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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ โยมมาวดัมาวามาถวายทาน ส่ิงท่ีถวายทานน้ีเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั ปัจจยั 
๔ เวลาฟังธรรมๆ สัจธรรมนั้นน่ะ ส่ิงท่ีพระบิณฑบาต เวลาตกัอาหารแลว้ปฏิสังขาโย พิจารณา
แลว้ถึงฉันอาหาร ฉันอาหารเสร็จแลว้ ส่ิงท่ีวา่ถวายทานๆ ปัจจยั ๔ เคร่ืองด ารงชีวติ ด ารงชีวติไว้
ท าไม ด ารงชีวติไวค้น้ควา้หาสัจจะความจริงไง 

เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ จิต ปฏิสนธิจิต การเวยีนวา่ยตายเกิดใน
วฏัฏะๆ เวลาคนเกิดมามีกายกบัใจๆ เวลากายกบัใจ สมยัพทุธกาลเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้แสดงธรรมๆ เพราะคนอยูใ่นสมยันั้นใช่ไหม โหยหาการหาสจัธรรมอนันั้นใช่ไหม เวลา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แสดงธรรม พระอรหันตเ์ตม็ไปหมดเลย เตม็ไปหมดเพราะเขา
แสวงหา เขามีการกระท า มีการกระท านั้นน่ะ เพราะพราหมณ์เขามีอยูแ่ลว้ การบูชาไฟๆ  

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปเทศนช์ฎิล ๓ พ่ีนอ้ง เขาก็เป็นพวกพราหมณ์น่ี
แหละ เขาก็บูชาไฟของเขา เขาเพง่กสิณของเขา เขาเพง่ไฟของเขา จนเขามีฤทธ์ิมีเดชนะ เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปจบัพญานาคเขาไวใ้นบาตรหมด แลว้เวลาถา้เป็นความจริงๆ คน
มีฤทธ์ิมีเดชมนัก็ตายหมด คนเราจะมีความทุกขค์วามยากขนาดไหน จะมีความสุขลน้ฟ้าขนาด
ไหน ชีวติน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุดทั้งนั้นน่ะ มนัไม่มีสัจธรรมอนัใดท่ีมนัจะมาช าระลา้งกิเลส
ตณัหาความทะยานอยากในใจอนันั้นไดไ้ง 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาแสดงธมัมจกัฯ พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตา
เห็นธรรมไง ฟังธรรม ฟังธรรมอนัน้ีไง ฟังธรรมคือฟังสัจจะความจริงไง แลว้สัจจะความจริงน้ี
มนัเกิดไดท่ี้ไหนละ่ มนัเกิดไดท่ี้บนหัวใจของมนุษยไ์ง 

ในบรรดาสัตวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด แลว้เราเกิดมาเป็น
มนุษย ์ มนุษยมี์กายกบัใจๆ หัวใจน้ีหัวใจท่ีมนัปฏิสนธิจิต เกิดในไข ่ ในครรภ ์ ในน ้าคร า ใน
โอปปาติกะ การก าเนิด ก าเนิดเป็นมนุษยน่ี์ พอเกิดเป็นมนุษยข้ึ์นมาแลว้มีกายกบัใจๆ 
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สุขภาพกาย ดสิู เวลานกักีฬาเขาตอ้งฝึกซ้อมของเขา สุขภาพจิตๆ นะ ถา้คนไม่มีหัวใจ ดู
นกัมวยสิ ถา้ใจไม่สู ้ แพท้ั้งนั้นน่ะ เร่ิมตน้ท่ีหัวใจ ดสิู ท าหนา้ท่ีการงานก็เหมือนกนัถา้คนมีความ
เพียร มีความวริิยอตุสาหะดว้ยหัวใจของเขา ท าแลว้มนัจะมีความผิดพลาดอยา่งไรมนัฝึกหัดได ้
ถา้ฝึกหัดได ้ทางการแพทยเ์จริญๆ เจริญก็น่ีไง ดูแลร่างกายน้ีไง ดูแลร่างกายน้ี สุขภาพกายๆ ออก
ก าลงักายเพ่ือสุขภาพกายน้ีไง 

ถา้สุขภาพกาย ถา้ไม่มีหัวใจเขาเรียกวา่คนตาย คนท่ีมีหัวใจอยูใ่นร่างกายเขาเรียกวา่คน 
คนยงัมีชีวติอยู ่ ชีวติอยูน่ี่เพราะหัวใจดวงนั้นมนัมีความสุขความทุกข ์ เพราะหัวใจดวงนั้นมี
ความสุขความทุกข ์ แต่ทางโลก ทางวทิยาศาสตร์ เราไม่เช่ือส่ิงใดเลยท่ีเป็นนามธรรมท่ีจบัตอ้ง
ไม่ได ้ เราจะเช่ือส่ิงท่ีเป็นวทิยาศาสตร์ท่ีพิสูจน์ได ้ ส่ิงท่ีพิสูจน์ได้ๆ  คนเรากจ็ะอยูค่  ้าฟ้าไง หายา
อายวุฒันะกนัไง แต่ถา้เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมโอสถๆ 

ค าวา่ “ธรรมโอสถ” สจัธรรมอนัน้ีนะ ดูสิ เวลาหลวงตาท่านพดูถึงนะ ธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เหมือนกบัห้างสรรพสินคา้ ค  าวา่ “หา้งสรรพสินคา้” เขาไปเดินตาก
แอร์กนันะเด๋ียวน้ี เขาไม่ไปซ้ือของหรอก ถา้ใครเขา้ไปมีเงินมีทองมากนอ้ยแค่ไหน ตอ้งการ
สินคา้ส่ิงใดกไ็ดส่ิ้งนั้นมา มีตั้งแต่ส่ิงท่ีพ้ืนๆ ข้ึนไปจนส่ิงท่ีมีคุณค่า ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้มีคุณค่ามาก สัง่สอนสังคมให้เขามีน ้าใจต่อกนั ให้กตญัญกูตเวที ให้รู้จกับุญคุณ
ของคน ส่ิงน้ีเป็นคุณงามความดีทั้งนั้นน่ะ คุณงามความดีก็เพ่ือความร่มเยน็เป็นสุขในสังคมไง 

ถา้ในสังคมนะ สังคม แลว้เวลาตอ้งพลดัพราก คนเรารักกนันะ แลว้ตอ้งพลดัพรากจาก
กนันะ มนัฉุดกระชากหัวใจไปเลยละ่ แต่เวลาศึกษาธรรม ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ มนัเป็นสัจจะเป็นความจริงอนัหน่ึง ไม่มีใครสามารถจะฝืนไปยืนขวางความ
จริงอนันั้นได ้ความจริงอนันั้นตอ้งเป็นเช่นนั้น ถา้เป็นเช่นนั้น เป็นเช่นนั้นแลว้ใจเรายอมรับไหม 
ใจมนัยอมรับ น่ีไง ศึกษาธรรม ศึกษามาเพ่ือประพฤติปฏิบติัไง ถา้ศึกษามาเป็นสัจจะความจริง 

เราเกิดมาแลว้ ส่ิงท่ีเราปรารถนา ปรารถนาก็ทรัพยส์มบติัไง ทรัพยส์มบติัข้ึนมาเพ่ือความ
มัน่คงของชีวติ ทรัพยส์มบติัเพ่ือมีความสุข อนันั้นมนัเป็นอ านาจวาสนาของคนนะ เงินซ้ือไดเ้ป็น
บางอยา่ง เงินซ้ือส่ิงอ  านวยความสะดวกได ้ สุขภาพร่างกาย เงินสามารถให้เขาดูแลรักษาเราได ้
แต่มนัซ้ือไม่ไดท้ั้งหมดหรอก มนัซ้ือหัวใจคนไม่ได ้ มนัซ้ือหัวใจคนท่ียิ่งใหญ่ หัวใจคนท่ีมี
คุณธรรมไม่ได ้
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แต่มนัซ้ือหัวใจคนอ่ืนได ้ ซ้ือคนท่ีจิตใจไม่เขม้แขง็ เขาซ้ือของเขาไง เราไม่ขายวญิญาณ 
ใครขายวญิญาณ คนนั้นไม่มีคุณภาพ ถา้คนไม่มีคุณภาพ แลว้ถา้มนัเป็นความจริงๆ ข้ึนมา เงินมนั
ซ้ือไม่ไดทุ้กอยา่งหรอก แต่มนัมีความจ าเป็นไหม มนัก็มีความจ าเป็นส่วนหน่ึง ดูสิ ดูพระเรา 
เวลาบวชพระ บริขาร ๘ นัน่น่ะปัจจยั ๔ บาตรคืออาหารให้เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ี
อยูอ่าศยั ยารักษาโรค ส่ิงน้ีขาดไม่ได ้ เงินซ้ือพวกน้ีได ้ เงินท าประโยชน์ได ้ เงินท าประโยชน์ได้
หมายความวา่ เรามีเงินมีทอง เราจะช่วยเหลือเจือจานใครก็ได ้ คนท่ีเขาขาดตกบกพร่อง เราให้
ของเราเพ่ือสร้างอ านาจวาสนาบารมีของเรา มนัท าประโยชน์ไดถ้า้หัวใจของคนท่ีเป็นธรรมๆ ถา้
มนัเป็นประโยชน์ได ้เห็นไหม 

แต่ถา้เป็นธรรมท่ีเป็นสัจธรรมในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ละ่ ธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มนัตอ้งประพฤติปฏิบติัข้ึนมาดว้ยหัวใจของเราเอง ดูสิ เวลา
สุขภาพกาย คนท่ีออกก าลงักาย คนท่ีเขาดูแลร่างกายของเขา เขาจะแขง็แรงของเขา คนท่ี
สุขภาพจิตๆ เราฝึกหัด เรามีศีล มีสมาธิ มีปัญญาของเรา ถา้เรามีศีล สมาธิ ปัญญาของเรา เราจะ
ฟ้ืนฟจิูตใจของเราไง 

ท าไมเราเกิดมามนัทุกขม์นัยากขนาดน้ี เวลามนัทุกขย์ากขนาดน้ีนะ เพราะเราคิดวา่ถา้มนั
ประสบความส าเร็จทางโลกมนัจะมีความสุขๆ แสวงหาไปเถอะ ตะครุบเงาไปเร่ือย ตะครุบเงาไป
เร่ือย กิเลสมนัก็แหยเ่ร่ือย กิเลสมนัก็กระตุน้เร่ือย แลว้กระตุน้เขา้มาแลว้มนัไม่เจอความสุขจริง
สักที ไดแ้ค่นั้นจะพอ แค่นั้นจะพอๆ ไม่เคยพอสักที ตณัหาลน้ฝ่ังนะ ถมไม่เตม็หรอก ถมทะเลไม่
มีวนัเตม็ 

แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติันะ เวลาเราทุกคนถา้มาศึกษาธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แลว้คนท่ีมีอ  านาจวาสนานะ คนท่ีมีอ  านาจวาสนาหมายถึง
วา่ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ เวลาผูท่ี้ฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ในพระไตรปิฎก องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เปรียบเหมือนหงายของท่ีคว  า่อยู ่ ถว้ย
โถโอชามท่ีมนัคว  า่อยู ่ มนัรับส่ิงใดไม่ไดเ้ลย ถา้มนัไดห้งายข้ึนมา ส่ิงใดก็แลว้แต่มนัจะเขา้ไปตก
ในถว้ยโถโอชามอนันั้นได ้

หัวใจของเรามีกิเลสมีทิฏฐิมานะมนัคว  า่ไว ้ ถือตวัถือตนวา่ยิ่งใหญ ่ ถือตวัถือตนวา่ขา้รู้ ถือ
ตวัถือตนวา่ขา้แน่ แต่ถา้วนัไหนถา้มีสติมีปัญญาข้ึนมานะ เขาบอกวา่ คนก็ไม่ใหญก่วา่โลงหรอก 
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คนก็เท่าน้ีแหละ คนมนัจะดีจะชัว่อยูท่ี่การกระท า คนจะดีจะชัว่อยูท่ี่หัวใจ ถา้มนัคิดไดข้องมนันะ 
แลว้ส่ิงใดท่ีมีค่าละ่ ถา้ส่ิงใดท่ีมีค่า สัจจะ คุณธรรมมนัอยูท่ี่ไหนละ่ เราก็มืดแปดดา้น เรามี
การศึกษา เรารู้ไปทุกๆ เร่ืองเลย แต่ไม่รู้เร่ืองของตวัเองเลย แลว้ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ท่านสอนถึงเร่ืองอะไรละ่ เง่ียหูลงฟัง น่ีแหละมนัจะหงายภาชนะของมนัข้ึนมา
ไง ถา้คนเรานะ หงายหัวใจเราข้ึนมา เปิดหัวใจเราข้ึนมา น่ีคือบุญนะ บุญน้ีมหาศาลมากเลย 

ในโลกสังคมเท่ียวช้ีหนา้กนันะ มึงน่ะโง่ ไปวดัไปวาน่ีไอพ้วกโง่ มึงดูกูสิ กูอยูบ่า้นกูมี
ความสุขมาก อยูใ่นห้องแอร์ 

มนัเปิดแอร์จนหนาวสั่นมนัยงัทุกขอ์ยูใ่นใจมนัน่ะ มนัยงัช้ีหนา้เขาอยูว่า่มึงโง่ๆ ไง มนัหา
ตวัตนไม่เจอ ไม่รู้จกัสัจจะความจริงในใจไง เพราะมนัไม่มีอ  านาจวาสนาไง ถา้มีอ  านาจวาสนา
มนัจะเกิดทิฏฐิมานะไง ไปวดั ไปจบัผิดพระ อู๋ย! เอาซะเยอะแยะเลย ฉันก็นิดเดียว อู๋ย! พระข้ี
โลภเลย 

พระท่ีมีคุณธรรม ทุกคนเป็นเน้ือนาบุญของโลก ทุกคนก็อยากจะให้ฉลองศรัทธาของเขา 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ แยง่ชิงกนัอปัุฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ได้
ถวายทานองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นสัจจะ เขาก็แยง่กนั ถา้เขาแยง่กนั 
มนัก็อยูท่ี่วา่ท่านจะบริหารอยา่งไร ท่านจะรักษาน ้าใจของศรัทธาไทยอยา่งใด นั้นก็เป็นอีกเร่ือง
หน่ึงนะ แต่เราบอก อูฮู้! ข้ีโลภๆ...ก็มึงไม่เคยให ้ มึงก็คิดหน่ึงบวกหน่ึงเป็นสอง คิดแบบ
วทิยาศาสตร์ไง 

แต่ธรรมะนะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัมีทุคตะเขญ็ใจเป็นผูท่ี้
รับจา้งไถนาคนงานไง แลว้ถึงเวลาจะไปไถนา ถึงทีเวลาคนหน่ึง ญาติของเขาตอ้งเอาขา้วมาส่ง 
โอโ้ฮ! เขาหิว เขารอ หิวกระหายมาก ถึงเวลาเขาจะเอาขา้วมาส่ง พระกสัสปะก็เขา้ฌานสมาบติั 
ออกมาจากฌานสมาบติักจ็ะมาโปรดคนทุกขค์นยาก เวลาเขาเอาขา้วมาส่งนะ คนหิวกระหายจน
จะเป็นจะตาย แต่เห็นพระกสัสปะแลว้มนัช่ืนใจ ไดถ้วายทานอนันั้นไป พระกสัสปะเพ่ิงออกจาก
ฌานสมาบติั เสร็จแลว้มนัไดอ่ิ้มหัวใจไง ทั้งๆ ท่ีหิวกระหายนะ อ่ิมหัวใจกลบัไปก็ไปไถนาต่อ 
พอไถนาข้ึนไป ดินท่ีพลิกข้ึนมาเป็นทองค าทั้งนั้นเลย เป็นทองค าๆ 

เป็นทุคตะเขญ็ใจ เป็นคนจน มีทองค าไดย้อยา่งไร มีทองค าก็หัวขาด ก็ไปเฝ้าพระเจา้พิม
พิสาร บอกขา้พเจา้เป็นทุคตะเขญ็ใจ เป็นคนทุกขค์นยาก แต่เวลาไถนาไปแลว้มนัก็เป็นทองค าๆ 
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พระเจา้พิมพิสารเป็นพระโสดาบนั ท่านเขา้ใจเร่ืองเวรเร่ืองกรรม ท่านถึงสั่งให้อ  ามาตย์
เอาเกวยีนไปบรรทุกทองค านั้นมา พอไปบรรทุกทองค านั้นมา พอไปหยิบทองค าข้ึนมากลายเป็น
ดินหมดเลย แลว้กลบัมาเฝ้าพระเจา้พิมพิสารบอกวา่ ไปเห็นทองค าจริงๆ แต่พอยกข้ึนมามนั
กลายเป็นดินทั้งนั้นน่ะ 

พระเจา้พิมพิสารบอกวา่ ให้เธอกลบัไปใหม่ บอกวา่ให้ไปขนทองค าของทุคตะเขญ็ใจคน
น้ี ไม่ใช่เป็นทองค าของคนอ่ืน 

พอไปถึงท่ีนั้นนะ พอยกข้ึนมาเป็นทองค าอยา่งเดิม ยกข้ึนมาเป็นทองค า ทุกข้ึนมา ๘๐ 
เลม่เกวยีน พระเจา้พิมพิสารจึงตั้งให้เป็นเศรษฐี เป็นเศรษฐีประจ ารัชกาล 

ถา้เป็นธรรม เป็นธรรมอยา่งน้ี แต่เราฟังธรรมะอยา่งน้ีเราก็อยากกนันะ อูฮู้! ไปหาพระนะ 
เขา้ฌานสมาบติัจะไปใส่บาตรนะ...มนัชานออ้ย ถา้ชานอยา่งนั้นมนัชานออ้ย คุณธรรมอยา่งน้ีเขา
ไม่เอามาอวดมาโมก้นัหรอก แต่พวกเราเวลาพระพทุธศาสนาสอนเร่ืองน้ีจริงๆ มนัเป็นอยา่งนั้น
จริงๆ เป็นอยา่งนั้นจริงๆ เพราะมนัยงัไม่มีแบบอยา่ง ไม่มีตวัอยา่ง มนัเป็นขอ้เทจ็จริง พอเราไป
เรียนมาแลว้เราก็จะเลียนแบบรูปแบบ สินคา้เทียมเลียนแบบ แลว้ก็ท าไม่ไดอ้ยา่งนั้นไง 

ถา้มนัท าไดน้ะ ท าไดเ้ป็นสัจจะเป็นความจริงในใจของเรานะ ครูบาอาจารยข์องเรา หลวง
ปู่ต้ืออยา่งน้ี หลวงปู่ชอบอยา่งน้ี หลวงปู่ฝ้ันอยา่งน้ี ท าไดท้ั้งนั้นน่ะ แลว้ท่านมาโชวไ์หม ท่านมา
อวดอา้งไหม แต่ในหมู่สงฆรู้์กนั ในหมู่สงฆเ์หมือนกบัพวกเรา เราเป็นคนท่ีมีปัญญาดว้ยกนั เรา
จะให้เพ่ือนหลอกไหม 

น่ีก็เหมือนกนั ในหมู่สงฆ์ๆ  คนท่ีบวชมาเขาก็มีสติมีปัญญาของเขาทั้งนั้นน่ะ เขาจะให้
ใครมาหลอกเราได ้ เราหาครูบาอาจารย ์ เราจะไปให้ครูบาอาจารยห์ลอกเราหรือ ดูสิ คว  า่ภาชนะ
ไว ้ทิฏฐิมานะในหัวใจมหาศาล กวา่ท่ีมนัจะหงายข้ึนมาได ้กวา่มนัจะยอมรับเหตุและผลข้ึนมาได ้
ถา้ยอมรับเหตุและผลข้ึนมาแลว้ เวลาเร่ิมตน้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เทศนาวา่การ ให้
ศรัทธาความเช่ือเป็นอริยทรัพย ์ เป็นอริยทรัพยล์ากพวกเราเขา้มา มาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่เวลาจะประพฤติปฏิบติัแลว้ กาลามสูตร 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านไม่ให้เช่ือใครนะ ให้เช่ือปัจจตัตงั ให้เช่ือสัจจะ
ความจริงท่ีเกิดข้ึนมาในหัวใจ แต่มนัก็อีกแหละ พวกเราวฒิุภาวะท่ีออ่นดอ้ย ลมพดัใบไมไ้หว 
เช่ือไปหมดเลย เวลาเขาพดูอะไร เช่ือไปหมดเลยนะ 

แต่ถา้มนัไม่เช่ือๆ คนท่ีเขาจะมีสติมีปัญญา คนท่ีเขาจะทรงคุณธรรมได ้ เขาตอ้งมีสติมี
ปัญญา มีวฒิุภาวะอยา่งน้ี ไม่เช่ือส่ิงใดง่ายๆ ส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนแลว้ ถา้รู้เห็นแลว้ตอ้งพิจารณา ตอ้ง
แยกตอ้งแยะ ตอ้งคน้ตอ้งควา้ ตอ้งพิจารณาจนกวา่มนัจะเป็นความจริง ตรวจสอบแลว้ตรวจสอบ
อีกไง ท าซ ้ าๆๆ ไง ถา้มนัเป็นจริงมนัจะเป็นจริงข้ึนมาแบบน้ีไง ถา้เป็นจริงข้ึนมาในหัวใจ เห็น
ไหม 

น่ีไง ท่ีวา่ท าไมในวงกรรมฐานถึงเช่ือครูบาอาจารย ์ เช่ือเพราะท่านเป็นความจริงไง ถา้
เป็นความจริงแลว้ความจริงก็อยูก่บัท่านไง อยูก่บัท่านไดพิ้สูจน์ตรวจสอบกนัมาไง ถา้มนัเป็น
ความจริง เป็นความจริงอยา่งนั้นไง แลว้ความจริงอยา่งน้ี เวลาครูบาอาจารยท่์านเทศนาวา่การ ครู
บาอาจารยร่์อยหรอไปเร่ือยๆ ครูบาอาจารยเ์ราร่อยหรอไปเร่ือยๆ เพราะส่ิงท่ีมนัจะเป็นความจริง
อยา่งนั้น เป็นความจริงอยา่งนั้นนะ ดูสิ ลกูของเรา ลกูของเราความรู้สึกนึกคิดยงัไม่เหมือนกนั 
แลว้คนท่ีคิดดีท าดีกวา่จะไดม้า เขาตอ้งสร้างบุญกศุลของเขามา เวลาคิด คิดแต่ส่ิงท่ี
กระทบกระเทือนในหัวใจ เขาก็ไดส้ร้างบาปอกุศลของเขามา การท ามาๆ มนัอยูท่ี่ท ามาทั้งนั้น
แหละ น่ีจริตนิสัย ความรู้สึกนึกคิด มนัอยูท่ี่เราท ามา เขาเรียกจริตนิสัย 

แลว้เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลานัง่สมาธิไปแลว้เป็นสมาธิเฉยๆ ท่ีไม่รู้ไม่เห็นส่ิงใด 
นั้นก็เป็นอ านาจวาสนาของคน คนท่ีนัง่สมาธิไปแลว้ไปรู้เห็นส่ิงตา่งๆ มนัตอ้งมีครูบาอาจารยท่ี์
ถึงไง ส่ิงท่ีรู้ๆ จิตออกรู้ทั้งนั้นน่ะ จิตท่ีมนัออกรู้ จิตท่ีมนัสงบพอระงบัแลว้มนัออกรู้ส่ิงตา่งๆ มนั
ก็เป็นจริตนิสัยอยา่งนั้น มนัก็ตอ้งมีสติปัญญายบัยั้งไว ้ ร้ังไว ้ ร้ังไวใ้ห้มนัเป็นตวัของตวัมนัเองไง 
อยา่ไปเท่ียวควา้ส่ิงท่ีเรารู้เราเห็นไง ส่ิงท่ีเรารู้เราเห็นน้ียงัไม่เป็นประโยชน์ข้ึนมา มนัยงัไม่เป็น
ประโยชน์ไง มนัจะเป็นประโยชน์ต่อเม่ือจิตสงบแลว้เห็นสติปัฏฐาน ๔ ยกข้ึนสู่วปัิสสนา มนัจะ
เป็นประโยชน์ต่อเม่ือเราใชป้ระโยชน์ 

เราเรียนหนงัสืออยู ่ เรียนเราก็เรียนหนงัสือ จบแลว้หางานท า ถา้มีงานท าแลว้ มี
ผลประโยชน์แลว้ อนันั้นก็จะเป็นประโยชน์มา เรียนแลว้ท างานดว้ย เด๋ียวน้ีเขาเรียนดว้ยท างาน
ดว้ยมนัก็มีอยูบ่า้ง แต่ส่วนใหญ่แลว้เวลาเรียน เราก็ขวนขวายเรียนของเราไง 
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น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราศึกษา เราก็ศึกษาของเรา เราจะปฏิบติัเราก็ปฏิบติัของเรา แลว้เวลา
จะท าสมาธิก็เป็นสมาธิ ถา้มนัจะใชปั้ญญาก็เป็นปัญญา มนัเป็นขั้นเป็นตอนของมนัไปไง มนัเป็น
ขั้นเป็นตอน อริยสัจสัจจะมีหน่ึงเดียวไง แต่ท่ีวา่มนัเป็นอยูอ่ยา่งน้ีเพราะมนัเป็นอ านาจวาสนาของ
ผูท่ี้ปฏิบติัท่ีเขาปฏิบติัแลว้เขามีอ  านาจวาสนาของเขา เขาท ามามาก เขาท าส่ิงใดเขาจะประสบ
ความส าเร็จ เขาจะประสบความส าเร็จของเขา 

แต่ถา้เราเวไนยสัตวย์งั ๕๐-๕๐ ก่ึงๆ แต่เราถา้ขวนขวายของเรามนัจะเป็นประโยชน์กบั
เราไง แต่คนท่ีเขาท ามานอ้ย ท ามานอ้ยท่ีคว  า่ภาชนะไวไ้ง เขามีความรู้ท่วมหัว รู้ไปทุกเร่ืองเลย 
แต่เขาไม่คิดจะช่วยตวัเขาเองเลย เขาไม่เคยคิดจะหาสจัจะความจริงของเขาเองเลย ของเขาเองคือ
ใจของเขา เขาตอ้งพิสูจน์ใจของเขา การประพฤติปฏิบติัคือการพิสูจน์ใจกนั 

การชนะใจของตนเองคือสัมมาสมาธิ การแพใ้จของตนเองนัน่คือกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากเหยียบย  า่ท าลาย เราแพต้วัเองตลอด เราไม่เคยชนะตวัเองแมแ้ต่หนเดียว ถา้เราชนะ
ตวัของเราเองได ้จิตมนัตอ้งสงบได ้สงบไดด้ว้ยสติดว้ยปัญญาของเรา น่ีเราพยายามคน้ควา้ศึกษา
หัวใจของเราไง น่ีไง ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเป็นผูย้ิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่เพราะวา่เอาชนะตนเองไง 

สงครามเกิดมากนอ้ยขนาดไหน เกิดแลว้มนัสร้างเวรสร้างกรรมทั้งนั้นน่ะ ผูแ้พก้็ไป
รวบรวมข้ึนมาใหม่ แลว้ก็จะมาต่อสู้กนัอยา่งนั้นไม่มีวนัจบวนัส้ิน ความรุนแรงไม่มีวนัจบวนัส้ิน 
การให้อภยัต่อกนั การมีสติปัญญาท่ีระลึกถึงกนั ส่ิงน้ีเท่านั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
เนน้ย  ้าเลย “เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร” 

เวร ถา้ยงัจองเวรจองกรรมต่อกนัไป ไม่มีวนัจบวนัส้ิน เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร 
แลว้ไม่จองอยา่งไรละ่ ไม่จองมนักต็อ้งกลบัมาท่ีตวัเราน่ีไง เราตอ้งหาเหตุหาผลให้หัวใจเรา
ยอมรับการกระท าอนันั้นไง ยอมรับถึงการกระท าท่ีเขาท ากบัเราไง ถา้เขาท ากบัเรา เวลาครูบา
อาจารยข์องเราเป็นพระท่ียิ่งใหญ่นะ แลว้มีคนไปกระท าท่าน นัน่น่ะเวรกรรมมหาศาล 

หลวงปู่สาม ครูบาอาจารยข์องเราท่านธุดงคไ์ป นัง่เขา้สมาธิอยู ่ เขาเอาหินปามาเขา้เตม็
หนา้เลยนะ เลือดน้ีเตม็หมดเลย แต่ท่านอยูใ่นสมาธิของท่าน เวลาออกจากสมาธิมาน่ีเลือดทั้งนั้น
เลย แลว้ผูก้ระท ามนัไปไหนน่ะ แลว้ท่านมีอะไรดว้ยละ่ ท่านไม่เห็นมีอะไรเลย น่ีกรรมของเขาไง 
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ถา้เรามีสติมีปัญญาพยายามจะดูแลหัวใจของเราไม่ใหกิ้เลสตณัหาความทะยานอยากมา
กระตุน้ในใจของเรา ถา้มนัมีเหตุมีผลข้ึนมา มนัยอมรับ ความยอมรับอยา่งนั้น จะบอกวา่มนัไม่
เป็นความทุกข ์ แต่คนท า คนท านัน่น่ะ เพราะอะไร เพราะในสังคมเรา สุภาพบุรุษรังแก
สุภาพสตรีก็รับไม่ได ้ ผูใ้หญ่รังแกเดก็ เราก็รับกนัไม่ได ้ แลว้ทางโลกไปกระท าผูท้รงศีล แลว้ผู ้
นั้นเป็นผูท่ี้บริสุทธ์ิเขา้ไปอีก มนัรับไดไ้หม แมแ้ต่ทางโลกยงัรับกนัไม่ได ้แลว้เวรกรรมละ่ 

น่ีไง เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร ครูบาอาจารยข์องเราท่านไม่จองเวรจองกรรมใคร
ทั้งส้ิน นัน่ละ่มนัถึงเกิดกรรมท่ียิ่งใหญ ่กรรมท่ีเขาการกระท าอยา่งนั้น ท าอยา่งนั้น ดสิู เวลาหลวง
ตามหาบวัออกมาโครงการช่วยชาติ ไอค้นปากเบ้ียว ไอค้นเดินไม่ไดไ้ปขอขมาลาโทษท่าน
เยอะแยะ เด๋ียวๆ ก็ไปขอขมา เด๋ียวๆ ก็ไปขอขมา 

เห็นวา่ท่านออกมาโครงการช่วยชาติ ไปติฉินนินทาท่าน คิดสบประมาทท่าน ถึงเวลาแลว้
นะ ไปขอขมากนัน่ะ เชา้ๆ น่ีเตม็ไปหมดเลย คนนูน้มาขอขมา คนน้ีมาขอขมา แต่ท่านไม่ติดใจ
ใครเลย 

ท่านพดูอยูค่  าหน่ึง เวลาโครงการช่วยชาติ ท่านพอใจทุกๆ เร่ือง เสียใจอยูอ่ยา่งเดียว
เท่านั้นน่ะ คนมนัตกนรกอเวจีกนัเยอะ เสียใจอยูเ่ร่ืองเดียว เร่ืองท่ีคนมนัไม่รู้แลว้มนักลา่วโจมตี 
ไอพ้วกน้ีตกนรกอเวจีกนัโดยไม่รู้ตวั 

ท่านกลบัไปเมตตาเขา ท่านกลบัไปสงสารเขา ท่านกลบัไปเห็นใจเขา เพราะเขามืดบอด
เขาถึงไดท้ าแบบนั้น พดูถึงเวลาเร่ืองของเวรเร่ืองของกรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถึง
สอน เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร เอวงั 


