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เทศน์เช้า วนัที ่๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรมๆ สัจธรรมๆ ท่ีแสวงหา ค าวา่ “แสวงหา” เวลาหลวงตา
ท่านไปหาหลวงปู่มัน่ไง เวลาหลวงปู่มัน่ท่านเทศนาวา่การ นิพพานหยิบไปควา้เอาเลย ท่านบอก
เหมือนอยูก่ลางอากาศ เหมือนเดือนเหมือนดาวท่ีหยิบจบัเอาไดเ้ลย หยิบจบัเอาไดเ้ลยเพราะอะไร 
เพราะหลวงปู่มัน่ท่านเทศนาวา่การเป็นสัจจะเป็นความจริง พอเวลาเป็นสัจจะเป็นความจริง เรา
เทียบเคียงไดแ้ลว้เหมือนเราหยิบจบัไดเ้ลย ถา้หยิบจบัได ้ พอหลวงปู่มัน่ท่านเทศน์จบ ปิดหมด 
ฟ้าปิด ก็เรานึกไม่ได ้เราคาดการณ์ไม่ได ้เราจินตนาการไม่ได ้

แต่เวลาภูตผีปีศาจเราจินตนาการได ้เพราะอะไร เพราะเราเคยเป็น เราเคยเป็น เราเคยเวยีน
วา่ยตายเกิดในวฏัฏะไง เราพดูถึงผีๆ จินตนาการไดเ้ลยวา่รูปร่างลกัษณะเป็นอยา่งไร 

แต่เวลาพดูถึงธรรมะๆ ธรรมะท่ีเป็นสัจธรรมนะ เป็นสัจธรรมเป็นธรรมะท่ีเป็นความจริง
นะ แต่ถา้เป็นธรรม เป็นศีล สมาธิ ปัญญา เป็นธรรมท่ีเป็นกิริยาท่ีเราพยายามจะกา้วเดิน เป็น
สมมุติบญัญติั เราจินตนาการได ้ เราจินตนาการไดเ้พราะอะไร จินตนาการไดเ้พราะเราศึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตยไ์ง เราศึกษาพระพทุธศาสนาไง ทฤษฎี ธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้เป็นหนทางให้เรากา้วเดินไง เราศึกษาส่ิงนั้นมาเราก็จินตนาการไดไ้ง แต่มรรค
ผลเราจินตนาการไม่ได ้ จินตนาการไม่ได ้ ฉะนั้น เราจินตนาการไม่ได ้ เห็นไหม เวลาเรามี
เป้าหมายอยา่งนั้น ถา้มีเป้าหมายอยา่งนั้น 

เวลาครูบาอาจารยท่์านสอนนะ โมฆบุรุษตายเพราะลาภ เราน่ีเป็นโมฆบุรุษ โมฆะคือ
บุรุษท่ีวา่งเปลา่ บุรุษท่ีไม่มีส่ิงใดในหัวใจเลย มนัก็แสวงหาลาภสกัการะไง พอแสวงหาลาภ
สักการะมนัก็ลืมตวัมนัเอง มนัก็เหยียบย  ่าธรรมวนิยัไปไง เห็นไหม โมฆบุรุษตายเพราะลาภ 
แสวงหาลาภ แสวงหาช่ือเสียง แสวงหาตายเพราะลาภๆ โมฆบุรุษไง 

แต่ถา้ครูบาอาจารยถ์า้เป็นความจริงๆ ท่านจะเป็นสุภาพบุรุษ ไม่ใช่โมฆบุรุษ เป็น
สุภาพบุรุษ เป็นคนท่ีซ่ือสัตย ์ เป็นคนท่ีลงธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เรา
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เช่ือมัน่ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราถึงไดม้าบวชเป็นพระ เวลาบวชเป็น
พระข้ึนมาแลว้เราจะแสวงหาศีล 

ศีลคือความปกติของใจ เราจะไม่กา้วลว่งศีล ส่ิงใดท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
บญัญติัไวแ้ลว้ เห็นไหม เวลาหลวงตาท่านพดู ท่านพยายามจะรักษาๆ เราจะพยายามให้มนั
ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด พยายามจะให้มนัผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด 

เวลามนัผิดพลาด ความผิดพลาดคือความเผอเรอ คือความพลั้งเผลอ คือความไม่เขา้ใจ คือ
ความไม่รู้ มนัผิดพลาดได ้ แตค่วามผิดพลาดแลว้มนัไม่ไดผิ้ดพลาดเพราะเจตนา มนัไม่ได้
ผิดพลาดเพราะเราตั้งใจจะกระท า มนัผิดพลาดเพราะความไม่รู้ แต่ถา้รู้เม่ือไหร่ รู้เม่ือไหร่แลว้จะ
ไม่ท าๆ เห็นไหม น่ีลงธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราเป็นผูท่ี้ซ่ือสัตย ์
ซ่ือสัตยก์บัธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ฉะนั้น วนัน้ีเป็นวนัพระๆ วนัพระเรามาท าบุญกุศลของเรา เราท าบุญกุศล เราก็ตอ้งการ
ปรารถนาความส าเร็จในชีวติ เราตอ้งการปรารถนาบุญ บุญคือความสุขความสงบในใจ ถา้บุญนะ 
ลาภส่ิงท่ีมนัเป็นไปได ้ส่ิงท่ีเป็นไปได ้ส่ิงท่ีเราท าได ้เราก็อยากไดส่ิ้งท่ีของเรา 

ถา้เป็นคนท่ีเขามีสติมีปัญญาข้ึนมา ส่ิงท่ีวา่ ความไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ ความไม่
มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ เราไม่เจ็บไขไ้ดป่้วย เรามีอาการ ๓๒ เรามีสติปัญญา เรามีการ
แสวงหาของเรา เราไม่เจ็บไขไ้ดป่้วย เราท าของเราได ้เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยข้ึนมาให้คนมาคอยดูแล
เรา นัน่มนัเป็นความทุกขค์วามยากทั้งนั้นน่ะ ความไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐๆ 

เวลาลาภของทางโลกเขาตั้งแต่แกว้แหวนเงินทองข้ึนมา จนถึงวา่ส่ิงท่ีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ 
สุขภาพท่ีแขง็แรง แลว้ถา้สุขภาพจิตท่ีแขง็แรง ความไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐๆ แต่เราก็
ตอ้งการลาภสักการะท่ีเป็นแกว้แหวนเงินทอง เราก็ตอ้งการลาภสักการะท่ีเป็นยศถาบรรดาศกัด์ิ 
ส่ิงนั้นถา้มนัไดม้าดว้ยความสุจริต 

ความสุจริตเพราะอะไร ความสุจริตเพราะวา่จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ จิตน้ีมนัได้
สร้างสมของมนัมา อ  านาจวาสนาของคนมนัไดส้ร้างสมมาตั้งแต่อดีตชาติ ตั้งแต่ภพชาติตา่งๆ ท่ี
เราไดส้ร้างสมมา แลว้บอก “มนัมีท่ีไหนนรกสวรรค ์อยา่มาเขียนเสือให้ววักลวั พระอยา่เอานรก
สวรรคม์าขาย” 
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เวลาพระท่ีเอานรกสวรรคม์าขาย น่ีโมฆบุรุษตายเพราะลาภไง ก็มนัขายสวรรคข์ายนรก
ไง มนัจะเอาลาภไง น่ีโมฆบุรุษไง แตส่ิ่งท่ีลาภของเขา อ  านาจวาสนาของเขา ถา้อ  านาจวาสนา
ของเขา จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ พอจิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิด เขาท าของเขามา ท าของเขามา 
เขาจะตกทุกขไ์ดย้ากอยา่งไร เขาจะตกต ่าอยา่งใด แต่ถึงเวลาแลว้เขาก็พฒันาของเขาได ้ เวลา
พฒันาของเขาได ้ จงัหวะและโอกาสของเขามนัสมดลุของเขา ถา้สมดุลของเขา น่ีไง อ  านาจ
วาสนาของเขาไง ถา้อ  านาจวาสนาของเขา 

ท่ีเราท าบุญกุศล เราท าของเรา ท าท้ิงเหวๆ ท าแลว้ไม่หวงัผลใดๆ ทั้งส้ิน ค าวา่ “ไม่หวงั
ผล” เวลาท าบุญกุศล เราตอ้งตั้งสัจจะอธิษฐานใช่ไหม ค าวา่ “อธิษฐาน” อธิษฐานคือเป้าหมาย
ของเราไง แลว้เราก็ท าของเราไปไง แต่เวลาตั้งเป้าหมายแลว้เราก็คิดเป้าหมายให้ส าเร็จใน
ปัจจุบนัน้ี เป้าหมายตอ้งส าเร็จในปัจจุบนัน้ี แลว้พอมนัไม่ส าเร็จในปัจจุบนัน้ี เราก็เสียใจ เราก็
ทุกขใ์จ เรากค็ลางแคลงใจ คลางแคลงใจนะ ท าบุญไม่ไดบุ้ญๆ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประกาศสัจธรรมนะ ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ท าดีตอ้งไดดี้ 
ท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ ท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่แน่นอน มนัท าแลว้ตอ้งชัว่เดด็ขาด แต่มนัสร้างสมมา สร้างสม
ดว้ยอ านาจวาสนามา พอมีอ านาจวาสนามา เขาสร้างส่ิงใดมา คนเกิดมาคาบชอ้นเงินชอ้นทองมา 
เขาก็มีอ  านาจวาสนาของเขา มีคนดูแลเขา เวลาเขาท าหนา้ท่ีการงานของเขา เขาประสบ
ความส าเร็จของเขา เขามีอ  านาวาสนา เขาท าชัว่ไง ท าชัว่ข้ึนมาเพราะอะไร เพราะเขาเกิดมาสวา่ง
ไปมืดไง เกิดมามืดไปสวา่งไง เกิดมาสวา่งคือทุกอยา่งอดุมสมบูรณ์ไปหมดเลย แต่ถา้เขามีอ  านาจ
วาสนาของเขา เขาสร้างคุณงามความดีของเขา เขาก็ไปสวา่งต่อ น่ีเวลาเขาไปสวา่งต่อ สวา่งต่อ
คือเจริญเติบโตไปขา้งหนา้ไง 

แต่ถา้มนัสวา่งมา เรามีสติมีปัญญา มีอ  านาจวาสนา ท าส่ิงใดแลว้ประสบความส าเร็จ แลว้
เรามาท าชัว่ๆ ท าชัว่มนัจะไปมืดไง พอไปมืด กรรมเก่า กรรมใหม่ เวลากรรม กรรมมนัซับซ้อน
กนั กรรมซับซ้อนกนัไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ให้เช่ือกรรมๆ เช่ือการกระท าไง แต่
การกระท าแบบน้ีเราท ามาเม่ือไหร่ เราท ามาตอนไหน ท าไมตอ้งมาตกเฉพาะเรา ท าไมมนัตอ้งตก
เฉพาะเราละ่ 
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ค าวา่ “ตกเฉพาะเรา” น่ีไง เวรกรรมๆ ท่ีเราท ากนัอยูน่ี่ สวา่งมาแลว้มืดไป เวลาสวา่ง
มาแลว้มนัท าส่ิงใด มนัท าชัว่ มนัเหยียบย  ่าท าลายเขาทั้งนั้นน่ะ แลว้มนัตายไป น่ีเวลาเราเห็นไง 
“ท าชัว่ไม่เห็นไดช้ัว่เลย ท าดีไดดี้มีท่ีไหน ท าชัว่ไดดี้มีถมไป” 

กรรมดี กรรมชัว่ มนัซับซ้อนไง มนัซับซ้อน กรรมถึงเป็นอจินไตยไง อจินไตย ๔ นะ 
เร่ืองกรรมน่ีเร่ืองหน่ึง เร่ืองกรรมท่ีซับซ้อน เราจะอธิบายเป็นวทิยาศาสตร์ให้ชดัเจน มนัชดัเจน 
มนัซับซ้อน อดีตชาติ ค  าวา่ “อดีตชาติๆ” พระท่ีโมฆบุรุษเอาเร่ืองน้ีมาขายกิน เอาเร่ืองน้ีมา
หลอกลวง เอาเร่ืองน้ีมาเรียกผลประโยชน์ “แหม! คนคนน้ีมีกรรม ตอ้งแกก้รรม”...เป็นเหยื่อ 

เรามีกรรมๆ ของเราแลว้ เราจะแกก้รรมๆ ของเรา แกก้รรมดว้ยสติดว้ยปัญญา 
พระพทุธศาสนาเวลาแกก้รรม เรามีสติปัญญา หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธน่ีแหละ ถา้มนั
แกก้รรมได ้แกก้รรมไดเ้พราะมนัเป็นอริยบุคคลไดไ้ง 

ถา้มนัแกก้รรมไม่ได ้ พระอริยบุคคลเกิดไม่ไดไ้ง เพราะเราไดส้ร้างเวรสร้างกรรมมา ถา้
เราสร้างเวรสร้างกรรมมนัเป็นอตัตา มนัตายตวั เราจะพฒันาอยา่งไร เราจะเปล่ียนแปลงจิตของ
เราให้เป็นอริยบุคคลอยา่งไร 

เวลาจิตมนัเปล่ียนแปลงเป็นอริยบุคคลแลว้มนัตามกนัไม่ทนันะ ดูสิ ถา้มนัตามกนัไม่ทนั 
พระโมคคลัลานะเป็นพระอคัรสาวกเบ้ืองซา้ย เหาะเหินเดินฟ้าไดท้ั้งนั้น แต่เพราะอะไร เพราะ
มนัเวรกรรม ค าวา่ “เวรกรรม” มนัจงัหวะและโอกาสมนัสมดุลกนัพอดี ในอดีตชาติท่ีนานไกล
มาแลว้ แม่ของตนแสวงหาลกูสะใภม้าให ้ แลว้ลกูสะใภไ้ดม้าแลว้ท่านไม่อยากได ้ แต่ดว้ยแม่ไง 
แม่ตาบอดก็พยายามแสวงหาลกูสะใภม้าให ้ พอลกูสะใภม้า ต่อหนา้กท็ าดี ลบัหลงัก็ใส่ความๆ 
จนสุดทา้ยแลว้พระโมคคลัลานะเช่ือเขา เช่ือเขาก็จะเอาแม่ไปฆ่า เสร็จแลว้พอเอาแม่ไปฆ่า 

พอเอาไปฆ่า เพราะเขาตาบอด บอกวา่จะไปเยี่ยมญาติ ไปโดยทางเกวยีน ไปถึงก็เสียง
เอะอะมะเท่ิงวา่โจรมนัปลน้ๆ ตวัเองก็โดดลงไป แลว้ก็ปลอมเป็นโจรข้ึนมาทุบแม่ เพราะวา่ไป
ขดัขวางความสุขในครอบครัว 

ทีน้ีพอแม่โดนตีนะ เพราะโจรจะมาฆ่าใช่ไหม กก็ลบัเป็นห่วงลกู “ลกูหนีไปนะ ลกูหนี
ไปนะ” ให้แม่รับผิดชอบเอง ลกูหนีไป ไอล้กูไดย้ินมนัสะอึกเลยนะ “เฮย้! โจรถอย โจรถอย” รีบ
โจรถอยกลบัไปเลยนะ แลว้วิง่กลบัมา “แม่เป็นอยา่งไร แม่เป็นอยา่งไร” เพราะแม่ตาบอด แม่ไม่
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เห็น สุดทา้ยแลว้แม่ก็ตาย พอแม่ตาย ตกนรกอเวจีไปจนเตม็ท่ีแลว้ สุดทา้ยแลว้ไดม้าสร้างบุญ
กุศล สร้างบุญกุศลนะ ดว้ยบุญกุศลปรารถนาเป็นพระอคัรสาวกเบ้ืองซ้าย พอปรารถนาเป็นพระ
อคัรสาวกเบ้ืองซ้าย ส่ิงท่ีสร้างบุญกุศลมามหาศาลนั้นน่ะ แลว้เวลาสมความปรารถนาเป็นพระ
อคัรสาวกเบ้ืองซ้าย มีฤทธ์ิ 

พอมีฤทธ์ิข้ึนมา พอองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เทศนาวา่การ เผยแผศ่าสนา พอเผย
แผศ่าสนา พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ เป็นก าลงัส าคญั น่ีมนัจะเขา้กบัเวรกรรมแลว้ มนัเป็น
ก าลงัส าคญัใช่ไหม ทีน้ีพอเป็นก าลงัส าคญั ศาสนาอ่ืนท่ีเขารุ่งเรืองอยู ่ พระพทุธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองมาก ผูท่ี้มีสติปัญญาศึกษาคน้ควา้แลว้เช่ือฟัง กษตัริยก์ุฎุมพีเป็นลกูศิษยม์หาศาล ลาภ
สักการะเขาเส่ือมลง เขาประชุมกนั จะท าลายพระพทุธศาสนาจะท าอยา่งไร จะท าอยา่งไร เขาหา
หนทางไง 

จะท าลายพระพทุธศาสนาตอ้งเดด็ก่ิงเดด็กา้นของพระพทุธศาสนาก่อน ผูท่ี้เป็นมือเป็น
เทา้ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีเผยแผศ่าสนา ตอ้งหกัตรงนั้นก่อน ก็เลยลงมติกนั
วา่จา้งโจร จา้งพวกมหาโจรมาฆ่าพระโมคคลัลานะ 

เวลาเขาจะมาฆา่นะ รู้ เพราะมีฤทธ์ิ เหาะหนี เหาะไป เพราะอะไร เพราะไม่ท าร้ายเขา เขา
จะเจตนามาท าร้ายเรานะ แตไ่ม่ท าร้ายเขา รักษาตวัรอด เหาะหนีคร้ังท่ีหน่ึง เหาะหนีคร้ังท่ีสอง 
แลว้มาพิจารณาของตนดู อ๋อ! มนัเป็นกรรมเก่า เห็นไหม มนัเป็นกรรมตั้งแต่อดีตชาติ เศษกรรม 
เศษท่ีเหลืออยูเ่ลก็นอ้ย แต่มนัก็มาเขา้กบัปัจจุบนั ปัจจุบนัคือวา่ในเม่ือพระพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองมาก พอเจริญรุ่งเรืองมาก พวกท่ีอิจฉาตาร้อนมนัมาก แลว้พวกท่ีอิจฉาตาร้อน เจา้
ลทัธิต่างๆ ท่ีเขามีก าลงัของเขา เขามีลกูศิษยล์กูหาของเขา เขาวางแผนได ้ เขาท าลายไดไ้ง เขามี
อิทธิพล เขามีก าลงัท่ีจะท าได ้มนัก็มาเขา้กบัเจตนาของเขา น่ีกรรมเก่า กรรมใหม่ 

กรรมเก่า กรรมใหม่ เร่ืองกรรมๆ มนัซับซ้อนๆ แลว้มนัซับซ้อน ซับซ้อนมาขนาดไหน 
ถา้ซับซ้อนขนาดไหน เรากระท าๆ กระท าเพ่ือความดีไง ถา้เราท าดีเพ่ือความดี ท าดีเพ่ือความดี ถา้
ความดี ความดีของเรา แต่ความดีมนัยงัไม่ประสบกบัเรา เราก็ไม่ท าชัว่แน่นอน เราก็ไม่ท า ต ่า
ทรามไป แลว้เรารักษาของเรา 

แลว้ก็บอกวา่ “ท าดีตอ้งไดดี้ๆ”...เราเอาวทิยาศาสตร์ เอาแค่น้ีไง เราไม่เอาท่ีมาไง ถา้เอา
ท่ีมา เวลามาภาวนานะ ใครมาวดัมาวามนัจะมาประพฤติปฏิบติั เราจะเนน้ย  ้าเลย จริตนิสัยๆ 
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พนัธุกรรมของจิต จิตท่ีไดต้ดัแตง่มา ตดัแตง่มาโดยพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้นะ ๔ อสงไขย ๘ 
อสงไขย ๑๖ อสงไขย การเวยีนวา่ยตายเกิดเป็นอสงไขย อสงไขยคือนบัไม่ได ้ไม่มีตน้ไม่มีปลาย 
มนัตดัแต่ง ตดัแต่งคืออะไร ตดัแต่งคือสร้างสมแต่คุณงามความดี 

พระโพธิสัตว ์ เห็นไหม เป็นพระโพธิสัตว ์ เป็นจกัรพรรดิ เป็นต่างๆ เป็นหัวหนา้สัตว ์
หัวหนา้ฝงูพยายามปกป้องสัตว ์พยายามปกป้องฝงูของตน สละชีวติของตนเพ่ือฝงู สละชีวติของ
ตนเพ่ือมนุษยน์ะ มีอยูช่าติหน่ึงท่านเสวยชาติเป็นกระต่าย คนหลงป่าๆ ไปก าลงัอดอยากจะเป็น
จะตาย แลว้เขาจุดไฟผิงอยู ่กระตา่ยโดดเขา้กองไฟเลย 

สัตวม์นัคิดไดข้นาดนั้นนะ สัตวม์นัคิดเสียสละชีวติมนัเพ่ือความอยูร่อดของมนุษย ์๒ คน 
น่ีพระโพธิสัตว ์เพราะมีความคิด ความคิดมนัตดัแต่ง ความคิดท่ีตดัแต่งท่ีมนัพฒันา มนัพฒันาจน
จิตน้ีเขม้แขง็ จิตน้ีคิดแต่เร่ืองดีๆ จิตท่ีมีอ  านาจวาสนา จนบารมีเตม็ น่ีพนัธุกรรมของจิตๆ 

แลว้เราละ่เคยคิดเร่ืองดีๆ ไหม คิดแต่วา่กจูะได ้ แลว้เวลาจะมาปฏิบติั กจูะไดอี้กนะ กจูะ
เอาให้ได้ๆ  แต่ไม่รู้วา่จะไดห้รือเปลา่ เพราะอะไร ฐานไง เขาสร้างตึกเขาตอ้งมีเขม็ มีฐาน เอง็จะ
ไปสร้างตึกบนทะเล โอ๋ย! เด๋ียวน้ีเขาซ้ือเรือมาท าเป็นโรงแรม เขาท าได ้น่ีคือเทคโนโลยีมนัท าได ้

แต่ความจริงมนัเป็นไปไม่ได ้ มนัเป็นไปไม่ได ้พนัธุกรรมของจิตๆ บุญถึงส าคญัตรงน้ีไง 
บุญส าคญัตรงน้ีเพราะใครท าใครไดไ้ง ใครเป็นคนท า คนนั้นมนัฝังลงไปท่ีใจดวงนั้นไง ส่ิงท่ีใจ
ดวงนั้น ท่ีเป็นทิพยส์มบติัๆ มนัเป็นทิพยท่ี์น่ีไง แลว้ถา้เป็นทิพยส์มบติั เรายงัตอ้งเวยีนวา่ยตายเกิด
ในวฏัฏะ ยงัตอ้งเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะอยู ่ เกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม มนัก็มีวิมาน 
มีวมิานเป็นทิพย์ๆ  

ไอน้ัน่เป็นท่ีอยู ่ ไอน้ัน่เป็นผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะ แต่เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา วนัพระๆ ไง วนัพระผูป้ระเสริฐ ประเสริฐก็หัวใจเราประเสริฐ ประเสริฐกบั
หัวใจของเรา มนัมีปัญญา หัวใจของเราถา้มนัประเสริฐ น่ีพระแท ้

เวลาเขาบอกวา่ พระอานนทถ์ามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วา่ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ เวลาจะให้ระลึกถึงพระพทุธเจา้ไปท่ีไหน 
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ให้ไปสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ท่ีเกิด ท่ีตรัสสู้ ท่ีปลงอายสุังขาร ท่ีปรินิพพาน ท่ีเกิด ท่ีแสดง
ธมัมจกัฯ ท่ีปรินิพพาน ส่ิงต่างๆ ท่ีระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ สงัเวชนียสถานทั้ง 
๔ 

แต่เวลากรรมฐานเรานะ หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ เราจะไปเฝ้าพระพทุธเจา้
กลางหัวใจน้ี เราจะไปเฝ้าพทุธะ พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน คือตวัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้แท้ๆ  เป็นส่ิงท่ีมีชีวติ ใครเขา้ไปพบของตน มนัเป็นสมบติัของตน น่ีหายใจเขา้นึกพทุ หายใจ
ออกนึกโธ ถา้เรามีศรัทธามีความเช่ือของเรา เราเขม้แขง็ของเรานะ แลว้มนัเป็นความจริง เรา
หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ท่ีบา้นก็ท าได ้ ท่ีถนนก็ท าได ้ แมแ้ต่ในส้วมยงัท าไดเ้ลย 
หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ มนัอยูก่บัเรา หายใจมนัอยูท่ี่จมูกน่ี มนัท าท่ีไหนก็ได ้ ไม่มี
ตน้ทุน ไม่ตอ้งไปแสวงหาท่ีไหน มนัอยูก่บัเราทั้งส้ิน แลว้เวลาความสุขความทุกขม์นัอยูท่ี่กลาง
หัวใจน้ี 

แลว้เวลาแสวงหา แสวงหาตอ้งไปอินเดีย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้พดูอยา่งนั้น
จริงๆ นะ เวลาใครไปแลว้เป็นความช่ืนใจ นัน่ก็เป็นบุญของเขา แต่ถา้ตอ้งไป ตอ้งไปท่ีนัน่ แลว้
พวกชาวอินเดียท่ีอยู่ท่ีนัน่ ชาวอินเดียเขาเป็นฮินดูดว้ย เขาไม่นบัถือพระพทุธศาสนาดว้ย คนท่ีเขา
อยูท่ี่นัน่เลยเขาไม่ไดบุ้ญมากกวา่เราหรือ เขาเกิดท่ีนัน่ เขาหาผลประโยชน์ท่ีนัน่ 

อนัน้ีพดูเพ่ือให้ไม่ตอ้งขวนขวายให้มนัทุกขย์ากนกั ให้ขวนขวายเขา้มาในใจของตน 
พระพทุธศาสนาสอนท่ีน่ี พระพทุธศาสนาสอนเรียบง่ายมาก ธรรมดาเราเกษตรกรรมนะ เชา้ เรา
หุงหาอาหารมาเพ่ือด ารงชีพ ขา้วปากหมอ้ เราก็ตกัใส่บาตร ของง่ายๆ อาหารท่ีเราจะตอ้งด ารงชีพ 
อะไรเราก็แบ่งปันเพ่ือสมณะๆ ก็แค่นั้น แลว้หนา้ท่ีของเราก็ท าหนา้ท่ีการงานของเรา สมณะก็
พยายามคน้ควา้หาสัจจะความจริงในใจของตน แลว้ถา้เป็นไปได้นะ สอนเราดว้ย สอนเราดว้ยไง 
ถา้ไดบุ้ญกุศล ไดบุ้ญกุศลของเรานะ ท าบุญกุศลแลว้ขอให้ขา้วนาเราอดุมสมบูรณ์ ทุกอยา่งอดุม
สมบูรณ์ของเรา ท าบุญเพ่ือเหตุน้ีๆ 

แต่จริงๆ แลว้หัวใจเราส าคญัท่ีสุด ทุกข์ยากมนัทุกขย์ากท่ีใจ ไอน้ัน่มนัเคร่ืองอาศยั เคร่ือง
อาศยัเท่านั้น แต่ความจริงๆ ใจของเราถา้มนัมีสติมีปัญญานะ ไม่มีอะไรมีความจ าเป็นเลย ไม่มี
อะไรกดถว่งหัวใจไดเ้ลย ไม่มีอะไรเหยยีบย  ่าในใจเราไดเ้ลย ความทุกขจ์ะมารังแกหัวใจเราไม่ได้
เลย อนัน้ีสุดยอด สัจธรรมอนัน้ีสุดยอด แลว้มนัอยูท่ี่ไหนละ่ 
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วนัน้ีวนัพระ อยูท่ี่กลางหัวอก ถา้ท าไดอ้ยูท่ี่หัวอกเรา อยูท่ี่ในใจของเรา เอวงั 


