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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ สัจธรรมเท่านั้นเป็นเคร่ืองพ่ึงพาอาศยัในหัวใจของเรา สัจธรรมเท่านั้น
นะ ท่ีเราแสวงหาๆ ความจริงไง ท่ีเราอยู ่ เราอยูก่บัความจอมปลอม มนัเป็นความจอมปลอม
ทั้งนั้นน่ะ เป็นสมมุติ สมมุติบญัญติั สมมุติบญัญติัเป็นวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์พิสูจน์ได ้
วทิยาศาสตร์พิสูจน์ไดน้ะ แต่ธรรมะพิสูจน์ยงัไม่ได ้ ถา้ธรรมะพิสูจน์ยงัไม่ได ้ ท่ีเราเกิดมา เกิดมา
เป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เป็นมนุษยท่ี์มีคุณภาพ เป็นมนุษยท่ีมีคุณธรรม ถา้เป็น
มนุษยท่ี์มีคุณธรรมเขาแสวงหาสัจจะความจริง ศีลธรรมๆ สัจจะความจริงอนัน้ีอยูร่่มเยน็เป็นสุข
ไง ไม่มีส่ิงใดเผาผลาญในหัวใจนั้น 

แต่ถา้เกิดมาเป็นมนุษย ์ จิตใจเป็นแค่มนุษยไ์ง แค่โลก มนุษยท่ี์แสวงหาความส าเร็จทาง
โลก นัน่ก็เป็นแค่เร่ืองโลกๆ ไง มนุษยจิ์ตใจท่ีต ่าทราม เกิดมาจะเอาแต่ผลประโยชน์ของตนๆ จะ
เหยียบย  ่าท าลายใครไปทั้งนั้นก็จะเอาแต่ผลประโยชน์ของตนไง เป็นมนุษยเ์หมือนกนัน่ะ แต่มนั
อยูท่ี่คุณภาพของมนุษยไ์ง คุณภาพของมนุษยม์าจากไหน คุณภาพของมนุษยม์าจากพนัธุกรรม
ของจิตๆ เวรกรรมท่ีสร้างมาๆ นัน่น่ะ ถา้เวรกรรมสร้างมานะ พระโพธิสัตว ์ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ทศชาติ เกิดมาเพ่ือเสียสละทั้งนั้น เกิดมาเพ่ือเสียสละ เกิดมาเพ่ือสร้างสมบารมี 
สร้างสมบารมี เขาจะท าลายขนาดไหน เขาท าลาย มนัคู่เวรคู่กรรมกบัเทวทตัไง 

แต่ส่ิงต่างๆ เทวทตัท าลายๆ เทวทตัเวลาเขาท าลายของเขา เขาตั้งใจของเขา เขามีกิจกรรม
ของเขา เวลาเขาเกิดมา เกิดมาเป็นเทวทตั เกิดมาก็ยงัท าลายองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่
เวลาเขาระลึกของเขาได ้ เขาระลึกของเขาไดเ้พราะเขาท าฌานโลกียเ์หมือนกนั เวลาเทวทตัได้
ฌานสมาบติั ระลึกได ้ จะมาขอขมาองตส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง มาขอขมาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรณีสูบไป 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ ต่อไปในอนาคต เทวทตัจะมาเป็นพระปัจเจก
พทุธเจา้ 
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ค าวา่ “พระปัจเจกพทุธเจา้” มนัตอ้งมีบารมีมา มีการสร้างมา น่ีพนัธุกรรมของจิตๆ จิตท่ี
มนัสร้างสมบารมีมา นัน่น่ะจิตใตส้ านึก มนัคิดออกมาอยา่งนั้นน่ะ จิตใตส้ านึกมนัก็เหมือน
พลงังาน พลงังานในโลกน้ีใครมาใชป้ระโยชน์ไดม้ากไดน้อ้ยแค่ไหน คนท่ีฉลาดหรือคนโง่เอา
พลงังานนั้นมาใช ้เกิดเป็นมนุษยก์็เหมือนกนั มีหัวใจเหมือนกนั แต่เรามาท าอะไรละ่ 

แลว้ถา้มีสติมีปัญญา ท่ีเราสวงหาสจัธรรมๆ ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้มา แลว้ดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ดว้ยกิเลสมนัปิดหัวใจไง ธรรมะเป็น
ธรรมชาติ 

ธรรมะเป็นธรรมชาติๆ มนัเป็นธรรมชาติอนัหน่ึง ชีวติน้ีก็เป็นธรรมชาติอนัหน่ึง กิเลสก็
เป็นธรรมชาติ กิเลสมนัก็เกิดดบัในหัวใจทั้งนั้นน่ะ สัจธรรมๆ น้ีเป็นสัจธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ นั้นเป็นสมบติัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เทศนาวา่การมา พระสารี
บุตร พระโมคคลัลานะ นัน่ก็เป็นสมบติัของพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ ค าวา่ “สมบติัๆ” มนั
เป็นของส่วนตน มนัเป็นของในหัวใจนั้น 

น่ีก็เหมือนกนั ศึกษาธรรมะๆ ธรรมะเป็นธรรมชาติ น่ีเป็นบญัญติัขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ถกูตอ้ง แต่ของเราละ่ ของเราอยูไ่หน เวลามนัสุขมนัทุกข ์ มนัสุขทุกขท่ี์น่ีนะ 
เวลามนัสุขมนัทุกข ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์ ธรรมและวนิยั 
ธรรมชาติ ธรรมและวนิยัเป็นกรอบ เป็นกรอบท่ีเราพยายามประพฤติปฏิบติัมีการกระท าให้อยูใ่น
กรอบนั้น อยา่ให้มนัเก่งกวา่ครู เก่งกวา่อาจารย ์ เก่งกวา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ออก
นอกกรอบนั้น 

ถา้ออกนอกกรอบนั้นนะ ออกนอกกรอบนั้นน่ะธรรมะเป็นธรรมชาติ แต่ความจริงๆ เป็น
ความจริงของเรานะ ถา้ความจริงๆ มีการกระท าท่ีน่ีนะ ความโลภ ความโกรธ ความหลง เห็น
ไหม ความโลภ ความโกรธ ความหลงมนัเกิดจากไหน แลว้ดว้ยความโลภ โลภมากอยากใหญ่ ท า
ไปโดยเหยยีบย  ่าเขาไปทัว่ แต่ถา้มนัเป็นสัจธรรมๆ นะ มนัเป็นวาสนาของคนนะ ท าอยา่งไรมนัก็
ได ้ท าอยา่งไรมนัก็เป็น ท าอยา่งไรก็เป็นไง 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเรามาท าบุญกุศลของเรา ระดบัของทาน ระดบัของทานน่ีของง่ายๆ 
นะ ของง่ายๆ คือส่ิงท่ีเป็นวตัถุทานท่ีเราหามาดว้ยพลงังานของเรา ดว้ยหนา้ท่ีการงานของเรา 
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ดว้ยการแสวงหาของเรา แต่ดว้ยหัวใจท่ีมนัอยากเสียสละ อยากจะท าทานๆ ไง น่ีเราวา่ของงา่ยๆ 
ของง่ายๆ คนท่ีมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัท าไม่ได ้น่ีของง่ายๆ ระดบัของทาน 

ระดบัของทานเพราะเราเสียสละนั้นความตระหน่ีถ่ีเหนียว ความตระหน่ีถ่ีเหนียวมนั
สะเทือนหัวใจไง มนัสะเทือนหัวใจ น่ีระดบัของทาน ท าบุญกุศล ค าวา่ “บุญกุศล” แลว้เวลา
ท าบุญกุศลแลว้เพ่ืออะไรละ่ ท าบุญกุศลมาเพ่ือให้จิตใจแขง็แรงไง จิตใจแขง็แรงๆ ถา้จิตใจ
แขง็แรงแลว้ ตวัตนของเรา เราก็อยากแสวงหาความจริงๆ ของเราไง ถา้ความจริงของเรามนัคือ
อะไรละ่ 

ร่างกายน้ีมนัชราภาพไปทั้งนั้นน่ะ ชีวติเรามีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด น่ีสมมุติไง เราอยูใ่น
วงของสมมุติไง แต่เวลาเกิดใหม่ๆ ดอกไมแ้รกแยม้ โอ๋ย! มนัสดช่ืนดีงามไปทั้งนั้นน่ะ น่ีก็
เหมือนกนั เวลาเกิดมา เดก็ๆ มนัก็มีความสุขของมนันะ เวลาโตข้ึนมานะ แมลงมนัจะมาผสม
เกสรแลว้ละ่ น่ีก็เหมือนกนั พอโตข้ึนมาๆ เราจะรักษาดอกไม ้ รักษาพนัธ์ุพืชของเราให้มนัคงทน
ไปอยา่งไร มนัตอ้งหลดุจากขั้วแน่นอน มนัชราภาพไปแน่นอน น่ีไง สมมุติบญัญติัๆ ไง แต่เวลา
เกิดเป็นมนุษยมี์ค่ามากๆ เพราะผลของวฏัฏะๆ นะ 

จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะไม่มีตน้ไม่มีปลาย ตอ้งเกิดแน่นอน แต่การเกิด ดูสิ เกิดเป็น
มนุษยว์า่มนัทุกขม์นัยาก ทุกขย์ากไหม ทุกขย์ากแน่นอน ทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกขเ์ป็นความจริง ดู
สัตวสิ์ นรกเวจีสิ เทวดา อินทร์ พรหมสิ แลว้มนัไม่มีใช่ไหม เราไม่เคยเป็นใช่ไหม วาระท่ีมนัเป็น 
มนัเป็นแน่นอน ถา้เราไม่เป็น เราไม่กลวัผี เวลาระลึกถึงผีน่ีกลวัเลย ระลึกถึงเทวดาน่ีนึกได ้นึกถึง
นิพพานไม่ได ้วา่งๆ อยา่งไรก็ไม่รู้ เพราะมนัไม่เคยซบัไวใ้นหัวใจ ไม่มี จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดใน
วฏัฏะ มนัไปตามอะไร ตามการกระท าของเราน่ีไง น่ีไง ท าบุญท ากุศลน่ีไง 

ถา้เราไม่ไดท้ าผิด เราก็ไม่โดนเจา้หนา้ท่ีต ารวจเขาเอาไปตรวจสอบ ถา้เราไม่ไดท้ าผิด 
จิตใจก็เหมือนกนั ถา้เราไม่ไดท้ าชัว่ มนัไม่ฝังในใจหรอก ถา้มนัท าคุณงามความดีๆ เห็นไหม วนั
พอ่แห่งชาติๆ เขาหาพอ่ตวัอยา่งน่ะ พอ่ตวัอยา่ง แม่ตวัอยา่งนัน่น่ะ เพราะอะไร เพราะเขาเล้ียงดู
ลกูเขา เขาดูแลครอบครัวของเขา พอ่ตวัอยา่ง แม่ตวัอยา่งเขาเสาะแสวงหานะ  

น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตใจท่ีมนัท าคุณงามความดีๆ ไง กรรมคือการกระท า บอกวา่กรรม
ให้ผลๆ 
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กรรมก็เราท ามา กก็รรมของเราน่ีแหละ ไม่มีกรรมของใครทั้งส้ิน แต่มนัท ามาแลว้เราไม่รู้
วา่ท ามาเม่ือไหร่ไง พอท ามาแลว้ท าไมมนัคิดอยา่งน้ีละ่ ท าไมเป็นอยา่งน้ีละ่ ถา้เป็นอยา่งน้ีแลว้ 
เกิดมาเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา ศีลธรรมมนัก็มากรองตรงน้ีไง คน
จะดีจะชัว่ตอ้งเอาศีลเอาธรรมน้ีเป็นเคร่ืองตดัสิน เราจะเอาดีเอาชัว่ เอาแต่อารมณ์ความรู้สึกของ
เราตดัสินไม่ได ้

น่ีไง ไมน้อกกรอบ ธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง เอาธรรมวนิยัมา
ตดัสิน มาคอยกรองความรู้สึกนึกคิดของเรา ถา้กรองความรู้สึกนึกคิดของเรา เราท าให้มนัเป็น
ความจริงของเราข้ึนมา เป็นจริงข้ึนมา ถา้เราท าศีล สมาธิ ปัญญา ถา้เป็นสมาธิ สมาธิมนัเกิดท่ี
ไหน สมาธิมนัเกิดในต าราหรือ สมาธิมนัเกิดในหนงัสือใช่ไหม สมาธิมนัเกิดจากอาจารยส์อนได้
ดว้ยหรือ 

สมาธิมนัเกิดจากจิตของเราต่างหาก จิตของเราท่ีมนัฟุ้งมนัซ่าน ท่ีมนัทุกขม์นัยากอยูน่ี่ 
สมาธิมนัเกิดจากจิต ไม่มีเกิดจากท่ีอ่ืน ถา้มนัเกิดจากจิต แลว้จิตอยูไ่หนละ่ หัวใจเราอยูท่ี่ไหน ถา้
หัวใจเราอยูท่ี่ไหน เห็นไหม เรามาวดัมาวา มาฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพ่ือเหตุน้ีไง ธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ กรรมจ าแนกสัตวใ์ห้เกิดต่างๆ กนั แต่การกระท านั้นก็ท าใหห้ัวใจน้ี
สูงข้ึนหรือต ่าลง การกระท าให้สูงข้ึนหรือต ่าลง ระดบัของทานก็ระดบัของทาน ถา้ระดบัของเรา 
เราอยากศึกษา เพราะธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญา 
โลกียปัญญา โลกุตตรปัญญา สุตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา 

ปัญญาโลกๆ ปัญญาวชิาชีพ คนท่ีฉลาด คนท่ีมีไหวพริบเขาท าส่ิงใดประสบความส าเร็จ
ของเขา เขามีบุญกุศลของเขา คนท่ีฉลาด คนท่ีมีไหวพริบ แต่ท าส่ิงแลว้ขาดตกบกพร่อง อ  านาจ
วาสนาของเขามนัไม่สมบูรณ์ของเขา นัน่มนัเป็นเร่ืองของโลกใช่ไหม แต่คนท่ีมีสามญัส านึก นึก
ถึงชีวติของเรา นึกถึงตวัของเรา นึกถึงวา่เราเกิดมาจากไหนๆ 

วทิยาศาสตร์ก็วา่เกิดมาจากทอ้งพอ่ทอ้งแม่ แต่ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัพทุธ
เจา้ เกิดมาจากกรรมของเราทั้งส้ิน เกิดจากการกระท าของเราน่ีแหละ เพราะเรามีเวรมีกรรมของ
เรา กรรมของเรากบัพอ่แม่เป็นสายบุญสายกรรมข้ึนมา เราถึงมาเกิดร่วมกนั พอเกิดร่วมกนั 
อภิชาตบุตร บุตรท่ีดีกวา่พอ่กวา่แม่ บุตรท่ีส่งเสริมพอ่แม่ให้ดีงามข้ึนมา น่ีบุตรท่ีท าให้พอ่แม่ 
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หลวงตาท่านสอน ลกูลากๆ มนัจะลากไปไหน ลากไปคุก ลากไปตะราง เพราะมนัติดคกุ
ติดตะราง เราตอ้งไปเยีย่มไปดูแลมนัไง น่ีลกูมนัลากไปๆ น่ีไง กรรมของสัตว ์ กรรมของสัตวท่ี์
มนัเกิดข้ึนมาไง กรรมคือการกระท า เพราะท ามาร่วมกนัไง พอท ามาร่วมกนั ท ามาภพชาติใดก็
แลว้แต่ แลว้แต่จิตดวงนั้นปฏิสนธิวญิญาณ ปฏิสนธิวญิญาณจุติในไข่ ในครรภ ์ ในน ้าคร า ใน
โอปปาติกะ ก าเนิด ๔ 

เขาบอกไม่ใช่ เกิดในหลอดแกว้ เด๋ียวน้ีไปท ากิฟต ์เกิดในหลอดแกว้ 

หลอดแกว้มนัก็ไปยดัในมดลกูนัน่แหละ ตอนน้ีเขาก าลงัวจิยัท ามดลกูเทียมนะ มดลกู
เทียมเขาท าแลว้เขาจะเอาส่ิงมีชีวติไปเล้ียง น่ีเขาท าของเขาไป ส่ิงน้ีมนัเป็นวทิยาศาสตร์ๆ ไง แต่
มนัมีกรรม กรรมคือการกระท าอนัน้ีไง 

แต่ถา้กรรมคือการกระท าอนัน้ี ถา้เรามีสติมีปัญญาของเรา ธรรมะเป็นธรรรมชาติมนัก็
เป็นทฤษฎี เป็นสัจจะ เป็นสาธารณะ แต่เราจะพิสูจน์ ห้องทดลองในใจของเราน่ี เราหายใจเขา้นึก
พทุ หายใจออกนึกโธ 

ใครท างานวจิยัส่ิงใดก็แลว้แต่ เขาตอ้งมีขอ้มูลของเขา เขาตอ้งมีสถานท่ีท างานของเขา เรา
จะพิสูจน์ชีวติของเรา เราตอ้งการพฒันาชีวติของเรา พนัธุกรรมของจิตๆ เราจะเปล่ียนแปลงมนั 
เปล่ียนแปลงจากท่ีมนัฟุ้งซ่าน เปล่ียนแปลงจากท่ีมนัควบคุมไม่ได ้ เปล่ียนแปลงในแบบท่ีมนัมี
ความเหนือกวา่ มนัชกัน าให้เราอยูใ่นอาณติัของมนั มนัหลอก มนัลอ่ มนัลวง มนัปล้ินมนัปลอ้น 
เช่ือ เช่ือไปหมดเลยถา้กูคิด ถา้เราคิดมนัดีไปหมดเลย เช่ือ 

ฉะนั้น มีสติปัญญายบัยั้งมนั ยบัย ั้งมนัน่ีคือปัญญาอบรมสมาธิ แต่ถา้มนัยบัย ั้งมาดว้ยค า
บริกรรม มนัท าไม่ได ้ให้บริกรรม บริกรรมไว ้บริกรรมไวไ้ม่ให้มนัไปคิดตามท่ีกิเลสมนัควบคุม 
กิเลสมนัปล้ินปลอ้น เราพยายามท าให้เป็นอิสระข้ึนมา อิสระในพทุธานุสติไง หายใจเขา้นึกพทุ 
หายใจออกนึกโธ กอดองคส์มเดจ็พีระสัมมาสัมพทุธเจา้ไวไ้ง น่ีกรรมฐาน ๔๐ ห้อง พทุธานุสติ 
สติและจิตของเรา เราระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราอยูก่บัองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ มนัปลอดภยัไง ถา้อยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มนัปลอดภยั แต่มนั
ท าไม่ได ้ มนัดีดมนัด้ิน มนัเก่ง มนัเลิศ มนัวา่มนัมีปัญญา พทุโธๆ มนัจืดชืด พทุโธๆ มนัไม่มี
ประโยชน์ 
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เราอยูก่บัพอ่อยูก่บัแม่ อยูก่บัศาสดาของเรา มนัไม่มีประโยชน์ตรงไหน 

เวลาคนจะเก่งกลา้สามารถขนาดไหนนะ เวลามนัโดนต ารวจจบั เวลามนัตกทุกขไ์ดย้าก
นะ มนัคิดถึงพอ่แม่มนัก่อน มนัระลึกถึงพ่อแม่มนัทนัทีเลย ถา้มีพอ่แม่คุม้ครอง พอ่แม่ดูแล มนัจะ
ปลอดภยัไง เพราะอหังการ เพราะท าของเราเองไง มนัถึงตอ้งมาติดคุกติดตารางอยูน่ี่ไง มนัตอ้ง
มาเจ็บไขไ้ดป่้วย มาทุกขย์ากอยูน่ี่ไง 

น่ีก็เหมือนกนั จิตท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะมนัไม่มีใครดูแลมนัไง เวลาระลึกถึงองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ระลึกถึงศาสดาของเราไง อยูก่บัพทุโธมนัปลอดภยั แลว้เวลามนั
สงบเขา้มา โอโ้ฮ! พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์ ร้ือสัตวข์นสัตวคื์อร้ือจิต
วญิญาณของสัตวโ์ลก จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะท่ีไม่มีตน้และไม่มีปลาย แลว้ไม่สามารถ
ช่วยตวัเองได ้ ไม่สามารถระลึกถึงตนเองได ้ แลว้เราพยายามเช่ือครูบาอาจารยข์องเรา เช่ือองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พยายามระลึกถึงท่าน อยูก่บัท่าน พทุโธๆ ระลึกถึงค าบริกรรม คือ
เรากคิ็ดนัน่แหละ แต่พอคิดไปๆ คิดไปโดยศรัทธา คิดไปโดยวาสนา คิดไปโดยความเพียร คิดจน
มนัเป็นตวัมนัเองมนัคิดไม่ได ้มนัคิดไม่ได ้ตวัมนัเองเป็นพทุธะเสียเอง ถา้เป็นพุทธะเสียเอง น่ีผูรู้้ 
ท่ีเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นน่ีไง ทั้งๆ ท่ีอยูก่บัเราท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนามา 
พยายามคดักรอง พยายามพฒันาน่ีแหละ แต่เราพฒันาไม่ไดเ้พราะน่ีเป็นธรรม 

เราจะอยูก่บักิเลส เราจะอยูก่บัความหย  าเป อยูก่บัความคิด แลว้ก็บอกวา่ประชาธิปไตยๆ 

มนัจะตาย ไม่ใช่ไตย มนัตาย ประชาธิปตาย มนัตายแน่นอน แต่ถา้เป็นธรรมๆ นะ มนั
เหนือโลก 

โลกก็ตอ้งหมุนไป เราเกิดกบัโลกนะ เราเกิดมามีพอ่มีแม่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้สอนให้รู้จกักตญัญูกตเวทีคนท่ีมีคุณกบัเรา คนท่ีมีคุณ เห็นไหม พอ่แม่ให้ชีวติน้ีมา ครูบา
อาจารย ์พอ่แม่ครูจารย ์ให้ทั้งชีวติ ให้ทั้งอาหาร ให้ทั้งปัญญา ให้ทั้งสติ ให้ทั้งการช้ีน า 

พอ่แม่ก็เล้ียงไดแ้ต่ร่างกายเท่านั้นน่ะ จิตใจเล้ียงไม่ไดห้รอก จิตใจของเรา เห็นไหม เพราะ
มนัมีเวรมีกรรมกนัน่ีไง มนัเกิดทิฏฐิมานะต่อกนัไง มนัเกิดการขดัแยง้กนัไง มนัไม่ใช่ขดัแยง้แต่
ปัจจุบนัน้ีไง มนัขดัแยง้กนัมาแต่ไหนก็ไม่รู้ไง แต่เวลาในปัจจุบนัน้ีตอ้งมาใชเ้วรใชก้รรมเพราะ
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เป็นพอ่เป็นแม่เป็นลกูกนัไง มนัจะเอาส่ิงใดกต็อ้งให้มนัไปไง แต่ถา้เป็นคนอ่ืน ไม่ให้ ไปฟ้อง
ศาลเอา มนัวา่นะ แต่ถา้เป็นลกูนะ เท่าไรก็ตอ้งควกัใหม้นั เท่าไรก็ตอ้งควกัให้มนัไง น่ีไง แต่มนัก็
เป็นภาระของเรา เราตอ้งดูแลรักษาทั้งนั้นน่ะ น่ีพดูถึงผลของวฏัฏะๆ ไง 

น่ีพดูถึงวา่ถา้เรายงัไม่รู้จกัหัวใจของเราไง เรายงัไม่รู้จกัจิตของเรา เราจะไปแกท่ี้ไหนไง 
มนัก็อวชิชา อวชิชาคือความไม่รู้ตวัเอง ไม่รู้จกัจิตของตวัเอง ตอ้งเกิด มีอวชิชาพาเกิด อวชิชาตวั
นั้นพาจิตดวงน้ีเกิด 

แลว้เวลามีสติมีปัญญาข้ึนมา มีวชิชา มีความรู้ รู้เท่าทนั พอรู้เท่าทนันะ จิตสงบแลว้ยกข้ึน
สู่วปัิสสนา ภาวนามยปัญญาเท่านั้นท่ีจะปลดเปล้ืองสังโยชน์ความร้อยรัดของกิเลส เปลือกท่ีมนั
ครอบคลมุหัวใจอนัน้ีไม่มีใครสามารถท าให้ได ้แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนา
มาร้ือสัตวข์นสัตวก์็เป็นคนแค่ช้ีทาง เป็นคนบอก เป็นแบบอยา่ง เห็นไหม เวลาปฏิบติัให้ปฏิบติั
ตามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

ภิกษุทั้งหลาย ถา้พวกเธอโดนโลกธรรม ๘ รุนแรง คือโดนติฉินนินทา โดนท าร้าย เธอ
อยา่เสียใจ ให้ระลึกถึงเรา เพราะเราโดนมากกวา่เธอ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้โดนโลก
ธรรม ๘ ท าลายมามหาศาล ท่านมีฤทธ์ิดว้ยนะ แต่การท าแบบนั้น ทั้งๆ ท่ีเขาท าลาย แต่ถา้มีฤทธ์ิ 
มนัก็เท่ากบัไปท าลายเขาใช่ไหม มนัเป็นฤทธ์ิเป็นเดช มนัไม่ใช่ธรรมไง แต่ท่านมีความเมตตา
เท่านั้น มีแต่ความเมตตาพยายามจะให้คนหูตาสวา่ง ให้คนมีความเขา้ใจได ้ ใหค้นมีปัญญาข้ึนมา
ได ้ถา้มีปัญญาข้ึนมามนัจะไปเป็นประโยชน์กบัคนคนนั้น 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ แลว้ถา้มนั
เกิดข้ึนมา ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคตในใจของเรานะ น่ีพดูถึงวา่ธรรม ถา้หัวใจมนัสูงส่ง 
หัวใจมนัเป็นไปได ้ มนัจะเป็นไปอยา่งนั้น ถา้หัวใจเราไม่สูงส่ง ไม่เป็นจริง มนัก็ไม่เป็นจริง 
หัวใจเราทั้งนั้น หัวใจเราเท่านั้น 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตวน์ะ ปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตว์
แลว้วางธรรมวนิยัน้ีไว ้ เราบริษทั ๔ เป็นเจา้ของศาสนา ชาวพทุธเป็นเจา้ของศาสนา แลว้เรา
พยายามจะท าข้ึนมาให้เป็นสัจจะเป็นความจริงของเรา 
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เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้พดูกบัพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ “เธอจงให้
สมควรแก่เวลาของเธอเถิด” 

น่ีก็เหมือนกนั ให้มนัเป็นสัจจะความจริงในใจของเราเถิด ถา้เราท าได ้ เราจะไม่สงสยัส่ิง
ใดๆ เลย เพราะความสงสยันั้นคือกิเลส ถา้ยงัมีความสงสัยอยู ่เกิด 

หมดความสงสยั หมดส่ิงใดๆ ในหัวใจทั้งส้ิน นั้นวมุิตติสุข เอวงั 


