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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ว่าเป็นธรรมะๆ ธรรมะไวแ้จกทอฟฟ่ี แจกน ้าตาลแบบเด็กๆ เด็กๆ มนั

ไดธ้รรมะ มนัอม มนัหวานนะ แต่ของเรา ธรรมะ หวานเป็นลม ขมเป็นยา หวานเป็นลม ขมเป็นยานะ 

หวาน อาหารท่ีมนัไม่มีคุณค่ากบัร่างกาย อาหารท่ีมีคุณค่ากบัร่างกาย อาหารธรรมชาติไง อาหาร

ทอ้งท่ี อาหารพื้นถ่ิน มนัไม่มีพิษไม่มีภยัต่อร่างกาย 

น่ีก็เหมือนกนั ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้

บอกธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้คือเหมือนน ้าฝน จืดสนิท รสชาติจืดสนิท แต่ใหผ้ลดี

ต่อร่างกายไง 

แต่ของเราเวลาใหธ้รรมะๆ ธรรมะคืออะไร คือความต่ืนเตน้ ความต่ืนเตน้เราก็ไปวดัไปวากนั

ไง ไปดูความต่ืนเตน้ เขาก็จดัฉากใหดู้ไง ยงิแสงเลเซอร์ข้ึนไปเลย นู่นน่ะ อวตารนู่นน่ะ โอโ้ฮ! ต่ืนเตน้ 

แต่ไม่ไดค้ิดถึงหวัใจของเราเลยไง 

ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัอยูท่ี่น่ี ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา้ยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาท่ีใจของคน ใจของคน องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม

อยูโ่คนตน้โพธ์ินั้น เทศนาว่าการตั้งแต่เทวดา อินทร์ พรหม เทศนาว่าการไดห้มด เพราะอะไร เพราะ

จิตดวงน้ีมนัส าคญันกั 

จิตดวงน้ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ถา้จิตดวงน้ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ พนัธุกรรมของจิต 

พนัธุกรรมของจิตมนัไดต้ดัแต่งมา พระโพธิสัตว์ๆ  ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย กว่าจะเป็นพระ

โพธิสัตวเ์สียสละมามากมายมหาศาล มา ๑๐ ชาติสุดทา้ย เสียสละมานัน่น่ะ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขมัม

บารมี ความสร้างสมบุญญาธิการอยา่งนั้นมามนัถึงเกิดบารมี เกิดบารมีคือเกิดอ านาจวาสนาหวัใจไง อาฬา

รดาบส อุทกดาบสรับประกนัเลย “มีความรู้เหมือนเรา มีปัญญาเหมือนเรา” 
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ถา้พวกเรา ถา้อาจารยย์กตูดนะ โอโ้ฮ! ไปแลว้ เจา้ชายสิทธตัถะไม่เอา เพราะอะไร เพราะในใจ

ของตนมนัยงัมีความทุกขค์วามยากอยู่ ถา้มีความทุกขค์วามยากอยู ่ น่ีคนถา้มีอ านาจวาสนาบารมีอยา่งน้ี 

ถา้มีอ านาจวาสนาบารมี ไม่เช่ือใครง่ายๆ ไง ถา้เช่ือส่ิงใดตอ้งมีเหตุมีผลไง ถา้เช่ืออะไรง่ายๆ เขาก็จูง

จมูกน่ะสิ ธรรมะใหจู้งจมูกใช่ไหม 

ธรรมะไม่ให้จูงจมูก ธรรมะเป็นปัจจตัตัง สันทฏิฐิโก ธรรมะต้องรู้โดยเฉพาะตน 

เวลาพระสารีบุตรบอกไม่เช่ือองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ ไม่เช่ือองคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ เขาไปฟ้ององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ถามว่า สารีบุตร เธอพูดอยา่งนั้นจริงๆ หรือ 

จริงครับ 

ท าไมถึงเป็นความจริงล่ะ 

อ้าว! ก็ปัจจตัตัง สันทฏิฐิโกในใจอันนี ้ ความจริงในใจอันนี ้ เวลาวถิีของจติ เวลามรรค

ญาณมนัเกิดในใจดวงนี ้ มนัประจกัษ์ ในใจของเรา มนัเกดิสัจจะความจริงของเรา มนัต้องบอกใคร 

ต้องให้ใครรับประกัน ต้องให้ใครยืนยัน มนัเป็นความจริงๆ อันนี ้

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก เออ! ใช่ เธอพูดถูก 

แต่พระสารีบุตรเคารพมาก เวลาเคารพองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาพระอสัสชิเป็น

ผูท่ี้เปิดตาพระสารีบุตรนะ ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ พระสารีบุตรมีดวงตาเห็นธรรม เวลาบรรลุเป็น

พระอรหนัตข้ึ์นมามีอ านาจวาสนา เพราะอะไร เพราะเวลาพระสารีบุตรมีโรคประจ าตวั เวลาโรค

ประจ าตวั เวลาโรคทอ้งร่วง โรคทอ้งร่วงข้ึนมา พระโมคคลัลานะไปเยีย่ม พระโมคคลัลานะไปเยี่ยมว่า

เป็นอะไร 

ป่วย 

เวลาปกติมนัมีอะไรเป็นยา 

บอกว่า ตอ้งมีขา้วยาคู 
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ขา้วยาคูมนัสมานแผลในกระเพาะไง พระโมคคลัลานะก็ดลใจเทวดา เทวดาก็ดลใจคฤหสัถ ์

คฤหสัถ ์เชา้ข้ึนมา ขา้วยาคูมาถวายพระสารีบุตร 

พระสารีบุตรไม่ฉนันะ มนัทุจริต มนัไม่ไดม้าดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ มนัไม่ใช่เจตนาของเขา 

ไปดลใจเขาใหเ้ขาคิด ใหเ้ขาคิดใหเ้ขามา น่ีพูดถึงว่าเวลาพระสารีบุตรท่านเขม้งวดในตวัของท่าน เวลา

ท่านระลึกถึงพระอสัสชิ พระอสัสชิอยูทิ่ศทางใด เวลาท่านจะจ าวดั ท่านเอาศีรษะไปทางนั้น 

แมแ้ต่พระอสัสชิ พระสารีบุตรยงัเคารพบูชาขนาดนั้น แลว้องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มี

พระคุณมากกว่าพระอสัสชิ ท าไมพระสารีบุตรท าไมไม่เคารพองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เคารพ

มหาศาล ถา้ไม่มีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม ธรรมะไม่มีหรอก 

เวลาครูบาอาจารยเ์ราท่านบรรลุธรรม ท่านกราบแลว้กราบเล่า กราบองคส์มเด็จพระสมัมาสมั

พุทธเจา้ ว่ามนัลึกลบัมหศัจรรย ์ถา้ไม่มีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูร้ื้อคน้ข้ึนมา ใครมนัจะร้ือ

คน้ส่ิงน้ีข้ึนมา 

แมแ้ต่องคส์มเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมก็เป็นบุญเป็นคุณของเรามหาศาลขนาดนั้น

แลว้ แลว้องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูส้ั่งผูส้อน เป็นผูค้อยช้ีน า ท าไมพระสารีบุตรจะไม่

ระลึกถึงบุญคุณอนันั้น มนันึกถึงบุญคุณอนันั้นมหาศาลเลย ดว้ยความเคารพดว้ยความบูชาเลย แต่

ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก สมบติัของเรามนัเป็นของเรา ธรรมะมนัอหงัการอยา่งน้ี ธรรมะมนัจริงจงัอยา่งน้ี 

มนัจริงจงัถา้มนัอยูใ่นหวัใจของใครมนัก็เป็นของหวัใจดวงนั้นน่ะ มนัมีคุณค่ากบัใจดวงนั้นน่ะ 

ไม่อยา่งนั้นมนัจะเป็นอิสรภาพหรือ ภราดรภาพหรือ ไม่อยา่งนั้นมนัจะนิพพานไดอ้ยา่งไร ไม่อยา่งนั้น

มนัจะพน้จากการเกาะเก่ียวกบัส่ิงใดไดอ้ยา่งไร มนัพน้หมดเลย เป็นอิสระหมด แต่กว่าท่ีมนัจะเป็น

อิสระน่ีไง แต่กว่าท่ีจะเป็นอิสระ ท่ีเรามาวดัมาวากนั เราก็มาคน้ควา้อย่างน้ี 

ส่ิงท่ีมีค่าๆ มีค่าท่ีหวัใจน้ีนะ หวัใจน้ีถา้มนัมีศรัทธามีความเช่ือ ค าว่า “มีศรัทธามีความเช่ือ” น่ี

วาสนานะ เวลาคนมาภาวนาบอกว่า “หนูมีวาสนาหรือไม่ หนูมีวาสนาหรือไม่” 

หลวงตาท่านพูดไวอ้ย่างน้ีนะ ถ้าคนไม่มอี านาจวาสนาจะไม่มานับถือพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาสอนให้เราขวนขวาย ให้เรากระท าของเราเอง ศาสนาอ่ืนเขาขอใหอ้อ้นวอน ใหแ้ต่

พระเจา้เขาจะเป็นคนพยากรณ์ เราตอ้งออ้นวอน ตอ้งไปขอ 
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ความดีความชัว่ของเราตอ้งใหค้นอ่ืนบอกใช่ไหม ความดีความชัว่ของเรา สุขทุกขข์องเรา

ตอ้งใหค้นอ่ืนประกนัใช่ไหม สุขทุกขใ์นใจของเรามนัเป็นของเราใช่ไหม พระพุทธศาสนาสอนลงท่ีน่ี

ไง ถึงปฏิเสธหมดไง ปฏิเสธทุกๆ พระเจา้ พระเจา้ไม่เก่ียว อยูท่ี่หวัใจเราทั้งนั้น เพราะอะไร เพราะเวลา

หวัใจเราท าคุณงามความดี เวลาเรามีคุณงามความดีของเรา สร้างบุญกุศลของเรา เราเป็นพระเจา้เสีย

เอง ไปเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม น่ีคือพระเจา้ พระเจา้มนัก็อยูใ่นวฏัฏะน่ีแหละ องคส์มเด็จ

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถึงปฏิเสธหมดไง ปฏิเสธแลว้ไม่มีอะไรเป็นท่ีพึ่งแลว้ ก็มีพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์เป็นท่ีพึ่ง คือไม่มีส่ิงเคารพบูชาส่ิงใดเป็นท่ีพึ่ง ไม่มีท่ีพึ่ง 

มีพระพุทธ พระพุทธคือองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา พระธรรมคอื

ธรรมะขององคส์มเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีตรัสรู้ธรรมข้ึนมา พระสงฆผ์ูท่ี้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมามี

ดวงตาเห็นธรรมอนันั้น มีดวงตาเห็นธรรมอนันั้น เวลาส่ือ น่ีไง เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศน์

ธมัมจกัฯ พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรมๆ 

น่ีไง เวลาฟังเทศน์ๆ  เราฟังเทศนก์็เพื่อเกิดปัญญาของเราน่ีไง ปัญญาของเรา เราประพฤติ

ปฏิบติัข้ึนมา เรามีความรู้ขนาดไหน ถา้ความรู้ขนาดไหน เวลาครูบาอาจารยท่์านเทศนาว่าการมา เวลา

หลวงปู่มัน่ท่านเทศน ์ลูกศิษยลู์กหาฟังอยูเ่ตม็วดัเตม็วา ดูสิ หลวงตาท่านอธิบาย เห็นไหม 

เวลาผูท่ี้ฝึกหดัใหม่ ผูท่ี้ฝึกหดัใหม่กพ็ยายามท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบระงบัมาได ้ผู ้

ท่ีมีวุฒิภาวะเป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามี คนท่ีก าลงัพฒันาหวัใจข้ึนไป พอฟังเทศนอ์ยา่ง

นั้น เวลาหลวงปู่มัน่ท่านเทศนาว่าการก็เป็นชั้นเป็นตอนๆ ข้ึนไป เพียงแต่จิตเราอยูต่รงไหน จิตของเรา

มีวุฒิภาวะมากนอ้ยแค่ไหน ถา้จิตเรามีวุฒิภาวะขนาดน้ี เราพยายามจะพฒันาข้ึนไป เราคอยฟังๆ แลว้

มนัเป็นจริงๆ นะ เป็นจริงๆ ในใจของเรา 

เราท าส่ิงใดมา ถ้ามันเป็นปัจจตัตัง เรารู้ได้ขนาดไหน เรารู้ได้ขนาดน้ันน่ะ แต่ส่ิงทีเ่รายัง

ไม่รู้มนัก็ยังไม่รู้ใช่ไหม แต่ส่ิงทีไ่ม่รู้มนัก็ต้องพัฒนาขึน้ไป พัฒนาขึ้นไปด้วยตัวเองก็พัฒนาขึน้ไป

ได้ยาก แต่ถ้ามคีนคอยบอกๆ เราก็พัฒนาอยู่แล้ว แล้วมคีนคอยจูง จติทีสู่งกว่าชักน าจติทีต่ ่ากว่า

ขึน้มา พยายามชักน าขึน้มา พยายามชักน าเรา เราก็ขวนขวายของเราขึน้ไป ถ้ามนัขึน้ไป เวลาฟัง
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ธรรม  ๆ ฟังธรรมอย่างนีไ้ง มนัต้องพัฒนาอย่างนีไ้ง ถ้าพัฒนาอย่างนีม้ันจะเป็นประโยชน์กับเรา 

ประโยชน์กับใจดวงนี้ๆ  

น่ีไง เวลาบอกว่าปฏิเสธทุกๆ อยา่ง ปฏิเสธหมด แต่เช่ือท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ การกระท าๆ 

กรรมดีกรรมชัว่ไง บอกว่าเป็นเร่ืองของกรรมๆ เราก็บอกพวกเราท าแต่กรรมชัว่มาเนาะ ไม่มีกรรมดี

เลยหรือ 

บอกกรรมก็คือกรรม กรรมดีกรรมชัว่ ถา้เป็นเร่ืองของกรรม การกระท ามาแลว้ การกระท า

แลว้เราปฏิเสธไม่ไดห้รอก เราท าส่ิงใดก็แลว้แต่ ผลมนัตอ้งมีทั้งนั้นน่ะ ผลตอ้งมี ธรรมทั้งหลายมาแต่

เหตุ มนัมีเหตุ มนัตอ้งมีปัจจยั มนัมีเหตุของมนัน่ะ เพียงแต่ว่าพอมนัมีเหตุมาแลว้นะ ส่ิงท่ีมนัผิดพลาด

มานะ เราก็ขออภยักนัไง 

น่ีไง เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวรเนาะ เพราะขณะนั้นมนัมีความประมาทของเรา 

สติสัมปชญัญะเราไม่สมบูรณ์ ถา้เราไดท้  าส่ิงใดพลั้งเผลอไป ขออภยัต่อกนั เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่

จองเวร ไอผู้ท่ี้ไดรั้บผลกระทบ เราก็ใหอ้ภยัต่อเขา น่ีอริยวินยั ผูท่ี้ใหอ้ภยั การใหอ้ภยัมนัใหอ้ภยัไดย้าก 

จิตใจของคนมีแต่คนพาล คนพาลคนต ่าชา้มีแต่การประหตัประหารกนั มีแต่ท าลายกนั แต่ของเรา 

จิตใจเราไดพ้ฒันาข้ึนมาแลว้ เราก็โดนกระทบกระเทือนมาเหมือนกนั แต่เขาส านึกได ้ เขาขออภยั 

จิตใจเราใหอ้ภยั การใหอ้ภยั จิตใจมนัพฒันาข้ึนไง 

ถา้จิตใจมนัไม่พฒันาข้ึน เราใหอ้ภยัเขาไดไ้หม มนัเจ็บแคน้ มนัจะเอาคืน แต่ถา้จิตใจเรา

พฒันาข้ึนแลว้นะ สาธุ คนส านึกผิดได ้เขาส านึกของเขา เขาระลึกถึงความผิดของเขา เขาขออภยั น่ีไง เวร

ยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร เราใหอ้ภยัเขา แลว้ถา้เขาให้อภยัแลว้มนัเป็นสันดานของคน สันดานของ

คนเขาเคยท าผิดกบัเรา เราใหอ้ภยัแลว้เขาจะไปท าผิดกบัคนอ่ืนอีกเป็นสันดานของเขา น่ีกรรม เขาท า

กรรมของเขา กรรมมนัจะใหผ้ลกบัเขาไปเอง เราใหอ้ภยักบัเขาไปแลว้เขายงัส านึกเฉพาะโทษมนัจะ

มาถึงไง แลว้พอไปท ามนัก็ท  าของเขาอีกไง เพราะใจมนัยงัไม่พฒันาไง แต่ใจเราพฒันาแลว้ เราใหอ้ภยั

เขาๆ 

เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร เราไม่จองเวรจองกรรมใครทั้งส้ิน แลว้เราก็ยอ้นกลบัมาท่ี

เรา เวลายอ้นกลบัมาท่ีเรา เรามาระลึกถึง ระลึกถึงท่ีเราท าความผิดพลาดมา เวลาภาวนาไปนะ คนท่ี
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ภาวนาจะใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มนัจะเห็นเลย มนัพยายามจะรักษาจิตของเรา พอรักษาจิตของเรา 

ท าไมจิตเราเป็นแบบน้ี ท าไมมนัคิดอย่างน้ี พอคิดอยา่งน้ีมนัคิดมาเพราะเหตุใด มนัสาวไป เราเคยคิดอย่าง

น้ี เคยท าอย่างน้ี มนัไปแลว้นะ แลว้เสียใจนะ 

คนท่ีภาวนาๆ ไป เพราะการภาวนามนัจะร้ังหวัใจของตน หวัใจของตนมนัหมกัหมมอะไรไว้

ในใจ มนัจะไปลบไปลา้งทั้งนั้นน่ะ ถา้มนัลบลา้ง การลบลา้งมนัก็ไปลบลา้งความผิดพลาดของเรา คิด

แลว้คอตกนะ เราไม่น่าท าเลย เราไม่น่าท าเลย แต่ท ามาแลว้ ถา้ท ามาแลว้มนักแ็กไ้ขส่ิงใดไม่ได ้เราแกไ้ขก็

แกไ้ขในปัจจุบนัน้ี ถา้แกไ้ขปัจจุบนัน้ี เราก็ฝึกหดัภาวนาท่ีน่ี ถา้ฝึกหดัภาวนาท่ีน่ี มนัจะพฒันาข้ึนเป็น

ชั้นเป็นตอนข้ึนไป 

แล้วพัฒนาเป็นช้ันเป็นตอนขึน้ไป ใครพัฒนา มนัพัฒนาทีไ่หน เวลาบวชเป็นพระมแีต่

ชราภาพไปทั้งนั้นน่ะ ไม่เห็นมนัหนุ่มแน่นขึน้มาเลย มแีต่แก่ชราภาพไป แต่หัวใจมนัพัฒนา มนั

พัฒนาจากหัวใจของมัน หัวใจมนัพัฒนาขึ้นมา มันมศีีล มนัมสีมาธิ มันมปัีญญาของมนั 

เวลาปัญญามนัเกิดข้ึน เวลาครูบาอาจารยข์องเรา ครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมๆ นะ เวลาท่าน

เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาทั้งวนัทั้งคืน ๗ วนั ๗ คืน ทั้งปีทั้งชาติ ทั้งปีทั้งชาติ องคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้เป็นองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ยงัเดินจงกรมอยู่ ยงัภาวนาอยู ่ วหิาร

ธรรมๆ 

เวลาเราก็อยากไดธ้รรม อยากไดคุ้ณงามความดี อยากใหมี้ความสุข แลว้ความสุขข้ึนมา เวลา

พระอรหนัตข้ึ์นมา ท่านยงัภาวนาของท่านอยู ่ภาวนาเพื่ออะไร ท่านฆ่ากิเลสอีกหรือ มีกิเลสอะไรใหฆ่้า

อีก ถา้มีกิเลสแสดงว่าไม่ใช่พระอรหนัต ์ถา้เป็นพระอรหนัตค์ือหมดกิเลส หมดกิเลส ท าไมท่านภาวนาของ

ท่านอยู ่

นั่นล่ะวหิารธรรมของท่าน ท่านมคีวามสุขของท่าน อยู่ในธรรม  ๆถ้าอยู่ในธรรม เดินจงกรม 

น่ังสมาธิภาวนาก็ดูแลหัวใจของตน นี่ไง น่ีพูดถึงผู้ทีพ้่นกิเลสไปแล้ว ท่านยังดูแลรักษาธาตุขันธ์

ของท่านเพ่ืออยู่สะดวกอยู่สบาย เพ่ืออยู่สะดวกอยู่สบายนะ เพ่ือรอวาระสุดท้ายไง วาระสุดท้าย สอุ

ปาทเิสสนิพพาน เศษส่วน เศษทีท่ิง้ นี่ไง เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านจะนิพพานของท่าน 

ลาวฏัฏะ ลาท ีวฏัฏะ พอท ีจบแล้ว ลาวฏัฏะ เวลาลาวฏัฏะ 
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แต่ของเรามนัไม่ใช่ ของเราอาลยัอาวรณ์ ไม่ใช่ลา อาลยัอาวรณ์คือผูกพนั ผูกพนั คิดถึง เอ๊ะ! 

เราจะไปอย่างไร เราจะมาอย่างไร เราผูกพนัไง น่ีขนัธมาร มนัเป็นมาร มนัเป็นเวรเป็นกรรม มนัไม่ใช่

วิหารธรรม 

วหิารธรรมของเขาไปด้วยความเพราะมนัแจ่มแจ้งในหัวใจอยู่แล้ว มนัแจ่มแจ้งอยู่แล้ว

มนัไปโดยความสุข ความสงบ ความระงบั เพราะพอกันทไีง เราไม่ใช่คนโง่ ไม่ใช่คนโง่ คนไม่รู้ ถึง

ได้มาเวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ นี่มันฉลาดแจ่มแจ้ง มันแจ่มแจ้งในหัวใจน่ะ พอกันท ี นี่ไง ส่ิงที่

พอแล้ว มนัไม่มาอีกแล้ว แล้วไม่มาอีกแล้ว แล้วไปไหนล่ะ นี่ไง ไปไหน ก็ผลของมนัไง อกุปป

ธรรมๆ ไง 

แต่ของเราอาลยัอาวรณ์ ยดึมัน่ถือมัน่ แลว้เราจะไปไหน จะมาอยา่งไร จะเป็นอยา่งไรไง ถา้มา

อยา่งไร เป็นอย่างไร น่ีผลของวฏัฏะๆ ผลของวฏัฏะ เวียนว่ายตายเกิดคือผลของวฏัฏะ แลว้ผูใ้ดมีการ

กระท า พระพุทธศาสนา ผลออกจากวฏัฏะๆ วิวฏัฏะ ออกไปๆ ออกใหพ้น้ไป แลว้ไม่พน้ไปมนัก็เวียน

ว่ายตายเกิดอยู่น่ี ท่ีเรามาประพฤติปฏิบติักนั ฟังธรรมๆ เพื่อตอกย  ้าตรงน้ีไง ตอกย  ้าหวัใจใหเ้รา 

พระพุทธศาสนาปฏเิสธพระเจ้าทั้งหมด แต่พระพุทธศาสนา องค์สมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ้ากราบธรรม 

เวลาเราท าวตัร เรากราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มีพระ

ชนมชี์พอยู ่ ท่านก็ท  าวตัรนะ ท่านก็สวดมนต ์ ท่านก็ลงปาฏิโมกข ์ เวลาลงปาฏิโมกข ์ เร่ิมตน้องคส์มเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูท่ี้สวดปาฏิโมกขเ์อง แลว้สุดทา้ยแลว้นะ มีอยูค่ราวหน่ึงองคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้จะสวดปาฏิโมกข ์พระนัง่เตม็เลย สุดทา้ยแลว้ท่านก็นัง่ร่วมอยูน่ัน่น่ะ จนพระอานนท์

ก็อาราธนา ท่านก็เฉย ถึงยามค  ่าก็ยงัเฉย สุดทา้ยท่านบอกท่านไม่แสดงปาฏิโมกขห์รอก ถา้แสดงปาฏิ

โมกขไ์ปจะมีพระศีรษะแตกเป็น ๗ เส่ียง 

พระโมคคลัลานะ พระสารีบุตร ท่านก าหนดจิตดูเลย พระอนุรุทธะ เพราะว่าท่านมีฤทธ์ิมาก 

สุดทา้ยแลว้ท่านก็ไปจบัพระออกจากสังฆกรรมนั้นไป แลว้กก็ลบัมารายงานองคส์มเด็จพระสมัมาสมั

พุทธเจา้ องคส์มเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา้ ขอเชิญแสดงปาฏิโมกขเ์ถิด บดัน้ีสงฆบ์ริสุทธ์ิแลว้ 
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องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้สะเทือนใจมากนะ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ถึงบอก

ว่า ตั้งแต่บดัน้ีไป เราจะไม่แสดงปาฏิโมกขอี์กแลว้ ใหภ้ิกษุแสดงกนัเองไง เราถึงมีพระสวดปาฏิโมกข์

ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัน้ีไง ถา้ท่านแสดงไป ภิกษุองคน์ั้นจะศีรษะแตกเป็น ๗ เส่ียง คือเขาไม่เป็น

พระโดยสมบูรณ์ เขามีโทษในตวัเขา เขาจะลงอุโบสถไม่ไดไ้ง น่ีพูดถึงถา้องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจา้เป็นผูแ้สดงเอง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูแ้สดงปาฏิโมกขเ์องเร่ิมตน้ แลว้ต่อมาๆ ถึง

ใหพ้ระแสดงต่อเน่ืองมาๆ 

น่ีไง เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบอะไร น่ีไง ปฏิเสธพระเจา้ไปทั้งหมด แลว้เรา

กราบอะไร ปฏิเสธทั้งหมดแลว้เราสวดมนตอ์ะไร 

เวลาเราสวดมนตส์วดพร สรรเสริญพุทธคุณ สรรเสริญถึงค  าสั่งสอนขององคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ เราสวดมนตส์วดพร สวดถึงนัน่ อะไรเป็นคนสวด พุทธะคือหวัใจเป็นผูส้วด หวัใจ

เราเป็นผูไ้ด ้อ านาจวาสนาบารมีเกิดท่ีน่ี ถา้หวัใจมนัพฒันาข้ึน มนัดีข้ึนของมนั เราท าเพื่อหวัใจของเรา

ทั้งนั้นน่ะ เวลาท าเพื่อหวัใจ เวลาใครท าความสงบของใจได ้ นัน่ล่ะตวัตนของตน ถา้จิตมนัวิปัสสนา

ข้ึนมา มนัเป็นปัญญาข้ึนมา เรายิ่งมหศัจรรยใ์นพระพุทธศาสนา มนัมีมรรคมีผล 

ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผลหรอก องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้พูดกบัสุภทั

ทะไวแ้ลว้ ลทัธิไหนไม่มีมรรค คอืไม่มีการกระท าในหวัใจ ไม่มีศีล สมาธิ ปัญญาในหวัใจ ไม่มีธรรมจกัร

อนัน้ี มนัเกิดผลข้ึนมาไม่ได ้ออ้นวอนใครก็ไม่ได ้ใครจะอุม้ชูเชิดชูอยา่งไรก็ไม่มี 

แต่เวลาเป็นจริงๆ เป็นจริงเพราะเราท าเอง เป็นจริงๆ เพราะเป็นท่ีหวัใจน้ี หวัใจน้ีมนัเกิด

ข้ึนมา หวัใจใดมีมรรค หวัใจนั้นก็มีผล หวัใจใครมีการกระท า หวัใจนั้นก็มีผลการปฏิบติั น่ีเป็นความ

จริงของเราในพระพุทธศาสนาไง น่ีไง คนท่ีไม่มีอ านาจวาสนาถึงไม่นบัถือพระพุทธศาสนา คนท่ีไม่มี

อ านาจวาสนาไม่มีโอกาสไดป้ระพฤติปฏิบติั 

คนทีป่ระพฤติปฏบิัติขึน้มา ถ้ามนัไม่เป็นความจริงของเรา เราก็พัฒนาของเรา เราก็

พยายามของเรา ฝืนทนของเรา การกระท าของเรา เพราะมนัไม่มส่ิีงใดมคุีณค่าไปมากกว่านีไ้ง 
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