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เทศน์เช้า วนัที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

เราตั้งใจฟังธรรมะเนาะ สัจธรรมๆ ภาษา ภาษามีหลากหลายภาษา แต่ภาษาใจ สุขทุกขใ์น
ใจน่ีภาษาเดียวกนั แต่เวลาส่ือสารภาษา ภาษามนัหลากหลาย ค าว่า “ภาษามนัหลากหลาย” 
ความสุขความทุกขใ์นใจมนัอนัเดียวกนั เวลาอนัเดียวกนั ฟังธรรมๆ มนัรับรู้สึกได ้ ความรู้สึก
ของหวัใจ หวัใจมนัรับรู้ไง  

ฉะนั้น เวลาฟังธรรม ส่ิงท่ีไดย้นิไดฟั้งมนัฟังทุกวนัน่ะ ส่ิงท่ีไดย้นิไดฟั้งแลว้มนัตอกย  ้าๆ 
แกค้วามสงสัย เวลาจิตมนัผอ่งแผว้ เวลาจิตมนัผอ่งแผว้เพราะอะไร มนัสุขมนัทุกข ์ เวลามนัผอ่ง
แผว้เพราะมีปัญญา ถา้ปัญญามนัเขา้ใจได ้ มนัปล่อยวางได ้ ความคิดความเห็นท่ีมนัเขา้ใจผดิ 
ความเขา้ใจผดิก็ไปกวา้นฟืนกวา้นไฟมาเผาตวัเอง แต่ความคิดท่ีมนัถูกตอ้ง ถา้มนัถูกตอ้ง ถูกตอ้ง
โดยการเขา้ขา้งตวัเองไง 

ถา้การเขา้ขา้งตวัเอง คนท่ีเขาไม่เห็นดว้ยกบัพระพุทธศาสนา คนท่ีเขาไม่เห็นดว้ยกบั
ความเช่ือ เขาบอกว่า “เป็นการลา้งสมอง พวกน้ีโดนลา้งสมองๆ” การลา้งสมองเป็นเร่ืองความ
มัน่คง ความมัน่คง เขาลา้งสมองกนั เขาชกัจูงกนั เขาชกัน ากนั อนันั้นการลา้งสมอง การลา้ง
สมอง ถา้เขามีเหตุมีผลข้ึนมา เขาเขา้ใจไดเ้ขาก็ฟ้ืนความคิดของเขามาได ้นัน่คือการลา้งสมอง 

แต่ถา้มนัเป็นสัจธรรมๆ มนัไม่เป็นการลา้งสมอง การลา้งสมอง คนเรามนัด้ือ คนเรามนั
ด้ือ คนเรามนัเห็นแก่ตวั คนเรามนัยดึมัน่ถือมัน่ความคิดของตวัเอง มนัคิดวา่มนัมีความรู้ๆ มนัก็
ว่ามนัเก่ง 

ฉะนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เป็นอุบาย การเสียสละทานๆ มนัเป็นอุบาย 
มนัเป็นผลประโยชน์กบัเรานะ เป็นผลประโยชน์กบัเราโดยท่ีเราไม่รู้ตวัเลย เราไม่รู้ตวัเพราะ
อะไร เพราะว่าเวลาคนท่ีเขาไม่ค่อยไดศึ้กษาในศาสนา เวลาเขาเขา้มาศึกษาศาสนา พอเขามา
เขา้ใจถึงการให ้ เขาจะพรรณนาเร่ืองของการให ้ ว่าการใหม้นัมีผลประโยชน์อยา่งไร การใหม้นั
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ไดป้ระโยชน์ส่ิงใดข้ึนมา เพราะการใหม้นัมีความสุขอยา่งไรในการให ้แต่ถา้เขายงัไม่สนใจเร่ือง
ศาสนา เห็นไหม 

การเสียสละทานๆ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้วางรากฐานไวใ้หเ้ราไดฝึ้กฝนหวัใจ
ของเรา ถา้เราฝึกฝนหวัใจของเรา การเสียสละ เสียสละทานๆ มนัฝึกฝนใจนะ ฝึกฝนใจ ดูสิ ส่ิงท่ี
ไดม้า ส่ิงท่ีไดม้า ใครไม่หวงแหน มนัหวงแหนทั้งนั้นน่ะ มนัหวงแหนว่าเป็นของเราๆ ทั้งนั้นน่ะ
ว่ามนัเป็นของเรา แต่มนัใชป้ระโยชน์ไดห้รือเปล่า ไก่ไดพ้ลอยๆ ไก่มนัไดพ้ลอยมนัไม่รู้จกั
คุณค่าอะไรของมนัเลย ขา้วของเงินทอง ใช่ เวลาเราขดัสน ส่ิงนั้นมนัเป็นประโยชน์ทั้งนั้นน่ะ 
มนัจ าเป็น ถา้มนัขดัสน มนัจ าเป็นทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้เรารู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์ 

ค าว่า “รู้จกัประหยดัมธัยสัถ”์ ขา้วของเรา เรารู้จกัใชแ้ลว้มนัพอใช ้ แลว้มนัเหลือใช ้ การ
เหลือใช ้ เจือจานเขา การเหลือใชม้นัเจือจานเขา ถา้มนัมีสติปัญญา มนัเหลือใช ้มนัรู้จกัประหยดั
มธัยสัถ ์ดูสิ ดูพระเราบวชมาๆ สมบติัของพระ บริขาร ๘ เวลาพระเรานะ ใชข้องท่ีไม่ใช่เป็นของ
ของตน อยา่งผา้ตอ้งพินทุอธิษฐาน ค าว่า “อธิษฐาน” คืออธิษฐานว่าเป็นของของเรา แลว้เวลา
อรุณข้ึน ขาดจากเราไปเขาเรียกขาดครอง ขาดครองเป็นอาบติัทนัทีเลย เวลาบริขาร ๘ เขาเป็น
ของบุคคลของเรา แลว้เราตอ้งรักษา รักษา สมบติัของพระมีเท่าน้ี 

ฉะนั้น เวลาเคร่ืองอยูอ่าศยั บิณฑบาตเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็น ้ าดอง
มูตรเน่า เวลาอยูอ่าศยั อาศยัอยูโ่คนไม ้ปัจจยั ๔ ไง ฉะนั้น ส่ิงท่ีเขาหามาเรารู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์
ประหยดัมธัยสัถม์นัคืออะไรล่ะ ประหยดัมธัยสัถม์นัก็มีสติไง ประหยดัมธัยสัถม์นักมี็ปัญญาไง 
ถา้มีสติมีปัญญา คนมีคุณค่าข้ึนมาไง น่ีลา้งสมองไหม 

เขาบอกว่า “ลา้งสมองๆ” 

ไอล้า้งสมองนัน่น่ะมนัเร่ืองของความเห็นของเขา ภาษาเรามีหลากหลายใช่ไหม คนมี
ภาษาใด พดูภาษาน้ีแลว้มนัเท่ เขาก็ชอบพดูภาษานั้น แต่มนัก็ส่ือความหมายเท่านั้นน่ะ เวลาส่ือ
ความหมาย ส่ือความหมายดว้ยภาษา ภาษาใจๆ ภาษาใจมนัความสุขความทุกข์ มนัเป็นความจริง
ในหวัใจ มนักลดัหนองในหวัใจนะ  

ในสโมสรสันนิบาตทุกดวงใจวา้เหว่ จิตท่ีมีการเวียนว่ายตายเกิดน้ีมีอวิชชาปิดหวัใจ
ทั้งนั้น เพราะมีอวิชชาความมืดบอดถึงไดเ้กิดมา การเกิด มีการเกิดท่ีไหนตอ้งมีความทุกขท่ี์นัน่ มี
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การเกิดท่ีไหน ดูเขาสร้างตึกสิ สร้างตึกสูงหลายร้อยชั้นนัน่น่ะ งบประมาณการรักษาเท่าไร การ
เกิดๆ ตอ้งมีการบ ารุงรักษา  

น่ีก็เหมือนกนั มีการเกิดท่ีไหนตอ้งมีทุกขท่ี์นัน่ อวิชชาคือการไม่รู้ว่ามนัเกิด เพราะไม่รู้
มนัถึงเกิด พอมนัเกิดข้ึนมา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา เวลาเราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้มนัจะยอ้นกลบัเขา้ไป แลว้มนัจะยอ้นกลบัเขา้ไปไดอ้ยา่งไรล่ะ เพราะเกิดข้ึนมาเป็น
สถานะ เป็นภพ ภพใด สัตว ์สัตวอ์ายมุนั ๗ วนั สัตวท่ี์กินพืชมนัก็กินพืช สัตวท่ี์มนักินเน้ือมนัก็
กินเน้ือ สถานะคือภพของมนั  

เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยมี์ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ สัญชาตญาณของมนุษยม์นัรู้กนั 
มองตากนัสิ ขอความช่วยเหลือต่อกนัสิ มนัเขา้ใจกนัไดท้ั้งนั้นน่ะ เราเกิดภพใดชาติใดล่ะ เกิดภพ
ใดชาติใดมนัก็มีความรู้สึกนึกคิดอยา่งนั้นมนัห่อหุม้ไว ้ แลว้อวิชชามนัอยูไ่หนล่ะ แลว้มนัจะรู้ตวั
เองไดอ้ยา่งไรล่ะ มนัรู้ตวัเองดว้ยสถานะ 

เทวดาก็เร่ืองเทวดานะ เทวดาเขาอวยพรกนันะ อยูใ่นธรรมบท เวลาเทวดาเขามีความ
ผกูพนั เขารักกนั เวลาเขาจะพลดัพราก คือคนจะตายเขารู้ไง “ขอใหไ้ดเ้กิดเป็นมนุษยน์ะ ตายแลว้
ขอใหไ้ปเกิดเป็นมนุษย ์ไปสร้างคุณงามความดี ตายแลว้จะไดเ้กิดข้ึนมาเป็นเทวดาใหม่” น่ีเทวดา
เขามีมุมมอง เขามีมุมมองไดแ้ค่น้ี 

ฉะนั้น เทวดาเวลาเขามีบุญกุศลของเขา เขาถึงมาฟังธรรมองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ เขาถึงมาฟังธรรมครูบาอาจารยข์องเราไง เพราะครูบาอาจารยข์องเราพดูถึงอริยสจั พดูถึง
สัจจะความจริง พดูถึงมรรคพดูถึงผล พดูถึงการท าลายอวิชชา เทวดาไม่รู้ เทวดารู้ถึงการกระท า
ไง ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ไง เขาก็จะสร้างคุณงามความดีของเขา เวลาเขาอวยพร อวยพรใหเ้กิด
เป็นมนุษย ์ ไอเ้ราก็ท  าบุญกุศลกนัอยากไปเกิดเป็นเทวดา เออ! ไอเ้ทวดาก็บอกใหม้าเกิดเป็น
มนุษย ์

แต่ถา้ครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติันะ ท่านไม่ตอ้งการเกิดอีก การเกิดมนั
เป็นความทุกขค์วามยาก แลว้ถา้ไม่มีการเกิด มนัไม่ใช่ลา้งสมองแลว้ เขาว่า “ไปลา้งสมองๆ 
ศาสนาเป็นยาเสพติด” ขอใหม้นัเสพเถอะ แลว้ขอใหม้นัติดดว้ย มนัเสพไม่ติดน่ะสิ เวลาเสพติดก็
ไปเสพติดแต่ยาเสพติดนัน่น่ะ เวลาท าคุณงามความดีกนั คุณงามความดีใหม้นัเป็นความเคยชิน  



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ๔ 
 

©2016 www.sa-ngob.com 

ถา้ผูใ้ดประพฤติปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เป็นสัมมาทิฏฐิ ถา้ปฏิบติัถูกตอ้งดีงาม ๗ 
วนั ๗ เดือน ๗ ปี ถา้มนัเสพติดจริงๆ ๗ ปี เราพยายามของเราสิ เกิดมาตั้งภพชาติหน่ึง อายขุยั 
๑๐๐ ปี ทุกขย์ากขนาดไหน น ้าตาท่ีร้องไหช้าติหน่ึงเก็บไวเ้ป็นโอ่งๆ ในวฏัฏะ เราเกิดมาเป็นญาติ
กนัโดยธรรม ส่ิงท่ีเกิดตายๆ น ้าตาท่ีร้องไหไ้ว ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกทะเล
มากกวา่อีก คนคนหน่ึง จิตดวงหน่ึงท่ีมนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะท่ีมนัพร ่าเพอ้ ท่ีเสียใจ ท่ีน ้ าตา
ไหล ถา้มนัเก็บไวไ้ดโ้ดยท่ีมนัไม่เหือดแหง้ไป ยิง่กว่าทะเล  

น่ีไง ถา้ผลของวฏัฏะๆ เวลามนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แลว้เวลามนัจะถอดมนัจะถอน 
มนัจะท าความจริงข้ึนมา มนัจะมีคุณงามความดีมากนอ้ยไดข้นาดไหน ถา้มนัมีความดีมากนอ้ย ดู
สิ มีคุณงามความดีมากนอ้ย องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ถึงสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว ์ ๔ 
อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ความสร้างคุณงามความดีอนันั้น แลว้เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้องคใ์ดก็แลว้แต่พยากรณ์แลว้ ตอ้งพยายามขวนขวายไปใหเ้ป็นองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ขา้งหนา้นู่น 

หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านก็ปรารถนาของท่าน ปรารถนาพุทธภมิูเหมือนกนั แต่เวลา
ถึงก่ึงกลางพระพุทธศาสนา ดว้ยบุญกุศลของท่าน ดว้ยการกระท าของท่าน ท่านมาคิดของท่าน
ดว้ยปัญญาของท่าน ถา้เรายงัตอ้งขวนขวาย ตอ้งท าคุณงามความดี เป็นพระโพธิสัตวข้ึ์นไปก็
สร้างคุณงามความดี เป็นหวัหนา้ เป็นชุมชน เป็นผูท่ี้สร้างใหส้ังคมร่มเยน็เป็นสุข แลว้ก็ตอ้งเวียน
ว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แลว้พอถึงต่อไปองค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้พยากรณ์แลว้กต็อ้งสร้าง
คุณงามความดีต่อไปขา้งหนา้ สุดทา้ยแลว้ก็จะไปตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ก็
เป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั  

ในปัจจุบนัน้ี ถา้ในปัจจุบนัน้ีก่ึงพุทธกาล องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางศาสนาไว ้
ก่ึงพุทธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง ถา้เราขวนขวายในปัจจุบนัน้ี ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ อริยสัจ สัจจะความจริงมนัอยูใ่นต ารับต ารา มนัอยูใ่นทฤษฎี เพียงแต่ยงัไม่มี
ใครร้ือคน้ใหม้นัเป็นความจริงข้ึนมา ทุกคนก็ปรารถนา ทุกคนก็แสวงหา ทุกคนก็ตอ้งการ แต่
อ  านาจวาสนามนัยงัไม่มีคุณสมบติัไดข้นาดนั้น 

บุญบารมี พละก าลงัของใจ สัจจะความจริง สัมโพชฌงค ์ การวิจยัการวิเคราะห์ในหวัใจ
มนัท าไม่ไดข้นาดนั้น เขาถึงขวนขวายกนั แต่เขาไม่ไดผ้ลของเขา แต่ถา้เราล่ะ ถา้เราประพฤติ
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ปฏิบติัในภพชาติน้ี ถา้ส้ินสุดไปแลว้เราก็เป็นพระอรหนัต์เหมือนกนั แต่เป็นสาวกสาวกะ ท่าน
ถึงไดล้าพระโพธิสัตวข์องท่าน ลาๆๆ เพราะความลาอนันั้นท่านถึงไดมี้เชาวน์มีปัญญาของท่าน 
ท่านถึงท าของท่าน ท่านถึงขวนขวายของท่าน พอมีเชาวนปั์ญญามนัขวนขวายข้ึนมาแลว้ ท่านท า
ปฏิบติัดว้ยสัจจะความจริงของท่าน ท่านถึงแทงทะลุไง 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก “เราเป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชาออกมา” ใน
ก่ึงพุทธกาลน้ีหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านพยายามกะเทาะอวิชชาของท่านในหวัใจของท่าน
ออกมา แลว้ท่านถึงมีองคค์วามรู้ ท่านถึงมีความช านาญของท่าน ท าอยา่งน้ีมนัเป็นความจริง น่ีไง 
มนัไม่ใช่ยาเสพติด มนัไม่ใช่การลา้งสมอง การลา้งสมองมนัเป็นอารมณ์ความรู้สึกชัว่คร้ัง
ชัว่คราว แต่ความจริง สัจจะความจริง การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนัเกิดมาก่ีภพก่ีชาติแลว้ เกิด
มาจนเป็นจริตเป็นนิสัย ดูลูกของเราสิ เราก็ตอ้งการใหม้นัเช่ือฟังเรา แต่มนัก็มีทิฐิมานะตามของ
มนั นัน่น่ะจริตของเขา เขาสร้างของเขามา 

แต่ถา้เขาท าของเขามา มีคุณงามความดีมา เราเกิดมาเป็นสหชาติ เราเกิดมาดว้ยบุญกศุล 
มนัเห็นแลว้มนัเช่ือฟัง มนัเป็นไป มนัอภิชาตบุตร ดีกว่าพ่อดีกวา่แม่อีก มนัเตือนพ่อแม่มนัดว้ย 
“พ่อ อยา่กินเหลา้ๆๆ อยา่เล่นการพนนั” น่ีมนัเตือนพ่อเตือนแม่มนัอีกต่างหาก เวลามนัโตมามนั
เล่นเอง เพราะมนัเป็นเดก็ มนัไร้เดียงสา มนัเห็นไดถู้กผดิไง มนัเขา้ใจได ้ดูเดก็ๆ สิ “พ่อ บุหร่ีไม่
ดีนะ อยา่สูบ” มนัรู้ ไม่ดีทั้งนั้นน่ะ โตข้ึนมาเพื่อนฝงูมนัทา้ทาย “มึงไม่ใช่ลูกผูช้าย มึงท าไม่ได”้ 
ไปกบัเขาหมดเลย  

เวลามนัมีสังคมแลว้ พอมีสังคม มีหมู่คณะ มีอะไร มนัมีแรงจูงใจ มนัไปแลว้ เพราะอะไร 
เพราะมนัไม่เขม้แขง็พอไง แต่ตอนไร้เดียงสามนัสะอาดบริสุทธ์ิของมนั มนัเตือนพ่อมนันะ “พ่อ 
อยา่กินเหลา้ พ่อ อยา่เล่นการพนนั พ่อ ขบัรถอยา่ประมาท” มนัเตือนหมดน่ะ เดก็มนัพดู สะอึก
ทั้งนั้นน่ะ น่ีความไร้เดียงสาของมนั 

แต่เวลามนัโตข้ึนมาล่ะ มนัโตข้ึนมา มนัโตข้ึนมาดว้ยสังคม ดว้ยต่างๆ แลว้จิตของเรา
เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนัไดส้ร้างคุณงามความดีมามากขนาดไหน ถา้มนัสร้างคุณงามความดี
มามาก มนัยนืได ้ กระแสสังคมจะพดัมาขนาดไหน โลกธรรม ๘ ธรรมะเก่าแก่ เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกนะ “ภิกษุทั้งหลาย ถา้พวกเธอโดนโลกธรรมพดักระหน ่า เธออยา่
เสียใจไปเลย ใหเ้ธอดูองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นตวัอยา่ง” 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาเผยแผธ่รรมนะ มนัมีศาสนาเดิมๆ อยูแ่ลว้ ลทัธิ
ต่างๆ เขามีลาภสักการะของเขา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาเผยแผธ่รรมข้ึนมา มี
อุปสรรคไปทั้งนั้นน่ะ ฉะนั้น โลกธรรม ๘ เวลาท่ีเขาใส่ไคล ้ เขาเพ่งโทษ เขาโจมตีองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้มหาศาลเลย แต่พวกเรา เราก็เช่ือกนัว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
เป็นศาสดา มีคุณงามความดีทุกอยา่ง เพราะเราเช่ือ เพราะเราเห็นผลแลว้ไง แต่คนท่ีเขายงัไม่เช่ือ 
เขายงัไม่เห็นผล เขาก็กระหน ่าเอา โลกธรรม ๘ มนัซดักระหน ่ามา “ถา้พวกเธอโดนโลกธรรม
กระหน ่า อยา่ไดเ้สียใจไปเลย ใหดู้เราเป็นตวัอยา่ง” ใหดู้เรา ดูเราคือดูองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดา โลกธรรมยงักระหน ่าขนาดนั้น แลว้อยา่ง
พวกเรามนัจะไม่โดนไดอ้ยา่งไรล่ะ ถา้มนัโดนข้ึนมา ถา้เรามีสติปัญญา เราก็ยนืตวัอยูไ่ด ้ เราก็ฝืน
ทนอยูไ่ดใ้นกระแสสังคมนั้นไง ถา้เราอยูใ่นกระแสสังคมนั้น เราท าคุณงามความดีของเรา
ต่อเน่ืองไป ท าคุณงามความดีต่อเน่ืองไปไง 

ฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพื่อความมัน่คงของใจ ถา้ใจมนัมัน่คง แลว้มนัเป็นสัจจะความจริงนะ 
ถา้ผูใ้ดปฏิบติัธรรมนะ หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ถา้จิตมนัสงบ
แลว้มนัมหศัจรรย ์มหศัจรรยท่ี์ว่ามนัมีคุณค่าท่ีน่ีไง 

เราจะเป็นคนมัง่มีศรีสุข คนต ่าตอ้ยขนาดไหน เราก็มีหวัใจเหมือนกนั เราก็ปฏิบติัของเรา
มาเหมือนกนั ไอท้รัพยส์มบติัภายนอก วางไว้ๆ  เวลาไปหาพระ “นู่นก็ไม่เอา น่ีก็ไม่เอา” เพราะ
อะไร มนันอ้ยไปไง มนัจะเอาเราเยอะๆ ถา้ไม่เอาก็ตอ้งไม่เอาจริงๆ ค าว่า “ไม่ๆๆ” ค าวา่ “ไม่” ไม่
เอา ไม่สนใจเร่ืองโลกธรรม ๘ เร่ืองสรรพส่ิงภายนอก เสียงติฉินนินทามนัติฉินนินทามาตลอด
ล่ะ ถา้มนัส่งเสริม ส่งเสริมมนัจริงหรือเปล่า ส่งเสริมพดูยกยอ ไอเ้ราไม่จริงข้ึนมา เราก็จะ
ประมาท เราก็จะพลั้งเผลอ มนัเป็นจริงหรือ ถา้เขาส่งเสริม เขาพดูยกยอข้ึนมา แสดงว่าเขาไม่
จริงใจกบัเรา แต่ถา้เขาติฉินนินทา เขาเป็นคนหูเบา เขาฟังส่ิงใดมนัไม่เป็นความจริง  

ความจริงในใจเราก็เป็นความจริงในใจของเรา แลว้เราก าหนดพุทโธ เราใชปั้ญญาอบรม
สมาธิเขา้ไป ถา้จิตมนัสงบเขา้มา คุณค่ามนัอยูท่ี่น่ี อยู่ท่ีน่ีจริงๆ ถา้อยูท่ี่น่ีจริงๆ ดูสิ หลวงปู่ เสาร์ 
หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นความจริงของท่าน 
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เวลาพดูถึงหลวงปู่ มัน่ๆ ทีไร ดูสิ เวลาท่านเจบ็ไขไ้ดป่้วย หลวงตาท่านบอกอยู ่ธรรมดาก็
ประหยดัมธัยสัถอ์ยูแ่ลว้ เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนไป กินขา้วตม้กบัเกลือ ไอเ้ราเจบ็ไขไ้ดป่้วย เรา
ตอ้งบ ารุงรักษา ตอ้งดูแลใหดี้ ของท่านยิง่เจ็บไขไ้ดป่้วยข้ึนมา ท่านจะใหร่้างกายท่านสะอาด แลว้
ท่านจะใชธ้รรมโอสถ คือหวัใจไง  

พุทโธ ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต พุทธะมนั
จะฟอกตวัมนัเอง ถา้พุทธะมนัฟอกตวัมนัเองนะ ธรรมโอสถ เจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมามนัก็ปล่อยวาง
ได ้จิตมนัหดเขา้มา ดูสิ เรานัง่สมาธิข้ึนมา เขา้อปัปนาสมาธิ แมแ้ต่จิตอยูใ่นร่างกายน้ีมนัยงัละวาง 
สักแต่ว่ารู้ คือไม่เขา้ใจร่างกายน้ีเลย ไม่รับรู้เร่ืองร่างกายน้ีเลย ลมพดัหวัน่ไหวขนาดไหน ฟ้าร้อง 
ฟ้าผา่ ฝนตกขนาดไหน ไม่ออกมารับรู้เลย สักแต่ว่าเลย เวลาท่านเจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมา ท่านธรรม
โอสถไง ท่านเอาใจของท่านรักษา ถา้ใจรักษา รักษาได ้ถา้คนมีก าลงัใจ  

หลวงตาท่านบอกว่า ไออ้ยา่งพวกเราไอพ้วกจิตใจอ่อนแอ ไปหาหมอๆ ธรรมโอสถ
ข้ึนมาทีแรกก็ท  าเขม้แขง็ พอเวลามนัเจบ็ปวดข้ึนมา “โอ๋ย! ไปหาหมอดีกว่า” ไปหาหมอ หมอ
บอกว่า “ท าไมเพิ่งมาตอนน้ี ปล่อยใหม้นัรุนแรงค่อยมา” 

จิตใจคนมนัไม่มีวุฒิภาวะ ไม่มีก าลงัพอ ไม่ตอ้งท าหรอก สร้างสติรักษาใจใหต้นใหไ้ด ้
ถา้รักษาใจตนได ้ มนัรู้ของมนัเอง ตน้ไมท่ี้มนัโตข้ึนมา ตน้ไมท่ี้ตน้ใหญ่มนัมีร่มโพธ์ิร่มไทร นก
กามนัอาศยั ตน้ไมท่ี้มนัมีผล ดูสิ นกกามนัมาพึ่งพาอาศยั มนัใหร่้มเงา มนัใหค้วามร่มเยน็  

น่ีก็เหมือนกนั จิตใจของเราถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา มนัจะใหค้วามร่มเยน็กบัเราเอง ถา้
จิตใจเราใหค้วามร่มเยน็กบัเราไม่ได ้ เขาวา่ลา้งสมองก็เช่ือ เขาว่าอยา่งไรก็เช่ือเขา แลว้ก็เอนเอียง
ไปกบัเขาหมดเลย 

แต่ถา้เรามีสติมีปัญญา กาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือใครทั้งส้ิน เช่ือความจริงในใจของเรา เช่ือส่ิง
ท่ีเราปฏิบติั สันทิฏฐิโก มนัรู้จริงเห็นจริงของมนั มนัปลาบปล้ืม มนัซาบซ้ึง แลว้ผูใ้ดเห็นธรรม ผู ้
นั้นเห็นตถาคต ไม่ตอ้งไปกราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไม่ตอ้งไปไหวอ้งคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เสียดายเกิดไม่ทนัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

หลวงตาท่านบรรลุธรรม กราบแลว้กราบเล่าๆ กราบถึงบุญคุณขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ กราบถึงเมตตาคุณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ กราบแลว้กราบเล่าๆ 
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กราบในใจ ใจมนัซาบซ้ึง ใจมนัรู้ใจมนัเห็น มนัเกิดธรรมสังเวช ธรรมๆ ธรรมแลว้มนัสังเวช มนั
สังเวชว่ามึงโง่ไดข้นาดน้ี ท  าอะไรก็ไม่เป็น กว่าจะรู้จะเห็นข้ึนมา หลวงปู่ มัน่สับโขกมาขนาดน้ี 
แลว้พยายามขวนขวายมาขนาดน้ี มนักราบไปก็น ้ าตาไหลไป มนัก็ร้องไหไ้ป 

เขาบอก “พระอรหนัตร้์องไหด้ว้ยหรือ พระอรหนัตร้์องไหไ้ดอ้ยา่งไร ร้องไหก้็เป็นความ
โศกความเศร้าน่ะสิ”  

มนัเป็นธรรมสังเวช มนัสังเวชตวัเอง มนัสังเวช เราสังเวชมนัเห็นคุณ เห็นคุณขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ 
อสงไขย ทุกขน์ะ ค าว่า “อสงไขยๆ” จนนบัไม่ได ้ แลว้สร้างคุณงามความดี ท ามาตลอด ทุกข์
ทั้งนั้นน่ะ แลว้ท่านแบกมาท าไม แลว้ท่านมาคน้ควา้ของท่านท าไม แลว้ท่านเอาใจของท่านรอด
ไปแลว้ยงัเมตตา ยงัหวงัว่าใหม้นุษย ์ใหส้ัตวโ์ลกไดเ้ห็นธรรม ไดมี้สัจธรรมเป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยั เวลา
ผูท่ี้ไปเห็นจริงข้ึนมา ทั้งกราบทั้งไหว ้ทั้งเคารพทั้งบชูา  

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราท าความสงบของใจเขา้ไป เราไปเห็นพุทธะ เราเขา้ใจของเราได ้ เรา
จะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ของเราเอง มนัจะไดท่ึ้งไง ผูใ้ดท าสัมมาสมาธิ ถา้เป็น
มิจฉา มนัเขา้ไปเป็นสมาธิแลว้มนัไม่รู้จกั สมาธิหรือไม่สมาธิก็ถามเขาทัว่ไปนัน่น่ะ ไอน้ัน่เป็น
มิจฉา ถา้สัมมามนัเขา้ใจตวัมนัเอง สัมมาสมาธิคือความแนบแน่นของจิต จิตไม่พาดพิงกบั
อารมณ์ใดๆ ทั้งส้ิน มนัเป็นเอกเทศของมนั ขนาดเป็นเอกเทศมนัยงัซาบซ้ึงขนาดน้ี แลว้เวลามนั
คลายตวัออกมา พยายามใหม้นัยกข้ึนสู่วิปัสสนา มนัมีเชาวนมี์ปัญญา มนัเกิดภาวนามยปัญญา น่ี
หลกัการของพุทธศาสนาคือภาวนามยปัญญา ปัญญาการรู้แจง้ วิปัสสนาญาณคือปัญญารู้แจง้ 

ไอน่ี้เรามีวิชา วิชาไวห้ากิน วิชาไวห้าผลประโยชน์ไง แต่วิชารู้แจง้เรายงัไม่เกิดข้ึนมา ถา้
เกิดข้ึนมา ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต เอวงั 


