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ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

วนัน้ีวนัพระนะ เขาตั้งใจมาท าบุญกุศลกนั ถา้ตั้งใจมาท าบุญกุศล เวลาหลวงตาท่านพดูไง 
เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนานะ คนไม่มีบุญไม่มีอ  านาจวาสนาไม่ไดน้บัถือ
ศาสนาพทุธ ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งปัญญา เวลาถา้เป็นปัญญา ปัญญาในพระพทุธศาสนา 
ปัญญามีหลายขั้นตอน ถา้ปัญญาของตน 

ดูสิ ลทัธิศาสนาอ่ืนเขามีการบงัคบันะ เขาบงัคบัใหศ้าสนิกชนของเขาตอ้งมีกิจกรรมของ
เขา พระพทุธศาสนาปลอ่ยอิสรภาพมาก ถา้ใครไม่เช่ือพระพทุธศาสนาก็ไม่มีโทษ แต่ถา้ใครเช่ือ
แลว้ ใครเช่ือแลว้ เพราะคนเช่ือพระพทุธศาสนาตอ้งการบุญกุศล ตอ้งการอ านาจวาสนาของตน 
เพราะศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แลว้ ใครท่ีมีอ  านาจวาสนาจะประสบ
ความส าเร็จในชีวติ เขาจะมีความสุขของเขา เราก็มีอ  านาจวาสนา พอมีอ านาจวาสนาข้ึนมา ท าส่ิง
ใดขาดตกบกพร่องข้ึนมาก็มีความเสียใจๆ ของเรา ความเสียใจของเรา เห็นไหม 

กรรมเก่า กรรมใหม่ คนเรา กรรมจ าแนกสัตวใ์ห้เกิดต่างๆ กนั น้ีในพระพทุธศาสนา องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนอยา่งนั้น กรรมจ าแนกสัตวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนั คนถา้มีกรรมดีจะ
ไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ถา้มีอ  านาจวาสนาข้ึนมา เขาจะประสบความส าเร็จทางโลก
ของเขา คนท่ีประสบความส าเร็จทางโลกหรือคนท่ีไม่ประสบความส าเร็จทางโลก เขาก็มีทุกขใ์น
ใจของเขา ถา้เขามีทุกขใ์นใจของเขา เขาไม่มีเคร่ืองบรรเทาทุกขใ์นใจของเขา เขาก็มีกิเลสตณัหา
ความทะยานอยากเป็นเคร่ืองขบัดนัไง 

แต่ถา้ศึกษาพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนถึงการดบัทุกข์ๆ  ดบัทุกขม์นัหมายถึงวา่ 
ผูท่ี้มีอ  านาจวาสนาข้ึนมา เขาประพฤติปฏิบติัของเขาถึงส้ินสุดแห่งทุกข ์ แต่คนเรานะ ถา้มีอ  านาจ
วาสนาข้ึนมา เพราะแค่เช่ือพระพทุธศาสนาก็มีอ  านาจวาสนาแลว้ 

ถา้พระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ท าคุณงามความดีๆ 
พยายามจะท าแต่คุณงามความดีของเรา ถา้ท าคุณงามความดีของเรา 
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ในโลกเขาบอกวา่ คนท่ีท าความดีเป็นคนโง่ คนท่ีคดท่ีโกง คนท่ีเอารัดเอาเปรียบต่างหาก 
คนท่ีประสบความส าเร็จต่างหากคนฉลาด ไอค้นมีน ้าใจคนนั้นเป็นคนโง่ๆ แต่ใน
พระพทุธศาสนาวา่นัน่แหละเป็นผูท่ี้ฉลาด เขาฉลาดรู้จกัคดัเลือกทรัพยข์องเขา 

ทรัพยข์องเขา ถา้เขามีอ  านาจวาสนาของเขาจะไดม้าดว้ยอ านาจวาสนาบารมีของเขา มนัจะ
เป็นสุจริต มนัจะเป็นคุณธรรม มนัจะเป็นบารมีให้ทุกคนช่ืนชม แต่คนท่ีเขาไดม้าดว้ยความคด
ความโกง การรีดการไถ เขาก็ไดม้า แต่ไดม้าดว้ยการติฉินนินทา ไดม้าโดยคนท่ีหวาดระแวง 
ไดม้าดว้ยคนท่ีไม่อยากเขา้ใกล ้เขาก็ไดม้าเหมือนกนั แต่ถา้มนัไดม้าดว้ยความสุจริตกบัไดม้าดว้ย
ความทุจริตมนัแตกต่างกนั 

ถา้ไดด้ว้ยความทุจริตข้ึนมา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนท าดีไดดี้ ท า
ชัว่ไดช้ัว่ แลว้เวลาท าความชัว่ดว้ยความทุจริต ท าไมเขาถึงประสบความส าเร็จของเขาละ่ 

กรรมเก่า กรรมใหม่ คนเราเกิดมาเป็นมนุษยม์นัมีอ  านาจวาสนานะ แต่เกิดมามีอ  านาจ
วาสนาแลว้จะใชอ้  านาจวาสนานั้นไปทางไหน ถา้มีอ  านาจวาสนาข้ึนมา ถา้เขาท าคุณงามความดี
ของเขา เขาจะไดป้ระโยชน์มหาศาลของเขา 

ทุกคนตอ้งการโอกาสๆ เราเกิดเป็นมนุษยน่ี์มีโอกาสแลว้ เกิดมาเป็นมนุษยมี์ลมหายใจเขา้
และลมหายใจออก มีลมหายใจเขา้และลมหายใจออกน้ีเป็นส่ิงท่ีมีชีวติ ส่ิงท่ีมีชีวติตอ้งมีปัจจยั
เคร่ืองอาศยั 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ส่ิงท่ีมีชีวติ แลว้ถา้จิตใจของเขาประเสริฐ เขามี
สติปัญญาของเขา เขาศึกษาธรรมะของเขา เวลาเขาศึกษาธรรมะของเขา มีสติสัมปชญัญะ พอมี
สติสัมปชญัญะ ก าหนดจิตของตน ก าหนดจิต ระลึก มีสติสัมปชญัญะก าหนดจิตของตนนะ 
ก าหนดลมหายใจนั้น 

ลมหายใจนั้นมนัเป็นไปโดยอตัโนมติัของส่ิงมีชีวติตอ้งการออกซิเจน ตอ้งการลมหายใจ 
นั้นมนัเพ่ือด ารงชีวติของเขา แต่ถา้คนมีสติปัญญาข้ึนมา ลมหายใจท่ีมนัมีอยูแ่ลว้ หายใจเขา้นึก
พทุ หายใจออกนึกโธ นัน่น่ะพทุธานุสติ 
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พทุธานุสติเพราะอะไร พทุธานุสติเพราะเขาตอ้งการให้จิตใจของเขามัน่คงแขง็แรง จิตใจ
ของคนท่ีแขง็แรง จิตใจคนท่ีแขง็แรงมนัเป็นพ้ืนฐานของคนท่ีท าคุณงามความดี คนท่ีท าคุณงาม
ความดีมนัตอ้งจิตใจท่ีแขง็แรง 

คนเราเกิดมามีกายกบัใจๆ สุขภาพกาย คนเขาฉลาดเขากไ็ปออกก าลงักายของเขา ไอเ้ราข้ี
เกียจข้ีคร้าน เราก็อยากจะร่างกายสมบูรณ์ 

เวลาคนท่ีเขามีอ  านาจวาสนาของเขา เขาก าหนดลมหายใจของเขา ลมหายใจเขา้นึกพทุ ลม
หายใจออกนึกโธ นัน่ดว้ยสติปัญญาของเขา ดว้ยอ านาจวาสนาของเขา เขาบอกไอน้ัน่คนโง ่
เพราะมนัล าบาก เราสบาย เราสบาย 

สบายๆ นัน่แหละจิตใจมนัออ่นแอ มนัไม่มีพ้ืนฐาน ใครชกัจูงจมูกก็ได ้ น่ีไง มนัเหยื่อ
ทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้คนมีอ านาจวาสนานะ จิตใจเขาเขม้แขง็ของเขา ถา้เขม้แขง็ของเขา ดูสิ เวลาทาง
โลก เวลาเรือกสวนไร่นาของใคร เวลาท าคุณงามความดีของเขา เขาเพาะเขาบ่มของเขานะ เขา
พยายามรักษาผลผลิตของเขา 

น่ีก็เหมือนกนั หัวใจของเรา ถา้เราท าคุณงามความดีของเราข้ึนมา หน่อของพทุธะถา้มนัจะ
เกิดข้ึนมา เราจะรักษาดูแลของมนัอยา่งไร ถา้เรารักษาดูแล วนัน้ีวนัพระๆ วนัพระท่ีเป็นผู้
ประเสริฐ ประเสริฐท่ีไหน 

เวลาไหวพ้ระก็ลกูชาวบา้น ก็มาจากมนุษยท์ั้งนั้นน่ะ มาจากคนทั้งนั้นน่ะ แต่คนดี คนชัว่ 
คนดี คนชัว่ คนเหมือนกนั ท าไมคนยอมรับนบัถือเช่ือถือศรัทธา คน ๑ คนหนกัแผน่ดิน ไม่มีใคร
อยากให้อยู ่คนหนกัแผน่ดิน แต่คนคนหน่ึง ท าไมโอโ้ฮ! เขาเชิดชูบูชา เชิดชูบูชามาก เขามีแต่คุณ
งามความดีของเขา คนเหมือนกนัท าไมมนัไม่เหมือนกนัละ่ มนัไม่เหมือนกนั ไม่เหมือนกนัดว้ย
สติดว้ยปัญญาอนันั้นไง ดว้ยคุณธรรมในหัวใจอนันั้นไง 

ถา้ดว้ยคุณธรรม ดว้ยคุณงามความดีอนันั้น เราท าคณุงามความดีอนันั้น เราท าความดีอนั
นั้นความดีของโลก ดูสิ เวลาประสบความส าเร็จทางโลก หัวโขนทั้งนั้นน่ะ โลกธรรม ๘ มีลาภ
เส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศไง 
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แต่ถา้ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านมี
คุณธรรมมากขนาดไหนยิ่งออ่นนอ้มถ่อมตน น่ีสูงสุดสู่สามญั พระท่ีดีก็พระธรรมดาน่ีแหละ 
พระท่ีหาเชา้กินค ่าน่ีแหละ พระท่ีประพฤติปฏิบติัน่ีแหละ 

คนดีเราก็อาบเหง่ือต่างน ้าหาท าคุณงามความดีของเราไง ท าคุณงามความดีของเรา จิตใจ
มนัผอ่งแผว้ไง จะนัง่จะนอนท่ีไหนมนัก็สะดวกสบายใช่ไหม จะนอนท่ีไหนมนัก็ปลอดโปร่งใช่
ไหม ไม่ใช่นอนท่ีไหนให้คนลอ้มหนา้ลอ้มหลงั กลวัแต่คนจะมาท าร้าย นัน่เพราะอะไร เพราะไป
ท าเขาไว ้

ถา้มนัเป็นความดีของเราไง ถา้พระผูป้ระเสริฐๆ วนัน้ีวนัพระ วนัพระ เราขวนขวายมา
ท าบุญกุศลของเรานะ เรามาท าบุญกุศลของเราเพราะเรามีความส านึกของความเป็นมนุษยไ์ง 
มนุษยต์่างจากสัตว ์ สัตวม์นัก็มีชีวติเหมือนกนั สัตวม์นัก็ด  ารงชีพเหมือนกนั แต่มนัไม่มีศีลไม่มี
ธรรมไง 

เราเป็นมนุษยน์ะ เราขวนขวาย คุณงามความดีท่ีเราแสวงหา แมแ้ต่ทางโลก เวลาครูบา
อาจารยท่์านเทศนาวา่การ เวลาหาความสุขๆ ตะครุบแต่เงาๆ น่ีก็เป็นความคิดไง แลว้ไม่มีเราจะมี
เงาไหม เพราะมีเรามนัถึงมีเงาของเราข้ึนมาใช่ไหม ไม่มีจิต มนัมีความคิดไหม ลองไม่มีจิตสิ ภวา
สวะ ตวัภพ หุ่นยนตม์นัยงัคิดไม่เป็นเลย เขาตอ้งเขียนโปรแกรมให้มนัคิด กคิ็ดไดเ้ท่าท่ีมนัเขียน
นัน่น่ะ คิดเกินกวา่นั้นไปไม่ได ้

น่ีก็เหมือนกนั เวลาคนของเรา ถา้ไม่มีจิตกไ็ม่มีความรู้สึกนึกคิด แลว้ความรู้สึกนึกคิดมนั
เกิดจากไหน ก็เกิดจากจิต มนัก็เงาทั้งนั้นน่ะ แลว้ก็ต่ืนเตน้กบัมนัไป ตะครุบจะเอาแต่เงาของตน 
น่ีปรารถนาความสุข มีตณัหาความทะยานอยากกระตุน้แต่ในหัวใจของตน แลว้ไดอ้ะไรข้ึนมา 
เวลาไดข้ึ้นมาก็มาหลอกอยูน่ี่ไง น่ีไง ปรารถนาความสุขไง 

แต่ถา้เป็นความจริง ถา้เป็นความจริงของเรา เราตั้งใจของเรา ถา้เราตั้งใจของเรา เราจะเอา
ความจริงของเรา มนุษยม์นัตอ้งมีอ  านาจวาสนาบารมีมนัถึงจะมีการกระท าไดไ้ง ไอค้นท่ีท า
แหลกเหลวไร้สาระ น่ีไง เวลาการภาวนา ภาวนาก็เอามกัง่าย มกัง่าย ผลท่ีต่อข้ึนมามนัก็เหลวไหล 
พระพทุธศาสนา ส่ิงท่ีมีคุณค่าๆ ให้พวกน้ีมนัท าลาย 
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กวา่ท่ีครูบาอาจารยท่์านจะปักหลกัไดน้ะ หลวงปู่มัน่ท่านกลบัมาจากเชียงใหม่ เวลาท่านไป
โคราชนะ ลกูศิษยท่์านเองถาม “เขาวา่อาจารยเ์ป็นพระอรหันตจ์ริงหรือ เขาวา่อาจารยเ์ป็นพระ
อรหันตจ์ริงหรือ” 

มนัไม่มีใครเช่ือ มนัไม่มีหรอก ให้วา่มนัจะเป็นจริงๆ ไม่มีใครเขาเช่ือหรอก เวลาครูบา
อาจารยข์องเราท่านปักหลกัได ้ ยืนหลกัข้ึนมาไดจ้นมีคนเช่ือถือศรัทธา เพราะท่านใชชี้วติของ
ท่านทั้งชีวติดว้ยความออ่นน้อมถอ่มตนของท่าน ไม่อหังการ ไม่โออ้วดส่ิงใดเลย ท่านท าความดี
ของท่าน 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ สตฺถา เทวมนุสฺสาน  สอนทั้ง ๓ โลกธาต ุ หลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านสอน ๓ โลกธาตุ มีมนุษยค์นไหนบา้งเทศน์สอนเทวดา มีครูบาอาจารยข์อง
เราน่ี แลว้ท่านโออ้วดใคร ท่านเปิดให้ใครรู้บา้ง ไม่มีสิทธ์ิ เวลาเป็นจริงๆ ถา้เขาเป็นจริงเป็นจงั
กนัอยา่งนั้น แลว้เป็นจริงเป็นจงัอยา่งนั้นแลว้มนัเป็นจริงข้ึนมาไดอ้ยา่งไร เป็นจริงข้ึนมาดว้ยการ
กระท าของท่าน ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล หัวใจดวงใดไม่มีมรรค หัวใจดวงนั้น
ไม่มีผล มรรคไม่มี ไม่มีผล เป็นไปไม่ได ้แต่ถา้เวลาเป็นความจริงๆ ข้ึนมา ความจริงข้ึนมาในใจ
ของครูบาอาจารยข์องเราท่ีท่านท าจริง 

แลว้ไอพ้วกเหลวแหลก เด๋ียวน้ีส านกัปฏิบติัมนัเยอะ เวลาเขาท า ท าพอเป็นพิธี ไปศึกษา ไป
ท่ีไหนก็ไปคน้ควา้ไปศึกษา ศึกษาวธีิท าไง ก็เหมือนเราแหละ ร้านอาหารท่ีไหนมีช่ือเสียง เราก็
สมคัรไปเป็นเชฟ ไปเป็นลกูมือ ไปฝึกกบัเขามา แลว้ก็มาเปิดร้านอาหารของตวัเอง 

น่ีก็เหมือนกนั พอเป็นพิธี เขาท าอยา่งไรวะ ท าไม่เหมือนเขา นัง่อยา่งน้ีนะ ก าหนดอยา่งน้ี
นะ แลว้เขียนเป็นต าราเลยนะ เวลาออกมาตรงกนัเป๊ียะเลย 

ก็เอง็เขียนเอง เอง็ท าของเอง็เอง มนัไม่เป็นความจริงหรอก ไม่มี 

ถา้มนัเป็นความจริงๆ ความจริงมนัมีหน่ึงเดียวเท่านั้นน่ะ ความจริงเป็นความจริงนะ พอ
ความจริงมนัข้ึนมาในใจของตนแลว้มนัเป็นความจริงอนันั้น ถา้มนัเป็นความจริงอนันั้น 

คนเรานะ ทุกคน ส่ิงมีชีวติมนัตอ้งมีแดนเกิด คนเราเกิดจากพอ่จากแม่ ถา้คนเกิดจากพอ่จาก
แม่ ถา้เวลามนัเขา้สังคมแลว้มนัอาย พอ่แม่เราเป็นชาวนา เวลาพอ่แม่มาก็ไม่กลา้บอกวา่เป็นพอ่
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แม่ของเรา “ยาย ยายมาท าไม มาผิดบา้นแลว้แหละ”...นัน่แม่มนันะ ดูสิ เวลาประสบความส าเร็จ
ทางโลก เวลาพอ่แม่มายงัอาย ยงัไม่กลา้บอกเขา เวลาถา้เป็นธรรมๆ เป็นอยา่งนั้นไดไ้หม 

เวลาความระลึกถึงกนันะ เวลาหลวงปู่ขาวกบัหลวงปู่แหวนท่านเป็นสหธรรมิกดว้ยกนั 
เวลาลกูศิษยห์ลวงปู่แหวนมาหาหลวงปู่ขาว ท่านจะถามวา่หลวงปู่แหวนเป็นอยา่งไร เวลาลกู
ศิษยห์ลวงปู่ขาวไปหาหลวงปู่แหวน หลวงปู่แหวนจะถามเลย หลวงปู่ขาวท่านอยูเ่ป็นอยา่งไร เขา
ห่วงกนั เขาระลึกถึงกนั จิตใจมนัถึงกนั ทั้งๆ ท่ีน่ีเป็นสังคมนะ แต่เป็นความจริงในใจของท่านมนั
ถึงก็กนัอยูแ่ลว้ น่ีถา้ความระลึกถึงกนั พดูถึงส่ิงท่ีมนัระลึกถึงกนั ระลึกถึงกนั ความกตญัญูกตเวที 

ทางโลกนะ จากพอ่จากแม่ ถา้มนัไม่ดูแลพอ่แม่มนั ใชไ้ม่ได ้ ความกตญัญูกตเวทีเป็น
เคร่ืองหมายของคนดี เราเกิดจากอะไร ถา้เราเกิดจากส่ิงนั้น เราเหยยีบส่ิงนั้น ขา้มส่ิงนั้นไป แสดง
วา่เอง็ใชไ้ม่ได ้เอง็ไม่มี 

ถา้มนัใชไ้ด ้ มนัเป็นไปไม่ได ้ มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลยถา้เป็นธรรม เวน้ไวแ้ต่เป็นกิเลส ได ้
กิเลสมนัชอบ อยา่งนั้นแหละกิเลสมนัชอบ มนัเป็นแนวทางของกิเลสทั้งนั้นน่ะ กิเลสมนัเหยียบ
ย  ่าท าลายอยา่งนั้น มนัท าลายใคร ท าลายหัวใจอนันั้นไง 

เวลาเราท าเวรท ากรรมกนันะ เราวา่ส่ิงนั้นเป็นเวรเป็นกรรม แต่เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ อยา่ดูถกูความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ ส่ิงท่ีพระอริยเจา้ท่ีเราดูถกูดูแคลน
นัน่น่ะอนนัตริยกรรม กรรมอนันั้นมนัยิ่งใหญ่ แต่ตวัเองไม่รู้ ยงัภูมิใจ ยงัต่ืนเตน้ ท าความดีๆ นะ 
ความดีอะไรของเอง็ 

ดูสิ เวลาเทวทตัแยง่ชิงๆ จะปกครองสงฆก์บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่ไดโ้ตต้อบเลยนะ แลว้เวลาเขาไปถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
วา่ เทวทตัมาท าลายสงฆ ์มาให้ห้อพระโลหิต องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ให้บวชไดอ้ยา่งไร 
ให้บวชไดอ้ยา่งไร 

น่ีไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้รู้อนาคตงัสญาณ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ลา้นเปอร์เซ็นตอ์ยูแ่ลว้ ท าไมให้เทวทตับวชละ่ 

เทวทตัเกิดนะ เป็นลกูพ่ีลกูนอ้ง เป็นญาติ เกิดดว้ยกนั กรรมจดัสรร กรรมจดัสรรให้มาไง 
แลว้เวลามา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เทวทตัจะขออะไรก็ให้ทั้งนั้นน่ะ เวน้ไวแ้ต่วนิยั 
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เทวทตัขอไม่ได ้ เพราะอะไร เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ให้สงฆเ์ป็นใหญ่ๆ ใหส้งฆ์
ปกครองกนัเอง ใครจะมายิ่งใหญก่วา่ธรรมวนิยัไม่ได ้

พอถึงเวลาไม่ไดด้ัง่ใจ โกรธ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ล  าเอียง 

ล าเอียงอะไร เอง็ยงัภาวนาไม่เป็นเลย เอง็ท าอะไรไม่เป็นสักอยา่ง เอง็จะไปปกครอง
นกัปราชญไ์ดอ้ยา่งไร พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ นกัปราชญท์ั้งนั้น ในสังคมสงฆ ์ ผูท่ี้
ภาวนาเป็น ผูท่ี้เขาปฏิบติัเป็น เขาเป็นนกัปราชญท์ั้งนั้นนะ เขามองทะลหุัวใจเอง็นะ เอง็ข้ีทั้งนั้น
เลย เอง็จะมาปกครองเขาไดอ้ยา่งไร มนัเป็นไปไม่ได ้พอมนัเป็นไปไม่ไดก้็ไม่อนุญาตไง 

เวลาไม่อนุญาตนะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วา่ “เทวทตั แมแ้ต่พระสารีบุตร พระ
โมคคลัลานะ เรายงัไม่ให้เลย เวลาเราให้ เราให้ธรรมวนิยั ให้สงฆป์กครองกนัเอง” 

ให้สงฆป์กครองสงฆ ์ ใหก้ฎหมายปกครอง ให้ธรรมและวนิยัปกครอง ผูท่ี้มีความละอาย
เขาเคารพนะ เวลาพระเราถา้ไม่เอ้ือเฟ้ือในวนิยัเป็นอาบติัปาจิตตีย ์แค่ไม่เอ้ือเฟ้ือ ดูถกูเหยียดหยาม
ไง ธรรมวนิยัเอามาเยย้หยนัเลน่กนั 

หลวงตาท่านเทศน์ประจ า ไอพ้วกหมาบา้ หมาบา้มนักดัทุกคนน่ะ ดหูมาบา้สิ หมาบา้มนั
กดัไม่เลือกหนา้ ไอน่ี้เอง็บวชมาเป็นสาวกสาวกะ แลว้เอง็ยงัไปฉีกกดัดว้ยธรรมวนิยัขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

แลว้ดว้ยทางโลก เวลาหมาบา้ หมาบา้มนัระบาดเพราะอะไรละ่ เพราะวา่คอร์รัปชัน่ เพราะ
เอารัดเอาเปรียบ แลว้ผลกระทบมนั เห็นไหม ผลกระทบมนัไปถึงสังคม เดก็โดนกดัไม่รู้ตวั 
เสียชีวติ 

แลว้น่ีเหมือนกนั ธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มนัประเสริฐเลอเลิศ
ทั้งนั้น ศีลๆๆ ขอ้วตัรปฏิบติัเป็นส่ิงท่ีปกป้องคุม้ครอง บอกนัน่ก็ไม่จ าเป็น นัน่ก็ไม่จ าเป็น เหมือน
วคัซีนหมาบา้เลย ซ้ือถกูๆ ใครมีผลประโยชน์ กูเอาอนันั้น แลว้พอฉีดไปแลว้ไม่มีผล แลว้ออกมา
ก็กลายเป็นประชาชนเดือดร้อน 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยิง่ใหญ่นะ เวลาครูบาอาจารยข์องเรา นัน่น่ะ
ธรรมะในหัวใจ นัน่น่ะสมบูรณ์ น่ีหลกัของศาสนา มนัจะเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมาอยา่งนั้น 
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แต่เวลาเขา้มาแลว้น่ีนะ “มีคุณธรรม มีคุณธรรม” ไอน้ัน่น่ะวคัซีนหมดอาย ุ ไม่ตอ้งมาซ้ือ 
แจกฟรีให้ถึงบา้น แลว้บา้กนัทั้งประเทศ บา้กนัทั้งนั้น มนัเป็นประโยชน์ไหม มนัไม่เป็น
ประโยชน์กบัใครทั้งส้ิน 

วนัน้ีวนัพระๆ นะ วนัพระเป็นวนัแสวงหาคุณงามความดีของเรา เป็นวนัแสวงหาคุณงาม
ความดีของเรานะ คนเรายงัไม่เจ็บไขไ้ดป่้วยกย็งัไม่เห็นคุณค่าของชีวติหรอก วนัใดนะ เจ็บไขไ้ด้
ป่วยข้ึนมา เรียกร้องเวลาจะท าประพฤติปฏิบติัเชียว เวลาร่างกายสมบูรณ์มนัไม่เคยคิดถึงชีวติมนั
เลย วนัใดอายขุยัจะหมดไปนะ โอ๋ย! เรียกร้องอยากปฏิบติั อยากปฏิบติัธรรมๆ ถึงวนันั้นเราจะ
เห็นคุณค่าของชีวติ ชีวติมีคุณค่ามาก 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีจะมีสติมีปัญญาข้ึนมา หนา้ท่ีการงานตอ้งท าทั้งนั้นน่ะ พระเราก็มีขอ้วตัร
ปฏิบติัของเรา ยิง่ธรรมและวนิยั เวลาพระปฏิบติัข้ึนมา อริยวนิยัเลยละ่ อริยวนิยั วนิยัของพระ
อริยเจา้ เพราะอะไร เพราะสมมุติสงฆไ์ม่ตอ้งท าก็ได ้แต่เวลาท าข้ึนมา อริยวนิยั ธุดงควตัร ศีลใน
ศีล จะท าก็ได ้ไม่ท าก็ได ้

แต่ถา้ท าข้ึนมาดว้ยความพอใจ ดว้ยความภูมิใจ ท าข้ึนมา ทั้งท่ีจิตใจเรายงัเป็นข้ี แต่ก็
พยายามจะทรงอริยวนิยั อริยะของพระอริยเจา้ เราพยายามจะทรง เลียนแบบ ท าให้เหมือน ท าให้
ได ้แต่ใจยงัเป็นข้ี แตก่็พยายามท า น่ีพยายามๆ ของเรา เราพยายามของเรา ฝึกฝนของเรา ท าเพ่ือ
ประโยชน์กบัเราไง 

วนัพระๆ ทุกคนก็แสวงหาใช่ไหม เราแสวงหาบุญกศุลของเรา พระเราก็แสวงหาของเรา
เพ่ือประโยชน์กบัเรา ท าใจของเราให้ผอ่งแผว้ ท าใจของเราให้ผอ่งแผว้เพ่ือประโยชน์กบัการเกิด
เป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา แลว้อยา่ให้เสียเวลาเปลา่ ชีวติน้ีมีค่า มีค่าต่อเม่ือมนัรู้แจง้
เห็นจริงในใจของตน เอวงั 


