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ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพื่อหัวใจของเรา เพื่อหัวใจของเรานะ หัวใจ
ของเราอยูใ่ นร่างกายของเรา แต่เราควบคุมมันไม่ได้ มันไม่เชื่อฟังเราเลย มันดื้อ พอมันดื้อขึ้นมา
ธรรมโอสถๆ สิ่ งที่ธรรมโอสถ ถ้ามันสมานเข้ากับความพอใจของเราได้ มันจะทาใจของเราให้
สงบระงับบ้าง จิตใจของเรานี่นะ มันต้องมีธรรมโอสถ ธรรมโอสถนะ ศีล สมาธิ ปัญญา สิ่ งนี้เรา
แสวงหา เราแสวงหาเพื่อหัวใจนะ การที่แสวงหามาเพือ่ หัวใจ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นศาสดาของเรานะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็ นผูป้ ระเสริ ฐ เป็ นผูป้ ระเสริ ฐ วางธรรมวินยั นี้ไว้ วางธรรมวินยั นี้ไว้ให้ชาวพุทธเราให้ศรัทธา
ไทยๆ แสวงหาบุญกุศลของตน การแสวงหาบุญกุศลของตนด้วยเจตนา ด้วยเจตนา เรามาวัดมาวา
ขึ้นมา เรามาเสี ยสละทานของเราๆ การเสี ยสละทานของเรา สิ่งที่เป็ นวัตถุ สิ่ งที่ปัจจัยเครื่ องอาศัย
เราแสวงหามาด้วยน้ าพักน้ าแรงของเรานะ ด้วยน้ าพักน้ าแรงมันก็เป็ นสมบัติของเราไง ถ้าเป็ น
สมบัติของเรา
เรามาทาบุญกุศลๆ ด้วยเจตนาของเราๆ มันไปเปิ ดหน้าต่างของหัวใจไง มันไปเปิ ดประตู
หัวใจไง เปิ ดประตูหัวใจให้มนั ได้มีอากาศถ่ายเท ถ้ามีอากาศถ่ายเทขึ้นมา ถ้ามาวัดมาวาขึ้นมา ถ้า
มาเจอครู บาอาจารย์ที่ดี เราได้ฟังธรรมๆ ของเรา ฟังธรรมๆ เพื่อหัวใจนี้
ถ้าหัวใจนี้ เวลาทางโลกๆ เขา ทางโลกเขาเวลาจะประกอบสัมมาอาชีวะ เขาต้องหาตลาด
ของเขา เขาต้องหาทาเลของเขา ใครได้ทาเลที่ดี เขาจะประกอบสัมมาอาชีวะของเขาได้ประสบ
ความสาเร็จของเขา ประสบความสาเร็จของเขา เขาก็มีความทุกข์ในหัวใจด้วยการรักษาของเขา
คนที่ประกอบสัมมาอาชีวะของเขาจะขาดแคลนสิ่ งใด จะขาดตกบกพร่ องขึ้นมา สิ่งใดที่มนั
ขาดตกบกพร่ อง เราก็ขวนขวายของเราๆ เพื่อให้มนั ประสบความสาเร็จ ให้มนั พอใจของเรา ถ้า
มันพอใจของเรา
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เห็นไหม มันทั้งประสบความสาเร็จและไม่ประสบความสาเร็จ มันก็มีทุกข์มาทั้งนั้นน่ะ
เวลาทุกข์ของมัน ทุกข์ของมันเพราะอะไร เพราะไม่มีธรรมโอสถไง ถ้ามีธรรมโอสถ มัน
แสวงหามาด้วยความสุจริ ตของเรา แสวงหามาด้วยความเป็ นธรรมของเรา สิ่งนั้นแสวงหามาแล้ว
ก็เพื่อประโยชน์กบั ชีวติ รู้จกั ใช้สอยไหม รู้จกั ประหยัดมัธยัสถ์ไหม รู้จกั เพื่อเป็ นประโยชน์ไหม
ถ้าเป็ นประโยชน์กบั เรา นี่ประโยชน์โลกๆ เพราะเกิดมาต้องมีปัจจัยเครื่ องอาศัย ถ้ามีปัจจัย
เครื่ องอาศัยแล้ว คนเกิดมามีกายกับใจๆ ไง สิ่ งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอน สอน
เรื่ องหัวใจของสัตว์โลก ให้สัตว์โลกมีหัวใจที่เข้มแข็ง หัวใจที่มีคุณธรรม แล้วหัวใจมันอยูไ่ หน
ถ้าหัวใจอยูไ่ หน มันมีศรัทธามีความเชื่อขึ้นมาก็อยากจะมาประพฤติปฏิบตั ิ อยากจะมาอยูว่ ดั อยูว่ า
ไง
ถ้าอยากจะมาอยูว่ ดั อยูว่ า คนที่มาบวชพระๆ เวลาบวชพระขึ้นมาแล้ว ถ้าจิตใจเข้มแข็ง หา
ทาเล เวลาหาทาเลๆ ขึ้นมา ทาเลของเราในป่ าในเขา ทาเลของเราที่สงบสงัดไง ทาเลของการจะ
ศึกษาค้นคว้าหาสัจจะความจริ งในใจของตนก็ตอ้ งหาทาเลของตนไง ถ้าหาทาเลของตน เวลา
บวชขึ้นมา เราก็หาบวชวัดที่พอสมควร ที่สะดวกสบายกับเรา ที่พออยูไ่ ด้ไง พอสะดวกสบายกับ
เรา พอฝึ กหัดขึ้นมา พอเข้มแข็งขึ้นมาแล้วมันจะหาสถานที่ของมันนะ สัปปายะๆ ไง สัปปายะ
เวลาทาเลของเราทาเลอย่างนั้นหรื อ คนเราเกิดมา เกิดในที่ทุกข์ที่ยาก ที่อตั คัดขาดแคลน
เขาก็พยายามจะหาสิ่ งที่เขามีโอกาสได้แสวงหาโอกาสของเขา แล้วเราทาไมจะต้องไปหาในที่
อัตคัดขาดแคลนอย่างนั้นล่ะ
ในที่อตั คัดขาดแคลนอย่างนั้นกิเลสมันจะได้ดิ้นรนไง คนเรากินอิม่ นอนอุน่ มันหมูนะ หมู
ตัวอ้วนๆ พอหมูตวั อ้วนๆ ขึ้นมาแล้ว ชีวติ วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เราทาอะไรอยู่ กาลเวลากัดกิน
สิ่ งมีชีวติ ทั้งหมด ตายทั้งนั้น ถ้าตายทั้งนั้นนะ ถ้าเราเห็นสัจจะความจริ งอย่างนั้น เวลาองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนถึงมรณานุสติ คนจะยิง่ ใหญ่ขนาดไหน ทุกข์จนเข็ญใจอย่างใดก็
แล้วแต่ ชีวติ นี้มนั ต้องพลัดพรากทั้งนั้นน่ะ เวลามันพลัดพรากขึ้นมาแล้วมันจะมีสิ่งใดเป็ นสมบัติ
เราบ้างล่ะ
สมบัติของหัวใจ บุญและบาป ดีและชัว่ นัน่ น่ะเป็ นสมบัติของเรา
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สมบัติทางโลกก็เป็ นเงินทอง เงินทองขึ้นมาเป็ นกระดาษ เป็ นแร่ ธาตุ มันดีหรื อมันชัว่ ล่ะ
คนแสวงหามาต่างหาก ดีหรื อชัว่ ต่างหาก คนเป็ นเจ้าของมันต่างหาก แต่เงินทองมันเป็ นกระดาษ
นะ มันเป็ นวัตถุธาตุนะ แต่ในหัวใจของเราสิ
ถ้าเราเข้าใจผิด คาว่า “เข้าใจผิด” คือเห็นผิด เห็นผิด แสวงหามาสิ่ งที่ผิดๆ ทีน้ ีผิดขึ้นมา เห็น
ด้วยความพอใจๆ เพราะอะไร เพราะยังไม่มีธรรมโอสถเข้าไปคลี่คลายไง ถ้ามีธรรมโอสถเข้าไป
คลี่คลาย เราไม่ควรทาอย่างนี้เลย เริ่ มต้นมันคิดได้ก่อนนะ เราไม่ควรทาอย่างนี้เลย
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นะ สิ่ งใดทาแล้วเสี ยใจภายหลัง คร่ าครวญ
ร้องไห้ สิ่ งนั้นไม่ดีเลย นี่ไง เวลาความเข้าใจผิด เข้าใจผิดก็ทาไปแล้วไง ทาไปด้วยความเข้าใจผิด
คิดว่าเป็ นประโยชน์กบั เราไง พอทาไปแล้ว พอมันเข้าใจได้ คร่ าครวญ เสี ยใจร้องไห้ นัน่ น่ะ
บาปกรรม
ถ้าสิ่ งที่มนั เป็ นความดีงามของเรา ความดีงามของเราดีงามในธรรม สิ่งใดที่เราช่วยเหลือเจือ
จานใครได้ เรามีน้ าใจต่อใคร เราทาเพื่อประโยชน์กบั เรานะ คนเรามันมีเวรมีกรรมต่อกันทั้งนั้น
น่ะ ถ้ามันมีความผูกพันต่อกันมานะ มันเห็นแล้วมันพอใจ ถ้ามันไม่มีความผูกพันกันมานะ มัน
เห็นแล้วมันมีแรงผลักๆ ทั้งนั้นน่ะ ฉะนั้น เราทาที่พอใจ ถ้าสิ่ งไหนที่มนั พอใจ มันทาได้ มันทา
ของเรานะ เพื่อประโยชน์กบั เรา นี่ถา้ มันทาได้
นี่ไง ถ้าทาคุณงามความดี คุณงามความดีของเรา คุณงามความดีอย่างนี้ ดีและชัว่ มันเป็ น
สมบัติของหัวใจๆ ไง ถ้ามันมีสติมีปัญญา มีความเชื่ออย่างนั้นขึ้นมา มันอยากจะเอาความจริ งๆ
หาทาเล
ทาเลอย่างนั้น ทางโลกเขา สิ่ งใดที่เป็ นที่อตั คัดขาดแคลน สิ่ งใดที่เป็ นชนบท มีแต่เราจะไป
พัฒนาขึ้นมาให้มนั เจริ ญงอกงามขึ้นมา เราจะไปจมปลักอยูก่ บั ความยากจนอย่างนั้นหรื อ แต่ถา้
มันคนที่มีสติมีปัญญาของเขา เรามองในแง่ของเศรษฐกิจไง ถ้าเรามองในแง่ของคุณธรรมสิ เขา
ซื่ อสัตย์นะ คนป่ าคนเขา เขาซื่ อสัตย์ของเขา เขามีความมานะอดทนของเขา เขาทาเพื่อเลี้ยงชีพ
ของเขา เขาเกิดมาในสถานที่อย่างนั้นไง ถ้าเขามีโอกาสของเขา เขาก็จะแสวงหาของเขา ไอ้นนั่
มันเป็ นปัจจัยเครื่ องอาศัยในการดารงชีพไง คุณภาพชีวติ ๆ ไง แต่คุณภาพของธรรมล่ะ คุณภาพ
ของธรรมล่ะ
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คุณภาพของธรรมมันต้องอาศัยสติ สมาธิ ปัญญา ความเข้มแข็ง ความอดทน ขันติธรรมใน
หัวใจของตน มันจะทุกข์จะยาก พระเราหาทาเลที่ดีๆ ไปสู่ที่อตั คัดขาดแคลน ไม่มีสิ่งใดที่มนั จะ
คาดหวังได้เลย
ถ้าเราอยูใ่ นที่อดุ มสมบูรณ์ สบายมาก กินเมื่อไหร่ก็ได้ นอนเมื่อไหร่ ก็ได้ ทาเมื่อไหร่ กไ็ ด้ไง
แต่ถา้ มันอยูท่ ี่อตั คัดขาดแคลนก็อตั คัดขาดแคลนนัน่ น่ะ เช้าบิณฑบาตไป เถียงนาเขาได้อยูท่ ี่นา
หรื อไม่ เขาได้อยูบ่ า้ นเขาหรื อไม่ ถ้าไม่มีใครอยูเ่ ลย บ้านร้าง วันนั้นก็บิณฑบาตเปล่าๆ ๒ วัน ๓
วันก็ไม่เป็ นไร ๗ วันก็ไม่เป็ นไร ถ้าเราแสวงหาที่อย่างนั้น ถ้าที่นนั่ เขาย้ายถิ่นไปแล้ว เราก็ธุดงค์
ต่อไป เราย้ายของเราไป นี่ไง มันมีสติมีปัญญาใคร่ ครวญคิดของมันได้นะ ถ้าคิดของมันได้ เรา
ไม่ได้มาแสวงหาสิ่ งนี้ เรามาแสวงหาหัวใจของเราไง ถ้าหัวใจของเราที่มนั ทาได้ มันมีสติมี
ปัญญาขึ้นมามันก็คิดได้ไง
ถ้ามันไม่มีสติไม่มีปัญญาขึ้นมา “ทาคุณงามความดีก็เท่านี้ ทาคุณงามความดีกเ็ ท่านี้ ไม่มี
ใครส่งเสริ มเลย พระพุทธศาสนาจะเรี ยวแหลมแล้วแหละ มันจะไม่มีคนสื บทอดแล้วแหละ” นี่
เวลากิเลสมันยุแหย่นะ “จะไม่มีใครสื บทอดศาสนาแล้วแหละ ไม่มีใครส่งเสริ ม ไม่มีใครดูแล
เลย”
ดูแลอะไร ใจเอ็ง เอ็งยังไม่ดูแลเอ็งเลย เอ็งยังไม่เข้าใจหัวใจของเอ็งเลย ใครจะมาช่วยดูแล
ให้ ถ้าเราช่วยดูแลให้ เรามีสติปัญญาขึ้นมา เราก็ธุดงค์ไป เราก็เคลื่อนย้ายไป เราแสวงหาของเรา
ไปนะ
เวลาครู บาอาจารย์ท่านทาของท่านอย่างนั้นมา จิตใจท่านเข้มแข็ง จิตใจท่านมีคุณธรรม
ขึ้นมาในใจ เวลามันเกิดศีล เกิดสมาธิ เกิดปัญญา ศีลคือความปกติของใจ ใจมันปกติ มันสงบ
ระงับของมันนะ เวลามันเกิดสมาธิข้ ึนมา อ๋ อ! พุทธะเป็ นอย่างนี้เอง ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้ นั เห็น
ตถาคต เวลาจิตสงบเข้ามา นัน่ น่ะผูร้ ู้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบาน คือพุทธะ
เวลาเราจะเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สิ่ งที่ยงั มีชีวติ อยูเ่ ลย เราได้สัมผัสนะ เราได้
สัมผัส เป็ นปัจจัตตัง เป็ นสันทิฏฐิโก คาว่า “ปัจจัตตัง สันทิฏฐิโก” รู้จาเพาะตน รู้จาเพาะในหัวใจ
รู้จาเพาะในใจของเรา
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แต่โดยธรรมชาตินะ อูฮ้ ู! เรามีสติมีปัญญา เราแสวงหาปัจจัยเครื่ องอาศัย เรามีโครงการ อู๋ย!
ร้อยแปด อย่างนั้นเป็ นสติปัญญาหรื อ นัน่ น่ะคืออาชีพ
คิดงาน คิดธรรม เราคิดเป็ นธรรม เราหายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ คือความคิด
เหมือนกัน คิดธรรม คิดธรรมจนมันวางธรรม วางธรรม จิตเป็ นอิสระ พอจิตเป็ นอิสระ นัน่ น่ะ
พุทธะ เวลาเห็นพุทธะขึ้นมามันมีคุณค่าอย่างนี้ไง สิ่งที่วา่ คนเราเกิดมามีกายกับใจๆ ใจมีคุณค่า
อย่างนี้ไง แต่คนแสวงหาใจนี้ไม่เจอไง
คนที่แสวงหาใจไม่เจอ ดูสิ ปัจจัยเครื่ องอาศัย เราไปห้างสรรพสิ นค้า เราไปตลาด มันมีขาย
อยู่ ศีล สมาธิ ปัญญา ที่ไหนมีขาย ศีล สมาธิ ปัญญา ที่ไหนมีใครยื่นให้ ศีล สมาธิ ปัญญา ที่ไหน
พ่อแม่อยากให้ใจจะขาด พ่อแม่อยากให้ลกู ฉลาด พ่อแม่อยากให้ลกู ประสบความสาเร็จ พ่อแม่
อยากให้เต็มที่เลย พ่อแม่ก็แค่ให้การศึกษา ให้โอกาส เขาต้องขวนขวายของเขาเอง พ่อแม่ก็
ส่งเสริ มเต็มที่ แล้วพ่อแม่ให้ได้ไหม
แต่ถา้ มันเป็ นจริ งมันต้องขวนขวายขึ้นมา มันต้องมีการกระทาขึ้นมา ถ้ากระทาขึ้นมา นี่
ปัจจัตตัง สันทิฏฐิโกขึ้นมา มันเป็ นความจริ งๆ ในหัวใจนี้ไง ถ้าเป็ นความจริ งในหัวใจนี้ เรา
ปฏิบตั ิ นี่การปฏิบตั ิ ถ้าปฏิบตั ิข้ ึนมาจะเป็ นสัจจะเป็ นความจริ งขึ้นมา ปฏิบตั ิข้ ึนมาเพื่ออะไร เพื่อ
ฆ่ากิเลสไง
ตัณหาความทะยานอยากในใจของเรามันล้นฝั่ง มันปิ ดหูปิดตาจนใจของตนก็ไม่เคยเห็น
มัน ใจของตนแท้ๆ นะ สมบัติของเราเองนะ หัวใจคือธาตุรู้ในชีวติ ของเราเองนะ เรายังไม่เห็น
ชีวติ ของเราเป็ นอย่างไรเลย เรายังไม่เห็นตัวเราเองเลย ไปวัดไปวาก็ให้พระบอก
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชี้เข้ามา ทุกคนไม่เคยเห็น ทุกคนไม่เคยได้สัมผัส ทั้งๆ ที่
มันอยูก่ บั เรา ทั้งๆ ที่มนั อยูใ่ นใจนี้ แต่เวลาพุทโธๆ แหวกจอกแหนๆ แหวกจอกแหนมันก็มีน้ าไง
ถ้าไม่มีน้ า จอกแหนมันเกิดไม่ได้หรอก มันตายแล้ว
จอกแหนมันจะเกิดได้ในแหล่งน้ า แต่มนั ไม่เห็นน้ าเลย เพราะจอกแหนมันบัง มันปกปิ ด
หมด นี่ไง ถ้าความที่จะเกิดได้ตอ้ งมีน้ า ต้องมีพทุ ธะ ต้องมีชีวติ ไม่มีชีวติ สิ่ งมีชีวติ เกิดไม่ได้ แต่
ถ้าเกิดได้ๆ เราก็มีแต่จอกแหนไง เราไม่เคยเห็นน้ านั้นไง เราถึงไม่รู้จกั ใจของเราไง
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พระพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ไง พระกรรมฐาน พระปฏิบตั ิเขาก็สอนอย่างนี้ เขาสอนอย่างนี้
ให้ทุกคนฉลาดไง ให้ทุกคนได้เห็นหัวใจของตนไง ให้ทุกคนได้ชุ่มชื่นขึ้นมาไง ให้ทุกคน
เข้มแข็งขึ้นมาไง ให้ทุกคนไม่เป็ นเหยื่อกับกิเลสไง นี่ถา้ มันทาได้ๆ
ถ้ามันทาได้ ฟังธรรมๆ เพื่อเหตุน้ ี ธรรมโอสถๆ ก็เพือ่ หัวใจของเราไง หัวใจของเรา ปลุก
ให้มนั ตื่นขึ้นมา ปลุกหัวใจนี้ให้มนั ตื่นขึ้นมา ถ้ามันตื่นขึ้นมา นี่สมบัติของเราๆ
แล้วพอสมบัติของเรา สมบัติที่เราหามาเพราะมันมีชีวิตนะ ถ้าเราต้องพลัดพรากไปแล้วนะ
สมบัติก็กองอยูน่ ี่แหละ สรรพสิ่ งในโลกนี้มีเพราะมีเรา เพราะมีเรา ถ้าเราผ่านไปแล้ว สมบัติมนั ก็
กองอยูน่ ี่แหละ
นี่ก็เหมือนกัน สิ่ งที่มีชีวติ มันมีคุณค่า มีคุณค่าอย่างนี้ ถ้ามีคุณค่าอย่างนี้ปั๊บ ถ้าไปเจอใน
ปัจจุบนั เห็นจิตของตน ได้เป็ นสัมมาสมาธิ ได้เห็นพุทธะนะ แล้วพุทธะนั้นเราฝึ กหัดของเราเป็ น
ปัญญาของเรา เป็ นวิปัสสนา เป็ นความรู้แจ้งในใจของเรา ถ้าเป็ นความรู้แจ้งในใจของเรา เป็ น
สมบัติของเราๆ สมบัติของเราที่เราฝึ กขึ้นมา ที่พอ่ แม่ปรารถนาให้ลกู ทุกคนฉลาดไง แต่เราเวลา
ฉลาด ฉลาดขึ้นมาด้วยภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เกิดขึ้นในการกระทานี้ไง นี่ธรรมโอสถ ทาเพื่อ
เราๆ นะ ถ้าทาเพื่อเราเพื่อประโยชน์กบั เรา เพื่อชีวติ นี้
เกิดมาเป็ นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสุดยอด เยี่ยมยอดมาก
เพียงแต่พวกเราเข้าไม่ถึง พวกเราไม่เคยพบเคยเห็น เห็นแต่ศาสนบุคคล ศาสนบุคคลที่เข้ามาบวช
เป็ นพระ บวชเป็ นพระ บวชเป็ นชี เขาดารงชีพของเขา เราแค่เห็นบุคคลเท่านั้นเอง แล้วบุคคลทาดี
ทาชัว่ เราก็ไปติไปเตียนที่บุคคลนั้น เราถึงไม่เห็นธรรมะไง เราถึงไม่เห็นสัจธรรมไง
เรามองผ่านบุคคลเข้าไป เข้าไปสู่สจั ธรรมอันนั้น ถ้าเข้าไปสู่สจั ธรรมอันนั้น มันอยูท่ ี่ไหน
มันอยูใ่ นหัวใจของเรา เอวัง
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