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หวัใจพทุธศาสนา 

หลวงพอ่ชา สภุทัโท 

เจรญิพรท่านสาธุชนทัง้หลายผูต้ัง้จิตตัง้ใจมาบาํเพ็ญกศุล

ในวนันี ้มีทา่นผูก้ารเป็นประธาน ไดน้าํญาติโยมทัง้หลายมา

สถานท่ีนีเ้พ่ือบาํเพ็ญการกศุล ดงันัน้วนันีท้างวดัหนองป่าพง

และวดัป่านานาชาติมีความสมัพนัธก์นัเช่นวนัหนองป่าพงวนันี ้

ก็พรอ้มท่ีจะทาํการมหาปวารณา ทัง้วนันัน้แหละรวมกฐินในวนั

นัน้ และวนันีก็้ทอดกฐิน พอทอดกฐินแลว้ก็อาตมาก็จะรออยู่

พอสมควร เพราะทา่นผูก้ารเคยไดนิ้มนตม์าในสมยักอ่นนัน้ก็จาํ

ไว ้ถึงแมว้า่มีธรุะอย่างใดก็พยายามมา พอท่ีจะมารว่มในสถาน

ท่ีนี ้ทัง้ศิษยานศิุษยก็์นาํมาหลายองค ์ทัง้พระไทยทัง้พระฝรั่ง 

ปนเปกนัมานั่นน่ะ มารวมท่ีน่ี ก็รูส้กึวา่วนันีเ้หน่ือยมาก

พอสมควร แตอ่ย่างไรก็ตอ้งมา เพราะอะไร เพราะรบัแขก ตอน

เชา้มา ตอนกลางคืนมาก็เป็นเวลานาน เทศนต์อนเชา้มาก็ฉนั

จงัหนัแลว้ ก็นั่งอยู่ท่ีนั่น แขกก็มาไม่ไดข้าดเหมือนกนั จนกวา่
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ท่ีวา่ออกจากท่ีนั่งนัน้แลว้ ก็มาท่ีน่ี ดงันัน้กาํลงัคนแก ่มนัก็ถอย

ไปๆ แมเ้สียงพดูก็ถอยไป ลมมนัก็นอ้ยๆไป  

ฉะนัน้วนันีก็้มีกาํลงัใจเพราะท่านผูก้ารตัง้ใจมาสถานท่ีนีก็้

ตอ้งตัง้ใจมาปฏิสนัถารพอสมควร อย่างนัน้ก็พากนัตัง้อกตัง้ใจ 

จะเทศนใ์หฟั้งแตน่อ้ย ไมเ่อามาก แตว่า่คงมีลกูศิษยห์ลายองค ์

โยมเมืองโคราชมีกาํลงันั่งมัย้หละ จะใหพ้ระเทศนใ์หฟั้งวนันี ้

อาตมาก็เป็นประธานสว่นหนึง่ จะขึน้มาพดูกบัญาติโยม

พอสมควรเทา่นัน้ เสรจ็กิจธุระวดัป่าพงแลว้ก็มานี ้คือการ

ทอดกฐิน ปีนีท้อดกฐินสบายมาก เพราะวา่พาญาติโยมทาํบญุ

กนั ไม่ไดท้าํบาป ทาํบาปน่ะมนัยากกวา่นี ้มนัยุง่กวา่นี ้ปีนี ้

ทาํบญุแท้ๆ  อาหารท่ีถวายพระ อบุาสิกาทัง้หลายก็ทาํอาหารเจ

กนั ก็เลยสบายไป แตค่นก็ไม่มากคืนนี ้ดรูว่มจะถงึประมาณซกั 

๔๐๐ เหน็จะได ้แตก็่มีแตค่นมาฟังธรรม ไม่ใช่คนมาเลน่ มีคน

มาฟังธรรม เงียบสงดัเพราะไม่มีอะไร ไม่มีดนตร ีไม่มีลิเก ละคร 

ไม่มีอะไรทัง้สิน้น่ะ เรื่องแรกก็นิมนตพ์ระนวกะซึง่มาบวชกบั

อาตมาน่ีพรรษานีจ้าํนวนประมาณเกือบ ๒๐ คน ก็พอดีขอ
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นิมนตท์่าน ขึน้แสดงความรูส้กึวา่ไดม้าบวช ณ วดัหนองป่าพง 

ตา่งคนก็ตา่งมานั่น ทกุองคใ์หแ้สดงความรูส้กึ ก็กินเวลาไปซกั 

๒ ชั่วโมง นอกจากนัน้ก็รว่มแตม่าฟังธรรมกนัทัง้นัน้น่ะ รูส้กึวา่

ในพรรษานี ้ในปีนี ้การกระทาํบญุนัน้เป็นบญุอนัซะจรงิๆ สบาย  

วนันัน้ก็เป็นวนัพระ เป็นวนัพระธรรมดา ผูร้กัษาอโุบสถศีล

นัน้ ก็ไม่ตอ้งการขา้วเยน็กนัอยูแ่ลว้ ก็เลยเรยีบรอ้ยไม่มีอะไรจะ

สกปรกเปรอะเป้ือน ดี เรยีบรอ้ยทกุประการนี ้ฉะนัน้ถา้หากวา่

การกระทาํบญุนัน้พระพทุธองคข์องเราชอบใหท้าํง่ายๆ ไม่ตอ้ง

ทาํยาก มนังา่ยอยู่แลว้ ทาํงา่ยๆ ทาํถกูๆ ทาํสบายๆ ไมต่อ้ง

เดือดรอ้น เม่ือคืนนีอ้าตมาก็นาํญาติโยมตัง้หลายรอ้ยมาทาํกนั 

ก็รูส้กึวา่สบาย ไม่มีอะไรเกิดขึน้มา การกระทาํบญุท่ีแท ้แลว้ก็

ภมูิใจ บญุคือความภมูิใจท่ีเราไดก้ระทาํแลว้ วา่เหตกุารณท่ี์เรา

กระทาํแลว้นัน้น่ะปราศจากความชั่ว ไอก้ารลามกทัง้หลายไม่

เปรอะเป้ือน แมก้่อนจะทาํมนัก็ภมูิใจ เม่ือกาํลงักระทาํอยู่ก็

ภมูิใจ เม่ือเราทาํเสรจ็ไปแลว้ก็ภมูิใจ การภมูิใจน่ีแหละท่าน
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เรยีกวา่เป็นบญุ ท่ีเราพบปะอยู่เสมอเลย ภมูิใจ น่ีการกระทาํบญุ

นัน้คือความภมูิใจ  

บญุในเวลานี ้การภมูิใจมีหลายอยา่งนะ บางทีไปภมูิใจใน

ส่ิงท่ีไม่เขา้เรื่องก็มี เพราะมนัหลงไป ความดีใจในส่ิงท่ีเราไม่รู ้

นั่นน่ะก็ดีใจ ยกตวัอย่างวนันี ้ญาติโยมเมืองโคราชมาหรอืตลอด

ท่านผูก้ารเน่ียแหละ เม่ือขึน้รถมาแลว้นะ กระเป๋าสตางคเ์อาใส่

ถงุมาแลว้มนัหลดุเสีย ผูก้ารก็ไม่รูเ้ลย ก็นกึภมูิใจมาอยู ่ก็นกึวา่

สตางคเ์รามนัอยู่ในนัน้ ไอค้วามเป็นจรงิมนันา่จะเสียใจแลว้ แต่

เม่ือกระเป๋าสตางคม์นัหลดุออกไปนัน้น่ะ น่ีก็ภมูิใจเพราะความ

ไม่รูจ้กั เม่ือมาถึงวดันานาชาติแลว้ มาคลาํดกูระเป๋า อา้ว ไม่ได้

เรื่องซะแลว้ ตกใจวาบเลย น่ี มนัน่าจะตกใจแตเ่ม่ือกระเป๋ามนั

หลดุจากถงุแลว้ อนันัน้ก็ยงัภมูิใจ เพราะเราไม่รู ้บางส่ิง

บางอยา่งท่ีเราไม่รู ้เรามีความภมูิใจก็มี ภมูิใจเพราะเราไม่รูจ้กั 

เพราะเขา้ใจวา่สตางคเ์รายงัอยู่ เราก็ภมูิใจอยู่ แตเ่ม่ือมารูค้วาม

จรงิมาถงึน่ี กระเป๋าสตางตห์ายไป ใจก็ไม่สบายอยา่งนัน้ น่ีคือ

ความภมูิใจท่ีหลงไป  
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การกระทาํบญุน่ีก็เหมือนกนัฉนันัน้ พระองคท์่านใหมี้ความ

ภมูิใจ ใจนีเ้ป็นส่ิงสาํคญัมาก ปราชญท์ัง้หลายทา่นจงึสอนวา่ 

หวัใจของพทุธศาสนานัน้ไม่มาก มีสองสามขอ้เท่านัน้แหละ 

ท่านสอนวา่ การไม่กระทาํบาปทัง้ปวงดว้ยกายวาจาใจนั่นแหละ 

ถกูตอ้งแลว้ เอต ํพทฺุธาน สาสน ํอนันีเ้ป็นคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ อนันีเ้ป็นหวัใจของพระศาสนาแลว้ อนันีป้ระการ

หนึง่ ประการท่ีสองนัน้ เม่ือทาํจิตของเราใหเ้ป็นบญุ เม่ือเป็น

กศุลแลว้ อนันัน้ เอต ํพทุธฺาน สาสน ํอนันัน้ก็เป็นหวัใจของ

พทุธศาสนาอนัหนึ่งแลว้ สจติตฺปริโยทปน ํการมาทาํจติใจของ

เราใหผ่้องใสนัน้ ก็เป็น เอต ํพทฺุธาน สาสน ํอนันีก็้เป็นคาํสอน

ของพระ เป็นหวัใจของพระพทุธศาสนา ทัง้สามประการนีไ้ม่มาก 

สามตวัอกัษรเท่านัน้แหละ เราจะจบัเขา้มาใสใ่จของเรา ใหมี้อยู่

ในใจของเราทัง้สามประการนี ้ใจของเราจะเป็นหวัใจของพทุธ

ศาสนา นั่งอยูม่นัก็เป็นพทุธศาสนา เดินไปก็เป็นพทุธศาสนา 

นอนก็เป็นพทุธศาสนาอยู่เสมอแลว้ สามอย่างเทา่นี ้ 
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ฉะนัน้พระพทุธองคเ์ราตอ้งการอย่างนี ้จงึเรยีกวา่พทุธ

ศาสนา ศาสตรคื์อพทุธศาสนาน่ีเป็นศาสตรอ์นัยิ่งใหญ่กวา่ส่ิงทัง้

ปวง คือหมายความวา่ ไอค้วามรูใ้นทางพทุธศาสนานีต้อ้ง

ปราศจากความสกปรก งมงาย สะอาด เม่ือทาํแลว้ก็สบายใจ 

ทาํแลว้ก็สบายใจ เสรจ็ไปแลว้ก็สบายใจอยู่ อนันีฝั้งอยู่ในใจของ

เรานี ้เราจะเหน็ไดว้า่ เม่ือไรเราละบาปแลว้ นั่นเราเขา้ถึงหลกั

พทุธศาสนา เม่ือละบาปแลว้ ใจเราก็สบาย ไม่มีอะไรวุน่วาย ไม่

มีอะไรอยู่ในใจอนันัน้ เป็นจติใจท่ีสะอาดผ่องใส อนันัน้ทา่นวา่

เป็นบญุ เป็นกศุลเกิดขึน้ในตรงนัน้ เป็นความสงบเกิดในตรงนัน้ 

ก็เพราะหวัใจพทุธศาสนามาซอ้นแทรกเขา้ในหวัใจเราอีก ตอ่นัน้

ไป ใจเราก็จะผ่องใสเพราะวา่ไม่มีอะไรอยู่ในนี ้มีแตส่ิ่งท่ีถกูตอ้ง

เท่านัน้แหละ ท่านเรยีกวา่จติอนันัน้มนัสะอาด ทัง้สามประการนี ้

มารวมอยูท่ี่จติของมนษุยแ์ลว้ มนษุยผ์ูน้ัน้จะเป็นผูถ้งึพทุธ

ศาสนา ไม่เดือดรอ้นกระวนกระวาย นัน้ก็เรยีกเป็นบญุ แลว้ก็

เป็นกศุลดว้ย บญุแปลวา่ความภมูิใจ กศุลแปลวา่ความฉลาด 

ฉลาดในการทาํบญุ ไดบ้ญุมาก็ภมูิใจดว้ยความฉลาด 
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ปราศจากมลทินทัง้หลายนัน้ ฉะนัน้บญุก็เป็นประเภทอนัหนึ่ง 

กศุลนีก็้เป็นประเภทอนัหนึง่เหมือนกนั ฉะนัน้การกระทาํบญุนี ้

ใหป้ระกอบดว้ยปัญญาคือความฉลาด ความฉลาดนัน้เป็นเหตุ

ใหส้ะอาด ไมส่กปรกเป็นตน้ เรยีกวา่บญุ เรยีกวา่กศุล  

โดยมากพวกเราชาวพทุธทัง้หลายนัน้ การทาํบญุนัน้ก็สกัแต่

วา่ๆ แตไ่ม่เขา้ถึงหลกัพทุธศาสนา ทาํบญุปราศจากความฉลาด 

ทกุส่ิงสารพดัก็เป็นอยา่งนัน้ ฉะนัน้บญุนี ้ไม่มาก แตเ่ป็นส่ิงท่ี

ถกูตอ้ง การละบาปนั่นแหละมากกวา่ การละบาปนั่นแหละ

มากกวา่ การละบาปนั่นคือทาํสถานท่ีใหม้นัสะอาด คลา้ยๆท่ีเรา

เรยีกวา่เราจะสรา้งบา้นซกัหลงัหนึ่ง สรา้งบา้นซกัหลงัหนึง่นั่นนะ่ 

ท่ีปลกูบา้นเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก เป็นฐานท่ีแน่นหนาถาวร บา้น

นัน้จงึจะยืนยงคงตวัอยู่ไดน้าน อนันีน้ั่นเป็นฐานอนัหนึ่ง

เหมือนกนั การกระทาํบญุทาํกศุลของเรานีเ้ป็นรากฐานคือจิตใจ

ของเรานี ้ทาํจติใจของเรานีใ้หส้งบระงบั คือมนัปราศจากโทษ

อะไรทัง้หลายทัง้ปวงนัน้ แมจ้ะนั่งอยู่มนัก็เป็นบญุ จะนอนอยู่ก็

เป็นบญุ จะทาํอะไรอยู่มนัก็เป็นบญุ ทาํใหบ้ญุเกิดขึน้ในใจ
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นั่นเอง บญุไมใ่ช่จะเกิดอยู่อย่างอ่ืน ใหม้นัเกิดอยู่ท่ีใจของเรา 

เพราะเราเอาเครื่องสกปรกออกแลว้ เอาบาปออกแลว้ เอา

ความผิดออกเสียแลว้นั่น อยูท่ัง้นัน้แหละ บญุมนัจะเกิดท่ีนั่น 

เม่ือเราบาํเพญ็บญุเฉยๆ ไม่เอาบาปออกไปซะ มนัก็เลยวุน่วาย 

สบัสนอลเวงหลายอยา่งหลายประการ  

อาตมาเคยเหน็ โดยมากท่ีมาทอดผา้ป่ากนั มาแสวงบญุกนั 

หลายคนัรถ แตม่องๆดแูลว้ก็จรงิ มาทาํบญุกนั แตว่า่ไมค่อ่ยละ

บาปกนั น่ี มนัผิดตรงเนีย้ มนัไม่เขา้ถงึหลกัพทุธศาสนา เม่ือทาํ

ไปแลว้มนัก็ไมเ่กิดประโยชนข์ึน้ในใจ เม่ือไม่มีเกิดประโยชนข์ึน้

ในใจ ปัญญามนัก็ไม่มี มนัก็บกพรอ่งในการกระทาํของพวกเรา

ทัง้หลายนัน้ อนันีใ้หเ้ป็นการบา้นของญาติโยมทัง้หลาย ไม่ไกล 

ไม่มาก เทา่นีม้นัก็พอ น่ีการละบาปเป็นเบือ้งตน้ก่อน ฉะนัน้เม่ือ

เราจะทาํบญุ เม่ือไรนัน้ เช่นวนันีน้ะ วนันีม้าทาํบญุ ทา่นผูก้ารก็

พนมมือขึน้มา มะยัง ภนัเต ตสิะระเณ นะ สะหะ ปัญจะ สี

ลานิยาจามะ นีคื้ออะไรนะ น่ีคือทาํเครื่องสกปรกออกจากใจ ไม่

ฆา่สตัว ์ไม่ลกัทรพัย ์ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่โกหกเหลวไหล 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 9 
 

ไม่กินสรุา เอาแตเ่ครื่องสกปรกทัง้นัน้ออก มนัจะไม่สะอาดแลว้

จะอยู่ไดเ้หรอ มนัก็จิตใจมนัก็สะอาดเท่านัน้หละ บรรพบรุุษท่าน

วา่อนันีท้่านเรยีกวา่ศีล ไชเขา้ไปตรงนัน้ ทาํใหส้ะอาดเป็นพืน้ซะ 

เป็นศีล  

เม่ือมนัเป็นศีลเน่ีย สมาธิมนัก็เกิด คือความสงบระงบั

อารมณท์ัง้หลายเน่ีย เพราะปราศจากเครือ่งวุน่วาย เม่ือความ

สงบเกิดขึน้แลว้เน่ีย ปัญญามนัก็ตามมา เม่ือปัญญามนัตาม

มาแลว้ก็รูเ้ท่าส่ิงทัง้ปวงเกิดขึน้มา ในหลกัของพทุธศาสนา ทา่น

วา่ ศีล สมาธิ ปัญญา ทัง้สามประการนีเ้ป็นหลกัเป็นหวัใจ ส่ิงท่ี

สาํคญัในหลกัพทุธศาสนา เม่ือส่ิงทัง้ ๓ ประการนีเ้กิดขึน้ เป็น

มรรคแลว้ เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา ทัง้สามประการนี ้

แหละ รวมพทุธศาสนา มารวมเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา 

อนันีเ้ป็นทางมรรคท่ีเราจะตอ้งเดิน เม่ือเราประพฤติปฏิบติัอยู่

แบบนี ้ความรูส้กึของเราจะเปล่ียนแปรไป จะรูจ้กัวา่มนัทกุข ์

เห็นทกุข ์รูเ้หตเุกิดของทกุข ์รูจ้กัความดบัทกุข ์รูจ้กัขอ้ปฏิบติัให้

ถึงความดบัทกุขเ์ท่าเนีย้ ออกทางนี ้ 
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ไอป้ถุชุนเราทัง้หลายในครัง้พทุธกาลก็ดี ในสมยันีก็้ดี ตอ้ง

ออกทางนี ้ออกทางนีรู้จ้กัทกุข ์ทกุขนี์น้ะ ญาติโยมทัง้หลายคง

จะเคยพบละมัง้ทกุขเ์นีย้ เคยพบ วนัท่ีอาตมาก็เห็นญาติโยมผูท่ี้

สาํคญัมาเย่ียม พอพดูไปมนัทกุขใ์นใจ ก็เลยนั่งอยู่ตอ่หนา้ 

นํา้ตามนัหยดลง พั่บๆๆ อาตมาก็ไม่รู ้ไม่เห็นเป็นแผล ไม่เหน็

เป็นอะไรเลย นํา้ตามนัไหลออกมา มนัไหลมาจากกองทกุข ์มนั

บีบ บีบเขา้มา อาตมาเคยฟังธรรม นีน้่ะ ไอน้ ํา้ถา้นํา้อนันีม้นัไม่

หมดแลว้มนัไม่หมดทกุขห์รอก อยู่ดีๆก็นั่งนํา้ตาไหลออกมา

อย่างนัน้นะ อาตมาก็สงสยั นํา้นีม้นัออกมาจากอะไร มนัคงมี

อะไรบีบมนัออกมา เป็นนํา้ตาไหลออกมา อาตมาก็ไม่ไดถ้าม

หรอก แตว่า่เหน็เหตผุลแลว้วา่นํา้มนัอนันีม้นัไหลออกมา มนั

ตอ้งทกุขห์ละ มนัตอ้งทกุข ์คนผูท่ี้สาํคญัไงมนัทกุขข์า้งในไง 

ทกุขท์างใจ เงนิก็มี ลาภก็มี ยศมนัก็มี แตว่า่มนัทกุข ์ไม่รูว้า่มนั

เป็นอะไร ทกุขม์นัตอ้งอาศยัอะไร มนัอาศยัท่ีวา่ไอค้วามไม่พอใจ

นั่นเองหละ ส่ิงอ่ืนมากๆมนัก็มี แตว่า่มนัไม่พอใจ มนัขาดส่ิงท่ี

พอใจของคนนัน้ มนัเป็นทกุขเ์กิดขึน้มา ก็มาเรยีนถามอาตมาวา่ 
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อิฉนัมนัเป็นทกุข ์จะใหอิ้ฉนัระงบัยงัไงได ้โยมรูไ้หมวา่ทกุขน่ี์มนั

เป็นยงัไงมัย้ มนัเกิดมาจากอะไรโยมรูม้ัย้ ด ูท่ีตามดน่ีูอาตมาก็

ไม่รูก้บัโยมน่ี ก่อนมนัจะทกุข ์มนัเป็นเพราะอะไร มนัเกิดมาจาก

อะไรมัย้ ใหด้ใูนจิตเด๋ียวนีน้ะ่ จะเห็นน่ะ โยมจะเหน็ของโยมเอง 

ไม่ตอ้งไปคน้ควา้อยา่งอ่ืน  

อาตมาก็เลยยกกระโถนขึน้ใหด้ ูอยา่งนีว้า่สบายไม่หนกัน่ี 

พอยกกระโถนใบนีข้ึน้ มนัเริม่หนกัขึน้มาแลว้ พอเราวางกระโถน

ใบนีม้นัเริม่หายหนกัแลว้ น่ีมนัเป็นเพราะอะไร ถา้หากเราไปยก

กระโถนขึน้มนัหนกั ก็เพราะเราไปยกกระโถนใบนีข้ึน้มา มนัก็

หนกั พดูใหเ้หน็งา่ยๆ เม่ือมนัหนกั จะหายหนกัดว้ยวิธีอะไรเลา่ 

ตอ้งวางกระโถนใบนีล้งดสิู เบาแลว้ เหน็มัย้ น่ีมนัเบาเพราะอะไร 

เพราะเราวางกระโถนใบนี ้อาตมาก็จบักระโถนยกขึน้ทีนงึ กลา่ว

ใหฟั้ง ใหฟั้งดงันี ้มนัทกุขอ์ยูน่ี่ ไม่ใช่ทกุขท่ี์อ่ืน อยา่ไปพดูท่ีไหน 

มนัทกุขต์รงนีแ้หละ ใหพ้ิจารณาซะ เทศนใ์หฟั้งซกัพกัหนึ่ง นํา้ตา

ก็เลยหายหยด เลยหนัมาพดูกบัอาตมาโดยท่ีเสียงไม่สั่นนะ ถา้
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วนัหลงัน่ะ ถา้หากวา่คณุนายไม่สบาย มาหาพระเถอะ คน้หา

เหตมุนัเองมนัไดซ้ะ เทา่นีห้ละคนมนัมีทกุข ์ 

การกระทาํบญุทกุวนันี ้การฟังธรรมทกุวนันีก็้แกท้กุขคื์อ

แกปั้ญหา ในชีวิตท่ีเราเกิดมานีน้่ะ มนัมีทกุข ์แตว่า่มนัทกุข์

เกิดขึน้มาแลว้คนเรากลวั กลวัมนั พระพทุธองคท์า่นสอนวา่ 

ทกุขเ์กิดขึน้มาแลว้ ไม่ตอ้งกลวั ใหรู้ม้นัน่ีคือทกุข ์เขา้ไปหาทกุข ์

คนเราชอบทกุขข์ึน้มาแลว้กลวัทกุข ์ในครัง้พทุธกาลก็เหมือนกนั 

คนทกุขน์่ะถงึเขา้มาหาพระ เม่ือมนัรอ้นจงึเขา้ไปในรม่ ถา้ไมร่อ้น 

ตากแดดตรงนัน้ก็ได ้ไปไหนก็ได ้มนัมีเหตอุย่างนีท้กุคน ดงันัน้

ทกุขนี์จ้งึเป็นสจัธรรม ทกุขนี์เ้ราเคยผ่านกนัมาทกุคนๆ ทกุขน่ี์มนั

เคยผ่านมา ทกุคนเคยผ่านมา แตไ่ม่รูจ้กัระงบัมนั ไม่รูว้า่มนัเกิด

มาจากอะไรตอ่อะไรนะ ก็เลยคิดไปๆๆรอ้งไหม้นัทกุข ์ไมรู่จ้กั

ทางออกอยา่งนี ้อาตมาวา่ตอ้งคลาํด ูตอ้งคลาํด ูมนัตอ้งมี

หนทางท่ีมนัจะแกไ้ขมนั เพราะพระพทุธองคข์องเราทา่นสอนมา 

ธรรมะน่ีแกท้กุขใ์หค้น แกท้กุขท่ี์เกิดจากหวัใจของมนษุยแ์ท้ๆ  แต่

เราไม่รูจ้กัตวัเราวา่เม่ือมนัทกุขเ์กิดขึน้มา เราไม่ตามดวูา่ทกุข์
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เกิดมาจากอะไรอย่างนีเ้ป็นตน้ ก็เลยไมรู่จ้กัแกม้นัอยา่งนี ้

เท่านัน้ความจรงิจดัวา่ทกุขน่ี์เป็นสจัธรรม ทุกขสัจ สมุทยัสัจ 

มรรคสัจ นิโรธสัจ พระพทุธองคก็์ออกทางนี ้สาวกทกุองคอ์อก

ทางนี ้ใครๆก็ออกทางนี ้อนันีเ้ป็นอรยิสจั  

ดงันัน้เม่ือทกุขเ์กิดขึน้มาเราก็ตอ้งพิจารณา ใหรู้แ้ยบคายวา่

อนันีส้กัวา่แตท่กุข ์ความเป็นจรงิน่ีทกุขม์นัลน้เหลือ แตเ่ราไม่รู ้

เรื่องของมนั ท่ีเราอยู่กนัทกุวนันีม้นัทกุขท์ัง้นัน้นะโยม ทกุขม์นั

เกิดขึน้มาแลว้ เราก็เรยีกวา่มนัทกุข ์เม่ือทกุขม์นัดบัไป เราไป

เรยีกตรงมนัดบัวา่สขุ เหน็ไม่ชดั เหน็เป็นสขุ เพราะทกุขม์นัดบัไป

เฉยๆ เม่ือดบัแลว้ก็เกิดขึน้มาอีกก็เป็นทกุข ์ทกุขเ์กิดมาแลว้ก็ดบั

ไปเป็นสขุ เราก็ไปตะครุบ ทกุขก็์ตะครุบ สขุก็ตะครุบ นกึวา่มนั

คนละอย่างกนั พระทา่นสอนวา่ มีแตเ่รื่องทกุขม์นัเกิดมนัดบั

เท่านัน้แหละ อ่ืนนอกนัน้ไม่มี ใหพ้ิจารณาเถอะ ดแูลว้ก็ใช่

เหมือนกนั ทกุขเ์กิดแลว้ก็ทกุขด์บั ถา้มนัเกิดมาแลว้ไปสาํคญั

ตรงนัน้วา่เป็นทกุข ์ถา้มนัดบัไปแลว้ก็สาํคญัวา่ตรงนัน้น่ะเป็นสขุ 

น่ี ไอค้วามเป็นจรงิของเก่ามนัทกุขม์นัเกิดแลว้ก็ดบัไป แลว้ก็
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ตะครุบอยู่อย่างนี ้ตะครุบอยู่อย่างนี ้ตะครุบๆ ตะครุบแตท่กุข์

แหละ แตว่า่มนัไหวตวั บางทีมนัคลา้ยๆมนัสขุ บางทีคลา้ยๆมนั

ทกุขอ์ยา่งนี ้เราก็ปรารถนาเอาสขุ เม่ือปรารถนาเอาสขุแลว้ เม่ือ

สขุหายไปแลว้ ทกุขก็์เกิดขึน้มาอีก  

หลกัของพทุธศาสนานัน้ทา่นใหห้มายถงึความสงบ สงบ

จากความสขุนัน้ความทกุขน์ัน้ นั่นคือความสงบ เราตอ้งการ

ความสขุนัน้แหละ ความสขุนั่นคือทกุขอ์นัใดท่ีเรายงัไม่รูจ้กั สขุก็

ดี ทกุขก็์ดี สองอย่างนี ้เราก็เห็นวา่สขุนัน้นะ่ ฉนัชอบ ฉนัตอ้งการ

ความสขุ ฉนัก็ตอ้งพยายามหาความสขุนั่นนะ่ ก็นกึวา่สขุน่ะไม่มี

โทษ ไม่ใช่ สขุนั่นตวัเอกมนันะนั่น นะ ตวัมนัเป็นทกุขแ์ลว้นะนั่น 

สขุก็ดี ทกุขก็์ดีน่ะ เหมือนกบังตูวัเดียวกนั ทกุขใ์หเ้ท่ากบัหวัง ูสขุ

ใหเ้ทา่กบัหางง ูพอเราไปเหน็งตูวันีม้นัยาว หางมนัอยู่ทางนี ้ปาก

อยู่ทางโนน้ เราคิดวา่ เออ ทางปากมนัเป็นภยัเวย้ ไอท้างหางไม่

เป็นอะไรหรอก มนัไม่มีปากอยู่ตรงนี ้แน่ะ อย่าไปใกลป้าก

มนัเน่อ มนัจะกดัเอา มนัจะชกเอา มาจบัหางมนัดีกวา่ แน่ะ 

เพราะวา่ปากอยู่ทางนี ้เรามาจบัหาง มนัก็หางง ูเหน็มัย้ ไอต้วั
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หวังมูนัก็วกมากดั มนัก็ทกุขอี์กเหมือนกนัอีกแหละ เพราะหวังก็ู

อยู่ในง ูหางงก็ูอยู่ในงตูวัเดียวกนันัน้ คือเราไม่รูอ้ย่างนัน้ เราไม่รู ้

เลยวา่ สขุมนัก็เป็นอยา่งนัน้ ทกุขก็์เป็นอยา่งนัน้ ความเป็นจรงิ

มนัก็อยู่ในงตูวัเดียวกนันั่นเอง เราสรา้งทกุขเ์กิดขึน้มาเท่านัน้

แหละตรงนัน้  

ดงันัน้พระท่านจงึสอนวา่ ไม่มีอะไรมากไปกวา่นี ้นอกจาก

ทกุขม์นัเกิดแลว้ ทกุขม์นัดบั เทา่นี ้ไม่มีอะไร เท่านี ้เรื่องท่ีวา่เรา

แสวงหาความสขุนัน้ ก็เราคิดวา่สขุน่ะมนัดี มนัดีมากเกินไป ก็

ยิ่งทกุขเ์ขา้ไป เพราะเราไม่รูจ้กัวา่ทกุข ์เม่ือหนัเหมาดธูรรมะ

พระพทุธเจา้ เออ สขุนีก็้ไม่ใช่ความสงบหวะ สขุทกุขน่ี์ดแูลว้มนั

เหมือนกนัทัง้นัน้แหละ อนัเดียวกนั แตเ่วลานงึหมายถึงวา่มนั

เป็นสขุ เวลานงึมนัเป็นทกุข ์ฉะนัน้คนตอ้งการความสขุ สขุมนั

หายไปเลย ทกุขก็์เกิดขึน้มาเท่านัน้ มนัอนัเดียวกนัอย่างนัน้ 

ดงันัน้พระพทุธองคท์า่นถึงสอนวา่ใหพ้วกเราทัง้หลายถงึความ

สงบ สงบนัน้ เม่ือทกุขเ์กิดขึน้มาแลว้ก็รูว้า่ เออ อนันีไ้ม่ใช่ ปลอ่ย

มนัซะ ใหรู้เ้ท่ามนัซะ น่ีสขุเกิดขึน้มา น่ีก็เหมือนกนัทัง้นัน้แหละ 
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อย่าไปหมายมั่นมนัเลย เป็นเรื่องธรรมดาของมนัอยา่งนัน้ เราจะ

สรา้งกรรมอนันีข้ึน้มาใหม้ากๆ สรา้งขึน้มาๆ จนกวา่ท่ีมนัโต มนั

สงูขึน้มา สงูขึน้มา จนกวา่ท่ีมนัพน้จากสขุหรอืทกุขอ์นันี ้เรยีกวา่

ความสงบ เม่ือความสงบนัน้พน้จากสขุแลว้ พน้จากทกุขแ์ลว้ 

นั่นคือหลกัของพทุธศาสนาท่ีแทจ้รงิ  

ทีนีอ้นันีใ้หเ้ป็นการบา้นของโยมทัง้หลายน่ี ใหเ้อาไป

พิจารณา มนัจะจรงิหรอืเปลา่ เพราะธรรมอนันีพ้ระพทุธองคไ์ม่

สรรเสรญิวา่ ผูท่ี้เช่ือกบัคนอ่ืนนั่น ท่านไม่สรรเสรญิวา่ผูท่ี้เช่ือกบั

คนอ่ืนนั่นท่านไม่สรรเสรญิ ท่านสรรเสรญิวา่เป็นปัจจตงั เช่ือ

ดว้ยปัญญาเกิดขึน้เฉพาะดวงใจของเราเอง ฉะนัน้ท่านจงึใหว้า่

เป็นปัจจตงั รูเ้ฉพาะตวัอย่างนัน้ อนันีญ้าติโยมทัง้หลายน่ี

โดยมากจะมาฟังพระเทศน ์หรอืฟังอาตมาเทศน ์บางคนก็คงจะ

เช่ือหมด แตอ่าตมาขอหา้ม อย่าไปเช่ือหมด อย่าไม่เช่ือ อย่าเช่ือ 

อย่าไม่เช่ือ เอามาวางไว ้ใหปั้ญญามนัเกิดก่อน  

ในสมยัหนึง่องคพ์ระสารบีตุร นั่งฟังธรรมพระบรมศาสดาอยู่

นัน้ ทา่นอธิบายไปเรื่อยๆ ถึงพกัหนึง่พอสมควร พระพทุธองค์
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ตรสัวา่ สารบีตุร ท่านเช่ือแลว้หรอืเน่ีย พระสารบีตุรตรงไปเลย 

ผมยงัไม่เช่ือพะเจา้คา่ อา้ว สารบีตุร ดีแลว้ นกัปราชญอ์ย่าเพิ่ง

เช่ือง่ายๆเลย ใครค่รวญก่อนจงึเช่ือ เห็นมัย้ แสดงวา่ใหเ้ห็นเป็น

ปัจจตงัดว้ยตนเองนั่น พระพทุธองคใ์หโ้อกาส ถา้หากวา่คนใน

สมยันี ้ถา้วา่ ฉนัไม่เช่ือ คนอย่างอาจารยค์งจะโกรธน่ีนอ้ คนอ่ืน 

แม่สอนวา่ เช่ือแม่มัย้ลกู ไมเ่ช่ือ แม่คงจะโกรธมัย้ เช่ือพอ่มัย้ลกู 

ไม่เช่ือ พอ่คงจะโกรธมัย้ อนันีพ้ระบรมศาสดาท่านตรสัอย่างน่ิม

นวลเลย เช่ือแลว้หรอืพระสารบีตุร พระสารบีตุรตอบวา่ขา้

พระองคย์งัไมเ่ช่ือ ทา่นเหน็วา่ดีแลว้ พระสารบีตุร นกัปราชญไ์ม่

ควรเช่ือง่าย ไตรต่รองดว้ยเหตผุลแลว้จงึเช่ือ แน่ะ เป็นอย่างนี ้

ท่านตอ้งการวา่ใหเ้รารูใ้จของเราเอง  

ดงันัน้จงึพากนัสอนใจ ใหร้ะวงัใจ ส่ิงทัง้หมดในตวัตนของ

เราเน่ีย ตาก็ดี หก็ูดี จมกูก็ดี ลิน้ก็ดี กายก็ดี เป็นอยา่งหนึง่ เป็น

บรวิารของใจ อย่างนัน้พระพทุธองคถ์งึสอนวา่ ใจนัน้เป็นส่ิง

สาํคญั ระวงันะ ทา่นจงระวงัใจของท่าน ทา่นจงระวงัใจของทา่น 

ท่านจะดีจะชั่วทกุอยา่งเพราะใจของท่าน ท่านจงระวงัใจ ใจนี ้
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มนัเป็นพิษยิ่งกวา่งพูษิทัง้หลายเสียแลว้ ถา้พษิมนัหมดไปยิ่ง

กวา่ส่ิงทัง้หลายมนัระงบัไป อย่างนัน้ใจนีเ้ป็นส่ิงท่ีสาํคญั จะพดู

ก็มีใจถึงก่อน จะทาํก็มีใจถงึก่อน จะเป็นอะไรๆ ก็มีใจถึงก่อน

ทัง้นัน้น่ะ มิฉะนัน้ดวงใจของเราน่ี พระพทุธองคจ์งึไดต้รสัวา่ 

เรื่องพทุธศาสนานีเ้ป็นเรื่องของจิตใจ เป็นเรื่องของจิตใจ เป็น

ศาสนาเรื่องจติใจ เป็นศาสนาเรื่องจิตใจ  

อนันีอ้าตมาจะเลา่ใหฟั้ง อาตมามีลกูศิษยฝ์รั่งคนหนึ่ง เคา้

เรยีนจิตศาสตร ์จบจิตศาสตรแ์ลว้ ออกมาเมืองไทย มาบวชกบั

อาตมาอยูว่ดัหนองป่าพง เป็นจิตศาสตร ์รูห้ละ สอบได ้จบจิต

ศาสตรน์ะ แตว่า่ทกุขบ์อ่ยๆ หมองตูายเพราะง ูจบังโูดนกดัทกุ

วนัๆไม่รูเ้ลย นีเ้รยีกวา่ เรยีนจิตจบจิตศาสตร ์มนัจบแตก่ารภาค

เรยีน แตจ่ิตใจนัน้มนัไม่ถงึ มนัไม่จบ มนัไดท้กุขบ์อ่ย มนัจบจิต

ศาสตรแ์ลว้ มนันา่จะรูจ้กัจิตเจา้ของสิ อนันีเ้ป็นตน้ จิตมนัให้

โทษเราบอ่ยๆ จนกวา่ท่ีวา่สกึไปนั่นเองน่ะ น่ี มนัจบแบบจิต

ศาสตรต์ามหลกัการวิชาการมนัเป็นอย่างนัน้ ตวัหนงัสือมนัเป็น

อย่างหนึง่ ตาํรามนัเป็นอยา่งหนึง่ ฉะนัน้พระบรมครูท่านจงึสอน
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วา่ การเรยีนธรรมก็ดี แตว่า่มนัไม่ยิ่ง การรูธ้รรมก็ดี แตว่า่มนัไม่

ยิ่ง การปฏิบติัธรรมก็ดี แตว่า่มนัไมย่ิ่ง การเห็นธรรมก็ดี แตว่า่

มนัไม่ยิ่ง ทิง้หมด อนัมนัยิ่งเพราะอะไร เพราะเหน็ธรรม เพราะ

เป็นธรรม ถา้เป็นธรรมแลว้ ก็เลยใจมนัเป็นธรรม ธรรมทัง้หลาย

มารวมอยูท่ี่ใจ เป็นเอโก ธมัโม ธรรมมีเท่านี ้อนัเดียวเทา่นี ้คือ

รวมใจนัน้  

ฉะนัน้หลกัพทุธศาสนานี ้ทา่นจงึวา่ เป็นไปในแนวท่ีเรยีกวา่

จิตใจ เรื่องพทุธศาสนาของเรา ฉะนัน้อาตมาจงึสามารถพดูวา่

พทุธศาสตรน่ี์ เป็นศาสตรท่ี์สงูสง่ เป็นศาสตรท่ี์ทาํศาสตรอ์นัอ่ืน

เป็นตน้ใหส้มบรูณโ์ดยลาํดบั ทัง้มีความรู ้ทัง้มีความดี ทัง้มี

ปัญญาเกิดขึน้ ศาสตรอ่ื์นนัน้โดยมากมีแตค่วามรู ้แตค่วามดีไม่

คอ่ยจะมี มนัเป็นซะอยา่งนัน้ ฉะนัน้ขอพวกญาติโยมทัง้หลาย

มาทาํบญุกศุลวนันี ้จงใหรู้ส้กึวา่จิตเป็นเหต ุระวงัจิตของเรา ใหรู้ ้

ไวว้า่ บดันีโ้ยมจะดีใจน่ะ มนัมีใครพาดีใจรูม้ัย้ หหูรอืตามัย้ ไม่ใช่

จิตไปดสิู วนันีม้นัจะโกรธมนัจะดเุพราะอะไรมัย้ ตามนัด ุหรอืหู

มนัดมุัย้ ดไูปสิ ใจมนัไม่คอ่ยดีเพราะอะไรตรงนัน้ เพราะจติ
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ทัง้นัน้น่ะ สมกบัพทุธองคท์า่นวา่ ใหส้อนจติ เม่ือเราสอนจิตของ

เรา จิตของเราเป็นไปแลว้ ไอค้วามสขุมนัก็ไม่ตามมาสูเ่รา ตา ห ู

จมกู ลิน้ กาย เป็นบรวิารเท่านัน้แหละ จิตนีเ้ป็นส่ิงท่ีสาํคญั  

มิฉะนัน้ญาติโยมทัง้หลายมาวนันีก็้ขอใหจ้งสงัวรณ ์สาํรวม

ระวงัจิต จิตนีม้นัเป็นโทษอย่างไพศาล จตินีม้นัเป็นประโยชน์

อย่างมากมาย ถา้เราทาํถกูตอ้ง มนัเกิดประโยชนม์ากเหลือเกิน 

จิตนีก็้คงมีทกุคน แตอ่นันีไ้มมี่ตวัไม่มีตนนะ่ แตค่นรูจ้กัมัย้วา่จิต

นีคื้ออะไรมัย้ ญาติโยมคงจะเอามาทกุคน จิตอนัเนีย้ แตจ่ะถาม

วา่จิตมนัอยู่ตรงไหน คงจะพดูยากเหมือนกนันะ พดูยาก ไม่ตอ้ง

มากอะ้ ใครเป็นคนรบัรูท่ี้อาตมาเทศนอ์ยู่เน่ีย ใครเป็นคนรบัรู ้

คนท่ีรบัรูคื้อใคร มนัอยู่ตรงไหน น่ี ใหรู้เ้ขา้ไปเถอะ จะรูจ้รงิวา่ อนั

นัน้คือจิตของเราท่ีรบัรูอ้นันัน้ จะพาเราวิ่งไปวิ่งมา พาเราดีเราชั่ว 

พาเราดีใจเสียใจก็เพราะอนันีเ้อง มิฉะนัน้ญาติโยมจงรกัษาอนันี ้

ใหม้นัเหน็ชดัเขา้ไป จงึเรยีกวา่เป็นหวัใจของพทุธศาสนา น่ี ถา้

เราเขา้ใจในเรือ่งนีแ้ลว้ อะไรทกุอยา่งมนัจะเบาไปหมดทกุอย่าง

เลย ท่ีเราทกุวนันี ้ไม่ถึงขนาดนัน้ สอนกนัแตเ่พียงวา่ใหมี้
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ศีลธรรมเท่านัน้ก็ลาํบากอยูแ่ลว้ อย่าเบียดเบียนกนันะ อย่า

อิจฉากนันะ เท่านีก็้ยงัไม่คอ่ยจะเห็นกนั จะใหเ้ราละเราวางนัน้ 

ก็มนัก็ลาํบากเหมือนกนั  

เริม่ตน้ก็เป็นศีลธรรม ใหเ้รามีศีลธรรมกนั อย่างเทปอนัเนีย้ 

นาย ก อย่างไดเ้หลือเกิน แตว่า่มนัเป็นของคนอ่ืนซะ ก็เลย

กลบัมา กลวัมนัจะเป็นโทษ แคนี่ก็้พอแลว้ ไม่กลา้จะเอาแลว้ ไม่

กลา้จะขโมยแลว้ เพราะมนัมีเจา้ของ เทา่นีก็้ถมไปแลว้ ศีลธรรม

น่ี ไม่ตอ้งละมนัหรอก เอาเทปมาใชไ้ดส้บายเลย อย่างนีต้วัอย่าง

มี อนัอ่ืนก็เหมือนกนัอย่างนัน้ ใหเ้หน็ขนาดนีก็้พอ รูว้า่ตอ้งละ 

ตอ้งพยายามอดทน การปฏิบติัตามเรยีกวา่ปฏิบติัธรรมะ การ

อดทนคือมนัอยากจะทาํความชั่วอยูน่ัน้ แตเ่ราพยายามสอนใจ

เราไม่ทาํ น่ีคือการปฏิบติั ปฏิบติัไปเรื่อยๆ จนกวา่ท่ีวา่จติใจมนั

จะชาํนาญ จนมารูจ้กัผิดจกัถกู รูจ้กับาปจกับญุ รูจ้กัคณุจกัโทษ  

อาตมาเคยสอนญาติโยมทัง้หลายวา่ง่ายๆ แตว่า่มนัยากไป

หน่อยหนึ่ง สอนงา่ย  สอนยงัไงรูม้ัย้ ไปท่ีไหนเคยไดย้นิวา่ฉนัไม่รู ้

อะไร ไม่รูจ้กัอะไร เรยีนลาํบาก ไม่รูจ้กัการเลา่เรยีน อาตมาบอก 
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ไม่ตอ้ง โยมเลิกซะ เลิกก็ได ้บอกแตว่า่เม่ือเราจะภาวนา 

บรกิรรมอย่างนีง้า่ยๆวา่ใหม้นัเหน็ดว้ยกนัวา่ ทาํดีไดดี้ ทาํชั่วได้

ชั่ว ก่อนเราจะนอนนะ ทาํดีไดดี้ ทาํชั่วไดช้ั่ว แลว้กาํหนดลม

หายใจไปเรื่อยๆนะ รูจ้กับอ่เหต ุทาํดีไดดี้ ทาํชั่วไดช้ั่ว จนผูรู้ม้า

รบัเอาดีเอาชั่วเขา้ไปอยู่ภายในความรูอ้นันัน้ จนจิตของเราผ่อง

ใส รูจ้กัดี รูจ้กัชั่ว เม่ือมนัรูจ้กัชั่ว มนัก็วางความชั่ว เม่ือมนัรูจ้กัดี 

มนัก็ประพฤติความดี ถา้มนัชั่วมนัไมท่าํแลว้ มนัเลิก มนัสรา้ง

ความดีเด๋ียวนัน้แหละ จิตของเรารบัและรูจ้กัดีและรูจ้กัชั่วแลว้ 

โดยมากญาติโยมเราทาํไมไม่คอ่ยรูจ้กัดีรูจ้กัชั่วนะ บางทีจะชั่วก็

ไปทาํ ทาํไปจนเจ็บใจ จนรอ้งไห ้ก็ยงัไม่รูว้า่มนัชั่วนะ ไมรู่จ้กัดีจกั

ชั่ว ใหท้าํดี รูจ้กัดีจกัชั่ว เม่ือไปบรกิรรมอย่างนีไ้ปนะ่ เม่ือมนัตก

ไปในกระแสจิตของเจา้ของ มนัรูจ้กัดีจกัชั่ว  มนัก็รูจ้กับาปจกั

บญุ มนัก็เป็นคนสอนงา่ยเริม่ขึน้มาเทา่นัน้เองน่ะ งา่ยๆ สอน

อย่างนัน้ ภาวนาเรื่อยไป มานั่งภาวนาก็วา่ ทาํดีไดดี้ ทาํชั่วไดช้ั่ว 

ทาํมนัอยู่ตรงนัน้น่ะ ถา้มนัรูจ้กัดีรูจ้กัชั่วแลว้ มนัก็ปฏิบติัตาม มนั
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ก็สรา้งความดีขึน้ ความชั่วมนัก็ละไปเองของมนัเรื่อยๆอย่างนัน้ 

มนัก็ถึงความสงบเทา่นัน้เอง  

ใหม้นัติดอยู่ดี มนัติดอยู่ชั่วอยู่อย่างเนีย้ ตอ่ไปความดีเน่ียถา้

เรายดึไปนานๆ ยดึไม่วางใหใ้ครเลย อย่างนีฉ้นัถกูคนเดียว คน

อ่ืนผิดหมดอยา่งเนีย้น่ี อาศยัความดีเป็นอยู่ ไอค้วามดีเน่ีย ถา้

เราไปยดึมั่นถือมั่น ไมว่างนะ่ มนัก็เกิดชั่วไดเ้หมือนกนั แน่ะ เกิด

ชั่วไดเ้หมือนกนั ตายเพราะความดีนั่นแหละ คือไม่รูจ้กัใชข้องดี 

ไม่รูจ้กัประมาณนัน้ เพราะวา่ทา่นสอนมาใหส้รา้งความดี ก็ติดดี

นั่นแหละ มีความดีมาก็ไม่ปลอ่ย มีอปุาทานมั่นหมายอยูไ่ม่ขาด 

อนันีก็้เป็นโทษเหมือนกนั สมท่ีสดุคือพระพทุธเจา้ท่านใหป้ลอ่ย 

ใหรู้ดี้ ใหรู้ช้ั่ว ถา้รูว้า่ดีก็ไม่มีโทษ ชั่วก็ไมมี่โทษ เพราะเราปลอ่ย

วางมนัทัง้นัน้ อย่างนีเ้ป็นตน้ พระพทุธองคท์่านสอนเขา้ไปอย่าง

นัน้ อะไรก็ช่างมนัเถอะ  

วนันีส้รุปใจความวา่ใจ ใจน่ีเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก มีโทษมาก 

มีคณุมาก เราจะรอ้งไหก็้เพราะใจของเรา เราจะหวัเราะก็เพราะ

ใจของเรา เราจะเสียใจก็เพราะใจของเรา เราจะดีใจก็เพราะใจ
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ของเรา ถา้โยมยงัไม่ชดั ดนูะ ถา้มนัโกรธมานะ่ ดไูปในจิต อืม 

ใครโกรธ หมูนัโกรธ หรอืตามนัโกรธมัย้ ดซูิโยมจะรูเ้หตมุนัเกิด

มาจากไหนแท้ๆ  เออ้ โยมจะดนูะ เม่ือมนัดีใจก็ มนัดีมาจากห ู

หรอืมนัดีมาจากตา หรอืมนัดีมาจากใจ ถา้โยมตามอยา่งนี ้

สาํรวมอยา่งนี ้โยมจะรูจ้กัเหตมุนัเกิดมา ถา้รูจ้กัเหตท่ีุมนัเกิดมา 

ก็ไประงบัตรงนัน้ ตรงท่ีมนัเกิดมานั่น มนัก็ระงบัตรงนัน้ เรยีกวา่

เราเป็นผูป้ระพฤติปฏิบติัธรรมถึงจดุมนัแลว้ อยา่งนีเ้ป็นตน้  

อะไรทัง้หลายในโลกมนัก็จะเปล่ียนไปเสมออย่างนี ้จะเหน็

โลกน่ีเป็นโลกะวิท ูโลกน่ีเป็นโลกะวทิ ูโลกน่ีมีความสมํ่าเสมอ

ของมนัอยู่อยา่งนัน้ แตเ่ราตอ้งการจะใหม้นัเป็นอย่างนัน้ อยาก

ใหเ้ป็นอย่างนี ้เทา่นัน้แหละ มนัเลยไมพ่อใจของเรา 

พระพทุธเจา้ของเราทา่นรู ้เกิดในโลกน่ี ทา่นก็เอาโลกไป

พิจารณา ทา่นเห็นพระนิพพานพน้ทกุข ์ท่านก็เห็นในโลกอนันี ้

ท่านจงึจดั โลกะวทิ ูรูแ้จง้โลก เรามนัรูไ้ม่แจง้โลก โลโก มนัมี

ความมืดอยู่อย่างนัน้ อนันีใ้หโ้ยมไปพิจารณาดซูิ ใหพ้ิจารณาให้

เป็นการบา้นของญาติโยมทัง้หลาย เอา้ วนันีอ้าตมาใหค้วามรู้
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ใหค้วามเหน็พอสมควรแลว้ ฉะนัน้ อาตมาก็ขอยติุพระสทัธรรม

เทศนาไวเ้พียงเท่านี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/TS7guw5PXvI  

 

https://youtu.be/TS7guw5PXvI

