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ตั้งใจฟังธรรมะ สจัธรรม เนน้ย  ้าสัจธรรมๆ ทุกวนัเลย สัจธรรมมนัมีคุณค่ากบัหัวใจนะ แต่
เวลาโลกน้ีเขามองกนัท่ีปัจจยั มองท่ีเงิน เงินมีความจ าเป็น แต่ไม่ใช่ทุกอยา่ง เงินซ้ือความดีไม่ได ้
เงินซ้ือมรรคผลนิพพานไม่ได ้แต่เงินมีความจ าเป็นไวใ้ชส้อยกบัชีวติประจ าวนั 

เงินมีความจ าเป็นไหม มีความจ าเป็น แต่ไม่ใช่ทุกอยา่ง แต่ถา้เงินมีความจ าเป็น เราแสวงหา
ส่ิงนั้นมาเพ่ือความมัน่คงของชีวติๆ คนเงินทองเตม็บา้นเตม็เรือนนะ มีแต่ความทุกขค์วามยากใน
หัวใจทั้งนั้นน่ะ 

แต่ถา้เป็นสัจจะเป็นความจริง สัจจะความจริงข้ึนมา สัจธรรม บุญคืออะไร บุญคือความ
มัน่คงของใจไง บุญคือความอบอุน่ของหัวใจ ถา้บุญคือความอบอุ่นของหัวใจมนัมาจากไหน คน
ท่ีมีอ  านาจวาสนาบารมีนะ ถา้เขามีความสุขในหัวใจของเขา เขาท าหนา้ท่ีการงานไปโดยเป็น
ปัจจยัเคร่ืองอาศยัโดยไม่ทุกขไ์ม่ยากไง แต่ถา้คนมนัหิวมนัโหย คนมนักระหายนะ มนัท ามาดว้ย
ความทุกขค์วามยากไง ความทุกขค์วามยากเพราะมนัขาดแคลนใช่ไหม คนมนัขาดแคลนมนัคิด
วา่จะตอ้งแสวงหาส่ิงนั้นเพ่ือความสุขๆ ไง แลว้มนัก็จะไม่ไดค้วามสุขตามความเป็นจริงทั้งนั้น
น่ะ 

แต่ถา้เป็นความจริง คนเราถา้มนัมีบุญกุศลในหัวใจ เราท าแลว้มนัท าดว้ยความอบอุ่น มนั
ท าดว้ยความร่ืนเริงนะ มนัท างานดว้ยความสุข มนัท างานเป็นงาน มนัท างานโดยท่ีไม่มีความ
ทุกขค์วามยากไง แต่คนมนัขาดแคลน เบ้ืองหลงัเราแดงไปทั้งหมด ทุกอยา่งเราตอ้งแสวงหามา
เพ่ือโปะๆๆ มนัทุกขม์นัยากไปทั้งนั้นน่ะ ถา้มนัทุกขม์นัยากข้ึนมา เห็นไหม เงินเหมือนกนั แต่คน
คนหน่ึงหาเงินมาเพ่ือด ารงชีพ หาเงินมาเพ่ือใชจ่้ายใชส้อยในชีวติประจ าวนั คนหน่ึงหามาเพ่ือ
สนองกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ถา้สนองกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัไม่มีวนัพอ
หรอก 
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ถา้มนัแสวงหามาดว้ยความทุกข ์ เราแสวงหามาดว้ยความทุกข ์ แสวงหามาดว้ยเลห์่กล แต่
เลห์่กลมนัแสวงหามาดว้ยความทุจริต แสวงหามาดว้ยความไม่ชอบธรรม มนัมีความทุกขค์วาม
ยากไปทั้งนั้นน่ะ แต่เราก็ตอ้งใช ้เงินเราตอ้งใชน้ะ 

ทีน้ีเงินเราตอ้งใช ้ ถา้มนัเก็บไวใ้ชส้อยเพ่ือชีวติประจ าวนัของเรา มาวดัมาวา เราแสวงหา
ของเรา น่ีเวลาของเรา ค่าเดินทางของเรามา มาดว้ยหัวใจพอ มาถึงกราบพระ กราบพระนะ เราดู
ในประเทศพม่า เขาไปท างานเขาก็แวะกราบพระก่อน กลบัจากท างานเขากก็ราบพระก่อน เขาไม่
มีอะไร ดอกไมต้ามริมทาง เขากราบของเขาแลว้เขาอบอุน่ของเขานะ เขาไม่เอาพระไวใ้นบา้น น่ี
เขาวางของเขามาอยา่งนั้นดว้ยวฒันธรรมของเขา ดว้ยประเพณีของเขา 

ไอเ้รามนัทุนนิยมไง พอทุนนิยมข้ึนมา บริโภคนิยม ทุกคนกต็อ้งบริโภคมากๆ ทุกคนก็
แสวงหามาเพ่ือความมัน่คง ไอพ้ระเราก็เอาตามไง จะรุ่นนั้นรุ่นน้ีนะ เวลาข่ีรถ อูฮู้! มนัตอ้งมีรถ
น ามีหนา้มีตา น่ีมนัทุนนิยมไง แลว้ธรรมะไปไหน ความจริงไปไหน 

ถา้เป็นความจริงนะ ความจริงมนัมีน ้าใจต่อกนั เห็นไหม ดูสิ เวลาเราอยูก่บัครูบาอาจารย์
ของเรามา พอ่แม่ครูจารย ์ท่านดูแลเราดว้ยความอบอุน่นะ ในวดัแทบไม่มีอะไรเลยนะ เวลาหลวง
ปู่มัน่เสียชีวติ หลวงตาท่านบอกในวดัหลวงปู่มัน่มีเงินอยู ่๖๐๐ บาทเท่านั้นน่ะ 

เวลาท่านอยูใ่นวดัในวาของท่าน ท่านดูแลคุม้ครองดแูลของท่าน เห็นไหม สงครามโลก 
เวลาผา้มนัขาดแคลน เวลาเขามาถวาย “ให้ขา้งหลงัก่อน ให้ขา้งหลงัก่อน” 

หลวงตาท่านบอก “แลว้หัวหนา้ละ่” 

“หัวหนา้ไม่จ าเป็น หัวหนา้เด๋ียวใครเขาก็ให้ทั้งนั้นน่ะ เอาขา้งหลงัก่อนๆ” 

ท่านดูแลอยา่งนั้นน่ะ แลว้มนัอบอุ่น ในวดัถา้ครูบาอาจารยเ์ป็นธรรมๆ มนัอบอุน่ แลว้มนั
ไม่ตอ้งด้ินรน เพราะอะไร เพราะปัจจยัเคร่ืองอาศยัมนัสมบูรณ์ของมนัอยูแ่ลว้ 

เราอยูบ่า้น เราเป็นคฤหัสถ ์ เราแสวงหาของเราข้ึนมา เราก็อยากมีความอบอุน่ อยากมี
ความสุขในหัวใจของเรา เรากจ็ะไปวดัไปวา ไปวดัไปวาเอาหัวใจนั้นมา พอเขา้มาในวดั มนัมีมา
ตอนบ่ายๆ 

“มาท าไม” 
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“มากราบพระ” 

เขามาแลว้เขากก็ราบพระประธาน แลว้บางคนก็จะขอนัง่ภาวนา บางคนก็ขอกลบั เราก็
เขา้ใจนะ เห็นใจมาก เพราะไปวดัไปวาท่ีอยูผู่ท้รงศีล เขาก็อยากจะอยูเ่พ่ือภาวนา เพ่ือเอา
คุณธรรมในหัวใจ แต่ถา้เขายงัไม่เคยเขากจ็ะส่งเสียงดงัอะไรบา้ง เราก็มีกติกาของเรา เราก็เห็นใจ
อยูน่ะ เรากต็อ้งป้องกนัของเราไง 

หลวงตาท่านบอก เวลาสระน ้า บ่อน ้า ถา้น ้ าสะอาด น ้าท่ีเป็นประโยชน์นะ ใครๆ เขาก็จะมา
ตกัมาใชม้าสอย ถา้บ่อน ้านั้นมนัมีแต่มูตรแต่คูถ มีแต่โคลนแต่ตมนะ มนัใชส้อยไม่ไดไ้ง วดั ถา้
ปลอ่ยปละละเลยดว้ยความแต่เห็นน ้าใจของคนๆ ใครมาก็เอาแต่ความสะดวกๆ มนัก็เหมือนกบั
บ่อน ้าท่ีมีแต่มูตรแต่คูถ ใครมาก็มีแต่ความกระทบกระเทือนกนั ใครมากไ็ม่มีส่ิงใดท่ีเป็น
ประโยชน์ ก็จะพยายามรักษาบ่อน ้านั้นไวใ้ห้เป็นน ้าท่ีสะอาด ใครมาก็ตกัด่ืมกินไดเ้ลย มนัก็ตอ้งมี
กติกาใช่ไหม มนัก็ตอ้งคอยคุม้ครองดูแล เขากห็าวา่เห็นแก่ตวัๆ น่ีพดูถึงความเห็นของโลกนะ 

เราตอ้งการน ้าท่ีสะอาด เราตอ้งการน ้าท่ีดี ไปวดัไปวา เราก็เห็นใจนะ ฉะนั้น มาวดัมาวา 
เอาแต่หัวใจมา แลว้ปัจจยัเคร่ืองอาศยัๆ มนัเป็นประเพณีไปแลว้ แค่น ้ าใจท่ีมาก็พอแลว้ ไม่ตอ้งวา่
มนัตอ้งถวายๆ 

มนัถวายอะไร ถวายไวท้ าไม ถวายแลว้เป็นประโยชน์อะไร แต่เม่ือคราวจ าเป็นเม่ือก่อนนั้น
มนัจ าเป็น จ าเป็นเพราะมนัไม่มีเลย มนัตอ้งบ ารุงรักษา มนัตอ้งก่อสร้างข้ึนมา พอมนัจบแลว้มนัก็
คือจบ 

เอาน ้าใจ เอาน ้าใจต่อกนั ถา้เอาน ้าใจต่อกนั บุญมนัอยูต่รงน้ีไง ถา้มนัวดักนัท่ีน่ีๆ เงินไม่
จ าเป็น มนัไม่จ าเป็นเลย ถา้มนัไม่จ าเป็น ส่ิงท่ีเราจะมีน ้าใจต่อกนั เราจะท าบุญกุศลต่อกนั เราเอา
หัวใจต่อกนันะ ถา้เอาหัวใจต่อกนันะ มาวดัมาวา มาเพ่ือเหตุน้ี มาวดัมาวาก็มาฝึกหัด มาประพฤติ
ปฏิบติั 

เวลาประพฤติปฏิบติั เงินซ้ือไม่ไดแ้ลว้ ขอซ้ือศีล ซ้ือสมาธิ ซ้ือปัญญา ซ้ือสติ จะก่ีร้อยลา้น
จะซ้ือเลย มรรคผลนิพพานซ้ือหมด แลว้มรรคผลนิพพานก็จะไปอยูก่บัคนท่ีมีเงินเท่านั้น คนทุกข์
คนจนจะไม่ไดม้รรคไม่ไดผ้ลเลยเพราะเราไม่มีปัญญาจะซ้ือหามาไดไ้ง 
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แต่ถา้มนัจะเป็นความจริง ความจริงมนัอยูท่ี่การเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาของเราน่ีไง มนั
อยูท่ี่อ  านาจวาสนาในหัวใจนั้น ถา้หัวใจนั้นมนัมีอ  านาจวาสนาข้ึนมา มนัปล้ืมใจ เวลาเขา้ทาง
จงกรม มนัอ่ิมใจ มนัพอใจ มนัอยากท า มนัมีความสุข 

แต่ถา้มนัมีแต่บาปอกุศลนะ โอโ้ฮ! เขาไปสนุกครึกคร้ืนกนั ไอเ้รามนัคนเศษเดน ตอ้งมาอยู่
โดยความอบัเฉา น่ีเวลากิเลสมนัฟข้ึูนมานะ ถา้ครูบาอาจารยท่ี์มีสติมีปัญญา ท่านกจ็ะปราบปราม
ไอกิ้เลสในใจนะ เอง็ไม่เคยท าอยา่งนั้นใช่ไหม ตั้งแต่เกิดมาเอง็ไม่เคยไดเ้สพอยา่งนั้นเลยหรือ มนั
ก็เสพมาแลว้ทั้งนั้นน่ะ ทุกคนก็ไดท้ ามาทั้งนั้นน่ะ แลว้ปีแลว้ปีเลา่ๆ มนัก็ตอ้งเป็นอยา่งนั้นมา
ตลอดเวลา แลว้มนัมีอะไรดีข้ึน เห็นไหม แต่ถา้เราละเราวาง มนัก็อยูท่ี่นัน่น่ะ 

ท่ีไหนเขามีการละเลน่ มีการฟ้อนร า เราไม่ไปท่ีนัน่ ท่ีไหนเขามีการพนนั นกัเลงราตรีตา่งๆ 
เราไม่ไปท่ีนัน่ แต่ถา้เป็นทางโลกเขาไปท่ีนัน่ๆ เรากไ็ปมาตลอด เห็นไหม ถา้มนัมีสติมีปัญญา 
มนัปราบปรามกิเลสในหัวใจของตน มนัจะมีโอกาสไดเ้ดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาเพ่ือเอา
คุณธรรมของเราข้ึนมาไง เพราะเงินมนัซ้ือหาไม่ไดไ้ง มนัอยูท่ี่อ  านาจวาสนาของคนไง แลว้มนั
อยูท่ี่การประพฤติปฏิบติั 

ถา้ปฏิบติัตามความเป็นจริงข้ึนมา บุญกุศล สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ความสุข ความ
สงบก็แสวงหาตะครุบเงากนั แสวงหาแต่ความสุข แสวงหาแต่ความดีงาม แต่ความดีงามมนัดีงาม
แบบโลก ถา้โลกมนัก็จ าเป็นใช่ไหม เราตอ้งมีอยา่งนั้น ทาน ศีล ภาวนา ถา้ไม่มีทาน ไม่มีทานคือ
วา่ไม่มีการเสียสละ เราจะมากนัอยา่งไร 

อเสวนา จ พาลาน  ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา อเสวน  คนท่ีเห็นแก่ตวั คนท่ีมนัมกัมาก อยา่ไปยุง่
กบัมนั พวกบณัฑิตๆ พวกท่ีมีน ้าใจต่อกนั เราเขา้ไปสังคมอยา่งนั้น ถา้เขา้ไปสงัคมอยา่งนั้นเพ่ือ
ธมฺมสากจฺฉา ดว้ยการชกัจูง ดว้ยการชกัน ากนัข้ึนมา เราจะคบบณัฑิตไง ถา้มนัเป็นบณัฑิตอยา่ง
นั้น เรามาวดัมาวาก็เพ่ือเหตุน้ีไง เพ่ือเหตุวา่ ให้มนุษยเ์ป็นมนุษย ์มนุษยท่ี์มีศีลมีธรรมในหัวใจ มี
วฒันธรรมในหัวใจ 

ถา้มีวฒันธรรมในหัวใจ ถึงคราวนกัขตัฤกษ ์ เราก็รู้ เวลานกัขตัฤกษ ์ เราก็ปลกูฝังลกูหลาน
ของเรา ถา้เราไม่ปลกูฝังลกูหลานของเรา มนัก็กดุดว้นไปแค่เราใช่ไหม ถา้มนัจะปลกูฝังใน
ลกูหลานของเรา ส่ิงใดท่ีมนัจะเป็นวฒันธรรมประเพณี เราก็ท ากบัเขา ถึงเวลานะ เรากรู้็จกั เราก็
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เป็นคนท่ีมีวฒันธรรมนะเวย้ อยา่มาวา่ป่าเถ่ือนนะ วดัป่าไม่ใช่ป่าเถ่ือน ป่าแบบมีคุณธรรม ป่า
แบบมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา ท าก็ท าได ้แต่ท าอยา่งนั้นแลว้มนัเป็นเร่ืองโลกๆ เห็นไหม 

โลกกบัธรรมๆ ถา้อยูก่บัโลก น่ีไง เงินเป็นใหญ่ๆ เราก็แสวงหาแต่เงิน เราก็แสวงหาแต่
ช่ือเสียงเกียรติศพัทเ์กียรติคุณไง แต่หัวใจปลอ่ยท้ิงมนัไว ้ไม่มีใครช่วยเหลือช่วยดูแลมนั ส่ิงท่ีมนั
เป็นคุณธรรมๆ ข้ึนมา เช่น หลวงปู่มัน่ หลวงปู่มัน่ท่านไดส้มณศกัด์ิโดยประชาชนนะ ไดส้มณ
ศกัด์ิจากโลกนะ ไม่ไดส้มณศกัด์ิจากหน่วยราชการใดๆ ทั้งส้ิน 

เราก็แสวงหากนัเพ่ือยศถาบรรดาศกัด์ิ เพ่ือมีกฎหมายคุม้ครอง เพราะตวัเองวา่ไม่มี
ความสามารถ ไม่มีคุณงามความดีจริงท่ีจะคุม้ครองตวัเองได ้แต่เวลาหลวงปู่มัน่ข้ึนมา สมณศกัด์ิ
เกิดข้ึนจากประชาชน สมณศกัด์ิเกิดข้ึนจากความศรัทธาของประชาชน ประชาชนเขามอบชีวติ
ให้ไดเ้ลยถา้เขามีความเช่ือความศรัทธาอนันั้น ถา้เขามีความเช่ือความศรัทธาอนันั้น มนัมัน่คง
ไหม มนัยิ่งกวา่มัน่คงอีก ฉะนั้น ไม่ตอ้งไปแสวงหา 

ความแสวงหานั้นเพราะแสดงวา่ขา้งในมนัวา้เหว ่ การแสวงหาเพราะขา้งในมนัขาดแคลน 
การแสวงหาเพราะเราไม่สามารถยืนดว้ยตวัเราเองได ้การแสวงหาตอ้งการให้คนคอยค ้ายนั แต่ถา้
มนัเป็นจริงๆ มนัเป็นจากในหัวใจอนัน้ีไง ถา้บุญกุศล บุญกุศลมนัเป็นแบบน้ี เราหาของเรา ศีล 
สมาธิ ปัญญาข้ึนมาแลว้มนัจะมีอะไรมากไปกวา่นั้นในหัวใจของเรา ถา้ในหัวใจของเรามนัเป็น
จริงๆ ข้ึนมา 

ถา้เรามีวฒันธรรม แลว้ผูใ้หญ่เห็นเดก็ท าดี เราก็ช่ืนใจ เห็นเดก็ท่ีมนัอยูใ่นร่องในรอย เราก็ดี
ใจ ยิ่งเห็นลกูหลานเราประสบความส าเร็จ เราก็พอใจ น่ีไง ชีวติไง สัจจะความจริง สจัจะความ
จริงมนัเป็นแบบนั้นไง 

ไม่ไดป้ฏิเสธเร่ืองโลก โลกก็เป็นโลก เรามาจากโลกทั้งนั้น เรามีพอ่มีแม่ เรามีญาติมีตระกูล
ทั้งนั้นน่ะ แต่เวลาเราบวชมาแลว้ ศากยบุตรพทุธชิโนรส เราเป็นบุตรขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ สมณสารูป เวลาความเป็นอยูข่องเราไง ภิกษไุม่ด ารงชีพแบบคฤหัสถ ์ โลกเขา
ด ารงชีพอยา่งไร พระท าอยา่งนั้นไม่ได ้
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แต่ทีน้ีบริโภคนิยม โลก ทุนนิยม เห็นเขาท าก็ท าได ้ เป็นอาบติัไหม ไม่เป็นไร เป็นอาบติั
หรือเปลา่ ไม่เป็นไร...ไม่เป็นไรๆ ไม่เป็นไรจนมนัเป็นความเคยชิน เคยชินก็เป็นกนัมาอยา่งน้ีไง 
แลว้มนัก็เลยไปเอาโลกเป็นใหญ่ๆ 

ใช่ เราเกิดมากบัโลกนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เผยแผธ่รรม พระเจา้พิม
พิสารเป็น พระเจา้ปเสนทิโกศลเป็นกษตัริยท์ั้งนั้นน่ะ ส่ิงท่ีเป็นกษตัริย ์ อ  านาจท าให้การแผข่ยาย
ไปมนัมัน่คง มนัมีความจ าเป็นอยา่งนั้น แต่มนัเป็นไปโดยธรรมไง มนัไม่ไดเ้ป็นไปโดยโลกไง 
ถา้เป็นไปโดยโลกก็ตอ้งยกยอ่งสรรเสริญ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่เป็นอยา่งนั้น
เลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ ดูสิ เวลาเป็นไปให้มนัเป็นสัจจะเป็นความจริง 

วชัชีบุตร เวลาเขามีปัญหากนั เขาให้เคารพผูใ้หญ่ ให้มีการประชุมกนั หมัน่ประชุมกนั
เนืองนิจ เขามีการปกครองโดยระบบกษตัริย ์ ระบบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา แล้วขา้ศึกเขา้ตี
แลว้ตีเลา่ไม่เคยแตก ไม่เคย แตกไม่ได ้เพราะดว้ยความสามคัคี ดว้ยความเป็นธรรมในแวน่แควน้
ของเขา สุดทา้ยแลว้ให้พราหมณ์เขา้ไปยไุปแหยจ่นแตก จนท าลายไปหมดเลย น่ีเร่ืองโลก เห็น
ไหม ค าวา่ “เร่ืองโลก” เป็นธรรมของโลกไง 

แต่เวลาครูบาอาจารย ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นศาสดา ถา้เป็นศาสดาแลว้ไม่มี
เลก็มีนอ้ยในใจ ไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อนในใจ ถา้ไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อนในใจ เป็น
คุณธรรม สัจธรรมนั้นมนัร่ืนเริง สัจธรรมนั้นมนัปลอดภยั สจัธรรมนั้นมีคุณค่า คุณคา่ทั้งทางโลก
และทางธรรม เพราะในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้เป็นธรรมมาแลว้  

แต่ถา้ในใจมนัมีตวัมีตนของมนั มีผลประโยชน์ทบัซ้อน ท าเพ่ือ “แลว้เราจะไดอ้ะไร เราจะ
ไดอ้ะไร” ตอ้งเราเป็นตวัตั้งไง ไม่ใช่สงัคมเป็นตวัตั้ง ไม่ใช่ความจริงเป็นตวัตั้ง ถา้ความจริงเป็น
ตวัตั้ง เราท าเพ่ือสังคม ท าเพ่ือประโยชน์คุณงามความดี ท าเพ่ือความดีๆ นัน่น่ะ สัจธรรมเป็น
อยา่งนั้น มนัเป็นอยา่งนั้นเป็นเพราะอะไร มนัเป็นเพราะคนตอ้งมีอ  านาจวาสนา คนตอ้งมีการ
กระท า เห็นบุญกุศลอนัน้ีไง เห็นบุญกุศล เพราะถา้มีการกระท าอนันั้นมนัจะเกิดอ านาจวาสนา
บารมี 

ค าวา่ “บารมี” ดูสิ คนพอปานกลาง แต่เขามีบารมี มีคนนบัหนา้ถือตาเขามหาศาล คนท่ี
ร ่ ารวยมหาศาล คนท่ีมีอ  านาจมาก ไม่มีใครสนใจเลย น่ีไง เพราะเขาไม่มีบารมี เขาไม่มีบารมี
เพราะอะไร เพราะเขาไม่เคยเผ่ือแผใ่ครเลย แลว้เขาจะเอาบารมีมาจากไหน 
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แต่ถา้เขาเคยเผ่ือแผ ่ เคยท าของเขามา เขาเผ่ือแผม่าตลอด เห็นไหม องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ พระโพธิสัตว ์๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ท่านท ามาของท่านตลอด 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตอ้งเป็นอยา่งนั้นๆ น่ีพ้ืนฐานไง ทานบารมี ศีลบารมี เนกขมัม
บารมี มนัมีสมบูรณ์มาในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แลว้ถึงไดม้าประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมา ถึงมีมรรคมีผลข้ึนมาในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 

เรา เราเป็นชาวพทุธ เราก็เอาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้เป็นศาสดา เป็นแบบอยา่ง 
เราก็พยายามท าของเราไง เพราะเราตอ้งการให้ชีวติของเรามีหลกัมีเกณฑ ์ ให้ชีวติของเรามีความ
เป็นไปไง 

เราเป็นมนุษย ์มนุษยต์า่งจากสัตวเ์พราะมีศีลมีธรรม ศีล ๕ ถา้มีศีล ๕ นะ เราไม่เบียดเบียน
ใครทั้งส้ิน ไม่หยิบของใครทั้งส้ิน ไม่ผิดลกูผิดเมียของใครทั้งส้ิน ไม่โกหกมดเทจ็ใครทั้งส้ิน แลว้
ส่ิงใดท่ีมนัเป็นเคร่ืองมึนเมา ไม่แตะไม่ตอ้ง น่ีมนัคุม้ครองไง ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ถา้
ศีลธรรมคุม้ครองเรา การคุม้ครอง คุม้ครองดว้ยสติดว้ยปัญญา สติปัญญาของเรามนัสมบูรณ์ของ
เรา จะท าอะไรผิดถกู มนัรู้ของมนั มนัไม่ไปจบัฟืนจบัไฟข้ึนมาหรอก ถา้ไม่จบัฟืนจบัไฟข้ึนมา
มนัก็มีความสงบ มีความสงบ จิตใจเขาก็มัน่คง จิตใจเขากดี็งาม พอจิตใจดีงามเขาก็มาท างาน พอ
ท างานข้ึนมาก็ท างานดว้ยความสุข แต่ไอพ้วกเรามนัข้ีทุกขข้ี์ยาก ข้ีทุกขข้ี์ยาก เวลาส่ิงใดก็จะ
แสวงหามาเพ่ือเราๆ เอาแต่ฟืนแต่ไฟทั้งนั้นน่ะ เอาแต่ฟืนแต่ไฟ 

มนัมีความจ าเป็น จ าเป็น เงินมีความจ าเป็นไหม มี แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ทั้งหมดคือหัวใจของ
เราเท่านั้น ถา้หัวใจของเรามนัดีงามแลว้ เงินนั้นเป็นประโยชน์มากนะ ใชส้อยเพ่ือประโยชน์
ทั้งนั้นน่ะ ท าประโยชน์กบัเราได ้ มนัท าประโยชน์กบัเราไดน้ะ แลว้มนัก็ท าโทษกบัเราได ้ ถา้เรา
ไม่มีสติปัญญาดูแลรักษา แลว้ส่ิงท่ีไดม้าๆ ไดม้าดว้ยความเป็นธรรม ถา้มนัเป็นธรรมก็เป็น
ประโยชน์กบัเราไง 

น่ีพดูถึงบุญกุศล ค าวา่ “บุญกุศล” นะ ส่ิงท่ีมนัจะเป็นประโยชน์ ให้มนัเป็นประโยชน์ แลว้
ส่ิงท่ีเราแสวงหา หัวใจของเรา หัวใจน้ีส าคญักวา่ บุญกุศลส าคญักวา่ แลว้เราท าเพ่ือหัวใจดวงน้ี 
เรารักษาหัวใจดวงน้ี แลว้คอยดู ดูแลหัวใจของเราน่ีแหละ ดูวา่มนัดีข้ึน มนัพฒันาข้ึนไหม ถา้
มนัดีข้ึน มนัพฒันาข้ึน เราก็อยูก่บัโลกน่ีแหละ เราก็มีหนา้ท่ีการงานของเรา แต่หนา้ท่ีการงานของ
เรา ถา้จิตของเรามนัมีจุดยืนของเรา มนัไม่ไปตามกระแสโลก มนัไม่ร้อน วา่อยา่งนั้นเถอะ มนัไม่
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ตอ้งทุกขต์อ้งร้อนไปกบัเขา เราอยูก่บัเขา แต่ไม่ร้อนไปกบัเขาจนเตม็ท่ี แต่ถา้ไม่มีศีลไม่มีธรรม
ในหัวใจ เวลาร้อนมนัร้อนไปหมด แลว้มนัร้อนแลว้มนัปลิวไปเลยนะ แต่ถา้เรามีจุดยืนของเรา
นะ ทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกขเ์ป็นความจริง มนัตอ้งมีความกระทบกระเทือนอยูแ่ลว้ แต่เรามีสติมี
ปัญญารักษาหัวใจของเราเพ่ือประโยชน์กบัเราไง 

เราเป็นคนมีบุญ แลว้ถา้มีบุญแลว้ สังคม เพ่ือนรอบขา้งมีท่ีพ่ึงนะ เขากต่ื็น เราก็ต่ืน จบเลย 
เขาก็ต่ืน เรามีจุดยืน แลว้เราไม่ต่ืน เราเองเราก็เป็นท่ีพ่ึงของตวัเราเองได ้ แลว้เรายงัจะเป็นท่ีพ่ึง
ของสังคมรอบขา้งของเราไดน้ะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนแบบน้ี คนเรามีค่าท่ีสุดคือ
หัวใจ ธาตุรู้ ธาตหุัวใจท่ีมีความรู้สึกนึกคิด มีสติมีปัญญา ชีวติเราจะมีหลกัเกณฑ ์เห็นไหม 

เราเป็นชาวพทุธ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน ตนตอ้งพยายามขวนขวาย 
พยายามศึกษา แลว้เราจะมีสติมีปัญญาในหัวใจของเราเพ่ือความมัน่คงของชีวติเรา เอวงั 


