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ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรมเพื่อตอกย  ้า ตอกย  ้าให้หวัใจเรามัน่คงไง อานิสงส์ของการ

ฟังธรรม ส่ิงท่ีไม่เคยไดย้ินไดฟั้ง ไดย้นิไดฟั้งส่ิงนั้น ส่ิงท่ีไดย้นิไดฟั้งทุกวนัๆ ตอกย  ้าๆ ไง เวลามีความ

สงสัยอยู ่ฟังธรรมๆ เพื่อความผ่องแผว้ในหวัใจไง นัน่น่ะตอกย  ้าในใจของเรา 

ในใจของเรา ดูสิ เวลาคนเราไม่ท าความผิดพลาด ไม่มีการทุจริต ไม่มีโทษ ถา้ไม่มีโทษ 

เจา้หนา้ท่ีเขาก็ไม่จบัไง ถา้เจา้หนา้ท่ีเขาจบันะ คนท าผิดพลาดมนัมีโทษ คนติดคุก เวลาคนติดคุกเขา้ไปใน

คุกแลว้จะเป็นนกัโทษชั้นดี ชั้นเอก ชั้นยอด ชั้นเยีย่ม เพื่อไดรั้บการอภยัโทษ ถา้ไดรั้บการอภยัโทษ เวลา

ออกจากคุกนะ มนันบัวนันบัเดือนเลยนะ ติดคุก ๑ ปี รอเวลาออกจากคุก เวลาใกลอ้อกจากคุกมนัมี

ความสุขมาก ไดรั้บอิสระ เวลาเปิดประตูคุกออกมา เดินออกมาดว้ยความผึ่งผาย น่ีไง เวลาคนติดคุก 

น่ีก็เหมือนกนั เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เราเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เรา

โดนกิเลสมนัครอบง าไว ้ถา้โดนกิเลสมนัครอบง าไว ้เราเป็นอิสระไม่ไดเ้ลย ถา้เราเป็นอิสระไม่ไดเ้ลย 

เวลาเป็นนกัโทษ เวลาเป็นนกัโทษอยูใ่นคุก เป็นผูโ้ดนคุมขงั เวลาพวกพศัดี พวกผูคุ้มนกัโทษ

เขาก็อยูใ่นคุกเหมือนกนั แต่อาชีพของเขา เขาท าหนา้ท่ีของเขา เขาคุมนกัโทษของเขา เขาไม่ไดเ้ป็น

นกัโทษ เขาจะออกเม่ือไหร่จะเขา้เม่ือไหร่ก็ได ้ เขามาท างานของเขา แต่ไอน้กัโทษๆ มนัอยูใ่นคุกนัน่น่ะ 

มนัอยากจะออก มนัอยากจะไดรั้บอิสรภาพ 

ถา้เรามีสติมีปัญญาของเรา ฟังธรรมๆ ตอกย  ้าหวัใจเรา จิตของเราถา้มนัแกไ้ขได ้ มนัพน้จาก

โทษจากภยัออกมา ถา้พน้จากโทษจากภยัออกมา ถา้มนัไม่มีสติปัญญาอยา่งนั้น มนัไม่เขา้ใจว่าเราเป็น

นกัโทษไง เราบอกว่าเราเป็นมนุษย ์ ประชาธิปไตย สิทธิเสมอภาค ท าส่ิงใดก็ได้ๆ  น่ีไง มนัหลงในโลก 

หลงอยูก่บัโลก หลงอยูก่บัโลก ไม่เขา้ใจสัจจะความจริง ไม่ไดศึ้กษาธรรมะขององคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ 
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ถา้ศึกษาธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ วิมุตติสุขๆ สุขท่ีไม่เจือปนดว้ยอามิส 

ของเรา เราแสวงหามาอยากไดค้วามสุข อยากไดค้วามส าเร็จทางโลก มนัก็ประสบความส าเร็จจริงๆ 

นัน่น่ะ 

ผูคุ้มนกัโทษมนัก็คุมนกัโทษ มนักท็  าหนา้ท่ีการงานของมนั มนัก็เขา้ออกในคุกนัน่น่ะ น่ีก็

เหมือนกนั เราไม่ไดถึ้งกบัติดคุกติดตะราง แต่กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัครอบง าหวัใจเราไว  ้

เราเกิดเป็นมนุษย ์ มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระเสริฐ ในบรรดาสัตวส์องเทา้องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้

ประเสริฐท่ีสุด 

อนัน้ีก็เหมือนกนั ถา้เราจะเป็นสัตวป์ระเสริฐๆ ยกยอปอป้ัน มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระเสริฐๆ 

ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่ามนุษยโ์ง่กว่าสัตว ์ สัตวม์นัมีสิทธิเสรีภาพนะ ถา้มนัไม่

โดนจบัมาขงั สัตวป่์าๆ มนัอยู่ตามธรรมชาติของมนั น่ีธรรมชาติของสัตว ์

มนุษยเ์กิดมาตอ้งมีกฎหมาย มนุษยเ์กิดมาตอ้งมีกติกา รอนสิทธ์ิของตนๆ มนุษยโ์ง่กว่าสัตว ์

โง่กว่าสัตวน่ี์ไง เพราะเราปล่อยตามใจเราไม่ได ้ เราปล่อยตามใจเราไม่ได ้ เราปล่อยตามหวัใจของเรา 

เราเอารัดเอาเปรียบไปทั้งนั้นน่ะ 

มนุษยน่ี์แปลกนะ หาความสุขบนความทุกขข์องคนอ่ืน เวลาความทุกขข์องคนอ่ืน เห็นคนอ่ืน

เสียเปรียบ ชอบนกั ดีใจนกั เวลาเอาชนะคะคานเขาได ้มนุษยห์าความสุขจากความทุกขข์องคนอ่ืนไง 

แต่ถา้เป็นธรรมะ ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ ความทุกขข์องเรา เราเกิด

มานะ เวลาพระท่ีประพฤติปฏิบติั เขาใหร้ะลึกถึง ถา้นึกถึงความทุกขข์องตวัเองไม่ได ้คิดถึงเวลาอยูใ่น

ทอ้งแม่สิ เวลาคิดว่าเราอยูใ่นทอ้งแม่ ๙ เดือน ขยบัไม่ไดเ้ลย อยูใ่นทอ้งแม่นัน่น่ะ อึดอดัขนาดไหนก็ตอ้ง

อยูอ่ยา่งนั้นมา มนัมีความทุกขไ์หม ชีวิตกว่าจะไดม้ามนัแสนทุกขแ์สนยาก 

แลว้เวลาคลอดมาแลว้พ่อแม่เล้ียงดูมาๆ ถา้พ่อแม่ไม่เล้ียงดูมา ชีวิตจะรอดมาไดอ้ยา่งไร ไม่

เหมือนสัตว ์สัตวบ์างชนิดพอคลอดมามนัหากินเองไดเ้ลย แต่มนุษยต์อ้งเล้ียงดู ตอ้งดูแลของมนั แต่เวลา

มนัโตข้ึนมาแลว้ ดูสิ เวลามนุษยท์  าร้ายกนั ท าร้ายกนัดว้ยสมอง ท าร้ายกนัดว้ยปัญญา เอารัดเอาเปรียบ

กนัดว้ยเล่ห์ดว้ยเหล่ียมดว้ยกล สัตวม์นัไม่ท าอยา่งนั้นหรอก สัตวเ์วลามนัจะกดักนั มนัมีเข้ียวมีเล็บ

เท่านั้นน่ะ มนัท าร้ายดว้ยเข้ียวเล็บของมนั 
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มนุษยร้์อยสันพนัคม ร้อยสันพนัคมมนัถึงตอ้งมีศีลธรรมไง มีศีลมีธรรมคอยมาขดัมาเกลา ขดั

เกลาเพื่ออะไร พอขดัเกลาก็ว่าเราเสียเปรียบเขาๆ 

มนัจะไปเสียเปรียบท่ีไหน มนัเป็นคนดี คนมีปัญญา คนท่ีไม่เอาส่ิงใด เอาโทษเอาภยัมาเขา้

หวัใจของตน ท าแต่คุณงามความดี เสียสละๆ เพื่อคุณงามความดี ความดีเพื่อใคร 

การเสียสละ เราไม่ตอ้งมีส่ิงใดไปเสียสละเขาหรอก เสียสละ ถา้คนโง่นะ คนท่ีเขามีปัญญานะ 

ท่ีเขาเป็นคนใจบุญ เวลาเขาท าบุญกุศลเขาแอบท านะ เขาไม่ท าใหใ้ครรู้หรอก ถา้ท าใหใ้ครรู้นะ หัวกระได

บา้นไม่แหง้เลย คนนั้นก็จะมาขอ คนน้ีก็จะมาขอ คนท่ีเขาฉลาดของเขา เวลาเขาจะใหใ้คร เขาใหใ้ตดิ้น

นะ ดูในหลวงท าสิ ใหอ้าชีพเขา ใหปั้ญญาเขาใหเ้ขาฉลาดข้ึนมา ใหเ้ขาท ามาหากินได ้

น่ีก็เหมือนกนั เราจะช่วยเหลือคนๆ ช่วยเหลือคนใหเ้ขายืนบนขาของตวัเองได้ ใหเ้ขามีสติมี

ปัญญา การช่วยอยา่งนั้น ไม่เท่ียวว่าฉันจะท าๆ ไอน้ัน่หวับนัไดบา้นไม่แหง้เลย 

คนท่ีเขาฉลาดเขาแอบท า เขาท าไม่ตอ้งการใหใ้ครรับรู้หรอก แต่การกระท านั้นจะท าในท่ีลบั

ท่ีแจง้คือบุญกุศลทั้งนั้นน่ะ แลว้ยิง่ท  าในท่ีลบั บุญกุศลมหาศาลเลย เวลาท าส่ิงใดตอ้งใหป้ระกาศ ตอ้ง

ข้ึนป้ายเลย คนโนน้ท าบุญเท่าน้ี คนน้ีท าบุญเท่านั้น นัน่น่ะมนัทอนบุญของตนไปไง 

ปฏิคาหก ผูใ้หใ้หด้ว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ ความสะอาดบริสุทธ์ิของเรา เราใหเ้พื่ออะไรล่ะ 

เราใหค้นทุกขค์นจนก็ใหเ้พื่อเขาด ารงชีพ เราท าบุญกุศลในวดัก็เพื่อประโยชนส์าธารณะ เวลาของ

สงฆ์ๆ  ก็เพื่อหมู่สงฆ ์สมบติัของชาติ สมบติัของสงฆ์ เราท าแลว้ก็จบไง ท าไมตอ้งใหป้ระกาศ ท าไม

ตอ้งใหเ้ขายกยอปอป้ัน น่ีไง การยกยอปอป้ันกิเลสทั้งนั้นน่ะ อยากดงัอยากใหญ่ ถา้อยากดงัอยากใหญ่ 

มนัเป็นประโยชนอ์ะไรข้ึนมา มนัก็เศร้าหมองใช่ไหม 

แต่เราท าของเรา ท าบุญท้ิงเหว ท าไม่ใหใ้ครรู้ แอบท า เราจะมีมากมีนอ้ยของเรา เราก็ท  าของเรา 

มีนอ้ยข้ึนมา อายเขาก็ท  าแบบกระมิดกระเม้ียน พอมีเยอะหน่อย แหม! อวดเชียว มนัมีประโยชนอ์ะไร 

น่ีไง นกัโทษ นกัโทษมนัออกจากคุก มนัพน้โทษมนัถึงออกจากคุก น่ีเล่ือนสถานะของ

นกัโทษไง นกัโทษชั้นดี ไอพ้วกนั้นนกัโทษชั้นเลว ฉันดีกว่าเขา ฉนัเยีย่มกว่าเขา ฉนัจะไดพ้น้จากโทษ 

เวลาเปิดประตูคุกออกมามนัก็ออกมาเหมือนกนันัน่น่ะ ถา้ออกมาเหมือนกนั 
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น่ีก็เหมือนกนั ถา้เรามีสติปัญญาของเรา ท าของเราเพื่อประโยชนก์บัเรา ถา้ประโยชน ์มนัจะมี

สติปัญญาอย่างนั้น แลว้ไม่วุ่นวายดว้ย คนท่ีเขาเป็นธรรมเขาท าบุญกศุลโดยปัญญานะ เขาไม่วุ่นไม่วาย

นะ เขาท าของเขาแลว้เขายิม้แยม้แจ่มใสของเขา เขาเก็บไวใ้นความภูมิใจของตวัเราเอง มนัเก็บไวใ้น

ความภูมิใจไง เราท าส่ิงใดก็ไดใ้ช่ไหม 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราออกประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราฝึกหัดของเรา ถา้เรานัง่สมาธิภาวนาของ

เรา มนัก็เป็นความภูมิใจของเรานะ นัง่ได ้๑ ชัว่โมง โอ๋ย! ภูมิใจเลย ๑ ชัว่โมง โอ!้ วนัน้ีได ้๒ ชัว่โมง 

เก็บความภูมิใจของเราไว ้ แลว้เกิดถา้มนัเป็นสัจจะเป็นความจริงข้ึนมานะ จิตมนัสงบเขา้มา จิตน้ีมนั

มหศัจรรยน์กั ในหวัใจเราน้ีมหศัจรรยน์กั 

เวลาแสวงหาความสุข แสวงหาความสุขจากขา้งนอก อยากไดด้ว้ยเป็นอามิสทั้งนั้น สุขอ่ืนใด

เท่ากบัจิตสงบไม่มี แลว้ความสงบของใจ ถา้มนัสงบเขา้มา ส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีสุดไง เวลาคนเป็นเท่านั้นถึง

แสวงหาความสุขได ้คนตายแสวงหาความสุขไม่ได ้

น่ีก็เหมือนกนั คนเป็นเท่านั้น จิตมนัรับรู้ของมนัได ้ แลว้จิตถา้มนัใชปั้ญญาอบรมสมาธิเขา้มา 

ใชก้  าหนดพุทโธเขา้มา มนัสงบเขา้มา มนัไม่เป็นอยา่งท่ีคิด 

ท่ีคิดกนั ท่ีในต าราเขียนกนั ต าราของครูบาอาจารยเ์วลาท่านบอกว่า สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี 

ถา้สงบ สงบอยา่งไร ถา้มนัสงบเขา้มา ความเป็นจริงของมนั เห็นไหม ส่ิงท่ีหวัใจๆ มนัทุกขม์นัยากอยูน่ี่ 

หวัใจท่ีมนัแสวงหาอยูน่ี่ หวัใจท่ีมนัเท่ียวตะครุบเงาท่ีมนับอกจะเป็นความสุขๆ อยูน่ี่ เวลามนัปล่อยวาง

เขา้มาหมดเลย ตวัมนัเองนัน่น่ะมีความสุขแท ้ตวัมนัเองนัน่น่ะจะมีความสุขได ้

แต่ตวัมนัเองมนัมีความสุขไม่ไดเ้พราะกิเลสมนัครอบง าไง ตณัหาความทะยานอยากมนั

ครอบง าอยู ่แลว้ก็ลากมนัไป “ท าบุญแลว้ไปสวรรค ์ท าบุญแลว้จะเป็นพรหม” 

เทวดา อินทร์ พรหมมาฟังเทศนพ์ระพุทธเจา้ เทวดา อินทร์ พรหมยงัตอ้งมาฟังเทศน ์ เทวดา 

อินทร์ พรหมท่ีจะพน้จากทุกขย์งัตอ้งลงมาฟังเทศน ์ แลว้เราท ากนั ใหกิ้เลสมนัลากไปๆ ไง เวลาท าส่ิง

ใดก็ใหกิ้เลสมนัลากไปๆ แต่ถา้มนัท าบุญท้ิงเหว จบ ท าบุญท้ิงเหวเพราะอะไร 
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ทาน ศีล ภาวนา คนเราจะเป็นอิสรภาพได ้คนเราจะตอ้งมีสติมีปัญญา คนเราโง่เขลา คนเราเบา

ปัญญาจะเป็นอิสรภาพไม่ได ้ เห็นไหม เขาเลิกทาสๆ ไอท้าสมนัไม่ยอมเลิกทาสเพราะมนัหากินไม่เป็น 

มนัขอเป็นลูกทาสตลอดไปเพื่อใหน้ายทาสใชง้านมนั เพื่อมนัจะมีอาหารเล้ียงปากเล้ียงทอ้ง 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีมนัจะพน้จากโทษได ้พน้จากกิเลสตณัหาความทะยานอยากได ้มนัตอ้งมี

สติมีปัญญาของมนั ถา้มีสติปัญญาของมนั การเสียสละทานๆ เสียสละเป็นผูใ้ห ้ผูใ้หเ้ป็นผูท่ี้จะพน้เป็น

อิสระ เป็นอิสระเพราะไม่มีการครอบง าของใคร 

ผูรั้บๆ ผูรั้บเพราะเราต  ่าตอ้ย ผูรั้บเพราะเราขาดแคลน ผูรั้บเพราะเราไม่มีสติปัญญาของเรา เรา

ตอ้งอาศยัความรับน้ีเพื่อด ารงชีพของเรา เพื่อความเป็นอยูข่องเรา 

ถา้บวชพระ พระเป็นผูรั้บ พระเป็นเน้ือนาบุญของโลก พระภิกขาจาร เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ ค าว่า 

“เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้” ออกโปรดสัตว ์ ค าว่า “โปรดสัตว”์ สัตวท่ี์มนัทุกขม์นัยาก ต่ืนนอนข้ึนมาจากท่ี

หลบัท่ีนอน หุงหาอาหารมาเพื่อเสียสละ เพื่อท าบุญกุศล น่ีเขาจะตกับาตรของเขา เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้

ไง 

น่ีพูดถึงว่า เวลาผูรั้บรับดว้ยความขาดตกบกพร่องของเขา แต่ถา้เป็นครูบาอาจารย ์ เป็นองค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ รับดว้ยบุญกุศลไง น่ีไง เน้ือนาบุญของโลกเขาแยง่กนัๆ เพื่อเอาบุญกุศล

อนันั้นไง น่ีไง การเสียสละทานๆ เสียสละทานเพื่อความเป็นอิสระไง ความเป็นอิสระเพราะเราเป็น

ผูใ้หไ้ง ถา้มนัมีทานของมนั เป็นผูใ้ห ้ เป็นผูท่ี้ประเสริฐ เป็นผูท่ี้มีโอกาส เป็นผูท่ี้จะเปิดปัญญาใช่ไหม 

น่ีทาน 

ศีล ศีลคือความปกติของใจ มีศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๒๒๗ ถา้ศีล ๕ ทุกคนอวดอา้งว่าเป็นคนดี ทุก

คนอวดอา้งว่าท าความถูกตอ้งดีงามทั้งนั้น ถา้มนัจะเปรียบเทียบกนั เปรียบเทียบกนัดว้ยศีลน่ี ถา้มนัจะ

ถูกตอ้ง ถูกตอ้งดว้ยศีลดว้ยธรรม 

ถา้ความดีๆ ความดีของกิเลสไง ความดีบอกมีความสุขบนความทุกขข์องคนอ่ืนไง เหยียบหวั

คนอ่ืนข้ึนไปไง อยากจะหนา้ใหญ่ใจโตไง อยากจะมีอ านาจไง อยากจะนัง่บนหวัคนไง อยากจะอยูบ่น

หวัเขา นัน่ไง มนัเป็นศีลตรงไหน 
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ถา้มนัเป็นศีลข้ึนมา ศีลมนัคือความเสมอภาคไง ศีลคือศีละ ศีละคือศิลา ศิลาคือความมัน่คง 

คือจิตท่ีมนัตั้งมัน่ 

น่ีไง ผูท่ี้จะเป็นอิสระ อิสระตอ้งมีปัญญาอยา่งน้ีไง ถา้มนัมีปัญญาข้ึนมา มนัเสียสละทานข้ึนมา

เพื่อเปิดใจของเราใหใ้จเป็นสาธารณะ ถา้มีศีลข้ึนมา แลว้มนัเกิดปัญญาข้ึนมา ถา้เกิดปัญญาข้ึนมา เรา

เช่ือมัน่ในพระพุทธศาสนาขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราจะไปเฝ้าองคส์มเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา้กลางหวัใจไง พุทธะ พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 

ผูท่ี้โง่เขลาเบาปัญญาโดนกิเลสตณัหาความทะยานอยากครอบง า คนติดคุกมนัยงัมีวนัออกนะ 

พน้จากคุก เวน้ไวแ้ต่นกัโทษประหาร นกัโทษประหาร เขาก็ใหอ้ภยัโทษอยูว่นัยงัค  ่านัน่น่ะ 

น่ีก็เหมือนกนั มนัไม่มีโอกาสเลยหรือ มนัไม่มีโอกาสไดก้ระท าเลยใช่ไหม เกิดมาเป็นมนุษย ์

เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจ ้าจ้ีจ  ้าไชสอนอยูทุ่กวนั แลว้มนัหูหนวกตาบอด ย  ้าคิดย  ้า

ท  าอยูก่บักิเลสตณัหาความทะยานอยากอยา่งนั้นหรือ ถา้มนัมีสติปัญญาข้ึนมา มนัจะมีความภูมิใจมาก 

มนัจะเป็นผูป้ระเสริฐ ใหด้ว้ยความเบิกบานนะ คนท่ีมีสติปัญญาเขาใหด้ว้ยผูเ้บิกบาน ไม่ใช่ใหด้ว้ย

ความยอมจ านนนะ ไม่ใช่ใหด้ว้ยเอาคนข่มขู่นะ ไม่ใช่ใหด้ว้ยความอิทธิพลครอบง านะ ใหด้ว้ยความ

พอใจ ใหด้ว้ยความเบิกบาน ความเบิกบานอนันั้น ทาน ผูท่ี้พน้เป็นอิสระไง 

ถา้มนัมีศีล ศีลคือความปกติของใจ ถา้ไม่มีความเบิกบาน ไม่มีสติปัญญา มนัจะภาวนาอย่างไร 

เวลาภาวนาแลว้อั้นตูอ้ยูน่ัน่น่ะ เวลาภาวนาข้ึนมาแลว้จนตรอกอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัอยูโ่ดยความครอบง า

ของกิเลสไง คนจะพน้จากโทษ พน้จากโทษเขาช่ืนบานนะ นบัวนันบัคืนเลย จะเปิดประตูคุก ออกไป 

โอโ้ฮ! กอดกนัร้องไหเ้ลย เป็นอิสระๆ ไง 

น่ีก็เหมือนกนั หวัใจ กิเลสมนัครอบง าไว ้ มืดบอด ดูใหม้นัปล้ินปลอ้น แลว้ก็เช่ือมนัอยูอ่ยา่งน้ี 

แลว้ก็บอกว่าน่ีเป็นความดีๆ ความดีอะไรของเอ็ง 

ไอน่ี้มนัอยูท่ี่วุฒิภาวะ น่ีไง ฟ้าลิขิตๆ ถา้ฟ้าลิขิตข้ึนมา เวรกรรมมีเท่านั้น วุฒิภาวะมีเท่าน้ี จริต

นิสัยมีเท่าน้ี ความคิดไดเ้ท่าน้ี ความคิดไดเ้ท่าน้ีมนัประเสริฐแลว้ ยอดคน ยอดคนตอ้งพน้จากกิเลสสิ 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๐ ๗ 
 

ในบรรดาสัตวส์องเทา้องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด แลว้เราก็เป็นมนุษย์

เหมือนกนันะ ถา้เป็นมนุษย ์ เรามีศกัยภาพของความเป็นมนุษยน์ะ น่ีสัตวป์ระเสริฐๆ ดูสิ โลกเขาหาอยู่

หากินดว้ยสติดว้ยปัญญา คนท่ีมีสติมีปัญญาเขาท าอะไรเขาประสบความส าเร็จของเขา 

แต่ถา้คนเวลาเวรกรรมมนัตดัทอนๆ เวลาเวรกรรมมนัตดัทอนข้ึนมา ความบกพร่องเป็นคร้ัง

เป็นคราว คนเรานะ มนัจะเรียบง่าย ชีวิตจะราบร่ืนตลอดชีวิต หาไดย้าก ลุ่มๆ ดอนๆ ทั้งนั้นน่ะ ความลุ่ม  ๆ

ดอน  ๆเพราะเวรกรรมของคนมนัท ามามากไง 

คนเราท าความดีมาก็มาก ท าความชัว่มาก็เยอะ ดว้ยความผิดพลาด ดว้ยความพลั้งเผลอ ดว้ย

ความจ าเป็น มนัท าของมนัมา มนัท าของมนัมา ถึงเวลากรรมมนัใหผ้ลๆ ยิม้รับเลย เราท ามา เราท าของ

เรามาเอง มีสติปัญญา มนัผ่านพน้ไปได ้พอผ่านพน้เป็นขั้นเป็นตอนข้ึนไป 

ทั้งนั้นน่ะ เวลาคนเกิดมา ผลของวฏัฏะๆ เราไดท้  าความดีความชัว่มาทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้ผลของ

ความดีมา เราตอ้งเหยยีบคนัเร่ง ตอ้งรีบกระท าของเราใหม้นัพน้ไปซะ ถา้พน้ไปซะ องคส์มเด็จพระ

สัมมาสมัพทุธเจา้เวลาท่านพูดกบัพระ “ภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวกเธอโดนโลกธรรม ๘ กระทบรุนแรง 

อย่าเสียใจ อย่าน้อยใจ ให้ระลกึถึงเราๆ ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” 

องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้เผยแผธ่รรมข้ึนมา เขาติฉินนินทา เขาใส่ความ เขาท าร้าย 

ท าลายองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทั้งนั้นเลย ไอพ้วกโจร ไอพ้วกนอกลทัธินอกศาสนามนัท าลาย

มาตลอด 

เราจะบอกว่า เวลาเป็นคนดี เป็นถึงองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้มนัตอ้งมีคนเชิดชู มนั

ตอ้งมีคนเคารพนบนอบ มนัก็มีคนเคารพนบนอบจริงๆ ถา้คนท่ีมีศรัทธามีความเช่ือ แต่คนท่ีเขาไม่เช่ือไม่

ถือ เขาท าลายทั้งนั้นน่ะ 

ฉะนั้น เวลาบอกว่า ภิกษุทั้งหลายถา้เธอโดนโลกธรรมกระทบรุนแรง อยา่เสียใจ อยา่นอ้ยใจ ให้

ระลึกถึงเรา ใหร้ะลึกถึงองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้จะเป็นผูท่ี้โดน

กระทบกระเทือนรุนแรงท่ีสุด แต่องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระอรหนัต ์ เป็นศาสดา ชา้งศึก

ไม่กลวัคนัศร ไม่กลวัอาวุธของขา้ศึก ชา้งศึกเผชิญไดทุ้กอยา่ง 
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น่ีก็เหมือนกนั หวัใจของเรา เราประพฤติปฏิบติัของเรา แลว้เวลาขาดตกบกพร่อง เวลามีส่ิง

ใดแลว้เราก็จะนอ้ยเน้ือต  ่าใจ เราก็จะเสียใจ 

เสียใจไปท าไม หัวเราะเลย สู้กับมนัด้วยสติด้วยปัญญา แล้วเราจะพ้นออกไปจากกิเลส

ตัณหาความทะยานอยาก เอวงั 


