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เทศน์เช้า วนัที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

อา้ว! ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ วนัน้ีวนัพระ วนัพระ วนัโกน โบราณประเพณี ประเพณี
โบราณของเรา เขาจะท าบุญตกับาตร ท าบุญตกับาตรเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล เวลาเป็นสมบติั
ของใจๆ สมบติัของใจมีบุญและบาปติดหวัใจนั้นไป บาปและบุญเกิดข้ึนจากการกระท า เกิดจาก
กรรม บาปและบุญมนัเป็นวิบาก มนัเป็นผล ผลเกิดจากการกระท า การกระท า เห็นไหม แก้
กรรมๆ กรรมคือการกระท า 

เราท าคุณงามความดีของเรา โดยพื้นฐานโดยวฒันธรรมประเพณีของเรา วนัโกน วนัพระ 
เขาจะท าบุญใส่บาตร ท าบุญใส่บาตรของเขาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศล สร้างบุญกุศลไวท้  าไม? ก็
การกระท าไง การกระท า ดูสิ เวลาเราจะใส่บาตร เราตอ้งหุงหาอาหาร ในครอบครัวของเราตั้งใจ
มีเป้าหมายเดียวกนั ถา้เป้าหมายเดียวกนั วฒันธรรมประเพณี ถึงเวลาเขาจะรู้ เขาจะท าของเขา ถึง
เวลาปู่ ยา่ตายายใส่บาตร ลกูหลานก็ช่ืนชม มีความสุขในครอบครัวไง น่ีบุญกุศล บุญกุศลเป็น
สมบติัของใจๆ ไง ถา้สมบติัของใจ ส่ิงน้ี วนัน้ีวนัพระ วนัโกน เขาท าบุญท ากุศลกนั เราก็จะมา
ท าบุญกุศลกนั 

เวลาเขาท ากบัเราท าไง เวลาเขาท า เราเห็นเขาท า เขาท าแลว้ท าไมมนัน่าช่ืนชม มนัน่ามี
ความสุขของเขา เวลาเราท าแลว้ท าไมหวัใจเรามนัไม่ช่ืนบานล่ะ ท าไมหวัใจเรามนัไม่ผอ่งแผว้ล่ะ 
ถา้มนัผอ่งแผว้ มนัผอ่งแผว้ เวลาบุญกุศล ผลของบุญกุศล อกุศลเวลามนัขบัดนัในหวัใจไง ถา้มนั
ขบัดนัในหวัใจ ส่ิงท่ีท  าแลว้มนัช่ืนบาน มนัมีความสุข มีความสุขมีความพอใจของเรา นัน่บุญ  

บุญคืออะไร บุญคือในครอบครัวของเรามีความอบอุ่น มีความอบอุ่นคุยกนัรู้เร่ือง มีความ
สมานฉนัท ์ แต่ถา้มนับาปอกุศลล่ะ มีแต่ความขดัแยง้ มีแต่ความเห็นต่าง ความเห็นต่างท่ีมนั
เป็นไปตามวยัมนัเป็นเร่ืองธรรมดา มนัเป็นเร่ืองธรรมดานะ เพราะอะไร เพราะเวลาเดก็ เดก็เกิด
มาพ่อแม่ไม่เล้ียงไม่ดู รักษาชีวิตไม่รอดหรอก แต่เวลาเขาโตข้ึนมา เขามีปัญญาของเขา เวลาเขา
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โตข้ึนมา เขาเป็นผูบ้ริหาร เขาเป็นผูน้ าไดเ้ลยล่ะ ส่ิงน้ีถา้ความเห็นต่างเป็นไปตามวยั ถา้ตามวยั
โดยธรรมชาติเป็นแบบนั้น 

แต่ถา้เป็นบุญกุศล ส่ิงท่ีมนัดีงามมาตลอดตั้งแต่เร่ิมตน้ มนัดีงามของมนัมา สรรพส่ิงน้ี
มนัดีงามของมนัมา เราหวงักนัตรงน้ีไง เราท่ีท  าบุญกุศลกนั แลว้เวลาเกิด คนเราตอ้งเวียนว่ายตาย
เกิด ใครจะคดัคา้น ใครจะไม่เห็นดว้ยนัน่เร่ืองของเขา แต่ขอ้เทจ็จริงมนัเป็นแบบนั้น ถา้การเวียน
ว่ายตายเกิด เรามีบุญกุศลเป็นท่ีการเวียนว่ายตายเกิด เวลาเกิดมาก็เกิดมาโดยท่ีไม่ทุกขไ์ม่ยาก
จนเกินไป เกิดมาแลว้ด ารงชีวิตของเรา น่ีชีวิต มาฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพื่อใหรู้้จกัชีวิตของตวั ส่ิงท่ี
เราแสวงหาเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั โลกธรรม ๘ ธรรมะเก่าแก่มนัมีอยูโ่ดยดั้งเดิมอยา่งนั้นอยูแ่ลว้ 
น่ีธรรมะเก่าแก่ คนเราเกิดมาท าดีและท าชัว่มาดว้ยกนัทุกคน เวลาคนท าดีท าชัว่มาในหวัใจ
นัน่น่ะ มนัจะใหผ้ลในปัจจุบนัน้ี ถา้ใหผ้ลในปัจจุบนัน้ี นัน่ธรรมะเก่าแก่ 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา อาสวกัขยญาณ ท าลายอวิชชา
ในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้เวลาอวิชชาคือความไม่รู้ในใจขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีอนาคตงัสญาณรู้ทั้งโลกนอกและโลก
ใน โลกนอกคือการเวียนว่ายตายเกิดของเราน่ีไง โลกใน โลกในก็ในหวัใจอนันั้นไง ในหวัใจท่ี
เวียนว่ายตายเกิด ในหวัใจท่ีเวียนว่ายตายเกิดเพราะจิตดวงนั้นตอ้งเวียนว่ายตายเกิด จิตดวงนั้น
เวียนว่ายตายเกิดก็เป็นเราๆ ไง แต่ถา้โลกนอก โลกนอกคือสังคมไง สังคมท่ีเวียนว่ายตายเกิดท่ีมี
การขดัแยง้ ท่ีมีความเห็นต่างนั้น เพราะเขามีบาปอกุศล เขามีความขดัแยง้กนัมา ถา้มีความขดัแยง้
กนัมา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เตือนตลอด เห็นไหม เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จอง
เวร  

มนัมีเวรมีกรรมกนัมา ถา้มีเวรมีกรรมกนัมา ถา้เรายงัผกูอาฆาตกนัต่อไป มนัก็จะมีผล
ต่อเน่ืองกนัต่อไป ถา้มนัมีผลต่อเน่ืองกนัต่อไป ในปัจจุบนัน้ีเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เขาเหยยีบย  า่
เรา เราจะยอมรับเขาไดอ้ยา่งไร น่ีกิเลสมนัเป็นแบบนั้นนะ แต่เวลาเราไดม้าล่ะ แต่ภพแต่ชาติท่ี
เราไดม้า เราท ามา ส่ิงนั้นเราไดม้า ส่ิงท่ีไดม้าเราก็ไม่เห็นไง แต่ในปัจจุบนัน้ีถา้บอกว่าเราเป็นฝ่าย
เสียเปรียบ เสียเปรียบนะ เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร มนัเกินเลยไปกว่าความสามารถของ
เราหรือไม่ ถา้มนัไม่เกินเลยจากความสามารถของเรา ส่ิงท่ีเป็นวตัถุ เราตอ้งติดตามของเรา แต่
หวัใจของเราไง  
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เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร เราไม่จองเวรจองกรรมกบัใคร ถา้เป็นทางโลก ถา้มนั
เป็นทางโลกทางวิทยาศาสตร์ ถา้มนัเป็นอยา่งนั้นเราก็ตอ้งติดตามผลของเรา เพราะมนัเป็นเร่ือง
โลก มนัเป็นปัจจุบนัท่ีมนัเห็นๆ กนัอยูว่่าเขาเป็นฝ่ายกระท า เราตอ้งดูแลรักษาของเรา แต่มนัไม่
ขดัแยง้ในใจไง แต่ใจเราใหอ้ภยัตั้งแต่หวัใจอยูแ่ลว้ คือใจเราไม่เอาอยูแ่ลว้ เราเห็นกรณีเกิดข้ึนมา 
เราใหอ้ภยัอยูแ่ลว้ เราไม่เอาอยูแ่ลว้ แต่เราก็ยงัติดตามเหตุการณ์นั้นไป จนให้มนัจบส้ิน
กระบวนการนั้นไป แต่เราไม่เอาอยูแ่ลว้  

ถา้เราไม่เอาอยูแ่ลว้นะ เดือดร้อนไหม หวัใจเราเดือดร้อนไหม 

ท่ีมนัเดือดร้อนเพราะว่าเรากลวัเราไม่ได ้ เรากลวัเราไม่ได ้ เรากลวัไม่ไดเ้ป็น เรากลวั
ไม่ไดช้นะเขาไง ถา้หวัใจมนัขดัแยง้ในหวัใจของเรา แลว้การติดตามไปก็จะเอาชนะคะคานเขา
ไป แต่ถา้เราไม่เอาตั้งแต่ตน้ เราไม่เอา เห็นไหม เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่ของเวร เราไม่จองเวร
จองกรรมกบัใคร ส่ิงนั้นมนัมีเวรมีกรรมกนัมา ถา้มีเวรมีกรรมมา ถา้มนัเป็นตามขอ้เทจ็จริงก็เป็น
ขอ้เทจ็จริงนั้น  

ถา้เรามีคุณธรรมในใจ มนัจะท าใหชี้วิตเราร่มเยน็เป็นสุข ความร่มเยน็เป็นสุขนะ มนั
ร่มเยน็เป็นสุขในหวัใจของเรา เราจะเทียมหนา้เทียมตาสังคมนัน่เป็นเร่ืองหน่ึง มนัเป็นการเทียม
หนา้เทียมตากนั ถา้เทียมหนา้เทียมตากนัอยา่งนั้นเป็นอยา่งนั้น 

แต่ถา้เราจะมาประพฤติปฏิบติัของเราล่ะ เราจะมาประพฤติปฏิบติันะ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิต
สงบไม่มี ของจะมีค่ามากนอ้ยขนาดไหน เขาตอ้งหามาเป็นอามิส ตอ้งเสพมนัถึงจะมีความสุข
ของเขา เราก าหนดพุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิของเรา ถา้เราใชพุ้ทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ
ของเรา เราจะตามทนัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราจะตามทนัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้นะ ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต 

เราไม่ไดข้ดัแยง้นะ ตอนน้ีเขาไปอินเดียกนั เขาไปสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ไปเพื่อใหร้ะลึก
ถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ของเรา เรานัง่ลง แลว้หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ 
เราจะเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กลางหวัใจน้ี เราไม่ตอ้งนัง่เคร่ืองบินไปถึงอินเดีย เรา
ไม่ตอ้งใชเ้งินใชท้องไปถึงไหนเลย เราจะเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กลางหวัใจน้ีเลย 
ถา้เราจะเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กลางหวัใจน้ี ฟังธรรมๆ เพื่อเหตุน้ีไง สมบติัมนัอยู่
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ท่ีน่ีไง ถา้สมบติัอยูท่ี่น่ี ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคตใช่ไหม ผูท่ี้ท  าความสงบของใจไดม้า เรา
จะไม่ทิง้ใครไวเ้บ้ืองหลงั 

คนจะทิง้ เราทิง้ เราทิ้งเขาไวเ้บ้ืองหลงัเลยนะ เขาตอ้งนัง่เคร่ืองบินไปอินเดียกนั ไป
อินเดียเสร็จแลว้เขาตอ้งไปศึกษาธรรมะกนั ศึกษาธรรมะเสร็จแลว้เขาก็ค่อยจะมาประพฤติปฏิบติั
กนั เราทิง้เขาไวข้า้งหลงั เราไม่ตอ้งนัง่เคร่ืองบินไป เรามีสติปัญญาอยูน่ี่ เราจะเฝ้าองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้กลางหวัใจน้ี ถา้เราเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้กลางหวัใจน้ี ผูใ้ดเห็น
ธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ถา้มนัมีความสุขความสงบระงบัตรงนั้นมนั
ถึงจะมีคุณค่าทนัที 

เราเกิดเป็นมนุษยไ์ง ท่ีเกิดเป็นมนุษย ์ท่ีทุกข์ๆ  ยากๆ กนัอยูน่ี่ เกิดเป็นมนุษยทุ์กขย์ากมาก 
เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกทุกขน้ี์เป็นอริยสัจ ทุกขน้ี์เป็นความจริง ทุกขน้ี์คือ
ความทนอยูไ่ม่ได ้ เราทนอะไรไดบ้า้ง เราทนอะไรไดบ้า้ง ส่ิงท่ีบีบคั้นหวัใจ ทนอะไรไดบ้า้ง มนั
ทนอยูไ่ดเ้พราะเราฝึกฝนไง เพราะเราฝึกฝน เพราะเราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ไง ถา้เราศึกษา ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลคือความปกติของใจ เรามีศีลไง เราไม่กา้วล่วง เรา
ไม่กา้วล่วงศีล เราไม่หยบิของใคร เราไม่ติเตียนใคร เราไม่ผดิครอบครัวของใคร เราไม่ด่ืมสุรา 
เราไม่พดูโกหก เรามีของเรา เรามีศีลของเรา ศีล สมาธิ ปัญญา เพราะเราศึกษาของเรา เราศึกษา
ของเรา ส่ิงน้ีมนัเป็นสมบติัของเราไง ถา้เป็นสมบติัของเรา คนมีศีลมีธรรมนะ จะเขา้สังคมใดก็
ได ้ จะเขา้ส่ิงใดกไ็ด ้ มนัองอาจกลา้หาญนะ มนัองอาจกลา้หาญ เพราะส่ิงท่ีเราเผชิญกนัอยูน้ี่มนั
เป็นของสมมุติ เป็นของชัว่คราว ของมนัเป้นของชัว่คราวเท่านั้นแหละ แต่ความท่ีเป็นจริงของ
เราคือหวัใจของเรา เรารู้รอบขอบชิด เรารู้เกิดรู้ดบั เรารู้ถึงท่ีสุด มนัไม่มีส่ิงใดเลย เอง็หลอกกู
ไม่ได ้พดูอยา่งนั้นเลย เอง็หลอกกไูม่ได ้ เพราะส่ิงท่ีเกิดข้ึนๆ มนัเป็นแค่สมมุติ แค่ชัว่คราว ของ
ชัว่คราวเท่านั้น  

ฉะนั้น จิตใจถา้มีหลกัมีเกณฑแ์ลว้มนัเขา้ไดทุ้กท่ี ถา้มนัเขา้ไดทุ้กที เรามีหวัใจท่ีเป็นแบบ
น้ี เรามีหวัใจแบบน้ี เราจะองอาจกลา้หาญไหม ถา้องอาจกลา้หาญมนัลุยไฟไดท้ั้งนั้นแหละ พอ
มนัลุยไฟได ้ ส่ิงใดไม่มีค่าเลย ไม่มีส่ิงใดจะมาหลอกหวัใจดวงน้ีไดเ้ลย หวัใจดวงน้ีมนัถึงจะมีค่า
ว่าการเกิดเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เกิดมาทุกขท์ั้งนั้นแหละ แต่ความทุกขอ์ยา่งน้ีถา้
เรามีสติมีปัญญา เวลาหลวงตาท่านบอกประจ า เราพอใจท่ีจะทุกข ์
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“เกิดมาชีวิตน้ีมนัก็ทุกขย์ากขนาดน้ีอยูแ่ลว้ ท  าไมตอ้งมาประพฤติปฏิบติัใหม้นัทุกขย์าก
มากเขา้ไปอีก อยูอ่ยา่งน้ีมนัก็เจบ็ปวดอยูแ่ลว้ นัง่อยูน่ี่มนัก็ปวดเม่ือยอยูแ่ลว้ ยงัตอ้งนัง่สมาธิให้
มนัปวดเม่ือยมากเขา้ไปอีก ท าไมมนัตอ้งไปทุกขข์นาดนั้นล่ะ” 

เกิดมาเป็นมนุษยทุ์กขอ์ยูแ่ลว้ แต่เวลาเราเขา้เผชิญกบัความจริง เราพอใจท่ีจะทุกข ์ เขา
ทุกขเ์ขายากกนั เขาเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะน้ีกนัเพราะว่าเขาสร้างบุญกุศลของเขา มนัก็เวียน
ว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ในกามภพ โลกธาตุทั้ง ๓ จิตน้ีเวียนว่ายตายเกิด
ในโลกธาตุน้ี แต่ถา้เราเผชิญกบัความจริง เราเผชิญกบัความจริง เผชิญกบัสัจจะ ทุกข ์ สมุทยั 
นิโรธ มรรค เราพอใจ เราท าดว้ยความพอใจนะ ครูบาอาจารยข์องเรา เวลาจิตท่ีภาวนาเป็นแลว้ 
พอจิตมนัสงบแลว้ยกข้ึนสู่วิปัสสนา วิปัสสนามนัไดผ้ลไง เวลาวิปัสสนาไปมนัเป็นความ
มหศัจรรย ์เป็นความมหศัจรรยม์ากๆ จิตสงบน้ีก็เป็นความมหศัจรรยแ์ลว้ 

แต่ในปัจจุบนัน้ีพวกเรามกัง่าย อยากได ้ อยากไดโ้ดยการเช่ือ โดยเช่ือท่ีเขาร ่ าลือกนัมา 
เช่ือตามท่ีเขาบอกกนัมา เช่ือตามๆ กนัมา ผูใ้ดปฏิบติัธรรมไม่สมควรแก่ธรรม มนัจะไม่ไดส้ัจจะ
ความจริงเลย 

แต่ครูบาอาจารยข์องเราท่านท าความจริงของท่านนะ ท่านท าความสงบของใจได ้ ใจเป็น
สมาธิมนัก็มหศัจรรยแ์ลว้ มหศัจรรยเ์พราะอะไร เพราะส่ิงน้ีมนัเกิดข้ึนมาจากหวัใจ มนัเกิดข้ึนมา
จากการกระท า แลว้ถา้จิตสงบแลว้รักษา ช านาญในวสี ช านาญในการเขา้การออก ช านาญในการ
บ ารุงรักษา ยกข้ึนสู่วิปัสสนา พอยกข้ึนสู่วิปัสสนา มนัเกิดปัญญาข้ึนมามนัยิง่มหศัจรรย ์

พระเรานะ ตอนบวชใหม่ๆ พอสวดปาฏิโมกขไ์ด ้ พระนะ พระท่ีท่องพระไตรปิฎกทั้งตู ้
มนัเป็นความมหศัจรรยไ์หม คอมพิวเตอร์มนัตอ้งกดๆ นะ มนัยงัผดิพลาด ไฟมนัไม่สม ่าเสมอ 
คอมพิวเตอร์มนัยงัผดิเลย ท าไมพระเราท่องพระไตรปิฎกทั้งตูไ้ดเ้ลย มนัเป็นความมหศัจรรย์
ไหม? มหศัจรรย ์ แต่ไปภาวนาแลว้ยิง่กวา่น้ี เพราะครูบาอาจารยท่์านบอกว่านั้นมนัเป็นตวัอกัษร
ใหเ้ราจ า เราจ า เราท่องจ าเอา แต่เวลาเราปฏิบติัข้ึนมามนัจะเป็นความจริงข้ึนมา 

ถา้เป็นความจริงข้ึนมานะ เวลาจิตมนัสงบข้ึนมาแลว้มนัยกข้ึนสู่วิปัสสนา มนัเกิดปัญญา
ข้ึนมา มนัมหศัจรรย์ๆ  มหศัจรรย ์มนัเป็นความจริง ความมหศัจรรยน้ี์มนัมหศัจรรยใ์นใจดวงนั้น 
มนัไม่มหศัจรรยก์บัคนอ่ืนหรอก มนัก็คือมนุษยน่ี์แหละ แต่มนัมีหวัใจท่ีประเสริฐ มนัมีหวัใจ 
วนัน้ีวนัพระๆ วนัพระผูป้ระเสริฐๆ มนัประเสริฐกลางหวัใจ ถา้หวัใจมนัประเสริฐข้ึนมามนั
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ยกข้ึนสู่วิปัสสนา เกิดภาวนามยปัญญา ปัญญามนัช าระ มนัส ารอกมนัคาย มนัคายเช้ือส่ิงท่ีพาให้
เราเวียนว่ายตายเกิด อวิชชาคือความไม่รู้ เพราะความไม่รู้มนัถึงกระเสือกกระสนกนัไป เพราะ
ความกระเสือกกระสนนั้นมนัถึงตอ้งเวียนว่ายตายเกิด เพราะความไม่รู้มนัปิดตา มนัปิดหวัใจ 
หวัใจตอ้งขบัดนัไป ความขบัดนัอนันั้นมนัพาใหเ้วียนว่ายตายเกิด 

ปฏิสนธิจิตไม่มีใครรู้ใครเห็น แต่ปฏิบติัเขา้ไปมนัจะไปเห็น ไปร้ือไปเปิดเผยกบัหวัใจ
ของตวั ไปร้ือเปิดเผยข้ึนมากลางหวัใจ มนัเป็นความมหศัจรรย ์ท  าไมมนุษยท์  าไดล่้ะ  

เวลาว่าเราเกิดเป็นมนุษย ์ ทุกๆ คนแสนทุกขแ์สนยาก ถา้ไม่แสนทุกขแ์สนยากนะ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เวลาจะออกบวชนะ นางพิมพาคลอดสามเณร
ราหุล หวัใจของพ่อ หวัใจของพ่อท่ีรับผิดชอบเพราะเป็นสุภาพบุรุษ หวัใจของพ่อไม่เคยเห็น
หนา้ลูก แลว้ตอ้งพลดัพรากไป ตอ้งพลดัพรากไปเพื่อแสวงหาโมกขธรรม ทุกขไ์หม ทุกขไ์หม 
ตอ้งพลดัพรากจากส่ิงท่ีรัก ส่ิงท่ีรัก ส่ิงท่ีเป็นความรับผดิชอบ ตอ้งพลดัพราก แลว้พลดัพรากไป
แลว้ไปคน้ควา้อยูอี่ก ๖ ปี คน้ควา้กบัเจา้ลทัธิต่างๆ ทุกขไ์หม เกิดมาทุกขท์ั้งนั้นแหละ 

แต่การเกิดมนัเป็นผลของวฏัฏะ คือมนัเป็นผลของบุญกุศลท่ีท าใหต้อ้งเวียนว่ายตายเกิด 
แต่เวียนว่ายตายเกิด เราเกิดมาแลว้เกิดเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแลว้ เราจะศึกษา เรา
จะคน้ควา้ เราจะมีการกระท าของเรา เพราะการเกิดน้ีมนัถึงมีโอกาสไดป้ระพฤติปฏิบติั เพราะ
การเกิดน้ีถึงใหเ้รามีกายกบัใจ ร่างกายน้ีเราตอ้งเจริญเติบโตข้ึนมา แต่หวัใจท่ีอยูใ่นร่างกายน้ีมนัมี
ความสุขความทุกขใ์นหวัใจของมนั เราจะมีส่ิงใดจะมาบรรเทา ถา้มีศีลมีธรรมในหวัใจมนัก็
บรรเทาความทุกขอ์นัน้ีไป  

หนา้ท่ีการงานก็ท  าหนา้ท่ีการงานมาเพื่อเล้ียงปากเล้ียงทอ้ง เพื่อชาติเพื่อตระกลูใช่ไหม 
แต่ความเป็นจริงอนัน้ี ความเป็นจริงอนัน้ีคือหวัใจท่ีสัมผสั สัมผสัธรรมไง ถา้มนัสมัผสัสมาธิ มนั
ไดส้มาธิของมนั ถา้มนัสัมผสัปัญญา มนัไดปั้ญญาของมนั ถา้มนัเจริญเติบโต มนัพิจารณาซ ้ า
พิจารณาซาก ตทงัคปหาน ปล่อยวางแลว้ปล่อยวางเล่า พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า ท  าถึงท่ีสุดแห่ง
ทุกข ์เวลามนัขาดเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป มนัส ารอกมนัคาย แลว้อนัน้ีมนัเป็นความจริง ความจริง
ตรงไหน 
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หลอกใครก็ไดน้ะ มนุษยห์ลอกคนไดห้มดเลย แต่หลอกตวัเองไม่ได ้ ตวัเองมนัรู้ เทศนา
ว่าการสอนเขาไปทัว่ “มรรคผลนิพพานเป็นอยา่งนั้นๆ” แต่คนเทศน์ไม่รู้สักตวั ไม่รู้วิธีการ
กระท า ไม่รู้ส่ิงใดเลย มีแต่สอนคนอ่ืนๆ 

แต่ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมานะ เป็นความจริงเพราะเหตุใด เป็นความจริงเพราะหลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่ มัน่ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ขดัขอ้งส่ิงใดท่านไปถามหลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านมีปัญญามาก หลวงปู่ มัน่ตอ้งพิจารณาของท่านเอง เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเผย
แผธ่รรม หลวงตาท่านถามปัญหาหลวงปู่ มัน่ เวลาครูบาอาจารยข์องเรา หลวงปู่ ฝ้ัน หลวงปู่ แหวน 
หลวงปู่ ขาว ครูบาอาจารยทุ์กองคพ์ยายามดั้นดน้ๆ ข้ึนไปหาหลวงปู่ มัน่เพราะอะไร เพราะเราแก้
ใจเราไม่ได ้ หวัใจท่ีมนัมาเจอปัญหาแลว้มนัแกไ้ม่ได ้ มนัเจอปัญหาแลว้มนัติดขดั มนัไปไม่ได ้
มนัไปไม่ไดม้นัตอ้งดั้นดน้ข้ึนไปหาครูบาอาจารยท่ี์พยายามจะช้ีทางใหไ้ด ้ ครูบาอาจารยท่ี์จะช้ี
ทางได ้ครูบาอาจารยท่ี์บอกทาง นัน่ไง ความจริงมนัเกิดในหวัใจนัน่ล่ะ  

เวลาศึกษาพระไตรปิฎก ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค มนัคน้ควา้ไดห้มดแหละ พระไตรปิฎก
มนัพลิกแพลง พลิกไดห้มดแหละ แต่ท าไมมนัแกใ้จไม่ไดล่้ะ ท าไมมนัแกค้วามสงสัยไม่ได ้
ความจริงเป็นแบบน้ีไง ดีแต่สอนคนอ่ืนๆ สอนคนอ่ืนก็บอกเขาตามธรรมวินยัไง ตาม
พระไตรปิฎกไง แต่วิธีการจะพลิกแพลง วิธีการจะเขา้ไปก าจดั วิธีการท่ีเราจะตอ้นกิเลสใหม้นั
จนมุม วิธีการเราจะจบัมนัมาพิจารณาแยกแยะ มนัท าอยา่งไร ท าอยา่งไร แลว้ถา้เรายงัท าไม่เป็น 
เห็นไหม เช่ือตามๆ กนัมา นิพพานเป็นความว่าง ทุกคนก็ว่างหมดแลว้ เสียดายเนาะ ทุกคนเกิด
มาบอกเราเป็นคนดี เราเป็นคนดีแลว้ท าไมเราตอ้งไปวดั เราเป็นคนดีแลว้ท าไมมนัตอ้งท าคุณงาม
ความดีมากข้ึนไปกว่าน้ี เราก็เป็นคนดีแลว้ไง ดีแบบโลก  

ความกตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมายของคนดี เราตอ้งดูพ่อแม่ของเรา พ่อแม่ใหชี้วิตน้ี
มานะ พ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องลูก ไม่มีพ่อไม่มีแม่ เราก็ไม่ไดเ้กิดมานัง่อยูน่ี่ พ่อแม่ใหชี้วิตน้ี
มา แต่ชีวิตน้ีมา กตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมายของคนดี เราก็ท  าคุณงามความดีแลว้ไง ท าคุณงาม
ความดีแลว้มนัก็เป็นผลของวฏัฏะไง คือความดีนั้นก็ส่งผลใหเ้กิดในท่ีดีไง มนัก็ยงัเวียนว่ายตาย
เกิดไง ถา้ขาดสติเม่ือใดมนัก็ท  าร้ายพ่อแม่มนั ไม่ขาดสติมนัก็ดูแลพ่อแม่มนั  

การขาดสติและไม่มีสติก็ท  าใหเ้วียนว่ายตายเกิด ท าใหมี้บุญกุศล ท าใหมี้บาปอกุศลอยา่ง
นั้น แต่ถา้เรามีสติมีปัญญาคน้ควา้เขา้มา ตอ้งมีสติ เวลาคน้ควา้เขา้มาในหวัใจมนัจะเกิดมหาสติ-
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มหาปัญญาละเอียดลึกซ้ึงเขา้ไปเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป เป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไปมนัถึงจะไปก าราบ
ปราบปรามกิเลสในหวัใจของเราได ้ถา้ปราบปรามกิเลสในหวัใจได ้เราจะท่ึง 

เวลาหลวงตาท่านบรรลุธรรม ท่านกราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ กราบแลว้
กราบเล่า กราบแลว้กราบเล่า พระหนุ่มๆ องคห์น่ึงนัง่กราบทั้งวนัทั้งคืน นัน่มนัเกิดจากอะไร มนั
เกิดจากความซาบซ้ึง เกิดจากส่ิงท่ีเรารู้น้ีมหศัจรรยม์าก แต่ส่ิงท่ีมหศัจรรยม์ากมนัตอ้งมีคนรู้ก่อน
เรามาแลว้ไง มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา แลว้วางธรรมวินยัน้ีไว ้ แลว้
ไม่มีใครร้ือคน้เขา้ไปถึงจุดนั้นได ้ แต่เพราะหลวงตาท่านมีหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่เป็นคนช้ีน า 
ท่านพยายามขวนขวายเขา้ไปถึงจุดนั้นได ้ พอเขา้ไปถึงจุดนั้นได ้ กราบแลว้กราบเล่า กราบแลว้
กราบเล่า เพราะอะไรล่ะ เพราะมนัซาบซ้ึงไง  

ในปัจจุบนัน้ีเขาข้ึนเคร่ืองบินไปอินเดียกนั ไปถึงท่ีนัน่เขาบอกว่าซาบซ้ึง เขาไปกราบ
ไหวก้นั ก็สาธุ เพราะคนดีเขาท ากนัตามประเพณี แต่ของเรา เราจะเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้โดยมีชีวิต ส่ิงท่ีสัมผสัได ้ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต เห็นไหม เราไดเ้ห็นองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราไดอุ้ปัฏฐากองค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เราไดส้ัมผสั เราไดดู้แล
รักษา ดูแลรักษาพุทธะ พุทโธ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน เท่ากบัดูแลองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 
เอวงั 


