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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรม ตั้งใจฟังธรรมเพ่ือหัวใจไง คนเราเกิดมา เกิดเป็นมนุษย ์
เกิดมาพบพระพทุธศาสนา การเกิดเป็นมนุษยน้ี์มีคณุค่าอยา่งยิง่ เพราะการเกิดเป็นมนุษย ์
ส่ิงมีชีวติตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยันะ ถา้ปัจจยัเคร่ืองอาศยัของสัตว ์ เวลาสัตวน์ะ สัตวป่์าเวลามนั
หาอาหารของมนั เวลาเกิดภยัแลง้ เวลาอาหารมนัไม่มี มนัตอ้งตาย มนัตอ้งตายเพราะการขาด
อาหาร มนุษยเ์ราเป็นสัตวป์ระเสริฐ มนุษยเ์ราฉลาด มนุษยเ์รามีคลงัอาหาร เรามีการค านวณวา่
อาหารตอ้งใชป้ระมาณเท่าไร นัน่คือสมองของมนุษยท์ั้งนั้นน่ะ 

มนุษยเ์กิดมาพบพระพทุธศาสนา ศาสนาสอนนะ สอนถึงการเกิด การแก่ การเจ็บ การ
ตาย การเกิด การแก่ การเจ็บ การตายเป็นเร่ืองธรรมดา ส่ิงท่ีตอ้งเป็นเร่ืองธรรมดา ธรรมดาต่อเม่ือ
หัวใจท่ีเป็นธรรม หัวใจท่ีเป็นธรรมไง 

แต่หัวใจของเรา หัวใจเรายงัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก แต่ถา้กิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก ถา้มีการฟังธรรมๆ เพ่ือสัจธรรม สัจธรรมให้มนุษยมี์ความสุขพอสมควร มีความสุข
พอสมควรไง 

คนเราเวลามีความทุกขค์วามยาก ความทุกขค์วามยากเพราะความนึกคิดของเรา ความนึก
คิดของเราความนึกคิดโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัคิดดว้ยความประมาท มนัคิดโดย
เป็นอตัตา คิดโดยเป็นวตัถ ุคิดวา่เป็นของคงท่ี 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกไว ้ คนเรามีเวรมีกรรม เวลามีเวรมี
กรรม กรรมจ าแนกสัตวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนั กรรมจ าแนกสัตวใ์ห้เกิดต่างๆ กนัคือความรู้สึกนึกคิด
ของคนมนัแตกต่างกนั 
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คน ความรู้สึกนึกคิดท่ีมีคุณธรรมข้ึนมา เขาคิดส่ิงใด เขาท าส่ิงใด เขาไม่เบียดเบียนตวัเขา
เองไง เราคิดส่ิงใดท าส่ิงใดเราก็ปรารถนาส่ิงนั้น ทุกคนอยากประสบความส าเร็จ ทุกคนอยากมี
ความสุข ความสุขโดยความเขา้ใจของเราก็วา่ส่ิงนั้นเป็นความสุขๆ ไง 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ความสุขดว้ยการละ ความสุขโดยการ
วาง ความสุขโดยการละวาง การละวาง ละวางดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก แต่ไม่ใช่โยน
ท้ิงทรัพยส์มบติัของเราไป 

ทรัพยส์มบติัของเรา เราเก็บรักษาของเราไวเ้พ่ือท าประโยชน์กบัเรา เวน้ไวแ้ต่เรามีสติมี
ปัญญาของเรา เราจะท าเพ่ือประโยชน์กบัเรา ไม่ใช่วา่การละการวางคือการโยนท้ิง การขวา้ง การ
ไม่ดูแล 

การดูแลนะ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านดูแลของท่าน ขอ้วตัรปฏิบติัของท่าน ของแมแ้ต่
เลก็นอ้ย ของเลก็นอ้ย แต่มนัฝึกหัวใจของคนใหย้ิ่งใหญ่ได ้

เราเห็นแต่ของเลก็นอ้ยๆ ของเลก็นอ้ยใชส้อยโดยฟุ่ มเฟือยเป็นจริตเป็นนิสัย กลายเป็นคน
พาล 

แต่ของเลก็นอ้ยๆ นัน่น่ะฝึกหัดคน ฝึกหัดคนให้เป็นผูย้ิ่งใหญข้ึ่นมาไดด้ว้ยการประหยดั 
ดว้ยการมธัยสัถน์ะ จะเห็นวา่ของนอ้ยๆ ไง ส่ิงท่ีจะฝึกหัด ฝึกหัดมาจากไหน ส่ิงท่ีฝึกหดั ฝึกหดั
มาจากครูบาอาจารยท่์านฝึกหัดของท่านมาอยา่งนั้น ถา้ฝึกหัดของท่านมาอยา่งนั้น ขอ้วตัรปฏิบติั
เป็นเคร่ืองอยูข่องใจๆ หัวใจมนัอยูไ่หน หัวใจเราอยูท่ี่ไหน หัวใจเรามนัไม่มีท่ีอยูอ่าศยั 

ถา้เรามีสติ ถา้สติปัญญาข้ึนมามนัก็ส านึกตนข้ึนมาได ้ถา้ส านึกตนข้ึนมาได ้ท าส่ิงใดถา้มี
สติ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ น่ีเป็นค าสุดทา้ยเลย “ภิกษุทั้งหลาย เธอจง
พิจารณาสงัขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด” ความประมาทในชีวติ ความประมาทในทรัพยสิ์น
ของเรา ความประมาทในความรู้สึกนึกคิดของเรา ประมาท 

แต่ถา้เราฟังธรรมๆ ฟังธรรมก็ตอกย  ้าอยา่งน้ี ฟังธรรมตอกย  ้าให้เรามีสติมีปัญญาข้ึนมา ถา้
มีสติปัญญา ร่างกายมนัตอ้งการอาหาร คนเรา ส่ิงมีชีวติตอ้งอาศยัอาหารทั้งนั้นน่ะ แต่หัวใจของ
เราๆ กินอ่ิมขนาดไหน นอนอุน่ขนาดไหน มีความสุขปรนเปรอขนาดไหนมนัก็ทุกข ์
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เราแสวงหาส่ิงนั้นมาเป็นอาหารของชีวติน้ี แต่ชีวติน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ การเวยีน
วา่ยตายเกิดในวฏัฏะ พระโพธิสัตว ์ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไดส้ร้างสมบุญญาธิการมา
ขนาดนั้น เวลาเกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เวลาไปเท่ียวสวนเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย 
มนัมีความคิดข้ึนมา เราตอ้งเป็นเช่นนั้นหรือ ถา้เราตอ้งเป็นเช่นนั้นหรือ ชีวติของเรามีเท่านั้น
หรือ 

ดูสิ ชีวติเราตอ้งมีคุณค่ากวา่นั้นไง ถา้มนัมีการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย มนัตอ้งมีฝ่ัง
ตรงขา้ม ฝ่ังตรงขา้มยงัไม่มี ฝ่ังตรงขา้มท่ีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย มนัเป็นอยา่งใด ถา้มนัเป็น
อยา่งใด มนักระตุน้ให้ตวัเองมีอดุมการณ์ ให้ตวัเองมีความคิด มีการหาทางออก เวลาหาทางออก
ข้ึนไป 

แลว้เวลาหาทางออก เวลาออกบวชไปแลว้ ๖ ปี ไปศึกษากบัเขา ผูท่ี้เป็นศาสดาๆ ไม่มี
ทางออกจริงเลย ไม่มีทางออกจริงท่ีไหน ไม่มีทางออกจริงเพราะเราไปศึกษากบัเขาแลว้ เรา
ประพฤติปฏิบติัแลว้เรายงัสงสัยอยู ่ ความสงสัย ความลงัเลสงสัย อวชิชา เพราะอวชิชาถึงไดพ้า
เกิด เพราะเราเผลอ เราโง่ เราไม่มีส านึกเราถึงไดม้านัง่กนัอยูน่ี่ไง 

แต่พระอรหันตส์ติสมบูรณ์ ผูท่ี้มีอิทธิบาท ๔ ฉันทะคือความพอใจ จิตตะคือจิตของตน มี
วมิงัสา การดูแลรักษาดว้ยปัญญา มีความเพียร น่ีเวลามีอิทธิบาท ๔ จะอยูอี่กกปัหน่ึงก็อยูไ่ด ้มนั
ไม่เผลอไง มนัมีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ไง 

แต่เวลาร่างกายมนัชราคร ่าคร่า ส่ิงท่ีเราอาศยับา้นเรือนของเรา บา้นเรือนท่ีเราอาศยัมนั
ชราคร ่าคร่า มนัอยูอ่าศยัไม่ไดแ้ลว้ เรากส็ละท้ิงไป ส่ิงท่ีสละท้ิงไป สอปุาทิเสสนิพพาน ส่ิงท่ีเรา
อาศยัมนัอยู ่แต่จิตใจท่ีสมบูรณ์แลว้ สมบูรณ์เพราะการฝึกหัดการประพฤติปฏิบติัของเรา 

แลว้เราเป็นชาวพุทธ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกพระอานนทไ์วไ้ง “อานนท ์
เธอบอกเขาปฏิบติับูชาเราเถิด ปฏิบติับูชาเราเถิด” เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะ
ปรินิพพาน มีคนกราบไหวบู้ชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มหาศาล การกราบไหวบู้ชานั้น
เป็นอามิส แต่ถา้ปฏิบติับูชาเราเถิด ปฏิบติับูชาเราเถิด 
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ถา้ปฏิบติับูชา ครูบาอาจารยเ์ราท่านกระตุน้ กระตุน้ให้ชาวพทุธเรารู้จกัการปฏิบติับูชา 
การปฏิบติับูชา ปฏิบติับูชาแลว้ถา้ปฏิบติัไดผ้ลของเราก็เป็นสมบติัของเรา ถา้ปฏิบติัแลว้ผลของ
เรายงัไม่เกิดข้ึน มนัก็เป็นจริตนิสัย เป็นการฝึกหัดไง 

คนท างาน คนท างานเป็นแลว้เขาก็ไดผ้ลงานของเขา คนท างานท่ียงัไม่เป็นก็พยายาม
ฝึกหัดท างานของเราข้ึนมา ถา้ท างานข้ึนมา ปฏิบติับูชามนัมีโอกาสไง แต่การปฏิบติับูชามนัตอ้ง
มีเวลาใช่ไหม มนัตอ้งมีสติสัมปชญัญะใช่ไหม 

เวลางานทางโลกทุกคนบอกวา่อาบเหง่ือตา่งน ้าดว้ยความทุกขค์วามยากเพ่ือประกอบ
สัมมาอาชีวะทั้งนั้นน่ะ 

งานของพระ เวลาท าภตักิจเสร็จแลว้ ผูเ้ขา้สู่เรือนวา่ง เขา้สู่โคนไม ้ถา้ใครท าฌานสมาบติั
ไดก้็ท าฌานสมาบติั ใครท าสมาธิไดก้็ท าสมาธิ ใครฝึกหัดใชปั้ญญา ฝึกหดัใชอ้ยา่งนั้น น่ีงานของ
พระๆ 

เวลางานของใจนะ ใจท่ีมนัจะไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย อะไรไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่
ตายละ่ เพราะเราเผลอเราไผล เราไม่รู้จกั เราถึงมานัง่อยูน่ี่ เพราะเราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราก็จ ามา จ ามา ทรงจ าธรรมวนิยั แลว้ก็มาขยายความ พอขยายความก็เป็น
ความรู้สึกนึกคิดในสญัชาตญาณ สัญชาตญาณคือโลกียปัญญา โลกียปัญญาคือเกิดจากความรู้สึก
นึกคิดของเรา ความรู้สึกนึกคิดน้ีเกิดจากภวาสวะ คือเกิดบนภพ ภพคืออะไร 

ภพคือจิตปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิวญิญาณท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เพราะส่ิงท่ีเวยีนวา่ย
ตายเกิดในวฏัฏะมนัไดส้ร้างสมบุญญาธิการของมนัมา มนัถึงไดคิ้ดแต่เร่ืองดีๆ ไง คนท่ีเวยีนวา่ย
ตายเกิดในวฏัฏะมา มีเวรมีกรรมมา มนัก็มาจองลา้งของผลาญกนัไง ความจองลา้งจองผลาญ
นั้นน่ะ น่ีไง บุพเพนิวาสานุสติญาณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีรู้แจง้แทงตลอดในใจ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่พวกเรายงัไม่รู้ เราศึกษามาเราก็มาท่องจ ากนั แลว้ก็
เสียว เสียว กลวัจะเป็นอยา่งนั้น กลวัจะเป็นอยา่งน้ี ให้พวก ๑๘ มงกุฎคอยมาปอกลอก ขู่เขญ็ 
“เป็นกรรมๆ นะ เป็นกรรม” แบอยูน่ี่ ก าตรงไหน ชีวติเราแบอยูน่ี่ 

กรรมคือกรรมดีและกรรมชัว่ อยา่ให้ใครมาหลอก อยา่ให้ใครมาข่มขู่ กรรมคือการ
กระท า กูท าเอง ดีก็ท ามา พลั้งเผลอท าผิดพลาดไปก็มี ท าไปดว้ยความไม่เขา้ใจก็มี อนันั้นเพราะ
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เรายงัไม่เขา้ใจ แต่ถา้เราเขา้ใจแลว้ อยา่มาขู ่ ใครท าอะไรเราไม่ไดท้ั้งส้ิน มนัอยูท่ี่น่ีไง ท่ีองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนเราอยูน่ี่ไง ปฏิบติับูชาเราเถิด ปฏิบติับูชาเราเถิด 

พอปฏิบติับูชาข้ึนมา ไมบ้รรทดั เราจะไปวดัส่ิงใดละ่ ชีวติของเรา จิตของเรา ถา้เราเขา้สู่
ทางจงกรม ทางจงกรมนั้นจะเป็นไมบ้รรทดัวดัจิตของเรา ถา้วดัจิตของเรา มนัจะกรรมดีหรื
อกรรมชัว่ละ่ ถา้มีกรรมดีข้ึนมา เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนามนัก็ไดป้ระโยชน์ข้ึนมาบา้ง ถา้ได้
ประโยชน์ข้ึนมาบา้ง สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี 

คนเราเดินทางมามีแต่ความเร่าร้อนไง ถา้ไดพ้กัร่มเงาท่ีไหน ไดด่ื้มน ้าเยน็ท่ีไหนสักจอก
หน่ึง เรากจ็ะไดค้วามชุ่มช่ืนข้ึนมาใช่ไหม จิตท่ีมนัเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เราท าความเพียร
ของเรามาตลอดไง ถา้มนัสงบระงบัเขา้มา เหมือนหัวใจมีเรือนไดพ้กัไดอ้าศยั ใครท าสัมมาสมาธิ
ไดเ้หมือนมีเรือนอยูห่ลงัหน่ึง มีเรือนอยูห่ลงัหน่ึงเหมือนกบัเราไดพ้กัไดอ้าศยั เพราะเราคนไร้
บา้นไง ไม่มีท่ีพกัท่ีอาศยั ให้แต่อารมณ์มนัพดั ให้แต่อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดกระหน ่าหัวใจเรา
อยูน่ี่ไง เราไม่มีท่ีพกัท่ีอาศยัในหัวใจเราเลยไง แต่เรากย็งัเช่ือมัน่ในพระพทุธศาสนา เราก็ยงั
กระท าของเราอยู ่ แต่เป็นการกระท าแบบประเพณีวฒันธรรมไง มนัไม่เป็นความจริงของเรา
ข้ึนมา ถา้เป็นความจริงของเราข้ึนมา จิตอยูท่ี่ไหน จิตอยูท่ี่ไหน 

เราอยูท่ี่น่ีไง ใครจะพดูส่ิงใดก็แลว้แต่ คนเราเกิดมาดว้ยเวรดว้ยกรรมนะ สูง ต ่า ด  า ขาว 
ไม่เหมือนกนั เกิดมาจากพอ่แม่เดียวกนั สูง ต ่า ด  า ขาว ก็ไม่เหมือนกนั รูปสมบติั คุณสมบติั รูป
สมบติัน่ีก็เป็นเวรเป็นกรรมอนัหน่ึง แต่คุณสมบติั ทรัพยส์มบติั อริยทรัพยภ์ายในมนัส าคญักวา่
ไง เห็นไหม ส าคญักวา่ 

เขาบอกให้ดูคน ดูท่ีความรู้สึกนึกคิดน่ีไง ดูท่ีปัญญา ถา้ปัญญาของคนมนัพฒันาข้ึนมา 
มนัเป็นประโยชน์ตรงนั้นไง พระพทุธศาสนา ศาสนาแห่งปัญญา แต่ปัญญา ปัญญาเกิดข้ึนจาก
การฝึกหัดน่ีแหละ 

เราก็เห็น ท างานทุกอยา่งมนัก็ตอ้งปากกดัตีนถีบทั้งนั้นแหละ ผูท่ี้เขาท ามา อยา่งท่ีวา่
ปฏิบติัง่ายรู้ง่าย ค  าวา่ “ปฏิบติัง่ายรู้งา่ย” เขาก็สร้างของเขามา พาหิยะๆ ฟังองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้หนเดียวเป็นพระอรหันต ์เขาสร้างของเขา ปฏิบติัสละชีพมาไม่รู้ก่ีภพก่ีชาติ 
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น่ีไง ท่ี ๑๘ มงกุฎมนัจะมาขู่วา่มีกรรมๆ นะ นัน่กรรมดีของท่าน แต่ท่านกย็งัหลงใหล
ของท่าน เรือแตกมาก็คิดวา่ ตวัเองข้ึนจากทะเลมา ก็นุ่งห่มผา้เป็นชีเปลือย คนก็กราบไหวว้า่เป็น
พระอรหันต์ๆ  

ส่ิงท่ีท่านไดป้ระพฤติปฏิบติัมากบัสัทธิวหิาริกของท่าน คือพรรคพวกของท่าน แลว้
พรรคพวกของท่านเป็นพระอนาคามีอยูบ่นสวรรคน์ะ อยูบ่นพรหมนัน่น่ะ ลงมาช้ีเลย “ท่าน
ไม่ใช่พระอรหันต ์ ท่านไม่ใช่พระอรหันต ์ บดัน้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้ ให้
ไปฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้” เขาถึงระลึกได ้ เพราะบุญของเขาไง บุญของเขา 
เพราะบุญของเขาท่ีไดส้ร้างมา ก็เลยตอ้งบากบัน่ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บิณฑบาตอยูไ่ง 

ขอฟังธรรมๆ 

เราบิณฑบาตอยู ่ชีวติคนมนัสั้นนกั 

ขอเทศนาเถิด 

ก็เทศนาไง เธอจงโลกน้ีเป็นความวา่ง ยศถาบรรดาศกัด์ิท่ีเขานบัหนา้ถือตานัน่น่ะปอก
ลอกทั้งนั้น ปอกลอกโอกาส ปอกลอกส่ิงท่ีมนัจะบรรลธุรรม ปอกลอกส่ิงท่ีจะเป็นจริงทั้งหมด 
เธอจงมองมนัเป็นความวา่ง อยา่ไปติดในการยกยอ่งสรรเสริญของใครๆ ทั้งส้ิน ให้มนัรู้จริง
ข้ึนมาจากภายใน 

พอฟังเทศน์นะ ยอ้นกลบัมาถอนอตัตานุทิฏฐิ อตัตานุทิฏฐิคือความรู้สึกเดิม ธาตุรู้ท่ีมนั
ออกไปยึดความคิดนัน่น่ะ ท าลายทั้งหมด เห็นไหม ถา้มนัเป็นจริงๆ พดูถึงวา่ปฏิบติัง่ายรู้ง่าย มนั
ก็ตอ้งรู้งา่ยดว้ยการประพฤติปฏิบติั มนัก็ตอ้งรู้ง่ายดว้ยภาวนามยปัญญา มนัตอ้งรู้ข้ึนมาดว้ย
ปัญญาของตนไง 

ไอน่ี้วา่ปฏิบติัง่ายรู้งา่ย เราก็แห่กนัไป เป็นเหมือนปลาแดดเดียว ไปตากจนงอแลว้ก็กลบั
บา้น ไม่เห็นไดอ้ะไรมาเลย ไอพ้วกปลาแดดเดียวไง ปฏิบติัง่ายรู้ง่าย 
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ไอป้ลาแดดเดียวเขาเอาไวไ้ปทอดกิน เขาไม่ไดม้าประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง ถา้
ประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง ปฏิบติัตามความเป็นจริง เราเดินจงกรม เรานัง่สมาธิภาวนา
ของเราให้มนัเป็นจริงในใจของเราข้ึนมา 

พระพทุธศาสนา ศาสนาแห่งเหตุและผล ไม่มีเหตุไม่มีผลข้ึนมา ให้แต่คนยกยอ่ง ให้แต่
คนชกัน า ให้แตค่นจูงจมูก แลว้ก็เอามาขูก่นันะ กรรมๆ 

ก าอะไร กูแบอยู ่ใครจะก าให้มนัก าไป แต่เราแบ เราแบดว้ยสติดว้ยปัญญาของเรา เราเช่ือ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้มนัเป็นจริงๆ เราตอ้งเป็นจริงสิ ดูสิ คนท่ีประพฤติปฏิบติั 
“คนนูน้เขาช้ีให้มรรคให้ผล หนูยงัไม่รู้เร่ืองเลย” 

“เพราะเอง็ไม่รู้นัน่น่ะเอง็ถึงได ้ถา้รู้แลว้ไม่ได”้ 

ธรรมะเป็นอยา่งนั้นหรือ เขาพดูกนัอยา่งน้ี แลว้ชาวพทุธเขาเช่ือไดอ้ยา่งไร เอง็เป็น
โสดาบนั “หนูเป็นโสดาบนัไดอ้ยา่งไร หนูไม่เห็นรู้สึกอะไรเลย หนูไม่มีความรู้อะไรเพ่ิมข้ึนมา
เลย หนูจะเป็นโสดาบนัไดอ้ยา่งไร” 

“น่ีแหละ เพราะเอง็ไม่อยากเอง็เลยเป็นโสดาบนั” 

อา้ว! แลว้ถา้อยากละ่ เวลาอยากนะ เราก็รังเกียจ แต่หลวงตาท่านสอนนะ อยากได ้อยากดี 
อยากประพฤติปฏิบติั เป็นมรรค คนเราจะดีไดด้ว้ยความวริิยอตุสาหะ ดว้ยการกระท า การกระท า
นั้นมนัจะผิดมนัจะถกู เราก็ค่อยมาคดัแยกเอา ถา้เราท าไปแลว้มนัผิด อนัน้ีมนัผิด เราก็วางของเรา
เสียใหม่ 

แต่ถา้ไม่มีการท าส่ิงใด ไม่มีความอยากเลย ขอนไม ้ ขอนไมม้นัก็ไม่อยาก ศาลาน้ีมนัไม่
เคยอยากเลย ศาลาน้ีเป็นพระอรหันต ์มนัไม่ร้องดว้ย ทุบมนั มนัก็ไม่เจ็บ ไม่อยากอยา่งนั้นหรือ 

มนัตอ้งอยากสิ แต่อยากแลว้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิ อยากแลว้ให้มนัถกูตอ้งดีงาม กวา่จะ
ถกูตอ้งดีงามได ้ อารมณ์ของเรามนัแปรปรวนอยา่งน้ีมนัจะถกูตอ้งไดอ้ยา่งไร เรากห็ายใจเขา้นึก
พทุ หายใจออกนึกโธ ให้จิตมนัตั้งมัน่ ให้เหมือนศาลาน้ี แต่ศาลาน้ีมนัไม่มีชีวติไง แต่หัวใจของ
เราถา้มนัตั้งมัน่ มนัมีชีวตินะ มนัรู้สึกผิดชอบชัว่ดีนะ ส่ิงมีชีวติท่ีมนัตั้งมัน่แลว้มนัรู้จกัผิดชอบชัว่
ดี 
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แลว้ถา้ท าแลว้ คิดวา่ชอบ แต่มนัไม่ชอบ ถา้มนัไม่ชอบ เราก็แกไ้ขของเรา ถา้มนัชอบ
ข้ึนมา มนัมียถาภูตงั เกิดญาณทสัสนะ ยถาภูตงัคือการฆ่ากิเลส เกิดญาณหยัง่รู้วา่ โอ๋ย! นัน่กิเลส
ตาย อ๋อ! กิเลสกูมนัตายแลว้นะน่ะ อ๋อ! กิเลสมนัตายเพราะความเพียรเรา มนัชดัเจนอยา่งน้ี คนท่ี
ปฏิบติัมนัจะเห็นเลย จิตมนัตั้งมัน่แลว้มนัจบัตอ้งได ้ เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม นัน่
มนัเห็นกิเลส เห็นกิเลสแลว้กิเลสกบัธรรมก็ต่อสู้กนั ต่อสู้ดว้ยสติดว้ยปัญญาของเราไง ไอกิ้เลส
มนัก็ยแุหยใ่ห้เราผิดพลาดไง มนัก็ประหัตประหารกนั 

น่ีไง เวลาหลวงตาท่านเทศน์ไง กองทพักิเลสกบักองทพัธรรมประหัตประหารกนักลาง
หัวใจไง กองทพัธรรมๆ ศีล สมาธิ ปัญญา มนัเขา้พนัตูกบักิเลสในใจของเราไง แลว้ถา้มนัไม่มี
การพนัตูกนัระหวา่งกิเลสกบัธรรมในใจของตน มนัฆา่กนัอยา่งไร 

ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งเหตุผล ฉะนั้น เรามาวดั
มาวาฟังเทศน์ ฟังเทศน์เพ่ือเหตุน้ีไง ฟังเทศน์เพ่ือให้หัวใจเราเขม้แขง็ข้ึนมา เอาหัวใจเราไวใ้นหัว
อกของเรา อยา่ไปฝากไวก้บัใครทั้งส้ิน 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ เวลาถา้ไม่เช่ือส่ิงใดๆ ตอ้งมีศรัทธามี
ความเช่ือ เช่ือแลว้เขา้ไปศึกษา เวลาศึกษาแลว้เวลาจะประพฤติปฏิบติั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้สอนกาลามสูตร อยา่เช่ือแมแ้ต่อาจารยข์องเรา เพราะอาจารยข์องเราสอนก็เป็นความเช่ือ
นะ แต่ถา้เราปฏิบติัข้ึนมาเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก เป็นความจริงของเรานะ  

เราปฏิบติัลม้ลกุคลกุคลานจะไม่ไดส่ิ้งใดเลย ก็เป็นความเพียร ความวริิยะของเรา เราจะ
โทษใครละ่ เราก็จะโทษอ านาจวาสนาของเราไง อ  านาจวาสนาของเรามีแค่น้ี อ  านาจวาสนาของ
เราต ่าตอ้ย มนัก็ตอ้งลงทุนลงแรงมากกวา่เขา 

พาหิยะฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้หนเดียวแลว้เป็นพระอรหันต ์ คนอา้ง
กนัเยอะมาก อา้งวา่พาหิยะฟังเทศน์หนเดียวๆ 

จริงๆ ฟังเทศน์หนเดียวในพระไตรปิฎก แตก่่อนท่ีท่านจะมาฟังเทศน์ ท่านไดทุ่้มเทมา
ขนาดไหน เพราะเขาก็เอาค าน้ีไปถามพระพทุธเจา้วา่ท าไมพาหิยะฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้หนเดียวแลว้ส าเร็จเป็นพระอรหันต ์ พอส าเร็จเป็นพระอรหันตแ์ลว้จะขอบวช 
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ไม่มีบริขาร ไปหาบริขารอยู ่ โดนแม่ควายขวดิตายน่ะ พระอรหันตโ์ดนควายขวดิตายเป็นเพราะ
อะไร 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แจกแจงมาหมดเลย แจกแจงอยา่งท่ีเราก็อา่นมาใน
พระไตรปิฎก ถึงมาพดูน่ีไงวา่ท่านท าอะไรของท่านมาท่านถึงไดม้าฟังเทศน์หนเดียวส าเร็จ 

ไอข้องเราท ามาของเราอยา่งน้ี ก็เราท ามา เราเป็นคนท ากนัมานะ ถา้เราจะนอ้ยใจก็นอ้ยใจ
วา่กูโง่ กูท ามานอ้ย ก็เท่านั้น แต่ถา้เรามาสร้างเอาเด๋ียวน้ี เรามาสร้างเด๋ียวน้ีเพราะอะไร เพราะ
เด๋ียวน้ีเรามีสติมีปัญญาใช่ไหม เราจะท าคุณงามความดี ความดีท่ีเป็นความดี ความดีแบบท้ิงเหว 
ความดีแบบไม่ตอ้งการปรารถนาผลตอบแทน นั้นคือความดีแท ้

เราท าความดีท่ีไหนก็ได ้ เราอยูท่ี่ไหนเราก็ท าความดีของเราได ้ ท าความดีโดยไม่ตอ้งให้
ใครเห็น ท าความดีโดยไม่ให้ใครเชิดชู ท าความดีเพ่ือความดี ท าความดีเพ่ือสร้างอ านาจวาสนา
บารมีของเรา 

เวลาเราจะไปประพฤติปฏิบติัอยูโ่คนตน้ไม ้ อยูใ่นถ ้าเง้ือมผาท่ีไหน เราก็ท าคนเดียว
เหมือนกนั เราก็ภาวนาคนเดียวเหมือนกนั แลว้ถา้จิตมนัมีคุณงามความดีของมนั มนัมีผลในการ
ประพฤติปฏิบติัสมควรแก่ธรรม มนัก็จะไดส้มความปรารถนาของเรา เราท าเพ่ือหัวใจของเรา 
พระพทุธศาสนาสอนแบบน้ี ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก รู้จ าเพาะในหัวใจของเรา เอวงั 


