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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ วนัน้ีวนัพระ วนัพระ ๑๕ ค ่า วนัพระใหญ่ดว้ย วนัพระใหญ่ เราชาว
พทุธ เราระลึกถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ วนัพระเป็นวนัแสวงหาบุญกุศลของเรา แต่วนั
พระน้ีมนัตรงเทศกาลไง เทศกาลสงกรานต ์ เทศกาลสงกรานตม์นัเป็นประเพณีวฒันธรรม มนั
เป็นวิถี มนัเป็นวถีิชีวติของเรา ถา้เป็นวถีิชีวติของเรา มนัเป็นวนัข้ึนปีใหม่ วนัข้ึนปีใหม่เขาให้
เร่ิมตน้ชีวติใหม่ 

เร่ิมตน้ชีวติใหม่ เราจะท าบุญกุศล เพราะในพระพทุธศาสนา ลทัธิศาสนาอ่ืนเขาก็ท าบุญ
กุศลของเขา ท าบุญกุศลของเขาเพ่ืออะไร ท าบุญกุศลของเขา เห็นไหม ในครอบครัว สถาบนัท่ี
มัน่คงท่ีสุดคือสถาบนัครอบครัว ถา้ในครอบครัวใดมีความมัน่คง ในครอบครัวใดมีความไวเ้น้ือ
เช่ือใจ ในครอบครัวใดท่ียงัสนทนาปราศรัยกนัได ้ ในครอบครัวถา้พดูกนัไม่ได ้ มนัมีการขดัแยง้
กนัในครอบครัว ในครอบครัวนั้นมนัจะไม่มีความสุข 

ฉะนั้น ความสุข สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ถา้มนัมีความขดัแยง้ มีต่างๆ เพราะอะไร 
เพราะเราตอ้งการปรารถนาของเรา เราตอ้งการปรารถนาของเรา เขาก็ตอ้งการปรารถนาของเขา
เหมือนกนั ถา้เขาตอ้งการปรารถนาของเขามนัก็มีความขดัแยง้ใช่ไหม เราก็ลดลง ลดทิฏฐิมานะ 
ลดความเห็นของเราลง เราพยายามแกไ้ขเขา เด๋ียวเขาจะกลบัข้ึนมาดีไดไ้ง แต่ถา้เราเอาน ้ามนัสาด
เขา้ไป มนัไม่มีผลดีหรอก ความรุนแรงไม่สร้างผลดีกบัส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน ความรุนแรง เห็นไหม มนั
มีแต่ความเขา้ใจไง 

วนัน้ีวนัพระ ถา้วนัพระ เราระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาไปเท่ียวสวนเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย ถา้เห็นคนเกิด คนแก่ 
คนเจ็บ คนตาย มนัตอ้งมีฝ่ังตรงขา้มท่ีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย พระพทุธศาสนาน่ีสุดยอด 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยมคืออะไร ยอดเยี่ยมคือไม่ตอ้งมาเกิดไง ไม่ตอ้งมาแบกรับภาระความรกรุงรัง
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อยา่งน้ีอีกไง ความแบกรับภาระความรกรุงรังท่ีเราปรารถนา ถา้เราปรารถนา ถา้ใครสมความ
ปรารถนา เป็นความสุขๆ มนัเป็นวถีิชีวติ 

หนา้ท่ีการงานของคน อาชีพของคน ดูสิ วถีิชีวติของพระ เวลาแจกอาหาร น่ีไง วถีิแห่ง
กรรมฐานเขาไม่คลกุคลี เขาไม่มัว่สุม ถา้ไม่มัว่สุม ส่ิงใดท่ีมนัเป็นความจ าเป็นใช่ไหม คนเราเกิด
มานะ มนัตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั พระกต็อ้งมีอาหารไปยงัชีพ พอยงัชีพข้ึนมา ถวายทานๆ ถึง
เวลาแลว้ไม่มีมารยาสาไถย ไม่มีมาลอยหนา้ลอยตา เรามีความเจตนามาจากบา้นแลว้นะ เราก็
ถวายดว้ยหัวใจของเรา 

เรายื่นถวายไปแลว้ ผูท่ี้เขารับแลว้เขาจะตกัอาหารใส่บาตร ตกัอาหารใส่บาตรแลว้แต่ธาตุ
ขนัธ์ของคนใช่ไหม บางคนแพส่ิ้งใด บางคนไม่ตอ้งการส่ิงใด การแพน้ะ ไม่ใช่ปรารถนาเอาวา่
เอาพงุใหญ่พงุโต กินอยา่งหมู กินเสร็จแลว้ก็นอน ไม่ใช่อยา่งนั้น เขาพิจารณาของเขา 

วถีิ วถีิชีวติของโยม วถีิชีวติของพระ เห็นไหม วถีิชีวติของพระ เราท าเพ่ือวถีิชีวติของพระ 
ถา้เราท าเพ่ือวถีิชีวติของพระแลว้ ส่ิงท่ีกระท าๆ มนัเป็นวฒันธรรมของเราไง มนัเป็นวฒันธรรม
ประเพณี 

ช่วงน้ีเป็นช่วงวนัสงกรานต ์ พอสงกรานตเ์ขาให้กลบัไปเยี่ยมพอ่เยี่ยมแม่ ให้มีความ
กตญัญกูตเวที พอ่แม่ปู่ยา่ตายายอยูท่ี่บา้น ไดเ้ห็นลกูหลานข้ึนมามนัอบอุน่นะ ความอบอุน่ มนัมี
ความอบอุน่ในครอบครัว ถา้มีความอบอุน่ในครอบครัว เราระลึกถึงกนันะ มนัไม่มีส่ิงใด มนัจะ
อตัคดัขาดแคลนก็ไม่เป็นไร ขอให้กลบัมาเห็นหนา้กนัเถิด ไม่ตอ้งเอาส่ิงใดมาเพ่ือเชิดหนา้ชูตา 
แต่หัวใจน้ีส าคญัๆ ความระลึกถึงกนัอยูอ่นันั้นส าคญัมากนะ ถา้ส าคญัมาก แลว้เวลา
พระพทุธศาสนา วถีิชีวติ แลว้ชีวติจริงๆ ละ่ทุกขไ์หม ชีวติจริงๆ มนัอยูท่ี่ไหน ความจริงๆ มนัอยู่
ท่ีไหน 

ความจริงมนัซ้อนๆๆ กนันะ ผลประโยชน์มนัทบัซ้อนๆ กนั เราก็บอกวา่เราอยากจะ
มัน่คงกบัทางโลกๆ...ทางโลกมัน่คงมนัเป็นการตลาด การตลาดมัน่คง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้เวลาสอนถึงวถีิแห่งความจริงนะ สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงั สรรพ
ส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั ไม่มีความมัน่คง ไม่มีความแน่นอน แปรปรวนอยูต่ลอดเวลา ส่ิงใดเป็น
อนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงท่ีเป็นทุกข์ๆ  เป็นทุกขเ์ป็นยาก เวลาอะไรพลดัพรากไปแลว้เป็นทุกข์
เป็นยาก ความทุกขน์ั้นเป็นอนตัตา ไม่มี 
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ความทุกขน์ั้นเป็นอนตัตา ความทุกขท่ี์เรายึดมัน่ถือมัน่ เพราะอะไร เพราะเรามีส่ิงใดสม
ความปรารถนา เราก็มีความสุข ส่ิงใดท่ีไม่สมความปรารถนา เราก็มีความทุกข ์ แลว้ความทุกข ์
เรากย็ึดมัน่ถือมัน่ ทั้งๆ ส่ิงท่ีเราปรารถนา ยศถาบรรดาศกัด์ิส่ิงใดมนัไม่จริงสกัอยา่งหน่ึง ไม่จริง
สักอยา่งหน่ึงก็ยึดมัน่ถือมัน่วา่เป็นของเราๆ ไง มนัเป็นอนิจจงั มนัก็แปรสภาพของมนัไป มนั
แปรสภาพของมนัไป เป็นความทุกข ์ความทุกขน์ั้นมนัก็ไม่ใช่ความจริง ความทุกขน์ัน่ก็ไปยึดมนั
อีก ยึดมนัอีก ความทุกขเ์ป็นของเรา เราเป็นความทุกขม์าก ยึดมาก เสียใจมาก เดือดร้อนมากๆ 

เดือดร้อนมากขนาดไหน ถา้มีใครปลอบหัวใจ ใครมีความปลกุปลอบ ปีสองปีมนัก็ลืม 
ความทุกขม์นัก็หายไปแลว้ มนัเป็นอนตัตา แต่มนัเป็นอนตัตาโดยสจัจะความจริงในธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัไม่เป็นอนตัตากบัเรา เรารากเลือด เราทุกขย์ากจนกระอกั
เลือด อนตัตาตรงไหน มนัจะเป็นอนตัตาๆ น่ีไง พระพทุธศาสนาสอนตรงน้ีไง องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้สอน สอนเร่ืองอยา่งน้ีไง น่ีวถีิแห่งชาวพทุธ วิถีแห่งพทุธะๆ พทุธะมนัอยูท่ี่ไหน 
พทุธะคือผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 

โยมจากบา้นมาวดัมาภาวนากนัน่ี โยมยงัหาตวัตนของตนไม่เจอ ถา้ใครหาตวัตนของตน
เจอ ท าความสงบของใจเขา้มาได ้มนัเกิดความมหัศจรรยไ์ง 

พระพทุธศาสนาสอนเขา้มาท่ีใจของสัตวโ์ลก แลว้เวลาเราสอนเขา้มา เราสอนเขา้มาท่ี
อารมณ์ สอนเขา้มาท่ีความรู้สึก เพราะเราเห็นวฒันธรรม ดูวดัของเราสิ ฝร่ังมาเท่ียวกนั โอ๋ย! 
สวยงามทั้งนั้นเลย มีช่ือเสียงทั้งนั้นน่ะ มนัมาจากไหนละ่ มนัมาจากวฒันธรรม ผูท่ี้จิตใจเขาเป็น
บุญกุศลเขาไดก่้อร่างสร้างข้ึนมา มนัสวยงามไปหมด มนัดูดีไปหมด เห็นไหม มนัดูดีไปหมด 

น่ีก็เหมือนกนั เรามาวดัมาวา เรามาหาส่ิงใด ส่ิงท่ีเป็นวฒันธรรมมนัเกิดมาจากไหน ก็เกิด
มาจากความคิด เกิดมาจากเจตนาของคน แลว้เจตนาของคน เรามาวดัมาวาเราก็มาดว้ยเจตนาของ
เรา แต่เราหาตวัเราไม่เจอไง ถา้เราหาตวัเราไม่เจอ เพราะเราท าความสงบของใจเราไม่ไดไ้ง ถา้ท า
ความสงบของใจเราเขา้มาได ้ น่ีวดักรรมฐานๆ วดักรรมฐานเขาถึงไม่คลกุคลีกนัไง เขาถึง
พยายามเป็นสัปปายะ หาท่ีสงดั หาท่ีวเิวกเพ่ือคน้ควา้หาใจของตน ถา้ใครคน้ควา้หาใจของตน น่ี
อริยทรัพย ์ทรัพยท่ี์มีค่ามหาศาล 

แกว้แหวนเงินทองข้ึนมาแลว้แต่มนัดอ้ยค่า แต่หัวใจของคนมนัไม่มีความดอ้ยค่า แก่เฒ่า
ขนาดไหนคืออายขุยั หัวใจไม่เคยแก่ หัวใจมนัแก่เป็นไหม ถา้หัวใจมนัแก่เป็น เวลามนัแก่แลว้ 
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มนัรู้วาระของมนัแลว้มนัตอ้งมีสติปัญญาของมนัสิ น่ีหัวใจมนัแก่ไม่เป็นไง เวน้แต่เดก็ เดก็อยาก
เป็นผูใ้หญ่ไวๆ เพราะมนัอยากเป็นอิสระ ไม่อยากใหใ้ครครอบง า เดก็มนัอยากจะโตข้ึนมา แลว้
พอโตข้ึนมาแลว้ละ่ ทุกขน่์าดูเลย เพราะโตแลว้ตอ้งรับผิดชอบ เรามีครอบครัว เรามีสถานะความ
รับผิดชอบของเราใช่ไหม 

น่ีไง พระพทุธศาสนาท่ีวา่สุดยอดๆ ตั้งแต่วถีิแห่งพทุธะ วถีิแห่งชาวพทุธ เทศกาล
สงกรานต ์ เราก็ท าบุญกุศลเพ่ือความสุข ความสงบ ความดีงามในครอบครัวของเราก่อน ปู่ยา่ตา
ยายเขาเอากระดกูอฐิัไปวดั ไปบงัสุกุล เขาระลึกถึงนะ ระลึกถึงรากเหงา้ของเราไง เรามีรากเหงา้ 
เรามีท่ีมาท่ีไป เรามีมาทั้งนั้นน่ะ น่ีส่ิงท่ีท าบุญกุศลเพ่ือครอบครัว แลว้พระพทุธศาสนาสอน 
นัน่น่ะวถีิชีวติ 

แลว้ชีวติจริง ชีวติจริงก็เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะไง ชีวติจริงก็ส่ิงท่ีวา่เราจะตอ้งไปตาม
เวรตามกรรมของเราไง ถา้ไปตามเวรตามกรรมของเรานะ คนท่ีมีสติปัญญาเขาจะสร้างแต่คุณ
งามความดีของเขา 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนนะ ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ เวลาหลวงตาท่านสอน
นะ ใครจะท าเลวร้ายอยา่งไรเร่ืองของเขาวะ่ เราจะท าคุณงามความดีกนั เราจะท าคุณงามความดี
กนั 

เราท าคุณงามความดี คุณงามความดีให้เป็นสัจจะเป็นความจริง ไม่ใช่ท าคุณงามความดี
แบบโลกๆ ไง ท าคุณงามความดีแบบโฆษณาชวนเช่ือไง ไออ้ยา่งนั้นมนัโฆษณากนัไปเป็น
กระแสไง น่ีไง น่ีวถีิแห่งพทุธะ มนัวถีิชีวติของสังคม 

แต่วถีิของเรา สงบระงบั เขา้สู่โคนไม ้เขา้สู่เรือนวา่ง เราคน้ควา้หาสัจจะความจริงของเรา
ข้ึนมา ถา้เป็นสัจจะความจริงข้ึนมา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ช้ีเขา้มาท่ีหัวใจ
ของเราน่ี ถา้ช้ีเขา้มาท่ีหัวใจของเราน่ี หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ 

หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ใน ๓ โลกธาตุน้ีไม่มีส่ิงใดเป็นท่ีพ่ึงไดเ้ลย เห็นไหม 
ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นพทุธานุสติ ระลึกถึง หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออก
นึกโธ ถา้มนัไม่ไดก้ห็ายใจนึกธมัโม สังโฆ ระลึกถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆข์องเรา 
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ระลึกถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์พทุธานุสติ ธมัมานุสติ สังฆานุสติ ส่ิงท่ีเราอยูก่บั
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปลอดภยั ปลอดภยัท่ีไหน ปลอดภยัท่ีมนัไม่ไปกวา้นเอาอะไร
มาเผาลนตวัเองไง เวลาคิด คิดวา่ตวัเองเก่งกลา้สามารถทั้งนั้นน่ะ แต่ไม่รู้วา่อวชิชาความไม่รู้ของ
ตนมนัฉุดกระชากลากไปขนาดไหน “ธรรมะเป็นอยา่งนั้น ธรรมะเป็นอยา่งนั้น”...เป็นอยา่งไร 
เป็นอะไร เอาความจริงมาจากไหน ไม่มีความจริงเป็นสัจจะความจริง 

ถา้เป็นสัจจะความจริง เป็นปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก เวลาเด๋ียวใครตกัอาหารแลว้ ในส ารับ
ของตน ใครมีอาหารส่ิงใดในจานของตน ตกัใส่ปากของตน รสชาติอาหารอนันั้นมนัก็เขา้สู่ล้ิน
ของตน หัวใจไดส้ัมผสั สติ สติมนัก็ยบัย ั้งความคิดความฟุ้งซ่านไดท้ั้งหมด ความคิดความฟุ้งซ่าน
ในหัวใจของเราน่ี ท่ีมนัเผาลนในใจของเราอยูน่ี่ ถา้มีสติสัมปชญัญะมนัยบัยั้งไดห้มด อ๋อ! สติ
เป็นอยา่งน้ีๆ รู้จกัสติ แลว้เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไป ครูบาอาจารยน์ะ จากสติเป็นมหาสติ มหา
สติมนัดีกวา่น้ีอีกหลายเท่า มนัมีสติอตัโนมติัอีกนะ 

เขาวา่ “สติตวัจริง สติตวัปลอม”...ไม่ใช่หรอก มิจฉาหรือสัมมา มิจฉาสติ สัมมาสติ ถา้
เป็นสัมมาสติถกูตอ้งดีงามทั้งนั้นน่ะ มนัมีผิดกบัถกู ถา้เป็นมิจฉามนัก็ผิดไปหมดเลย ถา้เป็น
สัมมาก็ถกูไปหมดเลย ถา้อพัยากฤต ซ่ือบ้ือๆ น่ะอพัยากฤต ไม่รู้วา่อะไรเป็นอะไรเลย 

น่ีไง ส่ิงท่ีมนัเป็นจริงๆ ข้ึนมา ถา้มนัมีสติสัมปชญัญะมนัก็ยบัย ั้งความฟุ้งซ่านของเราได ้
ถา้ความฟุ้งซ่านของเรา ยบัย ั้งส่ิงท่ีมนัยแุหยใ่นหัวใจเราได ้ถา้ยบัย ั้งส่ิงท่ีมนัยแุหยห่ัวใจเราได ้มนั
เหมือนนะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนวา่ เหมือนคนเราแบกกอ้นหินมา
กอ้นหน่ึง แบกของหนกัมาทั้งชีวติ แลว้วางลงได้ๆ  ส่ิงท่ีมนัพวัพนัในหัวใจท่ีมนับีบคั้นในหัวใจ 
ถา้มนัวางลงได้ๆ  วางลงไดด้ว้ยสัมมาสมาธิ เพราะมนัมีสติสัมปชญัญะคุม้ครองมนั 

ถา้มนัวางแลว้ก็ยงัหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธตอ่ไปจนกวา่มนัพทุโธไม่ได ้พุทโธ
ไม่ได ้ เป็นอิสระ เป็นอปัปนาสมาธิ นัน่น่ะส าคญัมาก ฐีติจิต จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็น
ผูข้า้มพน้กิเลส 

จิตผอ่งใสคืออวชิชา จิตผอ่งใสนัน่น่ะคือพญามาร ผอ่งใสๆ เพราะผอ่งใสเด๋ียวมนัก็จะ
เศร้าหมอง ผอ่งใสเด๋ียวมนัก็จะไหลลงไปอีกแลว้ เห็นไหม มนัจะผอ่งใสขนาดไหนมนัตอ้งมีสติ
มีปัญญารักษา รักษาเพราะอะไร เพราะท่ีนัน่พอมนัผ่องใส กิเลสมนัสงบตวัลงชัว่คราว กิเลสมนั
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สงบตวัลงชัว่คราว ทางทฤษฎีเขาบอกวา่ หินทบัหญา้ๆ ไอพ้วกสมถะๆ ไอพ้ทุโธ ไอพ้วกหินทบั
หญา้ 

มึงไม่ไดท้บัหรอก บา้นมึงรก รกทั้งบา้นเลยแลว้กนัแหละ ถา้มึงไดท้บัไว ้ บา้นมึงจะ
สะอาด ถา้บา้นสะอาด มนัมีพ้ืนท่ีวา่งให้ไดจ้ดัการ ท าส่ิงใดให้มนัเกิดข้ึนมาในหัวใจข้ึนมาได ้หิน
ทบัหญา้ๆ ผูท่ี้เขามีสติปัญญาของเขา เขาใชว้ปัิสสนาของเขา ถา้เขาใชว้ปัิสสนาของเขา ถา้ไม่ได้
หินทบัหญา้เลย มนัมีแต่หญา้เขาเอาไวเ้ล้ียงววั หญา้เขาเอาไวเ้ล้ียงววั ไม่ใช่ท่ีอยูอ่าศยัของคน ท่ี
อยูอ่าศยัของคน หินทบัหญา้ หินทบัหญา้มนัก็เป็นหินทบัหญา้ มนัเป็นขอ้เทจ็จริงของมนัอยา่ง
นั้นน่ะ แต่ถา้มนัเป็นจริงๆ ข้ึนมามนัจะเกิดภาวนามยปัญญาข้ึนมา 

น่ีถา้พดูถึงวนัน้ีวนัพระ วนัพระเราระลึกถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ คือระลึกถึง
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ระลึกถึงพทุธะของเรา ถา้ระลึกถึงพทุธะของเรา ถา้จิตมนัสงบ
มนัจะมีความมหัศจรรยใ์นใจของเรา ถา้มหัศจรรยใ์นใจของเรา 

น่ีพดูถึงวา่ เราเป็นชาวพทุธ ถา้มนัเทศกาลสงกรานตม์นัก็เป็นเทศกาล มนัเป็นเทศกาล
เทศกาลหน่ึง ถา้เป็นเทศกาลหน่ึง เรามีสติปัญญาของเรา ไม่ไปเหลวไหลไปกบัเขา เราเอาแต่คุณ
งามความดีไง 

เวลาครูบาอาจารยท่์านสอนนะ กินไก่เขากินแต่เน้ือไก่ กระดกูไก่เขาไม่กิน กินปลาเขากิน
แต่เน้ือปลา เขาไม่กินกา้งปลา กา้งปลากินไม่ได ้ ในทุกเทศกาลมนัก็มีทั้งนั้นแหละ เราแสวงหา
แต่ประโยชน์ ส่ิงใดท่ีเกิดโทษ ส่ิงใดท่ีท าแลว้มนัไม่ดีเลย ไม่ท าๆๆ 

ถา้เรามีสติปัญญา เราท าของเราอยา่งนั้น มนัเป็นวถีิชีวิต มนัเป็นวฒันธรรม แต่หัวใจของ
เราน่าสงสารนะ ไอว้า้เหวน่่ะ ในสโมสรสันนิบาตทุกดวงใจวา้เหว ่ เราเกิดมาจากไหน เราจะ
ช่วยเหลือเจือจานกนัไดต้รงน้ี ใครเจ็บไขไ้ดป่้วยแทนกนัได ้ใครจะตายแทนกนัได ้

เวลาเรามีคุณธรรมนะ พระอานนท ์ถา้เวลาเขาไสชา้งนาฬาคิรีออกมา ขวางชา้งแทน สละ
ชีวติแทน น่ีเราคิดได ้ แต่คนเรามีเวรมีกรรม คนเรานะ มนัมีอายขุยั คนคนนั้นตอ้งเป็นไปตาม
กรรม กรรมคือการกระท าของเขา ใครรักษาสุขภาพดี ใครดูแลหัวใจดี สุขภาพเขาก็ไม่ตอ้งไป
จ่ายเงินมาก ถา้เขารักษาสุขภาพใจท่ีดี เขาก็มีความสุขของเขา มีความสุขของเขานะ แลว้พอถา้
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มนัสุขภาพกายกย็  ่าแย ่สุขภาพจิตกย็  ่าแย ่ย  ่าแยไ่ปทั้งนั้นน่ะ น่ีไง ส่ิงน้ีมนัเป็นกรรมของสัตว์ๆ  ไง 
อยูท่ี่การรักษา พอการรักษาเขา้มาน่ี เขา้มาสติปัญญาของเราน่ี เขา้มาการกระท าของเราน่ี 

วนัน้ีขวนขวายกนัมาๆ มาท าบุญกุศลของเราน่ี น่ีมาท าบุญกุศล มาท าบุญกุศลตั้งแต่หัวใจ
มนัอยากมา หัวใจมนัอยากมาคือเจตนา เจตนาขวนขวายพากนัมา การกระท านั้นมนัเป็นบุญกุศล
ทั้งนั้น ถา้บุญกุศลทั้งนั้น ฟังธรรมๆ ตอกย  ้าถึงสติสัมปชญัญะของเรา 

บุญมนัคืออะไร บุญน่ะ บุญมนัคือความสุขใจ บุญมนัคือความตั้งมัน่ของเรา ไม่วอกแววอ
แว ไม่เหลวไหลไปกบัใครทั้งส้ิน มนัมีความตั้งมัน่ของมนั สุคโต ถา้จิตปัจจุบนัน้ีเป็นสุคโต เวลา
ตายมนัไปไหน ถา้มนัตาย ส่ิงท่ีเบา เวลามนัตายมนัก็ลอยข้ึนท่ีสูงใช่ไหม กอ้นหินท่ีมนัหนกั
หน่วง เวลามนัตายมนัก็ตกลงต ่าไง 

น่ีไง สุคโต ถา้จิตเป็นสุคโต สวรรคใ์นอก นรกในใจไง สวรรคใ์นอก นรกในใจ พดูถึงถา้
มนัเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมานะ ถา้เป็นจริงข้ึนมา มนัมีรสมีชาติ ถา้ไม่มีรสไม่มีชาติ รสของธรรม
ชนะซ่ึงรสทั้งปวง รสของสติธรรม รสของสมาธิธรรม รสของปัญญาธรรม ปัญญาท่ีมนัฟาดฟัน 
รสในโลกน้ี ในโลกน้ีเขามีอะไรท่ีมนัยอดเยี่ยมนัน่น่ะ รสของธรรมชนะหมด มนัชนะในหัวใจ
ของเรา 

พอมนัชนะเสร็จแลว้ อยา่ดูถกูความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้อยูโ่คนตน้โพธ์ิ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านอยูใ่นป่าในเขาของท่าน หัวใจท่ีมนัชนะทุกๆ 
อยา่งแลว้ โอโ้ฮ! มนัสุดยอด อยูท่ี่ไหนก็มีความสุขไง อยูท่ี่ไหนก็ยอดเยี่ยมของมนัไง ใจน้ีส าคญั
มาก 

แต่ตอนน้ีมนัเป็นข้ีกลาก ลามปาม หัวใจเราข้ีกลาก มนัไม่มีความสุขหรอก มนัอยูใ่น
หัวใจเราทั้งนั้นน่ะ แต่เราพยายามส ารอก ตั้งสติ ท าบุญกุศลก็เพ่ือเหตุน้ี บุญกุศลมนัเป็นการสร้าง
อ านาจวาสนาบารมี ค  าวา่ “บารมี” คนท่ีมีบารมีเขาจะตั้งมัน่ คนท่ีมีบารมี ใครจะยแุยงตะแคงร่ัว 
มนัมีจุดยืนของมนั ถา้มีบารมีนะ ใครจะติฉินนินทา ยิ้ม แต่คนท่ีไม่มีบารมีนะ ไม่ตอ้งเขา้มา
หรอก ลมพดัมนัก็ลม้แลว้ ไม่มีใครวา่ มนัก็คิดเอาเองนะ เขาวา่กูๆ น่ีคนท่ีไม่มีบารมี 

น่ีไง เรามาท าบุญกุศลของเราเพ่ือสร้างอ านาจวาสนาบารมีของเราให้เรามีจุดยืนไง แมแ้ต่
เขาติฉินนินทายงัไม่หวัน่ไหว เพราะมนัปากเขา จริงหรือไม่จริงนัน่อีกเร่ืองหน่ึง เวลาใครพดู เขา



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ ๘ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

พดูไดท้ั้งนั้นน่ะ แต่มนัจริงหรือเปลา่ มนัเป็นอยา่งนั้นจริงหรือเปลา่ แลว้มนัจริงหรือเปลา่ ถา้เรามี
บารมีนะ ค าวา่ “บารมี” คนท่ีมนัมีเครดิต คนท่ีท าคุณงามความดีมา คนอ่ืนเขาไม่เช่ือหรอก เขา
เช่ือการกระท าของคนคนนั้น 

น่ีไง เราท าความดีๆ ท่ีเรามาท ากนัอยูน่ี่เราสร้างอ านาจวาสนาบารมี ถา้สร้างอ านาจวาสนา
บารมีแลว้มนัยอมรับความคิดต่าง ยอมรับความเห็นของเขา แลว้เอามาวเิคราะห์วจิยัของเราเอง 
เราเป็นคนฉลาด เราเป็นคนเลือกๆๆ เราเป็นคนเลือกเอง จริงหรือจริง จริงหรือเทจ็ 

แลว้เวลาภาวนาไปแลว้นะ ถา้คนภาวนาเป็น จริงอยา่งเดียว สติก็สติจริงๆ ถา้สติจริงๆ มนั
ถึงยบัย ั้งความคิด ยบัย ั้งความฟุ้งซ่านได ้ ถา้เป็นสมาธิจริงๆ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี มนัสุข
จริงๆ ถา้เป็นความจริงนะ ถา้มนัเป็นความจริงจริงๆ อยูใ่นหัวใจจริงๆ แลว้ แลว้ถา้เป็นภาวนามย
ปัญญาจริงๆ เป็นความจริงข้ึนมาแลว้นะ อยา่งอ่ืนเขา้มายุง่ไม่ไดเ้ลย ไร้สาระ ไร้สาระเพราะ
สมมุติ บญัญติั วมุิตติ 

สมมุติคือเร่ืองโลกๆ ท่ีมนัแหกปากกนัอยูน่ี่ สมมุติ  

ญญติัคือธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

วมุิตติในใจของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัแลว้ จริงแท้ๆ  น่ีคุณค่าของพระพทุธศาสนา 

ฉะนั้น พดูถึงวา่ เป็นวถีิแห่งพทุธะก็ชีวติของเรา วฒันธรรมของเรา ถา้ใครจะไดค้วามจริง
ข้ึนมา ตอ้งมานัง่หลงัขดหลงัแขง็หาหัวใจของตน 

ไดห้ัวใจของตนแลว้ หินทบัหญา้ๆ ฝึกหัดบา้นของเรา ก่อร่างสร้างตวัข้ึนมา มีคุณธรรม
ข้ึนมาในหัวใจนั้น น่ีมนัเป็นอกุปปธรรม อฐานะท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็น
อนิจจงั แต่คุณธรรมอนันั้นตายตวัแน่นอน คุณธรรมอนันั้น ไม่ใช่อนิจจงั ไม่ใช่อนตัตา 
เป็นอกุปปธรรม อฐานะท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง อะคือเป็นอ่ืนไปไม่ได ้อรหันต์ๆ  ก็อะเหมือนกนั 
อรหันต ์ไม่เปล่ียนแปลง ไม่หันไปไหน อยูก่บัพทุธะแท้ๆ  เอวงั 


