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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ วนัน้ีวนัพระ วนัน้ีวนัพระ วนัโกน วนัพระ วนัโกน วนัแสวงหาบุญ
กุศลของเรา เป็นวฒันธรรมประเพณีของชาวพุทธ วฒันธรรมประเพณีของชาวพุทธ วนัพระ วนั
โกนจะไปหาบุญกุศลใส่หวัใจ ใส่หวัใจใหห้วัใจมนัมีความสุข ใหห้วัใจมนัมีท่ีพึ่งท่ีอาศยัไง 

หวัใจเราเร่ร่อน หวัใจเร่ร่อน หวัใจท่ีไม่มีท่ีพึ่งท่ีอาศยั แสวงหาแต่ทางโลก คนเกิดมาเป็น
มนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา มนัเกิดมามีชีวิต ส่ิงมีชีวิตมนัก็ตอ้งแสวงหาเพื่อความด ารงชีพ 
แต่ด ารงชีพดว้ยความแหง้แลง้ ดว้ยความแหง้แลง้ดว้ยไม่มีท่ีพึ่งท่ีอาศยัไง แต่ถา้คนท่ีมีศาสนา
ประจ าหวัใจ เราเป็นชาวพุทธ เรามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆอ์ยูใ่นหวัใจของเรา  

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆอ์ยูท่ี่หวัใจของคนมีวุฒิภาวะมากนอ้ยแค่ไหน ถา้คนท่ีมีวฒิุ
ภาวะมาก มากคือละเอียดลึกซ้ึง ละเอียดลึกซ้ึง ท าบุญกุศลน้ีเป็นเร่ืองธรรมดา การเสียสละของ
เรา เสียสละแมแ้ต่การใหอ้ภยั การระลึกถึง มีน ้ าใจต่อกนั เป็นบุญกุศลของเรา ถา้เป็นบุญกุศล
ของเรา มีทาน มีศีล ศีลคือความปกติของใจ ถา้มนัมีภาวนานะ หายใจเขา้นึกพุท หายใจออก
นึกโธ 

คนเราลืมหวัใจของตน เกิดมา เกิดมาเพราะจิต จิตเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ จิตตวัน้ีมนั
ปฏิสนธิจิตมนัถึงเกิดมาเป็นมนุษย ์ พอเกิดเป็นมนุษยข้ึ์นมาแลว้เราไดศ้กัยภาพของความเป็น
มนุษยน้ี์มา เราว่าเราเป็นมนุษยไ์ง ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ๆ  แต่มนุษยม์นัมีหวัใจ หวัใจมนั
ตอ้งมีคุณธรรมในหวัใจ ถา้มีคุณธรรมในหวัใจ หวัใจคนจิตใจท่ีละเอียดลึกซ้ึง เขาก็มีวุฒิภาวะ
ของเขา เขาก็แสวงหาขอ้เทจ็จริงในชีวิตของเขาไดด้ว้ยมีสาระ 

คนท่ีจิตใจไม่ลึกซ้ึงพอ ชีวิตน้ีก็คือชีวิตน้ี ชีวิตน้ีก็คือร่างกายน้ี ชีวิตน้ีก็คือสิทธิเสรีภาพน้ี 
เสรีภาพน้ีก็แสวงหาเพื่อชีวิตน้ี พอเพื่อชีวิตน้ี แสวงหาขนาดไหนมนัก็ไม่มีวนัพอหรอก โลกน้ี
พร่องอยูเ่ป็นนิจ 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ๒ 
 

©2017 www.sa-ngob.com 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกโลกน้ีเสมอกนั เตม็กนัเป็นไปไม่ได ้ เป็นไปไม่ได้
เพราะเหตุใด เป็นไปไม่ไดเ้พราะคนเราสร้างเวรสร้างกรรมมาไม่เหมือนกนั คนเรามีความชอบ มี
จริตนิสัยไม่เหมือนกนั ความไม่เหมือนกนัอนันั้น ความแสวงหาอนันั้น ความตอ้งการอนันั้นมนั
ถึงแตกต่างกนั แลว้แตกต่างกนั เราจะใหใ้ครเตม็ล่ะ เตม็อนัน้ี ไปขาดอนันูน้ เตม็อนันูน้ ไปขาด
อนัน้ี มนัเป็นไปไม่ได ้มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาถึงท่ีสุด
แห่งทุกข ์เสมอภาคกนั เตม็เป่ียม พอดี ไม่ลน้ไม่เกินจนเกินไป ส่ิงน้ีอยูท่ี่หวัใจของเรา ท่ีเรามาวดั
มาวามาฟังธรรมเพื่อเหตุน้ี 

วฒันธรรมท่ีดีงามของเรา ถา้วฒันธรรมท่ีดีงามของเรา พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
สอนใหก้ตญัญูกตเวที ความกตญัญูกตเวทีในครอบครัวของเรา พระอรหนัตใ์นบา้นๆ ไง เราได้
ชีวิตน้ีมาจากใคร เราไดชี้วิตน้ีมาจากพ่อจากแม่ จากพ่อจากแม่เป็นพระอรหนัตข์องเรา เพราะพ่อ
แม่ใหชี้วิตน้ีมา ใหชี้วิตน้ีมา ใหก้ารดูแลรักษามา ใหก้ารศึกษามา ใหค้วามปกป้องคุม้ครองมา ให้
โอกาส น่ีไง พระอรหนัตข์องเรา พระอรหนัตใ์นบา้นของเรานัน่แหละส าคญัมาก พอส าคญั
ข้ึนมา ความกตญัญูกตเวที 

เวลาสงกรานต์ๆ  เขาก็ใหก้ลบับา้นกลบัเรือน กลบัไปหาพ่อหาแม่ กลบัไปหาปู่ยา่ตายาย
ของเรา ไปขอพร ใครใหพ้รเราไม่เท่ากบัพอ่แม่ใหน้ะ พ่อแม่ปู่ยา่ตายายของเราใหข้วญัใหพ้ร ส่ิง
น้ีมีคุณค่าๆ ไง ถา้มีคุณค่าข้ึนไป ส่ิงท่ีมีคุณค่าเป็นวฒันธรรมของเรา วนัสงกรานตเ์ป็นวนัข้ึนปี
ใหม่ วนัข้ึนปีใหม่ก็วนัชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่กข็อพรขอส่ิงต่างๆ น่ีคือวฒันธรรม วฒันธรรมท่ีดีงาม 
วฒันธรรมท่ีดีงามเป็นส่ิงท่ีดีงามทั้งนั้นน่ะ ส่ิงท่ีดีงามข้ึนมา 

ทีน้ีพอโลกมนัเจริญๆ ข้ึนมาก็สังคม สังคมก็มีสันทนาการข้ึนมา มีการละเล่น มีมหรสพ
สมโภชเขา้มา น่ีสงกรานต์ๆ  พอสงกรานตข้ึ์นมา สงกรานตเ์ขาใหก้ลบับา้นกลบัเรือน มนัเป็น
วฒันธรรมของเรา มนัเป็นวฒันธรรมของเรา แต่เราเอาไปเป็นเร่ืองการคา้ เราเอาไปเป็นเร่ืองการ
ท่องเท่ียว ชวนเชิญกนัมาๆ สันดานดิบ แสดงอาการดิบๆ ออกมาไง 

แต่ถา้ท่ีไหนเขามีเจา้หนา้ท่ีดูแล เขาตรวจตราของเขา เวลาเขา้ไปแลว้เล่นสงกรานตเ์พือ่
เป็นความสนุกครึกคร้ืน เป็นความพอดี แต่ถา้ท่ีไหนไม่มีการควบคุมดูแล เห็นไหม สันดานดิบ 
มนัเอาเปรียบเขา เอาแต่ชนะคะคานกนั เอาแต่ความเห็นของตน ความเห็นของตน นัน่ไง สันดาน
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ดิบ ไดแ้สดงออกสัญชาตญาณดิบๆ อยา่งนั้น ไดแ้สดงออกมาแลว้ก็ไปเบียดเบียนคนอ่ืนทั้งนั้น
น่ะ การไปเบียดเบียนคนอ่ืน เพราะอะไร เพราะว่าสันดานดิบ โลกน้ีพร่องอยูเ่ป็นนิจๆ เวลา
สันดานดิบนะ เป็นโอกาสพฤติกรรมท่ีแสดงออก แสดงออกเตม็ท่ีของมนั เพราะอา้งค าว่า 
“สงกรานต”์ 

สงกรานต ์ เขาตอ้งมารองรับอารมณ์เราใช่ไหม สงกรานต ์ คนอ่ืนเขาตอ้งมาใหเ้ราได้
แสดงออกความดิบเถ่ือนอยา่งนั้นใช่ไหม อนันั้นเป็นสงกรานตห์รือ 

น่ีไง ถา้มีวฒันธรรมประเพณีของเรา พ่อแม่ปู่ยา่ตายาย เวลาลูกหลานใครไปท าความ
เสียหาย “พ่อแม่ไม่สั่งสอน” มนัสะเทือนไปถึงพ่อถึงแม่มนัหมดแหละ แลว้พ่อแม่มนัสั่งสอน
ไหม มนัสั่งสอนทั้งนั้นน่ะ แต่สั่งสอน พฤติกรรมซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า ปีแลว้ปีเล่า มนัจะเลวร้ายไป
เร่ือยๆ เพราะอะไร ทุกคนมนัเห็นแต่ตวัอยา่งท่ีไม่ดีไง แลว้ตวัอยา่งท่ีดีๆ ท าไมมนัไม่เห็นล่ะ 

ตวัอยา่งท่ีดีๆ เห็นไหม ในบา้นในเรือนท่ีเขามีความอบอุ่น ในบา้นในเรือนท่ีเขาสั่งสอน
ของเขา ลูกหลานของเขาเป็นผูน้ าชุมชน เขาเสียสละของเขา เวลาเขาเสียสละ เขาท าคุณงามความ
ดี ไม่มองเป็นแบบอยา่งล่ะ อยา่งนั้นล่ะไม่เอา แต่ไอส้ันดานดิบ ไอเ้ร่ืองป่าเถ่ือนน่ีชอบ  

น่ีไง เวลามาวดัมาวา สันดานดิบจากภายนอก แลว้สันดานดิบจากหวัใจของเราล่ะ หวัใจ
ของเรา ถา้มนัขาดสติมนัก็แสดงออกอยา่งนั้นน่ะ ถา้มนัมีสติ มนุสสติรัจฉาโน มนุสสเปโต 
มนุสสเทโว องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พูดอยา่งนั้น 

อารมณ์อารมณ์หน่ึง ผูท่ี้เป็นนกัปฏิบติั อารมณ์หน่ึงก็ภพชาติหน่ึง ความคิดหน่ึงก็ภพชาติ
หน่ึง จิตมนัเสวยแลว้ มนัแสดงออกตามสญัชาตญาณของมนั มนัแสดงสัญชาตญาณดิบๆ มนัก็
ออกมาดว้ยความเจบ็ช ้าน ้ าใจ มนัเป็นมนุสสเทโว เป็นเทวดา เป็นพรหมข้ึนมา จิตใจมนัสงบ
ระงบัข้ึนมา มนัก็ภพชาติหน่ึง คนท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมา อารมณ์หน่ึงก็ภพชาติหน่ึง อารมณ์
หน่ึงก็ภพชาติหน่ึง เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะของเรา เกิดเป็นภพเป็น
ชาติข้ึนมา เราถึงว่ามีการเกิดไง 

อารมณ์ท่ีมนัเกิดดบัๆ ในหวัใจ ถา้คนมีสติปัญญาทนั เขาบอกความคิดน้ีเร็วมากๆ เร็ว
มาก มีสติปัญญามนัเท่าทนัทั้งนั้นน่ะ มนัเท่าทนัความคิดของตน แลว้ถา้มีปัญญาอบรมสมาธิ 
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ปัญญามนัเห็นโทษของมนัไง สันดานดิบๆ อยา่งน้ีมนัแสดงออกมาโดยความป่าเถ่ือน เราเห็น
แลว้เรายงัรับไม่ไดเ้ลย แลว้มนัเกิดในใจของเรา มนับีบบ้ีใจของเรา เรารับไดไ้หม  

ถา้เรารับไม่ได ้ เรามีปัญญา เราใคร่ครวญของเรา มนัก็ตอ้งปล่อยสิ มนัปล่อยดว้ยปัญญา
อบรมสมาธิ ปล่อยข้ึนมา ปล่อยมนัก็เหลือจิตลว้นๆ ไง พอจิตลว้นๆ จิตท่ีมนัไม่ตอ้งพาดพิง
อารมณ์ส่ิงใด มนัก็มีความสุขของมนัไดไ้ง 

แต่ถา้คนไม่มีสติไม่มีปัญญา ไม่เคยรักษา มนัตอ้งพางพิง จิตเหมือนน ้าในแกว้ น ้ าในแกว้
ท่ีมนัอยูใ่นน ้า น ้ าใส เราไม่รู้วา่มีน ้ าหรือไม่มีน ้า ถา้มนัเติมสีส่ิงใดลงไป เราก็ อ๋อ! ในแกว้มีน ้า 
เพราะสีนั้นมนัเจือจาง มนัเห็นภาพสีนั้น  

จิตของคน จิตเราอยูท่ี่ไหน ความรู้สึกเราอยูท่ี่ไหน แต่เวลามนัโกรธ รู้ เวลามนัเจบ็ช ้าใจ รู้ 
เวลาท่ีมนัจะเป็นอิสระข้ึนมา มนักลบัไม่รู้ เห็นไหม เราถึงตอ้งมีลมหายใจเขา้ออก หายใจเขา้นึก
พุท หายใจออกนึกโธ น่ีวฒันธรรมของชาวพุทธ ศีล สมาธิ ปัญญา ทาน ศีล ภาวนา เราฝึกหดัของ
เรา เรารักษาของเรา เราดูแลหวัใจของเรา 

เราดูโลกภายนอกเห็นแลว้มนัน่าสังเวช น่าสังเวชเพราะอะไร พฤติกรรมไง สภาคกรรม
ไง สังคมเป็นแบบน้ีไง แลว้สังคมมนัซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า วฒันธรรมประเพณีมาจากไหน วฒันธรรม
ประเพณีก็มาจากพฒันาการของสังคมนัน่แหละ สังคมท่ีมนัดีข้ึน พฒันาการข้ึน ชุมชนไหน 
ชุมชนใดท่ีเป็นชุมชนท่ีดีๆ ชุมชนท่ีดี เราก็เกิดจากสังคมนั้น มงคลชีวิตไง เกิดในประเทศอนั
สมควรไง เกิดในบา้นขา้งเรือนเคียงมีแต่คนดีๆ ทั้งนั้นเลย โอ๋ย! มีความสุข 

ไปเกิดท่ีไหนมีแต่คนพาล บณัฑิตทุกขท่ี์สุด ทุกขอ์ยูก่บัคนพาล เพราะบณัฑิตมนัคุยกนัรู้
เร่ืองไง ดูสิ ขา้งบา้นเรือนเคียงคุยกนัรู้เร่ือง มีอะไรกระทบกระเทือนกนับา้ง มนัมีอะไร
กระทบกระเทือน เราคุยกนั เราปรึกษากนันะ เราใหอ้ภยัต่อกนั น่ีไง ลิ้นกบัฟันๆ การอยูด่ว้ยกนั
มนัก็กระทบกระเทือนเป็นเร่ืองธรรมดา แต่เราตอ้งมีหวัใจสิ เขาไม่ชอบส่ิงใด เราก็ไม่ชอบส่ิงนั้น
เหมือนกนั ส่ิงท่ีกระทบกระเทือนเรา เราก็ไม่ชอบทั้งนั้นน่ะ แต่เราไม่ชอบ ท าไม
กระทบกระเทือนคนอ่ืนไดล่้ะ คนอ่ืนก็กระทบกระเทือนไม่ไดท้ั้งนั้นน่ะ ถา้เราไม่ตอ้งการ เขาก็
ไม่ตอ้งการ เราตอ้งการส่ิงใด เขาก็ตอ้งการส่ิงนั้นเหมือนกนั 
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สังคมใดก็แลว้แต่ ผูท่ี้มาวดัมาวาตอ้งการความสงบ ตอ้งการความระงบั ตอ้งการคน้ควา้
หาหวัใจของตนใหเ้จอ ขา้วของต่างๆ ส่ิงท่ีมนัมีคุณค่าๆ คุณค่าทางโลกท่ีเขาแสวงหากนัไง ถา้
เป็นพระๆ หรือนกัปฏิบติัแลว้ เขาอาศยัมนัเฉยๆ แต่ไม่มีอ  านาจเหนือหวัใจน้ีไง เรามีศีล มีสมาธิ 
มีปัญญา เราคน้หาหวัใจของเรา หวัใจมนัมีค่ากว่าน้ีนะ  

หลวงตาท่านสอนประจ า หวัด าๆ เขาเป็นหวัด าๆ นะ เขาเสียสละมาทั้งนั้นน่ะ ไอ้
หวัโลน้ๆ ว่ามีศีลมีธรรม เห็นส่ิงนั้นท าไมสละไม่ได ้ เราสละ สละส่ิงน้ีได ้ไอห้วัด าๆ เขายงัสละ
ของเขาได ้ไอห้วัโลน้ๆ มนัท าไมสละไม่ได ้ถา้มนัสละของมนัได ้สละอยา่งนั้นเราฝึกหดัของเรา 
สละส่ิงนั้นมามนัก็ไม่มีค่า พอมีค่าข้ึนมา หวัใจมนัมีคุณค่ามากกว่า ตอ้งหวัใจท่ีมีคุณค่ามากกว่า 
หวัใจท่ีสูงส่งกว่า มนัถึงเสียสละส่ิงน้ีได ้ 

ถา้มนัเสียสละส่ิงน้ีได ้ มนัเสียสละแลว้ไดอ้ะไรข้ึนมา เสียสละแลว้ไดค้วามปลอดโปร่ง 
ไดค้วามสุข ไดค้วามสงบ ไดค้วามระงบั แลว้ส่ิงท่ีสงบระงบั ระงบัดว้ยการเสียสละอารมณ์ 
เสียสละ ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิไง แลว้ถา้เกิดมนัมีสติปัญญาข้ึนไป มนัพิจารณา
ของมนั มนัจบัตอ้งไดไ้ง จบัตอ้งได ้ จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใสๆ ความผอ่งใสนั้นมีอวิชชา ความผอ่งใส
นั้นมนัไม่แน่นอน ความผอ่งใส เด๋ียวก็ผอ่งใส เด๋ียวก็เศร้าหมอง ความผอ่งใสความเศร้าหมอง 
เด๋ียวก็มีความสุข เด๋ียวก็มีความทุกข ์ ส่ิงใดท่ีมนัรู้ไม่เท่าทนัมนัก็เป็นความทุกข ์ ถา้มีเท่าทนัมนัก็
เป็นความสุข แลว้ถา้มีสติปัญญาจบัตอ้งได ้ พิจารณาของมนัได ้ พิจารณาของมนัไป ความผอ่ง
ใสๆ มนัมีส่ิงใดไปท าใหม้นัผอ่งใส ความผอ่งใสมนัเกิดจากท่ีใด มนัเกิดมาเพราะเหตุใด ท าไม
มนัมีท่ีเกิด ของส่ิงใดถา้มนัมีท่ีเกิด มนัตอ้งมีท่ีดบั แลว้มนัจะดบั มนัจะดบัอยา่งไรล่ะ ถา้มนัดบั
ดว้ยสติดว้ยปัญญาของเรา น่ีไง ถา้เราพฒันาของเรา พฒันา 

มองโลก โลกทศัน์ โลกียปัญญา โลกุตตรปัญญา ถา้โลกุตตรปัญญา การชนะตน ธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหร้ื้อเขา้มาหวัใจของเราน้ีนะ ถา้ร้ือหวัใจของเรา องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้พระองคเ์ดียวเท่านั้นน่ะ เป็นครูของ ๓ โลกธาตุ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้พระองคเ์ดียวเท่านั้นนะ พระองคเ์ดียวเพราะอะไร  

เพราะหวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีพระเจา้สุทโธทนะ นางมหามายา เป็นบิดา มารดา เห็นไหม องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็มีพ่อมีแม่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็มีหวัใจ องคส์มเดจ็พระ
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สัมมาสัมพุทธเจา้เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะก็มีความทุกขใ์นหวัใจเหมือนกนั มีความทุกขเ์พราะ
เป็นพระโพธิสัตว์ๆ  พยายามแสวงหาไง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ อาสวกัขยญาณ ท าลายอวิชชา ท าลายครอบครัว
ของมาร พญามารท่ีมนัครอบครองหวัใจดวงน้ี ดูสิ จิตตนครๆ มนัท าลายทั้งหมด แลว้มนัเหลือ
อะไรล่ะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เอาประสบการณ์อยา่งนั้น เอาความจริงอนันั้นเอามา
สั่งสอนเราไง 

แลว้เรากมี็เหมือนกนั เราก็เป็นคนเหมือนกนัไง ถา้คนเหมือนกนั เรามาฝึกหดัของเรา
ข้ึนมาในหวัใจดวงน้ีไง เราเกิดมาดว้ยเวรดว้ยกรรม กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั เพราะการ
กระท าอนันั้นมนัซบัสมๆ มาเป็นพนัธุกรรมของจิตๆ ท่ีว่าสันดานดิบ สันดานประเสริฐ สันดาน
ท่ีดีงาม มนัเป็นสันดานๆๆ  

แลว้สันดานอยา่งนั้น เราเกิดแลว้ เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาสอนถึงศีล ศีลธรรม ศีลธรรมก็มาขดัเกลา ถา้เราเห็นคุณงามความดีของมนัไง 
ถา้ไม่เห็นคุณงามความดีของมนั มนัจืดชืด มนัไม่สะใจ ถา้มนัสะใจตอ้งแสดงสัญชาตญาณ
สันดานดิบอยา่งนั้น ถา้แสดงสัญชาตญาณสันดานดิบอยา่งนั้น ผลของมนัก็คือคุกคือตารางไง ผล
ของมนัก็น ้ าตาพ่อน ้าตาแม่ไง ผลของมนัก็ตอ้งวิ่งเตน้กนัเพื่อบรรเทาทุกขไ์ง เพราะว่าสันดานดิบ
มนัแสดงแลว้มนัจะมีผลอะไร 

แต่เวลามนัจืดมนัชืด มนัจืดมนัชืดเพราะมนัเป็นความดีงามไง ถา้ความดีงามมนัประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนไป น่ีสัจธรรม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กล่อมเกลาไง กล่อมเกลา
หวัใจของคน หวัใจของคน ชาวพุทธๆ ยิม้สยามๆ มนัก็มาจากท่ีน่ีแหละ มาจากหวัใจท่ีมนัไดท่ี้
พึ่งท่ีอาศยัน่ีไง หวัใจๆ ส าคญัตรงน้ีไง ทีน้ีส าคญัตรงน้ี สัจธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ ศีล สมาธิ ปัญญา ทาน ศีล ภาวนา 

เร่ืองของทานก็เร่ืองของวตัถุ เร่ืองของน ้าใจ เร่ืองของสังคมน่ีแหละ ใหอ้ภยัต่อกนั ไอ้
สันดานดิบเพราะว่ามนัอารมณ์ชัว่วูบ เวลาถา้มนัไปโดนครอบครัวของมนัเองมนัก็จะเสียใจ คน
ใดก็แลว้แต่เป็นผูเ้สียหาย เป็นผูสู้ญเสีย ดูสิ เวลาเราเป็นผูสู้ญเสีย เราช ้าใจทั้งนั้นน่ะ ไอผู้ท่ี้กระท า
มนัเหิมเกริม ไอผู้สู้ญเสียมีแต่ความเศร้า แลว้ความเศร้ามนัมาอยา่งไร องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ถึงสอนเร่ืองกรรมๆ ไง  
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เร่ืองกรรม เวลากรรม กรรมมนัมีผลมาอยา่งนั้นน่ะ เร่ืองกรรม กรรมเก่า กรรมใหม่ เรารู้
ไม่ได ้เรารู้เท่าทนัไม่ได ้แต่ธรรมะสอนอยา่งนั้น สอนอยา่งนั้น มนัตอ้งมีท่ีมาท่ีไปทั้งนั้นน่ะ ของ
ท่ีมีมา มนัมีท่ีมาท่ีไปหมดแหละ แต่เพียงแต่เรารู้ไม่เท่ามนัเท่านั้นเอง ถา้เรารู้ไม่เท่าทนัมนั เราก็
พยายามจะรู้เท่าทนัอนันั้น แลว้ก็ทิง้หวัใจไปไง จะไปรู้เท่าอนันั้น 

แต่กลบัมารักษาหวัใจของตน หวัใจของตนมนัตน้เหตุ ถา้หวัใจมนัตน้เหตุ มนัมีเวรมี
กรรมอยา่งไรรักษาท่ีน่ี ถา้รักษาท่ีน่ี ส่ิงใดท่ีมนัจะประสบพบ น่ีผลของวฏัฏะ ผลของมนั วิบาก
กรรม มนัเป็นวิบากกรรมใช่ไหม วิบากกรรม เราก็แกไ้ขของเรา ไม่ใช่วิบากกรรมแลว้เราจะมา
งอมืองอเทา้ท่ีไหน 

ดูสิ เวลาพระสมยัพุทธกาลนะ ไปภาวนาอยูใ่นป่า ไปเจอเสือ เสือเวลามนักดั มนักิน
ตั้งแต่ปลายเทา้เขา้ไป ท่านยงัภาวนาต่อเน่ืองจนถึงล าแขง้ จนไปถึงสะโพก ท่านพิจารณาถึงท่ีสุด
แห่งทุกขค์าปากเสือ เห็นไหม วิกฤติขนาดนั้นยงัใชปั้ญญาเลย วิกฤติขนาดท่ีอยูท่่ามกลางปากเสือ
นะ ไอว้ิกฤติอยา่งนั้นมนัแกไ้ขๆ 

เราแกไ้ขของเรา แกไ้ขดว้ยการท าคุณงามความดีไง เจบ็ช ้าไหม เจบ็ ใครบา้งไม่เจบ็ เจบ็
ทั้งนั้นน่ะ เจ็บช ้าน ้ าใจ แต่ถา้ตอบสนอง โตต้อบไปอยา่งนั้นนะ สันดานดิบๆ มนัไดอ้ะไรข้ึนมา 
แต่ถา้เรามีสติมีปัญญา เราแกไ้ขของเรา พฒันาสังคมใหไ้ด ้ สังคมถา้พฒันาท่ีดี ผูน้ าท่ีดีจะพฒันา
สังคมท่ีดี 

เราปล่อยปละละเลยกนัมาไง เราปล่อยปละละเลยกนัมาแลว้ก็หลงตวัเอง ภูมิอกภูมิใจว่า
วฒันธรรมของเราสุดยอด วฒันธรรมของเรายอดเยีย่ม ดูรอบเมืองไทยสิ เขาก็วฒันธรรมเดียวกบั
เราน่ีแหละ เขาไม่มีเหตุการณ์อยา่งน้ีเกิดข้ึน เพราะอะไรล่ะ เพราะว่าเขาไม่มีส่ิงกระตุน้ไง แต่
ของเรามนัมีส่ิงกระตุน้ๆ แลว้พอกระตุน้ปีแลว้ปีเล่าๆ เด๋ียวมนัจะไปมากกวา่น้ี 

แต่ถา้ผูน้ าท่ีดี ถา้สังคมท่ีดีนะ เรายบัย ั้งกนัไว ้ ยบัย ั้งกนัไวน้ะ แลว้พฒันาของเรา พฒันา
ในทางศีลในทางธรรม ในทางท่ีดี เห็นกนัแลว้ยิม้แยม้แจ่มใสต่อกนั อยา่ตีหนา้ยกัษใ์ส่กนั ไม่มี
ประโยชน์ส่ิงใดทั้งส้ิน ท าประโยชน์กบัเรา 
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น่ีพูดถึงสังคมนะ มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม มนัมาจากหวัใจของคน มนัมาจากคนใฝ่ดีใฝ่ชัว่ 
แลว้เราจะใฝ่ดีใฝ่ชัว่ไปกบัเขาไหม หลวงตาท่านบอกชิงดีชิงชัว่ มนัเอาชิงดีชิงเด่นตรงไหน ชิงดี
ชิงชัว่ ไม่มีเด่นหรอก ชัว่ทั้งนั้น 

แต่ถา้เราเขา้มาในใจเรานะ เราพิจารณาตรงนั้น พิจารณาสังคมแลว้วางไว ้ เราเกิดมา 
สภาคกรรม เราไดเ้กิดมาดีกว่าเราไปเกิดในสถานะอ่ืนๆ เราไดเ้กิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้ ไดเ้กิดเป็น
มนุษยแ์ลว้ เราเกิดเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนท่ีการพฒันาหวัใจ
ของเราน่ีแหละ เพราะคนเกิดมาแลว้จะมีสถานะอาชีพส่ิงใดก็แลว้แต่ ถึงท่ีสุดแลว้ตอ้งพลดัพราก
จากชีวิตน้ีไป ตอ้งพลดัพรากจากชีวิตน้ีไปแน่นอน แลว้การพลดัพรากจากไป เราจะเอาอะไรเป็น
ท่ีพึ่งท่ีอาศยั น่ีผูท่ี้เห็นภยัในวฏัสงสาร 

เรามาพฒันาของเราก่อน เรามาฝึกหดัของเราก่อน เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา มนัจะ
ทุกขย์ากแสนเขญ็ขนาดไหน ขอดูๆ ขอดูหัวใจของเรา พฒันามนั พฒันามนั ถา้มนัจะเกิดอีกก็ให้
มนัเกิดไม่ทุกขไ์ม่ยากจนเกินไป 

แลว้ถา้มนัท าไดใ้หม้นัถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์มนัเป็นไปได ้มนัมีอยูจ่ริง เพราะองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ก็สงสยัอยา่งน้ี สงสัยไปเท่ียวสวนเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย ท่านก็
สงสัย เราตอ้งเป็นอยา่งน้ีหรือ แต่ท่านมีวาสนา มีอ  านาจวาสนา มีบารมีของท่าน ท่านตดัสินใจ
เอง บอกว่า ถา้มนัมีการเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย มนัตอ้งมีฝ่ายตรงขา้มท่ีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ 
ไม่ตาย แลว้ท่านก็เป็นผูแ้สวงหาเอง แลว้ท่านก็เป็นผูค้น้ควา้เอง แลว้ท่านก็เห็นจริงในใจของ
ท่านเอง ท่านถึงเป็นศาสดาของเราอยูน่ี่ไง เอวงั 


