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ตั้งใจฟังธรรมะนะ วนัน้ีวนัพระ วนัพระ วนัโกนเป็นวนัท าบุญกุศลของชาวพทุธ 
พระพทุธศาสนา เวลาลทัธิศาสนาอ่ืนเขากย็งัไปวดัไปวาของเขา ไอเ้รากจ็ะไปวดัไปวาของเรา แต่
ถา้ไปวดัไปวาของเรา คนทุกขค์นจนมนัก็วดักนัท่ีหัวใจน้ีไง ขอ้วตัรปฏิบติัคือวดัท่ีหัวใจเราน่ี ไป
วดัไปวาเขาไปวดัหัวใจ พฒันาหัวใจใหดี้ข้ึน เวลาไปวดัไปวาก็เพ่ือบุญกุศล ไปจ าศีลๆ 

ดูสิ เวลาดูกบจ าศีล ดูสัตวม์นัจ าศีลสิ มนัจ าศีลเพราะมนัไม่มีอาหารจะกิน มนัจ าศีลเพราะ
มนัเป็นฤดูกาล มีความจ าเป็นตอ้งจ าศีลของมนั แต่เวลาเราจ าศีลของเรา เราจ าศีลแบบมนุษย ์
มนุษยถ์า้จ าศีล มีศีลมีธรรม ฤๅษีชีไพรเขาก็มีศีล ๕ ศีล ๘ ของเขามาตั้งแต่สมยัโบราณ น่ีการถือ
ศีล ศีลของเขาไง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ดูสิ เวลาเขาไหวทิ้ศ เขาไหวทิ้ศ เขาถือฤกษถื์อยาม
ไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกเราก็ไหวเ้หมือนกนั เรากไ็หวเ้หมือนกนั แต่เราไหวข้อง
เราไม่ไหวเ้หมือนเธอ เวลาเราไหวข้องเรา ทิศเบ้ืองบน พอ่แม่ครูบาอาจารยข์องเรา ทิศเบ้ืองหนา้ 
ส่ิงท่ีเป็นมิตรเป็นสหาย ถา้ทิศของเรา รอบทิศ เราบริหารทิศอยา่งไร เวลาบริหารทิศอยา่งไร น่ีท า
เหมือนเขา โลกเขามีของเขาอยู ่แต่เขาท าดว้ยสติปัญญาของเขา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
เวลาสอน สอนยอ้นเขา้มาท่ีหัวใจของสัตวโ์ลกไง 

เวลามนุษยเ์ราเกิดมา มนุษยเ์กิดมา ชีวติน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุดๆ แลว้เวลาชีวติเกิดมา 
เวลามนัทุกขม์นัจนนะ มนับีบคั้นนะ เวลาทุกขจ์นเขญ็ใจน่ีบีบคั้นมาก ท าไมเราเกิดมาวาสนานอ้ย 
ท าไมเราเกิดมาวาสนานอ้ย ท าไมคนอ่ืนเขาเกิดมามัง่มีศรีสุขๆ ไง อนันั้นเราวดักนัดว้ยบุญดว้ย
บาป 

ดว้ยบุญดว้ยบาปนะ ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนาเป็นพระ
โพธิสัตว ์บางชาติเกิดเป็นจกัรพรรดิ บางชาติเกิดเป็นสัตว ์บางชาติๆ น่ีก็เหมือนกนั เวยีนวา่ยตาย
เกิดในวฏัฏะ เราเกิดมา เกิดมาดว้ยเวรดว้ยกรรมของเราทั้งนั้นน่ะ เราจะไม่นอ้ยเน้ือต ่าใจส่ิงใด
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ทั้งส้ิน เพราะเราเป็นคนท่ีท ามาทั้งส้ิน เวลาเราท าของเรามานะ เวลาเรามาพบ มาประสบส่ิงท่ีเรา
ท ามา เราไปกลวัอะไร เรากลวัอะไร เราท าคุณงามความดีของเราๆ เพราะเราเช่ือมนัใน
พระพทุธศาสนา เราเช่ือมัน่ในปัญญาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ อนาคตงัสญาณของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ทะลปุรุโปร่งไปหมด เห็นไหม บุพเพนิวาสานุสติญาณ 
จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ ส่ิงน้ีมาจากไหน มนุษยน้ี์มาจากไหน 

มนุษยม์าจากไหนนะ เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไง เวลาปฏิบติัมนัจะลงหรือไม่ลง จิตมนัจะ
เป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิไง มนัอยูท่ี่อ  านาจวาสนาของคนนะ ขิปปาภิญญา ผูท่ี้ปฏิบติัง่ายรู้ง่าย 
เวลาปฏิบติัง่ายรู้ง่าย แต่ชาติท่ีแลว้ พาหิยะเขาไปหนา้ผาตดั ข้ึนไป ๕ คน ส าเร็จไปอยูค่นหน่ึง ได้
อนาคามีคนหน่ึง นอกนั้นตายหมดเลย ตายบนนั้นน่ะ นัน่น่ะ แลว้เขาก็มาเกิดใหม่ๆ พอเกิดใหม่
ข้ึนมา ดว้ยบุญวาสนาของเขา ดว้ยการภาวนามา เป็นพอ่คา้เรือแตก เรือแตกกลบัมา พอเขา้มา 
ข้ึนมาจากฝ่ัง ใครๆ ก็วา่เป็นผูว้เิศษ เป็นผูว้ิเศษก็ไดล้าภ เป็นผูว้เิศษใครๆ ก็เคารพบูชา 

ดว้ยอ านาจวาสนา เพ่ือนของเขามาเตือนเขาเลย “บดัน้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ตรัสรู้แลว้ เธอไม่ใช่พระอรหันต ์ให้ไปหาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ไปฟังธรรม” พอฟัง
ธรรมๆ เวลาไปฟังธรรมกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ “เธอจงดูโลกน้ีเป็นสักแต่วา่ อยา่ไป
ขอ้งเก่ียว ใจของเราประเสริฐกวา่ถา้เรามีสติปัญญา” ส าเร็จเป็นพระอรหันตน่์ะ เวลาปฏิบติัง่ายรู้
ง่าย แต่มนัตอ้งมีท่ีมาท่ีไป พนัธุกรรมของจิตๆ 

ไอข้องเราพยายามตั้งใจจะภาวนา ถลููถ่กูงักนัอยูน่ี่ ท าส่ิงใดกไ็ม่ได ้ ท าส่ิงใดกไ็ม่ประสบ
ความส าเร็จ ไอน่ี้มนัอยูท่ี่เราท ามา ถา้เราท าอยา่งน้ีมาแลว้เราจะไปโทษใครละ่ เราไม่โทษใคร
ทั้งส้ิน แต่เวลาเอาจริงเอาจงัข้ึนมา เราเอาหลกัเกฌฑ ์เอาหลกัธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้เป็นบรรทดัฐาน 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ เราท ามาขนาดน้ี เราไดม้าขนาดน้ี 
เรายงัมีเป้าหมายวา่เราจะท าให้ดีมากกวา่น้ี ไอค้นท่ีเขาไม่ไดท้ ามาหรือเขาท ามา เกิดในประเทศ
อนัสมควร เกิดในประเทศอนัไม่สมควร 

เกิดในประเทศ เห็นไหม ดูสิ พระพทุธศาสนาน้ีประเสริฐเลอเลิศ ในโลกน้ีนบัถือ
พระพทุธศาสนาเท่าไร เขานบัถือศาสนาอ่ืนมหาศาลเลย ออ้นวอนขอเอา ท าอะไรก็แลว้แต่ใคร
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จะบงัคบับญัชา ใครจะตดัสินให้...เป็นอยา่งนั้นหรือ กรรมอยูท่ี่การกระท า ความลบัไม่มีในโลก 
เพราะเราเป็นคนท าเอง ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ 

แลว้ภาวนาไม่เป็นก็บอกภาวนาเป็น น่ีความลบัไม่มีในโลก ภาวนาไม่เป็นเพราะไม่มีเหตุ
ไม่มีผล มนัจะเป็นไดอ้ยา่งไร คนภาวนาเป็นมนัตอ้งมีเหตุมีผลสิ ศีล สมาธิ ปัญญา สุตมยปัญญา 
จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา ไม่รู้เห็น ไม่รู้จกั ตะพึดตะพือ เอาความคิดเป็นปัญญาๆ ปัญญา
อะไรของเอง็ สัตวม์นัก็มีปัญญา 

เวลาคนท่ีภาวนาแลว้เขามีเหตุมีผลของเขา เวลาจิตมนัสงบเขา้มนัแลว้ ถา้จิตสงบแลว้ จิต
เห็นอาการของจิต ถา้จิตเห็นอาการของจิต เห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง ไอน่ี้จิตมนัไม่
สงบ จิตไม่สงบมนัก็เป็นความคิดของเรา ถา้ความคิดความเห็นของเรามนัก็เป็นความคิดของเรา
ทั้งนั้นน่ะ สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา แลว้ก็ตะพึดตะพือเนน้ย  ้าวา่ปัญญาๆ 

ตวัมนัก็ใชปั้ญญาเหมือนกนัน่ะ มนัเป็นกุศลอกุศลเท่านั้นน่ะ เวลาโจรมนัใชปั้ญญามนัก็
คิดเหมือนกนั เวลาคนมนัโกง คนมนัเอารัดเอาเปรียบมนัคิดซับซ้อนจนเราไม่ทนัมนัน่ะ แลว้มนั
คิดข้ึนมา คิดข้ึนมาเพ่ืออะไร 

หลวงตาท่านสอนนะ ไปกวาดเอาบาปอกุศลมา ไปกวาดเอาแต่ส่ิงเป็นพิษเป็นภยัเขา้มา
ในหัวใจของตน แลว้ก็คิดวา่ตวัเองเก่ง ตวัเองแน่ 

ตวัเองเก่ง ตวัเองแน่มนัเป็นอยา่งนั้นหรือ คนท่ีมีบารมี ดูสิ คนท่ีสังคมยอมรับๆ เขาท าคุณ
งามความดีของเขา ไม่ตอ้งอะไรมากหรอก ความดีเลก็นอ้ย ในหมู่บา้นนั้นเขาเป็นคนท่ีมีน ้าใจนะ 
เด๋ียวมนัก็ขจรขจายไปจนเขาล ่าลือ เห็นไหม ความดีเป็นความดี ท าท่ีไหนมนัก็เป็นความดีวนัยงั
ค ่า ไม่ตอ้งความดียิ่งใหญ ่ท าดีเอาหนา้ เวลาพิจารณาจะเอาชนะคานกนั แลว้มนัก็ไปทะเลาะเบาะ
แวง้กนั เห็นไหม 

เราท าของเรา มีมากมีนอ้ย เราท าประสาเรา ไม่มีเลย น่ีการภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา ทาน 
ศีล ภาวนา เวลาระดบัของทาน ระดบัของศีล ระดบัของภาวนา เวลาเราไปวดัไปวา เรามีวตัถทุาน 
มีไทยทานไปถวายทาน เวลาไปแลว้ พระให้ธรรมทาน ให้สติให้ปัญญา ให้เตือนสติ ส่ิงท่ีตอ้นรับ 
ให้ธรรมะเป็นทานๆ แลว้ธรรมะมนัมาจากไหน ส่ิงท่ีเราแสวงหา แสวงหาเอามาจากไหน 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๔ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

น่ีไง ถา้เราไม่มี ศีล สมาธิ ปัญญา การนัง่ภาวนาประเสริฐท่ีสุด ทาน ศีล ภาวนา การ
หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ถา้เราไม่มีส่ิงใดเลย เราเห็นคุณค่า เราบูชาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ดว้ยการปฏิบติับูชา เราเอาร่างกายน้ีเทิดใส่พานถวายพระพทุธเจา้เลย นัง่สมาธิ
น่ี เราเอาตวัเราถวายพระพทุธเจา้มนัจะไม่ไดบุ้ญตรงไหน 

ถา้เราบอกวา่ เราเป็นคนทุกขค์นเขญ็ใจ เราไม่ส่ิงใดจะท าบุญกุศลนะ 

บุญกิริยาวตัถ ุจะท าอยา่งไรกไ็ดแ้ลว้แต่อิสรภาพของเรา เป็นสิทธ์ิของเรา แต่เราถวายองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ดว้ยการนัง่สมาธิ แลว้ถา้มนัเป็นสมาธิข้ึนมา มนัเป็นจริงข้ึนมา 
พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 

เขากระเสือกกระสนไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เขากระเสือกกระสนไปหา
กนั เขาไม่เจอ ไอเ้ราหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ แลว้มนัมีความรู้สึก มนัมีความจริงในใจ
ของเรา พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน มนัมีความสุขนะ ถา้เป็นความจริง ความจริงเป็นความ
มหัศจรรย ์ใครท าสมาธิไดแ้ลว้เออ๊ะ! เออ๊ะ! มนัพดูไม่ถกูหรอก 

ไอท่ี้วา่วา่งๆๆ มนัสร้างภาพ น่ีไง อะไรท่ีมนัไม่มี มนัสกปรกโสโครกมนักส็กปรกใช่
ไหม ถา้มนัสะอาดข้ึนมามนัก็สะอาดใช่ไหม น่ีก็เหมือนกนั โอ๋ย! วา่งๆๆ...วา่งอะไรของเอง็ 
เพราะอะไร 

รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ถา้จิตมนัสงบระงบัเขา้มา 
โอโ้ฮ! มนัมหัศจรรย ์ มหัศจรรยห์ัวใจเราเองนะ มหัศจรรยธ์าตุรู้น่ี ส่ิงใดท่ีมนัมีค่านะ แกว้แหวน
เงินทองมนัมีค่า เราแสวงหามา ยศถาบรรดิศกัด์ิมนักช็ัว่คราวทั้งนั้นน่ะ ส่ิงใดถา้เราท าความสงบ
ของใจได ้นัน่มนัสมบติัของเรา มนัไม่อิงอามิส เห็นไหม 

เราจะมีความสุขไดต้่อเม่ือเราไดเ้สพ อยากได ้ อยากดี อยากเด่น แลว้แสวงหามา ไดม้า
แลว้ โอโ้ฮ! มีความสุข เด๋ียวเดียวเท่านั้นแหละ เด๋ียวมนัเอาอีกแลว้ มนัจะเอาให้มากกวา่น้ี 

แต่ถา้เราหายใจเขานึกพทุ หายใจออกนึกโธ เวลาสงบเขา้มา ไม่ตอ้งแสวงหาส่ิงใดเลยน่ะ 
จิตเราเป็นเอกเทศ แมแ้ต่นะ เวลาลงอปัปนาสมาธิ กายกบัใจอยูด่ว้ยกนั เวลาเกิด ใจน้ีส าคญัท่ีสุด 
เพราะมนัปฏิสนธิจิต เกิดในไข่ ในครรภ ์ ในน ้าคร า ในโอปปาติกะ มนัมีการอบุติัมนัถึงมี
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ส่ิงมีชีวติ แลว้เกิดมาเป็นมนุษยม์นัมีคุณค่า ส่ิงน้ีนะ มีคุณค่า เพราะอะไร เพราะมีกาย เวทนา จิต 
ธรรม สติปัฏฐาน ๔ มนัเกิดไดท่ี้น่ีไง 

น่ีมนัเป็นให้เห็น เพราะเรามีกาย มีความบีบคั้น มีความทุกขค์วามยาก ถา้ไม่มีอาหารก็ตาย 
แลว้การกระเสือกกระสนหาอาหารนั้นน่ะ ถา้เป็นสัมมาทิฏฐิ ความถกูตอ้งดีงาม แลว้ถา้ท าบุญ
กุศลข้ึนมามนัก็เป็นบุญ เป็นอกุศล ลกัเลก็ขโมยนอ้ยเขามาเพ่ือเล้ียงชีพ น่ีไง มนับีบคั้นๆ บีบคั้น
แลว้เราจะหาเล้ียงชีพมนัดว้ยสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ ถา้มนัสัมมาทิฏฐิ ถกูตอ้งดีงาม มนัดีข้ึน 

ส่ิงท่ีมีค่าๆ ชีวติน้ีมนัมีค่า แลว้มีค่า ใจมนัท่ีมีค่า ปฏิสนธิจิตในไข่ ในน ้าคร า ใน
โอปปาติกะ แลว้กายกบัใจอยูด่ว้ยกนั เวลาลงอปัปนาสมาธิ ใจเป็นอปัปนาสมาธิ มนัไม่รับรู้
แมแ้ต่ร่างกายของมนัเองเลย สงบหมด วา่งหมด อายตนะไม่มี ดบัหมด ธาตุรู้น้ีเด่นมาก ดบั
อายตนะ ดบัความรู้สึก ดบัต่างๆ มนัมหัศจรรยข์นาดนั้นนะ 

ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ เวลาสมาธิมนัมหัศจรรยอ์ยา่งนั้นอยูแ่ลว้ แลว้ถา้
เป็นสัมมาทิฏฐิ ความถกูตอ้งดีงาม ถา้ยกข้ึนสู่วปัิสสนา ขณะท่ียกข้ึนสู่วปัิสสนา คนเรามีเงินคน
ละ ๑ ลา้นบาท คนละ ๑ ลา้นบาท บางคน ๑ ลา้นบาทเอาไปเลน่การพนนัจนหมดส้ิน บางคน ๑ 
ลา้นบาทเอาไปให้เขาโกง บางคน ๑ ลา้นบาทเอาไปอีลุ่ยฉุยแฉก บางคนมี ๑ ลา้นบาท ๑ ลา้นบาท
นั้นเอาไปลงทุน เอาไปท าทุนของตน บางคนมี ๑ ลา้นบาทท าเพ่ือประโยชน์ของตน น่ีก็
เหมือนกนั จิตสงบแลว้ท าอะไร 

จิตสงบแลว้ยกข้ึนสู่วปัิสสนานั้นอีกเร่ืองหน่ึงนะ ท าความสงบของใจ สมถกรรมฐาน 
ยกข้ึนสู่วปัิสสนากรรมฐาน การยกข้ึนสู่มนัเป็นอีกระดบัหน่ึง ระดบัของสัมมาสมาธิ ระดบัของ
วปัิสสนา มนัมีระดบัของมนันะ แต่คนไม่รู้ไม่เห็นก็มัว่ พยายามกดดนัให้มนัเป็นอยา่งท่ีความคิด
ของตนๆ มนัก็เลยกลายเป็นกดดนัตวัเอง ภาวนาแลว้เป็นอยา่งนั้น 

ภาชนะของเราไม่สะอาด มนัจะมีของดีขนาดไหนมาใส่ในภาชนะนั้น มนัก็เป็นของ
สกปรกไปดว้ย ภาชนะของเราสะอาด ของส่ิงใดมาใส่ในภาชนะสะอาดหมด 

หัวใจของเรานะ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากได ้อยากดี อยากเด่น โอโ้ฮ! 
มนัเตม็หัวใจเลย ท าความสงบของใจของตนๆ ท าความสงบของใจ ท าความสะอาดในหัวใจของ
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เรา จิตเป็นสัมมาสมาธิมนัสะอาดบริสุทธ์ิ มนัเป็นสากลอยูแ่ลว้ ทุกลทัธิศาสนาท าความสงบ ท า
สมาธิทั้งนั้น แต่เป็นมิจฉา สมาธิคืออะไร แลว้ท าสมาธิมาเพ่ืออะไร 

ในพระพทุธศาสนา ศีล สมาธิ ปัญญา ท าสมาธิก็สมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน 
สมาธิคือจิตเดิมแท ้ค าวา่ “จิตเดิมแท”้ ข้ึนมา ปฏิสนธิจิต กายกบัใจๆ ใจน้ีส าคญัท่ีสุด เพราะใจไป
เกิดเป็นพรหม จิตเกิดเป็นเทวดา จิตเกิดเป็นมนุษย ์ จิตไปเกิดเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน จิตไปเกิดใน
อบายภูมิ จิตทั้งนั้น จิตเกิดทั้งนั้นน่ะ 

กายกบัใจๆ กายกบัใจอยา่งไร เวลาเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะๆ เวลาจิตมนัสงบเขา้มาแลว้ 
ถา้จิตสงบไปแลว้ นัน่น่ะมนัจะยกข้ึนสู่วปัิสสนา 

ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน ฐานท่ีตั้งแห่งการเกิดและการตาย เพราะถา้จิตสงบแลว้ วิปัสสนา
แลว้ ถา้เป็นพระโสดาบนั อีก ๗ ชาติ 

คนเราเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะไม่มีตน้ไม่มีปลายนะ เราจะตอ้งไปตามเวรตามกรรมของ
เรา จะเช่ือหรือไม่เช่ือไม่ส าคญั ความเช่ือไม่ใช่ความจริง ความเช่ือของคนเป็นเร่ืองหน่ึง ความ
เช่ือของทิฏฐิมานะของคนเป็นเร่ืองหน่ึง ความจริงเป็นเร่ืองหน่ึง 

ไอท่ี้นกัประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเขาพยายามแสวงหาความจริงข้ึนมาดว้ยสติดว้ยปัญญาของ
ตน เวลาแสวงหาความจริงดว้ยสติปัญญาของตน เวลาตนเห็น ตนรู้เอง รู้แจง้เห็นจริงตามความ
เป็นจริงของตน โอโ้ฮ! มนัจบ มนัจบท่ีน่ีไง แลว้อธิบายอยา่งไร น่ีไง เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้นะ มนัละเอียดลึกซ้ึงจนจะบอกใครได้ๆ  

ก็บอกเร่ืองในใจเอง็นัน่น่ะ บอกในเร่ืองความสกปรกโสโครกในใจเอง็นัน่น่ะ บอกเวลา
เร่ืองส่ิงท่ีจิตมนัสงบแลว้ จิตสงบเป็นสากล ยกข้ึนสู่วปัิสสนา มนัเป็นหรือไม่เป็น ถา้มนัเป็น
ข้ึนมา มนัเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง ถา้มนัเห็นแลว้มนัใชส้ติปัญญาไป มนัจะเป็น
ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดการพิจารณาในกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของตน โอโ้ฮ! 
มนัมหัศจรรย ์

เพราะคนท่ีมหัศจรรย ์ คนไม่เคยรู้เคยเห็น คนท่ีเห็นภาวนามยปัญญาโดยสมบูรณ์ อยา่ง
นอ้ยตอ้งเป็นพระโสดาบนัข้ึนไป เพราะมนัจะเป็นไดม้นัเป็นดว้ยภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีท าให้
เป็นพระโสดาบนันัน่น่ะ ถา้ปัญญาไม่สมบูรณ์ข้ึนมาจะเป็นพระโสดาบนัไดอ้ยา่งไร 
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ถา้มนัไม่เป็นพระโสดาบนัก็เป็นการคาดหมายไง การคาด การเดา แลว้ไอพ้วกตรรกะ
ปรัชญา โอโ้ฮ! มนัเลอเลิศ มนัเป็นคุง้เป็นแควนะ มนัพดูไดว้นัยงัค ่า คืนยนัรุ่ง มนัพดูไดห้มด แต่
ไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเพราะอะไร เพราะส่ิงนั้นมนัเป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ ธรรมและวนิยัเป็นศาสดาของเรา เป็นเร่ืองของศาสดานะ เป็นเร่ืองขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ แต่เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัจะเป็นความจริงในใจของเรา ถา้มนัเป็น
ความจริงของเรา 

ท่ีเรามาวดัมาวากนั เรามาสร้างบุญกุศล เราจะพฒันา ววิฒันาการให้จิตมนัสูงข้ึน สูงข้ึน
ดว้ยนามธรรม สูงข้ึนดว้ยจิตท่ีมนัยกข้ึน มนัไม่เห็นคณุค่าในโลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศ
เส่ือมยศ ไร้สาระมากเลย มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศเป็นตวัถ่วง เป็นตวัชกัน าให้เราออกนอกลู่
นอกทาง 

แต่ถา้เราวางหมด เราเหนือ เหนือมีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ จิตใจท่ีเหนือกวา่ มนัวาง
ส่ิงนั้นได ้ ใครจะชม ใครจะวา่ ใครจะติ ใครจะเตียน ใครรจะสรรเสริญนินทา เร่ืองของเขา เร่ือง
ของเขา อยูห่่างไกลใจเรามาก ใจของเราอยูก่บัพทุโธ อยูก่บัพทุโธของเรา เราประพฤติปฏิบติัของ
เราไป น่ีไง ท่ีมนัจะยกข้ึนๆ พฒันาการของจิตท่ีมนัประเสริฐข้ึนๆ ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมาได ้แลว้ถา้
มนัเห็นตามความจริงข้ึนมา เห็นภาวนามยปัญญา มนัปลอ่ยวางไดห้มด มนัปลอ่ยวาง ทั้งๆ ท่ีวา่
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยน์ะ 

มนุษยไ์ม่ให้ใครมาเหยียดหยามเยย้หยนั แต่เวลามนัมีสติปัญญาข้ึนมาแลว้นะ โลกธรรม 
๘ เร่ืองลมปาก เร่ีองลม เร่ืองนินทากาเล ไร้สาระ แต่ถา้เรามีทิฏฐิมานะ เรามีตวัตนไง ศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์มนุษยน์ะ มนุษย ์ดูถกูกนัไดห้รือ โอโ้ฮ! เกิดทิฏฐิมานะแลว้ก็ฟาดฟันกนั 

แต่ถา้เขาดูถกูดูแคลนดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก นั้นคือเวรกรรมของสัตว ์ เขาท า
เท่าไรเขาไดเ้ท่านั้น ท่ีหลวงตาพดูประจ า เขาไปกวา้นฟืนกวา้นไฟมาใส่ใจเขา เขาไปกวา้นมาเอง
นะ 

เรานินทากาเล เราดูถกูดูแคลนใคร ส่ิงนั้นคือกรรมของจิตดวงนั้น จิตดวงนั้นมนัตกต ่านะ 
เราเท่ียวดูถกูดูแคลนเขาไปทัว่ แต่ดว้ยหัวใจท่ีมนัต ่าตอ้ย แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยข์องเราท่าน
ไม่ใช่ดูถกูดูแคลน ท่านดูจริง ดูแลว้จิตใจท่ีต ่าตอ้ย ท่านพยายามจะชกัน าจูงใหสู้งข้ึน 
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เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยท่์านเทศนาวา่การ ท่านตอ้งการพฒันาจิตของ
คนให้มนัสูงข้ึน สูงข้ึนดว้ยการปลอ่ยวางทิฏฐิมานะ ให้จิตมนัเด่นข้ึนมา เป็นปัจจตัตงั เป็น
สันทิฏฐิโก เป็นดวงใจของเราท่ีมนัเด่นชดักลางหัวใจท่ีมีคุณค่า ไม่กวดัแกวง่ ไม่ไปเป็นเหยื่อใคร 
น่ีไง ถา้มนัพฒันาข้ึนไดม้นัพฒันาอยา่งน้ี แลว้ถา้พฒันาข้ึนมาไดอ้ยา่งน้ีแลว้นะ ท าความสงบของ
ใจข้ึนมาแลว้มนัฝึกหัดใชปั้ญญาของมนั เวลาปัญญามนักา้วเดินไปแลว้มนัจะเคารพบูชา พระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆ์สูงสุด 

ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงนะ ถา้ไม่เคารพในพระรัตนตรัย มนัจะเป็นศากย
บุตรไดอ้ยา่งไร มนัจะเป็นพทุธะไดอ้ยา่งไร ถา้มนัเป็นตามความเป็นจริง ไอค้วามจอมปลอม
ต่างหาก ไอค้วามเหยยีบย  ่าตา่งหาก อนันั้นน่ะความจอมปลอม ถา้ความจริงเป็นอยา่งน้ี เห็นไหม 
น่ีไง ส่ิงท่ีฟังธรรม ฟังธรรมเพ่ือตอกย  ้าหัวใจดวงน้ี 

ชีวติน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุดนะ แลว้ชีวติของเรา เราเกิดมาแลว้เราไดอ้ะไรติดไมติ้ด
มือไป คนเกิดมาแลว้ตายทั้งนั้น เราก็เห็นมาทั้งนั้น คนเกิดมา ตายไปหมดแลว้ เราอยูร่ะหวา่ง
กลางท่ีมีชีวติอยูน่ะ แลว้เราจะท าอะไรต่อไป สมบติัทางโลก ช่ือเสียงเกียรติศพัทเ์กียรติคุณ 
ความสุขจริงในใจของเราน่ะ ศีล สมาธิ ปัญญา อกุปปธรรม ธรรมท่ีแทจ้ริงรอเราให้คน้ควา้ แลว้
คน้ควา้ท่ีไหนไม่มี เวน้ไวแ้ต่ในพทุธะ จิตเดิมแทข้องสัตวโ์ลก ในหัวใจของเราเท่านั้นท่ีจะมาพบ
สัจจะความเป็นจริง เอวงั 


