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เราฟังธรรมะดีกว่าเนาะ ตั้งใจฟังธรรมะ ธรรมะคือสัจธรรม สัจธรรมคือความจริ งอัน
ประเสริ ฐ ความจริ งอันประเสริ ฐที่เราแสวงหากันอยูน่ ี่ไง เราเกิดนี่เป็ นจริ งนะ จริ งตามสมมุติ
สิ่ งมีชีวิตนี้เป็ นความจริ ง ดูสิ สัตว์เดรัจฉานมันก็เป็ นความจริ งของมัน แต่มนั เป็ นชัว่ คราวๆ เท่า
นั้นน่ะ ชีวิตของเราจริ งตามสมมุติ แต่มนั มีสัจจะ สัจจะความจริ งอันหนึ่งที่เราแสวงหาอยูน่ ี่ไง
ฉะนั้น แสวงหา ถ้าเรามีคุณธรรมในหัวใจ คนมันติดดินไง คนติดดิน คนติดดินทางานที่ยงิ่ ใหญ่
เราบอกว่าคนติดดิน คนติดดินคือคนที่ประหยัดมัธยัสถ์ คนที่ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่ อเหิ ม
คนเราถ้าเราฟุ้งเฟ้อเห่ อเหิ ม เราทะเยอทะยานขึ้นไป มันเป็ นความทุกข์ความยากนะ แต่ถา้ มี
หน้าที่การงาน งานเป้าหมายไง เป้าหมายทุกคนมีท้งั นั้นน่ะ เป้าหมายเรายิง่ ใหญ่ เป้าหมายที่
ยิง่ ใหญ่แล้วหลังบ้านเรามันสะดวกสบาย หลังบ้านเราคือหัวใจของเราไง หลังบ้านคือเรามันติด
ดินไง หัวใจเรามันติดดิน มันไม่วิตกกังวลอะไรทั้งสิ้ น ไม่ตอ้ งมีสิ่งใดทั้งสิ้ นเลย ดูสิ ดูคนจนผู ้
ยิง่ ใหญ่ เรายกหลวงตาประจา คนจนผูย้ งิ่ ใหญ่มีบริ ขาร ๘ เท่านั้นแหละ ช่วยชาติ ค้ าชาติได้
เดี๋ยวนี้นะ มีบุรุษผูย้ งิ่ ใหญ่ ดูในหลวงสิ เขาไปดูพิพิธภัณฑ์ ไปดูโต๊ะทางานของท่านสิ โต๊ะ
ทางานของท่านมันมีอะไรล่ะ พื้นๆ เห็นไหม แต่ท่านติดดินของท่าน ท่านใช้ประหยัดมัธยัสถ์ สิ่ ง
ใดประหยัดมัธยัสถ์ของท่าน แต่ท่านทาผลงานทัว่ โลกต้องค้อมก้มคารวะ
นี่ไง ถ้าเราติดดิน คาว่า “ติดดิน” ขึ้นมาแล้วเราจะเป็ นคนทุกข์คนจน...ไม่ใช่ คาว่า “ติดดิน”
คือหัวใจมันไม่เห่ อเหิ ม หัวใจมันกลับมาเป็ นผูท้ รงศีล เห็นไหม ผูท้ รงศีล ศีลคือความปกติของใจ
ถ้าใจมันปกติ มันธรรมดานะ คนเรามันประหยัดมัธยัสถ์ คนที่ประหยัดมัธยัสถ์ไม่ตอ้ งฟุ่ มเฟื อย
ไม่ตอ้ งหาสิ่ งใดเป็ นภาระรุ งรัง จะทาอะไรก็ทาสะดวกสบาย เพราะมันไม่ติดไง
แต่เราฟุ่มเฟื อย เรามีหวั โขน ทาอะไรก็ระลึกแต่หวั โขน คอยจับหัวโขนไว้มือหนึ่ง ทางาน
มือเดียวไง กลัวหัวโขนมันหลุด แต่ถา้ เราไม่มีหวั โขน คนเหมือนกัน คนเหมือนกัน สถานะ
เท่ากัน นี่ผทู ้ ี่ติดดิน เราติดดินของเรา เราไม่ตอ้ งทุกข์ตอ้ งร้อน แล้วจะมาติดดินมันมาจากไหนล่ะ
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มนุษย์เหมือนกัน เราไม่ตอ้ งไปมองเขาหรอกว่าเขา โอ้โฮ! ฟุ่ มเฟื อย ฟุ้งเฟ้อ เห่ อเหิ ม นัน่ คือเขา
ขาดสติแล้ว
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคาสั่งสุ ดท้ายนะ “ภิกษุท้งั หลาย เธอจงพิจารณาสังขาร
ด้วยความไม่ประมาทเถิด” ด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อกับชีวิตไง ไม่ประมาทเลินเล่อกับความ
เป็ นอยูข่ องเราไง ไม่ประมาทเลินเล่อ ควบคุมดูแลหัวใจของเราไง ไม่ให้กิเลสมันครอบครอง
หัวใจของเราไง แล้วเวลาทางาน ทางานยิง่ ใหญ่เลย เพราะอะไร เพราะหลังบ้านปิ ดสนิท หัวใจ
มัน่ คง จะทาอะไรก็ทาได้ แล้วทาด้วยความภูมิอกภูมิใจ ทาแล้วไม่ตอ้ งหวาดระแวงนะ แต่ถา้
หัวใจมันว้าเหว่ หัวใจมันเหลวไหล เห็นไหม หวาดระแวงไปหมด กลัวจะไม่ทดั เทียมเขา กลัวจะ
ไม่เท่าเขา กลัวไปหมด แล้วทางานมันจะรอบคอบไหม ทางานไม่รอบคอบหรอก ฉะนั้น เราอยู่
ติดดินนี่แหละ คาว่า “ติดดิน” มันต้องฝึ กหัดของเรา ฝึ กหัดที่ไหนล่ะ ฝึ กหัดกลับมาที่นี่ไง
มนุษย์ การเกิดเป็ นมนุษย์มีค่าอันประเสริ ฐ การเกิดเป็ นมนุษย์เป็ นอริ ยทรัพย์ อริ ยทรัพย์
ความเกิดมาเป็ นเรา เรานี่มีค่ามากแล้ว แต่เรามีค่ามาก แต่หวั ใจของเรา เราศึกษาธรรมะขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อริ ยสัจ สัจจะความจริ งในใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ธรรมขึ้นมานะ ธรรมะอันนั้นอยูใ่ นใจขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า แล้ววางธรรมวินยั นี้ไว้ วางธรรมวินยั นี้ไว้แล้วเราก็ไปศึกษาๆ ศึกษามาด้วย
ความว้าเหว่ ศึกษามาด้วยความหวาดระแวง เราก็กลัวจะไม่รู้ไม่เห็น ก็จบั ยัดเข้ามาในใจของเรา
ทั้งหมดเลย มันเป็ นของข้างนอกทั้งนั้นเลย ความจริ งของเราไม่เกิดขึ้นมาสักชิ้นหนึ่ง
เวลามันเกิดขึ้นมาสักชิน้ หนึ่ง เวลาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สาธุ
ในบรรดาสัตว์สองเท้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริ ฐที่สุด ในคนที่มีคุณธรรมใน
หัวใจแล้วมันมีความสุ ข เส้นทางชีวิตๆ เส้นทางชีวิตของคน เกลียดความทุกข์ ปรารถนาความสุ ข
ทั้งนั้น แล้วความสุ ขจะไปหาที่ไหน ความสุ ขถ้าไปหาจากข้างนอกมันก็ตะครุ บเงาทั้งนั้นน่ะ
ความสุ ขถ้าจะหาในหัวใจของเราเห็นไหม ถ้าในหัวใจของเรา มีศีล มีธรรม มีศีลไม่
เบียดเบียนเขา ไม่ลกั ของเขา ไม่หยิบฉวยของเขา ของใครตกหล่นเก็บไปคืนเขาด้วย ของใคร เรา
ทาคุณงามความดีของเราไง แล้วถ้าเป็ นหน้าที่การงานของเรา เราทาหน้าที่การงานมันก็มี
ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งนั้นน่ะ ผลตอบแทนนั้น ยิง่ ทามากเท่าไรนะ ผลตอบแทนที่มนั มาก
ขนาดไหนนะ เขาเอาไว้ให้เป็ นประโยชน์กบั โลกอีกต่างหาก เรามาทา เรามีอานาจวาสนาบารมี
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เราทาสิ่ งใดแล้วประสบความสาเร็ จทั้งนั้น สิ่ งที่ประสบความสาเร็ จ เราก็ประหยัดมัธยัสถ์ใช่ไหม
เราก็ใช้แค่ปัจจัย ๔ เท่านั้นไง แล้วที่เหลือล่ะ ที่เหลือก็ประโยชน์กบั โลกนี่ไง แล้วเราเจือจาน
ประโยชน์กบั โลก ให้คนที่ขาดตกบกพร่ องขึ้นมา คนที่ขาดตกบกพร่ องเขาคิดถึงเรานะ เขาคิดถึง
ว่า โอ๋ ย! เราขาดตกบกพร่ อง เราเป็ นคนทุกข์คนจนนะ มีคนที่มาดูแล เขาคิดถึงน้ าใจ เขาคิดถึงคน
คนนั้น เขาคิดถึง น้ าใจน่ะ
ไปไหนดูสายตาคนที่มองสิ สายตาคนที่มองด้วยความนุ่มนวล สายตาคนที่มองด้วยความ
เคารพบูชา กับสายตาตรงข้าม สายตาตรงข้ามสายตาเขียวปั้ดเลย มันจะกินเลือดกินเนื้อน่ ะ
ปากหวาน แต่มนั จะกินเลือดกินเนื้ออยูน่ นั่ เห็นไหม ด้วยสายตานัน่ น่ะ
แต่ถา้ เราหาสิ่ งใดมาเพื่อประโยชน์กบั เขาๆ ประโยชน์กบั เขาตอนที่เราพอแล้วนะ ธรรมะ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่เบียดเบียนตนและผูอ้ ื่น อย่าเบียดเบียนตน ถ้าเรา
เบียดเบียนตนนะ เราไม่มี เราพยายามจะแสวงหา แสวงหามาก็ใช่ เราต้องแสวงหาทั้งนั้นน่ะ ดูสิ
เวลาบวชเป็ นพระๆ เดินจงกรม นัง่ สมาธิภาวนาแสนทุกข์แสนยาก แสนทุกข์แสนยากนะ เวลา
เอาหัวใจของเราไว้ในอานาจของเราไง จะทาความสงบของใจเข้ามา เดินจงกรม นัง่ สมาธิภาวนา
แล้วถ้ามันไม่อยู่ ทาอย่างไรๆ หัวใจมันรักษายาก หัวใจดูแลได้ยาก ดูแลได้ยากเพราะอะไร ดูแล
ได้ยากก็ดว้ ยอานาจวาสนาบารมี พันธุกรรมของจิตนี่ไง คนที่มีอานาจวาสนา ผูท้ ี่ขิปปาภิญญาฟัง
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีเดียวเป็ นพระอรหันต์ไปเลย ไอ้เราปากเปี ยกปากแฉะ เรามี
ศรัทธามีความเชื่อนะ เราท่องจา เราท่องบ่นได้เลย เราท่องบ่นทั้งนั้นน่ ะ แล้วท่องบ่นไว้ทาไมล่ะ
ท่องบ่นนัน่ ความรู ้ของเราหรื อ ท่องบ่นขึ้นมาแล้วสลดสังเวชไหม สลดสังเวชในชีวิตของเราไหม
ชีวิตของเราทาไมมันทุกข์มนั ยากขนาดนี้ ชีวิตเราทาไมไม่เห็นสัจธรรมตามความเป็ นจริ งอย่าง
นั้น นี่เราท่องบ่นมาๆ
ท่องบ่นมานี่เป็ นแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชี้ทางไว้ นี่ไง ทางอันเอก มัค
โคไง แล้วถ้าเป็ นความจริ งๆ ความจริ งเราก็ตอ้ งประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมาไง ที่เราประพฤติปฏิบตั ิ
ขึ้นมาก็มาดัดแปลงตัวเรานี่ไง ที่เราดัดแปลงตน ที่เราพยายามขวนขวายมาวัดมาวานี่ไง มาวัดมา
วาให้มนั เข้ามาใกล้ชิด ให้มาฟังธรรมๆ ไง
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การฟังธรรม สิ่ งที่อานิสงส์ของการฟังธรรม สิ่ งที่ไม่เคยได้ยนิ ได้ฟัง สิ่ งที่ได้ยนิ ได้ฟังแล้วก็
ตอกย้าๆ ตอกย้ามัน เวลาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่องจาๆ ท่องจามา
แล้วพฤติกรรมมันเป็ นอย่างนั้นไหม
นี่ก็เหมือนกัน ฟังธรรมๆ ตอกย้าหัวใจๆ แล้วถ้ามันจะไปแก้ไขความลังเลสงสัย “ไม่จริ งๆ
ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดไม่จริ งๆ คนจะรวยต้องขยันหมัน่ เพียร ต้องขวนขวาย ต้อง
ทา ไม่จริ งๆ ไม่จริ ง” แล้วเราประพฤติปฏิบตั ิแล้วมันจริ งไหมล่ะ
ชีวิตนี้มีการพลัดพรากเป็ นที่สุด เวลาถึงจริ งๆ แล้วในโลงนัน่ น่ะ เวลาจริ งขึ้นมาแล้ว
สัปเหร่ อมันเอาไปเผานู่นน่ะ เวลาจริ งขึ้นมาแล้วไม่มีใครเอาไว้ในบ้านเลย ไอ้ที่ว่ารักๆ เขาเก็บไว้
มันเหม็น เขาเอาไปวัดไปวาทั้งนั้นน่ะ นี่ไง เวลามันจริ งขึ้นมาแล้วคอตกไง เวลาจริ งขึ้นมา จริ ง
ขึ้นมาต่อเมื่อหมดโอกาสแล้วไง แต่นี่มนั จริ งของมันอยูแ่ ล้ว แต่หวั ใจของเรา ไอ้กิเลสตัณหา
ความทะยานอยากมันคิดไปอีกอย่างหนึ่งไง นี่ไง ที่หวั ใจมันรักษายากอย่างนี้ไง
แต่ถา้ มันรักษาง่าย บางคนรักษาง่าย เกิดมาเป็ นคนดิบคนดี คิดแต่เรื่ องดีๆ ทั้งนั้นน่ะ คิดแต่
เรื่ องดีๆ มันก็ตอ้ งมีสติปัญญานะ คิดแต่เรื่ องดีๆ แล้ว คิดว่าทาสิ่ งใดจะประสบความสาเร็ จ
ความคิดดีๆ นัน่ เป็ นเรื่ องภายในหัวใจของเรา แต่อานาจวาสนา การกระทา ปัญหาสังคม คนคิด
ดีๆ ก็คนโดนรังแกไง คนโดนรังแกว่าคนไม่มีปัญญาไง ไอ้คนที่คิดไม่ทนั คนน่ะ...ทัน เขาทัน
กิเลสของเขาด้วย เขาทันความคิดของเขาด้วย แต่โอกาสที่เขาจะกระทาในสังคมมันไม่มี ถ้าเขา
ไม่มีข้ ึนมามันก็ไม่มีโอกาสเหมือนกัน นี่ไง ภายนอก ภายใน คนเราดีท้งั ทั้งนอกทั้งใน นี่ไง เวลา
หลวงปู่ มัน่ ท่านชมหลวงตา หลวงตาดีท้งั นอกทั้งใน นอก นอกก็พฤติกรรม มารยาท วินยั เรื่ อง
โลก ความเป็ นอยูน่ ี่เรื่ องโลก นี่ขา้ งนอก ข้างใน ข้างในคือหัวใจที่ผอ่ งแผ้ว หัวใจที่เป็ นธรรม
หัวใจที่เป็ นธรรม เวลาหลวงตาท่านพูดไง เวลาจะคิดสิ่ งใดมันก็ตอ้ งแบกขอนไม้ๆ
คาว่า “แบกขอนไม้” ขอนไม้มนั หนักขนาดไหน ดูสิ พวกใบไม้มนั เบาๆ มันก็ปลิวไปตาม
กระแสลม ขอนไม้มนั หนัก กว่ามันจะยกขึ้นมา นี่ก็เหมือนกัน เวลาจะคิดเหมือนขอนไม้ ขอนไม้
เพราะอะไร ขอนไม้เพราะจิตใจท่านเหนือไง ธรรมเหนือโลกไง เหนื อธาตุ ๔ และขันธ์ ๕ ขันธ์
ขันธ์ ๕ มันแสดงตัว ขันธ์ ๕ ดูสิ เวลาหิ วกระหายมันก็แสดง มันก็ตอ้ งการความอยากทั้งนั้นน่ะ
ขันธ์ ๕ แต่มนั ไม่ใช่จิต จิตของมันเพราะอะไร เพราะจิตมันต้องอาศัยธาตุ ๔ และขันธ์ ๕ ไง แล้ว
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เวลาจะเสวย เวลาจะนึกจะคิดเหมือนกับแบกท่อนซุ ง แบกท่อนซุ งก็พร้อม ท่านมีสติมาพร้อม
ความคิดๆ ที่มนั มา มันพร้อม เวลาข้างในมันดีมนั ดีชดั เจนขนาดนั้น เวลาดีชดั เจนขนาดนั้น
เวลามันกรรมของสัตว์นะ สัตว์ เห็นไหม จ้ าจี้จ้ าไชบอกมันขนาดไหนมันก็ไม่ฟัง ถ้ามันไม่
ฟังขึ้นมานี่กรรมของสัตว์ๆ นี่ไง เวลามันกรรมของสัตว์ นัน่ มันเวรกรรมของเขา จ้ าจี้จ้ าไชแล้ว
เขาไม่สนใจ มันก็เรื่ องของเขา
แต่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ขนาดนั้น ท่านเห็นเลยนะ แม้แต่สัจ
ธรรมที่แสดงออกมามันเพชรนิลจินดาทั้งนั้นน่ะ แต่ไก่ได้พลอยๆ มันไม่รู้จกั ฟังธรรมไม่เป็ น คน
ฟังธรรมไม่เป็ น ฟังธรรมเอาบุญ นโม ตัสสะฯ พนมมือแป้เลยนะ พอเอวัง อูฮ้ ู! บุญเต็มเลย มันนัง่
สัปหงกไม่รู้เรื่ อง
แต่เวลาฟังธรรมนะ เวลาทิ่มเข้าไปในหัวใจนะ เวลาครู บาอาจารย์ท่านบอก กิเลสมันอยูจ่ ิต
ใต้สานึกนั้น เวลาแสดงธรรม ลูกศรแห่ งธรรมปักเข้าไปในกลางหัวใจ พอปักเข้าไปกลางหัวใจ
นะ ขนลุกขนพอง เวลาพูดถึงความสะเทือนใจ น้ าหู น้ าตาไหลนะ นี่คนฟังธรรมๆ ถ้าฟังธรรม
เป็ นมันฟังอย่างนั้นไง ฟังเอาเหตุเอาผลไง ฟังให้มนั ถอดถอนไง ไอ้ข้ ีเกียจตัณหาความทะยาน
อยากในหัวใจของเราให้มนั สารอกให้มนั คายออกมา ถ้ามันคายออกมา เวลาถ้ามันดีท้งั ภายใน ดี
ภายในถ้ามันความจริ งๆ
คนเราเกิดมาเกลียดความทุกข์ ปรารถนาความสุ ขทั้งนั้นน่ะ ทีน้ ีความทุกข์ ความยาก ความ
ทุกข์คนที่มีสติปัญญา คนทางานมันไม่ตอ้ งออกแรงหรื อ คนทางานมันต้องใช้สมอง ทางานต้อง
ใช้สมองทั้งนั้นน่ะ มันเป็ นความทุกข์ไหม แต่ความทุกข์เพราะว่านี่มนั เป็ นบุญกุศล นี่เป็ นคุณงาม
ความดีไง นี่เป็ นหน้าที่ของเราไง เราเกิดเป็ นมนุษย์ไม่เสี ยชาติเกิดไง มนุษย์ผยู ้ งิ่ ใหญ่ไง มนุษย์ที่
ทาเพื่อประโยชน์กบั สังคมไง มนุษย์ทาเพื่อประโยชน์ เห็นไหม ท่านอยูข่ องท่านนะ ดูในหลวง
ไปดูโต๊ะทางาน โอ้โฮ! ใครไปเห็นแล้วน้ าตาไหล นึกว่ามันจะวิจิตรพิสดารขนาดไหน มันก็
เหมือนโต๊ะเสมียนชาวบ้านนัน่ แหละ แล้วของใช้ไม้สอย เรื่ องเสมียน เรื่ องหน้าที่การงานของเขา
นัน่ เขาทาตามตาแหน่งของเขานะ แต่ไอ้นี่มนั มีท้งั นั้นน่ะ อยากเอาอะไรก็ได้ ต้องการอะไรก็ได้
คือมันมีโอกาสทาทั้งนั้นน่ะ แต่ไม่ทานี่สิ แล้วทาแบบโลกที่เขานึกไม่ถึงไง แล้วเวลาทาขึ้นมา
ด้วยอานาจวาสนาบารมี เวลาทาขึ้นมาทาเพื่อประโยชน์กบั คนที่ไม่รู้จกั เลย ประโยชน์กบั สังคม
ไม่ใช่ประโยชน์กบั ใครทั้งสิ้ นเลย ไม่เจาะจงบุคคลใดๆ ทั้งสิ้ นเลย ทาเพื่อโลกทั้งหมดเลย นี่ไง
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ไม่ได้เจาะจงทาเพื่อกลุ่มนี้ที่ฉนั พอใจ กลุ่มนั้นที่ฉนั ไม่พอใจ ไม่มีเลย ทาเสมอภาคกันหมดเลย นี่
ไง ถ้ามันเป็ นจริ ง ทุกคน เส้นทางของชีวิตเราจะเลือกเดิน ถ้าหัวใจที่ยงิ่ ใหญ่มนั ทาได้ท้งั นั้นน่ะ
ถ้าหัวใจมันคับแคบ หัวใจคับแคบก็พยายามจะฝึ กกัน ทีน้ ีพอฝึ กกัน เวลาไปวัดไปวามันก็
เท่านั้นน่ ะ เพราะมันเป็ นที่สาธารณะ เวลาคนมา วุฒิภาวะของคนมันแตกต่างหลากหลาย
ความรู ้สึกนึกคิดของคนก็แตกต่างหลากหลาย ความแตกต่างหลากหลายนั้น นี่ประเพณี
วัฒนธรรม วัฒนธรรมขัดเกลา ขัดเกลาให้คนน้อมนาไปทางที่ดี เขาจะไม่มีความเข้าใจเลย แต่เข้า
ไปแล้วสังคมเขาพาทาๆ เขาก็เดินตามไป แต่เขายังไม่มีสติปัญญาเข้ามา ถ้าวันไหนที่เขาศึกษา
แล้วเขารู ้ข้ ึนมานะ เขาเห็นคุณค่าของมันนะ เขาทาด้วยน้ าใจของเขานะ เขาทาด้วยความจิตใต้
สานึกของเขา มันจะสะเทือนหัวใจเลย
นี่ไง ระดับของทานๆ ทานเกิดจากเจตนา ดูคนที่เจตนา อูฮ้ ู! เขาสาธุนะ เขาเทิดใส่ ศีรษะนะ
เขาอธิษฐานของเขา เขามัน่ หมายของเขา ไอ้บางคนสักแต่ว่าทา โยนเอาๆ เลย ปาทิง้ ด้วย ไอ้นนั่
เวลาบอกทาบุญทิง้ เหวๆ กิริยาปาทิง้ มันเป็ นกิริยา ทาบุญทิง้ เหว หัวใจมันไม่ติดไม่ขอ้ ง มันทิง้ เหว
มาจากหัวใจไง ทาแล้วไม่ติดไม่ขอ้ งใดๆ ทั้งสิ้ น เราทาเพื่อความสะอาดบริ สุทธิ์ไง ปฏิคาหก สิ่ งที่
เราแสวงหานี้บริ สุทธิ์ ขณะที่ให้ ให้ดว้ ยความบริ สุทธิ์ ให้แล้วชื่นใจ จบ ผูร้ ับ รับด้วยความสะอาด
บริ สุทธิ์ รับแล้วใช้ประโยชน์เต็มที่ เวลาทาเสร็ จแล้วจบกระบวนการ นี่ปฏิคาหก บุญกุศลเกิดตรง
นี้ไง แล้วเราก็ไปคิดกัน “สังฆทานๆ ทาบุญอุทิศส่ วนกุศล”
สังฆทานมันเป็ นเพราะเทวดามาถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า
ไหน” แล้วมาถามศาสดา

“ควรทาบุญที่

“ทาบุญที่เธอพอใจนะ” เพราะอะไร เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู ้เท่าทันกิเลส
ในใจของสัตว์โลก วันนี้คิดจะทาบุญ คืนนี้มนั คิดแล้วไม่เอา พรุ่ งนี้เช้ามันเอาไปซ่ อนเลย นี่ไง
หัวใจ กิเลสมันร้ายกาจนัก ความตระหนี่ถี่เหนียว ความยึดมัน่ ถือมัน่ ของเรา แล้วของเรานี่นะ
น้ าพักน้ าแรงที่เราหามา แล้วเราจะเสี ยสละง่ายๆ ได้อย่างไร
สิ่ งนี้ “เธอควรทาบุญที่ไหน”
“ควรทาบุญที่เธอพอใจ” พออยากทา ทาเลย ไม่ให้กิเลสมันต่อต้าน ไม่ให้กิเลสมันคอยตลบ
หลัง พอทาเสร็ จแล้ว ถ้าจะเอามรรค เอาผลล่ะ เอาสิ่ งที่ทาแล้วได้มากได้นอ้ ยล่ะ
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อันนี้มนั อยูท่ ี่เนื้อนาบุญของโลกแล้ว เนื้อนาที่ดีมนั ก็ให้ผลตอบแทนที่ดีใช่ไหม ถ้าเนื้อนาที่
ไม่ดีมนั ก็ให้ผลตอบแทนที่นอ้ ยใช่ไหม แล้วท่านก็ไล่มา แล้วสุ ดท้ายแล้วตั้งแต่โสดาบัน
สกิทาคามี อนาคามีข้ ึนมาจนเป็ นพระอรหันต์ ถึงศาสดา แล้วถ้าหมด หมดคือหมดโอกาสใช่ไหม
เวลาพระที่ดีหมดไป ท่านถึงบอกให้ทาสังฆทาน ทากับสงฆ์ ทากับสาธารณะไง สิ่ งที่ทากับ
สาธารณะ เราก็ทาสาธารณะ ทีน้ ีก็เอามาโต้มาแย้งกัน นัน่ สังฆทาน นี่สังฆทาน สังฆทานคือความ
ตั้งใจเรานี่แหละ จิตใจถ้าอยากเป็ นสังฆทานแล้ว จบแล้ว เป็ นสังฆทาน สังฆทานแล้วไม่ตอ้ งมี
พิธีกรรม เอ็งถูกเอ็งผิด ไอ้นนั่ พอมีรูปแบบขึ้นมามันก็คอยทิ่มคอยตากันทั้งนั้นน่ะ
แต่ถา้ มันเป็ นจริ งๆ ขึ้นมา เราประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมาให้เป็ นจริ งขึ้นมา ทาบุญร้อยหนพันหน
ทาสังฆทานร้อยหนพันหนไม่เท่ากับถือศีลบริ สุทธิ์หนหนึ่ ง
ถือศีลบริ สุทธิ์ร้อยหนพันหนไม่
เท่ากับทาสัมมาสมาธิข้ ึนมาหนหนึ่ง สัมมาสมาธิร้อยหนพันหนไม่เท่ากับเกิดภาวนมยปัญญา
ขึ้นมาหนหนึ่ง ภาวนามยปัญญา ปัญญาที่ชาระล้างกิเลส นี่ไง ถ้าเป็ นจริ ง ผูฉ้ ลาดมันฉลาดที่นี่ไง
แล้วถ้าทาบุญร้อยหนพันหน แล้วนัง่ ภาวนา แล้วเรามานัง่ ทาความสงบของใจขึ้นมา เราไม่
มีปัจจัยเครื่ องอาศัยที่จะไปเสี ยสละอย่างไร เรามีน้ าใจของเรานะ เราก็นงั่ ขัดสมาธิเลย หายใจเข้า
นึกพุท หายใจออกนึกโธ นี่ไง เขาทาบุญร้อยหนพันหน เรานัง่ สมาธิของเราแล้วถวาย เอาร่ างกาย
เอาความขี้เกียจขี้คร้านถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย เรายกร่ างกายนี้ถวายองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย นัง่ สมาธิถวายเลย ทาไมจะไม่ได้บุญตรงไหน ถ้าไม่ได้บุญตรงนี้ปั๊บ
มันก็ไปตัดไอ้ความน้อยเนื้ อต่าใจที่บอกเราไม่มีปัญญาทา เราไม่มีปัญญาทาเหมือนเขา
เราเป็ นคนไหม เป็ น เรามีร่างกายจิตใจไหม มี แล้วเรานัง่ สมาธิได้ไหม ได้ แต่มนั ไม่เคยนัง่
มันไม่กล้า มันอยากจะทาบุญแข่งขันกับชาวบ้านเขา แต่ถา้ มันภาวนาๆ ไง ภาวนาให้ธรรมเป็ น
ทาน ให้ธรรมเป็ นทานประเสริ ฐที่สุด ให้ธรรมเป็ นทานกาลังให้อยูน่ ี่ ให้ธรรมเป็ นทานคือให้
วิชาการ ให้ความรู ้ ให้ความรู ้คน ให้ความรู ้มนั ฉลาดขึ้นมา พอฉลาดขึ้นมา ใครจะมาเสี้ ยมมา
สอน ใครจะมาทิ่มมาตา มาทิ่มมาตา เห็นไหม โลกธรรม ๘ พอทิ่มตา เห็นเลย คนนี้ประจบ
สอพลอ เพราะเขามาทิ่มมาตาแล้วไปเชื่อเขาไหม แต่ถา้ มันหลงใหล พอเขาชมหน่อย ลอยเลยนะ
แต่ถา้ คนมีหลักนะ ใครมาพูดยกย่องสรรเสริ ญ ไอ้นี่ยแุ หย่
สังคมเขามีความสงบสุ ข สังคมเขามีความรักกัน มาถึงมาบอกคนนูน้ ไม่ดีอย่างนี้ คนนี้ ไม่ดี
อย่างนี้ คอยทิ่มคอยตา นี่ไง ถ้ามันทิ่มมันตาอย่างนั้น ไล่มนั ไป คนถ้ามีหลักมันก็จบไง แต่ถา้ คน
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อยากจะลอยไง ใครมายกย่องหน่อย ลอยเลยนะ นี่สังคมแตกแยก เพราะว่าวุฒิภาวะ จิตใจมัน
อ่อนแอ
ถ้าจิตใจมันเข้มแข็งขึ้นมา นี่พูดถึงว่าถ้าเราติดดิน คนจะติดดินได้มนั ต้องมีสติมีปัญญานะ
คนที่ยงิ่ ใหญ่จะแสวงหาสิ่ งใดก็ได้ ท่านใช้ชีวิตเรี ยบง่าย องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริ ขาร
๘ เท่านั้น ครู บาอาจารย์ของเราก็บริ ขาร ๘ เท่านั้น บุคคลผูย้ งิ่ ใหญ่เขาอยูก่ นั ปกติธรรมดาทั้งนั้น
น่ะ แต่ผลงานของท่าน การกระทาของท่านยิง่ ใหญ่จนเป็ นที่เคารพบูชาของเราไง ถ้าเป็ นที่เคารพ
บูชาเพราะมันไว้ใจไง ความไว้ใจ แล้วที่เรามา เราเป็ นสาวก สาวกะ เราก็พยายามฝึ กฝน เราก็
พยายามกระทา เราก็จะไปทาหัวใจของเราไง
ผูใ้ ดเห็นธรรมผูน้ ้ นั เห็นตถาคตนะ พุทธะ ผูร้ ู ้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบาน ที่มนั โดนกิเลสตัณหาความ
ทะยานอยากครอบงาอยู่นี่ เราพยายามฝึ กฝนขึ้นมา ให้พุทโธ ให้พุทธะเบ่งบานขึ้นมากลางหัวใจ
ดอกบัวบานกลางหัวใจของผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิ มันเป็ นปัจจัตตัง เป็ นสันทิ ฏฐิโก รู ้ท่ามกลาง
หัวใจ ชื่นบานกลางหัวใจ ชีวิตนี้มีค่า มีค่าอย่างนี้ เอวัง
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