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เทศน์เช้า วนัที ่๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

วนัน้ีวนัพระเนาะ ตั้งใจฟังธรรมๆ ฟังธรรมท่ีจบัตอ้งไดไ้ง ส่ิงท่ีเราวพิากษว์จิารณ์ได ้การ
วพิากษว์จิารณ์นั้นวพิากษว์จิารณ์เพื่อสติปัญญา ไม่ใช่บูชาไวบ้นห้ิงไง ธรรมะนะ สัจธรรมๆ ท่ี
เราแสวงหา เราแสวงหาข้ึนมาในหวัใจของเรานะ ไม่ใช่ไปไวใ้นตู ้เห็นไหม ดูสิ เวลากราบ กราบ
พระพุทธ พระธรรมกพ็ระไตรปิฎกเอาไวใ้นตู ้ แลว้ไม่เคยเปิดอ่านเลย แลว้ไม่เคยเปิดอ่านเลย 
แลว้หวัใจของตนๆ ล่ะ  

วนัน้ีวนัพระ เราขวนขวายมาท าบุญกุศลของเรา มนุษยถ์า้มีศาสนาจะเป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ มนุษยท่ี์ไม่มีศาสนา ดูสิ ดูบา้นเรือน ดูวตัถุ มนักเ็หมือนวตัถุ มนัเหมือนกบัแร่ธาตุ
อนัหน่ึง มนุษยเ์ป็นแค่นั้นหรือ มนุษยเ์ป็นแค่นั้น เขาถึงบอกทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรมนุษยเ์ขา
จะบริหารจดัการไง ถา้บริหารจดัการ บริหารจดัการแบบเขา นัน่เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐศาสตร์ 
เพื่อการบริหารจดัการของเขา 

แต่ธรรมะๆ สัจธรรมๆ มนัเป็นเร่ืองส่วนตน มนัเป็นเร่ืองส่วนตวัของคน เป็นเร่ือง
ความสุขความทุกขใ์นใจของเรา ถา้ความสุขความทุกขใ์นใจของเรา ศาสนาสอนลงท่ีน่ีไง องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมๆ ตรัสรู้ธรรม เห็นไหม วมุิตติสุขๆ 

สุขของโลกเขา สุขเวทนา ทุกขเวทนา มนัเป็นเวทนา มนัเป็นขนัธ์ ๕ มนัเป็นเร่ืองเกิดดบั 
แต่ถา้เร่ืองวมุิตติสุขๆ มนัสุขแทจ้ริง สุขท่ีไม่สั่นไหว ไม่แปรปรวนเลย ความสุขอนันั้นๆ น่ี
ศาสนาสอน สอนอยา่งน้ี ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ท่ีน่ี ตรัสรู้ในใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ทอด
ธุระๆ “จะสอนไดอ้ยา่งไรๆ” กเ็ร่ืองของเรา เร่ืองของบุคคลคนนั้น แลว้ถา้ใหค้นอ่ืนมาบอก คน
อ่ืนมาบอกแลว้เขาเช่ือไดอ้ยา่งไร เขาเช่ือไดอ้ยา่งไร  

ดูสิ เอง็เอาเงินมาแลว้เอาบุญไป แลกกนั เอาเงินมาแลว้เอาบุญไป เอาอยา่งนั้นหรือ ไอน่ี้
มนัเร่ืองโลกๆ ทั้งนั้นน่ะ มนัเร่ืองของน ้าใจสิ ถา้น ้าใจ เราระลึกถึงกนั ความคิดถึงกนั ส่ิงท่ีหวัใจ
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ท่ีมีค่ามนัมีค่าท่ีน่ี คนสวยงามสวยงามมาจากภายในไง เขาวา่ถา้สวยใหมี้สมองไง ถา้มนัมีสมอง
มาจากภายในข้ึนมามนัเป็นคนท่ีดี ถา้เป็นคนท่ีดีข้ึนมา แต่คนเรากวา่จะดีได ้ คนเราเกิดมาดว้ย
อะไร คนเราเกิดมาดว้ยอวิชชาคือตณัหาความทะยานอยาก คือพญามาร ครอบครัวของมารไง  

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ชนะมารนะ พวกเราไม่มีสิทธ์ิ ไม่เคยรู้เคยเห็น มนัรู้
แต่วา่เป็นเราๆ ทั้งนั้นน่ะ สรรพส่ิงน้ีเป็นเรา เรามีปัญญา เราเป็นคนยอดเยีย่ม เราเป็นคน
มหศัจรรย ์ แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เยย้มารไง “มารเอย เม่ือใด ส่ิงใดท่ีภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเรายงัไม่กล่าวแกค้  าจาบจว้งต่างๆ ได ้เรายงัไม่ยอมนิพพาน” 

มารๆ เห็นไหม ส่ิงน้ี “เธอเกิดจากความด าริของเรา เธอเกิดจากความด าริของเรา เราจะไม่
ด าริถึงเจา้ เจา้จะเกิดบนหวัใจของเราอีกไม่ไดเ้ลย” ในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ไม่มีครอบครัวของมารไง ครอบครัวของมารคือพญามาร เจา้วฏัจกัร ลูกหลานของมนั ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ความเห็นแก่ตวั น่ีเป็นลูกหลานของมารทั้งนั้นเลย ถา้ลูกหลานของ
มาร องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท าลายอวชิชา ท าลายครอบครัวของมารออกจากหวัใจอนั
นั้นแลว้ พระพระพุทธศาสนาสอนลงท่ีน่ีไง แต่การสอนลงท่ีน่ีมนัตอ้งมีวธีิการ เขาเรียกอุปกรณ์ 

เร่ืองของทานๆ เร่ืองของทานท่ีวา่เอง็เอาเงินมาแลว้เอาบุญไป เอาอยา่งนั้นหรือ เงินมนัมา
ไดอ้ยา่งไร เงินคือเศษกระดาษ เงินมนัคือเศษกระดาษเท่านั้นน่ะ เพียงแต่วา่น ้าใจของคนๆ ใช่
ไหม ถา้น ้าใจของคน น ้าใจของคนท่ีใจเขาเป็นกุศลของเขา เขาจะสร้างอ านาจวาสนาบารมีของ
เขา เขาเสียสละเพื่อความสุขของมวลชน แต่เขาเป็นคนให ้ มนัคืออ านาจวาสนาบารมีของเขา 
เพราะจิตใจเขายิง่ใหญ่ จิตใจเขาท าได ้จิตใจเขามีค่ามากกวา่เงินทองอนันั้น จิตใจเขามีค่ามากกวา่
ส่ิงท่ีเขาเสียสละออกไป ส่ิงท่ีเสียสละออกไปของเลก็นอ้ย เขาถึงเสียสละออกไป จิตใจเขา
ยิง่ใหญ่กวา่ส่ิงท่ีเขาเสียสละนั้น เขาถึงเสียสละส่ิงนั้นไดไ้ง  

ไอพ้วกเรามนัตระหน่ีถ่ีเหนียว ไม่มีกว็า่มี ไม่รวยกว็่ารวย อวดดิบอวดดีไปทั้งนั้นน่ะ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหเ้สียสละทานน่ีไง หลอกมนัใหเ้สียสละ น่ีไง มนัเป็นอุบาย 
เสียสละอยา่งนั้นท าไม เพราะเสียสละ จิตใจมนัเดือดร้อนนะ ครอบครัวมารมนัเดือดร้อนมาก 
เวลาเราจะใหใ้ครมนัคิดเลยล่ะ นู่นกไ็ม่ได ้ น่ีกไ็ม่ได ้ น่ีครอบครัวของมารมนัทะเลาะกนัแลว้ 
เพราะอะไร เพราะเราจะเสียสละทาน ครอบครัวมารมนัทะเลาะกนัในใจเรานัน่น่ะ น่ีไง ดดันิสัย
มนั ดดันิสัยกิเลสไง 
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แต่เราไม่อยา่งนั้นสิ จิตใจท่ีไม่มีหลกั กิเลสเป็นเรา อา้ว! กค็วามคิดของเรา ความเห็นแก่
ตวัคือเรา สรรพส่ิงเป็นเราหมดเลย แลว้มนัจะคิดอยา่งน้ีไหม ถา้มนัไม่คิดอยา่งน้ี องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้จึงวางวิธีการไว ้ ใหท้าน มีทาน มีศีล มีภาวนา การเสียสละทาน คนท่ีจิตใจ
ยิง่ใหญ่ท าไดท้ั้งนั้นน่ะ ดูสิ พระโพธิสัตวเ์สียสละชีวตินะ เราน่ีเสียสละดว้ยวตัถุนะ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้เสวยชาติเป็นพระโพธิสัตวเ์ป็นกระต่าย นายพรานเขาหลงอยูใ่นป่าหนาว
เยน็ จุดกองไฟ ผงิไฟอยู ่คนจะอดตายอยู ่พระโพธิสัตวโ์ดดเขา้กองไฟเลย เป็นกระต่าย สัตว ์

สัตวม์นัยงัมีความรู้สึกนึกคิดอยา่งนั้น มนัเสียสละชีวติของมนัเพื่ออีก ๒ ชีวติไดอ้ยูร่อด
ไป มนัเสียสละชีวติเลย เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เสียสละ เสียสละถึงชีวติ 
เสียสละทุกๆ อยา่ง เสียสละเพื่ออะไร เพื่อจิตใจท่ีเตม็ไง จิตใจท่ีมีบารมีเตม็ๆ “เกิดชาติน้ีเป็นชาติ
สุดทา้ย เราจะไม่เกิดอีกแลว้ เกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย” ทั้งๆ ท่ียงัไม่ตรัสรู้เลย 

ถา้จิตใจท่ียิง่ใหญ่เขาเสียสละไดแ้มแ้ต่ชีวติของเขา วตัถุน่ีมนัของเลก็นอ้ยมาก แต่คน
ตระหน่ีถ่ีเหนียว โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มนัแสวงหาลาภ แลว้มีลาภมาแลว้ใครไม่สักการะ
ก ู ลาภนั้นไม่มีความหมาย ถา้มีลาภแลว้เขายงัยกยอ่งสรรเสริญอีกนะ ยกตูด อูฮู้! ลอยเลย 
สักการะส าคญัมาก สักการะกเ็หมือนกบัเราจะเอาชนะคะคานกนัไง อยากจะอยูบ่นหวัคนอ่ืนไง 

คน คนเขาใหค้วามเสมอภาคของคน ใครจะเหนือคน คนไม่มีใครเหนือใครหรอก แต่มนั
จะเหนือไดม้นัเหนือในหวัใจ มนัเหนือท่ีไหนล่ะ มนัเหนือพญามารน่ีไง ถา้มนัท าลายมาร ท าลาย
กิเลสในหวัใจทั้งหมดแลว้ มนัเหนือท่ีน่ี เหนือท่ีน่ีท่ีไหน เหนือท่ีน่ี กลบัสู่สามญัไง องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ดูสิ การด ารงชีพขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มีอะไรบา้งท่ี
แตกต่างไปจากพระ 

ครูบาอาจารยท่ี์เป็นพระท่ียิง่ใหญ่ กพ็ระธรรมดาน่ีแหละ กพ็ระท่ีติดดินน่ีแหละ เพราะติด
ดินเพราะอะไร ติดดินเพราะจิตใจมนัเป็นธรรมไง แต่ถา้กิเลส เพราะถา้มนัไม่ติดดินนัน่คือกิเลส
ไง มนักีดมนัขวางไปหมด ไม่มีใครนบัหนา้ถือตา ไม่มีใครยกยอ่งสรรเสริญ มนัจะกระอกัเลือด 

แต่ถา้มนัเป็นธรรมนะ เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านเป็นธรรม เป็นธรรมในใจแลว้ มนั
อ่ิมเตม็ในใจแลว้ สรรพส่ิงอ่ืนแลว้มนัเติมไปไม่ได ้มนัอยูน่อกทั้งนั้นน่ะ ถา้เหนือโลกๆ มนัเหนือ
โลกท่ีหวัใจดวงนั้น ถา้เหนือโลกท่ีใจดวงนั้นนะ แต่เหนือโลกโดยองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้จะปรินิพพาน  
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เศร้านะ เวลาพูดอยา่งน้ี เวลาพระอานนทเ์วลาท่านพูด “ดวงตาของโลกดบัแลว้ ดวงตา
ของโลกดบัแลว้” ดวงตาของโลกนะ คนท่ีมีศรัทธามีความเช่ือนะ พึ่งพาอาศยัทั้งทางโลก พึ่งพา
อาศยัทั้งทางธรรม พึ่งพาอาศยัทั้งนั้นน่ะ พึ่งพาอาศยัการช้ีน าของท่าน “ดวงตาของโลกดบัแลว้ 
ดวงตาของโลกดบัแลว้” ถา้ดวงตาของโลก รถไฟเสีย ไฟหนา้ดบัมนัไปไดไ้หม ไปมนักเ็จอ
อุบติัเหตุทั้งนั้นน่ะ รถเราถา้มนัไม่มีดวงไฟ มนัไปอยา่งไร  

น่ีกเ็หมือนกนั ครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมๆ นัน่น่ะท่านช้ีน าเพราะมนัเป็นส่ิงท่ีช้ีน าโลก จะ
อยู ่ อยูเ่พราะเหตุนั้นน่ะ อยูเ่พราะใหพ้ิสูจนก์บัโลกไง เพราะโลกเขาแยง่ชิงกนัไอเ้ร่ืองโลกๆ ไอ้
เร่ืองบา้บอคอแตกนัน่น่ะ แต่ท่ีมีธรรม หลวงตาท่านถึงบอกวา่ถา้พูดถึงทางโลกท่านโง่ท่ีสุด 
เพราะท่านก่อนท่ีออกมาโครงการช่วยชาติ ท่านไม่เคยแยง่ชิงอะไรกบัใครเลย ท่านใหเ้ขาทั้งนั้น 
เสียสละทั้งนั้น เวน้ไวแ้ต่เวลาสอน เวลาสอน สอนลูกศิษยลู์กหา สอนใหช้นะกิเลส ท่านถึงได้
หนกัหน่วง 

เวลาท่านสอนใหเ้อาชนะกิเลส ท่านเอาจริงเอาจงันะ แต่ถา้เป็นเร่ืองโลกธรรม ๘ ท่านไม่
เคยหนัหนา้มามองเลย ท่านถึงบอกวา่ถา้พูดถึงทางโลก ท่านถือวา่ท่านโง่มาก คือท่านไม่แยง่ชิง
อะไรกบัใคร ท่านปล่อยใหค้นอ่ืนหมดเลย แต่ถา้เร่ืองของธรรมล่ะ เร่ืองของธรรมนะ เวลาหลวง
ปู่มัน่ ครูบาอาจารยข์องเราเกบ็เลก็ผสมนอ้ย ค  าวา่ “เกบ็เลก็ผสมนอ้ย” ส่ิงใดท่ีมนัเป็นการขา้ม
ล่วง ท่านจะไม่ท าๆ ท่านจะไม่ท าเพราะเหตุใด ท่านจะไม่ท าเพราะเป็นแบบอยา่งไง เพราะมนัมี
แต่คนสอนไง มนัไม่มีใครท าใหเ้ห็นไง สอนน่ีเก่งนกั มีแต่คนสอนคนอ่ืนทั้งนั้น แต่ไม่มีใคร
สอนตนเองเลย  

ครูบาอาจารยข์องเราท่านสอนตวัท่านก่อน ท่านสอนท่านใหไ้ดก่้อน การท่ีสอนตนใหไ้ด้
ก่อนมนัถึงไดรู้้วธีิการ ถึงไดเ้ห็นน ้าหนกัของมนัไง เห็นเล่ห์เหล่ียมของมนัไง เห็นความเห็นแก่
ตวัไง เห็นการท่ีมนัเหยยีบย  า่ไง เพราะมนัเหยยีบย  า่หวัใจดวงน้ีแลว้มนัถึงไปเหยยีบย  า่หวัใจดวง
อ่ืนใช่ไหม ถา้มนัไม่เหยยีบย  า่หวัใจดวงน้ี ถา้หวัใจดวงน้ีท่ีมนัจะฉลาดข้ึนมา กเ็รามาวดัมาวากนั
เพราะตอ้งการใหห้วัใจดวงน้ีมนัฉลาดข้ึนมา ถา้หวัใจดวงน้ีมนัฉลาดข้ึนมา มนัจะมีสติ ฝึกหดัๆๆ 
สติๆ มนัมีแต่ช่ือ ส.เสือ ต.เต่า สระอิ สติๆ แลว้กโ็มก้นัไป  

ถา้มีสติ เขาจะไม่มีความผดิพลาดแมแ้ต่กิริยาของเขา เขาจะไม่มีความผดิพลาดในทาง
ความคิดของเขา ในทางความคิด ในทางความรู้สึกนึกคิดในหวัใจ เพราะนั้น เพราะมนัเป็น
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อารมณ์ ส่ิงท่ีมนัพวยพุ่งออกมาจากใจ ถา้มนัพวยพุ่งออกมาจากใจ ถา้มีสติปัญญา สติมนัยบัย ั้งได้
ทั้งนั้นน่ะ มนัดูแลรักษาได ้ ถา้ฝึกหดั เรามาวดัมาวา ส่ิงท่ีเราศึกษามาแลว้ ศึกษาน่ีศึกษามา
หมดแลว้แหละ ทหารอออกรบไม่ตอ้งเอาต าราไปหรอก ทหารออกรบ เขาฝึกดีแลว้เขาถึงไดอ้อก
รบ ไม่มีทหารท่ีไหนออกรบแลว้กางต ารา บรรจุกระสุนอยา่งไร จะยงิอยา่งไร ตายหมด 

น่ีกเ็หมือนกนั ไม่ตอ้งห่วงเร่ืองการศึกษา เร่ืองปริยติั ปริยติั ศึกษาเรากศึ็กษามาแลว้ 
ขณะท่ีจะออกรบไง ตอนท่ีจะมาประพฤติปฏิบติัไง ฝึกใหม้นัเป็น กย็งิใหม้นัเขา้เป้าสิ ยงิเลยๆ ยงิ
ท่ีไหน ยงิในใจของตนนัน่น่ะ ยงิในกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ไม่ตอ้งไปยงิขา้งนอก 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนเท่านั้นเอาชนะตน ถา้ตนเอาชนะตนได้
แลว้ พระพุทธศาสนาสอนอยา่งน้ี ถา้พระพุทธศาสนา ในทางการพิสูจนแ์ลว้ พระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาแห่งสันติภาพ สันติภาพ ภราดรภาพทั้งในใจของเราก่อน มนัจะเกิดกิเลสกบัธรรม
ต่อสู้กนั  

เราไม่เคยเห็นหรอก คนภาวนาไม่เป็น คนภาวนายงัท าไม่ได ้ ไม่รู้จกัสงครามธาตุ 
สงครามขนัธ์ เวลาเกิดสงครามธาตุ สงครามขนัธข้ึ์นระหวา่งกิเลสกบัธรรมประหตัประหารกนั
ในหวัใจนะ สงคราม ถา้ไม่สงคราม ไม่แลกดว้ยชีวติ ครูบาอาจารยเ์ราท่านเสียสละทั้งนั้นน่ะ 
เวลาสงครามธาตุ สงครามขนัธ์เกิดข้ึน ถา้สงครามธาตุ สงครามขนัธ์เกิดข้ึน เกิดศีล เกิดสมาธิ 
เกิดปัญญา เกิดสมาธิข้ึนมา 

สมาธิ ตวัมนัเป็นอยา่งไร สมาธิ ตวัมนัเป็นอยา่งไร แลว้เกิดสมาธิแลว้เกิดภาวนามย
ปัญญาข้ึนมา ปัญญาท่ีเกิดจากการภาวนา ท่ีมนัไปฟาดฟันกบักิเลสมนัฟาดฟันไปอยา่งไร ถา้
คนเรานะ ประพฤติปฏิบติัแลว้ไม่เห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง คือไม่เห็นกาย เห็นเวทนา 
เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริง หมายความวา่ หมายความวา่จิตมนัสงบ
แลว้ จิตมีก าลงัแลว้ จิตมนัจบัตอ้งได ้ จิตมนัร้ือคน้ได ้นั้นมนัถึงจะเป็นความจริงไง ไอท่ี้มนัพูดๆ 
ข้ีโมท้ั้งนั้นน่ะ ถา้มนัเป็นความจริงๆ ข้ึนมามนัจะเห็นสงครามธาตุ สงครามขนัธ์ การต่อสู้กนัน่ะ 

ถา้ทางโลกการต่อสู้กนั เวลาเขาท าวจิยั เขาขดัแยง้กนั เขาโตแ้ยง้กนัดว้ยเหตุดว้ยผล ไอน่ี้
กเ็หมือนกนั เวลากิเลสกบัธรรมในหวัใจของเรามนัโตแ้ยง้กนัในใจของเรา ถา้กิเลสมนัโตแ้ยง้ ถา้
กิเลส ในการวิเคราะห์วจิยัท่ีหกัลา้งกนัดว้ยเหตุผลนั้น เพราะเขามีทั้งพวกท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็น
ดว้ยใช่ไหม น่ีกเ็หมือนกนั เรามีแต่ธรรมๆ มีแต่ศีล มีแต่สมาธิ มีแต่ปัญญา ปัญญาน่ีเลอเลิศมาก 
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แต่ไม่เคยเห็นกิเลสเลย ไม่เคยเห็นคู่ขดัแยง้เลย ไม่เห็นส่ิงท่ีมนัโตแ้ยง้เลย แลว้จะเอาอะไรไป
โตแ้ยง้กบัมนั 

ถา้จิตสงบเป็นสัมมาสมาธิ ถา้มนัจบัได ้ จิตเห็นอาการของจิต เห็นความคิด เห็นส่ิงท่ีพวย
พุ่งออกมาจากจิต เห็นส่ิงท่ีมนัขดัแยง้ในใจ เห็นส่ิงท่ีมนัพอใจ ถา้มนัจบัตอ้งได ้ ถา้มนัจบัตอ้งได ้
มนัวเิคราะห์วจิยั มนัต่อสู้กนัดว้ยเหตุดว้ยผล ดว้ยเหตุดว้ยผลนะ ท่ีเป็นธรรมดว้ยเหตุดว้ยผล ไม่มี
การกดข่ี ไม่มีการเหยยีบย  า่ 

เหยยีบย  า่กดข่ีไม่ได ้เหยยีบย  า่กดข่ี กิเลสมนักส็งบตวัลง มนักห็ลบซ่อนไป พอเด๋ียวสมาธิ
เส่ือม มนักโ็ผล่ออกมา ในการกระท ามนัตอ้งใชเ้หตุใชผ้ลพิจารณากนัโดยการเป็นสัจจะเป็น
ความจริง แลว้เกิดพิจารณาไปแลว้ถา้เป็นตทงัคปหานดว้ยเหตุดว้ยผล ดว้ยคุณธรรมท่ีมนัมีคุณค่า
มากกวา่ กิเลสมนัยอมรับๆ มนักป็ล่อยวางๆ มนัยอมรับเหตุผล ยอมรับสติปัญญาของเรา เห็น
ไหม ระหวา่งสงครามธาตุ สงครามขนัธ์ท่ีมนัเกิดข้ึน ถา้มนัยอมรับๆ นัน่ล่ะท่ีมนัมีการ
ประหตัประหารกนั มนัเกิดจากการกระท าอยา่งนั้น  

เวลาศึกษา ศึกษามาแลว้ ศึกษามาๆ สาธุ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นศาสดาของเรานะ เราศึกษามาแลว้แหละ ศึกษามาแลว้เราวาง
ไว ้ แลว้เราพยายามฝึกหดั พยายามประพฤติปฏิบติัข้ึนมาใหเ้ป็นสมบติัของเราไง ใหเ้ป็น
สติปัญญาของเรา เราเป็นช่าง เรากต็อ้งมีภูมิของช่าง เราเป็นวชิาชีพใด เรากต็อ้งมีองคค์วามรู้จริง
ของเรา ในการประพฤติปฏิบติัของเรา เรากต็อ้งมีปัญญาของเรา มีการประพฤติปฏิบติัตามความ
เป็นจริงของเรา ประหตัประหารกนั ปล่อยแลว้ปล่อยเล่า ปล่อยแลว้ปล่อยเล่า เวลามนัสมุจเฉท
ปหาน สงครามจะยติุลงต่อเม่ือมรรคสามคัคี สงครามจะยติุลงต่อเม่ือกิเลสมนัตาย กิเลสมนัตาย 
เห็นไหม 

เวลาหลวงตาท่านออกประพฤติปฏิบติั เวลาอดอาหารมนัจะตาย มนัจะตายแลว้นะ เวลา
ประพฤติปฏิบติัไป ท่านบอกวา่เวลาภาวนาไปกิเลสมนัจะหลอกเลย “ตายนะ น่ีใกลต้ายแลว้ล่ะ” 
แต่ท่านกบ็อกอะไรตายก่อน พิสูจนห์น่อย สุดทา้ยท่านบอกวา่กิเลสตาย กิเลสตายไปจากหวัใจ
ของท่าน หวัใจของท่านสะอาดบริสุทธ์ิ หวัใจของท่านมีแต่สัจจะความจริง 

ถา้เราเป็นชาวพุทธ พระพุทธศาสนาสอนลงท่ีน่ีไง ถา้สอนลงท่ีน่ี ส่ิงท่ีเราทาน ศีล ภาวนา 
ส่ิงน้ีระดบัของทาน เรากเ็สียสละของเราเพื่อใหกิ้เลสมนัเดือดร้อน แต่คนท่ีมีคุณธรรมข้ึนมาแลว้ 
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การเสียสละนั้นเขาสละดว้ยความเป็นนิสัยของเขา แลว้เขากฝึ็กหดัมีศีลของเขา ฝึกหดัมีปัญญา
ของเขา ถา้มีปัญญาของเขานะ ธรรมจกัรๆ สัจธรรมท่ีมนักงัวานกลางหวัใจ  

วนัพระ วนัพระๆ ประเสริฐท่ีไหนล่ะ พระประเสริฐท่ีใจน้ีไง ใจเป็นผูป้ระเสริฐ พุทธะ 
พุทธะ เห็นไหม เขาไปอินเดียกนั ของเราไม่ตอ้ง หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ เราจะไปเฝ้า 
เฝ้าดว้ยสติดว้ยปัญญาของเรา เฝ้าพุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานไง คุณธรรมในใจน้ีไง เราจะเฝ้าองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ของเรา เราจะอุปัฏฐาก เราจะดูแล เราจะรักษาไง ประเสริฐ 
ประเสริฐท่ีน่ีไง ถา้ประเสริฐท่ีน่ี จิตสงบแลว้มนักซ็าบซ้ึงแลว้แหละ จิตสงบแลว้มนัจะเช่ือมัน่ใน
ศาสนามาก เพราะอะไร เพราะตวันั้นน่ะ ตวัสัจจะความจริงนั้นน่ะเป็นตวัภาชนะท่ีจะสัมผสั
ธรรมได ้

หลวงตาท่านบอกวา่ไม่มีส่ิงใดสัมผสัธรรมได ้ เวน้ไวแ้ต่ความรู้สึกคือใจของคนเท่านั้น 
ไม่มีส่ิงใดสัมผสัศาสนาได ้ไม่มีวตัถุส่ิงใดพิสูจนไ์ด ้เวน้แต่ความรู้สึกเท่านั้น เอวงั 


