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เทศน์เช้า วนัที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ดูแลเอา เพื่อเอาประโยชน์เนาะ อา้ว ฟังธรรม วนัน้ีวนัพระ วนัน้ีวนัพระวนัส าคญัทาง
พุทธศาสนา ท าไมมนัส าคญัล่ะ มนัส าคญัว่าถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึน
มาแลว้ วนัน้ีวนัท่ีท่านประกาศธรรม ประกาศธรรมคือวนัอาสาฬหบชูาท่านแสดงธรรมจกัร ท่าน
แสดงสัจจะความจริงในใจของท่าน ท่านตรัสรู้ธรรม แลว้ท่านเสวยวิมุตติสุขๆ พอเสวยวิมุตติสุข
ท่านยงัไม่ไดเ้ผยแผธ่รรม เผยแผธ่รรม  

เวลาเผยแผธ่รรมจะเลง็ญาณวา่จะเทศนาว่าการสอนใครก่อน เลง็ญาณไปท่ีอาฬารดาบส 
อุทกดาบส คืออาจารยข์องท่านเอง ก็ตายไปแลว้ เลง็ญาณๆ พอองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้มนัเลอเลิศ มนัเลอเลิศมากวา่เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ สร้างอ านาจวาสนา
บารมีมา ถา้สร้างอ านาจวาสนาบารมีมา บารมีเตม็ เกิดท่ีสวนลุมชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย ชาติน้ีเป็น
ชาติสุดทา้ย แต่ตอนนั้นยงัเป็นเจา้ชายสิทธตัถะเป็นราชกุมาร ชาติสุดทา้ย แลว้เวลาออกสละราช
บลัลงัก์ไปแลว้อีก ๖ ปี ไปขวนขวาย ไปคน้ควา้อยู ่ 

ค าว่าคน้ควา้เราจะเห็นว่าเวลามนัทุกข ์ เวลามนัทุกขม์นัยากอยู ่ ๖ ปีนะ คนเรากระเสือก
กระสนหาทางออก แลว้มีคนสอนเราเราก็ประพฤติปฏิบติัตามท่านไปๆ แลว้เราท าไม่ไดผ้ล ๖ ปี 
เวลามนัทุกขย์ากมนักดดนัมาขนาดนั้น มนัถึงเปรียบเทียบไดเ้วลาทุกขย์ากมนัทุกขย์ากขนาดนั้น 
เวลาวนัวิสาขบชูา ปฐมยาม มชัฌิมายาม เวลาปฐมยาม บุพเพนิวาสานุสติญาณ เวลามชัฌิมายาม 
จุตูปปาตญาณ เวลาอาสวกัขยญาณ เวลามนัส าเร็จแลว้นะ เวลามนัตรัสรู้ธรรมข้ึนมา โอโ้ฮ มนั
แปลกประหลาดมหศัจรรย ์มหศัจรรย์ๆ  แลว้จะสอนใครไดห้นอ จะสอนใครไดห้นอ  

ค าว่าจะสอนใครไดห้นอมนัมหศัจรรยจ์นจะสอนใครไม่ได ้ แต่เวลาสอนใครไม่ไดท่้าน
เสวยวิมุตติสุขของท่าน เวลามนัทุกข ์ มนัทุกขย์ากขนาดนั้น เวลาแรงปรารถนาความตอ้งการมนั
บีบคั้นมาขนาดนั้น เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมามนัตอ้งรีบเผยแผธ่รรม รีบแจกแจงสิ แต่มนัแจกแจง
ไปแลว้โลกเขาจะรู้ไดอ้ยา่งไร โลกเขาจะรู้ไดอ้ยา่งไร มนัลึกลบัมหศัจรรย ์ แลว้มหศัจรรยท่ี์ไหน
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ล่ะ มนัมหศัจรรยใ์นหวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ เวลาแสดงออกมา แสดงการ
เทียบเคียงเฉยๆ  

เวลาแสดงธรรมมาๆ เขาก็จดจารึกมาๆ จดจารึกมนัอยูใ่นพระไตรปิฎก ถา้ศาสนาเจริญ
ในตูพ้ระไตรปิฎก แลว้หวัใจเรามนัทุกขม์นัร้อนไง ถา้ศาสนามนัจะเจริญมนัตอ้งเจริญในหวัใจ
ของสัตวโ์ลก มนัตอ้งเจริญในหวัใจของเรา เวลามนัทุกขกิ์เลสตณัหาความทะยานอยากมนับีบ
คั้นในหวัใจ ศีล สมาธิ ปัญญาเวลามนัเกิดข้ึนมามนัมีเชาวนมี์ปัญญาข้ึนมา เวลามีเชาวนปั์ญญา
ข้ึนมา เวลาสัจธรรมๆ เป็นกิริยาทั้งนั้น เหมือนโยมมาท่ีน่ี โยมมาท่ีน่ีตอ้งอาศยัรถมา อาศยัเขามา 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาจะเขา้ไปสู่ธรรมๆ เอาอะไรเขา้ไปสู่ธรรมล่ะ นัง่อยูเ่ฉยๆ แลว้ตรัสรู้
ธรรมมนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา 
บุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกอดีตชาติได ้ เราระลึกอดีตชาติไดเ้ราก็ต่ืนเตน้ เราเป็นผูว้ิเศษ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่ใช่ จุตูปปาตญาณเห็นจิตท่ีมนัเวียนว่ายตายเกิด ไปจุติท่ีไหนก็
ไม่ใช่ แลว้เวลามนัใช่ มนัใช่อยา่งไร มนัใช่มนัตอ้งมีท่ีมาท่ีไปไง ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนา
นั้นไม่มีผล ในหวัใจดวงใดท่ีไม่มีมรรค หวัใจนั้นก็ไม่มีผล เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัตอ้ง
เป็นความจริงข้ึนมาอยา่งน้ีไง  

วนัส าคญัทางพุทธศาสนามนัส าคญัท่ีตวัเรา ประเพณีวฒันธรรมทางโลก เวลาวนัส าคญั
เขาไปท าบุญกุศลกนั เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้บอกใหไ้ปท าบุญกุศลนะ ท าบุญกุศล
เพื่อตวัเราๆ เราก็มาวดัมาวากนัเพื่อท าบุญเพื่อตวัเรา มนัเป็นอามิส เป็นอามิสข้ึนมา เพราะส่ิงน้ี
เวลาท าข้ึนมามนัเป็นประเพณีวฒันธรรมของชาวพุทธเรา ถา้ชาวพุทธเราไปวดัไปวา ไปวดัไปวา
ท าไม ไปวดัไปวาก็ป้อนหวัใจเราไง อยู่บา้นมนัก็ทุกข ์ อยูบ่า้นมนัก็บีบคั้น เวลาไปวดัข้ึนมามนั
จะบีบคั้นเราไหม เวลาเราไปวดั เราไปวดักว็ดัหวัใจของเราไง  

ถา้วดัหวัใจของเรา ท่ีมีธรรมๆ ข้ึนมา มีธรรมข้ึนมาตรงน้ีไง ตรงท่ีว่ามนัมีคุณธรรมข้ึนมา
ในใจ ใจมนัจะมีคุณธรรมข้ึนมา มนัจะมีสัจจะข้ึนมา ถา้มีสัจจะข้ึนมา เวลาไปวดัไปวา วดัมนัเป็น
ประเพณีวฒันธรรมนะ มนัก็เป็นเร่ืองโลก มนัเป็นแหล่งท่องเท่ียว เวลาแหล่งท่องเท่ียวนะเขา
ตอ้งรอรถมาจอดก่อน รอรถจอดก่อนแลว้พระถึงค่อยออกมาบิณฑบาต มนัเอาโลกเป็นใหญ่ไง 
ถา้เอาโลกเป็นใหญ่นะ ประเพณีวฒันธรรมก็เพื่อโลก ถา้ธรรมเป็นใหญ่ล่ะ  
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ถา้ธรรมเป็นใหญ่ ดูสิ เราเขา้มาในท่ีทรงศีล มนัเป็นท่ีสงบสงดัใช่ไหม เราตอ้งเคารพ
สถานท่ี ค  าว่าเคารพสถานท่ี สถานท่ีท าไมตอ้งไปเคารพมนั สถานท่ีมนัก็ธาตุ ๔ ท าไมตอ้งไป
เคารพมนั สถานท่ีมนัส่วนสถานท่ี แต่ผูท่ี้ทรงศีล ผูท่ี้มีศีล มีธรรมเขาอยูใ่นนั้น เราเคารพสถานท่ี 
สถานท่ีท่ีสงบสงดั เราเคารพ เราเคารพเรียกว่ามนัเป็นสิทธ์ิ มนัเป็นสิทธ์ิของเรา สิทธิของเราก็
เป็นสิทธิของเรานะ มนัสิทธิของเขา สิทธิของผูท้รงศีล  

สิทธิของเขา เขาตอ้งการความสงบสงดัใช่ไหม เราก็ไม่ล่วงละเมิดสิทธ์ิเขา ถา้ไม่ล่วง
ละเมิดสิทธ์ิเขา แต่ถา้มนัเป็นกิเลส ฉนัใหญ่โตคบัฟ้า ฉนัจะไปท่ีไหนทุกคนตอ้งยอมจ านนต่อฉัน 
ไอน้ัน่มนัเร่ืองกิเลสตณัหาความทะยานอยาก นัน่มนัเป็นเร่ืองโลก ถา้ศาสนาเจริญ เจริญท่ีไหน 
เจริญในหวัใจของสัตวโ์ลกนะ  

ถา้เพราะหวัใจมนัเจริญ ดูสิ ชาวพุทธของเรา วนัส าคญัทางพุทธศาสนาเราจะไปท าบุญ
กุศลกนั เพราะอะไร เพราะมนัมีความรู้สึกนึกคิดในหวัใจ ถา้หวัใจมนัไม่มีความรู้สึกนึกคิด ดูสิ 
พวกน้ีมนัเป็นธาตุ มนัเป็นวตัถุ มนัก็กองอยูใ่นคลงัสินคา้นัน่ล่ะ คลงัสินคา้เขามีโลจิสติกส์เพื่อ
เอาไปคา้ขายไง คา้ขายมนัเป็นธุรกิจมนัก็เป็นก าไรใช่ไหม แต่มนัมาดว้ยเจตนา มาดว้ยหวัใจท่ี
สะอาดบริสุทธ์ิไง เราอยากจะท าบุญกุศล แลว้ท าบุญกุศลอะไรท า มนัมีเจตนาเป็นนามธรรม  

ถา้นามธรรมมนัค่าของน ้าใจไง เราเอาส่ิงน้ีมาท า เราขวนขวายมา หาเงินหาทองมาเป็น
ปัจจยัเคร่ืองอาศยัของเรา เราแลกเปล่ียนมาดว้ยน ้าพกัน ้าแรงของเรา ของเราแท้ๆ  ของเราแท้ๆ  
ท  าไมเราเสียสละล่ะ ถา้มนัเสียสละเพราะหวัใจ ธรรมมนัเจริญในหวัใจของคน มนัอยากจะ
เสียสละไง ถา้มนัเสียสละไปแลว้ เสียสละเพื่อใคร ก็เสียสละเพื่อใจดวงน้ีไง ใจดวงน้ีไดมี้การ
เสียสละ ใจดวงน้ีไดมี้การกระท า ถา้ใจดวงน้ีมีการกระท า ใจดวงน้ีก็ปลอดโปร่ง  

เวลามนักดดนั เวลามนัทุกขม์นัยาก เราก็ไม่อยากใหส่ิ้งน้ีมนักดดนัทุกขย์ากในหวัใจของ
เรา แลว้ท าอยา่งไรใหม้นัสลดัออกไป ท าใหค้วามกดดนัในใจ ท าใหกิ้เลสตณัหาความทะยาน
อยากมนัไม่ครอบง าหวัใจเราสิ เราอยากไดค้วามสุขๆ เราอยากได ้ เราอยากไดแ้ต่เราไม่มีการ
กระท า เราอยากไดแ้ต่เราไม่ท าอะไรเลยมนัไดอ้ะไรล่ะ มนัไดม้า ถา้มนัไดม้าสถานะของมนุษย ์
เพราะเราเป็นมนุษยส์มบติัเราถึงไดม้าเกิดในทอ้งพ่อทอ้งแม่ การท่ีมาเกิดทอ้งพ่อทอ้งแม่มนัมี
ปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิตเกิดในไข่ ในครรภ ์ในน ้าคร า ในโอปปาติกะ  
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การก าเนิด ๔ จิตน้ีตอ้งก าเนิดเพราะมนัมีอวิชชา อวิชชาคือความไม่รู้สึกตวัมนัเอง มนัไป
ดว้ยเวรดว้ยกรรม กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั เกิดเป็นมนุษยเ์หมือนกนั เกิดจากทอ้งพ่อ
ทอ้งแม่เดียวกนั ก็อ  านาจวาสนาของคนมนัไม่เหมือนกนั อนันั้นมนัเป็นอ านาจวาสนาของจิตดวง
นั้นท่ีมนัไดส้ร้างสมมา น้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม เผยแผธ่รรมๆ ไง ว่าจิตน้ี
มนัมาจากไหน คนน้ีมนัมาจากไหน ทุกขย์ากน้ีมาจากไหน มนัมาจากการกระท าของสัตวโ์ลก  

สัตวโ์ลกท่ีมนัท าของมนัมาแลว้มนัมีการกระท าของมนัมา แลว้มนัมีอ  านาจวาสนามาถึง
ไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยเ์กิดในไข่ ในครรภข์องแม่ พอเกิดในไข่ ในครรภข์องแม่ท าไม
ตอ้งไปเกิดล่ะ ไปเกิดเพราะมนัเป็นสายบุญสายกรรม มนัไดส้ร้างบุญสร้างกรรมกนัมามนัถึงมา
เกิดร่วมกนั ถา้มนัไม่สร้างบุญสร้างกรรมมามนัไม่มาเกิดร่วมกนัหรอก ทุกคนจะไปเกิดใน
สถานท่ีเลอเลิศ ทุกคนอยากจะจุติเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม  

เป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม เพราะเวลามนัเขา้ไปจุติดว้ยภพ ดว้ยชาติแลว้มนัหมด
อายขุยัของเขามนัก็เวียนว่ายตายเกิด ในวฏัฏะมนัก็เวียนมาเป็นเรา พอเรามาเกิดเป็นมนุษย ์
ตน้ทุน ตน้ทุนของความเป็นมนุษย ์ เพราะเราเกิดเป็นมนุษย ์ มนุษยเ์หมือนกนัแต่มีอ  านาจวาสนา
ไม่เหมือนกนั ถา้มีอ  านาจวาสนาไม่เหมือนกนั ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ ทุกคนมีกิเลสเหมือนกนั เพราะอะไร เพราะทุกดวงใจวา้เหว ่ การเกิดในวฏัฏะทุกดวงใจ
วา้เหว่ ทุกดวงใจไม่มีเวน้ ทุกดวงใจวา้เหว่  

ถา้ทุกดวงใจวา้เหว ่ แลว้เราเกิดในสถานะของมนุษยม์นัมีศกัยภาพ มนุษยส์มบติัมีค่ามาก 
ในบรรดาสัตวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด เราก็เป็นสัตวส์องเทา้ เรา
เป็นสัตวร่์วมโลกกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไดส้ร้าง
บุญกุศลมาขนาดนั้น ไดก้ระเสือกกระสนข้ึนมาขนาดนั้น ไดเ้ป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชา
ออกมา ใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ไดร้ื้อคน้ ไดท้  าลายอวิชชา เปลือกไข่ท่ีมนั
ครอบง าใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดก้ะเทาะออกไป แลว้ช้ีน าทางเรา  

เราเกิดมาในวฏัฏะ เรามาเกิดเราก็บ่นกนัว่าร้อนๆ ทุกขไ์ง เราถือเกิดมามนัมีพลงังาน มีจิต 
เราถือดุน้ไฟคนละดุน้คือพลงังานอนันั้น เราถือพลงังานอนันั้นถือกนัมาคนละดุน้ ถือคบเพลิง
คนละอนั แลว้เราก็บ่นว่าร้อนๆ แต่คบเพลิงนั้นมนัส่องแสงสว่างใหเ้รา คบเพลิงนั้นมนัให้
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พลงังานกบัเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้เป็นผูท่ี้ฉลาดมาก ไดทิ้ง้คบไฟนั้นแลว้ ไดทิ้ง้คบ
ไฟนั้นแลว้ แลว้เตือนพวกเราใหทิ้ง้ๆ ไง  

ใหทิ้ง้ ใหเ้สียสละ ใหทิ้ง้ ใหมี้การกระท า แลว้ทิง้อยา่งไรล่ะ เราทิง้ไม่ได ้เราทิง้ไม่ได ้คบ
เพลิงเป็นเรา เรากบัคบเพลิงเป็นอนัเดียวกนั เราไม่รู้ไม่เห็นจะไปทิง้ตรงไหนล่ะ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ใหทิ้ง้ อา้ว ทิง้เราก็ทิง้แลว้ไง เกิดเป็นชาวพุทธก็ว่างๆ ไง เกิดเป็นชาวพุทธมนั
เวิง้วา้งไปหมดไง เอง็ทิง้อะไร เอง็เอาอะไรไปทิง้ เอง็เห็นอะไรเอง็ถึงไดทิ้ง้ เอง็ไม่ไดเ้ห็นอะไร 
เอง็ไม่รู้จกัอะไร เอง็ทิง้อะไร เราไม่รู้จกัอะไรกนัเลยนะ  

เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ธรรมะเจริญๆ ในตูพ้ระไตรปิฎก 
ธรรมะเจริญๆ ในคอมพิวเตอร์ ในคอมพิวเตอร์ไปกดสิ พระไตรปิฎกของส านกัใดออกมาหมด
เลย เวลาธรรมะมนัเจริญ เจริญในตูพ้ระไตรปิฎก ธรรมะไปเจริญในประเพณีวฒันธรรม แต่ใน
หวัใจเรามนัทุกข ์ในหวัใจมนัทุกข ์ถา้หวัใจเรามนัทุกขเ์ราถึงมีค่าน ้าใจ เราถึงพฒันาของเรานะ  

ถา้ใครมีค่าน ้าใจ เรามาเรามาเสียสละ เรามาเสียสละ เสียสละวตัถุแลว้เราจะเสียสละความ
ตระหน่ีถ่ีเหนียวในหวัใจของเรา เราจะเสียสละกิเลสตณัหาความทะยานอยากท่ีมนักดข่ีหวัใจ
ของเรา แลว้วนัปกติเราก็ท  ามาหากินของเรา เวลาวนัส าคญัทางพุทธศาสนา เพราะวนัส าคญัทาง
พุทธศาสนา แลว้เรามีความส าคญัในใจเราดว้ย เรามีความส าคญัในใจเรา  

เราเป็นชาวพุทธ เราเป็นชาวพุทธ เราจะถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆแ์กว้สารพดันึก 
เวลาใครท าความสงบของใจเขา้มาใจมนัสวา่งไสว แกว้สารพดันึก เวลามนัเกิดปัญญาข้ึนมา แกว้
สารพดันึกมนัจะท าลายตวัมนัเอง เพราะแกว้นะแกว้มนัใสสะอาดขนาดไหน ฝุ่ นมนัจะไปเกาะ
แกว้นั้น มนัจะดีขนาดไหนมนัก็เป็นอนิจจงัทั้งนั้นแหละ สรรพส่ิงในโลกน้ีไม่มีอะไรคงท่ีหรอก 
ถา้มีส่ิงใดคงท่ีเราตอ้งใชปั้ญญาของเรา  

แลว้ปัญญาของเรา ทุกคนก็ว่ามีปัญญาๆ ปัญญาของเราฟังใหดี้นะ ปัญญาของเรากิเลส
มนัหลอกใชท้ั้งหมด ปัญญาของเรากิเลสมนัเอาค าว่าเป็นปัญญาๆ แลว้มนัก็ว่าเป็นเรา เราก็ไป
วิเคราะห์วิจยัเร่ืองส่ิงใดๆ โดยอวิชชา โดยอวิชชาตณัหาความทะยานอยาก ศึกษาธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ศีล สมาธิ ปัญญารู้หมด ศีลเอามาวิเคราะห์วิจยัไดห้มด สมาธิ
แยกแยะมนัมีก่ีขั้นตอน ปัญญาพดูปากเปียกปากแฉะเลย แต่ไม่เคยเห็นจิตของตวั  
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ธรรมะจะเจริญในตูพ้ระไตรปิฎก ธรรมะจะเจริญในทฤษฎี แต่มนัไม่ไดเ้จริญในหวัใจเรา
เลย แต่ถา้ไม่มีการศึกษา ไม่มีปริยติัเลย ไม่มีปัญญาการทรงธรรม ทรงวินยัน้ีไว ้ศาสนาน้ีมนัก็ไม่
มีหลกัมีเกณฑ ์ เราศึกษามา ศึกษาเพราะมนัมีการศึกษาส่งต่อกนัมา จดจารึกมาสองพนักว่าปี จด
จารึกสองพนักว่าปี แต่ธรรมะเป็นจริงข้ึนมาไดอ้ยา่งไรล่ะ ถา้มนัจะท าจริงข้ึนมา ปัญญาท่ีว่ามี
ปัญญาๆ วางไว ้ ถา้ปัญญามนัเป็นความจริงนะมนัจะรู้เท่าทนัความคิดเรา เพราะ เพราะองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ยนืยนัไว ้ 

ปัญญาคือการรอบรู้ในกองสังขาร สังขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง ถา้มีปัญญามนั
จะรู้เท่าความคิดตวัเองทั้งหมด ถา้มีปัญญามนัจะยบัย ั้งความคิดของตวัเองได ้ แลว้เรายบัย ั้งได้
ไหม มีแต่พุ่งออกไปหมดแหละ ฉะนั้น บอกว่า ไอท่ี้บอกว่าปัญญาๆ นัน่ล่ะ ปัญญากิเลสทั้งนั้น 
ปัญญากิเลสเขาเรียกวา่โลกียปัญญา ปัญญาของโลก ปัญญาของโลกคือโลกทศัน์ โลกคือหมู่สัตว ์
โลกคือจิต โลกคือภวาสวะ โลกคือตวัของเรา แลว้ปัญญามนัเกิดบนโลก ปัญญามนัเกิดบน
อวิชชา ปัญญาอยา่งน้ีเขาเรียกว่าโลกียปัญญา ถา้ปัญญาอยา่งน้ีปัญญาเจือดว้ยสมุทยั 

น่ีไงท่ีว่าท  าไมถึงตอ้งพุทโธ ท าไมถึงตอ้งใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ถา้มนัอบรมสมาธิมนั
ปล่อยวางอนัน้ีเขา้มาไง มนัปล่อยสมุทยั มนัปล่อยจิตท่ีมนัส่งออก แลว้กิเลสมนับงัคบับญัชาอยู่ 
ถา้มนัปล่อยๆ ปล่อยจนเป็นอิสระ ปล่อยเป็นตวัมนัเองเขาเรียกสัมมาสมาธิ ถา้สัมมาสมาธิ เวลา
จิตเป็นสัมมาสมาธิมนัจะไม่ว่างๆ ว่างๆ อยา่งท่ีเราพดูหรอก  

ค าว่าวา่งๆ ว่างๆ มนัไม่มีตน้สายปลายเหตุ มนัเหมือนกบัทองตกอยูก่ลางถนน มนั
เหมือนกบัสมบติัสาธารณะท่ีไม่มีใครดูแล แต่ถา้จิตมนัสงบเขา้มานะเราเป็นเจา้ของความสงบ 
เรามีสติ รู้เท่า รู้เท่า รู้ตวัชดัเจน แลว้ปล่อยวางหมด สัมมาสมาธิมนัเป็นแบบน้ี ถา้สัมมาสมาธิเป็น
แบบน้ีแลว้ ถา้ยกข้ึนสู่เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง เขาเรียกว่าโล
กุตตรปัญญา ท าไมถึงเป็นโลกุตตรปัญญาล่ะ ปัญญาท่ีเราคิดกนัอยูเ่ป็นโลกียปัญญา ปัญญาของ
กิเลสทั้งนั้นแหละ ไอท่ี้ปัญญามากๆ มีความช านาญ มีความคล่องแคล่วในธรรมวินยั รู้ไปหมด
แหละ  

มนัมีหนา้ฉาก หลงัฉาก หนา้ฉากความคิดสามญัส านึก หลงัฉาก หลงัฉากคืออวิชชา 
ความไม่รู้เท่าตวัเอง ถา้เพราะความไม่รู้เท่าตวัเองจะคน้ควา้ตวัเองไม่เจอ ถา้รู้เท่าตวัเองมนัจะไป
เห็นหลงัฉาก หลงัฉาก อวิชชาคือความไม่รู้ ถา้เห็นหลงัฉากข้ึนมา ถา้หลงัฉากนั้นร าพึงไปเห็น
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กาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง แต่เวลาของเราเราไม่เห็นกาย เห็นเวทนา 
เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง แต่เรายดึ เรายดึโดยสามญัส านึก เรายดึโดยสถานะ  

เพราะเราเกิดเป็นมนุษย ์ เราเกิดมาดว้ยอ านาจวาสนา เราเกิดมาเป็นบุญเราถึงเป็นมนุษย ์
แลว้เป็นมนุษยแ์ลว้เราเกิดมาเป็นเราไหม จิตน้ีเป็นเราไหม ร่างกายน้ีเป็นเราไหม เป็นทั้งนั้น
แหละ แต่มนัเป็นโดยวฏัฏะ มนัเป็นโดยธรรมชาติ มนัเป็นดว้ยอ านาจวาสนา มนัเป็นดว้ยบุญ มนั
เป็นดว้ยบุญ ดว้ยสถานะการเกิด เวลาตายไปแลว้จะเกิดมาเป็นมนุษยอี์กไหม มนัเป็นไปโดยบุญ 
มนัเป็นไปโดยสมมุติ เป็นไปโดยวฏัฏะ เป็นไปโดยการชัว่คราว แต่ถา้จิตมนัสงบแลว้ ถา้เห็นกาย 
เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริงอนันั้นมนัจะเห็นโดยอริยสัจ โดยสัจจะความจริง 
โดยธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้  

ท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่ามนัลึกลบัซบัซอ้น มนัจะสอนใครไดห้นอ 
เพราะอะไร เพราะไม่มีใครเคยเห็น ไม่มีใครเคยรู้ แต่วนัน้ีวนัส าคญัทางพุทธศาสนา เพราะพุทธ
ศาสนาเกิดจากตรงน้ีไง เพราะพุทธศาสนาเกิดตรงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก าหนดอานา
ปานสติ เวลาจิตสงบเขา้ไปแลว้ ดสิู เวลาอาสวกัขยญาณ อาสวกัขยญาณมนัช าระอะไรล่ะ มนั
ช าระในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้พวกเราช าระอะไรล่ะ แลว้เรามีไหม เรามี
ร่างกายไหม เรามีจิตใจไหม เรามีทั้งนั้นแหละ  

ถา้วนัส าคญัทางพุทธศาสนา ตอนน้ีในหวัใจเรามนัมีความส าคญั ถา้มีความส าคญัเราถึง
ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เราระลึกถึงครูบาอาจารยข์องเรา เพราะมนัมีความส าคญั
ในใจของเราไง เพราะมนัมีความส าคญัในใจของเรา ใจของเรามนัเลยมีท่ีพึ่งไง ถา้ใจของเรามนั
ไม่มีท่ีพึ่งมนัก็เร่ร่อนไง มนัเร่ร่อน มนัไม่มีท่ีพึ่งท่ีหมายมนัเร่ร่อนของมนัไป แต่ถา้เรามีท่ีพึ่ง เรามี
รัตนตรัย เรามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่ง เรามีครูบาอาจารยเ์ป็นท่ีพึ่ง วนัส าคญัทาง
พุทธศาสนาเราถึงมาเสียสละกนั มาท าบุญกศุลกนัน่ีไง  

ถา้มนัเจริญมนัเจริญอยา่งน้ี แลว้ถา้จิตมนัสงบนะ ถา้จิตมนัสงบนะ ครูบาอาจารยข์องเรา 
เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านอยูใ่นป่าตลอด มนัมีความสงบระงบัของมนั แลว้มนัแจ่มแจง้
ในหวัใจนั้น มนัส าคญัตรงนั้นไง เราส าคญัในสังคมนะ สังคมใดมีมหรสพสมโภชเราจะไป
สังคมนั้น แต่เวลาจิตมนัสงบแลว้สังคมของธรรมไง เวลาธรรมนะ ในท่ีสงดั ในท่ีวิเวกมนัมี
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ความสุขของมนั แลว้ส่ิงต่างๆ มนัไม่มีอะไรเป็นของจริงเลย ค าว่าผลของวฏัฏะมนัเปล่ียนแปลง 
มนัอนิจจงั  

วนัน้ีมา เวลาออกไป เวลาถา้มนัผา่นไปแลว้มนัก็เป็นอดีตไปแลว้ มนัเป็นอดีตไปแลว้ มนั
ไม่มีส่ิงใดคงท่ี ไม่มีส่ิงใดคงท่ี แลว้ถา้จิตท่ีมนัสงบท่ีมนัมีปัญญาของมนั มนัมีคงท่ีของมนั แลว้
พิจารณาไปดว้ยปัญญาอนันั้น จิตสงบแลว้ จิตสงบเพราะจิตเป็นความจริงไง คนเราเราเกิดเป็น
คนจริงๆ ไง แต่จิตจริงๆ ยงัไม่เห็นไง พอจิตสงบแลว้มนัเป็นจิตจริงๆ ยกข้ึนสู่วิปัสสนามนัเห็น
กาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง แลว้มนัฝึกหดัใชปั้ญญาไปมนัจะเป็น
ภาวนามยปัญญา มนัจะเป็นโลกุตตรปัญญา ปัญญาเหนือโลก  

ไอโ้ลกียปัญญาปัญญาโดยโลกียะ โลก ปัญญาท่ีเราว่าเราฉลาดๆ มนัเป็นวิชาชีพนะ ใครมี
ประสบการณ์ ท างานเขาจะท างานเป็น ท างานเป็นเราท าเพื่ออาชีพของเรา ปัญญาอยา่งน้ีมนัเป็น
ปัญญามีท่ียนืในสังคม เราตอ้งมีปัญญายนืในสังคมน้ี สังคมน้ีเราก็ตอ้งยนืดว้ยโลก แต่ถา้มนัจะ
เอาความจริงข้ึนมามนัจะเป็นโลกุตตรปัญญา ปัญญาอยา่งน้ีมนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก ผูรู้้
กบัผูรู้้เขาคุยกนั ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  ครูบาอาจารยข์องเราท่านจะตรวจสอบกนัๆ อนั
น้ีจะเป็นความจริง  

ถา้ความจริงอนัน้ีจะเกิดข้ึนมา ธรรมะจะเจริญในหวัใจของสัตวโ์ลก เจริญในหวัใจของ
คนนะ เราจะเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส เป็นศาสนทายาท เป็นธรรมทายาท เป็นธรรมไง ใจเป็น
ธรรมเป็นทายาทโดยธรรม เป็นทายาทโดยธรรม บวชมาเป็นพระเป็นสมมุติสงฆ ์ บวชมาบริษทั 
๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา แต่ในใจยงัไม่เป็นธรรม บวชมาแลว้บวชตามประเพณี
วฒันธรรม แต่เวลาใชส้ติ ใชปั้ญญาคน้ควา้ในหวัใจของเรา เราจะบวชใจของเรา จะบวชเป็นพระ
เราก็ท  าได ้ เป็นฆราวาสเราก็ท  าได ้ ท  าใหเ้ป็นจริงข้ึนมา ถา้เป็นจริงข้ึนมา เกิดมาไม่เสียชาติเกิด 
เอวงั 


