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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ วนัน้ีวนัพระนะ วนัพระ พระเป็นผูป้ระเสริฐ วนัพระ พระเป็นผูป้ระเสริฐ 
วนัพระ เวลาพระไปบวชตอ้งไปบวชในโบสถ ์ ในโบสถมี์พระพทุธรูป มีพระพทุธรูปเป็น
สัญลกัษณ์แทนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้วนัพระๆ วนัพระเป็นสีมา เวลาท าสังฆกรรม
ข้ึนมา ฆราวาสเขา้ไปไม่ได ้สามเณรก็เขา้ไม่ได ้อยูใ่นหัตถบาส 

เวลาอยูใ่นหัตถบาส เวลาบวชพระมนับวชดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิไง เวลาสะอาด
บริสุทธ์ิ เหมือนเราคลอดลกู เวลาเราคลอดลกู แม่คลอดเราออกมาจากครรภ ์เวลาพระเวลาจะเกิด 
เกิดในโบสถ ์ เวลาเกิดในโบสถข้ึ์นมา เกิดมาแลว้เป็นสมมุติสงฆ ์ ถา้เป็นสมมุติสงฆ ์ ศีล ๒๒๗ 
เสมอกนั เวลาออกจากโบสถม์าเป็นพระท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ ยงัไม่ไดท้ าอาบติัส่ิงใดทั้งส้ิน ยงัไม่ได้
ท าความผิดส่ิงใดเลย เวลาออกจากโบสถข้ึ์นมา ใครๆ ก็อยากจะไปท าบุญ ท าบุญกบัพระท่ีเพ่ิง
บวชใหม่ๆ  

เวลาบวชมาแลว้นัน่มนับวชร่างกาย เวลาจะบวชจิตใจๆ พระท่ีมาบวช บวชแลว้บวชมา
เพ่ือฝึกหัด บวชแลว้ บวชมาเพ่ือช าระลา้งกิเลสในใจของตน ถา้ผูท่ี้มีเป้าหมายนะ เวลาผูมี้
เป้าหมาย ครูบาอาจารยข์องเราเวลามีเป้าหมายข้ึนมา พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะเป็นลกู
เศรษฐีๆ เวลามนัเบ่ือหน่ายในโลกอยากออกบวชๆ จะไปบวชกบัใคร ไปบวชกบัสัญชยั ไปบวช
ผิดไง ไปบวชกบัสัญชยั อยูก่บัสัญชยัพกัหน่ึง นัน่ก็ไม่ใช่ น่ีก็ไม่ใช่อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ พระสารีบุตร 
พระโมคคลัลานะสร้างอ านาจวาสนาบารมีมา ถา้อยา่งนั้นแลว้ไม่ใช่ทางแลว้ละ่ 

ไปเจอพระอสัสชิ เวลาพระอสัสชิมีกิริยาท่ีนุ่มนวล มีกิริยาท่ีวา่ออกมาจากใจท่ีสะอาด
บริสุทธ์ิ ไม่แอคชัน่ ไม่อวดใครทั้งส้ิน เพราะอะไร เพราะส่ิงอาการโออ้วดนั้นมนัเป็นกิเลส
ตณัหาความทะยานอยากทั้งนั้นน่ะ เวลาเป็นสัจธรรม สัจธรรมในใจของพระอสัสชิ มนัอ่ิมเตม็
ในใจอนันั้นไง มนัเหนือโลก เหนือวฏัฏะ เหนือ ๓ โลกธาตุ เหนือทุกอยา่ง แลว้มนัจะไปอวด
ใคร ไม่อวดใครหรอก 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

พระสารีบุตรเห็นอาการอยา่งนั้นแลว้มนัน่าเล่ือมใสๆ เวลาตามพระอสัสชิไป พระอสัสชิ
ฉันอาหารเสร็จแลว้ ลา้งบาตรเสร็จแลว้ถึงเขา้ไปสนทนาธรรม 

“ท่านบวชมาจากใคร” 

“โอ๋ย! เราเพ่ิงบวชใหม่ บวชมาจากองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เราเป็นผูบ้วชใหม่
ไม่มีความรู้มาก เทศนาวา่การไม่ไดม้ากหรอก” 

“ถา้อยา่งนั้นขอท่านแสดงธรรมเถิด ถา้ส่ิงท่ีแสดงธรรมตลอดนั้นเป็นหนา้ท่ีของขา้พเจา้
เอง” 

เวลาพระอสัสชิแสดงธรรม เห็นไหม “ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้สอนให้ไปดบัท่ีเหตุนั้น” 

น่ีจะบวชใจไง โอโ้ฮ! พระสารีบุตรแทงทะลดุว้ยปัญญาของพระสารีบุตร เป็นพระ
โสดาบนั 

เราจะไปบวชพระๆ เราตอ้งบวชในโบสถ ์ บวชในโบสถ ์ บวชในสีมา ถา้สีมา ในถ ้า ใน
คูหา ในแพท่ีกลางน ้าก็ได ้เวลาเขาผกูข้ึนมา แลว้เขาญตัติข้ึนมาให้เป็นโบสถไ์ง อทุกสีมา สีมาน ้า 
ถา้บวชดว้ยความเรียบง่ายไง อนัน้ีบวชข้ึนมา บวชมาเพ่ือเป็นพระ เป็นพระเพ่ือเป็นนกัรบ รบกบั
กิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของตน เวลาพระสารีบุตรเวลาจะบวชหัวใจ มาฟังเทศน์ของ
พระอสัสชิไดเ้ป็นพระโสดาบนัข้ึนมา น่ีเป็นสัจธรรมในใจของพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ 
เวลาไดฟั้งธรรมต่อเน่ืองกนัมา บวชแลว้เขาก็จะมาประพฤติปฏิบติั บวชแลว้เขาจะมาท าความ
จริงในใจของตน ถา้ความจริงในใจของตนอนันั้นมนัเกิดข้ึนมาตามความเป็นจริงแลว้มนัเหนือ
โลกๆ เหนือวฏัฏะ 

วนัพระเป็นผูป้ระเสริฐ เวลาผูป้ระเสริฐข้ึนมา เวลาวนัพระ วนัพระเป็นวนัแสวงหาสัจจะ
ความจริงในใจของเราไง ถา้เป็นพระ วนัพระส่วนใหญ่แลว้ถา้พระปฏิบติันะ วนัพระน่ีถือเนสัช
ชิกเลย ไม่นอน เอาจริงเอาจงัมาก เอาจริงเอาจงัในใจของตน บวชมาแลว้ บวชมาเพ่ือประพฤติ
ปฏิบติั บวชมาแลว้หนา้ท่ีการงานของพระคือเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา 
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เขาวา่บวชใหม่ๆ บวชมาก็ตอ้งมีการศึกษา ศึกษามาก็เป็นแนวทาง แนวทางธรรมวนิยั
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง แนวทางในการประพฤติปฏิบติัในใจของตนไง ถา้ในใจ
ของตนเป็นสัจจะเป็นความจริงข้ึนมาในใจอนันั้น น่ีบวชมาเพ่ือประพฤติปฏิบติั 

เราเห็นพระท่ีมีสมณสารูปท่ีดีงาม เราก็อยากไดบุ้ญกุศลของเรา เราเกิดมา เกิดมาในโลก
น้ี เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ฝากธรรมและวนิยัไวก้บับริษทั ๔ เราเป็นอบุาสก อบุาสิกา น่ีเป็นเจา้ของศาสนา ถา้เจา้ของ
ศาสนา เรามีหนา้ท่ีการงานมากมายมหาศาล เราไม่มีเวล ่าเวลาจะมาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราก็อาศยัท่ีเรามีโอกาส เรามีปัจจยั ๔ ท่ีด ารงชีพ เราก็สละส่ิงน้ีเพ่ือท า
ทานของเรา ท าทานของเรานะ 

ถา้เรามีอ  านาจวาสนา เราไดฟั้งธรรมๆ แลว้ถา้มนัสะกิดใจของเรา มนัสะเทือนใจของเรา 
เรากห็ายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ เราก็จะประพฤติปฏิบติั จะท าความจริงของเราข้ึนมาใน
ใจของเราเหมือนกนั ถา้ในใจของเรา เวลาบวชหัวใจ เห็นไหม 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ฝากศาสนาไวก้บับริษทั ๔ ภิกษ ุ ภิกษุณี อบุาสก 
อบุาสิกา เราก็มีโอกาสท่ีจะประพฤติปฏิบติั มีโอกาสท่ีจะแสวงหาสัจจะความจริงในใจของเรา
เหมือนกนั 

คนเราเกิดมาตอ้งมีอาหาร อาหารแต่ละภูมิภาค อาหารแต่ละชุมชนก็ไม่เหมือนกนั คนเรา
เกิดมาก็ตอ้งมีอาหารเพ่ือยงัชีพ แต่หัวใจท่ีมนัทุกขม์นัร้อน หัวใจท่ีมนัทุกขม์นัยาก น่ีธรรม
โอสถๆ ไง มนัก็มีสิทธิเสรีภาพเท่ากบัทุกๆ คนน่ะ ทุกๆ คนกส็ามารถจะหาสจัธรรมอนัน้ีเพ่ือ
บรรเทาความทุกขใ์นใจของเราๆ 

ถา้ระดบัของทาน เราท าบุญกุศลของเราก็เพ่ือหวงัผล หวงัผลก็เป็นบุญกุศลไง เป็นอามิส
ไง แต่ถา้มนัเป็นความจริงๆ ความจริงมนัลึกซ้ึงกวา่นั้นไง ถา้มนัลึกซ้ึงกวา่นั้น เห็นไหม เราก็มี
โอกาสเหมือนกนัไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ฝากศาสนาไวก้บับริษทั ๔ เห็นไหม 

หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ เราก็หายใจไดท้ั้งนั้นน่ะ วนัพระๆ ก็คือหัวใจของเรา 
พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานในหัวใจเราไง พทุธะๆ ความรู้สึกอนัน้ี จิตวญิญาณอนัน้ีมนัถึงมีคุณค่า
ไง 
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คนเราเกิดมามีกายกบัใจๆ หัวใจน้ีมีคุณคา่มาก ดูสิ เวลาเป็นวตัถุๆ  ธาตุ ๔ หุ่นยนตเ์ขาก็
ท าได ้ท าเลียนแบบมนุษย ์แต่ท าเลียนแบบมนุษย ์มนัเป็นปัญญาประดิษฐก์็มนุษยคิ์ดข้ึนมา ท าได้
มากนอ้ยแค่ไหน มนัฉลาดมนัโง่แคไ่หนก็อยูท่ี่เขาเขียนโปรแกรมแลว้ฉลาดหรือโง่ขนาดไหน 
เวลาถา้มนับอก โอ๋ย! ตวัน้ีมนัฉลาด ตวันั้นมนัโง่ ก็มนัเขียนไวม้ากนอ้ยแค่ไหนไง น่ีพดูถึงวตัถ ุ
ขนาดวตัถเุขายงัท าไดข้นาดนั้นนะ แลว้ถา้เป็นหัวใจล่ะ 

ถา้เป็นหัวใจนะ คนท่ีจิตใจสูงส่ง ผิดชอบชัว่ดี มนัตอ้งรู้วา่ความผิดชอบชัว่ดีมนัเป็น
อยา่งไร ความชัว่ ความไม่ดี ถา้เราไม่แสวงหาเขา้มาในใจของเรา เวลามโนกรรมๆ ความรู้สึกนึก
คิด เห็นไหม มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระหลาด คิดอยา่งหน่ึง พดูอยา่งหน่ึง ท าอยา่งหน่ึง เวลามนัคิด
ข้ึนมาน่ีพดูออกไปไม่ไดน้ะ โอโ้ฮ! มนัเลวร้ายไดข้นาดน้ีเนาะ โอโ้ฮ! โอโ้ฮ! ความคิดของเรามนั
พดูไม่ได ้ เวลาคิดข้ึนมาน่ีพดูไม่ได ้ เวลาท า ท าอีกอยา่งหน่ึงเลย น่ีมนุษยเ์ป็นสัตวป์ระหลาด คิด
อยา่งหน่ึง พดูอยา่งหน่ึง ท าอยา่งหน่ึง 

แต่ศีลธรรมซ่ือตรง มโนกรรม การกระท านะ ย  ้าคิดย  ้าท าจะเป็นจริตจะเป็นนิสัย ถา้ส่ิงท่ี
ไม่ดีเกิดข้ึนมาแลว้ เราตอ้งระงบัยบัย ั้งมนั เราตอ้งฝึกหดัระงบัยบัย ั้ง การฝึกหัดระงบัยบัย ั้งนั้นเขา
เรียกวา่ปัญญาอบรมสมาธิ เพราะเราศึกษามาแลว้น่ี อะไรดีอะไรชัว่ใช่ไหม ถา้ส่ิงใดท่ีมนัชัว่มนั
เกิดข้ึนมาจากใจของเรา เรารู้วา่มนัชัว่ มนัไม่ดีหรอก มนัไม่ดีแลว้จะคิดท าไมละ่ แลว้คิด ถา้ย  ้าคิด
ย  ้าท ามนัจะลึกไปเร่ือยๆ มนัจะกวา้งไปเร่ือยๆ มนัจะบาดลึกในใจเราไปเร่ือยๆ บาดแผลในใจนะ  

แต่ถา้เรามีสติมีปัญญานะ พยายามกลบมนัไง พยายามรักษาไง คิดอยา่งน้ีมนัไม่ดี ไม่
ถกูตอ้งไม่ดีงาม ไม่ดีอยา่งไรละ่ ก็ของของเรา เราไดเ้ปรียบ คิดแลว้เราได ้ ก็สมบติัของเรา แลว้
มนัผิดตรงไหนละ่ มนัก็ดีทั้งนั้นน่ะ น่ีเวลามนัคิดไปไง 

แต่เราคิดสิ ไอน่ี้มนัสมบติัของโลกนะ สมบติัของโลกใครมีสติมีปัญญามากนอ้ยแค่ไหน
ก็ไดข้นาดนั้นน่ะ คนท่ีเขาหาเงินมามหาศาล เขาเอามาท าประโยชน์กบัโลกเขายงัท าไดเ้ลย แลว้
เรา เราท าอยา่งน้ีมนัเป็นกุศล อกุศลนะ คือท าดี ท าชัว่ไง 

ถา้มนัไดม้าดว้ยความสุจริตยติุธรรม เวลาดว้ยความสุจริต ส่ิงนั้นมนัเป็นธรรมาภิบาล มนั
ไดม้าดว้ยความถกูตอ้งดีงาม เขายงัเอามาท าประโยชน์เลย เพราะจิตใจของเขาเป็นธรรมๆ จิตใจท่ี
มนัสูงส่งไง 
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ถา้จิตใจท่ีมนัต ่าตอ้ย จิตใจท่ีมนัเลวทราม มนัไปคดไปโกงมา การกระท านั้นมนัไดเ้งินได้
ทองมาเหมือนกนั แต่ไดม้าดว้ยการทุจริตไง ส่ิงท่ีไดม้านัน่น่ะ บาปกรรมมนัตกกบัใจดวงนั้นไง 
เพราะใจดวงนั้นเป็นคนกระท า เห็นไหม 

คนท่ีเขาท าคุณงามความดีท าเพ่ือประโยชน์ของเขา เขาไดม้าดว้ยสุจริต ไดม้าโดยสุจริต
มนัชอบธรรมอยูแ่ลว้ เขายงัเสียสละ ยงัท าเพ่ือประโยชน์กบัเขา เพ่ือให้หัวใจดวงนั้นมนัสูงส่ง
ข้ึนมาไง จิตใจท่ีมนัสูงส่งข้ึนมา มนัสูงส่งข้ึนมาในหัวใจ มโนกรรมๆ ไง 

แต่จิตใจท่ีมนัต ่าตอ้ย ส่ิงท่ีไปแสวงหาส่ิงนั้นมา แสวงหามาดว้ยความทุจริตไง ส่ิงท่ีไดม้า 
ไดม้าก็ไดบ้าปกรรมไง ไดบ้าปไดก้รรม ไดอ้กุศลไง ไดค้วามตกต ่าไง ไดค้วามเหยียบย  า่หัวใจ
ของตนไง เราไดส้มบติันั้นมา มนัไดอ้ะไรมา เห็นไหม 

เวลาสมบติัๆ ส่ิงท่ีไดม้า ปัจจยัเคร่ืองอาศยั ถา้มนัไดม้าดว้ยความชอบธรรม เขายงั
เสียสละเพ่ือประโยชน์กบัหัวใจท่ีมนัสูงส่งข้ึน หัวใจท่ีมนัดีข้ึน แลว้มนัใชปั้ญญาอบรมสมาธิมนั
จะเป็นประโยชน์ข้ึนมาไง 

แต่หัวใจท่ีมนัต ่าตอ้ยๆ นะ ส่ิงท่ีมนัแสวงหามา มนัไดม้า ไดม้าดว้ยความทุจริต ไดม้าดว้ย
ความคดโกง มนัท าใหจิ้ตใจมนัต ่าตอ้ยลงๆ มนัเป็นบาปอกุศล สมบติัไดม้านะ แลว้มนัไดม้า
ท าไมละ่ น่ีไง ถา้มนัสติมีปัญญามนัคิดของมนัอยา่งน้ี น่ีเขาเรียกปัญญาอบรมสมาธิๆ อยา่ให้มนั
ลึก อยา่ให้มนักวา้ง อยา่ให้มนับาดหัวใจมนัลึกจนเกินไป ท าให้มนัดีข้ึน ท าให้มนัดีข้ึนมนักจ็ะ
พฒันาของมนัข้ึนไง 

พฒันาข้ึนตรงไหนไง ตรงท่ีวา่ถา้เราไม่คิดอยา่งนั้น ไม่ท าอยา่งนั้น มโนกรรมไม่เกิดอยา่ง
นั้น การกระท าท่ีให้เป็นบาปเป็นกรรมข้ึนมามนัก็ลดนอ้ยลง การท าบาปท ากรรมข้ึนมามนัก็ไม่มี 
การท าบาปท ากรรมมนักไ็ม่ท าให้จิตใจมนัต ่าตอ้ย อกุศลไง 

สุคโตๆ ถา้หัวใจมนัสุขข้ึนมา ถา้มนัสุขท่ีน่ีไง เวลามนัตายเด๋ียวน้ีมนัก็ไปเป็นเทวดา เป็น
อินทร์ เป็นพรหม ถา้สุคโตมนัตอ้งสุคโตเด๋ียวน้ีไง ถา้สุคโตเด๋ียวน้ี มโนกรรมมนัตอ้งคิดท่ีดีไง 
หัวใจท่ีมนัเป็นประโยชน์ข้ึนมามนัตอ้งคิดอยา่งน้ีมนัถึงจะเป็นธรรมไง น่ีเรียกวา่ปัญญาอบรม
สมาธิไง วนัพระไง ผูป้ระเสริฐๆ มนัตอ้งประเสริฐตรงน้ีไง 
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ถา้ตรงน้ีมนัประเสริฐนะ ความคิด ความรู้สึกเกิดจากจิต แลว้ถา้จิตมนัประเสริฐแลว้ 
ความรู้สึกนึกคิดท่ีมนัดีข้ึน มนัมีคา่ตรงน้ีไง ส่ิงท่ีมีค่าๆ หัวใจของมนุษยท่ี์มนัมีค่า แลว้ถา้มนัรู้
คุณค่า มนัท าคุณคา่ให้มนัดีข้ึน ท าคุณคา่ให้มนัพฒันาข้ึนไง น่ีไง เวลาธรรมเหนือโลกๆ น่ีขนาด
วา่แค่ปัญญานะ แค่ส่ือจะเขา้ไปหาหัวใจของตนเท่านั้นนะ 

ถา้มนัเป็นจริงๆ ข้ึนมา ถา้มนัเป็นจริงในใจข้ึนมา เห็นไหม น่ีไง เวลาหลวงตาท่านพดูไง 
ไม่ลงไปคลกุข้ี ข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลง ข้ีทั้งนั้นน่ะ แลว้จิตท่ีเป็นธรรมท่ีมนัเหนือโลกๆ ตอ้งมาคลกุ
ข้ีใช่ไหม แต่เพ่ือประโยชน์กบัสังคม โครงการช่วยชาติ ท่านท าของท่านดว้ยความสะอิดสะเอียน
นะ 

พระอรหันตไ์ม่ตอ้งการส่ิงใดทั้งส้ิน บุญกุศลส่ิงใดท่ีมนัเป็นประโยชน์ไม่มีเพ่ิมในใจของ
พระอรหันตท์ั้งส้ินเลย แลว้ท่านท าไมตอ้งมาคลกุข้ีละ่ มาคลกุข้ีเพ่ือตาด าๆ ไง เพ่ือสังคมไง 
ไม่ใช่ตวัท่าน 

พระอรหันตไ์ม่มีส่ิงใดจะเติมเขา้ไปไดอี้กแลว้ ไม่มีส่ิงใดท่ีจะให้ยบุยอบลงจากนั้นไป จะ
บอกวา่ ใช่ มนัเป็นประโยชน์ มนัไม่เป็นประโยชน์อะไรข้ึนมาอีกหรอก เพราะพระอรหันตม์นั
ส้ินสุดแห่งทุกขแ์ลว้ มนัไม่ตอ้งการบุญกุศล ไม่ตอ้งการอะไรใดๆ ทั้งส้ินเลยละ่ แต่ท่ีเวลาท า ท า
เพ่ือตาด าๆ ท าเพ่ือสังคมไง ลงไปคลกุข้ีไง มนัน่าสะอิดสะเอียนไง มนัน่าสะอิดสะเอียน แต่ท า
เพ่ือประโยชน์ๆ เอาตวัตนเขา้แลก เอาความดีงามของตนเขา้แลก แต่ถา้มนัไม่ตอ้งเอาตวัตนเขา้
แลก ไปอยูท่ี่ไหนมนัก็มีความสุข ไปอยูท่ี่ไหนนะ รอวนัตายเท่านั้นน่ะ ดูสิ พระอญัญาโกณ
ฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม เวลาไปฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถึงท่ีสุดแห่ง
ทุกข ์เขา้ป่าไปเลยนะ เอาเณรบวชองคเ์ดียวเท่านั้นน่ะ 

เป็นพระอรหันตน์ะ เป็นพ่ีใหญ่เลยนะ บวชเสร็จแลว้ไปอยูใ่นป่าเลย อยูก่บัสัตวป่์าเลย 
นัน่น่ะพระอรหันต ์ไม่ออกมายุง่กบัสังคมเลย นัน่ก็วาสนาของท่าน เห็นไหม พระสารีบุตร พระ
โมคคลัลานะเป็นอคัรสาวกเบ้ืองซ้าย เบ้ืองขวา ก็เป็นผูท่ี้เผยแผ่ธรรม เป็นผูท่ี้เป็นแขนซ้าย 
แขนขวาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ท าใหศ้าสนาน้ีมัน่คงข้ึนมา แต่ส่ิงท่ีมัน่คงข้ึนมา
เพราะส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนมนัแสนยาก พระพทุธเจา้เกิดแตล่ะองคม์นัแสนยาก ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย 
๑๖ อสงไขยนะ กวา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แต่ละพระองคท่ี์จะมาเกิด เกิดแลว้จะมา
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คน้ควา้หาสัจจะความจริงในใจของศาสดาของเรา ถึงท่ีสุดแลว้วางธรรมวนิยัน้ีไว ้ น่ีมนัเป็นแสน
ยากๆ ไอส่ิ้งท่ีมนัมีในโลกอยูแ่ลว้ มนัจินตนาการมนักมี็ของมนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 

น่ีเวลาท่านท า ท่านก็ท าเพ่ือประโยชน์อยา่งน้ี เพ่ือความมัน่คงไง แลว้เราเกิดเป็นมนุษย ์
เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ มนุษยมี์อายแุค่ ๑๐๐ ปี แต่องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ ปรินิพพานไป ๒,๐๐๐ กวา่ปีมาแลว้ เราเกิดก่ีรอบแลว้ละ่ 

เราเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะมนัเป็นจริตเป็นนิสัยท่ีมุมมองของคนไง คนท่ีใกลชิ้ด คนท่ี
ไดก้ระท ามา มนัเป็นเมด็ใน มนัเป็นจริตฝังอยูใ่นหัวใจ มนัคิดปรารถนาอยากจะกระท า ส่งเสริม
ให้หัวใจมนัพฒันาข้ึน ให้มนัดีข้ึน 

ถา้จิตใจของคนท่ีมนัต ่าทราม ดสิู สมยัพทุธกาล ขนาดท่ีวา่ทา้ประลองก าลงักบั
พระพทุธเจา้ ทา้นูน้ทา้น้ี แลว้ก็เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะน่ะ มนัสร้างสมแต่ความชัว่ สร้างสม
แต่ทิฏฐิมานะในใจไง เวลาเกิดมาแลว้ก็มาอวดดีไงวา่มีดีๆ นะ มนัก็ท าอยา่งน้ีมาตั้งแต่สมยั
พทุธกาลน่ะ เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ 

จิตน้ีไม่มีท่ีส้ินสุด ไม่มีตน้และไม่มีปลาย มนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แลว้มนัเป็นตอน
ไหนละ่ แลว้มนัเป็นอยา่งไรละ่ น่ีไง กรรมไง อจินไตย ถา้มนัเป็นอจินไตยอยา่งนั้น เราก็พยายาม
ศึกษาธรรมะ ศึกษายอ้นมาท่ีเรา 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านสอนให้แกไ้ขกนัท่ีปัจจุบนัน้ีๆ ปัจจุบนั
น้ีมีสติมีปัญญาไหม ปัจจุบนัน้ีระลึกไดห้รือยงั ปัจจุบนัน้ีคิดไดไ้หม ถา้มนัคิดได ้นัน่น่ะบุญ มนั
คิดไดน้ะ คิดไดว้า่สามญัส านึก ถา้เรานึกไดจ้ะไม่ท านะ คนเราจะนึกได ้แต่มนัเร่ืองเวรเร่ืองกรรม
บางคนมนัมีความจ าเป็น บางคนมนัสุดวสิัย การสุดวสิัย การจ าเป็นนั้น เขาจะตอ้งใชส้ติปัญญา
แกไ้ขให้มนัผา่นพน้ไปเป็นขั้นเป็นตอน 

คนเรามีสูงมีต ่านะ เราเกิดมาแลว้ไม่ใช่วา่เราจะร ่ ารวยจะมัน่คงอยา่งน้ีตลอดไป หรือเรา
จะเป็นคนทุกขค์นจน เราจะไม่มีโอกาสจะไดลื้มตาอา้ปาก มนัไม่ใช่ทั้งนั้นน่ะ อยูท่ี่ความ
ขยนัหมัน่เพียร อยูท่ี่สจัจะ อยูท่ี่ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลของเราไง ดว้ยกล่ินของศีลกล่ินของธรรมให้
ขจรขจายไป เวลามนัทุกขม์นัยากจะมีคนเก้ือกูลเรา 
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ถา้มีสมาธิ ท าส่ิงใดแลว้มนัคลอนแคลน ท าส่ิงใดแลว้มนัไม่มัน่คง เราก็พยายามท าของ
เรานะ แลว้ปัญญาๆ ก็ฝึกหัด มนัจะเกิดข้ึน วกิฤตินั้นมนัจะฝึกหัดเป็นหินลบัปัญญาเรา ให้เรา
ฉลาดข้ึน ให้เรามีความละเอียดรอบคอบข้ึน แลว้เราท าของเรา 

ไม่ใช่วา่เราจะไม่มีโอกาสไดลื้มตาอา้ปากเลย ถา้เราท าความดีของเรา เราท าความจริงของ
เรา เราอยา่ไปท าตามกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ละโมบโลภมากวา่มนัจะเป็นไปๆ มนัอยูไ่ม่
นานหรอก 

แต่ถา้มนัเป็นความจริงๆ นะ ถึงจะเป็นอนิจจงัดว้ยกนั ดีหรือชัว่ จริงหรือเทจ็ มนัอยูใ่น
กรอบของอนิจจงัทั้งส้ิน มนัชัว่คราวๆ ทั้งส้ิน แต่มนัเป็นโอกาสท่ีเราท าๆ ดูวนัพระๆ สิ เดือนละ 
๔ หน วนัพระๆ ไง “วนัพระไม่ไดมี้หนเดียว” เอาไวค้อยตลบหลงักนั แต่ความจริงไม่ใช่ 

วนัพระๆ เอาไวด้ดัแปลงกิเลสของเรา เอาไวใ้ห้ความมัน่คงของเรา เอาไวถ้า้ท าแลว้มนั
ไม่ไดผ้ล พระหนา้ก็จะเอาใหม่ พระหนา้ก็จะท าให้ดีกวา่น้ี พระหนา้จะท าให้มนัดีข้ึนไป เห็น
ไหม เขาเอาไวด้ดัแปลงตน ไม่ใช่เอาไว ้ “วนัพระไม่ไดมี้หนเดียว” เอาไวต้ลบหลงัเขา เอาไว้
ท าลายเขา ท าลายเพ่ืออะไรละ่ มนัไม่มีประโยชน์อะไรทั้งส้ิน ถา้ท าดีๆ ท าดีเพ่ือเรานะ 

น่ีไง วนัพระ เป็นผูป้ระเสริฐๆ มนัตอ้งประเสริฐในใจเราน่ี แลว้ประเสริฐในใจเรา ผูใ้ด
เห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคตนะ ท าเพ่ือประโยชน์กบัเรา พระพทุธศาสนาสอนท่ีน่ี 

ไอป้ระเพณีวฒันธรรมมนัมีอยูท่ัว่ไปหมดแหละ หลวงตาท่านบอกพิธีกรรม ท าตาม
พิธีกรรมก็แค่พิธี ไอข้องเราถา้จิตใจมนัมัน่คงแลว้นะ พิธีไวข้า้งหลงัเลยนะ เอาความจริง เอา
ความรู้สึก เอาความทุกขค์วามยาก เอาปัญญา เอามรรคเอาผล เอาความจริงท่ีน่ี 

แค่นั้นแค่พิธี ท าแค่พิธี พอท าครบแลว้ โอ๋ย! ส าเร็จแลว้ ก็ท าพิธีส าเร็จไง หัวใจเอง็ได้
อะไร แต่ถา้มนัเป็นจริงๆ มนัจะเป็นจริงในใจดวงน้ีนะ เอาจริงเอาจงัของเรา ชีวติน้ีมีค่านะ ชีวติน้ี
มีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด ทุกคนตอ้งส้ินชีวติไป เราจะตอ้งตายไปขา้งหนา้แน่นอน แลว้สมบติั
ของเรามีอะไรติดหัวใจเราไปบา้ง เอวงั 


