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เทศน์เช้า วนัที ่๙ กนัยายน ๒๕๖๐ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรม เพราะสัจธรรมน้ีเป็นส่ิงท่ีแสวงหาของหัวใจ หัวใจ
ของเราปรารถความสุข เกลียดความทุกขทุ์กคน แต่ความสุขๆ ความสุขทางโลกไง คอยตะครุบ
เงาๆ สวรรคใ์นอก นรกในใจ แต่เราตอ้งการสวรรค ์เราตอ้งการสวรรคบ์นดินในปัจจุบนัน้ี ความ
ตอ้งการสวรรคบ์นดินในปัจจุบนัน้ีเป็นตณัหาความทะยานอยาก เป็นการคาดหมายของเราทั้งส้ิน 
เวลาคาดหมายทั้งส้ิน เวลาไม่ประสบความส าเร็จ เราไปบิณฑบาตนะ บา้นนอกคอกนาเวลาเขา
ใส่บาตรกนั เขาบอกวา่ เขาชวนกนัใส่บาตร ชวนกนัใส่บาตรท าไม ชวนกนัใส่บาตรเพราะวา่เกิด
ชาติหนา้จะไดมี้อยูมี่กินไง เห็นไหม ในชาติปัจจุบนัน้ีเราไม่ประสบความส าเร็จ เราก็พยายามจะ
เอาแต่ชาติหนา้ เราพยายามเอาแต่อนาคตไปขา้งหนา้ไง 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนปัจจุบนัน้ีนะ ส่ิงท่ีวา่เราหวงัอนาคต หวงัชาติ
หนา้ ชาติหนา้เพราะอะไร เพราะเราฟังธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม บุพเพนิวาสานุสติญาณ ญาณท่ีระลึกอดีตชาติขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้จะมาตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ท่านบอกวา่มนัมีท่ีมาท่ีไปไง ท่ีมาของท่าน ท่านไดส้ร้างคุณงามความดี
ของท่านมา ท่านไดส้ร้างความปรารถนาเป็นพระโพธิสัตวม์า ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ 
อสงไขย แลว้ถา้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ปฐมยาม ระลึกถึงอดีตชาติได ้ ถา้ยงัไม่ส้ินกิเลส 
จุตูปปาตญาณ อนาคตมนัตอ้งไปขา้งหนา้ไง  

เวลาท่านประพฤติปฏิบติั อาสวกัขยญาณ ช าระลา้งกิเลสในใจขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
เพราะการช าระกิเลสตณัหาความทะยานอยากในหัวใจของเรา อวชิชาความไม่รู้ ความไม่รู้ ส่ิงท่ี
ตะครุบ เงาตะครุบ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เพิกถอนออกทั้งหมดนะ นายช่างใหญ ่ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง เรือนสามหลงัรวมยอดของมนั นายช่างใหญ่เป็นผูส้ร้างภพสร้างชาติ
ให้กบัหัวใจดวงน้ีไง หัวใจดวงน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เห็นไหม 
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เราไดฟั้งธรรม ฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตอกย  ้ากนัมาตลอด ในเม่ือ
ในชาติปัจจุบนัน้ีเราทุกขเ์รายาก เราก็หวงั ท าคุณงามความดีหวงัอนาคต วา่เกิดชาติหนา้ชาติใด
ขอให้ประสบความส าเร็จ เราหวงัอนาคตๆ หวงัอนาคตวา่บารมีของเราออ่นดอ้ยไง แต่ถา้บารมี
ของเราในปัจจุบนัเขม้แขง็ สวรรคใ์นอก นรกในใจ ถา้สวรรคใ์นอก นรกในใจ ชาติปัจจุบนัน้ีเรา
มีสติปัญญารักษาหัวใจของเราน่ีไง มาวดัมาวามาสร้างบุญกุศลของเรา สร้างบุญกุศลของเราให้
จิตใจมนัเป็นสาธารณะ จิตใจมนัยอมรับฟังคนอ่ืนบา้งไง 

จิตใจมนัไม่ฟังใคร เวลามนัคิดอะไร มนัปรารถนาส่ิงใดมนัวา่มนัถกูตอ้งดีงามไปทั้งหมด 
เวลาคนอ่ืนพดูผิดหมด แต่ตวัเองพดูถกูหมด น่ีความปรารถนาของมนั น่ีไง มนัจะเป็นการสุมไฟ
ตวัเองไง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ ในโลกของเรา คนเราเกิดมามีหัวใจมาคน
ละดวง หัวใจดวงน้ีมนัเป็นธาตุรู้ มนัเป็นพลงังาน พลงังานเป็นเหมือนดุน้ไฟ พวกเราเกิดมาถือ
ดุน้ไฟคนละดุน้แลว้ก็วิง่กนัไปนะ ร้อนๆๆ มนัมีแต่ความเร่าร้อน บดันั้นมีมหาบุรุษผูห้น่ึงคือองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านไดส้ละท้ิงดุน้ไฟดุน้นั้นไปแลว้ ท่านถึงเตือนพวกเราไง ให้ท้ิง
ดุน้ไฟนั้น ให้ท้ิงดุน้ไฟนั้น ให้ท้ิงดุน้ไฟนั้น ถา้มีสติปัญญา เราจะท้ิงอยา่งไร  

น่ีไง สวรรคใ์นอก นรกในใจไง สวรรคใ์นอกๆ ถา้เรามีสติปัญญาข้ึนมา เราศึกษาของเรา
ข้ึนมา ถา้มนัมีธรรม ธรรมโอสถๆ ท่ีไหนมนัมีความเร่าร้อน ถา้มนัมีน ้าอมตธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้เขา้ไปก าจดัให้มนัสงบเบาบางลง มนัจะเกิดความสุขข้ึนมาๆ ความสุข
จริงๆ ข้ึนมาแลว้มนัอยูท่ี่ความพอใจของคน เวลาจิตใจของเรามนัพอใจส่ิงใด มนัปรารถนาส่ิงใด 
ถา้มนัสมความปรารถนามนัก็มีความสุข แต่ความสุขอยา่งน้ีความสุขแสวงหามนัเป็นอามิส 
อามิสท่ีแสวงหามามนัไม่มีวนัพอหรอก เราแสวงหามาขนาดไหนมนัก็อยากให้ไดม้ากข้ึนๆๆ 
แลว้เราก็ตอ้งวิง่เตน้กบัมนัไปมากข้ึนๆๆ ไอท่ี้วา่จะเป็นความสุขๆ มนัเลยกลายเป็นความทุกขไ์ง 
ส่ิงท่ีเราแสวงหากนั ปัจจยัเคร่ืองอาศยัมนัเป็นหนา้ท่ีการงานของเรา ใครถา้มีอ  านาจวาสนานะ ท า
ส่ิงใดก็ประสบความส าเร็จของเขา เขาก็มีบุญกุศลของเขาและสติปัญญาในชาติปัจจุบนัน้ี 

เราเกิดมาเป็นมนุษยเ์หมือนกนั เราก็แสวงหาเหมือนกนั แต่สติปัญญาของเราออ่นดอ้ย
กวา่เขา สติปัญญาของเรา จงัหวะและโอกาสของเรา ความเหมาะสมท่ีมนัยงัไม่ไดส้มความ
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ปรารถนา ส่ิงนั้นเราก็พยายามสร้างของเราๆ น่ีท าคุณงามความดีอยา่งน้ีข้ึนมา ให้ใจมนัสงบระงบั
เขา้มา ใจสงบระงบัเขา้มาไง 

ส่ิงนั้นส่ิงท่ีเราแสวงหามนัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั มนัเป็นส่ิงด ารงชีวติ ส่ิงมีชีวติตอ้งมี
อาหารปัจจยัเคร่ืองอาศยั ถา้ไม่มีเคร่ืองอาศยัมนัก็ด  ารงชีวติไวไ้ม่ได ้ แต่ด ารงชีวติเท่านั้นไง 
ด ารงชีวติไวท้ าไม 

ชีวติน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุดไง ชีวติของเรามนัตอ้งตายไปทั้งนั้น ทุกคนก็รู้ แลว้
สมบติัของเรามนัอยูท่ี่ไหน สมบติัของเรา เราแสวงหาส่ิงใดหามาดว้ยความสุจริต หามาโดยชอบ
ธรรมก็แลว้แต่ มนัไม่พลดัพรากจากเรา เราก็ตอ้งพลดัพรากจากเขาไป ส่ิงท่ีเราจะพลดัพรากจาก
เขาไปก่อน เรามาเสียสละของเราตอนน้ีไง 

คนท่ีมีสติมีปัญญา บา้นของเรามนัจะโดนไฟไหม ้ เรือนหลงัน้ีมนัตอ้งพงัทลายไป
แน่นอน ใครท่ีมีสติปัญญาขนทรัพยส์มบติัออกจากเรือนหลงัน้ีได ้ มนัก็จะเป็นสมบติัของเจา้ของ
นั้น ถา้ใครแสวงหา ใครตระหน่ีถ่ีเหนียว ใครยึดมัน่ถือมัน่ไว ้ มนัก็จะมอดไหมไ้ปกบับา้นเรือน
หลงัน้ีไง เวลาเราส้ินชีวติไปแลว้ ส่ิงท่ีวา่เป็นสมบติัของเราๆ ไม่ใช่ของเราสักช้ินหน่ึงเลย มนัเป็น
สมบติัของชาติ ของตระกูล ของมรดกตกทอดให้แก่คนอ่ืนต่อไปไง คนอ่ืนท่ีเขาระลึกถึงเราได ้
เขากย็งัระลึกถึงบุญคุณของเรา เรามีมรดกตกทอดใหเ้ขา ถา้คนอ่ืนระลึกถึงบุญคุณเราไม่ไดน้ะ 
เขาบอกวา่เราแสวงหาให้เขานอ้ยเกินไป 

ส่ิงท่ีเราวา่เป็นของเราๆ มนัไม่ใช่ของเราเลย แต่ใครเสียสละส่ิงใดออกไป ส่ิงนั้นจะเป็น
ของเราๆ ท่ีเรามาเสียสละกนัอยูน้ี่เพราะเราเช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง แลว้ถา้เช่ือ
องคศ์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แลว้เรามีสติมีปัญญาหรือไม่ ถา้มีสติมีปัญญาข้ึนมา สวรรคใ์น
อก มนัจะไปสวรรคไ์ดม้นัตอ้งร่มเยน็ท่ีน่ี 

เวลาหลวงตาท่านสอน ขอให้เช่ือเถิดวา่นรกสวรรคมี์จริงๆ ถา้นรกสวรรคมี์จริง จิตน้ีมนั
ไม่เคยตาย จิตท่ีไม่เคยตายมนัเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ มนัแลว้แต่วาระท่ีมนัจะไปเกิดในภพชาติ
ใด ถา้มนัเกิดในภพชาติใด มนัเวยีนของมนัไป ฉะนั้น เราท าคุณงวามความดี ท าคุณงามความดี
ของเราก็ฝึกหัดๆ ให้มนัจาคะ ให้มนัเสียสละ ให้มนัเบาบางไง ให้เบาบาง ให้มนัเกิดประโยชน์
กบัมนัใช่ไหม เวลาประโยชน์กบัมนั เราท าบุญกุศลของเราบ่อยคร้ังเขา้ๆ จนมนัคุน้ชิน จนมนั
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เป็นเร่ืองธรรมดา เห็นไหม จิตใจมนัเป็นธรรมดา เห็นส่ิงใดท่ีขดัแยง้ เห็นส่ิงใดท่ีเขาเอารัดเอา
เปรียบกนันะ มนัรู้ดว้ยสติปัญญาวา่มนัเป็นส่ิงท่ีไม่ดีเลย แลว้เป็นคนท่ีฉลาดไง 

เป็นคนท่ีฉลาดนะ ส่ิงน้ีเราจะไม่ท า ส่ิงท่ีเขาก็เบียดเบียนกนั ส่ิงท่ีเขาท าร้ายกนั เราจะไม่
ท า เพราะมนัเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมใช่ไหม เราไปเห็นคนท่ีเขาท าคุณงามความดี เขาท านะ 
เออ! ส่ิงน้ีเป็นคุณงามความดี เราอยากจะท าแบบน้ี คนถา้จิตใจเป็นธรรมข้ึนมา มนัเห็นส่ิงใดก็
เห็นตามความเป็นจริง เห็นไหม  

แต่ถา้คนท่ีมนัมีกิเลสหนาปัญญาหยาบ เห็นคนท่ีเขาเบียดเบียนกนั คนท่ีเขาเอารัดเอา
เปรียบกนั เออ! อยา่งน้ีดีๆ ท าแลว้มนัไดป้ระโยชน์ๆ น่ีไง เพราะปัญญาของเรา น่ีนรก นรกใน
หัวใจไง 

แต่ถา้มนัเป็นสวรรคใ์นหัวใจ มนัเห็นเขาท าคุณงามความดี สาธุนะ ใครเห็นคนท าคุณงาม
ความดีนะ เราอนุโมทนาไปกบัเขา เดก็คนน้ีเป็นเดก็ท่ีดี คนคนน้ีเป็นคนท่ีดี คนคนน้ีท าแต่ส่ิงท่ีดี
งาม ตกน ้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหมน้ะ คนอยา่งน้ีเวลาเขาไปเจออบุติัเหตุ ไปเจอส่ิงตกทุกขไ์ดย้าก 
อนัน้ีลกูใคร อนัน้ีหลานใคร อ๋อ! พอ่แม่เขาเป็นคนดี ชาติตระกูลเขาเป็นคนดี เห็นไหม ท าความดี
ก็คือความดี ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ แต่สวรรคใ์นอก นรกในใจ 

ถา้มนัเป็นสวรรค ์มนัคิดแต่เร่ืองดีๆ เห็นส่ิงดีๆ แลว้มนัเห็นตามความเป็นจริงนั้นไง แต่ถา้
มนัเป็นนรกนะ มนัเป็นบาปเป็นกรรมอกุศลนะ มนัจะเอารัดเอาเปรียบเขา มนัจะบีบคั้นเขา มนั
จะเอาแต่ผลประโยชน์ของเขา แลว้เวลาเขาเอาประโยชน์ไปแลว้ ส่ิงท่ีเขาไดป้ระโยชน์มานัน่ได้
โทษ ไดน้รก  

ถา้นรกปัจจุบนัน้ี ถา้ต ารวจจบัไดก้็ติดคกุ แลว้ถา้เขาท าไป ท าไมใครจะไม่รู้ คนเราอยู่
ดว้ยกนัในสังคม ใครจะไม่รู้วา่ใครดีใครชัว่ แต่เขามีมารยาทของเขา เขาไม่พดูของเขา ถา้เขาไม่
พดูของเขา เขาท าส่ิงนั้น สงัคมกรั็งเกียจ รังเกียจเขา ทุกคนก็ไม่พอใจเขา แลว้จิตใจของเขา เขาท า
บาปอกุศลไวใ้นหัวใจ เขาจะไม่รู้ไปไดอ้ยา่งไร ความลบัไม่มีในโลกหรอก ใครท าดีก็ตอ้งไดดี้ 
ใครท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ จิตใจมนัหยาบมนัชา้ จิตใจท่ีมนัท าลายเขา จิตใจท่ีมนัเอารัดเอาเปรียบเขา 
มนัเผาลนในหัวใจของมนั ดุน้ไฟดุน้นั้นมนัร้อน ดุน้ไฟดุน้นั้นมนัดวงใหญ่ข้ึน ไฟดวงนั้นมนั
แผดเผาในหัวใจ ก็ท าหนา้ช่ืนตาบาน หนา้ช่ืนอกตรมไง สวรรคใ์นอก นรกในใจไง มนัมีแต่ความ
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ทุกขค์วามยาก ส่ิงท่ีวา่มนัจะได้ๆ  มนัเลยไม่ได ้แลว้ส่ิงท่ีมนัจะได ้ไดอ้ยา่งไร กไ็ดบ้าปอกุศล ได้
บาปอกุศลเพราะความลบัไม่มีในโลกไง 

ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ คนท าคุณงามความดีเวลาตายไปแลว้จิตใจมนัเบาเหมือนปุยนุ่น มนั
จะลอยข้ึนท่ีสูง คนเรามีบาปอกุศลนะ เวลามนัตายไปเหมือนกอ้นหิน มนัเหมือนมนัจะตกต ่าไป
ทั้งนั้นน่ะ โดยธรรมชาติ โดยสัจจะ  

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ เวลาสอนพวกเราให้มีศรัทธาความเช่ือ
ให้มัน่คงในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ แกว้สารพดันึกของเรา ใครจิตใจละเอียดออ่นก็ได้
ความละเอียดออ่นในใจนั้น จิตใจหยาบกระดา้งขนาดไหนมนัก็จะไดค้วามหยาบกระดา้งขนาด
นั้น เห็นไหม พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ 

พระธรรมๆ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราวา่เป็นรัตนตรัย เป็นท่ีพ่ึง
อาศยัของเรา ถา้ใครมีสติมีปัญญา เขาจะไดป้ระโยชน์กบัเขา แต่ถา้ใครไม่มีสติปัญญา ปัญญา
หยาบ เขาก็ไม่ไดส่ิ้งใด แลว้เวลาเขาไม่ไดส่ิ้งใด เขาไดส่ิ้งท่ีหยาบๆ เราก็ปรารถนาอยากจะมี
สวรรคบ์นดิน สวรรคบ์นดินเลย มนัไม่มีอยูจ่ริงหรอก มนัเป็นมนุษยส์ร้างข้ึน แต่ถา้มนัเป็น
สภาพป่าเขาโดยธรรมชาติ เราแสวงหาสภาวะธรรมชาติท่ีมนัสวยงามโดยธรรมชาติ นั้น
ธรรมชาติสร้าง ดว้ยความกดักร่อนของลม ของน ้า โดยให้เราเห็นเป็นความสวยงามนั้น ความ
สวยงามนั้นมนัก็ไม่มีส่ิงใดคงทนหรอก มนัเป็นอนิจจงัทั้งนั้น น่ีพดูถึงวา่สัจจะความจริง 

สวรรค ์ ถา้จะเป็นสวรรคใ์นหัวใจ ถา้สวรรคใ์นหัวใจ เรามีสติปัญญาข้ึนมา ส่ิงใดมนัจะ
มากนอ้ยขนาดไหน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ิ เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้เทศนาวา่การ มีปัญจวคัคียเ์ท่านั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เทศนา
วา่การจนไดพ้ระปัญจวคัคีย ์ ไดย้สะ “เธอทั้งหลายพร้อมกบัเรา ๖๑ องค ์ พน้จากบ่วงท่ีเป็นโลก
และบ่วงท่ีเป็นทิพย”์ 

บ่วงท่ีเป็นโลก เราติดบ่วงไปหมดเลย บ่วงท่ีเป็นโลกรัดคอตลอด บ่วงท่ีเป็นทิพยไ์ง ชาติ
ปัจจุบนัน้ีไม่ประสบความส าเร็จ จะไปเกิดชาติหนา้ ชาติหนา้จะไปเกิดเป็นเทวดา อินทร์ พรหม 
น่ีบ่วงท่ีเป็นทิพย ์ 
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เวลาท่ีพน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและพน้จากบ่วงท่ีเป็นทิพย ์ น่ีไง สวรรคใ์นอก สวรรคใ์นอก 
สวรรคท์ั้งนั้นน่ะ มนัไม่มีส่ิงใดขาดตกบกพร่องในใจดวงน้ี ถา้ไม่มีส่ิงใดขาดตกบกพร่องในใจ
ดวงน้ี ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นพระอรหันต ์ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
๔๕ ปี เทศนาวา่การ เดินดว้ยพระบาทเปลา่ไปทัว่ชมพทูวีป โลกน้ีเขาเร่าร้อนนกั โลกน้ีเขาเร่า
ร้อนนกั เพราะเขามีแต่ไฟเผาในใจนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปสอนให้ปลอ่ย
วางๆ ปลอ่ยวางไอไ้ฟดุน้น้ี ไอไ้ฟท่ีมนัเผาในใจให้มนัปลอ่ยวางๆ ปล่อยวางออกมา ถา้ปลอ่ยวาง
ข้ึนมาแลว้ถา้มนัแช่มช่ืนข้ึนมา น่ีสวรรคใ์นอก ถา้สวรรคใ์นอก ถา้มนัสุคโตท่ีน่ี เวลามนัจะตาย
ไปมนัจะไปไหนละ่  

น่ีเราปรารถนาสวรรคอ์นาคต เราปรารถนาสวรรคช์าติหนา้ เราปรารถนาความดีอนาคต 
แลว้เราพยายามสร้างๆ กนันะ มนัตอ้งสร้างสติปัญญา สติปัญญาตั้งแต่บดัน้ี ถา้บดัน้ี สวรรคใ์น
อก นรกในใจ มนัเป็นปัจจุบนัน้ี แลว้ส่ิงท่ีสวรรคจ์ริงๆ นรกจริงๆ ไม่ตอ้งไปพดูถึงมนัหรอก เรา
เป็นเจา้ภาพ เราเป็นเจา้ของ เราเป็นเจา้ของแห่งกรรม กรรมคือการกระท า เราเป็นคนท าเสียเอง 
กรรมดีกรรมชัว่เราท าเอง ปฏิเสธไม่ไดห้รอก ใครจะบอกวา่เราเป็นคนดีขนาดไหน แต่ถา้เราเป็น
คนเน่าใน เราก็ตอ้งทุกขไ์ปตามนั้นน่ะ ถา้คนเขาจะติฉินนินทาวา่เราเป็นคนเลวทรามขนาดไหน 
แต่ถา้เราท าคุณงามความดีของเรานะ เรากร่ื็นเริงของเรา เราร่ืนเริงของเรา ไอน้ัน่โลกธรรม ๘ มี
ลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ ติฉินนินทา ค าติฉินนินทาของเขา เห็นไหม 

เวลาหลวงตาท่านสอนประจ า ขนโคกบัเขาโค โคตวัหน่ึงขนโคเตม็ตวัเลย คนโง่ คนท่ีไม่
รู้สัจธรรมเหมือนขนโคเลย เขาโคมีอยู ่๒ เขา โคตวัหน่ึงนะ มีอยู ่๒ เขา นอกนั้นขนทั้งนั้น คนโง่
กบัคนฉลาด ถา้เขาจะติเตียนถากถางมนัเร่ืองของเขา เราตอ้งมีสติปัญญา ฟัง ฟังแลว้ใชส้ติปัญญา 
กาลามสูตร องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่ให้เช่ือใดๆ ทั้งส้ิน เราตอ้งวเิคราะห์วจิยัของเรา 
ถา้เราวเิคราะห์วจิยัของเรา เราฟังธรรมๆ ทุกวนัๆ ฟังธรรมแลว้จิตใจของเราตอ้งพฒันาสิ  

เห็นไหม อานิสงส์ของมนั ส่ิงท่ีไม่เคยไดย้ินไดฟั้ง ส่ิงท่ีไดย้ินไดฟั้ง แต่มนัไม่แน่ใจ ตอก
ย  ้าๆ ส่ิงใดท่ีมนัขดัอกขดัใจ ส่ิงใดท่ีมนัเป็นฟืนเป็นไฟในหัวใจ ฟังแลว้มนัปลอ่ยวางๆ ผลของมนั 
จิตใจน้ีผอ่งแผว้ ผลของการฟังธรรมๆ 

การฟังธรรม ให้ธรรมชนะซ่ึงการให้ทั้งปวง ให้ธรรมเป็นทานชนะซ่ึงการให้ทั้งปวง แลว้
ธรรมมนัอยูท่ี่ไหนละ่ ก็ให้ความฉลาด ให้อาชีพ ใหค้นฉลาด ให้ดีข้ึน น่ีการให้ แลว้ให้ท่ีไหนก็
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ได ้ ให้ท าอยา่งไรก็ไดใ้ห้คนพฒันาข้ึน ให้คนดีข้ึน เราท าให้คนทุกคนดีข้ึน ครอบครัวเราก็มัน่คง 
สังคมมีแต่คนลกัเลก็ขโมยนอ้ย เราจะมีความสุขไปไดอ้ยา่งไร ถา้สังคมมีความร่มเยน็เป็นสุขสิ 
บา้นเรากร่็มเยน็เป็นสุข  

น่ีก็เหมือนกนั ให้คนรอบขา้งเขามีความสุขสิ ถา้มีความสุขแลว้หัวใจของเราก็จะมี
ความสุขข้ึนมาไง น่ีไง ให้ธรรมเป็นทานๆ เราเสียสละ เราแจก เราให้ ให้ทั้งนั้นน่ะ เขาบอกวา่ ให้
แลว้เขาจะมาแข่งขนักบัเรา เขาจะมาทนัเรา...ให้มนัเลยหนา้ไปเลย เพราะเลยหนา้ไปเลยมนัจะ
ดีกวา่เราอีก มนัจะไดใ้ห้เราบา้งไง ให้เราบา้ง ให้คนอ่ืนบา้ง การฟังธรรมๆ เพ่ือเหตุน้ีไง มาวดัมา
วาเพ่ือเหตุน้ี 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ตรัสรู้อยูอ่งคเ์ดียวอยูโ่คนตน้โพธ์ินั้น ไม่ตอ้งการส่ิงใดทั้งส้ิน เวลาสัจธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ตอ้งการความเรียบงา่ย ไม่มีหรอกไอท่ี้หรูๆ หราๆ นัน่น่ะ ไอน้ัน่โลกๆ ทั้ง
นั้นน่ะ คติโลก โลกเป็นใหญ่ ตอ้งการช่ือเสียง ตอ้งการเกียรติศพัทเ์กียรติคุณ แลว้ก็มาเผาหัวใจ
มนั 

แต่ถา้เป็นธรรมๆ นะ เราอยูข่องเราเรียบงา่ย มีลมหายใจปลอดโปร่ง อากาศบริสุทธ์ิ 
อาหารก็เพ่ือด ารงชีพ แลว้ดูแลรักษาหัวใจของเรา น่ีไง สวรรคใ์นอกๆ เราจะหาสวรรคท่ี์น่ีนะ 
สวรรคโ์ดยสจัจะโดยขอ้เทจ็จริงนั้น ใครจะปฏิเสธไม่ปฏิเสธนั้นอีกเร่ืองหน่ึง เหมือนกบัปฏิเสธ
วา่คุกตารางไม่มีนัน่แหละ คนท่ีปฏิเสธวา่คุกตารางไม่มี คนติดคุกเยอะแยะเลย ไอน่ี้ก็เหมือนกนั 
สวรรคน์รกไม่มี เออ! เด๋ียวตายไปก็รู้ เวลาตายไปก็รู้นะ แลว้เอามาพิสูจน์กนัตรงน้ี มนัมีอยูแ่ลว้ 
แต่เพราะตาเรามนัมืดบอด คนท่ีหัวใจเขาเปิดกวา้ง เขาเห็นของเขาชดัเจน กามภพ รูปภพ อรูปภพ 
วฏัวนมนัมีของมนัอยูธ่รรมชาติของมนั เหมือนกอ้นเมฆมนัก็มีของมนั มนัลอยไปนัน่น่ะ 

ไอน่ี้ก็เหมือนกนั สวรรค ์ กามภพ รูปภพ อรูปภพ มนัมีของมนัโดยธรรมชาติของมนัอยู่
แลว้ เพียงแต่วา่เราเช่ือไม่เช่ือ มนัโดนกิเลสปิดหูปิดตาก็หลอกไปภพชาติหน่ึง เวลาไม่ท าส่ิงใด
เลย เวลาจะตายแลว้ก็มาเสียใจทีหลงั คนท่ีเขาท าของเขา เขาประสบความส าเร็จของเขา เขาท า
ดว้ยความอ่ิมเอมหัวใจของเขาแลว้ เขาเกิดมาเขามีบุญกุศลของเขา 

เกิดมาเป็นมนุษย ์มนุษยมี์สมอง มีมือ ไดท้ าแต่คุณงามความดีแลว้ จะตายไปก็บ๊ายบาย จะ
ตายแลว้ ไอเ้ราจะตายด้ินรนเกือบเป็นเกือบตาย ตายไปจะไปไหนก็ไม่รู้ แต่ไอค้นท่ีเขาท าพร้อม
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นะ จะไปปิกนิก จะไปแลว้ เปล่ียนภพเปล่ียนชาติ มี ในปัจจุบนัน้ีคนท่ีหัวใจสูงส่งมี เราอยา่คิดนะ
วา่มีแต่คนจะคิดแบบเรา คนท่ีคิดดีก็เยอะ คนท่ีท าคุณงามความดีจริงๆ เขาประสบความส าเร็จก็มี 
แลว้เขาเห็นของเขา  

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราพฒันาหัวใจของเราให้มนัผอ่งแผว้ แลว้ท าข้ึนมาให้เป็นประโยชน์
กบัเรา ฟังธรรมๆ ไง ฟังธรรมเพ่ือสวรรคใ์นอก นรกในใจ เอาเด๋ียวน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้สอนปัจจุบนั แกไ้ขท่ีปัจจุบนั อดีตอนาคตมนัเป็นท่ีมา คนเรามนัมีท่ีมาท่ีไปทั้งนั้นน่ะ 
เห็นไหม เรามีพอ่มีแม่ เราก็มีพอ่มีแม่เหมือนกนั แลว้ก็มีลกูมีหลาน น่ีก็เหมือนกนั ชีวติมนัจะ
เวยีนไปอยา่งน้ี มนัมีของมนัอยูอ่ยา่งน้ี ถา้มีอยา่งน้ี เราศึกษาให้จิตใจของเรามัน่คงข้ึนมาเพ่ือ
ประโยชน์กบัเรา ให้มนัเป็นวา่ สวรรคใ์นอก นรกในใจ ในปัจจุบนัน้ี ให้ธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้แวววาวข้ึนมา ให้ทฤษฎีท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วางไว ้ แลว้ผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติัไดม้รรคไดผ้ล ไดค้วามสุข ไดค้วามสงบ ไดค้วามระงบัจากธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์ ก็ไอส้ัตตะ ไอผู้ข้อ้งเราน่ี
แหละ ไอส้ัตวโ์ง่เขลาแบบเราน่ีแหละ แต่ถา้เราพฒันาข้ึนไปแลว้จิตใจเราจะเบิกบาน จิตใจเรา
แจ่มแจง้ข้ึนมา แลว้จะกราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แบบหลวงตามหาบวั เวลาท่านตรัส
รู้ธรรม เห็นไหม กราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ดว้ยน ้าตาอาบแกม้ กราบแลว้กราบเลา่ๆ 
กราบถึงบุญถึงคุณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เอวงั 


