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ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรมนะ ถ้าฟังธรรม เห็นไหม เราอยูท่ ี่บา้ น เราอยูท่ ี่บา้ นมันมี
กิเลสตัณหาความทะยานอยากปกคลุมหัวใจ เราก็อยากไปวัด ไปวัดไปวาเพื่อความสะอาดปลอด
โปร่ งในหัวใจ เวลาไปวัด เราก็จินตนาการเลย พอไปวัดแล้วนะ วัดจะต้องร่ มเย็น วัดจะต้องมีคน
ดูแล วัดจะต้องมีคนคอยมาเอาใจ พอไปวัด โอ้โฮ! ไม่ใช่อย่างที่คิดเลย ไปวัดต้องรี บ ต้อง
ขวนขวาย
การขวนขวาย เห็นไหม เราอยูก่ บั ครู บาอาจารย์มานะ น้ าร้อนปลาเป็ น น้ าเย็นปลาตาย ถ้า
น้ าเย็นๆ มันอุน่ ใจ นอนใจ ตายหมด แต่น้ าร้อนนะ น้ าร้อนมันต้องขวนขวาย ต้องปากกัดตีนถีบ
ต้องขวนขวาย ต้องมีการกระทา เห็นไหม น้ าร้อนปลาเป็ น น้ าเย็นปลาตาย ในปี หนึ่งๆ พระก็อยู่
กันโดยปกติ เวลาจะเข้าพรรษา พระต้องถือธุดงควัตร เพราะถือธุดงควัตรมันต้องเปลี่ยนแปลงไง
มีการเปลี่ยนแปลง มีการขวนขวาย มีการกระทาเพื่อให้มนั ตื่นตัวตลอดเวลาไง
ถ้าเราไม่ตื่นตัวตลอดเวลา เห็นไหม มันมี ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ประเสริ ฐมาก เราเป็ นชาวพุทธนะ ศาสดาของเรา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอดเยีย่ มๆ ก็
ยอดเยี่ยมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไง ศึกษามาๆ ศึกษามาก็ตีความตามความพอใจ
ของตนไง แล้วเวลาเราคิดเอาเองเราก็จินตนาการของเราไปไง เห็นไหม ความสุขความทุกข์ใน
หัวใจ
ความสุขความทุกข์ในหัวใจ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเรื่ องของ
หัวใจ สอนเรื่ องของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ ใจมันเวียนว่าย
ตายเกิดในวัฏฏะ เพราะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะมันถึงมาเกิดเป็ นเรา พอมาเกิดเป็ นเราแล้วเราก็
จะไม่ตาย เราจะอยูค่ ้าฟ้าเลย เราจะไปเกิดเราก็จะไปเกิดทั้งร่ างกายนี้เลยไง
เวลาไปเกิดเป็ นเทวดา เป็ นอินทร์ เป็ นพรหม เป็ นทิพย์สมบัติ โอปปาติกะไปอย่างนั้น แต่
ไปโดยหัวใจไง ไปโดยโอปปาติกะ มันเป็ นทิพย์ๆ แต่เวลาเราเกิดเป็ นมนุษย์ เกิดมากาเนิด ๔ ใน
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ครรภ์ ในไข่ ในน้ าครา ในโอปปาติกะ เวลาเกิดในไข่ ในครรภ์ เราเกิดมา พอเกิดมา จิตปฏิสนธิ
จิตมันไปเกิด พอไปเกิดขึ้นมา เกิดในไข่ ในสเปิ ร์มของพ่อ ปฏิสนธิจิตมันหยัง่ ลง แล้วมันก็ฟักตัว
มาอยูใ่ นครรภ์ ๙ เดือนแล้วคลอดออกมา คลอดออกมาเป็ นมนุษย์ มนุษย์มีกายกับใจๆ
ความสุขๆ เราปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข์ไง แต่ถา้ มีความสุขๆ ความสุขโดยกิเลส
ตัณหาความทะยานอยาก ความสุขโดยชนะคะคานเขา ความสุขโดยการย่ายีคนอื่น ความสุขโดย
การไปกว้านเอาทรัพย์สมบัติมาเป็ นของตน อย่างนั้นมันเป็ นความสุขหรื อ ความสุขอย่างนั้น
ความสุขไง เราบอกว่า คนเราเกิดมาปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข์ แล้วความสุขอย่างนั้น
ความสุขเกิดจากกิเลส ความสุขเกิดจากสร้างเวรสร้างกรรม
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สุจริ ต ต้องมีศีล มีทาน มีศีล มีทาน มีภาวนา
เวลามีศีล มีทานขึ้นมา คาว่า “ศีล” ศีลคือความปกติของใจ ถ้ามันไม่ปกติ ต้องมีอะไรเป็ น
เครื่ องวัด เครื่ องวัดก็ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ถ้ามีเครื่ องวัดขึ้นมา มีขอบมีเขตขึ้นมา มัน
ต้องพิสูจน์กนั ตรงนี้ไง ถ้าพิสูจน์กนั ตรงนี้ข้ ึนมา มันจะเข้าพระพุทธศาสนา ถ้ามันไม่เข้าสู่
พระพุทธศาสนา มันเป็ นไสยศาสตร์ ไสยศาสตร์ ออ้ นวอนขอเอา ไปหาเจ้าหาผีแล้วก็พยากรณ์เลย
จะเป็ นอย่างนั้นเป็ นๆ บูชายันต์เลย เราจะมัง่ มีศรี สุข
มัง่ มีศรี สุขมันอยูท่ ี่การกระทา เห็นไหม ตอนนี้ปากกัดตีนถีบ เศรษฐกิจไม่ดี ใครๆ ก็บอก
เศรษฐกิจไม่ดีท้ งั นั้นน่ะ เศรษฐกิจมันตกต่า เวลาเศรษฐกิจตกต่า ถ้าเรามีน้ าใจต่อกัน มีน้ าใจต่อ
กันๆ โธ่! เวลามันทุกข์มนั ยากนะ ถ้ามีใครเห็นใจมันก็อืม! อุน่ ใจหน่อยนึง เราทุกข์เรายากแล้วอยู่
คนเดียวมันเครี ยด บีบคั้น มีแต่ความทุกข์ๆ เห็นใจมาก เวลาเราดูทางโลกๆ มีแต่ความทุกข์ความ
ยากทั้งนั้นเลย เราเกิดมาปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข์ แล้วทาไม เราก็เป็ นชาวพุทธๆ เวลา
ทางพระพุทธศาสนาบอกทาบุญแล้วได้บุญมหาศาลๆ ทาไมเราทุกข์เรายากขนาดนี้
เวลาทาบุญมหาศาล องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นพระอรหันต์นะ เวลาญาติขา้ งพ่อ
กับญาติขา้ งแม่แย่งน้ าทานากัน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปห้ามเลย “น้ ากับชีวติ อันไหน
มีค่ากว่ากัน ถ้าเกิดสงครามขึ้นมามันทาลายกัน มันฆ่าฟันกัน แต่น้ าก็เอามาทาไร่ ไถนาเพื่ออาหาร
นัน่ น่ะ”
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ห้ามถึงครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ มันด้วยเวรด้วยกรรมไง นี่ไง เศรษฐกิจตกต่าๆ ไง ด้วย
เวรด้วยกรรม ทาลายกัน ฆ่ากันเพราะอะไร ก็ฆา่ กันเพื่ออาหารไง เพื่อเอาน้ ามาทานาไง ถ้าไม่ได้
น้ าทานา ต่อไปเราจะอยูจ่ ะกินกันอย่างไร แล้วเราปกครองเขาใช่ไหม
นี่ก็เหมือนกัน เศรษฐกิจมันตกต่าๆ คาว่า “เศรษฐกิจ” ก็คือเศรษฐกิจ แต่เวลาจริ งๆ แล้ว
คนเรามีปัจจัยเครื่ องอาศัย ถ้าปัจจัยเครื่ องอาศัย เราก็ประหยัดมัธยัถส์ของเรา เราก็ทาของเรานะ
เสร็จแล้วเวลาเรามีสติปัญญา ถึงเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นถึงองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้านะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสบเรื่ องอย่างนี้มาเยอะมาก ประสบ
เห็นไหม เวลาครู บาอาจารย์ของเรา เราเชื่อมัน่ หลวงปู่ ชอบไปอยูใ่ นป่ าอดอาหาร เทวดาจะเอา
อาหารทิพย์มาลูบเนื้อ ลูบร่ างกายให้เลย แล้วคิดดูวา่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็ น
อย่างนั้นหรื อ
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พราหมณ์นิมนต์ไว้ๆ แล้วข้าวยากหมากแพงอย่างนี้
เขาลืมใส่บาตรด้วย แต่บงั เอิญ ก็บุญนัน่ แหละ พ่อค้าโคต่างเขาเลี้ยงม้ามา เขาเอาม้ามาขายข้าม
แดน แล้วถึงเวลาหน้าฝนเขาก็มากั้นคอกม้าไว้นนั่ เขาก็จะมีของเขามาเพื่อเลี้ยงม้าคือข้าวกล้อง
เขาเอาข้าวกล้องไว้เลี้ยงม้า เวลาพระมา เขาก็ใส่บาตรด้วยข้าวกล้องไป
ภิกษุทาให้อาหารสุกไม่ได้ ภิกษุห้ามทาอาหารให้สุก อาหาร ภิกษุทาสิ่งใดไม่ได้ พระ
อานนท์เอาข้าวมาแล้วเอาเครื่ องบด บดให้เป็ นผง เอาน้ าพรม ถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า พระโมคคัลลานะทนไม่ไหว ข้าพเจ้าจะเหาะเอาพระไปบิณฑบาตทวีปนูน้ ๆ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยอมทั้งนั้น ไม่ยอมทั้งนั้น ออกพรรษาแล้ว พวกเธอ
ชนะ ชนะอะไร ชนะหัวใจของตนไง นี่ไง เวลาประสบการณ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าถึงเป็ นศาสดานะ มีฤทธิ์มีเดช เพราะพระโมคคัลลานะจะพาพระเหาะไปคนละทวีปเลยอย่าง
นั้น
ดูสิ เวลาในปัจจุบนั นี้เวลาซี กโลกหนึ่งฝนตกหนัก ซี กโลกหนึ่งแล้งมาก ซีกโลกหนึ่งๆ
เวลาโลกมันเป็ นอย่างนั้นน่ะ พระโมคคัลลานะจะจับไปเลย องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่
อนุญาตๆ ไม่อนุญาตนะ แล้วพอออกพรรษาแล้ว เธอชนะแล้ว ชนะความทุกข์ความยากอันนั้น
ชนะหัวใจของตนไง พอชนะหัวใจของตน คนเรามันมีถึงคราวเวรคราวกรรมนะ
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นี่ก็เหมือนกัน เศรษฐกิจมันตกต่าๆ เราทุกข์เรายากกันทั้งนั้นน่ะ เราทุกข์เรายาก เราก็รู้จกั
ประหยัดมัธยัถส์ เราก็ช่วยเหลือเจือจานกัน เรามีน้ าใจต่อกัน ถ้ามีน้ าใจต่อกัน เห็นไหม แผ่นดิน
ธรรม แผ่นดินธรรมมันอบอุน่ ไปหมด ถ้าแผ่นดินทอง แผ่นดินทองแข่งขันกันทางโลก เราจะ
บอกว่า คนเราเกิดมามีกายกับใจๆ เราอยู่ เราไม่ได้อยูค่ นเดียวในโลกนี้ เราไม่ได้อยูค่ นเดียวใน
ประเทศนี้ เราไม่ได้อยูไ่ ด้ดว้ ยตัวเอง ประเทศของเรามันก็ตอ้ งอยูก่ บั โลกใช่ไหม
เราเกิดมามีพอ่ มีแม่ในบ้านของเรา พี่นอ้ งเรา ครอบครัวของเรา ให้มีความอบอุน่ ให้มี
ความสุข ให้มีความอบอุน่ มีความเข้าใจกัน มันจะขัดใจกันบ้างมันธรรมดา ลิ้นกับฟัน ลิ้นกับฟัน
อยูใ่ นปากมันยังขบกันเลย แล้วคนมันจะไม่มีการบาดหมาง ไม่มีการกระทบกระเทือนกันมัน
เป็ นไปไม่ได้หรอก แต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเนาะ ให้อภัยต่อเขา เขาอาจคิดไม่ถึงก็ได้
นึกไม่ได้ เราให้อภัยต่อเขา ให้อภัยต่อเขาแล้วเราก็มาทาความดีของเรา เราไม่ใช่ไปตามเขา ใคร
กระทบกระเทือนแล้วไปกับเขา
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูด ถ้าใครโกรธเราแล้วเราโกรธตอบ เราโง่กว่าเขา เวลา
คนโกรธเรา คนที่ทาลายเรา ด้วยความอิจฉาตาร้อน ด้วยการกระทาของเขาเป็ นเวรเป็ นกรรม
ทั้งนั้น แล้วเรา เราต้องโต้ตอบด้วยเวรด้วยกรรมอย่างนั้นใช่ไหม ถ้าเราไม่โต้ตอบเขาด้วยเวรด้วย
กรรมอย่างนั้น ถ้าจะไม่โต้ตอบเขาด้วยเวรด้วยกรรมต้องมีสติปัญญาสูงมากนะ คนที่มีสติปัญญา
มันสิ ทธิตามกฎหมาย ป้องกันตัว สิ ทธิตามกฎหมาย เขาจะทาร้ายเรา เราทาเขาก่อน มันเป็ นคดี
ไหม เป็ น แต่มนั มีสิทธิการป้องกันตัวใช่ไหม
นี่ก็เหมือนกัน เขาจะทาร้ายเราๆ สิ ทธิของเราๆ แต่เราไม่สร้างเวรสร้างกรรมหรอก เราไม่
ตบมือสองข้าง ถ้าทาอย่างนี้ได้ มันต้องฝึ กหัดนานนะ ต้องทาได้มาก พอทาได้มากขึ้นมาแล้ว มัน
เห็นแล้วมันขาๆ นะ เห็นขาๆ เห็นกันมาเหมือนยักษ์เหมือนเปรตเลย แล้วเรามีสติมีปัญญาเท่าทัน
ของเรา เราให้อภัยเขา นี่ไง แพ้เป็ นพระ ชนะเป็ นมาร แพ้เป็ นพระๆ บอกแพ้เป็ นพระต้องให้เขา
หมดเลย อะไรก็ตอ้ งยกให้หมดเลย แพ้เป็ นพระ มีอะไรขนไปให้เขา...ไม่ใช่ แพ้เป็ นพระคือผู้
ประเสริ ฐในใจ มันแพ้เป็ นพระ ชนะเป็ นมาร เป็ นมารมันต้องทาลายเขาทั้งนั้น
นี่พดู ถึงเราอยูใ่ นสังคมไง เราอยูด่ ว้ ยตัวคนเดียวเราไม่ได้ ถ้าเราอยูด่ ว้ ยตัวคนเดียวไม่ได้ มัน
ต้องฝึ กหัดใช่ไหม แต่การฝึ กหัดมันก็ตอ้ งมีต้ งั แต่อนุบาลขึ้นมาใช่ไหม การฝึ กหัด เรามาวัดมาวา
มาเสี ยสละของเรา ได้ฟังธรรมๆ
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ไปวัดไปวา วัด ทาไมไม่เหมือนวัด พระ ทาไมไม่เหมือนพระ
อ้าว! พระมันไม่เหมือนพระหรอก เพราะพระที่เขาเหมือนพระ พระที่เขาตั้งใจที่เสียสละ
ตั้งใจที่ประพฤติปฏิบตั ิพน้ จากทุกข์ แล้วก็พระที่เขาบวชมา บวชมาโดยที่วา่ เขาอยากจะศึกษา เขา
อยากจะมีความรู้ เขาอยากจะมากว้านเอาความรู้ของเขา นัน่ คือปริ ยตั ิ
เวลาปฏิบตั ิ พระปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิแล้วเวลาพระไม่เหมือนพระ พระปฏิบตั ิข้ ึนมาแล้ว เวลามหา
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ มันก็ตอ้ งตั้งใจปฏิบตั ิท้ งั นั้น เวลาปฏิบตั ิท้ งั นั้นน่ะ เวลาไปอยูก่ บั หลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่ มัน่ บางทีก็ยงั ออกมา ออกมาเพราะอะไร ออกมาเพราะทาแล้วมันไม่ได้ผลไง เวลา
พระไม่เหมือนพระเพราะพระยังไม่มีคุณธรรม พระยังปฏิบตั ิข้ ึนมาไม่ได้ไง
ถ้าพระปฏิบตั ิข้ ึนมาได้ มันเป็ นในหัวใจอันนั้น ศีล สมาธิ ปัญญา มันเกิดในหัวใจ นี่ไง ที่
บอกว่า ความสุขความทุกข์เป็ นเรื่ องใจ แล้วความสุขของเรา ความสุขโดยกิเลสตัณหาความ
ทะยานอยาก ความสุขโดยที่เราไปสร้างเวรสร้างกรรม กับความสุข สุขอื่นใดเท่ากับจิตสงบไม่มี
ความสุขจากการหายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกออกโธ ความสุขมาจากการภาวนาของเรา
ความสุขจากใจที่มนั เป็ นอิสระ ความสุขที่ใจมันเป็ นตัวมันเอง อันนี้! อันนี้! คุณค่ามันอยูต่ รงนี้
สิ่ งที่เราทามาๆ ธรรมดาน่ะ ใช่นะ คนเราเกิดมาต้องทาหน้าที่การงานทั้งนั้นน่ะ ทรัพยากร
มนุษย์สาคัญมาก ประเทศชาติที่เจริ ญแล้วนะ คนของเขาฉลาด รัฐบาลเขาต้องพยายามฝึ ก เขาต้อง
ส่งเสริ มการศึกษา พอศึกษา ให้คนมีความรู้ เพราะคนมีความรู้ เขาจะได้ประกอบสัมมาอาชีวะ
ของเขาได้ แล้วประเทศชาติ คนที่มีความรู้คุยกันมันจะเข้าใจกัน นี่ไง ทรัพยากรมนุษย์สาคัญมาก
แต่เวลาศึกษามาๆ คนดีกบั คนฉลาด คนฉลาดถ้ามันดีดว้ ย โอ้โฮ! สุดยอด แต่คนฉลาด คนฉลาด
ถ้ามันมีกิเลสตัณหาความทะยานอยาก คนฉลาดทาลายกันมาก
หลวงตาท่านพูดบ่อย สัตว์มนั ทาลายกันด้วยเขี้ยวด้วยเล็บนะ สัตว์มนั สู้กนั ด้วยเขี้ยวด้วย
เล็บ มนุษย์สู้กนั ด้วยสมอง หมดเนื้อหมดตัว มันโกงหมดเลย แต่ของเรา เวรระงับด้วยการไม่จอง
เวร เรามีสติมีปัญญาของเรา ทรัพยากรมนุษย์สาคัญมาก แล้วทรัพยากรมนุษย์ เราก็เป็ นคนหนึ่ง
เป็ นมนุษย์น้ นั ถ้าราป็ นมนุษย์น้ นั เราต้องมีสติมีปัญญา ฝึ กหัดของเรา อย่าไปน้อยเนื้อต่าใจ ทุก
คนจะเห็นว่า ทาไมเขาทาได้ๆ
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อันนั้นมันเปรต เราอยากเป็ นเปรตหรื อ เราไม่ตอ้ งการเป็ นเปรต แล้วพอเขาทา ทาไมทา
ได้ๆ เวลาสิ่ งไม่ดี แหม! เอามาอ้างตลอดนะ เวลาครู บาอาจารย์ของเรา ทาไมไม่อา้ งบ้างล่ะ ท่าน
เสี ยสละหมดเลย
ไปวัดไปวา ผูท้ ี่มาบวชแล้วสึ กไป เราบอกนะ เวลาสึ กไป เราบอกเลยนะ ถ้าเอ็งสึ กไป เอ็ง
ใช้ชีวติ แบบพระ เอ็งรวยมากเลย กินข้าววันละหน ประหยัดมาก เงินเหลือเต็มเลย เวลามาบวช
เป็ นพระนี่กินข้าววันละหนได้นะ พอสึ กไปสามมื้อสี่ ม้ือ แล้วยังไปกับเขาอีก
ไปวัดไปวาดูตรงนี้ ดูตรงรู้จกั ประหยัดมัธยัถส์ เวลาครูบาอาจารย์เรา ผ้า ๓ ผืน ทาไมอยูไ่ ด้
บริ ขาร ๘ ไม่มีอะไรเลย ทาไมอยูไ่ ด้ แล้วเราทาไมต้องมาเร่ าร้อนขนาดนั้น ทาไมเราทุกข์ขนาดนี้
ทาไมเราจะต้องชีวติ ต้องมัน่ คงขนาดนั้น
ถ้ามัน่ คงมันก็ดีใช่ไหม แต่ถา้ มันอย่างที่วา่ เศรษฐกิจมันไม่ดีต่างๆ เราก็พออยูไ่ ด้ เราพออยู่
ได้ เดี๋ยวมันดีข้ ึนมา ถ้าเดี๋ยวมันดีข้ ึนมานะ ระดับน้ า เวลาฝนมันตก มันสะสม น้ าท่วม เวลาภัย
แล้งมันก็แล้งไปหมด นี่พดู ถึงทางโลกนะ แต่ถา้ คนมีปัญญา ในวิกฤติน้ นั จะมีโอกาส ในการ
กระทานั้น นัน่ คนที่มีปัญญานะ ถ้าคนมีปัญญาเขาก็เป็ นปัญญาของเขา ที่เขาทาธุรกิจของเขา เขา
มีความเจริ ญรุ่งเรื องของเขา ไอ้น้ นั ก็เป็ นเวรเป็ นกรรม คาว่า “เป็ นเวรเป็ นกรรม” คือโอกาส
กรรมจาแนกสัตว์ให้เกิดต่างๆ กัน กรรมเป็ นอจินไตย กรรมเป็ นอจินไตยคือเราทาสิ่ งใด
มาๆ ถ้าคนมีสติปัญญา เวลาครู บาอาจารย์ของเรา เวลาหลวงตาท่านพูด ไม่ตอ้ งไปแข่งขันกัน
หรอก ใครทาอย่างไรได้อย่างนั้น ใครทาอย่างไรก็ได้อย่างนั้น ครู บาอาจารย์ที่ท่านประพฤติ
ปฏิบตั ิมา ของของท่านทั้งนั้นน่ะ ดูสิ พระสารี บุตร พระโมคคัลลานะ เวลาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า นัน่ น่ะอัครสาวกเบื้องซ้าย เบื้องขวาเรามาแล้ว
เขาทาของเขามา เขาปรารถนาเป็ นอัครสาวกเบื้องซ้าย เบื้องขาวของเขา แล้วเขาเวียนว่าย
ตายเกิดในวัฏฏะ เขาสร้างบุญกุศลของเขามา เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาตรัสรู้เป็ น
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาก็เกิดมาเป็ นพระสารี บุตร พระโมคคัลลานะ เวลาเข้ามาก็
สมบัติของเขา
นี่ก็เหมือนกัน ใครทาคุณงาความดีมา ใครสร้างสมมา มันของเขาทั้งนั้นน่ะ ถ้าของเขาเป็ น
ของเขา ถ้าไม่ใช่ของเขา มันมาขนาดไหนมันก็หลุดไม้หลุดมือมันไป ถ้ามันเป็ นของเขานะ นี่
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ของเขา กรรมจาแนกสัตว์ให้เกิดต่างๆ กัน คือการกระทา กรรมมันมีมาไง นัน่ กรรมอดีตนะ
กรรมอดีตที่สร้างสมมามันเป็ นพันธุกรรม พันธุกรรม หมายความว่า มันมีจุดยืนของมัน มันมี
ความเข้มแข็งของมัน มันมีปัญญาของมัน
เวลากรรมมันให้ผลนะ ปัญญามันทึบ ปัญญาสิ่งใดเกิดมา จิตดวงเดียวนัน่ แหละ ฉะนั้น
เวลาเขาทาของเขามา เพราะมันมีสิ่งนั้นมา กรรมที่อดีตมามันจะเกิดเป็ นจริ ตนิสัย เกิดมาเป็ น
ทัศนคติ แล้วพ่อแม่ก็พยายามโอ๋ ตอนนี้ จะแก้ให้มนั ดีหมดเลย ใครเกิดมานี่ตอ้ งให้เป็ นนักปราชญ์
หมด
เราก็แก้ ในเมื่อการเกิดมามันเป็ นสายบุญสายกรรม ถ้าสายบุญสายกรรม เราก็ทาคุณงาม
ความดี ทรัพยากรมนุษย์ๆ ไง โลกเขาแข่งขันกัน เราก็ไปดูนะ ที่นนั่ เจริ ญ ที่นี่เจริ ญ เจริ ญจากใคร
มนุษย์ทาทั้งนั้นน่ะ แล้วเวลามาประพฤติปฏิบตั ิ ใครทา ก็มนุษย์ท้ งั นั้นน่ะ เพราะมนุษย์มีสติมี
ปัญญา เพราะมนุษย์มีกายกับใจ คนตายแล้ว เวลาจิตใจมันออกจากร่างไปแล้วนัน่ ซากศพ ซากศพ
จะมัง่ มีศรี สุข สูงต่าขนาดไหน เผาทั้งนั้น ต้องฝังทั้งนั้น แต่ของเรา ขณะที่มนั มีอยู่ ถ้ามีสติปัญญา
มีสติปัญญา เราขวนขวายอย่างนี้ มันเป็ นบุญอันละเอียดไง
คาว่า “ละเอียด” เห็นไหม การภาวนา ดูสิ เวลาเขามาหาพระ “โอ๋ ย! พระไม่ทาอะไรเลย
วันๆ ไม่เห็นทาอะไรเลย”
เดินจงกรม นัง่ สมาธิท้ งั วันมึงทาได้ไหม ไอ้เราทางานอาบเหงื่อต่างน้ า โอ้โฮ! ว่าทุกข์วา่
ยากทั้งนั้นน่ะ ให้นงั่ เฉยๆ ไม่ได้หรอก
มีโยมไปหาหลวงปู่ ฝั้นไง หลวงปู่ ฝั้นบอกให้นงั่ นิ่งๆ หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ
มันทาไม่ได้ เวลาเหนื่อยยากก็บอกว่าทุกข์ เวลานัง่ เฉยๆ ก็ทาไม่ได้
นี่ไง ถ้านัง่ เฉยๆ มันทาได้มนั ต้องมีสติปัญญา มันต้องฉลาด คนฉลาดเอาใจไว้ในอานาจ
ของตน ถ้าเอาใจไว้ในอานาจของตน บวชเป็ นพระมาปฏิบตั ิในวัด อย่าให้ใจออกไปนอกวัด ไอ้นี่
ตัวอยูว่ ดั ใจอยูบ่ า้ น ตัวมาอยูว่ ดั ใจไปอยูข่ า้ งนอก
ถ้าตัวอยูว่ ดั ใจอยูก่ บั เรานะ เราพุทโธเฉยๆ พุทโธดีๆ พุทโธดีๆ ถ้ามันสงบเข้ามาๆ มันมี
กาลัง มันมีความมหัศจรรย์ สิ่งที่เคลื่อนที่ที่เร็ วที่สุด ลองคิดรอบโลกเดี๋ยวนี้ สิ ๓ รอบ นัง่ อยูน่ ี่ได้
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๔-๕ รอบ สิ่ งที่เคลื่อนที่ที่เร็วที่สุดคือหัวใจนี้ ความคิดนี่ผลัวะ ผลัวะไปแล้ว แล้วเรารั้งไว้ มันจะ
ไป ยั้งกันๆ
เวลาคนที่ปฏิบตั ิจะพูดบ่อย โอ้โฮ! ความคิดมันเร็วมากๆ แต่สติเร็วกว่าความคิด มีสติยบั ยั้ง
ได้หมด สตินี่ฝึกหัดไว้ๆ แล้วฝึ กหัดไว้ ถ้ามีสติปั๊บ เดี๋ยวไปทาธุรกิจ เดี๋ยวเราไปทาหน้าที่การงาน
เพราะด้วยสติสมบูรณ์ งานจะเสียไหม งานจะดีข้ ึนไหม มันจะดีข้ ึน ดีข้ ึนเพราะหัวใจเราไง หัวใจ
ที่เราฝึ กฝนดีแล้วไง หัวใจที่ฝึกฝนแล้วไปทาสิ่ งใดมันก็ปลอดโปร่ ง มันก็ราบรื่ นไง
หัวใจที่มนั อัดอั้นตันใจ หัวใจที่มนั มีแต่ความทุกข์ ออกไปทาสิ่ งใด มันมีสิ่งใดประสบ
ความสาเร็จบ้าง มีแต่ผิดๆ พลาดๆ ทั้งนั้นน่ะ ถ้ามันทาที่นี่ไง นี่ทรัพยากรมนุษย์ไง ถ้าทรัพยากร
มนุษย์ที่นี่ไง
ในบรรดาสัตว์สองเท้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริ ฐที่สุด ในบรรดาสัตว์สอง
เท้านะ แล้วเราก็สองเท้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็ นมนุษย์นี่แหละ องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า สิ่ งที่สร้างมาๆ มันทาสิ่ งนั้นมา แล้วเวลามันเป็ นจริ งขึ้นมา เราจะมหัศจรรย์ใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เลย
สัจธรรมๆ ที่มหัศจรรย์ๆ เป็ นสมาธิกม็ หัศจรรย์แล้ว มหัศจรรย์ ทาอะไรไม่เป็ น พอ
มหัศจรรย์ข้ ึนมาต้องมีครู บาอาจารย์คอยชี้ คอยแนะ คอยบอก เวลาเราบอกขึ้นไปแล้ว พอเป็ นขึ้น
ไปแล้ว สาธุ สาธุเลย แต่ถา้ ยังไม่ได้ มันเถียงนะ นี่สิ่งที่รู้ไง รู้มาหมดทั้งนั้นน่ะ ความเห็นนั้นจริ ง
ไหม จริ ง เพราะเห็นจริ งๆ นัน่ แหละ แต่เห็นโดยอุปาทาน เห็นโดยความด้อยวุฒิภาวะ เห็นโดย
ที่วา่ เราสติยงั ไม่สมบูรณ์ แต่คนที่สมบูรณ์แล้วมันจะมีข้ นั ตอนของมันขึ้นมาอย่างนั้นน่ะ มัน
พัฒนาเป็ นชั้นเป็ นตอนขึ้นมา เวลาพิจารณาไปๆ มันมหัศจรรย์ขนาดนั้น ถึงภาวนามยปัญญา
ปัญญาแก้ไขกิเลส กิเลสมันเป็ นอย่างไร กิเลสมันอยูท่ ี่ไหน กิเลสมันทาให้มนั ทุกข์มนั ยากอยูน่ ี่
หามันไม่เจอ พอจิตสงบไปเห็น โอ้โฮ! โอ้โฮ! เลยนะ เห็นไหม มันฉลาดขึ้น ฉลาดขึ้นไง
เวลาครู บาอาจารย์ท่านปฏิบตั ิแล้วท่านบอกว่า ทาไมเราโง่นกั ทาไมเราโง่นกั ของอยูก่ บั ตัว
แท้ๆ ไม่รู้จกั ของอยูก่ บั เราแท้ๆ เงินทองอยูก่ บั เรา ใช้มนั เป็ น จ่ายอย่างเดียว เวลาใจของตนหามัน
ไม่เจอ แล้วปัญญาที่มนั จะเกิดขึ้นมา หาไม่ได้ เวลามันหาได้ข้ ึนมา มหัศจรรย์ นี่พระพุทธศาสนา

เทศน์เช้า วันที่ ๑๓ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ๙

เวลาพูดกันไปนะ มันก็เอาสี ขา้ งเข้าถู ไอ้คนตะบี้ตะบันก็ตะบี้ตะบันพูดไปเรื่ อยเปื่ อย แต่ถา้
เป็ นจริ งๆ ขึ้นมา เป็ นจริ งขึ้นมา จิตสงบ เป็ นจริ งขึ้นมา ปัญญาสมบูรณ์ ไม่ใช่เหม่อลอย ปัญญา
อ่อนด้อย ให้คนนู่นชักนา คนนี้ชกั นา
เวลาเราพูดบ่อย หลวงพ่อต้องการอะไร ต้องการให้มนุษย์เอาความรู้สึก เอาหัวใจไว้ในอก
ของเราเอง ให้เป็ นอิสระ อย่าเป็ นเหยื่อของใคร กาลามสูตร ไม่ให้เชื่อใครทั้งสิ้ น ไม่ให้เชื่อแม้แต่
เราพูด ฟังแล้วเอาไปคิดพิจารณา อย่าเชื่อ องค์สมเด็จพระสัมมาสามพุทธเจ้าสอนอย่างนั้น แต่ถา้
เริ่ มต้นด้วยศรัทธาใหม่ ศรัทธาใหม่ตอ้ งมีศรัทธาก่อน ศรัทธาไปเห็นสถานที่มนั ก็น่าปลื้มใจ
ศรัทธาไปเห็นชุมชน โอ้โฮ! สุดยอดๆ นัน่ คือศรัทธา พอศรัทธาเข้ามาแล้ว พอไปแล้วไม่ได้ดงั่ ใจ
ชักไม่พอใจแล้ว นัน่ น่ะ แล้วค่อยใช้ปัญญา นัน่ น่ะกาลามสูตร ไปเริ่ มตรงนั้น แต่มนั ต้องมีศรัทธา
ชักนาเข้ามาก่อน
ไม่มีศรัทธา ไม่มีความเชื่อเลย ไม่มีศรัทธาก็ไม่มีความเชื่อมัน่ ไม่มีความเชื่อมัน่ ก็ไม่มี
สานึกของตน คนไม่รู้จกั ตัวเราเอง คนไม่มีสามัญสานึกความเป็ นคน มันเป็ นคนได้ไหม คนมี
ความสานึกความเป็ นคน นัน่ น่ะมีศรัทธา ความสานึกในตน ความสานึกตัวเรา แล้วความสานึก
อันนั้นเข้ามาศึกษา พอศึกษาแล้ว เออ! พิสูจน์กนั อย่าเชื่อแล้วพยายามพิสูจน์ข้ ึนมา ถ้ามันเป็ น
ขึ้นมามหัศจรรย์ขนาดนั้น
ฉะนั้น เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงไม่ให้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อยูใ่ น
อาณัติของใครทั้งสิ้ น ให้เป็ นอิสระไง ให้เป็ นอิสระ ไม่มีใครเป็ นใต้อาณัติของใคร มีความเสมอ
ภาค แล้วปฏิบตั ิไปนะ เวลาทากิจกรรมขึ้นมามันถึงมีสังฆะถึงสงฆ์ ถ้าเป็ นสงฆ์ เป็ นฉันทามติ
ต้องความเห็นพร้อมกัน เวลาไปพิจารณาไปเป็ นมรรคเป็ นผลขึ้นมา มรรคสามัคคีมนั ยิ่งกว่านี้
หลายร้อยเท่า มันมหัศจรรย์ในหัวใจนั้นน่ะ แล้วมันเป็ นขึ้นมาจริ งแล้วมันเป็ นจริ งในใจนั้น นี่
พระพุทธศาสนา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงกราบ
ธรรม
แล้วเราก็แสวงหากันอยูน่ ี่ เราแสวงหาธรรม เวลาแสวงหา แสวงหาอย่างไร แสวงหาแล้ว
ไปเจอ ไปเจอกลางหัวใจ เวลาแสวงหา ธุดงค์ไปทัว่ ประเทศ เวลาเป็ นจริ งขึ้นมา เป็ นจริ งกลางหัว
อก มหัศจรรย์ๆ พอมันสิ้ นสุดกันที่นี่นะ จบ ไม่ไปอีกแล้ว ไม่มีหน้าและมีหลัง ไม่มีไปข้างหน้า
และไม่มีขา้ งหลัง มันไม่ไปของมันอีกแล้ว นัน่ น่ะอยูท่ ี่กลางหัวใจของเรา เอวัง

