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

 

อา้ว ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ วนัน้ีวนัพระ ประเพณีของชาวพุทธ วนัพระวนัโกนเขาจะไป
วดั ไปวดั ไปวดัเพื่อท าบุญกุศล ท าบุญกุศลเพื่อเหตุใด ท าบุญกุศลเพราะว่าการเกิดไง เราเกิดมา
เป็นมนุษยน่ี์บุญพาเกิด ถา้บุญพาเกิดนะ ถา้บาปอกุศลพาเกิด ดูสิ เวลาเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ 
เกิดเป็นมนุษย ์เกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม เกิดเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน เกิดในนรกอเวจี การ
เกิด การก าเนิด ก าเนิด ๔ จิตมนัตอ้งเกิดโดยธรรมชาติของมนั โอปปาติกะเกิดเป็นเทวดา เป็น
อินทร์ เป็นพรหม 

เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดในครรภ ์ เกิดในไข่ เกิดในน ้าคร า เกิดในโอปปาติกะ การก าเนิด เกิด
แลว้ตอ้งมีอาหาร ตอ้งมีอาหาร ตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยัด ารงชีวิต เกิดมาเป็นส่ิงมีชีวิต แลว้
ส่ิงมีชีวิตจะด ารงชีวิตไดอ้ยา่งไร  

ฉะนั้น วนัน้ีวนัพระ เราท าบุญกุศลเพื่อตวัเราเอง เพื่อหวัใจน้ี หวัใจท่ีมนัก าเนิด ก าเนิด
เป็นมนุษยน่ี์เป็นอริยทรัพย ์ เป็นอริยทรัพยแ์ลว้ท าไมมนัทุกขม์นัยากขนาดน้ี การก าเนิดเป็นคน 
เกิดเป็นคนเกิดมาจากใคร? เกิดจากพ่อจากแม่ พ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องลูก พ่อแม่เป็นพระ
อรหนัตข์องลูก พระในบา้นๆ ถา้พระในบา้น พ่อแม่ท่ีเป็นพ่อแม่ท่ีดี เวลาลูกเกิดมา ลูกก็มีสูงมีต ่า 
อภิชาตบุตร บุตรท่ีดี พ่อแม่ท่ีดีพาลูกพาเตา้ พ่อแม่ท่ีดี ขอใหลู้กมีความสุข ลูกจะท าส่ิงใดก็ได้
ขอใหมี้ความสุขเถอะ ขอใหเ้ป็นคนดีพอ เห็นไหม เราไม่บีบคั้น เราพยายามใหลู้กเรามีความสุข
ความเป็นมนุษย ์ถา้ความเป็นมนุษย ์

พ่อแม่ในบา้น ลูกท่ีดีๆ พ่อแม่เป็นตวัอยา่ง ครูคนแรกของโลกคือพ่อแม่ของเรา พ่อแม่ให้
ทั้งชีวิตน้ีมา ใหชี้วิตน้ีมา แลว้เราเติบโตมา เราแสวงหาทรัพยส์มบติัของเรามากนอ้ยขนาดไหน 
ใครเป็นคนไปแสวงหา เพราะเราเป็นคนแสวงหา เพราะความรู้สึกนึกคิดของเรา จิตของเรา
แสวงหา ส่ิงท่ีแสวงหาๆ มา ไดร่้างกายน้ีมา ไดชี้วิตน้ีมา เราถึงแสวงหาส่ิงน้ีได ้ ทรัพยส์มบติั 
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หนา้ท่ีการงาน ถา้บอกเป็นของพ่อแม่ก็ได ้ เพราะอะไร เพราะพ่อแม่ใหส่ิ้งเร่ิมตน้มา ใหส่ิ้งมีชีวิต
น้ีมา ชีวิตน้ีมา ชีวิตน้ีมาแสวงหา พ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องลูก ใหชี้วิตน้ีมา  

ฉะนั้น เราคิดส่ิงใด เราท าส่ิงใด เราตอ้งคิดถึงพ่อถึงแม่ คิดถึงพ่อแม่ ถา้พ่อแม่ท่ีดีก็ชกั
น ามา พ่อแม่ เห็นไหม ดูสิ เวลาเราเกิดมาในวฏัฏะ เราเกิดมาในประเทศอนัสมควร เกิดมาเป็น
ชาวพุทธ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พ่อแม่ก็พาเขา้วดัเขา้วา พ่อแม่ก็รู้จกัใหเ้สียสละ เวลาลกูเรา
ไปโรงเรียน ลูกอยา่เอาเปรียบเพื่อนนะ มีส่ิงใดเราก็เจือจานกนันะ ส่ิงใดถา้เพื่อนเอาเปรียบ โดน
รังแก เรากใ็หเ้มตตาเขา น่ีเราสั่งเราสอนของเรา พระพุทธศาสนาไง 

แลว้ถา้ศาสนาอ่ืนเขาก็สอนเหมือนกนั เขาก็สอนเหมือนกนั เขาก็สอนใหจ้าคะ สอนให้
เสียสละ สอนใหเ้ป็นคุณงามความดีเหมือนกนั บอกพดูถึงธรรมะๆ ทุกศาสนาก็มีธรรมะ
เหมือนกนั แต่ธรรมะของใคร ธรรมะของใคร 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล” 

เวลามรรคผลของเขา มรรคผลของเขาในระดบัของทาน ความกตญัญูกตเวทีเป็น
เคร่ืองหมายของคนดี คนดีก็ดีแต่ในภพชาติน้ีไง ถา้ภพชาติน้ี สายบุญสายกรรม ผลของวฏัฏะ 
การเวียนว่ายตายเกิด ท าบุญกบัใคร เรานบัถือส่ิงใดมนัก็เวียนไปตามนั้น น่ีพระในบา้น 

ทีน้ีพระในใจล่ะ พระในใจ วนัน้ีวนัพระๆ ถา้พระในใจของเรา ในใจของเราเกิดมา ดูสิ 
ฤดูกาลมนัเปล่ียนแปลงของมนัไป ดูสิ เด๋ียวก็ร้อน เด๋ียวก็หนาว มนัก็อากาศน่ีแหละ ท าไมมนั
เปล่ียนแปลงของมนัตลอดเวลาล่ะ  

เราเกิดเป็นคนๆ เป็นอริยทรัพยแ์ลว้ เราเกิดมาเป็นส่ิงมีชีวิต เราแสวงหา มนัมีตณัหาความ
ทะยานอยาก มนัแสวงหามาเพื่อจะตอบกิเลสตณัหาความทะยานอยากไง แต่เราเกิดมาเป็นชาว
พุทธพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนไง สอนไม่ใหเ้ช่ือใครทั้งส้ิน 

เทวดา อินทร์ พรหมเราก็เคยเป็น เราก็เป็นเทวดา อินทร์ พรหมมาแลว้ เราเวียนว่ายตาย
เกิดในวฏัฏะ เราไม่เคยเป็นส่ิงใดหรือ แต่ในปัจจุบนัน้ีเราเกิดเป็นมนุษย ์เกิดเป็นมนุษย ์มนุษยเ์กิด
มาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ “ในบรรดาสัตว ์๒ เทา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้
ประเสริฐท่ีสุด” ประเสริฐท่ีไหนล่ะ 
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ประเสริฐเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มีสติมีปัญญา มีสามญัส านึก เห็นไหม 
เวลาไปเท่ียวสวนเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย เราก็ตอ้งเป็นอยา่งน้ีหรือ ถา้เป็นอยา่งน้ีหรือ 
มนัตอ้งมีฝ่ังตรงขา้ม ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย แต่เวลาเราไปงานศพ เขาเวียนรอบเมรุ ๓ รอบ 
กามภพ รูปภพ อรูปภพ เขาเอาน ้ามะพร้าวลา้งหนา้ บอกใหมึ้งมีสติปัญญา ใหม้นัต่ืนตวัข้ึนมา ให้
มนัรู้จกัชีวิตของมึงบา้ง 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปเท่ียวสวน เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตายโดย
ธรรมชาตินะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดคิ้ดเลย น่ีเราไปงานศพ งานศพเวลาเขา กุสลา 
ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา ท าดีหรือท าชัว่มา เราท าอะไรของเรามา แลว้ท ามาน่ีมนัตายแลว้ ถา้ตายแลว้
มนัตอ้งเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ผลบุญผลกรรมมนัจะส่งมนัไปแลว้ แลว้คนท่ีเป็นอยู่ๆ  เอง็ได้
คิดไหม เอง็ไดคิ้ดไหม น่ีขนาดเตือนขนาดนั้นนะ 

เวลาเราชาวพุทธไง เราชาวพุทธไม่ใหเ้ช่ือส่ิงใดๆ เลย ไม่ใหเ้ช่ือ เทวดา อินทร์ พรหมเรา
ก็เป็นมาแลว้ ตกนรกอเวจีเราก็เป็นมาแลว้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้พดูเลยใน
พระไตรปิฎกว่าเราเคยเกิดในนรกอเวจี เวลาจะเป็นพระโพธิสัตว ์พระโพธิสัตวน์ะ ถา้องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัไม่ไดพ้ยากรณ์มนัยงัเปล่ียนแปลงได ้ การเปล่ียนแปลงได ้ การสร้าง
บุญญาธิการมาขนาดนั้น  

การสร้างบุญญาธิการขนาดนั้นนะ ดูสิ เราอ่านพระไตรปิฎกกนั เราศึกษากนัมา เรา
ซาบซ้ึงไหม เวลาเป็นหวัหนา้สัตว ์ เสียสละชีวิตเพื่อหมู่คณะ เพื่อฝงูสัตว ์ เป็นหวัหนา้สัตวน์ะ 
เวลา ๑๐ ชาติ ทศชาติ ๑๐ ชาติสุดทา้ย พระเวสสันดรตอ้งมาเสียสละขนาดนั้น ความเสียสละ 
เสียสละท าไม เสียสละท าไม เสียสละแลว้ไม่เห็นไดอ้ะไรเลย เสียสละแลว้มีแต่ความทุกขค์วาม
ยาก 

การเสียสละนั้นเพราะจิตใจมนัเขม้แขง็ จิตใจมนัมีคุณธรรมมนัถึงเสียสละได ้ เสียสละให้
พนัธุกรรมของจิต จิตมนัไดเ้ปล่ียนแปลง มนัมีคุณค่า เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัส
รู้ มีหน่ึงเดียวเท่านั้นแหละ ไม่มีใครท าไดข้นาดนั้น ถา้ไม่มีใครท าไดข้นาดนั้น ไม่มีใคร
ขวนขวาย ตรัสรู้เองโดยชอบ เป็นไปไม่ได ้

พระปัจเจกพุทธเจา้ก็สร้างมามหาศาล พระปัจเจกพุทธเจา้ตรัสรู้เองโดยชอบ แต่ยงัสอน
ใครไม่ได ้ ยงัเอาความรู้ความเห็นออกมาบญัญติัใหเ้ป็นศาสนธรรมอยา่งน้ีไม่ได ้ แต่เวลาองค์
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สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ท าได ้ท าไดเ้พราะ น่ีไง ท าท าไมๆ? ก็ท  าเพื่ออนันั้นไง ท าเพื่อหวัใจ
อนันั้น หวัใจท่ีมนัเขม้แขง็ หวัใจท่ีมนัมีคุณธรรม พระในใจๆ พระในใจ ถา้มีพระในใจอยา่งน้ี
มนัมีความกตญัญูกตเวทีกบัพ่อแม่อยูแ่ลว้แหละ 

พ่อแม่ คนท่ีมีส านึกดี ความคิดดี ท าไมมนัคิดเร่ืองดีๆ ล่ะ คนท่ีคิดดี คิดเร่ืองดีๆ แต่คนท่ี
คิดร้าย คิดทุกขย์าก เกิดมาทุกขย์าก สังคมรังแกเรา เราตอ้งประชดสังคม เราท าไปเพื่อต่อตา้น 
เสร็จแลว้ใครไดผ้ลนัน่น่ะ 

นัน่น่ะ มนัไปเอาฟืนเอาไฟมาเผาตวัเองไง แลว้เผาแลว้กระท า กรรม ท่ีว่า กสุลา ธมฺมา 
อกุสลา ธมฺมา มนัก็เร่ืองท าดีท าชัว่มา แลว้ถา้มนัท าแลว้ใครไดล่้ะ เวลาไปท าแลว้ใครมนัได ้

ก็เราประชดไง เรามีความเห็นผดิแลว้เราท ามา น่ีกรรม กรรมคือการกระท า แลว้เราไป
นอ้ยใจนะ อู๋ย! เราทุกขจ์นเขญ็ใจ เรามีความนอ้ยใจ...ก็ท  ามา แต่ไม่ไดท้  าตอนน้ี เคยท าส่ิงนั้นมา 
เราไม่ท าส่ิงใดมาจะไม่ไดส่ิ้งนั้นตอบสนอง 

พระพุทธศาสนาเขาว่าออ้นวอนขอเอา ไอน้ัน่วุฒิภาวะเขาต ่าตอ้ย เขาคิดไดอ้ยา่งนั้น 

แต่ถา้เราเป็นชาวพุทธ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุและผล ใครท าอยา่งไรได้
อยา่งนั้น แลว้ไดอ้ยา่งนั้นไดต้อนน้ีเลยหรือ แลว้ท าอยา่งไรไดอ้ยา่งนั้น เราก็บอกว่าตอนน้ีคนเกิด
มานะ เขาท าดีหมดเลย เราก็ท  าคุณงามความดี ทุกคนจะบ่นว่าท าดีมหาศาลเลย ท าไมมนัทุกขย์าก
ขนาดน้ี ท  าไมมนัทุกขย์ากขนาดน้ี 

เวลากรรมเก่ากรรมใหม่ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ พราหมณ์นิมนตไ์วใ้หไ้ปเผยแผธ่รรม พราหมณ์นิมนตไ์ว ้ เขาลืมใส่บาตร เขา
ลืมใส่บาตรนะ จนพระโมคคลัลานะทนไม่ไหวนะ เพราะมนัเกิดภยัพิบติัไง แลว้ประชาชนก็มี
ความทุกขค์วามยาก ไปบิณฑบาตมาไม่ไดส่ิ้งใดมาเลย พอดีมีพ่อคา้โคต่างเขาคา้โคสมยัโบราณ 
เขารอนแรมไป แลว้เขาก็ไปมีท่ีพกัไว ้เวลาเขามีอาหารของโคของเขาดว้ย เขาคา้โคต่าง คา้มา้ เขา
ใชข้า้วกลอ้ง ฉะนั้น เขาใหอ้าหารสัตวเ์ขาตวัละเท่าไหร เวลาพระบิณฑบาตเขาก็ใหเ้ท่านั้น ให้
เท่านั้น น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นะ 

เราศึกษาว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐมาก เวลากษตัริยเ์ขารบกนันะ เขา
ฆ่ากนั เขาฆ่าท าร้ายกนั ยดึเมืองกนั เวลาเขาชนะศึกกลบัมาเขาขออะไรรู้ไหม เขาขอไดอ้งัคาส
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยมือ เขาอยากไดบุ้ญกุศลจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้  

เวลาปกติสุข ทุกคนแสวงหาเพราะอะไร เพราะพระเจา้พมิพิสาร พระเจา้ปเสนทิโกศล 
พระเจา้อะไร พระเจา้ทุกพระเจา้เป็นลูกศิษยอ์งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้หมดเลย กษตัริย์
ทั้งนั้นในแว่นแควน้เป็นลูกศิษยอ์งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ คิดดสิูว่าลูกศิษยเ์ป็นกษตัริย์
ทั้งนั้น ท าไมคนจะไม่เชิดชูบูชาขนาดนั้น แต่เวลากรรมมนัใหผ้ล เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้จะนิพพาน เวลาบอกพระอานนท ์ “อานนท ์ เรากระหายน ้าเหลือเกิน เรากระหายน ้า
เหลือเกิน หิวกระหาย” พระอานนทก์็อยากจะใหไ้ปขา้งหนา้ เพราะขา้งหนา้มนัยงัมีล  าธารอีก ล  า
ธารน้ีใส “อานนท ์เราหิวเหลือเกิน เรากระหายน ้าเหลือเกิน” 

น่ีเขาว่าอยา่งนั้น ไอน้ัน่มนัเป็นเวรเป็นกรรม เวลาพระอานนทไ์ปตกั ใสหมดเลยเฉพาะ
ตรงนั้น น่ีอ  านาจวาสนาของพระพุทธเจา้ อ  านาจวาสนาบารมีท่ีไดส้ร้างมา เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ด่ืมน ้านั้น พระอานนทบ์อก “มนัเป็นเหตุมหศัจรรยม์าก” หวัน่ไหวไง 
มหศัจรรยคื์อว่ามนัเห็นแลว้มนัแปลกประหลาด 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น่ิงเลย “มนัเป็นเช่นนั้นเอง อานนท ์มนัเป็นเช่นนั้นเอง” 
มนัเป็นเช่นนั้นเองเพราะบุญบารมี น่ีพดูถึงว่าท ามาๆ เวลาท ามา ส่ิงท่ีท  าของเรามา ถา้เราเสียสละ
ของเรามา พดูถึงวา่ใครท าส่ิงใดไดอ้ยา่งนั้น แลว้ถา้ กุสลา ธมฺมา ท าคุณงามความดีส่ิงใดมามนัก็
เป็นกุศลของเรา 

อกุสลา ธมฺมา เราประชด เราประชด ดูสิ เราบอกว่าฤดูกาลมนัเปล่ียนแปลงๆ ความคิดคน
มนัก็เปล่ียนแปลงไง เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ความคิดมนัมีเหมือนกนัทุกๆ 
คนแหละ แลว้พนัธุกรรมของจิตๆ มนัมีจุดยนืไหม ถา้มีจุดยนืมนัจะไม่หวัน่ไหวไง 

ในปัจจุบนัน้ีสังคมท่ีเขาโดนหลอกโดนอะไร แชร์ลูกโซ่ พยายามหลอกลวงกนั แลว้คน
หลอกลวงไม่ใช่ใครนะ เพื่อนเรียนมาดว้ยกนัทั้งนั้นแหละ ไวใ้จทั้งนั้นแหละ ไวใ้จเขาๆ เพราะ
อะไรล่ะ เพราะไม่มีจุดยนืไง ถา้มนัมีจุดยนืมนัตอ้งมีเหตุมีผลสิ เรามีเหตุมีผลมนัจะเป็นอยา่งนั้น
ไดจ้ริงหรือเปล่าล่ะ มนัเป็นอยา่งนั้นไม่จริงท าไมไม่คิดล่ะ 
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ค าว่า “มีเหตุมีผล” น่ีไง บารมี การท าบุญกุศลเพื่อพนัธุกรรมของจิต จิตท่ีมนัเขม้แขง็
ข้ึนมา แต่เขม้แขง็มนัก็ไปเช่ือเขา ส่ิงท่ีไปเช่ือเขา 

แต่ถา้เราจะคน้ควา้ตวัเราเองแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ใหเ้ช่ือใครทั้งส้ิน 
เวลามีศรัทธาความเช่ือ พระพุทธศาสนาเวลาเทศนาว่าการเผยแผศ่าสนาก็ใหเ้ขามัน่คงของเขา ให้
เขาท าเพื่อประโยชน์ของเขาถา้เขาท าของเขาได ้ แต่เวลาจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา อตฺตา หิ อตฺต
โน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ไม่ใหเ้ช่ือแลว้ เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ปฏิบติัมาก็
เป็นทรัพยส์มบติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะประพฤติ
ปฏิบติัมาดว้ยการชกัน า ดว้ยความแกไ้ขมาจากองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ แต่พระโมคคลั
ลานะ พระสารีบุตรก็ส าเร็จเป็นขององคพ์ระสารีบุตร พระโมคคลัลานะนั้น 

เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัตอ้งเป็นสมบติัของเราไง มนัตอ้งเป็นความจริงข้ึนมาใน
หวัใจน้ี หวัใจน้ีท่ีมนัหวัน่ไหวอยูน่ี่ ท่ีมนัทุกขม์นัยากอยูน่ี่ ท่ีมนัทุกขม์นัยากอยูน่ี่เพราะเราทุกข์
เรายาก เราถึงพยายามแกไ้ข  

พระในบา้นๆ เราก็มีความกตญัญูกตเวที ถา้เราไม่มีความกตญัญูกตเวที เราจะระลึกถึงตวั
เราไหม ถา้เราไม่ระลึกถึงตวัเรา เรานอ้ยเน้ือต ่าใจข้ึนมา เราปฏิเสธทั้งนั้นแหละ แลว้มนัก็เหยยีบ
ย  า่หวัใจของตวั ถา้มนัไม่เหยยีบย  า่หวัใจ พอ่แม่ของเรา พ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องลูก เพราะพ่อ
แม่ท่ีดี พ่อแม่ก็พาลูกเขา้วดัใช่ไหม พ่อแม่ท่ีดี เห็นไหม ดูสิ พระเจา้อโศกสร้างวดั ๘๐,๐๐๐ วดั 
ไปถามอาจารยข์องตวัว่าเป็นญาติกบัศาสนาหรือยงั 

อาจารยข์องตวัพระโมคคลีบุตรติสสเถระบอกว่า ยงัๆ 

ถา้จะเป็นญาติกบัศาสนาตอ้งท าอยา่งไร 

ตอ้งเอาลูกมาบวช  

ไปขอร้องนะ ไปขอร้องพระมหินท ์ไปขอร้องลูกสาว ลูกชายมาบวช พอลูกสาว ลูกชาย
มาบวช ลูกสาว ลูกชายมาบวชแลว้ ดว้ยอ านาจวาสนาบารมีเป็นพระอรหนัตท์ั้งคู่เลย แลว้เวลาเขา้
นิโรธสมาบติั เวลาเขา้ไปพกัในหวัใจ เขา้ไปสู่สัจธรรมในใจ มนัสุขหนอๆ ความสุขน้ีมนัไดม้า
จากไหนล่ะ ความสุขน้ีมนัไดม้าจากไหน มนัไดม้าจากพ่อแม่ขอร้องใหบ้วช ตวัเองไม่ไดคิ้ดว่า



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๗ ๗ 
 

©2014 www.sa-ngob.com 

จะบวชนะ แต่พ่อแม่มาขอร้อง พ่อแม่ขอร้อง พอมาปฏิบติัแลว้มนัไดจ้ริง เห็นคุณของพ่อ เห็น
คุณของพ่อแม่ ถา้พ่อแม่ท่ีดี พ่อแม่ท่ีดี พ่อแม่ท่ีชกัน าข้ึนมา ท าแต่ส่ิงท่ีดีมนัก็ดีต่อเน่ืองกนัไป  

ในพระพุทธศาสนามีเยอะมากเลยในพระไตรปิฎก พระรัฐปาลอยากบวชมาก มีลูกอยูค่น
เดียว พ่อแม่อยา่งไรก็ไม่ได ้ ไปบวชกลบัมาแลว้นะ เวลาบวชกลบัมาแลว้ เวลาจะบวชไม่ให้
บวชๆ ก็อดอาหาร อดอาหารก็ไปชวนเพื่อนมาอะไรมา เพราะพ่อแม่ก็รักลูกมาก สุดทา้ยแลว้
เพื่อนก็บอกพ่อแม่บอกว่าอยากเห็นหนา้ลูกไหม ถา้อยากเห็นหนา้ลูกก็ตอ้งใหบ้วชไป ถา้ไม่
อยากเห็นหนา้ลูกมนัอดขา้วจนตาย เพราะเพื่อนกบัเพื่อนมนัรู้นิสัยกนั ก็อนุญาตใหลู้กบวชไป  

พอบวชไป บวชไปแลว้กลบัมาท่ีบา้นนะ กลบัมาเยีย่มบา้น พ่อแม่เอาเงินเอาทอง ทรัพย์
สมบติัมากองไวเ้ลย กองไวเ้ตม็เลย ถามลูกว่าทรัพยส์มบติัท าอยา่งไร พ่อแม่ก็แก่เฒ่าไม่มีใคร
ดูแล 

ลูกชายตอบว่าใหเ้อาทรัพยส์มบติันั้นใส่ลอ้เกวียน แลว้ไปท่ีแม่น ้าแลว้ดมัป์มนัทิง้ไป 
ไม่ใหพ้่อแม่ไปห่วงทรัพยส์มบติันั้น เพราะอะไร เพราะเขาไดอ้ริยทรัพยจ์ากภายใน เห็นไหม มนั
มีไปหมดแหละ เราจะบอกว่าสายบุญสายกรรมมนัจะไม่ไดค้วามปรารถนาเราหรอก พ่อแม่ท่ีดี 
พ่อแม่ท่ีเป็นธรรม พ่อแม่ท่ีท  าใจไดท่้านก็เชิดชูบูชา ถา้พ่อแม่ พระอรหนัตข์องลูก แต่ก็อยากได้
ลูกไวเ้ป็นท่ีพึ่งอาศยั เราก็ดูแล 

พระกสัสปะกบัภรรยา พระกสัสปะอยากบวชมาก แลว้บงัเอิญทั้ง ๒ ตระกลู ลูกสาวก็
อยากบวช สะใภก้็อยากบวช ลูกก็อยากบวช พออยากบวช พ่อแม่ก็อยากใหลู้กเป็นฝ่ังเป็นฝา ก็ตก
ลงว่าแต่งงานกนั ๒ คน พระกสัสปะกบัภรรยาอธิษฐานกนัว่าเราจะอยูพ่รหมจรรย ์ คือแต่งงาน
แต่ในนาม แลว้ก็เล้ียงดู ออดออ้น เล้ียงดูจนพ่อแม่ทั้ง ๒ ฝ่ายเสียหมด สมบติัทั้งหมดแจกๆๆ แจก
เสร็จแลว้ต่างคนออกบวช พระกสัสปะบวชแลว้ก็บวชเป็นภิกษุ ภรรยาก็บวชเป็นนางภิกษุณี 
ส าเร็จเป็นพระอรหนัตท์ั้งคู่นะ ถา้มนัเป็นสายบุญสายกรรม คนท่ีมีบุญมีกรรมมา น่ีพดูถึงสายบุญ
สายกรรมนะ  

เราจะบอกว่าเวลาทางโลกเขาบอกว่าเวลาไปวดัไปวาเราเป็นคนดีแลว้ พระในบา้นท าไม
ไม่ดูแล 
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พระในบา้นเราก็ดูแลนะ พระในบา้นเรากด็ูแล แลว้เรามีสติปัญญา พระในใจสูงส่งกว่า 
เพราะพระในใจ มนัเป็นพระในใจได ้ มนัช าระลา้ง มนัส ารอกมนัคายอวิชชาความไม่รู้ พ่อแม่
ของเรา พ่อแม่ท่ีดีก็เป็นพ่อแม่ท่ีดี เป็นพระอรหนัตข์องลูกจริงๆ ท่านใหชี้วิตน้ีมา แต่พ่อแม่ท่ีดี 
ถา้พ่อแม่ท่ียงัเป็นทางโลกอยู ่ เราก็ดูแล ก็เป็นพระอรหนัตจ์ริงๆ นัน่แหละ พระอรหันตเ์ฉพาะ
ของเรา 

แต่ถา้เราดูแลใจของเรา มนัมีเหตุผลนะ มนัมีมรรคไง มนัมีสัจจะ มนัมีความจริง มนัมี
ปัญญา มนัไดแ้ยกไดแ้ยะ เพราะมีปัญญาอยา่งนั้นเราถึงไดดู้แลพ่อแม่เราได ้ เพราะมีปัญญาอยา่ง
นั้น เหมือนกบัเราบริหารความคิดพ่อแม่เราเลยล่ะ ถา้เรามีสติปัญญา เราท า เพราะเรามีสติมี
ปัญญา อภิชาตบุตร บุตรท่ีสูงกว่าพ่อกว่าแม่ เราท าของเรา ดูแลของเรา เพื่อประโยชน์กบัเรา  

วนัพระ ใหม้นัไดท้ั้งหมด ไดท้ั้งพระขา้งนอก พระขา้งใน ถา้ใครมีสติปัญญานะ ใครมี
สติปัญญาพยายามดูแลของเรา ท าของเรา มนัเป็นความกตญัญูกตเวที เป็นเคร่ืองหมายของคนดี 
แค่เคร่ืองหมายของคนดีเท่านั้นเอง เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนไปแลว้ความดีก็ตอ้งทิง้ เราเป็นคน
ดีมาแลว้ แลว้มาปฏิบติัแลว้จะใหค้นยกยอ่งเชิดหนา้ชูตา ไอน้ัน่มนัธรรมะเก่าแก่ โลกธรรม ๘ 
สรรเสริญนินทา 

แต่ถา้เราจะขา้ม เราขา้มทั้งสรรเสริญทั้งนินทา ใครจะว่าดีว่าชัว่นัน่ปากของเขา ความจริง
เป็นสมาธิ เป็นสมาธิในใจของเรา ถา้เกิดปัญญา เกิดปัญญาของเรา แลว้เกิดภาวนามยปัญญา เกิด
ความมหศัจรรยข้ึ์นมามนัจะเห็นเลยล่ะ น่ีมรรค เห็นมรรคแท้ๆ  แลว้มรรคน้ีมรรคของเราดว้ย 
มรรคญาณ เวลามนัช าระลา้ง มนัส ารอกมนัคาย เราจะหาพระในใจๆ เราท าเพื่อประโยชน์กบัเรา 
เอวงั 

 


