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วันน้ีวนัสาํคัญทางพุทธศาสนา เพราะวันน้ีเป็นวันสาํคัญทางพุทธศาสนา เราถึงมา

ทาํบุญกุศลกัน บุญกุศลอนัน้ี เราเกิดมา เพราะเราเกิดมาไดพ้บพระพุทธศาสนา มีองค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เป็นแกว้สารพดันึก เป็นรัตนตรัย 

ถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นคนวางธรรมและวินยัไวน้ี้ เราก็เหมือนควายตวั

หน่ึง คนเราไม่มีศีลธรรม จริยธรรม มนัก็เหมือนสัตว์ตัวหน่ึง คนเรามนัจะเป็นคนดีข้ึนมา 

เพราะมีศีลธรรม จริยธรรม เพราะศีลธรรม จริยธรรมมนัหักห้ามใจของตวั ถา้กฎหมาย 

กฎหมายก็บงัคบัแต่การกระทาํผดิ แต่ถา้เรามีศีลธรรมข้ึนมา เรายบัย ั้งใจของเราว่าอะไรควรทาํและ

อะไรไม่ควรทาํ 

ถา้มนัมีส่ิงใดควรทาํ ไม่ควรทาํ เห็นไหม น่ีเราถึงซ้ึงบุญคุณขององคส์มเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา้ ทาํส่ิงท่ีเรามองเห็นไม่ได ้ ส่ิงท่ีเราเห็น มองเห็น เราจบัตอ้งไม่ได ้ แต่องค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้สอนพวกเราให้ทาํส่ิงนั้น แต่เวลาเผยแผธ่รรมมา เผยแผธ่รรมมา ธรรมและวินยั

มนัเป็นวตัถุ เหมือนกล่องบรรจุภณัฑ์ ส่ิงท่ีเป็นบรรจุภณัฑใ์ส่ศาสนานั้นมา แลว้เราแกะกล่องบรรจุ

ภณัฑน์ั้นกนัไม่เป็น 

ในปัจจุบนัน้ีทาํบุญกุศล บุญกุศลน้ีคืออะไร ? คือสละทาน ทาน ศีล ภาวนา เรามีเร่ืองของทาน 

เร่ืองของทานเพื่ออะไร ? เพื่อให้เราสนใจในศาสนา เราจะเร่ิมแกะกล่องในหัวใจของเรานะ ถา้

เราไม่แกะภาชนะในหวัใจของเรา เราจะไม่ถึงพุทธศาสนาเลย 

เราบอกว่าน่ีเราทาํบุญแลว้ เราเป็นชาวพุทธ แลว้เราทาํบุญแลว้ วนัน้ีวนัสาํคญัทางพุทธ

ศาสนาก็มาทาํบุญวนัหน่ึง แต่เวลากินทุกวนั ทุกขทุ์กวนัมนัไม่พดูถึงนะ เวลาเราตอ้งกิน ตอ้งถ่าย

ทุกวนั น่ีเรากินอยูข่องเราทุกวนั เวลาเจบ็ชํ้านํ้ าใจมนัเจ็บไดต้ลอดเวลา จะนอนท่ีไหนมนัก็เจบ็ เวลามนั
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เจบ็ชํ้านํ้ าใจตลอดเวลาแลว้เราจะรักษามนัอยา่งใด ถา้รักษามนัตอ้งมีสติสิ ถา้มีสติ น่ีพระพุทธเจา้

สอน สอนส่ิงท่ีเรามองไม่เห็นเลยล่ะ 

แต่พอบอกว่า “เราเป็นคนดีแล้ว เราเป็นคนดีทาํไมต้องไปวัด เราเป็นคนดีแล้วทาํไม

ต้องไปเสียสละ เสียสละไปทาํไม เสียสละเพ่ือให้พระกินแล้วกน็อน พระไม่เห็นทาํอะไรเลย” 

เวลาหัวใจมนัดิ้นนะ มนัจะสุขขนาดไหนมนัก็ทุกข์นะ มนัจะสุขขนาดไหน คือว่ามนัมี

สมบรูณ์ขนาดไหน ปัจจยัเคร่ืองอาศยัมนัขนาดไหน แต่หวัใจมนัดิ้นมนัทุกขน์ะ ถา้มนัทุกขข้ึ์นมา 

เห็นไหม 

น่ีเวลาเราพูด...ใช่ เวลาเขาว่า “แก่เพราะกินขา้ว เฒ่าเพราะอยู่นาน” น้ีพดูถึงโลก เวลาเขา

ว่ากนัว่าเวลาเราเป็นคนแก่ เราไม่มีมนัสมองเลย เราไม่เป็นท่ียึดเหน่ียวของสังคมของลูกหลาน

เลย เขาก็จะบอกว่า “แก่เพราะกินขา้ว เฒ่าเพราะอยูน่าน” 

พระก็เหมือนกนั พระเราถา้ไม่ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ไม่มีศีลธรรมในหัวใจ เขาก็ว่าเอา

อย่างนั้นน่ะ กินแลว้ก็นอน กินแล้วก็ไม่ทาํงาน แต่เวลาปฏิบติัข้ึนมาเขาก็ไม่เขา้ใจอีก เห็นไหม 

เวลาเดินจงกรมนะเขาบอกว่า “พระน่ีนะ เวลาว่างมากเกินไป วัน ๆ  ไม่ทาํอะไร เดินไปเดินมา ไม่เห็น

ทาํอะไรเลย” เขาก็เขา้ใจไม่ไดว้่าพระเดินจงกรม เขาทาํงานอะไรกนั 

พระเขาทาํงานในหวัใจนะ เวลาดงึใจไว้ในอาํนาจของเรา งานนีสํ้าคญัทีสุ่ด เราจะเอา

ความรู้สึกของเราอยู่ในอาํนาจของเรา ถ้าเอาความรู้สึกอยู่ในอาํนาจของเรา เราจะมกีล่องให้แกะ น่ี

บรรจุภณัฑ์ทีบ่รรจุมา ปฏิสนธิจิต เวลาจิตมนัเกิดเป็นโอปปาติกะ เกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็น

พรหม เกิดเสร็จแลว้มนัก็มีบรรจุภณัฑ์หน่ึง เกิดเป็นพรหมก็บรรจุภณัฑ์ของพรหม เกิดเป็น

เทวดาก็บรรจุภณัฑ์ของเทวดา เกิดเป็นมนุษย ์มีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ก็บรรจุภณัฑข์องมนุษย ์

แต่หัวใจท่ีเกิดเป็นมนุษย ์ปฏิสนธิจิตท่ีมนัเกิดข้ึนมาเป็นสถานะนั้น เรามองมนัไม่เห็น แต่

พอเราเร่ิมมีสติปัญญาข้ึนมา ถา้จิตมนัสงบเขา้มา น่ีกล่องบรรจุภณัฑข์องเรา ถา้บรรจุภณัฑข์องเรา 

เราเปิดออก เปิดมนัออก หัวใจน้ีเปิดมนัออก มนัมีอะไรในหวัใจน้ี ถา้มนัเปิดมนัออก ถา้มนัเปิด

มนัได ้

เวลาจะเปิดมนัได ้ ดูสิ บุพเพนิวาสานุสติญาณ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยอ้น

อดีตชาติไปไม่มีวนัท่ีส้ินสุด แลว้เปิดออกมา มนัเปิดออกมา เวลาจิตเราสงบเขา้ไป ถา้มนัสงบ พอ
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สงบได ้สงบยาก สงบง่าย พอสงบเขา้ไปแลว้มนัจะเปิดได ้ เปิดไม่ได ้ถา้เปิดไม่ได ้วิปัสสนาไม่

เป็น ถา้เปิดไม่ไดก้็เห็นกล่องนะ พอเห็นกล่องแลว้ก็กลบั “เออ ! เห็นแล้วล่ะ โอ้โฮ ! กล่องมัน

เป็นอย่างนี ้โอ้โฮ ! เห็นใจแล้ว นิพพานว่าง ๆ” ว่าง ๆ แลว้อะไรมนัว่าง ๆ ล่ะ 

แต่ถา้มันเปิดออกมานะ น่ีพนัธุกรรมของใจ พนัธุกรรมของใจของแต่ละคนไม่

เหมือนกนั เวลาส่ิงท่ีซบัซอ้นในใจ มนัเปิดออกมาอยา่งไร ถา้มนัเปิดออกมา เห็นไหม น่ีวนัสาํคญั

ทางพุทธศาสนา วนัน้ีสาํคญัมาก ถา้ไม่มีวนัน้ีนะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่ตรัสรู้นะ 

ธรรมะไม่มี แถกนัไปเถอะ ดนักนัไป ดูสิมนัจะเขา้ไปไดไ้หม 

แต่เพราะวนัน้ีเป็นวนัท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา องค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้เกิด ตรัสรู้ ปรินิพพาน วนัน้ีเป็นวนัเกิดของพุทธศาสนา ศาสนาพุทธน่ีนะ

เป็นศาสนาท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นศาสนาท่ีจบัตอ้งได ้ในศาสนาอ่ืนเขางงนะ ศาสดาเกิดวนัไหน

ก็ไม่รู้ ตายอยา่งไรก็ไม่รู้ ศาสดาสอนอะไรก็ไม่รู้ เช่ืออยา่งเดียวพอ แต่พระพุทธเจา้นะ วนัน้ีวนัเกิด 

แลว้วนัน้ีวนัตรัสรู้ แลว้วนัน้ีวนัปรินิพพาน มนัเป็นวิทยาศาสตร์ มนัเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้มนัเป็นส่ิง

ท่ีควรพิสูจน์ 

ส่ิงท่ีว่าใหเ้ช่ือกนัดว้ยความงมงาย ใหเ้ช่ือกนัแต่ความเช่ือ เห็นไหม ลทัธิความเช่ือ แต่ศาสนา

ไม่ใช่ลทัธิ ศาสนามนัจะบอกถึงว่ามนุษยเ์กิดมาจากไหน ? มนุษยเ์กิดมาจากกรรม กรรมของจิตท่ี

ปฏิสนธิจิตท่ีมนัไดส้ร้างสมข้ึนมาแต่ละภพแต่ละชาติ น่ีมนุษยเ์กิดเพราะกรรม 

แต่เวลามนุษยม์าเกิดในภพในชาติน่ีเกิดจากพ่อจากแม่ พ่อแม่กบัลูกก็มีกรรมสัมพนัธ์กันมา 

เวลาคนเขารํ่ ารวย เขามัง่มีศรีสุข เขาอยากมีลูก เขามีลูกยาก ไอค้นจน ๆ  นะ ตั้งแต่หวัปีทา้ยปี มนั

จะมีเป็นแถวไปเลย น่ีจิตใจของคนทาํดีมนัมีนอ้ย จิตใจของคนท่ีทาํ เห็นไหม คนชั้นกลางมีมาก 

รากหญา้ยิง่มากใหญ่เลย แต่ยอดของเจดียมี์เท่าไร 

น่ีก็เหมือนกนั มนุษยเ์กิดมาจากไหน ? มนุษยม์นัเกิดจากกรรมของมนัเองนัน่ล่ะ กรรมของ

จิตท่ีมนัไดส้ร้างมา มนัสร้างกรรมดีกรรมชัว่มา แต่เพราะกรรมอนัน้ีบาลานซ์กบัพ่อ กบัแม่ กบั

ชาติ กบัตระกูล ถึงไดม้าเกิดในชาติตระกลูน้ีในปัจจุบนั ถา้เกิดในชาติตระกลูน้ีปัจจุบนัมนัก็เป็น

กรรมปัจจุบนัน้ี แลว้กรรมปัจจุบนัแลว้มนัทุกขไ์หม น่ีพระพุทธเจา้สอนตรงน้ีไง สอนถึงว่าวนั

สาํคญัทางพุทธศาสนาใหเ้สียสละทาน 
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“อู๋ย ! จะกินยงัไม่มีเลย จะเอาอะไรไปสละ”...ก็มนัโง่ไง มนัจะสละไดแ้ต่วตัถุไง เห็นเขาทาํดี

กนั เห็นไหม อนุโมทนาทาน เห็นเขาทาํดี เห็นเขาทาํกนั เราพอใจของเรา อนันั้นก็บุญแลว้ แลว้บุญ

น้ีอยา่งประเสริฐนะ ดูสิเราจะเสียสละทาน อุตส่าห์แสวงหามา กว่าจะขนมาน่ีมนัลาํบากลาํบน 

แลว้เวลาไปแกะกล่องในใจ นัง่เฉย ๆ นัน่ล่ะคือบุญ ! นัง่เฉย ๆ นะ ทาน ศีล ภาวนา การภาวนาทาํ

ให้จิตใจมนัผ่องแผว้ ทาํจิตใจให้มนัประเสริฐท่ีสุด 

“ทาํทานร้อยหนพนัหน ไม่เท่ากับถือศีลบริสุทธ์ิหนหน่ึง ถือศีลบริสุทธ์ิร้อยหนพนัหน 

ไม่เท่ากบัทาํสมาธิเกิดไดห้นหน่ึง มีสมาธิร้อยหนพนัหน ไม่เท่ากบัเกิดโลกุตตรปัญญาท่ีชาํระ

กิเลสหนหน่ึง” 

ดูสิ แลว้ถา้เกิดถา้มีโลกุตตรปัญญาท่ีนัง่ภาวนาแลว้ น่ียอ้นกลบัไปเป็นทานเป็นลา้น ๆ  คร้ังนะ 

ส่ิงท่ีเราทาํน่ีเป็นลา้น ๆ คร้ังนะ ถา้เกิดเราตั้งสมาธิแลว้เกิดปัญญาข้ึนมามนัมีบุญกุศลอย่างกบัทาํบุญ

น่ีเป็นลา้น ๆ คร้ังเลย แต่เราก็ไปนอ้ยใจเนาะ เราไม่มีบุญกุศล เราไม่มีโอกาสจะไดท้าํทานเนาะ  

แลว้เวลานัง่เฉย ๆ ทาํไมไม่ทาํล่ะ เวลานัง่เฉย ๆ น่ีนะ กาํหนดลมหายใจเขา้และลมหายใจออกนะ 

เวลาเราบ่นกนั ทุกขก์นั ก็บอกว่าทุกขย์าก ลาํบากลาํบนทุกคนเลย แลว้เวลาใหน้ัง่เฉย ๆ ทาํไมมนัไม่

เอา นัง่เฉย ๆ น่ีเวลาทุกขย์ากก็ทาํได ้เวลานัง่เฉย ๆ มนัทาํไม่ได ้

ถา้มนัทาํข้ึนมานะ ทรัพยส์มบติัทั้งหมดมีเพราะมีเรา ทุกอยา่งในโลกน้ีมีเพราะมีชีวิตน้ี 

ชีวิตน้ีเป็นเจา้ของทุก ๆ อย่าง แลว้เราเขา้ไปเห็นเจา้ของ เห็นกล่อง เห็นหัวใจของเรา มนัมีคุณค่า

ข้ึนมา แลว้เราก็จะไม่ดิ้นรนจนเกินกว่าเหตุ 

คนเราเกิดมาตอ้งมีหนา้ท่ีการงาน คนเราเกิดมามีปากมีทอ้ง ตอ้งหาอยูห่ากินโดยธรรมชาติ แต่

พอมนัเขา้ไปเห็นจิตของตวัเอง เห็นคุณค่าของหวัใจแลว้ มนัจะเห็นคุณค่าของสมบติัต่าง ๆ เป็นแค่

ปัจจยัเคร่ืองอาศยัท่ีเราจะไม่ตอ้งเดือดร้อนกบัมนัจนเกินไป เราจะรักษาจิตของเรา เราจะเห็นส่ิงท่ีมี

คุณค่าท่ีสุด เห็นส่ิงท่ีเป็นอริยทรัพย ์ทรัพยท่ี์มีคุณค่าท่ีสุด 

ทรัพย์คือความรู้สึกของเรา ความรู้สึกหัวใจนี้มีคุณค่าที่สุด แต่เรามองขา้มหัวใจความรู้สึก
น้ี ไปเห็นแต่ขา้วของเงินทองจากปัจจยัภายนอกเป็นของท่ีมีค่า เรามองแต่ยศถาบรรดาศกัด์ิ มอง

แต่ส่ิงท่ีมนัเป็นเคร่ืองประดบัของเรา แลว้เราก็มองขา้มชีวิตไป แลว้ก็เหยยีบย ํา่ขา้มชีวติของเราไป 

ไปหาสมบติัแต่ภายนอก แลว้ก็บ่นว่า “ทุกข์ ทุกข์ ทุกข์” 
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ทุกคนเกิดมามีแต่ความทุกข ์ แต่มีบุรุษคนหน่ึงท่ีมีความฉลาดและองอาจกลา้หาญมาก คือ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไดส้ละทิง้คบเพลิงท่ีถือมา...เราเกิดมามีพลงังาน คือมีความรู้สึก

ในหวัใจข้ึนมา แลว้ก็ถือคบเพลิงน้ีบ่นไป “ทุกข์ ทุกข์ ทุกข์” ตลอดไป มีบุคคลคนหน่ึงเป็นบุรุษ 

เป็นเอกบุรุษ เป็นผูป้ระเสริฐท่ีสุด คือองค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ไดส้ละทิง้ท่อนไฟน้ีแลว้ 

แลว้บอกใหพ้วกเรา “ทิง้ ทิง้ ทิง้” ทิง้ท่อนไฟฟืนน้ี เพื่อใหไ้ม่มีทุกขใ์นหวัใจ 

แต่เราก็บอกว่า “ทิง้อย่างไร ทิง้อย่างไร ทิง้อย่างไร ดูสิต้องทาํบุญกุศล ต้องทาํอะไร”...บุญ

กุศลอนัน้ีมนัเป็นพื้นฐานนะ ถ้าเราไม่มบุีญกศุล หัวใจมันกระด้าง การสละทานทาํให้หัวใจมนัไม่

กระด้าง คาํว่ากระด้าง ความตระหน่ีถีเ่หนียว ความเห็นแก่ตัว ทาํให้จติใจนีก้ระด้างมาก ส่ิงทีก่ระด้าง

มาก ธรรมะนีล้ะเอยีดอ่อนลกึซ้ึงมาก จะเข้ากบัความกระด้างน้ันไม่ได้ 

แต่พอเราไปทาํบุญกุศล มนัมีการเสียสละ เหมือนจิตใจท่ีเป็นสาธารณะ จิตใจท่ีเห็นคนอ่ืนมี

คุณค่า จิตใจท่ีเสียสละไป จิตใจท่ีมนัเปิดกวา้งข้ึนมา มนัจะฟังธรรมของมนัได ้

น่ีไง เวลาไปวดันะ มาวดัน่ี “โอ้โฮ ! วัน ๆ ไม่เห็นทาํอะไรเลย มาถึงกตั็ก ๆ ๆ แล้วกฉั็นเลย

เนาะ” มีคนบ่นอยา่งน้ีจริง ๆ นะ เขามาวดับอก “ไม่เห็นทาํอะไรเลย ไม่ได้สวดมนต์ ไม่ได้ถวาย

ทาน ตักเอา ๆ แล้วไม่เห็นมีอะไรเลย” 

ดูจิตใจของคนสิ เขามาถึงนะ ตอ้งกล่าวคาํถวายทานคร่ึงชัว่โมง แลว้ใหแ้มลงวนัมนัไข่ พอไข่

เสร็จแลว้มนัฟัก ฟักเสร็จแลว้ค่อยประเคนพระ พระกว่าจะตกัเสร็จนะ มนัเป็น ๒ ตวั ๓ ตวั มนับิน

ว่อนเลย ยงัไม่ไดกิ้น 

พิธีกรรม วฒันธรรม เห็นไหม ถา้จิตใจเราไม่กระดา้ง เราฟังธรรม พอฟังธรรมข้ึนมา 

ทาํบุญกุศลแลว้ไดย้ินไดฟั้ง พอไดย้ินไดฟั้งแลว้มนัก็เตือนเรา พอเตือนเราใหจิ้ตใจเรามนัเปิดกวา้ง 

พอจิตใจเปิดกวา้ง ธรรมะมนัจะเขา้สู่ใจ จิตใจคนท่ีเปิดกวา้งนะ เวลามนัฟังธรรมน่ีนะขนลุกเลย 

มนัท่ิมเขา้กลางหวัอกนะ 

แต่ถา้เราไม่เปิดกวา้งนะ “ด่าใครเน่ีย ด่าใคร โอ้ ! ด่าใคร” มนัต่อตา้นไง มนัจะบอกว่า “ด่าใคร 

ด่าใคร” 
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แต่ถา้มนัเป็นธรรมนะ โอโ้ฮ ! ขนพองเลยนะ ขนน่ีลุกหมด เพราะธรรมะมนัสะเทือนใจ พอ

ธรรมะมนัสะเทือนใจนะ คอมพิวเตอร์น่ีมนัอยูท่ี่โปรแกรม จิตใจของคนน่ีนะ ถา้มนัรู้ดีรู้ชัว่แลว้

มนัเปล่ียนแปลงความคิดของมนั ชีวิตคนนั้นเปล่ียนเลยนะ 

พ่อแม่สอนลูกข้ึนมาก็ให้ลูกมีหัวใจ ใหลู้กมีปัญญา ใหลู้กรู้จกัคดัเลือกคบเพื่อน ใหรู้้จกั

การศึกษา ใหรู้้จกัหนา้ท่ีการงาน แต่พอมนัคิดของมนัเป็นนะ “พ่อแม่ไม่ตอ้งสอน หนูรู้แลว้ หนูรู้

แลว้” แต่ถา้ลูกไม่รู้ พ่อแม่ก็ตอ้งจํ้าจ้ีจ ํ้าไช 

จิตใจของคน ถา้มนัไดฟั้งธรรมแลว้มนัไดเ้ปล่ียนแปลงความรู้สึกนึกคิด เพราะมนัสะเทือน

ใจ พอมนัสะเทือนในใจ โปรแกรมอนันั้นเปล่ียน พอโปรแกรมอนันั้นเปล่ียน คนนั้นใชชี้วิต

ในทางท่ีดีข้ึน คนนั้นรู้จกัเลือก รู้จกัแยกแยะ คนนั้นก็เลยไม่ใช่ควายไง 

ควายตู ้มนัใชชี้วิตของมนั มนัขวิดของมนัไปเร่ือย มนัดนัของมนัไปเร่ือย แลว้ก็บ่นว่า “ทุกข์ 

ทุกข์ ทุกข์” แต่เราไม่ใช่ควายตู้ เรามีปัญญา เรารู้จกัหลบ รู้จกัหลกี รู้จกัควร รู้จกัไม่ควร รู้จกัเป็น

ประโยชน์ ไม่เป็นประโยชน์ มนัไม่ใช่ควายดนัไปเร่ือย ๆ เห็นไหม 

โลกน้ีมีทั้งคนชัว่และคนดี คนชัว่ ทาํความชัว่ง่าย ทาํความดียาก แลว้คนชัว่เขาสกัแต่ว่าทาํ 

แลว้เราก็บอกว่าเราตอ้งใหค้นชัว่เป็นคนดีก่อนแลว้เราถึงจะดีตาม...เขาเป็นคนชัว่ เขาไม่รู้หรอก 

เขาพยายามแถของเขาไป หนา้ไหวห้ลงัหลอก พดูอยา่งทาํอยา่ง ต่าง ๆ มนัไปทั้งนั้นน่ะ แลว้เราจะ

ไปหวงัคนอยา่งนั้น แลว้เราจะทุกขไ์หม น่ีไง เพราะเราเป็นควายตู ้

แต่ถ้าเราเป็นคนมีปัญญานะ มันกรรมของเขา มันสมองของเขา มนัทิฏฐิของเขา เขา

แสวงหากรรมของเขา มนัก็เร่ืองของเขา แต่มนัมีความจาํเป็นว่าเราเป็นเพื่อน เป็นฝงู เป็นหมู่คณะ

กนั เราก็รับรู้ไว ้แลว้ก◌ห็ลบหลีก คา้นไวใ้นใจ เขาทาํดีทาํชัว่ วางไว ้คิดในใจนะ “เออ ! เอง็ขนไป

เถอะกรรมน่ะ เด๋ียวเรากต่็างคนต่างไปแล้ว” แต่เวลาเขา้มาในมารยาทสังคมเราพดูไดไ้หม ในเม่ือ

มารยาทสังคมเราพดูไม่ได ้ เราก็คา้นไวใ้นใจ เพราะเราเป็นชาวพุทธ เรามีปัญญา เราเป็นลูกศิษย์

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอน “ดนีอก ดใีน” 
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“นอก” คือมารยาทสังคม ความเป็นไปของขา้งนอก “ดีใน” ดีใน มีหลกัมีใจของตวั ถา้ในใจ

ของตวัไม่มีหลกัไม่มีเกณฑ ์มนัจะเอาอะไรมาดี ในเม่ือใจเราไม่มีหลกั มนัจะเอาอะไรมาดี ใจมนั

จะดีไดม้นัตอ้งมีหลกัม◌เีกณฑข์องมนั 

พอมหีลกัมเีกณฑ์ของมัน เห็นไหม โลกธรรม ๘ นินทา ด่าว่า กล่าวร้าย...ให้มนัพดูไป ! ให้มนั

พดูไป ! เพราะหัวใจเรามหีลกั ไม่ส่ันไหวไปกบัสังคม ถา้ไม่มีหลกันะ ลมพดัใบไมไ้หว คลอน

แคลนไปกบัเขาหมด คลอนแคลนไปทุกอยา่ง แลว้เวลากรรมเอาไหมล่ะ เวลาทุกขบ่์นทาํไม 

น่ีไง ศาสนาพุทธ ท่ีบอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ศาสนาแห่งความยุ่งยาก 

เขาว่าน่ี...มนัยุ่งยากสิ ยุ่งยากเพราะปัญญากว่าจะฝึกฝนข้ึนมากนัได ้ แลว้ปัญญามีโลกุตตร

ปัญญา มีโลกียปัญญา ม◌ีสุตมยปัญญา มีจินตมยปัญญา แลว้ภาวนามยปัญญาอยู่ไหน ? 
ภาวนามยปัญญาน่ีแหละมนัตอ้งเป็น ถา้ไม่เป็นไม่รู้จกัภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาเท่านั้นถึง

จะชาํระจิตใจเราใหส้ะอาดได ้

อยา่งท่ีว่า สมบติัพสัถานของเราน่ีมนัมีเพราะมีเรานะ ตายวนัน้ี สมบติัก็เป็นของชาติตระกลูไป 

จะมีไปกบัเราคือดีกบัชัว่เท่านั้น จิตของเรา ถา้เราคน้เราหาของเรานะ น่ีพุทธศาสนาสอนท่ีน่ีจริง ๆ 

พุทธศาสนาสอนถึงใจ สอนถึงความรู้สึก สอนถึงหวัใจ แลว้หวัใจน้ีมนัรับธรรม รับความดี ความ

ชัว่ได ้ร่างกายมนัรับไม่ได ้วตัถุมนัรับไม่ได ้

ทองก็คือทอง คนดีใชท้องก็เป็นประโยชน์ คนชัว่ใชท้องก็จา้งฆ่าคน ทองมนัก็คือทอง อยู่ท่ี

คนดีใชห้รือคนชัว่ใช ้ ธรรมะก็คือธรรมะ อยู่ท่ีคนรู้หรือคนไม่รู้ท่ีจะเอาธรรมะน้ีมาส่ือ ถา้มนัเอา

ธรรมะท่ีมาส่ือ คนรู้เขากส่ื็อเอาแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัเรา แลว้มนัเป็นประโยชน์กบัเรา 

มนัเร่ืองค่าของนํ้าใจ ฟังสิ เราสะเทือนใจเวลาหลวงตาพดู หลวงตาไปไหนก็แลว้แต่นะ “เรา

มาเพราะค่าของนํา้ใจ เรามาเพราะนํา้ใจคน เรามาเพราะนํา้ใจคน” ท่านไม่เคยพดูเร่ืองอ่ืนเลยนะ 

ท่านพดูแต่นํ้าใจคน นํ้าใจคน นํ้าใจคน...นํ้าใจน่ี จิตใจอนัน้ีมนัประเสริฐ จิตใจน้ีมนัจะดีจะชัว่ จิตใจ

น้ีมนัจะไปสูงไปตํ่า จิตใจน้ีมนัจะพฒันาของมนัไปนะ 

วนัน้ีพดูนานนิดหน่ึง เพราะเด๋ียวตอนสายจะไม่ตอบปัญหาแลว้ เพราะว่าคงจะไม่มีเวลา 

เพราะเด๋ียวจะอุโบสถดว้ย เด๋ียวพระจะลงอุโบสถเนาะ วนัน้ีเด๋ียวลงอุโบสถ แลว้คืนน้ีไม่มีเวียนเทียน
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นะ เวียนเทียนยกเลิกหมดแลว้นะ ไม่ทาํอีกแลว้ เพราะเราจะมีแต่ภาวนา คืนน้ีมีแต่เทศน์แลว้ภาวนา

เนาะ เอวงั 


