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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรม สัจธรรมๆ นะ เราบอกสัจธรรมเปรียบเหมือนทองค าๆ 
คนเหนือสัจธรรมก็เหมือนทองค าในร้านไง เปรียบเหมือนทองค า เปรียบว่ามนัมีค่า สจัธรรมมนั
มีค่า สัจธรรม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้มนัมีค่า มีค่าดัง่ทองค า มีค่าดัง่ทองค า 
เราก็ว่าถา้เป็นธรรมะก็ตอ้งเป็นทองค า ส่ิงท่ีทองค านะ เราแสวงหาทางโลก เราเกิดมาเป็นมนุษย ์
เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เรามีอ  านาจวาสนา เราท ามาหากินของเรา  

ถา้ประสบความส าเร็จทางโลก ส่ิงท่ีประสบความส าเร็จทางโลก ปัจจยัเคร่ืองอาศยั ถา้
ปัจจยัเคร่ืองอาศยั ส่ิงนั้นเราด ารงชีวิตมนัมีความสุข ความสุขทางโลกไง ถา้ความสุขทางโลก 
ใครประสบความส าเร็จ ใครมีความทุกขค์วามยากข้ึนมาก็ธรรมโอสถเพื่อบรรเทาทุกขใ์นหวัใจ
ของเรา เราพยายามจะหาความสุขทางโลกใหไ้ด ้นัน่คือกามคุณ ๕ 

แต่กามคุณ ๕ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ๆ ส่ิงนั้นเป็นประโยชน์ถา้คนมีสติปัญญา ถา้มีปัญญา 
เวลามนัทุกขก์ายทุกขใ์จ ทุกขก์ายทุกขใ์จมนัมาจากไหน ทุกขก์ายทุกขใ์จ ส่ิงท่ีเราแสวงหามามนั
ก็เพื่อประโยชน์กบัการด ารงชีวิต มนัก็มีประโยชน์กบัเรา ถา้ประโยชน์กบัเรามนัก็ประโยชน์กบั
การด ารงชีวิตน้ี มีประโยชน์กบัร่างกายน้ีเท่านั้น เราอยูท่างโลก เราตอ้งใชจ่้าย เราตอ้งใชส้อย มนั
ตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยัทั้งนั้นน่ะ ไวใ้ชส้อยของเราไง แต่หวัใจคนมีธรรมๆ เขามีความสุขของ
เขานะ ถา้เขามีความสุขของเขา ความสุขของเขา สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี เราจะหาความสุข
ของเรา ถา้ความสุขของเรา ถา้เราอยูก่บัทางโลกมนัเป็นวตัถุ มนัเป็นเร่ืองโลกๆ 

แต่มองเร่ืองทางธรรมๆ ทางธรรม ทางธรรมเวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาแลว้ ธรรมะดัง่
ทองค า เราจะมีทองค า เราแสวงหาทองค า ทองค าก็อยูใ่นเหมือง ทองค าก็อยูใ่นร้าน ทองค ามนั
อยูท่ี่ไหนล่ะ แต่ถา้เราจะฝึกหดัของเรา เรามีสติมีปัญญาของเรา ถา้มีสติปัญญาของเรา ถา้มนัไม่
ทุกขม์นัก็ไม่ยาก เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านเขา้ป่าเขา้เขาของท่านไปนะ เวลามนัทุกขม์นัยาก
ข้ึนมา ส่ิงใดถา้มนัขาดตกบกพร่อง ส่ิงใดขาดตกบกพร่อง มนัจะมาเอาสมบูรณ์มาจากไหน 
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ถา้เอาความสมบูรณ์ สมบูรณ์มนัก็เร่ืองโลกๆ ไง ถา้เร่ืองโลกมนัก็ช่วยเหลือเจือจานกนัได ้
แต่เวลาเราประพฤติปฏิบติัของเรา เราตอ้งการความวิเวก เราตอ้งการความสงบสงดัของเรา เรา
จะตอ้งการคน้ควา้หาหวัใจของเรา 

เวลาเขา้ป่าเขา้เขาไป เวลามนัทุกขม์นัยากข้ึนมา มนัถึงเห็นมีคุณค่าไง แต่ถา้เราอยูก่บัมนัจน
เคยตวั ของส่ิงใดก็อุดมสมบูรณ์ไปหมดๆ มนัไม่เห็นคุณค่าหรอก คนเรามนัไม่ทุกขไ์ม่ยากข้ึนมา
จะไม่เห็นคุณค่าของมนั แต่เวลาเราทุกขเ์รายากข้ึนมา เราเห็นคุณค่ามากนะ  

เวลาครูบาอาจารยข์องเราอยูใ่นป่าในเขา กินขา้วเปล่าๆ ทั้งนั้นน่ะ เวลากินขา้วเปล่าๆ 
ขอใหมี้ขา้วใหกิ้นก็นบัว่าบุญแลว้ เพราะวา่อยูใ่นป่าในเขามีแต่คนทุกขค์นยาก เวลาคนเขาไปจบั
จองท่ีกนัใหม่ๆ เขาก็แค่ไปสร้างตูบเท่านั้นแหละ เราไปอาศยัอยูก่บัเขา อาศยัอยูก่บัเขา เขาเองเขา
ก็อยูกิ่นอยา่งนั้นน่ะ แลว้เขาจะมีส่ิงใดดีเลิศมาใส่บาตรใหเ้รา แมแ้ต่มีขา้วกินมนัก็มีความสุขแลว้ 
แลว้ขา้วเปล่าๆ นะ อยูใ่นป่าในเขาเวลามนัอดมนัอยาก ขา้วเปล่าๆ น่ีหวานเจ๊ียบเลย ขา้วเปล่าๆ 
กลบัมีรสมีชาติ  

เวลาเราอยูใ่นบา้นในเมือง มีส่ิงใดดว้ยศรัทธาความเช่ือของสังคม สังคมเขาตอ้งการบุญ
กุศลของเขา เวลาท าบุญท ากุศลของเขาก็เพือ่บุญกุศลของเขา เพื่อประสบความส าเร็จในชีวิตของ
เขา พอเขาท าส่ิงใดของเขา เขาก็หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดของเขามาใส่บาตรพระไง ส่ิงใดในโลกเขามี เขา
แสวงหามาๆ เพื่อใหคุ้ณค่า ว่าธรรมะดัง่ทองค า ธรรมะดัง่ทองค า เขาปรารถนาทองค า แต่เขาใส่
บาตรพระ เขาใส่บาตรพระก็เพื่อประสบความส าเร็จในชีวิตของเขา ส่ิงใดเขาแสวงหามา 
แสวงหามาก็ดว้ยศรัทธาความเช่ือของเขา เราไดส่ิ้งนั้นมา เห็นไหม นัน่น่ะคนท่ีเขาใส่บาตรของ
เขา หวัเขาด าๆ นะ เขาเป็นคฤหสัถน์ะ เขายงัมีจิตใจสูงส่งท่ีเอาส่ิงน้ีมาเสียสละได ้ เราเป็นพระ
เป็นเจา้บิณฑบาตส่ิงนั้นมา ส่ิงท่ีเขาทิ้งแลว้ 

แลว้เวลาพระบิณฑบาตส่ิงนั้นมา จะฉนัตอ้ง ปฏิสงฺขา โยฯ ของน้ีเป็นของเน่าของบูด ของ
น้ีมนัไม่จีรังย ัง่ยนื แต่เราด ารงชีวิต ด ารงชีวิตไวเ้พื่อปัจจยัเคร่ืองอาศยั ปัจจยัเคร่ืองอาศยั อาศยัส่ิง
น้ีไวด้  ารงชีวิตไว ้ ด ารงชีวิตไวท้  าไม ด ารงชีวิตไวค้น้ควา้หาความจริงในหวัใจของเราไง ถา้
คน้ควา้หาความจริงในใจนัน่คือสัจธรรมๆ ไง 

สัจธรรมมนัคืออะไร สติ สมาธิ ปัญญา ถา้มีสติย ั้งคิด มนัคิดได ้ ถา้มนัคิดได ้ เวลาอยูใ่น
บา้นในเมืองอุดมสมบูรณ์ อุดมสมบูรณ์พูนสุขทั้งนั้นน่ะ มนัอยูท่ี่สุขท่ีสบาย เขาว่าพระกินแลว้ก็
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นอน นอนแลว้ก็กิน แลว้ท าไมเราตอ้งไปประพฤติปฏิบติั ท  าไมจะตอ้งออกป่าออกเขา ท าไม
จะตอ้งไปท าความทุกขค์วามยาก ชีวิตน้ีมนัก็ทุกขย์ากแสนเขญ็อยูแ่ลว้ ท  าไมตอ้งเอาความทุกข์
ความยากมาใส่ใหต้นอีก น่ีเป็นทุกขนิ์ยมๆ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ใช่คิดอยา่งนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ได้
ปรารถนาอยา่งนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะร้ือสัตวข์นสัตวใ์หเ้ราพน้จากทุกข์ๆ  ถา้
พน้จากทุกขข้ึ์นมา เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราเขา้ไปหาสัจจะความจริง เขา้ไปหาสัจจะ ดูสิ 
เป็นความจริง 

โลกน้ีเป็นสมมุติทั้งนั้นน่ะ ตลาดลาดเลน่ีเป็นของสมมุติทั้งนั้นน่ะ มนัมีตลาดข้ึนมา น่ีผล
ของตลาด ถา้ท่ีไหนมีคนซ้ือตลาดมนัก็เฟ่ืองฟู พอท่ีไหนไม่มีคนซ้ือ ตลาดมนัก็วาย ตลาดมนัเกิด
ข้ึนกบัสังคมนัน่แหละ พอสังคมข้ึนมา อยูท่ี่ไหนมนัก็เป็นไปโดยธรรมชาติของมนั เป็นระบบ
ของตลาด 

เราเขา้ไปป่าเขา้เขาคนเดียว เราอยูค่นเดียว ใครเขาจะเอาอาหารไปขายใหเ้ราล่ะ ไม่มีหรอก 
สัตวเ์ขายงัไปล่าเป็นอาหารเลย เราไปหาสจัจะความจริงไง ไปหาสัจจะความจริง เวลาส่ิงท่ีหา
สัจจะความจริง มนัไม่มีหรอก ตลาดลาดเลมนัไม่มี มนัไม่มีข้ึนมา เราอยูก่บัความจริงอยา่งนั้น ถา้
มนัจะขาดแคลนข้ึนมาก็ขาดแคลนโดยขอ้เทจ็จริง แต่ถา้มนัมีอ  านาจวาสนาข้ึนมา มนัก็ไปเจอคน
ท่ีเขามีศรัทธาความเช่ือของเขา น่ีไง มนัเป็นอ านาจวาสนาของคน ส่ิงท่ีอ  านาจวาสนาของคน เรา
ไปหาสัจจะความจริงอยา่งนั้น เวลามนัอดมนัอยากข้ึนมา มนัทุกขม์นัยากข้ึนมา มนัทุกขม์นัยาก
ข้ึนมา คนเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัตอ้งมีสูงมีต ่า มนัตอ้งมีลุ่มๆ ดอนๆ มนัตอ้งมีสัจจะความ
จริงของมนั ถา้สัจจะความจริงข้ึนมา ส่ิงน้ีเราจะคน้หาความจริงของเรา ถา้คน้หาความจริงของ
เรา 

ส่ิงท่ีเวลามนัไม่พอใจข้ึนมา มนัออกฤทธ์ิแลว้ เวลากิเลสมนัออกฤทธ์ิ ไม่มีสติปัญญาเท่า
ทนัมนัทั้งนั้นน่ะ เวลากิเลสมนัออกฤทธ์ิ นัน่น่ะ ก็เราไปคน้หามนั พอกิเลสออกฤทธ์ิ มีสติปัญญา
นะ ของส่ิงใดท่ีทางโลกเขามี เราก็เคยใชส้อยมาทั้งนั้นน่ะ มนัจะดีเลิศไปขนาดไหน ของเน่าของ
บูดทั้งนั้นน่ะ แลว้ส่ิงท่ีเรามาหา เรามาหาอะไร เรามาหาของเน่าของบูดนั้นใช่ไหม เวลาเรา
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาจิตมนัสงบแลว้ ถา้เห็นร่างกายข้ึนมาเป็นอสุภะๆ ส่ิงท่ีเป็นอสุภะมนัก็
ของเน่าของเสียทั้งนั้นน่ะ ถา้ของเน่าของเสีย ถา้มีสัจจะมีความจริง ถา้มนัเห็นข้ึนมา มนัมีคุณค่า
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ไง คุณค่ามนัสลดหวัใจ หวัใจมนัสลดสังเวชมากนะ ถา้จิตสงบแลว้เห็นกายมนัแปรสภาพ โอโ้ฮ! 
มนัสลดสังเวช มนัเห็นไตรลกัษณ์ ไตรลกัษณะข้ึนมาในหวัใจ นัน่น่ะสัจธรรมๆ ไง 

แต่ถา้แสวงหาอยา่งน้ี แสวงหาของเน่าของบูดจากภายนอกไง แลว้ก็ติดขอ้งกบัมนัไปไง 
มนัจะเป็นจะตาย มนัตอ้งดิ้นรนของมนัไง ถา้มนัดิ้นรนของมนั สติปัญญามนัเท่าทนั น่ีสติ พอสติ
มนัพิจารณาของมนัข้ึนไปมนัจะมีคุณค่า รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง 

เวลามนัอดมนัอยากมนัทุกขม์นัยาก มีแต่ความนอ้ยเน้ือต ่าใจทั้งนั้นน่ะ เวลามีสติปัญญา
ข้ึนมาปราบปรามกิเลสแลว้ โอ๋ย! มนัชุ่มช่ืนนะ ดูสิ หลวงปู่ชอบ ครูบาอาจารยเ์ราอยูใ่นป่าในเขา 
เทวดาเอาอาหารทิพยจ์ะมาลูบเขา้ทางผวิหนงั นัน่น่ะเทวดา อินทร์ พรหมเขาช่ืนชมอยู่นัน่ ไอเ้รา
มีแต่เปรตช่ืนชม เปรตน่ะ เปรตมนัยกยอ่ง แต่ความจริงมนัไม่มีใหใ้ครช่ืนชมไง ถา้มนัช่ืนชม ถา้
มนัท าความจริงช่ืนชมอยา่งน้ีไง 

ถา้มนัไม่ทุกข ์ มนัก็ไม่ยาก ถา้มนัไม่อด มนัก็ไม่อยาก เวลาเกิดมาแลว้เกิดมาดว้ยบุญกุศล 
เราก็ว่าเราน่ีอุดมสมบูรณ์ไปหมด มนัไม่เคยขาดแคลนไง แต่ถา้คนมนัขาดแคลน ขาดแคลน
เพราะเป็นเวรเป็นกรรมของเรา เพราะเรามีเวรมีกรรมอยา่งนั้น เราไดเ้ห็นโทษของมนั เราถึงมี
สติปัญญา เราจะมัง่มีศรีสุข ทุกขจ์นเขญ็ใจขนาดไหน เราก็จะสร้างบารมีของเรา ถา้เราไม่เจอ
พระ เรากส็วดมนต ์ นัง่สมาธิภาวนาของเรา ถา้ท่ีไหนเราเจอพระ เรามีการเสียสละของเรา เราก็
อยากท าของเราไง 

เวลาคน คนเกิดมาบางคนไม่เคยท าบุญกุศลเลย แต่บางคนเกิดมาเขาท ามาแต่เลก็แต่นอ้ย
ข้ึนมา เขาอยากเสียสละของเขา น่ีไง จิตใจของเขาท่ีเขาฝึกฝนของเขามา ถา้ฝึกฝนของเขามา เขา
มีอ  านาจวาสนาของเขา เขาคิดแต่เร่ืองดีๆ ของเขา เวลาโตข้ึนมาเขาวา่จะอยูไ่ปท าไม คนจะอยูก่บั
โลกไปท าไม อยูไ่ปมนัไม่มีอะไรแปลกประหลาดเลย มนัถึงท่ีสุดนะ ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็น
ท่ีสุด เราตอ้งพลดัพรากจากกนัทั้งนั้นน่ะ ทีน้ีพลดัพรากจากกนัมนัเป็นสัจจะเป็นความจริงใช่
ไหม คนเรามนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะๆ ทีน้ีการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะเป็นขอ้เทจ็จริง เป็น
สัจธรรม เป็นเร่ืองจริง ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่เป็นสัจธรรม เป็นสัจธรรมข้ึนมาแลว้ จิตน้ีไม่เคยตาย 
มนัตอ้งเวียนว่ายตายเกิดแน่นอนอยูแ่ลว้ ถา้แน่นอนอยูแ่ลว้ คนเขามีอ  านาจวาสนามากนอ้ยแค่
ไหน ถา้มากนอ้ยแค่ไหน เขาก็ไดส้ร้างบุญกุศลของเขาเท่านั้น เท่านั้นเพื่ออะไร เพื่อบรรเทาทุกข์
ของเขา บรรเทาทุกขข์องเขาไง 
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คนท่ีเป็นเอกบุรุษ สัตวอ์าชาไนย สัตวอ์าชาไนยมนัไม่กินอาหารทัว่ไป มนักินแต่ยอดหญา้ 
มนักินแต่น ้าคา้ง มนักินแต่อาหารท่ีประเสริฐทั้งนั้นน่ะ  

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เป็นสัตวอ์าชาไนย มนัถึงออกจากสังคม ออกจากโลก ออกจากโลกมา
เป็นนกัพรตนกับวชมาประพฤติปฏิบติั ถา้ปฏิบติัของเราจะเอาความจริง วนัน้ีวนัพระ ถา้วนัพระ 
บวชพระก็ไปบวชท่ีโบสถไ์ง แต่ถา้เป็นวนัพระนะ พระผูป้ระเสริฐในหวัใจน้ีไง พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น 
ผูเ้บิกบานในหวัใจน้ี ถา้หวัใจน้ีถา้มีการกระท าความจริงข้ึนมา ถา้มนัสดช่ืน มนัมีสติมีปัญญา มนั
สดช่ืนแจ่มใสข้ึนมา มนัชุ่มช่ืน มนัอยากจะประพฤติปฏิบติั มนัอยากคน้ควา้หาพุทธะในใจของ
เรา 

ถา้กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัครอบง าหวัใจ คอตก นู่นก็ไม่ได ้ น่ีก็ไม่ได ้ไม่รู้เกิดมา
มีแต่ทุกขแ์ต่ยาก มีแต่ความนอ้ยเน้ือต ่าใจ มีแต่จุดไฟเผาตวัเองไง น่ีไง ถา้เวลากิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากในหวัใจมนัลน้เหลือนะ มนัก็ท  าอยา่งนั้นน่ะ 

แต่ถา้เรามีสติมีปัญญา เราจะหาของเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บ าเพญ็ตบะนะ 
เวลาบ าเพญ็เป็นพระโพธิสัตวม์า ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ท่านสร้างบุญกุศลมา
ขนาดนั้น เวลาถึงท่ีสุดแลว้ท่านก็มาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ก็ตอ้งประพฤติปฏิบติั ครูบาอาจารย์
ท่านสอนประจ า เราท าบุญกุศลจะมากนอ้ยแค่ไหน บุญกุศลยิง่ท  ายิง่ดี ยิง่ดีมนัก็ในความดีนั้นไง  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้สอนอนุปุพพิกถา ใหเ้สียสละทาน เสียสละทานแลว้
ไดไ้ปสวรรค ์ไดแ้ต่ความดีงามๆ ความดีงามใหถื้อเนกขมัมะ แลว้ใหอ้อกประพฤติปฏิบติัไง เวลา
ถึงท่ีสุดแลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็ตอ้งประพฤติปฏิบติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ พระโมคคลัลานะ พระสารีบุตรก็ปฏิบติัของพระโมคคลัลานะ พระสารีบุตร นาง
อุบลวรรณา นางภิกษุณีต่างๆ ท่านก็ปฏิบติัของท่านตามแต่อ านาจวาสนาของท่าน  

น่ีก็เหมือนกนั พระพุทธศาสนาสอน องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้บอกพระอานนท์
ตลอดเวลาท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน “อานนท ์ เธอบอกเขานะ ใหป้ฏิบติั
บูชาเราเถิด อยา่บูชาเราดว้ยอามิสเลย” 

ส่ิงท่ีโยมเอามามนัเป็นอามิสบูชา การท่ีเป็นอามิสบูชามนัก็ไดผ้ลของวฏัฏะไง ผลของ
วฏัฏะคือไดบุ้ญกุศล เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไง ถา้ปฏิบติับูชา วิวฏัฏะไง จะหกัออกจากกรง
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ของวฏัฏะไง ถา้ออกจากกรงวฏัฏะ มนัเป็นส่ิงท่ีประเสริฐ เป็นส่ิงท่ีสุดปรารถนาของชาวพุทธไง 
ถา้ชาวพุทธ ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย เพราะมนัซ ้ าๆ ซากๆ มนัมีอะไรมหศัจรรย ์เราก็เห็นคน
เกิดอยูทุ่กวนั เราก็เห็นคนตายอยูทุ่กวนั แลว้เราก็เป็นอยา่งนั้นน่ะ แลว้ก็ไปเกิดใหม่ ตายใหม่อยู่
อยา่งนั้นน่ะ ถา้เกิดใหม่ ตายใหม่ แลว้ก็บอก “นรกสวรรคไ์ม่มี มีชาติน้ีชาติเดียว ไม่เกิด ไม่ตาย
หรอก” ไม่เกิด ไม่ตาย มนัก็เป็นเร่ืองกิเลสตณัหาความทะยานอยากปิดบงัหวัใจของเรานะ  

ถา้เป็นความจริงๆ มนัมีสิ ไม่มีบุญกุศล คนจะเกิดสูงเกิดต ่ามาอยา่งไร เกิดจากพอ่แม่
เดียวกนั พ่อแม่คนเดียวกนั ลูกเกิดมาในทอ้งเดียวมนัยงัไม่เหมือนกนั มนัไม่เหมือนกนัเพราะ
อะไร เพราะเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนัไดส้ร้างบุญสร้างกรรมของมนัมา ปฏิสนธิจิตๆ 
พนัธุกรรมของมนั พนัธุกรรมของมนัไดต้ดัแต่งของมนัมาเสร็จแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ปรารถนาเป็นโพธิสัตว ์ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ก็ตดัแต่งมาดีงามแลว้ แต่
ตดัแต่งมาดีงามขนาดไหนมนัก็ผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะเกิดจากวฏัฏะไง  

น่ีก็เหมือนกนั เราเกิดมามีกายกบัใจ กายกบัใจก็ผลของความเกิดเป็นมนุษยไ์ง ว่าเกิดเป็น
มนุษยน์ะ ในบรรดาสัตวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุดไง เราก็เกิดเป็น
มนุษย ์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เรามีศรัทธาความเช่ือ เรามาวดัมาวาของเรา มาท าบุญกุศลของ
เรา ฟังธรรมๆ ตอกย  ้าใหห้วัใจมีสติปัญญา ใหรู้้จกัคิดไงว่าหวัใจน้ีมีคุณค่าๆ 

ธรรมะดัง่ทองค าๆ ธรรมะดัง่ทองค าเพราะทองค ามนัมีค่าในโลกน้ีไง เขาบอกว่ามนัมี
คุณค่าๆ แต่เวลาประพฤติปฏิบติัไปแลว้มนัมีคุณค่ามากกวา่นั้น เพราะทองค าเขาตีเป็นราคาไดน้ะ 
แต่ความจริง ศีล สมาธิ ปัญญามนัตีค่าไม่ไดไ้ง  

ดูสิ แค่อภิญญา ก าหนดรู้เสียงเทวดาคุยกนันู่นน่ะ เทวดาคุยกนัยงัไดย้นิเลยนะ ดูสิ น่ีไง ผล
ของวฏัฏะไง น่ีพูดถึงแค่อภิญญา แลว้เกิดถา้จิตมนัสงบแลว้มนัรู้มนัเห็นของมนั มหศัจรรยข์อง
มนั มนัมีคุณค่าแค่ไหน เวลามนัเกิดปัญญาข้ึนมา ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีช าระลา้งกิเลส มนั
ส ารอกมนัคายกิเลสเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป มนัยิง่มีคุณค่ามากกว่านั้นอีก แลว้เวลามนัส ารอก 
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส สังโยชน์ขาดไป ๓ ตวั  

คนเราน่ีนะ จิตท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะท่ีไม่มีตน้ไม่มีปลาย เวลาเป็นพระโสดาบนั พระ
โสดาบนัจะรู้ข้ึนมาในปัจจุบนันั้นทนัทีว่า จิตน้ีถา้จะเกิดอีกอยา่งมากก็แค่ ๗ ชาติ พระโสดาบนั
จะรู้ในตวัของพระโสดาบนั 
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เราเป็นมนุษย ์เราก็รู้ความเป็นมนุษยข์องเราใช่ไหม เราเป็นคนเราก็รู้ความเป็นคน สัตวม์นั
ก็รู้ว่าความเป็นสัตวข์องมนั เวลาจิตท่ีมนัส ารอกกิเลสแลว้ ท่ีมนัคายออกไป ถา้มนัละสงัโยชน์ ๓ 
ตวั พระโสดาบนัจะรู้ในปัจจุบนันั้นเลยว่าอยา่งมากก็อีก ๗ ชาติ อยา่งมาก แต่ถา้ท าไปๆ มนั
พิจารณาของมนัไป น่ีไง คุณสมบติัของมนั มนัตอ้งมีสิ คุณสมบติัถา้มนัรู้มนัเห็นของมนัขนาด
นั้นแลว้ น่ีมนัถึงผลของวฏัฏะๆ เราก็เห็นการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แลว้มนัวิวฏัฏะท่ีมนัออก 
มนัออกมาอยา่งไร ถา้มนัออกมายงัไม่ส ารอกยงัไม่คายถึงส้ินสุดแห่งทุกข ์ มนัก็อีก ๗ ชาติ ๓ 
ชาติ ชาติสุดทา้ย น่ีเวลาท าความจริง ถา้มนัเป็นความจริงมนัเป็นความจริงอยา่งน้ี 

แต่โลก ในเม่ือพระพระพุทธศาสนา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ก็มีเป้าหมายอยา่ง
นั้น เวลาพระสมยัพุทธกาลเวลาขา้วยากหมากแพง พระเขาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาแลว้มนัทุกขม์นั
ยาก เพราะประชาชนเขายงัไม่มีจะอยูจ่ะกิน เขาจะเอาอะไรมาดูแลพระ เวลาไปกราบองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ โอโ้ฮ! หนงัหุม้กระดูกทั้งนั้นน่ะ 

มนัมีพระอยูก่ลุ่มหน่ึงเวลามาน่ีผวิพรรณผอ่งใส พระพุทธเจา้ว่า “เธออยูก่นัอยา่งไร” 

“โอโ้ฮ! ขา้พเจา้อยูน่ะ กบ็อกองคน์ั้นเป็นพระอรหนัต ์องคน์ั้นก็บอกเป็นพระอนาคามี องค์
นั้นบอก อู๋ย! ชาวบา้นเขาศรัทธานะ เขาขวนขวายมาใส่บาตร อุดมสมบูรณ์ ผวิพรรณผอ่งใส” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกมหาโจร 

โจรมนัยงัตอ้งไปปลน้นะ ไปปลน้ไปจ้ี ดูสิ คนมนัจะหาผลประโยชน์ มนัตอ้งไปหาของ
มนั ไอน่ี้มหาโจร หลอกลวงเขาใหเ้ขาเอามาใหถึ้งท่ีไง หลอกลวงเขาน่ีไอพ้วกมหาโจร อยูแ่บบ
โจร 

น่ีไง เราเป็นพระโสดาบนัมนัอีก ๗ ชาติ เขาก็สังเวชของเขา สังเวชเร่ืองสัจธรรมในหวัใจ 
สัจธรรมในหวัใจ คุณธรรมในใจ ธรรมสังเวช มนัสังเวช มนัสลด มนัหดหู่ มนัหดหู่ในการเวียน
ว่ายตายเกิดในวฏัฏะ มนัแช่มช่ืนแจ่มใสในการพน้จากวฏัฏะ มนัมีคุณสมบติัในหวัใจของมนันะ 
ส่ิงท่ีมีคุณค่า ธรรมะดัง่ทองค าๆ ดัง่สัจธรรมในหวัใจอนันั้นไง 

ไอน่ี้ธรรมะดัง่ทองค าก็ทองค าในตูไ้ง เอง็ก็มีทองค าเตม็ตวั ขา้ก็มีทองค าเตม็ตวั แลว้ก็ไป
หลอกลวงชาวบา้นไง ชาวบา้นเขาก็ศรัทธาไง แลว้ไม่รู้ว่าใครเป็นโจร ใครเป็นพระนะ  
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แต่ถา้เรามีสติปัญญาของเรา เราพยายามปฏิบติัของเรานะ เวลาเราปฏิบติัของเรา เราตั้งสติ
ของเรา เราหายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ ท าบุญกุศล เราก็ไดท้  าของเราแลว้ ไอท้  าบุญกุศล 
เวลาว่าเราทุกขเ์รายาก ส่ิงใดเราตอ้งแสวงหามา เวลาเราหายใจเขา้พุท หายใจออกนึกโธ เราตอ้งมี
อยูแ่ลว้ เพราะคนเรามีชีวิตมนัตอ้งมีลมหายใจ ถา้มีลมหายใจนะ ถา้มีสติปัญญา เราหายใจเขา้นึก
พุท หายใจออกนึกโธ น้ีคือการรักษาดูแลหวัใจของเรา เพราะหวัใจของเราถา้เราไม่ดูแลรักษา 
มนัก็คิดนอกเร่ือง มนัจะคิดไปตามกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัไปกวา้นเอาความทุกขม์า
ใส่ตวัเราทั้งนั้นน่ะ  

เราหายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ เรากอดองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไว ้ เรามี
พุทธานุสติไง จิตของเรามีพุทธานุสติ สติอยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง เราเอาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้อยูก่บัหวัใจเราไว ้

เวลาจะคิดเร่ืองการเร่ืองงาน เราก็คิดของเราไป พอพน้จากการจากงานแลว้เรากพ็ยายามจะ
มากอดองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ รักษาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาถา้มนัเป็น
พุทธะ มนัเป็นความสงบของใจเขา้มา มนัเป็นผูรู้้กลางหวัใจของเรา เราชาวพุทธๆ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนท่ีน่ีไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอนเร่ืองกาลามสูตรนะ 
ไม่ใหเ้ช่ือใครทั้งส้ิน ไม่ใหเ้ช่ือใครทั้งส้ิน ใหศ้รัทธาความเช่ือมัน่ในพระพุทธศาสนา แลว้
พยายามฝึกหดัภาวนาของเรา หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ มนัมีคุณค่ามาก ธรรมะดัง่
ทองค าๆ ถา้เราไดห้วัใจของเราแลว้ ครูบาอาจารยท่์านสอนประจ า ถา้ใครไดใ้จของตนแลว้ นัน่
เป็นผูป้ระเสริฐท่ีสุด คนท่ีประเสริฐท่ีสุดคือไดห้วัใจของตน รักษาหวัใจของตน  

คนท่ีไดม้ามากมายมหาศาลจากโลกภายนอก จากทรัพยส์มบติัของเรา ไม่ใช่ของเราทั้งนั้น 
หามาเกือบตาย ไม่ใช่ของเรา ลองไปวางไวสิ้ หายหมดล่ะ ใช่จริงหรือเปล่า ท่ีหายไปทั้งหมด
ไม่ใช่ของเราทั้งนั้น มนัแค่เคร่ืองอยูอ่าศยั แต่เพราะมีอ  านาจวาสนา มีสติมีปัญญา เราถึงสามารถ
หาอยูห่ากินได ้ เพราะมีสติมีปัญญา เราถึงมีหนา้ท่ีการงาน เพราะมีสติมีปัญญา เราถึงไดท้  าธุรกิจ
ของเราจนไดผ้ลตอบแทนอยา่งนั้นมา ถา้ไดผ้ลตอบแทนอยา่งนั้นมา คนท่ีมีสติปัญญารู้จกั
ประหยดัรู้จกัมธัยสัถ ์ รู้จกัใชส้อยเพื่อไม่ใหนิ้สัยเสีย คนท่ีไม่มีสติปัญญาไดท้รัพยส์มบติัมาแลว้ก็
ใชจ้นนิสัยเสีย นิสัยเสียแลว้กพ็ยายามจะหามาป้อนมนั พอป้อนมนัไม่ทนัก็ตอ้งแสวงหา ตอ้งกู้
หน้ียมืสินจนท าลายมนัไป  
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คนท่ีมีสติปัญญาเขารักษาอยา่งนั้น ทั้งๆ ท่ีมนัไม่ใช่สมบติัของเรานัน่แหละ มนัก็เป็น
ประโยชน์ถา้มีผูท่ี้ฝึกหดัสติปัญญาของเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดส้ั่งสอนบอกพระ
อานนทไ์ว ้ “อานนท ์ อสรพิษ อานนท ์ อสรพิษ เงินน่ีอสรพิษ อสรพิษ” คนไม่เป็นมนักดัเอานะ 
แต่คนเป็น อสรพิษ กาชาดเขาเอามาท าเซรุ่ม อสรพิษมนัเป็นยาป้องกนัโรคไดน้ะ อสรพิษถา้คน
เขาฉลาด เขาใชม้นัเป็นประโยชน์นะ แต่ถา้คนโง่นะ อสรพิษมนักดัตาย งูเห่า ชาวนาเอามากอด
ไว ้ สภากาชาดไป เขารีดพิษมนัไปท าเซรุ่ม ไอช้าวนาเอามากอดไว ้ สงสารมนั โอ๋ย! รักมนันะ 
มนักดัตายหมดเลย อสรพิษ  

ถา้คนมีปัญญานะ น่ีพูดถึงถา้คนมีสติมีปัญญาข้ึนมา นัน่ไม่ใช่สมบติัของเราเลย แต่เรา
แสวงหามาแลว้มนัเป็นสมบติัของเราในภพชาติน้ี แต่บุญกุศลมนัติดตามเราไปทุกภพทุกชาติ 
แมแ้ต่เกิดมาชาติน้ีท่ีมีสติมีเชาวน์ปัญญา น่ีบุญกุศลทั้งนั้นน่ะ ท าไมมนัมีเชาวนมี์ปัญญา ท าไมคน
นั้นมนัอั้นตูอ้ยา่งนั้นน่ะ มนัไปไหนไม่รอด แต่ท าไมคนน้ีมนัแพรวพราว แพรวพราวตอ้งมีศีลนะ 
ตอ้งมีศีล มีสมาธิคุม้ครองมนันะ มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา น่ีหวัใจของเรา ถา้หวัใจของเราท า
คุณงามความดีจะเป็นแบบน้ี  

วนัพระ ถา้วนัพระแลว้นะ มาวดัมาวา ฟังแลว้อยา่เช่ือ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พูด
ถึงกาลามสูตรตลอด อยา่เช่ือ อยา่เช่ือ อยา่เช่ือ กลบัไปวิเคราะห์ จริงหรือไม่จริง จะเป็น
ประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เรา ยาไปซ้ือไวใ้นบา้นเตม็เลยในตูย้า ไม่เคยไดใ้ชม้นัหรอก 
เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยไปหาหมอ น่ีก็เหมือนกนั ความรู้เยอะแยะ ใชไ้ม่เป็น น่ีไง เอาไปวิเคราะห์ เอา
ไปเป็นประโยชน์กบัเรา ยาตอ้งใช ้ถา้ใชย้าแลว้ไดป้ระโยชน์ คิดแลว้ท า มนัจะเป็นประโยชน์กบั
เรา ไม่คิดไม่ท า ไม่ไดอ้ะไรเลย คิดแลว้ท า คิดแลว้มีสติปัญญา น่ีไง มีพุทธานุสติอยูก่บัเราใน
หวัใจของเรา ประโยชน์กบัเรา 

วนัพระ วนัพระตอ้งพยายามคน้ควา้หาหวัใจของตน พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ความรู้สึก
น้ีจะต่ืนข้ึนมาดว้ยสติดว้ยปัญญาของเรา ใหเ้ป็นพุทธะกลางหวัใจดวงน้ี เอวงั 


