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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

วนัน้ีวนัอุโบสถ ความอุโบสถศีล พออุโบสถเห็นไหม สังฆกรรมเพื่อความสะอาดของ
สงฆ ์ ถา้ท่ีไหนมีความสะอาด มือสะอาด ท าอะไรกท็ าดว้ยความเตม็ไมเ้ตม็มือ มือมีแผล มือมี
ความสกปรก ตอ้งท าความสะอาดก่อน  

“ศีล” เวลาพระกรรมฐาน ครูบาอาจารยท่์านเทศน ์ ไม่ค่อยพดูเร่ืองของศีล เพราะภิกษุ
ไม่ใช่สามเณร สามเณรแมแ้ต่แค่ไล่กากินขา้ว ไล่กา ถา้มนัมากินขา้วพระ น่ีบวชได ้ สามเณรเป็น
เดก็นะ แต่สามเณรสมยัพุทธกาล ๗ ขวบเป็นพระอรหนัต ์ เพราะไดส้ร้างบุญญาธิการนะ แต่ภิกษุ
ผูท่ี้บวชตอ้งอาย ุ ๒๐ ข้ึนไป เพราะอาย ุ ๒๐ เป็นผูท่ี้เขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ทีน้ีผูท่ี้เขา้ใจส่ิงต่าง ๆ แลว้ 
“ศีล” ถา้เราเขา้ใจเร่ืองของศีล สีเลนะสุคะติง ยนัติ สีเลนะโภคะสัมปทา ศีลท าใหอ้ยูสุ่ขสงบ สุคติ
เป็นท่ีอยูอ่าศยั มีโภคสมบติั โภคสมบติัเกิดจากอะไร โภคสมบติัของโลกเขา โภคสมบติัของเขาก็
คือเงิน คือทอง คือลาภสักการะของเขา  

ถา้เป็นภิกษุ โมฆบุรุษตายเพราะลาภ ลาภฆ่าหมดเลย เพราะอะไร เพราะเกิดมีลาภ 
ประทุษร้ายสกลุ สกลุของภิกษุกป็ระทุษร้าย เพราะอะไร เพราะประจบเอาใจเขา ประทุษร้ายสกลุ
ของสมณะ ประทุษร้ายสกลุของคฤหสัถเ์ขา เพราะสกลุของคฤหสัถเ์ขา เขาจะไดเ้ป็นอริยบุคคล 
เป็นส่ิงท่ีเป็นสังฆะข้ึนมาในหวัใจของเขา ถา้เขาประพฤติปฏิบติัโดยความเป็นจริงของเขา แต่
ภิกษุประทุษร้าย น่ีภิกษุตายเพราะลาภ ถา้มีลาภท่ีไหน โมฆบุรุษตายเพราะลาภ ลาภของเขา ลาภ
ของโลกเขา ลาภของเขาเป็นโภคสมบติัของเขา สีเลนะสุคะติง ยนัติ สีเลนะโภคะสัมปทา น่ีโภค
สมบติัของโลก 

แต่โภคสมบติัของเราสิ ถา้โภคสมบติัของภิกษุ มนัตอ้งมีสมบติัของเรา สมบติัของเราอยูท่ี่
ไหน สมบติัของเรานะ ความสงบของใจอยูท่ี่ไหน ถา้มีสมบติัของเรา อริยทรัพยท์รัพยจ์ากภายใน
เป็นสมบติัของเรา สมบติัของโลก ดูสิ เราเป็นชาวพุทธกนั ดูสิ ตั้งแต่สมยัสุโขทยัมา เราไปดู
มรดกโลก ไปดูผงั ดูการก่อสร้างของเขาสิ สมยัโบราณเขาสร้างไดดี้กวา่เรานะ น่ีมนัมีแบบมีแผน
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อยูแ่ลว้ เห็นไหม การสร้างถาวรวตัถุ แต่เราไปสร้างกนัดูไม่ไดเ้ลยในปัจจุบนัน้ี สร้างกนัโดยเปรต 
เปรตมนัสร้างรูปภาพออกมา ส่ิงท่ีสร้างออกมากเ็ลยเป็นเปรตไปดว้ย เพราะอะไร เพราะดูสิ การ
ก่อสร้าง การต่าง ๆ เพราะใจมนัเป็นเปรต มนัหวงัผลสมบติั หวงัโภคะไง หวงัลาภสักการะ การ
สร้างต่าง ๆ ถึงดูไม่ไดเ้ลยเห็นไหม น่ีโภคสมบติัอยา่งนั้นหรือเป็นโภคสมบติัของเรา  

ศาสนวตัถุ ส่ิงท่ีมีเกิดข้ึนมาในศาสนาของเรา ดูในอินเดียสิ ดูในอฟักนัฯ ดูสิเขาแกะภูเขา
ทั้งลูกเป็นพระพุทธรูปเห็นไหม ศรัทธาของเขานะ ถ ้าของเขาทั้งถ  ้านะ เขาแกะสลกัของเขา น่ีเขา
มีศรัทธา เขามีความเช่ือของเขา โภคสมบติัอยา่งนั้นมนัเป็นโภคสมบติัทางโลก ๆ  

ถา้โภคสมบติัของเราอยูท่ี่ไหนล่ะ นกนอ้ยมนัสร้างรังแต่พอตวันะ เวลาเราเกิดข้ึนมา ได้
ซากศพมาซากศพหน่ึง เวลาคลอดออกมาจากครรภข์องมารดาน่ีไดซ้ากศพมาซากศพหน่ึง ได้
ร่างกาย น่ีซากศพอนัหน่ึง เวลาตายไปแลว้จิตออกจากร่างไป ศพท่ีฝังอยู ่ ศพท่ีเขาเอาไปเผาก็
ซากศพอนัหน่ึง “นกนอ้ยสร้างรังแต่พอตวั” น่ีเกิดมากไ็ดรั้งมา ไดร้วงไดรั้ง หวัใจอาศยัอยูใ่น
ร่างกาย ไดร่้างกายน้ีมาหน่ึงร่างกาย ไดร่้างกายน่ีเป็นท่ีอาศยัเพื่อท่ีจะคน้ควา้ เพื่อจะหาสมบติั
อริยทรัพยจ์ากภายในข้ึนมา น่ีนกนอ้ยมนัสร้างรังแต่พอตวันะ  

เวลาเราสร้างกนัน่ะ สร้างท่ีพกัท่ีอาศยั เรากส็ร้างไวเ้พื่อเราไง สร้างเพื่อเรา เราสร้างกนัน่ะ 
เพื่อท่ีอาศยั ปัจจยัเคร่ืองอาศยัเท่านั้น น่ีพระธุดงคก์รรมฐาน อยูใ่นเรือนวา่ง อยูใ่นคูหา อยูใ่นส่ิง
ต่างๆ เราไม่ไดอ้ยูใ่นท่ีวจิิตรพิสดาร ส่ิงนั้นไม่จ าเป็น มนัเป็นเร่ืองสมบติัของโลก โภคสมบติัของ
โลกเขา โภคสมบติัของเรา อาศยัส่ิงน้ีเพื่อประโยชนก์บัเราไง เพื่อประโยชนท่ี์เราจะสร้างสมบติั
จากภายในข้ึนมา จะเป็นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ส่ิงท่ีเป็นคุณธรรมเห็นไหม ถา้มีคุณธรรม
ในหวัใจข้ึนมา คุณธรรมในหวัใจนะ  

น่ีขอนิสัย ขอนิสัย ไดนิ้สัยมา ดูสิ ดูพระอานนทสิ์ เวลาท่ีสงฆบ์อกจะลงมติกนัใหเ้ป็นผู ้
อุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระอานนทข์อไวเ้ลยนะ ขอวา่ หน่ึง ถา้ไดล้าภมา
ไม่ใหพ้ระอานนท ์ เพราะถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดส่ิ้งต่างๆ มาใหพ้ระอานนท ์ เขา
จะหาวา่พระอานนทจ์ะท าเพื่อลาภ แต่ถา้เป็นโภคสมบติั ถา้ไปเทศนาวา่การท่ีไหนมา แลว้ถา้พระ
อานนทไ์ม่ไดไ้ปดว้ย กลบัมาตอ้งมาเทศนใ์หพ้ระอานนทฟั์งดว้ย เพราะถา้ชาวบา้นเขาวา่พระ
อานนทอ์ยูใ่กลก้บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธรรม
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ท่ีไหนยงัไม่เขา้ใจเลย แสดงวา่ท าดว้ยความประมาท เวลาพระอานนทข์อส่ิงต่างๆ ขอแต่เป็น
ประโยชนก์บัศาสนา  

ศาสนธรรมค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นท่ีพึ่งอาศยั เป็นท่ีพึ่งอาศยั
ของใจนะ เป็นสมบติัของใจ ถา้สมบติัของใจ ส่ิงน้ีเกิดข้ึนมากบัเรา น่ีสมบติัของเราอยูต่รงน้ี แลว้
เวลาเราเกิดข้ึนมา เราจะศึกษาอยา่งไร ความจ านะ เราศึกษามาขนาดไหนเป็นความจ า ความจ า
อยา่งน้ีเป็นเร่ืองของโลกๆ เร่ืองของโลกๆ ดูสิ ดูคอมพิวเตอร์เวลาไวรัสเขา้ไปน่ะ มนัยงัเสียเลย 
มนักินหมดนะ แลว้ความจ าของเรากเ็หมือนกนั ความจ าของเราในความรู้สึกของเรา ตอ้งทบทวน 
ตอ้งทบทวนตลอด  

ในวงการแพทย ์ สมองน่ีตอ้งใชต้ลอดเวลา ตอ้งพยายามหาขอ้มูลใหส้มองท างาน 
ไม่อยา่งนั้นมนัเป็นอลัไซเมอร์ มนัจะเส่ือมของมนัไป ส่ิงท่ีเส่ือมของมนัไป น่ีซากศพ! ซากศพท่ี
ไดม้า น่ีรัง บา้นพกัอาศยั ถา้ไม่มีคนอยูม่นัจะเก่าคร ่าคร่า มนัจะผพุงัไปไดไ้ว ถา้บา้นหลงัไหน 
เรือนหลงัไหนมีคนอาศยัอยู ่เขาจะดูแลรักษา  

น่ีกเ็หมือนกนั ซากศพน่ีมนัมีชีวติอยู ่ มนัมีจิตอาศยัอยูใ่นซากศพน้ี มนัท าใหซ้ากศพน้ีไม่
เน่าไม่เป่ือย ซากศพน้ีมนัยงัสืบต่อมาตลอดไป แต่เม่ือไรตายไป จิตน้ีออกจากร่างน้ีไป ซากศพน้ี
มนัตอ้งเน่ามนัตอ้งเป่ือย มนักเ็หมือนเรือนวา่งนัน่น่ะ มนัไม่มีเจา้ของ ถา้มีเจา้ของอยู ่ เจา้ของ
ท าไมไม่คน้ควา้ตวัน้ี น่ีงานของเรานะ  

งานภายนอก งานท่ีเราสร้างรวงสร้างรังกนัอยูน่ี่ เราจะสร้างรวงสร้างรังข้ึนมาเพื่อ
คุณธรรมของเราไง ถา้เรามีคุณธรรมในหวัใจข้ึนมา ส่ิงท่ีเราท าไปมนัเป็นของใคร มนัเป็นสา
ธารณสมบติัใช่ไหม ท่ีเราท าน่ีเป็นของใคร ส่ิงน้ีมนัเป็นของสงฆ ์ เป็นของสังฆะ เป็นของ
ส่วนรวม แลว้เรากเ็ขา้มาอาศยัส่วนรวม สมบติัส่วนตน ถา้คนท่ีมีกิเลสตณัหามนักว็า่ส่ิงน้ีเป็นของ
เรา มนัจะยดึมัน่ของมนั มนัจะเอาส่ิงนั้นยดึเป็นของเรา แลว้เราสร้างเพื่อเรา เกียรติยศ เกียรติศกัด์ิ 
ช่ือเสียง..  

ช่ือเสียงบา้อะไร! ช่ือเสียงมนัมีคุณประโยชนอ์ะไร ช่ือเสียงมนัท าใหกิ้เลสมนัเขม้แขง็
ข้ึนมาใช่ไหม เขม้แขง็ข้ึนมากิเลสกจ็ะเหยยีบหวัคนข้ึนไปใช่ไหม น่ีเรามาเสริมกิเลสหรือเราจะมา
ช าระกิเลส ถา้เรามาช าระกิเลสนะ ถา้เราจะช าระมนัอยูแ่ลว้ เราจะมาฆ่ามนั แลว้ท าไมใหม้นัมี
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อ านาจเหนือเราล่ะ น่ีถา้มีอ  านาจเหนือเรา มนักเ็ป็นสมบติัส่วนตนสิ สมบติัส่วนตน สมบติัส่วน
ตนกบัสมบติัส่วนรวม เห็นไหม สังฆะ  

ดูสิ เวลาท าบุญกศุล เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ในพระไตรปิฎก ท าบุญท่ีได้
บุญสูงสุด ไดบุ้ญสูงสุด “เน้ือนาบุญ” เพราะอะไร เพราะมนัไม่มีกิเลส ไม่มีส่วนตน ไม่มีส่ิงต่างๆ 
ยดึมัน่ถือมัน่เป็นของตน ดูพระอานนท ์ เวลาเขาถวายจีวร ๕๐๐ ผนื จะใหค้นนั้น จะแจกคนนั้น 
จะแจกหมดเลย น่ีไม่เอาไวเ้ป็นของส่วนตวัเลย ขนาดท่ีไดเ้ป็นของส่วนตน แต่ใจท่ีมีคุณธรรมยงั
เป็นของส่วนรวมเลย แลว้น่ีเราเป็นของส่วนรวม เราจะเอามาเป็นของส่วนตน เห็นไหม เราปลูก
ตน้ไม ้ เราท าอะไร น่ีกเ็ป็นของส่วนรวม ถา้ของส่วนรวม เราท าเพื่อส่วนรวม บุญกศุลมนัเกิดตรง
น้ีไง  

แต่คนมนัไม่เห็นวา่เป็นของส่วนรวม ไม่เป็นของสงฆ ์ของกองกลาง เห็นไหม ท่ีพกัอาศยั 
ศาลาโรงธรรม มนัเป็นของส่วนกลาง เวลากฏิุ วหิาร “อิมสฺมึ วหิาเร อิม  เตมาส  วสฺส  อุเปมิ” น่ีเรา
จ าพรรษาอยูใ่นกฎีุ ในส่ิงต่างๆ เขตอาวาส เวลาอธิษฐานพรรษาในเขตกฏิุ ในเขตของวดั ส่ิงน้ีมนั
เป็นเร่ืองของวนิยักรรม น่ีเราสร้างข้ึนมาเป็นของส่วนรวม เป็นของส่วนกลาง มนัเป็นประโยชน์
ส่วนกลาง สังฆะมนัเกิดอยา่งน้ีไง  

ถา้เป็นสังฆกรรม ท าสังฆทาน ส่ิงต่างๆ เวลาเราสร้างบุญกุศล องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้เป็นอนัดบัหน่ึง พระปัจเจกพุทธเจา้อนัดบัสอง พระอคัรสาวกอนัดบัสาม พระอรหนัต์
เป็นอนัดบัส่ี แลว้กส็ัตวต่์างๆ เรียงลงมา จนถึงถา้ไม่มีสงฆ ์ ไม่มีพระแลว้ สังฆกรรม สมมุติสงฆ ์
สมมุติสงฆ ์สงฆท่ี์เน่าๆ เฟะๆ อยูน่ี่ สมมุติสงฆร์วมข้ึนมาเป็นสังฆะ สังฆะ สังฆกรรม อุโบสถอยู่
น่ีเพื่อจะช าระลา้งไง ช าระลา้งส่ิงท่ีมนัเป็นความสกปรกโสมมในหวัใจ  

หวัใจมนัสกปรก หวัใจมนัมีส่วนตน หวัใจมนัมีกิเลสหนา ถึงตอ้งท าสังฆกรรม สวด
ปาติโมกข ์ ท าความผดิไหม ในปาติโมกข ์ ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ มีความผดิไหม ถา้มี
ความผดิ จะตอ้งแกไ้ข ตอ้งปลงอาบติั ส่ิงท่ีปลงอาบติัน่ีตอ้งปลงอาบติั ส่ิงท่ีปลงอาบติัไม่ไดก้ต็าล
ยอดดว้นไป ส่ิงท่ีตาลยอดดว้น ส่ิงน้ีถา้เราเขา้ไปในสังฆกรรม สังฆกรรมนั้น สังฆกรรมคือสังฆ
กรรม แต่ผูท่ี้เขา้ไปท าสังฆกรรมใหเ้ป็นโมฆียะ โมฆะ มนักเ็ป็นบาปเป็นอกศุลไป ส่ิงท่ีเป็นบาป
อกศุล ของใครท าใครได ้อยูท่ี่ผูท่ี้กระท านั้น ผูท่ี้กระท านั้น ใครเป็นคนท านั้น กรรมไปถึงคนนั้น 
ถา้ใครเป็นคนท าคุณงามความดี คุณงามความดีเพื่ออะไร เพื่อสังฆะ  
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ดูสิ หลวงปู่มัน่แบกหมู่แบกขณะมาขนาดไหน แบกหมู่แบกคณะมานะ “ก าลงัไม่พอๆ” 
เวลาไปสอนอยูภ่าคอีสาน กลบัมาจากถ ้าสาริกา “ก าลงัไม่พอๆ ยงัสอนไม่ได ้ ก าลงัไม่พอ” 
พยายามมาสร้างฐาน หนีข้ึนไปเชียงใหม่ ไปถึงท่ีสุดแห่งกิเลสท่ีนัน่ ช าระกิเลสขาดหมดเลยใน
หวัใจ  

ก าลงัมนัไม่พออยา่งไร ก าลงัไม่พอ มนัไม่ครบวงจร อยา่งการซ่อมบ ารุงรักษา อยา่งเช่น
เคร่ืองใชไ้มส้อย เราท าไดส่้วนหน่ึง แต่อีกบางส่วนเราซ่อมของเราเองไม่ได ้มนัสุดวสิัย เห็นไหม 
ดูสิ อยา่งเช่นอะไหล่ของเรา ถา้ในประเทศเราท าไม่ได ้ เรากต็อ้งสั่งมาจากนอก สั่งมาจากท่ีเขาท า
ไดข้ึ้นมาประกอบเพื่อจะใหม้นัดีข้ึนมา  

น่ีกเ็หมือนกนั ในการประพฤติปฏิบติั ขั้นอนาคามี แลว้ขั้นต่อไปท าอยา่งไร ในเม่ือ
เทคโนโลยมีนัยงัท าไม่ได ้ทั้งๆ ท่ีพระไตรปิฎกมีนะ ทั้งๆ ท่ีต  ารามีอยู ่แต่เราไม่สามารถท าของเรา
ได ้ แต่ถา้เม่ือไรเราส้ินกระบวนการ จบกระบวนการของการประพฤติปฏิบติั แลว้ตรงไหนท่ีมนั
ท าไม่ได ้ก าลงัไม่พอ ไม่พอจากตรงไหน ก าลงัไม่พอ อะไรไม่พอ ในเม่ือเขา้ใจทั้งหมดแลว้ ท าไม
จะไม่พอ ถา้ไม่พอกลบัมา เห็นไหม แบกหมู่แบกคณะ  

เวลาถึงการกระท า “ใหมี้ขอ้วตัรปฏิบติัติดหวัมนัไป เด๋ียวมนัจะไม่มีขอ้วตัรปฏิบติัติดหวั” 
ติดหวัคือติดหวัใจไง ถา้ไม่มีขอ้วตัรปฏิบติัติดหวัใจไป เรากไ็ม่เห็นมีคุณประโยชนเ์ลย ท าอะไรก็
เป็นเร่ืองของคนอ่ืน ท าอะไรกเ็ป็นเร่ืองของคนอ่ืน ถา้มีขอ้วตัรปฏิบติัติดหวัใจเราไป ส่ิงน้ีมนัเป็น
ของของใคร เพราะอะไร เพราะเวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ส่ิงน้ีมนัเป็นสุดวสิัย 
ธรรมะละเอียดอ่อนมาก มนัเป็นนามธรรม แลว้จะเขา้ไปหามนัไดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีจะเขา้ไปหามนั.. 
กข็อ้วตัรปฏิบติัน่ีไง! ปฏิปทา! ปฏิปทาเคร่ืองด าเนิน!  

ดูสิ เราเสียสละ เสียสละเพื่อใคร กเ็สียสละเพื่อส่วนรวม ส่วนรวมคือใคร ส่วนรวม
คือสังฆะ สังฆะ แลว้เวลา สีเลนะสุคติง ยนัติ สีเลนะโภคะ.. โภคะมนัเกิดจากไหน ศีลท าใหถึ้ง
ท่ีสุดแห่งนิพพาน แลว้นิพพานมนัอยูท่ี่ไหน แลว้เราหาท่ีไหน แลว้เราหาเขา้มาท่ีใจ มนักห็มกั
หมมอยูท่ี่ใจ น่ีส่ิงตะกอนนอนกน้มนัอยูท่ี่ใจ แลว้เราไม่ไดช้ าระเลย มนัไม่มีส่ิงใด มนัไม่มีมรรค
ญาณ  

น ้าเสีย น ้าเสียกม็องเพ่งแต่น ้าเสียๆๆๆ มนักเ็สียอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัจะเสียไปจนวนัตาย ได้
ซากศพมาตั้งแต่ครรภข์องมารดา กจ็ะมาท้ิงซากศพไป เวลาเผา เผาท้ิงไป จิตวญิญาณกเ็อาแต่
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มานะทิฏฐิ เอาแต่ความเห็น เอาแต่ความเหนือคนอ่ืน มนัเหนือไปไหน ในเม่ือมนัเป็นสังฆะ มนั
เป็นสงฆ ์มนัเป็นสังฆกรรม มนัเป็นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เป็นรัตนตรัย แลว้เราเอาบุคคล 
เอาเราเหยยีบมนัข้ึนไป มนัจะอยูไ่ดอ้ยา่งไร มนัเป็นไปไม่ได!้ มนัเป็นไปไม่ได!้  

ดูสิ ดูอุปคุต เวลาสงฆเ์ขาท ากิจกรรมกนัน่ะ แลว้ไปเขา้ฌานสมาบติัอยู ่ เวลามา หมู่คณะ
ปรับเลย ปรับใหไ้ปเอานาคเสนมาบวช น่ีส่ิงท่ีปรับ ปรับใหท้ าการท างาน เพราะมนัเป็นหมู่สงฆ ์
พระถา้ไม่ร่วมสังฆกรรม อุโบสถตอ้งเป็นอุโบสถ ส่ิงต่างๆ เวลากิจของสงฆเ์กิดข้ึนมา ส่ิงน้ีเกิด
ข้ึนมามนัตอ้งท ากิจของสงฆ ์ถา้กิจของสงฆข้ึ์นมา มนักเ็ป็นรัตนตรัย มนัมีหรอก.. ไม่มี  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา วางไวก้บัใคร เพราะองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้อาย ุ๘๐ ปี แลว้จะวางศาสนาไวก้บัใคร องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลา
มารดลใจใหนิ้พพานๆ เพราะอยูไ่ปไดป้ระโยชน์อะไร เพราะพระอรหนัต ์ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระอรหนัต ์ เป็นศาสดา จะมีส่ิงใดข้ึนมากเ็ขา้ถึงใจดวงนั้นไม่ได ้ เพราะ
เป็นสอุปาทิเสสนิพพาน จิตน้ีสงบแลว้ ซากศพ ร่างกายน้ีเป็นซากศพ จิตท่ีเป็นพระอรหนัต ์ จิตท่ี
ส้ินจากกิเลส อาศยัอยูใ่นซากศพนัน่น่ะ ส่ิงนั้นมนัจะเป็นประโยชนอ์ะไร ท าส่ิงใดกเ็ขา้ถึงอนันั้น
ไม่ได ้มนัเขา้ถึงไม่ได ้มนัขาดจากกนั อยา่งนั้นกนิ็มนตใ์หนิ้พพาน เห็นไหม  

แต่กม็องไง มองถึงการสร้างสมบุญญาธิการมาเป็นพระโพธิสัตว ์ จะวางหลกัศาสนาไว ้
จะร้ือสัตวข์นสัตว ์ ร้ือสัตวข์นสัตวน์ะ ร้ือสัตวข์นสัตวไ์ม่ใช่เอาเทคโนโลยมีาคน้มาร้ือไปนะ ร้ือ
สัตวข์นสัตวน่์ะ วางธรรมวนิยัไว ้ไวแ้ต่ธรรมไง 

“ธรรม” ค  าวา่ “ธรรม” คือ หวัใจดวงนั้นอ านาจวาสนาไม่เท่ากนั  

เวลาวนิยั กรอบระเบียบตอ้งเหมือนกนัหมดเลย ใครบวชแลว้ตอ้งอยูใ่นกรอบระเบียบ
เหมือนกนั เพราะผดิศีลกผ็ดิเหมือนกนั แต่เวลาท าประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัอยูท่ี่คุณธรรมใน
หวัใจอนันั้น ถา้คุณธรรมในหวัใจอนันั้นมนัมีคุณธรรม มีคุณธรรม! ฟังสิ ฟังค าวา่ “มีคุณธรรม” 
มนักเ็ห็นประโยชนข์องส่วนรวม เห็นประโยชน์กบัสังฆะ เพราะเวลานิสสคัคิยปาจิตตีย ์ “ภิกษุ
นอ้มลาภสงฆม์าสู่ตน เป็นอาบติันิสสัคคิยปาจิตตีย”์  

น่ีมนัเป็นของของสงฆอ์ยูแ่ลว้ ทุกอยา่งสงฆใ์ชส้อยในสงฆ ์แต่ใชส้อยเป็นธรรม เพราะส่ิง
ท่ีไดม้าเขาถวายใคร เขาถวายสังฆทาน เขาถวายสงฆ ์ ส่ิงท่ีถวายสงฆ ์ แลว้รองลงมา สงฆเ์จือจาน
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กนั แลว้สงฆเ์จือจานกนั บางคนจ าเป็นปรารถนาใชค้นละต่างกนั เพราะธาตุขนัธ์คนไม่
เหมือนกนั เรากเ็จือจานกนัไป มนักพ็อดีกนั พอดีกนักส่็วนผสม ส่วนต่างๆ เช่น ผม เช่นการใชท้ า
ความสะอาดของผม การใชท้ าความสะอาดของเทา้ แลว้คนรักษาส่ิงใด คนท าส่ิงใด มนักเ็อา
ประโยชนน์ั้นไปใชค้นละชนิดกนั เพราะคนรับถนอมรักษาต่างกนั คนมาจากความเห็นต่างๆ กนั 
ส่ิงน้ีมนัใชข้ึ้นมา มนักเ็ป็นวงจรท่ีเขา้ไปสมดุลกนั เพราะอะไร เพราะมนัเป็นธรรม เป็นธรรม
เพราะใชด้ว้ยความจ าเป็นไง ใครมีความจ าเป็นส่ิงใด ใครรักษาสงวน ใครจะท าความสะอาดท่ี
ไหนกเ็อาส่ิงนั้นไปใชเ้ป็นประโยชนก์บัส่ิงนั้น ถา้ใชป้ระโยชนก์บัส่ิงนั้นมนักเ็ป็นประโยชน์กบั
ส่ิงนั้น ส่ิงน้ีมนักเ็ป็นธรรม  

เวลาไดม้า ไดม้าเป็นธรรม เขาใหม้าดว้ยความเป็นธรรม แต่ผูท่ี้ใชส้อยอยูน่ี่ ใชส้อยเป็น
ธรรมไหม ถา้มนัไม่เป็นธรรม มนัจะเป็นธรรมไดอ้ยา่งไร ในเม่ือถา้ไม่เป็นธรรม มนักเ็ป็นกิเลสสิ 
มนักเ็ป็นกิเลส มนักเ็ป็นเปรตสิ พอเป็นเปรตข้ึนมา เปรตใชข้องสงฆ ์มนักเ็ป็นเปรตอยูว่นัยงัค ่าไง 
แต่ถา้เป็นภิกษุ เป็นธรรมใช ้ มนัยิง่ใชย้ิง่เป็นประโยชนไ์ง ถา้เป็นประโยชนข้ึ์นมา ส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน ์เขาสละมาเพื่อประโยชนข์องเขา เรากใ็ชป้ระโยชนข์องเรา  

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมและวนิยัไว ้ ใหบิ้ณฑบาต ใหพ้ระเราออก
บิณฑบาตเล้ียงชีวติ เล้ียงชีพชอบ “ภิกษุเป็นผูข้อ” ขออะไร? ส่ิงท่ีขอนะ ขอส่ิงท่ีเขาสรรเสริญไง 
ไม่ใช่ขอส่ิงท่ีเขาท้ิงไง เวลาเป็นคฤหสัถ ์อยากท าบุญกศุล ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา.. อุบาสก 
อุบาสิกา อยากจะสร้างบุญกศุล เชา้ข้ึนมาใหไ้ดท้  าบุญกุศลทุกวนั ใหไ้ดหุ้งหาอาหารแลว้ตกับาตร 
ตกับาตรเพื่ออะไร เพื่อบุญกศุลของเขา ส่ิงท่ีเขาท้ิงมาน่ีเป็นเศษเดน เศษเดนเพราะอะไร เพราะเขา
หาของเขามา เขามีจิตใจท่ีสูงส่ง เขาถึงเสียสละสมบติัของเขา เสียสละสมบติัของท่ีเขาหามา ส่ิง
ใดท่ีดีท่ีสุด ความปรารถนาของเขาเพื่อบุญกศุลของเขา เขาเสียสละออกไป เวลาภิกษุออกไป
บิณฑบาตดว้ยปลีแขง้ เรากรั็บอยา่งนั้น เราไปรับอาหาร เราแสวงหาเพื่อใหด้ ารงชีวติ การ
ด ารงชีวติของเราเพื่ออะไร ด ารงชีวติเพื่อไม่ใหมี้ความวติกกงัวล ไม่ใหมี้นิวรณธรรม  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมวนิยัไว ้ คฤหสัถเ์ขากไ็ดป้ระโยชน์ของเขา เขา
ท้ิงส่วนท่ีเขาเสียสละมา หวัใจเขาเสียสละไดแ้ลว้ แลว้เราเป็นภิกษุ ไปเอาส่ิงท่ีเขาเสียสละมา 
เพราะเขาเสียสละบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เราเป็นสมมุติสงฆ ์ เราเป็นผูท่ี้ด ารงชีวติ เรา
กเ็อาส่ิงน้ีมาด ารงชีวติเรา มนัเป็นธรรมไปทั้งหมด แลว้มนัเป็นความสะอาดบริสุทธ์ิ น่ีเล้ียงชีวติ
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ชอบ เท่าน้ีเท่านั้น น่ีปัจจยัเคร่ืองอาศยัเท่าน้ีเท่านั้นเพื่อด ารงชีวติของเรา แลว้เราอาศยัชีวติของเรา
เพื่อร้ือคน้ของเราน้ี เพื่อใหมี้คุณธรรมข้ึนมา ใหโ้ภคสมบติัเกิดข้ึนมาจากใจของเรา  

ถา้ภิกษุมีโภคสมบติั น่ีนกัรบ ผูท่ี้นกัรบ ผูท่ี้ออกรบ ถา้มีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมา มนัจะเป็น
สมบติัของศาสนา สมบติัของศาสนาไง ในเม่ือศาสนาเป็นนามธรรม ดูสิ เวลาสมยัท่ีศาสนายบุ
ยอบไป เขาข่มข่ี เขาข่มข่ีในศาสนา ศาสนาน้ีไม่มีประโยชนอ์ะไรข้ึนมา น่ีเป็นลูกตุม้สังคม เป็น
ส่วนเอาเปรียบสังคม น่ีไม่มีใครคิดโตแ้ยง้อะไรเลย แต่เวลามีครูบาอาจารยข้ึ์นมา ลูกตุม้สังคมท่ี
ไหน น่ีสังคมเรียกร้องกนั ศีลธรรมจริยธรรมอยูทุ่กวนัน้ี เรียกร้องมาจากไหน ถา้เรียกร้องมาจาก
ไหน แลว้ผูน้  าสังคม ผูน้  าท่ีมีศีลธรรมจริยธรรมอยูท่ี่ไหน  

ท าไมชีวติของเราอยูโ่คนไมก้นั อยูใ่นท่ีประหยดัท่ีมธัยสัถ ์ ท าไมมีความสุขล่ะ ความสุข
ของเรา ความสุขในศาสนา มนัเป็นความสุขอนัน้ีมนัเกิดข้ึนมาจากใจ ความสุขของใจท่ีมนัรู้จกั
จุดยนืของตวัเอง ตวัเองมีจุดยนื ตวัเองมีก าลงัของเราข้ึนมา มนัจะไม่ต่ืนไปตามกระแสของเขา ส่ิง
นั้นมนัเป็นกระแสโลกนะ น่ีโลกกบัธรรม ถา้จิตใจยงัเป็นโลกอยูม่นักต่ื็น เห็นไหม โลกธรรม ๘ 
มีลาภ เส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ ส่ิงต่างๆ มีแลว้เส่ือม แต่กแ็สวงหากนั แสวงหาของเส่ือม แสวงหา
ของท่ีมนัอยูไ่ดช้ัว่คราว  

แต่ความเป็นจริง ของท่ีมีเป็นจริง ดูสิ เวลาเกิดมา นกนอ้ยสร้างรังแต่พอตวั เวลาเขาเกิด
เป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม เขาไดรั้งของเขา เขาไดรั้งท่ีเป็นทิพยน์ะ เขามีความสุขของเขา 
ความสุขของเขา เวลาเขาจะตายจากเทวดา อินทร์ พรหม เขากท้ิ็งร่างท่ีเป็นทิพยน์ั้น รังคนละรัง 
รังของเขาเป็นทิพย ์ รังของเราเป็นรังในธาตุ ๔ ไอดิ้น น ้า ลม ไฟ ไอส่ิ้งท่ีเป็นธาตุ ไอส่ิ้งท่ี
ประกอบข้ึนมาเป็นเรา เรากไ็ดรั้งของเรามา แลว้ส่ิงท่ีไดรั้งมามนัเกิดจากอ านาจวาสนา เกิดจาก
ท าบุญกุศล เกิดจากการสร้างมา  

แลว้เกิดถา้สร้างเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม ท าไมเขาตอ้งมาฟังธรรมครูบาอาจารย์
ล่ะ ท าไมเขาตอ้งมาฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ล่ะ เขาเกิดข้ึนมาอยา่งนั้น เขา
ไปอยูเ่สวยสภาวะแบบนั้น แต่เราเกิดในปัจจุบนัน้ี เราเกิดมาเป็นมนุษยไ์ง แลว้ใหมี้
สติสัมปชญัญะสิ เพราะธรรมกอ็ยูโ่ตง้ๆ น่ีอุโบสถกอ็ยูโ่ตง้ๆ แลว้ ของส่ิงใดเป็นของส่วนรวม 
ของส่ิงใดเป็นของบุคคล ส่ิงท่ีเป็นของบุคคล ส่ิงท่ีเป็นของส่วนรวม ส่ิงท่ีของต่างๆ เราจะบริหาร
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จดัการอยา่งไร ถา้เราบริหารจดัการอยา่งน้ี น่ีมนัเป็นบรรทดัฐาน มนัเป็นถนนไง มนัเป็นไฮเวยไ์ง 
ใหจิ้ตน้ีเขา้ไปหาธรรมของเรา  

หาธรรมของเรานะ! ธรรมของเรา! ไม่ใช่ธรรมของใครหรอก ธรรมของเราคือความสงบ
สุขของเรา คือสมบติัของเรา อนัน้ีต่างหากของเรา! ส่ิงท่ีเป็นอนิจจงัไม่ใช่ของเรา ส่ิงท่ีมีลาภเส่ือม
ลาภไม่ใช่ของเรา ส่ิงน้ีมนัเป็นอยูท่ี่ใครสร้างมา คนสร้างมาถึงจะได ้ คนไม่ไดส้ร้างมามนัจะไม่มี
ทางเป็นไปไดเ้ลย มนัจะลม้ลุกคลุกคลานอยูอ่ยา่งนั้น มนัจะไม่เป็นไปตามความคิดเห็นของเรา 
มนัจะเป็นไปตามสัจจะความจริง มนัเป็นไปโดยธรรมจดัสรร ธรรมจดัตั้ง ถา้มนัเป็นโลกกเ็ป็น
กรรม ถา้เป็นธรรมมนักเ็ป็นธรรม เพราะเป็นธรรม อ านาจวาสนาของคนไม่เหมือนกนั อ านาจ
วาสนาของครูบาอาจารยข์องเราแต่ละองคไ์ม่เหมือนกนั  

ดูสิ ดูอยา่งบอกวา่ เวลาพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ ไปฟังธรรมพระอสัสชิ  

“ศาสดาของเราอยูท่ี่ไหน”  

“ศาสดาอยูท่ี่อาวาส”  

ไปชวนพระโมคคลัลานะมา เวลาเขา้ไปเชตวนั  

“โอ ้อคัรสาวกเบ้ืองซา้ยและเบ้ืองขวาของเรามาแลว้”  

ภิกษุน่ีติเตียน แลว้ชาวพุทธหรือผูท่ี้เอามาท าการวจิยั พระพุทธเจา้ล าเอียง ถา้จะอคัรสาวก
ตอ้งเป็นพระอญัญาโกณฑญัญะ ตอ้งอยา่งนอ้ยเป็นพระอสัสชิ อยา่งนอ้ยเป็นปัญจวคัคียท์ั้ง ๕ 
องคน์ั้น ถึงวา่คิดกนัแต่ทางโลกๆ คิดกนัแต่ทางส่ิงท่ีมองเห็น  

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกวา่ “พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ ท่านได้
ปรารถนาเป็นอคัรสาวก ท่านไดป้รารถนาเป็นอคัรสาวกเบ้ืองซา้ยและเบ้ืองขวา” คนท่ีปรารถนา 
เหมือนกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้
ไม่ไดส้ร้างบุญมาเป็นพระโพธิสัตว ์ ไม่มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้องคใ์ดองคห์น่ึง
พยากรณ์ไว ้ ยงักลบัได ้ แลว้เขายงักลบัไดก้ย็งัเป็นสาวก-สาวกะเท่านั้น แต่น่ีปรารถนา แลว้องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พยากรณ์รับรองการปรารถนา  

“เธอจะสมความปรารถนานั้น”  
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แลว้สร้างสมบุญญาธิการไป นั้นคือสมบติัของเขา เขาสร้างของเขามา  

น่ีโดยธรรมๆ ธรรมท่ีมนัจะเป็นไปได ้เพราะสร้างมามนัถึงเป็นไปอยา่งนั้น ถา้ไม่ไดส้ร้าง
มา มนัเอาอะไรมา เอามาจากไหน บญัชีน่ีแดงทั้งเล่มเลย แลว้บอกฉนัมีตงัค์ๆ  มีสิ มีดว้ยความเป็น
หน้ี แต่ถา้มนัมีสัจจะข้ึนมา เงินของเราเตม็บญัชีเลย จะเบิกไม่เบิกเพราะอะไร เพราะเราเป็นคนไม่
ทุกขร้์อน เราไม่ตอ้งการใช ้ เงินในบญัชีเตม็บญัชี แต่เราไม่ตอ้งการใชเ้งินนั้นเลย เพราะอะไร 
เพราะเงินนั้นมนักเ็ป็นเงิน แต่หวัใจเราอ่ิมเตม็ หวัใจเราอ่ิมเตม็อยูแ่ลว้ มนัจะไปเก่ียวจ าเป็นอะไร
กบัเร่ืองเงินในบญัชีนั้น แลว้เราไม่จ าเป็น น่ีไง น่ีสมบติั มนัมีเตม็ไปหมด มนัถึงเวลาแลว้มนั
เป็นไปของมนัเอง  

ถา้สมบติัมนัเป็นความจริง มนัจะเป็นของมนัเอง เห็นไหม น่ีโดยธรรม ถา้โดยธรรมเกิด
ข้ึนมาอยา่งน้ี มนัจะเป็นโดยธรรม น่ีมนัเป็นกรรมจดัสรร กรรมแต่งตั้ง ธรรมแต่งตั้ง ธรรมเป็นไป 
ถา้มนัเป็นธรรมนะ ส่ิงท่ีท าไป น่ีส่ิงน้ีเกิดข้ึนมา ถา้เราเขา้ใจสภาวะแบบนั้นเราจะไม่ทุกขเ์ลย เรา
จะไม่ไดโ้ดนใหกิ้เลสมนัลากใจเราเจบ็ปวดแสบร้อนนะ แสบร้อนแลว้นึกวา่เป็นความคิดไง นึก
วา่เป็นความรู้สึกจากภายในจะไม่มีใครรู้ไง มนัไม่รู้ไปไหน  

ดูสิ เกิดมากไ็ดซ้ากศพมาศพหน่ึง เวลาตายกท้ิ็งซากศพน้ีไป แลว้อะไรท่ีเหลือ อะไรท่ี
เหลือ กห็วัใจ ความรู้สึก แลว้หวัใจความรู้สึกน่ี เทวดา อินทร์ พรหม กมี็ความรู้สึก ความรู้สึกอนั
น้ี จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึงนะ ถา้ใจของเรายงัไม่เป็นธรรมข้ึนมา 
เราจะเอาอะไรไปสอนเขา ความสอนน่ีสอนมาจากไหน มนักส็อนมาจากใจท่ีเป็นกิเลสนัน่น่ะ ใจ
มนัเป็นกิเลสอยูใ่ช่ไหม แลว้วธีิการช าระกิเลสจากใจดวงนั้นล่ะ ใจดวงน้ีมีกิเลสอยู ่ แลว้ท ากิเลส
ในใจดวงน้ีใหม้นัขาดไปจากใจ  

แลว้วธีิการท ากิเลสใหม้นัขาดไปจากใจ กิเลสมนัยงัมีหยาบ มีกลาง มีละเอียด ละเอียดสุด
อีก กิเลสเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไปอีก แลว้กิเลสท่ีมนัแต่ละชั้นแต่ละตอนมนัใชอ้ะไร น่ีวธีิการใช้
มนักต่็างกนั เห็นไหม มีดฆ่าโค มีดฆ่าไก่ มีดฆ่าสัตวใ์หญ่สัตวเ์ลก็ มนักต่็างกนั วธีิการมนัต่างกนั
ไปทั้งนั้นล่ะ แลว้ถา้หวัใจน้ีไม่เคยใช ้ ไม่เคยมีมีด ไม่เคยเชือดเลย ไม่เคยฆ่าไก่ ไม่เคยฆ่าโค แลว้
ไปสอนเขานะ ฆ่าไก่ฆ่าอยา่งน้ี ฆ่าไก่จบัหวัมนัฟาดลงดินกต็าย แลว้มนัไดป้ระโยชนอ์ะไรข้ึนมา 
มนัไดป้ระโยชนอ์ะไรข้ึนมา  
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แต่ถา้เป็นความจริงของเขา ดูสิ ดูลทัธิศาสนาอ่ืน ตอ้งฆ่าเองกินเองนะ ถา้คนอ่ืนฆ่า กิน
ไม่ไดด้ว้ย แลว้เราไปท าสภาวะแบบนั้น ใช่ มนัจะตาย ตายแบบนั้นตายโดยสมมุติ ตายโดยกิเลส 
ตายโดยธรรม มรรคญาณมนัจะเกิดในหวัใจ แลว้มรรคญาณมนัเกิดข้ึนมา มนัมีคุณธรรมนะ ถา้
คุณธรรมในหวัใจข้ึนมา อนัน้ีมนัเก่ียวกบัอ านาจวาสนา เห็นไหม ธรรมไม่เท่ากนั ถา้วนิยัตอ้ง
เสมอกนั แต่ธรรมไม่เสมอกนั เพราะมีเจโตวมุิตติ มีปัญญาวมุิตติ แลว้เจโตวมุิตติ ปัญญาวมุิตติ
มนักมี็หยาบ ในหยาบกมี็หยาบ กลาง ละเอียด ในกลางกมี็หยาบ กลาง ละเอียด ในละเอียดกมี็
หยาบ กลาง ละเอียด แลว้พอมนัเป็นนิสัย เป็นบวั ๔ เหล่า ขิปปาภิญญา ปฏิบติัเร็วรู้เร็ว ปฏิบติัชา้
รู้เร็ว ปฏิบติัชา้รู้ชา้..  

ส่ิงน้ีมนัเกิดข้ึนมาเพราะอะไร เพราะวา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ โลกธาตุนะ วฏั
วน โลกธาตุเฉยๆ รูปโลก เห็นไหม กามภพ รูปภพ อรูปภพ น่ีวฏัฏะ ส่ิงท่ีวฏัฏะ จิตวญิญาณ
มหาศาลเลย แต่เวลาเราท าใจของเรานะ เวลามนัหลุดออกไปจากกิเลส มนัจะวา่งหมด เพราะ
อะไร มนัครอบ ๓ โลกธาตุ จิตน่ีครอบ ๓ โลกธาตุ เพราะจิตน้ีมนัเคยเกิดเคยตายใน ๓ โลกธาตุ 
มนัจะเขา้ใจหมด เหมือนเราเขา้ไปในบา้นหลงัใด กฏิุหรือบา้นหลงัใดท่ีเราเคยอยูอ่าศยั เราจะรู้
หอ้งหบัอยูท่ี่ไหน  

น่ีกเ็หมือนกนั เราเคยเกิดในโลกธาตุ เราเกิดใน ๓ โลกธาตุ ในวฏัฏะ เกิดในต่างๆ ส่ิงน้ีมนั
ซบัอยูท่ี่หวัใจ เพราะหวัใจเคยผา่น เคยประสบ แลว้เวลายอ้นกลบัไป บุพเพนิวาสานุสติญาณ ส่ิง
ท่ีเป็นนามธรรม คอมพิวเตอร์สู้ไม่ไดห้รอก คอมพิวเตอร์นะ มนัเป็นส่ิงท่ีวา่ขอ้มูลของใครเกบ็
ขอ้มูลไดม้ากไดน้อ้ยไง แต่อนัน้ีนะเหมือนกนั เหมือนกนัเพราะจิตไม่มีตน้ไม่มีปลายทุกๆ ดวง 
อยูท่ี่อ  านาจวาสนาของใครจะสาวไดลึ้กไดต้ื้นต่างกนั ไดลึ้กไดต้ื้นนะ  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สาวตลอด ไม่มีท่ีส้ินสุด โลกน้ีเป็นอจินไตย โลกนอก-
โลกใน โลกในกเ็ป็นอจินไตยเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สาวไปตลอดไม่มีท่ีส้ินสุด 
เพราะจิตน้ีมนัเกิดตายมาตั้งแต่คร้ังไหน แลว้มนักเ็ปล่ียนภพเปล่ียนชาติกม็าใหม่ๆๆ ไม่มีใหม่เลย 
ของเก่าๆ เท่านั้น แลว้ท่ีวา่การด ารงชีวติของเรามนักเ็ก่าๆ ทั้งนั้น  

ดูสิ เวลาพระโพธิสัตวม์าเกิดในศาสนา พระสมณโคดมไปเกิดต่างๆ มนักเ็กิดเวยีนตาย
เวยีนเกิดอยูใ่นดินแดนของชาวพุทธน่ี ในดินแดนของชาวพุทธนะ ดินแดนขององคส์มเดจ็พระ
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สัมมาสัมพุทธเจา้ ดินแดนในการร้ือคน้ของเรา ถา้เราร้ือคน้ของเราข้ึนมา จิตของเราจะเป็น
ประโยชนก์บัเราข้ึนมา น่ีความสงบความสะอาดมนัเกิดอยา่งน้ีนะ น่ีความสงบสะอาดจากภายใน  

ความสงบสะอาดจากภายนอกดว้ยขอ้วตัรปฏิบติั ดว้ยธรรมและวนิยั ธรรมวนิยั ลง
อุโบสถกนั ถา้เราผดิ เราตอ้งแกไ้ข เพื่ออะไร เพือ่ปรับพื้นท่ี ถา้พื้นท่ีเราสะอาด พื้นท่ีเราควร
เป็นไป น่ีมนัจะเกิดความสงบของใจ ถา้ใจมนัน่ิง ใจมนัสงบข้ึนมา มนัจะเป็นประโยชนก์บัการ
ปฏิบติั น่ีใจมนัไม่น่ิง ใจมนัแส่ ถา้ใจมนัแส่ เราวา่น่ีสงบ สงบแต่ภายนอกไง  

ดูสิ ไก่งามเพราะขน ขนเขาไม่กินนะ ฆ่าไก่ ถอนขนท้ิงหมดเลย เขากินเน้ือมนั แลว้เวลา
กินเขา้ไปยงัเจอกระดูกอีก กระดูกกไ็ม่กิน เห็นไหม เขม้ไป ซา้ยตกขอบกไ็ม่เอา ขวาตกขอบกไ็ม่
เอา มชัฌิมาปฏิปทา ขนอยูภ่ายนอก กระดูกอยูภ่ายใน ไม่เอาทั้งนั้นเลย เอาแต่เน้ือ เน้ือกินเป็น
ประโยชนก์บัเรา  

น่ีกเ็หมือนกนั ส่ิงท่ีเป็นธรรมและวนิยั กฎหมายขอ้บงัคบัมนัเป็นเร่ืองของภายนอก แต่ก็
ตอ้งเป็นภายนอกไปก่อน เพราะมนัเก่ียวกบัมารยาทสังคม มารยาทสังคม มารยาทของสงฆ ์ ถา้
สงฆมี์มารยาท สงฆเ์จือจานกนั สงฆเ์ป็นไปนะ น่ีสังคม สังคมของสังฆะ ถา้สงัฆะสะอาดบริสุทธ์ิ 
สังฆะน้ีเสมอกนัดว้ยทิฏฐิ เสมอกนัดว้ยความเห็น ความอยูข่องสังคมนั้นจะมีความสะอาด จะมี
ความสะดวกกบัการประพฤติปฏิบติั  

ถา้สังคมนั้นขดัแยง้กนั สังคมนั้นสูงนั้นต ่า สังคมหน่ึงกเ็ป็นขน สังคมหน่ึงกเ็ป็นกระดูก 
แลว้ไอเ้น้ือมนัอยูไ่หน เน้ือมนัเน่า เน้ือมนัเกบ็ไว ้มนัถนอมอาหารอยา่งไร เน้ือมนัเน่า แต่ถา้มนัยงั
มีชีวติอยูน่ะ มีขน มีกระดูก แลว้เน้ือมนัอยูไ่หน เน้ือมนัอยูไ่หน เน้ือมนัอยูก่บัความรู้สึกของเรา 
ถา้เราไดป้ระโยชนข้ึ์นมา ถา้เรามีเน้ือนะ เราจะรู้จกัเลย อนัน้ีเป็นสังคมของขนไก่ อนัน้ีเป็นสังคม
ของกระดูกไก่ อนัน้ีเป็นสังคมของเน้ือไก่ แลว้เราจะอยูต่รงไหน เราจะท าอยา่งไร สังคมมนัมีมา
ตลอด เพราะตน้ไมม้นัมีเปลือก มีแก่น มีกระพี้  สังคมมีหยาบมีละเอียด  

น้ีเหมือนกนั ภิกษุบวชใหม่ ภิกษุท่ีเขา้มาในสังคมของเรา ถา้พดูถึงภิกษุท่ีเขา้มาในสังคม 
แลว้ภิกษุนั้นประพฤติปฏิบติัดว้ยความเน่าใน สังคมน้ีเหมือนน ้าทะเล ธรรมและวนิยัเหมือนน ้า
ทะเล มนัจะซดัซากศพเขา้สู่ฝ่ัง ถา้เราประพฤติปฏิบติักนัตามขอ้วตัรปฏิบติั เราท ากนัโดยความ
สมคัรใจ ดว้ยความเป็นธรรม ดว้ยความร่ืนเริงอาจหาญ ดว้ยความพอใจ น่ีซากศพมนัอยูไ่ม่ได ้
ซากศพมนัขยะแขยง ซากศพมนัโดนกระทบกระเทือน แลว้ซากศพมนักจ็ะโดนการประพฤติ
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ปฏิบติัในเร่ืองขอ้วตัรปฏิบติัน่ีซดัใหม้นัเขา้ฝ่ังไปเอง มนัจะโดนธรรมวนิยัซดัมนัเขา้ฝ่ัง ซดัมนั
ออกไป น่ีสังคมมนัเป็นสภาวะแบบน้ี ถา้มนัเป็นธรรมและวนิยัท่ีเราประพฤติปฏิบติั  

ถา้ใหค้วามเห็นถูกตอ้ง ถา้ความเห็นถูกตอ้ง มนัจะเป็นความเห็นท่ีถูกตอ้งท่ีดีงาม แลว้
สนามในสังฆะ เพื่อความประพฤติปฏิบติั เพื่อความดีงาม เพื่อความเปิดช่องทางใหไ้ดโ้ภคสมบติั 
ถา้ไดโ้ภคสมบติั มนัตอ้งอาศยัสถานท่ี อาศยัความเห็นใจ อาศยัหมู่คณะ ถา้หมู่คณะท าใหม้นั
เป็นมา เปิดช่องทางนะ ไอส่ิ้งท่ีการกระท า ส่ิงก่อสร้าง สร้างรวงสร้างรัง สร้างวดัสร้างวา ไออ้ยา่ง
น้ีมนัเป็นสมมุติทั้งนั้นล่ะ  

เวลาเราขออนุญาตสร้างวดั ตอ้งขอวสุิงคามสีมา แลว้กจ็า้งช่างจา้งต่างๆ เขา้มาท ากนั
ตกแต่งใหว้จิิตรพิสดาร แลว้กต็อ้งหาเงินมาซ่อมแซมบ ารุงรักษา เจา้อาวาสองคห์น่ึงตายไป เจา้
อาวาสองคใ์หม่กต็อ้งมาซ่อมบ ารุงรักษา น่ีตายไปข้ึนสวรรคห์รือตายไปตกนรกล่ะ ถา้สร้างคุณ
งามความดี ตายแลว้มนักจ็ะเป็นประโยชนน์ะ แลว้ถา้เราประพฤติปฏิบติัล่ะ แลว้ธรรมมนัเกิด
ข้ึนมาในหวัใจเราล่ะ เราจะตายไปไหน การตายหลอกกนั น่ีอะไรมนัตาย  

ดูสิ เกิดมาในทอ้งพ่อทอ้งแม่ ไดซ้ากศพมาหน่ึงศพ แลว้เวลาเขา้ถึงเชิงตะกอนกซ็ากศพ 
ซากศพมนัเป็นประโยชน์กบัใคร แต่ถา้เราวปัิสสนา เขาไปท าอสุภะกนั เขาเป็นอสุภะ อสุภะมนั
เกิดท่ีไหน อสุภะมนัเกิดท่ีใจ น่ีไปดูซากศพ ไปดูซากศพน่ีมนัเดก็อนุบาลไง เวลาเดก็อนุบาลมนั
ยงัไม่เป็น ตอ้งใหม้นัท่องก่อน ท่องสูตรต่างๆ ทฤษฎีต่างๆ น่ีท่องสูตรไวใ้หไ้ด ้แลว้เวลาท าเลขท า
ต่างๆ มนัจะท าได ้ 

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เดก็อนุบาล มนักต็อ้งไปดูป่าชา้ ถา้เราประพฤติปฏิบติัมา หลบัตาลง จิต
สงบ น่ีอสุภะเตม็ไปหมดเลย เห็นอสุภะ แยกแยะอสุภะ ท าความเป็นจริงจากหวัใจ หวัใจมนัเป็น
อสุภะ หวัใจมนัเห็นอสุภะ แลว้อสุภะน่ีมนัเห็นแลว้ ถา้มนัเป็นอตัตกิลมถานุโยค อสุภะนั้นกมี็
ก าลงัเหนือกวา่ แลว้มนักท็  าใหเ้ราหวดีร้องในจิต จิตเกร็ง จิตกลวั มนัไม่มชัฌิมาปฏิปทา หมัน่ฝึก
หมัน่ซอ้ม เอาสุภะ เอาความสวยบา้ง เอาอสุภะมาใคร่ครวญ ใหจิ้ตมนัรับในมชัฌิมา เห็นความ
สมดุลของจิต เห็นระหวา่งสุภะ-อสุภะ แลว้มนัปล่อยความเป็นจริง แลว้มนัขาดกามราคะไปใน
หวัใจ มนัเป็นอยา่งไร  

ท่ีวา่มีดเชือดโค มีดเชือดไก่ มนัอยูใ่นใจ ธรรมะมนัมีหยาบ มีละเอียดอยูใ่นหวัใจอยา่งน้ี 
แลว้ถา้มนัท าข้ึนมาจากหวัใจ แต่ถา้เป็นเดก็อนุบาล ตอ้งไปเท่ียวป่าชา้ ขณะท่ีเราอนุบาลกนั เรา
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เป็นเดก็ใหม่ดว้ย ไม่ใช่อนุบาลนะ เดก็อ่อนๆ แบเบาะเลย คิดวา่จะเขา้ป่าชา้กอ็กสั่นขวญัแขวน
แลว้ กบัเดินเขา้ไปป่าชา้แลว้มนัมีความวติกกงัวลข้ึนมา มีความกลวัข้ึนมา ในกลางคืนนะ ไป
กลางคืน ไปดึกสงดั ใหไ้ปเห็นเป็นสภาวะความจริงอยา่งน้ี น่ีมนัเท่ากบัเห็นอาการไง อาการของ
จิตไง อาการความกลวัไง ไหนวา่ตวัเองเก่งกลา้นกั ไหนวา่ตวัเองยอดเยีย่มนกั ท าไมไอก้ลวัน่ีมนั
เกิดจากใจ แต่ไม่ใช่ใจ ท าไมไม่เขา้ใจ ไอส่ิ้งท่ีเกิดกบัเราเอง ไอภ้ยัในหวัใจ ไอส่ิ้งต่างๆ น้ีมนัเกิด
อยูก่บัเรา ไม่มีใครเป็นภยัเลย  

สังฆะกเ็ป็นสังฆะ ภิกษุทุกองคเ์ขากป็รารถนามาเพื่อปฏิบติัของเขา เพื่อพน้ทุกขข์องเขา 
เรากเ็ป็นภิกษุองคห์น่ึงท่ีบวชมาในศาสนาเพื่อท่ีจะประพฤติปฏิบติั แลว้มนัไดป้ฏิบติัไหม แลว้มนั
ไดส้นใจไหม แลว้เวลาเขา้ปฏิบติัจริงๆ ข้ึนมามนักไ็ม่ท า เวลาเร่ืองของสงฆ ์ สงฆอ์งคน์ั้นสงฆ์
องคน้ี์ เร่ืองท่ีเป็นสมบติัเป็นโภคะกลบัไม่เอา เร่ืองท่ีเป็นเปรต เร่ืองท่ีคอยจบัผดิกนั เร่ืองท่ีไป
อะไร มนัไปสนใจ เห็นไหม ส่ิงสภาวะแบบนั้นมนัเกิดมาจากไหน ส่ิงท่ีเขาท าข้ึนมามนัเกิดจากใจ 
เกิดแลว้เราท าคุณงามความดี สังคมสังฆะนั้นเปิดกวา้งใหทุ้กคนมีโอกาส ทุกคนมีสิทธิ แลว้ทุก
คนต่างท ามาใหเ้ป็นสมบติัจากภายใน แลว้ถา้สมบติัเกิดข้ึนมาจากภายใน น่ีสมบติัของเราตอ้งเป็น
อยา่งน้ีสิ สมบติัภายนอกเป็นเร่ืองสมบติัภายนอกนะ  

ท่ีวา่เวลาเขาสร้างโบสถส์ร้างวหิาร ถา้เขาสร้างเพื่อดี สร้างเพื่อดีนะ ส่ิงท่ีควรสร้างกใ็หเ้ขา
สร้างไปเพื่อเป็นเกียรติกบัศาสนา ค าวา่เกียรติกบัศาสนานะ ตอ้งสร้างดว้ยคุณธรรมดว้ย สร้างดว้ย
คุณงามความดีดว้ย แต่ถา้เราสร้างของเรา เราสร้างรังรวงกบันกนอ้ยสร้างรังแต่พอตวั เราสร้างแต่
พอตวัเท่านั้นน่ะ เราอยูใ่นเรือนวา่ง เราอยูใ่นท่ีส่ิงปลูกสร้างนั้น ใครกท็ าได ้ ถา้คนมีสติมีปัญญา 
ใครๆ กท็  าได ้ ไม่จ  าเป็นเลย แต่ขณะท่ีเราท ากนัอยูอ่ยา่งน้ี ในสังฆะของเราท าอยา่งน้ีเพราะอะไร 
เพราะเรากเ็ห็นภยั มนัจะซดัซากศพ  

“ธรรมและวนิยั” เราจะอยูใ่นธรรมและวนิยั แลว้เราพยายามจะเอา..  

เราอยูก่นัท่ามกลางวฏัฏะ ท่ามกลางความเป็นโรคเป็นภยั แลว้เราไดซ้ากศพ เราจะเกาะ
ซากศพเราเขา้ฝ่ัง อยูก่บัคล่ืนทะเล เกิดวาตภยั แลว้ไม่มีส่ิงใดเลย คล่ืนพดั ลมรุนแรงมาก จิตน่ีมนั
ไม่มีท่ีอาศยั มนักอ็าศยัร่างกายน่ีเกาะซากศพน้ีไว ้ แลว้ใหเ้ราพยายามตะกยุน ้า พยายามวา่ยน ้า ชกั
น า เหน่ือยกพ็กัใหเ้กาะซากศพไว ้ แลว้พาซากศพเขา้ฝ่ัง ถา้เราเขา้ฝ่ังได ้ เราจะรอดพน้จากภยั ภยั
ในวฏัฏะ ถา้เราพาซากศพน้ีเขา้ฝ่ังไม่ได ้ น่ีซากศพน้ีมนัจะยุย่ มนัจะเน่า มนัจะเป่ือย แลว้มนัจะยุย่
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อยูก่ลางทะเล แลว้เรากจ็ะโดนคล่ืนโดนลมพดัอยูใ่นทะเลน้ี อนัน้ีเป็นรูปธรรม แต่ถา้ในวฏัฏะมนั
จะเป็นยิง่กวา่น้ีอีกนะ ในวฏัฏะจิตมนัเกิดมนัตาย  

โอกาสในปัจจุบนัน้ีอยา่นอนใจ หนา้ท่ีการงานมนัเป็นคร้ังเป็นคราว แต่เวลา ๒๔ ชัว่โมง 
กลางคืนน่ะ อากาศท่ีร่มเยน็ อากาศท่ีดี ลุกข้ึนมา ลุกข้ึนมาต่อสู้กบัมนั ต่อสู้กบัความง่วงนอน 
ต่อสู้กบัความตอ้งการสะดวกสบาย ต่อสู้กบัความเป็นสุข ต่อสู้กบัส่ิงท่ีวา่มนัคิดวา่มนัเป็นสุข ไม่
มีอะไรสุขหรอก เขาหลอกกนันะ ส่ิงต่างๆ เทคโนโลย ีน่ีหลอกกนั รูป รส กล่ิน เสียง น่ีหลอกกนั 
แลว้ถา้เราต่อสู้กบัส่ิงน้ีได ้แลว้ถา้จิตมนัสงบนะ มนัจะมีความมหศัจรรยน์ะ สุขอะไรขนาดน้ี แลว้
เร่ืองภายนอกท่ีวา่มา ส่ิงท่ีวา่เป็นศาสนวตัถุน่ีไร้ความหมายเลย ใครมนักท็  าได ้ แต่จิตอยา่งน้ี ใคร
จะท าได ้ 

จิตท่ีมนัปล่อยวางมาทั้งหมด “ความสงบ” 

“ความสุขใดเท่ากบัความสงบไม่มี”  

ความสงบ แค่สงบ ทะเลมนัเรียบเหมือนกบัแผน่กระจกเลย ในทะเลนั้นน่ะ มนัมีสัตวร้์าย 
มีฉลาม มีส่ิงท่ีมนัเป็นโทษกบัเรา ถา้จิตมนัสงบแลว้ มนัจะคน้อยา่งไร มนัจะมีแหมีอวนจบัสัตว์
ร้ายในทะเลจะท าอยา่งไร วปัิสสนาจะเกิดอีกชั้นหน่ึงนะ แมแ้ต่แค่จิตสงบ เราท าใหจิ้ตสงบมนัก็
เป็นความต่ืนเตน้ เป็นส่ิงท่ีมหศัจรรย ์ เพราะในปัจจุบนัน้ี รู้วา่วา่ง รู้วา่สงบ ไม่ใช่ความจริงหรอก 
เพราะมนัออกไปรู้เขา มนักเ็หมือนกบัเราไปตลาด สัตวน์ ้ าเตม็ไปหมดเลย เราซ้ือหาไดท้ั้งนั้นเลย 
น่ีชาวประมงเขาไปหาปลามา แลว้มาขายใหเ้รา เราจะอวดดีวา่เราเป็นชาวประมงหาปลานะ เรา
แค่ไปซ้ือเอาจากตลาด  

น่ีกเ็หมือนกนั จิตสงบ มนัรู้ออกไป รู้ออกไปกรู้็ไปท่ีตลาดน่ะ รู้ไปท่ีปลาน่ะ แต่ถา้เราเป็น
ชาวประมงนะ เราเป็นคนจบัปลาเอง เราเป็นคนไดป้ลามาเอง เราทุกอยา่ง ท ามาหากินเอง เวลา
มนัสงบ น่ีมนัสงบอยา่งน้ี สงบคือชาวประมงท่ีมนัท าได ้ ไม่ใช่สงบแบบผูไ้ปซ้ือปลาจากตลาด น่ี
ไปเห็นปลามา ไปเอาปลามา น่ีไม่ตอ้ง  

ดูสิ ครัวเราน่ะ เขามาส่งเตม็ไปหมดเลย อยา่วา่นึกวา่ครัวน้ีเป็นทะเลนะ ครัวน้ีเป็นตูแ้ช่ 
เขามีศรัทธา เขาเอามาให ้แต่ถา้ความจริงน่ะ สัตวน์ ้ าน่ีมนัเอามาจากไหน มนัเอามาจากทะเลนะ น่ี
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กเ็หมือนกนั ถา้จิตมนัสงบนะ ความสงบของมนัความจริงนะ มนัพดูต่างกนักบัท่ีวา่วา่งๆ วา่งๆ 
กบัจิตสงบน่ีมนัต่างกนัมากเลย ส่ิงน้ีใหม้นัเกิดข้ึนมากบัเรา โภคสมบติัอยา่งน้ีเกิดข้ึนมากบัเรา  

มนัมีโอกาสอยู ่ มนัเป็นโอกาสของเรา ดูสิ ขณะท่ีเรามีความตั้งใจจริง เราเป็นภิกษุ ภิกษุ
เป็นนกัรบ รบกบักิเลส ถึงเวลาแลว้จิตมนัตกนะ ภิกษุเรา ในศาสนาพุทธ ในเมืองไทยนะ ในเมือง
อ่ืนๆ น่ะบวชแลว้เขาไม่สึกกนั แต่ในเมืองไทยน่ีบวชแลว้สึก สึกแลว้บวชอยูอ่ยา่งน้ี เพราะอะไร 
เพราะเราเถรวาท แลว้เราถือประเพณีไง เถรวาทเหมือนกนั ลงักาเขาไม่สึกนะ บวชแลว้ไม่สึกเลย 
ถา้ใครบวชพระแลว้ไม่มีการสึก แต่ถา้เมืองไทยเราน่ีบวชแลว้สึก แต่ของเราเวลาจิตมนัตก เวลา
สึกออกไป เวลาสึกออกไป โอกาสมนัอยูต่รงน้ีไง ถา้โอกาสเรามี เรายงัไม่สึก เราเป็นนกัรบอยู ่
โอกาสมนัมี ท าของเราใหไ้ด ้ ท าของเรา ตั้งใจท าของเรา เดินจงกรมนัง่สมาธิของเรา คนอ่ืนจะ
เป็นอยา่งไรเร่ืองของเขานะ อยา่ไปมองคนท่ีจริตนิสัยของเขา  

ดูสิ เวลาหลวงตาท่านพดู “จะไม่มีใครเห็นท่านเดินจงกรมเลย” ท่านจะเดินอยูใ่นป่าของ
ท่าน เหมือนกบัท่านไม่เคยเดินจงกรม แต่ทางจงกรมของท่านเป็นเหวเลย น่ีกเ็หมือนกนั เราท า
ของเรา คนอ่ืนเขาแอบท ากไ็ด ้ เขาท าอยา่งไรกไ็ด ้ มนัเร่ืองของเขา เป็นสมบติัของเขา สมบติัของ
เรา เราตอ้งท าของเรา อนัน้ีหนา้ท่ีของเราอยูต่รงน้ีนะ  

แต่ในปัจจุบนัน้ี เราตอ้งสร้างรวงสร้างรังเรากท็  ากนั เราเองเป็นคนดูแล เราเป็นหวัหนา้ 
เราเป็นคนดูแล เรากพ็ยายามจะเร่งรัด พยายามใหม้นัสรุปใหไ้ด ้ ถา้มนัสรุปใหไ้ดแ้ลว้จะภาวนา 
แลว้เวลาภาวนา ถา้ใครอยูก่บัเรามาเก่าจะรู้เลยวา่ ถา้งานของเราเสร็จแลว้ ทุกคนจะขยบัไม่ไดน้ะ 
จะตอ้งภาวนาอยา่งเดียว เพราะจะไม่เห็นอะไรส าคญัเท่าการภาวนาเลย ส่ิงนั้นมนัเป็นเร่ืองของ
โลก คฤหสัถเ์ขากท็  าได ้ ใครกท็ าได ้ เขามีเงินมีทอง เขาจา้งใครท าดีกวา่เราอีก แต่จา้งมาท าเสร็จ
แลว้ มีวดัมากท่ีในเมืองไทย ท่ีเขามาเล่าใหเ้ราฟังน่ะ สร้างเสร็จแลว้ไม่มีใครอยู ่ สร้างเสร็จแลว้
จา้งคนมาอยู ่ สร้างแลว้มีใครอยูล่่ะ คนอยู ่ แต่น่ีเราเป็นผูอ้ยู ่ เราเป็นภิกษุ ถา้เราอยูข่องเรา เราตอ้ง
อาศยัของเรา เรากส็ร้างพอสมควรกบัเรา เราจะไม่แบกโลก ภูเขามนัตั้งอยูข่องมนัอยา่งนั้น เราไป
แบกใหม้นัหนกัท าไม ถา้เราปล่อยมนัไว ้ภูเขาเป็นภูเขา เราเป็นเรา แลว้เราประพฤติปฏิบติัของเรา
ข้ึนมา ส่ิงน้ีจะเป็นของเรา 



เทศน์พระ วนัท่ี ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๐ ๑๗ 

©2011 www.sa-ngob.com 

วนัอุโบสถ ใหส้ะอาดจากภายนอก แลว้ภายนอกน่ีพยายามเขา้ไปท าความสะอาดจาก
ภายใน ใหภ้ายในมนัสงบ มนัระงบั มนัสะอาดของมนั แลว้ใหมี้ความสุขบา้งเป็นคร้ังเป็นคราว 
แลว้จะเป็นประโยชนก์บัเรา เอวงั 
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