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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ วนัน้ีฟังธรรมนะ วนัน้ีวนัพระ วนัพระ วนัออกพรรษา วนัมหา
ปวารณา เขาปวารณากนัเพื่อบุญเพื่อกุศลไง เพราะอยูใ่นพรรษามีส่ิงใดท่ีมนัขดัมนับาดมนัหมาง
ส่ิงใด เขาขอขมาลาโทษกนั น่ีเป็นอริยวินยั วินยัท่ีว่าใครขาดตกบกพร่องแลว้ส านึกได ้ ส านึก
จริงๆ นะ ไม่ใช่ตอแหล ถา้ส านึกจริงๆ ข้ึนมามนัเป็นความจริง 

ไอน้ัน่มนัไม่ส านึกหรอก ไอต้อแหลหนา้ไหวห้ลงัหลอก หนา้ไหวห้ลงัหลอกไม่มี
ประโยชน์หรอก ไม่มีประโยชน์ตรงไหนรู้ไหม ไม่มีประโยชน์ เวลาคนมาแลว้ เวลาไปท าส่ิงใด
แลว้มนัผดุข้ึนมากลางหวัใจนะ กลางหวัใจ ความลบัไม่มีในโลกไง ไปอยูใ่นถ ้า ไปอยูใ่นเง้ือมผา
ท่ีไหนก็แลว้แต่ ความคิดท่ีชัว่ๆ มนัเกิดมาในหวัใจ มนับีบคั้นหวัใจเรานะ แลว้ก็ไปหาครูบา
อาจารยน์ะ จะแกไ้ขอยา่งไร จะแกไ้ขอยา่งไรไง ส่ิงใดท่ีมนัท าแลว้ขอขมาลาโทษ ถา้เราแกไ้ข
ไม่ได ้ ถา้มนัแกไ้ขได ้ เรามีสติปัญญายบัย ั้งไว ้ อยา่ท า อยา่ท าส่ิงน้ีเลย ท าเสร็จแลว้นะ เสียใจ
ภายหลงั ส่ิงนั้นไม่ดีเลย ส่ิงนั้นไม่ดีเลย  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ ส่ิงใดมีการเกิด ตอ้งมีการดบั  
วนัน้ีวนัออกพรรษา เวลาเกิดข้ึนๆ ธุดงควตัร เราจะท าคุณงามความดีกนั ถา้พระท่ีเขามีสติมี
ปัญญาของเขานะ เขาธุดงคต์ลอดชีวิตของเขา ธุดงคแ์ลว้ไม่ตอ้งบอกใครก็ได ้ ครูบาอาจารยข์อง
เรานะ ท่านบิณฑบาตมา ท่านบิณฑบาตมา เวลาฉนัในบาตร ท่านไวข้า้งบาตร ท่านไม่แตะเลย 
กินขา้วเปล่าก็ได ้ จะมีส่ิงใดวิเศษวิโสมาขนาดไหนนะ เอาไวใ้นบาตรนะ แลว้ไม่แตะมนัเลย 
หวัใจท่ีสูงส่งไม่แตะ มนัซ่ือสัตยก์บัตนเองไง นัน่น่ะถา้ครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริงเขาเป็นจริงอยา่ง
นั้นนะ เขาไม่มีหรอกไอห้นา้ไหวห้ลงัหลอก ไม่มี ไอพ้วกน้ีหนา้ไหวห้ลงัหลอกอยูแ่ลว้นะ แลว้
ไปหลอกตวัเอง หลอกตวัเองไดอ้ยา่งไร ถา้หลอกตวัเอง 

๑ พรรษา เราประพฤติปฏิบติัมามนัมีความดีมากนอ้ยขนาดไหน เวลาจะเขา้พรรษา เวลา
เขา้พรรษา เราช่ืนชม เราต่ืนเตน้ เราส่งเสริมกนั มีผา้อาบน ้าฝน มีเทียนพรรษา จุดเทียนไวใ้หพ้ระ
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ปฏิบติั อู๋ย! ส่งเสริมกนัเตม็ท่ีเลย ออกพรรษาแลว้ ถา้มีกฐิน เขากฐินเสร็จแลว้ พระจะไปเฝ้าองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ถามเลย ในพรรษาปฏิบติัไดข้นาดไหน ในพรรษาท าส่ิงใดมา 

เวลาสมยัหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ เวลาพระจะออกลาไปวิเวก วิเวกกลบัมาแลว้ตอ้งมา
รายงานเลยว่า “ไปเท่ียวท่ีไหนมา จิตใจสงบขนาดไหน มนัเป็นประโยชน์อะไรมากนอ้ยขนาด
ไหน” น่ีหลกัของศาสนามนัอยูท่ี่น่ีไง ศาสนามนัอยูท่ี่หวัใจของสัตวโ์ลกนะ ความสุข ความทุกข ์
เกิด แก่ เจบ็ ตาย ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย น่ีหวัใจของศาสนา ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค น่ี
หวัใจของศาสนา ศาสนามนัอยูท่ี่น่ี เขาแสวงหากนั แสวงหาท่ีน่ี วดัวาอารามเป็นท่ีพึ่งอาศยัของ
อารามิกชน คนท่ีไม่มีบา้นไม่มีเรือนเขาเสียสละออกมาแลว้มาอยูท่ี่อารามิกชน ไม่ใช่สร้างไวใ้ห้
มนัเป็นหอปราสาท ปราสาทเอาไวท้  าไม ส่ิงท่ีเราอยูโ่คนไมมี้ความสุขข้ึนมา ความสุขอยา่งน้ีมนั
เกิดมาจากไหน เกิดมาจากการกระท าของเราไง ถา้การกระท าของเรา ถา้ท าจริงท าจงัข้ึนมานะ ท่ี
ไหนมีการเกิด ท่ีนัน่มีการดบั มนัมีส่ิงใดเกิดข้ึนมนัตอ้งดบัไป 

ส่ิงใดท่ีมีข้ึนแลว้มนัตอ้งมีวนัจบวนัส้ินไป แต่เวลาเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะของเราไม่จบ
ไม่ส้ินไง พระโพธิสัตว์ๆ  สร้างสมคุณงามความดี เกิดแต่ละภพแต่ละชาติสร้างแต่ความดีๆๆ 
ความดีอนันั้นมนัพนัธุกรรมของจิต มนัตดัแต่ง มนัแกไ้ข มนัดดัแปลง พอมนัดดัแปลงข้ึนมา มนั
มีความสุขในใจของตน เห็นไหม เตมียใ์บ้ๆ  เขาบอกเสวยทศชาติ ๑๐ ชาติ เป็นเตมียใ์บ ้ กษตัริย์
ไม่เช่ือ ใบจ้ริงหรือ เอามีดตดัหู เอามีดตดัจมูก ตดัมนั ดูซิ มนัพูดไหม ไม่พูด ไม่พูดนะ เตมียใ์บ้ๆ  
นัน่น่ะขนัติบารมี เวลามีขนัติธรรม ความอดทนไง ความอดทน น่ีพระโพธิสัตวน์ะ เรามาเห็น
เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เท่านั้น เวลากว่าจะมาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
มนัทดสอบมา ส่ิงท่ีสร้างสมมาๆ พระโพธิสัตวส์ร้างสมมาขนาดไหน พอสร้างสมขนาดนั้น จิต
มนัถึงมีหลกัมีเกณฑข์องมนัไง ถา้มีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมา ส่ิงใดข้ึนมามนัไม่หวัน่ไหว 

โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ ท่ีไหนมีลาภสักการะ ท่ีนัน่ตอ้งเส่ือมเป็น
ธรรมดา ไม่มีหรอกท่ีมนัอยูค่งท่ี น่ีไง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ 
ศึกษากบัอาฬารดาบส อุทกดาบส อาจารยย์กยอปอป้ันเลย “มีความรู้เหมือนเรา” มีใครบา้งท่ี
อาจารยย์กยอ่งว่ามีความสามารถเท่าเราล่ะ แลว้สอนลูกศิษยไ์ด ้
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เจา้ชายสิทธตัถะไม่สนใจนะ ไม่สนใจเพราะมนัไม่จริง มนัไม่จริง สมาบติั ๖ สมาบติั ๘ 
มนัแค่หินทบัหญา้ มนัแค่ท าความสงบไวเ้ท่านั้น เวลามนัสงบข้ึนมาก็มีความสุข เวลามนัคลาย
ออกมา มนัละกิเลสตรงไหนออกไป  

เจา้ชายสิทธตัถะเป็นลูกศิษยน์ะ ไม่ฟังหรอก ค าวา่ “ไม่ฟัง” น่ีมาจากไหนล่ะ มนัก็มาจาก
พระโพธิสัตวน่ี์ไง ขนัติบารมี ปัญญาบารมี ศีลบารมี ทานบารมี บารมี ๑๐ ทศัขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีสร้างสมมาๆ เพราะสร้างสมมาอยา่งนั้น พนัธุกรรมของมนัตดัแต่งมาแลว้ 
ใครจะมายกยอปอป้ันอยา่งไรก็ไม่สน แลว้ไม่มีใครสามารถสอนได ้ ถา้มนัสอนไดม้นัตอ้งเป็น
ศาสดา มนัไม่มีใครสอนไดห้รอกเพราะมนัไม่มีใครรู้จริง ถา้มนัรู้จริง ท าไมตอ้งสร้างสมบุญญาธิ
การมาเป็นพระโพธิสัตว ์ท  าไมสร้างสมบุญญาธิการมาขนาดนั้น  

การสร้างสมบุญญาธิการของเขาเป็นอ านาจวาสนาของเขา เขาท าคุณงามความดีของเขา เรา
สาธุ เราสาธุ เขาขวนขวายสร้างคุณงามความดีของเขา ความดีของเขาเป็นนามธรรมๆ เวลาท่ีเรา
ทุกขเ์รายากอยูน่ี่มนัทุกขย์ากท่ีไหน มนัทุกขย์ากในหวัใจเราน่ีไง คนเกิดมาเป็นส่ิงมีชีวิต 
ส่ิงมีชีวิตตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั ปัจจยัเคร่ืองอาศยั ถา้คนมนัฉลาด ปัจจยัเคร่ืองอาศยัก็แค่อาศยั
เท่านั้นน่ะ คนเราเกิดมาเป็นญาติกนัโดยธรรมนะ มีปากมีทอ้งเหมือนกนั ใครมี ๒ ปาก ใครมี ๕ 
ทอ้ง มี ๑ ปากกบั ๑ ทอ้งเท่านั้นน่ะ  

แต่ถา้จิตใจเขาเป็นธรรมๆ ข้ึนมา ๑ ปาก ๑ ทอ้งมนัก็แค่อาศยั เราหาอยูห่ากิน แลว้เวลามา
บวชเป็นพระฉนัม้ือเดียว อดอาหารดว้ย เขาผอ่นท าไม เขาผอ่นไวไ้ม่ใหธ้าตุขนัธ์มนัทบัจิตไง ไอ้
ของเรามีส่ิงใดอุดมสมูบรณ์ไปทั้งหมด หวัใจเร่าร้อน แผดเผาหวัใจ หวัใจมีแต่ความทุกขค์วาม
ยาก เพราะอะไร เพราะจิตใจมนัต ่าตอ้ย จิตใจต ่าตอ้ยมนัไพล่ไปหาว่าวตัถุนั้นมนัมีคุณค่าไง มนั
ไปเห็นส่ิงท่ีขา้งนอกเป็นคุณค่าไง มนัไม่เห็นคุณงามความดีในหวัใจมีคุณค่าไง 

ถา้ความดีในหวัใจมีคุณค่า คนจนผูย้ิง่ใหญ่ หลวงตามหาบวั มีบริขาร ๘ หาเงินค ้าชาติเป็น
หม่ืนๆ ลา้น ทองค า ๑๐ ตนั มีใครท า น่ีคนจนผูย้ิง่ใหญ่ ยิง่ใหญ่ท่ีหวัใจน่ีไง เวลาท่านไปไหนท่าน
เอาหวัใจของท่าน ท่านบอกเลยนะ ถา้ท่านเป็นเศรษฐีนะ ท่านจะไม่กวนบา้นกวนเมือง จะไม่
เบียดเบียนใครเลย แต่น่ีเพราะมีบริขาร ๘ เพราะมีบริขาร ๘ แต่หวัใจท่ียิง่ใหญ่นะ ส่ิงนั้นเวลา
เผดียงๆ ใหพ้วกเราท าบุญกุศล ท าบุญเพื่อช่วยเหลือเจือจานกนั คนทุกขค์นจนคนละบาทสอง
บาท ท่านตอ้งการคนจนคนละหา้บาทสิบบาท ท่านไม่ตอ้งการไอพ้วกเศรษฐีเลย 
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แลว้เวลาท่านเผดียงๆ ท่านบอกเผดียงคนท่ีมนัไม่อยากให ้ ไอค้นท่ีมนัเห็นแก่ตวั มนับอก
เลยนะ “ช่วยไม่ได ้เป็นหนา้ท่ีของรัฐบาล เป็นหนา้ท่ีของไอพ้วกท าธุรกิจท่ีมนัท าล่มจม ไม่สนๆ” 

แลว้เวลาประเทศชาติไม่มีมนัสนไหม คนเราไฟไหมบ้า้นนะ ไม่มีเรือนอยูเ่ลย มนัจะไป
โทษใคร เวลาไหมบ้า้นแลว้มนัก็อยูก่ลางแจง้ทุกคนน่ะ แต่ถา้คนมีเต๊นทมี์อะไร มนัก็ช่วยเหลือ
เจือจานกนั ท่านพูดอยา่งนั้น เห็นไหม คนจนผูย้ิง่ใหญ่ หวัใจท่ียิง่ใหญ่ท่านเห็นคุณธรรมอนันั้น
ไง 

ไอค้นท่ีมนัมืดบอด ท่านบอกท่านพูดถึงไอพ้วกนั้นน่ะ เวลาท่านบอกว่าใหเ้สียสละ ให้
เสียสละ ท่านพยายามชกัน า ชกัน าไอพ้วกนั้นน่ะ ไอพ้วกมืดบอด ไอพ้วกมืดบอด ไอพ้วกท่ีเห็น
แก่ตวั ไอพ้วกท่ีเหยยีบย  า่เขา ไอพ้วกท่ีท าลายเขา 

แต่ถา้ลูกศิษยลู์กหาของท่าน ท่านบอกว่า แกว้แหวนเงินทองมนัไม่ใช่น ้าใช่ท่า จะไปตกัเอา
ท่ีไหนก็ได ้ เราตอ้งใชส้มอง เราตอ้งใชปั้ญญาของเรา แสวงหาของเราเพื่อเป็นทรัพยส์มบติัของ
เรา ถา้แสวงหามาแลว้ จิตใจท่ียิง่ใหญ่ จิตใจท่ีเสียสละ เวลาพวกน้ีท่านบอกว่ารู้จกัคิด เวลาให ้
รู้จกัคิด ของมนัไม่ใช่น ้าใช่ท่า จะไปตกัเอาท่ีไหนก็ได ้ ส่ิงท่ีเป็นเงินเป็นทอง เราแสวงหามาดว้ย
น ้าพกัน ้าแรงใช่ไหม มนัเป็นสมบติัของเราใช่ไหม ก็ใช่ แต่ถา้หวัใจเรามนัยิง่ใหญ่ หวัใจเรามนั
อยากจะเสียสละ เราก็อยากช่วยเหลือเจือจานคนอ่ืนไง ท่านบอกว่าพวกน้ีจะท าส่ิงใดตอ้งคิด ตอ้ง
คิดเพราะอะไร เพราะท่านบอกว่าท่านมากวนบา้นกวนเมือง มาท าใหลู้กศิษยลู์กหาของเราบอบ
ช ้า โอโ้ฮ! เวลาท่านพูดนะ ลูกศิษยลู์กหาของเราท่ีจิตใจเป็นธรรมมนับอบช ้า มนัตอ้งแสวงหา มนั
ตอ้งท าเพื่อประโยชน์ มนัจะหาคุณงามความดีของมนัไง 

แต่ไอพ้วกมืดบอดนัน่น่ะ มนัเหยยีบย  า่ มนัดูถูก มนัดูแคลน มนับอกพวกนั้นไอพ้วกโง่ มนั
เป็นคนท่ีฉลาด ท่านบอกว่าท่านพูดถึงไอพ้วกนั้น ไอพ้วกบา้บอคอแตกน่ะ ว่ามนัเห็นแก่ได้ๆ  
บา้นเรือนของเอง็ ท่ีดินของเอง็ไม่ไดติ้ดท่ีบา้นเรือนคนอ่ืนเลยหรือ ท่ีดินของเอง็ เอง็อยูโ่ดยโดด
เด่ียวใช่ไหม ไม่มีท่ีขา้งเคียงท่ีติดท่ีดินเอง็เลยหรือ น่ีก็เหมือนกนั ปัญหาสังคม ปัญหาของเรา 
เร่ืองของชาติมนัไม่ใช่เร่ืองของปัญหาสังคมหรือ มนัไม่ใช่เร่ืองส่วนรวมหรือ เอง็จะอยูโ่ดดเด่ียว
ของเอง็คนเดียวใช่ไหม เวลาอยูโ่ดดเด่ียวมนัก็คิดของมนัเองไง ท าของมนัเองไง แลว้มนัก็ไปเผา
ลนในหวัใจของมนัไง เวลามนัทุกขม์นัยากข้ึนมาใครจะไปช่วยเหลือเจือจานมนัไง 
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แต่พวกเราผูท่ี้จิตใจท่ีเป็นธรรมๆ เราหามาดว้ยน ้าพกัน ้าแรงของเรา เราไม่ใช่คนโง่คนเซ่อ
นะ ทรัพยส์มบติัของเราบอกไม่เอาๆ ไม่ใช่ของเราๆ 

ของเรา ของเรา แต่มีสติมีปัญญา จะสร้างคุณงามความดีของเรา ท่ีไหนมีการเกิด ท่ีนัน่ตอ้ง
มีการดบั วนัเวลามนัผา่นไปแลว้ ๑ พรรษามนัก็ผา่นไปแลว้ ใครท าคุณงามความดีไดม้ากไดน้อ้ย
แค่ไหนก็เป็นของของเขา สมบติัของเรา ทรัพยข์องเรา เราหามาแลว้ เราจะท าเพื่อประโยชน์ของ
เรา เราก็ท  าของเรา เราท าของเรา ท าของเรามนัเป็นทิพยส์มบติั ทิพยส์มบติัเพราะส่ิงใด เพราะเรา
เป็นผูเ้สียสละใช่ไหม เราเป็นคนรู้ใช่ไหม ทิพยส์มบติัมนัฝังไปกบัใจดวงนั้นไง ใจดวงนั้นท าคุณ
งามความดีไปเกิดบนสวรรค ์เสวยทิพยส์มบติัๆ  

ใครจะไปสวรรค ์สวรรคใ์นอก นรกในใจ ถา้มนัเป็นสวรรคใ์นอก จิตใจท่ีเบา จิตใจท่ีมีแต่
คุณงามความดี มนัจะลอยข้ึนสู่สวรรค ์มนัจะมีทิพยส์มบติัของมนั จิตใจของคนท่ีต ่าตอ้ย ไอพ้วก
มืดบอด ไอท่ี้มนัเห็นแก่ตวัว่าของมนัๆ มนัสะสมไวจ้นเป็นการถ่วงหวัใจของมนั หวัใจท่ีมนัถ่วง
หนกั หวัใจท่ีมนัถ่วงดว้ยบาปอกุศลนะ มนัจะไปสวรรคไ์ดไ้หม มนัถ่วงหนกัมนัก็ตอ้งตกนรก
อเวจีทั้งนั้นน่ะ มนัท าใหจิ้ตใจมนัถ่วงหนกัลงไปขา้งล่าง มนัสะสมของมนัว่าจะเป็นของมนั ก็เลย
ไม่ไดเ้ป็นของมนัเลย แลว้สะสมไวจ้นมนัทุกขม์นัยากในหวัใจนั้นไง 

น่ีไง ท่ีทิพยส์มบติัๆ หวัใจท่ีเป็นทิพยน่ี์ไง หวัใจท่ีเป็นธรรมๆ เป็นธรรมมนัเป็นอยา่งนั้นไง 
มนัเห็นของมนั เราท าอะไรมา ตั้งแต่เกิดมา ใครท ามาใครก็รู้ทุกคนแหละ เราท าของเรามาทั้งนั้น
น่ะ กรรมคือการกระท า ท  าดีท  าชัว่มา เพราะท าคุณงามความดีมาจิตใจมนัถึงสูงส่งมาได ้จิตใจมนั
ถึงเป็นคุณธรรมได ้ ถา้เป็นคุณธรรมได ้ ดูสิ เจา้ชายสิทธตัถะ อาฬารดาบส อุทกดาบสช่ืนชม
ขนาดไหน ไม่เอาๆๆ จะเอาความจริงๆ  

เวลาความจริง เจา้ชายสิทธตัถะก็ตอ้งไปศึกษาเองคน้ควา้เอง พอคน้ควา้ 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ เวลาวิชชา ๓ ในใจขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เสวยวิมุตติสุข พญามารหาจิตดวงนั้นไม่เจอ
ไง 

ไอข้องเราไม่ตอ้งไปใหพ้ญามารหาหรอก วิ่งไปหามนัเองไง แบใหม้นัเลย ไปหามารเลย 
แต่หวัใจท่ีมนัมีคุณค่านะ มารหาไม่เจอ มารคน้ไม่เจอ วิมุตติสุขๆ มนัอยูท่ี่ไหนล่ะ มนัอยูท่ี่หวัใจ
ท่ีมืดบอดน่ี มนัอยูท่ี่หวัใจของเราน่ีแหละ หวัใจเราท่ีมนัต ่าตอ้ย ต ่าตอ้ยขนาดไหน แต่เรามีอ  านาจ
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วาสนาบารมีนะ มีอ  านาจวาสนาบารมีเพราะเรามีสติมีปัญญา เราเช่ือในพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ ถา้เราไม่มีสติปัญญาสามารถพิสูจน์ไดว้่าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆมี์คุณค่าขนาด
ไหน เราก็เช่ือพ่อแม่ปู่ยา่ตายายของเรา พ่อแม่ปู่ยา่ตายายของเราก็นบัถือพระพุทธศาสนา คน
โบราณเขามีสติปัญญาของเขา เขาถึงเลือกนบัถือพระพุทธศาสนา 

เรามีสติมีปัญญาของเรานะ แลว้ถา้เราขวนขวายของเราได ้ เราท าของเราได ้ มีศรัทธามี
ความเช่ือ ดูสิ ดูวฒันธรรมประเพณีของเรา วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา มีคนไปวดัไปวามีแต่
ความร่ืนเริง มีแต่ความสุข มีแต่ความดีงามทั้งนั้นน่ะ ความดีงามระดบัของทาน เราท าทานๆ กนั 
เราเสียสละกนัเพื่อประโยชน์กบัเราไง แลว้ถา้มีใครสติปัญญา ถือศีล ศีลคือความปกติของใจ ถา้
ความปกติของใจ เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมานะ หอ้งพระใครหอ้งพระมนั บา้นใครบา้นมนั โคน
ตน้ไมใ้ครโคนตน้ไมม้นั องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ ตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ิ  

น่ีก็เหมือนกนั เวลาจะตรัสรู้ ตรัสรู้ข้ึนมาในหวัใจของเราไง เวลาท าความสงบของใจเขา้มา 
สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี แต่เราจะหาความสุขจากขา้งนอกกนัไง ถา้เราหาความสุขจากภายใน 
ท่ีไหนมีการเกิด ท่ีนัน่มีการดบั ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด สักวนัหน่ึงเราตอ้งตายไป
แน่นอน ความท่ีจะตายไป เราจะมีทรัพยส์มบติัส่ิงใดเป็นทรัพยส์มบติัของเราไป ของท่ีหาไวเ้ป็น
ของประจ าโลก เรามีสติปัญญาข้ึนมา เราเสียสละ เราท าเพื่อประโยชน์กบัเรา มนัจะเป็นทิพย์
สมบติัๆ เห็นไหม ส่ิงท่ีเสียสละไปแลว้เป็นวตัถุ แต่ส่ิงท่ีเจตนา ส่ิงท่ีมนัฝังอยูก่บัใจ ใจกระท า อนั
นั้นมนัจะติดตวัเราไป เวลาตายไปแลว้ไม่ตอ้งใหใ้ครอุทิศส่วนกุศลให ้ เราเอาของเราไปเองไง 
เอาของเราไปเองคือเราจ าไดเ้อง เรารู้เอง เราเห็นเอง เราเอาสมบติัของเราไปเอง ไอค้นท่ีมนัจะ
อุทิศส่วนกุศลมา ไม่เอาๆ เอง็เก็บไว ้ เอง็เก็บไวเ้ลย เก็บไวห้าอยูห่ากินของเอง็ไป ของขา้พอแลว้ 
ของขา้พอของขา้  

น่ีก็เหมือนกนั เวลาหลวงตาท่านพูดของท่าน เวลางานศพของท่านหา้มสวดกุสลา ธมฺมา 
อกุสลา ธมฺมาฯ เพราะท่านท าพอแลว้ เอง็ไม่ตอ้งมาสวดใหข้า้ฟัง เอง็ไม่ตอ้งมาเตือนสติขา้ เอง็ไม่
ตอ้งมาคอยจจ้ีคอยไช ขา้รู้ของขา้เอง ขา้ท าของขา้เอง ขา้มีความสุข น่ีถา้มนัเป็นจริงมนัเป็นจริง
กลางหวัใจอยา่งน้ี แลว้ถา้เป็นจริงกลางหวัใจอยา่งน้ี ใครบา้งท่ีจะมาท่ิมมาต าใหม้นัลม้เหลวได ้
ทรัพยส์มบติัของเรา มารก็หาไม่เจอ ใครก็คน้หาไม่ได ้ ใครก็มาช่วงชิงไม่ได ้ มนัของของเรา 
ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโกกลางหวัใจดวงน้ี เอวงั 


