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เราตั้งใจฟังธรรมะเนาะ นี่เป็ นธรรมะแล้วล่ะ เพราะอะไร เพราะนี่มนั วันขึ้นปี ใหม่ของชาว
ไทยเรานะ วันสงกรานต์ วันสงกรานต์นี่วนั หยุดนะ เราไปวัดไปวากัน ไปประพฤติปฏิบตั ิกนั ไง
มันก็ผา่ นไปแล้วใช่ไหม ผ่านไป ๕ วัน ๑๐ วัน มันมีอะไรดีข้ ึน ใจเราพัฒนาขึ้นหรื อไม่ ถ้าใจเรา
พัฒนาขึ้นมา ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเข้ามาที่ใจนี้ แล้วธรรมะมันคือ
อะไร ธรรมะเป็ นดิน ฟ้า อากาศหรื อ ธรรมะเป็ นอาหารหรื อ ธรรมะเป็ นความเย็น ก็ในห้องเย็น
หรื อ ไม่ใช่
ธรรมโอสถ เหตุและผล สติปัญญาเป็ นธรรมะ ถ้าธรรมะขึ้นมาแล้ว สิ่ งที่สัจธรรมอันนี้ถา้
มันเข้ามาในหัวใจของเราแล้ว ถ้าเข้าไปในหัวใจของเราแล้วเป็ นคนฉลาด เป็ นคนที่ฉลาด ฉลาด
ในอารมณ์ของตน เป็ นคนที่ฉลาดนะ จะคุยกับเด็กน้อยก็เป็ นเรื่ องของเด็กๆ จะคุยกับผูใ้ หญ่ก็เป็ น
เรื่ องผูใ้ หญ่ ไปคุยกับคนที่มีปัญญาก็เป็ นเรื่ องของคนที่มีปัญญา สติปัญญามันเท่าทันไปหมดนะ
นี่เพราะมันมีธรรมไง ถ้ามันมีธรรม มันเข้าได้ทุกสถานที่เห็นไหม
เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพูดถึง เวลาสิ้ นกิเลสไปแล้วมันเข้าได้
ทุกเม็ดหิ นเม็ดทราย มันไม่มีกีดมีขวางใคร เว้นไว้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะ
ปรารถนามารื้ อสัตว์ขนสัตว์ เว้นไว้แต่ครู บาอาจารย์ของเราจะปรารถนา นี่จะปรารถนา จะแก้ไข
ไง จะแก้ไขนะ
เวลาองค์หลวงปู่ มัน่ ท่านพูด “จิตนี้แก้ยากนะ จิตนี้แก้ยากนะ การแก้จิตนี้แสนยาก”
คนเราเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอ จะหาหมอที่ดีๆ คนที่ไปหาหมอไม่ตอ้ งการหมอที่ไร้
ความสามารถเลย นี่ไง เวลาไปหาครู บาอาจารย์ ถ้าครู บาอาจารย์ที่เป็ นธรรมๆ นัน่ น่ะธรรม
โอสถๆ สิ่ งที่เป็ นธรรมๆ มันเป็ นธรรมอันนั้น มันเป็ นธรรมแก้ไขให้คนมีสติมีปัญญา มี
สติปัญญาขึ้นมา ชีวติ มันเป็ นสิ่ งที่มหัศจรรย์ ชีวติ นี้เป็ นสิ่ งมหัศจรรย์มากนะ จิตที่เวียนว่ายตาย
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เกิดในวัฏฏะมหัศจรรย์มาก ดูสิ ดูแมลง สิ่ งที่ยงั ไม่เกิด กว่าจะเกิด ดูแมลงมันต้องฟักตัวของมัน
เป็ นหนอน เป็ นผีเสื้ อ กว่าจะมาเป็ นแมลงแต่ละตัว นี่ชีวติ ของมัน
แต่ของเรา เราลืมไปนะ เราอยูใ่ นครรภ์มารดา ๙ เดือน เราคลอดออกมา ผ่านช่องแคบ
ออกมา เราเกิดมาแล้วชีวติ มีค่าๆ มีค่าอะไร มีค่าขึ้นมาแล้วมันขวนขวาย ใช่ เราเกิดมาแล้วเรามี
ชาติมีตระกูลทั้งนั้นน่ะ เวลาชาติตระกูลขึ้นมา ครอบครัวไหนรู้จกั ประหยัดมัธยัสถ์ ซ่อม
บารุ งรักษาของในบ้านนั้น ครอบครัวนั้นจะเจริ ญรุ่ งเรื องตลอด ครอบครัวไหนใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย
ไม่รู้จกั รักษา นี่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในนวโกวาท นัน่ น่ะสิ่ งที่สั่งสอนมา ย่อมาจากในพระไตรปิ ฎก มันเป็ นเครื่ องดาเนินชีวติ
ของเรา แล้วเครื่ องดาเนินชีวติ ของเราก็ดาเนินชีวติ ในโลก ผลของวัฏฏะ ผลของวัฏฏะมันก็อยูใ่ น
วัฏฏะอย่างนั้นแหละ แต่เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วิวฏั ฏะ พ้นออกไป
จากวัฏฏะ พ้นออกไปจากวัฏฏะมันเป็ นสิ่ งที่มหัศจรรย์ คาว่า “ชีวติ นี้ก็มหัศจรรย์อยูแ่ ล้ว” ถ้าชีวติ
นี้มหัศจรรย์
แต่เวลามนุษย์เกิดมาแล้ว มนุษย์เกิดมามีการศึกษา เดี๋ยวนี้ในคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ด้วยวัยก็
ได้มากขึ้น แต่ก่อนคนไปตามเกณฑ์นะ ๔๐-๕๐ ปี ตายหมด เพราะอะไร เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บ
มันมาก แล้วทางวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์มนั เจริ ญ คาว่า “ทางการแพทย์เจริ ญ” เราก็วา่ มนุษย์
เจริ ญที่สุด
เวลาโลกเรา ทางประวัติศาสตร์ไป สิ่งมีชีวติ มันเกิดมาได้สมควรพอดีกนั ทั้งนั้นน่ะ แต่
เพราะมนุษย์ที่ฉลาด มนุษย์เป็ นผูท้ ี่มีปัญญา มนุษย์ถงึ ครองโลกไง มนุษย์ถึงใช้ทรัพยากรมาก
ที่สุดไง นี่คือมนุษย์ เราก็ภูมิใจๆ
ตายหมด ตายเหมือนสัตว์นนั่ น่ะ สัตว์เกิดมา เกิด แก่ เจ็บ ตาย มนุษย์ก็เกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่
เกิด แก่ เจ็บ ตายขึ้นมา เราสร้างขึ้นมา เราเกิดมา การเกิดมา เกิดมาแบบองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ๆ เวลาเกิดมาสร้างคุณงามความดีๆ พันธุกรรมของจิต เวลาพันธุกรรมของ
ร่ างกาย เวลาเกิดพันธุกรรม เราเกิดจากพ่อจากแม่ พ่อแม่พนั ธุกรรมบกพร่ อง เราก็ตอ้ งเจ็บไข้ได้
ป่ วยไปอย่างนั้น ถ้าพ่อแม่พนั ธุกรรมสมบูรณ์ข้ ึนมา เราก็สมบูรณ์ข้ ึนมา จิตใจของเรา เราเกิดใน
ครอบครัวที่ดี ครอบครัวที่จิตใจที่เป็ นธรรม อย่าไปรังแกเขานะลูก ลูกให้จิตใจกว้างขวางนะลูก
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สอนแต่สิ่งที่ดีๆ นี่เกิดสัมมาทิฏฐิ เกิดมาในครอบครัวที่ดีงาม จิตใจที่มนั พัฒนาๆ ขึ้นมา มัน
พัฒนาขึ้นมา เกิดซ้ าเกิดซาก เกิดขึ้นมาจนเป็ นผูน้ า การเป็ นผูน้ า เป็ นจักรพรรดิ
เวลาเป็ นจักรพรรดิข้ ึนมา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นจักรพรรดิไม่รู้กี่รอบ คาว่า
“เป็ นจักรพรรดิไม่รู้กี่รอบ” นี่พนั ธุกรรมของจิตๆ ไง เวลาเป็ นจักรพรรดิ จักรพรรดิเป็ นผูท้ ี่
คุม้ ครองดูแลนะ ปกครองประชาชนให้มีความร่ มเย็นเป็ นสุขนะ ไม่ใช่ทรราช ทรราชมันขูดรี ด
เอาแต่ผลประโยชน์ มีแต่ทาให้คนมีแต่ความทุกข์ความยาก แต่ถา้ มันเปลี่ยนเป็ นจักรพรรดิ นี่มนั
พันธุกรรมของจิตๆ เพราะจิตมันมีพนั ธุกรรมของมันอย่างนั้น เห็นไหม
เวลาเกิดมา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเที่ยวสวนเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คน
ตาย เห็นแล้ว “เราต้องเป็ นเช่นนั้นหรื อ” มันสะเทือนใจๆ แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วัฒนธรรมของชาวพุทธ เวลาไปงานศพๆ เวียนเมรุ ๓ รอบนัน่ น่ะ ล้างหน้าด้วยน้ ามะพร้าว เขา
เตือนคนเป็ นทั้งนั้นน่ะ นี่ไง สิ่ งที่มนั เตือนคนเป็ น ถ้ามันฉุกคิดได้ มันฉุกคิดได้ มันมีสติสานึกได้
ทีน้ ีสานึกได้ นี่ไง การค้นคว้าหาใจของตนมันไม่ใช่ของง่ายหรอก การค้นคว้าหาใจของตน
มันต้องเกิดที่เจตนา คนที่มีเจตนา ทุกคนมีลมหายใจเหมือนกัน หายใจเข้านึกพุท หายใจออก
นึกโธเป็ นพุทธานุสติ แล้วทุกคนไม่หายใจหรื อ สัตว์มนั ก็หายใจ มันหายใจทั้งนั้นน่ะ แต่ทาไม
มันไม่เป็ นอานาปานสติ ทาไมไม่เป็ นประโยชน์กบั มัน มันเป็ นประโยชน์กบั มันต่อเมื่อดารงชีพ
มันเท่านั้นน่ะ
แต่ถา้ เรามีสติปัญญาขึ้นมา จิตใจที่มีคุณค่า ของพื้นๆ ของชีวติ ประจาวันไง ของที่ตอ้ ง
หายใจอยูไ่ ง แต่เราหายใจทิ้งเปล่าๆ หายใจทิ้งเปล่าๆ เป็ นคาพูดของหลวงปู่ ฝั้น หลวงปู่ ฝั้นท่าน
เป็ นพระอรหันต์
พระอรหันต์ เพราะครู บาอาจารย์ของเราท่านเห็นแล้วนะ สิ่ งนี้มีคุณค่าทั้งนั้นเลยนะ การ
เกิดเป็ นมนุษย์ สิ่ งที่การประสบพบเห็นมันเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าทั้งนั้นเลยนะ มันเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าให้
เราได้สติสัมปชัญญะ ให้เราได้คิดไง เห็นไหม ภายนอก ภายใน กายนอก กายใน ให้ไปเห็นสิ
เห็นคนพิการ เห็นคนเฒ่าคนแก่ เห็นแล้วไม่มีสานึกเลยหรื อ เห็นแล้วไม่คิดเลยหรื อ เห็นแล้วไม่
เกิดปัญญาเลยใช่ไหม
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นี่ไง เวลาถ้าเรามีสติมีปัญญาขึ้นมา เวลาจิตมันสงบเข้ามา พอจิตสงบแล้วมันพิจารณา มัน
เห็นสติปัฏฐาน ๔ เห็นกายตามความเป็ นจริ งขึ้นมา นัน่ น่ะสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็ นจริ ง ถ้ามัน
เห็นคุณค่า
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาพูดนี่พ้นื ๆ ธรรมดาๆ นี่แหละ แต่เวลาทา
ขึ้นมาได้จริ ง โอ้โฮ! มันมหัศจรรย์อย่างนั้นเชียวหรื อ มหัศจรรย์อย่างนั้นเชียวหรื อ มันมหัศจรรย์
ที่ไหน มันมหัศจรรย์ในใจนั้นไง ดวงตาเห็นธรรมๆ มันมหัศจรรย์ในใจดวงนั้นน่ะ มันมหัศจรรย์
ในหัวใจดวงนั้นน่ะ มันมหัศจรรย์เพราะมันไม่เคยรู้เคยเห็นสิ่ งนี้
สิ่ งที่ศึกษามาๆ ก็ได้จามาทั้งนั้นน่ะ แล้วเวลาคนมันก็อยูท่ ี่วาสนานะ พันธุกรรมของจิตๆ
เวลาคนเรา เวลามันนึกมันคิดสิ่ งใด มันจินตนาการสิ่ งใด ดูสิ เวลาศิลปิ นเขาเขียนรู ป รู ปภาพรู ป
หนึ่งเป็ นพันๆ ล้าน มันเป็ นไปได้อย่างไร นี่ไง เขาเขียนด้วยจิตวิญญาณของเขาไง ไอ้เราเขียน ถ้า
กูเขียนรู ปละ ๕ บาท ใครมาซื้ อกู กูเขียนหมดเลย ๕ บาทก็พอ เขาเขียนรู ปหนึ่งเป็ นพันๆ ล้านน่ะ
เราจะมาเทียบถึงหัวใจของคนไง หัวใจของคนที่มีคุณค่า ที่มนั ซาบซึ้ งใจของมันน่ะ นี่ไง
เวลาหัวใจของเราเหมือนเศษกระดาษ เขียนรู ปก็ไม่มีใครเอา แจกฟรี ก็ไม่มีใครเอา ไม่มีใครสนใจ
เลย ทาไมรู ปภาพของศิลปิ นที่เขาเขียนรู ปหนึ่งเป็ นพันๆ ล้าน นี่ไง เขาเขียนมาแล้วมันมีคุณค่าๆ
ของเขา
ถ้าหัวใจมันมีคุณค่า มันมีคุณค่ามากกว่านั้นนะ มันตีเป็ นราคาไม่ได้ มันตีเป็ นสิ่ งในโลก
เทียบไม่ได้ ถ้าเทียบไม่ได้ มันจะประเสริ ฐขนาดไหน ถ้ามันประเสริ ฐขนาดไหน เราถึงหายใจเข้า
นึกพุท หายใจออกนึกโธ หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธเป็ นพุทธานุสติ แล้วถ้ามันเป็ นจริ ง
ขึ้นมา มันเป็ นปัจจัตตัง เป็ นสันทิฏฐิโก มันต้องเป็ นในใจดวงนั้น มันไม่ตอ้ งเป็ นให้คนนับหน้า
ถือตา เป็ นคนให้เขายอมรับหรอก ไม่มีใครยอมรับใครทั้งสิ้ น นี่ไง เกิดสงครามชนะกี่ลา้ นครั้ง
สร้างเวรสร้างกรรมทั้งนั้น ชนะตนเองสาคัญที่สุด ชนะตนเองสาคัญที่สุด
ไอ้ตนเองครึ่ งๆ กลางๆ เวลาจะทาก็ยงั ไม่ได้ทา เวลาทาไปแล้ว จิตมันไปรู้ไปเห็นสิ่ งใด
ขึ้นมาก็วา่ มหัศจรรย์ ส่งออกแล้ว ไปแล้ว จบหมดเลย แต่ถา้ มันเข้ามาหาตัวของเรานะ อานาปาน
สติ หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ หายใจของเราเข้าไปบ่อยครั้งเข้าๆ มีการกระทาของเรา
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เวลาทางการแพทย์เขาพยายามบอกเลยนะ ป้องกันดีกว่าการรักษา ให้ออกกาลังกาย ให้
พยายามทาให้ร่างกายฟื้ นฟูให้แข็งแรง นี่ก็เหมือนกัน ถ้าหัวใจของเรา หายใจเข้านึกพุท หายใจ
ออกนึกโธ ถ้าจิตใจเราเข้มแข็ง จิตใจเราแข็งแรง ถ้าจิตใจเราแข็งแรง สิ่ งใดมันจะเข้ามาถึงหัวใจ
เราไม่ได้ไง ไม่ตอ้ งเป็ นหวัดเป็ นไอไง แค่ความโลภ ความโกรธ ความหลง แค่วบู วาบมันก็โกรธ
นัน่ น่ะมันก็เป็ นหวัดเป็ นไอของมัน มันก็เหมือนกับคนเราเป็ นหวัด ถ้ามันแข็งแรงมันก็ไม่เป็ น ถ้า
จิตใจมันแข็งแรงขึ้นมา อะไรมันผ่านได้หมดแหละ แต่จิตใจที่ออ่ นแอไง ไม่ตอ้ งไปหามันหรอก
มันติดเชื้อในตัวมันเองเลย มันฟูมฟักมา “เราเป็ นคนทุกข์คนยาก เราเป็ นคนต่าต้อย”
ต่าต้อยตรงไหน อาการ ๓๒ เหมือนกัน เกิดเหมือนกัน เออ! มันจะไปต่าต้อยตรงไหน เออ!
นี่ไง มันติดเชื้อในตัวมันเองนัน่ น่ะ ถ้ามันอ่อนแอ นี่ไง เพราะอะไร มันไม่หายใจเข้านึกพุท
หายใจออกนึกโธ เพราะอะไร เพราะมันจินตนาการไปทัว่ นู่นก็ไม่จาเป็ น นี่ก็ไม่ตอ้ งทา มันขี้
เกียจ คนขี้เกียจ คนนอนอยูเ่ ฉยๆ ไม่ตอ้ งทางานใช่ไหม คนที่เขาขยันหมัน่ เพียรเข้าไป คนที่
ทางานเขาทางานจนเป็ นจริ ตนิสัย เขาอยูเ่ ฉยๆ ไม่ได้นะ เดี๋ยวสมองฝ่ อ เขาทางานๆ ทาแล้วสบาย
ทาแล้วสะดวกสบายของเขา
จิตใจก็เหมือนกัน ถ้ามันหายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ ลองมันแข็งแรงขึ้นมาสิ ขอให้
มันแข็งแรงขึ้นมา ถ้ามันแข็งแรงขึ้นมา ตัวมันแข็งแรงขึ้นมาเอง มันมีคุณภาพ มันมีศกั ยภาพใน
ตัวของมันเอง แล้วมึงจะรู้ มึงไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น มีแต่ติเตียน มึงไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น มึงมีแต่
วิพากษ์วจิ ารณ์ แล้วก็วพิ ากษ์วจิ ารณ์ไปด้วยกิเลสตัณหาความทะยานอยาก ด้วยความเหยียบย่า
ด้วยความเย้ยหยัน
หลวงตาบอกไอ้พวกหมาบ้า หมาบ้ามันกัดคนไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้ น เวลากิเลสมันเกิดในใจ
มันกัดหมดเลย ติเตียนไปทั้งสิ้ น ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ย่ายี ธรรมะของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดูถกู ดูแคลน แล้วมึงทาอะไรกันเป็ น เปรตทั้งนั้น ทาอะไรกัน
ไม่ได้ พอทาอะไรไม่ได้กค็ ลุกอยูก่ บั กิเลสของตนไง แล้วก็เอาจินตนาการของตนอ้างขึ้นมา อ้าง
ขึ้นมานะ
ถ้าเอ็งแน่จริ ง เอ็งก็สร้างคุณธรรมขึ้นมาสิ เอ็งก็เผยแพร่ ธรรมของเอ็งสิ ทาไมเอ็งต้องบอก
เป็ นพระพุทธศาสนาล่ะ ทาไมเอ็งต้องมาแปะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่ะ ลองไม่ได้แปะ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้แปะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มึงเกิดมาได้อย่างไร
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มึงเกิดกันขึ้นมาไม่ได้เลยถ้ามึงไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นผูเ้ บิกทางไว้ให้ แล้วเบิก
ทางไว้ให้ เรายังทาลาย ยังทาลายเพราะอะไร เพราะมันจินตนาการของมันไปไง มันถึงไม่เข้า
มรรคเข้าผล ไม่เข้าเลย
ถ้าพูดโดยข้อเท็จจริ งมันก็เป็ นเพราะอานาจวาสนาของเขา จิตใจของเขาอ่อนแอ ความ
อ่อนแอนัน่ น่ะมันสร้างสม แล้วมันจินตนาการของมันไปเอง จินตนาการไปทัว่ วิพากษ์วจิ ารณ์
ไปทัว่ ไม่เข้าความจริ งเลย
แต่ถา้ เป็ นความจริ ง หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านเงียบ มันมหัศจรรย์จนพูดกับใครไม่ได้
หรอก พูดอย่างไรก็ไม่รู้ พูดอย่างไรก็ไม่ได้ ถ้ามันพูดได้ทาได้นะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าปรารถนาอะไร
เวลาพระนันทะ พระเทวทัต ก็ลกู พี่ลกู น้องทั้งนั้น ก็ญาติโกโหติกาขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้น เป็ นลูกพี่ลกู น้อง เป็ นน้า เป็ นคนในตระกูลเดียวกันมา เราจะให้เขามา
ทุกข์มายากหรื อ ถ้าเราทาให้เขาสาเร็จได้ ทาให้เขาสะดวกได้ ทาไมเราไม่ทาให้เขาสาเร็จแล้ว
สะดวกไปด้วย แล้วเทวทัตเขาเป็ นลูกพี่ลกู น้องทั้งนั้นน่ะ เทวทัตทาไมมาเป็ นศัตรู เป็ นคู่อาฆาต
กันไปได้อย่างไร ถ้าเราจะขีดเส้นให้คนเป็ นคนดีได้ เราทาให้ทุกคนเป็ นคนดีได้ไง มันเป็ นคนดี
ไม่ได้ เป็ นคนดีไม่ได้เพราะพันธุกรรมของจิตๆ เพราะเขาทาของเขา เวรกรรมไง กรรมจาแนก
สัตว์ให้เกิดต่างๆ กัน เขามีเวรมีกรรมของเขาอย่างนั้น เขามีเชื้อไขของเขาอย่างนั้น มันปะทุ
ออกมาเมื่อไหร่ เท่านั้นเอง
แต่ของเรา เราทาจิตใจเราให้แข็งแรง มันจะปะทุสิ่งใดขึ้นมา เราก็บอกสิ่งนั้นไม่ดี ถ้าสิ่ งนั้น
ไม่ดี ถ้าทาไปมันก็จะเกิดเวรเกิดกรรมไปข้างหน้าใช่ไหม เราเกิดมาเป็ นมนุษย์ เกิดมาพบ
พระพุทธศาสนาไง นี่มนั สุดยอดๆ ความเกิดไง เกิดเป็ นมนุษย์มีสติปัญญาอย่างนี้ มันแก้ไขได้ไง
สัตว์เดรัจฉานมันทาไม่ได้ มันรู้ไม่ได้ มันทาดีทาชัว่ ได้ แต่มนั ทาให้ใจมันประเสริ ฐไม่ได้ แต่มนั
ทาดีทาชัว่ ได้ ถ้ามันทาดีทาชัว่ ไม่ได้ มันไม่รักลูกของมัน ไม่รักฝูงของมัน
สัตว์บางตัวมันปกป้องกัน สัตว์ตา่ งสายพันธุ์ที่มาเลี้ยงด้วยกัน มันรักกัน มันเล่นกัน มัน
หยอกกัน ดูน่าเอ็นดูมาก น่าเอ็นดูเพราะมันไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน ทั้งๆ ที่มนั ต่างสายพันธุ์กนั นะ มัน
เป็ นศัตรู กนั โดยสายพันธุ์นะ แต่เวลาเขาเอามาเลี้ยงอยูด่ ว้ ยกัน มันโตขึ้นมาด้วยกัน ด้วยความ
ผูกพัน ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจของมัน มันยังคุม้ ครองดูแลของมันได้ นี่มนั ทาของมันได้ แต่มนั
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ทาให้เกิดความสงบในใจไม่ได้ มันทาให้เกิดมรรคผลไม่ได้ มันทาคุณงามความดีได้ สัตว์ทาดีทา
ชัว่ ได้ แต่มนั สร้างมรรคผลไม่ได้ เว้นไว้แต่มนุษย์เรา เทวดา อินทร์ พรหม
เรามีโอกาสขนาดนี้ ทาไมไม่สนใจสิ่งนี้ แต่เวลาสนใจขึ้นมานะ สิ่งที่สนใจขึ้นมา เวลาเดิน
จงกรม นัง่ สมาธิภาวนามันก็แสนเข็ญ คาว่า “แสนเข็ญ” ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ
สร้างให้คนเป็ นคนดี แต่ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ มันถึงจุดมันหรื อเปล่าล่ะ ความว่า
ถึงจุดนะ ถึงจุดคือความเสมอตนเอง
แล้วถ้ามันชนะตนเอง ชนะตนเองเท่านั้น เพราะอะไร เพราะพระโมคคัลลานะ ๗ วันเป็ น
พระอรหันต์ พระสารี บุตร ๑๔ วันเป็ นพระอรหันต์ พาหิ ยะฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าหนเดียวเป็ นพระอรหันต์ คาว่า “เป็ นพระอรหันต์” เพราะมันชนะกิเลสในใจของท่าน
ท่านสร้างบุญกุศลมาขนาดไหน ท่านมีอานาจวาสนาขนาดไหน
แต่สาวก สาวกะไง ถ้าไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พวกนี้ไม่ได้เป็ นพระอรหันต์
เลย ถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้มาก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่
เป็ นผูช้ ้ ีนา พวกนี้จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ในพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า หมดสิ ทธิ์ เว้นไว้แต่พระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้น
ฉะนั้น สิ่ งที่เราเกิดสหชาติ เราเกิดมาเป็ นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา มันถึงมีคุณค่า
คุณค่าสิ่ งนี้มนั เป็ นโอกาสนะ แล้วโอกาสของชาวพุทธทั้งหมด ทุกคนมีสิทธิ์หมด ทุกคนมีความ
มัน่ คงแค่ไหน ทุกคนมีสติปัญญามากน้อยแค่ไหน แล้วถ้าทาได้จะเป็ นสมบัติของคนคนนั้นไง
เรื่ องทางโลกนะ โลกกับธรรมๆ ทางโลกเป็ นคนดีกเ็ ป็ นคนดีทางโลก เป็ นกตัญญูกตเวที
เป็ นผูท้ ี่เลี้ยงดูพอ่ แม่ของเรา มันเป็ นเรื่ องโลกๆ เป็ นความดีท้ งั นั้น สัตว์เวลาทาดีทาชัว่ มันยังทา
เป็ นเลย ทาไมมนุษย์มนั ทาไม่ได้ แต่มนุษย์ทาความเพียร ประพฤติปฏิบตั ขึ้นมาให้มนั เป็ นจริ งใน
ใจของเรา นี่มนุษย์ท้ งั นั้นน่ะ แล้วทาขึ้นมามันมีครู บาอาจารย์คอยชี้นาๆ คอยคัดคอยแยก นี่แหละ
สาคัญ
นี่ไง วันเวลามันผ่านไปแล้วนะ จิตใจเรามันพัฒนาขึ้นหรื อไม่ เราดีข้ ึนหรื อไม่ เราจะเป็ น
อะไรของเรา เห็นไหม เราก็พยายาม
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เราอยูก่ บั ครู บาอาจารย์เราก็เสี ยวนะ กลัวครู บาอาจารย์ทา่ นล่วงไปๆ เราก็พยายามของเราๆ
เวลาเราติดขัดขึ้นมา เราไปหาใครก็ตอบไม่ได้เลย เวลามาเจอหลวงปู่ จวน เจอหลวงตา เออ! ยังไม่
ทันติดเลย ท่านทิ่มเอาแล้ว คนเป็ นท่านทิ่มก่อนเลย
แต่ถา้ ไม่เป็ น เวลาไปถามเขา ไปไหนมา สามวาสองศอก ถามเรื่ องหนึ่งแม่งตอบเรื่ องหนึ่ง
ถามอะไรมันไม่เป็ นสักเรื่ อง เพราะมันไม่รู้
แต่ถา้ มันเป็ นจริ งๆ ขึ้นมา ตอนที่เร่ งความเพียร เราวิตกวิจารณ์เรื่ องอย่างนี้มาก แล้วเราก็
พยายามของเรา พยายามของเรานะ เข้าหาครู บาอาจารย์ตลอด มีอะไรเปิ ดอกเลย ให้ท่านชี้เข้า
มาๆ เพราะเรากลัวเสี ยเวลาของเรา พวกเรา เรามีความคิดอย่างนี้ไง เรามีอดุ มการณ์อย่างนี้ไง ถ้า
คิดได้ มันทาได้ มันก็เป็ นประโยชน์กบั เราไง เราต้องตั้งใจของเรา
วันเวลามันผ่านไปๆ นะ ชีวติ นี้มีการพลัดพรากเป็ นที่สุด สักวันหนึ่งเราจะต้องพลัดพราก
จากมันไป แล้วมันจะมีสิ่งใดเป็ นสมบัติของเรา เราต้องคิดเพื่อประโยชน์กบั เรา เอวัง
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