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ตั้งใจฟังธรรมะนะ ธรรมะน้ีสจัธรรม สัจธรรมน้ียิง่ใหญ่มาก ยิง่ใหญ่มากเปรียบเหมือน
ดวงอาทิตย ์ดวงอาทิตยเ์ป็นศูนยก์ลางของจกัรวาล ดวงอาทิตยใ์ห้พลงังาน โลกถา้ขาดดวงอาทิตย์
นะ มนัจะมีความหนาวเยน็ มนัจะห่อหุ้มไปดว้ยน ้าแขง็ ชีวติจะด ารงชีวติอยูไ่ม่ได ้ โลกจะอยูไ่ด้
ดว้ยพลงังาน ดว้ยแสงอาทิตย ์ดว้ยความสวา่ง มนัมีคุณค่าๆ ไง 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาท่านบอกนะ เปรียบเหมือนแสงอาทิตย ์
ไม่ล  าเอียง บา้นใดเรือนใดจะมัง่มีศรีสุข ยากจนเขญ็ใจขนาดไหน ไม่มีล  าเอียง 

แต่มนัเป็นคนในบา้นนั้นน่ะ คนในบา้นนั้นมนัไม่เห็นคุณค่าไง เราเกิดมา เราอยูก่บัโลก
ใช่ไหม เกิดมาเราก็เห็นมนัเป็นเร่ืองธรรมดาอยูแ่ลว้ เราไม่เห็นคุณค่าของมนัหรอก แต่ทาง
วทิยาศาสตร์ทางวจิยัแลว้มนัมีค่ามาก มีคุณค่ามาก 

น่ีก็เหมือนกนั ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มีค่ามากๆ มีคุณค่ามากจน
พวกเรามองขา้มกนัไปไง ไม่เห็นคุณค่าของมนัไง ถา้มนัมีคุณค่า มีคุณค่าท่ีไหน มีคุณคา่ในใจ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาไง 
วมุิตติสุขๆ สุขท่ียิง่ใหญ ่สุขท่ีเหนือ ๓ โลกธาต ุ

ไอพ้วกเราวิง่แสวงหาความสุขกนั เวลาไปไหนอยากจะมีความสุข อยากจะประสบ
ความส าเร็จ ไอค้วามสุขประสบความส าเร็จน้ีมนักต็อ้งอาศยัอ านาจวาสนาของคน อ านาจวาสนา
ของคนมนัก็มาถึงความเพียรความพยายามของคน ความเพียรความพยายามของคนมนัก็เป็น
โอกาสของคน เวลาโอกาสของคนน่ีเป็นอามิสๆ ไง 

ท่ีเรามาท าบุญกุศลกนัอยูน่ี่มนัเป็นอามิส คือการให ้ การเสียสละ มีการเสียสละ มีการ
กระท า ถา้การเสียสละ การกระท า มนัมีการกระท าต่อเน่ือง มีการท าซ ้ าซ้อน ท าซ ้ าซ้อนมนัก็
ต่อเน่ือง มนัก็มากข้ึน เห็นไหม การกระท าท่ีเราไดใ้ชจ่้ายใชส้อยไปมนัก็เบาบางเป็นธรรมดา 
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เวลาคนเราท าบุญกุศลไปเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม มนัหมดอายขุยัมนัก็เวยีน
วา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เรามาเกิดเป็นคน เกิดเป็นคนมาจากไหน เกิดเป็นคนมาจากการกระท าของ
เรา เป็นคุณงามความดีของเรา เราถึงไดเ้กิดเป็นมนุษย ์

เกิดเป็นมนุษย ์ ชีวติของมนุษยส์ั้นนกั แต่ชีวติของมนุษยย์ิ่งใหญ่นกั ยิ่งใหญ่ตรงไหน 
ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกน้ี ความรู้สึกของเรานะ คนถา้มีสติปัญญานะ สติปัญญามนัไม่ตอ้งแบกตอ้ง
หาม ใครมีทรัพยส์มบติัมากนอ้ยแค่ไหน เขาตอ้งเก็บของเขา เขาตอ้งดูแลรักษาของเขา อ  านาจ
วาสนาบารมีมาจากการกระท าไง ส่ิงท่ียิง่ใหญคื่อหัวใจของสัตวโ์ลก หัวใจของสัตวโ์ลก เพราะ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พระโพธิสัตว ์ พระโพธิสัตวเ์วลาสร้างคุณงามความดีมา ๔ 
อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย การกระท าอยา่งนั้น พนัธุกรรมของจิตมนัไดต้ดัแต่ง ได้
เปล่ียนแปลง มนัยิ่งใหญ ่ยิ่งใหญจ่นลน้น่ะ ลน้แลว้พอมาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ บารมีเตม็ๆ ค า
วา่ “บารมีเตม็” คือมนัสร้างสมมาจนเหลือลน้ ไอข้องเรามนัขาดตกบกพร่อง 

เราเกิดเป็นมนุษยเ์หมือนกนั เกิดเป็นมนุษยเ์หมือนกนั แต่อ  านาจวาสนาของคนไม่
เหมือนกนั อ  านาจวาสนาของคนไม่เหมือนกนั แมแ้ต่พ่ีนอ้งคิดไม่เหมือนกนั เวลาคู่แฝดยงัคิดไม่
เหมือนกนั มีคนคิดไม่เหมือนกนั เกิดวกิฤติอยา่งหน่ึง คนมีมุมมองแตกต่างกนัไปเพราะ
การศึกษา ใครศึกษาส่ิงใดมาก็มุมมอง วกิฤติในมุมมองของตน ในรากฐานในการศึกษาของตน 

น่ีไง แต่อริยสัจ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ทุกข ์ เหตุให้เกิดทุกข ์ ทุกข์
ดบั วธีิการดบัทุกข ์ จะมีการศึกษา จะมีมุมมองมาขนาดไหน มีวาสนามากนอ้ยขนาดไหน เวลา
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาแลว้เขา้สู่อริยสัจ เขา้สู่สัจจะความจริง เวลาเขา้สู่อริยสจั เขา้สู่ความจริง
ข้ึนมา เพราะอะไร 

เพราะคนเราเวลามนัทุกขม์นัยากเพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยาก กิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก เวลาเราคิดนะ ความอยากดี อยากดีมนัก็เป็นความอยากหน่ึง ถา้ความอยากหน่ึงเป็น
มรรค เวลาเป็นมรรค มรรคก็มีมิจฉา มีสัมมา เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาก็วา่เป็นสัมมาทิฏฐิ 
ความเห็นของตนท่ีถกูตอ้งดีงาม 

ถา้มนัถกูตอ้งดีงามข้ึนมา กิเลสมนัตอ้งยบุยอบลง กิเลสมนัตอ้งเบาบางลง กิเลสมนัตอ้ง
ส้ินไป แต่น่ีเวลาปฏิบติัแลว้กิเลสมนัก็มียบุยอบลง กิเลสมนัก็เบาบางลง กิเลสมีแต่ยิ่งใหญ ่
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ยิ่งใหญต่รงไหน ยิง่ใหญท่ีมนัเพ่ิมข้ึนไง มนัสร้างข้ึน มนัเพ่ิมค่าข้ึน เพ่ิมค่าข้ึนตลอดเวลา เพ่ิมค่า
ข้ึนตลอดเวลาเพราะอะไร เพราะมนัเป็นมิฉาทิฏฐิ มนัเป็นความเห็นผิดไง 

น่ีมีการกระท าๆ คนท าคุณงามความดีข้ึนมามนัตอ้งสมัมาทิฏฐิ ความถกูตอ้งดีงาม ความ
ถกูตอ้งดีงามมนัช าระลา้งกิเลสในใจของเราไป ช าระกิเลสในใจของเราไป 

ฟังธรรมๆ ส่ิงท่ียิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ตรงน้ีไง ยิ่งใหญ่ท่ีหัวใจน้ีมนัยิ่งใหญ่นกั เพราะคนเราคิด
ดีๆ ถา้คนคิดดีๆ โอโ้ฮ! โลกน้ีร่มเยน็เป็นสุขนะ ผูน้ าท่ีเป็นคุณธรรม เราแสวงหามาก หาผูน้ าท่ีดีๆ 
แลว้ผูน้ าท่ีดีเป็นหลกัเป็นชยันะ ผูน้ าท่ีดีตรงไหน ผูน้ าท่ีดีก็ปกป้องคุม้ครองเราไง ดูพอ่แม่สิ เวลา
พอ่แม่ท่ีมีอ  านาจวาสนาบารมี ลกูน่ีสบายเลย ไอล้กูคนนั้น ลกูคนนั้นน่ะ สังคมเขาเกรงใจ แลว้ลกู
คนนั้นๆ น่ีอ  านาจวาสนาบารมีท่ีคุม้ครอง 

ไอเ้ราคุม้ครอง คุม้ครองอยา่งไร คุม้ครองตอ้งมาเฝ้ากนัอยูอ่ยา่งนั้นเลยหรือ ถา้คุม้ครอง
นะ ช่ือเสียงของพอ่แม่ปู่ยา่ตายายของเราท่ีสร้างคุณงามความดี เฮย้! อยา่ไปยุง่กบัเขา พอ่แม่เขาดี
มากเลย พอ่แม่เขาดีมากเลย เห็นไหม น่ีเวลามนัคุม้ครอง คุม้ครองกนัอยา่งนั้นน่ะ คุม้ครองดูแล
เรามา ถา้มนัคุม้ครองดูแล 

อ านาจวาสนาบารมี ถา้ของเรามนัเห่ียวแห้ง ของเรามนัไม่มีส่ิงใดท่ีเป็นคุณสมบติัของเรา
เลย เวลาจะมีก็มีแต่ความพอใจของตนๆ ความพอใจของตนมนัก็กิเลสของตนไง กิเลสของตน
ทุกดวงใจมีกิเลสทั้งนั้นน่ะ 

เวลาพดูถึงความทุกขน์ะ ให้หันหนา้เขา้หากนัปรับทุกข์ๆ  ปรับทุกขม์นัไม่มีวนัจบวนัส้ิน 
แต่ความสุขเวลาพดูออกมาสิ ความสุขมนัมีมาจากไหน ความสุขมนัมีมาตั้งแต่เราส านึกตวัเราเอง
ได ้ ส่ิงใดท่ีเราแสวงหาแลว้มนัเป็นของชัว่คราวทั้งนั้นน่ะ ชัว่คราว ชีวติน้ีสั้นนกัๆ เราจะไปหาส่ิง
ท่ีเป็นสมบติัสาธารณะ 

สมบติัสาธารณะ โลกน้ีคือละคร เกิดมาชาติหน่ึงเพ่ือให้มาแสดงละครกนั แสดงละคร
ข้ึนมา เวลาเก็บฉากแลว้ ส่ิงน้ีก็ตกไปกบัโลกน้ี น่ีสมบติัสาธารณะๆ ไง โลกน้ีคือละคร แต่มนัเป็น
ความจริงนะ จริงตามสมมุติๆ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาบวชพระไง บริขาร ๘ คือปัจจยั ๔ ไง ด ารงชีวติ 
ด ารงชีวติมนัตอ้งมีปัจจยั ๔ ปัจจยั ๔ เราตอ้งแสวงหา การแสวงหา แสวงหามาเพ่ือด ารงชีวติ เรา
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ก็ตอ้งท าหนา้ท่ีการงานของเรา แต่เราท าหนา้ท่ีการงานของเราดว้ยสติดว้ยปัญญาของเรา น่ีสมบติั
สาธารณะ โลกน้ีคือละคร เรามาแสดงกนัน่ะ แต่เวลาแสดงแลว้ เวลาเก็บฉากแลว้ ส่ิงท่ีเป็นสมบติั
ความจริงของเรามนัคืออะไร ศีล สมาธิ ปัญญา คือสจัจะความจริงแทใ้นหัวใจน้ี ถา้สัจจะความ
จริงแทใ้นหัวใจน้ีไง 

พระโพธิสัตว ์ พระเวสสันดรท่านมาเสียสละทานของท่าน เสียสละทานนั้นมนัสูญเปลา่
หรือ การเสียสละทานของพระเวสสันดร เสียสละทานเพ่ือจะก าเนิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ อนันั้น
มนัสูญเปลา่ตรงไหน การเสียสละอยา่งนั้น เสียสละข้ึนมา เสียสละเพ่ือให้หัวใจมนัลน้ บุญมนัลน้ 
มนัพอใจของมนั มนัสมบูรณ์ของมนั เวลามาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เวลาประพฤติปฏิบติั ศีล 
สมาธิ ปัญญา 

คนท่ีมีอ  านาจวาสนาเขาเห็นวา่ ดวงอาทิตย ์ แสงสวา่ง พลงังานมนัมีประโยชน์ๆ ไง 
ประโยชน์ข้ึนมาเพราะเจา้ชายสิทธตัถะก็มาประพฤติปฏิบติัน่ีไง มาร้ือคน้ในใจขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้น่ีไง เวลามนัเป็นจริงๆ ข้ึนมา เป็นจริงในใจองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้น่ีไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรมๆ กราบธรรมตรงไหน กราบธรรมเวลามนั
ทุกขไ์ง 

เจา้ชายสิทธตัถะเวลาจะออกจากราชวงัมานะ ราชกุมารเกิดแลว้ คนเรา ดสิู คู่สามีภรรยา
ใหม่ เกิดลกูคนแรกน่ีเห่อทุกคน ต่ืนเตน้ทุกคนน่ะ เจา้ชายสิทธตัถะเวลาลกูเกิดแลว้ แลว้มนัโดน
บีบคั้นมา บีบคั้นมาดว้ยความเป็นอยู ่ เวลาเขาเลน่ฟ้อนร ากนัก็หลบัซะ เวลาต่ืนข้ึนมา พวกนาง
ฟ้อนร านอนอยูเ่กล่ือนไปหมดเลยนะ มองไปเหมือนซากศพ น่ีไง บุญอ านาจวาสนามนับีบคั้นมา
ไง 

เวลาเขาร่ืนรมยก์นั เขาช่ืนชมกนั แต่เจา้ชายสิทธตัถะหลบัเวลาเขาฟ้อนร า เวลาต่ืนข้ึนมา 
เห็นเหมือนซากศพ โอโ้ฮ! ซากศพ คนอยูท่่ามกลางซากศพมนัเอาความสุขมาจากไหน น่ีไง 
อ  านาจวาสนาบารมีบีบคั้นเขา้มาๆ แลว้บีบคั้นเขา้มา เพราะมนัขยะแขยง มนัรังเกียจความเป็นอยู ่
มนัอยูก่บัโลกไม่ได ้ แต่เวลาจะไป เวลาราชกุมารเกิดแลว้ ละลา้ละลงัๆ มนัทุกขม์นัยากไหม มนั
ทุกขม์นัยากไหม คนเรามนัตอ้งพลดัพรากส่ิงท่ีรัก 
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เวลาเอง็โกรธกนั กูไม่ขอหรอก เวลารักกนั กขูอแฟนเอง็ไดไ้หม เวลาเอง็ชอบกนัน่ะ เวลา
เกลียดกนัไม่ตอ้งไปขอมนั มนัให้อยูแ่ลว้ แต่เวลามนัรัก มนัรักของมนั ขอ มนัให้ไหม ฆา่กนันะ 
ท าลายกนัก็เพราะทิฏฐิมานะน่ีแหละ แต่น่ีตวัเองเป็นเร่ืองของตนเอง ตนเองตอ้งพลดัพราก 

บอกวา่ เวลาความทุกข์ๆ  เวลาบอกความทุกข์ๆ  ท่านไม่รู้จกัหรอก องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ไม่เคยเจอความทุกข ์

มนัจะไม่รู้จกัไดอ้ยา่งไร ตอนเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ส่ิงท่ีราชกุมารเกิดแลว้ตอ้งพลดัพราก
จากไปมนัตอ้งเป็นทุกขไ์หม แลว้คนท่ีมีความรับผิดชอบ สุภาพบุรุษขนาดนั้นทุกขไ์หม ทุกข์
แสนทุกข ์

แลว้เวลาไปประพฤติปฏิบติักบัเขา ไปท าทุกรกิริยา ไปท าต่างๆ ทุกขไ์หม มนัทุกขท์ั้งนั้น
น่ะ มนัทุกขท์ั้งนั้นน่ะ แต่ทุกขแ์บบคนท่ีมีสติมีปัญญาไง ทุกขอ์ยา่งน้ี มนัท าอยา่งน้ี ท าถึงท่ีสุด
อยา่งน้ี ท ามากกวา่เขา ท่ีเขาท าๆ กนัอยูน่ั้นเขาก็ท ากนัอยูน่ัน่แหละ เขาท าไม่ถึงเราหรอก เราท า
มากกวา่เขาแลว้มนัไม่ประสบความส าเร็จไง มนัน่าจะไม่ใช่ มนัน่าจะมีหนทางอ่ืนท่ีดีกวา่น้ี 
เพราะก็ท าๆ กนัมาทุกคน ท ามาตั้งแต่ปู่ยา่ตายาย ท ามาตลอดเลย ท าอยา่งน้ี ท าอยา่งน้ี แลว้ไม่เคย
ผลเลย มนัน่าจะมีทางออก มนัน่าจะมีทางอ่ืน 

ฉะนั้น ถึงยอ้นกลบัมาท่ีหัวใจน้ีไง จิตใจท่ียิ่งใหญ่ ชีวติท่ียิ่งใหญ่ ยิง่ใหญ่ท่ีหัวใจน้ีไง ถา้
มนัท าความสงบของใจ น่ีไง บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาญาณ อาสวกัขยญาณ วชิชา ๓ ของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาส้ินกิเลสไป กิเลสในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ เวลาเสวยวมุิตติสุข วมุิตติสุข มนัมาเทียบแลว้ ตอนท่ีทุกขท่ี์ยากน่ีไง ตอนท่ีพลดัพรากมาไง 
พอ่ก็ทุกข ์ ภรรยาก็ทุกข ์ ยิง่ลกูยิ่งคร ่ าครวญ มหาอ ามาตย ์ อาณาจกัรแทบจะลม่สลาย เพราะวา่
อะไร ผูท่ี้จะเป็นผูน้ าอยูน่ั้นตดัช่องนอ้ยออกไปก่อน มนัสั่นสะเทือนไปหมดละ่ แต่เวลาท่าน
ส าเร็จแลว้ เวลากลบัมาเอาพอ่เป็นพระอรหันต ์ สามเณรราหุลเป็นพระอรหันต ์ นางพิมพาเป็น
พระอรหันต ์กลบัมาเป็นพระอรหันตห์มดเลย 

ส่ิงท่ีเป็นพระอรหันตม์ามนัตอ้งมีการกระท าไง คนท่ีจะเห็นคุณค่าๆ มนัตอ้งมีกาลมีเวลา 
มีการกระท า คนเราไม่ใช่ดีเพราะการนึกหรอก นึกวา่อยากจะเป็นคนดี นึกวา่ฉันเป็นคนดี คนเรา
ไม่ส าเร็จไปดว้ยความนึกคิดหรอก คนตอ้งส าเร็จดว้ยการกระท า 
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หัวใจมนัยิ่งร้ายกาจกวา่นั้นนะ เวลามนัสั่งสมกิเลสตณัหาความทะยานอยากมา ดูจริตนิสัย
สิ โทสจริต อยา่ไปมองหนา้มนันะ มองหนา้มนั มนัฆ่าท้ิงเลยละ่ ไอพ้วกโลภะ ดูสิ ไม่ตอ้งเอา
อะไรไปเสนอ มนัเอาเงินไปให้เขาเลย มนัหลงใหลไปหมด น่ีมนัเป็นจริตนิสัย ถา้จริตนิสยัข้ึน
มาแลว้มนัเป็นจริตนิสัยของเขา 

ฉะนั้น ถา้เป็นของเรา ของเรามองกระแสสังคมนะ เวลาหลวงตาท่านสอนนะ ใครจะดี
ใครจะชัว่ก็เร่ืองของเขา เร่ืองของเขาคือวา่ ถา้เรามีสติปัญญาไปอธิบายกบัเขา สังคมส่วนใหญ่เขา
เหยียบเราแบนเลย 

ใครจะดีจะชัว่ก็เร่ืองของเขา แต่เราจะท าความดีวะ่ เห็นไหม ท่านพาลกูศิษยข์องท่าน 
ท่านพาพระกรรมฐานของเราอยูใ่นวตัรปฏิบติั อยา่ อยา่ไปต่ืนโลกต่ืนสงสาร ไอเ้ร่ืองโลกเร่ือง
สงสาร ถา้มนัดี มนัพาคนดีไปหมดแลว้แหละ มนัมีของมนัอยูป่ระจ าโลกอยูแ่ลว้ โลกเขาท ากนั
อยูอ่ยา่งนั้น มนัเป็นความดีไปไม่ไดห้รอก ส่ิงท่ีมนัจะเป็นความดีไปไดม้นัตอ้งวาง วางแลว้ตอ้ง
มาประพฤติมาปฏิบติัให้รู้จริงเห็นจริงในใจของตน ไม่ใช่วาง วางแลว้จะส าเร็จก็ไม่ใช่ 

ค าวา่ “วาง” วางโลก อยา่ไปต่ืนเตน้กบัเขา แต่ถา้มนัไม่วาง เราไปแบกโลกไง นู่นก็ไม่ได ้
น่ีก็ไม่ได ้ไม่ไดอ้ะไรสกัอยา่ง แลว้ก็ตอ้งไปโตแ้ยง้กบัเขา มนัเสียเวลาไง 

ใครจะดีจะชัว่มนัเร่ืองของเขา เรามีสติปัญญาหรือไม่ เรามีอ  านาจวาสนาหรือไม่ ถา้เรามี
แลว้เรามาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แลว้ เรามีครูบาอาจารยท่ี์ประพฤติ
ปฏิบติัหรือไม่ ถา้มีครูบาอาจารยท่ี์ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาแลว้ เราปฏิบติัแลว้มนัติดขอ้งส่ิงใดไป
ปรึกษาท่าน ไปหาท่าน ท่านแกไ้ขให้ได ้ ถา้ท่านให้เราไม่ได ้ ท่านเป็นหมอไม่ได ้ คนท่ีเป็นหมอ
รักษาโรคไม่ได ้เป็นหมอไม่ได ้

เป็นหมอ เขาส าเร็จหมอได ้ เขาตอ้งรักษาโรคได ้ เขารักษาโรคไดเ้พราะเขาเคยเป็นโรค
แลว้ เขารักษาโรคเขาหายแลว้ เขาถึงรู้วธีิการรักษาโรคในใจของเขา แลว้ถา้เราเจ็บไขไ้ดป่้วย
ข้ึนมา ถา้เขารักษาโรคของเราไม่ได ้แสดงวา่เขาไม่เคยเป็นโรค 

คนท่ีเคยเป็นโรค เจ็บไขไ้ดป่้วยแลว้รักษาโรคนั้นหาย น่ีไง วธีิการท่ีรักษาโรคหายนั้นคือ
มรรค คือมรรค คือวธีิการกระท าอยา่งไรให้มนัเป็นจริงข้ึนมา น่ีไง ถา้เรามีอ  านาจวาสนาข้ึนมา 
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เราขวนขวายของเรา เราปฏิบติัของเรา เราหาครูบาอาจารยข์องเราท่ีเป็นคนช้ีบอกทางเรา ช้ีบอก
ทางๆ แลว้บอกทาง 

เวลาไปหาหมอ ทุกคนไม่ชอบหมอ เพราะหมอฉีดยาแลว้เจ็บ หมอให้ยากินแลว้ขม ครูบา
อาจารยเ์ราก็เป็นอยา่งนั้นน่ะ ถา้ไปหาแต่น ้าผ้ึงน ้าหวานน่ีชอบ ไอห้มออยา่งนั้นน่ะชอบ แลว้ชอบ
เรากจ่็ายตงัคอ์ยูน่ัน่น่ะ นัน่น่ะหมอพาณิชยไ์ง แตห่มอเป็นจริงเขารักษาให้หายไดน้ะ การรักษา
อยา่งนั้นเขาตอ้งรักษาใจของเขาให้ไดก่้อน 

ถา้รักษาใจไม่ได ้ เราก็ท าได ้ เวลากรรมฐานเขาเรียกวา่ฉลากยา ฉลากยา อา่นกนัไปเถอะ 
ฉลากยาบอกถึงวธีิการรักษาทั้งหมด แต่เวลาอา่นฉลากยาแลว้โรคไม่หายหรอกถา้เราไม่ไดย้านั้น 

น่ีก็เหมือนกนั เราจะเอาจริงเอาจงัของเราข้ึนมา ท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลา
ทุกขย์ากๆ มา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทุกขย์ากมาทั้งนั้นน่ะ เวลาเสวยวมุิตติสุขๆ มนั
ยิ่งใหญ ่เพราะมนัไม่เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ 

เวลา ๖ ปีท่ีประพฤติปฏิบติักบัเขา ลงัเลสงสัยอยู ่ ขวนขวาย คน้ควา้ แลว้พยายามหาทาง
ออก มนับีบคั้นหัวใจขนาดไหน แต่เวลามนัส้ินสุดแห่งทุกขไ์ปแลว้มนัจบส้ินในหัวใจนะ ไม่เกิด
อีกแลว้ ไม่ไปไหนอีกแลว้ สมบูรณ์แลว้ จบ เวลามนัจบ มนัจบในใจขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาจบในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เห็นไหม ในบรรดาสัตว์
สองเทา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด ในบรรดามนุษย์ๆ ส่ิงท่ีวา่ยิ่งใหญ ่
ยิ่งใหญ่ท่ีหัวใจดวงนั้น ถา้หัวใจดวงนั้นมนัยิ่งใหญ่ มนัก็ยอ้นกลบัมาท่ีหัวใจเราน่ี ฟังธรรมๆ เพ่ือ
เหตุน้ีนะ ฟังธรรมๆ จิตใจท่ียิ่งใหญ่ๆ เราจะท าอยา่งไรให้มนัยิ่งใหญ่ละ่ 

ดูสิ ผูย้ิ่งใหญ่ คนจนผูย้ิ่งใหญ่ หลวงตาเราไง บริขาร ๘ โลกเขาไม่ตอ้งการเลย เยาวราช 
ไปซ้ือเยอะแยะเลย เสาชิงชา้ เอาเท่าไร บริขาร ๘ จีวรก็มีขาย บาตรก็มีขาย ทุกอยา่งมีขายพร้อม 
มนัมีอยูพ่ร้อมท่ีจะเอามาบริจาค 

แต่สมบติัของท่าน สมบติัของพระ เขาตอ้งพินทุอธิษฐาน พระเราจะใชข้องคนอ่ืนไม่ได ้
จะตอ้งพินทุอธิษฐานเป็นของของตน ถา้เป็นของของตนถึงจะใชส่ิ้งนั้นได ้พระถึงมีสมบติัแค่นั้น
ไง 



เทศน์เชา้ วนัท่ี  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๘ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

ส่ิงท่ีมีอยูท่ัว่ไปในทอ้งตลาดนั้นเป็นธุรกิจของเขา เป็นเร่ืองโลก แต่ถา้ถวายพระ พระรับ
แลว้พินทุอธิษฐานเป็นของบุคคลคนนั้น เป็นผา้ครอง ตอ้งครองผา้ รุ่งอรุณแลว้ผา้หาย เพราะ
สมยัโบราณผา้น้ีหายาก 

น่ีคนจนผูย้ิ่งใหญ่ แต่หัวใจยิง่ใหญ่ ยิ่งใหญ่เพ่ือโลกไง ยิ่งใหญ่เพ่ือสังคมไง ยิ่งใหญ่เพ่ือ
พวกเราน่ีไง เวลาท่านท าส่ิงใดๆ จะรู้หรือไม่รู้ก็แลว้แต่ ท่านให้เรากระท าๆ น่ีไง พฒันาหัวใจของ
ตนไง ถา้พฒันาหัวใจของตน ทาน ศีล ภาวนาไง น่ีคือสมบติัแทข้องเราไง 

ชีวติน้ีสั้นนกั ๑๐๐ ปีก็ตาย แต่ใจไม่เคยตาย เพราะใจไม่เคยตาย มนัเกิดมาแลว้เราถึงต่าง
คนต่างจริต ต่างคนต่างนิสัย เราจะปรารถนาดีกบัใครกแ็ลว้แต่ ถา้เป็นเวรเป็นกรรมของเขา เขาจะ
มาจองลา้งจองผลาญเรา แต่ถา้เป็นบุญกุศลของเขา เราไม่เคยรู้จกัเขาเลย เขากจ็ะมาเก้ือกูลเรา 
เก้ือกูลเพราะดว้ยกรรมไง เราไดส้ร้างบุญกุศลส่ิงใดไว ้ ไม่รู้จกัใครเลย เขามาเก้ือกูลเราตลอด แต่
คนท่ีเราหวงัพ่ึง หวงัส่ิงใดใด แต่มนัมีบาปมีกรรมต่อกนัมานะ มนัมาจองลา้งจองผลาญ มนัมา
ท าลายทั้งนั้นน่ะ น่ีผลของกรรม 

กรรมคืออะไร กรรมคือการกระท า แต่ท ามาภพชาติใดละ่ กรรมน้ีเป็นอจินไตย อจินไตย
ท่ีมนัซับซ้อนมา เพราะการเกิดไม่มีท่ีส้ินสุด การเกิด ใครจะเช่ือหรือไม่เช่ือมนัเร่ืองของเขา น่ีไง 
ใครจะดีจะชัว่เร่ืองของเขา เราจะท าความดีวะ่ ใครจะไม่เช่ือนรกสวรรค ์ ใครจะไม่เช่ือมนัก็เร่ือง
ของเขา แต่เราปฏิบติัของเราวะ่ 

แลว้ถา้ปฏิบติัไปแลว้นะ เออ๊ะ! อ๋อ! อ๋อ! จบ เพราะการเกิดและการตาย และการไม่เกิดไม่
ตายมนัต่างกนัไง การเกิดและการตายมนัตายอยูอ่ยา่งน้ีไง แลว้เวลาจะไม่เกิด ไม่เกิดอยา่งไร มนั
ตอ้งจบไง คนติดคุกก็รู้วา่ติดคุกไง คนออกจากคุกมนักต็อ้งรู้วา่ออกจากคุกไง 

น่ีเหมือนกนั ไอเ้ช่ือหรือไม่เช่ือไปเออ๊ะ! ถา้ไม่เออ๊ะ! มนัก็ยงัสงสัยอยู ่“เอะ๊! สวรรคมี์จริง
หรือไม่จริงวะ เอ!๊ หลวงพอ่โกหก ศาสนาพทุธเขียนเสือให้ววักลวั” 

ไอน่ี้มนัพดูความจริง แต่ความจริงน้ีเป็นสัจจะท่ีเรามีปัญญา เราเช่ือตามธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่อยา่ไปเช่ือพวก ๑๘ มงกุฎนะ ถา้ร ่ารวยมาน่ี โอโ้ฮ! อดีตชาติเคย
เป็นคู่ครองกนัมา ถา้ยาจกมาน่ีไม่เคยรู้จกั ถา้ร ่ารวยมานะ โอโ้ฮ! น่ีอดีตชาติๆ 
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