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ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรม กรรมจ าแนกสัตวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนันะ กรรมจ าแนกสัตว์
ให้เกิดตา่งๆ กนั แต่เราเกิดมาเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพทุธศาสนา การเกิดเป็นมนุษยมี์คา่มาก มี
ค่ามากเพราะมีกฎหมายคุม้ครอง 

เวลากรรม เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เวลาเราเกิดเป็นสัตว ์ เกิดในนรกอเวจี เขาเกิดดว้ยเวร
ดว้ยกรรมของเขาทั้งนั้นน่ะ เราเกิดเป็นมนุษย ์เวลาเกิดเป็นมนุษยม์นัอยูท่ี่น ้ าใจของคน เวลาน ้าใจ
ของคน คนท่ีมีสติปัญญา ปัญญาเท่านั้นจะแกปั้ญหาส่ิงต่างๆ ได ้ ปัญญาเท่านั้นจะแกปั้ญหาชีวติ
ได ้ปัญญาเท่านั้น ปัญญาเท่านั้นนะ 

แต่ปัญญาข้ีโกง ปัญญาข้ีโกงมนัท าลายชีวติของเราเองนะ มนัท าลายหมดเลย เวลามีสติมี
ปัญญา ปัญญาท่ีเป็นธรรมๆ ไง ปัญญาท่ีเป็นธรรมมนัเป็นอยา่งไร ปัญญาท่ีเป็นธรรมนะ คนเรามี
น ้าใจต่อกนั คนเรามีสติมีปัญญา มนัเห็นคุณคา่ไง 

แต่ถา้ปัญญาข้ีโกง ข้ีโกงวา่มนัไปกวา้นสมบติัทั้งหมดมาเป็นของเราๆ แลว้มนัเป็นของเรา
จริงหรือเปลา่ละ่ ถา้มนัเป็นของเราไม่จริง เป็นของเราไม่จริงเพราะอะไร เพราะมนัเป็นความจริง
ไปไม่ได ้ มนัเป็นสมบติัสาธารณะ ใครมีสติปัญญามากนอ้ยแค่ไหน ดว้ยความสุจริต ดว้ยความ
เป็นธรรมนะ ก็ไดม้าดว้ยความสุจริต แตไ่ดม้าดว้ยความทุจริต ไดม้าดว้ยความทุจริตก็ไดม้า
เหมือนกนั ดว้ยความทุจริต 

สุจริต ทุจริตมนัมาจากไหนละ่ สุจริต ทุจริตมนัก็มาจากกิเลสตณัหาความทะยานอยากของ
คน ถา้กิเลสตณัหาความทะยานอยากของคน คนท่ีมีปัญญามาก ปัญญานอ้ยไง น่ีก็เหมือนกนั คน
ท่ีมีปัญญาบวกมาก ปัญญาลบนอ้ย น่ีปัญญาบวก ปัญญาลบ ปัญญาบวก ปัญญาลบก็ดว้ยกิเลส 
ดว้ยตณัหาความทะยานอยากของคน ถา้ของคนนะ คนท่ีมีสติมีปัญญา มีอ  านาจวาสนานะ เขา
เห็นคุณประโยชน์ไง เห็นส่ิงท่ีเป็นคุณประโยชน์ 
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เวลาคนกรุงเทพฯ เวลาไปต่างจงัหวดั ไปเขาใหญ่สูดโอโซนท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ สูดโอโซนท่ี
ดีท่ีสุดในประเทศไทย ท าไมแสวงหาละ่ เราก็รู้อยูว่า่แสวงหาโอโซนส่ิงท่ีมนัมีคุณค่ากบัชีวติไง 
อยูใ่นกรุงเทพฯ มนัมีแต่ควนัพิษไปทั้งนั้นน่ะ แต่เรากต็อ้งอยูท่ี่นัน่ อยูท่ี่นัน่เพราะอะไร ท่ีนัน่เป็น
ท่ีท างาน ท่ีนัน่เป็นแหลง่โอกาส แต่เวลาเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติมนัอยูท่ี่ไหนละ่ เราก็รู้ คนท่ีมี
สติปัญญาเขาสรรหาของเขาได ้ น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัมีสติปัญญา ส่ิงท่ีเป็นคุณธรรมๆ ท่ีมนั
ละเอียดลึกซ้ึงๆ มนัละเอียดลึกซ้ึงในหัวใจของเราไง 

ความลบัไม่มีในโลก เวลาคิดส่ิงใดท าส่ิงใด หัวใจมนัรู้ทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้หัวใจท่ีมนัสะอาด
บริสุทธ์ิ เราท าส่ิงใดดว้ยความถกูตอ้งชอบธรรม มนัจะขาดตกบกพร่องอยา่งไรเรากภ็ูมิใจ ความ
ภูมิใจน่ีเขาเรียกวา่เขม้แขง็โดยแบบวา่ศีลธรรมจริยธรรมเขม้แขง็ ถา้มนัเขม้แขง็ในหัวใจของเรา
ไง แต่ถา้ศีลธรรมจริยธรรมออ่นแอในหัวใจ มนัอ่อนแอ มนัไปหมด มนัไปหมด 

น่ีไง คนท่ีมีคุณธรรม มีคุณธรรมตรงน้ีไง เวลาครูบาอาจารยข์องเรา เวลาท่านขวนขวาย
ของท่าน ท่านประพฤติปฏิบติัของท่าน ท่านอยูใ่นป่าในเขาของท่าน ใครบา้งไม่คิดนอ้ยเน้ือต ่าใจ 
ใครบา้งมนัไม่คิดถึงวา่เราเป็นคนทุกขค์นยาก 

เวลาหลวงตาท่านพดูถึงหลวงปู่มัน่นะ ถา้พดูถึงทางโลก เศษมนุษย ์ไม่มีส่ิงใดท่ีจะไดค้วาม
เป็นสุขทางโลกน้ีเลย เหมือนเศษคน ท่านบอกเศษคนๆ นะ แต่ถา้เป็นทางธรรมๆ เศรษฐีธรรม 
ท่านเป็นเศรษฐี ท่านมีคุณธรรมในหัวใจ ท่านมีความสุข มีความสงบ มีความระงบั 

มีความระงบั เหมือนเรา เรามีเงินมีทองแลว้เราไปเท่ียวเขาใหญ่นัน่น่ะ ไปอยูท่ี่นัน่ อยูท่ี่นัน่
ก็ตอ้งกลบั เพราะมนัตอ้งกลบัไปท างาน แต่เศรษฐีธรรมๆ ท่านไม่มีห่วงภาระในหัวใจ อยูท่ี่ไหน
ก็ได ้มีความสุขทั้งนั้น แลว้ความสุขในใจ วมุิตติสุขๆ ท่ีเราไม่เคยรู้จกัไง 

เรารู้จกัแต่สุขเวทนา ทุกขเวทนา ถา้สุขเวทนาไดเ้สวย ไดค้วามพอใจของตน มีความสุขๆ 
แลว้มนัก็แสวงหาท่ีมากข้ึนๆ เร่ือยๆ เพราะมนัไม่เคยพอไง มนัจะเอาส่ิงท่ีมากข้ึนๆๆ จนโลกน้ีก็
ไม่พอกบัมนั แลว้มนัก็ไม่สมกบัความสุขของตนไง 

แต่วมุิตติสุขน่ีจบ ไม่มีส่ิงใดจะเขา้ไปเติมเตม็ส่ิงนั้นได ้ มนัอ่ิมในตวัมนัเองของมนัอยูแ่ลว้ 
น่ีพดูถึงเวลาคนท่ีเขาแสวงหา แสวงหาอยา่งนั้น ถา้คนมีสติมีปัญญาไง แต่ถา้มองในทางโลก มอง
ในทางโลกมนัจะมีความสุขมาจากไหน ดูสิ เรากินอาหารวนัหน่ึง ๓ ม้ือ ๔ ม้ือ เราก็แสวงหาวา่
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เราเอร็ดอร่อยของเราไง พระฉันม้ือเดียวมนัจะมีความสุขไดอ้ยา่งไร แต่เวลามาบวชเป็นพระแลว้
ฉันม้ือเดียวมนัมากเกินไป ฉันม้ือเดียวแลว้นะ ธาตุขนัธ์ทบัจิต ธาตุขนัธ์ทบัจิตในทางการแพทย ์
ทางการแพทย ์พลงังานท่ีเหลือใช ้เวลาเหลือใช ้คนเราตอ้งออกก าลงักายไง สุขภาพกายๆ ไง 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาถา้คนฉันแลว้ พลงังานท่ีมนัเหลือใชน้ะ เวลานัง่ก็สัปหงกโงกง่วงไง 
เวลาสัปหงกโงกง่วง ตอ้งมาทอนมนัอออกไปไง ทอนออกไปเพ่ือไม่ให้ธาตุขนัธ์ทบัจิตไง ใหจิ้ต
น้ีมนัสวา่งไสว ให้จิตมนัมีก าลงัของมนั 

คนท่ีมีสติปัญญาเขารู้จกัคดัรู้จกัเลือกของเขา แลว้รู้จกัคดัรู้จกัเลือกข้ึนมา ส่ิงท่ีบิณฑบาตมา 
ความชอบธรรมนะ บิณฑบาตมาถกูตอ้งตามกฎหมาย ศีลธรรมจริยธรรมดีงามหมด คนใส่บาตร
นะ เขาขวนขวายของเขา เจตนาตั้งแต่วนัน้ี พรุ่งน้ีจะใส่บาตร เขาแสวงหาของเขา เวลาใส่บาตร
ของเขา เขาอธิษฐานของเขา ให้บุญของเขาไดป้ระโยชน์ให้มากท่ีสุด 

เราไดม้า เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ไง ดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิของเรา เราบิณฑบาตมา ส่ิงท่ี
ไดม้ามนัถกูตอ้งชอบธรรมไหม ถกูตอ้งชอบธรรม สะอาดบริสุทธ์ิเลย แต่เราละ่ เรายงัมี
สติปัญญาคดัเลือกคดัแยก อาหารเบา ขา้วเปลา่ๆ กบัผกั อาหารเบาๆ อาหารอยา่งกลาง ผกั อาหาร
อยา่งหนกั เน้ือสัตวไ์ง อาหารก็มีกลาง มีหยาบ มีละเอียด แลว้เราคดัเลือกของเราไง คดัเลือกเพ่ือ
อะไร 

คดัเลือกนะ ถา้เป็นทางโลก คดัเลือกเพ่ือสุขภาพกายแลว้ แลว้ยงัการภาวนา ธาตุขนัธ์ 
พลงังานไม่สะสมไวใ้นร่างกายน้ี แลว้พลงังาน ดูครูบาอาจารยข์องเราสิ เดินจงกรม นัง่สมาธิ
ภาวนา กลา้มเน้ือเป็นมดัๆ เลย ไม่มีพลงังานเลยหรือ พลงังานของใจ ใจมนัสูงส่ง ใจมนัมีคุณค่า
ไง ถา้ใจมีคุณคา่แลว้ ส่ิงน้ีเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ พอเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ เล้ียงชีพมาไวท้ าไม เล้ียง
ชีพมาเพ่ือขวนขวาย มาเพ่ือประพฤติปฏิบติัไง เขาเห็นคุณค่าอนันั้นไง 

ทางโลกก็เหมือนกนั เราตอ้งมีหนา้ท่ีการงานของเรา เราตอ้งหาปัจจยั ๔ เล้ียงชีพของเรา 
เล้ียงชีพของเราแลว้ เราท าหนา้ท่ีทางโลก ฆราวาส เรามีหนา้ท่ีทางโลกดว้ย แลว้ถา้คนท่ีมีจิตใจ 
เราก็อยากแสวงหา เราเป็นชาวพทุธไง เราก็อยากมีศีลมีธรรม เราอยากมีคุณธรรมในหัวใจของเรา 
เราก็แสวงหาเพ่ือประพฤติปฏิบติัของเรา น่ีประพฤติปฏิบติัของเรา 
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หนา้ท่ีของเรา ทางของฆราวาสเป็นทางคบัแคบ คบัแคบเพราะตอ้งแบ่งชีวติคร่ึงหน่ึงไปท า
หนา้ท่ีการงานเพ่ือเล้ียงชีพ แลว้จะมาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาก็ก่อนนอนหรือวา่ต่ืนนอน เราจะท า
ตอนนั้นไง 

แต่ถา้มนัเป็นสมณะทางท่ีกวา้งขวาง กวา้งขวางจริงๆ นะ ถา้มีครูบาอาจารยท่ี์ดี กวา้งขวาง 
๒๔ ชัว่โมง บิณฑบาต ฉันเสร็จแลว้ ท าขอ้วตัรในศาลาแลว้ ไดเ้วลาเลย จนถึงพรุ่งน้ีเชา้เลย แลว้
กลางคืนทั้งคืนเลย พระปฏิบติั ๒๔ ชัว่โมง ทางกวา้งขวาง กวา้งขวางไวใ้ห้ประพฤติปฏิบติัไง แต่
ถา้กิเลสมนับอกเวลามากเกินไป เป็นผูห้งอยเหงาไง หงอยเหงาเพราะอะไร เพราะใจไม่มีหลกัไง 
ถา้ใจมีหลกั เขาก็แสวงหาส่ิงนั้น 

ส่ิงท่ีทางโลก ส่ิงท่ีเวลาๆ มีคา่มากนะ ชีวติน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด เราตอ้งตายไป
ขา้งหนา้แน่นอน แลว้คล่ืนลกูใหม่ เดก็รุ่นใหม่ข้ึนมามนัก็อยากจะเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา ผูใ้หญก่็แก่
เฒ่าไป ไอแ้ก่เฒ่าก็ตอ้งชราคร ่าคร่าไป น่ีกาลเวลามนักลืนกินหมดเลย แลว้เราก็ตอ้งการเวลาไง 
แลว้เวลาเสร็จแลว้ ชีวติน้ีก็ปล่อยท้ิงมนัไปไง ใชเ้วลาไปโดยไม่มีคุณค่าไง 

เวลาพระของเราบวชมาแลว้ถา้มีครูบาอาจารยน์ะ ถา้เดิน การเหยียดการคูท่ี้ไม่มีสติ หลวงปู่
มัน่ท่านบอก นัน่น่ะศพเดินได ้มนัตายตั้งแต่มนัยงัไม่ตาย มนัตายตั้งแต่มนัยงัมีชีวติอยูน่ัน่น่ะ 

แต่ถา้มนัเป็นความจริงๆ ข้ึนมา การเหยยีดการคูมี้สติสัมปชญัญะตลอด น่ีการปฏิบติัของ
เรา ถา้ทางกวา้งขวาง แลว้กวา้งขวางดว้ยสติดว้ยปัญญาไง ดว้ยสติปัญญา ดว้ยการขวนขวายของ
เราไง 

บวั ๔ เหลา่ คนเรามนัเกิดมาดว้ยอ านาจวาสนาของคน เวลาผูท่ี้ขิปปาภิญญา ผูท่ี้ปฏิบติัง่ายรู้
ง่าย มนัก็วาสนาของเขา ค าวา่ “วาสนาของเขา” คือเขาไดล้งทุนลงแรงมาก่อนหนา้นั้น ไอข้องเรา 
เราลงทุนลงแรงมาขนาดน้ี เราก็ตอ้งพยายามขวนขวายของเราขนาดน้ี น่ีพดูถึงเวลาปฏิบติัไปแลว้ 
เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาแลว้มนัจะไดเ้หมือนกนั มนัเป็นไปไม่ได ้ มนัเป็นไปไม่ไดเ้พราะ
ตน้ทุน ตน้ทุนของแต่ละคนมนัไม่เท่ากนั พอตน้ทุนไม่เท่ากนั ตน้ทุนอยูท่ี่ไหน ตน้ทุนก็อยูท่ี่จริต
น่ีไง อยูท่ี่ความชอบ เห็นส่ิงใดแลว้มนัพอใจ 

เวลาคนมาวดัมาวา ในสังคมเขาพดูเลย ไอพ้วกน้ีพวกมีปัญหา ไอพ้วกมีปัญหาไม่มีทางไป 
มนัถึงไปวดัของมนัไง ไอพ้วกท่ีปัญญาดี ส่ิงท่ีชีวติท่ีบนัเทิงเริงรมย ์ บนัเทิง ความบนัเทิง ถา้มนั
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ไปถึงสุรายาเมามนัก็เป็นอบายมุขแลว้ อบายมุขมนัก็ไปอบายภูมิแลว้ ส่ิงท่ีเวลาบนัเทิงๆ มนัไป
ไหนละ่ มนัก็ไปจบลงท่ีอบายมุขอบายภูมิทั้งนั้นน่ะ แลว้ปัญญาเขาเลอเลิศ โอโ้ฮ! ชีวติเขามีคา่ 
ชีวติน้ีมีความสุข ไอพ้วกไปวดัมนัมีปัญหา น่ีไอพ้วกมีปัญหา 

เวลามีปัญหา ปัญหาอะไรละ่ ปัญหา คนเราเกิดมา ชีวติเรามนัก็มีเช้ือมีโรค มนัเป็นเร่ือง
ธรรมดา หัวใจของเราๆ คนเรา หัวใจท่ีคิดบวก หัวใจท่ีมีปัญญาท่ีมีคุณธรรมนะ มนัแสวงหาส่ิงน้ี
นะ ในโลกน้ี อะไรเป็นความจริง ช้ีไปเลย ชีวติน้ีอะไรเป็นความจริง ตรงไหนมนัจริง ส่ิงท่ีเราหา
มา อะไรมนัจริง 

สมบติัสาธารณะเป็นเร่ืองของโลกทั้งนั้น ถา้เป็นเร่ืองของโลก เห็นไหม ธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ น่ีมนัเป็นสมมุติบญัญติั ถา้เป็นสมมุติๆ จริงตามสมมุตินะ สมมุติไม่
มีหรือ สมมุติมนัก็จริงนะ แต่มนัชัว่คราวไง แลว้แต่กฎกติกาบงัคบับญัญติัไวไ้ง น่ีสมมุติบญัญติัๆ 
มนัเป็นสมมุติบญัญติั ถา้เป็นสมมุติบญัญติั เราก็ตอ้งอยูก่บัความเป็นจริง ไม่ใช่วา่ เราเป็นชาว
พทุธนะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนให้มีสติปัญญา แลว้ก็อะไรไม่มีคา่ๆ 

ไม่มีค่าหรือ มีค่ามากนะ ชีวติน้ีมีค่ามาก แลว้ชีวติน้ีมีค่า ส่ิงท่ีสัมผสัๆ ความรู้สึกเราได้
สัมผสัธรรมะนะ เวลาทุกข ์ ทุกขเ์กือบเป็นเกือบตายนะ เวลาสุข มนัสุขท่ีหัวใจน้ีนะ มนัมีคุณค่า
มากเลย แลว้เราปลอ่ยเวลาให้มนัส้ินไปโดยเปลา่ประโยชน์หรือ ถา้มนัจะเป็นความจริง ความจริง
มนัเกิดจากไหนละ่ ความจริงมนัเกิดจากความเพียรไง คนเราจะมีคุณคา่ไดด้ว้ยการกระท า ความ
เพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะ แตต่อ้งเป็นสัมมาทิฏฐิความถกูตอ้งดีงามนะ ถา้ความเพียรท่ีเป็น
มิจฉา มนัก็ท าให้เรายิง่ห่างไกล ยิ่งแตกแยกออกไปจากธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ ถา้ความเพียรท่ีถกูตอ้งๆ เราท าความเพียรของเรา ท าของเรา 

แลว้เวลาจะเขา้วดัเขา้วาตอ้งมีศรัทธามีความเช่ือ ศรัทธาน้ีเป็นหัวรถจกัร หัวรถจกัรชกั
ขบวนรถนั้นมาเลย ศรัทธาเรา เราจะศึกษา เราจะคน้ควา้ของเรา น่ีศรัทธานะ แต่เวลาจะประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมา เป็นความจริงข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กลบัไปสอนกาลามสูตรเลย 
ไม่ให้เช่ือ ไม่ให้เช่ือคนโนม้นา้วนะ ไม่ให้เช่ืออปุาทาน อปุาทานหมู่ไม่เช่ือ ไม่เช่ือทั้งส้ิน ถา้เป็น
อปุาทานหมู่ เร่ืองของเขา เฮย้! มนัจริงหรือเปลา่วะ พยายามของเราเลย 

น่ีไง ถา้ความเพียร ความเพียรชอบตอ้งเป็นอยา่งน้ี ความเพียรชอบตอ้งเป็นความจริงข้ึนมา 
พิสูจน์เท่าไรกไ็ด ้ ถา้มนัเกิดข้ึนมาจากเรานะ ถา้มนัมีสติ สติมนัยบัยั้งได ้ มนัสติจริงหรือเปลา่ 
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ปลอ่ยมนัเผลอไป เด๋ียวถา้มนัเจ็บปวดแลว้ก็กลบัมาตั้งสติใหม่ อ๋อ! มนัเห็นความแตกต่าง เห็น
ไหม ถา้เป็นสมาธิ สมาธิมนัมัน่คงจริงหรือ สมาธิกบัความเป็นจริงมนัแตกต่างกนัอยา่งไร เรา
พิสูจน์ของเราเป็นความจริงของเรา ถา้มนัเกิดปัญญามนัจะเห็นเลยนะ 

ปัญญาของเรา เราเคยคิดไหม ความคิดเราไม่มีหรือ ความคิดเรามีทั้งนั้นน่ะ เราเคยคิดมา
ตลอด ไอค้วามคิดอยา่งน้ีเราก็คิดได ้ นกัวทิยาศาสตร์เขาไตร่ตรองของเขา เขาคิดอยา่งน้ีของเขา 
ปัญญาอยา่งน้ีหรือปัญญาในพระพทุธศาสนา เวลามนัเป็นสมาธิข้ึนมา เวลามนัใชปั้ญญาไป มนั
เกิดภาวนามยปัญญา เราเกิดเห็นความมหัศจรรย ์

ความมหัศจรรย ์ เห็นไหม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ ดาบสายฟ้า 
ปัญญามนัฟาดฟัน มนัฟาดฟันกิเลส มนัฟาดฟัน มนัยบุยอบกิเลส มนัท าลายกิเลสเป็นชั้นๆ เรา
เห็นนะ ดูสิ ของเรามีความเคยชินกบัความคิดเรา เคยชินกบัความรู้สึกของเรา เราก็วา่เรามีปัญญา
เราตลอด แต่พอมนัมีปัญญาข้ึนมาท่ีมนัรอบรู้ในกองสงัขาร รู้ปัญญาของเรา เราจะเกิดเออ๊ะๆๆ น่ี
มนัพิสูจน์อยา่งน้ี กาลามสูตรเขามีไวใ้ห้พิสูจน์ มีไวไ้ม่ให้เช่ือ ไม่ให้เช่ือใครทั้งส้ิน เช่ือในการ
ประพฤติปฏิบติัของเรา 

แต่ก่อนเร่ิมตน้จะปฏิบติั เรามีศรัทธา ศรัทธาเป็นแนวทาง ศรัทธาใหค้น้ควา้ เวลาคน้ควา้
ปฏิบติัแลว้มนัตอ้งเป็นความจริง ถา้ความจริงมนัตอ้งเป็นความจริงกบัเรา ถา้ความจริงกบัเรามนั
ตรวจสอบได ้ อริยสจัมีหน่ึงเดียว องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูพ้ยากรณ์เอง เวลาใคร
ส้ินกิเลสแลว้ เอตทคัคะตั้งไว ้ความถนดั ๘๐ องค ์

ความถนดันั้นคือจริตนิสัย คือความถนดัทางวชิาการ ความถนดัทางการศึกษา ความถนดั
ทางองคค์วามรู้ แต่มนัตอ้งท าถึงคุณธรรมอนัน้ี คุณธรรมอนัน้ีคือสัจธรรมนะ จิตน้ีกลัน่ออกมา
จากอริยสัจ ค  าวา่ “กลัน่ออกมาจากทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค” มนัเกิดมรรคเกิดผล มนัเกิดนิโรธ 
การดบัทุกข ์ การดบัตา่งๆ ความดบัทุกขม์นัไม่มีตวัตน มนัไม่มีความผกูพนัของเราแลว้ ส่ิงท่ีจะ
เป็นปัญญามนัก็เป็นปัญญาสจัจะความจริงไง ปัญญาสจัจะความจริง เห็นไหม 

ดูสิ เทวดา อินทร์ พรหมมาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาเทวดา อินทร์ 
พรหมเขาก็อยูใ่นภพของพรหม ภพของเทวดา ความเป็นอยูข่องเขาก็แตกตา่งกบัเราอยูแ่ลว้ แต่
เวลาฟังอริยสัจท าไมมนัเขา้ใจละ่ เวลาอริยสจั เวลาพน้จากทุกข์ๆ  องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้เทศนาวา่การ เทวดาส าเร็จเป็นแสนเป็นลา้น มนัส าเร็จไดอ้ยา่งไรละ่ ส าเร็จดว้ยมรรคน่ีไง 
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ส าเร็จดว้ยศีล ดว้ยสมาธิ ดว้ยปัญญาในหัวใจน้ีไง หัวใจเท่านั้นไง หัวใจเท่านั้น หัวใจน้ีพน้จาก
วฏัฏะๆ แลว้ถา้หัวใจไม่พน้จากวฏัฏะ มนัไปไหนละ่ มนัเกิดตั้งแต่นรกสวรรคข้ึ์นไป น่ีไง ผล
ของวฏัฏะๆ เวลามนัพน้ มนัพน้วฏัฏะอยา่งไร 

ถา้มนัเกิดอริยสัจ มนัเกิดสจัจะความจริงอยา่งนั้น น่ีอริยสัจมนัมีหน่ึงเดียว หน่ึงเดียวอยา่งน้ี
ไง หน่ึงเดียว มนัส้ินเหมือนกนัทั้งนั้นน่ะ จะมาแนวทางไหนมนัก็ส้ินเหมือนกนัทั้งนั้นน่ะ เวลา
ส้ิน แลว้มนัส้ิน ใครเป็นคนส้ินละ่ ต าราส้ินหรือ 

หัวใจของสัตวโ์ลก ปฏิสนธิจิต มนุษยน้ี์มาจากไหน มนุษยน้ี์มาจากไหน มนุษยน้ี์มาจากพอ่
จากแม่ แลว้ท่ีพอ่แม่เป็นหมนัละ่ มนัมาจากไหน ชีวติน้ีมาจากไหน จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดใน
วฏัฏะ จิตดวงน้ีๆ แลว้จิตดวงน้ีมนัทุกขม์นัยากน่ี น่ีท่ีมนัมีค่า มีค่าตรงน้ีไง 

เวลาหลวงตาท่านพดูประจ า ศาสนา ๘๔,๐๐๐ ธรรมขนัธ์ช้ีเขา้มาในใจของสัตวโ์ลก จิตท่ี
เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ แลว้จิตน้ีเป็นผูท่ี้ขา้มพน้จากวฏัฏะ แลว้จิตมนัอยูไ่หนละ่ อยูใ่นหัวอก
ของเราทุกๆ คนไง สิทธิเสรีภาพมีอยูเ่สมอภาคดว้ยกนัทุกคน แต่ใครจะท าหรือไม่ท าเท่านั้น ถา้
คนท่ีท าเขาก็ตอ้งมีอ  านาจวาสนามาอยา่งน้ี 

เดินจงกรมท าไม เราโดนเขาเคยมาต่อวา่ “วนัๆ ไม่เห็นท าอะไรเลย เห็นเดินไปเดินมา แบบ
ใชชี้วติส้ินเปลือง” น่ีเขาไม่รู้เร่ืองของเขาเลยนะ น่ีไง “วนัหน่ึงๆ ไม่เห็นท าอะไร เดินไปเดินมา 
เดินไปท าไม” ก็เขาไม่รู้จกั เขายงัมาติอีกนะวา่ “บวชไปท าไม บวชมาแลว้เดินไปเดินมา” 

อา้ว! น่ีไง แตข่องเรา เรามาคน้ควา้ของเรา เรามาแสวงหาของเรา เรามาแสวงหาดว้ยความ
จริงของเรา ถา้ความจริงของเรา คน้ควา้ให้ใจดวงน้ีไง ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ช้ีเขา้มาท่ีหัวใจของสัตวโ์ลก แลว้หัวใจของสัตวโ์ลกเป็นผูรู้้สุขรู้ทุกข ์

เวลากิเลสมนับีบคั้นนะ เจ็บแสบปวดร้อนนกั เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนไปนะ พอจิตมนัสงบ
ไง สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี แค่จิตสงบ แค่สัมมาสมาธิมนัก็สุขเลอเลิศแลว้แหละ เพราะอยา่ง
น้ีคนท่ีไม่มีอ  านาจวาสนาถึงบอกวา่ สุขอยา่งน้ีคือนิพพาน นิพพานเป็นเช่นน้ีเอง ทั้งๆ ท่ีเขายงั
ไม่ไดท้ าอะไรเลย เขายงัไม่ไดท้ าอะไรเลยเขาบอกวา่นิพพานเป็นเช่นน้ีเอง 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนวา่พอท าความสงบของใจแลว้ให้ฝึกหัดใชปั้ญญา 
ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ปัญญาเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากจิตแลว้ช าระลา้ง
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ส ารอกกิเลสตณัหาความทะยานอยากของใจดวงนั้น ถา้มนัส ารอกคายกิเลสตณัหาความทะยาน
อยากแลว้ พน้จากวฏัฏะ พน้จากวฏัฏะเพราะไม่มีอวชิชา 

ท่ีเกิดอยูน่ี่เพราะไม่รู้ เพราะไม่รู้ถึงมานัง่กนัอยูน่ี่ไง เพราะไม่รู้ ไม่รู้ป๊ับ เกิดแลว้ ไม่รู้แลว้
เกิดในไข่ ในครรภ ์ในน ้าคร า ในโอปปาติกะ เทวดา อินทร์ พรหมเขาเกิดแบบโอปปาติกะ เพราะ
ไม่รู้ เพราะมีเวรมีกรรม มนัก็ไปตามนั้น 

แต่ถา้มีวชิชา มีธรรมะ มนัรู้ชดัแจ่มแจง้ เกิดไหม ไม่เกิด แลว้มาจากไหน มาจากภาวนามย
ปัญญา ปัญญาท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วางไวเ้ป็นมรดกตกทอดให้กบัชาวพทุธ ชาว
พทุธไดรั้บมรดกมาเท่ากนั ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกา มีสิทธิเสรีภาพเท่ากนั เราไดรั้บมรดก
ตกทอดกนัมา แต่เราไม่สามารถแสวงหาสัจธรรมความเป็นจริงข้ึนมาในใจของเรา 

เรามีโอกาสแลว้ มีสติมีปัญญาแลว้ ขวนขวายขดุคน้ให้เป็นความจริงข้ึนมาในหัวใจของเรา 
ถึงจะไดท้รัพยส์มบติัตามความปรารถนาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีปรารถนามาร้ือ
สัตวข์นสัตว ์เอวงั 
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