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เทศน์เช้า วนัที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรมะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดา 
เวลาท่านกราบธรรมๆ ท่านกราบธรรมของท่าน ท่านกราบธรรมของท่านเพราะท่านเป็นผูร้ื้อคน้
ธรรมของท่านข้ึนมา เพราะท่านร้ือคน้ธรรมของท่านข้ึนมา สัจธรรมอนันั้นไดช้ าระลา้งกิเลสใน
ใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เสวยวิมุตติสุขๆ 
ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์แต่สัตวโ์ลกมนัขอ้งอยู ่สัตตะเป็นผูข้อ้ง ผูข้อ้ง ผูไ้ม่มีอ  านาจวาสนาท่ี
จะปลดเปล้ืองหวัใจของตนใหพ้น้จากทุกขไ์ปได ้ 

ถา้พน้จากทุกขไ์ปได ้เราถึงฟังธรรมๆ ตอกย  ้าตวัเราเองไง ตอกย  ้าในหวัใจของเรา ตอกย  ้า
ใหห้วัใจเรามนัสว่างไสวข้ึนมา ใหห้วัใจของเรามนัต่ืนข้ึนมาจากหลบัใหลอยูใ่นกิเลสตณัหา
ความทะยานอยาก การหลบัใหลอยูใ่นกิเลสตณัหาความทะยานอยาก คนเกิดมามนัมีความจ าเป็น
ทุกๆ คน คนเกิดมาตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั อยูใ่นครรภย์งัตอ้งกินอาหารทางสายสะดือ ส่ิงมีชีวิต
ตอ้งการอาหาร ส่ิงมีชีวิตตอ้งมีอาหาร ทีน้ีส่ิงมีชีวิตตอ้งมีอาหาร ส่ิงมีชีวิตตอ้งดิ้นรนเพื่อหา
อาหารเพื่อปัจจยัของตนเอง ถา้หาอาหารเพื่อปัจจยัของตนเอง การหาอาหารอนันั้นมนัอยูท่ี่บุญ
กุศลไง  

ถา้บุญกุศลของคนมา คนเกิดมาเหมือนกนั คนเกิดมาจากพ่อจากแม่ท่ีอุดมสมบรูณ์ คาบ
ชอ้นเงินชอ้นทองมา เขาดูแลรักษาอยา่งดีไง คนเกิดทุกขเ์กิดยาก หมอชีวกโกมารภจัจเ์ขาเกิด
มาแลว้เขาไปทิง้ถงัขยะ กษตัริยไ์ปเก็บมาเล้ียงไง เก็บมาเล้ียง ส่งเสียๆ เรียนจนไดเ้ป็นหมอ
ประจ าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีไง เวลาเกิดมาพ่อแม่ไม่เล้ียงดว้ย พ่อแม่เอาไปทิง้
ต่างหาก นัน่น่ะเวลาทิง้ข้ึนมา คนเกิดมา เกิดมาไม่เหมือนกนั เวลาคนเกิดมา อ  านาจวาสนาของ
คนไม่เหมือนกนั ถา้อ  านาจวาสนาของคนไม่เหมือนกนั ส่ิงน้ีเราเก็บไวใ้นหวัใจของเรา ใครจะมี
ความทุกขค์วามยาก มีความสุขสมบรูณ์ขนาดไหน เก็บไวใ้นหวัใจของเรา น่ีมนัเป็นอ านาจของ
ตน อ านาจวาสนาของตนมนัมาจากไหน มนัมาจากหวัใจดวงน้ีท่ีมนัเคยไดส้ร้างสมบุญญาธิการ
ของมนัมา  
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อ านาจวาสนาของเรา เราขาดตกบกพร่อง เราขาดแคลนอยา่งไรก็แลว้แต่ เรากส็ร้าง
อ านาจวาสนาของเรามาอยา่งน้ี ถา้เราสร้างอ านาจวาสนามาอยา่งน้ี แต่ในปัจจุบนัน้ีเราไดเ้กิดเป็น
มนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยเ์ป็นอริยทรัพย ์ เกิดเป็นมนุษยน้ี์เป็นมนุษยท่ี์มีสมองมีปัญญา ถา้มีสมองมี
ปัญญา มนัเป็นคนคดัเลือกแยกแยะเองว่าตวัเองจะท าส่ิงใด ถา้ตวัเองมีความนอ้ยเน้ือต ่าใจ มี
ความกดดนัในหวัใจ จะท าส่ิงใดดว้ยการประชดประชนั ท าส่ิงใดท าใหต้วัเองหนกัหนาสาหสั
สากรรจล์งไป เราจะทุกขจ์นเขญ็ใจ เราจะมีความบีบคั้นน ้าใจขนาดไหน แต่เราก็เป็นคนน่ะ เราก็
เป็นมนุษยเ์หมือนกนั  

ถา้มนุษยเ์หมือนกนั มนุษยจ์ะแสวงหาทรัพยส์มบติัท่ีละเอียดลึกซ้ึง ความละเอียดลึกซ้ึง
คือหวัใจของตนไง ถา้หวัใจของตนไม่มีส่ิงใดมนัร้อยรัดไว ้ค  าว่า “ร้อยรัดไว”้ มนัทิฏฐิมานะเกิด
จากความเห็นของตน เกิดจากการกระท าของตน มนัเป็นเวรเป็นกรรมของตน ย  ้าคิดย  ้าท  าแลว้จะ
เป็นจริตเป็นนิสัยของเธอ เธอคิดอยา่งนั้น ย  ้าอยา่งนั้น มีแต่ความนอ้ยอกนอ้ยใจ มีแต่ความเสียใจ 
ตอกย  ้าหวัใจอยูอ่ยา่งนั้น อยูอ่ยา่งนั้น ชีวิตมนัก็มีแต่ความนอ้ยเน้ือต ่าใจอยูอ่ยา่งนั้น ถา้ชีวิตเราคิด
บวก คิดแต่คุณงามความดีของเรา เราคิดแต่เร่ืองดีๆ คิดแต่ความสว่างไสว คิดแต่เร่ือง
คุณประโยชน์กบัหวัใจดวงน้ี  

ถา้คิดแลว้มนัก็ยงัทุกข ์ คิดแลว้มนัก็ไม่ประสบความส าเร็จ คิดแลว้ค่อยๆ กระท าของเรา
ไป คิดๆ นะ คนเรา มนุษยเ์ราจะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร พระเราบวชมาแลว้มีความเพียร มี
ความวิริยะ มีความอุตสาหะ ในทางจงกรม นัง่สมาธิภาวนา ท าแลว้ท าเล่าๆ ทั้งปีทั้งชาติอยูอ่ยา่ง
นั้น เดินจงกรมอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ครูบาอาจารยข์องเราท่านมีสติมีปัญญา เดินจงกรมอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 
เดินจงกรมอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ถา้มนัไม่เป็นสมาธิ มนัไม่เป็นปัญญาข้ึนมา ใหม้นัเป็นไป เดินอยูอ่ยา่ง
นั้นน่ะ แต่พวกเราท าไม่ไดไ้ง มนัเบ่ือหน่าย มนัเซ็ง มนัไม่มีความดูดด่ืมใดๆ ทั้งส้ิน ไม่มีความ
ดูดด่ืมใดๆ ทั้งส้ินเพราะอะไร เพราะเราไม่มีงานท า เราไม่มีงาน 

ดูสิ เวลาคนเขาท างานประสบความส าเร็จ เขาท าแลว้เขาก็อยากท าใหม้ากข้ึนๆ เพราะมนั
มีผลงานใช่ไหม คนเราท างานแลว้ไม่ประสบความส าเร็จ น่าเบ่ือหน่าย น่าร าคาญ แต่เราก็ท  าของ
เรา ท าของเราไง ท าของเรากคื็อโอกาสของเราไง น่ีไง เวลาพระเราบวชมาแลว้ เวลาความเพียร 
ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ ถา้ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ เวลาผูท่ี้ประพฤติ
ปฏิบติัถึงแสวงหาครูบาอาจารย ์เพราะครูบาอาจารยเ์ป็นคนจุดประกายนั้นให ้เป็นคนจุดประกาย 
เวลาแค่ฟังเทศน์ ส่ิงใดท่ีสะเทือนใจเรา ส่ิงใดท่ีมนัสะเทือนใจเรา มนัสะเทือนใจด าเรา ขนพอง
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สยองเกลา้ มนัท่ิมลงกลางหวัใจนัน่น่ะ กิเลสมนัอยูต่รงนั้นน่ะ แลว้เวลามนัต่ืนโพลง ต่ืนโพลง
จากใจดวงนั้น ถา้ต่ืนโพลงจากใจดวงนั้น มนัเขา้ทางจงกรม นัง่สมาธิภาวนา มนัพอใจจะท าของ
มนั มนัท าดว้ยความพอใจ ท าดว้ยความดูดด่ืมของเราไง 

แต่เราไม่มีงานของเรานะ ไม่มีงานของเรา หาครูบาอาจารยท่ี์จุดประเดน็ให ้ถา้ไม่มีครูบา
อาจารยจุ์ดประเดน็ให ้ เราก็ตอ้งขวนขวายของเราไปดว้ยน ้าพกัน ้าแรงของเรา เพราะเราเกิดมา
เป็นมนุษย ์ การเกิดเป็นมนุษยน้ี์แสนยากนะ การเกิดเป็นมนุษยน้ี์มีค่ามาก ดูสิ เวลาสัตวม์นัเกิด
ข้ึนมา โดยสิทธิเสรีภาพ เรากล่าวตู่ว่าเป็นอาหารของเรา เรากล่าวตู่กนัว่าเป็นอาหารของเรา แต่ถา้
เป็นสัตวเ์ล้ียงของเรา เรารักมนั เราไม่ยอมกินมนันะ  

น่ีก็เหมือนกนั ถา้หวัใจของเรา เราคิดว่าเขาเป็นส่ิงมีชีวิต ส่ิงมีชีวิตปรารถนาความสุข 
เกลียดความทุกข ์ ส่ิงมีชีวิตหวงแหนชีวิตของตนทุกๆ คน ทุกๆ สัตว ์ ส่ิงมีชีวิต แลว้คนเราเวลา
เกิดมาแลว้ ชีวิตมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด ทุกคนก็รู้ไดว้่าชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด แต่เวลา
ระลึกถึงความตายข้ึนมาแลว้มนัไม่อยากเจอ ไม่อยากพบ ไม่อยากเห็น มนัอยากจะอยูค่  ้าฟ้าไง 
เห็นไหม เราก็รู้ๆ อยู ่ เราก็ยงัไม่ชอบเลย แลว้ส่ิงนั้นเรากล่าวตู่เองว่าเป็นอาหารของเรา เป็น
อาหารของเรา น่ีเขาเกิดเป็นสัตว ์

แต่เราเกิดเป็นมนุษย์ๆ  เราเกิดเป็นมนุษยภ์มิูอกภมิูใจ เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้เรามีศกัยภาพ เรา
จะคิดไปท าร้ายเขา องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เวลายอ้นอดีตชาติไป ท่านเคยเสวยชาติเป็น
ลิง ท่านเคยเสวยชาติเป็นกวาง ท่านเคยเสวยชาติ ท่านเคยเสวยชาติ 

ไอเ้ราจะบอกว่าชีวิตน้ีมีชาติน้ีชาติเดียว มนัไม่มีการเวยีนว่ายตายเกิด 

ไอน้ัน่เป็นความคิด เป็นสิทธ์ิ เป็นสิทธ์ิ ใครก็คิดได ้ เชิญตามสบาย แต่ความจริงมนัเป็น
แบบน้ี ความจริงมนัเป็นแบบน้ี ไอค้วามคิดมนัเป็นสิทธ์ิ ใครจะคิดอยา่งไรก็ได ้ แลว้ถา้มีกิเลส
ตณัหาความทะยานอยากมนัก็คิดท าลายตวัเอง คนท่ีมีบุญกุศลมนัก็คิดส่งเสริมตวัเอง คิดแต่คุณ
งามความดีของตวัเอง มนัเป็นสิทธ์ิๆ ไง น่ีมนุษย ์

แต่ถา้มนุษยท่ี์มีอ  านาจวาสนา หนา้ท่ีการงานของเราก็ท  าแลว้ เวลาคิดแลว้ เวลาประสบ
ความส าเร็จทางโลกแลว้เราจะมีความสุข ท าส่ิงใด แสวงหาส่ิงใดจะเป็นความสุข เรากป็รารถนา
ความสุขๆ 
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สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นคนยนืยนัไวเ้อง ถา้
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านยนืยนัไวแ้ลว้ ถา้เราท าของเราจริงไดห้รือเปล่า ถา้เราท า
ของเราจริงไม่ได ้เราก็ไม่ไดป้ระสบความสุขอยา่งนั้น ถา้เราไม่ไดป้ระสบความสุขอยา่งนั้น เราก็
มีความสงสัยตลอดไป แต่ถา้ใครเคยจิตสงบข้ึนมาไดไ้ปเสวยสุขอนันั้น สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบ
ไม่มี มนัจะยนืยนัในหวัใจอนันั้น น่ีไง มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโกแก่การประพฤติปฏิบติัไง 

ถา้จิตคนท่ีเคยสงบเคยระงบัมา มนัจะยนืยนัของมนัไดไ้ง แลว้ถา้คนจิตสงบแลว้ยกข้ึน
วิปัสสนา เวลามนัเกิดปัญญาข้ึนมา มนัจะเขา้ใจไดเ้ลยว่าภาวนามยปัญญา ปัญญาน้ีเป็นอยา่งไร 
ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากจิตท่ีสงบแลว้มนัมีคุณสมบติัอยา่งไร แลว้คุณสมบติัอยา่งน้ี น่ีไง 
หวัใจดวงใดถา้ไม่มีการกระท า ไม่มีกิริยาอยา่งนั้น มนัจะมีผลข้ึนมาไดอ้ยา่งไร  

มนัจะมีผลข้ึนมาไดม้นัตอ้งมีกิริยา มีการกระท าอนันั้น ถา้การกระท าอนันั้นมนัเกิดมาได้
อยา่งไร มนัก็เกิดจากความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ ความคน้ควา้ของเราไง ถา้เราไม่
คน้ควา้ข้ึนมา ยงัไม่เกิดข้ึนมา เป็นสัญญา สัญญาเป็นสัญชาตญาณ เป็นส่ิงท่ีมีอยูโ่ดยมนุษย ์
เทวดา อินทร์ พรหม เขาก็มีของเขา มนุษยเ์ราก็มีความรู้สึกนึกคิดเป็นเร่ืองธรรมดา ความคิดเกิด
จากจิตๆ แลว้เอาความคิดน้ีไปศึกษาวิชาการทางวิชาชีพ พอวิชาชีพข้ึนมา เรามีองคค์วามรู้ องค์
ความรู้ประกอบสัมมาอาชีวะอยา่งใด มนัเป็นเร่ืองโลกๆ ทั้งนั้นน่ะ แลว้คนท่ีมีจินตนาการ 
จินตนาการคิดข้ึนมา ลึกซ้ึงข้ึนมา ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ศึกษา
มาแลว้มีความเขา้ใจๆ ขนาดมีความเขา้ใจอยา่งนั้น เรายงัซาบซ้ึงในธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ 

เวลาพระสารีบุตรพดูกบัพระ เขาถามปัญหาว่าไม่เช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 

พระสารีบุตรบอกว่าไม่เช่ือๆ 

ไม่เช่ือเพราะเหตุใด 

ไม่เช่ือเพราะพระสารีบุตรมีองคค์วามรู้ พระสารีบุตรเป็นผูก้ระท าข้ึนมาเอง ความเป็น
จริงๆ ความจริงกบัความเช่ือมนัแตกต่างกนั  

ฉะนั้น พระองคน์ั้นก็เลยไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ก็เรียกพระสารีบุตรมา “สารีบุตรเธอไม่เช่ือเราจริงๆ หรือ” 
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เป็นอคัรสาวกเบ้ืองขวา เกิดมานะ เกิดมาเป็นเศรษฐี ท่ีไหนมีการละเล่นมีการฟ้อนร า มี
ความสุขไปกบัเขาตลอดชีวิต จนถึงบุญกุศลมนัมาใหผ้ลนะ วนันั้นไปดูเขาเล่นละครกนัอยู ่ ไปดู
แลว้มนัเศร้า ชีวิตน้ีท าไมมนัซ ้ าซากอยา่งนั้น มนัไม่มีส่ิงใดจะเป็นประโยชน์เลย ก็เลยนดักนักบั
พระโมคคลัลานะนะ ทิง้เลย สละเลย ออกแสวงหาความสุขแทดี้กว่า  

ไปเรียนกบัสัญชยั สัญชยัก็หลอกเสีย “นัน่ก็ไม่ใช่ น่ีก็ไม่ใช่” ก็เหมือนท่ีเราปฏิเสธว่างๆ 
ว่างๆ กนัอยูน่ี่ มนัไม่มีเหตุมีผลไง แต่พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะไดส้ร้างบุญกุศลมา ได้
สร้างข้ึนมา ไดส้ร้างข้ึนมาเป็นอคัรสาวกเบ้ืองซา้ยและเบ้ืองขวา ไดส้ร้างอ านาจวาสนาบารมีมา 
อ  านาจวาสนาบารมีท าใหมี้สติมีปัญญา มีจุดยนื ไม่เช่ือส่ิงใดง่ายๆ จะเช่ือส่ิงใดตอ้งมีเหตุมีผล 
พิจารณาแลว้มนัไม่ใช่ สัญชยัสอนมา นัน่ก็ไม่ใช่ ถา้พวกเราบอก เออ! กิเลสก็ไม่ใช่ของเรา อะไร
ก็ไม่ใช่ทั้งส้ิน ไม่มีส่ิงใดเลย ว่างหมด นิพพานมนัมีอยูแ่ลว้ เช่ือ 

พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะนดักนัไป ไปโดนเขาหลอกเสีย สุดทา้ยแลว้ ๒ คนมา
ปรึกษากนั ถา้เราเจอครูบาอาจารยท่ี์จริง อยา่ทิง้กนันะ อยา่ทิง้กนันะ คนเราเวลาหลงผดิไปแลว้ 
หลงทางไปแลว้มนักลวัตวัเองจะไปไม่รอด คุยกนั ปรึกษากนั ถา้ใครเจออาจารยจ์ริง อยา่ทิง้กนั
นะ มีส่ิงใดตอ้งบอกกนันะ อยา่เอาตวัรอดอยูฝ่่ายเดียว 

พระสารีบุตรไปเจอพระอสัสชิบิณฑบาตอยู่ เห็นกิริยาท่ีการเดิน ขณะเห็นท่ีการเดิน ท่า
เดินท่ีสงบระงบัมนัสงบมาจากภายใน มนัไม่ใช่เสแสร้ง ไม่ใช่การกระท า “ฉนัไม่ตอ้งการ ฉนัไม่
ตอ้งการส่ิงใดทั้งส้ิน” อยา่ใหม้ากกวา่น้ีนะ ถา้มากกวา่น้ีก็เอา  

น่ีไง มนัไม่มีการเสแสร้ง มนัไม่มีความตอ้งการของใคร ไม่มีการเสแสร้ง คนท่ีมีปัญญา
มนัมองออกไง ตามไปๆ จนท่านท าภตักิจจบส้ินแลว้ถึงเขา้ไปขอฟังธรรมๆ ไง น่ีคนท่ีมีปัญญา 
เวลาพระอสัสชิแสดงธรรมนะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนว่าธรรมทั้งหลายเกิดจาก
เหตุ ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เวรกรรมของคนท่ีว่าเป็นเวรกรรมๆ เพราะคนนั้นไดท้  ามา ส่ิงทั้งหลาย
ตอ้งมีเหตุใหเ้กิด แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนใหไ้ปดบัท่ีเหตุนั้น ไปดบัท่ีเหตุนั้น  

น่ีไง ว่าทุกข์ๆ ๆ ไปดบัท่ีไหน ไปดบัท่ีตน้เหตุนั้น พอฟังอยา่งนั้นป๊ับ พระสารีบุตรใช้
ปัญญาไตร่ตรองตามจนเป็นพระโสดาบนั ธรรมอยา่งน้ี ธรรมทั้งหลาย เย ธมฺมาฯ ไปพดูใหพ้ระ
โมคคลัลานะฟัง พระโมคคลัลานะก็เป็นพระโสดาบนัข้ึนมา ถึงไดเ้ห็นว่าอาจารยข์องตนไม่ใช่
แลว้ เพราะคนท่ีหลงทางมา แลว้พอมาเจอความจริงข้ึนมาก็ไปชวน เห็นใจไง ไปชวนสัญชยับอก
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ว่าใหไ้ปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เถิด องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ขนาดลูกศิษย์
สอนมายงัไดเ้ป็นพระโสดาบนั มีดวงตาเห็นธรรม  

สัญชยัถามวา่ในโลกน้ีมีคนโง่มากหรือคนฉลาดมาก 

มีคนโง่มากกวา่คนฉลาด 

คนโง่มนัหลอกได ้ฉะนั้น ถา้คนท่ีจะไปทางพระพุทธศาสนาตอ้งเป็นคนท่ีฉลาด เป็นคน
ท่ีมีเหตุมีผล ตอ้งคนท่ีใชปั้ญญาไตร่ตรอง ถา้เธอจะไปอยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็
ไปเถิด เราจะอยูก่บัคนโง่ เราจะหลอกต่อไป 

ฉะนั้น พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม ใครท่ีมีบุญมีคุณจะระลึกถึง
คุณของเขา คนท่ีจะมีคุณธรรมตอ้งมีสัตย ์ มีสัตย ์ มีความกตญัญู ระลึกถึงคุณของคน ฉะนั้น 
อุตส่าห์ไปชวนอาจารยข์องตนใหไ้ปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ก็ไม่ไป พอไม่ไปข้ึน
มาแลว้ พอพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะออกไป กระอกัเลือดเลย มนัอดัอั้นตนัใจ กระอกัเลือด
เลย แต่พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ก็สอนๆ สอนจนส้ินสุดแห่งทุกข ์

น่ีไง แลว้เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถามพระสารีบุตร เธอไม่เช่ือเราหรือ 

ไม่เช่ืออยา่งไรล่ะมาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ชวนสัญชยัมา แลว้องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ป้ันมา คอยช้ีน ามา คอยจุดประเดน็ในใจมา คอยสอนมา คอยบอกมา ไม่
เช่ือไดอ้ยา่งไร แต่ความเช่ือนั้นมนัไม่ใช่ความจริง ความเช่ือนั้นไม่ใช่มรรค แต่เวลาพระสารีบุตร 
พระโมคคลัลานะเวลาจะส าเร็จเป็นพระอรหนัต์ ส าเร็จข้ึนมาดว้ยศีล ดว้ยสมาธิ ดว้ยปัญญา ดว้ย
ภาวนามยปัญญาของพระสารีบุตร ดว้ยภาวนามยปัญญาของพระโมคคลัลานะ แต่เป็นคนท่ีบอก 
คนท่ีช้ีน า คนท่ีช้ีน าก็คือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

ฉะนั้น บอกว่าความเช่ือแกกิ้เลสไม่ได ้ ถึงไม่เช่ือ แต่ถา้เป็นความจริง ความจริงในใจของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีไง ท่ีว่าเวลาพระเราเวลาเร่งความเพยีรๆ เร่ืองครูบาอาจารย์
นะ เคารพบชูา เวลาเคารพบชูา น่ีพดูถึงเป็นวิทยาศาสตร์เลย เป็นขอ้เทจ็จริงเลย ความเคารพบชูา 
ความจ าเอา ความจะเอาผลประโยชน์จากอาจารยข์องเราโดยใหเ้ป็นสมบติัของเรา เป็นไปได้
ไหมถา้เราไม่ฝึกข้ึนมา ถา้เราไม่ท าข้ึนมา 
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คนท างานไม่เป็นจะไปฉอ้ไปโกง ไปตู่อยา่งไรมนัก็ไม่ได ้ ถา้คนมนัจะเป็น มนัเป็นข้ึน
มาแลว้ อาจารยจ์ะดึงกลบัก็ไม่ได ้ เพราะมนัเป็นสมบติัส่วนตน มนัเป็นสันทิฏฐิโก มนัรู้จ  าเพาะ
ตน รู้จ  าเพาะใจดวงนั้น มนัเป็นสมบติัของใครของมนัไง ถา้เป็นสมบติัของใครของมนัแลว้ ดู
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เอตทคัคะ ๘๐ องค ์พยากรณ์ว่าองคน์ั้นมีเลิศทางน้ีๆๆ 

เลิศก็เลิศของเขา เลิศของพระสารีบุตรก็เป็นผูมี้ปัญญา เลิศๆ ก็ท  ามาทั้งนั้นน่ะ แลว้พระ
อรหนัตม์ากมายเลยท่ีเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาแต่ไม่ไดค้วามเป็นเลิศทางใดทางหน่ึง นัน่เขาก็เป็น
พระอรหนัตเ์หมือนกนั พระอรหนัตก์็คือพระอรหนัต ์พระอรหนัตคื์อมรรคญาณ พระอรหนัตคื์อ
ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีการรู้แจง้อนัน้ี อนัน้ีส าคญัท่ีสุด แต่อนันั้นมนัเป็นบุญกุศลท่ีเขาสร้าง
ของเขามา เหมือนเรา เหมือนเราเกิดมาแลว้ไม่เท่ากนั เกิดมาแลว้มีความคิดแตกต่างกนั เกิด
มาแลว้ชอบแตกต่างกนั มนัเป็นอยา่งน้ี แต่กิเลสเหมือนกนั แลว้เวลาฆ่ากิเลสจะฆ่ากิเลสส้ินไป
จากใจดวงนั้น  

ฉะนั้น ฟังธรรมๆ ตอกย  ้าเราๆ เราเป็นมนุษยน์ะ เป็นผูมี้โอกาสนะ โอกาสท่ีไหน พุทธะ 
ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ความรู้สึกน่ีไง พุทธะท่ีกลางหวัใจน่ีไง เราจะเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้กลางหวัอกน้ี ถา้กลางหวัอก ตอ้งมีสติ หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ จนละเอียด
ลึกซ้ึงเขา้ไป จนไปถึงพุทธะแท ้พุทธะแทนึ้กพุทโธไม่ได ้เป็นพุทโธเสียเอง เป็นผูรู้้ ผูแ้จ่มแจง้ ผู ้
สว่างไสวกลางหวัใจของเราเอง เราจะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้กลางหวัอกพวก
เรา เอวงั 


