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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมถึงมีธรรมะมีสัจธรรม
เผ่ือแผพ่วกเรา ไม่มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ ตายงัมืดบอด ยงัอวดดี ยงัคิดวา่ตวัเองมี
ความสามารถ 

แต่เพราะมีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สร้างสม
บุญญาธิการมาเป็นพระโพธิสัตว ์๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย การสร้างสมบุญญาบารมี
มา การสร้างสมอนัน้ี การสร้างสมอนัน้ีคือการเตรียม คือการเตรียมหัวใจให้พร้อม ถา้การเตรียม
หัวใจให้พร้อม หัวใจท่ีมีอ  านาจวาสนา เห็นไหม หัวใจท่ีมีอ  านาจวาสนา เวลาเกิดแลว้ไปเท่ียว
สวนเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย คนท่ีมีอ  านาจวาสนามนัมีความคิดนะ ฝ่ายตรงขา้มไม่เกิด 
ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย 

สัจธรรมๆ เกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นเร่ืองธรรมดา เป็นเร่ืองธรรมดาต่อเม่ือองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้ ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ยงัไม่ตรัสรู้ธรรม ทุกคนก็
อยากมีชีวติยืนยาว ทุกคนก็พยายามจะหายาอายวุฒันะมาค ้าจุนชีวติของตนๆ ไง 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้นะ ร่างกายน้ีตอ้งเส่ือมสภาพไปเป็น
ธรรมดา ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงนั้นตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา 
ส่ิงท่ีดบัไปนะ ดบัไปแลว้มนัเหลืออะไรไวล้ะ่ มนัเหลือแต่ภาพประทบัใจ เหลือแต่ภาพ
ประทบัใจใช่ไหม ภาพประทบัใจน้ีก็ท าชัว่ไง ใครท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ไง 

ใครท าคุณงามความดีนะ มนัก็ฝังหัวใจนั้นไปไง พอฝังหัวใจนั้นไปก็เป็นทิพยส์มบติัๆ ไง 
ท่ีวา่ส่ิงท่ีเป็นทิพย์ๆ  น่ะ เป็นทิพยเ์พราะมนัฝังหัวใจน้ีไปไง แต่บาปอกุศลนะ บาปอกุศลมนัเป็น
อกุศล มนัก็ฝังหัวใจนั้นไปไง พอฝังหัวใจนั้นไป จิตท่ีต ่าตอ้ย จิตท่ีมนัมีแต่อกุศลมนัหนกัหน่วง 
ของหนกัมนัมีแต่จมลงต ่าทั้งนั้นน่ะ ของท่ีมนัเบา ของท่ีมนัเหมือนปุยนุ่นมนัข้ึนสูง 
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สุคโตๆ ถา้ปัจจุบนัสุคโตใช่ไหม ชีวติของเราสุคโต ชีวติของเราอยูด่ว้ยความร่มเยน็เป็น
สุข ถา้เราตายไปมนัก็ร่มเยน็เป็นสุขไง ถา้ชีวติเรามีแต่ความทุกขค์วามยาก มนัจะตายไปไหน ตาย
ไปดว้ยความทุกขค์วามยากทั้งนั้นน่ะ เวลาความทุกขค์วามยากนะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้สอนตรงน้ีไง สอนขดักบักิเลส ขดัแยง้กบักิเลสตณัหาความทะยานอยาก ของ
กูๆ น่ีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัจะแสวงหามาเพ่ือมนัๆ แลว้ไม่มีส่ิงใดเป็นของมนัเลย 
ไม่มี มนัเป็นสมบติัสาธารณะ 

ใครท่ีมีอ  านาจวาสนา พระโพธิสัตว ์ พระโพธิสัตวเ์ขาแสวงหามาส่ิงใดแลว้เขามีแต่น ้ าใจ
เป็นสาธารณะ น ้าใจเผ่ือแผเ่พ่ือสร้างอ านาจวาสนาบารมี แมแ้ต่เป็นสัตวก์็เป็นหัวหนา้สัตว ์ เป็น
หัวหนา้สัตวก์็คุม้ครองฝงูไง เวลาฝงูมีภยัอนัตรายนะ หัวหนา้ฝงูนั้นยอมเสียสละเพ่ือฝงู น่ีไง เวลา
เป็นสัตวย์งัมีความรู้สึกนึกคิดขนาดนั้น แลว้เป็นมนุษย ์ พระโพธิสัตว ์ ศีลธรรมส่ิงท่ีดีงามๆ ส่ิงท่ี
หามาเป็นสมบติัสาธารณะ หามาเพ่ือสร้างประโยชน์กบัสาธารณะ แลว้สร้างประโยชน์กบั
สาธารณะ ผูท่ี้ให้ ผูท่ี้บริจาคผูน้ั้นจิตใจท่ีเขม้แขง็ๆ ไง 

จิตใจท่ีออ่นแอไง ส่ิงใดก็วา่เป็นของฉันๆ นะ สะสมหมกัหมมไวไ้ง แลว้ไม่มีอะไรเป็น
ของฉันเลย เพราะวา่ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งปวงตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา 
แมแ้ต่วตัถุธาตุ ไม่มีส่ิงใดคงท่ีเลย มนัแปรสภาพของมนัไป แปรสภาพของมนัไปโดยท่ีไม่มีใคร
ไดป้ระโยชน์จากมนัไง 

แต่ถา้เป็นของเรา ของเราแลว้เราเสียสละ เป็นของเราๆ วตัถธุาตุ เราไดเ้สียสละออกไป 
คนอ่ืนไดใ้ชส้อยเราไม่ไดใ้ชส้อยส่ิงใดเลย แต่สิทธ์ิของใคร อ  านาจนั้นของใคร อ  านาจของใคร
นะ 

ในพระไตรปิฏก เวลาคนนะ คนท่ีทุกขท่ี์ยากเวลาตายไป พอตายไป ไปเจอคนรู้จกั เราก็
รู้จกักนัใช่ไหม ของนั้นเผ่ือแผก่นัก็ได ้ ค  าวา่ “เผ่ือแผ่กนัได”้ พอหยิบไป หายหมดๆ ไม่ได ้ มนั
ไม่ใช่ของเราไง เวลาอยา่งนั้นเสียสละ เขาไม่ไดด้ว้ย เพราะมนัเป็นทิพย ์ มนัเป็นอ านาจวาสนา
บารมีของแต่ละบุคคล มนัไม่ใช่ของเป็นสาธารณะ 

แต่ในปัจจุบนัน้ีเราเกิดเป็นมนุษษย ์เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนให้มี
น ้ าใจต่อกนั คนท่ีมีน ้าใจต่อกนันะ เขาจะมีอ านาจวาสนาบารมีไง ดูคนขา้งบา้นเราสิ เรามีแต่
น ้ าใจต่อเขาๆ คนขา้งบา้นเขาอบอุน่ไปทั้งนั้นน่ะ เวลาคนขา้งบา้นอบอุน่ไป เขาก็ระลึกถึงเรา น่ี
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เร่ืองของเสียสละทานๆ เพ่ือความสงบร่มเยน็ในสังคม แลว้เวลาคนเกิด แก่ เจ็บ ตายแลว้ไปไหน
ละ่ 

เวลาคนเกิด แก่ เจ็บ ตายแลว้ ส่ิงใดท่ีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ถา้ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ 
ไม่ตาย ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัก็ตอ้งคน้ควา้ตอ้งแสวงหาใช่ไหม 

ดูสิ เวลาทางโลกเขา เจา้หนา้ท่ีเขาออกรบ เขาก็เสียสละเหมือนกนั เขาก็ตายเหมือนกนั 
ตายเพ่ือความมัน่คงของชาติ น่ีผูท่ี้เสียสละเขาเสียสละ เวลาภยัพิบติั ผูท่ี้ไปช่วยเหลือเจือจานเขา
เสียสละชีวติเขาเพ่ือให้ชีวติอ่ืนไดอ้ยูร่อด เขาก็เสียสละเหมือนกนั แต่การเสียสละแบบน้ีเป็นการ
เสียสละแบบโลก เป็นการเสียสละแบบวทิยาศาสตร์ไง 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมสัมพทุธเจา้ไม่ใช่เป็นอยา่งนั้น ธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตอ้งร้ือคน้ไง ความร้ืนคน้ๆ เวลาวา่ชีวติน้ีมาจากไหน ชีวติน้ีมาจากไหน 
ชีวติน้ีมาปฏิสนธิจิต จิตท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ การก าเนิด ๔ ในครรภ ์ ในน ้าคร า ใน
โอปปาติกะ เห็นไหม ก าเนิด ๔ เป็นอาหาร ๔ เราถึงตอ้งแสวงหาปัจจยัเคร่ืองอาศยัเพ่ือด ารงชีวติ 
ด ารงชีวติไวท้ าไม 

น่ีไง ส่ิงท่ีมีค่าๆ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนตรงน้ีไง ส่ิงท่ีมีค่าคือชีวติของเรา 
ชีวติของเรามนัอยูท่ี่ไหน ชีวติของเรานะ เราเกิดมาจากใคร ก็เกิดจากพอ่จากแม่ แต่ธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมาสัมพทุธเจา้วา่เกิดจากกรรม ใครเป็นคนกระท า ท่ีวา่เป็นทิพยส์มบติัๆ ท่ีพระ
โพธิสัตวส์ร้างมา สร้างมาแต่ละภพแต่ละชาติ เวลาเกิดข้ึนมาแลว้เกิดดีงาม เกิดเป็นจกัรพรรดิ 
เห็นไหม ความเกิดนั้นเกิดดว้ยบุญกุศล แต่เวลาเกิดข้ึนมา เกิดข้ึนมาเพ่ือสร้างสมบารมี เป็นเตมีย์
ใบ ้น่ีขนัติบารมี เวลาจะสร้างบารมี สร้างบารมีอยา่งนั้น การสร้างบารมีเพ่ือให้จิตใจน้ีพร้อมไง 

น่ีก็เหมือนกนั ชีวติน้ีมาจากไหนๆ ก็มาจากจิตดวงน้ีท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ มนัมา
จากอะไร มาจากเวรกรรมของตน มาจากการกระท าน่ะ กรรมจ าแนกสัตวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนันะ เรา
เกิดเป็นมนุษยเ์หมือนกนั แต่นิสัยใจคอไม่เหมือนกนั อ  านาจวาสนาของคนไม่เหมือนกนั ไม่
เหมือนกนัเพราะอะไร ไม่เหมือนกนัเพราะเราท ามา ไม่ตอ้งไปโทษใครทั้งส้ิน ไม่ตอ้งไปโทษพอ่
โทษแม่โทษใครทั้งส้ิน “ท าหนูไม่ดี ท าหนูไม่ดี หนูเกิดมาไม่เป็นเหมือนเขา”...ไม่ใช่ เอง็ท าของ
เอง็มาเอง เอง็ท าของเอง็มาเอง ถา้เอง็ท าดี หัวใจเอง็จะประเสริฐ หัวใจเอง็จะคิดแต่ท่ีดีๆ 
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เราดูเดก็กตญัญูๆ มนัอาย ุ๗ ขวบ ๘ ขวบ มนัวิง่ไป ๕ กิโล ๑๐ กิโลเพ่ือมาเชด็ข้ีเชด็เยี่ยว
ญาติพ่ีนอ้งของเขา เดก็กตญัญูมนัไม่เคยนอ้ยเน้ือต ่าใจนะ เดก็กตญัญูมนัไม่เคยโทษพอ่โทษแม่
มนันะ หัวใจท่ีเขาสร้างมาแบบนั้นไง แต่เดก็ท่ีไม่กตญัญู เดก็ท่ีไม่ดี เวลาพอ่แม่เจ็บไขไ้ดป่้วยมนั
ก็หนีไปเลย มนัก็มีทั้งนั้นน่ะ น่ีเขาสร้างของเขามา เราก็สร้างหัวใจเรามา ถา้เราไม่ไดส้ร้างหัวใจ
เรามา เราไม่ไดม้าเกิดเป็นมนุษยห์รอก 

การเกิดเป็นมนุษยน้ี์เป็นอริยทรัพย ์ เพราะมนุษยมี์สมอง มนุษยมี์การคน้ควา้ มีการ
ขวนขวาย แลว้การขวนขวายนะ ขวนขวายดว้ยทางโลกๆ ขวนขวายดว้ยสมองนะ แหม! ฉันเป็น
ศาสตราจารย ์ฉันมีช่ือไวใ้นประวติัศาสตร์ 

ถา้มีช่ือไวใ้นประวติัศาสตร์เป็นสัจจะเป็นความดีเพ่ือสังคม อนันั้นก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึงนะ 
แต่ถา้ส่ิงน้ีมนัเป็นวชิาชีพ มนัเป็นโลกียปัญญา ปัญญาของโลกๆ ปัญญาในสถานะของมนุษย ์
มนุษยเ์กิดมามีธาต ุ๔ และขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ คือความคิด ความคิดเกิดจากจิต ในเม่ือมนัมีภวาสวะ 
มีภพ มีจิต จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ มาเกิดเป็นมนุษย ์ พอเกิดเป็นมนุษยก์็ปัจจุบนั พอ
ปัจจุบนัน้ีเราก็คิดไดด้ว้ยสมอง คิดไดด้ว้ยปฏิภาณ คิดไดด้ว้ยอ านาจวาสนาท่ีสร้างมานัน่น่ะส่วน
หน่ึง 

แต่ถา้คนมีอ านาจวาสนามากไปกวา่นั้น ดูสิ เวลาจกัรพรรดิๆ เขาเสียสละทรัพยส์มบติั
ของเขา ในสมยัพทุธกาลใช่ไหม กษตัริยก์็ออกบวช ออกบวชเพราะอะไร เพราะการปกครอง 
การคุม้ครองดูแลมนัเป็นความทุกขค์วามยากทั้งนั้นน่ะ การออกบวชๆ ออกบวชเพ่ืออะไร ออก
บวชเพ่ือประพฤติปฏิบติัไง 

งานของพระๆ เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาหาหัวใจของตน ถา้ใครหาหัวใจของตนยงัไม่
พบ ทรัพยส์มบติัของเราจะเกิดข้ึนมาไม่ได ้ทรัพยส์มบติัจะเกิดข้ึนมาไดม้นัตอ้งมีเจา้ของสิทธ์ิ เรา
จะมีทรัพยส์มบติั เราตอ้งมีสิทธ์ิ เราตอ้งมีบญัชี เราถึงไดคุ้ม้ครองทรัพยข์องเราได ้ ใครจะ
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ท าความสงบของใจๆ คน้ควา้หาใจของตนให้เจอ ถา้คน้ควา้หาใจของตน
ให้เจอคือท าความสงบของใจ คือท าสมาธิ การท าสมาธิๆ ศีล สมาธิ ปัญญา 

ปัญญาท่ีเกิดข้ึนกบัเรา ปัญญามนัเกิดข้ึนโดยสญัชาตญาณ น่ีปัญญาของมนุษยไ์ง มนุษยมี์
สมอง มีความคิด ไอน่ี้คืออาชีพ เล้ียงกิเลสดว้ย เล้ียงกิเลสให้ตวัพองๆ อยากใหญ่อยากโต อยากมี
อ านาจวาสนา น่ีเล้ียงกิเลส 
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แต่ถา้เล้ียงหัวใจละ่ เล้ียงหัวใจ มนัมีสติมีปัญญา เกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นเร่ืองธรรมดา แลว้
มนัธรรมดาจริงหรือเปลา่ละ่ มนัธรรมดาไม่ไดห้รอก คนเรากลวัตายทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้คนมีอ านาจ
วาสนานะ เขาเสียสละชีพเพ่ือชาติ สละชีพเพ่ือสังคม เขาสละชีพของเขา นัน่คือหัวใจเขายิ่งใหญ ่
แต่ยิ่งใหญ่แลว้เขาก็ตอ้งเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เพราะการตายอยา่งนั้นการตายของวฏัฏะไง 
การตายของโลกไง มนัไม่ใช่การตายของกิเลสไง ถา้การตายของกิเลส 

น่ีไง ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง การเกิดเป็นมนุษยไ์ง ถา้การเกิดเป็น
มนุษยต์อ้งมีการคน้ควา้ มีการแสวงหานะ ถา้มีการแสวงหา หนา้ท่ีการงานของเรา เราก็ตอ้ง
แสวงหา ท ามาเพ่ือพวกเราใช่ไหม 

น่ีก็เหมือนกนั การประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ศึกษาแลว้ทรงจ าธรรมวนิยัน้ีไว ้ ปริยติัคือการศึกษา ศึกษาเพ่ือให้มัน่คง ศึกษาให้มีปัญญา มี
ปัญญาแลว้นัน่เป็นสมบติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ ถา้เป็นทางโลกตอ้งเสีย
ค่าลิขสิทธ์ิ 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ไม่มีก ามือในเรา องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้แบตลอด แบให้เราคน้ควา้ แบให้เราไง ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตวไ์ง ถา้ร้ือ
สัตวข์นสัตว ์ ศึกษามาแลว้เป็นโลกียปัญญา ปัญญาโลกๆ ไง เราท าความสงบของใจเขา้มา ท า
ความสงบของใจไม่ไดด้ว้ย เวลาจะท าความสงบของใจเขา้มา “อ๋อ! ธรรมะเป็นอยา่งน้ีเอง” มนั
ตอบโจทยห์มดเลย น่ีคืออปุาทาน น่ีคือการสร้างภาพ น่ีคือการกิเลสหลอก 

น่ีไง เวลากิเลสบงัเงาไง เวลากิเลสบงัเงามนัก็อา้งธรรมะพระพทุธเจา้ อา้งปัญญา อา้ง
ความรู้ของตน ไม่รู้อะไรเลย คนเรียนจบมาแลว้ท าสมาธิไม่เป็น คนเรียนจบแลว้หาหัวใจของตน
ไม่เจอ รู้แต่วา่ทุกข์ๆ ๆ เวลาทุกขน์ัน่น่ะกิเลสมนัคายพิษ น่ีมนัเงาของใจไง ความคิดเกิดจากจิต 
ไม่ใช่จิต ถา้ความคิดเป็นจิต เวลาความคิดเราลืมไปวา่ตอ้งตาย คนเราเด๋ียวกคิ็ดได ้เด๋ียวก็ลืม แลว้
มนัมาจากไหน มนัเกิดจากจิตๆ เกิดจากภวาสวะไง 

ถา้ท าความสงบใจเขา้มา หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ มนัก็เป็นความคิดอนัหน่ึง 
เวลามนัคิดร้อยแปด คิดแต่ไปกวา้นเอาความทุกขย์ากมาเพ่ือตนเอง เรากคิ็ดถึงองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกออกโธ พทุธานุสติ ให้คิดอยูก่บัองคส์มเดจ็
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พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราจะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตวัเป็นๆ ในหัวใจของเรา 
พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 

ผูรู้้ ผูรู้้คือจิตนัน่น่ะ แต่ผูรู้้มนัทรงตวัเองไม่ไดม้นัถึงจะตอ้งพ่ึงพิงอารมณ์ไง ธาตุรู้นั้นมนัก็
เลยพาดพิงกบัอารมณ์ความรู้สึกออกมาตามอายตนะไง ก็มาอวดรู้อวดเห็นกนัอยูน่ี่ไง แลว้ธรรมะ
มนัก็อา้งอิงไง แลว้มนัก็บอกมนัรู้ๆ...ไม่รู้อะไรเลย 

แต่ถา้จิตสงบเขา้มาแลว้ มนัสงบเขา้มานะ มนัเป็นอิสรภาพ มนัพน้จากความคิดของเรา
เอง เฮย้! น่ีอะไรเน่ีย เฮย้! ถา้คนท าสมาธิใหม่ๆ นะ เฮย้! น่ีอะไรเน่ีย มนัมหัศจรรยข์องมนัไง น่ีไง 
หาใจของตนให้เจอ หาใจของตนให้เจอน่ีไง ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตวไ์ง ร้ือสัตวข์นสัตวก์ก็ารไม่เกิด ไม่แก่ ไม่
เจ็บ ไม่ตาย ตอ้งจิตดวงนั้นไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่ใช่สถานะความเป็นมนุษยน้ี์ไม่เกิด ไม่
แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย สถานะความเป็นมนุษยเ์กิดแลว้ตอ้งตายทั้งหมด แต่จิตดวงนั้นถา้ท าความสงบ
ของใจเขา้มา พอใจสงบแลว้ยกข้ึนสู่วปัิสสนา เกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากจิต ไม่ใช่
ปัญญาเกิดจากสญัชาตญาณ เกิดจากความคิด ปัญญาเกิดจากจิตน่ีมหัศจรรย ์

ความมหัศจรรยอ์นัน้ี เวลาหลวงตาท่านเทศนาวา่การ เวลาปัญญามนัหมุน ธรรมจกัรมนั
เคล่ือนไป เราจะเห็นแต่ธรรมจกัรเป็นหินแกรนิตท่ีเขามาแกะกนัเป็นรูปธรรมจกัร เราจะไม่เห็น
ธรรมจกัรท่ีมนับดบ้ีกิเลสในใจของสัตวโ์ลก ธรรมจกัรอนัน้ีมนัจะบดบ้ีกิเลส แลว้มนัตอ้งสร้าง
ข้ึนมาโดยเป็นปัจจุบนั ปัจจุบนัของจิตดวงนั้นไง จิตดวงใดก็แลว้แต่ มนัจะพน้จากสภาวะของ
กิเลสโดยจิตดวงนั้นเป็นผูแ้กไ้ข องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกเป็นผูช้ี้ทาง ปรารถนาจะ
ร้ือสัตวข์นสัตว ์ สัตวโ์ลกท่ียงัขอ้งอยูใ่นวฏัฏะน้ีจะตอ้งพยายามฝึกฝนตวัเองข้ึนมาให้มีสจัธรรม
ข้ึนมาอนัน้ี 

ใครเป็นเจา้ของสิทธ์ิ คนนั้นก็ไดรั้บครองสิทธ์ินั้น ใครหาสมบติัมาไดเ้ป็นความจริง คน
นั้นก็เป็นเจา้ของสมบติันั้น ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัดวงใจใดก็แลว้แต่ เกิดศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมาจาก
ตามความเป็นจริง มนัถึงจะเป็นสมบติัของใจดวงนั้น มนัถึงเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก ไม่ตอ้ง
ใครยืนยนั แต่มนัตอ้งคนรู้จริงกบัคนรู้จริงเขาไดย้ินไดฟั้งมา เขาถึงจะยอมรับความเป็นจริงอนั
นั้น ไอพ้วกเราข้ีโม ้ นกัปฏิบติัข้ีโม ้ เวลาโม ้ โมธ้รรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ 
พทุธพจน์ๆ นะ ห้ามขดัแยง้ ห้ามโตแ้ยง้นะ พทุธพจน์ 
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สาธุ! พทุธพจน ์ ถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะไม่มีพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แสดงธรรม พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็น
ธรรม เป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลก มีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นแกว้สารพดันึกให้พวกเรา
ไดเ้ป็นท่ีพ่ึงอาศยั 

ถา้แกว้สารพดันึกนะ เป็นวฒันธรรมประเพณีให้สังคมไทยท่ีพ่ึงพาอาศยักนัร่มเยน็เป็น
สุขท่ีให้เราเกิดมาในประเทศไทยน้ี น่ีพดูถึงโดยธรรมชาติมนัเป็นพ้ืนฐาน เห็นไหม “ธรรมะเป็น
ธรรมชาติๆ” กิเลสก็เป็นธรรมชาติ การเกิด แก่ เจ็บ ตายก็เป็นธรรมชาติ แต่เวลาจะเป็นสัจธรรม
ข้ึนมา เราตอ้งสร้างสมข้ึนมาให้มนัเป็นจริงในใจของเราข้ึนมา ถา้มนัเป็นจริงในใจเราข้ึนมา น่ี
มนัอยูท่ี่วาสนาท่ีเรามาสร้างบุญกุศลกนัอยูน่ี่ไง ผูท่ี้ปรารถนาพระโพธิสัตวเ์ขาปรารถนาของเขา 
การเสียสละทาน การเสียสละออกไป ผลท่ีมนัเกิดข้ึนมา เกิดข้ึนมาจากเจตนาของเรา เกิดข้ึนมา
จากจิตของเราเขม้แขง็ จิตของเราแขง็แรงข้ึนมา 

จิตของเราออ่นแอข้ึนมา ท าอะไรก็ไม่ได ้ เจ็บปวดแสบร้อนไปทั้งนั้น จิตของเราออ่นแอ
ท าส่ิงใดกไ็ม่ได ้ กิเลสมนัทบัถมทั้งนั้น กิเลสมนัเหยียบย  ่าหัวใจของเราทั้งนั้น เพราะอะไร เพราะ
จิตใจเรามนัออ่นแอไง การเสียสละ ทาน ศีล ภาวนา เราฝึกหัดของเราใหจิ้ตเราเขม้แขง็ข้ึนมา ให้
จิตเราแขง็แรงข้ึนมา พอจิตของเราแขง็แรงข้ึนมา เวลามนัมีความปรารถนา มีสัจจะมีความจริง
ข้ึนมา มนัก็จะแสวงหา 

การแสวงหา น่ีไง พระพทุธศาสนา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์สัจธรรมๆ มนัมีอยูจ่ริง 
ศาสนาพทุธเป็นศาสนาท่ียิ่งใหญ่ ใครไม่มีอ  านาจวาสนาไม่ไดน้บัถือศาสนาพทุธ ศาสนาพทุธมนั
อยูท่ี่ไหน ศาสนาพทุธมนัอยูใ่นกลางหัวอกของทุกๆ คน พทุธะๆ พทุธะคือความรู้สึก น่ีไง มนั
ยิ่งใหญ่ท่ีนัน่น่ะ เป็นปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก ถา้มนัยิ่งใหญ่ๆ มนัร้ือสัตวข์นสัตวไ์ง 

ถา้ทุกคนเป็นคนดีทั้งหมด ประชาชนทุกคนเป็นพระอริยบุคคลทั้งหมด โอโ้ฮ! โลกน้ีจะ
สุขขนาดไหนก็ไม่รู้เนาะ แต่มนัตอ้งเกิดจากการกระท าไง เกิดจากความจริงจงัของเราไง เราพดู
เพราะเราเห็นวา่ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ศาสนาของเรามนัประเสริฐมาก มนัยิง่ใหญ่มาก 
มนัแกไ้ม่เกิดไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย มนัท าถึงวา่ไม่มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย มีวมุิตติสุข มนัมียิ่งใหญ ่
ถา้เป็นสินคา้ทางโลกนะ มนัยิง่ใหญ่มาก มนัประเมินค่าไม่ได ้ สินคา้มนัประเมินคา่ไม่ได ้ มนัมี
คุณภาพ แต่ชาวพทุธท าอะไรกนัอยู ่ชาวพทุธท าอะไรกนั 
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น่ีไง เราเป็นเจา้ของศาสนานะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ปรารถนาไวก้บับริษทั ๔ 
เราเป็นเจา้ของศาสนานะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ฝากไว ้แต่เราตอ้งขวนขวายกระท าให้
มนัเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา ถา้เป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา มนัจะมีคุณค่าไง ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็น
ตถาคตนะ แค่ท าความสงบของใจเขา้มา เราไปไดไ้ปเฝ้าองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตวั
เป็นๆ เลยละ่ พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน พทุธะในหัวใจของเรา 

หลวงตาท่านเทศน์บ่อย แลว้เราชอบมาก หัวใจน้ีเรียกร้องความช่วยเหลือ หัวใจของ
มนุษยม์นัเรียกร้องหาคนช่วยเหลือ คนจะช่วยเหลือมนัไดคื้อเจา้ของคนคนนั้นเอง ดว้ยการฝึกหัด
ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา เขา้ไปช่วยเหลือคน้ควา้ใหห้ัวใจของเรามีความสุขบา้งพอสมควรตาม
อตัภาพของคนท่ีท าได ้เอวงั 


