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ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรมๆ สัจธรรมๆ ที่แสวงหา คาว่า “แสวงหา” เวลาหลวงตา
ท่านไปหาหลวงปู่ มัน่ ไง เวลาหลวงปู่ มัน่ ท่านเทศนาว่าการ นิพพานหยิบไปคว้าเอาเลย ท่านบอก
เหมือนอยูก่ ลางอากาศ เหมือนเดือนเหมือนดาวที่หยิบจับเอาได้เลย หยิบจับเอาได้เลยเพราะอะไร
เพราะหลวงปู่ มัน่ ท่านเทศนาว่าการเป็ นสัจจะเป็ นความจริ ง พอเวลาเป็ นสัจจะเป็ นความจริ ง เรา
เทียบเคียงได้แล้วเหมือนเราหยิบจับได้เลย ถ้าหยิบจับได้ พอหลวงปู่ มัน่ ท่านเทศน์จบ ปิ ดหมด
ฟ้าปิ ด ก็เรานึกไม่ได้ เราคาดการณ์ไม่ได้ เราจินตนาการไม่ได้
แต่เวลาภูตผีปีศาจเราจินตนาการได้ เพราะอะไร เพราะเราเคยเป็ น เราเคยเป็ น เราเคยเวียน
ว่ายตายเกิดในวัฏฏะไง เราพูดถึงผีๆ จินตนาการได้เลยว่ารู ปร่ างลักษณะเป็ นอย่างไร
แต่เวลาพูดถึงธรรมะๆ ธรรมะที่เป็ นสัจธรรมนะ เป็ นสัจธรรมเป็ นธรรมะที่เป็ นความจริ ง
นะ แต่ถา้ เป็ นธรรม เป็ นศีล สมาธิ ปัญญา เป็ นธรรมที่เป็ นกิริยาที่เราพยายามจะก้าวเดิน เป็ น
สมมุติบญั ญัติ เราจินตนาการได้ เราจินตนาการได้เพราะอะไร จินตนาการได้เพราะเราศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ไง เราศึกษาพระพุทธศาสนาไง ทฤษฎี ธรรมวินยั ขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นหนทางให้เราก้าวเดินไง เราศึกษาสิ่ งนั้นมาเราก็จินตนาการได้ไง แต่มรรค
ผลเราจินตนาการไม่ได้ จินตนาการไม่ได้ ฉะนั้น เราจินตนาการไม่ได้ เห็นไหม เวลาเรามี
เป้าหมายอย่างนั้น ถ้ามีเป้าหมายอย่างนั้น
เวลาครู บาอาจารย์ท่านสอนนะ โมฆบุรุษตายเพราะลาภ เรานี่เป็ นโมฆบุรุษ โมฆะคือ
บุรุษที่วา่ งเปล่า บุรุษที่ไม่มีสิ่งใดในหัวใจเลย มันก็แสวงหาลาภสักการะไง พอแสวงหาลาภ
สักการะมันก็ลืมตัวมันเอง มันก็เหยียบย่าธรรมวินยั ไปไง เห็นไหม โมฆบุรุษตายเพราะลาภ
แสวงหาลาภ แสวงหาชื่อเสี ยง แสวงหาตายเพราะลาภๆ โมฆบุรุษไง
แต่ถา้ ครู บาอาจารย์ถา้ เป็ นความจริ งๆ ท่านจะเป็ นสุภาพบุรุษ ไม่ใช่โมฆบุรุษ เป็ น
สุภาพบุรุษ เป็ นคนที่ซื่อสัตย์ เป็ นคนที่ลงธรรมวินยั ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรา
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เชื่อมัน่ ในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราถึงได้มาบวชเป็ นพระ เวลาบวชเป็ น
พระขึ้นมาแล้วเราจะแสวงหาศีล
ศีลคือความปกติของใจ เราจะไม่กา้ วล่วงศีล สิ่ งใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บัญญัติไว้แล้ว เห็นไหม เวลาหลวงตาท่านพูด ท่านพยายามจะรักษาๆ เราจะพยายามให้มนั
ผิดพลาดน้อยที่สุด พยายามจะให้มนั ผิดพลาดน้อยที่สุด
เวลามันผิดพลาด ความผิดพลาดคือความเผอเรอ คือความพลั้งเผลอ คือความไม่เข้าใจ คือ
ความไม่รู้ มันผิดพลาดได้ แต่ความผิดพลาดแล้วมันไม่ได้ผิดพลาดเพราะเจตนา มันไม่ได้
ผิดพลาดเพราะเราตั้งใจจะกระทา มันผิดพลาดเพราะความไม่รู้ แต่ถา้ รู้เมื่อไหร่ รู้เมื่อไหร่ แล้วจะ
ไม่ทาๆ เห็นไหม นี่ลงธรรมวินยั ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราเป็ นผูท้ ี่ซื่อสัตย์
ซื่ อสัตย์กบั ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ฉะนั้น วันนี้เป็ นวันพระๆ วันพระเรามาทาบุญกุศลของเรา เราทาบุญกุศล เราก็ตอ้ งการ
ปรารถนาความสาเร็จในชีวติ เราต้องการปรารถนาบุญ บุญคือความสุขความสงบในใจ ถ้าบุญนะ
ลาภสิ่ งที่มนั เป็ นไปได้ สิ่ งที่เป็ นไปได้ สิ่ งที่เราทาได้ เราก็อยากได้สิ่งที่ของเรา
ถ้าเป็ นคนที่เขามีสติมีปัญญาขึ้นมา สิ่ งที่วา่ ความไม่มีโรคเป็ นลาภอันประเสริ ฐ ความไม่
มีโรคเป็ นลาภอันประเสริ ฐ เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เรามีอาการ ๓๒ เรามีสติปัญญา เรามีการ
แสวงหาของเรา เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เราทาของเราได้ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาให้คนมาคอยดูแล
เรา นัน่ มันเป็ นความทุกข์ความยากทั้งนั้นน่ะ ความไม่มีโรคเป็ นลาภอันประเสริ ฐๆ
เวลาลาภของทางโลกเขาตั้งแต่แก้วแหวนเงินทองขึ้นมา จนถึงว่าสิ่ งที่สุขภาพที่สมบูรณ์
สุขภาพที่แข็งแรง แล้วถ้าสุขภาพจิตที่แข็งแรง ความไม่มีโรคเป็ นลาภอันประเสริ ฐๆ แต่เราก็
ต้องการลาภสักการะที่เป็ นแก้วแหวนเงินทอง เราก็ตอ้ งการลาภสักการะที่เป็ นยศถาบรรดาศักดิ์
สิ่ งนั้นถ้ามันได้มาด้วยความสุจริ ต
ความสุจริ ตเพราะอะไร ความสุจริ ตเพราะว่าจิตนี้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ จิตนี้มนั ได้
สร้างสมของมันมา อานาจวาสนาของคนมันได้สร้างสมมาตั้งแต่อดีตชาติ ตั้งแต่ภพชาติตา่ งๆ ที่
เราได้สร้างสมมา แล้วบอก “มันมีที่ไหนนรกสวรรค์ อย่ามาเขียนเสื อให้ววั กลัว พระอย่าเอานรก
สวรรค์มาขาย”

©2019 www.sa-ngob.com

เทศน์เช้า วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๓

เวลาพระที่เอานรกสวรรค์มาขาย นี่โมฆบุรุษตายเพราะลาภไง ก็มนั ขายสวรรค์ขายนรก
ไง มันจะเอาลาภไง นี่โมฆบุรุษไง แต่สิ่งที่ลาภของเขา อานาจวาสนาของเขา ถ้าอานาจวาสนา
ของเขา จิตนี้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ พอจิตนี้เวียนว่ายตายเกิด เขาทาของเขามา ทาของเขามา
เขาจะตกทุกข์ได้ยากอย่างไร เขาจะตกต่าอย่างใด แต่ถึงเวลาแล้วเขาก็พฒั นาของเขาได้ เวลา
พัฒนาของเขาได้ จังหวะและโอกาสของเขามันสมดุลของเขา ถ้าสมดุลของเขา นี่ไง อานาจ
วาสนาของเขาไง ถ้าอานาจวาสนาของเขา
ที่เราทาบุญกุศล เราทาของเรา ทาทิ้งเหวๆ ทาแล้วไม่หวังผลใดๆ ทั้งสิ้ น คาว่า “ไม่หวัง
ผล” เวลาทาบุญกุศล เราต้องตั้งสัจจะอธิษฐานใช่ไหม คาว่า “อธิษฐาน” อธิษฐานคือเป้าหมาย
ของเราไง แล้วเราก็ทาของเราไปไง แต่เวลาตั้งเป้าหมายแล้วเราก็คิดเป้าหมายให้สาเร็จใน
ปัจจุบนั นี้ เป้าหมายต้องสาเร็จในปัจจุบนั นี้ แล้วพอมันไม่สาเร็จในปัจจุบนั นี้ เราก็เสียใจ เราก็
ทุกข์ใจ เราก็คลางแคลงใจ คลางแคลงใจนะ ทาบุญไม่ได้บุญๆ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศสัจธรรมนะ ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่ ทาดีตอ้ งได้ดี
ทาชัว่ ต้องได้ชวั่ ทาชัว่ ต้องได้ชวั่ แน่นอน มันทาแล้วต้องชัว่ เด็ดขาด แต่มนั สร้างสมมา สร้างสม
ด้วยอานาจวาสนามา พอมีอานาจวาสนามา เขาสร้างสิ่งใดมา คนเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองมา
เขาก็มีอานาจวาสนาของเขา มีคนดูแลเขา เวลาเขาทาหน้าที่การงานของเขา เขาประสบ
ความสาเร็จของเขา เขามีอานาวาสนา เขาทาชัว่ ไง ทาชัว่ ขึ้นมาเพราะอะไร เพราะเขาเกิดมาสว่าง
ไปมืดไง เกิดมามืดไปสว่างไง เกิดมาสว่างคือทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ไปหมดเลย แต่ถา้ เขามีอานาจ
วาสนาของเขา เขาสร้างคุณงามความดีของเขา เขาก็ไปสว่างต่อ นี่เวลาเขาไปสว่างต่อ สว่างต่อ
คือเจริ ญเติบโตไปข้างหน้าไง
แต่ถา้ มันสว่างมา เรามีสติมีปัญญา มีอานาจวาสนา ทาสิ่ งใดแล้วประสบความสาเร็จ แล้ว
เรามาทาชัว่ ๆ ทาชัว่ มันจะไปมืดไง พอไปมืด กรรมเก่า กรรมใหม่ เวลากรรม กรรมมันซับซ้อน
กัน กรรมซับซ้อนกันไง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เชื่อกรรมๆ เชื่อการกระทาไง แต่
การกระทาแบบนี้ เราทามาเมื่อไหร่ เราทามาตอนไหน ทาไมต้องมาตกเฉพาะเรา ทาไมมันต้องตก
เฉพาะเราล่ะ
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คาว่า “ตกเฉพาะเรา” นี่ไง เวรกรรมๆ ที่เราทากันอยูน่ ี่ สว่างมาแล้วมืดไป เวลาสว่าง
มาแล้วมันทาสิ่ งใด มันทาชัว่ มันเหยียบย่าทาลายเขาทั้งนั้นน่ะ แล้วมันตายไป นี่เวลาเราเห็นไง
“ทาชัว่ ไม่เห็นได้ชวั่ เลย ทาดีได้ดีมีที่ไหน ทาชัว่ ได้ดีมีถมไป”
กรรมดี กรรมชัว่ มันซับซ้อนไง มันซับซ้อน กรรมถึงเป็ นอจินไตยไง อจินไตย ๔ นะ
เรื่ องกรรมนี่เรื่ องหนึ่ง เรื่ องกรรมที่ซับซ้อน เราจะอธิบายเป็ นวิทยาศาสตร์ให้ชดั เจน มันชัดเจน
มันซับซ้อน อดีตชาติ คาว่า “อดีตชาติๆ” พระที่โมฆบุรุษเอาเรื่ องนี้มาขายกิน เอาเรื่ องนี้มา
หลอกลวง เอาเรื่ องนี้มาเรี ยกผลประโยชน์ “แหม! คนคนนี้มีกรรม ต้องแก้กรรม”...เป็ นเหยื่อ
เรามีกรรมๆ ของเราแล้ว เราจะแก้กรรมๆ ของเรา แก้กรรมด้วยสติดว้ ยปัญญา
พระพุทธศาสนาเวลาแก้กรรม เรามีสติปัญญา หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธนี่แหละ ถ้ามัน
แก้กรรมได้ แก้กรรมได้เพราะมันเป็ นอริ ยบุคคลได้ไง
ถ้ามันแก้กรรมไม่ได้ พระอริ ยบุคคลเกิดไม่ได้ไง เพราะเราได้สร้างเวรสร้างกรรมมา ถ้า
เราสร้างเวรสร้างกรรมมันเป็ นอัตตา มันตายตัว เราจะพัฒนาอย่างไร เราจะเปลี่ยนแปลงจิตของ
เราให้เป็ นอริ ยบุคคลอย่างไร
เวลาจิตมันเปลี่ยนแปลงเป็ นอริ ยบุคคลแล้วมันตามกันไม่ทนั นะ ดูสิ ถ้ามันตามกันไม่ทนั
พระโมคคัลลานะเป็ นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย เหาะเหินเดินฟ้าได้ท้ งั นั้น แต่เพราะอะไร เพราะ
มันเวรกรรม คาว่า “เวรกรรม” มันจังหวะและโอกาสมันสมดุลกันพอดี ในอดีตชาติที่นานไกล
มาแล้ว แม่ของตนแสวงหาลูกสะใภ้มาให้ แล้วลูกสะใภ้ได้มาแล้วท่านไม่อยากได้ แต่ดว้ ยแม่ไง
แม่ตาบอดก็พยายามแสวงหาลูกสะใภ้มาให้ พอลูกสะใภ้มา ต่อหน้าก็ทาดี ลับหลังก็ใส่ความๆ
จนสุ ดท้ายแล้วพระโมคคัลลานะเชื่อเขา เชื่อเขาก็จะเอาแม่ไปฆ่า เสร็จแล้วพอเอาแม่ไปฆ่า
พอเอาไปฆ่า เพราะเขาตาบอด บอกว่าจะไปเยี่ยมญาติ ไปโดยทางเกวียน ไปถึงก็เสียง
เอะอะมะเทิ่งว่าโจรมันปล้นๆ ตัวเองก็โดดลงไป แล้วก็ปลอมเป็ นโจรขึ้นมาทุบแม่ เพราะว่าไป
ขัดขวางความสุขในครอบครัว
ทีน้ ีพอแม่โดนตีนะ เพราะโจรจะมาฆ่าใช่ไหม ก็กลับเป็ นห่วงลูก “ลูกหนีไปนะ ลูกหนี
ไปนะ” ให้แม่รับผิดชอบเอง ลูกหนีไป ไอ้ลกู ได้ยินมันสะอึกเลยนะ “เฮ้ย! โจรถอย โจรถอย” รี บ
โจรถอยกลับไปเลยนะ แล้ววิง่ กลับมา “แม่เป็ นอย่างไร แม่เป็ นอย่างไร” เพราะแม่ตาบอด แม่ไม่
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เห็น สุดท้ายแล้วแม่ก็ตาย พอแม่ตาย ตกนรกอเวจีไปจนเต็มที่แล้ว สุดท้ายแล้วได้มาสร้างบุญ
กุศล สร้างบุญกุศลนะ ด้วยบุญกุศลปรารถนาเป็ นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย พอปรารถนาเป็ นพระ
อัครสาวกเบื้องซ้าย สิ่งที่สร้างบุญกุศลมามหาศาลนั้นน่ะ แล้วเวลาสมความปรารถนาเป็ นพระ
อัครสาวกเบื้องซ้าย มีฤทธิ์
พอมีฤทธิ์ข้ ึนมา พอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาว่าการ เผยแผ่ศาสนา พอเผย
แผ่ศาสนา พระสารี บุตร พระโมคคัลลานะ เป็ นกาลังสาคัญ นี่มนั จะเข้ากับเวรกรรมแล้ว มันเป็ น
กาลังสาคัญใช่ไหม ทีน้ ีพอเป็ นกาลังสาคัญ ศาสนาอื่นที่เขารุ่ งเรื องอยู่ พระพุทธศาสนา
เจริ ญรุ่ งเรื องมาก ผูท้ ี่มีสติปัญญาศึกษาค้นคว้าแล้วเชื่อฟัง กษัตริ ยก์ ุฎมพี
ุ เป็ นลูกศิษย์มหาศาล ลาภ
สักการะเขาเสื่ อมลง เขาประชุมกัน จะทาลายพระพุทธศาสนาจะทาอย่างไร จะทาอย่างไร เขาหา
หนทางไง
จะทาลายพระพุทธศาสนาต้องเด็ดกิ่งเด็ดก้านของพระพุทธศาสนาก่อน ผูท้ ี่เป็ นมือเป็ น
เท้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เผยแผ่ศาสนา ต้องหักตรงนั้นก่อน ก็เลยลงมติกนั
ว่าจ้างโจร จ้างพวกมหาโจรมาฆ่าพระโมคคัลลานะ
เวลาเขาจะมาฆ่านะ รู้ เพราะมีฤทธิ์ เหาะหนี เหาะไป เพราะอะไร เพราะไม่ทาร้ายเขา เขา
จะเจตนามาทาร้ายเรานะ แต่ไม่ทาร้ายเขา รักษาตัวรอด เหาะหนีครั้งที่หนึ่ง เหาะหนีครั้งที่สอง
แล้วมาพิจารณาของตนดู อ๋ อ! มันเป็ นกรรมเก่า เห็นไหม มันเป็ นกรรมตั้งแต่อดีตชาติ เศษกรรม
เศษที่เหลืออยูเ่ ล็กน้อย
แต่มนั ก็มาเข้ากับปัจจุบนั
ปัจจุบนั คือว่าในเมื่อพระพุทธศาสนา
เจริ ญรุ่ งเรื องมาก พอเจริ ญรุ่งเรื องมาก พวกที่อิจฉาตาร้อนมันมาก แล้วพวกที่อิจฉาตาร้อน เจ้า
ลัทธิต่างๆ ที่เขามีกาลังของเขา เขามีลกู ศิษย์ลกู หาของเขา เขาวางแผนได้ เขาทาลายได้ไง เขามี
อิทธิ พล เขามีกาลังที่จะทาได้ มันก็มาเข้ากับเจตนาของเขา นี่กรรมเก่า กรรมใหม่
กรรมเก่า กรรมใหม่ เรื่ องกรรมๆ มันซับซ้อนๆ แล้วมันซับซ้อน ซับซ้อนมาขนาดไหน
ถ้าซับซ้อนขนาดไหน เรากระทาๆ กระทาเพื่อความดีไง ถ้าเราทาดีเพื่อความดี ทาดีเพื่อความดี ถ้า
ความดี ความดีของเรา แต่ความดีมนั ยังไม่ประสบกับเรา เราก็ไม่ทาชัว่ แน่นอน เราก็ไม่ทา ต่า
ทรามไป แล้วเรารักษาของเรา
แล้วก็บอกว่า “ทาดีตอ้ งได้ดีๆ”...เราเอาวิทยาศาสตร์ เอาแค่น้ ีไง เราไม่เอาที่มาไง ถ้าเอา
ที่มา เวลามาภาวนานะ ใครมาวัดมาวามันจะมาประพฤติปฏิบตั ิ เราจะเน้นย้าเลย จริ ตนิสัยๆ
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พันธุกรรมของจิต จิตที่ได้ตดั แต่งมา ตัดแต่งมาโดยพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านะ ๔ อสงไขย ๘
อสงไขย ๑๖ อสงไขย การเวียนว่ายตายเกิดเป็ นอสงไขย อสงไขยคือนับไม่ได้ ไม่มีตน้ ไม่มีปลาย
มันตัดแต่ง ตัดแต่งคืออะไร ตัดแต่งคือสร้างสมแต่คุณงามความดี
พระโพธิสัตว์ เห็นไหม เป็ นพระโพธิสัตว์ เป็ นจักรพรรดิ เป็ นต่างๆ เป็ นหัวหน้าสัตว์
หัวหน้าฝูงพยายามปกป้องสัตว์ พยายามปกป้องฝูงของตน สละชีวติ ของตนเพื่อฝูง สละชีวติ ของ
ตนเพื่อมนุษย์นะ มีอยูช่ าติหนึ่งท่านเสวยชาติเป็ นกระต่าย คนหลงป่ าๆ ไปกาลังอดอยากจะเป็ น
จะตาย แล้วเขาจุดไฟผิงอยู่ กระต่ายโดดเข้ากองไฟเลย
สัตว์มนั คิดได้ขนาดนั้นนะ สัตว์มนั คิดเสี ยสละชีวติ มันเพื่อความอยูร่ อดของมนุษย์ ๒ คน
นี่พระโพธิสัตว์ เพราะมีความคิด ความคิดมันตัดแต่ง ความคิดที่ตดั แต่งที่มนั พัฒนา มันพัฒนาจน
จิตนี้เข้มแข็ง จิตนี้คิดแต่เรื่ องดีๆ จิตที่มีอานาจวาสนา จนบารมีเต็ม นี่พนั ธุกรรมของจิตๆ
แล้วเราล่ะเคยคิดเรื่ องดีๆ ไหม คิดแต่วา่ กูจะได้ แล้วเวลาจะมาปฏิบตั ิ กูจะได้อีกนะ กูจะ
เอาให้ได้ๆ แต่ไม่รู้วา่ จะได้หรื อเปล่า เพราะอะไร ฐานไง เขาสร้างตึกเขาต้องมีเข็ม มีฐาน เอ็งจะ
ไปสร้างตึกบนทะเล โอ๋ ย! เดี๋ยวนี้เขาซื้ อเรื อมาทาเป็ นโรงแรม เขาทาได้ นี่คือเทคโนโลยีมนั ทาได้
แต่ความจริ งมันเป็ นไปไม่ได้ มันเป็ นไปไม่ได้ พันธุกรรมของจิตๆ บุญถึงสาคัญตรงนี้ไง
บุญสาคัญตรงนี้เพราะใครทาใครได้ไง ใครเป็ นคนทา คนนั้นมันฝังลงไปที่ใจดวงนั้นไง สิ่ งที่ใจ
ดวงนั้น ที่เป็ นทิพย์สมบัติๆ มันเป็ นทิพย์ที่นี่ไง แล้วถ้าเป็ นทิพย์สมบัติ เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิด
ในวัฏฏะ ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอยู่ เกิดเป็ นเทวดา เป็ นอินทร์ เป็ นพรหม มันก็มีวิมาน
มีวมิ านเป็ นทิพย์ๆ
ไอ้นนั่ เป็ นที่อยู่ ไอ้นนั่ เป็ นผลของวัฏฏะ ผลของวัฏฏะ แต่เราเกิดเป็ นมนุษย์ เกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา วันพระๆ ไง วันพระผูป้ ระเสริ ฐ ประเสริ ฐก็หัวใจเราประเสริ ฐ ประเสริ ฐกับ
หัวใจของเรา มันมีปัญญา หัวใจของเราถ้ามันประเสริ ฐ นี่พระแท้
เวลาเขาบอกว่า พระอานนท์ถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าปริ นิพพานไปแล้ว เวลาจะให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าไปที่ไหน
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ให้ไปสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ที่เกิด ที่ตรัสสู้ ที่ปลงอายุสังขาร ที่ปริ นิพพาน ที่เกิด ที่แสดง
ธัมมจักฯ ที่ปริ นิพพาน สิ่ งต่างๆ ที่ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สังเวชนียสถานทั้ง
๔
แต่เวลากรรมฐานเรานะ หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ เราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
กลางหัวใจนี้ เราจะไปเฝ้าพุทธะ พุทธะ ผูร้ ู้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบาน คือตัวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าแท้ๆ เป็ นสิ่ งที่มีชีวติ ใครเข้าไปพบของตน มันเป็ นสมบัติของตน นี่หายใจเข้านึกพุท หายใจ
ออกนึกโธ ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อของเรา เราเข้มแข็งของเรานะ แล้วมันเป็ นความจริ ง เรา
หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ ที่บา้ นก็ทาได้ ที่ถนนก็ทาได้ แม้แต่ในส้วมยังทาได้เลย
หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ มันอยูก่ บั เรา หายใจมันอยูท่ ี่จมูกนี่ มันทาที่ไหนก็ได้ ไม่มี
ต้นทุน ไม่ตอ้ งไปแสวงหาที่ไหน มันอยูก่ บั เราทั้งสิ้ น แล้วเวลาความสุขความทุกข์มนั อยูท่ ี่กลาง
หัวใจนี้
แล้วเวลาแสวงหา แสวงหาต้องไปอินเดีย องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดอย่างนั้น
จริ งๆ นะ เวลาใครไปแล้วเป็ นความชื่นใจ นัน่ ก็เป็ นบุญของเขา แต่ถา้ ต้องไป ต้องไปที่นนั่ แล้ว
พวกชาวอินเดียที่อยู่ที่นนั่ ชาวอินเดียเขาเป็ นฮินดูดว้ ย เขาไม่นบั ถือพระพุทธศาสนาด้วย คนที่เขา
อยูท่ ี่นนั่ เลยเขาไม่ได้บุญมากกว่าเราหรื อ เขาเกิดที่นนั่ เขาหาผลประโยชน์ที่นนั่
อันนี้พดู เพื่อให้ไม่ตอ้ งขวนขวายให้มนั ทุกข์ยากนัก
ให้ขวนขวายเข้ามาในใจของตน
พระพุทธศาสนาสอนที่นี่ พระพุทธศาสนาสอนเรี ยบง่ายมาก ธรรมดาเราเกษตรกรรมนะ เช้า เรา
หุงหาอาหารมาเพื่อดารงชีพ ข้าวปากหม้อ เราก็ตกั ใส่บาตร ของง่ายๆ อาหารที่เราจะต้องดารงชีพ
อะไรเราก็แบ่งปันเพื่อสมณะๆ ก็แค่น้ นั แล้วหน้าที่ของเราก็ทาหน้าที่การงานของเรา สมณะก็
พยายามค้นคว้าหาสัจจะความจริ งในใจของตน แล้วถ้าเป็ นไปได้นะ สอนเราด้วย สอนเราด้วยไง
ถ้าได้บุญกุศล ได้บุญกุศลของเรานะ ทาบุญกุศลแล้วขอให้ขา้ วนาเราอุดมสมบูรณ์ ทุกอย่างอุดม
สมบูรณ์ของเรา ทาบุญเพื่อเหตุน้ ีๆ
แต่จริ งๆ แล้วหัวใจเราสาคัญที่สุด ทุกข์ยากมันทุกข์ยากที่ใจ ไอ้นนั่ มันเครื่ องอาศัย เครื่ อง
อาศัยเท่านั้น แต่ความจริ งๆ ใจของเราถ้ามันมีสติมีปัญญานะ ไม่มีอะไรมีความจาเป็ นเลย ไม่มี
อะไรกดถ่วงหัวใจได้เลย ไม่มีอะไรเหยียบย่าในใจเราได้เลย ความทุกข์จะมารังแกหัวใจเราไม่ได้
เลย อันนี้สุดยอด สัจธรรมอันนี้สุดยอด แล้วมันอยูท่ ี่ไหนล่ะ

©2019 www.sa-ngob.com

เทศน์เช้า วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๘

วันนี้วนั พระ อยูท่ ี่กลางหัวอก ถ้าทาได้อยูท่ ี่หัวอกเรา อยูท่ ี่ในใจของเรา เอวัง
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