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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

อา้ว! ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้พดูไวเ้ป็นพื้นฐานเลย ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ ท  าดีตอ้งไดดี้ เห็นไหม วนัน้ีวนั
อะไร วนัน้ีวนัปิยมหาราช ท่านท าของท่านไว ้ ท่านท าคุณงามความดีของท่านไว ้ เพราะท่านท า
คุณงามความดีของท่านไว ้ดูสิ จนปัจจุบนัน้ีเรายงัระลึกถึงคุณงามความดีอนัน้ีเลย  

ถา้เราระลึกถึงคุณงามความดีอนัน้ี เราเกิดไม่ทนั เราก็เกิดไม่ทนั เราเกิดไม่ทนัหรอก เรา
เกิด ๒๔๙๔ ท่านเสียไปแลว้ แต่ท าไมยงัคิดถึงคุณงามความดีของท่านล่ะ เพราะเรามีพ่อมีแม่ใช่
ไหม เรามีปู่ ยา่ตายายใช่ไหม ถา้เราไม่มีพ่อไม่มีแม่ ไม่มีปู่ ไม่มียา่ ไม่มีตาไม่มียาย จะมีเราไหม ถา้
มนัมีเรา 

พ่อแม่ปู่ ยา่ตายายไดอ้าศยัแผน่ดินท่ีร่มเยน็เป็นสุข แผน่ดินท่ีไม่ร่มเยน็เป็นสุขตรงไหนรู้
ไหม ไปดูสิ ดูชาติท่ีเขาเป็นเมืองข้ึนสิ เขาเก็บส่วย เขาเก็บส่วย เขาบีบคั้น เขาหาผลประโยชน์ เรา
เป็นเจา้ของประเทศ แต่เราตอ้งเช่าประเทศเราอยูเ่อง เราเป็นเจา้ของประเทศชาติน้ีนะ แต่เรา
ไม่ไดอ้ยูโ่ดยเป็นอิสรภาพ มีเจา้นายมาคอยบงัคบับญัชา มนัเป็นความทุกขไ์หม มนัเป็นความ
ทุกขท์ั้งนั้นแหละ แลว้ท่านเป็นคนท่ีพาประเทศชาติน้ีรอดมา คนท่ีพาประเทศชาติน้ีรอดมา มนั
ไม่ใช่รอดมาโดยท่ีไม่มีอุปสรรคนะ มนัมีอุปสรรคมหาศาล  

เวลาเขาตดัประเทศไป เขาตดัส่ิงใดไป ท่านคิดของท่าน เห็นไหม เหมือนตดัแขนตดัขา 
มนัเจบ็ช ้าขนาดไหน คนมนัเจบ็ช ้ามนัทุกขข์นาดไหน น่ีผูน้ าแบกรับไว ้ แบกรับภาระของ
ประเทศชาติไว ้ แบกรับภาระของความเป็นอยูข่องสังคมไว ้ แบกรับภาระของผูอ้ยูอ่าศยั เราก็อยู่
สุขสบายมา แต่หวัหนา้แบกรับภาระขนาดไหน ถา้แบกรับภาระขนาดไหน นัน่น่ะคุณงามความดี
ของท่าน ท่านท าของท่านอยา่งนั้น  

ดูสิ เวลาพระโพธิสัตวส์ร้างคุณงามความดี ท าเพื่อใครล่ะ เวลาสร้างคุณงามความดี ท า
เพื่อส่วนรวมไง ท าเพื่อคนอ่ืนไง แลว้ใครเป็นคนท าล่ะ คนท่ีท านั้นออกมาจากเจตนา เจตนานั้น
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มนัไดส้ร้างบุญกุศล เห็นไหม พนัธุกรรมของจิตๆ โดนแรงกระทบ ดูสิ เขาเอาเรือปืนมาขู่ เขามา
เฉือนประเทศไป เจ็บช ้าน ้ าใจไหม? มนัเจบ็ช ้าน ้ าใจทั้งนั้นแหละ 

เวลาท าคุณงามความดี ในสังคมมีทั้งดีและชัว่ ทุกสังคมมีคนดีและคนชัว่ คนดี ดีอยา่งไร 
ไม่ใช่ติดดีไง ติดดีว่าฉนัเป็นคนดี ฉนัเป็นคนดี ก็เขียน ด.เดก็กบัสระอีไวบ้นหนา้ผาก ฉนัเป็นคน
ดี ฉนัเป็นคนดี แต่พฤติกรรมการกระท ามนัดีหรือเปล่าล่ะ 

ถา้การกระท ามนัดี ความลบัไม่มีในโลก เราเป็นคนรู้ก่อน ใครท าคนนั้นรู้ ความลบัไม่มี
ในโลก ใครท าส่ิงใด ท าดีตอ้งไดดี้ ท  าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ แลว้ท าคุณงามความดี แลว้ท าความดี ความดี
เราก็เห็นกนั อยา่งเช่นท่ีว่าเราสร้างคุณงามความดีกนัเราก็เห็นใช่ไหมวา่ส่ิงนั้นเป็นคุณงามความดี 
แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เสียสละมา ออกจากราชวงัมา แลว้ไปนัง่อยูโ่คนตน้ไม ้ นัง่
อยูเ่ฉยๆ มนัมีคุณงามความดีตรงไหน 

เวลาคุณงามความดีท่ีมนัจะเอาชนะมารในหวัใจนะ จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ถา้ใจ
ดวงหน่ึงไม่ท าใหม้นัปรากฏข้ึนมาในใจดวงนั้น จะเอาส่ิงใดไปสั่งสอนเขา จะเอาส่ิงใดไปบอก
เขา เห็นไหม หวัใจท่ีมืดบอด ดูสิ อวิชชามนัครอบง าหวัใจน้ีไว ้ ไปไหนก็เหมือนคนตาบอด คน
ตาบอดมนัคล าชา้ง คนตาบอดมนัคล าทางไป มนัจะไปทางตรงไดอ้ยา่งไร เวลาจะสั่งสอนเขามนั
ตอ้งเปิดหวัใจของตวัเองใหไ้ดก่้อน ถา้เปิดหวัใจตวัเองไดก่้อน แลว้เปิดอยา่งไรล่ะ  

ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ ๖ ปี ศึกษามาน่ีศาสดาทั้งนั้น เขาเป็นศาสดา เขาเป็นเจา้ลทัธิ 
แลว้เจา้ชายสิทธตัถะไปศึกษากบัเขาๆ แลว้ดูสิ อาฬารดาบส อุทกดาบสยกยอ่งเลย “เจา้ชาย
สิทธตัถะน้ีมีคุณงามความดีเสมอเรา มีปัญญาเหมือนเรา สั่งสอนได้ๆ ” เขาเป็นเจา้ลทัธิ เขาเป็น
ศาสดา แลว้เขายงัยกยอ่งสรรเสริญอีกดว้ย เราจะหลงไหม เราจะหลงใหลไปกบัเขาไหม 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ ไม่ ฌานสมาบติัแกกิ้เลสไม่ได ้ เวลามนัออกมา
จากความสงบระงบัอนันั้นมนัก็มีความสงสัย มีความทุกข ์ ความทุกขอ์นัละเอียดนะ ความทุกข์
อนัละเอียด ความเศร้าหมอง ความผอ่งใส 

ดูเศรษฐีสิ เศรษฐีมีทุกอยา่งพร้อมเลย ท าไมเขาอมทุกขล่์ะ เศรษฐีมหาเศรษฐีเงินพร้อม 
ทุกอยา่งพร้อม บริษทับริวารมหาศาล มีแต่ความทุกขท์ั้งนั้นแหละ ความทุกขม์นัมาจากไหนล่ะ 
น่ีไง เวลาเขา้ฌานสมาบติัมนัจะละเอียดขนาดไหนมนัก็มีความทุกข ์ มนัมีไฟสุมขอนอยูน่ัน่น่ะ 
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มนัมีอวิชชาอยูใ่นนั้นน่ะ มนัถึงไม่ใช่ เวลาไม่ใช่ เวลามาฉนัอาหารของนางสุชาดา “ถา้เรานัง่คืน
น้ีแลว้ถา้ไม่ตรัสรู้ธรรมเราจะไม่ลุกจากท่ีน่ี” 

คุณงามความดีอนันั้น เห็นไหม เราอาบเหง่ือต่างน ้า เราแบกหาม เราท าคุณงามความดีกนั 
ส่ิงท่ีว่าเป็นคุณงามความดี...ใช่ เป็นคุณงามความดี แต่คุณงามความดีของวฏัฏะ คุณงามความดี
ของโลก คุณงามความดีการสร้างอ านาจวาสนาบารมี คุณงามความดีอยา่งน้ีเป็นอามิส แต่คุณงาม
ความดี มรรคญาณ ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนจากปัญญาจากภายใน นกับริหารจดัการเขาตอ้งมีปัญญาของ
เขา เขามีประสบการณ์ของเขา  

ดูสิ ผูท่ี้เป็นรัฐบุรุษเขามีหูตากวา้งไกลขนาดไหน เขามองถึงอนาคตนะ เขามองถึงอนาคต 
เขามองถึงลูกหลานนะ เขามองถึงประเทศชาติ ผูท่ี้จะมาจรรโลงชาติ ไอพ้วกนั้นมนัจะมีปัญญา
ขนาดไหน เราตอ้งปกป้องดูแลมนั น่ีรัฐบุรุษ เขามองอนาคต แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้มานัง่อยูโ่คนไม ้มนัไปอยู่ท่ีไหนล่ะ เวลาสัจจะความจริงมนัเกิด มนัเกิดมาจากในใจของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

บุพเพนิวาสานุสติญาณ อดีตชาติ การสร้างสมมา เราไม่รู้วา่เราสร้างสมส่ิงใดมา เราสร้าง
สมส่ิงใดมามากมายขนาดไหน น่ีการสร้างสมส่ิงนั้นมา พอสร้างสมส่ิงนั้นมา ส่ิงน้ีมนัถึงเป็น
อ านาจวาสนาท่ีว่าแมแ้ต่อาฬารดาบส อุทกดาบสค ้าประกนั เพราะว่าในพระไตรปิฎกพดูไวเ้ลย 
“เจา้ชายสิทธตัถะมีความรู้เหมือนเรา มีเสมอเรา เสมอศาสดา” แต่เสมอศาสดามนัไม่จริง มนัไม่
จริง ไม่เอา พอไม่เอาข้ึนมา เพราะอะไร เพราะอ านาจวาสนาอนัน้ีไง เพราะอ านาจวาสนาท่ีว่าได้
สร้างบุญญาธิการมา  

อยา่งพวกเราใครยกยอ่งหน่อยเดียวไปหมดแลว้ ไปนัง่ภาวนาท่ีไหนเขาว่าเก่งสุดยอดเลย 
ใหใ้บประกาศ ๒ ใบ ๓ ใบไปแขวนไวท่ี้บา้น รอบบา้นเลย ประกาศนียบตัรเตม็ไปหมดเลย...เอา
ตวัไม่รอด 

แต่เวลาศึกษามา ศึกษาเป็นภาคปริยติั ศึกษามาแลว้ตอ้งปฏิบติั เวลาปฏิบติัข้ึนมา เห็น
ไหม จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ถา้ใจดวงนั้นเกิดศีล สมาธิ ปัญญา เวลาเกิดศีล สมาธิ ปัญญา 
เกิดมรรคญาณ 
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เวลาทางโลกเขาบอกเล้ียงชีพชอบๆ เล้ียงชีพคือสัมมาอาชีวะท่ีขาวสะอาด สมัมาอาชีวะท่ี
ชอบธรรม นั้นเล้ียงปากเล้ียงทอ้ง มนัเป็นมรรคของคฤหสัถเ์ขา เวลามนัเป็นมรรคของอริยชน 
มรรคของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั น่ีความคิด ความคิดจิตมนัเสวย มนัเสวยอารมณ์ เป็นความรู้สึกนึก
คิด ความคิดเป็นอาหารของใจ เวลาใจมนัด่ืมกินอาหารนะ ถา้มนัไปกินอาหารท่ีเป็นพิษ มนัไป
กินแต่ความเจบ็ช ้าน ้ าใจ มนัไปกินแต่ความโกรธ ความโลภ ความหลง มนักินอาหารพิษ พอกิน
อาหารพิษเขา้ไปจิตมนัก็มีผลเป็นพิษ 

แต่เวลาเราท าคุณงามความดีมนัเป็นธรรม ธรรมคือสัจจะความจริง คือส่ิงท่ีดีงาม ใครก็
ปรารถนา ใครๆ กแ็สวงหาความดี กินอาหารท่ีดี น่ีสัมมาอาชีวะ เล้ียงชีพชอบ มิจฉาอาชีวะ เล้ียง
ชีพผดิ 

เขาเล้ียงชีพ เขาเล้ียงชีพดว้ยปัจจยัเคร่ืองอาศยั เราเล้ียงชีพดว้ยมรรคญาณ เล้ียงชีพดว้ย
สัมมาทิฏฐิ-มิจฉาทิฏฐินะ ถา้มิจฉาทิฏฐิมนัก็เล้ียงชีพผดิ ถา้สมัมาทิฏฐิมนัก็เล้ียงชีพชอบ มนัจะ
เห็นอยา่งน้ีไดม้นัตอ้งมีสมาธิ มนัเห็นอยา่งน้ีไดถ้า้มนัท าความสงบของใจเขา้มา 

พอใจสงบเขา้มามนัเห็นของมนั มนัเห็นของมนั น่ีงาน งานท่ีแสนยากไง เราอาบเหง่ือ
ต่างน ้า เราท าหนา้ท่ีการงานกนั โอโ้ฮ! เป็นผลงานมหาศาลเลย แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ ครูบาอาจารยอ์ยูใ่นป่าในเขาท่านท างานอะไรของท่าน ท่านบอกว่างานของท่านเป็นงาน
ร้ือภพร้ือชาติ งานขา้มภพขา้มชาติ งานท่ีมนัเป็นความทุกขค์วามยาก  

“งานอะไรมนัทุกขม์นัยาก ก็เห็นนัง่เฉยๆ เดินจงกรมก็เดินไปเดินมามนัทุกขย์าก
ตรงไหน” 

มนัทุกขม์นัยากกว่าจะเอาใจไวใ้นอ านาจมนัแสนยาก แลว้ถา้มนัแสนยาก มนัเห็นเล่ห์กล
ของมนัไง เห็นเล่ห์กลของกิเลสตณัหาความทะยานอยากท่ีมนัยมุนัแหย ่ ท่ีมนัมาคอยสอพลอไง 
มนัสอพลอนะ เห็นไหม รูป รส กล่ิน เสียงเป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร เป็นพวงดอกไมม้นัมา
สอพลอ เป็นบ่วงของมารมนัรัดคอ เวลามนัรัดคอ เวลามนัฉุนเฉียว เวลามนัมีอารมณ์ข้ึนมามนั
ไปไหนไม่รอด มนัรัดคอแลว้มนัดึงดว้ย แลว้เราจะเอาชนะมนัเอาชนะอยา่งไรล่ะ  

จะเอาชนะมนัก็ท่ีเราท ากนัอยูน่ี่ไง เราท าบุญกุศลกนัอยูน่ี่ก็เพื่อสร้างบารมีไง พละ พลงั
ของใจ ถา้มีก าลงั ถา้ไม่มีก าลงัท าอะไรก็ไม่ได ้ จะนัง่ภาวนาก็ไม่ได ้ จะท าส่ิงใดก็ไม่ได ้ จะท า
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อะไรไม่ไดส้ักอยา่งเลย แต่ถา้ไปเท่ียวเล่น ได ้ ทศันศึกษา ไปรอบโลก ไปเผยแผธ่รรมะ ทศัน
ศึกษา มีเคร่ืองบินเจท็ส่วนตวัไปเลยนะ โอโ้ฮ! ไปทศันศึกษาเมืองนอกกนั อยา่งนั้นน่ะได ้ถา้นัง่
เฉยๆ น่ีนัง่ไม่ได ้นัง่เฉยๆ เดินจงกรม เอาหัวใจไวใ้นอ านาจของเราไม่ได ้น่ีงานอนัเอก 

ฉะนั้น ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา มรรคมนัเป็นอยา่งไรล่ะ 
ถา้มรรค ๘ มนัเป็นอยา่งไร เวลาสุภทัทะไปถามนะ มีปัญญามาก เขาไปศึกษามาจากเจา้ลทัธิ
ต่างๆ ทั้งหมด แลว้เขาไปถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วนัท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้จะปรินิพพาน “ศาสนาไหนก็ว่ายอด ศาสนาไหนก็วา่ประเสริฐ ศาสนาไหนกว็่าดี แลว้
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่าอยา่งไรล่ะ” 

“สุภทัทะ เธออยา่ถามใหม้ากไปเลย เราก าลงัจะตายแลว้ล่ะ เราจะตายในคืนน้ีนะ สุภทัทะ
ฟังนะ ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล” 

ไม่มีมรรคไง ไม่มีมรรคไม่มีการกระท าไง จิตมนัไม่มีความเป็นจริงไง ถา้ศาสนาไหนไม่
มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล แลว้เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ตรัสรู้
ธรรมดว้ยอะไรล่ะ? มรรคญาณ ถา้มรรคญาณ ตรัสรู้ข้ึนมาแลว้ เวลามาเทศน์ธมัมจกัฯ เทศน์ธมัม
จกัฯ เทศน์สอนใคร 

ปัญจวคัคียเ์ป็นนกัปราชญ ์ พระอญัญาโกณฑญัญะมีปัญญามาก พวกน้ีนกัปราชญท์ั้งนั้น 
พยายามจะคน้ควา้หาทางออกทั้งนั้น แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เขาอุปัฏฐากอยู ่ ๖ ปี 
เวลาอุปัฏฐากอยู ่ ๖ ปีดว้ยกนั คนท่ีอยูด่ว้ยกนั คนท่ีคุน้ชินกนั คนท่ีรู้ทางกนัหมดเลย แลว้เวลา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปแสดงธมัมจกัฯ ปัญจวคัคียไ์ม่ยอมฟัง ไม่ยอมฟังเพราะอะไร 
เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาฉนัอาหาร อดอาหารมา ๔๙ วนัยงัท าไม่ได ้แลว้มาฉนั
มนัจะท าไดอ้ยา่งไร  

เวลาบอกว่า “เธอจงเง่ียหูลงฟังนะ ถา้เราไม่รู้เราก็บอกว่าไม่รู้ แต่น่ีบอกว่ารู้ เง่ียหูลงฟัง 
เทฺวเม ภิกฺขเว ทางสองส่วนท่ีไม่ควรเสพ” 

แลว้จะเสพอะไร เสพอยา่งไร ถา้เสพอะไร แลว้มรรคมนัเป็นอยา่งไร 

ไปพดูกบัปัญจวคัคีย ์คือนกัปราชญด์ว้ยกนั คือผูฉ้ลาดกบัผูท่ี้ฉลาด ผูท่ี้ฉลาด ผูท่ี้มีปัญญา
ทั้งนั้นแหละ แลว้พดูออกมา เวลาแสดงธรรมไปมนัมีความจริง ถา้ไม่มีความจริง พระอญัญา
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โกณฑญัญะจะไม่มีดวงตาเห็นธรรม เพราะอะไร พระอญัญาโกณฑญัญะปฏิบติักบัองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นผูอุ้ปัฏฐากมา ๖ ปี มนัเตรียมพร้อมมา มนัอยากออก มนัอยากมีคน
บอก อยากจะมีคนชกัน า แต่มนัไปไม่ได ้ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้แสดงธมัมจกัฯ 
มนัไปได ้ 

หน่ึง พระอญัญาโกณฑญัญะเป็นพระโสดาบนั เทวดาฟังอยู่นะ เทวดาฟังอยู ่เวลาพดูอยูน่ี่ 
เสียง เสียงท่ีเป็นทิพย ์ เวลาแสดงธมัมจกัฯ เทวดาฟังอยู ่ เทวดาเขาปล้ืมใจ เพราะเขารออยูไ่ง ทุก
คนรออยู ่ รอสัจธรรม รอทาง รอทางมคัโค รอทางอนัเอก รอทางของใจ รอทางออก รอทางไป 
แลว้มนัไม่มี มนัไม่มี แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธรรม เทวดาส่งข่าวเป็นชั้นๆๆ 
ข้ึนไป มนัเป็นสัจธรรม มนัเป็นความจริง มนัเป็นความจริง จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ใจดวง
หน่ึง ใจดวงนั้นตอ้งใหมี้ขอ้เทจ็จริง ใหมี้มรรค มรรคมนัท าอยา่งไร มนัเห็นมารอยา่งไร มนัรู้แจง้
อยา่งไร 

ส่ิงน้ีท  ามา งานภายนอก-งานภายใน งานภายนอก วนัน้ีวนัส าคญั ส าคญัเพราะอะไร 
เพราะสังคมร่มเยน็เป็นสุข สมณะชีพราหมณ์ก็มีโอกาสไดป้ระพฤติปฏิบติั สังคมมีแต่ความทุกข์
ความยาก สังคมมีแต่ความเบียดเบียนกนั สมณะชีพราหมณ์จะมานัง่ภาวนาอยูน่ี่มนัจะเป็นไปได้
อยา่งไร สมณะชีพราหมณ์จะประพฤติปฏิบติัต่อเม่ือสังคมร่มเยน็เป็นสุข แลว้สังคมจะร่มเยน็
เป็นสุขมนัตอ้งอาศยัผูน้ า ผูน้  าท่ีดี ผูน้  าท่ีหวัใจเป็นธรรม  

พ่อแม่รักลูก พ่อแม่อยากใหลู้กมีความสุขทั้งนั้นแหละ แต่เวลาพดูไปลูกมนัเช่ือไหมล่ะ 
ลูกมนัไม่เช่ือหรอก เพราะอะไร เพราะความคุน้เคย แต่เราจะมีอุบายอยา่งไรล่ะ มีอุบายอยา่งไร
จะใหลู้กเราอยูใ่นร่องในรอย จะใหลู้กเรามนัมีการศึกษา ขอใหล้กูเรามีความสุข จะท าอยา่งไรก็
ไดข้อใหด้ ารงชีวิตได ้ ขอใหมี้ความสุข อยา่ใหมี้ความทุกข ์ อยา่ใหมี้ความทุกขใ์นหวัใจเลย เราก็
ปรารถนาอยา่งนั้น 

ผูน้ าท่ีดีเขาก็มองประชาชนอยา่งนั้นน่ะ มองประชาชนแลว้มองไปอนาคตดว้ยว่าอนาคต
จะเป็นอยา่งไร จะท าเพื่อประโยชน์กบัอนุชนรุ่นหลงัอยา่งไร ท าเพื่อประโยชน์อยา่งไร 

ถา้สังคมร่มเยน็เป็นสุข สมณะชีพราหมณ์กมี็โอกาสไดป้ระพฤติปฏิบติั สังคมร่มเยน็เป็น
สุขนะ การประกอบสัมมาอาชีวะเรากส็มบรูณ์ เราถึงเห็นคุณไง เราระลึกถึงคุณของท่าน ถา้คุณ
ของท่าน วนัน้ีเรามาท าบุญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศล อุทิศใหใ้ครล่ะ เวลาท าบุญกุศลอุทิศใหใ้น
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หลวง ท าบุญกุศลอุทิศใหอ้งคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ อุทิศใหต้วัเอง พุทธะ พุทธะคือผูรู้้ ผู ้
ต่ืน ผูเ้บิกบาน พุทธะคือความรู้สึก พุทธะคือหวัใจ พุทธะคือจิต  

แลว้ถา้เขาไปอินเดียกนั ไปสังเวชนียสถานทั้ง ๔ เพื่อระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ ไปเห็นแลว้ ไปอินเดียกนัแลว้ก็ซาบซ้ึงๆ แต่เรานัง่สมาธินะ ถา้มนัลง พุทโธๆ ลงถึง
พุทธะ พุทธะคือผูรู้้ไง พุทธะคือช่ือของธาตุรู้ แลว้ธาตุรู้มนัอยูก่ลางหวัอก แต่หามนัไม่เจอ เวลา
สังคมร่มเยน็เป็นสุขเราก็พอใจไง แต่สังคมหวัใจล่ะ สังคมท่ีเราจะเป็นไปไดล่้ะ 

เราท าท่ีน่ีของเราข้ึนมา ท าบุญกุศลเราท า เราท าเพื่อสังคม สังคมภายนอกเราก็ท  า เราจะ
ดูแลหวัใจของเรา เราก็ท  า แลว้ถา้ดูแลหวัใจของเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม 
เทศน์ธมัมจกัฯ ไป พระอญัญาโกณฑญัญะเป็นพยาน เป็นพยานเลย 

พดูถึงเวลาแสดงธรรมไป ผูท่ี้ฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้ไม่เขา้ใจ
ก็ไปถามพระสารีบุตร พระสารีบุตรเป็นเสนาบดีธรรมท่ีมีปัญญามากรองจากองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ พระสารีบุตรก็แจกแจงธรรมใหพ้ระฟัง พอพระฟังแลว้พระก็จ  าท่ีพระสารีบุตร
กลบัไปถามองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ว่าพระสารีบุตรไปแจกแจงธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นอยา่งน้ี แลว้องค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เห็นดว้ยไหม  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า ถา้เราพดู เราก็พดูอยา่งนั้นแหละ เราก็พดูอยา่ง
นั้น 

แต่ว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธรรม เพราะภาระรับผดิชอบนะ พุทธกิจ ๕ 
เชา้ข้ึนมาเลง็ญาณแลว้ ใครจะมีอ านาจวาสนา อ  านาจวาสนาคือจิตใจท่ีมีก าลงั พดูแลว้เช่ือ พดู
แลว้ฟัง กระแทกแลว้มีความเห็นใจ กระแทก เพราะกิเลสมนัอยูใ่นหวัใจ พดูท่ิมเขา้ไปในหวัใจ  

เวลาไปถึงองคุลิมาล “สมณะหยดุหนอ หยดุหนอ” 

“เราหยดุแลว้ เธอยงัไม่หยดุ”  

“หยดุอะไร” 

“หยดุท าความชัว่ไง หยดุฆ่าคนไง” 
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ไดคิ้ดเลย เห็นไหม น่ีเลง็ญาณ เชา้ข้ึนมาเลง็ญาณ ออกโปรดสัตว ์ โปรดสัตวก์ไ็ป
บิณฑบาต ก็ไปสอนเขาน่ีแหละ ไปใหเ้ขาไดคิ้ด ฉนัอาหารของเขาแลว้สั่งสอนประชาชน ตกค ่า
สั่งสอนพระ พอค ่าข้ึนมาเทศน์สอนเทวดา เชา้ข้ึนมาเลง็ญาณ พุทธกิจ ๕ กิจขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เห็นไหม สร้างสมบุญญาธิการมาขนาดนั้น มาแลว้ยงัท าประโยชน์ขนาดน้ี 
แลว้เราล่ะ 

เราคน้ควา้ แลว้ตอ้งไปอินเดียถึงคิดถึงองค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้หรือ ท าไมไม่พุท
โธ ไม่ระลึกค าบริกรรม แลว้เฝ้ากลางหวัใจเราน่ี ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต ผูใ้ดเห็นใจของ
ตวัเองจะมีความสุข มีความสุขนะ เพราะอะไร เพราะมนัสงบ มนัไม่สงบมนัเขา้ไปเห็นไม่ได ้ถา้
มนัไม่ปล่อยวางเขา้มามนัเขา้ถึงตวัมนัไม่ได ้ ถา้เขา้ถึงตวัมนัแลว้จะไปบอกใครล่ะ ก็องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้กบัเราจบัมือกนัอยูน่ี่ รู้กนัอยูน่ี่ แลว้มนัจะไปบอกใครล่ะ 

ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก เห็นไหม มนุษยถึ์งมีคุณค่า เพราะมนุษยมี์กายกบัใจ หวัใจมีคุณค่า
มาก อาศยัเกิดในร่างกายน้ี เกิดในร่างกายน้ีนะ เราพาร่างกายน้ีสร้างคุณงามความดี เราพาร่างกาย
น้ีสร้างบุญกุศลของเรา ใหห้วัใจมนัไดเ้บ่งบานข้ึนไป พฒันาของมนัข้ึนไปเป็นชั้นเป็นตอนข้ึน
ไป เกิดเป็นมนุษย ์เกิดพบพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์กบัใจดวงน้ี เอวงั 

 

 


