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เทศน์เช้า วนัที ่๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ธรรมโอสถ จะเหน่ือยยากขนาดไหน ธรรมโอสถท าใหส้ดช่ืนข้ึนมา
ได ้ธรรมโอสถท าให้เรามีความสุขไง คนเราเกิดมาเกลียดความทุกข ์ปรารถนาความสุขทุกๆ คน 
ถา้เกลียดความทุกข ์ ปรารถนาความสุขทุกคน คนมีค่าเท่ากบัคน มนัจะต่างกนั ตา่งกนัโดย
ความคิด ความคิดเวลาคิดโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ความคิดเห็นแก่ตวั เห็นแก่ตวันึกวา่
จะไดป้ระโยชน์ มนัไม่ไดห้รอก ถา้ความคิด ความคิดเพ่ือสาธารณะ ความคิดเพ่ือประโยชน์นะ 
โอโ้ฮ! มนัยิ่งท ายิ่งมีความสุข น่ีความสุขอยา่งนั้น 

คนเราเกิดมา เกิดมาเป็นส่ิงท่ีมีชีวติ ส่ิงท่ีตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั ถา้ปัจจยัเคร่ืองอาศยั 
คนเราเกินมาตอ้งมีหนา้ท่ีการงาน ถา้หนา้ท่ีการงานก็เพ่ือปัจจยัเคร่ืองอาศยัๆ ถา้ปัจจยัเคร่ืองอาศยั 
ไม่มีทิฏฐิมานะนะ ส่ิงน้ีมนัพอกลืนไง พอกล ้ากลืนไป 

มนุษยต์่างจากสัตว ์สัตวม์นัก็มีชีวติเหมือนกนั สัตวม์นัก็หาปัจจยั ๔ ของมนัเหมือนกนั แต่
สัตวม์นัไม่มีศีลไม่มีธรรมไง มนุษยมี์ศีลมีธรรมนะ ถา้มนุษยมี์ศีลมีธรรมข้ึนมา เราเกิดมาแลว้เรา
เกิดมาดว้ยบุญกุศลของเรา บุญกุศลในทางวฏัฏะนะ บุญกุศลใน ๓ โลกธาตุ แต่ถา้เวลาจะ
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ส่ิงท่ีเกิดมาๆ ทุกขเ์ป็นอริยสจั ทุกขเ์ป็นความจริงทั้งนั้นน่ะ ทุกขเ์ป็น
อริยสัจ ทุกขเ์ป็นความจริง แลว้จะพน้จากทุกขไ์ปไดอ้ยา่งไร พน้จากทุกขไ์ดม้นัตอ้งการประพฤติ
ปฏิบติั เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา คนตอ้งมีอ  านาจวาสนาข้ึนมาถึงจะมาประพฤติปฏิบติั เพราะ
เกิดมามนัก็ทุกขม์นัก็ยากอยูแ่ลว้ เวล ่าเวลามนัจะไม่มีหรอก ท ามาหากินยงัไม่มีเวลาจะท ามาหา
กินเลย จะเอาเวลาท่ีไหนไปประพฤติปฏิบติั  

เวลาหากิน หากินมนัก็ใชส้ติปัญญา สติปัญญาทางโลก ใครท่ีมีอ  านาจวาสนาของเขามา เขา
ท าส่ิงใดประสบความส าเร็จในชีวิตของเขา อ  านาจวาสนาเราลุม่ๆ ดอนๆ เราก็พยายามท าของ
เราๆ ถา้ท าของเรา น่ีมนัเร่ืองท่ีอ  านาจวาสนา ถา้มนัท าแลว้มนัประสบความส าเร็จในชีวติ เราก็
พอใจของเรา ถา้พอใจของเรา ส่ิงท่ีมนัเกินมา ส่ิงท่ีมนัเหลือมา เราจะสร้างบุญกุศลของเรา บุญ
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กุศลของเราเพ่ือโอกาสของเรา เพ่ือวาสนาของเรา ถา้วาสนาของเรา ถา้ท าอยา่งน้ีได ้มนัคิดข้ึนมา
มนัเป็นประโยชน์  

เวลาเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนเร่ืองอะไร พระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ รัตนตรัย ท่ีพ่ึงอ่ืนไม่มี ท่ีพ่ึงอ่ืนไม่มี แลว้พระสงฆ์ๆ  มาจากไหน ก็มา
จากฆราวาส มาจากโยมนัน่แหละ เวลามาจากโยมข้ึนมา เพราะอะไร เขามีศีล ๕ ไง เวลาศีล ๕ 
โยมเขามีศีล ๕ ใช่ไหม เวลาประพฤติปฏิบติัในวดัก็มีศีล ๘ ใช่ไหม มาบวชมีศีล ๑๐ ใช่ไหม มา
บวชพระมีศีล ๒๒๗ ศีลน้ีเป็นร้ัวลอ้มรอบหัวใจไวไ้ม่ให้ออกมาวุน่วายไง น่ีสมณสารูป ถา้สมณ
สรูปข้ึนมา ส่ิงท่ีวา่เรามีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพ่ึง รัตนตรัยของเรา ส่ิงท่ีพ่ึงอ่ืนไม่มี 
ถา้ท่ีพ่ึงอ่ืนมนัก็เป็นเร่ืองทางโลก เร่ืองทางโลก คติโลก คติธรรม 

คติโลก คติโลกมนัก็แขง่ขนักนัทางโลกนัน่น่ะ ถา้แข่งขนักนัทางโลก ส่ิงท่ีแข่งขนักนั ส่ิงท่ี
อ  านาจวาสนามนัก็เป็นธุรกิจอนัหน่ึง ถา้เป็นธุรกิจอนัหน่ึง ส่ิงท่ีเป็นธุรกิจมนัก็มีไดมี้เสีย
เหมือนกนัทั้งนั้นน่ะ มนัมีสะอาดบริสุทธ์ิมาจากไหน ถา้มนัไม่มีสะอาดบริสุทธ์ิมาจากไหน เวลา
ไปท าบุญในเน้ือนาบุญของเรา ถา้เน้ือนาบุญของเรา เราท าบุญท้ิงเหวไป ส่ิงนั้นมนัเป็นประโยชน์
กบัศาสนา มนัเป็นประโยชน์สาธารณะ ถา้มนัเป็นประโยชน์นะ แต่เวลาเป็นประโยชน์ข้ึนมา 
เวลาเราไปวดัไปวา เราไปเห็นสมณสารูป เห็นพระท่ีไม่มีอปัุชฌายอ์าจารยท่ี์ควบคุมดูแล  

มนัมีคนพดูมาก เวลาไปวดัๆ ไหวพ้ระไม่ลงๆ เห็นไหม เวลาสมมุติสงฆ ์ สมมุติสงฆก์็มา
จากโลกนัน่แหละ แต่มาจากโลกข้ึนมาแลว้ ถา้เขามีสติปัญญาของเขา ถา้เขาบวชมาปรารถนาเพ่ือ
ความพน้ทุกขน์ะ ไอเ้ร่ืองปัจจยัเคร่ืองอาศยัเป็นเร่ืองรองๆ ทั้งนั้นน่ะ เร่ืองจริงของเขาคือเร่ือง
หัวใจของเขา เวลามนัทุกขม์นัยากข้ึนมามนัทุกขม์นัยากในหัวใจนะ 

เวลาครูบาอาจารยป์ระพฤติปฏิบติั หลวงปู่กงมาท่านไปเท่ียวเมืองจนัท ์ ท่านไปเห็นความ
อดุมสมบูรณ์ ท่านร้องไห้เลย “ศาสนาหมดแลว้ ศาสนาหมดแลว้นะ” เพราะอยูดี่กินดีไง ถา้อยูดี่
กินดี ดูสิ หลวงปู่กงมาท่านเห็นพระอยูก่นัดว้ยความอดุมสมบูรณ์นะ ท่านร้องไห้ น ้ าตาท่านไหล 
เพราะอะไร เพราะครูบาอาจารยข์องเราเวลาท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมาตามความจริงของท่าน 
ท่านไม่มาสนใจเร่ืองอยา่งน้ี ท่านไม่มาสนใจปัจจยัเคร่ืองอาศยั ท่านสนใจแต่ศีล สมาธิ ปัญญา 
สนใจในจิตใจของท่าน แลว้เวลาสนใจในจิตใจของท่าน เวลาท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมาดว้ย
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ความขาดแคลน ดว้ยความอดๆ อยากๆ แตห่ัวใจมนัแช่มช่ืน หัวใจมนัแจ่มใส หัวใจมนัผอ่งใสไง 
แลว้ท่านไดม้าอยา่งนั้นไง  

เวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติันะ ลุม่ๆ ดอนๆ ขาดแคลนทั้งนั้นน่ะ พอขาดแคลน 
กิเลสมนัด้ินรน ด้ินรนก็ไดเ้ห็นตวัมนัไง ด้ินรนก็จบัมนัสิ แต่ถา้ท ามาอยา่งนั้น น่ีครูบาอาจารย์
ท่านปฏิปทาทุกขย์าก เวลาทุกขย์ากข้ึนมา แต่ธรรมะมนัเจริญ ธรรมะมนัแจ่มใส ธรรมะมนัมี
คุณธรรมในหัวใจ 

เวลาหลวงปู่กงมาท่านกลบัมาไปเห็นไง ท่านไปเห็น ครูบาอาจารยเ์ลา่ต่อๆ กนัมา เวลาท่าน
มาก็ไดข้่าววา่ท่านพอ่ลีมาสร้างวดัทางน้ี ท่านก็วเิวกมา ธุดงคม์า จนตอ้งมาสร้างวดัสร้างวา แต่
พอมาเห็นพระอดุมสมบูรณ์ น ้าตาไหล น่ีหมด ธรรมทายาท สมณะท่ีจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนั
อยูสุ่ขอยูส่บายเกินไปไง  

เวลาเราทุกขเ์รายากข้ึนมา กิเลสมนัด้ินรน ถา้กิเลสมนัด้ินรน เพราะเรามาหามนัไง ถา้เรามา
หามนันะ เราต่อสูก้บัมนั เราพยายามขีดวงมนั พยายามจ ากดัมนัใหไ้ด ้  นัน่น่ะมนัออกมาให้เรา
เห็น 

แต่ถา้มนัอดุมสมบูรณ์ กินแลว้ก็นอนอยา่งกบัหมู หลวงตาพดูทุกวนั กินแลว้ก็นอน นอน
แลว้ก็กินนัน่น่ะ นัน่น่ะวชิากิเลส ท่านบอกนัน่วชิากิเลส แต่ทางโลก เวลาพระอวดกนั อวดกนั
ความอดุมสมบูรณ์ อวดกนัยศถาบรรดาศกัด์ิ อวดกนัโดยศรัทธา อวดกนัโดยคณะศรัทธา ไป
ไหนมีแต่คนลอ้มหนา้ลอ้มหลงั มนัลวงโลกทั้งนั้นน่ะ น่ีมนัความเห็นของโลกไง คติโลก คติ
ธรรมไง ถา้คติโลกมนัเป็นแบบนั้น 

ถา้คติธรรมๆ คติธรรมนะ ถา้ครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรม แลว้คนท่ีเป็นธรรม พอเป็นธรรม 
ท่านไปเห็นไง เวลาเขา้วดัไปท่านรู้แลว้ เวลาหลวงตาท่านไปเยี่ยมลกูศิษย์ๆ  ท่านเขา้วดัไปท่าน
เห็นแลว้ หัวหนา้มนัดีหรือหัวหนา้ไม่ดี หัวหนา้ดีเขาปฏิบติัข้ึนมา ในวดัในวานะ กิจของสงฆ์ๆ  
กิจของตวั บา้นของตวัดูแลให้ดี ถา้บา้นของตวัดูแลไม่ดีแลว้จะไปดูแลใคร ถา้บา้นของตวัดูแลไม่
ดีจะดูแลหัวใจของตนไดอ้ยา่งไร ถา้บา้นของตวัเองไม่ดูแล หัวใจมนัก็เป็นวดัร้าง พอวดัร้าง
ข้ึนมา 
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แลว้ถา้มนัมีสติปัญญาในหัวใจอนันั้น หัวใจน้ีมีสติปัญญาข้ึนมารักษาตวัมนัเอง ตวัมนัเองก็
ไม่ร้าง ขอ้วตัรกไ็ม่ร้าง วดัก็ไม่ร้างเพราะมีพระ กิจของสงฆ์ๆ  เวลาครูบาอาจารยท่์านไปเยีย่มลกู
ศิษย์ๆ  ท่านไปดูอยา่งนั้นน่ะ ไปดูความบกพร่อง ไปดคูวามขาดแคลน ไปดูความเป็นจริงในหัวใจ 
เห็นไหม น่ีคติธรรม  

น่ีไง เราเกิดเป็นชาวพทุธ เรามีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพ่ึง แต่พระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพ่ึง พระสงฆ์ ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เทศนาวา่การ อนุปุพพิก
ถา ผูท่ี้ยงัไม่ศรัทธาก็ให้ศรัทธา พอท าบุญกุศลข้ึนมาแลว้ไปสวรรคแ์น่นอน ถา้เขาท าดว้ยศรัทธา
ของเขา ไม่มีส่ิงใดแอบแฝง เวลาไปสวรรคข้ึ์นมาแลว้ให้ถือเนกขมัมะ ถือเนกขมัมะก็ถือศีลไง 
เนกขมัมะ ถือพรหมจรรย ์จะเทศน์เร่ืองอริยสัจแลว้ เวลาเทศน์เร่ืองอริยสัจ เร่ืองเขา้สู่หัวใจๆ เห็น
ไหม 

น่ีไง เวลาพระบวชใหม่ๆ บวชใหม่ก็มาจากฆราวาส เวลาพระบวชใหม่ยงัไม่พน้นิสัย ถา้
พน้นิสัยข้ึนมาก็ตอ้งขอนิสยั เวลาขอนิสัยข้ึนมา ภิกษบุวชใหม่ทนค าสอนไดย้าก ทนค าสอนได้
ยากเพราะประชาธิปไตยๆ ไง สิทธิความเป็นมนุษยน์ะ มากดข่ีข่มเหงกนัไม่ไดน้ะ 

เวลาหลวงตาท่านพดู ท่านไปข่มเหงใคร ท่านไปข่มเหงมนุษยท่ี์ไหน น่ีศาสนทายาท มนั
ทะนุถนอมนะ แต่มนัทะนุถนอมเพ่ือให้ธรรมมนัเปิดข้ึนมาไง การทะนุถนอมโดยธรรม ไม่ใช่
การทะนุถนอมโดยโลกไง ถา้ทะนุถนอมโดยโลก โลกก็เห็นกนัอยา่งนั้นไง เวลาเขา้มาก็เอาอก
เอาใจดูแลกนั ดูแลมนัก็กิเลสอว้นๆ ไง  

น่ีไง แต่ถา้มนัเขา้มา สมณสารูป เขา้มาแลว้ตอ้งพิจารณาเพ่ือดูแลรักษาหัวใจของตน เขา้มา 
น่ีไง เวลาบวชมาแลว้มนัก็พยายามคน้ควา้ไง ถา้คน้ควา้พยายามกระท าของเราข้ึนมา น่ีไง ถนอม
รักษาๆ พระบวชใหม่ทนไดย้ากคือค าสอนๆ มนันิสยัฆราวาสไง นิสัยฆราวาสคือนิสัยส่วนตวั
ของเราไง ถา้มนัเป็นกิเลสก็ทิฏฐิมานะทั้งนั้นแหละ มนัเขา้มาดว้ยทิฏฐิมานะของตน วา่มีปัญญาๆ 
ปัญญาอะไร กิเลสทั้งนั้น เขา้มายงัไม่สามารถ ศีลท่ีบริสุทธ์ิ ศีลท่ีมนัท าให้สะอาดข้ึนมา ถา้จิตใจ
มนัมีขอบมีเขตของมนั ถา้ท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบเขา้มา เห็นไหม 

น่ีไง เวลาพระบวชใหม่ๆ พอพระบวชใหม่แลว้ถา้มาฝึกหัดข้ึนมาๆ แลว้เราก็ส่งเสริมไง 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็ร้ือสัตวข์นสัตว ์ร้ือสัตวข์นสัตวม์นัตอ้งพฒันาข้ึนมาอยา่งน้ี ถา้
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พฒันาข้ึนมาอยา่งน้ี น่ีคติธรรม คติธรรมจะเกิดข้ึนมา ถา้คติธรรมเกิดข้ึนมา เรากไ็วว้างใจพระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา 
พระพทุธศาสนาอยูท่ี่ไหน พระพทุธศาสนา ดูสิ ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่าน
ปรินิพพานไปแลว้ เวลาพระอานนทถ์ามไง ถามวา่ “ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรินิ
พานไปแลว้ พระจะเอาท่ีไหนเป็นท่ีพ่ึง” 

“ธรรมและวนิยัท่ีเราตรัสเธอไวเ้ป็นศาสดาของเธอ” 

ธรรมและวนิยัคือค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ส่ิงท่ีวนิยัท่ีเป็นขอ้วตัร
ปฏิบติัเป็นศาสดาของเรา เห็นไหม หลวงตาท่านพดูประจ า เหยียบหัวพระพทุธเจา้ไปแลว้แสดง
ธรรมไง  

เวลาคนเขามาถามวา่ เหยียบหัวพระพทุธเจา้เป็นอยา่งไร 

ก็ธรรมวนิยัน่ีไง ถา้เราไม่กา้วลว่งๆ น่ีพระบวชใหม่ พระบวชใหม่มามนัก็ตอ้งถนอมรักษา 
พยายามศึกษา ศึกษาวา่ ส่ิงใดแลว้ไม่เขา้ไปใกลเ้ลย ไม่เขา้ไปเหยียบในร่มเงาของพระธรรมวนิยั
ไม่ให้มนัเป็นอาบติั เป็นส่ิงท่ีเศร้าหมองในใจของเรา แต่ดว้ยความไม่รู้ ความไม่รู้มนัก็เร่ือง
ธรรมดา เร่ืองธรรมดาเพราะมนัไม่รู้ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ท าเขา้ไป  

ทีน้ีเวลาพระบวชมาแลว้ท่ีจะออกประพฤติปฏิบติันะ เขาจะศึกษาอนุปุพพิกถา ส่ิงท่ีศึกษา
มา ศึกษามาเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา เวลาปฏิบติัข้ึนมามนัจะมีอาวโุสภนัเต เวลาศึกษาในต ารา ถา้
ภิกษุอายพุรรษาต่างกนั ๕ พรรษา เราจะไม่สวมรองเทา้เดินเขา้ไปใกลท่้าน มนัมีสูงมีต ่านะ มนั
ปรับโดยอตัโนมติั ถา้ภิกษุพรรษาออ่นกวา่นัง่อยูสู่งกวา่ภิกษุท่ีพรรษามากกวา่โดยท่ีไม่ขอโอกาส 
ปรับอาบติัทนัที อาบติัมนัเป็นอตัโนมติัเลย ฉะนั้น เขาถึงศึกษา เขาถึงเคารพ 

ดูสิ ฉะนั้น เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านร้ือฟ้ืนข้ึนมาไง ธรรมวนิยัมนัมีอยูแ่ลว้ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกพระอานนทไ์วแ้ลว้ “ธรรมวนิยัจะเป็นศาสดาของเธอ” ศาสดา
ของเธอแลว้ท าอะไรกนั ปลอ่ยปละละเลยไง 
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เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านร้ือคน้ข้ึนมา ท่านกฟ้ื็นฟขูองท่ีมีอยูน่ัน่แหละ ของท่ีมีอยู่
นะ เวลาเขาจะท าสงัคายนาๆ ใครมนัจะฉลาดเกินองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมและ
วนิยัมนัมีอยูแ่ลว้ ไปสังคายนาอะไร ปฏิบติัสิ ปฏิบติัตามนั้น ปฏิบติัตามธรรมวนิยั ปฏิบติัตาม
ศาสดานั้นน่ะ แลว้มีใครท าละ่ กห็ลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านมาฟ้ืนฟขูองท่าน ท่านมาท าของ
ท่าน พอมาท าไดข้ึ้นมาตามความเป็นจริง  

พอความเป็นจริงข้ึนมา แลว้ความจริงท่ีไหน ใครเห็น ธรรมในหัวใจของหลวงปู่มัน่ ใคร
เห็น ไม่มีใครเห็นหรอก แต่มนัเป็นความสุขของหลวงปู่มัน่ เป็นความจริงในใจหลวงปู่มัน่ วมุิตติ
ธรรมๆ วหิารธรรมในใจอนันั้นไง เพราะวหิารธรรมในใจอนันั้น ธรรมอนัน้ีมนัมีคุณค่าเลอเลิศ
ไง พอมีคุณค่าเลอเลิศ ท่านอยูป่่าอยูเ่ขาของท่านดว้ยเกียรติศพัทเ์กียรติคุณของท่าน ผูท่ี้แสวงหาๆ 
แสวงหาตอ้งไปแสวงหาจากท่าน ถา้ไปแสวงหาจากท่าน มนัเป็นความเช่ือถือความศรัทธากนัมา 
เห็นไหม 

น่ีพดูถึงวา่ เวลาเราจะไปวดัหาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์น่ีไง เราหาพระสงฆอ์ยา่งน้ีไง 
เราหาพระสงฆท่ี์วา่ท่านออ่นนอ้มถอ่มตนไง ท่านเป็นครูของเทวดา พรหมมาฟังเทศน์ท่าน 
เทวดา อินทร์ พรหมมาฟังเทศน์หลวงปู่มัน่ๆ ท่านเป็นครูมนุษยห์รือ ท่านตอ้งการมนุษยข้ี์เหมน็
เขา้ไปเคารพศรัทธาหรือ ท่านไปไหนตอ้งให้คนนบัหนา้ถือตาหรือ ไม่มี ท่านอยูข่องท่านโดย
ความสงบสงดัของท่าน เราตอ้งวิง่ไปแสวงหาท่าน  

น่ีไง แลว้เวลาบอกวา่ เราเป็นชาวพทุธ เรามีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพ่ึง เวลามี
พระสงฆ์ๆ  เราก็มองแต่พระสงฆท่ี์เราไวใ้จไม่ได ้ พระสงฆท่ี์เราลงใจไม่ได ้ แลว้เราจะเอาอะไร
เป็นท่ีพ่ึงละ่ พวกเราก็โลเลไง ดูสิ เป็นฆราวาสเขา เขาเป็นผูดี้ เขายงัมีมารยาทเรียบร้อยกวา่พระ
เราอีก แต่น่ีเวลาพดูถึงพระอยา่งนั้นไง แต่ท าไมไม่พดูถึงพระครูบาอาจารยเ์ราบา้งละ่ ท าไมไม่
พดูถึงพระท่ีท่านฝึกฝนของท่านมาละ่ แลว้เวลาท่านฝึกฝนของท่านมาแลว้ ท่านฝึกฝนมาดี
อยา่งไร ท่านก็มาอบรมสั่งสอนพวกเรานะ จะสร้างศาสนทายาท สร้างศาสนทายาทข้ึนมาไง ถา้
สร้างศาสนทายาทข้ึนมา ท่ีมาวดัมาวากนัเรามาท าบุญกศุลก็เพ่ือเหตุน้ีไง เพ่ือส่งเสริมไง 

เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนให้มีธรรมเป็นท่ีพ่ึง ให้
มี พระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพ่ึง ไม่มีอยา่งอ่ืนเป็นท่ีพ่ึงเลย ในปัจจุบนัน้ี ในการ
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ประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัจะเป็นไสยศาสตร์ไปทั้งนั้น ในวดัในวามีรูปเคารพท่ีแปลกๆ ในการ
กระท ามนัมีแปลกๆ แลว้เวลาไปวดัปฏิบติัจริงๆ ข้ึนมา ไม่เห็นมีอะไรเลย ไม่เห็นมีอะไรเลย 

จะมีอะไรละ่ ก็มีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เอง็มองไม่เห็น เอง็อยากเห็นส่ิงแปลกๆ ไง 
อยากจะเห็นแต่เร่ืองไสยศาสตร์ไง อยากเห็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไดไ้ง แต่ไอจ้ริงๆ มึงไม่เห็น ถา้เห็น 
เห็นท าอยา่งไร 

เห็นข้ึนมา มาวดัมาวา เราถือศีล ศีล สมาธิ ปัญญาไง ถา้ศีล สมาธิ ปัญญา วดัท่ีประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมาก็เรียบงา่ยไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่ไดส้อนอะไรท่ีเลอเลิศ ไม่ไดส้อน
อะไรท่ีมนัแปลกประหลาดเลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนเรียบง่ายเลย เรียบงา่ยมนั
อยูท่ี่ไหน 

คนเดินหรือคนวิง่อยูม่นัจะเห็นภาพส่ิงใดไม่ได ้ คนยืนหรือคนนัง่อยูจ่ะเห็นภาพชดัเชน 
จิตใจท่ีมนัเคล่ือนไหว จิตใจท่ีมนัฟุ้งซ่าน จิตใจท่ีมนัทุกขย์ากกนัอยูน่ี่ แลว้ก็วิง่แสวงหากนั วิง่
แสวงหากนั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ มนุษยเ์ราถือดุน้ไฟคนละดุน้ แลว้ก็วิง่ไปวา่
ร้อนๆๆ แลว้ก็วิง่ถือไปเร่ือยๆ ในคราวหน่ึงมีเอกบุรุษผูห้น่ึงคือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ไดท้ิ้งดุน้ไฟนั้นแลว้ แลว้สอนพวกเราให้ท้ิงดุน้ไฟนั้นไง  

น่ีก็เหมือนกนั เราก็แสวงหา เราก็วิง่ของเรา ร้อนๆ แต่ถา้เราหยดุของเรา หายใจเขา้นึกพทุ 
หายใจออกนึกโธ ท าความสงบของเราเขา้มา ถา้ใจสงบเขา้มา คนท่ีน่ิงอยูม่นัเห็นภาพอะไรเกิด
ข้ึนมา เห็นความบกพร่องของเรา เห็นความผิดพลาดของเรา เห็นความไม่เอาไหนของเรา แลว้
พอเห็นความไม่เอาไหนของเรา น่ีไง ให้บุคคลอ่ืนสอนขนาดไหน ถา้เรารู้ความบกพร่องของเรา
เอง นัน่น่ะไม่ตอ้งไปโตแ้ยง้กบัใครเลย ถา้มนัมีสติมีปัญญาข้ึนมามนัจะเห็นความบกพร่องของ
เรานะ ท าไมเราไม่เอาความจริง  

ส่ิงใดๆ ก็ท าไดท้ั้งนั้นน่ะ นัง่เฉยๆ หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ท าไม่ได ้  ถา้เราท า
ข้ึนมา เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก คนเราเจ็บไขไ้ดป่้วยท่ีไหน เวลามนัหาย หายท่ีนัน่ จิตใจของ
เรามนัทุกขม์นัยากท่ีน่ี แต่เราก็วิง่แสวงหาท่ีอ่ืน ให้คนอ่ืนเขาช่วยเหลือดูแลเราไง ถา้คนอ่ืน
ปกป้องดูแลเรา คนอ่ืนๆ คนอ่ืนทั้งนั้นเลย 
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แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยอ้นกลบัมาท่ีเราๆ ท่ีเราทั้งนั้นเลย พระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆก์ลบัมาท่ีใจเราน่ี ท าคุณงามความดีก็เราท าน่ี วนัน้ีมาท าบุญกุศล ใครเป็นคนมา ก็
ร่างกายน้ีมา หัวใจมนัพามา ถา้หัวใจมนัพามานะ แลว้หัวใจมนัทุกขร้์อนไหม ถามมนั ถา้หัวใจ
มนัทุกขร้์อน แลว้อะไรเป็นท่ีพ่ึงในโลกน้ี ถา้ไม่มีส่ิงใดเป็นท่ีพ่ึงในโลกน้ี เราก็กลบัมาหาใจเรา 
แต่มนัหาไม่เจอ หาไม่เจอเราก็สร้างศรัทธาความเช่ือของเรา แลว้แสวงหาของเรา มนัเป็นไปได้
จริง เป็นไปไดจ้ริงนะ แต่เวลาท ามนัทุกขม์นัยากมาก มนัทุกขม์นัยากมากก็ครูบาอาจารยเ์ราน่ีไง 
เวลาครูบาอาจารยถ์า้เป็นจริง เป็นจริงอยา่งนั้นนะ 

ถา้เห็นพระอดุมสมบูรณ์อยูสุ่ขอยูส่บาย หลวงปู่กงมาร้องไห้เลย เวลาหลวงปู่มัน่ท่านก็ไม่
ท าแบบนั้น ครูบาอาจารยเ์ราไม่ท าแบบนั้น ถา้ท าแบบนั้นนะ ดูสิ เวลาคนท่ีภาวนามนัรู้ กินอ่ิม
นอนอุน่ ธาตุขนัธ์มนัทบัจิต อืดอาด ยืดยาด ท าอะไรก็ไม่ได ้  แลว้ในปัจจุบนัน้ีก็เป็นอยา่งนั้น
ทั้งนั้นน่ะ ท าอะไรได ้มนัเรือเกลือ รถท่ีช ารุดไปวิง่ไดไ้หม รถท่ีมนัเสียหาย เบรกไม่ดี เอาไปขบั
ไหม  

น่ีก็เหมือนกนั หัวใจท่ีมนัฮึกเหิม หัวใจท่ีมนัคึกคะนอง หัวใจท่ีมนัไม่มีสติปัญญาอะไรเลย 
แลว้ก็ไปบ ารุงบ าเรอมนั จะไปไหนละ่ น่ีไง เรามาถือศีลๆ ถือศีลก็ลดทอนมนัไง ส่ิงใดท่ีมนัเป็น
ฟืนเป็นไฟก็ชกัมนัออกๆ ไง ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นจริงนะ ท่านอดนอนผอ่นอาหาร 

เวลามนัผอ่นอาหารข้ึนมา โอโ้ฮ! มนัแช่มช่ืนนะ หิวไม่หิวโดยธรรมชาติ คนท่ีภาวนามารู้ 
เวลาอดอาหาร ผอ่นอาหาร หิว หิวกระหาย แต่มนัก็พอผอ่นไง เพราะวา่มนุษยข์าดน ้าไม่ได ้น ้ าถา้
เป็นน ้าสาธารณะไม่ตอ้งประเคน เรากรองแลว้เราด่ืมกินไดต้ลอดเวลา เอาน ้าประทงัชีวตินั้นไป 
แต่หัวใจมนัผอ่งแผว้ หัวใจมนัเดินนะ ตวัปลิวเลยแหละ เบา ลอยไปก็ลอยมาน่ะ แต่เวลาฉัน
อาหารเสร็จแลว้ก็เหมือนกบัเรือเกลือ ขยบัไม่ไดเ้ลย  

น่ีไง ธรรมะท่ีมนัเหนือไง น่ีไง คติธรรมมนัเหนือคติโลกไง คติโลกอดุมสมบูรณ์พนูสุข 
อู๋ย! วิง่แสวงหายศถาบรรดาศกัด์ิ ไอน้ั้นถา้มนัเป็นเร่ืองทางโลกนะ เร่ืองทางโลกหมายความวา่ 
เราไดท้ าบุญกุศลของเรามา เราท าอยา่งใดก็ประสบความส าเร็จอยา่งนั้นน่ะ เราปฏิเสธไม่ได้
หรอก เวลาแดดออก พระอาทิตยข้ึ์น เราปฏิเสธแสงอนันั้นไม่ไดห้รอก ส่ิงท่ีใครท ามา ถา้มนัได ้
มนัก็ไดโ้ดยธรรมชาติ มนัไดโ้ดยขอ้เทจ็จริงอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีมนัขาดตกบกพร่อง เห็นไหม พระ
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อาทิตยข้ึ์น เราไปอยูใ่นท่ีอบั ในท่ีไม่มีแสง ไอน้ัน่ก็วาสนาของเราเอง เราก็พยายามท าของเราให้
เขา้สู่แสงนั้น  

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราประพฤติปฏิบติัของเรา ถา้มนัขาดตกบกพร่องส่ิงใด เราก็พยายามท า
ของเราข้ึนไปๆ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนอยา่งน้ี พระพทุธศาสนาสอนอยา่งน้ี 
พระพทุธศาสนาสอนตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน แลว้
พยายามฝึกหัดๆ ข้ึนมา พอตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตนแลว้ไม่ตอ้งไปพ่ึงใคร แลว้ใครก็หลอกเราไม่ได ้
ใครก็มาครอบง าเราไม่ได ้ใครก็จะมาชกัจูงเราไม่ได ้ 

เวลาเราพดูประจ า ขออยา่งเดียว ขอให้เอาหัวใจเราไวใ้นหัวอกเราน่ี อยา่ไปเช่ือใครง่ายๆ 
เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนไปแลว้ ถา้มีหลกัมีเกณฑแ์ลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอน
เร่ืองกาลามสูตรไง ไม่ให้เช่ือแมแ้ต่อาจารยข์องเรา ไม่ให้เช่ือค าสอนนั้น ไม่ให้เช่ือทั้งส้ิน ให้
ประพฤติปฏิบติัให้เป็นความจริง แลว้ถา้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเป็นความจริงแลว้ เราไปกลวัใคร 
แต่น่ีมนัประพฤติปฏิบติัแลว้ยงัไม่ไดค้วามจริง ไม่ไดค้วามจริงก็อาศยัครูบาอาจารยไ์ปก่อน ครูบา
อาจารยเ์ป็นท่ีพ่ึงท่ีอาศยั เราก็อาศยัครูบาอาจารยน์ั้นเป็นท่ีพ่ึงท่ีอาศยั แลว้เราพยายามฝึกหัดของ
เราข้ึนมา 

คติโลก คติธรรม มนุษยม์นัมหัศจรรยอ์ยา่งน้ี มนุษยต์่างจากสัตว ์ สัตวม์นัแสวงหาอาหาร
เหมือนเราน่ีแหละ มนัก็มีฝงูของมนั เราก็แสวงหาของเราเหมือนกนั แต่มนัต่างกนัตรงศีลตรง
ธรรม ถา้มีศีลมีธรรมนะ เรามาดว้ยกนั เรายิ้มแยม้แจ่มใสต่อกนั เราใหโ้อกาสต่อกนั เราพ่ึงพา
อาศยักนั เรามีน ้าใจต่อกนั น ้าใจน่ีแหละส าคญัท่ีสุด เพราะหัวใจน้ีไง เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้เวลาแผบ่ารมี เมตตาธรรมครอบ ๓ โลกธาตุ  

หลวงตาท่านบอกเลย เวลาท่านแผเ่มตตาครอบ ๓ โลกธาตุ ครอบ ๓ โลกธาตุ ไดค้รอบ ๓ 
โลกธาตุ แต่เราไม่เอา มนัครอบแต่คนดีๆ ไง มนัครอบแต่คนท่ีหัวใจท่ีเป็นธรรมไง มนัครอบ
หัวใจท่ีร่ืนเริงอาจหาญไง มนัไม่ครอบหัวใจเราเลย หวัใจข้ีทุกขข้ี์ยาก หัวใจท่ีมนัคิดแต่เหยียบย  า่
ท าลายตวัเอง มนัไม่ครอบหัวใจดวงน้ีเลย หัวใจดวงน้ีมนัทุกขม์นัยากขนาดนั้นน่ะ เราก็พยายาม
เปิดหัวใจของเราสิ พฒันามนัข้ึนมาไง 

เวลาท่านแผเ่มตตามา เออ! ผมดว้ย เออ! เราดว้ย ไอน่ี้แผเ่มตตามนัเลยไปหมดเลย คนอ่ืนได้
หมดเลย เราไม่ไดอ้ยูค่นเดียว ก็เอง็ไม่เปิดหัวใจไง น่ีไง ทิฏฐิมานะของมนั มนัมี ดูสุภทัทะ สุภทั
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ทะไปถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะปรินิพพาน 
“ศาสนาไหนก็วา่ดี ศาสนาไหนก็วา่ดี แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วา่อยา่งไร” 

“อยา่ถามให้มากไปเลย เราจะตายอยูแ่ลว้ ให้พระอานนทบ์วช” นัน่ไง จนจะตายอยูแ่ลว้ แผ่
เมตตาจน ๓ โลกธาตุมนัยงัไม่ฟัง มนัวา่นู่นก็ดีน่ีกดี็ มนัยงัคิดวา่มนัเก่งกวา่เขานะ มนัจะมา
วเิคราะห์วจิยัวา่ศาสนาไหนดีกวา่ศาสนาไหนไง โอ๋ย! กูแน่ กูเก่ง กยูอด กไูม่ฟังใคร ตอ้งพิสูจน์
ก่อน เลยโง่อยูน่ัน่ไง แต่ถา้มนัคิดได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะปรินิพาน ถา้เราไม่ได้
ไปถามวนัน้ี เราจะไม่มีโอกาสแลว้นะ ก็เลยไปถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วา่ “เราไม่มีเวลานะ ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่
มีผลหรอก” มนัไม่มีมรรคมีผลของมนั ไม่มีการกระท าของมนั มนัข้ีโม ้ ไม่มีความจริงเลย แต่
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้พระอรหันต์ ให้พระอานนทบ์วชแลว้พิสูจน์เลย คืนนั้นองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรินิพพาน สุภทัทะเป็นพระอรหันตข้ึ์นมา เป็นพระอรหันตอ์งค์
สุดทา้ยขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เอวงั 
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