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

 

เราตั้งใจฟังธรรมะเนาะ น่ีเป็นธรรมะแลว้ละ่ เพราะอะไร เพราะน่ีมนัวนัข้ึนปีใหม่ของชาว
ไทยเรานะ วนัสงกรานต ์ วนัสงกรานตน่ี์วนัหยดุนะ เราไปวดัไปวากนั ไปประพฤติปฏิบติักนัไง 
มนัก็ผา่นไปแลว้ใช่ไหม ผา่นไป ๕ วนั ๑๐ วนั มนัมีอะไรดีข้ึน ใจเราพฒันาข้ึนหรือไม่ ถา้ใจเรา
พฒันาข้ึนมา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนเขา้มาท่ีใจน้ี แลว้ธรรมะมนัคือ
อะไร ธรรมะเป็นดิน ฟ้า อากาศหรือ ธรรมะเป็นอาหารหรือ ธรรมะเป็นความเยน็ ก็ในห้องเยน็
หรือ ไม่ใช่ 

ธรรมโอสถ เหตุและผล สติปัญญาเป็นธรรมะ ถา้ธรรมะข้ึนมาแลว้ ส่ิงท่ีสัจธรรมอนัน้ีถา้
มนัเขา้มาในหัวใจของเราแลว้ ถา้เขา้ไปในหัวใจของเราแลว้เป็นคนฉลาด เป็นคนท่ีฉลาด ฉลาด
ในอารมณ์ของตน เป็นคนท่ีฉลาดนะ จะคุยกบัเดก็นอ้ยก็เป็นเร่ืองของเดก็ๆ จะคุยกบัผูใ้หญก่็เป็น
เร่ืองผูใ้หญ่ ไปคุยกบัคนท่ีมีปัญญาก็เป็นเร่ืองของคนท่ีมีปัญญา สติปัญญามนัเท่าทนัไปหมดนะ 
น่ีเพราะมนัมีธรรมไง ถา้มนัมีธรรม มนัเขา้ไดทุ้กสถานท่ีเห็นไหม 

เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านพดูถึง เวลาส้ินกิเลสไปแลว้มนัเขา้ได้
ทุกเมด็หินเมด็ทราย มนัไม่มีกีดมีขวางใคร เวน้ไวแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะ
ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์ เวน้ไวแ้ต่ครูบาอาจารยข์องเราจะปรารถนา น่ีจะปรารถนา จะแกไ้ข
ไง จะแกไ้ขนะ 

เวลาองคห์ลวงปู่มัน่ท่านพดู “จิตน้ีแกย้ากนะ จิตน้ีแกย้ากนะ การแกจิ้ตน้ีแสนยาก” 

คนเราเจ็บไขไ้ดป่้วยไปหาหมอ จะหาหมอท่ีดีๆ คนท่ีไปหาหมอไม่ตอ้งการหมอท่ีไร้
ความสามารถเลย น่ีไง เวลาไปหาครูบาอาจารย ์ ถา้ครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมๆ นัน่น่ะธรรม
โอสถๆ ส่ิงท่ีเป็นธรรมๆ มนัเป็นธรรมอนันั้น มนัเป็นธรรมแกไ้ขให้คนมีสติมีปัญญา มี
สติปัญญาข้ึนมา ชีวติมนัเป็นส่ิงท่ีมหัศจรรย ์ ชีวติน้ีเป็นส่ิงมหัศจรรยม์ากนะ จิตท่ีเวยีนวา่ยตาย
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เกิดในวฏัฏะมหัศจรรยม์าก ดสิู ดูแมลง ส่ิงท่ียงัไม่เกิด กวา่จะเกิด ดูแมลงมนัตอ้งฟักตวัของมนั 
เป็นหนอน เป็นผีเส้ือ กวา่จะมาเป็นแมลงแต่ละตวั น่ีชีวติของมนั 

แต่ของเรา เราลืมไปนะ เราอยูใ่นครรภม์ารดา ๙ เดือน เราคลอดออกมา ผา่นช่องแคบ
ออกมา เราเกิดมาแลว้ชีวติมีค่าๆ มีค่าอะไร มีค่าข้ึนมาแลว้มนัขวนขวาย ใช่ เราเกิดมาแลว้เรามี
ชาติมีตระกูลทั้งนั้นน่ะ เวลาชาติตระกูลข้ึนมา ครอบครัวไหนรู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์ ซ่อม
บ ารุงรักษาของในบา้นนั้น ครอบครัวนั้นจะเจริญรุ่งเรืองตลอด ครอบครัวไหนใชจ่้ายฟุ่ มเฟือย 
ไม่รู้จกัรักษา น่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

ในนวโกวาท นัน่น่ะส่ิงท่ีสั่งสอนมา ยอ่มาจากในพระไตรปิฎก มนัเป็นเคร่ืองด าเนินชีวติ
ของเรา แลว้เคร่ืองด าเนินชีวติของเราก็ด  าเนินชีวติในโลก ผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะมนัก็อยูใ่น
วฏัฏะอยา่งนั้นแหละ แต่เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ววิฏัฏะ พน้ออกไป
จากวฏัฏะ พน้ออกไปจากวฏัฏะมนัเป็นส่ิงท่ีมหัศจรรย ์ค  าวา่ “ชีวติน้ีก็มหัศจรรยอ์ยูแ่ลว้” ถา้ชีวติ
น้ีมหัศจรรย ์

แต่เวลามนุษยเ์กิดมาแลว้ มนุษยเ์กิดมามีการศึกษา เด๋ียวน้ีในคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ดว้ยวยัก็
ไดม้ากข้ึน แต่ก่อนคนไปตามเกณฑน์ะ ๔๐-๕๐ ปีตายหมด เพราะอะไร เพราะวา่โรคภยัไขเ้จ็บ
มนัมาก แลว้ทางวทิยาศาสตร์ ทางการแพทยม์นัเจริญ ค าวา่ “ทางการแพทยเ์จริญ” เราก็วา่มนุษย์
เจริญท่ีสุด 

เวลาโลกเรา ทางประวติัศาสตร์ไป ส่ิงมีชีวติมนัเกิดมาไดส้มควรพอดีกนัทั้งนั้นน่ะ แต่
เพราะมนุษยท่ี์ฉลาด มนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีปัญญา มนุษยถึ์งครองโลกไง มนุษยถึ์งใชท้รัพยากรมาก
ท่ีสุดไง น่ีคือมนุษย ์เราก็ภูมิใจๆ 

ตายหมด ตายเหมือนสัตวน์ัน่น่ะ สัตวเ์กิดมา เกิด แก่ เจ็บ ตาย มนุษยก์็เกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่
เกิด แก่ เจ็บ ตายข้ึนมา เราสร้างข้ึนมา เราเกิดมา การเกิดมา เกิดมาแบบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ พระโพธิสัตว์ๆ  เวลาเกิดมาสร้างคุณงามความดีๆ พนัธุกรรมของจิต เวลาพนัธุกรรมของ
ร่างกาย เวลาเกิดพนัธุกรรม เราเกิดจากพอ่จากแม่ พอ่แม่พนัธุกรรมบกพร่อง เราก็ตอ้งเจ็บไขไ้ด้
ป่วยไปอยา่งนั้น ถา้พอ่แม่พนัธุกรรมสมบูรณ์ข้ึนมา เรากส็มบูรณ์ข้ึนมา จิตใจของเรา เราเกิดใน
ครอบครัวท่ีดี ครอบครัวท่ีจิตใจท่ีเป็นธรรม อยา่ไปรังแกเขานะลกู ลกูให้จิตใจกวา้งขวางนะลกู 
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สอนแต่ส่ิงท่ีดีๆ น่ีเกิดสัมมาทิฏฐิ เกิดมาในครอบครัวท่ีดีงาม จิตใจท่ีมนัพฒันาๆ ข้ึนมา มนั
พฒันาข้ึนมา เกิดซ ้ าเกิดซาก เกิดข้ึนมาจนเป็นผูน้ า การเป็นผูน้ า เป็นจกัรพรรดิ 

เวลาเป็นจกัรพรรดิข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นจกัรพรรดิไม่รู้ก่ีรอบ ค าวา่ 
“เป็นจกัรพรรดิไม่รู้ก่ีรอบ” น่ีพนัธุกรรมของจิตๆ ไง เวลาเป็นจกัรพรรดิ จกัรพรรดิเป็นผูท่ี้
คุม้ครองดูแลนะ ปกครองประชาชนให้มีความร่มเยน็เป็นสุขนะ ไม่ใช่ทรราช ทรราชมนัขดูรีด 
เอาแต่ผลประโยชน์ มีแต่ท าให้คนมีแต่ความทุกขค์วามยาก แต่ถา้มนัเปล่ียนเป็นจกัรพรรดิ น่ีมนั
พนัธุกรรมของจิตๆ เพราะจิตมนัมีพนัธุกรรมของมนัอยา่งนั้น เห็นไหม 

เวลาเกิดมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปเท่ียวสวนเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คน
ตาย เห็นแลว้ “เราตอ้งเป็นเช่นนั้นหรือ” มนัสะเทือนใจๆ แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
วฒันธรรมของชาวพทุธ เวลาไปงานศพๆ เวยีนเมรุ ๓ รอบนัน่น่ะ ลา้งหนา้ดว้ยน ้ามะพร้าว เขา
เตือนคนเป็นทั้งนั้นน่ะ น่ีไง ส่ิงท่ีมนัเตือนคนเป็น ถา้มนัฉุกคิดได ้มนัฉุกคิดได ้มนัมีสติส านึกได ้

ทีน้ีส านึกได ้น่ีไง การคน้ควา้หาใจของตนมนัไม่ใช่ของง่ายหรอก การคน้ควา้หาใจของตน
มนัตอ้งเกิดท่ีเจตนา คนท่ีมีเจตนา ทุกคนมีลมหายใจเหมือนกนั หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออก
นึกโธเป็นพทุธานุสติ แลว้ทุกคนไม่หายใจหรือ สัตวม์นัก็หายใจ มนัหายใจทั้งนั้นน่ะ แต่ท าไม
มนัไม่เป็นอานาปานสติ ท าไมไม่เป็นประโยชน์กบัมนั มนัเป็นประโยชน์กบัมนัต่อเม่ือด ารงชีพ
มนัเท่านั้นน่ะ 

แต่ถา้เรามีสติปัญญาข้ึนมา จิตใจท่ีมีคุณค่า ของพ้ืนๆ ของชีวติประจ าวนัไง ของท่ีตอ้ง
หายใจอยูไ่ง แต่เราหายใจท้ิงเปลา่ๆ หายใจท้ิงเปลา่ๆ เป็นค าพดูของหลวงปู่ฝ้ัน หลวงปู่ฝ้ันท่าน
เป็นพระอรหันต ์

พระอรหันต ์ เพราะครูบาอาจารยข์องเราท่านเห็นแลว้นะ ส่ิงน้ีมีคุณค่าทั้งนั้นเลยนะ การ
เกิดเป็นมนุษย ์ ส่ิงท่ีการประสบพบเห็นมนัเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าทั้งนั้นเลยนะ มนัเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าให้
เราไดส้ติสัมปชญัญะ ให้เราไดคิ้ดไง เห็นไหม ภายนอก ภายใน กายนอก กายใน ให้ไปเห็นสิ 
เห็นคนพิการ เห็นคนเฒ่าคนแก่ เห็นแลว้ไม่มีส านึกเลยหรือ เห็นแลว้ไม่คิดเลยหรือ เห็นแลว้ไม่
เกิดปัญญาเลยใช่ไหม 
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น่ีไง เวลาถา้เรามีสติมีปัญญาข้ึนมา เวลาจิตมนัสงบเขา้มา พอจิตสงบแลว้มนัพิจารณา มนั
เห็นสติปัฏฐาน ๔ เห็นกายตามความเป็นจริงข้ึนมา นัน่น่ะสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง ถา้มนั
เห็นคุณค่า 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาพดูน่ีพ้ืนๆ ธรรมดาๆ น่ีแหละ แต่เวลาท า
ข้ึนมาไดจ้ริง โอโ้ฮ! มนัมหัศจรรยอ์ยา่งนั้นเชียวหรือ มหัศจรรยอ์ยา่งนั้นเชียวหรือ มนัมหัศจรรย์
ท่ีไหน มนัมหัศจรรยใ์นใจนั้นไง ดวงตาเห็นธรรมๆ มนัมหัศจรรยใ์นใจดวงนั้นน่ะ มนัมหัศจรรย์
ในหัวใจดวงนั้นน่ะ มนัมหัศจรรยเ์พราะมนัไม่เคยรู้เคยเห็นส่ิงน้ี 

ส่ิงท่ีศึกษามาๆ ก็ไดจ้ ามาทั้งนั้นน่ะ แลว้เวลาคนมนัก็อยูท่ี่วาสนานะ พนัธุกรรมของจิตๆ 
เวลาคนเรา เวลามนันึกมนัคิดส่ิงใด มนัจินตนาการส่ิงใด ดูสิ เวลาศิลปินเขาเขียนรูป รูปภาพรูป
หน่ึงเป็นพนัๆ ลา้น มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร น่ีไง เขาเขียนดว้ยจิตวญิญาณของเขาไง ไอเ้ราเขียน ถา้
กูเขียนรูปละ ๕ บาท ใครมาซ้ือกู กูเขียนหมดเลย ๕ บาทก็พอ เขาเขียนรูปหน่ึงเป็นพนัๆ ลา้นน่ะ 

เราจะมาเทียบถึงหัวใจของคนไง หัวใจของคนท่ีมีคุณค่า ท่ีมนัซาบซ้ึงใจของมนัน่ะ น่ีไง 
เวลาหัวใจของเราเหมือนเศษกระดาษ เขียนรูปก็ไม่มีใครเอา แจกฟรีก็ไม่มีใครเอา ไม่มีใครสนใจ
เลย ท าไมรูปภาพของศิลปินท่ีเขาเขียนรูปหน่ึงเป็นพนัๆ ลา้น น่ีไง เขาเขียนมาแลว้มนัมีคุณค่าๆ 
ของเขา 

ถา้หัวใจมนัมีคุณค่า มนัมีคุณค่ามากกวา่นั้นนะ มนัตีเป็นราคาไม่ได ้ มนัตีเป็นส่ิงในโลก
เทียบไม่ได ้ถา้เทียบไม่ได ้มนัจะประเสริฐขนาดไหน ถา้มนัประเสริฐขนาดไหน เราถึงหายใจเขา้
นึกพทุ หายใจออกนึกโธ หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธเป็นพทุธานุสติ แลว้ถา้มนัเป็นจริง
ข้ึนมา มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก มนัตอ้งเป็นในใจดวงนั้น มนัไม่ตอ้งเป็นให้คนนบัหนา้
ถือตา เป็นคนให้เขายอมรับหรอก ไม่มีใครยอมรับใครทั้งส้ิน น่ีไง เกิดสงครามชนะก่ีลา้นคร้ัง 
สร้างเวรสร้างกรรมทั้งนั้น ชนะตนเองส าคญัท่ีสุด ชนะตนเองส าคญัท่ีสุด 

ไอต้นเองคร่ึงๆ กลางๆ เวลาจะท าก็ยงัไม่ไดท้ า เวลาท าไปแลว้ จิตมนัไปรู้ไปเห็นส่ิงใด
ข้ึนมาก็วา่มหัศจรรย ์ ส่งออกแลว้ ไปแลว้ จบหมดเลย แต่ถา้มนัเขา้มาหาตวัของเรานะ อานาปาน
สติ หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ หายใจของเราเขา้ไปบ่อยคร้ังเขา้ๆ มีการกระท าของเรา 
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เวลาทางการแพทยเ์ขาพยายามบอกเลยนะ ป้องกนัดีกวา่การรักษา ให้ออกก าลงักาย ให้
พยายามท าใหร่้างกายฟ้ืนฟใูห้แขง็แรง น่ีก็เหมือนกนั ถา้หัวใจของเรา หายใจเขา้นึกพทุ หายใจ
ออกนึกโธ ถา้จิตใจเราเขม้แขง็ จิตใจเราแขง็แรง ถา้จิตใจเราแขง็แรง ส่ิงใดมนัจะเขา้มาถึงหัวใจ
เราไม่ไดไ้ง ไม่ตอ้งเป็นหวดัเป็นไอไง แค่ความโลภ ความโกรธ ความหลง แค่วบูวาบมนัก็โกรธ 
นัน่น่ะมนัก็เป็นหวดัเป็นไอของมนั มนัก็เหมือนกบัคนเราเป็นหวดั ถา้มนัแขง็แรงมนัก็ไม่เป็น ถา้
จิตใจมนัแขง็แรงข้ึนมา อะไรมนัผา่นไดห้มดแหละ แต่จิตใจท่ีออ่นแอไง ไม่ตอ้งไปหามนัหรอก 
มนัติดเช้ือในตวัมนัเองเลย มนัฟมูฟักมา “เราเป็นคนทุกขค์นยาก เราเป็นคนต ่าตอ้ย” 

ต ่าตอ้ยตรงไหน อาการ ๓๒ เหมือนกนั เกิดเหมือนกนั เออ! มนัจะไปต ่าตอ้ยตรงไหน เออ! 
น่ีไง มนัติดเช้ือในตวัมนัเองนัน่น่ะ ถา้มนัอ่อนแอ น่ีไง เพราะอะไร มนัไม่หายใจเขา้นึกพทุ 
หายใจออกนึกโธ เพราะอะไร เพราะมนัจินตนาการไปทัว่ นู่นก็ไม่จ าเป็น น่ีก็ไม่ตอ้งท า มนัข้ี
เกียจ คนข้ีเกียจ คนนอนอยูเ่ฉยๆ ไม่ตอ้งท างานใช่ไหม คนท่ีเขาขยนัหมัน่เพียรเขา้ไป คนท่ี
ท างานเขาท างานจนเป็นจริตนิสัย เขาอยูเ่ฉยๆ ไม่ไดน้ะ เด๋ียวสมองฝ่อ เขาท างานๆ ท าแลว้สบาย 
ท าแลว้สะดวกสบายของเขา 

จิตใจก็เหมือนกนั ถา้มนัหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ลองมนัแขง็แรงข้ึนมาสิ ขอให้
มนัแขง็แรงข้ึนมา ถา้มนัแขง็แรงข้ึนมา ตวัมนัแขง็แรงข้ึนมาเอง มนัมีคุณภาพ มนัมีศกัยภาพใน
ตวัของมนัเอง แลว้มึงจะรู้ มึงไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น มีแต่ติเตียน มึงไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น มึงมีแต่
วพิากษว์จิารณ์ แลว้ก็วพิากษว์จิารณ์ไปดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ดว้ยความเหยยีบย  ่า 
ดว้ยความเยย้หยนั 

หลวงตาบอกไอพ้วกหมาบา้ หมาบา้มนักดัคนไม่ไวห้นา้ใครทั้งส้ิน เวลากิเลสมนัเกิดในใจ
มนักดัหมดเลย ติเตียนไปทั้งส้ิน ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็ย  ่ายี ธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็ดูถกูดูแคลน แลว้มึงท าอะไรกนัเป็น เปรตทั้งนั้น ท าอะไรกนั
ไม่ได ้ พอท าอะไรไม่ไดก้ค็ลกุอยูก่บักิเลสของตนไง แลว้ก็เอาจินตนาการของตนอา้งข้ึนมา อา้ง
ข้ึนมานะ 

ถา้เอง็แน่จริง เอง็ก็สร้างคุณธรรมข้ึนมาสิ เอง็ก็เผยแพร่ธรรมของเอง็สิ ท าไมเอง็ตอ้งบอก
เป็นพระพทุธศาสนาละ่ ท าไมเอง็ตอ้งมาแปะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ละ่ ลองไม่ไดแ้ปะ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ไม่ไดแ้ปะพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ มึงเกิดมาไดอ้ยา่งไร 
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มึงเกิดกนัข้ึนมาไม่ไดเ้ลยถา้มึงไม่มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูเ้บิกทางไวใ้ห้ แลว้เบิก
ทางไวใ้ห้ เรายงัท าลาย ยงัท าลายเพราะอะไร เพราะมนัจินตนาการของมนัไปไง มนัถึงไม่เขา้
มรรคเขา้ผล ไม่เขา้เลย 

ถา้พดูโดยขอ้เทจ็จริงมนัก็เป็นเพราะอ านาจวาสนาของเขา จิตใจของเขาออ่นแอ ความ
ออ่นแอนั่นน่ะมนัสร้างสม แลว้มนัจินตนาการของมนัไปเอง จินตนาการไปทัว่ วิพากษว์จิารณ์
ไปทัว่ ไม่เขา้ความจริงเลย 

แต่ถา้เป็นความจริง หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านเงียบ มนัมหัศจรรยจ์นพดูกบัใครไม่ได้
หรอก พดูอยา่งไรก็ไม่รู้ พดูอยา่งไรก็ไม่ได ้ ถา้มนัพดูไดท้ าไดน้ะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ปรารถนาอะไร 

เวลาพระนนัทะ พระเทวทตั ก็ลกูพ่ีลกูนอ้งทั้งนั้น ก็ญาติโกโหติกาขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ทั้งนั้น เป็นลกูพ่ีลกูนอ้ง เป็นนา้ เป็นคนในตระกูลเดียวกนัมา เราจะให้เขามา
ทุกขม์ายากหรือ ถา้เราท าให้เขาส าเร็จได ้ ท าให้เขาสะดวกได ้ ท าไมเราไม่ท าให้เขาส าเร็จแลว้
สะดวกไปดว้ย แลว้เทวทตัเขาเป็นลกูพ่ีลกูนอ้งทั้งนั้นน่ะ เทวทตัท าไมมาเป็นศตัรูเป็นคู่อาฆาต
กนัไปไดอ้ยา่งไร ถา้เราจะขีดเส้นให้คนเป็นคนดีได ้ เราท าให้ทุกคนเป็นคนดีไดไ้ง มนัเป็นคนดี
ไม่ได ้ เป็นคนดีไม่ไดเ้พราะพนัธุกรรมของจิตๆ เพราะเขาท าของเขา เวรกรรมไง กรรมจ าแนก
สัตวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนั เขามีเวรมีกรรมของเขาอยา่งนั้น เขามีเช้ือไขของเขาอยา่งนั้น มนัปะทุ
ออกมาเม่ือไหร่เท่านั้นเอง 

แต่ของเรา เราท าจิตใจเราให้แขง็แรง มนัจะปะทุส่ิงใดข้ึนมา เราก็บอกส่ิงนั้นไม่ดี ถา้ส่ิงนั้น
ไม่ดี ถา้ท าไปมนัก็จะเกิดเวรเกิดกรรมไปขา้งหนา้ใช่ไหม เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนาไง น่ีมนัสุดยอดๆ ความเกิดไง เกิดเป็นมนุษยมี์สติปัญญาอยา่งน้ี มนัแกไ้ขไดไ้ง 
สัตวเ์ดรัจฉานมนัท าไม่ได ้ มนัรู้ไม่ได ้ มนัท าดีท าชัว่ได ้ แต่มนัท าให้ใจมนัประเสริฐไม่ได ้ แต่มนั
ท าดีท าชัว่ได ้ถา้มนัท าดีท าชัว่ไม่ได ้มนัไม่รักลกูของมนั ไม่รักฝงูของมนั 

สัตวบ์างตวัมนัปกป้องกนั สัตวต์่างสายพนัธ์ุท่ีมาเล้ียงดว้ยกนั มนัรักกนั มนัเลน่กนั มนั
หยอกกนั ดูน่าเอน็ดูมาก น่าเอน็ดูเพราะมนัไวเ้น้ือเช่ือใจต่อกนั ทั้งๆ ท่ีมนัต่างสายพนัธ์ุกนันะ มนั
เป็นศตัรูกนัโดยสายพนัธ์ุนะ แต่เวลาเขาเอามาเล้ียงอยูด่ว้ยกนั มนัโตข้ึนมาดว้ยกนั ดว้ยความ
ผกูพนั ดว้ยความไวเ้น้ือเช่ือใจของมนั มนัยงัคุม้ครองดูแลของมนัได ้ น่ีมนัท าของมนัได ้ แต่มนั
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ท าให้เกิดความสงบในใจไม่ได ้มนัท าให้เกิดมรรคผลไม่ได ้มนัท าคุณงามความดีได ้สัตวท์ าดีท า
ชัว่ได ้แต่มนัสร้างมรรคผลไม่ได ้เวน้ไวแ้ต่มนุษยเ์รา เทวดา อินทร์ พรหม 

เรามีโอกาสขนาดน้ี ท าไมไม่สนใจส่ิงน้ี แต่เวลาสนใจข้ึนมานะ ส่ิงท่ีสนใจข้ึนมา เวลาเดิน
จงกรม นัง่สมาธิภาวนามนัก็แสนเขญ็ ค าวา่ “แสนเขญ็” ความเพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะ 
สร้างให้คนเป็นคนดี แตค่วามเพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะ มนัถึงจุดมนัหรือเปลา่ละ่ ความวา่
ถึงจุดนะ ถึงจุดคือความเสมอตนเอง 

แลว้ถา้มนัชนะตนเอง ชนะตนเองเท่านั้น เพราะอะไร เพราะพระโมคคลัลานะ ๗ วนัเป็น
พระอรหันต ์พระสารีบุตร ๑๔ วนัเป็นพระอรหันต ์พาหิยะฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้หนเดียวเป็นพระอรหันต์ ค  าวา่ “เป็นพระอรหันต”์ เพราะมนัชนะกิเลสในใจของท่าน 
ท่านสร้างบุญกุศลมาขนาดไหน ท่านมีอ านาจวาสนาขนาดไหน 

แต่สาวก สาวกะไง ถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พวกน้ีไม่ไดเ้ป็นพระอรหันต์
เลย ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่ไดต้รัสรู้มาก่อน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่
เป็นผูช้ี้น า พวกน้ีจะไม่ไดป้ระโยชน์อะไรเลย ในพระพทุธศาสนาถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ หมดสิทธ์ิ เวน้ไวแ้ต่พระปัจเจกพทุธเจา้เท่านั้น 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเราเกิดสหชาติ เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา มนัถึงมีคุณค่า 
คุณค่าส่ิงน้ีมนัเป็นโอกาสนะ แลว้โอกาสของชาวพทุธทั้งหมด ทุกคนมีสิทธ์ิหมด ทุกคนมีความ
มัน่คงแค่ไหน ทุกคนมีสติปัญญามากนอ้ยแคไ่หน แลว้ถา้ท าไดจ้ะเป็นสมบติัของคนคนนั้นไง  

เร่ืองทางโลกนะ โลกกบัธรรมๆ ทางโลกเป็นคนดีก็เป็นคนดีทางโลก เป็นกตญัญกูตเวที 
เป็นผูท่ี้เล้ียงดูพอ่แม่ของเรา มนัเป็นเร่ืองโลกๆ เป็นความดีทั้งนั้น สัตวเ์วลาท าดีท าชัว่มนัยงัท า
เป็นเลย ท าไมมนุษยม์นัท าไม่ได ้แต่มนุษยท์ าความเพียร ประพฤติปฏิบตัข้ึนมาให้มนัเป็นจริงใน
ใจของเรา น่ีมนุษยท์ั้งนั้นน่ะ แลว้ท าข้ึนมามนัมีครูบาอาจารยค์อยช้ีน าๆ คอยคดัคอยแยก น่ีแหละ
ส าคญั 

น่ีไง วนัเวลามนัผา่นไปแลว้นะ จิตใจเรามนัพฒันาข้ึนหรือไม่ เราดีข้ึนหรือไม่ เราจะเป็น
อะไรของเรา เห็นไหม เราก็พยายาม 
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เราอยูก่บัครูบาอาจารยเ์ราก็เสียวนะ กลวัครูบาอาจารยท่์านลว่งไปๆ เราก็พยายามของเราๆ 
เวลาเราติดขดัข้ึนมา เราไปหาใครก็ตอบไม่ไดเ้ลย เวลามาเจอหลวงปู่จวน เจอหลวงตา เออ! ยงัไม่
ทนัติดเลย ท่านท่ิมเอาแลว้ คนเป็นท่านท่ิมก่อนเลย 

แต่ถา้ไม่เป็น เวลาไปถามเขา ไปไหนมา สามวาสองศอก ถามเร่ืองหน่ึงแม่งตอบเร่ืองหน่ึง 
ถามอะไรมนัไม่เป็นสักเร่ือง เพราะมนัไม่รู้ 

แต่ถา้มนัเป็นจริงๆ ข้ึนมา ตอนท่ีเร่งความเพียร เราวติกวจิารณ์เร่ืองอยา่งน้ีมาก แลว้เราก็
พยายามของเรา พยายามของเรานะ เขา้หาครูบาอาจารยต์ลอด มีอะไรเปิดอกเลย ให้ท่านช้ีเขา้
มาๆ เพราะเรากลวัเสียเวลาของเรา พวกเรา เรามีความคิดอยา่งน้ีไง เรามีอดุมการณ์อยา่งน้ีไง ถา้
คิดได ้มนัท าได ้มนัก็เป็นประโยชน์กบัเราไง เราตอ้งตั้งใจของเรา 

วนัเวลามนัผา่นไปๆ นะ ชีวติน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด สกัวนัหน่ึงเราจะตอ้งพลดัพราก
จากมนัไป แลว้มนัจะมีส่ิงใดเป็นสมบติัของเรา เราตอ้งคิดเพ่ือประโยชน์กบัเรา เอวงั 


