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ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรมๆ ฟังธรรม เรามาวดัมาวาเพราะเรามาท าบุญกุศล นัน่น่ะใช่ 

มาท าบุญกุศล ท าบุญกุศลดว้ยหวัใจ แต่ใครท าบุญกุศลดว้ยสติดว้ยปัญญานะ เขาจะไดบุ้ญกุศลของเขา

ดว้ยเตม็เม็ดเตม็หน่วย คนท าบุญกุศลโดยสักแต่ว่าๆ สักแต่ว่าก็ท  าแบบโลกๆ โลกๆ ท าตามหนา้ท่ี ท า

เป็นสักแต่ว่า มนัไม่ดูดด่ืม มนัไม่เป็นจริงเป็นจงัข้ึนมาไง 

แต่ถ้ามนัเป็นจริงเป็นจงัขึน้มานะ เวลาครูบาอาจารย์ท่านบอก ธรรมะเป็นของจริง ต้อง

คนจริงเท่านั้นถึงจะได้ความจริงอันน้ัน ธรรมะเป็นของจริง 

แต่เราไม่จริง เราไม่จริง เราลูบๆ คล าๆ มนัไม่จริงหรอก เราไม่ไดค้วามจริงไง เห็นไหม ดูทาง

โลกเขาศึกษา ทั้งๆ ท่ีเป็นความจริงนะ ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกธรรมะเป็น

ธรรมชาติๆ พวกเราก็ว่าธรรมะเป็นธรรมชาติ ศึกษาธรรมะ เราเขา้ใจธรรมชาติหมดเลย แลว้ก็วาง

ธรรมชาติไว ้ วางไวห้มดเลย เราเป็นผูว้ิเศษ เพราะอะไร เพราะมนัเป็นธรรมชาติอยูข่า้งนอกไง พญา

มารมนัอยูใ่นหวัใจเป็นธรรมชาติไหม 

สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นธรรมชาติ มนัแปรปรวนเป็นเร่ืองธรรมชาติของมนั แต่กิเลสตณัหา

ความทะยานอยากของเราเป็นของจริง ทิฏฐิมานะของเราเป็นของจริง อยากจะเอาชนะคะคานเขาเป็น

ของจริง อยากจะมีช่ือเสียง อยากจะเป็นของจริง เอาเป็นความจริงไง น่ีพญามารๆ ไง 

ว่าธรรมะเป็นธรรมชาติ สรรพส่ิงน้ีเป็นธรรมชาติหมด แต่ธรรมชาติอนันั้นเพราะองคส์มเด็จ

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไดศึ้กษา ไดค้น้ควา้ ไดพ้ิจารณาแลว้ แลว้ปล่อยวางไวต้ามความเป็นจริงไง เวลา

ปล่อยวางไวต้ามความเป็นจริง ไม่ไดป้ล่อยวางท่ีธรรมชาตินั้น ปล่อยวางท่ีกิเลสตณัหาความทะยาน

อยากในใจขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้นั้น อาสวกัขยญาณช าระลา้งอวิชชาในหวัใจอนันั้น 
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ท าลายพญามารไง พญามารๆ ท่ีมนัครอบคลุมสัตวโ์ลก พญามารๆ ท่ีมนับญัชาการไง เจา้วฏัจกัร 

กามภพ รูปภพ อรูปภพ 

เราเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะน้ีเป็นความจริง ความจริงอนัหน่ึง ใครจะปฏิเสธอย่างไร 

วิทยาศาสตร์พยายามพิสูจน ์พยายามคน้ควา้ขนาดไหน เขาจะคน้ควา้ของเขาไม่ได ้มิติๆ การขา้มมิติ ดู

สิ เวลากลอ้งถ่ายรูปยอ้นแสง เขายอ้นไปเม่ือวานน้ี เขาพยายามยอ้นของเขา มนัเป็นวิทยาศาสตร์ ตอ้ง

พิสูจนก์นัอยา่งนั้นไง 

แต่เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านบอกอริยสัจ สัจจะความจริงไง ทุกข ์ ท่ีไหนมี

ความทุกขไ์ง ความทุกขค์วามยากในหวัใจน้ี ความทุกขค์วามยาก องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ทุกขค์วรก าหนดๆ เราก็บอกไปละทุกข ์ เอาทุกขม์าโยนท้ิง ทุกขข้ึ์นมาแลว้ปฏิเสธมนัเลย...ปฏิเสธไป

เถอะ ปฏิเสธจนตายมนัก็ทุกข ์

ทุกขม์นัเกิดจากอะไร เห็นไหม ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ ตณัหาความทะยานอยาก 

ความตอ้งการ ความปรารถนา ความไม่รู้เท่าอนันั้นน่ะ นัน่น่ะมนัเหตุใหเ้กิดทุกข ์ เหตุใหเ้กิดทุกขม์นั

อยูท่ี่สมุทยัไง สมุทยั ตณัหาความทะยานอยาก ภวตณัหา วิภวตณัหานัน่น่ะ ตณัหาความทะยานอยาก

อนันั้นมนัเป็นเหตุใหเ้กิดทุกข ์ ทุกขด์บั นิโรธๆ ทุกขด์บั ดบัดว้ยอะไร ดบัดว้ยวิธีการดบัทุกข ์ นิโรธๆ 

มนัดบั นิโรธรู้แจง้ ค าว่า “นิโรธ” นิโรธของมรรคนะ นิโรธของมรรคคือรู้แจง้แทงตลอดในกิเลส

ตณัหาความทะยานอยาก 

“นิโรธสมาบติั นิโรธสมาบติั” ไอน้ัน่มนันอนหลบั นิโรธสมาบติัมนัก็ไปหลบัอยูน่ัน่ไง นิโรธ

ก็นิโรธสมาบติั นิโรธสมาบติัส่วนนิโรธสมาบติั นิโรธสมาบติัแลว้ก็มาแอก๊กนัไง “ใครเขา้นิโรธได้

อยา่งนอ้ยตอ้งเป็นพระอนาคามี แลว้ฉนัเขา้ไดน่ี้ฉนัจะเป็นพระอะไร” น่ีพญามาร 

ต าราว่าไวอ้ย่างนั้น แต่ถา้เป็นความจริง ความจริงมนัเป็นอยา่งไร ถา้ความจริง สัจจะความจริง 

สัจจะความจริงเร่ิมตน้เรามาวดัมาวา เรามาท าบุญกุศลของเรา ท าบุญกุศลเพื่ออะไร ท าบุญกุศลให้

จิตใจน้ีมนัเพิ่มอ านาจวาสนาบารมี อ านาจวาสนานะ ถา้อ านาจวาสนา ธรรมะเป็นธรรมชาติ ครูบา
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อาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัแลว้นะ แมแ้ต่ใบไมห้ลุดจากขั้วใบหน่ึง เห็นแลว้มนัสลดสังเวชไง ตั้งแต่

ใบไมอ่้อน มนัแก่ของมนั พอถึงอายขุยัมนัก็หลุดจากขั้วของมนัไป มนัเป็นเช่นน้ี ชีวิตสัตวโ์ลกก็ตอ้ง

เป็นเช่นน้ี ถา้เป็นเช่นน้ี เขายอ้นกลบัมาทวนกระแสกลบั เขายอ้นกลบัมา ใบไมม้นัหลุดใบหน่ึง ผูท่ี้

พิจารณาแลว้ถึงส้ินสุดแห่งกิเลสตณัหาความทะยานอยาก 

ไอเ้ราอยูใ่นป่า ตน้ไมม้นัหลุดวนัหน่ึงเป็นพนัๆ ใบ มนัหลุดแลว้หลุดเล่า เราไดอ้ะไร เรามี

สติปัญญาไหม ธรรมชาติหรือ ธรรมชาติมนัก็แปรปรวนอยูน่ัน่ไง แต่กิเลสตณัหาความทะยานอยากใน

ใจเราเป็นธรรมชาติไหม มนัก็เป็นธรรมชาติอนัหน่ึง แต่ไม่มีใครรู้ใครเห็นมนัไง เพราะไม่มีใครรู้ใคร

เห็นมนั มนัถึงไม่เป็นปัจจตัตงัไง มนัถึงไม่เป็นสันทิฏฐิโกไง มนัไม่เป็นผูท่ี้ถอดท่ีถอนไง เวลาศึกษา 

ศึกษาธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง 

เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์ อนุปุพพิกถา ตั้งแต่เร่ิมตน้ 

คนทุกข ์ คนจน คนเขญ็ใจ ชีวิตน้ีตรากตร าล าบากยากแคน้นกั เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้

เทศนโ์ปรดไง ใหเ้สียสละทาน ใหค้วามเสียสละ เสียสละเพื่อเหตุใด เสียสละ เราแสวงหามา เราคน

ทุกขค์นจนเขญ็ใจ ส่ิงท่ีเราจะหามา เราเอาชีวิตเขา้แลกมาเชียวนะ แลว้เราตอ้งมาเสียสละ เสียสละเพื่อ

เหตุใด เสียสละ เห็นไหม ความทุกขค์วามจนอนัน้ีมนัเกิดมาเพราะเหตุใด ดูสิ เวลาคนอยูข่า้งเรา เขา

เกิดมาเขามัง่มีศรีสุขของเขา 

เวลาธรรมะบอกว่า กรรมคือการกระท า การท าดีท าชัว่มา พอท าชัว่มา วิบากกรรม วิบากกรรม

ของแต่ละสัตวโ์ลก เวลาวิบากกรรมของสัตวโ์ลก ทางวิทยาศาสตร์ก็มาวิเคราะห์วิจยักนั แบบว่าเป็น

การเอารัดเอาเปรียบกนั เป็นระบบอุปถมัภค์  ้าชูกนั แลว้ไอพ้วก ๑๘ มงกุฎก็มาหนา้ไหวห้ลงัหลอก 

พยายามจะว่าบุญกุศลๆ 

บุญกุศลมนัอยูท่ี่เจตนา บุญกุศลมนัอยูท่ี่หวัใจ ส่ิงท่ีอนุปุพพิกถาใหเ้สียสละทาน การเสียสละ

นั้นเสียสละดว้ยหวัใจของเขา เสียสละดว้ยเจตนาท่ีบริสุทธ์ิผุดผ่องของเขา ถา้เสียสละอย่างนั้น 

เสียสละส่ิงน้ีไปแลว้ แลว้พอถา้มนัเป็นจริงในหวัใจ มนัเหมือนไฟฟ้า ไฟฟ้าถา้มนัมีไฟฟ้า เราเปิดไฟ 

ไฟก็สว่างใช่ไหม เวลาไฟมนัดบั เปิดเท่าไรมนัก็ไม่ติด เปิดเท่าไรมนัก็ไม่ติดไง 
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หวัใจก็เหมือนกนั ถา้มีเจตนา มีความเช่ือของเรา มนัมีพลงังานของมนั พลงังานอนัน้ีเสียสละ

ดว้ยความภูมิอกภูมิใจ เสียสละอยา่งน้ีไป มนัฝึกหวัใจใหผ้่องแผว้ไง มนัฝึกหวัใจใหม้นัเขม้แขง็ข้ึนมา

ไง น่ีเสียสละทาน อนุปุพพิกถานะ ถา้ท าทานดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิอยา่งนั้น เวลาส่ิงท่ีท  าคุณงาม

ความดีนะ ถา้ไดผ้ลก็ไปเกิดบนสวรรค ์ไดไ้ปเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม แลว้ถา้ในปัจจุบนัน้ี

ใหถื้อเนกขมัมะไง ใหถื้อเนกขมัมะ จิตใจมนัเขม้แขง็ข้ึนมา จิตใจมนัมีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมา มาฟังธรรม

ขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็เขา้ใจ เห็นไหม 

เวลาบอกว่าท าบุญๆ บุญมนัคืออะไร ท าแลว้มนัไดอ้ะไร ท าไปเพื่ออะไร ก็คิดกนั หน่ึงบวก

หน่ึงตอ้งเป็นสอง คิดว่าเราตอ้งไดต้ามวิทยาศาสตร์ ตามคณิตศาสตร์ท่ีเราคิดกนัน่ี แลว้เราก็ท  าเสียสละ 

เสียสละแกร็นๆ ไง เสียสละ เราใหไ้ปแลว้หน่ึง มนัตอ้งบวกมาเป็นสอง มนัปรารถนาไง ท าบุญอย่างน้ี

มนัเลยไม่ไดส่ิ้งใดเลยไง 

แต่ถา้ท าบุญของเรานะ เราท าบุญดว้ยเจตนาของเรา ท าบุญดว้ยสติปัญญาของเรา พอท าแลว้

มนัสะเทือนหวัใจ เหมือนไฟฟ้าเปิดป๊ับมนัก็ติด สว่าง 

ไฟมนัดบั เปิดเท่าไรมนัก็ไม่ติดหรอก กดแลว้กดอีก ไฟมนัไม่มี ท าไมบา้นนูน้มนัเปิดแลว้ไฟ

มนัติดล่ะ ไอบ้า้นเราเปิดแลว้ไฟมนัไม่มีล่ะ น่ีไง ดูสิ ดูสติปัญญาของคน 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้พูดถึงระดบัของทาน ระดบัของทานแลว้ใหถื้อเนกขมัมะ 

แลว้ถึงใหอ้อกบวช เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการกบัผูท่ี้ทุกขจ์นเขญ็ใจ เห็นไหม 

“คนรวยสิ ตอ้งเสียสละ คนรวยเขามีแลว้เขาท าทานของเขาได ้ไอเ้ราคนทุกข ์คนจน คนเขญ็ใจ

มนัไม่มี แลว้จะเอาอะไรไปเสียสละล่ะ ถา้เสียสละแลว้มนัก็ไม่มีจะกินน่ะ” น่ีเวลามนัคิด มนัคิดแบบ

โลกๆ ไง 

แต่องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ สัจจะความจริง สัจจะความจริงในหวัใจ ส่ิงท่ีหวัใจ เห็น

ไหม สุขทุกขม์นัอยูท่ี่ใจ คนจะมัง่มีศรีสุข คนจะทุกขจ์นเขญ็ใจเหมือนกนั เวลาอยูท่ี่ไหนมนัก็ทุกข์
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เหมือนกนัทั้งนั้นน่ะ คนจนก็ทุกขแ์บบคนจน คนรวยก็ทุกขแ์บบคนรวย เศรษฐีก็ทุกขแ์บบเศรษฐี ใคร

จะมีสถานะใดก็ทุกขแ์บบคนนั้นทั้งนั้นน่ะ ทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกขเ์ป็นความจริง 

สัตวโ์ลกท่ีเกิดมาทุกๆ ดวงใจ ทุกดวงใจมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ทุกดวงใจวา้เหว่ ทุก

ดวงใจๆ แลว้ทุกดวงใจนะ ถา้ทุกดวงใจวา้เหว่ การเสียสละนั้นก็เพราะใหห้วัใจมนัเขม้แขง็ข้ึนมาไง ให้

หวัใจมนัไม่วา้เหว่ไง ใหห้วัใจมนัมีท่ีพึ่งไง เรามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นแกว้สารพดันึกของ

เราไง 

ถา้เรามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆท่ี์เป็นความจริงนะ ไม่ใช่ 

๑๘ มงกุฎ ๑๘ มงกุฎไม่ตอ้งไปพูดถึงมนั ๑๘ มงกุฎ ยก ๑๘ มงกุฎไว ้แต่ถา้เราเอาจริง เอาจริงของเรา 

เราจะเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่งของเรา ถา้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่งของ

เรา เราท าเสร็จแลว้มนัปล้ืมอกปล้ืมใจ แลว้ปล้ืมอกปล้ืมใจ พอกลบัไปท าหนา้ท่ีการงาน เหมือนเดิม

นัน่แหละ มนัท าแลว้ จากท่ีท าแกร็นๆ ท าแลว้มนัทุกขม์นัจนเข็ญใจนะ แต่ถา้มนัท าบุญแลว้ เออ! เรา

ท าของเรามาอย่างน้ีเอง ก็เราท าของเรามา 

เวลาภาวนาก็เหมือนกนั เวลาภาวนา เราท าของเรามา ขิปปาภิญญา ผูป้ฏิบติัง่าย รู้ง่าย เขาก็ท  า

ของเขามา เขาเสียสละของเขามา ไอเ้รามนัคร่ึงๆ กลางๆ ไอข้องเรากว่าจะหายใจไดแ้ต่ละทีมนัจะทุกข์

จะยากขนาดไหนเราก็ท  าของเรามา แต่ในปัจจุบนัน้ีเรามีสติมีปัญญาไง ถา้มีสติปัญญา เราพยายามท า

ของเราไง เราพยายามท าของเรา พยายามเพิ่มพูนบารมีของเรา เราท าของเราเพื่อประโยชนก์บัเรา ถา้

มนัท าดว้ยหวัใจ ท าดว้ยความเตม็ใจนะ มนัไม่ตอ้งมีใครมาช่วยเหลือ ไม่ตอ้งมีใครมาเจือจานหรอก 

ไอช่้วยเหลือเจือจานมนัปลายเหตุ ไอต้น้เหตุๆ ตน้เหตุคือมนัทุกขใ์นใจ แลว้ทุกขใ์นใจ ถา้มี

สติปัญญาอย่างนั้นมนัจะทุกขจ์นเข็ญใจ มัง่มีศรีสุขขนาดไหน มนัพอใจ เราท ามา เราท ามา เราท าของ

เรามา ถา้เรามีสติปัญญา เราก็ท  าคุณงามความดีมา ถา้สติปัญญาเราดอ้ย เราก็ท  าความเลวร้ายมา ถา้ท า

มาส่ิงใดนะ แลว้เวลาวิบากกรรม วาระกรรมมนัใหผ้ล ใหผ้ลก็ยิม้สูม้นัสิ ก็เราท ามา ก็ของเราท ามา ถา้

เราท ามาแลว้ ในปัจจุบนัน้ีเรามีสติปัญญา เราจะท าคุณงามความดีของเรา ท าคุณงามความดีของเรา 

ธรรมะมนัสอนท่ีน่ีไง 
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แลว้หนา้ท่ีการงานมนัก็เป็นแค่กิริยา แค่ปัจจยัเคร่ืองอาศยั ชีวิตจริงๆ ชีวิตจริงคือใจเราน่ีแหละ 

ชีวิตจริงคือปฏิสนธิจิตเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แลว้ปัจจุบนัน้ีเกิดเป็นมนุษยไ์ง เพราะความเป็น

มนุษย ์มนุษยก์็ตอ้งมาแข่งขนัในความเป็นมนุษยน่ี์ไง มนุษยก์็มีธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ มนุษยต์อ้งหาอยูห่ากิน

น่ีไง ถา้มนุษยห์าอยูห่ากิน ถา้มนุษยมี์คุณธรรม เขาหามาแลว้เขามีทรัพยส์มบติัของเขา เขาเจือจานของ

เขา 

เศรษฐีในสมยัพุทธกาลเขาจะมีโรงทานอยูห่นา้บา้น ใครโรงทานใหญ่ ใครโรงทานมาก โรง

ทานของเขานะ คนทุกขค์นเขญ็ใจก็มาอาศยัโรงทานนั้นเป็นท่ีอาศยั เศรษฐีเขาวดักนัดว้ยการเสียสละ 

เศรษฐีเขาวดักนัดว้ยการเจือจาน นัน่คือเศรษฐี เศรษฐีประจ ารัชกาล นัน่เวลาจิตใจท่ีเป็นธรรมๆ ท า

อะไรมนัท าเป็นประโยชนท์ั้งนั้นน่ะ 

น่ีพูดถึงว่า ถา้มีสติมีปัญญา มีสติปัญญา ชีวิตเราไม่เดือดร้อนจนเกินไปนกั ไอค้วาม

เดือดร้อนๆ มนัวิบากกรรมๆ ไง แลว้เราก็เคยเป็นเศรษฐี เราก็เคยเป็นคนทุกขค์นเขญ็ใจ เราเคยเป็น

สัตว ์เราเคยเป็นทุกๆ อยา่งในวฏัฏะ เราเคยเป็นมาทั้งนั้นน่ะ 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย นัน่มนัเป็นสัจจะเป็น

ความจริง ของเรามนัก็เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะอย่างนั้นน่ะ น่ีการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะโดยจิตมนั

ไม่มีตน้ไม่มีปลาย แต่เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาปฏิบติัข้ึนไปแลว้ถา้พิจารณาสักกายทิฏฐิ 

วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส เกิดอีก ๗ ชาติ 

ถา้มนัไม่มีคุณธรรม ไม่มีอกุปปธรรม ไม่มีตน้ไม่มีปลาย แลว้พอไม่มีตน้ไม่มีปลาย เวลาเกิด

ในภพชาติใด มาอยูใ่นสังคมใด อยูใ่นบีบคั้นส่ิงใด ถา้เรามีสติปัญญา เราพยายามจะหาทางออกอยา่ง

นั้น น่ีไง พระโพธิสัตว์ๆ  ถึงไดเ้ป็นหวัหนา้ เป็นผูก้ระท า เป็นผูช้กัน าใหท้  าคุณงามความดีไง แลว้คุณ

งามความดีมนัก็มีโอกาสแค่ชีวิตหน่ึง ๑๐๐ ปี ๑๐๐ ปี เราจะท าอะไร ใครท าส่ิงใดไดอ้ยา่งนั้น กรรมคือ

การกระท า ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ใครท าอยา่งไรไดอ้ยา่งนั้น ในปัจจุบนัน้ีมีสติปัญญา เราคดัแยกว่าจะ

ท าหรือไม่ท า จะท าคุณงามความดี ท าอยา่งไร เรามีสติปัญญาของเรา แลว้ถา้มีสติปัญญามากข้ึน ความ

ละเอียดอ่อน เห็นไหม 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๗ 
 

ท าหนา้ท่ีการงานพอเล้ียงชีพ ส่ิงน้ีมนัปัจจยั ชีวิตน้ีตอ้งอาศยัปัจจยั ๔ ถา้ปัจจยั ๔ มนัสมบูรณ์

แลว้ หวัใจล่ะ หวัใจ หวัใจท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะท่ีไม่มีหางเสือเลย มนัไปแต่แรงขบัของบุญกบั

กรรม ไปแรงขบั เรามีสติปัญญาของเรา เราจะประพฤติปฏิบติัของเราแลว้ เราจะติดหางเสือ ติดหาง

เสือใหชี้วิตน้ีมนัไปในทางท่ีถูกท่ีควร ใหชี้วิตน้ีมนัสูงส่งข้ึน ถา้สูงส่งข้ึน มนัสูงส่งข้ึนท่ีไหน ถา้สูงส่ง

ข้ึน มนัสูงส่งข้ึนท่ีหวัใจน้ีไง ท่ีจิตน่ีแหละ ถา้มนัพิจารณาของมนัไปแลว้ เวลามนัส ารอกมนัคาย 

สังโยชน ์๓ อีก ๗ ชาติเท่านั้นนะ อีก ๗ ชาติ แลว้ถา้มนัมีความสามารถ ชาติน้ีเลย 

แลว้เวลามนัพิจารณาไป สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะอ่อนลง กาม

ราคะ ปฏิฆะขาดไป รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ อวิชชา โดยธรรมชาติของอวิชชา เราเสมอเขา 

ส าคญัตนว่าเสมอเขา ส าคญัตนว่าต  ่ากว่าเขา เราต  ่ากว่าเขา ส าคญัตนว่าต  ่ากว่าเขา ส าคญัตนว่าเสมอเขา 

ส าคญัตนว่าสูงกว่าเขา เราสูงกว่าเขา ส าคญัตนว่าสูงกว่าเขา ส าคญัตนว่าต  ่ากว่าเขา ส าคญัตนว่าเสมอ

เขา 

เราจะต ่ากว่าเขา จะเสมอเขา หรือจะสูงกว่าเขา ถา้ไม่ส าคญั ความส าคญัไง มนัตอ้งมีอยูแ่ลว้ 

คนเรามนัตอ้งมีไม่เสมอกนัโดยธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ แลว้เราไปส าคญัตนท าไม เราไปส าคญัให้

มนัเป็นทิฏฐิมานะเกิดข้ึนมาเป็นรูป เป็นภวาสวะ เป็นภพ เป็นส่ิงท่ีกระทบกระเทือนกนัท าไม ถา้คนมี

สติมีปัญญานะ แต่จะมีสติปัญญามากขนาดไหนมนัถึงจะเขา้มาถึงภวาสวะ ถึงภพ ถึงปฏิสนธิจิตอนัน้ี

ได ้ ถา้ถึงปฏิสนธิจิตอนัน้ีไดม้นัตอ้งมีมรรคมีผลของมนั การกระท าแบบน้ีต่างหากท่ีว่ามนัจะติดหาง

เสือๆ ถา้จิตน้ีมนัไดติ้ดหางเสือ จิตน้ีมีมรรคมีผลข้ึนไปแลว้ จิตน้ี จิตน้ีเป็นธรรมธาตุๆ มนัจะไปไหน

ของมนัไง 

แต่ถา้มนัมีแรงขบั แรงขบัคือความไม่รู้ คือมีพลงังานอยู ่ มนัตอ้งไปของมนั พลงังานในหวัใจ

น้ี ถา้เรามาศึกษาธรรมะ ศึกษาธรรมะแบบน้ี น่ีพูดถึงศึกษาธรรมนะ 

ธรรมะเป็นธรรมชาติๆ สรรพส่ิงน้ีเป็นธรรมชาติหมดเลย แต่กูไม่ใช่ธรรมชาติ กูเหนือ กูจะเอา 
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แต่ถา้เป็นธรรมชาติๆ แลว้ใจน้ีล่ะ ไอค้วามอยากไดอ้ยากดีนัน่น่ะ ธรรมชาติของกิเลส 

ธรรมชาติของความมกัใหญ่ใฝ่สูง ธรรมชาติของความไม่รู้ น่ีส าคญัตนๆ ไง ถา้ธรรมชาติอนันั้นมนั

ยอ้นกลบัเขา้มาอนัน้ีไง ถา้ธรรมะเป็นธรรมชาติ ใจเราก็ตอ้งเป็นธรรมชาติสิ เห็นไหม เห็นมนัหรือไม่ 

เห็นความคิดหรือไม่ เห็นความเป็นไปหรือไม่ ถา้ไม่เห็นมนัจะท างานอย่างไร คนท างานตอ้งมีสถานท่ี

ท างาน เด๋ียวน้ีท างานท่ีบา้น ท างานท่ีแป้น มนัก็ตอ้งท างานท่ีใจ 

ถา้ใจมนัท างานไดน้ะ ถา้ใจมนัท างานได ้ พวกเราประพฤติปฏิบติั เขาเรียกว่าภาวนาเป็น 

ภาวนาเป็นนะ มนัมีเหตุมีผล ภาวนาเป็นมนัไปตามหลกัการ ภาวนาไม่เป็น ตามความจ า ตามความ

ศึกษามาจากพระไตรปิฎกแลว้เถียงปากเปียกปากแฉะ “พุทธพจน์ๆ ” พออา้งพุทธพจน ์ใครอยา่เถียงนะ 

ถา้ใครเถียงถือว่าลบหลู่พระพุทธเจา้ 

แต่ไม่ใช่ ลบหลู่กิเลสมึงน่ะ ลบหลู่ความส าคญัของมึงน่ะ ไม่ใช่ลบหลู่พระพุทธเจา้ สาธุ พระ

พุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นศาสดาของเรา เป็นแกว้สารพดันึกของเรา เราเชิดชูบูชาทั้งนั้นน่ะ แต่

ความส าคญัตน ความยดึมัน่ถือมัน่อนันั้นผิด แลว้ถา้มนัจะถูก มนัจะถูกอยา่งไร 

ถา้ธรรมะเป็นธรรมชาติ เอ็งตอ้งเห็นตรงน้ีดว้ย ถา้เอ็งไม่เห็นตรงน้ี ไม่ใช่ธรรมชาติ มนัแปร

สภาพของมนั สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั สรรพส่ิงในโลกน้ีมนัเป็นอนิจจงัทั้งนั้นน่ะ ไม่มีส่ิงใด

คงท่ี ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ส่ิงใดเป็นทุกข ์ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา 

ฉะนั้น ถา้มนัเป็นธรรมชาติ มนัก็ตอ้งเป็นความทุกขด์ว้ย ถา้มนัเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็น

ธรรมชาติ ธรรมะตอ้งทุกข ์ว่าอย่างนั้นเลย แต่ถา้ธรรมะตามความจริง ไม่ส าคญัตน ไม่ส าคญัส่ิงใดๆ น่ี

ไง มนัตอ้งเป็นโดยความเป็นจริงมนัถึงเหนือโลกเหนือสงสาร ไม่อยา่งนั้นมนัอยูใ่ตโ้ลกใตส้งสาร แลว้

ปากเปียกปากแฉะ “พุทธพจน์ๆ ” 

สาธุ เราก็ศึกษา ทุกคนก็ศึกษา ไม่ศึกษา ไม่มีศรัทธาไม่มีความเช่ือจะมาบวชหรือ ไม่ศึกษา เรา

จะมีเจตนา มีศรัทธามาท าบุญน่ีหรือ เราจะมีศรัทธาเพื่อบุญกุศลของเราหรือ เราท าเพื่อใครล่ะ ก็ท  าเพื่อ

ชีวิตน้ีไง เพราะชีวิตน้ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ชีวิตน้ีใหมี้หลกัมีเกณฑ ์ ชีวิตน้ีใหติ้ดหางเสือ ชีวิตน้ี



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๙ 
 

พาใหเ้รารอดไปได ้ รอดไปไดเ้พราะอะไร เพราะเราเกิดเป็นมนุษย ์ เราเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นอริยทรัพย  ์

เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนใหใ้จของมนุษยฝึ์กหดัพิจารณา ให้

หวัใจของมนุษยน์ั้นพิจารณาแกไ้ขในหวัใจนั้น ถา้มนัส้ินสุดท่ีหวัใจนั้น น่ีคือสัจธรรม เอวงั 


