
เทศน์เชา้ วนัท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๑ 
 

©2017 www.sa-ngob.com 

เทศน์เช้า วนัที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ วนัน้ีวนัพระนะ วนัพระ วนัโกน เราหาผลประโยชน์ใส่กบัหวัใจของ
เรา หวัใจของเราตอ้งการธรรมะนะ ร่างกายตอ้งการอาหาร อาหารปัจจยัเคร่ืองอาศยั เราปากกดั
ตีนถีบ เราหามาเพื่อการด ารงชีวิต ด ารงชีวิตไวเ้พื่อหวัใจดวงน้ีไง 

หวัใจดวงน้ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไม่มีตน้ไม่มีปลาย ไม่มี
ตน้ไม่มีปลาย มนัจะไปขา้งหนา้ไง ไปขา้งหนา้จะเอาส่ิงใดอาศยัไป มนัก็อาศยับุญกุศลเป็นส่ิงท่ี
อาศยัไป ส่ิงท่ีอาศยัไป เห็นไหม 

วนัน้ีวนัลอยกระทง วนัลอยกระทงน่ีเป็นสัญลกัษณ์ เวลาเป็นสัญลกัษณ์ พวกเราดูแต่
ระดบัของทาน เขาจะลอยทุกขล์อยโศก เวลามีทุกขมี์โศกข้ึนมา ลอยกระทงไปใหม้นัพน้จากชีวิต
น้ีไปไง ลอยทุกขล์อยโศก นัน่มนัเป็นสัญลกัษณ์ เป็นสัญลกัษณ์เป็นประเพณีวฒันธรรม 
ประเพณีวฒันธรรมคุณงามความดีนะ ถา้ไม่มีคุณงามความดี เราจะเร่ิมตน้มาจากไหน 

ทาน ศีล ภาวนา ทาน ศีล ภาวนา ถา้ไม่มีการเสียสละ ไม่มีน ้าใจต่อกนั สังคมมนัขดัแยง้ 
สังคมไม่ร่มเยน็เป็นสุข ใครจะภาวนา การจะภาวนามนัตอ้งร่มเยน็เป็นสุขใช่ไหม ถา้ร่มเยน็เป็น
สุขข้ึนมา ถา้ร่มเยน็เป็นสุขแลว้ ส่ิงท่ีร่มเยน็เป็นสุข ส่ิงน้ีน่ีเป็นเร่ืองของทาน ถา้เร่ืองของทาน ถา้
เร่ืองของทานแลว้มนัท าอยา่งไรต่อไป ถา้ท าอยา่งไรต่อไป เวลาลอยทุกขล์อยโศก เวลาลอยทุกข์
ลอยโศก ลอยเคราะห์ลอยกรรมไป ถา้ลอยเคราะห์ลอยกรรมไป มนัลอยไดจ้ริงหรือเปล่าล่ะ มนั
ลอยไม่ไดจ้ริงหรอก เวลาเรามีสติปัญญาเท่านั้น ถา้มีสติปัญญาข้ึนมา ถา้เป็นนกัเลงการพนนั ถา้
เท่ียวกลางคืน มีเสียงร ่าร้องท่ีไหน มีมหรสพที่ไหน ไปท่ีนัน่ ท่ีไหนมีการพนนั ไปท่ีนัน่ น่ีไปท่ี
นัน่  

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเราท าๆ มนัเป็นประเพณีวฒันธรรม จริงๆ ข้ึนมาแลว้มนัตอ้งมีศีล มี
สมาธิ มีปัญญาในหวัใจของเรา ถา้มีศีล มีสมาธิ มีปัญญาในหวัใจของเรา น่ีลูกศิษยก์รรมฐาน ลูก
ศิษยก์รรมฐานเขาไม่ต่ืนเตน้กบัเร่ืองอยา่งน้ีเลยนะ เร่ืองอยา่งน้ี เร่ืองอยา่งน้ีมนัเป็นเร่ืองของโลกๆ 
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เราอยูก่บัโลก ถา้อยูก่บัโลก ครูบาอาจารยข์องเราอยูก่บัโลก เราไม่ไปขดัไม่ไปแยง้กบัใครนะ 
ธรรมะในใจของครูบาอาจารยเ์ราเขา้ไดทุ้กเมด็หินเมด็ทราย ท าไมจะเขา้ไม่ได ้ ท  าไมจะเขา้กบั
เร่ืองโลกอยา่งน้ีไม่ได ้ มนัเขา้กบัเร่ืองโลกอยา่งน้ีไดแ้ลว้ แต่เขา้กบัเร่ืองโลกน้ีได ้ น้ีมนัเป็นโลก
นะ ถา้เป็นโลก เราวุ่นวายอยูก่บัโลก เราจะเขา้มาสู่ธรรมะไดไ้หม 

ถา้เราเขา้มาสู่ธรรมะ มนัตอ้งมีสติมีปัญญา ส่ิงน้ีมนัเป็นคุณงามความดีใช่ไหม ใช่ มนัเป็น
คุณงามความดี นกัขตัฤกษ์ ถึงเวลาแลว้มนัเป็นวฒันธรรมของเรา วฒันธรรมของเรา ส่ิงท่ีเวลาถึง
นกัขตัฤกษ ์กลบับา้นกลบัเรือนของเรา ไปเยีย่มพ่อเยีย่มแม่ น่ีความกตญัญูกตเวที พ่อแม่อยูท่ี่บา้น
นะ ไดค้วามอบอุ่น ตอ้งการความสนใจจากลูกหลาน ตอ้งการความสนใจจากหมู่คณะ ความ
สนใจๆ มนัเป็นน ้าใจต่อกนั ความมีน ้าใจต่อกนั น ้าใจต่อกนั เวลาพลดัพราก น ้าหูน ้ าตาไหลนะ 
เวลาพลดัพรากข้ึนมา ตอ้งพลดัพรากจากกนัๆ 

ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด แลว้ความพลดัพราก พลดัพรากจากไหน เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม อาสวกัขยญาณ ช าระลา้งกิเลสไปแลว้ จบ ไม่มีอะไร
ตาย ไม่มีส่ิงใดพลดัพราก ความพลดัพรากมนัจบส้ินไปแลว้ ความจบส้ินไปแลว้จบส้ินมาจาก
ไหนล่ะ จบส้ินมาจากอาสวกัขยญาณ ญาณวิถีในหวัใจอนันั้นน่ะ ถา้ญาณวิถีในหวัใจอนันั้นมนั
เกิดข้ึนมา แลว้ญาณวิถีมนัเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ญาณวิถี 

ในปัจจุบนัมนุษยเ์กิดมามีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ธรรมชาติของมนั 
ความคิดธรรมชาติของมนั ขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ส่ิงธรรมชาติของมนั 
ธรรมชาติเป็นอยา่งนั้น มนุษยมี์โดยสัจจะเป็นอยา่งนั้น แลว้มีอวิชชา อวิชชาความไม่รู้ ความไม่รู้
ก็ศึกษาๆ ศึกษาธรรมะมา ศึกษามาเพื่อประพฤติปฏิบติั ทรงจ าธรรมวินยัไว้ๆ  ทรงจ าธรรมวินยั
เป็นปริยติั ศึกษามาเพื่อประพฤติปฏิบติั ไม่ไดศึ้กษามาเพื่อเป็นความรู้ของเรา ศึกษามาเป็นความรู้
ของเราไม่ได ้เป็นความรู้ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ อยา่กล่าวตู่  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ใจเป็นธรรม เห็นไหม ไม่มีก ามือในเรา แบตลอด 
สัจธรรมธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้แบตลอด เราต่างหากเขา้ไม่ถึง เราต่างหาก
ท าไม่ได ้ถา้เราท าข้ึนมาของเราได ้ น่ีไง ไม่มีก ามือในเรา ไม่มีลบัลมคมในใดๆ ทั้งส้ิน เป็นสัจจะ
เป็นความจริงแน่นอน ถา้เป็นความจริงแน่นอน แต่เป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง 
เวลาเป็นของเราๆ เห็นไหม 
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เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน พระอานนทค์ร ่าครวญมาก พระ
อานนทเ์ป็นพระโสดาบนันะ ตอ้งการคนสั่งสอน ตอ้งการคนคุม้ครองดูแลตลอดไป 

“อานนท ์เราไม่ไดเ้อาธรรมของใครไปเลยนะ เราเอาของเราไปเท่านั้น” 

เวลาพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะไปลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

“ใหส้มควรแก่เวลาของเธอเถิด” 

เพราะนิพพานในใจของพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะมนัก็เป็นสมบติัของพระสารีบุตร 
ของพระโมคคลัลานะ มนัจะเป็นของใคร 

“สมควรแก่เวลาของเธอเถิด เวลาของเธอพร้อมแลว้ เธอก็ดบัขนัธ์นิพพานไป” นัน่เป็น
สัจจะเป็นความจริง นัน่มนัเป็นสมบติัส่วนตวั เป็นสมบติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
เป็นสมบติัของพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ น้ีเราไปศึกษาๆ ศึกษามาเพื่อเป็นแนวทาง ศึกษา
มาเพื่อประพฤติปฏิบติั ศึกษาทรงจ าธรรมวินยัๆ เราชาวพุทธ ชาวพุทธจะรุ่งเรือง สังคมจะ
เจริญรุ่งเรืองได ้ โลกจะเจริญรุ่งเรืองไดต้อ้งมีการศึกษา การศึกษา ศึกษามาใหค้นฉลาด ศึกษามา
ใหค้นเกิดปัญญาของตนข้ึนมา 

ดูสิ มีการศึกษา ศึกษาจบแลว้เอาตวัไม่รอดๆ ศึกษามาแลว้ไม่มีปัญญา ไม่สามารถกระท า
ใหเ้ป็นสัจจะเป็นความจริงของตนข้ึนมาได ้น่ีไง เวลาศึกษาจบแลว้ เห็นไหม ศึกษามาดว้ยกนั คน
คนหน่ึงท าประสบความส าเร็จมหาศาลเลย ศึกษามาดว้ยกนัลม้ลุกคลุกคลานทั้งนั้นน่ะ น่ี
การศึกษา แต่การกระท าๆ ท าใหเ้ป็นจริงข้ึนมา ทรงจ าธรรมวินยัน้ีไว ้ ทรงจ าไวม้าเพื่อประพฤติ
ปฏิบติั เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาแลว้ เราอยูก่บัโลก เห็นแลว้มนัก็ช่ืนใจทั้งนั้นน่ะ ระดบัของ
โลกนะ ขอใหโ้ลกร่มเยน็เป็นสุข 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์ เวลาร้ือสัตวข์นสัตว ์ ความ
มุ่งหมายขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้คือร้ือสัตวข์นสัตวใ์นใจของสัตวโ์ลก แต่เวลา
ระดบัของทาน ตอ้งการใหส้ังคมร่มเยน็เป็นสุข ในบา้นในเรือนของเรา พระอรหนัต์ของลูก ลูก 
พ่อแม่ใหชี้วิตน้ีมา มีค่าไหม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา ชีวิตทั้งชีวิตมานัง่กนัอยูน่ี่มาจากไหน ไม่ใช่มาจาก
ทอ้งแม่หรือ ก็มาจากทอ้งแม่ทั้งนั้นน่ะ แม่คลอดออกมา แลว้แม่ใหชี้วิตน้ีมา แม่ไม่มีคุณค่าได้
อยา่งไร  
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เวลาเกิดมา ส่ิงใดท่ีเป็นประโยชน์ หามาเล้ียง มาป้อนมาดูมาแลทั้งนั้นน่ะ มีการศึกษาก็
ส่งเสริมทั้งนั้นน่ะ น่ีพระอรหันตข์องเรา ถา้พระอรหนัตข์องเรา แต่พระอรหนัตติ์เตียนเราทุกวนั
เลย พระอรหนัตจ์  ้าจ้ีจ  ้าไชเราทุกวนัเลย นัน่ก็พระอรหนัตน่์ะ พระอรหนัตมี์ความปรารถนาดีต่อ
เราไง 

แต่ความปรารถนาดีของพ่อของแม่ใช่ไหม แลว้ความปรารถนาดีของพ่อของแม่ เราพา
พ่อแม่มาวดัมาวา มาวดัมาวาเพื่อฟังธรรมๆ ไง ฟังธรรมท่ีไหน เราป้อนพ่อป้อนแม่ในชาติน้ีนะ 
แต่เวลาบุญกุศลมนัส่งต่อภพชาติไปเลย น่ีไง ทิพยส์มบติัๆ ส่ิงท่ีเสียสละไปแลว้เป็นระดบัของ
ทาน เก็บไวม้นัจะเสียหายทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้เสียสละไปแลว้เป็นทิพยท์นัทีเลย ทิพยอ์ยูท่ี่ไหน 
วิญญาณาหาร เวลาเทวดาเกิดข้ึนมา บนสวรรคไ์ม่มีตลาดนะ สวรรคไ์ม่มีตลาดหรอก เรามีตลาด 
เราซ้ือเราหากนัได ้ เราขวนขวายได ้ สวรรคไ์ม่มีตลาด สวรรคน่ี์ทิพยส์มบติั สมบติัของตนท่ีใคร
ท ามา น่ีไง บนสวรรคม์นัยงัมีสูงมีต ่า 

อนุโมทนาทานๆ เราเห็นแลว้อนุโมทนาไปกบัเขา เพราะเราไม่มีอ  านาจวาสนาพอท่ีจะหา
เป็นทรัพยส์มบติัของเราได ้ เขาท าบุญกุศล เราก็อนุโมทนาไปกบัเขา เวลาไปเกิดเป็นเทวดา แต่
มนัก็ยงัเป็นบุญกุศล มนัก็เป็นคุณงามความดี เราตอ้งการคุณงามความดีของเรา เราตอ้งการคุณ
งามความดีของเราไง  

ในสวรรคไ์ม่มีตลาด ในสวรรค ์ ท าไปจากน่ี ใครท ามากท านอ้ย ท าไปจากน่ี แลว้ท าไป 
กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั กรรมในหวัใจน่ีไง 
มโนกรรม ความรู้สึกนึกคิดน้ี เวลาพระพุทธศาสนามนัสอนท่ีน่ีไง เวลามรรคผลขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้สะสางลา้งความคิดความหมกัหมมในใจ ในใจท่ีกิเลสตณัหาความทะยาน
อยากมนัเกาะกุมในหวัใจอนันั้นน่ะ นัน่น่ะมนัอยูต่รงนั้น ถา้อยูต่รงนั้นข้ึนมา มนัยอ้นกลบัมาน่ี 
ทาน ระดบัของทาน เราเห็นเราก็อนุโมทนาไปกบัเขานะ ใครท าคุณงามความดี อู๋ย! น่าช่ืนชม น่า
ส่งเสริม ท าความดีของเขา แต่ท าคุณงามความดีของเขาท าคุณงามความดีเพื่อสังคม ถา้ท าความ
ดีๆ ของเรา แลว้ความดีท่ีเป็นความจริงล่ะ 

ความดีท่ีเป็นความจริง นัง่ลง หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ คน้หาหวัใจของเราให้
เจอ ตรงน้ีส าคญักว่า ส าคญัท่ีสุดนะ อตัตสมบติั ครูบาอาจารยท่์านสอนนะ พระทรงธรรมทรง
วินยัไม่ได ้ ใครจะทรง แลว้ทรงธรรมทรงวินยัทรงท่ีไหน ถา้มนัทรงท่ีไหน ทรงท่ีสมองใช่ไหม 
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สมองน่ีความจ าไง ศึกษามาน่ีสมองทั้งนั้นน่ะ แลว้เวลาเลอะเลือนก็ไปทบทวนๆ ไง แต่ถา้เรา
หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมา ถา้มนัเป็นสัมมาสมาธิ สมาธิมัน่คงใน
หวัใจนั้น มัน่คงในหวัใจนั้น รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง ใครท าความสงบของใจไดม้นัจะฝัง
หวัใจนั้นตลอดไป แค่ท าสมาธิไดม้นัก็ฝังหวัใจแลว้ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี สุขอ่ืนใดเท่ากบั
จิตสงบไม่มี 

ศึกษามาขนาดไหนก็ศึกษามา มีความรู้ขนาดไหนก็เป็นความรู้อยา่งนั้น เป็นความจ า
ทั้งนั้น แต่ถา้เป็นความจริงข้ึนมา แค่สติ แค่ยบัย ั้ง แค่ฟุ้งซ่าน ชีวิตน้ีเร่าร้อนนกั ชีวิตน้ีเป็นความ
ทุกขย์ากนกั ถา้มีสติปัญญาข้ึนมามนัยบัย ั้งได ้ความคิดนั้นดบัหมด ครูบาอาจารยท่์านสอน ฝ่ามือ
น้ีสามารถกั้นคล่ืนทะเลได ้

ดูสิ เวลาคล่ืนมนัมา เวลาพายมุนัเกิด ฝ่ามือสามารถกั้นคล่ืนไดเ้ลย สติๆ สามารถหยดุ
อารมณ์ไดห้มดเลย ถา้มนัอยูก่บัอารมณ์ได ้ น่ีไง สติ ถา้เป็นตวัสติจริงๆ นะ ไม่ใช่ ส เสือ ต เต่า 
สระอิ ถา้ ส เสือ ต เต่า สระอิ ก็สงสัยนะ เออ! สติก็คือสติ สติก็เอามาเลย วิเคราะห์วิจารณ์ สติ สติ 

แต่ถา้มนัเป็นความจริงของเรา สติเป็นอยา่งน้ีเวย้ สติท าใหค้วามคิดมนัหยดุหมด ถา้มีสติ 
หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ ถา้เกิดสัมมาสมาธิ เกิดความสงบสุขข้ึนมา ถา้เกิดความสงบ
สุขข้ึนมา น่ีไง น่ีภาคปฏิบติัๆ ทรงจ าธรรมวินยัมาเพื่อปฏิบติั ทรงจ าธรรมวินยัมาเพื่อใหม้นัเป็น
สัจจะเป็นความจริงข้ึนมา ถา้เป็นสัจจะความจริงข้ึนมา แลว้ยกข้ึนสู่วิปัสสนา ถา้มนัเป็นปัญญา
ข้ึนมาไดล่้ะ ถา้เป็นปัญญาข้ึนมาได ้มหศัจรรยก์บัความเป็นจริงในหวัใจนกั 

เวลามรรคมนัเคล่ือนนะ เวลาปัญญามนัเคล่ือนไป เวลามนัหมุนต้ิวๆ มนัหมุนอยา่งไร มนั
เอาอะไรมาหมุน ธรรมจกัรๆ กงลอ้แห่งจกัร กงลอ้แห่งจกัรนั้นเกิดข้ึน มนัเกิดข้ึนอยา่งไร ถา้มนั
เกิดข้ึน น่ีภาวนามยปัญญา ปัญญาอยา่งนั้น เวลาวา่ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ศาสนา
พุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ปัญญาอยา่งน้ีต่างหากท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปรารถนา 
ปัญญาอยา่งน้ีต่างหากท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์แลว้ปัญญา
อยา่งน้ีท่ีมนัจะเขา้ไปช าระ ปัญญาอยา่งน้ีมนัเกิดท่ีไหน ปัญญาอยา่งน้ีมนัเกิดท่ีจิต ไม่ใช่เกิดท่ี
สมอง ไม่ใช่เกิดสามญัส านึก ไม่ใช่เกิดใดๆ ทั้งส้ิน ตรรกะก็ไม่ใช่  

น่ีไง จินตนมยปัญญา ปัญญาเกิดจากจินตนาการ จินตนาการท่ีเกิดจากสัมมาสมาธิท่ีมนั
สงบระงบั มหศัจรรยม์าก มหศัจรรยม์าก มหศัจรรยก์็มหศัจรรยสิ์ ถา้ไม่มหศัจรรย ์ กิเลสมนัจะ
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หลอกไดห้รือ ท่ีกิเลสมนัหลอกๆ ก็เพราะความมหศัจรรยน์ัน่แหละ ความมหศัจรรยข์องมนัท า
ใหเ้ราเช่ือได ้ ถา้ท าใหเ้ช่ือไดเ้พราะอะไร เพราะทุกคนก็รักตวัเองใช่ไหม ทุกคนก็เอาตวัเองรอด
ใหไ้ดใ้ช่ไหม แลว้มนัเกิดข้ึนจากเรา มนัจะโกหกไปจากไหน มนัจะโกหกไปไดอ้ยา่งไร ก็มนัเกิด
จากเรา เราเป็นคนท าจะโกหกไดอ้ยา่งไร...นัน่ล่ะมนัโกหก  

มชัฌิมาปฏิปทา องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้เองโดยชอบ ความชอบธรรมใน
ใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ กิเลสตายสนิท ยถา ภูตงั ญาณทสัสนงั ยถา ภูตงั กิเลส
ตาย รู้ว่ากิเลสตาย พลิกศพมนัดว้ยนะ พลิกศพกิเลสเลยล่ะ แต่การพลิกศพจากในหวัใจของตน 
ถา้มนัมีหวัใจของตน มนัเกิดอีกไม่ได ้ มนัฟ้ืนไม่ได ้ มนัฟ้ืนข้ึนมาไม่ได ้ นัน่คือภาวนามยปัญญา 
ปัญญาอยา่งนั้นเกิดข้ึนมหศัจรรยม์าก มหศัจรรยเ์พราะอะไร มหศัจรรยน์ะ ในต าราไม่มี ในต ารา
ก็ภาวนามยปัญญาๆ แลว้ปัญญาอยา่งไร แลว้มนัเทียบเคียงกนัอยา่งไร 

เทียบเคียงกนัไม่ได ้ถา้มนัเกิดภาวนามยปัญญา น่ีไง ท่ีว่าปัญญามนัเกิดข้ึน แลว้มนัเกิดข้ึน 
บุคคล ๔ คู่ จิตท่ีมนัพฒันาข้ึนแต่ละชั้นเป็นตอน บุคคลคู่ท่ี ๑ คู่ท่ี ๒ คู่ท่ี ๓ คู่ท่ี ๔ แลว้ใครเป็น 
บุคคล ๔ คู่ก็ ๘ คน ถา้ใจดวงท่ีมนัเป็นล่ะ ใจท่ีมนัพฒันาข้ึนล่ะ ใจท่ีมนัเป็นมนัเป็นอยา่งไร น่ีไง 
อตัตสมบติัในหวัใจไง น่ีไง วนัพระๆ วนัพระเป็นผูป้ระเสริฐ ประเสริฐอยา่งน้ี 

เวลาพระอรหนัตข์องลูก พ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องเรา พ่อแม่ก็มีปู่ยา่ตายายเหมือนกนั น่ี
พนัธุกรรมของชาติของตระกูลของเราไง แต่อ  านาจวาสนาของคนไม่เหมือนกนันะ อ  านาจ
วาสนาของคน พนัธุกรรมของจิตๆ จิตท่ีมนัสร้างสมมา อภิชาติบุตร บุตรท่ีมีอ  านาจวาสนาดีกวา่
พ่อกว่าแม่ ถา้ดีกว่าพ่อกว่าแม่ ตอ้งสร้างส่ิงใดท่ีประสบความส าเร็จทางโลกใช่ไหม ตอ้งเป็น
เศรษฐีโลกอนัดบัหน่ึงใช่ไหมถึงจะเป็นอภิชาติบุตร แต่อภิชาติบุตรอยา่งนั้น ถา้เขาไม่มีสติปัญญา
ล่ะ 

แต่ถา้เป็นอภิชาติบุตร เขาท าคุณงามความดีของเขา เล้ียงพ่อเล้ียงแม่ขา้มภพขา้มชาตินะ ดู
สิ เปิดตาของใจไดม้นัขา้มภพขา้มชาติเลย เพราะคุณงามความดีไง คุณงามความดีเกิดดีๆๆ เวลา
ทา้วโฆสก ทา้วโฆสกก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเวลาเป็นเทวดา เป็นเทวดาท่ีเสียงเพราะมาก เสียงเพราะ
มาก เสียงเพราะมากเพราะอะไร เพราะเขาท าคุณงามความดีของเขา เวลาผูท่ี้เป็นเทวดา เป็น
เทวดาแลว้เขาจะระลึกว่า ไดแ้ต่ใดมา มนัมาจากไหน ใครเป็นคนท าให ้ระลึกถึงนะ ยอ้นกลบัไป
ดู ยอ้นกลบัไปดู เขาระลึกถึงบุญถึงคุณนะ  
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ไอน่ี้ก็เหมือนกนั เวลาเราเกิดมา ผลของวฏัฏะๆ เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เวลามาเจอสาย
บุญสายกรรมท่ีดี มนัเห็นแลว้มนัเขา้กนันะ เห็นแลว้แบบว่ามนั อืม! เหมือนกบัเราคุน้เคยกนั แต่
ถา้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกนันะ เวลามนัปะทะแลว้มนัแยกเลย พอปะทะแลว้มนัเหมน็เลยนะ อนันั้น
เราก็อโหสิกรรมต่อกนั อนันั้นมนัเป็นความประมาท เป็นความเลินเล่อ เป็นความไม่เขา้ใจของ
เรา 

แต่ในปัจจุบนัน้ีเราเกิดมาเป็นมนุษยน์ะ เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระ
พระพุทธศาสนาสอนย  ้าลงเลยนะ เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร มนัมีเวรมีกรรมมาทั้งนั้น 
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ท่ีเราเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะท่ีจะไม่เป็นญาติกนั
เลยน่ีไม่มี ท่ีเราเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เราตอ้งเกิดพบกนัในชาติใดชาติหน่ึงแน่นอน แลว้การ
เกิดมา เกิดมาพบกนัแลว้ท าส่ิงใดกนัมา ถา้ท าคุณงามความดีกนัมานะ มนัจะเป็นการท่ีไวเ้น้ือเช่ือ
ใจ ไวว้างใจต่อกนั แต่ถา้มนัเกิดมาแลว้มนัมีส่ิงใดท่ีมนัขดัแยง้กนัๆ มนัไฟทก์นัมาตั้งแต่ไหนแต่
ไรแลว้ แต่เราเกิดในชาติปัจจุบนัน้ี เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรม องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมวินยัน้ีไว ้แลว้ธรรมวินยัสอนเร่ืองอะไร 

สอนการใหอ้ภยัต่อกนัน่ะ เราใหอ้ภยัๆ เราจะเสียเปรียบไดเ้ปรียบไม่เป็นไร ไม่เป็นไร เอา
ไปเลย เอาไปเลย ให ้ใหไ้ปเลย ไดเ้ปรียบเสียเปรียบใหเ้ขาไป ใหเ้ขาไป จบกนัเสียที พอกนัเสียที 
น่ีไง เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร เราจะไม่จองเวรจองกรรมใครทั้งส้ินนะ แลว้ท าคุณงาม
ความดีอุทิศส่วนกุศลใหเ้ขาไปดว้ย อุทิศใหเ้ขาไป น่ีไง กรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
เช่ือกรรม พระพุทธศาสนาสอนใหเ้ช่ือกรรม กรรมคือการกระท า เราท ามาทั้งนั้น จะดีหรือชัว่ เรา
ท ามาทั้งนั้น แลว้เวลามนัตอบสนองผลถึงเรา เรามีแต่เสียใจนะ ถา้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนขาดตกบกพร่อง 
เราจะนอ้ยเน้ือต ่าใจ ท าบุญไม่ไดบุ้ญ ท าดีไม่ไดดี้  

เราท าดีน่ีดีแลว้ แต่ส่ิงท่ีมนัมีมาแต่อดีต เราท ามา เราท ามา เวลาคนท่ีเขาท าความดีมา เขา
ไม่ตอ้งปรารถนาความดีเลย มนัมาเอง มนัมาเอง นั้นมนัเป็นเร่ืองบุญกุศล แต่ถา้เป็นเร่ืองปัจจุบนั
ตอ้งใชปั้ญญา ปัจจุบนัตอ้งมีความเพียร มีความวิริยะ มีความอุตสาหะ มนุษยจ์ะล่วงพน้ทุกขด์ว้ย
ความเพียร ความเพียร ความวริิยะ ความอุตสาหะ เรามีตน้ทุนมาเท่าใด เราก็จะมาขวนขวายท า
เพิ่มข้ึนใหม้ากข้ึนไปกว่านั้น ไม่ใช่ว่าเรามีตน้ทุนเท่าน้ี เราจะมาพอใจกบัความเป็นตน้ทุนของเรา 
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แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอน บุพเพนิวาสานุสติญาณ ส่ิงท่ีเราไดส้ร้างมา 
จุตูปปาตญาณ ถา้ยงัไม่จบส้ิน มนัจะไปอนาคต อาสวกัขยญาณ ช าระท่ีปัจจุบนัน้ี  

ในปัจจุบนัน้ีเรามีสติมีปัญญา เราจะสร้างคุณงามความดีของเรา ถา้ท าคุณงามความดีของ
เรา เราโง่ เราไม่เท่าทนัเขา หลวงตาท่านพูดประจ านะ ถา้พูดถึงทางโลก เราโง่ท่ีสุดเลย เพราะ
อะไร เสียสละอยา่งเดียว ใหเ้ขาอยา่งเดียวเลย แต่ถา้เป็นทางธรรม ท่านยอดเยีย่ม ยอดเยีย่ม แต่ถา้
เป็นทางโลก ทุกคนว่าเราโง่เง่าเต่าตุ่น ไม่รู้จกัแสวงหาผลประโยชน์ ไม่รู้จกั 

ผลประโยชน์จากใคร มนัเป็นประโยชน์สาธารณะ มนัประโยชน์เขา เราใหเ้ขา เรากลบัได้
คุณงามความดีจากภายในๆ ไง น่ีถา้มนัฉลาด มนัฉลาดอยา่งน้ีไง เราไม่ตอ้งไปแข่งขนักบัเขา มนั
จะเสียใจนะ มนัจะเสียใจว่าเราน่ีไม่เท่าทนัเขา เราจะเสียเปรียบเขา 

เสียเปรียบตรงไหน แพเ้ป็นพระ เราชนะตลอด เราชนะใจเราเอง เราชนะกิเลสของเรา เรา
ชนะความตระหน่ีถ่ีเหนียว เราชนะท่ีจะเอาเปรียบเขา เราชนะท่ีจะเหยยีบหวัคนน่ะ กิเลสมนัจะย  า่
เขาน่ี เราดึงไว ้เราดึงไว ้น่ีชนะตรงน้ี เราชนะตลอด แต่เรามีปัญญาไง มีปัญญา เราใหเ้ขา เราชนะ
ดว้ย เรารู้ดว้ย เรารู้เท่าทนัหมดแหละ แต่กใูห ้ เห็นไหม เราใหแ้บบมีสติมีปัญญาไง เราไม่ใช่ให้
แบบจนตรอก ใหแ้บบคนข้ีขลาดยอมจ านน ตอ้งใหเ้ขา ไม่ใช่ 

เราใหเ้ขาดว้ยปัญญา เราใหเ้ขา น่ีไง เราใหเ้ขาดว้ยปัญญา น่ีผูแ้พ ้แพเ้ป็นพระ เขาเป็นพระ
ในใจของเขา เขามีคุณงามความดีของเขา ใหเ้ขาไป ใหเ้ขาไป เป็นเวรเป็นกรรม ใหเ้ขาไป แต่ถา้
เป็นความจริงๆ เราก็รักษาของเรา มนัเป็นสิทธ์ินะ คนเกิดมามีสติมีปัญญารักษาสิทธ์ิของเรา สิทธ์ิ
เราตอ้งปกป้องในปัจจุบนัน้ี แต่ถา้มนัเป็นเวรเป็นกรรม ใหเ้ขาไป ใหเ้ขาไป แลว้มนัจบส้ินกนั น่ี
ถา้มีสติ แพเ้ป็นพระแพอ้ยา่งน้ี ไม่ใช่แพด้ว้ยความยอมจ านน แพด้ว้ยสติ แพด้ว้ยปัญญา แพด้ว้ย
คุณธรรม มีคุณธรรมในใจ แต่ขา้งนอกใหเ้ขาไป เอวงั 


