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เทศน์เช้า วนัที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่เนาะ น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนอยา่งนั้น ท าคุณงาม
ความดีเราตอ้งไดคุ้ณงามความดี แต่เราท าคุณงามความดีของเรา ท าคุณงามความดีของเรา เราก็มี
เป้าหมายของเราใช่ไหม ถา้เป้าหมายของเรา เป้าหมายของโลก โลกกบัธรรม เวลาโลกธรรม ๘ มี
ลาภเส่ือมลาภ น่ีไง มีลาภเส่ือมลาภ มีช่ือเสียงก็มีคนนินทา เวลาติฉินนินทามนัเสียดแทงในหวัใจ
ของเรา แต่เราท าคุณงามความดีก็ท  าคุณงามความดีของเรา ถา้มีสติปัญญาแลว้ท าคุณงามความดี
เพื่อคุณงามความดี  

คนเราเกิดมานะ ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด มนัจะตอ้งชราคร ่าคร่าเป็นธรรมดา ความ
เจบ็ไขไ้ดป่้วยน้ีเป็นเร่ืองธรรมดา ทีน้ีความเจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็นเร่ืองธรรมดา ถา้หวัใจของเรา เรามี
คุณธรรมในหวัใจของเรา เรากเ็ขา้ใจเร่ืองอยา่งน้ีไดไ้ง แต่ถา้เราไม่มีคุณธรรมในหวัใจ เวลาคน
เจบ็ไขไ้ดป่้วย เวลาชีวิตตอ้งพลดัพรากไป คร ่าครวญทั้งนั้นน่ะ คร ่าครวญทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้เรามีสติ
มีปัญญาของเรา ชีวิตน้ีมนัตอ้งชราคร ่าคร่าเป็นธรรมดา เราเกิดมาแลว้ชีวิตน้ีมีพลดัพรากเป็นเร่ือง
ธรรมดา แต่เร่ืองธรรมดา ธรรมดาตั้งแต่ตน้ ธรรมดาตั้งแต่ตน้ท าส่ิงใดมีสติปัญญา ไม่ตอ้งไป
หลงใหลไดป้ล้ืมมนัจนมากเกินไปไง เราท าเพื่อปัจจยัเคร่ืองอาศยั เราท าแค่เพื่อด ารงชีวิตของเรา 
ถา้ด ารงชีวิตของเรา ในเม่ือมนัตอ้งเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนัก็มีบุญกุศลของเราใหม้นัเกิดแลว้
ไม่ทุกขไ์ม่ยากจนเกินไป 

ถา้มนัเกิดมาทุกขม์ายาก ทุกขย์ากก็เราท ามา แลว้เราท ามานะ เราก็ขวนขวายของเรา ท าคุณ
งามความดีของเรานะ มนัจะเกิดอ านาจวาสนาบารมี ค  าวา่ “บารมีๆ” บารมีคือการกระท าของเรา
นัน่น่ะ ดูสิ เวลาคนทุกขค์นจนเขาขยนัหมัน่เพียรของเขา เรายงัชมเชยเขาเลย คนน้ีถึงเขาจะเป็น
คนทุกขค์นยาก แต่เขาไม่เบียดเบียนใคร เห็นไหม เขายงัเขม้แขง็ของเขา น่ีไง เพราะเขามีการ
กระท าๆ การกระท ามนัไม่มีคนเห็น 
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แต่ถา้การกระท าของเรา ถา้เราไม่มีใครเห็น เราก็ท  าของเราเพื่อประโยชน์กบัเราน่ี 
ประโยชน์กบัตวัของเราน่ีแหละ เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้สอนใหท้  าคุณงามความ
ดี ท าคุณงามความดี พระพุทธศาสนาสอนอยา่งน้ีไง สอนใหทุ้กคนเป็นคนดี ถา้เป็นคนดี ดีเพื่อ
ใคร ก็ดีเพื่อตวัเราเองทั้งนั้นน่ะ ไม่ตอ้งดีเพื่อใครทั้งส้ิน 

ทีน้ีพอมนัดีไม่ได ้ พอดีไม่ไดม้นัถึงเกิดคนพาล เพราะอะไร “มึงรู้จกัไหมวา่พ่อกูช่ืออะไร” 
นัน่น่ะมนัจะไปข่มเขา พ่อเอง็ช่ืออะไรเอง็ยงัจ  าไม่ไดเ้ลย มาถามกูไดอ้ยา่งไร น่ีไง “พ่อกูช่ืออะไร 
พ่อกูช่ืออะไร” ยงัไม่ท าไง โอ๋ย! ถา้เขารู้จกันะ เขาหลีกทางใหเ้ลย ไม่เหมือนครูบาอาจารยข์องเรา 
เวลาครูบาอาจารยไ์ปไหนท่านจะไม่ใหใ้ครรู้จกั แลว้ค าวา่ “รู้จกัๆ” เวลาไม่มีช่ือเสียงไปท่ีไหน
เป็นเร่ืองสัจจะเป็นความจริง เห็นตามขอ้เทจ็จริงทั้งนั้นน่ะ ถา้มีช่ือเสียงข้ึนมา ไปไหนมีแต่คนเขา
ตอ้นรับ ผกัชีโรยหนา้ทั้งนั้น เราอยากเห็นของจริง ไม่ไดเ้ห็นของจริงหรอก ไอค้นท่ีจะเห็นของ
จริงมนัไดแ้ต่ของปลอม ไอเ้ราคนทุกขค์นจนมนัเห็นแต่ของจริงทั้งนั้นน่ะ ของจริงจากภายนอก
ไง แลว้ถา้มนัเป็นภายในล่ะ  

น่ีไง เวลาเราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นสัจจะเป็นความจริง
ทั้งนั้นน่ะ แต่เป็นสัจจะความจริงในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เพราะองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประพฤติปฏิบติัมาไดข้อ้เทจ็จริงในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธ
เจา้ น่ีเยย้มารเลย “มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา เราจะไม่ด าริถึงเจา้ เจา้จะเกิดในหวัใจเรา
ไม่ไดเ้ลย” เราไม่ด าริถึงเจา้ เราด าริถึงคุณงามความดีไง เราไม่ด าริถึงเจา้ เห็นไหม 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตว ์ อนุปุพพิกถา เวลาคนเขาทุกข์
เขายากมา เขาทุกขเ์ขายากมา เขาไม่มีส่ิงใดมาเลย บอกใหเ้ขาเสียสละทาน คนมามาดว้ยความ
ทุกขค์วามยาก หวัใจมีแต่ความแผดเผา บอกใหเ้สียสละทาน แลว้จะเอาอะไรไปเสียสละล่ะ กม็นั
ทุกขม์นัยากมา มาก็เพื่ออยากได ้ก็มนัทุกขม์นัยากมา ก็ขอไง ขอใหม้นัสมความปรารถนาไง แลว้
มนัจะสมความปรารถนาไหมล่ะ มนัไม่สมความปรารถนาเพราะอะไร เพราะหวัใจมนัโดนไฟ
แผดเผาอยูไ่ง ถา้มนัโดนไฟแผดเผาอยู ่ เห็นไหม ใหเ้สียสละทาน ส่ิงท่ีเราก ามาน่ีไฟเตม็มือ ให้
วางไว ้วางไว ้การเสียสละนั้นคือการพลิกหวัใจ ถา้มนัพลิกหวัใจของมนัได ้มนัพลิกหวัใจ มนัจะ
รับส่ิงดีงาม จะรับส่ิงดีงาม แต่มนัยงัเป็นฟืนเป็นไฟอยูเ่ลย แลว้ก็บอกว่าเอาน ้าชโลมลงมา เอาน ้า
ชโลมลงมา ยิง่ชโลมลงมา คนไขก้็เลยตายเลย 
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ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เวลาใหเ้สียสละทาน ค าวา่ “เสียสละ” คือเจตนา คือ
ความด าริความคิดใหม้นัพลิกแพลง ไม่ใช่ไปจมกบัความรู้สึกนึกคิดท่ีกิเลสมนัเอามาแผดเผาอยู่
นัน่ น่ีเวลาแผดเผาข้ึนมาๆ ก็บอกว่าใหเ้อาออกใหที้ ใหเ้อาออกใหที้ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้บอกใหเ้สียสละทาน เสียสละทานคือจิตมนัคิด มนัตอ้งมีการกระท าของมนั ดูสิ ร่างกาย
มนัเคล่ือนไหว มนัเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งไร มนัเคล่ือนไหวดว้ยหวัใจมนัสั่งใช่ไหม ใจเป็นนาย กาย
เป็นบ่าว 

เวลาร่างกายเป็นบ่าว หวัใจน้ีมนัอยูใ่นร่างกายน้ี เวลาร่างกายน้ีท่ีมีหวัใจอยูน่ี่ แลว้หวัใจท่ี
มนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนัเกิดมาดว้ยบุญกุศลถึงไดเ้กิดมาเป็นมนุษยไ์ง แลว้มนุษย ์ เวลาเรา
มานัง่สมาธิภาวนาของเรา เราเอาร่างกายน้ีถวายองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เลย บุญกิริยา
วตัถุ เราไม่อยูด่ว้ยความพอใจของกิเลส ไม่ใหม้นันอนตีแปลงของมนั เราจะควบคุมของมนั เรา
ควบคุม เห็นไหม มาจากไหน มาจากเจตนา มาจากความเช่ือในพระพุทธศาสนา มาจากความเช่ือ
ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มาจากความเช่ือคน้ควา้หาใจของตน  

ถา้คน้ควา้หาใจของตน ถา้หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ ถา้มนัสงบระงบัเขา้มาได ้สุข
อ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ถา้จิตมนัสงบ มนัสงบมาจากไหน คนท่ีเขาความสุขดว้ยอามิส อามิส
แสวงหาๆ ถา้มนัไดส้มความปรารถนามนัก็มีความสุข แลว้ความสุขอยา่งน้ีเติมเขา้ไปเถอะ ไม่มี
วนัเตม็ ไปเท่ียวมารอบโลกให ้๕ รอบ แต่ถา้เราพุทโธๆ ไม่ตอ้งไปไหนเลย สุขได ้สุขท่ีหวัใจเรา
น่ีแหละ แต่มนัหาไม่ไดเ้พราะอะไรล่ะ เพราะมนัตรงขา้มกบัโลกไง มนัตรงขา้มกบัความพอใจ
ของกิเลสไง กิเลสถา้มนัไดไ้ปเท่ียวรอบโลกมา ๕ รอบนะ มนัมาบอกเลย โอโ้ฮ! เห็นมาหมดแลว้ 
แลว้อยา่งไรต่อล่ะ เห็นแลว้ท าอยา่งไรต่อ ก็รอวนัตายไง นัง่คอตกไง แต่ถา้มนัหายใจเขา้นึกพุท 
หายใจออกนึกโธ ส่ิงท่ีเวลามนัสงบระงบัเขา้มา ความสุขท่ีเกิดจากตวัมนัเอง ความสุขท่ีหวัใจของ
เรา เห็นไหม 

ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด เราตอ้งลาจากโลกน้ีไป เวลาครูบาอาจารยข์องเรานะ ลา
วฏัฏะ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่เวลาท่านจะนิพพานของท่าน หลวงปู่เสาร์ลาวฏัฏะ ไปดูส่ิงท่ีเรา
เคยเขม้งวดกบัตวัเราเอง ไปดูส่ิงท่ีเราเคยท าแลว้ไดผ้ลท่ีนัน่ บา๊ยบาย ลาแลว้นะ น่ีลาวฏัฏะ 

น่ีก็เหมือนกนั เราตอ้งจากโลกน้ีไปไง เราไปมา ๕ รอบ ๖ รอบโลก แลว้เราตอ้งจากมนัไป 
จากมนัไป แลว้มีอะไรส่ิงใดติดหวัใจนั้นไป น่ีไง ขนัธ์ ๕ สัญญา สัญญาอยา่งหยาบ สัญญาอยา่ง
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หยาบคือความรู้เห็นน่ีแหละ เวลาท่ีมนัละเอียดลึกซ้ึงไปเป็นปฏิจจสมุปบาท เป็นไปในหวัใจ ใน
หวัใจ เวลาบุพเพนิวาสานุสติญาณยอ้นอดีตชาติๆ ท่ีมนัสะสมไปๆ น่ีเราไปมาแลว้ ๕ รอบโลก 
แลว้เราก็ตอ้งบา๊ยบายจากโลกน้ีไป แลว้ส่ิงท่ีตกคา้ง ตกคา้งอยูท่ี่ไหน มนัตกคา้งอยูใ่นภวาสวะ 
อยูใ่นภพนัน่น่ะ อยูใ่นจิตใตส้ านึกนัน่น่ะ ถา้จิตใตส้ านึก ส่ิงท่ีมนัอยูน่ัน่น่ะ แลว้มนัไดส่ิ้งใดมา 

แต่ถา้เราหายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ มนัไม่ตอ้งมีภาพ ๕ รอบโลกนั้นอยูใ่นหวัใจ
ของเราไง หวัใจเรามีคุณธรรมไง ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นมรรค ส่ิงท่ีว่าเป็นมรรคๆ มรรค ถา้หวัใจ
มนัเตม็เป่ียมไปดว้ยมรรค ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล หวัใจของเรา น่ีเราร ่ ารวย ดู
สิ หลวงตาท่านช่ืนชมหลวงปู่ลี “เศรษฐีธรรมๆ” ถา้เป็นเศรษฐีธรรม ในหวัใจมนัมีศีล มีสมาธิ มี
ปัญญา มนัมีปัญญาเตม็หวัใจเลย ถา้มนัเตม็หวัใจ มนัเตม็หวัใจมนัจะเอาอะไรเขา้ไปบรรจุใน
หวัใจนั้น 

ไอน่ี้หวัใจมนัไม่มีส่ิงใดเลย มีภาพ ๕ รอบโลกนัน่ ถา้มีภาพ ๕ รอบโลก นัน่น่ะมนัไปอยู่
นู่นน่ะ แลว้ไปอยูนู่่นมนัก็ไปติดอยูน่ัน่ไง แต่ถา้เราหายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ ในหวัใจ
ของเรามนัมีแต่มรรคมีแต่ผล มนัมีแต่คุณธรรมในหวัใจของเรา น่ีไง ส่ิงท่ีเป็นจริงๆ เป็นจริงท่ีน่ี
ไง ถา้เป็นจริงท่ีน่ี แลว้มนัเป็นจริงข้ึนมาแลว้มนัเกิดมาจากไหนล่ะ เกิดมาจากคนฉลาด 

เราเห็นคุณงามความดี เราท าหนา้ท่ีการงานของเรา เราจะประสบความส าเร็จมากนอ้ย
ขนาดไหน ถา้เราใชป้ระโยชน์กบัเราแลว้ ใชป้ระโยชน์ สุขภาพกาย สุขภาพกายท่ีเราด ารงชีพ
อยา่งใดใหสุ้ขภาพมนัแขง็แรง ถา้แขง็แรงข้ึนมา ไม่มีส่ิงใดเบียดเบียนตวัเรา ส่ิงท่ีจะเป็น
ประโยชน์ได ้ถา้มนัฉลาดนะ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ได ้ เราท าประโยชน์ซะ แลว้ท าประโยชน์ ส่ิงท่ี
ท  าประโยชน์นัน่น่ะเสริมอ านาจวาสนาบารมีของตน ส่ิงท่ีจะไดม้นัไดต้รงนั้นไง  

ส่ิงท่ีว่าเป็นของเราๆ เก็บไวไ้ม่ไดอ้ะไรหรอก ไม่ไดอ้ะไรส่ิงใดเลย ถา้ไดไ้วเ้ป็นมรดกตก
ทอด แลว้มรดกตกทอดข้ึนไป ผูท่ี้เขาไดส่ิ้งนั้นเขามีสติปัญญา เขาจะรักษาส่ิงนั้นได ้ ถา้เขาไม่มี
สติปัญญา เขาจะรักษาส่ิงใด แต่ถา้เขามีสติปัญญาของเขา เขาแสวงหาของเขา เขาท าของเขาได้
เอง อนัน้ีพ่อแม่ช่ืนชมมากกว่า เห็นไหม ส่ิงท่ีเราท าประโยชน์ได ้ท าประโยชน์ไดเ้พื่อหัวใจดวงน้ี
ไง 

บา้นเรือนใดก็แลว้แต่ ทรัพยส์มบติัส่ิงใดท่ีเราขนออกมาจากบา้นของเรา ขนออกมาจาก
บา้นของเรา ขนออกมาจากบา้นของเราจะเป็นของเรา 
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ของท่ีอยูใ่นบา้นเรือนของเรา เวลามนัมอดไหมไ้ปแลว้จบทั้งนั้นน่ะ ชีวิตน้ีมนัตอ้งมอด
ไหมไ้ป เวลามอดไหมไ้ปแลว้มนัตอ้งลาโลกน้ีไป เวลาลาโลกน้ีไป ส่ิงท่ีลาโลกน้ีไปมนัก็กองอยู่
น่ีไง เพราะมนัเป็นสมบติัสาธารณะไง มนัไม่ใช่สมบติัของเราไง แต่ถา้เราไดเ้สียสละไปแลว้ เรา
ไดข้นออกมาแลว้ไง ขนออกมาเพื่อประโยชน์ไปแลว้ ส่ิงท่ีขนออกมา ใครเป็นคนขน จิตน้ีเป็น
คนขน จิตน้ีเป็นคนคิด จิตน้ีเป็นคนเจตนา แลว้มนัขนออกไปมนัท าประโยชน์กบัมนั ท า
ประโยชน์กบัมนั ส่ิงท่ีเราเสียสละไปเป็นประโยชน์กบัหวัใจดวงน้ีไง ถา้หวัใจดวงน้ี ส่ิงท่ีท  าๆ 
มนัเป็นประโยชน์ตรงน้ีไง ถา้จิตใจมนัดีข้ึน มนัเบาบางข้ึน ท่ีมนัละเอียดรอบคอบข้ึน แลว้ถา้จิตท่ี
มนัดีข้ึน ส่ิงนั้นไม่สนใจเลย สนใจแต่ความรู้สึก ความรู้สึก พลงังานท่ีมนัส่งออกน่ี พุทโธสว่าง
ไสว พุทโธผอ่งใส มนัผอ่งใสท่ีไหน มืดบอดไม่รู้จกั รู้จกัแต่ส่งออกไปขา้งนอก แต่เขา้มาขา้งใน
มนัสว่างไสวท่ีไหน เวลามนัสงบระงบัเขา้มา ถา้มนัไม่สว่างไสวโดยภาพท่ีเห็น มนัก็สว่างไสว
จากความรู้สึกนึกคิด ความรู้สึกนึกคิดมนัปลอดโปร่งไง ความรู้สึกนึกคิดท่ีมนัเบาบางไง 
ความรู้สึกนึกคิดท่ีมนันุ่มนวลไง ความนุ่มนวลไง ความนุ่มนวลท่ีเราจบัตอ้งไดไ้ง 

แลว้ว่าจิตมนัอยูไ่หน ความคิดมนัอยูไ่หน ความคิดเวลามนัแผดเผาเพื่อไปกวา้นฟืนกวา้น
ไฟมา มนัเผาใหเ้ร่าร้อนไง แต่พอมนัปล่อยวางเป็นสัมมาสมาธิ มนัอ่ิมเตม็ของมนั มนัไม่ตอ้งไป
กวา้นส่ิงใดมา มนัร่มเยน็ของมนัอยา่งไร น่ีไง เวลามนัรู้มนัรู้จริงอยา่งน้ี น่ีธรรมโอสถ ส่ิงท่ีเป็น
สัจธรรมๆ ธรรมโอสถ แลว้ถา้ฝึกหดัใชปั้ญญา ฝึกหดัใชปั้ญญาไป ปัญญาท่ีมีครูบาอาจารย์ท่าน
คอยช้ีแนะนะ วิปัสสนา วิปัสสนาคือปัญญาการรู้แจง้ รู้แจง้ในอะไร รู้แจง้ในความไม่รู้ของตน
นัน่แหละ รู้แจง้ความโง่ของตนนัน่แหละ รู้แจง้ท่ีว่าไม่รู้ว่าส่ิงใดเป็นประโยชน์กบัไม่เป็น
ประโยชน์ไง  

เราเกิดมามนัจริงตามสมมุตินะ เกิดมาเป็นคน เกิดมาเป็นคน ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้สอนไวคื้อหา้มท าลายตนเอง หา้มท าลายส่ิงท่ีมีชีวิต ศีล ๕ ไม่เบียดเบียนใครทั้งส้ิน แลว้
ก็ไม่เบียดเบียนตวัเราเองดว้ย แลว้ไม่เบียดเบียนตวัเราเอง มานัง่สมาธิภาวนามนัเบียดเบียนตวัเรา
เองหรือไม่ เพราะมนัทุกขท์รมานอยา่งน้ี 

อนัน้ีไม่ไดเ้บียดเบียนตวั อนัน้ีเบียดเบียนกิเลส เบียดเบียนไอข้ี้เกียจข้ีคร้าน เบียดเบียนไอ้
ความไม่เอาไหน ถา้ความไม่เอาไหน พอจิตมนัสงบแลว้ท าไมมนัช่ืนบาน ท าไมมนัปลอดโปร่ง 
เวลามนัปลอดโปร่งข้ึนมา มนัฝึกหดัใชปั้ญญาไป ปัญญาท่ีมนัจะถอดมนัจะถอนไง ถอดถอนไอ้
ความไม่รู้ในหวัใจของตน ไม่รู้เร่ืองอะไร ไม่รู้ว่าเกิดมาจากไหน มาจากไหนมานัง่อยู่น่ี แลว้ถา้
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มนัส ารอกมนัคายไปแลว้ ส่ิงท่ีมนัส ารอกคายทิง้หมดแลว้มนัไม่ไปไหนทั้งส้ิน แลว้ไม่ไปไหน
ทั้งส้ินแลว้ไม่ไปแลว้ไม่มาดว้ย แลว้มนัอยูค่งท่ีของมนัดว้ย 

แลว้คงท่ีอยา่งไร ถา้คงท่ีก็เป็นอตัตาสิ 

มนัยงัมีความสงสัยต่อเน่ืองไปตลอด ถา้สงสัยต่อเน่ืองไปตลอด ถา้เรามีสติมีปัญญา เรามี
สติปัญญา เราท าคุณงามความดีของเรา เราท าคุณงามความดี มาวดัมาวาเสียสละเพื่อน่ี ใกลพุ้ทธะ 
ชาวพุทธมีรัตนตรัย มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่ง มีพระพุทธ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา พอตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ลาวฏัฏะ ไม่มีอีกแลว้ เวลาแสดง
ธรรมข้ึนมาไดพ้ระอญัญาโกณฑญัญะข้ึนมาเป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลก น่ีพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆน์ะ ส่ิงท่ีครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัของท่านในใจของท่าน มีหลกัมีเกณฑค์วาม
เป็นจริงในใจของท่าน น่ีเป็นรัตนตรัยของเรา เราหวงัอาศยั หวงัพึ่งพา หวงัพึ่งพาของเรา เรามา
เสียสละเพื่อประโยชน์กบัเรา มาท าประโยชน์กบัเรา ท าประโยชน์กบัเรา ฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพื่อ
ตอกย  ้าใหห้วัใจมนัคิด ใหห้วัใจมนัจุดประเดน็ข้ึนมา ใหมี้ประเดน็ข้ึนมา ใหคิ้ด ใหแ้ยกใหแ้ยะว่า
อะไรเป็นสมบติัเราจริงๆ  

เวลาพระ ครูบาอาจารยท่์านสอนนะ ถา้พระเราทรงศีลทรงธรรมไม่ได ้ใครจะทรง แลว้มนั
ทรงไวท่ี้ไหนล่ะ มนัทรงไวท่ี้ในหวัใจไง แลว้หวัใจเรามีอะไรทรง หวัใจเราหาหวัใจเราเจอไหม 
ถา้หวัใจเราไม่เจอ มนัจะวางไวท่ี้ไหน ส่ิงท่ีมีอยูก่็มีอยูแ่ต่ฟืนแต่ไฟ แต่ฟืนแต่ไฟแลว้ท าอยา่งไร
ใหม้นัสงบระงบัเขา้มา ท าอยา่งไรท่ีมนัจะถอดถอน ท าอยา่งไรมนัสลดัฟืนไฟนั้นทิ้ง 

ความสลดัฟืนไฟนั้นทิง้มนัมีแต่คุณธรรมข้ึนมาในหวัใจน่ะ นัน่ไง ศีลธรรมมนัทรงอยูน่ัน่
ไง อกุปปธรรมๆ ใหม้นัทรงอยูใ่นหวัใจนั้น ถา้มนัทรงอยูใ่นหวัใจนั้น น่ีชาวพุทธแท ้ชาวพุทธจะ
เป็นชาวพุทธท่ีน่ี ถา้ชาวพุทธท่ีน่ีแลว้มนัยงัเห็นว่าส่ิงใด เธอจงมองโลกน้ีเป็นความว่างเปล่า ๓ 
โลกธาตุน้ีว่างเปล่า มนัเป็นไปโดยธรรมชาติของมนั มนัมีเพราะเราไปยดึไปมัน่เท่านั้นน่ะ ถา้เรา
มีสติมีปัญญาเท่าทนัหวัใจแลว้ ๓ โลกธาตุว่างเปล่า กลบัมาถอนอตัตานุทิฏฐิ ความรู้ใน ๓ 
โลกธาตุนั้น จบ พอจบแลว้ น่ีไง พระพุทธศาสนาสอนถึงส้ินสุดแห่งทุกข ์ แลว้ส้ินสุดแห่งทุกข์
มนัอยูท่ี่ไหนล่ะ มนัอยู่ท่ีความทุกขค์วามยากในใจน่ี ท่ีความทุกขค์วามยากบีบคั้นน่ี เรามีอยู่
หนทางเดียว ถา้มีหนทางอ่ืนท่ีดีกว่าน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกแลว้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บอกหนทางเอก หนทางท่ีเลิศท่ีสุด  



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๗ 
 

©2017 www.sa-ngob.com 

พ่อแม่ทุกคนหวงัใหลู้กมีแต่คุณงามความดี พ่อแม่ทุกคนปรารถนาดีกบัลูกทั้งนั้น องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นศาสดา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนามาร้ือสัตว์
ขนสัตว ์ น่ีไง วางธรรมและวินยัน้ีไวใ้หเ้รากา้วเดินๆ แต่เราจะเช่ือมัน่หรือไม่ เราจะมีอ  านาจ
วาสนาหรือไม่ เราจะท าประสบความส าเร็จหรือไม่ เราก็ขวนขวายของเรา 

ชีวิตน้ีตอ้งมีเป้าหมาย ไม่ปล่อยใหเ้ป็นส่ิงไร้สาระ ปล่อยเป็นข้ีลอยน ้า ชีวิตของเราแท้ๆ  เรือ
ยงัมีหางเสือ ชีวิตเราไม่มีเป้าหมายใช่ไหม ชีวิตเราไม่มีส่ิงใดเป็นประโยชน์กบัเราเลยหรือ มนั
ตอ้งมีสิ แต่มีมากนอ้ยแค่ไหน ใครจะมีสติปัญญามากนอ้ยแค่ไหน เขาจะมีประโยชน์กบัตวัของ
เขาเอง เอวงั 


