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ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรมๆ สัจธรรม เราอตุส่าห์รีบมาท าบุญกุศล แลว้มาท าบุญท่ี
หลวงพอ่มนัจะไดบุ้ญกุศลไหม 

มนัมีนะ ชาวบา้นแถวน้ีเขาเคยมาท าบุญท่ีน่ี แลว้เขาไปนินทากนัขา้งลา่งไง บอกเฮย้! มนั
ยอ้นยคุเวย้ มนัยอ้นยคุ เพราะอะไร เพราะวา่ฉันในบาตรไง เพราะเคา้ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นของเขา 
ถา้ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นของเขา เราอยูก่บัวฒันธรรมประเพณี วฒันธรรมประเพณีตอ้งกลา่วค าถวาย
ทาน ถา้ไม่ไดก้ลา่วค าถวายทานแลว้มนัไม่เป็นบุญกุศลข้ึนมา 

เวลากลา่วค าถวายทาน กวา่จะรวบรวมให้มนัพร้อมกันข้ึนมา แมลงวนัมนัไข่เตม็ไปหมด
เลย มนัฟักจนเป็นตวัแลว้นะ ยงัแจกทานไม่เสร็จ ถา้มนัแจกทานเสร็จ มนัแจกทานเสร็จไง แต่
มนัเป็นเร่ืองส่ิงท่ีโลกพอใจใช่ไหม เราก็อยากพอใจกนัใช่ไหม อยากให้พระอดุมสมบูรณ์ อยาก
ให้พระไดฉ้ันอาหารท่ีดี บริการอยา่งดีไง เสร็จแลว้พระกินอ่ิมนอนอุน่ไง แลว้ก็ข้ีเกียจข้ีคร้านไง 
กินแลว้ก็นอนกอนแลว้ก็นิน หลวงตาท่านเนน้ย  ้าประจ าไง 

แลว้ถา้เป็นจริง เป็นจริงอยา่งน้ี โยมมาท าบุญไดบุ้ญไหม ได ้ ไดจ้ากหัวใจท่ีเจตนาอนั
บริสุทธ์ิน่ะ ปฏิคาหก ไดม้าตั้งแต่เราออกจากบา้น เราเตรียมอาหารของเรามาไวแ้ลว้ เราถวาย
พระแลว้ พระท่านตกัอาหารใส่บาตรๆ ดว้ยสติดว้ยปัญญาของท่าน เวลาพระจดัอาหารใส่บาตร
เสร็จแลว้นะ ท่านตอ้งปฏิสังขาโย คือตอ้งพิจารณาก่อนฉัน จะห่มผา้ตอ้งพิจารณาก่อน การจะอยู ่
การจะนอน การจะนอนในกุฏิกต็อ้งปฏิสังขาโยก่อนวา่ ของน้ีไดแ้ต่ใดมา ใครเป็นคนสร้างข้ึนมา 
สร้างข้ึนมาดว้ยบุญกุศลของใคร เราอาศยันอนเพ่ือบรรเทาความง่วงเหงาหาวนอนเท่านั้น พอลกุ
ข้ึนแลว้เราจะภาวนาต่อ เห็นไหม ธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนไวข้นาดน้ี
ไง แลว้เราจะมายืดยาด ออเซาะกนัอยูอ่ยา่งนั้น แลว้ท าให้ศาสนาเส่ือมทรามไปทั้งนั้นน่ะ 

เวลาเส่ือมทราม เส่ือมทรามไปจากบริษทั ๔ น่ีแหละ เวลาศาสนาเส่ือม เส่ือมจากภิกษ ุ
ไม่ไดเ้ส่ือมไปจากใครหรอก ถา้เส่ือมจากภิกษไุป ภิกษุตอ้งกระฉับกระเฉง หลวงตาท่านถึง
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จะชอ็ตไฟ ฝึกสติตลอด เวลาข้ึนบนศาลานะ นัน่แหละสนามซ้อมใหญ่ สนามการตรวจสอบ
กิเลสกนั เวลาข้ึนไปบนศาลา สมยัอยูบ่า้นตาด การแจกอาหารตอ้งกระฉับกระเฉง ตอ้งมีใจเป็น
ธรรมดว้ยนะ ไดม้าส่ิงใดแลว้ตอ้งแบ่งให้เสมอภาคกนั ให้แจกจากขา้งหลงัข้ึนมาก่อน ให้แจก
จากขา้งหนา้ลงไปก่อน ให้เสมอภาคกนั 

พระบวชมาเป็นพระแลว้เป็นพระเสมอกนัดว้ยศีล ๒๒๗ แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยท่์าน
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ท่านมีคุณธรรมในใจของท่าน ดว้ยความเคารพบูชาของเรา เราก็อยากจะ
อปัุฏฐากดูแลท่าน ทดแทนบุญคุณของท่าน เราก็อยากจะบูชาท่าน แต่ท่านก็เห็นแก่พวกเดก็ พระ
เลก็เณรนอ้ย ถา้ครูบาอาจารยท่ี์ใจเป็นธรรม 

ฉะนั้น เวลามาท าบุญไดบุ้ญไหม ได ้ ไดด้ว้ยเจตนาท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ ปฏิคาหก เราถวาย
ทานดว้ยใจสะอาดบริสุทธ์ิ พระรับแลว้ๆ ไม่ตอ้งห่วงไม่ตอ้งกงัวลวา่พระท่านจะไม่สะดวกไม่
สบายของท่าน ท่านพิจารณาของท่าน เพราะการพิจารณาอยา่งนั้นมนัเป็นการฝึกหัด ฝึกหัด
ปัญญาไง เวลาทวารมนัเปิด ตาก็ไดเ้ห็น หูกไ็ดย้ิน จมูกก็ไดก้ล่ิน นู่นก็หอม น่ีก็เลิศ น่ีก็ประเสริฐ 
พอตกัใส่บาตร เตม็บาตรเลย ฉันไม่หมด ฉันเสร็จแลว้ตอ้งไปนอนผอ่นคลาย น่ีไง มนัไร้
ประโยชน์ทั้งนั้นน่ะ 

แต่คนท่ีมีสติมีปัญญาของท่านนะ เราถวายทานแลว้ ถวายแลว้ท่านรับดว้ยความสะอาด
บริสุทธ์ิแลว้ แลว้เจตนาของท่าน ไดบุ้ญไหม ได ้ไม่ตอ้งวติก ไม่ตอ้งกงัวล ไม่ตอ้งไปตามไป เรา
ท าของเราให้สมบูรณ์แบบของเรา เราเป็นลกูศิษยอ์งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เรามาท าบุญ
กุศลของเราเพ่ือชีวติของเรานะ  

ชีวติน้ีมาจากไหน ชีวติน้ีของเรานะ มาจากเราเอง มาจากจิตน้ีไดส้ร้างเวรสร้างกรรมมา 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ บุพเพนิวาสานุสติญาณ ยอ้นอดีตชาติของท่านไปตั้งแต่พระ
เวชสันดรไป การสร้างสมเป็นพระเวชสันดร ทศชาติ ๑๐ ชาตินั้น การกระท าอยา่งนั้น เพราะการ
ไดส้ร้างบุญกุศลขนาดนั้น เวลามาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ดว้ยอ านาจวาสนาบารมีของท่าน 
แลว้ท่านมีนางพิมพา จนสามเณรราหุลเกิดแลว้ 

คนท่ีมีจิตใจเป็นธรรม จิตใจเป็นสุภาพบุรุษ คนท่ีจะท้ิงๆขวา้งๆ ภรรยา จะท้ิงขวา้งบุตร
ของตนไป มนัท าลงคอไหม มนัท าไม่ไดห้รอก แต่ดว้ยอ านาจวาสนาท่ีสร้างสมบุญญาธิการมา
อยา่งนั้น เห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตายแลว้มนัตอ้งมีตรงขา้มท่ีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย แลว้ไม่
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เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายมนัมาจากไหน ถา้มนัยงัไม่ไดมี้การคน้ควา้ ไม่มีการกระท า ถา้ไม่ไดมี้
การขวนขวายข้ึนมาให้เป็นความจริงในใจข้ึนมาแลว้มนัเอามาจากไหน ถา้มนัยงัไม่มีอยูน่ี่ เกาะ
กนัอยูน่ี่ก็จมน ้าตายไปดว้ยกนัไง 

คนจะช่วยคนจมน ้า มนัตอ้งหัดวา่ยน ้าให้เป็นได ้หัดวา่ยน ้าให้เป็นเสร็จแลว้ เวลาช่วยคน
จมน ้าตอ้งมีสติปัญญาใช่ไหม คนจมน ้ามีแต่ความวติกกงัวลใช่ไหม เราไปช่วยเขา เขาจะกอดเรา
จมน ้าไปดว้ยกนัใช่ไหม เราตอ้งมีเชือกยื่นให้เขาจบั แลว้เราตอ้งชกัน าเขาข้ึนมาใช่ไหม 

ก่อนจะช่วยเหลือเขา เราตอ้งมีความรู้จริงก่อน ถา้ความรู้จริง ความรู้จริงมาจากไหน 
เจา้ชายสิทธตัถะถึงไดต้อ้งเสียสละไป การเสียสละอยา่งน้ีมนัเป็นความทุกขย์ากของผูท่ี้
รับผิดชอบ เป็นความทุกขย์ากของหัวใจท่ีเป็นธรรม เป็นการบีบคั้นหัวใจนั้นมาก แต่ท่านก็ตอ้ง
ไปดว้ยอ านาจวาสนาของท่าน ไอพ้วกเราไปกนัไม่ได ้เห็นไหม 

เวลาเราไปงานศพ เวลาเขาตราสังขน์ัน่น่ะ ตราสงัขท่ี์ขอ้มือ ขอ้เทา้ ตราสังขไ์วห้มดเลย
นะ ห่วงลกู ห่วงภรรยา ห่วงทรัพยส์มบติั เห็นไหม เอง็ตายไปแลว้เขากย็งัท าเป็นคติธรรมให้เห็น 
ตายไปแลว้มนัยงัท้ิงไม่ไดเ้ลยนะ 

แต่เจา้ชายสิทธตัถะ ดว้ยอ านาจวาสนาบารมีของท่าน ท่านตอ้งเสียสละอยา่งนั้นไปดว้ย
ความสะเทือนใจนะ ดว้ยความสะเทือนใจ แต่ตอ้งแสวงหา ตอ้งเอาจริงเอาจงัให้ได ้ ถา้ท าได้
ข้ึนมาเป็นจริง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้ เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมา 
มาถึงมาวางธรรมวนิยั มาสั่งสอน ร้ือสัตวข์นสัตว์ๆ  เวลาร้ือสัตวข์นสัตวก์็ร้ือในหัวใจน้ีไง ใน
หัวใจน้ี ในหัวใจของเราท่ีมนัทุกขม์นัยาก 

ชีวติน้ีมาจากไหน ถา้ไม่มีตน้เหต ุ มนัจะมาไดอ้ยา่งไร มนัตอ้งมีเหตุมีปัจจยัสิ มนัไม่ลอย
มาจากฟ้าหรอก มนัไม่มุดมาจากดิน มนัมาจากจิตน่ีแหละ จิตท่ีสร้างเวรสร้างกรรมไว ้ ถา้สร้าง
เวรสร้างกรรมไว ้จริตนิสยัของจิตๆ 

เวลาเราเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เวลาคนท่ีมีบุญกุศลเขาเกิดมาดว้ยความมัง่มีศรีสุขของ
เขา เวลาคนเกิด เกิดมาสวา่งไปมืด เวลาเกิดมามัง่มีศรีสุขของเขา เขาลืมตวัของเขา เขาไม่ไดส้ร้าง
สมของเขา มาสวา่งไปมืด 
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ไอม้ามืด มามืดไปสวา่ง เวลาเรามา เราทุกขเ์รายาก เรามาดว้ยความทุกขค์วามยากของเรา 
ปากกดัตีนถีบของเรา เราขวนขวายของเรา เรามีการกระท าของเราดว้ยความสุจริต ดว้ยความมุ
มานะของเรา 

เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนถึงให้เสียสละทาน 
การเสียสละน้ีเพ่ือสังคม เพ่ือคนรอบขา้ง ถา้เพ่ือคนรอบขา้งข้ึนมา สุดทา้ยแลว้ก็มาถึงท่ีเราไง 
เพราะเราสละต่อคนรอบขา้งแลว้ คนรอบขา้งมีความสุขทั้งหมดใช่ไหม ในชาติในตระกูลของเรา
มีแต่ความสุขความสงบ ในบา้นของเรามีแต่ความอบอุน่ เราก็อยากกลบับา้นของเราใช่ไหม กลบั
บา้นแลว้มีความสดช่ืนนะ ไม่ใช่วา่ท างานเสร็จแลว้ไม่อยากกลบับา้นเลย ในบา้นมีแต่ความ
เดือดร้อน ในบา้นมีแต่ความท่ิมแทงกนั มนัมีความทุกขค์วามยากไปหมด น้ีมนัเป็นอะไรละ่ มนั
เป็นสภาคกรรมไง กรรมท่ีสร้างร่วมมาดว้ยกนัไง 

แต่ส่ิงท่ีสร้างร่วมมาดว้ยกนั สร้างมาๆ คนสร้างกรรมดีกรรมชัว่มาไง คนเราตอ้งท าดีท า
ชัว่มาทั้งนั้น แต่ท าแลว้มีสติมีปัญญาของเรา เห็นไหม เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนาไง แลว้พระพทุธศาสนาสอนเร่ืองอะไรละ่ ทาน ศีล ภาวนา 

ทาน ศีล ภาวนา เร่ืองระดบัของทาน ระดบัของทานมนัท ากนัไม่ไดไ้ง ท าไมเราหามาแลว้
ตอ้งไปให้เขา ท าไมเราหามาแลว้ไม่ใชส้อยของเรา เราหามาแลว้เก็บไวใ้ชส้อยของเราก็ใชไ้ม่
หมดไง 

เวลาธรรมโอสถ ธรรมโอสถไง เวลาสุขภาพกาย สุขภาพกายจะไดม้าตอ้งมีการออกก าลงั
กาย สุขภาพกายข้ึนมา ตอ้งบ ารุงรักษาใช่ไหม สุขภาพจิต สุขภาพจิตข้ึนมา มีแต่ย  ้าคิดย  ้าท า ย  ้าคิด
ย  ้าท าแต่ความทุกข์ๆ  ยากๆ ย  ้าคิดย  ้าท าแต่ส่ิงท่ีไม่พอใจ ย  ้าคิดย  ้าท าส่ิงท่ีเป็นความทุกข ์ย  ้าคิดย  ้าท า
จนจิตเศร้าหมอง มนัไปกวา้นเอาฟืนเอาไฟมาเผาหัวใจไง 

ธรรมะของสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ให้เสียสละทานๆ การเสียสละเป็นวตัถใุช่ไหม 
เราเสียสละไปแลว้ ส่ิงท่ีเราเสียสละ เออ! เราก็เป็นบณัฑิตเหมือนกนันะ เราก็มีอ  านาจวาสนาได้
เสียสละนะ พอเสียสละไปแลว้ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ พระท่านรับไปแลว้ ท่านไดจ้ดัลงบาตรแลว้ 
ไดพิ้จารณาของท่าน ไดข้บไดฉ้ันเพ่ือด ารงชีพของท่าน ส่ิงท่ีเหลือก็เจือจานกบัสงัคม มนัเป็น
ประโยชน์ เราท าแลว้มนัเป็นประโยชน์ โอ๋ย! เราดีใจ ดีใจ เราท าประโยชน์แลว้บุญกุศลมนั
เกิดข้ึน มนัเป็นความอบอุน่หัวใจ ท าแลว้มีความช่ืนบานหัวใจ 
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นัน่ไง อารมณ์ไง ความบีบคั้นในใจไง เวลามนับีบคั้นในใจไม่รู้จกัมนัไง เพราะความไม่
ฉลาดของคนคนนั้นไง เพราะความไม่ฉลาด องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถึงให้เสียสละ
ข้ึนมา การเสียสละนั้นก็คือเสียสละกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ความตระหน่ีถ่ีเหนียว แต่
ความตระหน่ีถ่ีเหนียว จิตใจน้ีมีคุณค่ามาก จิตใจน้ีมหศัจรรยม์าก แต่มนัไม่รู้จกัใจของมนัไง มนั
ไปตระหน่ีของท่ีมนัมีไง มนัไปตระหน่ีส่ิงท่ีทรัพยส์มบติัท่ีมนัหามาไง ของกูๆ 

ไม่เป็นของใครทั้งส้ิน เป็นสมบติัสาธารณะ ใครมีปัญญามากนอ้ยแค่ไหน มนัไม่พลดั
พรากจากเรา เราก็พลดัพรากจากเขา มนัก็ตอ้งพลดัพรากจากเราไปโดยการใชส้อย ดว้ยการใช้
จ่าย เราตอ้งพลดัพรากจากไปเพราะเราเจ็บไขไ้ดป่้วย มนัตอ้งตายไปใช่ไหม เวลาเราตายไป เรา
ตอ้งพลดัพรากจากไป เป็นของใครละ่ ของกูๆ มนัไม่ใช่ของกูสักอนั 

เสียสละไปแลว้ เสียสละไปแลว้ ของหลดุจากมือเราไปแลว้ ของเราทั้งนั้นเลย มีคนมาพดู
ให้ฟังมหาศาล เขาเป็นคนจีน ถึงเวลาเวลาวนันดัเป็นสารทขนมจา้ง ตอนเชา้ข้ึนมา บงัเอิญเขาก็
ใส่บาตรท่ีหนา้บา้นไป ๒ ลกู พอใส่บาตรเสร็จแลว้เขาก็ไปไหวเ้จา้ท่ีศาลกวนอท่ีูโพธารามน่ี
แหละ แลว้เขามาเลา่ให้เราฟังไง ไปไหวเ้จา้เสร็จแลว้กก็ลบับา้น พอรุ่งข้ึน คืนนั้นก็นอนหลบัไป 
ฝัน ฝันวา่ญาติพ่ีนอ้งท่ีเขาบอกวา่กูไดไ้อ ้๒ ลกูใบนั้นน่ะ กูไดไ้อ ้๒ ใบนั้นน่ะ กูได ้๒ ใบนั้นน่ะ 
ได ้ ๒ ใบท่ีใส่บาตรไปน่ะ การใส่บาตรไป การเสียสละไปนัน่น่ะ ส่ิงท่ีกูได ้ กไูด ้ ๒ ใบนั้นน่ะ 
แลว้อยา่งอ่ืนกูไม่ไดเ้ลย เขาเองมาเลา่ให้เราฟัง พอเขาเอง เขาสะเทือนใจเขา เขาถึงไดม้าเลา่ให้เรา
ฟังนะ น่ีพดูถึงนะ เราเสียสละไปของเราๆ ส่ิงท่ีขาดจากมือเราไป เราเสียสละออกไป ของเรา
ทั้งนั้นน่ะ ของเราตรงไหน ของเราท่ีเป็นทิพยส์มบติัไงๆ 

เวลาท าบุญกุศลแลว้ ใครสร้างกุฏิวหิาร จะไดไ้ปวมิานบนสวรรค ์เราเสียสละไป เสียสละ
เพ่ือหัวใจของเราไง ถา้มนัฝึกหัดเสียสละ เสียสละเพ่ือหัวใจของเรา ส่ิงท่ีได ้ไดเ้ป็นทิพย ์ไดเ้ป็น
ทิพยคื์ออะไร ไดเ้ป็นทิพยคื์อผลของวฏัฏะ ไดเ้ป็นทิพยน่ี์เป็นวตัถุธาตุ วตัถุ 

การเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ อาหาร ๔ ก าเนิด ๔ มนัเป็นวตัถทุั้งนั้นน่ะ แต่เวลาส่ิงเป็น
ธรรมๆ มนัเป็นนามธรรม เป็นมรรคเป็นผลเป็นความรู้สึก ความรู้สึกน้ีเป็นปัญญา ปัญญาท่ีมนั
จะเกิด เกิดข้ึนจากไหน เกิดข้ึนจากการกระท าของเราน่ีไง 

ชีวติน้ีมาจากไหน ชีวติน้ีมาจากการกระท าของเราเอง ชีวติน้ีมาจากกรรม กรรมดีกรรม
ชัว่ กรรมดีกรรมชัว่มนัเกิดจากจิต จิตน้ีเป็นผูมี้เจตนากระท า กระท าออกไปโดยกาย วาจา ใจ พอ
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กระท าส่ิงใดไปแลว้ ผลท่ีตกข้ึน มนัตกข้ึนกบัหัวใจน้ี ถา้ตกข้ึนกบัหัวใจน้ี เวลาถา้ยงัไม่ส้ินกิเลส
ไป มนัตอ้งเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ท าคุณงามความดี ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ท าดีก็ไปเกิดบน
สวรรค ์ เป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม ท าชัว่ก็ไปเกิดในนรกอเวจี ถา้สร้างเป็นมนุษย ์ มนุษย์
สมบติั ก็ไดเ้ป็นเป็นมนุษยซ์ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ การเกิดเป็นมนุษยซ์ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ เกิดมาสร้างอ านาจ
วาสนาไง เกิดมาสร้างอ านาจวาสนาแบบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นพระโพธิสัตวไ์ง 

ถา้ท าคุณงามความดี ท าคุณงามความดีจนมีสติ มีมรรคมีผลข้ึนมาในใจ พอมีมรรคมีผล
ข้ึนมาในใจ มนัท าลายอวชิชา ท าลายภวาสวะ ท าลายภพ อะไรไปเกิด ไอท่ี้วา่จิตมาเกิดๆ มนัเกิด
อยา่งไร ท าไมมนัถึงเกิด 

ดว้ยสายบุญสายกรรม เราเกิดจากพอ่จากแม่ เพราะคนเรามีบุญมีกรรมต่อกนัใช่ไหม ได้
สร้างกุศลมาร่วมกนัก็มาเกิดเป็นพอ่ เป็นแม่ เป็นลกูกนั เราเกิดมาเราก็เป็นลกู ต่อไปเราจะเป็นพอ่ 
แลว้ก็จะมีหลาน มนัก็เวยีนไป น่ีไง ผลของวฏัฏะมนัเปล่ียนบทบาทกนัไปเร่ือยดว้ยอ านาจ
วาสนาของคน ถา้สร้างคุณงามความดีมามนัจะส่งเสริมกนั น่ีไง ส่ิงท่ีมนัเกิดๆ ก็ตวัเราน่ีแหละ
มนัท าให้เกิด แต่กรรมดีกรรมชัว่ของเรามนัจะท าให้เกิดอยา่งไร 

ถา้เราเช่ือในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พทุธมามกะ เราเช่ือในพระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ สัจธรรม สัจธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรมๆ 
มหาศาลนะ มหาศาลมนัมาจากไหน ส่ิงท่ีสัมผสัธรรมได ้ ธรรมมนัอยูท่ี่ไหน อยูใ่นเซฟของใคร 
อยูใ่นถ ้าไหน 

เวลามนัอยู ่ มนัอยูใ่นใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาอยู ่ มนัอยูใ่นใจของ
หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ น่ีสถานท่ีสถิตของธรรม ธรรมท่ีมนัจะสถิตได ้สถิตในหัวใจน้ี ถา้หัวใจ
น้ีมนัสถิตท่ีธรรม ธรรมสถิตในใจ ใจเป็นธรรม ธรรมทั้งแท่งๆ ถา้ธรรมทั้งแท่ง ธรรมอยา่งนั้น
มนัมาจากไหน 

น่ีไง ท่ีเรากราบพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เวลาท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ท่านตรัสรู้ธรรมมีรัตนะสอง มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กบัพระธรรม เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้แสดงธมัมจกัฯ พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม มีพระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆเ์ป็นสรณะ เป็นท่ีพ่ึงของเรา 
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เราท าบุญกุศล ท าบุญกุศลเพ่ือเหตุน้ีนะ เราจะมีส่ิงใด อยูใ่นสังคมใด ในวฒันธรรมใด เรา
ก็อยูก่บัเขา แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาสอนข้ึนมา สอนเขา้มาในใจของสัตวโ์ลก 
สอนเขา้มาในหัวใจท่ีมนัทุกขม์นัยากน่ี 

เดก็นอ้ยมนัเกิดมามนัไร้เดียงสา มนัก็มีความสุขประสามนั เราก็เคยเป็นมานะ ทุกคนท่ี
นัง่อยูน่ี่เคยเป็นเดก็มาทั้งนั้นน่ะ ขณะท่ีเราเป็นเดก็ เราเป็นอยา่งไร เวลาเราเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา เรา
ตอ้งรับผิดชอบอยา่ไงร เรามีครอบครัว เราตอ้งบริหารครอบครัวเราอยา่งใด ผลของวฏัฏะๆ ทุก
คนไดรั้บบทบาทเหมือนกนัหมดเลย 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาท่านเสียสละครอบครัวของท่านไวก่้อน 
แลว้ท่านออกมาแสวงหาของท่าน หัดวา่ยน ้าให้ได ้ เอาตวัรอดให้ได ้ เวลาไดแ้ลว้ท่านกลบัไปเอา
พระเจา้สุทโธทนะเป็นพระอรหันต ์ เอาพอ่เป็นพระอรหันต ์ เอาภรรยาเป็นพระอรหันต ์ เอาลกู
เป็นพระอรหันต ์ ข้ึนไปโปรดบนดาวดึงส์ ท่านท าเพ่ือใคร น่ีเวลาท าข้ึนมา แต่เราไม่เห็นไง โดย
สังคม สงัคมบอกวา่เห็นแก่ตวั เห็นแก่ตวั เอาตวัรอด 

เอาตวัไม่รอดแลว้เอาใครรอด ไม่มีใครรอดสักคน แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ท่านเอาของท่านรอดก่อน แลว้ท่านยงัร้ือสัตวข์นสัตว ์ขนไป แบกหามไปดว้ยอ านาจวาสนาของ
ท่านไง แลว้เรา ฝากศาสนาไวก้บัภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกานะ เราไดม้รดกมา เราได้
พินยักรรมมาทุกคน ชาวพทุธมีสิทธิเหมือนกนัทุกๆ คน แต่เราจะท าของเราข้ึนมาไดห้รือไม่ เรา
จะท าประโยชน์กบัเราหรือไม่ ชีวติน้ีจะให้มนัส้ินเปลืองไปใช่ไหม หมดไปโดยเปลา่ประโยชน์
หรือ 

เวลาวา่รักตวัเองนกั อะไรก็ดีไปหมด แลว้ความดีจริงมนัอยูท่ี่ไหน ความดีของเราอยูท่ี่
ไหน แลว้ความดีท่ีเป็นความจริงละ่ ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก ไม่มีใครรับประกนัใครไดท้ั้งส้ิน เวลา
เป็นจริงๆ ทุกขก์็ทุกขข์องเรา สุขกสุ็ขของเรา ความจริงก็เป็นความจริงของเรา แต่นัน่มนัเป็นโลก 
มหาโจร เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกไง ต่างคนตา่งยกยอกนั องคน์ั้นดีอยา่งน้ี 
องคน้ี์ดีอยา่งนั้น นัน่มหาโจร 

แต่เวลาถา้เป็นความจริง ความเป็นจริง หลวงปู่มัน่ท่านไม่เคยออกมายุง่กบัสังคมเลย แต่
สังคมต่างหากตอ้งพ่ึงพาอาศยัท่าน สังคมตา่งหากไดรั้บความร่มเยน็เป็นสุขของผูท้รงศีล ผูมี้ศีลมี
ธรรม ฝนฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล ดว้ยบารมีธรรม ดว้ยความเคารพนบนอบ เทวดา อินทร์ พรหม
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มาฟังธรรมตลอด นัน่น่ะมนัเป็นประโยชน์กบัใคร มนัก็ประโยชน์สาธารณะทั้งนั้นเลย ไม่ไป
เจาะจงใครทั้งส้ิน เหมือนแสงพระอาทิตย ์พระอาทิตยข้ึ์นแลว้ไม่ล  าเอียงบา้นใคร คนรวย คนจน 
คนทุกข ์คนยาก เสมอภาค แสงของพระอาทิตยไ์ปทัว่ถึงกนัทั้งหมดเลย อยูท่ี่คนโง่ คนฉลาด คน
ฉลาดจะไดป้ระโยชน์จากแสงนั้น ไดพ้ลงังานนั้น คนโง่มนัอยูใ่นท่ีอบั มนัอยูใ่นท่ีของมนั นัน่คือ
ความฉลาด ความโงข่องบุคคลคนนั้น ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เสมอภาค 
ความเสมอภาคของธรรม 

แลว้เรา อยูท่ี่จริตนิสัยความชอบ ความพอใจของเรา เราก็พยายามไง พยายามท าความ
สงบของใจเขา้มา จิตสงบ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี จิตของเราถา้สงบระงบัแลว้เราจะเห็น
คุณค่าของใจ เราจะเห็นคุณคา่ของหัวใจ เราจะเห็นคุณค่าของจิต มนัจะเห็นความมหัศจรรย์
ระหวา่งกายกบัใจ 

ร่างกายน้ีตอ้งการอาหารเพ่ือด ารงชีพ จิตใจน้ีตอ้งการธรรมะ ตอ้งการสัจธรรมเพ่ือความ
อบอุน่ความมัน่คงของใจ พระพทุธศาสนามีให้ทุกอยา่งเลย เราโง่หรือเราฉลาด 

หนา้ท่ีการงานตอ้งท าทุกคน ท าแลว้วางไวน้ัน่ อยา่เอามาเผาไฟ เราเกิดมาอยา่งน้ี เราท า
มาอยา่งน้ี อยา่เสียใจ อยา่นอ้ยใจ เราท ามาทั้งนั้น เวลากรรมมนัให้ผลนะ จะสูงส่งขนาดไหน 
ให้ผลมนัก็ให้ผลเจ็บแสบทั้งนั้นน่ะ เห็นไหม กรรมน้ีมนัซับซ้อนนกั เป็นอจินไตย ลึกลบั
ซับซ้อน แต่มีอยู ่แลว้ตอ้งสนองตามนั้น เพราะมนัเป็นขอ้เทจ็จริง เอวงั 


