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เทศน์เช้า วนัที ่๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรมนะ เวลาหลวงตาท่านสอน ธรรมค ้าแผน่ดิน ไม่สูญส้ิน
ความเป็นไทยนะ เวลาหลวงตาท่านสอนน่ะ ธรรมค ้าแผน่ดินคือความเสมอภาค เสมอกนัโดย
ธรรม คือมีน ้าใจต่อกนั ไม่เอาเปรียบ ไม่เอารัดเอาเปรียบกนั มีความสามคัคีต่อกนั มีความรักใคร่
ต่อกนั มีส่ิงใดเก้ือหนุนเจือจุนกนั มนัเป็นประโยชน์ไง น่ีค  าวา่ “เป็นธรรมๆ” ไง 

กิเลสมีแต่ความแยง่ชิง กิเลสมีแต่ความเอารัดเอาเปรียบเขา กิเลสมีแต่จะเหยียบหัวเขา จะ
ให้ทุกคนอยูใ่นอ านาจของตน ไอน้ัน่มีใครมนัจะยอม ไม่มีใครหรอก ไม่มีใครยิง่ใหญ่ ทุกคนตอ้ง
ตายหมด แต่เวลาเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาเวลาสอน ทุก
ศาสนาสอนใหค้นเป็นคนดี ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี 

แต่หลวงตาท่านบอกวา่ไม่มีศาสนาใดสอนถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ ไม่มี ถา้มนัมีมนัตอ้งมีเหต ุ
มนัตอ้งมีมรรค เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกสุภทัทะ เห็นไหม ศาสนาไหนไม่มี
มรรค ศาสนานั้นไม่มีผล 

ศาสนาไหนไม่มีมรรค มรรคคืออะไร ศีล สมาธิ ปัญญา เวลาปัญญาๆ มนัเกิดข้ึนมา
อยา่งไร ส่ิงท่ีเขาศึกษา ศึกษาการท่องจ ากนัมา ศึกษามนัไป เวลาทางโลกเขาเจริญรุ่งเรือง เขา
เจริญรุ่งเรืองดว้ยการศึกษา ดว้ยปัญญาของเขา นัน่มนัเจริญรุ่งเรืองทางโลก 

น่ีก็เหมือนกนั การศึกษา ศึกษาในพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาเวลาศึกษามา ศึกษา
มาจ าได ้จ าไดม้นัก็เป็นวฒันธรรม เห็นไหม คนดี คนชัว่ มนัเปล่ียนแปลงได ้เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้เวลาเทศนาวา่การก็เพ่ือแกไ้ขคนชัว่ให้เป็นคนดี แกไ้ขคนดีใหดี้ยิ่งๆ ข้ึนไป 
แกไ้ขคนดีให้ถึงท่ีสุดแลว้ให้ดีเขา้มาจากภายใน ให้ดีข้ึนมาในหัวใจ ให้ดีข้ึนมาท่ีองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรมๆ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ สัจธรรมๆ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรมๆ กราบอะไร น่ีมนัมี มนัมีความเป็นจริงในหัวใจอนันั้นไง 



เทศน์เชา้ วนัท่ี  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ๒ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

เวลาจิตไม่เคยตายๆ จิตเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะไม่มีตน้ไม่มีปลาย เวลามนัเป็นมา แลว้
ยงัไปต่อหนา้นะ เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเป็นพระโสดาบนั เกิดอีก ๗ ชาติ น่ีเป็นพระโสดาบนั
มนัยงัเกิดอีก ๗ ชาติเลยนะ มนัหดสั้นเขา้มาแลว้ เวลาถึงท่ีสุดแห่งทุกขม์นัไม่เกิดอีก 

จิตน้ีไม่เคยตายๆ เวลามนัส้ินสุดแห่งทุกขแ์ลว้มนัไปไหน น่ีไง กราบธรรมๆ มนัตอ้งมี
องคค์ุณธรรมอนันั้นไง มนัมีความจริงอยูใ่นนั้นไง แลว้ความจริงมนัอยูท่ี่ไหนละ่ 

น่ีไง เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนอยา่งน้ี สอน
ตั้งแต่ธรรมค ้าแผน่ดิน จะไม่สูญส้ินความเป็นไทย น่ีความเป็นไทยนะ แต่เวลาพระพุทธศาสนา
เวลาเผยแผไ่ปทัว่โลกมนัก็มีชนชาติอ่ืนเขานบัถือศรัทธาเหมือนกนั ความนบัถือศรัทธา
เหมือนกนั เวลาหลวงปู่มัน่ท่านพดู ถา้ไม่มีระบบกษตัริย ์ พระอรหันตเ์กิดข้ึนไดย้าก แต่ถา้มี
ระบบกษตัริย ์กษตัริย ์ราชา ราชาโนคุม้ครองดูแลรักษาให้มีการกระท า 

ระบบกษตัริย ์ กษตัริยท่ี์มีทศพิศราชธรรมมนัจะมีคุณธรรม เวลาคุณธรรม สังคมเขามี
น ้าใจต่อกนั ประชาธิปไตยๆ ใครก็เป็นประธานาธิบดีได ้ ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ แลว้เสรีภาพนะ 
มนัก็เป็นไดแ้ค่นั้นน่ะ คุณธรรมมนัไม่ถึงสุดยอด 

สุดยอด ดูสิ เวลาการกระท า เวลาเป็นจกัรพรรดิ สมบติัของจกัรพรรดินะ ขนุนางแกว้ 
ขนุพลแกว้ ขนุคลงัแกว้ เวลาขนุคลงัแกว้ในพระพทุธศาสนา เขาพายเรือพาขนุคลงัไปกลางแม่น ้า 
เราจะเอาทองๆ กลางแม่น ้า ขนุคลงัจุ่มมือลงไปในน ้า ข้ึนมาเป็นทองค าหมดเลย เอามาให้
จกัรพรรดิได ้

แต่จกัรพรรดิก็ตอ้งสร้างเวรสร้างกรรมมาทั้งนั้นน่ะ ตอ้งสร้างคุณงามความดีมา เวลา
สร้างคุณงามความดี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ถา้ไดบ้วชจะเป็น
ศาสดา ถา้ไม่ไดบ้วชจะเป็นจกัรพรรดิ น่ีการท านายของพราหมณ์ แต่ในสัจจะในความเป็นจริง 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บารมีเตม็มาแลว้ เป็นไปไม่ไดท่ี้จะเป็นจกัรพรรดิ แต่ค  าวา่ “เป็น
จกัรพรรดิ” เป็นทางโลก มนัเป็นทางโลกเขายืนยนักนัอยา่งนั้นไง ถา้ไดเ้ป็นจกัรพรรดิก็เป็น
จกัรพรรดิ เพราะวา่เวลาเป็นจกัรพรรดิ เวลาจกัรมนัเคล่ือน เวลาหยดุเคล่ือนแลว้ตอ้งออกบวชๆ 
น่ีไง เพราะเขาท าของเขามา 
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แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สร้างสมบุญญาธิการมาเป็นศาสดา องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้สร้างบุญกุศลมามหาศาล มหาศาลมากกวา่นั้นน่ะ ใครจะท านายอยา่งไรนัน่เป็น
การท านายไง แต่ความจริงในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตอ้งเป็นอยา่งนั้น ตอ้งไป
ตรงนั้น ถา้ตอ้งไปตรงนั้นข้ึนมาแลว้มนัเป็นความจริง แต่ตรงนั้นๆ นัน่คืออ านาจวาสนาบารมีนะ 

แต่เวลาองคส์มเดจพระสัมมาสัมพทุธเจา้จะตรัสรู้ข้ึนมา ตรัสรู้ข้ึนมาดว้ยมรรคญาณ ดว้ย
สัจจะดว้ยความจริงในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัตอ้งมีการกระท า เพราะมีการ
กระท า ดูสิ พระเวสสันดร พระเวสสันดรตายแลว้ไปดุสิต แลว้ลงมาอบุติัเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ น่ี
มนัมีท่ีมาท่ีไป แลว้มนัจะเป็นมา พอเกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะก็เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้เลย แลว้มีการกระท าอยา่งไรละ่ มนัมีมรรคท่ีไหนละ่ มนัมีเหตุมีผลท่ีไหน มนัมีการ
กระท าให้ตบะธรรมท่ีให้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ข้ึนมาไดอ้ยา่งไร เวลาเทศนาวา่
การพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ เป็นพระอรหันตข้ึ์นมา พระอรหันตเ์พราะอะไร 

พระสารีบุตรไม่เช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ไม่เช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ เพราะพระสารีบุตรเป็นผูก้ระท าข้ึนมาเอง แลว้เวลากระท าข้ึนมาเอง สาวก สาวกะไดย้ิน
ไดฟั้งจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูก้ระท าข้ึนมา
เอง เห็นไหม การกระท าข้ึนมาอนันั้น น่ีไง พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ การกระท าข้ึนมาอนันั้นไง แลว้เรา เราเกิดมาเป็นมนุษย ์
สาวก สาวกะ เราไม่มีอ  านาจวาสนาขนาดนั้น แต่เราไดเ้กิดเป็นมนุษยไ์ง มนุษยท่ี์มีศกัยภาพ เห็น
ไหม 

ธรรมค ้าแผน่ดิน ไม่สูญส้ินความเป็นไทย ดว้ยสิทธิดว้ยเสรีภาพ เวลาเกิดมาเป็นมนุษย ์
สังคมร่มเยน็เป็นสุข เรามีกษตัริย ์ เรามีในหลวงเป็นผูคุ้ม้ครองดูแล เรามีการกระท าไดจ้ริงอยา่ง
นั้นหรือไม่ ถา้เรามีการกระท าอยา่งนั้นไดจ้ริง เห็นไหม เราเกิดเป็นมนุษย ์เรามีสิทธิเสรีภาพ แลว้
เราเกิดเป็นมนุษย ์ เรามีการกระท า ส่ิงท่ีเป็นคุณงามความดีไง มนัเป็นสิทธิของทุกๆ คนไง มนั
เป็นสิทธ์ิ จะเลือกทางไหนก็ได ้เกิดเป็นมนุษยจ์ะท าอะไรก็ได ้ประชาธิปไตยๆ ไง 

แต่ธรรมาธิปไตยสิ ถกูหรือผิด เรารู้ ดีหรือชัว่ เรารู้ คนเรานะ ถา้จะท าคุณงามความดี ผิด
ชอบชัว่ดี ไม่รู้วา่ชัว่กบัดีเป็นอยา่งไร เป็นคนไดอ้ยา่งไร คนเป็นคนมนัตอ้งรู้ดีและชัว่ ความรู้ดี
และชัว่ 
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น่ีไง ถา้เป็นธรรมๆ นะ ถา้มนัไม่ดีมนัก็เป็นอธรรม ถา้ดีมนัก็เป็นคุณธรรม ถา้คุณธรรม 
พอท าไปแลว้ ท าแลว้มีแต่ความเจ็บปวด มีแต่แรงเสียดสีทั้งนั้นน่ะ ท าดีไดดี้มีท่ีไหน ท าชัว่ไดดี้มี
ถมไป มีแต่ท าชัว่แลว้ไดดี้ แลว้เราก็ออ่นแอ ออ่นแอเพราะอะไรละ่ ออ่นแอเพราะจิตใจเรา
ออ่นแอไง 

ท าดีเพ่ือดี ท าดีเพ่ือความดี ท าดีท้ิงเหวๆ ท าดีแลว้ไม่ติดในความดีนั้น นัน่น่ะดีเลิศ ดี
ประเสริฐ ท าแลว้ เฮอ้! สบายใจ 

“ฉันท าดีๆ เม่ือไหร่คนจะนบัหนา้ถือตา ฉันท าดีๆ เม่ือไหร่คนจะยกยอ่งสรรเสริญ ฉันท า
ดี”...ตาย กิเลสมนัพอกเตม็หัวใจนัน่น่ะ ท าดว้ยความนอ้ยเน้ือต ่าใจ ท าดว้ยความกดดนั ท าดว้ย
ความโดนบงัคบัจะท า 

แต่ครูบาอาจารยข์องเราเวลาปิดทองหลงัพระ ปิดทองกน้พระ ท าความดีตอ้งแอบท า เวลา
เขาท า หลวงตาท่านประพฤติปฏิบติั ๔ ทุ่ม ๕ ทุ่มไปแลว้ เขานอนไปแลว้ลงไปภาวนา เดิน
จงกรม เวลาเขาเดินจงกรมอยู ่ ท่านนัง่สมาธิอยูใ่นกฏิุ ท่านจะเร่งความเพียรของท่าน คนนอน
หมดแลว้ท่านถึงจะลงภาวนา ลงเดินจงกรม แลว้ก็แปลก พระน้ีไม่เห็นเดินจงกรมเลย แต่ทางน่ี
เป็นร่องไปเลยนะ 

น่ีไง เวลาเดินจงกรมกลางวนัก็ตอ้งเขา้ไปอยูใ่นป่าไม่ให้ใครเห็นทั้งส้ิน ถา้มนัเห็นข้ึน
มาแลว้มนัไม่ขลงัๆ น่ีไง คนท่ีมีอดุมการณ์อยา่งนั้น ไม่เคยใฝ่ดี ไม่เคยขอดี ไม่เคยตอ้งการความดี
จากใครทั้งส้ิน ท าเพ่ือตวัเองทั้งส้ิน ท าเพ่ือหัวใจอนันั้น น่ีไง ท าความดีเขาท ากนัอยา่งนั้น แลว้
เวลามนัเกิดความจริงๆ ข้ึนมามนัต่างกบัโลก ปฏิบติัเอาไวโ้ม ้ปฏิบติัเอาไวคุ้ย 

เวลาครูบาอาจารยท่์านสอนนะ อยา่คลกุคลี ให้แยกออกจากกนั การโมก้ารคุยกนันัน่
แหละทางออกกิเลสทั้งนั้นน่ะ เวลาโมเ้วลาคุยไปแลว้ ดูสิ เราท าสมาธิกวา่จะเป็นสมาธิได ้ เป็น
สมาธิไดก้็มาอวดรู้ คุยโมก้นั แลว้กลบัไปเดินจงกรมเดินไม่ลง ไอโ้มก้็ไดแ้ค่นั้นน่ะ โมแ้ลว้ก็จบ 

มนัเหมือนกบัพลงังาน ดูสิ แผน่ดินไหว เวลามนัเคล่ือนไหว ปกติมนัไดค้ายพลงังานของ
มนั มนัไดส้ะสมมาเป็นลา้นๆ ปี เวลามนัขยบัทีหน่ึงกค็ายพลงังานนั้นที ไอน่ี้ก็เหมือนกนั อตุส่าห์
แสวงหา ตั้งสติพทุโธเกือบตาย ไปคยุโมที้นึง พลงังานมนัก็ปลอ่ยหมดเลย แลว้ไปเขา้ทางจงกรม 
เดินไม่ไดอี้กแลว้ 
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กวา่พลงังานมนัจะสะสมมาเป็นลา้นๆ ปี น่ีพดูถึงเวลาแผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด มนั
ตอ้งสะสมพลงังานของมนัข้ึนมา ท าสัมมาสมาธิน่ะ กวา่จะไดก้ าหนดหายใจเขา้นึกพทุ หายใจ
ออกนึกโธ กวา่มนัจะสงบระงบัได ้กวา่มนัจะจบัแนวทางได ้อูฮู้! มนัปล้ินอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 

ศีล สมาธิ ปัญญาอยูใ่นต ารา ศึกษามาเอาไวโ้ม ้ เวลาภาวนาก็ลม้ลกุคลกุคลาน มนัจะมี
ประโยชน์อะไรข้ึนมา 

ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ไง เวลาท าดีๆ ครูบาอาจารยข์องเราท่านท า ท่านไม่ให้ใครเห็นเลย 
เวลาท าข้ึนมา เห็นไหม มนัไม่ขลงั ท าไมตอ้งท าไปอวดเขา น่ีไง เพราะท าดีอยากไดดี้ไง ท าดีไดดี้
มีท่ีไหน ท าชัว่ไดดี้มีถมไป 

ท าดีคือท าดี แลว้ความดีในพระพทุธศาสนา ทางโลกมีดีและชัว่ เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้มชัฌิมาปฏิปทา ทางสายกลางๆ ไม่ใช่ดีและชัว่ ชัว่ก็ไปไม่ได ้ ความดีนั้นเป็น
ทางเดิน แต่ถึงติดดีแลว้มนัก็ติดอยูน่ัน่น่ะ เวลาลงสู่มชัฌิมาปฏิปทา แลว้มชัฌิมาปฏิปทา ๑ เมตร 
๕๐ เซนติเมตร นัน่น่ะมชัฌิมาปฏิปทา...มนัก็เป็นความบา้ไปอยา่งหน่ึงน่ะ 

มชัฌิมาปฏิปทาของใคร มชัฌิมาปฏิปทา ถา้ ๑ เมตร พวกช่างมนัก็รู้ใช่ไหม แลว้คนไทย
เขาใชศ้อก ๒ คืบเป็น ๑ ศอก ๒ ศอกเป็นคร่ึงวา แลว้มนัเอาเมตรมาจากไหน มชัฌิมาปฏิปทา 
ทางสายกลางๆ สายกลางของใคร สายกลางมนัเป็นสัจจะเป็นความจริงในใจอนันั้น มนัตอ้งให้
เป็นความจริงในใจอนันั้นข้ึนมา ท าความดีเพ่ือความดี แลว้ท าความดีข้ึนมา 

สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี เวลาจิตมนัสงบมนัระงบัข้ึนมา อ้ือหืม! ส่ิงท่ีมีคุณค่าคือ
หัวใจของมนุษย ์ หลวงตาท่านไปไหนท่านบอกไปเอาใจคนๆ ใครมาขนาดไหนนะ มาแลว้ 
ท าบุญกุศลแลว้ กลบัไปแลว้ให้เอาพทุโธกลบัไปดว้ย มาส่ิงใดถา้ไม่มีพทุโธ ให้เอาพทุโธเตม็คนั
รถไปเลย เตม็หัวใจนั้นไปเลย ขอให้มีพทุโธ 

พทุโธสะเทือน ๓ โลกธาตุ น้ีเป็นค าพดูของพระอรหันต ์พทุโธสะเทือน ๓ โลกธาตุ เวลา
เราพทุโธดว้ยความเป็นจริงมนัสะเทือนหัวใจ สะเทือนขั้วหัวใจ น่ีไง ส่ิงท่ีพทุโธสะเทือน ๓ 
โลกธาตุ ส่ิงท่ีเป็นสัจจะความจริงอนันั้นน่ะ 

หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกออกโธ มนัท าอะไรกนั เมาหย  าเป กวา้นไปทัว่ พทุโธๆๆ 
จนเขาเอามาเสียดสีกนันะ หลวงตาวา่หมาบา้ เวลาธรรมะมาแลว้เรามาเหน็บมาแนม ท่านบอกวา่
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หมาบา้ พวกหมาบา้มนักดัไม่เลือก มนักดัแมแ้ต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
พทุโธๆ ก็พทุโธ่ น่ีเขาวา่นะ ไอพ้วกพทุโธ่ 

เพราะอะไร เพราะไอพ้วกท่ีกระท าดว้ยความหย  าเป ปฏิบติัดว้ยความหย  าเป ให้เขาดูถกู
เหยียดหยาม ปฏิบติัแลว้เหมือนคนบา้ ปฏิบติัแลว้ให้เหมือนคนเพอ้เจอ้ แลว้คนท่ีเขาศึกษาธรรมะ
เขามีสติไง พวกนกัปราชญ ์ใบลานเปลา่ เขาอา่นมาก เขารู้มาก เขาสงบเสง่ียมนะ ไอพ้วกพทุโธ่ อู ้
ฮู! มนัหย  าเป เอาไปให้เขาเสียดสี เอาไปให้เขาดูถกู แลว้พอเขาดูถกู ต่อไปก็ไม่กลา้ท านะ เลิก
แลว้พุทโธ เป็นสมถะ ไม่ใช่แลว้ ใชส้ติปัฏฐาน ๔ ใชปั้ญญาๆ 

น่ีดว้ยวฒิุภาวะท่ีออ่นดอ้ย ดว้ยหัวใจท่ีไม่มีหลกัเกณฑ ์ไม่มีอ  านาจวาสนา ไม่มีจุดยืนของ
ใจ ไม่มีความเขม้แขง็ ไม่มีพ้ืนฐานในการปฏิบติั อยากจะโม ้อยากจะอวดเขา อยากให้เขานบัหนา้
ถือตา ใครมีช่ือเสียงก็ไปเกาะชายจีวรเขา แลว้ก็บอกลกูศิษยค์นนั้นๆ เพ่ือไปอา้งกบัเขา เพราะ
อะไร 

เพราะคนท่ีสร้างอ านาจวาสนาบารมีมา คนท่ีสร้างอ านาจวาสนาบารมีมาแบบหลวงปู่มัน่ 
หลวงปู่มัน่ท่านอยูใ่นป่ามาประจ า เจ็บไขไ้ดป่้วยยิ่งเขา้ป่าลึกเขา้ไปอีก เขาเจ็บไขไ้ดป่้วยเขาไปหา
หมอ น่ีเจ็บไขไ้ดป่้วยเขา้ไปป่าลึก แลว้เวลาอปัุฏฐากก็ขา้วตม้กบัเกลือ ไอเ้ขาเจ็บไขไ้ดป่้วยแลว้
แหม! ภิกษุไข ้ จะอปัุฏฐากภิกษุไข ้ ช่วยกนับ ารุงบ าเรอ น่ีไง โลกๆ อา้งพระไตรปิฎก จะรักษา
ภิกษุไข ้ จะอปัุฏฐากพระพทุธเจา้ อปัุฏฐากภิกษไุขเ้ถิด แลว้ภิกษุไขม้นัก็มาออเซาะมนัก็ฉอเลาะ 
น่ีไอพ้วกนกัปราชญ ์

หลวงปู่มัน่เขา้ป่า เจ็บไขไ้ดป่้วย ขา้วตม้กบัเกลือ เห็นไหม กวา่จะมีอ  านาจวาสนาบารมี 
กวา่จะมีคนมาเกาะชายจีวร ท่านทุ่มเทของท่านอยา่งใด แลว้ท่านไม่ใช่ทุ่มเทแบบเรานะ ท าดี
ไม่ไดดี้ อู๋ย! นอ้ยเน้ือต ่าใจ 

ท่านทุ่มเทดว้ยความภูมิใจ น่ีเศรษฐีธรรมๆ หลวงตาท่านพดูนะ ถา้พดูถึงทางโลก เศษคน 
ไม่มีค่าเลยนะ วดักนัทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต ทางโลก ทางจิตวทิยา ไม่มีค่าเลย เพราะท่านอยู่
อยา่งนั้นมนัจะมีความสุขไดอ้ยา่งไร แต่ถา้เป็นทางธรรม น่ีแหละเบอร์หน่ึง เศรษฐีธรรม เทวดา 
อินทร์ พรหมตอ้งมาฟังเทศน์นะ เทวดา อินทร์ พรหมจะไปฟังใครบา้ง ในโลกน้ีท่ีมีเศรษฐี มหา
เศรษฐี เทวดา อินทร์ พรหมเคยไปแยแสเขาไหม 
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คนท่ีเศษคนอยูใ่นป่า เทวดา อินทร์ พรหม ไปฟังเทศน์ประจ า เทวดา อินทร์ พรหมมาขอ
สัจจะขอความจริงในใจของท่าน นัน่เศรษฐีธรรม น่ีพดูถึงครูบาอาจารยข์องเรา ท่านท าของท่าน 
ท่านไม่ไดป้รารถนาอะไรเลย ความจริงเป็นความจริง ธรรมเป็นธรรม ท าดีไดดี้ แลว้ดีแบบธรรม 
ดีแบบธรรมมนัดีในใจของมนั ดีในหัวใจนั้น ไม่ใช่ดีดว้ยการสรรเสริญเยินยอ ไอก้ารยอมรับ
นัน่น่ะโลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ นินทากาเลนัน่น่ะชอบ ชอบๆ ชอบๆ ยิ่งเขา
สรรเสริญยิง่ชอบ 

กรรมฐานเขาไม่ท ากนัอยา่งนั้น ไม่คลกุคลี ไม่โม ้ ไม่คอยอวด “อูฮู้! จิตฉันดี จิตฉันสุด
ยอด” นัน่แหละมนัจะตาย 

เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านท าของท่านดว้ยความเป็นจริงของท่าน แลว้รู้กนั กิริยา
ความประพฤติของเขาน่ะรู้ คนท่ีจะท าความสงบเขาจะน่ิง เขาจะไม่วอกแวกวอแว เขาจะหาท่ี
สงบของเขา รักษาใจอนันั้น กวา่ท่ีจะไดม้า เราท าหนา้ท่ีการงานกนัมา กวา่จะไดเ้งินไดท้องมามนั
แสนยากไหม คนท่ีประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงท่ีเขาจะไดม้ามนัแสนยาก การแสนยากนั้น 
คนท่ีเห็นคุณค่าของเขา เขาจะคุม้ครองดูแลปกป้องจิตของเขา เขาจะไม่มาบา้บอคอแตก 
เปร้ียงๆๆ ปากเปียกปากแฉะอยา่งน้ีไม่มีหรอก น่ีคนบา้ ไอส้มาธิอยา่งน้ีสมาธิศรีธญัญา ถา้พระ
อรหันตก์็ศรีธญัญานัน่น่ะ 

แต่ถา้เป็นความจริงนะ เราตอ้งแสวงหา หลวงปู่มัน่ เราจะไปหาท่าน เราตอ้งซ้ือทางเขา้
ไปนะ ถา้แสวงหาความเป็นจริง เราตอ้งขวนขวาย ไม่มีหรอก มากลาดเกล่ือนอยา่งน้ีไม่มี ไอน่ี้
มนัเร่ืองโลกๆ ทั้งนั้นน่ะ 

น่ีไง เวลาหลวงตาท่านพดูไง ธรรมค ้าแผน่ดิน ไม่สูญส้ินความเป็นไทย ธรรมค ้าแผน่ดิน 

ไอน่ี้มนัออเซาะฉอเลาะ มนัเป็นเหยื่อ มนัเป็น ๑๘ มงกุฎ มนัมาหาอยูห่ากินใน
พระพทุธศาสนา ทั้งๆ ท่ีเวลาเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนาน่ีประเสริฐๆ มนั
ประเสริฐจริงๆ ในเน้ือหาสาระ ในขอ้เทจ็จริง ไม่ใช่ประเสริฐจากการโฆษณาชวนเช่ือ ไม่ใช่เกิด
จากการอยากไดอ้ยากดี ไม่ใช่ มนัดีและชัว่ ไม่ใช่มชัฌิมาปฏิปทา ทางสายกลางอนัประเสริฐ 
ประเสริฐตรงไหน ประเสริฐในหัวใจอนันั้น 
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เวลามรรคมนัเคล่ือน เวลาสัจจะมนัเป็นความจริงข้ึนมา ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนา
นั้นไม่มีผล ในหัวใจใดไม่มีมรรค ในหัวใจไม่มีการกระท า มนัจะเอาผลมาจากไหน ผลความจริง
เป็นความจริงอยา่งนั้น น่ีฟังธรรม 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรมนะ เราจะประพฤติปฏิบติัธรรม เราตอ้งมี
สติสัมปชญัญะสมบูรณ์ รู้จกัการคุม้ครองดูแล รู้จกัการรักษา ไม่ใช่ปลอ่ยพลา่มๆๆ เหมือนคนบา้ 
คนบา้มนัมีอยูท่ัว่ไปอยูแ่ลว้ น่ีไง ไอพ้วกบา้ 

แต่ถา้เป็นความจริงๆ เราจะรักษาดูแลใจของเราเพ่ือประโยชน์กบัใจของเรา น่ีสจัธรรม 
สัจธรรมมนัเป็นภายใน แลว้ภายในก็มาโมก้นัอีก ภายในกคื็อด่ืมน ้าเขา้ไป ไอน้ัน่มนัก็ล  าไส้ 
ล  าไส้อยูข่า้งนอกนะ ไม่มีในหรอก 

เวลาใน มนัในจิต ในหัวใจ ไม่ใช่ในล าไส้ นัน่น่ะเวลาในก็ในอยา่งนั้นน่ะ ในกก็างเกงไง 
พลิกออกมาใส่อีกขา้งหน่ึงก็เป็นใน เป็นนอกไง พลิกปล้ินออกมามนัก็เป็นในไง มนัก็คิดกนัไป
แบบโลกๆ คิดกนัไปแบบกิเลส มนัไม่เป็นความจริงหรอก คนไม่ป็นก็คือไม่เป็น เอวงั 


