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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ธรรมะคือสัจจะความจริง แต่เราอยูก่บัสมมุติ สมมุติคือการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ฤดูกาลๆ หนา้หนาว หนา้หนาวเราเมืองร้อน เวลาหนา้หนาวเป็นเวลา
ท่องเท่ียวของเรา 

เวลานกมนัมีภยัหนาวมามนับินออ้มโลกเลยละ่ นกตวัเลก็ๆ มนับินขา้มทวปีนะ มนัท าได้
อยา่งไรละ่ มนัท าโดยสญัชาตญาณของมนั สญัชาตญาณของมนั มนัตอ้งรักษาชีวติของมนั เวลา
นกมนัยงัรู้จกัภยัของมนั ไม่มีอาหาร มนัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มอยา่งนั้นไม่ได ้ มนัตอ้งยา้ยถ่ินของ
มนั มนัเป็นนกอพยพ เวลาเห็นนกมนับินมา เราท่ึงมากนะ สัตวต์วัเลก็ๆ มนัยงัแสวงหาเอาชีวติ
รอดของมนั 

เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนถึงคุณงามความดีใน
หัวใจของเราไง คุณงามความดีของสังคม เราไปเรียกร้องไม่ได ้คุณงามความดีของสังคมมนัอยูท่ี่
การเกิดของเราไง ถา้เราเกิดดว้ยอ านาจวาสนานะ สังคมร่มเยน็เป็นสุข เราจะมีความสุขของเราไง 
แลว้เราจะเรียกร้องให้สงัคมสมความปรารถนาเรา เราจะเรียกร้องใหส้ังคมตามความปรารถนา
เรา มนัเป็นไปไดย้าก แต่ถา้เรียกร้องได ้เรียกร้องในหัวใจเราน่ี ถา้ในหัวใจเราน่ี 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาบอกนะ อยา่เบียดเบียนกนั อยา่ท าลายกนันะ แต่เวลา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สรรเสริญ สรรเสริญการฆ่ากิเลส กิเลสมนัคืออะไรละ่ กิเลสคือ
ความทุกขย์ากในหัวใจ ความบีบคั้นในหัวใจ ไอต้ณัหาความทะยานอยากท่ีไม่มีวนัส้ินสุด ไอส่ิ้ง
ท่ีมนักระตุน้ในหัวใจ ถา้ไดฆ้่าไดท้ าลายมนัแลว้นะ มนัจะมีความสุขอยา่งยิ่งๆ แลว้องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้สรรเสริญดว้ย สรรเสริญการฆ่ากิเลสในใจของคน สรรเสริญการฆา่กิเลส
ในใจของเราๆ 

แต่ธรรมชาติของมนุษยน์ะ มนัไม่เห็นความผิดพลาดของตนหรอก มนัจะเห็นความผิด
พลาดของคนอ่ืนตลอดไปหมดเลย ความผิดพลาดของตนไม่เห็น ความผิดพลาดของคนอ่ืนนะ 
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แมแ้ต่เลก็นอ้ยอยา่งกบัเท่าภูเขา ความผิดพลาดของเราเท่าภูเขามนับอกไม่มี มนัไม่เห็นของมนัน่ะ 
น่ีไง มนัยาก มนัยากตรงน้ีไง พอยากตรงน้ีแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถึงสอนอนุปุ
พพิกถา 

เวลาจะเทศนาวา่การนะ เทศนาวา่การเร่ืองทาน เร่ืองการเสียสละ เร่ืองท าคุณงามความดี 
ฝึกหัดๆ การเสียสละทานมีคุณค่ามากๆ โดยธรรมชาติ ใครมนัจะให้ เวน้ไวแ้ต่คนท่ีจิตใจ
ประเสริฐใช่ไหม ท่ีไหนเขาขาดแคลน ท่ีไหนเขามีความล าบากล าบน เราก็อยากช่วยเหลือเจือ
จานเขา นัน่จิตใจท่ีเป็นสาธารณะ จิตใจคนท่ีมีคุณธรรมในหัวใจมนัเป็นแบบนั้น 

แต่ถา้จิตใจของเราท่ีมนัจะเสียสละเพ่ือบุญกุศลในหัวใจมนัท าไม่ได ้ของเราๆ นะ ก าไวจ้น
มนัเน่า ของเก็บไวจ้นเสีย แลว้ไม่เคยให้ใครไดป้ระโยชน์ มนัเองก็ไม่ไดป้ระโยชน์ ตวัเจา้ของเอง
ก็ไม่ไดป้ระโยชน์ แต่ถา้มนัเสียสละแลว้จะเป็นประโยชน์กบัเราทั้งส้ินเลย เป็นประโยชน์กบัเรา
เพราะอะไรละ่ ส่ิงนั้นไดป้ระโยชน์กบัสังคมใช่ไหม แต่จิตใจของเรา ส่ิงท่ีมนัตระหน่ีถ่ีเหนียวมนั
ไดเ้สียสละออกไป น่ีการฝึกหัดๆ ถา้การฝึกหัด น่ีระดบัของทาน ถา้ทานมีการฝึกหดั มีการ
เสียสละข้ึนมา เสียสละข้ึนมาเพ่ือหัวใจของเราน่ีไง ถา้หัวใจของเรานะ 

เราเสียสละทางสังคมกนัไม่ได ้ เราไวใ้จกนัไม่ได ้ เราถึงตอ้งไปวดัไปวา คิดถึงผูท้รงศีล ผู ้
ทรงศีลคงจะไม่โกหกมดเทจ็ แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอก ถา้คนเรายงั
โกหกได ้ จะท าความชัว่อยา่งอ่ืนท่ีต่อไปมากมายท่ีส้ินสุดไม่มี ลองไดโ้กหกมดเทจ็นะ แลว้เวลา
มนัโกหก โกหกอยา่งไร 

โกหก เราจะรู้ไดต้่อเม่ืออยูด่ว้ยกนั ศีลจะรู้ไดต้่อเม่ืออยูด่ว้ยกนันะ คนอยูด่ว้ยกนัมนัจะเห็น
การส่ือสาร แลว้คุยกนัน่ะ พดูอยา่งท าอยา่ง จบแลว้ ศีล ศีลจะรู้ไดต้่อเม่ืออยูด่ว้ยกนั ธรรมะจะรู้ได ้
จะรู้ไดต้อนแสดงธรรม ธรรมะจะรู้ไดต้่อเม่ืออา้ปาก คนเวลาพดูมาโง่ฉลาด มนัรู้หมดแหละ เวลา
คนพดูออกมาโง่ฉลาด รู้ทั้งนั้นน่ะ เวลาคนพดูออกไปมีแค่ไหนก็พดูแค่นั้นน่ะ 

ฉะนั้น เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ อนัดบัหน่ึง การเทศนาวา่การเป็น
อนัดบัหน่ึงนะ การบนัลือสีหนาท การแสดงฤทธ์ิ ฤทธ์ิท่ีมีอ  านาจท่ีสุดคือการบนัลือสีหนาท เวลา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แสดงธรรม กิเลสหมอบหมดเลย ไม่มีใครกลา้โตแ้ยง้ 
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แต่ของเราชอบมีฤทธ์ิมีเดชไง มีฤทธ์ิมีเดชนัน่น่ะอภิญญา อภิญญาเป็นเร่ืองโลกๆ ไง เร่ือง
โลกมนัก าลงัของใจ ก าลงัของใจนะ ดูสิ คนท่ีมีจุดยนืมากกวา่ คนท่ีควบคุมตวัเองไดม้ากกวา่ก็
ควบคุมเกมได ้ ไอค้นท่ีออ่นไหวควบคุมเกมไม่ได ้ น่ีคือก าลงัใจทางโลกนะ แต่ถา้ท าสัมมาสมาธิ 
จิตมนัสงบเขา้มาแลว้ มนัมีก าลงัอยา่งนั้นได ้ มนัท าของมนัได ้ ถา้ท าได ้ เป็นก าลงัของใจ ไม่ใช่
สติปัญญาอะไรเลย ถา้เวลาสติปัญญาข้ึนมา สติปัญญามนัละเอียดลึกซ้ึง ละเอียดลึกซ้ึงท่ีไหน 

เวลาท่ีเราบอกวา่เป็นปัญญา นัน่คือสัญญาทั้งนั้น คือความจ าไดห้มายรู้ไง การศึกษาของเรา
ไง การศึกษาข้ึนมาโดยสัญชาตญาณมนัแสดงออกอยา่งนั้นไง แต่ถา้เป็นปัญญาฆา่กิเลสๆ มนัตอ้ง
เหนือกิเลสไง ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร รอบรู้ในกองสังขาร สังขารคือความคิด แลว้ปัญญา
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้คือเหนือความคิดนั้น คือเหนือความคิดของเรา 

ไอค้วามคิดของเรา เพราะเรามัน่ใจในความคิดของเรา เราถึงไดทุ้กขไ์ดย้ากใช่ไหม คนเรา
ทุกขเ์พราะความคิด ท่ีมนัทุกข์ๆ  อยูน่ี่เพราะความคิดทั้งนั้นเลย ทั้งๆ ท่ีไม่เป็นอะไรจริงสกัอยา่ง
หน่ึง วติกกงัวลไปหมดเลยวา่เราจะเป็นอยา่งนั้นๆ แลว้ไม่เป็นอยา่งนั้นหรอก ไม่เป็นตามจริง
อยา่งนั้น มนัเป็นไปตามเวรตามกรรม 

คนเราจะทุกขก์็ทุกขเ์พราะความคิดของตน แลว้ปัญญาในพระพทุธศาสนา ปัญญารอบรู้ใน
กองสังขาร รอบรู้ในความคิดไง น่ีก็ปัญญาอบรมสมาธินะ ค าวา่ “ปัญญาอบรมสมาธิ” ปัญญา
อบรมสมาธิคือปัญญารอบรู้ในความคิดของเรา ปัญญาไลค่วามคิดของเราจนเราปลอ่ยวาง
ความคิดของเรา ถา้เราปลอ่ยวางความคิดของเราโดยสมัมาทิฏฐิ โดยความเห็นท่ีถกูตอ้งดีงาม มนั
ก็จะเป็นสมาธิคือมนัหยดุคิด ความหยดุคิดนั้นพร้อมกบัสติสัมปชญัญะ ไม่ใช่ความหยดุคิดแบบ
เหม่อลอย ความคิดแบบไม่รู้ตวัไง เวลาคนเผลอคนไผลไปมนัก็ไม่ไดคิ้ดเหมือนกนั แต่นัน่เพราะ
มนัขาดสติ 

แต่ถา้เรามีสติปัญญาไลก่บัความคิดเราไปนะ เราคิดท าไม เราคิดมาคิดซ ้าคิดซาก คิดเพ่ือ
อะไร พอปัญญาอนันั้นปัญญาส าคญักวา่ เพราะมนัรอบรู้ในกองสังขาร มนัรอบรู้ในความคิดของ
ตน พอความคิดของตนไม่มีเหตุมีผล มนัสู้เหตุผลไม่ได ้เหตุผลคือสติปัญญาท่ีมนัเท่ากบัความคิด
ของตน มนัสู้เหตุผลไม่ได ้ คิดท าไม คิดแลว้มนัจริงหรือเปลา่ คิดแลว้ไปกวา้นเอาฟืนไฟเขา้มา
ท าไม มนัอาย เวลาสติปัญญามนัทนั กิเลสมนัอายนะ พอกิเลสมนัอายมนัก็หยดุไง ถา้กิเลสมนั
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หนา้ดา้น มนัยมุนัแหย ่ โอโ้ฮ! เราคิดถกูคิดดี เราสุดยอด พอสุดยอดข้ึนมาก็ไปกวา้นเอาแต่ความ
ทุกขค์วามยากมา มนัไม่เป็นความจริงหรอก มนัยงัไม่ถึงเวลา 

เวลาท างานๆ เวลาท างานเสร็จแลว้ ท างานแลว้งานท้ิงไวท่ี้ท างาน อยา่เอางานกลบัมาบา้น
นะ เวลากลบัมาบา้นคิดแต่เร่ืองงาน เวลาไปท่ีท างานคิดแต่ท่ีบา้น มนัไปคิดโตแ้ยง้กนัหมดไง คิด
ท่ีไหนก็วางไวท่ี้นัน่ งานกคื็องาน งานเสร็จแลว้ เพราะคนเกิดมาตอ้งมีหนา้ท่ีการงานทั้งนั้นน่ะ 
ใครรับผิดชอบมากรับผิดชอบนอ้ยมนัอยูท่ี่อ  านาจวาสนาของคน ถา้อยูท่ี่อ  านาจวาสนาของคนท า
ส่ิงใดเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ทั้งนั้น ท าเพ่ือประโยชน์ไง ประโยชน์โลก ประโยชน์
ตน ถา้ประโยชน์ตน น่ีถา้มีอ  านาจวาสนา ถา้มีอ  านาจวาสนา มนัจะมีสติปัญญาเท่าทนักบั
ความคิดของตน ถา้เท่าทนักบัความคิดของตน นัน่คือธรรมะ คือสจัธรรม 

แต่เวลาแสดงธรรมๆ เวลาพดู ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เวลาเรามีเหตุมีผล เราคุยกนั
ดว้ยเหตุดว้ยผลนะ ดว้ยเหตุผล เหตุผลของใครดีกวา่ คนนั้นควรจะวนิิจฉัย แต่ถา้เราเอาทิฏฐิ
มานะประหัตประหารกนั เวลาเราชอบโตแ้ยง้กนัๆ โตแ้ยง้กนัไปท าไม ถา้เราพดูเป็นธรรมๆ ถา้
มนัมีเหตุผลเราก็ฟัง ถา้ไม่มีเหตุผล วางไว ้ เราวางไว ้ เราไม่กวา้นเอามาสะสมไวใ้นใจของเรา ใน
ใจของเราขยะพอแรงอยูแ่ลว้ มนัลน้หัวใจอยูแ่ลว้ จะไปเอาอะไรมาทบัถมมนัอีก 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้น่ีส าคญั ธรรมโอสถๆ ส่ิงท่ีสัมผสัธรรม
ได้ๆ  คือความรู้สึกของคน เวลาเราศึกษา ศึกษามาจากกระดาษ เวลาเราศึกษา เราศึกษา เราอา่นมา
จากหนงัสือ อา่นมาจากต ารับต ารา วางไวน้ะ ปลวกมนัก็กิน ปลวกมนักินต าราเขา้ไปเลยละ่ 
ปลวกมนัก็เป็นปลวกวนัยงัค ่า เราศึกษามาๆ ก็ศึกษามาจากต ารา ศึกษามาจากกระดาษ 

แต่ถา้จะเป็นจริงๆ มนัเป็นจริงท่ีในหัวใจไง ถา้เป็นจริงในหัวใจ ถา้ปัญญามนัเกิดข้ึน 
ปัญญามนัเกิดข้ึนคือมนัยบัยั้งตวัเองได ้ เวลาเราศึกษามา พอ่แม่สั่งสอน พอ่แม่สั่งแลว้สั่งอีก ลกู
มนัท าตามไหม มนัไม่ท าตามหรอก แต่ถา้ใครคิดได ้ ใครคิดได ้ ตรงน้ีส าคญัมาก เราอยูก่บัครูบา
อาจารยม์า ครูบาอาจารยท่์านเอาตรงน้ี เอาตรงท่ีเป็นประเดน็ ตรงท่ีให้ส านึกได ้ให้รู้ได ้

ให้รู้ได้ๆ  เวลามนัช้ีให้รู้ไดม้นัจะยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาเห็นความผิดของตนๆ เวลาครูบา
อาจารยท่์านประพฤติปฏิบติันะ ท าไมเราโง่อยา่งน้ี ท าไมเราโง่อยา่งน้ี แต่พวกเราฉลาดอยา่งน้ี 
ฉลาดอยา่งน้ี ฉลาดโดยกิเลสไง 
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เวลาถา้มนัโง่ กิเลสมนัโง่ แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มนัส านึกไดแ้ลว้ 
เวลาส านึกได ้ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มนัเป็นประโยชน์ตรงน้ีไง เป็นประโยชน์ คนท่ีส านึกได ้ คนท่ี
คิดได ้ถา้คนท่ีคิดได ้น่ีสัจธรรม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เกิดท่ีน่ี น่ีไง ศาสนา
ไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล คือถา้ในหัวใจมนัไม่มีสติปัญญาข้ึนมา มนัจะเอามาจากไหน 
จ ามาทั้งนั้น จ ามาแลว้ ความจ า ความจ าถา้กิเลสมนัมีก าลงัมากกวา่ มนัเอามาบงัเงานะ เอามาเป็น
สมบติัของตนๆ สมบติัของตนท าไมหย  าเปอยา่งนั้นน่ะ สมบติัของตน 

เวลาในวงศาสนา เป็นถึงมหา ๗ ประโยค ๘ ประโยค พอสึกไปแลว้หัวราน ้า เรียนมามนัก็
รู้อยูน่ะ อบายมุขคืออบายภูมิ ส่ิงท่ีเป็นอบายมุข ศีล ๕ สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา ส่ิงท่ีไม่ควร
เสพ ไม่ควรไปยุง่เก่ียวกบัมนั ถา้มนัเป็นอบายมุข แลว้ถา้อบายมุขถา้เสพแลว้มนัก็ไปอบายภูมิ 
ต ารามนับอกไวช้ดัๆ ก็เรียนมา เรียนจบจนไดใ้บประกาศ แลว้เวลาสิกขาลาเพศไปก็ไปหัวราน ้า 
น่ีไง เพราะมนัอยูข่า้งนอก มนัส านึกไม่ได ้ มนัคิดไม่เป็น ถา้มนัคิดเป็น มนัรู้ อบายมุขมนัจะ
ให้ผลอะไร ให้ผลก็เป็นอบายภูมิไง อบายภูมิมนักน็รกอเวจีไง มนัก็ไปนู่นไง แลว้ส่ิงท่ีเป็น
ธรรมๆ ละ่ เป็นธรรมมนัคืออะไร 

เวลาธรรม สัจธรรมในหัวใจของเรา ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้มีสติข้ึนมา สรรพส่ิงในโลกน้ีเรา
ควบคุมไดท้ั้งนั้นน่ะ ถา้มีสตินะ ส่ิงท่ีเราผิดพลาดเพราะเราขาดสติ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้เป็นวาระสุดทา้ยเลย ”ภิกษุทั้งหลาย เธอจงพิจารณาสังขารดว้ยความไม่
ประมาทเถิด“ 

ค าวา่ “ประมาท” องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สัง่ไวเ้ป็นประโยคสุดทา้ยขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เลย แลว้สติมนัตรงขา้มกบัความประมาทไง ถา้เรามีสติมีปัญญา เรา
ตรงขา้มกบัความประมาทนั้น 

ความประมาทเลินเลอ่ ถา้มีสติแลว้ความผิดพลาดจะไม่มี ถึงมนัจะมีเวรมีกรรมนะ เรา
ไม่ไดท้ าผิด แต่คนอ่ืนเขามาชนเรา เขามาท าลายเรา อนันั้นมนัเวรกรรม มนัเวรกรรม เห็นไหม 
เหมือนเรา เรานะ เวลาอยูใ่นสังคม คนนั้นถกูชะตาคนนั้น คนนั้นน่าร่ืนรมย ์ คนน้ีไม่ถกูชะตา 
นัน่น่ะ กรรมเก่าทั้งนั้นน่ะ กรรมเก่ามนัมีความขดัแยง้มาจากภายใน 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ มนุษยท่ี์เราเกิดมาร่วมกนั ท่ีจะไม่เคยมีเวร
มีกรรมต่อกนัมาไม่มี เราเคยเกิดมา ไม่เป็นญาติเป็นพ่ีเป็นนอ้งกนัมาไม่ชาติใดก็ชาติหน่ึง เพราะ
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อะไร เพราะการเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะน้ีมนัแสนยดืยาว ฉะนั้น ส่ิงท่ีเราเคยสัมพนัธ์กนัมา เรา
เป็นญาติ เราเป็นพ่ีเป็นนอ้งกนันะ ถา้เราเป็นญาติ เราเป็นพ่ีเป็นนอ้งกนั เราจะท าลายกนัท าไม เรา
จะเบียดเบียนกนัท าไม ถา้เราเป็นญาติ เป็นพ่ีเป็นนอ้งกนั เราจะเบียดเบียนกนัท าไม ถา้มนัมี
ความคิดข้ึนมาไง เราจะไม่เบียดเบียนกนั 

แต่มนัพรหมวหิาร ๔ พอถึงท่ีสุดแลว้ เราแกไ้ขแลว้ เราพยายามตกัเตือนเขาแลว้ ถึงท่ีสุด
แลว้มนัเป็นกรรมของสัตว ์มนัเป็นอยา่งนั้นไง ไส้เดือน เราปรารถนาดีกบัไส้เดือน พยายามจะเอา
ไส้เดือนมาไวบ้นบา้นเรา เอาไส้เดือนมาไวบ้นโต๊ะ เป็นไปไม่ได ้ ไส้เดือนมนัตอ้งอยูท่ี่ดินนัน่น่ะ 
ไส้เดือนมนัอยูใ่ตดิ้นนัน่น่ะ มนัเอาดินนั้นเป็นอาหารของมนั ไส้เดือนก็เป็นไส้เดือน เรา
ปรารถนาดี แหม! ไปพยายามขดุไส้เดือนเอามาไวบ้นโต๊ะ มนัเป็นไปไม่ได ้

น่ีก็เหมือนกนั พรหมวหิาร ๔ ถึงท่ีสุดแลว้ เราท าแลว้ ท าคุณงามความดีของเราแลว้ แลว้ถา้
เขาจะเป็นอยา่งนั้น เขาไม่เห็นส่ิงใดเป็นคุณเป็นคุณเป็นโทษเลย นัน่ก็กรรมของสัตว ์ นัน่เร่ือง
ของเขา พอเร่ืองของเขานะ มนัเป็นอเุบกขา ถา้เราวางอเุบกขาได ้ ถา้เราวางอเุบกขาไม่ได ้ เพราะ
เราวางอเุบกขาไม่ได ้ เราเห็นส่ิงใดแลว้เราจะให้มนัดีงามไปหมด เราเห็นส่ิงใดแลว้จะให้มนัเลอ
เลิศไปหมด เพราะมนัมีกรรมเก่า กรรมใหม่ กรรมดี กรรมชัว่ 

กรรมชัว่เป็นกรรมชัว่ เขา้กนัโดยธาตุ ธาตุของเขาเป็นอยา่งนั้น ธาตขุองเขาเป็นอยา่งนั้น 
เขาตอ้งเป็นอยา่งนั้น ธาตขุองคุณงามความดีมนัอยูใ่นท่ีชัว่ มนัก็เป็นความดี ในสุตตนัตปิฎก มนั
มีนกพิราบ นกแขกเตา้ ๒ ตวัมนัเกิดมาดว้ยกนั สุดทา้ยแลว้ตวัหน่ึงมนัไปอยูก่บัโจร มนัไปจ าแต่
เร่ืองของโจรทั้งนั้นน่ะ อีกตวัหน่ึงมนัไปอยูก่บันกัปราชญ ์มนัเป็นนกัปราชญ ์นกไปอยูท่ี่ไหนมนั
ยงัไดซึ้มซับอยา่งนั้นมาเลย น่ีเวลาสุตตนัตปิฎก ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยก
เป็นตวัอยา่ง ธรรมาธิษฐาน บุคลาธิษฐาน แต่เราบอกวา่เป็นนิทานๆ 

เป็นนิทาน เขาสรุปลงดว้ยศีลธรรม เขาสรุปดว้ยคุณงามความดี เขาสรุปไวไ้ง วา่เราเป็นคน
ปัญญามากใช่ไหม เราตอ้งเป็นวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทางจิต วถีิแห่งจิตเลย กไ็ม่รู้เร่ือง เวลา
ธรรมะสอนเดก็ๆ สอนเร่ืองนิทาน เร่ืองคุณงามความดี อู๋ย! ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้เป็นนิทาน เป็นเร่ืองครึ เร่ืองลา้สมยั ของฉันน่ีสุดยอด ใหม่เอ่ียม ยอดเยี่ยม มนัคิดไป
นู่นน่ะ 
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พระไตรปิฎกเขาสอนไว ้บริษทั ๔ คนเรามีสูงมีต ่า คนเรามีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ มีเดก็นอ้ย มีผูเ้ขา้มา
ใหม่ มนัก็มีธรรมะไวต้อ้นรับทุกคนท่ีมีปัญญา มีปัญญามากนอ้ยแคไ่หนไง พอเราเป็น
วทิยาศาสตร์ ตอ้งสุดยอด สุดยอดก็นัง่ภาวนาสิ สุดยอดก็จบัให้ไดสิ้ สุดยอดให้เห็นจริงๆ วา่วถีิ
แห่งจิต จิตมนัคิดอยา่งไร ส่ิงท่ีใหค้วามทุกข์ๆ  เราน่ีใครให้มา ส่ิงท่ีเป็นความทุกขใ์นใจของเรา 
ใครยดัเยยีดเขา้มา ไม่มี เราคิดเอง เราหลงเอง เป็นเพราะเราทั้งนั้น อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็น
ท่ีพ่ึงแห่งตน ถึงเป็นศาสนามหัศจรรยน์ะ 

พระพทุธศาสนาน้ีเป็นศาสนาแห่งความมหัศจรรยม์าก เพราะในลทัธิศาสนาอ่ืนเขาตอ้ง
ออ้นวอน พระเจา้บนัดาล พระเจา้เป็นผูต้ดัสิน เพราะอะไร เพราะตวัเองเช่ือตวัเองไม่ได ้ แต่องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปฏิเสธหมด ไม่มี 

ส่ิงท่ีพระเจา้ๆ พระเจา้ก็เหมือนเทวดา อินทร์ พรหม เขาเองเขาก็ท าบุญกุศลเขาถึงไดเ้สวย
ภพอยา่งนั้น ท่ีวา่นรกสวรรคม์นัเป็นผลของวฏัฏะๆ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เขามีของเขาอยูอ่ยา่ง
นั้น แบบโลกมีอยูอ่ยา่งน้ี แบบทวีปมีอยูอ่ยา่งน้ี แต่เราจะไปอยูใ่นทวปีไหน จะอยูใ่นท่ีไหน เรา
จะไปอยูท่ี่ไหนมนัตอ้งมีเหตุมีผลถึงไปอยูท่ี่นัน่ได ้

น่ีก็เหมือนกนั เพราะมนัมีเหตุมีผล เราถึงไดม้าเกิดอยา่งน้ี ถา้มาเกิดอยา่งน้ีเพราะดว้ยบุญ
ดว้ยกรรมของเราไง เขาก็ดว้ยบุญดว้ยกรรมของเขา มนัก็เป็นสิทธ์ิของเขา มนัก็เป็นสิทธ์ิของเรา 
ท าไมตอ้งให้เขามาตดัสิน ท าไมตอ้งให้เขามาตดัสิน ท าไมเราไม่ตดัสินตวัเราเอง ท าไมเราไม่ท า
ดว้ยเวรกรรมของเราเอง 

ถา้เราท าดว้ยเวรกรรมของเราเองนะ เรามีสติปัญญาของเรา เราท าข้ึนไปๆ ท าจนสวา่ง
กระจ่างแจง้ เทวดา อินทร์ พรหมตา่งหากมาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เทวดา 
อินทร์ พรหมต่างหากมาขอฟังเทศน์จากหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ เทวดา อินทร์ พรหมต่างหาก
ตอ้งมาขอสัจจะความจริงจากใจผูรู้้จริง 

ใจเท่านั้นท่ีสัมผสัธรรมๆ แลว้ใจของเราน่ีไง ใจของเรา เราชาวพทุธ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ฝากศาสนาไวก้บับริษทั ๔ อบุาสก อบุาสิกา อบุาสก อบุาสิกาไดม้รดก ได้
พินยักรรมกนัมา แต่หาธรรมะไม่เจอในใจของตน 
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พยายามของเรา สร้างสติสร้างปัญญาของเรา อยา่เช่ือ กาลามสูตร อยา่เช่ือแมแ้ต่คนพดู อยา่
เช่ือใดๆ ทั้งส้ิน ให้พิสูจน์ในใจ ให้พิสูจน์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประกาศธรรมไวแ้ลว้ 
ให้พิสูจน์จากใจของเรานัน่น่ะ อยา่เช่ือใครทั้งส้ิน แลว้พยายามฝึกหัดข้ึนมา 

พอฝึกหัดข้ึนมา เวลาธมฺมสากจฺฉา เราท าแลว้เรามาคยุกนั เรามาสนทนาธรรมกนั เราเอา
ความเป็นจริงอนัน้ีเอามาเผยแผก่นั เอามาเทียบเคียงกนั นัน่น่ะเป็นประโยชน์ ประโยชน์ตรงนั้น
ไง ประโยชน์ตรงเทียบเคียงเพ่ือประโยชน์กบัหัวใจของเราไง มนัเป็นความจริง ความจริงสัจ
ธรรมๆ พระพทุธศาสนาถึงมหัศจรรย ์ไม่เช่ือใครทั้งส้ิน ไม่ให้เช่ือใครทั้งส้ิน ให้เช่ือความจริงใน
ใจของตน แต่ยงัภาวนาไม่เป็นก็หวงัพ่ึงครูบาอาจารยบ์า้ง หวงัพ่ึงนะ แลว้อยูใ่กลชิ้ดจะรู้ ถา้พดู
หนา้มือหลงัมือ พดูอยา่งท าอยา่ง อยา่เช่ือ ตอ้งฟังแลว้วนิิจฉัย อยา่เช่ือใครทั้งส้ิน กาลามสูตร องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตอกย  ้าไวต้ลอด อยา่เช่ือ อยา่เช่ือแมแ้ต่อาจารยข์องตน เอวงั 


