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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรมไง สัจธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บ าเพญ็เพียรมานะ เป็นพระโพธิสัตวก่์อน มาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตั
ถะ พยายามขวนขวายสัจธรรมมาๆ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม 

เวลาแสดงธรรมๆ นะ พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม พอมีดวงตาเห็นธรรม 
สงฆอ์งคแ์รกเกิดข้ึนในโลก ถา้สงฆอ์งคแ์รกเกิดข้ึนในโลก พระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็น
แกว้สารพดันึก เป็นไตรสรณคมน์ของชาวพทุธเรา 

เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เวลาเกิดมาพบพระพทุธศาสนา ส่ิงท่ีองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมและวนิยั ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ขวนขวายมา
คน้ควา้มา คน้ควา้มาวางไวไ้ง วางไวบ้นส ารับของเราไง ถา้วางไวบ้นส ารับของเรา เราเกิดเป็น
มนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนเร่ืองสัจธรรม ถา้เร่ืองสัจธรรม สัจธรรม
เพ่ืออะไร สัจธรรมเพ่ือชีวติน้ีไง เกิดมาอยา่ให้มนัทุกขม์นัยากจนเกินไปนกั เวลาเกิดมาในครรภ ์
๙ เดือน เวลาเกิดออกมาแลว้ เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาไดพ้บพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา 
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เสิร์ฟต่อหนา้เราเลย เราจะกินหรือไม่กิน เราจะรู้
หรือไม่รู้ 

ถา้เราจะรู้ เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ เวลามีอาหารเสิร์ฟมาบ
นภาชนะของเราเลย น่ีศึกษาธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง ทรงจ าธรรม
วนิยัๆ ไง ถา้ทรงจ าธรรมวนิยั ธรรมน้ีเป็นของใคร ธรรมน้ีเป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา อาสวกัขยญาณ ท าลายอวชิชาในใจ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เสวยวมุิตติสุข น่ีสัจธรรมๆ 
ความจริงอนันั้น เรามาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ส ารับนั้นเป็นขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง 
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ส ารับของใครใหญ่มาก ส ารับของใครใหญ่โต ส่ิงท่ีใหญ่โตคือเกิดมามัง่มีศรีสุข เวลา
ส ารับของใครอตัคดัขาดแคลน เกิดมามีแต่ถว้ยจาน ไม่มีอาหารเลย ส่ิงท่ีเป็นอาหารๆ แต่อาหาร
นั้นใครมีความสนใจมากนอ้ยแค่ไหน ถา้มีใครสนใจมากนอ้ยแค่ไหนนะ มนัก็อยูท่ี่อ  านาจวาสนา
ของคนนะ แต่ถึงเวลาแลว้ขา้วเกิดในจานๆ ธรรมะเกิดบนโต๊ะหรือ ธรรมะเกิดบนโต๊ะใช่ไหม 
ธรรมะเกิดในต ารับต าราใช่ไหม 

ในต ารับต ารา ธรรมและวนิยัเป็นวฒันธรรมๆ เวลาเราเกิดมามีวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ถา้
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน พระพทุธศาสนายงัมีจุดเด่นแตกตา่งกนัไป ความแตกต่างกนัไป เวลาศึกษา
แลว้ ศึกษาแลว้ให้ประพฤติปฏิบติั ส ารับนั้นๆ เราเกิดมามีพอ่แม่เล้ียงดู เราเกิดมา เบ้ียคนชราๆ 
ชราภาพท าส่ิงใดไม่ได ้ รัฐบาลเขาก็ดูแล น่ีก็เหมือนกนั เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษยไ์ง เกิดเป็น
มนุษยมี์กฎหมายคุม้ครองใช่ไหม แต่ถา้เราเอาความจริง ความจริงเอามาจากไหน ขา้วมาจากจาน
ใช่ไหม เวลาศึกษา ศึกษาแลว้ให้ประพฤติปฏิบติัไง 

เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกชาวพทุธนะ อยา่บูชาเราดว้ยอามิส
เลย ส่ิงท่ีเราบูชาดว้ยอามิส แต่เราก็บูชา บูชาเพราะอะไร เพราะเป็นทาน ศีล ภาวนา 

เป็นทาน พอมีทานแลว้มีการแสวงหานั้น ถา้การแสวงหา แสวงหาเพ่ือหัวใจดวงนั้นไง 
ถา้แสวงหาเพ่ือหัวใจดวงนั้น น่ีไง ส่ิงท่ีจะให้ปฏิบติับูชาเราเถิด ปฏิบติับูชาเราเถิด 

ขา้วมาจากไหน ส ารับอาหารน้ีมาจากไหน ส ารับอาหารน้ีพอ่แม่แสวงหามาให้เรานะ พอ่
แม่อาบเหง่ือต่างน ้ามา แลว้แสวงหามาวางไวบ้นโตะ๊น้ี ท่ีเราจะไดกิ้นไดอ้ยูน่ี่ของพอ่ของแม่
ทั้งนั้นน่ะ ถา้ไม่ใช่ของพอ่ของแม่ เบ้ียคนชรา เบ้ียคนชราก็ของรัฐบาล รัฐบาลมาจากไหน 
รัฐบาลเก็บภาษีมา ก็วนมากบัเราน่ีไง 

แต่ถา้เป็นความจริงๆ ขา้วมาจากไหน ขา้วมาจากทอ้งนา ถา้เราศึกษาข้ึนมา เราอยากท านา 
เราอยากท านาข้ึนมา เวลาท านาข้ึนมาก็ทางวชิาการ เราจะท าขา้วสังขห์ยด เวลาไถนาแลว้ท าขา้ว
สังขห์ยด ท าขา้วหอมมะลิ ท าขา้วเบานะ อู๋ย! หวา่นไปนะ เวลาปลกูข้ึนมา ขา้วคนละพนัธ์ุ คนละ
สายพนัธ์ุ ความตอ้งการน ้า ความตอ้งการในท่ีดอนในท่ีลุม่แตกต่างกนั ขา้วเบา เวลา ๓ เดือนเขา
เก็บเก่ียวแลว้ แต่ขา้วหนกั เวลาหวา่นไป เวลามนังอกมาเละเลย 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ๓ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

น่ีไง ท านาๆ ท านาอยา่งไร น่ีไง พนัธ์ุขา้วๆ มาจากไหน พนัธ์ุขา้วก็มาจากจริตนิสยัของ
คน เวลาคนมนัมีความชอบแตกต่างกนัไป ความชอบแตกต่างกนัไป ขา้วมนัมาจากไหน ขา้วมนั
มาจากนา แลว้นามนัเป็นขา้วข้ึนมาไดไ้หม ถา้นาไม่มีพนัธ์ุขา้ว มนัจะเอาขา้วมาจากไหน แลว้
พนัธ์ุขา้วมนัมาจากไหนละ่ จริตนิสยัๆ เห็นไหม 

เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาท าบุญในพระพทุธศาสนาจะได้
บุญมหาศาล หวา่นขา้วไปในนา ถา้เน้ือนาบุญเป็นเน้ือนาบุญของโลก เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ มนัก็เป็นอยา่งนั้นจริงๆ นะ มนัอยูท่ี่อ  านาจวาสนา อ  านาจวาสนาของคน 
อ านาจวาสนาของคนเขาท าโดยน ้าใสใจจริงของเขา เวลามนัให้ผลตอบแทนของเขา เราศึกษา
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แลว้เราจะเลียนแบบ จะเอาอยา่งนั้นๆ นะ จะท าบุญ
แลว้ไดบุ้ญของเราๆ 

เขาท าบุญ บุญคืออะไร บุญคือความสบายใจนะ บุญคือความสุขใจเรานะ คนเรามีมากมี
นอ้ย เราก็แคกิ่นอยูม้ื่อเดียวเท่านั้นแหละ มนัจะมีมากมายมหาศาล เราก็ใชส้อยเท่านั้นแหละ แลว้
คนท่ีเขามีสติปัญญานะ ส่ิงท่ีวา่เป็นทรัพยสิ์นของเขามนัเป็นประโยชน์กบัตวัเขาดว้ย เป็น
ประโยชน์กบัคนอ่ืนดว้ย แต่เขาไม่มีสติปัญญา ทรัพยสิ์นของเขาเป็นโทษกบัเขานะ 

เวลาของเรา สร้อยทองอยา่ใส่ให้แก่เดก็ๆ ปลอ่ยเดก็ไปเดินเลน่ เด๋ียวคนร้ายมนัอยากได้
สร้อยทองนั้น มนัจะท าลายชีวติของเดก็นอ้ยเราดว้ย ทรัพยส์มบติัจะเอาไวท่ี้ใครมนัเป็น
ประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ไง คนท่ีเขามีสติปัญญา ทรัพยน์ั้นก็เป็นประโยชน์ไดน้ะ ทรัพย์
นั้นมนัท าลายเราก็ไดน้ะ 

คนเราถา้มนัไม่รู้จกัใชส้อยนะ มนัท าให้นิสัยเสียไดน้ะ แต่คนท่ีรู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์ คน
ท่ีมีสติปัญญาของเขา คนท่ีเขาจะมีฐานะข้ึนมาเขารู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์ รู้จกัเก็บหอมรอมริบของ
เขา การเก็บหอมรอมริบข้ึนมานัน่น่ะดว้ยสติปัญญาของเขา ดว้ยปัญญา 

น่ีไง เวลามนัสอนเขา้มามนัก็เขา้มาท่ีหัวใจนัน่น่ะ ถา้หัวใจดวงนั้น ส่ิงท่ีมนัมีมากมาย
มหาศาลขนาดไหน เราก็แค่อ่ิมเดียวนะ เราก็ใชส้อยแคน่ั้นแหละ แต่มนัมีสติปัญญาหรือไม่ ถา้ไม่
มีสติปัญญาข้ึนมา ไม่มีส่ิงใดเลย 
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โตเทยยพราหมณ์เป็นเศรษฐีตระหน่ี ไม่ให้อะไรใครเลย เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้บิณฑบาตผา่นไปก็ไม่ให้ส่ิงใดเลย เวลาเขาตายไปแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ผา่นไป พอผา่นไป หมามนัมาเห่าๆ พอมาเห่าไปนะ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอก “โตเทยยพราหมณ์ เวลาเธออยูเ่ธอก็ตระหน่ีนะ 
เวลาตายไปแลว้ก็ยงัมาตระหน่ี มาเฝ้าทรัพยส์มบติัของตนอยูน่ัน่น่ะ” 

พดูไปแลว้ทาสไดย้ิน ทาสไปบอกลกูชาย ลกูชายโกรธมาก มาดูถกูไดอ้ยา่งไร มาเรียกช่ือ
พอ่ของตนวา่เป็นสุนขัๆ ตามองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ไป วา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้พดูอยา่งนั้นจริงๆ หรือ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูมี้ศีลไง 

“เออ! พดูจริงๆ” 

“แลว้มาดูถกูไดอ้ยา่งไร” 

“ก็มนัเร่ืองจริง” 

“เร่ืองจริงแลว้จะพิสูจน์กนัอยา่งไรละ่” 

“ให้กลบัไปนะ ให้กลบัไปท่ีบา้น เล้ียงสุนขัตวันั้นให้ดี แลว้ให้เรียกวา่พอ่ๆๆ เล้ียงดูให้ดี
เลย พอเล้ียงดูให้ดีแลว้นะ พออ่ิมหน าส าราญแลว้ให้ขอกบัสุนขัตวันั้นบอกวา่สมบติัท่ีพ่อฝังไว้
อยูไ่หน สมบติัท่ีพอ่ฝังไว ้ท่ีมาเกิดเป็นสุนขันัน่น่ะ” 

เล้ียงดูเสร็จแลว้นะ โตเทยยพราหมณ์กลบัไปก็ท าแบบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
สอน พอท าเสร็จก็บอกเลย “พอ่ ท่ีพอ่ฝังสมบติัไวข้อนะ” สุนขัตวันั้นนะ ลกุข้ึนวิง่แลว้ไปคุย้ดิน 
ลกูชายโตเทยยพราหมณ์ให้คนใชข้ดุ ไหทองค าทั้งนั้นเลย น่ีผลของการท่ีมนัผกูพนัไง ผลของ
การท่ีมนัผกูพนัตายไปแลว้มาเกิดเป็นสุนขัเฝ้าอยูน่ัน่ไง 

แต่คนท่ีฉลาดเขาไดท้ าประโยชน์ของเขานะ เขาเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหมของ
เขานะ แต่น่ีทรัพยส์มบติันั้น อนัน้ีอยูใ่นพระไตรปิฎก เขาแปลมาอยูใ่นธรรมบท น่ีไง เวลา
ผกูพนัๆ แต่เรารู้ไหม เราเห็นไหม สมบติัท่ีจะเป็นประโยชน์ สมบติัท่ีจะมีคุณค่ากบัเราไง เวลาอยู่
ก็หวงนกั ตระหน่ีถ่ีเหนียวนกั 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เดินบิณฑบาตผา่นไป บิณฑบาตผา่นมา ไม่เคยสละทาน
แมแ้ต่นิดเดียว เวลาตายไปแลว้ ดว้ยความผกูพนั ดว้ยความตระหน่ีถ่ีเหนียวของตน มาเกิดเป็น
สุนขัเฝ้าอยูน่ัน่น่ะ มาเกิดเป็นตุ๊กแกจ้ิงจกเฝ้าสมบติัของตนอยูน่ัน่น่ะ น่ีไง ดว้ยความผกูพนัของใจ 
เร่ืองของใจส าคญันกั 

เวลาท านาๆ ไง พนัธ์ุขา้วท่ีจะหวา่นลงไป พนัธ์ุขา้วอะไร พนัธ์ุขา้วเบาเขาตอ้งใชท่ี้
สมควรของเขา พนัธ์ุขา้วหนกัเขาตอ้งใชท่ี้สมควรของเขา น่ีก็เหมือนกนั เราจะลงไปท านาของ
เราๆ ท านาไปในหัวใจของเรา เราตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา ใจ ภวาสวะ ภพ ฐีติจิต จิตเดิม
แทน้ัน่น่ะ แลว้เราจะใชปั้ญญาของเรา เราจะหวา่น เราจะไถ เราจะท ามรรคผลข้ึนมาในใจของเรา 
ถา้ท ามรรคผลข้ึนมาในใจของเรา เห็นไหม 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้วางธรรมวนิยัน้ีไว ้ส ารับเสิร์ฟบน
หนา้เราเลย เราเห็นแต่ขา้วๆๆ แต่ท านาไม่เป็น ไม่รู้มนัมาจากไหน ศีล สมาธิ ปัญญาก็ไม่รู้จกั ศีล 
โธ่! ง่ายๆ ก็ ศ.ศาลา สระอิ ล.ลิง ศีล ท าไมไม่รู้จกั แตท่ าไม่เป็น ไม่มีความส านึกในใจ ไม่มีน ้าใจ
ของตน ไม่รู้จกัคุณค่าของชีวติ 

ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุด ส่ิงท่ีมีคา่ท่ีสุดคือชีวติของเรานะ เพราะเรามีชีวติอยูน้ี่ สมบติัพสัถานถึง
เป็นของเรา เราตายจากชีวติน้ีไป สมบติัพสัถานมนัเป็นของใคร เพราะมีชีวติถึงมีส่ิงต่างๆ ทั้งนั้น 
เพราะชีวติน้ีหายไป ชีวติน้ีขาดไป ทุกอยา่งจะหลดุจากมือเราทนัที สิทธิจะขาดทนัที 

ฉะนั้น ชีวติน้ีมีค่ามาก ถา้ชีวติน้ีมีค่ามาก เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้แลว้ส านึก ส านึกถึงส่ิงท่ีมีคุณค่า ส่ิงท่ีมีคุณค่าคือหัวใจของเรา ถา้ส่ิงท่ีมีค่าคือหัวใจของ
เรา แลว้หัวใจอยูไ่หน คนเกิดมามีกายกบัใจๆ แลว้ใจอยูไ่หน 

ใจก็ไดร่้างกายน้ีมา ร่างกายน้ีลงทะเบียนไวเ้ป็นช่ือนาย ก นาย ข น่ีไง ทะเบียนราษฎร์ก็มี
สิทธ์ิตามทะเบียนราษฎร์นั้น แลว้เราละ่ แต่พอเรา แลว้เราศึกษาแลว้ ส ารับบนจาน องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้เสิร์ฟมาเตม็ส ารับเลย แลว้เราจะคน้ควา้ของเราแลว้ละ่ หายใจเขา้นึกพทุ 
หายใจออกนึกโธ หาพ้ืนท่ีของเรา ถา้หาท่ีนาของเราเจอ จิตสงบระงบัเขา้มา สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิต
สงบไม่มี สุขอ่ืนใดเท่ากบัคนคนนั้นหาตวัตนของคนพบ คนคนนั้นรู้จกัท่ีมาของตน คนคนนั้น
เห็นตวัตนของตน ตวัตนของตน สัมมาสมาธิ มนัหดเขา้มา หดจากอารมณ์ความรู้สึก เพราะ
ตวัตนนั้นมนัอยูโ่ดยเอกเทศไม่ได ้มนัถึงตอ้งเกาะ เกาะอะไร เกาะอารมณ์ เกาะความคิด 
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ความรู้สึกนึกคิดน้ีไม่ใช่จิต ความรู้สึกนึกคิดน้ีเกิดจากจิต เกิดจากจิตแลว้จิตน้ีอาศยั
ความรู้สึกนึกคิดน้ีอาศยัทรงตวัไว ้แลว้เราก็อยูไ่ดแ้ต่ความรู้สึกนึกคิดน้ี แตไ่ม่เคยเห็นจิต 

หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ก็เป็นความรู้สึกนึกคิดเหมือนกนั ความรู้สึกนึกคิดท่ี
เก่ียวกบัโลกให้ไปอยูพ่ทุธานุสติ เปล่ียนความรู้สึกของเรา เปล่ียนเป้าหมายของเรา เปล่ียน
พลงังานของเราท่ีมนัจะไปอยูท่ี่ความรู้สึกนึกคิดน้ี ไปอยูท่ี่หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ อยู่
กบัพทุธานุสติ 

ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้น้ีเป็นช่ือ หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ 
จนมนักลมกลอ่ม มนัเป็นเน้ือเดียวกนั มนัสะดวก มนัไปทางเดียวกนั จนมนัปลอ่ยพทุโธ มนั
ปลอ่ยพุทโธมนัก็ปล่อยอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเขา้ไปเป็นตวัของเขาเอง ใครเห็นตวัตนของตน 
ความยิ่งใหญ่ไง ใครเห็นใจของตน ใครไดส้ัมมาสมาธิ คนคนนั้นจะเห็นคุณคา่ของคน 

ส่ิงท่ีมีค่า มีคา่ในใจของตนนัน่น่ะ แลว้ถา้มีค่าในใจของตน ฝึกหัดช านาญในวสี ช านาญ
ในการรักษา แลว้ฝึกหัดใชปั้ญญาๆ เราจะท านา เราจะหาขา้ว เราจะหาส ารับนั้น เราจะหาอาหาร
นั้นโดยน ้ามือของเรา โดยการกระท าของเรา 

เราอาศยัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เอาส ารับวางไวต้่อหนา้ แลว้เราก็ใชส่ิ้งนั้นเป็น
วฒันธรรมเป็นประเพณีรักษาชีวติน้ีมา รักษาคุณคา่ความดีมา แลว้เราก็พยายามจะท าให้มนัเกิด
ข้ึนกบัเราไง 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆร์วมลงเป็นหน่ึงเดียวในใจของหลวงตามหาบวั เห็นไหม 
เวลามนัเป็นหน่ึงเดียว พทุธ ธรรม สงฆร์วมเป็นหน่ึงเดียว ท่านกราบแลว้กราบเลา่ๆ กราบถึง
ความมหัศจรรย ์ กราบถึงเมตตาคุณ กราบถึงคุณธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีท า
ไวไ้ง แลว้วางธรรมวนิยัน้ีไว ้วางธรรมวนิยัน้ีไวใ้ห้กบัพวกเราน่ีไง 

ท่ีเราอยูสุ่ขอยูส่บายกนัอยูน่ี่กด็ว้ยชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ มีศาสนาคอยขดัเกลา 
คอยขดัเกลาให้พวกเราเห็นน ้าใจต่อกนั ให้มีน ้ าใจต่อกนั ให้เอ้ือเฟ้ือต่อกนั น่ีไง ท่ีเราอยูสุ่ขเราอยู่
สบายอยูไ่ด ้ น่ีไง เพราะดว้ยศาสนาขดัเกลาไง ถา้ขดัเกลาแลว้ ขดัเกลามนัเป็นวฒันธรรมใช่ไหม 
แลว้มนัเป็นความจริงๆ ท่ีมนัลึกซ้ึงข้ึนไป 
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เราอาศยัขา้ว อาศยัส ารับนั้นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เพ่ืออยูสุ่ขอยูส่บาย อยู่
ดว้ยคุณงามความดีของเราไง แลว้เราท าจริงท าจงัของเรา เราจะมหัศจรรยใ์นใจของเรา เราจะ
มหัศจรรยใ์นพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เราจะมหัศจรรยใ์นความสงบในใจน้ี เราจะมีความ
มหัศจรรย ์นั้นคือการกระท าของเรา 

ขา้วมาจากการกระท าของเรา ต่อไปน้ีในจานมีขา้วกไ็ด ้ ไม่มีขา้วก็ได ้ เรามียุง้ เรามีฉาง 
เรามีพ้ืนนา เรามีการกระท า ๓ เดือนไดเ้ก็บเก่ียวแลว้ ๓ เดือนไดข้า้วใหม่แลว้ ๓ เดือนไดต้ลอด
ถา้เราท าของเรา น่ีก็เหมือนกนั ความสงบอยูก่บัเราตลอด ความสงบไง จิตของเราก็อยูก่บัเราไง 

แต่น่ีไม่เคยเห็น อาศยัแตกิ่นขา้วคนอ่ืน อาศยัแต่ดว้ยความเกิดเป็นมนุษย ์ เพราะไดก้าร
เกิดเป็นมนุษย ์อ  านาจวาสนาของการเกิดเป็นมนุษย ์ตายไปแลว้จะไปกินอะไรกไ็ม่รู้ แต่ถา้เราท า
ของเราไดเ้องนะ จะตายไปภพใดชาติใดเราก็มีความรู้อนัน้ีไป เรามีมรรคมีผลในใจของเราไป น่ี
ไง ส่ิงท่ีมีคา่ๆ คือหัวใจของเรานะ 

เราเกิดมาเป็นคน เกิดเป็นมนุษยเ์ห็นภยัในวฏัสงสารมาบวชเป็นพระ พอบวชเป็นพระ
แลว้ หนา้ท่ีของพระภิกขาจารแลว้ ท าภตักิจแลว้เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาให้มนัมีความเป็น
จริงข้ึนมาในใจ 

หลวงตาท่านเนน้ย  ้าประจ า พระทรงธรรมทรงวนิยัไม่ได ้ ใครจะทรง พระรู้ธรรมรู้วนิยั
ไม่ได ้ ใครจะรู้ มนัตอ้งผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัผูเ้ป็นความจริงนั้นรู้ ถา้รู้อนัน้ีข้ึนมาในใจของตนแลว้ 
รู้ข้ึนมาในใจของตนแลว้ ธรรมะสดๆ ร้อนๆ 

หลวงตาท่านพดูประจ า ให้ถามมา ถามเร่ืองมรรคเร่ืองผล ให้ถามมา ไลห่ลวงตาใหจ้นที 
ท่านบอกไลใ่ห้จนเสียที ไลใ่ห้ถือวา่ความไม่รู้ ไม่รู้คืออวชิชา แลว้ถา้มนัรู้ มนัรู้อะไร รู้ความจริง
อยา่งไร แลว้รู้ข้ึนมาท่ีไหน รู้ข้ึนมาในหัวใจของตน 

แลว้เราก็มีหัวใจ เรามีความรู้สึก เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เราตอ้ง
ขวนขวายของเรา เอาความจริงของเรา เอาสจัธรรมในใจน้ีเพ่ือเป็นสมบติัของเรา เอวงั 


