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เทศน์เช้า วนัที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ วนัน้ีวนัพระ วนัพระเราหาบุญกุศลใส่หวัใจของเรา หาคุณงามความดี
เขา้บา้นเราไง เขา้บา้นคือเขา้หวัใจของเรา ในพระพุทธศาสนา ทาน ศีล ภาวนา เร่ืองของทาน 
เร่ืองของการเสียสละ เร่ืองของบุญกุศล ถา้บุญกุศล ท าบุญกุศลเพื่อมีความสุข 

ปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข์ทั้งนั้นน่ะ ถา้ปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข ์ เรา
ก็พยายามจะหาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัชีวิตเรา หาส่ิงปัจจยัเคร่ืองอาศยัใหส้ะดวก ใหส้บาย ให้
อบอุ่นต่างๆ น่ีเร่ืองบุญกุศลนะ 

แต่ถา้เราท าบุญกุศลแลว้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการอนุปุพพิกถา ทาน 
เวลาพูดถึงเร่ืองของทาน ผลของทานคือไดบุ้ญกุศล ไดบุ้ญกุศล ไดป้ระสบความส าเร็จในชีวิต 
ไดไ้ปเกิดบนสวรรค ์ ใหถื้อเนกขมัมะ ถือเนกขมัมะ จิตใจควรแก่การงานแลว้องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ถึงเทศน์อริยสัจ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกขเ์ป็นสัจจะ ทุกขเ์ป็นความจริง 

ทุกขเ์ป็นสัจจะ ทุกขเ์ป็นความจริงนะ มนัเป็นสัจจะเป็นความจริงอนัหน่ึง แต่เวลาเรา
ปรารถนาความสุข เราปรารถนาความสุข ปรารถนาความสุขดว้ยสติดว้ยปัญญาของเรา เราก็วา่
ปฏิเสธความทุกข ์จะหาความสุข แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกข์
เป็นความจริง ถา้ทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกข์เป็นความจริงนะ คนมีสติปัญญานะ ทุกขค์วรก าหนด มนั
ก าหนดทุกขน้ี์ไดไ้ง ถา้มนัก าหนดทุกขไ์ด ้ ทุกขน้ี์มนัเกิดจากอะไร ทุกขน้ี์เกิดจากอะไร ทุกขเ์กิด
จากตณัหาความทะยานอยาก ทุกขเ์กิดจากสมุทยั เวลาทุกขเ์กิดจากสมุทยั จบัทุกข ์จบัเหตุใหเ้กิด
ทุกข ์แลว้พิจารณาแยกแยะของมนั ถา้แยกแยะของมนั มนัจะเห็นเหตุเห็นผลใช่ไหม 

ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ส่ิงท่ีเป็นความทุกขม์นัตอ้งมีท่ีมาท่ีไปของมนั ส่ิงท่ีเป็นความทุกข์ 
ทุกขม์นัไม่ลอยมาจากฟ้า ทุกขม์นัไม่ลอยมาดว้ยตวัมนัเอง ทุกขม์นัตอ้งมีเหตุมีปัจจยั ทุกขม์นั
ตอ้งมีตน้เหตุ แลว้ตน้เหตุข้ึนมาดว้ยสติดว้ยปัญญา ถา้ดว้ยสติปัญญา เวลาเรามีสติมีปัญญา เราเร่ิม
คน้ควา้ เร่ิมแสวงหา เร่ิมใชส้ติปัญญาเราแยกแยะ ถา้มนัแยกแยะข้ึนไปแลว้นะ ไอเ้ร่ืองความทุกข์
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จบเลย ทุกขเ์พราะเราตอ้งการ ทุกขเ์พราะเราปรารถนา แลว้ไม่สมความปรารถนาแลว้เป็นทุกข์ 
ทุกขเ์พราะเราปรารถนา เราดิ้นรนของเราเพื่อความสุขของเราๆ เพราะเราบอกว่าเราท าบุญกุศล
ไง เราปรารถนาความสุข เกลียดความทุกขไ์ง เราก็ตอ้งการแต่ความสุขไง แลว้ความสุขมนัมา
จากไหนล่ะ  

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ผูท่ี้มีสติปัญญา ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ แลว้
ทุกขด์บัไป เวลาทุกขม์นัดบัไปคือความสุข เวลาความสุขมนัสุข สุขเพราะมนัวางทุกขไ์ดไ้ง แต่น่ี
มนัปรารถนาความสุข ปรารถนาความสุขมนัก็ไดค้วามทุกขไ์ง ความทุกขเ์พราะอะไร เพราะ
ตณัหาความทะยานอยาก เพราะแสวงหาอนันั้นไง เพราะพยายามขวนขวายอนันั้นไง เพราะ
พยายามขวนขวายอนันั้นมนัถึงไม่ไดส้มความปรารถนาไง พอไม่สมความปรารถนามนัก็เกิด
ความทุกขข้ึ์นมาไง แต่ถา้คนมีสติปัญญา มีสติปัญญา ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดคือชีวิตของเรา 

ปฏิสนธิจิตเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ส่ิงท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เกิดเป็นมนุษยเ์ป็น
อริยทรัพย ์ เป็นอริยทรัพยเ์พราะอะไร เพราะมนุษยมี์ปัญญา แต่มนุษยใ์ชปั้ญญาน้ีแสวงหาเพื่อ
ปัจจยัเคร่ืองอาศยั แสวงหาน้ีเพื่อโลกไง แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีสติปัญญามากกว่า
นั้น จะไดเ้ป็นกษตัริยแ์ลว้สละทิง้ไวก้บัโลกน้ีเลย ออกแสวงหา ความท่ีข้ึนนัง่ราชบลัลงัก์กบัท่ี
ออกไปเป็นทุคตะเขญ็ใจ ออกไปเป็นนกัพรต ออกไปท่ีไม่มีใครสนใจ ออกไป เห็นไหม จากท่ี
อยูใ่นราชวงัก์มีคนลอ้มหนา้ลอ้มหลงัหมดเลย ท่านเสียสละ ท่านโยนทิง้เลย หนีออกไปๆ หนี
ออกไปเป็นนกัพรต นกัพรต ๖ ปีนั้นมีความทุกขค์วามยากขนาดไหน ถา้ความทุกขค์วามยาก
ขนาดไหน แสวงหาอยา่งนั้น หาสัจจะความจริงในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยา่ง
นั้น พอมนัเป็นความจริงข้ึนมา เป็นความจริงข้ึนมา วิมุตติสุข 

เวลาเสวยวิมุตติสุขนะ เสวยวมุิตติสุขนะ เวลากษตัริยใ์นสมยัพุทธกาลมาบวช “สุขหนอ 
สุขหนอ” สุขหนอมนัตอ้งสุขอยา่งน้ีไง แต่ก่อนท่ีมนัจะสุขหนอๆ มนัทุกขม์นัยากทั้งนั้นน่ะ มนั
ทุกขม์นัยากเพราะมีการประพฤติปฏิบติั ทุกขย์ากเพราะแสวงหา ทุกขย์ากเพราะมีการกระท า แต่
คนท่ีกระท าแลว้ตอ้งมีสติปัญญาถึงกระท าไดเ้ป็นสัจจะเป็นความจริงอนันั้น 

ถา้คนไม่มีสติปัญญา เวลาการกระท ามนักท็  าแบบโลกๆ ระดบัของทาน ปรารถนาไปหมด 
ปรารถนาแลว้ไม่สมความปรารถนาไง ถา้ปรารถนาไม่สมความปรารถนา เราเสียสละทาน คนท่ี
ตระหน่ีถ่ีเหนียว ของเขา เขาเสียสละไม่ไดห้รอก ของกูๆ ไม่ยอมเสียสละไง พอเสร็จแลว้ไม่มี
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ใครไดเ้ลย ตวัเองก็ไม่ได ้ ตวัเองไม่ไดเ้พราะอะไร น่ีเป็นสมบติัของโลก เวลาเราตายไปแลว้
สมบติัน้ีไม่ไปกบัเราหรอก เวลาเราตายไป ส่ิงท่ีไปกบัเราก็บุญกุศล บาปกบับุญไปกบัเรา ความดี
ความชัว่ในใจเท่านั้นท่ีจะไปกบัเรา ไอส้มบติัเป็นวตัถุธาตุมนัอยูท่ี่น่ีแหละ มนัจะเป็นมรดกตก
ทอดใหก้บัอนุชนรุ่นหลงัต่อไป มนัจะไม่เป็นสมบติัของเรา เพราะค าว่า “ของกูๆ” ก็เลยไม่มีใคร
ไดเ้ลย  

แต่ถา้เรารู้จกัเสียสละ เรารู้จกัเป็นของเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าใคร
แสวงหาไดเ้งินมา หน่ึงสลึงเอาไวท้  ามาหากิน หน่ึงสลึงเล้ียงพ่อเล้ียงแม่ของเรา หน่ึงสลึงไวด้  ารง
ชีพของเรา เหลืออีกหน่ึงสลึงถึงฝังดินไว ้ ฝังดินไวก้็เสียสละน่ีไง ฝังดินก็ท  าบุญท่ี
พระพุทธศาสนาไง ในศาสนาฝังไปในหวัใจน้ีไง ถา้ฝังในหวัใจน้ี สมบติัของเรา สมบติัของใจท่ี
มนัได ้ มนัไดอ้นันั้นไปไง อนันั้นท่ีมนัเสียสละเป็นของมนั ถา้มนัไม่เสียสละมนัไม่ไดอ้ะไรเลย 
น่ีพูดถึงผลของวฏัฏะนะ แต่พอครูบาอาจารยท่ี์มีสติมีปัญญาข้ึนมา ท่านใชส้ติปัญญาประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมา 

ปรารถนาส่ิงใด ปรารถนามรรคผลนิพพานแลว้ไม่สมความปรารถนาก็เป็นทุกข ์ แต่ความ
ปรารถนาอยา่งน้ีปรารถนาระดบัของทาน ทานคือการเสียสละไง แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนาแลว้ตั้งเป้าอธิษฐานบารมี ตั้งเป้าแลว้เราตอ้งมีการกระท า การกระท า
อนันั้นไง ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ถา้ไม่มีเหตุไม่มีผล ออ้นวอนเอาก็ไม่มี แลว้ถา้เป็นไปไดจ้ริง
นะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอาธรรมะยดัใส่หวัใจเราหมดแลว้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสตัว ์ดูสิ พระนนัทะ พระเทวทตัต่างๆ เป็นลูกพี่ลูกนอ้ง
นะ ท่านตอ้งช้ีน าๆ ใหท่ี้ประพฤติปฏิบติัเท่านั้น เวลาไปเอาพระเจา้สุทโธทนะ นัน่พ่อ เวลาพ่อ
ข้ึนมา เทศนาว่าการ ทิฏฐิของพ่อ เวลาจะบิณฑบาต “ไม่ได ้อายเขา”  

“น่ีประเพณีของพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้ตอ้งบิณฑบาต พ่อไม่ไดนิ้มนตใ์หฉ้นัใน
พระราชวงัน่ี ก็ออกบิณฑบาต” 

ท าใหพ้่อเสียหนา้ๆ สุดทา้ยแลว้จะขอสมบติัใหก้บัสามเณรราหุล เวลาขอสมบติัก็คิดวา่จะ
เอาราชบลัลงัก์น้ีให ้ สุดทา้ยแลว้สามเณรราหุลก็ออกบวชอีก น่ีมนัสะเทือนหวัใจไปมาก ถึง
สุดทา้ยแลว้เวลาเทศนาว่าการๆ ก็ใหพ้่อใชส้ติใชปั้ญญาใชค้น้ควา้ จนสุดทา้ยพระเจา้สุทโธทนะ
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เป็นพระอรหนัต ์ เป็นพระอรหนัตแ์ลว้จบแลว้ ส่ิงท่ีวิตกกงัวล ส่ิงท่ีเป็นภาระรุงรัง ส่ิงท่ีตอ้ง
จดัการ จบ 

ผลของวฏัฏะมนัเป็นของผลของโลก ถา้จิตใจเราเป็นวิมุตติสุขท่ีมนัเหนือโลกแลว้ ผลของ
โลกมนักว็างไวท่ี้น่ี ใครจะไปบงัคบับญัชามนั ก็เห็นความเป็นอนิจจงั เห็นความไม่แน่นอน เห็น
การเปล่ียนแปลง แลว้ของเปล่ียนแปลงแลว้เราจะไปฝืนมนัไดอ้ยา่งไร ของท่ีเปล่ียนแปลง ของท่ี
มนัตอ้งแปรสภาพไป เราจะไปบอกว่าไม่เป็นอยา่งนั้น ตอ้งเป็นอยา่งฉนัปรารถนา 

อา้ว! ก็เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ พระเจา้สุทโธทนะเป็นพระอรหนัตแ์ลว้จะมีอะไรตกคา้งใน
หวัใจ พระอรหนัตไ์ม่มีปัญญาหรือ พระอรหนัตต์อ้งมีปัญญาสิ พระอรหนัตเ์ขา้ใจไดห้มด เร่ือง
ของโลกก็เป็นเร่ืองของโลก ขอบเขตของโลก ขอบเขตของวฏัฏะไง แต่เวลาขอบเขตของธรรมๆ 
เวลาปรารถนาแลว้ไม่สมปรารถนาเป็นความทุกข ์ แต่เวลาเราปรารถนา เราตั้งเป้า นกัปฏิบติัเรา
เวลาตั้งเป้าแลว้ตอ้งมีการกระท าไง การกระท าเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา มนัถึงตอ้งขวนขวาย
ของเรา แลว้ถา้ขวนขวายๆ ขวนขวายส่ิงท่ีไดม้าๆ โดยธรรมชาติของมนั ดูสิ ไอน์สไตน์บอก
จินตนาการส าคญัมากกว่าความรู้ จินตนาการ คนมีความรู้ไม่มีจินตนาการ ไม่มีเป้าหมายเลยจะ
ท าอะไร คนท่ีมีจินตนาการ ไม่มีปัญญาเลยก็ท  าอะไรไม่ไดเ้หมือนกนั 

จินตนาการส าคญักว่าความรู้ น่ีเป็นความเห็นของไอน์สไตน์ แต่ถา้เป็นความเห็นขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ จินตมยปัญญาแกกิ้เลสไม่ได ้ มนัตอ้งภาวนามยปัญญา สุตมย
ปัญญา ศึกษามาเป็นความรู้น่ีแหละ ความรู้ทางโลกน่ีแหละ เวลาปฏิบติัไปปฏิบติัจินตนาการ
หมดเลย จินตนาการ จินตนาการก็ส่งออกไง ส่ิงท่ีรู้ท่ีเห็นรู้จริงไหม จริง รู้จริงๆ เห็นจริงๆ มนัก็
เห็นจริงๆ แลว้จิตมนัเห็น จิตมนัจินตนาการมนัก็ตอ้งเห็นของมนัได ้ แต่มนัเป็นจริงไหมล่ะ ไม่ 
ไม่เพราะอะไร เพราะไม่ใช่ภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญามนัเขา้มาสู่จิต  

น่ีไง ถา้เราจะปรารถนา ปรารถนาเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาของเรา มนัตอ้งใหเ้ป็นสัจจะ 
ใหเ้ขา้สู่มรรคสู่ผลไง มนัไม่ใช่เขา้สู่ความพอใจของเราไง ไม่ใช่เขา้สู่ความเขา้ใจของเราไง ความ
เขา้ใจ ความพอใจของเรา มนัมีกิเลสเจือปนมาคือสมุทยั คือตณัหา คือความตอ้งการ คือ
ปรารถนา ปรารถนาแลว้ไม่สมความปรารถนาเป็นทุกข ์น่ีพูดถึงทางโลก 

แต่เวลานกัปฏิบติัปรารถนาแลว้ไม่ได ้ มนัเร่ิมตน้ปรารถนา เร่ิมตน้การตั้งสัจจะ การตั้ง
สัจจะน่ีเป็นความปรารถนาไหม ธุดงควตัร ๑๓ เป็นเป้าหมายไหม เป็นความปรารถนาไหม เป็น 
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แต่เป็นแลว้ไดไ้หม เป็นแลว้ตั้งสัจจะ เป็นพระป่าห่มผา้สีด าๆ แต่ไม่ไดท้  าอะไรเลย ส ามะเลเทเมา 
ไม่ไดอ้ะไรทั้งส้ิน แต่ถา้เขาไดต้ั้งปรารถนาหรือไม่ตั้งปรารถนาก็แลว้แต่ เขามีเป้าหมายของเขา 
เขาพยายามท าของเขา ท าของเขาไดม้ากไดน้อ้ยแค่ไหนมนัก็เป็นประสบการณ์ในจิตดวงนั้น ถา้
จิตดวงนั้นมีประสบการณ์ของมนั สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ถา้ใครท าสมาธิได ้ เขาจะเห็น
ความสุขสงบในหวัใจของเขา เขาจะเห็นคุณค่าอนัน้ีมาก ถา้เห็นคุณค่าอนัน้ีมาก น่ีขนาดว่า
ความสุขเกิดจากความสงบ แลว้ความสุขเกิดจากภาวนามยปัญญา ความสุขเกิดจากวิปัสสนา 
ความสุขเกิดจากปัญญาท่ีรู้แจง้ รู้แจง้ท่ีไหน รู้แจง้ในหวัใจ 

ปฏิสนธิจิตๆ เพราะไม่รู้ถึงมาเกิด อวิชชาท าใหเ้กิด เผลอป๊ับ ลงในครรภ ์ในไข่ ในน ้าคร า 
ในโอปปาติกะ ก าเนิด ๔ แต่เวลามีสติมีปัญญามนัแยกแยะข้ึนมา มนัก็ตอ้งไปแยกแยะตรงนั้น ถา้
มนัไปร้ือถอนมนัก็ตอ้งไปร้ือถอนท่ีตรงนั้น มนัไม่ใช่ร้ือถอนท่ีสมองน่ี มนัไม่ใช่ร้ือถอนท่ี
ประสบการณ์ของตน มนัร้ือถอนเป็นภาวนามยปัญญา มนัถึงเป็นความมหศัจรรยไ์ง  

เวลาจกัรมนัเคล่ือน เวลาธรรมจกัร จกัรมนัเคล่ือน ศีล สมาธิ ปัญญาท่ีมนัหมุนของมนัไป 
เวลาหมุนของมนัไปมนัหมุนท่ีไหน มนัหมุนในหวัใจน่ี ถา้มนัหมุนในหวัใจน่ี สัจจะความจริง
มนัอยูท่ี่น่ีไง วนัพระ ถา้ผูท่ี้ประเสริฐประเสริฐท่ีน่ีไง ประเสริฐท่ีหวัใจ 

ส่ิงท่ีมีคุณค่าคือชีวิตของเรา การเกิดเป็นมนุษยน้ี์มีค่ามาก ในพระพุทธศาสนาถึงสอนว่า
ใครท าร้ายตวัเอง ใครฆ่าตวัตาย นัน่เป็นบาปกรรมมหนัต ์ ดูสิ ในทางคดีอาญาเวลาฆ่าคนตายมี
โทษสูงสุด ฆ่าคนตาย ไปฆ่าผูอ่ื้น แลว้น่ีฆ่าตวัเอง แต่ในทางโลกเขาบอก อา้ว! ก็ท  าร้ายตวัเอง 
ไม่ไดท้  าคนอ่ืนน่ี แต่ในทางธรรม ในทางธรรม เราท าลายคนอ่ืนยงัคนนอกใช่ไหม น่ีตวัเราแท้ๆ  
น่ีมนัขาดสติสองชั้นสามชั้นน่ะ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงบญัญติัไวเ้ลย หา้ม หา้ม
เดด็ขาด แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ชมเชย ชมเชยการฆ่ากิเลส 

เวลาครูบาอาจารยท่์านพูดเลยนะ ท่านบอกว่าส่ิงท่ีน่ากลวัท่ีสุดคือกิเลสของเรา กิเลสของ
เราคือเป้าหมายของเรา คือตณัหาความทะยานอยากของเราโดยท่ีเราไม่รู้เท่าทนัมนั ศึกษาธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาก็ศึกษามาเป็นทฤษฎี แลว้จินตนาการก็สร้างภาพ พอ
สร้างภาพกลุ่็มหลงอยูใ่นอารมณ์ของตนนัน่น่ะ อุ่นอารมณ์ของตนกินอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัก็อุ่นกิน
อยูใ่นตวัของมนัเองไง น่ีไง กิเลสมนัหลอกแค่น้ี หลอกใหม้นัหมุนอยูใ่นตวัมนันัน่น่ะ หมุนอยู่
นัน่แหละ มนัไม่ไปไหนหรอก 
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แต่ถา้เป็นจริงๆ ของเรา จิตมนัสงบ จิตสงบ จิตสงบเป็นสากล เพราะลทัธิศาสนาต่างๆ ก็
ภาวนาทั้งนั้น แต่ภาวนาแลว้สมาธิเป็นมิจฉาหรือสัมมาไง ฤๅษีชีไพรเขาเป็นมิจฉาสมาธิ มิจฉา
สมาธิเพราะอะไร เพราะเวลาไดส้มาบติั ๘ สมาบติั ๖ แลว้ แลว้มีอภิญญา รู้วาระจิต ไดย้นิเสียง 
หูทิพย ์ ตาทิพย ์ มนัไม่ใช่มรรคทั้งนั้น มนัเป็นผล ถา้เป็นพระพุทธศาสนา อนันั้นมนัเป็นเคร่ือง
เคียง มนัเป็นของท่ีว่าครูบาอาจารยอ์งคใ์ดท่านสร้างอ านาจวาสนามา มนัก็มีประสบการณ์อยา่ง
นั้นในหวัใจนั้น ครูบาอาจารยอ์งคไ์หนท่านไม่ไดส้ร้างของท่านมาอยา่งนั้น ท่านก็สงบของท่าน
โดยปกติ แต่ส่ิงท่ีส าคญัๆ คือมรรคไง มรรคคือวิปัสสนาไง คือปัญญาท่ีรู้แจง้ในตนไง ปัญญารู้
แจง้ในการวิปัสสนาไง ปัญญารู้แจง้ในการถอดถอนกิเลสไง ปัญญาอนัน้ีต่างหาก 
พระพุทธศาสนาสอนลงตรงน้ีต่างหาก ถา้พระพุทธศาสนาสอนลงตรงน้ี น่ีไง ภาวนามยปัญญา 
ปัญญาในพระพุทธศาสนาไง 

ไอเ้ราบอกปัญญาๆ ก็อูฮู้! ไบรต ์ ปัญญาเยอะ กิเลสหลอกทั้งนั้น ปัญญาอยา่งนั้นคือปัญญา
ลุ่มหลงอยูใ่นวฏัฏะ ปัญญาลุ่มหลงดว้ยการยกยอ่งสรรเสริญของสังคม เวลาพระอรหนัตบ์รรลุ
ธรรมข้ึนมา ไม่มีใครรู้ มีแต่ผูท่ี้บรรลุธรรมข้ึนมานั้น แลว้ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเคยบรรลุ ท่านเคย
เป็นจริงข้ึนมา ดูสิ หลวงปู่มัน่ ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระอรหนัตใ์นสมยั
พุทธกาลมาอนุโมทนา อนุโมทนาเพราะอะไร อนุโมทนาเพราะหลวงปู่มัน่ไดส้ร้างอ านาจ
วาสนาของท่านมา ค าว่า “สร้างอ านาจวาสนาของท่านมา” ท่านถึงเป็นผูน้ าไง ท่านถึงมีปัญญา
เทศนาว่าการ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ สร้างมา ๔ 
อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้วางธรรมวินยัน้ีไว ้พระปัจเจกพุทธ
เจา้ตรัสรู้เองโดยชอบ แต่ไม่ไดส้อนใครไวเ้ลย แต่ถา้สอนก็สอนในชาติปัจจุบนัของท่าน ท่านสั่ง
สอนก็สั่งสอนนะ แต่ท่านบญัญติัศพัทอ์อกมา พระปัจเจกพุทธเจา้ 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาผูท่ี้มีอ  านาจวาสนาข้ึนมา ถา้มนัเป็นจริงมนัเป็นอยา่งนั้น เป็นเคร่ือง
เคียง มนัไม่ใช่อริยสัจ มนัไม่ใช่มรรค มนัคนละเหตุ น่ีเหตุของโลก เหตุของวฏัฏะไง แต่ถา้เป็น
เหตุของมรรคๆ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค เวลาทุกขค์วรก าหนด เวลาจิตสงบแลว้จบัได ้ จิตสงบ
แลว้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง ถา้จบัข้ึนมาแลว้มนัพิจารณาของ
มนัดว้ยมรรค เวลามรรคพิจารณาแลว้กลัน่ออกมาจากอริยสัจ เวลามนัหลุดมนัพน้ เห็นไหม 
นิโรธ นิโรธคือความดบัทุกข์ นิโรธ นิโรธมนัเกิดความนิโรธจากอริยสัจ ดูสิ หลวงปู่จวนท่าน
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บอกหลวงปู่มัน่บอก นิโรธในอริยสัจมนัไม่เหมือนนิโรธสมาบติั เขาบอกท านิโรธสมาบติั...ไอ้
นัน่มนัเป็นนิทานน่ะ นิทานใครท าก็เล่าสืบต่อๆ กนัมา แลว้ก็จินตนาการไป ไม่จริงเลย 

แต่เวลาทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค นิโรธคือการดบัทุกข ์ เวลามนัดบัจริง ดบัจริงแลว้เขา้
สมาบติั สมาบติัเคร่ืองเคียงท่ีพระอรหันตท่ี์ท่านมีความจริงมา อนันั้นมนัของเล่น ดูสิ เวลาหลวง
ปู่เจ๊ียะท่านไปถามหลวงปู่มัน่ตอนอุปัฏฐากหลวงปู่มัน่อยูน่่ะ “อภิญญาแกกิ้เลสไดไ้หม” 

“ไม่ได”้ 

“ไม่ไดแ้ลว้หลวงปู่มัน่ท  าท าไม” 

“อา้ว! ท าไวเ้ป็นวิธีการ ท าไวเ้ป็นเคร่ืองมือไวส้อนคน” 

การรู้วาระจิตต่างๆ เขารู้เพราะเป็นเคร่ืองเคียงไง แต่รู้แลว้อริยสัจท าไดไ้หม รู้แลว้มนัเป็น
จริงข้ึนมาไหม มนัไม่จริงทั้งนั้นน่ะ พอไม่จริงก็ส ามะเลเทเมาอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แลว้ก็ออกจาก
พระพุทธศาสนาไปเร่ือยๆ ห่างไกลไปเร่ือยๆ ห่างไปเร่ือยๆ แลว้ก็ยงัส าคญัตนว่าเป็นการภาวนา
อยูน่ะ แต่ถา้เป็นความจริงๆ ไม่ใช่ ท าความสงบของใจเขา้มา ศีล สมาธิ ปัญญา เวลาเป็น
สัมมาสมาธิมนัก็เขา้สู่มรรค ๘ ด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ งานชอบ  

งานชอบ งานชอบธรรมคืองานชอบร้ือคน้กิเลสตณัหาความทะยานอยากของตน ไม่ใช่ไป
รู้ส่ิงอ่ืนใดๆ ทั้งส้ิน งานชอบ ถา้ออกไปขา้งนอกเป็นงานคนอ่ืนแลว้ เอาจิตของเราไปท างานคน
อ่ืน เอาจิตของเราไปรับรู้เร่ืองขา้งนอก นอกจากอริยสัจ ไม่ใช่ความจริงเลย ถา้เป็นความจริง
ข้ึนมา จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสัจ แลว้จิตน้ีกลัน่ออกมาเพราะมนัเป็นความจริงของมนั มนัเกิด
วิปัสสนา ปัญญาการรู้แจง้ในหวัใจน้ีใช่ไหม เขา้มาท่ีน่ีไง ถา้เขา้มาท่ีน่ี ความจริงมนัเกิดท่ีน่ี แลว้
เวลาเกิดท่ีน่ี แลว้บอกว่าอริยสัจมนัเป็นนามธรรมๆ  

นามธรรม ครูบาอาจารยท่์านรู้จริงหมดล่ะ สามารถตรวจสอบกนัได ้ ถา้ตรวจสอบไม่ได ้
หลวงปู่มัน่ท่านไม่ตรวจสอบลูกศิษยข์องท่าน ในลูกศิษยข์องสายกรรมฐาน เวลาครูบาอาจารย์
ท่านธมฺมสากจฺฉา ท่านไดต้รวจสอบกนัมาแลว้ มนัถึงเป็นความหนกัแน่น เป็นความอบอุ่น เป็น
ความมัน่คงในพระพุทธศาสนา ในวงกรรมฐานไง แต่ในปัจจุบนัน้ีมนัเพอ้ฝันเพอ้เจอ้ ธรรมะเพอ้
เจอ้กนั เพอ้เจอ้ไปแลว้ ใครเพอ้เจอ้ไปไดม้ากนอ้ยแค่ไหน สังคมเพอ้เจอ้มนัก็ฟังกนัได ้ มนัก็
เขา้ใจกนัไดไ้ง แต่ถา้เป็นอริยสัจ เขาไม่ฟังหรอก แลว้ไม่ฟังธรรมดานะ เขารู้เลยวา่น่ีส่งออกแลว้ 
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เสียหายหมดแลว้ น่ีมนัเร่ืองของเขา ถา้จะรักษาศาสนาตอ้งรักษาศาสนาท่ีหวัใจของเรา ศาสนา
ในใจของเราตอ้งใหเ้ขา้สู่สัจจะ เขา้สู่ความจริง ในใจของเราตั้งสัจจะ ตั้งความจริง หายใจเขา้นึก
พุท หายใจออกนึกโธ รักษาหวัใจอนัน้ีเพื่อประโยชน์อนัน้ี เห็นไหม 

วนัพระ ถา้เป็นวนัพระเป็นผูป้ระเสริฐในหัวใจน้ี หวัใจน้ีจะเขา้สู่สัจธรรมอนัน้ี แลว้เราเกิด
มาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา การเกิด ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดคือชีวิตของมนุษย ์แลว้ส่ิงท่ีมีค่า
ท่ีสุดในหวัใจน้ี เวลาเราปฏิบติั เราปฏิบติัตามความเป็นจริง ถา้ปฏิบติัยงัลม้ลุกคลุกคลานอยูก่็
ปฏิบติัเพื่อบูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แต่ถา้เป็นความจริงของเราจะเป็นสมบติัของเรา 
เอวงั 


