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เทศน์เช้า วนัที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรม วนัน้ีวนัพระ วนัพระ วนันกัขตัฤกษ ์ เราไปวดัไปวาเพ่ือ
ประพฤติปฏิบติั เวลาเราท าบุญกุศล อยูบ่า้นเราก็ท าบุญได ้ เวลาพระบิณฑบาตผา่นหนา้บา้น เรา
ท าบุญใส่บาตรได ้ เวลาเราไปวดัไปวา เราไปจงัหัน น่ีภตัตาหารท่ีตามมา ส่ิงท่ีภตัตาหารท่ีตาม
มาแลว้ ส่ิงท่ีเราไดย้ินไดฟั้งส่ิงน้ีเป็นธรรม สัจธรรม สัจธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา “จะสอนใครไดห้นอ” 

ค าวา่ “จะสอนใครไดห้นอ” เราจะบอกวา่มนัลึกซ้ึง ลึกซ้ึงละเอียดจนเราจะเขา้ถึงไดย้ากแต่
เขา้ถึงไดย้าก แต่เราก็เขา้ถึงไดถ้า้เรามีความมุมานะ มีการกระท า ท่ีเรามากระท าๆ เราท าเพ่ือหัวใจ
ของเราไง ถา้หัวใจของเรา เห็นไหม 

เวลาเขาไปสังเวชนียสถานทั้ง ๔ เวลาพระอานนทถ์ามไงวา่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ปรินิพพานไปแลว้ เวลาระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ จะไประลึกถึงองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีไหน 

ให้เธอไปสังเวชนียสถานทั้ง ๔ 

แต่พระกรรมฐานเรา พระกรรมฐานเราจะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ หายใจ
เขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธไง ถา้จิตเราสงบเขา้มา เราเฝ้าพทุธะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ท่ีด ารงชีวติ ส่ิงท่ีมีชีวติ ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ส่ิงท่ีละเอียดลึกซ้ึงในหัวใจของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต เวลาจิตเราสงบเขา้มา เราได้
เห็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราไดส้ัมผสัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ในกลาง
หัวใจของเราไง ถา้เราไดส้ัมผสัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ในกลางหัวใจอนัน้ี เราจะมี
ความลึกซ้ึง มีความเคารพนบัถือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เพราะมนัจะมีความสุขไง มี
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ความสุขความสงบความระงบั อ๋อ! ศาสนามนัมีจริง มีจริงอยา่งน้ีไง ถา้มนัมีจริงอยา่งน้ี มนัจริง
เพราะใจไดส้ัมผสัไง เวลาครูบาอาจารยท่์านเทศนาวา่การ ส่ิงท่ีสัมผสัธรรมได้ๆ  คือหัวใจของ
มนุษยเ์ท่านั้น ถา้หัวใจของมนุษยส์ัมผสัธรรมไดไ้ง 

ส่ิงนั้นมนัเป็นประเพณีวฒันธรรม เป็นเร่ืองโลก เป็นเร่ืองวตัถธุาตุ เป็นเร่ืองพิธีกรรม 
พิธีกรรมๆ ก็เขา้มาเพ่ือหัวใจน้ีแหละ เวลาพิธีกรรมของเรา พิธีกรรมท่ีเขา้มาก็เพ่ือบุญกุศลอนัน้ี 
ถา้มนัเป็นบุญเป็นกุศลข้ึนมาได ้เป็นสัจจะเป็นความจริงข้ึนมา มนัก็อบอุน่ในหัวใจไง 

แต่น่ีวา่ “ท าบุญไดบุ้ญหรือไม่ ท าบุญไดบุ้ญหรือไม่” เวลาท าบุญแลว้มนัแห้งแลง้ไง ท าบุญ
ดว้ยความลงัเลสงสัยไง ท าบุญดว้ยความไม่แน่ใจไง 

แต่ถา้เราแน่ใจนะ เวลาจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ให้เราตั้งใจ ถา้เราตั้งใจจริง คนท่ีมีศรัทธา
ตั้งใจมัน่ หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ มนัจะท าของมนัดว้ยความมัน่คงของมนั แต่พวกเรา
มนัพวกเหลวไหล ปัญญาเยอะ เรียนมามาก มนัสงสัยๆ สงสัยมนัก็ท าอะไรไม่ได ้มนัก็เหลวไหล 
โลเลไปหมดเลย พอโลเลไปหมดข้ึนมา เวลาเราจะเอาจริงเอาจงัข้ึนมา พทุธจริต ผูท่ี้มีปัญญามาก 
ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ตอ้งใชปั้ญญาเขา้ไปไลต่อ้นไอค้วามคิดนัน่น่ะ ถา้เอาความคิดนั้นให้อยูใ่น
อ านาจของเรา พอความคิดๆ เห็นโทษของความคิดไง มนัก็บอกไม่อยากจะคิดอีกไง พอไม่อยาก
คิด มนัปลอ่ยความคิดไง พอมนัปล่อยความคิด นัน่น่ะตวัจิต นัน่น่ะตวัพทุธะ 

เวลาพทุธะ ความคิดเกิดจากจิต เกิดจากพทุธะนั้น พุทธะนั้นคือภวาสวะ คือตวัภพ ตวัภพ
ข้ึนมา ท าสัมมาสมาธิข้ึนมาโดยท่ีมีสติปัญญาข้ึนมา ยงัไม่ไดส้ ารอกไม่ไดค้ายกิเลสออกไป ถา้ยงั
ไม่ไดค้ายกิเลสออกไป นัน่น่ะเขาวา่ตวัตนๆ...ก็ตวัตนน่ะสิ ไม่ใช่ตวัตนแลว้จะเอาอะไรท าละ่ เรา
จะท าอะไร เราจะท าอะไร 

ท าหนา้ท่ีการงานเขาตอ้งมีหนา้ท่ี เขาตอ้งมีต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน เขาถึงท าของเขาได ้ เรา
ไม่มีหนา้ท่ี เราไปท านะ ผิดกฎหมายดว้ย น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เอา
กิเลสไปปฏิบติั เอาความตอ้งการ เอาความทะยานอยากไปคน้ควา้ พอคน้ควา้ข้ึนมามนัก็ไดแ้ต่
ความสงสัยทั้งนั้นน่ะ พอความสงสัยข้ึนมา ครูบาอาจารยท่์านบอกให้ท าความสงบของใจเขา้มา
ก่อน ท าความสงบของใจเขา้มาก่อน 
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คนท่ีมีอ  านาจวาสนา เวลาใจมนัสงบเขา้มามนัเห็นคุณค่า น่ีไง เฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ตวัเป็นๆ ไง พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานแลว้ท าคุณงามความดี ถา้ท า
คุณงามความดีก็เป็นความดีของจิตดวงนั้นไง จิตดวงนั้น จิตท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะไง 

เวลาเกิดมา เกิดเป็นลกูพอ่ลกูแม่ ลกูพอ่ลกูแม่ก็ไดช่ื้อสมมุติตามทะเบียนบา้น แต่เล้ียงไดแ้ต่
ร่างกายไง หัวใจเล้ียงมนัไม่ไดไ้ง เพราะหัวใจเป็นของเขาไง ถา้เขาไดส้ร้างบุญกุศลของเขามา 
เขาระลึกถึงแตคุ่ณงามความดีมาไง ถา้เขาไดส้ร้างบาปอกุศลของเขามานะ เขากคิ็ดโตคิ้ดแยง้ คิด
คา้นๆ ไง 

เราเล้ียงไดแ้ตร่่างกายใช่ไหม แต่หัวใจๆ จิตท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เวลาจิตเราสงบเขา้
มาๆ เขากส็งบเขา้มาสู่ใจของเรา ถา้ใจของเรา เพราะมนัเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เวลามนัส ารอก 
มนัส ารอกกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของมนั เห็นไหม ท่ีมนัพน้วฏัฏะมนัพน้วฏัฏะ
อยา่งนั้นไง ถา้มนัพน้วฏัฏะอยา่งนั้น 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ส่ิงท่ีมีคุณค่า คุณค่าในใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แลว้มีคุณค่าขนาดวา่จะสอนใครเขาก็ไม่เช่ือเราทั้งนั้นน่ะ แต่เวลา
ถึงท่ีสุดแลว้คนมีอ านาจวาสนาบารมี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แสดงธมัมจกัฯ 
พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม แลว้เผยแผ่ธรรมมา เผยแผธ่รรมมานะ อนุปุพพิกถา 
เวลาคนทัว่ๆ ไปก็บอกเร่ืองทานไง ให้สังคมร่มเยน็เป็นสุข ถา้สังคมร่มเยน็เป็นสุข 

คนเรามีอ  านาจวาสนาไดป้ระพฤติปฏิบติั ถา้สังคมร่มเยน็เป็นสุข เพราะอะไร ดว้ยการ
เสียสละ ดว้ยน ้าใจ ดว้ยคิดถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมไวก่้อน น่ีไง ระดบัของทาน ถา้เวลา
วางรากฐานมัน่คงข้ึนมาแลว้ คนท่ีระดบัของทาน เราก็เขา้ใจได ้ เราอยากจะไดร้สของธรรม เรา
อยากไดส้ัจจะไดค้วามจริงไง 

เราเกิดมาเป็นชาวพทุธใช่ไหม เรามีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นแกว้สารพดันึก เป็น
รัตนตรัย เป็นท่ีพ่ึงท่ีอาศยัของเรา ถา้เราเอาจริงเอาจงัข้ึนมาละ่ ถา้ใจเราเป็นพทุธะละ่ ถา้ใจเป็น
จริงข้ึนมา อยากประพฤติปฏิบติั เวลาอยากประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ถามพระอานนทเ์ลย อานนท ์เธอระลึกถึงความตายวนัละก่ีหน 
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ระลึกถึงความตายๆ พระอานนทก์็บอกระยะเวลา พระพทุธเจา้บอกประมาทเกินไป ตอ้ง
นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขา้ออก นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขา้ออก 

เวลาลมหายใจเขา้ออก ความตายๆ มนัมีประโยชน์อะไร เราเกิดมาเรามีชีวติ เรามีคุณค่า 
แลว้ความตายมนัจะมีคุณค่าตรงไหน เวลาความตายมนัจะมีคุณคา่เขา้ไปปราบปรามกิเลสไง 
ความตายมนัยงัมีคุณคา่เขา้ไปไอค้วามเห่อเหิมทะเยอทะยานในใจน่ีไง ใจมนัทะเยอทะยานไม่มี
ขอบมีเขตไง มนัจะควา้สมบติัทั้งหมดใน ๓ โลกไปเป็นของมนัไง แลว้เวลาของมนั แลว้มนัตาย
ไปแลว้สมบติัเป็นของใครละ่ น่ีเวลาตณัหาความทะยานอยากมนัตอ้งการ มนัไม่มีขอบมีเขตไง 

เอามรณานุสติมาก าราบมนั หามา เราใชส้อยหรือไม่ หามา ท าประโยชน์หรือไม่ ชีวติน้ีมี
การพลดัพรากเป็นท่ีสุด เธอท าอะไรบา้ง ท าอะไรท่ีเป็นประโยชน์กบัชีวติเราก่อน การเสียสละก็
เสียสละเพ่ือหัวใจดวงน้ีไง หัวใจท่ีเสียสละแลว้หัวใจเป็นผูอ้บอุน่ไง ถา้เราไม่เสียสละข้ึนมามนัก็
เป็นสมบติัท่ีเราเก็บสะสมไวไ้ง แลว้มนัก็จะเป็นสมบติัสาธารณะไง ไม่ใช่ของของเราไง 

แต่ถา้ของของเรา ของของเราในปัจจุบนัน้ี เราเสียสละไปแลว้ไม่ใช่ของเราแลว้ เพราะเรา
เสียสละไปเป็นของคนอ่ืนแลว้ ของคนอ่ืนเขาไปใชส้อยเพ่ือประโยชน์กบัเขา เพ่ือสังคม เพ่ือ
ความร่มเยน็เป็นสุขไง เราไดเ้สียสละไปแลว้ แต่ใจเรารับรู้ใช่ไหม เราไดจ้บัจ่ายไป มนัเป็นผล
ของเรา เขาเรียกทิพยส์มบติัๆ ทิพยส์มบติัเพราะอะไร เพราะเวลาส่ิงน้ีมนัจะซับลงไปใน อวชฺิ
ชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วญฺิญาณ  ปัจจยาการอนันั้นสัญญาอนัละเอียดมนัซับไปไง มนั
ซับมากแค่ไหนข้ึนมา เวลามนัตายไป ไปเกิดเป็นเทวดา อินทร์ พรหม 

ไปเกิดเป็นเทวดา แสง วญิญาณาหาร อาหารท่ีสัมผสัชีวติ อาหารท่ีเล้ียงชีวติน้ี ไม่ใช่อาหาร
เป็นค าขา้ว อาหารเป็นค าขา้วมนัตอ้งมีร่างกายน้ีไง เพราะมีร่างกายน้ี ร่างกายมนัหิวโหย มนั
ตอ้งการอาหาร เราถึงตอ้งด้ินรนกนัอยูน่ี่ไง แต่เราเสียสละส่ิงนั้นไป มนัซับไปในใจ มนัสะสมเขา้
ไป ใครไดม้ากไดน้อ้ยเท่าไร ไปเกิดเป็นเทวดา พระอินทร์ท่ีเขาปกครองผูใ้ตป้กครองของเขา 
แสงเขามากกวา่ แสงเขามากกวา่เพราะเขาท าบุญกุศลไดม้ากกวา่ไง ถึงลงมาใส่บาตรพระกสัสปะ 
น่ีทิพยส์มบติัๆ 

ทีน้ีค  าวา่ “ของเราๆ” ถา้เราเสียสละแลว้เป็นของเราไง ถา้มนัเก็บไวม้นัเป็นของเราโดย
ชัว่คราว ชัว่คราวคือยงัมีชีวติอยู ่ก็หลงใหลมนัไปไง เวลาพลดัพรากจากมนัไปแลว้มนักองอยูนู่่น 
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แลว้ถา้ยงัเป็นห่วงมนั ยงัอาลยัอาวรณ์มนั ก็จะมาเกิดเป็นตุ๊กแก จะมาเกิดเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย ์
ของกูๆ มนัใหโ้ทษอยา่งนั้นไง น่ีระดบัของทานไง 

แต่ถา้เราเอาจริงๆ ข้ึนมา ส่ิงท่ีเราเสียสละไปแลว้ก็เสียสละไปแลว้ เสียสละไปแลว้ แต่เรา
ยงัติดขอ้งกบัมนัอยู ่ มนัยงัไม่เป็นจริงข้ึนมา เราก็พยายามประพฤติปฏิบติัของเรา เราจะส ารอก
คายกิเลสของเราออกไป เราพิจารณาของเราข้ึนมาให้เห็นโทษของมนัๆ เห็นไหม ความคิดไม่ใช่
จิต เวลาท่ีมนัฟุ้งมนัซ่านอยูน่ี่ ฟุ้งซ่านเพราะความคิด เพราะบริกรรมพทุโธๆ มนัอยูก่บัพทุโธจน
มนัวางพทุโธ มนัก็เป็นสัมมาสมาธิ เวลาใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิเห็นความคิด
มนัเป็นโทษ จนมนัวางความคิดนั้นมนัก็เป็นสมาธิ พอเป็นสมาธิข้ึนมาแลว้พิจารณายกข้ึนสู่
วปัิสสนา ให้พิจารณาของเราจนส ารอกจนคายกิเลสออก 

พอคายกิเลสเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป ตั้งแต่โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี จนถึงท่ีสุดแห่ง
ทุกข ์เวลาถึงท่ีสุดแห่งทุกขแ์ลว้มนัมีอะไรตายละ่ มนัไม่มีอะไรตายแลว้ แต่เวลามรณานุสติข้ึนมา 
เอาความตายก าราบปราบปรามไอกิ้เลสตณัหาความทะยานอยาก แลว้โดยธรรมชาติของคน เร่ือง
เป็นเร่ืองตายน่ีกลวัมาก 

เวลาเร่ืองเป็น จะเป็นข้ึนมา โอโ้ฮ! จดังานฉลอง เวลางานตาย งานศพน่ีเศร้านะ เศร้ามาก 
เวลามนัเศร้าเสียใจข้ึนไป แต่ถา้มนัเป็นอายขุยัของคน คนก็ตอ้งเป็นไปตามอายขุยั มนัเป็นสัจจะ
เป็นความจริง หลีกเล่ียงไม่ไดห้รอก แต่ในขณะท่ีมีชีวติอยู ่ เราไดท้ าอะไรบา้ง ทุกคนก็วา่รักตวัๆ 
ทั้งนั้นน่ะ เวลาตายไปแลว้มนัไปไหนก็ไม่รู้ เวลาตายไปแลว้เขามีอะไรติดไมติ้ดมือไปก็ไม่รู้ เวลา
เคาะโลงกนัป๊อกๆๆ ดว้ยความเช่ือไง แต่ความจริงมนัไปพร้อมกบัใจดวงนั้นแลว้ไง 

เวลามนัส ารอกมนัคายเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป มนัจบมาแลว้ มนัจะมีอะไรตาย เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ เวลาพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะมาลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ปรินิพพานก่อน 

เวลาเราเป็นพอ่เป็นแม่ เราเป็นผูใ้หญ่ แลว้มีเดก็ มีลกูศิษยล์กูหามาลาเพ่ือจะไปตายนะ เรา
ตอ้งโศกเศร้าเสียใจ อยา่เพ่ิงไปเลย ให้ฉันตายก่อน อูฮู้! ตอ้งให้มัน่คงก่อน ทุกอยา่งมัน่คงแลว้
ค่อยตายทีหลงันะ 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่เห็นความแปลกประหลาดอะไรเลย น่ีเวลากิเลสมนั
ตายไปแลว้มนัจบ เธอเห็นแก่สมควรแก่เวลาของเธอเถิด เวลาของเธอ อายขุยัของเธอ บุญกุศล
ของเธอ มนัหมดอายขุยัแลว้มนัก็ตอ้งเป็นไปตามนั้นน่ะ มนัเป็นความจริงของมนัอยูแ่ลว้ มนัเป็น
ความจริงตามขอ้เทจ็จริง แต่พวกเรามนัขาดตกบกพร่อง เราก็อยากจะต่อให้มนัยาวให้มนัยืดกนั
ออกไป ถา้มนัทุกขย์ากนกัก็อยากจะหนีให้มนัพน้ๆ ไปไง พอยิ่งพน้ไปมนัยิ่งสร้างเวรสร้างกรรม
มากข้ึนไปเร่ือยๆ มนัยิ่งสร้างสมไปเร่ือยๆ มนัจบส้ินกนัไม่ไดห้รอก แต่ท่ีมนัจบส้ินในหัวใจน้ี
แลว้ เห็นไหม ให้เห็นสมควรแก่เวลาของเธอเถิด 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรินิพพาน อานนท ์เราบอกเธอแลว้ไม่ใช่หรือ ส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา แมแ้ต่ตถาคตก็ตอ้งตายใน
คืนน้ี ต่อไปอีก ๓ เดือนขา้งหนา้พระกสัสปะจะท าสงัคายนา อีก ๓ เดือนขา้งหนา้ เธอจะไดเ้ป็น
พระอรหันต ์เธอจะส้ินกิเลสในวนันั้น 

น่ีขนาดตายไปแลว้นะ ขา้งหนา้อนาคตกาลยงัวางไว ้ เห็นไหม เวลาคนจะเป็นจะตายกย็งั
วางรากวางฐานไวใ้ห้พวกเราไง ให้พวกเรา พวกเราไม่เคยเห็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
แต่เราเช่ือมัน่ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆไ์ดส้ร้างสมสงัคม
วฒันธรรมของชาวพทุธให้เราไดเ้กิดมาอยูใ่นสังคมอยา่งน้ี ถา้สงัคมท่ีร่มเยน็เป็นสุขพอสมควร 

สังคมอ่ืนเขาวา่ วตัถเุจริญ ชาตินูน้ก็เจริญ ชาติน้ีก็เจริญ เขาเจริญ แต่เขาวา้เหวใ่นหัวใจนะ 
ของเรา เราถึงจะปากกดัตีนถีบหรือวา่เราจะมัง่มีศรีสุขขนาดไหน แต่เราก็มีท่ีพ่ึงในหัวใจๆ เพราะ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าสอนเขา้มาท่ีน่ี สอนเขา้มาในครอบครัวของเรา สอนตั้งแต่ปู่ยา่
ตายายของเรา สอนตั้งแต่ตวัของเรา สอนตั้งแต่ลกูหลานของเรา สอนถึงการดูแลรักษาหัวใจของ
เรา สอนถึงการบ ารุงรักษา สอนถึงวา่ให้มีการกตญัญูกตเวที 

เราไดเ้กิดมาในสงัคมชาวพทุธ ทั้งๆ ท่ีเราไม่ไดพ้บองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่เรา
ก็ไดพ้บธรรมและวนิยั พบสังคมวฒันธรรมของชาวพุทธ เราถึงไดม้าท าบุญกุศลกนัอยูน่ี่ไง แลว้
ท าบุญกุศลอยูน่ี่แลว้ อ  านาจวาสนา การเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา แต่ถา้เรามี
อ  านาจวาสนาไปมากกวา่นั้น เรากจ็ะขวนขวาย มีการกระท า เห็นไหม ภายนอก ภายใน ภายนอก
เราก็เกิด ชีวติเรา เราก็ไดอ้ยูใ่นโลกน้ีแลว้ ภายในๆ มนัตอ้งไปแน่นอน คนเราไม่มีใครอยูค่  ้าฟ้า
หรอก แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตายมนัตอ้งมีฝ่ังตรง
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ขา้มท่ีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เวลาส ารอกคายกิเลสออกไปแลว้ เวลามนัส ารอกคายกิเลส
อวชิชาคือความไม่รู้ในหัวใจไปแลว้ คนมนัแจ่มแจง้ แลว้มนัจะเอาอะไรไปตาย มนัไม่มีอะไรเกิด
และไม่มีอะไรตายในหัวใจอนันั้น ในหัวใจอนันั้น น่ีไง วมุิตติสุขท่ีมนัมีอยูใ่นดวงใจดวงนั้นไง 

เรากจ็ะแสวงหาอยา่งนั้น เราเป็นชาวพทุธ เป้าหมายของเรา เราก็ไม่อยากจะทุกข ์ ใน
ปัจจุบนัน้ีมนัก็ทุกขอ์ยูแ่ลว้ การอยูก่ารกิน การพดูอยูน่ี่ก็ทุกข ์ ตะเบง็อยูน่ี่ก็ทุกข ์ ตอ้งตะเบง็เสียง
อยูน่ี่ เวลามนัตายไปแลว้มนัจบ มนัไม่มีอะไรแหละ แต่เวลามนัอยูแ่ลว้มนัตอ้งมีการเคล่ือนไหว 
มนัมีของมนัทั้งนั้นน่ะ 

ทุกขคื์อความทนอยูไ่ม่ได ้ แลว้อะไรมนัคงท่ี ไม่มี มนัเปล่ียนแปลงตลอด น่ีไง แต่ถา้มนั
เป็นความจริงๆ เวลาลาธาตุขนัธ์ไปแลว้จบ มนัไม่มีอะไรแลว้ มนัเป็นส่ิงนั้น 

เราจะบอกวา่ มนัเป็นสิทธิเสรีภาพของทุกๆ คน เพราะเรามีหัวใจ เพราะหัวใจเรามีทุกข ์
ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ สัจธรรมๆ อริยสจัอยูท่ี่กลางหัวใจของเรา 

คนอ่ืนเป็นเร่ืองของคนอ่ืนนะ เขาจะบอก เขาจะช่วยเหลือเจือจานอยา่งไรมนัก็เร่ืองการ
ช่วยเหลือเจือจานแบบโลกๆ แต่เอาจริงเอาจงัข้ึนมาแลว้นะ เราตอ้งจริงจงัของเรา เราพยายามหา
หัวใจของเรา แลว้กระท าของเรา แลว้เราจะซาบซ้ึง 

เวลาหลวงตาท่านส้ินกิเลส กราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ กราบแลว้กราบเลา่ 
กราบแลว้กราบเลา่ดว้ยความซาบซ้ึงถึงบุญถึงคุณ ทั้งๆ ท่ีหลวงตาท่านส าเร็จแลว้นะ 

ไอพ้วกเราข้ีเตม็หัว ไดแ้ค่น้ี ไดค้วามมัน่คงในใจเราก็พอใจแลว้ แลว้พยายามท าของเรา
ข้ึนมาให้มนัเป็นสมบติัของเรา เอวงั 


