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

 

อา้ว! ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรมะ วนัน้ีเป็นวนัพระ วนัพระ พระเป็นผูป้ระเสริฐ 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระพุทธ
และพระธรรม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เทศน์ธมัมจกัฯ เกิดพระอญัญาโกณฑญัญะ
มีดวงตาเห็นธรรม เกิดพระสงฆ ์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นแกว้สารพดันึก เป็นท่ีพึ่งของ
เรา เป็นท่ีพึ่งของชาวพุทธนะ เป็นท่ีพึ่งของชาวพุทธเพราะอะไร เพราะพุทธานุสติ ธมัมานุสติ 
สังฆานุสติ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ 

เวลาเราบริกรรม ค าบริกรรมของเรา เพราะเราตอ้งการเอาหวัใจเราไวก้บัพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ ์ ถา้เอาหวัใจเราไวก้บัพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมเป็นศาสดา เป็นศาสดาพน้จากทุกขไ์ป สัจธรรมอนันั้นท าให้ใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้พน้จากทุกข ์ เวลาเทศน์ธมัมจกัฯ สัจธรรม เทฺวเม ภิกฺขเว ทางสอง
ส่วนท่ีไม่ควรเสพ ใหค้วรท ามชัฌิมาปฏิปทา ใหท้  าตามความเป็นจริง เพราะพระอญัญาโกณ
ฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัตอ้งส้ินเป็น
ธรรมดา เกิดสงฆอ์งคแ์รกของโลก 

เวลาเราก าหนดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เราระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
เราระลึกถึง ใหห้วัใจเราอยูก่บัพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ มนัจะไดไ้ม่คิดออกนอกเร่ืองนอก
ราวไง ถา้มนัคิดออกนอกเร่ืองนอกราว น่ีวนัโยม วนัโยมคือวนัยุง่ วนัยุง่คือวนัแสวงหา วนั
ตอ้งการของเรา น่ีวนัยุง่ 

แต่ถา้เป็นวนัพระล่ะ วนัพระเราไปวดัไปวากนั คนท่ีเขาไปวดัไปวา เขาไปจ าศีล ไปจ าศีล 
เขาไปเพื่อภาวนา ถา้ไปภาวนาของเขา เขาคน้หาหวัใจของเขา ถา้ใครคน้หาหวัใจของตนเจอ คน
นั้นจะเป็นผูว้ิเศษ ผูว้ิเศษเพราะอะไร เพราะเขาเห็นคุณค่าของหวัใจของเขา ถา้เขาเห็นคุณค่า
หวัใจของเขา เขาไม่แสวงหาสมบติัจากภายนอก อยา่งเราเกิดมา เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
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พระพุทธศาสนา เกิดมาเป็นมนุษย ์ พ่อแม่เล้ียงดูมา เล้ียงดูมาดว้ยปัจจยัเคร่ืองอาศยั เวลาเติบโต
ข้ึนมา เราก็ตอ้งการใหค้วามมัน่คงของชาติของตระกลู  

ถา้ความมัน่คงของชาติของตระกลู เราก็ตอ้งแสวงหามาเพื่อความมัน่คงของชีวิต ถา้ความ
มัน่คงของชีวิต ถา้ถึงท่ีสุดแลว้มนัก็ตายไป ทิ้งทรัพยส์มบติัไวใ้หลู้กหลานเขาดูแลต่อไป ถา้
ลูกหลานเขาดี เขายงัระลึกถึงบุญคุณของเรา ถา้ลูกหลานเขาไม่ดีนะ เขาจะบ่นว่าเราดว้ย 
“แสวงหาไวใ้หน้อ้ยเกินไป แบ่งกนัก็ไม่พอ” มนัไดส้มบติัไปมนัยงัติเราอีกนะ น่ีพดูถึงเวลาคนท่ี
คิดแสวงหาแต่ทางโลก 

แต่ถา้แสวงหาทางธรรมๆ เป็นผูว้ิเศษ แสวงหาทางธรรม ธรรมมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ เวลา
แสวงหาทางธรรม น ้าอมตธรรม น ้าอมตธรรม เขาก็แสวงหาบ่อน ้า เอาสระน ้าไง น ้าอมตธรรม
มนัเกิดจากน ้าใจของเรา น ้าใจของเราๆ น ้าใจของเรา น ้าใจท่ีหยาบ น ้าใจท่ีหยาบมนัจะเอาชนะ
คะคานคนอ่ืน น ้าใจท่ีละเอียดลึกซ้ึง น ้ าใจท่ีมีคุณธรรม เขาเห็นเมตตา เขาเห็นสังคม เขาอยาก
ช่วยเหลือเจือจานสังคมนั้น ถา้เวลาช่วยเหลือสังคมนั้น เขาศึกษาแลว้ ถา้มีน ้ าใจต่อกนั มีความ
อบอุ่นต่อกนั มนัจะมีความสุข แลว้ความสุขๆ ความสุขท่ีจะละเอียดลึกซ้ึงไปกว่าน้ีหาจากไหน 
เขาเลยไปวดัไปวากนั เขาพยายามไปภาวนาของเขา ภาวนาของเขาเพื่อหาหวัใจของเขา ถา้ใคร
หาหวัใจของตนเจอ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี  

ตอนน้ีสงกรานต ์ เขาก็ยงัพยายามกระตุน้ใหไ้ปท่องเท่ียว ใหเ้ศรษฐกิจมนัสะพดั เขาไป
ท่องเท่ียวเพื่อใหป้ระชาชนเขามีความสุขความสงบของเขาชัว่คร้ังชัว่คราว ไอข้องเรานะ ถา้เรา
หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ ถา้หวัใจเราสงบข้ึนมา มนัไม่เจือดว้ยอามิสไง อยา่งนั้นเขา
ตอ้งเจอดว้ยอามิสใช่ไหม ตอ้งไปแสวงหา ตอ้งหาท่ีพอใจของตน ถา้หาท่ีไหนไดข้ึ้นมาพอใจ
แลว้อนันั้นจะเป็นความสุข ความสุขกลบัมาแลว้กก็ระหืดกระหอบกลบัมาหาเงินใชห้น้ี 

แต่ของเรานะ เราหายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ แสวงหาความสุขอยา่งน้ีมนัไม่เจือ
ดว้ยอามิส ไม่เจือดว้ยส่ิงท่ีตอ้งออกลงทุนลงแรง ลงทุนลงแรง ลงทุนลงแรงดว้ยสติของเราไง ถา้
สติของเรา เราเกิดข้ึนมา เราจะแสวงหาหวัใจของเราไง ถา้ใครแสวงหาหวัใจของตนเจอนะ สุข
อ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี แลว้มนัมหศัจรรยด์ว้ย ถา้ใครท าความสงบของใจไดน้ะ จะมัน่คงใน
พระพุทธศาสนา เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาสอนถึงสัจธรรมๆ ในใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ พน้จากทุกขไ์ปแลว้ เพราะใจอนันั้นมนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ 
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เวลาเราเวียนวา่ยตายเกิดมา เราก็ไดส้ถานะของมนุษย ์ แลว้สถานะของมนุษย ์ ภพชาติน้ีส าคญั
มาก ทะเบียนบา้นช่ืออะไร สมบติัของใคร ทะเบียนมนัยดึไวห้มดเลย เวลาตายไปตอ้งไป
จ าหน่ายทิง้ เขาจ าหน่ายบญัชีเลย คนน้ีตายไปแลว้ ไม่มีสิทธิตามกฎหมาย  

ส่ิงท่ีเขาแสวงหากนั แสวงหากนัมาเพื่อทางโลกก็เป็นแบบนั้นไง แต่ถา้แสวงหาหวัใจ
ของเราๆ วนัพระวนัส าคญัท่ีไหนล่ะ ส าคญัท่ีหวัใจของเรา ถา้หวัใจของเรานะ ถา้จิตใจเรา
ละเอียดลึกซ้ึง มนัศึกษามาแลว้ หนา้ท่ีการงานก็ท  า ท  ามาเล้ียงชีพ เล้ียงชีพ แต่อยา่ใหห้วัใจน้ีมนั
ทุกขร้์อนจนเกินไปนกั หวัใจดวงน้ีมนัทุกขร้์อนจนเกินไปนกั หาอยูห่ากินมาขนาดไหนแลว้มนั
ก็ดิ้นรนอยูน่ี่ ดิ้นรนอยูน่ี่ มนัไม่พอสักทีๆ เสร็จแลว้ก็เล้ียงไวไ้ม่ไดไ้ง  

ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด คนเราตายหมด ท่ีไหนมีการเกิด ท่ีนัน่มนัตอ้งตาย แลว้
ตาย เราก็ตอ้งตายไปขา้งหนา้ แลว้ไปตายขา้งหนา้ เราจะมีสมบติัอะไรไป เรายงัมีศรัทธามีความ
เช่ือมาท าบุญกุศลนะ บุญกุศลน่ีเป็นทิพย ์ เวลาเป็นทิพย ์ เสียสละส่ิงใดไป ใครเสียสละส่ิงใดไป 
ส่ิงนั้นเราเป็นผูเ้สียสละเป็นของเรา ของของเรา เราเสียสละไปน่ีคือของของเรา ถา้ไม่ใช่ของของ
เรา เราอตัคดัขดัสน เราไม่มีส่ิงท่ีเสียสละ เราก็อนุโมทนาไปกบัเขา คือดีใจไปกบัเขา เห็นเขาท า
คุณงามความดีแลว้อนุโมทนาทานไปกบัเขา อนุโมทนาไปกบัเขา  

ถา้อนุโมทนาไปกบัเขา จิตใจเรายงัมีท่ีเกาะเก่ียว ทั้งๆ ท่ีเราไม่มีส่ิงใดท่ีเสียสละน่ีแหละ 
แต่เราอาศยัอนุโมทนาไปกบัเขา ถา้เรายงัมีจิตใจท่ีเป็นธรรมอยู ่ เรามาเสียสละของเรา สมบติัของ
เราๆ ส่ิงน้ีเป็นสมบติัของเรา สมบติัของเราตรงไหน 

สมบติัของเรานะ เวลาคนสลบไป สลบไป หายไปเลย ฟ้ืนข้ึนมาน่ีรู้ว่าฟ้ืน คนตาย เวลา
ตาย จิตมนัออกจากร่างไป มนัเอาสมบติัอะไรของมนัไป ไปจบัฉวยส่ิงใดไม่ไดเ้ลย มนัเป็น
สมบติัของโลก มนัเป็นวตัถุธาตุ  

จิตน้ีเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีไปกบัมนัคือบุญกบับาปเท่านั้น แลว้บุญกบับาปเท่านั้น ทีน้ีพอ
มนัตายไปแลว้มนัจะรู้ อ๋อ! ใครท าคนนั้นได ้ ใครท าคนนั้นมี ใครไม่ท าคนนั้นไม่มี แลว้คนท่ีมี 
คนท่ีมีไปกบัจิตดวงนั้น ท่ีว่าเป็นอามิสๆ ส่ิงน้ี ส่ิงท่ีจะติดหวัใจน้ีไปก็มีบุญกบับาปเท่านั้น บุญคือ
การกระท า บุญคือบุญกุศลของเรา บาปคือบาปอกุศลของเราท่ีเราท าชัว่ของเราไวไ้ปกบัเรา บุญ
และบาป กรรมท าใหเ้รามาเกิดอยูน่ี่ นัง่อยูน่ี่เพราะอะไร ภวาสวะ จิตน้ีเป็นธรรมชาติของมนั 
เพราะมนัมีบุญและบาปอนัน้ีมนัถึงไดเ้วียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แรงขบันั้นไง  
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ถา้แรงขบัอนันั้นไป ส่ิงท่ีขบัข้ึนมามนัดว้ยแรงบุญกุศลของเรา เราถึงไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ถา้
เราไม่มีบุญกุศล ดูสิ ฟาร์มไก่นัน่น่ะ ฟาร์มสัตวน์ัน่น่ะ ไปเกิดในนั้นน่ะ ไปเกิดในนั้นเพราะอะไร
ล่ะ นัน่คืออบายภมิู แลว้ท าไมตอ้งไปเกิดล่ะ เราคดัเลือกได ้ คดัเลือกไดต่้อเม่ือมีสติอยา่งน้ี แต่
เวลาเราตายไปแลว้มนัทุกขย์าก ทุกคนดิ้นรนอยากเกิด ทุกคนดิ้นรนอยากพน้จากสถานะนั้น ทุก
คนดิ้นรนๆ ด้ินรนไปไง แต่ถา้เป็นบุญล่ะ  

เป็นบุญ เขาเกิดเป็นเทวดา อินทร์ พรหมของเขา มนัหมดวาระ คนเราหมดอาหาร หมดท่ี
พึ่ง ส่ิงท่ีหมดการด ารงชีพ ชีพน้ีจะอยูไ่ดอ้ย่างไรล่ะ มนัก็ตอ้งดบัไป ดบัไปแลว้มนัจบไหมล่ะ ดบั
ไปแลว้มนัก็เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไง แต่เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะดว้ยบุญกุศลของเราท่ีเกิด
มาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอน พระพุทธศาสนาสอนท่ีไหน 
สอนข้ึนมาเร่ืองใจของคน สอนเขา้มาในหวัใจของเรา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ช้ีเขา้มาท่ีหวัใจของสัตวโ์ลก ช้ีเขา้มาท่ีหวัใจของสัตวโ์ลก แต่เรา
ศึกษาแลว้เราไปตะครุบเอาขา้งนอก เราส่งไปขา้งนอกไง  

ฉะนั้น เวลาพระปฏิบติั พระกรรมฐาน ศึกษามาแลว้วางไว ้วางไวแ้ลว้เขา้ทางจงกรม นัง่
สมาธิภาวนาเพื่ออะไร เพื่อคน้หาหวัใจดวงน้ี ถา้จิตดวงน้ีมนัสงบเขา้มา อืม! จิตดวงน้ีสงบเขา้มา 
มนัสงบระงบัเขา้มา ธรรมะมีอยูแ่ลว้ ธรรมะมีอยูเ่พราะอะไร เพราะจิตน้ีมนัสัมผสั จิตน้ีมนัรู้ได ้
ถา้จิตมนัรู้ไดม้นัก็เห็นไง มนัก็รับรู้ว่ามีไง แต่ในปัจจุบนัน้ีงงๆ นะ มีจริงหรือไม่มีจริง ท าไปแลว้
จิตมีจริงหรือเปล่า แต่ถา้จิตมนัสงบแลว้ เพราะตวัจิตเป็นตวัสงบ ตวัจิต สัมมาสมาธิ ตวัตนของ
เรา ตวัตนของเรานะ เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนไปแลว้ สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็น
อนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
เทศนาว่าการกบัผูท่ี้มาขอธรรมะตลอดเวลา “เธอจงมองดูโลกน้ีเป็นสักแต่ว่า เธอจงมองโลกน้ี
เป็นสักแต่ว่า รับรู้โดยสักแต่วา่ อยา่มีตวัตนไปยดึมัน่ถือมัน่มนั แต่ถา้เธอยดึมัน่ถือมัน่มนั เธอจะ
มีความทุกข ์มีความทุกขต์ลอด เธอจงดูโลกน้ีเป็นสักแต่ว่า” 

มนัมีของมนัอยู่อยา่งนั้น สักแต่ว่า เราตอ้งรับรู้ เราไม่ใช่คนขาดสติ เราไม่ใช่คนบา้ คนบา้
เขาไม่รับรู้อะไรเลยนะ แต่เราคนมีสติสัมปชญัญะนะ แต่เรารับรู้ มนัมีจริงของมนั แลว้มีจริงของ
มนั มนัเป็นอนิจจงั มนัไม่อยูใ่นอ านาจของเราหรอก แต่ถา้เรามีบุญกุศล เราแสวงหา เราท าส่ิงใด
มนัก็เป็นสมบติัของเรา สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์เป็นทุกข์
เพราะอะไรล่ะ เป็นทุกขเ์พราะไม่อยากใหม้นัแปรปรวนไง อยากใหม้นัคงท่ีไง อยากใหเ้ป็นของ
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เราไง อยากใหม้นัเพิ่มพนูไง อยากใหม้นับวกๆๆๆ ตลอดไง ไม่ใหม้นัลบไง แต่มนัมีอยูจ่ริงไหม
ล่ะ  

สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั มนัตอ้งแปรปรวน แปรสภาพของมนัอยูแ่ลว้ ถา้แปรสภาพ
ของมนั ถา้เรายดึมัน่ถือมัน่ว่าเป็นของเรา มนัทุกขอ์ยา่งน้ี แต่ถา้เรามองเป็นสักแต่ว่า เธอจงมอง
โลกน้ีเป็นสักแต่ว่า เธอจงมองสรรพส่ิงในโลกเป็นสักแต่ว่า สมบติัของเราก็สกัแต่ว่า มนัเป็น
สมมุตินะ สมมุติคือว่ามนัมีค่า มนัมีค่ากบัเราน่ีแหละ แต่เราไม่พลดัพลาดจากเขา เขาก็ตอ้งพลดั
พรากจากเรา เก็บไวดี้ขนาดไหน เราตอ้งตายไปจากมนั หรือเราก็ตอ้งใชจ่้ายไป ส่ิงน้ีมนัตอ้งพลดั
พรากจากกนัโดยแน่นอนอยูแ่ลว้ แต่ถา้เราไปยดึมัน่ถือมัน่จะใหม้นัคงท่ี ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้น
เป็นทุกข ์ส่ิงใดเป็นทุกข ์ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา  

ความทุกขย์ากตรากตร าขนาดไหน ถา้ไดผ้อ่นคลายไดพ้กัแลว้มนัก็จะจางของมนัไป แลว้
มนัก็จะทุกขซ์ ้ าทุกขซ์ากของมนัอยูอ่ยา่งนั้น น่ีทุกขข์องโลกไง แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้บอกว่าทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ นิโรธเกิดจากมรรค น่ีไง ทุกข ์เหตุใหเ้กิดทุกข ์ทุกขด์บั 
วิธีการดบัทุกข ์ น่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นะ ถา้ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เราปรารถนาถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม
ข้ึนมา หกัอวิชชาความไม่รู้ในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ส้ินสุดไป พญามารจะ
ครอบง าในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ได ้ 

แต่ของเรานะ เราท าความสงบของใจเขา้มา เราเช่ือมัน่ในพระพุทธศาสนาเพราะมีตวัตน
ของเราไง เพราะตวัตนอนัน้ีมนัจะยดึมัน่ถือมัน่ของมนัไง ถา้เป็นสมาธิก็ว่าสมาธิเป็นของเรา ถา้มี
ปัญญาข้ึนมาก็ปัญญาเป็นของเรา ถา้พดูถึงไดบ้รรลุธรรมก็บรรลุธรรมเป็นของเรา  

ถา้เป็นของเราๆ ผดิหมดเลย สัจธรรมมนัเป็นสัจธรรม สัจธรรมเป็นสัจธรรม ถา้จิตใจ
ของใครประพฤติปฏิบติัไปรู้ของมนั มนัส ารอกมนัคายของมนัต่างหาก ผูใ้ดเสียสละมาก ผูใ้ด
จางคลายมาก ผูใ้ดไดถ้อดถอนมาก นัน่จะเป็นสมบติัของเขา แลว้เป็นสมบติัของเขา เราถอดถอน
แลว้ไดส้มบติัอะไร เราไม่ไดอ้ะไรเลย เป็นสมบติัของเราไดอ้ยา่งไรล่ะ 

มนัไดส้มบติัเพราะมนัสะอาดบริสุทธ์ิไง มนัเป็นความจริงของมนัไง พญามารครอบคลุม
ไวไ้ดไ้ง มนัไม่มีตวัตน ไม่มีส่ิงใดไปยดึมัน่ถือมัน่ไง สมบติันั้นก็เป็นสมบติัสาธารณะไง เพื่อเป็น
ประโยชน์กบัสาธารณะ ดูธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สิ ธรรมะเป็นธรรมชาติ สึ
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นามิก็เป็นธรรมชาติ แผน่ดินไหวก็เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติก็ฆ่ามึงอยูน่ัน่ไง ธรรมชาติก็เวียน
ว่ายตายเกิดไง คนเกิดมาจากทอ้งพ่อทอ้งแม่เป็นธรรมชาติไหม เขาบอกกามราคะเป็นธรรมชาติ
ของมนุษย ์ มนัเป็นเร่ืองธรรมชาติของมนุษย ์ มนุษยต์อ้งมีอยา่งนั้นอยูแ่ลว้ เพียงแต่เราควบคุมให้
อยูใ่นศีลเท่านั้นแหละ แต่เวลาถือพรหมจรรยม์นัฝืนธรรมชาติแลว้ 

เวลาใครประพฤติปฏิบติัข้ึนมา โอ๋ย! ถา้พระปฏิบติับอกเป็นพระอรหันตห์มดเลย โลกน้ี
จะไม่มีมนุษยเ์ลย โอ๋ย! คนเป็นห่วงเป็นใยนะว่าชาวพุทธจะเป็นพระอรหนัตห์มดเลย 

มนัเป็นไดไ้หมล่ะ ตั้งใจปรารถนาทั้งนั้นแหละ แต่ไปไม่รอดสักคนหน่ึง ไม่ตอ้งไปห่วง 
เวลาท าความดี โอ๋ย! ถา้ประพฤติปฏิบติัหมด โลกน้ีจะว่างจากมนุษยเ์ลย เพราะมนุษยจ์ะเป็นพระ
อรหนัตห์มดเลย 

เวลาจะท าคุณงามความดีก็คิดกนัอยา่งนั้นน่ะ แต่มนัเป็นความจริงไปไดไ้หม มนัเป็น
ความจริงไปไม่ได ้ เพราะอ านาจวาสนาของคนนะ อ านาจวาสนาของคน ยอ้นกลบัมาว่าอ  านาจ
วาสนาของคน เวลาจริตนิสัยของคน คนมีแนวคิดแตกต่างกนั แนวคิดน้ีมาจากไหน พนัธุกรรม
ของจิตๆ ในแต่ละภพแต่ละชาติ เกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติด ารงชีวิตอยา่งใด มนัสะสมเป็นจริต
นิสัย แลว้จิตน้ีมนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ไม่มีว่างเวน้เลยนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ยอ้นบุพเพนิวาสานุสติญาณ อดีตชาติไปไม่มีตน้ไม่มีปลาย คือนบัไม่ได ้ นบัไม่ไดเ้ลย 
มนันบัไม่ได ้มนัซบัมาๆๆ ตลอดไง  

ถา้ซบัมา พนัธุกรรมมนัตดัแต่งมาๆ คือว่าท าความดีมา ฝืนมาๆ ตลอด พระโพธิสัตวท์  า
แต่คุณงามความดีตลอด ท าคุณงามความดีตลอด เสียสละชีวิต เสียทุกอยา่งมาตลอด ไม่ใช่เสีย
แบบคนโง่ๆ นะ เสียสละชีวิตแบบมีคุณค่า แมแ้ต่เป็นสัตว ์ นายพรานป่าเขาหลงป่า เขาก าลงัจะ
ตาย ก าลงัจุดกองไฟเพื่อความอบอุ่น กระต่ายตวันั้นเป็นพระโพธิสัตว ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้เป็นกระต่ายตวันั้นโดดเขา้สู่กองไฟ ใหเ้ขาไดกิ้นเน้ือสัตวน์ั้นเพื่อใหชี้วิต ๒ คนนั้นรอด 
น่ีการเสียสละขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พนัธุกรรมของจิตๆ แลว้มนัเติบโตมา เกิด
ตายๆ มา ถึงท่ีสุดเป็นพระเวสสันดร ถึงท่ีสุดมาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ มนัเสียสละจนมนัเคย
แลว้ มนัเคย มนัท าดว้ยจริตนิสัย แต่ชูชกจะเอาอยา่งเดียวๆ เอาอยา่งเดียว เวลาเกิดมาแลว้มาบวช
กบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ก็ยงัจะมาขอปกครองสงฆ ์ สงฆเ์ขาเคารพองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้มีคุณธรรม  
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เวลาใครระลึกถึงความสุขของเรา ระลึกถึงสมาธิของเรา ระลึกถึงปัญญาของเรา มนัจะ
ระลึกถึงใครล่ะ ใครสอน ความรู้อนัน้ีใครสอน คุณธรรมท่ีไดม้าน่ีใครบอก มนัลงใจกนัท่ีน่ีไง 
เวลาพระจะไปกราบองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เพราะไดค้วามอบอุ่นมา ไดก้ารคุม้ครองมา 
ไดก้ารดูแลมา มนัระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ เทวทตัจะขอปกครองสงฆ ์เทวทตัท าอะไรมา เทวทตัท าอะไรกบัสงฆ ์ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ใหไ้ง บอกว่า “เทวทตั อยา่ว่าแต่เธอเลย แมแ้ต่พระ
สารีบุตร พระโมคคลัลานะเป็นอคัรสาวกเบ้ืองซา้ยและเบ้ืองขวา เรายงัไม่ใหป้กครองสงฆเ์ลย 
เราจะใหส้งฆป์กครองสงฆก์นัเองไง” 

ขนาดสงฆป์กครองสงฆก์นัเอง ดูสิ ดูในอินเดียสิ ในอินเดีย ดูสิ พนักว่าปี พออิสลามเขา้
ไป หมดเลย ขนาดน่ีสงฆป์กครองสงฆน์ะ แลว้ถา้รวมศูนยอ์  านาจแลว้มนัจะเป็นอยา่งไรล่ะ 

เวลาของเรา เราจะไปอินเดียกนั ปัจจุบนัน้ีทุกคนไปอินเดียแลว้กลบัมาบอก โอโ้ฮ! ช่ืนใจ 
ซาบซ้ึง น่ีชาวพุทธนะ มนัตอ้งการความมัน่คงของศรัทธา ในชาวยโุรปเขาศึกษาธรรมะแลว้เขา
จะมาเมืองไทย เขาจะมาพม่า มาเมืองไทย มาพม่าเพราะอะไร เพราะเขาจะมาหาพระสงฆไ์ง เขา
ตอ้งการพระสงฆอ์บรมเขา เขาตอ้งการไดปั้จจุบนั เขาตอ้งการไดศี้ล สมาธิ ปัญญาน้ี แต่ของเรา
ไปหาวตัถุไง ไปหาเจดีย ์ ไปหาส่ิงท่ีสอนไม่ได ้ ไปเพื่อความมัน่คงไง แต่ของเรานะดูสิ ดูทางยุ
โรปนะ เวลาเขาศึกษาแลว้เขาพุ่งมาหาพระเลย แลว้ตอ้งการพระท่ีท าอยา่งไรใหจิ้ตมนัสงบ แลว้
จิตมนัอยูไ่หน จะหาจิตใหเ้จอ จิตมนัมีจริงหรือเปล่า ถา้มนัมีจริง บอกมา ท าอยา่งไร แลว้เขาจะ
พยายามฝืนท า เขาจะท าของเขา เขาจะหาความจริงของเขา เขาจะเอามรรคเอาผลในปัจจุบนัน้ี ถา้
เอามรรคเอาผลในปัจจุบนัน้ี 

เราเกิดมาเป็นชาวพุทธนะ เรามีเพื่อนพระฝร่ังเขาเคยคุยกบัเรานะ เขาบอกว่าคนไทย
เหมือนกบเฝ้ากอบวั กบมนัเฝ้ากอบวั อยูก่บัดอกบวันัน่แหละ แต่ไม่รู้ว่าดอกบวัมีค่าแค่ไหน เรา
เป็นชาวพุทธ เราเป็นชาวพุทธนะ แต่เราเกิดมาแลว้เรามีพ่อมีแม่ใช่ไหม ทุกคนเกิดมาแลว้พ่อแม่
ก็ตอ้งใหมี้หนา้ท่ีการงาน ทุกคนก็อยากใหม้ัน่คงในทางโลก ใหม้ัน่คง แต่ฝร่ังนะ เพราะว่ารัฐ
สวสัดิการ คนตกงานเขามีรัฐสวสัดิการ เขาดูแลตลอด คือเขาจะตกงานหรือเขามีงานท า ชีวิตเขา
อยูสุ่ขสบายของเขา ฉะนั้น แลว้ชีวิตน้ีคืออะไรล่ะ เขาจะหาความจริงในชีวิตของเขา เขาก็
พยายามขวนขวายไง ฝร่ังจะมาบวชกนัมาก เพราะฝร่ังเขาตอ้งการความสุขจากหวัใจ เขาไม่



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ๘ 
 

©2016 www.sa-ngob.com 

ตอ้งการความสุขจากปัจจยั ๔ จากวตัถุ แต่ไอพ้วกเราทุกข์ๆ  ยากๆ อยา่งนอ้ยๆ ก็ตอ้งมัน่คงของ
ชีวิตน้ีก่อน ถา้มัน่คงของชีวิตน้ีก่อน น่ีไง ก็เลยกลายเป็นกบเฝ้ากอบวัไง เกิดบนพระพุทธศาสนา
ใหค้นอ่ืนเขา้มาฉกฉวย แมลงผึ้งมนัเขา้ไปไดแ้ต่เกสร ไอพ้วกเราเฝ้าอยูน่ัน่น่ะ ของกูๆ  ไม่ไดกิ้น
เลย ชาวพุทธไม่ไดกิ้นเลย แต่คนอ่ืนเขาบินมา โฉบมานะ เขาไดเ้กสรไป เขาไดน้ ้ าหวานไป เขา
ไดข้องเขาทั้งนั้นน่ะ น่ีไง ถา้คนมีปัญญา ถา้มีปัญญา วนัน้ีวนัพระ ถา้จิตใจเราประเสริฐ เราคิด
แบบน้ี 

ทีน้ีมนัอยูท่ี่สังคม สังคม เวลาพดูอยา่งน้ี เราพดูถึงเชิดชูพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์
พดูถึงรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่งของเรา แต่เวลาอยูก่บัสังคม เห็นพระประพฤติปฏิบติักนัอยา่งนั้น อนันั้น
ในสังคมทุกสังคมมนัมีคนดีและคนชัว่ ถา้มีพระแบบนั้นแลว้เราจะเลือกอะไรล่ะ อาหารสั่งมา 
อาหารสั่งในร้านอาหารมา อาหารบางชนิดมนัยงัมีสารพิษ อาหารบางชนิดมนัยงับดูเน่า ขนาด
อาหารสั่งมานะ เราก็เลือกเอาสิ ถา้เรามีสติมีปัญญานะ ถา้เลือกอยา่งน้ีได ้ มนัจะเชิดชูหวัใจเรา
ไม่ใหม้นัทอ้แทไ้ง 

หวัใจเรามนัทอ้แท ้ พระพุทธศาสนาก็ ๒,๐๐๐ กว่าปีมาแลว้ มรรคผลกค็งหมดไปแลว้
แหละ ดูพระบวชมา พระท าตวักนัอยา่งนั้นน่ะ แต่พระท าดีๆ ท าไมไม่ดูล่ะ พระท่ีเขาท าตวัดีๆ 
เขาเป็นตวัอยา่ง ท าไมไม่ดูล่ะ ถา้เราขวนขวายอยา่งนั้น เอาอยา่งนั้น แลว้ก็ยอ้นกลบัมา หนา้ท่ีการ
งานเป็นหนา้ท่ีการงานนะ แต่เวลาลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ถา้มีสติก าหนดป๊ับ เราจะได้
อานาปานสติ ถา้เราก าหนดอานาปานสติ ใครเป็นคนก าหนด จิตเป็นคนก าหนด 

เคร่ืองสูบลมมนัสูบอยูต่ลอดเวลา มนัไม่เป็นอานาปานสติหรอก เพราะมนัไม่มีจิต แต่
เพราะเรามีจิต แลว้จิตของเรามนัเกาะไปถึง ก าหนดลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ขอใหมี้
สติสัมปชญัญะ แลว้มนัจะปล่อยวางอารมณ์ฟุ้งซ่าน ปล่อยวางท่ีมนัไปยดึไปเหน่ียว จิตน้ีมนั
เหมือนยางเหนียว มนัแปะติดเขาไปทัว่เลย อารมณ์อะไรมามนัก็แปะติดไปกบัเขา ถา้เราหายใจ
เขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ อานาปานสติก าหนดไวไ้ม่ใหไ้ปแปะอารมณ์ ใหม้นัแปะกบัลม
หายใจเขา้ออก ถา้แปะกบัลมหายใจเขา้ออก เราจะแปะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ถา้เราแปะ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์จิตใจของเราก็อยูก่บัพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ความคิดมนัก็
มีของมนั แต่ไม่ใหคิ้ดไปทุกข์ๆ  ยากๆ 
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เวลาคิดไป เวลาคิดไปมนัทุกขม์นัยากไหม เวลามนัทุกขม์นัยากก็บอกทุกข์ๆ ๆ แต่มนั
ทุกขเ์พราะอะไรล่ะ แลว้ท าไมเราไม่ดึงมาล่ะ ใช่ มนัทุกข ์ แรงทุกขม์นักระตุน้ แลว้จิตดิบๆ น้ี
ภาวนายาก เวลาคนภาวนาหายใจก็ไม่ได ้พทุโธก็หายหมด ท าอะไรไม่ไดเ้ลย เหลวไหลมาก พอ
เหลวไหลมากมนัก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไง 

แต่ถา้เราเป็นคนดี ดูสิ กบเฝ้ากอบวัๆ แมลงผึ้งมนัเอาแต่เกสรมนัไป แลว้เราไม่เอาบา้ง
หรือ แลว้เกสรมนัอยูไ่หนล่ะ เกสรมนัอยูท่ี่ดอกบวัใช่ไหม เกสรมนัอยูใ่นหวัใจน่ี ความรู้สึกทุกข์
รู้สึกยากมนัอยูใ่นหวัใจน่ี ถา้หวัใจน้ีไดป้ระโยชน์มนัไดท่ี้หวัใจน่ี ถา้หวัใจน้ีเกิดข้ึนมาจริง เรา
เป็นชาวพุทธโดยไม่เหยยีบแผ่นดินผดิเลย เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแลว้เราไดไ้ง  

ดูสิ เวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เป็นการยนืยนัสัจธรรมๆ นะ ธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้กราบธรรมๆ “เธออยา่มี
อยา่งอ่ืนเป็นท่ีพึ่งเลย จงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด” องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรม 
หลวงปู่ มัน่ท่านบรรลุธรรม หลวงปู่ เสาร์ท่านบรรลุธรรม คุณธรรมอนันั้นน่ะ คุณธรรมอนันั้นน่ะ 
แลว้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา สติ สติธรรม สมาธิ สมาธิธรรม เกิดปัญญา ปัญญาธรรม ศีล สมาธิ 
ปัญญาเป็นคุณธรรมในใจของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั  

ใจท่ีลุ่มๆ ดอนๆ ใจท่ีทุกข์ๆ  ยากๆ มนัจะมีคุณธรรมข้ึนมา มนัไม่ใช่มีเงินมีทอง นบัแลว้
นบัอีก แบงก์นบัเอาๆ แต่เวลาหวัใจ พุทโธไม่นบัสักอนัหน่ึง เวลาแบงก์อยากได ้นบัใหญ่ๆ เลย 
นบัพุทโธสิ พุทโธหน่ึง พุทโธสอง พุทโธสาม พุทโธส่ี แลว้พยายามพุทโธข้ึนไป เด๋ียวมนัจะ
ดีกว่าแบงก์ เพราะจิตน้ีจะมีคุณธรรมไง 

วนัพระผูป้ระเสริฐ เวลาไปวดัไปวาไปท าบุญกุศลก็เพื่อฟังธรรมๆ อนัน้ี ฟังธรรมก็ตอก
ย  ้ามา ฟังธรรมแลว้ธรรมมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ  

ธรรม เวลาครูบาอาจารยก์็เทศน์ไปท่ีใจของสัตวโ์ลกนัน่แหละ ธรรมก็อยูใ่นใจเราน่ี
แหละ ถา้เราท าเป็นจริงข้ึนมา หวัใจน้ีจะมีคุณธรรม ถา้มีคุณธรรม มนัจะเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมา
พบพระพุทธศาสนา แลว้ไดศึ้กษา ไดป้ระพฤติปฏิบติั ไดท้  าความเป็นจริง ไม่ใหเ้สียชาติเกิด 
เอวงั 


