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ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรมะเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กระเสือก
กระสนมากวา่จะไดธ้รรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ๖ ปีนะ ท่าน
พยายามของท่านมาอยา่งทุ่มเททั้งชีวติ สลบถึง ๓ หนนะ สลบถึง ๓ หนคือชอ็คไป ๓ คร้ัง 

แลว้พอมาประวติัหลวงปู่มัน่ หลวงตาท่านบอกวา่หลวงปู่มัน่ท่านก็ชอ็คไปถึง ๓ คร้ัง แต่
หลวงปู่มัน่ท่านป่วย ท่านป่วยแลว้ท่านบอกวา่มนันัง่ๆ แลว้วบูไปเลย แลว้ฟ้ืนมา อ๋อ! ยงัลกุข้ึนมา
นัง่ใหม่ 

เราจะบอกวา่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัใกลเ้กลือกินดา่ง เส้นผมบงั
ภูเขา มนัจะอยูไ่ด ้ อยูใ่นหัวใจของเรา เราแสวงหากนัอยา่งน้ี ฉะนั้น เราแสวงหากนัอยา่งน้ี 
แสวงหาเพ่ือสัจธรรม เพ่ือเราเป็นชาวพทุธไง ถา้ชาวพทุธเราตอ้งขวนขวาย เราตอ้งมีการกระท า 
การกระท าเราอยากไดค้วามจริงไง เวลาอยากไดค้วามจริง 

ศาสนาเผยแผเ่ขา้ไปในท่ีใด ในท่ีใดก็แลว้แต่ ศาสนาแรกคือศาสนาถือผี มนัมีถือผีถือสาง
อยูแ่ลว้ มนัเป็นพราหมณ์ต่างๆ พอศาสนาเขา้ไปก็เขา้ไปเจือกบัวฒันธรรมอนันั้น ถา้วฒันธรรม
อนันั้นก็อยา่งท่ีเราท ากนัอยูน่ี่มนัเป็นประเพณีวฒันธรรม 

ประเพณีวฒันธรรม เห็นไหม โดยสามญัส านึกของคน คนก็ปรานาความสุข เกลียดความ
ทุกข ์ คนก็ปรารถนาประสบความส าเร็จๆ ส าเร็จทางไหน ส าเร็จทางโลก ถา้ส าเร็จทางโลกมนั
ตอ้งมีอ  านาจวาสนาบารมีนะ คนเราคิดได ้ คิดไดปั้ญญาดีมาก แต่ท าส่ิงใดแลว้ไม่ประสบ
ความส าเร็จ เห็นไหม คนเราคิดพอประมาณ แต่เขาท าส่ิงใดเขาประสบความส าเร็จของเขา ท าส่ิง
ใดมีคนเก้ือกูลเขา นัน่คืออ านาจวาสนาของเขา แข่งเรือแข่งพายแข่งกนัได ้ แข่งอ  านาจวาสนา
ไม่ไดไ้ง น่ีพดูถึงเร่ืองบุญ เร่ืองกุศล เร่ืองทางโลก มนัเป็นอามิส มนัเป็นส่ิงท่ีวา่มนัเกิดข้ึน ตั้งอยู ่
แลว้ดบัไปไดไ้ง 
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แต่ถา้เป็นสัจธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พอองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้ อกุปปธรรมๆ ความมัน่คง ความจริงจงั ไม่มีการเปล่ียนแปลง อกุปปธรรม 
อฐานะท่ีมนัไม่แปรสภาพ ถา้ไม่แปรสภาพ แต่มนัตอ้งมีความมุมานะ มีการกระท าของเรา ถา้มี
การกระท ามนัก็มีพ้ืนฐานข้ึนมาเร่ืองของทาน ศีล ภาวนา 

คนเราเกิดมามีกายกบัใจๆ ถา้มีกายกบัใจ ส่ิงท่ีร่างกายกบัหัวใจมนัขดัแยง้กนั ยงัเกิด
สงครามกนั เกิดสงครามเจ็บไขไ้ดป่้วยข้ึนมา คนไปรักษาก็หาย น่ีมนัเป็นโลกโดยสจัจะ โดย
ความจริง คนเราไม่เจ็บไม่ป่วยไปหาหมอ ไปท าสวยๆ มนัไม่พอใจไง ไม่พอใจร่างกายกบัจิตใจ
มนัทะเลาะเบาะแวง้กนัไง มนัไม่พอดี มนัไม่พอดี 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ตั้งแต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้
ธรรม นัน่น่ะวมุิตติสุข วมุิตติสุขในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นัน่ประเสริฐ แต่ของ
เราปุถชุนคนหนา ของเราเป็นมนุษยธ์รรมดา เรากป็รารถนาความสุข เกลียดความทุกข ์ ถา้
ปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข ์ ส่ิงท่ีเป็นธรรมโอสถๆ เขา้มาเจือจานในหัวใจของเราไง ถา้
มนัเจือจานในหัวใจของเราให้หัวใจมนัไม่ด้ินรนจนเกินไปนกั ให้หัวใจไม่ท าลาย ไม่ทะเลาะ
เบาะแวง้กบัร่างกายน้ีไง 

คนเกิดมามีชีวติ ส่ิงท่ีมีชีวติตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั เวลามีปัจจยัเคร่ืองอาศยั แสวงหาดว้ย
สติดว้ยปัญญา แสวงหาดว้ยความมีสติสัมปชญัญะ มนัไม่ตอ้งเดือดร้อนจนเกินไปไง ถา้ไม่
เดือดร้อนจนเกินไป 

คนเราบอกวา่ เกิดมากลวัอยา่งเดียวคือกลวัความทุกขค์วามยาก กลวัอยา่งเดียวคือกลวัไม่มี
อยูไ่ม่มีกิน 

ความไม่มีอยูไ่ม่มีกิน ถา้เราขยนัหมัน่เพียรของเรา มนัเป็นโอกาส มนัเป็นโอกาส มนัเป็นเว
ล ่าเวลา เวลาร้านอาหารท่ีเขาเก็บร้านแลว้ เราไปอยา่งนั้นมนัก็ไม่มีอาหารใหกิ้นหรอก แต่ถา้
ร้านอาหารเขาจะเปิดใหม่ แลว้ถา้มนัไม่มี เราเก็บพืชเก็บผกัของเรา เราเขา้ป่าเขา้เขาของเรา คน
เขา้ป่าเขา้เขาไป เขามีเบด็มีอะไร เขาก็ไปหาอาหารเอาขา้งหนา้ไง 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัไม่มี เราก็หาสถานท่ีใหม่ เราก็ท า ถา้มนัคิดได ้ แต่มนัไม่อยา่งนั้นน่ะ 
มนัจะนอ้ยเน้ือต ่าใจ มนัจะเหยยีบย  ่าหัวใจตวัเอง เราเป็นคนทุกขค์นยาก เห็นไหม มนัไม่พอดี มนั
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ไม่พอดี ถา้หัวใจมนัไม่พอดี กายกบัใจๆ ถา้หัวใจท่ีมนัโหยหา มนัก็มีความขดัแยง้กนั น่ีธรรม
โอสถจะมาแกต้รงน้ี ถา้ธรรมโอสถมาแกต้รงน้ี เราหาดว้ยความจ าเป็นของเรา เราหาดว้ยความ
พอดีของเรา ดูสิ เวลาพระบิณฑบาตมาแลว้ พระเก็บไวแ้รมคืนไม่ได ้ อาหารท่ีบิณฑบาตมาแลว้
จะสะสมไวฉ้ันพรุ่งน้ีไม่ได ้ถา้สะสมไวฉ้ันพรุ่งน้ีเป็นอาบติั น่ีเป็นอาบติั 

พระ ในประวติัหลวงปู่มัน่ พระท่ีถ  ้าสาริกา เวลาหลวงปู่มัน่ท่านจะไปวเิวกท่ีถ  ้าสาริกา เขา
บอกวา่ “อยา่ไปเลย อยา่ไปเลย พระมาตายท่ีน่ีหลายองคแ์ลว้” 

ดว้ยความออ่นนอ้มถอ่มตนของผูท่ี้มีความกลา้หาญนะ “ไม่เป็นไรหรอก ขอไปดูเฉยๆ ก็
ได”้ 

พอไปดูเสร็จแลว้ ชาวบา้นเขานิมนตใ์ห้กลบั 

“โยมกลบัไปเถอะ อาตมาขออยูท่ี่น่ี” 

แลว้ท่านก็พิจารณาของท่าน มีพระมาตายอยู ่๓ องค ์องคห์น่ึงบิณฑบาตมาแลว้ เพราะทาง
มนัไกล สมยัโบราณทางมนัยงัยาวไกล ของแหง้ก็เก็บไวกิ้นพรุ่งน้ี สันนิธิ ภิกษุฉันอาหารเก็บไว้
แรมคืน ผิดแค่น้ี หักคอตาย หักคอเลย ตายท่ีนัน่ ตายเพราะเหตุน้ีไง น่ีส่ิงท่ีเป็นจริงๆ ท่ีถ  ้าสาริกา 
ในประวติัหลวงปู่มัน่ 

ส่ิงท่ีถา้มนัไดม้ากไดม้ายมาขนาดไหน มนัจะสะสมไวไ้ม่ได ้ พระเราตอ้งบิณฑบาตทุกวนั 
เวลาบิณฑบาตเขา้ไปแลว้ฉันอาหารส่ิงนั้น ท าภตักิจๆ เราไม่ให้สะสม ไม่ให้หมกัหมมในหัวใจ 
บงัคบัไว้ๆ  

แต่คนท่ีมนัมีปัญญามากไง เราบิณฑบาตมาก็เป็นสิทธิของเราใช่ไหม เราฉันวนัน้ีแลว้เรา
จะเก็บไวฉ้ันพรุ่งน้ีอีกวนัหน่ึง ไม่ตอ้งเดินอีกวนัหน่ึงไง น่ีไง มนัคิดไป น่ีกายกบัใจมนัทะเลาะกนั 
หัวใจมนัอยากสบาย หัวใจมนัไม่อยากจะเดิน แตร่่างกายจะท าอยา่งไรก็พามนัไปไดท้ั้งนั้นน่ะ 
เวลากายกบัใจมนัทะเลาะกนัมนัมีปัญหาทั้งนั้นน่ะ 

แต่ถา้เรามีสติปัญญาของเรา เราเช่ือมัน่ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
เคารพไง ถา้เคารพแลว้ก็ลง ถา้ลงแลว้นะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บญัญติัธรรมะขอ้ไหน
นะ เราพยายามจะไม่กา้วลว่ง เราพยายามไม่ท าผิดพลาดไปกวา่นั้น 
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ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้ศีลมนัดีงาม เวลาท าสมาธิก็ท าไดง้่ายไง ศีลมนัด่างมนัพร้อย เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านพดูประจ า เวลามา ผา้ขาดผา้ทะลจุนเห็นภายใน เพราะอะไร 
เพราะศีลเราไม่ปกติไง ศีลเราไม่มัน่คง เห็นไหม ถา้เรามาทบทวนของเรา แต่เวลากายกบัใจมนั
เห็นแก่ตวั “ถกูตอ้งดีงามไปหมด เราท าดีๆ ท าดีทั้งนั้น เราถกูไปหมดเลย” แต่ถา้มนัมีปัญหา 

ฉะนั้น เวลาพระท่ีปฏิบติัแลว้นะ เรามาอยูก่บัหมู่คณะ เวลาปฏิบติัไปเขาบอกเขาอดอาหาร
ทีหน่ึงเป็นเดือนๆ เลยละ่ จิตมนัไม่เคยลงสักที จนสุดทา้ยแลว้หาความบกพร่อง หาไปหามา หา
ไม่เจอ ก็ลงใจวา่น่าจะเป็นอปัุชฌาย ์ พอน่าจะเป็นอปัุชฌาย ์ เขาก็ท าทฬัหี ทฬัหีกรรมหมายถึงวา่
บวชซ ้ า บวชซ ้ าข้ึนมาอีกคร่ึงหน่ึง เวลามนัมีปัญหา ความไม่สมบูรณ์ ถา้เวลาบวช บวชท่ีถกูตอ้งดี
งาม 

มนัเป็นวิบติั ๔ อกัขรวบิติั สีมาวบิติั อปัุชฌายว์บิติั กรรมวาจาวบิติั วบิติั ๔ ออกมาเป็นพระ
ไหม เป็น ถา้เป็นพระไหม เป็นเพราะอะไร เพราะบวชมาแลว้คนบวชไม่รู้เร่ืองหรอก ถา้เป็นพระ
ไหม เป็น เป็นเพราะอะไร เป็นเพราะตอ้งลงอโุบสถร่วมกนั ท าสามีจิกรรมดว้ยกนัมนัตอ้งเสมอ
กนัไง ความเสมอกนันะ เสมอดว้ยความเป็นพระ แต่เขาจะขาดจากพระถา้เขารู้วา่ท่ีเขาท า
บกพร่อง เขาจะขาดจากความเป็นพระ ขาดจากความเป็นพระท่ีไหนละ่ ขาดจากความเป็นพระท่ี
หัวใจน้ีไง หัวใจมนัสงสัย หัวใจมนัเร่ิมระแวง เราไม่ถกูตอ้งๆ พอเราไม่ถกูตอ้ง จะมาประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมามนัหวาดระแวงไปทั้งนั้นน่ะ 

แต่ถา้มนัเป็นจริงๆ ข้ึนมา เวลาไปบวช เวลาบวชมาแลว้ บวชออกมาเป็นพระไหม เป็น ถา้
เป็นพระไม่ได ้เวลาลงอโุบสถละ่ ลงสามีจิกรรมไม่เสียหายหมดหรือ 

มนัตอ้งเป็น แต่เวลามนัเป็น ถา้เวลาระลึกไดม้นัก็ขาดท่ีเรา เวลาขาดท่ีเรามนัเป็นท่ีไหนละ่ 
มนัก็เป็นท่ีสิทธิของเราใช่ไหม ถา้สิทธิของเรา เรารู้แลว้ จะฝืนท า ฝืนท าก็บาปกรรมไง ฝืนท าก็
เวรกรรมไง ฝืนท า เราก็รับบาปหามแตก่รรมไง เอาสิ ท าไปสิ น่ีไง เวลากายกบัใจมนัทะเลาะกนั 
เวลาทะเลาะกนัมนัเห็นแก่ตวัไง มนัข้ีเกียจข้ีคร้าน ไม่ยอมแกไ้ข ไม่ยอมดดัแปลงไง ถา้มนัดีต่อ
กนั สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภายกาย เชา้ออกก าลงักาย สุขภาพกายท าใหดี้ สุขภาพกายก็
แขง็แรง สุขภาพจิต ธรรมโอสถ 

เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนเวรยอ่มระงบัดว้ยการ
ไม่จองเวร เราไม่จองเวรจองกรรมใครทั้งส้ิน การบาดหมางกนัตั้งแต่ภพชาติใดก็แลว้แต่ เวลามา
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กระทบในภพชาติน้ีมนัก็มีทั้งนั้นน่ะ เวลาเวรกรรมมนัให้ผล เขามีโอกาสท่ีจะไดก้ดทบัเราตลอด 
เราเป็นผูมี้เวรมีกรรม เราก็รับผิดชอบ แต่ถา้มนัมีสติมีปัญญา ส่ิงท่ีเขาท าเขาก็สร้างเวรสร้างกรรม
ใหม่ต่อไป แต่ถา้เขามีสติมีปัญญา เขาก็ระงบัเวรของเขา ให้อภยัต่อเขา เขาไม่ท าของเขา เพราะใจ
เขาสูงส่ง ตา่งคนตา่งระงบัเวรระงบักรรมร่วมกนั น่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

แค่ระดบัของทาน เร่ืองการให้อภยั เขตอภยัทาน มนัก็สูงส่งแลว้แหละ มนัก็สูงส่งแลว้มนั
อยูท่ี่หัวใจของคนไง หัวใจของคนท่ีเห็นคุณค่า หัวใจของคนท่ีมนัมีคุณค่า เห็นส่ิงน้ีเป็นคุณงาม
ความดี น่ีไง เวลาไปวดัไปวาคบบณัฑิต อเสวนา จ พาลาน  ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา ไม่คบคนพาลๆ 
พาลก็คือมนุษยท่ี์พาล เวลากิเลสมนัพาล มนัพาลในหัวใจของเรา เราไม่คบทั้งขา้งนอกขา้งใน ถา้
ขา้งนอกมนัพาล มนัจะพาเราไปส่ิงท่ีพาลๆ ถา้เราจะไม่คบหัวใจของเรา มนัจะฉุดกระชากลากไป
อยา่งไรนะ “เห็นแก่ตวัๆ คนนูน้ก็รังแกเรา คนน้ีกรั็งแกเรา” 

สาธุ เร่ืองของเขา เร่ืองของเขา มนัมีเวรมีกรรมกนัมาเท่าไรก็ไม่รู้ ถา้เร่ืองของเขาก็เร่ืองของ
เขา เร่ืองของเขาหมายถึงวา่ธรรมโอสถนะ แต่ถา้เร่ืองสังคม เร่ืองของโลกไม่ได ้ เร่ืองของสังคม 
เร่ืองของโลกมนัมีกฎหมาย มีผูรั้กษากฎหมาย มีเจา้หนา้ท่ี ให้เขาท าตามกฎหมายนั้น เรารักษา
สิทธ์ิของเราอยา่งนั้น แต่เรามีธรรมโอสถในหัวใจไง 

ถา้เรามีธรรมโอสถในหัวใจ เราเกิดมาเป็นชาวพทุธ เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนามีคุณค่ามากนะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรมๆ 
เราซ้ึงมาก เวลาเขาถาม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบอะไร องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้เป็นศาสดา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นเจา้ของศาสนา แลว้องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้กราบอะไร 

เรากราบธรรม เรากราบเหตุและผล ความถกูตอ้งดีงาม เรากราบอนันั้น แลว้กราบธรรม
จริงๆ ก็ธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

แลว้เราจะประพฤติปฏิบติักนัอยูน่ี่ เราก็มี เรามีหัวใจเหมือนกนั แต่หัวใจของเรามนัโดน
กิเลสตณัหาความทะยานอยากครอบง าอยู ่ เห็นไหม ทุกคนเกิดมามีอวชิชาถึงไดเ้กิด พอเกิดแลว้
เกิดมาแกไ้ข เกิดมาดดัแปลง ถา้เกิดมาทางโลก เรากม็าสร้างคุณงามความดีของเรา สร้างอ านาจ
วาสนาบารมีแบบในหลวง พระโพธิสัตว ์พระโพธิสัตวส์ร้างแต่คุณงามความดี ท าคุณงามความดี
จนเป็นนิสัย ท าคุณงามความดีเป็นเร่ืองธรรมดา ท าคุณงามความดีจนเป็นเร่ืองดีๆ เร่ืองปกติ 
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แลว้ท าคุณงามความดี คนท าความดีอยูแ่ลว้ถา้มนัจะมาภาวนา มนังา่ยดาย มนัท าไดง้่าย 
เพราะจิตใจมนัราบร่ืนอยูแ่ลว้ไง ไอค้นท่ีมีแต่ความขุน่มวั ไอค้นท่ีมีแต่ความอาฆาตมาดร้ายใน
หัวใจ มนัมีแต่ความเร่าร้อน มีแต่ความแผดเผา จะมานัง่ให้มนัสงบๆ ตอ้งดบัไฟก่อน ดบัไฟให้
ไฟมนัดบัก่อน แลว้ถึงจะภาวนาได ้ถา้ยงัดบัไฟไม่ได ้มนัจะเผาผลาญอยูน่ัน่น่ะ นัน่ไง เพราะเหตุ
เพราะผล เพราะเอารัดเอาเปรียบ เพราะวา่อยากไดอ้ยากดีไง 

แต่ถา้ท าความดีๆ จนเป็นความพอใจ จะนัง่ภาวนากง็า่ยข้ึน ท าส่ิงใดก็ดีข้ึน เห็นไหม เรา
เกิดเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เกิดมาแกไ้ขแบบน้ี ระดบัของเรา เราปุถชุน ระดบัของ
ทาน เรากส็ร้างสมบุญบารมีของเรา ท าดีตอ้งไดดี้ ยืนยนั ท าดีตอ้งไดดี้ 

แต่พวกเราวา่ “ท าดีแลว้ไม่ไดดี้ คนท าชัว่ไดดี้หมดเลย” 

เขาตอ้งมีคุณงามความดีของเขาเหมือนกนั เขาตอ้งมีเหตุมีผลของเขา ถา้ไม่มีเหตุผลของเขา
เป็นอยา่งนั้น ถา้ในปัจจุบนัไม่มีเหตุมีผลก็คือเขาคดเขาโกง เขาคดเขาโกงมนัก็เป็นบาปเป็นกรรม
ของเขา เพราะเขามีโอกาสแลว้ท าไมเขาไม่ท าความดีของเขาละ่ 

ไอข้องเรา เราจะท าคุณงามความดีของเราไง ถา้เราท าคุณงามความดี ถา้เรามีหัวใจแบบน้ี 
ท าดีตอ้งไดดี้ ท าดีตอ้งไดดี้แน่นอน แต่ความดีของเรา มนุษยมี์มากไง ทุกคนก็ท าความดีทั้งนั้น
น่ะ ทีน้ีความดีๆ มนัก็เลยเป็นเร่ืองธรรมดา มนัไม่มีใครเด่นข้ึนมาไง ไม่มีใครเด่นก็ไม่เป็นไร 
เพราะท าความดีเพ่ือความดีไง เราท าความดีเพ่ือหัวใจไง เพราะหัวใจมนัมีคุณค่า แลว้เวลานัง่
สมาธิภาวนามนัก็เป็นจริงข้ึนมา พอเป็นจริงข้ึนมา อตัตสมบติั สมบติัของใจ 

ผูท่ี้ภาวนานะ ใครภาวนาแลว้จิตมนัเร่ิมสงบระงบั เวลาตวัมนัเบา เวลาเดินไปเหมือนลอย
ไปนะ เวลาจิตสงบข้ึนมาแลว้เห็นความมหัศจรรยน์ะ เวลาเกิดปัญญาข้ึนมา อตัตสมบติั สมบติัใน
ใจของเรา ใครจะมาลกัใครจะมาขโมย ส่ิงท่ีเราท าข้ึนมาของเรา ใครจะมาหยิบมาฉวย อตัตสมบติั
อยา่งน้ีไม่มีใครเห็นนะ แลว้เราท าของเราราบร่ืนมาจากภายนอก ถา้ภายนอกไม่ราบร่ืน ในบา้น
เราไม่ราบร่ืน สังคมไม่ราบร่ืน เราจะมาท าอะไรกนั เขาเกิดสงครามกนั เอง็ยงัพทุโธๆ อยูน่ี่หรือ 

ถา้มนัราบร่ืนมาจากภายนอก ขา้งในมนัจะราบร่ืนนะ แลว้ถา้คิดดูสิ เราภาวนาของเรา จิตใจ
ของเรามัน่คงข้ึนมา จิตใจของเรามหัศจรรยข้ึ์นมา มนัเป็นคุณธรรมของเรา แลว้สมบติัอยา่งน้ีมนั
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หาซ้ือขายท่ีไหน สมบติัอยา่งน้ีใครจะท าให้ สมบติัอยา่งน้ีมนัอยูท่ี่กลางหัวใจน่ีไง เพราะสมบติั
อยา่งน้ี เพราะมีสติมีปัญญามนัถึงขวนขวายท าข้ึนมาไง 

แต่ถา้คนไม่มีสติปัญญา มนัมองขา้ม มนัไม่ท า มนัไม่ไดป้ระสบ ไม่ไดพ้บ ไม่ไดเ้ห็น มนั
ไม่มีการกระท า ทั้งๆ ท่ีมีหัวใจเหมือนกนั ทั้งๆ ท่ีมีความรู้สึกเหมือนกนั ทั้งๆ ท่ีมีจิตเหมือนกนั 
แต่จิตอนัหน่ึงมนัมีคุณค่า จิตอนัหน่ึงมนัส่งเสริม จิตอนัหน่ึงมนัขวนขวาย มีการภาวนา จิต
อนัหน่ึงมนัเหลวไหล จิตอนัหน่ึงมนัเห็นแก่ตวั จิตอนัหน่ึงมนัเหยียบย  ่าตวัมนัเอง จิตเหมือนกนั
แต่ความเห็นแตกต่างกนั เห็นไหม 

ถา้คุณภาพกาย คุณภาพจิต มนัแขง็แรงข้ึนมา มีธรรมโอสถของเรา เราท าส่ิงใดข้ึนมา ถา้มี
ธรรมะข้ึนมาแลว้นะ ชีวติน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด ร่างกายน้ีตอ้งชราคร ่าคร่าเป็นธรรมดา ถึง
เวลาแก่หง่อมลงไป เวลาแก่หง่อมลงไป หัวใจเรา น่ีไง สัจธรรมแสดงตวัแลว้ละ่ ธรรมะเทศน์ให้
ฟังแลว้ ธรรมเทศน์ตลอดเลย เจ็บแขง้เจ็บขา เจ็บไปหมดเลย ธรรมมนัแสดงตวัแลว้ละ่ จิตใจเรามี
คุณธรรมมากพอแค่ไหนท่ีจะเผชิญกบัสจัจะความจริงอนัน้ี ถา้เผชิญกบัสัจจะความจริงอนัน้ี น่ี
ธรรมโอสถ มนัมีอยูใ่นหัวใจของเราๆ ถา้จิตใจเรามัน่คง จิตใจเราดีงามข้ึนมา 

แต่ชีวติน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุดแน่นอน แลว้เราจะเอาส่ิงใดเป็นสมบติัของเรา จะเอา
สมบติัทางโลกก็ไดท้างโลก เอาสมบติัทางธรรมก็ไดท้างธรรม แต่อยา่นอ้ยใจ เวลานอ้ยใจ เราท า
แลว้ส่ิงนั้นก็ไม่ได ้ส่ิงน้ีกไ็ม่ได ้

มนัไดอ้ยูใ่นตวัของมนัเองถา้มีการกระท า เพราะเราปฏิบติับูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ การปฏิบติับูชาคือโอกาสของเรา คนท่ีมีการกระท าอยูม่นัจะมีโอกาสเป็นไปไดไ้ง คนท่ี
ไม่มีการกระท าเลย เขาจะไม่มีโอกาสเลยเพราะเขาไม่ไดก้ระท า 

ฉะนั้น เรากระท าข้ึนมา เราบูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้ผลเกิดจากการกระท า
ของเราก็สาธุ ผลเกิดจากการกระท าของเราก็คือความเพียรของเรา ความเพียร ความวริิยะ ความ
อตุสาหะท่ีกระท าข้ึนมา มนัเป็นผลของเราข้ึนมา เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก น้ีคือธรรมแท ้
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ศีล สมาธิ ปัญญา คือคุณธรรมในใจน้ี 

แต่ประเพณีวฒันธรรมท่ีท ากนัอยูน่ี่ วฒันธรรมของชาวพทุธเรา เรามาวดัมาวามาเสียสละ
ทานของเรา เรามาไดฟั้งธรรมๆ ตอกย  ้า เตือนสติเตือนปัญญาของเรา ให้ปัญญาของเรางอกงาม
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ข้ึนมา ถา้ปัญญามนัเกิดจากเรานะ มนัเตือนเราข้ึนมา มนัหยดุยั้งไดห้มดแหละ คนอ่ืนมาจากขา้ง
นอก น่ีก็เหมือนกนั ฟังธรรมๆ แลว้มนัมีคติธรรม มนัรู้จกันึกคิดข้ึนมา อนัน้ี สมบติัอนัน้ีเป็น
สมบติัของเรา เราท าเพ่ือประโยชน์กบัเรา ไปวดัไปวาเพ่ือเหตุน้ี 

เราเป็นมนุษยไ์ง มีกายกบัใจๆ ถา้มีคุณธรรมในหัวใจแลว้มนัไม่ทะเลาะกนั กายกบัใจน้ีไม่
ทะเลาะกนั ไม่ตอ้งไปกรีด ไม่ตอ้งไปท าให้มนัสวย ไม่ตอ้ง มนัเป็นคุณสมบติัของเรา รูปสมบติั 
คุณสมบติั เป็นสมบติัจากเวรจากกรรมของเรา เอวงั 


