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ธรรมดี 
พระอาจารย์สงบ มนสสฺนโฺต 

 

เทศน์พระ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๐  

ณ วัดป่าสนัติพุทธาราม (วัดป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ต้ังใจฟังธรรมะเนาะ ต้ังใจฟังธรรม วันน้ีวันอโุบสถสามัคคี แล้วเป็นวันพระใหญ่ วัน

พระใหญ่เหน็ไหม วันน้ีเป็นวันมาฆบูชา วันมาฆบูชาหมายความว่าวันที่พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ องค์ 

มีความระลึกถงึบุญคุณขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ระลึกถงึ ระลึกถึงบุญคุณ ระลึก

ถงึว่าสิ่งที่ท่านได้เสวยอยู่เป็นวิมุตติสขุๆ น่ีมันได้มาจากไหน ถ้าไม่มีองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้าเป็นคนช้ีนาํ พระ ๑,๒๕๐ องค์น้ีกยั็งเป็นฤๅษีชีไพร ยังเป็นผู้ที่ถอืตัวถอืตน ถอืว่า

ตัวเองมีอาํนาจวาสนานะ 

น่ีชฎิลสามพ่ีน้องถอืตัวถือตนมากเพราะเป็นอาจารย์ของพระเจ้าพิมพิสาร เป็นอาจารย์

ของกษัตริย์ แล้วมีฤทธิ์มีเดช น่ีเขาจะหลงในความเหน็ของเขามากน้อยขนาดไหน แต่เพราะว่า

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นผู้ไปช้ีนาํ “เธอไม่ใช่พระอรหันต์” น่ี เหน็ไหม เขาสาํคัญ

ตนไง  

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไปอาศัยเขาอยู่ด้วย ขออาศัยเขาอยู่ แต่เขาไม่ให้

อยู่เพราะเขาหวงลาภของเขา องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกว่า “ถ้าสมณะไม่ให้สมณะ

พ่ึงพาอาศัย สมณะไม่ต้อนรับสมณะ จะเป็นสมณะได้ยังไง” มันจนด้วยเหตุด้วยผล เหน็ไหม 

ฉะน้ัน องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าพักอาศัยอยู่น้ัน พอพักอาศัยอยู่น้ัน ให้ไปอาศัยที่โรง

ไฟไง ถ้าอาศัยที่โรงไฟน้ันเขามีพญานาคอยู่ คิดว่าสมณะน้ีจะต้องสิ้นชีวิตด้วยฤทธิ์ของ

พญานาคน้ัน มาเหน็ทีไรก ็โอ้ ยังอยู่ ยังอยู่ ฮ่ือ สมณะน้ีเก่ง แต่สู้เราไม่ได้ เราเป็นพระอรหันต์ 

สมณะน้ีเก่ง แต่สู้เราไม่ได้ เราเป็นพระอรหันต์  

จนองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอก “เธอไม่ใช่พระอรหันต์” น่ีคอตก เหน็ไหม 

เวลาคอตกแล้วน่ีขอบวชกบัองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เวลาขอบวชกบัองค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นผู้ช้ีนาํ เป็นผู้ช้ีแนะไง น่ีบูชาไฟอยู่น่ัน น่ี

ของร้อน ตาเป็นของร้อน หูเป็นของร้อน รูปเป็นของร้อน สรรพสิ่งน้ีเป็นของร้อน ร้อนเพราะ

โทสคัคินา เพราะโมหัคคินา น่ีมันร้อนไง เพราะบูชาไฟๆ ไฟมันร้อน เวลาองค์สมเดจ็พระ
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สมัมาสมัพุทธเจ้าเทศนาว่าการ เทศนาว่าการเข้าไปถงึจริตนิสยัเดิมของเขา เขาบูชาไฟอยู่ เขา

ถอืตัวถือตนอยู่ว่าเขามีอาํนาจ เขามีฤทธิ์มีเดช  

สรรพสิ่งเป็นของร้อน ฤทธิ์เดชน่ันแหละเป็นของร้อน ร้อนเพราะโทสะ ร้อนเพราะโมหะ 

ร้อนเพราะความโลภ ความหลง ร้อนเพราะหลงตัวเองไง ร้อนเพราะสาํคัญตนว่าตัวเองย่ิงใหญ่

ไง น่ีเพราะร้อนอย่างน้ัน แล้วมีความสขุที่ไหน มันไม่มีความสขุหรอก แต่องค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นผู้ช้ีแนะเหน็ไหม น่ีสิง่น้ีเป็นของร้อน ร้อนเพราะอะไร ร้อนเพราะโทสะ 

ร้อนเพราะโมหะ ร้อนเพราะกเิลสตัณหาความทะยานอยาก ถ้าร้อนเพราะกเิลสตัณหาความ

ทะยานอยาก ให้มีสติมีปัญญาใคร่ครวญ เหน็ไหม เวลาสาํเรจ็เป็นพระอรหันต์ข้ึนมา วันน้ีระลึก

ถงึบุญถึงคุณ ระลึกถงึองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นผู้

ชัก ชักผู้ที่หลง ชักผู้ที่เหน็สาํคัญผดิ ชักคนที่ไปทางอื่นแล้ว ชักกลับมาๆ ชักกลับมาไม่ใช่ชัก

กลับมาธรรมดานะ ชักกลับมายังช้ีทางที่ถูกให้อกีด้วย 

ทางที่ถูกเป็นยังไง ทางที่ถูก เหน็ไหม ดูส ิศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนาน้ันไม่มีผล 

จิตใจดวงใดถ้ามันสร้างมรรคสร้างผลข้ึนมาไม่ได้ จิตใจดวงใดที่ยังศีล สมาธ ิ ปัญญา ยังสร้าง

ข้ึนมาไม่เป็น ยังทาํข้ึนมาไม่ได้ มันจะเอาผลมาจากไหน ผลมันเกดิข้ึนมามันกเ็กดิข้ึนมาจากศีล 

สมาธ ิ ปัญญา ปัญญาในการภาวนาอนัน้ัน ถ้าปัญญาอนัน้ัน องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า

เป็นผู้ช้ีนาํ เขาใช้ปัญญาของเขาไตร่ตรองของเขาไป เวลาปัญญาเขาไตร่ตรองของเขาไป จนเขา

สาํเรจ็เป็นพระอรหันต์นะ 

พอสาํเรจ็เป็นพระอรหันต์ข้ึนมา เหน็ไหม พระเจ้าพิมพิสารจะมาเคารพอาจารย์ของตน 

พอมาเหน็สมณะหนุ่มๆ องค์หน่ึง สมณะหนุ่มๆ คือองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า น่ีอายุ 

๓๘ อาจารย์ของเขาชราครํ่าคร่าอยู่แล้ว “เอ ๊ ใครเป็นอาจารย์ของใคร” เพราะตนเองกเ็คยพบ

เจ้าชายสทิธตัถะ เวลาเจ้าชายสทิธัตถะออกมาที่จะแสวงหาจะประพฤติปฏบัิติ น่ีให้กองทัพ

คร่ึงหน่ึงให้ไปเอาคืนมา เหน็ไหม เราไม่ต้องการ สิ่งที่ออกมาๆ ด้วยศรัทธา ออกมาด้วยความ

เช่ือ ออกมาด้วยแสวงหาโมกขธรรมจริงๆ ถ้าสาํเรจ็แล้วให้กลับมาสอนด้วย  

แต่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ๖ ปีที่ไปร้ือไปค้นไปปฏบัิติอยู่ พระเจ้าพิมพิสารก็

ปกครองอยู่นะ กไ็ปได้อาจารย์ น่ีแล้วยังเคารพบูชาอาจารย์ของตน “แล้วน่ันใคร สมณะหนุ่มๆ 

มาน่ังอยู่น่ัน” องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกกบัชฎิลสามพ่ีน้อง เหน็ไหม คนพ่ี เป็น

หน้าที่ของเธอ เหาะข้ึนไปข้างบนแล้วลงมากราบองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า “องค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ ข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์” เหาะข้ึนไปแล้วลงมา “องค์สมเดจ็
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พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นศาสดา เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์” เหาะข้ึนไป

แล้วลงมา  

จนพระเจ้าพิมพิสารเหน็จึงเข้าไปกราบองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ฟังเทศน์องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า น่ีสมณะหนุ่มๆ น่ีอาจารย์ของเรามีอายุมากแล้ว แล้วเราจะเข้าไป

หาใคร น่ังอยู่คู่กนั เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกน่ีเป็นหน้าที่ของเธอ เหาะข้ึนไป

เลยนะ เหาะข้ึนไปแล้วเหาะลงมามากราบองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

วันน้ีวันมาฆบูชา พระ ๑,๒๕๐ องค์ระลึกถงึบุญถงึคุณ มาเฝ้าองค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดไม่ได้หมาย เหน็ไหม น่ีวิมุตติสขุๆ อยู่ในใจดวงน้ัน มันยืนยันว่า

มรรคว่าผลในพุทธศาสนาน้ีมีจริง แล้วมันมีจริงอยู่ที่ไหน มันมีจริงอยู่ในเซฟ มีจริงอยู่ใน

ธนาคาร มีอยู่จริงที่การสะสมน่ัน ไม่มี มันมีจริงมันมีจริงอยู่ในหัวใจน้ัน เพราะในหัวใจน้ันมัน

ทุกข์มันยาก 

หัวใจเราน่ีมันทุกข์มันยาก เวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ เวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะด้วย

บุญกุศลนะ ได้เกดิมาเป็นมนุษย์ เกดิมาเป็นมนุษย์เกดิมาพบพุทธศาสนานะ องค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสตัว์ แสวงหาสจัธรรมอนัน้ีมาด้วยความมุมานะบากบ่ัน กว่าจะ

ได้สิ่งน้ีมาเป็นสมบัติขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า

ปรารถนามาร้ือสตัว์ขนสตัว์ไง  

วันน้ีวันสาํคัญสาํคัญอย่างน้ี พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ระลึกถงึบุญถงึคุณ ไปเฝ้าองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า แล้วองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเทศนาว่าการ เหน็ไหม สิ่ง

ที่ว่าไม่ทาํความช่ัวใดๆ ทั้งสิ้น ทาํแต่คุณงามความดี น่ีทาํจิตใจให้ผ่องแผ้วๆ ทาํผ่องแผ้วไว้เพ่ือ

อะไร ทาํผ่องแผ้วน่ีเป็นการยืนยัน ยืนยันความจริงไง เพราะความจริงมันอยู่ในหัวใจ เหน็ไหม 

น่ีควักออกมาอวดกนัไม่ได้ไง องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเข้าใจสิ่งน้ีทั้งน้ัน เพราะองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นเจ้าของศาสนา องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นผู้ร้ือค้น

ข้ึนมา ผู้ร้ือค้นข้ึนมา ผู้เป็นเจ้าของ กบัแจกมา พยายามร้ือสตัว์ขนสตัว์ในใจของสาวกสาวกะ

ยืนยันๆ มาในใจไง  

ถ้าเป็นสจัจะความจริงๆ สิ่งที่เป็นความจริงๆ ในหัวใจน้ี ถ้าความจริงในหัวใจน้ี เหน็

ไหม เราเกดิมากึ่งกลางพุทธศาสนา เราเกดิมาเป็นมนุษย์ เกดิมาพบพุทธศาสนา มีอาํนาจ

วาสนาเหน็ภัยในวัฏสงสาร เหน็ภัยในการกระเสอืกกระสนของการครองเรือน การครองเรือนๆ 
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เหน็ไหม การครองเรือนน้ีเป็นเร่ืองที่ว่ามีความสขุน้อย มีความทุกข์มากไง วิดทะเลทั้งทะเลเอา

ปลาน้อยๆ ตัวหน่ึงน่ะ  

ชีวิตน้ีสมบุกสมบัน สมบุกสมบันข้ึนมา น่ีชีวิตของฆราวาส เราเหน็ภัยในวัฏสงสาร เรา

มาบวชเป็นพระ ถ้าบวชเป็นพระข้ึนมาน่ี เหน็ไหม บวชเป็นพระข้ึนมาเพ่ืออะไร เพ่ือจะ

ประพฤติปฏบัิติ เพ่ือจะร้ือค้นข้ึนมา เพราะเรากส็าํคัญตนทุกคนว่าเรามีความสามารถ เรามีสติ

มีปัญญา เราเป็นคน คนที่ยอดคน ถ้ายอดคนมันต้องทาํยอดธรรมข้ึนมาให้ได้ในหัวใจส ิ เหน็

ไหม น่ีหลวงตาท่านพูดประจาํ ถ้าพระเราน่ีทรงธรรมทรงวินัยไม่ได้ ใครจะทรง ถ้าพระของเราน่ี

ประพฤติปฏบัิติข้ึนมาน่ี ไม่มีคุณธรรมในหัวใจข้ึนมา ใครจะปฏบัิติ ถ้ามันปฏบัิติข้ึนมาแล้วมัน

ต้องมีคุณธรรมในหัวใจข้ึนมาส ิ 

ถ้ามีคุณธรรมในหัวใจข้ึนมา เหน็ไหม สิ่งที่มันข้ึนมา ดูดินส ิ ดินที่เขาเอามาทาํป้ันโอ่ง

ป้ันไห น่ีเขาต้องคัดเลือกของเขา น่ีเขาต้องยํ่าดินของเขา เขาจะป้ันโอ่งป้ันไหข้ึนมาเพ่ือ

ประโยชน์การใช้สอยของเขา น่ีเขายังคัดยังแยกไง ไอ้น่ีกเ็หมือนกนั เราจะประพฤติปฏบัิติ

ข้ึนมา คุณธรรมในหัวใจ ศีลสมาธิปัญญาๆ สิ่งที่ศึกษามากศ็ึกษามาด้วยตาํรับตาํรา น่ีก็

เหมือนกนั ดินกมี็อยู่ทั่วไป เหยียบยํ่าอยู่ทั่วไป แต่มันป้ันโอ่งไม่ได้ มันป้ันข้ึนมาแล้วมันป้ันมา

เป็นรูปแบบได้ แต่มันใช้งานไม่ได้เพราะมันไม่มีความละเอยีดพอ น่ีใช้ใส่นํา้ไม่ได้ เอาไว้ต้ังโชว์ 

น่ีกเ็หมือนกนั ศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามา ถ้าไม่ประพฤติปฏบัิติ

ข้ึนมาเป็นของเรา เรากอ็วด สาํคัญตนน่ีไง  

น่ีภิกษุนุ่งห่มผ้าธงชัยพระอรหันต์ จีวรของเราในยุคโบราณ เหน็ไหม เกรงใจผ้าเหลือง 

ยกให้ผ้าเหลืองไง น่ีผ้าเหลืองๆ อยู่ในร้านค้าเยอะแยะไป สิ่งที่ทาํน่ันมันเป็นประเพณี

วัฒนธรรม เป็นความเช่ือ แต่ของเราความเช่ือฆ่ากเิลสไม่ได้ ความเช่ือ ศรัทธาความเช่ือเป็น

อริยทรัพย์ของมนุษย์ ถ้ามีศรัทธามีความเช่ือข้ึนมาจะได้มาพิสจูน์เร่ืองศาสนา ถ้าไม่มีศรัทธา 

ไม่มีความเช่ือ มันกไ็ม่ร้ือค้นคว้า มันกไ็ม่ร้ือค้น ไม่สนใจ ไม่แสวงหา ถ้ามีศรัทธาความเช่ือ.. 

“มันจริงหรือเปล่าๆ” ถ้ามันจริงหรือเปล่าเข้ามาน่ีกเ็ข้ามาร้ือค้น เข้ามาศึกษา เข้ามาค้นคว้า ถ้า

มาค้นคว้าข้ึนมาแล้ว ศีลสมาธิปัญญาเกดิข้ึนมาได้ยังไง  

ถ้ามีศรัทธาความเช่ือ ศรัทธาๆ เร่ืองอะไรกไ็ด้ ความศรัทธาน้ันศรัทธามันแก้กเิลสไม่ได้ 

แต่มีศรัทธาแล้วเราร้ือค้นของเรา เพราะเรายอดคน เรามีสติมีปัญญา เรากคั็ดแยกของเราส ิถ้า

มันคัดแยกข้ึนมา สิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์กบัเรา เหน็ไหม น่ีมันใช้ปัญญา ใช้ปัญญาตรึก

ตลอดเวลา ปัญญามีมากมายตลอดเวลา โต้แย้งเร่ืองธรรมวินัยเหน็ไหม ดูส ิเวลาธัมมะสากจัฉา 
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เอตัมมัง คะละมุตตะมัง ครูบาอาจารย์เราท่านโต้แย้งกนัด้วยเหตุด้วยผล ท่านโต้แย้งกนัเพราะ

ท่านประพฤติปฏบัิติข้ึนมาแล้วมันมีสิ่งใดตกค้างในใจ ท่านกม็าโต้แย้งกนั โต้แย้งหาเหตุหาผล

เพ่ือหาช่องทางกนัไป น่ันเป็นบัณฑติ 

แต่ไอ้เราศึกษามาๆ ไว้อวดไง ศึกษามาเพ่ือโต้แย้งกนั โต้แย้งเพ่ือเอาชนะคะคานกนั 

ชนะได้อะไร แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร มันเป็นมารทั้งน้ัน มีช่ือเสยีง มีเกยีรติศัพท์ มีเกยีรติคุณ

ว่าตัวเองน่ีเป็นนักปราชญ์ มีช่ือเสยีง เหยียบยํ่าเขาไปทั่ว มันจะมีประโยชน์อะไร น่ีมันไร้ค่า  

น่ีถ้ามันเป็นอะไร แพ้เป็นพระๆ น่ี ปราบมันให้อยู่ส ิ แพ้เป็นพระน่ีมันสงบระงับไง แพ้

เป็นพระน่ีปราบหัวใจของตนไง ถ้าหัวใจของตนมันอยู่ในอาํนาจของตนแล้ว มันจะด้ินไปไหน 

มันไม่ด้ินไปไหน แล้วมันสงบสขุด้วย อยู่ที่ไหนกมี็ความสงบสขุ อยู่ที่ไหนกมี็ความสงบระงับ ถ้า

อยู่ที่ไหนมีความสงบระงับข้ึนมา น่ันแหละความจริง ถ้าความจริงมันเกดิข้ึนมาจากหัวใจ น่ีมัน

เป็นผลงานของเราไง  

น่ีพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ระลึกถงึองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ไปเฝ้าองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไม่ได้นัดไม่ได้หมายนะ ด้วยระลึกถงึบุญถงึคุณด้วยกนัทั้งน้ัน ถ้า

ระลึกถงึบุญถงึคุณด้วยกนั น่ีมันเป็นความดี น่ีกรรมดี ทาํดีต้องได้ดี ทาํช่ัวต้องได้ช่ัว กรรมดีๆ 

การกระทาํน้ันเป็นกรรมดี เหน็ไหม กรรมดีจากภายนอก กรรมดีจากภายนอกที่เขาทาํกนัอยู่ น่ี

กรรมดี  

คนเราทั้งชีวิตนะ เกดิมามีสจัจะ ทาํคุณงามความดีข้ึนมา เหน็ไหม ความดีเป็นความดี 

กล่ินของศีลกล่ินของธรรมมันหอมทวนลม มันจะมากจะน้อยมันจะเป็นการกระทาํ การกระทาํ

จากภายนอก คนที่มีอาํนาจวาสนาบารมี คนที่มีบารมี คนที่มีบารมีคือเขาได้สร้างของเขามา คน

จะมีบารมีเหน็ไหม มีคนนับหน้าถอืตา คนเขาเคารพนับถอื นับถอืเพราะอะไร เพราะนํา้ใจของ

เขา เพราะคุณธรรมของเขา เวลากระทาํสิ่งใด กระทาํสิ่งใดน่ี เหน็ไหม คนที่มีธรรมเหน็ใครทาํ

คุณงามความดีน่ีอนุโมทนาไปกบัเขา ไอ้เราน่ีเหน็คนดีกว่าเราไม่ได้ ใครมีปัญญาเหนือตนไม่ได้ 

ยํ่าเขาเลยๆ ไอ้น่ันเป็นความดีเหรอ น่ีพาล มีแต่กรรมช่ัว เพราะกรรมช่ัวมันถงึทาํให้เรากุดด้วน  

กรรมดีๆ นะ ดูส ิองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไปหาใคร องค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้าร้ือสตัว์ขนสตัว์นะด้วยอนาคตังสญาณ น่ีพุทธกจิ ๕ เลง็ญาณนะ ใครที่มีอาํนาจวาสนา 

ใครที่มีอาํนาจวาสนาจิตใจของเขาเป็นบุญเป็นกุศล จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบัณฑิต พูดแต่
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สิ่งที่ดีงาม ฟังแต่สิ่งที่ดีงาม ฟังรู้เร่ืองไง จิตใจที่เป็นบาป บาปอกุศล พูดกเ็อารัดเอาเปรียบเขา 

แล้วความดีฟังไม่ได้ ฟังแล้วมันขัดอกขัดใจ น่ีไง  

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเลง็ญาณ เลง็ญาณว่าจิตใจของคนที่มีอาํนาจวาสนา 

แต่ถ้าชีวิตเขาสั้นไปเอาคนน้ันก่อนๆ น่ีการกระทาํ เหน็ไหม องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า

ไม่ได้ดีดไม่ได้ด้ินใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ได้แสวงหาสิง่ใดๆ ทั้งสิ้น แต่ด้วยสายบุญสายกรรม คาํว่าร้ือ

สตัว์ขนสตัว์คนอื่นไม่มีความสามารถทาํอย่างน้ันได้ไง ใครจะรู้ได้ถงึความรู้สกึนึกคิดของคน 

ใครจะรู้ได้ถงึอาํนาจวาสนาของคน น่ีไง เรายังสงสยักนั กรรมเก่ากรรมใหม่มีจริงหรือเปล่า การ

เวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะเป็นความจริงหรือ ไม่ใช่การเขียนเสอืให้วัวกลัวเหรอ ขู่กนัเฉยๆ น่ะ 

ขู่ไว้น่ะ เอารัดเอาเปรียบไง น่ีสิ่งที่จะเอารัดเอาเปรียบไว้ เอาเร่ืองบาปเร่ืองกรรมมากดข่ีกนั 

แล้วกม็าตักตวงผลประโยชน์ ไอ้น่ันมันเป็นคนพาล ไอ้พวกพาลมันทาํอย่างน้ัน  

แต่ถ้าเป็นจริงๆ น่ะ คนที่เป็นธรรมมันจะไปกดข่ีใคร ธรรมสงัเวชนะ มันสงัเวชแม้แต่

ชีวิตของเรา มันสงัเวชนะ น่ีเวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ สิ่งน้ีมันเป็นอนิจจัง มันของช่ัวคราว

ทั้งน้ัน ของช่ัวคราวที่คนที่มีสติมีปัญญา ชีวิตหน่ึง เหน็ไหม อายุขัยหน่ึง น่ีถ้าเราได้ทาํมากได้

น้อยขนาดไหน มันจะติดกบัใจดวงน้ันไป เพราะการกระทาํ เหน็ไหม เจตนาส่อถงึการกระทาํ 

เจตนาน้ันสร้างแต่คุณงามความดีอนัน้ัน ผลที่ตกอยู่ใจดวงน้ันมันมีแต่คุณงามความดีทั้งน้ัน  

ถ้ามีคุณงามความดีทั้งน้ัน เหน็ไหม น่ีสิ่งที่เป็นอนิจจัง ชีวิตหน่ึงจะมีสิ่งใดตกไปในหัวใจ

น้ันบ้าง ถ้าตกไปในหัวใจน้ันพันธุกรรมของมันได้ตัดแต่ง เหน็ไหม พันธุกรรมของมันได้ตัด

แต่งที่ดี มันจะรับแต่ความดีๆ ไง พันธุกรรมที่ดีมันจะเข้ากบัสสารเป็นสิ่งที่ดี เวลาเวียนว่ายตาย

เกดิในวัฏฏะไง ถ้าเวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะบาลานซ์กนัด้วยเวรด้วยกรรม เหน็ไหม สายบุญ

สายกรรม ถ้าสายกรรมที่มันดี สายกรรมที่มันดีคือสายพันธุท์ี่มันดี มันอยู่สงู มันอยู่เบา มันจะ

ไปเกดิกบัสายกรรมที่อยู่ตํ่ากว่า เหน็ไหม น่ีการบาลานซ์กนัระหว่างกรรมของพ่อของแม่ 

ระหว่างลูกที่มันเกดิร่วมกนัไง การเกดิร่วมกนัน่ี เราทาํคุณงามความดีของเราน่ี ให้มันตกผลึก

ในหัวใจของเรา ตกผลึกในหัวใจของเรา น่ีพันธุกรรมของมันได้ตัดแต่งไง 

แต่การกระทาํมันไปขัดแย้งกบักเิลสไง ถ้ากเิลสของเรา ความเหน็แก่ตัว ความมักง่าย 

มันไม่ยอมรับหรอก ความเหน็แก่ตัว ความมักง่าย ความตํ่าช้า ความตํ่าช้ามันจะสร้างแต่ความ

ตํ่าช้า อยากมีช่ือเสยีงมีเกยีรติศพัท์เกยีรติคุณด้วยการฉกฉวย ด้วยการเหยียบยํ่า มันจะมี

ประโยชน์อะไร มันได้มาได้มาด้วยเวรด้วยกรรมอย่างน้ี ได้มาด้วยเวรด้วยกรรมกผ่็านไปให้เขา

สรรเสริญ เยินยอ ฉาบฉวย ให้เขาได้เหน็ มันเป็นประโยชน์กบัใคร มันมีแต่เวรแต่กรรมทั้งน้ัน 
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พันธุกรรมของมันตัดแต่งแต่ความเลวๆ แล้วมันจะดีข้ึนมาได้ยังไง น่ีไง น่ีว่าชนะเป็นมารๆ มัน

เป็นมารต้ังแต่ต้นๆ มันมองไม่เหน็ไง กรรมช่ัว 

แต่กรรมดีๆ เหน็ไหม กรรมดีแม้แต่การกระทาํมันเป็นความดีทั้งน้ัน กรรมดีเพ่ือความ

ดี ทาํดีทิ้ งเหวๆ มันให้ผลทั้งน้ัน ทาํดีต้องได้ดี เพียงแต่ความดีน้ันมันถงึผลหรือยัง กรรมดีไง 

กรรมดีคือการกระทาํ สิ่งที่เป็นความดีๆ อนัน้ี ความดีคือความดี กรรมดีให้ผลเป็นความดี 

ความดีมันตัดแต่งของมัน แต่ แต่ในความเป็นจริงมันเยอะไง คนมันเยอะ จิตเวียนว่ายตายเกดิ

ในวัฏฏะมหาศาล น้ีพอมหาศาลความเสมอภาคอย่างน้ันมันมีของมันอยู่ การเจริญงอกงาม

ข้ึนมา แต่ที่มันจะเด่นข้ึนมาที่มันจะมีประสบการณ์มากข้ึนมา อนัน้ันต่างหากล่ะ ถงึเวลามัน

ให้ผลมันกใ็ห้ผลสิ่งน้ันก่อน มันให้ผลสิ่งน้ันก่อนเพราะสิ่งน้ันมันมีสิ่งตอบรับ เหน็ไหม 

ปฏคิาหก ผู้ให้ให้ด้วยความบริสทุธิ์ ผู้รับรับด้วยความบริสทุธิ์ มันตอบรับกนั มันมีผลต่อกนั มี

ผลต่อกนัข้ึนมามันกมี็ประโยชน์ต่อการกระทาํอนัน้ัน การกระทาํอนัน้ันมันกใ็ห้สู่ใจดวงน้ัน แล้ว

ใจดวงน้ันไปเวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะจะเป็นใครล่ะ เขาจะเป็นใคร จะเป็นสิ่งใด เขาเป็นวาระ

ของเขา เป็นโอกาสของเขา น่ีคือว่ากรรมดีๆ ไง  

การกระทาํ สิ่งที่ดีงามๆ เหน็ไหม สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามจากภายนอก การดีงามจาก

ภายนอกคือการกระทาํ ทาํดีได้ดี ทาํช่ัวได้ช่ัว น่ีการกระทาํของเรา เหน็ไหม น่ีครูบาอาจารย์ของ

เราถงึได้มีข้อวัตรปฏบัิติข้ึนมาไง น่ีเป็นเคร่ืองอยู่ของใจๆ ใจน่ีเป็นนามธรรม ใจน้ี เหน็ไหม ใจ

น่ีปฏสินธิจิต เกดิมาในไข่ ในครรภ์ ในนํา้คราํ ในโอปปาติกะ กาํเนิด ๔ มันถงึได้มาเกดิเป็น

สิ่งมีชีวิต พอเกดิเป็นสิ่งมีชีวิตแล้ว เกดิมาแล้วน่ี ชาติหน่ึง เหน็ไหม ชาติปิ ทุกขา ชาติการเกดิ

เป็นความทุกข์อย่างย่ิง เพราะมีสถานะเป็นผู้รองรับความดีความช่ัว แต่ความดีความช่ัว เหน็

ไหม ชาติ ชาติปิ ทุกขา ชาติเป็นความทุกข์อย่างย่ิง  

แต่เวลาการเกดิน่ี การเกดิน่ีเป็นอริยทรัพย์ เป็นอริยทรัพย์ ถ้าไม่เกดิมันไปเกดิเป็น

ประเภทอื่นไง ชาติการเกดิเป็นทุกข์อย่างย่ิงๆ เป็นทุกข์ในชาติปัจจุบันน้ี เป็นทุกข์อย่างย่ิง

เพราะเรามีสติมีปัญญาในการค้นคว้าในการกระทาํ น่ีอยู่ทางโลกเขากแ็บกหามของเขา เขาก็

อยากมีความม่ันคงในชีวิตของเขา เขากแ็สวงหาของเขาเพ่ือความม่ันคงของเขา ดูความม่ันคง

ของเขา ความม่ันคงต้ังแต่อดีตมา เหน็ไหม น่ีการเคล่ือนย้ายการคมนาคมมันยังไม่เจริญ สิ่ง

ต่างๆ มันกต้็องใช้เวลา ย่ิงต่อไปอนาคต สรรพสิ่งมันเรว็ข้ึนๆ ชีวิตน้ีมันจะสบัสนมากกว่าน้ี น่ี

สิ่งที่ทาํอยู่ๆ ชีวิตน้ีมันต้องทันกบัวิทยาศาสตร์ ทันกบัสิง่ที่เราคิดค้นข้ึนมา สิ่งที่เราคิดค้นข้ึนมา

เพ่ือผลประโยชน์ เพ่ือความสะดวก แต่เพ่ือความสะดวกในการแข่งขัน มันกต้็องมีการแข่งขัน 

มีการกระทาํข้ึนไป มันกย่ิ็งมากระตุ้นให้การกระทาํ ชีวิตน้ียังทุกข์ยากมากกว่าน้ี  
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แต่เราเหน็ภัยในวัฏสงสาร น่ีเรามาบวชเป็นพระ ถ้าบวชเป็นพระข้ึนมา กเิลสของเรา 

เหน็ไหม มันแข่งขันกบัธรรมๆ เวลาธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ธรรมของครู

บาอาจารย์ของเรามา เหน็ไหม วันน้ีวันสาํคัญ เป็นการยืนยันเลย วันมาฆบูชา วันมาฆบูชาเป็น

วันที่พระสงฆ์ที่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบวชให้เป็นเอหิภิกขุ เอหิภิกขุคือบวชให้เอง 

เหน็ไหม บวชให้เอง สั่งสอนเอง ประสบความสาํเรจ็เอง เป็นความจริงๆ ความจริงน้ีมันเป็น

ความจริงที่มันเป็นอดีตมา  

ความจริงน้ีมันเป็นความจริงที่มันฝงัไว้ในศาสนาน้ี เป็นการยืนยัน เป็นการยืนยันว่าช่วง

ปีแรกนะ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเสวยวิมุตติสขุ แล้วองค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าไปเทศน์ปัญจวัคคีย์ แล้วองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไปเทศน์ยสะ องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามาเทศน์สั่งสอนชฎิลสามพ่ีน้อง ขวบปีเดียว ผลงานขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า น่ีสิ่งน้ันเป็นพระอรหันต์ เหน็ไหม พระอรหันต์เร่ิมต้นต้ังแต่องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเทศน์ยสะกบับริวารของยสะ เป็นพระอรหันต์ ๖๐ องค์ ทั้งองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็น ๖๑ องค์ “เธอทั้งหลาย พ้นจากบ่วงที่เป็นโลกและเป็นทพิย์ 

เธออย่าไปซ้อนทางกนั อย่าซ้อนทางกนั” เรากจ็ะไปเอาชฎิลสามพ่ีน้อง น่ี ๖๐ องค์ อย่าไปซ้อน

ทางกนั พระอรหันต์ล้วนๆ ไม่มีปุถุชนเลย เวลาไปสั่งสอน องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไป

ได้อกีพัน น่ีเฉพาะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า แล้ว ๖๐ องค์ ไปเหน็ไหม  

น่ีพูดถงึว่า เวลาสิ่งที่มันเป็นจริง สิ่งที่ครูบาอาจารย์ที่เป็นจริง สิ่งที่ว่าโลกน้ีเร่าร้อนนักๆ 

โลกน้ีเร่าร้อน สหชาติเกดิมาร่วมองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ทุกคนกอ็ยากแสวงหา ทุก

คนกอ็ยากจะหาทางออก แล้วพระที่มาจากองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าพ้นจากบ่วงที่เป็น

โลกและบ่วงที่เป็นทิพย์ คือมันไม่ติดทั้งทางโลก ไม่ติดทั้งช่ือเสยีงเกยีรติศัพท์เกยีรติคุณ ไม่ติด

ในทางที่เป็นทพิย์ เป็นทิพย์คือหวังภพหวังชาติหวังอะไร ไม่มี พ้นจากบ่วงที่เป็นโลกและบ่วงที่

เป็นทิพย์ สิ่งที่เป็นลาภสกัการะ สิ่งที่เป็นการโลกธรรม ๘ ไร้สาระ  

เพราะเป็นพระที่มีคุณธรรม มีคุณธรรม เหน็ไหม ต้องการหัวใจของสตัว์โลก เวลาหลวง

ตาท่านไปไหนๆ ท่านบอกท่านไปเอานํา้ใจของคน ท่านไม่เคยไปเอาสิ่งใดเลย สิ่งที่เกดิข้ึนมาๆ 

น้ันเกดิข้ึนมาจากนํา้ใจของคน เกดิข้ึนมาจากศรัทธาของคน แต่จริงๆ แล้วท่านไปเอานํา้ใจคน 

สิ่งที่เพราะมันมีนํา้ใจ เพราะใจมันเป็นธรรม มันถงึทาํสิ่งน้ันได้ สิ่งที่ทาํได้เพราะหัวใจเป็นธรรม 

หัวใจที่มีคุณค่า ถ้าหัวใจน้ีไม่มีคุณค่าทาํสิ่งน้ันไม่ได้ หัวใจที่มีคุณค่า หัวใจที่แสวงหา หัวใจที่จะ

แสวงหาไว้เป็นของของตน ของของตนมันไม่มี เพราะตนมันไม่มีอยู่แล้ว  
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น่ี ดูส ิ การเวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ ทุกคนมันต้องตายไปทั้งน้ัน มันจะอยู่คํา้ฟ้าไปที่

ไหน แล้วของที่แสวงมาน่ีมันเป็นสมบัติสาธารณะ สมบัติสาธารณะน่ีมันจะเป็นของใคร แม้แต่

คาํว่าสาธารณะทุกคนกมี็สทิธิ์ คาํว่ามีสทิธิ์ คนที่มีอาํนาจวาสนาไง ถ้ามีอาํนาจวาสนากย้็อนกลับ

มาเร่ืองเวรเร่ืองกรรมแล้ว กรรมดีทางโลกกเ็ป็นกรรมดีทางโลกนะ ชีวิตหน่ึงถ้าได้ทาํคุณงาม

ความดีมาต่อเน่ือง พอต่อเน่ืองมันเป็นอาํนาจวาสนาบารมีนะ ถ้าทางโลกมันกมี็ช่ือเสยีงเกยีรติ

ศัพท์จดไว้ในประวัติศาสตร์  

แต่ถ้าเป็นทางธรรม ถ้าทางธรรมมันมีคุณค่ามหาศาลเลย ถ้าทางธรรม มีคุณค่ามหาศาล

เพราะประวัติศาสตร์มันไม่จดหรอก แต่มันจดลงภพลงชาติน่ี มันจดลงอยู่ปฏสินธิจิตน่ี เพราะ

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าย้อนอดีตชาติ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ อดีตชาติไปต้ังแต่เรา

เคยเป็นพระเวสสนัดรไปเลย ไม่มีต้นไม่มีปลาย จดมาๆ โลกรู้ไม่ทัน โลกรู้ไม่ได้ วิทยาศาสตร์

ค้นคว้าไม่ได้ วิทยาศาสตร์ยังไม่เช่ือเลยว่าเร่ืองจิตวิญญาณมีจริงหรือเปล่า ผีมีจริงหรือเปล่า 

แล้วภพชาติเวียนว่ายตายเกดิ วิทยาศาสตร์ยังไม่เช่ือ น่ีมันเร่ืองของวิทยาศาสตร์ มันไม่เกี่ยวกบั

ผู้ปฏบัิติ มันไม่เกี่ยวกบัผู้ความจริง เพราะปัจจัตตัง เพราะอตัตาหิ อตัโน นาโถ ตนเป็นที่พ่ึง

แห่งตน ใจดวงน้ันเป็นผู้ร้ือค้นในใจดวงน้ัน ใจดวงน้ันเป็นผู้มีทุกข์มียากในใจดวงน้ัน ใจดวง

น้ันเพราะมืดบอด ใจดวงน้ันถงึได้เวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ ถ้าใจดวงน้ันมีหูตาสว่างข้ึนมา ใจ

ดวงน้ันมันจะไปเกดิที่ไหน มันไม่ไปเกดิเพราะมันมีสติมีปัญญาของมัน  

แล้ววิทยาศาสตร์กเ็ป็นวิทยาศาสตร์ ทาํไมต้องไปโต้แย้งกบัเขา เร่ืองของวิทยาศาสตร์

มันกเ็ป็นเร่ืองของการค้นคว้า เร่ืองการพิสจูน์ทางสสาร แล้วเร่ืองของเราน่ีพิสจูน์ทางพุทธ

ศาสตร์ พุทธศาสตร์กท็างจิต ทางจิตวิญญาณการเวียนว่ายตายเกดิในวัฏฏะ ถ้าการเวียนว่าย

ตายเกดิในวัฏฏะมันไม่มี มันไม่มีคนโง่คนฉลาดหรอก คนที่โง่คนที่ฉลาด คนที่มีปฏภิาณไหว

พริบ คนที่เขามีสติมีปัญญาของเขา เพราะเขาได้สร้างของเขามา พันธุกรรมของเขาได้ตัดแต่ง

มาที่ดี พันธุกรรมของเขาได้ฝึกฝนมา พระอรหันต์แต่ละประเภท เหน็ไหม เอตทัคคะ ๘๐ องค์ 

สร้างมาแตกต่างกนั การสร้างมาแตกต่างกนัเพราะอาํนาจวาสนาของคนเขาสร้างมาแตกต่างกนั 

ถ้าสร้างมาแตกต่างกนัน่ีเพราะกรรมเก่า 

กรรมน้ันมันมีของมันมา น่ีใครจะไปปฏเิสธ ใครจะไปแก้ไขประวัติศาสตร์ล่ะ 

ประวัติศาสตร์ยังแอบลอกกนันะ ภพชาติมันแก้กนัไม่ได้ ถ้ามันแก้ได้แก้ได้ตรงน้ี แก้ได้ปัจจุบัน

น้ี สิ่งใดที่มันเป็นมาแล้ว น่ีธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เหน็ไหม น่ีพุทธพจน์ๆ 

ที่ศึกษามาแล้ว ศึกษามาแล้วน่ี ดัดแปลงใจของเราให้เข้ากบัพุทธพจน์ ไม่ใช่ว่าพุทธพจน์มาเข้า

กบัความพอใจของเรา ถ้าพอใจกเ็ป็นพุทธพจน์ ถ้าไม่พอใจกแ็บบมันแต่งเติมเข้ามา น่ีถ้ากเิลส
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มันชอบกว่็าพุทธพจน์ น่ีแก้ไข เร่ืองพยายามเอาพุทธพจน์แก้ไขเข้ามาให้เป็นความพอใจของ

ตน  

มันไม่ใช่ มันต้องแก้ไขหัวใจของเรา หัวใจของเราน่ี ถ้ามันตรง มันตรงแล้วมันมีรสมี

ชาติหรือไม่ ถ้ามันตรงมันต้องตรงที่เรา ศลีสมาธิปัญญามันเกดิที่น่ี ถ้ามันเกดิที่น่ีมันกเ็ข้าที่น่ัน 

เข้ากบัธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เวลาหลวงตาท่านปฏบัิติมา เหน็ไหม เวลา

ท่านศึกษามาเป็นถงึมหา ไปหาหลวงปู่ม่ัน หลวงปู่ม่ันบอกเลย “มหา สิ่งที่ศึกษามา ธรรมะของ

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าสงูส่งมาก เกบ็ไว้ในล้ินชักในสมองไว้ แล้วล่ันกุญแจมันไว้ 

อย่าให้มันออกมา แล้วปฏบัิติไป ถ้าปฏบัิติไปถงึที่สดุแล้ว มันจะไปเป็นอนัเดียวกนั” สิ่งน้ันเป็น

ทฤษฎี เป็นช่ือทั้งหมดเลย แต่ตัวจริงไม่มี  

ตัวจริง หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ม่ัน ท่านประพฤติปฏบัิติของท่านข้ึนมา ครูบาอาจารย์ท่าน

ประพฤติปฏบัิติข้ึนมา มันเป็นตัวจริงในใจ เพราะตัวจริงในใจน่ัน ไอ้ช่ือมันพูดได้ พระปัจเจก

พุทธเจ้า เหน็ไหม ที่ว่าตรัสรู้เองโดยชอบ แต่ท่านไม่ได้วางธรรมวินัยไว้ น่ีไง ท่านบอกถงึทฤษฎี

อนัน้ีไม่ได้ไง แต่ถ้าความจริงในใจกมี็อยู่ในใจไง แต่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เหน็ไหม 

สิ่งที่เป็นจริงในหัวใจองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าแล้วร้ือสตัว์ขนสตัว์ ด้วยธรรมด้วยวินัย 

ด้วยธรรมด้วยวินัยคือพุทธพจน์น่ี พุทธพจน์ที่เป็นบาลี ที่วางไว้น่ี แล้วถ้าเราประพฤติปฏบัิติ

ข้ึนมา ถ้ามันเป็นจริงข้ึนมาน่ี มันเป็นอนัเดียวกนั  

หลวงปู่ม่ันบอกมันเป็นอนัเดียวกนั หลวงปู่ม่ันบอกว่ามันเป็นอนัเดียวกนั แล้วคนที่เป็น

อนัเดียวกนั มันจะไปลบหลู่ความเหน็ในใจของตนได้ยังไง เพราะถ้ามันเป็นอนัเดียวกนั กเ็รา

รู้อยู่ในหัวใจ แล้วพุทธพจน์ พุทธพจน์ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากส็าธุ แต่ความจริง

ในใจๆ อนัน้ัน ถ้าความจริงในใจอนัน้ันเหน็ไหม น่ีไง มันถงึว่าถ้าปฏบัิติแล้วมันจะเป็นอนั

เดียวกนั ถ้ามันเป็นอนัเดียวกนัแล้วน่ี เราถงึมาประพฤติปฏบัิติแก้ไขหัวใจของเราให้เข้าสู่พุทธ

พจน์ ไม่ใช่ว่าถ้าถูกใจกพุ็ทธพจน์ ถ้าไม่ถูกใจบอกไม่ใช่ แต่กเิลสมันชอบมันกว่็าใช่ แล้วกเิลส

มันดัดแปลง กเิลสมันล่อลวงข้ึนมากบ็อกไม่ใช่ ไอ้ไม่ใช่น่ันแหละ ถ้ามันฝืนทาํแล้วทาํให้มันเป็น

จริงข้ึนมา น่ีมันจะมาปราบปรามกเิลส ไอ้ตัวที่ว่าไม่ใช่น่ันน่ะ ทุบหัวมัน ทุบหัวไอ้ไม่ใช่น่ันน่ะ 

ทุบหัวไอ้กเิลสน่ันลงไป ถ้าทุบหัวกเิลสลงไป ออ๋...ใช่ๆๆ ไอ้ที่ว่าไม่ใช่ๆ ทุบหัวมันลงไป ถ้ามัน

ทุบหัวมันได้นะ แต่น่ีไม่ได้ทุบไง ทุบไม่ได้ ทิฏฐิน่ีทุบไม่ได้ กเิลสแตะไม่ได้นะ ห้ามแตะ กเิลสข้า

ใครอย่าแตะ มันเองกไ็ม่ยอมแตะ และมันกไ็ม่ปฏบัิติด้วย 
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น่ีถ้ามันปฏบัิติข้ึนมานะ พุทธพจน์กส็าธุ เรากม็าแสวงหาอยู่ น่ีวันน้ีวันสาํคัญทางพุทธ

ศาสนา พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ ถ้าไม่ระลึกถงึบุญถงึคุณ ระลึกถงึบุญถึงคุณนะ มันน่าตกใจ 

น่าเสยีวนะ คนคนหน่ึง หรือทั้งคณะน้ันคณะหน่ึง มีความเหน็ผิด แล้วปฏบัิติหันไปทางอื่น 

ปฏบัิติ ย่ิงปฏบัิติไปย่ิงห่างมรรคห่างผลไป แล้วมีองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามาชักกลับ 

มาโน้มน้าว มาชักจูงกลับมา น่ีคนที่ปฏบัิติผิดมันไม่รู้ตัวว่ามันผิด แต่คนที่ปฏบัิติถูกแล้วมาเหน็

ถงึความผิดของตน แล้วมีเอกบุรุษ มีองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นผู้มาชักนาํ มาโน้ม

น้าว มาชักนาํกลับมาได้ แล้วยังสั่งสอนให้ทะลุปรุโปร่ง ให้พ้นจากกเิลสไปได้ มันจะระลึกถงึบุญ

ถงึคุณขนาดไหน มันจะระลึกขนาดไหน นึกถงึเม่ือไรมันกเ็สยีวยอกหัวใจนะ ถ้าไม่มีองค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเรากล็งนรกอเวจีไปแล้ว 

ถ้ามันทาํคุณงามความดีได้ฌานสมาบัติ มันกไ็ปเกดิบนพรหมเท่าน้ัน ถ้ามันได้ฌาน

สมาบัติ ดูส ิ เทวทตักไ็ด้ฌานสมาบัติเหมือนกนั แปลงตัวเป็นงูใหญ่ไปอยู่บนศีรษะของอชาต

ศัตรู น่ันน่ะเพราะมันมีฤทธิ์มีเดช มันถงึเป็นผู้วิเศษ มันถงึเป็นผู้วิเศษ มันจะเกดิทิฏฐิมานะจรด

ฟ้า มันจะเกดิอหังการ มันจะเกดิการพยายามเหยียบยํ่าหัวใจของสตัว์โลกให้อยู่ในอุ้งตีนของ

ตน แล้วไม่มีใครอยู่หรอก ไม่มีใครยอมอยู่ เพราะไม่มีใครยอมอยู่มันถงึได้เกดิทิฏฐิมานะ มัน

ถงึจะทาํลายเขา น่ีไง มันถงึจะลงนรกไง น่ีพวกที่มีทิฏฐิมานะแล้วอยากให้เขาอยู่ในอุ้งตีนของ

ตน มันไม่มี  

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามีแต่เมตตา องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามีแต่ชัก

ผู้ที่หลงผิดให้กลับมาถูก ดึงกลับมาๆ เหน็ไหม น่ีถ้าผู้ที่มีคุณธรรมในหัวใจ เวลามันระลึกถงึ

แล้วมัน..คนเรานะ ถ้ายังไม่รู้สกึตัว มันคิดอะไรไม่เป็นประโยชน์หรอก แต่ถ้ามันรู้สกึตัวแล้วมัน

เสยีวนะ มันเสยีวนะ โอ้โฮ ชีวิตน้ีจะไปอยู่แล้ว องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าชักกลับมา 

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าอบรมสั่งสอนบ่มเพาะข้ึนมาจนถงึที่สดุแห่งทุกข์ เสวยวิมุติสขุ 

วิมุตติสขุอยู่ในใจน้ัน มันเป็นข้อเทจ็จริงในใจน้ัน สขุอนัน้ันเป็นสขุแท้ แล้วไม่มีสิ่งใดเข้าไปเจือ

ปนได้  

สิ่งใดมันอยู่ภายนอก มันอยู่รอบนอก เพราะสอปุาทิเสสนิพพาน พระอรหันต์ที่ยังดาํรง

ชีพอยู่มันกมี็ธาตุ ๔ และขันธ์ ๕ น่ีเป็นภาระ เพราะว่าเราเกดิมาเกดิมาจากไข่ เหน็ไหม ในไข่ 

ในครรภ์ ในนํา้คราํ ในโอปปาติกะ การกาํเนิดน่ี ถ้าสิ้นกเิลสไปแล้ว ถ้ายังไม่สิ้นอายุขัยมันกยั็ง

ทรงชีพน้ีอยู่ การทรงชีพน้ีอยู่เหน็ไหม แต่ทรงชีพอยู่แบบวิมุตติสขุ มันไม่มีสิ่งใดเข้าไปถงึธรรม

ธาตุอนัน้ันได้ ธรรมธาตุอนัน้ันอาศัยธาตุขันธ์น้ีดาํรงชีพจนกว่าเขาจะหมดอายุขัย  



เทศน์พระ เร่ือง ธรรมดี ๑๒ 

 

©2017 www.sa-ngob.com 

พระอรหันต์ในสมัยพุทธกาล เวลาไปลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าจะนิพพาน 

เหน็ไหม “จงเหน็สมควรแก่เวลาของเธอเถดิ จงเหน็ควรเวลาของเธอๆ” น่ีไง ไม่ได้บอกหน้า

บอกหลัง สมควรแก่เวลา สมควรแก่เวรแก่กรรม สมควรแก่การกระทาํ สมควรแก่ชีวิตน้ัน ไม่มี

อะไรแซงหน้าแซงหลัง น่ีไง ถ้ามันเป็นจริงๆ ความเป็นจริงอนัน้ัน สิ่งที่เป็นจริงอนัน้ันเป็น

ความสขุจริง แล้วมันถงึเหน็ความเป็นจริงอนัน้ันได้  

ถ้าเหน็ความจริงอนัน้ันได้ น่ีมาเฝ้าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าด้วยการระลึกถงึ

บุญถงึคุณ ด้วยบุญคุณอนัน้ัน ด้วยความระลึกถงึอนัน้ัน เหน็ไหม มาเฝ้าไม่ได้นัดได้หมายเลย 

ต่างคนต่างคิดเหมือนกนั ต่างคนต่างทุกข์ยากมาเหมือนกนั ต่างคนต่างจะหลุดออกไปจาก

วงจรของสจัธรรม องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าชักกลับเข้ามา องค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้าเป็นผู้บ่มเพาะ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นผู้ช้ีนาํ  

น่ีทิฏฐิของคน กรณีอย่างน้ีมันต้องกรณีระหว่างในครอบครัว ในครอบครัวของตน ทุก

คนกเ็หน็ดีเหน็งามไปหมด ในครอบครัวของตน ใครจะว่าในครอบครัวของตนเป็นคนไม่ดี แต่

ทุกคนจะให้เป็นคนดี มันดีจริงหรือเปล่าล่ะ น่ีพูดกนัรู้เร่ืองไหมล่ะ ทิฏฐิมานะมันเป็นอย่างน้ัน 

น่ีในครอบครัว เร่ืองอย่างน้ีในครอบครัวจะรู้เร่ืองดี แต่น่ีในธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้า ไอ้ทิฏฐิมานะน่ีต้องฆ่า ไอ้ความเหน็ผิดอย่างน้ันต้องฆ่า แล้วฆ่าอย่างใด แล้วฆ่าอย่าง

ใด ที่ฆ่า หรือส่งเสริมมัน เที่ยวส่งเสริมกนัไป  

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเทศนาว่าการไว้นะ ไอ้พวกมหาโจร องค์โน้นกว่็าเอง็

อยู่ข้ันน้ัน องค์น้ีกว่็าเอง็อยู่ข้ันน้ี ต่างคนต่างส่งเสริมกนั หลอกลวงบริษัท ๔ เพ่ือให้เข้ามา

อปัุฏฐากอปุถมัภ์ น้ันคือมหาโจร ส่งเสริมกนัอย่างน้ีใช่ม้ัย ส่งเสริมกนัแบบมหาโจร ไม่ได้

ส่งเสริมกนัแบบองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าทิฏฐิมานะ

อยู่ที่ไหนตามไปฆ่ามัน ตามไปฆ่ามัน ทาํลายมัน ทาํลายอนัน้ัน น่ีกรรมดี กรรมดีจากภายในไง 

กรรมดีจากการกระทาํไง น่ีศาสนาที่มีมรรคมีผลไง ถ้าศาสนาที่มีมรรคมีผลตัดแข้งตัดขามัน 

กเิลสตัณหาความทะยานอยากในใจ ตัดแข้งตัดขามัน น้ันถงึจะเป็นสิ่งที่ถูก ไม่ใช่ไปส่งเสริมมัน 

ไม่ใช่ว่าสิ่งที่อยากได้อยากดี แล้วส่งเสริมมันข้ึนมา เขามีแต่ตัดแข้งตัดขามัน  

ดูครูบาอาจารย์ของเราส ิ น่ีดูหลวงปู่หล้าถือธุดงควัตร สิ่งใดที่เขาใส่บาตรมาเป็นของที่

ถูกกับกเิลส ถูกกบัความชอบไง คนเรานะอยู่ในชุมชนใด อยู่ในภมิูภาคใด อาหารที่เคยกนิมัน

ถูกปาก น่ีเวลาเขาใส่บาตรมา จับโยนทิ้ ง อนัไหนที่ถูกปากจับโยนทิ้ ง เอาสิ่งที่ไม่พอใจฉัน น่ี น่ี

ร่องรอยของการปฏบัิติ ร่องรอยของครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านประพฤติปฏบัิติกนัมา สิ่งใดที่
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ถูกใจ สิ่งใดที่พอใจ จับมันเขว้ียงทิ้ ง สิ่งใดที่มันขัดแย้ง เออ อนัน้ีดี อนัน้ีดี ไม่ให้กเิลสมันกนิ 

เรากนิเพ่ือบาํรุงธาตุบาํรุงขันธ ์ เรากนิเพ่ือดาํรงชีพ ไม่ให้กเิลสกนิด้วย อะไรที่ชอบจับปาทิ้ ง

หมดเลย ที่ไม่ชอบ เออ อนัน้ี อนัน้ีดี เออ เอง็กนิอย่างน้ี น่ีวิธีการของการปฏบัิติ วิธีการ

ร่องรอยของครูบาอาจารย์ของเรา ครูบาอาจารย์ของเราท่านทาํแบบน้ี  

น่ีไง องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าถงึไม่ได้ส่งเสริมกเิลสตัณหาความทะยานอยาก 

ส่งเสริมแต่คุณธรรม ส่งเสริมแต่การกระทาํ แล้วปฏบัิติไปแล้ว เหน็ไหม ถ้าไม่มีช่ือเสยีง 

ประชาชนเหน็แล้วเขาตกใจ โห พระอยู่กนัได้ยังไงนะน่ัน โห..สงสาร อยากจะอปัุฏฐาก 

อยากจะดูแล พระผู้น้ีข้ีทุกข์ข้ียาก แต่ครูบาอาจารย์เราชอบอย่างน้ี ไอ้น่ันมันมารยาสาไถย 

แกล้งทุกข์แกล้งจนไง ทุกข์จนอวดเขา ขายความจน ขายความจน ขายความทุกข์ยาก ไม่ได้ขาย

มรรคขายผล มรรคผลน่ีสสิาํคัญ แล้วมรรคผลมันเกดิจากตาํรากไ็ม่ใช่ เกดิจากการศึกษาก็

ไม่ใช่ เกดิจากการปฏบัิติทั้งน้ัน อตัตาหิ อตัโน นาโถ ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน ตนเท่าน้ันที่จะชาํระ

ได้ ถ้าตนชาํระได้ ตนต้องมีสติปัญญาดูแลหัวใจของตน อย่าเปิดช่องให้มันออกส ิ ไอ้น่ีพอมัน

คิดอะไรกเ็ปิดช่องให้มันออก ไม่ใช่เปิดช่องให้มันออกนะ ยังส่งเสริมมันด้วย อื้อ กูคิดถูก กูคิด

ดี กูคิดเก่ง ไอ้กูน่ันล่ะมันจะตาย 

แต่ถ้าเป็นความจริงสงสารกูเถอะ ไอ้ความคิดมันปวดร้าว ไอ้ความคิดทาํให้เจบ็ชํา้ 

ความคิดที่มันเกดิมา เกดิจากกูน่ีสงสารกูเถดิ แล้วพยายามรักษา ความคิดอย่าเกดิจากกูเลย 

ขอให้กูสงบระงับเข้ามา ถ้าจิตมันสงบระงับเข้ามาแล้ว ฝึกหัดใช้ปัญญา เวลาปัญญามันเกดิข้ึน 

มันจะมหัศจรรย์ใจของตน มันจะมหัศจรรย์ใจของตน ใจของเราเป็นได้อย่างน้ีหรือ ปัญญาที่

เกดิจากภาวนามยปัญญาเกดิได้อย่างน้ีหรือ ปัญญาแท้จริงมันเกดิอย่างน้ีหรือ ถ้าทาํจริงเหน็

จริง มันจะเหน็ความมหัศจรรย์ของใจ 

ศาสนาพุทธสาํคัญมาก สาํคัญตรงน้ี สาํคัญของคนที่ประพฤติปฏบัิติข้ึนมาเป็นความจริง

ข้ึนมาได้ เป็นความจริงข้ึนมาได้ มันถงึเป็นการยืนยันว่าธรรมะยังมีอยู่ไง ไอ้ที่พูดธรรมะๆ กนัน่ี

มันพูดเร่ืองอะไรกนั พูดธรรมะๆ น่ีมันพูดเร่ืองอะไรกนั แต่ถ้ามันเป็นจริงข้ึนมาในใจของเรา 

มันเป็นจริงๆ นะ กรรมดี ทาํดี เป็นสมบัติของสมณะ เอวัง  


