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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ วนัน้ีวนัพระ วนัพระ วนัโกน ชาวพทุธเราแสวงหาบุญกุศล แสวงหา
บุญกุศลคืออะไร คือความสุขของใจ บุญคือความสุข ความชุ่มช่ืนในหัวใจ บุญน่ะ บุญไม่ใช่วตัถุ
ธาตุ เราไปหาวตัถธุาตุกนัไง 

ถา้เราหาบุญกุศล บุญกุศลเป็นนามธรรม เพราะใจของเราเป็นนามธรรมนะ ส่ิงท่ีเขา้หัวใจ
ไดเ้ป็นความรู้สึก ความรู้สึกนั้นเขา้ถึงหัวใจ ถา้เขา้ถึงหัวใจ ความชุ่มช่ืนนั้น เราแสวงหาบุญกุศล
ของเรา เห็นไหม มนุษยต์อ้งฉลาด 

ดูสัตวน์ะ เวลาสัตวน์กัลา่ ดูสิ เวลาฤดูกาลของเขา เขาตอ้งจ าศีลของเขา พวกกบ พวกหมีขั้ว
โลกเหนือเขาจะสะสมอาหารในร่างกายของเขา ถึงเวลาเขาตอ้งจ าศีลของเขา เขาจ าศีลทีหน่ึง ๖ 
เดือน มนัใชอ้าหารในร่างกาย ซึมซับไขมนัท่ีสะสมไวม้าเพ่ือด ารงชีพ สัตวม์นัยงัรู้จกัจ าศีล มนั
เพ่ือความอยูร่อดในชีวติของเขา เพราะเขาหาอาหารไม่ได ้ฤดูกาลมนับงัคบัให้เขาตอ้งจ าศีล 

แต่เราเป็นมนุษย ์มนุษยเ์วลาจ าศีลนะ เวลาเรามีศีลมีธรรมของเรา วนัศีล วนัศีลเราไปถือศีล
ท่ีวดัท่ีวา ท่ีวดัท่ีวาเพ่ืออะไร เพ่ือหัวใจดวงน้ีไง คนเราเกิดมามีกายกบัใจๆ หนา้ท่ีของเราคือมี
อาชีพ อาชีพเพ่ือเล้ียงร่างกายน้ี ส่ิงท่ีเราแสวงหา แสวงหามาเล้ียงปาก แต่หัวใจมนัทุกขม์นัยาก 
หัวใจมนัทุกขม์นัยากมนัตอ้งมีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นธรรมโอสถเพ่ือ
ชโลมหัวใจให้อบอุน่มา ถา้อบอุน่ มนัอบอุน่มาจากไหน 

เวลามนัทุกขม์นัยากข้ึนมา โดยการศึกษา ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ ศึกษาแลว้มนัซาบซ้ึงหัวใจนะ คนศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลามนั
ทุกขม์นัยากข้ึนมาน ้าหูน ้ าตาไหลนะ มนัทุกขม์นัยากข้ึนมา ความทุกขค์วามยากอนันั้นมนัจะเจือ
จานได ้ มนัเป็นสัจจะเป็นความจริงไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่มนัเป็นความ
จริงๆ 
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เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้พดูถึงระดบัของคฤหัสถ์นะ การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็น
อริยทรัพย ์ การเกิดเป็นมนุษยมี์คุณค่ามากๆ เพราะการเกิดเป็นมนุษย ์ มนุษยเ์กิดข้ึนมา มนุษยท่ี์มี
สติปัญญา มนุษยท่ี์แสวงหาประสบความส าเร็จของชีวติ มนุษยผ์ูย้ิ่งใหญ่ เห็นไหม มนุษยเ์กิด
มาแลว้ข้ีทุกขข้ี์ยาก มนุษยท่ี์มีแต่ความทุกขค์วามยากในหัวใจใช่ไหม ไอน้ัน่มนัเกิดมาจากไหน 

เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร การไม่จองเวรจองกรรมต่อกนัมนัจะสร้างบุญกุศล แต่
เวลาเกิดมาๆ เกิดจากเวรจากกรรม เวลาเกิดจากเวรจากกรรม กรรมท่ีคนสร้างบุญญาธิการมา มนั
เป็นพนัธุกรรมของจิตๆ พระโพธิสัตวคิ์ดแต่เร่ืองดีๆ ทั้งนั้นน่ะ ความคิดเร่ืองดีๆ เพราะวา่เขาตดั
แต่งพนัธุกรรมในใจของเขามา 

ไอข้องเรามนัข้ีทุกขข้ี์ยาก เกิดมามีแต่ความเร่าร้อน เกิดมามีแต่ความบีบคั้นในหัวใจ ถา้
ความบีบคั้นในหัวใจ ส่ิงท่ีเกิดมา ส่ิงท่ีเวรท่ีกรรมมนัสร้างสมมาๆ ถา้สร้างสมข้ึนมา ส่ิงท่ีเราเกิด
มาเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เวลาเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นอริยทรัพย ์เป็นอริยทรัพย ์เพราะ
ในบรรดาสัตวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด ในบรรดาสัตวส์องเทา้นะ 

แลว้เวลาบรรดาสัตวส์องเทา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้เทศนาวา่การข้ึนมาจนเป็น
พระอรหันต์ๆ  ข้ึนมา มาจากไหน มาจากมนุษยท์ั้งนั้นเลย เวลาบอกวา่การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็น
อริยทรัพย์ๆ  เพราะการเกิดเป็นมนุษยมี์สมอง มีอ  านาจวาสนาสามารถจะคน้ควา้ท าส่ิงใดก็ได ้ น่ี
วา่เป็นอริยทรัพย ์

แต่เวลาในอริยสัจ ชาติปิ ทุกฺขา ชาติความเกิดเป็นทุกขอ์ยา่งยิง่ ชาติความเกิด เพราะมีเรา 
เราถึงมีทุกๆ อยา่งไง เราท าหนา้ท่ีการงานทุกอยา่งข้ึนมาเป็นสมบติัของเราทั้งนั้นเลย ถา้ไม่มีเรา
ข้ึนมา สมบติัของใคร เงินในธนาคารชาติเป็นของใคร เป็นของชาติไทย แลว้เรามีสิทธ์ิไหม เรามี
สิทธ์ิ เราเป็นในชาติน้ี แต่เป็นของเราหรือเปลา่ ไม่ใช่ ถา้เงินในกระเป๋าของเราสิ เงินท่ีเรา
แสวงหามาน่ีเงินของเรา หนา้ท่ีการงานของเราท่ีเราท ามาเป็นสมบติัของเรา ถา้เป็นสมบติัของเรา 

ชาติเกิดมาจากไหน สังคมมนัมีไดเ้พราะอะไร สังคมมีไดเ้พราะมนุษยเ์กิดมาไง มนุษยร์วม
ข้ึนมาเป็นสังคม แลว้สังคมท่ีดีงามข้ึนมา เราจะมีความสุขความสงบของเราพอสมควร 
พอสมควรๆ ค าวา่ “พอสมควร” มนัอยูท่ี่อ  านาจวาสนาของคนไง อยูท่ี่ใจใครมีธรรมะมาก 
ธรรมะนอ้ยไง 
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ถา้มีธรรมะมาก ผูท่ี้เขาเป็นเศรษฐีเขาเสียสละของเขา เขาท าเพ่ือประโยชน์ของเขา น่ีหัวใจ
ของเขา คนท่ีเป็นเศรษฐีข้ึนมาแลว้เขาสงวนของเขา เขารักษาของเขา เขาไม่ให้ใครเลย นัน่ก็เป็น
เร่ืองสิทธิของเขา มนัอยูท่ี่หัวใจของคนๆ ไง 

ในสมยัพทุธกาลนะ บา้นเศรษฐีทุกบา้น หนา้บา้นจะมีโรงทาน เขามีโรงทานของเขา เขา
เผ่ือแผข่องเขาก็เพ่ือประโยชน์กบัเขาไง เพ่ือประโยชน์กบัใคร น ้าใจ คนท่ีข้ีทุกขข้ี์ยากมา เวลาเรา
เดินทางมา ถา้มนัทุกขม์นัยากมาก็ไปอาศยันอนท่ีนัน่ น่ีไดพ้กัอาศยั ไดมี้อาหารด ารงชีพ แลว้คิดดู
สิวา่เขาจะมีความสุขอยา่งไร 

เราเป็นผูใ้ห้ๆ การให้อยา่งนั้นให้เพ่ือประโยชน์ไง คนท่ีเขามีสติมีปัญญาเขาสร้างประโยชน์
ของเขา ประโยชน์เพ่ืออะไร หัวใจท่ีเคยไดป้ระโยชน์อนันั้นมนัจะรู้จกับุญคุณนะ แลว้เขาก็ท า
ต่อเน่ืองไปใช่ไหม ถา้เราเป็นผูใ้ห้ๆ ไง ถา้ให้อยา่งนั้นให้เพ่ือประโยชน์กบัอะไร ให้เพ่ือ
ประโยชน์กบัหัวใจของเราไง ใครเป็นคนท า 

ชาวไร่ ชาวนา เขาท าไร่ท าสวนของเขา ผลผลิตท่ีเขาเก็บเก่ียวของเขาทั้งนั้นน่ะ ไอท่ี้เรา
ท าบุญกุศล เราให้ทาน ของเราทั้งนั้นน่ะ เราเป็นคนท า ชาวไร่ ชาวสวนเขาเป็นเจา้ของนา เจา้ของ
ไร่ใช่ไหม ไอน่ี้สมบติัท่ีเราเสียสละเป็นของใคร ของเราทั้งนั้นน่ะ แลว้เราเสียสละไปๆ ของเรา
ทั้งนั้นน่ะ ของเรามนัเกิดตรงไหน ของเรามนัเกิดในเจตนาท่ีเราเสียสละนั้นไปไง 

เราเสียสละ ความลบัไม่มีในโลก ความลบัไม่มีในโลกคือเป็นผูท่ี้กระท า เราเป็นคนกระท า 
เรารู้อยูแ่ก่ใจ เรารู้อยูแ่ก่ใจ เวลาถา้มนัสะสมจนเป็นจริตนิสัย เวลาตายไป ทิพยส์มบติัๆ มนัเป็น
ทิพย์ๆ  น่ีไง ในสวรรคไ์ม่มีตลาด 

ในสวรรค ์ ใครไปเกิดในสวรรค ์ เกิดในสวรรคแ์ลว้ความสามารถ ฤทธ์ิของเทวดาแต่ละ
องคแ์ตกต่างกนั แตกต่างกนัตรงน้ีไง ตรงท่ีใครท ามากท านอ้ย ใครท าดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ 
มนัเป็นทิพยส์มบติัๆ เป็นของแต่ละบุคคล เป็นของส่วนบุคคล 

เวรกรรมก็เป็นของส่วนบุคคล แต่มนัมีสายบุญสายกรรมไง เราเกิดจากพอ่จากแม่ เราเกิด
ร่วมกนั เวลาเราเกิดแลว้ สายบุญสายกรรม น่ีสายบุญสายกรรมนะ แต่เวลามนัเป็นจริงๆ เวลา
ทุกขเ์วลายากข้ึนมาก็ทุกขย์ากในหัวใจเราเท่านั้น แต่เราท าคุณงามความดีก็ในหัวใจเราเท่านั้น เรา
สร้างบุญกุศลก็เป็นของเราเท่านั้น แต่เร่ืองอยา่งน้ีมนัสายบุญสายกรรม 
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เราเป็นคนทุกขค์นยาก เราไม่มีสติปัญญาท่ีจะหาทรัพยส์มบติัอยา่งนั้นเพ่ือเสียสละได ้ แต่
เรามีน ้าใจของเรา เห็นใครท่ีท าคุณงามความดี เราอนุโมทนาทานไปกบัเขา เห็นคนท าคุณงาม
ความดี ถา้เรามีใจอนุโมทนาไปกบัเขา นัน่ก็บุญกุศลนะ เพราะอะไร จิตใจมนัช่ืนบานไปกบัเขา
ไง ถา้จิตใจมนัคบัแคบ เห็นเขาท าคุณงามความดีแลว้มนัไม่พอใจไปทั้งนั้นน่ะ เวลาไม่พอใจมนัก็
บีบคั้นหัวใจไง น่ีไง ความรู้สึก จิตน้ีเป็นนามธรรมๆ แต่นามธรรมน้ียิ่งใหญ่นะ 

วตัถท่ีุจบัตอ้งได ้ ทุบท าลายไดท้ั้งนั้นน่ะ ท่ีมนักีดขวางท่ีไหน ท าลายไดท้ั้งนั้นเลย แต่ไอ้
ความรู้สึกนึกคิดท่ีเป็นทุกขม์นัท าลายไม่ไดไ้ง แลว้มนัชอบคิดแต่เร่ืองท่ีเจ็บช ้าน ้ าใจ มนัชอบแต่
เร่ืองท่ีเจ็บแสบ ไอเ้ร่ืองดีๆ คิดไดเ้ด๋ียวเดียวเท่านั้นน่ะ มนัคิดไม่ได้ๆ  ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมๆ ถึงตอ้ง
มีเหตุมีผล ตอ้งไม่เช่ืออารมณ์ของคน อารมณ์คนเช่ือไม่ได ้ ตอ้งเช่ือดว้ยเหตุดว้ยผล แต่เวลา
ธรรมะมนัเกิดข้ึน มนัเกิดข้ึนท่ีหัวใจนัน่น่ะ 

ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมๆ เวลาธรรมมนัเกิดข้ึน เห็นไหม นามธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ นามธรรม
จบัตอ้งไม่ได ้เวลามีสติ มนัจบัตอ้งไม่ได ้ถา้มนัจบัตอ้งไม่ไดม้นัจะพิจารณาไดอ้ยา่งไร ในสติปัฏ
ฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม จิตมนัพิจารณาอยา่งไร จบัจิตอยา่งไร ตวัจิตมนัจบัตอ้งอยา่งไร จะ
พิจารณาของมนัอยา่งไร แลว้มนัจะส ารอกมนัจะคายออกไปอยา่งไร มนัจะมีอะไรไปส ารอกคาย
ออกไป เห็นไหม 

มชัฌิมาปฏิปทา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พระพทุธศาสนา ส่ิงท่ีวา่
ความเป็นกลางๆ กลางตรงไหน กลางกิเลสไง กิเลสพอใจก็เป็นกลาง กิเลสไม่พอใจ มนัตบไป
สองส่วน กิเลสทั้งนั้นน่ะ 

ถา้มนัเป็นความจริง เพราะจริตนิสัยของคน ดสิู รสชาติของอาหาร คนท่ีทานอาหารท่ีวา่
พอใจของตน รสชาติมนัแตกตา่งกนัไป ความเป็นกลาง คนท่ีโทสจริต โมหจริต โลภจริต จริต
ของคนมนัแตกต่างกนั ความแตกต่างกนั ส่ิงท่ีเขา้ไปท ามนัก็จะแตกต่างกนั 

เห็นไหม วา่ธรรมะเป็นส่วนบุคคลๆ มรรคของใคร คนจริตนิสัยอยา่งไร เวลามรรคเขา้ไป 
มนันุ่มนวลออ่นหวาน เขม้แขง็อยา่งไร ถา้มนัเขม้แขง็เขา้ไป มนัตอ้งพอดีกนัไง พอดีกบักิเลส
ของคนคนนั้นไง พอดีกบัความยึดมัน่ถือมัน่ ความติดในใจดวงนั้นไง แลว้มนัเขา้ไปพอดีแลว้มนั
ไปประหัตประหารกนั 
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เวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติั สงครามธาตุ สงครามขนัธ์ เวลาสงครามมนัเกิดข้ึน 
สงครามธาตุ สงครามขนัธ์นะ เวลาธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ เวลาปัญญามนัเกิดๆ สังขาร ความคิด 
ความปรุง ความแต่ง เวลามนัคิดน่ีขนัธ์ ๕ โดยความรู้สึกนึกคิดของคนมนัธรรมดา เราท าความ
สงบของใจเราเขา้มา พอใจสงบระงบัแลว้มีสติปัญญาสามารถยกข้ึนสู่วปัิสสนา 

ปัญญาของเราปัญญาสามญัส านึก ปัญญาโดยโลก ปัญญาโดยความรู้สึกนึกคิด น่ีโลกีย
ปัญญา ปัญญาแบบโลกๆ ไง เวลาจิตมนัสงบแลว้ยกข้ึนสู่วปัิสสนา วปัิสสนาคือปัญญาการรู้แจง้ 
รู้แจง้ในหัวใจของตนไง ถา้ปัญญารู้แจง้ในหัวใจของตน ถา้ปัญญามนัเกิดข้ึน ยกข้ึนสู่วปัิสสนา 
วปัิสสนาอะไร ปัญญาเป็นอยา่งไร แลว้อะไรเป็นคนยกข้ึน อะไรเป็นคนจบัตอ้ง น่ีสัมมาสมาธิ 
สัมมาสมาธิมนัอยูไ่หน ถา้คนยงัท าความสงบของใจเขา้มาไม่ได ้ มนัเป็นโลกียปัญญา คือปัญญา
สามญัส านึกทั้งนั้นน่ะ 

คนเราเกิดมามีความคิดทั้งหมด แลว้ก็บอกวา่ความคิดของตนเป็นปัญญา แลว้ความคิดเวลา
กิเลสมนัครอบง าแลว้ กิเลสมนัใชส้อย เห็นไหม รู้มาก ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้มา ศึกษาไวท้ะเลาะกนั ศึกษาไวเ้ถียงกนั ศึกษาไวข้ดัแยง้กนั 

เขาศึกษามา ศึกษามาเพ่ือประพฤติปฏิบติั นัน่เป็นแนวทางนะ เราศึกษามาแลว้ ศึกษาแลว้
เราไม่เขา้ใจ เราก็ธมฺมสากจฺฉา ธมฺมสากจฺฉาคือสนทนาธรรม คือหาช่องทาง หาเหตหุาผล ถา้มนั
เป็นธมฺมสากจฺฉา เป็นมงคงชีวติ แต่ถา้มนัเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัเหยียบย  า่กนั มนั
จะเป็นประโยชน์อะไร 

แต่ถา้เวลาเราศึกษามาแลว้นะ เราทดสอบของเราสิ สติ เวลาครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติ
ปฏิบติันะ ถา้การด ารงชีพ การเคล่ือนไหวท่ีขาดสติ ท่านเห็นแลว้มนัขวางหูขวางตามาก แลว้สติ 
สติแบบเลอเรอไง เพอ้เจอ้ไง แต่ถา้เป็นสติของเขานะ การเคล่ือน การเหยียด การคู ้ พระอสัสชิ 
พระอสัสชิเดินบิณฑบาต พระสารีบุตรสงัเกตยงัเห็นเลย น่ีไง ถา้มีสติข้ึนมาแลว้ สติมนัเกิดจาก
ภายใน สติมนัเกิดจากหัวใจ 

ตาเป็นหนา้ต่างของใจ ปากคิดอะไรมนัก็พดูออกมา แลว้ถา้ใจมนัสงบระงบั มนัจะคิด มนั
จะพดูไหม ถา้จิตมนัคึกมนัคะนองนะ ครูบาอาจารยท่์านเห็น เวลาเลน่กนัท่านบอกมนัคึกคะนอง 
หมามนัเลน่กนัก่อน แลว้เด๋ียวหมามนัก็กดักนั หมามนัชอบเลน่กนันะ ลกูหมามนัชอบเลน่กนั 
มนัชอบหยอกชอบลอ้ สนุก เพราะสัญชาตญาณของสัตว ์ การเลน่คือการฝึกฝน เราตอ้งมี
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การศึกษาเพ่ืออาชีพใช่ไหม สัตวน์กัลา่มนัเลน่กนัตั้งแต่เดก็ นัน่น่ะมนัฝึกคมเลบ็คมเข้ียวของมนั
เพ่ือด ารงชีพของมนันะ มนัเลน่ของมนั แลว้มนัก็กดักนั 

ไอน่ี้ก็เหมือนกนั ชอบหยอกชอบลอ้ เขาเรียกจิตคึกคะนอง เวลาจิตท่ีมนัสงบระงบัเขา้มา 
ครูบาอาจารยท่์านรู้ท่านเห็นทั้งนั้นน่ะ เพราะอะไร เพราะมนัมาจากจิต ทุกอยา่งในโลกน้ีมนัมา
จากความรู้สึกอนันั้น แลว้ความรู้สึกอนันั้นข้ึนมา น่ีไง เวลาเราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยเ์ป็น
อริยทรัพย ์อริยทรัพยข้ึ์นมาเพ่ือหาคุณงามความดีไง เพ่ือหาประโยชน์กบัเราไง 

เราเกิดมาชาติหน่ึง เวลาเกิดข้ึนมาแลว้ เกิดข้ึนมาก็มีโอกาสชาติหน่ึง เราจะท าอะไรก็ได ้ท า
ชัว่ก็ได ้ ท าดีก็ได ้ จะท าดีขนาดไหนกไ็ด ้ จะท าดีถึงส้ินสุดแห่งทุกขก์็ได ้ อยูท่ี่เราเลือกไง แต่เวลา
กิเลสมนัหลอกนะ เสียเปรียบ เราเสียรู้เขา 

กรรมนะ เวลาเวรกรรมมนัซับซ้อนมา เพราะมนัเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ 
อาสวกัขยญาณ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมๆ ท่านมาจากไหน องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ท่านมาจากไหน ท่านยอ้นของท่านไปไง ตั้งแต่พระ
เวสสันดรไป แลว้พระเวสสันดร ดูสิ ดูเทวทตัๆ เขาก็เป็นชูชก เขาเป็นคู่เวรคู่กรรมกนัมาตลอด 
ไดส้ร้างเวรสร้างกรรมกนัมาทั้งนั้นน่ะ 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเกิดมาแลว้ เราเสียรู้เขา ท าไมถึงเสียรู้ละ่ ก็พอใจไง อยากไง ถา้มี
สติปัญญามนัก็แกไ้ขไดไ้ง เพราะกรรม วา่กรรมดี กรรมชัว่ กรรมสามารถแกไ้ด ้แตก่ารแกก้รรม 
แกก้รรมดว้ยการภาวนา แกก้รรมดว้ยสติปัญญา ไม่ตอ้งไปแกก้รรมท่ีอ่ืนหรอก ไอท่ี้วา่แกก้รรมๆ 
โกหกทั้งนั้นน่ะ แกก้รรมๆ มนัไปแกท่ี้ไหน มนัไปแกท่ี้อดีตชาติไดห้รือ มนัไปแกส่ิ้งท่ีเราท าไว ้
แลว้ใช่ไหม มนัไปแกป้ระวติัศาสตร์ไดไ้หม ประวติัศาสตร์ เราจะไปเขียนประวติัศาสตร์ใหม่กนั
หรือ 

ส่ิงท่ีเป็นประวติัศาสตร์มนัมีมาแลว้ แต่ในปัจจุบนัน้ีเราระงบั เราให้อภยัต่อกนั เราพยายาม
สร้างคุณงามความดีตรงน้ี เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร เราไม่จองเวรจองกรรมใครทั้งส้ิน 
ใครจะมีปัญหาส่ิงใดมนัการกระท าของเขา แต่ทางโลกนะ ทางกฎหมาย ทางการปกครองตอ้ง
ปกครองความถกูตอ้ง ความถกูตอ้งความชอบธรรมนั้นถึงจะเป็นธรรม 
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แต่ทีน้ีเร่ืองเวรเร่ืองกรรมมนัเป็นเร่ืองความรู้สึกไง มนัมีความนอ้ยเน้ือต ่าใจ มนัมีส่ิงใด
ตกคา้งในใจ เราตอ้งมีสติปัญญา มีสติปัญญารักษาตรงน้ีไง รักษาตรงน้ีไว ้ เรารักษาสิทธ์ิตาม
กฎหมาย ตามสังคม ตอ้งเป็นสิทธ์ิของเราทั้งนั้นน่ะ 

แต่หัวใจเราๆ คนเราเกิดมามีกายกบัใจๆ เห็นไหม น่ีไง เรามาจ าศีล จ าศีลก็เพ่ือรักษาหัวใจ
เราให้เขม้แขง็ข้ึนมาไง เพ่ือให้มนัมีสติปัญญารักษาไดไ้ง แลว้สติปัญญารักษาอยา่งน้ีไง รักษา
อยา่งน้ีถา้มนัรักษาได ้รักษาได ้น่ีปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญารักษาหัวใจของเราให้สงบระงบั 

แลว้ปัญญารักษาบ่อยคร้ังเขา้ๆ จนมนัหยดุคิด มนัหยดุเลย หยดุเพราะอะไร หยดุเพราะ
ปัญญามนัเท่าทนั พอปัญญาเท่าทนั พอมนัหยดุแลว้ พอมนัจะคิดใหม่ๆ จิตเห็นอาการของจิต จิต
ท่ีมนัจะคิด ถา้มนัมีสมาธิ มนัจะเห็นความคิด 

ท่ีบอกวา่ สติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม จิตเห็นจิต จิตเห็นเวทนา จิตเห็นธรรม 
ธรรมารมณ์ๆ มนัจะรู้มนัจะเห็น น่ีเกิดมรรค เวลามรรคมนัเกิดมนัจะเกิดอยา่งน้ี ถา้มนัเกิดอยา่งน้ี
ข้ึนมา น่ีไง หัวใจท่ีมนัเขม้แขง็ข้ึน หัวใจท่ีมนัมีการอบรมดีข้ึนๆ มนัไม่ใช่การเพอ้เจอ้ๆ 

ครูบาอาจารยท่์านพดูความจริง แต่เราปฏิบติัไม่ถึง เราก็วา่เราเป็นของเราโดยสัญญาอารมณ์ 
โดยอารมณ์ความรู้สึก โดยสามญัส านึกของเราน่ีแหละ มนัไม่เป็นธรรมหรอก แต่ถา้เป็นธรรม
จริงๆ ตอ้งพยายามท าความสงบของใจเขา้มา ใจสงบระงบัแลว้ฝึกหัดข้ึนมา เพราะถา้วปัิสสนาคือ
ปัญญาการรู้แจง้ รู้แจง้ในกิเลสตณัหาความทะยานอยาก รู้แจง้ในความโงข่องเราไง รู้แจง้ความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเราไง รู้เท่าถึงความคิดไม่ถึงของหัวใจเราไง หัวใจเราคิดไม่ถึง 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ท่ีมนัจะเป็น รู้ไม่ทนัจิตทั้งนั้นน่ะ รู้ไม่เท่าทนัตวัเอง ก็เลยโดยตวัเองหลอกก่อน
ไง แลว้ก็ไปให้สังคมหลอก ให้ขา้งนอกหลอก 

เร่ิมตน้มาจากเรา ถา้มีสติปัญญาข้ึนมาแลว้มนัจะรักษาตวัเองได ้ น่ีพระพทุธศาสนา ธรรมะ 
ก็จ าศีลกนั มาวดัมาวากนั เขามาฝึกหัด ฝึกหัดตรงน้ีไง เห็นไหม มาวดัมาวามาเสียสละทาน มีศีล 
แลว้ฝึกหัดภาวนาข้ึนมาใหห้ัวใจมนัฉลาดข้ึนมาอยา่งน้ี 

ถา้หัวใจเราฉลาดข้ึนมาแลว้ เราเป็นศากยบุตรพทุธชิโนรส เป็นพระๆ เป็นบุตรของชาว
ศากยะ เป็นบุตรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาบวช อุปัชฌายบ์วชเขา้มาเป็นบุตร
ของชาวศากยะ เป็นบุตรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
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เราเป็นชาวพทุธไง ภิกษ ุภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกา เราเป็นอบุาสก อบุาสิกา องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ฝากศาสนาไวก้บัเรานะ ฝากศาสนาไวก้บัเรา เราเป็นเจา้ของศาสนา แลว้เราก็
พยายามร้ือคน้ให้มนัเป็นหน่อของพทุธะข้ึนมาในหัวใจของเรานะ มนัจะเป็นสมบติัของเรา เรา
จะบอกวา่เป็นสมบติัส่วนบุคคลๆ สมบติัของเรา ทุกขก์็เป็นของเรา สุขก็เป็นของเรา ธรรมะถา้
เป็นจริงก็จะเป็นของเรา เอวงั 


