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ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ เราตอ้งฟังธรรมะ ฟังธรรมะเพื่อใหห้วัใจเราฉลาด หวัใจเราว่า เราว่าเรา

ฉลาด แต่เราฉลาดสู้กิเลสเราไม่ได ้ กิเลสมนัฉลาดกว่าเรา ถา้กิเลสมนัฉลาดกว่าเรา กิเลสมนัพาเราคิด 

กิเลสมนัพาเราท า พาทั้งหมดเลย 

แต่ถา้เรามีสติปัญญาข้ึนมา ธรรมะพาท า ธรรมะพาท า โลกเขา ดูสิ ทางโลกเขาคุณภาพชีวิต

ของเขา เวลาเขามีความสุขกนั เขาไปกินขา้วนอกบา้นๆ ถา้กินขา้วนอกบา้นแลว้ตอ้งกินร้านอาหารหา้

ดาวสิบดาวดว้ย แต่ของเรานะ เรากินขา้วในครัว เราท ามาหากินของเราเอง เราเก็บยอดผกั เก็บผกัตาม

พื้นบา้นมนัสดๆ เวลาเขาท าอาหารนะ อาหารท่ีมีรสชาติตอ้งคุณภาพ วตัถุดิบตอ้งสดใหม่ๆ 

น่ีก็เหมือนกนั เราท าสดๆ ร้อนๆ นะ ความสดๆ ร้อนๆ ของเรา เราท าครัวของเราเอง เรา

ท าอาหารของเรากินเอง ถา้เราท ากินของเราเอง เรามาวดัมาวา เรามาประพฤติปฏิบติัของเรา มนัก็

เหมือนกนั 

เวลาเราเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนามนัเป็นของของเราเอง สติปัญญาเวลามนัเกิดข้ึนมา มนัเกิด

ข้ึนมาจากเรานะ เวลาสติปัญญามนัเกิดข้ึนมนัจะภูมิใจมาก เวลามนัภูมิใจนะ รสของธรรมชนะซ่ึงรส

ทั้งปวง เวลาใครท าความสงบของใจ มนัมหศัจรรย ์ยิ่งปัญญามนัเกิดยิง่มหศัจรรยใ์หญ่เลย 

แลว้ปัญญาท่ีมนัเกิดมหศัจรรยน์ั้นมนัยงัเจือไปดว้ยอวิชชานะ มนัเจือไปดว้ยความไม่รู้ของเรา 

ไม่รู้ของเราเพราะมนัไม่รอบคอบไง พอไม่รอบคอบ เหมือนจินตมยปัญญา จินตนาการมนัยงัมีความ

มหศัจรรยข์นาดนั้น แลว้ถา้เกิดมนัเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีโลกุตตรปัญญา ปัญญาท่ีจะพาพน้

จากโลก มนัจะมีความมหศัจรรยม์นัขนาดไหน 
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น่ีไง มนัเหมือนกินอาหารนัน่น่ะ เราไปกินอาหารนอกบา้นๆ เราฟังธรรมๆ เราศึกษาธรรมะ

ขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมะเป็นธรรมชาติๆ ร้านอาหารมีกลาดเกล่ือนไปหมด เราจะ

เขา้ร้านไหนก็ได ้เราจะแสวงหาส่ิงท่ีเราพอใจไดม้ากนอ้ยขนาดไหน 

แต่เวลาเราจะท าอาหารของเรากินเองนะ เราตอ้งฝึกหดัของเรา เราตอ้งท าอาหารข้ึนมาใหไ้ด ้

ถา้ท าของเราข้ึนมาไดม้นัจะเป็นประโยชนก์บัเรา ถา้เป็นประโยชนก์บัเรา ท่ีเราลงทุนลงแรงกนัก็เพื่อ

เหตุน้ี เราอยากท าอาหารได ้ เราอยากจะมีอาหารกินเอง เราจะท าเพื่อหวัใจของเราไง ถา้ท าเพื่อหวัใจ

ของเรา มนัตอ้งมีสติปัญญานะ 

งานอย่างอ่ืนยงัท ากนัได ้ ดูทางโลก ดูสิ เราฝึกหดัเด็ก เด็กมนัหยบิฉวยใหม่ๆ ข้ึนมาได ้โอโ้ฮ! 

เราตบไมต้บมือใหม้นั มนัดีใจของมนัมากเลย พอมนัโตข้ึน มนัมีความรอบคอบมากข้ึน น่ีก็เหมือนกนั 

งานภายนอกๆ งานภายนอกคืองานอาชีพ ส่ิงท่ีสัมมาอาชีวะ แมแ้ต่งานทางโลก 

แต่ถา้เป็นงานภายใน งานภายในมนัเป็นนามธรรมนะ พอเป็นนามธรรมข้ึนมา มนัตอ้งมี

สติปัญญาสมบูรณ์ๆ เราเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา ใหม่ๆ ดว้ยความจินตนาการของเราว่ามนัจะเป็น

อยา่งนั้นๆ มนัท าใหเ้ราเกร็งไปหมดเลย ท าอะไรจะใหม้นัสมบูรณ์แบบๆ 

มนัไม่มีความสมบูรณ์แบบมาจากไหนหรอก จริตนิสัยของคน ถา้จริตนิสัยของคน ใครมีจริต

นิสัยอยา่งไร ตรงกบัจริตนิสัยของตวั ท าได ้ ใหมี้สติปัญญาเท่าทนักิเลสของตวั ถา้กิเลสของตวั กิเลส

มนัมว้น กิเลสมนัอาย พอกิเลสมนัมว้น กิเลสมนัอาย กิเลสมนัมว้นลงเขา้ไปสู่ฐีติจิต เราก็ไดค้วามสุข 

ความสงบระงบัอยูพ่กัหน่ึง ถา้เราเท่าทนักิเลส กิเลสมนัมว้นตวัเลยล่ะ มนัอายมนัน่ะ มนัอายมนั 

เราศึกษาท่ีไหน เราคน้ควา้ท่ีไหน เราหามาจากท่ีไหน แลว้หามามนัจะไดป้ระโยชนก์บัเรา

หรือไม่ ถา้มนัจะไดป้ระโยชนก์บัเรานะ ประโยชนก์บัเราเป็นประโยชนอ์ยา่งน้ี แลว้เวลาพูดถึง

ประโยชน์ๆ  นะ คนถา้มีสติปัญญา ดูสิ เราท าหนา้ท่ีการงานของเรา เราท าของเราขนาดไหนเราถึงได้

ผลตอบแทน แลว้ผลตอบแทนน้ีมนัอยูท่ี่เขาวดัผลๆ ดว้ย ประโยชนท่ี์มนัจะไดข้ึ้นมามนัไดต้ามเน้ือหา

สาระไง 
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แลว้จะเอาประโยชน์ง่ายๆ มนัก็เหมือนตอนน้ีแชร์ลูกโซ่ๆ เวลาคนทุกขค์นจนก็โดนหลอก คน

มีการศึกษาก็โดนหลอก คนจะสูงส่งขนาดไหนก็โดนหลอก เพราะอะไร เพราะกิเลสมนัหลอก พอ

กิเลสมนัหลอก ผลประโยชนต์อบแทนมนัไดอ้ยา่งนั้นจริงๆ หรือ ผลประโยชนต์อบแทนมนัไม่ได้

อยา่งนั้นจริงๆ ถา้มนัไดอ้ย่างนั้นจริงๆ เขาจะมาเจือจานเราหรือ 

ใครท่ีไดผ้ลประโยชน ์ ดูสิ ดูการแข่งขนัทางธุรกิจ มือใครยาวสาวไดส้าวเอา ปลาใหญ่กินปลา

เล็ก ใครมีอ านาจมีอิทธิพลมากนอ้ยขนาดไหน เขาจะยดึครองตลาดใหห้มด เขาจะปล่อยใหต้วัเล็กตวั

นอ้ยมีอาชีพหรือ ตวัเล็กตวันอ้ยเด๋ียวน้ีอาชีพจะหาไดย้ากข้ึนเร่ือยๆ เพราะปลาใหญ่มนักินปลาเล็ก แลว้

น่ีก็เหมือนกนั ในทางผลประโยชน ์ไอนู่้นก็ ๗ เปอร์เซ็นต ์๒๐ เปอร์เซ็นต ์นัน่ก็ว่าไป แลว้วุฒิภาวะเรา

ก็เช่ือเขา เวลาเช่ือเขาๆ เช่ือใคร คนท่ีจะหลอกก็คนในครอบครัวนัน่น่ะ พี่นอ้งกนัก็ไปชกัชวนกนัมา 

แลว้เวลาคนใกลชิ้ด เขาเอาคนใกลชิ้ดนัน่แหละ เอาคนใกลชิ้ดนัน่น่ะไปชกัน ากนัมา 

นี่ก็เหมือนกัน ถ้าเรามสีติปัญญาของเรา เราจะไว้ใจใคร น่ีกาลามสูตร กาลามสูตรของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้เช่ือใครทั้งส้ิน ให้เช่ือในการประพฤติปฏบิัติ ให้เช่ือแต่การ

ขวนขวายของเรา ถ้าเราขวนขวายของเรา เราท าจริงท าจงัของเราขึน้มา ถ้าเป็นจริงเป็นจงัขึน้มา 

จะมากจะน้อยขึน้มา ด้วยความมุมานะ ด้วยความบากบั่นของเรา ด้วยอ านาจวาสนาของเรานะ 

ดูสิ คนมีสติปัญญาข้ึนมา เราจะท าหนา้ท่ีของเรา เราท าของเราเพื่อประโยชนก์บัเรา เราท าของ

เราๆ เราท าของเรานะ แลว้ผลท่ีไดต้อบแทนมามนัอยูท่ี่อ  านาจวาสนา อ านาจวาสนาคือว่าเราไปเจอคน

ดี เจอสังคมท่ีดี เวลาเจอสังคมท่ีดี เห็นไหม 

ทุกขข์องบณัฑิต ทุกขข์องบณัฑิตไม่ใช่อะไรเลย อยูใ่กลค้นพาล อยูใ่กลค้นพาล คนไม่มีเหตุ

ไม่มีผล คนพาล น่ีมนัเป็นความทุกขม์าก ไม่มีเหตุมีผลคุยกนัไม่รู้เร่ืองไง แต่ถา้เรามีบุญกุศลของเรา คน

รอบขา้ง คนของเรามนัพูดกนัรู้เร่ือง ส่ิงท่ีรู้เร่ือง 

น่ีก็เหมือนกนั เราท าหนา้ท่ีการงานส่ิงใด ถา้เราเจอหมู่คณะท่ีดี เราเจอสังคมท่ีดี ส่ิงนั้นมนัก็จะ

ร่มเยน็เป็นสุขใช่ไหม เราไปเจอสังคมท่ีเอารัดเอาเปรียบกนั สังคมท่ีเหยยีบย  า่กนั อยูใ่นสังคมอยา่งนั้น 
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ถา้อยูใ่นสังคมอยา่งนั้น เราท าดีขนาดไหน ความดีก็ความดีของเราวนัยงัค  ่านัน่แหละ แต่ผลตอบสนอง

ไง ทีน้ีเราจะเรียกร้องแต่ผลตอบสนอง ผลท่ีเวลาเราท าแลว้ตอ้งไดอ้ย่างใจเราๆ 

ถา้เราท ากบัคนดี ไดดี้แน่นอน เพราะคนดี เขาตอ้งการคนดี เพราะคนดีเขาเป็นธรรม เป็นธรรม 

ดีคือดี ชัว่คือชัว่ เขาแบ่งแยกไดถู้กตอ้ง ไอค้นพาลๆ มนัแบ่งดีแบ่งชัว่ไม่ได ้ มีแต่ผลประโยชน์ๆ ๆ เอา

แต่ผลประโยชน ์ จะดีหรือชัว่ช่างมนั ไม่เก่ียว แลว้เวลาส้ินอายขุยัไปนะ เวลาไปเกิดในภพชาติใดก็

แลว้แต่ ไอเ้วรกรรมนั้นมนัตามไปทั้งนั้นน่ะ จะไปเจอคนอยา่งนั้น จะไปเจอคนเห็นแก่ตวั มนัจะไปเจอ

สังคมอยา่งนั้นน่ะเพราะมนัท าของเขาไว ้ ถา้มนัท าไวม้นัจะไปเจออยา่งนัน่น่ะ แต่ถา้คนเขาท าคุณงาม

ความดีๆ ท าดีอยา่งไรมนัก็ไปเกิดเป็นคนดีทั้งนั้นน่ะ เวลาเกิดเป็นคนดี น่ีมีการเกิด ฉะนั้น มนุษยเ์รามนั

มีท าดีและท าชัว่ทั้งนั้น 

เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาท่านตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ เวลาญาติพี่นอ้งท่ีแยง่น ้ า

กนัๆ ปางหา้มญาติๆ แมแ้ต่ญาติพี่นอ้งกนั ระหว่างญาติขา้งพ่อกบัญาติขา้งแม่แยง่น ้าท  านากนั เวลามนั

เกิดภยัแลง้ข้ึนมา ภยัพิบติั เวลาท่านไปหา้มคร้ังท่ี ๑ คร้ังท่ี ๒ พอคร้ังท่ี ๓ แลว้ไม่หา้ม มนัเป็นเวรเป็น

กรรม 

ค าว่า “เป็นเวรเป็นกรรม” กรรม แมแ้ต่องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัยอมรับกรรมอนันั้น

เลย แต่ดว้ยบุญญาธิการของท่าน ท่านท าคุณงามความดีของท่านมา แลว้อนาคตงัสญาณเห็น เห็นว่ามนั

จะเป็นไป อุตส่าห์ไปหา้ม ไปใหปั้ญญา แต่ใหปั้ญญาไปแลว้ ดว้ยความบีบคั้นของสังคม ประชาชนไม่

มีน ้าท  านา แลว้สังคม เป็นผูป้กครองๆ ยกทพัจบัศึกมารบกนั ส่ิงท่ีรบกนัแลว้แหลกลาญไปทั้งสองขา้ง

เลย น่ีไง เวลากรรมมนัใหผ้ล กรรมมนัใหผ้ลใช่ไหม 

แลว้น่ีบอกเวลาเราท าของเราเพื่อผลประโยชนอ์ยา่งเดียว อยา่งอ่ืนไม่เก่ียว มีแต่ผลประโยชน ์

มองแต่เร่ืองผลประโยชน์ๆ  

ผลประโยชนม์นัเป็นสมบติัสาธารณะ เงินในกระเป๋าเรา แมแ้ต่ถา้รัฐบาลเขายกเลิกการใช ้ไม่มี

ค่าเลยน่ะ มนัเป็นเร่ืองสาธารณะไง แต่สาธารณะมนัเป็นผลประโยชนก์บัโลกไง แต่ถา้ผลประโยชน์
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ของเรา ท่ีว่าคนฉลาดๆ มนัมีสติปัญญา เราวาง เราก็มีโอกาส เราก็ท  าไดท้ั้งนั้นน่ะ แต่เราพอแลว้ เราวาง

ของเราไว ้

ถา้มนัเป็นการเก้ือกูล เป็นการช่วยเหลือก็เร่ืองหน่ึง ถา้ไม่เป็นการช่วยเหลือเก้ือกูล เราพอแลว้ 

เราพอแลว้ แต่ของเรา งานของเราท่ีเราจะเอาจริงจงัของเราไง อริยทรัพย ์ทรัพยจ์ากภายในของเราน่ีไง 

แลว้ทรัพยจ์ากภายในของเรา เวลาท าข้ึนมามนัตอ้งเป็นจริงเป็นจงัสิ เวลาเราด่ืมน ้า มนัก็ตอ้งมีน ้ าใหเ้รา

ด่ืมไดจ้ริงๆ สิ เราจะด่ืมน ้าเป็นพิธี ด่ืมน ้า แต่ไม่มีน ้าใหเ้ราด่ืม 

น่ีก็เหมือนกนั ผลประโยชนต์อบสนองทางโลกๆ มนัเร่ืองของเขา แต่ผลประโยชนท่ี์จะ

ตอบสนองกบัเรานะ ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก ตอ้งเป็นความจริงข้ึนมาสิ ความจริงๆ ของเรามนัเป็นสมบติั

ของเรานะ ท าความดีความชัว่ มนัติดกบัหวัใจน้ีไป เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะเป็นสมบติัของเขา 

น่ีไง ดูสิ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ เวลามาขอบวชเพื่อ

ปฏิบติันะ “นัน่ไง อคัรสาวกเบ้ืองซา้ยและเบ้ืองขวาของเรามาแลว้ๆ” น่ีเวลาเพิ่งมาขอบวช 

น่ีไง อนาคตงัสญาณท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านรู้ของท่านไง “อคัรสาวกเบ้ืองซา้ย

และเบ้ืองขวาของเรามาแลว้” แลว้เวลามาขอบวช บวชแลว้เวลาประพฤติปฏิบติั องคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูเ้คี่ยวเข็ญเอง ดูสิ เวลาพระโมคคลัลานะง่วงเหงาหาวนอน ท่านก็ไปแกไ้ขพระ

โมคคลัลานะ เวลาเทศนาว่าการหลานพระสารีบุตร พระสารีบุตรเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา นัน่มนัคือ

อะไรล่ะ นัน่เพราะว่าเขาก็ท  าของเขามา เขาท าของเขามา 

ดูพระติเตียนเลย ติเตียนว่าท าไมไม่ตั้งพระอญัญาโกณฑญัญะเป็นอคัรสาวกเบ้ืองซ้ายและเบ้ือง

ขวา ท าไมไม่มอบต าแหน่งใหก้บัผูอ้าวุโสสูงสุด พระเขาติเตียนนะ ติเตียนว่าองคส์มเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา้ล าเอียง 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ประชุมสงฆเ์ลย “สมบติัของเขา สมบติัของเขา เขาท าของเขา

มา เขาสร้างสมของเขามา องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็จะใหม้นัเพิ่มพูนไปอยา่งนั้นไม่ได ้ มนั

เป็นของของเขา” 
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ยอ้นกลบัมาท่ีเราน่ีไง กรรมดี กรรมชัว่ไง ไอผ้ลประโยชน์ๆ  เวลาท าข้ึนมา ของของเราทั้งนั้น

น่ะ ท าดีท าชัว่มนัก็ฝังอยูท่ี่ใจไปทั้งนั้นน่ะ แลว้ท าดีท าชัว่ เรามีสติปัญญา คนท่ีเขาฉลาด ค าว่า 

“สติปัญญามนัพอ” มนัพอแลว้มนัไม่ทุกขไ์ม่ยาก พอไม่ทุกขไ์ม่ยากข้ึนมาแลว้มนัมีความสุขนะ 

แต่ถา้มนัยงัตะเกียกตะกายกนัอยู่ จะเอาๆ เอาทัว่โลก โลกทั้งโลกก็ไม่พอ พอมนัไม่พอข้ึนมา

มนัทุกขม์นัยาก มนับีบคั้นหวัใจไง ไอพ้อไม่พอ ไอว้ตัถุมนัอยูข่า้งนอก ไอห้วัใจท่ีมนัไปยดึมนันั้น

อนัหน่ึง แลว้ไอกิ้เลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจก็บีบคั้น 

แต่เพราะเรามีสติปัญญาใช่ไหม เราเกิดมาเราเป็นญาติกนัโดยธรรมใช่ไหม เรามีร่างกายและ

จิตใจใช่ไหม เวลาร่างกายเราก็หาอาหารมาเพื่อด ารงชีพใช่ไหม จิตใจของเรามนัตอ้งการศีลตอ้งการ

ธรรม ตอ้งการสติปัญญา สติปัญญาตบหวัใจมนัเขา้ไป เอ็งไม่พอสักทีหรือ เอ็งพอหรือยงั เอ็งพอหรือ

ยงั แลว้เวลาพอแลว้ท าอยา่งไรต่อ พอแลว้มีสมบติัไหม 

เวลาชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด เวลาจะตายวนัน้ี ตายพรุ่งน้ี ตายแลว้ไดอ้ะไรไป เกิดเป็น

มนุษยเ์กิดมาเป็นอริยทรัพย ์ เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนถึงใหมี้

ศีลมีธรรมในใจ แลว้ศีลธรรมในหวัใจเป็นอยา่งไร 

เวลาศึกษาธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ศีลธรรมๆ เราเป็นคนมีธรรมๆ เวลา

นกัปฏิบติัคุยกนันกั อวดกนันกั มีคุณธรรมๆ ถา้มนัมีคุณธรรม พฤติกรรมอนันั้นมีคุณธรรม ดูสิ เวลา

หลวงตาท่านพูดเอง เวลาท่านสนทนาธรรมกบัใครก็แลว้แต่นะ เวลาไดส้นทนาธรรมกนัแลว้ ใครจะมา

ปรับโทษอยา่งไรท่านบอกไม่ตอ้งมาพูดใหฟั้งเลย ท่านไม่เคยฟังใครเลย เพียงแต่ท่านไดส้นทนากบั

พระองคน์ั้นแลว้ แลว้พระองคน์ั้นกิเลสอาสวะส้ินไปแลว้ พอส้ินไปแลว้มนัไม่มีอะไร พอมนัไม่มี

อะไร ค าว่า “ไม่มีอะไร” ข้ึนมา ไม่มีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก พฤติกรรมความเป็นอยูม่นัจะเป็น

โทษไปไดอ้ยา่งไร มนัไม่เป็นโทษ มนัเป็นโทษไปไม่ได ้แต่ในสายตาของโลกเพ่งโทษๆ 
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ในสมยัพุทธกาลนะ มนัมีพระทพัพมลัลบุตร ท่านเป็นพระอรหนัตต์ั้งแต่อาย ุ๗ ขวบ ท่านเป็น

พระอรหนัตแ์ลว้ พอค าว่า “เป็นพระอรหนัต”์ มนัไม่มีงานส่วนตวัไง คือไม่มีงานตอ้งมาช าระลา้งกิเลส

ในใจ ท่านก็ขอ ขอเป็นผูรั้บภาระสงฆเ์ป็นภตัตุทเทสก์ เป็นผูจ้ดัพระไปฉนัเวลาเขามานิมนต์ 

ทีน้ีพอจดัไปฉนั พอจดัไปฉนัมนัก็เป็นเวรเป็นกรรมนะ พอจดัไปฉนั บางองคก์็ไดไ้ปบา้น

คหบดีท่ีมีฐานะ บางทีก็จดัไปแลว้ไปไดแ้ต่บา้นท่ีเป็นคนทุกขค์นจนไง ไอพ้ระพวกนั้น ฉพัพคัคีย์ๆ  

เวลาเขาไปนะ เขาไดแ้ต่บา้นคนจน 

อินเดียสมยัโบราณในพระไตรปิฎกเขียนไวว่้ามีขา้วกินกบัน ้าผกัดอง ขา้วเอาน ้าผกัดองราด ฉนั

อยา่งนั้น แลว้เวลาพระไป ไปเจออยา่งนั้นน่ะ แลว้ไปเจออยา่งนั้นทุกทีเลย ก็หาว่าพระน้ีแกลง้ หาว่า

พระทพัพมลัลบุตรแกลง้ เพ่งโทษนะ เพ่งโทษว่าล าเอียง พอล าเอียงข้ึนไป พระพุทธเจา้บอกมนัไม่เป็น

อยา่งนั้น ไม่เป็นอยา่งนั้นก็ปรับเขาเป็นสังฆาทิเสส พระพุทธเจา้ว่าไม่เป็นอยา่งนั้น ปรับเขาเป็น

ปาราชิกนะ 

ไปตั้งแพะไง เห็นสัตวม์นัเสพกนัแลว้บอกว่าสัตวน์ั้นช่ือพระทพัพมลัลบุตร แลว้เห็น แลว้ก็มา

โจทก ์องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านไม่เช่ืออยูแ่ลว้ แต่ก็ตั้งกรรมการสอบ เวลาสอบข้ึนมา ถาม

พระองคน์ั้นว่าเห็นจริงๆ ไหม 

เห็น 

เห็นอะไร 

ก็เห็นแพะมนัเสพกนั แลว้แพะมนัช่ือนั้น ทั้งๆ ท่ีพระทพัพมลัลบุตร ก็รู้แลว้ พระพุทธเจา้ก็รู้ 

เพราะมนัเป็นอย่างนั้นไปไม่ได ้

เราจะบอกว่า เวลาคุยนกัว่ามีธรรมๆ ถา้มีธรรมนะ มนัมีศีลมีธรรมข้ึนมานะ หน่ึง ไม่โกหก ไม่

เห็นแก่ลาภ ไม่อยากดงั ไม่เหยียบหวัคน มนัไม่เป็นทั้งนั้นน่ะ ไอน่ี้คุยนกัมีคุณธรรมๆ ย  า่เขาไปทัว่ 

เวลาย  า่เขาไปทัว่แลว้ก็บอกว่า ไอค้นพูดน่ีเก่งนกั ย  ่าเขามากกว่า 
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ช้ีถูกช้ีผิดนีเ้ป็นอีกเร่ืองหน่ึงนะ เวลามเีหตุการณ์ขึน้มา ผู้ทีก่ล้าหาญ ผู้ทีก่ล้าหาญในศีลใน

ธรรม รู้จกัถูกรู้จกัผิด ส่ิงใดผดิก็ต้องเป็นผิด แม้จะอยู่ในท่ามกลางส่ิงใดก็คือผิด นี่ความกล้าหาญ

ของผู้ทีม่ศีีลธรรมในใจทีก่ล้ายืนยันผดิคือผิด ถูกคือถูก นั่นล่ะส าคญั 

แต่น่ีไม่อยา่งนั้น มีคุณธรรมไปตามกระแส โอ๋ย! ถา้ขา้งไหนพวกมากก็ไปขา้งนั้น ขา้งไหน

ก าลงัจะดงั กูเกาะขา้งนั้นก่อนเลย อย่างน้ีหรือมีคุณธรรม มีคุณธรรมมนัตอ้งอยูก่บัความถูกตอ้ง แลว้

เราท าความถูกตอ้งนัน่คือศีลธรรม คือธรรม แลว้มนัจะมีออกมาตามความจริงไง 

เวลาคุยโมก้นั นู่นก็มีคุณธรรม น่ีก็มีคุณธรรมน่ะ ไม่เป็นความจริงหรอก ถา้เป็นความจริงนะ 

ท่านจะมีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรม พฤติกรรมอนันั้นมนัแสดงตนเอง ผูท่ี้ทรงศีล เด็กท่ีมนัมีศีลมี

ธรรม โอโ้ฮ! เราช่ืนชมนะ คนท่ีท าถูกตอ้งดีงาม เราช่ืนชมทั้งนั้นน่ะ แต่ไอป้ากท่ีว่ามีศีลมีธรรม หนา้

ไหวห้ลงัหลอก ปากพูดอยา่งท าอยา่ง ไอน่ี้ไอม้นุษยม์หศัจรรย ์คิดอย่างหน่ึง พูดอยา่งหน่ึง ท าอย่างหน่ึง 

การกระท ากบัใจไม่ตรงกนัเลย 

ทีน่้ีเวลายอ้นกลบัมาท่ีครูบาอาจารยข์องเรา เวลาหลวงตาท่านพูด เวลาหลวงตาท่านพูดนะ 

เวลาครูบาอาจารยท่์านพูดตั้งแต่สมยัไหนอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น ฉะนั้น เวลาหลวงตาท่านพูด จะพูดถึง

ไอห้มูสองตวันัน่น่ะ เวลาท่านชราภาพ เวลาท่านคิดถึงตอนท่ีท่านออกประพฤติปฏิบติั ไอห้มูสองตวั

นั้นน่ะ พูดร้อยคร้ังก็อนันั้นน่ะ ไม่มีเปล่ียนแปลง ไอห้มูสองตวันั้นน่ะ พูดอยา่งไรก็พูดอยา่งนั้นน่ะ 

ท่านพูดตามความเป็นจริงไง พูดแลว้พูดเล่ามนัก็เป็นความจริงอยูว่นัยงัค  ่า แต่ถา้พูดไม่จริง พูดอะไรมนั

ก็ไม่จริงทั้งนั้นน่ะ 

น่ีพูดถึงคุณธรรม คุณธรรมส่วนคุณธรรม ถา้คุณธรรมอนันั้นเป็นความจริงแลว้พฤติกรรมจะ

แสดงออกมาอยา่งนั้น พระทพัพมลัลบุตรเป็นพระอรหนัตม์าตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ แลว้เป็นผูแ้จกภตัแทน

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เขาจะล าเอียงไดอ้ยา่งไร มนัเป็นเวรเป็นกรรมของไอพ้วกพระนัน่น่ะ 

เป็นเวรเป็นกรรมเป็นวาระ วาระถึงเวลาเขาถึงกิจนิมนตข์องเขาก็ไปเจอแต่ขา้วกบัน ้าผกัดอง ไปฉนั

ขา้วน ้าผกัดองบ่อยๆ ชกัโกรธ เอ๊ะ! ล าอียง แลว้เขา้ขา้ง 
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มนัเป็นกรรมของเอ็ง เอ็งท ามาอยา่งนั้น ท าไมเอ็งไม่ไปเจอเศรษฐี ไม่ไปเจอคนมัง่มีศรีสุขล่ะ 

เวลาวาระของเอ็ง เวลาวาระของเอ็งก็ไปเจอแต่ขา้วอยา่งนั้น แลว้เวลาคนอ่ืนเขาไปก็ไปอิจฉาตาร้อน

เขา แลว้ก็ปฏิเสธเร่ืองกรรม น่ีก็กรรม มโนกรรม ความคิดเจตนา มโนกรรมทั้งนั้นน่ะ 

เวลาท าไป เห็นไหม ถา้เราพิจารณาอยา่งน้ี พิจารณาใหม้นัเป็น ดูหนงัดูละครแลว้ยอ้นถึง

พฤติกรรมของเรา เราดูแลว้ แลว้ก็กลบัมาท่ีเราน่ี ท าอยา่งน้ีจะไดผ้ลอยา่งน้ี ท าอยา่งน้ีจะไดผ้ลอยา่งน้ี ท่ี

เขาท าๆ กนัมาเพราะเขามีเวรมีกรรมของเขามา เขาท าแลว้เขาถึงไดผ้ลอยา่งนั้น 

แลว้เราล่ะๆ ยอ้นกลบัมาท่ีเราแลว้ แลว้เราล่ะ เวลาเรา เราเป็นบณัฑิต ถา้เป็นบณัฑิตข้ึนมานะ 

ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เราสนทนาธรรมกนั สนทนาธรรมเพื่อเป็นคติธรรม เป็นวิชาการ 

เป็นการศึกษา แลว้เราปฏิบติัใหเ้ป็นของเราข้ึนมา 

เวลาสนทนาธรรมกนัก็เร่ืองของเขา ไอใ้ครจะข้ีโมว่้ารู้ ๓ โลกธาตุ รู้ ๓ โลกแลว้เอ็งไดอ้ะไร รู้

กิเลสสิส าคญั รู้ในใจของเราน่ี งานของเรา กินขา้วนอกบา้นๆ ร้านอาหารมนัเยอะแยะไปหมดทั้งนั้น

น่ะ ในครัวเอ็งมีอาหารสักถว้ยหน่ึงไหม ถา้ในครัวเอ็งมีอาหารสักถว้ยหน่ึง มีน ้าพริกสักถว้ยหน่ึง มี

พรรคพวกมา เอาน ้าพริกมากินกนัก็ยงัมีความสุขนะ 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัเป็นความจริงๆ ความจริงเป็นอยา่งไร ความจริงในหวัใจอนันั้นน่ะ น่ีไง 

จะรู้ร้อยแปด รู้พนัเกา้ รู้ก็รู้ตามพระไตรปิฎก ทางวิชาการมนัมีมาทั้งนั้นน่ะ รู้มาท าไมล่ะ รู้มาอวดเขา

หรือ ท าไมไม่รู้เท่าทนักิเลสของตน ถา้มนัรู้เท่าทนักิเลส น่ีคุณธรรมมนัอยูต่รงน้ี 

เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ หลวงตามหาบวั ท่านบอกว่าท่านบรรลุธรรมแลว้มนัคุยกบัใคร

ไม่ไดห้รอก เวลาพูดก็พูดภาษาโลกเท่านั้นแหละ ถา้พูดไปเขาจะหาว่าเราบา้ เราบา้ไง เราบา้คืออะไร 

เราบา้คือเราละเราวางไง 

หลวงปู่มัน่ เวลาทางโลกท่านเหมือนเศษคน เหมือนผา้ข้ีร้ิวไม่มีค่า ไม่มีค่าทางโลก ไม่มีมูลค่า

ทางโลก แต่พูดถึงทางธรรมน่ีสุดยอด เทวดา อินทร์ พรหมยงัตอ้งมาฟังเทศนห์ลวงปู่มัน่นัน่น่ะ ถา้มนั



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑๐ 
 

มีค่า มนัมีค่าอยา่งน้ีไง แมแ้ต่เทวดา อินทร์ พรหมเขายงัเห็นค่าเลย มนุษยม์นัไม่เห็น มนุษยม์นัเห็นแต่

ลาภสักการะ มนัเห็นแต่ความอยากดงัอยากใหญ่นัน่ไง 

ถา้มีคุณธรรม เราหาอยูห่ากินในครัวของเรา เราหาอยูห่ากินในบา้น เราเดินจงกรม นัง่สมาธิ

ภาวนาเพื่อของเรา แลว้ไม่ไปโลภอยากไดแ้บบแชร์ลูกโซ่ มนัจะประดงัออกมามาก เพราะอะไร เพราะ

คนมนัเห็นตวัอยา่ง แลว้ความโลภของคนมนัมหาศาล ไอค้วามโลภของคนมนัจนตรอกแลว้มนัท าได้

ทั้งนั้นน่ะ ดูคนจนตรอกสิ หมาจนตรอกมนักดันะ น่ีคนมนัทุกขม์นัยากมนัไม่มีทางไป มนัก็หาทาง

ออก เท่ียวมาหลอกลวง ไอค้นอยูเ่ฉยๆ ก็ไปเดือดร้อน อยากได ้๑๐ เปอร์เซ็นต ์๒๐ เปอร์เซ็นตไ์ปกบั

เขา ท าไมเอ็งโง่ไดข้นาดนั้น เงินในกระเป๋าแท้ๆ  ควกัไปใหเ้ขา ท าไมไม่หาอยูห่ากินกนัเอง ท าไมตอ้ง

เอาเงินในกระเป๋าควกัใหค้นอ่ืน ท าไมเอ็งขาดสติไดข้นาดนั้น 

ฉะนั้น ใหเ้ป็นชาวพุทธ ชาวพุทธ ถา้เราท างานทางโลก เราก็ขวนขวายของเรา ขวนขวายตาม

เน้ือผา้ เราจะหาอยูห่ากินของเราเอง เราก็ฝึกหดัประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนมา ใหเ้ป็นความจริงความจงั 

ความจริงข้ึนมาในหวัใจนะ 

ฟังธรรม ฟังธรรมก็คือสัจธรรมแท้ๆ นี่แหละ เพียงแต่ว่าเรามองข้ามมนัไปไง เราไปมอง

แต่ผลประโยชน์ข้างนอกไง เราไม่มองหัวใจเราเลยทีม่นัจะช่ืนบานบ้าง หัวใจของเราจะอบอุ่น

บ้าง หัวใจของเราๆ 

ครูบาอาจารยท่์านพูดประจ านะ มีความสุขท่ีสุดเลยถา้ไดอ้ยูค่นเดียว อยูท่ี่ไหนก็ไดค้นเดียว 

อยา่ใหใ้ครมายุง่กบัเรา มีความสุขมาก สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี จิตสงบแลว้มนัอยูท่ี่ไหนมนัก็มี

ความสุข มนัพอใจ แต่เป็นภาระ เป็นหนา้ท่ี ท าตามหนา้ท่ีนะ เราไดท้  าตามหนา้ท่ีเราแลว้ 

หลวงตาท่านพูดประจ า ท่านไดท้  าหนา้ท่ีของท่านแลว้ ท่านไดเ้ทศนาว่าการแลว้ อยูท่ี่สัตวโ์ลก 

เป็นกรรมของสัตว ์สัตวน์ั้นจะหยบิฉวย จะไดม้ากไดน้อ้ยเป็นกรรมของสัตว ์เอวงั 


