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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรมเพ่ือเป็นมงคลชีวิต ชีวติเกิดมามีคุณค่าถา้มีความสุข 
ชีวติมีคุณค่ามากถา้เกิดมาประสบความส าเร็จ มีความสุข ถา้ชีวติเกิดมามีความทุกข ์ ชีวตินั้นไม่มี
ค่า มนัเป็นส่ิงมีชีวติ ส่ิงท่ีมีชีวติ จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ จิตไม่มีวนัท่ีส้ินสุด ถา้มีวนัส้ินสุด
ไดก้็เรามาประพฤติปฏิบติัจนถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ ถา้ถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ จะวา่นิพพานมนัมีอยู่ๆ  จิตท่ี
มนัไม่เคยตายๆ ส่ิงท่ีไม่เคยตายกบันิพพานอนันั้นมนัเป็นวมุิตติสุข สุขอนันั้นสุขโดยสจัจะโดย
ความจริง แตค่วามสุขของเราๆ ชีวติมีค่าถา้มีความสุขไง ชีวติมีค่าถา้เราสมความปรารถนาไง  

ถา้สมความปรารถนา สมความปรารถนาดว้ยบุญกุศลนะ ค าวา่ “ดว้ยบุญกุศล” เราท าส่ิง
ใดดว้ยความสุจริต ท าส่ิงใดดว้ยสมความปรารถนา อนัน้ีเป็นบุญกุศล แต่ท าส่ิงใดแลว้เราขาดตก
บกพร่อง มนัเป็นบาป คนท่ีมีบาป มีการขาดแคลน การขาดแคลนอยา่งน้ีมนัเกิดมาจากการกระท า 
มนัเกิดจากกรรมของเราทั้งนั้นน่ะ แต่การกระท า เวลากรรมของเราท ามา ท ามาดว้ยการขาดสติไง 
เวลาเราขาดสติ เราไม่มีสติปัญญา เราท าส่ิงใดเพ่ือความด ารงชีพๆ 

ด ารงชีพถา้มีสติปัญญา เห็นไหม คนลม้อยา่ขา้ม เวลาคนลม้ คนลม้ พระโพธิสัตว์ๆ  เขา
บอกแมแ้ต่สุนขั อยา่ไปรังแกมนันะ เพราะการเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เราไม่รู้วา่เราจะไปเกิด
เป็นชาติใด เราจะเกิดเป็นภพชาติใดเวลาเกิดมาแลว้ ส่ิงนั้นเขาเกิด เวลาถึงวาระของเขา เขาอาจจะ
เกิดเป็นสุนขัก็ได ้เขาเกิดเป็นสัตวก์็ได ้แต่ถึงเวลาเขาพน้จากภพชาตินั้นข้ึนไปแลว้เขาจะเกิดเป็นผู ้
ยิ่งใหญก่็ได ้เขาไปเกิดเป็นเทวดา อินทร์ พรหมก็ได ้เวลาอยา่งนั้นเราถึงมีเมตตาต่อกนัไง ถา้ส่ิงน้ี
ส่ิงท่ีมีค่า ส่ิงท่ีชีวติน้ีมีค่า มีค่าเพราะวา่เรามีสติมีปัญญาไง ถา้มีคา่เพราะมีสติปัญญา เรามาท าบุญ
กุศลของเราเพ่ือเป็นมงคลชีวติของเรา  

มงคลชีวตินะ เกิดในประเทศอนัสมควร สภาวะแวดลอ้มท่ีดี ท ากสิกรรม ท าการเกษตร 
ท าเพ่ือปัจจยั ๔ เพ่ืออาหารของเรา น่ีเกิดในประเทศอนัสมควร เกิดในประเทศอนัสมควรนะ เกิด
เป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา เกิดในชาติไทยของเรา ถา้เกิดในชาติไทย
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ของเรา เราไปวดัไปวาของเรา ไปวดัหัวใจของเราไง ถา้หัวใจของเรามนัด้ินมนัรน มนักีดมนัขวาง 
อนันั้นน่ะกิเลสมนัแสดงตวัแลว้ละ่ แต่ถา้มนัช่ืนชมของมนั มนัมีบุญกุศลของมนั คนเราเกิดมา 
เกิดมาถา้ประสบความส าเร็จ เกิดมาแลว้ท าส่ิงใดแลว้มีผลประโยชน์ ประสบความส าเร็จในชีวติ 
จะมีความสุขๆ 

ความสุขมนัเกิดมาจากไหน ความสุขมนัเกิดมา เกิดมาจากสติปัญญาของเรา เกิดมาจาก
การแสวงหาของเรา การแสวงหาของเรา จงัหวะและโอกาสนะ วาสนาๆ ค าวา่ “วาสนา” เราบอก
วาสนา ทุกคนก็แยง่ชิงกนั อยากมีอ านาจวาสนามีบารมี การท่ีแยง่ชิงอ  านาจวาสนาบารมีมนัมีท่ี
ลบัหลงันะ ค าวา่ “มีบารมี” เวลาคนอยูเ่บ้ืองหลงั คนท่ีเป็นเพ่ือนของเราอยูล่บัหลงั มีส่ิงใดเรา
ปกป้องเราดูแล 

น่ีก็เหมือนกนั อ  านาจวาสนาบารมี ถา้มนัอยูใ่นหัวใจของคนแลว้ เราจะอยูท่ี่ไหนก็แลว้แต่ 
เขาเคารพบูชา แต่ถา้มนัเป็นเสแสร้ง เสแสร้งวา่จะมีบารมี กดข่ีเขาดว้ยอิทธิพล มนัมีแต่ต่อหนา้ 
ลบัหลงัเขาก็ไม่เช่ือถือหรอก  

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีวา่อ  านาจวาสนาบารมี อ  านาจวาสนาบารมีมนัเกิดมาจากไหน มนัเกิด
จากการกระท าของเรา ถา้เกิดจากการกระท าของเรา คนท่ีมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ คนท่ีจิตใจท่ีมีจุดยืน 
ท าส่ิงใดเพ่ือประโยชน์ๆ ไม่มีเบ้ืองหนา้เบ้ืองหลงั ไม่มีการเจา้เลห์่แสนงอน มนัท าเพ่ือ
ประโยชน์ๆ ไง มนัก็เกิดอ านาจวาสนาบารมี ถา้เกิดอ านาจวาสนาบารมี ท าส่ิงใดคนก็ปกป้องดูแล 
เวลาตกทุกขไ์ดย้าก คนกจุ็นเจือ  

คนเรามนัสูงๆ ต ่าๆ ทั้งนั้นน่ะ ชีวติมนัลุม่ๆ ดอนๆ มนัจะประสบความส าเร็จไปตลอด
อยา่งไร ถา้ประสบความส าเร็จ เขาตอ้งท าของเขามาดี น่ีเป็นมงคลชีวติ ถา้เป็นมงคลชีวติของเรา 
เราแสวงหาของเรา เราแสวงหาส่ิงท่ีคุม้ครองเราดว้ยบุญกุศล ถา้มนัมีส่ิงใดขาดตกบกพร่อง อนั
นั้นมนัก็เป็น คนเรามีกรรมเก่ากรรมใหม่ทั้งนั้นน่ะ กรรมดีกรรมชัว่ท่ีมนักระท ามา ท าส่ิงนั้นมา 
ท าส่ิงน้ีมา แต่ในสมยัปัจจุบนัน้ี ด ารงชีวติน้ีเรามีสติมีปัญญา เราก็ขวนขวายของเรา เวลามนัทุกข์
มนัยาก ทุกขย์ากดว้ยกนัทั้งนั้นน่ะ 

เวลาครูบาอาจารยท่์านพดู เวลาให้หันหนา้เขา้หากนั บ่นเร่ืองความทุกขไ์ม่มีวนัจบวนัส้ิน 
แต่ถา้บ่นเร่ืองความทุกขไ์ม่มีวนัจบวนัส้ิน นัน่เป็นความทุกขไ์ง ความทุกขเ์พราะอะไร เพราะ
ความผิดพลาด ความพลั้งเผลอ การกระท าส่ิงนั้นมา ปัจจุบนัน้ีมีสติปัญญา ถา้ท าส่ิงใดแลว้มนัไม่
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ประสบความส าเร็จ มนัก็มีความทุกขข์องมนั ทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกขเ์ป็นความจริง ทุกขคื์อความ
ทนอยูไ่ม่ได ้นัง่อยูก่็ทนอยูไ่ม่ได ้นอนอยูก่็ทนอยูไ่ม่ได ้ท าอะไรก็ทนอยูไ่ม่ได ้มีกิริยาเดียว ทนอยู่
ไม่ได ้ มนัตอ้งมีการเปล่ียนแปลงของมนั นัน่คือทุกข ์ ถา้ทุกขม์นัเป็นอยา่งนั้นแลว้ ถา้เรามี
สติปัญญา เราเขา้ใจ 

ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ ละส่ิงท่ีวา่เราจะให้มนัไม่มีไง ส่ิงท่ีมนัไม่มีไม่เป็น เป็นไป
ไม่ได ้ ชาติปิ ทุกขา การเกิดเป็นทุกขอ์ยา่งยิง่ ชาติปิ ทุกฺขา การมีชีวติน้ี ท่ีวา่ชีวติน้ีมีค่าๆ เขามา
คน้ควา้ตรงน้ี ถา้มาคน้ควา้ ชาติปิ ทุกฺขา การเกิดเป็นทุกขอ์ยา่งยิ่ง แลว้ท าอยา่งไรถึงไม่เกิด ถา้ไม่
เกิด ไม่เกิดท าไม ก็อยากเกิด อยากเกิด อยากประสบ อยากจะมีความสุข เพราะอะไร เพราะจิตใจ
เรามีสติปัญญาแค่น้ีไง เรามีสติปัญญาส่ิงน้ีไง ดูสิ มนัเป็นอนิจจงัทั้งนั้นเลย เวลาการพลดัพรากนะ 
มีแต่น ้ าตา มีแต่การอาลยัอาวรณ์ แลว้ท่ีไหนมีการเกิด ท่ีนัน่ก็ตอ้งมีการดบั ท่ีไหนมีการเกิด ท่ีนัน่
ตอ้งมีการท าลายไป มนัมีของมนัโดยธรรมชาติ แลว้ธรรมชาติ เราอยากเกิด เราอยากจะยดึมัน่ถือ
มัน่ อยากจะวา่เป็นของเรา แลว้มนัเป็นของเราจริงไดห้รือไม่ละ่ มนัเป็นของเราจริงไม่ไดไ้ง 

แต่เวลาเกิดมา เกิดน้ีเป็นอริยทรัพย ์ เป็นอริยทรัพยข้ึ์นมา เกิดมาเพ่ือให้คน้ควา้เร่ืองน้ีไง 
เกิดมาเพ่ือให้ศึกษา เพ่ือให้คน้ควา้ เพ่ือให้เขา้ใจ ถา้มนัศึกษา มนัคน้ควา้ มนัเขา้ใจแลว้มนัจะไปยึด
มัน่ถือมัน่อะไร ถา้มนัไม่ยึดมัน่ถือมัน่อะไร เห็นไหม น่ีธรรมะ ธรรมะท่ีมนัจะมาแกไ้ข แกไ้ข
ความยึดมัน่ถือมัน่ ถา้แกไ้ขความยึดมัน่ถือมัน่ 

คนท าความจริง คนท่ีเป็นจริง คนเป็นจริงตอ้งคนมีสจัจะ คนมีสตัย ์ การมีสัตยย์ึดมัน่ถือ
มัน่หรือไม่ การมีสตัย ์ มีสัตยม์นัเร่ืองอะไรละ่ มีสัตย ์ เราจะท าเร่ืองอะไรละ่ เกิดมามีชีวติใช่ไหม
เราท าหนา้ท่ีของเรา หนา้ท่ีพอ่ หนา้ท่ีแม่ หนา้ท่ีปู่ หนา้ท่ียา่ หนา้ท่ีของเดก็นอ้ย หนา้ท่ีของเดก็ก็ท า
หนา้ท่ี หนา้ท่ีแลว้แต่ความรับผิดชอบ หนา้ท่ีมากนอ้ยแค่ไหน  

ถา้หนา้ท่ีมนัมากนอ้ยแค่ไหน นัน่ท าตามหนา้ท่ีๆ มนัเป็นหนา้ท่ีของเรา ถา้ท าหนา้ท่ีของ
เราเสร็จสมบูรณ์แลว้ ลกูหลานเราเจริญเติบโตมาแลว้ หนา้ท่ีสมบูรณ์เราแลว้ ทีน้ีตวัเราละ่ จิตใจ
ของเราละ่ จิตใจของเราท่ีมนัวา้เหวอ่ยูน่ี่ 

ไมใ้กลฝ่ั้งนะ เวลาไมท่ี้มนัเร่ิมเติบโตข้ึนมา ดูดว้ยความช่ืนชมเนาะ เพราะมนัเจริญงอก
งาม แต่ไมใ้กลฝ่ั้งนะ มนัจะลม้ลงสู่แม่น ้าแน่นอน น่ีเหมือนกนั ชีวติของเรา เราตอ้งพลดัพราก
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แน่นอน ถา้เราพลดัพรากแน่นอน มรณานุสติ ถา้มรณนาสุสตินะ เราระลึกถึงความตาย ความตาย
ก็คือความตาย ถา้ความตายแลว้ ถา้ก าลงัจะตาย เราควรท าอยา่งไร น่ีเขา้แลว้ ถา้เราควรท าอยา่งไร 

เรามาวดัมาวาเรามาเสียสละทานๆ ทานน้ีเป็นสมบติัของเรานะ ส่ิงใดท่ีเสียสละออกไป
แลว้ ส่ิงใดท่ีเป็นสมบติัของเราทั้งนั้น ส่ิงท่ีเสียสละไป ถวายพระไปน่ีเป็นสมบติัของเราทั้งนั้น 
ไม่ใช่ของพระ ของพระ ส่ิงท่ีของพระเป็นวตัถไุง ส่ิงท่ีสละมา ใครเป็นคนสละ ใจน้ีเป็นคนสละ
ใช่ไหม ถา้ใจเป็นคนสละมากนอ้ยแค่ไหน นัน่น่ะ วาสนาบารมีมนัเกิดตรงนั้นน่ะ วาสนาบารมี 
เราท าของเราเตม็ท่ีไง เราท าของเราเตม็ท่ี พอท าแลว้ส่วนใหญ่จะคิดวา่ท าดีไม่ไดดี้ 

ก็เราท ามาแลว้มนัควรเกิดผลตอบสนองตามท่ีเราตอ้งการ ตามท่ีปรารถนา ถา้เวลาบุญมนั
มาถึงนะ ส่ิงท่ีเราตอ้งการสมความปรารถนา มนัไดผ้ลตอบแทนมากกวา่นั้นมหาศาลถา้มนัได ้แต่
ถา้มนัยงัไม่ถึงเวลาของเราใช่ไหม ถา้มนัยงัไม่ถึงเวลาของเราคือกรรมเก่ากรรมใหม่ไง การกระท า 
แมแ้ต่เราสร้างบุญกุศลมา มนุษยส์มบติัไดเ้กิดเป็นมนุษยม์นัก็สุดยอดของเราอยูแ่ลว้ แลว้สุดยอด
ของเรา ท าส่ิงใดถา้มนัประสบความส าเร็จมากข้ึนไป นัน่น่ะเขาท าของเขามา เขาท าของเขามา
นัน่น่ะเป็นวาสนา เป็นโอกาสท่ีให้กระท า  

ถา้ให้กระท า ถา้มนัสมบูรณ์ มนัสมบูรณ์ของมนั สมบูรณ์มนัตอ้งมีสติปัญญาสิ คนเราจะ
มานัง่เฉยๆ ให้มนัลอยมาจากฟ้า มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก เพราะอะไร เพราะตา่งคนตา่งสร้างมา
ดว้ยกนัทั้งหมด ต่างคนตา่งมีบุญกุศลกนัทั้งนั้น สภาคกรรมไง กรรมท่ีมนัคลกุเคลา้กนัไปไง ถา้
กรรมท่ีคลกุเคลา้กนัไป ดูสิ ของใครท่ีมีโอกาสวาสนามากกวา่ น่ีพดูถึงความเป็นสุจริตนะ 

แต่ถา้เป็นทางโลก ทางโลกเขาบอกวา่ คนเกิดมาตอ้งมีหมู่มีคณะ ตอ้งมีพรรคมีพวก การมี
พรรคพวกช่วยเหลือกนั อนันั้นมนัก็เป็นส่วนหน่ึง เร่ืองสภาวะแวดลอ้มส่วนประกอบมนัมีไป
ทั้งนั้นน่ะ มนัจะมีมากมีนอ้ยมนัอยูท่ี่จงัหวะอ านาจวาสนาของคนคนนั้น ถา้จงัหวะและอ านาจ
วาสนาของคนคนนั้น เขาไปอยูใ่นชุมชนนั้น เขาไปอยู่ส่ิงท่ีอดุมสมบูรณ์ของเขา เขามีโอกาส แต่
ถา้จงัหวะของเรา จงัหวะก็อ  านาจวาสนาของเรา ส่ิงนั้นมนัมีคนท่ีมีอ  านาจวาสนาแน่นหนาไป
หมดเลย เราไปเกิดสภาวะแบบนั้น 

น่ีไง การกระท าๆ ส่ิงท่ีมนัเกิดการกระท าข้ึนมา วา่เป็นมงคลชีวติๆ ไง มงคลชีวติคือมีสติ
มีปัญญา ถา้ขาดมงคลชีวตินะ มนัไปกวา้นเอาฟืนเอาไฟ การนอ้ยเน้ือต ่าใจ แลว้คิดแต่ความเจ็บช ้า
น ้ าใจ ส่ิงนั้นคือกิเลส ส่ิงท่ีเรามีสติมีปัญญาของเรานะ เรากข็วนขวายของเรา เรามองสิ ดูสิ คนท่ี
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ทุกขจ์นเขญ็ใจ เขาก็มีของเขาใช่ไหม คนท่ีประสบความส าเร็จมัง่มีศรีสุข เขาก็มีของเขาใช่ไหม 
เราก็ท าหนา้ท่ีของเราๆ แต่เรามีสติปัญญาของเรา เรามีสติปัญญา หมายความวา่ เรามีสติ เราไม่ให้
ส่ิงท่ีมนักระตุน้ในใจของเรามนัแผดเผาเรา สังคม สังคมมนัก็ซับซ้อนอยูแ่ลว้ เราก็ตอ้งมี
สติปัญญาอยูก่บัสังคมนั้น แต่เวลากิเลสท่ีมนัแผดเผาภายใน เรามีทั้งศึกนอกศึกในเชียวหรือ  

ศึกนอก การด ารงชีวติของเราในสงัคมของเรา เราก็มีศีลมีธรรม มีสุจริตเป็นเคร่ือง
ปกครองดูแลรักษาให้ชีวติของเราไม่ผิดพลาดไป ในหัวใจของเราก็อยา่ให้กิเลสมนักระตุน้ของ
มนั อยา่ให้มนักระตุน้ อยา่ให้มนัปรารถนาโดยลอยลม แต่ถา้กิเลสถา้มนัคิดอยา่งนั้น แต่ถา้เป็น
ธรรมๆ นะ เราตอ้งมีความขยนัหมัน่เพียรของเรา เราท าหนา้ท่ีของเรา  

คนท างานแลว้ใชส้ติปัญญามากกวา่เราเยอะแยะไปหมด คนท่ีเขาประสบความส าเร็จเขา
ลม้ลกุคลกุคลานมาทั้งนั้นน่ะ เขาลม้ลกุคลกุคลานมาก่อน เขาถึงมีประสบการณ์ชีวติของเขา เขา
ถึงไดใ้ชส้ติใชปั้ญญาของเขาใคร่ครวญส่ิงท่ีเขารู้เขาเห็นอยูน่ั้นวา่มนัควรหรือไม่ควร ส่ิงท่ีมนั
เกิดข้ึน เขามีสติปัญญาใคร่ครวญของเขา แยกแยะของเขาวา่ถกูหรือผิด น่ีเพราะประสบการณ์ท่ี
เขาเคยลม้ลกุคลกุคลานมานัน่ไง ของเราไม่เคยลม้ลกุคลกุคลานเลย แลว้เราก็วา่จะให้ประสบ
ความส าเร็จไปเลย ชีวติของเรามนัจะสมบูรณ์ไปดว้ยกลีบกุหลาบดอกไมต้ลอดไปเลย  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ ตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แลว้ ไป
จ าพรรษาอยูก่บัพราหมณ์ พราหมณ์นิมนตใ์ห้จ าพรรษา แลว้เกิดทุกขภยั เกิดภยัแลง้ ลืมใส่บาตร 
ลืมใส่บาตรมา แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ พระอานนทน่ี์โอโ้ฮ! สะเทือนใจมาก 
เพราะไปบิณฑบาต พอดีพอ่คา้มา้เขาก็ตอ้นมา้มาเพ่ือคา้ขายขา้มถ่ิน พอถึงเวลาหนา้ฝนเขาก็ตั้ง
แคมป์พกัท่ีนัน่ เวลาท่ีเขาบิณฑบาตไม่ไดก้็ไปบิณฑบาตกบัพอ่คา้มา้นัน่น่ะ เขาให้อาหารมา้
อยา่งไรเขาก็ใส่บาตรอยา่งนั้นมา ไดม้าเป็นขา้วกลอ้ง  

ภิกษุท าให้อาหารสุกเองไม่ได ้เป็นอาบติั ภิกษุปรุงแต่งอาหารได ้อาหารเติมรสเติมได ้แต่
ของดิบท าให้เป็นของสุก ภิกษุท าไม่ได ้พระอานนทท์ าไม่ไดน้ะ เอาขา้วมาบด บดให้เป็นแป้ง บด
ให้เป็นแป้งเสร็จแลว้เอาน ้าพรม ไปถวายองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ จนพระโมคคลัลานะ
ทนไม่ได ้ พระโมคคลัลานะบอกขออนุญาตองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ บอกวา่จะนิมนต์
พระเหาะไปบิณฑบาตอีกทวปีหน่ึง 

แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถามวา่ แลว้พระท่ีไม่มีฤทธ์ิเขาจะท าอยา่งไรละ่ 
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ก็ผมจะจบัมือไป ผมจะพาเหาะไปเอง  

มีฤทธ์ิมีเดชนะ ค าวา่ “มีฤทธ์ิมีเดช” พยายามจะเปล่ียนแปลงไง เปล่ียนแปลงทุกขภยัอนั
นั้น เปล่ียนแปลงวาระอนันั้น เปล่ียนแปลง 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่อนุญาต ไม่อนุญาต 

พอไม่อนุญาต ขออีก ขอบอกวา่จะพลิกแผน่ดิน พลิกแผน่ดินข้ึนมา คือเอาเหงา้ดินข้ึนมา 
คือดินท่ีเป็นอาหารพลิกข้ึนมา 

แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็ถามวา่ แลว้ประชาชนอยูน่ี่ท าอยา่งไรละ่ 

ผมจะกางฝ่ามือของผมให้เป็นแผน่ดิน แลว้เอาประชาชนวางบนฝ่ามือผมก่อน แลว้ผมจะ
พลิกแผน่ดินข้ึนมา แลว้ก็ค่อยเอาประชาชนกลบัมาตั้งไวท่ี้เดิม 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็ไม่อนุญาต  

ผูท่ี้มีฤทธ์ิมีเดชสามารถท าไดน้ะ แต่ท าแลว้มนัเป็นของชัว่คราวไง มนัเร่ืองชัว่คราว เร่ือง
ชัว่คราวมนัไม่เป็นความจริง แต่กรรมของคนมนัจริง กรรมของคนมนัจริงไง เวลาถึงท่ีสุดแลว้ 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ออกพรรษาแลว้ พอออกพรรษาแลว้พราหมณ์ถึงนึกไดไ้งวา่
นิมนตอ์งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไว ้ มาขอขมาลาโทษนะ มาขอขมาลาโทษแลว้ก็นิมนต์
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เขา้ไปฉันในราชวงั 

แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็พดูกบัพระไง เธอชนะแลว้ พวกเธอชนะ ชนะ 
อะไร ชนะความทุกขค์วามยาก ชนะกิเลสไง ชนะไอท่ี้มนัด้ินรนในใจไง ไอท่ี้ด้ินรนในใจมนัก็ไม่
ยอมไง มนัจะเอาแต่ความสุขเอาความสะดวกของมนั  

น้ีแมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ อยูใ่นพระไตรปิฎกนะ เวลาชีวติของคนมนัจะ
ไม่ราบเรียบเสมอไปหรอก มนัก็มีลุม่ๆ ดอนๆ ทั้งนั้น แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลามีปัญหาข้ึนมา เวลาเผยแผธ่รรมๆ มนัมีศาสนาอ่ืนอยูแ่ลว้ 
มนัมีศาสนาพราหมณ์อยูแ่ลว้ แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปฏิเสธไปหมดๆ มนัมีปัญหา
ไปทั้งนั้นน่ะ ทีน้ีมนัก็มีเร่ืองการกระทบกระเทือน เร่ืองการใส่ร้าย เร่ืองการท าลายกนั 
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ฉะนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถึงเทศน์บอกพระ ภิกษุทั้งหลาย ถา้พวกเธอ
โดนโลกธรรม คือโดนเขาติฉินนินทา โดนเขากลา่วร้าย เธออยา่เสียใจไป ให้ดูองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้เป็นตวัอยา่ง 

เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาเผยแผไ่ป มนัมีคนโตแ้ยง้ มนัมีคนท าลาย 
เพราะวา่ความเช่ือถือความศรัทธามนัมา แลว้เป็นความจริงๆ ตลอด ฉะนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้พดูกบัพระ ภิกษุทั้งหลาย มนัไม่มีใครโดนโลกธรรมรุนแรงเท่ากบัองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้หรอก ทั้งๆ ท่ีเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มีอ  านาจวาสนานะ มี
บารมีมาก อนาคตงัสญาณ มีฤทธ์ิมีเดชท าไดท้ั้งนั้นน่ะ แต่ท่านไม่ท า จะท าต่อเม่ือพวกเดียรถีย ์
พวกท่ีกลา่วร้าย เวลาแสดงธรรมเพ่ือปราบปราม ท่านแสดงเพ่ือเวลาปราบปรามกิเลส เวลาท าเพ่ือ
ประโยชน์ แต่ท่านไม่มาท าเพ่ือแสวงหาส่ิงใดทั้งส้ิน  

เวลาเผยแผธ่รรมๆ ตอ้งเผยแผธ่รรมก็เพ่ือให้พวกเราเขา้ใจ ถา้เขา้ใจก็แสดงธรรมน่ีไง 
แสดงวา่ส่ิงใดผิด ส่ิงใดถกู ส่ิงใดดี ส่ิงใดไม่ดี ส่ิงใดควรท า ส่ิงใดไม่ควรท า ให้พวกเราเขา้ใจ ให้
พวกเราเห็น ให้พวกเรารู้ มงคลชีวติไง ถา้คนมนัรู้มนัเห็นข้ึนมามนัจะท าความชัว่ไหม มนัจะเอา
แต่บาปอกุศลใส่ตวัเราไหม ใครบา้งจะเอาบาปใส่ตวั ใครบา้งจะเอาส่ิงไม่ดีเขา้ตวั แต่เพราะกิเลส
มนัปิดบงัหัวใจไง มนัถึงผิดพลาด มนัถึงท าส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งดีงามมาไง ฉะนั้น องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้เวลาร้ือสัตวข์นสัตว ์ร้ือสัตวข์นสัตวด์ว้ยการเทศนาวา่การ ดว้ยการชกัจูงไง ดว้ย
ฤทธ์ิดว้ยเดช เอาไวป้ราบพวกด้ือๆ 

น่ีพดูถึงชีวติของคน ถา้เป็นมงคลชีวติของเรา เราท าบุญกุศล พระพทุธศาสนาสอนท่ีน่ี 
ฉะนั้น เวลาบอกวา่ ถา้มนัเป็นบุญกุศลก็ตอ้งให้เราสมความปรารถนาทุกๆ ส่ิง สมความปรารถนา
เหมือนเดก็ เดก็มนัไม่เขา้ใจส่ิงใด มนัไปเอาส่ิงใดมาท าร้ายตวัเองทั้งนั้นน่ะ น่ีก็เหมือนกนั คิดโดย
กิเลสตณัหาความทะยานอยาก คิดของมนัไปเร่ือย แตชี่วติไม่ตอ้งการอยา่งนั้น ชีวติตอ้งการปัจจยั 
๔ ชีวติตอ้งการความสงบระงบั อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน ถา้ตนเขา้ใจในตน ตน
มีสติปัญญา หัวใจของตนมีความสุข อยูท่ี่ไหนก็มีความสุข ถา้ความสุขมนัเกิดท่ีน่ีแลว้นะ ส่ิงท่ีเรา
แสวงหาๆ มนัวางหมดเลย เออ! ไม่เอา ทีแรกไม่รู้ นึกวา่ไดม้าแลว้จะดี พอไดม้าแลว้เป็นภาระไป
ทั้งนั้น เป็นภาระ เป็นความรับผิดชอบไปต่างๆ ส่ิงจริงๆ แลว้หัวใจตอ้งการธรรมะน้ี 
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แต่เราเกิดเป็นมนุษยเ์นาะ เราเกิดมาเป็นคน คนตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั เราก็มีปัจจยัเคร่ือง
อาศยัเพ่ือด ารงชีพ อยา่ให้กิเลสมนัยมุนัแหย ่ ยแุหยจ่นเราทุกขเ์ราร้อนในใจ เราตอ้งท าหนา้ท่ีการ
งานนะ พระไปบิณฑบาตมา บอกเขาบอกวา่มนัไม่เป็นประโยชน์ๆ น่ีเพ่ิงบิณฑบาตกลบัมา มนั
ตอ้งท าไง น่ีไง อริยประเพณี ประเพณีของพระอริยเจา้ บิณฑบาตเป็นวตัร เล้ียงชีพ เล้ียงชีพดว้ย
ปลีแขง้ ไม่มีอาชีพ ไม่มีวิชาชีพ อาชีพท่ีท ามาหากิน แต่เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ ดว้ยเทา้ของตน ออก
บิณฑบาตเป็นวตัร แลว้เราเป็นฆราวาสใช่ไหม เราก็ตอ้งมีหนา้ท่ีการงานของเราเพ่ือด ารงชีพ เรา
หาส่ิงนั้นมา แต่ให้มีคุณธรรมในใจบา้ง หลอ่เล้ียงใจให้มนัอยา่วา้เหว ่ ให้มนัอยา่บีบคั้นตนเอง 
รักษาดูแลหัวใจของเราไง  

จากภายนอก ภายนอกก็ท าหนา้ท่ีการงานเพ่ือเล้ียงชีพ ภายในก็พยายามมีสติปัญญาให้
หัวใจอยา่เดือดร้อนเกินไป ให้หัวใจของเราดีข้ึนๆ ดีข้ึนจนมนัอยากประพฤติปฏิบติันะ เพราะมนั
อยากไดดี้กวา่น้ี อยากไดศี้ล อยากไดส้มาธิ อยากไดปั้ญญา อยากไดม้รรค อยากไดผ้ล มนั
ขวนขวาย ถา้มนัท าของมนั เวลามนัเกิดข้ึนในใจนะ เราจะเห็นความหัศจรรยข์องจิตดวงน้ีเลย จิต
ดวงน้ี ส่ิงท่ีมีค่าๆ มรรคมนัเกิดบนหัวใจน้ี ส่ิงใดทุกอยา่งเกิดบนหัวใจน้ี ความคิดเกิดบนหัวใจน้ี 
ทุกขย์ากก็เกิดบนหัวใจน้ี เวลามีความสุขก็ความสุขเกิดจากหัวใจน้ี แลว้เวลาเกิดมรรคเกิดผล เกิด
มรรคญาณในหัวใจน้ี มหัศจรรยก์บัจิตดวงน้ี จิตดวงน้ีมีค่ามาก เอวงั 
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