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ตั้งใจฟังธรรมะนะ สัจธรรมๆ สัจจะความจริง มนุษยแ์สวงหาส่ิงนั้น มนุษยเ์กิดมากวา่
เติบโตข้ึนมาใชชี้วติ เราจะมีความสุขๆ ตอนเดก็นอ้ย แต่ความจริงโดยทัว่ไป เวลาคนทุกขค์นยาก
ข้ึนมา เดก็นอ้ยมนัขาดแคลนกนัทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้เกิดมาดว้ยบุญกุศล เขาจะมีความสุขของเขา 

น่ีก็เหมือนกนั เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา ศาสนามีความส าคญักบั
ส่ิงมีชีวตินะ ดูสิ เวลาสัตวม์นัอยูใ่นป่า เวลาเห็นผา้เหลืองๆ มนัยงัวา่ส่ิงนั้นเป็นท่ีปลอดภยั เขต
วดัๆ เป็นเขตอภยัทาน เขตอภยัทานเขางดเวน้ไว ้ เขาไม่ท าลายกนัๆ สัตวม์นัยงัรู้ไดไ้ง แลว้มนุษย์
ท าไมจะไม่มีความรู้ไง 

ถา้มนุษยมี์ความรู้นะ เราเกิดเป็นมนุษย ์ คนท่ีมีศาสนาเป็นทะเบียนบา้น แต่ไม่มีศาสนา
ประจ าหัวใจ เขาเป็นคนท่ีขาดโอกาส แต่เขาเองเป็นความมัน่ใจของเขานะวา่เขามีความสุขของ
เขา เราไปวดัไปวา เราตอ้งเสียเวลาของเรา เราตอ้งขวนขวายของ เราตอ้งปากกดัตีนถีบของเรา 
สมบติัของเราหามาเป็นสมบติัของเราแลว้ท าไมเราตอ้งเสียสละของเราไป น่ีเขาคิดแต่
ผลประโยชน์ท่ีเขาเห็นโดยสายตา แต่เขาไม่คิดถึงหัวใจของคนท่ีมีคุณค่า 

พอ่แม่ท่ีมีคุณธรรม ลกูเกิดมามนัมีแต่ความสุข เกิดในประเทศอนัสมควร เกิดในประเทศ
ท่ีพอ่แม่เป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นพ่อแม่ท่ีดีงาม เห็นไหม เกิดมาพอ่แม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ สอนให้เห็นแก่
ตวั สอนให้มีแต่ความเอารัดเอาเปรียบเขา มนัมีความทุกขค์วามยากไปทั้งนั้นน่ะ เห็นไหม เกิดใน
ประเทศอนัสมควร เวลาเกิดมาแลว้เกิดมาดว้ยบุญกุศล บุญกุศลมาจากไหน บุญกุศลมาจากการ
กระท า 

ดูพระเราจะเป็นพระอรหันตข้ึ์นมาไดต้อ้งเป็นพระอรหันตข้ึ์นมาดว้ยการจงกรม นัง่สมาธิ
ภาวนา จะเป็นพระอรหันตข้ึ์นมาได ้เป็นพระอรหันตด์ว้ยมรรคในหัวใจของตน เป็นดว้ยศีล ดว้ย
สมาธิในใจของตน 
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ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล ในหัวใจดวงใดไม่มีศีล สมาธิ ปัญญา ไม่มี
สติปัญญาข้ึนมา จะเป็นพระอรหันตข้ึ์นมาไม่ได ้ แลว้เป็นพระอรหันต ์ เป็นพระอรหันตข้ึ์นมา
อยา่งไร 

เวลาเป็นพระอรหันตข้ึ์นมามนัเร่ิมตน้ตั้งแต่ศรัทธาความเช่ือ คนเราไม่มีศรัทธาความเช่ือ 
ไม่มีความปรารถนาท่ีจะสร้างบุญกุศลในใจของตน จะเอาแต่วตัถุๆ  วตัถใุนคลงัสินคา้มหาศาลนะ 
เวลาประเทศท่ีเขามีภยัพิบติั ไอท่ี้โกดงัสินคา้เขาปลน้ชิงเลยละ่ มนัเป็นของท่ีกองอยูน่ัน่ไง 

แต่ส่ิงท่ีมีคุณค่า ส่ิงท่ีมีคุณค่าคือน ้าใจของคนไง น ้าใจ เห็นไหม เราเกิดในประเทศอนั
สมควร เกิดในพอ่แม่ท่ีสัมมาทิฏฐิ พอ่แม่ท่ีมีความอบอุน่ เราเกิดมาๆ นัน่น่ะบุญกุศลทั้งนั้นน่ะ 
เวลาเกิดมาแลว้เกิดเป็นพุทธท่ีทะเบียนบา้น เขาขาดโอกาส โอกาสท่ีเขาจะไดคุ้ณงามความดีของ
เขา น่ีขาดโอกาส โอกาสท่ีเป็นธรรมๆ ในหัวใจอนันั้นมีค่ามากๆ เพราะวา่มนุษยน้ี์มีการพลดั
พรากเป็นท่ีสุด มนุษยต์อ้งตายทั้งหมด คนท่ีตอ้งตายทั้งหมดเขาไม่มีเสบียงของเขา เขาไม่มีบุญ
กุศลของเขา เขาไม่มีคุณงามความดีของเขา ในเม่ือจิตมนัเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ใครจะปฏิเสธ 
ใครจะเช่ือหรือไม่เช่ือมนัเป็นสิทธ์ิ แต่ความจริงๆ ตายแลว้ตอ้งเกิดหมด ถา้มนัไม่เกิดๆ น่ีมนันัง่มา
จากไหน 

จิตหน่ึง มนุษยเ์กิดมาคนหน่ึงก็ไดชี้วติหน่ึง แลว้คนมนัมาจากไหน ๖๐ ลา้นคน คนมาจาก
ไหน ๗๐ ลา้น ๘๐ ลา้น มนัมาจากไหน มนัมาจากไหน น่ีจิตท่ีมนัรอเกิดมหาศาล ธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกนะ มนัเหมือนกบัเตา่ตาบอดอยูก่ลางทะเล ถา้มนัโผลข้ึ่นมานะ 
ถา้เป็นบ่วง เอาบ่วงไปวางไว ้ ถา้มนัเกิดในบ่วงนั้นจะไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ แลว้ส่ิงท่ีไม่ไดเ้กิดเป็น
มนุษยอี์กมหาศาลเลย แลว้อีกมหาศาล ส่ิงท่ีมหาศาลเขารอเกิดๆ นะ 

แต่เราเกิดมาแลว้ เราเกิดมาแลว้เราขาดโอกาส ขาดโอกาสท าคุณงามความดีในใจของเรา 
ถา้เราขาดโอกาสท าคุณงามความดีในใจของเรา คุณงามความดีในใจของเราคืออะไร คือความสุข 
ถา้คนรู้จกัพอนะ มนัจะมีความสุขของมนั คนเราไม่รู้จกัพอ เลยขาดแคลนไปตลอดเวลา แค่ขาด
แคลน กิเลสมนัหลอก เราเป็นเหยื่อของกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของเราเอง 

ผูท่ี้หวงัดีๆ ผูท่ี้ใฝ่ดีเขาพยายามขวนขวายของเขานัน่เป็นเหยื่อหรือไม่ ถา้เป็นเหยื่อๆ มนัดี
และชัว่ ถา้มนัดีและชัว่นะ ส่ิงท่ีเป็นคุณงามความดีเป็นมรรค ส่ิงท่ีเป็นคุณงามความดีน้ีเป็นเคร่ือง
ด าเนิน ด าเนินไปไหน 
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ส่ิงท่ีแสวงหามามนัขาดแคลนๆ ถา้มนัขาดแคลน ขาดแคลนทางโลก ทางโลกขาดแคลน 
เห็นไหม มาบวชเป็นพระ มาบวชเป็นพระก็ขาดแคลนไง ดูสิ พระสีวลีไปท่ีไหน ลาภสักการะ
มหาศาล 

น่ีก็เหมือนกนั พระเราเวลาไปธุดงคใ์นป่านะ ถา้คนมีบุญกุศลนะ อยา่งไรๆ มนัก็เจอ
หมู่บา้น มนัก็เจอบา้นคนจนไดแ้หละ ถา้ชาวพทุธๆ เขาเองเขาก็ใส่บาตร เห็นไหม เวลาหลวงปู่มัน่
ท่านไปอยูท่างภาคเหนือ เวลาไปบิณฑบาตกบัชาวเขา เขาไม่รู้เขาวา่ตุ๊มาเอาอะไร มาเอาขา้ว เอา
ขา้วสารหรือเอาขา้วสุก เอาขา้วสุก 

น่ีเวลาตุ๊เอาอะไรๆ สอนเขาได ้ถา้สอนเขาได ้เขาท าแลว้ ชาวป่าชาวเขา เขาตอ้งท าไร่ขา้ว
ของเขา กวา่จะเกิดเมด็ขา้วของเขา กวา่จะเก็บเก่ียวมาเป็นอาหารของเขา แลว้น่ีตุ๊มา ตุ๊ผูท้รงศีล ตุ๊
ตอ้งการอะไร ถา้ตุ๊ตอ้งการขา้ว เขาไดหุ้งขา้วแลว้เอาขา้วใส่บาตรตุไ๊ป เขาจะมีความภูมิใจไหม 
เขาจะมีความสุขไหม 

ไอข้า้วท่ีอาบเหง่ือต่างน ้ามา กวา่จะไดข้า้วสักรวงหน่ึง กวา่จะมาเป็นอาหาร แต่เขาไดใ้ส่
บาตรตุ๊ไปดว้ยความชุ่มช่ืนในหัวใจของเขา ถา้ชุ่มช่ืนในหัวใจของเขา เขามีความสุขของ น่ีถา้บุญ
กุศลมนัเป็นอยา่งนั้นไง ถา้บุญกุศลเป็นอยา่งนั้น หัวใจท่ีมนัฉลาด ถา้มนัรู้จกัพอๆ มนัจะมีความ
อบอุน่ในใจ 

เราเกิดมาเราก็เป็นคนคนหน่ึง เราเกิดมาเราก็มีอ  านาจวาสนา เรากไ็ดท้ าหนา้ท่ีการงานของ
เรา เราก็มีทรัพยส์มบติัเพ่ือเล้ียงชีพของเรา เราไม่ตกต ่า เราไม่ดอ้ยคา่เหมือนพวกยาจกเขญ็ใจ คน
ไร้บา้นๆ เราก็ยงัมีบา้นของเรานะ ถา้มนัคิดเป็นนะ มนัจะมีความสุขของมนัไง ไม่เป็นเหยื่อของ
กิเลสตณัหาความทะยานอยากไง ถา้เป็นเหยื่อของกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เห็นไหม ไม่
พอๆ จะหามา 

หามาท าไม หามากองไวน้ัน่ใช่ไหม หามาดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เอารัดเอา
เปรียบเขาใช่ไหม แต่ถา้เราหามาดว้ยบุญกุศล ครูบาอาจารยข์องเรา คนจนผูย้ิ่งใหญ่ หลวงตามี
บริขาร ๘ หาเงินมาช่วยชาติเป็นหม่ืนๆ ลา้น ทองค าสิบกวา่ตนั หามาท าไม หามาเพ่ือหัวใจของ
ประชาชนชาวไทย หัวใจของประชาชนชาวไทย เวลาลอยค่าเงินบาท มนัไม่มีทางไป พอไม่มีทาง
ไป มนัไม่มีท่ีพ่ึง คนไม่มีท่ีพ่ึง คนแตกต่ืน คนไม่มีหลกัไม่มีเกณฑ ์ท่านออกมาบอกวา่ เราจะช่วย 
เราจะช่วย ประชาชนทั้งหมดเลยหวงัพ่ึงๆ  
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ไอเ้งินนั้นน่ะ ไอเ้งินหม่ืนกวา่ลา้น ไอท้องค าสิบกวา่ตนั มนัเป็นแค่ปลายเหตุ ตน้เหตุคือ
ธรรมไง ตน้เหตคืุอประชาชนอยา่แตกต่ืนไง ถา้เราสามคัคีกนั เราร่วมมือกนั เราสามารถฟ้ืนฟไูด้
ไง ถา้เราฟ้ืนฟไูด ้พอประชาชนเร่ิมมีหลกัเกณฑ ์ประชาชนไม่แตกต่ืน เรามาร่วมกนั สละกนัคน
ละบาทสองบาทเพ่ือให้ค่าเงินของเรามนัมีค่าข้ึนมา น่ีบุญกุศลเป็นแบบน้ี คนจนผูย้ิ่งใหญ่เขา
ท าบุญกุศลๆ เป็นเครดิต เป็นความเช่ือ นัน่พดูถึงทางโลกนะ แต่จริงๆ แลว้ไม่ใช่ความเช่ือ ความ
เช่ือแกกิ้เลสไม่ได ้

ศรัทธาความเช่ือ เราเช่ือแลว้เราคน้ควา้ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เห็นไหม อยา่เช่ือ
แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เทศนาวา่การ ถา้คนปฏิบติันะ แต่ใหม่ๆ ตอ้งเช่ือ ถา้ไม่เช่ือ
นะ ดูสิ เราเร่ร่อน เราขาดโอกาส เราเป็นคนท่ีไม่มีความสามารถ เรากต็อ้งเช่ือคนหูดีตาดีก่อน เรา
ตอ้งเช่ือศาสดาของเราก่อน เช่ือแลว้เราก็มาศึกษามาคน้ควา้ พอคน้ควา้ถา้จิตมนัไดธ้รรมโอสถๆ 
จากเร่ิมท่ีวา่ท าไมเป็นอยา่งนั้น ท าไมเป็นอยา่งนั้น พอมีธรรมะเขา้มาแกไ้ข มนัมาแยกแยะนะ เรา
เห็นความจริงของสัจธรรม 

พอเห็นความจริงของสจัธรรม ความจริงเป็นส่ิงท่ีไม่ตาย ความจริงเป็นความจริงแท ้แต่ไอ้
ความจอมปลอม ไอค้วามรู้สึกนึกคิดของเราจอมปลอม ความจอมปลอมอยูไ่ม่ไดห้รอก อารมณ์
ความรู้สึกเราอยูไ่ม่ได ้ แต่ความจริงเป็นความจริงวนัยงัค ่า คนมนัเกิด แก่ เจ็บ ตาย คนเกิดเท่าไร 
ตายเท่านั้น คนเราเกิดมาตอ้งชราภาพ คนเราเกิดมาเป็นความจริงๆ ความจริงท่ีแน่นอนดว้ย แลว้
ความจริงท่ีแน่นอน เห็นไหม ท าให้เราคงท่ีไม่ไดห้รอก โลกน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิง
นั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา แลว้ท่ีวา่ศาสนาสอนถึงความสุขๆ ทุกขค์วร
ก าหนด สมุทยัควรละ ถา้เป็นวมุิตติสุข สุขจริงๆ มนัเป็นอยา่งไร 

สุขจริงๆ ก็อ่ิมเตม็ในใจของใจดวงนั้นไง ใจดวงนั้นไม่เป็นเหยื่อของกิเลส ไม่ให้กิเลสมนั
ชกัน าไป ไม่ชกัน าเพราะอะไร มนัคิดอยูอ่ยา่งน้ี มนัคิดอยูต่ลอดเวลา มนัฟุ้งซ่านตลอดเวลา มนั
พยายามหลอกเราตลอดเวลา ก็มีศรัทธา ถา้มีศรัทธามีความเช่ือ คนมีความเช่ือมัน่ คนมีความ
เช่ือมัน่ท าส่ิงใดก็จะประสบความส าเร็จ คนไม่มีความเช่ือมัน่ คนไม่มีหลกัการ อยูท่างโลกก็ลุม่ๆ 
ดอนๆ มาปฏิบติัเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา เขาก็เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา เราก็เดินจงกรม นัง่
สมาธิภาวนา ท าไมเขาเดินจงกรมแลว้เขามีความสุข เขานัง่สมาธิแลว้เขามีแต่ความชุ่มช่ืน ไอเ้รา
นัง่สมาธิแลว้ท าไมมนัทุกขม์นัร้อน ไอเ้ราเดินจงกรมแลว้เกือบเป็นเกือบตาย ทุกขเ์กือบตาย 
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ส่ิงท่ีวา่กรรมจ าแนกสัตวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนั คนเกิดมาแลว้มีบุญกุศล มีอ  านาจวาสนามาของ
เขา คนท่ีมีอ  านาจวาสนาแลว้ถา้มีสติปัญญาดว้ย เขาเอาอ านาจเอาวาสนาของเขาสร้างคุณงาม
ความดี คนท่ีมีอ  านาจวาสนามา ดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยากเหยียบย  า่ท าลายเขา มีโอกาส
แลว้ไม่รู้จกัท าไง เวลาเรามีอ  านาจวาสนา จริตนิสัยๆ ใครท ามาอยา่งใด ใครท ามาอยา่งใดเป็นจิต
ใตส้ านึก 

ความคิดเดก็ๆ สังเกตสิ เดก็บางคนจะคิดดีๆ เดก็บางคนเกเร เดก็บางคน เห็นไหม คนเรา
ไม่ใช่ดีเพราะการเกิด คนเราดีเพราะการกระท า ส่ิงท่ีมนัคิดดีๆ ถา้มนัส่งเสริมให้มนัดีข้ึนมนัก็เป็น
ประโยชน์ข้ึนไป ส่ิงท่ีคิดเกเร เราก็พยายามอบรมสั่งสอนของเราให้ดีข้ึนมาใช่ไหม 

น่ีก็เหมือนกนั หัวใจของเราท่ีมนัคิดๆ มนัก็มาจากอ านาจวาสนาของคน มนัคิดอยา่งใด ถา้
มนัคิดแบบโลก เราเป็นผูย้ิ่งใหญ่ เราไม่นบัถือศาสนาใดๆ เลย เราไม่เช่ือใครทั้งส้ิน เรามีปัญญา
มาก 

นัน่น่ะพวกนั้นพวกวา้เหว ่ดีแต่ปาก คนเรากลวัตายทั้งนั้นน่ะ พอมนักลวัตาย เวลาตายแลว้
ไปไหน ตายแลว้ไปไหน แต่เวลาท าคุณงามความดีนะ จิตตคหบดีเวลาเขาจะตาย รถมา้จากเทวดา
มารับเขาเห็นๆ นะ รับเห็นๆ เลย ถา้คนท าบุญกุศลสูงส่งจนบุญเตม็อ่ิมจะเป็นอยา่งนั้น อยา่งเรามนั
ท าคร่ึงๆ กลางๆ ท าไปแลว้ก็ลงัเลสงสัย 

ท าไปแลว้มนัก็คร่ึงๆ กลางๆ น่ีแหละ แต่ถา้คนเราท าชัว่นะ ถึงท่ีสุด เทวทตั ธรณีสูบไปเลย 
สดๆ ร้อนๆ น่ีความจริงเป็นความจริงวนัยงัค ่า แต่มนัไม่เกิดกบัเราไง เราก็เลยสงสัยกนัอยูน่ี่ไง แต่
ถา้เรามัน่ใจของเรา มีศรัทธาความเช่ือแลว้เราศึกษาของเรานะ ศึกษาของเรา แมแ้ต่ธรรมโอสถก็
ท าให้เราพน้จากความลงัเลสงสัย ท าใหจิ้ตใจเราอบอุน่ ท าให้เรามีท่ีพ่ึงท่ีอาศยันะ จิตใจมนัไม่
วา้เหวไ่ง จิตใจคนท่ีไม่มีหลกัเกณฑว์า้เหวม่ากนะ แลว้ถา้เรามีความมัน่คงในหัวใจแลว้ เราจะเอา
ความจริงของเรา รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง 

คนท่ีไม่ไดกิ้นอาหาร ฟังเขาบอกอร่อยๆ เรากจิ็นตนาการของเราไป วนัไหนเราไดกิ้น
อาหารนั้น เราก็จะรู้วา่มนัอร่อยหรือไม่อร่อยจริงตามท่ีเราไดกิ้นอาหารนั้น น่ีก็เหมือนกนั หายใจ
เขา้นึกพทุ หายใจออกนึกออกโธ จิตใจของเรามนัเคยกินแต่กิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนั
เป็นเหยื่อ กิเลสมนัลอ่มนัหลอก มนัเป็นเหยื่อของกิเลสมาตลอดเวลา เรากห็ายใจเขา้นึกพทุ 
หายใจออกนึกออกโธ น่ีเป็นพทุธานุสติ เราระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ๆ ถา้เรา
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ภาวนาแลว้ไม่ลง นึกถึงพระธรรมก็ได ้นึกถึงพระสงฆก์็ได ้นึกถึงมรณานุสติก็ได ้วธีิการท าความ
สงบ ๔๐ วธีิการ ถา้จิตมนัสงบเขา้มา เห็นไหม น่ีสมาธิธรรม รสของสมาธินะ รสของความสงบ
สุข 

รสของท่ีเป็นเหยื่อกิเลส ท่ีกิเลสมนัหลอกมนัลวง ท่ีมนัคิดไปฟุ้งซ่านตลอดไป น่ีพทุโธๆ 
ก็คิดเหมือนกนั คิดเพ่ือหยดุ คิดเพ่ือพทุธะ คิดเพ่ือความรู้ เวลามนัหยดุของมนั มนัเบาบางของมนั 
น่ีรสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง เรารู้รสของเรา นัน่รสชาติแท้ๆ  น่ีปัจจตัตงั สันทิฏฐิโกไง การ
ประพฤติปฏิบติัมนัตอ้งมีผลของความสุข มีความชุ่มช่ืน มีความอบอุน่ในหัวใจไง แลว้อบอุน่ใน
หัวใจอบอุน่อยา่งไร 

เราไม่รู้ไง รสเรากกิ็นอาหารเลิศรส แต่เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
นะ น ้าฝนใสสะอาด จืดสนิท ไม่มีโทษใดๆ ทั้งส้ิน อนัน้ีพอมนัสงบเขา้ งงนะ โอ๋ย! มนัเป็น
อยา่งไร มนัไม่ใช่รสความทุกขไ์ง เวลามนัโลภ อู๋ย! ความโลภมนัตะเกียกตะกายนะ มนัหลอก
หัวใจไป เวลาหลง หลงไม่รู้จกัตวัเองเลย เวลาโกรธน่ีแหม! ฉันน่ีคนแน่ ฉันน่ีคนเก่ง มึงรู้ไหมวา่
พอ่กูช่ืออะไรนัน่น่ะ โอ๋ย! มนัภูมิใจ นัน่น่ะเวลารสอยา่งนั้นมนัรู้จกั 

เวลามนัปลอ่ยวางนะ ปลอ่ยวางมาเป็นจืดสนิท ส่ิงท่ีเป็นรสของธรรมมนัไม่รู้จกั แต่ถา้ท า
บ่อยคร้ังเขา้ๆ เราจะเห็นคุณค่า 

แมแ้ต่ในปัจจุบนัน้ีนะ เรากย็งัรู้เลยวา่อาหาร อาหารคลีนเขากินกนัเพ่ือสุขภาพๆ เพ่ืออะไร 
เพ่ือสุขภาพของร่างกายน้ี น่ีก็เหมือนกนั ความรู้สึกนึกคิดเวลามนักระตุน้หัวใจข้ึนไป มนัมีรสมี
ชาติ มีความทุกขค์วามยาก มนัแผดเผาน่ีเราชอบ เราเคยชินกบัมนั แต่เวลามนัจะสงบระงบัเขา้มา
เรากลบัไม่เคยชิน ไม่รู้จกัมนั แต่เราอยูก่บัความสุข ความสงบระงบัอยา่งน้ีบ่อยคร้ังเขา้ๆ เราจะ
เห็นคุณค่ามนั เออ! รู้จกัพอเนาะ ทรัพยส์มบติัเราใชจ้นตายกไ็ม่หมดหรอก ลกูหลานเรานะ เราก็
ให้มีการศึกษา เขาเองเขาก็ตอ้งท าหนา้ท่ีการงานของคน คนอยูใ่นโลกตอ้งมีหนา้ท่ีการงานเพ่ือ
ด ารงชีพ เราจะไปต่ืนเตน้อะไรกบัโลก เราจะวติกกงัวลอนาคต คนนูน้จะเป็นอยา่งน้ี คนน้ีจะเป็น
อยา่งนั้น แลว้เราจะไปอยา่งน้ี เราจะไปอยา่งโนน้ ทุกขย์ากไปหมดเลย 

มนัเป็นกรรมของสัตว ์เราปรารถนาดีกบัเขาขนาดไหน เขาก็วา่เราคิดไม่ดีกบัเขา เราหวงัดี
กบัใครก็แลว้แต่ เขาก็ไม่ไวว้างใจเราทั้งนั้น น่ีกิเลสใครกิเลสมนั กิเลสของเขาก็เป็นกิเลสของเขา 
กิเลสของเรา เราก็ดูแลของเรา 
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ของท่ีแสวงหามาก็พอใชพ้อสอยแลว้ละ่ ไอส้มบติัความจริงของเรา เวลาคนตายเราเคาะ
โลงๆ มนัสายเกินไปนะ น่ีก็เหมือนกนั เราท าคุณงามความดี ท าทานร้อยหนพนัหนไม่เท่ากบัถือ
ศีลบริสุทธ์ิหนหน่ึง ถือศีลบริสุทธ์ิร้อยหนพนัหนไม่เท่ากบัท าสมาธิไดห้นหน่ึง ท าสมาธิไดร้้อย
หนพนัหนไม่เท่ากบัเกิดภาวนามยปัญญาข้ึนมาหนหน่ึง เราท าทานถึงพนัหน เรามาถือศีล ๕ ของ
เรา มนัก็ดีกวา่ท าทาน 

น่ีเขาบอกเราตอ้งท าบุญเท่านั้นใช่ไหมถึงไดบุ้ญ ท าบุญเท่านั้นถึงไดบุ้ญ 

ถือศีลก็ไดบุ้ญ ท าความสงบของใจกไ็ดบุ้ญ มีน ้าใจท่ีเมตตาก็ไดบุ้ญ คิดดีๆ มนัก็ไดบุ้ญ 
บุญไม่ใช่การเสียสละเฉพาะเร่ืองทานอยา่งเดียว บุญมนัไดม้าหลายทาง เห็นไหม บุญไดม้าดว้ย
ความอบอุน่ในบา้น บุญไดม้าดว้ยการดูแลพอ่แม่ บุญไดม้าดว้ยการเจือจานหมู่ญาติ บุญมนัไดม้า
ตั้งหลายทาง บุญไม่ใช่วา่ตอ้งมาเสียสละทานไดบุ้ญๆ คนโง่เท่านั้นน่ะมนัจะบอกวา่ตอ้งท าทาน
อยา่งเดียวไง 

เรารู้จกัฝึกหัด รู้จกัภาวนาของเรานะ เราจะทานความโลภ ความโกรธ ความหลง ไอค้วาม
โกรธ ไอค้วามไม่ดีในใจ เราจะเสียสละทานออกไป แต่เสียสละไม่ได ้ เพราะการเสียสละน้ีมนั
ตอ้งเสียสละดว้ยมรรค ดว้ยศีล ดว้ยสมาธิ ดว้ยปัญญา ดว้ยปัญญาแยกแยะแกไ้ขในหัวใจของเรา 
เราจะเป็นผูมี้โอกาสไง 

ไอพ้วกท่ีบอกวา่ เขาเก่ง เขากลา้ เขามีความสามารถ เขาเป็นคนขาดโอกาส แต่เขาไม่คิดวา่
เขาขาดโอกาส เพราะเขาไม่เห็นคุณคา่ของบุญกุศล เขาไม่เห็นคุณค่าของธรรม เขาเห็นคุณค่าของ
ทรัพยส์มบติั เขาเห็นคุณค่าของคนยกยอ่งสรรเสริญ 

แต่ถา้เรามีโอกาสแลว้เราพยายามประพฤติปฏิบติัของเรา ถา้มนัมีคุณธรรมของเราข้ึนมา 
เราเป็นคนท่ีมีโอกาสแลว้พยายามไขวค่วา้ พยายามกระท าของเราข้ึนมาให้เป็นสมบติัของเรา ผูใ้ด
เห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต เอวงั 


