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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ ฟังธรรมะนะ เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา 
พระพทุธศาสนาเวลาเผยแผไ่ป เวลาเผยแผไ่ปมนัมีเจ้าลทัธิต่างๆ อยูแ่ลว้ เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้เผยแผธ่รรมไป พวกเจา้ลทัธิต่างๆ ขดัแยง้ทั้งนั้นน่ะ เขามีลาภสักการะของเขา 

เวลาหลวงตาท่านพดู หลวงตาท่านพดูนะ เวลาท่านเตือน เวลาเราไปท่ีไหน เราไปเตะ
ถว้ยลาภเขา เราไปเตะถว้ยลาภเขา 

พ้ืนท่ีท่ีไหนก็แลว้แต่เขามีศรัทธาของเขา เขามีเจา้ถ่ินของเขา เขามีสถานท่ีท าบุญของเขา 
เวลาเผยแผไ่ปๆ ส่ิงท่ีมนัดีงามเป็นขอ้เทจ็จริง คนเขาก็เช่ือถือศรัทธา ถา้เขาเช่ือถือศรัทธา เห็น
ไหม ไปเตะถว้ยลาภเขา 

ค าวา่ “ไปเตะถว้ยลาภเขา” คือลาภสกัการะของเขา ถา้มนัขาดตกบกพร่องไปไม่มีใคร
พอใจหรอก ความพอใจในหัวใจนั้นน่ะ ความพอใจของเจา้ถ่ินนัน่น่ะ ถา้ความพอใจของเจา้ถ่ิน
เขาไม่พอใจมนัมีปัญหาไปทั้งนั้นน่ะ ถา้มนัมีปัญหาไป น่ีมนัปัญหาสังคมไง 

เราพดูทุกวนั ประเพณีวฒันธรรม ประเพณีวฒันธรรมมนัเร่ืองภายนอกๆ ไง แต่ถา้เป็น
เร่ืองความจริงๆ ละ่ ความจริง ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรมๆ กราบธรรมเพราะอะไร กราบธรรมเพราะมนัแกก้ารเกิด การแก่ 
การเจ็บ การตายได ้

เวลาเราเจ็บไขไ้ดป่้วยชราภาพ เรากโ็อดครวญกนัแลว้ แต่เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้นะ ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ถา้ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย มนัท าอยา่งไร 
ธรรมโอสถอนันั้นมนัจะเขา้สู่หัวใจของเรา ถา้มนัจะเขา้สู่หัวใจของเรา มนัมาจากไหนละ่ 

ดูสิ เวลาพระพทุธศาสนาเวลาเผยแผไ่ปแลว้มนัก็แตกต่างหลากหลายกนัไป เวลาแตกต่าง
หลากหลายกนัไปเป็นนิกาย สุดทา้ยแลว้มนัเหมือนกบัแจกนัดอกไม ้แจกนัดอกไมห้ลากสี แจกนั
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ดอกไมห้ลากสีมนัก็สวยงามดี ถา้สวยงามดี แจกนัดอกไมห้ลากสีมนัก็มีเก็บพืชพนัธ์ุมาแตกต่าง
กนัไป ถา้เก็บพืชพนัธ์ุแตกต่างกนัไปก็เพ่ือบูชา บูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เพราะมนั
เป็นสัจจะเป็นความจริงไง เป็นสัจจะเป็นความจริงนะ แต่แจกนัดอกไมน้ั้นน่ะ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด
คือมนัเป็นดอกไมท่ี้มนัเป็นส่ิงมีชีวติ 

เวลาพืชพนัธ์ุนะ การขยายพนัธ์ุ สายพนัธ์ุของมนั ดูสิ มนัเกิดบนท่ีไหน มนัเกิดบน
แผน่ดิน พอเกิดบนแผน่ดิน มนัเกิดบนท่ีดินตามแต่ภูมิภาค ดอกไมแ้ต่ละพ้ืนท่ีมนัแตกต่างกนัไป 
ความแตกต่างกนัไป แต่ส่ิงส าคญัคือมนัเป็นส่ิงท่ีมีชีวิต ส่ิงท่ีมีชีวติมนัมีกล่ินหอม มนัตอ้งยอ่ย
สลายมนัไป มนัตอ้งเห่ียวเฉาไปเป็นธรรมดาๆ 

แต่โดยทัว่ไปๆ ทางโลกๆ ไง เวลาทางโลกๆ ข้ึนมา ฉันเป็นคนมีศกัยภาพ ฉันจะสร้าง
ดอกไมเ้พชร ดอกไมเ้งิน ดอกไมท้อง ถา้ดอกไมเ้งิน ดอกไมท้องมนัก็มีคุณค่า พอมีคุณค่าข้ึนมา 
มนัมีชีวติไหม มนัก็เฉพาะผูส้ร้างคนนั้นคนเดียว 

แต่ถา้มนัเป็นธรรมๆ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ ดอกไมห้ลากสี 
ดอกไมห้ลากสีมนัมีชีวติของมนันะ มนัขยายพนัธ์ุของมนันะ มนัตอ้งเจริญเติบโตของมนัใช่ไหม 
ถา้มนักลายพนัธ์ุ ไมป่้า ไมป่้าท่ีมนัแขง็แรงกวา่ มนัแพร่พนัธ์ุเขา้ไปนะ มนัไปท าลายพืชพนัธ์ุ
ทอ้งถ่ินหมด 

แต่ถา้มนัเป็นธรรมๆ มนัเป็นความจริงข้ึนมา มนัเป็นประโยชน์ไง ถา้มนัเป็นประโยชน์
ข้ึนมา ส่ิงท่ีมีชีวติๆ ไง ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ทั้งหมดช้ีเขา้ไปท่ีหัวใจของ
คนไง ถา้หัวใจของคน เดก็เกิดใหม่ มาวดัใหม่ๆ มาวดัใหม่ๆ ข้ึนมา “ท าไมตอ้งไปวดั มนัครึ มนั
ลา้สมยั เลา่แต่นิทานชาดก” น่ีมนัคิดของมนัไปอยา่งนั้นไง แลว้พระเราก็ท าตวักนัไปไง 

น่ีไง ถา้เป็นแจกนัดอกไมห้ลากสี มนัเป็นส่ิงท่ีมีชีวติ มนัไม่มีคุณค่า มนัมีกล่ินหอม มนั
เป็นประโยชน์ มนัเป็นสมุนไพร มนัเป็นส่ิงท่ีรักษาโรคได ้ มนัเป็นส่ิงท่ีท าเป็นเร่ืองประเพณี
วฒันธรรม มนัเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยถา้มนัเป็นคุณงามความดีไง แตคุ่ณงามความดีของคนมนั
สูงต ่าแคไ่หน 
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ดูสิ พระทัว่ไปบวชมาแลว้ก็ศึกษาเลา่เรียน ศึกษาเลา่เรียนมาก็เพ่ือการปกครอง เพ่ือเผยแผ่
พระพทุธศาสนา เวลาหลวงตาท่านบอกเลย เอาอะไรไปเผยแผ ่ เอากิเลสไปเผยแผใ่ช่ไหม เผยแผ่
ให้เขายอมรับเราหรือ 

แต่ถา้ความเป็นจริงๆ รักษาใจของตนใหไ้ด ้ มนัตอ้งมีคุณธรรมในใจข้ึนมา ถา้มีคุณธรรม
ในใจข้ึนมา พระท่ีบวชมาแลว้มนัก็แตกต่างหลากหลาย พระบวชมาแลว้ก็บวชมาพอเป็นพิธี พอ
บวชมาก็บวชเป็นประเพณี แต่คนท่ีมีคุณค่า คนท่ีมีคุณค่า พระรัฐปาล 

พระรัฐปาลนะ ช่ือรัฐปาล ในสมยัพทุธกาล ลกูชายคนเดียว เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี จะขอ
บวชๆ นะ ฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ จะบวช พอ่แม่บอกบวชไม่ไดห้รอก บวช
ไดอ้ยา่งไร มีลกูอยูค่นเดียว เงินทองมากมายมหาศาลขนาดน้ี 

ถา้ไม่ให้บวช อดอาหาร อดขา้ว ไม่กิน 

ไอแ้ม่ก็มีลกูคนเดียวใช่ไหม ก็ไปเอาเพ่ือนมา เอาคนมากลอ่มไง เพ่ือนไปคุยกบัลกูชาย
ของตน ลกูชายบอกเลย บวชอยา่งเดียว ไม่บวช ตาย เพ่ือนๆ ก็ไปพดูกบัพอ่แม่เขาวา่ ถา้พอ่แม่
อยากเห็นหนา้ลกูตอ้งปลอ่ยให้ลกูบวช ถา้พ่อแม่ขืนอยูอ่ยา่งนั้นลกูตายแน่นอน เพราะเพ่ือนมนัรู้
นิสัย 

พอ่แม่ใจออ่น จ าเป็นจะตอ้งให้ลกูบวช บวชไปแลว้นะ ไปศึกษากบัองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ ประพฤติปฏิบติัจนส้ินสุดถึงเป็นพระอรหันต ์ กลบัมาเยี่ยมบา้น พอไปเยี่ยม
บา้นข้ึนมา พอ่แม่เป็นเศรษฐีไง มาเยี่ยมบา้น พระอรหันตล์กูชายนัง่อยูบ่นบา้นนั้น พอ่แม่ก็ไป
เปิดขนมาหมดเลยนะ แกว้แหวนเงินทองเพชรนิลจินดามากองไวต้่อหนา้พระ บอกวา่ ลกู พอ่แม่
ก็มีลกูคนเดียว ลกูก็บวชพระไปแลว้ แลว้สมบติัพสัถานน้ีจะท าอยา่งไร เก็บไวใ้ห้ใคร 

พระลกูชายตอบวา่ เอาใส่ลอ้เขน็ไปในแม่น ้าแลว้ดัม๊พท้ิ์งมนัไปซะ ดัม๊พม์นัลงแม่น ้าไป
เลย 

น่ีหัวใจของพระอรหันต ์ ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาถึงส้ินสุดแห่งทุกข ์ แกว้แหวนเงินทองส่ิง
ท่ีเป็นมรดกตกทอดมนัเป็นสิทธ์ินะ มนัเป็นสิทธ์ิเพราะเป็นทรัพยสิ์นของพอ่แม่ใช่ไหม แลว้มีลกู
ชายอยูค่นเดียว ทรัพยสิ์นนั้นจะตกของใคร ทรัพยสิ์นนั้นมนัก็ตอ้งตกถึงลกูชายนัน่น่ะ มนั
แน่นอนอยูแ่ลว้ แต่ตกถึงลกูชาย ถา้ลกูชายก็ตอ้งมาเป็นตุ๊กแกจ้ิงจกมาเฝ้าทรัพยสิ์นนั้นใช่ไหม 
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แต่ถา้เป็นจ้ิงจกตุก๊แกมาเฝ้าทรัพยสิ์นนั้นก็บอกวา่ ถา้บริหารโดยโลกปุถชุน คนท่ีรักษา
ทรัพยส์มบติันั้นมนัก็เหมือนกบัตุ๊กแกจ้ิงจกท่ีรักษาทรัพยส์มบติันั้น แลว้สมบติันั้นดึงเขาไวใ้ห้
เป็นตุ๊กแกจ้ิงจกอยูน่ัน่ แลว้ตุ๊กแกจ้ิงจกเพราะอะไร ของกูๆ ดอกไมเ้งินดอกไมท้องไง มนัเฉพาะ
บุคคลนั้นไง 

แต่ส่ิงท่ีเป็นชีวติ แจกนัดอกไมท่ี้หลากหลาย ส่ิงท่ีเป็นทศันคติ ความเห็น ธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มนัหลากหลาย เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจนถึงส้ินสุดแห่งทุกข ์
ธรรมะในใจของพระรัฐปาลมนัครอง ๓ โลกธาตุ น่ีไง ท่ีวา่ธรรมะเหนือโลกๆ เหนือโลกคือ
เหนือกามภพ รูปภพ อรูปภพ เหนือวฏัฏะ เหนือการเวยีนวา่ยตายเกิด มนัไม่มีคุณค่ากบัใจดวงนั้น 
ใจดวงนั้นพน้จากวฏัฏะ ไม่ตอ้งใชเ้งิน ไม่ตอ้งใชท้อง ไม่ตอ้งใชส้มบติัใดๆ ทั้งส้ิน มนัลน้อยูใ่น
หัวใจนั้นแลว้ มนัจะมีส่ิงใดเขา้ไปเติมเตม็กบัใจดวงนั้นอีกละ่ 

ฉะนั้น น ้าใจของพระอรหันต ์เห็นไหม สอนพอ่สอนแม่ไง ให้เอามนัไปดัม๊พใ์ส่แม่น ้านั้น
ไปซะ ให้มนัท้ิงลงคลองไป ให้มนัเป็นสมบติัของโลกนั้นไป แลว้พอ่แม่ยงัมีชีวติอยูน่ะ ถา้จะ
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมานะ ให้มีคุณธรรมในใจข้ึนมานะ ทรัพยท่ี์ความเป็นจริงในใจของพอ่ของ
แม่นั้นต่างหากมนัมีแต่ความส าคญัไง 

ถา้ไม่มีความส าคญัข้ึนมา พอ่แม่ก็เงินทองกองท่วมหัวใช่ไหม ฉันเป็นคนมีคุณค่า ฉันเป็น
คนมีทรัพย ์ฉันเป็นคนมีช่ือเสียงไง มนัก็จะเป็นจ้ิงจกตุก๊แกเกาะอยูน่ัน่ไง 

แต่ถา้เอาไปดัม๊พม์นัท้ิงไปซะ ดัม๊พไ์ปท้ิงมนัซะ พอมีอยูมี่กินนะ หายใจเขา้นึกพทุ หายใจ
ออกนึกโธ หัวใจนั้นพิจารณาข้ึนมาใหด้อกบวับานกลางหัวใจนั้นข้ึนมา ใหห้ัวใจนั้นมีคุณค่าข้ึน
มานะ ทรัพยม์นัก็เป็นทรัพย ์

คนเราเกิดมา คนท่ีมีอ  านาจวาสนามนัมีเชาวน์ปัญญา ทุกๆ คนก็อยากให้ลกูให้หลานเรา
เป็นคนท่ีมีปัญญามาก คนท่ีมีปัญญา มีสติมีปัญญาแสวงหาไดท้ั้งนั้นน่ะ ทรัพยท่ี์ไดม้า เห็นไหม 
เศรษฐีโลกๆ ท่ีเป็นเศรษฐีโลกเขาท าดว้ยสองมือของเขานะ เขาท าดว้ยสติปัญญา ดว้ยโอกาสของ
เขา เขาท าธุรกิจของเขาประสบความส าเร็จ แลว้พอประสบความส าเร็จ เศรษฐีโลกสมยัใหม่เขา
ตั้งมูลนิธิของเขา เขาเอาเงินของเขามาเพ่ือพฒันาโลก เขาไม่เก็บทรัพยส์มบติัของเขาไวเ้ป็นของ
เขา เขาท าเพ่ือประโยชน์โลก 
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คนท่ีเขาพฒันาแลว้ ถา้เขามีสติมีปัญญา ไอเ้งินทองท่ีท่วมหัวมนัหาได ้ ใครๆ ก็ท าได ้ แต่
คนจิตใจท่ีเป็นธรรม จิตใจท่ีมีคุณค่า เห็นสังคมท่ีเอารัดเอาเปรียบกนั เห็นสังคมท่ีแก่งแยง่ชิงดีชิง
เด่นกนั เรา คนท่ีมีปัญญาเขาไม่เขา้ไปคลกุในปัญหานั้นหรอก เขายืนดูวา่เราจะช่วยเหลือเขา
อยา่งไร เราจะมีโอกาสอยา่งไร เราไม่เอาชีวติเราเขา้ไปแลกกบัเหตุการณ์อยา่งนั้นหรอก เรายืนดู
นะ เราเห็น เรามีหูมีตานะ เรามีสมอง เราคิดเป็น เราท าของเราได ้ถา้เราท าประโยชน์ไง 

เราท าประโยชน์ไม่ใช่วา่ตอ้งไปแบกหามกบัเขา เราอยูข่า้งนอกเราก็ท าประโยชน์ได ้ เรา
ใชปั้ญญา ถา้เรามีก าลงัของเรา เราท าได ้ประโยชน์ท่ีจะท ามนัท าไดท้ั้งนั้นน่ะ ถา้คนใจเป็นธรรม
ไง มนัแสวงหา แสวงหาตรงน้ี แสวงหาคนท่ีจิตใจเป็นธรรมไง ถา้จิตใจเป็นธรรมๆ ธรรมมาจาก
ไหน 

ธรรมมนัจะเขา้ไดก้บัส่ิงท่ีมีชีวติ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีเราศึกษา 
เราเลา่เรียนกนัมาทั้งหมดช้ีเขา้ไปสู่ใจของสัตวโ์ลก ใจท่ีมนัทุกข์ๆ  ยากๆ อยูน่ี่ เราก็เป็นชาวพทุธ
นะ พระพทุธศาสนาบอกวา่ ท าบุญแลว้ไดบุ้ญเยอะๆ ยิ่งสละมากเท่าไรยิง่ไดเ้ท่านั้น เราก็สละมา
ทั้งชีวติเลย ทุกขม์นัไม่เห็นหมดไปสักที ทุกคนก็สละมาทั้งนั้นน่ะ ทุกคนก็ท าบุญมาทั้งนั้นน่ะ 
แลว้บอกวา่ท าบุญกบัพระพทุธศาสนาไดบุ้ญมากๆ แลว้บุญมากตรงไหนละ่ 

ทาน ศีล ภาวนา การเสียสละทาน เสียสละทานเพ่ือไม่ให้มีความตระหน่ีถ่ีเหนียวในใจ 
ความตระหน่ีนะ มนัยึดมัน่ ความตระหน่ี มนัหวงแหน มนัหวงแหนอะไร หวงแหนความคิดไง 
หวงแหนวา่กูคิดวา่กูแน่ไง หวงแหนแต่ส่ิงท่ีมนัเป็นพิษเป็นภยัไง 

การฝึกหัดเสียสละ ถา้จิตใจมนัรับฟัง เราเสียสละแลว้มนัรับฟังเหตุฟังผลใช่ไหม ถา้ฟัง
เหตุฟังผล เราก็จะหาเหตุผล ท าไมมนัยงัทุกขอ์ยูอ่ยา่งน้ี ถา้มนัทุกขอ์ยา่งน้ีก็เพราะเอง็โงไ่ง เอง็ก็
ไปยึดติดในอารมณ์ของเอง็ไง ทุกขเ์พราะความคิดของเราไง ถา้มนัปลอ่ยวางความคิดของเราได ้
ความทุกขม์นัก็จะเจือจางไปไง แลว้จะปลอ่ยวางอยา่งไรละ่ เอาอะไรไปปลอ่ยวางละ่ 

น่ีไง บอกวา่นู่นก็ปลอ่ยวางน่ีก็ปลอ่ยวาง ขวา้งมนัท้ิงใช่ไหม ถา้ลืมเส้ือผา้ไวใ้นรถได ้ ลง
จากรถลืมกุญแจรถได ้พอลืมกุญแจรถ มาขอนะ ลืมกุญแจรถ วา่กญุแจรถอยูท่ี่ไหน 

มนัจะลืมไปท่ีไหน ความทุกขลื์มท่ีไหน ลืมไม่ได ้ขวา้งท้ิงก็ไม่ได ้ท าส่ิงใดกไ็ม่ได ้แต่ใน
พระพทุธศาสนาสอนให้ปลอ่ยวาง ให้รู้แลว้วาง คนไม่รู้เหตุรู้ผลเอาอะไรไปวาง แกลง้ลืมมนัซะ 
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นู่นก็ไม่ใช่ของเรา น่ีก็ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่หรือ คลอ้งอยูบ่นคอนู่น ไม่ใช่หรือ มนัฝังอยูท่ี่จิตนัน่ 
กรรมมนัอยูท่ี่จิตนัน่ อะไรไม่ใช่ นัน่ก็ไม่ใช่ของเรา น่ีก็ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่หรือ ปากก็วา่ไม่ใช่ 
แต่ใจอยา่ทุกขสิ์ ใจอยา่ไปวติกกงัวลกบัมนัสิ น่ีธรรมะสอนอยา่งนั้นไง ถา้สอนอยา่งนั้น 

น่ีไง เราท าบุญกุศลนะ ท าบุญมากไดม้าก ท าบุญ ท าบุญเพ่ือฝึกหัดหัวใจของเรา ถา้ฝึกหดั
หัวใจของเราแลว้พฒันาข้ึนมาให้มีศีล มีความปกติของมนั มีความปกติไง ชีวติก็คือชีวติไง วนัน้ี 
๒๔ ชัว่โมงใช่ไหม พรุ่งน้ีก ็๒๔ ชัว่โมงใช่ไหม ต่อไปก็ ๒๔ ชัว่โมงใช่ไหม อดีตอนาคต เอง็ไป
คิดท าไม เอง็วติกวจิารณ์ไปท าไม อดีตท่ีผา่นมาแลว้เหมือนกบัเสลดท่ีคายท้ิงไปแลว้ เสลดติดคอ 
บว้นมนัท้ิงไป ความคิดท่ีมนัผา่นไปแลว้ ไม่ดีก็ท้ิงมนัไป แลว้ก็ไปเลียมนัอยูน่ัน่น่ะ แลว้ก็ไปคิด
ซ ้ า คิดย  ้าอยูน่ัน่น่ะ คิดอยูน่ัน่น่ะ 

ถา้มนัมีสติปัญญาน่ีไง พระพทุธศาสนาสอนอยา่งน้ี สอนให้มีปัญญาข้ึนมาไง เราอยากให้
ทุกคนรอบขา้งเรามีปัญญา ฝึกให้มีปัญญา ปัญญามนัจะเกิดข้ึนจากมีสติ มีสติแลว้หยดุยั้งคิด การ
หยดุยั้งคิดน้ีคือการฝึกหัดตน การฝึกหดัตน พระพทุธเจา้สอนท่ีน่ี 

น่ีไง เราเห็นพระพทุธศาสนา ยิ่งท าบุญยิ่งรวย ยิ่งท าบุญยิ่งมัง่คัง่ แต่ท าไมโง่อยา่งนั้นน่ะ 
ถา้มนัรวย มนัฉลาด มนัตอ้งฉลาดกบัอารมณ์ความคิดของมนั ตอ้งฉลาดกบัความคิดของตน 
ความคิดน้ี ถา้มนัเท่าทนันะ พอเท่าทนัความคิดมนัก็หยดุ น่ีไง ท่ีบอกวา่วางไง ถา้จะวางคือ
ความคิดมนัดบั ความคิดมนัหยดุ ถา้ความคิดมนัหยดุแลว้มนัเหลืออะไรละ่ เหลือหัวใจท่ีเด่นชดั 
เหลือตวัเราไง ส่ิงท่ีมนัพะรุงพะรังอยูก่บัเรามนัไดป้ลอ่ยวางไป มนัไดว้างไป เหลือเราท่ีเป็นความ
ผอ่งแผว้ เหลือเราท่ีเป็นอิสระไง น่ีไง พระพทุธศาสนาสอนท่ีน่ี 

ดอกไมห้ลากสี ดอกไมห้ลากสีมนัเป็นส่ิงมีชีวติ มนัมีคุณค่า มนัไม่ใช่ดอกไมพ้ลาสติก 
มนัไม่ใช่ดอกไมเ้งินดอกไมท้อง นัน่เป็นส่ิงประดิษฐ ์พระพทุธศาสนาสอน สอนลงท่ีหัวใจ สอน
ลงท่ีชีวติของเรา สอนลงท่ีความรู้สึกของเรา ไม่สอนเร่ืองอยา่งอ่ืนเลย ส่ิงอ่ืนมนัเป็นวฒันธรรม
เท่านั้น 

วดั วดัท่ีเป็นชาวพุทธ วดัท่ีเป็นประเทศไทยสร้าง กษตัริยเ์ป็นผูอ้ปุถมัภ ์อูฮู้! วจิิตรพิสดาร 
นั้นคือสถานวตัถ ุ มนัก็เหมือนบา้นเรา บา้นเรา ท่ีอยูอ่าศยัของเราใช่ไหม วดัก็เป็นท่ีอยูข่องผูท้รง
ศีลไง มนัก็เป็นแค่บา้นท่ีอยูอ่าศยัใช่ไหม แต่ถา้เป็นธรรมๆ ธรรมมนัจะอยูเ่ขา้มาท่ีใจของเราน่ีไง 
หัวใจของเราฝึกฝนข้ึนมาน่ี มนัจะไดท่ี้น่ี ถา้ไดท่ี้น่ี ฟังธรรมๆ เพ่ือเหตุน้ี 



เทศน์เชา้ วนัท่ี  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ๗ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

ส่ิงใดท่ีมนัจะวจิิตรพิสดาร มนุษยส์ร้างทั้งนั้น เกิดจากศรัทธาความเช่ือของเราประกอบ
มนัข้ึนมา แลว้ศรัทธาความเช่ือข้ึนมา ถา้มีศรัทธาความเช่ือข้ึนมา ยอ้นกลบัมาท่ีใจของเรา 
ยอ้นกลบัมาท่ีใจของเราแลว้ตั้งสติ 

ศีล สมาธิ ปัญญา มรรค เวลาอริยสัจ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค มคัคะ มรรคคือสจัจะความ
จริง ศีล สมาธิ ปัญญา น่ีคืออาวธุ น่ีคือธรรมารส น่ีคือธรรมโอสถ น่ีคือส่ิงท่ีสูงส่ง ส่ิงท่ีมีค่า ท า
บุคคลธรรมดาให้เป็นอริยบุคคลข้ึนมาได ้ ท าหัวใจธรรมดาให้พน้จากทุกขไ์ด ้ ท าความจริง แลว้
ใครเป็นคนท า กต็อ้งจิตดวงนั้นเป็นคนท า ถา้จิตดวงนั้นเป็นคนท า ท่ีเรามาวดัมาวากนัเพ่ือเหตุนั้น
ไง เรามาท าบุญกุศลกนัเพ่ือให้เรามีสติมีปัญญา มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบเพ่ือเอา
ชีวติเรารอด ไม่ใช่วา่จะร ่ารวยมัง่คัง่ แหม! วเิศษ 

พอ่แม่พระรัฐปาลเอาแกว้แหวนเงินทองมากองไว ้ พระรัฐปาลบอกวา่ใส่ลอ้แลว้ไปดัม๊พ์
ท้ิงแม่น ้ามนัไปซะ ส่ิงแกว้แหวนเงินทองท าให้เกิดการขดัแยง้ เกิดการทะเลาะเบาะแวง้ เกิดการ
กระท าฆาตกรรมต่อกนั 

แต่คุณงามความดีเป็นประโยชน์หมด เรามีน ้าใจต่อคนอ่ืน ทุกคนวา่คนนั้นเป็นคนดี กล่ิน
ของศีลกล่ินของธรรมหอมทวนลม น่ีไง ดอกไมห้ลากสีในแจกนันั้นจะเป็นประโยชน์เพราะมนั
เป็นส่ิงท่ีมีชีวติ มนัเกิดมาจากดิน มนัไม่ใช่แกว้แหวนเงินทองท่ีเกิดมาจากบุคคลท่ีแสวงหามา 
บุคคลคนนั้น แต่ดอกไม ้แมแ้ต่เมลด็พนัธ์ุมนัไปตกท่ีไหนมนัก็จะเกิดท่ีนัน่ คุณงามความดีของเรา
มนัจะเกิดท่ีไหน เกิดในใจของเราน้ีไง น่ีไง พระพทุธศาสนาสอนเขา้มาท่ีใจน้ี สอนเขา้มาส่ิงท่ีมี
ชีวติ ส่ิงท่ีมีชีวติตอ้งพยายามขวนขวายให้ชีวติเรามีคุณค่า เอวงั 


