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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรมนะ เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ส่ิง
ท่ีวา่เสมอกนัๆ เสมอกนัดว้ยสัจธรรม ถา้เสมอกนัดว้ยสัจธรรม ส่ิงท่ีมีคุณธรรมเพราะองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้ ธรรมนั้นถึงเป็นประโยชน์กบัทุกๆ คนนะ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้คน้ควา้อยู ่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็ทุกข ์
ทุกขเ์พราะอะไร ทุกขเ์พราะเวลาจะออกจากพระราชวงั ละลา้ละลงัๆ ละลา้ละลงัเพราะวา่อะไร 
เพราะวา่สัญชาตญาณของมนุษย ์ มนุษยป์รารถนาความสุข เกลียดความทุกขท์ั้งนั้น แลว้จะตอ้ง
เผชิญกบัความทุกข ์ ความทุกขท์างโลกไง ความทุกขท์างโลกตอ้งเขา้ไปเผชิญ เผชิญกบัสัจจะ
ความจริงไง 

ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ เวลาละแลว้ ละดว้ยอาสวกัขยญาณในใจขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ความเสมอภาคโดยธรรมๆ ไง ชีวติน้ีมีค่าๆ ชีวติน้ีมีค่ามากนะ คนท่ียงั
ไม่ไดเ้กิด เห็นไหม เวลาจิตท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ กวา่จะไดเ้กิด เกิดดว้ยเวรดว้ยกรรมนะ 
ใครมีศกัยภาพของความเป็นมนุษย ์มีอริยทรัพย ์ถึงไดม้าเกิดเป็นมนุษย ์เวลาเกิดเป็นมนุษยข้ึ์นมา 
เวลาเกิดมาแลว้ในครอบครัวมีแต่การช่ืนชม เวลาคนส้ินชีวติไป เวลาคนตายไปมีแต่ความ
โศกเศร้าความเสียใจนะ ความโศกเศร้าความเสียใจเพราะอะไร เพราะชีวติน้ีมีการพลดัพรากเป็น
ท่ีสุด เราจะตอ้งพลดัพรากจากชีวติน้ีไปแน่นอน แต่ก่อนจะพลดัพรากจากชีวติน้ีไป เราท าอะไร
ไว ้

ส่ิงท่ีเราท า เราท าหนา้ท่ีของความเป็นมนุษยน์ะ มนุษยต์อ้งปากกดัตีนถีบหาอยูห่ากินไง 
ความหาอยูห่ากิน หาอยูห่ากินเพ่ืออะไร อา้ว! ก็เพ่ือความมัน่คงของชีวติไง แลว้ชีวติมนัคืออะไร
ละ่ ไม่รู้ 

ชีวติท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ชีวติท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะเกิดมาจากไหน เวลาตาย 
ตายแลว้จะไปไหน ส่ิงท่ีจะรู้ชดัข้ึนมาๆ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัธรรม เวลาคนท่ีประพฤติปฏิบติัธรรม
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มีศรัทธามีความเช่ือนะ ถา้มีศรัทธาความเช่ือจะมาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาปฏิบติัข้ึนมา ดูจิตๆ 
มนัก็ดูความคิดทั้งนั้นน่ะ จิตของคนไม่เคยสงบตามความเป็นจริงเลย ถา้จิตของใครมนัสงบระงบั
เขา้มามนัจะมีความสุขความสงบระงบัมาก 

สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ค  าวา่ “จิตสงบไม่มี” จิตน้ีไม่พาดพิงอารมณ์ใดๆ ทั้งส้ิน แลว้
ท่ีเราเป็นอยูน่ี่เป็นอารมณ์หรือเปลา่ ความเป็นอยูน่ี่ ความรู้สึกนึกคิดเป็นอารมณ์หรือเปลา่ อารมณ์
ทั้งนั้น แต่ถา้มนัสงบเขา้มา ความสงบหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ท าไมตอ้งหายใจดว้ย
ละ่ 

หายใจคือค าบริกรรมไง เพราะจิตมีนวกรรม จิตมีการกระท าไง พอจิตมีการกระท า 
กระท าในตวัของมนัเองใช่ไหม เวลาท าในตวัของมนัเอง มนัปล่อยวางอารมณ์นะ ปล่อยวางธาตุรู้ 
ส่ิงน้ีถกูรู้ ส่ิงท่ีมนัถกูรู้ท่ีมนัแสดงตวัของมนั มนัปลอ่ยวางข้ึนมามนัก็เป็นความสงบไง แลว้ความ
สงบของคน คนท่ีมีอ  านาจวาสนา ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ 

เวลาหลวงตาท่านพดู คนท่ีท าอปัปนาสมาธิไดน่ี้นอ้ยมากๆ คนท่ีท าไดน้อ้ยมาก อปัปนา
สมาธิ สมาธิท่ีสักแต่วา่ นอ้ยมาก มีแต่ข้ีคยุ ข้ีโม ้มนัไม่เป็นความจริงๆ 

ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา ส่ิงท่ีไดม้า ไดม้าดว้ยความวริิยอตุสาหะนะ ความวริิยอตุสาหะ
ไดอ้ะไรมา ไดห้ัวใจเรามา เห็นไหม เวลาหลวงตาท่านไปโปรดสัตว์ๆ  ท่านบอกไปเอาหัวใจคนๆ 
หัวใจพวกเราน่ีแหละ แต่หัวใจพวกเราโดนกิเลสตณัหาความทะยานอยากอวชิชาความไม่รู้ของ
เราครอบคลมุมนั ครอบคลมุมนัก็วา่ส่ิงนั้นเป็นสมบติัของเราๆ 

สมบติัสาธารณะนะ สมบติัของความเป็นมนุษย ์เวลามนุษยเ์กิดข้ึนมาแลว้มนุษยท์ าหนา้ท่ี
การงานประสบความส าเร็จ นัน่น่ะสมบติัของเรา แต่สมบติัของเรา เราไม่พลดัพรากจากเขา เขาก็
ตอ้งพลดัพรากจากเรา เราใชจ่้ายทุกวนั มนัพลดัพรากจากเราไป เราใชจ่้ายมนัทุกวนัอยูน่ี่ สุดทา้ย
แลว้เราก็ตอ้งตายจากมนัไป ของเราหรือ 

แต่ถา้องคศ์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วางทาน ศีล ภาวนาไว ้ การเสียสละทานๆ ใครได้
เสียสละทานออกไปนะ เห็นไหม บา้นเรือนของใครเวลาไฟมนัจะไหมบ้า้น ใครขนทรัพยส์มบติั
ออกไดม้ากนอ้ยแค่ไหนจะเป็นสมบติัของเขา น่ีก็เหมือนกนั การเสียสละนั้นเสียสละจากน ้าใจ
ของเราไป ตอ้งมีเจตนา มีความเช่ือ เราถึงไดเ้สียสละส่ิงนั้นไป เหมือนขนของออกจากบา้นของ
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เราไป คือเราเสียสละไปแลว้ นัน่ก็สมบติัของเรา สมบติัของเราตรงไหน ของเราตรงเป็นทิพย์
สมบติั 

ส่ิงท่ีเราไดเ้สียสละไปแลว้ ใครเป็นคนเสียสละ เรา เราเป็นคนเสียสละใช่ไหม จิตมนัรู้ 
มนัฝังลงไปท่ีจิตนั้น เวลาเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เวลาเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม 
นัน่น่ะเขาไดทิ้พยส์มบติัของเขาๆ ค าวา่ “ทิพยส์มบติัของเขา” มนัไปกบัหัวใจดวงนั้น เพราะ
หัวใจดวงนั้นมนัเป็นคนท า ถา้มนัท าเสร็จแลว้ส่ิงนั้นเป็นสมบติัของเรา น่ีไง ถา้สมบติัของเรา 
สมบติัของเราคือท่ีเราเสียสละไปแลว้เป็นสมบติัของเรา สมบติัของเราท่ีไหน สมบติัของเราใน
หัวใจน้ีไง น่ีพดูถึงวา่เป็นอามิสนะ 

ทานในวฏัสงสารน้ี ผูท่ี้เสียสละมหาศาลมา เวลามาเกิดข้ึนมาเป็นผูท่ี้มีอ  านาจวาสนา
บารมี ท าส่ิงใดประสบความส าเร็จ ท าส่ิงใดประสบความส าเร็จนัน่เพราะเป็นอ านาจวาสนาบารมี
ของเขา 

คนเกิดมาเรียนเหมือนกนั จบมาห้องเดียวกนั ท างานเหมือนกนั คนประสบความส าเร็จมี
มากนอ้ยแค่ไหน คนลุม่ๆ ดอนๆ แค่ไหน อ านาจวาสนามนัแข่งกนัไม่ได้ๆ  น่ีพดูถึงผลของวฏัฏะ
นะ ผลของการเวยีนวา่ยตายเกิด 

แต่คนท่ีมีอ  านาจวาสนามากกวา่นั้น มีศรัทธามีความเช่ือ เขาจะคน้ควา้หาสจัจะความจริง
ในใจของเขา นัน่ส่ิงท่ีมีชีวติๆ มนัมีคุณค่าตรงน้ี หายใจเขา้ไม่หายใจออกก็ตาย หายใจออกไม่
หายใจเขา้ก็ตาย คนเรามนัตอ้งพลดัพรากจากสถานะความเป็นมนุษยน้ี์ไป เวลาพลดัพรากไปแลว้ 
ท าคุณงามความดีมากนอ้ยแค่ไหน ไปเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหมก็หลงระเริงไปกบั
ชีวตินั้น ชีวติน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด เวลาเทวดา อินทร์ พรหมส้ินอายขุยัของเขา เขาก็ตอ้ง
เวยีนวา่ยตายเกิดกลบัมาอีก 

ตกนรกอเวจีไปมีแต่ความทุกขค์วามยากดว้ยความบาปอกุศลของเรา ท าคุณงามความดี
ของเรา มนุษยส์มบติัๆ ก็มาเกิดเป็นมนุษยซ์ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ไง ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่เพ่ืออะไร ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่
เพ่ือท าคุณงามความดีและความชัว่บาปอกุศล ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ มนัการกระท านั้นน่ะ มนัก็เกิดลุม่ๆ 
ดอนๆ อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 
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คนท่ีท าคุณงามความดี พระโพธิสัตว ์๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย การสร้างคุณ
งามความดีมาขนาดนั้นจนหัวใจมนัเป็นธรรมดาไง เป็นจริตนิสัยไง มนัจะเป็นคุณงามความดีของ
เขา เขาจะเสียสละของเขา เขาจะคุม้ครองดูแลของเขา เขาท าสาธารณประโยชน์ของเขา เขาท า
ดว้ยความช่ืนใจของเขา 

คนท่ีมองดูเขา เขาท าอยา่งนั้นไดอ้ยา่งไรๆ เพราะมนัต่างกนัดว้ยความรู้สึกนึกคิดไง 
ต่างกนัดว้ยอ านาจวาสนาบารมีไง ต่างกนัดว้ยก าลงั แต่ก าลงัของเขา มาตรฐานของเขา เขาท าของ
เขาดว้ยมาตรฐานของเขา เพราะอะไร เพราะเขาท ามาทุกภพทุกชาติ เขาท ามาจนเป็นจริตเป็น
นิสัย น่ีไง อ  านาจวาสนาไง เวลาถา้มาภาวนามนักมี็โอกาสใช่ไหม ไอเ้ราก็ภาวนาเหมือนกนั 
ภาวนามากกวา่ดว้ย ในปัจจุบนัน้ีเรามีศรัทธามีความเช่ือ แลว้เราก็โหมกระหน ่าภาวนาสุดฤทธ์ิสุด
เดชของเรา แต่มนัไม่ไดส้ักทีๆ จะโทษใครละ่ 

กรรมจ าแนกสตัวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนั เราท ามาเองทั้งนั้นน่ะ ความรู้สึกนึกคิดของเรา เราก็ท า
ท ามาเองนะ เราไดท้ ามาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่จนเป็นจริตเป็นนิสัย แต่เพราะเราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา เราถึงมาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แลว้จะพยายามท า
คุณงามความดีของเราๆ 

การท าคุณงามความดีนั้นไปต่อตา้น ไปคดัคา้นกบักิเลสตณัหาความทะยานอยาก 
ครอบครัวของมารไง พญามารมนัมีลกูมนัมีหลาน ครอบครัวของมนัเตม็หัวใจเลย ความคิดของ
เรา ความโลภ ความโกรธ ความหลง มนัเกิดแลว้เกิดเลา่ๆ ไม่ตอ้งการปรารถนา ไม่ตอ้งการ มนัก็
มี แต่คุณงามความดีอยากท าอยากปรารถนา มนัท าไม่ได ้ท าไม่ไดเ้พราะอะไร 

เพราะความดี เห็นไหม การชนะสงครามคูณดว้ยร้อยคณูดว้ยพนั มีแต่สร้างเวรสร้างกรรม 
มีแต่ความอาฆาตมาดร้าย คนท่ีแพเ้ขากไ็ปรวมไพร่พลข้ึนมาใหม่ คนท่ีชนะก็หลงระเริง แต่การ
ชนะตนเอง ความชนะตนเองส าคญัท่ีสุด 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่การชนะตนเองประเสริฐท่ีสุดๆ ธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เขา้มาตรงน้ีไง ธรรมทั้งหลายช้ีเขา้มาจากหัวใจของสัตวโ์ลก แต่เรา
เป็นผูท่ี้ดอ้ยวฒิุภาวะ เราก็แสวงหาครูบาอาจารยข์องเรา ให้ครูบาอาจารยข์องเราคอยช้ีคอยน า 
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หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่วางขอ้วตัรปฏิบติัไวเ้ป็นเคร่ืองอยูข่องใจๆ เวลามาบวชเป็นพระ 
๒๔ ชัว่โมง เป็นพระตลอดเวลา ถา้เป็นพระตลอดเวลา แต่ความคิด เราบวชแต่ร่างกาย หัวใจมนั
ยงัไม่ไดบ้วช มนัก็คิดร้อยแปดไปน่ะ เราก็บงัคบัไวใ้ห้อยูก่บัขอ้วตัรปฏิบติัไง เป็นเวล ่าเป็นเวลา 
ท าพร้อมกนั ท าเหมือนกนั แลว้มีเวลาของเรา เราก็จะมาคน้ควา้หาหัวใจของเรา 

คนท่ีมีจริตนิสัยเขาก็อยูด่ว้ยความสุขดว้ยความช่ืนบาน คนท่ีคนทุกขค์นยากเอาหัวใจมา
ขงัไว ้คนติดคกุมนัคิดแต่ขา้งนอก เม่ือไหร่พน้โทษ เม่ือไหร่จะพน้โทษนัน่น่ะ 

ความพน้โทษ เวลาพน้โทษ นัน่มนัเป็นเร่ืองของโลกใช่ไหม แต่หัวใจเม่ือไหร่จะพน้จาก
กิเลสละ่ เม่ือไหร่จะพน้จากกิเลส แลว้ใครจะเป็นคนพน้ละ่ แลว้กิเลสมนัอยูท่ี่ไหนละ่ 

ถา้มนัปฏิบติัตามความเป็นจริงๆ เราถึงแสวงหาครูบาอาจารย ์ เพราะถา้ครูบาอาจารยท่์าน
ไม่ผา่นวกิฤติในใจของท่าน ท่านไม่เคยลม้ลกุคลกุคลานมาก่อน ท่านจะรู้จกักิเลสไดอ้ยา่งไร ใคร
จะเห็นหนา้กิเลส กิเลสตวัมนัเป็นอยา่งไร กิเลสมนัก็คือความเคยใจ ความพอใจ ความหลงระเริง 
ความอหังการ น่ีกิเลสทั้งนั้น 

แต่ถา้เป็นความดีๆ เราอยากท าคุณงามความดี มนัเป็นมรรคๆ ค าวา่ “เป็นมรรค” นะ เป็น
มรรคคือมรรคผลนิพพาน ถา้ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล แลว้มรรคมาจากไหนละ่ 
มรรคมนัคืออะไรละ่ 

น่ีไง มรรค สัมมาทิฏฐิ ความเห็นผิดถกูตอ้งดีงาม ถา้ความเห็นถกูตอ้งดีงาม ดูสิ ใน
ครอบครัวของเรา คนคนหน่ึงจะไปปฏิบติัธรรม อีกคนหน่ึงบอกวา่ไม่มีเวลา เห็นแก่ตวั งานจะ
ท าไม่ท า เขาท างานดว้ยกนัท าไมหลีกเร้นอยูค่นเดียว 

การเกิด สัปปายะๆ ท่ีแสวงหากนัอยูน่ี่ เวลาพระเราบวชมาแลว้แสวงหาท่ีเป็นสัปปายะ 
หมู่คณะเป็นสัปปายะ อาหารเป็นสัปปายะ ส าคญัท่ีสุดคือครูบาอาจารยเ์ป็นสัปปายะ ถา้ครูบา
อาจารยเ์ป็นสัปปายะ มนัจะมีเขม็ทิศเคร่ืองด าเนินช้ีตรงเขา้ไปสู่สัจจะความจริง 

ถา้ไม่มีครูบาอาจารยเ์ป็นสัปปายะนะ มนัช้ีไปไหนก็ไม่รู้ เขม็ทิศท่ีมนัไม่เท่ียง เขม็ทิศท่ี
มนัเร่ร่อน เขม็ทิศท่ีมนัช้ีไปไม่ได ้แลว้เราก็เช่ือมนัๆ นะ ทุกคนก็ตอ้งเช่ือ เพราะเราอยูใ่นป่าในเขา
มนัมืดแปดดา้น มนัไม่เห็นส่ิงใดเลยใช่ไหม เราก็เช่ือ เราก็ไม่รู้เหมือนกนั น่ีไง แต่ถา้เป็นครูบา
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อาจารยท่ี์เป็นธรรมๆ มนัช้ีข้ึนทิศเหนือตลอด เราจะเดินของเราไป ครูบาอาจารยจ์ะคอยช้ีบอกๆ 
ค าช้ีบอกๆ มาจากไหน 

กิเลสตณัหาความทะยานอยากของคนนะ จริตนิสัยของคน ถา้มนัชอบมนัก็วา่ดี ถา้มนั
เกลียดมนัก็วา่ไม่ดีทั้งนั้นน่ะ ส่ิงท่ีไม่ดีๆ เห็นไหม หวานเป็นลม ขมเป็นยา หวานเป็นลมนะ ความ
อยูท่ี่อยูสุ่ขอยูส่งบอยูส่บายมีแต่ความทุกขค์วามยากทั้งนั้นน่ะ กินอ่ิมนอนอุน่กิเลสตวัอว้นๆ 

แต่ธุดงควตัร ธุดงควตัรเป็นเคร่ืองขดัเกลากิเลสๆ เป็นเคร่ืองขดัเกลาเท่านั้น แต่เคร่ืองขดั
เกลาคือมนับัน่ทอนให้กิเลสมนัไม่อหังการในหัวใจของเรา แต่ถา้เอาความจริงๆ ข้ึนมา เราก็ตอ้ง
ประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงของเราข้ึนมา 

น่ีไง ส่ิงท่ีมีค่าๆ ความรู้สึกอนัน้ี หัวใจอนัน้ี จิตดวงน้ีมีค่ามากๆ แลว้ถา้มีค่ามากๆ นะ ท่ี
มนัทุกขม์นัยากข้ึนมา ร่างกายกินอ่ิมนอนอุน่นะ แต่ความทุกขค์วามยากมนัเหยียบย  า่หัวใจ มนั
ทุกขย์ากทั้งนั้นน่ะ 

มีสติมีปัญญาใคร่ครวญมนั ส่ิงน้ีมนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ เพียงแต่เราหลงระเริงไป
กบัเขา ถา้เวลาส่ิงใดท่ีพลดัพรากไปแลว้เราไม่ไดส้มความปรารถนา เราก็เป็นทุกขท์ั้งนั้นน่ะ แลว้
มนัก็เป็นแค่อารมณ์เท่านั้นน่ะ 

อารมณ์ แลว้แต่คน โทสจริต เวลาขาดส่ิงใดท่ีไม่ไดด้ัง่ใจ มนักระฟัดกระเฟียดเตม็ท่ีเลย 
แลว้เราก็ทุกขเ์กือบเป็นเกือบตาย แลว้ใครท าให้ละ่ น่ีเราท าทั้งนั้น ทุกขเ์พราะความคิด ความคิด
ของเราทั้งนั้นน่ะ แลว้ความคิดท่ีมนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ท่ีมนัโหมกระหน ่านะ มนัยิ่ง
เกือบเป็นเกือบตาย 

แต่ถา้มีสติปัญญาใคร่ครวญแลว้ เวลาพายมุนัผา่นไปแลว้มนัมีส่ิงใดละ่ ถา้พายมุนัผา่นไป
แลว้โดยท่ีเราหลงระเริง พายมุนักวาดไปหมด ท าลายไปทั้งนั้นน่ะ เวลาเราโกรธข้ึนมา หลงข้ึนมา 
ไปท าลายเขาทั้งนั้นน่ะ เวลามนัจบส้ินไปแลว้ ติดคุก เวลาพายมุนัผา่นไปแลว้ไม่มีอะไร มีแต่
ความเสียหาย ตอ้งซ่อมแซมบ ารุง 

น่ีก็เหมือนกนั เวลามนัผา่นไปแลว้ มนัท าไปแลว้ มนัเสียใจไหม ถา้เรามีสติมีปัญญาอยา่ง
น้ี เรามาใคร่ครวญอยา่งน้ี เขาเรียกปัญญาอบรมสมาธิ เวลามนัจะเกิดข้ึนมนัก็เบาบางลงๆ น่ีไง ส่ิง
ท่ีเป็นธรรมๆ เป็นธรรมมนัอยูท่ี่น่ีไง 
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ท าทานร้อยหนพนัหนไม่เท่าถือศีลบริสุทธ์ิหนหน่ึง ถือศีลบริสุทธ์ิร้อยหนพนัหนไม่
เท่ากบัท าสมาธิไดห้นหน่ึง ท าสมาธิไดร้้อยหนพนัหนไม่เท่ากบัเกิดภาวนามยปัญญาข้ึนมาหน
หน่ึง น่ีไง แต่ถา้จิตมนัสงบเขา้มาแลว้แลว้มนัเห็นของมนั มนัรู้ของมนั เห็นไหม 

ท าทาน ท าทานมาร้อยหนพนัหน มนัตอกย  ้าเขา้มาท่ีน่ีไง ท าทานก็เป็นบุญกุศลๆ คน
เช่ือถือศรัทธา คนเขาช่ืนชม นัน่เร่ืองของเขา เราทุกขเ์กือบตาย มีแต่คนเยินยอยกยอ่งสรรเสริญ 
เราทุกขท์ั้งนั้นน่ะ มีแต่ความเครียดในใจน่ะ 

แต่ถา้เราท าความสงบของใจเราเขา้มา ใครจะติฉินนินทา ใครจะส่งเสริมขนาดไหน อนัน้ี
อยูน่ี่ ความจริงอยูน่ี่ ความจริงคือใจของเราไง แลว้พอเห็นแลว้มนัมหัศจรรยไ์ง พอความ
มหัศจรรย ์ น่ีอริยทรัพย ์ทรัพยส่ิ์งน้ี ทั้งๆ ท่ีมนัมีกบัเรานะ จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เกิดจาก
พอ่จากแม่ พอ่แม่เป็นพระอรหันตข์องเรา พอ่แม่ให้ชีวติน้ีมาๆ เราตอ้งมีความกตญัญกูตเวที เรา
ตอ้งตอบแทนบุญคุณ เราตอ้งอยูใ่ห้ท่านมีความสุข ใหท่้านไวว้างใจเรา แลว้หัวใจเราละ่ หัวใจเรา
ตอ้งคน้ควา้เองนะ หัวใจเราตอ้งพิสูจน์เองนะ เวลาพิสูจน์เองข้ึนมา มนัจะมีคุณค่ากวา่สมบติัใน 
๓ โลกธาตุน้ี สมบติัไหนบา้งมนัมีค่า 

น่ีไง รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง ถา้มนัไม่มีคุณค่า มนัชนะไดอ้ยา่งไร มนัชนะรสชาติ
ท่ีเราเคยสัมผสักนัน่ี รสชาติท่ีโลกเขามีกนัอยูน่ี่ แต่ธรรมะมนัเลิศกวา่ มนัเหนือกวา่ มนัเหนือโลก
เหนือสงสาร เหนือวฏัฏะ มนัถึงมีคุณค่าขนาดนั้น แลว้จิตมนัไปสัมผสั จิตมนัสงบ ตวัมนัเองแท้ๆ  
นะ แค่ตวัมนัสงบเขา้มานัน่น่ะมหัศจรรยข์นาดนั้น ของท่ีมหัศจรรยข์นาดนั้น ท าไมเราไม่
แสวงหา ท าไมเราไม่คน้ควา้ ทั้งๆ ท่ีมนัเป็นหัวใจของเราเอง เห็นไหม 

น่ีไง หลวงตาท่านสอนประจ า หัวใจเรียกร้องความช่วยเหลือนะ หัวใจพวกเรามนั
เรียกร้องคนช่วยเหลือมนันะ มนัเรียกร้องคนมาคน้ควา้มนันะ แต่ไม่มีใครท า กลวัแต่วา่จะอตัคดั
ขาดแคลน กลวัแต่วา่มนัจะทุกขจ์ะยาก แต่เวลาเกิดแลว้เกิดเลา่ เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย เวลามนัทุกข์
มนัยาก ไม่เอามาเทียบเคียงกนัเลย มนัมีคุณค่าแค่ไหนชีวติน้ี 

แต่ถา้มนัเป็นจริงๆ ข้ึนมา สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี พอจิตสงบระงบัเขา้มาแลว้ คนท่ี
ไม่มีอ  านาจวาสนาบารมี พอจิตสงบแลว้บอกนิพพานเป็นเช่นน้ีเอง เพราะมนัสุขมากไง มนัถึงติด
สุขๆ ไง 
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เวลามนัทุกขม์นัยาก มนัทุกขม์นัยากเพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัครอบง า เรา
ลงทุนลงแรงนะ หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ พยายามภาวนาของเราจนมนัสงบระงบั 
ความสงบระงบัคือส้มมนัปอกเปลือกมนัออก มนัเหลือแต่ผลส้ม ผลส้มมีรสหวานนะ แต่เปลือก
มนัขม ชีวติเรา การกระท าของเรามนัขมมนัข่ืน แตถ่า้เราปอกเปลือกออกแลว้ส้มมนัหวานนะ 
แลว้ทั้งเปลือกและเน้ือมนัก็คือหัวใจของเราทั้งนั้นน่ะ น่ีมนัเป็นผลของวฏัฏะไง เราเกิดสถานะ
ไหน 

ดูสัตวสิ์ สัตวม์นัเกิดเป็นสัตว ์ สัตวเ์ดรัจฉานมนักมี็ชีวตินะ มนัก็ปรารถนาความสุข 
เกลียดความทุกขน์ะ มนัตอ้งการความอยูดี่มีสุขของมนันะ แต่มนัเป็นสัตว ์ น่ีเราเกิดเป็นมนุษยไ์ง 
เราเกิดเป็นมนุษยเ์ราก็มีความคิด มีความตอ้งการ มีความแสวงหาไง 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้านะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็
เป็นมนุษยไ์ง แต่เป็นมนุษยท่ี์ประพฤติปฏิบติั เป็นมนุษยท่ี์คน้ควา้ เป็นมนุษยท่ี์ท าให้จิตใจของ
ท่านเป็นอิสระก่อน แลว้ท่านถึงมาสอนพวกเราน่ีไงๆ 

เรามาวดัมาวากนัก็เพ่ือเหตุน้ี ท าบุญกุศล เราไดค้ดัสมบติัของเราออกจากบา้นๆ อนันั้น
มนัเป็นสมบติัอนัหน่ึง มนัเป็นอามิส จะใชจ่้ายมากนอ้ยแค่ไหนแลว้มนัก็จะหมดไป แต่ถา้เป็น
จริงๆ ศีล สมาธิ ปัญญา แลว้จะเขา้อยูป่่าไหน เขา้อยูใ่นท่ีไหน จะอยูใ่นบา้นในเรือน อยูใ่น
กระต๊อบห้องหอ เราท าไดต้ลอดไง ถา้เราท าของเราตลอด เราฝึกหัดตลอด ชีวติน้ีถา้มนัไม่ถึงท่ี
ส้ินสุด ก็ให้มนัมีอ  านาจวาสนาบารมีไปกบัเรา 

คนมีสติมีปัญญานะ เราอยากไดท้รัพยข์องเรา ถา้อยากไดท้รัพยข์องเรานะ ทรัพยท่ี์เราหา
ในโลกน้ีไวท่ี้น่ีจริงๆ นะ เห็นไหม คนตายไม่มีอะไรติดไปเลย เวน้ไวแ้ต่บุญและบาป บุญและ
บาปเท่านั้นเป็นสมบติัของเรา แลว้ในปัจจุบนัน้ีเราจะท าอะไรท่ีเป็นสมบติัของเราละ่ 

เราแสวงหาดว้ยความเป็นบุญกุศล แสวงหาดว้ยคุณงามความดี นั้นเป็นสุจริต ไดท้ั้ง
สมบติัดว้ย ไดท้ั้งบุญกุศลดว้ย เราหามาดว้ยความทุจริต เราไดบ้าปอกุศลดว้ย ส่ิงท่ีไดม้าก็เป็น
ทุจริตดว้ย แลว้ถา้เราแสวงหาอยา่งนั้น แลว้เราจะทนัโลกไดอ้ยา่งไรละ่ เราจะแขง่ขนักนั 
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ไอก้ารแขง่ขนันั้นมนัเป็นกระแสการประชาสัมพนัธ์ เป็นกระแสสังคม แต่ความจริงในใจ
ของเรามนัเป็นความจริงจริงๆ ท่ีใครจะมาขดัแยง้ไม่ได ้ ความจริงเหนือโลกๆ มนัเหนือดวงใจน้ี
แลว้ถา้มีสติมีปัญญาอยา่งน้ี รักษาหัวใจของเราอยา่งน้ีแลว้จะอยูเ่ป็นสุข ร่มเยน็เป็นสุขนะ 

เขาจะกระพือขนาดไหน สงัคมจะกระพือขนาดไหน จริงเทจ็ ผิดชอบชัว่ดี เรารู้ดีอยูก่บัใจ 
เราเป็นคนท าของเราเอง เราท าคุณงามความดีของเราเอง แลว้ถา้มนัสงบระงบัเขา้มา มนัมี
สติปัญญาเขา้มาเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก รู้กลางหัวใจ แลว้คนคนนั้นมัน่คง คนคนนั้นมี
จุดยืน คนคนนั้นไม่กลวักระแสโลก เอวงั 


