
เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๐ กนัยายน ๒๕๕๙ ๑ 
 

©2016 www.sa-ngob.com 

เทศน์เช้า วนัที ่๑๐ กนัยายน ๒๕๕๙ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมเนาะ ใหธ้รรมเป็นทานๆ มนัมีคุณธรรมท่ีไหนเอามาใหเ้ป็นทานล่ะ ถา้มนัมี

คุณธรรมใหเ้ป็นทาน จิตใจมนัจะร่มเยน็เป็นสุขไง ถา้จิตใจร่มเยน็เป็นสุข ออกมาดว้ยน ้ าอมตธรรมมนั

เป็นความอบอุ่น มนัเป็นความร่มเยน็ ไม่ใช่ออกมาแบบไฟ 

เวลาออกเป็นไฟ ไฟมนัเผาผลาญไปทั้งหมดล่ะ เวลาโทสะมนัรุนแรง มนัท าร้ายเขาไปทัว่ ท าลาย

เขาไปทัว่ แต่เวลาหลวงปู่มัน่เวลาท่านแสดงธรรมๆ น ้าอมตธรรมนะ มนัชุ่มช่ืนไปหมด ถา้ค  าว่า “ชุ่มช่ืน

ไปหมด” นะ มนัชุ่มช่ืนมาจากไหนล่ะ มนัชุ่มช่ืนมาจากหวัใจดวงนั้น หวัใจดวงนั้น ถา้หวัใจดวงนั้นมนั

มีคุณธรรมในใจดวงนั้น มนัเหนือโลกไปทั้งหมดล่ะ ส่ิงท่ีเราอาศยักนัอยูน่ี่ทางโลกเขาว่ามนัเป็นกิริยาๆ 

ค าว่า “กิริยา” มนัก็ตอ้งอาศยันะ แต่ของเรามนัไม่ใช่กิริยา ของเรามนัเป็นความจริง ความจริง

เพราะอะไร ความจริงเพราะเรายึดมัน่ถือมัน่มนัไง มนัจะไดดิ้บไดดี้มาเพราะเหตุน้ี มนัจะไดดิ้บไดดี้

เพราะเหตุน้ี 

แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเรา องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านสอน มันจะได้ดิบได้ดี

มาด้วยการเสียสละ มนัจะได้ดิบได้ดีมาด้วยการละทิง้ ดว้ยการละท้ิง แต่ไม่มีใครกลา้ละท้ิงหรอก 

เพราะมนัไม่มีการละท้ิงไดเ้พราะมนัไม่มีหนทางจะเดินไง มนัตอ้งยดึของมนัไว้ๆ  มนัท้ิงไม่ได ้ มนัไม่

ยอมท้ิง 

แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติั ท่านท้ิงหมด พอท้ิงหมดแลว้มนัเสียสละ

ไดทุ้กๆ อยา่ง คนเสียสละไดทุ้กๆ อยา่งแลว้ ไอข้องกิริยา ไอเ้คร่ืองอาศยัอยา่งน้ีมนัแค่ด ารงชีวิตไป

เท่านั้นน่ะ แลว้ด ารงชีวิตไวเ้พื่อประโยชนด์ว้ยนะ ถา้ครูบาอาจารยจ์ริงๆ ท่านด ารงชีวิตไวเ้พื่อประโยชน์

กบัโลกๆ 
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แต่ถา้ของเรา เราอยูห่นกัโลก หนกัไปเปล่าๆ น่ะ คนหนกัโลกไม่มีประโยชนอ์ะไรทั้งส้ิน มนั

มีอะไร ถา้คนเราตายไป โลกมนัจะไดสู้งข้ึนไง น่ีเวลาโลกเขาเบ่ือหน่าย เห็นไหม แต่ท่านเป็นครูบา

อาจารยข์องท่าน มนัเป็นสัจจะๆ สัจจะใหธ้รรมเป็นทาน ใหธ้รรมเป็นทานคือใหส้ติสัมปชญัญะ ให้

สติสัมปชญัญะดว้ยการไม่ตอ้งสอนไง เวลาไม่ตอ้งสอนนะ การกระท าเป็นตวัอย่างนั้นน่ะดีกว่าค  า

สอน ดีกว่าทุกๆ อยา่ง มนัท าไดอ้ยา่งไรน่ะ เวลาสังคม สังคมท่ีมนัเดือดมนัร้อนกนัอยูน่ี่เพราะเหตุใด 

เราบอกว่าสังคมรังแกเราๆ แลว้สังคมมนัเกิดมาไดอ้ยา่งไร 

มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมไง ถา้มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม เวลาสังคมมนัโหดร้าย สังคมท่ีเห็นแก่ตวั แลว้

เราล่ะ แลว้เราล่ะ มนัยอ้นกลบัมาท่ีน่ีไง เพราะอะไร เพราะเราก็เป็นแบบเขา ถา้เราไม่เป็นแบบเขา เรา

จะไม่เดือดร้อนไปกบัเขา ถา้เราเดือดร้อนไปกบัเขา เพราะเราเป็นแบบเขาไง เราเป็นแบบเขามนัก็แยง่

ชิงกนัไง ส่ิงใดท่ีมนัตอ้งการปรารถนามนัก็หยบิฉวยกนัไป 

แต่ถา้เป็นธรรมๆ ข้ึนมา เราไม่หยบิฉวยไปกบัใคร เราไม่หยบิไม่ฉวยใดๆ ทั้งส้ิน ถา้หวัใจมนั

เป็นธรรมแลว้ หัวใจเป็นธรรม แผ่นดินธรรมๆ แผ่นดินธรรม เราปรารถนาใหค้วามร่มเยน็เป็นสุขกบั

เขา เราปรารถนาใหค้วามร่มเยน็เป็นสุขกบัเขา แต่เขาไม่เขา้ใจ ดูสิ เวลาเขาช่วยสุนขักนั แลว้ตอนน้ีเป็น

ข่าวใหญ่โต ใครๆ ก็ไปช่วยสุนขั ใครๆ ก็ไปช่วยสุนขั เราไปช่วยสุนขักนั ช่วยสุนขัดว้ยจิตใจเป็นเมตตา

ไง ถา้จิตใจเมตตามนัช่วยสุนขัๆ 

ไอน่ี้ก็เหมือนกนั เราเห็นคนท่ีมนัหยบิมนัฉวย คนท่ีมนัเห็นแก่ตวั มนัก็เอาเปรียบเขา มนัก็

เป็นอยา่งนั้นน่ะ มนัเป็นอย่างนั้น เรามองว่าเขาเป็นอยา่งนั้น แต่เขาไม่รู้ตวัว่าเขาเป็นอย่างนั้นไง ถา้เขา

ไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้น แลว้มนัก็กดัมนัก็ฉีกกนัไง มนักดัมนัฉีกกนัมนัก็แย่งชิงกนัในสังคมไง มนัแยง่

ชิงดว้ยอะไร แยง่ชิงดว้ยความคิด ดว้ยความเห็นภายในไง มนัท ามาดว้ยความเคยชิน 

แต่ถา้จิตใจเราเป็นธรรม จิตใจเราเป็นธรรม เป็นธรรมตรงไหนล่ะ เป็นธรรมตอ้งเป็นท่ีเราน่ี

ก่อน แลว้เราล่ะ แลว้เราท าอยา่งใด ถา้เราท าของเรานะ เราสงบระงบัในใจของเราให้ได ้ถา้เราสงบระงบั

ในใจของเราข้ึนมา ตอ้งสงบระงบัมาใหไ้ด ้

เวลาคนนุ่มนวลอ่อนหวานแต่ภายนอก ขา้งในมนัเดือดเป็นไฟนะ ขา้งในมนัเดือดเป็นไฟๆ 

แลว้เวลาแสดงธรรมออกมา ไฟทั้งนั้นน่ะ มนัแผดเผาเขาไปทัว่ มนัมีหนา้ฉากหลงัฉากไง แต่ถา้เป็น
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ความจริงๆ ข้ึนมามนัไม่มีหนา้ฉากหลงัฉาก มนัมาอยา่งไรมนัก็ไปอยา่งนั้นน่ะ มนัมาอยา่งไรมนัก็ไป

อยา่งนั้นน่ะ มนัเป็นเร่ืองของกิริยา เร่ืองของโลก เร่ืองของความเป็นไปของโลก เราอยูก่บัเขาๆ เราตอ้ง

ด ารงชีวิต เราไม่ใช่คนโง่ 

เวลาหลวงตาท่านพูดประจ า ธรรมน้ีเขา้ไดก้บัเม็ดหินเม็ดทราย มนัเขา้ไดก้บัทุกวตัถุธาตุ มนั

เขา้ไดห้มดน่ะ ธรรมมนัเขา้ไดห้มด เราไม่ใช่คนโง่ เราเป็นคนมีสติมีปัญญา ถา้มีสติมีปัญญา ส่ิงท่ีเรา

แสวงหามาน้ีแสวงหาเพือ่ด ารงชีพ ด ารงชีพไวข้วนขวายของเรานะ ถา้เราจะประพฤติปฏิบติัใช่ไหม เรา

อยากประพฤติปฏิบติั เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัตอ้งฝึกหดัข้ึนมาไง ถา้ไม่ฝึกหดัข้ึนมามนัจะมี

คุณธรรมข้ึนมาในใจไดอ้ยา่งไร ถา้มีคุณธรรมข้ึนมาในใจไดม้นัตอ้งฝึกหดัๆ 

ทีน้ีการฝึกหดัของเรา เวลาการฝึกหัดของเรา สัปปายะ ๔ หมู่คณะเป็นสัปปายะ อาหารเป็นสัป

ปายะ อาหารเป็นสัปปายะก็เลือกเอาสิ ส่ิงใดท่ีมนักินแลว้มนัเบา ฉนัแค่ด ารงชีวิต มีกอ้นขา้วตกใส่

กระเพาะเท่านั้นแหละ ใหม้นัด ารงชีพไวไ้ด้ๆ  ด ารงชีพไวไ้ดแ้ลว้เราจะประพฤติปฏิบติัไง 

เราด ารงชีพไวเ้พื่อท าไม เราด ารงชีพไวเ้พื่อแสวงหาไง เราไม่ไดด้ ารงชีพไวใ้หม้นัหนกัโลก

ไง ใหม้นัหนกัโลก ใหกิ้เลสมนัข่มขี่หวัใจเอา ถา้มนัไม่หนกัโลก มนัไม่หนกัโลกมนัก็ไม่หนกัหัวใจเรา 

ถา้มนัไม่หนกัหวัใจเรา อะไรมีค่า อะไรมีค่า 

เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติันะ เวลามีค่ามาก เราตอ้งการเวลา เราตอ้งการเวลาเพื่อจะคน้ควา้ เพื่อ

จะฝึกหัดปฏิบติัของเรา เวลาน้ีส าคญัมาก เวลาส าคญัมาก ทีน้ีผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เวลามนัล่วงไปเร็ว

มากนะ แป๊บๆ แป๊บๆ เด๋ียวสว่าง เด๋ียวมืด ท าไมมนัเร็วขนาดนั้น เวลาจิตใจถา้มนัดี มนัรวดเร็วมาก เรา

อยากไดเ้วลานั้นมา อยากใหเ้วลามนัยดืออกไปอีก เวลาคนท างานๆ อยากไดว้นัหน่ึง ๘๔ ชัว่โมง ไม่ใช่ 

๒๔ อยากใหไ้ด ้ ๘๔ เลย อยากใหมี้เวลาเยอะๆ อยากไดท้  างานเยอะๆ แลว้มนัเป็นไปไดไ้หม มนัก็

เป็นไปไม่ไดท้ั้งนั้นน่ะ มนัเป็นขอ้เท็จจริงอย่างนั้น 

แต่ถา้เวลาเราปฏิบติั เราอยากไดเ้วลาอนันั้นมา ถา้อยากไดเ้วลาอนันั้นมา สัปปายะ ๔ ครูบา

อาจารย ์ ส่ิงใดด ารงมา วดัในศาลาโรงธรรม มนัมีขอ้วตัรนะ ขอ้วตัรของเรา วดัในกุฏิวหิารท่ีเราอยูเ่ราก็

ตอ้งท าความสะอาดของเราในบริเวณรอบๆ นั้น วจัจกุฎีวตัร วตัรในหอ้งน ้าหอ้งสว้ม เราใชส้อยแลว้มนั

ตอ้งมีของมนั วตัรในโรงธรรม น ้าลา้งเทา้ น ้าต่างๆ มนัมีอยูใ่นขอ้วตัรปฏิบติั ในเสขิยวตัรหมดเลย มนัมี
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อยูใ่นเสขิยวตัร เห็นไหม ส่ิงท่ีกระท าอย่างน้ีเราท าเพื่ออะไรล่ะ เราท ากนัเพื่ออะไร ท่ีว่าถา้มีขอ้วตัร

ปฏิบติั วดัไม่ร้างๆ 

ถา้เราไปวดัไปวา วดัทัว่ไปวดัสวยงามดว้ยวตัถุก่อสร้าง ดว้ยถาวรวตัถุ นัน่ศาสนวตัถุ เวลาวดั

ไหนท่ีเขาท าพธีิกรรมนุ่มนวลอ่อนหวานนะ นัน่ศาสนพิธี ถา้วดัปฏิบติัๆ ถา้มนัมีในหวัใจข้ึนมา มนั

รับผิดชอบของมนั มนัดูแลของมนั มนัรับผิดชอบท่ีไหน รับผิดชอบในหัวใจน้ีไง ท่ีว่าจิตใจเป็นธรรมๆ 

ไง ถา้จิตใจเป็นธรรม เป็นสุภาพบุรุษ ท าผิดแลว้ยอมรับผดิ 

ขนาดเราประพฤติปฏิบติัใหม่ๆ นะ ถา้มีอะไรเราจะไปถามเลยว่ามีอะไรผิดพลาดไหม มี

อะไรผิดพลาดไหม กลวัจะผิดไง กลวัจะไปบาดหมางน ้าใจเขา กลวัจะไปกระทบกระเทือน แลว้เวลา

ประพฤติปฏิบติัใหม่ๆ น่ีนะ ไอเ้ร่ืองน้ีส าคญัมาก ส าคญัเพราะอะไร ชวน หูตามนัจะดีมาก เวลาเรา

ปฏิบติัเราอยากใหมี้สติสัมปชญัญะ ถา้มีสติสัมปชญัญะนะ หูมนัไดย้ินหมด เหมือนหูแว่วเลย เสียง

อะไรไดย้นิไปหมดล่ะ เขาคุยกนัก็ดนัไปเอามาเป็นฟืนเป็นไฟเผาตวัเอง น่ีชวนมนัดี เสียงก็ไดย้นิดี ตาก็

คม ตาก็รู้ก็เห็นข้ึนมา มนักระทบกนัง่าย มนักระทบกนัง่าย ฉะนั้น ครูบาอาจารยท่์านจะคอยระวงัตรง

น้ีไง อย่าใหก้ระทบกระเทือนกนั 

เวลาใครประพฤติปฏิบติัแลว้ ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เรามา

สนทนาธรรมกนั เราหาหนทางกนั หาช่องทางกนั การคุยกนัเพื่อหาช่องทาง ใครมีช่องทางอยา่งไร เออ! 

ฟังเหตุฟังผลของเขา ช่องทางของเขากบัช่องทางของเรา อนัไหนมนัจะราบร่ืนกว่ากนั คุยกนัเพือ่เหตุเพื่อ

ผลอยา่งน้ี น่ี ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ 

แต่เวลาครูบาอาจารยท่์านถา้เป็นนกัปฏิบติัจริงๆ ท่านห่วงว่าอยา่คุยกนั พอมนัคุยกนัเด๋ียวมนั

เกิดทิฏฐิมานะไง เกิดทิฏฐิมานะ เกิดขบเกิดเหล่ียมกนั มนัมีปัญหาไปทั้งนั้นน่ะ 

วางไว้ เร่ืองของเขา มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ถ้ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม สังคมรังแกเรา 

สังคมจะดีจะช่ัวมนัก็เร่ืองของสังคมนั้น ถ้าคน สังคมมนัเกิดจากใคร มนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่

ไหม แล้วมนุษย์เป็นสัตว์สังคม เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งใช่ไหม เราเป็นมนุษย์คนหน่ึงแล้วเรามา

ประพฤติปฏบิัติขึน้มา เราต้องเข้าสังคมใช่ไหม แล้วสังคมของเรา สังคมทีม่ข้ีอวตัรปฏบิัต ิ สังคม
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ทีไ่ม่ร้าง สังคมทีไ่ม่ร้าง วดัก็ไม่ร้าง จติใจก็ไม่ร้าง มสีามญัสํานึก สําคญัมาก สําคญัตรงสามญั

สํานึกนี่ ถ้ามีสามัญสํานึกขึน้มามันจะเร่ิมโอกาส เร่ิมหนทางแห่งการประพฤติปฏบิัติ 

ถา้มนัไม่มีสามญัส านึก มนัลอยลมไง วนัๆ ก็ล่วงไปนะ แลว้พอวนัๆ ชา้มาก เม่ือไหร่มนัจะ

สว่าง เม่ือไหร่มนัจะมืด นบัวนันบัคืน นบัวินาทีเลย ถา้ยิง่นัง่ภาวนาดว้ย มนัจะทุบนาฬิกาท้ิงเลย แหม! 

เดินชา้มาก อยากใหน้าฬิกาเดินเร็วๆ อยากจะไปอวดเขาว่านัง่ ๕ ชัว่โมง นัง่ ๑๐ ชัว่โมงไง 

ไอน้ัน่มนันาฬิกา ไปดูร้านขายนาฬิกาสิ แขวนไวเ้ตม็ร้านเลย มนัก็เดินของมนัอยูอ่ย่างนั้นน่ะ 

นาฬิกาเป็นนาฬิกา หวัใจเรามีคุณค่ามากกว่านั้นน่ะ ถา้หวัใจเราท าไมต ่าตอ้ยกว่านาฬิกาล่ะ อยากจะทุบ

มนัท้ิงเลย ถา้หวัใจมนัไม่มีหลกัมีเกณฑ ์วนัเวลามนัชา้นกั มนัอมทุกข ์อมทุกขแ์ลว้เรามาท าไมล่ะ 

ถา้มีสามญัส านึก มีสตินะ พอมีสติ ไอท่ี้ว่าอมทุกข์ๆ  เบาทนัทีเลย เอ๊อะ! เห็นไหม แลว้เราล่ะ 

แลว้เรา ถา้มีสามญัส านึก สามญัส านึกข้ึนมาแลว้ เร่ิมตน้จากตรงน้ี สามญัส านึกมนัเกบ็หอมรอมริบนะ ส่ิง

ใดท่ีเป็นขอ้วตัรปฏิบติั ส่ิงใดท่ีท้ิงไวเ้ร่ียราดรายทาง เราเก็บ เราดูแลของเรา มนัเป็นขอ้วตัรของเรา มนั

เป็นหวัใจของเรา มนัเป็นความภูมิใจของเราไง ถา้เป็นความภูมิใจของเรา มนัเป็นความภูมิใจนะ ความ

ภูมิใจท่ีไหน ความภูมิใจท่ีเราเคารพองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ “ธรรมและวินยัเป็นศาสดาของ

เธอ” 

แลว้เสขิยวตัร ใครเป็นคนบญัญติัไว ้ ก็องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูบ้ญัญติัไว ้ แลว้

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกธรรมวินยัท่ีท่านบญัญติัไวจ้ะเป็นศาสดาของเรา แลว้เราท า

ตามนั้น เราจะภูมิใจไหม แต่เราปิดทองกน้พระไง ไม่ตอ้งใหใ้ครเห็น ไม่ตอ้งใหใ้ครรู้ ท าไมตอ้งใหม้นั

รู้ จะท าเอาหนา้กบัมนัหรือ เราท าเพื่อบูชาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราไม่ไดท้  าเพื่อใครทั้งส้ิน 

แต่พอไม่ท าเพื่อใครทั้งส้ิน วดัท่ีมีขอ้วตัรปฏิบติั เวลาบริษทั ๔ ผูท่ี้ท  าบุญท าทานเขาไปแลว้เขา

ก็ช่ืนอกช่ืนใจของเขา เขาไปแลว้เขากส็ะดวกใจของเขา เวลาไปวดัไปวาส่ิงใดท่ีมนัสกปรกโสโครก ไป

แลว้มนัก็อึดอดั เขาไม่สะดวกสบายใจของเขา เห็นไหม 

เราท า เราท าเพื่อบูชาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราท าเพื่อเคารพบูชาองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสมัพทุธเจา้ เราบูชาพทุธะในหวัใจของเรา แลว้ชาวพทุธดว้ยกนัเขาไดใ้ชไ้ดส้อย เขาไดเ้ห็นของเขา 

เขาก็ช่ืนอกช่ืนใจของเขา ไม่ตอ้งมีใครพูดอะไรเลย ไม่ตอ้งมีใครพูดอะไรเลย มนัรับรู้ไดโ้ดยหวัใจ มนัรับรู้
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ไดห้มด มนัรับรู้ได ้ มนัรับรู้ได ้ การรับรู้ไดอ้ย่างน้ี ถา้มีสามญัส านึก เราท าคุณงามความดีของเรา ฟัง

ธรรมๆ 

เวลาของจะมค่ีา เราก็ไปดูว่าเพชรนิลจนิดากันน่ัน แต่ถ้าครูบาอาจารย์ของเรา ส่ิงที่มค่ีา

นะ ไม่ประมาท ไม่ขาดสติ ดูแลหัวใจของตนมค่ีากว่า มค่ีากว่าเยอะเลย แล้วมค่ีากว่า เพราะมเีรา

มนัถึงมทีรัพย์สมบัติทั้งนั้นน่ะ แล้วเวลาตายไป ทรัพย์สมบัติก็ทิง้ไว้อยู่ทีน่ี่ จะไปกับเราก็ความดี

ความช่ัวในใจเราเท่านั้นน่ะ แล้วความดีความช่ัวในใจของเรา ถ้ามนัทาํของมนัได้ มนัมคุีณค่า

ขึน้มาทนัท ีมีค่ามากๆ มีค่ามากๆ แต่เราไม่เห็นค่ากนัหรอก ไม่มีเพชรนิลจินดา ยิง่เป็นพระดว้ย ถา้ไม่

มีพดัแหลมมาน่ีไม่มีค่า ตอ้งพดัแหลมๆ แลว้แบกมาท าไม 

แต่ถา้มนัเป็นคุณค่าในหวัใจของตนนะ คุณค่าในหวัใจของตน หลอกใครหลอกไดห้มดล่ะ 

หลอกตวัเองไม่ได ้ หลอกตวัเองไม่ไดห้รอก ความลบัไม่มีในโลก หลอกใครทั้งหมดในโลกน้ีหลอกได้

ทุกคน แต่หลอกตวัเองไม่ได ้ แลว้ตวัเองมนัสุขหรือมนัทุกขล่์ะ ถา้มนัหลอกตวัเองไม่ได ้ ฟังธรรมๆ ก็

เพื่อเหตุน้ีไง เราจะเปิดหวัอกเราไง เราจะพยายามผอ่นคลายมนัไง เราจะเอาธรรมโอสถในหวัใจของเราไง 

หลอกใครไม่ได ้ร้อนในหวัใจ หลอกใครไม่ได ้หนา้ช่ืนอกตรมทั้งนั้นน่ะ 

หนา้ท่ีของเราก็หนา้ท่ีของเรา มีครอบครัวก็เป็นพ่อเป็นแม่คน ก็ดูแลรักษาของเรา เรามีหนา้ท่ี

ของเรา เราท าหนา้ท่ีของเราตามความสามารถของเรา แลว้ถึงเวลาแลว้เราดูแลหวัใจของเรา ถา้หวัใจของ

เรามนัอยู่ไหนล่ะ หามนัใหเ้จอ หามนัใหเ้จอไง ถา้หาใหม้นัเจอ ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคตไง องค์

สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็เห็นอยา่งน้ี องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้กป็ระพฤติปฏิบติัอยา่งน้ี องค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตว ์ ร้ือสัตวข์นสัตวอ์ยา่งน้ี แลว้เราเองเราก็จะร้ือ

สัตวข์นสัตวใ์นหวัใจของเราไง เราจะช่วยเหลือหวัใจของเราไง 

เวลาเราช่วยเหลือคนอ่ืน ช่วยเหลือเขาไปทัว่ ทีน่ั่นคนทุกข์คนยาก ทีน่ั่นคนจนเข็ญใจ 

ช่วยเขาไปทัว่ คนมคีวามทุกข์ ไปปลอบประโลมเขาเลย แล้วใจเอ็งล่ะ หามนัเจอไหม มนัอยู่ทีไ่หน 

ได้คุยกบัมนับ้างหรือเปล่า ได้รักษามนับ้างไหม มีสติสัมปชัญญะได้ดูแลมนับ้างหรือเปล่า ปล่อย



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๐ กนัยายน ๒๕๕๙ ๗ 
 

©2016 www.sa-ngob.com 

ให้มนัว้าเหว่อยู่น่ัน แล้วเวลาจะพึ่งก็ไปพึ่งข้างนอก ไปดูแลคนอ่ืนๆ แล้วใจของมงึล่ะ ใจของมงึ

ล่ะ นี่ไง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนทีน่ี่ไง 

เวลาหลวงตาท่านสอนประจ า ส่ิงท่ีสมัผสัธรรมไดคื้อความรู้สึกของคนเท่านั้น คือหวัใจเท่านั้น 

ส่ิงท่ีเป็นส่ือ ส่ือนัน่เป็นส่ือ ส่ือมนัคือส่ือ เพียงแต่ว่าเวลาเขาส่ือโดยทุจริตหรือสุจริตเท่านั้น ถา้ส่ือโดย

สุจริตมนัก็เป็นส่ือท่ีดี ถา้มนัส่ือโดยทุจริตก็ส่ือเพื่อผลประโยชน์ ส่ิงท่ีเราเห็นเป็นส่ือทั้งนั้นน่ะ แลว้

หวัใจเราล่ะ หวัใจของเราท่ีเราแสวงหา แสวงหาส่ือท่ีดี แสวงหาส่ือท่ีดี เราท าส่ิงท่ีดีเกิดข้ึนมา ถา้เราท า

ส่ิงท่ีดีเกิดข้ึนมา เราเป็นคนท าเอง หลอกใครหลอกไดห้มด หลอกคนไดท้ัว่โลก แต่หลอกตวัเองไม่ได้

หรอก หลอกตวัเองไม่ได ้ถา้มนัรู้มนัเห็นของมนัตามความเป็นจริง มนัเปิดเผยในกลางหวัใจไง 

เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏบิัติไปแล้ว ไม่มกีํามือในเรานะ ท้าพิสูจน์ตลอด 

แบตลอดเลย ใครก็ได้ ใครกไ็ด้ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันเห็นตถาคต เหมือนกันหมด ถ้ามนัเหมือนกัน

หมด มนัเป็นความจริงอย่างนั้น เห็นไหม หลอกตัวเองไม่ได้ ถ้าหลอกตัวเองไม่ได้ ฟังธรรม  ๆเพ่ือ

เหตุนีไ้ง ฟังธรรมขึน้มา เราถึงจะต้องมาประพฤติปฏบิัตขิองเราด้วยหัวใจของเรา ด้วยการประพฤติ

ปฏบิัติของเราไง เราเอาใจของเราให้ได้ เอาหัวใจของเราให้ได้ 

ถา้มนัยงัเป็นวตัถุเกินไป วตัถุ อยา่งค  าว่า “ขอ้วตัรๆ” เป็นวตัถุหมดล่ะ มนัจบัตอ้งๆ ใหม้นั

พาดพิงๆ น้ีไว ้แต่เวลามนัเห็นคุณค่าข้ึนมา เห็นคุณค่าจริงๆ นะ เห็นคุณค่ามาก 

เวลาใครก็แลว้แต่จะมีบา้นเรือนจะสูงส่งขนาดไหน มนัตอ้งมีผูท้  าความสะอาดทั้งนั้นน่ะ ไอ้

คนท าความสะอาดมนัจะต ่าตอ้ยขนาดไหน บา้นเขาจะเล็กจะนอ้ยขนาดไหน แต่เขาท าความสะอาดท่ีดี 

เขาซ่ือสัตยท่ี์ดี เขาก็รักษาทั้ง ๒ บา้น บา้นของเขาดว้ยและบา้นของผูท่ี้จา้งวานเขาดว้ย เห็นไหม ตอ้งมี

คนท าความสะอาดทั้งนั้นน่ะ 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาส่ิงจริงๆ ข้ึนมาแลว้ สติ สมาธิ ปัญญาในใจส าคญัท่ีสุด มนัจะท าความ

สะอาดหวัใจดวงนั้นไง ถึงเวลาไปแลว้มนัตอ้งเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก ตอ้งท าดว้ยตวัเองไง เพราะท า

ดว้ยตวัเอง เวลาไปเจอยมบาลถามว่ารู้จกัธรรมะไหม รู้จกัธรรมะจะไปบอกว่ารู้ ก็ท  ามากบัมือทั้งนั้นน่ะ น่ี

พูดถึงว่าคนท่ียงัตอ้งเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะนะ แต่ถา้คนท่ีเวรกรรมหนกัหนาเวลาท าไปแลว้ นรกอเวจี



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๐ กนัยายน ๒๕๕๙ ๘ 
 

©2016 www.sa-ngob.com 

มนัดูดไปเลย เวลาคนท่ีท าบุญกุศลมหาศาลก็ไปเกิดเป็นเทวดา อินทร์ พรหม ไม่ตอ้งไปผ่านยมบาลตรง

น้ี 

แต่เวลาถา้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัมีอริยทรัพยใ์นหวัใจแลว้ มนัยิง่ไม่ตอ้งไปผ่านเลย ไม่

มีตอ้งไปผ่าน ไม่ผ่าน ไม่รับรู้ มนัเหนือหมด พอเหนือโลกๆ ใจมนัเหนือโลกได ้ เหนือโลกไดด้ว้ย

คุณธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจา้นะ เหนือโลกไดด้ว้ยการประพฤติปฏิบติันะ เหนือโลกได้

เพราะขอ้วตัรปฏิบติัเราน่ีแหละ ขอ้วตัรปฏิบติัจะฝึกหดัเด็กใหม่ข้ึนมา ฝึกหดัผูม้าใหม่ ฝึกหดัเขา้มา พอ

ฝึกหดัแลว้ ฝึกหดัข้ึนมา ฝึกหดัข้ึนมาเพือ่ใหจิ้ตใจเขามัน่คง พอมัน่คงข้ึนมาแลว้ เขามีค  าบริกรรมของเขา 

ค าบริกรรมกท็  าใหใ้จเขาสงบเขา้มาได ้ พอใจสงบเขา้มาได ้ ถา้เขายกข้ึนสู่วิปัสสนาตามความเป็นจริง 

เห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง เพราะจิตมนัเห็นจิตมนัรู้ 

พอจิตมนัเห็นจิตมนัรู้ จิตมนัฟู จิตมนักระเทือนหวัใจ มนักระเทือนกิเลส พอกิเลสมนัโดนตอ้น

ดว้ยศีล สมาธิ ปัญญา มนัจะโดนมรรคโดนผลกระท า ธรรมาวุธ อาวุธจะฟาดฟันมนัไง ฟาดฟันมนัก็หลบ

มนัก็หลีก มนัก็หลบซ่อนในใจไง พอหลบซ่อนในใจมนัก็ว่างๆ ว่างๆ ไง ว่างๆ มนัก็หลบซ่อนอยูน่ัน่ 

เห็นไหม มีการร้ือคน้ๆ ข้ึนมา จนถา้มนัส ารอกมนัคาย มนัคายตรงไหนล่ะ เวลาส ารอกมนัส ารอกท่ี

ไหนล่ะ มนัส ารอกในหัวใจนัน่น่ะ มนัรู้มนัเห็นของมนั เห็นไหม ความลบัไม่มีในโลกๆ แลว้ถา้คนไม่มี

การกระท า คนไม่มีมรรค มนัจะเอาผลมาจากไหน มนัไม่เคยท าข้ึนมา มนัไม่มีเหตุไม่มีผล เอาอะไรมา 

มนัไม่มีความจริงในหวัใจของมนัเลยไง 

ถา้ท าความจริงๆ ข้ึนมา คุณค่าของหัวใจท่ีมนัเรียกร้องการช่วยเหลือๆ เราตอ้งช่วยเหลือ 

ช่วยเหลือดว้ยมรรคดว้ยผลขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่เราท าข้ึนมาเป็นผลของเรา เราท า

ข้ึนมาเป็นสมบติัของเรา ไม่มีก ามือในเรา แบหมด แบหมดไง ใจมนัเป็นๆ มนัเป็นข้ึนมาในใจไง เป็น

ข้ึนมาจากความวิริยะ ความอุตสาหะ เป็นข้ึนมาจากสามญัส านึก เพราะมีสามญัส านึก จิตใจความรู้สึก

มนัก็มี ถา้ไม่มีสามญัส านึก จิตใจมนัไปไหนล่ะ เร่ร่อนไปหมด เร่ร่อนไปหมดก็เหมือนกบัธรรมชาติ 

ความคิดเกิดดบัมนัเร่ืองของธรรมชาติ แลว้แต่มนัจะหมุนเวียนของมนัไป เร่ร่อนของมนัไป ไม่มีเหตุไม่

มีผล เร่ร่อนของมนัไป ความคิดเร่ร่อนมนัไปโดยไม่มีใครควบคุมมนั แต่เรามีสติปัญญา มนัก็เป็นเหตุผล

ข้ึนมา แลว้ถา้เกิดท าไดจ้ริงมนัก็เป็นมรรคผลข้ึนมาในใจ น่ีไง มนัเป็นของใจดวงนั้น 
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