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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

เราฟังธรรมะดีกว่าเนาะ ตั้งใจฟังธรรมะ ธรรมะคือสัจธรรม สัจธรรมคือความจริงอนัประเสริฐ 

ความจริงอนัประเสริฐท่ีเราแสวงหากนัอยูน่ี่ไง เราเกิดน่ีเป็นจริงนะ จริงตามสมมุติ ส่ิงมีชีวิตน้ีเป็นความ

จริง ดูสิ สัตวเ์ดรัจฉานมนัก็เป็นความจริงของมนั แต่มนัเป็นชัว่คราวๆ ทั้งนั้นน่ะ ชีวิตของเราจริงตาม

สมมุติ แต่มนัมีสัจจะ สัจจะความจริงอนัหน่ึงท่ีเราแสวงหาอยูน่ี่ไง ฉะนั้น แสวงหา ถา้เรามีคุณธรรมใน

หวัใจ คนมนัติดดินไง คนติดดินท างานท่ียิง่ใหญ่ 

เราบอกว่าคนติดดิน คนติดดินคือคนท่ีประหยดัมธัยสัถ ์ คนท่ีไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม คนเราถา้เรา

ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม เราทะเยอทะยานข้ึนไป มนัเป็นความทุกขค์วามยากนะ 

แต่ถา้มีหนา้ท่ีการงาน เป้าหมายไง เป้าหมายทุกคนมีทั้งนั้นน่ะ เป้าหมายเรายิ่งใหญ่ เป้าหมาย

ท่ียิง่ใหญ่แลว้หลงับา้นเรามนัสะดวกสบาย หลงับา้นเราคือหวัใจของเราไง หลงับา้นคือเรามนัติดดินไง 

หวัใจเรามนัติดดิน มนัไม่วิตกกงัวลอะไรทั้งส้ิน ไม่ตอ้งมีส่ิงใดทั้งส้ินเลย 

ดูสิ ดูคนจนผูย้ิง่ใหญ่ เรายกหลวงตาประจ า คนจนผูย้ิ่งใหญ่ มีบริขาร ๘ เท่านั้นน่ะ ช่วยชาติ

ค  ้าชาติได ้

เด๋ียวน้ีนะ มีบุรุษผูย้ิง่ใหญ่ ดูในหลวงสิ เขาไปดูพิพิธภณัฑ ์ ไปดูโตะ๊ท างานของท่านสิ โต๊ะ

ท างานของท่านมนัมีอะไรล่ะ พื้นๆ แต่ท่านติดดินของท่าน ท่านใชป้ระหยดัมธัยสัถ ์ ส่ิงใดประหยดั

มธัยสัถข์องท่าน แต่ท่านท าผลงานทัว่โลกตอ้งคอ้มกม้คารวะ 

น่ีไง ถา้เราติดดิน ค าว่า “ติดดิน” ข้ึนมาแลว้เราจะเป็นคนทุกขค์นจน...ไม่ใช่ ค าว่า “ติดดิน” 

คือหวัใจมนัไม่เห่อเหิม หวัใจมนักลบัมาเป็นผูท้รงศีล ผูท้รงศีล ศีลคือความปกติของใจ ถา้ใจมนัปกติ 

มนัธรรมดานะ คนเรามนัประหยดัมธัยสัถ ์ คนท่ีประหยดัมธัยสัถไ์ม่ตอ้งฟุ่มเฟือย ไม่ตอ้งหาส่ิงใดเป็น

ภาระรุงรัง จะท าอะไรก็ท  าสะดวกสบาย เพราะมนัไม่ติดไง 
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แต่เราฟุ่มเฟือย เรามีหวัโขน ท าอะไรก็ระลึกแต่หวัโขน คอยจบัหวัโขนไวมื้อหน่ึง ท างานมือ

เดียวไง กลวัหวัโขนมนัหลุด แต่ถา้เราไม่มีหวัโขน คนเหมือนกนั คนเหมือนกนั สถานะเท่ากนั 

ผูท่ี้ติดดิน เราติดดินของเรา เราไม่ตอ้งทุกขต์อ้งร้อน แลว้จะมาติดดินมนัมาจากไหนล่ะ 

มนุษยเ์หมือนกนั เราไม่ตอ้งไปมองเขาหรอกว่าเขา โอโ้ฮ! ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ เห่อเหิม นัน่คือเขาขาดสติ

แลว้ 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ค  าสั่งสุดทา้ยนะ “ภิกษุทั้งหลาย เธอจงพิจารณาสังขารดว้ย

ความไม่ประมาทเถิด” ดว้ยความไม่ประมาทเลินเล่อกบัชีวิตไง ไม่ประมาทเลินเล่อกบัความเป็นอยูข่อง

เราไง ไม่ประมาทเลินเล่อควบคุมดูแลหวัใจของเราไง ไม่ใหกิ้เลสมนัครอบครองหวัใจของเราไง แลว้

เวลาท างาน ท างานยิง่ใหญ่เลย เพราะอะไร เพราะหลงับา้นปิดสนิท หวัใจมัน่คง จะท าอะไรก็ท  าได ้

แลว้ท าดว้ยความภูมิอกภูมิใจ ท าแลว้ไม่ตอ้งหวาดระแวงนะ 

แต่ถา้หวัใจมนัวา้เหว่ หวัใจมนัเหลวไหล หวาดระแวงไปหมด กลวัจะไม่ทดัเทียมเขา กลวัจะ

ไม่เท่าเขา กลวัไปหมด แลว้ท างานมนัจะรอบคอบไหม ท างานไม่รอบคอบหรอก ฉะนั้น เราอยูติ่ดดิน

น่ีแหละ ค าว่า “ติดดิน” มนัตอ้งฝึกหดัของเรา ฝึกหดัท่ีไหนล่ะ ฝึกหดักลบัมาท่ีน่ีไง 

มนุษย ์การเกิดเป็นมนุษยมี์ค่าอนัประเสริฐ การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นอริยทรัพย ์อริยทรัพย ์ความ

เกิดมาเป็นเรา เรามีค่ามากแลว้ แต่เรามีค่ามาก แต่หวัใจของเรา เราศึกษาธรรมะขององคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ อริยสัจสัจจะความจริงในใจขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ องคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมานะ ธรรมะอนันั้นอยูใ่นใจขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้

วางธรรมวินยัน้ีไว ้ วางธรรมวินยัน้ีไวแ้ลว้เราก็ไปศึกษา ศึกษามาดว้ยความวา้เหว่ ศึกษามาดว้ยความ

หวาดระแวง เราก็กลวัจะไม่รู้ไม่เห็น ก็จบัยดัเขา้มาในใจของเราทั้งหมดเลย มนัเป็นของขา้งนอกทั้งนั้นเลย 

ความจริงของเราไม่เกิดข้ึนมาสักช้ินหน่ึง 

เวลามนัเกิดข้ึนมาสักช้ินหน่ึง เวลาศึกษาธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ สาธุ 

ในบรรดาสัตวส์องเทา้องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด ในคนท่ีมีคุณธรรมในหวัใจ

แลว้มนัมีความสุข 
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เส้นทางชีวิตๆ เส้นทางชีวิตของคน เกลียดความทุกข ์ปรารถนาความสุขทั้งนั้น แลว้ความสุข

จะไปหาท่ีไหน ความสุขถา้ไปหาจากขา้งนอก มนัก็ตะครุบเงาทั้งนั้นน่ะ ความสุขถา้จะหาในหวัใจของ

เรา เห็นไหม 

ถา้ในหวัใจของเรามีศีลมีธรรม มีศีลไม่เบียดเบียนเขา ไม่ลกัของเขา ไม่หยบิฉวยของเขา ของ

ใครตกหล่นเก็บไปคืนเขาดว้ย ของใคร เราท าคุณงามความดีของเราไง แลว้ถา้เป็นหนา้ท่ีการงานของเรา 

เราท าหนา้ท่ีการงานมนัก็มีผลประโยชนต์อบแทนทั้งนั้นน่ะ ผลตอบแทนนั้น ยิง่ท  ามากเท่าไรนะ 

ผลตอบแทนท่ีมนัมากขนาดไหนนะ เขาเอาไวใ้หเ้ป็นประโยชนก์บัโลกอีกต่างหาก 

เรามาท า เรามีอ านาจวาสนาบารมี เราท าส่ิงใดแลว้ประสบความส าเร็จทั้งนั้น ส่ิงท่ีประสบ

ความส าเร็จ เรากป็ระหยดัมธัยสัถใ์ช่ไหม เรากใ็ชแ้คปั่จจยั ๔ เท่านั้นไง แลว้ท่ีเหลือล่ะ ท่ีเหลือก็ประโยชน์

กบัโลกน่ีไง แลว้เราเจือจานประโยชนก์บัโลก ใหค้นท่ีขาดตกบกพร่องข้ึนมา 

คนท่ีขาดตกบกพร่องเขาคิดถึงเรานะ เขาคิดถึงว่า “โอ๋ย! เราขาดตกบกพร่อง เราเป็นคนทุกขค์น

จนนะ มีคนท่ีมาดูแล” เขาคิดถึงน ้ าใจ เขาคิดถึงคนคนนั้น เขาคิดถึงน ้ าใจน่ะ 

ไปไหนดูสายตาคนท่ีมองสิ สายตาคนท่ีมองดว้ยความนุ่มนวล สายตาคนท่ีมองดว้ยความ

เคารพบูชา กบัสายตาตรงขา้ม สายตาตรงขา้มสายตาเขียวป้ัดเลย มนัจะกินเลือดกินเน้ือน่ะ ปากหวาน 

แต่มนัจะกินเลือดกินเน้ืออยูน่ัน่ เห็นไหม ดว้ยสายตานัน่น่ะ 

แต่ถา้เราหาส่ิงใดมาเพื่อประโยชนก์บัเขาๆ ประโยชนก์บัเขาตอนท่ีเราพอแลว้นะ ธรรมะของ

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไม่เบียดเบียนตนและผูอ่ื้น อยา่เบียดเบียนตน ถา้เราเบียดเบียนตนนะ 

เราไม่มี เราพยายามจะแสวงหา 

แสวงหามากใ็ช่ เราตอ้งแสวงหาทั้งนั้นน่ะ ดูสิ เวลาบวชเป็นพระๆ เดินจงกรม นัง่สมาธิ

ภาวนาแสนทุกขแ์สนยาก แสนทุกขแ์สนยากนะ เวลาเอาหวัใจของเราไวใ้นอ านาจของเราไง จะท า

ความสงบของใจเขา้มา เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา แลว้ถา้มนัไม่อยู ่เราจะท าอยา่งไรๆ 

หวัใจมนัรักษายาก หวัใจดูแลไดย้าก ดูแลไดย้ากเพราะอะไร ดูแลไดย้ากก็ดว้ยอ านาจวาสนา

บารมี พนัธุกรรมของจิตไง คนท่ีมีอ านาจวาสนา ผูท่ี้ขิปปาภิญญาฟังองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้

ทีเดียวเป็นพระอรหนัตไ์ปเลย 
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ไอเ้ราปากเปียกปากแฉะ เรามีศรัทธามีความเช่ือนะ เราท่องจ า เราท่องบ่นไดเ้ลย เราท่องบ่น

ทั้งนั้นน่ะ แลว้ท่องบ่นไวท้  าไมล่ะ ท่องบ่นดว้ยความรู้ของเราหรือ ท่องบ่นข้ึนมาแลว้สลดสังเวชไหม 

สลดสังเวชในชีวิตของเราไหม ชีวิตของเราท าไมมนัทุกขม์นัยากขนาดน้ี ชีวิตเราท าไมไม่เห็นสัจธรรม

ตามความเป็นจริงอย่างนั้น เราท่องบ่นมาๆ 

ท่องบ่นมาเป็นแนวทางท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ช้ีทางไว ้ น่ีไง ทางอนัเอก มคัโคไง 

แลว้ถา้เป็นความจริงๆ ความจริงเราก็ตอ้งประพฤติปฏิบติัข้ึนมาไง ท่ีเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาก็มา

ดดัแปลงตวัเราน่ีไง ท่ีเราดดัแปลงตน ท่ีเราพยายามขวนขวายมาวดัมาวาน่ีไง มาวดัมาวาใหม้นัเขา้มา

ใกลชิ้ด ใหม้าฟังธรรมๆ ไง 

การฟังธรรม ส่ิงท่ีอานิสงส์ของการฟังธรรม ส่ิงท่ีไม่เคยไดย้นิไดฟั้ง ส่ิงท่ีไดย้นิไดฟั้งแลว้ก็

ตอกย  ้าๆ ตอกย  ้ามนั เวลาศึกษาธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่องจ าๆ ท่องจ ามา แลว้

พฤติกรรมมนัเป็นอย่างนั้นไหม 

น่ีก็เหมือนกนั ฟังธรรมๆ ตอกย  ้าหวัใจๆ แลว้ถา้มนัจะไปแกไ้ขความลงัเลสงสัย “ไม่จริงๆ ท่ี

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้พูดไม่จริงๆ คนจะร ่ าจะรวยตอ้งขยนัหมัน่เพียร ตอ้งขวนขวาย ตอ้งท า 

ไม่จริงๆๆ” แลว้เราประพฤติปฏิบติัแลว้มนัจริงไหมล่ะ 

ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด เวลาถึงจริงๆ แลว้ในโลงนัน่น่ะ เวลาจริงข้ึนมาแลว้สัปเหร่อ

มนัเอาไปเผานู่นน่ะ เวลาจริงข้ึนมาแลว้ไม่มีใครเอาไวใ้นบา้นเลย ไอท่ี้ว่ารักๆ เขาเก็บไวม้นัเหม็น เขา

เอาไปวดัไปวาทั้งนั้นน่ะ น่ีไง เวลามนัจริงข้ึนมาแลว้คอตกไง เวลาจริงข้ึนมา จริงข้ึนมาต่อเม่ือหมด

โอกาสแลว้ไง 

แต่น่ีมนัจริงของมนัอยูแ่ลว้ แต่หวัใจของเรา ไอกิ้เลสตณัหาความทะยานอยากมนัคิดไปอีก

อยา่งหน่ึงไง น่ีไง ท่ีหวัใจมนัรักษายาก รักษายากอยา่งน้ีไง 

แต่ถา้มนัรักษาง่าย บางคนรักษาง่าย เกิดมาเป็นคนดิบคนดี คิดแต่เร่ืองดีๆ ทั้งนั้นน่ะ คิดแต่

เร่ืองดีๆ มนัก็ตอ้งมีสติปัญญานะ คิดแต่เร่ืองดีๆ แลว้ คิดว่าท าส่ิงใดจะประสบความส าเร็จ ความคิดดีๆ 

นัน่เป็นเร่ืองภายในหวัใจของเรา แต่อ านาจวาสนา การกระท า ปัญหาสังคม คนคิดดีๆ ก็คนโดนรังแกไง 

โดนรังแกว่าคนไม่มีปัญญาไง ไอค้นท่ีคิดไม่ทนัคนน่ะ 
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ทนั เขาทนักิเลสของเขาดว้ย เขาทนัความคิดของเขาดว้ย แต่โอกาสท่ีเขาจะกระท าในสังคม

มนัไม่มี ถา้เขาไม่มีข้ึนมามนัก็ไม่มีโอกาสเหมือนกนั 

น่ีไง ภายนอก ภายใน คนเราดีทั้งนอกทั้งใน น่ีไง เวลาหลวงปู่มัน่ท่านชมหลวงตา หลวงตาดี

ทั้งนอกทั้งใน 

นอก นอกก็พฤติกรรม มารยาท วินยั เร่ืองโลก ความเป็นอยูน่่ี่เร่ืองโลก น่ีขา้งนอก 

ขา้งใน ขา้งในคือหวัใจท่ีผ่องแผว้ หวัใจท่ีเป็นธรรมๆ เวลาหลวงตาท่านพูดไง เวลาจะคิดส่ิง

ใดมนัก็ตอ้งแบกขอนไม้ๆ  

ค าว่า “แบกขอนไม”้ ขอนไมม้นัหนกัขนาดไหน ดูสิ พวกใบไมม้นัเบาๆ มนัก็ปลิวไปตาม

กระแสลม ขอนไมม้นัหนกั กว่ามนัจะยกข้ึนมา น่ีก็เหมือนกนั เวลาจะคิดเหมือนขอนไม ้ขอนไมเ้พราะ

อะไร ขอนไมเ้พราะจิตใจท่านเหนือไง ธรรมเหนือโลกไง เหนือธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ 

ขนัธ์ ๕ มนัแสดงตวั ขนัธ์ ๕ ดูสิ เวลาหิวกระหายมนัก็แสดง มนัก็ตอ้งการความอยากทั้งนั้น

น่ะ ขนัธ์ ๕ แต่มนัไม่ใช่จิต จิตของมนัเพราะอะไร เพราะจิตมนัตอ้งอาศยัธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ไง แลว้เวลา

จะเสวย เวลาจะนึกจะคิดเหมือนกบัแบกท่อนซุง แบกท่อนซุงก็พร้อม ท่านมีสติมาพร้อม ความคดิๆ ท่ีมนั

มา มนัพร้อม น่ีเวลาขา้งในมนัดี มนัดีชดัเจนขนาดนั้น เวลาดีชดัเจนขนาดนั้น 

เวลามนักรรมของสัตวน์ะ สัตว ์จ ้าจ้ีจ  ้าไชบอกมนัขนาดไหนมนัก็ไม่ฟัง ถา้มนัไม่ฟังข้ึนมา กรรม

ของสัตว์ๆ  น่ีไง เวลามนักรรมของสัตว ์นัน่มนัเวรกรรมของเขา จ ้ าจ้ีจ  ้าไชแลว้เขาไม่สนใจ มนัก็เร่ืองของ

เขา 

แต่ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ขนาดนั้น ท่านเห็นเลยนะ แมแ้ต่สัจธรรม

ท่ีแสดงออกมามนัเพชรนิลจินดาทั้งนั้นน่ะ แต่ไก่ไดพ้ลอยๆ มนัไม่รู้จกั ฟังธรรมไม่เป็น คนฟังธรรมไม่

เป็น ฟังธรรมเอาบุญ นโม ตสัสะฯ พนมมือแป้เลยนะ พอเอวงั อูฮู้! บุญเตม็เลย มนันัง่สัปหงกไม่รู้เร่ือง 

แต่เวลาฟังธรรมนะ เวลาท่ิมเขา้ไปในหวัใจนะ เวลาครูบาอาจารยท่์านบอก กิเลสมนัอยูจิ่ตใต้

ส านึกนั้น เวลาแสดงธรรม ลูกศรแห่งธรรมปักเขา้ไปในกลางหวัใจ พอปักเขา้ไปกลางหวัใจนะ ขนลุก

ขนพอง เวลาพูดถึงความสะเทือนใจ น ้าหูน ้ าตาไหลนะ คนฟังธรรมๆ ถา้ฟังธรรมเป็นมนัฟังอยา่งนั้นไง 
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ฟังเอาเหตุเอาผลไง ฟังใหม้นัถอดถอนไง ไอข้ี้เกียจตณัหาความทะยานอยากในหวัใจของเราใหม้นั

ส ารอกใหม้นัคายออกมา ถา้มนัคายออกมา น่ีเวลาถา้มนัดีทั้งภายใน ดีภายในถา้มนัเป็นความจริงๆ 

คนเราเกิดมาเกลียดความทุกข ์ปรารถนาความสุขทั้งนั้นน่ะ ทีน้ีความทุกขค์วามยาก ความทุกข์

คนท่ีมีสติปัญญา คนท างานมนัไม่ตอ้งออกแรงหรือ คนท างานมนัตอ้งใชส้มอง ท างานตอ้งใชส้มองทั้งนั้น

น่ะ มนัเป็นความทุกขไ์หม แต่ความทุกขเ์พราะว่าน่ีมนัเป็นบุญกุศล น่ีเป็นคุณงามความดีไง น่ีเป็นหนา้ท่ี

ของเราไง เราเกิดเป็นมนุษยไ์ม่เสียชาติเกิดไง มนุษยผ์ูย้ิง่ใหญ่ไง มนุษยท่ี์ท าเพื่อประโยชนก์บัสังคมไง 

มนุษยท์  าเพื่อประโยชน ์เห็นไหม ท่านอยูข่องท่านนะ ดูในหลวง ไปดูโตะ๊ท างาน โอโ้ฮ! ใคร

ไปเห็นแลว้น ้าตาไหล นึกว่ามนัจะวิจิตรพิสดารขนาดไหน มนัก็เหมือนโตะ๊เสมียนชาวบา้นนัน่แหละ 

แลว้ของใชไ้มส้อย เร่ืองเสมียน เร่ืองหนา้ท่ีการงานของเขา นัน่เขาท าตามต าแหน่งของเขานะ น่ีมนัมี

ทั้งนั้นน่ะ อยากเอาอะไรก็ได ้ตอ้งการอะไรก็ได ้คือมนัมีโอกาสท าทั้งนั้นน่ะ แต่ไม่ท าน่ีสิ แลว้ท าแบบโลก

ท่ีเขานึกไม่ถึงไง 

แลว้เวลาท าข้ึนมาดว้ยอ านาจวาสนาบารมี เวลาท าข้ึนมา ท าเพื่อประโยชนก์บัคนท่ีไม่รู้จกัเลย 

ประโยชนก์บัสังคม ไม่ใช่ประโยชนก์บัใครทั้งส้ินเลย ไม่เจาะจงบุคคลใดๆ ทั้งส้ินเลย ท าเพื่อโลก

ทั้งหมดเลย น่ีไง ไม่ไดเ้จาะจงท าเพื่อกลุ่มน้ีท่ีฉนัพอใจ กลุ่มนั้นท่ีฉนัไม่พอใจ ไม่มีเลย ท าเสมอภาคกนั

หมดเลย 

น่ีไง ถา้มนัเป็นจริง ทุกคน เส้นทางของชีวิตเราจะเลือกเดิน ถา้หวัใจท่ียิง่ใหญ่มนัท าไดท้ั้งนั้น

น่ะ ถา้หวัใจมนัคบัแคบ หวัใจคบัแคบกพ็ยายามจะฝึกกนั ทีน้ีพอฝึกกนั เวลาไปวดัไปวามนัก็เท่านั้นน่ะ 

เพราะมนัเป็นท่ีสาธารณะ เวลาคนมา วุฒิภาวะของคนมนัแตกต่างหลากหลาย ความรู้สึกนึกคิดของคนก็

แตกต่างหลากหลาย ความแตกต่างหลากหลายนั้น ประเพณีวฒันธรรม วฒันธรรมขดัเกลา ขดัเกลาให้

คนนอ้มน าไปทางท่ีดี 

เขาจะไม่มีความเขา้ใจเลย แต่เขา้ไปแลว้สังคมเขาพาท าๆ เขาก็เดินตามไป แต่เขายงัไม่มี

สติปัญญาเขา้มา ถา้วนัไหนท่ีเขาศึกษาแลว้เขารู้ข้ึนมานะ เขาเห็นคุณค่าของมนันะ เขาท าดว้ยน ้าใจของ

เขานะ เขาท าดว้ยจิตใตส้ านึกของเขา มนัจะสะเทือนหวัใจเลย น่ีไง ระดบัของทานๆ ทานเกิดจากเจตนา 
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ดูคนท่ีเจตนา อูฮู้! เขาสาธุนะ เขาเทิดใส่ศีรษะนะ เขาอธิษฐานของเขา เขามัน่หมายของเขา ไอ้

บางคนสักแต่ว่าท า โยนเอาๆ เลย ปาท้ิงดว้ย ไอน้ัน่เวลาบอกท าบุญท้ิงเหวๆ กิริยาปาท้ิงมนัเป็นกิริยา 

ท าบุญท้ิงเหว หวัใจมนัไม่ติดไม่ขอ้ง มนัท้ิงเหวมาจากหวัใจไง ท าแลว้ไม่ติดไม่ขอ้งใดๆ ทั้งส้ิน เราท า

เพื่อความสะอาดบริสุทธ์ิไง 

ปฏิคาหก ส่ิงท่ีเราแสวงหาน้ีบริสุทธ์ิ ขณะท่ีให ้ใหด้ว้ยความบริสุทธ์ิ ใหแ้ลว้ช่ืนใจ จบ ผูรั้บ รับ

ดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ รับแลว้ใชป้ระโยชนเ์ตม็ท่ี เวลาท าเสร็จแลว้จบกระบวนการ น่ีปฏิคาหก บุญ

กุศลเกิดตรงน้ีไง 

แลว้เราก็ไปคิดกนั “สังฆทานๆ” 

สังฆทานมนัเป็นเพราะเทวดามาถามองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่า “ควรท าบุญท่ีไหน” แลว้

มาถามศาสดา 

“ท าบุญท่ีเธอพอใจนะ” เพราะอะไร เพราะองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้รู้เท่าทนักิเลสใน

ใจของสัตวโ์ลก วนัน้ีคิดจะท าบุญ คืนน้ีมนัคิดแลว้ ไม่เอา พรุ่งน้ีเชา้มนัเอาไปซ่อนเลย น่ีไง หวัใจ กิเลสมนั

ร้ายกาจนกั ความตระหน่ีถ่ีเหนียว ความยึดมัน่ถือมัน่ของเรา แลว้ของเราน่ีนะ น ้าพกัน ้ าแรงท่ีเราหามา 

แลว้เราจะเสียสละง่ายๆ ไดอ้ยา่งไร 

ส่ิงน้ี “เธอควรท าบุญท่ีไหน” 

“ควรท าบุญท่ีเธอพอใจ” พออยากท า ท าเลย ไม่ใหกิ้เลสมนัต่อตา้น ไม่ใหกิ้เลสมนัคอยตลบ

หลงั พอท าเสร็จแลว้ ถา้จะเอามรรคเอาผลล่ะ เอาส่ิงท่ีท  าแลว้ไดม้ากไดน้อ้ยล่ะ 

อนัน้ีมนัอยูท่ี่เน้ือนาบุญของโลกแลว้ เน้ือนาท่ีดีมนัก็ใหผ้ลตอบแทนท่ีดีใช่ไหม ถา้เน้ือนาท่ีไม่ดี

มนัก็ใหผ้ลตอบแทนท่ีนอ้ยใช่ไหม แลว้ท่านก็ไล่มา แลว้สุดทา้ยแลว้ตั้งแต่โสดาบนั สกิทาคามี 

อนาคามีข้ึนมาจนถึงพระอรหนัต ์ถึงศาสดา แลว้ถา้หมด หมดคือหมดโอกาสใช่ไหม เวลาพระท่ีดีหมด

ไป ท่านถึงบอกใหท้  าสังฆทาน ท ากบัสงฆ ์ท ากบัสาธารณะไง ส่ิงท่ีท  ากบัสาธารณะ เราก็ท  าสาธารณะ ที

น้ีก็เอามาโตม้าแยง้กนั นัน่สังฆทาน น่ีสังฆทาน 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๘ 
 

©2017 www.sa-ngob.com 

สังฆทานคือความตั้งใจเราน่ีแหละ จิตใจถา้อยากเป็นสังฆทานแลว้ จบแลว้ เป็นสังฆทาน 

สังฆทานแลว้ไม่ตอ้งมีพิธีกรรมว่าเอ็งถูกเอ็งผิด ไอน้ัน่พอมีรูปแบบข้ึนมามนัก็คอยท่ิมคอยต ากนัทั้งนั้น

น่ะ 

แต่ถ้ามนัเป็นจริง  ๆ ขึน้มา เราประพฤตปิฏบิัติขึน้มาให้เป็นจริงขึน้มา ท าบุญร้อยหนพัน

หน ท าสังฆทานร้อยหนพันหนไม่เท่ากับถือศีลบริสุทธ์ิหนหน่ึง ถือศีลบริสุทธ์ิร้อยหนพันหนไม่

เท่ากับท าสัมมาสมาธิขึน้มาหนหนึ่ง สัมมาสมาธิร้อยหนพันหนไม่เท่ากับเกิดภาวนามยปัญญา

ขึน้มาหนหนึ่ง ภาวนามยปัญญา ปัญญาทีช่ าระล้างกิเลส นี่ไง ถ้าเป็นจริง ผู้ฉลาดมนัฉลาดทีน่ี่ไง 

แลว้ถา้ท าบุญร้อยหนพนัหน แลว้นัง่ภาวนา แลว้เรามานัง่ท  าความสงบของใจข้ึนมา เราไม่มี

ปัจจยัเคร่ืองอาศยัท่ีจะไปเสียสละอยา่งไร เรามีน ้าใจของเรานะ เราก็นัง่ขดัสมาธิเลย หายใจเขา้นึกพุท 

หายใจออกนึกโธ น่ีไง เขาท าบุญร้อยหนพนัหน เรานัง่สมาธิของเราแลว้ถวาย เอาร่างกาย เอาความข้ี

เกียจข้ีคร้านถวายองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เลย เรายกร่างกายน้ีถวายองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้

เลย นัง่สมาธิถวายเลย ท าไมจะไม่ไดบุ้ญตรงไหน ถา้ไดบุ้ญตรงน้ีป๊ับ มนัก็ไปตดัไอค้วามนอ้ยเน้ือต  ่าใจท่ี

บอกเราไม่มีปัญญาท าเหมือนเขา 

เราเป็นคนไหม เป็น เรามีร่างกายจิตใจไหม มี แลว้เรานัง่สมาธิไดไ้หม ได ้แต่มนัไม่เคยนัง่ มนั

ไม่กลา้ มนัอยากจะท าบุญแข่งขนักบัชาวบา้นเขา 

แต่ถา้มนัภาวนาๆ ไง ภาวนาใหธ้รรมเป็นทาน ใหธ้รรมเป็นทานประเสริฐท่ีสุด ใหธ้รรมเป็น

ทาน ก าลงัใหอ้ยู่น่ี ใหธ้รรมเป็นทานคือใหว้ิชาการ ใหค้วามรู้ ให้ความรู้คน ให้ความรู้มนัฉลาดข้ึนมา พอ

ฉลาดข้ึนมา ใครจะมาเส้ียมมาสอน ใครจะมาท่ิมมาต  า 

มาท่ิมมาต า โลกธรรม ๘ พอท่ิมต า เห็นเลย คนน้ีประจบสอพลอ เพราะเขามาท่ิมมาต  าแลว้ไป

เช่ือเขาไหม แต่ถา้มนัหลงใหล พอเขาชมหน่อย ลอยเลยนะ แต่ถา้คนมีหลกันะ ใครมาพูดยกยอ่ง

สรรเสริญ ไอน่ี้ยแุหย ่

สังคมเขามีความสงบสุข สังคมเขามีความรักกนั มาถึงมาบอกคนนูน้ไม่ดีอยา่งน้ี คนน้ีไม่ดี

อยา่งน้ี คอยท่ิมคอยต า น่ีไง ถา้มนัท่ิมมนัต  าอยา่งนั้น ไล่มนัไป คนถา้มีหลกัมนัก็จบไง แต่ถา้คน

อยากจะลอยไง ใครมายกยอ่งหน่อย ลอยเลยนะ น่ีสังคมแตกแยก เพราะว่าวุฒิภาวะ จิตใจมนัอ่อนแอ 
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ถา้จิตใจมนัเขม้แขง็ข้ึนมา พูดถึงว่าถา้เราติดดิน คนจะติดดินไดม้นัตอ้งมีสติมีปัญญานะ คนท่ี

ยิง่ใหญ่จะแสวงหาส่ิงใดก็ได ้ ท่านใชชี้วิตเรียบง่าย องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ บริขาร ๘ เท่านั้น 

ครูบาอาจารยข์องเราก็บริขาร ๘ เท่านั้น บุคคลผูย้ิง่ใหญ่เขาอยูก่นัปกติธรรมดาทั้งนั้นน่ะ แต่ผลงานของ

ท่าน การกระท าของท่านยิง่ใหญ่จนเป็นท่ีเคารพบูชาของเราไง ถา้เป็นท่ีเคารพบูชาเพราะมนัไวใ้จไง 

ความไวใ้จ 

แลว้ท่ีเรามา เราเป็นสาวก สาวกะ เรากพ็ยายามฝึกฝน เรากพ็ยายามกระท า เราก็จะไปท าหวัใจ

ของเราไง ผูใ้ดเห็นธรรมผูน้ั้นเห็นตถาคตนะ พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ท่ีมนัโดนกิเลสตณัหาความ

ทะยานอยากครอบง าอยูน่ี่ เราพยายามฝึกฝนข้ึนมา ใหพุ้ทโธ ใหพุ้ทธะเบ่งบานข้ึนมากลางหวัใจ 

ดอกบวับานกลางหวัใจของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก รู้ท่ามกลางหวัใจ ช่ืน

บานกลางหวัใจ ชีวิตน้ีมีค่า มีค่าอย่างน้ี เอวงั 


