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

 

ฟังธรรมะนะ ไอเ้ม่ือก้ีนัน่อารมณ์บูด ธรรมะน้ีเป็นธรรมโอสถ ธรรมโอสถนะ มนัมาชโลม
หัวใจของคนนะ เหมือนฝนตก เวลาฝนตกแดดออกน่ีนะ มนัเป็นประโยชน์กบัโลกมากๆ เลย ถา้
ไม่มีแดดนะ พืชพรรณธญัญาหารเราไม่มีจะกิน เวลาจะกิน เพราะมนัสงเคราะห์อาหารของมนั
นะ ฝนตกแดดออกจะมีประโยชน์มากเลย 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ ไปทัว่ ๓ แดนโลกธาตุ อยา่วา่แตโ่ลกธาตุ
น้ีเลยนะ ๓ แดนโลกธาตุ เทวดา อินทร์ พรหมยงัตอ้งมาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ พระอินทร์นะ ยงัมาใส่บาตรพระกสัสปะเพ่ือเอาบุญกุศลนะ 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สุดยอดมาก สุดยอดมาก แลว้มนัเป็น
ประโยชน์มาก เป็นประโยชน์ตั้งแต่เดก็ในครรภ ์ เป็นประโยชน์ตั้งแต่ทารกนอ้ย เป็นประโยชน์
กบัทุกๆ คนเลยนะ ถา้เป็นธรรมๆ นะ เพราะอะไร เพราะธรรมะมนัรู้จกัผิดชอบชัว่ดีไง 

ถา้พอ่แม่ท่ีดีเล้ียงลกูท่ีดีนะ ดูแลดีนะ ลกูท่ีดีเล้ียงง่าย ลกูท่ีดีนะ สังคมเป็นท่ีพ่ึงพาอาศยั 
สังคมท่ีมีน ้าใจต่อกนันะ นกับวชบวชแลว้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเพ่ือช าระกิเลสในหัวใจของตน
นะ เวลาช าระกิเลสในหัวใจของตน 

นัน่น่ะบุพเพนิวาสานุสติญาณ รู้วา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้อดีตชาติเป็นพระ
เวสสันดร เป็นต่างๆ ท าไมถึงมาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ กวา่จะเป็นองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ สร้างสมบุญญาธิการมาเป็นพระโพธิสัตวม์ามากนอ้ยแค่ไหน ถา้มากนอ้ยแค่
ไหน ใครๆ ก็เกิด ทุกคนเกิดเป็นมนุษยทุ์กๆ คน ใครๆ ก็เป็นพระพทุธเจา้ไดน่้ะหมดสิ 

มนัเป็นพระพุทธเจา้ไปไม่ได ้ เพราะไม่มีบุญญาบารมีขนาดนั้นท่ีจะท าตนให้เป็น
พระพทุธเจา้ได ้ เวลาเป็นพระพทุธเจา้ข้ึนมาแลว้ พระพทุธเจา้ท าลายอวชิชาในใจขององคส์มเดจ็
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พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เสวยวมุิตติสุขๆ สุขอนันั้นมนัเลอเลิศเหนือโลกเหนือสงสาร เหนือวฏัฏะ 
มนัเหนือวฏัฏะ มนัเหนือวฏัฏะนะ ธรรมะมนัมีคุณค่ามากมายมหาศาลขนาดนั้นนะ 

แต่เวลาเราใชธ้รรมะ เวลามนัพดูนะ อิทปฺปจฺจยตา มนัก็เป็นเช่นนั้นเอง กูจะโกงมึงน่ะ มนั
ก็เป็นเช่นนั้นเองให้กูเหยียบย  ่าหัวมึงน่ะ มนัจะเป็นเช่นนั้นเองวา่กูจะเบ่งกลา้มน่ะ 

ธรรมะมนัควรจะเป็นประโยชน์ไง มนัมาเสริมกิเลสให้คนถือเน้ือถือตวั มาส่งเสริมทิฏฐิ
มานะของคน ทั้งๆ ท่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เพ่ือมาก าราบทิฏฐิมานะของ
ตน เพ่ือมาเข่นขนาบทิฏฐิมานะของตน มาข่มขนาบกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของตน 
ไปวดัๆ ไปวดัหัวใจ ขอ้วตัรๆ ขอ้วตัรของใจ ธรรมะของหลวงปู่ฝ้ัน ขอ้วตัรๆ วตัรปฏิบติัๆ ส่ิงท่ี
วตัรปฏิบติัก็ไปวดัหัวใจของตนๆ หัวใจน้ีส าคญัมาก ถา้หัวใจส าคญัมาก 

คนเรานะ ถา้มนัรู้จกัผิดชอบชัว่ดี แค่รู้จกัผิดชอบชัว่ดีนัน่แหละ แลว้ความดีๆ ความดีท่ีมนั
จะมีมากไปกวา่น้ียงัมีมหาศาล ความดีท่ีมีมากไปกวา่น้ีนะ 

พอ่แม่เป็นพระอรหันตข์องลกู เราเล้ียงดูพอ่แม่ของเรามา พอ่แม่เล้ียงดูเรามา แลว้เติบโต
ข้ึนมา เราจะเล้ียงดูแลพอ่แม่ของเรา เห็นไหม พอ่แม่เป็นสัมมาทิฏฐิ เล้ียงง่าย ดูแลง่าย เวลาพอ่แม่
เป็นมิจฉาทิฏฐิ มนัจะมีปัญหากนัในบา้นไง ในบา้นนะ ไอค้นนั้นก็จะไป ไอค้นน้ีกจ็ะมา มนัมี
ความขดัแยง้กนั น่ีมาแลว้ไง มนัมาแลว้ 

กรรมจ าแนกสตัวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนั เวลากรรมจ าแนกสตัวใ์ห้เกิดต่างๆ กนั เวลาเกิดมา องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ มาจาก
ไหนๆ มาตั้งแต่อดีตชาติ แลว้อดีตชาติ กรรมจ าแนกสตัวใ์ห้เกิดต่างๆ กนั ใครบา้งไม่เคยท าเวรท า
กรรมต่อกนัมา 

เวลายอ้นอดีตชาติไปนะ เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไดจ้ริงนะ เวลายอ้นอดีตชาติไป มนัเป็น
ขอ้เทจ็จริงในใจของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั แต่เวลาหลวงตาท่านพดูนะ “ตบปากๆ” ท่านไม่ให้พดู
นะ ท่านให้เก็บไวใ้นใจนะ เพราะวา่ใครจะรู้เห็นอยา่งไรมนัจริงหรือไม่ 

แต่ถา้เป็นความจริงๆ มนัยอ้นอดีตชาติไป คนมนัจะเห็นนะ พระอรหันตต์อ้งสร้างบุญกุศล
มาแสนกปั ตอ้งท าคุณงามความดีมาต่อเน่ืองๆ จนจิตใจมนัเป็นส่ิงท่ีดี จิตใจมนัคิดแต่เร่ืองดีงาม 
จิตใจมนัคิดแต่เสียสละ ถา้จิตใจอยา่งนั้นมีโอกาสประพฤติปฏิบติั 
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ถา้จิตใจคนเห็นแก่ตวั จิตใจคนท่ีคบัแคบ จิตใจคนท่ีเอาชนะคะคานคนอ่ืน มนัมีกิเลส
ตณัหาทั้งนั้นน่ะ มนัไปกวา้นเอามาเป็นสมบติัของมนั เห็นไหม บุพเพนิวาสานุสติญาณ ถา้มนัมี
อดีตชาติมาอยา่งนั้น ถา้อดีตชาติมา เวรกรรมไง 

ฉะนั้น พอถึงท่ีสุดองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนมาท่ีปัจจุบนัน้ี เวลาปัจจุบนัน้ีนะ 
มนัมีเวรมีกรรมต่อกนัมา ถา้มนัมีเวรมีกรรมต่อกนัมา เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร ถา้เวรยอ่ม
ระงบัดว้ยการไม่จองเวร ครูบาอาจารยท่ี์ท่านมีเวรมีกรรมท่านถึงยอมรับสภาพนั้นไง 

ค าวา่ “ยอมรับสภาพนั้น” มนัไม่ใช่ยอมรับเพราะยอมจ านนนะ ยอมรับเพราะวา่มนัเป็น
ความจริงอยา่งนั้น มนัเป็นความจริงอยา่งนั้น เราเป็นคนสร้างมาเอง เราเป็นคนท าเอง ในประวติั
หลวงปู่ชอบ ประวติัของครูบาอาจารยท่์านยอมรับๆ ทั้งนั้นน่ะ 

ค าวา่ “ยอมรับ” ไม่ใช่ยอมรับเพราะยอมจ านน ยอมรับเพราะความเป็นจริง ยอมรับเพราะ
ขอ้เทจ็จริง แต่ใครจะไปยอมจ านน ใครไปยอมอะไร ไม่มีใครยอมทั้งนั้นน่ะ แต่ในเม่ือมนัเป็นสัจ
ธรรม มนัเป็นสัจธรรมใช่ไหม ในเม่ือเป็นสัจธรรม เราเช่ือกรรม กรรมการกระท ามาแลว้เราจะ
ปฏิเสธไดอ้ยา่งไร 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนในปัจจุบนัน้ี เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร เรา
ไม่จองเวรจองกรรมใครทั้งส้ิน แต่เหตกุารณ์ท่ีมนัเกิดข้ึน เหตกุารณ์ท่ีมนัเป็นสาธารณะ ใครจะมา
เหยียบย  ่าใคร ผูท่ี้เป็นหัวหนา้ไง 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ ตอ้งยกยอ่งสรรเสริญคนท่ีควรยกยอ่ง คน
ท่ีท าดีงาม คนท่ีท าถกูตอ้งตามกฎกติกา คนคนนั้นตอ้งยกยอ่ง 

ควรกดคนท่ีควรกด คนท่ีระราน คนท่ีท าแตกแยก คนท่ีเห็นแก่ตวั ตอ้งกด กดคนท่ีควรกด 
ท าโทษคนท่ีควรท าโทษ ตอ้งยกยอ่งเชิดชูคนท่ีท าความดี 

แต่เราท าความดีกนั เราไม่กลา้ เพราะท าความดีแลว้มนัไปขดัแยง้กบัพวกมาร แลว้วชิา
มารๆ มนัเยอะ เราอยูก่บัโลกมนัมีแต่วชิามาร ถา้วชิามาร คนเราตอ้งมีสติปัญญาเอาตวัเราให้หลดุ
พน้ออกไปจากการจองลา้งจองผลาญของพวกมาร ถา้พวกมารข้ึนมา เอง็อยา่ไปช่วยนะ เอง็อยา่
เชิดชูนะ เด๋ียวกูลอ่มึงนะ เด๋ียวกูลอ่ 
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ยอมจ านนไปหมดเลย เพราะยอมจ านนไปหมดอยา่งน้ี น่ีจิตใจท่ีออ่นแอไง จิตใจท่ีไม่ได้
สร้างบุญกุศลมามากไง จิตใจท่ีออ่นแอ จิตใจท่ีไม่ไดส้ร้างบุญกุศลมามาก มนัไม่มีขนัติธรรมไง 
มนัไม่มีจุดยืนของมนัไง 

ส่ิงท่ีเป็นคุณงามความดี ผิดชอบชัว่ดีเราก็รู้อยูแ่ก่ใจ คนไหนท าดี เราก็รู้ คนไหนท าชัว่ เราก็
รู้ ถา้คนท าความดีท าไมไม่ปกป้องเขา ไม่เชิดชูเขา ไม่ดูแลเขา เวลาคนท าชัว่ๆ เวลาสอนกนันะ 
ธรรมะนะ อยา่ไปยกมือไหวค้นชัว่นะ...มนัเดินมามนัมีตงัค ์ ยกมือไหวม้นัเลย ยกมือไหวแ้ป๋เลย 
น่ีไง จิตใจท่ีมนัออ่นแอไง 

จิตใจอยา่งน้ีเขามาวดักนัท่ีการภาวนา ถา้จิตใจท่ีมนัเขม้แขง็ ถา้มนัท าส่ิงใดไดน้ะ เวลา
ภาวนา เวลาเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา มนัจะทุกขม์นัจะยากขนาดไหนนะ มนัจะมีจุดยืนของ
มนั ถา้มนัจะมีความกดดนัในหัวใจขนาดไหน มนัจะตอ่สู้กบัความคิดในหัวใจของมนัได ้

แต่คนท่ีมนัออ่นแอ ออ่นไหวไปกบัโลก เวลามนัภาวนาข้ึนมา ท่ีนัน่ก็จะดี ท่ีน่ีกจ็ะดี มนัจะ
ชกัไปขา้งนอกหมด เวลาท าอยูปั่จจุบนัน้ี ปัจจุบนัน้ีเอง็เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา ถา้เอง็ท าดี เอง็
จะไดดี้ในปัจจุบนัน้ีนะ ถา้มนัสงบมนัก็สงบท่ีน่ีนะ ถา้มนัเกิดปัญญามนัก็เกิดปัญญาในหัวใจดวง
น้ีนะ 

แต่กิเลสมนับอกวา่ท่ีนู่นจะดีกวา่ ค  าวา่ “ดีกวา่” คืออนาคต ถา้ลองจิตใจมนัคิดไปอนาคต
แลว้ ปัจจุบนัมนัอยูไ่หน เพราะอะไร เพราะปัจจุบนัน้ีมนัทุกขม์นัยากไง เดินจงกรม นัง่สมาธิ
ภาวนามนัลงไม่ไดไ้ง มนัส่งไปอนาคตแลว้นะ คือวา่มนัจะมาหลอกไง มนัจะมาหลอกให้การ
กระท านั้นลม้เหลว มนัจะหลอกให้เราเลิกจากปัจจุบนัน้ีไง ทั้งท่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้สอนท่ีปัจจุบนัน้ีไง ถา้ปัจจุบนัน้ีเขม้แขง็ ใครมีความสามารถ มีความอดทนนะ 
ขนัติธรรมๆ น่ีไง สัมโพชฌงคไ์ง อินทรียแ์ก่กลา้ไง 

ปัญญาอินทรีย ์ สตินทรีย ์ สติแก่กลา้ ปัญญาแก่กลา้ ถา้มีสัมโพชฌงค ์ มนัมีวริิยะ มีการ
วเิคราะห์วจิยั วเิคราะห์วจิยัในสจัธรรมท่ีมนัเกิดข้ึน ในส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนในหัวใจน้ีท่ีมนัเป็นส่ิงท่ี
เร่าร้อน ในส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนท่ีเป็นคุณงามความดีท่ีฝนตกฟ้าร้อง ส่ิงท่ีดีงาม มนัก็วเิคราะห์วจิยัเพ่ือ
ประโยชน์ไง ฝนตกฟ้าร้องข้ึนมา ชาวไร่ชาวนาเขาไดป้ระโยชน์นะ ไอค้นท าธุรกิจเขาไม่ได้
ประโยชน์ของเขา ถา้ท าธุรกิจ เขาตอ้งการให้มนัร่มร่ืนเพ่ือท าธุรกิจของเขา ในการฝนตกฟ้าร้อง
มนัก็มีการขดัแยง้กนัในวชิาชีพของคน วชิาชีพของคน เราจะเลือกใชใ้นฤดูกาลอยา่งไร 
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ถา้คนเขามีสติปัญญาของเขา ถา้เราบอกวา่ ไม่ให้ฝนตกเลย ไม่ให้ฟ้าร้องเลย เราจะท าแต่
ธุรกิจของเรา ขา้วปลาอาหารราคามนักจ็ะสูงข้ึน โรคภยัไขเ้จ็บมนัก็จะมา คนเราก็จะตายหมด ถึง
ท่ีสุดแลว้มนัก็ตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยัใช่ไหม ถา้เราแบ่งปันวา่ ถึงฤดูกาลเขา เขาควรท าพืชไร่
ข้ึนมาเพ่ือเก็บไว ้ มนัก็เป็นอาหารของเราดว้ยกนั น่ีถา้มนัคิดของมนั ถา้คิดเป็นๆ ถา้มนัมีปัญญา
ข้ึนมา มีคุณธรรมข้ึนมาในหัวใจข้ึนมา ถา้รู้จกัผิดชอบชัว่ดีไง ส่ิงใดควรกค็วรท า ท าแต่ส่ิงท่ีดี
งามๆ ทั้งนั้นน่ะ 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สุดยอดๆๆ สุดยอดจริงๆ นะ แลว้หลวงตา
ท่านพดูประจ า เหมือนห้างสรรพสินคา้ ใครจะเขา้ไปหยิบจบัไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 

ไอพ้วกเราชาวพทุธตากแอร์ ไปเดินในห้างแลว้ก็กลบั ไปตากแอร์กนัเท่านั้นน่ะ ท่ีไหนเฮก็
เฮไปกบัเขา ไปตากแอร์ มนัเยน็ดี น่ีก็เหมือนกนั วดัไหนเขามีส่งเสริมข้ึนมา โฆษณาชวนเช่ือ ไป
แลว้ 

น่ีพดูถึงกรรมๆ เวลาพดูถึงเร่ืองกรรมนะ กรรมจ าแนกสัตวใ์ห้เกิดต่างๆ กนันะ มนัไม่ใช่
ความรู้สึกนึกคิด แลว้เวลาคนท่ีไม่เช่ือพระพทุธศาสนาก็เขียนวา่ นรกสวรรคเ์อามาขู่กนั เอามา
กรรโชกทรัพยก์นั 

มนัก็เป็นอยา่งนั้นจริงๆ นะ ค าวา่ “จริงๆ” หมายความวา่ พระท่ีเอาเร่ืองน้ีมาขู่เขญ็ เราเห็น
มาเยอะ มีคนมาเลา่ให้ฟังเยอะ วชิาท่ีจะหาเงินไดเ้ลย โดนของ ไม่ปกติ ตอ้งมาแกเ้วรแกก้รรม 

เร่ืองอยา่งน้ีมนัจะมาแกอ้ะไรกนั เรามีสติปัญญาของเราไง มีสติปัญญา เจ็บไขไ้ดป่้วยกไ็ป
โรงพยาบาล ถา้มีปัญหาข้ึนมา ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมาก็ฟ้ืนสติข้ึนมา ธรรมโอสถ ธรรมโอสถเอามา
แกกิ้เลส กิเลสคือพญามารในหัวใจของคน ถา้หัวใจของคนนะ มนัเป็นไปอยา่งนั้นไง 

เวลาเราพยายามจะใหค้นเราให้มีจุดยืน อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน ปัจจตั
ตงั สันทิฏฐิโก ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เขา้ไปสู่ในจิตใจของสตัวโ์ลกไง ถา้
จิตใจของสัตวโ์ลก ถา้มีคุณธรรมข้ึนมา สัตวโ์ลก คนคนนั้นมนัจะเป็นศาสนทายาท เป็นธรรม
ทายาท เป็นธรรมทายาท เป็นร่มโพธ์ิร่มไทร เป็นท่ีให้คนพ่ึงพาอาศยั ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้เป็นอยา่งนั้นไง 
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น่ีธรรมโอสถ เวลาอยา่งนั้นวา่ อู๋ย! โดนของ ตอ้งใชส้มาบติั โอ๋ย! ตอ้งแกก้รรม...บา้บอคอ
แตก เพราะอะไร เพราะครูบาอาจารยน์ะ ถา้ส่ิงท่ีเป็นมนัก็เป็นกรรมของเขา เป็นเพราะสติปัญญา
เขาออ่นแอ ให้คนอ่ืนครอบง า ใหค้นอ่ืนหาประโยชน์ ชีวติเราทั้งชีวติตอ้งให้คนอ่ืนหาประโยชน์
ใช่ไหม 

เราเกิดมาเป็นพระสงบ ถา้มนัจะโดนของ มนัจะตายตรงน้ีก็พระสงบตายไปมนัจะเป็น
อะไรไป ถา้เราจะเป็นจะตายก็เราตายคนเดียว ไม่ตอ้งให้คนอ่ืนมาวุน่วาย 

น่ีก็เหมือนกนั พอโดนของ เดือดร้อนไปทั้งครอบครัว เดือดร้อนกนัไปหมด ฉันจะเป็นจะ
ตาย คนนั้นตอ้งคุม้ครอง คนนั้นตอ้งดูแล คนนั้นตอ้งช่วยเหลือ 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ น่ีไง อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึง
แห่งตน ถา้พระสงบโดนของก็ให้พระสงบตายไปเด๋ียวน้ีเลยก็จบ น่ีไง งา่ยๆ 

แต่ถา้มนัมีสติปัญญา ของอะไร ศีลคุม้ครองไง ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมะจะ
คุม้ครองสัตวโ์ลก ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้จะปกป้องคุม้ครองดูแลหัวใจของ
คนท่ีเขม้แขง็ ผูมี้ศีลมีธรรม 

มีศีล ให้มนัปลอ่ยเขา้มา ของ ให้มนัปลอ่ยเขา้มา ศีล ๕ คุม้ครองดูแลได ้ ศีลคือความปกติ
ของใจ ถา้ใจมนัปกติ ใจมนัเขม้แขง็ ใครมนัจะยิงอะไรเขา้มา ยิงไม่เขา้ ถา้ยิงไม่เขา้ ฟันไม่ออก ยงิ
ไม่เขา้ เพราะฟันมนัเหยิน ยิงไม่เขา้ ฟันก็ฟันไม่ออก น่ีไง ถา้จิตมนัสงบนะ ผูใ้ดปฏิบติัธรรม 
ธรรมะจะคุม้ครองผูน้ั้นไง ผูท่ี้มีศีล มีความปกติของใจ ถา้ใจมนัเป็นปกติ ใจมนัคุม้ครองดูแลของ
มนั อะไรจะเขา้ไปหามนัได ้

บา้นของเรา เราไดดู้แลดีแลว้ เห็นไหม เวลาคาถาขอฝน ฝนจงตกมาเถิด ท่ีมุงท่ีบงัของ
สมณะไดคุ้ม้ครองดีแลว้ ตกมาเถิด น่ีก็เหมือนกนั ใจของเราท่ีมีศีลมีธรรมคุม้ครองดีแลว้ ของส่ง
มาเถิด ส่งมาเลย น่ีพดูถึงถา้มนัเขม้แขง็อยา่งน้ีมนักจ็บใช่ไหม ถา้จบแลว้มนัก็ไม่มี 

เราเห็นแลว้เราสังเวช เราสงัเวชมาก เพราะอะไร เพราะมนัเป็นกระแสมานะ ไอค้นนูน้ก็
โดนของ ไอน่ี้ก็โดนของ ไอน้ัน่ก็ตาตกนะ ไอน่ี้กต็อ้งอาบน ้ามนตน์ะ แลว้มนัก็เลยไปอาบ
น ้ามนต ์
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ก็ไปอาบอบนวดก็จบไง เวลาอาบอบนวดไปจบัมนันะ เวลาอาบน ้านอนในวดัยิ้ม มีดอกไม้
ธูปเทียนดว้ย อาบน ้าเหมือนกนั มนัจะมีอะไรมากมายขนาดนั้น 

น่ีพดูถึงวา่กระแสโลก ถา้พดูถึงเวรกรรมแลว้มนัก็ตอ้งไปแกก้รรมกนั...ไม่ใช่ กรรมจ าแนก
สัตวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนั พอกรรมจ าแนกสัตวใ์ห้เกิดต่างๆ กนั มนัก็มีวฒิุภาวะท่ีแตกต่าง วฒิุภาวะน้ี
เราก็มาเสริมเติม 

เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เรามีวฒิุภาวะเป็นพ้ืนฐาน พ้ืนฐานแลว้เราก็
ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เพ่ือความมัน่คง เพ่ือความมัน่คงแลว้เราก็
ศึกษา มีครูบาอาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษา เราพิจารณาวเิคราะห์วจิยั สัมโพชฌงค์ๆ  ให้มนัเขม้แขง็ ให้
มนัมีสติปัญญาเป็นของเราไง ถา้ให้มีสติปัญญาเป็นของเรานะ 

หลวงตาท่านสอน ใครมีมีดอยูป่ระจ าตวั พอเจอส่ิงใด มีดเขาจะใชป้ระโยชน์เพ่ือประโยชน์
คุม้ครองชีวติเขา เพ่ือหาอาหารของเขา เพ่ือท าส่ิงใดไดท้ั้งหมดเลย เราฝึกหัดใชปั้ญญาของเรา 
ปัญญาของเราคือมีดประจ าตวัเรา ใครมีสติมีปัญญาก็มีมีด มีเคร่ืองคุม้ครองดูแลของเราไง 

เราไม่มีมีดคุม้ครองดูแลเรา เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาจาก
พระไตรปิฎก อยูใ่นตูพ้ระไตรปิฎก มีดของเราก็อยูใ่นตูพ้ระไตรปิฎก เวลาเรามีเหตกุารณ์ขดัขอ้ง
ข้ึนมา เราก็จะวิง่กลบัไปหาตูพ้ระไตรปิฎก แลว้ก็ไปไขกุญแจพระไตรปิฎก แลว้ก็เอาหนงัสือ
พระไตรปิฎกมาเปิดเอายาธรรมะนั้นเพ่ือมาแกไ้ข น่ีคือการศึกษา การจ า มนัจะคน้ควา้หาไปทัว่ 

แต่ถา้เรามีสติมีปัญญาของเรา เราจะมีมีดประจ าตวัของเรา อะไรเกิดข้ึนมาเอามีดฟันเลย 
อะไรเกิดข้ึนมาเอามีดป้องกนัตวัไดเ้ลย น่ีไง สติปัญญา สติปัญญาท่ีเราฝึกฝนกนัอยูน่ี่ไง ถา้มนั
ฝึกฝนสติปัญญา น่ีธรรมทายาท องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนาตรงน้ี ปรารถนาให้
ทุกคนเจริญรุ่งเรือง เจริญรุ่งเรืองดว้ยศีล ดว้ยสมาธิ ดว้ยปัญญาของคน ในหัวใจของคน นัน่จะ
เป็นธรรมทายาท เป็นศาสนทายาทในพระพทุธศาสนา 

แต่ในเม่ือชีวติเราเกิดมาเป็นมนุษยใ์ช่ไหม มนัก็มีสังคมใช่ไหม เราก็อยูใ่นสังคมนั้น เราอยา่
ไปดูถกูเหยียดหยามใครนะ อยา่ไปเยย้หยนัใครทั้งส้ิน มนุษยเ์ขามีความคิดของเขา เราอยา่ไป
แบ่งแยก เราตอ้งการความสงบระงบั เราตอ้งการคุณงามความดีของเรา แต่น่ีเราพดูถึง
พระพทุธศาสนา พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน เอวงั 


