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เทศน์เช้า วนัที่ ๑๔ กนัยายน ๒๕๕๗ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ ธรรมะ  ธรรมะคือสัจจะ สัจจะไม่มีกาลไม่มีเวลา เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บอก “อกาลิโก ไม่มีกาลไม่มีเวลา” แต่พวกเราเวลาบอก ศาสนามา ๒,๐๐๐ กว่า
ปีแลว้ มนัหมดยคุหมดสมยั น่ีทุกคนคิดอยา่งนั้นนะ หมดยคุหมดสมยัเพราะเราไม่มีครูไม่มี
อาจารยเ์ป็นตวัอยา่ง เป็นแบบอยา่งไง เวลามีหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านมาคน้ควา้ ท่านใชชี้วิต
ทั้งชีวิตนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ในป่า เกิดในป่า ตรัสรู้ในป่า นิพพานใน
ป่า ค าว่า “ในป่าๆ” มนัเหนือโลกไง คือว่าไม่เก่ียวขอ้งขอ้งแวะกบัโลก แต่โลกไปขอ้งแวะกบัครู
บาอาจารยเ์ราเอง ไม่เก่ียวไม่ขอ้งแวะกบัโลกเพื่ออะไร? เพื่อใหเ้ห็นหวัใจน้ีมนัไม่ออเซาะไง มนั
ไม่ตอ้งออเซาะ ไม่ฉอเลาะกบัโลกไง ถา้ความจริงมนัเป็นแบบนั้น 

ถา้ความจริงเป็นแบบนั้น เราไม่มีครู มีอาจารยเ์ป็นตวัอยา่งเป็นแบบอยา่ง ถา้เรามีครูบา
อาจารยเ์ป็นตวัอยา่งเป็นแบบอยา่ง เราก็มีความเขม้แขง็ มีความมุมานะ มีความอดทน แต่น้ีเราไม่
มีความมุมานะ ไม่มีความอดทนไง เราเห็นแต่ว่าพอไม่มีความมุมานะไม่มีความอดทนใช่ไหม 
คนก็ตอ้งการความสะดวกตอ้งการความสบายใช่ไหม พวกท่ีเขาฉอ้ฉลเขาก็บอกว่านัน่ทางลดั 
นัน่สะดวก นัน่สบาย 

เรานะ เราฝึกลูกเรามา เราอยากใหลู้กเราหมัน่เพียรไหม ลูกเรานะ ตอ้งมีความขยนั มี
ความวิริยอุตสาหะ ลูกเราตอ้งมีความหมัน่เพียรนะ ลูกเราถึงจะมีความสามารถยนืกบัโลกได ้ เรา
จะบอกใหลู้กเราไม่ตอ้งท าอะไรก็ได ้ นึกเอา มนัมาเอง มนัมาเอง มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก ถา้มนั
เป็นไปไม่ได ้ เรามีความวิริยะมีความอุตสาหะ มีความหมัน่เพียร คนท่ีมีความหมัน่เพียร มีความ
วิริยะมีความอุตสาหะแลว้ประสบความส าเร็จก็มากมาย คนท่ีมีความวิริยะมีความอุตสาหะแลว้
มนัไม่ประสบความส าเร็จ มนัไม่สมความประสงค ์ อนันั้นเราก็ท  าของเราแลว้ มนัท าไม่มีความ
วิริยะความอุตสาหะ เห็นไหม อ านาจวาสนามนัแข่งขนักนัไม่ได ้ 
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คนเราแข่งบุญแข่งกรรมกนัไม่ได ้ แต่คนสามารถท าได ้ เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พุทธเจา้บอกว่าคนเราไม่ใช่ประเสริฐเพราะการเกิดนะ คนเราประเสริฐ คนเราดีเพราะการกระท า 
คนเกิดมานะ เกิดในชาติในตระกลูใดล่ะ ถา้เขาเกิดมาแลว้เขาไม่มีสมอง เขาไม่รับผดิชอบ เกิดใน
ชาติตระกลูใดเขาก็เป็นคนไม่เอาไหนอยูว่นัยงัค  ่าแหละ  

แต่คนเราเกิดมานะ สมยัโบราณ ทาสเป็นกษตัริยก์็มหาศาล น่ีเขาเกิดเป็นทาสนะ เขาเกิด
เป็นคนท่ีต ่าตอ้ย เกิดเป็นคนท่ีชายขอบ แต่ท าไมเขามีปัญญา เขามีอ  านาจวาสนาของเขาจนเกิดมา
เป็นผูน้ าของคนไดล่้ะ เป็นไดเ้พราะอะไรล่ะ เพราะเขามีเชาวน์เขามีปัญญา เขามีความสามารถ
ของเขาใช่ไหม เขาไม่ไดอ้อ้นวอนขอใคร เขาไม่ไดร้อใหว้าสนามาถึงเขาใช่ไหม แลว้บอกว่าแข่ง
บุญแข่งวาสนากนัไม่ได ้แลว้บอกไม่มีอ  านาจวาสนามาถึงเขาล่ะ 

อ านาจวาสนานะ ท าส่ิงใดแลว้มนัประสบความส าเร็จ จงัหวะและโอกาสมนัพอดีๆ น่ี
วาสนาของคน มนัยอ้นกลบัมาการภาวนา  

การภาวนา  เห็นไหม ดูสิ เวลาผูท่ี้มุมานะบากบัน่เตม็ท่ีเลย แต่ท าไมเขาทดทอ้ เขาท าแลว้
จิตใจของเขาไม่ไดส้ัมผสัธรรมล่ะ เขาไม่ไดส้ัมผสั เขาไดส้มัผสัความเพียร ความเพียรนั้นคือการ
กระท าของเขา แต่เวลาขิปปาภิญญา  ฟังองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ทีเดียวเป็นพระอรหนัต์
เลย แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปคน้ควา้อยู ่ ๖ ปี แลว้เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้จะมาร้ือคน้ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอง มนัเขา้ไปตั้งแต่
บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ ญาณหยัง่รู้อยา่งน้ีมนัเกิดข้ึนมาในหวัใจ 
ถา้ญาณหยัง่รู้อยา่งน้ีเกิดข้ึนมาในหวัใจ มนัจะมีอะไรปิดกั้นในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ล่ะ แลว้อ  านาจวาสนาบารมีมาส่ง ส่งเพราะอะไร ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย  

ค าว่า “อสงไขย” จริต ความรู้มนักวา้งขวาง พอความรู้กวา้งขวาง อริยสัจคือสัจจะความ
จริงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ วิชชา ๓ ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่ดว้ย
อ านาจวาสนาบารมีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ อนาคตงัสญาณ ถึงไดรู้้วาระจิตของคน 
ถึงไดค้วามสมควรของคนว่าคนควรปฏิบติัอยา่งไร ควรระลึกอยา่งไร เหตุผลอยา่งใดมนัถึงจะ
เขา้กบัจริตนิสัยของคนนั้น อนันั้นเป็นเพราะอ านาจวาสนาบารมีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้สร้างมามหาศาลไง อนันั้นมนัไม่ใช่อริยสัจ  
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น่ีก็เหมือนกนั เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา วางอริยสัจสัจจะ
ความจริง เราไม่ตอ้งไปรู้หรอก วาระจิตของคนอ่ืน รู้ความคิดของตวัน่ีพอ รู้ว่ามนัทุกขม์นัยาก รู้
ท่ีมนัทุกขม์นัยาก รู้ท่ีมนัดีดมนัดิ้นอยูน่ี่ เอาตรงน้ีใหไ้ดน่ี้พอ แลว้ถา้มนัไดข้ึ้นมานะ ถา้มีอ  านาจ
วาสนา อ  านาจวาสนา  เห็นไหม ดูสิ คนเกิดมารูปร่างหนา้ตาก็ไม่เหมือนกนั ความชอบก็ไม่
เหมือนกนั จริตนิสัยเวลามนัรวมลงไปแลว้ ถา้รวมลงไปแลว้ ตรงนั้นล่ะ นัน่ล่ะพลงัของจิตๆ จิต
ท่ีมนัมีก าลงั มนัมีวาสนา มนัจะออกรู้ของมนั แต่ดว้ยมรรค ตอ้งดึงมนัไวก่้อนไง ดว้ยมรรค 
พลงังานท่ีใชอ้อกไปมนัใชอ้อกไปโดยโลก มนัไม่ไดใ้ชอ้อกไปโดยสัจธรรม 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้สอน สอนอะไร? สอนเร่ืองการดบัทุกข ์ไม่ไดส้อน
เร่ืองสมาธิหรอก องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ไดส้อนเร่ืองสมาธิ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้สอนเร่ืองดบัทุกข ์ สมาธิมนัเป็นเร่ืองฤๅษีชีไพรเขาสอนสมาธิ แต่องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนเร่ืองดบัทุกข ์ แต่การดบัทุกขต์อ้งใชจิ้ตดบัทุกข ์ ถา้จิต เพราะจิต
ปฏิสนธิจิตมนัเวียนว่ายตายเกิด ก็ตอ้งเอาปฏิสนธิจิตมาคลายตวัของมนัออก แลว้ถา้คลายตวัของ
มนัออก แลว้ถา้เราไม่เขา้ปฏิสนธิจิต เราจะไปรู้ไดอ้ยา่งไรว่าทุกขม์นัอยูท่ี่ไหน เพียงแต่สมาธิเป็น
รากฐานไง ถา้คนไม่มีสมาธิมนัก็เป็นเร่ืองโลกๆ น่ีสมาธิจินตนาการกนัไป แลว้สมาธิก็ขณิกส
มาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปเรียนกบัอาฬารดาบส อุทกดาบส ไดส้มาบติั ๘ ส่ิงท่ี
ฌานสมาบติั องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เรียนมาหมด ทุกอยา่งเรียนมาหมดแลว้ สมาธิ
เรียนมาหมดเลย ฤๅษีชีไพร อุทกดาบส อาฬารดาบสบอกพระพุทธเจา้ว่ามีความรู้เหมือนเรา 
เสมอเรา สมาบติั ๘ ไดเ้หมือนเรา นิโรธสมาบติั สมาบติัท่ีเขาเขา้กนัท าไดห้มดแหละ 

สมาธิก็คือสมาธิไง แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไปศึกษาสมาธิมาแลว้มนัไม่เกิด
ปัญญา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะสอนสมาธิอีกหรือเปล่า แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้เวลามาท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจสงบ ครูบาอาจารยทุ์กองคท่ี์เป็นผูท่ี้เป็นธรรม จะ
บอกว่าใหท้  าความสงบของใจเขา้มาก่อน คือใหทุ้กคนส านึกตวัเองก่อน ใหใ้จรู้จกัตวัเองก่อน ถา้
รู้จกัตวัเองก่อนมนัก็แกไ้ข เห็นไหม 

ดูสิ เวลาคนมีความขดัแยง้กนั เวลาเราจะเคลียร์ปัญหากนั ถา้เขาไม่ส านึกผดิมนัจะคุยกนั
ไดไ้หม ทุกคนก็ทิฏฐิมานะ เอาแต่ทิฏฐิของตวัเขา้ชนกนั แต่ถา้คนมนัส านึกผดิ ใครผดิใคร
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ถูกตอ้งดว้ยเหตุดว้ยผลใช่ไหม น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตมนัสงบเขา้มามนัส านึกตวัมนัเอง คือคน้ควา้
ตวัเองเจอ ถา้ส านึกตวัเองข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนท่ีน่ี เพราะว่าเราภมิูใจกนั
ไง “ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา” แลว้มนัก็ใชส้ัญญา
ความจ าคิดกนัไป แลว้มนับอกนัน่ล่ะพระพุทธศาสนา  

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางวินยัไว ้ ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ ส่ิงน้ีเป็นปริยติัคือ
การศึกษา คนเราไม่มีการศึกษามนัก็เร่ิมตน้ไม่ถูกหรอก มนัก็ตอ้งมีการศึกษา มีการคน้ควา้เป็น
เร่ืองธรรมดา น่ีเร่ืองปริยติั แต่องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าศึกษามาแลว้ใหป้ฏิบติั 
ท่านพดูถึงเร่ืองภาคปฏิบติัๆ ถา้ศึกษามาแลว้ไม่มีภาคปฏิบติัมนัก็จินตนาการกนัไป แลว้ก็
เอาทิฏฐิมานะเขา้เสียดสีกนั น่ีขวานคนละเล่ม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงไวใ้นธรรม 
สุตตนัตปิฎก มนุษยเ์กิดมาพกขวานกนัมาคนละเล่มคือปาก แลว้ถากกนั ถากกนัดว้ยขวาน ถาก
กนัดว้ยคารมคมคายไง 

แต่ถา้เราเป็นชาวพุทธ เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้เรา
พยายามคน้ควา้ข้ึนไป แลว้มีครูมีอาจารยเ์ป็นแบบอยา่ง ถา้ไม่มีครูมีอาจารยเ์ป็นแบบอยา่ง ทิฏฐิ
มานะมนัจดฟ้า มนับอกเรารู้เราเห็น พอสงบเขา้มา พอจิตมนัซาบซ้ึง จิตมนัไดป้ล่อยวางมามนัก็
จินตนาการ “อ๋อ! นิพพานเป็นแบบน้ีเอง” แลว้พอเราออกไปรับรู้ส่ิงใด “อ๋อ! น่ีอนาคตงัสญาณ” 
จินตนาการทั้งนั้นน่ะ พอจินตนาการมนัเส่ือมไปแลว้มนัไม่เหลืออะไรไวใ้นหวัใจเลย 

แต่เราท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบแลว้เราศึกษาพระพุทธศาสนามา องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอน ทุกข ์เหตุท่ีเกิดทุกข ์ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกข ์มนัจะเกิดวิธีการ
ดบัทุกข ์มนัจะเกิดมรรคไง มนัจะเกิดมรรค เห็นไหม 

มรรค  หลวงปู่ ดูลยท่์านบอกว่า “จิตเห็นอาการของจิต” ถา้จิตไม่เห็นอาการของจิตนั้นมนั
ไม่เกิดมรรค “จิตส่งออกทั้งหมดเป็นสมุทยั ผลของการส่งออกเป็นทุกข ์ จิตเห็นจิตเป็นมรรค จิต
เห็นจิตเป็นมรรค ผลของการท่ีจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ” ผลของการจิตเห็นจิต ผล ผลของการ
วิปัสสนาถึงเป็นนิโรธ 

ไอน่ี้บอกคร่อมไว ้ ดูไว ้ บา้บอคอแตก นัน่ล่ะ นัน่เพราะอะไรล่ะ เพราะว่าวุฒิภาวะของ
สังคมมนัเป็นแบบนั้นไง เห็นไหม เร่ืองพระพุทธศาสนา ถา้บอกว่าสอนสมาธิๆ...สมาธิ หลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านบอกว่าใหอ้ยูก่บัผูรู้้ อยูก่บัพุทโธจะไม่เสีย คนเราอยูก่บัตวัเองจะไม่เสีย 
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คนเราอยูก่บัสามญัส านึกเรา ถา้เรามีสติสัมปชญัญะ มีสามญัส านึก ใครก็จะมาหลอกเราไม่ได ้แต่
ถา้เราโลภ เราอยากได ้ เราเช่ือคนง่าย เขากจ็ะหลอกเราได ้ ถา้เราอยูก่บัพุทโธ อยูก่บัผูรู้้ มนัจะมี
เหตุมีผลเราถึงจะอยูก่บัพุทโธ อยูก่บัผูรู้้ได ้เราพุทโธๆ จนพุทโธไม่ได ้มนัเป็นตวัมนัเอง มนัจะมี
ความมหศัจรรยใ์นตวัมนัมาก ถา้มีความมหศัจรรยใ์นตวัมนัมาก เห็นไหม 

จิตเห็นอาการของจิต เวลามนัจะเสวยอารมณ์ เวลามนัจะคิด ธรรมชาติของความคิด เกิด
ดบัๆ มนัเกิดจากไหน? มนัเกิดจากจิต ถา้คนไม่มีจิตมนัจะมีความคิดมาจากไหน แลว้เกิดเป็น
เทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหมเขามีความคิดไหม แลว้เวลามาเกิดเป็นมนุษย ์ ความคิดมนัเกิดจาก
ไหน แลว้เกิดเป็นสัตวน์รก เกิดในนรกอเวจีมนัจะมีความคิดไหม มนัมีความคิดตลอดล่ะ แต่
ความคิดในสถานะท่ีเขาไดน้ั้น หลวงตาท่านใชค้  าว่า “อยูใ่นกรงขงั” เวลาไปเกิดในสถานะไหนก็
อยูใ่นกรงขงันั้น ไอก้รงขงันั้นเป็นภพเป็นชาติ ไอท่ี้ว่านรกสวรรคไ์ม่มีๆ เพราะมนัยงัไม่ถึงเวลา
ของมนันะ จิตท่ีมนัออกจากกรงขงัน้ี ออกจากสถานะน้ีมนัก็ตอ้งไปหากรงขงัใหม่ มนักต็อ้งไป
หาสถานะใหม่ มนัจะเวียนว่ายตายเกิดของมนัอยา่งนั้น 

ถา้จิตมนัมีสติปัญญาข้ึนมา มนัเกิดปัญญาข้ึนมา ปัญญามนัแยกมนัแยะของมนันะ 
แยกแยะอะไร? แยกแยะกรงขงั กรงขงัคืออะไร? กรงขงัคือขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ คืออะไร? คือ
ความคิด รูป ถา้มีรูปแลว้เราก็เช่ือมัน่ในความคิดของเราใช่ไหม เราก็เช่ือในความเห็นของเราใช่
ไหม ถา้เราจบัมนัไม่ได ้ เราก็ยงัวิปัสสนามนัไม่ได ้ แต่ถา้เราจบัมนัได ้ เราวิปัสสนามนัได ้ เพราะ
เราจะท าลายกรงขงัไง ท าลายส่ิงน้ี น่ีไง พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งปัญญา ทุกข ์ เหตุใหเ้กิด
ทุกข ์ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกข ์มนัตอ้งมีวิธีการของมนั มนัถึงจะดบัทุกขข์องมนัได ้

ไอน่ี้ไม่มีส่ิงใดเลย แลว้ก็ลูบๆ คล าๆ กนัไปแลว้มนัจะดบัทุกขข์องมนัไดอ้ยา่งไร 

ถา้ครูบาอาจารยท่์านมีอ านาจวาสนา  เราถึงบอกว่ามนัเขา้กนัโดยธาตุ ธาตุของคนไง เวลา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธรรมๆ เวลาคฤหสัถพ์ดูถึงเร่ืองของทาน เร่ืองของทานคือ
เร่ืองการเสียสละ คือเร่ืองการอภยัต่อกนั เร่ืองอยา่ผกูโกรธ อยา่อาฆาต อยา่มาดร้ายกนั มนัเป็น
เร่ืองธรรมดา 

แต่ถา้เกิดทิฏฐิมานะกนั เห็นไหม ดูสิ ในสมยัพุทธกาลมนัมีสหายอยูคู่่หน่ึง เขาเป็นสหาย
กนัมาทุกภพทุกชาติ เขาจะผลดักนัฆ่าทุกภพทุกชาติเลย อยูใ่นสุตตนัตปิฎก มาภพชาติท่ีองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เกิดข้ึนมา เพือ่นเขาเป็นพรานป่า เขาเท่ียวป่าดว้ยกนั คนหน่ึงนอน
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หลบั อีกคนหน่ึงก าลงัจะฆ่าอีกคนหน่ึง องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้มาดว้ยฤทธ์ิ “อยา่เพิ่งท  า 
ปลุกเพื่อนข้ึนมา ปลุกเพื่อนจากนอนหลบัข้ึนมา” เพราะเพื่อนจะโดนสังหาร ปลุกข้ึนมาแลว้ก็
บอกว่า “เธอท ากนัอยา่งน้ีมาทุกภพทุกชาติ ผลดักนัท ามาอยา่งน้ีทุกภพทุกชาติเลย” 

ไอค้นท่ีนอนหลบัอยูไ่ม่รู้ว่าเขาก าลงัจะฆ่าอยูน่่ะ แต่ไอค้นท่ีจะฆ่าเขา ดว้ยทิฏฐิมานะ ดว้ย
ความผกูโกรธในใจไง องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ปลุกใหต่ื้นข้ึนมาแลว้เทศนาว่าการเลย 
“เวรยอ่มระงบัดว้ยความไม่จองเวร เธอสองคนน้ีจองเวรจองกรรมกนัมาทุกภพทุกชาติ เธอได้
ท  าลายกนัมาอยา่งน้ีตลอด แลว้ถา้ท าต่อไปมนัก็จะผกูโกรธกนัไปอยา่งนั้นแหละ มนัจะอาฆาต
มาดร้ายไปอยูอ่ยา่งน้ีตลอดไป ปลุกข้ึนมาแลว้ใหข้อขมาต่อกนั ใหอ้ภยัต่อกนั” นัน่ล่ะ ใหอ้ภยัต่อ
กนั ใหอ้ภยัต่อกนั  น่ีมนัแกม้นัแกอ้ยา่งน้ีไง 

แลว้พดูถึงวา่เขาเป็นสหายกนั แต่ท าไมเขาท าลายกนัมาทุกภพทุกชาติล่ะ แลว้กิเลสใน
หวัใจของเรามนับีบบ้ีสีไฟในหวัใจของเรามาตลอด มนัเป็นเจา้นาย มนัข่มข่ีหวัใจเรามาตลอด 
มนับอกว่าดูมนัเฉยๆ แลว้มนัจะใหอ้ภยัเรา มนัยอมไหม 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ปลุกเขาข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้
เทศนาว่าการดว้ยเหตุดว้ยผลใช่ไหม เขาใชปั้ญญาของเขาใคร่ครวญไตร่ตรองแลว้เขาเห็นโทษ
ของเขา เขาใคร่ครวญไตร่ตรองว่ามนัเป็นความจริง เพราะส่ิงน้ีมนัผลดักนักระท ามา จิตใตส้ านึก
มนัรับรู้ได ้ เขาถึงเห็นโทษของมนั เขาถึงขอขมาต่อกนั เขาถึงใหอ้ภยัต่อกนั “เวรยอ่มระงบัดว้ย
การไม่จองเวร” 

กิเลสไม่มีเหตุมีผล ธรรมะมีเหตุมีผลนะ เวลาเราศึกษาธรรมะ ธรรมะมีเหตุมีผล กิเลสมี
เหตุมีผลไหม เวลามนัชอบ มนัตอ้งการ มนัมีเหตุมีผลไหม เวลาเราจะท า มนัมีเหตุมีผลไหม 
กิเลสมนัไม่มีเหตุมีผล แต่มนัมีอ  านาจเหนือกว่าใจดวงน้ี แลว้เราจะชนะมนัๆ เรารวบรวมก าลงั
ชนะมนัไดไ้หม มนัก็ตอ้งท าความสงบของใจเขา้มาใหม้นัมีก าลงัข้ึนมา แลว้ถา้มนัเกิดใชปั้ญญา
ข้ึนมา  น่ีพระพุทธศาสนาสอนเร่ืองปัญญา  

เราฟังเขาพดูกนัมากว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาๆ แลว้เขากใ็ชค้วามคิดของเขา 
ขวานคนละเล่มถากกนัไปเร่ือยๆ ไง ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา แต่เป็นภาวนามยปัญญา 
ปัญญาท่ีท าใหเ้จา้ชายสิทธตัถะไดต้รัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ปัญญาไดท้  าให้
หลวงปู่ มัน่ ดว้ยการประพฤติปฏิบติัจนหลวงปู่ มัน่ท่านส้ินจากกิเลสไป ปัญญาอยา่งน้ีต่างหาก 
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พระพุทธศาสนาอยูท่ี่น่ี พระพุทธศาสนาสอนท่ีน่ี สอนท่ีน่ี สอนถึงการดบัทุกข์ๆ  ทุกข ์ เหตุให้
เกิดทุกข ์ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกข ์วิธีการดบัทุกขต์อ้งมีมรรค องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึง
บอกสุภทัทะไง “สุภทัทะ ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล” 

สุภทัทะเป็นปัญญา เป็นนกัปราชญ์ เขาเก่งมาก เขารู้ไปหมดนะเร่ืองปรัชญา เร่ืองลทัธิ
ศาสนาเขาเขา้ใจหมดเลย แลว้เขามาใคร่ครวญแลว้เขาลงใจไม่ได ้ ไปถามองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ศาสนาไหนก็ดี ลทัธิ การปฏิบติั อะไรๆ ดีไปหมด ทุกอยา่งดีไปหมด ไปถาม
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก “สุภทัทะ เธออยา่ถาม
ใหม้ากไปเลย เราก าลงัจะตายในคืนน้ีแลว้ ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล” 

ท าสมาธิมีปัญญาไหม เป็นมรรคหรือเปล่า ถา้สัมมาสมาธิก็เป็นองคห์น่ึงของมรรค ๘ 
สัมมาสมาธิเป็นหน่ึงในมรรค ๘ มรรคอีก ๗ องคอ์ยูไ่หน หาเจอหรือเปล่า หาเป็นไหม ศาสนา
ไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล เธออยา่ถามใหเ้น่ินนานไปเลย ใหพ้ระอานนทบ์วชให ้คืนนั้น
ปฏิบติั เพราะว่าไปศึกษามาทัว่แลว้ ปรัชญารู้มาหมด ลทัธิศาสนาไหนสอน ใครสอนเก่งรู้หมด 
จ าไดห้มด แต่มนัไปไม่รอด แต่พอมาปล่อยวางแลว้มาท าความจริงใหม้นัเกิดมรรค มรรคญาณ
อนันั้นท าใหสุ้ภทัทะเป็นพระอรหนัตอ์งคสุ์ดทา้ยในกาลท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นผู ้
สั่งสอนเอง เป็นองคสุ์ดทา้ยขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้มา สั่งสอนๆ พวกเราก็ปรารถนาอยา่งนั้น
แหละ แลว้กิเลสมนัก็แซงหนา้แซงไปแลว้แต่ความคิดของมนั เห็นไหม เรากลบัมาท่ีน่ี เรา
กลบัมาท่ีสามญัส านึกของเรา สังคมก็เป็นสังคม เพราะสังคมมนุษยเ์ราเป็นสังคม เราก็อยูใ่น
สังคมนั้น สังคมนั้นเป็นตลาด สังคมเป็นส่ิงท่ีหาสัมมาอาชีวะ หาเล้ียงชีพ แต่มรรคญาณ ความ
เป็นจริงเรา ความเป็นจริงในใจของเรา สุข-ทุกขม์นัอยูท่ี่น่ี แลว้ความจริงมนัเกิดท่ีน่ี แลว้ท่ีน่ีจะ
ท าใจดวงน้ีใหพ้น้จากทุกข ์เอวงั 


