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

 

อา้ว! ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ เราขวนขวายมา วนัน้ีวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา วนัน้ีเป็น
วนัวิสาขบชูาไง ถา้วนัน้ีเป็นวนัวิสาขบชูา เป็นวนัเกิดของเจา้ชายสิทธตัถะ เพราะเจา้ชายสิทธตั
ถะเกิดข้ึนมาวนัน้ีเพราะมีพระโพธิสัตว ์ พระโพธิสัตวคื์อผูท่ี้ท  าคุณงามความดี ผูท่ี้ท  าคุณงาม
ความดีปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

เวลาคนเกิดมาๆ เห็นบุญกุศล เห็นคนท าคุณงามความดีแลว้เราอยากท าๆ เขาเรียกว่าพระ
โพธิสัตว์ๆ  พระโพธิสัตวท์  าบุญกุศลของเรา ท าแลว้ท าเล่า เวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะสร้างแต่คุณ
งามความดีไง ถา้สร้างแต่คุณงามความดี คุณงามความดีนั้นหล่อหลอมหวัใจดวงนั้น หล่อหลอม
ใหใ้จดวงนั้นคิดแต่เร่ืองดีๆ ไง ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระโพธิสัตวน์ะ 
เวลาเกิดเป็นกวาง เกิดเป็นกวาง เกิดเป็นลิง เกิดเป็นต่างๆ ท่านก็เคยเกิด อยูใ่นพระโพธิสัตว ์ ดูสิ 
ในพุทธประวติั เวลาท่านเกิดข้ึนมาท่านเป็นหวัหนา้สัตว ์ท่านเป็นหวัหนา้ ท่านพาหมู่สัตวน์ั้นให้
พน้จากนกัล่า ท่านพาฝงูกวางใหพ้น้จากนกัล่า นกัล่าจะล่ากินเน้ือ ท่านพาหลบพาหลีก น่ีพระ
โพธิสัตว์ๆ  เกิดมาแลว้ท าคุณงามความดีไง 

วนัน้ีวนัเกิดของเจา้ชายสิทธตัถะ วนัเกิดของพระโพธิสัตว ์ พระโพธิสัตวเ์กิดข้ึนมาแลว้ 
เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ คุณงามความดี พวกเราเกิดมามีคุณงามความดี เกิดมา
เพราะคนมีบุญกุศล แต่มนัก็มีทุกขมี์ยากในหวัใจไง ดูสิ พระเจา้สุทโธทนะเล้ียงดูกล่อมเกล้ียงไว ้
จะเป็นกษตัริยน์ะ จะเป็นจกัรพรรดิ จะเป็นผูค้รองอาณาจกัร เล้ียงดูอยา่งดีเลย แต่ดว้ยอ านาจ
วาสนาของท่าน ท่านไปเท่ียวสวน เห็นคนเกิด ถามมหาดเลก็วา่นัน่อะไรน่ะ เห็นคนแก่ เห็นคน
เจบ็ เห็นคนตาย มนัมหศัจรรย ์ มหศัจรรยเ์พราะอะไร เพราะพระเจา้สุทโธทนะพยายามนะ ถา้
ใครมาเล้ียงมาดูแล แก่เฒ่า เปล่ียนออกๆ จะไม่ใหเ้ห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตายไง เพราะว่า
พราหมณ์พยากรณ์ไว้ๆ  เป็น ๒ ทาง ทางหน่ึงถา้ออกบวชจะเป็นศาสดา ถา้ครองราชยจ์ะเป็น
จกัรพรรดิ พระเจา้สุทโธทนะก็ดูแลขนาดนั้น ดูแลขนาดนั้น  
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เขาเล้ียงดูมา พยายามเตม็ท่ีจะใหเ้ป็นจกัรพรรดิๆ แต่กด็ว้ยอ านาจวาสนาของท่าน ดว้ย
อ านาจวาสนาของท่านไปเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย มนัสะเทือนใจ ถามเลยว่าเราตอ้ง
เป็นอยา่งนั้นดว้ยหรือ เราตอ้งเป็นอยา่งน้ีดว้ยไหม ถา้เราตอ้งเป็นอยา่งน้ี ถา้เราเสวยชาติข้ึนไป 
เราเสวยเป็นจกัรพรรดิข้ึนไป เราก็ตอ้งทุกขต์อ้งยากไง ถา้ตอ้งทุกขต์อ้งยาก ดูสิ ถา้ตอ้งทุกขต์อ้ง
ยาก เขาบอกเป็นการเห็นแก่ตวัๆ 

ถา้ไม่เห็นแก่ตวัมนัก็ทุกขด์ว้ยกนัอยูน่ี่ไง ดูสิ เวลาเราส่งลูกไปเรียนเมืองนอกกนั ลูกมนั
เห็นแก่ตวัไหม เราส่งลกูไปเรียนเมืองนอกเพื่ออะไร ก็เพื่อใหมี้การศึกษา เราส่งลกูของเราเพื่อหา
ประสบการณ์ข้ึนมา เพื่อกลบัมา เพื่อมาปกครองมาดูแลไง  

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย ถา้มนัจะพน้จากการเกิด การแก่ การ
เจบ็ การตายมนัตอ้งแสวงหา ถา้มนัแสวงหา ท่านถึงไดเ้สียสละของท่านไป ความเสียสละน้ี
ไม่ไดเ้สียสละเพื่อความเห็นแก่ตวั ความเสียสละน้ีเสียสละเพื่อสังคมโลก เพื่อจกัรวาล เพื่อ ๓ 
โลกธาตุ แต่ท่านเสียสละองคเ์ดียวไง แต่ท่านไปท าของท่าน ๖ ปีก็วนัน้ีอีกแหละ เพญ็เดือน ๖ 
ท่านไปท าทุกรกิริยามาพอแรงของท่านแลว้  

เวลาบวชไปแลว้ ไอน้ัน่ก็เป็นศาสดา ไอน่ี้ก็เป็นศาสดา ก็ไปศึกษามากบัเขาทั้งนั้นน่ะ 
ศึกษาแลว้เขาก็ช่ืนชมทั้งนั้นน่ะ เพราะถา้ใครมีลูกศิษย ์ แลว้ลกูศิษยป์ระพฤติปฏิบติัจนสุดวิชา
ของเขา ทุกคนก็ตอ้งช่ืนชมลูกศิษยข์องตนเป็นธรรมดา แต่เวลาช่ืนชมแลว้ท่านก็ยงัมีความทุกข์
อยูน่่ะ อาจารยข์องเขา เขาสอนจนหมดวิชาการของเขาแลว้ แต่เรายงัแกกิ้เลสไม่ได ้ แต่เรายงัแก้
การเกิด การแก่ การเจบ็ การตายไม่ได ้มนัมีความวิตกกงัวลลึกๆ ในหวัใจ ท่านถึงไดล้ะทิง้เขา้มา
หมดไง แลว้วนัน้ีมาฉนัอาหารของนางสุชาดา แลว้นัง่ประพฤติปฏิบติัไง มนัถึงส าคญัไง  

ว่าวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาๆ ถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ศาสนามนั
จะเกิดมาไดอ้ยา่งไร เอก  นาม กึ หน่ึงไม่มีสอง ผูท่ี้จะประพฤติปฏิบติั ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ 
อสงไขย ค าว่า “อสงไขยๆ” เราพดูเนน้ย  ้าแลว้ย  ้าอีก เพราะอะไร นัน่มาจากความคุณงามความดี
ทั้งนั้นน่ะ คุณงามความดีมนัส่งต่อใหเ้ป็นคุณงามความดีต่อเน่ืองกนัมา แลว้คุณงามความดี
พฒันาการข้ึนมาใหม้นัดีมากข้ึนๆ จิตใจของคนถา้คิดแต่คุณงามความดี พนัธุกรรมของจิตๆ จิต
บางคนคิดแต่เร่ืองดีๆ มนัตดัแต่งแต่เร่ืองดีๆ นะ  



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๓ 
 

©2016 www.sa-ngob.com 

เราดูสิ สังคมท่ีดี เราอบอุ่นนะ เราอยูส่ังคมท่ีเขาคิดของเขา พนัธุกรรมของเขา เห็นแก่ตวั
ของเขา เขาเบียดเบียนเรา เราอยูท่ี่ไหนเราก็ระแวงไปหมด พนัธุกรรมของจิตๆ อารมณ์ความรู้สึก
ของเรามนัตดัแต่งๆ มนัเกิดแลว้เกิดเล่า มนัจะมีอ  านาจวาสนามา ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ เจา้
ลทัธิต่างๆ ก็ช่ืนชมไปทั้งนั้นน่ะ ท่านไม่เช่ือ 

ไออ้ยา่งพวกเรานะ ท าประชาสัมพนัธ์ตวัเองทั้งนั้นน่ะ อยากมีช่ือเสียง อยากดงัอยากใหญ่ 
น่ีขนาดเขาช่ืนชมท่านยงัปฏิเสธเลย ปฏิเสธว่าเรามาคน้ควา้สัจจะความจริง 

ถา้สัจจะความจริงอนัน้ี วนัน้ีเวลาท่านตรัสรู้ธรรมข้ึนมา บุพเพนิวาสานุสติญาณ เวลาจิต
มนัสงบเขา้ไปแลว้ ถา้คนภาวนายงัไม่เป็น มนัเขา้ไปขอ้มูล ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย 
ท่านรู้ท่านเห็นของท่าน ท่านรู้ท่านเห็นของท่านดว้ยก าลงัญาณของท่าน ดว้ยก าลงัญาณของท่าน 
ดว้ยก าลงั ใครท าสมาธิเขา้ไปแลว้มนัจะยอ้นอดีตชาติเขา้ไป ยอ้นอดีตท่ีมนัเคยเกิด จิตดวงน้ีมนั
เคยเกิดในวฏัฏะ มนัเคยเกิดในวฏัฏะ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขยนัน่น่ะ ถา้มนัมีญาณ
หยัง่รู้เขา้ไปในจิตดวงนั้น ญาณหยัง่รู้มนัเป็นพลงังาน มนัไม่ใช่ปัญญา มนัเป็นพลงังานเขา้ไป
ท่านก็ไปรู้ของท่าน ไม่มีตน้ไม่มีปลาย ท่านก็ดึงกลบั มีสติปัญญาดึงกลบัมาๆ 

พอท าสงบใหม้ากข้ึนนะ จุตูปปาตญาณ ถา้จิตดวงน้ียงัไม่สามารถช าระกิเลสได ้ มนัตอ้ง
เกิดของมนั เกิด แก่ เจบ็ ตายมนัตอ้งเกิดของมนั เพราะมนัมีพลงังานของมนั มนัมีเวรมีกรรมของ
มนั คนเราเกิดโดยกรรม คนเราเกิดโดยการกระท า มีพลงังาน พลงังานน้ีมนัสร้างคุณงามความดี
มนัก็เกิดดี พลงังานอนัน้ีมนัสร้างความชัว่มนัก็เกิดชัว่ ความดี ความชัว่มนัพลงังานของจิตดวง
นั้น  

ฉะนั้น ความลบัไม่มีในโลก จิตดวงน้ีใครท าส่ิงใด เวรกรรมมนัให ้ มโนกรรมๆ มนัเกิด
จากจิตดวงนั้นไง น่ีพนัธุกรรมๆ มนัเป็นอยา่งน้ีไง ถา้คิดแต่เร่ืองดีๆ มนัก็ตดัแต่งท่ีดี มนัคิดแต่
เร่ืองดีๆ ไง แต่มนัคิดเร่ืองเลวร้ายมนัก็ตดัแต่งใหม้นัเป็นเร่ืองจิตท่ีเลวร้าย มนัเป็นเวรเป็นกรรม
ของจิตดวงนั้นไง มนัไม่มีใครกระท าใหไ้ง มนัเป็นสัจจะ มนัเป็นความจริงไง แลว้องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านมาระลึกเห็นของท่านไง ท่านดึงกลบัมา  

เวลามนัเขา้ถึงมรรคถึงผล อาสวกัขยญาณ มนัเป็นศีล สมาธิ เป็นปัญญา เพราะจิตมนัสงบ 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ จิตมนัสงบ แต่มนัไม่มีปัญญา มนัไปโดยก าลงั ไปดว้ยบุญกุศล บุญกุศล
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มนัยอ้นกลบัไป แลว้ถา้ไปโดยอกุศลล่ะ อกุศลก็อยา่งท่ีเป็นๆ กนัอยูน่ี่ไง ไสยศาสตร์น่ีไง พอ
สงบแลว้รู้นัน่รู้ รู้สัพเพเหระ ไม่มีหลกัฐาน ไม่มีสัจจะ ไม่มีความจริงส่ิงใดเลย น่ีไง นัน่เป็นมิจฉา  

ถา้เป็นสัมมา เป็นสัจจะเป็นความจริงของท่าน แต่ความจริงของท่าน ท่านรู้แลว้มนัก็แก้
กิเลสไม่ได ้ จุตูปปาตญาณ ถา้มนัเป็นไป จิตมนัมีเวรมีกรรมของมนั มนัก็ตอ้งเป็นไปตามนั้น ถา้
เป็นไปตามนั้นมนัก็ไปของมนั แลว้เวลายอ้นกลบัมา ดึงกลบัมาๆ สู่ภวาสวะ สู่ภพ สู่จิตของตน สู่
จิตของตน เวลาเกิดอาสวกัขยญาณ อาสวกัขยญาณคืออะไร เพราะความมืดบอด เพราะความไม่รู้
มนัถึงเกิด เพราะความไม่รู้สึกตวัตน ไม่รู้สึกเรามนัถึงไป แลว้กลบัมาถึงตวัของมนั มนัช าระตวั
ของมนั ถา้มนัรู้ มนัรู้อะไรล่ะ 

รู้น่ีคือวิชชาไง รู้วิชชาคือมนัเปิดตาในไง เปิดตาใน ถา้เราเปิดตาใน เรารู้จกัตวัเราไหม 
ตวัตนของตนรู้จกัตวัตนไหม ตวัตนของตนยงัหาตวัตนของตนไม่เจอ ท าสมาธิกนัไม่เป็น ตวัตน
ของตนยงัไม่รู้จกั รู้จกัแต่ช่ือเสียงท่ีพ่อแม่ตั้งให ้ รู้จกัแต่สถานะท่ีกรมการปกครองรับรอง รู้แต่
เร่ืองโลกๆ ไม่รู้เร่ืองความจริงของตน ถา้รู้เร่ืองความจริงของตนมนัจะยอ้นกลบัมาน่ีไง ถา้
ยอ้นกลบัมา น่ีมนัส าคญั ส าคญัตรงน้ี ส าคญัท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม ถา้
ตรัสรู้ธรรม มนัสว่างกระจ่างแจง้ 

ส่ิงท่ีว่าเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย พอมนัช าระลา้ง มนัส ารอกมาแลว้ เออ! ไม่เกิด 
ไม่เกิดอีกแลว้ ไม่เกิดมนัก็ไม่มีแก่ ไม่มีแก่มนัก็ไม่มีเจบ็ ไม่มีเจบ็มนัก็ไม่มีตาย เพราะมนัไม่ไป
เกิด มนัไม่ไปเกิดอีกแลว้ 

ท่ีว่าไปเท่ียวสวนเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย เราตอ้งเป็นเช่นน้ีหรือ เราตอ้งเป็น
เช่นน้ีหรือ มนัตอ้งมีตรงขา้มสิ ตรงขา้มสิ ถา้มีตรงขา้ม ท่านถึงออกบวช ออกบวชดว้ยธรรมดา 
คนเราขนาดสร้างบุญกุศลขนาดนั้นก็ยงัไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ อีก ๖ ปี ท  าทุกรกิริยาท่ีสังคม
เขายงัท ากนัอยู ่ ในปัจจุบนัอินเดียยงัท ากนัอยู ่ ไอบ้ชูาไฟๆ นัน่แหละ ท่ีบชูาไฟนัน่น่ะ ท าทุกร
กิริยานัน่น่ะ เขายงัท ากนัอยูจ่นป่านน้ี แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปทดสอบแลว้ทิง้ไว้
หมดเลย ทดสอบแลว้ แลว้ทิง้ มนัไม่มีคุณค่าอยูจ่ริง แลว้เวลาคุณค่าอยูจ่ริงเกิดจากมรรคไง เกิด
จากภาวนามยปัญญา  

พระพุทธศาสนาส าคญั พวกเราส าคญัตนกนัว่าพระพุทธศาสนาส าคญัมาก 
พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมาก พระพุทธศาสนามีคุณค่ามาก มนัมีค่าอยูต่รงน้ีไง มี
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คุณค่าอยูท่ี่สัจธรรมอนัน้ีไง มีคุณค่าท่ีองค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้กราบธรรมๆ น่ีไง แลว้
ธรรมจดจารึกไปในพระไตรปิฎกไง เราก็ไปกราบตูพ้ระไตรปิฎกกนัอีกไง เวลาเปิด
พระไตรปิฎกออกมา ศึกษามาแลว้ แลว้ก็มาคะมาคานกนัไง 

ศึกษามาแลว้ เขาศึกษามาใหป้ฏิบติั เราศึกษามาแลว้เราเมม้ปากไว ้ เมม้ปากไวแ้ลว้เราเขา้
ทางจงกรม นัง่สมาธิภาวนา ฝึกหดัใหม้นัเป็นของเราข้ึนมา เวลามนัเป็นของเราข้ึนมานะ ทาง
ทฤษฎี ทางช่ือทางวิชาการ ทุกคนศึกษาแลว้มนัก็ยงัมหศัจรรยข์นาดนั้น แลว้เวลามนัเกิดในหวัใจ
ของตนเอง มนัเกิดในหวัใจของตนเองมนัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นสันทิฏฐิโก มนัเกิดข้ึนมาท่ีน่ีไง 
ถา้มนัเกิดท่ีในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

น่ีไง วนัน้ีวนัวิสาขบชูาท่ีมาท าบุญกุศลกนัอยูน้ี่ ส่ิงท่ีเราเห็น ท่ีเห็นเร่ืองระดบัของทาน 
มนัมาจากไหนล่ะ มนัมาจากหวัใจของเราไง หวัใจของเรา เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพุทธศาสนาไง เรามีศรัทธามีความเช่ือ เราถึงไดม้าเสียสละทานกนัอยูน่ี่ เสียสละเพื่อเหตุใด 
เสียสละทานใหก้บัพนัธุกรรมของจิต พนัธุกรรมของจิตของเราน่ีไง 

ก่อนท่ีไทยทานมนัจะมาอยูน่ี่ ใครเป็นคนหามนัมา ใครเป็นคนตั้งใจ ใครเป็นคนแสวงหา 
ขณะท่ีตั้งใจ ขณะท่ีกระท า ขณะท่ีแสวงหานั้นน่ะ จิตใจของมนัไดก้ลมกล่อม จิตใจมนัไดบ่้ม
เพาะของมนั ถา้บ่มเพาะของมนั เราจะไปไหน เราไปท าบุญ ท าบุญท่ีไหน ท าบุญท่ีบริษทั ๔ ไง 
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา  

ภิกษุ ภิกษุณีเป็นผูเ้สียสละความใชชี้วิตทางโลกมาใชชี้วิตนกัพรตนกับวชไง มาใชชี้วิต
ศากยบุตรพุทธชิโนรสไง เป็นบุตรขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไง เป็นผูท่ี้ไม่มีอาชีพไง 
เป็นผูท่ี้พยายามขวนขวายเล้ียงตนดว้ยปลีแขง้ไง เล้ียงตนดว้ยปลีแขง้แลว้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา 
สัจจะพยายามคน้ควา้ พยายามหาคุณงามความดีของเราไง หาสัจจะความจริงอนัน้ีเกิดข้ึนมาใน
ใจของเราไง  

หลวงตาท่านพดูบ่อย ถา้พระไม่ทรงศีลทรงธรรม ใครจะทรง ถา้พระไม่ประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมาใหม้นัมีคุณธรรมในใจ ใครจะท า แลว้ถา้มนัท าข้ึนมา ท่ีเรามาวดัๆ กนั เรามาวดัป่าๆ วดัป่า
เป็นวดัท่ีประพฤติปฏิบติัไง เห็นไหม เรามา เราไม่มีพิธีกรรมส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน ค าวา่ “พิธีกรรม” 
นั้นมนัเป็นศาสนพิธี มนัเป็นเร่ืองวฒันธรรม ถา้เร่ืองวฒันธรรม วนัน้ีวนัส าคญัทางศาสนา เขาก็
ตอ้งอยู่ท่ีวฒันธรรมประเพณี พยายามสร้างสมอยา่งนั้นข้ึนมา อยา่งนั้นเราเอาไวฝึ้กหดั ฝึกหดัผูท่ี้
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เขา้มาใหม่ไง ตน้ไมม้นัมีเปลือก มีแก่น มีกระพี้ไง ถา้เราเป็นเปลือก เราเป็นกระพี้  มนัก็ตอ้งมี
วฒันธรรมเพื่อชกัจูงกนัไง 

แต่ถา้เราจะเป็นแก่นๆ เป็นแก่นเราตอ้งมีน ้ าใจต่อกนั ผูท่ี้มาแลว้ เราจะท าเพื่อประโยชน์ 
เพื่อประโยชน์สังคม แค่มีน ้าใจต่อกนัไง เราหลีกทางใหก้นั เราอยูร่่วมกนั ใครมีความจ าเป็นก่อน
ใหอ้อกหนา้ ใครมีจ าเป็นหลงัใหอ้ยูห่ลงั เรามีน ้าใจต่อกนัไง อนัน้ีก็เป็นทานนะ  

เวลาไปแสวงหามา ส่ิงท่ีแสวงหาเป็นเงินเป็นทองข้ึนมา บอกว่าเราไม่มีส่ิงน้ี เราจะเอาไป
แข่งขนักบัใครไม่ได ้ แต่น ้าใจๆ เราเสียสละให ้ เราหลีกทางให ้ การหลีกทางใหก้็เป็นบุญ การ
เสียสละน่ีไง มนัเป็นบุญกุศล 

แลว้เวลาดสิู เรามาอยูว่ดัอยูว่ากนั ผูท่ี้มาประพฤติปฏิบติั นัง่เฉยๆ เอาบุญมาจากไหน นัง่
เฉยๆ นะ ทาน ศีล ภาวนา ท าทานร้อยหนพนัหนไม่เท่ากบัถือศีลบริสุทธ์ิหนหน่ึง มีศีลบริสุทธ์ิ
ร้อยหนพนัหนไม่เท่ากบัท าสมาธิไดห้นหน่ึง ท าสมาธิไดร้้อยหนพนัหนไม่เท่ากบัเกิดภาวนามย
ปัญญาข้ึนมาหนหน่ึง  

ท าสมาธิร้อยหนพนัหน ถา้จิตมนัสงบแลว้ร้อยหนพนัหน ถา้มนัเกิดภาวนามยปัญญา
ข้ึนมา แลว้ภาวนามยปัญญาข้ึนมาเกิดจากไหนล่ะ เกิดจากในปัจจุบนัน้ีก็เกิดจากหลวงปู่ เสาร์ 
หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นคนร้ือคน้ข้ึนมา หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านร้ือคน้ข้ึนมาแลว้ท่านมีหลกัมี
เกณฑข์องท่าน เวลาท่านสั่งสอนลูกศิษย์ๆ  ใครจะมีปัญญาอยา่งไร โลกียปัญญา ปัญญาทางโลก
ไง ถา้เป็นปัญญาทางธรรมล่ะ ปัญญาทางธรรมมนัถอนทิฏฐิมานะ ถอนความส าคญัตน 

ครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติัเขา้ป่าเขา้เขานะ หลวงตาท่านพดูประจ า แลว้
เราก็มาพดูบ่อยๆ มากเลยวา่หลวงปู่ มัน่ท่านอยูป่่าอยูเ่ขาของท่าน ถา้พดูถึงทางโลกเหมือนเศษคน 
คนคนหน่ึงไปอยูป่่าอยูเ่ขาเหมือนสัตวต์วัหน่ึง ไม่มีค่าส่ิงใดๆ เลย ถา้พดูถึงทางโลก เศษคน ถา้
พดูถึงทางธรรม นัน่แหละศากยบุตรพุทธชิโนรส นัน่แหละบุตรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ 

เวลาบวชข้ึนมา เวลาไปบวช เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ใหอ้ยู ่รุกฺขมูลเสนาสน  มนัรุกข
มูล อยูโ่คนไม ้ อยูใ่นท่ีสงบสงดั นัน่แหละศากยบุตร นัน่แหละพุทธชิโนรส นัน่แหละยอดคน 
กลางค ่ากลางคืนข้ึนมา เทวดา อินทร์ พรหมมาฟังเทศน์จนไม่มีเวลาว่าง 
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มนุษยข้ี์เหมน็ เทวดาจะมาหาไหม แต่ท่านมีเทวดา อินทร์ พรหมมาขอความเห็น คือฟัง
เทศน์ ฟังเทศน์คือขอแสงสว่าง แสงสว่างคือสัจธรรมท่ีจะเขา้มาหาตวัตน เทวดาเขาก็ส่งออก เขา
ไม่คิดถึงจิตใจของเขา เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านเทศน์ท่านก็เทศน์ยอ้นกลบัมา  

มนุษยเ์ราก็เหมือนกนั เร่ืองเศรษฐกิจ เร่ืองทางโลก อนันั้นมนัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยันะ 
ทุกคนตอ้งมีหนา้ท่ีการงาน น่ีเป็นเร่ืองปกติ เร่ืองธรรมดา แต่สัจธรรมมนัหล่อเล้ียงหวัใจนะ อยา่
ใหม้นัทุกขย์ากจนเกินไปนกั หนา้ท่ีการงาน เราก็ตอ้งแข่งขนัอยูแ่ลว้แหละ แต่แข่งขนัดว้ยธรร
มาภบิาลไง แข่งขนันะ ถา้มนัจะไม่ได ้มนัจะถึงไม่เป็นผล อนันั้นเราก็พยายามของเราแลว้  

น่ีไง พนัธุกรรมของจิตๆ เราตดัแต่งใหม้นัดีข้ึน ใหม้นัเขม้แขง็ข้ึน ถา้มนัเขม้แขง็ข้ึน เรามี
สติปัญญามากข้ึน ถา้เขม้แขง็ข้ึน มนัเกิดส่ิงใดข้ึน มนัจะมีสติปัญญาเอาตวัรอดได ้ ถา้เอาตวัรอด
ได ้ เอาตวัรอดแลว้เรายงัวิเคราะห์วิจยัเหตุท่ีเกิดข้ึนไดท้ะลุปรุโปร่ง เพราะอะไรล่ะ เพราะ
พนัธุกรรมของจิต พนัธุกรรมของจิตอนันั้น เพราะพนัธุกรรมของจิตอนันั้นมนัถึงเกิดบุญกุศลอนั
นั้น เพราะบุญกุศลอนันั้นมนัเกิดอินทรีย ์ อินทรียคื์อมีสติมีปัญญาข้ึนมาในหวัใจนั้น ถา้ในหวัใจ
นั้นมนัพาใหจิ้ตใจดวงนั้นไม่ทุกขไ์ม่ยากจนเกินไปไง  

สีเลน สุคตึ ยนฺติ สีเลน โภคสมฺปทา มีศีล ศีลท าใหสุ้ขสงบไง สุขสงบระงบั ศีลท าใหเ้กิด
โภคทรัพย ์ ไม่กินเหลา้เมายา ไม่เล่นการพนนั ไม่ท าส่ิงใด เกิดโภคทรัพย ์ เราไปมองขา้มกนัไป
หมดเลย ท าดีแลว้ไม่ไดดี้ ท  าดีแลว้ไม่ไดดี้ 

ท าดีก็ท  าดีท่ีน่ีไง ท าดีในศีลในธรรมน่ีแหละมนัจะเกิดทรัพยสิ์นเป็นน ้าบ่อทราย มนัจะ
เกิดข้ึนมาตลอดเวลากบัชีวิตของเราไง ชีวิตของเรามนัจะคงด าเนินต่อเน่ืองไปไง น่ีบุญกุศล วนั
ส าคญัทางพระพุทธศาสนาๆ ส าคญัอยา่งน้ี ถา้มนัส าคญัข้ึนมาแลว้เรากส็ าคญั เพราะเราเกิดเป็น
มนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาเป็นคน คนเป็นสัตวป์ระเสริฐๆ แลว้มนั
ประเสริฐจริงหรือเปล่า ถา้มนัประเสริฐจริงมนัก็ตอ้งรู้จกัใจของมนัสิ รู้จกัใจของเราเองสิ รู้จกั
ความเป็นอยูข่องเราสิ รู้จกัทะนุถนอมหวัใจของเราท่ีมนับีบคั้น ท่ีมนัเจ็บแสบ หนา้ช่ืนอกตรมนะ 
ไปไหนมาสบายดีทั้งนั้นน่ะ หนา้ตาร่ืนเริง  

ในสโมสรสันนิบาตทุกดวงใจวา้เหว่ การเกิดทั้งหมดทุกดวงใจอบัเฉา จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส 
ผอ่งใสคู่กบัเศร้าหมอง ความเศร้าหมอง ความกลดัหนองไง น่ีอริยสัจ น่ีเป็นความจริง ใครจะ
เถียง 
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แลว้เรามาท าไม เรามาสร้างบุญกุศลท่ีน่ีไง บุญกุศลก็เพื่อระงบัความเศร้าหมอง ระงบัไอ้
ความทุกขใ์จน่ีไง เรามีคุณธรรมๆ ตรงน้ีไง ส่ิงท่ีเราแสวงหามา แสวงหาเพื่อเราๆ นะ วนัส าคญั
ทางศาสนานะ เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เรามีอ  านาจวาสนามาก หลวงตา
ท่านเนน้ย  ้า คนไม่มีอ  านาจวาสนาไม่มีโอกาสนบัถือศาสนาพุทธ ท่านพดูอยา่งน้ี คนไม่มีอ  านาจ
วาสนา ไม่มีโอกาสนบัถือศาสนาพุทธ 

ก็ดูลทัธิต่างๆ สิ เขาท าอะไรน่ะ ออ้นวอนขอเอาตามความเช่ือของเขา ไอน่ี้เราไม่มีเลย ท า
กบัมือ ท ากบัมือทั้งนั้น ถา้สมาธิภาวนากท็  าข้ึนมาเอง เวรกรรมก็อยูใ่นใจเราทั้งนั้น ถา้เราท า
ข้ึนมา แต่พนัธุกรรมของจิตๆ มนัมีกรรมเก่ากรรมใหม่ไง กรรมเก่ากรรมใหม่ เราก็ตอ้งแกไ้ขของ
เราไปไง  

เวลามีส่ิงใดท่ีเกิดข้ึน เราปฏิบติัมาตลอด เราภมิูใจมาก เราจะเกิดวกิฤติขนาดไหนเราจะ
ยิม้เลย กทู  ามา กทู  ามาเอง เจอวิกฤติกกู็แก ้ กทู  ามา เวลาท า ท  าดว้ยขาดสติ ท าดว้ยความไม่รู้แต่
ชาติไหนก็ไม่รู้ แต่ถา้มนัเกิดข้ึนมาแลว้จะไปตีโพยตีพายเอากบัใคร จะไปตีโพยตีพายเอากบัใคร 
ก็เราท ามา ก็เราท ามา 

แต่ปัจจุบนัน้ีมีสติมีปัญญาแลว้ เราจะท าคุณงามความดีของเรา พระพุทธศาสนาสอน
อยา่งน้ีนะ สอนอยา่งน้ีแลว้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาแลว้ ถา้เรารู้จริงข้ึนมาแลว้มนัอาจหาญใน
หวัใจไง ไม่มีส่ิงใดปกปิดในใจน้ีไดเ้ลย ไม่มีส่ิงใดปกปิดหวัใจน้ีได ้ ไม่มี แลว้เราเป็นผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติั เราเป็นผูท่ี้กระท าไง เราถึงมีความส าคญัไง  

ฉะนั้น มนัเพียงแต่ว่าจิตใจเราอ่อนแอไง จิตใจเราอ่อนแอ ท าส่ิงใดก็ท  าแลว้ลม้ลุก
คลุกคลาน ท าส่ิงใดก็เศร้าหมอง ท าส่ิงใด ตรงน้ีแหละมนัเป็นอุปสรรคของพวกเรา พวกเรามนั
อ่อนแอในหวัใจไง ยนืก็ไม่ได ้ เดินก็ไม่เป็น แลว้ก็ท  าบุญไดบุ้ญ ท าบุญไดบุ้ญ แลว้ไดบุ้ญท่ีไหน
ท าดีไม่เห็นไดดี้ ท  าดีไม่เห็นไดดี้ 

ได ้ ดีของใคร ดีจริงๆ นะ ดีของหลวงปู่ มัน่ ดีท่ีไม่มีโทษ ดีท่ีไม่เบียดเบียนใคร ดีท่ีไม่ท า
ใหใ้ครเดือดร้อน ดีท่ีไม่เบียดเบียนใคร ดีท่ีไม่มีโทษ นั้นเป็นดีเลิศ เอวงั 


