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ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ วันนี้วนั พระ วันพระ วันโกน ชาวพุทธเราแสวงหาบุญกุศลเพื่อหัวใจ
ของเรา ถ้าการแสวงหาบุญกุศลเพื่อหัวใจของเรา สมัยโบราณของเรานะ ชาวพุทธเรายิ้มแย้ม
แจ่มใส มันพออยูพ่ อกินมีความสุข แต่สมัยปัจจุบนั นี้โลกเศรษฐกิจมันเจริ ญไง ต้องมีการ
แข่งขันๆ การแข่งขันกันจนเห็นว่าทรัพย์สมบัติเป็ นบุญกุศลไง เห็นทรัพย์สมบัติเป็ นความจริ ง
แต่ถา้ เป็ นคนที่มีสติมีปัญญานะ มีสติปัญญา สิ่ งที่เป็ นความจริ งๆ คือคุณธรรม คือบุญกุศล
ในหัวใจของเราไง ถ้ามีบุญกุศลในหัวใจนะ มันไม่ทุกข์ไม่ยากจนเกินไป แต่มนั ต้องทุกข์ ทุกข์
เพราะอะไร เพราะเกิดมาเป็ นมนุษย์ไง เกิดมาเป็ นมนุษย์ ทุกข์เป็ นอริ ยสัจ ทุกข์เป็ นความจริ ง ถ้า
ทุกข์เป็ นอริ ยสัจ ทุกข์เป็ นความจริ งนะ ทุกข์คือการที่ทนอยูไ่ ม่ได้ แต่เวลาเกิดมาเป็ นมนุษย์ เกิด
มาที่วา่ ทุกข์มนั เป็ นความจริ ง แต่ถา้ เอาความทุกข์น้ นั เห็นไหม เวลาคนที่มีสติปัญญา คนที่เขามี
ศรัทธาความเชื่อ เขาพยายามจะมาประพฤติปฏิบตั ิ คนทางโลกเขาแปลกใจนะ เอ๊! เราเกิดมาเราก็
ทุกข์เราก็ยากอยูแ่ ล้ว ยังไปวัดไปวา ไปเดินจงกรม นัง่ สมาธิให้มนั ทุกข์มนั ยากขึ้นไปอีกทาไม
โอ๋ ย! มันมีความทุกข์ข้ ึนมาอีก แต่ทกุ ข์อย่างนั้นความทุกข์เพราะเขาพอใจไง เขาเห็นทางออกของ
เขา เขาเห็นทางออกของเขา
เวลาคนเราจะล่วงพ้นทุกข์ดว้ ยความเพียร ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะของเขา
เพื่อจะหาหัวใจของเขา ถ้าเขาหาหัวใจของเขาพบ เขาจะมีความสุขของเขา ไอ้เราจะหาความสุขๆ
ทางโลก เราแสวงหามาขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขจริ งนะ ไม่มีความสุขจริ งเพราะอะไร เพราะ
มันมีกิเลสตัณหาความทะยานอยากเป็ นเครื่ องล่อ ไม่เคยพอ ตะครุ บอยูน่ นั่ น่ะ จะเอาอยูน่ นั่ น่ะ เอา
แล้วเอาเล่า เอาไม่จบไม่สิ้นไง
เพราะความอยากได้อย่างนั้น เวลามาประพฤติปฏิบตั ิ เพราะความอยากทาให้ภาวนาไม่ได้
แต่ถา้ มันปล่อยวางแล้ว การปล่อยวางมันเป็ นอุเบกขา ความปล่อยวางนี้มนั วางเฉยๆ แต่ถา้ มัน
พุทโธๆ หรื อใช้ปัญญาอบรมสมาธิข้ ึนไป มันมีการบริ หารจัดการของมัน จิตมันบริ กรรมของมัน
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เวลามันสงบเข้าไป มันไม่ใช่อเุ บกขา มันไม่ใช่การปล่อยวางเฉยๆ มันมีรสมีชาติ มันมีความสุข
ความสงบในตัวของมันเอง เหมือนเราอาบเหงื่อต่างน้ ามา แล้วอาบน้ าอาบท่าแล้วตัวเบาตัวสบาย
นี่ก็เหมือนกัน กิเลสตัณหาความทะยานอยากในใจของเรามันหมกมุน่ ในหัวใจ มันมีแต่
ความหมักหมมในใจ แล้วก็วางๆ วางๆ เหมือนกับเช็ดตัวเอา แต่ถา้ มันอาบน้ าแล้วมันชุ่มชื่น นี่ก็
เหมือนกัน พุทโธๆ หายใจเข้าและหายใจออกมีสติปัญญารักษาขึ้นไป มันมีคาบริ กรรมของมัน
มันฟอกหัวใจๆ มันจะมีความสุขของมันไง นี่พระภายใน
วันพระๆ เขามีแต่พระภายนอก พระภายนอกคือพระพุทธรู ป เวลามีกิจกรรมกันไป หล่อ
พระๆ อู๋ย! คนนี่มืดฟ้ามัวดินเลยนะ เพราะมันทาได้งา่ ยๆ ไง ถ้าทาได้ง่าย แล้วยิ่งทานะ ใหญ่ที่สุด
ในโลก โอ้โฮ! ตื่นตาตื่นใจ พอทาเสร็จแล้วนะ รอบารุงรักษามันนะ นี่เวลาพระข้างนอก
เวลาพระข้างนอกเวลาทานะ ศิลปวัฒนธรรมมันก็เป็ นเรื่ องความดีอนั หนึ่งนะ เวลาเรา
ทาบุญกุศลมันเป็ นบุญไหม เป็ น แต่เป็ นบุญแบบโลกๆ ไง เป็ นบุญแบบทางโลก ทางโลก
ประวัติศาสตร์ ใครก็อยากมีชื่อมีเสี ยงไว้ ถ้ามีชื่อมีเสี ยง มีชื่อมีเสี ยงแล้วมันสุขหรื อมันทุกข์ละ่ มี
ชื่อมีเสี ยงแล้วหัวใจมันมีหลักมีเกณฑ์หรื อไม่ละ่
แต่ถา้ เป็ นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้รักษาพระภายใน ให้สร้างพระ
ภายใน ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้ นั เห็นตถาคต หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ เวลามันเป็ นพุทโธ
จริ งๆ มันเป็ นพุทโธในหัวใจนี้
เวลาสร้างพระๆ ขึ้นมา เราต้องหาช่าง หาผูท้ ี่มีฝีมือมาทาๆ เวลามาทาแล้วถ้าไม่ถกู ใจๆ ไม่
ถูกใจเราก็ซ่อมบารุ งอยูอ่ ย่างนั้นน่ะ นี่ก็เหมือนกัน ในหัวใจของเราถ้ามีสติมีปัญญา พระภายในๆ
เรามาบวชเป็ นพระ สมมุติสงฆ์ๆ ไง สมมุติสงฆ์เวลาประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมา ถ้าเวลาเป็ นพระจริ งๆ
เป็ นพระในหัวใจ เวลาทางโลกเขามีโอกาสได้บวช เขาก็บวชหัวใจของเขา ถ้าบวชหัวใจของเขา
เขาพยายามประพฤติปฏิบตั ิของเขา ถ้าเขามีพระภายในขึ้นมา พระภายในมีคุณค่ากว่าพระ
ภายนอกมหาศาล ถ้าเป็ นพระภายใน เห็นไหม
ดูสิ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาว่าการขึ้นมา เวลาได้ลกู ศิษย์ลกู หาขึ้นมา
มันไว้วางใจได้ พ้นจากบ่วงที่เป็ นโลกและเป็ นทิพย์ บ่วงที่เป็ นโลก ชื่อเสี ยงศรัทธา เรื่ องลาภ
สักการะต่างๆ นี่บ่วงที่เป็ นโลก อยากดังอยากใหญ่ บ่วงที่เป็ นโลกทั้งนั้นเลย เรื่ องโลกๆ นี่พน้ จาก
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บ่วงที่เป็ นโลก เห็นไหม แล้วพ้นจากบ่วงที่เป็ นทิพย์ ทิพย์สมบัติ อยากได้ทิพย์สมบัติ อยากได้
มรรคได้ผล หมดสิ้ นหมดเลย เวลามันได้เป็ นจริ งขึ้นมาแล้วพ้นจากบ่วงที่เป็ นโลกและเป็ นทิพย์
เวลาเป็ นโลกและเป็ นทิพย์ มันไว้ใจได้ไหม มันวางใจได้ไหม ไอ้นนั่ วางใจไม่ได้ ไอ้ของ
เราเผลอไม่ได้ เผลอแล้วมันเผาตัวมันเองแล้ว เวลาลิงมันดิ้นรนของมัน เห็นไหม หัวใจก็
เหมือนกัน บวชมาเป็ นพระๆ บวชมาเป็ นสมมุติสงฆ์ บวชมาด้วยธรรมวินยั ขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นพระไหม เป็ น แล้วเป็ นพระแล้วมีธรรมวินยั ด้วย ศีล ๒๒๗ ด้วย แล้วถือศีล
ในศีล ธุดงควัตรก็เป็ นศีลในศีลไง แล้วเวลาทาขึ้นมา เวลาประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมา เจ้าหน้าที่ๆ ทา
ผิดสองเท่าสามเท่าไง
นี่ก็เหมือนกัน เวลาพระเรา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศน์ไว้ในพระไตรปิ ฎกนะ
ถ้าภิกษุทุศีล เวลาฉันอาหารของชาวบ้านเขาเหมือนกลืนถ่านแดงๆ ถ่านในเตาไฟ เหมือนกลืนลง
ไปๆ
เวลาทางโลกเขาเอร็ดอร่ อย แต่ถา้ เป็ นธรรมวินยั นัน่ น่ะเป็ นถ่านไฟแดงๆ เชียวนะ เวลาถ่าน
ไฟแดงๆ เวลากลืนลงไปมันลวกคอไหม มันลวกกระเพาะไหม มันทาลายไหม มันทาลายหมด
เลย นัน่ เป็ นวิทยาศาสตร์ แต่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าการเวลา
เตือนสติไง เตือนสติให้พระให้ประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมา
สิ่ งที่บวชมาเป็ นพระไหม เป็ น เหมือนกับทางโลกเขาเวลาหล่อพระๆ นี่พระภายนอก เวลา
พระภายนอกเห็นกันนะ อูฮ้ ู! องค์น้ นั สวยองค์น้ ีสวย เวลาเป็ นพระภายในไม่รู้ หลวงตาแก่ๆ ไม่มี
ใครรู้จกั นัน่ น่ะพระดีๆ ทั้งนั้นน่ะ พระที่ดีคือพระปกติ พระธรรมดานี่ไง พระธรรมดาๆ แต่อยู่
โดยทรงธรรมทรงวินยั ไอ้พระที่ มีชื่อเสี ยงดังๆ ไอ้ที่เกียรติศพั ท์เกียรติคุณนัน่ น่ะ เห็นไหม พ้น
จากบ่วงที่เป็ นโลกและเป็ นทิพย์ ไอ้นนั่ น่ะเรื่ องโลกๆ ทั้งนั้นน่ะ สรรเสิญเยินยอเรื่ องโลกทั้งนั้น
น่ะ หัวโขนโลกๆ ทั้งนั้นน่ะ
แต่ถา้ มันเป็ นจริ งๆ ถ้าเป็ นพระภายในแล้วพ้นจากบ่วงที่เป็ นโลก ไร้สาระ เรื่ องโลกๆ นี่ไร้
สาระมากนะ แต่พระอยูใ่ นโลก อยูใ่ นโลกมันก็มีธรรมวินยั ใช่ไหม มีธรรมวินยั เวลาพระอานนท์
ถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไง ถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปริ นิพพานไปแล้ว
เวลาพระเราอยูก่ บั โลก โลกเขาต้องมีเรื่ องเงินเรื่ องทอง เรื่ องญาติพี่นอ้ ง แล้วให้ทาอย่างไร
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อย่าได้ยินได้ฟังเลยนัน่ แหละดี หันหน้าเข้าป่ าไปเลยดีที่สุด
แต่มนั จาเป็ น เป็ นญาติเป็ นพี่เป็ นน้องกัน มาเยี่ยมมาเยียนกัน
ให้ต้ งั สติไว้แล้วค่อยคุยกับเขา ให้ต้งั สติไว้แล้วค่อยเจรจากับเขา แล้วถ้าไม่มีบุคคลที่ ๓ ให้
พูดได้ ๖ คาแล้วหนีเลย
นี่ไง ลับหูลบั ตา เวลาลับหูลบั ตา ธรรมวินยั มันผิดไปหมด นี่ไง เวลาเราบวชมาเป็ นพระ เรา
อยูก่ บั โลกเขามันก็มีธรรมวินยั แล้วพระต้องอยูก่ บั โลก ปลาต้องอยูก่ บั น้ า ถ้าน้ าขาดออกซิ เจน
ปลาก็ตาย
นี่ก็เหมือนกัน ธรรมวินยั ๆ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางธรรมวินยั ไว้ บริ ษทั ๔
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา อุบาสกหมายถึง ประชาชน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น
ท่านปรารถนารื้ อสัตว์ขนสัตว์ รื้ อสัตว์ขนสัตว์ก็ร้ื อสัตว์ขนสัตว์พวกเรานี่แหละ พวกมนุษย์นี่
เทวดา อินทร์ พรหม รื้ อสัตว์ขนสัตว์ รื้ อสัตว์ขนสัตว์แล้วถ้าไม่ให้แสดงธรรม ไม่ให้อยูร่ ่ วมกัน
แล้วมันจะชักนากันไปอย่างไร เวลาชักนากันไปมันก็มีธรรมวินยั นี้มาเป็ นเครื่ องรักษาไว้ รักษา
ไว้นะ
หน้าที่ของฆราวาสธรรม ฆราวาสเขามีความสามารถขนาดไหน ทาอย่างไรนัน่ เป็ นเรื่ อง
ของฆราวาส เรื่ องของพระ พระมาจากฆราวาส ไม่น่าสงสัยสิ่ งใดเลย เพราะเรามาจากฆราวาส ก็
เรามาจากมนุษย์ เราก็เคยได้ใช้ได้สอยสิ่ งนั้นมา เราได้เสียสละสิ่ งนั้นมาเป็ นนักพรตมาเป็ น
นักบวช พอเป็ นนักบวช เป็ นพระขึ้นมา มันต้องมีธรรมวินยั ขึ้นมา มันต้องมีสติมีปัญญาของมัน
ถ้ามีสติปัญญาขึ้นมานี่เป็ นนักรบ ถ้านักรบรบกับอะไร รบกับกิเลสของตนไง รบกับความโหยหา
รบกับความเรี ยกร้อง รบกับความต้องการในหัวใจนัน่ ไง ถ้ามันเรี ยกร้องโหยหาในหัวใจนั้น ถ้ามี
สติปัญญาทาตรงนี้ได้ข้ ึนมามันก็มีเกาะกาบัง ศีล สมาธิ ปัญญา มันมีศีล ศีลคือความปกติของใจ
ไง ใจมันปกติระงับขึ้นมาแล้วฝึ กหัดใช้ปัญญาๆ
เวลาวันพระๆ เวลาสอนโยมเขา สอนโยมเขาให้ฝึกหัดภาวนาๆ พระเราก็ตอ้ งภาวนาให้ได้
ก่อน เพราะภาวนาได้แล้ว ถ้ามันมีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง พระเราฝึ กหัดได้ พระเราสอนเขาได้ ถ้า
พระเราไม่มีประสบการณ์ พระเอาอะไรไปสอนเขา เวลาเขาไปพบสิ่ งใดเห็นสิ่ งใด สิ่ งที่เห็นนั้น
จริ ง แต่ความเห็นนั้นไม่จริ ง สิ่ งที่เห็นนั้นจริ งทั้งนั้นน่ะ เพราะอุปทานของคน ความคิดของคน
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สิ่ งที่มนั ตอกย้าในใจ ไอ้ความสกปรกโสโครกในหัวใจมันมี อยูท่ ้ งั นั้นน่ะ พอมีอยูท่ ้ งั นั้น เวลาไป
พบไปเห็นขึ้นมามันพลิกมันแพลง เวลามารมันบิดมันเบือน เวลาบิดเบือนสร้างภาพขึ้นมาต่างๆ
เราก็รู้เราก็เห็นทั้งนั้นน่ะ สิ่ งที่เห็นนั้นจริ งไหม จริ ง จริ งด้วยวุฒิภาวะ วุฒิภาวะของคนอ่อนแอ
เห็นแล้วเคลิบเคลิม้ เวลาเห็นแล้วนะ ไอ้คนที่มีวฒุ ิภาวะพอเห็นแล้ว ใช่หรื อเปล่า จริ งหรื อเปล่า
เวลาครู บาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบตั ินะ เวลานิมิตเกิดขึ้นมา ถ้าอยากรู้ ถามเลย ถาม
ขณะนั้นน่ะ นัน่ คืออะไร คาว่า “คาถาม” มันถามเข้าไปที่จิต เพราะจิตระลึกได้ จิตระลึกได้ พอ
ถามปั๊บ ไอ้พระนัน่ หายหมด มันอาย แต่เราไม่อย่างนั้น พอเห็นแล้วพุง่ ไปเลย สุดยอดๆ สุดยอด
นัน่ ตกหลุมพรางหมด พอตกหลุมพรางมันก็ไปหมด ส่งออกหมด เห็นไหม
นี่ไง ถ้าคนที่มีปัญญานะ ถามขึ้นมาในใจ แต่ถามไม่ได้ ถามยาก เพราะอะไร เพราะเวลามัน
เห็นแล้วมันไปหมดแล้ว คือความรู้สึกมันไปอยูท่ ี่ภาพนั้นหมดแล้ว มันระลึกอะไรไม่ได้หรอก
แล้วก็พยายามจาตรงนั้นให้ได้ แล้วพอออกมาแล้วก็ไปถามอาจารย์ใช่ไม่ใช่ ใช่ไม่ใช่อยูน่ นั่ น่ะ นี่
ไง ตัวเองก็ปิดหูปิดตามา แล้วเวลาไปถามขึ้นมา ครู บาอาจารย์ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ก็ปิดหูปิด
ตาตอบ แล้วมันก็บา้ บอคอแตกกันไป
แต่ถา้ มันเป็ นจริ งๆ ขึ้นมา ถามเดี๋ยวนั้น ถ้ามีสติปัญญา ถ้ามีสติ คาว่า “ถาม” มีสติมนั จะ
ย้อนถามขึ้นมา จบ ภาพที่เห็นจบแล้ว ภาพที่เห็นเพราะเราไปเห็น จิตนี้ไปเห็นทั้งนั้นน่ะ จิตของ
เราทั้งนั้นน่ะที่ไปรู้ไปเห็น แล้วเวลาเราหายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ เราจะเข้าไปสู่จิตเราไง
เราจะเข้าไปสู่จิตมัน แต่ไอ้ความสกปรกโสโครกในหัวใจมันก็ขบั ดันออกมาไง ความขับดัน
ออกมา กว่าที่จิตสงบมันระงับได้ ถ้ามันสงบระงับได้เป็ นสมบัติของเรา นี่สร้างพระภายใน
ไอ้หล่อพระๆ นัน่ น่ะมันก็เป็ นบุญกุศลส่วนหนึ่ง คาว่า “บุญกุศล” รู ปเคารพเป็ นสัญลักษณ์
สิ่ งต่างๆ ในพระพุทธศาสนามันก็เป็ นจริ งทั้งนั้นน่ะ เวลาเป็ นจริ งมันก็เป็ นจริ งแบบอนุบาลไง
เป็ นจริ งแบบสอนฆราวาสไง เป็ นจริ งแบบสอนชาวพุทธเราไง ให้เข้ามาใกล้ชิดพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ไง เวลามีกิจกรรมสิ่ งใดต่างๆ เราไปวัดไปวาก็เพื่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ไง มาวัดมาวามาเพื่อมาทาบุญกุศล เราก็ได้ฟังธรรมๆ ตอกย้า ตอกย้าที่หลวงพ่อพูดแล้วเราไป
พิจารณาว่าจริ งหรื อไม่จริ ง ก็กาลามสูตรไง อย่าเพิ่งเชื่อเพราะหลวงพ่อพูด หลวงพ่อพูดก็พดู
ประสบการณ์ ไอ้จริ งหรื อไม่จริ ง ไอ้ของเรากิเลสในหัวใจมันก็ปัดออกทั้งนั้นน่ะ
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แต่ถา้ เป็ นความจริ งปฏิบตั ิข้ ึนมาแล้วมาถามเลย เพราะ ธมฺ มสากจฺฉา เอตมฺ มงฺ คลมุตฺตม ไง
ผูท้ ี่ปฏิบตั ิไปแล้ว การสนทนาธรรมเป็ นมงคลชีวติ นะ เป็ นมงคลอย่างยิ่ง แต่การเป็ นมงคลชีวติ
มันก็ตอ้ งขวนขวาย ต้องมีการกระทาขึ้นมาให้เป็ นประโยชน์ข้ ึนมา ถามให้รู้ มันไม่มี
ถามให้รู้ ถามให้รู้กค็ ือการเจรจา เจรจากันเท่านั้นน่ะ เพราะมันไม่เข้าสู่จิตหรอก มันคนละ
ชั้นกันเลย ดูสิ ส้ม เปลือกส้ม ไม่แกะเปลือกส้มมันจะกินส้มได้อย่างไร ไอ้นี่อยูข่ า้ งนอกเลย ล้าง
เปลือก นู่นเป็ นอย่างไร นี่เป็ นอย่างไร
นัน่ มันเปลือก มันเป็ นขี้ดิน มันเป็ นสิ่ งสกปรกที่ติดที่เปลือกส้ม เอ็งไม่ได้แกะเปลือกส้มเลย
เวลาว่านี่คืออะไรๆ ไอ้นนั่ มันฝุ่ น ฝุ่ นที่เกาะเปลือกส้ม เราพุทโธๆ ไปจนปอกเปลือกส้มจนเข้าถึง
เนื้อส้ม รสส้มหวานนะ แต่เปลือกส้มขม นี่ก็เหมือนกัน ความทุกข์ความยากในหัวใจ สิ่ งที่เป็ น
ความรู้สึกนึกคิดนี่ขมทั้งนั้นน่ะ
แต่ถา้ มันปล่อยวาง มันปล่อยหมดเลย พอมันปล่อยหมดมันก็เป็ นตัวของมันเอง พอตัวของ
มันเอง รสหวาน รสหวานเพราะอะไร โอ้โฮ! มหัศจรรย์ ถ้าใครเป็ นจริ งๆ นะ ส่วนใหญ่มนั ไม่
จริ งไง เปลือกส้มแล้วกาไว้ ว่างๆ ว่างๆ กาไว้อยูอ่ ย่างนั้นน่ะ นัน่ น่ะที่วา่ มันเป็ นอุเบกขา อุเบกขา
คือมันวางเฉยๆ แล้ววางอย่างนั้นโดยธรรมชาติของมัน อย่างเรา เรามีสติยบั ยั้งก็ได้ มันเป็ นสัญญา
อารมณ์ตามปกติไง สมาธิไม่เป็ นอย่างนี้ สมาธิลึกลับกว่านี้ สมาธิ มีคุณประโยชน์มากกว่านี้
สมาธิมนั มีความร่ มเย็นไง ดูสิ น้ าร้อนน้ าเย็นก็แตกต่างกันแล้ว หัวใจที่เร่ าร้อนกับหัวใจที่สงบ
เย็นก็แตกต่างกันแล้ว แล้วหัวใจที่เข้าสู่ความสงบมันไม่แตกต่าง มันจะเป็ นสมาธิได้อย่างไร ถ้า
มันเป็ นสมาธิข้ ึนมาแล้ว ความมหัศจรรย์ของมัน มหัศจรรย์อย่างนี้แล้ว นี่ไง สร้างพระภายใน
วันพระๆ ใช่ เราก็เห็น เราเจอพระที่ไหนเราก็อยากจะยกมือไหว้ท้ งั นั้นน่ะ นี่เป็ นสัญลักษณ์
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่พดู เพื่อปฏิเสธ ไม่ปฏิเสธเลย เคารพบูชามาก แต่การ
เคารพบูชามันก็มีหยาบมีละเอียดไง หยาบๆ เราก็เห็นนะ ลูกหลานเราทาอย่างนี้เราก็เห็นดีดว้ ย
ตบมือให้มนั ลูกหลานเราทาดี เราก็วา่ ดีท้ งั นั้นน่ะ แต่เราจะดีแค่เด็กๆ ใช่ไหม เราไม่โตขึ้นมาหรื อ
เราไม่พฒั นาขึ้นมาหรื อ ถ้าเราพัฒนาขึ้นมาแล้ว เวลาเราไหว้ประเพณีไปกับเขา แต่จริ งๆ เราจะ
เคารพบูชาโดยหัวใจ ไหว้โดยหัวใจเลย หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ นี่ปฏิบตั ิของเรา
ขึ้นมา ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้ นั เห็นตถาคตนะ นี่พระภายใน พระภายในมันสร้างยากกว่าพระ
ภายนอกมหาศาล
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ฉะนั้น เวลาสร้างพระ หล่อพระจะเอาเท่าไรก็ได้ถา้ เราหาเงินได้ จะหล่อสักกี่พนั องค์ได้
ทั้งนั้นน่ะ จะเอาสวยมหัศจรรย์ขนาดไหนก็ได้ จะประดับเพชรนิลจินดาขนาดไหนก็ได้ แต่เวลา
ปฏิบตั ิข้ ึนมามันไม่ได้ ไม่เห็นจริ งสักที แล้วถ้ามันได้ๆ เห็นไหม เวลาเพชรนิลจินดามันมีมูลค่า
ทางโลกไหม มี แต่เวลาทาให้มนั เกิดขึ้นมาในใจ ศีล สมาธิ ปัญญา มันมีมูลค่าทางธรรม มันตีเป็ น
ราคาไม่ได้เลย
คนที่จะร่ ารวยมัง่ มีศรี สุขมีมูลค่าขนาดไหน เวลามันตายไป บุญกุศลมันส่งให้เกิดเป็ น
เทวดา อินทร์ พรหม แล้วหมดอายุขยั ก็เวียนไปอย่างนั้นน่ะ ถ้าคนที่ทาชัว่ ก็ตกนรกอเวจีไปไง แต่
ถ้ามันประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมา มันมีมูลค่าทางธรรมขึ้นมา มันไม่ไปอีกแล้ว มันมีมูลค่าขนาดไหน
มันมีมูลค่าเท่ากับ ๓ โลกธาตุ กามภพ รู ปภพ อรู ปภพ หัวใจนี้สูงส่งกว่า หัวใจนี้มหัศจรรย์กว่า
หัวใจนี้ประเสริ ฐกว่า มันพ้นไปจาก ๓ โลกธาตุ มูลค่ามันมหาศาล มหาศาลที่โลกนี้ไม่รู้เลย นี่
พระภายใน
มีพระภายนอก พระภายใน พระภายนอกเราก็ทากับเขา มันเป็ นประเพณีวฒั นธรรมของ
ชาวพุทธเรา ถ้ามันไม่มีสัญลักษณ์ ไม่มีการแสดงออกเลย พุทธเป็ นที่ไหน พุทธนัง่ เฉยๆ พุทธ
เป็ นหัวตอหรื อ พุทธเขาก็มีประเพณีวฒั นธรรมของเขา ถ้าประเพณีวฒั นธรรม ประเพณีข้ ึนมามัน
ก็เอาจริ งเอาจังขึ้นมา
ฉะนั้น มันถึงว่าต้นไม้มนั มีแก่น มีเปลือก มีกระพี้ของมันเป็ นเรื่ องธรรมดา หัวใจของคนก็
เหมือนกัน อานาจวาสนาของคนก็เหมือนกัน แล้วเจตนาของคนก็เหมือนกัน แตกต่างหลากหลาย
ทั้งนั้น แต่เราจะคิดอย่างไร จะพัฒนาอย่างไร วันพระๆ มาวัด มาวัดมาเพื่อเหตุน้ ี
เวลาขวนขวายกันมา ขวนขวายกันมาเป็ นกิริยา ขวนขวายมาด้วยเจตนา ด้วยความเชื่อ ด้วย
ความดีงาม แต่ถา้ เวลามันตอกย้าๆ ขึ้นมา เพื่อแก้ความสงสัย ถ้ามันมีความสงสัยอยู่ ถ้ามันแก้ได้
ให้มนั ผ่องแผ้ว จิตใจผ่องแผ้ว ฟังธรรมเพื่อเหตุน้ ีไง ฟังธรรมเพื่อหัวใจฉลาด เอาตัวรอดได้ หัวใจ
ที่ฉลาดไม่จมปลักอยูก่ บั ความทุกข์ ไม่จมปลักอยูก่ บั ความรู้สึกนึกคิด ไม่จมปลักอยูก่ บั สิ่ งที่มนั
บีบคอ นัน่ น่ะธรรมะเป็ นอย่างนี้ แล้วมันทาที่ไหนล่ะ
ไม่ใช่เสกพ่วงก็หายไง ไปวัด “หลวงพ่อเป่ าให้ที” เป่ าก็เย็นๆ ลมหลวงพ่อ แต่ใจมันยังร้อน
อยูเ่ ลยนะ แต่มนั ต้องทาขึ้นมาแบบนี้ ทาขึ้นมาเพื่อประโยชน์กบั เรานะ วันพระ วันพระทาเพื่อ
ประโยชน์กบั เรา เพื่อบุญกุศลของเรา ทาคุณงามความดีของเรา จะมากจะน้อย ทา จะมากจะน้อย
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เทศน์เช้า วันที่ ๑๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ๘

หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ หายใจเข้านี่แหละ หายใจนี่สาคัญที่สุดเลย แล้วถ้ามันมีคา
บริ กรรม ใช้ปัญญาอบรมสมาธิข้ ึนมา แล้วถ้ามีปัญญาอย่างนั้นนะ ไอ้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ มัน
จะเข้ามาไม่ได้ แล้วสิ่ งที่เราทาหน้าที่การงานของเรามันแจ่มแจ้ง มันไม่พลั้งไม่เผลอ เพราะเรา
เครี ยด เพราะความคิดเรามันไม่ปลอดโปร่ ง ทาอะไรไม่ประสบความสาเร็จ
แต่ถา้ ข้างในมันสะอาดบริ สุทธิ์ มันพอใจนะ อะไรก็งา่ ยๆ ทั้งนั้นเลย ทาไมเมื่อก่อนมันคิด
ไม่ได้ๆ คิดได้เพราะมีสติไง คิดได้เพราะมีสมาธิไง คิดได้เพราะเรามีปัญญาไง แล้วมันจะเป็ น
ประโยชน์กบั เรา เห็นไหม ทาเพื่อหัวใจดวงนี้ มันจะเจริ ญรุ่ งขึ้นมาในกลางหัวใจนี้ เอวัง
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