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เทศน์เช้า วนัที ่๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรม ตั้งใจฟังธรรมเพราะอะไร เพราะเราเกิดเป็นมนุษย ์เกิด
มาพบพระพทุธศาสนา หลวงตาท่านสอนนะ ถา้คนไม่มีบุญไม่มีโอกาสไดน้บัถือศาสนาพทุธ 

ถา้คนไม่มีบุญไม่มีโอกาสไดน้บัถือศาสนาพทุธ แลว้พระพทุธศาสนาในโลกน้ี ประชากร
ท่ีนบัถือศาสนาพทุธเป็นอนัดบั ๓ ส่ิงท่ีเป็นอนัดบั ๓ แลว้ท่ีเขาไม่นบัถือมนัมากมายมหาศาล 

ค าวา่ “นบัถือศาสนาพทุธ” พระพทุธศาสนาสอนถึงการเกิดเป็นมนุษย ์การเกิดเป็นมนุษย์
ตอ้งมีกตญัญกูตเวทีกบัพอ่แม่ พ่อแม่ของเราเป็นพระอรหันตข์องลกู เป็นพระอรหันตข์องลกู
เพราะการให้ชีวติ พอการให้ชีวติข้ึนมา พอ่แม่ท่ีไม่พร้อมเขาเอาลกูไปท้ิง เวลาเอาลกูไปท้ิง พระ
อรหันตน์ะ เอาลกูไปท้ิงเลยหรือ นัน่มนัก็เป็นความจ าเป็นของเขา แตจ่ริงๆ แลว้ถา้เป็นธรรมๆ 
พอ่แม่ให้ชีวติน้ีมา ให้ชีวติน้ีมา 

เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนถึงพระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆ ์ เวลาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ รัตนตรัย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ตรัสรู้ธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรม 

ธรรมคืออะไร ธรรมคือความเสมอภาค ธรรมคือความมีน ้าใจต่อกนั ธรรม ธรรมคือความ
เมตตาธรรม ถา้เมตตาธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบกนั ถา้ไม่เอารัดเอาเปรียบกนัทางโลก พระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ ์ รัตนตรัยของเรา เรามีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพ่ึง ถา้เรามีพระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพ่ึง มนุษยต์่างจากสตัว ์มนุษยต์่างจากสตัวเ์พราะมีคุณธรรมในใจ 
มนุษยต์่างจากสัตว ์ ตา่งจากสัตวเ์พราะมีศีลมีธรรมน่ีไง เพราะมนุษยต์่างจากสัตวเ์พราะมีศีลมี
ธรรม ศีลธรรมท าให้มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระเสริฐ สัตวป์ระเสริฐท่ีมีสมอง สัตวป์ระเสริฐท่ีมีปัญญา 
สัตวป์ระเสริฐท่ีจะสร้างคุณงามความดี 
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สร้างคุณงามความดีท าไม ท าไมตอ้งมาสร้างคุณงามความดี เขาเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมา
เสวยสุขไม่ใช่หรือ เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ เกิดมาแลว้อยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่ใช่หรือ 

การเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยน์ัน่น่ะเศรษฐี เศรษฐีดว้ยอ านาจวาสนาบารมีของตน 
มนัท าประสบความส าเร็จมนัก็เป็นเร่ืองโลกๆ แต่คนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็มีความทุกขใ์นใจ
ทั้งนั้นน่ะ สมบติักองเท่าฟ้า ไปนอนทุกขอ์ยูบ่นกองสมบติันั้น 

แต่เวลาถา้มนัเป็นจริงๆ ข้ึนมา เรานบัถือพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนเร่ืองสัจ
ธรรม เราก็อยากไดส้จัธรรมนั้น ถา้อยากไดส้จัธรรมนั้น เราตอ้งประพฤติปฏิบติัไง 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เกิดมาจะไดเ้ป็นกษตัริย ์ วางความเป็นกษตัริยอ์นันั้นไว ้
แลว้ส่ิงท่ีวางความเป็นกษตัริยอ์นันั้นไว ้ออกแสวงหา ๖ ปี เวลา ๖ ปีข้ึนมา ไปสมบุกสมบนั ไป
ให้เขาหลอกให้เขาลวง ให้เขาหลอกเขาลวงคือลทัธิต่างๆ นู่นก็วา่พระอรหันต ์น่ีก็วา่พระอรหันต ์
ไม่มีความเป็นจริงสักนิดหน่ึง เวลาจะเป็นความจริง มนัเป็นความจริงในใจขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้เอง 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรมๆ กราบธรรมอนันั้นเพราะอะไร เพราะส่ิงท่ี
ยงัไม่บรรลธุรรมมนัทุกขม์นัยากในหัวใจไง หัวใจ คนเราตอ้งเกิดตอ้งตาย มนัโหยหา โหยหา
ความพน้จากทุกขไ์ง ถา้โหยหาอนันั้น ถา้ไปศึกษากบัใครมามนัก็ไม่มีความจริงสกันิดหน่ึง 

เวลามนัจะเป็นความจริง ความจริงในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ความโหย
หาอนันั้น ความบกพร่องอนันั้น ความขาดแคลนในใจอนันั้นหมดส้ินไป ถา้ความหมดส้ินไปอนั
นั้นมนัถึงประเสริฐ ประเสริฐจนวา่ “จะสอนใครไดห้นอ จะสอนใครไดห้นอ” มนัเลอเลิศไง เลอ
เลิศเพราะอะไร เลอเลิศเพราะมนัอยูน่ี่กบัเราไง มนับงัเงาอยูใ่นใจน่ีแหละ เพราะอะไร เพราะวา่
พระพทุธศาสนา สัจธรรมมนัเกิดไดม้นัตอ้งเกิดไดบ้นใจของสัตวโ์ลก 

ใจของสัตวโ์ลก เราก็มีหัวใจของเราน่ีไง เราเป็นสัตวโ์ลกไง สัตวโ์ลกเรามีใจของเรา แต่
ใจของเรามนัมีตณัหาความทะยานอยาก ตณัหาความทะยานอยากคืออะไร จริตนิสยัของคน 
คนเรามีจริต มีนิสัย มีความตอ้งการ มีแรงปรารถนา มีความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกนัไป ความ
แตกต่างอนันั้นมนัปกปิดหัวใจอนันั้นไวไ้ง เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา 
ศาสนาสอนเขา้มาท่ีหัวใจน้ีไง 
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ทางโลกๆ วทิยาศาสตร์ก็สอนใหห้าอยูห่ากินไง เวลาหาอยูห่ากิน บวชเป็นพระมีปัจจยั ๔ 
บริขาร ๘ น่ีปัจจยั ๔ เราก็ตอ้งมีปัจจยั ๔ เพ่ือเล้ียงชีวติทั้งนั้นน่ะ ความเล้ียงชีวติมนัเป็นหนา้ท่ี 
หนา้ท่ีตอ้งมีวาสนาดว้ยไง วาสนามนัก็ไดส่ิ้งนั้นประสบความส าเร็จไง คนท่ีมีวาสนามนัขาดๆ 
แคลนๆ มนัขาดตกบกพร่องไปตลอด ก็ตอ้งแสวงหาไง เขาก็ทุกขย์ากทั้งนั้น ทุกขย์ากเพราะการ
ท าหนา้ท่ีการงาน ทุกขย์ากเพราะการแยง่ชิงผลประโยชน์กนัไง แต่ถา้มนัเป็นความจริงๆ ในใจ 
ถา้คนมีสติปัญญา สติปัญญายอ้นกลบัมาท่ีน่ี 

เราจะมาวดันะ มาวดั เราจะมาประพฤติปฏิบติัท่ีวดักนั เวลาเราหาวดั เราหาวดัป่า วดัป่า
วดัท่ีปฏิบติั วดัท่ีปฏิบติันะ เวลามาวดัป่า เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา 
เราก็ตอ้งแสวงหาของเรา แสวงหาสัจจะความจริงๆ 

ความเสมอภาคๆ เราก็ไปวดัแลว้เสมอภาคดว้ยกนั มีกติกาเหมือนกนั การกระท า
เหมือนกนันะ ไม่มีสูงไม่มีต ่า ค  าวา่ “ไม่มีสูงไม่มีต ่า” ท่ีวา่หลวงพอ่ให้สิทธิพิเศษใครๆ 

ไม่ใช่ เขาบกพร่องต่างหาก เวลาเขาบกพร่อง เห็นไหม ในกรมสุขภาพจิต ๓๐ เปอร์เซ็นต์
เป็นโรคซึมเศร้า ๘ เปอร์เซ็นตไ์ม่แสดงออก ๘ เปอร์เซ็นตข์องประชากรไม่แสดงออกเพราะมนั
ยงัเดก็ อายยุงันอ้ยเกินไป น่ีไง มนัไม่ปกติ 

ธรรมโอสถๆ ถา้มาวดัมาวามาเพ่ือประพฤติปฏิบติั เราอยูก่บัทางโลก เราก็ตอ้งด้ินรน
แข่งขนัไปกบัเขา ถา้เราอยูท่างโลก เราตอ้งด้ินรนแข่งขนัไปกบัเขา เราด้ินรนแขง่ขนัมนัดว้ย
อ านาจวาสนา 

เรามาวดัๆ ข้ึนมา เราจะมาเติมเตม็หัวใจของเราไง ถา้มาเติมเตม็หัวใจของเรา เราจะ
ประพฤติปฏิบติัของเรานะ ไม่ตอ้งให้ใครมาสอนหรอก เราจะสอนตวัเราเอง ใครจะสอน สั่งหา้ม 
เพราะอะไร เพราะในเม่ือหัวใจมนัยงัไม่รู้มนัจะสอนใคร 

เอาความเป็นจริงข้ึนมาในใจของตนก่อน ถา้เอาความเป็นจริงข้ึนมาในใจของตนก่อน 
เห็นไหม กรมสุขภาพจิต ๓๐ เปอร์เซ็นตเ์ป็นโรคซึมเศร้า จิตเภทอีก ๒๐ กวา่เปอร์เซ็นต ์
ประชากรไทยนะ ประชากรเมืองไทย แลว้เวลามาวดัมาวาก็มาเพ่ืออะไร ก็เพ่ือความฟ้ืนฟหูัวใจ
ข้ึนมา ถา้หัวใจมนัฟ้ืนฟข้ึูนมา มนัมีสติปัญญาข้ึนมา นัน่พระพทุธศาสนา ธรรมโอสถๆ 
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ในหลวงพดู เวลาเมืองนอก เวลาไปหาจิตแพทย ์โอ๋ย! ตอ้งหาเงินหาทองนะ ในเมืองไทย 
พระเป็นจิตแพทย ์เป็นท่ีพ่ึงพาอาศยัของเขา น่ีพ่ึงพาอาศยั ถา้มาไง 

พดูถึงในธรรมโอสถๆ ถา้ธรรมโอสถข้ึนมา ความเป็นจริงข้ึนมา มนัความเป็นจริงข้ึนมา 
ไม่ตอ้งมาดดัจริตจะเอามรรคผลนิพพานกนัหรอก มรรคผลนิพพานมนัยงัสุดเอ้ือมนกั เอาความ
ปกติของใจน่ี เอาความฟ้ืนฟหูัวใจข้ึนมาให้มนัเป็นปกติ แลว้เป็นปกติมนัจะฟ้ืนฟอูยา่งไรละ่ 

หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ถา้ค าวา่ “พทุกบัโธ” จิตของเรามนัเกาะกบัพทุธานุ
สติ ถา้จิตเราเกาะกบัพทุธานุสติ มนัจะเขม้แขง็ข้ึนๆ 

เราท้ิงหัวใจเรา หลวงตาท่านพดูนะ หัวใจพวกเราเรียกร้องความช่วยเหลือ หัวใจพวกเรา
หาท่ีพ่ึง แต่เราท้ิงเราขวา้งมนัไปกนัเอง เราท้ิงเราขวา้งแลว้ดดัจริต อูฮู้! ใชปั้ญญา ปัญญาเลอเลิศ
...ปัญญานัน่ละ่ มนัเป็นทางออกของกิเลสละ่ เพราะกิเลสมนัอยากส่งออกไปสร้างทิฏฐิมานะใน
ใจของมนั อปุาทานความยึดมัน่ถือมัน่ มนัยึดมัน่ถือมัน่แลว้มนัก็พยายามจินตนาการวา่มนั
ยิ่งใหญ่ พอมนัจินตนาการวา่ยิ่งใหญ่ มนัก็คิดของมนัไป พอมนัคิดของมนัไปมนัก็ส่งออกไป
ทั้งนั้นน่ะ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกหายเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ อยา่ให้มนัออกไป
กวา้นฟืนกวา้นไฟมาเผาตวัมนัเอง พยายามนึกพทุโธให้ได ้

คนเรานึกพทุโธยงันึกพทุโธไม่ไดเ้ลย เวลานึกพทุโธมนัท่องแต่ปาก ใจไม่นึกพทุโธดว้ย 
เวลาใจกบัพทุโธเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มนักลมกลืนกนั พอมนักลมกลืนกนัมนัก็สบายข้ึนเยอะ
แลว้ แลว้มนัพุทโธจนพทุโธไม่ได ้ จิตเดิมแท ้ จิตเดิมแทน้ัน่น่ะมนัเป็นอิสระของมนัได ้ ถา้มนั
เป็นอิสระของมนัได ้แค่ท าสมาธิไดก้็วา่เก่งแลว้ ในการปฏิบติั หลวงตาท่านพดูประจ า สมาธิมนั
ยงัท ากนัไม่เป็นเลย มนัจะปฏิบติัอะไรกนั 

ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้ไม่มีสมาธิ มนัจะเกิดภาวนามยปัญญาข้ึนมาไดอ้ยา่งไร มนัก็เกิด
โลกียปัญญา เกิดอปุาทาน เกิดจินตนาการของมนัไปวนัยงัค ่า แลว้พอจินตนาการเร่ืองศาสนา 
จินตนาการเร่ืองอริยสัจ มนัจินตนาการมนัก็สวยงามน่ะสิ แลว้มนัก็วา่มนัเป็น มนัก็วา่มนัเป็น 
“มนัวา่” 
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ดูสิ ในทางการแพทย ์ ถา้เป็นโรงพยาบาล ถา้โรงพยาบาลเอกชน ไปน่ีเอาเงินเอาทอง
ทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้มนัเป็นโรงพยาบาลของรัฐ วดั วดัท่ีเป็นวดัสมบูรณ์ในพระพทุธศาสนามนั
เหมือนกบัโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐมนัอนาถาอยา่งไร ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ไป
วดัก็เขา้วดัไดท้ั้งนั้นน่ะ 

แต่โรงพยาบาลเอกชนเขา้ไดไ้หม มีตงัคไ์หม ถา้เอกชน แลว้โรงพยาบาลเอกชนมนัมา
จากไหน บุคลากรทั้งหมดมาจากหน่วยงานของรัฐ นกัศึกษาแพทย ์ นกัศึกษาพยาบาลมาจาก
โรงพยาบาลของรัฐทั้งนั้น แลว้มนัก็เอาไปอยูใ่นโรงพยาบาลเอกชน แลว้โรงพยาบาลเอกชนเรียก
แต่เงินแต่ทอง 

วดั วดัท่ีเขาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มรรคผล มรรคผลอะไรของเอง็ 

ท าให้เป็นปกติของใจ โรงพยาบาลของรัฐรักษาประชาชนในประเทศทั้งหมดนะ เจ็บไข้
ไดป่้วยทั้งหมด ดูแลรักษาทั้งนั้น สิทธิเสมอภาครักษาไดทุ้กๆ คน ความรักษานั้นรักษาข้ึนมาแลว้
ก็บอกเลย ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ตายทุกโรค ไม่เคยหายสักที 

ไอไ้ม่เคยหายสักที มนัก็เป็นเวรกรรมของสัตวน์ะ แตป่ระชากรท่ีไม่มีโอกาสไดรั้กษา กบั
ประชากรท่ีมีโอกาสรักษา มนัแตกตา่งกนัไหม 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราเป็นชาวพทุธ เราก็มีสิทธิทุกๆ คน แลว้สิทธิของเราทุกคน สิทธิของ
เราๆ ไม่ตอ้งการให้ใครมาตกัตวง ไม่ตอ้งการให้ใครมาขดูรีด ไม่ตอ้งการให้ใครมาสั่งสอน ถา้สั่ง
สอน เราเป็นคนสั่งสอนเอง ถา้สั่งสอนเองเพ่ือกลบัมาเป็นความปกติไง เพราะโรงพยาบาลเขา
รักษาให้คนหาย 

โดยธรรมชาตินะ โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลอยากรักษาใหค้นไขห้ายจากการเป็นไข ้
แต่ถา้คนอ่ืนสั่งสอน มนัจะเขา้มาโรงพยาบาลแลว้ออกไปพร้อมกบัหน้ี แลว้ก็เป็นคนไขติ้ดเตียง 
ไม่ลกุจากเตียงข้ึนมาไง 

ถา้คนอ่ืนสั่งสอน ถา้คนอ่ืนสั่งสอนมนัสั่งสอนอะไร ผลประโยชน์มนัทั้งนั้น เพราะอะไร 
เพราะจิตมนัยงัเอาตวัมนัไม่รอด ถา้จิตเอาตวัมนัไม่รอด มนัจะเอาอะไรไปสอน แลว้ถา้ไปสอน
ข้ึนมาก็เอาโรคของตนไปให้คนอ่ืน เอาโรคของตนไปฟมูฟักเอาแต่ผลประโยชน์ แลว้เวลาออก
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จากโรงพยาบาลไปก็ยงัตอ้งไปหาเงินมาใชห้น้ีเขา แลว้สุดทา้ยยงัไปนอนติดเตียงไม่หายอยูนู่่น น่ี
ไง ถา้คนอ่ืนสอน 

ทุกอยา่งตอ้งกลบัมาอยูท่ี่เราหมด เพราะส่ิงท่ีมนัเคยเกิดข้ึนมา มนัเกิดข้ึนมาแลว้มนัมี
ปัญหาไปหมดไง มนัปัญหาข้ึนไปเพราะมีแต่คนเก่งๆ ทั้งนั้นน่ะ ไอค้นเก่งๆ มึงกลบัไปบา้นมึง 
ส่ิงท่ีเป็นความจริง ความจริงเอาไวท่ี้น่ี เรารับผิดชอบของเราเอง เรารับผิดชอบมาตั้งแต่ตน้ แลว้
ไม่พดูนะ ลม้แลว้ลกุ ลกุแลว้ลม้ ยงัจะมาสาวไส ้ มาแสดงออก มาสมอา้ง สมอา้งวา่อาจารยส์งบ
สั่งให้สอน อาจารยส์งบรับรอง 

ไม่ ไม่ทั้งนั้น เพียงแต่ไม่พดู ไม่พดูออกมา เราไม่พดูออกมาเพราะอะไร น่ีไง ธรรมะเวลา
แสดงธรรม ไม่ให้เสียดสีกนั ไม่ให้เบียดเบียนกนั ไม่ให้ท าลายกนั ไอพ้วกน้ีสนุกไง สมอา้ง สม
อา้งแลว้จะมาท าให้มนัตามความพอใจของตน มนัไม่เป็นธรรม 

น่ีไง ถา้ความเป็นธรรมๆ นะ เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา 
พระพทุธศาสนาสอนถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์สัจธรรมความเสมอภาค ใครแน่กวา่ใคร 
ใครดีกวา่ใคร ถา้มนัแน่กวา่ มนัดีกวา่ มานะ ๙ ถา้มีมานะ ๙ กูดีกวา่มึง กูเก่งกวา่มึง กูแน่กวา่มึง น่ี
ไง เสมอตน ส าคญัวา่เสมอเขา ต ่ากวา่เขา ส าคญัวา่ต ่ากวา่เขา สูงกวา่เขา ส าคญัวา่สูงกวา่เขา 

แต่มนัไม่มีมานะ ๙ ความไม่มีมานะ ๙ ไม่มีทิฏฐิมานะ ไม่มีสังโยชน์ในหัวใจ ถา้มนัจะ
เป็นประโยชน์ มนัเป็นประโยชน์ตรงนั้นไง แลว้พอเป็นประโยชน์ตรงนั้น ผลของวฏัฏะ จิตน้ี
เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ คนท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะมนัมีเวรมีกรรมมาทั้งนั้นน่ะ คนท่ีมีเวร
มีกรรมต่อกนั เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยงัเช่ือกรรม 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปห้ามญาตินะ ญาติขา้งพอ่ ญาติขา้งแม่ ยกทพัรบกนั 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปห้ามญาติ พระพทุธรูปปางห้ามญาติ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ไปห้ามญาติระหวา่งขา้งพอ่กบัขา้งแม่ยกทพัรบกนั น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ไปห้ามญาติ 

น่ีไง จะบอกวา่ ผลของวฏัฏะ คนมนัมีเวรมีกรรม ถา้คนมีเวรมีกรรม กรรมของเขา กรรม
ของสัตว ์สัตวม์นัมีกรรมอยา่งนั้นมา เราก็ตอ้งให้สัตวน์ั้นมนัคลาย สัตวน์ั้นมนับ ารุงรักษาให้สตัว์
นั้นมนัพฒันาข้ึนมา ให้สัตวน์ั้นมนัรู้ข้ึนมา ปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก พระพทุธศาสนาสอนลงท่ีหัวใจ
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ของสัตวโ์ลก หัวใจของสัตวโ์ลก หัวใจท่ีมนัเรียกร้องการช่วยเหลือๆ การช่วยเหลือ ศีล สมาธิ 
ปัญญาท่ีเกิดจากจิตดวงนั้นจะช่วยเหลือจิตดวงนั้น ความรู้ความเห็นของเรา เราจะจบัยดัเขา้ไป 

โรงพยาบาลเอกชนมนัจะเอาตงัค ์ เขียนบิลมา เห็นบิลแลว้เป็นลมเลยแลว้กนัละ่ น่ีไง 
ไม่ไดจ้บัยดัมรรคยดัผลไปให้เขา ตอ้งมรรคอยา่งนั้น ผลอยา่งน้ี ตอ้งปฏิบติัอยา่งนั้น...จริงหรือ 
คนมนัไม่มีกรรมใช่ไหม กรรมของสัตวโ์ลกมนัสร้างสมของมนัมา 

ครูบาอาจารยท่์านให้อบุาย ให้อบุายเขาพยายามดดัแปลงแกไ้ขเพ่ือให้จากท่ีมนัเป็นคนไข้
ก็กลบัมาเป็นปกติ หายจากการเป็นไข ้ จิตท่ีมนัไม่เป็นปกติก็ให้มีสติมีปัญญาฟ้ืนฟข้ึูนมาให้ปกติ 
ถา้มนัปกติแลว้ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี 

คนเรานะ สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีแขง็แรง ความไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ มนัได้
ลาภมาโดยท่ีมนัไม่รู้ตวัเลย ไม่รู้ตวัเพราะอะไร ไม่รู้ตวัเพราะเราเกิดเป็นมนุษยไ์ง เกิดเป็นมนุษย์
น่ีอริยทรัพยไ์ง ส่ิงน้ีมีค่าท่ีสุดไง แกว้แหวนเงินทองมนัมาทีหลงั ยศถาบรรดาศกัด์ิมนัมาทีหลงั 
สถานะทางสงัคมมนัมาทีหลงั ทุกอยา่งมาทีหลงัทั้งนั้น แต่เพราะเราไปกระเสือกกระสนกนัตรง
นั้นไง เราท้ิงสถานะความเป็นมนุษยไ์ง แลว้เรากก็ลบัมาตีโพยตีพายวา่ทุกข์ๆ ๆ 

คนเกิดมามีอาการ ๓๒ เท่ากนั มีชีวติเหมือนกนั มีสถานะความเป็นมนุษยเ์ท่ากนั น่ีไง แต่
มนัจะต่างกนั ตา่งกนัตรงสมองน่ีแหละ ต่างกนัตรงความรู้สึกนึกคิดน่ีแหละ ถา้คนมีความรู้สึก
นึกคิดท่ีดี คนมีความรู้สึกนึกคิดท่ีมีอ  านาจวาสนา เขาก็พยายามของเขาเพ่ือประโยชน์ ประโยชน์
โลกน้ีกบัโลกหนา้ โลกน้ีก็เพ่ือสถานะทางสังคม โลกหนา้ก็เพ่ือความมัน่คงของจิตท่ีเวยีนวา่ย
ตายเกิดในวฏัฏะ 

แลว้ถา้มนัพิจารณาของมนัไป มนัจะรู้มนัจะเห็นของมนัเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไปนะ ถา้มนั
รู้เห็นเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป นัน่น่ะปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก ธรรมะอยูต่รงนั้น ธรรมะมนัอยูต่รงท่ี
เขาตอ้งรู้เองเห็นเอง ไอท่ี้เราศึกษาๆ มนัเป็นปริยติัทั้งนั้นน่ะ ทรงจ าธรรมวนิยัๆ น่ีก็ทรงจ าค า
สอน 

ถา้มนัเป็นจริงๆ ครูบาอาจารยท่ี์ท่านท า วดัปฏิบติัๆ เขามีขอ้วตัรปฏิบติัของเขาอยูแ่ลว้ ขอ้
วตัรปฏิบติัเป็นเคร่ืองอยูไ่ง ให้จิตมนัเกาะเก่ียวส่ิงน้ีไว ้ แลว้ให้มนัพฒันาของมนัเป็นชั้นเป็นตอน
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ข้ึนไป ถา้พฒันาเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป อยา่ไปสอดไปแทรก อยา่เขา้ไปหยิบไปฉวย อยา่ไปตกั
ไปตวง 

ถา้ไปตกัไปตวง ไปวดัอ่ืน ไปท่ีอ่ืน ท่ีอ่ืนเขาพร้อม เขาตอ้งการคน แต่ท่ีวดัเราไม่มีนะ เรา
จะบอกไวด้ว้ย ถา้ผิด ไลอ่อก ใครกา้วลว่งกติกา ไลอ่อก ไลอ่อก เพราะอะไร เพราะท่ีเขาตอ้งการ
เยอะแยะ วดัท่ีเขาตอ้งการเยอะแยะไปหมด แต่ท่ีปฏิบติัเขาเอาไวเ้พ่ือประพฤติปฏิบติั 

แลว้อยา่งท่ีวา่ เวลาหลวงตาท่านพดูนะ ชีวติเราก็เท่าน้ี แต่ก่อนก็ห่วงโลก พอยิ่งใกลจ้ะ
ส้ินชีวติยิ่งเป็นห่วงเป็นใย แต่ก็ตอ้งจากกนัไป น่ีพดูถึงวา่ เพราะชีวติคนมนัสั้นไง หลวงปู่เสาร์ 
หลวงปู่มัน่ หลวงปู่มัน่ท่านบอกเลยนะ เรา ๘๐ เท่านั้นน่ะ 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัผิด ไลอ่อก เพราะชีวติกูสั้น เด๋ียวกูตายแลว้ ตายแลว้เอง็ค่อยออก
ฤทธ์ิ ใครมีฤทธ์ิมีเดชจะไปออกตรงนั้น ไปออกตรงนั้นเพราะอะไร เพราะมนัตอ้งท าตามล าแขง้
ของตน 

เอง็ตอ้งสร้างข้ึนมาจากล าแขง้ของเอง็สิ เอง็อยา่สมอา้ง อยา่สมอา้ง อยา่บงัเงา แลว้ก็เอา
ส่ิงน้ีไปหาเหยื่อ แลว้ก็จะมาปอกลอก แลว้ก็จะมาเอาช่ือเสียง ไร้สาระมาก 

ส่ิงท่ีมานะ ทุกคนเจ็บไขไ้ดป่้วยกนัมา ไม่ป่วยกายก็ป่วยใจ พระพทุธศาสนาสอนถึง
กลบัมาเป็นความปกติ กลบัมาคุณงามความดี คุณงามความดีๆ นะ ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนๆ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้เช่ือกรรมๆ ไง เราท ามาทั้งนั้น เราท ามาทั้งนั้น 

จริงๆ นะ เวลาใครมาทุกขม์ายากมาหา เราบอกเราภูมิใจ ภูมิใจการเกิด การเกิดเป็นมนุษย ์
เราภูมิใจในความเป็นเรา ความเป็นเราเพราะกูท ามา ส่ิงท่ีพดู ส่ิงท่ีแสดงออกมนัเป็นนิสัย มนัเป็น
ความเคยชิน เราสร้างมาอยา่งน้ี แลว้มนัก็ออกอยา่งน้ี มนัเป็นส่ิงท่ีเราท ามาไง มนัท ามามนัก็เป็น
สันดานไง สันดานแกไ้ม่ไดไ้ง แต่ความชอบไม่ชอบ ส่ิงท่ีมนัเป็นทุกขม์นัยากในใจนั้นพยายาม
แกไ้ขกนัเอาเอง ท าให้ได ้ถา้ท าให้ไดม้นัจะเป็นประโยชน์กบัเรานะ  

น่ีพดูถึงวา่ เราเกิดเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพทุธศาสนา ชาวพทุธเราจะถือพระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆ ์ พระธรรม พระธรรมคือความเสมอภาค เราไม่ใหญก่วา่ใคร ไม่เหนือใคร ไม่
เหยียบย  ่าใคร เราไม่ต ่าตอ้ยกวา่ใครจนไปรองรับอารมณ์ของคนอ่ืนก็ไม่ใช่ เรามีสิทธิเสรีภาพ 
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รูป รส กล่ิน เสียง มนัเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร มนัจะไม่เขา้มาในหูของ
เรา จะไม่เขา้มาในดวงตาของเรา จะไม่เขา้มาในความสัมผสัของเราถา้เรามีสติ เรามีสติเรามี
ปัญญา รูป รส กล่ิน เสียงมนัจะเขา้มาสู่ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจของเราไม่ได ้เพราะอะไร เพราะเรา
มีสติรักษาหัวใจของเราไง แต่ถา้เราออ่นดอ้ยกวา่เขา เราให้เขาเหยยีบย  ่าให้เขาดูถกูเรา รูป รส 
กล่ิน เสียง เสียงไง เขาสั่ง เขาบงัคบับญัชาก็เช่ือเขาไง 

น่ีเราไม่เช่ือ กาลามสูตร ไม่ให้เช่ือใครทั้งส้ิน เช่ือผลของการปฏิบติั เช่ือผลของการ
กระท า เช่ือผลของหัวใจท่ีมนัจะเป็นไป เอวงั 


