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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรม ฟังธรรมเพ่ือชีวตินะ เวลาอเสวนา จ พาลาน ํ มงคล
ชีวติๆ ถา้มงคลชีวติ เวลาเราฟังสวดมนต ์สวดมนตบ์า้น การแสวงหาการเกิด การเกิดในประเทศ
อนัสมควร การไดน้บัถือพระพทุธศาสนา การไดค้บมิตรท่ีดี การไดป้ระพฤติปฏิบติั การได้
ส้ินสุดแห่งทุกข ์ส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีเป็นมงคลชีวติๆ 

วนัพระ เราไปวดัไปวา มีกายกบัใจๆ เราใชชี้วติปกติ เราใชชี้วติทาํหนา้ท่ีการงานของเรา 
น่ีก็เหมือนกนั เวลาพระออกบิณฑบาต บิณฑบาตเป็นวตัรๆ บิณฑบาตมาเล้ียงร่างกายน้ี ถา้
ร่างกายน้ี ดาํรงชีวติไว ้ ดาํรงชีวติไวเ้พ่ือสร้างคุณงามความดี สร้างคุณงามความดีไวเ้พ่ืออะไร 
สร้างคุณงามความดีไวเ้พ่ือเป็นมงคลชีวติ เป็นมงคลชีวติให้จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะให้มนั
สูงข้ึนไง 

พนัธุกรรมของจิต พนัธุกรรมของจิตเกิดจากการตดัแต่ง เวลาพนัธ์ุพืช เขาตดัแต่งพนัธ์ุ
ของมนั เขาไดป้ลกู เขาไดต้ดัไดแ้ต่ง ไดเ้พาะพนัธ์ุข้ึนมา เพ่ือให้มนัดีข้ึนมา 

หัวใจของคนๆ ดสิู หัวใจของคนท่ีหยาบชา้ คนท่ีหยาบชา้ไม่เช่ือส่ิงใดๆ แลว้ประชด
ประชนักบัชีวติ ประชดประชนักบัสังคม ประชดประชนักบัพอ่แม่ ประชดประชนักบัคนท่ีมี
บุญคุณทั้งนั้นน่ะ วา่คนนั้นเป็นคนไม่ดี เราเป็นคนดี คนอ่ืนทาํร้ายเราๆ เพราะจิตใจเขาหยาบชา้ 
จิตใจเขาตํ่าตอ้ย 

ถา้จิตใจเขามีคุณประโยชน์นะ เดก็กตญัญูๆ  พอ่แม่เขาเจ็บไขไ้ดป่้วย เดก็กตญัญูมนัวิง่ไป 
มนัดูแลพ่อแม่ของมนันะ มนัไม่เคยบ่นเลยวา่พอ่แม่รังแกมนั พอ่แม่เกิดมาแลว้เจ็บไขไ้ดป่้วย ท้ิง
พอ่แม่ไปโดยท่ีไม่ดูแลพอ่แม่ นัน่แหละคือจิตใจเขาท่ีพนัธุกรรมเขาตดัแตง่มาดี เขาตดัแต่งมาดี 
ตดัแต่งมาดีนะ คนท่ีเขามีอาํนาจวาสนานะ ส่ิงใดก็แลว้แต่เป็นอุปสรรคข้ึนมา อนันั้นน่ะไดเ้ป็น
การให้เขาสร้างบารมีๆ การสร้างบารมีของเขา การทาํคุณงามความดีของเขาๆ 
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น่ีก็เหมือนกนั เวลาพระเราบิณฑบาตเป็นวตัรๆ เราบิณฑบาตเป็นวตัร บิณฑบาตมาเล้ียง
ชีพไง เวลาบิณฑบาตมาเล้ียงชีพ คนท่ีมีสติปัญญา หลวงตาท่านสอนประจาํ เวลาออกบิณฑบาต 
ให้เดินจงกรมไป ให้มีสติปัญญาไป เดินจงกรมไป บา้นไหนเขามัง่มีศรีสุข บา้นไหนเขามี
ความสุข สาธุ บา้นไหนเขาทะเลาะเบาะแวง้กนั บา้นไหน เห็นไหม การครองเรือนมนัแสนยาก 
การครองเรือนมีแต่ความทุกขค์วามยาก น่ีมนัไดส้ติ มนัไดฟั้งเทศน์ไปตลอดทางเลย 

บิณฑบาตเป็นวตัรๆ เดินจงกรมไป เราเดินจงกรมไป ไดปั้จจยั ๔ ตกบาตร ของตกบาตร
มาน่ี ก่อนจะฉัน จดัอาหารใส่บาตร จดัอาหารใส่บาตรแลว้ปฏิสังขาโย พิจารณาก่อนแลว้ถึงได้
ฉันใช่ไหม พิจารณาก่อน ชีวติน้ีอยูไ่ดแ้ค่น้ี ดูท่ีคาํขา้ว ถา้คาํขา้วขาดไปก็เกิดการหิวการกระหาย 
ถา้คาํขา้วขาดแคลนมาก ชีวติน้ีก็ไดส้ิ้นไป ถา้ส้ินไป มนัก็ไปเกิดต่อ 

แต่ถา้มนัจะไม่เกิดต่อ น่ีการขบการฉัน ถา้การขบการฉันในชีวติน้ีเท่านั้น แต่เวลา
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้จิตมนัมีมรรค วญิญาณาหารๆ อาหารของวฏัฏะ อาหารของวฏัฏะคือ
เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ มนุษยก์วฬิงการาหาร อาหารเป็นคาํขา้ว เทวดา สัตวน์รก วญิญาณา
หาร จากบุญจากบาปของเขาท่ีเขาไดส้ร้างของเขามา ถา้ไม่ไดส้ร้างของเขามา เขานึกไม่ออก
หรอก เขานึกข้ึนมาไม่ไดห้รอก แต่ถา้มนัเป็นสัจจะเป็นความจริงของเขา เขาไดท้าํของเขา 
วญิญาณาหาร เป็นทิพยส์มบติัไปกบัหัวใจของเขา 

พรหม พรหมน่ีผสัสาหาร การกระทบเป็นอาหารของเขา 

มโนสัญเจตนาหาร เราก็เป็นมโน เป็นเจตนาของเรา แต่ผูท่ี้เขาประพฤติปฏิบติัข้ึนมานะ 
มนสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ มโนสมฺผสฺเสปิ นิพฺพินฺทติ มโนก็ไดเ้ห็นโทษของมนั ไดท้ิ้งแลว้ ความสัมผสั
ของมโนท่ีสัมผสักบัอารมณ์ก็ไดท้ิ้งแลว้ มนสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ มโนก็ไดท้ิ้งแลว้ มโนสัญเจตนาหาร 
น่ีไง ส่ิงท่ีส่ือสังคมของโลกไง เราประพฤติปฏิบติัไม่ถึง เราก็ไม่เขา้ใจ เราไม่เขา้ใจของเรา เราก็
พยายามศึกษาของเรา 

น่ีไง ส่ิงท่ีเราบิณฑบาตมา เวลาเราจดัใส่บาตรแลว้เราจะปฏิสังขาโยของเรา เราพิจารณา
ของเรา ส่ิงน้ีมนัแค่เล้ียงชีพๆ ไง เล้ียงชีพไวก้็เล้ียงผลของวฏัฏะไง เล้ียงผลของการท่ีเวยีนวา่ยตาย
เกิดในวฏัฏะ ไดเ้กิดเป็นมนุษยไ์ง มนุษยเ์รา กวฬิงการาหาร อาหาร ๔ ไง อาหาร ๔ ดาํรงชีวติไว้
ไง ดาํรงชีวติไวใ้ห้มนัทุกขม์นัยากใช่ไหม 



เทศน์เชา้ วนัท่ี  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๓ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

เวลาจะตดัแต่งพนัธุกรรม ดูสิ คนเจ็บไขไ้ดป่้วยไปโรงพยาบาล เวลาไปโรงพยาบาล คนท่ี
เจ็บไขไ้ดป่้วยธรรมดาเขารักษาก็หาย คนท่ีเจ็บป่วยหนกัข้ึนมาเขาตอ้งผา่ตดัของเขา เขาตอ้ง
เปล่ียนอวยัวะเลย 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเราประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงๆ มนัเป็นจริงหรือไม่ การรักษา
ของเรา ดูสิ เจ็บไขไ้ดป่้วยไม่ตอ้งไปโรงพยาบาลก็หาย เป็นไขข้ึ้นมา เอาผา้ชุบนํ้าเยน็ถกูห็าย หาย
ทั้งนั้นน่ะ แต่เวลาเป็นจริงๆ มนัเป็นจริงข้ึนมาจากไหนละ่ น่ีไง ดาํรงชีวติแลว้ แลว้เราจะเอาจริง 
เอาจริงจากไหน ถา้เอาจริงจากไหน 

เวลาวา่เกิดมาทุกขเ์กิดมายาก ทุกขย์ากน้ีมนัทุกขย์ากประจาํธาตุขนัธ์นะ หลวงตาท่านพดู 
ท่านยืนยนั คนท่ีภาวนากบัคนท่ีภาวนาเขาจะรู้กนั ถา้ยงัไม่ไดภ้าวนา ยงัไม่ไดท้าํงานของจิต อยา่
พดูวา่หนกัหนาสาหสัสากรรจ ์ อยา่พดูวา่เกิดมาแลว้ทุกขย์าก ยงัไม่ไดภ้าวนายงัไม่รู้จกักิเลส
หรอก 

เวลาภาวนาข้ึนมา เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา เอาชีวติเขา้แลกทั้งนั้นน่ะ เวลากิเลสมนั
หลอก อดอาหารจะตายแลว้ๆ...จะตายอะไร กย็งักระวนกระวายอยู ่ จะตายท่ีไหน เวลามนั
พิจารณาไปนะ เวลามนัไปเห็นส่ิงใด ถา้มนัเป็นธรรมๆ มนัจะเป็นประโยชน์กบัเราน่ีนะ กิเลสมนั
จะพลิกแพลงเลย 

ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาจะส้ินกิเลส พญามารมา ครอบครัวของมารมา
ทาํลายทั้งนั้นน่ะ วา่มาแยง่ชิงบลัลงัก์ของเขา มาแยง่ชิงสถานะของเขา 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วา่ เราไดท้าํคุณงามความดีไวม้หาศาล แลว้พยานคือใคร
ละ่ พยานก็แม่พระธรณี เพราะไม่มีใครเป็นพยานไง พระแม่ธรณี ทาํคุณงามความดีท่ีไดห้ลัง่นํ้ า
ไวก้บัโลกน้ีไง พระแม่ธรณีมาบีบมวยผมตายหมดเลย นัน่เป็นธรรมาธิษฐานให้มนัเห็นสัจจะ
ความจริงในการประพฤติปฏิบติั 

แต่เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาตามความเป็นจริงของเรา ถา้หัวใจของมนั เดินจงกรม 
นัง่สมาธิภาวนา ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมา มนัเป็นจริง มนัเป็นจริงอยา่งไร ถา้มนัเป็นจริง ดูสิ กิเลสมนั
หลอก คนท่ีภาวนาดีๆ กิเลสมนัหลอก จะเป็นจะตายๆ เลิก เอาไวก่้อนๆ เสียว อู๋ย! ไม่กลา้ 
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แต่ถา้ครูบาอาจารยข์องเรานะ ถา้มนัจะเป็นจะตาย อะไรตายก่อน ขอดซิู หัวใจตายก่อน 
สมองตายก่อน ตวัเองตายก่อน จิตตายก่อน ใครจะตาย ใครตายก่อน ขอด ู พิสูจน์กบัมนัน่ะ มนั
อายมว้นตว้นไปเลยนะกิเลส ไอท่ี้มนัหลอกๆ โอโ้ฮ! มนัอายมว้นตว้น มนัมว้นตวัมนักลบัเลยนะ 
พอมว้นตวัมนักลบัข้ึนมา โอโ้ฮ! องอาจกลา้หาญ ในทางจงกรม ในทางนัง่สมาธิภาวนา มนั
ราบเรียบไปหมดเลย เดินจงกรมน่ีแหม! มีแต่ความสุขเลย น่ีไง ถา้มนัเป็นจริงๆ เห็นไหม 

เวลากิเลสมนัพลิกมาหลอก เวลามนัหลอกข้ึนมา เห็นกิเลสไหม รู้จกักิเลสไหม เวลา
ภาวนา แหม! ยอดมนุษย ์ยอดเยี่ยมกระเทียมดอง กิเลสหลอกทั้งนั้นน่ะ 

เป็นจริงๆ เป็นสัมมาทิฏฐิความถกูตอ้งดีงาม เวลาความถกูตอ้งดีงาม ความถกูตอ้งดีงาม
ในสติในปัญญาของเรา เห็นไหม มนุษยเ์ราสาํคญัท่ีสุดคือฝ่าเทา้นะ ฝ่าเทา้สองขา้งเราเดินมาทั้ง
ชีวตินะ ฝ่าเทา้ของเราสาํคญัมาก มนุษย ์เทา้สองเทา้น่ีแหละมีการดาํรงชีพ น่ีพ้ืนฐานของมนุษย ์

น่ีก็เหมือนกนั เวลาสติปัญญา สติ ศีล สมาธิ ปัญญา สาํคญัมาก สาํคญัวา่จิตมนัจะหยัง่
ข้ึนมาไดไ้ง จิตทรงตวัไม่ได ้จิตหยัง่ตวัข้ึนมาไม่ได ้มนัจะภาวนาอะไร ลม้ลกุคลกุคลานไป 

เรามีเดก็นอ้ย ดูสิ เราพดูอะไรกบัมนัก็ได ้มนัมีความสุขของมนั เพราะอะไร เพราะพอ่แม่
ดูแลมนัไง น่ีก็เหมือนกนั หัวใจของเรา กรรมมนัรักษาไวไ้ง กรรมรักษาไว ้ นู่นก็ดี น่ีก็ดี โอโ้ฮ! 
สุดยอดคน เวลาใกลจ้ะตาย คอตกทุกคน 

เรามีการเกิดเป็นธรรมดา มีความเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา มีความแก่เป็นธรรมดา แลว้เราก็จะมี
ความตายเป็นธรรมดา แต่เวลาจะตายจริงๆ มนัไม่ธรรมดาหรอก มนัดีดมนัด้ิน มนักระวน
กระวายของมนั 

น่ีพดูถึงวา่ เราทาํงานโดยปกติน่ีแหละ พระเราก็ออกบิณฑบาตใช่ไหม น่ีก็เหมือนกนั เรา
เกิดมาในชีวติน้ีนะ เราก็มีหนา้ท่ีการงานการของเรา หนา้ท่ีการงานของเรา เราก็ทาํของเราดว้ยศีล
ดว้ยธรรมของเรา ดว้ยศีลดว้ยธรรมของเรา ทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่ เราจะทาํคุณงามความดีของ
เราวะ่ ใครจะเอารัดเอาเปรียบใครก็เร่ืองของเขา เราจะเอาคุณงามความดีของเรา ทาํคุณงามความ
ดีของเรา คุณงามความดีไวเ้พ่ืออะไร ไวเ้พ่ือดาํรงชีพน้ีไว ้ ดาํรงชีพน้ีไวเ้พ่ือประพฤติปฏิบติั เวลา
ประพฤติปฏิบติัก็เขา้มาดูแลรักษาหัวใจของเราไง 
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งานของมนุษยม์นัมีหนา้ท่ีอยู ่ ๒ อยา่งไง อยา่งหน่ึงคือเล้ียงชีพเพ่ือดาํรงชีพน้ีไง อีกอยา่ง
หน่ึงคือสมบติัส่วนตนๆ ไง เราเกิดเป็นมนุษยน่ี์อริยทรัพยไ์ง เราเกิดมาแลว้ เกิดมาทาํไม ชีวติน้ี
เกิดมาใชชี้วติ เหมือนทางยโุรปเขา เขาเกิดมาแลว้อดุมสมบูรณ์ เขาเพียบพร้อมไปหมด ดว้ย
วฒันธรรมของเขา ดว้ยสังคมของเขา แลว้เกิดมาทาํไมละ่ เกิดมาเพ่ือชีวติหน่ึงใช่ไหม คนท่ีดีๆ 
เขาคิด เขาเกิดมาทาํไมๆ 

อา้ว! เกิดมาทาํไม เกิดมาเพราะกรรม เกิดมาเพราะมนัมีกรรมดีกรรมชัว่ สถานะของ
มนัน่ะ เกิดมาเพราะผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะมนัตอ้งเป็นไปอยา่งนั้นไง น่ีการเกิดเป็นธรรมดา 
การแก่เป็นธรรมดา การเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา การตายเป็นธรรมดาๆ แตเ่พราะคุณธรรมท่ีทาํดีน่ี
แหละมนัไม่ธรมดา พอทาํดีข้ึนมามนัมีบารมี มีอาํนาจวาสนา ดูสิ คนเกิดเหมือนกนั แต่ไม่
เหมือนกนั คนเกิดเหมือนกนั แต่มนัไม่เหมือนกนัหรอก ความคิดมนัไม่เหมือนกนั อาํนาจวาสนา
ก็ไม่เหมือนกนั เวลาประพฤติปฏิบติัไปแลว้ก็เหมือนกนั จริตนิสัยกไ็ม่เหมือนกนั เวลาพระ
อรหันตใ์นสมยัพทุธกาล องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ๘๐ องค ์ เอตทคัคะ ๘๐ อยา่ง พระ
อรหันตเ์หมือนกนั ความสะอาดบริสุทธ์ิเหมือนกนั แต่อาํนาจวาสนาท่ีสร้างมาไม่เหมือนกนั มนั
จะเหมือนกนัมนัเป็นไปไม่ได ้ถา้เป็นอริยสัจหน่ึงเดียวๆ อนัน้ีเป็นความจริง ความจริงอนัน้ีสาํคญั 
ถา้ความจริงอนัน้ีสาํคญั 

วนัพระ ถา้วนัพระ พระในพระพทุธศาสนา เราใชชี้วติปกติธรรมดาเราน่ีแหละ เรามี
หนา้ท่ีการงานของเราน่ีแหละ แต่หัวใจยกให้มนัสูงข้ึน ถา้จิตใจยกให้มนัสูงข้ึนนะ เราอยูใ่น
สถานะไหนมนัก็ไม่เดือดร้อน ถึงจะเดือดร้อนก็เดือดร้อนนอ้ยลง แต่ถา้อยูใ่ตก้ารกดดนัของกิเลส 
เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมนัก็ทุกขอ์ยูบ่นตึกมนันัน่น่ะ มนัจะสูงส่งแค่ไหนมนัก็ทุกขอ์ยูน่ัน่น่ะ มนั
ทุกขท์ั้งนั้นน่ะ เป็นไปไม่ไดว้า่รํ่ ารวยมหาศาลแลว้จะมีความสุขๆ 

ในสโมสรสันนิบาตทุกดวงใจวา้เหว ่การเกิดในโลกน้ีทั้งหมด ทุกคนมีทุกข ์เป็นไปไม่ได ้
ทุกขท์ั้งนั้น แต่เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เราเกิดมาดว้ยเวรดว้ยกรรมของเรา เราเกิดมาดว้ยอาํนาจ
วาสนาของเรา เราไดเ้กิดแลว้ พระอรหันตข์องลกู พอ่แม่ของเราเป็นพระอรหันตข์องเรา ให้ชีวติ
น้ีมา ชีวติน้ีมีค่า แลว้เราใชส้ติปัญญาของเรา ถา้สติปัญญาของเรา เราปลดเปล้ือง 

หนา้ท่ีการงานเราทาํของเรา ถา้มนัไม่กดดนัเสียอยา่งหน่ึงนะ การเสียดสีนินทากาเลมนั
ผา่นไปหมด เรายงัเผชิญกบัแรงเสียดสีแรงเสียดทานไดส้บายๆ แต่ถา้จิตใจออ่นแอ ไม่ตอ้งใครมา
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นินทา กูนินทาตวักูเอง กูคิดเอง กูทุกขเ์อง มนัสร้างสมข้ึนมาในความคิดเราน่ีแหละ น่ีไง ถา้มนั
ออ่นดอ้ย 

แต่ถา้มนัเขม้แขง็ข้ึนมา นินทากาเลมนัผา่นไปทั้งนั้นน่ะ โลกมนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ ถา้มนัมี
สติปัญญา ถา้มีสติปัญญา น่ีไง คุณธรรม น่ีธรรมๆ ธรรมโอสถ ท่ีแกไ้ขหัวใจของเราน่ี ธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เขา้ไปสู่หัวใจของสัตวโ์ลก เขา้ไปสู่หัวใจของเราน่ีแหละ 
ถา้หัวใจของเราข้ึนมา ถา้เราเป็นคนท่ีมีอาํนาจวาสนาบารมี เราทาํส่ิงใดข้ึนมาประสบความสาํเร็จ
แลว้ มีสติสัมปชญัญะ เราจะทาํคุณงามความดีวะ่ เราจะช่วยเหลือเจือจานเขาวะ่ ใครท่ีเรา
ช่วยเหลือเขาได ้ไม่ตอ้งไปเหมาทั้งโลก เป็นไปไม่ได ้

กรรมของสัตว ์ ในโลกน้ีพร่องอยูเ่ป็นนิจ เป็นไปไม่ไดท่ี้จะทาํให้คนเสมอกนั เป็นไป
ไม่ไดท่ี้จะทาํคนให้มีความสุขเท่ากนั เป็นไปไม่ได ้ ถา้มนัจะเป็นไปได ้ เราทาํคุณงามความดีของ
เราๆ 

เพราะมนัเป็นไปไม่ไดอ้ยูแ่ลว้ โลกน้ีลุม่ๆ ดอนๆ ใช่ไหม ทีน้ีพอลุ่มๆ ดอนๆ ข้ึนมา ชีวติ
ของเรา เรากด็ูแลดว้ยธรรมโอสถในใจของเรา ถา้ดูแลธรรมโอสถในหัวใจของเรา เราอยูก่บัโลก
ได ้ แลว้ทุกคนจะหันมามอง เฮย้! อยูไ่ดอ้ยา่งไรวะ อา้ว! ก็อยูไ่ดด้ว้ยธรรมไง อยูไ่ดด้ว้ยมี
สติปัญญาไง พออยูไ่ด ้ เออ! อยูไ่ดจ้ริงๆ เนาะ ถา้ทาํจริงก็ไดเ้ป็นแบบน้ีไง น่ีไง ถา้เราอยูไ่ด ้สอน
โดยไม่ตอ้งสอนไง แต่เราตอ้งสอนหัวใจของเรา เราตอ้งมีสติปัญญาของเรา รักษาหัวใจของเรา 

วนัพระ วนัพระผูป้ระเสริฐ ประเสริฐคือหัวใจน้ีประเสริฐ พทุธะ ผุรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 
พทุธะในหัวใจน้ีอยา่ไปเหยียบย ํ่ามนั อยากไดข้องทุกๆ อยา่งแลว้เอามาเหยียบย ํ่าหัวใจของตน 
จิตใจตํ่าตอ้ย เห็นวตัถมีุค่า จิตใจตํ่าตอ้ย เห็นยศถาบรรดาศกัด์ิแยง่ชิงกนั จิตใจท่ีสูงส่ง องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้สูงส่งท่ีสุด ในบรรดาสัตวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ประเสริฐท่ีสุด 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปปรินิพพานอยูโ่คนตน้รัง มีสมบติัอะไรท่ีเป็นวตัถติุด
ตวัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไป แตข่ณะวา่องคส์มเดจ็พระสัมสัมพทุธเจา้นิพพานแลว้ จะ
จุดไฟเผา เทวดายงัไม่ให้เผาเลย เทวดา อินทร์ พรหมทั้งหมดมาร่วมงานขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ ทรัพยส์มบติัท่ีเป็นวตัถุ ไม่มีส่ิงใดเป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
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คนจนผูย้ิ่งใหญ่คือองคห์ลวงตาของเรา มีบริขาร ๘ เท่านั้นสามารถพลิกฟ้าพลิกแผน่ดิน
ช่วยชาติรอดพน้จากความโศกความเศร้าของกิเลสตณัหาความทะยานอยากของสังคมก่อน แลว้
ให้คนมีสติมีปัญญาต่ืนข้ึนมาเพ่ือความมัน่คงของชาติ ความมัน่คงของชาติ ทุกคนก็พฒันาข้ึนมา 
คนจะติ คนจะรังเกียจ คนจะเดียดฉันทแ์ค่ไหน เขาไดผ้ลประโยชน์จากการกระทาํขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เขาไดผ้ลจากการกระทาํของหลวงตาทั้งนั้น เขาจะติเตียน เขาจะไม่
เห็นดว้ย เขาจะโจมตีขนาดไหน เขาก็ไดผ้ลประโยชน์ 

แต่พวกเราลกูศิษยล์กูหาท่ีไดท้าํ หลวงตาท่านพดูประจาํ ท่านทาํให้ลกูศิษยท่์านบอบชํ้า 
ท่านทาํให้ลกูศิษยท่์านบอบชํ้า คาํวา่ “บอบชํ้า” คือเราตอ้งขวนขวาย เจือจาน เราตอ้งมีการกระทาํ 
ท่านก็รู้อยูว่า่เป็นความบอบชํ้า แต่มนัเป็นบุญ เป็นการกระทาํ ส่ิงท่ีไดท้าํแลว้มนัฝังอยูก่ลางหัวใจ
ของเรา ทิพยส์มบติั ส่ิงท่ีเราทาํแลว้มนัฝังอยูก่ลางหัวใจน้ี 

น่ีไง เวลาเกิด กรรมดีกรรมชัว่พาเกิด ส่ิงท่ีไดท้าํแลว้มนัฝังลงอยูใ่นหัวใจของคนทาํ นัน่
ไง สมบติัของเขาๆ แตก่ารกระทาํตอ้งขวนขวาย ตอ้งเสียสละ ตอ้งมีการกระทาํ มนัถึงมองทาง
โลกวา่เป็นความบอบชํ้า แต่เป็นความจริงๆ คือเป็นบุญกุศล คือตดัแต่งพนัธุกรรมไง น่ีไง ท่ีวา่
เวลาไปโรงพยาบาล คนไม่ตอ้งรักษาก็หาย คนรักษากต็อ้งผา่ตดั 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้คนกิเลสหนามนัก็ตอ้งฉุดกระชากกิเลสของตวัเองเป็นธรรมดา คนท่ี
เป็นบุญกุศลเขาเสียสละดว้ยนํ้าใจของเขา น่ีไง มนัมีการกระทาํทั้งนั้นน่ะ น่ีคือการตดัแตง่
พนัธุกรรม น่ีคือการกระทาํ พฒันายกหัวใจคนให้สูงข้ึน เราเจอผูน้าํท่ีดี เจอครูบาอาจารยท่ี์ดี ท่าน
เป็นแบบอยา่ง ท่านเป็นพ้ืนฐานยกพวกเราข้ึนมา 

น่ีไง เราอยูบ่า้นของเรา พอ่แม่เป็นพระอรหันตข์องลกู แต่พระอรหันตแ์ท้ๆ  พระอรหันต์
ท่ีใจ พระอรหันตท่ี์จิตดวงนั้น จิตดวงนั้นเป็นธรรมธาตุ ไม่เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ น่ีคือพระ
อรหันตใ์นพระพทุธศาสนา พระอรหันตใ์นพระพทุธศาสนาคือใจท่านส้ินกิเลส คือสัจธรรมใน
ใจของท่าน 

แต่ในโลกสมมุติ พอ่แม่ของเราเป็นพระอรหันตข์องลกูๆ พระอรหันตข์องลกูคือให้ชีวติ
น้ีมา ให้ชีวติน้ีมา เรากด็ูแล เช่ือฟัง แลว้เราอปัุฏฐากดูแลท่าน แต่เวลาเราจะเอาจริงๆ ข้ึนมา เราจะ
ทาํเป็นพระอรหันตใ์นหัวใจของเรา เราจะเป็นพระอรหันตแ์ท้ๆ  เป็นพระอรหันตใ์นหัวใจน้ี 
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พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน แลว้กระทาํข้ึนมาให้เป็นความจริงข้ึนมานะ น่ีธรรม สจัธรรม เกิดเป็น
มนุษย ์เกิดมาพบพระพทุธศาสนา มีส่ิงน้ีให้เราขวนขวาย 

งานทางโลกก็ทาํแลว้ งานทางธรรม ทางจงกรม นัง่สมาธิภาวนา พฒันาหัวใจของเรา
ข้ึนมา ถา้มนัเป็นจริงๆ นะ มนัจะเป็นสัจธรรม แลว้มีคุณค่ามาก มีคุณค่ามากๆ มนัมีคุณค่ามากๆ 
เพราะอะไร เพราะคิดดูสิ เวลานกัการเมืองจะครองโลก จะไปจกัรวาล 

แต่เวลาพิจารณา หลวงตาท่านพิจารณาจบส้ินแลว้ จิตน้ีมนัไปได ้๓ โลกธาตุ กามภพ รูป
ภพ อรูปภพ มนัครอบคลมุหมดเลย ๓ โลกธาตุ จิตน้ีพน้ไป ถา้เราทาํไดจ้ริง เราไม่ตอ้งมาโม ้

ไอท่ี้พดู พดูให้มนักินใจ ไม่ใช่อวด ไม่ใช่โม ้ พดูให้ใครรู้ไม่ได ้ พดูให้ใครเห็นไม่ได ้ แต่
คนทาํไดจ้ริง หลวงตาถึงกราบพระพทุธเจา้แลว้กราบพระพทุธเจา้อีก คนทาํไดจ้ริง หัวใจมนั
ยิ่งใหญ ่หัวใจมนัประเสริฐ น่ีคือพทุธะแท้ๆ  น่ีพระอรหันตใ์นพระพทุธศาสนา เอวงั 


