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เทศน์เช้า วนัที ่๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ วนัน้ีวนัพระเนาะ ตั้งใจฟังธรรมเพ่ือสจัจะ เพ่ือความจริงในหัวใจของเรา
นะ ถา้เพ่ือสัจจะเพ่ือความจริงในหัวใจของเรา เราตอ้งแสวงหา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา “จะสอนใครไดห้นอ 
จะสอนใครไดห้นอ” วดัท่ีวฒิุภาวะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ปัญญากวา้งขวางมาก แต่เร่ืองส่ิงน้ี “เราจะสอนใครไดห้นอ” คือวา่มนัลึกลบั
จนกวา่คนจะรู้ไดย้าก 

แต่เวลาท่านสอนๆ พระอรหันตใ์นสมยัพทุธกาลนะ สมยัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้พระอรหันตเ์ตม็ไปหมดเลย เตม็ไปหมดเพราะอะไร เพราะเขาสร้างอ านาจวาสนาของเขามา 
เขาสร้างอ านาจวาสนาของเขามา เขาสร้างเป็นสหชาติ ไดฟั้งธรรมจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ 

การฟังธรรมๆ น้ีแสนยิ่งใหญ่ แสนยิง่ใหญ่เพราะอะไร เพราะสมยัพทุธกาล สมยัก่อนนั้น
ไม่มีเคร่ืองมือส่ือสาร ไม่มีเคร่ืองมือส่ือสาร ส่ิงท่ีแสดงออกมนัตอ้งแสดงออกมาจากปากคนท่ีรู้ 
ถา้ปากคนท่ีรู้ ถา้คนท่ีรู้จริงเขาแสดงออกมา ไอผู้ท่ี้เคร่ืองรับๆ มนัแสวงหาส่ิงนั้นอยูแ่ลว้มนัก็ได้
ใช่ไหม ในปัจจุบนัน้ีฟังธรรมแสนยากๆ วทิยโุทรทศัน์มีมหาศาล 

มนัเหมือนกบัในปัจจุบนัน้ี ตอนน้ีพิษสุนขับา้ก าลงัระบาดหนกั พอพิษสุนขับา้ระบาด
หนกันะ ทางกรมวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ขาพิสูจน์ไง เขาพิสูจน์วา่พอ่คา้ท่ีสวนจตุจกัรเขาขาย
สุนขั เขาป้องกนัวคัซีนของเขา เขาท าสมบูรณ์แบบ แลว้เขาก็เป็นพิษสุนขับา้ ก็ฉีดมนัพร้อม 
ท าไมมนัเป็นพิษสุนขับา้ เขาก็ตามเอายานั้นไปวเิคราะห์ ยาดอ้ยคุณภาพ 

เห็นไหม พิษสุนขับา้ๆ ส่ิงท่ีมนัระบาดกนัอยูน่ี่มนัเพราะอะไร เพราะการคอร์รัปชัน่ 
เพราะการเอาสินคา้ดอ้ยคุณภาพมาขาย เพราะเวลางบประมาณในการฉีดยาน่ีอมกนั กินกนั จน
เกิดการระบาด 
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ในสมยัปัจจุบนัน้ีเราจะประพฤติปฏิบติัธรรมๆ ไง ปฏิบติัธรรมดว้ยความเรียบง่าย ดว้ย
การลดัสั้น น่ีธรรมะดอ้ยคุณภาพ ธรรมะดอ้ยคุณภาพข้ึนมาแลว้ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัก็ไม่
มีคุณภาพในใจของมนั ถา้ไม่มีคุณภาพในใจของมนั แต่การประพฤติปฏิบติัของมนั มนัตอ้งการ
สมความปรารถนาไง ก็พิษสุนขับา้น่ีไง มนัป้องกนัไม่ได ้ ถึงเวลาแลว้ พอความโลภ ความโกรธ 
ความหลงข้ึนมา หัวใจมนัควบคุมไม่ได ้ หัวใจควบคุมไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะการประพฤติ
ปฏิบติัเรามนับกพร่อง ความบกพร่องอนันั้น แลว้ก็บอกมีคุณธรรมๆ น่ีไง หมาบา้ก าลงัระบาดอยู่
น่ี 

ฟังธรรมๆ ก็เหมือนกนั ถา้ฟังธรรมๆ ถา้เราป้องกนัดว้ยวคัซีนของเราพร้อมแลว้ ถึงมนัจะ
เกิดการโดนพิษสุนขับา้ มนัก็ป้องกนัของมนัได ้ ป้องกนัของมนัได ้ เห็นไหม ธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ศีล สมาธิ ปัญญา ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมะยอ่ม
คุม้ครอง คุม้ครองตรงไหน ลองถือศีล ๕ สิ ถือศีล ๕ ถา้ถือศีล ๕ หน่ึง สุขภาพเราดีแลว้ ไม่กิน
สุรายาเมา เร่ืองยาเสพติดไม่ตอ้งพดูถึงมนัเลย น่ีถา้เรามีศีล ๕ ใช่ไหม 

น่ีไง ส่ิงท่ีเวลาเราจะขอศีลๆ กนันะ ขอศีล ๔ ขอ้ ขอ้หน่ึงเอาไวต้ามสะดวกสบาย น่ีไง ส่ิง
ท่ีมนัจะมีคุณภาพ เราก็ไปตดัไปทอนมนัซะ ไปตดัทอนดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยากของ
เราไง แค่จะรับยงัรับไม่ไดเ้ลย แครั่บ รับศีลๆ รับศีลมนัมีอะไร รับศีลก็ปฏิญาณตนเท่านั้นเอง 

แต่ถา้เป็นศีลจริงๆ ศีลคือความปกติของใจ ศีลเกิดจากการวรัิติ วรัิติคือเราตั้งใจเราน่ีแหละ 
เราวรัิติของเราข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปขอศีลมาจากใคร เวลาครูบาอาจารย์เรา
ท่านประพฤติปฏิบติัมา ถา้เป็นสัจจะความจริงในใจ อธิศีลๆ คือมนัมัน่คงในหัวใจนั้นเลย สติ
อตัโนมติั สติอตัโนมติัมนัไม่มีเจตนา ไม่มีส่ิงใด นัน่มนัเป็นความจริงในใจอนันั้น แต่ไอข้องเรา
มนัมีแต่ความจอมปลอมไง ถา้ความจอมปลอมข้ึนมา จะไปรับศีลก็เหลือศูนย ์

ถา้มนัมีความจริงๆ หน่ึง สุขภาพดีอยูแ่ลว้ เร่ืองสุขภาพนะ เร่ืองประหยดั เร่ืองมธัยสัถ ์ มี
เงินเหลือใชเ้หลือสอย ไอน่ี้ก็เหมือนกนั เวลาท าหนา้ท่ีการงานข้ึนมา รายรับๆ เวลารายจ่าย
มหาศาล 

เวลามีศีลมีธรรมข้ึนมา ศีลธรรมมนัเร่ิมตน้มาจากการด ารงชีวติ ส่ิงท่ีมีชีวติ วฒันธรรม
ของเรา ถา้เป็นจริงๆ ข้ึนมา ถา้เป็นจริงข้ึนมา เราท าแลว้มนัเตม็เมด็เตม็หน่วยของเรา ส่ิงท่ีธรรม
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โอสถ ธรรมโอสถขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมและวนิยัขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้วางไว ้วางไวใ้ห้บ ารุงรักษาเราไง ใหบ้ ารุงรักษาหัวใจของเรานะ 

เวลาเราเกิดมา เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะมีชีวติหน่ึงนะ ชีวติหน่ึงเกิดข้ึนมา น ้าบ่อหนา้ 
ขา้งหนา้ก็มีบ่อหน่ึง จะไปกินบ่อนูน้ จะไปกินบ่อหนา้ น่ีก็เหมือนกนั เวลาเกิดมาชีวติหน่ึง จะเอา
จริงเอาจงัข้ึนมา กลวัทุกขก์ลวัยาก ผดัวนัประกนัพรุ่ง ไปพรุ่งน้ี ไปมะรืนน้ี ไปชาติน้ี จะไปพบ
พระศรีอารยข์า้งหนา้ 

ไปพบพระศรีอารยข์า้งหนา้ เรามีตน้ทุนอะไร เราไดท้ าอะไรไว ้ เราจะไปเกิดร่วมพระศรี
อารย ์ เวลาชาวพทุธเราๆ อยากเกิดร่วมองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ สหชาติ อยากไดเ้ห็น
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ อยากไดฟั้งธรรมจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ อยาก
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาให้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แกไ้ขเราเพ่ือให้ส้ินสุดแห่งทุกขไ์ป น่ี
หวงัน ้าบ่อหนา้ หวงัน ้าบ่อหนา้ แลว้ในปัจจุบนัน้ีท าอะไร ปลอ่ยวนัคืนลว่งไปๆ ใช่ไหม ส่ิงท่ีวนั
เวลามนัมีค่าๆ ไง 

ทางธุรกิจ เวลา เป็นดอกเบ้ียทั้งนั้นน่ะ แลว้ของเราละ่ ชีวติเราละ่ ปลอ่ยให้มนัล่วงไปใช่
ไหม เกิดมาฆ่าเวลา เวลาเขาวา่กนันะ ฆ่าเวลา เวลามนัเหลือเยอะ 

แต่ของเรานะ คนท่ีประพฤติปฏิบติั วนัคืนล่วงไปๆ เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา เออ๊ะ! 
เด๋ียวเยน็อีกแลว้ เด๋ียวค ่าอีกแลว้ นัง่ตลอดรุ่ง อา้ว! สวา่งแลว้ ท าไมมนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ มนัเป็น
อยา่งนั้น วนัเวลามนัมีค่า ค  าวา่ “วนัเวลามีค่า” มนัยอ้นกลบัมาชีวติเราก็ตอ้งมีค่าไง ถา้ไม่มีชีวติ
เรา เวลามนัก็หมุนไป นาฬิกาตั้งไวม้นัหมุนอยูน่ัน่น่ะ แต่ของเรานะ ๑๐ ปี ๒๐ ปี อายขุยัมากข้ึน 
ชราคร ่าคร่ามากข้ึน แลว้มีอะไรเป็นท่ีพ่ึง มีอะไรเป็นความจริง ถา้มีอะไรเป็นความจริงข้ึนมา 

น่ีไง ส่ิงท่ีวคัซีนป้องกนัโรคหมาบา้ไม่ไดเ้พราะอะไรละ่ เพราะไปตดัทอนมนัไง เพราะ
เห็นแก่ผลประโยชน์ไง เพราะมกัง่ายไง แลว้สุดทา้ยผลไปตกกบัใคร ผลไปตกกบัผูท่ี้รับยานัน่น่ะ 
น่ีก็เหมือนกนั ชีวติเราๆ ผลไปตกกบัใคร ตกกบัเรา 

จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะนะ ชาติน้ีเกิดเป็นนาย ก แลว้สร้างบุญสร้างบาปไว ้ แลว้
ชาติหนา้ไปตกกบัใคร ก็ตกกบัจิตดวงน้ีแหละ แต่ไปเกิดอีกคนหน่ึง ไปเกิดอีกคนหน่ึง ไปเกิดอีก
ภพชาติหน่ึง ถา้ภพชาติมนัไปจากไหน ภพชาตินั้นไปจากน่ี ไปจากการด ารงชีวติเราน่ี ใครท าดี
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ท าชัว่ไวน่ี้ ท าดีตอ้งไดบุ้ญกุศล ท าคุณงามความดีของเราไดข้องเรา ค าวา่ “ไดข้องเรา” มนัเป็น
กรรมเก่า 

กรรมเก่าหมายความวา่มนัเป็นอ านาจวาสนา เป็นจริตนิสัย แต่เวลาเกิดมาแลว้ดว้ยอ านาจ
วาสนา การเกิดน้ีมีคา่มากๆ ถา้ยงัมีชีวติอยู ่ ลองหายใจเขา้แลว้นึกพทุสิ พทุธานุสติ แลว้พทุธานุ
สติมนัอยูท่ี่ไหน พทุธานุสติมนัอยูท่ี่สติสัมปชญัญะของเรา เราตั้งใจจะท าของเรา เราหายใจเขา้
แลว้นึกพุท หายใจออกนึกโธ ไดป้ระพฤติปฏิบติัพทุธานุสติ เราไดเ้ฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ไง เราเอาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นพทุธานุสติ ถา้เราท าของเรา มนัเป็นการ
ช่วยเหลือหัวใจของเรา หัวใจเรียกร้องความช่วยเหลือจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ จนมนักลมกลืน 

เร่ิมตน้มนัจะขดัมนัจะแยง้ ในครอบครัวของเรามนัมีแต่ครอบครัวของมาร ในหัวใจเรามี
ครอบครัวของมารมนัอยู ่ มนัไม่ตอ้งการให้ใครเขา้มาในใจมนัเลย แลว้เราพยายามหายใจเขา้นึก
พทุ หายใจออกนึกโธ เราพยายามจะเอาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เอาธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เขา้มาในหัวใจของเรา มนัต่อตา้นๆ 

เกือบเป็นเกือบตายท่ีประพฤติปฏิบติักนัอยู ่ ท่ีลม้เหลวก็ลม้เหลวเพราะหัวใจเราน่ีแหละ 
ลม้เหลวเพราะในใจมนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัมีครอบครัวของมารไง เวลาเรา
เขม้แขง็ข้ึนมามนัก็ออเซาะ มนัน่ิงอยูใ่นใจนะ “ไม่มี อะไรวา่งหมดเลย” ทั้งตวัมนัอยูน่ัน่ 
ครอบครัวมนันอนหมกอยูใ่นใจนั้น น่ีไง ท่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ “จะสอน
ใครไดห้นอ จะสอนใครไดห้นอ” มนัลึกลบัมหัศจรรยอ์ยา่งน้ี 

เวลาเราท าความสะอาดบา้นของเราแลว้ เราก็วา่บา้นเราสะอาดหมดจดแลว้ ลองท้ิงไวสิ้ 
เด๋ียวฝุ่ นเตม็เลย แลว้ยิ่งบา้นร้างๆ นะ บา้นนั้นมนัจะพงัทลายไปไดง้่าย ถา้บา้นมีคนอยูรั่กษานะ น่ี
ก็เหมือนกนั ในเม่ือเรายงัมีชีวติอยู ่เราจะรักษาบา้นของเรา ถา้เราจะรักษาบา้นของเรา เราเป็นชาว
พทุธ เรามีรัตนตรัย พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์แลว้เขม้ขน้ให้มนัเป็นจริง อยา่ให้เป็นวคัซีนท่ี
ไม่มีคุณภาพ อยา่ให้เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีไร้ค่า ทั้งๆ ท่ีมีคุณค่า
มหาศาล มีคุณคา่มหาศาลไวส้ าหรับผูท่ี้มีจิตใจมีมาตรฐาน จิตใจท่ีมีมาตรฐานเขาจะพยายาม
ขวนขวายของเขา 
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เวลาระลึกถึงพทุธานุสติ ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ระลึกถึงนามของท่าน 
แลว้พยายามเกาะท่านไว้ๆ  กอดองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไวด้ว้ยการหายใจเขา้นึกพทุ 
หายใจออกนึกโธ แลว้พยายามกระท าไปๆ มนัจะเกิดความมหัศจรรยน์ะ เกิดความมหัศจรรยใ์น
ใจของตน ถา้ใจของตนเป็นอิสระ ใจของตนท้ิงสญัญาอารมณ์เดิม แลว้ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ จิตผอ่งใสๆ 

เวลาจิตมนัผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทห้มองไปดว้ยอปุกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่ง
ใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูย้กข้ึน ยกข้ึนดว้ยสติดว้ยปัญญาไง จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้ม
พน้กิเลส จิตเดิมแทเ้ป็นผูข้า้มพน้มนั แลว้มนัอยูไ่หน เคยเห็นหนา้มนัไหม เคยเห็นหนา้กิเลสไหม 

เราเป็นหน้ีแลว้ไม่ยอมช าระหน้ีเขา เขาจะยอมรับไหม คนเราเป็นหน้ี เราตอ้งช าระหน้ีนะ 
แมจ้ะบวชพระ เป็นหน้ียงับวชไม่ไดเ้ลย ตอ้งจ่ายหน้ี ตอ้งเป็นผูท่ี้มีอิสระก่อนถึงไดม้าบวชเป็น
พระ 

แลว้น่ีเหมือนกนั เราเป็นหน้ีเวรหน้ีกรรมในหัวใจเราทั้งหมด เกิดจากพอ่จากแม่ พอ่แม่
เป็นพระอรหันตข์องลกู เป็นหน้ีไหม เราเกิดจากพอ่จากแม่ พอ่แม่เล้ียงดูตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอย เรา
ไดเ้ล้ียงดูตอบแทนท่านไหม น่ีไง วฒันธรรมไทยไง ลกูบวช พอ่แม่ก็อยากเกาะชายผา้เหลืองไง 
เพราะอะไร เพราะเลือดเน้ือเช้ือไขของกูไง เพราะมนัเกิดในครรภ ์ เกิดจากในทอ้ง กินเลือดกิน
เน้ือ กินน ้านมก็กินเลือดนัน่แหละ นัน่น่ะแลว้ไปบวชพระๆ น่ีไง ไปค ้าจุนศาสนา น่ีไง 
วฒันธรรม ความจริงเป็นความจริงวนัยงัค ่า ถา้ความจริงเป็นความจริงวนัยงัค ่า 

ถา้มนัเป็นความจริงๆ ถา้เราเป็นหน้ีเราไม่ใชห้น้ี แลว้มนัจะพน้จากหน้ีไปไดอ้ยา่งไร ถา้
ไม่พน้จากหน้ี มนัมีหน้ีเวรหน้ีกรรม กรรมดีกรรมชัว่มนัตอ้งเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ กรรมดีก็
ไปเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม กรรมชัว่ก็ตกนรกอเวจี ไดม้นุษยส์มบติั มีศีลสมบูรณ์ 
ไดม้าเกิดเป็นมนุษย ์ เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ในเม่ือมนัมีเช้ือมีไขอยู ่ เพราะยงัไม่ไดใ้ชห้น้ี ถา้
มนัใชห้น้ี จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้น่ะ น่ีไง แลว้ขา้มพน้อยา่งไรละ่ 

ถา้วคัซีนไม่มีคุณภาพมนัไม่รู้จกั “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส ผอ่งใสนัน่คือนิพพาน ผอ่งใสมี
ความสุข” 
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ความสุขคูก่บัความทุกข ์ สุขเด๋ียวก็ทุกข ์ มีสุขอะไรท่ีมนัมัน่คงบา้ง ไม่มี แต่ถา้เป็นความ
จริงๆ นะ มนัเป็นความจริงคน้ควา้ไปเร่ือย ท่ีไหนมีสุข ท่ีไหนมีความรับรู้สึกอยู ่ตอ้งคน้ควา้ ตอ้ง
วจิยั ตอ้งพิจารณาของมนั แลว้มนัจะจบัไดไ้หม 

เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง ภายนอก ภายใน ภายในเขาบอกวา่
ในร่างกายน้ี 

ความคิดมนัละเอียดกวา่ร่างกายน้ีอีก ความคิด จิตมนัออกรับรู้อารมณ์ มนัเสวยอารมณ์
แลว้ ท่ีไหนมีความคิด ส่งออกทั้งนั้น แลว้บอกวา่ถา้ภายในร่างกายเป็นของเรา ถา้ขา้งนอกเป็น
ขา้งนอก 

ไอเ้วลาภายนอก ภายใน ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ เราไปตะครุบ
เงา เร่ืองของโลกๆ เราไปหยิบฉวย เราไปจบัมาให้ทุกขร้์อนทั้งนั้นน่ะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้สอนให้ปลอ่ย 

ภายนอก เร่ืองในครอบครัว เร่ืองต่างๆ เร่ืองในบา้นของเราน่ีภายนอกทั้งนั้นเลย ภายนอก
เพราะอะไร เพราะมนันอกร่างกายของเราไง 

ภายใน ภายในคืออายขุยัของเราน่ี ภายในคือความทุกขค์วามยากในใจของเราน่ี ส่ิงท่ี
ผลกระทบจากภายนอกไง น่ีไง ท่ีเขาไม่เป็นไง “อายตนะนิพพาน” 

อายตนะ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เป็นนิพพานไดไ้หม เป็นไม่ได ้ แต่จิตของผูท่ี้พน้กิเลส
แลว้ ท่านก็อาศยัอยูใ่นกายน่ีแหละ ในกายน้ีก็มีตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจของท่าน ใจขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านไดถ้อนศรในใจของท่านแลว้ จิตผอ่งใสท่านยกพน้จากกิเลสแลว้ จิต
ผอ่งใสขา้มพน้กิเลสไปแลว้ พอขา้มพน้กิเลสไปแลว้มนัไม่มีส่ิงใดในหัวใจนั้นแลว้ กิเลสมนัตาย
หมดแลว้ ท่านก็อาศยัตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจดั้งเดิมนั้น เพราะท่านมีธรรมในใจของท่าน ท่านถึง
บอกวา่ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจของท่าน นัน่น่ะเป็นนิพพาน 

แต่ของเรา ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจเป็นนิพพานไม่ได ้ ถา้เป็นนิพพานได ้ เราไปซ้ือล้ินหมู 
เราจะเอาหนงัหมูมาทอดกินทุกวนัเลย เอานิพพานมาทอดกิน มนัไม่มี เป็นไปไม่ได ้ ถา้มนั
เป็นไปไม่ได ้ส่ิงน้ีถา้มนัไม่เป็น ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เป็นอายตนะ อายตนะนิพพานเป็นอยา่งไร 
ถา้ใจนิพพานเป็นอยา่งไร 
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น่ีไง ถา้มนัเป็นวคัซีนท่ีมีคุณภาพ เป็นส่ิงท่ีมีคุณภาพ ส่ิงท่ีเป็นจริงมนัจะเขา้ใจไปหมด 
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แบตลอด ไม่มีก ามือในเราเลย มีแตกิ่เลสตณัหา
ความทะยานอยากในใจของเรามนัไปปิดกั้นไว ้ความไม่รู้ของเราไปปิดกั้นไว ้แลว้ก็มาพดู ยิ่งพดู
เท่าไร โง่เท่านั้นน่ะ ใครพดูธรรมะมากเท่าไรกโ็ง่เท่านั้นน่ะถา้มนัไม่เป็น แต่ถา้มนัเป็นนะ มนั
เปิดหมดเลย เปิดแลว้มนัจบ น่ีมนัเป็นจริงอยา่งนั้นนะ ถา้มนัเป็นจริงๆ อยา่งนั้น 

เราเห็นถึงสังคม สังคมเขาฉ้อฉลกนั พอฉ้อฉลกนั ผลกระทบไปอยูก่บัสังคมนั้น 
ผลกระทบมนัไปนะ เวลาใครติดเช้ือแลว้ตายลกูเดียว ไม่มีรอด แลว้ส่ิงท่ีเอาไปป้องกนั 
งบประมาณตั้งแลว้ซ้ือเอาไวป้้องกนั น่ีไง อมซะ ไปซ้ือวคัซีนท่ีไม่มีคุณภาพ เวลามนัตายข้ึนมา 
มนัประจานหมด 

ทีน้ีเราเป็นชาวพทุธเหมือนกนั พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ รัตนตรัยของเราเป็นจริง
หรือไม่ ถา้เป็นจริงในใจของเรา ใจของเรามนัสะอาดผอ่งแผว้ในใจของมนั มนัรู้จริงของมนั ส่ิง
ใดท่ีไปกระทบกระเทือนนะ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ไร้สาระ อยูเ่ฉยๆ นะ ความเศร้า
หมอง ความผอ่งใส่ท่ีละเอียดกวา่นั้น ทุกขท่ี์ละเอียดกวา่นั้นมนัตอ้งรู้แจง้ น่ีไง ไฟเยน็ๆ ไฟสุม
ขอน อยูเ่ฉยๆ ก็ทุกข ์ไปนอนอยูค่นเดียวก็ล  าบาก ไปนอนอยูค่นเดียวแลว้เหงาหงอย นัน่น่ะ มนั
ขา้มพน้หมดแหละถา้มนัเป็นจริงได ้ ถา้เป็นจริงไดแ้ลว้มนัจะมีอะไรไปสุมอยูใ่นใจนั้น ในใจนั้น
ไม่มีส่ิงใดสุมอยูเ่ลยนะ น่ีมนัเป็นความจริงๆ ความจริง เห็นไหม ดอกบวับานกลางหัวใจ มนับาน
กระจ่างแจง้ในใจนัน่น่ะ แลว้มนัจะมีอะไรอีก 

มองทางโลกแลว้มนัก็เห็นแลว้สงสารไง ทุกคนจะตอ้งแบกแอกน้ีไป แลว้ไม่มีวนัส้ินสุด 
แบกแอกเวรกรรมไปไม่มีวนัส้ินสุด เพราะมนัอยูใ่นหัวใจนั้น ความรู้สึกมีอยู ่ เอง็ยงัตอ้งเดินทาง
ต่อไป แต่ถา้มนัจบส้ินกระบวนการของมนัแลว้ น่ีไง ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ประเสริฐ ประเสริฐตรงน้ีไง อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน ธรรมเท่านั้นสถิตใน
ใจของบริษทั ๔ ธรรมเท่านั้นไง ธรรมเท่านั้นสถิตในใจของเรา ถา้มนัจะสถิตในใจของเรา เรา
ตอ้งขวนขวายเปิดหัวใจของเรารับสัจธรรมนั้นให้เป็นสมบติัของเรา เอวงั 


