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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรม เราเกิดเป็นมนุษย ์มนุษยต์่างจากสัตวเ์พราะมีศีลมีธรรม 
สัตวม์นัใชส้ัญชาตญาณของมนั สัญชาตญาณของมนั มนัเป็นเดรัจฉาน ค าวา่ “เป็นเดรัจฉาน” 
เป็นอบายภูมิไง 

เราเกิดมาเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพทุธศานา เวลาพระพทุธศาสนา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ฝากศาสนาไวก้บับริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกา ถา้เป็นอบุาสก อบุาสิกา 
อบุาสกตอ้งมีศีล ๘ อบุาสิกากต็อ้งมีศีล ๘ มหาอบุาสิกาคือนางวสิาขา 

เราเป็นชาวพทุธๆ ไง ถา้เราเป็นชาวพทุธ เราจะเห็นคณุค่าของพระพทุธศาสนา เราตอ้งมี
ศีล ค าวา่ “มีศีลของเรา” ศีลของเราคือการจ ากดั เห็นไหม มนัมีร้ัวกั้น ถา้ร้ัวกั้นข้ึนมาแลว้ เรา
ก าจดัพวกขโมยโจรจากภายนอกเขา้มาในบา้นของเรา แต่เวลาเราจะถือศีลๆ เราวติกกงัวลกนัวา่
เราท าส่ิงใดไม่ไดเ้ลยนะ 

การท่ีเรามีร้ัวกั้นไว ้ เรากั้นไอพ้วกพิษพวกภยั พวกส่ิงเลวร้ายไม่ให้เขา้มาในบา้นของเรา 
แต่ถา้เวลาเราถือศีลๆ ข้ึนมา มนัก็เลยลอ้มร้ัวจนปิดหนา้บา้นหมดเลย เวลาจะเขา้จะออก เขา้ออก
ล าบากไปหมดเลย เขา้ออกล าบากไปหมด เขา้ออกไม่ได ้เห็นไหม 

ศีลเขาเอาไวป้้องกนัความชัว่ร้าย ป้องกนัความทุกขค์วามยาก เขาไม่ไดป้้องกนัความสุข
หรอก ความสุขมนัสุขในบา้นของเรา ในบา้นอบอุน่ เรากลบับา้นกลบัเรือนของเรา ถา้บา้นท่ี
อบอุน่ใครๆ ก็อยากกลบับา้นของเรา 

ในบา้นของเรามีแต่พิษร้าย มีแต่สัตวร้์าย มีแต่ความโลภ ความโกรธ ความหลงในบา้น มี
แต่ความขดัแยง้ในบา้นของเรา ในบา้นของเรา ใครกไ็ม่อยากเขา้บา้นของเราหรอก ท างานเสร็จ
แลว้ก็ไม่อยากกลบับา้นเลย เร่ร่อนไปทัว่ ไม่อยากกลบับา้น 
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ส่ิงน้ีถา้เราจะกลบับา้นเรานะ เรามีศีลมีธรรมของเรา ถา้ศีลธรรมมนักางกั้นความชัว่ร้าย
ไม่ให้เขา้มาในหัวใจของเรา ไม่ให้เขา้มาในบา้นของเรา บา้นของเรานะ เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิด
มาพบพระพทุธศาสนา มนุษยมี์กายกบัใจๆ  ร่างกายน้ี เราตอ้งหาอยูห่ากินเพ่ือร่างกายน้ี แต่จิตใจ
ของเราตอ้งการศีลตอ้งการธรรม ตอ้งการศีลตอ้งการธรรมเพ่ือควาสุขความสงบในหัวใจของเรา 

แต่คนเกิดมามีอ  านาจวาสนานะ ค าวา่ “มีอ  านาจวาสนา” จริตนิสัยของคน แต่ถา้เป็นคน
ดีๆ คนดีคิดแต่เร่ืองดีๆ ไม่ท าเร่ืองเลวทราม แต่คนชัว่ร้าย คนชัว่ร้ายกคิ็ดแต่เร่ืองชัว่ร้าย คิดแต่เอา
รัดเอาเปรียบของเขา แต่ถา้มีศีล มีศีลมากั้นตรงน้ีไง มากางมากั้น มาพฒันาตวัของเราไง พฒันา
ตวัของเราเพราะเหตุใด 

การเกิดเป็นมนุษยน้ี์แสนยาก แต่คนเกิดมาๆ เกิดมาแลว้ไม่อยากอยู ่ เกิดมาแลว้มีแต่ความ
ทุกขค์วามยากทั้งนั้นน่ะ เขาเกิดมาใหส้ร้างคุณงามความดี เห็นไหม เวลาคนเกิดมาวา่มีกรรมๆ 
กรรมจ าแนกสตัวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนันะ แต่คนท่ีมีกรรม กรรมดี กรรมชัว่ คนท่ีท าเวรท ากรรมไว ้ท า
ส่ิงใดแลว้ขาดตกบกพร่องไป เราก็มาสร้างบุญกุศล สร้างของเรา จะทุกขดี์มีจนขนาดไหน เราก็มี
ชีวติเหมือนกนั จะยากดีมีจน เราก็มีร่างกาย มีจิตใจเหมือนกนั 

แต่มีร่างกายและจิตใจเหมือนกนั เวลาคนท่ียิ่งใหญ่ หลวงตามหาบวัเป็นคนจนท่ียิ่งใหญ ่
คนจนท่ียิ่งใหญ่มีบริขาร ๘ เท่านั้น แตส่ามารถกูช้าติได ้ช่วยชาติได ้ช่วยประชาชนท่ีมีความทุกข์
ความยากในหัวใจท่ีมีความวติกกงัวล ท่ีวา่อนาคตมนัจะมืดมน ให้เขามีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมา นัน่น่ะ
คนจนผูย้ิ่งใหญ่ คนรวยท่ีไม่ช่วยเหลือใครเลย คนท่ีมัง่มีศรีสุขแลว้ไม่เห็นหัวของคนเลย คนอยา่ง
นั้นก็ไม่เป็นประโยชน์กบัใครทั้งส้ิน เห็นไหม 

ถา้มนัจะเป็นคุณงามความดี ความดีในหัวใจน้ีไง ถา้หวัใจน้ีมนัมาจากไหนละ่ มนัมาจาก
การฝึกหัดของเราน่ีไง มาจากการเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา 
คนเราไม่ใช่ดีเพราะการเกิด คนเราจะดีเพราะการกระท านะ 

เกิด เกิดเหมือนกนั เกิดจากทอ้งพอ่ทอ้งแม่เหมือนกนั แต่เกิดมาแลว้ท าคุณงามความดี
มากนอ้ยแค่ไหน จะท าความสงบร่มเยน็ในบา้นเรือนเราแค่ไหน เราท าส่ิงใดเพ่ือชาติเพ่ือตระกูล
ของเรา เพ่ือชาติเพ่ือตระกูลของเรา เพ่ือสังคมของเรา เพ่ือประโยชน์กบัเรา ประโยชน์นั้นสร้าง
คุณงามความดี พระโพธิสัตว ์พระโพธิสัตวเ์ขาท ากนัอยา่งนั้น 
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องคส์มเดจ็พระสัมมสัมพทุธเจา้เกิดมาจากไหน เกิดจากบุญกุศลการท าคุณงามความดีมา
ทั้งนั้น การท าคุณงามความดี ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ความดีเป็นเคร่ืองด าเนิน ความ
ดีเป็นช่องทางท่ีพฒันาเรา การพฒันาหัวใจของเราใหม้นัเกิดประโยชน์ข้ึนมานะ มนัมีแต่ความดี
เท่านั้นท่ีท าให้เราพฒันาดีข้ึนไง 

ความชัว่ร้ายไม่ท าให้เราพฒันาข้ึน ท าให้เราเลวลงทั้งนั้นน่ะ ค าวา่ “เลวลง” มนัเกิดเป็น
สัตวเ์ดรัจฉาน มนัต ่าทรามไง มนุสสติรัจฉาโน มนุสสเปโต มนุษยเ์ปรต มนุษยเ์ดรัจฉาน มนุสเท
โว มนุษยเ์ทวดา มนุษยเ์ป็นไดทุ้กอยา่งเลย 

หลวงปู่มัน่ท่านบอกจิตน้ีเป็นไดห้ลากหลายนกั ดูสิ ร่างกายเราคิดอะไรก็ได ้เราท าส่ิงใดก็
ได ้ มนัเสวยอารมณ์มนัก็เป็นอยา่งนั้นๆ แลว้เราพอใจความเป็นอยา่งนั้นหรือไม่ ถา้เราไม่พอ
ใจความเป็นอยา่งนั้น 

เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนเร่ืองคุณธรรมของ
เรา เร่ืองความดีของเรานะ เวลาพระพทุธศาสนาสอน สอนคน้ควา้เขา้มาในหัวใจ ศีล ร้ัวกั้นไว ้
เรามีร้ัวกั้นของเราไว ้ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมไง ถา้มีศีล ๕ ศีล ๕ ก็เพ่ือประโยชน์ เพ่ือ
ความสุขของเรา ถา้เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุข ถา้ความสุข สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี 
พระพทุธศาสนามนัมีคุณงามความดีมหาศาลให้เราหยบิฉวยเอา อยูท่ี่เราจะมีความสามารถมาก
นอ้ยแค่ไหน 

ถา้ความสามารถของเรา เรามีความสามารถออ่นดอ้ย เราก็ไดแ้ค่นั้นน่ะ ดูสิ คนไม่เช่ือ
เร่ืองนรกสวรรค ์ ไม่เช่ือเร่ืองคุณงามความดี ไม่เช่ือส่ิงใดเลย เกิดมาชาติน้ีเราเสวยแต่ความสุขๆ 
เพราะเราเกิดมาชาติเดียวไง ชาติเดียวก็จบไง แลว้เกิดมา กรรมเก่า กรรมใหม่ กรรมเก่าของเขา 
เขามีโอกาสท าอยา่งนั้นได ้แต่ท าไปแลว้ไม่มีความสุขหรอก 

กุศล อกุศล กุศลๆ ท าคุณงามความดีดว้ยความสุจริตใช่ไหม จะช่ืนบาน อยูท่ี่ไหนก็ได้
ความสบายใจใช่ไหม อกุศลท าแลว้ตอ้งปกปิดไว ้ตอ้งนัง่ทบัไว ้มนัจะไปเอาความสุขมาจากไหน 
ไม่มีหรอก น่าช่ืนอกตรม แต่ถา้ความสะอาดบริสุทธ์ิของเรา เราท าของเรา ถา้ดว้ยความสะอาด
บริสุทธ์ิของเรา ดว้ยหัวใจของเรา 
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อบุาสก อบุาสกมนัตอ้งมีศีล ศีล ๘ ข้ึนไปถึงเป็นอุบาสก นอกจากนั้นก็เป็นชาวพทุธ ชาว
พทุธท่ีเร่ร่อน ชาวพุทธท่ีไม่มีส่ิงใดเป็นแก่นสาร ถา้มีส่ิงใดเป็นแก่นสาร เวลาเห็นคนอ่ืนท าคุณ
งามความดี เห็นเป็นความดีกนั เราก็อยากมีอยากเป็นกบัเขา แต่มนัไม่มีแก่นสาร ไม่มีการกระท า
ของเราข้ึนมาไง 

ถา้มีการกระท าข้ึนมา มาบวชเป็นพระๆ บวชเป็นพระข้ึนมาคิดวา่บวชมาเพ่ือความสุขไง 
บวชมาตอ้งเร่งความเพียร บวชมาเพ่ือประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัจะเอาความสุขมาจากไหน งาน 
คนท างาน งานทางโลกอาบเหง่ือต่างน ้าข้ึนมาเพ่ือความมัน่คงของชีวติของเรา บวชเป็นพระๆ 
พระถา้ไม่มีศีลไม่มีธรรม มนัเอาอะไรเป็นสมบติั 

บวชเป็นพระก็มีบริขาร ๘ มีศีล ๒๒๗ เป็นสมบติัของเรา ถา้เป็นสมบติัของเรานะ เราเร่ง
ความเพียรของเรา เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาเท่าไหน วนัเวลาท่ีมนัลว่งไปๆ นัน่น่ะ ส่ิงนั้นมนั
เป็นกิริยาเท่านั้นน่ะ แต่ถา้เป็นความจริงๆ มนัตกคา้งในหัวใจ ถา้จิตมนัสงบเขา้มา ความสงบอนั
นั้นเป็นความจริง ถา้เป็นความจริงข้ึนมา เวลาจิตมนัสงบเขา้มา ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน มนัมีพทุธะ
ในกลางหัวใจไง 

เวลาเราเป็นชาวพทุธ เรามีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นท่ีพ่ึง มีแกว้สารพดันึก เวลา
จะนึก นึกเอาอะไร นึกเอาความสุขเอาสบาย เอาลาภเอาสักการะต่างๆ ถา้นึกเอามรรคเอาผล ถา้
นึกข้ึนมา นึกพทุโธๆ ข้ึนมา ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา เราเป็นของเราเอง มนัเป็นพทุโธในหัวใจ
ของเราเอง ถา้มนัเป็นข้ึนมา น่ีมนัเป็นปัจจุบนั ถา้มนัเป็นข้ึนมา 

แลว้ถา้ฝึกหัดใชปั้ญญาๆ เวลาเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนามนั
มหัศจรรยน์ะ มนุษยค์นหน่ึงท าไดข้นาดนั้นนะ ในบรรดาสัตวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด เวลาเราเร่งความเพียร เราภาวนากนั เวลามนัทุกขม์นัยากข้ึนมา นัน่น่ะ
ทุกขย์ากเพราะอะไร ทุกขย์ากเพราะกิเลส มนัอยากสะดวก อยากสบาย อยากจะชุบมือเปิบ อยาก
ไดโ้ดยท่ีไม่มีเหตุมีผล ธรรมทั้งหลายมาแต่เหต ุ ถา้มนัไม่มีเหตุไม่มีผล เอามาจากไหน นึกเอา 
จินตนาการเอา มนัก็ไดช้ัว่คราวไง พอไดช้ัว่คราวข้ึนมา เด๋ียวกิเลสมนัตีกลบัไง เวลามนัทุกขม์นั
ยากข้ึนมาเพราะกิเลสมนัแผดเผาทั้งนั้นน่ะ 
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ธรรมะไม่เคยแผดเผาใคร เราเป็นผูใ้ห้ เราให้แลว้มนัเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ มนัเป็น
ประโยชน์กบัผูรั้บ ผูรั้บเขาไดส่ิ้งนั้นเป็นประโยชน์ใชส้อยในชีวติประจ าวนัของเขา เราไดค้วาม
ช่ืนใจ เราไดค้วามช่ืนใจ เราไดค้วามสุข เราไดช่้วยเหลือเจือจาน เรามีน ้าใจกบัเขา เรามีความสุข 

น่ีไง ธรรมะมนัใหโ้ทษกบัใคร มนัไม่ให้หรอก ให้แต่คุณประโยชน์ทั้งนั้นน่ะ กิเลส
เท่านั้นน่ะท่ีมนับีบบ้ีสีไฟ ของเราถืออยูแ่ลว้ โอ๋ย! คนนั้นคนทุกขค์นยาก เราเองเราก็ทุกขก์็ยาก 
เราให้ใครไม่ได ้เก็บไวจ้นเน่าจนเสียหมด คนนั้นเขากไ็ม่ได ้เราก็ไม่ได ้ไม่มีใครไดป้ระโยชน์เลย 
มีแต่ความเศร้าหมอง น่ีกิเลสเท่านั้น กิเลสเท่านั้นท่ีมนัท าลายทั้งภายนอกและภายใน ภายนอก
ของเราก็มาตระหน่ีถ่ีเหนียวข้ึนมา ท าให้เราไม่มีโอกาส ภายใน ภายในมนัเผาลนในใจเราทั้งนั้น
น่ะ 

อบุาสก ถา้อบุาสก อบุาสิกา เราจะเป็นอบุาสก อบุาสิกา เราตอ้งมีสติมีปัญญาของเรา
ข้ึนมา ยกสถานะในใจของเราข้ึนมา ยกสถานะ เห็นไหม ถา้มนัสถานะ สถานะท่ีไหน น่ีไง 
เพราะอะไร มนัแจ่มแจง้ในศีลไง ถา้ในศีลในธรรมมนัแจ่มแจง้ของมนันะ ศีล ๕ ขอ้บงัคบั ๕ 
อยา่ง กฎหมาย ๕ ขอ้ เราไม่ไดท้ าอะไรผิดเลย จะถือศีลข้ึนมาเดือดร้อนไปหมด เวลาศีล ๘ เรา
เดือดร้อนไปหมด 

ศีลก็คือศีลไง แต่ถา้เรามีสติมีปัญญา เราจะท าอยา่งนั้นไหม ถา้มนัพลาดพลั้งไป การ
พลาดพลั้งนั้น เราก็มาเร่ิมตน้ของเราใหม่ เราไม่วติกกงัวลใดๆ ทั้งส้ิน คนเราไม่เคยท าผิดเลย ไม่
มี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประพฤติปฏิบติั ๖ ปี สมบุกสมบนัมา ๖ ปี ไปศึกษากบัเขามา
ทัว่ สุดทา้ยแลว้มนัไม่ใช่ทางทั้งนั้นน่ะ ท้ิงหมดเลย เวลามาคน้ควา้ คน้ควา้ในใจขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เป็นความสามารถขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เอง เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เอง ส่ิงท่ีเราท า เราท าเด๋ียวน้ี น่ีไง ศาสนาพทุธ 

ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้เป็นความจริง มนัก็เกิดจากในหัวใจของเราเอง ศึกษา
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ สาธุ เป็นศาสดา เป็นตวัอยา่ง เป็นครูบาอาจารยท่ี์
เป็นเอก เอกบุรุษท่ีมาร้ือสัตวข์นสัตวพ์วกเรา 

ส่ิงท่ีเราศึกษามา ศึกษานั้นเป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมะเป็น
ธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมชาตินัน่น่ะ แต่ถา้มนัเป็นจริงๆ มนัเป็นจริงของเรา สติก็เป็นสติของ
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เรา สมาธิก็เป็นสมาธิของเรา แลว้สมาธิของเรา เรามีความสุขของเรา มนัตอ้งมีความสุขสิ ไอท่ี้วา่
ปฏิบติัเล่ือนลอย เพอ้เจอ้ ความเพอ้เจอ้อยา่งนั้นเขาเรียกวา่ปฏิบติัพอเป็นพิธี 

หลวงตาท่านพดูประจ า ปฏิบติัพอเป็นพิธี ปฏิบติัพอเป็นพิธี เห็นวา่เป็นภาคปฏิบติั องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกพระอานนทใ์ห้ชาวพทุธปฏิบติับูชาเราเถิด ปฏิบติับูชาเราเถิด 
เราก็ปฏิบติับูชากนัพอเป็นพิธี ท ากนัให้สมบูรณ์เป็นรูปแบบเท่านั้นน่ะ แต่ความจริงมนัไม่มี
ข้ึนมาไง 

ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา รูปแบบก็คือรูปแบบ แลว้ไม่ติดส่ิงใดเลย มนัมีเวลาวา่งท่ีไหน 
ท าไดท่ี้นัน่ ลมหายใจอยูก่บัเรา ฝ่าเทา้อยูก่บัเรา จะเดินจงกรมท่ีไหนก็ได ้นัง่สมาธิภาวนาท่ีไหนก็
ได ้ความดีท าท่ีไหนก็ได ้

แลว้ครูบาอาจารยข์องเราจะท าคุณงามความดี ท าคณุงามความดีลบัหลงัดว้ย ลบัหลงั
เพราะเป็นสมบติัของเราไง มนัเป็นประจกัษพ์ยานของเราไง เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโกไง ไม่
มีช่อง ไม่มีร่องมีรอยท่ีให้กิเลสมนัเขา้มาพลิกแพลงได ้ ถา้มนัเป็นจริงมนัเป็นจริงอยา่งนั้น แลว้
เป็นจริงแลว้มนัภูมิใจในตวัมนัเองไง แลว้ผูท่ี้เป็นจริง รวงขา้ว รวงขา้วท่ีมนัเตม็รวงของมนั เวลา
มนัแก่ของมนั มนันอ้มลง เห็นไหม จิตใจท่ีเป็นธรรมๆ เขาไม่มีความอหังการใดๆ ทั้งส้ิน เวลา
มนัเยย้ มนัเยย้กิเลสนะ 

เวลาเขาอวดอา้งกนั เขาเหยียบย  ่ากนันัน่ นัน่น่ะกิเลสทั้งนั้น เห็นแลว้มนัเศร้า แต่ธรรมะ
ไม่เป็นอยา่งนั้น ธรรมะมนัมีแต่เมตตา มนัมีแต่ความน่าสังเวช ธรรมสงัเวชไง มนัสังเวชถึงวา่
กิเลสมนัเหยียบย  ่ากนั กิเลสมนัท าลายกนั มนัยงัส าคญัตนวา่มนัเป็นธรรมอยูน่ะน่ะ น่ีมนัสังเวช 
มนัสลด มนัสลดแลว้ เราท าอยา่งนั้นไม่ได ้เราจะแอคชัน่อยา่งนั้นไม่ได ้นัน่มนับา้บอคอแตก 

ธรรมะขององคศ์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้อยูใ่นป่าในเขา หลวงปู่มัน่ท่านอยูท่ี่หนอง
ผือ ใครจะท าบุญตอ้งซ้ือทางเขา้ไปนะ ใครจะไปแสวงหาความจริงตอ้งซ้ือถนนหนทาง ไม่มี
ความสะดวกสบายปูดว้ยพรมเขา้ไปหา ไม่มี เพราะปูดว้ยพรมนัน่กิเลสทั้งนั้นน่ะ น่ีไง ถา้มนัมา
อยา่งนั้นมนัก็มาดว้ยทิฏฐิมานะ มาดว้ยความอหังการ มนัจะฟังอะไร 

แต่เวลาคนทุกขค์นยาก ดสิู เวลาคนทุกขค์นยาก คนเป็นมะเร็งขั้นท่ี ๔ ไปโรงพยาบาล 
เม่ือไหร่จะหาย เม่ือไหร่จะหาย น่ีก็เหมือนกนั ในใจของเราถา้มีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก 
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เราตอ้งการคนช้ีน าๆ แลว้ตอ้งการคนช้ีน าแลว้กวา่จะช้ีน า เรารู้ไหมวา่อะไรเป็นธรรม อะไรเป็น
กิเลสไง 

ถา้ส่ิงท่ีเป็นธรรมๆ เป็นธรรมเป็นส่ิงท่ีดีงามท่ีทุกคนตอ้งการแสวงหา เวลาเป็นกิเลส 
กิเลสในใจของเราไม่ตอ้งการแสวงหา มนัขบัดนัออกมาในใจ มนัมีแต่ความขบัดนัออกมา ท าไม
มนัเป็นอยา่งนั้นละ่ มนัเป็นอยา่งนั้นเพราะมนัเป็นอวิชชา อวชิชาคือความไม่รู้ เพราะความไม่รู้ 
ถึงไดม้าเกิด เวลาเกิดข้ึนมา ส่ิงท่ีศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ นัน่เป็น
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แตข่องเราไม่รู้เร่ือง ของเราไม่รู้เร่ือง ท่องจ าเขามา 
เห็นกิริยานั้นมาแลว้ก็ท าตามนั้น รูปแบบไง ท ามีรูปแบบไง แต่ความจริงไม่มีไง 

ถา้เป็นความจริงๆ เราตอ้งการความจริงอยา่งนั้น ความจริงอยา่งนั้นนะ พระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆเ์ป็นแกว้สารพดันึก เป็นอาจารยข์องเรา เป็นเป้าหมายของเรา แลว้มนัเป็นจริงใน
ใจเราไหม ถา้มนัเป็นจริงในใจของเรา ศาสนาน้ีมัน่คงมาก ไม่ตอ้งให้ใครมาปกป้องดูแลหรอก 
ทุกคนคุม้ครองดูแลเอง ทุกคนคุม้ครองดูแลในใจของเราเอง ศาสนาเป็นศาสนาท่ีมัน่คง ถา้เป็น
ศาสนาประจ าหัวใจของชาวพทุธ มนัจะมีอะไรตอ้งไปคุม้ครองดูแล 

ไอน่ี้ มึงหนึบกูหนบัอยูน่ัน่น่ะ คุม้ครองดูแล ดูแลอะไร มีอ  านาจวาสนาแคไ่หน ใครจะมี
ปัญญาเกินองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ส่ิงท่ีศาสนารุ่งเร่ืองท่ีสุดคือสมยัองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ แลว้มนัก็โรยรามาเร่ือยนัน่ละ่ ความโรยรามนัโรยราโดยความไม่เอาไหนของ
ชาวพทุธ ความไม่เอาไหนของเราไง แลว้บอกวา่อบุาสก อบุาสิกา 

อบุาสก อบุาสิกาท าอะไร ชาวพทุธๆ เขาก็รักษา เฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
สงสารหัวใจของตน สงสารตวัเราน่ีแหละ หนา้ท่ีการงานเราก็ท าของเรานะ คนเกิดมามีปากและ
ทอ้ง คนเกิดมามีชีวติ ส่ิงมีชีวติตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั ส่ิงท่ีอาศยัด ารงชีวติไวท้ าไม ด ารงชีวติไว้
วา่ ถา้เราไม่ถึงท่ีสุดแห่งทุกขก์็ตอ้งสร้างอ านาจวาสนาบารมีให้มากข้ึน ให้จริตนิสัยของเรามนั
คน้ควา้เขา้มาหาใจของตน หาใจของตน พฒันาใจของตนให้มัน่คงข้ึน ให้มีอ  านาจวาสนาข้ึน 

พระโพธิสัตว ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาพูดนะ เราเป็นคนอ านาจวาสนานอ้ย
เพราะอายแุค ่๘๐ ปี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้องคก่์อน ๘๐,๐๐๐ ปี ค  าวา่ “๘๐,๐๐๐ ปี” 
เพราะ ๑๖ อสงไขย น่ีสร้างมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย มนัแตกต่างกนั มนัแตกต่าง
กนัอยา่งนั้น 
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น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราจะพฒันาหัวใจของเรา เรามาท าคุณงามความดีของเราท่ีน่ี ไม่อะไร
สูญเปลา่หรอก ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ เราท าส่ิงใดอยา่งนั้น เจตนามนัเป็นคนท า มนัมีตน้เหต ุ
ตน้เหตุน้ีเป็นคนรับ ตน้เหตุในใจเรา ท าชัว่มนัก็เขา้สู่ใจนั้นน่ะ เราจะปฏิเสธอยา่งไรก็แลว้แต่ 
กรรมไม่มีท่ีลบัท่ีแจง้ เราเป็นคนท าๆ ท าดว้ยความพลั้งเผลอ ท าดว้ยความไม่รู้ ท าดว้ยความเขายุ
แหย ่ ท าดว้ยความเขาชกัจูง นัน่กรรมทั้งนั้น แต่ถา้ท าคุณงามความดี ครูบาอาจารยท่ี์ดีๆ สายบุญ
สายกรรมท่ีดีท่านชกัน ามา 

“ท ามาแลว้ไม่เห็นไดอ้ะไรเลย ท าแลว้ก็สูญเปลา่”...มนัท าลงท่ีใจไง ทิพยส์มบติัๆ ไง เวลา
คนท าคุณงามความดีมาก จิตตคหบดีเวลาตาย เทวดาเอารถสวรรคม์ารับเลย น่ีพอมนัสมบูรณ์ของ
มนันะ แต่พวกเรามนัไม่เตม็ไง มนัคร่ึงๆ กลางๆ ไง 

ทิพยส์มบติัๆ คือวา่ความเป็นจริงในใจของเราน่ี ส่ิงท่ีท าข้ึนไปแลว้มนัฝังลงท่ีใจทั้งนั้นน่ะ 
ใจเรารับรู้ทั้งนั้นน่ะ ใจเราเป็นคนกระท า ใจเราน่ี แลว้เวลากรรมมนัให้ผล ไม่รู้เร่ือง แลว้ส่ิงใด ดู
สิ เวลาคนไปเจอส่ิงใดในโลก เออ๊ะ! เหมือนกบัท่ีเห็นมา เหมือนท่ีเราไดส้ัมผสัมา เหมือน 
เหมือนไง น่ีมนัมีของมนันะ แต่เรารู้ไม่ได ้เรารู้ไม่ไดเ้พราะวา่ความมืดบอดไง 

น่ีพดูถึงวา่ ถา้เราจะไปเป็นอบุาสก อบุาสิกา เรามีศีลมีธรรมของเราเพ่ือพฒันาหัวใจของ
เรา แลว้จะเห็นคุณค่าของพระพทุธศาสนา 

ไอน่ี้พระพทุธศาสนาไวบ้นห้ิง ไอเ้ราก็หาบทุกขก์นัไว ้ แลว้ก็วา่ท าดีไม่ไดดี้ ท าชัว่ไม่ได้
ชัว่ แลว้ศาสนาก็เอาไวบ้นนูน้น่ะ เพราะเราไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติั เราไม่ไดท้ าให้เป็นจริงข้ึนมา 
อาหาร ถา้ใครไม่ไดกิ้นก็ไม่ไดกิ้น อาหาร ใครตกัใส่ปากคนนั้นกไ็ดกิ้น น่ีก็เหมือนกนั เราท าของ
เราก็ไดข้องเราไง 

เกิดเป็นชาวพทุธแลว้ไม่ตอ้งท าอะไรเลย ตีตราเป็นพทุธไปเลยหรือ พทุธก็พุทธทะเบียน
บา้นไง แต่ถา้พทุธความจริง พทุธตอ้งขวนขวาย พทุธตอ้งดูแลหัวใจของตน พฒันาของตน 
สุขภาพกาย สุขภาพจิตให้พฒันาข้ึนมาให้เป็นสมบติัของเราตามความเป็นจริง เอวงั 


