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ตั้งใจฟังธรรมะนะ
ตั้งใจฟังธรรมะเพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระเสื อก
กระสนมากว่าจะได้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้ธรรมขึ้นมา ๖ ปี นะ ท่าน
พยายามของท่านมาอย่างทุ่มเททั้งชีวติ สลบถึง ๓ หนนะ สลบถึง ๓ หนคือช็อคไป ๓ ครั้ง
แล้วพอมาประวัติหลวงปู่ มัน่ หลวงตาท่านบอกว่าหลวงปู่ มัน่ ท่านก็ชอ็ คไปถึง ๓ ครั้ง แต่
หลวงปู่ มัน่ ท่านป่ วย ท่านป่ วยแล้วท่านบอกว่ามันนัง่ ๆ แล้ววูบไปเลย แล้วฟื้ นมา อ๋ อ! ยังลุกขึ้นมา
นัง่ ใหม่
เราจะบอกว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มันใกล้เกลือกินด่าง เส้นผมบัง
ภูเขา มันจะอยูไ่ ด้ อยูใ่ นหัวใจของเรา เราแสวงหากันอย่างนี้ ฉะนั้น เราแสวงหากันอย่างนี้
แสวงหาเพื่อสัจธรรม เพื่อเราเป็ นชาวพุทธไง ถ้าชาวพุทธเราต้องขวนขวาย เราต้องมีการกระทา
การกระทาเราอยากได้ความจริ งไง เวลาอยากได้ความจริ ง
ศาสนาเผยแผ่เข้าไปในที่ใด ในที่ใดก็แล้วแต่ ศาสนาแรกคือศาสนาถือผี มันมีถือผีถือสาง
อยูแ่ ล้ว มันเป็ นพราหมณ์ต่างๆ พอศาสนาเข้าไปก็เข้าไปเจือกับวัฒนธรรมอันนั้น ถ้าวัฒนธรรม
อันนั้นก็อย่างที่เราทากันอยูน่ ี่มนั เป็ นประเพณีวฒั นธรรม
ประเพณีวฒั นธรรม เห็นไหม โดยสามัญสานึกของคน คนก็ปรานาความสุ ข เกลียดความ
ทุกข์ คนก็ปรารถนาประสบความสาเร็จๆ สาเร็จทางไหน สาเร็จทางโลก ถ้าสาเร็จทางโลกมัน
ต้องมีอานาจวาสนาบารมีนะ คนเราคิดได้ คิดได้ปัญญาดีมาก แต่ทาสิ่ งใดแล้วไม่ประสบ
ความสาเร็จ เห็นไหม คนเราคิดพอประมาณ แต่เขาทาสิ่ งใดเขาประสบความสาเร็จของเขา ทาสิ่ง
ใดมีคนเกื้อกูลเขา นัน่ คืออานาจวาสนาของเขา แข่งเรื อแข่งพายแข่งกันได้ แข่งอานาจวาสนา
ไม่ได้ไง นี่ พดู ถึงเรื่ องบุญ เรื่ องกุศล เรื่ องทางโลก มันเป็ นอามิส มันเป็ นสิ่ งที่วา่ มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่
แล้วดับไปได้ไง
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แต่ถา้ เป็ นสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าตรัสรู้ธรรมแล้ว อกุปปธรรมๆ ความมัน่ คง ความจริ งจัง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อกุปปธรรม
อฐานะที่มนั ไม่แปรสภาพ ถ้าไม่แปรสภาพ แต่มนั ต้องมีความมุมานะ มีการกระทาของเรา ถ้ามี
การกระทามันก็มีพ้นื ฐานขึ้นมาเรื่ องของทาน ศีล ภาวนา
คนเราเกิดมามีกายกับใจๆ ถ้ามีกายกับใจ สิ่งที่ร่างกายกับหัวใจมันขัดแย้งกัน ยังเกิด
สงครามกัน เกิดสงครามเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา คนไปรักษาก็หาย นี่มนั เป็ นโลกโดยสัจจะ โดย
ความจริ ง คนเราไม่เจ็บไม่ป่วยไปหาหมอ ไปทาสวยๆ มันไม่พอใจไง ไม่พอใจร่ างกายกับจิตใจ
มันทะเลาะเบาะแว้งกันไง มันไม่พอดี มันไม่พอดี
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้
ธรรม นัน่ น่ะวิมุตติสุข วิมุตติสุขในใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน่ ประเสริ ฐ แต่ของ
เราปุถชุ นคนหนา ของเราเป็ นมนุษย์ธรรมดา เราก็ปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข์ ถ้า
ปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข์ สิ่ งที่เป็ นธรรมโอสถๆ เข้ามาเจือจานในหัวใจของเราไง ถ้า
มันเจือจานในหัวใจของเราให้หัวใจมันไม่ดิ้นรนจนเกินไปนัก ให้หัวใจไม่ทาลาย ไม่ทะเลาะ
เบาะแว้งกับร่ างกายนี้ไง
คนเกิดมามีชีวติ สิ่ งที่มีชีวติ ต้องมีปัจจัยเครื่ องอาศัย เวลามีปัจจัยเครื่ องอาศัย แสวงหาด้วย
สติดว้ ยปัญญา แสวงหาด้วยความมีสติสัมปชัญญะ มันไม่ตอ้ งเดือดร้อนจนเกินไปไง ถ้าไม่
เดือดร้อนจนเกินไป
คนเราบอกว่า เกิดมากลัวอย่างเดียวคือกลัวความทุกข์ความยาก กลัวอย่างเดียวคือกลัวไม่มี
อยูไ่ ม่มีกิน
ความไม่มีอยูไ่ ม่มีกิน ถ้าเราขยันหมัน่ เพียรของเรา มันเป็ นโอกาส มันเป็ นโอกาส มันเป็ นเว
ล่าเวลา เวลาร้านอาหารที่เขาเก็บร้านแล้ว เราไปอย่างนั้นมันก็ไม่มีอาหารให้กินหรอก แต่ถา้
ร้านอาหารเขาจะเปิ ดใหม่ แล้วถ้ามันไม่มี เราเก็บพืชเก็บผักของเรา เราเข้าป่ าเข้าเขาของเรา คน
เข้าป่ าเข้าเขาไป เขามีเบ็ดมีอะไร เขาก็ไปหาอาหารเอาข้างหน้าไง
นี่ก็เหมือนกัน ถ้ามันไม่มี เราก็หาสถานที่ใหม่ เราก็ทา ถ้ามันคิดได้ แต่มนั ไม่อย่างนั้นน่ะ
มันจะน้อยเนื้อต่าใจ มันจะเหยียบย่าหัวใจตัวเอง เราเป็ นคนทุกข์คนยาก เห็นไหม มันไม่พอดี มัน
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ไม่พอดี ถ้าหัวใจมันไม่พอดี กายกับใจๆ ถ้าหัวใจที่มนั โหยหา มันก็มีความขัดแย้งกัน นี่ธรรม
โอสถจะมาแก้ตรงนี้ ถ้าธรรมโอสถมาแก้ตรงนี้ เราหาด้วยความจาเป็ นของเรา เราหาด้วยความ
พอดีของเรา ดูสิ เวลาพระบิณฑบาตมาแล้ว พระเก็บไว้แรมคืนไม่ได้ อาหารที่บิณฑบาตมาแล้ว
จะสะสมไว้ฉันพรุ่ งนี้ไม่ได้ ถ้าสะสมไว้ฉันพรุ่ งนี้เป็ นอาบัติ นี่เป็ นอาบัติ
พระ ในประวัติหลวงปู่ มัน่ พระที่ถ้าสาริ กา เวลาหลวงปู่ มัน่ ท่านจะไปวิเวกที่ถ้าสาริ กา เขา
บอกว่า “อย่าไปเลย อย่าไปเลย พระมาตายที่นี่หลายองค์แล้ว”
ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนของผูท้ ี่มีความกล้าหาญนะ “ไม่เป็ นไรหรอก ขอไปดูเฉยๆ ก็
ได้”
พอไปดูเสร็จแล้ว ชาวบ้านเขานิมนต์ให้กลับ
“โยมกลับไปเถอะ อาตมาขออยูท่ ี่นี่”
แล้วท่านก็พิจารณาของท่าน มีพระมาตายอยู่ ๓ องค์ องค์หนึ่งบิณฑบาตมาแล้ว เพราะทาง
มันไกล สมัยโบราณทางมันยังยาวไกล ของแห้งก็เก็บไว้กินพรุ่ งนี้ สันนิธิ ภิกษุฉันอาหารเก็บไว้
แรมคืน ผิดแค่น้ ี หักคอตาย หักคอเลย ตายที่นนั่ ตายเพราะเหตุน้ ีไง นี่สิ่งที่เป็ นจริ งๆ ที่ถ้าสาริ กา
ในประวัติหลวงปู่ มัน่
สิ่ งที่ถา้ มันได้มากได้มายมาขนาดไหน มันจะสะสมไว้ไม่ได้ พระเราต้องบิณฑบาตทุกวัน
เวลาบิณฑบาตเข้าไปแล้วฉันอาหารสิ่งนั้น ทาภัตกิจๆ เราไม่ให้สะสม ไม่ให้หมักหมมในหัวใจ
บังคับไว้ๆ
แต่คนที่มนั มีปัญญามากไง เราบิณฑบาตมาก็เป็ นสิ ทธิของเราใช่ไหม เราฉันวันนี้ แล้วเรา
จะเก็บไว้ฉันพรุ่ งนี้อีกวันหนึ่ง ไม่ตอ้ งเดินอีกวันหนึ่งไง นี่ไง มันคิดไป นี่กายกับใจมันทะเลาะกัน
หัวใจมันอยากสบาย หัวใจมันไม่อยากจะเดิน แต่ร่างกายจะทาอย่างไรก็พามันไปได้ท้ งั นั้นน่ะ
เวลากายกับใจมันทะเลาะกันมันมีปัญหาทั้งนั้นน่ะ
แต่ถา้ เรามีสติปัญญาของเรา เราเชื่อมัน่ ในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เคารพไง ถ้าเคารพแล้วก็ลง ถ้าลงแล้วนะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติธรรมะข้อไหน
นะ เราพยายามจะไม่กา้ วล่วง เราพยายามไม่ทาผิดพลาดไปกว่านั้น
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ศีล สมาธิ ปัญญา ถ้าศีลมันดีงาม เวลาทาสมาธิก็ทาได้ง่ายไง ศีลมันด่างมันพร้อย เวลาองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพูดประจา เวลามา ผ้าขาดผ้าทะลุจนเห็นภายใน เพราะอะไร
เพราะศีลเราไม่ปกติไง ศีลเราไม่มนั่ คง เห็นไหม ถ้าเรามาทบทวนของเรา แต่เวลากายกับใจมัน
เห็นแก่ตวั “ถูกต้องดีงามไปหมด เราทาดีๆ ทาดีท้ งั นั้น เราถูกไปหมดเลย” แต่ถา้ มันมีปัญหา
ฉะนั้น เวลาพระที่ปฏิบตั ิแล้วนะ เรามาอยูก่ บั หมู่คณะ เวลาปฏิบตั ิไปเขาบอกเขาอดอาหาร
ทีหนึ่งเป็ นเดือนๆ เลยล่ะ จิตมันไม่เคยลงสักที จนสุดท้ายแล้วหาความบกพร่ อง หาไปหามา หา
ไม่เจอ ก็ลงใจว่าน่าจะเป็ นอุปัชฌาย์ พอน่าจะเป็ นอุปัชฌาย์ เขาก็ทาทัฬหี ทัฬหีกรรมหมายถึงว่า
บวชซ้ า บวชซ้ าขึ้นมาอีกครึ่ งหนึ่ง เวลามันมีปัญหา ความไม่สมบูรณ์ ถ้าเวลาบวช บวชที่ถกู ต้องดี
งาม
มันเป็ นวิบตั ิ ๔ อักขรวิบตั ิ สี มาวิบตั ิ อุปัชฌาย์วบิ ตั ิ กรรมวาจาวิบตั ิ วิบตั ิ ๔ ออกมาเป็ นพระ
ไหม เป็ น ถ้าเป็ นพระไหม เป็ นเพราะอะไร เพราะบวชมาแล้วคนบวชไม่รู้เรื่ องหรอก ถ้าเป็ นพระ
ไหม เป็ น เป็ นเพราะอะไร เป็ นเพราะต้องลงอุโบสถร่วมกัน ทาสามีจิกรรมด้วยกันมันต้องเสมอ
กันไง ความเสมอกันนะ เสมอด้วยความเป็ นพระ แต่เขาจะขาดจากพระถ้าเขารู้วา่ ที่เขาทา
บกพร่ อง เขาจะขาดจากความเป็ นพระ ขาดจากความเป็ นพระที่ไหนล่ะ ขาดจากความเป็ นพระที่
หัวใจนี้ไง หัวใจมันสงสัย หัวใจมันเริ่ มระแวง เราไม่ถกู ต้องๆ พอเราไม่ถกู ต้อง จะมาประพฤติ
ปฏิบตั ิข้ ึนมามันหวาดระแวงไปทั้งนั้นน่ะ
แต่ถา้ มันเป็ นจริ งๆ ขึ้นมา เวลาไปบวช เวลาบวชมาแล้ว บวชออกมาเป็ นพระไหม เป็ น ถ้า
เป็ นพระไม่ได้ เวลาลงอุโบสถล่ะ ลงสามีจิกรรมไม่เสี ยหายหมดหรื อ
มันต้องเป็ น แต่เวลามันเป็ น ถ้าเวลาระลึกได้มนั ก็ขาดที่เรา เวลาขาดที่เรามันเป็ นที่ไหนล่ะ
มันก็เป็ นที่สิทธิของเราใช่ไหม ถ้าสิ ทธิของเรา เรารู้แล้ว จะฝื นทา ฝื นทาก็บาปกรรมไง ฝื นทาก็
เวรกรรมไง ฝื นทา เราก็รับบาปหามแต่กรรมไง เอาสิ ทาไปสิ นี่ ไง เวลากายกับใจมันทะเลาะกัน
เวลาทะเลาะกันมันเห็นแก่ตวั ไง มันขี้เกียจขี้คร้าน ไม่ยอมแก้ไข ไม่ยอมดัดแปลงไง ถ้ามันดีต่อ
กัน สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภายกาย เช้าออกกาลังกาย สุขภาพกายทาให้ดี สุขภาพกายก็
แข็งแรง สุขภาพจิต ธรรมโอสถ
เราเกิดเป็ นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนเวรย่อมระงับด้วยการ
ไม่จองเวร เราไม่จองเวรจองกรรมใครทั้งสิ้ น การบาดหมางกันตั้งแต่ภพชาติใดก็แล้วแต่ เวลามา
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กระทบในภพชาติน้ ีมนั ก็มีท้ งั นั้นน่ะ เวลาเวรกรรมมันให้ผล เขามีโอกาสที่จะได้กดทับเราตลอด
เราเป็ นผูม้ ีเวรมีกรรม เราก็รับผิดชอบ แต่ถา้ มันมีสติมีปัญญา สิ่ งที่เขาทาเขาก็สร้างเวรสร้างกรรม
ใหม่ต่อไป แต่ถา้ เขามีสติมีปัญญา เขาก็ระงับเวรของเขา ให้อภัยต่อเขา เขาไม่ทาของเขา เพราะใจ
เขาสูงส่ง ต่างคนต่างระงับเวรระงับกรรมร่ วมกัน นี่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แค่ระดับของทาน เรื่ องการให้อภัย เขตอภัยทาน มันก็สูงส่งแล้วแหละ มันก็สูงส่งแล้วมัน
อยูท่ ี่หัวใจของคนไง หัวใจของคนที่เห็นคุณค่า หัวใจของคนที่มนั มีคุณค่า เห็นสิ่ งนี้เป็ นคุณงาม
ความดี นี่ไง เวลาไปวัดไปวาคบบัณฑิต อเสวนา จ พาลาน ปณฺ ฑิตานญฺ จ เสวนา ไม่คบคนพาลๆ
พาลก็คือมนุษย์ที่พาล เวลากิเลสมันพาล มันพาลในหัวใจของเรา เราไม่คบทั้งข้างนอกข้างใน ถ้า
ข้างนอกมันพาล มันจะพาเราไปสิ่ งที่พาลๆ ถ้าเราจะไม่คบหัวใจของเรา มันจะฉุดกระชากลากไป
อย่างไรนะ “เห็นแก่ตวั ๆ คนนูน้ ก็รังแกเรา คนนี้กร็ ังแกเรา”
สาธุ เรื่ องของเขา เรื่ องของเขา มันมีเวรมีกรรมกันมาเท่าไรก็ไม่รู้ ถ้าเรื่ องของเขาก็เรื่ องของ
เขา เรื่ องของเขาหมายถึงว่าธรรมโอสถนะ แต่ถา้ เรื่ องสังคม เรื่ องของโลกไม่ได้ เรื่ องของสังคม
เรื่ องของโลกมันมีกฎหมาย มีผรู้ ักษากฎหมาย มีเจ้าหน้าที่ ให้เขาทาตามกฎหมายนั้น เรารักษา
สิ ทธิ์ของเราอย่างนั้น แต่เรามีธรรมโอสถในหัวใจไง
ถ้าเรามีธรรมโอสถในหัวใจ เราเกิดมาเป็ นชาวพุทธ เกิดเป็ นมนุษย์ เกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีคุณค่ามากนะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบธรรมๆ
เราซึ้ งมาก เวลาเขาถาม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบอะไร องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าเป็ นศาสดา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นเจ้าของศาสนา แล้วองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ากราบอะไร
เรากราบธรรม เรากราบเหตุและผล ความถูกต้องดีงาม เรากราบอันนั้น แล้วกราบธรรม
จริ งๆ ก็ธรรมในใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้วเราจะประพฤติปฏิบตั ิกนั อยูน่ ี่ เราก็มี เรามีหัวใจเหมือนกัน แต่หัวใจของเรามันโดน
กิเลสตัณหาความทะยานอยากครอบงาอยู่ เห็นไหม ทุกคนเกิดมามีอวิชชาถึงได้เกิด พอเกิดแล้ว
เกิดมาแก้ไข เกิดมาดัดแปลง ถ้าเกิดมาทางโลก เราก็มาสร้างคุณงามความดีของเรา สร้างอานาจ
วาสนาบารมีแบบในหลวง พระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์สร้างแต่คุณงามความดี ทาคุณงามความดี
จนเป็ นนิสัย ทาคุณงามความดีเป็ นเรื่ องธรรมดา ทาคุณงามความดีจนเป็ นเรื่ องดี ๆ เรื่ องปกติ
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แล้วทาคุณงามความดี คนทาความดีอยูแ่ ล้วถ้ามันจะมาภาวนา มันง่ายดาย มันทาได้งา่ ย
เพราะจิตใจมันราบรื่ นอยูแ่ ล้วไง ไอ้คนที่มีแต่ความขุน่ มัว ไอ้คนที่มีแต่ความอาฆาตมาดร้ายใน
หัวใจ มันมีแต่ความเร่ าร้อน มีแต่ความแผดเผา จะมานัง่ ให้มนั สงบๆ ต้องดับไฟก่อน ดับไฟให้
ไฟมันดับก่อน แล้วถึงจะภาวนาได้ ถ้ายังดับไฟไม่ได้ มันจะเผาผลาญอยูน่ นั่ น่ะ นัน่ ไง เพราะเหตุ
เพราะผล เพราะเอารัดเอาเปรี ยบ เพราะว่าอยากได้อยากดีไง
แต่ถา้ ทาความดีๆ จนเป็ นความพอใจ จะนัง่ ภาวนาก็งา่ ยขึ้น ทาสิ่ งใดก็ดีข้ ึน เห็นไหม เรา
เกิดเป็ นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เกิดมาแก้ไขแบบนี้ ระดับของเรา เราปุถชุ น ระดับของ
ทาน เราก็สร้างสมบุญบารมีของเรา ทาดีตอ้ งได้ดี ยืนยัน ทาดีตอ้ งได้ดี
แต่พวกเราว่า “ทาดีแล้วไม่ได้ดี คนทาชัว่ ได้ดีหมดเลย”
เขาต้องมีคุณงามความดีของเขาเหมือนกัน เขาต้องมีเหตุมีผลของเขา ถ้าไม่มีเหตุผลของเขา
เป็ นอย่างนั้น ถ้าในปัจจุบนั ไม่มีเหตุมีผลก็คือเขาคดเขาโกง เขาคดเขาโกงมันก็เป็ นบาปเป็ นกรรม
ของเขา เพราะเขามีโอกาสแล้วทาไมเขาไม่ทาความดีของเขาล่ะ
ไอ้ของเรา เราจะทาคุณงามความดีของเราไง ถ้าเราทาคุณงามความดี ถ้าเรามีหัวใจแบบนี้
ทาดีตอ้ งได้ดี ทาดีตอ้ งได้ดีแน่นอน แต่ความดีของเรา มนุษย์มีมากไง ทุกคนก็ทาความดีท้ งั นั้น
น่ะ ทีน้ ีความดีๆ มันก็เลยเป็ นเรื่ องธรรมดา มันไม่มีใครเด่นขึ้นมาไง ไม่มีใครเด่นก็ไม่เป็ นไร
เพราะทาความดีเพื่อความดีไง เราทาความดีเพื่อหัวใจไง เพราะหัวใจมันมีคุณค่า แล้วเวลานัง่
สมาธิภาวนามันก็เป็ นจริ งขึ้นมา พอเป็ นจริ งขึ้นมา อัตตสมบัติ สมบัติของใจ
ผูท้ ี่ภาวนานะ ใครภาวนาแล้วจิตมันเริ่ มสงบระงับ เวลาตัวมันเบา เวลาเดินไปเหมือนลอย
ไปนะ เวลาจิตสงบขึ้นมาแล้วเห็นความมหัศจรรย์นะ เวลาเกิดปัญญาขึ้นมา อัตตสมบัติ สมบัติใน
ใจของเรา ใครจะมาลักใครจะมาขโมย สิ่ งที่เราทาขึ้นมาของเรา ใครจะมาหยิบมาฉวย อัตตสมบัติ
อย่างนี้ไม่มีใครเห็นนะ แล้วเราทาของเราราบรื่ นมาจากภายนอก ถ้าภายนอกไม่ราบรื่ น ในบ้าน
เราไม่ราบรื่ น สังคมไม่ราบรื่ น เราจะมาทาอะไรกัน เขาเกิดสงครามกัน เอ็งยังพุทโธๆ อยูน่ ี่หรื อ
ถ้ามันราบรื่ นมาจากภายนอก ข้างในมันจะราบรื่ นนะ แล้วถ้าคิดดูสิ เราภาวนาของเรา จิตใจ
ของเรามัน่ คงขึ้นมา จิตใจของเรามหัศจรรย์ข้ ึนมา มันเป็ นคุณธรรมของเรา แล้วสมบัติอย่างนี้มนั
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หาซื้ อขายที่ไหน สมบัติอย่างนี้ใครจะทาให้ สมบัติอย่างนี้มนั อยูท่ ี่กลางหัวใจนี่ไง เพราะสมบัติ
อย่างนี้ เพราะมีสติมีปัญญามันถึงขวนขวายทาขึ้นมาไง
แต่ถา้ คนไม่มีสติปัญญา มันมองข้าม มันไม่ทา มันไม่ได้ประสบ ไม่ได้พบ ไม่ได้เห็น มัน
ไม่มีการกระทา ทั้งๆ ที่มีหัวใจเหมือนกัน ทั้งๆ ที่มีความรู้สึกเหมือนกัน ทั้งๆ ที่มีจิตเหมือนกัน
แต่จิตอันหนึ่งมันมีคุณค่า จิตอันหนึ่งมันส่งเสริ ม จิตอันหนึ่งมันขวนขวาย มีการภาวนา จิต
อันหนึ่งมันเหลวไหล จิตอันหนึ่งมันเห็นแก่ตวั จิตอันหนึ่งมันเหยียบย่าตัวมันเอง จิตเหมือนกัน
แต่ความเห็นแตกต่างกัน เห็นไหม
ถ้าคุณภาพกาย คุณภาพจิต มันแข็งแรงขึ้นมา มีธรรมโอสถของเรา เราทาสิ่ งใดขึ้นมา ถ้ามี
ธรรมะขึ้นมาแล้วนะ ชีวติ นี้มีการพลัดพรากเป็ นที่สุด ร่ างกายนี้ตอ้ งชราคร่ าคร่าเป็ นธรรมดา ถึง
เวลาแก่หง่อมลงไป เวลาแก่หง่อมลงไป หัวใจเรา นี่ไง สัจธรรมแสดงตัวแล้วล่ะ ธรรมะเทศน์ให้
ฟังแล้ว ธรรมเทศน์ตลอดเลย เจ็บแข้งเจ็บขา เจ็บไปหมดเลย ธรรมมันแสดงตัวแล้วล่ะ จิตใจเรามี
คุณธรรมมากพอแค่ไหนที่จะเผชิญกับสัจจะความจริ งอันนี้ ถ้าเผชิญกับสัจจะความจริ งอันนี้ นี่
ธรรมโอสถ มันมีอยูใ่ นหัวใจของเราๆ ถ้าจิตใจเรามัน่ คง จิตใจเราดีงามขึ้นมา
แต่ชีวติ นี้มีการพลัดพรากเป็ นที่สุดแน่นอน แล้วเราจะเอาสิ่ งใดเป็ นสมบัติของเรา จะเอา
สมบัติทางโลกก็ได้ทางโลก เอาสมบัติทางธรรมก็ได้ทางธรรม แต่อย่าน้อยใจ เวลาน้อยใจ เราทา
แล้วสิ่ งนั้นก็ไม่ได้ สิ่ งนี้กไ็ ม่ได้
มันได้อยูใ่ นตัวของมันเองถ้ามีการกระทา เพราะเราปฏิบตั ิบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า การปฏิบตั ิบูชาคือโอกาสของเรา คนที่มีการกระทาอยูม่ นั จะมีโอกาสเป็ นไปได้ไง คนที่
ไม่มีการกระทาเลย เขาจะไม่มีโอกาสเลยเพราะเขาไม่ได้กระทา
ฉะนั้น เรากระทาขึ้นมา เราบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าผลเกิดจากการกระทา
ของเราก็สาธุ ผลเกิดจากการกระทาของเราก็คือความเพียรของเรา ความเพียร ความวิริยะ ความ
อุตสาหะที่กระทาขึ้นมา มันเป็ นผลของเราขึ้นมา เป็ นปัจจัตตัง เป็ นสันทิฏฐิโก นี้คือธรรมแท้
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศีล สมาธิ ปัญญา คือคุณธรรมในใจนี้
แต่ประเพณีวฒั นธรรมที่ทากันอยูน่ ี่ วัฒนธรรมของชาวพุทธเรา เรามาวัดมาวามาเสียสละ
ทานของเรา เรามาได้ฟังธรรมๆ ตอกย้า เตือนสติเตือนปัญญาของเรา ให้ปัญญาของเรางอกงาม
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ขึ้นมา ถ้าปัญญามันเกิดจากเรานะ มันเตือนเราขึ้นมา มันหยุดยั้งได้หมดแหละ คนอื่นมาจากข้าง
นอก นี่ก็เหมือนกัน ฟังธรรมๆ แล้วมันมีคติธรรม มันรู้จกั นึกคิดขึ้นมา อันนี้ สมบัติอนั นี้เป็ น
สมบัติของเรา เราทาเพื่อประโยชน์กบั เรา ไปวัดไปวาเพื่อเหตุน้ ี
เราเป็ นมนุษย์ไง มีกายกับใจๆ ถ้ามีคุณธรรมในหัวใจแล้วมันไม่ทะเลาะกัน กายกับใจนี้ไม่
ทะเลาะกัน ไม่ตอ้ งไปกรี ด ไม่ตอ้ งไปทาให้มนั สวย ไม่ตอ้ ง มันเป็ นคุณสมบัติของเรา รู ปสมบัติ
คุณสมบัติ เป็ นสมบัติจากเวรจากกรรมของเรา เอวัง
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