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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ อนันั้นอารมณ์ อนัน้ีเป็นธรรมะ 

ธรรมะ วนัน้ีวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนานะ วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนาคือวนัท่ีองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน เป็นวนัวสิาขบูชา เป็นวนัส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา 

ถา้ชาวพทุธทัว่โลก วนัน้ีเป็นวนัส าคญัของชาวพทุธทัว่โลก ชาวพทุธทัว่โลกเขาระลึกถึง 
เวลาเขาระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ระลึกถึงเจา้ของศาสนา ระลึกถึงศาสดาของเรา 
นัน่น่ะ พอเราระลึกถึงอนันั้น มนัส านึกถึงบุคคลคนนั้น บุคคลคนนั้นมีวฒันธรรม มีศาสนา
ประจ าหัวใจของตน ถา้มีศาสนาประจ าหัวใจของตน คนคนนั้นเป็นคน 

ถา้คนนั้นไม่มีศาสนาประจ าหัวใจของตน บางคนท่ีไม่มีศาสนาประจ าหัวใจของตนก็วา่
เป็นคนดี คนดีก็ดีในโลกๆ ไง แต่ถา้มีธรรมะในหัวใจนะ มีศาสนาในหัวใจ เขามีระลึกพระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ ์

เวลาระลึกถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เวลาท าบุญกุศลของเราระลึกถึงพระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ์ ไปท าบุญกุศลแลว้ไปเกิดเป็นเทวดา ถา้เทวดาในพระพทุธศาสนาเล่ือนชั้น
ข้ึนมาต่างๆ กไ็ด ้

แต่ถา้เป็นเทวดา คนท าดีตอ้งไดดี้ทั้งนั้น จะลทัธิศาสนาใดท าดีกคื็อไดดี้ แต่ดีแลว้เขาท า
ความดี ความดีก็ตอบสนองทางวทิยาศาสตร์ไง แต่ถา้พระพทุธศาสนามนัแบบวา่นุ่มนวลกวา่ 
นุ่มนวลกวา่ มนัพฒันาของมนัได ้ ถา้พฒันาของมนัได ้ พระพทุธศาสนา ถา้ใครระลึกถึง
พระพทุธศาสนา คนคนนั้นมีศาสนาในหัวใจ ถา้คนนั้นมีศาสนาในหัวใจ ดูความเมตตาของเราสิ 
ถา้ความเมตตาของเรา ลทัธิศาสนาใดเขาก็มีเมตตาเหมือนกนั แต่เมตตา เมตตาของเขา เมตตาใน
ตวัของเขา แต่ไม่เมตตาในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ 
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พระพทุธ พระธรรม พระสงฆคื์ออะไร พระสงฆ ์ กอ็งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง 
ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ เวลา
บุพเพนิวาสานุสติญาณ จิตดวงหน่ึงเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะๆ ส่ิงท่ีพฒันามาๆ เวลาพระ
โพธิสัตว ์พระโพธิสัตว ์๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ท าคุณงามความดี ท าคุณงามความดี
จนอ านาจวาสนาบารมีเตม็ ถา้อ  านาจวาสนาบารมีเตม็ข้ึนมา เวลาจะมาร้ือคน้ ร้ือคน้สัจธรรมๆ 

สัจธรรม ไม่ใช่วาสนาเป็นวาสนา เวลาเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ บุญกุศลมนัขบัเคล่ือน
ไป แต่เวลามาร้ือคน้ ร้ือคน้ในสัจจะความจริงในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้ร้ือ
คน้ในสัจจะความจริงในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ 

หลวงตาท่านพดูประจ า มีศาสนาเดียวท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปฏิญาณตนวา่
เป็นพระอรหันต ์มีศาสนาเดียว ศาสนาอ่ืนยืนยนัวา่เป็นศาสดาศาสดาๆ เขาไดแ้กไ้ขอะไรบา้ง เขา
ไดแ้ทงทะลใุนใจของเขาหรือไม่ เขาเป็นความจริงหรือไม่ น่ีถา้มีศาสนาเดียว ถา้ศาสนาเดียว 

วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา เรามาท าบุญกุศลมนัเป็นการยืนยนัวา่เราเป็นชาวพทุธ เรา
เป็นคนท่ีมีวฒันธรรม เราภูมิใจมาก ภูมิใจวา่ทัว่ประเทศไทยเขาจดัประเพณีวฒันธรรม ชาติเรามี
วฒันธรรมนะ ชาติเราเป็นชาติท่ีเจริญนะ เจริญท่ีไหนละ่ เจริญในหัวใจไง 

เวลาเจริญมนัก็เป็นธุรกิจไปใช่ไหม เวลาท าส่ิงใดแลว้มนัก็เป็นการธุรกิจทั้งนั้นน่ะ มนัมี
ผลประโยชน์ทั้งนั้นน่ะ เวลาผลประโยชน์เป็นเร่ืองโลกๆ ไง ถา้เป็นเร่ืองโลก ในสมยัพทุธ
กาลเวลาธรรมกถึกกบัวนิยัธร 

ธรรมกถึกคือผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัมีดวงตาเห็นธรรมในใจของตน ธรรมกถึก ธรรมกถึกเอา
สัจจะความจริงอนันั้นมาเป็นการแสดงธรรม เวลาวนิยัธร วนิยัธรก็ศึกษาเลา่เรียนมา ศึกษาเลา่
เรียนมาเป็นวนิยัธร มีปัญหา มีการขดัแยง้กนั 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเรานบัถือพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาเราตอ้งการบุญกุศลของ
เราใช่ไหม ถา้บุญกุศลของเรา การเสียสละของเรา คนท่ีไม่มีศาสนาประจ าหัวใจนะ เขาไม่ท าๆ 
เขาไม่ไดส่ิ้งใดเลย แต่เราท าบุญกุศลของเราๆ ท าเพ่ือเรา แลว้ท าแลว้จิตใจมนัพฒันาข้ึนมา 
พฒันาข้ึนน่ีบุญกุศล 
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บุญกุศลเวลาท าข้ึนมามนัเป็นอามิสๆ พอมนัเป็นอามิสข้ึนมา เวลาทางโลกเขาดูถกูเหยยีด
หยามกนันะ ไอพ้วกน้ีพวกไม่มีน ้ายา ไม่มีน ้ายาคือวา่มนัไม่มีรสไม่มีชาติไง น่ีมนัไม่เป็นความ
จริงในหัวใจ 

ถา้ไม่มีน ้ายา เราท าบุญกุศลของเรามนัก็มีขนมจีน เรามีขนมจีน เรามีขา้วปุ้น ขนมจีน
ขา้วปุ้นมนัมาจากไหน มนัก็มาจากแป้ง มาจากแป้ง เขาท าเป็นเส้นข้ึนมา แต่ถา้มนัไม่มีน ้ายาๆ น่ี
ก็เหมือนกนั เราท าบุญกุศลของเราเป็นบุญกุศลของเรา แลว้ถา้จะมีน ้ายาละ่ น ้ ายาของเขา เขาก็
ตอ้งหาปลาช่อน หาปลาท่ีเขาใชท้ าน ้ ายา เขาตอ้งมีเคร่ืองเทศ เขาตอ้งมีขิงข่าตะไคร้ แลว้เขาตอ้ง
ท าของเขาข้ึนมา 

น่ีก็เหมือนกนั ขนมจีนก็ไม่มี น ้ ายากไ็ม่มี เพราะมนัไม่เช่ือส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน ไม่มีส่ิงใดเป็น
ประโยชน์กบัเราทั้งส้ิน ถา้ผลประโยชน์ของเรามนัเป็นของเราทั้งนั้น น่ีเป็นเร่ืองโลกๆ ทั้งนั้น ส่ิง
ท่ีไดม้าดว้ยความเป็นธรรมๆ ส่ิงท่ีเป็นธรรมข้ึนมามนัก็เป็นคุณธรรมใช่ไหม ส่ิงท่ีเราไดม้าดว้ย
ความไม่เป็นธรรม ส่ิงท่ีเราไดม้าดว้ยการฉ้อฉล นัน่มนัก็เป็นบาปเป็นกรรมทั้งนั้นน่ะ น่ีส่ิงท่ี
ไดม้าๆ 

ส่ิงท่ีไดม้าแลว้มนัก็ยงัแบ่งออกไปเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถกูตอ้งดีงาม เป็นมิจฉาทิฏฐิ
ข้ึนมา ท ามาดว้ยความผิดพลาด ท ามาดว้ยการคดโกงมา น่ีไง ส่ิงท่ีไดม้าไม่เป็นความจริงใช่ไหม 
ถา้มนัไดค้วามเป็นจริงข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นจริง เป็นจริงก็เป็นจริงแบบโลกๆ ไง เวลาเราจะไดข้ึ้นมา
เราก็ไดข้นมจีนๆ ไง ถา้ขนมจีนไม่มีน ้ายา พอไม่มีน ้ายาข้ึนมา มนัไม่มีรสไม่มีชาติ ถา้ไม่มีรสไม่
มีชาติข้ึนมา แลว้ถา้เราจะเอาน ้ายาละ่ น ้ายาข้ึนมามนักมี็ความเป็นจริงนะ เราจะมีขนมจีนดว้ย มี
น ้ายาดว้ย ถา้มีขนมจีนดว้ย มีน ้ายาดว้ย เรามาวดัมาวาของเรา เรามาแสวงหาของเรา 

โดยธรรมชาติ เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนานะ เราเกิดมาจากพอ่จาก
แม่ พอ่แม่ปู่ยา่ตายายของเราก็นบัถือพระพทุธศาสนา โดยพ้ืนฐานของเรา เรามีขนมจีนของเราอยู่
แลว้แหละ แลว้เราจะเอาน ้ายา ขนมจีนตอ้งมีน ้ายาดว้ย ถา้มีน ้ ายาข้ึนมา มนัจะมีรสมีชาติ มีความ
จริงข้ึนไป เราก็จะมาฝึกหัดประพฤติปฏิบติั เวลาฝึกหดัประพฤติปฏิบติั เวลาปฏิบติัข้ึนมามนัตอ้ง
มีครูบาอาจารยค์อยแนะคอยน า คอยสั่งคอยสอน เห็นไหม 

หลวงปู่มัน่ท่านท าอยา่งไร หลวงปู่มัน่ท่านไม่ให้คลกุคลี น่ีมนัเป็นจริงของมนั มนัเป็น
จริงของมนั ท่ีไหนมีความศรัทธาความเช่ือ สังคมก็ตอ้งแสวงหาดว้ยเจตนาของเขา ถา้ดว้ยเจตนา
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ของเขา เรารับรองเขา ท าศรัทธาไทยให้ตกลว่งเป็นอาบติัปาจิตตีย ์ พระเรา เขามีศรัทธามีความ
เช่ือของเขา เขามาวดัมาวาของเขา เราไปท าของเขาให้มีความขดัแยง้ข้ึนไป เห็นไหม เป็นอาบติั
ปาจิตตียถ์า้ท าศรัทธาไทยให้ตกลว่ง ศรัทธาไทยๆ ศรัทธาคือเขามีศรัทธาเตม็ในใจของเขา แลว้
เราไปทุบท าลายศรัทธาของเขา น่ีเป็นอาบติันะ  

พระพทุธศาสนา ศรัทธาความเช่ือมนัชกัน าให้สังคมเขา้มาศึกษาพระพทุธศาสนา ถา้เขา
ไม่มีศรัทธาความเช่ือ เขาเขา้มาไดอ้ยา่งไร แต่เวลาเขา้มาแลว้เขามีศรัทธาของเขา เขาเกิดทิฏฐิ
มานะของเขา เขาเกิดความโตแ้ยง้ของเขา น่ีคือการแกจิ้ตๆ แกจิ้ตมนัตอ้งหกั หักน่ีแกไ้ข การ
แกไ้ข 

แต่ในทางโลกๆ เราไม่สามารถแกไ้ขกนัได ้ เราโอโ้ลมปฏิโลมอยา่งนั้นน่ะ ความรุนแรง
แกกิ้เลสไม่ได ้ความรุนแรงแกปั้ญหาไม่ได ้

ความรุนแรงแกปั้ญหาไม่ได ้แต่วธีิการ ท าเขา สัง่สอนเขา บอกเขาให้หูตาสวา่ง การท่ีจะ
พลิกแพลงให้เขามีมุมมอง มีทศันคติ มีความเห็นวา่ส่ิงท่ีเราถือมา เราเอาของเรามามนัมีคุณค่า
ไหม มีทั้งนั้นน่ะ น ้าพกัน ้าแรงของเราทั้งนั้นนะ แต่มาแลว้มนักีดขวางบา้นเมือง มนักีดขวางเขา
ไปหมด มนัแขง็ท่ือไปหมดนะ 

แต่ถา้เราออ่นนอ้ม เราไดม้ามนัก็ไดม้าดว้ยน ้าพกัน ้าแรงทั้งนั้นแหละ แต่มนัไดม้าแลว้ น่ี
ไง ปฏิคาหก เราไดม้าดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิของเรา เวลาบริจาคไปดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ
ของเรา บริจาคไปแลว้ก็จบ ผูรั้บรับดว้ยเจตนาท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ ใชส้อยดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ 
ส่ิงท่ีใชแ้ลว้มนัเป็นประโยชน์ มนัไม่กีดขวางโลกไง มนัท าอยา่งไรก็ท าไดถ้า้มนัมีทั้งขนมจีนมี
ทั้งน ้ ายา 

น่ีมนัไม่มีทั้งขนมจีน ไม่มีทั้งน ้ ายาเลย ไม่มีอะไรทั้งส้ิน แต่เวลาครูบาอาจยข์องเราท่านมี
ทั้งขนมจีน ท่านมีทั้งน ้ ายา ท่านเห็นหมดน่ะ เวลาครูบาอาจารยข์องเรานะ เวลานกัขตัฤกษเ์ขาไป
ท าบุญ พระพาโยมไปท าบุญ อาจารยถ์ามเลย เอาบุญแค่น้ีหรือ ติดบุญแค่น้ีใช่ไหม เอาบุญแค่น้ี 
แค่น้ี 
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คนท่ีไม่ท าอะไรมนัก็ไม่รู้เร่ืองนะ คนท่ีชกัน าข้ึนมามนัก็ปรารถนาของมนัใช่ไหม แต่เอา
บุญแค่น้ีหรือ บุญท่ีมากกวา่น้ี ความดีท่ีมากกวา่น้ียงัมีอยู ่ ความดีจริงๆ แลว้คือมารยาทน่ีแหละ 
มารยาทของเรานุ่มนวล มารยาทของเรา เห็นไหม 

หลวงตาเวลาท่านพดูนะ เวลาคนไขไ้ปหาหมอ ยาขนานแรกเลยคือการตอ้นรับ คือการ
พดูดีกบัเขา การพดูให้เขามีน ้าใจของเขา น่ีคือยาขนานแรกเลย ยงัไม่ไดฉี้ดยาเลยนะ ยาขนานแรก
เลย 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงใดท่ีนุ่มนวลออ่นหวานๆ ไอน้ัน่มนัเป็นมารยาทสังคมใช่ไหม น่ีไง 
ประเพณีวฒันธรรมของเรา เราภูมิใจ เรามีวฒันธรรมไง แต่วฒันธรรมแลว้ ถา้มนัติดของมนั 
วฒันธรรม ของกูๆ นะ คือความเห็นเถรตรง ตอ้งเป็นอยา่งน้ีไง 

แต่ความจริงไม่มีอะไรเลย สมมุติทั้งนั้น วางแลว้ก็จบ วางแลว้ก็จบ แต่เราวางเราไม่ได ้
ขนมจีนก็ไม่มี น ้ ายาก็ไม่มี มนักีดขวางเขาไปทัว่ แต่ถา้มนัเป็นจริงๆ นะ ท่ีใดก็แลว้แต่เป็นท่ี
น่าเช่ือถือน่าไวว้างใจ คนมนัจะเยอะมาก แลว้เวลาคนเยอะมากแลว้ เราไปแลว้ ใครมีน ้าใจ
มากกวา่กนั น่ี เวลาท าบุญท้ิงเหวไง ถา้ท าบุญท้ิงเหวแลว้มนัเป็นของเราเตม็ๆ หัวใจไง 

แต่น่ีท าบุญเสร็จแลว้นะ กลบัไปบา้นทะเลาะกนันะ กลบัไปบา้น นู่นก็ไม่ได ้ น่ีก็ไม่ได ้
นัน่ก็ไม่ได ้

กลบัไปบา้นแลว้นะ โอ๋ย! ช่ืนใจ เราพอใจ เราท าแลว้ น่ีไง ถา้มนัไม่กีดขวางตวัเองมนัไม่
เกิดทิฏฐิมานะในใจ ถา้มนัเกิดทิฏฐิมานะในใจ 

น่ีไง เวลาบอกท าศรัทธาไทยให้ตกลว่งเป็นปาจิตตียน์ะ ค าวา่ “เป็นปาจิตตีย”์ คนเรากวา่
จะเช่ือถือในพระพุทธศาสนาก็แสนยาก เช่ือถือแลว้จะท าอยา่งไรให้มนัถกูตอ้งยิ่งยากเขา้ไปใหญ ่
ท าแลว้ยิ่งจะไดผ้ล ยิ่งไม่รู้อยูท่ี่ไหนเลย 

แลว้เวลาครูบาอาจารยข์องเราตอ้งเขน็ ตอ้งข้ึนไปแตล่ะชั้นแต่ละตอนข้ึนไปนะ ไอเ้ร่ือง
ทิฏฐิมานะของคน ไม่รู้ก็ศึกษา ศึกษาพอเป็นความรู้กอ็วดรู้ อวดรู้ก็เลยไม่รู้ แต่ถา้มนัรู้จริงๆ ข้ึน
มาแลว้นะ น่ีสมมุติบญัญติั มนัจริงตามสมมุติ ถา้จริงตามสมมุติ เราตอ้งท าตามจริงนั้น สมมุติท่ีน่ี
เขาสมมุติกนัวา่อยา่งน้ี เราตอ้งท าตามสมมุติอยา่งน้ี เราจะไปกีดขวางสมมุติอยา่งน้ีไม่ได ้ไม่ควร 
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จริงตามสมมุติ จริงตรงนั้นน่ะ จริงขณะท่ีท า สมมุติ บญัญติั บญัญติัข้ึนมา พอบญัญติั
ข้ึนมา บญัญติัในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ น่ีขนัธ์ ๕ อริยสัจ ๔ บญัญติัข้ึนมา 
เวลาสวดมนตถ์า้เป็นเถรวาทดว้ยกนั ในโลกน้ีจะสวดมนตก์็เป็นภาษาบาลีเหมือนกนัหมด จะ
ต่างกนัดว้ยส าเนียงบา้งเลก็นอ้ย น่ีบญัญติั บญัญติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บญัญติั
ข้ึนมา สมมุติและบญัญติั 

วมุิตติ เวลาขา้มพน้ไป ผูท่ี้ศึกษาทั้งสมมุติและบญัญติัแลว้ แลว้ปลอ่ยวางทั้งหมด รู้ตาม
ความเป็นจริง แลว้วางส่ิงนั้นไวต้ามความเป็นจริง เวลาธรรมแท้ๆ  ธรรมเหนือโลกๆ เหนือโลก 
เหนือสมมุติบญัญติัทั้งหมด สมมุติบญัญติัทั้งหมดจะเขา้ไปกระเทือนถึงธรรมอนันั้นไม่ได ้ธรรม
อนันั้นมนัเหนือสมมุติบญัญติันะ 

แต่ก่อนท่ีจะมาเหนือสมมุติบญัญติัข้ึนมามนัก็ตอ้งผา่นจากสมมุติมาก่อน ถา้ไม่ผา่น
สมมุติมาก่อน เราเกิดจากใคร พระเกิดจากพอ่จากแม่ ตอ้งมีพอ่มีแม่ถึงไดเ้กิดใช่ไหม พอ่แม่เป็น
พระอรหันตข์องลกู เสร็จแลว้ก็มาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

ถา้สมมุติอยูก่บัพอ่แม่เป็นโลก เป็นสมมุติ มาเรียนศึกษาพระพทุธศาสนาน่ีเป็นบญัญติั 
เวลาบญัญติัข้ึนมาแลว้ น่ีขนมจีนไม่มีน ้ายา พอขนมจีนไม่มีน ้ายาเป็นการบอกวา่คนคนนั้นคร่ึงๆ 
กลางๆ แต่เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมามีทั้งขนมจีน มีทั้งน ้ ายาดว้ย 

น ้ายาข้ึนมา กวา่จะเป็นน ้ายาข้ึนมามนัขวนขวายแค่ไหน แลว้ขวนขวายข้ึนมา ดูสิ หลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านมีสมบูรณ์ของท่าน เวลาท่านมีสมบูรณ์ของท่านนะ คนท่ีมีสมบูรณ์ของท่าน
คือคนท่ีประสบความส าเร็จ ท ามาประสบความส าเร็จ เสร็จส้ินการงานทั้งหมดแลว้ แลว้กวา่จะ
เดินมาได ้เดินมาไดอ้ยา่งไร ถา้เดินมาไดอ้ยา่งไร วางขอ้ปฏิบติัไว ้เห็นไหม 

ศึกษาสูงส่งขนาดไหน จบ ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค เวลาเร่ิมภาวนา กลบัมาพทุโธทั้งนั้น
น่ะ ถา้ไม่กลบัมาหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ไม่เขา้มาหาจิตของตน คนนั้นไม่มีการเร่ิม
ปฏิบติั การเร่ิมปฏิบติันั้นมนัตอ้งเร่ิมปฏิบติัจากจิตดวงนั้น จิตดวงท่ีอยากจะประพฤติปฏิบติันั้น 
มนัตอ้งหาจิตดวงนั้นให้เจอ จิตดวงนั้นเป็นจิตท่ีเร่ิมตน้ น่ีสมมุติ 

ถา้เราเกิดท่ีน่ี เราเกิดภพน้ี ชาติน้ี เราไม่เร่ิมตน้จากชาติน้ีจะไปเร่ิมท่ีไหน ถา้เราไม่เขา้สู่จิต
ของตนมนัจะไปเร่ิมตน้ท่ีไหน ถา้จิตของตน จิตท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ถา้เขา้ไปหามนั น่ีไง 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาเกิด ตรัสรู้ ปรินิพพานก็ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ทั้งนั้น แต่กวา่จะเป็นในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้เป็นพระโพธิสัตวม์า ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขยนัน่น่ะ ท่านสร้างสม
มามากนอ้ยแค่ไหน ท่านไดส้ะสมไปในหัวใจดวงนั้น ถา้ไม่ไดส้ะสมในใจดวงนั้น เวลาท่าน
ระลึกอดีตชาตินะ บุพเพนิวาสานุสติญาณ ท่านจะยอ้นจากพระเวสสันดรไปไดอ้ยา่งไร น่ีไง ส่ิงท่ี
ท ามาๆ ท ามาอยา่งนั้น 

ในปัจจุบนัน้ีเราก าลงัท ากนัอยูไ่ง ถา้เราจะมีขนมจีน ขนมจีนคือศรัทธาความเช่ือของเรา 
ถา้เราจะมีน ้ายา เราตอ้งมีปัญญาเท่าทนักิเลสของตน กิเลสของตนท่ีมนัข่มข่ีมนับงัคบัหัวใจดวงน้ี 
ท่ีมนัทุกขม์นัยากอยูน่ี่ก็ความคิดของเราทั้งนั้นน่ะ มนัมีคนท่ีนัง่อยูน่ี่มีใครท าลายใคร ใครท าให้
คนอ่ืนทุกขบ์า้ง ต่างคนต่างนัง่อยูไ่ง แต่ในหัวใจของคนคนนั้นมีแต่ความทุกข ์ มีแต่กิเลสเผาลน
ในใจดวงนั้น ใจของคนท่ีนัง่อยูน่ัน่น่ะมีแต่กิเลสมนัเผาลน ไม่มีใครเผาลน ตวัเองเผาลนตวัเอง
ทั้งนั้นน่ะ ไม่มีน ้ายา ถา้มีน ้ ายาข้ึนมามนัจะมีสติ มีสมาธิ มีปัญญาเขา้มาท่ีน่ี 

พระพทุธศาสนาน้ีมหัศจรรยม์ากนะ หลวงตาท่านไปไหนท่านบอกไปเอาหัวใจคนๆ 
หัวใจคน พระพทุธศาสนาสอนช้ีเขา้ไปสู่ท่ีจิตใจของสัตวโ์ลก ช้ีเขา้ไปสู่จิตท่ีความรู้สึกของเรา 
แลว้ถา้ใครรู้จริงอนันั้น น่ีไง ส่ิงท่ีเป็นอกุปปธรรมๆ อฐานะท่ีจะไม่เส่ือม จะไม่แปรสภาพ 

แต่ความคิดอารมณ์ของเราแปรปรวนตลอด ทุกอยา่งไม่มีอะไรคงท่ีเลย แต่เวลา
เป็นอกุปปธรรม อะคืออฐานะ อะคือไม่มีการเปล่ียนแปลง แลว้มนัอยู่ท่ีไหนละ่ พระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆ ์

วนัน้ีวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา ถา้วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา เราเป็นชาวพทุธไง 
เราเป็นชาวพทุธ เรามีวฒันธรรม เรามีความเคารพบูชาในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เราระลึก
ถึง ท าบุญกุศลน้ีท าบุญกุศลเพ่ือถวายองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แต่ก็ถวายพทุธะในใจของ
เรา เพราะมีพทุธะ มีชีวติ มีความรู้สึก ความรู้สึกมีเจตนา มีการขวนขวาย มีการกระท า มนัจะเขา้
สู่จิตดวงนั้นไง ภวาสวะ ภพ น่ีก าเนิดท่ีจุดก าเนิด ฐานท่ีตั้ง ส่ิงท่ีเป็นความจริง ความจริงท่ีน่ี ลงอยู่
ท่ีน่ีทั้งนั้น ท าดีและท าชัว่ลงสู่หัวใจทั้งหมด 

หัวใจน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ เป็นส่ิงท่ีการขบัเคล่ือนออกไป ผลตอ้งกลบัไปท่ีใจดวงนั้น แลว้
เวลาประพฤติปฏิบติัทวนกระแสกลบัๆ ก็น่ีไง ทวนกระแสกลบัก็ภาวนามยปัญญา ทวนกระแส
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กลบัเขา้ไปสู่ในหัวใจ น่ีพระพทุธศาสนาไง พระพทุธศาสนาประเสริฐ ประเสริฐตรงน้ีไง 
พระพทุธศาสนา บริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกาเป็นเจา้ของศาสนาไง ทุกๆ คนมีสิทธิ
เสรีภาพ ทุกๆ คนมีการกระท า ทุกๆ คนเป็นเจา้ของศาสนา เอวงั 


