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เทศน์เช้า วนัที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ วนัน้ีวนัพระ วนัพระ พระเป็นผูป้ระเสริฐ ผูท่ี้ประเสริฐแลว้ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ในบรรดาสัตวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด ถา้
ประเสริฐท่ีสุด ประเสริฐเพราะอะไรล่ะ ประเสริฐเพราะพน้จากทุกขไ์ง ท่านไม่มีความทุกขใ์น
หวัใจเลย ท่านมีแต่ความสุข แลว้เป็นวิมุตติสุข ไม่ใช่สุขทางโลกน้ีดว้ย 

ไอค้วามสุขทางโลกๆ ท่ีเราแสวงหากนัอยูน้ี่ เราแสวงหาดว้ยกิเลสตณัหาความทะยาน
อยาก กิเลสตณัหาความทะยานอยากคาดหมายว่าส่ิงนั้นจะเป็นความสุขๆ แลว้เราพยายาม
แสวงหากนัอยูใ่ช่ไหม 

เราเกิดเป็นมนุษยน์ะ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนถึงความสุข 
ความสุขจากหวัใจ ความสุขจากตวัมนัเองไง ความสุขท่ีไม่เจือดว้ยอามิส ความสุขท่ีเป็นเอกเทศ 
ความสุขท่ีเป็นสัจธรรม สัจธรรมมนัหาไดท่ี้ไหนล่ะ ท่ีเรามาวดัมาวากนั เรามาประพฤติปฏิบติั
กนั เราคน้หาหวัใจของเรา 

ทุกคนไม่เคยหาหวัใจของตนเจอ ทุกคนไม่เคยเจอ ทุกคนตอ้งไปท าบตัรประชาชน เวลา
ท าบตัรประชาชนไปท่ีกรมการปกครองไง ช่ืออะไร นายอะไร นางอะไร ตอ้งไปหาท่ีกรมการ
ปกครองนั้น แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จิตน้ีไม่มีเพศ ไม่ใช่หญิง ไม่ใช่ชาย 
ไม่ใช่สัตว ์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ไม่ใช่ใดๆ ทั้งส้ิน มนัเป็น
ความรู้สึกไง แต่ความรู้สึกน้ีมนัตอ้งเป็นสัจจะความจริงในใจของเรา ถา้เป็นสัจจะความจริงในใจ
ของเรา 

ท่ีเรามาคน้ควา้ คน้ควา้อยูน้ี่ไง ถา้คน้ควา้อยูน้ี่ น่ีหลกัของศาสนาพุทธ พระพุทธศาสนา
สอนลงท่ีหวัใจน้ี เพราะหวัใจน้ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เพราะหวัใจน้ีเวียนว่ายตายเกิดใน
วฏัฏะนั้นเป็นไปตามกรรม เพราะกรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั การก าเนิดของเราก าเนิด
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ดว้ยกรรม แต่กรรมดี กรรมดีของเราไง กรรมดีของเราคือเกิดมาเป็นมนุษยน่ี์ไง เกิดเป็นมนุษย์
แลว้ไม่ใช่มนุษยไ์ร้สาระ 

มนุษยไ์ร้สาระ มนุษยเ์ร่ร่อน มนุษยท่ี์ไม่มีศาสนา ถา้มนุษยมี์ศาสนา ศาสนาก็ศาสนาแบบ
โลกๆ ศาสนามีไวใ้หม้นัครบว่าเวลาท าบาปแลว้เรานบัถือศาสนาส่ิงใด แต่ก็มีนะ เขาบอกว่าเขา
ไม่นบัถือศาสนาใดๆ เลย เขาคิดวา่เขามีความสามารถ เขามีสติปัญญาของเขา นัน่ก็เป็นความเช่ือ
ของเขา 

แต่ของเรา เราเช่ือในพระพุทธศาสนา ถา้เราเช่ือในพระพุทธศาสนา วนัน้ีวนัพระ วนัพระ
มาวดัมาวา มาวดัมาวาอะไร เพื่อมาวดัหวัใจของเรา หวัใจของเราจบัมนั ในเม่ือเราหามนัไม่เจอ 
แต่เราเช่ือธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใช่ไหม ธรรมะขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ รัตนตรัยของเรา แกว้สารพดันึก มนันึกได้
หรือไม่ เรานึกไม่ไดเ้ลย เรานึกไม่ได ้ เราตอ้งมีการศึกษา ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ศึกษามาแลว้ ค  าว่า “ศึกษา” ศึกษาคือการท่องจ า การท่องจ าไม่ใช่เป็นความ
จริง พอการท่องจ าข้ึนมาแลว้ แลว้กิเลสเรามนัก็ขดัแยง้ไง มนัจะเป็นอยา่งนั้นจริงหรือไม่ มนัจะ
เป็นอยา่งนั้นจริงหรือไม่ แต่มนัเป็นเร่ืองวฒันธรรมประเพณีของเรา ในเม่ือเป็นเร่ืองวฒันธรรม
ประเพณี เรามีความเช่ืออยา่งนั้น สังคมมีความเช่ืออยา่งนั้น 

แลว้มีผูป้ระเสริฐไง ผูป้ระเสริฐคือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ผูป้ระเสริฐคือครูบา
อาจารยข์องเราท่ีท่านประพฤติปฏิบติัของท่านมา ท่านประพฤติปฏิบติัของท่านมา ถา้ท่านไม่
เห็นคุณค่าอยา่งนั้นท าไมท่านตั้งใจ ท่านสละชีวิตของท่านเพื่อสัจธรรมในใจของท่านล่ะ ท าไม
ท่านสละชีวิตของท่านได ้ ท่านสละชีวิตของท่านเพราะท่านมีอ านาจวาสนาบารมีไง แต่ของเรา 
เราไม่กลา้ เราไม่กลา้ของเรา เรากระท าของเราละลา้ละลงั เราอยูก่บัโลก คนเราเกิดมาบนโลก 
บอกว่าเป็นโลกๆ ส่ิงท่ีเป็นธรรมเป็นอยา่งไร เหรียญมีสองดา้น โลกกบัธรรมๆ 

เราเกิดมาเรามีชีวิตนะ ชีวิตน้ีมีค่ามาก ชีวิตน้ีมีค่ามาก แต่ชีวิตมีค่ามาก โดนกิเลสตณัหา
ความทะยานอยากมนัครอบง า พอกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัครอบง า ท  าแต่ตามใจตวั ท า
ตามใจตวัคือตามใจกิเลสไง เวลาขดัแยง้ๆ ท่ีเราขดัแยง้กบักิเลสคือขดัแยง้กบักิเลสของเรา ถา้เรา
ประพฤติปฏิบติัธรรมๆ กิเลสมนักลวัธรรม 
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ธรรมมนัคืออะไร ศีล สมาธิ ปัญญา พอมีศีลข้ึนมามนัอึดอดัขดัขอ้งแลว้ มนัท าส่ิงใด
ไม่ไดส้มความปรารถนา ไม่ไดท้  าส่ิงใดดว้ยแรงขบัดนัของใจของเรา ถา้ท าส่ิงใดนั้นไม่ใช่ ท  า
ไม่ได ้ อนันั้นไม่ถูกตอ้ง อนันั้นรังแกเขา อนันั้นเบียดเบียนเขา อนัน้ีเราไม่ท า อนัน้ีไม่ท า เราไม่
ท า น่ีมีศีล มีศีล กิเลสมนัไม่ชอบใจหรอก ถา้กิเลสมนัไม่ชอบใจ แต่ธรรมะชอบ ธรรมะชอบแบบ
นั้น ธรรมะชอบผูมี้ศีล ผูมี้ศีลคือผูท่ี้มีความปกติของชีวิต มีความปกติไง ชีวิตท่ีเรียบง่ายๆ ชีวิต
ของเราเรียบง่าย ถา้ไม่มีกิเลสมนักระตุน้ไง  

คนมนัตอ้งการอะไร คนเราก็ตอ้งการปัจจยั ๔ เท่านั้น ถา้ปัจจยั ๔ มีไวท้  าไม มีไวเ้ล้ียง
ชีวิตน้ี ชีวิตน้ีเล้ียงไวท้  าไม เล้ียงใหม้นัเกิดใหม้นัตายโดยธรรมชาติของมนัใช่ไหม ธรรมะเป็น
ธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมชาติ เกิดตายมนัก็เป็นธรรมชาติทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้เรารู้จริงเห็นจริง เรารู้
เห็นจริงๆ เรามาประพฤติปฏิบติัของเรา มนัมีค่าข้ึนมาตรงน้ีไง มนัมีค่าข้ึนมา เห็นไหม 

ดูสิ เวลาเทวดา อินทร์ พรหม เขาเป็นเทวดานะ ดูสิ ความเช่ือของเรา ศาสนาถือผีๆ  เขา
เช่ือเทวดา เช่ือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งนั้นน่ะ แต่เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ตรัสรู้
ธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เทวดา อินทร์ พรหมมาฟังเทศน์องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง ท าไมมาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ล่ะ เพราะเขาก็เกิด
เหมือนเรา เขาเกิดในสถานะไหน เขาเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหมของเขา เขาเกิดใน
สถานะนั้น แต่ชีวิตของเขา เขาตอ้งเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะเหมือนกนั เขาตอ้งส้ินชีวิตไป
เหมือนกนั การส้ินชีวิตของเรา เวลาเกิดมามีความสุขก็พอใจส่ิงนั้น เวลาจะพลดัพรากกมี็แต่
ความคบัแคน้ใจทั้งนั้นน่ะ แลว้พลดัพรากไปแลว้จะไปไหนก็ไม่รู้ไง 

บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ บุพเพนิวาสานุสติญาณมนัมาจาก
ไหน คนน้ีมาจากไหน จุตูปปาตญาณ ตายแลว้ไปไหน น่ีการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ น่ีพูดถึง
อยา่งน้ีเป็นเร่ืองของโลก อภิญญา 

เวลาส่ิงท่ีอภิญญารู้เร่ืองวาระ รู้เร่ืองต่างๆ รู้แลว้ส่งออกทั้งนั้นน่ะ เด๋ียวน้ีเทคโนโลยมีนัรู้
หมด คอมพิวเตอร์ท าไดห้มดเลย เหาะเหินเดินฟ้า ไปเคร่ืองบินก็ได ้ เด๋ียวน้ีไปเท่ียวอวกาศดว้ย 
แต่ใจไม่พน้น่ะ ใจไม่พน้ จะสูงส่งขนาดไหนก็มีความทุกขท์ั้งนั้นน่ะ ถา้มนัจะพน้ มนัจะพน้ท่ีน่ี
ไง วนัพระๆ ผูป้ระเสริฐๆ เขาประเสริฐท่ีน่ี 
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ดูสิ ผูท่ี้ประเสริฐ ครูบาอาจารยเ์ราประเสริฐอยูใ่นป่าในเขา ท่านมีอะไร บริขาร ๘ เท่า
นั้นน่ะ พระเราตอ้งมีสมบติัของตนคือบริขาร ๘ แลว้ส่ิงท่ีพระเรา หลวงตาท่านสอนประจ า ถา้
พระเราไม่มีศีลมีธรรม ใครจะมีได ้ถา้พระไม่มีคุณธรรม พระเราปฏิบติัไม่ได ้ใครจะปฏิบติั 

น่ีไง พระเป็นนกัรบ รบกบัอะไร รบกบักิเลสน่ีไง เวลานกัรบเขารบกบักิเลส เขามีศีลมี
ธรรม มีขอ้วตัรปฏิบติัข้ึนมาเพื่อขีดขอบเขตของกิเลสไว ้ อยา่ใหม้นัฟุ้งซ่านออกมา อยา่ใหม้นั
พลุ่งพล่านออกมา ถา้มนัไม่พลุ่งพล่านออกมา แลว้ท าอยา่งไรใหม้นัสงบล่ะ มนัไม่สงบหรอก 
มนัดิ้นรน 

เดก็ๆ ปล่อยไวม้นัสะดวกสบายของมนั มนัมีความสุขของมนั มนัวิ่งเล่นของมนัทั้งวนั
เลย ไม่มีใครไปควบคุมนะ มนัสบายของมนั เวลาใหม้นันัง่เรียบร้อยไม่ไดท้ั้งนั้นน่ะ หวัใจก็
เหมือนกนั หวัใจถา้มนัปล่อยไปคิดตามกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัคิดไดท้ั้งวนัล่ะ แต่
เวลาใหม้นัระลึกพุทโธ ใหม้นัก าหนดลมหายใจ มนัท าไม่ไดห้รอก มนัจะดิ้นรนของมนัๆ ถา้มนั
ดิ้นรนของมนัเพราะอะไรล่ะ เพราะเราจะคน้หาหวัใจของเราไง ถา้เราไม่คน้หาหวัใจของเรา เอา
อะไรปฏิบติั 

เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เขาจะท าหนา้ท่ีการงานกนั เขาตอ้งมีส านกังานนะ เด๋ียวน้ีเขา
ตอ้งมีโต๊ะท างานนะ เด๋ียวน้ีเขาท างานท่ีบา้นๆ เขาตอ้งมีท่ีท  างานทั้งนั้นน่ะ น่ีไปท างานท่ีไหน ไป
ท างานท่ีเร่ร่อนใช่ไหม น่ีความคิดท่ีเร่ร่อน 

ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ มนัเป็นสถานะของมนุษย ์ ไปเกิดเป็นเทวดาไม่มีร่างกายน้ีแลว้ ไป
เกิดบนพรหมมีขนัธ์เดียวเท่านั้นน่ะ แลว้จิตมนัอยูไ่หนล่ะ แลว้เราเกิดสถานะอะไร น่ีเราเกิดเป็น
มนุษยไ์ง เกิดเป็นมนุษยก์็มีความคิดไง ความคิดโลกียปัญญา ปัญญาทางโลก จดจ ามาทั้งนั้นน่ะ 
จดจ าทรงธรรมวินยั วินยัจดจ ามนัมา จดจ ามนัมาแลว้ก็ท  าตามนั้น ท าตามนั้นมนัก็รูปแบบ น่ีไง 
มนัก็ไดแ้ค่นั้นน่ะ มนัไดแ้ค่นั้นเพราะอะไร มนัไดแ้ค่นั้นเพราะมนัมีขอบเขตมนัไง มนัก็บอกว่า
สบายๆ 

สบายอะไร อะไรสบาย เห็นกิเลสไหม รู้จกัมนัไหม ถา้คนไม่รู้จกักิเลส แกกิ้เลสไม่ได ้
เราตามหาบุคคลคนหน่ึง ดูสิ กิเลสๆ เหมือนกบันายแดงๆ นายแดงเป็นผูป้ลน้ รู้จกัช่ือว่าเป็นคน
ปลน้ เขาบอกคนน้ีช่ือไอแ้ดง ตามหามนัไป ช่ือ ตามมนัไป แลว้จะไปเจอตวัมนัไหม ไม่เคยเจอ
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ตวัมนัแลว้เอาผูใ้ดมาลงโทษ เอาผูใ้ดมาเป็นผูเ้สียหาย เอาผูใ้ดมาเป็นผูรั้บโทษ น่ีก็เหมือนกนั ถา้
เราหาใจเราไม่เจอ ท าท่ีไหน 

ความคิด ความคิดมนัเกิดดบั ความคิดมนัเกิด เอาความคิด สัญญา สัญญาไปศึกษา ศึกษา
มาแลว้ทรงจ าๆ ทรงจ าแลว้กส็ าคญัตนว่าเป็นของเรา พอส าคญัตนว่าเป็นของเรา ขยบัไม่ไดน้ะ 
มนัตอ้งมีรูปแบบอยา่งน้ีๆ มนัเป็นจริงไหม 

น่ีไง ถา้มนัเป็นปัจจตัตงั ปัจจตัตงัอยา่งไร ส่ิงท่ีประพฤติปฏิบติัมนัตอ้งเป็นปัจจตัตงั เป็น
สันทิฏฐิโก มนัตอ้งรู้จ  าเพาะตน รู้ดว้ยความเป็นจริง ถา้รู้ดว้ยความเป็นจริง ถา้ไม่มีความจริง เอา
ความจริงท่ีไหนมาพูด เอาความจริงท่ีไหนออกมาแสดง ความจริงมนัอยูท่ี่ไหน 

ถา้ความจริงอยูท่ี่น่ี วนัพระๆ ท่ีเราไปหาครูบาอาจารย ์ หาครูบาอาจารยเ์พราะเหตุน้ี พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ไดเ้ห็นสมณะ ไปวดัไปวาไดเ้ห็นสมณะ สมณะท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ ถา้
มีสมณะอยูจ่ริงนะ ถา้สมณะไม่จริงก็เป็นสงัฆะ ถา้สังฆะแลว้เราท าเพื่อหวัใจของเรา เพราะอะไร 
เพราะสุดทา้ยแลว้เราตอ้งท าเพื่อเราๆ แต่น่ีมนัลงใจท่ีไหน หวัใจมนัลงใจท่ีไหนมนัก็แสวงหาส่ิง
นั้น ถา้แสวงหาส่ิงนั้นเพื่อเรา มนัก็อยูท่ี่เขา้กนัโดยธาตุ  

พระสารีบุตร ลูกศิษยข์องพระสารีบุตรนะ ๕๐๐ เป็นปัญญาวิมุตติหมดเลย ลูกศิษยข์อง
พระโมคคลัลานะ ๕๐๐ ทรงฌานเร่ืองฤทธ์ิเร่ืองเดชสุดยอดเลย ลูกศิษยข์องเทวทตัลามกหมดเลย 
ชอบอยา่งนั้น มนัชอบแลว้มนัเขา้กนัน่ะ มนัชอบ มนัชอบมนัเห็นถูกไปหมดถา้มนัชอบ ถา้ไม่
ชอบมนัคดัคา้นไปหมดล่ะ ไอน่ี้ก็ไม่ใช่ น่ีก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ๆ ก็สัญชยัไง พระสารีบุตรไปเรียน
กบัสัญชยัมา นัน่ก็ไม่ใช่ น่ีก็ไม่ใช่ มีปัญญามากนะ ปฏิเสธเขาไปทัว่ ปฏิเสธไปแลว้ตวัเองไม่มี
หลกัเกณฑอ์ะไร  

เวลาไปเห็นพระอสัสชิเดินบิณฑบาต เห็นไหม มนัตอ้งมีสิ มนัตอ้งมีท่ีจบัท่ีตอ้ง มนัตอ้ง
มีเหตุมีผลสิ มนัตอ้งรับรู้ได ้ตามพระอสัสชิไปนะ “เธอบวชกบัใคร” 

“บวชกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้” 

“องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอนอะไร” 

“ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ” 
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มนัตอ้งหาไปท่ีเหตุไง อนัน้ีเหตุมีไหม มีเหตุมีผลไหม มีตน้มีปลายไหม จบัตอ้งไดไ้หม 
มีความเป็นจริงหรือเปล่า ถา้มีความจริงหรือเปล่า ความจริงอนันั้นน่ะ ความจริงอนันั้นน่ะ น่ีสัจ
ธรรม 

แลว้สัจธรรมนะ ถา้มนัเป็นการตรึกเอา เป็นการนึกเอา วิปัสสนึกๆ ไง มนัก็เลยเหมือนสุ
ตมยปัญญา การทรงจ าท่ีจ  ามาน่ีสุตมยปัญญาทั้งนั้นน่ะ มนัเป็นปัญญาโลกๆ สุตมยปัญญา จิน
ตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา เวลาภาวนาไป โลกียปัญญา โลกุตตรปัญญา แยกไม่เป็นหรอก แยก
ไม่ไดห้รอก คนไม่รู้ไม่เห็นแยกไดอ้ยา่งไร คนเราไม่เคยมีไม่เคยเป็นจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร คนไม่
เคยมีไม่เคยเป็นก็อา้งกฎหมายไง อา้งขอ้บงัคบัไง น่ีก็เหมือนกนั ไม่มี ไม่เป็น ก็อา้งธรรมวินยัไง 
เวลาไม่มี ไม่เป็น เพราะมนัไม่มี ไม่เป็นจริงในใจของตนไง 

ถา้มนัเป็นจริงในใจของตน ธรรมาธิปไตยๆ ความเป็นธรรมๆ มนัขดัแยง้กนัท่ีไหน ความ
ขดัแยง้ ธรรมตอ้งเป็นธรรม ธรรมะตั้งแต่เร่ิมตน้ ท่ามกลาง และท่ีสุด ไม่มีขดัและไม่มีแยง้กบัส่ิง
ใดทั้งส้ิน ธรรมน้ีสุดยอด ไอท่ี้มนัขดัมนัแยง้น่ะกิเลสทั้งนั้น กิเลสในหวัใจ ความเห็นของตน 
เท่ียวไปคดัไปแยง้เขาไง 

แต่ถา้เป็นความจริง ความจริงตอ้งเป็นความจริง ถา้พูดความจริงคือพูดความจริงต่อเม่ือ ดู
สิ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ เวลาลูกศิษยลู์กหาไปหาท่าน มีความลงัเลสงสัยมาทั้งนั้น เราไปหาครู
บาอาจารย ์“ครูบาอาจารยจ์ะรู้ถึงความรู้สึกเราหรือเปล่า” 

เวลาไปกราบท่าน เห็นไหม “ใจของตนล่ะไม่ดู จะใหค้นอ่ืนดู” 

ใจของตน ก็ตนตอ้งเป็นผูแ้ก ้คนอ่ืนก็คนอ่ืนช้ีน า ผูท่ี้ช้ีน าไดก้็ตอ้งผา่นวิกฤติมาแลว้ถึงจะ
ช้ีน าได ้ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านผา่นของท่านมาก่อน ท่านทุกขย์ากมาก่อน ครูบาอาจารย์
ของเรานะ ลม้ลุกคลุกคลาน ลม้ลุกคลุกคลานท่ีไหน ลม้ลุกคลุกคลานท่ีหวัใจน้ี  

หวัใจท่ีมนัลม้ลุกคลุกคลานมนัมีแต่ความทุกขค์วามยาก ดูสิ มีคนมาอุม้ชูบูชา แต่ใน
หวัใจมนัทุกขม์นัยาก มนัมีความสุขไหม หนา้ไหวห้ลงัหลอก ต่อหนา้ท าช่ืนบาน ลบัหลงัก็ไปนัง่
คอตกนัน่น่ะ ความเป็นจริงในหวัใจไง แต่ถา้มนัเป็นจริงมนัตอ้งเป็นจริงข้ึนมาในหวัใจน้ีสิ 

ถา้เป็นจริงในหวัใจ ใครจะอุม้ชูบูชาไม่เก่ียว นั้นเป็นอ านาจวาสนาบารมีของเขา ท่ีเขามา
เสียสละ เขามากระท าอนันั้น นั้นของเขาทั้งนั้น เขาเป็นผูท่ี้สละ เขาเป็นผูท่ี้กระท า นั้นเป็นสิทธิ
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ของเขา ถา้เป็นสิทธิของเขา เขาท าของเขา เน้ือนาบุญ ปฏิคาหกไง ผูใ้หใ้หด้ว้ยความสะอาด
บริสุทธ์ิไง แลว้ผูรั้บล่ะ ผูรั้บท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ น่ีไง ถา้เป็นจริงมนัตอ้งเป็นจริงอยา่งน้ี มนัเป็นจริง
มนัถึงจะสะอาดบริสุทธ์ิ ถา้มนัสะอาดบริสุทธ์ิแลว้ การกระท าอยา่งน้ีมนัมีคุณค่ามาก มีคุณค่า
มากไง แลว้เราแสวงหาอยา่งน้ี เราแสวงหาสัจจะความจริงอยา่งน้ี 

เราไม่ตอ้งแสวงหาใครมาอุม้ชูบูชาทั้งส้ิน การอุม้ชูบูชา โลกธรรม ๘ สรรเสริญนินทา 
การสรรเสริญน้ีไร้สาระมาก ครูบาอาจารยข์องเราท่ีเป็นจริงนะ ใครมาพูดเท่ียวสรรเสริญ ท่าน
บอกว่า “พูดอยา่งน้ีไดอ้ยา่งไรตบปาก” มนัไม่มีเหตุมีผล มนัไม่มีสัจจะความจริง มนัเป็นเร่ือง
สัญญาอารมณ์ทั้งนั้นน่ะ ถา้เป็นทางโลก ประชาสัมพนัธ์ไง ส่งเสริมกนั พยายามยกยอ่งกนั ยก
ยอ่งดว้ยการโฆษณาชวนเช่ือ 

ค าว่า “โฆษณาชวนเช่ือ” โมฆบุรุษตายเพราะลาภ อยากดงั อยากใหญ่ อยากมีช่ือเสียงตาย
หมด แต่ครูบาอาจารยข์องเรานะ เคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ ไม่ตอ้งการส่ิงใดทั้งส้ิน 
แต่กล่ินของศีลกล่ินของธรรมเป็นเร่ืองธรรมชาติ เร่ืองสัจธรรม ความดีคือความดี ท าดีตอ้งไดดี้ 
ท  าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ ครูบาอาจารยเ์ราท่านท าความดีทิง้เหว ท าความดีท่ีไม่ปรารถนาส่ิงใดทั้งส้ิน 
ความดีนั้นขจรขจายไปเพราะผลของความดี  

เกสร ดูสิ มนัเป็นไปตามลม กล่ินของเกสร กล่ินของกล่ินหอม หอมไปตามลม กล่ินของ
คุณงามความดีมนัยิง่กวา่นั้น มนัไปถึงสวรรคช์ั้นพรหมนู่นน่ะ มนัไปไดห้มด ถา้มนัไปไดห้มด 
ท าไมหลวงปู่มัน่ท่านเทศนาว่าการ เทวดา อินทร์ พรหมมาฟังเทศน์หลวงปู่มัน่ตลอด เขาถามว่า
ท าไมตอ้งมาฟังเทศน์หลวงปู่มัน่ ท  าไมไม่ฟังเทศน์องค์อ่ืนเลย 

องคอ่ื์นมนัจะเอาอะไรมาเทศน์ มนัจะเอาอะไรไปบอกเขา ภาษาใจมนัยงัไม่รู้จกั ภาษา
วฏัฏะมึงรู้จกัไหม ภาษาท่ีส าแดงออก 

มนัตอ้งรู้ตอ้งเห็นไง กล่ินของศีลกล่ินของธรรมมนัหอมทวนลมไง ไอน่ี้ท าดีตอ้งไดดี้ ท า
ชัว่ตอ้งไดช้ัว่ เราท าคุณงามความดีของเรา เราไม่ตอ้งปรารถนา ไม่ใช่โมฆบุรุษ จะท าส่ิงใดก็กลวั
เขาไม่รู้ จะท าส่ิงใดว่า “ฉนัไม่ไดท้  า” ถา้ท าผดินะ “ฉนัไม่ไดท้  า ลูกศิษยท์  าให ้ ฉนัไม่ไดท้  า ฉนั
ไม่ไดท้  า” 
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สังคม หวัหนา้คือหวัหนา้ หวัหนา้ผูท่ี้มีคุณธรรม หวัหนา้ตอ้งรับผดิชอบ ถา้หวัหนา้ไม่
รับผดิชอบ ความดีเอาเก็บไวท่ีหวัหนา้ ความชัว่ดนัใหค้นอ่ืน ดนัใหลู้กศิษยลู์กหารับไป แต่
ตวัเองเอาแต่ความดีๆ โมฆบุรุษตายเพราะลาภ น่ีไง เราไม่ตอ้งการอยา่งนั้น เราเป็นลูกศิษยอ์งค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แกว้สารพดันึก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เราระลึกถึงคุณงาม
ความดีของเรา เราระลึกถึงความดีขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ถา้เราระลึกถึงคุณงาม
ความดีของครูบาอาจารยเ์ราได ้ เราระลึกถึงนั้นเป็นคติเป็นตวัอยา่ง เป็นแบบอยา่งไง แบบอยา่งท่ี
เราพยายามมุ่งมัน่มุมานะของเรา 

แลว้ท าอยา่งนั้นได ้ถา้ไม่มีครูบาอาจารยเ์รามุ่งมัน่มุมานะเลย เราจะท าอยา่งไร เรามีร่องมี
รอยไหม เราท าอยา่งไร มืดแปดดา้น หลวงปู่อ่อนเป็นคนพูด มรรค ๘ มืดแปดดา้น มรรค ๘ 
มรรค ๘ มืดต๊ืดต๋ือเลย ไม่รู้มนัจะไปทะลุตรงไหน มรรค ๘ จดจ ากนัมาไง มรรค ๘ 

แต่ถา้ครูบาอาจารยเ์รา พอจิตมนัลงเป็นสัมมาสมาธิ สว่างไสว ความสว่างไสวนัน่ก็
ส่งออกแลว้นะ แต่มนัเขา้ใจในตวัมนัเองไง ยกข้ึนสู่วิปัสสนาไง ถา้วิปัสสนาไปแลว้เห็นจริงตาม
ความเป็นจริงไง ถา้เห็นจริงนัน่ล่ะมรรคแท้ๆ  ไง ดวงใจดวงใดไม่มีมรรค ไม่มีศีล ไม่มีสมาธิ ไม่
มีปัญญาเกิดข้ึนตามความเป็นจริง เป็นจินตนาการทั้งนั้น คาดหมายทั้งนั้น มนัก็ไดแ้ค่นั้นน่ะ แต่
ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมาๆ มนัส ารอกมนัคาย มนัถอดมนัถอน เวลามนัคายมนัถอดมนัถอน นัน่
ล่ะคือความมหศัจรรย ์แลว้ความมหศัจรรยน้ี์มนัเกิดจากผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเท่านั้น 

เวลาหลวงตาท่านบรรลุธรรม ท่านจะกราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็มนัซ้ึงอนั
น้ี มนัซ้ึงอนัน้ี ถา้มนัเป็นจริง มนัเป็นจริงในใจดวงนั้น ถา้มนัเป็นจริง มนัจริงอยา่งนั้น จริงท่ีใจ
ดวงนั้น ถา้ใจดวงนั้นเป็นความจริงข้ึนมา อยา่งอ่ืนไม่มีความหมาย จดจารึกกนัไว ้ พมิพผ์ดิก็ผดิ
ไปทัว่ ๓ โลกธาตุ ตรวจอกัษรผดิก็ผดิหมดแลว้ 

ความจริงๆ ความจริงมนัอยูท่ี่น่ี แลว้ท่ีน่ีเป็นความจริงนะ ความจริงอนัน้ีมนัสัจจะความ
จริง น่ีวนัพระ มาวดัมาวากนัเพื่อเหตุน้ีนะ เรามาวดัมาวาท าบุญกุศลเป็นระดบัของทาน ระดบั
ฆราวาส ธรรมะของฆราวาส ธรรมะของนกับวช ธรรมะของนกัพรต แต่สัจจะความจริงในใจ
ของครูบาอาจารยเ์รา ความจริงอนัน้ีไง 

ชีวิตน้ีมีค่า มีค่ามากจริงๆ นะ หวัใจอนัน้ีมนัรับรู้ได ้ หวัใจน้ีสัมผสัได ้ หวัใจน้ีเอามา
ประพฤติปฏิบติัธรรมได ้หวัใจดวงน้ีมีค่ามาก เอวงั 


