
เทศน์เชา้ วนัท่ี  ๕ กนัยายน ๒๕๖๐ ๑ 
 

เทศน์เช้า วนัที ่๕ กนัยายน ๒๕๖๐ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรม ฟังธรรมเพื่อหวัใจของเราไง ใหม้นัอบอุ่นแช่มช่ืนแจ่มใส 

ความแจ่มใสของมนั มนัแจ่มใสในหวัใจไง มนัไม่ตอ้งอาศยัใดๆ ในโลกน้ีเลย ส่ิงท่ีอาศยัในโลกน้ี 

ปัจจยัเคร่ืองอาศยัๆ ปัจจยัเคร่ืองอาศยัเพื่อด ารงชีวิตน้ีเท่านั้น ถา้ด ารงชีวิตน้ี จิตใจกินธรรมะไง กิน

ธรรมะ กินสัจธรรม กินสัจจะความจริง 

ส่ิงท่ีเป็นสมมติๆ กิเลสตณัหาความทะยานอยาก สมุทยั ส่ิงน้ีจิตใจไม่ตอ้งการ แต่จิตใจน้ีตอ้ง

ไดรั้บการฟ้ืนฟู ถา้ไดรั้บการฟ้ืนฟู จิตใจท าความสงบของใจเขา้มา พอใจสงบแลว้มนัมีก าลงั พอมีก าลงั

ข้ึนมา มนัใชส้ติปัญญาแกไ้ขตวัมนัเอง จะแกไ้ขต่อตา้นไอกิ้เลสตณัหาความทะยานอยากน้ี 

ถา้จิตใจมนัอ่อนแอเกินไป กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัครอบง า เวลามนัครอบง าข้ึนมา 

เวลาความข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลง ไอห้ลงตวัเองน่ีส าคญัมาก มนัหลงนะ มนัหลงตวัมนัเอง พอหลงตวัมนัเอง

แลว้มนัคิดว่าคนอ่ืนเช่ือมนั มนัเท่ียวเส้ียมเท่ียวป่ันหวัเขาไปทัว่ ไอกิ้เลสตณัหาความทะยานอยาก เวลา

มนัปิดหวัใจของมนั เพราะอะไร เพราะหวัใจมนัอ่อนแอ หัวใจมนัใชไ้ม่ได ้

ถา้หวัใจของนกับวชนะ หวัใจ เราท าความสงบของใจเขา้มา ใจมนัเขม้แขง็ข้ึนมา มนัเขม้แขง็

ข้ึนมาไดเ้พราะอะไร เพราะจิตมนัสงบ ถา้จิตมนัสงบ สงบไดเ้พราะอะไร จิตสงบเพราะกิเลสมนัสงบตวั

ลง สงบตวัลงมนัถึงมีก าลงัข้ึนมา ถา้จิตเราเขม้แขง็อยา่งน้ี 

วนัพระ วนัพระเรามาวดัมาวากนั ถา้หวัใจมนัตอ้งการธรรมะเป็นธรรมโอสถ ธรรมโอสถมนัจะ

ขวนขวายของมนั คนท่ีมีสติมีปัญญาเขาจะขวนขวายของเขา เขาจะท าคุณงามความดีของเขา เขาไม่ไป

กวา้นเอาส่ิงเลวทรามมาในหวัใจหรอก ส่ิงท่ีเลวทรามมนัมีของมนัอยูแ่ลว้ เขาจะส ารอก เขาจะคายมนั

ออก 
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แต่ท่ีไปกวา้นมา  ๆ กวา้นมาเพราะอะไร กวา้นมาเพราะเหยียบย  ่าเขาไง จะเอาชนะคะคานเขาไง 

เขาท าคุณงามความดีอยู ่ จะเอากิเลสตณัหาความทะยานอยากไปเหยยีบย  ่าเขา แลว้เขาจะยอมรับได้

อยา่งไร 

ความดีเป็นความดีไง น่ีไง สัจธรรมเป็นสัจธรรมไง ดีคอืดี ชัว่คือชัว่ ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ท าดี

ตอ้งไดดี้ ไอค้นท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ เพราะมนัท าชัว่อยูโ่ดยสัจจะความจริงอยูแ่ลว้ แต่มนัโดนกิเลสตณัหา

ความทะยานอยาก 

วนัพระ ถา้วนัพระ วนัท่ีมีศีลมีธรรมนะ เวลาคนมีศีลมีธรรม วนัพระเขาไปจ าศีลกนั จ าศีล

เพื่ออะไร จ าศีล เห็นไหม เวลาคนแก่คนเฒ่าข้ึนมา ไมใ้กลฝ่ั้งๆ ไมใ้กลฝ่ั้งเขาตอ้งการสมบติัของเขา 

สมบติัท่ีเรามาเสียสละทานเป็นอามิส ส่ิงท่ีมีสติมีปัญญาข้ึนมา ในหวัใจเราแช่มช่ืนข้ึนมา นัน่น่ะมนัไป

กบัหวัใจของเรา 

ส่ิงท่ีเสียสละไปแลว้เป็นทิพย์ๆ  เป็นทิพยเ์พราะอะไร เป็นทิพยเ์พราะว่าความลบัไม่มีในโลก 

มนัเป็นคนท า มนัเป็นคนเสียสละ มนัเป็นคนกระท า พอมนัเสียสละ มนัท าแลว้มนัแช่มช่ืนของมนั 

ดูสิ จิตตคหบดี ฆราวาส เวลาเขาจะตาย รถมา้จากสวรรคม์ารับๆ เขาเห็นของเขาโดยสัจจะ

ความจริงเลย นัน่เพราะอะไรล่ะ ถา้เป็นอามิสๆ มนัก็เป็นความมัน่ใจของเขา ความมัน่ใจของเขา 

เวลาโลกเขาเจริญๆ ดูทางโลกเขา เวลาทางโลกเขา เวลาเขาแข่งขนักีฬา เขาแข่งกีฬา เขาสอน

ใหเ้ด็ก เขาสอนประชากรรู้จกัแพรู้้จกัชนะ ถา้รู้จกัแพรู้้จกัชนะ กีฬาๆ เป็นยาวิเศษ เป็นยาวิเศษเพราะ

อะไร มนัพฒันาหวัใจของคนไง ใหรู้้จกัแพรู้้จกัชนะ รู้จกัการใหอ้ภยักนั ถา้รู้จกัแพรู้้จกัชนะข้ึนมา 

สังคมก็ร่มเยน็เป็นสุขไง แต่ไอพ้วกท่ีคนพาล กีฬาแพ ้คนไม่แพ ้

เขาสอนใหรู้้จกัแพรู้้จกัชนะ ถา้มนัรู้จกัแพรู้้จกัชนะ มนัตอ้งมีเหตุมีผลของมนั ถา้รู้จกัแพรู้้จกั

ชนะ แพก้็คือแพ ้แพด้ว้ยเหตุดว้ยผล แพด้ว้ยพาลของเรา ไอพ้วกพาลมนัแพท้ั้งนั้นน่ะ 

ธรรมะย่อมชนะอธรรม ธรรมะมนัย่อมชนะ ธรรมะย่อมชนะ ธรรมะคือความดี ความ

ถูกต้องดีงามต้องชนะ อธรรมๆ ความช่ัว ความช่ัวชนะไม่ได้ ความช่ัวมนัต้องแพ้ภัยไปข้างหน้า 

มนัแพ้ไปแน่นอน ความช่ัวมนัจะชนะความดีได้อย่างไร มนัเป็นไปไม่ได้หรอก 
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แต่โลก ดว้ยมวลชน ดว้ยอิทธิพล ความชัว่ท  าลายเขา ดูสิ เวลาคนร้องเรียนขอความเป็น

ธรรมๆ เขาโดนกลัน่แกลง้ เขาโดนท าลายมาตลอด เขาโดนกลัน่แกลง้ เขาโดนท าลาย เขาไม่ไดท้  าใคร

นะ เขาอยูด่ว้ยความสุขสงบของเขา 

คนท่ีเป็นปัญญาชน คนท่ีเป็นบณัฑิตเขาอยูด่ว้ยความสุขสงบของเขา เศรษฐกิจพอเพียงๆ 

ศาสตร์พระราชาเขาตอ้งการความสามคัคี ตอ้งการการใหอ้ภยักนั เวลาท่ีเขารวบรวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่ม

เป็นกอ้นข้ึนมา เขาไม่ใหข้ายตดัราคากนั ก็ขายดว้ยกนั ราคามนัก็คงท่ี ไอค้นท่ีเห็นแก่ได้ๆ  มนัก็รีบไป

ขายก่อน ขายราคาต ่ากว่า ศาสตร์พระราชา ถา้อยา่งนั้นศาสตร์พระราชาอยู่ไม่ไดห้รอก 

ศาสตร์พระราชาเขารวมกลุ่มแลว้ เราท าร่วมกนั เราเห็นพอ้งกนั เราท าส่ิงเดียวกนั แลว้ใครจะ

มายมุาแหย ่ไอพ้่อคา้มนัจะมาซ้ือสูงกว่าราคา ซ้ือใหร้าคามากเพื่ออะไร เพื่อใหแ้ตกสามคัคี 

น่ีไง เศรษฐกิจพอเพียงๆ ท ากสิกรรม ใครๆ ก็ท  าเป็น แต่มนัขาดความสามคัคี ขาดความร่วม

ไมร่้วมมือต่อกนั ศาสตร์พระราชาๆ เขาใหมี้ความร่วมมือต่อกนั เรามีสัจจะท าร่วมกนั เราไม่ใหใ้ครมา

ยมุาแหย ่ ไม่ใหใ้ครมาท าลายกลุ่มกอ้นของเราใหเ้สียหาย มนัอยูไ่ดท้ั้งนั้นน่ะ มนัอยูไ่ดเ้พราะอะไร 

เพราะเขาท าลายเราไม่ได ้

แต่ถา้เขาท าลายได ้ถา้บณัฑิต บณัฑิตเป็นอยา่งนั้นน่ะ แลว้ไอพ้วกอิทธิพลก็เขา้ไปยไุปแหย ่เขา

จะไปท าลาย ท าลายทั้งนั้น แลว้ท าลายดว้ยหนา้ช่ืนหนา้ตาบานนะ จะมาช่วยเหลือ จะมาอนุเคราะห์ จะมา

สงเคราะห์ใหร้าคาดีๆ ไอค้นโง่ก็ไปติดเหยือ่เขานะ น่ีความชัว่ เวลาความชัว่มนัท าลายนะ มนัท าลาย

มวลชนเขาเลย ท าลายชุมชนเขาเลย แต่มนัยงัว่ามนัดีนะ ไอค้วามชัว่น่ะ ความชัว่มนัตอ้งเป็นความชัว่ 

แต่ความดีตอ้งเป็นความดี 

วนัน้ีวนัพระ วนัพระเป็นผูป้ระเสริฐ ผูป้ระเสริฐตอ้งมีศีล การมีศีลมีธรรม ถา้มีศีลมีธรรม มนั

ละเอียดกว่าทางโลก ทางโลกเขา ผูท่ี้เขาก าหนดนโยบาย กีฬาๆ เป็นยาวิเศษ เป็นยาวิเศษใหค้นมีสุขภาพ

แขง็แรง เป็นยาวิเศษใหค้นฝึกหดัจิตใจของเขาใหรู้้จกัแพรู้้จกัชนะ เด็กๆ ของเราใหรู้้จกัแพรู้้จกัชนะตั้งแต่

เด็ก แต่ใหมี้ปัญญานะ เราแพด้ว้ยกิจกรรม เราไม่ไดแ้พด้ว้ยสติปัญญาของเราหรอก เรากลบัไปฝึกฝน

ของเรา เราไปฝึกร่างกายของเรา เด๋ียวเราก็แข่งขนักบัเขาได ้รู้จกัแพรู้้จกัชนะ เขาจะโตข้ึนมาเป็นผูใ้หญ่
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ดว้ยคุณภาพ โตข้ึนมาเป็นผูใ้หญ่ดว้ยคุณภาพ เป็นผูใ้หญ่ท่ีดี น่ีทางโลกเขาพยายามฝึกฝน พยายาม

กระท ากนั 

แลว้ทางธรรมๆ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมา พุทธกิจ 

๕ เชา้เล็งญาณเลย ใครมีอ านาจวาสนา อายขุยัเขาจะสั้ นนะ ไปเอาคนนั้นก่อน เขามีวาสนาดว้ยนะ ถา้เขา

ไม่มีวาสนา พูดไม่รู้เร่ืองหรอก 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ วดัในสมยัพุทธกาล ขา้งวดัๆ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ไปโปรดขา้งนอกหมดเลย ไอค้นขา้งวดัท าไมไม่สนใจ 

ไม่สนใจเพราะมนัไม่สนใจ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เดินผ่านไปผ่านมามนัสนใจท่ี

ไหน มนัไม่สนใจเลย น่ีไง เวลาเล็งญาณๆ เขาตอ้งมีวาสนาดว้ย วาสนาคือเขาสนใจ เขาอยากได ้ เขา

สนใจอยากได ้ ก็เหมือนเราน่ีแหละ หวัใจเรา เวลาหวัใจเราท่ีเราสนใจ เราอยากไดข้ึ้นมา เราเห็นคุณ

เห็นประโยชนข์องมนั เราจะแสวงหา 

คนท่ีเขาไม่สนใจ ดูสิ เวลาทางยโุรปเขาอุตส่าห์มาศึกษาแลว้เขาก็แสวงหา ต าราเขาก็มีของ

เขา เวลาเขาแสวงหา เขาตอ้งมาทางตะวนัออก มาทางตะวนัออกมาบวชพระ มาบวชพระ วฒันธรรมก็

ต่างกนั เขาเคยกินแต่สเตก็ กินแต่อาหารทางยุโรป พอเขามาบวชแลว้เขามาอยูบ่า้นนอก เขากินส้มต  า น่ี

เขายงัขวนขวายมา 

คนท่ีเขาขวนขวาย ส่ิงใดท่ีเขาไม่ตรงกบัวฒันธรรมในความเป็นอยูข่องเขา แต่เขาเช่ือใน

หวัใจของเขา เขาก็ขวนขวายมาๆ เวลาเขาคุยกบัเรา เขาบอกเลยนะ บอกว่าชาวพุทธเราเหมือนกบเฝ้า

กอบวั กบเฝ้ากอบวัก็อยูบ่นดอกบวันัน่น่ะ มนัก็ไม่รู้จกัทั้งนั้นน่ะ 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตใจมนัไม่ตอ้งการ อยูติ่ดกนั อยูใ่กลก้นั มนัก็ไม่รับรู้ มนัรับรู้ไม่ได ้หวัใจ

มนัด้ือดา้น แต่คนท่ีเขาเปิดหวัใจของเขา หวัใจเขาศึกษาของเขา เขาตอ้งการของเขา เขาแสวงหาของ

เขา แสวงหาของเขา เขากระท าของเขา ไอค้นมนัอยูด่ว้ยกนั เขาว่ากบเฝ้ากอบวันะ 

แต่ถา้มนัมาบวชเป็นพระ มนัเลวร้ายกว่านั้น มนัท าลายยิง่กว่านั้นนะ เวลาพระนะ เวลาองค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกไอพ้วกทุศีลนะ เวลามนัฉนัภตัตาหาร มนัเหมือนกบักินถ่านแดงๆ 
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เขา้ไปในคอมนัน่ะ ตกเขา้ไปในคอ ถ่านแดงๆ เขา้ไปเผาไหมห้มด แต่ในสภาวะเป็นพระ เป็นไหม ไม่

เห็นเป็นเลย อร่อยดี กินอ่ิมนอนอุ่น 

นัน่น่ะ เพราะอะไร สถานะความเป็นมนุษยไ์ง เด๋ียวตายไปเอ็งก็รู้ เอ็งไดส้ร้างเวรสร้างกรรม

ไวเ้ด๋ียวก็รู้ ขอใหม้นัตายไปเถอะ เวรกรรมมนัใหผ้ลทั้งนั้นน่ะ แต่ตอนน้ีอวดเก่งอวดรู้ อวดรู้เอาตวัรอด

ไม่ได ้เอาตวัรอดไม่ไดห้รอก 

ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว มนัเป็นสัจธรรม มนัเป็นสัจจะ ดีต้องดี ช่ัวต้องช่ัว ดีเป็นช่ัวไม่ม ีช่ัว

เป็นดีก็ไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ แต่ถ้ามนัเป็นจริง ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว เราต้องมสีติตั้งแต่ตอนนีไ้ง ถ้ามี

สติตั้งแต่ตอนนีม้นัต้องคดัแยก อะไรทีม่นัช่ัวร้าย เราไม่เอา เราไม่ท า เราพยายามหลบหลีกมนั 

เราจะท าคุณงามความดีของเราๆ ถ้าคุณงามความดีของเรา 

เวลาหลวงตาท่านสอนไง ใครจะดีจะช่ัวเร่ืองของเขา เราจะท าความดีว่ะ 

ไอค้วามชัว่ ไอค้นชัว่มนัก็เลยเหยยีบย  า่เลย มนัทนไม่ได ้ มนัทนความชัว่ผมไม่ได ้ ผมท่ิมแม่

งทุกวนั มนัเลยทนผมไม่ได ้

นัน่คิดไปนัน่ โอโ้ฮ! มนัจะเอาความชัว่เป็นความดีไง 

พอหลวงตาท่านพูดไง หลวงตาท่านเนน้ย  ้าบ่อย ใครจะดีจะชัว่เร่ืองของเขา เราจะท าคุณงาม

ความดีกนัว่ะ เราจะท าคุณงามความดีกนั ไอน้ัน่มนัก็เลยท าชัว่เหยยีบย  า่เขา พอบอกว่ามนัทนผมไม่ได ้

มนัทนความชัว่ไม่ได ้แลว้เอ็งมีสิทธิอะไรไปท าเขาล่ะ เอ็งมีสิทธิอะไร มนัผิดกฎหมายนะ ผิดกฎหมาย ผิด

ศีลธรรม ผิดทั้งนั้นเลย แลว้เอ็งมีสิทธิอะไร 

เขาก็มีสิทธ์ิในความเป็นตวัตนของเขา แต่น่ีธรรมะของหลวงตาท่าน ธรรมะของหลวงตาท่าน

เขม้แขง็ของท่าน แลว้ท่านจะพฒันา แพเ้ป็นพระ ชนะเป็นมาร ไอค้นท่ีแพท่ี้เขาเป็นพระ เป็นพระใน

หวัใจ แต่พระมนัโดนท่ิมโดนแทงทุกวนัมนัก็ทนไม่ไหวนะ มนัไม่ใช่พระอิฐพระปูน มนัพระมีชีวิต 

พระมีชีวิตเขามีความรู้สึกทั้งนั้นน่ะ 

ความดีก็คือความดี ความชัว่ก็คือความชัว่ ความชัว่มนัเห็นๆ อยู ่มนัจะเป็นความดีไดอ้ย่างไร 

แต่ไอช้ัว่ๆ มนัยงัท าอยูน่ัน่น่ะ 
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ฉะนั้น พูดถึงถา้วนัพระแลว้เราปฏิบติัของเรา ศีลธรรม ค าว่า “ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล 

๒๒๗” เวลาศีลในศีล อธิศีล ดูสิ เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ สติ

วินยั มนัเป็นสติพร้อม มนัคิดออกมาอยา่งนั้นไม่ไดห้รอก ไอน่ี้มนัคิดออกมา มนัชัว่ออกมาแลว้ แลว้

เวลายิง่การกระท า ตั้งแต่คิดออกมาแลว้การกระท ามนัร้อยแปดของมนั ดูสิ คนท่ีดอ้ยวุฒิภาวะ แต่มนัว่า

มนัถูกตอ้งนะ 

แต่คนท่ีมีสติปัญญา ครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัแลว้ สติวินยั มนัตั้งแต่ขยบันู่นน่ะ สอุ

ปาทิเสสนิพพาน ความรู้สึกนึกคิดเป็นขนัธ์ ๕ แลว้ขนัธ์ ๕ ส่ิงท่ีออกมา ถา้มนัเป็นธรรมในหวัใจแลว้

ออกมามนัจะเป็นชัว่ไดอ้ยา่งไร 

แต่ถา้ขา้งในมนัอวิชชา มนัมีพญามารทั้งนั้นน่ะ ออกมามนัก็ออกมาขนัธ์ ๕ น่ีแหละ แลว้ขนัธ์ 

๕ ก็ไปท าลายเขา ท าลายเขาตลอดๆ แลว้มนัท าลายเขาแลว้ใครเสียหายล่ะ ก็ตวัเองเสียหาย 

กรรมคือการกระท านะ พระพุทธศาสนาสอนใหเ้ช่ือกรรม เช่ือกรรม เราท าเอง ท าดีท าชัว่ แลว้

ท าชัว่มนัจะดีไดอ้ยา่งไรล่ะ ถา้ท าดีมนัตอ้งไดดี้สิ เวลาท าดี ท าดีจะไปท าอยูใ่นเหว ไปท าอยูใ่นท่ีลบัท่ี

ไหน ดีมนัก็คือดี 

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านอยูใ่นป่าในเขาของท่าน ท่านไม่ปรารถนาอะไรทั้งส้ินเลย ท่าน

ปรารถนาคุณธรรมเท่านั้น แลว้ชีวิตมนัเป็นแบบอยา่ง ท าเป็นแบบอยา่ง เป็นแบบอยา่งใหลู้กศิษยลู์กหา

ไดเ้ป็นท่ียดึเหน่ียว ถา้เป็นแบบอยา่ง แลว้จะมีอะไรเป็นคุณค่าไปกว่านั้นน่ะ 

ท าดีในป่าในเขา ท าดีของท่าน ไม่ต้องมสัีงคม ไม่ต้องโฆษณาชวนเช่ือ ไม่ต้องให้ใคร

รู้จกัเลย แต่เร่ืองคุณงามความดี กลิ่นของศีลกลิ่นของธรรม กลิ่นของศีลกลิ่นของธรรมมนัไปกับ

ปากต่อปาก พอปากต่อปาก มนัไป ทุกคนเช่ือถือศรัทธาทั้งน้ันน่ะ ความเช่ือความศรัทธาก็เป็น

ความเช่ือของเขา ความเช่ือถือศรัทธาของเขา หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านก็ไม่เหิมเกริม ไม่ลอย

ลมไปกับเขา ความเช่ือของเขามนัอยู่ข้างนอก 

ดูสิ เราเช่ือในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เราทุกขไ์หม เราเช่ือในพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ ์หวัใจเรากทุ็กขน์ะ เราเช่ือในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆแ์ลว้เราตอ้งปฏิบติัตามนั้นดว้ย ศีล ๕ 

ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ศีลก็ตอ้งซ่ือสัตยซ่ื์อตรงต่อศีล มนัถึงเป็นสุภาพบุรุษไง 
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ศีลกแ็ขวนไวนู่้น ตวัเองเป็นศูนย ์ เท่ียวระรานเขามนัจะมีศีลไดอ้ยา่งไร มนัทุศีลทั้งนั้นน่ะ เวลา

มนัทุศีลแลว้มนัจะเอาความร่มเยน็มาจากไหน ไม่มีความร่มเยน็ ตวัเองร้อน ร้อนแลว้ก็ไปป้ายสีคนอ่ืน

ใหร้้อนไปหมดเลย คนอ่ืนเขาเดือดร้อนเพราะเอ็งนัน่น่ะ เดือดร้อนกนัมาก 

เขามาวดัมาวาก็เพื่อความร่มเยน็เป็นสุข เขาไม่ตอ้งการความเดือดร้อน ถา้เดือดร้อนมนัก็อยูใ่นหัว

อกสิ เผาหวัอกให้ระเบิดไปเลย ไอน่ี้พอมนัมีปัญหาแลว้เท่ียวไปเสียดสีคนอ่ืนเขา แลว้คนอ่ืนเดือดร้อนไป

ทั้งหมดเลย แลว้ยงัว่าตวัเองดี ตวัเองถูกอยู่ มนัจะถูกไดอ้ย่างไร 

ถา้เป็นจริงๆ มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโกนะ ถา้มนัสงบร่มเยน็ มนัสงบร่มเยน็มาจาก

หวัใจน้ี ถา้สงบร่มเยน็จากหวัใจน้ี มนัอยูท่ี่ไหนก็ได ้ เวลาครูบาอาจารยท่์านพูดนะ ขออยูอ่งคเ์ดียวสงบ

ท่ีสุด ขออยูอ่งคเ์ดียวสุขท่ีสุด 

ความสุขคือความอยู่คนเดียว ความสุขคือความสงบสงดัในหวัใจนั้น นัน่น่ะคือความสุข แต่ใน

เม่ือมนัเป็นหนา้ท่ี ธรรมทายาท ธรรมทายาทมนัก็ตอ้งเผยแผ่ ตอ้งใหคุ้ณประโยชนน์ะ 

เวลาครูบาอาจารยข์องเรา เวลาท่านเกิดมา เกิดมาจากธรรม เวลาหลวงตาท่านบรรลุธรรม 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆร์วมลงในหวัใจของท่าน กราบแลว้กราบเล่า กราบองคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ มนักราบแลว้กราบเล่า กราบจากหวัใจอนันั้นไง เพราะหวัใจอนันั้นไดส้ัมผสัอนันั้น 

วนัพระ ผูป้ระเสริฐในหวัใจ แต่ผูป้ระเสริฐในหวัใจของครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัถึง

ท่ีสุดแห่งทุกข ์ของเรา เราก็มีแบบอยา่ง เราเกิดมาเรายงัเห็น ดูสิ เวลาหลวงตาท่านบอกว่า เวลาหลวงปู่มัน่

ท่านมาท่ีวดัเจดียห์ลวง ท่านแอบดูอยูใ่นหอ้ง 

เรียนไปเป็นมหา ความเรียนมามนัศึกษาถึงประวติัของพระพุทธเจา้ ประวติัของพระอรหนัต์

ในสมยัพุทธกาล แลว้มนัก็เป็นประวติัใช่ไหม มนัเป็นความเช่ือในวฒันธรรมของชาวพุทธใช่ไหม 

เวลาหลวงปู่มัน่ท่านมา ไปแอบดูในหอ้ง รอยแตก 

พอไดเ้ห็นหลวงปู่มัน่ เกิดมาชาติน้ีไม่เสียชาติเกิด ไดเ้ห็นพระอรหนัต ์เพราะหลวงปู่มัน่ใครๆ ก็

เช่ือว่าเป็นพระอรหนัต ์ท่านไดเ้ห็นของท่าน ท่านปล้ืมใจของท่าน น่ีท่านปล้ืมใจของท่าน 

น่ีก็เหมือนกนั เรามีครูมีอาจารยเ์ป็นแบบอยา่ง เรามีครูบาอาจารยอ์ยูน่ะ พระอรหนัตท่ี์มีชีวิตอยู ่เรา

ไดส้ัมผสั เราไดจ้บัตอ้ง แลว้ท าไมมนัเป็นท่ียดึเหน่ียวของเราไม่ได ้ ท าไมมนัเป็นแบบอยา่งของเราไม่ได ้
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ท าไมหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านไม่มีแบบอยา่ง ท่านยงัขวนขวายของท่าน ท่านท าจนประสบ

ความส าเร็จของท่าน 

เรามตีัวอย่าง มแีบบอย่าง แล้วครูบาอาจารย์ตัวเป็นๆ เลยล่ะ ธรรมะสดๆ ร้อนๆ เลยล่ะ แต่

ท าไมเราช่ัวร้ายได้ขนาดนี ้ ท าไมใจเรามนัช่ัวร้าย ท าลายตัวเองตลอด ครูบาอาจารย์ท่านเป็น

แบบอย่างๆ ท าตามนั้นสิ นี่ดีแต่ปาก แต่พฤติกรรมมนัเลวร้าย มนัถึงไม่ประเสริฐไง ถ้าประเสริฐ

มนัต้องประเสริฐในหัวใจของเรา 

วนัพระ วนัพระผูป้ระเสริฐ ประเสริฐท่ีน่ี แลว้ถา้ท าหวัใจเราใหป้ระเสริฐนะ เกิดมามนัเป็น

สมบติัของเรา เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก มนัเป็นสมบติัของเรานะ 

หวัใจมนัปฏิสนธิจิตเกิดมาเป็นเราแลว้ถึงไดรู้้ แลว้เวลามีสติปัญญาข้ึนมา เรากพ็ฒันาหวัใจเรา

ข้ึนมา หวัใจก็มีสติปัญญาข้ึนมา เกิดมรรคเกิดผลข้ึนมา น่ีเป็นสมบติัของเรานะ หวัใจถึงมีค่า ชีวิตน้ีมีค่า 

มีค่าท่ีน่ี ไม่ใช่มีค่าท่ีเท่ียวท่ิมเท่ียวแทงเขา ใหค้นยกยอ่งสรรเสริญ ใหค้นยอมจ านนกบัตน ไม่มี 

มนัตอ้งเป็นความดี ความดีท่ีท ามาแลว้ แลว้ทุกคนเห็นความดีของเรา ทุกคนยอมจ านนกบัความ

ดีของเรา ทุกคนกม้ใหแ้ก่ความดีของเรา เอวงั 


