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

 

ตั้งใจฟังเทศน์นะ วนัน้ีวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา วนัน้ีวนัมาฆบูชา มนัเป็นวนัท่ีชาว
พทุธหัวใจเดียวกนั คือเราตั้งใจมาท าบุญกุศลไง ทีน้ีพอเราตั้งใจมาท าบุญกุศลมนัก็เป็นเร่ือง
ธรรมดาท่ีของมนัมาก มากผิดปกติ ถา้พอมากผิดปกติ เห็นไหม วดัน้ีเป็นของประชาชน ทุกคนมี
สิทธิเสมอภาค ทุกคนมีสิทธิเท่ากนั ความเป็นธรรมๆ ไง 

แต่ถา้ความเป็นธรรม ส่ิงท่ีความเป็นธรรม ผูท่ี้มาวดัแลว้เรามาถวายทานของเรา แลว้เรามี
จิตท่ีเป็นกุศล จิตท่ีเป็นกุศล จิตท่ีเราช่วยเหลือเจือจานกนั นัน่จิตท่ีเป็นกุศล จิตท่ีเป็นกุศล เรา
ช่วยเหลือคนอ่ืน ให้คนอ่ืนเขาไดรั้บผลประโยชน์จากเรา อนัน้ีก็เป็นบุญนะ 

ไม่ใช่วา่เรามาจากวดัแลว้เราตอ้งถืออะไรมาไม่ถืออะไรมา นัน่ไม่ใช่เป็นบุญกุศล ไม่ใช่ 
แค่หลีกทางใหก้นั เดินสวนทางกนั เราหลบทางให้เขา นัน่น่ะบุญนะ แต่ทีน้ีทางโลกไม่ได ้ ทาง
โลกวา่เสียศกัด์ิศรี มองหนา้กนัก็ไม่ได ้เดินชนกนัก็ไม่ได ้ท าอะไรไม่ไดส้ักอยา่งเลย นัน่น่ะกิเลส
ตณัหาความทะยานอยาก 

วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา วดัเป็นสมบติัของประชาชน ประชาชนเรามาวดัแลว้เรามี
กุศลในใจของเรา คนละเลก็คนละนอ้ย คนละไมค้นละมือ มนัจะส าเร็จเรียบร้อยดีงาม แตค่นท่ี
ยงัไม่ไดฝึ้กนะ อยา่ท า คนท่ียงัไม่ไดฝึ้กไม่ตอ้งเขา้มา เพราะเขา้มาแลว้มนัจะไปกีดไปขวางกนัไง 

พอเราธุดงคไ์ปใหม่ๆ เวลาพอ่ออกจารย์ๆ  เขาอปัุฏฐากวดั เขาเอาแตงโมมาไวต้่อหนา้เลย 
แลว้เขาก็มองหนา้ 

“กปฺปิย   กโรหิ” 

“กปฺปิย ภนฺเต” 

“กปฺปิย   กโรหิ” ของน้ีสมควรแก่ภิกษหุรือ 
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“กปฺปิย ภนฺเต” ของเป็นกปัปิยภณัฑ ์ พร้อมสมบูรณ์แบบทั้งนั้นน่ะ ส่ิงน้ีท าให้สมบูรณ์
แบบใช่ไหม 

แต่ถา้คนไม่เป็นนะ “กปฺปิย   กโรหิ” 

“เอะ๊! กะปิท่ีบา้นก็ไม่ไดต้  ามานะ วนัน้ีไม่มีกะปิหรอก มีแต่พริกเผา” 

คนท่ีไม่ไดฝึ้กฝนอยา่เพ่ิงเขา้มา มนัขดัมนัแยง้กนั ผูท่ี้ฝึกฝนดีแลว้ เรามีจิตเป็นกุศล เราจะ
ช่วยเหลือเจือจานกนั เราจะท าเพ่ือประโยชน์ น่ีวดัเป็นท่ีสาธารณะ 

วนัน้ีวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา 
พระพทุธศาสนาสอนให้มีการเสียสละ พระพทุธศาสนาสอนให้เราถึงบุญกุศล ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย 
๑๖ อสงไขย ส่ิงท่ีท ามาๆ เสียสละมาๆ เสียสละมาจนอ านาจวาสนาเตม็ เวลาอ านาจวาสนาเตม็
แลว้มาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ แต่เวลาเป็นความจริงท่ีจะเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
เป็นเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประพฤติปฏิบติั ๖ ปี เห็นไหม การร้ือคน้ๆ ในใจของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

ศีล สมาธิ ปัญญา ในพระพทุธศาสนาสอนเร่ืองศีล เร่ืองสมาธิ เร่ืองปัญญา เร่ืองศีล ศีลคือ
ความปกติของใจ เร่ืองสมาธิ สมาธิคือจิตตั้งมัน่ จิตท่ีแขง็แรง จิตท่ีไม่เป็นเหยื่อ ไม่เช่ือใครง่ายๆ 
ไม่ใช่ใครโทรศพัทม์าขอสมุดบญัชีก็โอนให้เขา ไม่ใช่ 

น่ีไง ถา้มีสมาธิข้ึนมา มนัมีสมาธิ แลว้มีปัญญาข้ึนมา ปัญญาอยา่งน้ีเป็นปัญญาใน
พระพทุธศาสนา ปัญญาในพระพทุธศาสนาคือปัญญารอบรู้ในกองสังขาร รอบรู้ในกองสังขาร 
สังขาร รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ สังขารคือความคิด ความปรุง ความแต่ง 

สังขารคือความคิด เรามีปัญญารอบรู้ความคิดของเรา ความคิดของเราท่ีมนัเห็นแก่ตวั 
ความคิดของเราท่ีมนัท าลายเรา ความคิดของเรา เห็นไหม แมแ้ต่อาหาร อาหารท่ีเราเอาเขา้
ร่างกายๆ เอาแต่ความพอใจของตน ความพอใจของตนเสร็จแลว้ พอกินอาหารเขา้ไปแลว้ก็ไปหา
หมอ น่ีเรากินเอง เราเสียตงัคเ์อง เราท าลายสุขภาพของเราเอง 
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แต่ถา้มนัมีสติปัญญา มนัเท่าทนั ถา้มนัเท่าทนัข้ึนมา น่ีไง ปัญญาอยา่งน้ีปัญญารอบรู้ใน
กองสังขาร ปัญญารอบรู้ในความคิดของเรา ถา้ปัญญารอบรู้ในความคิดของเรา ใครเขาจะมา
หลอกเรา ส่ิงท่ีมนัจะหลอกเราๆ เพราะกิเลสมนัหลอกเราก่อน กิเลสในหัวใจของเราไง 

วนัน้ีเป็นวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนานะ ถา้วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนาเป็นเร่ือง
บา้นๆ เร่ืองบา้นๆ นะ เร่ืองพ้ืนๆ เพราะเรามีบุญกุศลไง เราถึงไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์ พอเกิดเป็น
มนุษย ์ เกิดมาในเมืองไทย เขานบัถือพระพทุธศาสนาอยูแ่ลว้ ถา้นบัถือพระพุทธศาสนาอยูแ่ลว้ 
มนัเร่ืองบา้นๆ 

ในบา้นใดถา้มีคุณธรรมในหัวใจ ในบา้นใดถา้มีความอบอุน่ มีบุญกุศล พอ่แม่ลกู ปู่ยา่ตา
ยายมีความรู้สึก มีสติปัญญาคุยกนัรู้เร่ือง อบอุน่ อูฮู้! นัน่น่ะบุญมาก ถา้มนัมีความ
กระทบกระเทือน มีความขดัแยง้นะ 

พระพทุธศาสนาสอนเร่ืองบา้นๆ เร่ืองพ้ืนๆ เร่ืองมีน ้าใจต่อกนั ตั้งแต่เราเกิดมาเป็นเดก็ๆ 
หนา้ท่ีเราเป็นเดก็ เรากข็วนขวายมีการศึกษา พอโตข้ึนมา หนา้ท่ีการงานของเรา ถา้มนัหนา้ท่ีการ
งานของเรา ผูมี้รัตตญัญ ู ผูมี้ราตรียาว ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในหมู่บา้นในชุมชน ผูเ้ฒ่าในชุมชนนั้นน่ะ เขามี
คดีความ เขาจะให้ผูเ้ฒ่าในชุมชนนั้นเป็นผูต้ดัสิน 

ในบา้นในเรือนของเรามีปู่มียา่มีตามียาย ถา้ปู่ยา่ตายายของเรา ท่านผา่นน ้าร้อนมาก่อน 
ท่านผา่นโลกมาก่อน ถา้มีส่ิงใด ส่ิงน้ีเร่ืองบา้นๆ ศาสนาสอนเร่ืองบา้นๆ แต่วนัส าคญัทาง
พระพทุธศาสนามนัจะมีพิธีกรรม มีวฒันธรรมของเรา วฒันธรรมของชาวพทุธ มาวดัมาวา วนั
ปกตินะ เราตกับาตรหนา้บา้น เวลาหลวงตาท่านสอนนะ อยา่งนอ้ยๆ ก็ให้ไดใ้ส่บาตรวนัละองค์
ก็ยงัดี 

ถา้วนัละองคน์ะ สังเกตสิ ถา้วนัไหนเราไดท้ าบุญ เราไดเ้อาของนั้นใส่บาตรหลดุจากมือ
เราไป ชีวติเราชุ่มช่ืนไหม ถา้วนัไหนรีบขวนขวายไปท างาน รีบร้อนเลย วนันั้นไปถึงท่ีท างาน
แลว้มนัแห้งแลง้ มนัอึดอดัขดัขอ้งไปหมด น่ีเร่ืองบา้นๆ 

เวลาพระเดินผา่นหนา้บา้นนะ ถา้บา้นใดไดใ้ส่บาตร การใส่บาตรนั้น ปู่ยา่ตายายเป็นผูใ้ส่
บาตร ถา้คนไม่มีเวลาก็ให้ลกูหลานเป็นผูใ้ส่บาตร ลกูหลาน ปู่ยา่ตายายเขาจะท าไดอ้ยา่งไร 
เพราะคนในบา้นเขาตอ้งเตรียมการไว ้ การเตรียมการไว ้ การไดกิ้จกรรมในบา้นนั้น ร่วมท าบุญ
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กุศลร่วมกนั ถา้ร่วมท าบุญกุศลร่วมกนั เราท าเพ่ืออะไร เพ่ือบุญกุศลของบา้นเรา เพ่ือความสวา่ง
ไสว เพ่ือความสุขในบา้นของเรา เห็นไหม ตกับาตรวนัละองคเ์ดียวนัน่น่ะ ผลท่ีมนัตอบสนองมา
มนัมหาศาล 

ไม่ท าอะไรเลย มนักลบัไปนัง่คิดกนั โตแ้ยง้กนั จะขดุหลมุพรางลอ่กนัอยูน่ัน่น่ะ แต่ถา้
มนัจะท าร่วมกนัๆ นะ แต่ถา้มีความขดัแยง้ ไม่เห็นกนั เราก็ปรับทศันคติ เราก็เร่ิมคยุกนั เราท า
ของเรา ถา้วนัไหนเราไดใ้ส่บาตร ไดท้ าบุญกุศลของเรา ในบา้นของเรามนัมีกิจกรรม มนัมีการ
พดูคุยกนั มีการอบอุน่ในบา้นเรา ถา้ท าเสร็จแลว้มนัมีความขดัแยง้ส่ิงใดๆ มนัมาปรึกษาหารือกนั 
มนัเป็นเร่ืองบา้นๆ ให้หันหนา้เขา้มาคุยกนั เร่ืองบา้นๆ ใหห้ันหนา้เขา้มาปรึกษาหารือกนั น่ีไง 
ผลมาจากไหนละ่ เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนาไง การวา่เกิดเป็นมนุษย์
มนัมีคุณค่าๆ น่ีไง 

จิตท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เวลาเราเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เวลาเกิดมามนัเกิดจาก
พอ่จากแม่ พอ่แม่ท่ีมีบุญกุศล เห็นไหม คาบชอ้นเงินชอ้นทองมานะ เราวา่มีอ  านาจวาสนานะ 

แต่เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไปแลว้นะ เวลาเกิด เกิดจากพอ่จากแม่ สายบุญสายกรรม แต่
เวลาเกิด เกิดจากกรรม กรรมจ าแนกสัตวใ์ห้เกิดต่างๆ กนั กรรมดี กรรมชัว่ ทุเรียน ปลกูออกผล
แลว้จะเป็นทุเรียน เงาะ เวลาปลกูลงไปแลว้ออกผลก็เป็นเงาะ ส้มโอ เวลาปลกูผลออกไปแลว้ก็
เป็นส้มโอ น่ีมนัเป็นสายพนัธ์ุของมนัๆ 

น่ีก็เหมือนกนั กรรมจ าแนกสัตวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนั เรามีเวรมีกรรมต่อเรา มนัสายพนัธ์ุ
อะไรมนัก็เกิดอยา่งนั้นน่ะ มนัจะเกิดมัง่มีศรีสุข เกิดทุกขเ์กิดยากข้ึนมา เวลาเกิดมาเป็นมนุษย ์เกิด
มาแลว้ลุม่ๆ ดอนๆ ชีวติเราไม่มีราบร่ืนไปทั้งชีวติหรอก ชีวติของคนมนัมีลุม่ๆ ดอนๆ ชีวติของ
คน มนัมาจากไหนละ่ มนัมาจากกรรมทั้งนั้นน่ะ มาจากการกระท าๆ เร่ิมจากมโนกรรมก่อน 

ชีวติของเราเกิดมาสุขส าราญ มีความสุขทั้งหมด เราไปเกิดวกิฤติเขา้ พอเกิดวกิฤติเขา้ เรา
ทุกขเ์รายากแลว้ เวลาเราทุกขเ์รายากข้ึนมา ถา้มีสติปัญญา น่ีไง กรรมไง มโนกรรมๆ ถา้มี
สติปัญญา ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร 
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เวลาเราเกิดมาเรามีความสุขสงบ มีความเชิดชู เราก็ไดเ้ผชิญมาแลว้ เวลาเกิดผลกระทบ
ข้ึนมา เราก็มีสติปัญญาเผชิญกบัสัจจะความจริง ถา้สจัจะความจริง น่ีไง รอบรู้ในกองสังขารไง 
รอบรู้ในความคิดไง 

ถา้มนัรอบรู้ในความคิดแลว้ ถา้มีสติปัญญาเท่าทนัความคิดของตน ไอค้วามทุกขม์นัมีอยู่
แลว้ ทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกขเ์ป็นความจริง ทุกขคื์อความทนอยูไ่ม่ได ้โยมนัง่อยูน่านๆ เม่ือยหรือยงั 
อยากเปล่ียนท่าหรือยงั นัน่น่ะทุกข ์ ทุกขคื์อความท่ีทนอยูไ่ม่ได ้ ทนท่ีฟังหลวงพอ่เทศน์อยูน่ี่ 
หลวงพอ่เทศน์ให้จบไวๆ จะไดเ้ปล่ียนท่า 

ทุกขคื์อความทนอยูไ่ม่ได ้แลว้ชีวติน้ีมนัมีอะไรทนไดบ้า้ง ชีวติน้ี น่ีไง มนัเป็นสัจจะเป็น
ความจริงไง ทุกขม์นัเป็นสัจจะ แต่เรามองขา้มมนัไปไง มองขา้มดว้ยสัญชาตญาณไง คนเรานะ 
ทุกขก์็เปล่ียนอิริยาบถไง เวลาส่ิงใดเราก็ปลอบประโลมกนัไง ทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกขเ์ป็นความ
จริง ทุกขม์นัเกิดประโยชน์กบัใครไง 

แต่ถา้เรามีสติมีปัญญาข้ึนมา ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ แลว้ทุกขด์บัไป ความดบัไปน้ีเป็น
ความพอใจของเรา แต่มนัก็เกิดทุกขอ์ยูข่า้งหนา้ต่อเน่ืองไป ทุกขเ์ป็นสัจจะ ทุกขเ์ป็นความจริง ถา้
ทุกขเ์ป็นสัจจะเป็นความจริง ส่ิงท่ีเกิดข้ึน ถา้มีสติปัญญามนัเท่าทนักบัความคิด 

น่ีไง วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนานะ พระพทุธศาสนาของเรายอดเยี่ยม มีพระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ ์แต่พวกเรามองขา้มไปหมดเลย พระพทุธศาสนาเหมือนหนงัจีนก าลงัภายใน 
ลมปราณ เราฟังเขาวา่ลมปราณ 

เอง็หายใจอยู ่ เอง็ไม่มีลมหรือ คนเกิดมาไม่มีลมหายใจมนัก็ตาย คนเกิดมามีลมหายใจทุก
คน หายใจเขา้ไม่ออกก็ตาย หายใจออกไม่เขา้ก็ตาย แลว้เวลาหายใจๆ เวลาหลวงปู่ฝ้ันท่านสอน
อยา่หายใจท้ิงเปลา่ๆ 

วทิยาศาสตร์นะ ถา้คนไม่หายใจกต็ายใช่ไหม แต่หลวงปู่ฝ้ันท่านบอกเลย อยา่หายใจท้ิง
เปลา่ๆ 

เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยมี์ร่างกาย แลว้มีจิตใจดว้ย เรามีปอด เราตอ้งหายใจเขา้
ไปสูดลมเขา้ไปเพ่ือออกซิเจน น่ีหายใจดว้ยการด ารงชีพ แต่ถา้เราเป็นชาวพทุธ เรามาศึกษา
พระพทุธศาสนา เวลาเราหายใจ เราตั้งสติไว ้ จิตรับรู้ลมนั้น จิตของเรา ความรู้สึกรับรู้ลมเขา้
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อบอุน่ท่ีปลายจมูกนั้นน่ะ อนัน้ีจะเป็นอานาปานสติ อานาปานสติจะเกิดข้ึนต่อเม่ือจิตรับรู้ แต่ถา้
จิตมนัไม่รับรู้ เราก็หายใจของเราอยูโ่ดยวทิยาศาสตร์ น่ีหายใจท้ิงเปลา่ๆ 

ทั้งๆ ท่ีการเกิดโดยกรรมนะ การเกิดเป็นมนุษยน่ี์อริยทรัพยน์ะ การเกิดเป็นมนุษยน่ี์ 
เพราะมนุษย ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นมนุษย ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็น
ศาสดา ในบรรดาสัตวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด 

เราเกิดมาเป็นมนุษยมี์ร่างกาย มีลมหายใจ น่ีไง เทวดา อินทร์ พรหมเขาไม่มี เขาเป็นทิพย ์
พรหมเขาไม่มี สัตวเ์ดรัจฉานมนัมี สัตวน์รกมนัไม่มี มนัไม่มีร่างกาย มนัไม่ตอ้งมีลมหายใจ มนั
ไม่ตอ้งมีออกซิเจนเพ่ือฟอกร่างกายของมนั 

เราเกิดเป็นมนุษย ์ เรามีศกัยภาพ แลว้ถา้มีสติปัญญาข้ึนมา เราเกิดเป็นมนุษยเ์ราตอ้งมีลม
หายใจอยูแ่ลว้ ถา้ขาดลมหายใจ ๕ นาที สมองตาย ตายเลย น่ีเร่ืองของความเกิดเป็นมนุษยไ์ง 
แลว้เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ตรัสรู้ ตรัสรู้ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ส่ิงท่ีตรัสรู้ไดคื้อใจของมนุษย ์ ใจของ
สัตวโ์ลก คือจิตนั้นเป็นผูต้รัสรู้ 

น่ีไง จิตเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เพราะเวรกรรมข้ึนมา จิตเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ผูท่ี้
มีอ  านาจวาสนาข้ึนมา ท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจสงบเขา้มาคือสงบเขา้สู่จิตนั้น สมาธิคือเขา้
ไปสู่ฐีติจิต สมาธิคือเขา้สู่จิตเดิมแทข้องตน ถา้เขา้สู่จิตเดิมแทข้องตน 

ท่ีเราเกิดมา วา่มีกายกบัใจๆ เราศึกษามาวา่กายกบัใจๆ...อารมณ์ทั้งนั้น อารมณ์ทั้งนั้น 

แต่ถา้เป็นความจริงๆ มนัปลอ่ยอารมณ์ สมาธินะ ก าหนดลมหายใจเป็นอารมณ์ไหม เป็น 
ก็ตอ้งเป็นอารมณ์ก่อนสิ เป็นอารมณ์เพราะอะไร สถานะของมนุษยม์นัรับรู้ไง แต่ถา้มนัหายใจ
ละเอียดๆ จนมนัปลอ่ยลมหายใจไง ลมหายใจก็สกัแตว่า่ลมหายใจ จิตมนัก็สกัแต่วา่เป็นจิต น่ีเรา
ถึงจะเห็น พระพทุธศาสนาสอนไง 

ในทางโลกๆ มนักส็อนอภิญญาวา่เป็นการเพง่กสิณ นัน่เร่ืองของเขา องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ไม่ไดป้รารถนา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนาศีล สมาธิ ปัญญา 
ไม่ใช่สมาบติั ทั้งๆ ท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปศึกษามากบัอาฬารดาบส อทุกดาบส 
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ไดส้มาบติั ๖ สมาบติั ๘ แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอน สอนศีล สมาธิ ปัญญา 
ไม่ไดส้อนศีล สมาบติั ไม่ไดส้อน 

ศีล สมาธิ ปัญญา แลว้ถา้เกิดเขา้สู่สมาธิไง น่ีเราเกิดมา เราจะบอกวา่ ศกัยภาพของมนุษย ์
พระพทุธศาสนาสอนเรา เราเป็นเจา้ของศาสนานะ วนัน้ีวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา ถา้วนั
ส าคญัทางพระพทุธศาสนา พระพทุธ พระธรรม 

พระธรรม พระธรรมเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม เพราะองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถึงกราบธรรม องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แสดงธมัมจกัฯ พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม มนัถึง
เกิดสงฆอ์งคแ์รกของโลกข้ึนมา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นรัตนตรัยของเรา รัตนตรัยของ
เราเป็นท่ีพ่ึงอาศยัไง 

ถา้เป็นท่ีพ่ึงอาศยั เป็นท่ีพ่ึงอาศยัทางโลก ไดเ้ห็นสมณะเป็นมงคลชีวติ สมณะท่ีแทจ้ริง 
สมณะท่ีแทจ้ริง แลว้สมณะมนัอยูท่ี่ไหน สมณะมนัอยูใ่นหัวใจดวงนั้น เราก็เห็นแต่ร่างกายของ
มนุษยเ์ท่านั้น ถา้ร่างกายของมนุษยน์ะ ถา้เรามีความเช่ือ เราก็อยากมาท าบุญกุศลของเรา พระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เราท าทานของเรา แลว้เรามีอานิสงส์ของเราในท่ีอาวาสนั้น เพราะเป็น
สาธารณสมบติั 

ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเป็นความจริงข้ึนมา กายกบัใจๆ ถา้มนัเห็นใจตามความเป็น
จริง มนัมีอยูจ่ริงๆ อยูแ่ลว้แหละ ยิ่งศึกษายิ่งหย  าเป ยิ่งศึกษายิ่งงง ยิ่งศึกษายิง่ส่งออก เป็น
วทิยาศาสตร์หมด 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ทวนกระแสกลบันะ พระกรรมฐานเราทวนกระแสกลบั 
หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านพยายามท า ถา้จะประพฤติปฏิบติัท่านจะสอนให้ท าความสงบของ
ใจเสียก่อน 

ไอพ้วกเรานกัปราชญ ์ “สมถะไม่มีความจ าเป็น สมาธิไม่ใช่ปัญญา เราเป็นชาวพทุธ 
พระพทุธศาสนาสอนเร่ืองปัญญา” 

ปัญญามนัโทรมาเลย เอาบญัชีมาตรวจสอบก่อน แลว้เด๋ียวกูโกงหมดเลย น่ีมนัส่งออก
หมด ส่งออกไปใหกิ้เลสมนัเอาไปถลงุหมดเลย 
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แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ครูบาอาจารยข์องเราให้ยอ้นกลบัมา 
หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ 

“สมาธิไม่ส าคญั สมถะไม่ส าคญั” 

คนเราไม่ส านึกตนเป็นคนดีไม่ได ้ คนเราไม่มีตวัตนจะสร้างคุณงามความดีมาจากไหน 
ความดีของเราก็ตอ้งมาจากจิตของเรา มาจากตวัตนของเรา เพราะจิตของเรามีอวชิชา ไม่รู้จกัตวั
มนัเอง ถึงไดพ้ดัมาเกิดนัง่อยูน่ี่กนัไง 

อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา เพราะอวชิชา เพราะความไม่รู้สึกตน เพราะความไม่รู้ตวัตน มนั
ถึงไดม้าเกิดนัง่กนัอยูน่ี่ไง แต่ถา้เขามีวชิชา เขารู้ตวัตนเขา เขาไม่ไป 

อยา่งเราใครมาหลอกไปไหนกไ็ม่ไป ใครๆ ก็มาชวนไปไหนไปเยอะแยะ ชวนไป
เยอะแยะ ไม่ไป มนัจบแลว้ มนัจบท่ีใจเรา ถา้ใจเราจบกระบวนการแลว้ ขา้งนอกไม่เก่ียว ขา้ง
นอกเร่ืองโลกๆ นะ เร่ืองของเราคือเร่ืองหัวใจของเราท่ียิ่งใหญ่นะ  

หัวใจของเรายิ่งใหญ่มาก หัวใจของเราส้ินกิเลสได ้ หัวใจของเราถา้ท าส้ินสุดแห่งทุกข ์
เทวดา อินทร์ พรหมยงัตอ้งมาปรึกษา “เฮย้! ท าอยา่งไร” เทวดาท่ีมาฟังเทศน์พระพทุธเจา้ก็มา
ถามเร่ืองน้ีแหละ มาฟังเทศน์หลวงปู่มัน่ก็วา่ มนัท าอยา่งไร อริยสัจ สจัจะมนัเป็นอยา่งไร แลว้
สัจจะแท้ๆ  เป็นอยา่งไร 

เทวดา อินทร์ พรหม เพราะเทวดา อินทร์ พรหมก็มาจากจิต มาจากนามธรรม จิตของเรา
ก็เป็นนามธรรม แลว้ถา้เราศึกษา เราศึกษาดว้ยธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
แกไ้ขในใจของเรา 

แลว้ถา้มนัเป็นธรรม เป็นธรรมท่ีไหน เป็นธรรมท่ีวา่ หัวใจดวงใดไม่มีมรรค หัวใจดวง
นั้นไม่มีผล หัวใจดวงใดมีการกระท า มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา มีภาวนามยปัญญาข้ึนมาตามความ
เป็นจริงนั้น ถา้ความเป็นจริงนั้น มนัสมุจเฉทปหาน เวลามนัขาดไป กิเลสมนัขาดเป็นชั้นเป็น
ตอนข้ึนไป มนัเป็นอกุปปธรรม อกุปปธรรมคืออฐานะท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง อฐานะท่ีมนัจะไม่
แปรปรวน มนัเป็นจริงของมนั แลว้มนัเป็นจริงอยา่งไร น่ีเทวดา อินทร์ พรหมมาถามอยา่งน้ี 
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เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติัก็เหมือนกนั ท่ีไปหาหลวงปู่มัน่ ไปหาครู
บาอาจารย ์เขาก็ไปหาอยา่งน้ี หาคนแกไ้ขจิตเขา 

หลวงปู่มัน่ท่านเป็นอาจารยใ์หญ่ ท่านผา่นกิเลสมาก่อน ท่านถึงบอกวา่ จิตน้ีเป็นได้
หลากหลายนกั จิตน้ีปล้ินปลอ้นนกั จิตน้ีสร้างภาพเก่งนกั จิตน้ีแปรปรวนนกั จิตน้ีมนัจะคิดเอา
เองวา่มนัเป็นอะไรก็ได ้จิตน้ี 

ฉะนั้น ท่านถึงเป็นผูท่ี้แกไ้ข ท่านผา่นอยา่งน้ีมาแลว้ คือใจของท่านมีมรรค ใจของท่านมี
วธีิการก าราบกิเลสในใจของท่าน ครูบาอาจารยข์องเราถึงเสาะแสวงหาไปหาครูบาอาจารยท่ี์
แทจ้ริงเพ่ือให้ช้ีเขา้มาสู่สัจจะตามความเป็นจริง เอวงั 


