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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรม วนัน้ีเป็นวนัพระ วนัพระ เรามาวดัมาวากนัเพื่อหาพุทธะ

ในหวัใจของเราไง เวลาเขาไปอินเดียกนั เขาไปสังเวชนียสถานทั้ง ๔ เขาไปสังเวชนียสถานทั้ง ๔ 

เพราะอะไร เพราะพระอานนทเ์ป็นผูถ้ามองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เองว่า ถา้ต่อไปอนาคตกาล 

ถา้เขาระลึกถึงองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ เขาระลึกถึงศาสนา ไม่มีท่ีพึ่ง เขาจะไปพึ่งท่ีไหน 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกใหไ้ปสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ไปท่ีองคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้เกิด ตรัสรู้ แสดงธมัมจกัฯ แลว้ก็ปรินิพพาน 

อนันั้นเป็นสถานท่ีไง เป็นสถานท่ี เป็นธาตุ ธาตุ ๔ คนเราเกิดมามีกายกบัใจ ร่างกายน้ีเป็น

ธาตุ ๔ ความรู้สึกเป็นหวัใจ ถา้หวัใจ เรามาวดัมาวาของเรา ถา้เป็นโดยทัว่ไป ไปวดัไปวาท าบุญกุศล น่ี

เราก็ไปท าบุญกุศลของเรา ไปท าใหห้วัใจเราฉลาดข้ึนมา การท าบุญกุศลท าใหห้วัใจเราฉลาดข้ึนมา ถา้

หวัใจเราฉลาดข้ึนมานะ ส่ิงแวดลอ้ม สภาวะแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัเป็นของเลก็นอ้ย เป็น

ของเลก็นอ้ยทั้งนั้นนะ แต่ถา้หวัใจเราอ่อนแอ หวัใจเราไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ ส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนมามนัเหยยีบย  า่

หวัใจทั้งนั้นน่ะ 

เรามาวดัมาก็เพื่อเหตุน้ีไง เรามาท าบุญกุศลของเรา ท าบุญกุศลใหจิ้ตใจเราเขม้แขง็ข้ึนมา 

เขม้แขง็เพราะอะไร เขม้แขง็ข้ึนมา ดูสิ สรรพส่ิงในโลกน้ีมนัแปรปรวนไปทั้งนั้นน่ะ สรรพส่ิงในโลกน้ี

เป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา อนันั้นเป็นสัจธรรม

ขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ แต่ของเราโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เรายดึมัน่ถือมัน่ใช่

ไหม ส่ิงนั้นเป็นของเราๆ 

เวลาเราพดูกนัโดยโวหาร “โลกน้ีคือละคร ยศถาบรรดาศกัด์ิก็เป็นหวัโขน” 

เป็นหวัโขนแลว้เอ็งด้ินรนอะไรนัน่น่ะ ด้ินรนๆ นัน่น่ะ ด้ินรน แต่ถา้คนมีธรรมในหวัใจ ส่ิงท่ี

เราท ามาๆ เป็นหนา้ท่ี คนเกิดมาชีวิตน้ีตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั ถา้มีปัจจยัเคร่ืองอาศยั คนเราตอ้งมี
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หนา้ท่ีการงานของเรา ถา้หนา้ท่ีการงานของเรา คนท่ีมีสติปัญญาท าหนา้ท่ีการงานของเรา มนัดว้ย

ปัญญาๆ มนัไม่ทุกขไ์ม่ร้อนจนเกินไป 

คนเราเกิดมา กรรมเก่า กรรมใหม่นะ เวลากรรมเก่า ถา้มีกรรมท่ีดี กรรมท่ีดีมนัส่งเสริมข้ึนมา 

ท าส่ิงใดแลว้ประสบความส าเร็จ นัน่เขามีกรรมของเขา กรรมของเขา เวลาศาสนาพุทธสอนเร่ือง

กรรมๆ ไง 

ทางวิทยาศาสตร์บอกว่าไม่มี วิทยาศาสตร์บอกว่ามนัเป็นการกดขี่ข่มเหง มนัเป็นการเหล่ือมล ้า 

เพราะสังคมมนัเหล่ือมล ้า เอารัดเอาเปรียบกนัไง 

สังคมท่ีเหล่ือมล ้า เอารัดเอาเปรียบกนัก็มี สังคมท่ีเขาเป็นผูน้  า เป็นคนท่ีดีก็มี ส่ิงท่ีใจเป็น

ธรรมๆ ดูสิ เวลาพ่อแม่ท่ีสอนลูก พอ่แม่ท่ีสอนลูก พ่อแม่ท่ีสอนลูกดีๆ เวลาลูกเราเล็กนอ้ยข้ึนมา ใหลู้ก

เรามีประสบการณ์ ไม่สปอยลจ์นเกินไป ไม่ดูแลรักษาจนมนัอ่อนแอไง น่ีไง พ่อแม่ท่ีมีปัญญา ผูน้  าท่ี

ดีๆ เขาจะสอนใหป้ระชาชน สอนใหส้ังคมเขม้แขง็ ถา้เขม้แขง็ มนัเขม้แขง็ท่ีไหนล่ะ เขม้แขง็ เวลา

เขม้แขง็มนัเขม้แขง็ในหวัใจ ของจะมีเล็กมีนอ้ยข้ึนมา เราก็แบ่งกนัเจือจานกนั ไม่ใช่ว่ากวา้นมาเป็นของ

เราทั้งหมดเลย 

แต่คนท่ีเห็นแก่ตวัๆ มนัเห็นส่ิงท่ีเป็นวตัถุว่าเป็นของของมนั ของของมนัไง เวลาตายไปๆ ไม่

มีส่ิงใดเอาไปไดเ้ลย ส่ิงท่ีจะเอาไปไดเ้ลยก็บุญกุศล มีบุญกบับาป บุญกบับาป ใครท าส่ิงใด ส่ิงนั้น เรา

ไดส่ิ้งใดมาเพื่อประโยชนก์บัเราๆ สร้างเวรสร้างกรรมทั้งนั้นน่ะ แต่คนท่ีเป็นธรรมๆ เขาจะเจือจานใคร 

เขาเจือจานดว้ยสติดว้ยปัญญาไง เจือจานของเขาใหเ้ขาเขม้แขง็ข้ึนมา ใหเ้ขาแขง็แรงข้ึนมา ให้

สติปัญญาของเขา ใหเ้ขาท าหนา้ท่ีการงานของเขาเป็น ไม่ใช่ไปใหจ้นเขาอ่อนแอไปหมดไง 

คนทีเ่ขามปัีญญาๆ ผู้น าทีด่ีเขาเป็นอย่างน้ัน ถ้าผู้น าทีด่ีเป็นอย่างนั้น เขาให้ปัญญา ให้ความ

เพยีร ให้ความมุมานะ ให้ความอดทน ให้ปัญญาคนๆ ถ้าให้ปัญญาคนขึน้มา เขาอยู่ทีไ่หนเขาเอาตัว

รอดของเขาได้ 

แต่ถา้ทางโลกๆ ใหก้นัจนอ่อนแอ ใหก้นัจนท าอะไรไม่เป็นไง ถา้ส่ิงใดท าไม่เป็นก็คือท าไม่

เป็น ท่ีท  าไม่เป็นแลว้เวลาจะรักษาศาสนา เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่า “มารเอย เม่ือใด 
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ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเราเขม้แขง็ สามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้งของลทัธิต่างๆ ได ้เราถึงจะยอม

นิพพาน” 

น่ีไง อุบาสก อุบาสิกาของเราเขม้แขง็หรือไม่เขม้แขง็ มนัอ่อนแอหรือมนัเขม้แข็ง ถา้มนั

เขม้แข็งข้ึนมามนัเขม้แข็งท่ีไหนล่ะ ถา้มนัเขม้แข็งข้ึนมามนัตอ้งมีสติปัญญาของมนัใช่ไหม ถา้มนั

อ่อนแอของมนั ตวัมนัเองยงัเอาตวัไม่รอดเลย ตวัมนัเองมนัยงัเป็นเหยือ่เลย น่ีเร่ืองของสังคม เร่ืองของ

ชีวิตประจ าวนั 

“ปฏิบติัธรรมในชีวิตประจ าวนั ปฏิบติัธรรมในชีวิตประจ าวนั” 

ชีวิตประจ าวนัมนัมีค่าแค่ไหนวะ ปฏิบติัธรรมๆ คนท่ีจะปฏิบติัธรรมไดม้นัตอ้งมีสติปัญญา เรา

ท างานของเราก็ท  างานของเรา ท างานใหม้นัเสร็จ ให้มนัส าเร็จแลว้เราค่อยมาภาวนาก็ได้ แลว้ถา้

ภาวนาของเรา 

ไอน่ี้จะปฏิบติัธรรมในชีวิตประจ าวนั ธรรมะน้ีไม่มีค่าเลยนะ ชีวิตประจ าวนัมนัมีค่ามากเลย

หรือ ชีวิตประจ าวนัก็เป็นชีวิตประจ าวนั แต่ถา้มนัมีคุณธรรมในหวัใจ ชีวิตประจ าวนันั้นมนัมีความสุข 

“ปฏิบติัธรรมในชีวิตประจ าวนั” ก็่ เอาโลกเป็นใหญ่ไง จะท าอะไรก็เหยียบย  ่าโลกใหม้นัอยูใ่ตข้องกิเลส

ไง 

แต่ถา้จะเป็นธรรมๆ ค าว่า “เป็นธรรม” นะ ส่ิงท่ีแสวงหามาๆ ของชัว่คราวเท่านั้นน่ะ เวลา

โลกเขาเรียกว่าสมมุติ เป็นจริงตามสมมุติ จริงตามสมมุติคือมนัอยูก่บัเราชัว่คราว แมแ้ต่ชีวิตเราน้ีก็สมมุติ 

แต่ปฏิสนธิจิตนั้นไม่ใช่ชัว่คราว 

ครูบาอาจารยท่์านบอกจิตไม่เคยตายๆ จิตไม่เคยตาย จิตมนัคงท่ีถาวรของมนั เพราะจิตมนั

คงท่ีถาวรของมนั เวลานิพพานไปแลว้ ส่ิงท่ีว่านิพพานไปแลว้มนัอยูก่บัอะไรล่ะ 

ถา้มนันิพพานไม่มีอะไรเลย ใครไม่ท าส่ิงใดเลย มนัก็เหมือนกระดานด าไง เขียนเสร็จแลว้

ลบท้ิง ลบท้ิงแลว้ไม่มีอะไรเลย เอาอย่างนั้นหรือ เป็นความจริงอยา่งนั้นหรือ ถา้เป็นความจริงอย่างนั้น 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เสวยวิมุตติสุขไดอ้ยา่งไร 

ท่ีเราทุกขเ์รายากกนัอยู่น่ีเพราะเราเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ชีวิตมนัมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา ถา้มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาแลว้เราก็ยดึมัน่ถือมัน่ว่าเป็นของเรา แต่เวลาธรรมะของ
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องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาผูท่ี้ปฏิบติั เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน 

“อานนท ์ เราบอกเธอแลว้ไม่ใช่หรือ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงตอ้งดบั

ไปเป็นธรรมดา แมแ้ต่ชีวิตของตถาคตคืนน้ีก็จะนิพพาน แมแ้ต่ชีวิตของตถาคตคืนน้ีก็ตอ้งตายไป” 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตายไปด้วยเรือนร่างไง แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ้ากิเลสตายต้ังแต่วนัวสิาขบูชา วนัเพ็ญเดือน ๖ เวลากิเลสตายไปแล้วอันน้ันแหละวมุิตติสุข 

ความจริงอันน้ันมนัไม่เคยตาย มนัตายไม่ได้ ความตายไม่ได้ ตายไม่ได้แบบเรา ตายไม่ได้แบบ

เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ ตายไม่ได้แบบเราโดยเวรโดยกรรมมนัขับไสไปไง โดยการกระท าไง 

แต่ถา้มนัส้ินกิเลสไปแลว้มนัไม่มีเกิดและไม่มีตาย มนัคงท่ีของมนั น่ีส่ิงท่ีเป็นจริงๆ เป็นจริง

ในใจขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง มนัมีอยูจ่ริงๆ ไง ถา้มีอยูจ่ริง ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 

พระพุทธศาสนาสอนลงท่ีน่ีไง พระพุทธศาสนาสอนลงท่ีหวัใจของสัตวโ์ลก พระพุทธศาสนาสอนถึง

เร่ืองท่ีไหนมีเกิด มีทุกข ์ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ 

ทุกขค์วรก าหนด ท่ีไหนมนัมีทุกขล่์ะ ทุกขม์นัอยูท่ี่ไหน แกว้แหวนเงินทองมนัทุกขไ์หม วตัถุ

มนัเคยมีความทุกขไ์หม ไม่มีหรอก ชีวิตคนน่ี ชีวิตคน ชีวิตสัตวม์นัทุกข ์ แลว้ชีวิตคน ชีวิตสัตวทุ์กข ์

ทุกขท์  าไมมนัไม่ท้ิงล่ะ ท าไมมนัไม่ปล่อยวางล่ะ 

มนัปล่อยวางไม่ได ้ มนัปล่อยวางไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษยไ์ง เกิดเป็น

มนุษย ์ ร่างกายน้ีตอ้งการอาหารไง ดูสิ คุณภาพชีวิตๆ เขาพยายามส่งเสริมกนั เด๋ียวน้ีโลกน้ีเจริญ แต่

เดิมเวลาเกิดโรคระบาดตายหมดนะ พอมนัมีวคัซีน มีความเจริญทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์ ชีวิตของ

เรา คนเราชีวิตมนัก็ย ัง่ยนืข้ึน แต่ชีวิตย ัง่ยนืข้ึน ย ัง่ยนืข้ึนดว้ยความทุกขค์วามยากใช่ไหม 

แต่ถา้มีคุณธรรมในหวัใจล่ะ ส่ิงท่ีคุณภาพของจิตๆ ความรู้สึกอนัน้ีถา้มนัมีสติปัญญามนัจะ

ออกมาไดไ้ง แต่มนัก็เป็น ๑๘ มงกุฎ ไอพ้วก ๑๘ มงกฎุมนักอ็า้งอิง พออา้งอิง พูดจนเราจบัตอ้งไม่ได ้

คนท่ีมีสติปัญญาเขาไม่เช่ืออยา่งนั้นหรอก ถา้มนัเป็นความดีของเขาๆ เขาเอามาล่อลวงเราท าไม 

เวลาองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้เวลาท่านพูดนะ ไม่มีก ามือในเรานะ แบหมด ธรรมะขององค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้แบหมดไง แลว้เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาใหเ้ช่ือในกาลามสูตร ไม่ให้
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เช่ือส่ิงใดๆ เลย กาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือแมแ้ต่อาจารยข์องตนสั่งสอน มนัตอ้งประพฤติปฏิบติัเป็นจริง

ข้ึนมา 

น่ีไง เวลา ๑๘ มงกุฎมนัก็มาอา้งนู่นอา้งน่ี เราก็ไปเช่ือมนัไง แต่องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจา้บอกว่ากาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือใดๆ ทั้งส้ิน ไม่ใหเ้ช่ือว่าเวลาคิดแลว้จินตนาการแลว้มนัน่าจะเป็นไปได้ 

มนัจะเป็นความจริง ไม่ใช่ทั้งนั้น เพราะถา้เป็นไปไดก้็เป็นสมบติัของท่านไง เวลาองคส์มเด็จพระสมัมาสมั

พุทธเจา้ก็เป็นสมบติัขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

เวลาพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะไปลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพาน 

“เธอจงสมควรแก่เวลาของเธอเถิด” เวลาของเธอ ชีวิตของพระสารีบุตร ชีวิตของพระโมคคลัลานะ 

ชีวิตขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ชีวิตของใครก็ของคนคนนั้นไง ถา้คนคนนั้นมนัประพฤติ

ปฏิบติัไดเ้ป็นความจริง 

เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพานนะ “อานนท ์ เราไม่เคยเอาของใครไปเลย 

เราเอาแต่คุณธรรมในหวัใจเราไป” เวลาองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้จะปรินิพพานก็เอาคุณธรรมในใจ

ขององคส์มเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา้ ท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรมๆ มนัเป็นธรรมในใจ

ขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมธาตุมนัจะไปกบัใจอนันั้นไง 

แต่ของเรามนัไม่มีไง มนัมีแต่ความทุกขค์วามยากไง ถา้ความทุกขค์วามยากข้ึนมา มาฟัง

ธรรมๆ เพื่อเหตุน้ีไง เหตุน้ีข้ึนมา ส่ิงใดท่ีมนักระทบกระเทือน ส่ิงใดท่ีมีการกระท าในสังคม ถา้มนั

กระทบกระเทือนกนับา้ง เรามีสติ เราวางไดห้มดนะ ใครจะท าอะไรก็แลว้แต่นะ มนัสร้างเวรสร้างกรรม

ทั้งนั้นน่ะ ใครจะท าอะไรแลว้นะ มนัท าเพื่อบาปกรรมมนัทั้งนั้นเลย แลว้เราไปเดือดร้อนอะไร 

น่ีไม่อยา่งนั้นน่ะสิ เขาท ากู เขาท ากู พอมีกู จบเลย ใหทุ้กคนศิโรราบเรา มนัเป็นไปไดไ้หม ใจ

ของเรามนัจะศิโรราบใจเราไหม ชีวิตของเรา เราจะบงัคบับญัชามนัไดไ้หม ชีวิตเราไม่ใหแ้ก่ไม่ใหเ้ฒ่า

ไดไ้หม ชีวิตเราไม่ใหมี้ความทุกขเ์ลยไดไ้หม เรายงัควบคุมใจเราไม่ไดเ้ลย แลว้เวลามีการ

กระทบกระเทือนกนัในสังคม มีความกระทบกระเทือนกนัในหวัใจเรา มนัสังเวชนะ 

เวลาคนท่ีมีธรรมๆ เหมือนเราเห็นเด็กๆ ทะเลาะกนั เด็กๆ มนัทะเลาะกนั มนัแยง่ของเล่นกนั 

เราเห็นแลว้มนัสังเวชไหม แต่เด็กมนัเป็นจริงเป็นจงันะ เด็กมนัหยบิฉวยอะไร ใครไปแยง่จากมือ
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มนัน่ะมีเร่ือง มนัร้องไหม้าฟ้องเลย มนัมีเร่ือง แลว้ถา้ใจเรามีคุณธรรม เหมือนกนั สังคมเหมือนอยา่ง

นั้น 

แลว้ถา้มนัมีการกระทบกระเทือน เราจะบอกว่า พอเราประพฤติปฏิบติัธรรม เราเป็นคนดีแลว้

ทุกคนจะยกยอ่งสรรเสริญเรา ทุกคนจะเชิดชูเรา 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้พูดไวใ้นพระไตรปิฎกนะ “ภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวกเธอโดน

โลกธรรมกระทบกระเทือนรุนแรงนะ อย่าเสียใจ อย่าคร ่าครวญ ให้ดูเราเป็นตัวอย่าง” 

ค าว่า “ใหดู้เราเป็นตวัอยา่ง” คอืองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ โลกธรรม ๘ ติฉินนินทา 

การท าลายลา้ง องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้โดนมากท่ีสุด แลว้องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้

เป็นศาสดา 

เวลาเราบอกว่า องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มีฤทธ์ิมีเดช แสดงยมกปาฏิหาริย ์ มีฤทธ์ิมี

เดชมาก แต่มีฤทธ์ิมีเดชไปท าลายเขามนัสร้างเวรสร้างกรรม เพราะมนัไม่ไดท้  าลายกิเลสไง มนัไม่ได้

ท  าลายใหเ้ขามีปัญญาข้ึนมาไง 

ถา้แสดงธรรมจนเขามีปัญญาข้ึนมา เขาละท้ิงกิเลสอนันั้นน่ะ เขาละท้ิงความเห็นผิด องค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนาตรงน้ีไง ปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตว ์ คือปรารถนาท่ีคนเห็นผิด 

เห็นผิดยอมจ านนกบักิเลส ใหม้นัเห็นถูกตอ้ง ใหม้นัหูตาสว่างไง นัน่เวลาเทศนาว่าการ อริยสัจมนัอยู่ตรงน้ี

ไง ตรงท่ีใหค้นท่ีมนัเห็นผิด คนท่ีมนัท าลายตวัเอง คนท่ีมนัสร้างเวรสร้างกรรมใหม้นัสร้างแต่คุณงาม

ความดี องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ปรารถนาตรงนั้นแต่ว่ามีฤทธ์ิมีเดชไปท าลายเขา ท าลายเขาก็ตาย

เปล่า ท าลายเขามนัก็ระเนระนาดไปโดยไม่ไดป้ระโยชนอ์ะไรข้ึนมา น่ีไง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั

พุทธเจา้แสดงธรรม แสดงธรรมเพื่อเหตุน้ีไง 

เวลาพูดกบัพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ “เธอจงเห็นสมควรแก่เวลาของเธอเถิด” เพราะธรรม

ในใจของพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะมนัเตม็หวัใจอนันั้นแลว้ ถา้มนัเตม็หวัใจอนันั้นตั้งแต่องค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้เทศนาว่าการจนส าเร็จเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ มนัไม่มีส่ิงใดแลว้ ไม่มีการ

ไปและไม่มีการมา ไม่มีการเพิ่มข้ึน มีแต่ว่าส่ิงท่ีด ารงชีพไวเ้พื่อร้ือสัตวข์นสัตว ์ เพื่อปรารถนากบัสังคม

ไง ใหส้ังคม เน้ือนาบุญของโลกๆ ใหค้นไดส้ร้างบุญกุศลของเขา แลว้ท่านแสดงธรรมร้ือสัตวข์นสัตว์
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เพื่อใหห้วัใจของเขามีสติปัญญาข้ึนมาเพื่อประโยชนอ์นันั้น คุณธรรมในหวัใจอนันั้นน่ะมนัส าคญั

อยา่งนั้น แลว้คุณธรรมในหวัใจอนันั้นน่ะ ส่ิงท่ีมนัจะสัมผสัได้ๆ  ก็ใจของเราน่ีไง 

ศึกษาธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ สุตมยปัญญา เขาศึกษามาใหป้ระพฤติ

ปฏิบติั ฟังธรรมๆ ฟังธรรมข้ึนมาแลว้อยา่เช่ือ เวลาเราพูดไม่ตอ้งเช่ือเลย แลว้กลบัไปแลว้ไปคดิ เราพูด

มนัมีเหตุมีผลหรือไม่ ถา้มนัมีเหตุมีผลหรือไม่ ท าไมมนัเป็นอย่างนั้น นัน่ ตรงน้ีส าคญั ท าไมมนัเป็น

อยา่งนั้น ถา้มนัเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุผลอะไร นัน่น่ะปัญญาจะเกิดแลว้ 

น่ีไง คนท าไร่ไถนาเขาตอ้งท าไร่ไถนาของเขา เขาถึงไดข้า้ว ไดผ้กั ไดห้ญา้ของเขาข้ึนมาด ารง

ชีพของเขา น่ีก็เหมือนกนั เราจะใชส้ติปัญญาของเรา เราคิดของเรา เราใชปั้ญญาของเรา น่ีเป็นปัญญา

อบรมสมาธิ ปัญญาท่ีว่าเราจะคิดตามกิเลสตณัหาความทะยานอยากท่ีไปกวา้นเอาแต่พิษแต่ภยัข้ึนมาให้

มาตรึกในธรรมๆ เวลาตรึกในธรรมข้ึนมา ครูบาอาจารยท่์านเทศนาว่าการส่ิงใด เราเอาไปพิจารณาของ

เรา มนัเป็นจริงหรือไม่ 

ถา้เร่ิมตน้ก็บอกไม่จริงๆ เราตอ้งท ามาหากิน เราตอ้งท าเพื่อร ่ าเพื่อรวย ทีแรกก็คิดอยา่งนั้นน่ะ พอ

มนัชกัเหน่ือยชกัยากข้ึนมา มนัคิด เออ! จริงเนาะ เกบ็ไวใ้นบา้นไม่เห็นไดใ้ชอ้ะไรเลย น่ีพอมนัไดค้ิด

มนัจะคิดไปไดเ้ร่ือยๆ แลว้มนัจะละเอียดไปเร่ือยๆ มนัจะพฒันาข้ึนไปเร่ือยๆ แลว้หนา้ท่ีการงานก็

ไม่ไดท้ิ้ง เราก็ท  าของเราไง ท าของเราๆ ท าแลว้มนัเป็นประโยชนก์บัเราไหม 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนไวน้ะ เราหาเงินมา ๑ บาท ๑ สลึงใชด้ ารงชีพ ๑ สลึง

เล้ียงพ่อเล้ียงแม่ของเรา ๑ สลึงเพื่อธุรกิจของเรา อีก ๑ สลึงฝังไวใ้นแผ่นดิน อีก ๑ สลึงเราจะสร้าง

ประโยชนแ์ลว้ล่ะ ถา้มนัมีสติปัญญามนัจะสร้างประโยชน์แลว้ 

ของท่ีหามา หามาดว้ยอะไร หามาดว้ยน ้าพกัน ้ าแรงใช่ไหม หามาดว้ยสมองใช่ไหม หามาดว้ย

ปัญญาใช่ไหม เป็นของใคร ก็เป็นของเราไง ถา้เป็นของเรา เราเสียสละไป ส่ิงนั้นเป็นวตัถุใช่ไหม ส่ิงท่ี

ไดม้าเป็นทิพยไ์ง เป็นทิพยคื์อส่ิงท่ีเสียสละออกไป เสียสละในโลกน้ีไง 

บา้นของเราโดนไฟไหมอ้ยู่ ใครขนทรัพยส์มบติัออกจากบา้นของเราไดม้ากเท่าไร ทรัพย์

สมบติันั้นจะเป็นของเรา ถา้เรามีความประมาทเลินเล่อ ไฟไหมบ้า้นของเราแลว้เราไม่ไดข้นทรัพย์

สมบติัส่ิงใดเลย มนัจะไหมไ้ปหมดเลย 
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น่ีก็เหมือนกนั ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย พลงังานมนัเผาผลาญอยูต่ลอดเวลา เวลามนัหมดอายขุยั

ไปน่ีตาย ทรัพยส์มบติัไม่ไดอ้ะไรเลย ท้ิงไวก้บัโลกน้ี มนัไดแ้ต่บาปกบับุญไป แต่เสียสละไว้ๆ  มนั

แสดงออกไป มนัขนออกไปจากบา้นมนัๆ บา้นมนัขนออกไป ฝังดินไว้ๆ  มนัฝังดินไว ้ มนัออกจาก

บา้นมนัไป ถา้ออกจากบา้นมนัไป น่ีไง เวลาเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนัถึงจะไดบุ้ญกุศลน่ีไง 

พระสีวลีๆ เป็นพระอรหันตท่ี์มีลาภสักการะมากท่ีสุดไง เพราะอะไร เพราะท่านท าของท่านไว ้

ท่านไดฝั้งดินของท่านไว ้ ท่านท าของท่านไวม้ากไง เวลาท าไวม้าก น่ีไง คนเกิดมาท่ีว่าอ  านาจวาสนาท่ี

มนัไม่เท่ากนั ไม่เท่ากนัตรงน้ีไง ไม่เท่ากนัท่ีการกระท าไง 

ไอเ้ราเกิดประชาธิปไตยตอ้งเสมอภาคๆ เสมอภาคดว้ยกฎหมาย แลว้เสมอภาคไหม ไปดูคน

เขียนกฎหมายสิ แลว้ไปดูคนรักษากฎหมายสิ เสมอภาคไหม น่ีมนัพูดแต่ปาก แต่ถา้เป็นจริงๆ ข้ึนมา มนั

เป็นจริง ใครฝังดินไวม้ากนอ้ยขนาดไหน น่ีธรรมาธิปไตย มนัเป็นสัจจะเป็นความจริงข้ึนมา ถึงเวลา

แลว้มนัไหลมาเทมาไง คนท่ีมนัขาดแคลน ขาดแคลน เราก็ท  าตอนน้ี ขาดแคลนเพราะเรามีสติปัญญา

แลว้เราก็มาขวนขวายเอาตอนน้ี ถา้ตอนน้ีก็ท  าเพื่อเราไง แต่ชีวิตเราตอ้งมีคุณค่าอย่างน้ี 

น่ีวนัพระ วนัพระ เวลาคนท่ีไม่มีสติปัญญาเขาก็ไปสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แต่ของเราล่ะ เราจะหา

พุทธะในใจเลย หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ ฟังธรรมแลว้คน้ควา้ดว้ยสติดว้ยปัญญาของเรา ถา้

ดว้ยสติปัญญาของเรา จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส เวลามนัผ่องใส มนัสะอาด มนัปลอดโปร่งของมนั อนัน้ีจะมี

คุณค่ามาก 

ส่ิงทีเ่ขาจะไปสังเวชนียสถานทั้ง ๔ อันนั้นก็เป็นเร่ืองของสังคม เร่ืองปัญญาของคน แต่

ไปแล้วก็ต้องกลับ ไปอยู่น่ันไม่ได้ แต่เราเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา ท าเม่ือไหร่ได้เม่ือนั้น จะท า

เดี๋ยวนีก้็ได้เดี๋ยวนี ้ หายใจเดี๋ยวนีก้็ได้เดีย๋วนี ้ ถ้าท าเดี๋ยวนี ้ ส่ิงทีเ่ป็นธรรมๆ เราจะเฝ้าองค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลางหัวใจนี้ 

วนัพระเป็นผูป้ระเสริฐ หวัใจเป็นผูป้ระเสริฐไหม ใครคน้หาหวัใจของตนเจอนะ โอ๋ย! มนัจะ

มหศัจรรยใ์นพระพุทธศาสนามาก แคท่  าสัมมาสมาธิมนัจะมหศัจรรยใ์นศาสนามาก แต่ส่วนใหญ่แลว้เป็น

มิจฉาสมาธิ เวลาเป็นอะไรข้ึนมา มนัเป็นสัญญาอารมณ์ แลว้พอเป็นแลว้งงๆ ไม่เขา้ใจ 
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แต่ถา้มนัเป็นความจริงนะ พอเขา้ไป เพราะอะไร เพราะเราเขา้ไปเฝ้าพุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 

จิตของเราแท้ๆ  พอเขา้ไปแท้ๆ  แลว้ ส่ิงน้ีมนัสัมผสั พอสัมผสัข้ึนมา รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง 

เวลาใครมาพูดส่ิงใด พูดเร่ืองธรรมๆ เขามีรสมีชาติหรือไม่ เขามัน่คงหรือไม่ เขามีสติปัญญา

หรือไม่ ถา้มนัเป็นความจริงนะ สติของเขาจะสมบูรณ์ของเขา เขาระลึกถึงชีวิตของเขา แลว้ไม่มีความ

ประมาท ชีวิตของเขา เขาจะดูแลรักษาชีวิตของเขา เพราะอะไร เพราะเขาเห็นคุณค่าของชีวิตของเขา 

เพราะจิตมนัสงบแลว้ ถา้จิตสงบมนัยกข้ึนใชส้ติปัญญา มนัจะเป็นวิปัสสนา วิปัสสนาการรู้แจง้ รู้แจง้ใน

อะไร รู้แจง้ในใจของตน รู้แจง้ในความทุกขค์วามยาก รู้แจง้ในส่ิงหมกัหมมในใจ มนัคายของมนัๆ มนั

มหศัจรรยข์นาดนั้นน่ะ น่ีไง ปัจจตัตงัๆ สันทิฏฐิโก พระพุทธศาสนาส าคญัท่ีน่ี ส าคญัท่ีกลางหวัใจเรา

น่ี ส าคญัท่ีความรู้สึกเราน่ี 

ศาสนามัน่คง มั่นคงเพราะบริษัท ๔ มสีติมปัีญญา บริษัท ๔ ไม่ใช่เหย่ือ บริษัท ๔ มี

สติปัญญาแล้วเราท าด้วยความภูมใิจ ของจะเลก็จะน้อยด้วยเจตนา ด้วยความเต็มใจของเรา บุญ

กุศลเกิดตรงนี ้ แล้วถ้าผู้ใดเห็นจติเดิมแท้ เห็นจติของเรา แล้วมนัวปัิสสนาขึน้ไป ประโยชน์มนั

เกิดตรงนี ้

หวัใจดวงใดไม่มีมรรค หวัใจดวงนั้นไม่มีผล ใครปฏิบติัแลว้ไม่มีร่องมีรอย คนนั้นปฏิบติัดว้ย

โวหาร ไม่มีความจริง ถา้เป็นความจริงข้ึนมา มนัเป็นความจริงในใจดวงนั้น องคค์วามรู้ๆ ไง ศาสนา

ไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล ดวงใจท่ีปฏิบติัข้ึนมาไม่มีมรรค ไม่มีผล ไม่มีศีล ไม่มีสมาธิ ไม่มี

ปัญญา ไอน้ัน่โมท้ั้งนั้นน่ะ ถา้โมแ้ลว้มนัก็เป็นเร่ืองโลกๆ ไง 

เราเอาความจริง แลว้ตอ้งเป็นความจริงของเราดว้ย ทางโลกจะมากจะนอ้ยช่างหวัมนั รักษา

หวัใจของเราใหม้นัฉลาดข้ึนมา พอมนัฉลาดข้ึนมานะ ของรอบขา้ง ของในโลกน้ีเป็นของสมมุติ ไร้ค่า 

ไร้ค่า หวัใจของเราต่างหากมีคุณค่า ชีวิตต่างหากมีคุณค่า เอวงั 


