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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรมะ เพราะเราเห็นใจมากนะ โยมขวนขวายมาๆ ดูทางโลกสิ
เวลาเขานอนตอนเชา้ เขานอนต่ืนสายเขามีความสุขของเขา ท าไมพวกเราตอ้งขวนขวายกนัมาล่ะ 
เราขวนขวายกนัมาเพราะเรามีหวัใจไง เพราะเรามีสติมีปัญญาไง เพราะเราเป็นลูกศิษยข์ององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหแ้สวงหาคุณงามความดีของเรา 
ท าคุณงามความดีของเรานะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนใหเ้สียสละทาน ทาน ศีล 
ภาวนา  

น่ีระดบัของทานนะ ระดบัของทาน มนุษยเ์กลียดความทุกข ์ ปรารถนาความสุขทุกๆ คน 
แลว้เวลาปรารถนาความสุข ทุกๆ คนก็บอกว่า “หลวงพ่อ ไม่ตอ้งการอะไรเลย ขอใหร้ ่ ารวย
เท่านั้น มีความสุข ขอใหมี้เงินทองมากๆ มีความสุข” เราคิดขา้งเดียวไง ถา้เราคิดขา้งเดียวว่าจริง 
ถา้มีเงินมีทองมนัสะดวกสบายข้ึน แลว้ถา้มีเงินมีทองข้ึนมา ถา้จิตใจของคนเป็นธรรมนะ เงิน
ทองอนันั้นจะเป็นประโยชน์ไง  

อนาถบิณฑิกเศรษฐีจา้งลูกชายไปฟังเทศน์นะ มีเงินมีทองมหาศาล แลว้อนาถบิณฑิก
เศรษฐีท่านเป็นพระโสดาบนั ท่านมีลูกมีเตา้ของท่าน ท่านก็อยากใหลู้กเตา้ของท่านฉลาดไง 
ลูกเตา้มนัก็ไม่เอาอะไรเลย มนัประชดประชนันะ พ่อแม่ท าแต่บุญ พ่อแม่ท าแต่บุญไง สุดทา้ย
แลว้นะ พ่อแม่เอาเงินจา้งไปฟังเทศน์ ไปฟังเทศน์กลบัมาก็จ่ายตงัค ์ ฟังเทศน์กลบัมาก็จ่ายตงัค ์ ที
น้ีก็ไปฟังเทศน์ พอฟังเทศน์ข้ึนมา พ่อฉลาด พ่อท่ีฉลาด คนท่ีฉลาด เงินทองเป็นประโยชน์ข้ึนมา
ไง เป็นประโยชน์เอาลูกได ้จากลูกท่ีมนัด้ือมนัดา้น ลูกท่ีมนัไม่เอาไหน ลูกท่ีมนัต่อตา้นพ่อแม่มนั
นะ จา้งใหไ้ปฟังเทศน์ จ่ายตงัคทุ์กทีเลย ทีน้ีจะใหเ้พิ่มเป็นสองเท่า ใหเ้พิ่มเป็นสองเท่านะ ถา้ฟัง
พระพุทธเจา้พูดว่าอะไรบา้ง ใหจ้  ามาวนัละค า พอเร่ิมสนใจวา่พระพุทธเจา้พูดอะไรบา้ง มนัเร่ิม
สนใจ พอเร่ิมสนใจ เร่ิมเปิดหวัใจ เพราะอะไร เพราะจะเอาตงัคม์ากข้ึนสองเท่า จะเอาตงัคม์าก
ข้ึนสองเท่า ฟังใหดี้ๆ เพื่อจะไปรายงานเอาตงัค ์ 
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ทีน้ีพอฟังไป ความจะเอาใจความนัน่แหละมนัเปิดหวัใจ มนัเขา้ไปถึงหวัใจ พอเขา้ถึงหวัใจ
นะ ลูกชายอนาถบิณฑิกเศรษฐีฟังธรรมๆ ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จนไดบ้รรลุพระ
โสดาบนั บรรลุพระโสดาบนันะ กลบัไปบา้น พ่อนัง่ถือตงัคไ์วเ้ลยไง ถือตงัคทุ์กวนั ตอ้งรีบมา
เอาตงัคก่์อน เพราะเขาตอ้งการเงิน ตอ้งการเงินอยา่งเดียว แต่ถึงเวลาแลว้พอใจเป็นธรรมข้ึนมา 
วนันั้นไม่ไปรับตงัคน์ะ พ่อก็นัง่รออยู ่ เอ๊ะ! วนัน้ีแปลก เอะ๊! ลูกมนัไม่มาเอาตงัค ์ มาเอาตงัคสิ์ 
โอ๋ย! อายนะ  

พอบรรลุโสดาบนั ไปกราบพ่อ โอ๋ย! ลูกมนัโง่นกัหนา พ่อเล้ียงมาตีนเท่าฝาหอย มีส่ิงใดให้
ก็แต่ลูกแต่หลาน เราก็โง่เง่าเต่าตุ่นขนาดน้ี คอยจบัผดิคอยต่อตา้นทั้งนั้น ถึงเวลาไปฟังธรรมๆ 
พอฟังมามนัสะเทือนใจ พอธรรมมนัเกิดข้ึนในหวัใจ เห็นไหม เงินไม่เอา เงินไม่เอา ไม่เอา มนั
ไดคุ้ณธรรมในหวัใจ  

น่ีไง ถา้เราบอกว่า เกลียดความทุกข ์ปรารถนาความสุข ทุกคนก็ปรารถนาความสุข ทุกคน
บอกว่า “มีสุขไม่ตอ้งอะไรเลยหลวงพ่อ เอาเงินมามีความสุขทั้งนั้นน่ะ” 

มีเงินมา บางครอบครัวมีเงินมาแลว้มีปัญหาทั้งนั้นนะ แต่ถา้มีเงินนะ เงินมา ส่ิงท่ีครอบครัว
มีบุญกุศล ส่ิงนั้นจะเป็นประโยชน์ ส่ิงนั้นจะเป็นประโยชน์นะ แลว้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เราเป็น
พ่อเป็นแม่ เราเป็นปู่ยา่ตายาย เราก็อบรมสั่งสอนของเรา เราอบรมสั่งสอนเรา ส่ิงนั้นเราอบรม
ลูกหลานเรา ไปโรงเรียน มีส่ิงใดท่ีเราจุนเจือเพื่อนไดเ้ราก็ใหบ้า้งนะ เราอยา่ไปเอาของใครนะ 
ฝึกหวัใจของเขา ฝึกหวัใจของเขา จนกว่าเขาจะเติบโตข้ึนมาๆ เพราะอะไร กรรมจ าแนกสัตวใ์ห้
เกิดต่างๆ กนันะ คนเราเกิดมามีเวรมีกรรมทั้งนั้น ถา้มีเวรมีกรรมทั้งนั้น กรรมมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ 
พนัธุกรรมของจิตๆ รู้หนา้ไม่รู้ใจ เห็นหนา้ทั้งนั้นน่ะ ปากหวาน หนา้ช่ืนอกตรม มนัมีความทุกข์
ในหวัใจทั้งนั้นน่ะ ถา้มีความทุกขใ์นหวัใจ ส่ิงน้ีเราเปล่ียนแปลงไดไ้ง เพราะองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาเรามีเวรมีกรรม เวลาไปหาหลวงพ่อสงบ เด๋ียวหลวงพ่อสงบแกก้รรม มา
เถอะ มีเท่าไรลว้งกระเป๋าหมดเลย ไอพ้วกแกก้รรมๆ มนัจะลว้งกระเป๋านัน่น่ะ 

ไอแ้กก้รรม แกก้รรมตรงไหน ใครใหแ้ก ้ ใครบอกใหแ้กก้รรม แกก้รรม พระพุทธเจา้แก้
อยา่งไร เวลาแกก้รรมๆ มนัแกท่ี้น่ี อนาถบิณฑิกเศรษฐีแกก้รรมใหลู้ก สอนลูกๆ ลูกเปล่ียนจาก
คนท่ีต่อตา้น คนท่ีไม่เอาไหน กลายเป็นพระโสดาบนัข้ึนมาไง 
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น่ีก็เหมือนกนั ลูกเตา้ของเราเราก็ฝึกหดัของเรา ฝึกหดัของเราเพราะคนมีเวรมีกรรมมา
ทั้งนั้น เราฝึกหดั เวลาอบรมบ่มเพาะของเราข้ึนมา ปัจจุบนัธรรมๆ ส่ิงท่ีมนัจะแกไ้ขไดม้นัแกไ้ข
ไดท่ี้น่ีไง แลว้มนัก็เป็นจริตเป็นนิสัยนะ อภิชาตบุตร บุตรท่ีดีกว่าพ่อกว่าแม่ บุตรท่ีมนัแบบมีเวรมี
กรรมข้ึนมาไม่ฟังหรอก 

เวลาสองคนตายายรักกนัมากเลย แลว้มนัมีส่ิงใดเป็นปมในหวัใจ มนัเจบ็ช ้าน ้ าใจอยูอ่ยา่ง
นั้นน่ะ แต่ถา้วนัไหนมนัมีปัญญานะ มนัคิดไดน้ะ เฮอ้! แค่น้ี ไอท่ี้เป็นทุกขเ์ป็นยากหายหมดเลย 
แค่เฮอ้!  

น้ีมนัไม่เฮอ้! น่ะสิ มนัคิดแลว้มนัคิดนอ้ยเน้ือต ่าใจ คิดจะเอาเขา คิดแต่จะแกแ้คน้ คิดแต่จะ
ผกูโกรธไง คิดแต่ท าลายเขาไง แต่ดว้ยสติปัญญานะ เราคิดจะแกแ้คน้ จะท าลายเขา นัน่ล่ะสร้าง
เวรสร้างกรรมทั้งนั้นน่ะ การสร้างเวรสร้างกรรมส่ิงนั้นไม่ดีเลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
สอน สอนใหอ้ภยัต่อกนัๆ ส่ิงท่ีมนับาดหมาง มนับาดหมางมนัไม่เฉพาะชาติน้ีหรอก คนเราเวียน
ว่ายตายเกิดในวฏัฏะนะ มนับาดหมางมามหาศาล เทวทตักบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
บาดหมางมาตลอดทุกภพทุกชาติ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระโพธิสัตว ์ เทวทตัก็
เป็นคู่บารมี ผูท่ี้ต่อตา้นมาตลอด มนัก็บาดหมางมาก่ีภพก่ีชาตินัน่น่ะ  

น่ีก็เหมือนกนั ความท่ีบาดหมางๆ มนัตอ้งมีท่ีมาท่ีไปทั้งนั้นน่ะ ท าไมคนเราเห็นหนา้มนั
ถูกชะตา โอโ้ฮ! คนน้ีถูกชะตามากๆ เวลาเราเห็นคนน้ีไม่ถูกชะตาเลย น่ีมนัมีของมนันะ จิตใต้
ส านึกมนัมีแรงตา้นของมนั น่ีกิเลส เวลากิเลสอยา่งนั้นถา้ใครมนัเบาบางอยา่งไร มนัหนาแน่นแค่
ไหน เราเกิดมาในชาติปัจจุบนัน้ีมนัก็เป็นสายเลือดของเรา เราก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกนัใช่ไหม 
เราเป็นชาติเป็นตระกูลเดียวกนัใช่ไหม เราเกิดมา เกิดมาเป็นมนุษย ์ เราเกิดมาเป็นมนุษยเ์ป็นญาติ
กนัโดยธรรมใช่ไหม เกิดมากมี็ปากมีทอ้งเหมือนกนัใช่ไหม เราเกิดมาแลว้เรามาวดัมาวา เราก็
แบ่งปันกนั เรามีน ้าใจต่อกนั ใครมีน ้าใจต่อกนั จิตใจเขายิง่ใหญ่ไง 

จิตใจของคนท่ีคบัแคบ อะไรก็ของกูๆๆ ไอข้องกูไม่ไดอ้ะไรเลยนะ เหมือนองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บอก ผูใ้ดเกิดมาบา้นเราโดนไฟไหม ้อายขุยัมนัเผาลนตลอด คนเราชีวิตน้ีมีการ
พลดัพรากเป็นท่ีสุด ของใครเสียสละทานๆ มนัก็เหมือนไฟจะไหมบ้า้นของใครก็แลว้แต่ ใครขน
ทรัพยส์มบติัออกมาจากบา้นไดเ้ท่าไร มนัจะเป็นสมบติัของเรา 
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ถา้ทรัพยส์มบติัมนัอยูใ่นบา้นนั้น ไฟไหมบ้า้นเรือนนั้นจนมอดไหม ้ ทรัพยส์มบติันั้นจะ
โดนไฟไหมไ้ปหมดเลย น่ีก็เหมือนกนั ของกูๆ อยูก่บัเรา เผาไหมไ้ปกบัเราไม่มีอะไรเหลือเลย 
ของกูๆ แลว้ไม่ไดอ้ะไรเลย แต่ถา้ของเสียสละไป นัน่ล่ะของกูจริงๆ 

เสียสละทาน เราเสียสละ เราแบ่งปันไป น่ีของเราทั้งนั้นน่ะ ของเราตรงไหน ตรงเป็นทิพย์
สมบติันะ คนท่ีเขาทุกขเ์ขายากนะ เราใหอ้าหารเขาม้ือเดียวนะ เขาจ าฝังใจจนตาย แลว้เวลาเขา
เติบโตข้ึนมาเขาจะตอบแทนๆ เรา เราไม่ตอ้งการ เราตอ้งการมิตรภาพ มิตรภาพต่อกนั ไอเ้ร่ือง
ขา้วของวตัถุมนัหาท่ีไหนก็ได ้ไอมิ้ตรภาพ ไอค้วามผกูพนัของหวัใจน่ะ ไอค้นท่ีเห็นน ้ าใจกนัน่ะ 
น่ีมิตรภาพ  

ถา้คนจิตใจท่ียิง่ใหญ่ เขามีมิตรภาพ เขามีบารมี คนมีบารมีมีคนช่ืนชมเขาไง ช่ืนชมเขา
เพราะอะไรล่ะ เพราะเขามีหวัใจน่ีไง ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์น่ีไง ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เราตอ้งการ
มิตรภาพ ตอ้งการน ้าใจ คนท่ีใจคบัแคบ มนัไม่คบัแคบ มนับีบคั้นหวัใจมนัอยูแ่ลว้ แลว้ของกูๆ 
มนักวาดมาของกูหมดเลย แลว้ก็ใชส้อยแค่น้ี 

คนเกิดมาเหมือนกนั มีปากมีทอ้งเหมือนกนั ใชส้อยเหมือนกนั ปัจจยัเคร่ืองอาศยั องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นศาสดานะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูท่ี้มีลาภ
มหาศาล องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แจกจ่ายเจือจานทั้งหมดนะ ของท่ีไดม้าๆ ใชไ้ม่หมด
หรอก ดูสิ ดูพระอานนทไ์ดจี้วร ๕๐๐ คู่ เอาไปท าไม เอาไปแจกผูท่ี้อตัคดัขดัสนไง คนเราอตัคดั
ขดัสนมนัมีใช่ไหม พระท่ีบวชใหม่ พระท่ีไม่มีใครดูแลมนัก็มีใช่ไหม ไอพ้ระท่ีเขาร ่ ารวยศรีสุข 
สาธุ ใครร ่ารวยศรีสุข สาธุเถอะ แต่ไอค้นท่ีอตัคดัขาดแคลน เรามีน ้าใจ เรามีหวัใจ เราดูแลเขา 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนถึงประหยดั
มธัยสัถ ์ ผา้ครองๆ ถา้มนัขาดจนแมแ้ต่เมด็ถัว่เขียวหลงัเลือดน่ีขาดครอง ตอ้งปะ ตอ้งชุน ตอ้ง
รักษา เพราะอะไร เพราะเร่ืองสุขภาพไง  

สุขภาพกาย ดูการขบการฉนั หา้มฉนัของท่ีเป็นเดน ของท่ีเป็นเดนเราฉนัไม่ได ้ของท่ีเหลือ
แลว้จะแจกใครตอ้งคิดตอ้งเป็น น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนนะ สอนถึงพระนะ ให้
รู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์ การท่ีประหยดัมธัยสัถ ์ ผา้ผนืหน่ึง ชุดหน่ึงอยา่งนอ้ย ๓ ปี จีวรตวัหน่ึงห่ม
ไดถึ้ง ๓ ปี แลว้เราไปห่วงอะไร ส่ิงท่ีไดม้าๆ มนัเป็นเร่ืองสมบติัของสังฆะ ของสงฆ์ ของโลก 
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เราเจือจานเราแจกจ่ายเขาไป องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนอยา่งนั้นไง องค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้สอนใหรู้้จกัประหยดัมธัยสัถไ์ง 

ถา้เรารู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์ ไม่ใช่เราคนจน เราคนร ่ารวย คนท่ียิง่ใหญ่ ยิง่ใหญ่ท่ีหวัใจไง 
ของเรามี เราประหยดัมธัยสัถ ์ เราประหยดัมธัยสัถไ์ม่ตอ้งของสวยของหรู โอโ้ฮ! ตอ้งอยา่งนั้น 
ไปเทียบเคียง ไอน้ัน่จิตใจแหง้แลง้ คนท่ีจิตใจแหง้แลง้อยากเทียบอยากเคียง อยากอวด อยากจะ
เสมอเขา แต่คนจิตใจท่ียิง่ใหญ่นะ มนัยิง่ใหญ่ในหวัใจนะ ขา้งนอกนะ จะปะๆ ชุนๆ สุดยอด  

หลวงตาช่ืนชมมาก หลวงตาท่านเห็นผูท่ี้ประหยดัมธัยสัถท่์านจะช่ืนชม ท่านจะรักใคร่มาก 
แลว้ในนวโกวาท ตระกูลใดรู้จกัเก็บออม รู้จกัซ่อมแซมของใชข้องสอยในบา้น ตระกูลนั้นจะไม่
ตกต ่าเลย ตระกลูใดใชจ่้ายฟุ่มเฟือย ไม่รู้จกัรักษา ตระกูลนั้นจะมัง่มีศรีสุขขนาดไหน ร ่ ารวย
ขนาดไหน ตระกูลนั้นต่อไปขา้งหนา้จะขาดแคลน น่ีไง ความรู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์ ของมนัจะมี
นอ้ย เราประหยดัมธัยสัถ ์มนัจะสะสมข้ึนไป คนจะรวยรวยไดอ้ยา่งน้ีไง 

บอกว่า ปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข์ทั้งนั้นน่ะ ปรารถนาความสุข เกลียดความ
ทุกขท์ั้งนั้น ถา้ปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข ์ หลวงพ่ออยากใหมี้ความสุขก็เอาเงินมา
เยอะๆ ลาภสักการะ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกถา้คนไม่มีปัญญา น่ีอสรพิษนะ เงินทองใหเ้ด็กๆ 
อนัตราย ถา้เดก็ไม่รู้จกัจบัจ่ายใชส้อยนะ เสียหายหมดแหละ คนท่ีเขาร ่ ารวยนะ เขาใหลู้กให้
หลานเขาใหด้ว้ยความประหยดัมธัยสัถ ์ ใหเ้ขาแสวงหา ใหเ้ขาเติบโตข้ึนมา เห็นไหม คนท่ีเขา
ฉลาดๆ เขาฉลาด เขาตอ้งการหวัใจ ตอ้งการใหฉ้ลาด ตอ้งการรู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์

แต่ไอค้นท่ีขาดแคลน ลูกจะเอาอะไร ให้ๆ ๆ สุดทา้ยใหม้นัแลว้ไม่มีวนัพอหรอก ไม่มีวนั
พอ ถึงเวลาแลว้ก็ท  าอะไรไม่เป็นเลย แลว้ตอ้งเล้ียงมนัจนตายนะ ถา้เล้ียงมนัจนตายแลว้เราหา้ม
ตายดว้ย ตอ้งเล้ียงมนัไปจนกว่ามนัจะตายไปขา้งหน่ึง เพราะอะไร เพราะขาดจากการท่ีจิตใจเรา
อ่อนแอไง จิตใจท่ีเราไม่เขม้แขง็พอท่ีเราจะอบรมบ่มเพาะของเราไง  

น่ีปัจจุบนัธรรมๆ นะ เราจะบอกว่า องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้สอนใหเ้ช่ือกรรม 
กรรมคือการกระท า ถา้การกระท านะ แกก้รรมๆ แกท่ี้การประพฤติปฏิบติัน่ี เวลาแกก้รรม 
หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ ถา้หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ ถา้กรรมมนัเป็นของ
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ตายตวั เป็นพระโสดาบนัไม่ได ้เป็นพระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหนัตไ์ม่ได ้เพราะกรรม
มนัตายตวั เราเกิดมาโดยอวิชชา เรามีเวรมีกรรมกนัอยูแ่ลว้ แลว้เวลาประพฤติปฏิบติัไป องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นพระอรหันตข้ึ์นมาไดอ้ยา่งไร เวลาครูบาอาจารยเ์ราเป็นพระ
อรหนัตข้ึ์นมาไดอ้ยา่งไร 

เป็นพระอรหนัตเ์พราะตดัทอนมนัไง ฆ่ากิเลสไง ฆ่าเวรฆ่ากรรมจนผอ่งแผว้ไง จนไม่มีเวร
ไม่มีกรรมในหวัใจเลย น่ีการจะแกก้รรมๆ แกก้รรมดว้ยการหายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ 
แกก้รรมดว้ยการพฒันาหวัใจของเรา ถา้หวัใจมนัพฒันาข้ึนมาแลว้ มนัมีสติปัญญาข้ึนมาแลว้ มนั
จะไปหยบิฉวยอะไรท่ีมนัเป็นโทษเป็นภยัล่ะ มนัจะหยบิฉวยส่ิงท่ีดีทั้งนั้น 

แลว้ถา้มนัหยบิฉวยไม่เป็นโทษเป็นภยันะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะ
ปรินิพพาน เวลาจะไปกรุงกบิลพสัดุ ์ เวลาขา้มหนองน ้า “อานนท ์ เรากระหายเหลือเกิน เรา
กระหายเหลือเกิน” เวลาจะไปตกัน ้ามาถวายองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ดว้ยความเคารพ
บูชา ไม่ๆ ตกัไม่ลง น ้าขุ่น ไปรายงานองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ “ขอใหอ้งคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไปขา้งหนา้เถิด ไปด่ืมน ้าท่ีใสสะอาดดี น่ีมนัขุ่น” 

“อานนท ์เรากระหายเหลือเกิน เรากระหายเหลือเกิน” 

พระอานนทด์ว้ยความจนใจจ าใจก็ตอ้งไปตกัน ้านั้นไง พอตกัน ้านั้น ดว้ยบุญบารมีขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ มนัจะใสสะอาดเฉพาะตรงท่ีตกันัน่น่ะ พอตกัข้ึนมาเป็นความ
มหศัจรรย ์ พระอานนทอ้ึ์งเลย พระโสดาบนันะ พระโสดาบนัมีคุณธรรมในหวัใจ มีภูมิธรรม 
พระโสดาบนัไม่ใช่คนซ่ือบ้ือ ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลย พระโสดาบนัน่ะ ขนาดพระโสดาบนัยงัอ้ึง
เลย “ส่ิงท่ีไม่เคยมีไม่เคยเป็นไดเ้ป็นแลว้พระเจา้ค่ะ” 

น ้าขุ่น พอจะตกั มนัใสเฉพาะตรงนั้น นัน่แหละบารมีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
แต่เวลาส่ิงท่ีน ้ าขุ่นเพราะเศษของกรรมๆ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดาของ
เรา กรรมคือการกระท า กรรมท่ีเป็นเศษของกรรมท่ีมนัติดสอยหอ้ยตามมา แต่เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้อาสวกัขยญาณ ดว้ยคุณธรรม ดว้ยวิชชา ดว้ยสัจธรรมในใจขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดช้ าระลา้งอวิชชา อาสวกัขยญาณท าลายอวิชชาดบัหมดส้ินแลว้ ไม่มีส่ิง
ใดติดคา้งในหวัใจเลย นัน่แหละความจริง ธรรมธาตุๆ ในใจอนัน้ีส าคญัมาก ถา้ส าคญัมาก ส่ิงท่ี
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แกไ้ขๆ มนัแกไ้ขท่ีน่ีไง มนัท าไดท่ี้น่ีไง มนัท าไดจ้ริงไง แกก้รรมๆ แกก้รรมท่ีน่ีไง เราแกก้รรมท่ี
เราเป็นเศษกรรมท่ีนู่นไง  

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเราเป็น หวัใจเรายิง่ใหญ่ หวัใจเรามีสติปัญญา เรามีคุณธรรมในหวัใจ 
ส่ิงใดท่ีมนัจะเกิดข้ึนยิม้รับทั้งนั้นน่ะ มนัยิม้รับ พอยิม้รับก็เป็นความสุขไง ยิม้รับดว้ยสติปัญญา
ไง ไม่ใช่คนใจคบัแคบไง 

พอใจคบัแคบข้ึนมา อะไรก็โดนเราไม่ได ้กระทบกระเทือนเราไม่ได ้อะไรก็ไม่ได ้

ไม่ไดเ้ป็นคนหรือ คนเราก็มีหิวมีกระหายใช่ไหม คนก็มีความทุกขค์วามยากเป็นเร่ือง
ธรรมดาใช่ไหม เร่ืองหิวกระหายเป็นเร่ืองธรรมดาของสัตวโ์ลกใช่ไหม ไอเ้ร่ืองหิวกระหายถา้คน
มีปัญญาข้ึนมาเขาก็แกไ้ขของเขาไง ถา้มนัจะหิวกระหาย เศษของกรรม ถา้มีสติปัญญามนัเขา้ใจ
ตรงน้ีไง มนัปล่อยวางดว้ยความแช่มช่ืนแจ่มใสไง ท่ีว่าแพเ้ป็นพระๆ เพราะพระเขาประเสริฐใน
หวัใจไง พระประเสริฐในหวัใจเขาเขา้ใจตรงน้ีไง ฟังธรรมๆ ตอกย  ้าหวัใจเราตรงน้ีไง 

ปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข ์ ปรารถนาความสุข เกลียดความทุกขแ์ลว้ไปตะครุบ
เงามนักไ็ดแ้ต่ความทุกข์ๆ  น่ะสิ ถา้ปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข ์ ส่ิงท่ีแสวงหาเราก็
แสวงหามาเพื่อด ารงชีพ แต่ธรรมโอสถ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เขา้สู่ใน
หวัใจ อนัน้ีประเสริฐมาก ประเสริฐท่ีไหน ประเสริฐเพราะมนัสัมผสัดว้ยหวัใจ  

คนเราศึกษาจบ ๙ ประโยค มนัก็ทางวิชาการ เวลามนัเรียน มนัก็เขียนในกระดาษ ใน
คอมพิวเตอร์ของมนัเท่านั้นน่ะ แต่มนัไม่เขา้ถึงหวัใจหรอก แต่ถา้มนัเขา้ถึงหวัใจได ้ หายใจเขา้
นึกพุท หายใจออกนึกโธ มนัเขา้สู่หวัใจ เขา้สู่ฐีติจิต ถา้ฐีติจิตมนัมีคุณธรรมข้ึนมาในหวัใจ มนั
พิจารณาของมนั มนัแกไ้ขของมนั เวลามนัส ารอกมนัคายออกในหวัใจอนัน้ีไง น่ีแกก้รรม แก้
กรรมอยา่งน้ี เวลาแกก้รรมเขามีสติปัญญา เขาแกอ้ยา่งน้ี 

ไม่ใช่ไปแกก้รรม พระสงบมาเลย ท่ีน่ีรับแกก้รรม มาไดเ้ลย ใครชงมาไดเ้ลย เอาตงัคม์า
เยอะๆ นะ ยิง่ตงัคเ์ยอะยิ่งแกไ้ดช้ดัเจนเลย...ไม่มี พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนอยา่งนั้น พระพุทธเจา้
สอนใหต้ั้งสติปัญญาน่ี แกท่ี้สมองน่ี แกท่ี้หัวใจน่ี แกข้ึ้นมาใหเ้ป็นคนยิง่ใหญ่น่ี แกข้ึ้นมา อตฺตา หิ 
อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ใหเ้ป็นอิสระเป็นเสรีภาพ ภราดรภาพ พระอรหนัต์แต่ละองค์
น่ีหวัใจยิง่ใหญ่ หวัใจท่ีพน้จากกิเลส พน้จากการครอบง าของมาร 
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ไอน่ี้ใหแ้ต่ความวิตกกงัวล ใหแ้ต่ความสงสยัครอบง า แลว้ก็ใหค้วามสงสัย ใหอุ้ปาทานหมู่
ชกักนัไป แกก้รรมๆ แกก้รรมกก็ระเป๋าเขาไง ในหลวงพูดไว ้ เวลาเศรษฐกิจตกต ่าไง ท่านบอก
ตอนน้ีเศรษฐกิจก าลงัเจริญ 

คนก็สงสัยถามในหลวง ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ถามว่าเศรษฐกิจมนัเจริญท่ีไหน 

เจริญท่ีหมอดูไง เจริญท่ีพวกพยากรณ์ ทุกคนตอ้งไปจิ้มกลอ้งตรงนั้นหมดเลยไง เจริญตรง
นั้นไง แต่พวกเราทุกขย์าก 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใหเ้ช่ือรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ ส่ิงท่ีเป็นคุณประโยชน์กบัเรา ถา้ส่ิงท่ีเป็นคุณประโยชน์ตอ้งมีสติปัญญา เรามีพุทธะอยู่
กลางหวัใจ ทุกคนมีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กลางหวัอก พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 
ปฏิสนธิจิตนัน่คือพุทธะ เรามีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้อยูก่ลางหวัใจคนละองค ์แต่เราไม่
รักษาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ของเรา เราไปแสวงหาแต่ภายนอก องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้กลางหวัใจเราน่ี ตอ้งการฝึกหดัสติเราใหเ้ขม้แขง็ข้ึนมา ถา้เป็นสติเขม้แขง็ข้ึนมา 
มีสติสัมปชญัญะ ใครจะหลอกลวงเราไม่ได ้ ใครจะพูดส่ิงใดเราไม่เช่ือใครทั้งส้ิน ตอ้งมีเหตุมีผล 
ถา้มีเหตุมีผล เราฟัง เราฟังแลว้ ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  ดว้ยเหตุดว้ยผล เราเช่ือส่ิงนั้น 
แลว้เวลาพิจารณาเขา้ไป เวลาจิตมนัสงบแลว้ พุทธะของเรานะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน มนัเบิกบาน
มนัก็มีความสุขแลว้ 

คนปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข ์ ถา้ปรารถนาความสุข ความสุขเกิดท่ีน่ี สุขอ่ืนใด
เท่ากบัจิตสงบไม่มี สุขอ่ืนใดเท่ากบัการช าระลา้งกิเลสไม่มี สุขอ่ืนใดเท่ากบัท าใหห้วัใจผอ่งแผว้
น้ีไม่มี ความผอ่งแผว้ในหวัใจน้ีเป็นสมบติัของเรา เอวงั 


