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ตั้งใจฟังธรรมะ วนัน้ีวนัพระ วนัพระของชาวพทุธ วนัท ากุศล เวลาท าบุญกุศล บุญกุศล
คืออะไร เวลาบุญและบาปๆ บุญคือความดี บาปคือความชัว่ ความดีท าเพ่ืออะไร ความดีท าเพ่ือ
หัวใจของเรา ท าเพ่ือตวัเราเอง ท าเพ่ือตวัเราเองเพราะอะไร เพราะจิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ 
ถา้จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ มนัมีแรงขบั บุญและบาปท่ีแรงขบันั้นไป 

จิตน้ีไม่เคยเวน้วรรค ใครจะคิดอยา่งไรเร่ืองของเขา ใครจะเป็นนกัวทิยาศาสตร์ ใครจะมีอี
โกสู้งส่งขนาดไหนมนัเร่ืองของเขา เพราะใครทา้ทายขนาดไหน เขาก็สร้างเวรสร้างกรรมในใจ
ของเขา 

แต่ถา้เราเช่ือในบุญกุศลของเรา เราเช่ือในพระพทุธศาสนา เราเช่ือในพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ เราเช่ือในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เพราะอะไร เพราะเราเช่ือในการตรัสรู้ของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา วมุิตติสุข สุขหนอๆ ความสุขนั้น
มนัเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ความสุขเกิดมาจากอยูท่ี่โคนไม ้เสวยวมุิตติสุข ไม่ตอ้งท าส่ิงใดเลย มนัมี
แต่ความสุขไง 

แต่เวลาคนเราเกิดมาก็มีกายกบัใจๆ ถา้มีร่างกายน้ี ร่างกายน้ีก็ตอ้งแสวงหาอาหาร ปัจจยั
เคร่ืองอาศยัๆ ในฆราวาสธรรม ของเราเป็นฆราวาส เวลาฆราวาสเราท าบุญกุศลแลว้เราอยาก
ประสบความส าเร็จในชีวติ เราอยากประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงานของเรา เราอยาก
เจริญรุ่งเรือง เราอยากเจริญกา้วหนา้ ความกา้วหนา้นั้นมนัอยูท่ี่การกระท าของเรา ถา้อยูท่ี่การ
กระท าของเรา ทีน้ีคนเราท าแลว้ วา่คนท าดีๆ แลว้ไม่เห็นไดดี้เลย 
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ท าดีไดดี้ ผลของวฏัฎฏะๆ เห็นไหม ในมงคลชีวติ อเสวนา จ พาลาน  ปณฺฑิตานญฺจ 
เสวนา เกิดในประเทศอนัสมควร เกิดในหมู่คณะท่ีดี เกิดพบเพ่ือนท่ีดี น่ีเป็นมงคลชีวติทั้งนั้นเลย 
ฉะนั้น เราท าคุณงามความดี ท าคุณงามความดีของเรา 

แต่เราเจอหมู่คณะ เราเจอพรรคพวกท่ีเอารัดเอาเปรียบ น่ีไง ท าดีแลว้ไม่ไดดี้ๆ เราก็ท า
ความดีของเราไง แตค่นเรามนัออ่นแอ พอเจอส่ิงใดท่ีเป็นอปุสรรค เจอส่ิงใดท่ีกีดขวาง มนัก็นอ้ย
เน้ือต ่าใจ มนัก็เหมือนกบัเป็นการประชดชีวติ “เขาไม่ท าดีเขายงัไดดี้เลย เราก็เอาบา้ง เราเอา
บา้งๆ” น่ีคือคนท่ีจิตใจออ่นแอ 

แต่จิตใจท่ีเขม้แขง็นะ จิตใจท่ีเขม้แขง็เขาถือพระโพธ์ิสัตว ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้เวลาเป็นเตมียใ์บ ้ เขาไม่เช่ือ เขาตดัหู ตดัจมูก ท่านก็เฉย ท่านเฉยของท่าน แต่เขาเวลาออกไป
แลว้ธรณีสูบเลย 

ท่านเฉยของท่านเพราะอะไร เพราะบ าเพญ็เพียรบารมี บารมีท่านท าของท่าน กวา่จะมา
เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ท่านท าของท่านมามากนอ้ยแค่ไหน ไม่ใช่วา่เกิดมาเป็น
เจา้ชายสิทธตัถะแลว้ตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ 

เราเกิดมาแลว้เราก็อยากท าดีทั้งนั้นน่ะ เราท าคุณงามความดีของเรา เราท าคุณงามความดี
ของเรานะ คนเราเกิดมามีกายกบัใจๆ ดว้ยบุญกุศล มนุษยส์มบติั ศีล ๕ ใครมีศีล ๕ นะ ใครท่ีมีศีล
สมบูรณ์ข้ึนมา ชีวติเขายืนยาว ใครตดัทอนชีวติของเขา ชีวติของเขากส็ั้น ใครไดท้ าคุณประโยชน์
ส่ิงใดไว ้ถา้ท าส่ิงใดไว ้นัน่น่ะอ านาจวาสนาของคน 

อ านาจวาสนาคือจงัหวะและโอกาส จงัหวะโอกาสมนัสมดุลของมนัไปทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้
มนัขดัสนๆ ก็เร่ืองของมนัใช่ไหม เร่ืองของมนั แต่เราจะสร้างคุณงามความดีๆ เพราะวา่กรรม
เป็นอจินไตย เราไม่รู้หรอกวา่เราท ากรรมไวต้ั้งแต่เม่ือไหร่ แต่เราไดส้ร้างบุญกุศลนะ เราไดม้า
เกิดเป็นมนุษย ์ มนุษยมี์สิทธิเสรีภาพ รัฐธรรมนูญคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ จะนบัถือศาสนาอะไรก็
ได ้จะคิดอยา่งไรก็ได ้แต่ตอ้งอยูใ่นกฎหมายนะ เราท าส่ิงใดกไ็ด้ๆ  

นัน่เร่ืองของเขา เร่ืองของเขาเพราะอะไร ธาตุ ธาตขุองคนมนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ เราจะไป
เปล่ียนแปลงเขามนัเป็นไปไม่ไดห้รอก ถา้มนัเปล่ียนแปลงไปไม่ได ้ ทีน้ีพอเกิดมาในชาติใน
ตระกูลเดียวกนั เราก็พยายามเล้ียงดู พยายามอบรมบ่มเพาะเพ่ือให้เป็นคนดีทั้งนั้นน่ะ เราก็
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ปรารถนาจะเป็นคนดี แต่เป็นคนดี ยิ่งท ามากขนาดไหน ถา้มนัมีบาปต่อกนั มีแต่การขดัแยง้กนั น่ี
มนัเป็นเร่ืองของโลกนะ 

บุญกุศลท าแลว้ประสบความส าเร็จในชีวติ ท าแลว้เจริญรุ่งเรือง นัน่ก็เป็นเร่ืองของโลก 
เร่ืองของชีวติปัจจุบนัน้ี แต่ถา้คนมีสติมีปัญญาข้ึนมา มีสติปัญญา ชีวติน้ีมาจากไหน มาอยูน่ี่เพ่ือ
อะไร แลว้ก็ตายเปลา่ ถา้นกัวทิยาศาสตร์เขาวจิยัแลว้วา่มนัตายแลว้มนัไม่เกิดหรอก มีชาติน้ีชาติ
เดียว เกิดมาก็จะแสวงหาความสุขให้เตม็ท่ีเลย ตายแลว้ก็แลว้ไปไง มนัสบายใจไหม มนัสุขใจ
จริงหรือเปลา่ 

แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านมีบริขาร ๘ คนจนผูย้ิ่งใหญคื่อหลวงตามหาบวั หาเงิน
เพ่ือชาติ พอมาหาเงินเพ่ือชาติเป็นอนัดบัสอง อนัดบัหน่ึงคือจิตใจของคนท่ีมนัโลเล ชาติทั้งชาติท่ี
รวนเร ท่านออกมายืนยนัเลยวา่ท่านจะเป็นผูน้ า ท่านจะช่วยชาติ ท่านจะค ้ายนัให้พวกเรามี
ก าลงัใจข้ึนมา คนท่ีมนัโลเลอยูแ่ลว้พร้อมใจกนักลบัมาเพ่ือประเทศชาติของตน อนันั้นน่ะ
ยิ่งใหญ ่

ท่านบอกส่ิงท่ียิ่งใหญคื่อคุณธรรม ส่ิงท่ียิ่งใหญ่คือความมัน่คง แลว้ส่ิงท่ีวา่ท่านช่วยชาติๆ 
นัน่เป็นอนัดบัสอง ไอพ้วกเราก็ไปเห็น อูฮู้! หม่ืนลา้น ๑๐ กวา่ตนั 

ใช่ เพราะอ านาจวาสนาบารมีของท่าน ท่านบอกวา่สายบุญสายกรรมของท่านจะเช่ือฟัง
ท่าน แต่คนท่ีโตแ้ยง้ คนท่ีขดัขวางเยอะแยะไปหมดเลย แลว้คนท่ีโตแ้ยง้ คนท่ีขดัขวางก็อยูใ่น
ชาติน้ี ก็อาศยัความมัน่คงของชาติน่ีแหละเป็นท่ีชุกหัว แต่มนัก็ท าลาย เห็นไหม ฉะนั้น เราจะหวงั
วา่เราจะไปแกไ้ขใคร เป็นไปไม่ได ้

แกไ้ขหัวใจของเรา เราเกิดมา วนัน้ีวนัพระ บุญกุศลเป็นเร่ืองของทางโลกเขา ถา้เรามีสติมี
ปัญญานะ เราจะแสวงหาฝึกหัดสติ ฝึกหดัสร้างสติ ฝึกหัดท าความสงบของใจ ฝึกหดัคน้ควา้หา
ใจของตน 

พระพทุธศาสนาสอนเขา้มาท่ีใจของสัตวโ์ลก หลวงตาท่านไปไหนท่านบอกไปเอาน ้าใจ
คนๆ คือเอาหัวใจคน แลว้หัวใจคนมนัอยูท่ี่ไหนละ่ คนคนหน่ึงมนัยงัตีโพยตีพายวา่สังคมรังแก 
พอ่แม่รังแกหนู ทุกคนท าร้ายฉัน มนัยงัไม่คิดเห็นวา่หัวใจมนัอยูไ่หนเลย พระพทุธศาสนาสอน
ท่ีน่ีไง 
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คนจะท าอยา่งน้ีไดม้นัตอ้งมีสติมีปัญญานะ คนตอ้งมีวาสนาจริงๆ ถา้ไม่มีวาสนาจริงๆ 
มนัไม่คิดถึงตวัมนัเองหรอก มนัจะคิดถึงแตส่ังคมรอบขา้งท าลายฉัน สงัคมรอบขา้งท าลายฉัน มี
แต่คนท าลายฉัน ฉันน้ีเป็นคนยอดเยี่ยม 

แต่ถา้มนัมีสติปัญญาข้ึนมานะ ทุกคนเกิดเป็นมนุษยเ์หมือนกนั มีอ  านาจวาสนาเหมือนกนั 
ถา้เขามีอ  านาจวาสนาแลว้ เขามีอ  านาจแลว้เขาใชอ้  านาจในทางท่ีผิด เขาใชห้าแต่เวรแตก่รรมเขา้
หัวใจของเขา นัน่เป็นความเบาปัญญาของเขา เราน่าสงัเวชเขา 

คนท่ีมีอ  านาจวาสนาข้ึนมา เขาท าประโยชน์กบัสังคม คนท่ีมีอ  านาจวาสนาข้ึนมาท าเพ่ือ
ประโยชน์ คนคนนั้นจะเป็นคนดี น่ีคนมีบารมีและไม่มีบารมีไง ดูสิ บางคนร ่ารวยมหาศาลเลย 
เขาไม่มีบารมี เขาไม่มีพรรคพวกเลย 

บางคนไม่มีเงินมีทองส่ิงใดเลย เพ่ือนฝงูเยอะแยะ เขามีบารมี มีน ้ าใจ ส่ิงน้ีมีบารมีหรือไม่
มีบารมีไง น่ีไง เรามองไปแลว้นัน่เป็นเร่ืองของโลกไง แต่เราเกิดมาอยูอ่ยา่งน้ีไง ผลของวฏัฏะๆ 
ไง 

ปัจจุบนัน้ีคนเขาเบ่ือหน่าย เขาหนีจากประเทศไทยไปท างานเมืองนอกกนั เขาเบ่ือหน่าย
สังคม ตอนน้ีมนัท าไดไ้ง แต่พอไปแลว้ก็วา้เหวน่ะ ลึกๆ แลว้ทุกคนรักบา้นเกิดเมืองนอนของตน 
ไม่มีใครอยากจากบา้นเกิดเมืองนอนของตนไปหรอก แต่ดว้ยความคิดทางวทิยาศาสตร์ คิดถึง
ความเป็นไปไง 

แต่ดูสิ ดูครูบาอาจารยข์องเรา ดูพระของเรา ดูหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่น่าสงสารมากนะ
ถา้พดูถึงทางโลก เวลาท่านออกประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ฝ่ายปกครองบีบคั้น หนีจากอบุลฯ มานะ 
หนีมาแลว้ยงัสั่งนะ อยา่ใส่บาตรให้พวกน้ีกินนะ อยา่ใส่บาตร เพราะไม่เห็นกบัส่วนรวม เพราะ
ไม่เป็นเจา้คณะจงัหวดั ไม่เป็นเจา้คณะอ าเภอ 

เขาจะตั้งใหห้ลวงปู่มัน่เป็นเจา้คณะอ าเภอ ท่านไม่รับต าแหน่ง ท่านหนีมาๆ ยงัมีค  าสั่ง
ตามทา้ยมานะ เพราะเป็นสมยัสมบูรณาญาสิทธิราชย ์สั่งมาหมด ห้ามใส่บาตรๆ ท่านทุกขห์นีไป 
น่ีท าดีไม่ไดดี้ แต่ท่านกภ็ูมิใจของท่านนะ 

เวลาหลวงตาท่านเขียนถึงประวติัหลวงปู่มัน่ ท่านบอกไว ้ เขียนแต่เร่ืองดีๆ เขียนถึงแง่
บวกของสังคม ส่ิงใดท่ีไม่ดี ท่านไม่พดูถึง น่ีคือนิสัยของหลวงตา 
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เหรียญมีสองดา้น ในโลกน้ีมีดีและชัว่ ในโลกน้ีแมแ้ต่ในใจเรายงัคิดดีคิดชัว่ แลว้เราบอก
วา่ท าดีแลว้ไม่ไดดี้ๆ...แลว้ดีของมึงหรือ เวลาท าดีไดดี้ เอง็ก็ตายน่ะสิ 

กรณีน้ีเราพดูบ่อย ท าดีท้ิงเหว เราท าดีเพ่ือความดี ท าเสร็จแลว้สบายใจ น่ีไง บุญแท้ๆ  เป็น
อยา่งน้ีไง ท าความดีเพ่ือความดี เราท าความดีกบัลกูเรา ลกูเรายงัไม่รู้จกัวา่เราท าดีกบัมนันะ แต่
เราท าแลว้เราก็ภูมิใจ พอโตแลว้เราจะไม่บอกวา่เราไดบ้กพร่องต่อหนา้ท่ี “ลกู พอ่ขอโทษนะ 
ตอนนั้นพอ่ไม่ไดท้ า” น้ีเราท าแลว้ แต่มนัจะไม่เขา้ใจ มนัจะอยา่งไรก็เร่ืองของมนั เราท าของเราๆ 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ส่ิงท่ีสะอาดบริสุทธ์ิคือท าบุญท้ิงเหว แต่
โลกก็คิดไปอีกแหละ “ถา้อยา่งนั้นแลว้ไอพ้วกคา้มนุษยอ์ยา่งน้ี เราไปช่วยเหลือเขาหรือ” 

โอโ้ฮ! ท าไมโง่ไดข้นาดนั้นนะ ไอพ้วกคา้มนุษย ์ เราตอ้งจบัมนัสิ ตอ้งบอกเขาให้ไปจบั 
ตอ้งบอกเจา้หนา้ท่ีเลย พวกน้ีมนัฆ่าคน มนัท าลายคน 

เขาบอกเวลาท าบุญท้ิงเหว เจอขอทานก็จะใหไ้ง ไอพ้วกคา้มนุษยไ์ง 

เราบอก เฮย้! ท าไมมึงโง่ไดข้นาดน้ีวะ เพราะอะไร เพราะคนมนัสูงต ่า แต่ถา้คนมนัเป็น
ความจริงๆ นะ ค าวา่ “ท าความดีท้ิงเหว” คือไม่ตอ้งการผลการช่ืนชมจากใคร ไม่ตอ้งการให้ใคร
มาเช่ือถือศรัทธา ไม่ตอ้งการให้ใครมาเคารพนบัถือ น่ีเขาเรียกวา่ท าบุญท้ิงเหว 

การท าบุญท่ีดีท่ีสุดคือการท าบุญท้ิงเหว คือท าแลว้จบ โยนลงไปในเหว มนัจะไม่มีส่ิงใด
ตอบแทนเลย เพราะมนัตกลงไปในเหว แต่น่ี อูฮู้! ฉันจะท าบุญแลว้นะคะ ไม่มองสักหน่อยเลย
หรือ ถา่ยรูปไวเ้ยอะๆ นัน่ไง แลว้บอกท าดีแลว้ไม่ไดดี้ๆ ก็เอง็อยากได ้เอง็ก็ไม่ไดดี้ 

แต่บางคนท านะ เขาแอบท า ท าแต่ความดีของเขา แลว้เขามีความสุข มีความสุขเพราะ
อะไร เพราะไม่มีความอยากได ้ความอยากให้เขารู้จกั ความอยากให้เขานบัถือ ทุกขน่์าดูเลย 

ดูสิ ทางโลกเขามีฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เราอยากดงัเราก็ตั้งฝ่ายประชาสัมพนัธ์ของเรานะ 
โฆษณาอยา่งเดียว จะดีจะชัว่ไม่รู้ โฆษณาอยา่งเดียว ดีเหมือนกนั คนเช่ือได ้เออ! แปลก น่ีไง ท า
ดีอยา่งนั้นหรือ ท าดีโดยสมองไง ท าดีโดยกิเลส ท าดีโดยทางวชิาการ ท าไดท้ั้งนั้นน่ะ แต่ไม่เป็น
ประโยชน์อะไรหรอก 
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ท าดีท้ิงเหว ท าเพ่ือหัวใจของเรา ท าให้หัวใจเราอ่ิมเตม็ อยูท่ี่ไหนก็มีความสุขนะ ค าวา่ 
“อยูท่ี่ไหนก็มีความสุข” อยูท่ี่ไหนก็ไม่กงัวลไง มนัไม่ตอ้งมาเสียใจภายหลงั ถา้ไม่เสียใจภายหลงั 
แลว้จิตใจอยา่งน้ีถา้มนัคิดไดข้องมนันะ มนัอยูท่ี่ไหนก็อยูไ่ดใ้ช่ไหม อยูโ่คนไมก้็อยูไ่ดใ้ช่ไหม 
เวลาจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมาไดแ้ลว้ 

น่ีไง แต่เวลาคนเรามาจากโลกไง อูฮ้!ู อยูท่างโลกนะ จะไปวดั มนัหย  าเปซะ ๗ วนั แลว้
ไปวดัมนัก็ไปนอนเลย โอโ้ฮ! สุขสบายมาก เพราะมนัเมาหัวราน ้ามา ๗ วนั จะมาวดั เพราะจะมา
วดัมนัก็รู้ก่อน มนัก็เสพเตม็ท่ีเลย แลว้ก็ไปวดั เวลามนัไปวดัแลว้มนัก็นอนสบายของมนัใช่ไหม 
ไอข้องเราจะไปวดั ไปแลว้ อูฮู้! อึดอดัขดัขอ้งไปหมดเลย อะไรติดขดัไปหมดเลย น่ีไง เพราะ
หัวใจมนัไม่พร้อมไง 

แต่ถา้เราท าบุญท้ิงเหว เราไม่ตอ้งการส่ิงใดเลย ไปวดั ไปวดัมนัก็เหมือนเราเป็นปกติอยู่
แลว้ พอปกติอยูแ่ลว้ เราเร่ิมตน้จากตรงน้ี หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ค าวา่ “หายใจเขา้
นึกพทุ หายใจออกนึกโธ” เราจะคน้หาหัวใจของเราแลว้ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านสอนถึงจิตตภาวนา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้สอนเขา้มาสู่จิตของมนุษย ์ การร้ือสตัวข์นสัตว ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตว ์ การร้ือสัตวข์นสัตวคื์อร้ือหัวใจของสัตวโ์ลก เพราะสตัตะผูข้อ้ง 
จิตใจน้ีมนัมีอวชิชา มียางเหนียว มนัติดไปหมดเลย มนัอยากไดอ้ยากดี อยากไดอ้ยากดีแบบโง่
เขลาเบาปัญญานะ อยากไดอ้ยากดีโดยท่ีไม่เป็นศีลเป็นธรรมไง 

ความอยากไดอ้ยากดีท่ีเป็นศีลเป็นธรรม ค าวา่ “เป็นศีล” ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ 
ศีลคือความปกติของใจ ศีล ๒๒๗ พระเวลามีศีล ๒๒๗ ข้ึนมาแลว้ ศีลสมบูรณ์แลว้ ท าความสงบ
ของใจให้ไดข้ึ้นมา ถา้ท าไดข้ึ้นมา ศีล สมาธิ เกิดสมาธิข้ึนมา ความเป็นสมาธิ จิตตั้งมัน่ๆ พอจิต
ตั้งมัน่ จิต แรงโนม้ถว่งของโลก มนัหมุนไปตลอด 

น่ีก็เหมือนกนั ความโนม้ถว่งของกิเลสท่ีมนัอยากไดอ้ยากดีของมนั มนัเป็นอิสระ มนัพน้
จากแรงโนม้ถว่งของกิเลส น่ีจิตเป็นสัมมาสมาธิ มนัเป็นอิสระ แลว้ถา้จิตท่ีพน้จากแรงโนม้ถว่ง 
เวลามนัสร้างประโยชน์ มนัเอามาทดลองทางวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ท่ีเขาจะทดลองต่างๆ เขา
ตอ้งข้ึนไปทดลองบนยานอวกาศ เพ่ือไม่ให้มีแรงโนม้ถว่ง เพ่ือให้ผลของมนัมีคุณค่าไง 
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น่ีก็เหมือนกนั เราจะคิด เราจะท าอะไร มนัคิดแต่เพ่ือตวัเองทั้งนั้นน่ะ มนัคิดโดยความ
อยากไดอ้ยากดีทั้งนั้นน่ะ เป็นพระอรหันตท์ั้งหมดเลย เดินจงกรม ๒ รอบเป็นพระอรหันต ์นอน
หลบัต่ืนข้ึนมาเป็นพระอรหันต ์ มนัฝันเพอ้เจอ้ แลว้ชาวพทุธชอบ ชอบท่ีไม่ตอ้งท าอะไรเลยแลว้
ไดผ้ลตอบแทน มนัไม่มีอยูใ่นโลกหรอก 

น่ีไง พระสารีบุตรตามพระอสัสชิไป เห็นไหม ไปอยูก่บัสัญชยั เวลาท่านมีบุญมีวาสนา
นะ สร้างอ านาจวาสนามาเป็นอคัรสาวกเบ้ืองซา้ยและเบ้ืองขวา สร้างมา ตอ้งสร้างมา ไม่สร้างมา
จะไม่มีบารมีขนาดนั้น แต่เวลาอยากประพฤติปฏิบติัไปอยูก่บัสัญชยัก่อน เวลาศึกษากบัอาจารย ์
นัน่ก็ไม่ใช่ น่ีก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ แลว้ในไม่ใช่ ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ คือไม่ใช่ มนัจบัตน้ชนปลายอะไร
ไม่ได ้

เวลามาเห็นพระอสัสชิเดินบิณฑบาตอยู ่ โอโ้ฮ! ส ารวมระวงั มีสติสัมปชญัญะทุกอยา่ง
พร้อม ดว้ยสายตาของผูท่ี้มีสติปัญญา ตามไปนะ ดว้ยมารยาท ให้ท่านฉันให้เรียบร้อยก่อน ลา้ง
บาตรเสร็จแลว้เขา้ไปกราบท่าน ถึงไดถ้ามท่านวา่ “ท่านบวชมาจากใคร” 

“อ๋อ! เราบวชมาจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้” 

“องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนอยา่งไร” 

“โอ๋ย! เราผูบ้วชใหม่” 

คนจะส่ือสารธรรมะ ถา้ตวัเองยงัมีแรงโนม้ถว่ง มีตวัตนของตนอยู ่อีโก ้อยากอวดวา่กูแน่ 
กูเก่ง กยูอดเยี่ยม มนัจะตอแหลกบัเขา แต่ถา้คนท่ีจิตใจเป็นธรรม จิตท่ีมนัสะอาดบริสุทธ์ิ 
พระอสัสชิเป็นพระปัญจวคัคีย ์ เป็นพระอรหันต ์ พระอรหันตเ์พ่ิงบวชใหม่ พระอรหันตไ์ม่มี
ปัญญาหรือ น่ีไง ส่ือ มนัพน้จากแรงโนม้ถว่ง พน้จากกิเลสตณัหาความทะยานอยากแลว้ มนัเป็น
ประโยชน์ไปหมดเลย 

“แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนอยา่งไรละ่” 

“องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนวา่ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ตอ้งกลบัไปดบัท่ีเหตุ 
กลบัไปดบัท่ีตน้เหตุ ไปดบัส่ิงท่ีมนัเป็นตวัเหตุท่ีมนัเกิดเหตุและปัจจยั” น่ีไง พระสารีบุตรใช้
ปัญญาพิจารณาต่อเน่ืองไปนะ พิจารณาเขา้ไป ส าเร็จเป็นพระโสดาบนัเลย น่ีมนัตอ้งมีเหตุมีผลไง 
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ถา้มนัแรงโนม้ถว่งก็ของกูๆ...ของกกู็กิเลสมึงไง ถา้มึงแน่ก็กิเลสมึงทั้งนั้นน่ะ เวลาสอนก็
สอนแต่กิเลสมึง อา้งธรรมะขององคส์มดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่สอนดว้ยความเห็นของตน 
แลว้ผิดพลาดทั้งนั้นเลย แต่ถา้เป็นจริงๆ ข้ึนมามนัจะเป็นสัจจะเป็นความจริง 

น่ีพดูถึงวา่วนัน้ีวนัพระ วนัพระคืออะไร วนัพระคือวนัพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์
พระรัตนตรัย แกว้สารพดันึกของเรา เป็นท่ียึดเหน่ียวของเรา จบัตอ้งเป็นนามธรรม เราจะไม่ได้
อะไรเลย จิตใจเราจะมีความสุข ความสงบ ความระงบั ความอบอุน่ ความพอใจ 

เขาร ่ารวยกนั เขามียศถาบรรดาศกัด์ิ เร่ืองของเขา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอน
ไวอ้ยา่งน้ีนะ แข่งขนักนัเขา้ไปกอดแท่งเหลก็นั้น ผูท่ี้มีอ  านาจเขา้ไปกอดแท่งเหลก็นั้น มนัมีแต่
ผลกระทบทั้งนั้นน่ะ 

แต่ของเรานะ เราวางหมดแลว้ เราวางหมดแลว้ เกิดมาเป็นมนุษย ์ มนุษยมี์สิทธิเสรีภาพ
เสมอกนัทั้งนั้นน่ะ ท าหนา้ท่ีการงานประสบความส าเร็จ เราวางหมดแลว้ เป็นหนา้ท่ีของเยาวชน 
เป็นหนา้ท่ีของผูน้ ารุ่นใหม่ แลว้เราจะมาคน้ควา้ มาหาสัจจะความจริงในใจของเรา อตัตสมบติั 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ปรารถนาจะมาชกัน าเรานะ ใหห้ัวใจของเราพน้จากการครอบง าของกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนามาก 

แต่พวกเราด้ือ อวดดี รู้มาก สุดยอด ไม่มีอะไรติดหัวใจเลย เพราะอะไร เพราะสตัตะผูข้อ้ง 
ขอ้งส่ิงตา่งๆ ท่ีไม่เป็นประโยชน์ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กลบัไม่รู้จกัมนั ถา้มีสติมีปัญญาจะคน้ควา้
อยา่งน้ี น่ีคือพทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานในหัวใจของสัตวโ์ลก เอวงั 


