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เทศน์เช้า วนัที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรม พดูทุกวนั พดูทุกวนัเพื่อเนน้ย  ้านะ เนน้ย  ้าเขา้ไปในหวัใจของเรา เนน้ย  ้าเขา้
ไปในหวัใจของเรา มนัมีค่าท่ีสุด มนัมีค่าท่ีสุด เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านพดู จิตน้ีเป็นไดห้ลากหลาย
นกั มนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แลว้มนัมาเกิดเป็นเราๆ เกิดเป็นเรามนัมีสติมีสัมปชญัญะ แลว้
เกิดมาพบพระพุทธศาสนา 

ในธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทุกขอ้เลยนะ เวลาท่านบญัญติัวินยั 
ก าราบไอค้นหนา้ดา้น ไอค้นหนา้ดา้น กดมนัไว ้คนไหนท่ีท าคุณงามความดีควรส่งเสริมเขา พดู
ตามความเป็นจริง ดีก็คือดี ชัว่ก็คือชัว่ แต่สังคมรับอยา่งนั้นไม่ได ้ เวลาคนดีข้ึนมา เวลาใครดี
ข้ึนมา เวลาพดูน่ีหวัเดียวกระเทียมลีบ ไอค้นใจถึงใจใหญ่ ใจถึงพึ่งได ้คนนบนอบบชูา แลว้ไอใ้จ
ถึงพึ่งไดม้นัพึ่งไดจ้ริงหรือเปล่า  

มนัพึ่งได้ๆ  มนัก็ช่วยกนัชัว่คร้ังชัว่คราวเท่านั้นน่ะ แต่เวลาเราท าส่ิงใดแลว้มนัฝังอยูใ่นใจ
เรานะ ความดีความชัว่เรารู้ของเราได ้ ถา้เรารู้ของเราได ้ ความรู้ สัจธรรมอนัน้ี แต่จิตใจของคน
มนัอ่อนแอ เวลาจิตใจคนอ่อนแอนะ ส่ิงใดท่ีมนัพึ่งไดเ้ฉพาะหนา้ มนัเอาส่ิงนั้นน่ะ แลว้ส่ิงนั้นท า
แลว้มนัก็ฝังใจเราไปทั้งนั้นน่ะ 

กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั ส่ิงท่ีเราเกิดมา จริตนิสัยของเรา ส่ิงท่ีเป็นความคิด 
ปัญญา ทุกคนก็อยากใหเ้รามีปัญญาเลอเลิศทั้งนั้นน่ะ ปัญญาเลอเลิศมนัเกิดมาจากไหนล่ะ ปัญญา
เลอเลิศเกิดมาจากส่ิงท่ีเราคาดไม่ถึงเลย การนัง่สมาธิภาวนาท าใหเ้กิดปัญญา ปัญญามนัจะเกิดได้
เกิดจากความสงบระงบั 

ไอเ้ราก็ว่าปัญญาจะเกิดไดจ้ากการตรึกการคิดของเรา การจินตนาการของเรา ส่ิงนั้นมนั
เป็นโลกียปัญญา มนัเป็นสัญชาตญาณ เราไม่ตอ้งคิดมนัก็ฟูข้ึนมาในใจอยูแ่ลว้ แต่เราจะท า
อยา่งไรใหม้นัสงบไดน้ัน่น่ะ เราท าอยา่งไรจะใหจิ้ตมนัสงบได ้ เราท าอยา่งไรใหจิ้ตมนัปล่อยวาง
ได ้ นัน่ล่ะคือปัญญา ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร สังขารคือความคิด ความปรุง ความแต่งไง 
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ปัญญามนัจะเกิดไดจ้ากการนัง่สมาธิภาวนาน่ี ถา้ปัญญามนัเกิดจากตรงน้ี สัจธรรมอนัน้ี แต่เรา
มองขา้มกนัไปไง มองขา้มแต่ส่ิงภายนอกๆ เห็นไหม 

มาตรฐาน เวลาท าส่ิงใดเขามีมาตรฐานของเขา ชุมชนไหน มาตรฐานของเขา มนัเป็น
วฒันธรรมประเพณี เวลามาตรฐานของเขา แต่เราไม่เคยอยูใ่นวฒันธรรมของเขา เราเขา้ไป เรา
เขา้ใจเขาไม่ไดเ้ลย แลว้ไปท าอะไรท าเป่ินๆ อยา่งนั้นน่ะ วฒันธรรมขา้มชาติ คนละชนชาติ 
วฒันธรรมแตกต่างกนั แมแ้ต่ชุมชนมนัก็แตกต่างกนัแลว้ น่ีพดูถึงวฒันธรรมนะ 

แต่เวลามาตรฐานของเราๆ เวลาเราเป็นมนุษย ์ เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองศีล สมาธิ ปัญญา แลว้มาตรฐานมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ 
มาตรฐานของศีล ศีลคือความปกติของใจ ถา้ใจมนัปกติข้ึนมานะ มาตรฐานของสมาธิ มาตรฐาน
ของปัญญา แลว้มาตรฐานมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ  

เวลามาตรฐานของมนั ดูสิ เวลาค่าของเงิน ค่าของเงินนะ ๑ บาท คือ ๑ บาท ธนาคารชาติ
เขาใหค่้าเงิน ๑ บาท แต่ ๑ บาทน้ีไปอยูข่องเศรษฐี แหม! มนัมีค่ามากนะ ไอ ้๑ บาทมาอยูก่บัยาจก
มนัไม่มีค่าเลยหรือ ท าไมคนดถููกเหยยีดหยามขนาดนั้น ไอบ้าทเดียวเหมือนกนั แต่มนัอยูท่ี่ใคร
ถือ ไปอยูท่ี่คนมัง่มีศรีสุข คนท่ีมียศถาบรรดาศกัด์ิ โอโ้ฮ! บาทน้ีมนัใหญ่มาก เหยยีบย  า่เขาไป
หมดเลย ไอบ้าทของเรา ไอบ้าทยาจก บาทของเรามนัไม่มีค่าเลยหรือ น่ีมาตรฐานไง มาตรฐาน
มนัอยูท่ี่วฒันธรรม อยู่ท่ีสังคมท่ีเขายอมรับ แต่จริงๆ ค่าของมนัก็คือบาทหน่ึงนัน่น่ะ บาทหน่ึงก็
คือบาทหน่ึง 

ค่าของเรามาประพฤติปฏิบติักนั ค่าของสมาธิ พอสมาธิข้ึนมา ค่าของมนัมีมาตรฐานของ
มนั ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ แต่เราท ากนั มาตรฐานมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ มาตรฐาน
ของมนั ดูสิ ครูบาอาจารยข์องเราเวลาท่านท าความจริง ดูหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ เสาร์น้ีส าคญัมาก 
ส าคญัเวลาครูบาอาจารยท่์านถามวา่ “หลวงปู่ เสาร์ท าไมไม่อบรมบ่มเพาะลูกศิษยล่์ะ”  

“ท าใหม้นัดูมนัยงัไม่เอาเลย ท าใหม้นัดู ท  าใหม้นัดูมนัยงัไม่เอา แลว้ไปสอนอะไรมนั ไป
จ ้าจ้ีจ  ้าไชมนั น่ีท  าใหม้นัดูๆ” 

มาตรฐานในใจหลวงปู่ เสาร์มนัมัน่คงอยูแ่ลว้ ถา้ “ท าใหดู้ๆ” เพราะท่านมีหลกัของท่าน
ไง “ท าใหดู้” ท่านอยูใ่นหลกัของท่าน แลว้ท าใหดู้มนัยงัไม่เอา แลว้เราไปสั่งสอนๆ เห็นไหม 
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ออกแลว้ “ล าเอียง เขา้ขา้งนั้น เขา้ขา้งน้ี” น่ีออกไปแลว้ น่ีไง มาตรฐานของใครล่ะ มาตรฐานของ
ใคร  

ถา้มาตรฐานความจริง ถา้เป็นสมาธิมนัเป็นสมาธิจริงๆ ถา้เป็นสมาธิแลว้มนัตั้งมัน่ของ
มนั พอตั้งมัน่ สมาธิก็คือสมาธิ ดูสิ ว่าสติกคื็อสติ สมาธิก็คือสมาธิ มนัไม่ใช่ปัญญา แต่ปัญญามนั
มีแง่มุมของมนั เวลาเกิดสมาธิแลว้มนัเกิดความรู้ความเห็น มนัเกิดฉุกคิดข้ึนมา สะดุดใจ นัน่ล่ะ
ปัญญา 

สมาธิก็คือสมาธิ แต่มนัฐานของสมาธิ สมาธิท่ีมนัปลอดโปร่ง มนัโล่งโถงของมนั เวลา
มนัเกิดปัญญา ปัญญาอยา่งนั้นมนัเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาอยา่งนั้นเกิดจากสัจธรรม ไม่ใช่
ปัญญาของเรา ปัญญาของเราน่ีสัญญาทั้งนั้นน่ะ จ าเขามา เทียบเคียงมา แลว้ก็คาดการณ์ไป มนั
เป็นอดีตอนาคตทั้งนั้นน่ะ แลว้ก็ “ท าไมมนัไม่เป็นอยา่งนั้นๆ”...มาตรฐานของใคร 

พระอรหนัตส์มยัพุทธกาล มีพระอุบาลี พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ ต่างคนต่าง
โตแ้ยง้กนัว่าความช านาญของตนส าคญัท่ีสุด พระอุบาลีก็บอกว่าวินยัส าคญัท่ีสุด พระสารีบุตร
บอกปัญญาส าคญัท่ีสุด พระโมคคลัลานะบอกว่าฤทธ์ิส าคญัท่ีสุด แลว้มีอีก ๒ องค ์ แลว้เวลา
สุดทา้ยแลว้ตกลงกนัไม่ได ้ไปถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ใหอ้งคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้เป็นผูต้ดัสิน  

“อาสวกัขยญาณส าคญัท่ีสุด” อาสวกัขยญาณคือท าใหบุ้คคลผูน้ี้เป็นพระอรหนัต์ คือ
มรรคญาณ คือสัจธรรมอนันั้น มาตรฐานอนันั้นมีอนัเดียว ท าใหเ้ป็นพระอรหนัต์ทั้งหมด แลว้
พระอรหนัตก์็ยงับอกว่าความช านาญของตนมนัเป็นความส าคญั แต่มาตรฐานอนันั้นไง  

ฉะนั้น เวลาเราจะประพฤติปฏิบติั มาตรฐานของเรา ศีล สมาธิ ปัญญา มนัมาตรฐานของ
ใคร ถา้มาตรฐานของครูบาอาจารยเ์รา มาตรฐานครูบาอาจารย ์ดูสิ หลวงตาท่านพดูประจ า เวลา
เป็นลูกศิษยข์องท่านดว้ยภมิูธรรม เจอแลว้นัง่เฉยๆ ท่านเห็นหนา้ก็ เออ! ลูกศิษยเ์รามา 

ไอพ้วกแห่นัน่น่ะ แห่กนัไป แห่กนัน่ะ มาตรฐานของใคร จะเอาโลกเป็นใหญ่ใช่ไหม เอา
สังคมเป็นใหญ่ใช่ไหม แต่ถา้มนัเป็นความจริง มาตรฐานอนันั้น สบตามนัก็รู้แลว้ มนัสบตามนัก็
รู้แลว้พวกใคร จิตใจมนัสงบน่ิงไหม มนัเป็นความจริงไหม ถา้เป็นความจริงมนัเป็นแบบนั้น แลว้
ซาบซ้ึงมาก ซาบซ้ึงตรงไหน ซาบซ้ึงตรงเวลาหลวงตาท่านตรัสรู้นะ ท่านบรรลุธรรม กราบแลว้
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กราบเล่าๆ มนัซาบซ้ึงอนันั้นน่ะ เวลามนัซาบซ้ึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานมา ๒,๐๐๐ กว่าปีนะ เวลาใครประพฤติปฏิบติัเขา้ไปถึงจุดนั้น
นะ มนัมหศัจรรย ์มนัมหศัจรรยต์ั้งแต่เร่ิมตน้ มหศัจรรยต์ั้งแต่ปุถุชน กลัยาณปุถุชน แมแ้ต่ปุถุชน 
กลัยาณปุถุชนเรายงัแบ่งไม่ออกเลย 

ปุถุชนคนหนา ลุ่มๆ ดอนๆ เด๋ียวดีเด๋ียวเลว เด๋ียวเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญอยูอ่ยา่ง
นั้นน่ะ 

กลัยาณปุถุชนคงท่ี กลัยาณปุถุชนคือเขารอบรู้ในรูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็น
พวงดอกไมแ้ห่งมาร รูป รส กล่ิน เสียง มนัไปท าใหห้วัใจน้ีมนัฟู หวัใจน้ีมนัโดนกดดนั เพราะ
มนัเป็นบ่วงของมาร บ่วงคือมนัรัดคอ 

เป็นพวงดอกไมคื้อมนัเชิดชู เราก็ยกยอ่งตวัเราเองเนาะ จินตนาการว่าเราส าคญัมาก เรา
สุดยอดมาก น่ีพวงดอกไม ้ น่ีไง ปุถุชน แต่ถา้เป็นกลัยาณปุถุชนมนัรู้เท่าหมด รูป รส กล่ิน เสียง 
เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร แต่พวกเรา เราส่ือสารกนัดว้ยเสียง เราส่ือสารดว้ย
กิริยา เราเอาไวส่ื้อสารกนั เอาไวเ้พื่อความเขา้ใจกนั แต่เราไปส าคญัมนั เราทุกข ์ เราไปส าคญัมนั 
เราไปยดึมนัเกินไป เป็นทุกข ์ แต่ตอ้งใชม้นั เราไม่ส่ือสารกนั เราท าอยา่งไร พดูอยูน่ี่พดูเพื่อใคร 
น่ีไง ถา้กลัยาณปุถุชนมนัก็ไวส่ื้อสารเฉยๆ แต่เราไม่ส าคญั ไม่ไปยดึมัน่ถือมัน่มนั น่ีกลัยาณ
ปุถุชน โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล 
มนัแตกต่างหลากหลายทั้งนั้นน่ะ 

มนัมีมาตรฐานเดียวทั้งนั้นน่ะ มาตรฐานเดียว มรรคสามคัคี เวลามนัสมุจเฉทฯ มนัขาด
เป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป ถา้มนัเป็นขาดเป็นชั้นเป็นตอน ถา้มนัขาด มนัถึงเห็นการตทงัคปหานคือ
การปล่อยวางชัว่คราวไง แลว้มนัปล่อยวางชัว่คราว แต่วิธีการท่ีมนัเขา้มามนัหลากหลาย ดูจริต
นิสัย จริตนิสัยของพระอุบาลี พระอุบาลีเกิดมาเป็นกลับก เป็นผูท่ี้ตดัผมใหร้าชกุมาร น่ีวาสนาคน
มนัมาอยา่งนั้น แต่เวลาส าเร็จเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา ท่านช านาญของท่านในทางวินยั น่ีไง ดูสิ ดู
พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ ท่านสร้างของท่านมา มนัเป็นการสร้างมาโดยสันดานไง พระ
อรหนัตไ์ม่สามารถละนิสัยได ้แต่สามารถละกิเลสได ้

กิเลสคือตณัหาความทะยานอยาก กิเลสคือพญามาร กิเลสคือความมกัมาก กิเลสคือ
ความเห็นแก่ตวั มนัช าระลา้งอนันั้นได ้ แต่มนัช าระความเคยชิน ช าระสันดานไม่ได ้ ช าระนิสัย
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ไม่ได ้ ช าระนิสัยได ้ มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้องคเ์ดียวไง ฉะนั้น นิสัยสันดานอนันั้น 
ทุกคน สันดานคือว่าความเคยชินก็บอกของฉนัดีท่ีสุด ของฉนัดีท่ีสุด นัน่คือวิธีการไง แต่
มาตรฐานของมนัคือมรรค ปัญญาท่ีความจริงข้ึนมา 

ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ เอง็ไม่รู้จกัหรือ ถา้เอง็รู้จกั เอง็ก็ตอ้งรู้สิ ถา้มนัไม่
มีสมาธิ ปัญญามนัเกิดไม่ได ้ถา้ไม่มีสมาธิ ปัญญามนัเกิดเป็นสัญญาทั้งหมด สัญญาท่ีไหน สัญญา
คือตวัตนเราบวกเขา้ไป ความรู้ความเห็นของเราบวกเขา้ไป บวกอนัน้ีคือสมุทยั ตณัหาความ
ทะยานอยากคือว่าเราตอ้งเขา้ขา้งใดขา้งหน่ึง เราตอ้งชอบและไม่ชอบ เรามีการผลกัไสแลว้มี
ความตอ้งการ น่ีตณัหาความทะยานอยาก ถา้ไม่มีสมาธิตวัน้ีมนันอนเน่ืองเขา้มา อนัน้ีมนัมีนอน
เน่ืองเขา้มา ตะกอน ตะกอนของใจมนัตอ้งผสมเขา้มาทั้งหมด 

ฉะนั้น ถา้สัมมาสมาธิไม่ชดัเจน ปัญญาเกิดไม่ได ้ ปัญญาท่ีเขา้ใจกนัอยูน้ี่เป็นตรรกะ จิน
ตะ คิดจินตนาการไปโดยอิงธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ อิงธรรมะของครูบา
อาจารย ์เคยไดย้นิไดฟั้ง เราเคยไดย้นิไดฟั้งข้ึนมามนัอิง ฉะนั้น ความจริงๆ ล่ะ 

น่ีพดูถึงมาตรฐานไง มาตรฐานของมรรค มาตรฐานของครูบาอาจารยท่ี์ปฏิบติัท่านจะรู้ 
แลว้คนท่ีไม่รู้พดูไม่ได ้ จ  าอยา่งไร พิจารณาอยา่งไรก็ไม่ได ้ คนไม่เคยเห็นพดูไม่ถูก น่ีมาตรฐาน
ของมนัไง 

ทีน้ีมาตรฐานอยา่งน้ีป๊ับ เวลาครูบาอาจารยข์องเราสมยัหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ แลว้ครู
บาอาจารยข์องเรา เวลามาตรฐานของหลวงปู่ มัน่ท่านจะรู้ของท่านว่าองคใ์ดส้ิน องค์ใดเป็นจริง 
แลว้เวลาคุยกนั เวลาสนทนาธรรม มาตรฐานเดียวกนั มนัคุย มนัเขา้ใจหมดล่ะ แต่เวลาคนท่ีมนั
อ่อนดอ้ยลงไป มีมาตรฐานขนาดไหน ใจท่ีสูงกว่าพยายามดึงใจท่ีต ่ากว่าข้ึนมา ถา้ดึงข้ึนมา มนัก็
เป็นมาตรฐานเดียวกนั แต่ถา้มาตรฐานของเขาแค่นั้น มาตรฐานของเขาไม่ไดอ้ยา่งนั้นมนัก็กรรม
ของสัตว ์

เดก็ เราบงัคบัเดก็ให้ท  าตามความพอใจของเราทั้งหมด เป็นไปไดอ้ยา่งไร เดก็มนัไร้
เดียงสา มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะใหม้าตรฐานของเราไปใหเ้ดก็มนัท าตามเราได ้ เดก็มนัไร้เดียงสา 
ความไร้เดียงสา มาตรฐานค าวา่ “ไร้เดียงสา” ไม่มีมาตรฐานเลย เพราะมนัไร้เดียงสา แต่เราท า
อยา่งไรใหม้นัฉลาดข้ึนมา ท าอยา่งไรใหม้นัอยูใ่นกรอบข้ึนมา มนัอยูท่ี่เราไง น่ีพดูถึงมาตรฐาน  
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ฉะนั้น เวลาปฏิบติั ตรงน้ีส าคญั ทีน้ีถา้มีครูบาอาจารยป๊ั์บ ตรงน้ีมนัจะวดัได ้ ถา้วดัไม่ได ้
มนัภวงัคห์มดน่ะ เห็นไหม สมาธิก็เป็นสมาธิ แต่เราเกือบจะเป็นสมาธิ คลา้ยๆ สมาธิ แต่ไม่ใช่ 
มนัไม่ใช่เพราะสติไม่สมบรูณ์ สติมนัดูแลไม่ได ้เพราะเป็นสัมมาสมาธิมนัร าพึงไปไดเ้ลย 

เขาบอก สมาธิคิดไม่ได ้ถา้คิดไม่ใช่สมาธิ 

ถา้สมาธิคิดไม่ได ้ ปัญญามนัเกิดอยา่งไร สมาธิมนัคิดแบบโลกไม่ได ้ แต่มนัจะเชิดชูข้ึนสู่
ธรรมะได ้ มนัจะยกข้ึนสู่ได ้ ถา้ยกข้ึนสู่ สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ยกข้ึนสู่วิปัสสนา 
ยกข้ึนสู่วิปัสสนา ยกอยา่งไร ท าอยา่งไรใหเ้กิดมรรคเกิดผล ท าอยา่งไรใหจิ้ตยกข้ึน แลว้ถา้จิต
ยกข้ึน ท าไมปุถุชน กลัยาณปุถุชน โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล โสดาปัตติมรรคกบัโสดาปัตติ
ผลแตกต่างกนัอยา่งไร โสดาปัตติมรรค ผูท่ี้เดินมรรค ผูท่ี้มีปัญญา ควรจะเป็นโสดาปัตติผลคือ
ควรเป็นพระโสดาบนั แต่อยา่งนั้นมนัสมุจเฉทปหาน เป็นไปไม่ได ้ ถา้เป็นไปไม่ไดม้นัจะเจริญ
แลว้เส่ือม เป็นกุปปธรรม  

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ยนืยนักนันกัว่า สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนตัตา 
เป็นอนตัตาต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง ของดิบจะใหเ้ป็นของสุก นัน่คือการเปล่ียนแปลง นัน่คือ
อนตัตา ถา้มนัสุกแลว้ท าใหสุ้กอีกไดไ้หม สุกแลว้ก็คือสุกไง ท าอีกก็ไหมไ้ง ท าอีกก็เผาทิง้ไง ถา้
มนัเป็นความจริง มนัเป็นความจริงอยา่งน้ีไง ถา้ความจริง น่ีมาตรฐานของมนั ถา้มาตรฐานของ
มนัเป็นความจริงอยา่งน้ี ประพฤติปฏิบติัข้ึนไป เราพยายามท าของเรา   

ฉะนั้น จริตนิสัย จริตนิสัยแตกต่างกนัไป ฉะนั้น เวลาครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นจริง ท่านก็
พยายามทะนุถนอม พยายามจะชกัจูง พยายามจะยกข้ึน 

เวลาพระสมยัพุทธกาลนะ ใครก็แลว้แต่ไปอบรมจนไดเ้ป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา ไปเฝ้าองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถามว่า “ใครทรมานมา” ใคร
ทรมานมาคือคนท่ีช้ีน า คนท่ียกข้ึน คนท่ีพยายามชกัจูง นัน่น่ะคือใครทรมาน 

ทรมาน ทรมานกิเลสไง เพราะกิเลสมนัดีดดิ้น กิเลสไม่ยอมรับใคร กิเลสไม่ยอมซ่ึงส่ิงใด 
ครูบาอาจารยท่์านตอ้งมีอุบาย มีอุบายวิธีการ มีอุบาย กุศโลบายคอยช้ีแนะจนใหไ้ดฉุ้กคิด ความ
ว่าฉุกคิดคือยอมรับความผดิของตน ถา้จิตมนัไม่ยอมรับความผดิ ทุกคนจะจบัผดิคนอ่ืน ไม่เคย
จบัผดิตวัเองเลย แลว้สติปัญญาท่ีจะยอ้นกลบั ทวนกระแสกลบัเขา้ไปสู่จิตของตวัเองยากแสน
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ยาก แต่ถา้ครูบาอาจารยท่์านมีกุศโลบาย ท่านมีอุบายแลว้พยายามช้ีแนะ พยายามใชก้ลอุบายให้
คนเขาไดคิ้ด ใหเ้ขาไดย้อ้นกลบัมา น่ีไง แลว้เวลาถา้เขาท าไดผ้ลของเขา น่ีจะมีบุญคุณมาก  

ฉะนั้น เวลาหลวงตาท่านบอกว่า ท่านไปอยูท่ี่ไหนก็แลว้แต่ ถา้ไม่ไดก้ราบหลวงปู่ มัน่ 
ท่านนอนไม่ได ้ก่อนจะนอนตอ้งกราบหลวงปู่ มัน่ก่อน ท่านซาบซ้ึงขนาดนั้นนะ 

ใครทรมานเรามา ใครเป็นคนช้ีน าเรามา เราจะเชิดชูพ่อแม่ของเรามากเลย ชีวิตน้ีไดจ้าก
พ่อแม่มา สรรพส่ิงไดจ้ากพ่อแม่ พ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องลูก แลว้ครูบาอาจารยพ์ยายามชกั
น ามา ฉะนั้น เวลาหลวงตาท่านบอกว่า ท่านไปอยูท่ี่ไหนก็แลว้แต่ ถา้ไม่ไดก้ราบหลวงปู่ มัน่ นอน
ไม่ได ้ นอนไม่ได ้ นอนไม่ไดเ้ลย ตอ้งกราบก่อน น่ีความซาบซ้ึงความลงใจ ครูบาอาจารยท่ี์เป็น
จริง เป็นจริงอยา่งน้ี ถา้เป็นจริงอยา่งน้ี นัน่น่ะมาตรฐาน ถา้มาตรฐานของธรรมเป็นอยา่งนั้น 

วิหารธรรม วิมุตติสุข มนัจะเป็นของมนัโดยธรรมชาติของมนั มนัจะเป็นของมนัอยูอ่ย่าง
นั้น ไม่ตอ้งใหใ้ครไปปรับเปล่ียนมนั มนัจะเป็นความจริงอยา่งนั้น ถา้ความจริงอยา่งนั้น น่ี
มาตรฐานของมนัท่ีผูท่ี้ปฏิบติัได ้ แลว้มาตรฐานน้ีเขาวดักนัได ้ วดักนัได ้ คนท่ีมีมาตรฐานวดัไง 
ไอเ้ราวดัไม่ได ้ เราไม่มีมาตรฐานเพียงพอ เราก็เลยเป็นควายใหเ้ขาสวมจมูกแลว้ก็จูงไป ใหเ้ขา
สวมจมูกนะ แลว้ก็ลากไป มอ มอ เพราะเราไม่มีฐานของธรรมไปวดัใคร เอวงั 


