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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ มนัเทศกาล เรามีวนัหยดุหลายวนั มีวนัหยดุหลายวนันะ ทางโลกเขา
บอกชาร์จไฟๆ เราไปชาร์จแบตกนั เราไปชาร์จแบตให้ชีวติเรามีความสดช่ืน มีคุณค่า ก่อนจะมา 
ก่อนจะถึงวนัหยดุ เตรียมตวัเตม็ท่ีเลย เวลาหยดุแลว้เราหาแตส่ิ่งดีๆ ส่ิงใดท่ีไม่ดี อยา่ไปแตะตอ้ง 
ถา้มนัไม่แตะตอ้ง เห็นไหม 

เวลาเราอยูก่บัครูบาอาจารยน์ะ หลวงตา เวลาพระออกไปวเิวกกลบัมา ท่านถามวา่ ไปวิเวก
ท่ีไหนมา ไดอ้ะไรมา ถา้ไดธ้รรมวนิยัมา ไดป้ฏิบติัมา มีส่ิงใดมา ให้มารายงานผล แต่ถา้ไป
เทศบาล ๑ เทศบาล ๒ เวลาไปไดย้าฝ่ินมา ไดย้าเสพติดมา ไดย้าเสพติดมาคือวา่ไปคลกุคลีกบั
ญาติโยม ไปคลกุคลีแลว้ไม่ไดส่ิ้งใดเป็นประโยชน์มา ถา้เป็นประโยชน์ข้ึนมานะ ท่านจะซกัจะ
ถาม 

น่ีก็เหมือนกนั ก่อนจะวนัหยดุ เรากจ็ะไปชาร์จแบตกนั เวลาชาร์จแบตกนั เวลาชาร์จแบ
ตข้ึนมา ชาร์จข้ึนมาแลว้มนัไดป้ระโยชน์หรือไม่ไดป้ระโยชน์ ถา้ชาร์จแบตมา เสร็จแลว้ไปรูด
การ์ดมาขนาดไหน เด๋ียวส้ินเดือนเขาก็มาหักบญัชี 

แต่เรามาวดัมาวาไง มาวดัมาวา เรามาวดัหัวใจของเรา ถา้วดัหัวใจของเรา ฟังธรรมๆ ฟัง
ธรรมข้ึนมา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านตรัสรู้แลว้ “จะสอนใครไดห้นอ จะสอน
ใครไดห้นอ” คือมนัเส้นผมบงัภูเขา คือธรรมะมนัอยูห่ลงัความคิดเราไง เราคิดไม่ถึงๆ เราคิดไม่
ถึงวา่มนัจะมีคุณค่า เราคิดไม่ถึงวา่หัวใจเราจะมีประโยชน์ขนาดน้ี เราคิดไม่ถึงวา่จิตน้ีมีค่า
มหาศาล เราคิดไม่ถึงๆ ไง พอคิดไม่ถึงมนัก็อยูแ่บบโลกๆ น่ีไง 

ทีน้ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านถึงเปรียบเทียบ เวลาเปรียบเทียบ จิตน้ี
เหมือนโคถึก เวลามนันอนจมไง มนันอนจมอยูโ่คลนตม เวลามนันอนอยูโ่คลนตม มนันอนอยู่
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อยา่งนั้น มนัแช่น ้า โคถึกมนัแช่น ้าของมนั เพ่ืออะไร เพ่ือระบายความร้อนของมนั เพ่ือความอยู่
สุขสบายของมนั 

แต่หัวใจของเราถา้มนัคลกุอยูค่วามโลภ ความโกรธ ความหลง มนัคลกุกบักิเลสตณัหา
ความทะยานอยาก จิตใจของคนมนัหมกัหมม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านก็
เปรียบเทียบ ท่านก็สอนเราไง สอนให้เรามีศีลมีธรรม พอมีศีลมีธรรม เราถือศีลก่อนๆ เวลาถือศีล
ก่อน ถือศีล เราก็เป็นความปกติ เราเป็นคนปกติ เราจะไปนอนจมบนความโลภ ความโกรธ ความ
หลงท าไม 

ถา้จะไปนอนจมความโลภ ความโกรธ ความหลงนะ มนัเป็นความทุกขค์วามยากทั้งนั้นน่ะ 
แลว้ความทุกขค์วามยากข้ึนมา ท่านเปรียบเทียบ เปรียบเทียบเหมือนบวั ๔ เหลา่ บวัอยูใ่นน ้าลึก
น ้าต้ืนก็แลว้แต่ มนัตอ้งมีสายบวัของมนั ถา้สายบวัของมนั น่ีสายบุญสายกรรมของเรา บวัของเรา
จะพน้น ้าหรือไม่ พน้น ้าของเรา ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา 

เวลาจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ศีล สมาธิ ปัญญา เราตอ้งมีศีลมีธรรมของเราก่อน ถา้มีศีล
ของเรา เราซ่ือสัตยก์บัเราไง ศีลมนัจะเป็นไปไดต้่อเม่ือเรามีสัจจะ ถา้มีสัจจะข้ึนมา เราถือศีลได ้
แต่เราไม่มีสัจจะไง เราออ่นแอ นู่นก็ไม่ได ้ น่ีกไ็ม่ได ้ เวลาถือศีลท าไมคนอ่ืนตอ้งเดือดร้อนไปกบั
เราหมดเลย เราถือศีลก็เป็นเร่ืองของเราไง 

เวลาถือศีล เห็นไหม ฉันไม่ฆ่าสัตว ์ไปตลาดนะ คนขายปลามนัเห็นคนน้ีมา มนัทุบหัวปลา
ไวก่้อนเลย ปลาด้ินพราดๆๆ เลย ตวัน้ี ๕๐๐ เพราะอะไร เพราะมนัตายแลว้ ถา้เป็นๆ น่ีบาทเดียว 

น่ีไง เพราะเราไปโฆษณาไง เราไปอวดเขา เราถือศีลท าไมตอ้งให้คนยอมรับละ่ เราท าของ
เราก็ได ้ เราท าของเราก็ได ้ เราไปตลาด ถา้ปลามนัเป็นๆ เราไม่ฆ่าสัตว ์ เราไปกินหมูกินหมาก็ได ้
กินส่ิงตา่งๆ ท่ีเขาฆ่าไวแ้ลว้ก็ได ้เพราะอะไร เพราะเป็นอาชีพเขา 

เราจะบอกวา่ สัมมาอาชีวะๆ เวลาคนเขาบอก บาปอยูท่ี่คนท า กรรมอยูท่ี่คนกิน เวลากิเลส
มนัคลกุมนัเคลา้ไปทั้งนั้นน่ะ มนัท าให้พวกเราปิดประตูให้เราออกไปไม่ไดเ้ลย เราท ามา ท าเพ่ือ
เรา เราท าเพ่ือเรา ท าของเรา ถา้เราท าเพ่ือเรา ท าของเรา ถา้เราไม่สงสัย พอเราท าแลว้ ความ
สะอาดผอ่งแผว้ในหัวใจของเรา เห็นไหม น่ีไง หยดน ้าบนใบบวั วา่เลยนะ สะอาดบริสุทธ์ิ หยด
น ้าบนใบบวั 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ๓ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

ถา้หยดน ้าบนใบบวัมนัมาจากไหนละ่ ถา้หยดน ้าบนใบบวั ความสะอาดบริสุทธ์ิ ไม่ติด
แมแ้ต่ใบบวันั้น จิตใจของเรา จิตใจของเราถา้ไดฝึ้กหดั ไดพ้ฒันาของเราข้ึนมา พระพทุธศาสนา
สอนเขา้มาท่ีใจของคน 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม ตรัสรู้ธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ ปรารถนาจะร้ือสัตวข์นสัตวน์ะ ไม่ใช่เอากระชอนมากวาดไปหรอก ไม่ใช่เอา
อวนลากไปเลย ไอน้ัน่มนัปลา เขาท าประมง เขาไปท าอาหาร 

มคัคะ มรรคขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ศีล สมาธิ ปัญญา ความปกติของใจ คน
ท่ีมีหลกัมีเกณฑ ์ คนท่ีเป็นสุภาพบุรุษ คนท่ีเป็นปัญญาชนเขาน่ิงๆ เขามีปัญญาของเขา น่ีไง ร้ือ
สัตวข์นสัตวอ์ยา่งน้ี ร้ือสัตวข์นสัตวใ์นใจของคน ร้ือสัตวข์นสัตวห์ัวใจท่ีมนัทุกขม์นัยากน่ี ถา้
หัวใจมนัทุกขม์นัยาก มนัทุกขย์ากท่ีไหนละ่ 

เวลาถือศีล ถือศีลก็ศีล ๕ ท่องกนันะ ท่องกนั เด๋ียวน้ีเขาอดัเทปไวแ้จก เวลาท่องกนั ท่อง
มนัก็เป็นกิริยาค าท่องเท่านั้นน่ะ จิตใจถือศีลนะ เด๋ียวคืนน้ีมนัจะไปท าอะไรของมนั ถือศีล มนั
วางแผนในใจแลว้ ถือศีล ศีลอยา่งนั้นหรือ 

ถา้ถือศีลมนัเป็นความปกติของใจ ถา้ใจเป็นปกติข้ึนมาแลว้นะ เป็นปกติแลว้ เพราะค าวา่ 
“ปกติ” มนัไม่ล  าเอียง มนัไม่แกวง่ใช่ไหม พอไม่แกวง่ เราหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ เรา
จะท าของเราได ้แตคิ่ดดูสิ จิตใจเราเตน้ตูมตามๆ หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ จิตใจมนัคิด
ไปร้อยแปด แลว้บอกพทุโธก็ไม่ได้ๆ  

อา้ว! จะท าความดีน่ีแหม! ทุกคนตอ้งมาคะยั้นคะยอ มาพะเนา้พะนอหรือ เวลาเอง็เวยีนวา่ย
ตายเกิดในวฏัฏะ เอง็เกิด ใครไปเกิดกบัเอง็ละ่ เวลาเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะมนัก็เป็นเวรเป็น
กรรมของเราใช่ไหม ถา้เป็นเวรกรรมของเรา น่ีไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พระ
โพธิสัตว ์ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ท่านท าของท่านมา ท่านท าคุณงามความดีของ
ท่าน คนท าคุณงามความดีมาจนคุณงามความดีกบัใจเป็นอนัเดียวกนั เห็นส่ิงใด เห็นเขาท าร้ายกนั 
เห็นเขาเอารัดเอาเปรียบกนั เห็นแลว้มนัเศร้า มนัเศร้า เพราะอะไร เพราะมนัท าไม่ได ้ อยา่วา่แต่
เราท าเลย เห็นเขาท าก็เศร้านะ ท าไมมนัรังแกกนัอยา่งนั้นน่ะ ท าไมมนัเบียดเบียนกนัอยา่งนั้น 
ท าไมไม่เห็นคนอ่ืนเป็นคนละ่ น่ีคิดมนัยงัคิดไม่ไดเ้ลย แลว้จะไปท าอยา่งไร 
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ส่ิงน้ีมนัอยูท่ี่ไหน มนัอยูใ่นหัวใจ หัวใจของพระโพธิสตัว ์หัวใจของคนท่ีมีคุณธรรม แต่ถา้
เป็นหัวใจโจร ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนุสสติรัจฉาโน มนุษยส์ัตว ์ มนุษย์
เดรัจฉาน มนุษยเ์ปรต มนุสสเทโว มนุษยเ์ทวดา มนัเป็นท่ีไหนละ่ มนัเป็นในหัวใจไง หัวใจ
ขณะน้ีเป็นเทวดา หัวใจขณะน้ีเป็นผูป้กป้องดูแลเขา หัวใจตอนน้ีเป็นผูรุ้กรานเขา เบียดเบียนเขา 
น่ีมนุษยส์ัตว ์อยา่งกบัสัตวเ์ดรัจฉานเลย ท าลายเขา มนุษยส์ัตว ์

ถา้มนัเป็นไปได ้ เราติเตียนเรา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน ถา้ตนมี
สติสัมปชญัญะอยา่งน้ี มารมนัจะครอบง าไม่ได ้ มารท่ีมนัมายมุาแหย ่ มนัมาพลิกมาแพลงใน
หัวใจของเรา วา่มนัคิดส่ิงใดแลว้ไม่มีใครรู้ใครเห็นกบัเราไง เราคิดส่ิงใดเป็นประโยชน์กบัเราไง 
ท าส่ิงใดแลว้เป็นประโยชน์กบัเราทั้งนั้นน่ะ ส่ิงท่ีท าไปๆ นะ กรรมจ าแนกสัตวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนั 
การกระท านั้นกรรมทั้งนั้น 

ถา้กรรมดีๆ ส่ิงท่ีท าดี กรรมดี คนท่ีเป็นสุภาพบุรุษ คนท่ีคิดดีท าดีเขาสร้างแต่คุณงามความ
ดีของเขา เขาสะสมบารมีของเขา ถา้สะสมบารมีของเขา เทวดาคุม้ครอง ครูบาอาจารยข์องเรา
ท่านอยูใ่นป่าในเขา เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา จิตสงบ เทวดาคุม้ครองเลย เพราะเทวดาเขาอยาก
ไดบุ้ญดว้ยไง 

แต่เทวดาเขาไม่อยากเขา้ใกลพ้วกเรา ยกแขนข้ึนดมสิ กล่ินคาวของมนุษยเ์หมน็มาก กล่ิน
คาวของมนุษยไ์ง เขาไม่เขา้มาใกลเ้ลย แต่กล่ินในธรรมของครูบาอาจารยข์องเราท่ีใจเป็นธรรมๆ 
แลว้ ท าไมเทวดาปรารถนาละ่ น่ีเขาปรารถนาในหัวใจอนันั้นไง ส่ิงท่ีเป็นคุณธรรมอนันั้น ส่ิงท่ี
สัจธรรมอนันั้นไง น่ีถา้ท าดีๆ ฟังธรรม ฟังธรรมเพ่ือเหตุน้ี ไม่ใช่ธรรมะเอาไวใ้นตูพ้ระไตรปิฎก 
พระพทุธเจา้ก็พระพทุธรูป พระสงฆก์็คือพระนัน่น่ะ ไอเ้ร่ืองของเราสบาย ท าอะไรก็ได ้

พระพทุธศาสนา ถา้เราเช่ือมัน่ในพระพทุธศาสนาแลว้เราตอ้งประพฤติปฏิบติัให้มนัเป็น
ความจริงข้ึนมา ให้มนัเป็นสมบติัของเราไง อริยทรัพย์ๆ  ไง ทรัพยท่ี์มีคุณค่าข้ึนมา แกว้แหวนเงิน
ทองเขาซ้ือขายแลกเปล่ียนในทอ้งตลาด 

บุญกุศลของเรา ส่ิงท่ีบุญกุศลขา้มภพขา้มชาติ เทวดา อินทร์ พรหมไปจากไหน กไ็ปจาก
คุณงามความดีของเราน่ีแหละ ไปจากบุญกุศล เห็นไหม เทวดาไม่มีตลาด มนัเป็นทิพยส์มบติัๆ 
วญิญาณาหาร อาหารของเทวดา 
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ค าวา่ “วญิญาณ” วญิญาณในขนัธ์ ๕ จิต เพราะจิตน้ีเป็นพ้ืนฐาน แต่วญิญาณ วญิญาณาหาร 
นัน่น่ะอาหารของเขา อาหารของเขาก็เกิดจากการกระท าของเราน่ีไง ใครท าคุณงามความดีมาก
นอ้ยแค่ไหน มนัมาจากไหน มาจากใจของคน 

คนท่ีท า เราคิดวา่เราท าจากมือนะ แต่ความจริงเจตนาในหัวใจนั้นมนัปฏิสนธิจิต ความคิด
เกิดจากจิต มโนกรรม มโนกรรมมนัเกิดจากท่ีนัน่ พอเกิดจากท่ีนัน่ ใครสะสมไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 
บุญกุศลมนัจะมากนอ้ยแตกตา่งกนั ฉะนั้น เทวดา เวลาไปเกิดเป็นเทวดาแลว้ ทรัพยส์มบติัของ
เทวดาถึงไดแ้ตกต่างกนั แตกต่างกนัเพราะคนเรามนัท าให้เหมือนกนั ท าให้เท่ากนั มนัไม่มี น่ีไง 
วญิญาณาหารๆ ทิพยส์มบติัๆ ไง ทิพยส์มบติัของภพของเทวดาไง 

แต่ในปัจจุบนัน้ีเป็นภพของมนุษยไ์ง มนุษยมี์กายกบัใจๆ ส่ิงน้ีเป็นคุณคา่ในสติปัฏฐาน ๔ 
ในอริยสัจ ในอริยสัจเพราะอะไร เทวดาเขาอิจฉานะ อิจฉาวา่มนุษยมี์ร่างกาย เพราะร่างกายขาด
อาหารมนัตาย เวลาขาดอาหาร ขาดน ้า ขาดต่างๆ มนัจะมีความทุกขบี์บคั้น เพราะความทุกขบี์บ
คั้น ตรงน้ีแหละท่ีวา่เขาอิจฉา อิจฉาตรงน้ีแหละ อิจฉา ให้เห็นวา่ทุกขม์นัเตือนตลอด อริยสัจ
แสดงตวัตลอดเวลาไง แลว้ถา้ใครมีสติมีปัญญามนัจะไดป้ระโยชน์จากตรงน้ีไง ถา้ใครมีสติมี
ปัญญา เห็นไหม 

น่ีไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้พดูไวถ้กูตอ้งชดัๆ เลย ทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกขเ์ป็น
ความจริง ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ ทุกขด์บัไป ทุกขท์ั้งนั้นเลย น่ีไง แต่ของเรานะ รัฐบาลบริหาร 
สาธารณูปโภคเพ่ือความสะดวก มีเบ้ียคนจน มีเบ้ียผูช้ราภาพ ไอน่ี้เป็นการบริหารนะ แต่เรามอง
ถึงสิทธิของเรา มองถึงบุญกรรมของเรา มองถึงหัวใจของเรา แลว้พิจารณาของเราเขา้มา น่ีไง 
ท่ีวา่เทวดา อินทร์ พรหมเขาอิจฉามนุษย ์ อิจฉาตรงน้ี อิจฉาท่ีวา่ทุกขม์นัแจง้ๆ ทุกขม์นัแสดงตวั
ตลอด ทุกขม์นัเตือนตลอด เตือนให้คนเห็นภยั เหมือนไฟอยูบ่นหัว ถา้ไฟอยูบ่นหัวใคร มนัจะปัด
ไฟบนหัวนั้นท้ิง 

น่ีก็เหมือนกนั ทุกขป์ระจ าธาตขุนัธ์ ทุกขป์ระจ าหัวใจ ทุกขป์ระจ าจิต มนัมีอยูก่บัเรา เทวดา 
อินทร์ พรหมเขาอิจฉานะ อิจฉาเพราะอะไร เพราะมนัมีธรรมเตือน คอยเตือนพวกเราให้ต่ืนตวั 
ให้ต่ืนตวัไง 

แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาร้ือคน้ ร้ือคน้ข้ึนมาจนเป็นความจริงในใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เห็นไหม ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ ทุกขด์บัไป เวลาเขาถามประจ า 
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สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั วตัถมุนัแปรสภาพ ทุกอยา่งในโลกน้ีมนัแปรสภาพ ไม่มีส่ิงใดคงท่ี 
มนัจะแปรสภาพของมนั น่ีเป็นอนิจจงั แลว้อนตัตาเป็นอยา่งไรละ่ อนตัตา 

อนตัตานะ พระไตรลกัษณะ เวลาอนตัตาหมายถึงวา่ มนัเป็นนามธรรมอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีเป็น
นามธรรม ส่ิงท่ีทางวทิยาศาสตร์บอกวา่ถา้เป็นอนิจจงัน่ีเขา้ใจได ้ ถา้เป็นอนตัตา มนัเป็นอนตัตา
ไดอ้ยา่งไรละ่ เพราะเป็นอนตัตา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัเรา แลว้ใครมนัจะไปรู้ละ่ แลว้คนท่ีจะท ามนั
อยูท่ี่ไหนละ่ แลว้ท าข้ึนมาแลว้เป็นอนตัตาๆ มนัอนตัตาอยา่งไร อนตัตาในต าราละ่มั้ง...น่ีมนั
ภาวนาไม่เป็น 

ถา้มนัภาวนาเป็นข้ึนมา ดูสิ เราคน้หาหัวใจของเรา ถา้จิตมนัสงบเขา้มาแลว้ เวลาจิตสงบ 
เวลาจิตมนัคลายออกจากสมาธิมา มนัก็จิตอนัเดียวกนันัน่แหละ จิตหยาบๆ ของเรา จิตท่ีมนัทุกข์
มนัยากอยูน่ี่ เวลาหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ เวลามนัสงบระงบั มนัวางขนัธ์ ๕ วาง
อารมณ์ทั้งหมด จิตท่ีเป็นสัมมาสมาธิไม่พาดพิงอารมณ์ คือไม่มีอารมณ์ แต่รู้อยู ่ไม่มีอารมณ์ ส่ิงท่ี
เป็นอารมณ์วา่งๆ วา่งๆ โกหกทั้งนั้น 

พอมนัมีหลกัมีฐานของมนั ยกข้ึนสู่วปัิสสนา วปัิสสนาเห็นสติปัฏฐาน ๔ เห็นกาย เห็น
เวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง แลว้ถา้พิจารณาไป ถา้มนัแปรสภาพ น่ีไง หลวงตา
เวลาท่านเห็นกายของท่าน ท่านพิจารณาจนละลายหมดเลย มนัคืนสู่สถานะเดิมหมดนะ ดินเป็น
ดิน น ้าเป็นน ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ มนัไปของมนัหมดเลย เหลือแต่กระดูก เหลือแต่ส่ิงท่ีมนัคม
แขง็ กระดกูนัน่น่ะ ท่านนึกถึงวา่ให้กระดกูน้ีกลายสภาพเป็นดิน ดินกลบพบั! น่ีไง อ  านาจของ
มรรค อ  านาจของญาณ มนัเกิดท่ีไหนละ่ 

ยานก็ยานอวกาศไง ยานอวกาศก็ส่งไปนอกโลกไง แต่ก าลงัของจิตละ่ ส่ิงท่ีเป็นปัญญา
ญาณมาจากไหน แลว้มนัมาจากไหนละ่ มนัมาจากจิต มาจากจิตท่ีสงบแลว้ เห็นไหม ธรรม
ทั้งหลายมาแต่เหตุ มนัตอ้งมีเหตุ มีท่ีมา ตอ้งมีการกระท า ไม่มีส่ิงใดลอยมาจากฟ้า 

ทฤษฎีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตวไ์ง แลว้เราตอ้งท า
ข้ึนมาให้เป็นจริงเป็นจงัข้ึนมาในใจของเรา ให้เป็นขอ้เทจ็จริงข้ึนมา แลว้เราจบัตอ้งของเรา เรา
พิจารณาของเรา น่ีไง ฟังธรรมๆ เพ่ือเหตุน้ีไง 
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จิตใจของเรามนันอนจมปลกัอยูก่บัความโลภ ความโกรธ ความหลง หมกัหมมอยูอ่ยา่งนั้น 
มีแต่ทุกขแ์ต่ยาก เวลามีการกระท า ท าให้มนัผอ่งแผว้ ให้มนัเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา ถา้เป็นจริง
ข้ึนมา หยดน ้าบนใบบวั ไม่ติดอะไรทั้งส้ิน แต่มนัจะเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา เราตอ้งท าเตม็ท่ีของเรา
นะ เราท าของเราข้ึนมาให้เป็นประโยชน์กบัเรา 

น่ีวนัหยดุ ก่อนท่ีจะถึงวนัหยดุ ๔ วนั ๕ วนั เราก็จะไปชาร์จแบต ชาร์จแบตข้ึนมา ให้มนั
เป็นประเดน็ข้ึนมาในใจ คือให้มนัฉุกคิด ส านึกให้มนัมีอยูใ่นใจเรา กลบับา้นไปยงัมีส่ิงใดให้ไป
คิดต่อ ฟังธรรมๆ เป็นเร่ืองแสนยาก ฟังแลว้นะ อยา่เช่ือ หลวงพ่อพดูอยา่งนั้นจริงหรือเปลา่วะ 
หลวงพอ่โกหกทุกวนัเลย กลบัไปคิดท่ีบา้น พิจารณาท่ีบา้น แลว้ถา้คิดได ้กลบัมาเลย ธมฺมสากจฺ
ฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  การสนทนาธรรมเป็นมงคลชีวติ การถกธรรม การถกถึงวธีิการหาทาง
ออกเป็นมงคลชีวติ เป็นมงคลของเรา 

น่ีไง ฟังแลว้อยา่เช่ือ กลบัไปคิด น่ีไง มนัไดป้ระโยชน์ตรงน้ี ไดป้ระโยชน์ตรงเราฝึกหัด
ปัญญา ฝึกหดัให้เราไดฉุ้กคิด ฝึกหัดให้เรามัน่คง ฝึกหัดให้เราไดคิ้ด มนัจะพฒันาข้ึน หัวใจจะ
เขม้แขง็ข้ึน ไม่เป็นเหยื่อของสงัคม ไม่เป็นเหยื่อของโลก ไม่เป็นเหยื่อของคนท่ีจะมาแสวงหา
ผลประโยชน์ไง 

เวลาประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงข้ึนไปแลว้นะ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึง
แห่งตน เวลาประพฤติปฏิบติัไปเป็นสันทิฏฐิโก รู้จ าเพาะตน รู้จ าเพาะหัวใจนั้น รู้แลว้เป็นร่มโพธ์ิ
ร่มไทรของบริษทั ๔ บริษทั ๔ เลยนะ ผูท่ี้พ่ึงพาอาศยัมหาศาล เพราะอะไร คนประพฤติปฏิบติั
ไปแลว้มืดแปดดา้น มรรค ๘ มืด ๘ ดา้น หาทางออกไม่ได ้ แลว้ครูบาอาจารยท่ี์ท่านกระเสือก
กระสนผา่นไปแลว้ โอโ้ฮ! มีประสบการณ์ทั้งนั้นน่ะ เป็นไปไดท้ั้งนั้น ถา้ท าไดจ้ริง 

เพียงแต่วา่เราไม่มีบาทฐานไง ไม่มีพ้ืนฐานท่ีจะรองรับ ไม่มีพ้ืนฐานท่ีจะฟังเร่ืองอยา่งน้ี ไม่
มีพ้ืนฐานจะฟังเร่ืองธรรม ไม่มีพ้ืนฐานท่ีจะรู้จริง ไม่มีพ้ืนฐาน เอวงั 


