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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

มนัเป็นสิทธิเสรีภาพ ทุกคนมีความคิดทั้งนั้นแหละ แต่ความคิดของผูท่ี้ไม่มี
ประสบการณ์ไง เขาคิดไปอยา่งนั้นแหละ แต่ถา้ความคิดของครูบาอาจารยน์ะ ถา้ครูบาอาจารย ์ดู
สิ เวลาครูบาอาจารยเ์ราบวชตั้งแต่เณร บวชตั้งแต่เดก็ๆ บวชตั้งแต่เดก็ๆ ประสบการณ์ 
ประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่วยัเดก็ วยัเดก็นะ เวลาเป็นเดก็ เวลาบวชแลว้กคิ็ดถึงบา้น คิดถึงพ่อคิดถึง
แม่ทั้งนั้นแหละ ถา้คิดถึงบา้น คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ ครูบาอาจารยท่์านดูแลกนัมาอยา่งใด ถา้ดูแลมา
อยา่งไร ดูสามเณรนอ้ย สามเณรนอ้ยท่ีเขามาบวชเขามีอ  านาจวาสนานะ สามเณรบวชตั้งแต่
สามเณรนอ้ย เวลาถึงท่ีสุดแลว้เขาถึงเป็นสังฆราชนู่นน่ะ เพราะประสบการณ์ชีวิตของเขาในชีวิต
ของนกับวช 

ถา้ชีวิตของนกับวช บวชข้ึนมาเพื่ออะไร ถา้บวชข้ึนมา ถา้ชีวิตนะ บวชเพื่อการศึกษา มี
ปัญญา ถา้มีปัญญาแลว้ก็มีการบริหารจดัการไป การบริหารจดัการคือการปกครอง แต่ถา้มีครูบา
อาจารยท่ี์ท่านมีอ านาจวาสนานะ เวลาท่านออกบวช ในสมยัพุทธกาล สามเณร ๗ ขวบเป็นพระ
อรหนัต ์ถา้เป็นพระอรหนัตต์ั้งแต่อาย ุ๗ ขวบ ๗ ขวบเป็นพระอรหนัต ์วิมุตติสุขๆ ท่ีเราแสวงหา
กนั เราสนใจกนัอยูน่ี่ มนัอยูท่ี่ไหน 

แต่ถา้เราแสวงหา โลกน้ี โลกน้ีเร่าร้อนนกั เธอเพลิดเพลินอยูก่บัชีวิตไดอ้ยา่งไร โลกน้ีเร่า
ร้อนนกั เธอใหห้าท่ีพึ่ง ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้สามเณร ๗ ขวบท่ีเป็น
พระอรหนัตน์ะ มนัมองโลกไปอีกอยา่งหน่ึงไง แต่ถา้สามเณร ๗ ขวบ เวลาสามเณรบวชข้ึน
มาแลว้มีการศึกษา ศึกษามาแลว้เพื่อบริหารจดัการ เขากส็ร้างอ านาจวาสนาบารมีของเขา สร้าง
อ านาจวาสนาบารมีแบบชาวโลกเขา 

ชาวโลก ถา้เป็นรัฐบุรุษ เป็นคนส าคญัของโลก เขาไดส้ร้างคุณประโยชน์คุณงามความดี
ของโลก น่ีเขามองกนัอยา่งนั้น แต่เวลาสามเณร ๗ ขวบเป็นพระอรหนัตต์ั้งแต่อาย ุ ๗ ขวบ เขา
มองโลกไง มองโลกเป็นอนิจจงั โลกน้ีมีการเปล่ียนแปลง แต่ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงเราก็ตอ้งเคล่ือน
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ไปกบัโลกนั้น แต่ถา้เรามีสติปัญญา มีสติปัญญาเราบริหารจดัการหวัใจของเรา บริหารจดัการ
หวัใจของเราไดอ้ยา่งไร บริหารหวัใจของเราดว้ยปัญญา ดว้ยมรรค  

เวลามรรคมนัเกิดข้ึนนะ เวลาคนท่ีภาวนาเป็น เวลาเกิดปัญญา โลกียปัญญา ปัญญาท่ีเขา
บริหารจดัการทางโลก ท่ีเขามีปัญญาๆ กนั ส่ิงนั้นมนัเป็นเร่ืองโลก เป็นโลกียปัญญา มนัไม่ทะลุ
เขา้มาไง มนัไม่ทะลุเขา้มาสู่โลกทศัน์ สู่จิตวิญญาณของตวั ถา้สู่จิตวิญญาณ มรรคมนัเกิดตรงนั้น
ไง น่ีภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากจิต เกิดจากจิตมนัจะยอ้นทวนกระแสกลบัเขา้มาในหวัใจ
นั้น ถา้มนัยอ้นทวนกระแสกลบัเขา้มาในหวัใจนั้น มนัส ารอกมนัคายอวิชชา คายความไม่รู้ 

แลว้ใครไม่รู้ล่ะ ท่ีเกิดมาใครไม่รู้บา้ง ก็มีการศึกษา มีปัญญาทั้งนั้นแหละ ใครไม่รู้บา้ง  

เขารู้ทางวิชาการ รู้ทางวิชาชีพ รู้ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์องคก์ารนาซา เขาค านวณ
เร่ืองกระแสลม เขาค านวณพลงัลม แรงโนม้ถ่วง น่ีเขารู้ รู้เร่ืองจกัรวาล ดสิู กาแลก็ซีเขา้ใจไป
หมดเลย น่ีความรู้ของเขา ความรู้ของเขาเป็นวตัถุไง แลว้ก็บอกว่าพระพุทธศาสนาสอนว่ามี
พรหม กามภพ รูปภพ อรูปภพ มีโลกของพรหม มีโลกของเทวดา มีโลกของมนุษย ์อวกาศ จรวด
ก็ไปหมดแลว้ ส ารวจอวกาศแลว้ไม่เห็นเทวดาเลย ไม่เห็นภพเห็นชาติเลย ไม่เห็นมีเลย มนัอยูท่ี่
ไหนล่ะ มนัอยูท่ี่ไหน 

เวลาคนมนัทุกขม์นัยาก มนัทุกขย์ากท่ีไหน? มนัทุกขย์ากท่ีหวัใจน้ี โลกทศัน์ สัตวโ์ลก
เป็นวฏัฏะ เป็นผูข้อ้ง ถา้สัตวโ์ลก สัตวโ์ลกท่ีหมุนเวียนไปในวฏัฏะ แลว้ใครเป็นคนไปเกิดล่ะ จิต
มนัไปเกิด เวลาจิตไปเกิด ไปเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม สามโลกธาตุ สามโลกมนัอยูท่ี่
ไหน 

สวรรคใ์นอก นรกในใจ ดูสิ เวลาเกิดเป็นมนุษย ์ถา้มนัทุกขม์นัยาก มนุสสเปโต มนัเป็น
เปรตเป็นผ ี มนัเหยยีบย  า่หวัใจ แต่ถา้เรามาท าคุณงามความดีของเรา มนุสสเทโว จิตใจมนัเป็น
เทวดา สวรรคใ์นอก นรกในใจ มนัเกิดท่ีว่า พอมนัเวียนว่ายตายเกิดมนัไปตามนั้น มนัไปตามนั้น 
มนัเห็นไง มนัเห็นจากใจของเราไง มนัเห็นจากเหตุ มนัตอ้งมีเหตุสิ มนัถึงมีภพมีชาติไง ถา้มนัไม่
มีเหตุมนัจะเอาภพชาติมาจากไหนล่ะ 
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แลว้ภพชาติมนัไปเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม แลว้เขาก็เอาจรวด เอายานอวกาศ
เขา้ไปหาไง ส่งข้ึนไปบนอวกาศ สวรรคม์นัอยูช่ ั้นไหน มนัทะลุกอ้นเมฆ ทะลุอวกาศไปก็ไม่เห็น
นรกไม่เห็นสวรรค ์ไม่เห็นหรอก 

แต่ถา้จิตมนัสงบเขา้มา จิตมนัสงบเขา้มา จิตมนัรู้มนัเห็นของมนั ถา้จิตมนัรู้ มนัเห็น จิต
มนัส าคญัไง แต่เราไม่มีสติปัญญารักษาหวัใจของเราใช่ไหม เราก็ใชส้ามญัส านึกใช่ไหม ถา้
สามญัส านึก สามญัส านึกก็องคก์ารนาซาไง มนัก็เป็นปัญญาสมองใช่ไหม มนัก็ทางวิจยัใช่ไหม 
ทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหม มนัก็จะพิสูจน์กนัว่าสวรรคอ์ยูท่ี่ไหน สวรรคม์นัก็วิ่งหาสวรรคไ์ง มนัวิ่ง
ไปแลว้มนัก็ไม่เจอสวรรคข์องมนัไง 

แต่ถา้เรานบัถือศาสนา พระพุทธศาสนาบอกว่าสุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี คนก็
แสวงหาความสุขกนั แสวงหาความเพลิดเพลินกนั เขาแสวงหาทางโลกกนั เขาแสวงหากนัไป
มนัเป็นผสัสะ มนัเป็นอายตนะ อายตนะมนักระทบกนั  

เวลาอายตนะกระทบกนั ลิ้นกระทบรส กล่ินกระทบจมูก เสียงกระทบหู น่ีมนัเป็น
อายตนะกระทบ เป็นอายตนะทั้งนั้นแหละ อายตนะ ๖ อายตนะภายนอก อายตนะภายใน ส่ิงน้ี
มนัเป็นสถานะ มนัเป็นสถานะของมนุษย ์มนุษยมี์กายกบัใจ มนัมีอายตนะ ๖ มีภายนอก ภายใน 
มีส่ิงกระทบ พอส่ิงกระทบ เราก็ว่าส่ิงกระทบพอใจ พอพอใจ ส่ิงท่ีพอใจมนัก็แสวงหาส่ิงน้ีเพราะ
มนัพอใจ มนัพอใจมนัก็เพลิดเพลินไปกบัความเป็นไปของมนั 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาบอก ส่ิงนั้นมนัเป็นเคร่ืองอาศยั ส่ิงเคร่ืองอาศยั 
มนัไดม้าจริง ไดม้าจริงๆ ตามสมมุติ เกิดเป็นมนุษยจ์ริงๆ นะ จริงตามสมมุตินะ มีจริงๆ แต่ค าว่า 
“สมมุติ” สมมุติคือว่าเราก็เห็นใช่ไหม ทางวิทยาศาสตร์กพ็ิสูจน์ได ้ เกิดแลว้ตาย มนัจริงไหมล่ะ 
ถา้มนัจริงมนัก็คงท่ีของมนั แลว้ส่ิงท่ีคงท่ีมนัแน่นอนของเรา สมบติัของเรา เงินทองมนัของจริง
ไหม? ของจริง ไดม้าก็ใชไ้ป แลว้ใชถ้กูใชผ้ดิอีกต่างหาก  

น่ีก็เหมือนกนั มีปัญญาผดิปัญญาถูกอีกต่างหาก ถา้ปัญญาผดิปัญญาถกู ปัญญา เห็นไหม 
ไม่นบัถือศาสนาอะไร ไม่นบัถืออะไรเลย กแูน่ กยูอด กเูยีย่ม 

อา้ว! ก็ท  าไปสิ ก็เป็นจริงไปสิ แต่เวลาถึงท่ีสุดแลว้มนัคอตกนะ คอตก คนเราเกิดมาตอ้ง
ตาย วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไดห้มดแหละ คนเกิดมาตอ้งตายหมดแหละ แลว้ตายแลว้กต็อ้งเกิดอีก ที
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น้ีเกิดอีกน่ีเป็นปัญหาแลว้ เกิดอีก อะไรไปเกิดล่ะ แลว้ใครไปรู้ไปเห็นล่ะ เห็นไหม เพราะสงสัย 
เพราะความไม่รู้ 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้นะ เวลาจิตสงบเขา้มา บุพเพนิวาสานุสติญาณ 
เหตุใดถึงมาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เหตุใดถึงมีอ  านาจวาสนาบารมีออกแสวงหา ถึงไดเ้ป็นองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ยอ้นไปตั้งแต่พระเวสสันดร “เราเคยเป็น” ปัจจุบนัเจา้ชายสิทธตัถะ
เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ไม่ใช่เป็นพระเวสสันดร แต่จิตน้ียอ้นกลบัไปมนัเคยเป็นพระเวสสันดร 
ยอ้นกลบัไปทศชาติ ไดบ้  าเพญ็เพียรอนันั้นมา พนัธุกรรมของมนัไดต้ดัแต่งมา ตดัแต่งมาจน
บารมีเตม็ เกิดท่ีสวนลุมพินี “เราจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย” คนเกิดมาพดูเลย “เกิดชาติน้ีเป็น
ชาติสุดทา้ย” น่ีมนัดว้ยอ านาจวาสนาบารมี แต่ยงัไม่เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะ
ยงัไม่ไดอ้อกบวช เพราะยงัไม่ไดอ้อกประพฤติปฏิบติั เพราะการจะเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้มนัตอ้งมีเหตุมีผลไง 

เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ มีครอบครัว พระเจา้สุทโธทนะหานางพิมพาให ้ สุดทา้ยแลว้
มีสามเณรราหุล เสร็จแลว้คนท่ีสร้างบารมีมาเตม็มนัคิดส่ิงใดมนัคิดบวกคิดดี คิดส่ิงท่ีโลกเขาคิด
กนัไม่ถึง เวลาออกไปประพฤติปฏิบติัข้ึนมา บุพเพนิวาสานุสติญาณ เรามาจากไหน ทุกคนสงสัย
หมดแหละ ทุกคนสงสัยวา่จิตน้ีมาจากไหน เกิด เกิดมาจากไหน ตาย ตายไปไหน ทุกคนสงสัย
ทั้งนั้น ทุกคนอยากรู้อยากเห็นไง น่ีเขาเรียกว่าฌานโลกีย ์ อภิญญา มนัรู้ได ้ ฤๅษีชีไพรเขาก็รู้ 
เพราะฤๅษีชีไพรเขาก็รู้อยูแ่ลว้ เวลาสมยัพทุธกาลเขาเป็นศาสดา มีคนเคารพศรัทธาเขามหาศาล
เลย เคารพศรัทธาก็เคารพศรัทธาเป็นบริษทับริวารไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็ไป
ศึกษากบัเขามา ส่ิงนั้นมนัไม่จบ มนัเคารพศรัทธาเพราะบุพเพนิวาสานุสติญาณ มนัมี
จุตูปปาตญาณ มนัมีอดีตชาติมนัก็มีไปของมนั  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาหมด ยอ้นกลบัมาอาส
วกัขยญาณ ท าลายอวิชชา เวลาเหตุจะเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีมรรค ๘ ไง มีมรรค
ญาณไง มีสัจจะความจริงไง มีภาวนามยปัญญาถอดถอนไปไง พอถอดถอน แมแ้ต่รู้อดีตชาติ รู้
อนาคต มนัก็ยงัเป็นอภิญญา อภิญญาคือมนัมีอยู ่ เพราะมนัมีของมนัอยู ่ แต่เราพิสูจน์ไม่ได ้
วิทยาศาสตร์พสูิจน์ไม่ได ้ วิทยาศาสตร์พสูิจน์ก็พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ยงัพิสูจน์
ยอ้นไป เด๋ียวน้ีมีกลอ้งถ่ายภาพอดีต ๓ วนั ๔ วนัยงัยอ้นภาพนั้นได ้นัน่มนัยอ้นภาพได ้ยอ้นภาพ
มนัก็เป็นวตัถุ มนัไม่ใช่ความรู้สึก มนัไม่ใช่จิต 
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แลว้เวลาท่ีระลึกอดีตชาติไดใ้ครเป็นคนระลึกล่ะ? ก็จิตมนัเป็นคนระลึก ใครจะมาระลึก
ล่ะ คอมพิวเตอร์ท่ีไหนมนัจะระลึกล่ะ คอมพิวเตอร์ระลึกมนักส็ร้างภาพของมนัไง คอมพิวเตอร์
มนัมีชีวิตไหม คอมพิวเตอร์มนัเป็นวตัถุดิบท่ีประกอบข้ึนมา แต่เขาใชปั้ญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ 

แต่ของเราปัญญาจริงๆ ปัญญาจริงมนัยอ้นกลบั ถา้ยอ้นกลบัมาดใูจเรา ถา้ใจเรามนัสงบ
เขา้ไป ส่ิงน้ีมนัสาวได ้ มนัสืบต่อได ้ มนัมีท่ีมาท่ีไป มนัไม่ใช่ลอยมาจากฟ้า มนัไม่ใช่ว่าใครจะ
โกหกมดเทจ็ ความโกหกมดเทจ็มนัเป็นเร่ืองของคนท่ีมนัทุจริต ถา้ทุจริตของเขา เขาคิดทุจริต
ของเขา 

ทีน้ีในใจของเรา โลกนอก โลกนอกมนัยุง่ขนาดน้ี แลว้ถา้โลกใน เวลากิเลสมนัทุจริตมนั
ก็หลอกเรา เราจะปฏิบติั เราเช่ือมัน่แลว้ เราเป็นชาวพุทธ เราเช่ือมัน่เลย พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ แกว้สารพดันึก เพราะเราเช่ือมัน่เราถึงมาประพฤติปฏิบติักนั เราก็มานัง่ทรมานกิเลส 
เขาบอกว่ามานัง่ท  าไมใหม้นัทุกขม์นัยาก ชีวิตน้ีก็ทุกขย์ากพออยูแ่ลว้ โลกน้ีก็ทุกขพ์ออยูแ่ลว้
แหละ ท าไมตอ้งมาทุกขม์าทรมาน  

ไอทุ้กขแ์บบนั้นทุกขแ์บบเศร้าโศกเสียใจ ทุกขแ์บบร าพึงร าพนั ทุกขแ์บบนั้นมนัทุกข์
แลว้ทุกขเ์ล่า ทุกขซ์ ้ าทุกขซ์าก แลว้ทุกข ์ มนัชอบทุกขด์ว้ยนะ ทุกขแ์ลว้มนัปรารถนาไง มนั
อยากจะเกิดดี มนัอยากของมนัอยูไ่ง ทุกขอ์ยา่งนั้นมนัทุกขป์ระจ าธาตุขนัธ์ ทุกขป์ระจ าโลก แต่
ของเราก็ทุกข ์ ทุกขเ์พราะมนัเป็นอริยสัจ ทุกขเ์พราะมนัเป็นความจริง ถา้เป็นความจริงเราจะจบั
มนัได ้ ทุกขค์วรก าหนด เราตอ้งหาตน้เหตุ ตน้เหตุของการหลงใหลไปในชีวิต ตน้เหตุของการ
หลงใหลท่ีเราคาดเคล่ือนไป ท่ีไหนมีนามมนัก็มีรูป ท่ีมีรูปมีนามมนัก็หมุนของมนัไป น่ีไง สัจจะ
มนัเป็นแบบน้ี มนัมีเหตุมีผลของมนั ธรรมชาติเป็นแบบน้ี 

ทีน้ีถา้เราจะรู้จริงๆ ข้ึนมา เราวางธรรมชาติไวต้ามความเป็นจริงแลว้ถอดถอนตวัเรา
ออกมา ถา้มนัจะรู้จริง มนัจะรู้จริงไดอ้ยา่งไร ถา้มนัรู้จริงข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
มารู้จริง มาถอดถอนไอค้วามไม่รู้ ความไม่รู้มนัถึงไดเ้วียนว่ายตายเกิด แลว้ถา้มนัรู้ตวัมนั มนัจะ
ไปไหม 

ถา้มนัรู้จริงข้ึนมา แลว้ส่ิงท่ีรู้จริงจะรู้จริงอยา่งไรล่ะ ถา้รู้จริงอยา่งไร แลว้ไปหาท่ีไหนล่ะ 
เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ธรรมและวินยัใหเ้ราศึกษา ศึกษาน้ีเป็นความจริง
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่เป็นความจ าของเรา ส่ิงใดก็แลว้แต่มนัเป็นทฤษฎี มนั
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เป็นความจ าของเรา เราคน้ควา้เราท าวิจยัอยา่งไรก็แลว้แต่ ขนาดท าวิทยานิพนธ์มนัก็ยงัเป็น
ทฤษฎี ใครท าวิทยานิพนธ์ขนาดไหน แลว้เขาเอาวิทยานิพนธ์น้ีมาท าประกอบเป็นธุรกิจข้ึนมา
ตามความเป็นจริงข้ึนมาใหไ้ด ้ ท  าวิทยานิพนธ์เร่ืองส่ิงใดก็แลว้แต่ เราเอามาท าเป็นวิชาชีพ เอามา
ท าใหม้นัเป็นขอ้เทจ็จริง เป็นรูปธรรมข้ึนมาใหไ้ด ้ ถา้ท าอยา่งนั้นมนัก็เป็นการปฏิบติัของคนคน
นั้น  

จิตก็เหมือนกนั เห็นไหม โลกนอกมนัก็มีปัญหาพอสมควร เพราะเราเกิดเป็นมนุษย ์สัตว์
สังคมมนัตอ้งอาศยัพึ่งพากนั เวลาเราจะภาวนาข้ึนมา เรามีครูบาอาจารยข์องเรา ถา้มีครูบา
อาจารยข์องเรา ครูบาอาจารยข์องเราเป็นคนช้ีน า ช้ีน า เพราะอะไร เพราะว่าอริยสัจมนัมีหน่ึง
เดียว บุคคล ๔ คู่ บุคคล ๘ จิตใจมนัเป็นบุคคล มนัเป็นหน่ึง ถา้เป็นหน่ึง ถา้ใครคน้ควา้หามา 
สัมมาสมาธิเขา้ไปถึงตวัมนั ถา้จิตมนัจริง ถา้เรามีตวัตนอยูจ่ริง มีความรู้จริงอนัน้ี ความรู้จริง
ออกไปใชปั้ญญาแยกแยะข้ึนมา ภาวนามยปัญญาก็จะช าระลา้ง ช าระลา้งตวัตนอนัน้ีไง ช าระลา้ง
ไอท่ี้เวียนว่ายตายเกิด  

ไอน่ี้เราไม่รู้ว่าอะไรเวียนว่ายตายเกิดไง เราไม่เห็นว่าอะไรเวียนว่ายตายเกิด แลว้เราก็
ปฏิเสธว่าเวียนว่ายตายเกิดมนัไม่มีไง ถา้เวยีนว่ายตายเกิดไม่มี แลว้เวียนว่ายตายเกิดมนัเป็นสัจจะ 
มนัเป็นความจริงท่ีมนัเวียนว่ายตายเกิดธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้นะ 

จิตท่ีเวียนว่ายตายเกิดมีอ  านาจวาสนาข้ึนมา มานบัถือพระพุทธศาสนา นบัถือศาสนาอ่ืน
เป็นลทัธิ เป็นความเช่ือ เป็นความยอมจ านนกบัผูน้ าของเขา ตอ้งใหผู้น้  าเขาเป็นผูพ้ยากรณ์ ผูน้ า
ของเขาเป็นผูต้ดัสิน 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ สัจธรรมเป็นผูต้ดัสิน มรรคเป็นผูร้ื้อคน้ 
มรรคเป็นผูป้ระหตัประหาร ธรรมโอสถเป็นผูท้  าลาย ท าลายช าระลา้งไอค้วามไม่รู้ไง ไอค้วาม
เซ่อ ไอค้วามเซ่อ ไอค้วามปิดตา ไอค้วามท่ีชะลา้งใหเ้ราไป ปัญญาอยา่งน้ีมนัจะเขา้มาแยกเขา้มา
แยะ ปัญญามนัจะเขา้มาถอดมาถอน ถา้ปัญญามนัเขา้มาถอดมาถอน ส่ิงน้ี ส่ิงท่ีเราเป็นชาวพุทธ 
เราเกิดมาเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เราถึงมีความเช่ือ มีศรัทธาความเช่ือ 

มีความเช่ือ ความเช่ือแกกิ้เลสไม่ได ้ แต่มีความเช่ือใหพ้ิสูจน์ไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ไม่ใหเ้ช่ือใครทั้งส้ิน เวลามีศรัทธาความเช่ือ ความเช่ือตามครูบาอาจารยช้ี์น า แต่เวลา
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ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาท่านใหรู้้ตามความเป็นจริง อยา่เช่ือว่ามนัพออนุมานลงได ้ อย่าเช่ือว่ามนั
เป็นส่ิงท่ีเรามีความเห็นอยา่งน้ี แลว้ครูบาอาจารยช้ี์น า 

มนัเหมือนเรา โลกใน โลกในมนัมีกิเลส มีกิเลสคือความเห็นแก่ตวั มีกิเลสคือความ
เขา้ขา้งตวัเอง มีกิเลสคือมีอีโก ้นัน่แหละตรงนั้นตอ้งท าความสงบเขา้ไปถึงตรงนั้น แลว้พิจารณา
มนั แยกแยะมนั พิจารณาของมนัไป เพราะมนัไปเห็นเขา้ มนัไปรู้ไปเห็นเขา้ จะบอกเลยว่ามนัมี
หรือไม่มี จะเช่ือหรือไม่เช่ือ โลกก็เป็นแบบน้ี ในเม่ือขา้งนอกเขาเป็นกนัแบบน้ี โลกนอกมนัก็
วุ่นวายพอสมควรอยูแ่ลว้ เวลาเราจะมาประพฤติปฏิบติั โลกในของเรา เราตอ้งจ ากดัของมนัก่อน 
จ ากดัไว ้ท าความสงบของใจเขา้มาใหไ้ด ้ 

ถา้ท าความสงบของใจได ้ ตวัเขาเอง ตวัของจิตเองเขาจะใชปั้ญญาของเขาแยกแยะ 
พยายามส ารอก พยายามคายออก แลว้เราคายอะไร เราก็เป็นคนดีอยูแ่ลว้ เราก็เป็นยอดมนุษยอ์ยู่
แลว้ จะไปคายอะไรมนัอีกล่ะ 

เพราะเป็นยอดมนุษยน์ัน่ล่ะมานะ เราเสมอเขา ส าคญัตนว่าเสมอเขา เราเสมอเขานะ เรา
เสมอกนัดว้ยความเป็นมนุษย ์ เราก็ยงัส าคญัตนความเป็นมนุษยข์องเรา ความเป็นมนุษยข์องเรา
เหมือนเทียนไข จุดไฟแลว้มนัเผาไหมต้วัมนัจนหมดไป 

น่ีก็เหมือนกนั เราส าคญัตนว่าเป็นเรา สุดทา้ยแลว้ชีวิตน้ีตอ้งส้ินไป ชีวิตน้ีตอ้งส้ินไป เรา
ส าคญัตนว่าเป็นเราน่ีแหละมนัตอ้งส้ินไป มนัจะหมดโอกาสไปไง แต่ถา้เรามีสติมีปัญญา เรา
เช่ือมัน่ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้เราประพฤติปฏิบติัของเราไป ถา้เรา
ประพฤติปฏิบติัของเราไปแลว้เราจะเขา้ใจเอง เราจะเห็นแก่นแท ้ แก่นแทคื้อสัจธรรมในหวัใจ 
แก่นแทคื้อความเป็นจริงของเรา  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เผยแผธ่รรมๆ ร้ือสัตวข์นสัตวก์็เพราะเหตุน้ี องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ใช่เผยแผศ่าสนามาใหค้นเช่ือ ใหค้นหลงใหล ใหค้นงมงาย องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้พยายามใหค้นเช่ือ ใหค้นเช่ือเพื่อใหเ้ขาสร้างบารมีของเขา 

ถา้บารมีตบะธรรมของเขาแก่กลา้ข้ึนมา ถึงสุดทา้ยแลว้พระอรหนัตทุ์กๆ องคจ์ะตอ้งมี
การประพฤติปฏิบติั จะตอ้งมีมรรคญาณ จะตอ้งมีสัจจะความจริง จะตอ้งมีวิชาการของตวัเอง 
อวิชชาคือความไม่รู้ มนัตอ้งมีวิชชา วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน วิชาของเราน่ีแหละจะเขา้ไปแยกแยะ 
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มนัตอ้งมีวิชาของคนคนนั้น มนัตอ้งมีมรรคญาณของคนคนนั้น มนัตอ้งมีสัจธรรมของคนคนนั้น
เขา้ไปช าระลา้งกิเลสในใจดวงนั้น มนัถึงจะเป็นความจริงไง ถา้เป็นความจริงแลว้มนัจะแตกต่าง
กนัอยา่งไรล่ะ? มนัจะเป็นอนัเดียวกนัไง ฟังธรรมๆ เพื่อเหตุน้ี 

เขาตั้งสมาคมข้ึนมาเพราะสิทธิเสรีภาพ ยิง่มีความเช่ืออยา่งนั้นดว้ยนะ ยิง่แสดงออกได้
ดว้ยโดยท่ีไม่ตอ้งแสดงตน โอโ้ฮ! มนัก็ออกมาเตม็ท่ีแหละ แต่ของเรา เราพยายามมีศีล มีขอบเขต 
รักษาหวัใจ ดบัไฟ ดบัไฟท่ีมนัเผาลน ดบัไฟที่มนัเผาหวัใจ พยายามดบัไฟเรา แต่อยา่งนั้นมนัไป
กระพือใหไ้ฟมนัลุกโชติช่วงข้ึนมา แลว้ก็เขา้ใจวา่ส่ิงน้ีเป็นปัญญา แต่นัน่เป็นไฟของกิเลส เป็น
ไฟของสมุทยั เป็นไฟของกิเลสท่ีเผาผลาญหวัใจไง เราพยายามดบัไฟของเรา แลว้สร้างสัจธรรม
ข้ึนมาใหเ้กิดธรรมโอสถรักษาไข ้รักษาความไม่รู้ ส ารอกคายกิเลสออกมาจากในหวัใจของเรา น้ี
คือความปรารถนาของเรา เอวงั 


