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 วนัพระเป็นวนันดักนัท าบุญไง วนัน้ีเป็นวนัพระ เราอยากมีความอบอุ่น เราอยากมี
ความสุข มีความอบอุน่ ถึงไดแ้สวงหาความสุขกนัไง ทุกคนกลวัความวา้เหวน่ะ กลวัความวา้เหว ่
กลวัความทุกข ์อยากหาความอบอุ่น ดูสิองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ตอนเป็นเจา้ชายสิทธตั
ถะนะ ออกประพฤติปฏิบติั นัน่น่ะออกมาคนเดียวดว้ยความเดด็เด่ียว แต่กมี็ปัญจวคัคียต์ามมา
อุปัฏฐาก การอุปัฏฐากอยู ่ มีผูท่ี้อุปัฏฐากอยู ่ เพราะมีผูท่ี้วา่รับใช ้ มีผูท่ี้อุปัฏฐาก ตวัเองกป็ระพฤติ
ปฏิบติัไป อยา่งไรมนักเ็ป็นความกงัวล  

น่ีพดูถึงวา่มีเพื่อน มีผูช่้วยเหลือ มีผูเ้ก้ือกลูกนั แลว้มนัน่าจะอุน่ใจ มนัอุ่นใจไม่ไดห้รอก 
เห็นไหม ความอบอุน่ภายนอก ปัญจวคัคียเ์ป็นผูท่ี้คอยอุปัฏฐากเลย ขาดเหลืออะไรน่ีคอยดูแลทุก
อยา่ง มีแต่หนา้ท่ีปฏิบติัไป เพราะอญัญาโกณฑญัญะตอ้งการใหอ้งคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
ตรัสรู้ธรรม แลว้อยากจะไดธ้รรมอนันั้นบา้งไง เพราะทายไวต้ั้งแต่ตอนเป็นพราหมณ์หนุ่มแลว้
วา่ตอ้งเป็นพระพทุธเจา้สถานเดียว ถึงเวลาออกปฏิบติัน่ีออกมาส่งเสริมเตม็ท่ีเลย เพือ่เราจะไดล้ิ้ม
รสของธรรมอนันั้นบา้งไง เพื่อความอบอุ่นภายใน แต่ท าแลว้กไ็ม่ได ้ 

จนสุดทา้ยแลว้ สุดทา้ยนะมนักงัวล กิเลสมนัมีอยูแ่ลว้ใช่ไหม? การหวงัพึ่งขา้งนอกมนั
หวงัพึ่งไม่ได ้ อบอุน่ขนาดไหนมนักว็า้เหวอ่ยูภ่ายใน ขนาดนัง่กอดกนัเลยนะ ระหวา่งสามี 
ภรรยา ลกูกบัพอ่แม่ อาลยัอาวรณ์ก่อนจะพลดัพรากจากกนั เห็นไหม แลว้มนัอบอุน่จริงไหม? 
มนัยิง่เพิม่การอาลยัอาวรณ์ เพิ่มเป็นความผกูพนัอีก จนออกประพฤติปฏิบติั จนเห็นวา่ทางน้ี
ไม่ใช่ทาง กลบัมาฉนัอาหารใหม่ไง ปัญจวคัคียท้ิ์งไปเลย  

พอการท้ิงไป ผูท่ี้เป็นกงัวลหลุดออกไป ๕ คน เวลาปฏิบติัไปกต็อ้งคิดถึงเขาเหมือนกนั 
ความคิดของใจ คนมีกิเลสอยูม่นัตดัไม่ไดห้รอก ความกงัวลภายในไง เห็นไหม วา่การจะ
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ช่วยเหลือกนั แลว้มนัช่วยเหลือไดไ้หมล่ะ? มนัช่วยเหลือกนัไม่ได ้ แต่ถา้เป็นความอบอุ่นภายใน 
อบอุ่นภายในแลว้มนัถึงจะตามความเป็นจริง จนกลบัมาฉนัอาหารใหม่ แลว้กน็างสุชาดาจะ
ท าบุญอยูพ่อดี แลว้กว็า่มีเทวดามาอยูท่ี่โคนตน้ไม ้ไปท าบุญดว้ยความเคารพนะ เพราะคิดวา่เป็น
เทวดาไง เห็นวา่ โอ ้ อาการ ๓๒ ของพระพทุธเจา้ พทุธลกัษณะเยีย่มมาก ประเสริฐมาก คิดวา่
เป็นเทวดาเลย เขากไ็ม่รู้วา่เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ แต่คิดวา่เป็นเทวดามาอยูน่ัน่ ท าบุญอยา่งสุดๆ 
เลย เพราะบุญของเขา เขาสร้างของเขามา  

พระพทุธเจา้บอกเลย อาหารท่ีวา่ถวายพระพทุธเจา้นะมีบุญมากอยู ่๒ กาล ตอนท่านตรัส
รู้ไปแลว้นะ ตอนท่ีนายจุนทะช่างทองถวายสูกรมทัทวะนัน่น่ะ แลว้ไปฉนัแลว้มนัตกเลือด แลว้
มนัจะไปนิพพาน “ถา้ต่อไปนายช่องทองน้ีจะมีคนเขาติฉินนินทา เพราะวา่ฉนัอาหารของนายจุน
ทะน้ีแลว้พระพทุธเจา้จะนิพพาน จะเพง่โทษจุนทะ อานนท ์ เธอจงบอกเขา คอยแกข่้าว” เห็น
ไหม  

พระพทุธเจา้จะนิพพานยงัห่วงขา้งหลงันะ “ถา้เรานิพพานไปแลว้เขาจะเพง่โทษจุนทะ 
ใหบ้อกเลยวา่อาหารบิณฑบาตท่ีถวายพระพทุธเจา้มีบุญอยู ่ ๒ กาล กาลหน่ึงนางสุชาดาถวาย
พระพทุธเจา้ส้ินซ่ึงกิเลสนิพพาน” ส้ินกิเลสนะ เพราะฉนัอาหารของนางสุชาดาแลว้คืนนั้นตรัสรู้
ไง  

“กบัอีกกาลหน่ึง น่ีอาหารม้ือสุดทา้ยของเรา นายจุนทะเป็นคนถวาย น่ีเราฉนัอาหารของ
นายจุนทะแลว้เราจะส้ินถึงซ่ึงขนัธนิพพาน” ดบัขนัธ์ไดห้มดไง แต่วนัท่ีฉนัของนางสุชาดาน้ีส้ิน
กิเลสนะ ส้ินกิเลสนิพพาน ส้ินกิเลสไปแต่ยงัมีชีวิตอยู ่ แต่ฉนัของนายจุนทะแลว้ถึงซ่ึงขนัธนิ
พพาน ขนัธ์มนัเป็นสกัแต่วา่ขนัธ์ แต่มนัเป็นภาระอยู ่ ส้ินกิเลส ดบัขนัธ์ไปหมดเลย “จงบอกเขา
วา่มีบุญอยู ่๒ กาล ในกาลท่ีท าบุญกบัพระพทุธเจา้ ในเร่ืองอาหารบิณฑบาตมีอยู ่๒ กาลนั้นท่ีได้
บุญมากท่ีสุด”  

ท่ีวา่กระท ากนั กษตัริยท์  า ๗ วนั ๘ วนั ๑๐๐ วนันัน่น่ะ สู้ ๒ อนัน้ีไม่ได ้เพราะ ๒ อนัน้ี
เป็นประโยชน์ไง เพราะฉนัอาหารของสุชาดาแลว้ส้ินกิเลสนิพพาน ของนายจุนทะแลว้ถึงซ่ึง
ขนัธนิพพาน ดบัขนัธไ์ปเลย  

ฉะนั้น นางสุชาดาน่ีเขาไดส้ร้างบุญกศุลเอาไวแ้ลว้ เขาถึงไดม้าถวายขา้ว เขาไม่รู้ เขา
เขา้ใจวา่เป็นเทวดา กถ็วายอาหารม้ือสุดทา้ยอยา่งสุดๆ เลย คือวา่ถวายเทวดากต็อ้งอาหารเลิศ
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ประเสริฐท่ีสุด กไ็ปถวาย ฉนัขา้วนั้นเสร็จ ลอย เห็นไหม ลอยถาดทองค าไป ถวายหมดเลย ถวาย
ทั้งถาด ทั้งอะไร ลอยถาดทองค าไป เส่ียงบารมีวา่ “ถา้เราจะตรัสรู้น้ีขอใหถ้าดน้ีลอยทวนน ้า” 

มนัมีท่ีไหนวา่ถาดจะลอยทวนน ้าไป ถาดทองน้ีลอยทวนน ้าข้ึนไป เห็นไหม น่ีเส่ียงบารมี
วา่ “ถา้คืนน้ี หรือวา่ม้ือน้ีม้ือสุดทา้ยแลว้ ถา้ฉนัขา้วม้ือน้ีแลว้ ถา้จะไดต้รัสรู้ขอใหถ้าดน้ีลอยทวน
น ้าข้ึนไป” กล็อยทวนน ้าข้ึนไป แลว้จมลงไปนะ จนพญานาค โอ ้พระพทุธเจา้ตรัสรู้อีกแลว้เนาะ 
เห็นไหม ลอยทวนน ้าข้ึนไป เส่ียงทายกนัไง แลว้คืนนั้นพอดีไดห้ญา้คาดว้ย ไดห้ญา้คามากป็ูนัง่ 
“ถา้คืนน้ีนัง่แลว้ถา้ไม่ไดต้รัสรู้จะให้มนัตายไปเลย ถึงกระดูกจะแตกเป็นดินเป็นผง กย็อม”  

นัน่น่ะ เพราะช าระไอนิ้วรณ์ ไอค้วามล าบาก ไอค้วามท่ีวา่หวงัพึ่งกนัจนหมดออกไปจาก
ใจไง ช าระใจน้ีบริสุทธ์ิผดุผอ่งเลยนะ ความอบอุ่นเกิดข้ึนจากภายใน ฟังสิ เห็นไหม เราอาศยั
ความอบอุ่นข้ึนจากภายนอก เราอาศยัความอบอุ่น เราอาศยัความเก้ือกลูกนั เราพึ่งพาอาศยักนั 
มนัพึ่งพาอาศยักนัไดแ้น่นอน ถา้จิตใจเรายงัพึ่งพาอาศยักนัอยู ่ แต่พึ่งพาอาศยัแลว้ น่ีเราพึ่งพา
อาศยักนัได ้ ทุกคนยอมแบกรับภาระหมู่คณะ ยอมรับภาระทั้งหมด แต่มนัพึ่งพาอาศยักนัดว้ย
ร่างกายไง แต่กิเลสในหวัใจมนัยอมพึ่งพาอาศยัดว้ยไหม? กิเลสในหวัใจมนัวา้เหว ่ 

ไอท่ี้พดูน้ีไม่ใช่พดูใหใ้ครปฏิเสธเร่ืองความรับผดิชอบ ไม่ใช่ แต่ช้ีหลกัความเป็นจริงไง 
การพึ่งพาอาศยักนัดว้ยร่างกาย การพึ่งพาอาศยักนัดว้ยความเป็นอยู ่กบักิเลสในหวัใจมนัไม่มีใคร
จะพึ่งพาอาศยั หรือวา่ไม่มีใครจ ากดัได ้ เวน้แต่เราคนเดียว ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม
เท่านั้นจะท าใหห้วัใจอบอุ่นไดต้ามความเป็นจริงไง  

ถา้หวัใจน้ีอบอุ่นตามความเป็นจริง มนัอยูข่องมนัไดแ้ลว้ ขา้งนอกกเ็ป็นส่วนประกอบ 
แต่ถา้ขา้งในเราไม่มีหลกั ไม่มีท่ียดึเหน่ียว เราอาศยัพึ่งขา้งนอก พึ่งแต่ขา้งนอกกพ็ึ่งพาอาศยักนั 
รัฐสวสัดิการเขาดีกวา่น้ีอีก เด๋ียวน้ีรัฐสวสัดิการดีๆ นะ เขามีคนตกงาน ทุกอยา่งเขาดูแลหมดเลย 
แต่เวลาความทุกขใ์นใจเขากช่็วยกนัไม่ได ้ ถึงรัฐสวสัดิการดีขนาดไหนกมี็คนท าร้ายตวัเอง คน
ฆ่าตวัตาย คนท าอตัวินิบาตกรรมเยอะแยะไปหมดเลย  

การพึ่งพาอาศยัขา้งนอก เรามองกนัวา่การพึ่งพาอาศยั เราเห็นดว้ย การพึ่งพาอาศยัมนัเป็น
การพึ่งพาอาศยักนั เม่ือคนจนทุกขจ์นมุมไดก้ารพึ่งพาอาศยัน้ีแลว้ มนักจ็ะแบบวา่สะดวกสบาย
ข้ึนมาชัว่คราว มนักร็ะลึกถึงคุณ ระลึกถึงบุญคุณ น่ีถึงวา่การใหท้าน แต่ในเม่ือเราเป็นชาวพทุธ 
เช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ในเม่ือเราจะมีความอบอุน่จากภายใน เราตอ้งอาศยัพึ่งเรา 
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แต่พึ่งเรากต็อ้งมีแผนท่ีด าเนิน เพราะเราเป็นสาวกะ เป็นผูฟั้ง กฟั็งธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ ถึงไดม้าท าบุญท าทานกนั 

น่ีวนัน้ีวนัพระ เรากห็วงัพึ่งพาอาศยักนั แต่พึ่งพาอาศยัแลว้ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่ประมาท ตอ้ง
รู้จกัตนไง พึ่งพาอาศยัจากขา้งนอกแลว้ ตอ้งตั้งหลกัของเราใหเ้ป็นผูท่ี้พึ่งพาอาศยัได ้ เพราะการ
พึ่งพาอาศยัภายนอกมนัพึ่งพาอาศยัไปเร่ือยๆ วฏัวน เห็นไหม การเปล่ียนภพเปล่ียนชาติ การ
เปล่ียนฉากเปล่ียนเคร่ืองด าเนิน มนักต็อ้งเปล่ียนใหดี้ข้ึน อนัน้ีเห็นดว้ย แต่อนัน้ีเห็นดว้ยมนักเ็ป็น
การพึ่งพาอาศยั เพราะวา่เรามีสติสมัปชญัญะ เรายงัใฝ่ธรรมอยู ่ ยงัใฝ่ดีอยู ่ มนักพ็ึ่งพาอาศยัในส่ิง
ท่ีถกูตอ้ง ถา้วนัไหนกิเลสมนัฟข้ึูนมาล่ะ? มนัพึ่งพาอาศยั เห็นไหม  

กศุลท าใหเ้กิดอกศุล คิดวา่ท ากศุลอยู ่ แต่ไปแลว้อยา่งท่ีอาจารยว์า่ ไปแลว้กพ็ระเอด็ พระ
วา่ พระติ พระเตียน น่ีใจเป็นกศุลอยู ่ แต่ท าใหเ้กิดอกศุลข้ึนมา น่ีกิเลสมนัอยูใ่นหวัใจเป็นอยา่ง
นั้น คือวา่การพึ่งพาอาศยักนัอยูน่ี่ ในเม่ือใจเป็นธรรมอยูม่นักพ็ึ่งพาอาศยัได ้ มนัไวใ้จได ้ แต่ใน
เม่ือถา้กิเลสมนัฟข้ึูนมา คิดวา่การน้ีเป็นท่ีพึ่ง ท่ีพา ท่ีอาศยัน้ีมนัเป็นวา่การสูญเปล่า สวรรคไ์ม่มี 
นรกไม่มี ท าบุญไม่ไดบุ้ญ ท าไปแลว้สูญเปล่า 

น่ีถา้ลองกิเลสมนัฟข้ึูนมา มนัวา่การท าน่ีท าสูญเปล่า การท าใหเ้ป็นวตัถุมนัสูญเปล่าได้
อยา่งไร? สสารในโลกน้ีไม่มีการสูญเปล่า มนัตอ้งเวียนวา่ยไปตลอด เห็นไหม แลว้คุณงามความ
ดีสูญเปล่าไดอ้ยา่งไร? แต่ในเม่ือเป็นกิเลสข้ึนมา ถึงวา่แมแ้ต่การพึ่งพาอาศยัน่ีพึ่งพาอาศยัได ้ ถา้
ใจเป็นธรรม ถา้ใจไม่เป็นธรรมกไ็ม่เป็นใฝ่ดี มนัวา่ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีวา่สูญเปล่า แลว้จะท าส่ิงท่ีเป็น
ผลตอบแทน ผลตอบแทนมนักเ็ป็นธุรกิจ มนัเป็นทางโลกไป ผลตอบแทนมา  

แต่บุญกศุลมนัสละออกไป แลว้มนัเป็นการพึ่งพาอาศยั เพราะมนัเป็นยานพาหนะ
ขบัเคล่ือนใหใ้จน้ีเกิดดีๆ ไป แต่เกิดดีไปตอ้งมีธรรม มีธรรมกต็รงน้ีไง ตรงการฟังธรรม วนัน้ีวนั
พระ วนัพระเป็นวนัธรรมสวนะ เป็นวนัฟังธรรมไง ๖ วนัน่ีใหอ้ยูก่บัทางโลกเขา วนัท่ี ๗ น้ี หรือ
วนัท่ี ๘ ค ่า ๗ ค ่า วนัพระใหม้าฟังธรรม ฟังธรรม เห็นไหม ฟังธรรมเพื่อย  ้าตะปูใหใ้จน้ีเป็นธรรม 
ใจน้ีเช่ือ เช่ือธรรมะของพระพทุธเจา้ ปัญญาคุณขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เมตตาคุณ
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีวางไวใ้หเ้ราเดิน  

ใหเ้ราเดินนะ ไม่ใช่ใหกิ้เลสเดิน กิเลสมนัจะขวางไวห้มดเลย แต่ใหเ้ราเดิน ใหห้วัใจท่ี
เป็นธรรมเดิน เดินเขา้ไป เดินเขา้ไปจนพึ่งตวัเองไดไ้ง เดินจากทาน ศีล ภาวนา ถึงวา่ถา้ความ
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อบอุ่น ช้ีใหเ้ห็นความอบอุ่นภายในไง ความอบอุ่นของชาวพทุธท่ีจะเกิดข้ึนจากภายใน มนั
อบอุ่นจริงๆ นะ มนัตั้งหลกัได ้ธรรมท่ีเตม็เสมออ่ิมพอแลว้ ไม่ตอ้งการพึ่งใดๆ ทั้งส้ินเลย ไม่ตอ้ง
อาศยัเกาะเก่ียวกบัส่ิงใดๆ ทั้งสามโลกธาตุ  

ไม่ใช่จะวา่โลกน้ีโลกเดียวท่ีเป็นมนุษยน์ะ ตายไป เวียนวา่ยตายเกิดท่ีบุญพาไปๆ น่ีแหละ 
ขนาดวา่อบอุ่นจนท่ีวา่ไม่ตอ้งการอาศยัส่ิงท่ีความเป็นอยูใ่นวฏัวนน้ีวนไปเลยนะ มนัอ่ิมพอจน
เป็นวิวฏัฏะ มนัคลายออกไง วิวฏัฏะ ไม่หมุนไป แลว้อ่ิมพออยู ่ เห็นไหม อบอุ่นภายใน น่ีความ
อบอุ่นท่ีพึ่งตนเองได ้ แต่กอ็าศยัธรรมะของพระพทุธเจา้ อาศยัครูบาอาจารยเ์ป็นผูช้ี้น า น่ีไงคบ
บณัฑิต พระพทุธเจา้บอกวา่ “การคบเพื่อนท่ีดีท่ีสุดไม่ดีเท่ากบัคบพระพทุธเจา้” 

เราเกิดไม่ทนัน่ี ถา้เราเกิดทนัพระพทุธเจา้นะ คบพระพทุธเจา้น่ียอดของคนไง ยอดของ
บณัฑิต ในหมู่ของหมู่คณะ ไม่มีใครดีเท่ากบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ น่ีเพือ่นแท ้ เพื่อน
ตาย เพราะเพื่อนแทเ้พื่อนตายเป็นครูเป็นอาจารยท่ี์ช้ีทางพน้ทุกขไ์ง ท่ีเตือนเราคนท่ีหลงผดิให้
กลบัมาถกูทางไง ใหค้นท่ีปฏิบติัผดิใหก้ลบัมาถกูทาง ใหมิ้จฉาทิฏฐิกลายเป็นสมัมาทิฏฐิ คบใคร
ไม่เท่ากบัคบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แต่ในเม่ือเราเกิดไม่ทนัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ประทานไวแ้ลว้ “อานนท ์ธรรมและวินยัจะเป็นศาสดา
ของสตัวโ์ลกทั้งหลาย” 

ในเม่ือเราเกิดไม่ทนั แต่เรายงัเกิดทนัตวัแทนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ คือ
ธรรมวินยั คือพระไตรปิฎกไง ธรรมและวินยัท่ีเป็นต ารับต าราน้ี เรากค็บน่ีไง เราศึกษาอนัน้ีแลว้
เราเดินตาม เห็นไหม น่ีในเม่ือเราเกิดไม่ทนั แต่เรายงัเกิดตวัแทน เราเกิดทนัตวัแทนคือธรรมและ
วินยัน้ี เรากต็อ้งเกาะธรรมและวินยัน้ีเป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยั  

น่ีมนัถึงตอกย  ้าวนัธรรมสวนะ กบัธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เราก็
เกาะอนัน้ีไว ้ พึ่งใจไง นึกพทุโธข้ึนมาเป็นเพื่อนสอง อยูเ่ฉยๆ น่ีใจมนัเป็นหน่ึง นึกพทุโธข้ึนมา
เป็นเพื่อนสอง แลว้นึกถึงธรรมวินยั นึกถึงพระพทุธเจา้ เห็นไหม ตอกย  ้าการฟังธรรม ตอกย  ้าท่ี
พึ่งท่ีอาศยัใหม้ัน่คงไง น่ีไปท าบุญท ากศุล ใหท้านแลว้ยงัไดฟั้งธรรมเป็นสอง บุญสองเท่า ฟัง
ธรรมแลว้ยอ้น พยายามตอกย  ้าความคิดใหอ้ยูใ่กลก้บัความเป็นจริงอนัน้ีไง พอตอกย  ้าตรงน้ีมนัก็
มีกระจิตกระใจท่ีจะสร้างความอบอุน่ภายในไง สร้างความอบอุน่ใหต้ั้งหลกัข้ึนมาได ้ ถา้ตั้งหลกั
ข้ึนมาได ้จากสมาธิธรรม  



เทศนเ์ชา้เร่ือง ความอบอุ่น วนัท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๒ ๖ 
 

©2012 www.sa-ngob.com 

สมาธิธรรม ฟังสิ สมาธิธรรมอาจารยบ์อกวา่ “พออยู ่ พอกิน” ใจน้ีตั้งมัน่ น่ีหลกัความ
อบอุ่นจากขนาดน้ี ทั้งๆ ท่ียงัไม่ช าระกิเลสแมแ้ต่นิดเดียวเลย น่ีความอบอุ่นภายในเกิดข้ึนจากเรา 
เกิดข้ึนจากเราขวนขวายออกไป ถา้เราอยูเ่ฉยๆ นะ ชาวพทุธ โอ๋ย พระพทุธเจา้สอนใหป้ล่อยวาง 
ปล่อยวา่งๆ จนนอน จนอยูท่ี่บา้น สบายนะ วา่ง ฉนัวา่งอยูแ่ลว้... หลอกตวัเอง หลอกตวัเอง วา่งท่ี
ไหน? ถา้วา่งน่ีความอบอุ่นตอ้งมีสิ อยา่มาพดูวา่มนัมีความอบอุน่ภายใน พึ่งตวัเองได ้วา้เหว ่มนั
ยอกใจ มนัไม่ไดถ้อนศรออกจากใจแมแ้ต่นิดเดียว มนัจะเอาความอบอุ่นมาจากไหน?  

เหมือนกบัเราหนามท่ิม เห็นไหม หนามท่ิมเดินไปท่ีไหนยงัเจบ็แปลบ็ๆ อยูท่ี่ฝ่าเทา้ อนัน้ี
มนัอยูเ่ตม็หวัใจทุกคน อวิชชาปัจจยา สงัขารา อวิชชาพาหวัใจน้ีเกิดมา แลว้ไม่ไดป้ลดเปล้ือง
แมแ้ต่นิดเดียว มาคุยวา่อบอุ่น นัน่น่ะอวิชชามนัหลอก น่ีเห็นไหม อกศุลมนัหลอกในหวัใจ 
อบอุ่น วา่ง สบาย มนัยงัวา่งอยูเ่พราะอะไร? เพราะมนัมีท่ีพึ่งอาศยัภายนอก มนัเกาะเก่ียวไง โอ๋ย 
มีญาติ มีพี่นอ้ง มีเงิน มีทอง มีท่ีอาศยั 

อาศยัไม่ได ้ถา้อาศยัได ้เจบ็ไขไ้ดป่้วยมนัตอ้งรักษาเราเงินทองน่ี เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมา 
เงินทองเป็นแค่เคร่ืองจา้งหมอมารักษาต่างหาก เงินมนัรักษาเราไม่ไดห้รอก บุญกศุลต่างหาก
รักษาเราได ้ บุญกศุลต่างหากท าใหม้ัน่ใจ มีศีลมีธรรมเขา้สมาคมไหนนะกอ็าจหาญไง เราไม่มี
บาดแผลเลย มือน้ีไม่มีแผล มือเราไม่มีแผล มีน ้าเป็นยาพิษท่ีไหน มือน้ีกส็ามารถคนเขา้ไปได ้มือ
มีแผลมนักลวัยาพิษ พอยาพิษโดนเขา้ไปน่ีมนัแสบ  

หวัใจท่ีมนัอบอุ่น หวัใจท่ีตั้งหลกัได ้มนัองอาจกลา้หาญ เห็นไหม มนักลา้เขา้สมาคมทุก
สมาคม มนัท าไดทุ้กสมาคม เพียงแต่ผูท่ี้มีปัญญาเขาไม่เอาพิมเสนไปแลกเกลือไง สมาคมนั้นไม่
สมควรท่ีเราจะเปิดเผย เราไม่ควรจะเปิด เราจะไปแลกเขาไดอ้ยา่งไร? ฟ้ากบัดินมนัต่างกนั ฟ้าสูง
แผน่ดินต ่า แลว้ถา้เกิดวา่ฟ้ามนัแสดงตวัเป็นดินตลอดเวลา เป็นไปไดอ้ยา่งไร? ฟ้ามนัเป็นอากาศ
ธาตุ เป็นฟ้า มองข้ึนไปน่ีเป็นฟ้า แต่เป็นอะไร เป็นอวกาศ ดินน่ีเป็นวตัถุท่ีจบัตอ้งได ้ น่ีความ
ละเอียดอ่อนของธรรมมนัละเอียดอ่อนขนาดนั้น มนัจะเอาไปแลกกบัดินไดอ้ยา่งไร? มนัจะให้
บอกวา่จบัตอ้งไดแ้บบดิน  

ฉะนั้น ฟ้าสูงถึงวา่สูงแลว้ยงัเป็นประโยชน์กบัเรา ใหเ้ราไดห้ายใจ ใหเ้ราไดมี้ความโล่ง 
ความโปร่ง ความสบาย น่ีฟ้าเปิด เปิดเพื่ออะไร? เปิดใหเ้กิดปัญญา เปิดใหเ้ราคน้ควา้ในหวัใจ
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ของเราไง ใหส้ร้างความอบอุ่นข้ึนมา มนัวา่งไปเหมือนฟ้านัน่ วา่งออกมาจากความจริง ถอน
กิเลสออกจากใจบา้ง มนัถึงจะเป็นวา่ เออ นัน่ชาวพทุธ  

ชาวพทุธไม่ใช่บอกวา่ เอ่อ ตามแต่ความพอใจวา่งนะ มนัวา่งดว้ยกิเลสหลอกไง วา่งวา่ไม่
อยากท าอะไรทั้งส้ินไง วา่งนอนจมไง เหมือนหมูนอนจมอยูใ่นมูตรคูถแลว้หาวา่ตวัเองสะอาดไง 
แต่ท าความสะอาดแลว้นะ คิดดูสิท าความสะอาดจนอตัตาไม่มี ตวัตนไม่มี เป็นหมูเหมือนกนั แต่
หมูไม่มีตวัตน เป็นหมูเรืองแสงอีก เห็นไหม เป็นหมูท่ีวา่เป็นหมู ยกวา่หมูกต็อ้งหมูเหมือนกนั 
เพราะใจน้ีใจอนัเดียวกนั ใจท่ีเป็นกิเลสท่ีอวิชชาพาเกิด ใจท่ีมีความทุกขก์บัใจท่ีมนัพน้ไป มนัก็
เป็นใจอนัเดียวกนั แต่ใจท่ีมนัพน้แลว้ถึงวา่เป็นหมูท่ีเรืองแสงไง นัน่น่ะถึงวา่เป็นความอบอุ่นจริง 
อบอุ่นอนัน้ีเกิดข้ึนจากการประพฤติปฏิบติัไง  

เร่ิมตน้จากทานก่อน จากทาน จากศีล จากภาวนา จากการฟังธรรม เนน้ย  ้า ตอกย  ้าใจให้
มัน่คง ใหม้ัน่ใจในธรรมของเรา ธรรมของเรา กบัธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วาง
ไวเ้ป็นธรรมวินยั นั้นเป็นเพื่อนคู่ไง คบพระพทุธเจา้ยอดท่ีสุด 

 


