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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อบรมบ่มเพาะ
เรามาตลอดนะ ธรรมะยอ่มชนะอธรรม ธรรมะยอ่มชนะอธรรม แต่เวลาธรรมะกว่าจะชนะได ้
เราดูหนงัไทยโบราณสิ พระเอก นางเอกจะโดนรังแกทั้งเร่ืองเลย แลว้ไปประสบความส าเร็จ
ตอนทา้ยเร่ือง น่ีไง ธรรมะยอ่มชนะอธรรม แต่ธรรมะยอ่มชนะอธรรมนะ เราตอ้งท าคุณงาม
ความดีของเรา ถา้ท าคุณงามความดีของเราจะสร้างคุณงามความดีของเราไง เพื่อบุญกุศลใน
หวัใจของเรา ถา้เพื่อบุญกุศลในหวัใจของเรา เราท าของเราดว้ยความสุจริต ดว้ยความสุจริตของ
เรา ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ ไอท้  าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่น่ีจ  าเป็น มนัส าคญัมากเลย เห็นไหม องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใหเ้ช่ือกรรมๆ กรรมคือการกระท าไง ดูสิ ถา้ท าความชัว่ ความชัว่
มนัตอ้งใหผ้ลวนัยงัค ่าแหละ ชา้หรือเร็วเท่านั้นน่ะ ถา้ท าความดี ความดีตอ้งใหผ้ลไง เราท ากอ้น
หินหล่นใส่เทา้เจบ็ทั้งนั้นน่ะ เราท ากอ้นหินหล่นใส่เทา้แลว้ท าเป็นยิม้แยม้แจ่มใส “ไม่เจบ็ ไม่
เจบ็” เจบ็ทั้งนั้นน่ะ 

กรรมดี กรรมชัว่ไง ท าดีตอ้งไดดี้ ท  าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ แต่ท าคุณงามความดีมนัขดัแยง้กบักิเลส
ในหวัใจของเรา อวิชชาพาเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ถา้อวิชชาเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะแลว้
อวิชชามนัเกล้ียกล่อมไง แลว้มนัก็เกล้ียกล่อมแลว้ คนท่ีอ่อนดอ้ย คนท่ีอ่อนดอ้ย วุฒิภาวะท่ีอ่อน
ดอ้ย เจอส่ิงใดเป็นเหยื่อไปทั้งนั้นเลย คนท่ีมีสติมีปัญญา มีความเขม้แขง็ ถา้มีความเขม้แขง็ เขามี
สติปัญญาของเขา ถา้มีสติปัญญาของเขา เขาเจอส่ิงใดโนม้นา้วไป เขาไม่ไปกบัเขา  

น่ีไง ในหวัใจของเราถา้สติปัญญาเราอ่อนดอ้ย มนัไม่ตอ้งใหใ้ครมาหลอกหรอก มนัหลอก
ตวัมนัเองทั้งนั้นน่ะ พอหลอกตวัมนัเอง มนัเห็นส่ิงใดแลว้มนัก็เทียบเทียมเขา อยากใหเ้ทียมหนา้
เทียมตาเขา 

จะเทียมหนา้เทียมตาใครไปท าไม เทียมหนา้เทียมตาเขา มนัตอ้งเทียมหวัใจเราสิ ถา้หวัใจ
เราเป็นธรรมๆ ข้ึนมา มนัไม่มีท่ีลบัท่ีแจง้หรอก เราท าท่ีไหนเป็นความชัว่ มนัก็ความชัว่ทั้งนั้นน่ะ 
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ในท่ีลบัท่ีแจง้ก็ชัว่ทั้งนั้นน่ะ ท าความดีท่ีลบัท่ีแจง้ก็ดีทั้งนั้นน่ะ แลว้ครูบาอาจารยข์องเรา ครูบา
อาจารยข์องเราท่านท าดีเบ้ืองหลงัทั้งนั้นน่ะ เขาไม่ไปท าดีต่อหนา้หรอก ท าดีเบ้ืองหลงัๆ ท าดีก็
ท  าดีเพื่อเราไง  

ถา้ท าดี ท  าบุญทิง้เหวๆ ความดีเราไม่ตอ้งการเรียกร้องเอาจากใครเลย คนท่ีมนัทุกขม์นัยาก
กนัอยูน่ี่เพราะมนัเรียกร้องเอาความดีไง เราท าดีเพราะมนัอ่อนดอ้ยไง แต่เวลาครูบาอาจารยเ์รา
ไม่อยา่งนั้น เวลาน ้าหยดลงหินไง เราตกัน ้าใส่ภาชนะ เราท าของเรา แต่เวลาเราภาวนา เราเร่ง
ความเพียรของเรา เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาของเรา เราท าความดีของเรา ท าความดีของเรา ถา้
ท าความดีของเรา ท่ีครูบาอาจารยท่์านมีสติมีปัญญานะ อ  านาจเป็นของร้อน องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้สอนไวเ้องเลย อ  านาจเป็นของร้อน ทุกคนก็วิ่งแสวงหาสู่อ  านาจนั้นน่ะ เขา้ไป
กอดแท่งไฟแลว้ก็บ่นว่าร้อน ร้อน แต่ก็ยงัอยากได ้

แต่ถา้เป็นธรรมๆ เวลาว่าอิทธิพลๆ อิทธิพลท าคุณงามความดีไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ ร่มโพธ์ิร่มไทรของเรา ท่านมีอิทธิพลไหม มีอิทธิพลชกัจูงหวัใจเราทั้งนั้นน่ะ แต่อิทธิพล
ท่ีเป็นธรรม อิทธิพลท่ีเป็นคุณงามความดี อิทธิพลในแง่บวก คุม้ครองดูแลเรานะ ดูสิ พระ
โพธิสัตว์ๆ  มีส่ิงใดท่านปกป้องดูแลหมดแหละ เวลามีเภทภยัมานะ ท่านรักษาดูแลพวกเราทั้งนั้น
น่ะ ท่านเสียสละชีวิตเพื่อเราทั้งนั้นน่ะ นัน่น่ะอ านาจวาสนาบารมีของท่าน ท่านสร้างคุณงาม
ความดีของท่านมา ท่านสร้างคุณงามความดีของท่านมา แต่คนเรามนัมีเวรมีกรรมใช่ไหม ผล
ของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะมนัมีเวรมีกรรมมาทั้งนั้นน่ะ เวลามีเวรมีกรรมมา ส่ิงท่ีมนัใหผ้ล เรามี
สติปัญญากดัฟันทนของเรา ยิม้เลย ยิม้สูท้ ั้งนั้นน่ะ ท าคุณงามความดี ท าคุณงามความดี ถา้ท าคุณ
งามความดีแลว้ กล่ินของศีลกล่ินของธรรมมนัหอมทวนลม คนเขาเห็นใจทั้งนั้นน่ะ คนเขาเห็น
ใจ เขาอยากจะช่วยเหลือเจือจานทั้งนั้นน่ะ 

แต่คนถา้มนัเลวนะ เวลาท าอะไรผดิพลาดพลั้งไปนะ เขาสมน ้าหนา้ทั้งนั้นน่ะ ไม่มีใครเขา
เห็นใจหรอก เขาสมน ้าหนา้ แต่ถา้มนัเป็นคนดีมีความผดิพลาดไป เขาเห็นน ้าใจกนั ถา้เห็นน ้าใจ
กนั ส่ิงท่ีเห็นน ้าใจกนั ท าดีตอ้งไดดี้ ท  าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ เราท าคุณงามความดีของเรา ท าคุณงาม
ความดีของเราเพื่อหวัใจของเรา ถา้หวัใจของเรา ส่ิงท่ีเขาแสวงหากนัถา้แสวงหาดว้ยความสุจริต 
ความยติุธรรม ถา้สุจริต ยติุธรรม มนัเป็นปัญหาสังคม 
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เวลาครูบาอาจารยท่์านสอน ภายนอก ภายใน ถา้ภายนอก เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา เราเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นเร่ืองโลกๆ น่ีเร่ืองภายนอกทั้งนั้นน่ะ เวลาจะประพฤติ
ปฏิบติัธรรมข้ึนมา เราตอ้งหาภายใน ภายในคือท าความสงบของใจเขา้มา ภายในคือความรู้สึกใน
หวัใจน้ี ถา้ความรู้สึกในหวัใจน้ี ความรู้สึกน้ีมนัส าคญัมาก ส าคญัเพราะอะไร เพราะจิตน้ีมนั
เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ พอเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนัได้
สร้างคุณงามความดีของมนั มนัไดส้ร้างบาปอกุศลของมนัมา เวลาคนเรา ชีวิตของเราถึงลุ่มๆ 
ดอนๆ แต่ถา้ลุ่มๆ ดอนๆ ในชาติปัจจุบนัน้ีถา้เรามีสติสัมปชญัญะ เราพยายามท าความดีของเรา
ไว ้ เราใชทุ้กวนั กอดองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไว ้ กอดองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
ไว ้ พุทโธไว ้ พุทโธไว ้ ถา้มนัจะทนไม่ไหวใหพุ้ทโธไว ้ แลว้ถา้มีสติปัญญามนัวางข้ึนมา พอมนั
วางข้ึนมา สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี เวลาสงบระงบัข้ึนมาในหวัใจมนัมีความสุขมากๆ ถา้มนั
เป็นธรรมไง ถา้มนัเป็นธรรมนะ อิทธิพลทางธรรมๆ อิทธิพลทางบวก ถา้ทางบวกมนัตอ้งมี ถา้
ไม่มี มนัไม่มีพระโพธิสัตว ์ถา้ไม่มีพระโพธิสัตว ์ไม่มีคุณงามความดีข้ึนมา มนัจะไม่มีศาสนา 

พอมีศาสนาข้ึนมา ศาสนาเกิดจากใคร เกิดจากองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ เกิดจาก
พระโพธิสัตว ์ เวลาพระโพธิสัตวเ์วลาเผยแผธ่รรมมาๆ ปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตว ์ เวลาปรารถนา
ร้ือสัตวข์นสัตว ์ปรารถนาในหวัใจของพวกเราน่ีไง  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้นะ เวลาจะปรินิพพาน “อานนท ์ เธอบอกเขาเถิด ให้
ปฏิบติับูชาเราเถิด อยา่บูชาเราดว้ยอามิสเลย” ถา้บูชาดว้ยอามิส อามิสมนัมีมหาศาล อิทธิพล
ทางบวกมีแต่คนหลัง่ไหลมาเพื่อจะสร้างบุญกุศลนั้นน่ะ แต่นัน่มนัเป็นอามิส เวลามนัใชส้อย มนั
ใชส้อยแค่คนเราเกิดมาก็มีปากทอ้งเหมือนกนัทั้งหมดแหละ เราเป็นญาติกนัโดยธรรม เสมอภาค
กนัดว้ยปากดว้ยทอ้ง ดว้ยหวัใจไง แต่เวลาหวัใจ เวลาบุญกุศลมนัยิง่ใหญ่ เวลาบุญกุศล เวลา
หลวงตาท่านพูด เวลาท่านส้ินกิเลสไป ครอบ ๓ โลกธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ หวัใจมนั
ยิง่ใหญ่กว่า ๓ โลกธาตุ 

ไอห้วัใจเราเลก็นิดเดียว ในหวัใจโดนกิเลสมนับีบคั้น มนัเจ็บช ้าน ้ าใจ เห็นไหม ความท่ี
ยิง่ใหญ่มนัยิง่ใหญ่ท่ีน่ีไง ถา้มนัยิง่ใหญ่ท่ีน่ี ปฏิบติับูชาเราเถิด ถา้ปฏิบติับูชา เราก็อยากจะปฏิบติั
บูชาใช่ไหม เราปฏิบติับูชา เราท าของเราดว้ยน ้าใสใจจริงไง เราไม่ตอ้งปรารถนาหวงัส่ิงใดไง เรา
มีเป้าหมายแลว้อธิษฐานบารมี เรามีเป้าหมายตั้งไวแ้ลว้ แลว้ภาวนาไป ภาวนาไป ส่ิงนั้นมนั
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สะสมข้ึนมา คุณงามความดีสะสมในหวัใจของเรา แลว้ถา้หวัใจของเรามนัฉลาดข้ึนมานะ มนั
ปล่อยวางภายนอกหมดเลย 

ไอต้อนท่ีจะปฏิบติัตอนแรกท าอะไรก็ไม่ไดเ้ลย ติดขดัไปทุกเร่ือง แลว้มนัก็บีบคั้นหวัใจเรา
เตม็ท่ี แต่พอปฏิบติัไปๆ หวัใจมนัแจ่มแจง้ข้ึนมา มนัเห็นความยิง่ใหญ่ของมนั ขา้งนอกวางหมด
เลย แลว้ปลอดโปร่ง โล่ง ทีน้ีเวลามีแลว้ 

แต่ก่อนเร่ิมตน้ไม่มี ท  าอะไรก็ไม่ได ้ เวลาก็ไม่มี ท  าส่ิงใดทุกขย์ากไปทั้งนั้น เพราะอะไร 
เพราะกิเลสมนัยิง่ใหญ่ในหวัใจ มนัเหยยีบย  า่ไง แบนแต๊ดแต๋ แต่เวลาถา้มนัใชส้ติปัญญาของเรา
เกาะพระพุทธเจา้ไว ้พุทโธไว ้พุทโธไวน้ะ เวลาขา้งในมนัสงบระงบัข้ึนมา หวัใจท่ียิง่ใหญ่ 

ทุกคนแสวงหา แสวงหาความสุข แสวงหาความมัน่คงของชีวิต แต่มนัเป็นอนิจจงัทั้งหมด 
ไม่มีส่ิงใดเป็นความมัน่คงเลย ไม่มีเลย ของมีกบัเรา ดูสิ ดูภยัพิบติัมา บา้นทั้งหลงัมนัยงัพดัไปเลย 
ส่ิงท่ีเวลาเป็นจริงข้ึนมา ความมัน่คง มัน่คงในหวัใจน้ีไง ถา้มัน่คงในหวัใจ มนัยิง่ใหญ่นะ มนัมี
ความสุขของมนั มนัสงบเขา้มา มนัมีความผอ่งใสในหวัใจ มนัจะมีอะไรยิง่ใหญ่ไปกว่านั้นล่ะ 
มนัพลิกแค่น้ีแหละ หวัใจของเรา 

แต่ถา้มนัไม่พลิกข้ึนมานะ มนัไม่ยอม ทิฏฐิมานะ มานะ ๙ เสมอเขาส าคญัว่าเสมอเขา ต ่า
กว่าเขาส าคญัวา่ต ่ากว่าเขา สูงกว่าเขาส าคญัว่าสูงกว่าเขา ทั้งๆ ท่ีมนัก็สูงอยูโ่ดยขอ้เทจ็จริง สูงกว่า
เขา ถา้ไม่ส าคญัตนมนัก็ปกติ ถา้เสมอเขาไม่ส าคญัตนก็ปกติ ถา้ต ่ากว่าเขาไม่ส าคญัก็ปกติ พอ
ส าคญั มนัผดิเลย เพราะเท่ากนั มนัส าคญัมนัก็ย  า่เขาแลว้ 

แต่ถา้มนัเท่ากนั ถา้จิตใจท่ีมนัยิง่ใหญ่ เวลามนัยิง่ใหญ่ มนัยิง่ใหญ่ข้ึนมา ปฏิบติับูชาเราเถิด 
ถา้ปฏิบติับูชาเราเถิดแลว้ ส่ิงท่ีเป็นภายในในหวัใจของเรามนัยิง่ใหญ่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ร้ือสัตวข์นสัตว ์ ร้ือสัตวข์นสัตวท่ี์น่ี ถา้เราร้ือสัตวข์นสัตวท่ี์น่ี ดูสิ สมยัองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ พระอรหนัตท์ั้งนั้นเลย วดัทั้งวดัมีแต่พระอรหนัต ์ พระอรหนัตท์ั้งนั้นเลย แลว้
พระอรหนัตไ์ม่เห็นมีปัญหาอะไรกนัเลยนะ แต่เวลามีผูบ้วชเขา้มาๆ แลว้ พวกบวชเขา้มาแลว้เป็น
พระ ฉพัพคัคียมี์ปัญหาไปหมด ถา้มีปัญหาข้ึนมาแลว้ เพราะกิเลสมนัยิง่ใหญ่ พอยิง่ใหญ่มนัก็ได้
รูปแบบ พอรูปแบบข้ึนมาแลว้ ห่มผา้เหลืองเหมือนกนั เป็นศากยบุตรเหมือนกนั เป็นพระ
เหมือนกนั เป็นพระเหมือนกนัก็พระแต่รูปแบบไง ป๊ัมมาไง  
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ทางโลก วตัถุป๊ัมมา ลิขสิทธ์ิๆ เหมือนกนัหมดๆ เลย แต่จิตใจมนัไม่เหมือน ไม่เหมือน
เพราะมนัไม่เป็นความจริงไง ถา้มนัไม่เป็นความจริง ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ ท  าดีตอ้งไดดี้ ท  าชัว่
ตอ้งไดช้ัว่โดยสัจจะขอ้เทจ็จริง จะหนีไปไหน จะลงนรกอเวจีไหน กรรมมนัตามไป จะไป
สวรรคช์ั้นไหน กรรมมนัตามไป ไม่มีสิทธ์ิ เพราะปฏิสนธิจิต จิตเป็นผูก้ระท า เกิดท่ีน่ี ดบัท่ีน่ี จะ
อยูท่ี่ไหน ไปท่ีไหน มนัก็อยู่ท่ีน่ี มนัไปไม่พน้หรอก ไปไม่พน้เร่ืองเวรเร่ืองกรรม มนัมีประจ า
หวัใจนั้นไปตลอด มนัเป็นผูก้ระท า ภวาสวะ ภพเป็นผูรั้บ ดูสิ เวลากิเลสตณัหาความทะยานอยาก
กระตุน้เรา เรากมี็การกระท า กระท าสมความปรารถนา กิเลสมนัพอใจแลว้ มนักพ็กั เด๋ียวก็มาอีก 
พอมนัพกัไปแลว้ ผลท่ีมนัเกิดข้ึน เกิดข้ึนกบัใคร เกิดผูท่ี้กระท า ผูท่ี้กระท ามนัคือใคร ภวาสวะคือ
ภพ คือหวัใจของเรา 

ไอท่ี้ว่ามือท า เทา้ท า ปัญญาท า นัน่เกิดจากจิตทั้งนั้น จิตเป็นผูรั้บเวรรับกรรมทั้งนั้น เวลา
เวรกรรมมนัเกิดข้ึนมา ถา้มนักรรมเกิดมา ทีน้ีเวลาเราเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส เราเป็นบริษทั 
๔ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอนไว ้ เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร เราไม่ไปจองเวร
จองกรรมใครหรอก มนัเป็นเร่ืองกรรมของสัตวโ์ลก มนัเป็นเร่ืองกรรมของเขา ถา้กรรมของเรา 
เราดูแลว้เป็นคติธรรม คติธรรมแลว้ก็ยอ้นกลบัมา เราจะไม่ท าอยา่งนั้น เราจะไม่ท าอยา่งนั้น 
อะไรท่ีมนัเป็นผลเสียหายนะ เราเห็นทุกคนแหละ เพราะวุฒิภาวะของคนมนัแตกต่างกนัใช่ไหม 
ถา้วุฒิภาวะของคนมนัแตกต่าง คนท่ีเขาท ามามนัไม่เหมือนกนัใช่ไหม ท่ีเราเขา้มาวดัใหม่ๆ เราก็
เป็นแบบนั้นน่ะ ผูท่ี้มาใหม่ ระดบัของทาน ระดบัของสติปัญญามนัอ่อนดอ้ย มนัก็เห็นว่าส่ิงนั้น
เป็นเร่ืองยิง่ใหญ่ พอมนัท าไปๆ ไร้สาระเลย ท าไปๆ แลว้มนัวางหมดล่ะ มนัจะมาเอาหวัใจน่ี 
แลว้พอเอาหวัใจน่ี หวัใจอยูไ่หน หวัใจยงัหาไม่เจอจะเร่ิมตน้อยา่งไร  

ถา้หวัใจหามนัเจอแลว้ แลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญาเร่ิมตน้เวลามนัเขา้สู่วิปัสสนามนัท า
อยา่งไร พอมนัยกข้ึนสู่วิปัสสนา เป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป เป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป มนัหยาบๆ ทั้ง
นั้นน่ะ แต่เวลาไปใหม่ๆ ก็เป็นอยา่งนั้นทั้งนั้น ฉะนั้น เวลาท่ีว่าระดบัของทาน ระดบัของคฤหสัถ ์
ระดบัของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัใหม่ๆ มนัก็เป็นแบบนั้น ถา้เป็นแบบนั้นข้ึนมา เวลามนัพฒันาข้ึน
ไปมนัจะดีงามของมนัข้ึนไป ฉะนั้น เราจะไปจองเวรจองกรรมใคร เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จอง
เวรอยูแ่ลว้ ไม่มีใครจองเวร 

ถา้ใครจองเวร คนนั้นไม่มีปัญญา จะบอกว่าโง่ดว้ย ไปจองเวรจองกรรมเขาท าไม มนัเป็น
สมบติัของเขา มนัเป็นเวรเป็นกรรมของเขา ใครสร้างเวร คนนั้นก็ไดเ้วร ใครสร้างท าคุณงาม
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ความดี คนนั้นก็ไดค้วามดี ความดี กรรมดี กรรมชัว่มนัไปกบัใจดวงนั้น แลว้เราจะไปอิจฉาตา
ร้อนใคร ไม่มี แต่เวลามองแลว้มนัสะเทือนไง เวลาใจท่ีเป็นธรรมๆ นะ เขาเรียกธรรมสังเวช มนั
สลดหดหู่ มนัสังเวชในหวัใจ แต่ถา้เป็นโรค มนัเจบ็ปวดแสบร้อนไปกบัเขา มนัรู้สึกสะเทือน
หวัใจไปกบัเขา แต่ถา้เป็นธรรมนะ น่ีเป็นธรรมธรรมโอสถ มนัเป็นธรรม ธรรมมนัสะเทือน
หวัใจ ถา้มนัสะเทือนหวัใจ มนัสะเทือนหวัใจ มนัใหเ้ห็นไง เห็นว่าท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ ถา้เราท า
คุณงามความดีของเรา เราท าเพื่อประโยชน์กบัเรา เห็นแลว้มนัเป็นคติเป็นแบบอยา่ง 

ส่ิงท่ีถา้เรามีโอกาสแลว้เราพยายามท าคุณงามความดีของเรา พยายามท าคุณงามความดีของ
เรา ท าคุณงามความดีของเรา เราท าของเราไป คุณงามความดี ดูสิ หวัใจท่ียิง่ใหญ่ มนัไม่มีวนัจบ
วนัส้ินหรอก ถา้มนัจบมนัส้ิน ปฏิสนธิจิตเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนัไม่จบไม่ส้ิน แต่ถา้เวลาเรา
ปฏิบติั จิตใจท่ียิง่ใหญ่มนัหดสั้นเขา้มาแลว้ หดสั้นเขา้มา เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเวลามีดวงตา
เห็นธรรม อยา่งมากอีก ๗ ชาติ มนัหดสั้นเขา้มาอยา่งน้ี 

แต่ถา้มนัยงัไม่เขา้สู่บุคคล ๔ คู่ มนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไม่มีตน้ไม่มีปลาย แต่ไม่มีตน้
ไม่มีปลายเราก็ใหบุ้ญกุศลมนัพาใหเ้กิดข้ึนมา ใหไ้ม่ทุกขไ์ม่ยากจนเกินไป เวลาเรามองข้ึนมา เกิด
เป็นมนุษยเ์ห็นดว้ยกนั ท าไมคนนั้นเขาประสบความส าเร็จ คนนั้นเขาดีไปอยา่งนั้น คนน้ีเขาดีไป
อยา่งนั้น ไอดี้ขา้งนอกดีชัว่คราวเท่านั้นน่ะ เวลาจะดีจริงๆ มนัตอ้งดีท่ีปัญญา มนัตอ้งดีในหวัใจ
นั้น ถา้จิตมนัมีปัญญาข้ึนมานะ จะตกน ้าลุยไฟขนาดไหน ปัญญามนัพารอดหมด ปัญญาน่ี จะมี
วิกฤติในชีวิตอยา่งไรก็แลว้แต่ ปัญญามนัพารอดหมด แต่ปัญญานั้นมีสตินะ เรามีปัญญาข้ึนมา 
มนัพาชีวิตน้ีรอดไปทั้งนั้นน่ะ 

แต่ถา้มนัไม่มีสติปัญญาข้ึนมา เวลาเจอส่ิงใดแลว้มนักระเทือนใจไปทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้มี
สติปัญญามนัเอาตวัรอดไดท้ั้งนั้นน่ะ แลว้ถา้สติปัญญาอยา่งนั้นเอาตวัรอดแลว้พยายามใช้
สติปัญญารักษาตวัของตน ถา้รักษาตวัของตนมนัจะเขา้มาภายใน ถา้เขา้มาภายในมนัรักษาหวัใจ
ของตน รักษาหวัใจของตน ถา้หวัใจของตนมนัเห็นความยิง่ใหญ่นะ มนัเห็นแลว้มนัข าๆ เขามา
ท าอะไรกนันัน่น่ะ เขามาแยง่ชิงอะไรกนัน่ะ เขามาแยง่ชิงแต่ของไม่จริงทั้งนั้นเลย แต่เขาก็แยง่ชิง
กนันะ แต่เวลาคนท่ีมีบุญกุศล มนัมาเอง ดูสิ เวลาพระเราในสมยัพุทธกาลเวลาพระท่ีมีลาภ
สักการะมากท่ีสุดคือพระสีวลี พระสีวลีเพราะอะไร เพราะท่านท าของท่านมา แลว้มีพระท่ีเป็น
พระอรหนัตทุ์คตะเขญ็ใจไม่เคยฉนัขา้วอ่ิมแมแ้ต่ม้ือเดียว นัน่มาจากไหนล่ะ  
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เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้บอกว่ามาจากการกระท าของเขา เขาไดท้  าของเขามา 
เวลากรรมใหผ้ลมนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ เวลากรรมมนัใหผ้ลนะ มนัจะช่วยเหลือเจือจานอยา่งไร 
กรรมมนักใ็หผ้ลอยา่งนั้นน่ะ แต่เวลาเขาหมดเวรหมดกรรมนะ จบเลย มนัจะตอ้งหมดเวรหมด
กรรม เพราะกรรมเขาท า ดูสิ จิตน้ีไม่เคยตาย เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ลงนรกอเวจีไป ดูเทวทตั 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พยากรณ์เลย เขาตกมหานรกเลย แต่สุดทา้ยแลว้เวลาหมดเวร
หมดกรรมเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมานะ ต่อไปเทวทตัจะไดต้รัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจา้นู่นน่ะ 
เพราะเวลาเขาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เขาไดฌ้านโลกียข์องเขา เขาไดฌ้านโลกียข์องเขา แต่เพราะ
เขาเอาฌานโลกียข์องเขา เอาสติปัญญาของเขามาแสวงหาลาภ มาแยง่ชิง ชิงการน ากบัองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทั้งๆ ท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กส็ร้างของท่านมา สร้างมาเป็น
พระโพธิสัตว ์ สร้างมาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัเป็นสมบติัขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้  

เทวทตัก็ไดส้ร้างเวรสร้างกรรมมา เวลามาเกิดร่วมกบัองคม์เดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จะ
มาแยง่ชิงการน า แยง่ชิงการน าเพราะเขาไม่มีอ  านาจ เขาไม่ไดส้ร้างของเขามา แต่เขาจะแยง่ชิงๆ 
แต่เพราะเวลาจะแยง่ชิง เขาก็ตอ้งสร้างฌานโลกียม์า เวลาเพราะความคิด ความปรารถนาอยา่ง
นั้นถึงไดเ้พ่งโทษ ถึงท าสังฆเภท ถึงไดท้  าใหอ้งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้หอ้พระโลหิต 
เพราะการกระท าอยา่งนั้นน่ะ กรรมมนัเกิดการกระท า กรรมนั้นตอ้งใหผ้ลก่อน ถึงไดต้กนรก
อเวจีเพราะความอยากได ้เพราะความอยากได ้มีปัญญาในการแยง่ชิง การท าลาย ตกนรกอเวจีไป
ก่อนไง  

แต่ส่ิงท่ีเขาท า เขาท าของเขา ใครท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ การกระท ามนัมีใหผ้ลทั้งนั้นน่ะ ส่ิง
ท่ีเขาใชผ้ลกรรมของเขาอนันั้นหมดแลว้ แลว้เขาก็จะเล่ือนชั้นข้ึนมา เล่ือนชั้นข้ึนมาจนมาเกิด
เป็นมนุษย ์แลว้ก็จะมาตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจา้ขา้งหนา้นู่น 

ถา้เวลาใครท าส่ิงใดมนัไดอ้ยา่งนั้นใช่ไหม แลว้เราจะไปแยง่ชิงอะไรกบัใคร แต่มนัเป็นคติ
ธรรมไง คติธรรมเตือนหวัใจของเราไง เห็นไหม เห็นเป็นคติ เห็นเป็นแบบอยา่ง เวลามีอ  านาจ 
เราตอ้งท าคุณงามความดีของเราดว้ยความสุจริต ถา้เวลามีอ  านาจข้ึนมามนัท าไดท้ั้งนั้นน่ะ คนมี
อ านาจท าไดท้ั้งส้ิน  



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๘ 
 

©2017 www.sa-ngob.com 

เวลาสังคมบอกไง เวลาเจอคนรวยไม่ตอ้งยกมือไหว ้ ยกมือไหวค้นดี แต่มนัก็เจอคนยกมือ
แป๊บเลย ยกทนัทีโดยอตัโนมติัเลย แต่เวลาสอนก็สอนกนัอยา่งนั้นน่ะ เพราะมนัเป็นปัญหาสังคม 
กระแสสังคมบีบคั้นอยา่งนั้น เราอยูใ่นสังคมอยา่งนั้น เราก็ตอ้งเอาตวัรอดอยา่งนั้น แต่ในใจของ
เราเห็นไหม 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เวลาลงอุโบสถ ถา้อุโบสถนั้นเขาท าแลว้มนั
เป็นอกุศล มนัจะมีบาปร่วมกนั ใหค้า้นไวใ้นใจ ใหค้า้นไวใ้นใจ เราธุดงคม์าเราเจอสภาพน้ีมาก 
พระท่ีไหนท่ีหย  าเปแลว้เราบงัเอิญตอ้งไปอยูท่ี่นัน่ เราคา้นไวใ้นหวัใจ คือในหวัใจไม่เห็นดว้ย ไม่
ยอมรับ แต่ภายนอกตอ้งลงอุโบสถ 

เพราะค าวา่ไม่ลงอุโบสถนะ เราหลีกเร้นไปโดยไม่มอบฉนัทะมา เป็นอาบติัหมดเลย เพราะ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหส้ามคัคี สามคัคีจากภายนอก คือลงอุโบสถสังฆกรรมพร้อม
กนั แต่การลงอุโบสถสังฆกรรมนั้นมนัยงัมีถูกมีผดิอีก ถา้เขาท าผดิ เขาท าไม่ถูกตอ้ง มนัเป็น
โมฆียะ มนัเป็นโมฆะ แลว้พระท่ีท านั้นเป็นอาบติัทั้งหมด ถา้เราเห็นดีเห็นชอบ เราก็ตอ้งรับเวร
รับกรรมอนันั้นไป แต่ถา้เราเห็นว่ามนัผดิพลาด มนัไม่ถูกตอ้ง แลว้เราพยายามเจรจากบัเขาแลว้ 
แต่เสียงส่วนใหญ่เขาวา่เขาถูก เราก็เลยคา้นเอาไวใ้นใจว่าการกระท าส่ิงน้ีเราไม่เห็นดว้ย แต่เราก็
ลงอุโบสถสังฆกรรมไปกบัเขา แต่ในใจเราคา้นไวว้่า การกระท าน้ีขา้พเจา้ไม่เห็นดว้ย ขา้พเจา้ไม่
รับรู้ 

น่ีก็เหมือนกนั เห็นคนรวยๆ เขายกมือไหวก้นัก็ไหวป้ระเพณี แต่ในใจเราก็คดัคา้น ในใจ
เราก็รู้ไง ในใจเราคดัคา้นไว ้ คา้นไวใ้นใจ ไม่มีสร้างเวรสร้างกรรม คือเอง็กบัขา้ไม่มีเวรมีกรรม
ต่อกนั เออ! กรรมของเอง็ก็เอง็รับไป แต่ของฉนั ฉนัคา้นไว ้ฉนัไม่รับรู้ น่ีไง คา้นไวใ้นใจๆ คา้น
เอาไว ้น่ีอยูใ่นพระไตรปิฎก 

ก่อนท่ีเราออกธุดงค ์ เราก็ศึกษาของเรามา ศึกษามาเพื่อเวลาเขา้ไปในยทุธจกัรแลว้ ส่ิงใดท่ี
ถูกตอ้งดีงาม เราก็จะเห็นดีเห็นงามไปกบัเขา ส่ิงใดท่ีมนัไม่ถูกตอ้งดีงามนะ คา้นเอาไวใ้นใจ 
เพราะมนัเป็นปัญหาสังคม 

กฎหมาย นิติศาสตร์กบัรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์คือกฎหมาย ตอ้งแม่นย  า รัฐศาสตร์การ
ปกครอง ความสมานฉนัท ์ เราก็ตอ้งยอม ยอมความสมานฉนัทไ์ป ยอมลงอุโบสถไปกบัเขา แต่
คา้นไวใ้นใจ แต่เวลาเราท าของเรา เราก็ถามหมู่พระเหมือนกนั เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย เห็นดว้ยก็
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ตอ้งพูดดว้ยเหตุดว้ยผลทั้งนั้นน่ะ ถา้ดว้ยเหตุดว้ยผลข้ึนมาเพี่อความดีงาม เพื่อความเจริญงอกงาม
ในพระพุทธศาสนา แลว้เวลาถา้มนัเป็นจริงนะ เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัจะใหผ้ลแลว้ 
เพราะอะไร เพราะถา้ไม่ทุศีล การประพฤติปฏิบติัก็เป็นศีล สมาธิ ปัญญา ถา้มนัทุศีลมนัเป็น
มิจฉาสมาธิ ถา้มิจฉาสมาธิมนัเป็นมิจฉาปัญญา ทิฏฐิมานะมนัจะออกนอกลู่นอกทาง มนัจะไป
โลกเลย 

แต่ถา้เป็นสัมมาสมาธิ มนัสัมมาทิฏฐิ ถา้ศีลมนัเป็นสัมมาถูกตอ้งดีงาม เวลาท าเขา้ไปแลว้
มนัจะเกิดสัมมาสมาธิ เวลาเกิดสัมมาสมาธิ เวลามนัพฒันาข้ึนไปแลว้มนัจะเป็นภาวนามยปัญญา 
มนัจะเป็นชั้นเป็นตอนของมนั คนปฏิบติัเขายอ้นกลบัหมดแหละ เวลาดูพฤติกรรมของพระ ดู
พฤติกรรมของคน จะยอ้นกลบัเลยว่ามนัมาอยา่งไร ถา้มนัมาเร่ิมตน้จากผดิมนัก็ผดิมาตลอด แต่
มนัส าคญัตนว่าถูก แต่ถา้คนถูกมาตลอด มนัก็ถูกมาตลอดเลย ถา้มนัท ามนัเป็นอยา่งนั้น น่ีพูดถึง
ว่าเวลาเกิดกรณีอยา่งน้ีข้ึน แลว้เราก็พิจารณาโลก แลว้เราก็พิจารณาในหวัใจของเรา เห็นแลว้เป็น
คติธรรม ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่เป็นสัจธรรม เอวงั 


