทฤษฎี อนันั้นเป็นธรรม เราก็ว่าอนันั้นคงท่ีตายตวั 

แต่ส่ิงนั้นมนัเป็นวิธีการใหเ้ราฝึกหดั ใหเ้ราประพฤติปฏิบติั แลว้ถา้เราไปรู้จริงๆ อนันั้น
มนัพน้ไป ส่ิงนั้นถึงว่า ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ถา้มนัไม่มีกิเลส มนัไม่มี
กิเลสเขา้มา ความคิดก็คือความคิดนะ แต่ความคิดพอมนัคิดแลว้ เราคิดแลว้เรามีการกระท าใช่



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๖ กนัยายน ๒๕๕๗ ๕ 
 

©2014 www.sa-ngob.com 

ไหม ถา้คิดแลว้เราท าอยา่งนั้น เราคิดแลว้เราตอ้ง...แต่ถา้คิดแลว้ดีล่ะ เราคิดแต่นัง่สมาธิภาวนา 
เราคิดแต่จะเอาชนะตวัเอง เราคิดแลว้เราจะนัง่อยูโ่คนไม ้ เราจะเอาใจของเราไวใ้นอ านาจของเรา 
เราจะเกิดศีล สมาธิ ปัญญา ถา้เกิดสมาธิคือจิตมนัสงบเขา้มา จิตสงบเขา้มามนัมีความสุขของมนั 
มนัมีก าลงัของมนั แลว้มนัจะเห็นความมหศัจรรยข์องใจไง 

ท่ีว่าสิทธิเสรีภาพ สิทธิเสรีภาพของคน ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเหมือนกนั มีปรมาณู มี
นิวเคลียร์ มีส่ิงต่างๆ มีคุณธรรมในหวัใจ แต่มนัไม่ใช ้ มนัใชไ้ม่เป็น มนัหาไม่เจอ มนัไปเอาแต่
ความรู้สึกนึกคิด แลว้ใหกิ้เลสตณัหาความทะยานอยากยแุหย ่ แลว้ก็ออกไปขา้งนอก ศึกษา
คน้ควา้ธรรม...คน้ควา้ท่ีไหน  

เวลาครูบาอาจารยข์องเราเขา้ป่าเขา้เขาไป ไปอยูโ่คนไม ้ ไปอยูท่ี่สัปปายะท่ีมนัเสียวสัน
หลงั ท่ีส่ิงท่ีมนัน่ากลวั เอาความน่ากลวันั้นมาใหเ้รามีความเขม้แขง็ เขาธุดงคไ์ปเขาก็ธุดงคห์า
ตวัเองน่ีแหละ ธุดงคไ์ปก็หาจิตเราน่ีแหละ อาศยัสภาวะแวดลอ้มชยัภมิูเป็นท่ีสงบสงดั เป็นท่ี
วิเวก ถา้อยูด่ว้ยกนั พระไป ๒ องค ์พรุ่งน้ีเชา้บิณฑบาตออกพร้อมกนันะ เด๋ียวมีอะไรก็เอามาแบ่ง
กนัเนาะ แมแ้ต่ไป ๒ คนมนัก็ยงักงัวล ยงัคิดถึงกนั แลว้เราอยูใ่นสังคม “พระน้ีไม่จริง ตอ้งเขา้ป่า
เขา้เขา สู้เราไม่ได ้เราปฏิบติัอยูก่ลางสังคมเลย อู๋ย! เราปฏิบติัดี” 

ไอป้ฏิบติัแบบนั้นเป็นประเพณีวฒันธรรม พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองทาน เร่ืองปริยติั 
ปฏิบติั พอเวลาปริยติัเราก็ศึกษากนัมาแลว้ ทุกคนความรู้ท่วมหวั มีแต่ความรู้ ธรรมะเขา้ใจไป
หมดเลย น่ีปริยติั วิธีการ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ วิธีการๆ ทฤษฎี ปฏิบติั 
ปฏิบติัใหม้นัเป็นจริงข้ึนมา ก็เห่อ โอโ้ฮ! ปฏิบติักนัใหญ่เลย แลว้ปฏิบติัเอาอะไรล่ะ ปฏิบติัเอา
กิเลสไง ปฏิบติัเอาธรรมว่าทุกอยา่งท าเสร็จแลว้ แลว้ไดอ้ะไรต่อ ไดง้งๆ กลบัมาถึงบา้นก็เผอเรอ 
เอ๊! สมาธิเป็นแบบนั้น ว่างไปหมดเลย เห็นไหม ปฏิบติัเป็นประเพณีวฒันธรรม วฒันธรรมไง 
วฒันธรรมของชาวพุทธไง เขาปฏิบติัก็ตอ้งปฏิบติักบัเขา เขามีอะไรก็ตอ้งมีเหมือนเขา เขาได้
ปฏิบติั เราก็ไดป้ฏิบติัแบบเขา แลว้ผลมนัล่ะ 

แต่เวลาเราจะเอาจริงเอาจงัข้ึนมา เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านวิเวก ท่านสงบสงดัเอา
ความจริงของท่าน เวลามนัเป็น มนัเป็นกลางหวัใจ มนัเป็นจริงนะ ถา้เป็นจริงๆ ท าไมท่านร่ืนเริง
อาจหาญล่ะ  
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ครูบาอาจารยข์องเรา เช่น หลวงปู่ มัน่ หลวงตาท่านบอกว่าเดินจงกรมจนเฒ่าจนแก่ เชา้
ข้ึนมาตอ้งเดินจงกรมก่อน ดูสิ หลวงปู่ ขาวเดินจงกรม ๓ เส้น พระอรหนัต์ทั้งนั้นนะน่ะ พระ
อรหนัตน์ะ พระอรหันตท์  าอยา่งนั้น 

แลว้เรากิเลสท่วมหวั แลว้อยากปฏิบติัจะเอาจริง ไปนัง่เป็นตุ๊กตาไง นัง่เป็นแถว เวลาเดิน 
เดินแบบทหารเลย โอโ้ฮ! เดินเป็นแถว เป็นอยา่งนั้นหรือ เราจะปฏิบติัธรรมหรือเราจะฝึกทหาร 
เราจะเล่นตุ๊กตาใช่ไหม สะสมตุ๊กตา เอาไวส้ะสมกนัใช่ไหม มนัไม่จริง แต่เป็นวฒันธรรม ถือว่า
ไดท้  า ไดป้ฏิบติัแลว้ ชาวพุทธเขา้ใจในการปฏิบติั แต่เอาใจของตวัเองไวใ้นอ านาจของตวัเอง
ไหม  

ถา้เอาใจของตวัเองไวใ้นอ านาจของเรา น่ีสิทธิเสรีภาพ จะเห็นความมหศัจรรยข์องจิตนะ 
จิตเวลามนัสงบข้ึนมามนัสงบ โอโ้ฮ! มนัสงบ มนัมีคุณธรรมของมนั คุณธรรมมนัหาซ้ือไม่ได ้
ธุรกิจบริการ ท่ีไหนบริการดี ท่ีไหนเขาท าไดดี้ สปาน่ีไปกนั โอโ้ฮ! ท่ีไหนสุดยอด ไปกนันะ แต่
อนัน้ีไปหาท่ีไหนล่ะ แลว้ใครจะท าใหล่้ะ แลว้ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมาล่ะ  

สิทธิเสรีภาพ นิวเคลียร์นิวตรอนอยูใ่นใจของตวัเองทั้งนั้นแหละ มนัมีก าลงั ดูสิ เวลา
เขา้ฌานสมาบติัมนัไปไดส้ามโลกธาตุนะ จิตน้ี มนัไปไดห้มด รู้วาระไปหมด จะเอาอะไร จะถาม
อะไร บอกมา มนัไปไดห้มด แต่มนัก็ไปไดแ้ค่นั้นแหละ มนัไปในวฏัฏะ แต่มนัไม่ไดเ้ขา้ไปในใจ
ของตวัเองเพื่อเกิดมรรคญาณ ท าลายอวิชชา เพราะการไปอนันั้นใครท าได ้ “ฉนัท าได ้ ฉนัตอ้ง
เหนือเธอแน่นอน” มนัเกิดเป็นบุคคลวิเศษไง เป็นบุคคลท่ีเหนือคนอ่ืนไง เกิดทิฏฐิ เกิดมานะ เกิด
ว่าคนเหนือคน นัน่อะไรน่ะ ใช่ทิฏฐิไหม ใช่อตัตาไหม แลว้มนัเป็นอยา่งไรล่ะ แลว้ถา้เป็นมรรค
ล่ะ มรรคมนัเป็นอยา่งไร 

เวลาครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัของท่านมาท่านเป็นอยา่งนั้นจริง ฟังธรรมๆ เพื่อเหตุน้ี ฟัง
ธรรมแบบน้ี หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นพระอรหนัต์เพราะอะไร เพราะใจของท่านควบคุม
จนมีศีลในใจของท่าน คือความปกติของใจ แลว้จิตของท่านสงบลง แลว้จิตของท่านยกข้ึนสู่
วิปัสสนา หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยท่์านเป็นพระอรหนัต ์ ท่านเป็นจากไหนล่ะ? 
ท่านเป็นจากกิริยาของใจ จากน ้าใจ จากการกระท าในหวัใจ 
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แลว้เรามีหวัใจไหม เรามีความสุข-ความทุกขไ์หม? เรามีทุกอยา่งเลย เรามีเหมือนกนั
หมดเลย แต่เราใชไ้ม่เป็น หาไม่เจอ แลว้ไม่เอามาใช ้แลว้เวลาพระท่ีอ่ืนเขาส ามะเลเทเมาก็อนันั้น
ไม่ถูกตอ้งๆ 

ไม่ถูกตอ้งเพราะว่าเขาไดโ้อกาส เขาไดโ้อกาส เขาเป็นนกัพรตนกับวช เป็นผูท่ี้ประกาศ
ตนท่ีจะเอาชนะตนเอง แต่แพกิ้เลสของตวัเอง ท าตวัอยา่งนั้น แต่นกัพรตเหมือนกนั หลวงปู่ เสาร์ 
หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยข์องเรานกัพรตเหมือนกนั ท่านอยูใ่นป่าในเขาของท่าน ท่านท าความ
จริงของท่าน ในสังคมทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนเลว แลว้ท าไมไม่เอาคนดีมาเป็นตวัอยา่งล่ะ  

เวลาเราคิด เราตอ้งเอาคนดีเป็นตวัอยา่งสิ เราจะไปเอาคนเลวเป็นตวัอยา่ง ไม่ตอ้งไปเอา
มา เพราะมนัมีอยูแ่ลว้ทัว่โลก เราเองก็เป็นได ้คนเลวไม่ตอ้งบอกมนัหรอก มนัไหลไปเลย แต่คน
ดี คนดี แลว้ใจมนัดี แลว้ใจท่ีมีก าลงั ใจท่ีเป็นความจริง 

น่ีใหธ้รรมเป็นทานๆ เป็นอยา่งน้ี ใหธ้รรมเป็นทานคือตกัเตือน เตือนหวัใจ สิทธิเสรีภาพ 
ของท่ีมีอยู ่ ใหกิ้เลสมนัครอบง าไว ้ แลว้เราก็วิ่งหา เหมือนกบัเอาเพชรติดไวท่ี้หนา้ผาก แลว้ก็วิ่ง
หาเพชร วิ่งหาๆ หาไม่เจอหรอก มนัอยูท่ี่หนา้ผาก หาไม่เจอ ใจของเราแท้ๆ  หาไม่เจอ 

ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นธรรมๆ ท่านจะดึงกลบัมาท่ีน่ี สรรพส่ิงในโลกน้ีมนัเป็นเร่ือง
ปัจจยัเคร่ืองอาศยั เราอาศยัไปชัว่คราว อยา่ไปต่ืนเตน้กบัมนั แต่ในเม่ืออาศยัใช่ไหม สงัคม มนุษย์
เป็นสัตวส์ังคม พระเราเป็นสังฆะ ความเสมอกนัไง ฉะนั้น ส่ิงท่ีกระท าตอ้งเสมอกนั การผดิศีล 
การผดิแลว้พระอยูด่ว้ยกนัมนัรังเกียจ พอรังเกียจ นานาสังวาส เหตุท่ีเกิดนานาสังวาสเพราะถือ
ศีลแตกต่างกนั ความถือ ทิฏฐิมานะ ความเห็นแตกต่างกนั จนถึงท่ีสุดก็แยกเป็นกลุ่มเป็นกอ้น 
เป็นนานาสังวาส นานาสังวาสหา้มร่วมอยูด่ว้ยกนั หา้มกินดว้ยกนั หา้มนอนดว้ยกนั เพราะมนั
รังเกียจ 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราจะปรับปรุงใจของเรา ท าใจของเราข้ึนมา ใหเ้ป็นจริงข้ึนมา ใหมี้
คุณธรรมข้ึนมา เป็นความจริงของเราข้ึนมา ถา้ความจริงข้ึนมา เราจะเขา้ใจส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมและวินยัน้ีไวใ้หเ้รากา้วเดินนะ นั้นเป็นการกา้วเดินทางทฤษฎีท่ีเราจะ
จบัยดึมัน่ถือมัน่ของเราไป 
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แต่เวลาเราประพฤติปฏิบติั มคัโค ทางอนัเอก ทางของใจต่างหาก ศีล สมาธิ ปัญญาท่ี
เกิดข้ึน ทางอนัน้ีเรารู้เราเห็นของเราเอง แลว้ทางอนัน้ีมนัจะประหตัประหาร ปัญญาญาณอนัน้ี
มนัจะประหตัประหารความไม่รู้ ความสงสยั ส่ิงท่ีฝังใจมนัจะประหตัประหารส่ิงท่ีท  าลายน้ี 

การฆ่า องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่ใหมี้การเบียดเบียนกนั ไม่ใหมี้การแก่งแยง่
ชิงดีกนั ท าอะไรปรับอาบติัหมด แมแ้ต่ความผดิเลก็นอ้ยก็ทุกกฏๆ แต่การประหารกิเลส
ประเสริฐท่ีสุด องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้อนุโมทนาดว้ย ไม่ใหท้  าส่ิงใดเลย ไม่ให้
เบียดเบียนกนัเลย ไม่ใหท้  าใหเ้จบ็ช ้าน ้ าใจต่อกนัเลย แต่การประหารกิเลสประเสริฐท่ีสุด เอวงั 


