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ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรม ฟังสัจธรรม สัจธรรมผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เห็นไหม ถา้มนัมี
ความเป็นจริงในหัวใจอนันั้น ถา้มนัมีความเป็นจริงในหัวใจอนันั้นมนัจะมีความสุขประจ าหัวใจ
อนันั้นไง 

เวลามีความทุกขค์วามยาก ความทุกขค์วามยากมนัเกิดมาจากไหนละ่ มนัเกิดจากกิเลส
ตณัหาความทะยานอยาก กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัเป็นขั้วลบ ถา้ขั้วลบข้ึนมา ในการ
เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะมนัมีขั้วลบและขั้วบวก 

เวลาขั้วบวกข้ึนมา สัจธรรมๆ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ คนเราถา้ไม่มี
อ  านาจวาสนาไม่ไดเ้กิดเป็นมนุษยไ์ง การเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เวลามี
การศึกษาข้ึนมาแลว้เขาบอกวา่พยายามจะท าให้เป็นศาสนาประจ าชาติๆ เวลาครูบาอาจารยข์อง
เราท่านบอกศาสนาประจ าหัวใจไง 

ถา้ประจ าหัวใจของเรา ถา้หัวใจมนัมีธรรม มีสจัธรรม ถา้มีสัจธรรม มนัมีคุณธรรมคุม้ครอง
หัวใจ ถา้มีคุณธรรมคุม้ครองหัวใจ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน ถา้ตนเป็นท่ีพ่ึง
แห่งตนนะ ถา้หัวใจของตนมนัมีคุณธรรมในหัวใจของตน เห็นไหม “มารเอย เธอเกิดจากความ
ด าริของเรา เราจะไม่ด าริถึงเจา้ เจา้จะเกิดบนหัวใจของเราไม่ไดอี้กเลย” น่ีไง ถา้มนัเกิดบนหัวใจ
ดวงน้ีไม่ได ้ มนัจะท าทุจริตไปไดอ้ยา่งไร มนัจะท าความชัว่ไปไดอ้ยา่งไร มนัจะเอาแต่กิเลส
ตณัหาความทะยานอยากมาเผาหัวใจมนัไดอ้ยา่งไร แต่ถา้มนัไม่มีสิ มนัไม่มีมนัก็เป็นขนัธมารไง 
มารมนัครอบคลมุหัวใจของเราไง ถา้มนัครอบคลมุหัวใจ 

ศาสนาประจ าชาติๆ ใช่ ชาติเป็นเร่ืองยิ่งใหญ่นะ เพราะสังคมของเรา มนุษยร์วมกนัข้ึนมา
มนัถึงเป็นชาติ พอเป็นชาติข้ึนมา มีศาสนาหลอ่หลอม หลอ่หลอมข้ึนมาให้คนเห็นน ้าใจต่อกนัไง 
มีการเสียสละต่อกนั สงัคมมีความร่มเยน็เป็นสุข เราอยูท่ี่ไหนเราไม่อยูด่ว้ยความหวาดระแวงไง 
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ดูสิ ถา้กฎหมายบงัคบัใชไ้ม่ได ้ อยูท่ี่ไหนมีแต่ความทุกขค์วามยากไปทั้งนั้นน่ะ มนัไม่น่า
ไวว้างใจ ทรัพยส์มบติัของเรา ระแวงไปหมดเลย แตถ่า้สังคมร่มเยน็เป็นสุข กฎหมายบงัคบัใช้
ตามกฎหมายนั้น แลว้ผูท่ี้มีหนา้ท่ีท าตามหนา้ท่ีของตน มนัมีความร่มเยน็เป็นสุข มีความร่มเยน็
เป็นสุข สมณะชีพราหมณ์ก็มีโอกาสประพฤติปฏิบติั 

เวลามีโอกาสประพฤติปฏิบติัใช่ไหม เรามาท าบุญกุศลของเรา มาแสวงหาสัจธรรมความ
จริงในหัวใจของเรา ระดบัของทานๆ เราไปท าบุญกุศล เวลาท าทานแลว้มีศีล มีศีลแลว้มีภาวนา 
เวลาจะภาวนาข้ึนมา ภาวนากก็ลวัมีการผิดพลาด พอกลวัมีการผิดพลาดข้ึนมาก็มีการศึกษา ศึกษา
เป็นเร่ืองของสมอง สมองจ ามาขนาดไหน จ ามาเท่าไรมนัก็ลืมหมดทั้งนั้นน่ะ แต่ศาสนาประจ า
ใจๆ เรามาน่ีเราพยายามท าความสงบของใจของเราข้ึนมา 

ใจมนัตอ้งสงบก่อน ถา้ใจมนัไม่สงบ มนัฟุ้งซ่าน มนัมีแต่ความคิด มีความหวาดระแวงไป
ทั้งนั้นเลย ท าอะไรไม่ประสบความส าเร็จ จะพทุโธมนัก็แฉลบไปทั้งนั้นน่ะ มนัแฉลบไปมนัก็
เร่ืองธรรมดาของกิเลส 

พลงังานมนัมีขั้วบวก ขั้วลบทั้งนั้นน่ะ เวลาขั้วบวก ขั้วลบ ใครขั้วบวกแรง ขั้วบวกแรงท า
ส่ิงใดมนัก็ท าสมความปรารถนา ถา้ขั้วบวกแรง ท าส่ิงใดมีสติปัญญารักษาหัวใจของตน มนัก็สงบ
ร่มเยน็เขา้มา 

แต่ถา้ขั้วลบมนัแรง ขั้วลบมนัแรงมนัท าส่ิงใดมนัอึดอดัขดัขอ้งไปหมดละ่ เวลามนัอึดอดั
ขดัขอ้งมาจากไหน มนัอึดอดัขดัขอ้งมาจากไหนละ่ ใครท าให้ มีใครมาท าลายหัวใจของเรา มีใคร
มาแผดเผา มีใครมาสุมไฟในใจของเรา กิเลสทั้งนั้นน่ะ คนนอกเขาก็อยูข่า้งนอกทั้งนั้นน่ะ เวลา
โลกธรรม ๘ เราเวลามีส่ิงใด เราก็โทษสงัคม โทษคนอ่ืนทั้งนั้นเลย เวลาโทษคนอ่ืนทั้งนั้นเลย 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นพระอรหันตน์ะ เป็นศาสดา มีฤทธ์ิมีเดช มี
อภิญญาท าส่ิงใดก็ไดท้ั้งนั้นน่ะ เวลาเผยแผธ่รรมๆ พวกพราหมณ์ พวกต่างๆ มีแต่ขดุหลมุพราง มี
แต่วางกบัดกัทั้งนั้นน่ะ ท่านแผเ่มตตา 

เวลาพระมีปัญหาข้ึนมา “ภิกษุทั้งหลาย ถา้พวกเธอโดนโลกธรรมรุนแรง” โลกธรรมคือ
นินทา นินทากาเลต่างๆ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ เวลามนัเส่ือมยศเส่ือมลาภข้ึนมา “เธอโดน



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๓ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

โลกธรรม ๘ บีบคั้นหัวใจ เธออยา่เสียใจ อยา่คร ่ าครวญ ให้ดูเราตถาคตเป็นตวัอยา่งๆ” เพราะ
ตถาคตผา่นเหตกุารณ์อยา่งนั้นมา เพราะมนัมีกรรมเก่ากรรมใหม่ไง 

เวลากรรมเก่าๆ ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เกิด เกิดมาจากไหน เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เกิดจากนางมหามายา มีพระเจา้สุทโธทนะ มีพอ่มีแม่ไหม มี มี
บุญคุณไหม มี มีญาติพ่ีนอ้งไหม มี มีทุกอยา่งเลย แลว้มนัมีมาก่อนเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ เวลาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แลว้ พ่ีนอ้งก็ยงัมี ญาติโกโหติกาก็ยงัมีอยูอ่ยา่ง
นั้นน่ะ แลว้เขาเป็นอะไร เขามีความคิดอยา่งไร แลว้เราเป็นใคร เราก็เคยมีความคิดอยา่งนั้นมาใช่
ไหม แลว้เราสร้างสมบุญญาธิการมาเป็นพระโพธิสัตว ์ เวลามาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา อาสวกัขย
ญาณท าลายอวชิชาในหัวใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

อวชิชาคือความไม่รู้ ไม่รู้ไม่เห็น มีความมืดบอด มีส่ิงใดท่ีมนัซับซ้อน เขา้ใจไม่ได ้แต่องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เขา้ใจไดท้ะลปุรุโปร่ง แต่คนอ่ืนเขาเขา้ใจไดไ้หม ถา้เขาเขา้ใจไม่ได ้
เขาท าของเขา นัน่น่ะกรรมเก่า แต่เวลาท าไปแลว้ พดูถึงวา่เวลาอนนัตริยกรรม อนัน้ีกรรมท า
ตั้งแต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ห้อพระโลหิต ฆ่าพระอรหันต ์ ฆ่าพอ่ ฆ่าแม่ 
อนนัตริยกรรมอยา่ท าเลย อยา่ท าเลย ถา้มีสติสัมปชญัญะ อยา่ท า เพราะเวลามนัท าแลว้มนัจะ
ให้ผลรุนแรงมาก รุนแรงไปท่ีไหน รุนแรงไปท่ีไหน ดูเขาท ากนั ท าสังฆเภทๆ ถา้มีสติปัญญา 
อยา่ท า ถา้ท าแลว้ท าสังฆเภท ท าให้สงฆแ์ตกแยก 

คนคนหน่ึงมีศรัทธามีความเช่ือมาบวชเป็นพระ บวชเป็นพระแลว้มีความปรารถนาอยากจะ
พน้จากทุกข ์แลว้มาอยูใ่นชุมชนของสงฆ ์สงัฆะ ๔ องคข้ึ์นไปเป็นสงฆ ์แลว้บวชมาแลว้ไม่ถกูใจ 
ไม่พอใจส่ิงต่างๆ เท่ียวยเุท่ียวแหย ่ เท่ียวท าให้มนัแตกแยก มีส่ิงใด อยา่ท าเลย อยา่ท าเลยนะ 
เพราะคนท่ีกวา่เขาจะมาบวช กวา่เขาจะมีจิตใจมุ่งมัน่ แลว้เขามีความปรารถนาดี แลว้เราไปท าให้
เขาแตกแยกกนั ให้เขามีความเห็นแตกต่างกนั แลว้มนัเป็นบาปเป็นกรรม เป็นบาปเป็นกรรม ถา้มี
สติปัญญา อยา่ท าเลยๆ 

น่ีพดูถึงวา่ มนัยงัมีกรรมเก่า กรรมเก่าคือพนัธุกรรมของจิต จิตท่ีมนัเป็นจิตท่ีมนัพาล มนั
พาลอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แต่จิตท่ีมนัมีบุญกุศล ในสมยัพทุธกาล เวลาคนท่ีมีบุญกุศลจะขอบวช องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บริขาร ๘ มาโดยทิพย ์มาเลย แต่คนท่ีไม่มีอ  านาจวาสนา หาไม่ได ้น่ี
ไง ถา้มนัมีมนัก็มีหนนั้นหนหน่ึง 
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น่ีไง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ทุกๆ พระองค ์ ตอ้งมีจาตรุงคสันนิบาตหนหน่ึง 
พระ ๑,๒๕๐ องค ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูท่ี้บวชให้เอง บวชให้คือวา่เราบวชให้ 
เราคลอดเอง เราให้ก าเนิดมาเอง แลว้เราสั่งสอนเอง เราฟมูฟักเอง เราดูแลเอง แลว้ส้ินกิเลส
ทั้งหมด แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้องคก่์อนนั้นมีมากกวา่น้ีไง แต่องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ ๑,๒๕๐ องค ์มนัจะมีหนหน่ึงๆ ในอ านาจวาสนาบารมีของผูท่ี้สร้างบุญกุศลมา 
นัน่ก็เป็นบุญกุศลของเขา 

แต่ของเราละ่ เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา ถา้เกิดมาพบพระพทุธศาสนา 
เราเกิดมาแลว้โลกเจริญๆ โลกเจริญคือการศึกษามนัเจริญข้ึน วทิยาศาสตร์เจริญข้ึน อายขุยัของ
มนุษยก์็ยืนยาวข้ึน โรคภยัไขเ้จ็บรักษาไดง้า่ยข้ึน คนเราก็มีเวลามากข้ึน เราก็วา่เรามีสติมีปัญญาๆ 
มนัก็ปัญญาสมองไง ปัญญาสมอง สุตมยปัญญา ปัญญาการศึกษาไง 

ศึกษามา เขาให้ศึกษามาเพ่ือประพฤติปฏิบติัไง ไอน่ี้พอศึกษาข้ึนมาแลว้ ดว้ยวฒิุภาวะท่ี
ออ่นดอ้ย ขั้วลบมนัมากไง โอ๋ย! ฉันมีความรู้ๆ 

ความรู้ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มีความรู้
มากกวา่น้ีไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เทศนาวา่การใบไมใ้นก ามือเท่านั้นน่ะ 
พระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ ใบไมใ้นก ามือ ความเป็นจริงเหมือนใบไมใ้นป่า มนัมีอีก
มหาศาลขนาดนั้นน่ะ แต่ส่ิงท่ีสั่งสอนได ้มนุษยจ์ะรับรู้ได ้รับรู้ไดแ้ค่น้ี ไดแ้ค่น้ีก็เอาแค่น้ี แค่น้ีถา้
มนัท าจริงมนัก็จะเป็นประโยชน์กบัมนัไง ส่ิงท่ีเราศึกษามาๆ ใบไมใ้นก ามือขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ แต่ถา้มนัเป็นความจริง เป็นความจริงในใจของเรา เห็นไหม 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน เป็นท่ีพ่ึงแห่งตน ถา้ตนเป็นท่ีพ่ึงของตน แลว้
ตนอยูท่ี่ไหนละ่ อยูท่ี่บตัรประชาชน อยูท่ี่ทะเบียนบา้น เราอยูท่ี่ไหนละ่ 

มนัเป็นสิทธ์ินะ จริงตามสมมุติๆ เราเกิดมาชีวติหน่ึง อายขุยัหน่ึง มนัสิทธิของเรานะ เวลา
ชีวติน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด เวลาตายไปแลว้เป็นของใคร สมบติัของเรา เราไม่พลดัพรากจาก
เขา เขาก็ตอ้งพลดัพรากจากเรา ใชส้อยทุกวนั ใชจ่้ายทุกวนัก็พลดัพรากจากเราไป แต่ถา้เราพลดั
พรากจากเขาไปสิ มนัจะเป็นสมบติัสาธารณะเลย แลว้สมบติัของเราละ่ 
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ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ให้ละเอียดลึกซ้ึงเขา้มาไง สมบติัของเราก็บุญ
กุศล บาปกรรมไง คิดถึงความดีเราสิ คิดถึงความช่ืนหัวใจเราสิ นัน่ละ่บุญ น่ีมนัติดหัวใจไป 
คิดถึงท าความชัว่สิ ใครท าส่ิงใดไว ้ความลบัไม่มีในโลกหรอก มนัอยูท่ี่ใจนัน่น่ะ คนท ามนัรู้หมด 
น่ีไง สมบติัแทม้นัอยูท่ี่น่ี ถา้สมบติัแทอ้ยูท่ี่น่ี จิตใจเราถึงพฒันาข้ึน 

พอพฒันาข้ึน เวลาพระ พระเราก็ตอ้งบิณฑบาต เชา้ออกบิณฑบาตเล้ียงชีพ มนัก็มีปัจจยั ๔ 
ทั้งนั้น คนเกิดมามนัก็ตอ้งมีอาชีพทั้งนั้นน่ะ ถา้มีอาชีพ เราก็มีหนา้ท่ีการงานของเรา ถา้มีหนา้ท่ี
การงานของเรา เราก็ท าหนา้ท่ีการงานของเรา หนา้ท่ีการงานข้ึนมา 

คนถา้มีอ  านาจวาสนาท าส่ิงใดประสบความส าเร็จ คนท่ีอ  านาจวาสนาออ่นดอ้ย เราก็
พยายามท าของเรา มนุษยจ์ะลว่งพน้ทุกขด์ว้ยความเพียรไง เราก็มีความเพียร ความวริิยะ ความ
อตุสาหะ พยายามของเราไง อ  านาจวาสนาเราขนาดไหน มนัก็เป็นอ านาจวาสนาส่วนหน่ึง กรรม
เก่า 

กรรมใหม่ๆ ความขยนัหมัน่เพียร สติปัญญาไม่ประมาท น่ีกรรมปัจจุบนัน้ี ปัจจุบนัน้ี
ต่างหากท่ีมนัจะประสบความส าเร็จ แต่ส่ิงท่ีมนัขาดตกบกพร่องมา ส่ิงท่ีขาดตกบกพร่องในจิตใจ
ของใคร อนันั้นก็เป็นส่ิงท่ีเราท ามาๆ กสุลา ธมฺมา อกสุลา ธมฺมา เราท าของเรามา ท าส่ิงใดมา เรา
ท าของเรามา ถา้ท าของเรามาแลว้ เราจะมาอทุธรณ์ฎีกากบัใคร ก็เราท ามา 

แลว้ถา้มีสติปัญญา ท าปัจจุบนัน้ี ปัจจุบนัน้ีให้ท าคณุงามความดีของเราๆ ถา้ท าคุณงาม
ความดี ถา้วฒิุภาวะท่ีจิตใจมนัพฒันาข้ึน มนัเห็น ท าทานร้อยหนพนัหนไม่เท่ากบัถือศีลบริสุทธ์ิ
หนหน่ึง ถือศีลบริสุทธ์ิร้อยหนพนัหนไม่เท่ากบัท าสมาธิไดห้นหน่ึง ท าสมาธิไดร้้อยหนพนัหน
ไม่เท่ากบัภาวนามยปัญญาไดห้นหน่ึง ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากการภาวนา ท่ีไปร้ือคน้ 
ไปพลิกแพลงใจของตน แลว้มนัมาจากไหนละ่ 

ต าราเป็นต ารานะ เวลาเป็นจริงๆ เป็นจริงท่ีในหัวใจน้ีนะ หลวงตาท่านพดูประจ า ศาสนา
ประจ าใจๆ ถา้ใจของคนมีกิริยามีการกระท าแบบน้ี น่ีศาสนาประจ าหัวใจ มนัมีมรรคมีผลไง ถา้
มนัมีมรรคมีผลในหัวใจอนันั้น มีองคค์วามรู้ มีความจริงในใจ เห็นไหม 

“มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา” เวลาด าริข้ึนมา เวลาจะคิดข้ึนมาไม่ทนัมนัหรอก 
เวลาความโลภ ความโกรธ ความหลงเกิดในหัวใจ มนัเหยียบย  ่าหัวใจจนแหลกลาญ ไม่เคยทนัมนั
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เลย บางคนทุกขเ์ป็นเดือนเป็นปีไม่มีวนัจบส้ิน บางคนทุกขส์ัก ๒ วนั ๓ วนัก็ยงัทนัใช่ไหม แต่
บางคนนะ  

น่ีไง ถา้มนัเกิดข้ึน มนัเกิดข้ึนมาจากไหน เรามนัอยูท่ี่ไหน น่ีเรายงัไม่รู้จกัตวัเราเลย ถา้เรา
รู้จกัตวัเรา ครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัมาแลว้ท่านถึงบอกวา่ ก่อนท่ีจะประพฤติปฏิบติั เรา
พยายามท าความสงบของใจเราก่อน ท าความสงบของใจเขา้มา ใจสงบระงบัเขา้มา สุขอ่ืนใด
เท่ากบัจิตสงบไม่มี แค่จิตมนัเป็นสมาธิมนัก็สงบข้ึนมา มนัมีความสุข ความสงบ ความระงบั มนั
มีความมหัศจรรยแ์ลว้ 

คนท่ีออ่นดอ้ยทางวฒิุภาวะ เวลามนั “เออ! นิพพานเป็นเช่นน้ีเอง” มนัวา่งๆ ไง “นิพพาน
เป็นเช่นน้ีเอง”...ยงั อีกไกลนกั แต่มนัเร่ิมตน้ มนัเร่ิมตน้ท่ีน่ี 

น่ีจุดเร่ิมตน้ก็ไม่มี จุดท่ามกลางก็ไม่มี ท่ีสุดก็ไม่มี แลว้เอาอะไรเป็นช้ินเป็นอนัไง แต่ถา้มนั
จะเป็นช้ินเป็นอนัข้ึนมา มนัตอ้งรู้จกัหัวใจของเราก่อนไง ท าความสงบของใจเขา้มา ท าความสงบ
ของใจเขา้มา ใจสงบมนัก็มีความมหัศจรรย ์ ความมหัศจรรยแ์ลว้กวา่จะยกข้ึนวปัิสสนา ยก
อยา่งไรยกไม่เป็นหรอก เวลาจะใชปั้ญญาก็ใชส้ัญญาทั้งนั้นน่ะ 

สัญญาคือศึกษามา สัญญาคือขอ้มูลท่ีเคยรู้จกัมา “สติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ กายานุปัสส
นาสติปัฏฐานก็พิจารณากาย” หมอมนัผา่ตดัดีกวา่น้ีอีก มนัพิสูจน์ศพ ศพพดูไดด้ว้ย ดีกวา่น้ีอีก 
แลว้เราก็เอาโครงกระดูกมาแขวนกนั มาพิจารณากนั มนัอยูใ่นตู ้มนัไม่อยูใ่นใจ 

ถา้มนัอยูใ่นใจ จิตสงบแลว้มนัเห็นกายของมนัโดยความเป็นจริง นัน่น่ะมนัจะเป็นความ
จริงข้ึนมา ศาสนาถา้เป็นความจริงข้ึนมา ความจริงสติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ โดยอริยสัจ โดย
สัจจะความจริง ไม่ใช่สติปัฏฐาน ๔ ดว้ยความนึกคิด ดว้ยความเพอ้เจอ้ เพอ้เจอ้ไปอยา่งนั้นน่ะ น่ี
ศาสนาประจ าชาติ มีทฤษฎีแลว้ก็เพอ้เจอ้กนัไปไง 

ถา้ศาสนาประจ าใจข้ึนมา มนัสงบระงบันะ พอมนัสงบระงบัข้ึนมา มนัเห็นคุณคา่ เห็น
คุณค่าท่ีมนัส ารอกท่ีมนัคายออก อ๋อ! กิเลสมนัเป็นแบบน้ี เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านพดู
ประจ านะ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัมาไม่เห็นความร้ายกาจของส่ิงใดในโลกน้ีเท่ากบักิเลสของคน 
กิเลสในใจของคน 
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แต่เวลาทางกฎหมาย ผูท้  าผิด ผูท้  าผิดเป็นกฎหมายอาญา แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ มโนกรรม ส่ิงท่ีการกระท า กิเลสในหัวใจของสัตวโ์ลกน่ากลวัท่ีสุด แลว้หัวใจ
สัตวโ์ลก หัวใจใครละ่ หัวใจทุกๆ คน คนท่ีเกิดมาบนโลกน้ีทั้งหมด ทุกดวงใจ ทุกดวงใจท่ีมีการ
เกิด นัน่น่ะน่ากลวัมาก กิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของตน แตม่นัมีขั้วบวกมาก ขั้วบวก
นอ้ยไง ถา้มีขั้วบวกมาก มนัก็ยงัควบคุมดูแลของเราได ้ แลว้ถา้ควบคุมดูแลได ้ มาศึกษาธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ระดบัของทาน ให้มีความเสียสละ ให้มีความเมตตาต่อกนั 
มีการเห็นน ้าใจต่อกนั 

เราศึกษามาแลว้ เออ! พระพุทธเจา้สอนอยา่งนั้น เราเป็นชาวพทุธ เราแสวงหาอยา่งน้ี แลว้
ถา้เราจะเพ่ิมอ านาจวาสนาบารมีของเรา อยา่งเช่นโยมมาท าบุญน่ีแหละ มาเสียสละของเราเพ่ือ
ประโยชน์กบัหัวใจของเรา ฝึกหัดหัวใจของเรา เห็นไหม สุขภาพกายแขง็แรงเพราะเขาไดอ้อก
ก าลงัของเขา สุขภาพกายเขาถึงแขง็แรง สุขภาพจิตของเรา เราจะให้มนัแขง็แรงข้ึนมา เราฝึกหัด
มนัให้มนัรู้จกัเสียสละ ให้มนัรู้จกัเมตตา ให้มนัรู้จกัถึงหัวใจของสัตวโ์ลก ให้มนัรู้จกัหัวใจของ
คนอ่ืนไง ให้มนัรู้จกัถึงประโยชน์ของผูอ่ื้น ประโยชน์ของท่ีเราใชส้อยร่วมกนัไง ถา้มนัพฒันาข้ึน 
หัวใจมนัพฒันาข้ึน สุขภาพจิตมนัดีข้ึน มนัจะยอ้นกลบัเขา้มา 

ถา้ยอ้นกลบัมา ศีลคือความปกติของใจ ใจมนัปกติไหม ในปัจจุบนัมนัปกติไหม ศีล ๕ น่ี
ขอ้ห้าม ศีล ๑๐ ก็ขอ้ห้าม ศีล ๒๒๗ ก็ขอ้ห้าม อโุบสถศีล ศีลต่างๆ เป็นขอ้ห้ามทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้
มนัเป็นจริงข้ึนมาคือความปกติในหัวใจนั้น ถา้หัวใจนั้นปกติ มนัไม่ผิดศีลผิดธรรม 

ไอน่ี้เวลาจะถือศีลข้ึนมามีแต่ความคิด ความคิดวา่กลวัผิดกลวัพลาดไปทั้งหมดเลย ทั้งๆ ท่ี
ยงัไม่ท าอะไรเลย เห็นไหม ความคิดผิดไม่มี ความคิดเป็นโทษไม่มี ความคิดมนัเป็นกิเลสท่ีมนั
เหยียบย  ่าหัวใจต่างหาก ความคิดท่ีมนัเป็นอยูน่ี่ไง ความคิดท่ีมนัเป็นอาบติัไม่มี 

แต่ความคิดท่ีเลวร้าย แลว้การกระท าออกไป เห็นไหม ภิกษุมีความก าหนดัอยู ่ จบัตอ้งกาย
หญิงเป็นอาบติัสังฆาทิเสส มนัมีความก าหนดัอยู ่แลว้มนัจบัตอ้ง ความจบัตอ้งนั้นมนัเกิดข้ึน น่ีไง 
เวลามนัเป็นจริงๆ ภิกษุมีความก าหนดัอยู ่ พดูจาเก้ียวหญิง พดูจาเคาะหญิง น่ีไง เป็นอาบติั
สังฆาทิเสส ถา้ไม่มีการกระท า ไม่มีการพดูการจาออกไป มนัมีความก าหนดัในหัวใจ มนัมีของ
มนัโดยธรรมชาติของมนั ถา้คนเกิดมามนัมีของมนัทุกคน แต่มีการกระท าแลว้มนัถึงจะเป็น
อาบติัข้ึนมา 
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น่ีก็เหมือนกนั ความคิดท่ีมนัเป็นโทษเป็นภยั ความคิดในหัวใจนั้น น่ีไง ส่ิงท่ีวา่ผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติัแลว้ไม่เห็นภยัใดท่ีรุนแรงเท่ากบักิเลสในใจของสัตวโ์ลก กิเลสในใจเราน่ีแหละ 
น่ีพดูถึงธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาพดูถึงคุณธรรมนะ สูงส่งมาก แลว้
สูงส่ง สูงส่งเพราะอะไร สูงส่งเพราะไดส้ ารอกไดค้ายแลว้ไง 

แต่ของเราพิษเตม็ตวั พิษเตม็ตวัมนัก็ตอ้งแกไ้ข ตอ้งประพฤติปฏิบติัของเรา ขวนขวายของ
เรา กระท าของเราข้ึนมา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้เป็นผูช้ี้ทางเท่านั้น 

น่ีก็เหมือนกนั วดั อารามิกะ ผูไ้ม่มีเหยา้ไม่มีเรือน มาอยูว่ดัอยูว่า อยูว่ดัอยูว่าเพ่ืออะไร เพ่ือ
ประพฤติปฏิบติั เพ่ือแสวงหา เพ่ือการกระท าของเราข้ึนมา ให้มนัมีคุณธรรมข้ึนมาในใจ 

ศาสนาน้ีนะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สดๆ ร้อนๆ สติ สมาธิ ปัญญา 
มนัเป็นช่ือของมนั ถา้เป็นจริงข้ึนมามนัเป็นในหัวใจน้ี ถา้มนัสุข มนัสุขในหัวใจน้ี มนัรู้ มนัรู้ใน
หัวใจน้ี สดๆ ร้อนๆ แลว้แต่ใครจะเขา้ครัวแลว้จดัการแสวงหาท าให้มนัเป็นข้ึนมา น่ีก็เหมือนกนั 
เขา้ไปในหัวใจของตน แลว้พยายามท าของตนข้ึนมาให้เป็นสัจจะให้เป็นความจริง 

เราบอกวา่ “มนัสุดวสิัย เป็นหนา้ท่ีของพระ ไม่ใช่หนา้ท่ีของเรา” 

เวลาทุกขล์ะ่ อยากทุกขห์ายไหมละ่ คนป่วยทุกคนอยากหายป่วยทั้งนั้นน่ะ ถา้มีกิเลส อยาก
ให้กิเลสหมดไปจากใจดวงนั้นน่ะ มนัเป็นหนา้ท่ีของเรา มนัเป็นสมบติัของเรา มนัเป็นโอกาส
ของเรา มนัเป็นเจตนาของเรา มนัเป็นการกระท าของเราให้เป็นสมบติัของเรา เอวงั 


