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ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรม สัจธรรม สัจธรรมเป็นความจริงนะ แต่เราเกิดมาในโลกสมมุติ 

เวลาเกิดในโลกสมมุติ ดูสิ เวลาองคส์มเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์ๆ  เกิดในโลก

สมมุติไง แต่เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมตามความเป็นจริง นัน่น่ะสัจธรรมของ

แท ้ของแทไ้ม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายไง 

วนัน้ีวนัส าคญัของชาติ วนัน้ีเป็นวนัชาติ วนัชาติ วนัชาติคือวนับา้นของเรา เพราะเราเป็นคน

ชาติไทย เราอยูใ่นชาติน้ี ฉะนั้น เราอยูใ่นบา้นของเรา บา้นของเรามัน่คงย ัง่ยนืมาไดเ้พราะดว้ยผูน้  าท่ีดี 

เพราะผูน้  าท่ีดี ผูน้  าท่ีส่งเสริมท่ีดีท าใหช้าติมัน่คง ถา้ชาติมัน่คงแลว้ความเป็นอยูข่องเราราบร่ืน ชัว่อายขุยั

ของเรา เราไดเ้ห็นชาติต่างๆ ท่ีล่มสลายไปแลว้ตอ้งฟ้ืนฟูกนัใหม่ๆ 

ของเราภูมิใจกนัมาก คนไทยภูมิใจมากนะ ชาติไทยน้ีไม่เคยเป็นเมืองข้ึนของใคร ภูมิใจมากๆ 

เพราะผูน้  าท่ีดีไง เพราะผูน้  าท่ีดีท  าใหเ้รา เพราะชาติมัน่คง สังคมร่มเยน็เป็นสุข เราจะมีโอกาสท ามาหา

กินนะ เราไม่ตอ้งเดือดเน้ือร้อนใจนะ 

เวลาบา้นแตกสาแหรกขาดมีแต่ความทุกขค์วามยาก เอาตรงน้ีมาเทียบ เทียบถึงเวลาความทุกข์

ความยาก บา้นแตกสาแหรกขาด เขามีความทุกขแ์ค่ไหน เวลาพลดัพรากจากกนัมนัมีแต่ความทุกข์

ระทมทั้งนั้นน่ะ แลว้ส่ิงท่ีรักส่ิงท่ีหวงยิ่งจากไปยิง่มีความทุกข ์ แต่เราประกนัไดเ้ลย เพราะความมัน่คง

ของชาติท าใหชี้วิตเรามัน่คง วนัชาติๆ เราควรภูมิใจ 

แลว้ภูมิใจประสาเรา ในธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มีโลกกบัธรรม ถา้ร่างกาย

เราก็มีกายกบัใจๆ ไง เวลาคนไปท่องเท่ียวมาจากต่างประเทศ ชาตินั้นเจริญ ชาตินั้นเจริญทั้งนั้นน่ะ มนั

ไม่เคยเห็นว่าบา้นเราเจริญเลย แต่บา้นเราเจริญ มนัเจริญท่ีไหนล่ะ 

ถา้พระพุทธศาสนานะ ถา้พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองของหวัใจ เร่ืองของความสุขความทุกขใ์น

หวัใจน้ีไง ถา้เร่ืองของความสุขความทุกขใ์นหวัใจ 
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เวลาการท่องเท่ียวๆ เขายกใหเ้ป็นเบอร์หน่ึงเลยนะ กรุงเทพมหานคร เป็นนครอนัดบัหน่ึงของ

โลก ใครๆ ก็อยากจะมาสักคร้ังหน่ึงในชีวิต แต่เราก็ไปมองกนันะ มองว่าวตัถุเจริญๆ ไง 

เวลานกัวิชาการจะนอ้ยเน้ือต  ่าใจทั้งนั้นน่ะว่าชาติของเราไม่เท่าทนัเขา ชาติของเราไม่เจริญ

เหมือนเขา เวลาเจริญเหมือนเขา เจริญเหมือนเขาก็เจริญทางวตัถุ เจริญทางวตัถุตอ้งมีการแข่งขนั คอืหวัใจ

จะไม่ร่มเยน็เป็นสุขเหมือนเรา ว่าอยา่งนั้นเลย 

แต่ถา้หวัใจร่มเยน็เป็นสุข ค าว่า “ร่มเยน็เป็นสุข” เราจะมีส่ิงใด ล้ินกบัฟันมนักระทบกระทัง่

กนัเป็นเร่ืองธรรมดา แต่เร่ืองธรรมดามนักมี็พหุสังคม สังคมแตกต่างหลากหลายในกรุงเทพมหานคร ทุก

คนก็อยากจะมาสักหนหน่ึง มาเห็นแลว้มีแต่สยามเมืองยิม้ๆ 

ความดีของเราๆ ความดีของเราดว้ยศาสนาขดัเกลาหวัใจของเราไง ดว้ยพ่อแม่ปู่ยา่ตายายสั่ง

สอนลูกของเราไง ในปัจจุบนัน้ีเราก็ตอ้งการไปเจริญกบัเขา พอตอ้งการเจริญกบัเขา ครอบครัวก็ครอบครัว

ขยาย ต่างคนต่างอยู ่พอต่างคนต่างอยู ่ ความผูกพนัก็นอ้ยลงไป พอนอ้ยลงไป เราอยากเจริญไง เราอยาก

เจริญ เจริญแบบเขาไง 

แลว้เจริญแบบเขา คนไทยเวลาประชุมกนัแลว้ พอประชุมเสร็จแลว้ไม่เคยท าอะไรเลย เลิกเลย 

แลว้เวลาท าคุณงามความดีก็ขอใหถ่้ายรูป ถ่ายรูปเสร็จแลว้บา้นใครบา้นมนั ประชุมอะไรไม่เคยท าสัก

อยา่ง ท าอะไรไม่มีอะไรประสบความส าเร็จสักอยา่ง 

แต่เพราะเราเกิดในประเทศอนัสมควร เกิดในประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์ เกิดในประเทศท่ีไปไหนก็

มีแต่แหล่งอาหาร เราเกิดอยา่งน้ีเราสบายกนัเคยไง เราสบายกนัเคย เรามีความสุขกนัเคย พอมีความสุข

กนัเคยแลว้เวลาเห็นประเทศเขาเจริญ ไปเท่ียวไหนมาก็ประเทศเขาเจริญ 

เจริญเพราะว่าทรัพยากรมนุษย ์ถา้มีการศึกษา มีความรับผิดชอบ มีการกระท า ปัญญาของเขา 

เขาวดักนัท่ีคนนะ ในสมยัต่อไปเขาวดักนัท่ีคน คนท่ีมีคุณภาพ 

คนทีม่คุีณภาพ ถ้าคุณภาพทางธรรมๆ ถ้าคุณภาพทางธรรม มศีีลมธีรรมในหัวใจ จติใจ

เราเป็นสาธารณะ จติใจทีเ่ป็นสาธารณะ จติใจทีค่ดิเร่ืองสาธารณะก่อน คดิถึงสังคมก่อนๆ ถ้าเราคดิ

อย่างนีก่้อน เราคดิอย่างนีก่้อน มนัก็ไม่ย้อนกลับมากัดหัวใจเรานะ 
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ถา้มนัจะยอ้นกลบัมา กิเลสตณัหาความทะยานอยากยอ้นมากดัหวัใจเรานะ น่ีก็ไม่ได ้ นู่นก็

ไม่ได ้เราไม่ไดอ้ะไรเลย คนอ่ืนไดห้มดเลย มนักดัหวัใจเราแลว้เราเจ็บอยูค่นเดียว 

คนถา้นอ้ยใจเสียใจมนัจะร าพนัร าพึงในหวัใจอยูค่นเดียว ในหวัใจของเขา แต่คนท่ีเขามีจิตใจ

เป็นสาธารณะนะ เขายิม้แยม้แจ่มใส เขาเสียสละอะไรไป เขาท าอะไรแลว้เขาช่ืนบาน เขาแจ่มใส เขา

พอใจไง มนัไม่เห็นเราเสียเปรียบเลย ไม่เห็นว่าเราแพค้นอ่ืนเลย 

แต่ถา้มนัเป็นกิเลส มนักดัหวัใจนะ นู่นก็ไม่ได ้ น่ีก็ไม่ได ้ เราเสียเปรียบไปทุกอยา่งเลย แลว้

มนัก็มาตรอมใจไง มนัตรอมในหวัใจ ธรรมะขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้สอนเขา้มาท่ีน่ีไง ท่ีเรา

มาวดัมาวากนั เรามาเสียสละทานๆ เรามีก าลงั เราเสียสละได ้ เราปรารถนาใหค้นมีความสุข เราปรารถนา

ใหส้ังคมร่มเยน็เป็นสุข เราปรารถนาไปทั้งนั้นน่ะ ถา้เราปรารถนานะ 

พอมีความสุขแลว้มนัยอ้นกลบัมา บา้นเรามัน่คง ของก็ไม่หาย ญาติพี่นอ้งลูกหลานก็ปลอดภยั 

น่ีเวลาเราท าคุณงามความดีมนัยอ้นกลบัมาเราหมดเลย มนัยอ้นมาบา้นของเรา บา้นของเราปิดประตูท้ิงไว ้

ไม่มีใครมาลกัของ 

ถา้มนัมีแต่การเห็นแก่ตวักนั ท าลายกนั บา้นของเราก็ระแวง ท าส่ิงใดก็ขาดตกบกพร่อง ละลา้

ละลงัๆ ท าอะไรก็ไม่ไดเ้ป็นช้ินเป็นอนัสักอย่างหน่ึง ถา้มนัเป็นความจริง ความจริงอยา่งน้ี 

เราจะบอกว่าเราเห็นบุญคุณไง ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา้ ผูใ้ดท าดี ท าดีตอ้งไดดี้ ท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ 

วนัน้ีวนัชาติๆ ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ท่านก็ล่วงไปแลว้ เวลาทั้งชีวิตของท่าน ท่านท าคุณงาม

ความดีขนาดไหน ท างานมากกว่าเราทุกๆ คน เป็นผูน้  าท่ีดี แลว้ผูน้  าปิดทองหลงัพระ ไม่ตอ้งการให้

ใครมานบัถือทั้งส้ิน เพราะไม่ตอ้งการใหใ้ครมานบัถือทั้งส้ิน เราถึงเห็นคุณงามความดี เพราะมนัรับรู้

กนัท่ีหวัใจไง ถา้หวัใจสะเทือนใจทั้งนั้นน่ะ 

ของรักของสงวนของเราพลดัพรากจากไป แต่มนัก็เป็นความจริง มนัเป็นความจริงนะ ชีวิตน้ี

มีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด แลว้เวลาเราเกิดมา ลูกเตา้เกิดมาแลว้เกิดมาดว้ยบุญกุศลนะ 
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การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นอริยทรัพย ์ทรัพยส์มบติัท่ีมีคุณค่าต่างๆ ในโลกน้ีเพราะมีชีวิตน้ี เพราะ

มีชีวิตน้ี สมบติัทั้งหมดถึงเป็นของเรา คุณงามความดีท่ีเราท าก็เป็นของของเรา ถา้ความชัว่ท่ีเราท าก็เป็น

ของเรา ความชัว่ท่ีเราท า ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ 

แลว้เวลาท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ส่ิงใดท่ีเป็นตน้เหตุล่ะ ตน้เหตุก็คือกิเลสตณัหาความทะยาน

อยากของคน แลว้ถา้มนัเป็นคุณงามความดีล่ะ ก็ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ท าไมตอ้งเป็นขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยล่ะ ท าไมไม่เป็นของเราล่ะ เพราะ

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนามา ดูสิ พระเวสสันดร เราเคยเป็นพระเวสสันดร เราเกิดมา

เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ สละทั้งนั้น สละไปเพื่อหวงัโมกขธรรม พอหวงัโมกขธรรม ส่ิงต่างๆ ท่ีขดัเกลา

กิเลสของตน 

การขดัเกลา การขดัเกลากิเลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจมนัแสนทุกขแ์สนยาก เพราะ

มนัไม่มีใครเคยรู้ ไม่มีใครเคยเห็น ไม่มีใครเคยท าได ้ เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท าไดแ้ลว้ถึง

เกิดพระพุทธศาสนาไง 

เวลาเกิดพระพุทธ พระธรรม องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มีพระพุทธ พระธรรม รัตนะ

สอง เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธมัมจกัฯ ข้ึนมา พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็น

ธรรม รัตนะของเราพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ พระสงฆค์ือสิทธิของมนุษย ์ สัตบุรุษท่ีเห็นภยัใน

วฏัสงสาร มาบวชเป็นพระแลว้พยายามฝึกหัดๆ ของเราข้ึนมาไง 

ถา้เป็นวนัชาติ วนัชาติเราคิดถึงชาติของเรา แต่ถา้เป็นพระพุทธศาสนา วนัวิสาขบูชาเป็นวนัเกิด 

วนัตรัสรู้ วนัปรินิพพานขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ๒,๐๐๐ กว่าปีมาแลว้เรายงัเคารพบูชา

กนัอยูเ่ลยนะ ความดีท่ีมนัตอกย  ้าลงไปในพระพุทธศาสนา ความดีท่ีตอกย  ้าในหวัใจของเราชาวพุทธ ท าดี

ตอ้งไดดี้อย่างน้ี เราท าคุณงามความดีของเราๆ 

แล้วท าคุณงามความดีของเรา ท าคุณงามความดีทิง้เหว ท าคุณงามความดีแล้วไม่ต้อง

ปรารถนาความดอีะไรทั้งส้ิน เพราะความดีมนัเป็นความดีในตัวของมนัเอง ดีมันคือดี ช่ัวมนัคือช่ัว 

ใครจะส่งเสริม ใครจะติฉินนินทาเท่าไร มนัเป็นโลกธรรม ๘ มนัเร่ืองข้างนอกทั้งนั้นน่ะ ท าดีไม่ต้อง
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ให้ใครมายอมรับ ท าความดีไม่ต้องให้ใครมาปรารถนา ไม่ต้อง ถ้าต้องแล้วทุกข์ ทุกคนบ่น ท าดีแล้ว

ไม่ได้ดี ท าดีไม่ได้ด ี

โอโ้ฮ! หลวงปู่มัน่นะ หลวงปู่มัน่เวลาท่านไปอยูก่บัมูเซอ เวลาท่านธุดงคไ์ปก็ปรารถนาเผย

แผ่ธรรมนัน่แหละ ปรารถนาจะเอาหวัใจของสัตวโ์ลก ไปถึงแลว้เขาเขา้ใจผิด เขาว่า เสือเยน็ อยา่เขา้ไป

ใกลน้ะ 

ท่านเดินจงกรม ท่านพยายามหาอาหารเพื่อใหต้กบาตรเพื่อใหพ้อด ารงชีพ ๖ เดือน ฝนตก

แดดออกขนาดไหนนะ ท่านอยูก่ลางฝนกลางแดดอยา่งนั้นน่ะ แลว้เวลาไปกบัลูกศิษย ์ ลูกศิษยบ์อก 

“ไปเถอะ เราอยูท่ี่น่ีมนัไม่ปลอดภยั” 

หลวงปู่มัน่ท่านพดูอยา่งน้ีนะ “เราไปจากท่ีน่ีไม่ได ้ ถา้เราไปจากท่ีน่ี หมู่บา้นน้ีทั้งหมู่บา้นเลย 

ตายแลว้เขาจะมีเวรกรรมของเขา” เพราะเขาติฉินนินทาหลวงปู่มัน่ 

ท่านบอกว่า “เรายงัไปจากท่ีน่ีไม่ได ้ถา้เรายงัแกไ้ขความรู้สึกของเขา ความคิดของเขาไม่ได ้ เรา

จะไม่ไปจากท่ีน่ี” 

เดินจงกรมอยูอ่ย่างนั้นน่ะ เขาก็เขา้ใจผิดอยู่อย่างนั้นน่ะ เอาคนมาเฝ้าๆ จนถึงท่ีสุดเวลาเขามีคน

ฉลาดไง เขาบอกว่า “ไม่เห็นท าอะไรเลย วนัๆ เห็นเดินไปเดินมา ว่าเป็นเสือเยน็ๆ จะมายแุหยท่  าลายให้

หมู่บา้นแตกแยก มนัก็ไม่เป็นอยา่งนั้นหรอก ท่านตอ้งมีอะไรของท่าน ใหเ้ขา้ไปถามท่าน” 

พอเขา้ไปคุยกบัท่าน ท่านบอกว่าท่านไม่ไดเ้ป็นอะไรทั้งส้ิน ท่านเป็นศากยบุตร เป็นบุตรของ

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ท่านเป็นสมณะ ท่านมาหาท่ีสงดัวิเวก แลว้เดินจงกรมอยู่ 

เดินจงกรมอยูท่  าอะไรน่ะ 

เดินจงกรมอยูก่ห็าพทุโธ พทุโธของเราหายไป แลว้ชาวบา้นจะช่วยหาไดไ้หม โอโ้ฮ! ถา้ชาวบา้น

ช่วยหายิง่ดีใหญ่เลย มนัจะไดเ้จอไดเ้ร็วข้ึน 

ชาวบา้นกม็าหดัพุทโธๆ จนมนัสว่างกลางหวัใจนะ “พุทโธตุไ๊ม่หาย พุทโธชาวบา้นทั้ง

หมู่บา้นต่างหากท่ีมนัไม่มี” 
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น่ีเวลามนัรู้ข้ึนมา โอโ้ฮ! มนัสังเวชนะ พอสังเวช อูฮู้! ทีน้ีมากราบท่าน อุปัฏฐากท่าน โอโ้ฮ! 

พระอะไรก็ไม่รู้อยูก่นัแบบโคนไม ้อยูก่นัแบบท่ีกนัดาร เขาอยูก่นัไดอ้ย่างไร เวลามนัเขา้ใจแลว้มนัเป็น

อีกเร่ืองหน่ึงเลยล่ะ 

ท่านท าให ้ท่านรักษาให้ เวลาท าถึงท่ีสุดแลว้ชาวบา้นเขารักใคร่มาก สุดทา้ยตอ้งจากแลว้ เห็น

ไหม ตอนแรกลูกศิษยช์วนบอกใหต้อ้งไปเถอะ หมู่บา้นน้ีเขาเขา้ใจเราผิด 

หลวงปู่มัน่บอกไปไม่ได ้ถา้ไปแลว้ ถา้พวกน้ีส้ินอายขุยัไปนะ ตกนรกกนัไปหมด ตอ้งแกไ้ข

เขาก่อน ทรมานอยูอ่ย่างนั้นน่ะ น่ีท  าดีท้ิงเหวๆ 

เราบอกท าดีแลว้ไม่ไดดี้ๆ ท่านก็ท  าคุณงามความดีเพื่อชาวหมู่บา้นทั้งหมดเลย แลว้ท าดีดว้ย

ฝ่าเทา้ของท่าน ดว้ยการเดินจงกรม ดว้ยการนัง่สมาธิภาวนา พอเขารู้เขาเห็นจริงเขา้ ถึงเวลาตอ้งจาก ถึงเวลา

ท่านตอ้งจากแลว้ ท่านเผยแผ่ธรรมไป ชาวบา้นบอกว่า ขอไวก่้อนไดไ้หม อยูท่ี่น่ีถา้ตุ๊เป็นอะไรไป 

ชาวบา้นท าใหไ้ดห้มด ชีวิตทั้งหมดก็ให้ไดท้ั้ งนั้นน่ะ อูฮู้! รักเคารพขนาดนั้นน่ะ 

ตอ้งไปๆ เวลาตอ้งไปนะ 

ถา้ตุต๊ายก็จะเผาให ้ตุ๊ตายท าใหไ้ดห้มด 

แต่ตอ้งไปๆ เพราะไปของท่าน ท่านไม่ติดคนท่ีพยาบาทอาฆาต เวลาคนรักผูกพนัขนาดนั้น

ขอร้องดว้ยความร าพึงร าพนัขนาดนั้น ท่านก็ตอ้งไปของท่าน 

น่ีความจริงท่านท าคุณงามความดี ไม่ติดทั้งดีและชัว่ ไม่ติดใดๆ ทั้งส้ิน ไม่ติดในท าคุณงามความ

ดีๆ ความดีอยา่งนั้นท าความดีแลว้มนัสะอาดบริสุทธ์ิไง 

แต่ของเรา เราบ่นกนัทุกวนั ท าดีไม่ไดดี้ ท าชัว่มนัเตม็หวัใจของเรา ท าดีแลว้ไม่ไดดี้ๆ 

ท าดีท้ิงเหว ท าดีไม่ปรารถนาส่ิงตอบแทนๆ ไม่ปรารถนาส่ิงตอบแทนนัน่น่ะสุดยอด เราท าของ

เรา มนัเป็นผลของเราอยูแ่ลว้ ท าของเรา 

มาวดัมาวามาเสียสละทาน ดว้ยระลึกถึงวนัน้ีวนัส าคญั วนัส าคญัวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

แลว้ระลึกถึงท่านๆ ระลึกถึงในหลวง แต่ท าประโยชน์ มาท าทานเป็นของใคร ก็เป็นของเรา บุญเป็นของ
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ใคร ก็บุญเป็นของเรา ถา้เป็นของเรา เราก็อุทิศใหท่้านๆ ท่านบอกไม่ตอ้งหรอก ของท่านเหลือลน้ ของ

ท่านเตม็ไปหมด ไอเ้ราก็ท  า สุดทา้ยเราก็ท  าเพื่อเราน่ีแหละ 

น่ีไง เวลาว่าท าดีแลว้ไม่ไดดี้ๆ แต่เวลาเราท าแลว้เราก็ท  าเพื่อเรา ท าแลว้เราก็พอใจใช่ไหม 

พอใจเพราะอะไร เรารู้จกับุญคุณไง เรารู้จกัสถานท่ีไง กตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมายของคนดีใช่ไหม 

ชีวิตของเราราบร่ืนมา 

ค าว่า “ราบร่ืน” ไอค้นท่ีมนัมกัมากอยากใหญ่ ท่ีมนัว่าไม่สมความปรารถนา นัน่มนักิเลส

ตณัหาความทะยานอยากมนัลน้ฝ่ัง ไม่มีวนัพอหรอก ใหโ้ลกอีก ๓ โลก มนัยงัไม่พอมนัเลย กิเลสมนั

คิดของมนัไปตลอด 

แลว้เวลาใชส้อยก็ใชส้อยแค่ปัจจยั ๔ เท่านั้นน่ะ ถา้คนท่ีมีสติปัญญา เขาจะร ่ารวยมหาศาล

ขนาดไหนนะ เขาแสวงหาส่ิงใดมาแลว้ พอใชส้อยของเขาแลว้ เขาจะสละเพื่อประโยชนก์บัเขาๆ เขา

ท าเพื่อประโยชนก์บัโลก นัน่น่ะหวัใจเขายิ่งใหญ่ เขาเกิดบารมีธรรมในใจของเขา 

เราก็ปรารถนาอยา่งนั้นไง แลว้เราปรารถนาอย่างนั้น เราตอ้งเขา้มาขีดขอบของกิเลสไวไ้ม่ให้

มนัด้ินออกมาไง ถา้ไม่ด้ินออกมา ใหค้ิดบวก คิดคุณงามความดีไง คิดถึงสาธารณประโยชน์ไง คิดถึงสังคม

ไง คิดถึงส่ิงรอบขา้งไง เราท าเพื่อประโยชนก์บัเราๆ น่ีเกิดอ านาจวาสนาบารมี ถา้เกิดอ านาจวาสนาบารมี

ข้ึนมา ท าส่ิงใดก็ประสบความส าเร็จ 

เวลาท าประสบความส าเร็จ เห็นไหม เวลาหลวงตา เวลาบวชแลว้ท่านศึกษาธรรมะขององค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ อยากไปสวรรค ์พอศึกษาละเอียดเขา้ไป อูฮู้! อยากไปพรหม พรหมมนัดี

กว่า พอศึกษาไป โอ๋ย! มนัตอ้งเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ อยากส้ินกิเลส 

น่ีก็เหมือนกนั เราท าดีท้ิงเหวๆ มนัพฒันาข้ึนไป เราท าคุณงามความดีของเรา เราท าคุณงามความ

ดี ความดียิง่กว่าน้ียงัมีอยู ่มนัตอ้งพฒันาของมนัข้ึนไปไง หวัใจของเรา ถา้เราเห็นภยัในวฏัสงสาร 

การกระท าของเรานะ หนา้ท่ีการงานของเรา เราท าเพื่อชีวิตน้ี คนเกิดมามนัตอ้งมีหนา้ท่ีการ

งาน แลว้หนา้ท่ีการงาน จิตใจท่ีมนัประเสริฐกว่าการงานนั้น จิตใจเหนือกว่าไง แลว้งานนั้นมนัก็เลย

กลายเป็นงานเล็กนอ้ย กลายเป็นงานเบาๆ 
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แต่ถา้จิตใจมนัต  ่าตอ้ยนะ โอโ้ฮ! งานนั้นมนัยิ่งใหญ่ งานนั้นมนัหนกัมาก งานนั้นมนัจะบีบบ้ีชีวิต

ของเรา มนัทุกขไ์ปหมด ถา้จิตใจมนัไม่เป็นธรรม มนัจะทุกขไ์ปหมดเลย ถา้จิตใจท่ีเป็นธรรมๆ เราท าส่ิง

ใดดว้ยความปรารถนาดี ดว้ยคุณงามความดีของเรา ถา้คุณงามความดีของเรา คุณงามความดีก็เพื่อความ

ดีน้ี 

แลว้ความดี ถา้เห็นภยัในวฏัสงสาร เราออกมาประพฤติปฏิบติักนั ถา้ออกประพฤติปฏิบติักนั 

วนัน้ีวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา ถา้เป็นวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาคือวนัวิสาขบูชา องคส์มเด็จ

พระสัมมาสัมพทุธเจา้เกิด องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้

ปรินิพพาน ๒,๐๐๐ กว่าปีๆ ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต 

ถา้จิตสงบแลว้เห็นพุทโธ พุทโธคือพุทธะ พทุธะคือจิตท่ีผ่องแผว้ จิตท่ีผ่องแผว้ ความเป็น

สัมมาสมาธิก็มหศัจรรยข์นาดน้ีแลว้ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี แลว้ถา้ใชปั้ญญาข้ึนมา เกิดมรรค

เกิดผล 

จิตสงบแลว้ จิตสงบก็มีความสุขแลว้ ถา้คนไม่มีอ านาจวาสนาบารมี จิตสงบ “อ๋อ! นิพพานเป็น

เช่นน้ีเอง”...ไร้สาระ นิพพานลองชิม นิพพานทดสอบ กิเลสมนัหลอกทั้งนั้น 

แต่ถา้เอาจริงๆ ข้ึนมา ถา้เป็นความจริงข้ึนมา มนัเกิดมรรคเกิดผล เกิดปัญญาข้ึนมา โอโ้ฮ! 

เวลาปัญญามนัหมุนไป มรรคมนัหมุนไป ธรรมจกัรๆ 

พระพุทธศาสนาส่ิงท่ีมีค่า ธรรมจกัรท่ีเขาท าเป็นสัญลกัษณ์ ลอ้ท่ีมนัเคล่ือนไป แลว้จกัรน้ีมนั

เคล่ือนไปแลว้ มรรคผล อาสวกัขยญาณเกิดในใจของเจา้ชายสิทธตัถะ ช าระลา้งกิเลสในใจของเจา้ชาย

สิทธตัถะจนตรัสรู้เป็นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัเคล่ือนไปคือมนัจบแลว้ไง พอมนัจบแลว้ 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ประกาศธมัมจกัฯ 

เวลาเทวดาส่งข่าวเป็นชั้นๆ ข้ึนไป จกัรน้ีไดเ้คล่ือนแลว้ ยอ้นกลบัอีกไม่ได ้ มนัยอ้นกลบัอีก

ไม่ไดเ้พราะองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ไปแลว้ ฆ่ากิเลสตายในใจไปแลว้ แลว้มาแสดง

ธรรมๆ 

เวลาจกัร ท่ีเราเคารพบูชาในพระพุทธศาสนา มนัก็มีเร่ืองของธรรมจกัรท่ีเป็นสัญลกัษณ์ๆ แต่ถา้

เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาแลว้เป็นความจริงข้ึนมา จกัรอนัน้ีมนัข้ึนมา ปัญญามนัเกิดข้ึนมา เราจะเกิด
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ความมหศัจรรย ์เราจะมหศัจรรยต์วัเราเอง โอโ้ฮ! ท าไมคิดไดข้นาดน้ี ท าไมมนัประเสริฐขนาดน้ี ท าไม

มหศัจรรยข์นาดน้ี จนเทวดาตอ้งมาฟังธรรม ฟังธรรมๆ เพราะเทวดา อินทร์ พรหมก็ไม่เคยเจออย่างน้ี 

ไม่มีใครเคยรู้เคยเห็น เวลามนัเป็นจริงข้ึนมา มนัเป็นจริงข้ึนมาในใจของเรา เพราะเราปฏิบติัน่ีไง 

ถา้มนัเป็นจริงๆ ข้ึนมา ถา้ท าท่ีน่ีข้ึนมา ถา้มนัส าคญั ส าคญัในหวัใจของเรา ไม่มีกาลไม่มีเวลา 

๒,๐๐๐ กว่าปีมาแลว้ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ตรัสรู้ข้ึนมาแลว้ก็เป็นธรรมเหมือนกนั แลว้ถา้เราปฏิบติั

เด๋ียวน้ีก็เป็นเด๋ียวน้ี ถา้เราท าความสงบเด๋ียวน้ีก็ไดเ้ด๋ียวน้ี ถา้เราท าความเป็นจริงข้ึนมาจะเป็นในหัวใจของ

เรา น่ีสัจธรรม 

วนัส าคญัของชาติ ในหลวงท่านก็ส้ินพระชนมไ์ปแลว้ แต่มนัก็เป็นมรดกตกทอดของชาติ 

แลว้เราก็เกิดในชาติน้ี บา้นของเรา ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ เราก็พยายามท าพุทธะของเราให้

มนัเจริญงอกงามข้ึนมา เราไดท้ั้งหมดไง เราไดท้ั้งโลกดว้ย ไดท้ั้งธรรมดว้ย ไดท้ั้งชีวิตดว้ย ไดท้ั้งคุณธรรม

ในใจดว้ย ไดป้ระโยชนก์บัชีวิตน้ีดว้ยถา้เรามีสติปัญญา เอวงั 


