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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ เราขวนขวายกนันะ เราพยายามขวนขวายมาเพื่อทาํบุญกศุลของเรา 

ถา้ทาํบุญกศุลของเรา ถา้เป็นบุญกศุลนะ ส่ิงท่ีเป็นบุญกศุลมนัเป็นความสุข เป็นความดีงามของ

เรา ถา้ความดีงามของเรา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เวลาสอน สอนถึงส่ิงมีชีวิต ส่ิงมีชีวิต

มนัรับรู้ได ้ รู้สุขรู้ทุกขไ์ด ้ แต่ธรรมะมนัรู้ดีรู้ชัว่ แต่รู้สุขรู้ทุกข ์ เรารู้สุขรู้ทุกขแ์ลว้เราตอ้งการของ

เรา น่ีส่ิงท่ีมีชีวิต มนัมีอายตนะมนัรับรู้ได ้ มนัรับรู้ทางตา ทางจมูก ทางหู ทางลิ้น ทางกาย ส่ิงท่ี

สมัผสัได้ๆ   

ฉะนั้น ส่ิงท่ียงัมีชีวิตอยูม่นัมีคุณค่ามากนะ ถา้มีคุณค่ามาก ถา้มีการศึกษา มนัรู้สุขรู้ทุกข ์รู้

สุขรู้ทุกข ์ แต่ถา้มนัมีธรรมะ เห็นไหม รู้ดีรู้ชัว่ รู้ดีรู้ชัว่ ถา้รู้ดีรู้ชัว่ ส่ิงท่ีเป็นความชัว่เราไม่ไปแตะ

ตอ้งมนั เราจะทาํคุณงามความดีของเรา ทาํคุณงามความดีของเรา แลว้ความดีมนัเป็นอะไรล่ะ 

ความดีมนัคืออะไรล่ะ ถา้ความดีตณัหาความทะยานอยากของเรา จิตใจเราหยาบใช่ไหม จิตใจเรา

หยาบมนัตอ้งการส่ิงใด มนัปรารถนาส่ิงใดมนักเ็ป็นความดีความถูกตอ้งของมนัเพราะมนัอยาก

ได ้แต่ถา้มนัเป็นธรรมะ มนัความอยากได ้น่ีเป็นความดีของเรา  

แต่ถา้ความดีเขาวดัดว้ยศีล ดูชาวพทุธๆ ชาวพทุธของเราตอ้งมีศีลอยูแ่ลว้โดยธรรมชาติ 

ธรรมชาติเพราะหลวงปู่ฝ้ันท่านพดูเอง คนเกิดมามี ๑ ศีรษะ ๒ แขน ๒ เทา้ เห็นไหม มีศีล ๕ ศีล 

๕ มนัมีประจาํหวัใจของเราอยูแ่ลว้ ถา้มีประจาํหวัใจของเรา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้

เวลาบญัญติัศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เพราะมีคนทาํผิดท่านถึงไดบ้ญัญติัข้ึนมา แต่เดิมๆ 

ข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไปขอศีลมาจากใคร องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้

ปฏิบติัมาจากใคร  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ร้ือคน้ในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เวลา

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมโดยชอบ โดยความชอบธรรมในใจขององคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ในความชอบธรรมอนันั้น เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มี
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บุญญาธิการ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ถึงขวนขวายอยา่งนั้นได ้ไออ้ยา่งพวกเราสาวกสาว

กะไดย้นิไดฟั้ง มีพอ่มีแม่คอยคุม้ครองดูแล มนัยงัแถๆ มนัถึงเอาศีลมาคุม้ครองไง เป็นร้ัวกั้นไง 

ถา้เราเป็นคนดีตอ้งมีศีลไหม  

ถา้ศีล ๕ ศีล ๕ ปาณาติปาตา ไม่กา้วล่วงใครทั้งส้ิน ไม่ทาํลายใครทั้งส้ิน ไม่ทาํใหใ้ครเจบ็

ชํ้านํ้ าใจทั้งส้ิน น่ีปาณาติปาตา ฆ่าสตัวใ์หต้กล่วงถึงผดิศีล ของของเขา ลกัของเขา ลกัของเขาโดย

เจา้ของไม่ไดใ้ห ้ ถา้ไปผดิคู่ครองของคนอ่ืน แลว้ไอพ้ดูปดๆ ถา้มนัพดูปด พดูถา้ไม่ซ่ือสตัยก์บั

ตนเอง มนัพดู น่ีคนท่ีเขามีศีลมีธรรมของเขา เขามีอาํนาจวาสนาบารมีของเขา เขาพดู

ตรงไปตรงมา คาํวา่ “ตรงไปตรงมา” คิดอยา่งไรพดูอยา่งนั้น ทาํอยา่งไรพดูอยา่งนั้น ไอข้องเราน่ี

ขา้งๆ คูๆ เวลาศีล ๕ ศีล ๕ นํ้าเมานัน่น่ะตวัร้าย ส่ิงมึนเมาทั้งหมด ถา้ส่ิงมึนเมาทั้งหมดทาํใหค้น

ขาดสติ ทาํใหค้นทาํอะไรกไ็ดน้ะ แต่ถา้พอมนัผดิศีลไป น่ีไง ถา้มนัผดิศีลผดิธรรม 

ถา้มนัมีศีลมีธรรมของเราข้ึนมา ถา้พทุธศาสนาสอนสอนท่ีน่ี สอน ถา้เรามีหลกัมีเกณฑ์

ของเรา ถา้เรายงัมีชีวติอยูน่ะ ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดคือชีวิตของเรา ชีวติของเรามนัรู้สุขรู้ทุกขไ์ด ้ ส่ิงท่ีมี

ชีวิตถา้ไม่มีวิญญาณครอง ตน้ไมม้นัยงัแข่งขนักนั ตน้ไมม้นัยงัแข่งแยง่แดด แยง่อาหารกนั ตน้ไม้

มนัไม่มีชีวิตมนัยงัแข่งขนักนัเลย แลว้คนท่ีมีชีวิต แลว้ชีวิตของเราเอามาทาํอะไร ชีวิตเราเกิดมา 

เกิดมาทาํไม ถา้เกิดมานะ เกิดมากเ็พื่อความรู้แจง้ในใจไง เกิดมาเพื่อจะพน้จากทุกขไ์ง ถา้พน้จาก

ทุกข ์อะไรจะพน้จากทุกขล์่ะ กห็วัใจน้ีพน้จากทุกข ์ใครจะพน้จากทุกข ์

ไปอยูไ่หนมนักไ็ปทุกขอ์ยูท่ี่นัน่น่ะ ความทุกข ์ ทุกขเ์ป็นอริยสจั น่ีพดูถึงความทุกขเ์ป็น

อริยสจันะ อริยสจัเพราะมีสติมีปัญญา มีศีล มีสมาธิ แลว้มีปัญญาข้ึนมามนัจะไปคน้ควา้ทุกข ์เหตุ

ใหเ้กิดทุกข ์ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกข ์น่ีถา้มนัมีสติมีปัญญาเป็นอยา่งนั้น 

แต่คนท่ียงัไม่มีสติปัญญาขนาดนั้น มนัไม่ไดม้องเห็นขนาดนั้นหรอก มนัเห็นแต่วา่

อาํนาจวาสนาบารมีของตน ดูสิ ส่ิงท่ีโลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มนัวา่ส่ิงนั้นประสบ

ความสาํเร็จ ส่ิงนั้นจะมีความสุข ทุกคนจินตนาการวา่ถา้ฉนัสมบูรณ์ ฉนัมีทุกอยา่งพร้อมแลว้จะ

มีความสุข ไม่มีใครมีความสุขจริงสกัคนหน่ึง 

จะเป็นยาจกเขญ็ใจนะ จะเป็นเศรษฐีกฎุุมพีนะ จะด่ืมนํ้าดว้ยกะลา จะด่ืมนํ้าดว้ยจอก

ทองคาํ ถึงเวลาแลว้ตอ้งบ่ายไปทางเดียวกนัหมดนะ ตอ้งตายทั้งนั้นนะ เวลาคนมนัจะตาย คนถา้

ไม่มีบุญกศุล ไม่มีส่ิงใดเป็นสมบติัของตน เวลาจะตายมนัด้ินรนน่ะ เวลากรรมนิมิตๆ เวลาคนจะ
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ตายด้ินจนตกเตียง เห็นไหม คนท่ีเขามีบุญกศุลนะ เขาจะตายนะ ยายจะไปนิมมานรดี ยายจะไป

ดุสิต ในปัจจุบนัน้ีมีคนมาพดูเร่ืองน้ีเยอะมาก มีคนมาคุยใหเ้ราฟังหลายคน แต่เขากไ็ม่กลา้พดูไป

เพราะเด๋ียวหาวา่เยนิยอญาติผูใ้หญ่ของเขา เวลาเขาจะไปนะ เขาบอกเขาจะไปเท่ียวนิมมานรดี

กนัน่ะ มนัมีรถมารับ คนตายแบบน้ีตายแบบท่ีคนตายนะ แต่เหมือนเรา เราจะไปเท่ียวทิพยส์มบติั

ของเรา เราจะไดไ้ปอยูทิ่พยส์มบติัของเรา มี ในปัจจุบนักมี็ มาพดูใหเ้ราฟังหลายรายแลว้ 

นัน่ตายเพราะอะไรล่ะ ทาํไมเขาตายดว้ยความสุขของเขาล่ะ เขาตายดว้ยท่ีวา่ไม่กระวน

กระวายเลย บางคนท่ีทุกขจ์นเขญ็ใจ เวลาจะตายด้ินรนแลว้ด้ินรนอีก มนัไม่ยอมไป ตอ้งฉุด

กระชากลากกนัจนตกเตียงเลยนะ อยา่งนั้นเชียวหรือ 

เราคิดของเราอยา่งน้ี เวลาเป็นถึงกรรมนิมิต เวลามนัเห็นแลว้มนักเ็ป็นเวรเป็นกรรมของ

คนคนนั้นไง ถา้เป็นเวรกรรมของคนคนนั้น แลว้อะไรเป็นท่ีพึ่งของเราล่ะ เอาอะไรเป็นท่ีพึ่ง  

เราเป็นชาวพทุธนะ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์รัตนตรัย แกว้สารพดันึก พระธรรมๆ 

สจัธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นท่ีพึ่ง ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมะ

ยอ่มคุม้ครองเรา ถา้เรามีศีล ๕ ศีลมนัคุม้ครองไง สีเลน สุคตึ ยนฺติ สีเลน โภคสมฺปทา ศีลทาํให้

สนัติ ใหมี้ความสุขมีความสงบ ศีลทาํใหมี้เงินมีทองนะ ดูสิ ไม่ใชจ่้ายฟุ่ มเฟือยมนักอ็ะไรล่ะ เงิน

ทองทั้งนั้นน่ะ เงินทองใชจ่้ายฟุ่ มเฟือย ใชจ่้ายโดยเกินกวา่เหตุไง เอาแบบพระฉนัม้ือเดียว กินขา้ว

วนัละหนน่ีรวย ทาํงานไดไ้ม่ตอ้งใชเ้ลย เกบ็เงินไวน้ัน่น่ะรวย ไอน่ี้มนัใชก้นั น่ีไง รวยเพราะ

อะไร รวยเพราะมีศีลไง มีศีลมีโภคทรัพยไ์ง โภคทรัพยเ์พราะมนัไม่จ่ายฟุ่ มเฟือยไง ถา้ไม่จ่าย

ฟุ่ มเฟือย 

“ไอน่ี้มนัไม่ได ้คบไม่ไดถ้า้ไม่ฟุ่ มเฟือย ไม่หยาํเปเหมือนเราคบไม่ได ้ลูกผูช้ายมนัตอ้งเมา

หวัรานํ้า” น่ีเขาพดูกนัไง บอกวา่ลูกผูช้ายมองหนา้ไม่ได ้ เขาไม่ดูสงัคมญ่ีปุ่นนะ ญ่ีปุ่นมนัโคง้หวั

แลว้โคง้หวัอีก เวลาออกรบสงครามมนักลา้หาญกวา่ทุกชาติ คนญ่ีปุ่นเขาเจอ เขาโคง้ให ้ เขา

คารวะตลอด แต่เวลาเขาตอ้งกลา้หาญ เห็นไหม ทหารญ่ีปุ่น สงครามโลก ทุกคนเห็นทหารญ่ีปุ่น 

วิ่งหนีเลยล่ะ ไอข้องเรานกัเลงทั้งนั้นน่ะ ตอ้งส่งไปอยู ่๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้วิง่หนีหางจุกตูด  

มนัไม่จริงน่ะ ถา้มนัจริงทาํไมตอ้งไปอวดอยา่งนั้นไง ทาํไมตอ้งไประรานเขา ระรานเขา

ทาํไม ทาํไมไม่มีสติปัญญาระรานกิเลสของเรา ในใจของเราไอท่ี้มนัถือตวัถือตนวา่มนัสาํคญั

ตนๆ เอง็เก่งมาจากไหน 
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คนจะมัง่มีศรีสุขขนาดไหน ทุกขจ์นขนาดไหน ถึงท่ีสุดแลว้บ่ายหนา้ไปทางเดียวกนัหมด 

พญามจัจุราชเอาไปทั้งนั้นน่ะ แลว้ส่ิงท่ีมีชีวิต เราเกิดมามีชีวิตนะ ส่ิงมีชีวิตมนัรู้สุขรู้ทุกขไ์ด ้ แต่

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้รู้ดีรู้ชัว่ได ้แลว้ความดีท่ีดีกวา่น้ียงัมีอยู ่

เราขวนขวายมานะ เราขวนขวายมาวดัมาวากนั มาทาํบุญกศุลของเรา ส่ิงท่ีเสียสละมา ส่ิง

ท่ีเอามามนัมาจากไหนล่ะ ไม่ใช่แรงงานของเราหรือ แรงงานของเราทั้งนั้นน่ะ เราปากกดัตีนถีบ

หามา แลว้เรามาเสียสละทาํไม เรามาเสียสละทาํไม เรามาเสียสละเพราะวา่จิตใจเราละเอียด

ลึกซ้ึงข้ึนมาไง ส่ิงท่ีเราเสียสละทานข้ึนมาเพราะหวัใจดวงน้ีไง หวัใจดวงน้ีมนัแคน้ใจ หวัใจดวง

น้ีมนัทุกขม์นัยาก หวัใจดวงน้ี มนัรู้บาปรู้บุญ มนัรู้ของมนั มนัจะสละของมนัไง ทาํเพื่อ

ประโยชน์กบัหวัใจดวงน้ีไง 

เราหามาๆ หามากเ็พื่อปากเพื่อทอ้ง เราเสียสละของเราไปเพื่อประโยชน์กบัสงัคม เพื่อ

ประโยชน์กบัโลก เพือ่ประโยชน์กบัโลก เพื่อประโยชน์สมณะ ส่ิงท่ีสมณะ เรามาเสียสละทาน

ของเราเพื่อบุญกศุลของเรา บุญกศุลมนัเกิดมาจากไหน บุญกศุลกทิ็พยส์มบติัไง 

ส่ิงท่ีโยมทาํกนัไวน่ี้นะ จะก่ีปีก่ีชาติกแ็ลว้แต่ ลองหลบัตาแลว้นึกถึงสิ สดๆ ร้อนๆ ของ

เน่าของบูดเสียสละไปแลว้เป็นทิพย ์ มนัไม่เคยบูดเคยเน่า ของท่ีเราเคยเสียสละทาํบุญมาก่ีภพก่ี

ชาติ ลองนึกสิ มนัมีบูดมีเน่าไหม มนัไม่มีบูดเน่าเลย มนัเป็นทิพยส์มบติัไง เราเสียสละออกไป

แลว้มนัทาํบ่อยคร้ัง ทาํมากข้ึนๆ นะ 

อยา่งท่ีโยมมาเล่าใหฟั้งน่ะ “ยายจะไปนิมมานรดีแลว้นะ เขามารับแลว้ล่ะ” น่ีอะไร ส่ิงน้ี

มนัเป็นบุญกศุลของเขาไง เขาสะสมมนัมาจนอ่ิมเตม็ในใจของเขาไง เขาไม่มีบาปอกศุลท่ีจะมา

ชกัลากไปทางตํ่าไง เขาไม่มีใครมาดึงเขาไปไดไ้ง  

คนเรานะ เวลาหมดอายขุยั ถา้คร่ึงๆ กลางๆ ตอ้งไปยมบาลก่อน ไปตดัสินกนั ถา้มนัชัว่

มากกเ็ทวทตั ธรณีสูบไปเลย ถา้มนัดีสุดๆ กไ็ปเลย รถเทียมมา้มารับไปเลย แลว้เขาเห็นของเขา  

แลว้บอกวา่ “อา้ว! แลว้มนัจะประกาศอยา่งไร เรานัง่กนัอยูน่ี่มีคนดีอยูค่นหน่ึงกาํลงัจะ

ตาย รถมา้มารับ ทุกคนตอ้งเห็นหมด”...ไม่เห็น เพราะเราดูดว้ยตาเน้ือ เราดูดว้ยตาเน้ือ เราดูดว้ย

วฒิุภาวะของเรา เราดูดว้ยความไม่เขา้ใจของเรา แต่ผูท่ี้เขาเห็น ผูท่ี้เขาจะไป นัน่สมบติัของเขา 

มนัสวา่งกระจ่างแจง้กบัของเขา เพราะเขาตอ้งไปเสวยภพชาติอยา่งนั้น เขาไดเ้สวยของเขา ไอเ้รา
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มองไม่เห็นหรอก นัง่อยูด่ว้ยกนัอยา่งน้ี เวลามารับ รับเฉพาะคนคนนั้นคนเดียว แลว้คนนั้นไปได้

คนเดียว ไอเ้รานู่น ไปยมบาล ดีหรือชัว่ ผมทาํดีหรือทาํชัว่ครับ ผมตอ้งไปทางไหนครับ มนัไป

อยา่งนั้นน่ะ 

น่ีพดูถึงถา้เรายงัเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะนะ แต่ใครจะเช่ือหรือไม่เช่ือเป็นเร่ืองหน่ึง แต่

ความจริงเป็นอยา่งนั้น เราศึกษามา ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น่ีความรู้ 

ความรู้มนัยงัไม่ใช่ความจริงไง ศึกษาเป็นภาคปริยติั ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

กามภพ รูปภพ อรูปภพ ผลของวฏัฏะ จิตท่ีเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เราจะเห็นหรือไม่เห็นมนั

เป็นเร่ืองอาํนาจวาสนาบารมีของเรา 

แต่ครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัหูตาสวา่งกระจ่างแจง้ ของมนัมีอยา่งนั้นไง องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกท่านไม่ไดม้าป้ันแต่งส่ิงใดเลย ของอยา่งน้ีมนัมีอยูโ่ดย

ธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ เพียงแต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มาตรัสรู้ มาเห็นความกระจ่าง

แจง้ แลว้กม็าเตือนพวกเรา มาบอกพวกเราไง จะเช่ือกเ็ป็นบุญกศุลของเรา จะไม่เช่ือมนักเ็ป็น

บาปอกศุลของเรา  

บุญหรือบาป ธรรมะสอนเร่ืองบุญหรือบาป แต่ไอรู้้สุขรู้ทุกขน่ี์เร่ืองของเรา กม็นัทิฏฐิ

มานะไง ไม่เช่ือ ไม่สนใจทั้งส้ิน เวลามนัใกลต้ายข้ึนมาพะวกัพะวนๆ จะอยูก่อ็ยูไ่ม่ได ้ ตอ้งตาย

แน่นอน แต่จะตายกทุ็กขแ์สนทุกข ์ เพราะอยากจะตายดีๆ อยากจะตายดีๆ แต่มนัไม่ทาํความดี

ของมนัไวม้นัจะตายดีๆ ไดอ้ยา่งไร 

ถา้มนัจะทาํของมนัไว ้ กรรมจาํแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั กรรมจาํแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ 

กนั การกระทาํของเราน่ีแหละ ถา้การกระทาํของเรา ถา้เรามีการศึกษา ธรรมะขององคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ศึกษามาใหรู้้ รู้แลว้ปฏิบติัข้ึนมาใหเ้ป็นความจริง ยิง่เป็นความจริงแลว้ไม่

ตอ้งไปถามใครเลย ปฏิบติัมาใหรู้้ 

แลว้ดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยากกม็าเถียงกนั ฉนัรู้มากกวา่ ฉนัรู้ละเอียดกวา่ ฉนัรู้

กวา้งขวางกวา่...รู้อะไร 

รู้ ทาํไมไม่เห็นใจของตน 

รู้ ทาํไมไม่รู้จกัตน 
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รู้ ทาํไมยบัย ั้งส่ิงท่ีจะอา้ปากพดูออกมาไม่ได ้

เอง็พดูอยูน่ี่เอง็เหน่ือยไหม เอง็พดูอยูน่ี่ 

พดูอยูน่ี่เหน่ือยนะ 

แลว้เอง็พดูทาํไม 

อยากชนะเขา  

ถา้เอง็มีสติเอง็กปิ็ดปากเสียสิ ปิดปากความรู้ของเอง็กเ็กบ็ไวใ้นใจของเอง็สิ มนักเ็ป็น

สมบติัของเอง็ เอง็ตอ้งใหใ้ครมาการันตี ตอ้งใหใ้ครมายอมรับ ถา้ความรู้ของเราน่ะ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ถา้พดูถึงพรหมไม่นิมนตน์ะ ท่านจะเกบ็ไวใ้นใจของ

ท่านเลย เพราะเวลามนัพดูไปแลว้คนจะเขา้ใจไดย้ากมาก แต่สุดทา้ยแลว้กค็วามท่ีท่านปรารถนา

มาร้ือสตัวข์นสตัว ์ ดว้ยอาํนาจวาสนาบารมีอนันั้นน่ะ ดว้ยการสร้างสมบุญญาธิการมาเพื่อ

ปรารถนามาร้ือสตัวข์นสตัว ์ พอมาเปิดตา เปิดตาปัญจวคัคียอ์ยา่งน้ี เปิดตาใจนะ เปิดตาปัญจ

วคัคียไ์ดพ้ระอรหนัตม์า ๕ องค ์ พอเปิดตายสะไดม้าอีก ๕๔ ไปเปิดชฎิล ๓ พีน่อ้งไดม้าอีก 

๑,๐๐๓  

ร้ือสตัวข์นสตัว ์ ขนสตัวจ์ากใจของสตัว ์ ใจของสตัวพ์น้จากบ่วงของมาร ใจของสตัวพ์น้

จากวฏัฏะ น่ีใจของสตัว ์ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ร้ือสตัวข์นสตัวป์รารถนาตรงน้ีไง ถา้

ปรารถนามาร้ือสตัวข์นสตัวด์ว้ยบุญกศุล ดว้ยอาํนาจวาสนา 

ไอพ้วกเรามนักอ็ยูท่ี่เคร่ืองรับ วิทยเุราถ่านหมด วิทยขุองโยมเสีย เปิดไม่ได ้เทศน์อยา่งไร

มนักไ็ม่เขา้ ถา้วทิยขุองเราคล่ืนมนัดี รับมนัดีนะ มนัเปิดหูเปิดตาข้ึนมา มนัมีเสียง มนัมีขอ้มูล มนั

มีสติมีปัญญา มีสมอง มนัคิด พอมนัคิดแลว้มนัสะเทือนใจนะ  

พอมนัสะเทือนใจ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เวลาแสดงธรรมๆ ข้ึนมา 

พอมนัสะเทือนใจข้ึนมาแลว้วางเลยนะ ส่ิงท่ีทาํๆ อยูจ่ะไม่ทาํอีกแลว้ จะทาํแต่คุณงามความดีของ

เรา 
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แลว้เวลาทาํคุณงามความดีของเราแลว้มนัมีความสุขท่ีไหนล่ะ เขาทั้งถากทั้งถางวา่โง่เง่า

เต่าตุ่น ทาํอะไรกไ็ม่ทนัโลกเขา ไอไ้ม่ทนัโลกตอ้งไปแข่งกบักิเลสใช่ไหม ตอ้งไปขวนขวายกนั

ใช่ไหม แต่ส่ิงท่ีคนท่ีมีปัญญาเขาหาอยูห่ากินได ้ พอหาอยูห่ากินไดแ้ลว้เขาตอ้งมีสติปัญญา

พยายามยบัย ั้งความขบัดนัของกิเลส ถา้ยบัย ั้งความขบัดนัของกิเลส ความขบัดนันั้นมนัสุขหรือ

ทุกขล์่ะ มนัอยากได ้ดีหรือชัว่ น่ีพิจารณาดว้ยสติปัญญา  

ถา้ดีหรือชัว่ เราคดัเราแยกแยะ ถา้มนัสุขแลว้มนัดี ไม่ใช่สุขแลว้มนัทุกขไ์ง ไม่ใช่สุขแลว้

ไม่ดีไง สุขท่ีไม่ดี พอสุข สุขกเ็อาชนะเขา เถียงชนะเขามีความสุข แลว้มนัถูกหรือเปล่าล่ะ ดีหรือ

เปล่าล่ะ แต่ถา้เถียงชนะเขาแลว้มนัดีดว้ย เออ! ทั้งสุขดว้ยดีดว้ย แลว้ความดี ความดีท่ีพฒันาข้ึน 

เห็นไหม 

ถา้เรามีสติปัญญา เรียนมาเพื่อรู้ ปฏิบติัมาเพื่อความจริง เรียนมาเพื่อรู้ รู้แลว้ รู้แลว้กิเลส

มนัยงัพลิกแพลงอยู ่ รู้แลว้กิเลสมนัยงัหลอกอยู ่ กิเลสมนัยงัสาํคญัตนวา่มนัเก่ง มนัแน่ มนัยอด 

เขาไม่ตอ้งการมนักเ็ท่ียวจะไปสอนเขา ไอค้นท่ีตอ้งการมนักไ็ม่สอน ไอค้นท่ีตอ้งการมนัมีทิฏฐิ

ไง ฉนัตอ้งการๆ แต่ฉนัปิดหูของฉนัไว ้ 

ถา้มนัเป็นจริงๆ มนัเป็นอยา่งน้ี มนัเป็นจริงในหวัใจไง เราเรียนเพื่อรู้ ปฏิบติัเพื่อความจริง 

ปฏิบติัข้ึนมา คน้ควา้ข้ึนมาใหม้นัเป็นความจริงของเราข้ึนมา ใหม้นัเป็นจริงนะ 

หลวงตาท่านพดูบ่อย ถา้ปฏิบติั ทาํแลว้ไม่ไดท่้านจะพาไปฟ้องพระพทุธเจา้ ท่านพาไป

ฟ้องพระพทุธเจา้ ท่านพดูอยา่งน้ีบ่อย เพื่อปรารถนาวา่ สจัธรรม ธรรมะมนัมีอยูจ่ริง ทาํไมพวก

เราไม่ทาํ อยากมัง่อยากมี อยากรวย อยากมีสมบติั ใจอยูก่บัตนแท้ๆ  

เหมือนทาํเหมืองทาํไร่กนั เขาทาํเพื่อประโยชน์ ไอข้องเราอยูก่บัเราแท้ๆ  ใจอยูก่บัเราแท้ๆ  

ทาํไมไม่หา ทาํไมไม่คน้มนั ใจของเราแท้ๆ  อยูก่บัเราแท้ๆ  แลว้จะใหใ้ครบอกล่ะ ทาํเหมืองๆ 

กลางหวัอกเรา เรากต็อ้งคน้ควา้ของเราสิ ทาํของเราข้ึนมาสิ แลว้คน้ควา้ข้ึนมา ทาํใหจ้ริงข้ึนมา 

เรียนเพื่อรู้ รู้ไวคุ้ยโม ้ แต่ถา้ปฏิบติัจริงข้ึนมาแลว้เงียบ เงียบแบบใคร เงียบแบบองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไง จะสอนใครไดห้นอ มนัลึกลบัซบัซอ้น มนัซบัซอ้น มนัซบัซอ้น

อยูใ่ตจิ้ตสาํนึกนั้น เวลาพดูกส่็งออกไปเร่ืองวิทยาศาสตร์ เร่ืองสสาร เวลาถา้มนัทวนกระแส

กลบัไปกท็วนกระแสกลบัไปถึงจิตใตส้าํนึก 
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เวลาพดูเขาส่งออก องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทวนกระแสกลบั มนัคนละเร่ืองกนั

เลย เขาจะรู้ไดอ้ยา่งไร เขาจะรู้ไดอ้ยา่งไร ถา้รู้จริงอยากจะเงียบ แต่มนัเป็นการยนืยนั 

พระพทุธศาสนามนัมีอยูจ่ริงไง พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์สจัธรรมมนัเป็นอยา่งนั้นไง ท่ีมนั

ยนืยนักย็นืยนัเพื่อสจัธรรมอนันั้นไง สจัธรรมอนันั้นน่ะ อนันั้นของใครล่ะ ของใครทาํคนนั้นก็

ได ้ของใครทาํกอ็ยูใ่นใจของใจดวงนั้นน่ะ แลว้ถา้มนัเป็นจริงแลว้เงียบ เอวงั 


