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เทศน์เช้า วนัที ่๑๘ กนัยายน ๒๕๕๙ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรมะ เราศึกษา เราคน้ควา้หาสัจธรรมกนั การคน้ควา้หาสัจธรรม 

เวลาเขาบอกโลกน้ีเจริญเพราะการศึกษา...ใช่ โลกน้ีเจริญเพราะการศึกษา เวลาศึกษามาๆ ศึกษามาเป็น

ภาคปริยติั ศึกษามา เวลาเราจะมาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราคน้ควา้หาสัจจะหาความจริงไง 

ความคิดๆ ความคิดก็คือกิเลสนัน่แหละ ความคิดของเราน่ีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก

ทั้งนั้น ความคิดของเราน่ี ทีน้ีเราศึกษาๆ มา ศึกษามาดว้ยความคิดไง ถา้ศึกษามาดว้ยความคิด มนัดว้ยภาค

ปริยติัไง ภาคปริยติัศึกษามาแลว้ ศึกษามางงไหม ศึกษามาแลว้งงมาก 

เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกพระอานนทน์ะ เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา้จะปรินิพพาน เขามาบูชาดว้ยเคร่ืองหอม บูชาดว้ยดอกไมธู้ปเทียนมหาศาล เขาบูชาองคส์มเด็จ

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกพระอานนท์ “บอกเขา บอกใหเ้ขาปฏิบติั

บูชาเถิด” 

การศึกษาๆ มา องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เผยแผ่ธรรมมา ๔๕ ปี วางรากฐานไวม้าก

นอ้ยขนาดไหน ถา้วางไวม้ากนอ้ยขนาดไหน เวลาสุภทัทะๆ จะมาถามองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ “ศาสนาไหนก็ว่าแน่ ศาสนาไหนก็ว่ายอด ศาสนาไหนก็ว่าดี” 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกเลย “สุภทัทะ อยา่ถามใหม้ากไปเลย ศาสนาไหนไม่มี

มรรค ศาสนานั้นไม่มีผล ศาสนาไหนไม่มีการประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัไม่มีผลหรอก” 

วนันั้นใหพ้ระอานนทบ์วชให ้ พอบวชให ้ คืนนั้นปฏิบติับูชาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้

คืนนั้น คืนนั้นเขาไดเ้ป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา 
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องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพาน เวลาปรินิพพาน ยงัเทศนาว่าการสั่งสอน สั่ง

สอนร้ือสัตวข์นสัตวจ์นสัตวโ์ลกไดเ้ป็นพระอรหันตข้ึ์นมาอีกองคห์น่ึงน่ะ เป็นข้ึนมาเพราะอะไรล่ะ เป็น

ข้ึนมาเพราะการปฏิบติัไง ถา้เป็นข้ึนมาเพราะการปฏิบติั 

เราศึกษามาๆ ศึกษามาเร่ืองกิเลสตณัหาความทะยานอยากทั้งนั้น ทั้งๆ ท่ีธรรมะขององค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา สัจธรรมอนันั้นท าใจ

ขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ให้เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาแลว้วางส่ิงน้ีไว้ๆ  เราก็ศึกษากนั ศึกษามา 

ศึกษามาดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ศึกษามาก็คาดก็หวงั ศึกษามาแลว้ก็จินตนาการ การ

จินตนาการกิเลสทั้งนั้น 

ถา้เอาจริงๆ คนัถธุระ วิปัสสนาธุระ เวลาวิปัสสนาธุระนะ เวลาบวชข้ึนมา ถา้อุปัชฌายอ์งคใ์ด

ไม่บอกกรรมฐาน ๕ ไม่บอกถึง รุกฺขมูลเสนาสนํ ไม่บอกถึงการประพฤติปฏิบติั การบวชนั้นไม่สมบูรณ์ 

การบวชนั้นไม่สมบูรณ์ เห็นไหม 

เราศึกษาๆ ทางวชิาการ คนสงเคราะห์สงหา เราส่งเสริมกนัทั้งนั้นน่ะ พอส่งเสริมข้ึนมา ยกหอ้งๆ 

เวลาใหป้ระกาศนียบตัรกนัไปไง เราศึกษาข้ึนมาเราก็ช่วยกนัส่งเสริมๆ เราส่งเสริมข้ึนมาแลว้มนัปฏิบติั

ไหมล่ะ มนัเอาจริงเอาจงัไหมล่ะ 

ถา้มนัเอาจริงเอาจงัข้ึนมา เวลาส านกัท่ีศึกษาเขาตอ้งสร้างเพื่ออ านวยความสะดวกมหาศาล 

วิจิตร อลงัการ เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ิ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่

ท่านออกประพฤติปฏิบติัอยูใ่นป่าในเขา ไปอยูใ่นป่า ในเง้ือมผา ในถ ้า ในเรือนว่าง เราไปในสถานท่ี

ท่ีว่าเราไม่กวนเขา เขาก็ไม่กวนเราไง 

เวลาหลวงตาท่านออกประพฤติปฏิบติัใช่ไหม ท่านบอกเลย บา้นใหญ่  ๆก็ไม่ไปอยูน่ะ เพราะบา้น

ใหญ่ๆ ไปอยูม่นัสะดวกสบาย บา้นใหญ่ๆ เป็น ๕๐-๖๐ หลงัคาเรือน เขาดูแลรักษาทั้งนั้นน่ะ แต่ตกเยน็

ข้ึนมาเขาก็มาขอคุยธรรมะเพราะเขากทุ็กขก์็ยากทั้งนั้นน่ะ เห็นไหม เราไปกวนเขา เขาก็กวนเรา 

ถา้เราไม่กวนเขา หา ๒ หลงั ๓ หลงัก็พอ ดว้ยวฒันธรรมของเขา เห็นพระมาเขาก็ตอ้งใส่บาตร 

ใส่บาตรมาก็เล้ียงชีพเท่านั้น เรากวนเขานอ้ยๆ เขาก็ไม่มากวนเรา น่ีก็เหมือนกนั เวลาส านกัปฏิบติัข้ึนมา
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เขาก็มีแต่เรือนว่าง มีสถานท่ีพอซุกหวันอน แลว้เราก็คน้ควา้หาสัจจะความจริง เห็นไหม เราไม่กวนเขา 

เขาก็ไม่มากวนเราไง ถา้เขาไม่กวนเราๆ เราก็มีเวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาใช่ไหม น่ีเพราะเราไม่กวนเขา 

ศาสนากวนบา้นกวนเมืองไง ถา้กวนบา้นกวนเมืองก็เพื่อส่งเสริมๆ ไง เพราะการส่งเสริมนั้นก็

ตอ้งลากกนัมาทั้งยวงไง แต่ถา้มนัประพฤติปฏิบติัก็คนเดียว เราคนเดียว หวัใจเราน่ี เราเอาของเรา เราคน

เดียวๆ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม ตรัสรู้ข้ึนมาองคเ์ดียว เวลาองคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธมัมจกัฯ ปัญจวคัคีย ์๕ คนเท่านั้น 

ศาสนานีม้ัน่คงแข็งแรง อลังการ อลังการทีไ่หนล่ะ อลังการในใจขององค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า อลังการในใจของพระอรหันต์ไง ศาสนาพุทธเราอลังการคุณธรรม มนัอลังการ

ในความรู้สึกอันน้ัน แล้วความรู้สึกอันน้ันมนัอยู่ทีไ่หนล่ะ ตะครุบเงากัน 

ถา้พูดถึงเร่ืองกิเลส กิเลสก็ความคิด ความคิดความอ่านน่ีกิเลสทั้งนั้นน่ะ เวลาความคิด ศึกษา

มาแลว้ก็คิดมาก เป็นสมุทยั ผลของมนัคือทุกขท์ั้งนั้นน่ะ แต่เวลาศึกษามามหาศาลเลย ศึกษาต ารามา

มากมายมหาศาลเลย ผลของมนั เวลาท าข้ึนมาก็ท  าความสงบของใจ ถา้ใจสงบข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นทุกขเ์ป็น

ยากดบัหมด ส่ิงท่ีเป็นทุกขเ์ป็นยากดบัหมดแลว้ท าอยา่งไรต่อไป ท าอยา่งไรต่อไปมนัก็เกิดภาวนามย

ปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา 

ปัญญาไม่ใช่เกิดจากการคน้ควา้การวิจยัต่างๆ นั้นมนัเกิดจากอวิชชา เกิดจากความไม่รู้ของเรา

ทั้งนั้นน่ะ แต่เราก็ตอ้งศึกษาๆ ไง เพราะคนเราบวชมาแลว้ คนเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัก็กลวั

ผิดพลาดทั้งนั้นน่ะ เวลาผิดพลาดไป ศึกษามาขนาดไหน ศึกษามาก็พร้อมกบัตะครุบเงา พร้อมกบั

ตะครุบเงา พร้อมกบักิเลสของเรา จินตนาการไปทัว่ เว้ิงวา้งไปหมด ไม่มีอะไรเป็นช้ินเป็นอนัเลย 

เวลาเป็นช้ินเป็นอนัข้ึนมา เห็นไหม มีพระสมยัหลวงปู่มัน่น่ะ เขาไปร ่าลือกนัว่าเขาเป็นพระ

อรหนัตน์ะ สมเด็จมหาวีรวงศท่์านก็ตั้ง ๙ ประโยคมา ๔ องค ์๕ องคม์าตรวจสอบ ตรวจสอบแลว้ตรวจสอบ

เล่า ตรวจสอบอย่างไรก็ตรวจสอบไม่ไดห้รอก ๙ ประโยคเรียนมาจบแลว้ การศึกษาของ

พระพทุธศาสนาจบแลว้ แลว้ก็มาตรวจสอบพระปฏิบติัองคห์น่ึง ตรวจสอบไม่ได ้ ตรวจสอบอยา่งไรก็

ไม่ได ้
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หลวงปู่มัน่ลงมาจากเชียงใหม่ สมเด็จมหาวีรวงศใ์หพ้าไปหาหลวงปู่มัน่ ใหเ้ขาพูดถึงการปฏิบติั

ของเขา พอพูดจบ หลวงปู่มัน่พูดค  าเดียว “มนัติดสมาธิ” 

น่ีมนัว่างๆ ว่างๆ พอว่างๆ ข้ึนมาก็ต่างคนต่างจ ามาใช่ไหม ต่างคนต่างจ ามา ว่างๆ ว่างๆ ก็ว่าง

ดว้ยกนัไง แลว้มนัว่างอย่างไร มนัมีอะไรใหว้่างล่ะ แต่หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยข์องเรา มนั

ว่างเพราะอะไร มนัมีเหตุมีผลอะไรท่ีมนัว่าง มนัไม่มีเหตุมีผล มนัว่างอยา่งนั้น ดูสิ ดูคนบา้มนัก็ว่าง แลว้

มนัมีสติปัญญาตรงไหน แต่ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา มีสติปัญญา ถา้ว่างเป็นสมาธิ ถา้เป็นสมาธิข้ึน

มาแลว้ท าไมไม่ยกข้ึนสู่วิปัสสนา ถา้ยกข้ึนวิปัสสนา เขาก็ตอ้งพูดถึงการวิปัสสนาของเขา ถา้เขาไม่มี

วิปัสสนาของเขา เขาไม่ไดท้  าของเขา เขาจะเอาอะไรมาพูด ถา้เขาพูดไม่ไดข้ึ้นมา 

ภาคปฏบิัติไม่กวนใครทั้งส้ิน กวนแต่กเิลสในใจ กเิลสในใจมนั เราเอามรรคเอาผลกวนมนั 

ดูแลมนั ทาํลายมนั ทาํลายแต่กเิลสของเรา แล้วทาํลายแล้วเป็นผู้ประเสริฐไง 

เรามาวดัมาวากนั เรามาท าไม เรามาวดัมาวา ระดบัของทานก็มาเพื่อเสียสละ เพื่อเสียสละน้ี

เป็นอามิส เห็นไหม ท่ีเป็นอามิสๆ ท่ีเราเสียสละกนัอยูน่ี่ เป็นอามิสมนัก็เป็นบุญกุศล เป็นบุญกุศลก็

เหมือนน ้ามนั น ้ามนัเติมรถก็เตม็ถงั เติมมากมนัก็ลน้ถงั แลว้เวลาว่ิงไป น ้ามนัก็หมดถงั 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราท าเป็นอามิสๆ เพราะการกระท าของเราใช่ไหม เราศรัทธาครูบา

อาจารยอ์งคไ์หน เราปล้ืมใจมาก เราท าแลว้มนัฝังใจมาก ฝังใจมากน่ีบุญกุศลมหาศาล มหาศาลไปเกิด

เป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม พอหมดอายขุยั เราก็มาเกิดใหม่ น่ีไง น ้ามนัหมด เวลาน ้ามนัหมดแลว้

มนัก็เวียนลงมา เวียนแลว้เวียนเล่าอยู่อย่างนั้นน่ะ การเวียนในวฏัฏะ เวียนในวฏัฏะกท็  าคุณงามความดีมนั

ก็เป็นความดี ผลของวฏัฏะ  ๆ เพราะวฏัฏะมนัมีของมนัอยู่อยา่งนั้น ใครจะเช่ือหรือใครจะไม่เช่ือก็เป็น

ความจริงของมนัอยา่งนั้น ใครท าดีท าชัว่มนัก็เป็นความจริงของมนัอยา่งนั้น เวลาคนท ากรรมข้ึนมา กรรม

ใหผ้ลข้ึนมา กรรมก็ใหผ้ลอยา่งนั้น 

แต่เวลาเราศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราทาํคุณงามความดี

ของเรา เราสร้างกรรมดีของเรา กรรมดีๆ กรรมดีหรือกรรมช่ัวทีเ่ป็นอดีตมา เราไปแก้ไขมนัไม่ได้ 

ถ้าเราแก้ไข เราแก้ไขในปัจจุบันนี ้ ถ้าแก้ไขในปัจจุบันนี ้ แล้วเรากระทาํของเราด้วยมสีติปัญญา

ของเรา นี่ไง เป็นธรรม 
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ความคิดเป็นกิเลสหมดแหละ กิเลสกบัธรรมในหวัใจของเราไง เราเป็นชาวพุทธๆ เรากราบ

นะ ทุกคนกราบบูชาพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็น

แกว้สารพดันึก เป็นรัตนตรัยของเรา รัตนตรัยของเรา เราก็กราบก็ไหว ้ถา้กราบถา้ไหว ้ดูสิ ทางโลกเขา 

เขาก็บูชาของเขา ในลทัธิศาสนาใดเขาก็บูชาของเขา เขาก็บูชาของเขา แต่ในพระพุทธศาสนาของเรา

บูชาแลว้ใหป้ฏิบติั ใหส้วดมนต ์ แลว้สวดมนตเ์สร็จแลว้ใหน้ัง่ภาวนา ใหน้ัง่หายใจเขา้นึกพุท หายใจ

ออกนึกโธ ระลึกถึงองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ พุทโธ พุทธะ 

พุทธะคือใคร พทุธะก็คอืความรู้สึก พทุธะก็ผูรู้้ ผูรู้้ก็คือหวัใจของเรา ท่ีหวัใจของเราเพราะมนั

มืดบอดมนัถึงไดเ้วียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ จะกลา้ขนาดไหน จะกลวัขนาดไหน จะรังเกียจขนาดไหน 

มนัก็ตอ้งเกิด เพราะเวลามนัเกิดมนัไม่รู้ตวั ถา้รู้ตวัมนัไม่เกิด 

อวชิชาคือความไม่รู้ มันจะกล้า มนัจะกลัว มนัจะรังเกียจ มนัจะชอบ มนัจะไม่ชอบ เกิด

หมด มนัต้องเกิดตามกรรมของมนัน่ะ การกระทํานั้นน่ะ สสารส่ิงน้ันมันมอียู่ ภวาสวะ ภพ 

ปฏสินธิวญิญาณ ปฏสินธิวญิญาณมนัทาํของมนัไว้ ทาํบุญกุศลมนักเ็ป็นประโยชน์กบัมนัใช่ไหม 

แต่เวลาเราทาํบุญกุศลเรากเ็ข้าใจ 

นกัปฏิบติันะ เขาไม่อยากไปเกิดบนพรหม ไม่อยากไปเกิดบนเทวดา เพราะมนัตอ้งใชอ้ายขุยัยาว 

เขาอยากจะเกิดเป็นมนุษย ์ เพราะมนุษยอ์ายแุค่ ๑๐๐ ปี แลว้เขาอยากจะปฏิบติั เขาอยากปฏิบติั เขา

อยากจะพน้จากทุกข ์ เขาไม่อยากไปเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม นรกไม่ตอ้งพูดถึงมนั ยิง่ไม่

อยากใหญ่เลย มนัไม่อยากอยูแ่ลว้ แต่สวรรคก์็ไม่อยาก เพราะเราไปเพลิดเพลินอยูอ่ย่างนั้นน่ะ ไป

เพลิดเพลินอยูอ่ยา่งนั้นตลอดเวลา น่ีพูดถึงนกัปฏิบติัเขาหูตาสว่าง เขาคิดของเขาอย่างน้ีนะ แลว้เวลาเรา

เกิดเป็นมนุษย ์มนุษยถึ์งเป็นอริยทรัพย ์

ท าไมถึงเกิดเป็นมนุษยล่์ะ มนุษยม์นัตอ้งมีอากาศหายใจ มนุษยม์นัตอ้งมีอาหาร ถา้มนุษยข์าด

อาหาร มนุษยอ์ยูไ่ม่ได ้ น่ีไง เพราะตอ้งมีอากาศหายใจ ตอ้งมีอาหาร ตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั มนัถึง

กดดนัเราไง มนัถึงบีบคั้นเราใหเ้ราทุกขไ์ง ถา้บีบคั้นใหเ้ราทุกข ์ จะท าใหเ้ราต่ืนตวัไง ใหเ้ราเห็นโทษ

ของมนัไง ถา้เห็นโทษของมนัแลว้เราก็พยายามแสวงหาไง พยายามศึกษาคน้ควา้หาทางออก คน้ควา้

หาทางออกน่ีเป็นหนทาง เสร็จแลว้วางไว ้เสร็จแลว้ตอ้งหาหนทางของเรา 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๘ กนัยายน ๒๕๕๙ ๖ 
 

©2016 www.sa-ngob.com 

รัฐบาลท่ีดีเขาท าสาธารณูปโภคท่ีดี เราสะดวกสบาย น่ีก็เหมือนกนั องคส์มเด็จพระสัมมาสมั

พุทธเจา้วางธรรมวินยัน้ีไวเ้ป็นแนวทาง แต่ทางของเรามนัไม่มีไง อนันั้นเป็นทางขององคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้ถนนเอกชน ถนนของเรา ถนนส่วนบุคคล ถนนส่วนบุคคลของเรามนัไม่มีขาย น่ี

ไง มนัไม่มีขาย แต่ทางโลกมนัช่วยเหลือเจือจานกนัไดใ้ช่ไหม ไอน่ี้มนัไม่มีขาย สติก็ไม่มีขาย สมาธิก็

ไม่มีขาย ปัญญาก็ไม่มีขาย 

ดูสิ เวลาทางโลกเขา ในสุขภาพ ถา้สุขภาพแขง็แรงมนัก็อยูท่ี่การออกก าลงักาย สุขภาพจิตท่ี

ดีๆ คนเขาถามประจ า อยากจะฉลาด อยากจะไบรท ์อยากจะมีปัญญามาก แลว้บอกว่าหายใจเขา้นึกพุท 

หายใจออกนึกโธ เขาบอกมนัจะฉลาดไดอ้ยา่งไรล่ะ มนัยิ่งโง่เขา้ไปใหญ่เลย ไอห้ลบัหูหลบัตาพุทโธน่ี

โคตรโง่เลย 

โคตรโง่เลย หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารย์เราท่านสําเร็จเป็นพระอรหันต์หมด

นะ ความสําเร็จเป็นพระอรหันต์ต้องมภีาวนามยปัญญา ปัญญารู้เท่าความคดิของตน ปัญญา

รู้เท่ากิเลสตัณหาของตน ปัญญาการเพกิถอนกเิลสในใจของตนมนัโง่ทีไ่หนวะ ไอ้ทีม่นัฉลาดๆ นั่น

แหละกิเลสทั้งนั้นน่ะ เพ้อเจ้อ ไอ้ทีว่่าโง่ๆ โง่ๆ โง่ๆ ก็สํานึกตนไง โง่ๆ ก็คดิถึงตัวเราไง โง่ๆ ก็เพ่ือจะ

รักษาตัวไง โง่ๆ ก็เพ่ือจะหาความสุขในตัวของตัวไง โง่ๆ ก็หาบ้านของเราไง 

ถา้เรามีบา้นมีเรือนข้ึนมา เรามีท่ีพึ่งอาศยั ใครท าสมาธิไดก้็มีคูหา คูหาของจิตคือมีบา้นมีเรือน

หลงัหน่ึง คนท่ีมีบา้นมีเรือนหลงัหน่ึง ฝนตกแดดออกมนัก็มีท่ีพึ่งอาศยันะ คนท่ีไม่มีบา้นมีเรือนมนัอยู่

กลางแดดกลางฝน ฝนตกแดดออกมนัก็ตอ้งทนเอาๆ ไง การทนเอาอยา่งนั้นแลว้บอกว่างๆ ว่างๆ 

ว่างๆ มึงนอนผึ่งแดดอยู่น่ี มึงนอนกลางแดด ว่างๆ อะไรของมึงน่ะ น่ีไง กิเลสทั้งนั้น คิดเอาๆ 

น่ีพูดถึงภาคปริยติั ถา้ปริยติั กิเลสกบัธรรมๆ แลว้ธรรมเป็นอยา่งไรล่ะ แลว้หายใจเขา้นึกพุท หายใจ

ออกนึกโธน่ีโง่ๆ 

ลูกหลานของเรานะ ถา้มนัฉลาด มนัเท่าทนัตวัมนัเอง มนัเอาตวัรอด มนัโง่หรือมนัฉลาด 

ลูกหลานของเราคบเพื่อนมหาศาลเลย แลว้ก็ไปใหค้นอ่ืนเขาปอกลอกมนั มนัฉลาดหรือมนัโง่ เพื่อน

มนัดีๆ ทั้งนั้น เพื่อนมนัปอกลอกมนัทั้งนั้น แลว้เราบอกลูกหลานเราฉลาดหรือ 
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แต่ถา้ลูกหลานเรามีสามญัส านึก ลูกหลานเรามนัเอาตวัมนัรอดได ้ น่ีก็เหมือนกนั ถา้หวัใจเรา

มนัฉลาด หวัใจเราเป็นอิสระ หวัใจเราไม่ใหกิ้เลสตณัหาความทะยานอยากมนัชกัจูงไป ความคิดมนัชกั

จูงไปไง อยากจะไปนู่น อยากจะไปน่ี อยากจะไดน้ัน่ อยากไดน่ี้ อยากเป็นนู่น อยากเป็นน่ี อยากไป

หมดเลย แต่ไม่ท าอะไรเลย โดนเขาหลอกหมด 

แต่ถา้วนัไหนนะ มนัหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ มนัพยายามท าตวัของมนัข้ึนมานะ 

ลูกหลานเราเป็นคนดี จิตใจเราเป็นคนดีไง ถา้จิตใจเราเป็นคนดี ธรรมะไม่มีขาย อยากไดต้อ้งท าเอา แลว้

ธรรมมนัท าท่ีไหน ธรรมก็ไปศึกษาไง ไปจ ามาไง ไปจ ามาแลว้ก็มาถากมาถางกนั 

มนุษยเ์กิดมามีอาวุธมหศัจรรยม์าคนละหน่ึงดา้มคือมีปาก ปากคือขวานถากเขาไปทัว่ มีปากถาก

เขาไป ถางเขาไป ถากเขาไปทัว่ ศึกษามาแลว้อวดเก่งอวดรู้ไปหมด น่ีไง ลูกหลานเรามนัโดนเพื่อนมนั

ปอกลอก ไอน่ี้หวัใจมนัโดนกิเลสปอกลอก แลว้ปอกลอกก็อา้งธรรมะดว้ยนะ อา้งธรรมะขององค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เลยนะ อา้งพุทธพจน์ๆ  

เวลาใครมาหาเรา เราบอกว่าพุทธพจนแ์ขวนไวก่้อน แขวนไวท่ี้องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ กิเลสมึงกบักิเลสกูมาชนกนั กิเลสทั้งนั้นน่ะ อา้งพุทธพจน์ๆ  กิเลสเตม็หวั 

พุทธพจน ์สาธุ เราเคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์แกว้สารพดันึกของเรานะ แกว้สารพดันึก 

หมายถึงว่า หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านขวนขวายของท่าน ท่านไดเ้ป็นพระอรหันตข์องท่าน นัน่สูงสุด 

ไอข้องเรานะ ไอร้ะดบัปานกลางข้ึนมา เราขวนขวายของเรา แกว้สารพดันึกของเรา หวัใจเรานึกไดแ้ค่

ไหน หวัใจเราสร้างไดแ้ค่ไหน เราจะไดผ้ลตอบแทนเท่านั้น 

หวัใจของเราหยาบคาย หวัใจของเราไม่เช่ือถือส่ิงใด แกว้สารพดันึก แกว้มนัก็อยูก่บัดินนัน่

แหละ แกว้มนัก็อยูใ่นแร่ธาตุนัน่น่ะ เราก็เดินเหยยีบย  ่ากนัไป เราจะไม่ไดอ้ะไรเลย แกว้สารพดันึกๆ 

ใครนึก แกว้สารพดันึก ใครเป็นคนท า แกว้สารพดันึก ใครเป็นคนขวนขวายข้ึนมา แกว้สารพดันึกของ

ใคร 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นศาสดาของเรา สาธุ พุทธพจน์ๆ  สาธุนะ เขาศึกษามาใหเ้ล่า

เรียน “สุภทัทะ เธออยา่ถามใหม้ากไปเลย ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล ถามเอามาไม่ได”้ 

ถามเลยนะ “ศาสนาไหนดีมาก ศาสนาไหนดีนอ้ย ศาสนาไหนว่าดีไปหมด” 
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องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไม่ตอ้งถามๆ ปฏิบติัเอาๆ ใหพ้ระอานนทบ์วชให ้ คืน

นั้นเป็นพระอรหนัตเ์ลย 

ถามมาทั้งชีวิตนะ เขาเป็นพราหมณ์ท่ีมีปัญญามาก ศึกษามาทุกลทัธิ ศึกษาไปหมด รู้ไปหมด 

ศึกษามาแลว้ตดัสินใจไม่ได ้ สุดทา้ยแลว้ตอ้งมาถามองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ เพราะข่าวร ่าลือ

ว่าองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จะนิพพานคืนน้ี 

เขาถือตวัถือตนเขามาก เขาว่าเขามีปัญญามาก ฉะนั้น เวลาความคิดเขา เขายงัมีโอกาส เขาคิดว่าถา้

วนัน้ีไม่ถามพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้จะนิพพานคืนน้ีแลว้ ถา้ไม่ถามพระพุทธเจา้ เขาก็ตอ้งสงสัยไป

ตลอดชีวิต วนันั้นน่ะท าใหเ้ขาบากหนา้ไปเฝ้าองคส์มเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจา้แลว้ถามค  าน้ีข้ึนมา 

แต่องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้รู้อยูแ่ลว้ อนาคตงัสญาณ รู้อดีตอนาคต รู้หมด เพียงแต่

ว่ามนัเป็นสมบติัของเขา มนัเป็นกิเลสในใจของเขา มนัเป็นโอกาสของเขา เขาจะยอมหรือไม่ยอม น่ีไง 

เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เล็งญาณ พุทธกิจ ๕ ใครท่ีมีอ  านาจวาสนาแลว้ชีวิตสั้ น มีโอกาส 

ไปเอาคนนั้นก่อน ไอน่ี้มนัมีวาสนา แต่ทิฏฐิมานะมนัไม่ฟัง ไปพูดมนัก็ไม่ฟัง แต่เวลาองคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน มนัเป็นโอกาสของมนัเอง โอกาสของมนั ถา้มนัไม่ถามก็จบ ไม่ถามก็

จะตอ้งลงัเลสงสัยไปตลอดชีวิต ก็มาถามองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องถามให้มากไปเลย หายใจเข้านึกพุท หายใจ

ออกนึกโธ ทีเ่รียนมาเยอะๆ ทีม่ปัีญญามากๆ นั่นน่ะ วางเอาไว้ หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ 

เอาจติสงบให้ได้ ถ้าจิตสงบได้ จติเป็นอิสระจากกิเลสได้ จติจะมอีิสระในการใช้ปัญญาของตน 

ถ้าจติยังเป็นอิสระไม่ได้ คดิส่ิงใด ทาํส่ิงใดมสีมุทยั มีกิเลสตัณหาความทะยานอยากเจือ

ปนมาตลอด ความคดิของเราไม่สะอาดเพราะความหวัง ความคาดหมายของเรา มนัจะสมบูรณ์

ไปไม่ได้ มรรคจะสามคัคไีม่ได้ มนัจะเป็นสัจธรรมไม่ได้ 

แต่ถา้เขาท าความสงบของใจเขา้มา กิเลสมนัสงบตวัลง กิเลสมนัปล่อยใหจิ้ตน้ีเป็นอิสระ จิต

สงบคอืจิตท่ีเป็นอิสระจากการควบคุมของกิเลสชัว่คราว จิตสงบคือการปล่อยวางกิเลสใหเ้ป็นอิสระ

ชัว่คราว แต่ชัว่คราวนั้นเราใชปั้ญญาเป็นหรือไม่ ชัว่คราวนั้นเรายกข้ึนสู่วิปัสสนาเป็นหรือไม่ 
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ถา้ยกข้ึนสู่วิปัสสนาเป็น เราจะเกิดมรรคเกิดผลในใจ ถา้มนัเกิดมรรคเกิดผลในใจ ถึงท่ีสุดแลว้
ถา้มรรคสามคัคีมนัจะเกิดสมุจเฉทปหาน มนัจะเกิดการประหตัประหารกนักลางหวัใจ มนัจะเกิดการ
ประหตัประหารของมรรค ท าลายกิเลสในใจ มนัจะเป็นปัจจตัตงั มนัจะเป็นสันทิฏฐิโก มนัจะเบิกบาน
กลางหวัใจดวงนั้น องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จะอนุโมทนากบัจิตอยา่งนั้น จิตประเภทนั้น จิตท่ี
พน้จากการครอบง าของอวิชชา เอวงั 


