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

 

ตั้งใจฟังธรรม ท่ีแสวงหา แสวงหาสัจธรรมอนัน้ี วนัจะข้ึนปีใหม่ พอจะข้ึนปีใหม่นะ ทุกลทัธิ

ศาสนาจะสอนใหท้  าคุณงามความดี เห็นไหม ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์มนัมีศาสนาหล่อหลอมพวก

เราให้เราอยูร่่วมกนัไดด้ว้ยความปกติสุข 

ถา้ไม่มีศาสนา เห็นไหม รัฐบาลจะบอกเลยว่า ใครอยูใ่กลว้ดัไหนใหก้ลบัไปท าบุญวดันั้น 

ใครนบัถือลทัธิศาสนาใดก็ใหท้  าตามกิจกรรมของลทัธิศาสนานั้น เพื่ออะไรล่ะ เพื่อหวัใจน้ีไง หวัใจมนั

เร่าร้อนน่ะ หวัใจเร่าร้อน หวัใจมนัหาท่ีพึ่ง แลว้หาท่ีพึ่งหาท่ีไหนล่ะ หาท่ีพึ่งนะ เราจะมาท าบุญกุศลกนั 

เราว่าบุญกุศล อยากพึ่งบุญกุศล 

บุญยงัไม่รู้จกั รู้จกัแต่แบงก ์ คิดว่าแบงกเ์ป็นบุญไง คิดว่าบุญกุศลคือลาภสักการะส่ิงท่ีไดม้า 

อนันั้นมนัเป็นอ านาจวาสนาของคนนะ ถา้คนมีมากมีนอ้ย เขาขวนขวายของเขามา ไอค้นท่ีมีความสุข

ในหวัใจ จะมีมากมีนอ้ยนัน่เป็นอีกเร่ืองหน่ึงเลยนะ มนัไม่ใช่เร่ืองเดียวกนั เร่ืองนั้นมนัเป็นเร่ืองนั้น 

วตัถุมนัเป็นเร่ืองวตัถุ เร่ืองของหวัใจเป็นเร่ืองของหวัใจไง แต่หวัใจมนัอาศยัวตัถุนั้นเป็นท่ีพึ่งอาศยั พอ

เป็นท่ีพึ่งอาศยันะ มนัก็ลืมตวัเองไปเกาะส่ิงนั้น 

จะว่าทุกข ์มนัทุกขจ์ริงๆ เกิดมา อริยสัจ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค สัจจะความจริงมนัเป็นแบบ

นั้นๆ คนเราตอ้งขวนขวาย แต่การขวนขวายดว้ยความช่ืนบาน การขวนขวายดว้ยสติดว้ยปัญญา มนัไม่

เดือดร้อนจนเกินไปไง 

แต่การขวนขวายของเราขวนขวายดว้ยความทุกขค์วามยาก ขวนขวายดว้ยการบีบคั้น 

ขวนขวายดว้ยความระทมใจ มนัทุกข ์แต่ถา้เราขวนขวายมนัตอ้งขวนขวายอยูแ่ลว้ ส่ิงมีชีวิตมนัตอ้งด้ิน

รน ส่ิงมีชีวิตมนัตอ้งขวนขวาย ตอ้งด ารงชีวิตของมนั แต่การด ารงชีวิตนั้นด ารงชีวิตไวด้ว้ยบุญกุศล เรา

ไปวดัไปวาก็ไปเพราะเหตุน้ี 
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เราท าบุญกุศลของเรา ท าบุญกุศล เราเสียสละ เสียสละเพื่อใคร เสียสละเพื่อหวัใจดวงน้ี 

หวัใจนะ ถา้มนัไม่ทุกขไ์ม่ยากนะ มนัยงัไม่มีคุณค่าเท่าไรหรอก แต่หวัใจถา้มนัทุกขม์นัยากข้ึนมา มนั

หาทางออกข้ึนมาแลว้มนัจะแสวงหาของมนัไง แลว้หวัใจท่ีมนัทุกขม์นัยากจะเอาอะไรไปรักษามนัล่ะ 

มนัมีธรรม ธรรมมนัคืออะไรล่ะ ธรรมกอ็ยูใ่นตูพ้ระไตรปิฎกไง ธรรมกอ็ยูบ่นห้ิงนู่นน่ะ ธรรมอนันั้นเราไป

เคารพบูชา เวลาเราจุดธูปจุดเทียนไหวพ้ระ เราไหวพ้ระเพื่ออะไรล่ะ ใหห้วัใจมนัมีท่ีพึ่ง หวัใจน้ีใหมี้ท่ีพึ่ง 

คนเราทุกคน เวลาเด็กนอ้ยมนัคิดถึงพ่อแม่มนั เวลามนัเก่ง มนัพูดจาเก่งทั้งนั้นน่ะ ถา้พ่อแม่

ไม่ใหน้มมนักินมนัก็อยูไ่ม่ไดห้รอก น่ีไง มนัพูด มนัเก่งไปหมด แต่มนัก็ตอ้งอาศยัพ่อแม่มนัอยู่ จิตใจ 

จิตใจท่ีมนัทุกขม์นัยาก เราจะอาศยัอะไร อาศยัพ่อแม่ พ่อแม่ก็ไดแ้ต่ปลอบใจ พ่อแม่ใหแ้ต่วตัถุเท่านั้น

น่ะ แต่สัจธรรมๆ มนัมาจากไหน 

ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ พระมหากษตัริยเ์ป็นผูน้  า แต่เวลาศาสนา ศาสนาทุกศาสนาหล่อ

หลอมคนใหจิ้ตใจมนัมีความแบ่งปัน ถา้ความแบ่งปันอนันั้น เราไม่ทุกขจ์นเกินไปไง 

“ของกูๆ ” อะไรก็เป็นของกหูมดเลย ถา้ “ของกูๆ ” ใครแตะไม่ไดเ้ลย ใครแตะไม่ได ้ใครแตะแลว้

เป็นอนัว่าเดือดร้อน 

ฝึกหดัมนั ของอะไร ของเรา เราหามาเราก็หามาดว้ยน ้าพกัน ้าแรงเราน่ีแหละ เพราะเราหามา

ดว้ยน ้าพกัน ้าแรง ถา้จิตใจเราพฒันา มนัรู้จกัเสียสละของมนั ถา้มนัเสียสละ ส่ิงท่ีมนัเหลือ ส่ิงท่ีมนัเกินไป 

เราเสียสละ เสียสละเพื่อประโยชนก์บัเราไง เสียสละเพื่อหวัใจดวงน้ีไง ถา้หวัใจดวงน้ี ใหม้นัผ่อนคลาย 

ถา้มนัผ่อนคลาย มนัตึงเครียดเกินไป มนัตึงเครียดในหวัใจ น่ีพูดถึงการเสียสละ ถา้เสียสละเพื่อหวัใจ

ดวงน้ีนะ 

ฉะนั้น เวลาเราจะไปวดัไปวา ถา้ไปวดัไปวา ไปวดัไปวาวดัท่ีขา้งบา้น วดัท่ีเขาแสวงหาต่างๆ เขา

ก็จะหาแต่วตัถุนั้น เขาจะเชิดชูกนัไดว้่าวดัท่ีเจริญเขาตอ้งมีส่ิงปลูกสร้างท่ีงดงาม เขาบอกว่าเจา้อาวาสเป็น

ผูท่ี้มีบารมีสร้างส่ิงนั้นมา พอสร้างส่ิงนั้นมา ทุกคนก็ไปแข่งขนักนัท่ีวตัถุกนัท่ีส่ิงก่อสร้างนั้น 

แต่ถา้เราเป็นวดัปฏิบติั เราไปวดัปฏิบติั เวลาใครมาใหม่ เราช่วยกนัคนละไมค้นละมือ เรามี

น ้าใจต่อกนัไง มนัเคร่ืองอาศยั เราแบ่งปันกนั ทางจงกรม นัง่สมาธิภาวนา เราหลีกเร้นกนั เราหลีกเร้น เรามา

วดัปฏิบติั ปฏิบติัเพื่ออะไรล่ะ 
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ปฏิบติั เร่ิมตน้ตั้งแต่ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ศาสนาหล่อหลอมคนใหมี้น ้าใจต่อกนั ถา้หล่อ

หลอมคนใหมี้น ้าใจต่อกนั มนัก็น ้ าใจทางโลก มนัเป็นวฒันธรรมประเพณี ทุกศาสนาสอนใหค้นเป็น

คนดีๆ คนดีแลว้ไปไหนล่ะ คนดีก็ตายหมด คนดีก็ตอ้งตายนะ 

เราเกิดมาชาติหน่ึง เราเกิดมาชาติหน่ึงนะ ปฏิสนธิจิตเกิดในไข่ เกิดในน ้าคร า เกิดใน

โอปปาติกะ การก าเนิด ๔ เราไปหา้มมนัไม่ไดห้รอก มนัมีของมนัเพราะมนัมีเวรมีกรรมของมนั เพราะ

เราท า ทุกคนท ากรรมดีกรรมชัว่มา กรรมดีกรรมชัว่นั้นฝังมาแต่จิต ปฏิสนธิจิตๆ เวลาเขาระลึกอดีตชาติ 

อดีตชาติก็ระลึกไปท่ีจิตของตวัเองนัน่แหละ จิตตวัเองเคยเกิดบนภพใดชาติใด มนัฝังลงท่ีจิตนั้น เวลา

ยอ้นกลบัไปมนัก็ยอ้นกลบัไปท่ีนัน่ แลว้มนัมาเกิด ก าเนิดอนันั้น ดว้ยเวรดว้ยกรรมอนันั้นมนัตอ้งให้

ก าเนิด พอก าเนิดข้ึนมา ก าเนิดเป็นคนชาติหน่ึงๆ เกิดมา เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาสอน สอนใหส้ิ้นสุดแห่งทุกข ์

“โอโ้ฮ! ส้ินสุดแห่งทุกขเ์ชียวหรือ แลว้เม่ือไหร่มนัจะส้ินสุดล่ะ” 

ส้ินสุดอย่างนีเ้พราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม ก็เพราะว่าช าระกิเลสนี่

แหละ เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส้ินสุดแห่งทุกข์ เป็นศาสดา นั่นน่ะเป้าหมายทีน่ั่น แต่

เวลาเผยแผศ่าสนามา เรากบุ็ญกศุลๆ ก็อา้งบุญกศุล แลว้บุญกุศลกอ็า้งกนัแต่วตัถุไง ใครมีมากมีนอ้ย อา้ง

กนัตรงนั้นไง 

เราเป็นคนทุกขค์นจน เราจะไม่มีเลยก็ไม่เป็นไร เรามาวดัมาวา มาวดัมาวา เรามาดว้ยค่าของ

น ้าใจ คนเรานะ อ านาจวาสนามนัไม่เหมือนกนัหรอก ก าลงัคนไม่เหมือนกนั เราจะมีมากมีนอ้ย เรา

อนุโมทนาไปกบัเขา เราช่ืนบานไปกบัเขา น่ีไง เวลาช่ืนบานไปกบัเขา หวัใจมนัมีคุณธรรม มนัช่ืนบานไป

กบัเขา เราท าของเราไดน่ี้มีกิจกรรมแลว้ เรามาวดัมาวา เราท าเพื่อเหตุน้ีไง มาวดัปฏิบติั เขาปฏิบติั เขา

ปฏิบติัเพื่อใจ เพื่อน ้าใจ เห็นไหม 

ฉะนั้น เวลามาวดัแลว้ ส่ิงท่ีมา เราไดเ้สียสละแลว้ เราจะพูด เสียสละน่ีคือค่าน ้ าใจแลว้แหละ 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า เด๋ียวจะถวายปัจจยั สตางคน์ัน่น่ะไม่ตอ้งก็ได ้ ไม่จ าเป็น ไม่ตอ้งมาวดัแลว้ตอ้งมาท าบุญ

กุศลแลว้ยงัตอ้งมาถวายสตางคอี์ก ไม่ตอ้ง ไอเ้ร่ืองสตางค ์ไอเ้ร่ืองท่ีเขาถวาย เพราะเขามากนัตอนบ่ายๆ 
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พอจบตรงน้ีแลว้นะ เด๋ียวคนนูน้มาคนน้ีมา อยากมาท าบุญๆ ก็เปิดทางใหเ้ขา แต่ของเราไม่ตอ้ง ไม่ใช่

เห็นคนอ่ืนท าก็ตอ้งท าแบบนั้น 

แลว้เด็กๆ เด็กๆ ตอ้งมีบตัรๆ...ไม่ตอ้งๆ ไม่ตอ้งมีบตัร ค่าน ้าใจ มนัอยูท่ี่ค่าน ้าใจ บุญมนัอยูท่ี่

นัน่ บุญมนัไม่ไดอ้ยูท่ี่เศษกระดาษอนัน้ี แต่เศษกระดาษอนัน้ีโลกเขาต่ืนเตน้กนั โลกเขาเอาไวใ้ชจ่้าย

ช าระหน้ีกนั เราก็อยา่งนั้นน่ะ ค่าน ้าใจๆ น้ีส าคญั 

ภิกษุเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ เชา้ออกบิณฑบาตนะ ดว้ยน ้าใจของเขา เขาระลึกถึงชาวพุทธ ต่ืน

ข้ึนมาเขาหุงหาอาหารของเขาเพื่อด ารงชีพของเขา เพราะแต่เดิมเรากสิกรรม เชา้ตอ้งหุงหาอาหาร ทาน

ขา้วเสร็จแลว้เขาเก็บอาหารไวกิ้นกลางวนั ออกไปท าไร่ไถนาของเขา ภิกษุภิกขาจาร เล้ียงชีพดว้ยปลี

แขง้ น ้าใจอนันั้นเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ เล้ียงชีพไวท้  าไมล่ะ เล้ียงชีพไวข้วนขวาย เล้ียงชีพไวป้ระพฤติ

ปฏิบติั เล้ียงชีพไวเ้ดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาใหเ้กิดคุณธรรมข้ึนมา 

เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาออกบวช ข่าวร ่าลือไป พระเจา้พิมพิสารปกครอง

แว่นแควน้ท่ีใหญ่กว่า เป็นกษตัริยเ์หมือนกนั ก็คิดว่าเขาโดนปฏิวติัออกมา ใหก้องทพัคร่ึงหน่ึงนะ ให้

เจา้ชายสิทธัตถะไปเอาอ านาจคืน 

เจา้ชายสิทธตัถะบอกไม่ใช่ ภูมิใจ เตม็ใจ บารมีเตม็ จะออกมาพระโพธิญาณ อยากจะหาส่ิงท่ี

ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย 

พระเจา้พิมพิสารสัญญาไวเ้ลย ถา้องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมเม่ือไหร่ ให้

กลบัมาสอนดว้ย ใหก้ลบัมาสอนดว้ย น่ีเผื่อแผ่ขนาดนั้นนะ 

น่ีเราเล้ียงชีพไวท้  าไม เล้ียงชีพไวข้วนขวายไง เล้ียงชีพไวข้วนขวาย มาวดัปฏิบติั เดินจงกรม 

นัง่สมาธิภาวนาคน้ควา้หาจิตของเรานะ ถา้ไม่รู้จกัหาจิตของเรา ไม่รู้จกัท่ีเกิด ปฏิสนธิจิตมนัมาเกิดใน

ไข ่ในครรภ ์ในน ้าคร า ในโอปปาติกะ มนัมาเกิดเป็นเรา แลว้เราจะช าระความไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่

ตาย แลว้ก็ไปตะครุบเงากนั ไปดูท่ีความคิดไง 

ความคิด เรามีศรัทธามีความเช่ือ มีความคิด ความปรุง ความแต่งขจรขจายไปทัว่ คิดไดร้้อย

แปดเลย เวลาศึกษาธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ จินตนาการจะพน้ทุกข์ๆ  
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ดูพระเราสิ เวลาพระเรา หลวงตาท่านสอนบ่อย ถา้ไม่ท าอะไรเลยมนัก็เหงา มนัก็ตอ้งหาอะไร

ท าพอแกร้ าคาญ พอท าไปๆ ไม่ท ามนัร าคาญ ทีแรกก็ท  าแกร้ าคาญไง น่ีสังขารมนัคิด ขนัธ์ ๕ มนัคิดเลย 

เรานัง่ว่างๆ หาอะไรท าแกร้ าคาญ พอท าไปๆ มนัติด มนัชอบ ไม่ท ามนัร าคาญ 

น่ีไง ถา้ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร สังขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง น่ีควบคุมมนั 

ควบคุมมนั เรามีสติปัญญา อนันั้นก็งาน ฉนัขา้วก็งาน เวลาเดินจงกรม นัง่สมาธิก็งาน มนังานเหมือนกนั

หมด แต่ชอบหรือไม่ชอบ เวลากินน่ีชอบ น่ีไม่ใช่งาน อนัน้ีเป็นความสุข เวลาจะหามาเพื่อจะกิน อนัน้ี

ทุกข ์งานเหมือนกนั ถา้มีสติปัญญาข้ึนมามนัจะรักษาใจของเรา 

ใหท้  างาน งานของเขา งานของฆราวาสเขา เขาตอ้งหาปัจจยัเคร่ืองอาศยัของเขา น่ีทางคบั

แคบ คบัแคบว่าส่ิงนั้นเขาตอ้งหาปัจจยั ๔ หามาเพื่อเล้ียงชีวิต เล้ียงชีวิตเสร็จแลว้อยากจะประพฤติ

ปฏิบติัข้ึนมาก็ตอ้งประพฤติปฏิบติั ประพฤติปฏิบติัก็กลวัว่าพรุ่งน้ีเชา้จะไปหาปัจจยั ๔ ไม่ไหว น่ีกิเลส

มนัอา้งอยา่งนั้นน่ะ 

ภิกษุเป็นผูเ้ห็นภยัในวฏัสงสาร สละสถานะของความเป็นฆราวาสมาบวชเป็นภิกษุ ภิกษุเห็น

ภยัในวฏัสงสาร เห็นภยัในวฏัสงสาร เป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ข้ึนมาเพื่อจะ

ประพฤติปฏิบติั เพื่อหาความสุข ความสงบระงบั 

น่ีไง เราจะบอกว่าทุกศาสนาสอนใหค้นเป็นคนดี แต่ศาสนาไหนช้ีเขา้ไปถึงท่ีเกิด ท่ีแก่ ท่ีเจ็บ 

ท่ีตาย อะไรมนัมาเกิด เกิดมาท าไม อยูท่  าไม แลว้เวลาจะตายไป ตายไปดว้ยความละลา้ละลงั ตายไปดว้ย

ความทุกขค์วามยาก 

แต่องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จะตาย เดินไป เดินธุดงคไ์ปจะไปตาย เทศนไ์ปสอน

ตลอดทาง แมแ้ต่วนัสุดทา้ย นายจุนทะไดข้่าวมาก็มาถวายอาหารองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ถวายสูกรมทัทวะ แลว้ฉนัไม่ได ้ เพราะร่างกายมนัชราภาพเตม็ทีแลว้ แลว้ฉนัไปคนอ่ืนมนัก็ยอ่ยไม่ได ้ ให้

ไปเทท้ิง 

สุดทา้ยแลว้ก็เป็นกงัวล “อานนท ์ เธอบอกเขานะ ถา้เราตายไป เขาจะหาว่าไปกินอาหารม้ือ

สุดทา้ยของนายจุนทะ อาหารเป็นพิษข้ึนมาไปตาย นายจุนทะเขาจะมีเวรมีกรรมตลอดไป ใหบ้อกเขานะว่า

อาหารท่ีถวายองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีมีผลประเสริฐมีอยู่ ๒ คราว คราวหน่ึงคือฉนัอาหาร
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ของนางสุชาดาแลว้องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงซ่ึงกิเลสนิพพาน กิเลสตณัหาความทะยานอยาก 

องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดห้กัเรือนยอดอนันั้นไป แลว้อีกคราวหน่ึงเราไดฉ้นัอาหารของนาย

จุนทะแลว้เราถึงซ่ึงขนัธนิพพาน” 

ขนัธ์คือขนัธ์ ๕ คือภาระหนา้ท่ี ร่างกายและความคิดท่ีมนัสะอาดบริสุทธ์ิ ส่ิงท่ีเหลือไว ้๔๕ 

ปี ขนัธนิพพาน ตอ้งสละมนัท้ิง 

ในคราวท าบุญกบัองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้มีผลอยู ่ ๒ คราว คราวหน่ึงคือฉนัอาหาร

ของนางสุชาดาแลว้ถึงซ่ึงกิเลสนิพพาน กิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจองคส์มเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา้ ช าระลา้งไปโดยมรรคญาณขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ อีกคราวหน่ึงเราฉนัอาหาร

ของนายจุนทะแลว้ถึงซ่ึงขนัธนิพพาน เพราะตอ้งไปสละชีวิตนั้น 

น่ีไง เวลาตาย ตายไปดว้ยความสุข ตายไปดว้ยความพอใจ ตายไปดว้ยไม่มีภาระหนา้ท่ี ตายไป

แลว้ไม่มีอะไรกงัวลเลย น่ีไง ถึงไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายไง 

แต่พวกเราตาย กงัวลไปหมดเลย ตายแลว้ใครจะจดังานศพใหก้็ไม่รู้ ตายแลว้เขาจะรู้ว่าเราตาย

หรือยงัก็ไม่รู้ ตายแลว้ใครจะส่งข่าวไปใหใ้ครก็ไม่รู้ ตายแลว้ลูกจะคิดถึงเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ ตายแลว้ลูก

เรามนัจะห่วงเราหรือไม่ห่วงเราก็ไม่รู้ เห็นไหม ตายไปดว้ยความทุกขท์รมาน แลว้ก็ตอ้งเวียนว่ายตายเกิด 

กรรมจะพาไปเกิด ความคิดน่ีแหละจะพาไปเกิด เพราะมนัมีอยูก่บัจิต 

แต่องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จะไปตาย สั่งสอนเขาไปทัว่ บอกเขาไปตลอดทาง ไปถึง

สุดทา้ยพระอานนทบ์อก “องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตายไปแลว้ท าอยา่งไร” 

“อานนท ์เธอไม่ตอ้งเป็นห่วงกงัวลหรอก กษตัริยเ์ขาท ากนัเอง” 

“แลว้ถา้กษตัริยเ์ขาจะมาถามว่าท าอยา่งไร” 

“ก็ท  าใหเ้หมือนจกัรพรรดินัน่น่ะ เวลาตายไปแลว้ใหห่้อดว้ยผา้ขาว” 

น่ีจะไปตายยงัสอนเขาตลอด สอนคนท่ีมนัยงัไม่ตายน่ะ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จะ

ไปตายยงัสอนเขาไปทัว่ สุดทา้ยแลว้เวลาท่านนิพพานไป จบ 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ๗ 
 

©2016 www.sa-ngob.com 

น่ีพูดถึงว่า ทุกศาสนาสอนใหค้นเป็นคนดี แต่ศาสนาไหนสอนถึงท่ีส้ินสุดแห่งทุกข ์ ถา้ท่ีส้ินสุด

แห่งทุกขม์นัตอ้งสอนลงไปท่ีเกิด แลว้อะไรมาเกิดล่ะ แลว้อะไรมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ องคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ถึงปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหนัต์ 

ฉะนั้น เราท าบุญกุศลเพื่อเหตุน้ี พอส้ินปี เราขวนขวายจะไปท าบุญกุศลกนั ท า เราก็ท  าของ

เรานัน่แหละ ท าอนัน้ีเพื่อมงคลชีวิต ทุกคนอยากมีมงคลชีวิต มีความมัน่คงของชีวิตไง แต่ถา้มนัมี

คุณธรรมในหวัใจ ใครจะต่ืนเตน้ไปอยา่งไรเราก็ยิม้ๆ เรามีสติมีปัญญา ดูแลรักษาชีวิตของเรา ท าเพื่อ

ประโยชนใ์นชีวิตเรา เอวงั 


