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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังสจัธรรม สจัธรรมท่ีมีคุณค่า สจัธรรมน้ีมีคุณค่ามาก มีคุณค่า

ตรงไหน เราจะเห็นคุณค่ามากตอนหลวงตาออกมาโครงการช่วยชาติ เวลาศาสนาช่วยโลกๆ จะมี

คุณค่ามากเลย เพราะอะไร เพราะโลกจนตรอก โลกมีความทุกขค์วามยากไง ไม่มีทางออก คนเรา

อยากทาํร้ายตวัเองทั้งนั้นน่ะ เวลาหลวงตาออกมาช่วยๆ เราตอ้งกลบัมาฟ้ืนฟูได ้ เราตอ้งกลบัมา

ได ้ พอเรากลบัมาไดน่ี้คนมีกาํลงัใจ พอมีกาํลงัใจข้ึนมาทาํส่ิงใดมนักมี็หลกัมีเกณฑไ์ง ไม่ปล่อย

เราไหลไปตามอารมณ์ไง คนหมดทางไปนะ คนหมดทางออกมนัจะทาํร้ายตวัมนัเองทั้งนั้นน่ะ 

เวลาศาสนาออกมาช่วยโลกๆ ช่วยโลกอยา่งนั้นไง 

ถา้ศาสนามีคุณค่า มีคุณค่าท่ีไหน มีคุณค่าเวลาหลวงตาจะออกมาช่วยโลก หลวงตามา

จากไหน หลวงตาท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ท่านอยูใ่นป่าในเขา 

ศาสนา ศีล สมาธิ ปัญญากล่อมเกล้ียง ศีล สมาธิ ปัญญาหล่อหลอม หล่อหลอมหวัใจของคนคน

หน่ึง จากคนท่ีมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากท่ีเห็นแก่ตวั จนหล่อหลอม จนส้ินกิเลสไป พอส้ิน

กิเลสไปแลว้ จิตใจท่ีเป็นธรรมๆ จะเจือจานสงัคม จะเจือจานโลก หวัใจท่ีหล่อหลอมมา หล่อ

หลอมมาจากศีล สมาธิ ปัญญา 

ศีล สมาธิ ปัญญาสอน ศาสนามีคุณค่า มีคุณค่าอยา่งน้ีไง ถา้มีคุณค่าอยา่งน้ีเพราะจิตใจ

ของคนท่ีมีคุณธรรม เรายงัแสวงหากนั เราพยายามมาวดัมาวากนั มาวดัมาวากนัเพื่อทาํบุญกศุล

ของเรา บุญกศุลน้ีเป็นอามิส เป็นส่ิงท่ีเสียสละ เป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั พระเรากต็อ้งมีปัจจยัเคร่ือง

อาศยั คนมีชีวิตตอ้งมีปัจจยั ๔ พระเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ๆ ส่ิงใดท่ีเราขวนขวายมาดว้ย

นํ้าพกันํ้าแรงของเรามา เวลาเรามาเสียสละ เสียสละเพื่อผูท้รงศีล ผูท้รงศีลไดด้าํรงชีพต่อไป ส่ิงน้ี

มนัเป็นบุญกศุลนะ บุญกศุลคือการเสียสละ ถา้มีบุญกศุลข้ึนมาแลว้ ทาน มีศีล มีศีลคือความปกติ

ของใจ แลว้ตอ้งมีภาวนาข้ึนมาใหเ้ป็นหวัใจ 
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คนท่ีมีศรัทธามีความเช่ือ ท่ีมาวดัมาวากนั มาวดัมาวากนัเพื่อบุญกศุลของตน เพื่อฟัง

ธรรม เพื่อฟังธรรม เพื่อตอกย ํ้าส่ิงท่ีไม่เคยไดย้นิไดฟั้ง ไดย้นิไดฟั้งแลว้มนัขนลุกขนพองไง ส่ิงท่ี

ไดย้นิไดฟั้งทุกวนัๆ กต็อกย ํ้าๆ มนัไง ส่ิงท่ีลงัเลสงสยั ส่ิงท่ีไม่แน่ใจ ส่ิงน้ีเอามาแยกแยะในหวัใจ

ของตนไง น่ีไง ส่ิงท่ีจิตใจคนท่ีเป็นธรรมๆ เขาไปวดัไปวา ไปวดักนัเพื่อเหตุน้ีนะ 

แต่คนท่ีเกิดมาเขาไม่เห็นคุณค่าของศาสนาไง เขาวา่ศาสนาเป็นลูกตุม้สงัคม ศาสนาน้ีเห็น

แก่ตวั ศาสนาน้ีเอาเปรียบไง คนท่ีบวชแลว้ คนท่ีส้ินไร้ไมต้อก คนท่ีไม่มีทางออกแลว้ถึงจะมา

บวชพระ มาบวชพระๆ กม็าพึ่งพาอาศยัสงัคมๆ ไง 

สงัคมเขาทุกขเ์ขาร้อนนะ คนท่ีจิตใจเป็นธรรมๆ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้

แยะแยะมนุษย ์ มนุสสติรัจฉาโน มนุสสเปโต มนุสสเทโว มนุษยเ์ปรต มนุษยเ์ทวดา มนุษย์

เดรัจฉาน น่ีไง มนัเป็นท่ีไหนๆ มนัเป็นท่ีความคิด มนัเป็นท่ีหวัใจน่ีไง 

ถา้หวัใจมนัดี มนุสสเทโว จิตใจเหมือนเทวดา เทวดามีชีวิต เห็นไหม เราเดินไปเดินมา 

จิตใจท่ีเป็นธรรมเหมือนเราเป็นเทวดา เป็นเทวดาท่ีไหนล่ะ มนัเป็นเทวดาในหวัใจของเรา เรา

มองไปสิ คนทุกขค์นยาก คนมีความลาํบากลาํบน เห็นแลว้เศร้าใจ เห็นแลว้มนัเศร้า มนัอยากจะ

ช่วยเหลือเจือจานเขา มนัอยากจะช่วยสงัคมๆ มนัอยากทาํๆ น่ีหวัใจ แต่เรามีอาํนาจวาสนาบารมี

แค่ไหน 

เวลาคนมีอาํนาจวาสนาบารมี ผูท่ี้เขาเป็นธรรมๆ นะ คนท่ีเขาเคยใหท้านๆ เวลาเขาให้

ทานเขาแอบใหน้ะ เขาไม่กลา้ใหต้รงๆ หรอก ถา้ใหต้รงๆ ป๊ับนะ มีปัญหาเลย บา้นเขาจะ

เดือดร้อนไปหมดล่ะ คนท่ีเขาเป็นๆ เวลาเขาให ้ เขาใหใ้ตดิ้น เวลาเขาให ้ เขาไม่ใหใ้ครเห็น น่ีส่ิง

ท่ีเป็นธรรมๆ มนุสสเทโวเขาทาํกนัอยา่งนั้น มีเยอะมาก คนท่ีมีฐานะเวลาเขาทาํบุญของเขานะ 

เขาทาํอะไรเขาแอบทาํของเขา เขาทาํไม่ใหใ้ครรู้ เขาปิดทองหลงัพระ เขาทาํของเขาอยา่งนั้น 

ไอค้นทาํขา้งหนา้มนัตอ้งการ ไฮโซไฮซอ้ท่ีเขาทาํของเขาไป ไอน้ัน่มนัเป็นเร่ืองของ

โลกๆ เป็นเร่ืองของโลกๆ จิตใจของคนมนัสูงมนัตํ่า มนัสูงตํ่าอยา่งนั้นไง แต่ถา้คนท่ีเป็นธรรมๆ 

ถา้จิตใจ เราเห็นแลว้เราสงัเวช เราอยากจะจุนเจือเขา ถา้เราปิดทองหลงัพระ เราทาํได ้เรากท็าํของ

เรา 
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แลว้ทาํไม่ไดน้ะ ทาํไม่ได ้ น่ีธรรมของผูป้กครอง ถึงท่ีสุดแลว้เราขวนขวายเตม็ท่ีแลว้

อุเบกขา ความท่ีอุเบกขาธรรมๆ เพราะมนัเป็นอยา่งนั้น ไส้เดือนมนักต็อ้งอยูดิ่นนั้นน่ะ เรา

ตอ้งการช่วยเหลือไส้เดือนเอาไวบ้นโต๊ะ เอาไส้เดือนข้ึนมาไวบ้นดิน ไส้เดือนมนักด้ิ็นรนลงไป

อยูใ่นดิน ไส้เดือนมนัอยูท่ี่ดินนั้นมนัมีความสุขของมนั ไส้เดือนมาอยูบ่นโต๊ะ มาอยูบ่นภาชนะ

มนัอยูไ่ม่ได ้ มนัไม่ธรรมชาติของมนั ธรรมชาติของไส้เดือนมนักอ็ยูท่ี่ดิน มนัมุดดิน มนักินดิน 

มนัมีความสุขของมนั เห็นไหม นัน่คือไส้เดือน แต่คนท่ีเป็นคน เขาอยูข่องเขาโดยสถานะของเขา 

น่ีกเ็หมือนกนั หวัใจมนัเป็นอยา่งนั้นๆ ดูสิ หวัใจเป็นอยา่งนั้นเป็นอยา่งไร 

สงัเกตไดไ้หม เวลาลูกหลานเราท่ีดี เรารักพอ่รักแม่ไง ถา้ลูกหลานประชดประชนัวา่พอ่

แม่ไม่รักๆ น่ีไง น่ีมนัคืออะไรล่ะ มนัความคิดเขาทั้งนั้นน่ะ เพราะพอ่แม่มีลูกหลายคน พอ่แม่ก็

ตอ้งใชส้ติปัญญา คนไหนท่ีเขาเอาตวัรอดได ้ คนไหนท่ีเขามีกาํลงัของเขา เรากส็ัง่สอนเท่านั้น 

คนไหนท่ีเป็นห่วง ไอท่ี้จ ํ้าจ้ีจ ํ้าไชเพราะเขารัก ไอท่ี้จ ํ้าจ้ีจ ํ้าไชนัน่น่ะ จ ํ้าจ้ีจ ํ้าไชเพราะมนัห่วงไงวา่

คนคนน้ีๆ จํ้าจ้ีจ ํ้าไชกบัคนคนนั้นน่ะ เพราะอะไร เพราะพอ่แม่รู้ แต่เดก็มนัมีปัญหาแลว้ มนัมี

ปัญหาท่ีมนับอกทาํไมวา่แต่ฉนัๆ 

น่ีไง เราจะบอกวา่ กรรมจาํแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนันะ คนเรามีเวรมีกรรมมาทั้งนั้น ถา้

มีเวรมีกรรมมาทั้งนั้น ทางจิตวิทยา เราจะดูแลเดก็เราตอ้งไม่ใหเ้ดก็มนัรู้ เราจะดูแลเดก็ตอ้งเอา

เดก็เป็นท่ีตั้ง 

น่ีเหมือนกนั เร่ืองหวัใจของคนๆ หวัใจของเขา เขามีความรู้สึกนึกคิดอยา่งนั้น เขามี

ความเห็นอยา่งนั้น ถา้มีความเห็นอยา่งนั้น ถา้มนัพฒันาข้ึนมา พฒันาท่ีไหนล่ะ มนัมีตวัอยา่งไง 

เวลาตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดคือองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มี

สถานะทางโลกเป็นถึงกษตัริย ์ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดเ้คยมีภรรยาคือนางพิมพามา 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มีสามเณรราหุล องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ออกบวช

สมบูรณ์  

ถา้บอกวา่ เออ! ท่านคนทุกขค์นจน ท่านไม่มีฐานะ ท่านกเ็ป็นกษตัริย ์ท่านไม่มีครอบครัว 

ท่านคงเสียใจจากผูห้ญิง ท่านกมี็นางพมิพา ท่านคงไม่มีลูกมีเตา้ ท่านกมี็สามเณรราหุล ท่านมี

ครบหมดเลย มีสมบูรณ์พร้อมหมดเลย น่ีไง ท่านถึงเสียสละออกมาบวช ออกมาแสวงหาสจัจะ

ความจริงไง เพราะส่ิงท่ีมีพร้อมแลว้ไปเท่ียวสวนเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย เราตอ้งเป็น



เทศนเ์ชา้ วนัท่ี ๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ ๔ 

 

©2016 www.sa-ngob.com 

เช่นน้ีใช่ไหม เรากต็อ้งเป็นเช่นน้ีเหมือนกนั ถา้เป็นเช่นน้ีเหมือนกนั สถานะมนักมี็พร้อมอยูแ่ลว้ 

กษตัริยจ์ะไดเ้ป็นอยูแ่ลว้ มเหสีน่ีสุดยอด งดงามมาก ลูกผูช้าย ลูกชาย ลูกท่ีมีปัญญามาก มีอะไรท่ี

ขาดแคลนบา้ง  

ถา้เราจะระลึกถึงวา่ ถา้ระลึกเป็นตวัอยา่งๆ กอ็งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น่ีไง ท่าน

สมบูรณ์เพียบพร้อมไปทั้งหมด ท่านไม่มีอะไรขาดตกบกพร่อง เพราะพวกมิจฉาทิฏฐิจะบอกเลย

วา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะโดนปฏิวติัมา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะโดนขบั

ออกมาจากราชวงั องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มีปัญหามา น่ีทางวชิาการเขาวิจยักนั น่ีไง เขา

ไม่เขา้ใจถึงเร่ืองบุญกศุล พระโพธิสตัว ์ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย คนท่ีสร้างสม

บุญญาธิการมาเกิดเป็นราชกมุารท่ีลุมพินีวนั “เราจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย” เกิดมาจากทอ้ง

พอ่ทอ้งแม่ ประกาศเลย “เกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย” นัน่น่ะคืออาํนาจวาสนา คือบารมี ทั้งๆ ท่ียงั

ไม่ไดเ้ป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

แลว้เวลาเติบโตข้ึนมา พระเจา้สุทโธทนะส่งศึกษา มีการศึกษา จบ ๑๘ วิชาการ คือมี

ปริญญา ๑๘ ใบ เรามีก่ีใบ มีพร้อมทุกๆ อยา่ง เวลาทางวชิาการเขาบอกวา่โดนอยา่งนั้นๆ น่ีกก็าร

วิจยัของเรา แลว้วยัรุ่นดว้ย พอไปเจอวิชาการอยา่งนั้น “ใช่ สุดยอด” น่ีวฒิุภาวะมนัอ่อนแอ คน

มนัเป็นวิทยาศาสตร์ มนัเป็นทางโลก มนัไม่ไดคิ้ดถึงจริตนิสยั คิดถึงบุพเพนิวาสานุสติญาณของ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ยอ้นอดีตชาติไป บุพเพนิวาสานุสติญาณ จิตท่ีเวียนวา่ย

ตายเกิดในวฏัฏะ จิตท่ีสร้างสมบุญญาธิการมา บารมีมนัเตม็มาอยา่งไร แลว้บารมีมนัขาดแคลน

มาอยา่งไร ถา้บารมีเตม็ บารมีขาดแคลนกเ็หมือนพวกเราน่ีแหละ บางคนคิดดี บางคนคิดร้าย 

ความคิดต่างๆ ของคนมนัมาจากตรงน้ี มนัมาจากการท่ีสร้างสมของแต่ละบุคคลมา ใครไดส้ร้าง

สมบุญญาธิการมาเต็มของเรา ลูกเราวา่นอนสอนง่าย ลูกเราฉลาด ลูกเราเป็นคนดี ลูกเรา เห็น

ไหม เวลาถา้มนัดี มนัดีจากจิตใตส้าํนึกอนันั้นน่ะ อยา่งไรมนักใ็ฝ่ดี จะอยูใ่นเหตุการณ์อยา่งไร

มนักใ็ฝ่ดี  

แต่ถา้ของเรา ส่ิงท่ีมนัมีบาปมีกรรมในหวัใจมาลุ่มๆ ดอนๆ ไอพ้วกเราลุ่มๆ ดอนๆ ทั้ง

นั้นน่ะ มนัจะลุ่มๆ ดอนๆ ขนาดไหน เราเกิดเป็นมนุษยน์ะ เกิดเป็นมนุษยน่ี์เป็นอริยทรัพย ์คาํวา่ 

“เกิดเป็นมนุษยเ์ป็นอริยทรัพย”์ เพราะธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ใน
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พระพทุธศาสนา จิตน้ีเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ จิตน้ีไม่มีตน้ไม่มีปลาย จิตน้ีมนัตอ้งไปของมนั

ใช่ไหม ถา้มนัไม่เกิดเป็นมนุษยม์นัจะเกิดเป็นอะไรล่ะ ถา้มนัไม่เกิดเป็นมนุษยม์นัจะเกิดเป็น

อะไร 

ถา้มนัเกิดเป็นเทวดา อินทร์ พรหมกเ็ร่ืองหน่ึง เป็นภพชาติหน่ึง ถา้ไม่เกิดเป็นมนุษยก์เ็ป็น

สตัวเ์ดรัจฉาน ไม่เกิดเป็นสตัวเ์ดรัจฉานกเ็กิดในนรกอเวจี มนัตอ้งเกิดอยูแ่ลว้ แต่ไดเ้กิดเป็น

มนุษยน่ี์มีคุณค่าไหม  

ถา้มีคุณค่า มนุษย ์ ในทางโลก ทรัพยากรมนุษยส์าํคญัท่ีสุด ส่ิงต่างๆ ในโลกน้ี การ

ขบัเคล่ือนไปขบัเคล่ือนโดยมนุษย ์ส่ิงใดในโลกน้ี ส่ิงท่ีมีการปลูกสร้างมาในโลกน้ีใครเป็นคนทาํ 

มนุษยท์ั้งนั้น ปัญญาประดิษฐ์ๆ  คอมพวิเตอร์กม็นุษยคิ์ด มนุษยเ์ป็นคนทาํข้ึนมา ไม่ไดท้าํ

ธรรมดานะ ทาํแลว้มนัยงัลว้งกระเป๋าเราอีกต่างหาก เราตอ้งซ้ือมนัมาใช ้ น่ีมนุษยท์าํทั้งนั้น แลว้

เราเกิดเป็นมนุษย ์ หนา้ท่ีอาชีพการงานของเรามนักเ็ป็นหนา้ท่ีอาชีพการงานของเรา เป็นผลของ

วฏัฏะ แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เขา้ไปในหวัใจของเรา ถา้หวัใจของเราท่ี

มนัทุกขม์นัยาก เห็นไหม 

เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วย เราไปโรงพยาบาล ไปหาหมอ ไปเจอหนา้หมอ “หมอหายไหม หมอ

หายไหม” แต่เวลาทุกขจ์นเขญ็ใจบีบคั้นในหวัใจ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้

สามารถชาํระลา้งได ้ สามารถบรรเทาได ้ สามารถบรรเทาได ้ บรรเทาแลว้มนัเป็นจริงไหม เขา

บอกวา่พระพทุธศาสนาทาํบุญแลว้ไดบุ้ญมหาศาลเลย น่ีกท็าํบุญมหาศาลเลย ทาํไมไม่ประสบ

ความสาํเร็จเสียที ทาํไมมีความทุกขค์วามยาก 

บุญกศุลกเ็ป็นบุญกศุล เห็นไหม เราทาํอาหารบนเตาของเรามนัมี ๓ เส้า ทาน ศีล ภาวนา 

มนักเ็ป็นส่วนหน่ึง มนักเ็ป็นเส้าหน่ึง เส้าหน่ึง ส่ิงท่ีมนัตั้งบนเส้าหน่ึงมนักค็ลอนแคลนใช่ไหม 

ถา้เรามีทาน ศีล ภาวนา มนั ๓ เส้า ตั้งส่ิงใดมนักม็ัน่คงใช่ไหม 

น่ีเราทาํทานของเรา ทาํทานท่ีไหน ทาํทานเพื่อความสบายใจของเราไง ทาํทานเพื่อ

โอกาสของเราไง มาทาํทานแลว้ไดฟั้งธรรมๆ มนักย็อ้นกลบัมาท่ีใจของเราน่ีไง ถา้ยอ้นกลบัมาท่ี

ใจของเรา เรากจ็ะมีศีล มีความปกติของใจเราเขา้มา ถา้เรามีศีล มีความปกติของใจเขา้มา ส่ิงท่ีมนั

ทุกขย์ากมนัเบาลงแลว้ เบาลงท่ีไหน เบาลงท่ีจิตใจมนัมีหลกัมีเกณฑข์องมนั เบาลงท่ีใจมนัคิดได ้

พอมนัคิดได ้ส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ีวา่มนัวิกฤติๆ ในชีวิตมนัแกไ้ดห้มดเลย 
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ส่ิงท่ีเวลามนัทุกขม์นัยากข้ึนมา มนัอั้นตู ้มนัไม่มีสติปัญญา มนัย ั้งคิดอะไรไม่ไดไ้ง ถา้มนั

ย ั้งคิดไม่ได ้ ยิง่ความคิดมนัยิง่ทบัถมไง กิเลสมนักเ็หยยีบย ํา่ต่อๆ ไปไง แต่ถา้กิเลสมนัเหยยีบย ํา่

ต่อไปมนักมี็ความทุกขค์วามยาก ถา้เรามีทานของเรา เรามีศีลของเรา มีความปกติของใจข้ึนมา 

ใจมนัคิดได ้ ถา้ใจมนัคิดได ้ พอใจคิดไดม้นักบ็อกทาํไมความคิดท่ีเรายงัไม่มีสติปัญญา ทาํไม

ความคิดมนัทุกขม์นัยากนกั เวลามีสติปัญญาแลว้ความคิดมนัปลอดโปร่ง ความคิดมนัมีทางออก

ของมนัได ้แลว้ถา้มนัเห็นประโยชน์ของมนั เราทาํความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบเขา้มา น่ี

ความสงบของใจ ถา้ใจมนัสงบนะ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี แลว้ถา้จิตมนัสงบข้ึนมา จิตสงบ

โดยการกระทาํของเราไง 

เวลาไปฟังพระฟังเจา้ พระเจา้กเ็ทศน์เป็นแนวทางทั้งนั้น เวลาทาํจริงๆ ข้ึนมาเรากต็อ้ง

เป็นธรรมของเรา แลว้ถา้มนัสงบเขา้มาๆ ความสงบอนัน้ีมนัเป็นการยนืยนัน่ะ องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้เวลาสอน บุคคล ดูสิ หลวงตาท่ีท่านประพฤติปฏิบติัของท่าน ท่านมีศีล สมาธิ 

ปัญญาข้ึนมา ท่านรักษาดูแลหวัใจของท่านจนหวัใจของท่านสะอาดผอ่งใสไง  

ถา้จิตของเราถา้มนัสงบเขา้ไปมนัเป็นความจริงข้ึนมา ความจริงมนัไม่เหมือนกบัความจาํ 

ความจริงไม่เหมือนกบัทฤษฎี ความจริงมนัไม่เป็นส่ิงท่ีเขาวา่กนั ไอท่ี้วา่ “วา่งๆ วา่งๆ” ไอท่ี้เราวา่

กนันัน่น่ะมนัเป็นอยา่งไร พอมนัจิตสงบข้ึนมา สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี มนัมีคุณค่าในตวัมนั

เองไง สมาธิมนัมีพลงันะ จิตน้ีมีพลงัมาก 

เวลาคนเล่นไพ ่ คนหนีตาํรวจมนัไปไดพ้รวดๆ นัน่กาํลงัของใจ เวลาไฟไหม ้ ของหนกัๆ 

มนัแบกไดห้มดเลย ทาํไมมนัแบกไดล่้ะ เพราะอะไร เพราะไม่มีตวัตนไง ตอนนั้นมนัตกใจไง ไอ้

น่ีพดูถึงเหตุการณ์โดยเฉพาะหนา้นะ แต่ถา้เป็นสมาธิมนัไม่เป็นอยา่งนั้น มนัเยน็น่ะ มีสติ แลว้

เหตุการณ์ท่ีวา่เวลาตกใจท่ีมนัแบกของหนกัๆ ไดท้ั้งนั้นเลยน่ะ เวลาจิตท่ีมนัมีกาํลงัของมนั มนั

ตอ้งเป็นขอ้เทจ็จริงสิ 

เราจะบอกวา่ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ พระพทุธศาสนามนัมี

คุณธรรม มนัมีคุณค่า มนัมีราคา แต่พวกเรามนัผวิเผนิน่ะ จบัจด คนนูน้พดูที คนน้ีพดูที มีแต่เขา

วา่ๆ 
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เขาวา่ๆ กกิ็เลสมนัวา่ ไม่ไดธ้รรมะวา่สกัที ถา้ธรรมะวา่มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก 

มนัเป็นจริงในใจ มนัชดัๆ ถา้มนัเป็นจริงในใจชดัๆ ใครจะหลอกเรา ไอท่ี้น่ีพดูข้ีโมท้ั้งนั้นน่ะ ไอ้

พวกข้ีโม ้แต่เป็นความจริงๆ นะ ครูบาอาจารยเ์ราไม่เคยโมน้ะ  

เวลาครูบาอาจารยข์องเรา ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํ เวลามีงานรวบรวม มีงาน

กรรมฐานเสียทีหน่ึง เวลาครูบาอาจารยท่์านพบกนันะ แลว้เวลาครูบาอาจารยพ์บกนั เราไดคุ้ยกบั

ใครหนหน่ึง เราจะจาํไดเ้ลยวา่คนคนน้ีมีปัญญามากนอ้ยแค่ไหน ถา้มนัมีส่ิงใดท่ีมนัยงัไม่ลงใจ

กนั คราวหนา้เจอกนัในงานครูบาอาจารย ์เราจะคุยธรรมะกนัอีก 

เขาคุยกนั ธมฺมสากจฺฉา แลว้คนคุยนะ คุยทีเดียวกรู้็ คนไม่เป็นพดูไม่ถูก ถา้คนพดูถูก พดู

ถูกยงัไม่แน่ใจเขากพ็ดูซํ้ า ถา้พดูซํ้า ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํเขารู้ภูมิกนั  

หลวงตาท่านพดูบ่อย ในครอบครัวกรรมฐานเขาจะรู้เลยวา่ใครจะมีธรรมหรือไม่มีธรรม 

ใครจะมีจริงหรือไม่มีจริง เพราะมนัเชาวนปั์ญญาน่ะ เราคุยกนัเรารู้ เราคุยกนัสิ คนไหนโง่ คน

ไหนฉลาด พดูกนัรู้หมดแหละ ถา้คนฉลาดพดูอะไรมนัท่ิมใจเรานะ เราสู้มนัไม่ไดน้ะ พดูอะไร

มนัขดัคาํพดูเรา เราไปไม่ไดห้รอก แต่ถา้คนโง่ๆ เราหลอกมนัได ้ เราทาํอะไรกไ็ด ้ ธมฺมสากจฺฉา 

น่ีพดูถึงทางโลกนะ แต่ถา้เป็นทางธรรมเขาไม่รู้เขาไม่เห็น เขาไม่รู้ไม่เห็น เขาพดูใหเ้ป็นความ

จริงอยา่งนั้นไม่ได ้ของท่ีไม่รู้ไม่เห็นเป็นไปไม่ได ้ 

พวกเราน่ีนะเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะถึงไดก้ลวัผไีง เวลากลวัผกีลวัสาง เทวดา อินทร์ 

พรหมน่ีนึกได ้เพราะจิตมนัมีขอ้มูล จิตดวงน้ีมนัเคยเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ จิตเราน่ี พวกเราท่ี

นัง่ๆ อยูน่ี่เคยตกนรกอเวจีมา เคยเป็นมนุษยม์า เคยอยูบ่นสวรรคม์า วนมาน่ะ มนัมีขอ้มูล พอ

บอกผ ีนึกภาพไดทุ้กคนเลย บอกเทวดา อู๋ย! นึกภาพไดห้มดเลย แลว้บอกถึงคุณธรรม โสดาบนั 

สกิทาคามี อนาคามี มนันึกไม่ไดห้รอก มนันึกไม่ไดม้นัเลยบอก “วา่งๆ วา่งๆ” วา่งๆ กอ็วกาศไง 

อวกาศมนัวา่ง ไม่มีสติไม่มีปัญญาไง 

แต่ของเราถา้มนัจะวา่งมนัจะอะไรมนัจะมีสติมีปัญญา มีสติปัญญาจากสติของเรา จากสติ

ท่ีมนัฝึกข้ึนมา ถา้มนัขาดสติไปแลว้ทาํส่ิงใดมนัเป็นไปโดยสญัชาตญาณ สญัชาตญาณมนัเป็น

อยา่งนั้นน่ะ เอาความจริงๆ ของเรา  
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ฟังธรรมๆ ไง เหตุสาํคญั สาํคญัตรงน้ี มาวดัมาวากนักเ็พื่อเหตุน้ีไง มาวดัมาวากนัเพื่อ

บาํรุงหวัใจของเราไง ใหห้วัใจของเรามนัมีสติ ใหห้วัใจของเราช่ืนบาน ใหห้วัใจของเราอยา่ให้

มนัทุกขม์นัยากจนเกินไป เวลามนัทุกขม์นัยากมนัทุกขย์ากท่ีน่ี 

ส่ิงท่ีวา่ “ไม่ใช่ หลวงพอ่ มนัทุกขม์นัยากเพราะไม่มีตงัค”์ 

ไอไ้ม่มีตงัค ์ ใครกช่็วยเหลือเจือจานไดน้ะ ดูสิ กูน้อกระบบๆ เขาพยายามจะใหเ้ขา้ระบบ

อยูน่ี่ นัน่กต็งัค ์ มนักย็งัทุกขย์งัยากอยูเ่หมือนกนั จริงๆ แลว้ถา้มีสติมีปัญญาข้ึนมามนัผอ่นผนัได ้

มนัคุยกนัได ้มนัเจรจาได ้มนัไม่ตอ้งจบัแพะชนแกะจนหมุนไม่ออกหรอก  

เรามีสติมีปัญญาของเรา มีสติปัญญาของเราเพื่อตั้งสติแลว้คอยนึกคิดของเรา แกไ้ขชีวิต

ของเราไป ถา้แกไ้ขชีวิตของเราไปนะ ถา้ผูมี้สติมีปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้มนัเกิดข้ึนมาแลว้

เป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก เกิดบนหวัใจดวงน้ี เอวงั 


