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ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรมนะ ถา้ฟังธรรม เห็นไหม เราอยูท่ี่บา้น เราอยูท่ี่บา้นมนัมี
กิเลสตณัหาความทะยานอยากปกคลมุหัวใจ เราก็อยากไปวดั ไปวดัไปวาเพ่ือความสะอาดปลอด
โปร่งในหัวใจ เวลาไปวดั เรากจิ็นตนาการเลย พอไปวดัแลว้นะ วดัจะตอ้งร่มเยน็ วดัจะตอ้งมีคน
ดูแล วดัจะตอ้งมีคนคอยมาเอาใจ พอไปวดั โอโ้ฮ! ไม่ใช่อยา่งท่ีคิดเลย ไปวดัตอ้งรีบ ตอ้ง
ขวนขวาย 

การขวนขวาย เห็นไหม เราอยูก่บัครูบาอาจารยม์านะ น ้าร้อนปลาเป็น น ้าเยน็ปลาตาย ถา้
น ้าเยน็ๆ มนัอุน่ใจ นอนใจ ตายหมด แต่น ้ าร้อนนะ น ้าร้อนมนัตอ้งขวนขวาย ตอ้งปากกดัตีนถีบ 
ตอ้งขวนขวาย ตอ้งมีการกระท า เห็นไหม น ้าร้อนปลาเป็น น ้าเยน็ปลาตาย ในปีหน่ึงๆ พระก็อยู่
กนัโดยปกติ เวลาจะเขา้พรรษา พระตอ้งถือธุดงควตัร เพราะถือธุดงควตัรมนัตอ้งเปล่ียนแปลงไง 
มีการเปล่ียนแปลง มีการขวนขวาย มีการกระท าเพ่ือให้มนัต่ืนตวัตลอดเวลาไง  

ถา้เราไม่ต่ืนตวัตลอดเวลา เห็นไหม มนัมี ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ประเสริฐมาก เราเป็นชาวพทุธนะ ศาสดาของเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยอดเยีย่มๆ ก็
ยอดเยี่ยมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง ศึกษามาๆ ศึกษามากตี็ความตามความพอใจ
ของตนไง แลว้เวลาเราคิดเอาเองเราก็จินตนาการของเราไปไง เห็นไหม ความสุขความทุกขใ์น
หัวใจ 

ความสุขความทุกขใ์นหัวใจ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนเร่ืองของ
หัวใจ สอนเร่ืองของการเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ การเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ใจมนัเวยีนวา่ย
ตายเกิดในวฏัฏะ เพราะเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะมนัถึงมาเกิดเป็นเรา พอมาเกิดเป็นเราแลว้เราก็
จะไม่ตาย เราจะอยูค่  ้าฟ้าเลย เราจะไปเกิดเราก็จะไปเกิดทั้งร่างกายน้ีเลยไง 

เวลาไปเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม เป็นทิพยส์มบติั โอปปาติกะไปอยา่งนั้น แต่
ไปโดยหัวใจไง ไปโดยโอปปาติกะ มนัเป็นทิพย์ๆ แต่เวลาเราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาก าเนิด ๔ ใน
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ครรภ ์ในไข่ ในน ้าคร า ในโอปปาติกะ เวลาเกิดในไข ่ในครรภ ์ เราเกิดมา พอเกิดมา จิตปฏิสนธิ
จิตมนัไปเกิด พอไปเกิดข้ึนมา เกิดในไข่ ในสเปิร์มของพอ่ ปฏิสนธิจิตมนัหยัง่ลง แลว้มนัก็ฟักตวั
มาอยูใ่นครรภ ์๙ เดือนแลว้คลอดออกมา คลอดออกมาเป็นมนุษย ์มนุษยมี์กายกบัใจๆ 

ความสุขๆ เราปรารถนาความสุข เกลียดความทุกขไ์ง แต่ถา้มีความสุขๆ ความสุขโดยกิเลส
ตณัหาความทะยานอยาก ความสุขโดยชนะคะคานเขา ความสุขโดยการย  ่ายคีนอ่ืน ความสุขโดย
การไปกวา้นเอาทรัพยส์มบติัมาเป็นของตน อยา่งนั้นมนัเป็นความสุขหรือ ความสุขอยา่งนั้น 
ความสุขไง เราบอกวา่ คนเราเกิดมาปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข ์ แลว้ความสุขอยา่งนั้น
ความสุขเกิดจากกิเลส ความสุขเกิดจากสร้างเวรสร้างกรรม 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ สุจริต ตอ้งมีศีล มีทาน มีศีล มีทาน มีภาวนา 
เวลามีศีล มีทานข้ึนมา ค าวา่ “ศีล” ศีลคือความปกติของใจ ถา้มนัไม่ปกติ ตอ้งมีอะไรเป็น
เคร่ืองวดั เคร่ืองวดัก็ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ถา้มีเคร่ืองวดัข้ึนมา มีขอบมีเขตข้ึนมา มนั
ตอ้งพิสูจน์กนัตรงน้ีไง ถา้พิสูจน์กนัตรงน้ีข้ึนมา มนัจะเขา้พระพทุธศาสนา ถา้มนัไม่เขา้สู่
พระพทุธศาสนา มนัเป็นไสยศาสตร์ ไสยศาสตร์ออ้นวอนขอเอา ไปหาเจา้หาผีแลว้ก็พยากรณ์เลย 
จะเป็นอยา่งนั้นเป็นๆ บูชายนัตเ์ลย เราจะมัง่มีศรีสุข  

มัง่มีศรีสุขมนัอยูท่ี่การกระท า เห็นไหม ตอนน้ีปากกดัตีนถีบ เศรษฐกิจไม่ดี ใครๆ ก็บอก
เศรษฐกิจไม่ดีทั้งนั้นน่ะ เศรษฐกิจมนัตกต ่า เวลาเศรษฐกิจตกต ่า ถา้เรามีน ้าใจต่อกนั มีน ้ าใจต่อ
กนัๆ โธ่! เวลามนัทุกขม์นัยากนะ ถา้มีใครเห็นใจมนักอื็ม! อุน่ใจหน่อยนึง เราทุกขเ์รายากแลว้อยู่
คนเดียวมนัเครียด บีบคั้น มีแต่ความทุกข์ๆ  เห็นใจมาก เวลาเราดูทางโลกๆ มีแต่ความทุกขค์วาม
ยากทั้งนั้นเลย เราเกิดมาปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข ์แลว้ท าไม เรากเ็ป็นชาวพทุธๆ เวลา
ทางพระพทุธศาสนาบอกท าบุญแลว้ไดบุ้ญมหาศาลๆ ท าไมเราทุกขเ์รายากขนาดน้ี  

เวลาท าบุญมหาศาล องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นพระอรหันต์นะ เวลาญาติขา้งพอ่
กบัญาติขา้งแม่แยง่น ้าท านากนั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปห้ามเลย “น ้ากบัชีวติอนัไหน
มีค่ากวา่กนั ถา้เกิดสงครามข้ึนมามนัท าลายกนั มนัฆ่าฟันกนั แต่น ้ าก็เอามาท าไร่ไถนาเพ่ืออาหาร
นัน่น่ะ” 
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ห้ามถึงคร้ังท่ี ๑ คร้ังท่ี ๒ คร้ังท่ี ๓ มนัดว้ยเวรดว้ยกรรมไง น่ีไง เศรษฐกิจตกต ่าๆ ไง ดว้ย
เวรดว้ยกรรม ท าลายกนั ฆ่ากนัเพราะอะไร ก็ฆา่กนัเพ่ืออาหารไง เพ่ือเอาน ้ามาท านาไง ถา้ไม่ได้
น ้ าท านา ต่อไปเราจะอยูจ่ะกินกนัอยา่งไร แลว้เราปกครองเขาใช่ไหม  

น่ีก็เหมือนกนั เศรษฐกิจมนัตกต ่าๆ ค าวา่ “เศรษฐกิจ” ก็คือเศรษฐกิจ แต่เวลาจริงๆ แลว้
คนเรามีปัจจยัเคร่ืองอาศยั ถา้ปัจจยัเคร่ืองอาศยั เรากป็ระหยดัมธัยถัส์ของเรา เราก็ท าของเรานะ 
เสร็จแลว้เวลาเรามีสติปัญญา ถึงเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นถึงองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้นะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประสบเร่ืองอยา่งน้ีมาเยอะมาก ประสบ 
เห็นไหม เวลาครูบาอาจารยข์องเรา เราเช่ือมัน่ หลวงปู่ชอบไปอยูใ่นป่าอดอาหาร เทวดาจะเอา
อาหารทิพยม์าลบูเน้ือ ลบูร่างกายให้เลย แลว้คิดดูวา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่เป็น
อยา่งนั้นหรือ  

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พราหมณ์นิมนตไ์ว้ๆ  แลว้ขา้วยากหมากแพงอยา่งน้ี 
เขาลืมใส่บาตรดว้ย แต่บงัเอิญ ก็บุญนัน่แหละ พอ่คา้โคตา่งเขาเล้ียงมา้มา เขาเอามา้มาขายขา้ม
แดน แลว้ถึงเวลาหนา้ฝนเขาก็มากั้นคอกมา้ไวน้ัน่ เขากจ็ะมีของเขามาเพ่ือเล้ียงมา้คือขา้วกลอ้ง 
เขาเอาขา้วกลอ้งไวเ้ล้ียงมา้ เวลาพระมา เขาก็ใส่บาตรดว้ยขา้วกลอ้งไป 

ภิกษุท าให้อาหารสุกไม่ได ้ ภิกษหุ้ามท าอาหารให้สุก อาหาร ภิกษุท าส่ิงใดไม่ได ้ พระ
อานนทเ์อาขา้วมาแลว้เอาเคร่ืองบด บดให้เป็นผง เอาน ้าพรม ถวายองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ พระโมคคลัลานะทนไม่ไหว ขา้พเจา้จะเหาะเอาพระไปบิณฑบาตทวีปนูน้ๆ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่ยอมทั้งนั้น ไม่ยอมทั้งนั้น ออกพรรษาแลว้ พวกเธอ
ชนะ ชนะอะไร ชนะหัวใจของตนไง น่ีไง เวลาประสบการณ์ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ถึงเป็นศาสดานะ มีฤทธ์ิมีเดช เพราะพระโมคคลัลานะจะพาพระเหาะไปคนละทวปีเลยอยา่ง
นั้น 

ดูสิ เวลาในปัจจุบนัน้ีเวลาซีกโลกหน่ึงฝนตกหนกั ซีกโลกหน่ึงแลง้มาก ซีกโลกหน่ึงๆ 
เวลาโลกมนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ พระโมคคลัลานะจะจบัไปเลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่
อนุญาตๆ ไม่อนุญาตนะ แลว้พอออกพรรษาแลว้ เธอชนะแลว้ ชนะความทุกขค์วามยากอนันั้น 
ชนะหัวใจของตนไง พอชนะหัวใจของตน คนเรามนัมีถึงคราวเวรคราวกรรมนะ  
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น่ีก็เหมือนกนั เศรษฐกิจมนัตกต ่าๆ เราทุกขเ์รายากกนัทั้งนั้นน่ะ เราทุกขเ์รายาก เรากรู้็จกั
ประหยดัมธัยถัส์ เราก็ช่วยเหลือเจือจานกนั เรามีน ้าใจต่อกนั ถา้มีน ้ าใจต่อกนั เห็นไหม แผน่ดิน
ธรรม แผน่ดินธรรมมนัอบอุน่ไปหมด ถา้แผน่ดินทอง แผน่ดินทองแข่งขนักนัทางโลก เราจะ
บอกวา่ คนเราเกิดมามีกายกบัใจๆ เราอยู ่ เราไม่ไดอ้ยูค่นเดียวในโลกน้ี เราไม่ไดอ้ยูค่นเดียวใน
ประเทศน้ี เราไม่ไดอ้ยูไ่ดด้ว้ยตวัเอง ประเทศของเรามนัก็ตอ้งอยูก่บัโลกใช่ไหม  

เราเกิดมามีพอ่มีแม่ในบา้นของเรา พ่ีนอ้งเรา ครอบครัวของเรา ให้มีความอบอุน่ ให้มี
ความสุข ให้มีความอบอุน่ มีความเขา้ใจกนั มนัจะขดัใจกนับา้งมนัธรรมดา ล้ินกบัฟัน ล้ินกบัฟัน
อยูใ่นปากมนัยงัขบกนัเลย แลว้คนมนัจะไม่มีการบาดหมาง ไม่มีการกระทบกระเทือนกนัมนั
เป็นไปไม่ไดห้รอก แต่เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวรเนาะ ให้อภยัต่อเขา เขาอาจคิดไม่ถึงก็ได้
นึกไม่ได ้ เราให้อภยัต่อเขา ให้อภยัต่อเขาแลว้เราก็มาท าความดีของเรา เราไม่ใช่ไปตามเขา ใคร
กระทบกระเทือนแลว้ไปกบัเขา 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้พดู ถา้ใครโกรธเราแลว้เราโกรธตอบ เราโงก่วา่เขา เวลา
คนโกรธเรา คนท่ีท าลายเรา ดว้ยความอิจฉาตาร้อน ดว้ยการกระท าของเขาเป็นเวรเป็นกรรม
ทั้งนั้น แลว้เรา เราตอ้งโตต้อบดว้ยเวรดว้ยกรรมอยา่งนั้นใช่ไหม ถา้เราไม่โตต้อบเขาดว้ยเวรดว้ย
กรรมอยา่งนั้น ถา้จะไม่โตต้อบเขาดว้ยเวรดว้ยกรรมตอ้งมีสติปัญญาสูงมากนะ คนท่ีมีสติปัญญา 
มนัสิทธิตามกฎหมาย ป้องกนัตวั สิทธิตามกฎหมาย เขาจะท าร้ายเรา เราท าเขาก่อน มนัเป็นคดี
ไหม เป็น แต่มนัมีสิทธิการป้องกนัตวัใช่ไหม  

น่ีก็เหมือนกนั เขาจะท าร้ายเราๆ สิทธิของเราๆ แต่เราไม่สร้างเวรสร้างกรรมหรอก เราไม่
ตบมือสองขา้ง ถา้ท าอยา่งน้ีได ้มนัตอ้งฝึกหัดนานนะ ตอ้งท าไดม้าก พอท าไดม้ากข้ึนมาแลว้ มนั
เห็นแลว้มนัข าๆ นะ เห็นข าๆ เห็นกนัมาเหมือนยกัษเ์หมือนเปรตเลย แลว้เรามีสติมีปัญญาเท่าทนั
ของเรา เราให้อภยัเขา น่ีไง แพเ้ป็นพระ ชนะเป็นมาร แพเ้ป็นพระๆ บอกแพเ้ป็นพระตอ้งให้เขา
หมดเลย อะไรก็ตอ้งยกให้หมดเลย แพเ้ป็นพระ มีอะไรขนไปให้เขา...ไม่ใช่ แพเ้ป็นพระคือผู ้
ประเสริฐในใจ มนัแพเ้ป็นพระ ชนะเป็นมาร เป็นมารมนัตอ้งท าลายเขาทั้งนั้น  

น่ีพดูถึงเราอยูใ่นสังคมไง เราอยูด่ว้ยตวัคนเดียวเราไม่ได ้ถา้เราอยูด่ว้ยตวัคนเดียวไม่ได ้มนั
ตอ้งฝึกหัดใช่ไหม แตก่ารฝึกหัดมนัก็ตอ้งมีตั้งแต่อนุบาลข้ึนมาใช่ไหม การฝึกหัด เรามาวดัมาวา 
มาเสียสละของเรา ไดฟั้งธรรมๆ 
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ไปวดัไปวา วดั ท าไมไม่เหมือนวดั พระ ท าไมไม่เหมือนพระ 

อา้ว! พระมนัไม่เหมือนพระหรอก เพราะพระท่ีเขาเหมือนพระ พระท่ีเขาตั้งใจท่ีเสียสละ 
ตั้งใจท่ีประพฤติปฏิบติัพน้จากทุกข ์แลว้ก็พระท่ีเขาบวชมา บวชมาโดยท่ีวา่เขาอยากจะศึกษา เขา
อยากจะมีความรู้ เขาอยากจะมากวา้นเอาความรู้ของเขา นัน่คือปริยติั 

เวลาปฏิบติั พระปฏิบติั ปฏิบติัแลว้เวลาพระไม่เหมือนพระ พระปฏิบติัข้ึนมาแลว้ เวลามหา
หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ มนัก็ตอ้งตั้งใจปฏิบติัทั้งนั้น เวลาปฏิบติัทั้งนั้นน่ะ เวลาไปอยูก่บัหลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่มัน่ บางทีก็ยงัออกมา ออกมาเพราะอะไร ออกมาเพราะท าแลว้มนัไม่ไดผ้ลไง เวลา
พระไม่เหมือนพระเพราะพระยงัไม่มีคุณธรรม พระยงัปฏิบติัข้ึนมาไม่ไดไ้ง 

ถา้พระปฏิบติัข้ึนมาได ้ มนัเป็นในหัวใจอนันั้น ศีล สมาธิ ปัญญา มนัเกิดในหัวใจ น่ีไง ท่ี
บอกวา่ ความสุขความทุกขเ์ป็นเร่ืองใจ แลว้ความสุขของเรา ความสุขโดยกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก ความสุขโดยท่ีเราไปสร้างเวรสร้างกรรม กบัความสุข สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี 
ความสุขจากการหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกออกโธ ความสุขมาจากการภาวนาของเรา 
ความสุขจากใจท่ีมนัเป็นอิสระ ความสุขท่ีใจมนัเป็นตวัมนัเอง อนัน้ี! อนัน้ี! คณุค่ามนัอยูต่รงน้ี  

ส่ิงท่ีเราท ามาๆ ธรรมดาน่ะ ใช่นะ คนเราเกิดมาตอ้งท าหนา้ท่ีการงานทั้งนั้นน่ะ ทรัพยากร
มนุษยส์ าคญัมาก ประเทศชาติท่ีเจริญแลว้นะ คนของเขาฉลาด รัฐบาลเขาตอ้งพยายามฝึก เขาตอ้ง
ส่งเสริมการศึกษา พอศึกษา ให้คนมีความรู้ เพราะคนมีความรู้ เขาจะไดป้ระกอบสัมมาอาชีวะ
ของเขาได ้แลว้ประเทศชาติ คนท่ีมีความรู้คุยกนัมนัจะเขา้ใจกนั น่ีไง ทรัพยากรมนุษยส์ าคญัมาก 
แต่เวลาศึกษามาๆ คนดีกบัคนฉลาด คนฉลาดถา้มนัดีดว้ย โอโ้ฮ! สุดยอด แต่คนฉลาด คนฉลาด
ถา้มนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก คนฉลาดท าลายกนัมาก  

หลวงตาท่านพดูบ่อย สัตวม์นัท าลายกนัดว้ยเข้ียวดว้ยเลบ็นะ สัตวม์นัสู้กนัดว้ยเข้ียวดว้ย
เลบ็ มนุษยสู์้กนัดว้ยสมอง หมดเน้ือหมดตวั มนัโกงหมดเลย แต่ของเรา เวรระงบัดว้ยการไม่จอง
เวร เรามีสติมีปัญญาของเรา ทรัพยากรมนุษยส์ าคญัมาก แลว้ทรัพยากรมนุษย ์ เราก็เป็นคนหน่ึง 
เป็นมนุษยน์ั้น ถา้ราป็นมนุษยน์ั้น เราตอ้งมีสติมีปัญญา ฝึกหัดของเรา อยา่ไปนอ้ยเน้ือต ่าใจ ทุก
คนจะเห็นวา่ ท าไมเขาท าได้ๆ  
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อนันั้นมนัเปรต เราอยากเป็นเปรตหรือ เราไม่ตอ้งการเป็นเปรต แลว้พอเขาท า ท าไมท า
ได้ๆ  เวลาส่ิงไม่ดี แหม! เอามาอา้งตลอดนะ เวลาครูบาอาจารยข์องเรา ท าไมไม่อา้งบา้งละ่ ท่าน
เสียสละหมดเลย 

ไปวดัไปวา ผูท่ี้มาบวชแลว้สึกไป เราบอกนะ เวลาสึกไป เราบอกเลยนะ ถา้เอง็สึกไป เอง็
ใชชี้วติแบบพระ เอง็รวยมากเลย กินขา้ววนัละหน ประหยดัมาก เงินเหลือเตม็เลย เวลามาบวช
เป็นพระน่ีกินขา้ววนัละหนไดน้ะ พอสึกไปสามม้ือส่ีม้ือ แลว้ยงัไปกบัเขาอีก 

ไปวดัไปวาดูตรงน้ี ดูตรงรู้จกัประหยดัมธัยถัส์ เวลาครูบาอาจารยเ์รา ผา้ ๓ ผืน ท าไมอยูไ่ด ้
บริขาร ๘ ไม่มีอะไรเลย ท าไมอยูไ่ด ้แลว้เราท าไมตอ้งมาเร่าร้อนขนาดนั้น ท าไมเราทุกขข์นาดน้ี 
ท าไมเราจะตอ้งชีวติตอ้งมัน่คงขนาดนั้น 

ถา้มัน่คงมนัก็ดีใช่ไหม แต่ถา้มนัอยา่งท่ีวา่เศรษฐกิจมนัไม่ดีต่างๆ เราก็พออยูไ่ด ้ เราพออยู่
ได ้ เด๋ียวมนัดีข้ึนมา ถา้เด๋ียวมนัดีข้ึนมานะ ระดบัน ้า เวลาฝนมนัตก มนัสะสม น ้าท่วม เวลาภยั
แลง้มนัก็แลง้ไปหมด น่ีพดูถึงทางโลกนะ แต่ถา้คนมีปัญญา ในวกิฤตินั้นจะมีโอกาส ในการ
กระท านั้น นัน่คนท่ีมีปัญญานะ ถา้คนมีปัญญาเขาก็เป็นปัญญาของเขา ท่ีเขาท าธุรกิจของเขา เขา
มีความเจริญรุ่งเรืองของเขา ไอน้ั้นก็เป็นเวรเป็นกรรม ค าวา่ “เป็นเวรเป็นกรรม” คือโอกาส 

กรรมจ าแนกสตัวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนั กรรมเป็นอจินไตย กรรมเป็นอจินไตยคือเราท าส่ิงใด
มาๆ ถา้คนมีสติปัญญา เวลาครูบาอาจารยข์องเรา เวลาหลวงตาท่านพดู ไม่ตอ้งไปแข่งขนักนั
หรอก ใครท าอยา่งไรไดอ้ยา่งนั้น ใครท าอยา่งไรกไ็ดอ้ยา่งนั้น ครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติ
ปฏิบติัมา ของของท่านทั้งนั้นน่ะ ดูสิ พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ เวลาไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ นัน่น่ะอคัรสาวกเบ้ืองซา้ย เบ้ืองขวาเรามาแลว้ 

เขาท าของเขามา เขาปรารถนาเป็นอคัรสาวกเบ้ืองซ้าย เบ้ืองขาวของเขา แลว้เขาเวยีนวา่ย
ตายเกิดในวฏัฏะ เขาสร้างบุญกุศลของเขามา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาตรัสรู้เป็น
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เขาก็เกิดมาเป็นพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ เวลาเขา้มาก็
สมบติัของเขา 

น่ีก็เหมือนกนั ใครท าคุณงาความดีมา ใครสร้างสมมา มนัของเขาทั้งนั้นน่ะ ถา้ของเขาเป็น
ของเขา ถา้ไม่ใช่ของเขา มนัมาขนาดไหนมนัก็หลดุไมห้ลดุมือมนัไป ถา้มนัเป็นของเขานะ น่ี
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ของเขา กรรมจ าแนกสัตวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนั คือการกระท า กรรมมนัมีมาไง นัน่กรรมอดีตนะ 
กรรมอดีตท่ีสร้างสมมามนัเป็นพนัธุกรรม พนัธุกรรม หมายความวา่ มนัมีจุดยืนของมนั มนัมี
ความเขม้แขง็ของมนั มนัมีปัญญาของมนั 

เวลากรรมมนัให้ผลนะ ปัญญามนัทึบ ปัญญาส่ิงใดเกิดมา จิตดวงเดียวนัน่แหละ ฉะนั้น 
เวลาเขาท าของเขามา เพราะมนัมีส่ิงนั้นมา กรรมท่ีอดีตมามนัจะเกิดเป็นจริตนิสัย เกิดมาเป็น
ทศันคติ แลว้พอ่แม่ก็พยายามโอ๋ตอนน้ี จะแกใ้ห้มนัดีหมดเลย ใครเกิดมาน่ีตอ้งให้เป็นนกัปราชญ์
หมด 

เราก็แก ้ ในเม่ือการเกิดมามนัเป็นสายบุญสายกรรม ถา้สายบุญสายกรรม เราก็ท าคุณงาม
ความดี ทรัพยากรมนุษย์ๆ  ไง โลกเขาแข่งขนักนั เรากไ็ปดูนะ ท่ีนัน่เจริญ ท่ีน่ีเจริญ เจริญจากใคร 
มนุษยท์ าทั้งนั้นน่ะ แลว้เวลามาประพฤติปฏิบติั ใครท า ก็มนุษยท์ั้งนั้นน่ะ เพราะมนุษยมี์สติมี
ปัญญา เพราะมนุษยมี์กายกบัใจ คนตายแลว้ เวลาจิตใจมนัออกจากร่างไปแลว้นัน่ซากศพ ซากศพ
จะมัง่มีศรีสุข สูงต ่าขนาดไหน เผาทั้งนั้น ตอ้งฝังทั้งนั้น แต่ของเรา ขณะท่ีมนัมีอยู ่ถา้มีสติปัญญา 
มีสติปัญญา เราขวนขวายอยา่งน้ี มนัเป็นบุญอนัละเอียดไง  

ค าวา่ “ละเอียด” เห็นไหม การภาวนา ดูสิ เวลาเขามาหาพระ “โอ๋ย! พระไม่ท าอะไรเลย 
วนัๆ ไม่เห็นท าอะไรเลย” 

เดินจงกรม นัง่สมาธิทั้งวนัมึงท าไดไ้หม ไอเ้ราท างานอาบเหง่ือต่างน ้า โอโ้ฮ! วา่ทุกขว์า่
ยากทั้งนั้นน่ะ ให้นัง่เฉยๆ ไม่ไดห้รอก 

มีโยมไปหาหลวงปู่ฝ้ันไง หลวงปู่ฝ้ันบอกให้นัง่น่ิงๆ หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ 
มนัท าไม่ได ้เวลาเหน่ือยยากก็บอกวา่ทุกข ์เวลานัง่เฉยๆ ก็ท าไม่ได ้

น่ีไง ถา้นัง่เฉยๆ มนัท าไดม้นัตอ้งมีสติปัญญา มนัตอ้งฉลาด คนฉลาดเอาใจไวใ้นอ านาจ
ของตน ถา้เอาใจไวใ้นอ านาจของตน บวชเป็นพระมาปฏิบติัในวดั อยา่ให้ใจออกไปนอกวดั ไอน่ี้
ตวัอยูว่ดั ใจอยูบ่า้น ตวัมาอยูว่ดั ใจไปอยูข่า้งนอก 

ถา้ตวัอยูว่ดั ใจอยูก่บัเรานะ เราพทุโธเฉยๆ พทุโธดีๆ พทุโธดีๆ ถา้มนัสงบเขา้มาๆ มนัมี
ก าลงั มนัมีความมหัศจรรย ์ ส่ิงท่ีเคล่ือนท่ีท่ีเร็วท่ีสุด ลองคิดรอบโลกเด๋ียวน้ีสิ ๓ รอบ นัง่อยูน่ี่ได ้
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๔-๕ รอบ ส่ิงท่ีเคล่ือนท่ีท่ีเร็วท่ีสุดคือหัวใจน้ี ความคิดน่ีผลวัะ ผลวัะไปแลว้ แลว้เราร้ังไว ้มนัจะ
ไป ยั้งกนัๆ 

เวลาคนท่ีปฏิบติัจะพดูบ่อย โอโ้ฮ! ความคิดมนัเร็วมากๆ แต่สติเร็วกวา่ความคิด มีสติยบัย ั้ง
ไดห้มด สติน่ีฝึกหัดไว้ๆ  แลว้ฝึกหัดไว ้ถา้มีสติป๊ับ เด๋ียวไปท าธุรกิจ เด๋ียวเราไปท าหนา้ท่ีการงาน 
เพราะดว้ยสติสมบูรณ์ งานจะเสียไหม งานจะดีข้ึนไหม มนัจะดีข้ึน ดีข้ึนเพราะหัวใจเราไง หัวใจ
ท่ีเราฝึกฝนดีแลว้ไง หัวใจท่ีฝึกฝนแลว้ไปท าส่ิงใดมนัก็ปลอดโปร่ง มนัก็ราบร่ืนไง 

หัวใจท่ีมนัอดัอั้นตนัใจ หัวใจท่ีมนัมีแต่ความทุกข ์ ออกไปท าส่ิงใด มนัมีส่ิงใดประสบ
ความส าเร็จบา้ง มีแต่ผิดๆ พลาดๆ ทั้งนั้นน่ะ ถา้มนัท าท่ีน่ีไง น่ีทรัพยากรมนุษยไ์ง ถา้ทรัพยากร
มนุษยท่ี์น่ีไง 

ในบรรดาสัตวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด ในบรรดาสัตวส์อง
เทา้นะ แลว้เราก็สองเทา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็เป็นมนุษยน่ี์แหละ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ ส่ิงท่ีสร้างมาๆ มนัท าส่ิงนั้นมา แลว้เวลามนัเป็นจริงข้ึนมา เราจะมหัศจรรยใ์น
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ลย 

สัจธรรมๆ ท่ีมหัศจรรย์ๆ  เป็นสมาธิก็มหัศจรรยแ์ลว้ มหัศจรรย ์ ท าอะไรไม่เป็น พอ
มหัศจรรยข้ึ์นมาตอ้งมีครูบาอาจารยค์อยช้ี คอยแนะ คอยบอก เวลาเราบอกข้ึนไปแลว้ พอเป็นข้ึน
ไปแลว้ สาธุ สาธุเลย แต่ถา้ยงัไม่ได ้มนัเถียงนะ น่ีส่ิงท่ีรู้ไง รู้มาหมดทั้งนั้นน่ะ ความเห็นนั้นจริง
ไหม จริง เพราะเห็นจริงๆ นัน่แหละ แต่เห็นโดยอปุาทาน เห็นโดยความดอ้ยวฒิุภาวะ เห็นโดย
ท่ีวา่เราสติยงัไม่สมบูรณ์ แต่คนท่ีสมบูรณ์แลว้มนัจะมีขั้นตอนของมนัข้ึนมาอยา่งนั้นน่ะ มนั
พฒันาเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา เวลาพิจารณาไปๆ มนัมหัศจรรยข์นาดนั้น ถึงภาวนามยปัญญา 
ปัญญาแกไ้ขกิเลส กิเลสมนัเป็นอยา่งไร กิเลสมนัอยูท่ี่ไหน กิเลสมนัท าให้มนัทุกขม์นัยากอยูน่ี่ 
หามนัไม่เจอ พอจิตสงบไปเห็น โอโ้ฮ! โอโ้ฮ! เลยนะ เห็นไหม มนัฉลาดข้ึน ฉลาดข้ึนไง  

เวลาครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัแลว้ท่านบอกวา่ ท าไมเราโง่นกั ท าไมเราโง่นกั ของอยูก่บัตวั
แท้ๆ  ไม่รู้จกั ของอยูก่บัเราแท้ๆ  เงินทองอยูก่บัเรา ใชม้นัเป็น จ่ายอยา่งเดียว เวลาใจของตนหามนั
ไม่เจอ แลว้ปัญญาท่ีมนัจะเกิดข้ึนมา หาไม่ได ้เวลามนัหาไดข้ึ้นมา มหัศจรรย ์น่ีพระพทุธศาสนา  
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เวลาพดูกนัไปนะ มนัก็เอาสีขา้งเขา้ถ ู ไอค้นตะบ้ีตะบนัก็ตะบ้ีตะบนัพดูไปเร่ือยเป่ือย แต่ถา้
เป็นจริงๆ ข้ึนมา เป็นจริงข้ึนมา จิตสงบ เป็นจริงข้ึนมา ปัญญาสมบูรณ์ ไม่ใช่เหม่อลอย ปัญญา
ออ่นดอ้ย ให้คนนู่นชกัน า คนน้ีชกัน า  

เวลาเราพดูบ่อย หลวงพ่อตอ้งการอะไร ตอ้งการให้มนุษยเ์อาความรู้สึก เอาหัวใจไวใ้นอก
ของเราเอง ให้เป็นอิสระ อยา่เป็นเหยื่อของใคร กาลามสูตร ไม่ให้เช่ือใครทั้งส้ิน ไม่ให้เช่ือแมแ้ต่
เราพดู ฟังแลว้เอาไปคิดพิจารณา อยา่เช่ือ องคส์มเดจ็พระสัมมาสามพทุธเจา้สอนอยา่งนั้น แต่ถา้
เร่ิมตน้ดว้ยศรัทธาใหม่ ศรัทธาใหม่ตอ้งมีศรัทธาก่อน ศรัทธาไปเห็นสถานท่ีมนัก็น่าปล้ืมใจ 
ศรัทธาไปเห็นชุมชน โอโ้ฮ! สุดยอดๆ นัน่คือศรัทธา พอศรัทธาเขา้มาแลว้ พอไปแลว้ไม่ไดด้ัง่ใจ 
ชกัไม่พอใจแลว้ นัน่น่ะ แลว้ค่อยใชปั้ญญา นัน่น่ะกาลามสูตร ไปเร่ิมตรงนั้น แต่มนัตอ้งมีศรัทธา
ชกัน าเขา้มาก่อน 

ไม่มีศรัทธา ไม่มีความเช่ือเลย ไม่มีศรัทธาก็ไม่มีความเช่ือมัน่ ไม่มีความเช่ือมัน่ก็ไม่มี
ส านึกของตน คนไม่รู้จกัตวัเราเอง คนไม่มีสามญัส านึกความเป็นคน มนัเป็นคนไดไ้หม คนมี
ความส านึกความเป็นคน นัน่น่ะมีศรัทธา ความส านึกในตน ความส านึกตวัเรา แลว้ความส านึก
อนันั้นเขา้มาศึกษา พอศึกษาแลว้ เออ! พิสูจน์กนั อยา่เช่ือแลว้พยายามพิสูจน์ข้ึนมา ถา้มนัเป็น
ข้ึนมามหัศจรรยข์นาดนั้น  

ฉะนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถึงไม่ให้พระพทุธ พระธรรม พระสงฆอ์ยูใ่น
อาณติัของใครทั้งส้ิน ให้เป็นอิสระไง ให้เป็นอิสระ ไม่มีใครเป็นใตอ้าณติัของใคร มีความเสมอ
ภาค แลว้ปฏิบติัไปนะ เวลาท ากิจกรรมข้ึนมามนัถึงมีสังฆะถึงสงฆ ์ ถา้เป็นสงฆ ์ เป็นฉันทามติ
ตอ้งความเห็นพร้อมกนั เวลาไปพิจารณาไปเป็นมรรคเป็นผลข้ึนมา มรรคสามคัคีมนัยิ่งกวา่น้ี
หลายร้อยเท่า มนัมหัศจรรยใ์นหัวใจนั้นน่ะ แลว้มนัเป็นข้ึนมาจริงแลว้มนัเป็นจริงในใจนั้น น่ี
พระพทุธศาสนา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านถึงกราบ
ธรรม  

แลว้เราก็แสวงหากนัอยูน่ี่ เราแสวงหาธรรม เวลาแสวงหา แสวงหาอยา่งไร แสวงหาแลว้
ไปเจอ ไปเจอกลางหัวใจ เวลาแสวงหา ธุดงคไ์ปทัว่ประเทศ เวลาเป็นจริงข้ึนมา เป็นจริงกลางหัว
อก มหัศจรรย์ๆ  พอมนัส้ินสุดกนัท่ีน่ีนะ จบ ไม่ไปอีกแลว้ ไม่มีหนา้และมีหลงั ไม่มีไปขา้งหนา้
และไม่มีขา้งหลงั มนัไม่ไปของมนัอีกแลว้ นัน่น่ะอยูท่ี่กลางหัวใจของเรา เอวงั 
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