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เทศน์เช้า วนัที ่๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ธรรมะของพระพทุธเจา้น้ียิ่งใหญ่ คนท่ีจะตรัสรู้ธรรมไดต้อ้งสร้างสม
บุญญาธิการมามหาศาล การสร้างมามหาศาลแบบนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตวน์ะ ความปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์ เวลาบรรลธุรรมแลว้ วมุิตติ
สุขๆ “จะสอนใครไดห้นอ” ค าวา่ “จะสอนใครไดห้นอ” มนัลึกลบัซับซ้อน ลึกลบัซับซ้อนจนจะ
สอนใครได ้แลว้เวลาจะเอาคนท่ีไวใ้จไดก้็ปัญจวคัคียไ์ง 

เวลาจะไปเทศน์ปัญจวคัคีย ์ปัญจวคัคียป์ฏิเสธ ความปฏิเสธของเขาเพราะมุมมองของโลก 
มุมมองของโลกเห็นวา่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ทรมานร่างกายขนาดนั้น ความทุกร
กิริยาขนาดนั้น ท าความเพียรขนาดนั้นแลว้ยงัไม่ได ้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา น่ี
ไง เวลาพิจารณา เหมือนพิณ ๓ สาย ทางสายกลางๆ กลบัมาฉันอาหารของนางสุชาดา แลว้ฟ้ืนฟู
ร่างกายแลว้มาประพฤติปฏิบติัไง แต่มุมมองของปัญจวคัคียว์า่น่ีกลบัมามกัมากๆ ไม่ยอมฟังไง 

ค าวา่ “ไม่ยอมฟัง” น่ีมุมมอง มุมมองวา่ ถา้เวลาท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท าทุ
กรกิริยาอยูน่ั้นน่ะ เป็นผูคุ้ม้ครองดูแลอยู ่ไอน่ี้สุดยอดๆๆ เวลาพลิกกลบัมา กลบัมาฉันอาหารของ
นางสุชาดานะ โอ๋ย! มนัหมดเลย ความหวงั ความตั้งเป้าหมายไวม้นัลม้เหลวหมดเลย เราน่ีหมด
โอกาสแลว้แหละ 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ การประพฤติปฏิบติัข้ึนมา บุพเพนิวาสานุสติญาณ 
จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ ส าเร็จเป็นพระอรหนัต์ข้ึนมา เวลาจะกลบัไปสอนปัญจวคัคีย ์
ปัญจวคัคียไ์ม่ฟัง ไม่ฟัง น่ีมุมมองของโลกๆ ไง มุมมองของโลกมองไดเ้พียงวตัถไุง มองไดกิ้ริยา
ไง กิริยาวตัถ ุ ทุกรกิริยาไง ความเพียร ความเขม้แขง็ ความอดทนไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ก็คิดอยา่งนั้นไง เวลายงัไม่ตรัสรู้ธรรม ตอ้งทรมานกิเลสๆ แต่ทรมานแต่ท่ีร่างกายน้ี 
ทรมานแต่ภายนอกน้ี แต่มนัไม่เขา้ถึงหัวใจ ไม่เขา้ไม่ถึงหัวใจไง 
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เวลาเขา้ถึงหัวใจ ส่ิงท่ีเป็นอาสวกัขยญาณในหัวใจอนันั้น เวลาในหัวใจอนันั้น เห็นไหม 
ศาสนาพทุธเป็นศาสนาท่ียิ่งใหญ ่ ยิ่งใหญ่เพราะอะไร ยิ่งใหญ่เพราะวา่เวลาท าคนคนหน่ึง ส่ิงท่ี
เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ไม่รู้ท่ีมาท่ีไปของตน ให้รู้แจง้ในท่ีมาท่ีไปของตน ให้ช าระลา้งกิเลส
ในใจของตน เวลาส้ินกิเลสไปแลว้ สตฺถา เทวมนุสฺสาน  เทศน์สอนเทวดา เทศน์สอนอินทร์ 
พรหมหมดเลย ๓ โลกธาต ุทะลปุรุโปร่งหมด น่ีคุณคา่ของมนัมหาศาล 

ฉะนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตวน์ะ สัตว์
มนุษย์ๆ  ไง เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ สัตวม์นุษยบ์างคนเกิดมามีบุญอ านาจวาสนายิ่งใหญ่มาก 
เป็นมหาบุรุษ คนท่ีเป็นมหาบุรุษ เขาเป็นมหาบุรุษไดอ้ยา่งไร เขาเป็นมหาบุรุษไดเ้พราะเขามีสติมี
ปัญญา คนท่ีมีสติมีปัญญา น่ีไง คนท่ีมีสติมีปัญญา มีอ  านาจวาสนา เขาแยกถกูแยกผิดได ้ แต่ใน
โลกน้ีคนโง่มากกวา่คนฉลาดมาก เวลาคนโง่ๆ  ไง ดูสิ เวลาพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะสร้าง
บุญกุศลมามหาศาล เวลามหาศาล ไปศึกษากบัสัญชยั ศึกษากบัสัญชยั 

น่ีคนท่ีมีอ  านาจวาสนา เวลาสญัชยัสอน นัน่กไ็ม่ใช่ แลว้ไม่ใช่มนัคืออะไร ไม่ใช่ก็คือ
ไม่ใช่ ในไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ ไม่ใช่ๆ ไป ค าวา่ “ไม่ใช่” เวลาคนเราเกิดมา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ โรคบางชนิดไม่รักษาก็หาย เป็นโรคปวดหัวตวัร้อนไม่รักษากห็าย บางโรคไม่
รักษา ตาย บางโรครักษาไม่ไดเ้ลย เวลาชราคร ่าคร่า เวลาชราคร ่าคร่ามนัรักษาไม่ไดห้รอก คนเรา
เกิดมาเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ตามอายขุยั จะไปรักษาอยา่งไร น่ีพดูถึงโรค 

น่ีก็เหมือนกนั นัน่ก็ไม่ใช่ น่ีก็ไม่ใช่ โรคบางชนิดไม่ตอ้งรักษามนัก็หาย น่ีก็เหมือนกนั 
คนโง่มากหรือคนฉลาดมาก เวลาเราเกิดมาแลว้ เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้นะ ไม่ใช่ตวักู ไม่ใช่ของกู เห็นไหม บางโรคไม่รักษามนัก็หาย ไอน้ัน่ไม่ใช่ๆ ในไม่ใช่ก็
คือไม่ใช่ 

ไม่ใช่ตวักู ไม่ใช่ของกู มนัเป็นโวหารนะ มนัเป็นอยา่งนั้นนะ แต่คนท่ีฉลาดนะ คนท่ี
ฉลาด คนท่ีฉลาดประพฤติปฏิบติัหรือยงั รู้จกัตวัของตวัเองหรือยงั ไดค้น้ควา้อะไรหรือยงั ยงั
ไม่ไดท้ าอะไรเลยนะ 

แต่โรคบางชนิดไม่ตอ้งรักษาก็หาย ไม่รักษากห็าย น่ีไง อารมณ์ขุ่นมวั ความทุกขค์วาม
ยากในหัวใจของเรา ถา้มีสติมีปัญญาข้ึนมา ถา้มนัไม่ใช่ก็คือมนัไม่ใช่ ไม่ตอ้งรักษามนัก็หาย แต่
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บางโรคไม่รักษา ตาย กิเลสมนัตอ้งรักษาทั้งนั้นน่ะ กิเลสมนัตอ้งมีการกระท าไง ไม่ใช่ตวักู ไม่ใช่
ของกูนะ ก็สัญชยัไง สญัชยัก็บอกไม่ใช่ๆ ไง 

แลว้พระสารีบุตรเป็นคนยืนยนัเองวา่มนัไม่ใช่ทาง เวลาไปหาพระโมคคลัลานะ แลว้
ปรึกษากนั นัน่ก็ไม่ใช่ น่ีก็ไม่ใช่ เราศึกษาขนาดน้ีแลว้เขา้ไปหาท่าน บอกวา่ แลว้อยา่งไรต่อไป 
ในไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ ในไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ต่อไป ต่อไป แลว้มนัไปส้ินสุดตรงท่ีไหนละ่ แลว้อะไร
มนัเป็นข้ึนตน้ ท่ามกลาง และท่ีสุดละ่ คงไม่ใช่ทางแลว้ละ่ สัญญากนัไวน้ะ สญัญากนัไวว้า่ ถา้เรา
เจอครูบาอาจารยท่ี์ดีอยา่ท้ิงกนันะ  

เวลาพระสารีบุตรไปเห็นพระอสัสชิ เป็นสมณะท่ีส ารวมระวงั ส ารวมระวงั ความส ารวม
ระวงัในหัวใจมนัแสดงออกมาจากภายใน ตามไปๆ เวลาไปถามธรรมะไงวา่ “ท่านบวชมาจาก
ใคร” 

“บวชมาจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้” 

“องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนวา่อยา่งไร” 

“โอ๋ย! เราเป็นผูบ้วชใหม่นะ ความรู้เรานอ้ย” 

ความรู้เรานอ้ย ความรู้เร่ืองโลกไง ความรู้เร่ืองสังคมมนันอ้ย 

“แต่ถา้มนัมีความรู้นอ้ยก็เอาแต่ท่ีท่านรู้” เพราะท่ีท่านรู้เพราะมนัเห็นกิริยา เอาท่ีท่านรู้
นัน่น่ะ ถา้ความรู้ ความรู้มนัพอเพียงกบัการช าระกิเลสไดก้็พอ 

“เราเป็นผูบ้วชใหม่ บวชกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้สอนวา่ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ให้ไปดบัท่ีเหตุ
นั้น” 

น่ีก็เหมือนกนั ชีวติน้ีเกิดมาจากไหน ชีวติน้ีเกิดมาจากจิตท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เวลา
บอกวา่เกิดจากพอ่จากแม่ พอ่แม่ท่ีเป็นหมนั พอ่แม่ท่ีเขาไม่มีลกูก็มี เวลาเกิดจากพอ่จากแม่มนั
ตอ้งเกิดจากแม่ตายตวัไปใช่ไหม มนัไม่ใช่ มนัเกิดจากเวรจากกรรมของจิตดวงนั้น จิตดวงนั้นท่ี
เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ท าบุญกุศลดว้ยกนัมา สายบุญสายกรรมร่วมมา ถึงไดม้าเกิดเป็นพอ่ 
เป็นแม่ เป็นลกูกนั เวลาเกิดเป็นพอ่ เป็นแม่ เป็นลกูกนั อภิชาตบุตร บุตรท่ีดีกวา่พอ่กวา่แม่ บุตรท่ี
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มีเวรมีกรรมต่อกนั บุตรท่ีกลบัมาท าลายความรู้สึกของพอ่แม่ น่ีผลของวฏัฏะๆ น่ีไง ชีวติน้ีมาจาก
ไหนๆ 

แลว้เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาจะปฏิบติัข้ึนมา เวลาเขา้มาจิตตภาวนาๆ ไดภ้าวนา
หรือยงั ถา้ยงัไม่ไดภ้าวนา ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง โรคบางชนิดไม่
ตอ้งรักษากห็าย ไม่ใช่ตวักู ไม่ใช่ของกู โรคบางชนิดไม่ตอ้งรักษามนัก็หาย มนัก็คิดกนัไปไง 

แต่ในวงกรรมฐานไม่ใช่อยา่งนั้น ในวงกรรมฐาน เวลาสัจจะ อริยสัจ ทุกข ์ เหตุให้เกิด
ทุกข ์ทุกขด์บั วธีิการดบัทุกข ์แลว้ทุกขอ์ยูท่ี่ไหน ทุกขอ์ยูท่ี่ไหน 

เราก็ทุกขก์ายทุกขใ์จ ไอน่ี้ดูสิ อริยสัจ ชาติปิ ทุกฺขา ชาติการเกิดเป็นทุกขอ์ยา่งยิ่ง แลว้พอ
เกิดแลว้มนัก็มีความพิร ่ าร าพนั ไอน่ี้มนัอารมณ์ความรู้สึกปลายเหตุเลย ไร้สาระมากเลย น่ีไง นัน่
หรือคือทุกข ์ไอน่ี้คือปลายเหตุของทุกข ์แลว้ทุกขม์นัคืออะไรละ่ 

เพราะมีเราไง ลองไม่มีเราสิ อารมณ์มนัเกิดมาจากไหน สรรพส่ิงในโลกเกิดมนัจากไหน 
มนัเกิดจากความรู้สึกเราทั้งนั้นน่ะ ดูสิ ความเขา้ใจผิด เราเขา้ใจเร่ืองผิด เราโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ
เลยนะ พอเขามาบอกให้ถกูตอ้ง เออ! เขา้ใจผิด โอโ้ฮ! เม่ือก้ีเป็นฟืนเป็นไฟเลย น่ีไง มนัเกิดจาก
ไหนๆ มนัเกิดจากจิตทั้งนั้น ถา้มนัเกิดจากจิตทั้งนั้นนะ เวลาแกม้นัตอ้งไปแกท่ี้จิต พอแกท่ี้จิต ครู
บาอาจารยเ์ราถึงวางขอ้วตัรปฏิบติัไง 

เวลาวางขอ้วตัรปฏิบติั ค  าวา่ “ขอ้ปฏิบติั” คือส ารวมระวงั การกา้ว การเดิน การเหยียด 
การคู ้ ส ารวมระวงัเพ่ือจะรักษาจิต จะคน้หาจิตของตน น่ีไง เวลาศึกษาธรรมะๆ อิทปฺปจฺจยตา 
อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา เวลาใครข้ึนมาก็อวชิชาๆๆ กลวัจะไม่รู้วา่กูไม่รู้จกัอวชิชา ไม่รู้จกักิเลส 
แต่ไม่เคยเห็นหนา้ 

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยข์องเราฝึกคน ฝึกคน เร่ิมตั้งแต่ขอ้วตัรปฏิบติั เร่ิม
ตั้งแต่การตั้งสติ พระกรรมฐานให้ออ่นนอ้มถ่อมตน อาวโุสภนัเตตอ้งเคารพกนั อนันั้นมนัก็เป็น
วฒันธรรมนะ 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาหลวงตาท่านพดูไง ให้มนัร้อย
พรรษาดว้ย ถา้มนัโง่ ถา้มนัไม่เขา้ใจ มนัก็ไม่พน้นิสสยั น่ีก็เหมือนกนั เวลาการออ่นนอ้มถ่อมตน 
เขาออ่นนอ้มถ่อมตนกนัท่ีไหน อาวโุสภนัเตน่ีเป็นวนิัยนะ เป็นกฎหมายนะ แต่ธรรมขององค์
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สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มนัลงกนัท่ีคุณธรรม ลงกนัท่ีคุณธรรมท่ีมีในใจของครูบาอาจารย์
ของเรา 

เวลาครูบาอาจารยข์องเรามีธรรมในใจครูบาอาจารยข์องเรานะ ท่านถนอมท่านรักษานะ 
ดูสิ เวลาหลวงตาท่านบรรลธุรรม เวลากราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ กราบแลว้กราบเลา่ 
กราบดว้ยใบหนา้ท่ีนองไปดว้ยน ้าตา ดว้ยความซาบซ้ึง ดว้ยความกตญัญู ดว้ยความซ้ึงใจ รู้ได้
อยา่งไรๆ ๒,๐๐๐ กวา่ปี กาลเวลาไม่สามารถมาแบ่งแยกไดเ้ลย ถา้เป็นธรรมแลว้มนัเป็นธรรม
ทั้งนั้นน่ะ ฉะนั้น ส่ิงท่ีเป็นธรรมนะ ท่านปกป้องคุม้ครองดูแลเรา วางขอ้วตัรปฏิบติัเพ่ือฝึกเราๆ 
ฝึกเราให้เรามีสติปัญญา ฝึกเราใหส้ ารวมระวงัใช่ไหม ฝึกเราไม่ใหส้ติมนัแตกออกไปใช่ไหม ฝึก
เราไม่ให้มนัฟุ้งซ่านใช่ไหม ฝึกเรานะ ไอน่ี้มนัการฝึกเราไง 

ไม่ใช่กูๆ แลว้กูมนัอยูไ่หน มนัตอ้งหากูให้ไดก่้อน มนัตอ้งท าอยา่งน้ี น่ีครูบาอาจารยข์อง
เราท าในการกระท าไง 

ถา้มนัปฏิเสธนะ นัน่ก็ไม่ใช่ น่ีก็ไม่ใช่ ก็สัญชยั นัน่ก็ไม่ใช่ น่ีก็ไม่ใช่ น่ีก็เหมือนกนั ไม่ใช่
ตวักู ไม่ใช่ของกู โอโ้ฮ! แลว้สุขมาก 

สุขสิ ไม่ตอ้งท าอะไรเลย ท าไมมนัจะไม่สุขละ่ ไม่ตอ้งกระท าอะไรเลย แต่ครูบาอาจารย์
ของเรามนัไม่ใช่ พอไม่ใช่ข้ึนมา เวลามองกนัโดยความเป็นกลุม่กอ้น “อตัตกิลมถานุโยค ท า
ตวัเองให้ล  าบากเปลา่ แหม!  เราอยูสุ่ขสบายอยูแ่ลว้ท าไมตอ้งไปทรมานตน” 

เขาไม่ไดท้รมานตน เขาทรมานกิเลส เขาทรมานไอค้วามคึกคะนองในใจ ไอใ้จท่ีมนัคึก
มนัคะนอง นัน่น่ะมนัจะฉุดกระชากลากหัวใจเราไปท าแบบนั้น ย  ้าคิดย  ้าท าแลว้เด๋ียวก็มีการ
กระท า 

น่ีไง เขาไม่ไดไ้ปทรมานตน เขาทรมานกิเลส เพราะวา่ทรมานกิเลสแลว้ ถา้จิตมนัสงบ
ระงบัเขา้มาแลว้ นัง่น่ิงๆ มีแต่ความสุข นัง่น่ิงๆ ไม่ตอ้งมีกิริยาส่ิงใดเลย ยิ่งมีความสุขมากกวา่นั้น 
สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มีไง เอง็ไม่เคยเห็นความสุขแทไ้ง ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้วมุิตติสุขๆ เสวยวมุิตติสุข วมุิตติสุข สุขอะไร 
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ไอข้องเราน่ีสุขเวทนา เวทนาคือวา่มนัสุขมนัทุกข ์ ดีหรือชัว่ ถา้ดีก็พอใจ ถา้ชัว่ก็ไม่พอใจ 
ไอสุ้ขเวทนา ทุกขเวทนา เขาเรียกวา่มนัเป็นเวทนา มนัอยูใ่นขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ คือสญัชาตญาณ มนั
มีมาโดยสามญัส านึก 

คนเรามีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ เทวดามีขนัธ์ ๔ เพราะไม่มีรูป พรหมมีขนัธ์เดียวคือผสัสะ น่ี
ไง แต่พ้ืนฐานของมนัคือจิต พ้ืนฐานของมนัคือจิต แต่จิตเกิดในสถานะใด ในภพชาติใด กิน
อาหารอยา่งใด อยูอ่ยา่งใด 

แต่เรามาเกิดเป็นมนุษย ์ พอเราเกิดเป็นมนุษยข้ึ์นมามนัก็มีขนัธ์ ๕ สุขเวทนา ทุกขเวทนา
ไง ค าวา่ “สุขเวทนา ทุกขเวทนา” มนัดีโดยสญัชาตญาณ มนัดีโดยธรรมชาติของมนั ถา้ดีโดย
ธรรมชาติ สุขอยา่งน้ีหรือ แลว้สุขอยา่งน้ีมนัเจือไปดว้ยกิเลสไง 

สุขเวทนา ถา้ไดส่ิ้งใดสมความพอใจของตนแลว้จะมีความสุข แลว้พอมนัคุน้ชินแลว้มนั
สุขไหม มนัถึงไม่มีวนัส้ินสุดไง มนัตอ้งให้มากกวา่นั้น ใหญ่กวา่นั้น เลิศกวา่นั้น โลกอีก ๕ โลก
ของกูจะเอาให้หมดเลย ๕ โลกไม่ใช่ของใครนะ ของกูคนเดียวเลย ยงัไม่พอเลย น่ีไง จะสุขอยา่ง
นั้นหรือ มนัสุขไปไม่ได ้

แต่วมุิตติสุข วมุิตติสุขไม่อิงใดๆ ทั้งส้ิน ไม่อิงส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน สุขในตวัของมนัเอง ไม่ตอ้ง
อาศยัอะไรเลย ไม่ตอ้งอาศยัอะไรท่ีเป็นอามิสแลว้ให้มนัพอใจแลว้สุข ไม่ตอ้งเลย องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ พระพทุธศาสนาๆ ถา้มนัมีความสุขอยา่งน้ีมนัไม่ตอ้งการส่ิงใดๆ เลย ไม่
ตอ้งการวตัถใุดๆ ทั้งส้ิน ไม่ตอ้งการให้ใครยกยอ่งสรรเสริญ ไม่ตอ้งการส่ิงใดเลย ไม่ตอ้งการ 

ถา้ตอ้งการมนัก็มากเกินไปน่ะสิ ถา้ตอ้งการแสดงวา่จิตมนัขาดน่ะสิ ถา้มนัตอ้งการนัน่มนั
ก็ไม่ใช่น่ะสิ ก็ตวักขูองกูนัน่ไง ก็ไม่ใช่ไง ไม่ใช่ มนัไม่ใช่ แต่ถา้มนัเป็นจริง เป็นจริงอยา่งไร 

เราจะบอกวา่ ถา้มนัเป็นจริง เป็นจริง ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นจริงท่านก็ให้เราเร่ิมตน้ข้ึน
จากทาน แต่ในมุมมอง บุคคลท่ียิ่งใหญ่เขามีสติปัญญาของเขา เขาท าอะไรเขาจะท าแต่ผลงานท่ี
ยอดเยี่ยมของเขา 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ส่ิงท่ียอดเยี่ยมท่ีสุด ทานบารมี ศีลบารมี 
บารมี ๑๐ ทศั มนัตอ้งมีความพร้อมไง ทานท าใหจิ้ตใจมนัเป็นสาธารณะ จิตใจท่ีมีหลกัเกณฑ ์ไม่
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ระแวงกบัใครทั้งส้ิน ศีล ศีลบารมี ทาน เราท าไปท าไม เราท าไป หน่ึง ท าเพ่ือรดน ้าตน้ไม ้รดน ้า
ตน้ไมใ้ห้ตน้ไมม้นัอยูไ่ด ้

น่ีก็เหมือนกนั ท าเพ่ือหัวใจของเราไง ท าเพ่ือความชุ่มช่ืนในใจของเราไง ถา้ใจของเราได้
ชุ่มช่ืน ใจของเราเป็นผูเ้สียสละ ผูอ่ื้นไดรั้บความสุข ไดรั้บไปจากเรา น่ีท าเพ่ือเหตุน้ีไง น่ีไง ระดบั
ของทาน ศีล ภาวนาข้ึนมา 

มนัทาน ศีล ภาวนาข้ึนมา แต่บอกวา่ไม่ใช่ตวักู ไม่ใช่ของกู ไม่ใช่การกระท าของกู กไูม่
ตอ้งท าส่ิงใดเลย กยูอดเยี่ยม...มนัไม่มี มนัไม่มี มนัจะมี มนัจะมีจากการกระท าน่ี ธรรมทั้งหลาย
มาแต่เหต ุ

มนัไม่มีเหตุไม่มีผล ไม่มีส่ิงใดท่ียกข้ึน ไม่มีส่ิงใดท่ีเป็นจริง มนัจะเป็นจริงไดอ้ยา่งไร ส่ิง
ท่ีเป็นจริง น่ีไง ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล ถา้มนัไม่มีความรู้สึกนึกคิดข้ึนมาใน
หัวใจ มนัจะเป็นผลข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ถา้มนัเป็นผลข้ึนมา มนัเป็นความจริงข้ึนมา 

แต่มนุษยเ์กิดมา เกิดเป็นมนุษยน้ี์เป็นอริยทรัพย ์เกิดเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพทุธศาสนา 
พระพทุธศาสนาสอนถึงความเป็นจริงๆ ไง ความเป็นจริงท่ียิ่งใหญ่ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้วา่ “จะสอนใครไดห้นอ จะสอนใครไดห้นอ” เวลาสอนแลว้มนัพยายามเส้นผมบงัภูเขา 
ความรู้สึกนึกคิดของตนบงัหัวใจของเรา มีการศึกษามากขนาดไหน บุคคลยิง่ใหญ่ท่ีตอ้งการไง 
ตอ้งการ เวลาในพระพทุธศาสนาก็ตอ้งการนิพพานไง วา่ง วา่งหมดเลย วา่งเลย...ข้ีลอยน ้า 

โรคบางอยา่งไม่ตอ้งรักษากห็าย กิเลสมนัอา้งธรรมะอยา่งนั้นน่ะ กิเลสมนับงัเงา มนัจะ
วา่งอยา่งไรมนัตรวจสอบไดท้ั้งนั้นน่ะ ถา้มนัเป็นจริงๆ ข้ึนมา ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมา ครูบาอาจารย์
เราท่านถึงวางรากฐานให้เป็นปัจจตัตงั ให้เป็นสันทิฏฐิโก ให้บุคคลคนนั้นรู้ข้ึนมาเอง 

คนท่ีนอนหลบัอยู ่ เราจะท าส่ิงใดให้เขาฉลาดข้ึนมาไม่ได ้ คนท่ีเขาฉลาดข้ึนมาเขาตอ้ง
ศึกษาข้ึนมา เขาตอ้งพฒันาการของเขา เขาถึงจะฉลาดข้ึนมา น่ีก็เหมือนกนั จิตใจท่ีมนัต่ืนข้ึนมา 
จิตใจท่ีมนัรับรู้ข้ึนมา จิตใจท่ีมนัแกไ้ขข้ึนมานั้น จิตใจอยา่งนั้นตา่งหากจิตใจท่ีมนัมีมรรคมีผล
ของมนั มนัถึงจะรู้สัจธรรมความจริงในใจอนันั้นใช่ไหม 
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ถา้มนัรู้สัจจะความจริงในใจอนันั้น มนัรู้จริงแลว้ รู้ไดห้มด ๓ แดนโลกธาตุไม่มีส่ิงใด
ปิดบงัจิตใจอยา่งน้ีไดเ้ลย แลว้ถา้จิตใจเป็นอยา่งน้ีแลว้มนัถึงรู้ท่ีมาท่ีไปไง ถา้ท่ีมาท่ีไปมนัควร
เป็นอยา่งไร มนัจะเป็นสัจจะเป็นความจริงอยา่งไร บุคคลท่ียิ่งใหญ่มนัยิ่งใหญ่ท่ีน่ีไง 

ชนะสงครามคูณดว้ยร้อยคูณดว้ยพนั สร้างเวรสร้างกรรมทั้งนั้น ถา้ชนะหัวใจของตน 
ชนะหัวใจของตน ชนะใคร ชนะหัวใจของตนก็ชนะพญามารไง ครอบครัวของมาร ถา้เจา้วฏัจกัร
มนัมีความโลภ ความโกรธ ความหลง มีลกูของมาร มีหลานของมาร เหลนของมาร เราชนะ
ครอบครัวของมาร ชนะในใจของตนเป็นบุคคลท่ียิ่งใหญ่ น่ีเอกบุรุษ ถา้มนัยอดเยีย่มมนัยอดเยี่ยม
ท่ีน่ี ถา้มนัมีปัญญา มนัมีปัญญาท่ีน่ีไง 

แต่ของเรามนัปัญญาส่งออกทั้งนั้น ปัญญาเรามีความคิด ทางโลก โลกเจริญดว้ยการศึกษา 
เจริญดว้ยปัญญา นัน่มนัเร่ืองทางวทิยาศาสตร์ สุขภาพชีวติ คุณภาพชีวติไง ความเจริญของโลกๆ 
แต่หัวใจร้อน ทุกขม์าก 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ิ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านอยู่
ในป่าของท่าน ท่านมีความสุขของท่าน จิตใจท่ีมนัมีคุณธรรมอนันั้น น่ีธรรมกบัโลก ธรรมกบั
โลกมนัอยูด่ว้ยกนั มนัไปดว้ยกนั แต่ท่ีพดูน้ี แบบพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะถามสัญชยั เวลา
พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะจะชวนสัญชยัไปหาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ชวนไป
ศึกษาธรรมะไง สัญชยัถามพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ โลกน้ีมีคนฉลาดมากหรือมีคนโง่มาก 
โลกน้ีมีคนโง่มากเลย 

หลวงตาท่านบอกเขาโคกบัขนโค โคมีสองเขา ขนเตม็ตวั น่ีก็เหมือนกนั โลกมีคนโง่มาก
หรือคนฉลาดมาก ถา้อยา่งนั้นเธอไปอยูก่บัคนฉลาดเถิด พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะเลย
ลาสัญชยัมาอยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มาศึกษา มาศึกษามาประพฤติปฏิบติัจนถึง
ท่ีสุดแห่งทุกข ์

สัญชยักระอกัเลือด จะสอนคนโง่อยูน่ัน่ไง สอนคนโงม่นัก็หลอกกนัอยูน่ัน่ไง ไม่ใช่ นัน่
ไม่ใช่ ไม่ใช่ตวักู ไม่ใช่ของกู ไม่ใช่อะไรทั้งส้ินเลย มนัเป็นการศึกษานะ มนัเป็นโวหารนะ แต่
สัจจะความจริงนะ ใครไม่ไดท้ า คนนั้นไม่ได ้ ใครไม่ไดฝึ้กหัด ใครไม่ไดค้น้ควา้จิตใจของตน 
ใครไม่เห็นใจของตน แลว้ยกข้ึนสู่วปัิสสนา จิตตภาวนา จิตท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ จิตดวงใด
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ไม่มีมรรค ไม่มีการไปแกไ้ข ไม่มีการไปดดัแปลงจิตดวงนั้น จิตดวงนั้นกวา่จะหาจิตของตนเจอ 
หลวงตาท่านปรารภบ่อย แมแ้ต่สมาธิยงัท ากนัไม่เป็น มนัจะภาวนาอะไรกนั 

แมแ้ต่สมาธิยงัท าไม่เป็น แมแ้ต่สมาธิคือจิตของตน คือสมถกรรมฐาน จุดท่ีเกิดท่ีตาย จุดท่ี
เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ การกระท าของพระกรรมฐานถึงตอ้งท าความสงบของใจเขา้มาก่อน 
เขา้ไปหาใจของตน ของกูแน่ๆ เดือดร้อนมากกวา่จะท าความสงบได ้ กวา่จะยกข้ึนสู่วปัิสสนาได ้
ลม้ลกุคลกุคลาน ไม่มีครูบาอาจารยค์อยสอน คอยแนะน า ใครจะท าได ้ ใครจะท าได ้ หลวงตา
ท่านร าพึงเลยนะ ใครจะท าได ้ ใครจะท าได ้ แต่เวลามนัเป็นจริงข้ึนมาแลว้ จะสอนใครไดห้นอ 
มนัลึกลบัซับซ้อนขนาดนั้นน่ะ แต่หลวงตาท่านบอกวา่ท าไมเราท าไดล้ะ่ ฉะนั้น ท่านท าได ้
มนุษยก์็ตอ้งท าได ้ คนอ่ืนก็ท าได ้ ไม่มีใครใหญ่กวา่ใครหรอก เสมอภาคกนั มนัแตกตา่งกนัดว้ย
อ านาจวาสนา 

อ านาจวาสนาน้ีมนัก็เขา้มาอยูท่ี่มุมมอง ทศันคติ ถา้มนัจะมองอยา่งไร แต่มุมมองทศันคติ
ก็เกิดจากจิตทั้งนั้น ผลการกระท ามนัเกิดจากจิตของเรา ถา้จิตของเราเป็นไดจ้ริง ท าไดจ้ริง แลว้ 
เร่ืองอยา่งน้ีมนัอยูข่า้งนอกๆ อยูไ่กลมาก เพราะมนัห่างจากจิตมาก แต่ครูบาอาจารยข์องเราท่าน
สอนเร่ืองจิตตภาวนา สอนถึงมนุษย ์คน 

จิตเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา มีอ  านาจวาสนา
มากนอ้ยแค่ไหน เรากจ็ะไดป้ระโยชน์กบัเรา เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโกจากพระพทุธศาสนา 
เอวงั 


