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วันนีว้ันมาฆบูชานะ  วาจะเทศนสักหนอย  วันนีว้ันหยุดราชการเลยนะ  เหน็ 
ความสําคัญนะ ตามราชการ ตามประเพณนีี่จะสําคญัมาก “มาฆะฯ วิสาขะฯ เขาพรรษา” 
หยุดเลย ! หยุดราชการใหเลย 

แตพวกเราสิ  หยุดราชการใชไหม  มันจากของละเอยีดจะไปเอาของหยาบไง 
อยางเชน วนันีว้ันหยุดถาทํางานจะได ๒ แรงอยางนี้ ไปหาตังคกันไง วันหยุดได ๒ แรง 
เขาหยุดเพือ่จะใหมาทําบุญกุศล 

ทําบุญกุศลเพราะอะไร ? บุญกุศลนี้มนัเปนอะไร ? มันเปนยา มันเปนอาหารของ 
ใจไง เงนิทองมันเปนอาหารของกาย เราทําอาหารของกายมาเปนปๆ 

ทางราชการ  ถาเปนวันหยดุราชการก็ยังหยุดใหเพือ่หาอาหารของใจบาง  บุญกุศล 
นี่ของมนัละเอียดเกินไป อยางเชน เราวาอาหารชาววังอยางนี้ เราเห็นแลวเราแทบจะแบบ 
วามันละเอียดประณีตจนเราไมอยากกนิ  หรือจะกนิเขาก็กนิกนันอยๆ  ชาววังเขากิน 
อาหารกันแบบแมวอยางนี้  ดมนิดๆๆๆ  หนึง่อยางนี ้ เปนเราทนไมไหวเพราะมันละเอยีด 
นะ นี่ความละเอียดความนุมนวลของเขา 

นี่ก็เหมือนกันนะ อาหารของใจมนัเปนความอิม่ใจไง อยางเชน คนนี้สบายใจ คน 
นี้สุขใจอยางนี้  แตเวลาทุกขมนัทุกขขนาดไหน  นีม่ันเกิดจากบุญกุศลไง  เปนอาหารที่ 
ประณีตหากินไดยาก หาเขามาใชไดยาก อุตสาหหยุดใหหาแตก็ยังไปเอาของหยาบๆ กัน 
ไง
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วันนี้หยุดแตถาทํางานจะได ๒ แรง เขาหยุดงานเพือ่ใหทําบุญก็ยังอยากจะทํางาน 
อีก  เพราะงานมันเปนเงนิเปนทองแลวมนัเหน็ไง  ถงึวามันมองไมเห็นกัน  ใจเรามองไม 
เห็นกนัเอง ตาเรามองไมเห็นกันเอง เราเลยไมเขาใจวาอะไรเปนของถูกตองไง 

ศาสนาพุทธเปนศาสนาอันยอดเยี่ยม  ฟงสิ  พระพุทธเจามีกิจจญาณมา 
พระพุทธเจานะ แลวจาตุรงคสนันบิาตไง จาตุรงคสนันิบาตหมายถึงวามาทั้ง ๔ ทิศ พระ 
มาเหมือนกบัวาเปนการประกาศยืนยันวาเปนลูกของพระพุทธเจาไง  พระพุทธเจา  “เอหิ 
ภิกขุ” พระพุทธเจาบวชเอง บวชใหแลวสําเร็จเปนพระอรหนัตทั้งหมดไง 

แลวเวลาสอนพระอรหันต  ทีว่ามันตีคนื  เวลาสอนพระอรหนัต  เวลาเทศน 
ปาติโมกขไมทําความช่ัวเลย  ความช่ัวนีไ้มทําเลยนะ  โอวาทปาติโมกขไง  ไมทําความช่ัว 
เลยทําแตความดี ความดีนีท้ํา สุดทายวาทําใหจิตผองใสจิตผองแผวไง 

ถาคนยังปฏิบัติใหม มนัจะลงมาทีค่วามดนีี้ไง มันไมไดจิตที่ผองแผว จิตที่ผองใส 
อยูนัน่ ลงมาที่ความดี ลงมาที่ความรูไง ถึงวาดนีี้เปนธรรมไง ดมีันก็ติดนะ ช่ัวมันก็ติด แต 
พวกเรายังแสวงหามันตองอาศัยตรงนีไ้ปกอน  อาศัยความดีเขาไปไง  อาศัยเครื่องดําเนิน 
จะวาติดไมได ถาวาติดเราก็จะไมทําอะไรกนัเลยไง ติดก็ตองติด ใหมันติดเถอะวาศาสนา 
นี้เปนยาเสพติด ขอใหติด มันไมติดนะสิ 

ศาสนาเสพไมติด แตโลกเสพติด ศาสนานี่มนัเบือ่ มนัทําแลวไมจรงิไมจัง ทําแลว 
มันถอยไง  ถาเสพติดก็ดี  เอาศาสนามาแบบวาเสพใหเด็กติด  ติดหมดๆ  มันก็ไปดีหมดวา 
ศาสนาเปนยาเสพติด อนันีม้ันเปนกิเลสพูดไง กิเลสมันจะตอตาน มันจะปองกนัไมใหเรา 
ทําความดี  มันกลัวเราจะหลุดจากอํานาจของมัน  เราจะทําความดี  เหมอืนกบัเพือ่นๆ  จะ 
ไปเที่ยวกนั  จะไปทําบุญกัน..  ไม..  ไปเที่ยวกนัดีกวา  เห็นไหม  มนัจะพาออกนอกลูนอก 
ทาง 

กิเลสในใจของคนก็เหมือนกนั  เวลาทําความดี  มีคะมีคาน  คานโดยเราคานตวัเรา 
เองวาศาสนาเปนยาเสพติด  พอพูดแคนั้นมันก็ลมแลว  ศาสนาเปนยาเสพติด  เพราะคําวา 
เสพติดมนัเปนของไมดี  เสพแลวมันติด  แตไอนีม่ันไมไดเสพ  มันติด  บุญกุศลมนัเขาไป 
ชําระ มันแนบเขาไปในใจเพราะวาใจเรานี้เปนเครื่องดําเนินไง
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การเวียนวายตายเกิดตอไปมนัตองมีเสบียงไป  มันตองมกีารชักนําไป  อยางเชน 
เด็กมาวัด  ตองใหแมพามาอยางนี้  ใจที่มนัไมรูเรื่องเลยมนัจะไปไหน  ทําบุญกุศลไว  ทํา 
ความดีไว  วางเปนแนวทางไว  เหมือนกระตกุลูกหมูเขาตองมีสายลวด  แลวลกูหมูวิง่ไป 
ตามสายลวด นี่กเ็หมอืนกัน  ใจมันจะไปไหนถามันไมมเีครือ่งดําเนิน  มนักม็ีบุญกุศลเปน 
ทางพาใหมันไปไง  เปนทางใหมนัไปตามสายทางนั้น  สายทางของบุญ  สายทางของ 
ความสุข นี่ศาสนาสอนเราตรงนัน้ 

แลวจะไมใหไปไดอยางไร  ?  บอกวาถาไมใหมนัไปทางดีก็ตองไปทางชั่วใชไหม 
ใจเปนอยางนั้นนะ ใจกนิอารมณเปนอาหาร ใจกินบาปกินบุญมนัอยูที่ตรงนัน้ มันกนิเปน 
เนื้อ มนัไมไดเสพติด มันเปนเนือ้เดยีวกนัเลย เพราะการกระทําเกิดแลวกรรมมนัตองมีไง 
แตใหผลชาหรือใหผลเร็วเทานั้น 

ดูอยางทําความดทีี่วาขนาดมาเกิดนะ  ดูสิ  อยางพระอรหนัตในสมัยพทุธกาลก็ 
เหมือนกนั  บางองคฉันขาวไมเคยอิ่ม  ในประวัติ  เหน็ไหม  พระอรหันตฉนัขาวไมเคยอิ่ม 
เลย  จนล่ําลือ  จนพระสารีบุตรตองไปขอดู  เปนอยางไรถึงไมอิ่ม  จับบาตรไวนะ  “อาว.. 
ฉัน วันนี้ฉัน” จับบาตรไวเลย พระสารีบุตรนะ เอาบญุบารมีของพระสารบีุตรจับบาตรไว 
แลวคอยฉนั  เกิดมานี่ฉนัขาวเพิ่งอิม่  กินขาวอิ่มมื้อเดียว  มื้อวนัสุดทายนัน่นะ  พอฉันขาว 
นั้นอิม่เสร็จก็ตาย  นี่ตามตําราบอกวาพระสารีบุตรปลอยไมไดนะ  ถาปลอยบาตรปบขาว 
หายหมดเลย ตองจับไว แลวก็ “อาว.. ฉัน อาว.. ฉัน ฉันซะ ฉัน” เห็นไหม พระอรหนัต 
นะ คําวาพระอรหันตตองมบีุญมากใชไหม แตกรรมเปนเครือ่งที่ทําไง 

เราจะบอกวาทีว่าเราบอกวาเราปฏิเสธกันไปวา  “กรรมไมมี  บุญไมมี  ทําแลวไม 
เห็นจะไดผล”..  ได  !  แตมันจะไปสงผลตอไปหรอืสงผลเลย  นีม่ันเปนจังหวะที่มนัหมนุ 
มาพอดีไง เหน็ไหม ขนาดพระอรหนัตเคยทําไว 

แลวดูอยางพระอนุรทุธสิ  ขนาดตอนเปนเดก็  ที่วาขนมไมมี  ขนาดวาทําบุญแลว 
อธิษฐานไวตลอดวา  “ขอใหคําวาไมมี  หรือวาขาดแคลนไมใหไดยนิ”  อธิษฐานมาตลอด 
ไง  แลวตอนเปนเดก็แมทําอาหาร  ทําขนมใหกินไง  แลวเด็กไปเลนกนั  ก็ขอใหคนใชมา 
เอาขนม ทนีี้ขนมมนัหมด มาเอาขนม  “ขนมไมมี”  ไอคนใชวิง่กลับมามาบอกวา  “ขนม.. 
ไมมี ขนมหมด” อาว.. ขนมนี้ไมมี เพราะไมรูจกั
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แมก็บอกวาลูกนี่ไมเคยไดยินคํานี้ จะสอนลกูไง ใหเอาถาดไปแลวเอาฝาชีนี้ครอบ 
ไป พอเปดออกมาตองขนมไมมี ขนมไมมีคือวาถาดเปลา ก็เอาครอบไป ทีนี้พอคนใชเอา 
มา เทวดาไง บุญ ! บุญกุศลสรางไว เทวดานมิิตเปนขนมทพิยเลย พอไปถงึก็ใหลกู เด็กก็ 
เปด  คนใหมามนัไมมี  แตเวลาเปดมันมีขนม  แลวเปนขนมทิพย  คิดดูสิมันจะอรอยขนาด 
ไหน 

นอยใจนะวาแมเลีย้งเรามาแมไมรักเราจรงิ  ถารักเราจริงขนมนีท้ําไมไมใหเรากิน 
ไมเคยใหกินเลย  ใหกินแตขนมธรรมดามา  วนันี้ขนมนีม้ันยอดที่สุด  กลับไปตอวาแมนะ 
วาแมนี่ไมรักหนูจรงิ  ถารักหนูจรงิทําไมไมใหกนิขนมแบบนี้  ซอนไวทําไม  ใหกินขนม 
ธรรมดามาตลอดเลย  แมก็  โอโฮ..  ลูกเรามีบุญขนาดนี้นะ  เพราะตวัเองเปนคนเอาถาด 
เปลาครอบไป แลวมนัมีไดอยางไร ? นี่อันนี้บุญ 

เวลาคนมีบุญมากๆ  มีบุญขนาดนี้  แตเวลาคนทีไ่มมี  คนทีว่าขนาดเปนพระ 
อรหันตยังอดอยาก  นี่กรรมหรือผลบุญมันใหผลอยางนั้นนะ  ใหผลเด็ดขาด  เราเช่ือมั่น 
๑๐๐  เปอรเซน็ตเลย  เพยีงแตมนัใหเรายงัไมถึงวงรอบที่มนัใหเราไง  เราก็ไปวาอยากไดๆ 
มันยงัไมถึง  แลวเขาถึงบอกไง  ปลูกมะมวงมันจะไดกินมะมวงเด็ดขาด  แตถาเราปลูก 
มะมวงไวแลวเราไมไดรดน้ําเลย มนัมีตนมะมวง แตลูกมนัไมออก แลวไดกนิเด็ดขาดมนั 
เมื่อไร ? 

นี่ก็เหมือนกัน บุญกุศลไง บุญกุศลเหมอืนกบัใจเปด-ไมเปด ใจเปนไป-ไมเปนไป 
มันจงัหวะของใจเพราะมนัเปนเรื่องนามธรรม  เห็นไหม บางคนทําความดีมา ทําอะไรมา 
เราดูสิ  เราจะนอยเนือ้ต่ําใจกนัมากเลย  ทําดีแลวไมเห็นไดดีเลย  ทําความดกีันมากนะ  คน 
อื่นไมเหน็ทําความดี เราทําพอกนัมากับเขา ทําไมเขามีความสุขมาก ? เราไปมองไง 

ตอนนีถ้าพูดอยางนี้  เราชักมาเรือ่งเศรษฐกิจไดเลย  ตอนนี้ชักมาเรื่องเศรษฐกิจ 
แลวใครกบ็อกวาคนเมอืงไทยนัง่แตรถเบนซ  นี่เขามาเลาใหฟง  นั่งแตรถเบนซนะแตไป 
เชาบานอยูถูกๆ  เห็นไหม นี่พูดถงึที่วาเราไปมองกนัแตเปลือกไง 

พระพุทธเจาไมไดวาตรงนัน้  นีม่ันชัดมาก  เพราะพระพุทธเจาบอกวาครอบครัว 
ไหนที่มบีุญ  คือวาครอบครัวไหนทีพ่อแมพีน่องหันหนาเขาหากันแลวยิ้มแยมแจมใสนั่น 
คือความสขุ
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พระพุทธเจาไมไดบอกวาบานไหนมีเงินบาง  บานไหนมขีองวัตถุสิง่ของบาง 
บานนั้นมีความสุข..  ไมใช  ถาคนมีมากปบมนัก็เปนภาระ  เปนความรําคาญไปเลย  เปน 
ทุกขอีกตวัหนึง่ ความสขุไมใชตรงนัน้ บุญไมใชตรงนั้น บุญคือวาในบานยิม้แยมแจมใส 
มีความสุขไง เพราะความสุขคอืบุญไง ความสุข ความพอใจ ความอิม่เปนบุญ 

ไมใชวาเรามเีครือ่งประดับ  ยิ่งประดับมากมันยิ่งอยากมาก  มันยิ่งหวิมากนะ  อนั 
นั้นหิวไมใชบุญนะ  แตเราเขาใจผิด  เราไปดูตรงนัน้กันไง  ตอนนี้เลยเปนอยางนัน้กนัไป 
หมดเลย  พอเราไปมองเห็นอยางนัน้เลยบอกวาคนอื่นมีความสุขไงเพราะเรามองไป 
เพราะอะไร ? เพราะเขาก็พยายามจะจัดฉากใหเราดวูาเขามีความสุข เพราะมนัเปนเครดิต 
แตเราก็วาคนอื่นมีความสขุทั้งๆ ทีว่าเขาทุกขไง 

ทีนี้มนัถงึวามนัถึงเปนของปลอม  ไมใชของจริงไง  พระพุทธเจาถงึบอกวา  “บุญ 
คือความสขุในใจ” พระพุทธเจาวัดคาที่ความสุข ไมไดวัดคาที่วัตถุนัน้ 

แตพวกเราไปวัดคาที่วัตถุนัน้  แลวเราก็ไปนอยใจกนัวาเราทํา  ทุกขขนาดนี้  วัตถุ 
นั้นเรายังไมได เราถงึถามวา “เรามีความสุข ความพอใจไหม ? เรามีความสุขไหม ?” 

หมายถึงวามันละเอียดขนาดนั้น เราถึงวาไมเห็นคุณคาของศาสนาไง ศาสนาสอน 
ลงที่หัวใจ สอนลงที่ความสุขที่แทจรงิไง ไมใชวาตองไปวิง่ใหมนัทุกข ๒ ช้ันไง 

อยาก ! อยากมี ! อยากเปน ! หนึ่งทุกขแลว วิง่ไปหามานะ หามาๆ หามาแลวไป 
ซื้อมา  ทุกขอกีชั้นหนึง่เพือ่จะมีความสุขนะ  พอหามาเสร็จแลวมาใชอยูพกัหนึ่งก็เปน 
อยางนัน้  แตไมปฏิเสธวาไมควรหา  มันเปนสัจจะความจรงิวาคนเกิดมามีปากมีทองตอง 
อยูอาศัย กินอิ่มนอนอุน.. ตองมี 

แตถาคนมีความสุขแลวนะ  คนมีความเขาใจนะ  ไอเรือ่งนี้มนัก็เปนเครื่องบําเรอ 
กายไง  ความสบายไง  ความสบายไมใชความสุข  ฟงสิ  ถาความสบายไมใชความสุขแลว 
เราอยากสบายทําไม ? เพราะความสบายมนัเปนสบายของใครไง 

อยางเชน  เราเปดแอรในหอง  พอเปดแอรคนหนึง่  ทุกคนไมพอใจนะ  บางคนวา 
หนาวเกนิไป  บางคนบอกวายงัรอนเลย  เปดอีกหนอย  เห็นไหม  เราถึงวาความพอใจอยู
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ตรงไหน  ?  สขุ  !  สุขที่วา..  วัดกันตรงไหน  ?  ในหองเดยีวกนัเปดแอรมา  บางคนบอกวา 
หนาวใหเบาหนอย บางคนบอกวายังเลย ไมพอใจ ใหเรงอีกหนอย 

นี่มนัก็เหมือนกับวัตถุตรงไหน ? ตรงไหนเปนที่พอของคน ? แตถาใจมันหยุดนะ 
..  มันพอ  แลวเปนเครือ่งอาศัย  พระพทุธเจาถึงบอกเปนเครือ่งอาศัย  เราอยามองขามจน 
แบบวาเปนขี้ขามันไง หามาเพือ่จะมีความสุขแลวมนัไมจริงเลย 

ความพอใจ  หามาใชแลวพอใจ  มนัจะวเิศษกวาเขาหรือมนัจะดอยกวาเขา  “ฉัน 
พอใจ ฉันมีวาสนาขนาดนี้ ฉันพอใจ” 

อยางเชน  เรานีเ่หมอืนกนั  เขายกตัวอยางเลยละ อยางตัวเรานี่ใครจะวาขนาดไหน 
ก็วาไป  เขาวาเลย  เขามีวาสนากัน  ไอเรามันขีทุ้กข  ไปไหนก็ตองลําบากอยางนี้..  ก็ยอม 
แลวไมตืน่เตนไปกบัเขา  เพราะวาเห็นโทษของมนัเลยละ  ลองหามาสิ  ไอพาหนะนี่หามา 
พอหามาตูม  !  ตองคอยไปนั่งเฝามนักลวัมนัหาย  ไปจอดไวแลวกลวัมนัหาย  พอจะไป 
ไหนก็ตองจางคนมารบั มาขับ แลวจะตองคอยรักษามัน 

อยางนีเ้ราไปไหนเราอาศัยเขาไปเนาะ  เห็นไหม  เครื่องอาศัยนี่อาศัยใครไปกไ็ด 
อาศัยไปหมด แลวมันสะดวกสบายจริงๆ บางคนไมมีเลย อยากไปไหนก็ไป  ไมอยากไป 
ก็ไมไป ถึงวาถาอยากไปหรือวาตองการไป ถามันจําเปนจริงๆ ไมไปก็ไมไป ถือวากรรม 
.. จริงๆ นะ คิดอยางนัน้เลยนะ 

บางอยางจําเปนมาก..  ตัดทิ้ง  !  ไมไป  ใครจะดากใ็หมันดาไป  ถือวาในเมื่อเรา 
ขวนขวายแลว ถงึกับจุดสิ้นสุดความสามารถเราแลว เรามันไปไมไดก็ตองถอืวาสิ้นสุดแค 
นี้ ไมตื่นเตนเลย.. เฉย แลวไปเจอขางหนาก็ตองไปขอโทษเขา.. เคย  เขาสงฎีกามา สงมา 
หมายถึงวาประชุมวันนี้  สงมาตอนเยน็..  ไมทัน  อาว..  ไมทันก็ไมทัน ถือวาไมทนั..  เราก็ 
ทําเต็มที่แลวไง 

นี่การอาศัยคนอืน่มนัก็เปนอยางนัน้ แต ! แตมันไมใชเรื่องสุขเรือ่งทกุขในใจ ใจนี้ 
มันเปนของเรา
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ดังนั้นพระอยูในปาจะอยูไดอยางไร  ?  พระอยูในปาในเขา  เห็นไหม  ถงึวาพระ 
อรหันต  เวลาสโมสรสันนิบาต..  ฟงนะ  แลวไปเทยีบดูแลวงงมากนะ  สโมสรสันนิบาต 
ของโลก โอโฮ.. เวทีนี้ตองเพียบนะ ตองมีไฟ ตองมนี้ําตกนะ ตองโอโฮ.. มีไฟ มีน้ําตกนะ 

สโมสรสนันบิาตของสงฆเห็นไหม  พระพทุธเจานัง่กลางแสงจนัทร  พระอรหันต 
๑,๒๕๐ องคนัง่เงียบสนิท ! มีความสขุไง กนิความสงบ กินความนิ่ง กนิความวิเวกไง ใจ 
มีแตความสุข นัง่เสวยสุขทัง้คืน วมิุตติสุข ฟงสิ นี่สโมสรของผูมีความสุข 

แลวสโมสรของเรา ดูสิ “โอโฮ.. ชนกันไปก็ชนกนัมา” ชนแกวไง ชนแลวชนอีก 
โอโฮ..  สโมสรสนันิบาต  แลวเราไปมองกนัวาเขามคีวามสุขไดอยางไร  ?  นั่งกนัเฉยๆ  มี 
ความสุขไดอยางไร ? 

ก็เหมอืนเรามีความสุขใจมาก  เราก็เปลี่ยนนะ  เวลาเราหาวัตถุมา  อยางผูหญิงก็มี 
เพชร เพชรเม็ดโตเลยนะ มองเพชรนะ “โอโฮ.. มีความสุขมาก อิม่.. มีความสุข” นีอ่ามิส 
เพราะใจมันเสวยอารมณ  แตจิตทีบ่ริสุทธิ์  จิตมันนิ่งไง  มนัมีความสุขไดอยางไร  ?  มันก็ 
เหมือนทีว่าเราเห็นเพชรเม็ดใหญๆ  แลวเรามีความสุขไง  แตนี่มนัไมตองเห็นเพชรเม็ด 
ใหญๆ มันกินอารมณในตวัมนัเองไง มันสุขของมันเอง แลวนัง่มคีวามสุขมาก.. นี่วิมุตติ 
สุข นี่สโมสรสันนิบาตของผูทีว่าเช่ือศาสนาแลวทําถงึที่สุด 

นี่สโมสรสันนิบาตของเรา..  อยาหลงทาง  เราชาวพทุธ  เราเช่ือพระพทุธเจา  ไอ 
อยางอาชีพการงานทําตามๆ ไป แตหัวใจไมวิง่ออกไปขางหนาหรอือยูขางหลังจนมันเสีย 
งาน  แลวทําใหเรามคีวามทกุขไง  เพราะเราขวนขวายกันไปจนแบบวางานอยูขนาดนี้  แต 
มันคิดไปกอน.. ไอนี่กเ็ปนความทกุข มนัมายังไมถงึ 

เขาบอกวาอดีตอนาคตไมใหคิด  ใหอยูกับปจจบุัน  หนาที่ก็ทําไป  ทํางานปจจุบนั 
ของเรา..  ยอด  !  แตนี่ปจจุบนัก็จะทํา  ยอนไปในอดตี  ยอนไปในอนาคตทุกขไปหมดเลย 
ทุกขไปหมดเลย ขนาดอยูกับงานก็ยังทุกข เพราะใจมันไปกอน งานการมันอยูกบัที่ไง 

พระพุทธเจาถงึสอน “ทาน ศีล ภาวนา” ศีลมันคุมใจไว คุมไวเลยนะ ปาณาติปาตา 
ไมฆาสัตว คนไมฆาสัตวชีวิตจะยนืยาวนะ.. ไมลกัทรัพย ไมผิดในกาม ไมมุสา ดูสิ ดูแลว 
คิดมากนะ



เทศนเชา เรื่องสุขแท-เทียม ๘ 

ดูอยางสัตว เหน็ไหม ความสบืตอ ความรับผิดชอบของสัตว ! สัตว แมนี่รักลกูนะ 
แปบเดียว  อยางเรานีร่ักกนัตลอดเลยนะ  อยางของสัตว..  สัตวดีมันดมีากนะ  อยางสัตว 
เวลามนัคลอดลกูมา  มนัจะรักมากตอนลูกมนัเล็ก  พอมนัโตหนอยมันกัดใหลูกมันไป 
เห็นไหม  มันช่ัวความรับผิดชอบมนันิดเดียวๆ  เลย  แตมันก็เปนธรรมชาติไง  แตมันไมมี 
ปญญาเหมือนมนุษย มนุษยมนัผูกพันกันไปจนตาย 

แตสัตวนี่รักเดี๋ยวเดียวนะ  แมอยูดวยกันมันก็กัดกนั  นี่ความรบัผิดชอบมนัไมมี 
ความสืบตอ  สตมิันหรือวาความสืบตอของความรูสกึอันนี้มนัไมมี  ไมเหมือนคน  มันถึง 
ไดทุกขของมนัอยางนัน้ไง ถงึวาอบายภมูิ 

เราเกิดเปนมนุษย  เรามีสทิธิ์มากนะ  เรามีสทิธิ์  สติสัมปชัญญะ  ความรูสกึ  ปญญา 
ของมนุษยตางกนัมาก  มนุษยเทานัน้ทีจ่ะปฏิบัติธรรมแลวหลุดพนไปได  อยางอื่น  อยาง 
เทวดา พวกอินทร พรหมนี้ไดบาง แตไมเหมอืนมนษุย ! ไมเหมอืนมนุษย ! ยิ่งสัตวนี้ไป 
เลย 

นี่ถึงวาปาณาติปาตาไง ไมฆาเขา ไมรังแกเขา คิดดูสิ ตัวเขาเอง สังคมเขาเองเขายัง 
ชวยกันเองไมได  แลวเราก็ไปยุงกบัเขา  ไมฆาสัตวแลวเมตตาสัตวดวยนะ  ศีลกับธรรมไง 
ศีล  ๕  คือวา  ศีลคอืการยกเวน  เรานั่งอยูนี่ศลีครบนะ  ไมไดทําอะไรเลย  แลวอยูเปนกอน 
หินหรือ ? 

ธรรมคือความเมตตา คือความสงเคราะห นั่นธรรมเห็นไหม มีศีลแลวตองมีธรรม 
ดวย  ถามีศีลแตไมมีธรรมนะ..  มนุษยนี้เปรียบเสมอืนกอนหนิกอนหนึง่  กอนหินมันอยู 
เฉยๆ  มันไมเคยทําอะไรเลย  กอนหินมนัตั้งอยูนัน่มนัผิดศีลตรงไหน  ?  มันไมเหน็ผิดศีล 
เลย  เรามีศลีตองมีธรรมดวย  พอมีศีลแลวไมทําอะไรเลย  มนักว็าเราไมตอเนื่องไง  มีศีล 
แลวก็มีธรรม ไมลักทรัพยก็หาทรัพย ไมผิดของเขา เราก็ไมใหใครผิดของเรา ใชไหม 

ไมโกหกเขา  !  ไมโกหกเขาไมสําคัญนะ  ไมโกหกตัวเองนี้สําคัญกวานะ  โกหก 
ตัวเอง  !  นี่โกหกตัวเองกันตลอด  อยากจะทําความดแีลวไปตั้งเปาหมายแลวไมเคยไดเลย 
โกหกไหม ? นี่โกหกตวัเอง ! โกหกคนอื่นแลวยงัโกหกตัวเองดวย.. เมา ! เมาอารมณของ 
ตัว อยาวาแตเมาสุราขางนอกเลย เมาในความคิด เมาในอารมณ เมาหมด ! เมาหมดเลย !
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ถาละเอยีดเขามานี่ปญญามันจะเกิดนะ  แลวมันตะลอมความคิดของตัวเองไง  ให 
เห็นโทษ เหน็โทษก็จะเห็นคุณไปพรอมกัน 

ถาไมเหน็โทษเลยละ ทําไมเราเปนอยางนี้ ? ทําไมเราเปนอยางนี้ ?  ก็ไมเหน็โทษ 
ที่จะแกไข จริงไหม โทษยังไมเห็นเลยจะเหน็คุณตรงไหน ถาเหน็โทษจะเหน็คุณไปเรื่อย 
“ผลักเขามาใกลๆ   เลย ผลักเขามาใกลๆ  เลย เออ.. นีเ้ปนโทษนี่ แลวเราจะเหน็คุณ พอละ 
โทษก็เปนคุณเกิดขึน้มาตลอดเลย นี่ปญญาจะเกิดแลว 

ปญญาของคนไมเหมือนกับสัตว  สัตวมนัไมมอียางนี้  มันไมไดคิดอยางนี้หรอก 
มันมีแตจะกัดเขาเพื่อจะอิม่หนําสําราญของมันคนเดยีว แตเรานี้ปญญามนัเขามากัดใจ กัด 
ความรูสึกใหเปนสุขภายใน  สุขแทๆ   ที่พระพุทธเจาสอน  ที่ศาสนาเราสอน  เราไมวิง่ไป 
ขางนอก วิ่งไปหาอามิสมนั แตตองอาศัยนะ (เทปสิน้สุดเพียงเทานี้)


