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เทศน์เช้า วนัที ่๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรม เพราะในพระพทุธศาสนาเราสอนถึงพระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆเ์ป็นรัตนตรัย เป็นท่ีพ่ึงท่ีอาศยัของเรา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์สจัธรรมๆ 
แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยงักราบธรรม กราบธรรมคือสจัธรรม คือความเสมอภาค 

ความเสมอภาค ความทดัเทียมกนั ถา้ความเสมอภาค ทดัเทียมกนั คนก็เท่ากบัคน ถา้คน
เท่ากบัคน แต่คนเกิดมา คนมีอ านาจวาสนา คนท าส่ิงใดประสบความส าเร็จในชีวติของเขา นัน่
เขามีอ  านาจวาสนาของเขา คนท่ีมีอ  านาจวาสนาเขาก็ลุม่ๆ ดอนๆ เหมือนกนั ไอเ้ราคนทุกขจ์น
เขญ็ใจ เราจะปากกดัตีนถีบขนาดไหนเราก็เป็นคน น่ีความเสมอภาคกนัโดยความเป็นคน 

แมแ้ต่รัฐธรรมนูญยงัยอมรับ รัฐธรรมนูญยงัประกนัความเสมอภาคของการเป็นมนุษย ์
ถา้ความเป็นมนุษย์ๆ  มนุษยเ์ป็นคนเท่ากนัทั้งนั้นน่ะ ถา้ตามสิทธ์ิๆ สิทธิเสรีภาพเสมอภาคกนั แต่
มนัจะแตกต่างกนัดว้ยบุญดว้ยกุศล ดว้ยบุญดว้ยกุศล ดว้ยการกระท า เพราะคนท าแลว้ ท าดีไดดี้ 
ท าชัว่ไดช้ัว่ คนท าคุณงามความดีก็ตอ้งไดส่ิ้งท่ีดีตอบสนอง 

แต่ในชาติปัจจุบนัน้ีเราเกิดมาเป็นมนุษยเ์ป็นอริยทรัพย ์ ถา้อริยทรัพยแ์ลว้ เราเกิดเป็น
มนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เราก็พยายามสร้างคุณงามความดีของเรา สร้างคุณงามความดี
ของเรา แตค่วามดีของใคร วฒิุภาวะของคนมนัแตกต่างกนั 

ถา้วฒิุภาวะของคนแตกต่างกนันะ ทางโลกจะขอให้ร ่าให้รวยทั้งนั้นน่ะ ไม่มีส่ิงใดท่ีวา่
เป็นธรรม เป็นการเสียสละ เป็นความเสมอภาค ส่ิงใดท่ีเราจะไดผ้ลประโยชน์มนัตอ้งเป็นของเรา
ทั้งนั้นน่ะ ถา้เป็นผลประโยชน์นะ 

แต่ถา้คนท่ีจิตใจเขาสูงส่ง ส่ิงท่ีเป็นธรรมาภิบาลๆ ธรรมาภิบาลท าส่ิงใดประสบ
ความส าเร็จไปทั้งนั้นน่ะ ท าส่ิงใดประสบความส าเร็จ แต่ในปัจจุบนัน้ีโลกคือการแข่งขนั มีความ
แข่งขนันะ การแข่งขนักนัมนัก็ตอ้งแขง่ขนัเพ่ือความเจริญงอกงาม ความแขง่ขนักนัเพ่ือความดี
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งามไง ถา้ความดีงาม ความดีก็เป็นความดีไง ส่ิงใดท่ีจะขาดตกบกพร่องไปบา้งก็เป็นเร่ืองความ
พอใจของเรา แต่มนัไม่เป็นความพอใจของเรา คนมองภาพส่ิงใดเป็นลบ คนนั้นจะมีความทุกข์
ความยากในหัวใจ เห็นไหม คนถา้มองภาพเป็นบวกๆ น่ีพดูถึงทางโลก 

เพราะทางโลก มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม ตอ้งมีกฎหมาย กฎหมายรอนสิทธ์ิของคนคนหน่ึง
เพ่ือให้สังคมร่มเยน็เป็นสุขไง กฎหมายรอนสิทธ์ินะ สิทธิเสรีภาพมนัจะตดัรอนไปดว้ยกฎหมาย
นั้น โดยกฎหมายความเสมอภาค กฎหมายในบา้นของเรายงัเป็นกฎหมายระหวา่งกฎกติกาของ
โลก น่ีเป็นเร่ืองของโลกนะ 

เราอยูก่บัโลก เราก็แข่งขนักนัพอแรงอยูแ่ลว้ละ่ ท าส่ิงใดๆ ก็เพ่ือประสบความส าเร็จ ท า
ส่ิงใดก็เพ่ือบุญกุศลๆ เร่ืองระดบัของโลกน่ีฆราวาสธรรม ฆราวาสธรรม เราเห็นภยัในวฏัสงสาร 
เราเห็นโลกเป็นความทุกขค์วามยาก คนเราจะมัง่มีศรีสุข ถือความสันโดษในชีวติ ถา้ถือความ
สันโดษในชีวติ ชีวติของเรามีความสันโดษ ชีวติของเรามนัก็มีความอยูไ่ดไ้ง ดสิู บวชเป็นพระมี
ปัจจยัเคร่ืองอาศยัในการประพฤติปฏิบติัไง ในการประพฤติปฏิบติั เราก็จะมาวดัมาวากนั 

ถา้มาวดัมาวา ในการประพฤติปฏิบติัมนัก็มีแนวทางต่างๆ มากมายมหาศาล ความ
แตกต่างมากมายมหาศาลมนัเป็นเร่ืองทางโลกๆ ทั้งนั้นน่ะ ทางโลกหมายความวา่ เวลากรรมฐาน 
๔๐ ห้อง ท าความสงบ ๔๐ วธีิการ ถา้ท าความสงบ ๔๐ วธีิการ เวลาครูบาอาจารยข์องเรา หลวง
ตาท่านสอนปัญญาอบรมสมาธิๆ ถา้ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญานั้นก็ปัญญาเพ่ือเป็นสมาธิ ปัญญา
นั้นก็เพ่ือความสงบระงบัไง ถา้ปัญญาเพ่ือความสงบระงบั เห็นไหม วา่ปัญญาๆ ปัญญาอะไรกนั 
ทางโลกๆ ไง 

ตอนน้ียืนยนักนั พระโสดาบนัเป็นร้อยเป็นพนันั่นน่ะ เอาอะไรมายืนยนั เอาความจริงมา
จากไหน ถา้มนัไม่มีความจริงข้ึนมา อยา่มายืนยนักนัในน้ี ในน้ีใครไม่มีสิทธิเสรีภาพท่ีจะมา
ยืนยนักนั ท่ีจะมาครอบง ากนั เพราะใครท่ีมาวดัเรา วดัไหนท่ีมีเจา้อาวาสวดันั้นเป็นผูรั้บผิดชอบ 
ถา้รับผิดชอบแลว้ เขามีคนรับผิดชอบอยู ่ ถา้มีคนรับผิดชอบอยู ่ เรามีสิทธิอะไร ใครมีหนา้ท่ีสั่ง
สอน ใครมีหนา้ท่ีอบรม ไม่มี เพราะอะไร 

เพราะวดักรรมฐาน วดักรรมฐาน คนเขา้วดัเขาก็รู้อยูแ่ลว้ ต่างคนต่างตอ้งการความสงบ
ระงบัใช่ไหม ตา่งคนตอ้งการท่ีสงดัใช่ไหม โดยกติกาก็ห้ามไปคยุกนัอยูแ่ลว้ โดยกติกาของวดัน้ี
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แต่ละกุฏิหา้มไปคุยกนั ถา้จะมาคุยกนัก็มาคุยกนัไดท่ี้โรงน ้าร้อนเท่านั้น ไม่มีการไปครอบง ากนั 
ไม่ตอ้งมีใครมาครอบง าใคร ถา้ใครภาวนาเก่งแลว้เอาตวัให้รอดให้ได ้เอาตวัให้รอดให้ได ้

เวลาหลวงตานะ เวลาพระไปลาท่านไปวเิวก ท่านบอกวา่ให้ไปวเิวกนะ แลว้ใคร
ประพฤติปฏิบติั มีคนมาเลา่ให้ฟังดว้ย แลว้เวลาพระถา้มีปัญหานะ ท่านบอกวา่ให้ไลอ่อกไป 
แลว้ถา้ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบให้มาสอนเราดว้ย ให้มาสอนเราดว้ย ให้มาสอนหน่อย 

เวลาพดูธรรมะก็มาพดูกนัต่อหนา้สิ ไปพดูอะไรกนัลบัหลงั ไปพดูกนัลบัหลงันะ พอพดู
ลบัหลงัแลว้มนัเพอ้เจอ้ ความเพอ้เจอ้นะ คนเรามนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัอยากดี
อยากเด่นทั้งนั้นน่ะ มนัอยากไดข้องมนัอยูแ่ลว้ ความอยากไดอ้ยูแ่ลว้ แลว้ไปกระตุน้มนั กระตุน้
มนัน่ะ กระตุน้เขาไปเท่าไรมนักห็ลดุทั้งนั้นน่ะ 

เวลาท าเสียหาย ท าผิดพลาด มาภาวนาหลดุท่ีน่ีหลายคนแลว้ เพราะอะไรละ่ เพราะสั่ง
สอนกนัเองไง คนนูน้ก็สอน คนน้ีกส็อน เอง็มีหนา้ท่ีอะไร แลว้สุดทา้ยแลว้นะ เขาโทรศพัทม์าท่ี
วดัน้ี มาเรียกร้องความเสียหาย 

เราถามเขาเลย เอาญาติเขา้มาท่ีน่ี บอกวา่เขาเป็นผูเ้สียหาย เราเป็นผูท่ี้ท าให้เขาเสียหายใน
กรณีของอะไรบา้ง 

ไม่มี เราตา่งหากเป็นท่ีให้ท่ีพ่ึงพิง ให้ท่ีพ่ึงพาอาศยั แลว้เวลาสอน เราก็จะสอนอยู ่ แต่เขา
ไม่เขา้มาหาเราเลย ไม่มีใครมาคุยธรรมะให้ฟังสักคนหน่ึง 

เวลามนัสุมหัวคุยกนัมนัเก่ง เวลากบัเรา ไม่มีใครสกัคนเลย เหมือนเราเลยนะ ไป
โรงพยาบาล ถา้โรงพยาบาลไหนไม่มีหมอนะ โอ๋ย! เราร้องแรกแหกกระเชอเลย เราไม่ยอมเลย
นะ เพราะไม่มีหมอรักษา แลว้เวลาไปโรงพยาบาลแลว้เรียกร้องหาแตห่มอ เวลาหมอมาชา้ก็
โกรธเขา 

เวลาไปวดัไปวามนัก็ตอ้งอยูท่ี่อาจารย ์ อาจารยเ์ป็นหมอ มนัไม่เคยมาหาอาจารยเ์ลย มนั
ไปหาแต่บุรุษพยาบาลนัน่น่ะ ท าอยา่งน้ีก็หาย ท าอยา่งน้ีก็ดี มนัไปหาไอพ้วกอยูห่้องดบัจิต ไอ้
พวกเก็บศพ เฮย้! ตอ้งภาวนาอยา่งน้ี ซากศพออกทางน้ีเยอะแยะเลย มนัไปคุยกนัอยา่งนั้นน่ะ 
แลว้มนัก็มาเรียกร้องความเสียหาย เสียหายอะไร 
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น่ีก็เหมือนกนั ถา้เป็นหนา้ท่ี มนัเป็นหนา้ท่ีของอาจารย ์ หนา้ท่ีของหมอ หนา้ท่ีของคนท่ี
รับผิดชอบ เราเป็นคนรับผิดชอบ มีส่ิงใดตอ้งมาคุยกบัเราน่ี ถา้ใครภาวนาติดขดัแลว้มาหาเราน่ี 
อยา่ไปแอบสอนกนั ไม่มีหนา้ท่ี ไม่มีหนา้ท่ี 

แลว้เวลาสอนกนันะ มนัสอนผิดๆ ไอค้  าวา่ “ถกู” มนัไม่มี ถา้ไอท่ี้ผิด ผิดเพราะอะไร ผิด
เพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ไอค้วามคาดหมาย ปฏิบติัธรรมดว้ยความดน้เดา ความ
คาดหมาย มนัก็มีแต่ความคาดหมายทั้งนั้นน่ะ ไม่คาดหมายหรือ ไม่หวงัหรือ ไม่ตอ้งการหรือ 
ทั้งนั้นเลย 

น่ีไง เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ท่ีวา่ประพฤติปฏิบติัสัจจะความ
จริงๆ ถา้สัจจะความจริง ความจริงมนัมีหน่ึงเดียว ความจริงมีอนัเดียวกนั ลกูศิษยห์ลวงปู่มัน่ ถา้
ลกูศิษยห์ลวงปู่มัน่นะ เวลาสั่งสอนไปแลว้ไม่มีส่ิงใดขดัและแยง้กนั 

ส่ิงท่ีขดัและแยง้กนั ตั้งแตส่มยัหลวงปู่มัน่เวลาขดัแยง้กบัท่าน ออกมาแลว้ พอหลวงปู่มัน่
ท่านนิพพานไปแลว้ พวกน้ีสิกขาลาเพศไปหมดเลย เวลาหลวงปู่มัน่อยูน่ะ ไอพ้วกเก่งๆ เก่งๆ กบั
หลวงปู่มัน่ อหังการกบัหลวงปู่มัน่ เวลาหลวงปู่มัน่ท่านนิพพานไปแลว้ ไอพ้วกน้ีสึกไปหมดเลย 
สึกไปมีครอบครัว แลว้กลบัมาบวชใหม่ แลว้มาอา้งอิงวา่เป็นลกูศิษยห์ลวงปู่มัน่ 

แต่หลวงตา หลวงปู่เจ๊ียะ ท่านดูแลอปัุฏฐากหลวงปู่มัน่มาตั้งแต่ตน้ ท่านระลึกถึง ท่าน
ซาบซ้ึง ท่านเคารพดว้ยหัวใจนะ มีส่ิงใดนะ ท่านระลึกถึงนะ เวลาระลึกถึงอาจารย ์ หลวงปู่เจ๊ียะ
พดูกบัหลวงตาประจ า ท า”ไมระลึกถึงหลวงปู่มัน่น ้ าตาไหลวะ ระลึกถึงหลวงปู่มัน่” ไปปรารภ
กบัหลวงตา 

หลวงปู่เจ๊ียะไปปรารภกบัหลวงตา เราก็นัง่ฟังอยู ่ “ท าไมเราระลึกถึงหลวงปู่มัน่ทีไรน ้าตา
ไหลทุกที เราระลึกถึงหลวงปู่มัน่ทีไรน ้าตาไหลทุกที” น่ีคนท่ีมนัมีธรรมในหัวใจมนัซาบซ้ึง 

แลว้เวลาไปถามหลวงตา หลวงตาบอก “เราก็เป็นอยา่งนั้นน่ะ” แลว้เวลาเป็นอยา่งนั้นป๊ับ 
เขาก็บอกเลย “อู๋ย! พระอรหันตร้์องไห้ จิตใจไม่เขม้แขง็ ถา้เขม้แขง็ก็ตอ้งเท่ียวฉ้อโกงเขา เท่ียว
หลอกลวงเขา เท่ียวลว้งกระเป๋าเขานัน่แหละเขม้แขง็ ไอค้นน ้าตาไหลมนัใจออ่นแอ” 

หลวงตาบอกวา่ ธรรมสังเวช ความสังเวชโดยธรรม ถา้ธรรมสังเวชนะ โดยธรรมชาติของ
คนมนัมีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ คนท่ีมีธาตุ ๔ มนัมีดิน น ้า ลม ไฟในร่างกายน้ีอยูแ่ลว้ เวลาเกิดความ
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สังเวช สังเวชโดยธรรม มนักระเทือน หลวงตาท่านใชค้  าวา่ “ขนัธ์ท างานๆ” ขนัธ์ท างานคือ
ความคิดท างาน ความคิดท างานมนัก็เกิดสารเคมี สารเคมีมนัก็สัง่การในร่างกายน้ี มนัก็เป็น
ธรรมชาติของขนัธ์มนัท างาน น่ีปลงธรรมสงัเวช 

ไอพ้วกหูตาบอดมนัก็บอกวา่ “น่ีมนัเป็นไปไม่ได ้พระอรหันตร้์องไหไ้ม่ได”้ 

แต่พระอรหันตก์บัพระอรหันตท่์านนัง่คุยกนั หลวงปู่เจ๊ียะท่านไปถามหลวงตาไง “ท าไม
เราระลึกถึงหลวงปู่มัน่ทีไรน ้าตาไหลทุกทีเลย น ้าตาไหลเลย” 

หลวงตาท่านบอก “เราก็เป็น” แลว้หลวงตาท่านก็อธิบายไง 

เราสังเวชไง สังเวชถึงครูบาอาจารยข์องเรา ท่านเป็นครูบาอาจารยท่ี์ยิ่งใหญ่ ท่านเป็นครู
บาอาจารยท่ี์ครอบครอง ๓ โลกธาตุ มีใครบา้งท่ีไดเ้ทศน์อบรมเทวดา อินทร์ พรหม หลวงปู่มัน่
ท่านเทศน์มาตั้งแต่สมยัอยูเ่ชียงใหม่ มาอยูห่นองผือ เทศน์อบรมเทวดา อินทร์ พรหมทั้งนั้นน่ะ 
มนัมีใครท าได ้ มนัมีผูย้ิ่งใหญ่อยา่งนั้นท่ีไหน แลว้ท่านอยูข่องท่านดว้ยความสงบระงบั ท่านอยู่
ของท่านดว้ยความสุขของท่าน ดว้ยวมุิตติสุขของท่าน เวลาท่านตายไป หลวงตาท่านพดูเองเรา
จ าแม่นเลย “หลวงปู่มัน่ตาย เงินในวดัป่าหนองผือมีอยู่ ๖๐๐ บาท ๖๐๐ บาท” 

บุคคลท่ียิ่งใหญ่ บุคคลท่ีมีช่ือเสียงระดบันั้นน่ะ น่ีไง เพราะอะไร เพราะท่านอยูด่ว้ย
ความสุขในหัวใจของท่าน ท่านอยูด่ว้ยความสุขในใจของท่านป๊ับ ถา้ใจเป็นสุข คนท่ีมาประพฤติ
ปฏิบติัทุกคนปรารถนาอะไร ก็ปรารถนาความสุขทั้งนั้น ถา้ปรารถนาความสุขทั้งนั้น ความสุขก็
คือความปกติของใจ ถา้ใจปกติข้ึนมา ให้เขาฝึกหัดข้ึนมา ให้เขาเป็นปกติเขา้มา เพราะคนท่ีเขา้มา
วดัมาวามนัมีความทุกขค์วามยากมาทั้งนั้นน่ะ ใจมนัอมทุกขม์า ใจมนัอมทุกขม์า มาถึงวดัมาถึง
วาแลว้มาจ าศีลให้มนัคลายทุกขม์นัออกมา ถา้มนัคลายทุกขอ์อกมาใหจิ้ตใจของมนัเป็นปกติ 
จิตใจของมนัมีความสุข นัน่ก็ยิ่งใหญ่แลว้ จะเอามรรคเอาผลมาจากไหน 

เอามรรคเอาผล มาคุยกบัเราน่ี อยา่มาแอบออเซาะฉอเลาะกนัท่ีน่ีนะ เพราะมนัเสียหายมา 
มากมายพอแรงแลว้ เราน่ีลกูผูช้ายนะ รับผิดชอบหมดเลย ทั้งๆ ท่ีเราไม่ไดท้ าอะไรเลยนะ ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนมีความเสียหายนะ โดยท่ีเราไม่ไดท้ าเลย แต่เขาแอบท ากนั แลว้เราก็เป็นผูท่ี้รับผิดชอบ 
แบกหนา้รับผิดชอบหมดเลย รับผิดชอบทั้งผูเ้สียหาย รับผิดชอบท่ีผูก้ระท า 
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แลว้ผูก้ระท ายงัแอบซ่อนอยูน่ะ นึกวา่เขาไม่รู้ เอง็ท าความผิดพลาดเอาไวม้ากมาย
มหาศาลนะ เพราะอะไร เพราะชีวติคนคนหน่ึงนะ ท าให้คนดีๆ เป็นคนเสียไปไดอ้ยา่งไร คนท่ี
เขาทุกขย์ากอยูท่างโลกเขามาวดั เขาก็มาพ่ึงพาอาศยัเพ่ือจะฟ้ืนฟใูห้เขาดีข้ึน ถา้ฟ้ืนฟใูห้ดีข้ึน 
ฟ้ืนฟใูห้ดีข้ึน เราก็ให้เขาแค่ก าหนดพทุโธ ให้เขาก าหนดลมหายใจเขา้ออก ใหจิ้ตใจเขาเป็นปกติ
เท่านั้นน่ะ 

เอง็มาสอนอะไรกนัน่ะ วปัิสสนา ปัญญา ยาไม่ตอ้งกิน อะไรก็ท้ิงแม่งไป ธรรมะกูวเิศษ 
แลว้พอมนัหลดุมนับา้ กูไม่เห็นมีใครรับผิดชอบเลยวะ่ กูคนเดียว 

เราไม่ไดส้อน ไม่ไดบ้อกใครสกันิดหน่ึง ถา้เราบอกเราสอนคือวา่ให้หายใจเขา้นึกพทุ ให้
หายใจออกนึกโธ คนเรานะ มนัโดนบีบคั้นมาทางโลก โลกมนัก็โดนบีบคั้นมาใช่ไหม มนัก็ทุกข์
มนัก็ยากมาใช่ไหม แลว้คนเรามนัก็จะหาท่ีพ่ึงขา้งนอก เวลาหาท่ีพ่ึงขา้งนอก ไปหาครูบาอาจารย์
ก็ให้ครูบาอาจารยเ์ป่าหัวพว่ง! หาย พว่ง! หาย 

น่ีไง ท าดีดีกวา่ขอพร จิตใจของเอง็ออ่นดอ้ย จิตใจของเอง็ไม่มีหลกัเกณฑใ์ช่ไหม ก็มาวดั 
มาวดัเสร็จแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็สอนถึงพทุธะ พุทธะคือผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานใน
หัวใจของเรา ถา้ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานในหัวใจของเรา เราก็ตั้งสติ เราก าหนดพทุโธๆ ไม่ไดห้รอก 
พทุโธมนัคิดออก คิดไปร้อยแปด ท าไม่ไดห้รอก ท าไดแ้สนยาก 

แลว้พอท าไดแ้สนยากข้ึนมา เราก็พยายาม เจตนาใหม้ัน่คง ศรัทธาให้มัน่คงข้ึนมา แลว้
พยายามหายใจเขา้นึกพทุ แลว้หายใจออกนึกโธ เราอยูก่บัพทุธานุสติไง กรรมฐาน ๔๐ ห้องไง 
เราอยูก่บัพทุธานุสติ เราอยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ดว้ยสติดว้ยสัมปชญัญะ มนั
ประเสริฐไหม 

ดูสิ พวกเรา เขาพยายามจะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีสังเวชนียสถานทั้ง ๔ 
เห็นไหม เราไม่ตอ้งไป เราระลึกถึง หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ มนัจะเหน่ือยยาก มนัจะ
เกียจคร้าน มนัจะมีกิเลสคอยปิดบงั 

ไอท้ าน่ีท าเพ่ือความดีนะ แต่กิเลสพญามาร ครอบครัวของมาร มนัปัดแขง้ปัดขาอยูแ่ลว้ 
แลว้คนมนัก็ทุกขก์็ยากกบัทางโลกมาพอแรงแลว้ มาวดัมาวาก็เพ่ือจะเอาความสงบระงบัไง ถา้
ความสงบระงบั ถา้เขาสงบระงบัไดม้นัก็สุดยอดของเขาแลว้ 
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แต่ความสงบระงบัมนัยิ่งแสนยากเพราะอะไร เพราะพญามารมนัหลอกลวงมาให้หย  าเป
อยูก่บัทางโลกอยูแ่ลว้ พอมาวดัมาวาข้ึนมาจะปฏิบติั มนัจะพน้จากมือมาร มารมนัจะยอมได้
อยา่งไร มารมนักย็ิ่งปล้ินยิ่งปลอ้น การประพฤติปฏิบติัมนัก็ยิ่งยากข้ึน ๒ เท่า 

คนเราท าความผิดท าความพลาดไปกบัโลกก็ไม่รู้สึกส านึกตวั มนัก็ท าของมนัไปใช่ไหม 
พอมนัส านึกตวัวา่เป็นความผิด มนัจะท าคุณงามความดี เห็นไหม ความชัว่ก็ท าไม่ได ้ตอ้งกลบัมา
ท าคุณงามความดี มนัไปต่อตา้นกบัเจตนาความนึกคิดในใจมากนอ้ยแค่ไหน 

ไอกิ้เลสก็เหมือนกนั เวลาคนมาวดัมาวาพยายามจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ก็ตอ้งต่อสู้กบั
กิเลสของตนอยูแ่ลว้ ต่อสู้กบัความเคยชิน ต่อสู้กบัชีวติประจ าวนัอยูแ่ลว้ ยงัตอ้งมาต่อสู้กบักิเลส
ตณัหาความทะยานอยากในใจของตนอีก ต่อสู้กบัส่ิงท่ีมนับอกวา่ “จอมปลอมๆ ถา้ใชปั้ญญาไป
เลยอยา่งน้ีสุดยอด” 

มนัทุกขม์าจากโลก อยูก่บัโลกมนัก็ทุกขม์าอยา่งนั้นแลว้ แลว้จะมาใชปั้ญญาห่าเหวอะไร
ในน้ีอีก ปัญญามนัตอ้งมีสัมมาสมาธิข้ึนมาก่อนสิ 

น่ีไง เวลาหลวงตาท่านพดูถึงพระท่ีวา่ใชปั้ญญาไปเลยๆ บอกวา่พวกน้ีท าสมาธิไม่เป็น 
แค่สมาธิก็ท าไม่ไดแ้ลว้ 

เขาบอกวา่ไม่ตอ้งท าสมาธิ เพราะอะไร เพราะปัญจวคัคียก์็ไม่ไดท้ าสมาธิ เพราะอะไร 
เพราะพระพทุธเจา้ไปแสดงธมัมจกัฯ เลย 

หลวงตาท่านยิ่งเศร้าซ ้ าสองเขา้ไปนะ ปัญจวคัคียอ์ปัุฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้อยู ่๖ ปี นัน่คือการฝึกสมาธิ ปัญจวคัคียฝึ์กสมาธิมา ๖ ปี ท าไมตอ้งไปสอนสมาธิเขา แตค่นท่ี
ยงัไม่ไดฝึ้กสมาธิ ตอ้งสอนสมาธิก่อน เพราะตวัสมาธิจะแยกโลกกบัธรรม 

โลกคือสามญัส านึก ความคิดสามญัส านึกเราคือโลก คือเกิดจากหัวใจ พอจิตสงบเขา้
มาแลว้เป็นสัมมาสมาธิ ตอ้งเป็นสมาธิท่ีถกูตอ้งนะ ถา้เป็นมิจฉามนัจะเขา้สู่ธรรมไม่ได ้

สัมมาสมาธิเป็นตวัแยกระหวา่งโลกกบัธรรม เราหนีโลกมาเพ่ือจะเขา้สู่ธรรม แลว้ใครจะ
เป็นคนช้ีวา่โลกหรือธรรม ฉะนั้น ถึงเป็นหนา้ท่ีของเจา้อาวาส ถึงเป็นหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์มี
คุณธรรมสามารถแยกโลกกบัธรรมได ้
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แต่คนท่ียงัแยกโลกกบัธรรมไม่ออก มนัก็วา่ปัญญาๆ คือปัญญา ปัญญากคื็อปัญญาโลกไง 
โลกียปัญญาไง ปัญญาของโลกๆ ไง จินตนาการไง คาดหมายไง มนัเป็นจริงไปไม่ได ้ มนัเป็น
จริงไปไม่ได ้มนัไม่มีความจริง 

แลว้พอมนัเป็นจ านวนมากข้ึน ประชาธิปไตย เห็นไหม เขารับรองโสดาบนักนั ๑๓๐ กวา่
คน โสดาบนัเขาแจกกนัของฟรี กลายเป็นธรรมะส าเร็จรูป ใครๆ ก็มีได ้ แลว้เขาจะมีมากไปนะ 
แลว้พอต่อไปเราชาวพทุธไปวดัไปวากนัน่ีอยา่ไป ทุกขย์าก ล าบาก มาหากูน่ีไดโ้สดาบนั แลว้
ศาสนามนัจะเหลืออะไรละ่ 

ความจริงเป็นส่ิงท่ีคนไม่เหลียวแล ความจริงเป็นส่ิงท่ีเขา้ไดย้าก ความจริงเป็นส่ิงท่ีสุด
ยอดปรารถนาของชาวพทุธ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ต่อไปน้ีไม่ตอ้ง มนัตั้งกนัเอง 
โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี มนัตั้งกนัเอง น่ีไง ก็มนัปัญญาโลกไง น่ีปัญญาโลกๆ 

แต่ถา้มนัเป็นจริงนะ เราจะบอกวา่ คนเราอยูก่บัโลกก็ทุกขอ์ยูแ่ลว้ เวลาเกิดเป็นมนุษย ์เกิด
มาพบพระพทุธศาสนาน่ีสุดยอด เวลาจะเอาจริงเอาจงัข้ึนมา เขา้มาแลว้เหลวไหล ยิ่งจะไปวดั
ปฏิบติัข้ึนมาก็ยงัมีมาซุ่มมาซ่อน มาช้ีมาน ากนัร้อยแปดพนัเกา้ ใชไ้ม่ได ้

มนัเป็นหนา้ท่ีของเรา เพราะเราปลอ่ยมา พอมนัปล่อยมา มนัมีความเสียหายมา ดว้ยความ
เสียหายนะ เพราะเสียหาย แต่เราลกูผูช้าย รับไวค้นเดียว โทษนะ ไม่ไดท้ าอะไรเลย ให้ท่ีพ่ึงพา
อาศยัเขา ให้อาหารเขา ให้ทุกอยา่งเลย...เรียกร้องค่าเสียหาย โอโ้ฮ! งง 

แต่น่ีพดูถึงเราก็ท าให้มนัจบไปแลว้ เราคิดวา่มนัเป็นเร่ืองผลของวฏัฏะไง ผลของวฏัฏะ 
การเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ทุกคนก็ตอ้งมีการเพล้ียงพล ้าอะไรกนัมา พอมนัมีมาแลว้ เรา
ตอ้งการให้มนัจบไง จบไปแลว้อยา่มาเกิดซ ้ าสองซ ้ าสาม จะไม่มีคร้ังท่ีสองแน่นอน เอวงั 


