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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรมะเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้เผยแผธ่รรมๆ ไง การเผยแผ ่ เวลาธรรมทูตไป
ลาหลวงตาไง ท่านบอกว่าเอากิเลสเผยแผห่รือเอาธรรมเผยแผ ่เวลาเราเผยแผธ่รรมๆ เผยแผธ่รรม 
ธรรมคือสัจจะคือความจริง แต่ถา้พูดเพื่อตวัตน เพื่อของเรา พูดเพื่อเรา เห็นไหม เวลาเทศน์แสดง
ธรรม ไม่ล  าเอียงเพราะรัก ไม่ล  าเอียงเพราะชงั ไม่ล  าเอียงว่าพวกเราพวกเขา ไม่ล  าเอียงเพราะจะ
ลว้งกระเป๋าใครทั้งส้ิน เวลาแสดงธรรมๆ กแ็สดงสัจธรรมในหวัใจน้ี ถา้สัจธรรมในหวัใจน้ี เวลา
คนเกิดมา เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองอริยสัจ เร่ือง
สัจจะเร่ืองความจริง แต่ของเรา เราเป็นฆราวาส เราเป็นคฤหสัถ ์ เราเป็นคฤหสัถข้ึ์นมาแลว้ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เทศน์ทั้งอนุปุพพิกถา ใหรู้้จกัเสียสละทานก่อน ถา้รู้จกัเสียสละทาน 
การท าทานคือท าคุณงามความดี ถา้ท าคุณงามความดีแลว้ไดผ้ลของมนั ท าดีตอ้งไดดี้ ท าดีไดดี้ 
ถา้คนท าดว้ยความศรัทธาความเช่ือ ถา้เขาเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เขาจะไปเกิดบนสวรรค ์ ถา้
เกิดบนสวรรค ์ใหถื้อเนกขมัมะ เนกขมัมะคือถือพรหมจรรย ์ถา้ถือพรหมจรรย ์จิตเขาควรแก่การ
งานแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงแทงอริยสัจ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค 

แต่ของเราตอนน้ีเราบอกเราจะฟังเทศน์อริยสัจ เทศน์อริยสัจ แต่ในหวัใจเรามีแต่ขยะ หวัใจ
เรามีแต่ขยะ มีแต่ความอยากมัง่อยากมี อยากร ่าอยากรวย อยากดงัอยากใหญ่ ความอยากอยา่งนั้น
อะไรมนัจะไปแกไ้ขไดล่้ะ มนัก็ตอ้งผ่อนคลาย ตอ้งถ่ายเทออกก่อน ตอ้งถ่ายเทความยดึมัน่ถือมัน่
ในหวัใจของเราออกก่อน ถา้มนัถ่ายเทความยดึมัน่ในหวัใจเรา ฟังธรรมๆ มนัก็เป็นสัจธรรมใช่
ไหม ถา้มนัไม่ฟังธรรม ดูสิ ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม การปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมนะ 
เวลาสมควรแก่ธรรม มีศีล ศีลคือขอ้กฎหมาย กฎหมาย ศีลเสมอภาคกนั เวลาศีลเสมอภาคกนั 
กฎหมายบงัคบัใชป้ระชาชนดว้ยกนัทั้งหมด  

น่ีก็เหมือนกนั เรามีศีล เรามีศีล เราถือศีลแลว้ศีลคือความปกติของใจ เราอยากจะมีสมาธิ 
เราอยากจะมีความสุข ความสุขท่ีแทจ้ริง ความสุขท่ีแทจ้ริงคือเกิดจิตท่ีสงบ จิตของเรา จิต
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ปฏิสนธิจิตเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ดว้ยความมืดบอดของมนัถึงไดม้าเกิดเป็นเรา พอเกิดเป็น
เรา ดว้ยความมืดบอดของมนันะ แต่เพราะมนัมีบุญกุศลนะ มนัถึงไดม้าเกิดเป็นมนุษย ์ดว้ยความ
มืดบอดของมนันะ ถา้มนัไม่มีบุญกุศล มนัตกนรกอเวจี มนัเกิดเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน เกิดต่างๆ  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เสวยพระโพธิสัตว ์ มาเกิดเป็นลิง เกิดเป็นกวาง องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ความปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ พระโพธิสัตวเ์กิดเป็นหวัหนา้ 
หวัหนา้เป็นผูท่ี้จุนเจือดูแลรักษาเพื่อสร้างอ านาจวาสนาบารมี อ  านาจวาสนาบารมีเพื่ออะไร เพื่อ
พระโพธิสัตว์ๆ  ส่ิงท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ถา้เราท าบุญกุศลของเรา ถา้เราเวียนว่ายตายเกิดใน
วฏัฏะ ขอใหเ้กิดโดยไม่ทุกขไ์ม่ยากจนเกินไป การเกิดเป็นมนุษยม์นัจะทุกขม์นัจะยากขนาดไหน
มนัก็มีกฎหมายคุม้ครองเรานะ เวลาเกิดเป็นสัตว ์เวลาสัตวม์นัอยูใ่นป่าในเขา มนัจะกินอาหารสัก
ม้ือหน่ึง มนัตอ้งคอยระวงัชีวิตของมนันะ มนัตอ้งเอาชีวิตของมนัแลกมาเพื่อ ๑ อ่ิมนะ ของเรา เรา
เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยมี์กฎหมายคุม้ครองเรานะ เขาไม่ใหเ้บียดเบียนกนั เราเป็นมนุษย์
โดยรัฐธรรมนูญ ความเสมอภาคของความเป็นมนุษยไ์ง ถา้ความเสมอภาคของความเป็นมนุษย ์
ส่ิงท่ีเวลาบญัญติัเป็นกฎหมายก็เพื่อความเสมอภาค แต่เวลากิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัก็
ถือว่าใครก าป้ันใหญ่ ใครก าป้ันใหญ่มนัก็จะเบียดเบียนเขา รังแกเขา  

ความรังแกเขาๆ รังแกแลว้ยงัความชอบธรรมอีกนะ พอรังแกเขาแลว้รังแกดว้ยความ
ถูกตอ้ง มนัจะรังแกเขามนัยงัว่าความถูกตอ้ง มนัถูกตอ้งมาจากไหน ถูกตอ้งมาจากความมกัมาก
ในใจของเอง็นัน่น่ะ มนัยงัมีความถูกตอ้งท่ีไหน ความรังแกกนัน่ะ มนัมีแต่ความผดิทั้งนั้นน่ะ 

แต่ผูท่ี้มีอ  านาจวาสนาบารมีเขาเจือจาน เห็นคนทุกขค์นยากคนจน เขาช่วยเหลือเจือจาน 
ช่วยเหลือเจือจานดว้ยน ้าใสใจจริงนะ เขาไม่ไดช่้วยเหลือเจือจานดว้ยผลตอบแทน เขาช่วยเหลือ
เจือจานดว้ยความเป็นจริงไง ถา้ความเป็นจริงอนัน้ีมนัเกิดข้ึนมา มนัจะเป็นประโยชน์ตรงนั้นน่ะ 
เป็นประโยชน์กบัใคร เป็นประโยชน์กบัผูใ้หไ้ง 

ไอผู้รั้บมนัก็รับ เกิดมาดว้ยความต ่าตอ้ย ความต ่าตอ้ยความทุกขค์วามยากนะ ความทุกข์
ความยากในภพชาติน้ีนะ ถา้ภพหนา้ต่อไป พระโพธิสัตว์ๆ  มาเกิดภพชาติหนา้ จะส้ินกิเลสเป็น
พระอรหนัตข้ึ์นมาในอนาคตนู่นน่ะ มนัจะต ่าตอ้ยไปท่ีไหน เขาถึงไม่ใหดู้ถูกดูแคลนกนัไง มนั
เสมอภาคกนัดว้ยความเกิดใช่ไหม ถา้เสมอภาคดว้ยความเกิด เราตอ้งมีน ้าใจต่อกนัไง มาวดัมาวา
ก็มีน ้ าใจต่อกนั มีส่ิงใดเราใหโ้อกาสต่อกนั เราอยา่นัน่กนั 
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น่ีพูดถึงเวลาความถือศีล ธรรมะตอ้งคุม้ครองๆ ถา้ใครถือศีล กล่ินของศีลกล่ินของธรรม
หอมทวนลมนะ ความดีมนัคุม้ครอง ดูสิ บงัคบัดว้ยกฎหมาย กฎหมายคุม้ครองดูแลเรา ดูสิ เวลา
คนเขา หน่วยราชการ เวลาเขาออกลาดตระเวน เขาตอ้งมีเส้ือเกราะๆ เส้ือเกราะมนัคุม้ครองนะ 
คุม้ครองก็อยา่งหน่ึงใช่ไหม ไอพ้วกท่ีเวลาเขาวางระเบิด เขาไปปลดชนวน เขาตอ้งมีชุดของเขา
คุม้ครองๆ น่ีไง ชุดมนัป้องกนัๆ ชุดป้องกนั ความป้องกนัอยา่งนั้นน่ะ น่ีปฏิบติัธรรมสมควรแก่
ธรรมๆ ใครจะมีสติมีปัญญา มนัมีสติปัญญาคุม้ครองหวัใจของเราใช่ไหม คุม้ครองหวัใจของเรา  

เวลาชีวิตของเราเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ส่ิงท่ีมีชีวิตอยูน่ี่ เราตอ้งเผชิญกบัส่ิงใดบา้ง โลก
ธรรม ๘ ในสังคมในปัจจุบนัน้ีมองหนา้ก็ไม่ได ้ส่ิงใดก็ไม่ได ้ไม่ไดท้ั้งนั้น เขาหาเร่ืองตลอด เรามี
สติมีปัญญาป้องกนัหวัใจของเรา น่ีชุดคุม้ครองๆ คุม้ครองหวัใจของเราไง ปฏิบติัธรรมสมควรแก่
ธรรม แลว้ผูท่ี้มีสติมีปัญญาข้ึนมาเขารักษาหวัใจของเขา ถา้รักษาหวัใจของเขา ส่ิงท่ีภายใน 
ภายในไม่ยบุไม่ยอบ ภายในไม่วิตกกงัวลใดๆ ทั้งส้ิน ภายในๆ ของเรา ถา้ภายในของเรามนั
สติสัมปชญัญะเดินไปไหนดว้ยสติปัญญาของเรา เราท าส่ิงใดไม่ใหข้าดตกบกพร่อง แลว้คนอ่ืน
เขาก็ไม่ย  า่ยตีีแหลกหวัใจของเรา ไม่เขา้มาระราน  

ค าว่า “ระราน” ระราน ถา้เจอหนา้ก็ขอโทษ ขอโทษนะ ถา้เขาเขา้ใจผดิก็ขอโทษเสีย เพราะ
มนัผลของกรรมๆ ไง ถา้ผลของกรรม เราบอกว่าเราท าคุณงามความดีตอ้งมีความดีตลอด 
คนขบัรถ ดูสิ คนขบัรถอยูเ่ลนน้ีมนัขา้มมาชนเอาเลยนะ มนัไม่รู้เหนือรู้ใต ้อยูดี่ๆ มนัพุ่งมาชนเรา
เลย มนัเป็นเพราะอะไรล่ะ มนัมีเหตุมีผลของมนัทั้งนั้นน่ะ เวลาทางโลกบอกว่าเป็นอุบติัเหตุ ใช่ 
มนัเป็นอุบติัเหตุ แต่ท าไมอุบติัเหตุตอ้งมาชนคนัเราล่ะ ขา้งหนา้รถเป็นร้อยๆ คนัไม่เห็นมนัชน 
ขา้งหลงัมาอีกเป็นร้อยๆ คนัก็ไม่ชน ท าไมตอ้งมาชนเราพอดีเลย ถา้พูดอยา่งน้ีป๊ับ ทุกคนมนัก็ต ่า
ตอ้ยไง “อ๋อ! เรามีกรรม เราประสบอุบติัเหตุแลว้เรายงัมีความชัว่อีก” 

อุบติัเหตุเป็นอุบติัเหตุ กรรมคืออจินไตย มนัมาจากภพชาติใดก็แลว้แต่ แต่เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนนะ “ภิกษุทั้งหลาย เธอจงพิจารณาสังขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด” 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนถึงการประมาทเลินเล่อในชีวิตนะ ในชีวิตเรา เราจะไม่
ประมาทเลินเล่อส่ิงใด ขบัรถขบัราเรากร็ะมดัระวงัของเรา มนัพุ่งมา เราก็หกัพวงมาลยัหลบ ชบั! 
เพราะอะไร เพราะว่าเรามีสติ เห็นไหม มนัมีเกราะคุม้ครองดูแล ถา้เราไม่ประมาทเสียอยา่งหน่ึง  
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คนเราใชชี้วิตดว้ยความประมาท ไม่คุม้ครองดูแลในหวัใจของตน ไม่คุม้ครองดูแลใน
หวัใจของตนเพราะอะไร มโนกรรม มโนกรรมไม่คิดเบียดเบียน ไม่คิดเอาของใคร ไม่คิดส่ิงใด
ทั้งส้ิน คิดแต่ความสะอาดบริสุทธ์ิในหวัใจ มนัเกิดมาจากท่ีนัน่นะ ถา้มนัไม่มีเจตนาจะท าเขา ไม่
มีเจตนาจะระรานใคร มนัจะไประรานใคร มนัเจตนามาตั้งแต่หวัใจน่ะ มนัใหญ่มนัโต มนั
ยิง่ใหญ่นกั มนัเหยยีบย  า่เขามาแต่ความคิดก่อนไง พอเหยยีบย  า่ความคิดแลว้มนัก็มีการกระท ามา
ขา้งนอกนัน่แหละ ลองขา้งในมนัไม่คิดมนัจะท าอยา่งนั้นไหม ถา้ขา้งในมนัไม่คิด เห็นไหม ตา
เป็นหนา้ต่างของใจ หวัใจมนัคิดของมนัอย่างนั้นไง 

แลว้ถา้มนัมีเกราะคุม้ครองดูแล ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เรามีสติมีปัญญารักษา
คุม้ครองดูแลหวัใจของเรานะ มนัคิดแต่กรรมดีน่ะ มโนกรรมๆ ดูสิ เวลาครูบาอาจารยข์องเรา
ส้ินสุดแห่งทุกข ์วิหารธรรมๆ ท าส่ิงใดไม่ไดเ้ลย ท าส่ิงใดท่ีเป็นผลเสีย เวลาหลวงตาท่านพูด เวลา
จะคิดข้ึนมาเหมือนกบัแบกท่อนซุง น่ีมนัเสวยไง ธรรมธาตุๆ มนัอยูข่องมนัโดยวิมุตติสุข อยูข่อง
มนัดว้ยความสุขสงบระงบั มีความสุขมาก แต่เวลาจะคิด เวลาจะบริหารจดัการมนัตอ้งคิด เวลา
ตอ้งคิดน่ีเขาเรียกเสวย เสวยคือว่าความคิดจะเกิดข้ึนจากจิตดวงนั้น ความคิดจะเกิดบนธรรมธาตุ
นั้น ท่านบอกว่าเหมือนกบัตอ้งไปหามท่อนซุงเลยล่ะ หามท่อนซุง ความคิดจะเกิดข้ึนเหมือนเรา
ตอ้งไปแบกท่อนซุง 

เราจะแบกท่อนซุง ท่อนซุงมนัหนกัขนาดไหน พอเราจะคิดมนัมีสติปัญญาขนาดนั้นน่ะ 
แลว้ถา้มนัจะไปคิดชัว่ มนัจะไปคิดท าความผดิ มนัจะท าไหม มโนกรรมๆ ไง น่ีไง เวลาผูท่ี้ส้ิน
กิเลสๆ เป็นสติวินยั จะคิดจะอะไร โอโ้ฮ! มนัเร่ืองยุง่ยาก ล  าบาก แบกท่อนซุงน่ะ ไม่คิดดีกว่า 
สบาย ไอเ้รามนัคิดไม่ไดห้รอก มนักระทุง้อยูน่ัน่น่ะ น่ีมโนกรรมๆ ไง  

น่ีพูดถึงว่าเวลาผูท่ี้ส้ินกิเลสท าไมมนัสะอาดบริสุทธ์ิล่ะ หลวงตาท่านพูดเอง เวลาจะคิดที
หน่ึงเหมือนแบกท่อนซุง มนัตอ้งคิดข้ึนมา มโนกรรมๆ ไง โดยธรรมชาติของคนมนัคิดโดย
ธรรมชาติ มนัไหลพรวดๆๆ เลย ความคิดเร็วกว่าแสง ความคิดท่ีมนัเกิดมามนัเจือไปดว้ยสมุทยั 
มนัเจือไปดว้ยตณัหาความทะยานอยาก มนัเจือไปดว้ยจริตนิสัย น่ีไง มนัมกัมากอยากใหญ่ อยาก
ดงั อยากใหญ่ อยากท าลายคน มนัคิดมาแต่นัน่ ถา้มนัไม่มีเจตนา ไม่มีความคิด มนัท าออกมาได้
อยา่งไร คนตายเท่านั้นน่ะท่ีจะท าอะไรไม่ได ้ น่ีไง เวลามนัคิด การกระท ามนัมาจากใจทั้งนั้นน่ะ 
มนัมาจากใจ มนัมาจากอวิชชา มนัมาจากตณัหาความทะยานอยาก น่ีไง มนัไม่มีสติไม่มีปัญญา
คุม้ครอง 
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ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม การปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม มนัคุม้ครองดูแลตั้งแต่
หวัใจนั้น ถา้มนัคุม้ครองดูแลตั้งแต่หวัใจนั้น แลว้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัข้ึนไปเป็นชั้นเป็นตอนเขา้
ไป เวลาพิจารณาไป สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส มนัช าระลา้ง มนัส ารอกมนัคาย มนั
เป็นชั้นๆ ข้ึนไป นัน่อกุปปธรรมๆ อนันั้นยิ่งใหญ่นะ อนันั้นคุม้ครองจริงเลย ไม่สีลพัพตปรามาส 
ไม่ลูบไม่คล า มนัจริงมนัจงันะ มนัจริงมนัจงัในหวัใจดวงนั้น มนัเป็นความจริงในใจดวงนั้น 

แลว้ใจดวงนั้น ค าว่า “ใจดวงนั้น” ใจดวงนั้นคืออะไร ก็คือหวัใจเราน่ีไง หวัใจของเราท่ีมนั
ฟุ้งมนัซ่าน หวัใจของเราท่ีมนัทุกขม์นัยากอยูน่ี่ ความทุกขค์วามยาก ใครๆ กรั็บรู้ไดใ้ช่ไหม เวลา
มีสติมีปัญญา กล่ินของศีลกล่ินของธรรม ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา มนักส็ดช่ืนแจ่มใส “อ๋อ! 
ธรรมะของพระพุทธเจา้เป็นเช่นน้ีเอง ธรรมะของพระพุทธเจา้เป็นเช่นน้ีเอง”...เอง็จ  ามา เอง็ศึกษา
มา มนัยงัไม่เกิดเป็นของเอง็เลย 

ถา้เกิดเป็นของเอง็ มีค  าบริกรรมข้ึนมา จิตมนัสงบเขา้มา นัน่แหละตวัจริง ไอท่ี้เราจ ามามนั
ไดแ้ต่ช่ือ ช่ือนาย ก นาย ข นาย ง มนัมีแต่ช่ือทั้งนั้นน่ะ มนัไม่มีคุณสมบติัจริง ถา้เป็นคุณสมบติั
จริง มนัเกิดในหวัใจของเรา ถา้มนัเกิดในหวัใจของเรานะ น่ีไง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้บอกพระอานนทไ์ง “อานนท ์ เธอบอกเขานะ ใหป้ฏิบติับูชาเราเถิด ใหป้ฏิบติับูชาเรา
เถิด” คนท่ีปฏิบติั คนท่ีเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา คนท่ีใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มนัจะรักษาหวัใจ
ของเขา นัน่น่ะคุณสมบติัของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนลงท่ีนัน่ พระพุทธศาสนา
สอนลงท่ีหวัใจของสัตวโ์ลก หลวงตาท่านไปไหนท่านไปเอาหวัใจคนๆ แค่ไดเ้ห็นองคท่์าน ได้
เห็นสมณะก็เป็นมงคลชีวิตแลว้ แลว้ค าเทศน์ค าสอนของท่านชกัน าเราข้ึนมา ไปเอาหวัใจคนๆ 
แลว้หวัใจคนมนักา้วเดินไหม หวัใจคนมนัขยบัไหม หวัใจคนมนัไดเ้คล่ือนไหวไหม ถา้หวัใจมนั
เคล่ือนไหว นัน่ไง พุทธะ พุทธะคือธาตุรู้นัน่น่ะมนัไดเ้คล่ือนไหวไง มนัจะรักษาตวัมนัเองไง 

เวลาคนเขา้ไปสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ไปท่ีเกิด ท่ีตรัสรู้ ท่ีแสดงธรรม ท่ีปรินิพพานขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้แลว้ช่ืนใจๆ มนัก็ช่ืนใจจริงๆ นัน่แหละ แต่ช่ืนใจอยา่งนั้นมนัเป็น
ขา้งนอกใช่ไหม แต่ถา้เราพุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ก าหนดลมหายใจเขา้ออก เวลามนัไปเจอ
พุทธะ เจอองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีด  ารงชีพอยูน่ะ พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ความต่ืน
ในหวัใจของเราน่ะ ศาสนาส าคญัตรงน้ีนะ ไม่ใช่วดัวาสวยงาม ไม่ใช่พระรูปหล่อ ไม่ใช่พระ
ออเซาะฉอเลาะ ไม่ใช่ 
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มนัพุทธะอยูใ่นหวัใจเรานัน่น่ะ พุทธะคือความรู้สึกเราน่ีแหละ แลว้ถา้พุทธะน้ีมนัเกิด
ข้ึนมา พระพุทธศาสนาน่ีไง อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนไง หวัใจของเรา เราเป็น
ผูรั้กษา หวัใจของเราเป็นผูเ้บิกบาน หวัใจของเราเป็นผูแ้จ่มแจง้ น่ีไง ถา้ประพฤติปฏิบติัไปมนัจะ
มีสัจจะความจริงอยา่งน้ีไง 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ิ ในสมยัพุทธกาล ส่ิงท่ีจะปลูกสร้าง
ข้ึนมา ส่ิงท่ีจะสร้างเชตวนัต่างๆ เพราะอะไร เพราะพวกกษตัริย ์พราหมณ์ แพทย ์ ศูทร เขาสร้าง
สมข้ึนมา น่ีก็เหมือนกนั พระพุทธศาสนามารุ่งเรืองในประเทศไทย ประเทศไทยมนัก็มีแต่ศาสน
วตัถุ ศาสนาพิธี ศาสนบุคคล 

แลว้ศาสนธรรม ศาสนธรรมค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนพวกเราๆ 
พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองอะไร พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองอะไร แลว้เราเป็นชาวพุทธๆ ท่ีเรา
กราบไหวก้นั เรากราบไหวเ้ร่ืองอะไร เวลาท าบุญกุศล เจตนาจากหวัใจท่ีมนัท าออกมา ผลของ
มนัเป็นทิพยส์มบติัๆ มนัยอ้นกลบัมาท่ีใจของเรา ใครท าใครได ้ ใครท าส่ิงใดไดอ้ยา่งนั้น ใคร
เสียสละทานก็ไดบุ้ญกุศล ใครนัง่สมาธิภาวนามนัก็ไดศี้ล สมาธิ ปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญาท่ี
บริหารจดัการถูกตอ้งชอบธรรม ถูกตอ้งชอบธรรม มนัจะไปประหตัประหารกิเลส  

กิเลสคืออะไร คือพิษใจไง กิเลสคือพิษในหวัใจ กิเลสคือส่ิงท่ีท  าใหเ้ราทุกขเ์รายาก กิเลสท่ี
ท าใหเ้ราเกิดมา กิเลสท่ีท าใหเ้ราเสียใจ นอ้ยใจ ร้องไห ้ กิเลสท่ีมนัท าใหเ้ราเจบ็ช ้าน ้ าใจน่ี น่ีศีล 
สมาธิ ปัญญาจะไปก าจดัมนั คนเป็นโรคเขาก็อยากหายจากโรค ไอน่ี้ก็เหมือนกนั มนัมีกิเลส
ตณัหาความทะยานอยากในหวัใจเรา ไม่ตอ้งการธรรมโอสถเขา้ไปบ าบดัมนับา้งเลยหรือ 

หลวงตาท่านพูดอีกแหละ หวัใจน้ีเรียกร้องคนช่วยเหลือ หวัใจน้ีเรียกร้องคนช่วยเหลือ แลว้
จะคนช่วยเหลือมนัก็ตอ้งคือหวัใจดวงนั้นท่ีจะช่วยเหลือตวัมนัเอง ถา้ช่วยเหลือตวัมนัเองเพราะ
มนัมีสติมีปัญญา มนัแจ่มแจง้ข้ึนมาในใจนั้น ถา้มีสติปัญญาแจ่มแจง้ข้ึนมาในใจนั้น มนัถึงมีการ
กระท า การกระท าอนันั้น ถา้ก าหนดพุทโธมนัก็เป็นพุทธานุสติ ถา้ก าหนดลมหายใจก็เป็นอานา
ปานสติ ถา้มนัใชปั้ญญาอบรมสมาธิมนัก็เป็นปัญญาอบรมสมาธิ 

แลว้ถา้มนัศีล สมาธิ แลว้มนัเกิดปัญญาข้ึนมา มนัจะเป็นภาวนามยปัญญา มนัเกิดท่ีไหนล่ะ 
มนัก็เกิดท่ีในหวัใจดวงท่ีประพฤติปฏิบติันัน่น่ะ มนัเกิดบนหวัใจท่ีมนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ
นัน่น่ะ มนัเกิดบนหวัใจท่ีมนัเขม้แขง็ข้ึนมานัน่น่ะ ถา้มนัเขม้แขง็ข้ึนมา ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็น
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ตถาคต องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กลางหวัใจของเราเป็นผูป้ระหตัประหารกิเลสในใจดวง
นั้นเสียเอง แลว้มนัแจ่มแจง้ข้ึนมาในใจดวงนั้นเสียเอง นัน่น่ะเป็นสัจธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรมๆ กราบธรรมอนัน้ีไง 

เราเป็นชาวพุทธนะ พระพุทธศาสนาจะเจริญงอกงามข้ึนมาเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธัมมจกัฯ พระอญัญาโกณฑญัญะมี
ดวงตาเห็นธรรม หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่เราพยายามขวนขวายประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจนในใจ
ของท่านมีคุณธรรม ธรรมอนัน้ีๆ เรามองเร่ืองอะไรกนั มองธรรมท่ีหลวงตาสอน ธรรมคืออะไร 
ธรรมคือเหตุและผล เหตุและผล แลว้เอง็วินิจฉยักนัแลว้ ความถูกตอ้งชอบธรรมอนันั้นคือธรรม 

เร่ิมตั้งแต่เดก็ๆ เดก็ท าคุณงามความดีนัน่เขาก็ชอบธรรมของเขา ผูใ้หญ่ท าคุณงามความดี 
เขาก็ชอบธรรมของผูใ้หญ่ คนเราเป็นฆราวาส เขาก็ชอบธรรมของฆราวาส ภิกษุ นกัปฏิบติัข้ึนมา
ก็ตอ้งเป็นความชอบธรรมในใจ ในมรรคในผลในหวัใจนั้น พระตอ้งทรงศีลทรงธรรม พระทรง
ศีลทรงธรรมข้ึนมาเป็นเน้ือนาบุญของโลก  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้จะออกประพฤติปฏิบติั พระเจา้พิมพิสารบอกถา้
ปฏิบติัไดแ้ลว้ใหม้าสอนดว้ย ใหม้าสอนดว้ยไง 

ครูบาอาจารยข์องเราก็เหมือนกนั บิณฑบาตจากชาวบา้นชาวเมืองเขาเล้ียงชีพ เล้ียงชีพเสร็จ
แลว้ไดมี้คุณธรรมในหวัใจข้ึนมาแลว้เป็นบุญกุศลของเขา ไดเ้ห็นสมณะท่ีเป็นความจริงข้ึนมา 
แลว้ส่ิงท่ีเป็นจริงๆ ข้ึนมา อบรมสั่งสอนกนั ตรวจสอบกนัไง ระหว่างฆราวาสกบับริษทั ๔ ไง 
บริษทั ๔ อยูด่ว้ยกนัเป็นลูกศิษยข์ององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ดว้ยกนั องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมและวินยัน้ีไวใ้หเ้ป็นสมบติัของชาวพุทธ แลว้ชาวพุทธข้ึนมา ใครมี
ความสามารถ มีความพยายามแสวงหาใหม้นัเกิดข้ึนมาเป็นสัจจะเป็นความจริงของเรา มนัสดๆ 
ร้อนๆ ธรรมะสดๆ ร้อนๆ เจ็บไขไ้ดป่้วย เวลาทุกขม์นัทุกขส์ดๆ ร้อนๆ แลว้มนัดบัลง มนัว่าง มนั
มีความเวิง้วา้ง มนัมีความสุขสดๆ ร้อนๆ ของมนัยงัอุ่นๆ อยูเ่ลย ถา้เราท าของเราข้ึนมา 

ไม่ใช่ปล่อยใหข้องมนัแหง้แลง้แลว้มนัจบัตอ้งส่ิงใดไม่ได ้ แลว้ก็บ่นทุกขบ่์นยากกนัไง 
“ท าบุญไม่ไดบุ้ญ ท าอะไรก็ไม่ไดอ้ะไรเลย”...ได ้ ถา้มีสติมีปัญญา มีสติปัญญาก็มีกรอบ มีชุด
คุม้ครอง มีสติปัญญารักษาหวัใจ ท าหวัใจใหเ้ราแช่มช่ืนข้ึนมา แลว้รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้ง
ปวง โลกท่ีเขามีความเป็นอยูก่นัอยูน่ี่ ธรรมะเหนือทั้งนั้นเลย ไม่เหนืออยา่งนั้นองคส์มเดจ็พระ
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สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาไม่ได ้ ไม่เหนืออยา่งนั้นครูบาอาจารยข์องเราอยูป่่าอยูเ่ขาจะมี
ความสุขไม่ได ้หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่อยู่ในป่าในเขามีแต่วิมุตติสุข เทวดา อินทร์ พรหมมาฟัง
เทศน์ฟังธรรมตลอด ท าไมมีความสุขไดข้นาดนั้น ไอเ้ราหาความสุขกนัทั้งปีไม่เคยเจอเลย มีแต่
เหน่ือยเปล่า 

ถา้เอาความสุขๆ เอาหวัใจอนัน้ีไง ถา้หวัใจอนัน้ี น่ีไง น่ีพระพุทธศาสนาสอนลงท่ีน่ี ใหมี้
ความส าคญัท่ีศาสนธรรมค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้มีคุณค่า เอวงั 


