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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

อา้ว! ฟังธรรมะเนาะ ธรรมะคือสัจธรรม เวลาใครไม่รู้สัจธรรมก็เป็นแบบน้ี เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สร้างสมบุญญาธิการมา การสร้างสมบุญญาธิการมา เราพดูถึงพระ
โพธิสัตวบ่์อยมาก เพราะวา่พระโพธิสัตวท์  าคุณงามความดีตอ้งมีพื้นฐานไง ถา้มีพื้นฐาน ดูสิ 
เวลาเจา้ชายสิทธตัถะไปศึกษากบัอาฬารดาบส อุทกดาบส ครูบาอาจารยย์กยอ่งสรรเสริญขนาด
ไหน ท่านมีสติสัมปชญัญะว่าในหวัใจของเรา เราไม่หลอกลวงตวัเอง มนัยงัมีความลงัเลสงสัยอยู ่
ยงัมีความสงสัยอยูม่นัเช่ือไม่ได้ๆ  ท่านตอ้งคน้ควา้ของท่าน คน้ควา้ของท่านจนกว่าท่านจะส้ิน
กิเลสไป พอท่านส้ินกิเลสไปท่านวางธรรมวินยั วางธรรมวินยัไว ้ ส่ิงท่ีวางธรรมวนิยัไวใ้หเ้รา
ศึกษาคน้ควา้ๆ 

การศึกษาคน้ควา้ของเรา เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา 
เวลาพระพุทธศาสนาจะขดัเกลา ขดัเกลาใหห้วัใจของคน ขดัเกลาใหกิ้เลสตณัหาความทะยาน
อยากในหวัใจของคนเบาบางลง ศาสนาเป็นท่ีพึ่งของเรานะ ถา้ไม่มีศาสนาเป็นท่ีพึ่งมนัจะเร่า
ร้อนยิง่ไปกว่าน้ีเยอะ แลว้ในปัจจุบนัน้ีเวลาศาสนารุ่งเรือง ศาสนารุ่งเรือง ใครๆ ก็จะเขา้มาใน
ศาสนา มือถือสาก ปากถือศีลไง หนา้ฉากก็อยา่งหน่ึง มือถือสาก ปากถือศีล เวลามือ มือถือสาก
ซ่อนไวข้า้งหลงั เวลาปาก ปากถือศีล ถา้ปากถือศีลมนัก็เป็นแบบน้ี เป็นแบบโลกๆ ถา้เป็นโลกๆ 
เราเกิดเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา 

ศาสนาทุกศาสนาสอนใหเ้ป็นคนดี...ใช่ ทุกศาสนาสอนใหเ้ป็นคนดี เพราะคน คนก็คือ
คนไม่ทัว่ ถา้คนไม่ทัว่มนัก็มีปัญญารอบรู้เท่านั้นแหละ แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ เขาก็ปฏิญาณตน ในอินเดียในปัจจุบนัน้ีศาสนาดั้งเดิมเขายงัอยูม่า
จนถึงปัจจุบนัน้ี แลว้เวลาเขาเช่ือถือศรัทธากนั แลว้เวลาเราเช่ือถือศรัทธากนั ศาสนาแรกของโลก
คือศาสนาผ ีคนเรากลวั ไม่มีท่ีพึ่งท่ีอาศยัก็อาศยัภตูผปีีศาจไป 
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แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมา พระอินทร์ เทวดามาอุปัฏฐาก
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ส่ิงท่ีมาอุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เพราะเหตุใด 
เพราะเขาตอ้งการบุญกุศลของเขา เขาตอ้งการบุญกุศลของเขา ดสิู เวลาพระอินทร์มาใส่บาตร
พระกสัสปะ พระกสัสปะอยูใ่นป่าในเขาเขา้ฌานสมาบติั ใครใส่บาตรคนแรกคนนั้นจะไดบุ้ญ
มาก 

พระกสัสปะจะไปโปรดคนทุกขค์นยาก ไปหาช่างทอผา้ พระอินทร์ปลอมตวัไปดกัหนา้
เลย เขาดกัหนา้เพราะเขาอยากได ้ เขาอยากไดบุ้ญกุศลของเขา แต่เวลาเขาท าบุญกุศล ขนาดพระ
อินทร์เขาจะปลอมตวัเป็นคนจนขนาดไหนก็แลว้แต่ แต่เวลาไทยทานของเขามนัไม่ใช่เป็นอยา่ง
นั้น เวลาของตกบาตร พระกสัสปะเห็น มนัไม่ใช่แลว้ล่ะ ก าหนดจิตดูไง ถา้ก าหนดจิตดู 
“มหาบพิตร มหาบพิตรอยา่ข้ีโกงสิ เขาจะมาโปรดคนทุกขค์นยาก มาโปรดคนทุกขค์นยาก ให้
คนทุกขค์นยากเขามีท่ีพึ่งท่ีอาศยัของเขา” 

“ขา้พเจา้น่ีคนทุกขค์นยาก” คนทุกขค์นยากเพราะอะไร เพราะว่าเขาเป็นพระอินทร์เขา
ปกครองอยู ่ แต่มนัมีเทวดาท่ีเคยท าบุญไวม้หาศาล แสงเขาดีกว่า คือทรัพยส์มบติัเขามากกวา่ไง 
ผูป้กครองเขาก็ไม่สบายใจ ผูป้กครองเขาก็อยากจะเพิ่มของเขาๆ เพราะคนคิดดี ปรารถนาดี 
เพราะเขามีศาสนาเป็นเคร่ืองขดัเกลา  

เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ศาสนา พระพุทธศาสนาเราก็ตอ้งแยกแยะ
เอา เวลาหลวงตาท่านเทศน์ เวลาเรากินไก่ เวลากินไก่ ไก่โดยธรรมชาติแมแ้ต่ไก่ท่ีเขาจดัมาให้
มนัมีกระดูก เรากินปลา ปลากมี็กระดูกทั้งนั้นแหละ ทุกอยา่ง เวลาสัตวม์นัมีกระดูก มนัมีสารพิษ 
มนัมีอะไร เราตอ้งคดัตอ้งแยกของเราเองไง เราตอ้งเลือกของเรา กินไก่ ถา้คนฉลาดเขาไม่กิน
กระดูกไก่เขา้ไปติดคอหรอก เขาก็ตอ้งกินเน้ือไก่ เขากินแต่เน้ือมนั กระดูกเขาป้อนทิง้  

น่ีก็เหมือนกนั ในทางโลกก็เป็นทางโลก ในทางโลกของเขา ทางโลกของเขา เป็น
วฒันธรรมประเพณี เราก็อยูม่ากบัวฒันธรรมประเพณีนะ แลว้พวกเราปล้ืมใจดว้ย ปล้ืมใจว่า
พระพุทธศาสนา ศาสนาเจริญ ดูสิ คนเรามีวฒันธรรมมีประเพณี มนุษยต่์างจากสัตวเ์พราะมีศีลมี
ธรรม ดูสิ เวลาคนท่ีเขาท าชัว่ๆ เขาท าผดิศีลกนั เราก็ว่าส่ิงนั้นไม่น่าท าเลย ไม่น่าท าเลย เราก็ว่าไม่
น่าท าเลย ส่ิงนั้นไม่น่าท าเลยเพราะมนัผดิจากประเพณีวฒันธรรมไป ประเพณีวฒันธรรมมนัก็
เป็นประโยชน์ตรงนั้น น่ีโลกเป็นแบบนั้น  
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เราเกิดเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เรามีทาน มีศีล มีภาวนา เราจะมีทาน เราท า
ทานของเรา เราพอใจท่ีไหนเราท าท่ีนัน่ ถา้ใครพอใจท่ีไหนควรท าท่ีนัน่ เพราะความพอใจ เพราะ
ความพอใจคือศรัทธา ศรัทธาความเช่ือ ศรัทธาความเช่ือเป็นหวัรถจกัรดึงใหห้วัใจของเรา ดึงให้
เราเขา้ไปศึกษาเขา้ไปคน้ควา้ เราตอ้งการคุณงามความดีกว่านั้น เห็นไหม ศรัทธาความเช่ือแก้
กิเลสไม่ได ้แกกิ้เลสไดม้นัตอ้งศีล สมาธิ ปัญญา  

ทีน้ีศีล สมาธิ ปัญญา เวลาเรามีศรัทธามีความเช่ือ เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาแลว้เรากย็งั
เช่ือแบบนั้นน่ะ เราเขา้ไปปฏิบติัอยา่งใด จิตใจของเรามนัยงัไม่สูงส่งข้ึนไป มนัไดส้ัมผสัส่ิงใด 
มนัว่างๆๆ ก็เช่ือตามส่ิงนั้นไป น่ีวุฒิภาวะ แต่ถา้เรามีสติมีปัญญา ถา้มนัเป็นอยา่งนั้นเราก็เคยเป็น 
เราเป็นได ้ กาลามสูตร เวลามีศรัทธาความเช่ือ เราตอ้งมีศรัทธาเราตอ้งมีความเช่ือ เพราะศรัทธา
ความเช่ือเป็นหวัรถจกัร หวัรถจกัรคือมนัเป็นทรัพยข์องมนุษยน์ะ เป็นสิทธ์ิของมนุษย ์ มนุษย์
ตอ้งมีศรัทธา ศรัทธาในอะไร? ศรัทธาในพ่อแม่ ศรัทธาในส่ิงท่ีบุคคลท่ีเป็นตวัอยา่ง  

เราศรัทธา เราศรัทธาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เรามีศรัทธา ศรัทธาความเช่ือมนั
เป็นสิทธ์ิของเรา เรามีศรัทธาความเช่ือของเรา แต่เวลาจะประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงข้ึนมา 
กาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือๆ มนัตอ้งพิสูจน์ไง ว่าส่ิงน้ีมนัเป็นจริงหรือเปล่า น่ีไง มนัจะเขา้มาไก่ท่ีมี
กระดูกแลว้ล่ะ 

ถา้กินไก่ กินปลามนัมีกระดูก เราไม่ใหก้า้งไม่ใหก้ระดูกนั้นมาเป็นโทษกบัเรา เรา
ตอ้งการประโยชน์ทั้งนั้นแหละ เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมาก็เหมือนกนั เพราะในหวัใจของเรา
มนัมีกิเลส กิเลสมนัเป็นกา้งขวางคอ  

กิเลส หนา้ท่ีของกิเลสมนัท าลายทั้งนั้นแหละ มนัท าลายของเรา ดูสิ มาท าบุญกุศล พอมนั
ท าไปๆ มนัก็บอกว่า “ท าบุญแลว้ไม่ไดบุ้ญ ท าแลว้ก็ไม่ไดส่ิ้งใด” 

แลว้บุญมนัคืออะไรล่ะ เอง็ท าบุญข้ึนมาแลว้เอง็หวงัผลตอบแทนอะไรล่ะ บุญมนัก็คือ
บุญไง บุญคือความสุขใจ บุญ มีบุญมีบารมี พอบารมีข้ึนมา ความดี กล่ินของศีลหอมทวนลม 
กล่ินของคุณงามความดีของเราหอมทวนลม หอมทวนลม หอมทวนลมเพื่อใคร? หอมทวนลม 
เวลาตกทุกขไ์ดย้าก น่ีบุญกุศลมนัเกิดข้ึนมาอยา่งน้ี คนท าบุญตอ้งไดบุ้ญ เวลาไดบุ้ญ เวลาวิกฤติ
ต่างๆ มนัมีโอกาสผา่นไปของมนัได ้น่ีคือบุญ 
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ถา้เราท าบุญแลว้ตอ้งไดบุ้ญ บุญของเรา แต่เราท าบุญดว้ยกา้ง เวลากา้ง ท าบุญแลว้มนัจะ
ปรารถนาของมนั แรงปรารถนา ปรารถนาคุณงามความดี เราท าคุณงามความดี พระเราก็
ปรารถนา นัง่สมาธิภาวนาข้ึนมาเราก็ปรารถนาความสงบสุข พอความสงบสุขข้ึนมาแลว้ใหจิ้ตใจ
มนัอยูใ่นร่างของเรา เวลานัง่สมาธิภาวนาจิตใจมนัดีดดิ้น ดีดดิ้นเพราะอะไร ดีดดิ้นเพราะมนัโดน
ก าจดัวง ถา้ปล่อยธรรมชาติของมนั มนัก็อยูอิ่สระของมนั มนัไม่ท าส่ิงใดเลยมนัก็อยูอิ่สระของ
มนั พอเรามีศีล เรามีสติข้ึนมาจะบงัคบัมนั มนัดีดดิ้นแลว้ ถา้มนัดีดดิ้น น่ีกิเลสมนัท าลาย 

พอมนัดีดดิ้นเพราะเราจ ากดัวง เราจะลอ้มคอกมนั เราจะมีคุณธรรมในหวัใจ ถา้มีสติ สติ
มนัยบัย ั้ง มีสติปัญญามนัแยกแยะตรงน้ีได ้ ถา้มีสติปัญญานะ มนัแยกแยะได ้ เราจะท าคุณงาม
ความดี ส่ิงท่ีกีดขวางๆ มนักีดขวางท าไม ถา้กีดขวาง กีดขวางเพราะเราจะก าจดัมนั เพราะกิเลส
มนักลวัธรรมๆ กิเลสมนักลวัศีล สมาธิ ปัญญา มนักลวัสติ กลวัปัญญา เพราะปัญญามนัแยกแยะ
ไดไ้งอะไรผดิอะไรถูก 

คน เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เราแยกแยะของเราเพื่ออะไร? เพื่อ
น าพาชีวิตของเราไง เราน าพาชีวิตของเราเป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยั บุญกุศลเป็นท่ีพึ่งอาศยั แต่เวลาเรา
ปฏิบติัไป เวลาปฏิบติัขา้มพน้ทั้งดีและชัว่ ส่ิงท่ีเป็นความดีๆ เพราะสุดยอดของความดีของเรา เรา
ปฏิบติัไดข้นาดไหนก็แค่นั้นแหละ แต่ความดีท่ีมากข้ึนไปกว่าน้ียงัมีอยู ่ความดีท่ีมากข้ึนไปกว่าน้ี
ยงัมีอยู ่ เวลาความดีท่ีมากข้ึนไปกว่าน้ียงัมีอยู ่ เราปฏิบติัไปถึงความดีอนันั้นเราท่ึงนะ เราท่ึงของ
เราไปตลอดว่ามนัพฒันาข้ึนไปได ้

เวลาปัจจยัเคร่ืองอาศยั ของมนักองพะเนินเทินทึก เราเห็นมหาศาลเลย แต่หวัใจคนท่ีมนัดี
ข้ึน มนัพฒันาข้ึน โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค 

มีสติ สติเรายงัลม้ลุกคลุกคลานเลย เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านมีมหาสติ มีสติ
อตัโนมติั สติท่ีมนัมากกว่าน้ี สติท่ีมนัรู้ตวัทัว่พร้อม สติท่ีมนัตลอดไปมนัเป็นอยา่งไร มนัเป็น
อยา่งไร แต่คนปฏิบติัไปเขารู้ ส่ิงท่ีเป็นอริยทรัพย ์ เป็นอตัตสมบติัมนัสมบติัในหวัใจมนัจะ
มากมายขนาดไหน 

เวลาหลวงตาท่านพิจารณาของท่านแลว้ เวลาส้ินสุดแห่งทุกขท่์านบอกว่า หวัใจมนับรรจุ 
๓ โลกธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ๓ โลกธาตุ หวัใจน้ีกวา้งขวางกว่า หวัใจท่ีมนัใหญ่กว่า มนัจุ 
๓ โลกธาตุ โลกน้ีใหญ่ขนาดไหน จกัรวาลน้ีใหญ่ขนาดไหน แต่หวัใจมนัจุ ๓ แดนโลกธาตุเลย 
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มนัรู้แจง้ไปหมด มนัเขา้ใจไปหมด ส่ิงน้ีมนับรรจุ น่ีทรัพยส์มบติั ถา้มนัยิง่ใหญ่มนัยิง่ใหญ่ขนาด
นั้น 

หวัใจท่ีมนัทุกขม์นัยากถา้เราปฏิบติัของเราไดน้ะ เราท าบุญกุศลเป็นพื้นฐาน เราไม่ตอ้งว่า 
“มรรคผลนิพพานมนัสุดเอ้ือม เราเอาแค่บุญกุศล เอาแค่ในชีวิตของเรา ในครอบครัวของเรามี
สัมมาทิฏฐิ เวลาพดูกนัส่ิงใด เขา้ใจส่ิงใด เขา้ใจส่ิงน้ีได ้ถา้เขา้ใจส่ิงน้ีได ้ความอบอุ่นในบา้นของ
เรา แลว้เราท าหนา้ท่ีการงานส่ิงใดก็ขอใหป้ระสบความส าเร็จ ส่ิงท่ีประสบความส าเร็จ ชีวิตของ
เราขอใหร้าบร่ืน” มนัเป็นไปทั้งนั้นแหละ ดว้ยบุญกุศล ดว้ยอ านาจวาสนาบารมีมนัเป็นไปได้
ทั้งนั้นแหละ แต่คนเรามนัมีเวรมีกรรมไง ค าว่า “มีเวรมีกรรม” ดูสิ เรามาดูหวัใจของเรา เวลามนั
มีความรู้สึกนึกคิดมนัชอบ ความชอบ ความชอบกบัความชอบมนัแตกต่างกนั 

พอความชอบกบัความชอบมนัแตกต่างกนั เวลาท างานข้ึนมามนัมีมุมมองแตกต่างกนั 
เวลามุมมองแตกต่างกนั เวลาเด๋ียวน้ีโลกมนัเจริญไง พอโลกมนัเจริญมีการศึกษา เขาประชุมกนั 
เวลาประชุมกนัลงมติแลว้ เห็นแลว้ เราตอ้งท าตามนั้น เราจะเห็นต่างเราก็ควรท าตามนั้น เพราะ
ส่ิงนั้นมนัยงัไม่ปรากฏชดัข้ึนมา แมแ้ต่ความเห็นขดัแยง้เราตอ้งเก็บไวภ้ายใน แต่เราก็ตอ้งท า
หนา้ท่ีการงานอยา่งนั้นไป เพราะว่าเสียงส่วนใหญ่เขาเห็นอยา่งนั้น เขาท าอยา่งนั้น ถา้เป็นองคก์ร 

เราบอก “เราท าแลว้จะตอ้งราบร่ืน เราท าแลว้เราจะประสบความส าเร็จของเรา เราท าส่ิง
ใดก็ได”้ มนัประสบความส าเร็จ แต่มนัก็ผลของวฏัฏะ มนัมีความเห็นต่างในสังคม มนัมี
ความเห็นต่างในนั้น มีความเห็นต่างในจิต มีความเห็นต่างในหวัใจ ความเห็นต่างนะ เราพิจารณา
ตรงนั้น ถา้เราท าอยา่งนั้น น่ีพดูถึงว่าเวลาเราท างานในสังคมใช่ไหม 

แต่เวลาเรามาท างานส่วนตวัของเราล่ะ เวลาเราจะนัง่ภาวนามนัไม่มีใครมายุง่กบัเราแลว้ 
เขา้ทางจงกรม นัง่สมาธิภาวนา เราคนเดียวทั้งนั้นแหละ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่ง
ตน ส่ิงท่ีมนัมีความขดัแยง้ในใจ เราพิสูจน์ไดแ้ลว้ มนัเป็นโอกาสของเรา เราจะพิสูจน์ความจริง
ของเราแลว้ ถา้มนัเป็นความจริงของเรา 

ถา้คนเราปฏิบติัธรรมเสมอตน้เสมอปลายดว้ยสัมมาทิฏฐิ ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี มนัตอ้งได้
อยา่งนอ้ยพระโสดาบนัข้ึนไป ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี คนท่ีมีอ  านาจวาสนาก็ ๗ วนั คนท่ีปานกลางก็ 
๗ เดือน คนท่ีสร้างอ านาจวาสนาเวไนยสัตวก์็ ๗ ปี ถา้ ๗ ปีท าได ้มนัพิสูจน์ได ้ถา้มนัพิสูจน์ได ้
ส่ิงน้ีส าคญั ส าคญัเพราะอะไร เพราะมนัเป็นสมบติัจริงของเรา 
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ส่ิงท่ีเราท าหนา้ท่ีการงาน ปัจจยัเคร่ืองอาศยั เห็นไหม คนเราเกิดมามีชีวิต ส่ิงมีชีวิตตอ้งมี
ปัจจยัเคร่ืองอาศยั เราก็หาปัจจยัเคร่ืองอาศยันั้นเพื่อด ารงชีวิต การด ารงชีวิตน้ี ผลของวฏัฏะเวียน
ว่ายตายเกิด มนัซ ้ าแลว้ซ ้าเล่าๆ อยูอ่ยา่งน้ี การซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าเพื่อมาท าคุณงามความดี 
ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่ามาเพื่อวิวฒันาการ เพื่อมาพฒันาของมนั พนัธุกรรมของจิต เราคิดดีๆ เราปรารถนา
ส่ิงท่ีดีๆ คิดจนคุน้เคย แต่เราปล่อยมนัเร่ร่อน มนัคิดต่าง มนัคิดแปลกแยก แต่เราพยายามคิดท่ีดี 
แต่เราก็คิดท่ีดีไม่ได ้

เพราะเราคิดถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แกว้สารพดันึก แกว้สารพดันึกนะ เราก็นึก
ถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่นึกแลว้นะ “องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีจริงหรือ
เปล่า” 

เม่ือวานเขายงัมาถาม เขาบอกว่า ตอนน้ีทางวิชาการเขาบอกว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้เป็นคนไทย 

เราบอกว่าคนไทย เมืองไทย สุโขทยัก็ ๗๐๐ ปี ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เกิด
ในถ่ินน้ี ในทางประวติัศาสตร์เขาขุดคน้เมืองพาราณสีท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เกิดใช่
ไหม กรุงกบิลพสัดุ ์ มนัก็มี เขาขุดคน้กรุงกบิลพสัดุ ์ เขาขุดคน้เขาก็เจอทั้งนั้นแหละ เขาก็พดูกนั
ไป แมแ้ต่เราถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เราก็ยงัเช่ือว่าพระพุทธเจา้มีจริงหรือเปล่า 
พระพุทธเจา้มีจริงหรือเปล่า พระพุทธเจา้เป็นคนไทย เขาว่า “พระพุทธเจา้เป็นคนไทย เป็นคน
ไทยนะ” 

จะบอกว่าบา้นเชียงมนั ๕,๐๐๐ ปี แต่ถา้เป็น ๕,๐๐๐ ปีนะ ศาสนาพุทธเรา ๒,๐๐๐ กวา่ปี 
แต่ในการพสูิจน์ในทางประวติัศาสตร์เขาพสูิจน์ได ้ เขาพิสูจน์ได ้ เขามีหลกัฐานของเขา แต่นัน่
เวลาเราไปอินเดีย ไปสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประสูติ ท่ีองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ ท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปฐมเทศนา ท่ีองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพาน เวลาครูบาอาจารยเ์ราใหพุ้ทโธๆ เราจะเฝ้าองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ในหวัใจ เขาตอ้งไปอินเดียแลว้เขาถึงจะซาบซ้ึง เขาตอ้งไปอินเดียเขาถึงศรัทธา  

เรา เราเกิดเป็นมนุษยเ์รามีศรัทธาความเช่ือ เรามีอริยทรัพยอ์ยูแ่ลว้ เพราะว่าการเดินทาง 
การต่างๆ มนัทุกขม์นัยากทั้งนั้นแหละ ถา้เราอยูโ่ดยปกติของเรา ในหวัใจของเรามีศรัทธาความ
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เช่ืออยูแ่ลว้ เราจะภาวนาท่ีไหนก็ได ้ เราจะท าส่ิงใดก็ได ้ ถา้เราเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
เจา้ พอเราเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ในหวัใจของเราน้ีถา้มนัเป็นท่ีน่ี 

เขาบอกว่าพระพุทธเจา้เป็นคนไทย แลว้หลวงปู่ มัน่เป็นคนบอกดว้ย แต่ถา้หลวงปู่ มัน่เป็น
คนบอก ท่านบอกอยา่งน้ี ท่านบอกว่า ถา้พดูถึงเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจา้ในหวัใจของเรา มนัเป็น
ชนชาติใดก็แลว้แต่ถา้เขาปฏิบติัเขาก็มีคุณธรรมในหวัใจของเขา เวลาครูบาอาจารยเ์ทศนาว่าการ 
เขาฟังแลว้เขาก็ตีความของเขาไป แลว้พอตีความไป ขยายความของเขาไป แลว้เขามาอา้งอิงไป
ทัว่ 

เห็นไหม กระดูก เวลากินไก่ กระดูกมนัจะติดคอ เวลาเรานบัถือพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาขดัเกลากิเลส เป็นเคร่ืองขดัเกลากิเลส จะส่งเสริมศาสนธรรมค าสั่งสอนขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เราจะไดส้ัจธรรมอนันั้นเพื่อประโยชน์กบัเรา เพื่อประโยชน์กบัเรา 
ท าบุญกุศลเพื่อเหตุน้ี เราท าบุญกุศลเพื่อเหตุน้ี ใหเ้กิดสติใหเ้กิดปัญญา ปัญญามนัจะแกไ้ขชีวิต
ของเรา มนัจะมีอุปสรรคขนาดไหน เราจะแกไ้ขชีวิตของเราไปได ้ถา้แกไ้ขชีวิตของเราไปได ้มนั
บรรเทาไง บรรเทาทุกข ์ เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาถา้มีคุณธรรมในหวัใจ เราจะมีธรรมะใน
ใจ เรามีสัจธรรมในใจ ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต เอวงั 


