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เทศน์เช้า วนัที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ฟังธรรมะ ฟังธรรมนะ สัจธรรมเป็นความจริง ชีวิตของเราเป็นความจริงๆ แต่ยงัเวียนว่าย
ตายเกิดมาเป็นเรา การเวียนว่ายตายเกิดมาน้ีเพราะมนัมีกรรมดี ถา้ไม่มีกรรมดี สัตวม์นัตอ้งเกิดอยู่
แลว้ จิตมนัเป็นธรรมชาติรู้ ธรรมชาติรู้มนัตอ้งหมุนเวียนไปตามธรรมชาติของมนั ถา้ธรรมชาติ
ของมนั เวลาเราเกิดมีพ่อมีแม่ เรามีพ่อมีแม่ ถา้ใครมีครอบครัวกมี็ลูกมีหลานต่อไป ทุกคนมนัมี
ประสบการณ์ทั้งนั้นน่ะ เราก็เป็นลูกมาก่อน เราอยูใ่นความคุม้ครองดูแลของพ่อแม่มาก่อน พ่อ
แม่มีความปรารถนาดีเรามาขนาดไหน พ่อแม่เล้ียงดูเรามาขนาดไหน เราก็เขา้ใจไดท้ั้งนั้นน่ะ ถา้
เราไปมีครอบครัว พอมีครอบครัวแลว้จะรักพ่อรักแม่มากข้ึนหลายเท่าเลย เพราะอะไร เพราะไป
เล้ียงลูก ลกูมนัจะออดมนัจะออ้น ลูกมนัจะเอาแต่ใจมนั พ่อแม่ไปผกูพนักบัมนั มนัจะระลึกถึง
พ่อแม่ของเราทนัที ถา้ระลึกถึงพ่อแม่ของเรา น่ีไง ความสัมพนัธ์ๆ มนุษยมี์ความรู้สึก ความรู้สึก
ถา้มีสติปัญญาข้ึนมามนัจะแสวงหาส่ิงท่ีเป็นความดีของเรา 

เวลาเกิดมาทุกคน เวลาเดก็ อยากเป็นอะไร อยากจะเป็นทหาร อยากจะเป็นครู อยากจะ
เป็นหมอ อยากจะเป็นอะไร อยากเป็นอะไรล่ะ 

จะสูงส่งมาขนาดไหนมนัก็มีเรือจา้ง มีครูมีอาจารยพ์าส่งข้ึนฝ่ัง ถา้มีครูมีอาจารยพ์าส่งข้ึน
ฝ่ัง ถา้เจอครูบาอาจารยท่ี์ดีนะ เขาจะเลือกครูบาอาจารยท่ี์ดีไง เราไปเลือกโรงเรียนท่ีดีๆ ถา้ครูบา
อาจารยท่ี์ดีนะ เขาดูแลรักษา โรงเรียนจะดีจะเลวขนาดไหน ในโรงเรียนนั้นมนัก็มีวิกฤติทั้งนั้น
น่ะ เดก็มนัมีการเล่นกนั เดก็มนัมีปัญหาอะไรกนัร้อยแปด นัน่คือโรงเรียน 

แต่ครูท่ีดีๆ เขาดูแลรักษาไง เขาสอดส่องดูแลเดก็ไง เขาพยายามจะใหเ้ดก็นั้นเป็นเดก็ท่ีดี
ไง ใหเ้ดก็มีความปลอดภยัไง ครูท่ีดีๆ ไง ครูท่ีดีก็เป็นเรือจา้ง เรือจา้ง เรือจา้งขา้มฝ่ังๆ เราขน
อะไรขา้มฝ่ังๆ ไปเรามีครูบาอาจารยท่ี์ดี ถา้ครูบาอาจารยท่ี์ดี เราเอาเขา้ฝ่ัง แลว้ถา้เราหาครูบา
อาจารยท่ี์ดีอยา่งนั้นไม่ได ้ เราจะขา้มฝ่ังๆ เรามีขอนไม ้ เราก็เกาะขอนไมเ้อาตวัเราขา้มฝ่ังใหไ้ด ้
เราพยายามท าของเราไง ถา้พยายามท าของเรา 
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จากเรือจา้ง เรือจา้ง เรานัง่สุขสบาย มีผูคุ้ม้ครองดูแลเรา ถา้มนัเรือจา้งท่ีไม่ดี เราก็ตอ้งหา
ขอนไม ้หาแพ ต่อแพขา้มฝ่ังกนัไปเอง เวลาคนลงไปวิกฤติของชีวิต ลงไปอยูใ่นน ้า สายน ้าท่ีมนั
พดัมา ไม่มีส่ิงใดจะบรรเทาชีวิตเราเลย มีซากศพมา มีหมาตายมาตอ้งเกาะเลย คนเราไม่เกาะมนั
ตายนะ แมแ้ต่ซากสัตวเ์รายงัตอ้งอาศยัพึ่งพาชีวิตไป น่ีพดูถึงวาสนาของคนๆ 

โลกมนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ ธรรมะสัจธรรมมนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ แลว้ชีวิตเราล่ะ ชีวิตเรา เอา
ความรู้สึกเรา เอาชีวิตเราไปแปะไวต้รงไหนไง ไปแปะไว ้ ชีวิตเราเป็นอยา่งไร แลว้ถา้มนัแปะ 
มนัตรงกบัชีวิตของเรา โอโ้ฮ! มนัจะกระเทือนหวัใจเรามาก กระเทือนหวัใจเรามาก แลว้มนัก็ใจ
จะห่อเห่ียวไง ใจมนัไม่ช่ืนบานไง 

แต่ถา้เราไปแปะไว ้ เราเป็นเรือจา้ง เราช่วยเหลือเจือจานคนมา โอโ้ฮ! จิตใจมนัฟูใหญ่โต
ข้ึนมาเชียว น่ีไง มนัมีฟูมีแฟบในใจของเรา ใจของเรา ประสบการณ์ของเรา มนัมีสัจธรรมๆ เพื่อ
ชีวิตของเราไง  

ชีวิตของเรา สัจธรรมๆ ฟังธรรมๆ เพื่อเหตุน้ี ชีวิตของคน ผลของวฏัฏะมนัมีผลกระทบ
ไปทั้งนั้นน่ะ ถา้มีผลกระทบ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนท่ีไหนล่ะ สอนเขา้มาในใจ
ของสัตวโ์ลก สอนเขา้มาในหวัใจของเรา หวัใจของเรามนัเกิดมาจากไหน การเวียนวา่ยตายเกิด
ในวฏัฏะ ธาตุรู้ สันตติท่ีมีของมนัอยู ่ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยอ้นอดีตชาติไป 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ไม่มีตน้ไม่มีปลาย มนัมีของมนัมาอยา่งน้ี เพราะมนัมีของมนัมาอยา่งน้ี 
มนัถึงสะสมมาเป็นจริตนิสัย มนัถึงมีคนเห็นตรงขา้ม มีคนเห็นขดัแยง้กนัมาตลอด แลว้การเวียน
ว่ายตายเกิดข้ึนมามนัก็ไดส้ร้างบุญสร้างกรรมกนัมา  

ฉะนั้น เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้บอกว่าถา้หวัหนา้เป็นโคน าฝงูๆ โคท่ีมนัฉลาดมนัจะน าฝงูโคมนัขา้มฝ่ัง ถา้โคน าฝงู โคนั้น
ตอ้งแขง็แรง แลว้มนัลงไปในวงัน ้าวน มนัจะมองถึงกระแสน ้าน่ะ แมแ้ต่ตวัโคนั้นมนัก็ตอ้งขา้ม
ฝ่ัง ขา้มฝ่ังข้ึนไปแลว้มนัจะพาฝงูโคนั้นขา้มฝ่ังไปๆ ไง น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอน
อยา่งน้ี สอนถึงว่าจิตใจของเรา โคน าฝงูๆ มนัจะน าฝงูของมนั มนัก็ตอ้งลงน ้าเหมือนกนั มนัก็
ตอ้งว่ายขา้มน ้าไปเหมือนกนั เพราะน าเอาฝงูโคนั้นขา้มไปไง แลว้ฝงูโคนั้นจะตามหวัหนา้โคไป 
มนัก็ตอ้งออกแรง ออกก าลงัของมนัใช่ไหม มนัตอ้งพยายามขวนขวายเพื่อจะขา้มวงัน ้าวนไปใช่
ไหม วงัน ้าวนก็วฏัฏะไง วงัน ้าวนก็ชีวิตไง วงัน ้าวนก็เป็นความจริงน่ีไง 
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แลว้เราจะขา้มฝ่ังๆ ไป เราจะรอนัง่เรือจา้ง จะนัง่เรือจา้ง ไม่แตะน ้าเลย 

แต่ถา้จะปฏิบติัๆ มนัไปนัง่เรือจา้งไดอ้ยา่งไร นัง่เรือจา้ง ดูสิ เวลาเรือมนัล่ม คนว่ายน ้า
เป็นจะข้ึนฝ่ังไดน้ะ คนว่ายน ้าไม่เป็น เรือมนัคว  ่า เรือมนัล่ม คนว่ายน ้าไม่เป็น เรือจา้งๆ มนัช่วย
ตวัเองไม่ได ้ ถา้มนัจะช่วยตวัเอง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนท่ีน่ีไง สอนท่ีน่ีไง สติ 
สมาธิ ปัญญา เกิดมาจากจิตของเรา เราจะไปอยูใ่นท่ีวิกฤติขนาดไหน เราก็เอาชีวิตเรารอดได ้เรา
ไปอยูใ่นท่ีอุดมสมบรูณ์อยา่งไร เราก็ไม่ประมาทไง ไม่ประมาทไม่เลินเล่อไปกบัชีวิตไง 

ธรรมะอ่อนนอ้มถ่อมตน มกันอ้ยสันโดษ สันโดษในอะไร สันโดษในการฟุ่มเฟือยไง 
สันโดษในการใชชี้วิตส ามะเลเทเมาไง ถา้มนัส ามะเลเทเมา น่ีฉนัมีๆ เศษเงินท่ีจะซ้ือ เงินฉนั
มหาศาล 

เงินมนัไม่ส าคญัหรอก ส าคญัท่ีเอง็ใชชี้วิตฟุ่มเฟือยอยา่งนั้นมนัจะเกิดความเคยชิน มนัจะ
เกิดเป็นสันดาน มนัจะเกิดใหนิ้สัยเอง็เสีย ไอเ้งินไม่ส าคญัหรอก มนัส าคญัท่ีนิสัยคน ส าคญัท่ีใจ
คน ใจคนมนัส าคญักว่า ถา้ใจคนส าคญักว่า มนัถึงเกิดความประหยดัมธัยสัถไ์ง ไม่ใช่ว่าเรา
ประหยดัมธัยสัถเ์พราะเราไม่มี...ไม่ใช่ 

เขามีปัญญา เขามีปัญญาของเขา เขารักษาของเขา เขารักษาหวัใจของเขา เขาไม่ฟุ่มเฟือย
จนจิตใจเขาเสียหายไป ย  ้าคิดย  ้าท  าจนเป็นจริตเป็นนิสัยของเธอ ย  ้าคิดย  ้าท  า ใชส้อยบ่อยๆ ไปมนั
ก็จะเป็นความรู้สึกของเธอ มนัฝังไปๆ น่ีไง จริตนิสัยๆ ไง ถา้เรามีสติปัญญา เราคดัเลือกเอา เรา
รู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์ มนัจะไปอยูท่ี่ไหน จะมัง่มีศรีสุขขนาดไหน เราก็ไม่ประมาทในชีวิต เขา
เรียกว่าชีวิตเรียบง่าย ชีวิตติดดิน คนท่ีชีวิตเรียบง่าย ชีวิตติดดิน เราไม่ตอ้งเหน่ือยยากจนเกินไป 
ส่ิงใดท่ีมนัเป็นประโยชน์กบัเราแลว้ สมบติัของเรา เราเอาออกจากเรือนนะ ไฟไหมบ้า้น 
กาลเวลามนัไหมชี้วิตเราไป เราท าประโยชน์กบัสังคมโลกไว้ๆ  เพื่ออะไร เพื่อบารมีธรรมไง 
บารมีในหวัใจไง  

ดูสิ เราเดินผา่นไป ของของเราทั้งนั้นน่ะ เราเผือ่แผใ่หก้บัคนอ่ืน เผื่อแผ่ๆ  นะ มนัภมิูใจ
ไหม กบัเราใชส้อยไปโดยท่ีเปล่าประโยชน์ มนัไดใ้หค้นนิสัยเสียดว้ย เห็นไหม แต่ถา้เป็นความ
จริงๆ ข้ึนมา โคน าฝงูมนัก็ตอ้งลงไปในน ้านั้นดว้ย มนัก็ตอ้งแหวกว่ายเอาตวัมนัรอดดว้ย มนัตอ้ง
อ่านกระแสน ้าดว้ย มนัยงัหนัไปมองขา้งหลงัอีกนะ ฝงูโคทั้งฝงูมนัตามมาน่ะ แลว้มนัจะเอาข้ึน
ฝ่ังอยา่งไร  
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สัตวอ์พยพเวลาหนา้ฤดูหนาว ถา้มนัอยูก่บัท่ีมนัจะตายเพราะไม่มีอาหาร มนัตอ้งอพยพ 
อพยพไปหาท่ีอบอุ่นกว่า หาท่ีมีอาหารกว่า แลว้ไปวางไข่ ไปฟักลูก หาเล้ียงจนบินได ้ บินได ้
เวลาอพยพตอ้งสะสมก าลงัเพื่อบินได ้ ปีแรกๆ มนัตอ้งเกาะฝงูไป เส้นทาง ว่าแรงดึงดูดของโลก 
กระแสแรงแม่เหลก็มนัไปถูก มนัอพยพขา้มทวีป นกอพยพ กว่ามนัจะอพยพของมนั ไดเ้ส้นทาง
ของมนัได ้ มนัก็ตอ้งฝึกหดัของมนั มนัตอ้งไปตามฝงูของมนั ถา้ฝงูของมนั มนัท าของมนั มนั
เป็นของมนั มนัเกิดจากการกระท าทั้งนั้นน่ะ เป็นธรรมๆ ทั้งนั้น ถา้เป็นธรรม มนัชีวิตของมนัไง 
ผลของวฏัฏะไง มนัเกิดเป็นนกไง มนัเกิดเป็นสัตวอ์พยพไง ถา้มนัเกิดเป็นนก นกประจ าถ่ินไง 
มนัไม่อพยพไง ถา้เกิดเป็นสัตว ์สัตวใ์นกรงทอง เขาขงัไว ้เขาไวเ้ล้ียง มนัมีอิสรภาพไหม น่ีไง ผล
ของวฏัฏะๆ มนัเกิดท่ีไหนไง 

ดูสิ มนัเกิดเป็นสุนขั สุนขัท่ีเจา้ของเขามีเงินมีทอง เขาใหม้นัใส่สร้อยคอเพชร สุนขัมนัมี
สร้อยคอเพชร น่ีไง ผลของวฏัฏะไง มนัเกิดเป็นสุนขัแต่มนัก็มีอ  านาจวาสนาบารมีของมนัไง แต่
ของเรา เราเกิดเป็นสุนขั เป็นหมาข้ีเร้ือน หาอยูห่ากินก็หาอยูไ่ม่ได ้ พยายามจะออดออ้นใครก็ไม่
มีใครใหกิ้นไง มนัก็ตอ้งกินแต่ของมูตรคูถของมนัเองไง มนัเป็นหมาข้ีเร้ือน น่ีเวลามนัใหผ้ลนะ 
น่ีพดูถึงว่าผลบุญผลกรรม 

ไม่ใช่เอามาขู่กนันะ อยา่เอามาขู่ ถา้เอามาขู่ เขาบอกจะด าเนินการทางกฎหมาย จะ
ด าเนินการทางธรรมวินยั จะตกนรกอเวจี 

ขู่บ่อยมากเร่ืองนรกน่ี ขู่บ่อยมาก นรก อยา่เอามาขู่ นรกหรือ นรกก็เอาไฟจุดมนัสิ ถา้นา
มนัรก กวาดใหดี้เขา้ จุดไฟเผา นามนัก็โล่งโถง ถา้นามนัรกนกั 

นรกอเวจีมนัมีอยูจ่ริงไหม สวรรคน์รกมีอยูไ่หม สวรรคน์รกมนัมีอยูจ่ริง มนัจะเกิดได้
ต่อเม่ือคนท าชัว่ คนท าชัว่ ปิดอยา่งไรมนัก็ลง ถา้คนมนัท าชัว่ ท  าชัว่ท่ีไหน ท าชัว่เพราะใจมนัท า 
ถา้ใจมนัท า มนัรู้ในใจของมนั ไม่ตอ้งใหใ้ครมาบญัญติั ใหใ้ครมาลงญตัติ มนัลงนรกของมนัไป
โดยธรรมชาติของมนั 

แต่ถา้มนัท าดีของมนั มนัสร้างคุณงามความดีของมนั มนัจะไปนรกของมนัไดอ้ยา่งไร 
ในเม่ือมนัไม่มีเหตุ ไม่มีเหตุไม่มีปัจจยัมนัก็เหมือนคนไม่ไดท้  าผดิติดคุกไง โดนยดัขอ้หาติดคุก
เฉยเลย ถึงเวลาก็ตอ้งร้องเรียนกว่าจะปลดจากคุก ไอน่ี้มนัเร่ืองโลกนะ แต่เร่ืองกรรมไม่เป็นอยา่ง
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นั้น เร่ืองกรรม สัจธรรมมนัเป็นขอ้เทจ็จริงของมนัอยู่อยา่งนั้น ผลของวฏัฏะๆ ฉะนั้น เอามาขู่กนั
ไม่ได ้มนัขู่แต่คนท่ีไม่รู้น่ะได ้

นรกอเวจีมาขู่กนัไม่ได ้ นรกอเวจีมนัมีของมนัอยูจ่ริง มีของมนัอยูจ่ริง อยู่ท่ีการกระท า 
มนัเป็นผลของวฏัฏะ มนัเป็นภพภพหน่ึง มนัเป็นสถานท่ีท่ีหน่ึง ถา้ใครท าเหตุอยา่งนั้น สร้างเหตุ
อยา่งนั้น มนัถึงจะไปสถานะนั้นได ้ ถา้คนไม่ไดส้ร้างเหตุอยา่งนั้นมนัจะไปสถานะนั้นไม่ได ้ ถา้
สถานะนั้นแลว้มนัลอยออกมาเอง มนัเขา้ไปอยูต่รงนั้นไม่ได ้ มนัเป็นไปไม่ได ้ อยา่ตอ้งเอามาขู่
กนั ขู่กนัไม่ได ้ผลของวฏัฏะๆ มนัอยู่ท่ีการกระท า ถา้ท าดี มนัดีในตวัของมนัเอง ถา้ดีในตวัของ
มนัเอง มนัจะลงนรกอเวจี เป็นไปไม่ได ้เป็นไปไม่ได ้มนัจะใหต้ดัสินโดยมติ ไม่มี 

แต่ถา้เป็นความจริง ความจริงไม่ตอ้งตดัสิน มนัเป็นความจริงในตวัมนัเองอยูแ่ลว้ เราจะ
รับรองความสุขของคนอ่ืนไม่ได ้ ความบริสุทธ์ิอนันั้นมนัเป็นความบริสุทธ์ิของเขาเอง เขาท า
ของเขาเอง จะสะอาด จะสกปรก จะบริสุทธ์ิผดุผอ่งในใจของเขา เขาท าของเขาเอง พอเขาท าของ
เขาเอง มนัถึงเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก เป็นความจริงของใจดวงนั้น 

ใจดวงใดไม่มีมรรคไม่มีผล ใจดวงใดไม่มีการกระท า พวกเราถึงไดข้วนขวายมาท าบุญ
กุศลกนัอยูน่ี่ไง ขวนขวายมาเพื่ออะไรล่ะ ส่ิงท่ีเสียสละไปเป็นวตัถุ ส่ิงท่ีไดม้าๆ คืออารมณ์
ความรู้สึกท่ีฝังใจนัน่น่ะ ส่ิงท่ีฝังใจเป็นทิพย ์ เป็นทิพยเ์พราะอะไร เวลาไปเกิดเป็นเทวดา อินทร์ 
พรหม ส่ิงนั้นมนัจะเกิดผลจากทิพยส์มบติั ทิพยส์มบติัคือผลของเราไง ผลของเราไง แต่ใน
ปัจจุบนัน้ีมนัเป็นวตัถุ มนัเป็นวตัถุไง น่ีมนัฝึกหดัไง ภพของมนุษยเ์ป็นภพกลางไง มีนรกกบั
สวรรค ์ นรกอยูข่า้งล่าง สวรรคอ์ยูข่า้งบน แต่เราเป็นภพกลาง ภพกลางเพราะเรามีร่างกายไง 
เพราะร่างกายน้ีมนัตอ้งการอาหารไง ฉะนั้น เราเกิดเป็นมนุษยม์นัมีธาตุ ๔ บีบคั้นไง บีบคั้นอะไร 
บีบคั้นโรคหิว คนไม่มีจะกินนะ ไปขออะไรก็ได ้ ขอยงัชีพ แลว้เวลาท าผดิติดคุกๆ เพราะอะไร
ล่ะ เพราะเรามีความจ าเป็น เรามีความจ าเป็นตอ้งกิน เรามีความจ าเป็นตอ้งใช ้แต่เราไม่มี เราไม่มี 
น่ีมนับีบคั้น 

เวลามนัเป็นนกัปฏิบติัๆ ร่างกายเวลานัง่มนัเจบ็ มนัปวด มนัเม่ือย เทวดาของเขา เขาเป็น
ทิพยห์มด เขาไม่มีร่างกายน้ี เขามีรูปร่างเป็นนามธรรม รูปร่างเป็นนามธรรม แต่เขาไม่มีร่างกาย
ท่ีเป็นวตัถุท่ีตอ้งกินอาหารน้ี นรกอเวจีก็เหมือนกนั เขามีรูปร่างเป็นนามธรรม ฉะนั้น เวลามนั
ยอ่ยสลายแลว้มนัก็รวมข้ึนมาของมนัอีก มนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ เพราะนามธรรมนั้นมีความรู้สึกไง 
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นามธรรมนั้นมนัเจบ็ปวดไง เพราะนามธรรมนั้นมนัมีกรรมของมนัไง น่ีผลของนรกสวรรคม์นั
เป็นอยา่งนั้น แต่มนัอยูท่ี่การกระท าน้ีๆ 

แต่เวลาประพฤติปฏิบติั เทวดา อินทร์ พรหมเขาไม่มีร่างกายบีบคั้นเขา เวลามาฟังเทศน์
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านเทศน์เร่ืองอริยสัจ เทศน์เร่ืองทุกข ์ของเราลองนัง่ดูสิ เจบ็ปวดทั้งนั้น
น่ะ เวลานัง่ไปมนัเกิดทั้งนั้นน่ะ เพราะร่างกาย ทุกขคื์อความทนอยูไ่ม่ได ้กิริยาไหนก็แลว้แต่ท่ีเรา
ทนอยูไ่ม่ไดน้ัน่คือทุกข ์ อารมณ์ท่ีเราทนอยู่ไม่ไดคื้อทุกข ์ แลว้เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมนัไง เราจะ
สับเปล่ียนไง เราจะสับเปล่ียนใหทุ้กขม์นัหายไง แลว้ความเคยชินของเราไง ความเคยชินเวลาเรา
เม่ือย เราขบเม่ือย เราก็เปล่ียนอิริยาบถไง เราก็เลยไม่รู้จกัทุกขไ์ง แลว้ก็บอกว่าทุกขม์นัเป็น
อยา่งไร ทุกขม์นัเป็นอยา่งไร 

ก็ทุกขม์นัอยูบ่นหวัใจนัน่ไง ทุกขม์นัอยูบ่นหวัใจนัน่น่ะ ทุกขข์องเราๆ  

เราเป็นมนุษยไ์ง มนุษยท่ี์ว่ามนุษยเ์ป็นอริยทรัพย ์มนุษยมี์โอกาส มีโอกาสตรงน้ี มีโอกาส
ตรงท่ีเราเห็นทุกขจ์ริงๆ เราเห็นร่างกายบีบคั้นจริงๆ เรามีความจ าเป็นตอ้งกิน เรามีความจ าเป็น 
แต่ความจ าเป็นนั้นเราก็มองเป็นวิทยาศาสตร์ไง เป็นธรรมชาติ มนัเป็นเร่ืองธรรมดา แต่เรามาคิด
สิ แลว้เวลาเทวดา อินทร์ พรหมเขากินอะไรล่ะ อาหาร ๔ ในวฏัฏะ อาหาร ๔ เกิดในภพใดชาติ
ใด กินอาหารอยา่งใด อยูอ่ยา่งใด เขาอยูข่องเขาอยา่งไร สถานะเขาอยูข่องเขาอยา่งไร น่ีไง ผล
ของวฏัฏะๆ ไง  

ฉะนั้น เร่ืองนรกสวรรคก์็เร่ืองนรกสวรรค ์ อยา่เอามาขู่ ขู่ไม่ได ้ มนัอยูท่ี่เหตุ ใครท าดีท า
ชัว่ต่างหาก ท าดีท  าชัว่อนันั้นเป็นตน้เหตุ ถา้มนัมีเหตุแลว้มนัก็ปิดบงัวิบากกรรมอนันั้นไม่ได ้
ใครท ากรรมส่ิงใด กรรมนั้นใหผ้ล องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนอยา่งน้ี กรรมจ าแนก
สัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั ใครจะท ากรรมชัว่ขนาดไหน เร่ืองของเขา เราจะท าคุณงามความดีกนัว่ะ 
เราจะท ากรรมดีๆ แต่กรรมดีมนัไปขวางตาสัตวโ์ลก มนัไปขวางหูขวางตาเขาหมดล่ะ แต่ถา้ท า
ตามเขาไป กระแส เออ! ดีคร่ึงๆ กลางๆ ใชไ้ด ้ ดีกว่าก ู ไปได ้ถา้ดีจริงๆ รับไม่ได ้ รับไม่ได ้ตก
นรกนะ ตกนรก...ว่าไปนู่น 

น่ีไง นัน่เร่ืองของเขาๆ ใครจะท าชัว่เร่ืองของเขา หลวงตาสอนว่าเราจะท าคุณงามความ
ดีว่ะ เราจะท าคุณงามความดีว่ะ แลว้ความดีๆ มนัเป็นอยา่งไรล่ะ ความดีมนัเป็นอยา่งไร คนดี
ทะเลาะกนัอีกแลว้ คนดีก าลงัจะทะเลาะกนัอีก เพราะความดีไง ไปยดึติดในดีของเขาไง แต่ถา้
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เป็นความจริงๆ ความจริงของเรา ความจริงเป็นความจริงตามขอ้เทจ็จริงนั้น ถา้ตามขอ้เทจ็จริง
นั้น น่ีพดูถึงสัจจะมนัขอ้เทจ็จริงเลยล่ะ มนัหลีกจากขอ้เทจ็จริงไปไม่ได ้คนเราเกิดมาตอ้งชราคร ่า
คร่าเป็นธรรมดา ชีวิตทั้งชีวิตทุกขเ์หน่ือยยากกนัอยา่งน้ี ทุกขเ์หน่ือยยากกนัอยา่งน้ีมนัอยูห่าเล้ียง
ปากเล้ียงทอ้ง  

แต่จริงๆ แลว้ถา้เรามาวดัมาวา ฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพื่ออะไร ฟังธรรมเพื่อเตือนสติเราไง 
ความรู้สึกน้ี หวัใจน้ีมนัทุกขน์ะ แลว้หวัใจมนัถึงเวลาของมนั มนัตอ้งเคล่ือนยา้ยไปนะ มนัตอ้ง
เคล่ือนยา้ยจากร่างกายน้ีออกไปนะ ถา้มนัจะเคล่ือนยา้ยไป เรามีสติปัญญาขนาดไหน เราจะ
สมบติัมีจริงอยูห่รือไม่ สมบติัหาไวข้นาดไหนไวก้บัโลกน้ีๆ ถา้คนท่ีเขาสืบต่อไปเขารักษา แลว้
เขาเจือจานกนัมนัก็เป็นประโยชน์ไป ถา้เขาไม่เจือจานกนั ส่ิงนั้นเป็นโทษๆ ข้ึนมาใหผ้ลเป็นลบ
ทนัทีเลย ส่ิงนั้นเพราะอะไรล่ะ เพราะว่าเราอบรมสั่งสอนของเรามาเอง เราท าของเรามาเองไง 

ฉะนั้น ถา้มนัมีสติมีปัญญา จิตน้ีมนัเรียกร้องความช่วยเหลือนะ แลว้ถา้ความช่วยเหลือ
ของมนั ศีลธรรมๆ เท่านั้น ศีลธรรมเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีโยมใหม้าเป็นทาน เป็นกิริยาไหม กิริยาท่ี
การยืน่ใหม้นัจบไปแลว้นะ ถา้จบไปแลว้ ส่ิงนั้นมนัเป็นกิริยา ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมมนัฝังใจไว ้
แลว้ถา้ใครมีสติปัญญาฝึกหดัภาวนาข้ึนมา ถา้พุทโธๆ เขา้ไปถึงใจของตนจะเห็นใจของตน
ชดัเจนเลย พอเห็นใจของตนชดัเจนแลว้ เร่ืองค าสอนศาสนามนัเช่ือถือมากข้ึนแลว้ เพราะมนัจบั
ตอ้งไดแ้ลว้ พอมนัจบัตอ้งไดแ้ลว้มนัใชส้ติปัญญาข้ึนไป มนัจะเกิดวิปัสสนาไง 

โคน าฝงูๆ โคน าฝงู ฝงูโคนั้น หวัใจดวงนั้นมนัไดผ้า่นวิกฤติ มนัไดผ้า่นวฏัฏะ มนัมีการ
กระท า โคน าฝงูๆ โคน าฝงูมนัเห็นช่องทางของมนั มนัเห็นการกระท าของมนั โคน าฝงูนั้นจะน า
ฝงูโคนั้นไป โคน าฝงู ครูบาอาจารยท่ี์มีสติปัญญา เพราะมนัตอ้งลงน ้า มนัตอ้งผา่นกระแส มนั
ตอ้งผา่นการกระท า โคน าฝงูๆ ในหวัใจนั้นน่ะ ผลของวฏัฏะ มนัจะน าหวัใจนั้นใหพ้น้จากทุกข์
ไปไง 

ฟังธรรมๆ เพื่อเหตุน้ีไง หวัใจท่ีมนัทุกขม์นัยาก เราดูแลรักษามนั ดูแลรักษามนัดว้ยศีล 
ดว้ยสมาธิ ดว้ยปัญญา ดว้ยการฝึกฝนของเรา เราตอ้งลงน ้า เราตอ้งมีการกระท า เราตอ้งขวนขวาย
เพื่อใหห้วัใจเรามีการกระท า มนัจะเกิดมรรคเกิดผล เกิดจากการกระท า จะเป็นสมบติัของเรา 
เอวงั 


