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ตั้งใจฟังธรรมะ ดสิู ประวติัครูบาอาจารยข์องเรา เวลาท่านประพฤติปฏิบติัมา สมบุกสมบนั
มาทั้งนั้นน่ะ ความสมบุกสมบนัอนันั้นน่ะ พนัธุกรรมของจิตๆ จิตของคนไดส้ร้างสมบุญญาธิ
การมาจะท าส่ิงใดแลว้มนัมีหลกัมีเกณฑข์องมนัไง ไม่เหลวไหลๆ 

ธรรมะเป็นธรรมชาติๆ มนัเป็นธรรมชาติ เห็นไหม ดูสิ ดูอากาศ ทุกคนก็แยง่กนัหายใจ
ทั้งนั้นน่ะ แต่ธรรมชาติ เวลาธรรมชาติท่ีมนัอบอุน่ ธรรมชาติเมืองหนาว เมืองร้อน ธรรมชาติเกิด
ภยัพิบติั ธรรมชาติทั้งนั้นน่ะ แต่ธรรมชาติ ธรรมชาติส่ิงท่ีเรารู้มนัเป็นคุณหรือมนัเป็นโทษ ถา้มนั
เป็นคุณ เป็นคุณ เราตอ้งรีบขวนขวายของเรา ท าของเรา 

สิทธิมนุษยชน คนเราเสมอภาค การเกิดมาเป็นมนุษยโ์ดยเสมอภาค เสมอภาคทั้งนั้นน่ะ 
เวลาเสมอภาค ค าวา่ “เสมอภาค” ความเสมอภาค หัวใจของคนมนัมีพทุธะ เวลาจะมีพทุธะ ท าให้
มนัแจ่มแจง้ข้ึนมาได ้ ถา้ท าให้แจ่มแจง้ข้ึนมาได ้ เรามีอ  านาจวาสนาหรือไม่ ถา้มีอ  านาจวาสนา
ข้ึนมา เราไปวดัไปวา เวลาไปวดัไปวา ไปวดัก็ไปเป็นตลาดนดั ไปวดัก็ไปเป็นท่ีจอดรถ นัน่ไปวดั
อยา่งนั้น สิทธิมนุษยชนเราจะท าอยา่งไรก็ได ้ เราจะเอะอะมะเท่ิงอยา่งไรก็ได ้ แต่เวลาไปวดั ไป
วดัท่ีประพฤติปฏิบติั วดัท่ีประพฤติปฏิบติัเขาตอ้งการความสงบสงดั เห็นไหม ไปวดัเหมือนกนั 
แต่มนัวดัแตกต่างกนั ถา้วดัแตกตา่งกนั เราจะเอาสิทธิของเรา เราจะเอาความเคยชินของเรา 
เพราะเราไม่ศึกษาของเรา เราไม่มีความเขา้ใจของเรา น่ีเราเอาสิทธิของเราๆ 

สิทธิของเราเหนือโลกใหญ่คบัฟ้าเลยหรือ สิทธิของเอง็มนัก็อยูใ่นใจของเอง็ ถา้สิทธิของ
เอง็มนัอยูใ่นใจของเอง็ ถา้มีสติมีปัญญาข้ึนมา นัน่น่ะมนัจะมีโอกาส ถา้มนัเป็นประโยชน์กบัเรา 
เป็นประโยชน์กบัเรา 

สิทธิของเรา ความเสมอภาค เวลาความเสมอภาคมนักมี็มารยาท ค าวา่ “มีมารยาท” ข้ึนมา 
ท่ีไหนสมควรหรือไม่ควร ส่ิงท่ีเป็นชุมชนเราก็ควรใหเ้กียรติกนั ค าวา่ “ให้เกียรติกนั” ทุกคนมี
เกียรตินะ ไม่ใช่มีเกียรติเฉพาะเราคนเดียว แต่ค  าวา่ “มีเกียรติ” มนัก็เกียรติสิทธิของเขา เราไม่ลว่ง
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สิทธ์ิของเขา ถา้ไม่ลว่งสิทธ์ิของเขา แต่เวลาเขามาดว้ยมารยาท ดว้ยการท่ีเขาท าความผิดพลาด
ข้ึนมา อนันั้นเราค่อยตกัเตือน แต่ถา้มนัไม่มีความผิดของเขา เราไปเหยยีบย  ่าเขาไดอ้ยา่งไร เราจะ
ไปเหยียบย  ่าเขา เราจะไปดูถกูดูแคลนคนไดอ้ยา่งไร คนก็มีคา่เท่าคน แมแ้ต่สตัวเ์รายงัมีความ
เมตตาต่อมนัเลย ท าไมคน เราจะไม่มีความเมตตาตอ่มนั แต่ความเมตตา เมตตาแลว้ให้มนัไร้
เดียงสาอยูอ่ยา่งนั้นใช่ไหม ถา้เมตตาข้ึนมามนัจะพฒันาของมนัข้ึนมา จากไร้เดียงสาให้มีวฒิุ
ภาวะ ให้มีความรู้เท่าทนั ถา้เท่าทนัข้ึนมามนัเป็นประโยชน์กบัเรา ฟังธรรม ฟังธรรมเพ่ือเหตุน้ี 

วา่ธรรมะเป็นธรรมชาติ ไม่ตอ้งท าอะไรเลย มนัเป็นธรรมชาติอยูแ่ลว้ มนัเสมอภาคอยูแ่ลว้ 
แลว้เกิดมาเป็นคน กิเลสท่วมหัว 

เวลามนัสุขมนัทุกขน์ัน่น่ะส าคญันะ คนเราจะมัง่มีศรีสุขขนาดไหน นัน่มนัเป็นวาสนาของ
คน แต่คนมีสุขมีทุกขข้ึ์นมา คนจนผูย้ิ่งใหญ่นะ หลวงตามหาบวัมีบริขาร ๘ น่ีไง เวลาค ้าจุนชาติๆ 

เขาบอกไม่ใช่กิจของสงฆ์ๆ  ไอท่ี้วา่ไม่ใช่กิจของสงฆน์ัน่ก็เป็นมุมมอง เป็นทิฏฐิ เป็น
ความเห็นของคน แตก่ารสงเคราะห์เวลามนัมีเหตุมีเภทภยัข้ึนมา น่ีเวลาพระโพธิสัตว์ๆ  เวลาเกิด
เภทภยัข้ึนมา เวลาท่านจะจรรโลงโลก ท่านช่วยโลก นัน่เป็นการช่วยโลก แตม่นัตอ้งช่วยตวัเอง
ให้ไดก่้อน ค าวา่ “ช่วยตวัเองให้ไดก่้อน” เรายงัมีหนา้ท่ีการงานของเรา ถา้เรามีหนา้ท่ีการงานของ
เราอยู ่ หนา้ท่ีการานของเราไดท้ าเสร็จแลว้หรือยงั ถา้หนา้ท่ีการงานของเรายงัท าส่ิงใดไม่ประสบ
ความส าเร็จ ยงัท าส่ิงใดไม่ได ้ เราตอ้งกลบัมาดูแลหัวใจของเราก่อน ถา้กลบัมาดูแลหัวใจของเรา
ก่อน มนัก็เร่ืองของเขา 

เวลาหลวงตาท่านสอนพวกเรา เร่ืองของเขาๆ ไม่ใช่เร่ืองของเราวะ่ เร่ืองของเขา เขาจะทุกข์
จะยาก เราเห็นแลว้เราก็เศร้าใจนะ เราเห็นแลว้เราก็อยากจะเชิดชูเขานะ แต่มนักรรมของสัตว ์

เวลาคนมนัไม่เช่ือนะ เวลาคนไม่เช่ือ เดินชนพระมนัไม่รู้จกัพระหรอก ธรรมะ ธรรมะเป็น
ธรรมชาติ อยูข่า้งนอกนู่น แต่ธรรมชาติในใจของเอง็ละ่ ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนมามนับีบคั้นหัวใจของ
เอง็มนัอยูท่ี่ไหน น่ีไง ใจของตนยงัหาไม่เจอ เหมือนทางโลกเลย เวลาทางโลกเขา เวลาเรียกร้อง
คนจนๆ ไม่มีท่ีท ากิน ไม่มีท่ีท ากิน เรียกร้องสิทธิขอท่ีท ากิน 

น่ีไง เวลาบวชเป็นพระๆ เราเป็นนกัประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ธรรมะเป็นธรรมชาติก็เป็นของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ใช่ไหม แลว้ท่ีท ากินของเอง็ละ่ ถา้คนไม่มีท่ีท ากิน เราจะท า
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สวนท าไร่ข้ึนมา เราจะหาอาหารมาจากไหน ถา้เราไม่มีท่ีท ากิน เด๋ียวน้ีก็เจริญแลว้ไง เซเวน่ ไม่
ตอ้งท ากินหรอก เยอะแยะไปหมด 

ค าวา่ “เยอะแยะไปหมด” เอง็หาเงินมาจากไหน มนักเ็ป็นงูกินหางกลบัมาจนไดแ้หละ แต่
กิเลสมนัผลกัออก มนัดีมนัเด่นทั้งนั้น มนัยอดมนัเยี่ยมทั้งนั้น แต่เวลาเอาจริงเอาจงัข้ึนมามนัไม่มี
ส่ิงใดติดคา้งในหัวใจมนัเลย 

ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมวนิยั การศึกษาเพ่ือให้คนฉลาด ค า
วา่ “ฉลาด” ฉลาดแยกแยะวา่อะไรควรและไม่ควร แลว้อะไรควรไม่ควรแลว้ ส่ิงท่ีวา่มนัเป็น
วชิาชีพ เวลาศึกษามาแลว้ก็เขียนหนงัสือขายกนั น่ีไง ท่ีวา่คอยแต่สอนคนอ่ืน ไม่เคยสอนตวัมนั
เองเลย 

น่ีก็เหมือนกนั ศึกษา ศึกษามาเพ่ือมีปัญญา มีปัญญาไวท้ าไม นัน่มนัเป็นวชิาชีพเอาไวเ้ล้ียง
ชีพ แต่เป็นธรรมข้ึนมาไดไ้หม ถา้เป็นธรรมข้ึนมา ดูสิ เวลาหลวงตาท่านพิมพห์นงัสือ ท่านบอก
วา่ ถา้ชาวพทุธยงัให้ทานให้กนัไม่ได ้ แลว้ใครจะให ้ ถา้พระยงัใหก้นัไม่ได ้ ถา้พระให้ ให้เป็น
ทาน ไม่มีธุรกิจ ไม่มีการคา้ ไม่มีการแลกเปล่ียน ไม่มี เพราะธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้บอกแลว้ ภิกษุซ้ือขายไม่ได ้แลกเปล่ียนไม่ได ้ ภิกษุด  ารงชีพแบบฆราวาสไม่ได ้
ฆราวาสท่ีเขามีธุรกิจกนั เขามีการคา้กนั พระท าไม่ได ้น่ีไง ท าไม่ไดเ้พราะสมณสารูป น่ีท าไม่ได ้
พอท าไม่ไดข้ึ้นมา ถา้ความเป็นอยูโ่ลกมนัเจริญๆ ก็มีการกสงฆไ์ง มีผูท้  าการแทนไง ถา้มีผูท้  าการ
แทนก็ท าเพ่ือด ารงชีพเท่านั้นเอง ด ารงชีพไวเ้พ่ือประพฤติปฏิบติัข้ึนมาไง ถา้ด ารงชีพเพ่ือ
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา 

การศึกษา ศึกษามาเพ่ือให้ประพฤติปฏิบติั เวลาศึกษามา ศึกษาธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ศึกษา เรากซ็าบซ้ึงนะ ซาบซ้ึง เห็นไหม ดูสิ เวลาโลกน้ีเจริญ เจริญเพราะ
การศึกษา เพราะมีการศึกษาแลว้มนัถึงมีพฒันาการของมนัข้ึนมา โลกมนัเจริญดว้ยการศึกษา 

คนเราก็เหมือนกนั ถา้มีการศึกษาแลว้ มีสติปัญญาก็เท่าทนัอารมณ์ของตน ถา้เท่าทนั
อารมณ์ของตน ถา้มนัเป็นความจริงไง ถา้เท่าทนัอารมณ์ของตน แลว้ความรู้ของตนละ่ ถา้ความรู้
ของตน การศึกษา ศึกษามาเพ่ือต่อยอด ต่อยอดข้ึนมาให้รู้จกัวเิคราะห์วจิยัให้เป็นสมบติัของตน 
ถา้เป็นสมบติัของตนมนัก็เท่าทนัอารมณ์ของตน ถา้เท่าทนัอารมณ์ของตน เวลาจิตมนัสงบแลว้
ยกข้ึนวปัิสสนา น่ีไง ดวงใจดวงใดไม่มีมรรค ดวงใจดวงนั้นไม่มีผล ใครภาวนาไม่เป็น ใครไม่
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รู้จกัศีล สมาธิ ปัญญาโดยขอ้เทจ็จริง ไม่มีภาวนามยปัญญา ธรรมจะเกิดข้ึนจากใจดวงนั้นไม่ได ้
เพราะมนัไม่มีท่ีท ากิน เวลาเขาเรียกร้องสิทธ์ิ เรียกร้องสิทธ์ิท่ีท ากินๆ ไง เราก็ตอ้งแสวงหาท่ีดิน
ของเราไง เราก็ตอ้งแสวงหาหัวใจของเราไง เกิดมาโดยธรรมชาติมีกายกบัใจๆ แลว้อยูไ่หน อยู่
ไหน 

กายกบัใจๆ มนัเป็นส่ิงมีชีวติ จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ มนัเป็นไปตามเวรตามกรรม
ของมนั ถา้มนัมีเวรมีกรรมมนัตอ้งเกิดแน่นอน เวลามนัเกิดแลว้ มนัเกิดในวฏัฏะ วทิยาศาสตร์ 
ธรรมะเป็นธรรมชาติไง แต่ส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติท่ีเราศึกษากนัอยูน้ี่เป็นธรรมชาติของ
นกัวเิคราะห์วจิยัเขาคน้ควา้ เราถึงเขา้ใจไง เม่ือก่อนยงักราบดวงอาทิตยก์นัอยูน่่ะ ยงักราบฟืน
กราบไฟ กราบภูเขาอยูน่่ะ ในปัจจุบนัน้ีทุกส่ิงเป็นธรรมชาติ 

น่ีไง เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วา่ เธออยา่เสียใจ อยา่ร้องไห้ เธอ
คน้ควา้หาใจของเธอ เธอคน้ควา้หาใจของเธอเพ่ือประพฤติปฏิบติั เพราะศาสนามนัเจริญข้ึน
มาแลว้ไง ถา้ศาสนาเจริญข้ึนมาแลว้ 

น่ีไง ส่ิงท่ีคน้ควา้ๆ ส่ิงท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะมนัเป็นธรรมชาติ มนัเป็นเพราะบุญกุศล 
ไม่มีบุญกุศลไม่ไดม้าเกิดนัง่กนัอยูน่ี่หรอก ถา้ไม่มีบุญกุศล จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ไม่มี
เวน้วรรค มนัตอ้งไปของมนัโดยธรรมชาติของมนั มนัจะไปผดุไปเสวยภพอะไรเท่านั้นเอง มนั
จะไปเสวยภพเสวยชาติส่ิงใด ถา้มนัละเอียดท่ีสุด เป็นพรหม พรหมเป็นตวัมนัเอง เป็นขนัธ์ ๑ ถา้
มนัละเอียดลึกซ้ึงท่ีสุดมนัก็ไปเป็นพรหมนัน่แหละ แต่มนัก็ตอ้งเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ 

แต่ตอนน้ีในปัจจุบนัน้ีไดม้าเกิดเป็นนาย ก นาย ก เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา ธรรมะเป็นธรรมชาติ มนัช้ีไปขา้งนอกนู่นเลย มนัไม่ไดช้ี้ถึง
ขอ้เทจ็จริงในหัวใจเลย 

ถา้ศึกษา ศึกษามาเพ่ือประพฤติปฏิบติั ถา้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา หาท่ีท ากินของตน ถา้หาท่ี
ท ากินของตน ท าสัมมาสมาธิได ้ ใครท าความสงบของใจได ้ นัน่น่ะท่ีท ากินของเขา ถา้เขามีท่ีท า
กินของเขา เขาคน้ควา้ของเขา เขาหัดปลกูพืชไร่ของเขา เขาก็จะมีอาหารของเขา 

น่ีก็เหมือนกนั จิตใครสงบแลว้ยกข้ึนสู่วปัิสสนา ใชส้ติปัญญาของตนคน้ควา้ของตน น่ีไง 
ชาวไร่ชาวนาเขาท าไร่ ท านาของเขาเพ่ือผลผลิตของเขา น่ีไง นกัประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาเห็น
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จิตของตน หดัวปัิสสนาข้ึนมานะ จะช าระลา้งกิเลส กิเลสท่ีมนัครอบคลมุหัวใจน้ี กิเลสท่ีมนั
ครอบคลมุหัวใจ อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา อยูใ่นหัวใจน้ี เพราะมนัปิดกั้นหัวใจน้ี เพราะมนัครอบง า
หัวใจน้ี หัวใจน้ีตอ้งเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะเพราะมนัช่วยตวัของมนัเองไม่ไดไ้ง 

แต่เวลาถา้เราคน้ควา้เขา้ไป เราไปรู้ไปเห็นความจริงข้ึนมา แลว้เห็นความจริงแลว้เห็น
อยา่งไร เห็นแลว้จบัมนัไดไ้หม ไปหาหมอ หมอวนิิจฉัยโรคไม่ได ้ ไม่รู้วา่เป็นโรคอะไร หัวใจ
วายโดยเฉียบพลนั ใครมาถึงโรงพยาบาล วเิคราะห์ไม่ได ้ หัวใจวายโดยเฉียบพลนั ตายฟรี ตาย
เลย น่ีไง วเิคราะห์โรคอะไร ไม่วเิคราะห์ก็รักษาไม่ได ้

น่ีก็เหมือนกนั เวลาจิตสงบแลว้ มีท่ีท ากินแลว้ เอง็จะท าอะไร เอง็จะปลกูถัว่ เอง็จะปลกู
ทุเรียน เอง็จะปลกูอะไร เอง็จะท าอะไรกิน เอง็มีท่ีแลว้เอง็จะเอาท้ิงไวท้ าไม ให้เขาเช่า ใหค้นอ่ืน
เช่าท ากิน ให้เขาไปหลอกลวง ให้เขาไปตม้ตุ๋น เอง็จะท าอะไร น่ีไง วนิิจฉัยไดไ้หมวา่เอง็เป็นโรค
อะไร วนิิจฉัยไดไ้หม แลว้ยารักษาโรคคืออะไร น่ีไง ธรรมโอสถไง 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้มนัแกไ้ขโรค มนัแกไ้ขตวัมนัเองได ้ คนท่ี
เห็นแลว้วเิคราะห์โรคได ้แลว้คนท่ีแกไ้ขโรคของตวัเองได ้มนัมีความรู้ไหม มนัเห็นจริงไหม ถา้
มนัเห็นจริงอยา่งนั้นมนัจะไปกลวัอะไรกบัการจะเกิดโรคในใจมนัอีก 

เกิดมา ธรรมโอสถเราพร้อมอยูแ่ลว้ แลว้ปัจจุบนัธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา ภาวนามยปัญญา 
จิตพร้อมอยูแ่ลว้ เกิดมาๆ มนัไม่กลา้เกิด แต่ถา้มนัปล้ินปลอ้นๆ มนัไปหลอกลวงเขาทัว่ไปหมด 
ธรรมะเป็นธรรมชาติ...ธรรมชาติอยูข่า้งนอกนู่น 

คนมีปัญญาๆ ไง แลว้ปัญญาทางโลกมนัเป็นวชิาชีพ เราศึกษามาเป็นอาชีพของเรา ศึกษามา
เป็นความรู้ของเราเพ่ือประกอบสัมมาอาชีวะ แลว้ประกอบสัมมาอาชีวะแลว้ ถา้มนัระลึกไดน้ะ 
เราจะเอาแค่น้ีหรือ เราจะเล้ียงชีวติน้ีใช่ไหม ดูสิ ไปงานศพไม่เห็นหรือน่ะ นอนอยูทุ่กโลงเลย 
เวลาไปก็ไปเผาศพๆ เด๋ียวก็ถึงตาเราแลว้แหละ เอาแค่น้ีใช่ไหม 

เกิดมาเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เกิดมาแลว้ไม่รู้จกัประพฤติปฏิบติั เกิดมาแลว้
ไม่รู้จกัคน้ควา้หาใจของตน เหมือนกบเฝ้ากอบวั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนาร้ือ
สัตวข์นสัตว ์ ร้ือสัตวข์นสัตวก์็สตัตะผูข้อ้ง ขอ้งอยูใ่นตวัมนัเอง ขอ้งอยูใ่นอารมณ์ของมนัเอง คน
ท่ีหยาบชา้ คนท่ีหยาบหนา เฮย้! ไม่มีหรอก นรกสวรรคไ์ม่มี อะไรก็ไม่มี มีชาติปัจจุบนัน้ีเท่านั้น
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น่ะ มนัมีแต่ท่ีกูเห็นเท่านั้นน่ะ มนัมีแต่ท่ีกูโกงไดเ้ท่านั้นน่ะ ถา้กูโกงได ้กหูยิบได ้กฉูวยได ้ของก ู
แต่ถา้กูโกงไม่ได ้กูหยิบไม่ได ้กูฉวยไม่ได ้ไม่ใช่ของก ูไม่มีๆๆ 

ตกนรกอเวจี ท าลายความสามคัคี ท าลายความสงบสุขในสังคม สงัคมทั้งสังคมเขาจะอยู่
กนัดว้ยความสงบสุข มีคนเลวคนหน่ึงเท่ียวหยิบฉวยของเขา ทั้งสังคมนอนสะดุง้ ตอ้งจดัเวรจดั
ยามมาเฝ้า จดัเวรจดัยาม คนชัว่คนหน่ึงนะ ท าให้สังคมทั้งสังคมนอนสะดุง้กนัทั้งคืน เงินทอง
อตุส่าห์หามา เก็บไวร้อมริบเป็นของของตน มนัจะมาหยิบมาฉวยเอาเอง ของกูๆ มีแต่ตรงนั้นน่ะ 
มนัคิดวา่มนัฉลาดไง 

แต่ถา้คนท่ีจิตใจสูงส่ง จิตใจท่ีสูงส่งนะ ส่ิงท่ีเราแสวงหามาน้ีดว้ยน ้าพกัน ้าแรงมนัเป็น
สมบติัของเรา ถา้เรารู้จกัเจือจานบุคคลคนอ่ืน สมบติัท่ีเราแสวงหามาน้ีดว้ยน ้าพกัน ้าแรงของเรา
มนัเป็นวตัถ ุ มนัเป็นของประจ าโลก ถา้เราเสียสละเพ่ือหัวใจของเรา บุญกุศลเป็นนามธรรมท่ีให้
หัวใจมนัเบาบางข้ึน หัวใจมนัมีอ  านาจวาสนาบารมีข้ึน คนท่ีเขาฉลาดเขาจะหาทรัพยท่ี์ละเอียด
ข้ึน คนท่ีจะหาทรัพยท่ี์ละเอียดไดเ้ขาตอ้งมีสติปัญญา ไม่ใช่ซ่ือบ้ือนะ ให้เขาจูงจมูกอยูน่ัน่น่ะ 
ท าบุญมากๆ ท าบุญมากๆ นัน่น่ะ ทุ่มเทลงไป หวา่นลงไปบนหิน หวา่นลงไปท่ีดินดาน ไม่ข้ึน
หรอก ท าไปก็อยูใ่นกลุม่ของตนนัน่แหละ 

แต่ถา้จิตใจของคนท่ีมนัเบาบาง จิตใจของคนท่ีมนัเห็นประโยชน์ เราไม่ตอ้งให้อยา่งนั้น 
คนทุกขค์นจนขา้งตวัเราเยอะแยะ คนท่ีไม่มีจะกินน่ะ คนล าบากล าบนอยูน่ี่ ให้อยา่งน้ีไดน้ ้ าใจ 

แต่ถา้บอกเน้ือนาบุญๆ จะให้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ พระอรหันต ์ หันซ้ายหรือ
หันขวา หันลงนรกหรือหันข้ึนสวรรค ์ เอง็รู้ไดอ้ยา่งไร แต่ถา้มนัเป็นจริงๆ ข้ึนมานะ เราท าเพ่ือ
ประโยชน์ของเรา ถา้เรารู้ตามความเป็นจริงนั้น ส่ิงนั้นมนัจะเกิดประโยชน์กบัเรา 

น่ีพดูถึงวา่ ส่ิงท่ีวา่จิตหยาบ คนหยาบชา้ ไม่มีๆๆ แตค่นท่ีเบาบาง คนท่ีเป็นประโยชน์ข้ึนมา 
เอะ๊! มนัน่าจะมีดีกวา่น้ี เอะ๊! ส่ิงท่ีเราไดม้าน่ีไดม้าเพราะเหตุใด ส่ิงท่ีเราท ามา คนเรานะ เส่ือผืน
หมอนใบนะ มาเป็นเศรษฐีอนัดบัหน่ึงในประเทศไทยเราอยูน่ี่ เส่ือผืนหมอนใบ เขาประหยดั
มธัยสัถ ์ ดว้ยความเพียร ดว้ยปัญญาของเขา เขาสร้างเน้ือสร้างตวัของเขาข้ึนมา เห็นไหม เขา
ขยนัหมัน่เพียรของเขา เขามีสติปัญญาของเขา น่ีความท่ีเขากระท าข้ึนมาเพ่ือเป็นประโยชน์กบัเขา 
ถา้ประโยชน์กบัเขาแลว้ ถา้จิตใจของเขา 
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เพราะเขาเคยทุกขเ์คยยากมาก่อน มีเยอะมากวา่ เราเคยล าบากล าบนมาก่อน เห็นคนท่ี
ล าบาก คนท่ีทุกขท่ี์ยาก เราจะเจือจานเขา เพราะเราเคยทุกขย์ากมาก่อน เราเคยหิวมาก่อน เราเคย
เอาน ้าลบูทอ้งมาตลอด เวลาเราหันไปเห็นคนทุกขค์นจน คนทุกขค์นจนโดยขอ้เทจ็จริงนะ อยา่
เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาหลอกนะ 

เวลาคนถา้จิตใจเป็นธรรมๆ ข้ึนมามนัก็ อู๋ย! ฉันทุกขม์าก ฉันไม่มีจะกิน ยบัย ั้งชัง่ใจ เรา
ดูก่อน อยา่เช่ืออะไรง่ายๆ แต่ถา้ท าแลว้มนัเป็นประโยชน์กบัเราๆ นะ ถา้มนัไวใ้จอยา่งนั้น น่ีพดู
ถึงวา่ถา้มีสติมีปัญญาข้ึนมาจะเป็นประโยชน์กบัเรา 

น่ีฟังธรรมๆ นะ ฟังธรรมข้ึนมาเพ่ืออะไร ถา้ฟังธรรมข้ึนมาให้จิตจากหยาบเป็นกลาง จาก
กลางให้ละเอียดข้ึน ละเอียดคือวา่ เห็นเขาท าบุญ เราก็ภูมิใจ เห็นเขาท าบุญนะ เราก็อนุโมทนา
ทาน เรากไ็ดบุ้ญแลว้ ถา้เรามีสติปัญญา เราหาท่ีสงบสงดัแลว้นัง่ลง เราเอาร่างกายน้ีถวายองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

เขามาน่ีเขาถวายดว้ยขา้วปลาอาหารนะ เราจะเอาชีวติเราถวายองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ นัง่ลง หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ พยายามท าความสงบของใจเขา้มา หาท่ีท ากิน
ของตนให้ได ้ถา้ท่ีท ากินของตนเจอ แลว้พยายามปลกูพืช พยายามฝึกหัดปลกูพืชพนัธ์ุธญัญาหาร
ให้ได ้

การใชปั้ญญาไม่ใช่ของง่ายๆ หรอก มนัจบัพลดัจบัผลไูง เรามีท่ีท ากิน มนัขาดน ้า เรามีท่ีท า
กิน น ้าท่วม ท่วมจนท าอะไรไม่ได ้ เรามีท่ีท ากิน ไอค้นรอบขา้งมนัคอยเบียดเบียน เรามีท่ีท ากิน
แลว้ ท าอะไรวุน่วายไปหมดเลย 

มีท่ีท ากินแลว้เราจะท าไดอ้ยา่งไร ฝึกหัดของเรา การฝึกหัดใชปั้ญญามนัเป็นอีกขั้นตอน
หน่ึง พระพทุธศาสนาท่านสอนอยา่งน้ี ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งปัญญา แต่เป็นภาวนามย
ปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากสติ เกิดจากสมาธิของเรา ใครจะมาหลอกเราไม่ได ้

แต่เห่อเหิมทะเยอทะยานไปกบัเขา ใครจูงจมูกก็วิง่ตามเขา มนัสติปัญญาอะไรนัน่น่ะ ไอ้
นัน่มนักระต่ายต่ืนตูม ต่ืนไปหมด ท าบุญแลว้จะไดบุ้ญเยอะๆ บุญเยอะๆ 
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บุญเยอะๆ กลบับา้นทะเลาะกนัน่ กลบัไปบา้นแลว้ไม่มีความสุขเลย เราท าความเขา้ใจกนั
ในครอบครัว คุยกนัให้เขา้ใจ ถา้ไม่เขา้ใจก็พยายามคยุกนั เพราะอะไร เพราะเอง็เลือกกนัมาเอง 
เอง็เลือกกนัมาเอง 

คนเรานะ มุมมองมนัแตกต่างกนัทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้คนท่ีคุยแลว้เขา้ใจได ้นั้นคือวา่เขาไดส้ร้าง
บุญสร้างกุศลมาร่วมกนั คนท่ีสร้างบุญสร้างกุศลมาร่วมกนันะ พดูส่ิงใดจะเขา้ใจกนั พดูส่ิงใดจะ
เห็นตามกนั แต่คนท่ีขดัแยง้กนัก็พยายามปรับความเขา้ใจกนั เพราะปัจจุบนัธรรมน้ีเราเป็นคู่ครอง
กนั น่ีไง ถา้กลบับา้นแลว้มีความสงบมีความร่มเยน็ บุญมนัเป็นอยา่งนั้นไง ไม่ให้เดือดร้อน ส่ิงใด
เดือดร้อนเราตอ้งปรับความเขา้ใจ 

แลว้คนเกิดมามนัไม่ใช่มาดว้ยความขาวสะอาดหมดหรอก คนเราสร้างบุญสร้างบาปมา
ทั้งนั้นน่ะ ถา้วนัไหนสมประโยชน์ สมความปรารถนา นั้นเราเคยท าคุณงามความดีมา ถา้วนัไหน
มนัขดัมนัแยง้ เออ! เราเคยท าความขดัแยง้มา ไม่รู้วา่เราไปยไุปแหยใ่ห้ใครเขาทะเลาะกนั ตอนน้ี
เราทะเลาะกนัตลอดเลย ไม่รู้วา่เราไปยไุปแหยใ่ครมา อา้ว! เราก็พยายามตั้งสติของเรา แกไ้ขของ
เราในปัจจุบนัน้ี 

ในปัจจุบนัน้ีนะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ใหแ้กท่ี้น่ี อดีตอนาคตแกไ้ม่ไดห้รอก 
วติกกงัวลไปอนาคต มนัยงัมาไม่ถึง วติกแต่อดีต มนัก็ผา่นมาแลว้ แต่ในปัจจุบนัน้ีเราอยูร่่วมกนั 
ในปัจจุบนัน้ีเราแกไ้ขกนัตรงท่ีน่ี แต่แกไ้ขยากมาก นานาจิตตงั พนัธุกรรมของจิตขดัแยง้ทั้งนั้น 
แมแ้ต่ในความคิดเราคนเดียวมนัยงัคิดขดัแยง้ในใจของตน ไม่เคยพอใจใดๆ เลย แลว้จะไป
ควบคุมความคิดคนอ่ืน เป็นไปไดย้ากมาก 

ฉะนั้น หันกลบัมาหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ สร้างก าลงัใจของเรา สร้างความ
มัน่คงของเรา ถา้จิตใจเรามัน่คงแลว้ คนแขง็แรงจะยกส่ิงใดมนัก็เบาๆ คนออ่นแอ ของเบาๆ มนัก็
หนกันะ จิตใจของเราไม่มีหลกัมีเกณฑเ์ลย อะไรกระทบเจ็บปวดทั้งนั้นน่ะ ถา้มนัแขง็แรงข้ึนมา
บา้ง อะไรมนักระทบกระเทือนข้ึนมามนัก็พอทนนะ รักษาหัวใจให้เราเขม้แขง็ พทุธะมีอยูก่ลาง
หัวอกของทุกๆ คน แต่ใครฉลาด ใครโง่เท่านั้น รักษาท่ีน่ี ธรรมะสอนเขา้มาท่ีน่ี ธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนเขา้ไปในหัวใจของสตัวโ์ลก เอวงั 


