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

 

กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั เห็นไหม ฉะนั้น 
เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นสัตว ์ เกิดเป็นต่างๆ อ  านาจของกรรมพาใหเ้กิด พอเกิดข้ึนมาแลว้พบ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนใหห้วัใจของเรามีเคร่ืองไง 

“เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด อยา่มีอยา่งอ่ืนเป็นท่ีพึ่งเลย” 

แต่ธรรมะ เห็นไหม ดูสิ เวลาธรรมะ ธรรมะเป็นธรรมชาติ แต่เดิมคนกราบภเูขา กราบไฟ 
กราบส่ิงท่ีเราเกรงกลวั แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ “เธออยา่
ร้องไห ้ เธออยา่เสียใจ เธออยา่คร ่ าครวญ ใหท้  าคุณงามความดีถึงกนั” ความดีของเรา เราท าแลว้
เราอุทิศส่วนกุศลใหใ้ครก็ได ้ ความดีของเรา เราท าแลว้สบายใจ ท าแลว้อบอุ่นไง ถา้ท าแลว้
อบอุ่น ชีวิตมนัก็มัน่คงใช่ไหม แต่ถา้ชีวิตเราไม่มีคุณงามความดีเป็นพื้นฐาน มนักรูไปขา้งนอก 
เห็นไหม 

เวลามนักรูไปขา้งนอก ไปกราบนู่นกราบน่ี ไปขอออ้นวอนเขา อนันั้นเป็นท่ีศาสนาหรือ 
ศาสนาคืออริยสัจ ศาสนาคือสัจจะความจริง สัจจะความจริงในชีวิตของเราน่ีไง การเกิด การแก่ 
การเจบ็ การตายไง เวลาเกิดมาแลว้มีส่ิงใดเป็นท่ีพึ่งอาศยับา้ง เวลาเกิดมาแลว้ก็อยากมีท่ีพึ่งอาศยั 
ท่ีพึ่งอาศยันะ โบสถว์ิหารมนัพึ่งอาศยัไดไ้หม โบสถว์ิหารท่ีเขาสร้างข้ึนมา เขาสร้างข้ึนมาดว้ย
บุญกุศลของเขา ไอโ้บสถว์ิหารมนักองอยูน่ัน่น่ะ แต่บุญกุศลของคนท า เจตนาของคนท า เจตนา
ของคนท่ีเสียสละ บุญกุศลมนัอยูท่ี่ใจดวงนั้น ใจดวงนั้นเวียนว่ายตายเกิดจากบุญกุศลอนันั้น 

วตัถุมนักองอยูน่ัน่น่ะ วตัถุสร้างไวถ้า้ไม่มีใครรักษานะ ใหจิ้้งจกตุ๊กแกมนัไปอาศยั แต่ถา้
พระมีขอ้วตัรใช่ไหม ไม่ใช่วดัร้าง พระมีขอ้วตัรเพราะพระเชด็ถู พระดูแล เวลาสังฆกรรม เวลา
พระท าสังฆกรรมเขาใชส่ิ้งนั้นเป็นท่ีอาศยัเท่านั้นเอง แต่สังฆกรรมมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ สังฆกรรมก็
อยูท่ี่สงฆไ์ง ครบองคส์งฆไ์หม สงฆท์  าประโยชน์อะไร ถา้ท าประโยชน์นะ ประโยชน์เพื่ออะไร 
สงฆคื์อใคร 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๗ ๒ 
 

©2014 www.sa-ngob.com 

สงฆ ์ เห็นไหม มนุษย ์พระมาจากไหน? พระมาจากคน คนมาจากไหน? คนก็เกิดมาจาก
เวรจากกรรม เวรกรรมเกิดมาเป็นคน บวชมาเป็นพระ พระก็มาจากคน แลว้เวลาพระท าสังฆ
กรรม สังฆกรรมมาจากไหนล่ะ? มาจากสงฆร์วมกนัข้ึนมาเป็นสังฆกรรม สังฆกรรมมนัก็คือ
หวัใจไง คือความรู้สึกนึกคิดอนันั้นไง บุญกุศลมาลงอยูท่ี่นัน่ไง ถา้บุญกุศลมนัอยูท่ี่หวัใจ ถา้
หวัใจ หวัใจเราท าส่ิงใด? ท าเพื่อประโยชน์กบัเราไง 

ฉะนั้น เกิดมาเป็นมนุษยพ์บพระพุทธศาสนา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอน
นะ แมแ้ต่พระบวชใหม่ เวลาพระบวชใหม่ เห็นไหม “น่ีบาตรของเธอหรือ น้ีสังฆาฏิของเธอหรือ 
คนเกิดมาตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั การด ารงชีวิต ชีวิตมนัตอ้งมีอาหารเพื่อด ารงชีวิตน้ีไว ้ เพื่อ
อะไร? เพื่อประพฤติปฏิบติั แต่โลกเรา เราเป็นฆราวาส เราเกิดมาเป็นคน เกิดมากมี็พ่อแม่
บ ารุงรักษา พ่อแม่ก็หาใหค้รบปัจจยั ๔ แต่เราโตข้ึนมาเราตอ้งแสวงหานะ เราแสวงหาอาหารมา
เพื่อด ารงชีวิตนะ ด ารงชีวิตไวเ้พื่ออะไร? ก็เพื่อโรคหิว โรคประจ าธาตุขนัธ์ของเรา  

ถา้โรคหิวโรคกระหาย ปัจจยัเคร่ืองอาศยั มนุษยข์าดส่ิงน้ีไม่ได ้ ถา้มนุษยข์าดส่ิงน้ีไม่ได ้
มนุษยแ์สวงหา คนท่ีมัง่มีศรีสุข ส่ิงน้ีอุดมสมบรูณ์ แต่คนท่ีขาดแคลนมนัก็เป็นทุกขแ์ลว้ ทั้งๆ ท่ี
ปัจจยัเคร่ืองอาศยัหามาเพื่อด ารงชีวิต ถา้หามาแลว้ด ารงชีวิตไดม้นัก็พอท าเนา ถา้มนัหามาแลว้
ขาดแคลนล่ะ ขาดแคลนก็ใหเ้สียสละกนั ใหเ้จือจานต่อกนั เห็นไหม “แผน่ดินธรรม” เราเสียสละ 
เราดูแลกนั เราช่วยเหลือกนั เรามีน ้าใจต่อกนั ถา้มีน ้ าใจต่อกนัมนัก็มีความร่มเยน็เป็นสุขนะ 

ศีลธรรมจริยธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนใหเ้สียสละทาน ทาน ศีล 
ภาวนา ท าไมตอ้งเสียสละ ส่ิงท่ีเป็นวตัถุน้ีเป็นของๆ เรา สมบติัของเราเสียสละท าไม  

ส่ิงท่ีเป็นวตัถุนะ วตัถุเราหามาเพื่อเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัของชีวิต แค่ปัจจยัเคร่ืองอาศยั
ด ารงชีวิตน้ีเท่านั้น แลว้ถา้เรามีมาก เราเสียสละไป ส่ิงน้ีเป็นวตัถุ แต่ส่ิงท่ีไดม้ามนัเป็นทิพย์ๆ  เป็น
ทิพยคื์อน ้าใจ หวัใจของเรา เห็นไหม ดสิู ถา้คนมีบุญกุศลไปเกิดเป็นเทวดา มีบารมี มีบริษทั
บริวารมหาศาล เพราะอะไร เพราะเขาท าคุณงามความดีของเขาไว ้ถา้เราท าบุญกุศลของเรา เห็น
ไหม ดูสิ เวลาท าบุญกุศลข้ึนไป ไปเกิดเป็นเทวดานัง่อยูค่นเดียว นัง่อยูค่นเดียวเพราะอะไร เพราะ
ของของเราๆ 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเราเสียสละ เสียสละเพือ่เหตุใดล่ะ? เสียสละก็เพื่อหวัใจของเราไง เขา
บอก “เสียสละวตัถุของเรา สมบติัของเราเสียสละท าไม ทานท าไม ทานวตัถุ” วตัถุนั้นมนัเป็น
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วตัถุ มนัก็มีค่าเท่ากบัวตัถุนัน่ล่ะ แลว้ถา้เก็บไวม้นัช ารุดเสียหายไป วตัถุนั้นยอ่ยสลายไป มนัไม่มี
ใครไดป้ระโยชน์จากมนัเลย แต่เจา้ของมนัท่ีมีสติปัญญาเสียสละมนัไป เราเสียสละเพราะของเรา
มีมากมาย ของเรามีอยู ่ เราเสียสละไป เสียสละเพื่ออะไรล่ะ? เสียสละเพื่อหวัใจ เสียสละแลว้เรา
สบายใจ ส่ิงนั้นเป็นทิพย์ๆ  ส่ิงท่ีเราท าไว ้น่ีไง ถา้เราเกิดเป็นคนนะ จิตใจท่ีอบอุ่น จิตใจท่ีมนัมีบุญ
กุศลของมนั มนัท าส่ิงใดด ารงชีวิตมนัไม่เดือดเน้ือร้อนใจไปกบัเขานกั 

แต่อริยสัจนะ ความชราคร ่าคร่า ความเจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็นเร่ืองธรรมดา เพราะคนเกิดมา 
สัจจะเป็นอยา่งน้ี น่ีผลของวฏัฏะ เวลาเราเกิดมา เพราะจิตน้ีมนัเวียนว่ายตายเกิดไปในวฏัฏะ มนั
ตอ้งเกิดแน่นอน แต่มนัเกิดสถานะส่ิงใดล่ะ ฉะนั้น การเกิดเป็นมนุษย ์เรามีสติปัญญา เรามีหนา้ท่ี
การงานของเรา เราเป็นคนดี 

แต่ถา้เราปฏิบติัล่ะ ถา้หวัใจเราดี คนดีมนักดี็มาจากใจนัน่แหละ แต่โลกียปัญญา ปัญญา
ของโลก ส่ิงน้ีเป็นอามิส เป็นผลบุญกุศล เพราะว่ามนัเป็นฌานโลกีย ์ มนัแปรสภาพของมนัไป 
ฉะนั้น เราจะดูแลหวัใจของเรา 

ส่ิงท่ีเขาแสวงหาอาหารกนั ส่ิงท่ีเขาหาปัจจยัเคร่ืองอาศยั เขาหาปัจจยัเคร่ืองอาศยัดว้ย
ปัญญาของเขา ดว้ยความสุจริตยติุธรรมของเขา ส่ิงนั้นมาดว้ยบุญกุศล เห็นไหม เขาตอ้งหามา
ดว้ยคุณงามความดีของเขาเลย แลว้เวลาฤดกูาลมนัเปล่ียนแปลง ขา้วปลาอาหารมนัตายหมด ขา้ว
ปลาอาหารมนัขาดแคลน ท าไมมนัเป็นแบบนั้นล่ะ 

เขาตอ้งแสวงหานะ เขาตอ้งยา้ยถ่ินกนั โบราณเขายา้ยถ่ิน ถา้มนัเกิดภยัพิบติั เขายา้ยบา้น
ยา้ยเมืองกนัเลย แต่ในปัจจุบนัน้ีคนเรามีปัญญาไง ความมัน่คงทางอาหาร เขามีคลงัอาหารของ
เขา ความมัน่คงของเขา ผูท่ี้บริหารเขามีปัญญาของเขา เขาสะสมของเขาเพื่อความมัน่คงของ
ความเป็นอยู ่น่ีดว้ยปัญญาๆ ส่ิงท่ีมีปัญญาเขาก็แกไ้ขของเขาไปได ้ 

น่ีก็เหมือนกนั ชีวิตของเราเหมือนกนั เราหาปัจจยัเคร่ืองอาศยัของเรา หามาประจ าโลก 
โลกเขาก็หาได ้ ใครก็หาได ้ ความขาดแคลน ความมัน่คงทางอาหารเขามีความมัน่คงของเขา เขา
สะสมของเขาไว ้ เวลามนัเกิดภยัพิบติัต่างๆ เขาก็ดูแลของเขาได ้ เขาก็บริหารจดัการของเขาไปได ้
แต่ชีวิตของเรามนัมหศัจรรยก์ว่านั้นนะ เพราะเวลาเกิด แก่ เจบ็ ตาย ใครจะบริหารมนั เวลามนั
ตายไปแลว้มนัตายไปไหน เวลาเกิดมา เกิดมาเป็นคน น่ีเป็นอริยทรัพย ์ เพราะถา้เกิดมาเป็นคน
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แลว้มีสติปัญญา เกิดมาเป็นคนมนัก็ท  าหนา้ท่ีการงานของเรา เกิดมาเป็นคนเราก็ด  ารงชีวิตของเรา 
เพราะคน เห็นไหม แต่ถา้คนท่ีมีปัญญาเขาจะหาสมบติัในหวัใจของเขาดว้ย 

กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั ท่ีเกิดมาน้ีเกิดเป็นคนดว้ยบุญกุศล ดว้ยมนุษยส์มบติั 
ดว้ยศีล ๕ มีสมบติัข้ึนมาแลว้ไดเ้กิดเป็นมนุษย ์แต่จิตท่ีมนัเกิดเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน เกิดมาเป็นต่างๆ 
ทางลทัธิอ่ืนเขาบอกว่า “เขาเกิดมาเป็นสัตว ์ หนา้ท่ีของเขาก็เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย ์
มนุษยเ์วลาฆ่าสัตวม์าเป็นอาหารไม่เป็นบาปเป็นกรรม” 

แต่ในพระพุทธศาสนา ส่ิงใดมีชีวิตมีคุณค่าทั้งนั้น เวลาทางโลกของเขา ส่ิงมีชีวิตท าได ้
แต่พระเราพรากของเขียวก็เป็นอาบติั ของเขียวมนัก็มีชีวิตของมนั มนัมีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณ
ครอง มนัก็รักชีวิตมนัทั้งนั้นแหละ 

ถา้รักชีวิต แลว้เราด ารงชีวิตอยา่งไรล่ะ? ด ารงชีวิตไวด้ว้ยปัญญาของเรา เราหลีกเร้นของ
เรา เราไม่เบียดเบียนกนั แต่เวลาคนเราเกิดมาตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั เขาท าหนา้ท่ีการงานอยา่ง
นั้น มนัมีตลาด เขาท าเพื่อประโยชน์ของเขา เราแสวงหาส่ิงนั้น 

“บาปอยู่ท่ีคนท า กรรมอยูท่ี่คนกิน” เขาว่าไปนู่น “บาปอยูท่ี่คนท า กรรมอยูท่ี่คนกิน” 

กรรมกคื็อกรรม ในเม่ือเกิดมาในโลกน้ีมนัก็ตอ้งมีการกระท าทั้งนั้นแหละ กรรมดีกรรม
ชัว่มนัมีของมนัทั้งนั้นแหละ เราเกิดมาเป็นพระอรหนัตเ์ลย คนเกิดมาถือศีล ๕ แลว้เป็นพระ
อรหนัต ์ไม่เบียดเบียนใครเลย มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก 

ศีล ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ถา้จิตใจของคนสะอาดบริสุทธ์ิข้ึนมาแลว้ ส่ิงนั้นมนั
เป็นเวรเป็นกรรมของคน ผลของวฏัฏะมนัมีมาตั้งแต่บุพเพนิวาสานุสติญาณ คืออดีตชาติมา คน
ท าเวรท ากรรมมา มนัมีเวรมีกรรมกนัต่อมาทั้งนั้นแหละ มนัตอ้งมีผลของมนั แลว้เราเกิดมาใน
ปัจจุบนัน้ี ถา้เราท าคุณงามความดีของเรา เราท าประโยชน์ของเรา มนัก็เป็นประโยชน์ของเรา ถา้
เราท าประโยชน์ของเรา ดูสิ ถา้ไม่ส้ินสุดแห่งทุกข ์ จุตูปปาตญาณ อนาคตมนัจะเกิดเป็นอยา่งไร 
น่ีมนัเป็นของมนัโดยกรรมของมนั 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า “บาปอยู่ท่ีคนท า กรรมอยู่ท่ีคนกิน” มนัก็เป็นโวหาร แต่เวลาคนมีวิกฤติ
ข้ึนมาในชีวิตล่ะ ท าไมมนัมีปัญญาข้ึนมาล่ะ เห็นไหม เราเกิดมาเป็นคน หนา้ท่ีการงานก็หนา้ท่ี
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การงานอยา่งหน่ึง แต่เวลาเรามีสติมีปัญญานะ หนา้ท่ีการงานมนัก็มีอยา่งน้ี โลกมีอยา่งน้ี หา
ปัจจยัเคร่ืองอาศยัมาก็ใชเ้ท่าน้ี คนใชเ้ท่าน้ี แต่หวัใจล่ะ ความทุกขค์วามร้อนน่ี เห็นไหม 

“เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด” แต่เวลาศึกษาธรรมๆ ศึกษาธรรมโดยโลก ธรรมะน้ีศึกษา
โดยโลกแลว้ก็ตีความกนัโดยความเห็นของโลกียปัญญา เพราะจิตใจเราก็เป็นโลกไง เราเกิดมา
กบัโลก เราตอ้งเป็นโลกแน่นอนอยูแ่ลว้ แต่ถา้เรามีสติมีปัญญา ศรัทธาความเช่ือ ถา้มีสติปัญญา 
เราจะแสวงหาของเรา 

เขาอาบเหง่ือต่างน ้าหามาเพื่อเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั เวลาเราท าสมาธิกนั เราพยายามสงบ
น่ิง ท าหวัใจใหห้ยดุน่ิงใหไ้ด ้เอาใจของเราไวใ้นอ านาจของเรา เวลาใจของเรา ความรู้สึกนึกคิดท่ี
มนัคิดออกไปยดึหมด ส่งออกไปยดึทัว่โลกธาตุว่าเป็นของเรา แน่มาก มีปัญญามาก รู้มาก เก่ง
มาก ยอดคนมาก...ทุกขท์ั้งนั้น มนัไปกวา้นมา กวา้นมาทบัถมใจของตวั เพราะความโง่ไง ความ
โง่ถึงไปยดึเอามาไง 

แต่ถา้เราท าใจไวใ้นอ านาจของเรา มนัไม่ส่งออก ของมนัก็อยู่อยา่งนั้นแหละ ส่ิงท่ีมีอยู่ก็มี
อยูอ่ยา่งนั้นแหละ มนัไม่บุบสลายไปไหนหรอก มนัก็เป็นของมนัอยูอ่ยา่งนั้นแหละ แต่จิตใจท่ี
เป็นอิสระ จิตใจท่ีจริง ถา้ท าความสงบ ท าดวงใจของเราใหม้นัสงบเขา้มาไดจ้ริง จิตใจท่ีเป็นจริง 
จิตใจท่ีเป็นสัมมาสมาธิ เป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นมรรค เป็นด าริชอบ ความด าริ ความชอบ ปัญญามนั
ชอบธรรม เวลามนัออกไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิตตามความเป็นจริง ถา้จิตมนัจริง มนัท าส่ิง
ใดมนัถึงจะเป็นความจริงข้ึนมา 

แต่จิตของเรามนัปลอม มนัปลอมเพราะอะไร มนัปลอมเพราะมนัโดนกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากครอบง ามนัไว ้ เวลาไปศึกษาส่ิงใดข้ึนมา “น่ีสมบติัของเรา เรารู้ เราเขา้ใจ เขา้ใจไป
หมดแหละ รู้ไปหมด รู้ไปทุกอยา่งเลย”...รู้นัน่รู้ของใครล่ะ น่ีไง ธรรมะเป็นธรรมชาติไง ก็รู้
สมบติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง สัจจะมนัเป็นอยา่งนั้นไง แลว้หวัใจล่ะ หวัใจยงั
โง่อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ เพราะมนัโดนตณัหาความทะยานอยากครอบง ามนัอยู่ 

แต่เราพุทโธๆ หรือใชปั้ญญาอบรมสมาธิจนจิตสงบเขา้มา สงบเขา้มา มนัเป็น
สัมมาสมาธิ มนัเป็นจิตท่ีจริงแท ้ จริงแทต้รงไหน จริงแทท่ี้ว่าสัจธรรมมนัเป็นแบบน้ี ปฏิสนธิจิต
ไง จิตท่ีเวียนว่ายตายเกิด ท่ีเป็นมนุษย์ๆ  มนุษยมี์ร่างกายๆ อยูน่ี่ แลว้ร่างกายมนัมาจากไหนล่ะ ถา้
ไม่มีปฏิสนธิจิตในไข่ ในครรภ ์ในน ้าคร า ในโอปปาติกะ มนัจะเกิดมาเป็นคนไดอ้ยา่งไร  
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ส่ิงน้ีพอเกิดเป็นคนข้ึนมาแลว้ เราเกิดมาไดภ้พชาติ น่ีวฏัฏะไง เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ไง 
มนุษยก์็มีความรู้สึกนึกคิดอยา่งน้ีไง เทวดาก็มีความรู้สึกนึกคิดอยา่งหน่ึง พรหมก็มีความรู้สึกนึก
คิดอยา่งหน่ึง สัตวน์รกมนัรู้สึกนึกคิดอยา่งไร พอมีความรู้สึกนึกคิดอยา่งน้ี มนัศึกษามาอยา่งน้ีก็
ศึกษามาโดยธรรมะเป็นธรรมชาติ เขา้ใจไปหมดเลย แต่จิตใจมนัยงัโง่อยู ่

แต่ถา้เราท าความสงบของใจเขา้มา เขาบอก “ท าไปท าไม ความสงบท าไปท าไม เพราะ
อะไร เพราะความสงบเป็นสมถะ มนัเป็นสมาธิ มนัไม่เกิดปัญญา ถา้มนัไม่เกิดปัญญาเราจะท าไป
ท าไม”...มนัฉลาดมาก มนัใชปั้ญญามาก ปัญญาของมนัเลยกลายเป็นปัญญาของกิเลส ใหต้ณัหา
ความทะยานอยากไปกวา้นส่ิงนั้นมา แต่ไปกวา้นส่ิงนั้นมาเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ พอกวา้นมาแลว้กส็บายใจ ช่ืนใจ ซาบซ้ึงใจ สัจธรรม เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่ง
เถิด ก็ไดธ้รรมนั้นมาแลว้ ไปกวา้นมา 

มือเราไปหยบิมา มือเราไปควา้ส่ิงใดมา มือกบัส่ิงนั้นเป็นคนละอนักนั แต่ถา้จิตใจ มือมนั
มีปัญญาของมนั มีคุณสมบติัของมนั มนัท าลายไดทุ้กอยา่งหมดเลยในตวัมนั มนัไม่ตอ้งไปควา้
ส่ิงใดมาเลย น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีไปควา้มาๆ จิตใจมนัส่งออกหมด ไปยดึหมด สมบติัของเรา เรารู้
เราเขา้ใจ เรามีปัญญามาก เราเขา้ใจในโลกน้ีหมด เราเขา้ใจในจกัรวาลน้ีหมด เราส่งยานอวกาศ
ไปดาวองัคาร เราศึกษาดาวองัคารวา่มีอุณหภมิูอยา่งไร เราเขา้ใจไดห้มดเลย แต่ไม่รู้จกัตวัเองเลย 

พอจิตพุทโธๆ ปัญญาอบรมสมาธิเขา้มา มนัถึงตวัมนัเอง จิตสงบแลว้ ถา้จิตเป็นสมาธิ คน
ท่ีปัญญาอ่อนดอ้ยจะว่าสมาธิเป็นนิพพาน เราแสวงหานิพพานกนัอยู ่ แสวงหาการส้ินสุดแห่ง
ทุกขอ์ยู ่ เราหาไม่ได ้ แต่เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัส่งออก มนัไป
กวา้นมา แต่เวลาจิตมนัสงบเขา้มามนัไม่ใช่นิพพานหรอก มนัยงัว่าน่ีเป็นนิพพานเลย เห็นไหม 
แต่เวลาใชปั้ญญาไป “ซาบซ้ึงๆ”...ซาบซ้ึงน่ีมนักวา้นของเขามา ไปกวา้นของเขามา ส่งออก 
ไม่ใช่สมบติัของตวั แต่เวลาจิตสงบเขา้มานึกว่านิพพาน 

ถา้มีสติมนัก็เป็นสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิ คือว่า สติมนัเท่าทนัสมาธิ มนับริหารจดัการ
สมาธิน้ีได ้สมาธิคือสมาธิ แต่จิตมนัจริง เพราะสมบติัจริงของเรา ปฏิสนธิจิตท่ีเวียนตายเวียนเกิด
ก็คือตวัน้ี พอเราไปเห็นจิตข้ึนมา อ๋อ! มนุษยคื์อน่ี มนุษยคื์อใจของเรา พอใจของเรามนับริหาร
จดัการ มนัสงบแลว้ออกฝึกหดัใชปั้ญญา เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิตตามความเป็นจริง สติปัฏ
ฐาน ๔ เห็นไหม 
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“ปฏิบติัแนวทางสติปัฏฐาน ๔ ปฏิบติัแนวทางสติปัฏฐาน ๔”...สติปัฏฐาน ๔ ของกิเลส 
กิเลสมนัสร้างสติปัฏฐาน ๔ ข้ึนมา กิเลสมนัสร้างสัญญาอารมณ์ข้ึนมาก็เป็นสติปัฏฐาน ๔ ของ
สัญญาอารมณ์ น่ีไปกวา้นมา ไปกวา้นเอาสมบติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นของตวั 

พอจิตมนัสงบแลว้ ถา้มนัรู้มนัเห็น จิตสงบมนัก็นึกว่านิพพาน...ไม่ใช่ เป็นสัมมาสมาธิ 
พอไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มนัสะเทือนกิเลส สะเทือนหวัใจของเรา เออ๊ะๆๆ 
ถา้ไม่เออ๊ะ มนัก็คือไม่รู้ ถา้มนัเออ๊ะข้ึนมา โอโ้ฮ! มนัมหศัจรรยม์าก มหศัจรรยแ์ลว้มนัท าของมนั
ไป น่ีไง ภาวนามยปัญญา สัจจะความจริง ท่ีว่าเกิดเป็นมนุษย ์ มนุษยท่ี์มนุษยส์มบติัน่ีไง ปัจจยั
เคร่ืองอาศยัก็หาปัจจยัเคร่ืองอาศยั ถา้มนัฉลาดข้ึนมามนัก็จะท าสมบติัของตวั 

ถา้มนัฉลาดข้ึนมามนัก็จะหาสมบติั หาอริยทรัพย ์ หาความจริง หาทรัพยข์องใจน่ีไง 
ทรัพยข์องใจวดักนัท่ีไหน ทรัพยส์มบติั ใครเป็นเศรษฐีโลกเขาวดักนัดว้ยคุณค่าวา่ใครมีเงินมาก
เงินนอ้ยไง 

แต่ถา้เวลาปฏิบติัข้ึนมา ใครท าสมาธิไดก้็ว่านัน่เป็นกลัยาณปุถุชง ถา้ใครมีสติปัญญา เห็น
สติปัฏฐาน ๔ เวลาพิจารณาไปแลว้เป็นพระโสดาบนัข้ึนมา เห็นไหม สมบติัของใจใครวดัของ
ใครไดล่้ะ สมบติัของใจเขาวดัค่ากนัท่ีไหนล่ะ สมบติัของใจมนัอยูท่ี่ไหน  

สมบติัของใจ ถา้มนัมีคุณค่าสมบรูณ์ของมนั มนัเป็นวิมุตติ มนัไม่ไปอีกแลว้ 

เวลาไปก็ตอ้งไป เวียนว่ายตายเกิดก็ตอ้งเป็นของมนั ถา้มนัตรงขา้มข้ึนมามนัก็เป็นของ
มนัข้ึนไปได ้น่ีไง มนุษยท์  าได ้คนมีศกัยภาพอยา่งน้ี มนุษยมี์ค่าตรงน้ีไง “เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่ง
เถิด” พอเราปฏิบติัข้ึนมาเป็นความจริงข้ึนมา น่ีก็ธรรมแท้ๆ  ไง ธรรมแท้ๆ  ในหวัใจของเราไง ถา้
ธรรมแท้ๆ  ในหวัใจ น่ีธรรมของเราไง มีท่ีพึ่งจริงไง 

แต่ถา้มนัไม่มีท่ีพึ่งจริงอยา่งน้ีมนัก็ไปควา้เอาขา้งนอก พอควา้ไปขา้งนอกมนัก็เป็นสมบติั
โลก ความคิดแบบโลกๆ โลกก็เป็นอยา่งน้ีกนั ก็คิดอยา่งน้ีกนัไป เห็นไหม 

เราเป็นมนุษย ์ ฟังเทศน์เพื่อเหตุน้ี ฟังเทศน์เพื่อเห็นคุณค่าภายในของเรา แต่ “หลวงพ่อ 
เราท ามาหากินก็ทุกขน์ะ เราแสวงหาก็ทุกข”์...ใช่ แมแ้ต่แสวงหา หากินอยา่งน้ีมนัยงัทุกขอ์ยูเ่ลย 
หนา้ท่ีการงานอยา่งน้ีเราก็ตอ้งปากกดัตีนถีบพอสมควรอยูแ่ลว้ แต่เวลาปฏิบติัมนัทุกขก์ว่าน้ีอีก 
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เพราะอะไร นัน่เป็นอริยทรัพยไ์ง แต่น่ีเราท ากนัโดยจบัจด จบัจด มกัง่าย มนัก็ไดธ้รรมะข้ีโมม้า
อวดกนัไง ธรรมะข้ีโม ้ธรรมะเอามาถากถางกนั มนัไม่เป็นความจริงหรอก 

ความจริงเราเก็บไวใ้นใจ มนัเป็นความเห็นของธรรม มนัแตกต่างกบัความเห็นของโลก 
คุยกนัไม่รู้เร่ืองหรอก ถา้คุยกนัไม่รู้เร่ือง เราคุยกบัครูบาอาจารยข์องเรา เราคุยกบัผูรู้้ ธมฺมสากจฺฉา 
เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เป็นมงคลชีวิต เอวงั 


