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ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ วันนี้วนั พระ วันพระ วันโกน ชาวพุทธเราแสวงหาบุญกุศล แสวงหา
บุญกุศลคืออะไร คือความสุขของใจ บุญคือความสุข ความชุ่มชื่นในหัวใจ บุญน่ะ บุญไม่ใช่วตั ถุ
ธาตุ เราไปหาวัตถุธาตุกนั ไง
ถ้าเราหาบุญกุศล บุญกุศลเป็ นนามธรรม เพราะใจของเราเป็ นนามธรรมนะ สิ่งที่เข้าหัวใจ
ได้เป็ นความรู้สึก ความรู้สึกนั้นเข้าถึงหัวใจ ถ้าเข้าถึงหัวใจ ความชุ่มชื่นนั้น เราแสวงหาบุญกุศล
ของเรา เห็นไหม มนุษย์ตอ้ งฉลาด
ดูสัตว์นะ เวลาสัตว์นกั ล่า ดูสิ เวลาฤดูกาลของเขา เขาต้องจาศีลของเขา พวกกบ พวกหมีข้ วั
โลกเหนือเขาจะสะสมอาหารในร่ างกายของเขา ถึงเวลาเขาต้องจาศีลของเขา เขาจาศีลทีหนึ่ง ๖
เดือน มันใช้อาหารในร่ างกาย ซึ มซับไขมันที่สะสมไว้มาเพื่อดารงชีพ สัตว์มนั ยังรู้จกั จาศีล มัน
เพื่อความอยูร่ อดในชีวติ ของเขา เพราะเขาหาอาหารไม่ได้ ฤดูกาลมันบังคับให้เขาต้องจาศีล
แต่เราเป็ นมนุษย์ มนุษย์เวลาจาศีลนะ เวลาเรามีศีลมีธรรมของเรา วันศีล วันศีลเราไปถือศีล
ที่วดั ที่วา ที่วดั ที่วาเพื่ออะไร เพื่อหัวใจดวงนี้ไง คนเราเกิดมามีกายกับใจๆ หน้าที่ของเราคือมี
อาชีพ อาชีพเพื่อเลี้ยงร่ างกายนี้ สิ่ งที่เราแสวงหา แสวงหามาเลี้ยงปาก แต่หัวใจมันทุกข์มนั ยาก
หัวใจมันทุกข์มนั ยากมันต้องมีธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นธรรมโอสถเพื่อ
ชโลมหัวใจให้อบอุน่ มา ถ้าอบอุน่ มันอบอุน่ มาจากไหน
เวลามันทุกข์มนั ยากขึ้นมา โดยการศึกษา ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ศึกษาแล้วมันซาบซึ้ งหัวใจนะ คนศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลามัน
ทุกข์มนั ยากขึ้นมาน้ าหูน้ าตาไหลนะ มันทุกข์มนั ยากขึ้นมา ความทุกข์ความยากอันนั้นมันจะเจือ
จานได้ มันเป็ นสัจจะเป็ นความจริ งไง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็ นความ
จริ งๆ
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เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดถึงระดับของคฤหัสถ์นะ การเกิดเป็ นมนุษย์เป็ น
อริ ยทรัพย์ การเกิดเป็ นมนุษย์มีคุณค่ามากๆ เพราะการเกิดเป็ นมนุษย์ มนุษย์เกิดขึ้นมา มนุษย์ที่มี
สติปัญญา มนุษย์ที่แสวงหาประสบความสาเร็จของชีวติ มนุษย์ผยู้ ิ่งใหญ่ เห็นไหม มนุษย์เกิด
มาแล้วขี้ทุกข์ข้ ียาก มนุษย์ที่มีแต่ความทุกข์ความยากในหัวใจใช่ไหม ไอ้นนั่ มันเกิดมาจากไหน
เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร การไม่จองเวรจองกรรมต่อกันมันจะสร้างบุญกุศล แต่
เวลาเกิดมาๆ เกิดจากเวรจากกรรม เวลาเกิดจากเวรจากกรรม กรรมที่คนสร้างบุญญาธิการมา มัน
เป็ นพันธุกรรมของจิตๆ พระโพธิสัตว์คิดแต่เรื่ องดีๆ ทั้งนั้นน่ะ ความคิดเรื่ องดีๆ เพราะว่าเขาตัด
แต่งพันธุกรรมในใจของเขามา
ไอ้ของเรามันขี้ทุกข์ข้ ียาก เกิดมามีแต่ความเร่าร้อน เกิดมามีแต่ความบีบคั้นในหัวใจ ถ้า
ความบีบคั้นในหัวใจ สิ่ งที่เกิดมา สิ่ งที่เวรที่กรรมมันสร้างสมมาๆ ถ้าสร้างสมขึ้นมา สิ่ งที่เราเกิด
มาเป็ นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เวลาเกิดเป็ นมนุษย์เป็ นอริ ยทรัพย์ เป็ นอริ ยทรัพย์ เพราะ
ในบรรดาสัตว์สองเท้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริ ฐที่สุด ในบรรดาสัตว์สองเท้านะ
แล้วเวลาบรรดาสัตว์สองเท้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาว่าการขึ้นมาจนเป็ น
พระอรหันต์ๆ ขึ้นมา มาจากไหน มาจากมนุษย์ท้ งั นั้นเลย เวลาบอกว่าการเกิดเป็ นมนุษย์เป็ น
อริ ยทรัพย์ๆ เพราะการเกิดเป็ นมนุษย์มีสมอง มีอานาจวาสนาสามารถจะค้นคว้าทาสิ่ งใดก็ได้ นี่
ว่าเป็ นอริ ยทรัพย์
แต่เวลาในอริ ยสัจ ชาติปิ ทุกฺขา ชาติความเกิดเป็ นทุกข์อย่างยิง่ ชาติความเกิด เพราะมีเรา
เราถึงมีทุกๆ อย่างไง เราทาหน้าที่การงานทุกอย่างขึ้นมาเป็ นสมบัติของเราทั้งนั้นเลย ถ้าไม่มีเรา
ขึ้นมา สมบัติของใคร เงินในธนาคารชาติเป็ นของใคร เป็ นของชาติไทย แล้วเรามีสิทธิ์ไหม เรามี
สิ ทธิ์ เราเป็ นในชาติน้ ี แต่เป็ นของเราหรื อเปล่า ไม่ใช่ ถ้าเงินในกระเป๋ าของเราสิ เงินที่เรา
แสวงหามานี่เงินของเรา หน้าที่การงานของเราที่เราทามาเป็ นสมบัติของเรา ถ้าเป็ นสมบัติของเรา
ชาติเกิดมาจากไหน สังคมมันมีได้เพราะอะไร สังคมมีได้เพราะมนุษย์เกิดมาไง มนุษย์รวม
ขึ้นมาเป็ นสังคม
แล้วสังคมที่ดีงามขึ้นมา
เราจะมีความสุขความสงบของเราพอสมควร
พอสมควรๆ คาว่า “พอสมควร” มันอยูท่ ี่อานาจวาสนาของคนไง อยูท่ ี่ใจใครมีธรรมะมาก
ธรรมะน้อยไง

©2019 www.sa-ngob.com

เทศน์เช้า วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๓

ถ้ามีธรรมะมาก ผูท้ ี่เขาเป็ นเศรษฐีเขาเสี ยสละของเขา เขาทาเพื่อประโยชน์ของเขา นี่หัวใจ
ของเขา คนที่เป็ นเศรษฐีข้ ึนมาแล้วเขาสงวนของเขา เขารักษาของเขา เขาไม่ให้ใครเลย นัน่ ก็เป็ น
เรื่ องสิ ทธิของเขา มันอยูท่ ี่หัวใจของคนๆ ไง
ในสมัยพุทธกาลนะ บ้านเศรษฐีทุกบ้าน หน้าบ้านจะมีโรงทาน เขามีโรงทานของเขา เขา
เผื่อแผ่ของเขาก็เพื่อประโยชน์กบั เขาไง เพื่อประโยชน์กบั ใคร น้ าใจ คนที่ข้ ีทุกข์ข้ ียากมา เวลาเรา
เดินทางมา ถ้ามันทุกข์มนั ยากมาก็ไปอาศัยนอนที่นนั่ นี่ได้พกั อาศัย ได้มีอาหารดารงชีพ แล้วคิดดู
สิ วา่ เขาจะมีความสุขอย่างไร
เราเป็ นผูใ้ ห้ๆ การให้อย่างนั้นให้เพื่อประโยชน์ไง คนที่เขามีสติมีปัญญาเขาสร้างประโยชน์
ของเขา ประโยชน์เพื่ออะไร หัวใจที่เคยได้ประโยชน์อนั นั้นมันจะรู้จกั บุญคุณนะ แล้วเขาก็ทา
ต่อเนื่องไปใช่ไหม ถ้าเราเป็ นผูใ้ ห้ๆ ไง ถ้าให้อย่างนั้นให้เพื่อประโยชน์กบั อะไร ให้เพื่อ
ประโยชน์กบั หัวใจของเราไง ใครเป็ นคนทา
ชาวไร่ ชาวนา เขาทาไร่ ทาสวนของเขา ผลผลิตที่เขาเก็บเกี่ยวของเขาทั้งนั้นน่ะ ไอ้ที่เรา
ทาบุญกุศล เราให้ทาน ของเราทั้งนั้นน่ะ เราเป็ นคนทา ชาวไร่ ชาวสวนเขาเป็ นเจ้าของนา เจ้าของ
ไร่ ใช่ไหม ไอ้นี่สมบัติที่เราเสี ยสละเป็ นของใคร ของเราทั้งนั้นน่ะ แล้วเราเสี ยสละไปๆ ของเรา
ทั้งนั้นน่ะ ของเรามันเกิดตรงไหน ของเรามันเกิดในเจตนาที่เราเสี ยสละนั้นไปไง
เราเสี ยสละ ความลับไม่มีในโลก ความลับไม่มีในโลกคือเป็ นผูท้ ี่กระทา เราเป็ นคนกระทา
เรารู้อยูแ่ ก่ใจ เรารู้อยูแ่ ก่ใจ เวลาถ้ามันสะสมจนเป็ นจริ ตนิสัย เวลาตายไป ทิพย์สมบัติๆ มันเป็ น
ทิพย์ๆ นี่ไง ในสวรรค์ไม่มีตลาด
ในสวรรค์ ใครไปเกิดในสวรรค์ เกิดในสวรรค์แล้วความสามารถ ฤทธิ์ของเทวดาแต่ละ
องค์แตกต่างกัน แตกต่างกันตรงนี้ไง ตรงที่ใครทามากทาน้อย ใครทาด้วยความสะอาดบริ สุทธิ์
มันเป็ นทิพย์สมบัติๆ เป็ นของแต่ละบุคคล เป็ นของส่วนบุคคล
เวรกรรมก็เป็ นของส่วนบุคคล แต่มนั มีสายบุญสายกรรมไง เราเกิดจากพ่อจากแม่ เราเกิด
ร่ วมกัน เวลาเราเกิดแล้ว สายบุญสายกรรม นี่สายบุญสายกรรมนะ แต่เวลามันเป็ นจริ งๆ เวลา
ทุกข์เวลายากขึ้นมาก็ทุกข์ยากในหัวใจเราเท่านั้น แต่เราทาคุณงามความดีก็ในหัวใจเราเท่านั้น เรา
สร้างบุญกุศลก็เป็ นของเราเท่านั้น แต่เรื่ องอย่างนี้มนั สายบุญสายกรรม
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เราเป็ นคนทุกข์คนยาก เราไม่มีสติปัญญาที่จะหาทรัพย์สมบัติอย่างนั้นเพื่อเสี ยสละได้ แต่
เรามีน้ าใจของเรา เห็นใครที่ทาคุณงามความดี เราอนุโมทนาทานไปกับเขา เห็นคนทาคุณงาม
ความดี ถ้าเรามีใจอนุโมทนาไปกับเขา นัน่ ก็บุญกุศลนะ เพราะอะไร จิตใจมันชื่นบานไปกับเขา
ไง ถ้าจิตใจมันคับแคบ เห็นเขาทาคุณงามความดีแล้วมันไม่พอใจไปทั้งนั้นน่ะ เวลาไม่พอใจมันก็
บีบคั้นหัวใจไง นี่ไง ความรู้สึก จิตนี้เป็ นนามธรรมๆ แต่นามธรรมนี้ยงิ่ ใหญ่นะ
วัตถุที่จบั ต้องได้ ทุบทาลายได้ท้ งั นั้นน่ะ ที่มนั กีดขวางที่ไหน ทาลายได้ท้ งั นั้นเลย แต่ไอ้
ความรู้สึกนึกคิดที่เป็ นทุกข์มนั ทาลายไม่ได้ไง แล้วมันชอบคิดแต่เรื่ องที่เจ็บช้ าน้ าใจ มันชอบแต่
เรื่ องที่เจ็บแสบ ไอ้เรื่ องดีๆ คิดได้เดี๋ยวเดียวเท่านั้นน่ะ มันคิดไม่ได้ๆ สิ่ งที่เป็ นนามธรรมๆ ถึงต้อง
มีเหตุมีผล ต้องไม่เชื่ออารมณ์ของคน อารมณ์คนเชื่อไม่ได้ ต้องเชื่อด้วยเหตุดว้ ยผล แต่เวลา
ธรรมะมันเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นที่หัวใจนัน่ น่ะ
สิ่ งที่เป็ นนามธรรมๆ เวลาธรรมมันเกิดขึ้น เห็นไหม นามธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ นามธรรม
จับต้องไม่ได้ เวลามีสติ มันจับต้องไม่ได้ ถ้ามันจับต้องไม่ได้มนั จะพิจารณาได้อย่างไร ในสติปัฏ
ฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม จิตมันพิจารณาอย่างไร จับจิตอย่างไร ตัวจิตมันจับต้องอย่างไร จะ
พิจารณาของมันอย่างไร แล้วมันจะสารอกมันจะคายออกไปอย่างไร มันจะมีอะไรไปสารอกคาย
ออกไป เห็นไหม
มัชฌิมาปฏิปทา ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา สิ่ งที่วา่
ความเป็ นกลางๆ กลางตรงไหน กลางกิเลสไง กิเลสพอใจก็เป็ นกลาง กิเลสไม่พอใจ มันตบไป
สองส่วน กิเลสทั้งนั้นน่ะ
ถ้ามันเป็ นความจริ ง เพราะจริ ตนิสัยของคน ดูสิ รสชาติของอาหาร คนที่ทานอาหารที่วา่
พอใจของตน รสชาติมนั แตกต่างกันไป ความเป็ นกลาง คนที่โทสจริ ต โมหจริ ต โลภจริ ต จริ ต
ของคนมันแตกต่างกัน ความแตกต่างกัน สิ่งที่เข้าไปทามันก็จะแตกต่างกัน
เห็นไหม ว่าธรรมะเป็ นส่วนบุคคลๆ มรรคของใคร คนจริ ตนิสัยอย่างไร เวลามรรคเข้าไป
มันนุ่มนวลอ่อนหวาน เข้มแข็งอย่างไร ถ้ามันเข้มแข็งเข้าไป มันต้องพอดีกนั ไง พอดีกบั กิเลส
ของคนคนนั้นไง พอดีกบั ความยึดมัน่ ถือมัน่ ความติดในใจดวงนั้นไง แล้วมันเข้าไปพอดีแล้วมัน
ไปประหัตประหารกัน
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เวลาครู บาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบตั ิ สงครามธาตุ สงครามขันธ์ เวลาสงครามมันเกิดขึ้น
สงครามธาตุ สงครามขันธ์นะ เวลาธาตุ ๔ และขันธ์ ๕ เวลาปัญญามันเกิดๆ สังขาร ความคิด
ความปรุ ง ความแต่ง เวลามันคิดนี่ขนั ธ์ ๕ โดยความรู้สึกนึกคิดของคนมันธรรมดา เราทาความ
สงบของใจเราเข้ามา พอใจสงบระงับแล้วมีสติปัญญาสามารถยกขึ้นสู่วปิ ัสสนา
ปัญญาของเราปัญญาสามัญสานึก ปัญญาโดยโลก ปัญญาโดยความรู้สึกนึกคิด นี่โลกีย
ปัญญา ปัญญาแบบโลกๆ ไง เวลาจิตมันสงบแล้วยกขึ้นสู่วปิ ัสสนา วิปัสสนาคือปัญญาการรู้แจ้ง
รู้แจ้งในหัวใจของตนไง ถ้าปัญญารู้แจ้งในหัวใจของตน ถ้าปัญญามันเกิดขึ้น ยกขึ้นสู่วปิ ัสสนา
วิปัสสนาอะไร ปัญญาเป็ นอย่างไร แล้วอะไรเป็ นคนยกขึ้น อะไรเป็ นคนจับต้อง นี่สัมมาสมาธิ
สัมมาสมาธิมนั อยูไ่ หน ถ้าคนยังทาความสงบของใจเข้ามาไม่ได้ มันเป็ นโลกียปัญญา คือปัญญา
สามัญสานึกทั้งนั้นน่ะ
คนเราเกิดมามีความคิดทั้งหมด แล้วก็บอกว่าความคิดของตนเป็ นปัญญา แล้วความคิดเวลา
กิเลสมันครอบงาแล้ว กิเลสมันใช้สอย เห็นไหม รู้มาก ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ามา ศึกษาไว้ทะเลาะกัน ศึกษาไว้เถียงกัน ศึกษาไว้ขดั แย้งกัน
เขาศึกษามา ศึกษามาเพื่อประพฤติปฏิบตั ิ นัน่ เป็ นแนวทางนะ เราศึกษามาแล้ว ศึกษาแล้ว
เราไม่เข้าใจ เราก็ธมฺ มสากจฺ ฉา ธมฺ มสากจฺ ฉาคือสนทนาธรรม คือหาช่องทาง หาเหตุหาผล ถ้ามัน
เป็ นธมฺ มสากจฺ ฉา เป็ นมงคงชีวติ แต่ถา้ มันเป็ นกิเลสตัณหาความทะยานอยาก มันเหยียบยา่ กัน มัน
จะเป็ นประโยชน์อะไร
แต่ถา้ เวลาเราศึกษามาแล้วนะ เราทดสอบของเราสิ สติ เวลาครู บาอาจารย์ที่ทา่ นประพฤติ
ปฏิบตั ินะ ถ้าการดารงชีพ การเคลื่อนไหวที่ขาดสติ ท่านเห็นแล้วมันขวางหูขวางตามาก แล้วสติ
สติแบบเลอเรอไง เพ้อเจ้อไง แต่ถา้ เป็ นสติของเขานะ การเคลื่อน การเหยียด การคู้ พระอัสสชิ
พระอัสสชิเดินบิณฑบาต พระสารี บุตรสังเกตยังเห็นเลย นี่ไง ถ้ามีสติข้ ึนมาแล้ว สติมนั เกิดจาก
ภายใน สติมนั เกิดจากหัวใจ
ตาเป็ นหน้าต่างของใจ ปากคิดอะไรมันก็พดู ออกมา แล้วถ้าใจมันสงบระงับ มันจะคิด มัน
จะพูดไหม ถ้าจิตมันคึกมันคะนองนะ ครู บาอาจารย์ทา่ นเห็น เวลาเล่นกันท่านบอกมันคึกคะนอง
หมามันเล่นกันก่อน แล้วเดี๋ยวหมามันก็กดั กัน หมามันชอบเล่นกันนะ ลูกหมามันชอบเล่นกัน
มันชอบหยอกชอบล้อ สนุก เพราะสัญชาตญาณของสัตว์ การเล่นคือการฝึ กฝน เราต้องมี
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การศึกษาเพื่ออาชีพใช่ไหม สัตว์นกั ล่ามันเล่นกันตั้งแต่เด็ก นัน่ น่ะมันฝึ กคมเล็บคมเขี้ยวของมัน
เพื่อดารงชีพของมันนะ มันเล่นของมัน แล้วมันก็กดั กัน
ไอ้นี่ก็เหมือนกัน ชอบหยอกชอบล้อ เขาเรี ยกจิตคึกคะนอง เวลาจิตที่มนั สงบระงับเข้ามา
ครู บาอาจารย์ท่านรู้ท่านเห็นทั้งนั้นน่ะ เพราะอะไร เพราะมันมาจากจิต ทุกอย่างในโลกนี้มนั มา
จากความรู้สึกอันนั้น แล้วความรู้สึกอันนั้นขึ้นมา นี่ไง เวลาเราเกิดเป็ นมนุษย์ เกิดเป็ นมนุษย์เป็ น
อริ ยทรัพย์ อริ ยทรัพย์ข้ ึนมาเพื่อหาคุณงามความดีไง เพือ่ หาประโยชน์กบั เราไง
เราเกิดมาชาติหนึ่ง เวลาเกิดขึ้นมาแล้ว เกิดขึ้นมาก็มีโอกาสชาติหนึ่ง เราจะทาอะไรก็ได้ ทา
ชัว่ ก็ได้ ทาดีก็ได้ จะทาดีขนาดไหนก็ได้ จะทาดีถึงสิ้นสุดแห่งทุกข์ก็ได้ อยูท่ ี่เราเลือกไง แต่เวลา
กิเลสมันหลอกนะ เสี ยเปรี ยบ เราเสี ยรู้เขา
กรรมนะ เวลาเวรกรรมมันซับซ้อนมา เพราะมันเป็ นบุพเพนิ วาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ
อาสวักขยญาณ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมๆ ท่านมาจากไหน องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ ท่านมาจากไหน ท่านย้อนของท่านไปไง ตั้งแต่พระ
เวสสันดรไป แล้วพระเวสสันดร ดูสิ ดูเทวทัตๆ เขาก็เป็ นชูชก เขาเป็ นคู่เวรคู่กรรมกันมาตลอด
ได้สร้างเวรสร้างกรรมกันมาทั้งนั้นน่ะ
นี่ก็เหมือนกัน เวลาเกิดมาแล้ว เราเสี ยรู้เขา ทาไมถึงเสี ยรู้ละ่ ก็พอใจไง อยากไง ถ้ามี
สติปัญญามันก็แก้ไขได้ไง เพราะกรรม ว่ากรรมดี กรรมชัว่ กรรมสามารถแก้ได้ แต่การแก้กรรม
แก้กรรมด้วยการภาวนา แก้กรรมด้วยสติปัญญา ไม่ตอ้ งไปแก้กรรมที่อื่นหรอก ไอ้ที่วา่ แก้กรรมๆ
โกหกทั้งนั้นน่ะ แก้กรรมๆ มันไปแก้ที่ไหน มันไปแก้ที่อดีตชาติได้หรื อ มันไปแก้สิ่งที่เราทาไว้
แล้วใช่ไหม มันไปแก้ประวัติศาสตร์ได้ไหม ประวัติศาสตร์ เราจะไปเขียนประวัติศาสตร์ ใหม่กนั
หรื อ
สิ่ งที่เป็ นประวัติศาสตร์มนั มีมาแล้ว แต่ในปัจจุบนั นี้เราระงับ เราให้อภัยต่อกัน เราพยายาม
สร้างคุณงามความดีตรงนี้ เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร เราไม่จองเวรจองกรรมใครทั้งสิ้ น
ใครจะมีปัญหาสิ่งใดมันการกระทาของเขา แต่ทางโลกนะ ทางกฎหมาย ทางการปกครองต้อง
ปกครองความถูกต้อง ความถูกต้องความชอบธรรมนั้นถึงจะเป็ นธรรม
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แต่ทีน้ ีเรื่ องเวรเรื่ องกรรมมันเป็ นเรื่ องความรู้สึกไง มันมีความน้อยเนื้อต่าใจ มันมีสิ่งใด
ตกค้างในใจ เราต้องมีสติปัญญา มีสติปัญญารักษาตรงนี้ไง รักษาตรงนี้ไว้ เรารักษาสิ ทธิ์ ตาม
กฎหมาย ตามสังคม ต้องเป็ นสิ ทธิ์ของเราทั้งนั้นน่ะ
แต่หัวใจเราๆ คนเราเกิดมามีกายกับใจๆ เห็นไหม นี่ไง เรามาจาศีล จาศีลก็เพื่อรักษาหัวใจ
เราให้เข้มแข็งขึ้นมาไง เพื่อให้มนั มีสติปัญญารักษาได้ไง แล้วสติปัญญารักษาอย่างนี้ไง รักษา
อย่างนี้ถา้ มันรักษาได้ รักษาได้ นี่ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญารักษาหัวใจของเราให้สงบระงับ
แล้วปัญญารักษาบ่อยครั้งเข้าๆ จนมันหยุดคิด มันหยุดเลย หยุดเพราะอะไร หยุดเพราะ
ปัญญามันเท่าทัน พอปัญญาเท่าทัน พอมันหยุดแล้ว พอมันจะคิดใหม่ๆ จิตเห็นอาการของจิต จิต
ที่มนั จะคิด ถ้ามันมีสมาธิ มันจะเห็นความคิด
ที่บอกว่า สติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม จิตเห็นจิต จิตเห็นเวทนา จิตเห็นธรรม
ธรรมารมณ์ๆ มันจะรู้มนั จะเห็น นี่เกิดมรรค เวลามรรคมันเกิดมันจะเกิดอย่างนี้ ถ้ามันเกิดอย่างนี้
ขึ้นมา นี่ไง หัวใจที่มนั เข้มแข็งขึ้น หัวใจที่มนั มีการอบรมดีข้ ึนๆ มันไม่ใช่การเพ้อเจ้อๆ
ครู บาอาจารย์ท่านพูดความจริ ง แต่เราปฏิบตั ิไม่ถึง เราก็วา่ เราเป็ นของเราโดยสัญญาอารมณ์
โดยอารมณ์ความรู้สึก โดยสามัญสานึกของเรานี่แหละ มันไม่เป็ นธรรมหรอก แต่ถา้ เป็ นธรรม
จริ งๆ ต้องพยายามทาความสงบของใจเข้ามา ใจสงบระงับแล้วฝึ กหัดขึ้นมา เพราะถ้าวิปัสสนาคือ
ปัญญาการรู้แจ้ง รู้แจ้งในกิเลสตัณหาความทะยานอยาก รู้แจ้งในความโง่ของเราไง รู้แจ้งความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเราไง
รู้เท่าถึงความคิดไม่ถึงของหัวใจเราไง
หัวใจเราคิดไม่ถึง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่มนั จะเป็ น รู้ไม่ทนั จิตทั้งนั้นน่ะ รู้ไม่เท่าทันตัวเอง ก็เลยโดยตัวเองหลอกก่อน
ไง แล้วก็ไปให้สังคมหลอก ให้ขา้ งนอกหลอก
เริ่ มต้นมาจากเรา ถ้ามีสติปัญญาขึ้นมาแล้วมันจะรักษาตัวเองได้ นี่พระพุทธศาสนา ธรรมะ
ก็จาศีลกัน มาวัดมาวากัน เขามาฝึ กหัด ฝึ กหัดตรงนี้ไง เห็นไหม มาวัดมาวามาเสี ยสละทาน มีศีล
แล้วฝึ กหัดภาวนาขึ้นมาให้หัวใจมันฉลาดขึ้นมาอย่างนี้
ถ้าหัวใจเราฉลาดขึ้นมาแล้ว เราเป็ นศากยบุตรพุทธชิโนรส เป็ นพระๆ เป็ นบุตรของชาว
ศากยะ เป็ นบุตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลาบวช อุปัชฌาย์บวชเข้ามาเป็ นบุตร
ของชาวศากยะ เป็ นบุตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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เราเป็ นชาวพุทธไง ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิ กา เราเป็ นอุบาสก อุบาสิ กา องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าฝากศาสนาไว้กบั เรานะ ฝากศาสนาไว้กบั เรา เราเป็ นเจ้าของศาสนา แล้วเราก็
พยายามรื้ อค้นให้มนั เป็ นหน่อของพุทธะขึ้นมาในหัวใจของเรานะ มันจะเป็ นสมบัติของเรา เรา
จะบอกว่าเป็ นสมบัติส่วนบุคคลๆ สมบัติของเรา ทุกข์ก็เป็ นของเรา สุขก็เป็ นของเรา ธรรมะถ้า
เป็ นจริ งก็จะเป็ นของเรา เอวัง
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