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เทศน์เช้า วนัที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ เรามาวดัมาวา มาวดัมาวาเพื่อสัจธรรม เพื่อสัจจะในหวัใจของเราไง 
เราอยูก่บัโลกนะ เขาเรียกสมมุติบญัญติั สมมุติโลก โลกน้ีโลกสมมุติ ถา้สมมุติท่ีคนแยง่ชิงกนั 
ส่ิงนั้นจะมีราคา ถา้สมมุตินั้นมีมากเกินไป สมมุตินั้นไม่มีราคา สมมุติ เห็นไหม สมมุติก็ยงัมี
ราคาและไม่มีราคา 

แต่ถา้เป็นบญัญติั บญัญติัคือบญัญติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมๆ นะ ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ตรัสรู้ธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เสวยวิมุตติสุขๆ สุขอนันั้น สุขเลอเลิศอนันั้น สุขในใจขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไง ถา้สุขในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว์ๆ  ถา้ร้ือสัตวข์นสัตว ์ สัตวใ์นโลกน้ีอยูก่บัสมมุติบญัญติัๆ ถา้
สมมุติบญัญติั สมมุติน่ีสมมุติโลก ถา้บญัญติั บญัญติัธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

ถา้บญัญติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ อยา่งเช่นเรา เราศึกษาธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้น่ีบญัญติั น่ีอริยสัจสัจธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 
สัจธรรมความจริงอนันั้นอยูใ่นใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตว ์ ร้ือสัตวข์นสัตว ์ บญัญติัไวเ้ป็นทฤษฎี ถา้บญัญติัไว้
เป็นทฤษฎี เราศึกษาของเราๆ ศึกษาของเราเพื่อสัจจะเพื่อความจริง เพื่อความเขา้ใจของเรา เพื่อ
ความเขา้ใจของเราไง มนัก็เป็นสมมุติของเรา  

ฉะนั้น สัจจะมนัเป็นบญัญติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัเป็นสมมุติของเราๆ 
เพราะมนัยงัไม่เป็นความจริงของเราไง ถา้เป็นความจริงของเรา มาวดัมาวามาตอกย  ้าๆ ตอกย  ้าส่ิง
ท่ีเราศึกษามาๆ 

ถา้มนัยงัมีความลงัเลสงสยั ส่ิงท่ีมนัมีความขอ้งใจของเรา ถา้ส่ิงท่ีสัจธรรมๆ มนัท าให้
จิตใจเราผอ่งแผว้ไง แต่ถา้ผอ่งแผว้แลว้มนัก็สัจธรรมจากการฟังธรรมไง แต่ถา้มนัเป็นความ
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จริงๆ มนัตอ้งประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา อาหาร ถา้เราไม่ไดท้านอาหารนั้น 
อาหารนั้นจะไม่เขา้ไปในกระเพาะของเรา น่ีก็เหมือนกนั มนัอยูข่า้งนอกๆ ไง 

ทีน้ีเวลาอยูข่า้งนอก สมมุติๆ สมมุติว่าขา้งนอก ขา้งนอกขา้งใน ขา้งในข้ึนมาก็คิดว่า
ภายในเราเป็นภายใน ขา้งนอกขา้งในก็เป็นสมมุติ แต่ถา้เป็นความจริงๆ ถา้เป็นขา้งใน ขา้งในมนั
ในไหนล่ะ มนัในหวัใจไง ถา้ในหวัใจ ถา้ขา้งนอก ขา้งนอกก็ความคิดเราน่ี ส่ิงท่ีเป็นความคิด 
ความคิดมนัเกิดมาจากไหน มนัเกิดมาจากจิต ถา้เกิดมาจากจิตนะ เวลาทางวิทยาศาสตร์เกิดจาก
สมอง ถา้เกิดจากสมอง สมองมนัอยูใ่นหวัไหม มนัเป็นขา้งในไหม มนัก็เป็นขา้งใน แต่ถา้เป็นสัจ
ธรรมๆ ส่งออกหมด  

ส่ิงท่ีส่งออก ส่งออกมาจากจิต ถา้ส่งออกมาจากจิต เวลาท าความสงบของใจเขา้มา ถา้มนั
เขา้สู่ฐีติจิตๆ จิตเดิมแท้ๆ  นัน่แหละตวัจิต ถา้ตวัจิตถา้มนัเกิดปัญญา ปัญญาจากภายใน ปัญญาจาก
ภายในทวนกระแสเขา้ไป มนัเกิดจากภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึน มนัจะขา้งนอกขา้งในมา
จากไหน 

ถา้มนัขา้งนอกขา้งใน ขา้งนอกขา้งในจากผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ขา้งนอกขา้งในจากครูบา
อาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัตามความจริงอนันั้น ขา้งนอกขา้งในจากองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้
ตรัสรู้ธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้อยูโ่คนตน้โพธ์ิๆ นัน่น่ะ เวลาไมม้งคลๆ ตน้โพธ์ิ
เป็นไมป้ระจ าพระพุทธศาสนา เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ท่ีนัน่ ตรัสรู้โคนตน้
โพธ์ิๆ ไง แต่โคนตน้โพธ์ิมนัก็เป็นตน้โพธ์ิ ร่างกายน่ีร่างกายขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ก็เป็นหน่ึงไปนัง่อยูโ่คนตน้โพธ์ินั้น แต่ในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไป
ฝึกหดัมากบัเจา้ลทัธิต่างๆ ๖ ปี ทรมานตนมาขนาดไหน ทรมานตนมาขนาดไหนมนัก็เป็นขา้ง
นอกทั้งนั้นน่ะ 

เวลามนัจะเป็นขา้งใน เป็นขา้งในจากองคส์มเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา้ 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ การระลึกชาติได ้ ระลึกชาติในหวัใจนั้น เพราะในหวัใจนั้นคนอ่ืนระลึก
ชาติไดก้็เป็นเร่ืองของเขา ถา้เราระลึกชาติไดก้็เป็นชาติของเรา ชาติของเราเพราะอะไร เพราะใจ
ของเรา ใจของเรามนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ใจของเราเป็นผูท่ี้พนัธุกรรมของมนัท่ีมนัฝังมา
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ในใจนั้น ถา้ใจนั้น เวลาตรวจสอบในใจนั้น ในใจนั้นตั้งแต่พระเวสสันดรไป น่ีไง ถา้ในใจๆ จาก
ภายใน 

บุพเพนิวาสานุสติญาณในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัยงัเป็นภายนอกอยู ่
เวลาจุตูปปาตญาณ ตายแลว้ไปเกิดท่ีไหน คนท่ีส้ินชีวิตแลว้ไปเกิดท่ีไหน สัตวใ์นโลกน้ีเวียนว่าย
ตายเกิดในวฏัฏะอยา่งไร เป็นผลของวฏัฏะมนัก็เป็นขา้งนอกอยู ่ถา้เป็นขา้งใน อาสวกัขยญาณใน
ใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นัน่น่ะเป็นขา้งใน  

ถา้ในใจๆ ในใจเพราะอะไร ในใจเพราะมนัเกิดจากการภาวนา เกิดจากฐีติจิต เกิดจากการ
กระท าไง ท่ีเรามาศึกษาๆ เรามาวดัมาวาเพือ่สัจธรรมๆ สัจธรรมก็สัจธรรมในชีวิตนะ ชีวิตน้ีเป็น
ความจริง จริงตามสมมุติ จริงตามความเป็นจริง มนัจริงจริงๆ ถา้สมมุติมนัก็จริง มนัจริงตาม
สมมุติเพราะอะไร เพราะมนัไม่คงท่ีไง มนัไม่ใช่สัจจะแทไ้ง 

ถา้สัจจะแท ้ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ “มารเอย เธอ
เกิดจากความด าริของเรา เราจะไม่ด าริถึงเจา้ เจา้จะเกิดบนใจของเราอีกไม่ไดเ้ลย” 

แลว้ใจของเราๆ เจา้จะเกิดบนใจของเราไม่ไดเ้ลย ใจของเราบริสุทธ์ิผดุผอ่ง ใจของเราๆ 
เห็นไหม น่ีไง ส่ิงท่ีเวลาเป็นความสุขๆ ความสุขท่ีมนัเป็นสัจจะเป็นความจริงมนัเป็นความจริง
อยา่งนั้น มนัคงท่ี มนัเป็นอกุปปธรรมท่ีไม่มีการแปรสภาพ ไม่มีการใดๆ ทั้งส้ิน 

แลว้ใจของคนไม่แปรสภาพไหม อารมณ์ความรู้สึกของเราเด๋ียวทุกขเ์ด๋ียวยากน่ีแปร
สภาพไหม คนท่ีท าสมาธิได ้ สมาธิเด๋ียวก็เส่ือม จิตผอ่งใสๆ เด๋ียวมนัก็เศร้าหมอง มนัแปรสภาพ
ทั้งนั้นน่ะ มนัไม่มีใครคงท่ีหรอก ถา้ไม่มีใครคงท่ี ส่ิงท่ีคงท่ีมนัมาจากไหนล่ะ ส่ิงท่ีคงท่ีมาจาก
การขวนขวาย มาจากการกระท าของเราไง  

ถา้มนัท าจากภายในๆ ฟังธรรมๆ ฟังธรรมข้ึนมาเพื่อตอกย  ้า ชีวิตน้ีเป็นความจริง มีความ
จริงแลว้เราตอ้งใชชี้วิตของเราโดยสัจจะโดยขอ้เทจ็จริงของเรา น่ีคือการกระท า มนุษยก์็ตอ้งมี
หนา้ท่ีการงานทั้งนั้นน่ะ เราท าหนา้ท่ีการงานของเราข้ึนมา เพราะอะไร เพราะถา้มีสติมีปัญญาท า
หนา้ท่ีการงาน หนา้ท่ีการงานน้ีเพื่องานของความเป็นมนุษย ์ เป็นมนุษยเ์พื่อหาปัจจยัเคร่ืองอาศยั
เพื่อความมัน่คงของชีวิต ถา้ความมัน่คงของชีวิต แลว้ชีวิตคืออะไรล่ะ  
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ชีวิตท่ีเร่ร่อนใช่ไหม ชีวิตท่ีอยูก่บัโลกน้ีใช่ไหม ถา้ชีวิต คนเห็นในวฏัสงสารไง ผูท่ี้บอก
ว่าผูท่ี้ไม่ประสบความส าเร็จ ท าอะไรลม้เหลวแลว้มาบวชเป็นพระๆ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะไดเ้ป็นกษตัริย ์ ทิง้ส่ิงนั้นไปๆ ทิง้ส่ิงนั้นไปเพราะอยู่
นัน่มนัเป็นส่ิงผกูมดั มนัเป็นส่ิงตราตรึงท่ีเราตอ้งรับผดิชอบ ถา้ทิง้มาๆ ทิง้มามนัก็เร่ร่อน ทิง้มาถา้
มนัยงัไม่มีการกระท านะ ทิง้ ๖ ปี แสวงหาอยูน่ัน่ก็ยงัไม่มีส่ิงใดเป็นสมบติัแทข้ององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาน่ีสมบติัแท ้ สมบติัแทส้มบติัจริง
ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้มนัเป็นจริงๆ ข้ึนมาไง แลว้วางธรรมวนิยัน้ีไวร้ื้อ
สัตวข์นสัตวพ์วกเรา ร้ือสัตวข์นสัตวใ์นหวัใจของเรา ถา้ร้ือสัตวใ์นหวัใจของเรา ร้ือสัตวข์นสัตว ์

ส่ิงท่ีไม่ตอ้งร้ือแลว้ พระอรหนัต์ ๑,๒๕๐ องคม์าฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธ
เจา้วนัมาฆบูชา นัน่ไม่ตอ้งร้ือแลว้ นัน่เขาประสบความส าเร็จของเขาแลว้ แต่เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะร้ือสัตวข์นสัตว ์ ร้ือสัตวข์นสัตวท่ี์ข้ีทุกขข้ี์ยาก ร้ือสัตวข์นสตัวท่ี์ยงัมืด
บอด ถา้มืดบอด ร้ือสัตวข์นสัตวพ์วกนั้น 

แต่พวกท่ีเขาเปิดหูเปิดตาของเขาแลว้ ไม่ตอ้งไปร้ือไปถอนเขา เขาสว่างโพลงในใจของ
เขา ถา้หวัใจของเขาสว่างโพลงแลว้ตอ้งไปร้ือไปถอนท่ีไหน เพราะสว่างโพลงในใจอนันั้นเป็น
ความจริงอนันั้น 

แต่พวกมืดบอดๆ ความมืดบอด น่ีประเพณีวฒันธรรม เราเป็นชาวพุทธนะ เกิดเป็นมนุษย ์
เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดลทัธิศาสนาอ่ืนเขาก็เช่ือของเขาไปตามนั้น น่ีก็
เหมือนกนั เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีประเพณีวฒันธรรม 
ถา้ประเพณีวฒันธรรม วฒันธรรมของเรา วฒันธรรมของชาวพุทธไง เรามาวดัมาวากนั มาวดัมา
วาดว้ยวฒันธรรมของชาวพุทธ เรามาวดัหวัใจของเรา มาวดัมาวา เขามาวดัมาวาดว้ยความสนุก
ครึกคร้ืนของเขา เขามาวดัมาวาเพื่อความร่ืนเริงของเขา 

แต่เรามาวดัมาวามาวดัหวัใจของเราไง ถา้หวัใจของเราร่ืนเริงอาจหาญเราก็มีความสุขไง 
ถา้หวัใจเรามนัเศร้าหมอง เวลามนัเศร้าหมอง มนัมีความทุกขค์วามยาก มาวดัมาวามาวดัท่ีน่ีไง 
วดัปฏิบติัๆ เขาวดักนัท่ีหวัใจไง ส่ิงของภายนอกมนัเป็นเคร่ืองประกอบ  
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ค าว่า “เคร่ืองประกอบ” น่ีไง ศาสนวตัถุ ศาสนพิธี ศาสนบุคคล ศาสนธรรม เราตอ้งการ
ธรรมๆ อนัน้ีไง ถา้ศาสนธรรม ไปวดัไปวาท่ีมีขอ้วตัรปฏิบติั ผูท่ี้ไม่วดัร้าง ผูท่ี้อยูใ่นวดันั้นก็
ไม่ใช่คนเปล่า ไม่ใช่คนร้าง คนไม่มีวฒันธรรม ถา้เป็นวฒันธรรมก็เป็นวฒันธรรมประเพณีของ
พระอริยเจา้ ถา้เขาท าขอ้วตัรปฏิบติัของเขา นัน่มนัเป็นขอ้วตัรปฏิบติั แลว้ถา้เขามีวฒันธรรมใน
ใจของเขา เรามาวดัมาวากนัเราก็มาวดัหวัใจของเรา ถา้วดัหวัใจของเรา ตรงน้ีมนัจะเป็น
ประโยชน์กบัการประพฤติปฏิบติัไง  

ว่าเป็นชาวพุทธๆ ไปวดัไปวาก็ไปวดัหวัใจของเรา หวัใจของเรามนัเศร้าหมองไหม หวัใจ
เรามนัร่ืนเริงอาจหาญไหม ถา้มนัร่ืนเริงอาจหาญ ธรรมโอสถๆ ร่างกายน้ีตอ้งการอาหาร ตอ้งการ
ส่ิงใดเพื่อด ารงชีพ 

จิตใจของคนๆ ถา้มนัมีคุณธรรมข้ึนมานะ มนัร่ืนเริงอาจหาญ มนัมีสว่างไสวกลางหวัใจ 
สว่างไสวท่ีไหน สวา่งไสวดว้ยปัญญา เวลาปัญญา เวลาเราลงัเลสงสยัส่ิงใด ส่ิงน้ีมนัท าให้
หวาดระแวงไปทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้มนัมีสติมีปัญญานะ มนัมีอะไร มนัมีอะไร มนัไม่เห็นมีอะไรเลย 
หลอกตวัเองทั้งนั้น ถา้หลอกตวัเองทั้งนั้น 

สัจจะความจริงของเรา สจัจะความจริง สจัจะความจริงทางโลกมนัตอ้งเป็นสัจจะทั้งนั้น 
โลกมนัตอ้งหมุนไป เร่ืองกาลเวลามนัตอ้งหมุนไป ชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมามนัตอ้งหมุนไป มนั
หมุนไปโดยธรรมชาติของมนั มนัเป็นขอ้เทจ็จริงของมนั มนัเป็นสัจจะความจริงของมนั แต่ของ
เราไปร้ังไว ้ของเราเองเราตอ้งการใหส้มความปรารถนาๆ เราเองต่างหากๆ มนัมีอะไร มนัก็เป็น
ความจริงทั้งนั้น ถา้หวัใจเรามนัมีปัญญาข้ึนมา ความจริงอยา่งนั้น สัจจะความจริงอยา่งนั้นมนั
เป็นขอ้เทจ็จริง มนัเป็นวิทยาศาสตร์ มนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ ถา้มนัเป็นอยา่งนั้นป๊ับ มีสติปัญญารู้เท่า
ทนัทั้งหมด แลว้มนัมีอะไร มนัไม่มีอะไรเลยไง ถา้มนัไม่มีอะไรเลย เราประคองชีวิตของเราไป  

ชีวิตของเราไปนะ ชีวิตเกิดมาดว้ยกรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั มนัมีเวรมีกรรมถึง
ไดม้าเกิด ถา้มาเกิดแลว้ ถา้ยงัมีเวรมีกรรมต่อไปมนัก็หมุนของมนัไป ท่ีเรามาร้ือสัตวข์นสัตว ์ เรา
จะมาถอดมาถอนใหม้นัหมดส้ินกนัไป ถา้มนัหมดส้ินกนัไปแลว้ใครจะหมุนไป เราไม่หมุนแลว้ 
เราเป็นแกนกลาง ใครจะหมุนก็หมุนไป เราไม่หมุนไปกบัเขา แต่เราอยูก่บัเขานะ แต่ไม่หมุนไป
กบัเขา ถา้อยูก่บัเขา ไม่หมุนไปกบัเขา มนัตอ้งมีเหตุมีผลสิ ถา้มนัไม่มีเหตุมีผลมนัจะไม่หมุนไป
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ไดอ้ยา่งไรล่ะ เขายงัไม่ทนัหมุนเลย วิ่งออกหนา้เขาไปแลว้ แลว้บอกว่าไม่หมุน ไม่หมุนอยา่งไร 
ไปวิ่งออกหนา้เขานัน่น่ะ มนัหมุนก่อนเขาอีก 

แต่ถา้มนัไม่หมุนของมนั น่ีดว้ยความสงบระงบัไง อยา่ดูถูกความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ 
พระอริยเจา้เขามีความรู้เท่ารู้ทนั ส่ิงท่ีรู้เท่ารู้ทนัในใจของท่าน ถา้รู้เท่าทนัในใจของท่านนะ น่ี
แกนกลาง เวลาแกนกลาง เวลาภาวนา ส่ิงน้ีส าคญัมาก เวลาส าคญัมากข้ึนไป มนัตอ้งไปร้ือไป
ถอนกนัท่ีนัน่ 

ส่ิงท่ีเวลาปฏิสนธิวิญญาณ ปฏิสนธิวิญญาณ แต่ในปัจจุบนัน้ีเราเขา้กนัไม่ถึงหรอก เราได้
แต่สุขเวทนา ทุกขเวทนาเท่านั้น มนัไม่เขา้ปฏิสนธิอนันั้น ถา้ปฏิสนธิวิญญาณ เวลามนัเขา้ไป
แลว้มนัไปรู้ไปเห็นเขา้มนัจะมหศัจรรย์ๆ  มหศัจรรยใ์นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้นะ 

ทางวิทยาศาสตร์เขาส่งออก กางร่มมนับานออกไปทั้งนั้นน่ะ แต่ในธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้หุบร่มเขา้มา หุบร่มเขา้มา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้สอนสู่ใจของสัตวโ์ลก ใจของเทวดา อินทร์ พรหม ใจของมนุษย ์ ใจของสัตวโ์ลกท่ีมีบุญมี
กุศล ถา้มีบุญกุศล ปัญญาอนัละเอียดๆ ไง  

ปัญญาทางโลกๆ ปัญญาอยา่งนั้นเป็นวิชาชีพ ถา้ปัญญาอยา่งละเอียด ปัญญาเกิดจาก
ภาวนามยปัญญา ปัญญารู้เท่าทนัในอริยสัจ ปัญญารู้เท่าทนัในหวัใจของตน ปัญญามนัหุบร่มเขา้
มา หุบร่มเขา้มาในหวัใจอนันั้น ถา้ในหวัใจอนันั้น ธรรมทั้งหลายสอนเขา้มาอยูท่ี่ใจอนันั้น เวลา
ใจอนันั้น ความมหศัจรรย ์

เวลาอภิญญา ๖ เวลาเขาจะเหาะเหินเดินฟ้ามนัไปจากไหน มนัไปจากใจทั้งนั้นน่ะ ถา้ใจ
มนัเขา้มาถึงสู่ใจดวงนั้น อภิญญา สมาบติั มนัเขา้ถึงหวัใจแลว้มนัเขา้มนัออกดว้ยการเขา้การออก
อนันั้นใหเ้กิดก าลงัข้ึนมา มนัจะเหาะเหินเดินฟ้ามนัก็เหาะเหินจากใจอนันั้น ถา้ใจอนันั้น อยา่งน้ี
เขาเรียกส่งออก 

ค าว่า “โลกียปัญญาๆ อภิญญาๆ” มนัเกิดจากพลงังานของจิตทั้งนั้นน่ะ แต่พลงังานของ
จิตมนัเป็นพลงังานของจิต แต่มนัยงัไม่ใช่ปัญญา ถา้เป็นปัญญาเขา้สู่สมาธิๆ ถา้เป็นอภิญญาเขา้
สมาบติัมนัจะมีก าลงัอยา่งนั้น ถา้เขา้สมาธิอยูสุ่ขสงบ สุขสงบในสัมมาสมาธิ เอกคัคตารมณ์ จิต
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ตั้งมัน่ จิตมีก าลงั จิตมีก าลงัข้ึนมาแลว้ ถา้มนัฝึกหดัใชปั้ญญาข้ึนมา ปัญญาเกิดจากพลงังานของ
จิตอนันั้นน่ะ พลงังานของจิตท่ีมนัมีก าลงัๆ ถา้มนัเกิดปัญญา เห็นไหม ถา้มนัเกิดปัญญา แต่ส่วน
ใหญ่มนัไม่เกิดน่ะสิ มนัเกิดไม่เป็น 

เวลาปัญญาๆ จ ามา ถา้ปัญญาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ กลวัจะผดิ
พุทธพจน์ กลวัจะผดิไปหมด อยูใ่นกรอบ 

กรอบกิเลส กิเลสมนัสร้างกรอบให ้ เพราะกิเลสมนัพาเรียนมา แต่ถา้เป็นจริงๆ มนัตอ้ง
เป็นส่วนบุคคล เป็นเร่ืองของสัจธรรมอนันั้น เร่ืองของหวัใจดวงนั้น เพราะใจดวงนั้นมนัมีความ
ฝังใจอนันั้น มนัมีกรรมอนันั้น มนัตอ้งถอดถอนอนันั้นดว้ยสติปัฏฐาน ๔ อนันั้น มนัจะเป็น
สัจจะเป็นความจริงอนันั้น ถา้อนันั้นข้ึนมา ภาวนาอยา่งนั้นมนัจะรู้จากใจอนันั้น มนัจะถอดจะ
ถอนจากใจอนันั้น ใจอนันั้นคืออะไรล่ะ ใจอนันั้นคือใจสัตวโ์ลกไง ใจอนันั้นคือใจเราไง ใจของ
ผูท่ี้แสวงหาไง ใจของผูท่ี้ทุกขท่ี์ยากท่ีพยายามแสวงหา ท่ีพยายามจะร้ือสัตวข์นสัตว ์ ร้ือตนใหไ้ด ้
ถา้ร้ือสัตวข์นสัตวน์ะ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 

ถา้ตนยงัท าไม่ได ้ ตนยงัท าไม่ได ้ สอนไม่ได ้ สอนอยา่งไรก็สอนไม่ไดเ้พราะไม่รู้จริง แต่
ถา้ตนนั้น อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ถา้ตนไดถ้อดไดถ้อนแลว้ การถอดการ
ถอนนั้นนัน่ล่ะคือมรรค การถอดการถอนคือวิธีการ ถา้การถอดการถอนนั้นมนัถอดถอนในใจ
ของเรานะ ถา้มนัถอดมนัถอนอนันั้นแลว้ ส่ิงท่ีมนัถอดมนัถอนแลว้ “มารเอย เธอเกิดจากความ
ด าริของเรา เราจะไม่ด าริถึงเจา้ เจา้จะเกิดในใจของเราอีกไม่ไดเ้ลย” เวลาจะปราบจะปราม เรือน
ยอด ๓ หลงั ความโลภ ความโกรธ ความหลง เรือนยอดก็เหมือนอวิชชา เรือนยอด ๓ หลงัเราได้
หกัมนัแลว้ๆ แลว้หกัอยา่งไร ท าอยา่งไร ตอ้งท าเป็นจริงอนันั้นข้ึนมา น่ีมาวดัใจ  

ถา้มาวดัมาวา เราท าบุญกุศลของเรา อนัน้ีเป็นทาน เป็นส่ิงท่ีเป็นวฒันธรรมประเพณี เรา
ท าเพื่อหวัใจของเราไง ท าบุญทิ้งเหว ท าแลว้มีความสบายใจ ท าแลว้จบส้ิน มนัเพิ่มพูนอ านาจ
วาสนาบารมี ถา้เพิ่มพูนอ านาจวาสนาบารมีคือว่าหวัใจน้ีมนัท าได ้

แต่มนัไม่เพิ่มพูนอ านาจวาสนาบารมี ของกูๆ มนัร้ังไว้ๆ  มนัตระหน่ีถ่ีเหนียว คนตระหน่ี
คือไม่มีปัญญา คนตระหน่ีคือใชปั้ญญาไม่ได ้ใชปั้ญญาไม่เป็น เพราะมนัยดึเขา้มาหมดเลย  
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แต่ถา้มนัมีระดบัของทาน ระดบัของศีล แลว้ฝึกหดัใชปั้ญญาๆ ปัญญาตอ้งฝึกหัดใช ้
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ท่ีศึกษามาๆ เป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ทั้งนั้น แลว้เวลาแจกแจงธรรมะกก็ลวัมนัผดิ 

เราตั้งเป็นประเดน็สิ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นหวัขอ้ แลว้ใช้
ปัญญาของเราพิจารณาใหม้นัเป็นสมบติัของเรา ใหม้นัแตกแขนงออกไป น่ีวดัใจ ใหม้นัพิจารณา
ของมนัใหเ้ป็นสมบติัของเรา พอสมบติัของเรามนัพิจารณาไปมนัออกรสออกชาติ น่ีธรรม
โอสถๆ มนัมีรสมีชาติของมนั มนัจะเป็นของเราข้ึนมาๆ ทั้งๆ ท่ีอาศยัธรรมะขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้นัน่แหละ 

สาวกสาวกะเป็นผูไ้ดย้นิไดฟั้ง ถา้ไม่ไดย้นิไม่ไดฟั้งมนัไม่มีปัญญาหรอก มนัไม่มี
ความสามารถหรอก มนัไม่รู้หรอก แต่มนัมีหลกัเกณฑแ์ลว้ๆ หลกัเกณฑข์ององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ สาวกสาวกะเป็นผูไ้ดย้นิไดฟั้งแลว้มาแจกมาแจง มาพิจารณาใหเ้ป็นสมบติัของ
เราๆ น่ีร้ือสัตวข์นสัตว ์ ร้ือสัตวข์นสัตวใ์นใจดวงน้ี ใหส้งสารใจดวงน้ี แลว้ร้ือสัตวข์นสัตวใ์หพ้น้
จากความทุกข ์เอวงั 


