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               เจริญพร  ชาวเอสซีจี  อาตมามาท่ีระยองน้ีเป็นคร้ังท่ี ๓ แลว้  คร้ังแรกก็มากบั
หลวงพ่อประสิทธ์ิ  ถาวโร  แต่คนละไซด ์ คร้ังท่ี ๒ ก็เม่ือปีท่ีแลว้มาบรรยาย  คร้ังน้ีเป็น
คร้ังท่ี ๓   ทีน้ีน่ีก็จะมาแนะน าบางอย่างเพื่อให้ขอ้คิดขอ้พิจารณา  พระผูมี้พระภาคเจา้
นั้นน่ะ  ก่อนท่ีท่านจะออกบรรพชา  ท่านไดเ้ห็นเทวทูตทั้ง ๔ คือคนแก่ คนเจบ็ คนตาย 
สมณะ  ท่านจึงไปครุ่นคิดพิจารณาหาทางออก  ท าอยา่งไรท่ีจะไม่แก่  ท าอยา่งไรท่ีจะไม่
เจ็บ  ท าอย่างไรจะไม่ตาย  ครุ่นคิดพิจารณาอยู่เร่ือยๆ  จนเม่ือท่านเห็นสมณะท่านจึง
อุทาน  บรรพชาดีนกัแล  เป็นทางออก  น้ีเป็นอยา่งหน่ึง  ขณะท่ีท่านครุ่นคิดนั้นท่านกไ็ด้
พิจารณา  มนุษยเ์ราน่ีมวัเมาในวยั  ค  าวา่มวัเมาในวยัน้ีเป็นอยา่งไร  ถา้เราสังเกตดูตอนเรา
วยัเด็ก  หรือใครท่ีมีลูกมีหลาน  สังเกตลูกสังเกตหลานดูก็ได ้ ตอนเกิดใหม่ๆตอนอายุ
หน่ึงถึงสองขวบก็ตาม  หรือแมแ้ต่โตข้ึนมา  เด็กนั้นน่ะจะไม่ไดคิ้ดหรอกว่า  ตนเองน่ะ
จะตอ้งแก่  เขาก็มีแต่สนุกสนาน  หรือมีแต่ท ากิจกรรมตามความเห็นตามความคิดของ
ตนเอง  บางอยา่งไม่ถูกใจกไ็ม่เอา  บางอยา่งถูกใจกเ็อา  ถา้เราเล้ียงลูกเล้ียงหลานสังเกตดู  
ถา้ของตวัเราส่วนตวัเรานั้นเองอาจจะระลึกไม่ได ้ เพราะมนันาน  ถา้ดูลูกดูหลานน่ะจะ
เห็นนะ  นัน่ล่ะเขาเรียกว่ามวัเมาในวยั  เม่ือวยัเด็กยงัเลก็อยู่ไม่ไดพ้ิจารณา  ไม่ไดเ้ห็นว่า
เราน่ีจะตอ้งแก่  น่ีอนัน้ีเป็นอยา่งหน่ึง  อาตมาเคยมาระยองกไ็ดเ้ห็นพวกเรา  หรือแมแ้ต่
พวกเราท่ีไปหาท่ีถ ้ายายปริก  ก็มาพินิจพิจารณาดู  พวกเรามีเงินเดือนกนัน่ี  บางคนลูก
ศิษยบ์างคนเป็นหน้ีเป็นสิน  แมแ้ต่เงินเดือนจะมาก  ไม่พอใช ้ เพราะอะไร  เพราะไม่รู้จกั
การใชเ้งิน  ใชเ้งินไปอยา่งเปล่าประโยชน์  บางคนกเ็ล่นการพนนัดว้ย  บางคนกกิ็นเท่ียว
สนุกสนานกบัเพื่อน  น่ีล่ะเป็นลกัษณะของการมวัเมาในวยั  เพราะเราไม่ไดคิ้ดหรอกว่า
เราจะตอ้งแก่  ถา้คนไหนเห็นวา่ตนเองจะตอ้งแก่นั้นน่ะ  จะตอ้งพินิจพิจารณา  เราไดเ้ห็น
สวสัดิการสังคม  อย่างเช่นประกนัสังคม  ซ่ึงเราลอกเลียนแบบมาจากต่างประเทศ  อนั
นั้นคือการท่ีเขาไดคิ้ดไดพ้ิจารณาวา่  บั้นปลายเม่ือเกษียณอายงุานไปแลว้น่ี  จะท าอยา่งไร 
จะมีรายไดท่ี้จะพอเล้ียงตวัเอง  อนันั้นเพราะอะไรจึงคิดเช่นนั้น  เพราะตอนเราหนุ่มเรา
แน่นน่ี  ถา้เราสังเกตตวัเองน่ี  ตอนหนุ่มแน่นเรามีก าลงันะ  สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมี



ก าลงั  เรากคิ็ดวา่จะท างานอยา่งน้ีน่ะ  จะหนกัอยา่งน้ี  จะอยูเ่วรอยูย่ามยาวนานกไ็หว  มนั
ไหวจริงๆนะไม่ใช่ไม่ไหว  อาตมาเหมือนกนั  สมยัเป็นแพทย ์ ดูคนไขบ้างทีอยู่เวรทั้ง
คืนน่ะ  รักษาคนไขท้ั้งคืนก็ยืนไหว  แต่พอสามสิบข้ึนมาชกัไม่ไหวแลว้  ถา้ไม่ไดน้อน
แลว้ชักไม่ไหว  จึงมารู้ตนเอง  พอส่ีสิบน่ีมนัก็เปล่ียนอีก  พละก าลงัมนัจะลด  ห้าสิบ
ตอนน้ีมนักเ็ร่ิมมีอะไรใหเ้ห็นอีก  จึงมาคิดพิจารณาดู  ออ้ น่ีการมวัเมาในวยั  ท่ีเราคิดว่า
เราจะไม่แก่  พละก าลงัเราจะไม่ถอย  พวกโยมเคยคิดเคยพิจารณาไหม  ว่าก าลังเรา
จะตอ้งถอย  ถา้เราเห็นอย่างน้ีน่ี  เราจะรู้ว่างานท่ีเราท าอยู่น่ี  เราจะยืนไดน้านเท่าไหร่  
เม่ืออายสุามสิบ ส่ีสิบ หา้สิบ ยงัจะท าสภาพเดิมน่ีมนัจะไหวไหม  น่ีตอ้งพิจารณา  เพราะ
อะไรจึงพูดเช่นนั้น  ถา้เราไม่ไหวน่ีเราจะตอ้งรู้แลว้  ว่าเม่ือแรงงานก าลงักายเราถดถอย
ลงน่ี  เราจะท าอยา่งไร  วยัหนุ่มวยัสาวน่ีเป็นวยัท างาน  เป็นวยัท่ีมีก าลงั  เม่ือมีก าลงัแลว้  
เป็นวยัท่ีเราหาทรัพยไ์ด ้ แต่วยัแก่  ถา้เราจะท าแบบเดิมน่ะ  มนัเป็นวยัท่ีเราหมดก าลงั  เรา
จะท าแบบเดิมมนัไม่ไหวแลว้  แลว้ถา้เรามีเจบ็  เม่ือวยัแก่ข้ึนมาน่ี  โรคภยัไขเ้จบ็กถ็ามหา  
ถา้พดูแบบเศรษฐกิจ Demand มนัมาก Supply มนัเร่ิมถอย  หมายถึงวา่การใชจ่้ายเงินทอง
จะตอ้งมากข้ึน  เพื่อรักษาสุขภาพตนเอง  แต่ก าลงักายท่ีจะไปหาทรัพยน์ั้นลดลง  ตรงน้ีก็
จะเกิดปัญหาส าหรับผูท่ี้ไม่ไดพ้ิจารณา  ยงัมวัเมาในวยัน่ี  เม่ือเราแก่ข้ึนมาแลว้น่ีเราจะอยู่
อย่างไร  ถ้าใครพิจารณาตรงน้ีจะรู้เลยว่า  การด ารงชีวิตการประพฤติปฏิบัติจะไม่
ประมาทแล้ว  จะต้องมีไวเ้ก็บไวใ้ช้เผื่อตอนท่ีเราแก่  เงินท่ีหามาได้จะไม่ใช้เแบบ
ฟุ่มเฟือยเท่ียวสนุกสนานไปวนัไปวนั  น่ีคือการเราไม่มวัเมาในวยั  ทีน้ีเม่ือเรายงัมีชีวิต 
สุขภาพยงัดีอยู่  เราก็ไม่คิดหรอกว่า  เราจะตอ้งตาย  แมเ้ราไปเผาเพื่อน เผาญาติพี่น้อง
เพื่อนฝงู  หรือเห็นในข่าว  เรากลื็มคิดไป  รู้ไปอยา่งนั้นเองว่าตาย  แต่ไม่ไดย้อ้นมาถึงว่า  
ชีวติเราน้ีกไ็ม่แน่  เดินออกไปจากตรงน้ีอาจจะลมดบั  ความตายนั้นน่ะไม่เลือก  เราไม่ได้
ขบคิดพิจารณาวา่  ความตายนั้นน่ะมนัจะมาหาเรา  การไม่ไดคิ้ดพิจารณาตรงน้ีกเ็ป็นการ
มวัเมาในชีวิต  ทีน้ีน่ีบางคนเม่ือแขง็แรงอยา่งหนุ่มสาวน่ี  กจ็ะไม่รู้หรอกว่า  เราน่ีจะตอ้ง
เจบ็  พอเจ็บเป็นหวดันิดๆหน่อยๆเป็นไขน้ั้นเร่ืองธรรมดาท่ีมนัมีอยู ่ แต่ไอเ้จบ็หนกัๆ น่ี 
อาจจะไม่ไดคิ้ดหรอกนะ  น่ีล่ะเพราะอะไร  เพราะสภาพท่ีเราเป็นอยูน่ั้นน่ะ  ยงัแข็งแรง
อยูน่ั้นน่ะ  มนักไ็ม่คิดว่าตวัเองจะเจบ็  น่ีล่ะความมวัเมาในความไม่มีโรค  สภาพปัจจุบนั
ตรงนั้นล่ะมนับงั  บงัสติปัญญา  ไม่ให้เราพินิจพิจารณาว่า  ขณะปัจจุบนันั้นน่ะมนัตอ้ง
แก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตายในอนาคต  น่ีตอ้งพิจารณา  ถา้เราพิจารณาแลว้เราจะตอ้งยอ้นมาดูตวั



เรา  ว่าเราท าอย่างไรเม่ือเราจะตอ้งประสบพบกบัส่ิงเหล่าน้ี  เม่ือเราประสบพบกบัส่ิง
เหล่าน้ีแล้ว  เราท าอย่างไรจะไม่เดือดร้อน  น่ีคือผูไ้ม่ประมาท  คือผูท่ี้เตรียมพร้อม  
เหมือนการรบ  เวลาจะรบท่ีไหน  สุภาษิตจีนจึงบอก  รู้เขารู้เรา  รบร้อยคร้ังชนะร้อยคร้ัง  
แต่ถา้พูดตามภาษาเรากคื็อ  เวลาเราจะรบก็ตอ้งรู้ท่ีตั้ง  รู้ต  าแหน่งท่ีเราจะรบ  รู้ก  าลงัของ
เรา  รู้ก  าลงัของฝ่ายตรงกนัขา้ม  รู้การวางแผนของฝ่ายตรงกนัขา้ม  เม่ือเรารู้ทุกอยา่ง  เรา
กจ็ะไดเ้ตรียมการท่ีจะเขา้ไปรบอย่างไร  เพื่อให้เกิดชยัชนะเกิดข้ึน  เหตุนั้นน่ีจริงๆแลว้
ในชีวิตประจ าวนัเราน่ี  เขาก็มีอย่างเช่นการเตือนภยั  การพยากรณ์อากาศ  ท าไมถึงมี  ก็
เพื่อใหผู้ท่ี้จะตอ้งท ากิจในชีวติประจ าวนัไดเ้ตรียมการไว ้ ถา้พายมุาจะท าอยา่งไร  ฝนตก
มาจะท าอยา่งไร  นั้นล่ะเพื่อความไม่ประมาทนัน่เอง  เหตุนั้นน่ีเราท างาน  เรามีชีวิตเกิด
ข้ึนมา  เรามีความรู้สึกเกิดข้ึนมา  เราก็ท าไปแต่ละวนั  แต่ละวนั  ท าไป  ท าไป  ท าไป  
โดยไม่คิดวา่ ขา้งหนา้นั้นน่ะเราจะประสบพบพานกบัอะไร  เม่ือไม่ไดคิ้ด  ท าไปกอ็าจจะ
ไปเจอตรงน้ีอ๊อกข้ึนมา  ทุกข์เกิด  เม่ือท าไป ท าไป  เหตุท่ีไม่คาดฝันเกิดข้ึนป๊ับ  ก็
เดือดร้อนเกิด  เพราะอะไร  เพราะเราไม่ไดเ้ตรียมการไว ้ บางคร้ังพายเุอยมนัมาได ้ แต่
เรารู้ล่วงหนา้และเตรียมการ  ความเสียหายกล็ดลง  อนัน้ีคือสติปัญญา  แมแ้ต่มด  เราได้
สังเกตมดดูไหม  เวลาฝนมนัจะตกมนัขนไข่  อพยพพรรคพวกมนัข้ึนท่ีสูง  สัตวเ์ขายงัมี
การเตรียมการของเขา  มนุษยเ์ราเช่นกนั  ถา้เราหลงละเลิงอยูก่บัชีวิตประจ าวนั  เรากเ็กิด
ความประมาทนัน่เอง  ความประมาทตรงน้ีล่ะเป็นบ่อเกิดแห่งความหายนะในภายภาค
หนา้  น่ีเราเคยคิดไหมเคยพิจารณาไหม  วา่เราจะตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตาย  ชีวติเราจะเดิน
อยา่งไร  เราจะไปอยา่งไร  หรือเราท างานไปวนัๆๆๆ   พอมีเร่ืองข้ึนมากอ็าจจะลาออกไป  
เลยพอลาออกไปคิดว่าท่ีไหนดีก็ไปตรงนั้น  พอไปตรงนั้นแลว้ก็เดือดร้อนข้ึนมาไม่
สมหวงั  สุดทา้ยชีวิตเราเลยไม่ไดอ้ะไรเป็นแก่นสาร  เพราะเราเหมือนเรือท่ีเดินอยู่ใน
มหาสมุทร  เม่ือถูกลมพดัมาทางไหน  เรือนั้นก็ไปตามลมท่ีพดั  พอพดัไปซ้ายก็ไป
ทางซา้ย  พอพดัไปทางขวาก็ไปทางขวา  เลยเควง้ควา้งอยู่ในกลางมหาสมุทร  ไม่ถึงฝ่ัง  
แลว้กอ็ดตายในมหาสมุทรนัน่เอง  น่ีล่ะ  อาตมาไม่เคยคิดไม่เคยพิจารณา  สมยัเป็นแพทย์
กไ็ม่ไดพ้ิจารณา  จนมาถึงวนัน้ีจึงพิจารณาข้ึนมา  จึงมาแนะน าพวกเรา  มาพูดใหพ้วกเรา
ไดคิ้ดไดพ้ิจารณา  เพราะมนัยงัไม่สาย  แต่ถา้โยมมาพิจารณาตอนท่ีโยมอายุห้าสิบ หก
สิบ เจด็สิบแลว้  มนัสายแลว้นะ  จะท าอะไรกล็  าบากแลว้  เพราะก าลงัมนัไม่ให ้ รู้เห็นอยู่
ว่าจะท าอะไร  แต่ไม่มีความสามารถท่ีจะท า  เพราะเหตุปัจจยัมนัไม่ให้  สติปัญญามีแต่



ก าลงักายก าลงัอ่ืนมนัไม่มี  น่ี  เพราะฉะนั้นจึงมาพูดเพื่อเตือนสติให้พวกเราไดข้บคิด
พิจารณา  ว่ามนัจริงไหม  เราตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย  ตายแลว้ไปไหน  บางคนคิดว่า
ตายแลว้สูญน่ะ  ชีวติน้ีแค่เกิดข้ึนมาแลว้มารู้เร่ืองราวแลว้  พอตายแลว้กห็มด  ไม่ว่าดีไม่ดี
หมดๆ  ไม่ตอ้งรับผิดชอบอะไรแลว้   พวกท่ีเดือดร้อนทุกขม์ากๆกเ็ลยฆ่าตวัตาย  เพราะ
คิดว่าการฆ่าตวัตายเป็นการแกปั้ญหาของชีวิต  หารู้ไม่ว่า  มนัไม่ใช่การแกปั้ญหาของ
ชีวิต  มนัแกปั้ญหาจบเร่ืองตรงน้ีจริง  แต่ยงัตอ้งไปใชก้รรมในอบายภูมิอีก  หนกักว่าเก่า
อีก  น่ีเพราะอะไร  เพราะเขาความเห็นท่ีเขาไม่ถูกตอ้ง  การด าเนินชีวิตท่ีไม่ถูกตอ้งตั้งแต่
ตน้  เม่ือเกิดปัญหาข้ึนจากเหตุท่ีตนเองไม่ไดว้างไวถู้กตอ้ง  ไม่เป็นสัมมาปฏิบติักเ็ลยเกิด
ปัญหา  เม่ือเกิดปัญหากเ็ลยแกว้ิธีหนีปัญหา  แบบมิจฉาทิฏฐินัน่เอง  กเ็ลยเดือดร้อนไม่มี
ท่ีส้ินสุด  เหตุนั้นพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไว ้ “มนุษยท่ี์เกิดมาแลว้น่ี  ส่วนใหญ่กลบัไปสู่
อบายภูมิ  นอ้ยรายจะข้ึนสูง”  เม่ือเทียบโดยอตัราส่วนแลว้  ส่วนใหญ่ไปสู่อบายภูมิ  ยิ่ง
ไม่มีพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนในโลก  ไม่มีผูช้ี้แนะหนทางท่ีถูกต้อง  เราก็จะไปตาม
กระแสแห่งโลก  แลว้กจ็ะไปสู่อบายภูมิเกือบทั้งหมด  เม่ือมีพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน  เป็น
บุญลาภของมนุษย ์ มนุษยเ์หมือนไดล้าภท่ีอนัประเสริฐ  ยงัมีส่วนหน่ึงท่ีจะข้ึนสูงได ้ ไม่
ไปสู่อบายภูมิ  น่ีให้เขา้ใจเอาไว ้ พระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไว ้ “การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็น
ของหาไดย้าก”  เพราะบุคคลใดท่ีจะมาเกิดเป็นมนุษยน์ั้น  ตอ้งสั่งสมบุญกุศล  ตอ้งมีเหตุ
มีปัจจยัท่ีให้เกิดเป็นมนุษย ์ เพราะสัตวโ์ลกเอยท่ีเราดูในโลกน้ีน่ี  มีมากมายกว่ามนุษย์
แปดพนัลา้นคนนะ  ท าไมไม่เป็นมนุษยห์มดล่ะ  เป็นสัตวม์ากกว่าเยอะ  แลว้ไอภ้พภูมิ
ต่างๆท่ีมองไม่เห็นอีกล่ะ  อีกเท่าไหร่  เพราะนั้นการเกิดเป็นมนุษยน้ี์เป็นของประเสริฐ  
พระองคบ์อกว่าเป็นของหาไดย้าก  เขาเรียกว่ามนุษยสมบติั  มนุษยสมบติัท่ีเราไดอ้าการ 
๓๒ ประการมาน้ีน่ี  เราเรียกว่าเราได้สมบติัอนัหน่ึง  คือมนุษยสมบติั  “การเกิดของ
พระพุทธเจา้แต่ละพระองคเ์ป็นส่ิงท่ีหาไดย้าก”  พระพุทธเจา้แต่ละพระองคจ์ะเกิดข้ึนได ้ 
อย่างเร็วท่ีสุดท่ีใช้ปัญญาน า  ๒๐อสงไขยแสนมหากปั  อนัน้ีพูดตั้งแต่ก่อนท่ีท่านจะ
ได้รับพุทธพยากรณ์  ตั้ งแต่ท่านตั้งจิตท่ีจะเป็นพระพุทธเจา้  เป็นพระโพธิสัตวจ์นมา
ได้รับพุทธพยากรณ์  หมายความว่าบารมีถึงท่ีจะได้เป็นพระพุทธเจ้า  ได้รับพุทธ
พยากรณ์จากพระพุทธเจา้องค์ก่อน  ยงัอีก ๔ อสงไขยแสนมหากปั  สร้างมาแลว้ ๑๖ 
อสงไขย  ๑๖ อสงไขยจึงมีบารมีเต็มท่ีจะได้รับพุทธพยากรณ์   การพยากรณ์ของ
พระพุทธเจา้แต่ละพระองค ์ ไม่ใช่ท่านชอบคนไหนก็พยากรณ์คนนั้น  ไม่ใช่  ท่านดูท่ี



บารมีท่ีเขาสั่งสมมาวา่ถึงไหม  ถา้ถึงท่านกพ็ยากรณ์  ถา้บารมีเขาไม่ถึงท่านกไ็ม่พยากรณ์  
เพราะฉะนั้น ๒๐ อสงไขยแสนมหากปัเป็นส่ิงท่ียาวไกล  พระพุทธเจา้ท่ีศรัทธาน าคูณ
สอง   ๔๐ อสงไขยแสนมหากปั  พระพุทธเจา้ท่ีใชว้ิริยะน า  ๘๐ อสงไขยแสนมหากปั  
นั้นเป็นการยาวไกลมาก  เหตุนั้นการอุบติัเกิดข้ึนของพระพุทธเจา้แต่ละพระองคจึ์งเป็น
บุญลาภ  เป็นของหาไดย้าก  “การเจอพระสัทธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ท่านกต็รัส
เอาไว ้ เป็นส่ิงท่ีหาไดย้าก”  เพราะศาสนธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้นั้น  พระองค์
ตอ้งใชเ้วลาถึงอย่างนอ้ยท่ีสุด ๒๐ อสงไขยแสนมหากปั  จึงจะตรัสรู้ข้ึนมาได ้ เหตุนั้น
ธรรมะท่ีเกิดข้ึนในโลกน้ีท่ีเราไดรู้้ไดเ้ห็น  เรา search(คน้หา)เขา้ไปในอินเทอร์เน็ต  เราก็
ไดเ้ห็นแลว้พระไตรปิฎกเขียนอย่างไร  เราเลยคิดว่าเราไดง่้ายๆ  การท่ีเราเห็นว่ามนัได้
ง่ายๆ  เรากเ็ลยประมาท  ไม่ใชส้ติปัญญาพินิจพิจารณาใหถ่้องแทใ้นอรรถธรรมแต่ละค า
แต่ละประโยค  ว่าอรรถธรรมนั้นอยูต่รงไหน  เลยคิดว่าไดง่้ายๆ  อยากจะไดต้อนไหนก็
ได ้ หรือฉันรู้แลว้แลว้ไป  มนัก็เลยไม่เกิดประโยชน์  เหมือนเราท้ิงส่ิงท่ีมีคุณค่า  ส่ิงท่ี
เป็นสมบติัอนัล ้ าค่า  ส่ิงท่ีเป็นแกว้อนัล ้ าค่า  ท่านจึงเรียกรัตนะ  คือแกว้นั่นเองไปโดย
เปล่าประโยชนน์ัน่เอง  เหตุนั้นการท่ีเราไดม้นุษยสมบติัท่ีเป็นของหาไดย้าก  การท่ีเราได้
เจอพระสัทธรรมค าสั่งสอนของพระผูมี้พระภาคเจา้  ซ่ึงเป็นของหาไดย้าก  เป็นบุญลาภ
ของเรา  เป็นบุญลาภของเรา  เหมือนเราไดต้น้ทุนท่ีดีแลว้  เราจะท าอย่างไรท่ีจะท ามา
คา้ขาย  ใชต้น้ทุนนั้นใหก่้อประโยชน์ต่อตวัเราเพิ่มข้ึน  ถา้ยาจกแลว้คา้ขายเงินทองก็ได้
นอ้ยแลว้กล็  าบาก  เราคงจะเห็น  อนัน้ีเทียบใหฟั้ง  ชีวิตมนุษยใ์หเ้ราเห็น  คนจนน่ีกว่าจะ
ไดส้ักบาทสักร้อยน่ีล าบากมาก  คนท่ีมีเงินมีความรู้มีตน้ทุน  หาง่ายกว่าเยอะ  จริงไหม  
บางคร้ังเงินร้อยเงินพนัเป็นเร่ืองเลก็นอ้ยในความรู้สึกของเขา  เพราะเขาหาไดว้นัละลา้น  
คนงานอยา่งน้ีค่าแรง  ยิง่ทางอีสาน  ร้อยสองร้อย  สองร้อยน่ีถือว่าระดบัช่าง  ร้อยหา้สิบ
ส าหรับคนงาน  น่ีล  าบากกว่าจะไดแ้ต่ละบาทแต่ละสตางค ์ ฉันใดฉันนั้น  เราไดท้รัพย์
สมบติั  คือมนุษยสมบติั  ไดพ้บพระสัทธรรมค าสั่งสอนของพระผูมี้พระภาคเจา้  เป็นส่ิง
ท่ีหาไดย้าก  เป็นส่ิงท่ีประเสริฐ  เป็นตน้ทุนของเรา  ทีน้ีพระผูมี้พระภาคเจา้ยงัตรัสไวอี้ก  
“เม่ือไฟจะไหมบ้า้น  ใหรี้บขนสมบติัออกจากบา้น”  ไฟจะไหมบ้า้นใหรี้บขนสมบติัออก
จากบา้น  สมบติันั้นน่ะ  อย่างทรัพยส์มบติัภายนอก   ขา้วของเงินทองเราคงจะเขา้ใจอยู ่ 
แต่สมบติัอีกอนัหน่ึงคือมนุษยสมบติั  ท่ีเราไดม้าอาการ ๓๒ ประการน่ี  ค  าว่าไฟไหม้
บา้นหมายความวา่เม่ือลมดบั  มรณภาพมาเยอืน  เม่ือมรณภาพมาเยอืน  ความตายนัน่เอง



มาเยอืน  ร่างกายน้ีกถู็กเผาเป็นเถา้ถ่าน  นัน่ล่ะไฟไหมบ้า้น  เม่ือไหมบ้า้นแลว้  ชีวิตเราน้ี
น่ีไม่ได้หยุดแค่น้ี  อย่างท่ีพูดให้ฟัง  ไม่ได้หยุด  จิตวิญญาณนั้นน่ะยงัตอ้งไปเกิดตาม
ปัจจยัคือกรรมนั่นเอง  เหตุปัจจยัคือกรรมท่ีเราท าไวใ้นอดีต  ไม่ว่าดีหรือชัว่  เป็นพลงั
ผลกัดนัใหต้อ้งไปเกิดตามภพภูมิต่างๆ  ตามกรรมท่ีตวัเองสร้างเอาไว ้ เราจะเช่ือหรือไม่
เช่ือก็ตาม  วิถีแห่งกรรม  วิถีแห่งกฎธรรมชาตินั้น  ย่อมด าเนินไปตามกฎของเขา  ไม่ได้
ข้ึนกบัความเช่ือหรือความไม่เช่ือของเรา  เหตุนั้นน่ีใหพ้ิจารณาใหดี้  เม่ือลมดบั  สมบติัท่ี
เราหามา  ทรัพยส์มบติัภายนอกเราคงพอเขา้ใจเอาไปไม่ได ้ แมแ้ต่เงินยดัในปากสัปเหร่อ
ยงังดัเอาไปซ้ือเหลา้กิน  ยงัเอาไปไม่ได ้ น่ีเห็นชดั  ทีน้ีมนุษยสมบติัก็เผาเป็นเถา้ถ่านเอา
ไปไม่ได ้ เหตุนั้นพระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัส  “ใหรี้บขนสมบติัออกจากบา้น  เม่ือไฟจะ
ไหม้บ้าน”  ขนอย่างไร  ขนอย่างไร  เราต้องพินิจพิจารณา  จะขนสมบัติอย่างไร  
พระองคก์ส็อนอีก  ทางเดินคือมรรค ๘  หรือศีลสมาธิปัญญา  หรือทานศีลภาวนาส าหรับ
ฆราวาส  ให้น าสมบติันั้นมาท าทาน  คือทานวตัถุส่ิงของภายนอกท่ีเราหามาได ้ ทรัพย์
สมบติัท่ีเราหามาไดใ้ห้รู้จกัท าทาน  มาบริจาคมาเสียสละ  รู้จกัใชแ้รงกายเราเป็นทานมา
เสียสละ  น่ีเรียกวา่ทานบารมี  ท าไมตอ้งเสียสละออก  เพราะการเสียสละออกนั้น  ท าให้
จิตเราไม่ติดไม่ขอ้งในความตระหน่ีนัน่เอง  จิตเม่ือไม่ติดไม่ขอ้ง  จิตนั้นเป็นจิตท่ีมีบุญมี
กุศลนัน่เอง  เป็นจิตท่ีไม่มีโลภโกรธหลงครอบง า  จึงเป็นจิตท่ีมีบุญกุศลนัน่เอง  จึงเป็น
ทรัพย ์ เป็นอริยทรัพยน์ั่นเอง  คือตวับุญนั่นเอง  ทีน้ีน่ีเอาทรัพยคื์อมนุษยสมบติัน่ี  มา
เจริญศีล  มาเจริญภาวนาให้เกิดข้ึนในกายในใจเรา  การเจริญศีลภาวนาให้เกิดข้ึน  มา
รอบรู้ความจริงของกายใจเรานั้น  กเ็ป็นบุญเป็นกุศลอนัหน่ึง  เป็นอริยทรัพยน์ัน่เอง  การ
ท่ีเรามาศึกษากายใจของเรา  ใหเ้ห็นความจริงของกายใจเรา  เห็นความจริงในชีวิตของเรา
นั้น  เป็นบุญเป็นกุศล  เพราะการเขา้ใจส่ิงใดตามความเป็นจริง  ความหลงในส่ิงนั้นยอ่ม
ไม่มี  เม่ือความหลงในส่ิงนั้นไม่มี  ความอุปาทานยดึมัน่ถือมัน่ในส่ิงนั้นกไ็ม่มี  เม่ือความ
อุปาทานยึดมัน่ถือมัน่ในส่ิงนั้นไม่มี  ความไม่ยินดียินร้ายในส่ิงนั้นย่อมเกิดข้ึน  ความ
ปล่อยวางยอ่มเกิดข้ึนนัน่เอง  เหตุนั้นการท่ีจิตปล่อยวางนัน่เอง  เป็นจิตท่ีอิสระ  เป็นจิตท่ี
มีความสง่าผา่เผย  เป็นจิตท่ีมีบุญมีกศุลอยู ่ เป็นทรัพยภ์ายในจิตนัน่เอง  ท่ีจะน าไปสู่สุคติ  
เหตุนั้นพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไว ้ “เม่ือจิตนั้นเศร้าหมอง  ทุคติย่อมหวงัได ้ เม่ือจิตไม่
เศร้าหมอง  สุคติยอ่มหวงัได”้   เป็นส่ิงท่ีพระองคไ์ดเ้ตือนไดบ้อกแนวทาง  ทางเดินท่ีจะ
ประสบใหเ้ราไดข้บคิดพิจารณานัน่เอง  เหตุนั้นพระองคย์งัเตือน  “จิตตงั ทนัตงั สุขาวหงั 



จิตท่ีฝึกดีแลว้น าสุขมาให้   จิตตงั คุตตงั สุขาวหงั จิตท่ีคุม้ครองดีแลว้น าสุขมาให้”   เรา
จะเห็นความสุขในปัจจุบนัในจิตเรานัน่เอง  ท่ีเราคุม้ครองได ้ ท่ีเราฝึกฝนอบรมได ้ เม่ือ
จิตท่ีมีความสุขความสงบในปัจจุบนัท่ีเห็นได ้ เม่ือละอตัภาพน้ีในขณะนั้น  สุขแห่งความ
สงบสุคตินัน่เองจะเป็นท่ีหวงั  จนผูใ้ดละอวชิชาไดห้มด  คนนั้นกไ็ม่ตอ้งมาเกิดในภพทั้ง 
๓ นัน่เอง  อนัน้ีเป็นทางเดินท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ไดเ้ตือนเหล่าพุทธบริษทัทั้งหลาย  “ให้
อย่าประมาท”  ให้ยอ้นมาพิจารณาชีวิตของเรา  เราต้องแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย หนีไม่
พน้น่ะ  อยา่มวัเมาในวยั ในความไม่มีโรค ในชีวิต  ถา้เรามวัเมาไปแลว้  ส่ิงท่ีเราประสบ  
ส่ิงท่ีเราพบอยู่เฉพาะหน้านั่นเอง  เป็นเหตุแห่งความหลงของเรานัน่เอง  เหตุนั้นถา้เรา
สังเกตมนุษยใ์นโลกน้ี  แมแ้ต่ตวัเราหรือเพื่อนฝงู  เวลาเราไปประสบอะไรกจ็ะอยูก่บัตรง
นั้นน่ะ  การอยูต่รงนั้นกเ็ลยไม่คิดไม่ไดคิ้ดพิจารณาวา่  ชีวติสุดทา้ยมนัจะไปอยา่งไร  การ
ไม่ไดคิ้ดพิจารณาตรงนั้นกเ็ลยประมาท  เลยถูกส่ิงเหล่านั้นครอบง าอยู ่ ครอบง า  ส่ิงใดท่ี
เราประสบพบพาน  ถา้ไม่ใชส้ติปัญญาวนิิจฉยัพินิจพิจารณาแลว้  ส่ิงนั้นเป็นวตัถุเป็นเหตุ
แห่งโมหะเกิด  เหตุนั้นถา้เราไดย้ินไดฟั้ง  ก็ขอให้ไปขบคิดไปพิจารณา  ให้เห็นแจง้ใน
แก่ใจเรา  แลว้ไปพิจารณาว่าทางเดินเราจะเดินอย่างไร  เราจะด ารงชีวิตเราไปอย่างไร
จนกว่าลมเราจะดับ  เราจึงจะเป็นผูไ้ม่ประมาท  เป็นผูท่ี้พร้อมท่ีจะเผชิญต่อความแก่ 
ความเจ็บ ความตาย  เม่ือความแก่ ความเจ็บ ความตายมาเยือน  เราท าอย่างไรจะไม่
เดือดร้อน  จะไม่ทุกขร้์อน  ถา้เราไม่ไดฝึ้กฝนอบรมจิตใจไวแ้ลว้  เม่ือความแก่มาประสบ
พบพาน  ก าลังท้อถอยไปถดถอยไป  การท าอะไรไม่ได้ดั่งท่ีเราหนุ่มสาวอยู่  ความ
เจบ็ปวดนัน่กจ็ะตามมา  เม่ือความเป็นโรคตามมา  เวทนาทุกขเวทนาตามมา  แมแ้ต่ความ
ตายมา  จิตท่ีมีอุปาทานยึดมัน่ถือมัน่ในส่ิงทั้งหลายนั้นกจ็ะเกิดความทุกขเ์กิดข้ึน  เราท า
อยา่งไรเม่ือประสบพบพานกบัส่ิงน้ีแลว้เราจะไม่ทุกข ์ น้ีคือขอ้ท่ีเราตอ้งเตรียม  เหมือน
เราจะเข้าสู่สนามรบ  เราต้องรู้ทั้ งเขาทั้ งเราให้หมด  รู้ข้อมูลทั้ งหมด  แล้วเราจะได้
เตรียมการ  เหมือนเขาพยากรณ์อากาศ  เม่ือเรารู้ว่าสึนามิมนัจะข้ึน  เรากห็ลบข้ึนมาก่อน
ซะ  กไ็ม่ถูกมนักระทบ  ภยัพิบติัส าหรับชีวติเรากไ็ม่มี  ฉนัใดฉนันั้น  เม่ือเรารู้ขา้งหนา้ว่า 
เราตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย  ทุกข์ท่ีรออยู่ขา้งหนา้เป็นอย่างไร  เราก็เตรียมการฝึกฝน
อบรมจิตใจเราไว ้ เม่ือเราประสบพบพานเหล่านั้น  แม้แต่มนัทุกข์แต่ใจมนัไม่ทุกข ์ 
เพราะเราไดเ้ตรียมไวแ้ลว้  ความมีสติ  ความปลอดภยัในชีวิตของเรากจ็ะตามมานัน่เอง  
เหตุนั้นพระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไว ้ “เธอจงมีตนเป็นท่ีพึ่งเถิด  เธอจงมีตนเป็นท่ีเกาะ  



เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด  เธอจงมีธรรมเป็นท่ีเกาะ  อยา่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่งเลย  แลว้เธอจะ
ไม่เดือดร้อนในภายหลงั”  การท่ีเราไดพ้ินิจพิจารณา  ใหมี้สติอยูท่ี่กายใจเรา  มาพิจารณา
ชีวติของเราอยูเ่ร่ือยๆ  อยูเ่ร่ือยๆไม่ประมาท  นั้นเป็นการเรามีตนเป็นท่ีพึ่งมีตนเป็นท่ีเกาะ  
ไม่ไปพึ่งไม่ไปเกาะขา้งนอก  ไม่ไปสรวลเสเฮฮากบัเร่ืองขา้งนอก  ไม่ไปตามกระแสแห่ง
ขา้งนอก  นั้นคือไม่มวัเมานั่นเอง  เม่ือเรามีตนเป็นท่ีพึ่งมีตนเป็นท่ีเกาะ  เราย่อมเขา้ใจ
เร่ืองของกายใจรูปนามขนัธ์ ๕ เห็นตามความเป็นจริง  เม่ือเราเขา้ใจความจริงของรูปนาม
ขนัธ์ ๕ นั้น  เรากมี็ธรรมคือสัจจธรรมนั้นเป็นท่ีพึ่งเป็นท่ีเกาะ  สัจจธรรมนั้นล่ะจะท าให้
เราพน้จากกองทุกข์ทั้ งปวงนั่นเอง  การแสดงธรรมก็ขอยุติแต่เพียงเท่าน้ี  ขอเจริญใน
ธรรมทุกตนทุกคนเทอญ  ขอเจริญพร. 
 
( พวกเรา กราบนมสัการพระรัตนตรัย พร้อมกนัอีกคร้ัง ครับ  
อะระหงั สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา   พุทธงั ภะคะวนัตงั อะภิวาเทมิ. 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม   ธมัมงั นะมสัสามิ. 
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ   สังฆงั นะมามิ.)   
 

คือเป็นส่ิงท่ีอยากจะบอกพวกเรานะ  ดว้ยความเมตตา  ดว้ยความปรารถนาให้
พวกเราไม่ทุกข ์ มนัเป็นส่ิงท่ีจะบอกพวกเรา  เป็นส่ิงท่ีอาตมาวยัขนาดพวกโยมก็ไม่เคย
พิจารณาเหมือนกนั  จนมาบวชก็เลยไดม้าพิจารณา  จึงมาเตือน  เม่ือเรารู้เร่ืองขา้งหน้า
ก่อน  เรากรู้็วา่เราจะเตรียมตวัอยา่งไร  เพราะการท่ีเราท างานในชีวิตประจ าวนัเรา  เราท า
ไปเร่ือยๆเราลืมคิด  เพราะงานมนัยุ่ง  คิดแต่เร่ืองงานก็ปวดหัวแลว้  งานนั้นงานน้ีเป็น
อย่างนั้นเร่ืองนั้นเร่ืองน้ี  ก็เลยลืมคิดเร่ืองชีวิตตวัเอง  เวลาท่ีผ่านไปเลยเปล่าประโยชน์
ส าหรับตวัเราเลยไดแ้ต่งาน  เหตุนั้นน่ีเราตอ้งคู่กนัไปคู่ขนาน  พิจารณาทั้งตวัเราท าทั้ง
งาน  เป็นปัญญาตวัน้ีมนัคู่กนัไป  เราจะไดป้ระโยชน์ทั้งสองทาง  นั้นเป็นส่ิงท่ีอาตมาคิด
อยากจะบอกพวกเรา  เป็นส่ิงท่ีพระพุทธเจา้กค็รุ่นคิดมาก่อน  ท่านจึงออกบวช  ท่านเห็น
ความมวัเมาตรงน้ีท่านจึงออกบวช  จึงมาบอกพวกเราให้ไปขบคิดดู  ใหข้อ้คิดใหปั้ญหา
ไปคิด  ถา้เราคิดแลว้เราจะไดว้างชีวิตเราเราจะเดินอยา่งไร  คนท่ีมีครอบครัวแลว้จะเดิน
อย่างไร  มีลูกแลว้จะเดินอย่างไร  คนท่ีโสดนั้นจะเดินอย่างไร  ให้ชีวิตเราด าเนินดว้ย
ความราบร่ืน  ใหไ้ดท้ั้งทางโลกทางธรรม  ใหเ้ราอยา่งนอ้ยๆเกิดมา  กพ็ูดแบบหยาบๆไม่



เสียชาติเกิด  อยา่งท่ีเราอยา่งนอ้ยๆเรากลบัมาตอ้งไดอ้ตัภาพเสมอเดิม  ไม่ต ่ากว่าเดิม  ให้
สูงกวา่เดิมเขา้ใจไหม  น่ีคือส่ิงท่ีเราตอ้งรู้จกัใชป้ระโยชน ์ เหมือนน ้าข้ึนใหรี้บตกั  เม่ือฝน
แลง้แลว้  น ้ าลงแลว้ไปตกัก็เหน่ือยนะ  ภพภูมิต่างๆถา้ศาสนาไม่อยู่แลว้  หมดยุคแลว้  
เป็นยุคมืดแล้วเราจะเดือดร้อน  แลว้วนันั้นพวกเราจะไม่เคยได้ยินหรอก  ศีล สมาธิ 
ปัญญา พระพุทธเจา้  พุทธะก็ยงัไม่เคยได้ยิน  แค่อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ยินว่าพุทธะ  
พระพุทธเจา้อุบติัเกิดข้ึนในโลกแลว้  แค่ประโยคเดียวท่านตะลึง  ใจท่านครุ่นคิดจะไปหา
พระพุทธเจ้าตลอด  เม่ือรู้จากน้องเขยพูดให้ฟัง  เขาก็บอกเตือนไวย้งัมืดอยู่  ยงัไม่
เหมาะสมใหส้วา่งใหรุ่้งเชา้ก่อน  กร็อจนเชา้มืดไปเลย  ไปคนเดียว  เพราะเขาสั่งสมบารมี
เขามาตลอด  อย่างอนาถบิณฑิกเศรษฐีมันฝังอยู่ในจิต  เม่ือเขาได้ยินค าว่าพุทธะ  
พระพุทธเจา้อุบติัเกิดข้ึนมนัสะดุดใจเขามาก  เหมือนมีอะไรกระตุกในใจเขา  เขาอยู่
ไม่ได ้ นัน่ล่ะคือกุศล  เหตุนั้นเรามาเจอแลว้  เราไดส้มบติัแลว้  มนุษยสมบติัแลว้  ไดส้ัจ
จธรรมแลว้อย่าประมาท  ให้รีบตกัรีบตวงซะ  อาตมาไม่ไดบ้อกให้พวกโยมไปบวชนะ  
แต่บอกว่าพวกโยมน่ะจะด าเนินชีวิตอย่างไรด้วยความราบร่ืน  แลว้พฒันาจิตเราไป
แลว้แต่วถีิกรรม  จนถึงวนัหน่ึงเม่ือเราพร้อม  หรือวถีิกรรมท่ีเราตอ้งไปบวชกไ็ปบวช  ถา้
ไม่ไดไ้ปบวชกใ็หม้นัอยูใ่นตรงน้ี ใหม้นัสูงข้ึนอยา่ใหม้นัตกต ่า  อยา่ใหถู้กกระแสโลกนั้น
ครอบง าจิตเรา  เท่านั้นล่ะความหมาย  เพราะนั้นฟังให้ดีให้เขา้ใจ  ไม่นั้นเราจะเสียดาย  
มองดูชีวิตแมแ้ต่ญาติโยม  แมแ้ต่ญาติอาตมาเองก็มองชีวิตเขา  แต่ละชีวิตน่าเสียดาย
เหมือนกนั  ไม่ใช่แค่มองพวกโยมมองญาติตวัเองดว้ย  น่ีเพราะฉะนั้นจึงคิดจะมาพูดแลว้
ให้อดัเทปไวเ้พื่ออะไร  เพื่อเตือนสติ  เตือนสติ  เพราะการพูดท่ีจะให้เราเห็นภาพรวม
รวบยอดของชีวิตน่ี  ส่วนใหญ่เราจะสอนแต่ว่า  ท าอย่างนั้นท าอย่างน้ีเหมือนต่อจ๊ิกซอ  
เราจะบอกจ๊ิกซอตวัน้ีไปต่อกบัตวันั้น   ตวันั้นต่อกบัตวัน้ี  เรายงัไม่รู้หรอกภาพมนัคือ
อะไร  แต่วนัน้ีน่ีไม่ใช่การพดูจ๊ิกซอแต่พดูภาพใหเ้ห็น  ใหเ้ห็นภาพแลว้เราไปพิจารณาเอา
เหตุผล  วา่เราจะท าอยา่งไรท่ีจะด าเนินชีวิตดว้ยความปลอดภยั  เราเดินเรือในมหาสมุทร
นะ  ถา้โยมเห็นเรือมหาสมุทร  มนัเดินเป็นเดือนๆนะ  เขาตอ้งมีเสบียงกรังใช่ไหม  เขา
ตอ้งมีเข็มทิศใช่ไหม  เขาตอ้งมีน ้ ามนัใช่ไหม  เรือนั้นจึงจะไม่อบัปางกลางมหาสมุทร  
แลว้ก็ยงัตอ้งมีความรู้เม่ือพายุมนัมา  ตอ้งไปหลบอยู่  เหมือนเกาะสีชงัเวลาพายุมาเขาก็
ไปหลบเกาะ  มนัจะกระทบนอ้ย  กเ็อาเกาะเป็นตวับงั  ฉนัใดฉนันั้นเหมือนกนัชีวิตเราน่ี 
เหมือนการเดินเรือในมหาสมุทร  โยมตอ้งมีเข็มทิศ  มีเป้าหมายท่ีชดัเจน  โยมจึงจะไม่



หวัน่ไหวไม่ไขวเ้ขว  โยมตอ้งมีเสบียงมีน ้ามนั  คือบุญกศุลนัน่เอง  โยมตอ้งมีสติปัญญาท่ี
จะประคบัประคองเดินเรือนั้นไป  หลบหลีกกระแสแห่งโอฆะนั้นได ้ โยมจึงจะถึงฝ่ัง
ดว้ยความปลอดภยั  สวสัดิภาพนัน่เอง  วนัน้ีเราจึงพูดใหฟั้งเอาไปขบคิดให้ไปพิจารณา 
เอาเนาะแค่นั้นล่ะนะ. 
  
( เรียนเชิญคุณน่ิม ถวายปัจจยั)  
 
  เด๋ียวแผ่เมตตากรวดน ้ าซะนะ  หาน ้ ากรวด  กรวดอนัดบัแรกคือให้ญาติทั้งหลาย  
ท่ีเราเคยตายเกิดร่วมกนัมาไม่รู้ก่ีภพก่ีชาติ  อนัดบัท่ีสองใหเ้จา้ท่ีเจา้ทางเทพเทวดาแถวน้ี  
ให้เขาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลท่ีเราได้ท า  อุทิศให้เขา  แล้วก็ส่วนอ่ืนก็
แลว้แต่โยม  พ่อแม่เหมือนกนัทุกอย่างให้เขาหมด  ปัจจยัน้ีเอาไปสร้างวดัให ้ ไปท าให้
เกิดประโยชน์  จึงให้ดูรูป  รูปท่ีวดัเห็นอานุภาพ  คนมาทีหลงัอาจจะไม่ไดดู้  อานุภาพ
พระพุทธเจา้มี  แมแ้ต่เหล่าเทพเทวดาเคล่ือนเหมือนดาวตกเลย  เพราะฉะนั้นส่ิงเหล่าน้ีมี
จริง  ภพภูมิมีจริงนะ  ไม่ใช่ตายแลว้สูญ  อย่าประมาท  เพราะนั้นเทวดาท่ีรู้จกัวดัน่ีกบั
พรหมมากกว่ามนุษยท์ั้งโลก  เทวดากบัพรหมท่ีรู้จกัวดัป่าวิเวกสิกขารามน่ี  มากกว่า
มนุษยท์ั้งโลกแปดพนัเกา้พนัลา้นคนไม่รู้ถึงยงั  เฉพาะเทวดาบรรลุธรรมก็เกา้ร้อยกว่า
โกฏิ   เกา้พนักว่าลา้นดวงนะ  ตอนท่ีพระพุทธเจา้มาแสดงธรรมโปรดเทวดา  ไดส้ าเร็จ
พระโสดาฯ  สกิทาฯ  อนาคาฯ  แมแ้ต่ทา้วสักกมหาราชกส็ าเร็จพระสกทาคามีในช่วงนั้น  
ท่านไดพ้ระโสดาบนัในสมยัพุทธกาล  เพราะฉะนั้นเป็นสมยัพิเศษ  อนัน้ีจึงใหดู้รูปเป็น
ตวัอย่าง  เต็มไปหมดเลย  ทุกสีทุกภพ  สีแต่ละประเภท  ขนาดดว้ย  ทั้งสีทั้งขนาด  ไอ้
ถ่ายไม่ติดกอี็กเยอะ  ไม่ใช่ถ่ายติดหมดนะ  มาอยา่งน้ีเตม็ไปหมดถ่ายแลว้มนัไม่ไดติ้ดทุก
รูป  ติดบางส่วนไม่ไดติ้ดทุกองคก์็มี  นั้นมากมาย  เพราะฉะนั้นให้รู้เห็น  เอามาให้เห็น 
เพื่อให้รู้เห็นว่ามนัมีอยู่จริงภพภูมิน่ะเราอย่าประมาท  เท่านั้นจะด าเนินชีวิตเราอย่างไร  
จะหาวดัอยา่งท่ีเมืองพลไม่มีนะสถานท่ีอยา่งน้ี  ท่ีมีเจดียพ์ระพุทธเจา้ถึง ๓ พระองค.์ 
 
 
 
 



 
 

การเกดิเป็นมนุษย์เป็นของหาได้ยาก 
เพราะน้ันการเกดิเป็นมนุษย์นีเ้ป็นของประเสริฐ   เขาเรียกว่ามนุษยสมบัต ิ

เมื่อไฟจะไหม้บ้าน  ให้รีบขนสมบัตอิอกจากบ้าน    

ค าว่าไฟไหม้บ้านหมายความว่าเมื่อลมดบั  ความตายน่ันเองมาเยอืน   
ร่างกายนีก้ถู็กเผาเป็นเถ้าถ่าน  เอาอะไรไปไม่ได้   

เราต้องรีบขนสมบัตอิอกจากบ้าน    ให้น าสมบตัน้ัินมาท าทาน  คอืทานวตัถุ
ส่ิงของภายนอกที่เราหามาได้   รู้จกัใช้แรงกายเราเป็นทานมาเสียสละ  น่ี
เรียกว่าทานบารมี  ทนีีน่ี้เอาทรัพย์คอืมนุษยสมบัตน่ีิ  มาเจริญศีล  มาเจริญ
ภาวนาให้เกดิขึน้ในกายในใจเรา  เป็นอริยทรัพย์น่ันเอง  คอืตวับุญน่ันเอง 


