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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ วนัน้ีวนัส าคญั วนัส าคญัเพราะวนัน้ีเป็นวนัแม่แห่งชาติ วนัแม่
แห่งชาตินะ ทุกชนชาติเขามีวนัแม่เหมือนกนั แต่มนัคนละวนักนัไง วนัของเราวนัแม่แห่งชาติคือ
วนัเกิดของสมเดจ็พระนางเจา้ฯ สมเดจ็พระนางเจา้ฯ ท่านมีลูกของท่าน มีหลานของท่าน แลว้
เวลาพวกเราชาวไทยมีความทุกขค์วามยากเขียนฎีกาไปถวาย พอเขียนฎีกาไปถวาย ท่านรับไว ้
ท่านรับไว ้ท่านดูแล  

พอวนัแม่แห่งชาติ เราดูข่าวพ่อแม่เล้ียงลูกท่ีพิการ เล้ียงลูกท่ีช่วยตวัเองไม่ได ้แลว้พ่อแม่ก็
ไม่มีอาชีพ ลูกก็เล้ียงพ่อแม่ พ่อแม่ท่ีพิการต่างๆ มนัเป็นสายใยไง เวลาวนัแม่แห่งชาติๆ มนุษย ์
คนเกิดมามีชีวิต ชีวิตน้ีมาจากไหน มาจากพอ่จากแม่ไง ด่ืมเลือดในอกนะ อยูใ่นครรภด่ื์มเลือดใน
อกนะ โตมาแลว้ด่ืมน ้านมก็น ้ าเลือดของแม่ เราด่ืมน ้าเลือดในอก เรามีชีวิตข้ึนมา ถา้มีชีวิตข้ึน
มาแลว้ ชีวิตน้ีมนัมีค่า มีค่าท่ีไหนล่ะ มีค่าเพราะความรู้สึกน้ี  

เวลาวนัแม่แห่งชาติ เวลาเขาจดักนั เขาจดังานใหลู้กลา้งเทา้แม่ กอดกนัร้องไห ้มนัต้ืนตนั
ใจไง มนัมีส่ิงใดเราคุยกนัได ้ ถา้อยูด่ว้ยกนัคุยกนัเองไม่ได ้ คุยดว้ยกนัเอง แม่ก็เขา้ใจผดิลูกไป
อยา่งหน่ึง ลูกก็เขา้ใจแม่ไปอยา่งหน่ึง มนัต่างวยั มนัเป็นไปโดยวยัๆ ไง วนัน้ีเป็นวนัโอกาส 
โอกาสท่ีเราไดส้ารภาพกนั ไดคุ้ยกนั ไดเ้จือจานกนั เวลามนัสะเทือนใจ น ้าหูน ้ าตาไห ลมนัปล้ืม
ใจ น่ีความรักความผกูพนั 

เวลาหลวงตาท่านประพฤติปฏิบติัของท่าน ท่านบอกนะ เวลาท่านบรรลุธรรม น ้าตาลา้ง
ภพน ้าตาลา้งชาติ มนัหลัง่ไหลออกมาลา้งภพชาติ ไม่เกิดอีกแลว้ ไม่เกิดอีกแลว้ น่ีเวลาน ้าตาของ
พระอรหนัตน์ะ ความเป็นพระอรหนัต์อนันั้นธรรมสังเวชไง มนัสังเวชในการเกิด การแก่ การ
เจบ็ การตาย แลว้ท่านบากบัน่ของท่าน ท่านบากบัน่ของท่านถึงท่ีสุดของท่าน ท่านบอกน ้าตามนั
แตกพรากออกมาเลยนะ น่ีน ้ าตาท่ีลา้งภพลา้งชาติไง 
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วนัแม่แห่งชาติๆ ความเขา้ใจผดิกนั ความบาดหมางกนั น ้าตาอยา่งน้ีน ้ าตาผกูโกรธ น ้าตา
ในความสะเทือนใจมนัน ้าตาของโลก น ้าตาของโลก น ้าตาของกิเลสตณัหาความทะยานอยาก 
ตณัหาความทะยานอยาก 

แต่เวลาหลวงตาท่านประพฤติปฏิบติัของท่านไป เวลาท่านตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ร่างกายของ
คน ร่างกายของคน ๗๐ ส่วนเป็นน ้า ร่างกายของคน เวลามนัสะเทือนหวัใจ สะเทือนหัวใจ หวัใจ
มนัหวัน่ไหว หวัน่ไหว โลกธาตุมนัหวัน่ไหว ร่างกายน้ีหวัน่ไหว สะเทือนหวัใจไปหมดไง พอ
สะเทือนหวัใจไปหมด เวลาท่านพดู ขนัธ์มนัท างานๆ มนัสะเทือนหวัใจ มนัสะเทือนขนัธ์ไง แลว้
มนัก็พร่ังพรูออกมา แต่การพร่ังพรูอยา่งนั้นมนัพร่ังพรูดว้ยความปีติ พร่ังพรูโดยความระลึกถึง
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัลึกซ้ึงๆ 

ขณะท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้เสวยวิมุตติสุขๆ แต่มนัวิมุตติสุขในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลา
ประกาศธรรมๆ ไป ปัญจวคัคียป์ฏิบติัธรรมเป็นพระอรหนัตไ์ป ยสะเป็นพระอรหนัต์ไป ชฎิล ๓ 
พี่นอ้งเป็นพระอรหนัตไ์ป เอหิภิกขุบวชใหเ้อง เล้ียงดูเอง บวชเองคือคลอดเอง ใหก้ าเนิดเอง แลว้
ฝึกหดัเอง บ ารุงรักษาเองจนเป็นพระอรหนัตไ์ปๆ น่ีพระอรหนัตข์องในพระพุทธศาสนาไง 

แต่พ่อแม่เราเป็นพระอรหนัตข์องลูกนะ เป็นพระอรหนัตข์องลูก พ่อแม่เราก็มีกิเลสใช่
ไหม พ่อแม่เราก็มีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกนัใช่ไหม บางทีพ่อแม่ก็รุนแรงไปกบัเราบา้งใช่ไหม 
พ่อแม่ดูแลเรา เราก็เหมือนกนัไง น่ีเป็นพระอรหนัตข์องลูก แต่ก็ยงัมีกิเลสตณัหาความทะยาน
อยากอยู ่มนัเป็นเร่ืองของโลกๆ ไง ถา้เร่ืองโลกๆ ถา้มนัเป็นความส าคญัๆ ศาสนาสอน สอนใหมี้
กตญัญูกตเวทีไง เป็นเคร่ืองหมายของคนดีๆ ส่ิงใดชีวิตน้ีไดม้า แกว้แหวนเงินทอง ส่ิงท่ีท่าน
กระทบกระเทือนมนัเลก็นอ้ยๆ เลก็นอ้ยทั้งนั้นน่ะ เวลาคลอด ถา้คลอดออกมานะ ถา้คลอดไม่ได ้
ท่านก็ตาย ต่างคนต่างตอ้งสละชีวิตนะ เราผา่นจากช่องคลอดกนัออกมา เราเอาชีวิตรอดมาไดไ้ง 
ชีวิตรอดมาไดท้ั้งคู่ทั้งแม่ทั้งลูก ถา้มนัไม่รอดมามนัก็ตายนะ น่ีสละชีวิตใหก้นัมา สละชีวิตใหก้นั
มาไง แลว้สละชีวิตใหก้นัมา ส่ิงท่ีมีชีวิตมนัมีค่า มีค่าท่ีไหนล่ะ  

มีค่า ดูสิ เวลาหลวงตาท่านระลึกถึงแม่ของท่าน ระลึกถึงพ่อของท่าน ท่านมาเอาแม่ของ
ท่านมาบวช แต่พ่อของท่าน ท่านก าลงัประพฤติปฏิบติัอยู ่พ่อของท่านเสียไปก่อนไง พอพ่อของ
ท่านเสียไปก่อน น่ีระลึกถึงบุญถึงคุณ เวลาระลึกถึงบุญถึงคุณ ส่ิงท่ีเป็นการกระท าอนันั้น ชีวิตน้ี
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ไดม้า ไดม้าอยา่งไร ถา้ไดม้า เราไดม้าทางโลก ไดม้า เรามีชีวิต เรามีสติปัญญาหรือไม่ เราจะ
กตญัญูกตเวทีพ่อแม่ของเราหรือไม่ ถา้เรากตญัญูพ่อแม่ของเรา แลว้เราจะกตญัญูกบัตวัเรา
หรือไม่ ถา้กตญัญูกบัตวัเรา ถา้เราเป็นคนดีเสียอยา่ง พ่อแม่ปล้ืมใจหมดนะ พ่อแม่ก็ปรารถนา ก็
ปรารถนาใหลู้กมีความสุขทั้งนั้นน่ะ มนัจะมัง่มีศรีสุขขนาดไหน เร่ืองโลกช่างมนั ขอใหเ้ราคุย
กนัรู้เร่ือง ขอใหเ้รามีความเขา้ใจกนั ขอใหเ้ราๆ พดูกนัได ้ เราสบตากนัแลว้มีความสุข มนัจะกดั
กอ้นเกลือกินมนัก็มีความสุขของมนัน่ะ ถา้เรามีทรัพยส์มบติัมหาศาล แต่มีแต่ความบาดหมาง มี
แต่การกระทบกระเทือนกนัไป มนัมีประโยชน์อะไร ไฟทั้งนั้น เอาไฟมาเผาเราท าไม น่ีธรรมะ
สอนอยา่งน้ี ธรรมะสอนอยา่งน้ี เราถึงมีความกตญัญูกตเวที 

เราพากนัมา เขาโปรโมต เห็นไหม พาแม่ไปเท่ียวหรือเปล่า น่ีเรามาวดั เราพาแม่มาวดั เรา
มาวดัมาวากนั มาวดัมาวา วตัรปฏิบติั วตัรปฏิบติั ยิม้แยม้แจ่มใสของเรา ใหใ้จเยน็ๆ ใจเยน็ๆ 
เพราะเวลาใจเยน็จากขา้งนอก แต่ขา้งในเป็นไฟทั้งนั้นน่ะ เพราะมนัเป็นจริต โทสจริต โมหจริต 
โลภจริต จริตของคนไง ถา้เป็นโทสจริต กระทบอะไรไม่ไดเ้ลย มนัพุ่งทนัทีๆ เลย เราก็ฝึกหดั
เอาๆ  

น่ีไง เวลาพระอรหนัตข์องเราอยูท่ี่บา้น พระอรหนัตข์องเราจบัตอ้งได ้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ พุทธะ ดสิู เวลาเขาไปสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ตอ้งไปอินเดีย ของเราพระปฏิบติัๆ จะเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็พุทโธ 
หวัใจของเราๆ หวัใจท่ีอยู ่ หวัใจเราพุทโธ พยายามลมหายใจเขา้นึกพุท ลมหายใจออกนึกโธ 
พุทโธๆ จนละเอียดเขา้มาๆ คือว่ามนักลมกลืนกนั เร่ิมตน้พุทโธมนัจืดชืด พุทโธแลว้มนัคิดไป
ร้อยแปดเลย พุทโธแลว้มนัไปไหนก็ไม่รู้ แลว้กวา่จะมาพุทโธ ก็เราเช่ือมัน่ เราเช่ือมัน่ว่าพุทธะ 
พุทธานุสติ เราจะมีสติปัญญาของเรา แลว้มนัท าไมไม่ชอบๆ ล่ะ 

มนัไม่ชอบหรอก มนัชอบแสงสีเสียงนู่น มนัชอบไปขา้งนอกนู่น ก็บงัคบัเอาๆ พุทโธที
แรกมนัก็ขดัๆ เขินๆ ทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้มนัละเอียดเขา้มา พุทโธมนักลมกลืนกนันะ พุทโธกบัจิต
มนัเป็นอนัเดียวกนั ไม่ตอ้งพุทโธ มนัระลึกในใจเลยล่ะ พุทโธๆ มนัดงัในใจเลยล่ะ น่ีไง มนั
กลมกลืนกนั กลมกลืนไป กลมกลืนกนัจนมนัละเอียดข้ึนไป มนัปล่อยพุทโธจนเป็นตวัมนัเอง  

น่ีไง ชีวิตน้ีไดแ้ต่ใดมา ปฏิสนธิจิตมนัเกิดมาท่ีไหน เวลาปฏิสนธิจิต จิตเกิดในไข่ ใน
ครรภ ์ในน ้าคร า ในโอปปาติกะ ก าเนิด ๔ แลว้ก าเนิด ๔ ไม่มีใครดูแลรักษามนั เห็นไหม พ่อแม่
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ของเราเป็นพระอรหันตข์องลูก เรากลบับา้นกลบัช่อง เรายงัมีโอกาสไดอุ้ปัฏฐากอุปถมัภ ์ไดดู้แล
พ่อแม่ของเรา แลว้หวัใจของเราๆ เราจะดแูลมนัอยา่งไร น่ีไง ถา้มนัจะเป็นพระอรหันต ์ มนัจะ
เป็นพระอรหนัตท่ี์น่ีไง  

ถา้จิตมนัสงบระงบัเขา้มา เวลาหลวงตาท่านคิดถึงพ่อถึงแม่ของท่าน เวลาท่านประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมา เวลาท่านบรรลุธรรมข้ึนมา ท่านระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ระลึกถึง
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาวาง
ธรรมวินยัน้ีไว ้วางธรรมวินยัๆ ธรรมวินยั เพราะมนับากบัน่มา มนัพยายามขวนขวายมา ดูสิ ในท่ี
เจา้ชายสิทธตัถะออกไปคน้ควา้อยู ่ พวกฤๅษีชีไพรในลทัธิต่างๆ เขาก็ว่าเป็นพระอรหนัต์ๆ  ไป
ศึกษากบัเขา ฌานสมาบติัเขาไดก้นัทุกคนแหละ ฌานสมาบติัๆ  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาสอน สอนศีล สมาธิ ปัญญา เร่ืองของสมาธินะ 
ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ค  าว่า “สมาธิ” กบั “ฌานสมาบติั” ฌานสมาบติัมนัก็เป็น
เหมือนกบัสมาธิอนัหน่ึง แต่มนัมีช่องให ้ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานญั
จายตนะ วิญญาณญัจายตนะ อากิญจญัญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ มนัเขา้มนัออก มนั
เคล่ือนไหวไง มนัเคล่ือนไหว มนัเขา้มนัออกไง 

ถา้เป็นสัมมาสมาธิ ถา้มีสติปัญญาของมนั มนัทรงตวัของมนั ถา้จิตตั้งมัน่ๆ จิตตั้งมัน่ คน
ท่ีตั้งมัน่ ดูสิ นามธรรมๆ ท่ีมนัเคล่ือนไหวอยูน่ี่ เวลาใหม้นัหยดุแลว้มนัจะควบคุมอยา่งไร แลว้ถา้
ส่ิงท่ีมนัท า เวลาเกิดปัญญาข้ึนมา ปัญญาท่ีจิตสงบแลว้มนัสมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน 
ใครท างานส่ิงใดก็เป็นของเราๆ เปิดบญัชีก็บญัชีของเรา ทรัพยส์มบติัก็เป็นของของเราไง เวลา
ภาวนา สมาธิของใคร “ว่างๆ ว่างๆ” ของใคร ของใคร 

แต่ถา้เป็นสมาธิของเรานะ โอโ้ฮ! โอโ้ฮ! พดูไม่ออก มนัเกิดท่ีจิต มนัเกิดท่ีปฏิสนธิจิตๆ ท่ี
มนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะน้ี เวลามนัเป็นๆ ข้ึนมา เราจะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ไง พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานไง พุทธะๆ เราระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ระลึก
ถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลามนัเป็น มนัเป็นกลางหวัใจ ดูสิ เวลาหลวงตาท่านบรรลุ
ธรรม ท่านตรัสรู้ธรรม น ้าตาไหลพราก มนัต้ืนตนัใจ มนัต้ืนตนัใจ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ท่านตรัสรู้ธรรมนะ ความปรารถนา ปรารถนาเป็น
พระโพธิสัตว ์ ปรารถนาจะมาร้ือสัตวข์นสตัว ์ ปรารถนานะ เวลาออกมาจากเมือง เวลามารา
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ชคฤห์ เวลามาพบกบัพระเจา้พิมพิสาร ใหก้องทพักลบัไป กลบัไปเอาคืน คิดว่าโดนเขาปฏิวติัมา 
โดนเขาขบัไล่ออกมา 

ไม่ใช่ ปรารถนามาหาพระโพธิญาณ 

ถา้อยา่งนั้น ถา้ปฏิบติัแลว้ถา้รู้แลว้ใหก้ลบัมาสอนดว้ยๆ 

สัญญากนัไวเ้ลยนะ ใหก้ลบัมาสอนดว้ยๆ  

ส่ิงท่ีเวลาออกมานะ ออกมา ทิง้สมบติัอย่างนั้นมา แต่เวลาไดค้วามจริงมา เสวยวิมุตติ
สุขๆ ความสุขความจริงอนันั้น ความสุขความจริงอนัน้ี ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ตรัสรู้ธรรมแลว้วางธรรมวินยัน้ีไว ้พระเจา้พิมพิสารขอเลย ถา้ตรัสรู้แลว้ใหม้าสอนดว้ย ถา้ตรัสรู้
แลว้ใหม้าสอนดว้ย เวลาจะไปสอน สอนพระเจา้พิมพสิารเป็นพระโสดาบนั มนัก็เป็นเวรกรรม
นะ 

น่ีพดูถึงว่าเวลาเราเกิด เราเกิดจากพ่อจากแม่ กตญัญูกตเวทีนะ แต่คนเกิด กรรมจ าแนก
สัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั ลูกของเราแต่ละคนความคิดไม่เหมือนกนั ความเห็นไม่เหมือนกนั ระหว่าง
ภพชาติ จริตนิสัย พนัธุกรรมของจิตมนัตดัแต่งมาดว้ยกรรม  

การกระท าดีๆ ท าดีย  ้าคิดย  ้าท  า ท  าดีบ่อยๆ มนัก็เป็นนิสัยของมนั ท าเลวบ่อยๆ มนัก็เป็น
นิสัยของมนั ความดีความเลวในจิตใจของคนมนัมีมาแต่ละภพแต่ละชาติ ความท่ีมนัแต่ละภพแต่
ละชาติ มนัตดัแต่งๆ มนัมาเป็นจริตเป็นนิสัย ฉะนั้น เวลาจิตน้ีมาเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมาเป็น
ลูกของเรา แต่ละคนๆ นิสัย ความคิด ความรู้สึกถึงไม่เหมือนกนั ความไม่เหมือนกนัอนัน้ี จริต
นิสัยๆ กรรมอนัน้ีมนัจ าแนกใหเ้กิดต่างๆ กนัมา กรรมจ าแนกใหเ้กิดต่างๆ กนัมา แต่ถา้เราเช่ือมัน่
ในองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราก าหนดพุทโธ จริตนิสัยใดก็แลว้แต่ ถา้สงบเขา้มาแลว้
เป็นสัมมาสมาธิอนัเดียวกนัหมด ถา้เป็นสมาธิก็เป็นสมาธิเหมือนกนัไง แต่ถา้เป็นสมาธินะ ถา้
เป็นสมาธิมนัมีแต่หยาบละเอียดต่างกนัเท่านั้นเอง ถา้มนัหยาบ ละเอียดต่างกนั แต่สมาธิก็คือ
สมาธิไง มนัตอ้งมีสติยบัย ั้งไง มีสติควบคุมดูแลไง ถา้ควบคุมดูแลเป็นสมาธิข้ึนมาแลว้ ส่ิงท่ีเป็น
สมาธิไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานไง  

ผูรู้้ ผูรู้้มีตวัตนของเราใช่ไหม ผูรู้้ก็ฝึกหดัใชปั้ญญาของเรา ถา้ท าเป็นจริงเป็นจงัของเรา
ข้ึนมา น่ีไง เราอุปัฏฐากหวัใจของเรา เราดูแลหวัใจของเรา ดูแลหวัใจของเรา พ่อแม่เป็นพระ
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อรหนัตข์องลูก แลว้เราพาพ่อพาแม่มามีวตัรปฏิบติัข้ึนมาใหมี้หวัใจในการสร้างบุญกุศลข้ึนมา 
เวลาสร้างบุญกุศลข้ึนมา น่ีไง พนัธุกรรมๆ ของเขาเอาไปไง 

เวลาหลวงตาท่านตายนะ ท่านบอกเลย ไม่ตอ้งท าบุญใหเ้รานะ ไม่ตอ้งท าอะไรทั้งส้ิน เรา
ท ามาพอแรงแลว้ ไม่ตอ้งท าอะไรทั้งส้ิน ไม่เอา ท่านจะเอาของท่านไปเอง  

น่ีก็เหมือนกนั เรามาท าบุญกุศลของเรา เราเห็นกบัตานะ เราเป็นคนเสียสละนะ ถา้มนัจะ
ไป ของเราท าไวเ้อง เราพร้อมแลว้ เสบียงพร้อม จะเดินทางเม่ือไหร่ก็ได ้มนัอบอุ่นไง แต่ถา้ไม่มี
อะไรเลย แลว้จะไปไหน แลว้ไปอยา่งไร แลว้ขา้งหนา้จะเจออะไร มนัมีอยูจ่ริงหรือเปล่า 

มนัมีอยูจ่ริงหรือเปล่า ไม่มีอยูจ่ริงหรือเปล่า มนัดบัความคิดไม่ได ้ ความรู้สึกอนัน้ีดบั
ไม่ได ้ ความรู้สึกมนัมีตลอดไป จะมีสถานะไหนเท่านั้นเอง น่ีสถานะเป็นมนุษยน์ะ สถานะเป็น
เทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม สถานะเป็นเปรตเป็นผ ี มนัไปของมนัอยา่งนั้นน่ะ แต่ถา้เราพร้อม
แลว้ เราพร้อมแลว้มนัจะไปไหนล่ะ ความพร้อมของเราไง  

น่ีพดูถึงวนัส าคญัๆ ส าคญัทั้งในครอบครัวเราดว้ย ส าคญัทั้งตวัเราดว้ย พ่อแม่นะ ถา้ใน
สังคม ในบา้นของเรา ถา้มีความสงบสุข พ่อแม่ช่ืนใจมาก แต่ในหวัใจของเราเฉพาะตนแลว้นะ 
เฉพาะตน ปัจจุบนัธรรมๆ พระพุทธเจา้สอนตรงน้ี สอนท่ีปัจจุบนั อดีตอนาคตแกไ้ม่ไดห้รอก แต่
อดีตอนาคตมนัส่งผลมาใหเ้ป็นเราน่ีไง อดีตอนาคตส่งผลใหมี้ความรู้สึกนึกคิดอยา่งน้ีไง ถา้มี
ความรู้สึกนึกคิดอยา่งน้ีแลว้เราจะตดัสินความรู้สึกนึกคิดของเราดว้ยอะไร น่ีไง องค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้สอน สอนท่ีน่ีไง ศาสนาพุทธสอนลงสู่เขา้หวัใจของสัตวโ์ลก ศาสนาพุทธสอน
เขา้มาถึงการเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย ศาสนาพุทธสอนถึงการกระท า การกระท าถึงว่าไม่เกิด 
ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย 

ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย เราจะหวงัพึ่งกนั เทวดา อินทร์ พรหม หวงัพึ่งขา้งนอก หวงั
พึ่งวฏัฏะไง เราไม่หวงัพึ่งธรรม ถา้หวงัพึ่งธรรมนะ ธรรมมนัคืออะไรล่ะ ธรรมมนัคืออะไร 
ธรรมคือสัจธรรม ธรรมมนัความรู้สึกเราน่ีไง ความรู้สึกท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะน่ีไง 
ความรู้สึกท่ีมนัเกิดข้ึนการกระท าน่ีไง เราหวงัพึ่งตรงน้ีไง  

ถา้เรามีสติปัญญาข้ึนมา ดูสิ เวลาหลวงตาท่านระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
กราบแลว้กราบเล่า กราบแลว้กราบเล่า มนัละเอียดลึกซ้ึง รู้ไดอ้ยา่งไร รู้ไดอ้ยา่งไร มีการศึกษา
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กนั มีปัญญากนัทั้งนั้นน่ะ ศึกษาเล่าเรียนมาเป็นนกัวิจยัวิเคราะห์ รู้ไปหมดทัว่จกัรวาล ลืมตวัเอง
ไป ลืมตวัเองไปไง 

นกัวิทยาศาสตร์เขาบอกเลย เราคน้ควา้ในจกัรวาลน้ีหมดเลย แต่ในโลกเรายงัขาดการ
ส ารวจอีกมหาศาล ในโลกเรายงัเกิดพนัธ์ุใหม่ๆ เม่ือ ๒ วนัน้ีก็ยงัเกิดสัตวใ์หม่อีก ๓ สายพนัธ์ุ มนั
ยงัเกิดสัตวส์ายพนัธ์ุใหม่ๆ เรายงัไม่ไดส้ ารวจกนัเลยนะ เราไปรับรู้จกัรวาลหมดเลย น่ีก็
เหมือนกนั ความรู้เรามากมายมหาศาลเลย แต่ลืมตวัเองไปไง 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นอ้มกลบัมาท่ีน่ี นอ้มกลบัมาท่ีเรา 

“อา้ว! ก็คนตอ้งอยูต่อ้งกิน ไม่ท ามาหากินมนัจะเกิดไดอ้ยา่งไร” 

ไอค้นตอ้งอยูต่อ้งกิน มนัหนา้ท่ีการงาน มนัเป็นสัญชาตญาณตอ้งท าอยูแ่ลว้ แต่ถา้มี
สติปัญญา เราท างานอยา่งไรก็แลว้แต่ เราระลึกถึงเรานะ ระลึกถึงเรา ขบัรถบนถนนกไ็ม่ทะเลาะ
กนั ถา้เขาปาดหนา้ เออ! ใหม้นัไปก่อน ไปขา้งหนา้เด๋ียวมนัโดนต ารวจจบั น่ีถา้มีสติปัญญามนั
ไปไดห้มดแหละ ใครมาท าอะไรนะ เร่ืองของเขา 

เร่ืองของเรา มีพุทโธ เร่ืองของเรา มีสติรู้เท่าทนัอารมณ์ของเรา มนักระทบจริงๆ มนัรู้สึก
จริงๆ แต่ควบคุมได ้มนัรู้สึกจริงๆ แต่เขา้ใจได ้แลว้เขา้ใจได ้มีปัญญาดว้ย มีปัญญา เวรยอ่มระงบั
ดว้ยการไม่จองเวร เราไม่จองเวรจองกรรมนะ เด๋ียวไปขา้งหนา้มนัไปเจอคนอ่ืน เด๋ียวไปขา้งหนา้
มนัไปพบของมนัเอง เรามีสติปัญญาของเราไง เรารักษาหวัใจของเราไง รักษาหวัใจของเรา เรา
รักษาของเราเพื่อหวัใจของเรา ธรรมะสอนอยา่งน้ี 

ธรรมๆๆ ธรรมคือสัจธรรม ขอ้เทจ็จริง ขอ้เทจ็จริง เหตุและผลรวมลงเป็นธรรม มี
สติปัญญามีเหตุมีผลข้ึนมาทนัที ขาดสติแลว้จะเอากบัมนัน่ะ จะไปล่อเขาก่อนเลย ถา้มีสติปัญญา
แลว้มีเหตุและผล สมควรไหม เขาท าเราจริงหรือเปล่า มนัสุดวิสัยหรือเปล่า เขาพลั้งเผลอหรือ
เปล่า เขาว่าเราจริงหรือ ถา้มีสติปัญญานะ แต่ถา้ขาดสติปัญญามนัไปแลว้ๆ น่ีพดูถึงว่าถา้เราดูแล
หวัใจของเรา 

ในครอบครัวของเรา ในครอบครัวของเรา พ่อแม่ปู่ ยา่ตายาย ในสังคมมีความสุข มนัเป็น
ความกตญัญูกตเวทีในสังคมโลก ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยอ้นมาท่ีใจดว้ย
นะ จะไม่ลืมตวัเองไง จะไม่ลืมหวัใจของเราไง 
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ส่ิงของมีค่าๆ ดูสิ ในบา้นคนหน่ึงเวลาคนตาย เศร้าไหม เอาศพไปเผาขา้งนอก แลว้ทรัพย์
สมบติั เงินหายไปจากบา้น เงินตอ้งใชจ่้ายไปทุกวนัๆ น่ีก็สมบติัอนัหน่ึง แต่ถา้ว่าจิตดวงหน่ึงได้
ออกจากร่างไป จิตดวงหน่ึงไดพ้น้ไปน่ะ เศร้าไหม วา้เหว่ไหม อาลยัอาวรณ์ไหม เราจะยกให้
เห็นว่ามนัมีค่าจริงๆ ไง หวัใจเรามนัมีค่าจริงๆ นะ เวลาออกจากร่างน้ีไป คนในบา้นเราเศร้าไป
ทั้งครอบครัวเลย หงอยกนัไปหลายปีเลย แลว้เวลามนัอยูก่บัเราท าไมไม่ดูแลรักษา ท าไมไม่
คน้ควา้มนั ไม่วิเคราะห์วิจยัมนัเพื่อเป็นประโยชน์กบัเรา เอวงั 


