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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรมนะ สัจธรรมน้ีเป็นท่ีพ่ึงท่ีอาศยัไดจ้ริง อยา่งในโลกน้ีเกิดมา 
ส่ิงมีชีวติมีคุณค่ามาก ส่ิงมีชีวติมีคุณค่า เราไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยเ์กิดมาพบ
พระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนถึงสัจจะความจริงในหัวใจของเรา แต่เพราะเราเขา้ถึง
สัจจะความจริงไม่ได ้ เพราะเรามีอ  านาจวาสนานอ้ย ค าวา่ “มีอ  านาจวาสนานอ้ย” คือเขา้ถึงสจัจะ
ความจริงอนันั้นไดล้  าบาก 

แต่คนท่ีมีอ  านาจวาสนานะ เวลาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้หนเดียวไดเ้ป็น
พระอรหันต ์ค าวา่ “ไดเ้ป็นพระอรหันต”์ ไม่ใช่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประทานให้ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูเ้ปิดทางให้ แต่ผูท่ี้ฟังนั้นเขาตอ้งมีสติปัญญาของเขา เขาขบ
ธรรมนั้นแตก พอขบธรรมนั้นแตกดว้ยสติดว้ยปัญญาของเขา ดว้ยสติดว้ยปัญญาของเขา ศาสนา
ไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล หัวใจผูท่ี้ปฏิบติัถา้ไม่มีมรรคจะไม่มีผล 

มรรคคืออะไร มรรคคือศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากสัมมาสมาธิในหัวใจอนันั้นได้
ขบกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของคนคนนั้นไดส้ิ้นไป ถึงฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้หนเดียวไดเ้ป็นพระอรหันต ์ ดว้ยการท่ีเขาสร้างอ านาจวาสนาของเขามามาก ค า
วา่ “สร้างอ านาจวาสนามามาก” เขาไดป้ระพฤติปฏิบติัของเขา ไดข้วนขวายของเขามา 

แต่ของเรา เราสร้างของเรามา เราไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เวลาเกิดมา
เป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา บอกถึงมนุษย ์มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระเสริฐๆ ดูสัตวเ์ดรัจฉาน
มนัก็มีอยูมี่กินเหมือนเรา มนัก็กิน มนัก็นอน มนัก็ขบัถา่ยเหมือนมนุษยน่ี์แหละ มนุษยก์็
เหมือนกนั ก็กินก็ขบัถา่ยเหมือนกนั พอขบัถา่ยเหมือนกนั มนุษยต์่างจากสัตวต์รงไหน มนุษยต์า่ง
จากสัตวด์ว้ยสติดว้ยปัญญา ดว้ยอ านาจวาสนาของคนไง 

ดว้ยอ านาจวาสนาของคน เวลาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้ไม่มี
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาก็ไม่มีพระพทุธศาสนา องคส์มเดจ็พระ
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สัมมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แตกฉานในธรรมในใจ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เห็นคุณคา่ๆ ไง คุณค่าอนัน้ี คุณคา่อนัน้ีในใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ คุณค่าท่ีวมุิตติสุขๆ พน้ไปจากกิเลสตณัหาความทะยานอยาก แลว้
ปรารถนาจะร้ือสัตวข์นสัตว ์

ปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตว ์ มาเทศน์ปัญจวคัคียก์็ไดพ้ระอรหันตม์า ๕ องค ์ มาเทศน์ยสะ
ข้ึนมาก็ไดอี้ก ๕๕ องค ์น่ีเวลาเทศน์ร้ือสัตวข์นสัตว์ๆ  ปรารถนามาตรงนั้น ปรารถนามาให้มนุษย์
เราให้มีสติปัญญาสามารถขบกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของตนให้ส้ินไป ถา้ส้ินไป น่ี
ไง ยอดของปรารถนา 

แต่ของเรา เราท าส่ิงนั้นไม่ได ้เราท าส่ิงนั้นไม่ได ้เราไดย้ินไดฟั้งธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่มีใครโตแ้ยง้ได ้เวลาแสดงธมัม
จกัฯ เทวดาส่งข่าวเป็นชั้นๆ ข้ึนไป จกัรไดเ้คล่ือนแลว้ ไม่มีอะไรสามารถขดัแยง้ได ้ ไม่มีใคร
สามารถลบลา้งได ้ไม่มี 

แต่เวลาแสดงธรรมๆ ข้ึนมา สัจจะความจริงอนันั้นมนัประเสริฐๆ แต่เราเขา้ไม่ถึง พอเรา
เขา้ไม่ถึง เราฟังแลว้ดว้ยเหตุดว้ยผล ดว้ยเหตุดว้ยผล ดว้ยปู่ยา่ตายายไดศึ้กษามา ร ่าเรียนมา ดว้ย
ประเพณีวฒันธรรม ก็ไดอ้บรมบ่มเพาะ อบรมบ่มเพาะพวกเราชาวพทุธ ดว้ยวฒันธรรมของชาว
พทุธไง ให้รู้จกัเสียสละ ให้รู้จกัท าทาน รู้จกัมีน ้าใจต่อกนั ให้สังคมร่มเยน็เป็นสุขๆ นัน่มนัก็เป็น
ประเพณีวฒันธรรม 

ถา้ไม่มีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราจะเช่ือไหม ถา้เราไม่เช่ือๆ ไม่เช่ือ
อะไร ไม่เช่ือเพราะวา่เราอา้งอิงวา่เรามีปัญญา เรามีปัญญายิ่งใหญ่ เรามีปัญญามาก แต่เราไม่เคย
ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง 

เวลาไปศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ อ๋อ! พระพทุธเจา้สอนอยา่งน้ี
ดว้ยหรือ พระพทุธเจา้สอนอยา่งน้ีดว้ยหรือ เพราะเราไม่เช่ือไง เพราะอะไร เพราะเราฟังมาปาก
ต่อปาก เวลาฟังมาปากต่อปาก ก็พดูถึงนรกสวรรค ์ พดูถึงนิทาน พดูถึงชาดกไง พดูถึงชาดกมนั
เป็นของเก่า ของลา้สมยั ของครึ มนัของพน้สมยัๆ ปัจจุบนัโลกน้ีเจริญไง แต่ไม่ไดฟั้งเลยวา่เวลา
ครูบาอาจารยเ์ราท่ีท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมาพดูถึงวถีิแห่งจิต 
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ดูคอมพิวเตอร์สิ ดูหุ่นยนตสิ์ คิดมาๆ ดว้ยสติดว้ยปัญญา ปัญญาประดิษฐไ์ง ยงัสู้สจัธรรม
อนัน้ีไม่ไดเ้ลย สู้สัจธรรมอนัน้ีไม่ได ้ถา้สู้สจัธรรมได ้ไอน์สไตน์จะพดูหรือวา่ ถา้เขามีสิทธ์ิเลือก
ได ้ เขาจะนบัถือพระพทุธศาสนา เพราะวา่เขาเองเขาก็มีสติปัญญาของเขามหาศาล มหาศาลนัน่
มนัมหาศาลเร่ืองโลกๆ ไง 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราวา่ปัญญาเรายิง่ใหญ่ ปัญญาเรายิง่ใหญ่เพราะเรายงัไม่ไดศึ้กษา เรายงั
ไม่มีการกระท าไง เพราะอะไร เพราะอ านาจวาสนาเรานอ้ย อ  านาจวาสนานอ้ยเพราะอะไร เพราะ
มนัเห็นเป็นของไร้ค่า ถา้มนัเห็นเป็นของมีคุณค่านะ ถา้เป็นของมีคุณค่า เราเป็นพอ่เป็นแม่ เรามี
ลกูมีหลาน เราก็อยากให้ลกูหลานเรามีความสุขๆ มีสจัจะมีความจริง เวลาเราส่งต่อความสุข ส่ง
ต่อเร่ืองคุณธรรมในชีวติ เราจะส่งต่อเร่ืองอะไร เวลาสอนลกูๆ สอนลกูท่ีวา่เป็นความดี มนัดีจริง
หรือ ถา้มนัดีจริง มนัดีจริงอยา่งไร มนัดีจริงเพราะอะไร เพราะเรายงัมืดบอดไง 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่เป็นแบบนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สวา่ง
ไสวในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เห็นไหม เวลาสวา่งไสวมา ส่ิงท่ีจะร้ือสัตวข์น
สัตว ์แต่เวลาวา่ “จะสอนใครไดห้นอ มนัจะสอนใครไดห้นอ” ใครจะมีสติมีปัญญารับรู้ไดอ้ยา่งน้ี 
ใครจะมีสติปัญญาจะยอ้นกลบัมาเห็นความผิดพลาดของตน แต่เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้คอยจบัผิดเราๆ ไง จบัผิดในความรู้สึกนึกคิดเรา จบัผิดในกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากในหัวใจเราน่ี ถา้มนัจบัผิดได ้คนเห็นความผิดของตนได ้คนนั้นยิ่งใหญ ่

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ช้ีถึงความผิดพลาดของสัตวโ์ลก ช้ีถึงขมุทรัพย ์แต่เรา
ไม่ยอมหรอก ใครท าความผิด ท าผิดทางโลก ถา้มนัผิดแลว้มนัผิดคดีอาญา มนัตอ้งติดคกุติด
ตะราง แต่ความคิดผิด คิดผิดในใจ ความเห็นผิดในใจของเรา ถา้เรามีสติปัญญา เรายบัยั้งมนัๆ ถา้
ยบัย ั้งในหัวใจของเราได ้ ความท่ีมนัจะสุมไฟ สุมไฟในหัวใจของเราไง มนัจะมีความทุกขค์วาม
ยากข้ึนมาเพราะเราหลงผิด ค าวา่ “หลงผิด” แต่วา่หลงผิดดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนั
วา่มนัเห็นถกูไง เพราะตวัตนของเรา เราตอ้งยิ่งใหญ่ไง เราตอ้งคิดแต่เร่ืองดีๆ ไง ดีๆ ของกิเลส 
ไม่ใช่ดีของธรรมไง ดีของกิเลสคือกวา้นมาเป็นของเราไง 

ถา้ดีของธรรม ดีของธรรมมนัสละออกไง สละออก แมแ้ต่ชีวติน้ียงัตอ้งพลดัพรากเป็นท่ีสุด 
เราตอ้งตายไปขา้งหนา้ ทุกคนกรู้็ ธรรมะสอนอยา่งนั้น ทุกคนก็รู้นะวา่ชีวติน้ีมีการพลดัพรากเป็น
ท่ีสุด แลว้พลดัพรากเป็นท่ีสุด แต่มนัยงัไม่ตาย ชีวติน้ีจะอยูค่  ้าฟ้า คนเราไม่คิดวา่จะตายเลยนะ 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๙ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ๔ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

แต่เวลาจะมาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ถา้ใจมนัคึก
มนัคะนองเกินไป ให้ก าหนดมรณานุสติ ถา้ก าหนดมรณานุสติ ระลึกถึงความตายนะ ไอท่ี้วา่เรา
ขาดแคลน ไอท่ี้เรายงัไม่ไดท้ า มนัปลอ่ยวางได ้ การปลอ่ยวางไดอ้ยา่งนั้นมนัก็ไม่สุมไฟในหัวใจ
ของเรา ถา้มนัสุมไฟในหัวใจของเรา นู่นก็ยงัไม่ไดท้ า น่ีก็ยงัไม่ไดท้ า จะเอาให้ได้ๆ  แลว้ตอ้งได้
ดว้ย แลว้ไดด้ว้ยมนัก็ทุกขม์นัก็ยากไง 

เราก็ท าตามหนา้ท่ีทั้งนั้นน่ะ เวลาพระเราเวลาบวชมา อปัุชฌาย ์ บริขาร ๘ นัน่น่ะปัจจยั ๔ 
ครบสมบูรณ์ บาตรเป็นอาหาร บาตรก็แสวงหามา บิณฑบาตมาเล้ียงชีพ ผา้ก็เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูก่ ็
รุกฺขมูลเสนาสน  แลว้ถา้ยาก็น ้ามูตรน ้าคูถ นัน่น่ะส่ิงนั้นมนัเป็นยารักษาโรคภยั มนัเป็นโดยสัจจะ
เป็นความจริงอยูแ่ลว้ 

เราเกิดมาเราเป็นมนุษย ์ เราก็ตอ้งมีปัจจยั ๔ เหมือนกนัทั้งนั้นน่ะ ชีวติน้ีมนัตอ้งมีอาหาร 
ชีวติน้ีตอ้งมีท่ีอยูอ่าศยั ถา้ท่ีอยูอ่าศยั เราก็ไดป้ากกดัตีนถีบ เราก็ไดท้ าของเราสุดความสามารถ
ของเราแลว้ ถา้มนัไดม้าดว้ยอ านาจวาสนาก็สาธุ ถา้มนัได ้ มนัขาดแคลนมา เราก็ท าของเรา
ต่อเน่ืองไป เราท าของเราไปนะ ดว้ยหัวใจท่ีเป็นธรรมๆ น่ีสัจธรรม สัจธรรมเป็นความจริง ความ
จริงของโลก 

ถา้ความจริงของธรรมนะ ถา้ความจริงของธรรม เราตอ้งยอ้นกลบัมาแลว้ ใครมีอ านาจ
วาสนา เราเสียสละเสียเวลามาจากบา้นจากเรือนมาอยูว่ดัอยูว่า มาประพฤติปฏิบติั มนัตอ้งเดิน
จงกรม นัง่สมาธิภาวนา เวลาเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา ถา้มนัยงัฮึกมนัยงัเหิม มนัยงัท าของมนั
ไดน้ะ ถา้สองวนัสามวนัมนัชกัเบ่ือแลว้ มนัท าซ ้ าๆ ซากๆ อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ท าแลว้ไม่ได้
ประโยชน์ๆ น่ีไง เวลามนัขบัดนัมาในหัวใจ มนัต่อตา้นทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้มนัเป็นความจริงความจงั
ของเรานะ ส่ิงท่ีมนัจะไร้ประโยชน์ ไร้ประโยชน์เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็น
ศาสดาของเรา เป็นพระอรหันตไ์ปแลว้ ครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจนส้ิน
กิเลสไปแลว้ สัจจะความจริงในพระพทุธศาสนาถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปเท่ียวสวนเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย นึกวา่เรา
จะไม่เป็นอยา่งนั้นไง เราจะอยูค่  ้าฟ้าไง ถามมหาดเลก็วา่เราตอ้งเป็นอยา่งนั้นไหม เป็น ถา้เป็น
อยา่งนั้นมนัตอ้งมีฝ่ังตรงขา้มท่ีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย 
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แลว้ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายก็เหมือนทางประวติัศาสตร์ ประวติัศาสตร์ผูย้ิ่งใหญ่ต่างๆ 
พยายามจะหายาอายวุฒันะ จะไม่ตาย ค าวา่ “ไม่ตาย” ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้คือ
กิเลสมนัตายแลว้มนัไม่มีการเกิดอีก ถา้ไม่มีการเกิดอีกมนัก็ไม่มีการตาย ถา้กิเลสมนัตายไปแลว้ 
การเกิดการตายมนัก็เป็นสมมุติทั้งนั้นน่ะ 

เพราะจิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ จิตท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะดว้ยเวรดว้ยกรรมของ
การกระท านั้น ถา้ดว้ยเวรดว้ยกรรมของการกระท านั้น ท่ีเรามาเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนากนัอยู่
น่ี มนัก็เป็นการกระท าอนัหน่ึง การกระท าดว้ยกรรมดีๆ ไง ตอ้งอาศยักรรมดีเป็นหนทาง เป็น
หนทางท่ีเราจะบุกเบิกเขา้ไปสู่ใจของเรา ถา้บุกเบิกเขา้ไปสู่ใจของเรา ถา้เกิดศีล เกิดสมาธิ เกิด
ปัญญาข้ึนมามนัจะเกิดมรรคเกิดผล ถา้เกิดมรรคเกิดผล มรรคผลน้ีมนัมาจากไหน มรรคผลน้ีองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นศาสดา เป็นองคแ์รกท่ีเป็นผูร้ื้อคน้ข้ึนมา 

ธรรมะมนัมีอยูโ่ดยดั้งเดิมๆ มีอยูโ่ดยดั้งเดิมแลว้ใครมีปัญญาละ่ ถา้ไม่มีปัญญา เราก็
กระเสือกกระสนกนัอยูน้ี่ แต่เรากระเสือกกระสนแลว้เราก็ท าไม่ไดส้มความปรารถนาเรา แลว้
กิเลสตณัหาความทะยานอยาก กิเลสบงัเงาๆ มนัก็อา้งธรรมะๆ นั้นน่ะ พออา้งธรรมะนั้น เวลาตก
ภวงัคไ์ป เวลามนัตกภวงัคต์่างๆ ไป ไอน่ี้มนัเป็นอปุกิเลส กิเลสอยา่งละเอียดไง 

เวลาเราทุกขเ์รายาก เราท าล  าบากล าบน มนัก็เป็นกิเลสหยาบๆ กิเลสหยาบๆ ใช่ไหม เวลา
นัง่สมาธิภาวนา จิตน้ีใส ติดในความวา่ง อปุกิเลสทั้งนั้นน่ะ มนัก็มีกิเลสอยา่งละเอียดให้มาดกั
หนา้ ดกัหนา้การกระท าของเรา แลว้เรามีครูบาอาจารยม์าจากไหน ถา้เราไม่มีครูบาอาจารยท่ี์เป็น
จริงข้ึนมา มนัก็สม สมเพราะวฒิุภาวะเราออ่นแอ ออ่นแอก็ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้แลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนให้ปลอ่ยวาง สอนให้ไปสู่สจัจะ
ความจริงท่ีเวิง้วา้ง ความวา่งอนันั้น ความวา่งท่ีขาดสติ ความวา่งท่ีขาดปัญญา ความวา่งท่ีขาดสติ
ขาดปัญญามนัเป็นความวา่งของกิเลสบงัเงา อา้งธรรมะๆ แต่ไม่เป็นธรรมๆ ไง เพราะมนัขาดครู
บาอาจารย ์ขาดท่ีพ่ึงอาศยัท่ีเป็นจริงไง ถา้ท่ีพ่ึงท่ีอาศยัท่ีเป็นจริง ครูบาอาจารยท่์านจะยอ้นกลบัมา
เลย ยอ้นกลบัมาให้อยูก่บัผูรู้้ๆๆ 

วา่งๆ ใครเป็นคนวา่วา่งละ่ อวกาศมนัวา่ง ส่ิงท่ีเป็นอากาศมนัไม่มีชีวติ มนัไม่มีจิตวญิญาณ 
มนัก็วา่งของมนัอยู ่ ไม่เห็นใครไดป้ระโยชน์อะไรข้ึนมาเลย แต่ถา้มนัเป็นความวา่งของเรา ความ
วา่งของเราก็เป็นการปลอ่ยวางกิเลสชัว่คราว เวลามีความคิด ความคิดท่ีมนัขบัดนัในหัวใจเป็น
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ความทุกขค์วามยากทั้งนั้นน่ะ ถา้เรามีสติปัญญาควบคุมดูแลแลว้ ถา้มนัปล่อยวางข้ึนมา มนัตอ้งมี
สติ มีสติสัมปชญัญะแลว้ยกข้ึนสู่วปัิสสนา ถา้มนัจะยกข้ึนสู่วปัิสสนาดว้ยความเป็นจริงนะ มนัจะ
เกิดความมหัศจรรย ์มหัศจรรยข์องใจดวงนั้นเลย ใจของเราน่ี 

โธ่! พระเรานะ เวลาสวดมนตส์วดพร ดูพระท่ีท่องพระไตรปิฎกทั้งตูไ้ด ้ ท่องไดม้นัก็เป็น
ความมหัศจรรยน์ะ ส่ิงท่ีท่องได้ๆ  แต่ถา้พอมนัเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีมนัเกิดข้ึนจากการ
ภาวนา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากจิต อูฮู้! มนัจะมหัศจรรย์ๆ  เพราะความมหัศจรรยอ์ยา่งนั้นมนัเป็น
ทรัพยส์มบติั ทรัพยส์มบติัน่ีอตัตสมบติั สมบติัของใจ ใจท่ีมนัไปประสบไปพบเห็นข้ึนมา มนัจะ
เห็นสัจจะความจริงในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้มนัเห็นสัจจะ ธรรมะ 
ความจริงขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ น้ีถึงเป็นของจริง ของจริงของใคร ของจริงของ
ใจดวงนั้นท่ีพยายามร้ือคน้ข้ึนมา 

ธรรมะมีอยูโ่ดยดั้งเดิมๆ แลว้เอาจอบเอาเสียมท่ีไหนไปขดุมนัข้ึนมาละ่ เขาท าไร่ท านาเขามี
จอบมีเสียม เขาพรวนดินท าไร่ไถนาของเขาไดผ้ลิตผลของเขาข้ึนมา น่ีก็เหมือนกนั ดูสิ ลบูๆ 
คล าๆ ลบูๆ คล าๆ มนัใช่อะไรของมนัข้ึนมาละ่ 

ถา้มนัมีสติ มีสมาธิ มีปัญญา ขดุคน้มนัลงไป การท าลงไป มนัจะขดุคน้ข้ึนมา มนัจะเกิด
ผลประโยชน์ข้ึนมาจากจิตของเรา แลว้ใครเป็นคนรู้ ก็ภวาสวะ ภพอนันั้นน่ะ สถานะท่ีความรับรู้
ในใจนั้นมนัเป็นผูรั้บรู้ ผูรั้บรู้มนัไปขดุไปคน้ข้ึนมา มนัเกิดสติเกิดปัญญาข้ึนมา ท่ีมนัเกิดความ
มหัศจรรย ์มหัศจรรยอ์ยา่งไรละ่ 

โดยธรรมชาติ สมมุติบญัญติั มนุษยเ์กิดมามีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ มีความรู้สึกนึกคิด
เหมือนกนั มีภาษาแตกตา่งกนั แต่มีความปรารถนาความสุข เกลียดความทุกขเ์หมือนกนั น่ีไง 
มนัเป็นสมมุติ ธรรมชาติมนัมีอยูแ่ลว้ ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ธาตุรู้ๆ ธรรมชาติท่ีรู้ รู้อะไร รู้ส่ิงท่ีถกูรู้ 
รู้อารมณ์ไง รู้ความคิดไง ธรรมชาติท่ีรู้มนัเป็นธรรมชาติของมนัอยูอ่ยา่งนั้น แลว้มนัคิดไดไ้หม ก็
คิด แต่คิดอยา่งไรละ่ น่ีไง น่ีพดูถึงวา่ถา้เป็นสมมุติบญัญติัคือคิดโดยสัจธรรม สัจธรรมท่ีความ
เป็นมนุษย ์เป็นปุถชุนไง 

สมาธิของปุถชุน เวลาบอกวา่ปุถชุนๆ ปุถชุน กลัยาณปุถชุน กลัยาณปุถุชนท าความสงบ
ของใจมากข้ึน ยกข้ึนวปัิสสนาข้ึน เวลามนัเกิดศีล เกิดสมาธิ เกิดปัญญาท่ีเกิดภาวนามยปัญญา 
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เกิดมรรคเกิดผล ครูบาอาจารยเ์ราเวลามรรคปัญญามนัหมุนต้ิวๆ ปัญญามนัหมุน มนัหมุนท่ีไหน 
แลว้หมุนอยา่งไร แลว้มนัเกิดท่ีไหน 

ปัญญากโ็รงงานอตุสาหกรรมไง ดสิู มนัหมุนของมนันัน่น่ะ ออกมาเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้น
น่ะ นัน่เร่ืองโลกๆ ทั้งนั้นเลย กิเลสมนับงัเงา 

แต่ถา้เป็นความจริงๆ มนัตอ้งเป็นสัจจะเป็นความจริงของเรา ถา้เป็นความจริงของเรา สาธุ! 
พระไตรปิฎกเป็นธรรมะขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ของครูบาอาจารยก์็เป็นของท่าน 
ถา้ของมนัเกิดกบัใจของเรา น่ีของเรา แลว้ของเรามนัถึงมีอิทธิฤทธ์ิอภินิหารจะตดักิเลสของเรา 
กิเลสของเรา ความทุกขข์องเรา เราเป็นคนเจ็บไขไ้ดป่้วย ถา้มนัหายมนัควรหายท่ีเรา ไม่ใช่หายท่ี
หมอ ไม่ใช่หายท่ีคนอปัุฏฐากอปุถมัภ ์ ถา้มนัจะหายมนัควรหายท่ีใจของเรา แลว้ท่ีใจของเรามนั
หาย มนัหายอยา่งไรละ่ 

เวลาคนไขไ้ปหาหมอ หมอตอ้งให้ยาใช่ไหม หมอตอ้งผา่ตดัใช่ไหม ตอ้งดูแลรักษาใช่ไหม 
ไอน่ี้ของเรา ศีล สมาธิ ปัญญาท่ีมนัจะขดุคน้อยูท่ี่ไหน แลว้มนัจะรักษาอยา่งไร แลว้จะเป็นความ
เป็นจริงเป็นจงัของเราข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ถา้เป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา ถา้มีความรู้ความเห็นอยา่งน้ีมนั
ยิ่งมหัศจรรยอ์งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง 

เราเป็นชาวพทุธนะ เรามีรัตนตรัย พระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพ่ึง รัตนตรัยของเรา 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้อนาคตงัสญาณรู้รอบขอบชิดทั้งหมดเลย ฉะนั้น เป็นองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม ธรรมะๆ ท่ีเหตุและผลท่ีเราศึกษาแลว้ ศึกษาเป็นทฤษฎี
นัน่ก็เร่ืองหน่ึง เวลาประพฤติปฏิบติัก็เป็นความจริงข้ึนมาอีกเร่ืองหน่ึง เวลาปฏิบติัข้ึนมาเป็น
ความจริง โอ๋ย! สาธุๆ แลว้ผูท่ี้มีคุณธรรมในใจอยา่งน้ีจะไม่เคารพองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ เราไปเห็นความท่ีมนัมหัศจรรยลึ์กซ้ึงขนาดท่ีมนัแทบจะเป็นไปไม่ได ้แต่มนัก็เป็นไปได ้แลว้
ท าไมเราจะไม่เห็นบุญเห็นคุณของคนท่ีร้ือคน้ ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มีบุญมีคุณ
ขนาดไหน มนัลึกซ้ึงในหัวใจของเราขนาดนั้นน่ะ ถา้มนัขนาดนั้นน่ะ น่ีสจัจะความจริงๆ แลว้
เวลาเป็นความจริงข้ึนมามนัก็เป็นความจริงของเรา 

ถา้ไม่เป็นความจริงของเรา มนัไม่สามารถฆา่กิเลสในใจเราได ้ ถา้มนัไม่สามารถฆ่ากิเลส
ในใจเราได ้ มนัก็เป็นการลบูๆ คล าๆ ทั้งนั้นน่ะ มนัเป็นกิเลสบงัเงา กิเลสมนัเอาธรรมะขององค์
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สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาอา้งอิง แลว้เราก็เออออห่อหมกไปกบัมนั ถึงท่ีสุดเวลามนัคายพิษ
มามีแต่ความทุกขท์ั้งนั้นน่ะ มนัไม่เป็นความจริงข้ึนมา 

ถา้เป็นความจริงข้ึนมา เราตอ้งประพฤติปฏิบติัให้เป็นผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม 
สมควรแก่ธรรมก็แบบเรา เราท าของเราให้เป็นจริงเป็นจงัของเราข้ึนมา ถา้เป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา 
มนัเป็นความรู้สึกภายใน ใครจะมาขโมย ใครจะมาช่วงชิง เป็นไปไม่ได ้ มนัอยูใ่นใจของเรา
ทั้งส้ิน ท าดีตอ้งไดดี้ ท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ เป็นสมบติัของเรา เอวงั 


