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เทศน์เช้า วนัที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ ส่ิงท่ีเขาแสวงหา เขาขวนขวายกนัมา ขวนขวายตอ้งการธรรม สัจธรรมๆ 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เนน้ย  ้านะ “เธอจง
มีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด อยา่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่งเลย เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด” 

แลว้สัจธรรมมนัคืออะไรล่ะ อะไรเป็นธรรม ถา้พอใจเราก็เป็นธรรม ถา้ไม่พอใจก็เป็น
กิเลส เอาแต่ความพอใจของตน แต่ถา้เป็นความจริงๆ สัปดาห์น้ีเป็นสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา ถา้ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เราก็ไปส่งเสริมกนัดว้ยการท าทาน ระดบัของทาน 
ศีล ภาวนา ถา้เร่ืองของสัจธรรมๆ ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้ปัญญาอนันั้นเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญา
อนันั้นปัญญาของพระอริยเจา้ พระอริยเจา้นะ อยา่ดูถูกความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ เพราะความ
น่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ เพราะท่านรู้ทนัอารมณ์ความรู้สึกของท่าน พดูออกไป คนท่ีไม่พอใจมนั
เป็นโทษ เป็นลบ ถา้พดูไปส่งเสริมใครท่ีเป็นบวก มนัก็จะมีความพอใจ 

เห็นไหม ท่านน่ิงอยู่ๆ  เพราะพดูออกไปแลว้มนัมีผลลบกบัผลบวก ถา้ผลลบมนัก็ลบไป 
ถา้มนัผลลบ ลบคนท่ีมีทิฏฐิมานะนะ มนัจะลบกบัศาสนาเลย เขาจะต่อตา้นศาสนาวา่ศาสนาเป็น
อยา่งนั้นหรือ  

ศาสนานั้นมนัออกมาจากอะไร ออกมาจากบุคคล ออกมาจากศาสนบุคคล ศาสนบุคคล
คนนั้นถา้มีหวัใจเป็นธรรมๆ ออกมามนัเป็นธรรม ถา้ศาสนบุคคลคนนั้นถา้หวัใจไม่เป็นธรรม 
ออกมามนัก็ไม่เป็นธรรม แลว้ถา้ความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ พระอริยเจา้เขาน่ิงอยูเ่พราะเขาไม่
พดูออกไป เพราะพดูออกไปแลว้มนัไม่เป็นประโยชน์ 

เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด มีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด แลว้ธรรมมนัอยูท่ี่ไหน องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรมอนันั้นๆ กราบธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง 
ฉะนั้น เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด ถา้มีคุณธรรมในหวัใจแลว้ ส่ิงใดต่างๆ เป็นของเลก็นอ้ยทั้งนั้น
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น่ะ ถา้เรามีคุณธรรมในหวัใจข้ึนมา ถา้มีปัญญาแลว้ ชีวิตเรา ส่ิงท่ีมนัจะวิบากขนาดไหนก็ยิม้ได ้
ยิม้ไดต้ลอด เพราะเขามีธรรมในใจไง 

แต่ถา้มนัอ่อนแอๆ ส่ิงใดมนัสมควรอยูแ่ลว้ มนัสมบรูณ์พนูสุขอยูแ่ลว้ แต่มนัไม่พอใจๆ 
มนัว่ามนัทุกข์ๆ  แต่มนัสมบรูณ์พนูสุขอยูแ่ลว้ สมบรูณ์พนูสุขนั้นน่ะ แต่อารมณ์ความรู้สึกของคน 
น่ีไง ถา้มนัเป็นผลลบๆ มนัเป็นอยา่งนั้น 

ฉะนั้น ส่งเสริมพระพุทธศาสนาๆ เรากส่็งเสริมพระพุทธศาสนากนั สร้างถาวรวตัถุ มนั
เป็นส่ิงท่ีสมควรท่ีจะสร้างนะ ถา้ส่ิงท่ีสมควรท่ีจะสร้าง ดูสิ ในการท่องเท่ียว ในเร่ืองเศรษฐกิจ 
เขาก็มาเท่ียววดัเท่ียววากนันัน่น่ะ วดัวาอย่างนั้นเป็นวดัวาทางเศรษฐกิจ พอเวลาผูท่ี้มีจิตใจท่ีเขา
เป็นธรรม จิตใจเขาตอ้งการส่งเสริมพระพทุธศาสนา เขาไดส้ร้างส่ิงนั้นข้ึนมา สร้างถาวรวตัถุ
ข้ึนมาเพื่อใหเ้ป็นท่ีเชิดชู เป็นสัญลกัษณ์ๆ แต่ของเราส่งเสริมคุณธรรมๆ ศาสนามนัอยูท่ี่น่ี ศาสนา
มนัอยูท่ี่หวัใจของสัตวโ์ลกไง  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม ตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ินั้นไง เวลาโคน
ตน้โพธ์ิ เราก็มีโคนตน้โพธ์ินั้นเป็นสัญลกัษณ์ แต่ถา้ตน้โพธ์ินั้น ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ไม่ไดต้รัสรู้ล่ะ ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ ตรัสรู้ท่ีไหน ตรัสรู้ในใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ถา้ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ตรัสรู้ธรรมในใจ
ดวงนั้น ถา้ใจดวงนั้นอยูท่ี่ไหน อยูท่ี่โคนตน้โพธ์ินั้น เราก็เห็นแต่ตน้โพธ์ินั้นไง แต่เราไม่เห็นใน
ใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง 

ถา้เห็นในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัก็ยอ้นกลบัมาท่ีเราน่ีไง พุทธะ 
พุทธะคือความรู้สึก พุทธะคือความรู้สึก ความรู้สึกในพุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้ บิกบาน ผูรู้้ๆ ในหวัใจ
ของเรา พุทธะท่ีน่ี ถา้เรามีพุทธะท่ีน่ี แต่เรามองขา้มมนัไปไง 

ศึกษา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศึกษาก็ศึกษาทางวิชาการ ศึกษาจากพระไตรปิฎก 
พระไตรปิฎกนั้นเป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
เจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมานัน่น่ะสูงสุด ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เป็นผูร้ื้อคน้ข้ึนมา องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูร้ื้อคน้ข้ึนมา เป็นผูเ้ปิดเผยในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนั
สูงสุดมาตั้งแต่นัน่น่ะ แลว้มามนัก็เรียวแหลมมาๆ เราส่งเสริมท่ีไหน 
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มนัส่งเสริมก็ส่งเสริมคุณธรรมในใจเราน่ี ในใจเราน่ี ส่งเสริมพระพุทธศาสนาส่งเสริมใน
ใจของเราน่ี ถา้ส่งเสริมในใจเราน่ี พุทธะมนัอยูท่ี่น่ีไง เวลาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
เฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ในใจเราไง 

ไปวดัๆ ไปขอ้วตัร ขอ้วตัรปฏิบติั วดั วดัคือวดัใจไง ไปวดัแลว้ช่ืนใจไหม ไปวดัใจแลว้
ทุกขย์ากไหม ไปวดัใจแลว้มนัเบียดเบียนหัวใจเราไหม ไปวดัแลว้หวัใจมนัลงไม่ได ้ ไปวดัๆ วดั
ขอ้วตัรปฏิบติั ขอ้วตัรวดัหวัใจของเราไง ถา้มนัขอ้วตัรวดัหวัใจของเรา น่ีวดัปฏิบติั 

ถา้มนัเป็นวตัถุ วตัถุมนัก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง นัน่มนัเป็นท่ีว่าเร่ืองของความรู้สึก คนเกิด
มานะ กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั เกิดจากพ่อจากแม่คนเดียวกนั แต่ความรู้สึกนึกคิดก็
แตกต่างกนั มนัแตกต่างกนัเพราะเขาสร้างเวรสร้างกรรมของเขามา ถา้เธอย  ้าคิดย  ้าท  าจนเป็นจริต
จนเป็นนิสัย การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะแต่ละภพแต่ละชาติมนัท าส่ิงใดมา ถา้มนัท าเวรท า
กรรมของมนัมา มนัฝังมากบัใจนั้น จริตของใจ น่ีพนัธุกรรมของจิตๆ มนัเป็นจริตเป็นนิสัย มนั
จะคิดอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แต่คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็พยายามจะกล่อมเกล้ียง พยายามเล้ียงดู พยายาม
ถนอมรักษา น่ีไง มนัหนา้ท่ีของพ่อของแม่ เพราะพ่อแม่ตอ้งการใหลู้กมีความสุข แลว้มี
ความสุขๆ มนัสุขท่ีไหน 

ความสุขถา้เขามีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิดนะ เขาจะเคารพพ่อเคารพแม่ของเขา คนท่ีมีคุณธรรม
ในใจนะ กตญัญูกตเวที ชีวิตน้ีไดแ้ต่ใดมา ชีวิตน้ีไดแ้ต่ใดมา อยูใ่นครรภข์องแม่มา ๙ เดือน กิน
เลือดในอกของแม่มาตลอด ชีวิตน้ีไดแ้ต่ใดมา แลว้ส่ิงท่ีแม่ใหชี้วิตน้ีมา พ่อแม่ใหชี้วิตน้ีมาแลว้ 
อะไรมนัจะมีค่าไปกว่าน้ีล่ะ แต่ถา้คนมนัคิดลบ พ่อแม่ไม่รัก พ่อแม่รักคนอ่ืน มนัผลาญเขา เห็น
ไหม จริตนิสัยมนัเป็นแบบน้ี ถา้จริตนิสัยอยา่งน้ี คนเราเกิดมา เกิดมาจากพ่อจากแม่เดียวกนั แต่
ความรู้สึกนึกคิดคนไม่เหมือนกนั มนัมีเวรมีกรรมไง อภิชาตบุตร บุตรท่ีดีกว่าพ่อกว่าแม่ บุตรท่ี
จะมาค ้าชูพ่อแม่ น่ีอภิชาตบุตร บุตรท่ีสร้างคุณธรรมกนัมา ไดส้ร้างความดีกนัมา บุตรท่ีมาลา้งมา
ผลาญ บุตรท่ีมนัท าลาย เหยยีบย  า่น ้ าใจใหพ้อ่แม่มนัเจบ็ปวด เหยยีบมนัเขา้ไป เพราะอะไร เพราะ
มนัความไม่พอใจ น่ีไง มนัอยูท่ี่ไหนล่ะ กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนัมา เขาท าของเขามา
อยา่งนั้นมนัถึงเป็นจริตนิสัยของเขา 
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เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระเสริฐ ทุกคนเชิดชูว่ามนุษยเ์ป็นสัตวป์ระเสริฐ 
มนัประเสริฐท่ีไหนล่ะ มนัประเสริฐท่ีไหน มนัท าลายเขาทั้งนั้นน่ะ ถา้มนัมีกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก มนุษยน่ี์ตวัร้าย ท าลายเขาไปทัว่ 

แต่ในบรรดาสัตวส์องเทา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด ประเสริฐท่ี
ไหนล่ะ ประเสริฐเพราะปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ เสียสละมาทุกส่ิงทุกอยา่ง การเสียสละมา 
เสียสละมาเพื่อใคร ก็เสียสละมาเพื่อใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เท่านั้น เพราะ
อ านาจวาสนาบารมีมนัจะเตม็ข้ึนมามนัเตม็ข้ึนมาจากการกระท า วาสนาของคนไม่เกิดมาจาก
ลอยจากฟ้า วาสนาของคนเกิดจากการกระท าทั้งนั้น ใครท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ แต่นัน่มนัมีความ
ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ปรารถนามาเป็นพระโพธิสัตว ์เสียสละมาตลอด เสียสละทุกๆ อยา่ง 
ชาติสุดทา้ยขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ พระโพธิสัตวทุ์กๆ องคต์อ้งเสียสละลูก 
เสียสละเมีย เพราะความผกูพนัของสัตวโ์ลกเร่ืองกามราคะสูงสุด ไม่มีส่ิงอ่ืนใดมนัจะมีปัญหาไป
มากกวา่กามราคะ ถึงท่ีสุดแลว้การเสียสละอยา่งนั้นเสียสละเป็นสัญลกัษณ์เท่านั้น เพราะยงัไม่
เป็นพระอรหนัต ์ แต่ดว้ยอ านาจวาสนา ดว้ยการส่งเสริมมา ดว้ยการเสียสละมาทุกๆ อยา่ง 
เสียสละมา จนถึงสุดทา้ยกตอ้งเสียสละลกู เสียสละเมีย การเสียสละอยา่งนั้นเสียสละใหม้นั
สะเทือนหวัใจ มนัสะเทือนหวัใจ มนัเป็นร่องเป็นรอยไวแ้ลว้ มนัสะเทือนหวัใจมาก  

พระเวสสันดรเป็นนกัรบ เป็นนกัรบนะ แลว้เวลาชูชกมาขอ มนัเป็นยาจก แลว้อ  านาจ 
อ  านาจของกษตัริย ์ อ  านาจของกษตัริยเ์รียนมาดว้ยนกัรบ นกัรบ ท าไมจะท าไม่ได ้ มนัท าได้
ทั้งนั้นน่ะถา้มนัรังแกลูก แต่ดว้ยหวัใจท่ีมนัสะเทือนใจ ก็ทนเอาๆ ทนเอาสภาวะแบบนั้น น่ีไง 
การสั่งสมมาๆ จริตนิสัยมนัสั่งสมมาอยา่งนั้น ถา้สั่งสมมาอยา่งนั้น เขาสร้างของเขามา เขาท าของ
เขามา มนัเป็นร่องเป็นรอยมา แลว้ถึงท่ีสุดแลว้เวลาจะตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ ท่านก็ตอ้งคน้ของท่านเอง  

เวลาปัญญามนัเกิดๆ ไง เวลาพระอรหนัตแ์ต่ละองคท่ี์จะเกิดข้ึน เกิดข้ึนจากมรรคญาณ 
เกิดข้ึนจากมรรคจากภายใน เกิดข้ึนจากภาวนามยปัญญา เกิดข้ึนจากศีล สมาธิ ปัญญา มรรค ๘ 
มรรค ๘ ศีล สมาธิ ปัญญา ส่งเสริมคุณธรรมๆ ส่งเสริมกนัท่ีน่ี ถา้เราส่งเสริมคุณธรรม เรา อเส
วนา จ พาลาน  ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา เราไม่คบคนพาล เราจะคบบณัฑิต คบบณัฑิต บณัฑิต จะดู
นิสัยเขา ใหดู้เพื่อนเขา ถา้เพื่อนเขาเป็นบณัฑิต คนน้ีเป็นบณัฑิต ถา้เพื่อนเขาพาลทั้งนั้นเลย เขา
บอกเขาเป็นบณัฑิต เราเช่ือไหม น่ีจะดูเขา ใหดู้ท่ีเขาคบเพื่อนเขา 
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แต่เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา อารมณ์ความรู้สึกท่ีมนับีบคั้นหวัใจ ไอค้นพาลๆ มนั
คิดเห็นแก่ตวัมนั นู่นก็ไม่ได ้ น่ีก็ไม่ได ้ไม่มีอะไรไดส้ักอยา่งเลยเวลามนัจะท าความดี เวลามนัจะ
เสียสละ ไม่มีอะไรไดส้ักอยา่งเลย เวลามนัเห็นแก่ตวั ได้ๆ ๆ หมดเลย น่ีพาล ไม่คบมนั ถา้ไม่คบ
มนั เราพุทโธ พุทโธๆๆ เสีย เพราะเราจะคบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาหายใจเขา้นึก
พุท หายใจออกนึกโธ พยายามนึกพุทโธของเราไว ้ นึกพุทโธของเราไว ้ เราจะคบองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ คบนะ คบ คบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลามนัละเอียดเขา้ไปๆ มนั
จะมีความสุขของมนั เวลาเราคบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราจะมีความสุข เราจะมีความ
สงบ เราจะมีความระงบั ส่ิงท่ีเราจะไปพาลใส่ใคร เราจะไปท าร้ายใคร มนัวางไดห้มด มนัวางได้
หมด แมแ้ต่แค่เราคบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้จะชกัน า
ใหเ้ราเป็นคนดี ชกัน าใหจิ้ตใจดวงน้ีเป็นอิสระ ชกัน าใหจิ้ตใจดวงน้ีเขา้สู่สัจธรรม  

เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด จงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด แลว้เราไม่รู้จกัธรรมเป็นท่ีพึ่ง เราไม่
รู้จกัอะไรเป็นท่ีพึ่งไดเ้ลย ถา้จะมีท่ีพึ่งก็พ่อแม่ ถา้มีท่ีพึ่งก็พวกพี่นอ้ง ถา้เราจะมีท่ีพึ่ง มนัพึ่งได้
หรือไม่ เจบ็ไขไ้ดป่้วยแลว้ต่างคนต่างแยกจากกนัไป ต่างคนต่างตอ้งตายไปทั้งส้ิน ไม่มีใครช่วย
ใครไดท้ั้งส้ิน อาศยัพึ่งพากนัไปเท่านั้น 

แต่เวลาเราคบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัละเอียดเขา้มา ละเอียดเขา้มา น่ีมนั
อะไร จิตใจของเรามนัคืออะไร จิตใจของเราไดส้ัมผสัอะไรบา้ง จิตใจของเรามนัรู้อะไร มนัว่าง
หมด มนัมีความสุขของมนั มนัสว่างไสวของมนั น่ีถา้มนัละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไปจนระลึก
ค าบริกรรมไม่ไดเ้ลย ระลึกถึงค าบริกรรมไม่ไดเ้ลยนะ พอระลึกไม่ได ้ตวัมนัเป็นตวัพุทโธแท ้ตวั
พุทโธแทคื้อระลึกพุทโธไม่ได ้ ถา้ยงัระลึกพุทโธไดอ้ยูเ่ป็นสอง สองเพราะมีพลงังานคือตวัจิต 
กบัตวัระลึกค าบริกรรม มนัถึงเป็นสอง 

ในปัจจุบนัน้ีเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เรามีสถานะความเป็นมนุษย ์ มนุษยมี์ธาตุ ๔ และขนัธ์ 
๕ ธาตุ ๔ คือร่างกายน้ี ขนัธ์ ๕ คือความรู้สึกนึกคิดน้ี ร่างกายและความรู้สึกนึกคิดน้ีเกิดจากไหน 
เกิดจากจิต แต่ไม่มีใครเคยเห็นจิตของตวัเอง เห็นแต่อารมณ์ความรู้สึก เห็นแต่สัญญาอารมณ์ 
เห็นแต่ส่ิงสัญชาตญาณ แต่ไม่เคยเห็นตวัเองเลย 

เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด เรามีคุณธรรม เรามีจิต เรามีสถานะ เรามีความเป็นท่ีเราจะร้ือ
คน้สัจธรรมข้ึนมาได ้แต่เราไม่เคยสนใจ เราส่งออกไปขา้งนอกหมด ส่งเสริมคุณธรรมๆ ส่งเสริม
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หวัใจของเรา ถา้ส่งเสริมหวัใจของเรา หวัใจของเราเขา้ถึงสัจธรรม มีคุณธรรมในหวัใจ มนัจะมี
คุณค่ามาก มนัจะมีคุณค่ามาก ชีวิตน้ีไดแ้ต่ใดมา มนัจะเห็นคุณค่าเลย ชีวิตน้ีไดจ้ากพอ่จากแม่มา 
แลว้ถา้มนัภาวนาเป็น มนับอกชีวิตน้ีไดจ้ากเวรจากกรรมมา มนัไดส้ร้างบุญกุศลมามนัถึงมาเกิด
ท่ีน่ี ถา้ไม่สร้างสมบุญกุศลมา เกิดในฟาร์ม ๔๕ วนั เขาเชือด ไปเกิดเป็นเปรตเป็นผ ี 

จิตตอ้งเกิด จิตไม่มีเวน้วรรค ธรรมชาติของมนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ มนัตอ้งไปของ
มนัอยูอ่ยา่งนั้น แต่เพราะอ านาจวาสนาเกิดมาเป็นมนุษยไ์ง เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระ
พระพุทธศาสนา ประเพณีวฒันธรรม วนัน้ีคนจะหยาบ จะละเอียดก็แลว้แต่ ถา้สัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา พ่อแม่ปู่ ยา่ตายายก็พาเขา้วดั พาเขา้วดัมนัก็เป็นจริตนิสัย เป็นนิสัยข้ึนไป ถา้ใคร
มีอ  านาจวาสนามนัก็จะลึกซ้ึงเขา้ไป ถา้ไม่มีวาสนานะ เดก็ๆ เขา้วดัข้ึนมามนัก็ว่ามนัมีสมองนะ  

เวลาทางโลกเขาพดูกนั กราบพระเจอแต่ลูกชาวบา้น ไม่เคยกราบพระถึงพระเลย เวลาเขา
พดูกนัอยา่งนั้นนะ เขาถากเขาถางของเขาดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก 

ก็ลูกชาวบา้นเขามาบวชพระ ถา้บวชพระแลว้ ถา้เขาประพฤติปฏิบติัของเขา ถา้เขา้ไปถึง
ในใจของเขา เขาจะเป็นพระจากใจของเขา เวลาบวชมาแลว้ก็เป็นสมมุติสงฆ ์บวชมา บวชมาโดย
ธรรมวินยั ถกูตอ้งตามกฎหมาย ถูกตอ้งตามธรรมวินยัทั้งนั้นน่ะ แต่เป็นสมมุติ พอสมมุติข้ึนมา 
มนัก็มีกิเลสตณัหาความทะยานอยากเหมือนเรา สมมุติบญัญติัมนัก็คือสมุทยั สมุทยัก็คือความ
หลงใหล จริตนิสัยของคนหยาบละเอียดแตกต่างกนัไป ถา้ใครมีความสามารถ ใครมีสติปัญญา
เขา้ไปก็ร้ือคน้หวัใจของตน ถา้ร้ือคน้หวัใจของตนข้ึนมา ถา้มนัเห็นใจของตนข้ึนมาแลว้มนัจะท า
ความสะอาดดว้ยวิปัสสนาญาณ วิปัสสนาญาณคือปัญญารู้แจง้ รู้แจง้ในอะไร รู้แจง้เท่าทนัใน
ตนเอง ตนเองหลงตวัเอง ตนเองมีความรู้สึกไง ตนเองเก่งทุกคนไง ถา้คนเก่งก็ตายหมดไง แลว้ก็
ตายฟรีๆ ดว้ย ไม่ตายไม่มีส่ิงใดตกคา้งในใจไง 

เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนไป ถา้จิตสงบแลว้ยกข้ึนสู่วิปัสสนา จิตเห็นอาการของจิต เห็นสติ
ปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง สักกายทิฏฐิ ทิฏฐิยดึมัน่ตวัตนของตน น่ีตวัตนยงัไม่รู้จกั แลว้ถา้จิต
มนัสงบแลว้มนัถึงจะเห็นของมนัได ้ แลว้มนัยกข้ึนวิปัสสนา เวลามนัใชปั้ญญาไป ใชปั้ญญาไป
มนัจะเกิดมรรคเกิดผล 

ธรรมจกัรมนัหมุน ธรรมจกัรๆ ธรรมจกัรกท็  าเป็นรูปเคารพข้ึนมา เอาหินแกรนิตไปแกะ
เป็นรูปธรรมจกัร แลว้ก็ไปกราบไปไหวก้นั เวลามนัเกิดความจริงข้ึนมาในใจ ท่ีมนัหมุนมา ไม่
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รู้จกัอีก เวลาอะไรเกิดข้ึนมาตกใจ ตกใจก็ถามอาจารย ์“น่ีคืออะไร น่ีคืออะไร” มนัไม่เคยรู้ไม่เคย
เห็น ถา้มนัเคยรู้เคยเห็นข้ึนมามนัจะรู้ความจริงของมนั หมัน่พิจารณา หมัน่กระท าของเรา 
ส่งเสริมคุณธรรมในใจๆ ถา้ใจมีคุณธรรมอยา่งน้ี 

ส่ิงท่ีเราท าๆ กนัมา ส่ิงน้ีมนัเป็นบาทเป็นฐาน ทาน ศีล ภาวนา มีการเสียสละทาน มนั
ฝึกหดัหวัใจใหม้นัเสียสละ จิตใจของคน ของกูๆ ๆ ก็กหูามา ของกทูั้งนั้นน่ะ แต่ท าไมมนัมีความ
อยากเสียสละล่ะ ท าไมมนัมีความอยากช่วยคนอ่ืนล่ะ จิตใจท่ีเป็นสาธารณะมนัฝึกหดัๆ การ
เสียสละทานเขาฝึกหดัอยา่งน้ี ถา้ฝึกหดัอยา่งน้ี อยูใ่นสังคมใดก็ช่วยเหลือเจือจานกนั สังคมมีแต่
เห็นอกเห็นใจกนั สังคมมีแต่น ้าใจต่อกนั สังคมนั้นน่าอยูไ่หม สังคมท่ีน่าอยูเ่พราะคนใจมนัเป็น
สาธารณะ ถา้ใจเป็นสาธารณะ มนัมาจากไหน 

เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด ถา้จิตใจเขาเป็นอยา่งนั้นแลว้ คนรอบขา้งเขาจะช่ืนชมเขา ถา้
คนรอบขา้งช่ืนชมเขา เขาจะมีปัญหาส่ิงใด คนรอบขา้งก็จะคอยช่วยดูแลเขา น่ีเขาเกิดบารมี 
บารมีเกิดจากอะไร เกิดจากการกระท าของเขา น่ีระดบัของทาน ระดบัของทาน 

ถา้มีศีล ศีลคือความปกติของใจ ถา้เกิดภาวนาข้ึนมา ภาวนาเกิดมรรคเกิดผลข้ึนมา ถา้
ภาวนาเกิดข้ึนมามนัจะซ้ึงไง 

ครูบาอาจารยข์องเรานะ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยข์องเราท่านเคารพบชูา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เหนือศีรษะ เหนือหวั เหนือทุกๆ อยา่ง ท่านเคารพบชูาขนาด
นั้น แต่เวลาเราเทศนาว่าการมนัตอ้งเป็นสัจจะความจริงข้ึนมาในใจไง ถา้เป็นสัจจะความจริง
ข้ึนมาในใจ ท่านถึงคอยเตือนพวกเรา การศึกษานั้นไม่ไดศึ้กษาแบบปลวก ปลวกมนักินไปทั้ง
เล่ม เราเอาพระไตรปิฎกมาตม้กินมนัยงัไม่ฉลาดเลย มนัฉลาดข้ึนมา มนัฉลาดท่ีการฝึกหดัน่ี ถา้
คุณธรรมในหวัใจมนัเจริญ เจริญท่ีน่ี เจริญท่ีการฝึกหดัของเรา 

ถา้การฝึกหดัของเรา เราภาวนาของเราข้ึนมา มนัทุกขม์นัยากขนาดไหน ถา้ภาวนาทุกข์
ยากขนาดไหน เป็นศีล สมาธิข้ึนมา มนัถึงรู้การกระท า เหมือนพ่อเหมือนแม่ พ่อแม่จะมีสถานะ
มา พ่อแม่จะร ่ ารวยมา พ่อแม่ตอ้งปากกดัตีนถีบ พ่อแม่หาเงินหาทองมา พ่อแม่ไปชุบมือเปิบ ไป
เปิดเอาทองมาจากตูไ้หน ก็เขาท างานมา เขาหาของเขามา 
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ครูบาอาจารยข์องเราก็เหมือนกนั ถา้จะเป็นคุณธรรมข้ึนมา ท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้
การประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ท่านจะสงวนรักษา สัปปายะ ๔ สถานท่ีเป็นสัปปายะ อาหารเป็นสัป
ปายะ หมู่คณะพรรคพวกเป็นสัปปายะ มีทิฏฐิมานะเท่าๆ กนั ไม่ใช่สุดโต่งคอยขดัคอยแยง้ คอย
ขดัคอยแยง้คอยฝ่าฝืนไม่ใหป้ระพฤติปฏิบติั  

ส าคญัท่ีสุด ครูบาอาจารยเ์ป็นสัปปายะ หวัหนา้ หวัรถจกัรท่ีมนัชกัน าไป ถา้หวัรถจกัรมนั
ไม่ชกัไปถึงเป้าหมาย มนัชกัหวัรถจกัรนั้นไปไม่ได ้หวัรถจกัรนั้นมนัตอ้งมีหวัรถจกัร หวัรถจกัร
คือครูบาอาจารยข์องเรา ถา้ครูบาอาจารยถ์า้เป็นจริงๆ สัปปายะ ๔ ถา้สัปปายะ ๔ สถานท่ีอยา่ง
นั้นมนัสมควรในการประพฤติปฏิบติั ถา้มนัสมควร 

ถา้หวัรถจกัรมนัไม่มี มนันอนแช่อยูบ่นรางนัน่แหละ มนัไปไม่ไดห้รอก แต่มนับอกมนั
ถึงท่ีเป้าหมายแลว้นะ น่ีเวลากิเลสมนัฟูในใจมนัเป็นอยา่งนั้น 

น่ีพดูถึงว่าถา้ใจมนัมีคุณธรรมในใจ ถา้คุณธรรมในใจนะ ถา้คุณธรรมในใจของเราแลว้ 
คนมีคุณธรรมในใจมนัวดัไดห้มดแหละ มนัรู้มนัเห็นไปหมด จะพดูไม่พดู  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ เราใชร่้วมกนั ฉะนั้น ขอแค่มารยาท ขอแค่มารยาท
พอ ไม่ตอ้งสูงส่งเกินไป ขอแค่มารยาท ใหมี้มารยาทต่อกนั ใจเขา ใจเรา จิตใจท่ีสูงส่งเขามา เขาก็
ตอ้งการความสงบสงดัของเขา จิตใจของคนท่ีต ่าตอ้ย “โอ๋ย! ท่ีน่ีดีมากๆ” มนัไม่ดีเพราะเอง็นัน่
แหละ เพราะเอง็เป็นคนพดูนัน่ไง มนัดีของมนัอยูแ่ลว้ จะพดูไม่พดูก็ดีของมนัอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งพดู 
รักษาใจของตนเพื่อประโยชน์กบัตน เอวงั 


