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เทศน์เช้า วนัที ่๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพ่ือหัวใจของเรา เพ่ือหัวใจของเรานะ หัวใจ
ของเราอยูใ่นร่างกายของเรา แต่เราควบคุมมนัไม่ได ้ มนัไม่เช่ือฟังเราเลย มนัด้ือ พอมนัด้ือข้ึนมา 
ธรรมโอสถๆ ส่ิงท่ีธรรมโอสถ ถา้มนัสมานเขา้กบัความพอใจของเราได ้ มนัจะท าใจของเราให้
สงบระงบับา้ง จิตใจของเราน่ีนะ มนัตอ้งมีธรรมโอสถ ธรรมโอสถนะ ศีล สมาธิ ปัญญา ส่ิงน้ีเรา
แสวงหา เราแสวงหาเพ่ือหัวใจนะ  การท่ีแสวงหามาเพ่ือหัวใจ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นศาสดาของเรานะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
เป็นผูป้ระเสริฐ เป็นผูป้ระเสริฐ วางธรรมวนิยัน้ีไว ้ วางธรรมวนิยัน้ีไวใ้ห้ชาวพทุธเราให้ศรัทธา
ไทยๆ แสวงหาบุญกุศลของตน การแสวงหาบุญกุศลของตนดว้ยเจตนา ดว้ยเจตนา เรามาวดัมาวา
ข้ึนมา เรามาเสียสละทานของเราๆ การเสียสละทานของเรา ส่ิงท่ีเป็นวตัถ ุ ส่ิงท่ีปัจจยัเคร่ืองอาศยั 
เราแสวงหามาดว้ยน ้าพกัน ้าแรงของเรานะ ดว้ยน ้าพกัน ้าแรงมนัก็เป็นสมบติัของเราไง ถา้เป็น
สมบติัของเรา 

เรามาท าบุญกุศลๆ ดว้ยเจตนาของเราๆ มนัไปเปิดหนา้ต่างของหัวใจไง มนัไปเปิดประตู
หัวใจไง เปิดประตูหัวใจให้มนัไดมี้อากาศถา่ยเท ถา้มีอากาศถา่ยเทข้ึนมา ถา้มาวดัมาวาข้ึนมา ถา้
มาเจอครูบาอาจารยท่ี์ดี เราไดฟั้งธรรมๆ ของเรา ฟังธรรมๆ เพ่ือหัวใจน้ี 

ถา้หัวใจน้ี เวลาทางโลกๆ เขา ทางโลกเขาเวลาจะประกอบสัมมาอาชีวะ เขาตอ้งหาตลาด
ของเขา เขาตอ้งหาท าเลของเขา ใครไดท้ าเลท่ีดี เขาจะประกอบสัมมาอาชีวะของเขาไดป้ระสบ
ความส าเร็จของเขา ประสบความส าเร็จของเขา เขาก็มีความทุกขใ์นหัวใจดว้ยการรักษาของเขา 

คนท่ีประกอบสัมมาอาชีวะของเขาจะขาดแคลนส่ิงใด จะขาดตกบกพร่องข้ึนมา ส่ิงใดท่ีมนั
ขาดตกบกพร่อง เราก็ขวนขวายของเราๆ เพ่ือให้มนัประสบความส าเร็จ ให้มนัพอใจของเรา ถา้
มนัพอใจของเรา 
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เห็นไหม มนัทั้งประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ มนัก็มีทุกขม์าทั้งนั้นน่ะ 
เวลาทุกขข์องมนั ทุกขข์องมนัเพราะอะไร เพราะไม่มีธรรมโอสถไง ถา้มีธรรมโอสถ มนั
แสวงหามาดว้ยความสุจริตของเรา แสวงหามาดว้ยความเป็นธรรมของเรา ส่ิงนั้นแสวงหามาแลว้
ก็เพ่ือประโยชน์กบัชีวติ รู้จกัใชส้อยไหม รู้จกัประหยดัมธัยสัถไ์หม รู้จกัเพ่ือเป็นประโยชน์ไหม 

ถา้เป็นประโยชน์กบัเรา น่ีประโยชน์โลกๆ เพราะเกิดมาตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั ถา้มีปัจจยั
เคร่ืองอาศยัแลว้ คนเกิดมามีกายกบัใจๆ ไง ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านสอน สอน
เร่ืองหัวใจของสัตวโ์ลก ใหส้ัตวโ์ลกมีหัวใจท่ีเขม้แขง็ หัวใจท่ีมีคุณธรรม แลว้หัวใจมนัอยูไ่หน 
ถา้หัวใจอยูไ่หน มนัมีศรัทธามีความเช่ือข้ึนมาก็อยากจะมาประพฤติปฏิบติั อยากจะมาอยูว่ดัอยูว่า
ไง 

ถา้อยากจะมาอยูว่ดัอยูว่า คนท่ีมาบวชพระๆ เวลาบวชพระข้ึนมาแลว้ ถา้จิตใจเขม้แขง็ หา
ท าเล เวลาหาท าเลๆ ข้ึนมา ท าเลของเราในป่าในเขา ท าเลของเราท่ีสงบสงดัไง ท าเลของการจะ
ศึกษาคน้ควา้หาสัจจะความจริงในใจของตนก็ตอ้งหาท าเลของตนไง ถา้หาท าเลของตน เวลา
บวชข้ึนมา เรากห็าบวชวดัท่ีพอสมควร ท่ีสะดวกสบายกบัเรา ท่ีพออยูไ่ดไ้ง พอสะดวกสบายกบั
เรา พอฝึกหัดข้ึนมา พอเขม้แขง็ข้ึนมาแลว้มนัจะหาสถานท่ีของมนันะ สัปปายะๆ ไง สัปปายะ 

เวลาท าเลของเราท าเลอยา่งนั้นหรือ คนเราเกิดมา เกิดในท่ีทุกขท่ี์ยาก ท่ีอตัคดัขาดแคลน 
เขาก็พยายามจะหาส่ิงท่ีเขามีโอกาสไดแ้สวงหาโอกาสของเขา แลว้เราท าไมจะตอ้งไปหาในท่ี
อตัคดัขาดแคลนอยา่งนั้นละ่ 

ในท่ีอตัคดัขาดแคลนอยา่งนั้นกิเลสมนัจะไดด้ิ้นรนไง คนเรากินอ่ิมนอนอุน่มนัหมูนะ หมู
ตวัอว้นๆ พอหมูตวัอว้นๆ ข้ึนมาแลว้ ชีวติ วนัคืนล่วงไปๆ บดัน้ีเราท าอะไรอยู ่ กาลเวลากดักิน
ส่ิงมีชีวติทั้งหมด ตายทั้งนั้น ถา้ตายทั้งนั้นนะ ถา้เราเห็นสัจจะความจริงอยา่งนั้น เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนถึงมรณานุสติ คนจะยิง่ใหญ่ขนาดไหน ทุกขจ์นเขญ็ใจอยา่งใดก็
แลว้แต่ ชีวติน้ีมนัตอ้งพลดัพรากทั้งนั้นน่ะ เวลามนัพลดัพรากข้ึนมาแลว้มนัจะมีส่ิงใดเป็นสมบติั
เราบา้งละ่ 

สมบติัของหัวใจ บุญและบาป ดีและชัว่ นัน่น่ะเป็นสมบติัของเรา 
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สมบติัทางโลกก็เป็นเงินทอง เงินทองข้ึนมาเป็นกระดาษ เป็นแร่ธาต ุ มนัดีหรือมนัชัว่ละ่ 
คนแสวงหามาตา่งหาก ดีหรือชัว่ต่างหาก คนเป็นเจา้ของมนัต่างหาก แต่เงินทองมนัเป็นกระดาษ
นะ มนัเป็นวตัถธุาตุนะ แต่ในหัวใจของเราสิ 

ถา้เราเขา้ใจผิด ค าวา่ “เขา้ใจผิด” คือเห็นผิด เห็นผิด แสวงหามาส่ิงท่ีผิดๆ ทีน้ีผิดข้ึนมา เห็น
ดว้ยความพอใจๆ เพราะอะไร เพราะยงัไม่มีธรรมโอสถเขา้ไปคล่ีคลายไง ถา้มีธรรมโอสถเขา้ไป
คล่ีคลาย เราไม่ควรท าอยา่งน้ีเลย เร่ิมตน้มนัคิดไดก่้อนนะ เราไม่ควรท าอยา่งน้ีเลย 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ ส่ิงใดท าแลว้เสียใจภายหลงั คร ่ าครวญ
ร้องไห้ ส่ิงนั้นไม่ดีเลย น่ีไง เวลาความเขา้ใจผิด เขา้ใจผิดก็ท าไปแลว้ไง ท าไปดว้ยความเขา้ใจผิด 
คิดวา่เป็นประโยชน์กบัเราไง พอท าไปแลว้ พอมนัเขา้ใจได ้ คร ่ าครวญ เสียใจร้องไห ้ นัน่น่ะ
บาปกรรม 

ถา้ส่ิงท่ีมนัเป็นความดีงามของเรา ความดีงามของเราดีงามในธรรม ส่ิงใดท่ีเราช่วยเหลือเจือ
จานใครได ้ เรามีน ้าใจต่อใคร เราท าเพ่ือประโยชน์กบัเรานะ คนเรามนัมีเวรมีกรรมต่อกนัทั้งนั้น
น่ะ ถา้มนัมีความผกูพนัต่อกนัมานะ มนัเห็นแลว้มนัพอใจ ถา้มนัไม่มีความผกูพนักนัมานะ มนั
เห็นแลว้มนัมีแรงผลกัๆ ทั้งนั้นน่ะ ฉะนั้น เราท าท่ีพอใจ ถา้ส่ิงไหนท่ีมนัพอใจ มนัท าได ้ มนัท า
ของเรานะ เพ่ือประโยชน์กบัเรา น่ีถา้มนัท าได ้

น่ีไง ถา้ท าคุณงามความดี คุณงามความดีของเรา คุณงามความดีอยา่งน้ี ดีและชัว่ มนัเป็น
สมบติัของหัวใจๆ ไง ถา้มนัมีสติมีปัญญา มีความเช่ืออยา่งนั้นข้ึนมา มนัอยากจะเอาความจริงๆ 
หาท าเล 

ท าเลอยา่งนั้น ทางโลกเขา ส่ิงใดท่ีเป็นท่ีอตัคดัขาดแคลน ส่ิงใดท่ีเป็นชนบท มีแต่เราจะไป
พฒันาข้ึนมาให้มนัเจริญงอกงามข้ึนมา เราจะไปจมปลกัอยูก่บัความยากจนอยา่งนั้นหรือ แต่ถา้
มนัคนท่ีมีสติมีปัญญาของเขา เรามองในแง่ของเศรษฐกิจไง ถา้เรามองในแง่ของคุณธรรมสิ เขา
ซ่ือสัตยน์ะ คนป่าคนเขา เขาซ่ือสัตยข์องเขา เขามีความมานะอดทนของเขา เขาท าเพ่ือเล้ียงชีพ
ของเขา เขาเกิดมาในสถานท่ีอยา่งนั้นไง ถา้เขามีโอกาสของเขา เขากจ็ะแสวงหาของเขา ไอน้ัน่
มนัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัในการด ารงชีพไง คุณภาพชีวติๆ ไง แต่คุณภาพของธรรมละ่ คุณภาพ
ของธรรมละ่ 
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คุณภาพของธรรมมนัตอ้งอาศยัสติ สมาธิ ปัญญา ความเขม้แขง็ ความอดทน ขนัติธรรมใน
หัวใจของตน มนัจะทุกขจ์ะยาก พระเราหาท าเลท่ีดีๆ ไปสู่ท่ีอตัคดัขาดแคลน ไม่มีส่ิงใดท่ีมนัจะ
คาดหวงัไดเ้ลย 

ถา้เราอยูใ่นท่ีอดุมสมบูรณ์ สบายมาก กินเม่ือไหร่ก็ได ้นอนเม่ือไหร่ก็ได ้ท าเม่ือไหร่กไ็ดไ้ง 
แต่ถา้มนัอยูท่ี่อตัคดัขาดแคลนก็อตัคดัขาดแคลนนัน่น่ะ เชา้บิณฑบาตไป เถียงนาเขาไดอ้ยูท่ี่นา
หรือไม่ เขาไดอ้ยูบ่า้นเขาหรือไม่ ถา้ไม่มีใครอยูเ่ลย บา้นร้าง วนันั้นก็บิณฑบาตเปลา่ๆ ๒ วนั ๓ 
วนัก็ไม่เป็นไร ๗ วนัก็ไม่เป็นไร ถา้เราแสวงหาท่ีอยา่งนั้น ถา้ท่ีนัน่เขายา้ยถ่ินไปแลว้ เราก็ธุดงค์
ต่อไป เรายา้ยของเราไป น่ีไง มนัมีสติมีปัญญาใคร่ครวญคิดของมนัไดน้ะ ถา้คิดของมนัได ้ เรา
ไม่ไดม้าแสวงหาส่ิงน้ี เรามาแสวงหาหัวใจของเราไง ถา้หัวใจของเราท่ีมนัท าได ้ มนัมีสติมี
ปัญญาข้ึนมามนัก็คิดไดไ้ง 

ถา้มนัไม่มีสติไม่มีปัญญาข้ึนมา “ท าคุณงามความดีก็เท่าน้ี ท าคุณงามความดีก็เท่าน้ี ไม่มี
ใครส่งเสริมเลย พระพทุธศาสนาจะเรียวแหลมแลว้แหละ มนัจะไม่มีคนสืบทอดแลว้แหละ” น่ี
เวลากิเลสมนัยแุหยน่ะ “จะไม่มีใครสืบทอดศาสนาแลว้แหละ ไม่มีใครส่งเสริม ไม่มีใครดูแล
เลย” 

ดูแลอะไร ใจเอง็ เอง็ยงัไม่ดูแลเอง็เลย เอง็ยงัไม่เขา้ใจหัวใจของเอง็เลย ใครจะมาช่วยดูแล
ให้ ถา้เราช่วยดูแลให้ เรามีสติปัญญาข้ึนมา เราก็ธุดงคไ์ป เราก็เคล่ือนยา้ยไป เราแสวงหาของเรา
ไปนะ 

เวลาครูบาอาจารยท่์านท าของท่านอยา่งนั้นมา จิตใจท่านเขม้แขง็ จิตใจท่านมีคุณธรรม
ข้ึนมาในใจ เวลามนัเกิดศีล เกิดสมาธิ เกิดปัญญา ศีลคือความปกติของใจ ใจมนัปกติ มนัสงบ
ระงบัของมนันะ เวลามนัเกิดสมาธิข้ึนมา อ๋อ! พทุธะเป็นอยา่งน้ีเอง ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็น
ตถาคต เวลาจิตสงบเขา้มา นัน่น่ะผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน คือพทุธะ 

เวลาเราจะเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า ส่ิงท่ียงัมีชีวติอยูเ่ลย เราไดส้ัมผสันะ เราได้
สัมผสั เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก ค าวา่ “ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก” รู้จ าเพาะตน รู้จ าเพาะในหัวใจ 
รู้จ าเพาะในใจของเรา 
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แต่โดยธรรมชาตินะ อูฮู้! เรามีสติมีปัญญา เราแสวงหาปัจจยัเคร่ืองอาศยั เรามีโครงการ อู๋ย! 
ร้อยแปด อยา่งนั้นเป็นสติปัญญาหรือ นัน่น่ะคืออาชีพ 

คิดงาน คิดธรรม เราคิดเป็นธรรม เราหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ คือความคิด
เหมือนกนั คิดธรรม คิดธรรมจนมนัวางธรรม วางธรรม จิตเป็นอิสระ พอจิตเป็นอิสระ นัน่น่ะ
พทุธะ เวลาเห็นพทุธะข้ึนมามนัมีคุณค่าอยา่งน้ีไง ส่ิงท่ีวา่คนเราเกิดมามีกายกบัใจๆ ใจมีคุณค่า
อยา่งน้ีไง แตค่นแสวงหาใจน้ีไม่เจอไง 

คนท่ีแสวงหาใจไม่เจอ ดูสิ ปัจจยัเคร่ืองอาศยั เราไปหา้งสรรพสินคา้ เราไปตลาด มนัมีขาย
อยู ่ศีล สมาธิ ปัญญา ท่ีไหนมีขาย ศีล สมาธิ ปัญญา ท่ีไหนมีใครยื่นให ้ศีล สมาธิ ปัญญา ท่ีไหน 
พอ่แม่อยากให้ใจจะขาด พอ่แม่อยากให้ลกูฉลาด พอ่แม่อยากให้ลกูประสบความส าเร็จ พอ่แม่
อยากให้เตม็ท่ีเลย พอ่แม่ก็แค่ให้การศึกษา ให้โอกาส เขาตอ้งขวนขวายของเขาเอง พอ่แม่ก็
ส่งเสริมเตม็ท่ี แลว้พอ่แม่ให้ไดไ้หม 

แต่ถา้มนัเป็นจริงมนัตอ้งขวนขวายข้ึนมา มนัตอ้งมีการกระท าข้ึนมา ถา้กระท าข้ึนมา น่ี
ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโกข้ึนมา มนัเป็นความจริงๆ ในหัวใจน้ีไง ถา้เป็นความจริงในหัวใจน้ี เรา
ปฏิบติั น่ีการปฏิบติั ถา้ปฏิบติัข้ึนมาจะเป็นสัจจะเป็นความจริงข้ึนมา ปฏิบติัข้ึนมาเพ่ืออะไร เพ่ือ
ฆ่ากิเลสไง 

ตณัหาความทะยานอยากในใจของเรามนัลน้ฝ่ัง มนัปิดหูปิดตาจนใจของตนก็ไม่เคยเห็น
มนั ใจของตนแท้ๆ  นะ สมบติัของเราเองนะ หัวใจคือธาตุรู้ในชีวติของเราเองนะ เรายงัไม่เห็น
ชีวติของเราเป็นอยา่งไรเลย เรายงัไม่เห็นตวัเราเองเลย ไปวดัไปวาก็ให้พระบอก 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ช้ีเขา้มา ทุกคนไม่เคยเห็น ทุกคนไม่เคยไดส้ัมผสั ทั้งๆ ท่ี
มนัอยูก่บัเรา ทั้งๆ ท่ีมนัอยูใ่นใจน้ี แต่เวลาพทุโธๆ แหวกจอกแหนๆ แหวกจอกแหนมนัก็มีน ้าไง 
ถา้ไม่มีน ้า จอกแหนมนัเกิดไม่ไดห้รอก มนัตายแลว้ 

จอกแหนมนัจะเกิดไดใ้นแหลง่น ้า แต่มนัไม่เห็นน ้าเลย เพราะจอกแหนมนับงั มนัปกปิด
หมด น่ีไง ถา้ความท่ีจะเกิดไดต้อ้งมีน ้า ตอ้งมีพทุธะ ตอ้งมีชีวติ ไม่มีชีวติ ส่ิงมีชีวติเกิดไม่ได ้แต่
ถา้เกิดได้ๆ  เราก็มีแต่จอกแหนไง เราไม่เคยเห็นน ้านั้นไง เราถึงไม่รู้จกัใจของเราไง 
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พระพทุธศาสนาสอนอยา่งน้ีไง พระกรรมฐาน พระปฏิบติัเขากส็อนอยา่งน้ี เขาสอนอยา่งน้ี
ให้ทุกคนฉลาดไง ให้ทุกคนไดเ้ห็นหัวใจของตนไง ให้ทุกคนไดชุ่้มช่ืนข้ึนมาไง ให้ทุกคน
เขม้แขง็ข้ึนมาไง ให้ทุกคนไม่เป็นเหยื่อกบักิเลสไง น่ีถา้มนัท าได้ๆ  

ถา้มนัท าได ้ ฟังธรรมๆ เพ่ือเหตุน้ี ธรรมโอสถๆ ก็เพ่ือหัวใจของเราไง หัวใจของเรา ปลกุ
ให้มนัต่ืนข้ึนมา ปลกุหัวใจน้ีให้มนัต่ืนข้ึนมา ถา้มนัต่ืนข้ึนมา น่ีสมบติัของเราๆ 

แลว้พอสมบติัของเรา สมบติัท่ีเราหามาเพราะมนัมีชีวิตนะ ถา้เราตอ้งพลดัพรากไปแลว้นะ 
สมบติัก็กองอยูน่ี่แหละ สรรพส่ิงในโลกน้ีมีเพราะมีเรา เพราะมีเรา ถา้เราผา่นไปแลว้ สมบติัมนัก็
กองอยูน่ี่แหละ 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีมีชีวติมนัมีคุณค่า มีคุณค่าอยา่งน้ี ถา้มีคุณค่าอยา่งน้ีป๊ับ ถา้ไปเจอใน
ปัจจุบนั เห็นจิตของตน ไดเ้ป็นสัมมาสมาธิ ไดเ้ห็นพทุธะนะ แลว้พุทธะนั้นเราฝึกหัดของเราเป็น
ปัญญาของเรา เป็นวปัิสสนา เป็นความรู้แจง้ในใจของเรา ถา้เป็นความรู้แจง้ในใจของเรา เป็น
สมบติัของเราๆ สมบติัของเราท่ีเราฝึกข้ึนมา ท่ีพอ่แม่ปรารถนาให้ลกูทุกคนฉลาดไง แต่เราเวลา
ฉลาด ฉลาดข้ึนมาดว้ยภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนในการกระท าน้ีไง น่ีธรรมโอสถ ท าเพ่ือ
เราๆ นะ ถา้ท าเพ่ือเราเพ่ือประโยชน์กบัเรา เพ่ือชีวติน้ี 

เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสุดยอด เยี่ยมยอดมาก 
เพียงแต่พวกเราเขา้ไม่ถึง พวกเราไม่เคยพบเคยเห็น เห็นแต่ศาสนบุคคล ศาสนบุคคลท่ีเขา้มาบวช
เป็นพระ บวชเป็นพระ บวชเป็นชี เขาด ารงชีพของเขา เราแค่เห็นบุคคลเท่านั้นเอง แลว้บุคคลท าดี
ท าชัว่ เราก็ไปติไปเตียนท่ีบุคคลนั้น เราถึงไม่เห็นธรรมะไง เราถึงไม่เห็นสัจธรรมไง 

เรามองผา่นบุคคลเขา้ไป เขา้ไปสู่สจัธรรมอนันั้น ถา้เขา้ไปสู่สจัธรรมอนันั้น มนัอยูท่ี่ไหน 
มนัอยูใ่นหัวใจของเรา เอวงั 


