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ตั้งใจฟังธรรมะนะ วันนี้วนั พระนะ วันพระ วันโกน เราหาผลประโยชน์ใส่ กบั หัวใจของ
เรา หัวใจของเราต้องการธรรมะนะ ร่ างกายต้องการอาหาร อาหารปัจจัยเครื่ องอาศัย เราปากกัด
ตีนถีบ เราหามาเพื่อการดารงชีวิต ดารงชีวิตไว้เพื่อหัวใจดวงนี้ไง
หัวใจดวงนี้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะไม่มีตน้ ไม่มีปลาย ไม่มี
ต้นไม่มีปลาย มันจะไปข้างหน้าไง ไปข้างหน้าจะเอาสิ่ งใดอาศัยไป มันก็อาศัยบุญกุศลเป็ นสิ่ งที่
อาศัยไป สิ่ งที่อาศัยไป เห็นไหม
วันนี้วนั ลอยกระทง วันลอยกระทงนี่เป็ นสัญลักษณ์ เวลาเป็ นสัญลักษณ์ พวกเราดูแต่
ระดับของทาน เขาจะลอยทุกข์ลอยโศก เวลามีทุกข์มีโศกขึ้นมา ลอยกระทงไปให้มนั พ้นจากชีวิต
นี้ไปไง ลอยทุกข์ลอยโศก นัน่ มันเป็ นสัญลักษณ์ เป็ นสัญลักษณ์เป็ นประเพณี วฒั นธรรม
ประเพณี วฒั นธรรมคุณงามความดีนะ ถ้าไม่มีคุณงามความดี เราจะเริ่ มต้นมาจากไหน
ทาน ศีล ภาวนา ทาน ศีล ภาวนา ถ้าไม่มีการเสี ยสละ ไม่มีน้ าใจต่อกัน สังคมมันขัดแย้ง
สังคมไม่ร่มเย็นเป็ นสุ ข ใครจะภาวนา การจะภาวนามันต้องร่ มเย็นเป็ นสุ ขใช่ไหม ถ้าร่ มเย็นเป็ น
สุ ขขึ้นมา ถ้าร่ มเย็นเป็ นสุ ขแล้ว สิ่ งที่ร่มเย็นเป็ นสุ ข สิ่ งนี้นี่เป็ นเรื่ องของทาน ถ้าเรื่ องของทาน ถ้า
เรื่ องของทานแล้วมันทาอย่างไรต่อไป ถ้าทาอย่างไรต่อไป เวลาลอยทุกข์ลอยโศก เวลาลอยทุกข์
ลอยโศก ลอยเคราะห์ลอยกรรมไป ถ้าลอยเคราะห์ลอยกรรมไป มันลอยได้จริ งหรื อเปล่าล่ะ มัน
ลอยไม่ได้จริ งหรอก เวลาเรามีสติปัญญาเท่านั้น ถ้ามีสติปัญญาขึ้นมา ถ้าเป็ นนักเลงการพนัน ถ้า
เที่ยวกลางคืน มีเสี ยงร่ าร้องที่ไหน มีมหรสพที่ไหน ไปที่นนั่ ที่ไหนมีการพนัน ไปที่นนั่ นี่ไปที่
นัน่
นี่ก็เหมือนกัน สิ่ งที่เราทาๆ มันเป็ นประเพณี วฒั นธรรม จริ งๆ ขึ้นมาแล้วมันต้องมีศีล มี
สมาธิ มีปัญญาในหัวใจของเรา ถ้ามีศีล มีสมาธิ มีปัญญาในหัวใจของเรา นี่ลูกศิษย์กรรมฐาน ลูก
ศิษย์กรรมฐานเขาไม่ตื่นเต้นกับเรื่ องอย่างนี้เลยนะ เรื่ องอย่างนี้ เรื่ องอย่างนี้มนั เป็ นเรื่ องของโลกๆ
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เราอยูก่ บั โลก ถ้าอยูก่ บั โลก ครู บาอาจารย์ของเราอยูก่ บั โลก เราไม่ไปขัดไม่ไปแย้งกับใครนะ
ธรรมะในใจของครู บาอาจารย์เราเข้าได้ทุกเม็ดหิ นเม็ดทราย ทาไมจะเข้าไม่ได้ ทาไมจะเข้ากับ
เรื่ องโลกอย่างนี้ไม่ได้ มันเข้ากับเรื่ องโลกอย่างนี้ได้แล้ว แต่เข้ากับเรื่ องโลกนี้ได้ นี้มนั เป็ นโลก
นะ ถ้าเป็ นโลก เราวุ่นวายอยูก่ บั โลก เราจะเข้ามาสู่ ธรรมะได้ไหม
ถ้าเราเข้ามาสู่ ธรรมะ มันต้องมีสติมีปัญญา สิ่ งนี้มนั เป็ นคุณงามความดีใช่ไหม ใช่ มันเป็ น
คุณงามความดี นักขัตฤกษ์ ถึงเวลาแล้วมันเป็ นวัฒนธรรมของเรา วัฒนธรรมของเรา สิ่ งที่เวลาถึง
นักขัตฤกษ์ กลับบ้านกลับเรื อนของเรา ไปเยีย่ มพ่อเยีย่ มแม่ นี่ความกตัญญูกตเวที พ่อแม่อยูท่ ี่บา้ น
นะ ได้ความอบอุ่น ต้องการความสนใจจากลูกหลาน ต้องการความสนใจจากหมู่คณะ ความ
สนใจๆ มันเป็ นน้ าใจต่อกัน ความมีน้ าใจต่อกัน น้ าใจต่อกัน เวลาพลัดพราก น้ าหู น้ าตาไหลนะ
เวลาพลัดพรากขึ้นมา ต้องพลัดพรากจากกันๆ
ชีวิตนี้มีการพลัดพรากเป็ นที่สุด แล้วความพลัดพราก พลัดพรากจากไหน เวลาองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ธรรม อาสวักขยญาณ ชาระล้างกิเลสไปแล้ว จบ ไม่มีอะไร
ตาย ไม่มีสิ่งใดพลัดพราก ความพลัดพรากมันจบสิ้ นไปแล้ว ความจบสิ้ นไปแล้วจบสิ้ นมาจาก
ไหนล่ะ จบสิ้ นมาจากอาสวักขยญาณ ญาณวิถีในหัวใจอันนั้นน่ะ ถ้าญาณวิถีในหัวใจอันนั้นมัน
เกิดขึ้นมา แล้วญาณวิถีมนั เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ญาณวิถี
ในปัจจุบนั มนุษย์เกิดมามีธาตุ ๔ และขันธ์ ๕ ธาตุ ๔ และขันธ์ ๕ ธรรมชาติของมัน
ความคิดธรรมชาติของมัน ขันธ์ ๕ รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สิ่ งธรรมชาติของมัน
ธรรมชาติเป็ นอย่างนั้น มนุษย์มีโดยสัจจะเป็ นอย่างนั้น แล้วมีอวิชชา อวิชชาความไม่รู้ ความไม่รู้
ก็ศึกษาๆ ศึกษาธรรมะมา ศึกษามาเพื่อประพฤติปฏิบตั ิ ทรงจาธรรมวินยั ไว้ๆ ทรงจาธรรมวินยั
เป็ นปริ ยตั ิ ศึกษามาเพื่อประพฤติปฏิบตั ิ ไม่ได้ศึกษามาเพื่อเป็ นความรู ้ของเรา ศึกษามาเป็ นความรู ้
ของเราไม่ได้ เป็ นความรู ้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่ากล่าวตู่
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจเป็ นธรรม เห็นไหม ไม่มีกามือในเรา แบตลอด
สัจธรรมธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบตลอด เราต่างหากเข้าไม่ถึง เราต่างหาก
ทาไม่ได้ ถ้าเราทาขึ้นมาของเราได้ นี่ไง ไม่มีกามือในเรา ไม่มีลบั ลมคมในใดๆ ทั้งสิ้ น เป็ นสัจจะ
เป็ นความจริ งแน่นอน ถ้าเป็ นความจริ งแน่นอน แต่เป็ นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไง
เวลาเป็ นของเราๆ เห็นไหม
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เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปริ นิพพาน พระอานนท์คร่ าครวญมาก พระ
อานนท์เป็ นพระโสดาบันนะ ต้องการคนสั่งสอน ต้องการคนคุม้ ครองดูแลตลอดไป
“อานนท์ เราไม่ได้เอาธรรมของใครไปเลยนะ เราเอาของเราไปเท่านั้น”
เวลาพระสารี บุตร พระโมคคัลลานะไปลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
“ให้สมควรแก่เวลาของเธอเถิด”
เพราะนิพพานในใจของพระสารี บุตร พระโมคคัลลานะมันก็เป็ นสมบัติของพระสารี บุตร
ของพระโมคคัลลานะ มันจะเป็ นของใคร
“สมควรแก่เวลาของเธอเถิด เวลาของเธอพร้อมแล้ว เธอก็ดบั ขันธ์นิพพานไป” นัน่ เป็ น
สัจจะเป็ นความจริ ง นัน่ มันเป็ นสมบัติส่วนตัว เป็ นสมบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็ นสมบัติของพระสารี บุตร พระโมคคัลลานะ นี้เราไปศึกษาๆ ศึกษามาเพื่อเป็ นแนวทาง ศึกษา
มาเพื่อประพฤติปฏิบตั ิ ศึกษาทรงจาธรรมวินยั ๆ เราชาวพุทธ ชาวพุทธจะรุ่ งเรื อง สังคมจะ
เจริ ญรุ่ งเรื องได้ โลกจะเจริ ญรุ่ งเรื องได้ตอ้ งมีการศึกษา การศึกษา ศึกษามาให้คนฉลาด ศึกษามา
ให้คนเกิดปัญญาของตนขึ้นมา
ดูสิ มีการศึกษา ศึกษาจบแล้วเอาตัวไม่รอดๆ ศึกษามาแล้วไม่มีปัญญา ไม่สามารถกระทา
ให้เป็ นสัจจะเป็ นความจริ งของตนขึ้นมาได้ นี่ไง เวลาศึกษาจบแล้ว เห็นไหม ศึกษามาด้วยกัน คน
คนหนึ่งทาประสบความสาเร็ จมหาศาลเลย ศึกษามาด้วยกันล้มลุกคลุกคลานทั้งนั้นน่ะ นี่
การศึกษา แต่การกระทาๆ ทาให้เป็ นจริ งขึ้นมา ทรงจาธรรมวินยั นี้ไว้ ทรงจาไว้มาเพื่อประพฤติ
ปฏิบตั ิ เวลาประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมาแล้ว เราอยูก่ บั โลก เห็นแล้วมันก็ชื่นใจทั้งนั้นน่ะ ระดับของ
โลกนะ ขอให้โลกร่ มเย็นเป็ นสุ ข
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนามารื้ อสัตว์ขนสัตว์ เวลารื้ อสัตว์ขนสัตว์ ความ
มุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือรื้ อสัตว์ขนสัตว์ในใจของสัตว์โลก
แต่เวลา
ระดับของทาน ต้องการให้สังคมร่ มเย็นเป็ นสุ ข ในบ้านในเรื อนของเรา พระอรหันต์ของลูก ลูก
พ่อแม่ให้ชีวิตนี้มา มีค่าไหม สิ่ งที่เกิดขึ้นมา ชีวิตทั้งชีวิตมานัง่ กันอยูน่ ี่มาจากไหน ไม่ใช่มาจาก
ท้องแม่หรื อ ก็มาจากท้องแม่ท้งั นั้นน่ะ แม่คลอดออกมา แล้วแม่ให้ชีวิตนี้มา แม่ไม่มีคุณค่าได้
อย่างไร
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เวลาเกิดมา สิ่ งใดที่เป็ นประโยชน์ หามาเลี้ยง มาป้อนมาดูมาแลทั้งนั้นน่ะ มีการศึกษาก็
ส่ งเสริ มทั้งนั้นน่ะ นี่พระอรหันต์ของเรา ถ้าพระอรหันต์ของเรา แต่พระอรหันต์ติเตียนเราทุกวัน
เลย พระอรหันต์จ้ าจี้จ้ าไชเราทุกวันเลย นัน่ ก็พระอรหันต์น่ะ พระอรหันต์มีความปรารถนาดีต่อ
เราไง
แต่ความปรารถนาดีของพ่อของแม่ใช่ไหม แล้วความปรารถนาดีของพ่อของแม่ เราพา
พ่อแม่มาวัดมาวา มาวัดมาวาเพื่อฟังธรรมๆ ไง ฟังธรรมที่ไหน เราป้อนพ่อป้ อนแม่ในชาติน้ ีนะ
แต่เวลาบุญกุศลมันส่ งต่อภพชาติไปเลย นี่ไง ทิพย์สมบัติๆ สิ่ งที่เสี ยสละไปแล้วเป็ นระดับของ
ทาน เก็บไว้มนั จะเสี ยหายทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้ เสี ยสละไปแล้วเป็ นทิพย์ทนั ทีเลย ทิพย์อยูท่ ี่ไหน
วิญญาณาหาร เวลาเทวดาเกิดขึ้นมา บนสวรรค์ไม่มีตลาดนะ สวรรค์ไม่มีตลาดหรอก เรามีตลาด
เราซื้ อเราหากันได้ เราขวนขวายได้ สวรรค์ไม่มีตลาด สวรรค์นี่ทิพย์สมบัติ สมบัติของตนที่ใคร
ทามา นี่ไง บนสวรรค์มนั ยังมีสูงมีต่า
อนุโมทนาทานๆ เราเห็นแล้วอนุโมทนาไปกับเขา เพราะเราไม่มีอานาจวาสนาพอที่จะหา
เป็ นทรัพย์สมบัติของเราได้ เขาทาบุญกุศล เราก็อนุโมทนาไปกับเขา เวลาไปเกิดเป็ นเทวดา แต่
มันก็ยงั เป็ นบุญกุศล มันก็เป็ นคุณงามความดี เราต้องการคุณงามความดีของเรา เราต้องการคุณ
งามความดีของเราไง
ในสวรรค์ไม่มีตลาด ในสวรรค์ ทาไปจากนี่ ใครทามากทาน้อย ทาไปจากนี่ แล้วทาไป
กรรมจาแนกสัตว์ให้เกิดต่างๆ กัน กรรมจาแนกสัตว์ให้เกิดต่างๆ กัน กรรมในหัวใจนี่ไง
มโนกรรม ความรู ้สึกนึกคิดนี้ เวลาพระพุทธศาสนามันสอนที่นี่ไง เวลามรรคผลขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสะสางล้างความคิดความหมักหมมในใจ ในใจที่กิเลสตัณหาความทะยาน
อยากมันเกาะกุมในหัวใจอันนั้นน่ะ นัน่ น่ะมันอยูต่ รงนั้น ถ้าอยูต่ รงนั้นขึ้นมา มันย้อนกลับมานี่
ทาน ระดับของทาน เราเห็นเราก็อนุโมทนาไปกับเขานะ ใครทาคุณงามความดี อู๋ย! น่าชื่นชม น่า
ส่ งเสริ ม ทาความดีของเขา แต่ทาคุณงามความดีของเขาทาคุณงามความดีเพื่อสังคม ถ้าทาความ
ดีๆ ของเรา แล้วความดีที่เป็ นความจริ งล่ะ
ความดีที่เป็ นความจริ ง นัง่ ลง หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ ค้นหาหัวใจของเราให้
เจอ ตรงนี้สาคัญกว่า สาคัญที่สุดนะ อัตตสมบัติ ครู บาอาจารย์ท่านสอนนะ พระทรงธรรมทรง
วินยั ไม่ได้ ใครจะทรง แล้วทรงธรรมทรงวินยั ทรงที่ไหน ถ้ามันทรงที่ไหน ทรงที่สมองใช่ไหม
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สมองนี่ความจาไง ศึกษามานี่สมองทั้งนั้นน่ะ แล้วเวลาเลอะเลือนก็ไปทบทวนๆ ไง แต่ถา้ เรา
หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ ถ้ามันเป็ นจริ งขึ้นมา ถ้ามันเป็ นสัมมาสมาธิ สมาธิมนั่ คงใน
หัวใจนั้น มัน่ คงในหัวใจนั้น รสของธรรมชนะซึ่ งรสทั้งปวง ใครทาความสงบของใจได้มนั จะฝัง
หัวใจนั้นตลอดไป แค่ทาสมาธิได้มนั ก็ฝังหัวใจแล้ว สุ ขอื่นใดเท่ากับจิตสงบไม่มี สุ ขอื่นใดเท่ากับ
จิตสงบไม่มี
ศึกษามาขนาดไหนก็ศึกษามา มีความรู ้ขนาดไหนก็เป็ นความรู ้อย่างนั้น เป็ นความจา
ทั้งนั้น แต่ถา้ เป็ นความจริ งขึ้นมา แค่สติ แค่ยบั ยั้ง แค่ฟุ้งซ่ าน ชีวิตนี้เร่ าร้อนนัก ชีวิตนี้เป็ นความ
ทุกข์ยากนัก ถ้ามีสติปัญญาขึ้นมามันยับยั้งได้ ความคิดนั้นดับหมด ครู บาอาจารย์ท่านสอน ฝ่ ามือ
นี้สามารถกั้นคลื่นทะเลได้
ดูสิ เวลาคลื่นมันมา เวลาพายุมนั เกิด ฝ่ ามือสามารถกั้นคลื่นได้เลย สติๆ สามารถหยุด
อารมณ์ได้หมดเลย ถ้ามันอยูก่ บั อารมณ์ได้ นี่ไง สติ ถ้าเป็ นตัวสติจริ งๆ นะ ไม่ใช่ ส เสื อ ต เต่า
สระอิ ถ้า ส เสื อ ต เต่า สระอิ ก็สงสัยนะ เออ! สติก็คือสติ สติก็เอามาเลย วิเคราะห์วิจารณ์ สติ สติ
แต่ถา้ มันเป็ นความจริ งของเรา สติเป็ นอย่างนี้เว้ย สติทาให้ความคิดมันหยุดหมด ถ้ามีสติ
หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ ถ้าเกิดสัมมาสมาธิ เกิดความสงบสุ ขขึ้นมา ถ้าเกิดความสงบ
สุ ขขึ้นมา นี่ไง นี่ภาคปฏิบตั ิๆ ทรงจาธรรมวินยั มาเพื่อปฏิบตั ิ ทรงจาธรรมวินยั มาเพื่อให้มนั เป็ น
สัจจะเป็ นความจริ งขึ้นมา ถ้าเป็ นสัจจะความจริ งขึ้นมา แล้วยกขึ้นสู่ วิปัสสนา ถ้ามันเป็ นปัญญา
ขึ้นมาได้ล่ะ ถ้าเป็ นปัญญาขึ้นมาได้ มหัศจรรย์กบั ความเป็ นจริ งในหัวใจนัก
เวลามรรคมันเคลื่อนนะ เวลาปัญญามันเคลื่อนไป เวลามันหมุนติว้ ๆ มันหมุนอย่างไร มัน
เอาอะไรมาหมุน ธรรมจักรๆ กงล้อแห่ งจักร กงล้อแห่ งจักรนั้นเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นอย่างไร ถ้ามัน
เกิดขึ้น นี่ภาวนามยปัญญา ปัญญาอย่างนั้น เวลาว่า ศาสนาพุทธเป็ นศาสนาแห่ งปัญญา ศาสนา
พุทธเป็ นศาสนาแห่ งปัญญา ปัญญาอย่างนี้ต่างหากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนา
ปัญญาอย่างนี้ต่างหากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนามารื้ อสัตว์ขนสัตว์ แล้วปัญญา
อย่างนี้ที่มนั จะเข้าไปชาระ ปัญญาอย่างนี้ มนั เกิดที่ไหน ปัญญาอย่างนี้มนั เกิดที่จิต ไม่ใช่เกิดที่
สมอง ไม่ใช่เกิดสามัญสานึก ไม่ใช่เกิดใดๆ ทั้งสิ้ น ตรรกะก็ไม่ใช่
นี่ไง จินตนมยปัญญา ปัญญาเกิดจากจินตนาการ จินตนาการที่เกิดจากสัมมาสมาธิทมี่ นั
สงบระงับ มหัศจรรย์มาก มหัศจรรย์มาก มหัศจรรย์ก็มหัศจรรย์สิ ถ้าไม่มหัศจรรย์ กิเลสมันจะ
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หลอกได้หรื อ ที่กิเลสมันหลอกๆ ก็เพราะความมหัศจรรย์นนั่ แหละ ความมหัศจรรย์ของมันทา
ให้เราเชื่อได้ ถ้าทาให้เชื่อได้เพราะอะไร เพราะทุกคนก็รักตัวเองใช่ไหม ทุกคนก็เอาตัวเองรอด
ให้ได้ใช่ไหม แล้วมันเกิดขึ้นจากเรา มันจะโกหกไปจากไหน มันจะโกหกไปได้อย่างไร ก็มนั เกิด
จากเรา เราเป็ นคนทาจะโกหกได้อย่างไร...นัน่ ล่ะมันโกหก
มัชฌิมาปฏิปทา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้เองโดยชอบ ความชอบธรรมใน
ใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กิเลสตายสนิท ยถา ภูตงั ญาณทัสสนัง ยถา ภูตงั กิเลส
ตาย รู ้ว่ากิเลสตาย พลิกศพมันด้วยนะ พลิกศพกิเลสเลยล่ะ แต่การพลิกศพจากในหัวใจของตน
ถ้ามันมีหวั ใจของตน มันเกิดอีกไม่ได้ มันฟื้ นไม่ได้ มันฟื้ นขึ้นมาไม่ได้ นัน่ คือภาวนามยปัญญา
ปัญญาอย่างนั้นเกิดขึ้นมหัศจรรย์มาก มหัศจรรย์เพราะอะไร มหัศจรรย์นะ ในตาราไม่มี ในตารา
ก็ภาวนามยปัญญาๆ แล้วปัญญาอย่างไร แล้วมันเทียบเคียงกันอย่างไร
เทียบเคียงกันไม่ได้ ถ้ามันเกิดภาวนามยปัญญา นี่ไง ที่ว่าปัญญามันเกิดขึ้น แล้วมันเกิดขึ้น
บุคคล ๔ คู่ จิตที่มนั พัฒนาขึ้นแต่ละชั้นเป็ นตอน บุคคลคู่ที่ ๑ คู่ที่ ๒ คู่ที่ ๓ คู่ที่ ๔ แล้วใครเป็ น
บุคคล ๔ คู่ก็ ๘ คน ถ้าใจดวงที่มนั เป็ นล่ะ ใจที่มนั พัฒนาขึ้นล่ะ ใจที่มนั เป็ นมันเป็ นอย่างไร นี่ไง
อัตตสมบัติในหัวใจไง นี่ไง วันพระๆ วันพระเป็ นผูป้ ระเสริ ฐ ประเสริ ฐอย่างนี้
เวลาพระอรหันต์ของลูก พ่อแม่เป็ นพระอรหันต์ของเรา พ่อแม่ก็มีปู่ย่าตายายเหมือนกัน นี่
พันธุกรรมของชาติของตระกูลของเราไง แต่อานาจวาสนาของคนไม่เหมือนกันนะ อานาจ
วาสนาของคน พันธุกรรมของจิตๆ จิตที่มนั สร้างสมมา อภิชาติบุตร บุตรที่มีอานาจวาสนาดีกว่า
พ่อกว่าแม่ ถ้าดีกว่าพ่อกว่าแม่ ต้องสร้างสิ่ งใดที่ประสบความสาเร็ จทางโลกใช่ไหม ต้องเป็ น
เศรษฐีโลกอันดับหนึ่งใช่ไหมถึงจะเป็ นอภิชาติบุตร แต่อภิชาติบุตรอย่างนั้น ถ้าเขาไม่มีสติปัญญา
ล่ะ
แต่ถา้ เป็ นอภิชาติบุตร เขาทาคุณงามความดีของเขา เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ขา้ มภพข้ามชาตินะ ดู
สิ เปิ ดตาของใจได้มนั ข้ามภพข้ามชาติเลย เพราะคุณงามความดีไง คุณงามความดีเกิดดีๆๆ เวลา
ท้าวโฆสก ท้าวโฆสกก็เหมือนกัน สิ่ งที่เวลาเป็ นเทวดา เป็ นเทวดาที่เสี ยงเพราะมาก เสี ยงเพราะ
มาก เสี ยงเพราะมากเพราะอะไร เพราะเขาทาคุณงามความดีของเขา เวลาผูท้ ี่เป็ นเทวดา เป็ น
เทวดาแล้วเขาจะระลึกว่า ได้แต่ใดมา มันมาจากไหน ใครเป็ นคนทาให้ ระลึกถึงนะ ย้อนกลับไป
ดู ย้อนกลับไปดู เขาระลึกถึงบุญถึงคุณนะ
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ไอ้นี่ก็เหมือนกัน เวลาเราเกิดมา ผลของวัฏฏะๆ เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ เวลามาเจอสาย
บุญสายกรรมที่ดี มันเห็นแล้วมันเข้ากันนะ เห็นแล้วแบบว่ามัน อืม! เหมือนกับเราคุน้ เคยกัน แต่
ถ้าไม่มีเวรมีกรรมต่อกันนะ เวลามันปะทะแล้วมันแยกเลย พอปะทะแล้วมันเหม็นเลยนะ อันนั้น
เราก็อโหสิ กรรมต่อกัน อันนั้นมันเป็ นความประมาท เป็ นความเลินเล่อ เป็ นความไม่เข้าใจของ
เรา
แต่ในปัจจุบนั นี้เราเกิดมาเป็ นมนุษย์นะ เกิ ดเป็ นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระ
พระพุทธศาสนาสอนย้าลงเลยนะ เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร มันมีเวรมีกรรมมาทั้งนั้น
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะที่จะไม่เป็ นญาติกนั
เลยนี่ไม่มี ที่เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ เราต้องเกิดพบกันในชาติใดชาติหนึ่งแน่ นอน แล้วการ
เกิดมา เกิดมาพบกันแล้วทาสิ่ งใดกันมา ถ้าทาคุณงามความดีกนั มานะ มันจะเป็ นการที่ไว้เนื้อเชื่อ
ใจ ไว้วางใจต่อกัน แต่ถา้ มันเกิดมาแล้วมันมีสิ่งใดที่มนั ขัดแย้งกันๆ มันไฟท์กนั มาตั้งแต่ไหนแต่
ไรแล้ว แต่เราเกิดในชาติปัจจุบนั นี้ เราเกิดมาเป็ นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ธรรม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบธรรม องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าวางธรรมวินยั นี้ไว้ แล้วธรรมวินยั สอนเรื่ องอะไร
สอนการให้อภัยต่อกันน่ะ เราให้อภัยๆ เราจะเสี ยเปรี ยบได้เปรี ยบไม่เป็ นไร ไม่เป็ นไร เอา
ไปเลย เอาไปเลย ให้ ให้ไปเลย ได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบให้เขาไป ให้เขาไป จบกันเสี ยที พอกันเสี ยที
นี่ไง เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร เราจะไม่จองเวรจองกรรมใครทั้งสิ้ นนะ แล้วทาคุณงาม
ความดีอุทิศส่ วนกุศลให้เขาไปด้วย อุทิศให้เขาไป นี่ไง กรรม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เชื่อกรรม พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อกรรม กรรมคือการกระทา เราทามาทั้งนั้น จะดีหรื อชัว่ เรา
ทามาทั้งนั้น แล้วเวลามันตอบสนองผลถึงเรา เรามีแต่เสี ยใจนะ ถ้าสิ่ งที่เกิดขึ้นขาดตกบกพร่ อง
เราจะน้อยเนื้อต่าใจ ทาบุญไม่ได้บุญ ทาดีไม่ได้ดี
เราทาดีนี่ดีแล้ว แต่สิ่งที่มนั มีมาแต่อดีต เราทามา เราทามา เวลาคนที่เขาทาความดีมา เขา
ไม่ตอ้ งปรารถนาความดีเลย มันมาเอง มันมาเอง นั้นมันเป็ นเรื่ องบุญกุศล แต่ถา้ เป็ นเรื่ องปัจจุบนั
ต้องใช้ปัญญา ปัจจุบนั ต้องมีความเพียร มีความวิริยะ มีความอุตสาหะ มนุษย์จะล่วงพ้นทุกข์ดว้ ย
ความเพียร ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ เรามีตน้ ทุนมาเท่าใด เราก็จะมาขวนขวายทา
เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นไปกว่านั้น ไม่ใช่ว่าเรามีตน้ ทุนเท่านี้ เราจะมาพอใจกับความเป็ นต้นทุนของเรา
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เทศน์เช้า วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๘

แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอน
บุพเพนิวาสานุสติญาณ
สิ่ งที่เราได้สร้างมา
จุตูปปาตญาณ ถ้ายังไม่จบสิ้ น มันจะไปอนาคต อาสวักขยญาณ ชาระที่ปัจจุบนั นี้
ในปัจจุบนั นี้เรามีสติมีปัญญา เราจะสร้างคุณงามความดีของเรา ถ้าทาคุณงามความดีของ
เรา เราโง่ เราไม่เท่าทันเขา หลวงตาท่านพูดประจานะ ถ้าพูดถึงทางโลก เราโง่ที่สุดเลย เพราะ
อะไร เสี ยสละอย่างเดียว ให้เขาอย่างเดียวเลย แต่ถา้ เป็ นทางธรรม ท่านยอดเยีย่ ม ยอดเยีย่ ม แต่ถา้
เป็ นทางโลก ทุกคนว่าเราโง่เง่าเต่าตุ่น ไม่รู้จกั แสวงหาผลประโยชน์ ไม่รู้จกั
ผลประโยชน์จากใคร มันเป็ นประโยชน์สาธารณะ มันประโยชน์เขา เราให้เขา เรากลับได้
คุณงามความดีจากภายในๆ ไง นี่ถา้ มันฉลาด มันฉลาดอย่างนี้ไง เราไม่ตอ้ งไปแข่งขันกับเขา มัน
จะเสี ยใจนะ มันจะเสี ยใจว่าเรานี่ไม่เท่าทันเขา เราจะเสี ยเปรี ยบเขา
เสี ยเปรี ยบตรงไหน แพ้เป็ นพระ เราชนะตลอด เราชนะใจเราเอง เราชนะกิเลสของเรา เรา
ชนะความตระหนี่ถี่เหนียว เราชนะที่จะเอาเปรี ยบเขา เราชนะที่จะเหยียบหัวคนน่ะ กิเลสมันจะยา่
เขานี่ เราดึงไว้ เราดึงไว้ นี่ชนะตรงนี้ เราชนะตลอด แต่เรามีปัญญาไง มีปัญญา เราให้เขา เราชนะ
ด้วย เรารู ้ดว้ ย เรารู ้เท่าทันหมดแหละ แต่กใู ห้ เห็นไหม เราให้แบบมีสติมีปัญญาไง เราไม่ใช่ให้
แบบจนตรอก ให้แบบคนขี้ขลาดยอมจานน ต้องให้เขา ไม่ใช่
เราให้เขาด้วยปัญญา เราให้เขา นี่ไง เราให้เขาด้วยปัญญา นี่ผแู ้ พ้ แพ้เป็ นพระ เขาเป็ นพระ
ในใจของเขา เขามีคุณงามความดีของเขา ให้เขาไป ให้เขาไป เป็ นเวรเป็ นกรรม ให้เขาไป แต่ถา้
เป็ นความจริ งๆ เราก็รักษาของเรา มันเป็ นสิ ทธิ์นะ คนเกิดมามีสติมีปัญญารักษาสิ ทธิ์ของเรา สิ ทธิ์
เราต้องปกป้ องในปัจจุบนั นี้ แต่ถา้ มันเป็ นเวรเป็ นกรรม ให้เขาไป ให้เขาไป แล้วมันจบสิ้ นกัน นี่
ถ้ามีสติ แพ้เป็ นพระแพ้อย่างนี้ ไม่ใช่แพ้ดว้ ยความยอมจานน แพ้ดว้ ยสติ แพ้ดว้ ยปัญญา แพ้ดว้ ย
คุณธรรม มีคุณธรรมในใจ แต่ขา้ งนอกให้เขาไป เอวัง
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