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เทศน์เช้า วนัที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ธรรมะปลอบประโลมหวัใจของเรานะ หวัใจของเราทุกขย์ากมาก มี
โยมเขามาถามไงว่า เขาท าความดีเยอะมหาศาลเลย แต่ความดีของเขาท าไมไม่ใหผ้ลเขาเลย ชีวิต
เขามีแต่ความทุกขย์ากมากไง 

ดูสิ ดูทางกวีเขาบอกว่า เดด็ดอกไมส้ะเทือนถึงดวงดาว เดด็ดอกไมส้ะเทือนถึงดวงดาว
นะ สะเทือนถึงดวงดาวเพราะสภาวะแวดลอ้มไป มนัมีผลไปทั้งนั้นแหละ เดด็ดอกไมไ้ป
สะเทือนถึงดวงดาว ไอเ้ราอยากท าคุณงามความดี เราก็โค่นตน้ไมเ้ลย โค่นตน้ไม ้ ดวงดาวมนัจะ
ไดส้ั่นไหวไง เราไปโค่นตน้ไม ้โค่นตน้ไมม้นัยิง่เสียหาย โค่นตน้ไมม้นัท าลายสภาวะแวดลอ้ม 

เดด็ดอกไมส้ะเทือนถึงดวงดาว เป็นเพราะว่าสภาวะแวดลอ้มความเป็นจริงไง เรามาฟัง
ธรรมะๆ ธรรมะขอ้เทจ็จริงไง ท าดีได ้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ แต่ท าความดีท าไมมนัไม่ไดดี้ มนัไม่ไดดี้ 
ไม่ไดดี้เพราะเหตุใดล่ะ ถา้มนัไม่ไดดี้ คนเราท าดีแลว้มนัมีกรรมเก่า-กรรมใหม่  

กรรมเก่า คนเรามีความขดัแยง้มา มีความเศร้าหมองมา มีความอะไรมา มนัเห็นส่ิงใดมนั
ไม่ถูกใจไปหมด เราท าความดีกบัคนอ่ืนนะ เราท านอ้ยกว่าน้ีอีก เขาหาว่าเราดีมากเลย แต่คนคน
น้ี เราทุ่มเทใหเ้ขาขนาดน้ี เขาบอกเราไม่มีความดีเลย ท าไมถึงไม่มีความดีล่ะ ความดีอนันั้น
เพราะเขาไม่ชอบ เพราะเขาไม่ชอบ ท าส่ิงใดก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละ เป็นความดีก็เป็นไม่ดี แต่ถา้เป็น
ความดีนะ เราท าคุณงามความดีของเรา ความดีก็คือความดี ความดีกบัความดีเพื่อตวัเราเอง  

เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่ง
แห่งตน ท าความดีเพื่อหวัใจของเราไง ถา้ท าความดีเพื่อหวัใจของเรา เรามีศีลมีธรรม มีศีล ศีล ๕ 
ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เพื่อเป็นความปกติของใจ เราท าความดี เราท าของเราแลว้ ความลบัไม่มี
ในโลก เราท าส่ิงใดผดิพลาด เรากรู้็เองว่าเราเป็นคนท า ถา้เราท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เราก็รู้เองว่า
เราเป็นคนท า ใครเขาจะว่าดีวา่ชัว่นัน่ปากของเขา มนัอยูท่ี่การกระท าของเรา เราท าคุณงามความ
ดี อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 
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ดูเวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้สิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม
ข้ึนมา เทวดา อินทร์ พรหม เวลาเทศน์ธมัมจกัฯ ส่งข่าวเป็นชั้นๆ นะ เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ประกาศธรรม เทวดา อินทร์ พรหมส่งข่าวไป สัจธรรมมนัไดเ้คล่ือนแลว้ สัจจะ
มนัมีแลว้ ธรรมจกัรเคล่ือนแลว้ ใครจะยอ้นกลบัไปอีกไม่ได ้ เพราะมนัเป็นความจริงแลว้ น่ี
เทวดาเขาส่งข่าวเป็นชั้นๆ ข้ึนไปเลย 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เผยแผธ่รรม ผูท่ี้เขาไม่เห็นดว้ย เขาก็จา้งคนมา
ด่า เขาจา้งคนมาท าลาย เขาวางแผนท าลายองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ท าดีไหม? ท าดีมหาศาลเลย ถา้นอ้ยใจ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ตอ้ง
นอ้ยใจ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็นอ้ยใจ แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไม่เห็น
นอ้ยใจเลย 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ปลอบภิกษุนะ ภิกษุทั้งหลาย ถา้พวกเธอโดนโลก
ธรรม ๘ เบียดเบียน ใหนึ้กถึงเรานะ เราตถาคตโดนรุนแรงกว่าพวกเธอมากมายนกั แต่เราตถาคต
ไดท้  าลายอวิชชา ภวาสวะ ภพ เขาท าเพื่อใหอ้งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เจบ็ช ้า แต่เพราะไม่
มีภวาสวะ ไม่มีส่ิงใดรองรับ มนัเลยผา่นทะลุไปหมดเลย มนัไม่มีใครเจบ็ช ้า มนัไม่มีใครเลย 
เพราะอะไร เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดท้  าใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้สะอาดบริสุทธ์ิแลว้ ท  าลายภวาสวะ ท าลายภพ ท าลายชาติ ท  าลายส่ิงท่ีเก็บความเศร้าหมอง 
ท าลายส่ิงท่ีเก็บเอามาคิดซ ้ าคิดซากอยูใ่นหวัใจ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท าลายส่ิงน้ีแลว้ 
ถา้ท าลายส่ิงนั้น ส่ิงนั้นจะเขา้ถึงใจขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่ไดเ้ลย 

ถา้เราเขา้ใจเร่ืองสัจธรรม เราเดด็ดอกไมก้็สะเทือนถึงดวงดาว เพราะอะไร เพราะมนัเป็น
สัจจะ มนัเป็นขอ้เทจ็จริง ถา้เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้เราเขา้ใจ
ถึงสัจจะขอ้เทจ็จริงแลว้ เดด็ดอกไมส้ะเทือนถึงดวงดาว ท าคุณงามความดีมนัก็เป็นคุณงามความ
ดีของเราไง 

ถา้เดด็ดอกไมม้นัไม่สะเทือนถึงดวงดาวสักที ก็โค่นตน้ไมซ้ะ โค่นตน้ไมเ้ลย ใหม้นั
สะเทือนสักที เขาจะไดเ้ห็นความดีของเรา มนัก็ไม่เห็นความดีของเราหรอก เพราะเขาไม่ชอบ 
เขาไม่ชอบ เขาไม่เห็นดีเห็นงามกบัเรา แต่ถา้เขาชอบ เราไม่ตอ้งเดด็ดอกไมห้รอก เขาเอาดอกไม้
มามอบให ้เห็นไหม 
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อนันั้นเวลาเราคิดไง เวลาเราคิดอยา่งน้ีมนัคิดส่งออก คิดส่งออกมนัก็มีแต่ความเจบ็ช ้า
น ้ าใจนะ คิดส่งออกแลว้เราก็มีแต่ความทุกขน์ะ แต่เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ ใหเ้อาออกจากหวัใจ ใหส้ละออก ใหล้ะใหว้าง ใหล้ะวาง ท าดีก็ตอ้งท าความดีของเรา
ต่อเน่ืองไป คนจะท าดีท าชัว่ มนัมีการกระท า เวลาพดูถึงกรรมๆ เวลาพดูถึงกรรมป๊ับ เราเองท า
ชัว่มาตลอดเลย เพราะเรามีแต่กรรมบีบคั้นหวัใจ ไม่มีกรรมดีอะไรเลยหรือ ท าไมเราทุกขย์าก
ขนาดน้ี 

มนัมีความดีมหาศาล ความดีมหาศาลเพราะเรายงัมีสิทธิในการกระท า ไปดูคนติดคุกสิ 
คนติดคุกนะ มนับอกถา้มนัพน้จากคุกมนัจะบวช พน้จากคุกมนัจะท าความดี แต่มนัโดนติดคุก
อยูน่่ะ น่ีก็เหมือนกนั ผลของวฏัฏะๆ คนท่ีเขาไม่ไดเ้กิดเป็นเรา คนท่ีเขาเกิดมาทุกขย์ากข้ึนมา เขา
ไม่มีโอกาสเหมือนเรา เราเกิดทุกขย์ากแลว้เรามีอิสรภาพ เรามีอิสรภาพแลว้ท าส่ิงใดกไ็ด ้ แต่มี
สติปัญญาหรือเปล่า ถา้เรามีสติปัญญา เราจะท าความดีของเรา แลว้ความดีเรามองไม่เห็นไง มนั
ไม่สะเทือนดวงดาวสักที ท  าดีไม่มีใครชมวา่เราดี ไม่มีใครปรบมือใหส้ักทีเลย ไม่มีใครชมว่าเรา
เป็นคนดีสักทีเลย...แลว้ท าไมตอ้งใหค้นชมล่ะ ท าไมตอ้งใหเ้ขาชมล่ะ 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน พระอรหนัต ์มรรคญาณ ไม่มีใครสามารถท า
แทนเราได ้ กินขา้ว ใครเป็นคนกิน คนนั้นก็รู้รส นัง่มองเขากินแลว้กก็ลืนน ้าลายอึกๆ อยูน่ัน่
แหละ อยากจะอ่ิมสักที ไม่เคยอ่ิมเลย นัง่มองเขาแลว้ก็กลืนน ้าลายอยูน่ัน่แหละ กินสิ กินๆ  

น่ีก็เหมือนกนั เราท าคุณงามความดี เราท าๆๆ แลว้เราไม่มองใคร แลว้ไม่ตอ้งใหใ้ครเขา
ช่ืนชมเรา เราท าคุณงามความดีของเรา ความดีคือความดี เวลาพระเราท าคุณงามความดีนะ หลวง
ตาท่านพดูบ่อย ไอท่ี้ว่าเวลาทุกขเ์วลายาก อยา่มาพดูนะว่าโยมจะมาทุกขย์ากเท่ากบัพระ ท่าน
บอกเลยนะ แมแ้ต่เราอดนอนผอ่นอาหาร เราประพฤติปฏิบติัของเรา เราตั้งสัจจะเอาชนะตวัเอง 
มนัเอาชีวิตเขา้แลก ท่านบอกเลยนะ เวลาทางโลกเขามนัก็เหมือนกบัคนติดคุก วนัๆ ก็เหลาตอก
สองอนัสามอนั แค่หมดไปวนัๆ เท่านั้นแหละ แลว้ก็บอกว่าทุกข์ๆ   

น่ีก็เหมือนกนั ชีวิตของเรา เราอาบเหง่ือต่างน ้า เราขวนขวายของเรา เราก็วา่เราทุกข ์ เรา
ทุกขอ์ยา่งน้ีเราทุกขเ์พื่อด ารงชีวิต ทุกขเ์พื่อด ารงธาตุขนัธ์ แต่เวลาจะเอาชนะกิเลสนะ จะเอาชนะ
ตณัหาความทะยานอยากในใจของเรา “มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา” เราพดูค าน้ีประจ า 
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เพราะอะไร เพราะค าว่า “ด าริ” ไง “มารเอยเธอเกิดจากความด าริของเรา เราจะไม่ด าริถึงเจา้ เจา้
จะเกิดบนหวัใจเราไม่ไดอี้กเลย” 

ความด าริเป็นความคิดไหม เวลาเรามีความคิด มารมนัครอบง ามาตลอดไง ฉะนั้น เวลา
เราคิด เราท าอะไร มนัคิดโดยอวิชชาทั้งนั้นแหละ มนัคิดโดยกิเลสทั้งนั้นแหละ มนัคิดโดยท่ีไม่
รู้เท่าทนัตวัเองทั้งนั้นแหละ เวลามนัคิด มนัไม่รู้เท่าทนัตวัเอง คิดโดยมาร มารมนัข่ีหวัอยู ่แลว้มนั
ก็สั่งใหเ้ราคิดตามท่ีมนัพอใจ แลว้เราก็คิดของเราไปอยา่งน้ี 

“มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา เราจะไม่ด าริถึงเจา้ เจา้จะเกิดบนหวัใจเราอีกไม่ได้
เลย” 

เวลาความคิด ความทุกข์ความยากของเรา เราก็คิดของเราไป แต่เวลาเราจะเสียสละ ดูสิ 
เวลาพระเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา งานท่ีเอาชีวิตเขา้แลกเราก็ไม่เห็น เวลางานเอาชีวิตเขา้แลก 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาอดอาหาร ๔๙ วนั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท าทุ
กรกิริยามาตลอด ครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติัมาตลอด ไอเ้ราก็ไปเห็นพระ พระมนั
ก็เลียนแบบไง ไอพ้ระท่ีว่าอยากไดอ้ยากดี มนัจะโค่นตน้ไมส้ะเทือนถึงดวงดาวไง มนัก็เดิน
ออกมาจากป่า “น่ีเพิ่งออกมาจากป่านะ สดๆ ร้อนๆ เลยนะ” แต่มนัเป็นความจริงหรือเปล่าล่ะ ถา้
เป็นความจริงนะ เขาสงบระงบั  

พระอสัสชิท่านเป็นพระอรหนัต ์ เวลาท่านออกบิณฑบาต พระสารีบุตรเป็นผูท่ี้มีปัญญา 
เห็นการกา้วเดินของท่านดว้ยความมีสติปัญญาอยา่งนั้น “พระองคน้ี์จิตใจตอ้งร่มเยน็จริง ถา้ไม่
ร่มเยน็ กิริยาแสดงออกอยา่งน้ีไม่ได”้ ท่านถึงตามไปๆ นะ รอจนพระอสัสชิท่านฉันอาหารจบ
แลว้ถึงขอฟังธรรมๆ เพราะอะไร เพราะพระสารีบุตรท่านพยายามขวนขวายของท่าน แลว้ท่าน
ไปอยูก่บัสัญชยั สัญชยับอกว่า ไม่ใช่ แลว้ไม่ใช่ท าอยา่งไรล่ะ ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ ไม่ใช่ต่อเน่ืองไป  

เหมือนเราปฏิเสธไปเร่ือย ไม่ใช่ ไม่เอา ไม่มี...ไม่มีแลว้มีจริงหรือเปล่า ไม่ทุกข์ๆ  ไม่
ล  าบาก อู๋ย! มีแต่ความสุข...สุขจริงหรือเปล่า ไม่จริงสักเร่ือง แต่พระสารีบุตรเรียนกบัเขาจนจบ
แลว้ ถามอาจารยว์่ามีอะไรต่อไหม? หมดแลว้ สอนแค่น้ี หมดไส้หมดพุงแลว้ 

พระสารีบุตรสัญญาไวก้บัพระโมคคลัลานะ เป็นเพื่อนกนั มาศึกษาร่วมกนั ถา้เราเจอครู
บาอาจารยน์ะ ถา้มีคนช้ีน า ตอ้งบอกนะ ตอ้งบอกกนันะ อยา่ทิง้กนันะ ทุกขด์ว้ยกนัไง เป็นเพื่อน
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กนั สนิทกนั คุน้ชินกนัมา แลว้ก็มาศึกษาร่วมกนั...โทษนะ แลว้กม็าโดนหลอกดว้ยกนั สัญญา
กนัไว ้ถา้ใครเจอครูบาอาจารยท่ี์ช้ีน าท่ีบอกได ้อยา่ทิง้กนันะ อยา่ทิง้กนั เพราะมนัทุกขไ์ง 

เวลาพระสารีบุตรไปเจอพระอสัสชิบิณฑบาตอยู ่ดว้ยกิริยา เพราะโดนหลอกมาเยอะแลว้ 
ตามพระอสัสชิไป พระอสัสชิฉนัอาหารจบแลว้ไง “ท่านบวชเพื่อใคร ใครเป็นอาจารยข์องท่าน” 
ก็ถามเลย ท ามาอยา่งไร ท ามาอยา่งไร ไอห้วัใจท่ีมนัสงบระงบัท ามาอยา่งไร 

“โอ๋ย! เราผูบ้วชใหม่ เพิ่งปฏิบติัใหม่” พระอรหนัต ์เห็นไหม น่ีไง พระแท้ๆ  เขาอ่อนนอ้ม
ถ่อมตน เขาเก็บไวใ้นใจ ครูบาอาจารยเ์ราท่านประพฤติปฏิบติัมา ท่านต่อสู้กบักิเลสมา ท่าน
ประหตัประหารกบัมนัมา ท่านรู้ว่ามนัยากเยน็ขนาดไหน แต่เวลาท่านพดูออกมาว่า “เราเป็นผู ้
บวชใหม่” 

“แลว้บวชมาจากใคร” 

“บวชกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้” 

“องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอนอยา่งไร” 

“องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอน เย ธมฺมาฯ ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ” 

มนัตอ้งมีท่ีมาท่ีไปทั้งนั้น เวลาทุกขย์ากข้ึนมาก็เอง็หามาทั้งนั้น เขาใหเ้ดด็ดอกไมก้็ไป
โค่นตน้ไมซ้ะ เขาใหท้  าคุณงามความดี ท าคุณงามความดีก็เพื่อเรา ท าคุณงามความดีก็เพื่อใหโ้ลก
เขายกยอ่งซะ ท าคุณงามความดีกค็อยมองว่าเขาจะเห็นความดีเราหรือเปล่า ท าความดีถา้ไม่มีใคร
มองก็ไม่ท า ถา้มีคนมอง ท าเยอะๆ ถา้ไม่มีใครมอง ไม่ท าอะไรเลย  

ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ เหตุท่ีท  านั้นมนัถูกตอ้งดีงามหรือเปล่า ยอ้นกลบัไปดบัท่ีเหตุนั้น 

พอฟังนะ เพราะคนมนัทุกข ์ คนมนัทุกขแ์ลว้คนมนัคน้ควา้อยู ่ คนมนัขวนขวายอยู ่ ดูสิ 
ปฏิบติักบัสัญชยัมา เขาว่าหมดไส้หมดพุงแลว้ เป็นอาจารยเ์ก่งมากเลย แต่มนัยงัทุกข ์ พอมาเจอ
ธรรมะของพระอสัสชิ มนัท่ิมเลย มนัท่ิมเขา้กลางหวัใจ มนัป๊ิง! เป็นพระโสดาบนัเลย เอาค าพดูน้ี
ไปเล่าใหพ้ระโมคคลัลานะฟัง พระโมคคลัลานะก็เป็นพระโสดาบนัข้ึนมาทนัทีเหมือนกนั 
เพราะอะไร เพราะปัญญามนัพร้อม  
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คือคนมนัทุกขม์นัยาก มนัโดนบีบคั้น มนัโดนทุกอยา่งเตม็ท่ี แลว้มนัอยากออก แต่มนัไม่
มีใครบอกไง พอมีคนบอกก็พุ่งเลย ไอข้องเราท่องกนัปากเปียกปากแฉะ รู้ไปหมดเลย แต่ออก
ไม่ได ้ พอออกไม่ได ้ จะบอกว่าอยา่งน้ีก็ซาดิสม ์ คือว่าตอ้งใหเ้จบ็ช ้ามากกว่าน้ีใช่ไหม ตอ้งให้
ทุกขย์ากมากกวา่น้ีใช่ไหมถึงจะไดอ้อกไดไ้ง ถา้มนัทุกขย์าก มนัเจบ็ช ้า มนัก็อยากจะไป 

แต่น่ีมนันอนจมไง นอนจมแลว้ก็คิดในใจว่า อู๋ย! ฉนัอยากจะประพฤติปฏิบติั ฉนั
อยากจะมีคุณธรรม แต่ท าไมไม่วจิยัวิเคราะห์ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ปัญญา
อบรมสมาธิ เอาธรรมะมาตรึกแลว้ใคร่ครวญ แลว้ชีวิตเรามนัมาจากไหน เกิดมาท าไม เกิดมาอยู่
เพื่ออะไร ตายแลว้มีอะไรติดมือไป ไดท้  าพินยักรรมไวห้รือยงั พินยักรรมจะมอบใหใ้คร สมบติั
น้ี แลว้เรามีอะไรไป เรามีอะไรไป  

น่ีไง เรามีคุณงามความดีไปเท่านั้นนะ เรามีคุณงามความดีของเราไป ถา้ใครประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมาในศีล สมาธิ ปัญญา ใครมีสมาธิ จิตตั้งมัน่ ใครมีปัญญา ปัญญาจะแทงทะลุกิเลส
อวิชชา ใครมีศีล สมาธิ ปัญญาจะเป็นสมบติัของเรา ผูท่ี้ปฏิบติัไปถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ดูสิ มนัอกุปป
ธรรม อกุปปธรรมกบัใจน้ีมนัเป็นอนัเดียวกนั ไม่ตอ้ง ไม่ตอ้งอุทิศส่วนกุศลให ้ ไม่ตอ้งๆ เพราะ
เวลาอยูใ่นปัจจุบนัน้ีก็ยงัไม่เอาอยูแ่ลว้ ยงัตอ้งอุทิศส่วนกุศลอะไรไปใหอี้ก ไม่ตอ้งๆ เขาอ่ิมเตม็
ของเขาไปแลว้ เขาพอแลว้ เราเอาของเราไป เราปฏิบติัของเรา เราท าเพื่อเราอยา่งน้ีไง จิตใจของ
เราอยา่งน้ีมนัถึงจะเป็นสัจธรรมจริงไง แลว้ต่อไปน้ีมนัจะเดด็ดอกไมม้นัจะสะเทือนถึงดวงดาว
ไหมล่ะ  

มนัจะสะเทือนหรือไม่สะเทือน เราก็ไม่เดือดร้อน ไม่เดือดร้อน ไม่บีบคั้นใจของตวัเรา
เอง แต่เราทุกขเ์รายากไง แลว้เราวา่ท าคุณงามความดีแลว้ท าไมคุณงามความดีไม่ตอบสนองเรา
เสียที ท  าไมคุณงามความดีมนัไม่ตอบสนอง ท าแต่คุณงามความดีอยูน่ี่ 

ความดีก็คือความดี ความดีคือเราเกิดมา อริยทรัพย ์ เกิดมาไดเ้ป็นมนุษย ์ เกิดมาแลว้มี
ศกัยภาพไดท้  าคุณงามความดี ไดส้ร้างสมบุญญาธิการ ส่ิงท่ีท  าแลว้ไม่ประสบความส าเร็จๆ มนั
ตดัทอนๆ ตดัทอนน่ีเราท าอะไรมาล่ะ เราท าอะไรมา ดสิู คนเราเกิดมาสุขภาพไม่แขง็แรง เราท า
อะไรมา คนท่ีเขาสุขภาพแขง็แรง เขาพร้อมแลว้ เขาสุขภาพแขง็แรง เขาท าอะไรเขาก็สมบรูณ์
ของเขา ไอเ้ราสุขภาพไม่แขง็แรง เราท าอะไรก็เพื่อบ ารุงสุขภาพของเราใหแ้ขง็แรงข้ึนมาก่อน  
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จิตใจของเราก็เหมือนกนั เราท าอะไรมามนัถึงเป็นแบบน้ีล่ะ ท าไมคนอ่ืนเขาท ามามนัถึง
สมบรูณ์ของเขาล่ะ ท่ีพดูน้ีพดูไม่ใหน้อ้ยใจนะ พดูน้ีพดูเพื่อใหห้าเหตุหาผลไง ถา้หาเหตุหาผล
แลว้ มนัเดด็ดอกไมม้นักส็ะเทือนถึงดวงดาว เดด็ดอกไมส้ะเทือนถึงดวงดาวเพราะมนัเขา้ใจเร่ือง
สัจจะ เขา้ใจถึงเร่ืองความเป็นจริง แต่น่ีเราเขา้ใจส่วนเดียวเส้ียวเดียว ศึกษาผวิเผนิก็ว่าเราท าความ
ดีแลว้ ท าความดีแลว้ ศึกษาผวิเผนิไง ผวิเผนิมนัก็ไดผ้วิเผนิ ผวิเผินนะ ศึกษาแลว้มนัจะเป็นความ
ดีของเรา มนักลบัมาท าใหเ้ราเสียใจช ้าใจข้ึนข้ึนอีก 

“ก็พระพุทธเจา้สอนน่ะ” 

หลวงตาท่านพดูบ่อย ใหป้ระพฤติปฏิบติัไป ถา้ผดิจะพาไปหาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ จะไปฟ้ององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ก็พระพุทธเจา้สอนแลว้เราก็ท  าตามนั้น...ท  า
ผวิเผนิไง แต่เราท าเขา้ไป อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ท าเขา้ไปใหเ้ขา้ไปถึงใจเรา ท่ิมเขา้ไปสู่กลาง
หวัใจเรา แลว้ดูสิ มนัจะนอ้ยใจอีกไหม ดสิู มนัจะคร ่าครวญไหม มนัจะคร ่าครวญวโิยคไปหา
อะไร ถา้เรารักษาหวัใจของเรา เราจะคร ่าครวญไปหาใคร เราจะดูแลใจดวงน้ีไง อตฺตา หิ อตฺตโน 
นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน เอวงั 


