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เราเป็นชาวพุทธ เวลาเราประพฤติปฏิบติัก็เหมือนการลงทุนลงแรง เราก็ตอ้งการได้

ผลตอบแทนท่ีบริสุทธ์ิผดุผ่อง ไดผ้ลตอบแทนท่ีมีค่า ไดผ้ลตอบแทนท่ีมนัเป็นความจริง  

ถา้ผลตอบแทนท่ีมนัเป็นความจริงสิ เห็นไหม เวลาทาํบุญบอกว่า “ทาํบุญ ๆ ๆ ได้บุญท่ีไหน

10 ?” ทุกคนบ่นหมดเลยนะ  

“ตักบาตรทุกวัน ทาํบุญทุกวันทาํไมมันทุกข์ขนาดนีล่้ะ ไหนพุทธ-ศาสนาบอกว่าทาํบุญ ชาว

พุทธต้องรวยท่ีสุดในโลก เศรษฐีโลกต้องเป็นชาวพุทธสิ เศรษฐีโลกทาํไมเป็นชาวตะวันตกหมด

เลย”  

แลว้ชาวพุทธไหนบอกว่า “ทาํบุญแล้วได้บุญมาก จะมีความร่ํารวย จะประสบความสาํเร็จ

ทางโลก” แลว้มนัประสบความสาํเร็จไหมล่ะ มนัจะประสบความสาํเร็จไปขา้งหนา้  

ดูเศรษฐีโลกสิ เอเชียมีมากข้ึนเร่ือย ๆ มนัเป็นคราวไง เป็นสภาว-กรรม ทาํบุญตอ้งไดบุ้ญ 

การกระทาํตอ้งไดบุ้ญ แต่การไดบุ้ญ ไดบุ้ญของใครล่ะ การเสียสละน้ีมนัไดบุ้ญแน่นอน เราให้

อาหารสัตว ์  สัตวม์นัไดกิ้นอาหารจากเราน่ีมนัจะขอบใจนะ เพราะเราใหชี้วิตมนั เวลาความหิวมนั

บีบคั้น เวลาความทุกขม์นับีบคั้นคนจะมีความทุกขม์าก แลว้เราเสียสละใหเ้ขาไดมี้ความสุขของเขา

น่ีมนัจะเป็นบุญไหม มนัเป็นบุญอยูแ่ลว้ บุญมนัเกิดจากการเสียสละ เกิดจากการให ้ 

น่ีพดูถึงบุญกุศลนะ น้ีเราทาํบุญของเราก็ตอ้งเป็นบุญของเรา ทีน้ีพดูถึงในการประพฤติ

ปฏิบติัก็เหมือนกนั การประพฤติปฏิบติัของเรา เราตอ้งการความสะอาดบริสุทธ์ิ ตอ้งการความเป็น

จริง ตอ้งการความถกูตอ้งดีงาม   

น้ีการประพฤติปฏิบติัของเรา ดูสิ ส่ิงท่ีใหโ้ทษกบัเรานะ เราจะบอกเลยว่าสังคมใหโ้ทษกบัเรา 

ยิง่เดก็ ๆ นะ จะบอกว่า “พ่อแม่ไม่รัก พ่อแม่รังแกเรา” ไม่ใช่ ! พ่อแม่รักสุดรักเลย ความรักของพ่อ
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แม่น้ีเป็นความรักท่ีสะอาดบริสุทธ์ิมาก ความรักของพ่อแม่ตอ้งการใหลู้กของเรามีท่ียนืในสังคม 

ตอ้งการใหลู้กของเรามีปัญญา  

การสอนโดยการใหเ้ขาไดมี้สติปัญญา ลูก ๆ ทุกคน เดก็ ๆ เขาจะไม่ชอบไปโรงเรียนหรอก 

“ถ้าแม่รักหนู แม่ต้องไม่ให้หนูไปโรงเรียนสิ ให้หนูอยู่กับแม่ หนูจะอยู่กับแม่ตลอดไป ไม่ต้องให้

หนูไปโรงเรียนสิ” ไดไ้หมล่ะ ? มนัก็ตอ้งใหลู้กเรามีทางวิชาการข้ึนมาใช่ไหม 

น่ีขนาดว่าระหว่างพ่อแม่กบัลูกเป็นความรักท่ีสะอาดบริสุทธ์ินะ แลว้ทุกคนบอกว่าเป็นคน

รักตวัเอง ทุกคนว่ารักตวัเองมากท่ีสุด ถนอมรักษาตวัเอง แลว้ทาํไมดูสิ เอาส่ิงท่ีเป็นอบายมุข ส่ิงต่าง 
ๆ กบัโลกน่ีเอามาใส่ตวัทาํไม ถา้รักตวัแลว้เอามาใส่ตวัทาํไม ถา้รักตวัแลว้ออกไปหาแต่เร่ืองความ

เดือดร้อนมาใส่ตวัทาํไม   

น่ีพดูถึงเวลาเอามาใส่ตวันะ แลว้เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาทาํความสงบของใจข้ึนมา 

มนัเป็นความสงบจริงไหม มนัเป็นสัญญาอารมณ์ เป็นความนึกเอา เป็นการคาดหมายเอา การนึก

เอาคาดหมายเอามนัจะมีท่ีไหน ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมาน่ีมนัเป็น สันทฏิฐิโก ความเป็นจริง  

เด๋ียวน้ีดูสิ แต่ก่อนคนจะเป็นเศรษฐีเขาตอ้งทาํอุตสาหกรรม  ตอ้งลงทุนลงแรงเขาถึงจะมีเงิน

ทองข้ึนมา เด๋ียวน้ีเขาป่ันเงินกนันะรวยทั้งนั้น ไม่ตอ้งทาํมาหากินนะรวยทั้งนั้นเลย ประพฤติปฏิบติั

นัง่ไปแลว้ก็จะเป็นพระอรหนัตเ์ลย เรียบง่ายไปหมด ถูกตอ้งไปหมด ดีงามไปหมด มนัเอามาจากท่ี

ไหน มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ 

ถา้มนัเป็นไปได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนเราแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจา้ปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตวม์า แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา 

“มันจะสอนได้อย่างไร” คนเตรียมพร้อมมาขนาดนั้น  

เหมือนกบัพ่อแม่สอนลูกเด๋ียวน้ีเลย พ่อแม่ทุกคนห่วงลูกมาก สังคมเป็นอยา่งน้ี ขนาดส่ง

ลูกไปเมืองนอกกนัว่าสังคมไทยเป็นสังคมท่ีมียาเสพติด เป็นสังคมท่ีทาํใหลู้กเราเสียหาย พยายาม

จะส่งลูกเราหนีจากสภาวะแวดลอ้มอยา่งน้ีไปอยูท่ี่อ่ืนกนัเลยนะ ว่าจะใหมี้การศึกษาท่ีดีงามข้ึนมา 

แลว้สังคมอ่ืนมนัไม่มีหรือ ? เด๋ียวน้ีโลกมนัแคบมนัเป็นไปไดห้มด ท่ีไหนมนัก็เป็นไปไดห้มด ถา้

เราไม่ทาํความดีข้ึนมาตั้งแต่บดัน้ี เราทาํตวัเราดีข้ึนมา ในสังคมทุกคนเป็นคนดีข้ึนมา สังคมก็จะดี

ข้ึนมาตามความเป็นจริงนั้น พุทธศาสนาสอนท่ีน่ีไง  
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แต่พวกเราในทางสังคมโลกตอ้งบริหารจดัการ โลกน้ีอยูด่ว้ยการบริหารจดัการ ตอ้งทาํดีให้

หมดเลย มนัเป็นคราวเป็นวาระ น่ีสภาวะส่ิงแวดลอ้ม เราจะมองแต่สภาวะแวดลอ้มว่าการ

อุตสาหกรรมทาํลายสภาวะแวดลอ้ม 

มนุษยน่ี์ล่ะทาํสภาวะแวดลอ้มเสียหาย เพราะมนุษยม์นัตอ้งมีการขบัถ่าย ของเสียจากมนุษย์

วนัหน่ึงมีเท่าไร ของเสียจากมนุษยน่ี์แหละ แลว้ของเสียจากมนุษยจ์ะกาํจดัมนัอยา่งไร เราไปมอง

แต่สังคม ไม่มองท่ีตวัเราเองเลย ถา้ทุกคนมองตวัเองแลว้น่ีสังคมน้ีเจริญแลว้นะ ถา้ประชาชนของ

เขาไม่รู้จกัคดัแยกขยะ เขาว่าประชาชนของเขาไม่ใหค้วามร่วมมือกบัสังคมแลว้ เด๋ียวน้ีเขาตอ้งรู้จกั

คดัแยกขยะ ตอ้งรู้จกัของเสียท่ีจะทิง้เราตอ้งกาํจดั ขยะเปียกขยะแหง้ตอ้งกาํจดั  

แลว้ขยะในหวัใจล่ะ ความดีความชัว่ในหวัใจของเราน่ีไม่ตอ้งไปใหพ้่อแม่มาบอก ไม่ตอ้งให้

ใครมาบอก เรารู้เอง ความคิดท่ีไม่ดีเรากรู้็ว่าเป็นความคิดท่ีไม่ดี แลว้ทาํไมบงัคบัมนัไม่ได ้ทาํไมไม่

แยกมนัซะ ไม่แยกความเสียความหายในหวัใจน้ีออกจากกนั ถา้แยกความคิดไม่ดี แยกส่ิงต่าง ๆ 

ออกจากใจได ้แต่มนัแยกไม่ไดเ้พราะอะไร  

เพราะตน้กาํเนิดของมนั  ฐีติจติ คอื ปฏสินธิจติ  คือ จิตใตส้าํนึกกบัความรู้สึกอนัน้ี กิเลสมนั

อยูท่ี่น่ี อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยาว�ิฺญาณ ํ ความไม่รู้สึกตวัของจิต จิตน้ีไม่รู้สึกตวัมนั

เอง จิตน้ีส่งออกมาเป็นความคิด แลว้ส่งออกมาเป็นสังคม มาเป็นสภาวะแวดลอ้มขา้งนอก แลว้ก็จะ

ไปก็เอาชนะกนัท่ีสภาวะแบบนั้น ไม่ไดเ้อาชนะท่ีใจของตวัเอง 

สังคมมนัป่ันป่วนตรงน้ีไง สังคมมนัป่ันป่วนเพราะว่าทุกคนไม่เขา้ไปหาตวัเอง ทุกคนไม่

เขา้ไปสู่ตน้กาํเนิดของความคิด ตน้กาํเนิดของหวัใจ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนท่ีน่ี มนั

ถึงลาํบาก เวลาสอนธรรมะกนั อู๋ย.. ลาํบากไปหมดเลย ถึงตอ้งมี “ทาน” เห็นไหม  

ประเพณีวฒันธรรม ! เร่ืองการเสียสละน้ีเป็นประเพณีตกผลึก  เป็นประเพณีวฒันธรรมทาง

สังคม ประเพณีวฒันธรรมเห็นไหม มนัเลยปิดบงัธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

เวลากราบพระทางวิทยาศาสตร์นะ มีลูกศิษยม์า พ่อแม่มากราบพระ ลูกเป็นวิทยาศาสตร์ไง

บอกว่า “แม่ ! กราบทาํไม แม่ ! กราบทองเหลืองทาํไม” เขาอวดรู้ว่าพ่อแม่กราบทองเหลืองนะ 

“แม่ ! กราบทาํไมทองเหลือง แม่ ! มันมีคุณประโยชน์อะไรทองเหลือง” 
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ประเพณีวฒันธรรม เห็นไหม เรามีประเพณีวฒันธรรม วิทยา-ศาสตร์เขาบอกว่า “กราบ

ทองเหลือง” เพราะเขาดูดว้ยแร่ธาตุ แต่ความรู้สึกในหวัใจของพ่อแม่ เรากราบแทนองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ เราหล่อรูปข้ึนมาเป็นสมมุติว่าน่ีเป็นตวัแทนขององคส์มเดจ็พระสัมมา สัมพุทธ

เจา้ เราไม่ไดก้ราบทองเหลือง เราไม่ไดก้ราบแร่ธาตุ เรากราบถึง พุทธคุณ ปัญญาคุณ เมตตาคุณของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ตอ้ง ๔ อสงไขย เสียสละมาทั้งชีวิต 

เสียสละมาทุกอยา่งเลย เพื่อร้ือคน้มาใหใ้จขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นธรรมข้ึนมา 

แลว้วางประเพณีวฒันธรรมใหเ้สียสละกนั ใหมี้คนใหอ้ภยักนั  

เราระลึกถึงบุญคุณ เราคิดถึงคุณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ-เจา้ พุทธศาสนาสอนให้

สังคมร่มเยน็เป็นสุข เรากราบตรงนั้น กราบถึงบุญคุณ ! ไม่ไดก้ราบทองเหลือง ! แต่วิทยาศาสตร์

คิดอยา่งนั้น ประเพณีวฒันธรรมมนับงั เห็นไหม น่ีกราบพระบงัธรรมะ เวลากราบพระแลว้ธรรมะ

มนัอยูท่ี่ไหนล่ะ ธรรมะมนัอยูท่ี่ไหน ?  

ธรรมะ คือ สัจธรรม ! สัจธรรมความจริง ส่ิงท่ีจะสัมผสัไดคื้อความรู้สึก ทีน้ีความรู้สึกของ

เรามนัยงัหยาบอยู ่ความรู้สึกเรามนัยงัมีความเห็นแก่ตวัอยู ่เวลาไปศึกษาธรรมะก็ตีความเลย มนัไป

ก๊อบป้ีมาเลย ลิขสิทธ์ิไปเอามาเป็นของเราเลย “ธรรมะเป็นธรรมชาติ...”  

“สัจธรรม” ธรรมะเป็นสาธารณะใช่ไหม น่ีส่ิงน้ีเป็นสาธารณะ สังคมเป็นสาธารณะใช่ไหม 

เราก็เห็นว่าส่ิงน้ีเป็นสาธารณะ แลว้ใครเป็นคนรู้สาธารณะนั้นล่ะ แลว้สาธารณะมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ  

ธรรมะสาธารณะ คือ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีวางไวเ้ป็นเคร่ืองดาํเนิน 

เหมือนกบัประเทศ เหมือนกบัสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นของสาธารณะ ของใชร่้วมกนั แลว้ของใน

บา้นเราล่ะ ของในครัวเรา ของสมบติัส่วนตนของเราล่ะ จิตใจของเรามนัเป็นหน่วยหน่ึงของสังคม 

ถา้เป็นหน่วยหน่ึงของสังคม สังคมหน่วยนั้นดีท่ีสุด มนัก็จะเป็นท่ีพึ่งอาศยัของสังคมต่าง ๆ ไป  

ดูสิ สังคมไหนถา้ผูน้าํของสังคมนั้น ดูอยา่งในหลวงของเรา “ใครอย่ารังแกประชาชนของ

ฉันนะ ใครอย่าทาํให้ประชาชนของฉันเดือดร้อนนะ” น่ีเป็นพ่อของสังคมเห็นไหม ถา้ผูน้าํท่ีมีส่ิงท่ี

ดี ถา้หวัใจมนัดีมนัจะเป็นผูน้าํสังคม 

ถา้เรากลบัมาท่ีหน่วยของสงัคม ถา้เรารักษาใจของเรา ทาํใจใหเ้ราดี ทาํใจของเราดี  

๑. เราไม่ทุกขไ์ม่ยาก  
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๒. เรามองไปขา้งนอกสิ มองไปท่ีคนเขาทุกขเ์ขายากสิ แลว้เขาพยายามหาความสุขกนั เขา

พยายามดิ้นรนกนั ทาํไมเขาทุกขข์นาดนั้น ทาํไมเขาไม่ยอ้นกลบัมาดูใจเขา ถา้เขายอ้นกลบัมาดูใจ

เขา เขามาแกท่ี้ใจของเขา เขาจะมีโอกาสแกไ้ขของเขาได ้แต่ถา้เขาวิ่งออกไปแกไ้ขขา้งนอก เขาจะ

มีโอกาสแกไ้ขไดไ้หม  

แต่ถา้เราแกไ้ขใจของเราไดแ้ลว้ เราเป็นหน่วยของสังคม เรามีจุดยนืของเรา เรามีจิตใจท่ีเป็น

สาธารณะ เห็นไหม เพื่อนฝงูหมู่คณะพึ่งพาอาศยัเราไดไ้หม ถา้อาศยัเราได ้“กล่ินของศีลหอมทวน

ลม” กล่ินของคุณงามความดีมนัหอมทวนลม กล่ินของบาปอกุศล กล่ินของการเอารัดเอาเปรียบมนั

ก็ไปตามปากคนเหมือนกนั  

น่ีพดูถึงประเพณีวฒันธรรมมนับงัธรรม เวลาประพฤติปฏิบติักนั เด๋ียวน้ีประพฤติปฏิบติัตาม

ประเพณีกนั เห็นเขาเดินจงกรมก็จะเดินจงกรม เห็นเขานัง่สมาธิก็จะนัง่สมาธิ หลวงตาท่านพดูเจบ็

มาก ท่านบอกว่า  

“หมามันกเ็ดินได้ หมามันกว่ิ็งได้ หมามันเดิน ๔ ขา หมามันเดินดีกว่าเราอีก”  

สักแต่ว่าทาํเป็นประเพณีกนัเฉย ๆ แลว้กบ็อกว่าจะเอาธรรมะกนั แลว้ก็ใชต้รรกะมาพดู

ธรรมะกนั มนัเป็นประโยชน์อะไร !  

น่ีไงประเพณีวฒันธรรมมนับงัธรรม เห็นไหม แลว้การประพฤติปฏิบติัก็สักแต่ว่าทาํกนั เอา

เวลาไง ปฏิบติัเอาเวลาเลยนะ เดิน ๕ ชัว่โมง เดิน ๗ ชัว่โมง หุ่นยนตใ์นโรงงานมนัทาํทั้งวนั ๆ มนัดี

กว่าเราอีก หุ่นยนตม์นัก็ทาํทั้งวนัของมนั  

แต่น้ีเราเดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนาข้ึนมาเพือ่บงัคบัใจเรานะ เพราะใจเรามนัอยูใ่นร่างกายน้ี 

ร่างกายน้ีเดินจงกรมก็เพื่อหวัใจ เพื่อความสงบของใจ ใหม้นัเป็นเน้ือหาสาระ อยา่ทาํเป็นประเพณี 

อยา่ทาํเป็นสักแต่ว่าทาํกนั เห็นเขาทาํตามประเพณีก็ทาํ ถวายทานเห็นไหม ถวายทานจบแลว้ ของ

เป็นวตัถุท่ีมนัเสียสละได ้ แต่เวลามนัทุกขม์นัยากทาํไมไม่เสียสละออกไปล่ะ เวลามนัทุกขม์นัยาก

ทาํไมไม่สลดัมนัทิง้ไปล่ะ มนัสลดัทิง้ไม่ได ้ เพราะทุกขม์นัชอบ ! เวลาเราเจบ็ชํ้านํ้ าใจน่ีคิดแลว้คิด

เล่า ย ํ้าแลว้ย ํ้าเล่า ทาํไมมนัสละไม่ไดล่้ะ สละไม่ไดเ้พราะไม่ไดฝึ้กฝน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจา้สอนท่ีน่ี สอนใหม้าดดัแปลงใจของตวั  
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ทาํบุญกุศล ถูกตอ้ง ! ทาํบุญกุศลเพราะอะไร เพราะสละทานแลว้ไดฟั้งธรรม เวลาฟังธรรม 

ธรรมน้ีเห็นไหม “ส่ิงท่ีไม่เคยได้ยินได้ฟัง ให้ได้ยินได้ฟัง ส่ิงท่ีได้ยินได้ฟังทุกวัน ฟังทุกวันเพ่ือ

ตอกย ํา้ ๆ” ขนาดตอกย ํ้ามนัยงัไม่เช่ือเลย ถา้จิตใจวนัไหนมนัลง ฟังธรรมวนัไหนมนัป๊ิงนะ อูฮู้.. คาํ

น้ีสุดยอด มนัสะเทือนหวัใจนะ น่ีใจมนัผอ่งแผว้ เห็นไหม 

ผลของการฟังธรรม คือ ความสว่างสะอาดบริสุทธ์ิของใจ มนัสะอาดบริสุทธ์ิของใจได้

ชัว่คราวดว้ยการจุดประเดน็จากครูบาอาจารย ์ ในการประพฤติปฏิบติัของเรามนัจะสว่างสงบจาก

หวัใจของเราเอง การกระทาํของเราน่ีสว่างจากการฟังธรรม มนัตอกย ํ้าความคิด ตอกย ํ้าส่ิงต่าง ๆ 

มนัเป็นการทบทวน  

แต่เวลาเราทาํของเราข้ึนมาเอง ดูสิ เราไปตลาดเราไปซ้ืออาหารมากิน กบัเราทาํของเราเอง 

เราทาํไร่ไถนา ของของเราสะอาดบริสุทธ์ิ เราทาํข้ึนมาเองหมดเลย เราไม่ห่วงเลยวา่สงัคมมนัจะมี

หรือไม่มี แต่ของเรามีพร้อมอยู ่ ถา้มนัสะอาดบริสุทธ์ิข้ึนมาจากการกระทาํของเรา สะอาดบริสุทธ์ิ

มาจากหวัใจของเรา หวัใจของเรา เรามีการกระทาํของเรา ขา้วปลาอาหารมนัลอยมาจากฟ้าหรือ 

ขา้วปลาอาหารมนัก็ลอยมาจากการ กระทาํ จากท่ีนา จากไร่สวนของเรา  

ธรรมะมนัเกิดมาจากใจของเรา ! ธรรมะมนัเกิดจากการกระทาํของเรา ! ธรรมะท่ีเกิดข้ึนมา

จากเรา ท่ีเราดดัแปลงของเรา เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัเกิดมาจากท่ีน่ี สันทฏิฐิโก แลว้ถา้มนัเกิด

มาจากท่ีน่ีแลว้มนัจะไปหวัน่ไหวกบัใคร โลกเขาจะติเตียน กระแสโลกธรรมมนัจะแรงขนาดไหน 

แต่หวัใจเรา พืชสวนไร่นาเราพร้อมหมดเลย อาหารพร้อมหมดเลย ทุกอยา่งอยูไ่ดด้ว้ยตวัเอง สบาย

หมดเลย มนัจะหวัน่ไหวกบัใคร ! 

แต่น่ีไม่มีอะไรเลย เวลานัง่ไปนะ เห็นไหม ประเพณีวฒันธรรมเฉย ๆ สักแต่ว่าทาํกนั แลว้

เวลาพดูธรรมะไป เวลาธรรมะออกมามนัก็เป็นธรรมะก๊อบป้ี ธรรมะสาธารณะ ถา้เป็นธรรมะ

สาธารณะก็ธนาคารชาติ มนัเป็นของประเทศชาติ แต่บญัชีของเรา เงินทองของเราถึงเป็นของเรา

นะ  

ความรู้จริง ความสุข ความทุกขใ์นใจของเราจะเป็นของเรา ประเพณีวฒันธรรมเราก็เช่ือถือ 

เราก็ทาํของเรา แต่อยา่ใหม้นัเป็นตวัหลกั ตวัหลกั คือ หวัใจท่ีสัมผสัของเรา มนัตอ้งลึกเขา้ไปกว่า

นั้น มนัตอ้งผา่นส่ิงน้ีเขา้ไป แลว้เขา้ไปสัมผสักบัใจของเรา แลว้ใจของเราจะไดรั้บรส  
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“รสของธรรมชนะซ่ึงรสท้ังปวง” 

ดูสิ ! โลกเขาอยูก่นัดว้ยความเป็นสุข แลว้ธรรมะน่ีไปอยูใ่นป่าในเขาไปนัง่อยูค่นเดียว หลวง

ปู่ มัน่ไม่เคยออกมาจากป่าเลยอยูไ่ดอ้ยา่งไร มีความสุขไดอ้ยา่งไร คนอยูป่่า อยูก่บัตน้ไม ้อยูก่บัสัตว ์

อยูก่บัส่ิงแวดลอ้มอยา่งนั้น มนัจะมีความสุขไดอ้ยา่งไร ถา้หวัใจร่มเยน็มีความสุข ทาํไมมนัมี

ความสุขล่ะ ไอเ้ราจะหาความสุขกนัจะหาไดท่ี้ไหน  

ความคาดหมายของเราว่าความสุขจะเป็นอยา่งท่ีเราคาดหมาย ไม่เป็นความจริงเลย ! คน

ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาคาดหมายเลยว่าตอ้งเป็นอยา่งนั้น ๆ เวลาไปเจอความจริงนะ เออ๊ะ ! มนัเป็น

แลว้มนัชอ็กหมดเลย มนัเหนือความคาดหมาย ขนาดเราฟังธรรมครูบาอาจารยทุ์กวนั เราคาดหมาย

ขนาดไหน แต่เขา้ไปเห็นแลว้ไม่เป็นความจริงอยา่งท่ีเราคาดหมาย ไม่เป็น !  

ถา้เป็นอยา่งท่ีคาดหมายไดน้ะ พวกเราจะคาดหมายไดห้มดเลย มรรค ผล นิพพาน คาดหมาย

ไดห้มด แต่มนัคาดหมายไม่ได ้มนัตอ้งเป็นความจริงของมนั เรากระทาํของเราเป็นสัจจะความจริง

ของเรา  

ประเพณีวฒันธรรมเราก็ทาํ แต่ทาํแลว้เราจะตอ้งทาํใหเ้ป็นสันทิฏฐิ-โก เป็นปัจจตัตงั เป็น

ความจริงของเรา เราทาํใหเ้ป็นจริง สติก็เป็นสติจริง ๆ สมาธิก็เป็นสมาธิจริง ๆ ปัญญาก็เป็นปัญญา

จริง ๆ ปัญญามนัแยกแยะเป็น ๒ ปัญญาทางโลก โลกิยฌาน โลกียปัญญา 

โลกตุตรธรรม ปัญญาท่ีเป็นโลกุตตระ โลกตุตระ คือ พน้จากโลก พน้จากความยดึมัน่ถือมัน่

ของใจ โลกทศัน์ โลกความเห็น โลกท่ีคาด หมายน้ีพน้หมดเลย แลว้มนัพน้ออกไปมนัมหศัจรรย์

มาก ๆ เลย 

พระพุทธเจา้ถึงทอ้ใจว่าจะสอนอยา่งไร ถา้ทาํไดจ้ริงนะจะไม่พดูกนัแบบ “ธรรมะเป็น

ธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมชาติ”  

ธรรมะเป็นธรรมชาติ คือ สัจจะความจริงของมนั แลว้เราก็เวียนไปเป็นส่วนหน่ึงของมนัอยู่

ตลอดเวลา แลว้เราจะปลีกตวัออกไปจากการบงัคบับญัชาของธรรมชาติ หลุดออกไปจากการ

กระทาํ จากวงัเวียนของวฏัฏะน่ีมนัทาํอยา่งไร แลว้มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร 
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น้ีพุทธศาสนาสอนอยา่งน้ี พุทธศาสนาสอนได ้พุทธศาสนาทาํได ้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจา้ทาํไดก่้อนแลว้สอนพวกเราไว ้เราตอ้งทาํใหไ้ดข้องเรา เพื่อประโยชน์กบัเรานะ เอวงั 


