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เทศน์เช้า วนัที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ เราเป็นชาวพุทธ เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เรามี
ศาสนาประจ าหวัใจ เราถึงเป็นมนุษย ์ เป็นสัตวป์ระเสริฐไง คน ถา้คนไม่ทัว่ คนทัว่ไปมีความสุข
ความทุกขค์วามยากในหวัใจของเขา เขากบ็ากบัน่ในชีวิตของเขา เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพุทธศาสนาไง 

เราเจอเพื่อนเป็นพระฝร่ังเยอะมากนะ เขาบอกว่าเขามาบวชในพระพุทธศาสนา เขาเห็น
เลย บอกว่าคนไทยเหมือนกบเฝ้ากอบวัๆ ค าว่า “กบเฝ้ากอบวั” ของเขา เขาเป็นชาวตะวนัตก เขา
มีการศึกษา เวลาเขามีการศึกษาแลว้ เวลาครูบาอาจารยข์องเราไปเผยแผธ่รรมะในทางตะวนัตก 
เขาจะฝึกหดัเร่ืองการท าสมาธิ เขาจะฝึกหดัเร่ืองปัญญา เขาจะฝึกหดัเร่ืองการจะพน้จากทุกข ์เวลา
การฝึกหดัๆ ของเขา การฝึกหดัของเขา เขาไดผ้ลประโยชน์ของเขา เขามีความสงบร่มเยน็ในใจ
ของเขา ถา้เขามีความสงบร่มเยน็ในใจของเขา เพราะชีวิตของเขาในทางวิชาชีพเขาประสบ
ความส าเร็จในชีวิตของเขา ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นอาจารยส์อนมหาวิทยาลยั เขามีความเป็นอยูข่อง
เขาท่ีว่าอยูก่บัทางโลกไดไ้ง แต่เขามีความทุกขใ์นหวัใจๆ เวลาเขามาศึกษาในพระพทุธศาสนา 
เกิดความสงบร่มเยน็ในหวัใจ เขามาบวชในพระพุทธศาสนา แลว้พอมาเห็นเราชาวไทย เขาบอก
เลย เขาบอกว่า เห็นแลว้ เราคุยกนัดว้ยความสนิทคุน้เคย เขาบอกเหมือนกบเฝ้ากอบวัๆ 

กบคือมนัสัตว ์ มนัไม่มีความรู้ไม่มีความเขา้ใจส่ิงใดทั้งส้ิน มนัเป็นสัตว ์ มนัมาอยู่บน
ดอกบวั มนัเฝ้ากอบวัๆ เป็นท่ีหลบภยัของมนั น่ีก็เหมือนกนั เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนเวลาส้ินสุดแห่งทุกข ์ ค าว่า “ส้ินสุดแห่งทุกข”์ เราคิดว่า
มนัเป็นเร่ืองสุดเอ้ือม เร่ืองไกลมือของเรา แต่ความจริงมนัก็เป็นเร่ืองความทุกขใ์นใจของเราน่ี
แหละ คนเราเกิดมามีความทุกขป์ระจ าหวัใจ ถา้พดูถึงใครพน้จากทุกขไ์ป มนัก็ส้ินสุดแห่งทุกข์ 
การส้ินสุดแห่งทุกขม์นัเป็นไปไม่ไดห้รือ ก็เราปรารถนา พระพุทธเจา้สอนอยา่งน้ี แก่นของ
ศาสนามนัอยูท่ี่น่ีไง 
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แต่เวลาแก่นของศาสนาอยูท่ี่น่ี เวลาเผยแผธ่รรมมาๆ สมยัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ตรัสรู้ท่ีไหน ตรัสรู้ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พระองค์
เดียวใตโ้คนตน้โพธ์ินั้น ไม่มีถาวรวตัถุ ไม่มีการก่อสร้าง ไม่มีประเพณี ไม่มีวฒันธรรม ไม่มีส่ิง
ใดๆ ทั้งส้ิน แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตว ์ เผยแผธ่รรมๆ 
ไป ศาสนาเขา้ไปในชุมชนใด เขา้ไปในวฒันธรรมใด มนัก็เขา้ไปเจือปนกบัวฒันธรรมนั้น พอ
วฒันธรรมนั้น เวลามาถึงเมืองไทยของเรา เมืองไทยของเรา ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในสมยัโบราณเป็นผูฉ้ลาด 
นบัถือพระพุทธศาสนา ค าว่า “นบัถือพระพุทธศาสนา” พระพุทธศาสนาสอนถึงพน้จากทุกข ์พน้
จากทุกขใ์นใจของเรา พระพุทธศาสนาสอนใหเ้ราขวนขวาย สอนใหเ้รากระท าคุณงามความดี 
ท าคุณงามความดีเป็นเร่ืองของบุญกุศล ท าความชัว่เป็นบาปอกุศล ถา้ใครมีจิตใจ มีสติมีปัญญา 
จะพยายามประพฤติปฏิบติัข้ึนมา จะพน้ส้ินสุดแห่งทุกข์ๆ  

ฉะนั้น เวลาคนเราผูมี้การศึกษา เวลาศึกษาพระพุทธศาสนา ถา้พระพุทธศาสนา แก่นของ
พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองสัจจะเร่ืองความจริง เร่ืองความจริง สัจจะในชีวิตของเราไง แต่น้ีถา้มนั
เป็นประเพณีวฒันธรรม ประเพณีวฒันธรรมของเรา เรานบัถือพระพุทธศาสนา พระพทุธศาสนา
สอนใหเ้ราร่มเยน็เป็นสุข 

ค าว่า “ร่มเยน็เป็นสุข” มนัร่มเยน็เป็นสุขมาจากสัจธรรม เรามีสติมีปัญญา เราเขา้ใจสัจ
ธรรมในสัจจะความจริงแลว้ ชีวิตของเราอยูก่บัโลกดว้ยความเขา้ใจ ความเป็นโลกไง เขา้ใจ
สังคม เขา้ใจภาวะต่างๆ มนัไม่เดือดเน้ือร้อนใจ น่ีคือสัจจะ น่ีคือความจริง 

แต่เวลาคนเรา ประเพณีวฒันธรรม อารมณ์ความรู้สึก โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศ
เส่ือมยศ มีลาภสักการะ อนันั้นก็ว่าเป็นความสุขของเขา เพราะเราคิดวา่ส่ิงนั้นมนัเป็นความสุข ก็
สุขดว้ยอามิสไง เราก็ท  าบุญกุศลแลว้อยากใหร้ ่ าใหร้วย ใหป้ระสบความส าเร็จๆ 

ไอป้ระสบความส าเร็จ ท าคุณงามความดีมนัก็เป็นคุณงามความดี คุณงามความดีอนันั้น
สอนใหเ้ราไม่ประมาทในชีวิต สอนใหเ้รามีสติปัญญาของเรา คนมีสติปัญญาท าส่ิงใดก็ประสบ
ความส าเร็จ คนท่ีประมาทเลินเล่อ คนท่ีท าส่ิงใดท่ีขาดสติ ท าอะไรก็มีความผดิพลาดไปตลอดมา 
เวลาเราท าธุรกิจการคา้ของเรา ทุกคนก็บอกเราท าคุณงามความดี เราตั้งใจท าของเราแลว้ การ
ตั้งใจท าแลว้ เราก็ท  าเพื่อประโยชน์กบัเรานัน่แหละ การตั้งใจท าแลว้ ก็ตั้งใจท าแลว้ 
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คนเรา ในพระพุทธศาสนาสอนเร่ืองอ านาจวาสนา อ  านาจวาสนาของคนมนัแข่งกนั
ไม่ไดไ้ง แข่งเรือแข่งพายแข่งได ้ แข่งอ านาจวาสนา อ  านาจวาสนามนัมาจากไหน อ านาจวาสนา
เราก็คิดวา่ในชาติปัจจุบนัน้ี อ  านาจวาสนา ดูสิ มนัสร้างมา ดูองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ 
พระโพธิสัตว ์๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย การเป็นพระโพธิสัตวคื์อสร้างคุณงามความดี
มหาศาล เวลาสร้างคุณงามความดีมหาศาล สละแมแ้ต่กระทัง่ชีวิต สละทุกๆ อยา่ง ค าว่า “สละ” 
ท่านสละดว้ยสติปัญญาของท่าน ไม่ใช่คนโง่ๆ อยา่งเราไง 

ถา้สละชีวิต สละชีวิตเพื่ออะไร ไปสละชีวิตท าไม แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
เวลาท่านสละ ท่านสละเพื่อปกป้องฝงู ท่านเป็นหวัหนา้ฝงูลิง ท่านปกป้องฝงูลิงนั้นเพื่อใหฝ้งูลิง
นั้นพน้จากการล่าของนายพราน เวลาท่านเป็นหวัหนา้สัตว ์ ท่านปกป้องชีวิต ท่านเสียสละชีวิต
ของท่านเพื่อปกป้องฝงูของท่าน เวลาท่านเกิดเป็นมนุษย ์ เป็นกษตัริย ์ เป็นจกัรพรรดิ ท่านสละ
ชีวิตของท่านเพื่อประชาชนของท่าน  

เวลาค าว่า “เสียสละๆ” ท่านเสียสละดว้ยสติปัญญาของท่าน ท่านเสียสละเพื่อ
ผลประโยชน์ไง ท่านเสียสละเพื่อความร่มเยน็เป็นสุข ท่านสละเพื่อคนอ่ืนไง ท่านไม่ไดเ้สียสละ
แบบโง่ๆ เสียสละชีวิต เสียสละชีวิตก็เดินเขา้ไปใหเ้ขาฆ่าใช่ไหม...ไม่ใช่ การสละอยา่งนั้นมา 
สละอยา่งนั้นมา เวลาท่านตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ค  าวา่ “ตรัสรู้เป็นองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้” ดว้ยอ านาจวาสนาอนันั้น แต่เวลาจะตรัสรู้ ตรัสรู้ดว้ยมรรคญาณ 
ตรัสรู้ดว้ยศีล สมาธิ ปัญญา ตรัสรู้ดว้ยการคน้ควา้ ตรัสรู้ดว้ยสติดว้ยปัญญาของท่าน  

เวลาตรัสรู้ดว้ยสติดว้ยปัญญาของท่าน เวลาท่านแสดงธรรมๆ คนท่ีมีจิตใจสูงส่ง คนท่ี
จิตใจควรแก่คุณธรรม ท่านจะแสดงอริยสัจ เวลาท่านเผยแผธ่รรมใหม่ๆ ไปเทศน์ธมัมจกัฯ 
กบัปัญจวคัคีย ์ ไปเทศน์อาทิตตปริยายสูตร เทศน์อนตัตลกัขณสูตร กบัชฎิล ๓ พี่นอ้ง เพราะ
อะไร เพราะพวกน้ีเป็นนกับวช พวกน้ีเขาเป็นนกับวช เขาคน้ควา้ของเขาอยูแ่ลว้ เขาพยายาม
ประพฤติปฏิบติัของเขาอยูแ่ลว้ ชฎิล ๓ พี่นอ้งเขาบชูาไฟนะ เขาเป็นพราหมณ์ เขาท าเพง่กสิณกนั
อยู ่

เวลายสะ ยสะมีความทุกขค์วามยากในบา้นในเรือน “ท่ีน่ีเดือดร้อนหนอ ท่ีน่ีวุ่นวาย
หนอ” 

“ยสะมาน่ี ท่ีน่ีไม่เดือดร้อน ท่ีน่ีไม่วุ่นวาย” 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fnkgen.com%2F33.htm&ei=NpfQTvDBJIfLrQfKnsTJDA&usg=AFQjCNGk7HdNnSgtbYjlqznSsAbZUkJJGg&sig2=kos265CtEvxDjdVZyljUDQ
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เขาเป็นเศรษฐีมีปราสาท ๓ หลงัแบบเจา้ชายสิทธตัถะ แบบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ แลว้เขามีความทุกขใ์นหวัใจของเขา น่ีคนมีความทุกขใ์นหวัใจของเขา เขามีอ  านาจ
วาสนาของเขา เขามีความทุกขบี์บคั้นในหวัใจของเขา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
แสดงธรรมๆ เขามีสติปัญญาใคร่ครวญในธรรมอนันั้น เขาเป็นพระอรหนัตห์มดเลย เขามีสติมี
ปัญญาของเขา การเสียสละ เสียสละอยา่งน้ี น่ีพดูถึงว่าเวลาเขาเสียสละข้ึนมา อ  านาจวาสนา แข่ง
เรือแข่งพายแข่งกนัไม่ได ้ แข่งอ านาจวาสนาไม่ได ้ ถา้แข่งอ านาจวาสนาไม่ได ้ เรากพ็ยายามของ
เราไง 

กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นอริยทรัพย ์ เรามีสิทธิเสรีภาพ
ความเป็นมนุษย ์ ความเป็นมนุษยค์ดัเลือกไดใ้ช่ไหม ท าดีก็ได ้ ท  าชัว่ก็ได ้ ถา้เรามีสติปัญญา 
เหมือนชาวตะวนัตกของเขา ถา้เขามาศึกษาพระพุทธศาสนา เขามีสติปัญญา เขาศึกษา
พระพุทธศาสนา เขาศึกษาเร่ืองอริยสัจ แต่เราศึกษาเร่ืองพระพุทธศาสนา เราศึกษาเร่ืองประวติั
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราศึกษาเร่ืองประเพณีวฒันธรรม แลว้เราศึกษาเร่ืองประเพณี
วฒันธรรม เขาใหศึ้กษาแลว้ประพฤติปฏิบติัไง  

ทีน้ีเราเห็นในชุมชน วฒันธรรมของเรา เราก็มีกตญัญูกตเวที เรากมี็ความเช่ือตามๆ กนัมา
เป็นศรัทธา ศรัทธาอนัน้ี ศรัทธามนัก็ขดัเกลาในหวัใจ สยามเมืองยิม้ๆ มนัก็ขดัเกลาศาสนาน่ี
แหละ ศาสนา ไม่เป็นไร ใหอ้ภยัต่อกนัต่างๆ มนัคุน้ชินกบัความกตญัญูกบัความกตเวทีในหวัใจ 
มนัท ามาอยา่งนั้นเป็นความเช่ือ ศรัทธาความเช่ือเขาชกัน าข้ึนมาใหป้ระพฤติปฏิบติัไง 

คนท่ีไม่รู้ส่ิงใดเลย สั่งสอนเขาดว้ยเหตุดว้ยผล เขาเช่ือเขาฟัง เขาว่าเป็นเหตุผลของเขา ไอ้
น่ีของเราชาลน้ถว้ย รู้เยอะ วดัอยูข่า้งบา้น บา้นอยูติ่ดวดัเลย เกิดมาก็เห็นพระมาตั้งแต่เดก็ๆ เลย 
เขา้ใจไปทุกเร่ืองเลย แต่ไม่รู้อะไรเลย น่ีศรัทธาความเช่ือๆ ไง 

ถา้มนัเอาความจริงๆ ข้ึนมา ส่ิงนั้นมนัเป็นศรัทธาเป็นความเช่ือของเรา ถา้เราเอาจริงเอา
จงัข้ึนมา เอาจริงเอาจงัข้ึนมาจะเป็นความทุกขค์วามยาก เวลาไปวดัไปวาข้ึนมา เราไปเสียสละ
ทานเป็นเร่ืองของทาน ระดบัของทาน ระดบัของศีล ระดบัของการภาวนา ดูสิ เวลาบอกว่าเราท า
คุณงามความดีๆ ใหธ้รรมเป็นทานชนะซ่ึงการใหท้ั้งปวง 

ใหธ้รรมเป็นทานก็พ่อแม่ใหลู้ก ใหก้ารศึกษา ใหทุ้กๆ อยา่ง ใหธ้รรมเป็นทาน ใหเ้ขา
เจริญเติบโตข้ึนมา ใหธ้รรมเป็นทานคือใหส้ติปัญญาเขา ใหเ้ขาเอาตวัรอดได ้ ใหเ้ขามีอาชีพ แต่
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พระนกัปฏิบติัของเรา เราประพฤติปฏิบติั เราอยากพน้จากทุกข์ๆ  เราแสวงหาครูบาอาจารยไ์ง ครู
บาอาจารยท่ี์ท่านจะพน้จากทุกขไ์ด ้ ท่านสร้างคุณงามความดีมาของท่าน ท่านตอ้งมีอ  านาจ
วาสนาของท่าน ดูสิ อยา่งเช่นหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านสร้างคุณงาม
ความดีมาทั้งนั้น เวลาสร้างคุณงามความดีมา ชีวิตท่านพร้อมแลว้ท่ีจะออกประพฤติปฏิบติั เกิด
มาเป็นลูกชาวนา เกิดมาเป็นลูกพ่อแม่ท่ีใฝ่ในศีล ในธรรม ใฝ่ในพระพุทธศาสนา ลกูจะออกบวช 
มนัมีความสะดวก มีความพร้อม มีความพร้อมท่ีจะกระท าไง เวลาท าแลว้ๆ น่ีอ  านาจวาสนาไง 

คนเราก็เกิดมาท่วมโลกเตม็โลกอยูน่ี่ ความสนใจของคนมีมากนอ้ยขนาดไหน ท่านมี
ความสนใจของท่าน เวลาท่านออกประพฤติปฏิบติัของท่าน ท่านคน้ควา้ของท่านนะ เวลา
คน้ควา้ของท่าน เร่ิมตน้คน้ควา้ของท่าน ในประวติัหลวงปู่ มัน่ท่านบอกเลยนะ เวลาธุดงคไ์ปท่ี
ไหน คนเห็นพระห่มผา้สีด าๆ วิ่งหนีกนัเลยนะ คิดว่าเป็นผปีอบ นัน่สมยันั้นๆ ไง 

แต่ท่านใชค้วามมุมานะของท่าน พยายามของท่าน ท าของท่านจนในจิตใจของท่าน
ประสบความส าเร็จ จิตใจของท่านประสบความส าเร็จคือท่านมีความอบอุ่นในหวัใจของท่าน 
ท่านท าส่ิงใดท่านมีเหตุมีผลในใจของท่าน ท่านไม่ไหลไปตามศรัทธาความเช่ือของสังคมไง  

ศรัทธาความเช่ือของสังคมเขาไหลกนัไป เห็นไหม ห่มผา้สีด าๆ เพราะสมยันั้นยงัไม่มี
ใครสนใจทางน้ีไง น่ีไง เวลาท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ท่านมีสติปัญญาของท่าน ท่านคน้ควา้
ของท่าน ประสบความส าเร็จในใจของท่าน ท่านถึงมีหลกัมีเกณฑข์องท่าน 

แลว้สมยัก่อน ความเช่ือมนัยิง่กว่าน้ีนะ ถือผีๆ  กนั กองทพัธรรมๆ กองทพัธรรมเวลาเผย
แผไ่ป เวลากระแสสังคมเบ่ียงเบนความเช่ือของประเทศเลยล่ะ สมยันั้นเขาเช่ือกนั ดูผบุีญต่างๆ 
เขามีมหาศาลเลย ความเช่ืออยา่งนั้นความเช่ือตามๆ กนัไป เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่าน
สร้างกองทพัธรรมของท่านข้ึนมา เวลาใหเ้ช่ือ ใหเ้ช่ือรัตนตรัย ใหเ้ช่ือพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ ใหเ้ช่ือสัจธรรม ใหเ้ช่ือ น่ีพยายามชกัน าเขา้มาๆ ไง ชกัน าเขา้มาใหสู่้สัจจะของเราใน
พระพุทธศาสนา 

คนท่ีมีสติปัญญาเวลาเขาศึกษา เขาศึกษาเขา้มาท่ีสัจจะ ทุกข ์ เหตุใหเ้กิดทุกข ์ ทุกขด์บั 
วิธีการดบัทุกข ์คนจะมัง่มีศรีสุขขนาดไหน เขาประสบความส าเร็จ น่ีอ  านาจวาสนาของเขา ท าดี
ไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่นะ  
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ดูสิ เวลาเราเกิดมาเป็นมนุษยเ์หมือนกนั ร่างกายของเราก็แตกต่างกนั เราเกิดเป็นคน
เหมือนกนั แต่คนไม่เหมือนคน แลว้ก็เกิดมาเป็นคน อะไรเป็นคนเกิด จิตเป็นคนเกิด จิตปฏิสนธิ
ในไข่ ในครรภ ์ ในน ้าคร า ในโอปปาติกะ ก าเนิด ๔ พอก าเนิดข้ึนมาแลว้เป็นคนเหมือนกนั แต่
อ  านาจวาสนาของใจก็ไม่เหมือนกนั อ  านาจวาสนาในใจมนัอยูท่ี่ไหน มนัอยูท่ี่อารมณ์ความรู้สึก
ความนึกคิดน่ี คนท่ีมีอ  านาจวาสนาคิดแต่เร่ืองดีๆ นะ  

ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นพระโพธิสัตว์ๆ  คิดแต่เร่ืองดีๆ คิดแต่ความ
ปรารถนาใหค้นอ่ืนมีความสุข คิดแต่ปรารถนาใหส้ังคมร่มเยน็เป็นสุข ถา้ทุกอยา่งมีความสุข เรา
ก็มีความสุขไปดว้ยนะ คนแต่คิดดีๆ คิดดีๆ น่ีแหละ แต่ถา้เวลาคนอ านาจวาสนามนัอ่อนดอ้ย มนั
คิดแต่เห็นแก่ตวั คิดแต่เบียดเบียนตนเองๆ 

ครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัมาแลว้ ท่านเห็นโทษของมนัไง ไปกวา้นเอาฟืนเอาไฟ
มาเป็นสมบติัของเราไง ไปกวา้นเอาความทุกขค์วามยากข้ึนมา สร้างแต่บาปแต่อกุศลมาเป็น
สมบติัของตนไง แต่เวลาคนท่ีคิดดีๆ เสียสละเพื่อเขา เสียสละ เสียสละดว้ยสติดว้ยปัญญา ถา้ไม่มี
ส่ิงใด สติปัญญา คนเรามนัทุกขม์นัยากข้ึนมา เขาไม่มีท่ีพึ่ง เรามีท่ีปรึกษาของเขา เราคุยกบัเขา 
มนัเป็นบุญกุศลทั้งนั้นน่ะ อ  านาจวาสนาท่ีเขาวดักนั เขาวดักนัตรงน้ี  

ดูสิ เวลาเราเกิดมาเป็นคน เกิดมาเป็นคนเหมือนกนั แต่รูปร่างหนา้ตาไม่เหมือนกนั ไม่
เหมือนกนัเพราะอะไร อ  านาจวาสนาของคน รูปสมบติั แลว้ถา้มนัเกิดมา ในหวัใจถา้มนัคิดแต่
เร่ืองดีๆ เขาสร้างของเขามา เขาสร้างของเขามานะ ถา้สร้างของเขามา ดูสิ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่
มัน่ท่านสร้างของท่านมาสมบรูณ์ ท่านปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์หลวงปู่ มัน่ปรารถนาเป็นองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ หลวงปู่ เสาร์ท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจา้ ท่านสร้างมา ถา้
มนัจะสร้างต่อไปขา้งหนา้ มนัก็จะตอ้งไปต่อไปขา้งหนา้  

แต่ดว้ยสติดว้ยปัญญาของท่าน ท่านคิดของท่าน ท่านใชปั้ญญาของท่าน ถา้ปรารถนาเป็น
พระโพธิสัตว ์ ปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ตอ้งสร้างสมบุญญาธิการอยา่งน้ี
ตลอดไป ตลอดไปจนกว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะพยากรณ์ พยากรณ์แลว้ก็ตอ้งไป
ต่อแถว ต่อแถวเสร็จแลว้ ถา้จะส าเร็จเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็เป็นพระอรหนัต ์ 

ในสมยัปัจจุบนัน้ีท่านไดส้ร้างบุญกุศลของท่านมา ท่านไดมี้สติปัญญาของท่าน เวลาท่าน
ออกบวชๆ ท่านออกบวชเป็นพระโพธิสัตวใ์นความเป็นพระ ท่านก็สร้างคุณงามความดีของท่าน



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๗ 
 

©2016 www.sa-ngob.com 

ไป แต่ดว้ยสติดว้ยปัญญาของท่าน ถา้ในสมยัปัจจุบนัน้ี ถา้มนัมีมรรคมีผลอยู ่ เราพยายาม
ขวนขวายของเรา ถา้เราส าเร็จในชาติปัจจุบนัน้ี เราก็เป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั ถา้เราตอ้งบาก
บัน่ๆ ต่อไปขา้งหนา้ๆ แลว้ถา้ไปประสบความส าเร็จ ไปถึงจะไดต้รัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ก็เป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีอ  านาจวาสนา มีบารมีไดร้ื้อสัตวข์นสัตวไ์ง ไดว้าง
รากศาสนาไวไ้ง แต่ถา้ในชาติปัจจุบนัน้ีท่านขวนขวายของท่าน ท่านท าของท่าน ถา้ส าเร็จก็เป็น
พระอรหนัตเ์หมือนกนั ตดัสินใจว่าจะเอาชาติน้ี ท่านเลยสละคุณงามความดีอนันั้นมา ค าวา่ 
“สละๆ” สละคือมนัเป็นทิฏฐิมานะ เป็นมุมมอง เป็นส่ิงท่ีขอ้งในหวัใจ แต่อ  านาจวาสนาท่ีสร้าง
มาเป็นพระโพธิสัตวม์าๆ ท่านถึงมีอ  านาจวาสนามาขนาดน้ีไง ท่านถึงมีอ  านาจวาสนา ท่านมีอ
นาคตงัสญาณ ท่านรู้วาระจิตของคน อนัน้ีมนัเป็นการสร้างสมบุญญาธิการมา มนัเป็นเร่ืองฌาน
โลกีย ์เร่ืองการลาภสกัการะ เร่ืองการสร้างมา 

แต่เวลาถา้เป็นเร่ืองของมรรคๆ เร่ืองของมรรคก็คือการวิปัสสนา เร่ืองของสติปัญญา ถา้
มนัเป็นพระอรหันตข้ึ์นมาแลว้ ไม่มีกิเลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจ ส่ิงนั้นจะเป็น
ประโยชน์กบัโลกมากเลย เพราะท่านพยากรณ์ใหต้ามความเป็นจริงไง แต่ไอพ้วกท่ีประพฤติ
ปฏิบติั ถา้เป็นพระโพธิสัตวแ์ต่ท่านท าฌานโลกีย ์แต่มนัยงัไม่ชดัเจน มนัก็ผดิบา้งถูกบา้ง แลว้ถา้
เป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยากก็เอาส่ิงน้ีมาเป็นจุดขาย 

ความจริงมนัเป็นเคร่ืองมือ มนัไม่ใช่จุดขาย ค าว่า “เคร่ืองมือๆ” มนัรู้ส่ิงใดมาเพื่อ
ประโยชน์ เพื่อเอากลบัมาเป็นประโยชน์ใช่ไหม แต่ถา้พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองทุกข ์เหตุใหเ้กิด
ทุกข ์ ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกข์ จุดขายของพระพุทธศาสนา จุดส าคญัมนัอยูต่รงน้ี มนัไม่ไดอ้ยูท่ี่
การรู้วาระจิต ไม่ไดอ้ยูท่ี่ส่ิงต่างๆ นั้น แต่ดว้ยอ านาจวาสนาของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านท า
ของท่านมา ท่านก็มีของท่านโดยธรรมชาติ อ  านาจวาสนามนัมีโดยขอ้เทจ็จริง มนัมีของมนั 

คนท่ีมีอ  านาจวาสนาท าส่ิงใดประสบความส าเร็จมนัก็เป็นอ านาจวาสนาของเขา ไอเ้รา
คนทุกขค์นยาก ขอใหเ้ราพน้จากทุกขเ์รากพ็อใจแลว้ล่ะ แลว้ไอส่ิ้งท่ีมนัไม่มีไม่เป็นในตนของเรา 
เราเอามาพดูท าไม เอามาเป็นโทษกบัเราท าไม ถา้มนัไม่มีไม่เป็นในความเป็นจริง แต่ความสุข
ความทุกขใ์นใจของเรา เรารู้ เรามีของเราใช่ไหม พระพุทธศาสนาเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก 
สอนเราเท่านั้นใช่ไหม ถา้เรามีการกระท าตามความเป็นจริงของเรา น่ีพระพุทธศาสนาๆ 
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คนท่ีมีการศึกษาเขาศึกษาพระพุทธศาสนาเขาศึกษาท่ีน่ีไง มนัละเอียดลึกซ้ึงเหนือโลกจน
เราคาดการณ์ไม่ไดไ้ง แต่ถา้เป็นฌานโลกีย ์ เป็นการรู้วาระจิต เป็นความนึกคิดของคน อู๋ย! เก่ง 
มนัก็เหมือนวฒันธรรมน่ีไง วฒันธรรมประเพณี ไอน่ี้มนัเร่ืองฌานโลกีย ์ ฤๅษีชีไพรในสมยั
พุทธกาลเขาท าไดก่้อนนั้นแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปศึกษากบัเขา แต่เขาไม่มี
ปัญญา เขาไม่สามารถท าใหเ้กิดมรรคเกิดผลข้ึนมาในใจของเขาได ้ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ไปศึกษากบัเขามา ๖ ปีแลว้วางไว ้ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้จะมาตรัสรู้ ตรัสรู้ดว้ยอ านาจวาสนาบารมี ดว้ยสติ
ดว้ยปัญญาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ ดว้ยการคน้ควา้ ดว้ยการคน้ควา้ ดว้ยการ
พิจารณา ดว้ยวิปัสสนาญาณ เกิดสัจจะเกิดความจริงในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ช าระลา้งกิเลสในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ส้ินสุดแห่งทุกข ์แก่นของศาสนาอยูท่ี่น่ี 

การศึกษา ทีน้ีเวลาท่ีเขาศึกษา เขาศึกษากนัท่ีน่ีไง ทางผูท่ี้มีการศึกษาเขาศึกษาอยา่งน้ี 
เวลาเขาปฏิบติัของเขา เรามีการศึกษาๆ เราเขา้ใจทั้งหมดแหละ แต่เหมือนกบัอาหารวางอยูบ่น
โต๊ะนัน่น่ะ ยงัไม่มีใครไดท้านอาหารเลย ทอ้งยงัหิวอยูน่ี่ไง แต่ถา้เดินไปตกัอาหารแลว้ ใครได้
ทานอาหารแลว้ โอ๋ย! อ่ิม อาหาร เราก็รู้ว่าอาหารท ามาจากอะไร อาหารน้ีเป็นของใคร เราเอามา
เอง เอามาจากบา้น เราวางไวน้ัน่ แต่เรายงัไม่ไดท้าน  

ศึกษามาๆ ศึกษามา ยงัไม่ไดป้ฏิบติั ศึกษามา ยงัไม่เกิดข้ึนมาจากใจ ศีล สมาธิ ปัญญายงั
ไม่มีข้ึนมา ไม่มีขอ้เทจ็จริง มีแต่ช่ือของมนั ศึกษามา พอศึกษาแลว้ประพฤติปฏิบติัเป็นความจริง
ข้ึนมามนัถึง โอโ้ฮ! ทานอาหารแลว้อ่ิมทอ้ง ยิง่อาหารท่ีถูกจริต โอ๋ย! มนัสุข มนัมีความสุขมี
ความพอใจของเรา น่ีคือภาคปฏิบติั ปริยติัศึกษามา ศึกษามาเพื่อปฏิบติั เวลาปฏิบติั ใครท าความ
จริงข้ึนมาแลว้มนัจะไดค้วามจริงข้ึนมา น่ีแก่นของศาสนา 

เราเป็นชาวพุทธ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ศึกษาแลว้ศึกษาเพื่อผา่นทะลุประเพณี
วฒันธรรมความเช่ือเขา้ไปสู่สัจจะความจริง แลว้สัจจะความจริงน้ีมนัอยูก่ลางหวัใจของเราไง 
พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ถา้ใครไดส้มัผสั นัน่น่ะคือทรัพยส์มบติัของเรา ใครประพฤติปฏิบติัถึง
ท่ีสุดแห่งทุกข ์ตั้งแต่อกุปปธรรมข้ึนไป น่ีคุณธรรมในใจนั้น มนัเป็นอกุปปธรรมกลางหวัใจของ
สัตวโ์ลก เอวงั 


