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ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรมเพื่อเป็ นมงคลชีวิต ชีวติ เกิดมามีคุณค่าถ้ามีความสุข
ชีวติ มีคุณค่ามากถ้าเกิดมาประสบความสาเร็จ มีความสุข ถ้าชีวติ เกิดมามีความทุกข์ ชีวติ นั้นไม่มี
ค่า มันเป็ นสิ่ งมีชีวติ สิ่ งที่มีชีวติ จิตนี้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ จิตไม่มีวนั ที่สิ้นสุด ถ้ามีวนั สิ้ นสุด
ได้ก็เรามาประพฤติปฏิบตั ิจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ ถ้าถึงที่สุดแห่ งทุกข์ จะว่านิพพานมันมีอยูๆ่ จิตที่
มันไม่เคยตายๆ สิ่ งที่ไม่เคยตายกับนิพพานอันนั้นมันเป็ นวิมุตติสุข สุขอันนั้นสุขโดยสัจจะโดย
ความจริ ง แต่ความสุขของเราๆ ชีวติ มีค่าถ้ามีความสุขไง ชีวติ มีค่าถ้าเราสมความปรารถนาไง
ถ้าสมความปรารถนา สมความปรารถนาด้วยบุญกุศลนะ คาว่า “ด้วยบุญกุศล” เราทาสิ่ง
ใดด้วยความสุจริ ต ทาสิ่งใดด้วยสมความปรารถนา อันนี้เป็ นบุญกุศล แต่ทาสิ่ งใดแล้วเราขาดตก
บกพร่ อง มันเป็ นบาป คนที่มีบาป มีการขาดแคลน การขาดแคลนอย่างนี้มนั เกิดมาจากการกระทา
มันเกิดจากกรรมของเราทั้งนั้นน่ะ แต่การกระทา เวลากรรมของเราทามา ทามาด้วยการขาดสติไง
เวลาเราขาดสติ เราไม่มีสติปัญญา เราทาสิ่ งใดเพื่อความดารงชีพๆ
ดารงชีพถ้ามีสติปัญญา เห็นไหม คนล้มอย่าข้าม เวลาคนล้ม คนล้ม พระโพธิสัตว์ๆ เขา
บอกแม้แต่สุนขั อย่าไปรังแกมันนะ เพราะการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ เราไม่รู้วา่ เราจะไปเกิด
เป็ นชาติใด เราจะเกิดเป็ นภพชาติใดเวลาเกิดมาแล้ว สิ่งนั้นเขาเกิด เวลาถึงวาระของเขา เขาอาจจะ
เกิดเป็ นสุนขั ก็ได้ เขาเกิดเป็ นสัตว์ก็ได้ แต่ถึงเวลาเขาพ้นจากภพชาติน้ นั ขึ้นไปแล้วเขาจะเกิดเป็ นผู้
ยิ่งใหญ่ก็ได้ เขาไปเกิดเป็ นเทวดา อินทร์ พรหมก็ได้ เวลาอย่างนั้นเราถึงมีเมตตาต่อกันไง ถ้าสิ่ งนี้
สิ่ งที่มีค่า สิ่งที่ชีวติ นี้มีค่า มีค่าเพราะว่าเรามีสติมีปัญญาไง ถ้ามีคา่ เพราะมีสติปัญญา เรามาทาบุญ
กุศลของเราเพื่อเป็ นมงคลชีวติ ของเรา
มงคลชีวติ นะ เกิดในประเทศอันสมควร สภาวะแวดล้อมที่ดี ทากสิ กรรม ทาการเกษตร
ทาเพื่อปัจจัย ๔ เพื่ออาหารของเรา นี่เกิดในประเทศอันสมควร เกิดในประเทศอันสมควรนะ เกิด
เป็ นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา เกิดในชาติไทยของเรา ถ้าเกิดในชาติไทย
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ของเรา เราไปวัดไปวาของเรา ไปวัดหัวใจของเราไง ถ้าหัวใจของเรามันดิ้นมันรน มันกีดมันขวาง
อันนั้นน่ะกิเลสมันแสดงตัวแล้วล่ะ แต่ถา้ มันชื่นชมของมัน มันมีบุญกุศลของมัน คนเราเกิดมา
เกิดมาถ้าประสบความสาเร็จ เกิดมาแล้วทาสิ่ งใดแล้วมีผลประโยชน์ ประสบความสาเร็จในชีวติ
จะมีความสุขๆ
ความสุขมันเกิดมาจากไหน ความสุขมันเกิดมา เกิดมาจากสติปัญญาของเรา เกิดมาจาก
การแสวงหาของเรา การแสวงหาของเรา จังหวะและโอกาสนะ วาสนาๆ คาว่า “วาสนา” เราบอก
วาสนา ทุกคนก็แย่งชิงกัน อยากมีอานาจวาสนามีบารมี การที่แย่งชิงอานาจวาสนาบารมีมนั มีที่
ลับหลังนะ คาว่า “มีบารมี” เวลาคนอยูเ่ บื้องหลัง คนที่เป็ นเพื่อนของเราอยูล่ บั หลัง มีสิ่งใดเรา
ปกป้องเราดูแล
นี่ก็เหมือนกัน อานาจวาสนาบารมี ถ้ามันอยูใ่ นหัวใจของคนแล้ว เราจะอยูท่ ี่ไหนก็แล้วแต่
เขาเคารพบูชา แต่ถา้ มันเป็ นเสแสร้ง เสแสร้งว่าจะมีบารมี กดขี่เขาด้วยอิทธิพล มันมีแต่ต่อหน้า
ลับหลังเขาก็ไม่เชื่อถือหรอก
นี่ก็เหมือนกัน สิ่ งที่วา่ อานาจวาสนาบารมี อานาจวาสนาบารมีมนั เกิดมาจากไหน มันเกิด
จากการกระทาของเรา ถ้าเกิดจากการกระทาของเรา คนที่มีจิตใจที่เข้มแข็ง คนที่จิตใจที่มีจุดยืน
ทาสิ่ งใดเพื่อประโยชน์ๆ ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง ไม่มีการเจ้าเล่ห์แสนงอน มันทาเพื่อ
ประโยชน์ๆ ไง มันก็เกิดอานาจวาสนาบารมี ถ้าเกิดอานาจวาสนาบารมี ทาสิ่ งใดคนก็ปกป้องดูแล
เวลาตกทุกข์ได้ยาก คนก็จุนเจือ
คนเรามันสูงๆ ต่าๆ ทั้งนั้นน่ะ ชีวติ มันลุม่ ๆ ดอนๆ มันจะประสบความสาเร็จไปตลอด
อย่างไร ถ้าประสบความสาเร็จ เขาต้องทาของเขามาดี นี่เป็ นมงคลชีวติ ถ้าเป็ นมงคลชีวติ ของเรา
เราแสวงหาของเรา เราแสวงหาสิ่ งที่คมุ้ ครองเราด้วยบุญกุศล ถ้ามันมีสิ่งใดขาดตกบกพร่ อง อัน
นั้นมันก็เป็ น คนเรามีกรรมเก่ากรรมใหม่ท้ งั นั้นน่ะ กรรมดีกรรมชัว่ ที่มนั กระทามา ทาสิ่ งนั้นมา
ทาสิ่ งนี้มา แต่ในสมัยปัจจุบนั นี้ ดารงชีวติ นี้เรามีสติมีปัญญา เราก็ขวนขวายของเรา เวลามันทุกข์
มันยาก ทุกข์ยากด้วยกันทั้งนั้นน่ะ
เวลาครู บาอาจารย์ท่านพูด เวลาให้หันหน้าเข้าหากัน บ่นเรื่ องความทุกข์ไม่มีวนั จบวันสิ้ น
แต่ถา้ บ่นเรื่ องความทุกข์ไม่มีวนั จบวันสิ้ น นัน่ เป็ นความทุกข์ไง ความทุกข์เพราะอะไร เพราะ
ความผิดพลาด ความพลั้งเผลอ การกระทาสิ่งนั้นมา ปัจจุบนั นี้มีสติปัญญา ถ้าทาสิ่งใดแล้วมันไม่
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ประสบความสาเร็จ มันก็มีความทุกข์ของมัน ทุกข์เป็ นอริ ยสัจ ทุกข์เป็ นความจริ ง ทุกข์คือความ
ทนอยูไ่ ม่ได้ นัง่ อยูก่ ็ทนอยูไ่ ม่ได้ นอนอยูก่ ็ทนอยูไ่ ม่ได้ ทาอะไรก็ทนอยูไ่ ม่ได้ มีกิริยาเดียว ทนอยู่
ไม่ได้ มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงของมัน นัน่ คือทุกข์ ถ้าทุกข์มนั เป็ นอย่างนั้นแล้ว ถ้าเรามี
สติปัญญา เราเข้าใจ
ทุกข์ควรกาหนด สมุทยั ควรละ ละสิ่ งที่วา่ เราจะให้มนั ไม่มีไง สิ่ งที่มนั ไม่มีไม่เป็ น เป็ นไป
ไม่ได้ ชาติปิ ทุกขา การเกิดเป็ นทุกข์อย่างยิง่ ชาติปิ ทุกฺขา การมีชีวติ นี้ ที่วา่ ชีวติ นี้มีค่าๆ เขามา
ค้นคว้าตรงนี้ ถ้ามาค้นคว้า ชาติปิ ทุกฺขา การเกิดเป็ นทุกข์อย่างยิ่ง แล้วทาอย่างไรถึงไม่เกิด ถ้าไม่
เกิด ไม่เกิดทาไม ก็อยากเกิด อยากเกิด อยากประสบ อยากจะมีความสุข เพราะอะไร เพราะจิตใจ
เรามีสติปัญญาแค่น้ ีไง เรามีสติปัญญาสิ่ งนี้ไง ดูสิ มันเป็ นอนิจจังทั้งนั้นเลย เวลาการพลัดพรากนะ
มีแต่น้ าตา มีแต่การอาลัยอาวรณ์ แล้วที่ไหนมีการเกิด ที่นนั่ ก็ตอ้ งมีการดับ ที่ไหนมีการเกิด ที่นนั่
ต้องมีการทาลายไป มันมี ของมันโดยธรรมชาติ แล้วธรรมชาติ เราอยากเกิด เราอยากจะยึดมัน่ ถือ
มัน่ อยากจะว่าเป็ นของเรา แล้วมันเป็ นของเราจริ งได้หรื อไม่ละ่ มันเป็ นของเราจริ งไม่ได้ไง
แต่เวลาเกิดมา เกิดนี้เป็ นอริ ยทรัพย์ เป็ นอริ ยทรัพย์ข้ ึนมา เกิดมาเพื่อให้คน้ คว้าเรื่ องนี้ไง
เกิดมาเพื่อให้ศึกษา เพื่อให้คน้ คว้า เพื่อให้เข้าใจ ถ้ามันศึกษา มันค้นคว้า มันเข้าใจแล้วมันจะไปยึด
มัน่ ถือมัน่ อะไร ถ้ามันไม่ยึดมัน่ ถือมัน่ อะไร เห็นไหม นี่ธรรมะ ธรรมะที่มนั จะมาแก้ไข แก้ไข
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ถ้าแก้ไขความยึดมัน่ ถือมัน่
คนทาความจริ ง คนที่เป็ นจริ ง คนเป็ นจริ งต้องคนมีสจั จะ คนมีสตั ย์ การมีสัตย์ยึดมัน่ ถือ
มัน่ หรื อไม่ การมีสตั ย์ มีสัตย์มนั เรื่ องอะไรล่ะ มีสัตย์ เราจะทาเรื่ องอะไรล่ะ เกิดมามีชีวติ ใช่ไหม
เราทาหน้าที่ของเรา หน้าที่พอ่ หน้าที่แม่ หน้าที่ปู่ หน้าที่ยา่ หน้าที่ของเด็กน้อย หน้าที่ของเด็กก็ทา
หน้าที่ หน้าที่แล้วแต่ความรับผิดชอบ หน้าที่มากน้อยแค่ไหน
ถ้าหน้าที่มนั มากน้อยแค่ไหน นัน่ ทาตามหน้าที่ๆ มันเป็ นหน้าที่ของเรา ถ้าทาหน้าที่ของ
เราเสร็จสมบูรณ์แล้ว ลูกหลานเราเจริ ญเติบโตมาแล้ว หน้าที่สมบูรณ์เราแล้ว ทีน้ ีตวั เราล่ะ จิตใจ
ของเราล่ะ จิตใจของเราที่มนั ว้าเหว่อยูน่ ี่
ไม้ใกล้ฝั่งนะ เวลาไม้ที่มนั เริ่ มเติบโตขึ้นมา ดูดว้ ยความชื่นชมเนาะ เพราะมันเจริ ญงอก
งาม แต่ไม้ใกล้ฝั่งนะ มันจะล้มลงสู่แม่น้ าแน่นอน นี่เหมือนกัน ชีวติ ของเรา เราต้องพลัดพราก
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แน่นอน ถ้าเราพลัดพรากแน่นอน มรณานุสติ ถ้ามรณนาสุสตินะ เราระลึกถึงความตาย ความตาย
ก็คือความตาย ถ้าความตายแล้ว ถ้ากาลังจะตาย เราควรทาอย่างไร นี่เข้าแล้ว ถ้าเราควรทาอย่างไร
เรามาวัดมาวาเรามาเสียสละทานๆ ทานนี้เป็ นสมบัติของเรานะ สิ่ งใดที่เสี ยสละออกไป
แล้ว สิ่ งใดที่เป็ นสมบัติของเราทั้งนั้น สิ่ งที่เสี ยสละไป ถวายพระไปนี่เป็ นสมบัติของเราทั้งนั้น
ไม่ใช่ของพระ ของพระ สิ่ งที่ของพระเป็ นวัตถุไง สิ่ งที่สละมา ใครเป็ นคนสละ ใจนี้เป็ นคนสละ
ใช่ไหม ถ้าใจเป็ นคนสละมากน้อยแค่ไหน นัน่ น่ะ วาสนาบารมีมนั เกิดตรงนั้นน่ะ วาสนาบารมี
เราทาของเราเต็มที่ไง เราทาของเราเต็มที่ พอทาแล้วส่ วนใหญ่จะคิดว่าทาดีไม่ได้ดี
ก็เราทามาแล้วมันควรเกิดผลตอบสนองตามที่เราต้องการ ตามที่ปรารถนา ถ้าเวลาบุญมัน
มาถึงนะ สิ่ งที่เราต้องการสมความปรารถนา มันได้ผลตอบแทนมากกว่านั้นมหาศาลถ้ามันได้ แต่
ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาของเราใช่ไหม ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาของเราคือกรรมเก่ากรรมใหม่ไง การกระทา
แม้แต่เราสร้างบุญกุศลมา มนุษย์สมบัติได้เกิดเป็ นมนุษย์มนั ก็สุดยอดของเราอยูแ่ ล้ว แล้วสุดยอด
ของเรา ทาสิ่ งใดถ้ามันประสบความสาเร็จมากขึ้นไป นัน่ น่ะเขาทาของเขามา เขาทาของเขามา
นัน่ น่ะเป็ นวาสนา เป็ นโอกาสที่ให้กระทา
ถ้าให้กระทา ถ้ามันสมบูรณ์ มันสมบูรณ์ของมัน สมบูรณ์มนั ต้องมีสติปัญญาสิ คนเราจะ
มานัง่ เฉยๆ ให้มนั ลอยมาจากฟ้า มันเป็ นไปไม่ได้หรอก เพราะอะไร เพราะต่างคนต่างสร้างมา
ด้วยกันทั้งหมด ต่างคนต่างมีบุญกุศลกันทั้งนั้น สภาคกรรมไง กรรมที่มนั คลุกเคล้ากันไปไง ถ้า
กรรมที่คลุกเคล้ากันไป ดูสิ ของใครที่มีโอกาสวาสนามากกว่า นี่พดู ถึงความเป็ นสุจริ ตนะ
แต่ถา้ เป็ นทางโลก ทางโลกเขาบอกว่า คนเกิดมาต้องมีหมู่มีคณะ ต้องมีพรรคมีพวก การมี
พรรคพวกช่วยเหลือกัน อันนั้นมันก็เป็ นส่วนหนึ่ง เรื่ องสภาวะแวดล้อมส่วนประกอบมันมีไป
ทั้งนั้นน่ะ มันจะมีมากมีนอ้ ยมันอยูท่ ี่จงั หวะอานาจวาสนาของคนคนนั้น ถ้าจังหวะและอานาจ
วาสนาของคนคนนั้น เขาไปอยูใ่ นชุมชนนั้น เขาไปอยู่สิ่งที่อดุ มสมบูรณ์ของเขา เขามีโอกาส แต่
ถ้าจังหวะของเรา จังหวะก็อานาจวาสนาของเรา สิ่งนั้นมันมีคนที่มีอานาจวาสนาแน่นหนาไป
หมดเลย เราไปเกิดสภาวะแบบนั้น
นี่ไง การกระทาๆ สิ่ งที่มนั เกิดการกระทาขึ้นมา ว่าเป็ นมงคลชีวติ ๆ ไง มงคลชีวติ คือมีสติ
มีปัญญา ถ้าขาดมงคลชีวติ นะ มันไปกว้านเอาฟื นเอาไฟ การน้อยเนื้อต่าใจ แล้วคิดแต่ความเจ็บช้ า
น้ าใจ สิ่งนั้นคือกิเลส สิ่ งที่เรามีสติมีปัญญาของเรานะ เราก็ขวนขวายของเรา เรามองสิ ดูสิ คนที่
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ทุกข์จนเข็ญใจ เขาก็มีของเขาใช่ไหม คนที่ประสบความสาเร็จมัง่ มีศรี สุข เขาก็มีของเขาใช่ไหม
เราก็ทาหน้าที่ของเราๆ แต่เรามีสติปัญญาของเรา เรามีสติปัญญา หมายความว่า เรามีสติ เราไม่ให้
สิ่ งที่มนั กระตุน้ ในใจของเรามันแผดเผาเรา สังคม สังคมมันก็ซับซ้อนอยูแ่ ล้ว เราก็ตอ้ งมี
สติปัญญาอยูก่ บั สังคมนั้น แต่เวลากิเลสที่มนั แผดเผาภายใน เรามีท้ งั ศึกนอกศึกในเชียวหรื อ
ศึกนอก การดารงชีวติ ของเราในสังคมของเรา เราก็มีศีลมีธรรม มีสุจริ ตเป็ นเครื่ อง
ปกครองดูแลรักษาให้ชีวติ ของเราไม่ผิดพลาดไป ในหัวใจของเราก็อย่าให้กิเลสมันกระตุน้ ของ
มัน อย่าให้มนั กระตุน้ อย่าให้มนั ปรารถนาโดยลอยลม แต่ถา้ กิเลสถ้ามันคิดอย่างนั้น แต่ถา้ เป็ น
ธรรมๆ นะ เราต้องมีความขยันหมัน่ เพียรของเรา เราทาหน้าที่ของเรา
คนทางานแล้วใช้สติปัญญามากกว่าเราเยอะแยะไปหมด คนที่เขาประสบความสาเร็จเขา
ล้มลุกคลุกคลานมาทั้งนั้นน่ะ เขาล้มลุกคลุกคลานมาก่อน เขาถึงมีประสบการณ์ชีวติ ของเขา เขา
ถึงได้ใช้สติใช้ปัญญาของเขาใคร่ ครวญสิ่ งที่เขารู้เขาเห็นอยูน่ ้ นั ว่ามันควรหรื อไม่ควร สิ่ งที่มนั
เกิดขึ้น เขามีสติปัญญาใคร่ ครวญของเขา แยกแยะของเขาว่าถูกหรื อผิด นี่เพราะประสบการณ์ที่
เขาเคยล้มลุกคลุกคลานมานัน่ ไง ของเราไม่เคยล้มลุกคลุกคลานเลย แล้วเราก็วา่ จะให้ประสบ
ความสาเร็จไปเลย ชีวติ ของเรามันจะสมบูรณ์ไปด้วยกลีบกุหลาบดอกไม้ตลอดไปเลย
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ ตรัสรู้เป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ไป
จาพรรษาอยูก่ บั พราหมณ์ พราหมณ์นิมนต์ให้จาพรรษา แล้วเกิดทุกขภัย เกิดภัยแล้ง ลืมใส่บาตร
ลืมใส่บาตรมา แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ พระอานนท์นี่โอ้โฮ! สะเทือนใจมาก
เพราะไปบิณฑบาต พอดีพอ่ ค้าม้าเขาก็ตอ้ นม้ามาเพื่อค้าขายข้ามถิน่ พอถึงเวลาหน้าฝนเขาก็ต้ งั
แคมป์ พักที่นนั่ เวลาที่เขาบิณฑบาตไม่ได้ก็ไปบิณฑบาตกับพ่อค้าม้านัน่ น่ะ เขาให้อาหารม้า
อย่างไรเขาก็ใส่บาตรอย่างนั้นมา ได้มาเป็ นข้าวกล้อง
ภิกษุทาให้อาหารสุกเองไม่ได้ เป็ นอาบัติ ภิกษุปรุ งแต่งอาหารได้ อาหารเติมรสเติมได้ แต่
ของดิบทาให้เป็ นของสุก ภิกษุทาไม่ได้ พระอานนท์ทาไม่ได้นะ เอาข้าวมาบด บดให้เป็ นแป้ง บด
ให้เป็ นแป้งเสร็จแล้วเอาน้ าพรม ไปถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนพระโมคคัลลานะ
ทนไม่ได้ พระโมคคัลลานะบอกขออนุญาตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บอกว่าจะนิมนต์
พระเหาะไปบิณฑบาตอีกทวีปหนึ่ง
แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามว่า แล้วพระที่ไม่มีฤทธิ์เขาจะทาอย่างไรล่ะ
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ก็ผมจะจับมือไป ผมจะพาเหาะไปเอง
มีฤทธิ์ มีเดชนะ คาว่า “มีฤทธิ์มีเดช” พยายามจะเปลี่ยนแปลงไง เปลี่ยนแปลงทุกขภัยอัน
นั้น เปลี่ยนแปลงวาระอันนั้น เปลี่ยนแปลง
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อนุญาต ไม่อนุญาต
พอไม่อนุญาต ขออีก ขอบอกว่าจะพลิกแผ่นดิน พลิกแผ่นดินขึ้นมา คือเอาเหง้าดินขึ้นมา
คือดินที่เป็ นอาหารพลิกขึ้นมา
แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถามว่า แล้วประชาชนอยูน่ ี่ทาอย่างไรล่ะ
ผมจะกางฝ่ ามือของผมให้เป็ นแผ่นดิน แล้วเอาประชาชนวางบนฝ่ ามือผมก่อน แล้วผมจะ
พลิกแผ่นดินขึ้นมา แล้วก็ค่อยเอาประชาชนกลับมาตั้งไว้ที่เดิม
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาต
ผูท้ ี่มีฤทธิ์มีเดชสามารถทาได้นะ แต่ทาแล้วมันเป็ นของชัว่ คราวไง มันเรื่ องชัว่ คราว เรื่ อง
ชัว่ คราวมันไม่เป็ นความจริ ง แต่กรรมของคนมันจริ ง กรรมของคนมันจริ งไง เวลาถึงที่สุดแล้ว
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกพรรษาแล้ว พอออกพรรษาแล้วพราหมณ์ถึงนึกได้ไงว่า
นิมนต์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ มาขอขมาลาโทษนะ มาขอขมาลาโทษแล้วก็นิมนต์
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปฉันในราชวัง
แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พดู กับพระไง เธอชนะแล้ว พวกเธอชนะ ชนะ
อะไร ชนะความทุกข์ความยาก ชนะกิเลสไง ชนะไอ้ที่มนั ดิ้นรนในใจไง ไอ้ที่ดิ้นรนในใจมันก็ไม่
ยอมไง มันจะเอาแต่ความสุขเอาความสะดวกของมัน
นี้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อยูใ่ นพระไตรปิ ฎกนะ เวลาชีวติ ของคนมันจะ
ไม่ราบเรี ยบเสมอไปหรอก มันก็มีลมุ่ ๆ ดอนๆ ทั้งนั้น แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลามีปัญหาขึ้นมา เวลาเผยแผ่ธรรมๆ มันมีศาสนาอื่นอยูแ่ ล้ว
มันมีศาสนาพราหมณ์อยูแ่ ล้ว แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิเสธไปหมดๆ มันมีปัญหา
ไปทั้งนั้นน่ะ ทีน้ ีมนั ก็มีเรื่ องการกระทบกระเทือน เรื่ องการใส่ร้าย เรื่ องการทาลายกัน
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ฉะนั้น เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเทศน์บอกพระ ภิกษุท้ งั หลาย ถ้าพวกเธอ
โดนโลกธรรม คือโดนเขาติฉินนินทา โดนเขากล่าวร้าย เธออย่าเสี ยใจไป ให้ดูองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง
เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาเผยแผ่ไป มันมีคนโต้แย้ง มันมีคนทาลาย
เพราะว่าความเชื่อถือความศรัทธามันมา แล้วเป็ นความจริ งๆ ตลอด ฉะนั้น เวลาองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าพูดกับพระ ภิกษุท้ งั หลาย มันไม่มีใครโดนโลกธรรมรุ นแรงเท่ากับองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอก ทั้งๆ ที่เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอานาจวาสนานะ มี
บารมีมาก อนาคตังสญาณ มีฤทธิ์มีเดชทาได้ท้ งั นั้นน่ะ แต่ท่านไม่ทา จะทาต่อเมื่อพวกเดียรถีย ์
พวกที่กล่าวร้าย เวลาแสดงธรรมเพื่อปราบปราม ท่านแสดงเพื่อเวลาปราบปรามกิเลส เวลาทาเพื่อ
ประโยชน์ แต่ท่านไม่มาทาเพื่อแสวงหาสิ่งใดทั้งสิ้ น
เวลาเผยแผ่ธรรมๆ ต้องเผยแผ่ธรรมก็เพื่อให้พวกเราเข้าใจ ถ้าเข้าใจก็แสดงธรรมนี่ไง
แสดงว่าสิ่ งใดผิด สิ่ งใดถูก สิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี สิ่งใดควรทา สิ่ งใดไม่ควรทา ให้พวกเราเข้าใจ ให้
พวกเราเห็น ให้พวกเรารู้ มงคลชีวติ ไง ถ้าคนมันรู้มนั เห็นขึ้นมามันจะทาความชัว่ ไหม มันจะเอา
แต่บาปอกุศลใส่ตวั เราไหม ใครบ้างจะเอาบาปใส่ตวั ใครบ้างจะเอาสิ่ งไม่ดีเข้าตัว แต่เพราะกิเลส
มันปิ ดบังหัวใจไง มันถึงผิดพลาด มันถึงทาสิ่ งที่ไม่ถูกต้องดีงามมาไง ฉะนั้น องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเวลารื้ อสัตว์ขนสัตว์ รื้ อสัตว์ขนสัตว์ดว้ ยการเทศนาว่าการ ด้วยการชักจูงไง ด้วย
ฤทธิ์ดว้ ยเดช เอาไว้ปราบพวกดื้อๆ
นี่พดู ถึงชีวติ ของคน ถ้าเป็ นมงคลชีวติ ของเรา เราทาบุญกุศล พระพุทธศาสนาสอนที่นี่
ฉะนั้น เวลาบอกว่า ถ้ามันเป็ นบุญกุศลก็ตอ้ งให้เราสมความปรารถนาทุกๆ สิ่ ง สมความปรารถนา
เหมือนเด็ก เด็กมันไม่เข้าใจสิ่ งใด มันไปเอาสิ่ งใดมาทาร้ายตัวเองทั้งนั้นน่ะ นี่ก็เหมือนกัน คิดโดย
กิเลสตัณหาความทะยานอยาก คิดของมันไปเรื่ อย แต่ชีวติ ไม่ตอ้ งการอย่างนั้น ชีวติ ต้องการปัจจัย
๔ ชีวติ ต้องการความสงบระงับ อตฺ ตา หิ อตฺ ตโน นาโถ ตนเป็ นที่พ่ งึ แห่งตน ถ้าตนเข้าใจในตน ตน
มีสติปัญญา หัวใจของตนมีความสุข อยูท่ ี่ไหนก็มีความสุข ถ้าความสุขมันเกิดที่นี่แล้วนะ สิ่ งที่เรา
แสวงหาๆ มันวางหมดเลย เออ! ไม่เอา ทีแรกไม่รู้ นึกว่าได้มาแล้วจะดี พอได้มาแล้วเป็ นภาระไป
ทั้งนั้น เป็ นภาระ เป็ นความรับผิดชอบไปต่างๆ สิ่ งจริ งๆ แล้วหัวใจต้องการธรรมะนี้
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แต่เราเกิดเป็ นมนุษย์เนาะ เราเกิดมาเป็ นคน คนต้องมีปัจจัยเครื่ องอาศัย เราก็มีปัจจัยเครื่ อง
อาศัยเพื่อดารงชีพ อย่าให้กิเลสมันยุมนั แหย่ ยุแหย่จนเราทุกข์เราร้อนในใจ เราต้องทาหน้าที่การ
งานนะ พระไปบิณฑบาตมา บอกเขาบอกว่ามันไม่เป็ นประโยชน์ๆ นี่ เพิง่ บิณฑบาตกลับมา มัน
ต้องทาไง นี่ไง อริ ยประเพณี ประเพณีของพระอริ ยเจ้า บิณฑบาตเป็ นวัตร เลี้ยงชีพ เลี้ยงชีพด้วย
ปลีแข้ง ไม่มีอาชีพ ไม่มีวิชาชีพ อาชีพที่ทามาหากิน แต่เลี้ยงชีพด้วยปลีแข้ง ด้วยเท้าของตน ออก
บิณฑบาตเป็ นวัตร แล้วเราเป็ นฆราวาสใช่ไหม เราก็ตอ้ งมีหน้าที่การงานของเราเพื่อดารงชีพ เรา
หาสิ่งนั้นมา แต่ให้มีคุณธรรมในใจบ้าง หล่อเลี้ยงใจให้มนั อย่าว้าเหว่ ให้มนั อย่าบีบคั้นตนเอง
รักษาดูแลหัวใจของเราไง
จากภายนอก ภายนอกก็ทาหน้าที่การงานเพื่อเลี้ยงชีพ ภายในก็พยายามมีสติปัญญาให้
หัวใจอย่าเดือดร้อนเกินไป ให้หัวใจของเราดีข้ ึนๆ ดีข้ นึ จนมันอยากประพฤติปฏิบตั ินะ เพราะมัน
อยากได้ดีกว่านี้ อยากได้ศีล อยากได้สมาธิ อยากได้ปัญญา อยากได้มรรค อยากได้ผล มัน
ขวนขวาย ถ้ามันทาของมัน เวลามันเกิดขึ้นในใจนะ เราจะเห็นความหัศจรรย์ของจิตดวงนี้เลย จิต
ดวงนี้ สิ่ งที่มีค่าๆ มรรคมันเกิดบนหัวใจนี้ สิ่ งใดทุกอย่างเกิดบนหัวใจนี้ ความคิดเกิดบนหัวใจนี้
ทุกข์ยากก็เกิดบนหัวใจนี้ เวลามีความสุขก็ความสุขเกิดจากหัวใจนี้ แล้วเวลาเกิดมรรคเกิดผล เกิด
มรรคญาณในหัวใจนี้ มหัศจรรย์กบั จิตดวงนี้ จิตดวงนี้มีค่ามาก เอวัง
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