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เทศน์เช้า วนัที่ ๑๖ กนัยายน ๒๕๕๙ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมนะ วนัน้ีวนัพระ วนัพระ วนัโกน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้
ธรรมข้ึนมา ตรัสรู้ข้ึนมาวางธรรมวินยัน้ีไวร้ื้อสัตวข์นสัตว ์ ค  าวา่ “ร้ือสัตวข์นสัตว”์ เราเป็นสัตว์
หรือเปล่า เราเป็นสัตวป์ระเสริฐขนาดไหน ร้ือสัตวข์นสัตวก์็ร้ือหวัใจของเราน่ีไง ถา้หวัใจของเรา 
คนไขค้นเจบ็คนป่วยเขาหาโรงพยาบาล เขาจะรักษาเขาเพื่อใหห้ายจากไข ้

ไอเ้รา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ร้ือสัตวข์นสัตวก์จ็ะร้ือหวัใจของเราไง ใหเ้ราพน้
จากทุกข์ๆ  ในหวัใจเรามีแต่ความทุกขค์วามยากอยูน่ี่ เรามีความทุกขค์วามยาก คนเจบ็ไขไ้ดป่้วย
เขาไปโรงพยาบาล เขาไปรักษาของเขา ไอค้นท่ีเจบ็ไขไ้ดป่้วยมนัไม่ระลึกถึงตวัมนัเองเลยไง  

ถา้ระลึกถึงตวัมนัเอง ดูสิ ดูเม่ือคืนวนัไหวพ้ระจนัทร์ พระจนัทร์ยิม้แยม้แจ่มใส มี
ความสุข มีความสงบ เห็นไหม ถา้สังคมสงบร่มเยน็ สังคมสงบร่มเยน็ เราตอ้งการความสุขสงบ
อยา่งน้ี ถา้ความสุขสงบอยา่งน้ี การประกอบสัมมาอาชีวะก็ได ้ สมณะชีพราหมณ์จะประพฤติ
ปฏิบติัก็สะดวก ความสุขสงบๆ ความสุขสงบมนัมาจากไหนล่ะ 

ความสุขสงบมนัเป็นวฒันธรรม วนัไหวพ้ระจนัทร์ๆ พระจนัทร์ยิม้นะ โอโ้ฮ! อากาศ
มนัดี มนัไม่ร้อน มนัอากาศดีมาก บรรยากาศดีมากๆ ดีมากๆ มนัมีความสุข มนัมีความสุขนะ 
ความสุข สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี แต่เวลาวนันกัขตัฤกษเ์ขาก็มีมหรสพสมโภชกนัไป อนันั้น
ก็เป็นวฒันธรรมเอาไวก้ารท่องเท่ียว เอาไวห้าเงินไง เป็นธุรกิจไง แต่เอาจริงๆ ข้ึนมามนัก็
ความสุขในหวัใจของเราน่ีไง 

วนัน้ีวนัพระๆ เป็นวนัหาบุญกุศลใส่หวัใจของตน ถา้หาบุญกุศลใส่หวัใจของตน วนั
พระๆ ไง ถา้จิตใจเรายงัไม่เป็นพระเป็นเจา้ข้ึนมา จิตใจของเราก็พยายามขวนขวายของเราไง ถา้
ขวนขวายของเรา ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต ถา้มีสติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม มีสัจ
ธรรมๆ ในหวัใจของเรา 
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ในหวัใจเรามีแต่ความรุ่มร้อน มีแต่กิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัมีแต่ความขบัดนัใน
หวัใจไง ถา้มีสติๆ สติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม มนัมีสัจธรรมๆ แลว้สัจธรรมมนัหาท่ีไหน
ล่ะ สัจธรรมมนัหาท่ีไหน สัจธรรมหาไดท่ี้ไหน 

ดูพระเราสิ ออกพรรษาแลว้ก็ออกธุดงค ์ ออกหาท่ีสงบสงดั หาท่ีวิเวก หาท่ีวิเวกเพื่อ
ประพฤติปฏิบติัไง เวลาเขาธุดงคข์องเขาไป เขาไปหาอะไรของเขา เขาไปหาหวัใจของเขา เวลา
เราเขา้ป่าเขา้เขาไป เราเป็นคนใช่ไหม เราเป็นมนุษยใ์ช่ไหม มาบวชเป็นพระใช่ไหม เราเขา้ป่าเขา้
เขาไปก็เขา้ป่าทั้งร่างกายและจิตใจของเราไง เขา้ไปพร้อมร่างกายและจิตใจ แต่หาจิตใจของตน
ไม่เจอไง ถา้หาจิตใจของตนไม่เจอก็มีขอ้วตัรปฏิบติัน่ีไง ธุดงควตัรๆ ขอ้วตัรหาหวัใจของตน หา
หวัใจของตนๆ 

เขาไปท าไม ธุดงคไ์ปท าไม ไปป่าไปเขาไปท าไม 

ไปประพฤติปฏิบติั การประพฤติปฏิบติัเพื่ออะไร การประพฤติปฏิบติัเพื่อคน้หาหวัใจ
ของตน ถา้จิตสงบข้ึนมา จิตสงบข้ึนมาแลว้มนัมีความสุขมีความสงบเขา้มา ท่ีมนัเร่าร้อนๆ อยู่น่ี 
เร่าร้อนเพราะอะไร เร่าร้อนเพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เพราะอวิชชา เพราะความไม่
รู้จกัตวัมนัเองไง จิตน้ีเรียกร้องความช่วยเหลือ เรียกร้องความช่วยเหลือ ใครจะไปช่วยเหลือมนั 
ไม่มีใครจะช่วยเหลือมนั เห็นไหม 

เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ธรรมวินยันัน่เป็นทฤษฎี ธรรม
โอสถๆ ไปซ้ือยากนัมา เขาแจกยากนัมากไ็ดข้วดยามา ขวดยาก็นัง่เลยนะ มนัรักษาอยา่งไร มนั
กินเท่าไร...มนัอ่านแต่ฉลากยาน่ะ มนัอ่านแต่ฉลากยา มนัไม่เคยไดกิ้นยาเลย ธรรมวนิยัขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ศึกษามาๆ ฉลากยาทั้งนั้น เราศึกษามา เราคน้ควา้มามีสติปัญญา
ทั้งนั้น แต่เวลาเอาจริงๆ ข้ึนมาเขาเปิดขวดนั้น เอาขวดนั้นเป็นยานั้นน่ะ ธรรมโอสถนัน่น่ะกรอก
ใส่ปากของตน เวลาใส่ปากของตนมนัเขา้ไป ไปท าปฏิกิริยาในร่างกายของเรา น่ีก็เหมือนกนั ถา้
สติมนัเป็นจริงข้ึนมามนัยบัย ั้งความรู้สึกนึกคิดของเราได ้

ไอท่ี้ว่าทุกข์ๆ  อยูน่ี่ ไอท่ี้ว่าฟุ้งซ่านๆ อยูน่ี่ เวลาฟุ้งซ่านก็ไปหาพระนะ ออ้นวอนขอ ไปท่ี
ไหน เห็นไหม เราดูลทัธิศาสนาอ่ืนก็เหมือนกนั การทรงเจา้เขา้ทรงนัน่น่ะ ไปถึง “ลูกชา้งๆ” เป่า
หวั พ่วง! กลบับา้นหายแลว้ มนับอกหายกต็อ้งหายกบัมนันะ หายต่อหนา้นัน่น่ะ กลบัไปถึงบา้น 
ทุกขอี์กแลว้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ปฏิเสธหมดเลย  
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อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน จิตใจท่ีมนัทุกขม์นัยากถา้มนัมีสติปัญญาของ
มนั คน้ควา้หาจากใจดวงน้ี ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล หวัใจดวงใดไม่มีมรรค 
หวัใจดวงใดไม่มีศีล สมาธิ ปัญญา ไม่เกิดการกระท าอนันั้น หวัใจดวงนั้นไม่รู้ธรรม ไม่รู้สัจ
ธรรม 

จะเป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามี เป็นพระอรหนัตต์อ้งมีองคค์วามรู้ ตอ้งมี
อาสวกัขยญาณ ญาณหยัง่รู้ในใจของตน มีวิถี ญาณวิถีท่ีรู้แจง้ในใจของตน ถา้มีญาณวิถีท่ีรู้แจง้
ในใจของตน น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้สอนอยา่งน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
สอนใหเ้ราคน้ควา้หาใจของเรา คน้ควา้หาใจของเราแลว้ใชศี้ล สมาธิ ปัญญา ใชส้ติปัญญาของ
เราคน้ควา้ในใจของเรา ถอดถอนไอท่ี้ความไม่รู้ในใจของเรา ถอดถอนมนัออกมาใหห้มด  

ถา้มนัถอดถอนออกมา ในดวงใจดวงใดมีมรรค มีมรรคก็มีผล มีมรรคก็มีศีล มีสมาธิ มี
ปัญญา ถา้มีสมาธิมีปัญญาข้ึนมา มนัมีปัญญาข้ึนมาในใจดวงนั้นน่ะ ใจดวงนั้นจะโง่เง่าเต่าตุ่นอยู่
ไดอ้ยา่งไร 

แต่ใจดวงท่ีมนัโง่เง่าเต่าตุ่นอยู่น่ี ใจท่ีมนัทุกขม์นัยากอยูน่ี่ เพราะมนัโง่เง่าเต่าตุ่น อวดรู้ 
ฉลากยา อ่านเก่ง รู้ไปหมด แต่ไม่รู้เลยวา่ยาเวลาเขา้ถึงปากของตนมีรสชาติอยา่งไร ไม่รู้จกั แลว้
มนัจะเอาความจริงมาจากไหนๆ 

ถา้เอาความจริงของเรา เรามาวดัมาวากนั วนัน้ีวนัพระ วนัพระไปวดัก็ไปท าบุญกุศลของ
เรา จะเปิดขวดๆ เกลียวมนัแน่นมาก ถา้มนัเป็นเหลก็มนัก็เป็นสนิมเขรอะเลย เวลาจะเปิดขวด 
เปิดขวดก็เปิดหวัใจของตนไง ไปวดัๆ ถา้จิตใจมนัไม่พอใจมนัจะมาไหม จิตใจท่ีมนัไม่คิดมนัจะ
มาไหม เปิดขวดมนัออกมาใหไ้ด้ๆ  เรามาวดัมาวา เราไปวดั ผอ่นคลาย ความตระหน่ีถ่ีเหนียว 
ของกูๆ กูรู้ กูแน่ กูเก่ง เก็บไวใ้นหวัใจก่อน ถา้กูรู้ กูแน่ กูเก่ง มนัตอ้งมีปัญญา มนัตอ้งเอาตวัมนั
รอดได ้

มนัเอาตวัมนัรอดไม่ได ้กูรู้ กูเก่ง นัน่ฉลากยาทั้งนั้นน่ะ เราไปวดัดว้ยเจตนา เจตนาในการ
เสียสละ เจตนานั้นกิเลสมนัไม่พอใจ “จะนอน อยู่บา้นก็มีความสุขแลว้ ท าไมตอ้งไป” เห็นไหม 
มนัจะปิดขวด มนัไม่ได ้มีเงินมีทอง ของเราหามาเกือบเป็นเกือบตาย 
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เห็นไหม เม่ือคืนวนัไหวพ้ระจนัทร์ เวลามนัสุขสงบข้ึนมา บรรยากาศสุขสงบเพราะ
สังคมสงบร่มเยน็ ความสงบร่มเยน็อยา่งนั้นเงินมนัซ้ือไดไ้หม เงินมนัซ้ือไม่ไดน้ะ แลว้ความสุข
สงบในใจมนัเกิด เกิดข้ึนมาจากไหน 

น่ีก็เหมือนกนั ปัจจยัเคร่ืองอาศยัมนัซ้ือความสุขไม่ไดห้รอก มนัซ้ือความสุขไม่ได ้ แต่
ทางโลก เงินมีความส าคญัไหม ส าคญัทางปัจจยัเคร่ืองอาศยั ถา้ซ้ือไม่ได ้ เขาว่าเงินเป็นพระเจา้ 
เขาว่าเงินจา้งผโีม่แป้งนะ อนันั้นเป็นเร่ืองของโลกๆ ไง เร่ืองของโลกๆ ลาภสักการะ ลาภควรได้
และไม่ควรได ้การกระท าอยา่งนั้นสุจริตและทุจริต นัน่มนัเร่ืองของโลกเขา เราเป็นธรรมๆ ของ
เรา ถา้เงินจา้งผโีม่แป้งได ้ นั้นมนัเป็นเร่ืองจา้งผ ี ผมีนัไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผล ผมีนัเป็นเปรตเป็นผี 
มนัท าแต่ความเจบ็ช ้าน ้ าใจต่อกนั 

แต่ของเรา เงินซ้ือความสุขไม่ได ้ มีมากขนาดไหนยิง่ไปกระตุน้กิเลสใหอ้ยากไดม้ากข้ึน 
ไม่มีคนไหนบอกรวย มนัไม่เคยพอ ยิง่มีเงินเท่าไรมนัยิง่ไปกระตุน้ต่อมความอยากใหม้ากข้ึน 
มนัจะมีความทุกขม์ากข้ึน มนัมีตณัหาความทะยานอยากมนัลน้ฟ้า มนัจะครอบครองโลก มนัจะ
เอาทรัพยากรทั้งดวงจนัทร์มาใช ้ กิเลส เงินมีความสุขจริงหรือ แต่เงินเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยันะ 
เป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั ถา้รู้จกัฉลาด รู้จกัใชม้นั เราจะเปิดขวดๆ เปิดขวดคือเจตนาของเราน่ีไง 
เจตนาเสียสละๆ แลว้มนัเปิดของมนัออกไป จะเปิดขยบัแค่ฝาขวดใหม้นัพอหมุนเกลียวไดก้็ยงัดี 
ถา้มนัหมุนเกลียวไม่ไดเ้ลย มนัฝังอยูน่ัน่น่ะ แลว้มนัไม่ไดส่ิ้งใดข้ึนมา  

ถา้มนัไดส่ิ้งใดข้ึนมา ในเม่ือเงินซ้ือความสุขไม่ได ้ ส่ิงท่ีจะซ้ือความสุขได ้ ความสุขจริงๆ 
ได ้ มนัตอ้งดว้ยสติ ดว้ยสมาธิ ดว้ยปัญญาของเรา ถา้ดว้ยสติ ดว้ยปัญญาของเรา เรามีสติปัญญา
ของเรา 

สังคมถา้ร่มเยน็เป็นสุข เขามีประเพณีวฒันธรรม เขาไหวพ้ระจนัทร์ของเขา ระลึกถึง
กตญัญูกตเวทีถึงประวติัศาสตร์ของเขา เราก็ช่ืนชมกบัเขาไป เราไม่ดูถูกความเช่ือใดๆ ทั้งส้ิน 
ความเช่ือคือความเช่ือ มนัเป็นความเช่ือของคน แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาเอาจริง
เอาจงัข้ึนมา ปฏิเสธหมด ปฏิเสธหมด 

ความจริงๆ ความจริงมนัเกิดเป็นปัจจตัตงั เป็นปัจจตัตงั เป็นรู้เฉพาะตนในใจของตน ไม่
เช่ือใดๆ ทั้งส้ิน เช่ือในการประพฤติปฏิบติั เช่ือสัจจะความจริงอนัน้ีข้ึนมา ถา้เช่ือสัจจะความจริง
อนัน้ีข้ึนมา เรามหศัจรรย ์ ดูสิ เวลาหลวงตาท่านบรรลุธรรม ท่านกราบแลว้กราบเล่า กราบถึง
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ปัญญา ถึงเมตตา ถึงกรุณาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ใครมนัจะรู้เร่ืองอยา่งน้ีได ้ ใคร
มนัจะรู้เร่ืองอยา่งน้ีได ้

รู้เร่ืองคนอ่ืนไปหมด แต่ไม่เคยรู้เร่ืองของตนเลย ไม่เคยรู้เร่ืองในหวัใจของตนเลย องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นถึงกษตัริย ์ เสียสละทรัพยส์มบติัทั้งหมดออกมาไปทุกขไ์ปยาก 
ไปทุกขไ์ปยากเพื่ออะไร  

น่ีไง พระเราเวลาเขา้ป่าเขา้เขา อยูว่ดัก็วาก็มีคนอุปัฏฐากอุปถมัภอ์ยูแ่ลว้ ท  าไมตอ้งไป
ทุกขไ์ปยาก 

ค าว่า “ไปทุกขไ์ปยาก” ก็ไปล่อกิเลสมนัออกมาไง กิเลสมนัอยากจะนอนอบอุ่น มนัจะ
นอนตวัอว้นๆ มนัจะตอ้งการความสุขความสงบของมนัไง ไปทุกขไ์ปยาก ไปทุกขไ์ปยากมนัก็
ต่อตา้นไง ต่อตา้นก็ขอดูหนา้มนัไง ถา้ขอดูหนา้มนั ท าความสงบของใจเขา้มาไง น่ีไง ถา้มนัเป็น
จริงๆ ข้ึนมามนัจะเกิดความจริงข้ึนมา เกิดความจริงข้ึนมาจากการทดสอบ น่ีนกัวิทยาศาสตร์ไง 
นกัวิทยาศาสตร์ท่ีเขาคน้ควา้วิจยังานของเขา น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ประสบ
ความส าเร็จในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้วางทฤษฎีน้ีไว ้ ถา้ใครพิสูจน์ข้ึนมาก็
เป็นสาวกสาวกะ ผูท่ี้ไดย้นิไดฟั้งไง 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูร้ื้อคน้ข้ึนมา เราเองต่างหากตอ้งพยายามคน้ควา้
ของเราข้ึนมาใหเ้ป็นความรู้ความจริงในใจของเราไง ถา้เป็นความรู้ความจริงข้ึนมามนัก็เป็น
ธรรมโอสถ ธรรมโอถสนั้นมนัก็จะปราบปรามกิเลสในใจของใจดวงนั้น ถา้มนัปราบปรามกิเลส
ในหวัใจดวงนั้น 

มาวดั มาวดัหวัใจของตน เวลามาวดั วดัท่ีในการตอ้งขบัเคล่ือน ตอ้งช่วยตวัเอง ตอ้งท า
ทุกๆ อยา่งไปวดั วดัอะไร ก็จะเอากิเลสมนัออกมาไง เราไม่ใช่ไปสปา ไปโรงแรมท่ีเขามีการ
บริการสุดยอดแลว้เขาก็เก็บสตางคไ์ง ไปวดัไม่มี ไปวดัยิง่ติดดินเท่าไร ยิง่ถึงเป็นสัจจะเท่าไร มนั
จะไดค้วามจริงอนันั้นข้ึนมา ถา้ไดค้วามจริงอนันั้นข้ึนมา ลูกศิษยก์รรมฐานเขาถึงสะดวกสบาย 
เรียบง่าย ความเรียบง่ายคือสูงสุดไง ส่ิงท่ีความสุขสงบไง ถา้เรียบง่ายมนัก็ไม่เดือดร้อนไง แต่ถา้
มนัวุ่นวาย วุ่นวายมนัก็เป็นมหรสพสมโภชไง หลอกเอาสตางคก์นัไง หลอกเอาสตางคสิ์ บริการ 
ธุรกิจบริการ แลว้ถา้ไปวดัน่ีไม่ใช่บริการหรือ 
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ไปวดัไปวาเป็นขอ้วตัรปฏิบติันะ มนัเป็นน ้ าใจของคน น ้าใจของคน ในเม่ือเป็นคน คน 
มองตากนัสิ เรามีน ้าใจต่อกนั มีความจริงใจต่อกนั ความท่ีจริงใจต่อกนั ไม่ใช่สุ่ม ไม่ใช่ขอ้งคอย
ล่อคอยหลอกคอยลวง ไปเอาส่ิงใดเพื่อผลประโยชน์ ไม่ใช่ ท่ีน่ีไม่ใช่สุ่มไม่ใช่ขอ้ง ไม่มีนางกวกั 
ไม่ตอ้ง คุณงามความดีของคน คุณงามความดีของคน กล่ินของศีลกล่ินของธรรมหอมทวนลม 
มนัเป็นสัจจะ 

ความหอมของโลกไปตามกระแสลม ความหอมของคุณงามความดี ผูใ้ด ท าดีไดดี้ ท  าชัว่
ไดช้ัว่ แต่โลกน้ีมนัปลิ้นปลอ้นนกั มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระหลาด คิดอยา่งหน่ึง พูดอยา่งหน่ึง ท าอยา่ง
หน่ึง ฉะนั้น เห็นใครดีเกินหนา้ไม่ได ้ ฉะนั้น เห็นใครดีเกินหนา้ไม่ได ้ ความดีอนัน้ีมนัถึงท าได้
ยากไง 

ความดีของโลก เยนิยอ หลอกลวง ปลิ้นปลอ้น เอาสุ่มเอาไซมาดกักนั นัน่ความดีของโลก 
ความดีของธรรม สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี เกิดปัญญาการแยกแยะถากถางกิเลสของคน ในใจ
ของคน น่ีปัญญาในพระพุทธศาสนา ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการกระท า เกิดจากสัจจะ
ความจริงในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แลว้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาใหม้นัเป็น
สัจจะเป็นความจริงในใจของเรา ถา้มนัเป็นสัจจะความจริงของเรา พระพุทธศาสนามีคุณค่ามาก 
มีคุณค่าอยา่งน้ี 

แต่พวกเรามนัเป็นกบเฝ้ากอบวัน่ะ มนัไม่รู้จกัค่า มนัไม่รู้จกัคุณค่าของศาสนา มนัไม่รู้จกั
คุณค่าของความจริงไง เห็นแต่เปลือก ใครยอเก่งๆ อนันั้นดี ใครพูดหวานๆ นัน่สุดยอด...
หลอกลวงทั้งนั้น เวลาครูบาอาจารยข์องเรานะ ท่านพูดความจริงๆ เวลาครูบาอาจารยท่์านพูดถึง
หลวงปู่มัน่ ท่านเทศน์ทีไร อูฮู้! ลูกศิษยลู์กหานะ “ฝนจะตกๆ” ทุกคนหาภาชนะจะไปรองน ้าฝน
นั้นๆ ท่านพูดออกมามนัมีเกร็ดของธรรม มนัมีเหตุมีผลทั้งนั้นน่ะ ไปฟังแลว้มนัช่ืนใจ ไปฟังแลว้
มนัมีโอกาสท่ีจะไดบึ้กบึนหวัใจเราไปไง โอกาสท่ีจะพาใจน้ีใหม้นัรอดมนัพน้จากการดกัซุ่ม
โจมตีของกิเลส  

กิเลสมนัดกัมนัซุ่ม มนัโจมตี มนัหลอกมนัล่อ ไปไม่รอดหรอก ไอนู่้นก็ดี ไอน่ี้ก็ดี เราก็
เป็นคนดีท่ีหน่ึงในโลก โลกน้ีอยูใ่นของเรา น่ีไง มนัหลอกมนัล่อ กิเลสมนัซุ่มดกัอยู ่ มนัไปไม่
รอดหรอก 
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ครูบาอาจารยข์องเรานะ ท่านจะมีสูงส่งขนาดไหน อนันั้นเป็นสมบติัของโลก เราไม่ไป
ต่ืนเตน้ไปกบัเขา ถา้เขาเสียสละ เขาท าของเขา นัน่เป็นประโยชน์ของเขา นั้นคือบุญกุศลของเขา 
ส่ิงท่ีเขาท าอนันั้นเขาไดบุ้ญกุศลของเขา มนัไม่เก่ียวอะไรกบัเราหรอก เก่ียวก็เก่ียวแค่ว่ากล่ินของ
ศีลกล่ินของธรรมเท่านั้นน่ะ เขาเช่ือใจของเขา เขาท าของเขาเพื่อประโยชน์กบัเขา อนันั้นเป็น
เร่ืองของโลกใช่ไหม แต่หวัใจของเราๆ ท่านดูแลกนัตรงน้ีไง แลว้มนัก็ไม่สั่นไม่ไหวไปกบัเขา  

ถา้ไม่สั่นไม่ไหวไปกบัเขา มนัเป็นประโยชน์โลก ส่ิงท่ีท  ามนัเป็นประโยชน์โลก มีการ
เคล่ือนไหว ส่ิงใดท่ีมีการเคล่ือนไหว ส่ิงท่ีมีการกระท านั้นมนัเกิดเหตุเกิดผลทั้งนั้นน่ะ ธรรม
ทั้งหลายมาแต่เหตุ มนัมีเหตุมีปัจจยัของมนั มนัเป็นไปตามเหตุตามปัจจยัของมนัไง แต่หวัใจเรา
สงบ หวัใจของเราน่ิงอยู ่ หวัใจของเราไม่ต่ืนเตน้ไปกบัมนัไง ถา้หวัใจมนัสงบได ้ สงบไดเ้พราะ
อะไรล่ะ สงบไดเ้พราะการฝึกหดัไง ไดด้ว้ยสติดว้ยปัญญา ดว้ยการคน้ควา้น่ีไง ดูแลรักษามนัๆ 
ดูแลรักษาถมจนมนัเตม็แลว้มนัจะไปหวัน่ไหวอะไรกบัใครไง น่ีคือหวัใจของเราไง 

ธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ท่ีวางไว ้ วางไวต้รงน้ีไง ผูใ้ดเห็นธรรม ผู ้
นั้นเห็นตถาคตไง เราคน้ควา้หาใจของเรา แลว้เราพยายามปฏิบติัของเรา แลว้ใหเ้ป็น
คุณประโยชน์ในใจของเรา เอวงั 


