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ตั้งใจฟังธรรมะ หวัใจตอ้งการธรรมะนะ หวัใจตอ้งการท่ีพึ่งท่ีอาศยั ชีวิตน้ีคืออะไร ชีวิตน้ีคือ

ไออุ่น ไออุ่นตั้งอยูบ่นกาลเวลา กาลเวลาของมนุษยเ์รา ๑๐๐ ปี กาลเวลาของเทวดา กาลเวลาของพรหม 

เราเกิดภพชาติใด ชาติหน่ึงนะ ดูสิ แมลงวนัเกิด ๗ วนั มนัก็ว่าอายมุนัยนืยาวนะ ยนืยาวเพราะใน

ธรรมชาติของเขา 

ในธรรมชาติของเรา ไออุ่นตั้งอยูบ่นกาลเวลา แลว้กาลเวลา เราเกิดมา ๑๐๐ ปี ๑๐๐ ปีตั้งแต่วยั

เด็ก ส่ิงท่ีเป็นเด็ก จินตนาการของเขา พ่อแม่ยิง่กว่าเทวดา มนัร้องไหเ้อา มนับงัคบัเอา พ่อแม่ตอ้งใหม้นั

หมด ชีวิตของเขานะ ความสุขเอาจากพ่อจากแม่ 

เวลาโตข้ึนมา โตข้ึนมาตอ้งแสวงหา ตอ้งมีงาน ตอ้งมีหนา้ท่ีการงานของเรา เวลาชราภาพ

ข้ึนมา ไมใ้กลฝ่ั้ง ไมใ้กลฝ่ั้งไปวดัไปวาจะไปฟังเทศน ์ไปฟังเทศนเ์พื่อเตรียมตวั น่ีกาลเวลา แลว้เราฆ่า

มนัท้ิง เราท าลาย 

ดูสิ เวลาคนทางโลก เขาบอกว่า เวลาเขามีเวลาว่าง เขาฆ่าเวลาๆ ท างานเพื่อฆ่าเวลา ท าเพื่อฆ่า

เวลา เพราะท างานเพื่อการฆ่าเวลา ไม่จริงไม่จงัไง แต่ถา้เป็นจริงเป็นจงั เวลามีค่านะ เวลามนัไปแลว้ สายน ้ า

ไหลแลว้ไม่ยอ้นกลบั ชีวิตเราหมดไปแลว้เรียกมนักลบัมาไม่ไดห้รอก มนัน่าเสียดาย มนัน่าเสียดายเวลา

ของเรามนัผ่านไป 

วนัคืนล่วงไปๆ นะ บดัน้ีเธอท าอะไรอยู ่ถา้ท าอะไรอยู ่ท าหนา้ท่ีการงานของเรา เราก็ท  าของ

เรา ท าเพื่อด ารงชีพๆ ด ารงชีพไวท้  าไม ด ารงชีพไวก้็เป็นข้ีขา้มนัไง ด ารงชีพไวห้มดอายขุยัไง ด ารงชีพ

ไว้ๆ  เราก็ประสบความส าเร็จโดยธรรมชาติ โดยธรรมชาติของธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา้ ธรรมะเป็นธรรมชาติไง 
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ธรรมะเป็นธรรมชาติ สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นความทุกข ์ส่ิง

ใดเป็นทุกข ์ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา มนัเป็นอนิจจงั มนัแปรปรวนตลอดเวลา มนัเป็นสัจจะเป็นความจริงใน

ธรรมชาตินั้น เราก็ยอมจ านนกบัธรรมชาตินั้น 

พอธรรมชาตินั้น ถา้ส่ิงใดขดัอกขดัใจ ไม่ไดส้มความปรารถนา ทุกข์ๆ ๆ แต่เวลามนัทุกขแ์ลว้ 

ความทุกขน์ั้น กาลเวลามนัก็บ  าบดัไป เวลามนัผ่านไปนะ ความทุกขน์ั้นมนัก็เบาบางลง แลว้มนัก็จะไป

เจอใหม่รอบหนา้นัน่น่ะ มนัก็จะหมุนเวียนของมนัไปอยูอ่ยา่งน้ี 

เราฆ่าเวลาๆ เวลามนัมีค่า ถา้เวลามนัมีค่าข้ึนมา วนัคืนล่วงไปๆ บดัน้ีท าอะไรอยู่ 

เวลาบวชมาเป็นพระ เวลาบวชเป็นพระข้ึนมา บวชมา วนัเวลาพรรษาหน่ึงก็ ๓ เดือน ถา้ ๒ 

พรรษา ๓ พรรษา ๑๐ พรรษาข้ึนไปมนัก็มีอาวุโสภนัเต อาวุโสภนัเตแลว้จิตใจมนัอาวุโสข้ึนมาไหม มนัมี

คุณธรรมข้ึนมาไหม มนัมีหลกัเกณฑอ์ะไรในหวัใจบา้ง หวัใจมนัเติบโตข้ึนมาไหม 

ปลูกตน้ไม ้ตน้ไมม้นัยงัโต หวัใจมนัปลูกโตข้ึนมาไหม หวัใจมนัเท่าเก่า เลวกว่าเก่า ถา้มนัมีแต่

กิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัเลวกว่าเก่า 

ตน้ไม ้ดูสิ อาย ุ๑,๐๐๐ ปี ท่ีเป็นตน้ไม้ๆ  ขา้งในกลวงหมด ขา้งใน พออายมุนัมากข้ึน มนัใชดู้ด

สารอาหารไป มนัเหลือแต่เปลือก ตน้ไมท่ี้อาย ุ ๑๐๐ ปี ๑,๐๐๐ ปี ไปดูสิ ขา้งในเป็นโพรงทั้งนั้นน่ะ แต่

อายขุยัมนัเป็นพนัๆ ปีนะ แต่มนัเหลือนอ้ยนกั เหลือนอ้ยนกัในโลกน้ีไง เพราะโดยธรรมชาติของมนั 

ส่ิงมีชีวิตมนัแปรปรวนไปตลอดเวลา ส่ิงท่ีถา้เวลามนัไดอ้ายขุยัข้ึนมา มนัก็ควรจะเจริญงอกงามข้ึนมา 

มนัควรพฒันาข้ึนมาไง ถา้มนัพฒันาข้ึนมา อาวุโสภนัเตมนัก็น่ากราบไหว ้

เวลาเราจะกราบจะไหว ้ จะกราบไหว ้ อาวุโสภนัเต ธรรมวินยัขององคส์มเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา้ เรากราบเพราะเราเช่ือองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง เหมือนเราเป็นคนไทย เราเป็นคน

ไทยอยูใ่นกฎหมายไทย กฎหมายไทยบงัคบัใชเ้สมอหนา้กนั แต่มนัเสมอไหมล่ะ มนัไม่เสมอหนา้

เพราะอะไร เพราะว่าคนท่ีมนัหลบหลีกไปตามช่องกฎหมายนัน่น่ะ คนท่ีมนัหาผลประโยชนจ์าก

กฎหมายนัน่น่ะ กฎหมายใชบ้งัคบัเสมอกนั ธรรมวินยัขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็เสมอภาค

กนั 
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เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองอะไร ถา้

พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองอะไร ถา้เร่ืองฆราวาสก็สอนเร่ืองใหเ้สียสละ การว่าเสียสละ เสียสละเพื่อ

อะไร เสียสละข้ึนมาเพื่อพฒันาหวัใจน้ีไง ใหห้วัใจมนัพฒันาไง 

ผูใ้ห ้ พอใหแ้ลว้มนัแช่มช่ืน ผูใ้หใ้หแ้ลว้มนัมีความสุข ผูใ้หแ้ลว้มนัพฒันาของมนั มนั

พฒันาการ ส่ิงนั้นเพื่อพฒันาการหวัใจไง แต่ทางวิทยาศาสตร์ อา้ว! ใหม้นัจะไดอ้ย่างไรล่ะ ใหม้นัมีแต่หลุด

มือไปๆ มนัจะไดอ้ยา่งไรล่ะ ไอใ้หไ้ปๆ น่ีไง ทางวิทยาศาสตร์ ทางโลกท่ีเขามอง มองกนัอยา่งนั้นไง 

แต่ในทางธรรมๆ ใหด้ว้ยธรรมนะ ไม่ใช่ใหด้ว้ยกิเลส อย่างเราข้ีทูดกุดถงั อวดอยากจะใหเ้ขา 

ไปกวา้นมา ไปจ้ีปลน้มาเพื่อจะแจกเขา ใหเ้ขา เพื่อตวัเองจะมีหนา้มีตาไง ไอน่ี้มนัมีแต่เวรแต่กรรม 

แต่เวลาให้มนัปฏคิาหก ไอ้คนทีเ่ขาให้ เขาให้เพ่ือพฒันาหัวใจของเขา เวลาคนทีพ่ัฒนา

หัวใจของเขา เวลาเขาให้ เขาให้ใต้ดินนะ พวกนีเ้ขาให้ เขาไม่ต้องการช่ือเสียงเกียรติศัพท์เกียรติคุณ

ใดๆ ทั้งส้ิน เขาต้องการช าระกิเลสในใจของตน เขาให้เพ่ือบรรเทากเิลสในใจ เขาให้เพ่ือคุณภาพ

ของใจ เขาให้เพ่ือจะพัฒนา 

แต่เวลาเขาใหไ้ปแลว้ ดูสิ ในทางปกครองใช่ไหม ผูท่ี้มีศีลมีธรรมเขาใหก้  าลงัใจกนัไง ใหช่ื้อ

ใหเ้สียง ใหย้ศถาบรรดาศกัด์ิ ไอน้ัน่ก็เลยบา้ แต่เร่ิมตน้มนัมาจากไหนล่ะ ก็มาจากเขาเห็นคุณงามความ

ดีๆ ไง ถา้เห็นคุณงามความดี ถา้เราเป็นฆราวาส พระพุทธเจา้สอนอะไร ก็สอนการเสียสละข้ึนมา 

เสียสละเพื่ออะไร 

เกิดมามีชีวิตนะ ดูสิ เวลาคนเกิดมาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี เงินทองมหาศาลใช่ไหม น่ีเราเกิดมา

มีอวยัวะ ๓๒ มีมือ มีเทา้ มีสมอง หาอยูห่ากินได ้หาอยูห่ากินได ้ท ามาเพื่อพฒันาหวัใจ ท ามาเพื่อสละ เพื่อ

อุม้ชู ดูสิ พระโพธิสัตว์ๆ  พระโพธิสัตวเ์วลาเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เสียสละชีวิต เสียสละทั้งนั้นน่ะ 

เขาเสียสละ 

น่ีไง เกิดมาๆ คนท่ีเป็นเศรษฐีเขามีทรัพยส์มบติัของเขา เราเกิดมาเป็นมนุษย ์เรามีสมอง มีมือมี

เทา้ ท าอะไรก็เป็นประโยชนท์ั้งนั้นน่ะ ถา้เป็นประโยชนข้ึ์นมาแลว้ ถา้จิตใจมนัสูงมนัส่ง มนัท าเพื่อ

ประโยชนข์องมนั เพื่อประโยชน์ตรงไหน ก็เพื่อประโยชนพ์ฒันาหวัใจน่ีไง 
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ดูสิ พระโพธิสัตวท่ี์ท่านท า ท่านท าเพื่อพฒันาหวัใจของท่าน พฒันาหวัใจของท่านดว้ยเจตนา 

ดว้ยการกระท าอนันั้น เสียสละอนันั้นไป แต่หวัใจมนัเบิกบาน มนัแช่มช่ืนข้ึนไหม 

น่ีไง เวลาพระบวชมาๆ พระบวชมาก็เพื่อประพฤติปฏิบติัไง มนัรู้จกัพระบวชมาแลว้ เหมือน

หมอ หมอเขาเรียนมาแลว้นะ เขาเรียนถึงทางเคมี ทางสารต่างๆ เขาจะใชย้าอะไรเพื่อแกโ้รค รักษาโรค

นั้น ดูสิ ถึงเวลาแลว้ เวลาเผาอาจารยใ์หญ่ ไปกราบไหวบู้ชากนั เพราะอาจารยใ์หญ่ใหว้ิชาการเขา 

น่ีก็เหมือนกนั บวชมาแลว้ ถา้มนัท าของมนัได ้ ทางวิชาการอนันั้นน่ะ ทางวิชาการคือความรู้

จริงอนันั้นไง สติเป็นอยา่งไร แลว้มนัยนืยนัได ้ ถา้มีสติแลว้ไอค้วามฟุ้งซ่านหายหมด ถา้มนัมีสมาธิ

ข้ึนมา นัน่น่ะหาหวัใจของตนเจอ ถา้หาหวัใจของตนเจอ ปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิตท่ีเขาแกก้นั ไปแกก้นั

ท่ีนัน่ไง 

เวลาเป็นหน้ี อวิชชามนัอยูท่ี่หวัใจนั้นน่ะ มนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แลว้มนัแกห้น้ีไม่ได ้ แก้

หน้ีก็ไปปลดท่ีเงาไง ความคิดๆ บา้บอคอแตกนัน่ไง ไอน้ัน่ความคิดๆ อะไรของมนั ความคิด มนัคิดมาร

ก็ได ้ความคิดอวชิชาก็ได ้ความคิดแบบไม่รู้ก็ได ้

แต่ถา้มนัสงบเขา้มา ความคิดมนัคืออะไร ความคิดมนัดบัไปแลว้มนัเหลืออะไร ถา้มนัเหลือ

ส่ิงใด มนัเป็นประโยชนอ์ย่างไร น่ีไง ถา้มนัเป็นความจริง มนัเป็นความจริงท่ีน่ีไง ถา้ความจริงท่ีน่ี 

น่ีไง เวลาเกิดมา เราเกิดมาเป็นมนุษย ์อริยทรัพย์ๆ  มีอาการ ๓๒ สมบูรณ์ คนท่ีอาการ ๓๒ เขา

ไม่สมบูรณ์เขายงัมีความเขม้แขง็ เขายงัด ารงชีพได ้ เขายงัพฒันาการของเขาได ้ นัน่น่ะหวัใจเขาเขม้แขง็

กว่าร่างกายเขาอีก ร่างกายเขาขาดตกบกพร่อง แต่หวัใจเขาเขม้แขง็ หวัใจเขาเขม้แขง็ หวัใจเขามี

สติปัญญา เขาสามารถด ารงชีพได ้เขาสามารถเป็นผูน้  าของมวลชนได ้น่ีถา้ร่างกายเขาไม่สมบูรณ์ 

น่ีไง กรรมของสัตว์ๆ  มนัเป็นกรรมของสัตว ์ โทษใครไม่ไดท้ั้งนั้นน่ะ เวลาโทษ โทษการ

กระท าของเราน่ีแหละ โทษเวรโทษกรรม กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั การกระท าของเราน่ีแหละ 

การกระท าแลว้มนัอุบติัเหตุหรือส่ิงต่างๆ มนัก็เกิดจากการกระท า เพราะคนประมาทเลินเล่อ แลว้เวรกรรม

มนัใหผ้ล น่ีไง ส่ิงท่ีเวรกรรมใหผ้ลๆ ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมาๆ 
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ถา้วนัเวลามนัมีค่า มีค่าข้ึนมา เราจะไม่ให้เวลาเสียเปล่า เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านท าของ

ท่านก็ไม่ใหเ้วลาเสียเปล่า เวลาอยูก่บัหมู่คณะมนัมีขอ้วตัรปฏิบติัใช่ไหม เวลาขอ้วตัรปฏิบติั ถึงเวลาเรา

ก็ท  าใหม้นัพร้อมกนั พอท าเสร็จแลว้มนัจบ 

ดูสิ เวลาครูบาอาจารยเ์ราอยูก่บัหลวงปู่มัน่นะ ถา้ท าส่ิงใดใหท้  าในเวลาขอ้วตัรนั้น ไม่ใหเ้สียง

กระทบกระเทือนกนั เสียงกระทบกระเทือนกนั เวลานัง่ปฏิบติัแลว้ทุกคนตอ้งการความสงบ ทุกคน

ตอ้งการน ้ าใจของคนอ่ืน แลว้มนักระทบกระเทือนกนั มนัขุ่นใจ มนัขุ่นใจเพราะอะไร น่ีไง ส่ิงท่ีว่าถา้

จิตมนัพฒันาแลว้มนัรู้ไง รู้กฎหมาย กฎหมายเขาหา้ม พอกฎหมายเขาหา้ม ถา้เราไม่ฝืนกฎหมายไปมนัก็

ไม่ไประรานใครใช่ไหม น่ีก็เหมือนกนั ขอ้วตัรปฏิบติัข้ึนมา พระถา้อาวุโสภนัเตข้ึนมา ถา้มนัอาวุโสข้ึนมา 

มนัท าอะไรข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 

มนัเห็นคุณค่านะ เห็นคุณค่าอยา่งนั้นมาก เห็นคุณค่าในท่ีสงบสงดั เห็นคุณค่า เห็นคุณค่า

เพราะอะไร เวลาสัปปายะ ๔ ถา้มนัเห็นคุณค่าอย่างนั้น แลว้เวลาจิตมนัสงบข้ึนมา อธิจิต จิตมนัสงบระงบั

เขา้มามนัยิง่มหศัจรรยก์ว่านั้น ถา้มหศัจรรยก์ว่านั้นข้ึนมา 

เวลามนัฟุ้งมนัซ่าน ฟุ้งซ่านไม่ตอ้งถามใครเลย ทุกคนมีหมด เวลาความทุกขค์วามยากข้ึนมา 

แลว้มนัคนหนาคนบางแตกต่างกนั คนหนาคนบางแตกต่างกนั คนคิดเบาบาง บางคนคิดแบบทุกขย์าก

มาก บีบคั้นจนหวาดระแวง 

เวลาดูพวกเสพยา พอเสพยาแลว้มนัหวาดระแวงว่าคนจะท าร้ายมนัๆ ดูสิ ดูสายตามนัสิ ดู

พฤติกรรมสิ โอโ้ฮ! ไปไหนมนัมีแต่ความทุกขท์ั้งนั้นเลย ไอน่ี้มนัพฤติกรรมเพราะมนัเสพยาบา้ แต่ของ

เรามนัหวาดระแวงในหวัใจ มนัอยูข่า้งใน คนนอกมองไม่เห็น แต่มนัทุกข ์ มนัหวาดระแวง มนัสะดุง้

กลวัอยูภ่ายใน น่ีไง เวลามนัฟุ้งมนัซ่านข้ึนมา 

แต่ถา้มีสติมีปัญญาข้ึนมา กาลเวลา เวลาเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เกิดมี

อาการ ๓๒ มีสมอง มีทุกอยา่งพร้อมไง แต่จิตใจมนัอ่อนแอ จิตใจไม่มีก าลงัข้ึนมา ถา้มนัฝึกหดัๆ 

ข้ึนมา เวลามนัผ่านไปๆ เวลามนัประพฤติปฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ เหนือกาลเหนือเวลา เวลา เอ็ง

กระดิกไปเถอะ ใจน้ีไม่เก่ียว ไม่มีผลกบัธรรมธาตุอนันั้นเลย 
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เวลาก็คือเวลา มนัจบแลว้ มนัจบตั้งแต่กิเลสส้ินไป ถา้กิเลสส้ินไปแลว้ เวลามนัก็หมุนไป วฏัฏะ

ไง น่ีไง วฏัฏะ ผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะแลว้จิตน้ีมนัจะไปยุง่อะไรกบัวฏัฏะล่ะ มนัวิวฏัฏะ มนัพน้

จากวฏัฏะไปแลว้ 

ถา้มนัพน้จากวฏัฏะไปแลว้ แต่มนัยงัมีชีวิตอยู ่สอุปาทิเสสนิพพาน เศษส่วน ร่างกายน้ีเป็นเศษ

ท้ิง ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ เป็นเศษท้ิงเท่านั้นน่ะ แต่เศษท้ิง เศษท้ิงยงัเป็นประโยชนก์บัโลกมหาศาลนะ แต่

เป็นเศษท้ิงของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งทุกขแ์ลว้ ถา้ยงัไม่ประพฤติปฏิบติั ไม่ถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์

นัน่น่ะมารทั้งนั้นเลย มารมนัข่มขี่ 

กาลเวลาๆ ถ้ามนัมค่ีา มค่ีาส าหรับผู้ทีป่ระพฤติปฏิบัติ แต่ถ้าคนทีป่ฏบิัติแล้วมสีติมี

ปัญญา มนัจะเห็นคุณค่าอันนีน้ะ ถ้าคุณค่าอันนีน้ะ อย่าปล่อยให้มนัล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ไง 

เวลาเปล่าประโยชน์แล้ว เวลาได้มาก็ได้มาแต่ตัวเลข ๕๐ ปี ๖๐ ปี อายุขัย เวลาทีไ่ด้มา จติใจยัง

อ่อนแออยู่เหมือนเดิม เลวร้ายกว่าเก่าอีก 

แต่ถา้จิตใจมนัพฒันาข้ึนนะ มนัไม่มีส่ิงใดๆ เลย มนัเป็นโลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือม

ยศ มนัมีไวป้ระจ าโลก แลว้โลก ดูสิ เวลาหลวงตาท่านไดพ้ดัยศทีแรก เวลาท่านอาจารยว์นัเคร่ืองบินตก 

สังฆราชวดัราชบพิตรถวายท่าน ท่านเอาพดัยศอนันั้นไปคืนพระสังฆราช 

ท่านพูดอยา่งน้ี ท่านเล่าใหเ้ราฟัง ท่านบอกว่า “ส่ิงท่ีเวลาพระน่ีนะ พระเวลาท าหนา้ท่ีการงาน

ในศาสนาเขาควรมีก าลงัใจ น่าจะมีผลตอบแทนเพื่อใหเ้ขามีก าลงัใจเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ท างาน

เพื่อศาสนา แต่เกลา้กระผมไม่ตอ้งหรอก เกลา้กระผมนะ หวัใจมนัเป็นธรรมอยูแ่ลว้ ทั้งชีวิตทุ่มเทใหก้บั

ศาสนาอยูแ่ลว้ ไอเ้ร่ืองพดัยศไม่เก่ียว” ท่านไปคืนสมเด็จพระสังฆราช ท่านพูดอย่างน้ีนะ 

เห็นไหม เขาใหก้  าลงัใจกนั ใหย้ศถาบรรดาศกัด์ิกนั เขาใหเ้ป็นเคร่ืองน ้าใจต่อกนั ใหเ้ขาท า

คุณงามความดีไง 

แต่ไอเ้ราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้ความดีๆ ในหวัใจ ดูสิ เวลาหลวงตาท่านเป็นพระอะไร 

เหนือกาลเหนือเวลา พอเหนือกาลเวลา เร่ืองส่ิงนั้นไม่เก่ียว สอุปาทิเสสนิพพาน เศษส่วนท่ีมนัเหลือท้ิงๆ 

มนัไม่มีผลกบัธรรมธาตุอนันั้น แต่มนัเป็นประโยชนก์บัโลก ประโยชนก์บัโลกต่างหาก ถา้เป็น

ประโยชนก์บัโลก เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนส่ิงใด ใหมี้
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ค่าๆ ถา้ท าส่ิงใดไม่ได ้ เวลาท่ีมนัผ่านพน้ไป แต่เราในหัวใจ ในหวัใจมนัเหน่ือยมนัหน่าย มนัเบ่ือมนั

หน่าย มนัทุกขม์นัยาก มนัล าบากไปทั้งนั้นน่ะ 

ถา้มนัล าบาก ล าบากเกิดจากอะไร ล าบากเกิดจากใจ เพราะใจ กิเลสตณัหาความทะยานอยาก

ครอบง าอยู ่ ลองพลิกสิ พลิกอารมณ์ใหม่สิ พลิกข้ึนมา ดูองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่านก็เป็น

มนุษย ์หลวงปู่เสาร์ท่านก็เป็นมนุษย ์ครูบาอาจารยท่์านก็เป็นมนุษย ์ท าไมท่านพลิกใจของท่านไดล่้ะ 

อยา่ไปคิดตามกิเลสสิ พลิกกลบัเลย เราก็เป็นมนุษยเ์หมือนกนั เราก็ตอ้งมีสติปัญญา

เหมือนกนั เราก็ตอ้งเขม้แขง็เหมือนกนั เราพลิกเลยนะ พอพลิกแลว้เป็นคนใหม่เลย เม่ือก้ีมนัยงัคิดทุกข์

คิดยากอยูเ่ลย เม่ือก้ีมนัยงันอ้ยใจอยู่เลยนะ เม่ือก้ีมนัยงัเหยียบย  ่าหวัใจ นัน่แหละตณัหาความทะยานอยาก 

จะคิดดีก็คิดแลว้ท าไม่ได ้ จะคิดชัว่หรือก็ละลา้ละลงั ท าไม่ลง จะคิดไปทางชีวิตหรือ ชีวิตน้ีก็มีแต่ความ

ตรอมใจ คิดอะไรมนัเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัคิดโดยความทุกขห์มดเลย 

มนัพลิกด้วยสติด้วยปัญญา เห็นไหม พอพลกิขึน้มา เราก็เป็นคนคนหนึ่ง เราก็สามารถมี

สติยับยั้งความคดิได้ พอยับยั้งความคดิได้ กิเลสทีม่นัชักจูงอยู่น่ีหยุดเลย พอหยุดเลย นี่เหยียบ

คนัเร่งแรงๆ เพราะถ้ามนัคดิดี คดิถึงชีวติ คดิถึงมคุีณค่า 

ความเกิดมา พ่อแม่อุม้ครรภม์า ๙ เดือน กว่าจะไดค้ลอดมา กินน ้าเลือดในหวัอกมาตั้งก่ีขวบ 

พ่อแม่เล้ียงดูมาขนาดไหน ชีวิตมนัจะมีค่ามากนอ้ยแค่ไหน เราจะมานอนใจอยูอ่ยา่งน้ีไดอ้ย่างไร เราตอ้ง

เป็นคนดีข้ึนมา เราตอ้งประพฤติปฏิบติัข้ึนมาใหพ้่อแม่เราไม่เสียก าลงัใจ อุตส่าห์อุม้ทอ้งมา ๙ เดือน 

แลว้ก็หวงัใหเ้ราจะเป็นคนดี หวงัว่าจะใหเ้ราเติบโตมา แลว้เติบโตมา คิดสิ ถา้คิดอยา่งน้ีแลว้นะ ไอท่ี้ว่า

อยากได ้อยากดี อยากเด่น อยากจะเทียมหนา้เทียมตาเขา ไอน้ัน่โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ ลาภมีมา

เด๋ียวก็เส่ือมไป เส่ือมไปแสวงหามนัก็ไดม้า ไดม้า ของมนัเป็นอนิจจงั มนัอยูป่ระจ าโลก 

โลกเขาตอ้งการแสวงหาเพือ่ด ารงชีพ เราก็ท  าหนา้ท่ีการงานของเราไป ถา้มนัขาดตกบกพร่องส่ิง

ใดไปก็วางมนัซะ ไม่ตอ้งไปคิดใหม้นัเจ็บช ้ าน ้าใจ ส่ิงใดท่ีท าแลว้เป็นประโยชน ์ เราก็รีบขวนขวายมา

เพื่อความมัน่คงของชาติของตระกูลของเรา เพื่อคุณงามความดี เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้

สอนอิสระไหม ถา้เราประพฤติปฏิบติั เราแสวงหามา มีส่ิงใดเพื่อด ารงชีพแลว้ ถา้ใจมนัเขม้แขง็ 

ใจมนัทุกขม์นัยาก มนัไม่ใหใ้คร อูฮู้! เวลาทุกขย์าก ทุกขย์ากมากเลย พอไดม้ามนักอดไวเ้ลย 
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ถา้มีสติปัญญา เราเคยทุกขเ์คยยากมา เราก็อยากใหมี้คนช่วยเหลือเจือจานใช่ไหม ถา้เราพอมี

แบ่งปันได ้ เราก็จะแบ่งปันใหค้นนั้นบา้ง คนน้ีบา้ง เพือ่ความมัน่คง เพื่อบารมี เพือ่สร้างกรรมดี เพื่อเปิด

โอกาส เพือ่มีการกระท าน้ีใหป้ลอดโปร่ง เพื่อสังคม เพื่อความดีงามทั้งนั้น ถา้มนัคิดไดอ้ย่างน้ี มนัคิด ถา้

มนัพลิก ถา้มนัเป็นพริกแกง มนัเอาไวกิ้นเผด็ๆ ถา้มนัเป็นพลิกกระท า มนัหาย 

ถา้พริกแกงนะ ยิ่งเค้ียวไปเลยนะ โอ๋ย! ตอ้งหาน ้าเลย ถา้พริกอย่างนั้นไม่ไหว พริกนอนจมอยู่

อยา่งนั้น พลิกกระท า พลิกท าข้ึนมาใหม้นัเป็นจริงข้ึนมา 

เวลาเราเป็นมนุษย ์ถา้ยงัมีเวลาอยู ่ยงัมีลมหายใจอยู ่ยงัแกไ้ขไดห้มด ยงัมีความรู้สึกอยู ่เวน้ไวแ้ต่

คนตาย คนตายไปแลว้นะ อาฬารดาบส อุทกดาบส องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เคยไปศึกษาร่วมกบั

เขา เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา คนท่ีจะบรรลุธรรมไดต้อ้งจิตสงบ ตอ้ง

รู้จกัตนเอง ตอ้งรู้จกัหวัใจของตน 

เขาไดส้มาบติั ๖ สมาบติั ๘ จะไปสอนเขา เสียดาย เขาเพิ่งตายไปเม่ือวานน้ี เสียดาย  ๆ เพราะ

อะไร เพราะจิตเขามีก าลงัแลว้ เขามีสมาบติั ๖ สมาบติั ๘ ถา้องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธรรม 

เขาจะมีดวงตาเห็นธรรม 

แลว้เวลาไม่ไดก้็ไปเอาปัญจวคัคีย ์ ปัญจวคัคียอุ์ปัฏฐากองคส์มเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา้มา ๖ 

ปี แต่เวลาแสดงธรรมไปแลว้พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรมองคเ์ดียว อีก ๔ บุรุษนั้นยงัไม่ได ้ก็

ตอ้งเทศนาว่าการต่อไป จิตใจคนไม่เหมือนกนัไง 

น่ีก็เหมือนกนั เราตั้งสติตั้งปัญญาอยา่งน้ี เวลานะ มีค่ามาก อยา่ไปฆ่ามนั เวลาคน เวลาว่าง  ๆอยู่

ฆ่าเวลา ท าเพื่อฆ่าเวลา  ๆน่ีฆ่าส่ิงมีค่าท่ีสุดเลย แลว้อายขุยัมนัก็หมดไป 

แลว้ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด ท่ีสุดของชีวิตน้ีคือการดบัขนัธ์ การตายไป ชีวิตน้ีบท

สุดทา้ยคือลาจากโลกน้ี ทุกชีวิตตอ้งเป็นแบบนั้น แลว้เรามีสมบติัส่ิงใดตามไป ถา้มีสติสัมปชญัญะ

อยา่งน้ี ชีวิตของเราจะไม่ทุกขย์ากจนเกินไป ไม่ทุกขย์ากจนเกินไป 

แต่ถา้มนับอกว่า จะตอ้งร ่ารวยมัง่มีศรีสุข โลกธรรม ๘ บา้บอคอแตกไปกบัเขา โอ๋ย! มนัเผาลน

หวัใจ แลว้มนัไม่ใช่สุขดว้ย มนัทุกขล์ว้นๆ เลย แต่ถา้เราคิดของเราอย่างน้ีมนัก็ความทุกขน์ะ ความทุกข์



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ๙ 
 

เพราะเป็นความเพียร ความทุกขเ์พราะเป็นความวิริยอุตสาหะ ความทุกขเ์พราะมนัเป็นงาน แต่ทุกขน้ี์ทุกข์

เพื่อจะส้ินกิเลส เอวงั 


