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ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรม ฟังสัจธรรม สัจธรรมผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิ เห็นไหม ถ้ามันมี
ความเป็ นจริ งในหัวใจอันนั้น ถ้ามันมีความเป็ นจริ งในหัวใจอันนั้นมันจะมีความสุขประจาหัวใจ
อันนั้นไง
เวลามีความทุกข์ความยาก ความทุกข์ความยากมันเกิดมาจากไหนล่ะ มันเกิดจากกิเลส
ตัณหาความทะยานอยาก กิเลสตัณหาความทะยานอยากมันเป็ นขั้วลบ ถ้าขั้วลบขึ้นมา ในการ
เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะมันมีข้ วั ลบและขั้วบวก
เวลาขั้วบวกขึ้นมา สัจธรรมๆ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คนเราถ้าไม่มี
อานาจวาสนาไม่ได้เกิดเป็ นมนุษย์ไง การเกิดเป็ นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เวลามี
การศึกษาขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าพยายามจะทาให้เป็ นศาสนาประจาชาติๆ เวลาครู บาอาจารย์ของ
เราท่านบอกศาสนาประจาหัวใจไง
ถ้าประจาหัวใจของเรา ถ้าหัวใจมันมีธรรม มีสจั ธรรม ถ้ามีสัจธรรม มันมีคุณธรรมคุม้ ครอง
หัวใจ ถ้ามีคุณธรรมคุม้ ครองหัวใจ อตฺ ตา หิ อตฺ ตโน นาโถ ตนเป็ นที่พ่ งึ แห่งตน ถ้าตนเป็ นที่พ่ งึ
แห่งตนนะ ถ้าหัวใจของตนมันมีคุณธรรมในหัวใจของตน เห็นไหม “มารเอย เธอเกิดจากความ
ดาริ ของเรา เราจะไม่ดาริ ถึงเจ้า เจ้าจะเกิดบนหัวใจของเราไม่ได้อีกเลย” นี่ไง ถ้ามันเกิดบนหัวใจ
ดวงนี้ไม่ได้ มันจะทาทุจริ ตไปได้อย่างไร มันจะทาความชัว่ ไปได้อย่างไร มันจะเอาแต่กิเลส
ตัณหาความทะยานอยากมาเผาหัวใจมันได้อย่างไร แต่ถา้ มันไม่มีสิ มันไม่มีมนั ก็เป็ นขันธมารไง
มารมันครอบคลุมหัวใจของเราไง ถ้ามันครอบคลุมหัวใจ
ศาสนาประจาชาติๆ ใช่ ชาติเป็ นเรื่ องยิ่งใหญ่นะ เพราะสังคมของเรา มนุษย์รวมกันขึ้นมา
มันถึงเป็ นชาติ พอเป็ นชาติข้ ึนมา มีศาสนาหล่อหลอม หล่อหลอมขึ้นมาให้คนเห็นน้ าใจต่อกันไง
มีการเสียสละต่อกัน สังคมมีความร่ มเย็นเป็ นสุข เราอยูท่ ี่ไหนเราไม่อยูด่ ว้ ยความหวาดระแวงไง
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ดูสิ ถ้ากฎหมายบังคับใช้ไม่ได้ อยูท่ ี่ไหนมีแต่ความทุกข์ความยากไปทั้งนั้นน่ะ มันไม่น่า
ไว้วางใจ ทรัพย์สมบัติของเรา ระแวงไปหมดเลย แต่ถา้ สังคมร่ มเย็นเป็ นสุข กฎหมายบังคับใช้
ตามกฎหมายนั้น แล้วผูท้ ี่มีหน้าที่ทาตามหน้าที่ของตน มันมีความร่ มเย็นเป็ นสุข มีความร่ มเย็น
เป็ นสุข สมณะชีพราหมณ์ก็มีโอกาสประพฤติปฏิบตั ิ
เวลามีโอกาสประพฤติปฏิบตั ิใช่ไหม เรามาทาบุญกุศลของเรา มาแสวงหาสัจธรรมความ
จริ งในหัวใจของเรา ระดับของทานๆ เราไปทาบุญกุศล เวลาทาทานแล้วมีศีล มีศีลแล้วมีภาวนา
เวลาจะภาวนาขึ้นมา ภาวนาก็กลัวมีการผิดพลาด พอกลัวมีการผิดพลาดขึ้นมาก็มีการศึกษา ศึกษา
เป็ นเรื่ องของสมอง สมองจามาขนาดไหน จามาเท่าไรมันก็ลืมหมดทั้งนั้นน่ะ แต่ศาสนาประจา
ใจๆ เรามานี่เราพยายามทาความสงบของใจของเราขึ้นมา
ใจมันต้องสงบก่อน ถ้าใจมันไม่สงบ มันฟุ้งซ่าน มันมีแต่ความคิด มีความหวาดระแวงไป
ทั้งนั้นเลย ทาอะไรไม่ประสบความสาเร็จ จะพุทโธมันก็แฉลบไปทั้งนั้นน่ะ มันแฉลบไปมันก็
เรื่ องธรรมดาของกิเลส
พลังงานมันมีข้ วั บวก ขั้วลบทั้งนั้นน่ะ เวลาขั้วบวก ขั้วลบ ใครขั้วบวกแรง ขั้วบวกแรงทา
สิ่ งใดมันก็ทาสมความปรารถนา ถ้าขั้วบวกแรง ทาสิ่ งใดมีสติปัญญารักษาหัวใจของตน มันก็สงบ
ร่ มเย็นเข้ามา
แต่ถา้ ขั้วลบมันแรง ขั้วลบมันแรงมันทาสิ่ งใดมันอึดอัดขัดข้องไปหมดล่ะ เวลามันอึดอัด
ขัดข้องมาจากไหน มันอึดอัดขัดข้องมาจากไหนล่ะ ใครทาให้ มีใครมาทาลายหัวใจของเรา มีใคร
มาแผดเผา มีใครมาสุมไฟในใจของเรา กิเลสทั้งนั้นน่ะ คนนอกเขาก็อยูข่ า้ งนอกทั้งนั้นน่ะ เวลา
โลกธรรม ๘ เราเวลามีสิ่งใด เราก็โทษสังคม โทษคนอื่นทั้งนั้นเลย เวลาโทษคนอื่นทั้งนั้นเลย
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นพระอรหันต์นะ เป็ นศาสดา มีฤทธิ์มีเดช มี
อภิญญาทาสิ่ งใดก็ได้ท้ งั นั้นน่ะ เวลาเผยแผ่ธรรมๆ พวกพราหมณ์ พวกต่างๆ มีแต่ขดุ หลุมพราง มี
แต่วางกับดักทั้งนั้นน่ะ ท่านแผ่เมตตา
เวลาพระมีปัญหาขึ้นมา “ภิกษุท้ งั หลาย ถ้าพวกเธอโดนโลกธรรมรุ นแรง” โลกธรรมคือ
นินทา นินทากาเลต่างๆ มีลาภเสื่ อมลาภ มียศเสื่ อมยศ เวลามันเสื่ อมยศเสื่ อมลาภขึ้นมา “เธอโดน
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โลกธรรม ๘ บีบคั้นหัวใจ เธออย่าเสี ยใจ อย่าคร่ าครวญ ให้ดูเราตถาคตเป็ นตัวอย่างๆ” เพราะ
ตถาคตผ่านเหตุการณ์อย่างนั้นมา เพราะมันมีกรรมเก่ากรรมใหม่ไง
เวลากรรมเก่าๆ ดูสิ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิด เกิดมาจากไหน เวลาองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดจากนางมหามายา มีพระเจ้าสุทโธทนะ มีพอ่ มีแม่ไหม มี มี
บุญคุณไหม มี มีญาติพี่นอ้ งไหม มี มีทุกอย่างเลย แล้วมันมีมาก่อนเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า เวลาเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พี่นอ้ งก็ยงั มี ญาติโกโหติกาก็ยงั มีอยูอ่ ย่าง
นั้นน่ะ แล้วเขาเป็ นอะไร เขามีความคิดอย่างไร แล้วเราเป็ นใคร เราก็เคยมีความคิดอย่างนั้นมาใช่
ไหม แล้วเราสร้างสมบุญญาธิการมาเป็ นพระโพธิสัตว์ เวลามาประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมา อาสวักขย
ญาณทาลายอวิชชาในหัวใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อวิชชาคือความไม่รู้ ไม่รู้ไม่เห็น มีความมืดบอด มีสิ่งใดที่มนั ซับซ้อน เข้าใจไม่ได้ แต่องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจได้ทะลุปรุ โปร่ ง แต่คนอื่นเขาเข้าใจได้ไหม ถ้าเขาเข้าใจไม่ได้
เขาทาของเขา นัน่ น่ะกรรมเก่า แต่เวลาทาไปแล้ว พูดถึงว่าเวลาอนันตริ ยกรรม อันนี้กรรมทา
ตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้อพระโลหิ ต ฆ่าพระอรหันต์ ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่
อนันตริ ยกรรมอย่าทาเลย อย่าทาเลย ถ้ามีสติสัมปชัญญะ อย่าทา เพราะเวลามันทาแล้วมันจะ
ให้ผลรุ นแรงมาก รุ นแรงไปที่ไหน รุ นแรงไปที่ไหน ดูเขาทากัน ทาสังฆเภทๆ ถ้ามีสติปัญญา
อย่าทา ถ้าทาแล้วทาสังฆเภท ทาให้สงฆ์แตกแยก
คนคนหนึ่งมีศรัทธามีความเชื่อมาบวชเป็ นพระ บวชเป็ นพระแล้วมีความปรารถนาอยากจะ
พ้นจากทุกข์ แล้วมาอยูใ่ นชุมชนของสงฆ์ สังฆะ ๔ องค์ข้ ึนไปเป็ นสงฆ์ แล้วบวชมาแล้วไม่ถกู ใจ
ไม่พอใจสิ่ งต่างๆ เที่ยวยุเที่ยวแหย่ เที่ยวทาให้มนั แตกแยก มีสิ่งใด อย่าทาเลย อย่าทาเลยนะ
เพราะคนที่กว่าเขาจะมาบวช กว่าเขาจะมีจิตใจมุ่งมัน่ แล้วเขามีความปรารถนาดี แล้วเราไปทาให้
เขาแตกแยกกัน ให้เขามีความเห็นแตกต่างกัน แล้วมันเป็ นบาปเป็ นกรรม เป็ นบาปเป็ นกรรม ถ้ามี
สติปัญญา อย่าทาเลยๆ
นี่พดู ถึงว่า มันยังมีกรรมเก่า กรรมเก่าคือพันธุกรรมของจิต จิตที่มนั เป็ นจิตที่มนั พาล มัน
พาลอยูอ่ ย่างนั้นน่ะ แต่จิตที่มนั มีบุญกุศล ในสมัยพุทธกาล เวลาคนที่มีบุญกุศลจะขอบวช องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริ ขาร ๘ มาโดยทิพย์ มาเลย แต่คนที่ไม่มีอานาจวาสนา หาไม่ได้ นี่
ไง ถ้ามันมีมนั ก็มีหนนั้นหนหนึ่ง
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นี่ไง เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ต้องมีจาตุรงคสันนิบาตหนหนึ่ง
พระ ๑,๒๕๐ องค์ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นผูท้ ี่บวชให้เอง บวชให้คือว่าเราบวชให้
เราคลอดเอง เราให้กาเนิดมาเอง แล้วเราสั่งสอนเอง เราฟูมฟักเอง เราดูแลเอง แล้วสิ้ นกิเลส
ทั้งหมด แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนนั้นมีมากกว่านี้ไง แต่องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ๑,๒๕๐ องค์ มันจะมีหนหนึ่งๆ ในอานาจวาสนาบารมีของผูท้ ี่สร้างบุญกุศลมา
นัน่ ก็เป็ นบุญกุศลของเขา
แต่ของเราล่ะ เราเกิดเป็ นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ถ้าเกิดมาพบพระพุทธศาสนา
เราเกิดมาแล้วโลกเจริ ญๆ โลกเจริ ญคือการศึกษามันเจริ ญขึ้น วิทยาศาสตร์เจริ ญขึ้น อายุขยั ของ
มนุษย์ก็ยืนยาวขึ้น โรคภัยไข้เจ็บรักษาได้งา่ ยขึ้น คนเราก็มีเวลามากขึ้น เราก็วา่ เรามีสติมีปัญญาๆ
มันก็ปัญญาสมองไง ปัญญาสมอง สุตมยปัญญา ปัญญาการศึกษาไง
ศึกษามา เขาให้ศึกษามาเพื่อประพฤติปฏิบตั ิไง ไอ้นี่พอศึกษาขึ้นมาแล้ว ด้วยวุฒิภาวะที่
อ่อนด้อย ขั้วลบมันมากไง โอ๋ ย! ฉันมีความรู้ๆ
ความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรู้
มากกว่านี้ไง
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาว่าการใบไม้ในกามือเท่านั้นน่ะ
พระไตรปิ ฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ใบไม้ในกามือ ความเป็ นจริ งเหมือนใบไม้ในป่ า มันมีอีก
มหาศาลขนาดนั้นน่ะ แต่สิ่งที่สั่งสอนได้ มนุษย์จะรับรู้ได้ รับรู้ได้แค่น้ ี ได้แค่น้ ีก็เอาแค่น้ ี แค่น้ ีถา้
มันทาจริ งมันก็จะเป็ นประโยชน์กบั มันไง สิ่งที่เราศึกษามาๆ ใบไม้ในกามือขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ถา้ มันเป็ นความจริ ง เป็ นความจริ งในใจของเรา เห็นไหม
อตฺ ตา หิ อตฺ ตโน นาโถ ตนเป็ นที่พ่ งึ แห่งตน เป็ นที่พ่ งึ แห่งตน ถ้าตนเป็ นที่พ่ งึ ของตน แล้ว
ตนอยูท่ ี่ไหนล่ะ อยูท่ ี่บตั รประชาชน อยูท่ ี่ทะเบียนบ้าน เราอยูท่ ี่ไหนล่ะ
มันเป็ นสิ ทธิ์ นะ จริ งตามสมมุติๆ เราเกิดมาชีวติ หนึ่ง อายุขยั หนึ่ง มันสิ ทธิของเรานะ เวลา
ชีวติ นี้มีการพลัดพรากเป็ นที่สุด เวลาตายไปแล้วเป็ นของใคร สมบัติของเรา เราไม่พลัดพรากจาก
เขา เขาก็ตอ้ งพลัดพรากจากเรา ใช้สอยทุกวัน ใช้จ่ายทุกวันก็พลัดพรากจากเราไป แต่ถา้ เราพลัด
พรากจากเขาไปสิ มันจะเป็ นสมบัติสาธารณะเลย แล้วสมบัติของเราล่ะ
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ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ละเอียดลึกซึ้ งเข้ามาไง สมบัติของเราก็บุญ
กุศล บาปกรรมไง คิดถึงความดีเราสิ คิดถึงความชื่นหัวใจเราสิ นัน่ ล่ะบุญ นี่มนั ติดหัวใจไป
คิดถึงทาความชัว่ สิ ใครทาสิ่ งใดไว้ ความลับไม่มีในโลกหรอก มันอยูท่ ี่ใจนัน่ น่ะ คนทามันรู้หมด
นี่ไง สมบัติแท้มนั อยูท่ ี่นี่ ถ้าสมบัติแท้อยูท่ ี่นี่ จิตใจเราถึงพัฒนาขึ้น
พอพัฒนาขึ้น เวลาพระ พระเราก็ตอ้ งบิณฑบาต เช้าออกบิณฑบาตเลี้ยงชีพ มันก็มีปัจจัย ๔
ทั้งนั้น คนเกิดมามันก็ตอ้ งมีอาชีพทั้งนั้นน่ะ ถ้ามีอาชีพ เราก็มีหน้าที่การงานของเรา ถ้ามีหน้าที่
การงานของเรา เราก็ทาหน้าที่การงานของเรา หน้าที่การงานขึ้นมา
คนถ้ามีอานาจวาสนาทาสิ่ งใดประสบความสาเร็จ คนที่อานาจวาสนาอ่อนด้อย เราก็
พยายามทาของเรา มนุษย์จะล่วงพ้นทุกข์ดว้ ยความเพียรไง เราก็มีความเพียร ความวิริยะ ความ
อุตสาหะ พยายามของเราไง อานาจวาสนาเราขนาดไหน มันก็เป็ นอานาจวาสนาส่วนหนึ่ง กรรม
เก่า
กรรมใหม่ๆ ความขยันหมัน่ เพียร สติปัญญาไม่ประมาท นี่กรรมปัจจุบนั นี้ ปัจจุบนั นี้
ต่างหากที่มนั จะประสบความสาเร็จ แต่สิ่งที่มนั ขาดตกบกพร่ องมา สิ่ งที่ขาดตกบกพร่ องในจิตใจ
ของใคร อันนั้นก็เป็ นสิ่ งที่เราทามาๆ กุสลา ธมฺ มา อกุสลา ธมฺ มา เราทาของเรามา ทาสิ่งใดมา เรา
ทาของเรามา ถ้าทาของเรามาแล้ว เราจะมาอุทธรณ์ฎีกากับใคร ก็เราทามา
แล้วถ้ามีสติปัญญา ทาปัจจุบนั นี้ ปัจจุบนั นี้ให้ทาคุณงามความดีของเราๆ ถ้าทาคุณงาม
ความดี ถ้าวุฒิภาวะที่จิตใจมันพัฒนาขึ้น มันเห็น ทาทานร้อยหนพันหนไม่เท่ากับถือศีลบริ สุทธิ์
หนหนึ่ง ถือศีลบริ สุทธิ์ร้อยหนพันหนไม่เท่ากับทาสมาธิได้หนหนึ่ง ทาสมาธิได้ร้อยหนพันหน
ไม่เท่ากับภาวนามยปัญญาได้หนหนึ่ง ภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการภาวนา ที่ไปรื้ อค้น
ไปพลิกแพลงใจของตน แล้วมันมาจากไหนล่ะ
ตาราเป็ นตารานะ เวลาเป็ นจริ งๆ เป็ นจริ งที่ในหัวใจนี้นะ หลวงตาท่านพูดประจา ศาสนา
ประจาใจๆ ถ้าใจของคนมีกิริยามีการกระทาแบบนี้ นี่ ศาสนาประจาหัวใจ มันมีมรรคมีผลไง ถ้า
มันมีมรรคมีผลในหัวใจอันนั้น มีองค์ความรู้ มีความจริ งในใจ เห็นไหม
“มารเอย เธอเกิดจากความดาริ ของเรา” เวลาดาริ ข้ ึนมา เวลาจะคิดขึ้นมาไม่ทนั มันหรอก
เวลาความโลภ ความโกรธ ความหลงเกิดในหัวใจ มันเหยียบย่าหัวใจจนแหลกลาญ ไม่เคยทันมัน
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เลย บางคนทุกข์เป็ นเดือนเป็ นปี ไม่มีวนั จบสิ้ น บางคนทุกข์สัก ๒ วัน ๓ วันก็ยงั ทันใช่ไหม แต่
บางคนนะ
นี่ไง ถ้ามันเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นมาจากไหน เรามันอยูท่ ี่ไหน นี่เรายังไม่รู้จกั ตัวเราเลย ถ้าเรา
รู้จกั ตัวเรา ครู บาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบตั ิมาแล้วท่านถึงบอกว่า ก่อนที่จะประพฤติปฏิบตั ิ เรา
พยายามทาความสงบของใจเราก่อน ทาความสงบของใจเข้ามา ใจสงบระงับเข้ามา สุขอื่นใด
เท่ากับจิตสงบไม่มี แค่จิตมันเป็ นสมาธิมนั ก็สงบขึ้นมา มันมีความสุข ความสงบ ความระงับ มัน
มีความมหัศจรรย์แล้ว
คนที่ออ่ นด้อยทางวุฒิภาวะ เวลามัน “เออ! นิ พพานเป็ นเช่นนี้เอง” มันว่างๆ ไง “นิพพาน
เป็ นเช่นนี้เอง”...ยัง อีกไกลนัก แต่มนั เริ่ มต้น มันเริ่ มต้นที่นี่
นี่จุดเริ่ มต้นก็ไม่มี จุดท่ามกลางก็ไม่มี ที่สุดก็ไม่มี แล้วเอาอะไรเป็ นชิ้นเป็ นอันไง แต่ถา้ มัน
จะเป็ นชิ้นเป็ นอันขึ้นมา มันต้องรู้จกั หัวใจของเราก่อนไง ทาความสงบของใจเข้ามา ทาความสงบ
ของใจเข้ามา ใจสงบมันก็มีความมหัศจรรย์ ความมหัศจรรย์แล้วกว่าจะยกขึ้นวิปัสสนา ยก
อย่างไรยกไม่เป็ นหรอก เวลาจะใช้ปัญญาก็ใช้สัญญาทั้งนั้นน่ะ
สัญญาคือศึกษามา สัญญาคือข้อมูลที่เคยรู้จกั มา “สติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ กายานุปัสส
นาสติปัฏฐานก็พจิ ารณากาย” หมอมันผ่าตัดดีกว่านี้อกี มันพิสูจน์ศพ ศพพูดได้ดว้ ย ดีกว่านี้อีก
แล้วเราก็เอาโครงกระดูกมาแขวนกัน มาพิจารณากัน มันอยูใ่ นตู้ มันไม่อยูใ่ นใจ
ถ้ามันอยูใ่ นใจ จิตสงบแล้วมันเห็นกายของมันโดยความเป็ นจริ ง นัน่ น่ะมันจะเป็ นความ
จริ งขึ้นมา ศาสนาถ้าเป็ นความจริ งขึ้นมา ความจริ งสติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ โดยอริ ยสัจ โดย
สัจจะความจริ ง ไม่ใช่สติปัฏฐาน ๔ ด้วยความนึกคิด ด้วยความเพ้อเจ้อ เพ้อเจ้อไปอย่างนั้นน่ะ นี่
ศาสนาประจาชาติ มีทฤษฎีแล้วก็เพ้อเจ้อกันไปไง
ถ้าศาสนาประจาใจขึ้นมา มันสงบระงับนะ พอมันสงบระงับขึ้นมา มันเห็นคุณค่า เห็น
คุณค่าที่มนั สารอกที่มนั คายออก อ๋ อ! กิเลสมันเป็ นแบบนี้ เวลาครู บาอาจารย์ของเราท่านพูด
ประจานะ ผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิมาไม่เห็นความร้ายกาจของสิ่ งใดในโลกนี้เท่ากับกิเลสของคน
กิเลสในใจของคน
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แต่เวลาทางกฎหมาย ผูท้ าผิด ผูท้ าผิดเป็ นกฎหมายอาญา แต่ธรรมะขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า มโนกรรม สิ่ งที่การกระทา กิเลสในหัวใจของสัตว์โลกน่ากลัวที่สุด แล้วหัวใจ
สัตว์โลก หัวใจใครล่ะ หัวใจทุกๆ คน คนที่เกิดมาบนโลกนี้ท้ งั หมด ทุกดวงใจ ทุกดวงใจที่มีการ
เกิด นัน่ น่ะน่ากลัวมาก กิเลสตัณหาความทะยานอยากในใจของตน แต่มนั มีข้ วั บวกมาก ขั้วบวก
น้อยไง ถ้ามีข้ วั บวกมาก มันก็ยงั ควบคุมดูแลของเราได้ แล้วถ้าควบคุมดูแลได้ มาศึกษาธรรมะ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ระดับของทาน ให้มีความเสี ยสละ ให้มีความเมตตาต่อกัน
มีการเห็นน้ าใจต่อกัน
เราศึกษามาแล้ว เออ! พระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้น เราเป็ นชาวพุทธ เราแสวงหาอย่างนี้ แล้ว
ถ้าเราจะเพิ่มอานาจวาสนาบารมีของเรา อย่างเช่นโยมมาทาบุญนี่แหละ มาเสี ยสละของเราเพื่อ
ประโยชน์กบั หัวใจของเรา ฝึ กหัดหัวใจของเรา เห็นไหม สุขภาพกายแข็งแรงเพราะเขาได้ออก
กาลังของเขา สุขภาพกายเขาถึงแข็งแรง สุขภาพจิตของเรา เราจะให้มนั แข็งแรงขึ้นมา เราฝึ กหัด
มันให้มนั รู้จกั เสี ยสละ ให้มนั รู้จกั เมตตา ให้มนั รู้จกั ถึงหัวใจของสัตว์โลก ให้มนั รู้จกั หัวใจของ
คนอื่นไง ให้มนั รู้จกั ถึงประโยชน์ของผูอ้ ื่น ประโยชน์ของที่เราใช้สอยร่ วมกันไง ถ้ามันพัฒนาขึ้น
หัวใจมันพัฒนาขึ้น สุขภาพจิตมันดีข้ ึน มันจะย้อนกลับเข้ามา
ถ้าย้อนกลับมา ศีลคือความปกติของใจ ใจมันปกติไหม ในปัจจุบนั มันปกติไหม ศีล ๕ นี่
ข้อห้าม ศีล ๑๐ ก็ขอ้ ห้าม ศีล ๒๒๗ ก็ขอ้ ห้าม อุโบสถศีล ศีลต่างๆ เป็ นข้อห้ามทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้
มันเป็ นจริ งขึ้นมาคือความปกติในหัวใจนั้น ถ้าหัวใจนั้นปกติ มันไม่ผิดศีลผิดธรรม
ไอ้นี่เวลาจะถือศีลขึ้นมามีแต่ความคิด ความคิดว่ากลัวผิดกลัวพลาดไปทั้งหมดเลย ทั้งๆ ที่
ยังไม่ทาอะไรเลย เห็นไหม ความคิดผิดไม่มี ความคิดเป็ นโทษไม่มี ความคิดมันเป็ นกิเลสที่มนั
เหยียบย่าหัวใจต่างหาก ความคิดที่มนั เป็ นอยูน่ ี่ไง ความคิดที่มนั เป็ นอาบัติไม่มี
แต่ความคิดที่เลวร้าย แล้วการกระทาออกไป เห็นไหม ภิกษุมีความกาหนัดอยู่ จับต้องกาย
หญิงเป็ นอาบัติสังฆาทิเสส มันมีความกาหนัดอยู่ แล้วมันจับต้อง ความจับต้องนั้นมันเกิดขึ้น นี่ไง
เวลามันเป็ นจริ งๆ ภิกษุมีความกาหนัดอยู่ พูดจาเกี้ยวหญิง พูดจาเคาะหญิง นี่ไง เป็ นอาบัติ
สังฆาทิเสส ถ้าไม่มีการกระทา ไม่มีการพูดการจาออกไป มันมีความกาหนัดในหัวใจ มันมีของ
มันโดยธรรมชาติของมัน ถ้าคนเกิดมามันมีของมันทุกคน แต่มีการกระทาแล้วมันถึงจะเป็ น
อาบัติข้ ึนมา
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นี่ก็เหมือนกัน ความคิดที่มนั เป็ นโทษเป็ นภัย ความคิดในหัวใจนั้น นี่ไง สิ่งที่วา่ ผูท้ ี่
ประพฤติปฏิบตั ิแล้วไม่เห็นภัยใดที่รุนแรงเท่ากับกิเลสในใจของสัตว์โลก กิเลสในใจเรานี่แหละ
นี่พดู ถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาพูดถึงคุณธรรมนะ สูงส่งมาก แล้ว
สูงส่ง สูงส่งเพราะอะไร สูงส่งเพราะได้สารอกได้คายแล้วไง
แต่ของเราพิษเต็มตัว พิษเต็มตัวมันก็ตอ้ งแก้ไข ต้องประพฤติปฏิบตั ิของเรา ขวนขวายของ
เรา กระทาของเราขึ้นมา อตฺ ตา หิ อตฺ ตโน นาโถ ตนเป็ นที่พ่ งึ แห่งตน องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าเป็ นผูช้ ้ ีทางเท่านั้น
นี่ก็เหมือนกัน วัด อารามิกะ ผูไ้ ม่มีเหย้าไม่มีเรื อน มาอยูว่ ดั อยูว่ า อยูว่ ดั อยูว่ าเพื่ออะไร เพื่อ
ประพฤติปฏิบตั ิ เพื่อแสวงหา เพื่อการกระทาของเราขึ้นมา ให้มนั มีคุณธรรมขึ้นมาในใจ
ศาสนานี้นะ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสดๆ ร้อนๆ สติ สมาธิ ปัญญา
มันเป็ นชื่อของมัน ถ้าเป็ นจริ งขึ้นมามันเป็ นในหัวใจนี้ ถ้ามันสุข มันสุขในหัวใจนี้ มันรู้ มันรู้ใน
หัวใจนี้ สดๆ ร้อนๆ แล้วแต่ใครจะเข้าครัวแล้วจัดการแสวงหาทาให้มนั เป็ นขึ้นมา นี่ก็เหมือนกัน
เข้าไปในหัวใจของตน แล้วพยายามทาของตนขึ้นมาให้เป็ นสัจจะให้เป็ นความจริ ง
เราบอกว่า “มันสุดวิสัย เป็ นหน้าที่ของพระ ไม่ใช่หน้าที่ของเรา”
เวลาทุกข์ละ่ อยากทุกข์หายไหมล่ะ คนป่ วยทุกคนอยากหายป่ วยทั้งนั้นน่ะ ถ้ามีกิเลส อยาก
ให้กิเลสหมดไปจากใจดวงนั้นน่ะ มันเป็ นหน้าที่ของเรา มันเป็ นสมบัติของเรา มันเป็ นโอกาส
ของเรา มันเป็ นเจตนาของเรา มันเป็ นการกระทาของเราให้เป็ นสมบัติของเรา เอวัง
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