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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรม สัจธรรม สัจธรรมท่ีเราแสวงหา เราแสวงหาเพ่ือชีวติน้ี
ไง จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ การเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะไม่มีเวน้วรรค ส่ิงท่ีมีชีวติมนัจะมี
ชีวติของมนัอยูอ่ยา่งน้ี ไม่ใช่ตน้ไม ้ ตน้ไมเ้วลาหมดอายขุยัมนัก็ตายของมนัไป แต่จิตไม่เคยตาย 
ถา้จิตไม่เคยตาย เราเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะดว้ยอ านาจวาสนา เราถึง
เกิดมาเป็นมนุษยไ์ง 

เวลาเกิดเป็นมนุษย ์ เห็นไหม ดูทางโลกเขามนัมีนาฬิกาแดด นาฬิกาเคร่ืองยนตก์ลไก 
นาฬิกาอิเลก็ทรอนิกส์ นาฬิกาทราย ค าวา่ “นาฬิกาๆ” ส่ิงท่ีเป็นนาฬิกา น่ีก็เหมือนกนั นาฬิกาชีวติ 
ถา้นาฬิกาชีวติของเรา ชีวติของเรามนัตอ้งเดินหนา้ต่อไป ถา้เดินหนา้ต่อไป นาฬิกา ถา้มนัมีความ
ช ารุด มนัติดๆ ขดัๆ ชีวติของเรา ก็เหมือนกนั ลุม่ๆ ดอนๆ ลุม่ๆ ดอนๆ 

แต่ธาตุรู้ๆ นาฬิกาชีวติมนัไม่มีท่ีส้ินสุด เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ถา้เวยีนวา่ยตายเกิดใน
วฏัฏะ ถา้มนัส้ินสุด มนัขาดตอนของมนัไป เห็นไหม พระโพธิสัตว์ๆ  องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ค าวา่ “ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย” มนั
แตกต่างกนัอยา่งไร 

ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ของเรามายืนยนัไง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้บอกเลยนะ เราวาสนานอ้ยๆ เพราะเราสร้างอ านาจวาสนามาแค่น้ี แต่ถา้องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีสร้างอ านาจวาสนามากกวา่มนักจ็ะยิ่งใหญก่วา่น้ีไง ค าวา่ “ยิง่ใหญก่วา่น้ี” มนั
ต่อเน่ืองกนัมา เพราะอะไร เพราะการกระท า มนัไม่มีส่ิงใดไดม้าโดยการยื่นให้ การออ้นวอน 
การขอ ไม่มี 

แต่เวลาในพระพทุธศาสนาของเรา บารมี ๑๐ ทศั อธิษฐานบารมี อธิษฐานบารมีคือการตั้ง
เป้า ถา้ตั้งเป้าแลว้มีการกระท า พอตั้งเป้าแลว้มีการกระท า พระโพธิสัตว์ๆ  ถา้องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้พระองคใ์ดยงัไม่พยากรณ์ ยงัเปล่ียนแปลงได ้ แต่ถา้เม่ือใดองคส์มเดจ็พระ
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สัมมาสัมพทุธเจา้พยากรณ์แลว้ ตอ้งเดินหนา้ต่อไปจนกวา่เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
แน่นอน 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเราตั้งเป้าๆ เราตั้งเป้า เราไม่ใช่ออ้นวอนขอเอาไง แต่ส่ิงท่ีออ้นวอนขอ
น่ีมนัออ่นแอเกินไป มนัอ่อนแอเกินไป เห็นไหม เราตั้งเป้าของเราไง 

เวลามนัทุกขม์นัยาก เราตั้งเป้าชีวติน้ีไว ้ เรายงัจะสูก้บัส่ิงท่ีเป็นความทุกขค์วามยากน้ีให้มี
ความกระจ่างแจง้ในใจของเราน้ี ถา้ให้มีความกระจ่างแจง้ในใจเราน้ี ส่ิงท่ีเราประสบความส าเร็จ
ของเรา เราท าหนา้ท่ีการงานของเรา มนัก็อยูท่ี่สติอยูท่ี่ปัญญาของเรา อยูท่ี่อ  านาจวาสนาของเราท่ี
เราท ามา 

แข่งอ  านาจวาสนามนัแข่งไม่ได ้ การศึกษาเท่าทนักนัได ้ การศึกษา อายขุยั คนเราเติบโต
ตั้งแต่เดก็นอ้ยข้ึนมา เราจะเติบโตข้ึนไปเป็นผูใ้หญ่ไปขา้งหนา้แน่นอน แต่อ  านาจวาสนาของคน
มนัไม่เหมือนกนัไง ถา้อ  านาจวาสนาคนเหมือนกนันะ พอ่แม่คนเดียวกนันะ ลกูหลายๆ คน พอ่
แม่สัมผสัไดเ้ลยละ่วา่ลกูคนไหนมนัฉลาดขนาดไหน ลกูคนไหน ดูวา่เขาฉลาดเหมือนกนั แต่เขา
มีจุดออ่นของเขา พอ่แม่ก็พยายามฝึกหัดๆ ข้ึนมา นัน่น่ะวาสนาของคน 

ถา้วาสนาของคนน่ีไง ส่ิงท่ีเป็นวาสนา นาฬิกาชีวติ ถา้นาฬิกาชีวติของเรามนัติดๆ ดบัๆ 
นาฬิกาชีวติของเรามนัไม่มัน่คง พระพทุธศาสนา อ  านาจวาสนา ท่ีวา่มีบารมีๆ ไง บารมีคือ
หัวหนา้ คือการชกัน า ชกัน าให้เขาท าคุณงามความดี การท าคุณงามความดีนั้นก็เพ่ือนาฬิกาชีวติ
นั้น เพ่ือไปเสริมนาฬิกาชีวตินั้นเพ่ือให้ฉลาดข้ึนมา ให้มัน่คงข้ึนมา ให้ปิดจุดออ่นของตน ให้
จุดออ่นของตนมัน่คงข้ึนมา น่ีนาฬิกาชีวติในการกระท า กระท าอยา่งน้ีไง ถา้มีการกระท า จริต
นิสัย ถา้จริตนิสัยเขาเป็นอยา่งนั้น เราก็พยายามของเรา 

การชกัจูง การชกัจูงน้ีมนัเป็นศรัทธา ศรัทธาความเช่ือ การชกัจูงกนัไป ถา้ป็นศรัทธา
ความเช่ือ ศรัทธาความเช่ือ เวลาความเช่ือเป็นอริยทรัพย ์ถา้ไม่เช่ือส่ิงใดเลย ไม่มีฐานมัน่คงส่ิงใด
เลย เราจะศึกษาอะไร พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เราเช่ือถือไดไ้หมวา่องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้มีตวัตนจริงหรือ เราเห็นเขาพดูกนับ่อยมาก 

ทางวทิยาศาสตร์ ทางวฒันธรรมคน้ควา้ทางศิลปะเขาขดุคน้เยอะแยะไปหมด มนัพิสูจน์
ได ้ แต่มนัพิสูจน์เร่ืองจิต พิสูจน์อยา่งไร ส่ิงท่ีมนัพิสูจน์เร่ืองส่ิงนั้นได ้ ส่ิงท่ีอ  านาจวาสนา ส่ิงท่ี
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วฒันธรรมประเพณีมนัวางรากฐานมาจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ถา้พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นแกว้สารพดันึก เป็นรัตนตรัยของเรา 

ถา้เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา ถา้เราไม่มีอ  านาจวาสนา เราเช่ือส่ิงใด
ไม่ไดเ้ลย ถา้ไม่เช่ือส่ิงใดก็มีการชกัน ากนั ชกัจูงกนัไป ถา้ชกัจูงกนัไปในสัจจะในความเป็นจริง 
ชกัจูงกนัไปน่ีเป็นศรัทธา ศรัทธาแลว้เขา้ไปศึกษา ศึกษาความสุขความทุกขม์นัเป็นในใจของเรา 

ความสุขความทุกขน์ะ  ความพอใจไม่พอใจ ไปวดัไปวา วดัท่ีเขาสะดวก เขาเรียบง่ายของ
เขา นัน่เป็นเพราะวา่ผูน้ าเขามีสติมีปัญญา พระพทุธศาสนาสอนให้เรียบง่าย ความเป็นอยูเ่รียบ
ง่าย ความเรียบง่าย เรียบงา่ยเพ่ืออะไร เรียบงา่ยเพ่ือไม่ให้กิเลสมนัแฉลบไง 

ส่ิงท่ีมนัโออ่า่ฟู่ ฟ่านัน่น่ะ โออ่า่ฟู่ ฟ่านัน่น่ะมนัทางของโลก ทางของกิเลสทั้งนั้นน่ะ ถา้
เป็นทางของกิเลส เราชอบส่ิงใดเราก็ไปท่ีนัน่ ถา้ใครชอบส่ิงใดให้ไปท่ีนัน่ ส่ิงท่ีเราไป เราไปท่ีมี
ความขดัเกลาๆ หัวหนา้ท่ีฉลาดเขาจะให้เรียบง่าย เรียบง่ายเพ่ืออะไร เพ่ือเขา้สู่หัวใจของตน เพ่ือ
เขา้สู่สจัธรรมอนัน้ี เพ่ือเขา้สู่คุณงามความดีให้เป็นสัจจะเป็นความจริงข้ึนมา น่ีถา้เป็นความจริง
ข้ึนมา 

เราตอ้งขวนขวายทั้งนั้นน่ะ มนัมีการกระท าทั้งนั้นน่ะ ส่ิงท่ีการกระท านะ ท าดีไดดี้ ท าชัว่
ไดช้ัว่ ใครท าคุณงามความดีของตนก็ได ้ เห็นไหม ศีล สมาธิ ปัญญา มนัเกิดจากการฝึกหัดทั้งนั้น
น่ะ มนัไม่มีใครยื่นให้หรอก 

เวลาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็เป็นผู ้
พยากรณ์นะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูแ้สดงธรรมๆ เห็นไหม ไม่มีก ามือในเรา แบ
ตลอดเลย เราต่างหากท าไดห้รือเปลา่ เราต่างหากมีความสามารถหรือไม่ ถา้เรามีความสามารถ
ข้ึนมา 

ถา้ไม่มีความสามารถ ทุกคนวา่เรามีความสามารถทั้งนั้น เราท าส่ิงใดก็ประสบ
ความส าเร็จหมด ลองให้คน้ควา้หาสจัจะความจริงในใจของตนก็บอกมนัไม่มี เกิดมาชาติน้ีชาติ
สุดทา้ยชาติเดียว ตายแลว้จบ 

แลว้ถา้มนัชาติสุดทา้ย ดูสิ ความมุ่งมัน่ปรารถนาของพอ่แม่ พอ่แม่เกิดมาก็อยากให้ลกู
ฉลาดแหลมคมทุกๆ คน แลว้มนัเหมือนกนัไหม ถา้มนัเหมือนกนัไง ถา้มนัชาติสุดทา้ยไง ก็มา
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จากพอ่จากแม่คนเดียวกนัไง พอ่แม่เราฉลาดมาก ลกูบางคนท าลายทั้งนั้นเลย น่ีไง มนัมาจาก
ไหนละ่ มนัมีเวรมีกรรมทั้งนั้นน่ะ มีเวรมีกรรมเพราะอะไร มีเวรมีกรรมเพราะวชิชา ๓ ขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านประพฤติปฏิบติัของท่าน ท่านคน้ควา้ในตวั
ของท่านเองไง บุพเพนิวาสานุสติญาณ ยอ้นอดีตชาติไปตั้งแต่พระเวชสันดรไปเลย ท่านท ามา
ขนาดไหน เห็นไหม จุตูปปาตญาณ ถา้จิตมนัไม่ส้ินสุดของมนั น่ีไง จิตน้ีไม่มีวนัตายๆ มนัตอ้ง
ไปเกิดตามอ านาจวาสนา ตามเวรตามกรรมของมนั แต่ถา้พบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา 
อาสวกัขยญาณ พระพทุธศาสนาเกิดมรรคเกิดผลในใจ อนัน้ีต่างหาก 

บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ มนัมีของมนัอยูแ่ลว้ เพราะจิตมนัมี เพราะมนัสร้าง
มาไง ทุกคนมีอดีต ทุกคนมีประวติัศาสตร์ มนัมีของมนัอยูแ่ลว้ แลว้ถา้ยงัท าแลว้ไม่ส้ินสุดแห่ง
ทุกข ์ มนัมีอนาคตอยูแ่ลว้ อนาคตท่ีเราตอ้งไปนะ เราไปเพราะอะไร เราไปเพราะเรายงัสงสยัไง 
เราไปเพราะเราอยากคน้ควา้ไง เราไปเพราะวา่มนัมีแรงขบัในใจไง เราตอ้งไปแน่นอนอยูแ่ลว้ไง 
แต่อาสวกัขยญาณในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีช าระลา้งกิเลสในใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้น่ีไง พระพทุธศาสนาสอนท่ีน่ีไง พอสอนท่ีน่ีข้ึนมา 

ถา้ผลประโยชน์ ระลึกอดีตชาติเลย ถา้เศรษฐีกุฎุมพีนะ โอโ้ฮ! อดีตชาติเราเคยเป็นญาติพ่ี
นอ้งกนั ถา้ขอทานนะ ยาจกเขญ็ใจ ไม่รู้จกั อดีตชาติไม่ใช่ น่ีไง ไออ้ยา่งน้ีมนัเอาไวห้า
ผลประโยชน์กนั ค าวา่ “หาผลประโยชน์” น่ีมนัเป็นเหยื่อ แต่เร่ืองอดีตชาติ อนาคต มนัอยูท่ี่จิตเรา
ทั้งนั้นน่ะ ถา้จิตของเรา เราท าของเราก็เพ่ือตวัเราทั้งนั้นน่ะ เวลามนัทุกขม์นัยากก็ทุกขย์ากท่ีน่ีไง 

ส่ิงใดท่ีเราเคยมีเวรมีกรรมต่อกนัมา เห็นแลว้มนัมีความสัมพนัธ์ท่ีสนิทแนบแน่น เห็น
ความสัมพนัธ์ท่ีดี นัน่เราก็เป็นคุณงามความดี ถา้เห็นส่ิงใดท่ีมนัขดัแยง้ไป นัน่อดีตชาติเราเคยมี
ปัญหาขดัแยง้กนัมา นัน่ก็เป็นอดีตชาติไง น่ีไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ อดีตอนาคต
ท่านไม่เอามาเป็นกงัวลไง แต่มนัมีของมนั มนัมีกรรมเก่าของมนั มนัตอ้งมีท่ีมาของมนั 

ถา้มนัมีกรรมเก่าของมนันะ กรรมเก่า ถา้มีสติมีปัญญาข้ึนมา เราจะท าท่ีปัจจุบนัน้ี ถา้
ปัจจุบนัน้ีเราเกิดเป็นมนุษยด์ว้ยกนั เกิดเป็นมนุษยเ์ป็นญาติกนัโดยธรรม เรามีปากมีทอ้ง
เหมือนกนั แต่จริตนิสัย ความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกนั ความไม่เหมือนกนั มุมมองไม่เหมือนกนั 
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พอไม่เหมือนกนันะ มนัเร่ืองของเขา เป็นสิทธ์ิของเขา แต่สิทธิของเรา เราจะพิสูจน์ความจริงของ
เราไง เพราะชีวติของเรา 

ชีวติของเราเกิดจากพอ่จากแม่ เกิดจากสายเวรสายกรรม มนัตอ้งมีเวรกรรมกนัมาแน่นอน 
ถา้มีเวรกรรมแน่นอน ถา้อยูท่างโลกก็อยูก่บัโลกน้ี ถา้เราจะเอาจริงเอาจงัข้ึนมา เรากต็อ้งคน้ควา้
ของเราข้ึนมา พอ่แม่ก็ให้โอกาสมาแลว้ พ่อแม่ก็ให้ชีวิตน้ีมาแลว้ พ่อแม่ให้การศึกษามาแลว้ พอ่
แม่ก็คุม้ครองดูแลมาแลว้ แต่เวลาเอาจริงเอาจงัข้ึนมามนัเป็นสิทธิของเรา มนัเป็นการคน้ควา้ของ
เรา มนัเป็นเร่ืองในใจของเรานะ ถา้เป็นเร่ืองในใจของเรา เห็นไหม 

ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา พระเจา้สุทโธทนะก็เป็นพระ
อรหันต ์ นางพิมพาก็เป็นพระอรหันต ์ สามเณรราหุลก็เป็นพระอรหันต ์ แม่อยูบ่นดาวดึงส์ก็ไป
สอนแม่อีกต่างหาก น่ีถา้มนัเป็นไปไดแ้ลว้ ความเป็นพระอรหันต ์ความส้ินสุดแห่งทุกขไ์ง วมุิตติ
สุข วมุิตติสุขไม่เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ไม่ตอ้งมาเจ็บร้อน ไม่ตอ้งมาเจ็บแคน้ ไม่ตอ้งให้ใคร
มาเสียดสี ไม่ตอ้งให้ใครมาเหยยีบย  ่า ไม่ท้ิงรอยให้ใครเหยียบเลย ไม่มีรอยเทา้ให้ใครเห็นเลย ไม่
มาอยูใ่ห้ใครเห็นอีกแลว้ น่ีไง ถา้มนัเป็นจริง มนัเป็นจริงท่ีน่ีใช่ไหม 

ถา้มนัเป็นจริงท่ีน่ี ถา้มีศรัทธามีความเช่ือ มีความเช่ือ เขามีศรัทธาความเช่ือเพราะคน้ควา้
ของเรา อยา่เช่ือ กาลามสูตร เร่ิมตน้จากวา่เรามีศรัทธามีความเช่ือของเรา เราพยายามแสวงหาของ
เรา แต่เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาแลว้ มนัตอ้งเป็นความจริงของเราแลว้ ไม่เช่ือใครทั้งส้ิน 

แมแ้ต่พระสารีบุตร เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ด ารงชีพอยู ่ เวลาเทศนาวา่การ 
เวลาเขาเอาค าพดูขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาวา่อยา่งนั้น ท่านบอกท่านไม่เช่ือ ไม่
เช่ือหรอก จนพระท่ีฟังสงสยั ก็ไปฟ้ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้นิมนตพ์ระสารีบุตรมาเลย เธอวา่อยา่งนั้นหรือ 

ใช่ แต่เดิมศรัทธาความเช่ือ ศรัทธาตั้งแต่เป็นพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ พยายาม
แสวงหา ไปหาสญัชยั ไปให้เขาสอนผิดๆ ถกูๆ แตด่ว้ยอ านาจวาสนาของตน ไม่เช่ือ นัน่ก็ไม่ใช่ 
อะไรก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ แลว้อะไรมนัใช่ล่ะ 

ไอเ้ร่ืองไม่ใช่มนัตอ้งมีใช่สิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลา เห็นคนเกิด คนแก่ คน
เจ็บ คนตายใช่ไหม มนัตอ้งมีฝ่ังตรงขา้มท่ีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายใช่ไหม ไอท่ี้มนัเกิด มนัแก่ 
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มนัเจ็บ มนัตาย มนัก็เป็นผลของวฏัฏะไง เป็นคนท่ียอมจ านนกบัชีวติไง มนัก็ตอ้งเกิด แก่ เจ็บ 
ตายโดยปกติของมนัไง แลว้ท่ีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายท่ีตรงขา้มมนัอยูไ่หนละ่ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้แสวงหาอยา่งนั้นไง 

ถา้เรามีค าถามโตแ้ยง้ ค  าถามหาประโยชน์ของเรา พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ 
อาจารยข์องตนสัง่สอนหมดแลว้ ไปบอกวา่ “แลว้มีอะไรต่อไปหรือไม่” 

“หมดแลว้ หมดไส้หมดพงุแลว้ จบแลว้” เพราะอะไร เพราะยงัสงสัยอยู ่ เพราะเรายงัมี
ความลงัเลสงสัย เพราะเรายงัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากอยู ่ มนัตอ้งเกิดไปอีกแน่นอน 
เพราะมนัมีแรงขบัไง 

น่ีไง เวลาไปเจอพระอสัสชิ การเคล่ือน การไหว การอยูข่องพระอสัสชิมนัสงบเสง่ียมนกั 
มนัมาจากภายใน มนัไม่ไดม้าจากแอคชัน่ ไม่ไดม้าจากกิริยาภายนอกท่ีมาอวดกนั เพราะท่านไม่
มีกิเลสของท่านนะ 

พอเวลาตามท่านไป พอฉันอาหารเสร็จแลว้ “ใครเป็นครูเป็นอาจารยข์องท่าน” 

“โอ๋ย! เพ่ิงบวชใหม่ๆ ไม่มีความรู้มากหรอก” น่ีผูท่ี้เป็นพระอรหันต ์ เขามีปัญญาของเขา 
เขามีอ  านาจวาสนาของเขา เขาไม่แอคชัน่ เขาไม่อวด ไม่หาเหยื่อ 

พระสารีบุตร “ถา้เพ่ิงบวชใหม่ มีปัญญานอ้ย ก็พดูเท่าท่ีท่านจะพดูได ้ แลว้ความแทง
ตลอดในธรรมนั้นเป็นหนา้ท่ีของขา้พเจา้” คือขา้พเจา้จะมีปัญญาแทงตลอดเอง 

“เราบวชกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนวา่
ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ” 

มนัตอ้งมีเหตุ มนัตอ้งมีท่ีมาท่ีไปทั้งนั้นน่ะ ถา้มนัไม่มีเหตุ เราจะไม่นัง่กนัอยูห่รอก ถา้มนั
ไม่มีเหตุ มนัจะไม่มีผลกระทบในใจของเราหรอก ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ พระพทุธเจา้ให้ไปแก้
ท่ีเหตุนั้น น่ีแทงทะล ุ แทงดว้ยปัญญาของพระสารีบุตรจนไดเ้ป็นพระโสดาบนั พอเป็นพระ
โสดาบนัข้ึนมาแลว้ มนัเขา้ใจในธรรม ก็ไปบอกพระโมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะ ดว้ยสติดว้ย
ปัญญา ดว้ยอ านาจวาสนา ดว้ยการสร้างมา ดว้ยเหตดุว้ยผล แทงดว้ยปัญญาของตน น่ีเป็นพระ
โสดาบนัดว้ยกนั ไปชวนสัญชยั สัญชยัไม่ไป 
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สัญชยับอกวา่ ในโลกน้ีมีคนโง่หรือคนฉลาดมาก 

คนโง่มากกวา่เยอะแยะ คนโง่เกล่ือนไปหมดเลย เป็นเหยื่อให้คนหาผลประโยชน์ 

ถา้เธอจะไปหาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เป็นผูฉ้ลาด เธอไปเถอะ ไป เราอยูน่ี่
แหละ เราจะอยูก่บัคนโง่ เราจะหลอกเขาต่อไป 

พระโมคคลัลานะมาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ศึกษากบัองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ น่ีไง เราไม่เช่ือๆ เราไม่เช่ืออะไร โดนเขาหลอกมาขนาดไหน ชีวติ
ส ามะเลเทเมามาขนาดไหน ชีวติมนัทุกขย์ากมาขนาดไหน แลว้ไม่มีทางออก แลว้ไม่แสวงหา มนั
ไม่มีทางไปมนัจะไปอยา่งไร น่ีไง เหมือนเรา เราเช่ือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆอ์ยูน่ี่ไง เรา
เช่ือของเราไง แต่เช่ือแลว้เราจะปฏิบติัอยา่งไร 

เวลาปฏิบติัแลว้ หลานของพระสารีบุตรมาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ จะมาต่อ
วา่ วา่เอาตระกูลของพระสารีบุตรมาบวชหมดไง “เราไม่พอใจอะไรทั้งส้ิน ไม่พอใจ” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วา่ ถา้เธอไม่พอใจส่ิงต่างๆ เธอตอ้งไม่พอใจอารมณ์
ความรู้สึกท่ีเธอคิดไม่พอใจคนอ่ืนดว้ย อารมณ์ท่ีเธอคิดไม่พอใจเขานัน่แหละมนัเป็นวตัถุ มนัเป็น
อารมณ์ท่ีสร้างข้ึนมาบนภวาสวะ 

นัน่ไง เวลาพระสารีบุตรยืนพดัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้อยู ่เป็นพระอรหันตเ์ลย 

น่ีไม่ไดอ้าศยัหรือ ไม่มีผูช้ี้น าหรือ มีทั้งนั้นน่ะ แต่เวลาเป็นจริงๆ มนัเป็นจริงในใจของ
พระสารีบุตรไง เราถึงไม่เช่ือๆ ไง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกใช่ น่ีไง กาลาม
สูตรๆ ไม่ให้เช่ือใครทั้งส้ิน ให้เช่ือผลของการประพฤติปฏิบติั แต่ตอ้งให้เป็นการประพฤติปฏิบติั
ตามความเป็นจริงนะ ถา้มนัเป็นความเป็นจริงมนัมีรสมีชาติ มีรสมีชาติท่ีไหน มีรสมีชาติเวลามนั
สงสัย เวลามนัถอนความสงสัยออกไป ความไม่รู้ในใจมนักระจ่างแจง้ เห็นไหม 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาญาณ อาสวกัขยญาณ มนัชดัเจนในใจของพระอรหันตท์ั้งหมด 
เป็นแต่วาสนาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พทุธวสิัย ไม่มีใครมีปัญญาเท่าองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ไม่มีใครมีฤทธ์ิมีเดชเท่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เพราะการสร้าง
มาแตกต่างกนัมาก การสร้างมาเป็นศาสดา ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะไดแ้ค่กระพ้ีล้ินขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ ไม่มีสิทธ์ิ แต่แทงดว้ยปัญญาของตนมนัชดัเจนมาก ถา้ไม่ชดัเจนกต็อ้งสงสัยสิ 
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ถา้ไม่ชดัเจนมนัก็ตอ้งมีกิเลสสิ น่ีไง เวลามนัชดัเจน มนัชดัเจนของมนัอยา่งนั้นนะ ถา้มนัชดัเจน 
น่ีไง ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโกไง 

เวลาภาวนาไป เวลาแค่เขา้สู่สมาธิน่ีขนพองสยองเกลา้ ไอน่ี้วา่ “สงบ โอ๋ย! วา่ง วา่ง” หมา
ข้ีเร้ือน ข้ีลอยน ้า ไร้สาระ เพียงแต่เอาธรรมะขององคศ์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาอา้งอิงกนั 

แต่คนท่ีเป็นจริงเขาสงบเสง่ียมของเขา เขารักษาหัวใจของเขา เพราะหัวใจมนัเร่ิมมีค่าแลว้
ละ่ แต่เดิมมนุษยห์าแต่ทรัพยส์มบติัภายนอก หาแต่หวัโขนหนา้กากเพ่ือสถานะทางสังคม วนัใด
รู้จกัส่ิงท่ีมีชีวติคือหัวใจของเรา วนันั้นมนัจะยอ้นกลบัเขา้มาท่ีใจ ยอ้นกลบัมาดูแลชีวติของเรา 

ชีวติของเราแค่น้ีก็พออยูพ่อกินแลว้ ชีวติของเราแคน้ี่ก็อยูไ่ดแ้ลว้ ถา้ชีวติเราแค่น้ีนะ 
พยายามท าความสงบของใจเขา้มานะ พอมนัสงบเขา้มามนัยิ่งมหัศจรรยเ์ขา้ไปใหญ่ ผูใ้ดเห็น
ธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต แค่เห็นพทุธะในใจของตน 

น่ีเรายงัไม่เช่ือเลย ศาสนามีหรือเปลา่ ภพชาติมีหรือเปลา่ นรกสวรรคมี์หรือเปลา่ งงไป
หมดเลย แต่พอมนัเขา้มาสู่ใจของตน ใจของตนมนัสวา่งกระจ่างแจง้ แค่สัมมาสมาธิ แค่เห็น
พทุธะนะ ค าวา่ “พทุธะ” คือผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานน้ีเป็นผูท่ี้ยกข้ึนสู่วปัิสสนา 
วปัิสสนาคือปัญญาการรู้แจง้แทงตลอดในกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของตน 

เพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของตนปิดใจของตนนั้นไว ้ ใจของตนเลยมืด
บอด เลยตอ้งเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เวลาเกิดปัญญา เกิดวปัิสสนาปัญญา ปัญญาแทงทะลเุขา้
ไปในตณัหาความทะยานอยากในใจของตน มนัจะมหศัจรรยข์นาดไหน ถา้ความมหัศจรรยน์ะ น่ี
ไง ศาสนามีคุณค่ามหาศาล มีคุณคา่ท่ีน่ี 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ พระธรรมๆ มีคุณคา่มาก แต่ชาวพทุธเราไม่สนใจ ชาว
พทุธเราหวงัพ่ึงขา้งนอก ชาวพทุธเราไม่ยอ้นกลบัเขา้มาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ผูรู้้ ผูต่ื้น ผู ้
เบิกบานในหัวใจของเรา 

พระพทุธเจา้อยูก่ลางหัวใจนะ พระพทุธเจา้สถิตอยูใ่นกลางหัวใจเราทุกๆ คนน่ี แลว้ไปหา
ท่ีไหน แลว้ท าไมไม่หาพทุธะในใจของตน เอวงั 


