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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ วนัน้ีวนัพระ วนัพระเป็นวนัแสวงหาบุญกุศลของเรานะ เราเกิดมา เกิดมา
จากบุญ เวลาคนเกิดมา เกิดมาจากกรรมจ าแนกสัตวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนั เวลาเกิดมาแลว้อ านาจ
วาสนาของคนก็ไม่เท่ากนั 

เวลาอ านาจวาสนาของคน เห็นไหม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนไว้
เลย มีสติแมแ้ต่วนิาทีเดียวดีกวา่ปลอ่ยชีวติน้ีประมาททั้งชีวติ ถา้เรามีสติสกั ๑ วนั เราอยูอี่ก ๑๐๐ 
ปีไม่มีค่าเท่ากบัมีสติสมบูรณ์ในวนันั้นเลย ถา้มีสติสมบูรณ์ในวนันั้น มีสติสมบูรณ์คือท าอะไร 

มีสติสมบูรณ์คือเท่าทนัหัวใจของเราไง เท่าทนัความคิดของเราน่ีไง ถา้ความคิดของเรา
มนัเป็นอิสระ มนัไม่มีความทุกขค์วามยาก มนัจะมีความสุขขนาดไหน ความสุขในหัวใจของเรา
ไง หัวใจของเรามีคุณค่าขนาดนั้นน่ะ ถา้มีสติมีปัญญาข้ึนมามนัมีคุณค่ามาก แตน่ี่มนัโดนปกคลมุ
ไวด้ว้ยตณัหาความทะยานอยากไง 

ความคิดๆ เกิดจากจิตไม่ใช่จิต ความคิดคืออารมณ์ไง อารมณ์เกิดจากไหน เวลาพายพุดัมา 
มนัพดัมา มนักวาดไปหมดเลย ส่ิงต่างๆ ถา้ขวางหนา้มนั 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาอารมณ์ อารมณ์มนัเกิดมาจากไหน มนัเกิดมาจากจิตไง เกิดมาหัวใจ
เราน่ีแหละ คนตายไม่มีอารมณ์ คนตายคิดไม่เป็น คนตายคิดไม่ได ้แลว้ความคิดมนัเกิดจากหัวใจ
ของเราไง แลว้มนัเกิดจากหัวใจของเราแลว้มนัท าอะไรให้เราบา้งไง มนัสร้างอะไรให้เราบา้งไง 
มนัสร้างแต่ความทุกขค์วามยากให้เราทั้งนั้นน่ะ 

แต่ถา้เรามีสติมีปัญญา เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาถึง
สอนไง สอนให้เสียสละทาน ค าวา่ “เสียสละทานๆ” เสียสละทานคือวา่มนัเป็นการต่อสูก้บัความ
ตระหน่ีถ่ีเหนียว สูก้บัอีโก ้ สูก้บัตวัตนของตน ถา้สู้กบัตวัตนของตนมนัจะไดป้ระโยชน์ตรงนั้น
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ไง มนัรู้จกัเสียสละ รู้จกัสร้างคุณงามความดีข้ึนมาในใจของเรา สร้างคุณงามความดีข้ึนมาในใจ
ของเรานะ 

แต่ถึงเวลามนัเห็นแก่ตวัทั้งนั้นน่ะ เพราะความเห็นแก่ตวั ความมกัมาก เวลาเกิด เกิดใน
นรกอเวจีนู่นน่ะ แต่ดว้ยบุญกุศลไปเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม เวลามนัเกิดนะ เราบอก
วา่ “ชีวติน้ีก็มีเท่าน้ีแหละ เราก็เห็นกนัดว้ยวทิยาศาสตร์ เห็นกนัดว้ยสายตาเท่านั้นน่ะ มนัหมด
ตรงน้ีมนัก็จบแลว้แหละ อยา่เขียนเสือให้ววักลวั อยา่มาหลอกกนั” น่ีเวลากิเลสมนัวา่นะ 

แต่ถา้ความจริงๆ เวลาเกิดมาพอ่แม่ของคนนะ พอ่แม่ของคนท าไมไม่ตอ้งการให้ลกูเรา
สมความปรารถนา พอ่แม่ของคนท าไมไม่ตอ้งการให้ลกูเราเป็นคนดี แลว้ลกูของเรา ใน
ครอบครัวของเรา ลกูเราก่ีคน ท าไมมนัคิดไม่เหมือนกนัละ่ เราก็เกิดจากพอ่จากแม่คนเดียวกนัน่ี
แหละ ท าไมลกูเราคิดไม่เหมือนกนั ลกูเราวางตวัไม่เหมือนกนั 

ความไม่เหมือนกนัอนันั้น นัน่น่ะจริตนิสัยของเขา นัน่น่ะเวรกรรมของเขา ลกูท่ีคิดดีๆ 
ข้ึนมา ดว้ยบุญกุศล ลกูท่ีคิดดี ลกูท่ีเป็นลกูท่ีดี อภิชาตบุตรๆ นัน่มนัก็เป็นเร่ืองส่วนตวัของเขา 

แต่เวลาเราเกิดมาๆ เกิดมาดว้ยเวรดว้ยกรรม สายบุญสายกรรมเกิดมาร่วมกนั เกิดมาร่วม
กนั เราก็พยายามชกัน าไปสู่ความดีงามๆ ทั้งนั้นน่ะ ถา้ความดีงามมนัมาจากไหนละ่ 

เรากส็อนมาแต่ออ้นแต่ออก เราอยา่เอาเปรียบเขา เราอยา่เอารัดเอาเปรียบเขา เราอยา่รังแก
เขา ถา้เรามีส่ิงใดช่วยเหลือเขาได ้ เราก็ช่วยเหลือเขา ถา้เราช่วยเหลือไม่ได ้ เราก็น่ิงเสีย ส่ิงใดนะ 
เราจะช่วยเหลือคนทุกๆ คน เป็นไปไม่ไดห้รอก คนเรานะ เศรษฐีมหาเศรษฐีให้เท่าไรก็ไม่รู้จกั
พอหรอก แต่ถา้คนทุกขค์นจนเวลาเขาไดเ้ลก็ๆ นอ้ยๆ ข้ึนมาเขาก็พอใจของเขา ถา้คนมีน ้าใจของ
เขา เราจะช่วยเหลือต่อเม่ือคนท่ีเขาช่วยเหลือตวัเขาเอง เขาพยายามของเขาเอง คนอยา่งนั้นเรา
ควรช่วยเหลือ 

คนเราจะช่วยเหลือใคร เราดคูวามมานะบากบัน่ของเขา เขามีความมานะบากบัน่ของเขา 
เขาขาดแคลนของเขา เราก็จะจุนเจือเขา แต่ถา้เขาฟุ่ มเฟือยของเขา เขาท าตวัของเขาเหลวไหล เรา
จะไม่ช่วยเหลือเขาหรอก ทะเลถมไม่เตม็หรอก น่ีไง ถา้เรามีสติมีปัญญา เราตอ้งมีสติมีปัญญา
อยา่งนั้น ถา้มีสติปัญญาอยา่งนั้น เราก็อบรมสั่งสอนเขามาอยา่งนั้น เวลาเราท า เราท าของเรา น่ี
ประเพณี อริยประเพณี 
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ประเพณีของเรา วนัพระ วนัโกน เรากไ็ปวดัไปวา เราก็อยากเป็นคนดีทั้งนั้นน่ะ เวลาบวช
เป็นพระบวชมา เป็นพระมาเราก็อยากมีอ านาจวาสนา เวลาอ านาจวาสนาอยากให้เขาเคารพนบั
ถือศรัทธา นบัถือศรัทธาก็พยายามหนา้ไหวห้ลงัหลอกให้เขาเช่ือ ถา้เขาไม่เช่ือ อยากจะเป็นโจร
ไง เป็นโจรก็เป็นมหาโจรเลย มหาโจรกย็กยอ่งสรรเสริญกนันัน่น่ะ นัน่ไง จากโจรมนัก็ปลน้เขา 
จากมหาโจรมนัก็เรียกร้องให้เขามาศรัทธา 

แต่ถา้เป็นความจริง ประเพณี อริยประเพณี ประเพณีของพระอริยเจา้ เราก็พยายามจะท า
ของเรา ธุดงควตัรเป็นเคร่ืองขดัเกลากิเลส เราก็ฝืนกิเลสของเรา เราพยายามท าของเรา มนัจะชอบ
หรือไม่ชอบ เราก็พยายามฝืนทนของเรา ขอ้วตัรปฏิบติั เคร่ืองอยูข่องใจๆ 

ใจของเรามนัจะต ่าตอ้ย ใจของเรามนัจะเรรวน เราก็พยายามจะปีนๆๆ อริยประเพณี ปีน
ข้ึนไปให้ไดไ้ง ปีนเพ่ือประคองตวัของเรา ส่ิงท่ีดีงามๆ พระอริยเจา้ท่านท าอยา่งนั้น 

เราเป็นข้ีหมา เราก็อยากจะท าตวัแบบพระอริยเจา้นัน่แหละ พยายามจะท าตวัอยา่งนั้น เรา
เล้ียงชีพ เราเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ เราบิณฑบาตของเรา เราแสวงหาของเรา เราท าเพ่ือประโยชน์กบั
เรานะ มนัสะอาดบริสุทธ์ิไง 

เวลาไปบิณฑบาต เวลาคนจะใส่บาตรเขายกข้ึนเหนือหัว เขาอธิฐานของเขาเพ่ือปรารถนา
บุญกุศลของเขา เราไปโปรดสัตว์ๆ  น่ะ ไปโปรดสัตว ์โปรดคนทุกขค์นยาก คนท่ีเขาแสวงหาคุณ
งามความดีไง 

แต่ถา้เราเป็นข้ีหมา เราก็ไปโปรดตวัเราเองน่ีแหละ เพราะมนัหิวมนักระหาย ต่ืนข้ึนมาก็
หิวขา้ว มนัอยากกินขา้ว มนัก็ไปโปรดกระเพาะมนัไง ไปโปรดทอ้งมนัก่อน 

เห็นไหม ไปโปรดสัตว์ๆ  องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พทุธกิจ ๕ เชา้น้ีเลง็ญาณก่อน
เลย อยากจะไปเอาใครก่อน คนท่ีเขามีอ  านาจวาสนาของเขา ชีวติเขาจะถึงกาลส้ินไป จะไปเอา
คนนั้นก่อนๆ ไง จะโปรดสัตว์ๆ  โปรดเขาพน้จากวฏัฏะนู่นน่ะ การโปรดสัตวข์ององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ โปรดดว้ยบุญกุศล โปรดดว้ยคณุงามความดี โปรดดว้ยแสงฉัพพรรณรังสี
ฉายออกไป เขาเห็นแลว้เขาปล้ืมใจของเขา เขาดบัขนัธ์เขาไปเกิดเป็นเทวดาของเขานู่นน่ะ การ
โปรดสัตว์ๆ  โปรดเพ่ือหัวใจของเขา น่ีไง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้อริยประเพณี 
ประเพณีอยา่งนั้นไง 
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เราเป็นชาวพทุธ เราเกิดมาอนุชนรุ่นหลงัมนัยงัมีร่องมีรอยให้เราขวนขวายของเรา เราจะ
ท าคุณงามความดีของเรา คนเกิดมา ทุกส่ิงมีชีวติตอ้งการอาหารทั้งนั้นน่ะ ปัจจยัเคร่ืองอาศยัๆ ถา้
ปัจจยัเคร่ืองอาศยั ถา้ใจเป็นธรรมนะ มนัพออาศยักนัไดไ้ง แต่ถา้มนัเป็นความโลภมนัไม่มีวนัพอ
ไง คนท่ีไม่มีวนัพอนะ 

มีมากมีนอ้ยมนัเป็นเร่ืองอ านาจวาสนาของคนนะ คนท่ีเขาท าส่ิงใด จบัตอ้งส่ิงใดเป็น
ผลประโยชน์ไปทั้งนั้นน่ะ เขามีเงินมีทองมหาศาล ถา้ใจเขาเป็นบุญเป็นกุศล เขาช่วยเหลือเจือ
จานสังคนนะ เพ่ือประโยชน์กบัสังคม แลว้ท าแลว้มนัไดอ้ะไรละ่ ท าแลว้มนัไดค้วามอบอุน่ใน
หัวใจไง ท าแลว้มนัปล้ืมใจไง ปล้ืมใจวา่ เราเกิดมาชาติหน่ึงเราก็เกิดมาไม่เสียชาติเกิดไง เกิดมา
จะเป็นประโยชน์ไง ไม่รกโลกไง เกิดมาเพ่ือประโยชน์ เห็นไหม ถา้เรามีความรู้สึกนึกคิดอยา่งน้ี
มนัเป็นภายในหัวใจของเรา ปัญญาๆ เวลามนัเกิด มนัเกิดจากหัวใจอนัน้ีไง ถา้หัวใจอนัน้ีมนัมี
ปัญญาน้ีเกิดข้ึนมา จะอยูท่ี่ไหนมนัก็มีหลกัมีเกณฑข์องมนั น่ีไง ถา้มีสติแมแ้ต่วนิาทีเดียวดีกวา่
ประมาทชีวติทั้งชีวติไง 

น่ีก็เหมือนกนั เราประมาทเลินเลอ่ไปกบัความส าเร็จของเรา “ประสบความส าเร็จๆ” ตาย
เปลา่ ยิ่งใหญ่ขนาดไหน ไม่มีใครใหญ่กวา่โลงศพ ยิ่งใหญ่ขนาดไหน ตายทั้งนั้น 

เกิดมาชีวติหน่ึงให้มีโอกาสไดข้วนขวาย ไดท้ าคุณงามความดีนะ คนทุกขค์นจนเวลาเกิด
มาแลว้ เกิดมาชาติน้ีขอให้กินอ่ิมนอนอุน่ก็พอแลว้ละ่ เกิดมานะ พรุ่งน้ีขอให้มีอาหารรองทอ้งก็
พอแลว้ละ่ น่ีเวลาคนทุกขค์นยากเขาคิดเขาก็ปรารถนาเท่านั้นแหละ เวลาคนทุกขค์นจนนะ เขาก็
พอให้ชีวติเขาอยูไ่ดด้ว้ยความไม่อตัคดัขาดแคลน น่ีก็เป็นความประสบความส าเร็จของเขาแลว้ 

แต่ถา้คนเรามีสติมีปัญญานะ ส่ิงท่ีเราท ากนั ขวนขวายกนั มนัเป็นเร่ืองเวรเร่ืองกรรมจริงๆ 
ถา้เร่ืองเวรเร่ืองกรรม พระในสมยัพทุธกาลบิณฑบาต มนัคนทุกขค์นจน บิณฑบาตไม่ได้ๆ  อยู่
หางแถวนะ อาหารก็หมดเสียก่อน พระเห็นใจก็เอาไวห้ัวแถว พออยูห่ัวแถว ไอค้นใส่บาตรบอก
เม่ือวานน้ีเราใส่ไป หางแถวไม่ได ้วนัน้ีหัวแถวไม่ใส่ 

นัน่น่ะ เพราะความคิดมนัสับสนกนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ความคิดของคน คนก็ปรารถนาดี เขา
อยากช่วยเหลือ คนเขาใส่บาตร เม่ือวานไปทา้ยแถวแลว้อาหารมนัหมดก่อน พรุ่งน้ีหัวแถวไม่ใส่ 
จะใส่ทา้ยแถว ไอพ้ระก็จะช่วยเหลือกนันะ โอ!้ เม่ือวานอยูห่างแถวไม่ได ้ วนัน้ีให้อยูห่ัวแถวเลย 
เขาไม่ใส่หัวแถว เขาจะใส่ทา้ยแถว น่ีเร่ืองเวรเร่ืองกรรมมนัซับซ้อน 
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กรรมจ าแนกสตัวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนั เวลากรรมมนัให้ผลกรรม มนัให้ผลอยา่งนั้นน่ะ เราจะ
ช่วยเหลือขนาดไหนมนัก็ยงัอตัคดัขาดแคลนขนาดนั้นน่ะ น่ีพดูถึงเวลามนัเป็นเวรเป็นกรรมนะ น่ี
พดูถึงกรรม 

แต่กรรม กรรมดีก็มี เราพดูถึงกรรมๆ พดูถึงกรรม บอกวา่มนัเป็นวิทยาศาสตร์ไง หน่ึง
บวกหน่ึงตอ้งเป็นสอง น่ีก็เหมือนกนั กรรมเวลามนัให้ผลมนัตอ้งเป็นอยา่งนั้น แต่หน่ึงบวกหน่ึง
เป็นสองแลว้เราจะเอาไปท าอะไรละ่ เราจะค านวณเร่ืองอะไร 

น่ีก็เหมือนกนั กรรมเขาก็มี กรรมของเราก็มี เราจะท าคุณงามความดีกนั เราก็ช่วยเหลือ
เจือจานกนัได ้ ถึงกรรมจะให้ผลอยา่งนั้น ถา้เรารู้แลว้เราก็พยายามของเรา กรรมดีมนัช่วยได ้
กรรมดี กรรมชัว่ กรรมไม่ใช่มีแต่ความชัว่ มีแต่ความเสียหาย มีแต่ความตอ้งเราทุกขย์ากอยา่ง
เดียวไง 

กรรมมนัจะให้ผลขนาดไหน เราก็พยายามท าของเรา ตั้งสติของเรา หายใจเขา้นึกพทุ 
หายใจออกนึกโธ อาหารท่ีละเอียดไง ออกซิเจน อาหารท่ีละเอียด ร่างกายมนัตอ้งการฟอกเลือด
ไง สมองปลอดโปร่งไง หายใจลึกๆ หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ทุกคนตอ้งนัง่เหมือนกนั 
คนจะมีจริตมีนิสัย เขานัง่แลว้เขาก็สงบไดร้วดเร็วของเขา ไอค้นทุกขค์นยากนัง่แลว้มนัจะ
เจ็บปวดขนาดไหนก็สู้ทนเหมือนกนั เวลาถึงท่ีสุดแลว้นะ มนัก็ลงสมาธิไดเ้หมือนกนั ถา้มนัลง
สมาธินะ 

แต่การจะลงสมาธิไดง้่าย ลงสมาธิไดย้าก ลงสมาธิแทบเป็นแทบตายถึงจะไดส้มาธิ เห็น
ไหม เวลาคนปฏิบติัมนัเป็นอยา่งน้ี ไม่ใช่วา่นัง่สมาธิแลว้ก็จะไดเ้หมือนกนั นัง่แลว้ก็นัง่เขา้แถว
ประธิปไตยๆ ท าเหมือนกนั รู้ไดเ้หมือนกนั ไม่มี 

น้ิวคนไม่เท่ากนั คนสร้างเวรสร้างกรรมมาไม่เหมือนกนั แต่เรามีความปรารถนา เราเป็น
มนุษยเ์กิดมาพบพระพทุธศาสนา เราเช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราจะขวนขวายของ
เรา เราจะลงทุนลงแรงมากนอ้ยขนาดไหน เราจะคน้ควา้หาพทุธะในใจของเรา ถา้จิตใจเราสงบ
ข้ึนมาได ้ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานไง ให้เรามาเห็นวา่กายกบัใจๆ ให้มนัเห็นสกัที 

ร่างกายเราก็เห็นกนัอยูต่ ั้งแต่เป็นทารกจนเติบโตมาขนาดน้ี จะแก่เฒ่าไปแลว้ จะตายอยู่
แลว้ ร่างกายก็เห็นทุกวนั แต่หัวใจของเราท่ีมนัเป็นจริงๆ มนัเป็นอยา่งไร กายกบัใจๆ  
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอน ธรรมทั้งหลายลงสู่ท่ีใจ ใจเป็นใหญ่ ใจเป็น
ประธาน ใจเป็นคนสร้างเวรสร้างกรรม มโนกรรมไง ความคิดดีคิดชัว่นัน่ไง มนัสร้างเวรสร้าง
กรรมอนันั้นไง 

แลว้ถา้มนัถึงหัวใจของตน สัมมาสมาธิ พอสัมมาสมาธิข้ึนมาแลว้ฝึกหัดใชปั้ญญาของเรา 
วปัิสสนาให้รู้แจง้ รู้แจง้ในใจของตน ถา้รู้แจง้ในใจของตน 

อวชิชาความมืดบอดในใจ ความเพอ้พก ความเห็นผิด ความมกัมาก ความอยากใหญก่บั
โลก หลงผิดทั้งชีวติ เวลาจะตาย หมดแลว้ หมดหวงั ตอ้งตายแลว้ พอตอ้งตายจะท าอยา่งไร 

แต่ถา้เราท าของเรา ชีวติก็เป็นชีวติ เรากส็ร้างสมของเรา เราก็พยายามท าของเรา ส่ิงท่ีท า
มามนัเป็นจริตนิสัย คนถา้ขยนัหมัน่เพียร คนถา้มีสติปัญญา เขาก็ตอ้งหาอยูห่ากินเป็นเร่ือง
ธรรมชาติ ธรรมชาติเพราะวา่ส่ิงมีชีวติมนัก็ตอ้งการปัจจยั ๔ ใช่ไหม ปัจจยั ๔ นั้นมนัท าเพ่ือ
ประโยชน์ไดไ้ง ปัจจยั ๔ เราจะเจือจานใครก็ไดไ้ง เราจะไม่เก็บสะสมไวจ้นมนัไม่เป็นประโยชน์
กบัใครทั้งส้ิน 

เวลาจิตใจท่ีมนัตระหน่ีถ่ีเหนียวมนัไม่ยอมแบ่งปันให้ใคร มนัก็ไม่ได ้ แลว้ปัจจยันั้นก็ไม่
เป็นประโยชน์ แลว้มนัก็ไม่ไดก้บัใครทั้งส้ิน แต่ถา้มนัมีสติมีปัญญาข้ึนมา ส่ิงท่ีเราใชส้อยมนัมี
ความจ าเป็น เราก็ใชส้อยทั้งนั้นแหละ แต่ส่ิงท่ีเหลือท่ีพอจะเจือจานใครไดเ้ราก็เจือจาน 

ถา้มนัคิดไดไ้ง ใจมนัคิดได ้ใจมนัคิดเป็น ใจมนัคิดเป็นมนัก็มีเจตนาใช่ไหม มีเจตนามนัก็
มีการแบ่งปันใช่ไหม พอมีความแบ่งปันคนอ่ืนก็ไดป้ระโยชน์ คนอ่ืนก็ไดรั้บกุศลจากการแบ่งปัน
ของเราใช่ไหม คนนั้นก็ได ้ไดค้วามผอ่นคลายของเขา ความทุกขใ์นหัวใจของเขา 

เราทุกขเ์กือบเป็นเกือบตายไม่มีใครเหลียวแลเราเลย มีคนคนหน่ึงมาช่วยเหลือเจือจานเรา 
อูฮู้! มีบุญมีคุณ ซาบซ้ึงในบุญคุณของเขา นัน่เขาก็ได ้ของก็เป็นประโยชน์ จิตใจกคิ็ดเป็น ถา้มนั
เป็นประโยชน์ เห็นไหม ถา้มนัเป็นประโยชน์ข้ึนมามนัเป็นประโยชน์ตั้งแต่มโนกรรม 

หัวใจท่ียิ่งใหญ่ หัวใจท่ียิ่งใหญ่มนัท าของมนัได ้ แตน้ี่ประสาเรา มนุษยด์ว้ยกนั เราไม่
ไวใ้จใครทั้งส้ิน จะไวใ้จใครไดอ้ยา่งไร กลวัโดนหลอกทั้งนั้นน่ะ เราถึงตอ้งไปวดัไปวาไง ไป
ท าบุญกบัพระ ถา้ไปท าบุญกบัพระ ถา้เป็นสมณะก็เร่ืองหน่ึงนะ ถา้เป็นโจรก็เร่ืองหน่ึง ถา้เป็น
มหาโจรยิ่งยุง่ใหญ่เลย วา่ท าบุญกบัพระ แต่ถา้เป็นความจริงๆ นั้นเป็นประโยชน์กบัเรา 
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ส่ิงน้ีมนัรู้ได ้ศีล รู้ไดต้่อเม่ือเราอยูด่ว้ยกนันานๆ ศีลจะรู้ได ้ธรรมจะรู้ไดต้่อเม่ือเราสนทนา
ธรรมกนัน่ีแหละ การสนทนากนั คุยกนั น่ีไง มนัเห็นร่องเห็นรอย เห็นความผิดพลาด เห็นความ
ไม่จริง 

แต่ถา้มนัเป็นความจริงๆ นะ อนันั้นเป็นประโยชน์กบัเรา ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  
เป็นมงคลชีวตินะ เรามาวดัมาวาข้ึนมาก็มาวดัตรงน้ี วดัส าคญัคือขอ้วตัรปฏิบติั วดัส าคญัคือวดั
หัวใจของเรา วดัส าคญัไม่ใช่วดัท่ีงดงามวจิิตรพิสดาร ไอข้องเป็นทิพย์ๆ  บนสวรรคเ์ขาเห็นวา่
ของเป็นทิพย ์แลว้ก็จ าลองมาสร้างกนั สร้างกนัไวเ้ชด็ไวถู้ 

แต่ถา้หัวใจของเราเป็นทิพย ์ ไปวดั ขอ้วตัรปฏิบติัอยู่ท่ีน่ี ไปวดัแลว้มนัช่ืนใจ ไปวดัแลว้
มนัสุขใจ ไปวดัแลว้มีความอุน่ใจ อยูสุ่ขอยูส่บาย จะนัง่ท่ีไหนก็ได ้นอนท่ีไหนก็ได ้ลกุแลว้ก็ไป
ไดเ้ลย ไม่ตอ้งมาวุน่วาย น่ีขอ้วตัรปฏิบติัท่ีดีงาม ไปวดัแลว้ให้มีความสุขใจ ไปวดัแลว้ไม่
พะรุงพะรัง ท่ีไหนพอลม้ลงนอนได ้ ท่ีไหนพอเป็นประโยชน์ได ้ เราตอ้งการตั้งสติ มีสติแมแ้ต่
วนิาทีเดียวดีกวา่ประมาทเลินเลอ่ทั้งชีวติ เอวงั 


