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ตั้งใจฟังธรรมะ สจัธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ไดส้ร้างสมบุญญาธิการมามหาศาล ถา้ไม่ไดส้ร้างบุญกุศลมหาศาล องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ไม่มีวาสนาบารมีจะร้ือคน้สัจธรรมอนัน้ีข้ึนมาได ้

เวลาจะร้ือคน้สัจธรรมอนัน้ีข้ึนมา พวกเราไปติดตรงนั้นไง แห่พระเวชๆ ตั้งแต่พระ
เวสสันดรไป องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สร้างสมบุญญาธิการมามาก มีอ  านาจวาสนาบารมี 
เวลามาร้ือคน้ ร้ือคน้สัจธรรมในสจัธรรม ท่ีธรรมะมีอยูโ่ดยดั้งเดิม มีอยูโ่ดยดั้งเดิมมนัมีของเขาอยู่
แลว้ สัจธรรมมนัมีของเขาอยูแ่ลว้ แต่คนท่ีจะไปรู้สัจธรรมอนัน้ี คนท่ีจะมีอ  านาจวาสนาไปร้ือคน้
สัจธรรมอนัน้ีมนัตอ้งมีความละเอียดออ่น มีความละเอียดออ่นในหัวใจอนันั้นมาก ตอ้งมีความ
เขม้แขง็ในใจดวงนั้นมาก 

ฉะนั้น เราไปติดกนัท่ีอ  านาจวาสนาบารมี ตอนท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สร้าง
สมตั้งแต่พระเวสสันดรไปๆ มนัเป็นคติมนัเป็นแบบอยา่งท่ีเราจะท า แต่เวลาเราเกิดมาเป็นมนุษย ์
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาสัจธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ การเกิด
เป็นมนุษยเ์ป็นอริยทรัพย ์ การเกิดเป็นมนุษยน้ี์เป็นอริยทรัพย ์ เพราะการเกิดเป็นมนุษยน์ะ ใน
บรรดาสตัวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด 

ความประเสริฐนั้นความประเสริฐในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ประเสริฐ
เพราะหัวใจอนันั้น ประเสริฐเพราะคุณธรรมอนันั้น ไม่ใช่ประเสริฐเพราะวา่เกิดมาแลว้แยง่ชิงกนั
อยา่งน้ี ไม่ใช่ประเสริฐอยา่งน้ี เวลาประเสริฐ ประเสริฐเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ตรัสรู้ธรรมแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถึงไดบ้อกวา่ท่านประเสริฐ แต่ตอนท่ีองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยงัไม่ไดต้รัสรู้ธรรมมีแต่ความทุกขค์วามยากในใจทั้งนั้นน่ะ มีแต่
ความทุกขค์วามยากในหัวใจไง 
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แต่เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยเ์ป็นอริยทรัพย ์ เห็นไหม ดูสิ ตั้งแต่เดก็นอ้ยข้ึนมา ถา้
มนัมีความอบอุน่ ชีวติของเขาจะมีความสุขๆ ไง มีความสุขนะ มนัมีค่ากวา่เงินทอง มนัมีค่ากวา่
ส่ิงสมบติัพสัถานทั้งนั้นน่ะ แต่ไม่มีความอบอุน่ในหัวใจ เห็นไหม ส่ิงท่ีมีค่าๆ คือบุญกุศล บุญ
กุศลคือความสุข ความดีงาม ความพอใจของเรา แต่เวลาส่ิงท่ีมีชีวติไง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะเทศนาวา่การ “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้ง ๖๑ องค์
พร้อมทั้งเราดว้ย พน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและบ่วงท่ีเป็นทิพย”์ 

บ่วงท่ีเป็นโลก ส่ิงท่ีเป็นโลก โลกธรรม ๘ อยากใหญ่ อยากร ่าอยากรวย อยากต่างๆ น่ีบ่วง
ท่ีเป็นโลก บ่วงท่ีเป็นทิพย ์ เกิดเป็นสวรรค ์ เกิดเป็นพรหม เกิดเป็นอินทร์ น่ีบ่วงท่ีเป็นทิพย ์ “เธอ
ทั้งหลายพน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและบ่วงท่ีเป็นทิพยแ์ลว้ เธออยา่ไปซ้อนทางกนั เธออยา่ไปซ้อน
ทางกนั โลกน้ีเขาเร่าร้อนนกั เร่าร้อนนกั” 

เราเกิดเป็นมนุษยไ์ง บ่วงท่ีเป็นโลกกบับ่วงท่ีป็นทิพย ์ วฏัสงสารมนัติดบ่วงไปทั้งนั้นน่ะ 
ความติดบ่วงอนันั้น เราเกิดมาส่ิงมีชีวติมนัก็ตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ ถา้ไม่มีเคร่ืองอาศยั พระบวชมามีบริขาร ๘ นัน่ละ่ปัจจยัเคร่ืองอาศยั ปัจจยัเคร่ืองอาศยั
เพ่ือเล้ียงชีพๆ ไง เราเกิดมาเราก็เล้ียงชีพ เราตอ้งมีหนา้ท่ีการงานของเราทั้งนั้นน่ะ ความท่ีมีหนา้ท่ี
การงานของเรานะ ดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัปิดหูปิดตา ท าส่ิงใดประสบความส าเร็จ
แลว้จะมีความสุขๆ ไง มนัมีความสุขเลก็นอ้ย แต่มีความทุกขม์หาศาลเลย ความทุกข ์ ความทุกข์
เพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยากไม่มีวนัอ่ิมพอ มนัจะลน้ฝ่ังไปตลอด 

แต่ถา้คนมีธรรมๆ ฆราวาสธรรม แมแ้ต่ฆราวาสธรรม ถา้มีสัจจะมีความจริงในหัวใจของ
ตน ถา้มีสติมีปัญญา เราไดส่ิ้งใดมาเราก็พอใจส่ิงนั้น เราขวยขวาย เรามีความพยายามของเราอยู ่
เพราะเราไดส้ร้างอ านาจวาสนาบารมีมา ค าวา่ “สร้างอ านาจวาสนาบารมีมา” จิตใจมนัคิดไป
แง่มุมท่ีดีทั้งนั้นน่ะ มนัคิดในแง่มุมท่ีดี มนัมีอ  านาจวาสนาบารมี ประสบความส าเร็จ ท าส่ิงใดก็
ประสบความส าเร็จ ประสบความส าเร็จแลว้มนัก็ไม่มาเผาลนไง 

มีสุขแค่เลก็นอ้ย มีความทุกขม์หาศาลนั้นน่ะ มีสุขแคเ่ลก็นอ้ย น่ีสมบติัของโลก สมบติั
ของโลกมีความสุขแค่เลก็นอ้ย แตค่วามทุกขม์หาศาลนะ แต่ถา้มีสติมีปัญญา ความทุกขอ์นันั้น
มนัจะเบาบางลง ความทุกข์อนันั้นจะไม่มีไป 
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แลว้ถา้จะเอาสัจจะเอาความจริง ชีวติน้ีมนัคืออะไร ชีวติน้ี ชีวติน้ีคือไออุน่ คือพลงังาน 
คือหัวใจเวลาท่ีมนัตายไง เวลาตายไป เราไปส่งกนัท่ีเชิงตะกอน นัน่ก็ซากศพเหมือนกนัทั้งนั้นน่ะ 
ส่ิงท่ีออกไปจากร่างกายนัน่น่ะส่ิงมีชีวติ ส่ิงมีชีวติท่ีออกไปจากร่างกายนัน่น่ะ แต่ถา้เรายงัมีชีวติ
อยูน้ี่ มาเสียสละทาน มาเสียสละทานของเราเพ่ือประโยชน์กบัเรานะ เพ่ืออ านาจวาสนาบารมี 
เห็นไหม เพราะมนัแยง่ชิงกนัมาระหวา่งกิเลสกบัธรรมในหัวใจนัน่น่ะ 

ถา้มนัเป็นธรรมๆ เราฝึกฝนข้ึนมาจนเป็นธรรม ค าวา่ “เป็นธรรม” มนัพร้อมท่ีจะให้ เห็น
คนท่ีต ่าตอ้ย เห็นคนท่ีออ่นแอกวา่ เราจะช่วยเหลือเจือจานเขา เราจะคุม้ครองดูแลเขา น่ีถา้ใจเป็น
ธรรม เห็นไหม แต่ถา้คนมนัเป็นกิเลสนะ พอเห็นคนท่ีต ่าตอ้ยออ่นแอ นั้นคือเหยื่อ นั้นคือ
ผลประโยชน์ นั้นคือการแยง่ชิง เอารัดเอาเปรียบเขาทั้งนั้นน่ะ 

แต่ถา้คนเป็นธรรม เวลาเรามาท าบุญกุศลของเรา บุญกศุลมนัเป็นการแยง่ชิงระหวา่งกิเลส
กบัธรรมในหัวใจของเรา ถา้มนัเป็นการแยง่ชิงกนั ถา้มนัมีสติมีปัญญา ไม่ตอ้งไปแยง่ชิงกบัมนั 
มนัเป็นความคุน้เคย มนัเป็นความอบอุน่ มนัเป็นการกระท าท่ีเราพอใจ เราพอใจ เราพอใจ เห็น
ไหม 

เวลาทางโลกเขาเสียดสีกนั คนท่ีไปวดัคนท่ีมีปัญหาทั้งนั้นน่ะ คนท่ีไปวดัคนท่ีมีปัญหา
ทั้งนั้นน่ะ ไอค้นท่ีอยูบ่า้นมนัเก่งทั้งนั้นน่ะ ไอค้นท่ีอยู่บา้น เห็นไหม 

โลกน้ีถา้ประสบความส าเร็จ มีสุขเลก็นอ้ย มีทุกขม์หาศาล เขาอยูก่บัความทุกข ์ ความ
ทะเยอทะยานอยากในใจของเขา เขาวา่เขายิ่งใหญ่ ไอค้นท่ีไปวดัมีปัญหาทั้งนั้นน่ะ ไอค้นท่ีไปวดั
มีปัญหา 

ไอค้นท่ีไปวดันัน่ละ่เขาไปวดัหัวใจของเขา เขาไปเทียบเคียงหัวใจของเขา เขารู้จกั
อณุหภูมิในใจของเขามนัสูงหรือมนัต ่า เขาไปคุม้ครองดูแลหัวใจของเขา เขาไปวดัไปวาเพ่ือเหตุ
นั้นไง 

“ไอค้นท่ีมีปัญหาทั้งนั้นน่ะ คนท่ีมีปัญหาไปวดัไปวา” 

ไปวดันัน่น่ะ คนเขาไปวดัอณุหภูมิในใจของเขา ถา้ไปวดัอณุหภูมิในใจของเขา ไปวดัไป
วา เราท าบุญกุศลของเรา ความแยง่ชิง แยง่ชิงคนท่ีมนัไม่เคยไปวดัไปวาเลย ส่ิงท่ีกิเลสในหัวใจ
มนัลน้ฝ่ัง คนท่ีไปวดัไปวามนัเร่ิมแยง่ชิงกนัๆ ถา้แยง่ชิงกนั มนัเป็นปัญญาสุตมยปัญญา ปัญญา



เทศน์เชา้ วนัท่ี  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ๔ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

ทางโลกๆ เราพยายามส่งเสริม พยายามพฒันาข้ึนมา น่ีส่ิงท่ีมีคุณค่าๆ คุณคา่ของความเป็นมนุษย์
น่ีไง 

ไปส่งกนัท่ีเชิงตะกอน จิตวญิญาณมนัไปไหน แต่เวลาคนท่ีเขาท าบุญกุศลแลว้เป็นทิพย์
สมบติัๆ พน้จากบ่วงท่ีเป็นโลก ท่ีเขาเยินยอสรรเสริญ พน้จากบ่วงท่ีเขาหัวโขน พน้จากบ่วงท่ีเขา
ยกยอ่งสรรเสริญ พน้จากบ่วงลกูยอนัน่น่ะ 

พน้จากบ่วงท่ีเป็นทิพย์ๆ  เป็นทิพยท่ี์วา่ทิพยส์มบติัๆ ท่ีมนัจะได ้ มนัติดหัวใจน้ีไป ถา้คน
ท าบุญกุศล ทิพยส์มบติัมนัติดหัวใจนั้นไปไง ไม่ตอ้งมาเคาะโลง ฉันท าของฉันพอแลว้ ไม่ตอ้งมา
เคาะโลง ไม่ตอ้งมาเคาะ น่ีถา้ท า มนัมีความพร้อมไป น่ีไง ท่ีมาวดัมาวา เราท าส่ิงนั้นข้ึนมาเพ่ือ
ประโยชน์กบัใจดวงน้ีไง 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยิง่ใหญ่นกั ยิ่งใหญ่นกั มนัมีตั้งแต่พ้ืนๆ ข้ึน
ไปเลย พ้ืนๆ ก็พวกเราน่ีแหละ มนัเป็นฆราวาสธรรม ธรรมของฆราวาส ถา้ธรรมของฆราวาสนะ 
มนัมีบุญกุศล 

สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั เจริญรุ่งเรืองข้ึนไปแลว้ก็เส่ือมไปเป็นธรรมดา ในสังคมท่ี
รุ่งเรือง สังคมท่ีมีน ้าใจต่อกนั ถึงเวลาสูงสุดแลว้มนัก็แยง่ชิงกนั คนเขา้มายมุาแหย ่มาแบ่งมาแยก 
มาท าลาย มนัเป็นของมนัไปอยา่งนั้นน่ะ ผลของวฏัฏะๆ เราเกิดในยคุของใครละ่ 

เราเกิดมาในยคุของรัชกาลท่ี ๙ สังคมร่มเยน็เป็นสุข รอบประเทศไทยเขามีแต่ปัญหาบา้น
แตกสาแหรกขาด เราเกิดมาในสังคมในบุญกุศลของรัชกาลท่ี ๙ เมืองไทยไม่เคยมีการแบ่งแยก
จากภายนอก ไอข้า้ศึกจากภายใน ไอบ่้างช่างยมุนัก็มีเป็นเร่ืองธรรมดาของมนั เราเกิดในยคุของ
ใครละ่ 

น่ีไง สังคมท่ีเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนแลว้ สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั ไม่มีส่ิงใดคงท่ี
หรอก เราเห็นบุญของเราไหม น่ีแหละบุญกุศลของเรา เกิดในยคุสมยัท่ีรุ่งเรือง ในยคุสมยัท่ีดีงาม
ไง แลว้ชีวติของเราละ่ ชีวติของเรา เรามีสติปัญญาส านึกในชีวติของเราไหม 

ส่ิงท่ีเราแสวงหา หนา้ท่ีการงานทั้งนั้นน่ะ น่ีไง บิณฑบาตกลบัมาเหง่ือโทรมกายมาน่ี 
บอกปลอ่ยวางๆ ปลอ่ยวางอยา่งไร เราบิณฑบาตกลบัมาเราก็ตอ้งหาปัจจยัเคร่ืองอาศยัเหมือนกนั 
ทุกคน ส่ิงมีชีวติมนัตอ้งด้ินรนทั้งนั้นน่ะ แต่ด้ินรนแลว้ไม่ใช่ด้ินรนดว้ยความตรอมใจไง 



เทศน์เชา้ วนัท่ี  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ๕ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

ด้ินรนดว้ยความอบอุน่ น่ีไง อริยประเพณี ประเพณีของพระอริยเจา้ ประเพณีขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บิณฑบาตจนวนัสุดทา้ย วนั
สุดทา้ยจะปรินิพพานยงัไปฉันบา้นของนายจุนทะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บิณฑบาตทั้ง
ชีวติ ดูสิ น่ีไง ศาสดาของเรา เห็นไหม บุญกุศลมหาศาลนะ ฤทธ์ิเดชน้ีท าไดท้ั้งนั้นน่ะ แต่ไม่ท า 
ส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีสุดคือบนัลือสีหนาท คือสัจธรรม แสดงธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ให้พวกเรามีสติมีปัญญาข้ึนมา ถา้มีสติมีปัญญาข้ึนมา มีข้ึนมาให้เราส านึกได ้ ความส านึกได้
ของคนนะ มีคุณค่ามาก น่ีไง ความอบอุน่ของใจๆ ไง 

ศีล สมาธิ ปัญญา เราเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนากนั เราอยากจะประพฤติปฏิบติั เราอยาก
แสวงหาสจัจะความจริง พระพทุธศาสนา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรมๆ เพราะ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม ตรัสรู้เร่ืองอริยสัจ เวลาแสดงธรรมข้ึนมา 
พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์พระสงฆ์ไม่ครองศีลครองธรรม พระสงฆไ์ม่มีอตัตสมบติั 
พระสงฆจ์ะเอาอะไรไปสอนเขา แลว้ส่ิงท่ีจะสอนเขาๆ เราเป็นฆราวาส เราจะประพฤติปฏิบติั เรา
จะเอาความจริงของเราข้ึนมา 

ชีวติน้ีคืออะไร น่ีไง ส่ิงท่ีเวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาก็วา้เหว ่ พระเราเวลาบวชแลว้
แสวงหาครูบาอาจารยข้ึ์นมา อยากหาครูบาอาจารยท่ี์ดี อยากหาครูบาอาจารยท่ี์ช้ีน าเราได ้ ถา้ครู
บาอาจารยท่ี์ช้ีน าเราได ้ ท่ีไหน บอกมา ขอให้บอกมาเถอะ ท าอยา่งไรก็ขอให้บอกมา จะท าให้
ได้ๆ  แต่มนัท าไม่ได ้

เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านพยายามช้ีน าของท่าน พอช้ีน า ถา้ใครมีอ านาจวาสนา
บารมี ท่านคุม้ครองดูแล องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้องคเ์ดียวเป็นศาสดาสอนทั้ง ๓ 
โลกธาตุ หลวงปู่มัน่องคเ์ดียวเป็นอาจารยใ์หญ่ขององคก์รรมฐานเรา ผูท่ี้มีบุญคนเดียวเท่านั้นน่ะ
ท าบุญกุศลมหาศาล ท่านให้ประโยชน์มหาศาลในโลกน้ี 

ดูสิ ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ตอนน้ีเศรษฐกิจพอเพียง เร่ืองโครงการในพระราชด าริไปหลาย
ประเทศแลว้ เห็นไหม ถา้มนัเห็นถึงความเป็นไปของชีวติ เห็นถึงความเป็นไปของปัจจยั ๔ 
ขอให้มีอยูมี่กิน ท าได ้ แตจ่ะร ่าจะรวยจะมหาศาล จะเป็นเศรษฐี ไอน้ัน่มนัเพอ้ฝัน ความเพอ้ฝัน
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นั้นน่ะมนัเป็นเร่ืองของทุนนิยม น่ีไง ศาสนาทุนนิยมมนัก็มีการแขง่ขนั อวดดิบอวดดี อวดเน้ือ
อวดตวั อวดกนัไปหมดเลย น่ีเธอติดบ่วงท่ีเป็นโลก นั้นบ่วงท่ีเป็นโลกรัดคอ 

ฉะนั้น ถา้เราไม่ติดบ่วงท่ีเป็นโลก บ่วงเราก็ไม่ติดมนั เราไม่ใช่บ่าง เราไม่ตอ้งไปติดบ่วง
ของใคร เราเป็นมนุษย ์ หนา้ท่ีการงานของเรา เรากท็ า เราท าหนา้ท่ีการงานของเราเพ่ือปัจจยั
เคร่ืองอาศยัเพ่ือด ารงชีวติน้ีไว ้ ด ารงชีวติน้ีไว ้ แลว้รู้จกัชีวติของตนไง ส่ิงท่ีมีค่าไง เพราะมีชีวติน้ี
ถึงไดมี้หนา้ท่ีการงาน มียศถาบรรดาศกัด์ิ มีทรัพยส์มบติัเพราะมีชีวติ 

ชีวติตายลง นั้นเป็นสมบติัสาธารณะ เป็นสมบติัของโลก ไม่ใช่สมบติัของเรา สมบติัของ
เราคือความดีและความชัว่ ส่ิงท่ีท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ มนัจะติดกบัจิตดวงนั้นไป ใครจะคดัจะคา้น 
ใครจะช่วยเหลือเจือจานขนาดไหน ช่วยไม่ได ้

กรรมจ าแนกสตัวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนั กรรมยิ่งใหญ่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยงัตอ้ง
ปรินิพพาน พระอานนทเ์ป็นพระโสดาบนัคร ่าครวญถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ขา้พเจา้
ก็เป็นแค่พระโสดาบนั ทางเดินขา้งหนา้ยงัอีกมหาศาล ก็อยากจะมีคนช้ีน านะ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ตอ้งปรินิพพานไปแลว้ คร ่าครวญดว้ยความเสียใจ แมแ้ต่พระโสดาบนัยงัคร ่ า
ครวญเสียใจ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะปรินิพพาน 

อานนท ์ เราบอกเธอแลว้ไม่ใช่หรือ เราจะเอาสมบติัของเราไปเท่านั้น ส่ิงท่ีเราบญัญติัไว ้
ธรรมวนิยัจะเป็นศาสดาของเธอ 

น่ีเป็นพระโสดาบนันะ ยงัคร ่าครวญร้องไห้ถึงผูช้ี้น าเลย ไอเ้ราเป็นอะไรละ่ ส่ิงท่ีเราไม่
เป็นส่ิงใด แต่เราก็ไม่ไวใ้จใครทั้งส้ิน เราจะประพฤติปฏิบติั เรากไ็ม่กลา้ท าส่ิงใดทั้งส้ิน โลกน้ีมี
แต่ความหลอกลวงทั้งส้ิน เราจะวางใจใครได้ๆ  ละ่ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถึงสอนกาลามสูตร ให้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ให้
เป็นปัตจตัตงั สันทิฏฐิโก ให้ไปรู้จริงข้ึนมาโดยการกระท าของเราใช่ไหม ส่ิงท่ีท าข้ึนมาเป็นความ
จริงของเราหรือไม่ จิตมนัสงบจริงหรือไม่ จะมีความสุขจริงหรือไม่ ส่ิงท่ีมีคุณค่าๆ สุขอ่ืนใด
เท่ากบัจิตสงบไม่มี 

เรามีเงินมหาศาล มีหนา้ท่ีการงานใหญ่โต มีความสุขหรือไม่ น่ีมีแต่ความร้อนรนไง แต่
ถา้มนัตั้งสติข้ึนมา หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ถา้จิตสงบมาแลว้ ความสุขท่ีเกิดจาก
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ภายใน ความสุขท่ีเกิดจากหัวใจของเรา มนัไม่มีใครตอ้งมาประเคนให้เลย ไม่ตอ้งมีใครมาแต่งตั้ง
ให้เลย มนัเป็นข้ึนมาจากความวริิยอตุสาหะของเรา แลว้มนัเป็นข้ึนมามนัเป็นมาจากไหนละ่ มนั
เป็นมาจากธรรมวนิยัท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บญัญติัน่ีไง 

“อานนท ์ ธรรมและวนิยัท่ีเราบญัญติัไวจ้ะเป็นศาสดาของเธอ” แลว้เราท าตามธรรมและ
วนิยัอนันั้น เราพยายามประพฤติปฏิบติัอนันั้น เราพยายามบงัคบัจิตใจของเราให้เขา้สู่สจัจะความ
จริงอนันั้น 

ถา้มนัเขา้สู่สจัจะความจริงอนันั้น เห็นไหม สติ สมาธิ ปัญญา สติก็สติยบัย ั้งความรู้สึกนึก
คิดอนัน้ี ยบัย ั้งความฟุ้งซ่านอนัน้ี ถา้เกิดสมาธิข้ึนมา ความสุขท่ีเกิดข้ึนมามนัสดๆ ร้อนๆ อกาลิโก 
ไม่มีกาลไม่มีเวลา ไม่ใช่ ๒,๐๐๐ กวา่ปีมาแลว้ ไม่ใช่ไม่มีครูบาอาจารย ์ไม่ใช่ส่ิงใดทั้งส้ิน มนัเกิด
จากการกระท า เกิดจากเหตุและผล น่ีไง ธรรมทั้งหลายมาแต่เหต ุ

ธรรมทั้งหลายมาแต่เหต ุ เราพยายามสร้างเหตกุนั เราพยายามสร้างสจัจะ สร้างเหตกุนั 
สร้างสติ เห็นไหม มาท าเพ่ือหัวใจของเรา ถา้เหตุมนัสมบูรณ์ ผลมนัตอ้งมาแน่นอน 

เป็นวทิยาศาสตร์ อนัน้ีเหตุมนัจอมปลอม เหตุมนัเหลวไหล เหตุมนัมีแต่มายา มารยา
สาไถย หลอกกนัไปกห็ลอกกนัมา ไอค้นหลอกก็หลอกเขา ไอค้นฟังกรู้็วา่หลอก ก็อยากจะหลอก 
เพราะมนัเป็นสังคม มนัเป็นบ่วง อยากมีเกียรติ อยากเชิดหนา้ชูตา น่ีไง ก็หลอกกนัไปหลอกกนั
มา ปัจจตัตงัไหม 

แต่ถา้ท าให้มนัเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา ถา้เป็นจริงข้ึนมา ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ถา้เหตุมนั
สมบูรณ์แลว้ ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก มนัจะเกิดข้ึนในใจของเรา 

ในบรรดาสัตวท์ั้งหลายองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด เวลาวา่ความเกิด
เป็นมนุษย์ๆ  มนุษยมี์คุณค่ามากนะ มีคุณค่าท่ีเรายงัเห็นหนา้กนัอยูน่ี่นะ แลว้มนัใบไมร่้วง เรา
จะตอ้งพลดัพรากจากกนัไป ไม่รู้วา่ใครไปก่อนใครไปหลงั ตอ้งไปทั้งส้ิน เวลาไปแลว้นัน่ละ่เรา
ถึงจะเห็นคุณค่า เราถึงเสียดายเวลาตรงนั้นไง 

แต่ตอนท่ีใบไมเ้ตม็ตน้ ร่มโพธ์ิร่มไทร เราไดอ้าศยัใบบุญอนันั้น ไดอ้าศยัร่มโพธ์ิอนันั้น 
เราพยายามสร้างเน้ือสร้างตวัข้ึนมา ร่มโพธ์ิร่มไทรนั้นมีผล มีเมลด็ เราไดเ้ก็บกิน เราไดอ้าศยัร่ม
ชายคา เราตอ้งขวนขวาย ถา้คิดไดอ้ยา่งน้ี เห็นแลว้นะ มนัจะขวนวขาย 
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เวลาหลวงปู่มัน่ท่านนิพพาน หลวงตาท่านขวนขวายมาก พยายามเตม็ท่ี ถึงท่ีสุดแลว้
หลวงปู่มัน่ก็ตอ้งนิพพานไป หลวงตาท่านตอ้งขวนขวายพยายามกระท าของท่าน ถึงท่ีสุดแลว้
ท่านก็ท าความประสบความส าเร็จของท่านนั้น นั้นพดูถึงการกระท านะ 

เราตอ้งขวนขวาย เร่ืองหนา้ท่ีการงานเราท า สุขเลก็นอ้ย ทุกขม์หาศาล กบัถา้เราท าความ
จริง ทุกขม์หาศาลเวลาเร่งความเพียร เวลามนัเป็นจริงข้ึนมา สุขจริงๆ นะ สุขจริงๆ ไม่เลก็นอ้ย 
สุขจริงๆ แลว้หาท่ีไหนละ่ หาในใจของตน เอวงั 


