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โลกเปนความจําเปนนะ เห็นดวย อยางเกิดมานี่มคีวามจําเปน อยางการศึกษา การ 
เลาเรียน  ดังนัน้เพราะโลก  ของในโลกนี้มนัเปนของบํารุงความสุขแกรางกายไง  ความ 
จําเปนของโลก  ความจําเปนของกายไง  อยางวัตถทุุกอยางเปนความจําเปนของกาย  ทุก 
อยางมีความจําเปนหมด เราจะลบมนัไมได ลบไมไดหรอก ตองยอมรับความเปนจริง 

แต ! ธรรมะ เวลาธรรมะมันลบลางที่นี่ไง ลบลางความยึดมัน่ถอืมัน่ทั้งหมด ของ 
พวกนีเ้ปนของสมมุติ  เปนโลกียะกับโลกุตตระใชไหม  ของที่เปนโลกียะมนัเปนของ 
ช่ัวคราวไง อยางเชน ชีวิตนีก้็ช่ัวคราว ของใชก็ชั่วคราว 

แตธรรมะนีน่ะมนัใหเราปลอยวางพวกนี้  เราก็อยูในโลกสมมุตินี่แหละ  แตมนัก็ 
ใชประโยชนดวยประโยชนทั้งหมดใชไหม  เราไมใชประโยชนก็เปนโทษนะ  เราใช 
ประโยชนอยูแลวเกิดมีโทษขึ้นมาครึ่งหนึ่ง  เราไมไดใชประโยชนทัง้หมด  ความยึดติด 
ของเรา  ความแสวงหา  ความอยาก  ความเสยีใจ  ความนี่  นี่เราใชประโยชน  เราได 
ประโยชนมาแลวเราก็ไดโทษมาดวย 

ธรรมะนี่ใชประโยชนลวนๆ ไมมีโทษเลย ไมมีโทษเลย นี้คือวาถามนัเปนไปตาม 
ที่วานั้นนะ วาเราทํางานไป เราไดยศถาบรรดาศักดิ์ขึน้มาตามเปนธรรม ตามธรรมนะ เรา 
ไดตามเปนธรรม  ถกูตอง  !  ไมผิดเลย  โลกนี้ก็ไมผิด  แตนี้วาธรรมะเราสอน  สอนตรงนี้ 
ตรงที่วามันแสวงหาหรืออยากจนแบบวาเราตองเรารอนจนเกินไปเหน็ไหม 

ความอยากนั้นเปนตัณหา  แตความจําเปนปจจยั  ๔  ไมใชตัณหา  !  ไมใชตัณหา  ! 
ปจจัย  ๔  นี่หามาเลี้ยงชีวิต  ทุกคนวา..  ตัณหาแลวพระหามาทําไม  พระไปบิณฑบาตมา 
ทําไม เพราะมันมีรางกายแลวนีเ่ปนสมมุติ แตสมมุตนิี้ก็มาเปรียบกับสีเหน็ไหม สีนี้ถาเรา
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เอามาเทหรือเลอะเสื้อผาเรามันจะสกปรกไปหมดเลย แตทําไมเอามาทาสีบาน เขามาทาสี 
ใหมันสวยงามทําไมมนัสวยขึ้นมาละ 

วิชาการเปนอยางนัน้  ความรูทางโลกเปนอยางนั้น  ใหประโยชนเราทัง้หมดเลย 
ใหประโยชนเห็นไหม แต ! แตเกิดโทษตรงวา ตรงเวลาโกรธเวลาแคนกันเหน็ไหม คนมี 
ความรูมาก  มันก็แกลงกันสิ  วางยากันสิ  ขาราชการผูใหญวางยาจนหลุดจากตําแหนงเลย 
เห็นไหม นั่นเกิดจากอะไร 

นี่เห็นไหม ปญญามมีาก ถาใชเปนโลกไง ใชเปนการฟาดฟนกนันะ แปลก ! นี้ถา 
เปนธรรมละ โลกนี้ คําวาโลกนีไ้มใชโลกมนุษยนะ เทวดาก็เปนโลกเพราะกามโลกไง คํา 
วาโลกนี้เราเขาใจวาอนันีเ้ปนสมมุติแคชั่วคราวนะ  ๘๐  ป  ๑๐๐  ปตาย  เทวดาก็ตาย  ทุก 
อยางนีเ้ปนอนจิจงัทั้งหมด 

ความเปนอนิจจังทัง้หมด  คอืวาเปนสมมุติทัง้หมด  โลกียะไง  โลกียะคือความไม 
จริง  เปนสมมุติ  เปนช่ัวคราว  ของช่ัวคราวของปลอม  ของใชช่ัวคราว  แตธรรม  !  ธรรม 
ครอบสามโลกธาตุนะ ใจนี้วาง ใจนี้หลุดไปเลย สามโลกธาตุนี่ 

ครูบาอาจารยบอกวาเวลาถาใจมนัหลุดพนไปแลว  เหมือนกับปลามันวายไปกลาง 
อากาศ  เหมือนกับปลา  เหมือนกับมังกร  มันเลื้อยไปในอากาศ  ไมมีความติดของอะไร 
ทั้งสิ้น มันกวางสามโลกธาตุ คิดดูวาสามโลกธาตุ เราเห็นแคจักรวาลเดยีวนะ เห็นแตโลก 
ที่เปนวัตถเุทานัน้เอง  แลวโลกที่เปนทิพยละ  แลวสามโลกธาตุนี่หัวใจที่หลุดพนมนัเปน 
ภาชนะบรรจุสามโลกนั้นไว  มนัใหญกวานั้น  มันครอบคลุมไปหมดเลย  หลุดพนจาก 
วัฏฏะ อันนั้นถือวาเปนธรรมไง 

แตธรรมอันนั้นมันธรรมสุดยอดของศาสนาพุทธเรา  แตธรรมประจําใจของเรา 
ธรรมประจําใจกน็ี่  ศีล  ๕  ศีลอะไรนี่  เพื่อความจะยืน่มือออกไปมันก็หดเขามาใกลเขามา 
นิดหนึ่งเพราะวาศีลมันบังคับไว ศีลมนักัน้ไวเห็นไหม ศีลมันกั้นไว ศีลธรรม ! 

ธรรมนีเ้ปนธรรมของหยาบๆ  อยางเชน  ธรรมอยางหยาบเห็นไหม  มนัมอียาง 
หยาบอยู มันมีอยางละเอียดขึน้มาไมได ถาธรรม.. คําวาธรรมมันมองแลวมันเขาใจไง มัน 
ถึงมองแลวเหมือนวา ที่วามนัดูแลวมันตลกไง ใชไหม  ประมาณวามนัพูดแลวถาคนฟง..
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เมื่อวานมนัจะฟงแลวแปลกๆ เนาะ เหมือนกับวา เอะ โลกนี้ผิดไปหมดเลย ทําไม 
เขาผิดไปหมดเลย ไอนั้นก็ผิด ไมผิด ! ไมผิด ! ถาเปนตามความเปนธรรมไมผิด แตวาถา 
คนมีหมูีตามันมองแลวเหมอืนเดก็เลนขายของ  จริงๆ  เหมือนกนัเลย  แตเราไปยึดกันวา 
เปนจริงเปนจัง 

พอเรายึดสงัเกตไดไหม  ของที่มีอยูกับเรา  ถาเราเคยมีนิสยัอยางไรก็แลวแต  เชน 
เราเคยเที่ยวเตรแลวเราก็เลกิไป เราจะมาคิดเลยวา  เอ  เมื่อกอนเราบาไปไดอยางไร เราเคย 
หลงอะไรอยู แลวเรามาเขาใจตามความเปนจริงแลวเราปลอย  เราจะเขาใจวา  เอ  เมือ่กอน 
เราบาไปไดอยางไร 

อยางเชน เราเมื่อกอนนะ เด็กๆ นะชอบแขงรถ นอนนะ บิดแขงรถนี่ มาคิดเดี๋ยวนี้ 
สิ  ไปทําอยางนี้ไดไหม  นอนไปนะ นอนไปนี่  แคเสี้ยววนิาทีตาย  !  แตมันก็ทําได  แตมา 
คิดถึงตอนนี้คดิถึงตอนนั้นแลวมนัเสียว 

นี่ก็เหมือนกัน  เรามองกลบัไปในโลกที่วาเขาหมุนจนหัวปนนัน่นะ  แลวเรามองสิ 
เหมือนกนั  ถาเราอยูในสภาพนั้นเราเขาไปปนกบัเขา  เราก็เปนเฟองตวัหนึง่ในเครือ่งยนต 
นั้น  ถาเราหลุดออกมา  เอ  เมื่อกอนทําไมบาไปกับเขา  มันจะวาอยางนั้นนะ  เอ  เมือ่กอน 
ทําไมเราบาอยูกับเขาละ 

พอความเห็นที่ปญญามันมาแกไอความยึดติด  มันถงึจะเขาใจตรงนี้  ถาความเหน็ 
อันนีม้ันมาแกปญญาการยึดติดนี้ มันก็วาอนันีเ้ปนความจําเปน เหน็ไหมคําวาโลกยีะ โลกี 
ยะมันเปนการมัดหมดเลย  ฟาดมันหมดเลย  ฟาดมาเหมอืนกบัเราเอามือโอบพวกกาว 
พวกแปงเขามา  มันจะติดตามเนื้อตามตวั  เหนียวหนึบหนบัไปหมดเลย  นี่โลกียะ  เปน 
ปญญาที่ติดเหนียว  เปนปญญาที่กวานเขามา  ผูกพันเปนการผูกมัด  โลกเปนความผูกมัด 
เปนการผูกมัดไง 

แตธรรมนี่  โลกุตตระเหน็ไหม พนนี่ พน  ! โลกุตตระพนจากโลก ธรรม  ! ธรรม 
คือพนจากโลก  พนจากความติด  ความผูกมัดไง  เห็นไหมปญญานี้แกความยึดติด    แก 
ความผูกมัด อยางเชนคําวาพอแมลกู ลูกนีถู่กตองนะ ธรรมอยางหยาบๆ นี่แนนอน ฟงให 
ดีนะ การกตัญูนี่เปนธรรมอยางประเสริฐ ความกตัญูรูคุณนี่  ประเสริฐสุดนะ นี่ธรรม 
อยางหยาบๆ
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แลวมาดูในพระสูตรสิ  มีเณรนะ  เณรกับแม  แมมาบวชดวยกนั  แมกับลกูมาบวช 
ดวยกนั  แลวลูกเปนเณรไปอยูในปา  ไปอยูกับครูบาอาจารยในปา  ไปภาวนาจนสําเร็จเขา 
มา ไอแมก็อยูในเมอืง ผูหญิงนี่เปนภิกษุณี รกัลูกมาก คิดถึงแตลูกนะ คิดถึงแตลูก 

กอนหนานี้ในพระสูตร  วนันั้นไปบิณฑบาตในราชคฤหหรือเมืองอะไรจําไมได 
เจอลูกเดนิมา  ความผูกพนัไง  ความผูกพันนี่  รองไหวิ่งเขาไปหาลูกเลย  ลกูเปนพระ 
อรหันต  “ถาเราโอโลมปฏิโลมมนัก็ไดแคโลกนี้  ไดแคโลกนีเ้อง  แตถาเราพูดคําหนักนะ 
แมจะหูตาสวาง” 

พอเขามาใกลลูกเอ็ดแมเลย “จะเปนแมเปนลูกอะไรกัน จะมาเปนแมเปนลกูอะไร 
กัน  นีเ่ปนลูกของพระพุทธเจานะ  มาผูกพนัอะไร”  เพราะอารมณมนัยึดติดไง  พอลูกเอ็ด 
แมวาความเปนแมกับลกูมนัขาดกันตัง้แตตอนบวชแลว  นี่เปนเณรแลว  แมก็สวนแม  ไม 
เกี่ยว  มนัเปนคนละชั้นนะ  อยางนีน่ะคฤหัสถใชไหม  เพศของหญิง  เพศของชาย  นี่เพศ 
ของพระ นี่ไมใชเพศชายเพศหญิง นี่เพศของพรหมจรรย เปนลูกตถาคตศากบุตร 

แลวเอ็ดอยางนั้นไป  แมเสียใจมาก  กลับไปนอนเสียใจมากเลย  หลงรกัลูกมาเปน 
สิบๆ  ป  หวงอาลัยคิดถึงลูกไง  พอเจอหนาลกูจะทกัสักคําก็ไมมี  ลูกกลับเอ็ด  ดวยความ 
เสียใจไง  ความเสียใจก็หมนุกลับ  หมนุกับภาวนาไง  นี่เห็นไหมไดไปทั้งลูกและแม  เปน 
พระอรหันตทัง้คูเลย  เห็นไหมถาความกตัญูนี่แนนอน  นัน้กตัญู  แตนี่ลึกกวาความ 
กตัญูไหม

ถาเราใชแตความกตัญู กฎของความกตัญูใชไหม แมมา แมเสียใจมาหาลูก ลูก 
ก็ตองตอนรบัแบบโลกไป  มันก็ไดแคนัน้ละ  แตนี่ใชเทคนิคไง  ใชเทคนิคที่ลกึเขาไปอีก 
ช้ันหนึ่ง เอ็ดเลยๆ เอ็ดเพื่อประโยชนใหแมหลุดพนเปนพระอรหนัตขึ้นมาดวยเลย 

นี่เห็นไหมความติด  ความอยาก  ธรรมอยางหยาบ  ธรรมอยางกลาง  ธรรมอยาง 
ละเอยีด ฉะนั้นถงึวาถาเรามีธรรมเห็นไหม  เราก็เปนคนดี ความกตัญู ความรูคุณ ความ 
พึ่งพาอาศัย  ความเมตตา  อันนีเ้ปนธรรมทัง้หมด  นี้บางอยางความเปนธรรมมันก็ตองมี 
เทคนิคอีก มนัลกึเขาไปๆๆ
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นี่โลกกับธรรม  พอโลกนะ  โลกเปนโลก  ธรรมเปนธรรม  เปนประโยชนทัง้หมด 
ถาเราเขาใจเรื่องธรรมะ  เราเขามาศึกษาแลวเรายึดเปนหลักของเรา  มันเปนทางใหเราผาน 
พนไปได แตไมอยางนั้นติดนะ วาคนปฏิบัติธรรมแลวดีไง 

สังเกตไดไหม  เราเหน็นะ  นั่งรถมา  พวกไปจําศีลกลับมา  คุยแตเรือ่งวาไปวัดนะ 
เย็นสบายอยางนั้น  เยน็สบายอยางนี้  เหน็ไหมติดดีไง  เวลาเราไปเทีย่ว  เราไปทําความผิด 
กัน นั่นกเ็ห็นไหม พวกนักเลงหวัไมนั่นก็ติดในทางช่ัว แลวเวลาไปก็ไปติดดี ดี !  ดีนี่มัน 
ติดนะ ควรเหรอ 

ทุกขควรกําหนด สุขควรเสพวาอยางนัน้เลยนะ สุขไมตองไปละมนัหรอก  เพราะ 
สุขมันหายาก  แตสุขมันอยูชั่วคราวมนัจะเจือจางไปเอง  นี้สุขควรกําหนดนะ  ดีควรเสพ 
แตเสพไวภายในสิ อยาเอาดีมาฟาดฟนกันสิ 

แบบไปภาวนา ไปอยูจําศีลแลวกลบัมามคีวามสุข มคีวามรมเยน็ คุยลั่นรถเลย มนั 
นาอายไง  เหมือนเรา  พวกเรามาเอาวานี่หรอืคนมีสติ  นี่หรือคนนกัภาวนา  นี่หรือความดี 
จริงหรอื  อนันีม้ันก็แคโลก  ไอแคโม  ไอแคเอามาใหเขาเหยียบย่ําอีกตางหาก  มนัไมใช 
ความดีแทหรอก 

เห็นไหมนี่ดีควรติด  แตไมใชติดมาอยางนี้  วาทําความดีแลวโลกเขาจะสรรเสริญ 
ไมมี  !  เมื่อกอนเหน็ไหมที่มีโยมมา  เขาบอกเลย  “หลวงพี่  เขาถอืปนโตมา  เดินมาทีว่ัด 
ทําไมคนเขาแซว  คนเขาลอเลียนมากเลย”  บอกวา  “แมแตนะ  เขาลอเลยีน  เขาแสดงออก 
แลว แมแตวาถาเขาไมพูดออกมามนัก็เจ็บปวด มันก็เจ็บปวดในหัวใจ มันเจ็บแปลบไง” 

อยางเชน  เราไมเคยไปวัด  ไมเคยทําอะไรเลย  แลวมคีนทําความดีตอหนาเราอยาง 
นี้  ธรรมดาหัวใจมนัจะเจ็บแปลบ  มันจะปวดแปลบในหัวใจ  แตมันไดพูดจาแซวคนอื่น 
เขาไป  มนัทําใหมนัสบายใจไง  มันอัดอัน้  มนัตองพูดออกไปหนอยวาฉันก็มีความดี 
ความดีที่ฉันไมไป เอาความช่ัวมาเปนความดีไง คนเขาใจความผิด เขาใจวาฉันนี่มีฐานะ 

แตไอการที่เขาทํานัน้เปนการทําความผิด  ความเขาใจไมใชความจรงิ  !  ความ 
เขาใจวาฉันทนัโลก  ฉันไมโดนพระหลอก  ฉันไมตองไป  ใชไหม  นี่เหน็ไหม  นี่ความ 
เขาใจ แลวเขาถอืดวยนะวาตัวเองมปีญญา แตพอคนโดนแซวเขาก็เสียใจนะ
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เราบอก  ไมตองหรอก  แมแตเราเดนิถอืมาเฉยๆ  นะ  ถือปนโตเดินผานมาเขาก็คิด 
แลว  คนมีตามี  คนมีความคิดมี  เขาก็คิดแลวเพราะในใจ  ความดีใครก็รู  แตมนัทําไมลง 
เพราะความดีนีม้ันตองฝนกเิลส มนัตองฝนกิเลสนะ 

โทษนะ  อยางเชน  โยมมานี่  มาทั้งหมดเลยอยางนี้  ชาวบานเขาไมวาเหรอ  พวกนี้ 
บา  ! มากันทั้งหมดเลยนะ ไปมันเรื่อย นี่เห็นไหมปากคนก็วาไป เรือ่งของเขา ถึงบอกวา 
แมแตใจเราจะมายังลําบากอยูแลว  แลวยังมีคนอื่นมาเที่ยวทําใหเราแบบวายากขึ้นไปอีก 
นี่แหละความติดของโลกไง 

ความเขาใจไมใชความจรงินะ  ความเขาใจที่เขาใจ  ความจริงมาดูกันวาอยางนั้น 
เลย  ถงึเวลาดูกัน  สุขอยูที่ใจ  ทุกขอยูที่ใจ  ใจนีเ้ปนผูไปไง  อยางเชน  ไปนี่  ไปก็ไปใน 
สมมุติอกี  ไปเกิดเปนเทวดา  ไปเกิดเปนเทวดาเปนทิพย  แตก็สมมุติดวยทิพยเพราะมัน 
ตองตาย  เทวดาตองตาย พรหมกม็ีอายุตองสิ้น  เหน็ไหมมนัก็ยงัเปนสมมุติ  โลกสมมุตอิยู 
สมมุติทัง้นัน้เพราะมันแปรปรวน เปนอนิจจัง ทุกอยางเปนอนจิจังทั้งหมด 

แตธรรมะเราสอนถงึบอกวา  พนออกจากอนจิจงัไปเลยละ  ไมใชอัตตา  !  เพราะ 
อัตตามันกเ็ปนอนจิจงั  ทุกอยางเปนอนจิจงัทั้งหมด  อัตตา..  อนัตตา..  มันคงที่ไมได  ไมมี 
อะไรคงที่เลย  ยกเวนหัวใจนะ  อยางคงทีน่ี่  อยางเชน  วัตถุนีม่ันคงที่ไมไดเพราะมนับุบ 
สลาย  หัวใจนี่มนัเปนนามธรรม  แลวมันพนจากกิเลสแลวมนัถึงคงที่ไง  ไมมอีะไรเขาไป 
เจือจางมนัไดเลย พอ.. พอนะ 

มีคนเขาพูดกัน  เราบิณฑบาตออกไป  เขาบอกเลยละ  เรามนัคนจนโวย  จะให 
เศรษฐี  เศรษฐีมันไมเอา  เขาวานะ  เขาวาเปนพระเศรษฐีไง มันไมรูหรอกวาพระจนขนาด 
ไหนนะ แตพระพอโวย พระไมเอา  เขาแซว  เขาบอกวาเรามนัคนจน เหอะๆๆ อยาไปให 
เขาเลย เขาพวกเศรษฐี 

มันไมรูหรอกวา  เหอะๆๆ ในวัดเราจะมอีะไรบาง  ไมมีอะไรเลย แตหัวใจมันเต็ม 
คือมนัไมเอา  มนัพอ  มนัเลยดูเปนเศรษฐีเหน็ไหม  ขนาดพระจนๆ  กันนี่เขาวาเศรษฐี 
เพราะไมเอาของเขา  แตถาพระมนัจนมนัควาหมดเห็นไหม  เศรษฐีขนาดไหนถาใจมนั 
เปดมนัไมพอหรอก เขาแซวมาเลย
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เรามันคนจนโวย  เศรษฐีเขาไมเอา  เออๆๆ  คนรวยเชียว  มันรวยที่ไหน  ใจคนมัน 
ผูกพันนะ  บิณฑบาตอยางนัน้เลย  บางคนมาใสบาตรบอย  พอเขาใสบาตรเสร็จเห็นไหม 
ใจมันผูกพันวาโลกสมมุตนิี่หมายความวา  ถึงบอกวามันเปนสมมุติไง  ตายไปแลวถามนั 
เกิดภพใกลๆ เราอาหารมนัเหมือนกัน 

จะพูดเรื่องอาหาร  มีหลายบานนะเขามาใสบาตร  เขาใสขาวตมไง  เมื่อคนืฝนวาที่ 
บานเขาอยากกินขาวตม  เหอะๆ  เขาตายไปแลว... มาใสบาตร  ใสบาตรหลายบาน  เขาฝน 
วาขาวตม เอะ พระอยากกินขาวตมหรอืคนอยากกนิขาวตมไมรูนะ เขาใสบาตรไง 

วันนัน้ใสบาตรเลย  เขามาใสเลย  บอกวาฝนวาพออยากกินขาวตม  แลวเมือ่สอง 
วันนีบ้านนีก้็ใสบาตร  ฝนวาพออยากกินขาวตม  ใสบาตรๆ  เห็นไหม  นี่ตายไปแลว  นี่ 
ความผูกพัน  ถึงวาถามันเปนสมมุตินะ  ที่วาเราตายแลวไมเกี่ยวกนั  เกี่ยวกนัในภพใกลๆ  
แตถามันไกล มันยืดยาวออกไปละ มนัไมเกี่ยว อันนีถ้ึงเรียกบารมีไง 

เขาถึงบอกวา  “ไมมี..  ภพชาติไมมี”  อยาไปเช่ือมัน..  อยาไปเช่ือมัน..  ความจริง 
ความผูกพันมันยังมีอยู  ความผูกพันมันสงเสรมิกนัมา  สงเสริมกันมา  ความดีมนัสงเสริม 
กันมา  ตองมกีรรมรวมกนั  ไมมีกรรมรวมกนัไมมาเกิดรวมกนัอยางนีเ้ด็ดขาด  กรรมมนั 
สงเสรมิมา มันใหไดฉุกคิดไง.. ฉุกคิด 

อยางเชน  พระสารีบุตรทานเปนโรคทองเสีย  ตอนเชาตองฉันขาวยาคู  ขาวยาคูนี่ 
มันเปนยา มนัตมออนๆ  เปนยาดวย  แลวมนัจะบําบัดพวกทองเสีย พระสารีบุตรตองฉัน 
ทุกเชา ตอนนัน้มนัหมด นีท่านก็ปวดทอง ทานเปนไขอยู พระโมคคลัลานะมาเยีย่ม 

“อาว ไปทําอยางไร” 

“มันปวย” 

“ทําอยางไรถึงหาย ตองการอะไร” 

“ธรรมดาตองกนิขาวยาคู ตองฉันขาวยาคู แลวตอนนี้มนัไมมี” 

พระโมคคัลลานะ  เพราะวนิัยสงฆหามไว  ของมนัไมบริสุทธิ์ หาม  !  พระโมคคลั 
ลานะดลใจเทวดาเลย เทวดาก็ดลใจมาที่โยมเลย ตอนเขาโยมก็ทําขาวยาคูถวายพระมาเลย
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แลวเอามาถวายพระสารีบุตร  พระสารีบุตรไมยอมฉัน  บอกวาของนี้ไดมาจากการดลใจ 
มันกย็ังเปนมิจฉาอาชีพไง  ของที่ไมบริสุทธิ์ไมฉนั  นี่การดลใจเหน็ไหม  แบบวามนัดลใจ 
มันยงัวนกลบัมาได นี่ความผูกพนั ความใกลชิด นี่หัวใจมนัถงึวา นั่นดลใจ 

แตเวลาอยางเราพวกเครือญาติ พวกนีม้ันไมดลใจหรอก มันถือวา อยางเชน เรานี่ 
เราเปนพอ  ใชไหม  เราตายไป  เอาอยากอะไรถาเราติดตอลูกไดเราก็ติดตอเพราะเราถือ 
สิทธิ์ไง ถือสิทธิ์วาเรามันเคยสมัพันธกนัมา กรรมมนัสัมพนัธกันมา มันก็สมัพนัธมา มัน 
ก็มาอยางนี้ มาเอาได มาขอไมใชมาเอา 

แตถาไมเคยสมัพันธกนัมาไปเขาฝนเขา  ไปอะไรเขา  เขาไมรูเรือ่งหรอก  เขาไมรู 
แตถาสัมพันธกันมันจะรูเลย  เพราะเรามอีะไรหลุดออกไปจากเราใชไหม  อยางเชน  ญาติ 
เราเสียไปอยางนี้  เราจะจําได พอมาปบมันกน็ึกออก มันก็ไป แลวจะไปเขาฝนหรือจะไป 
ฝน คนที่แบบวามีโอกาสไง 

อยางเชน คนไหนเปนคนบุญจะไปเขาฝนคนนั้น ลกูมี ๕ คน อีก ๔ คนไมเคยทํา 
อะไรเลย  อีกคนหนึ่งเปนคนดี  จะไปเขาคนนั้นละเพราะคนนี้จะใหไง  ขนาดเขาเปนจิต 
แลว  เขาตองเหน็วาอนัไหนมีโอกาสไง  โอกาสอยูตรงไหนเขาตรงนั้นแหละ  เขาตรงนัน้ 
เพราะมนักระหาย มันอยาก ถามันใกลชิด 

แตถาไมมาเลยหรือวาเขามีของเขาแลวนะ.. ไมมา อยางเชนเรา โอโฮ อาหารอยาง 
ดีเลย  แลวเขาไปหาอาหารอยางไมดมีาใหเรา  เราจะกินไหม  เราก็ไปกนิอาหารอยางดี 
อยางดีหมายถึงวาเราทํามา  เราเปดตูเยน็ตูมมา  เต็มตูเยน็เลย  พรอมไวทั้งนั้น  นี่ก็ 
เหมือนกนั  เราทําบุญกุศลของเรามา  เราฝงมาเปนของเราเลย  เวลาไปมนัก็แนบกับใจเรา 
ไป ทําไมตองไปขอเขา มันเปนอีกชั้นหนึ่งตางหาก แตถาไมมีเลยอดอยากก็ตองขอเขา 

อันนีม้ันเปนวัฏฏะ  นี่เห็นไหมนีเ่ปนวัฏฏะ  แตถาเราทําบุญกุศลของเราไมตองไป 
หวงวัฏฏะ  แลวเราไปของเรา  เออ..  ของเราเลย  ถึงวานี่โลกกับธรรมไง  โลกเปนที่ผูกมัด 
เปนทีย่ึดติด  แตธรรมเราไปดีดวย  แลวยังไปเสวยสขุขางหนาอีกดวย  แลวไปเอาสุขเปน 
เครื่องดําเนนิไป พระพุทธเจาสอนอยางนัน้ ธรรมะสอนอยางนัน้
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นี่พระพทุธเจาตรัสรูเอามาสอนนะ  อาจารยบอกไง ศาสนาพุทธเรานี้เปนศาสดาที่ 
สิ้นกิเลสแลว  กับศาสนาตางๆ  ศาสดาผูมีกิเลสสอนไมมีทางถกูตองหรอก  ไมมทีาง  ! 
ศาสนาผูมีกิเลสสอน มนัมกีิเลสอยูในตัวมันจะเอาอะไรมาสอน มนัก็ไปจินตนาการ  เปน 
ปรัชญาไป 

แตของเราพระพุทธเจาสิ้นกิเลส  พูดถูกตองทัง้หมด  แลวมันอยูในตํารา  เราศึกษา 
ใครครวญ  แลวถาเราไมเช่ือพระพุทธเจาเราจะเช่ือใคร  เปนชาวพุทธไมเช่ือพระพุทธเจา 
ไมเช่ือปญญาพระพุทธเจา  หมดสทิธิ์  !  ตายเปลา  นี่เราเช่ือปญญาพระพุทธเจาตองมาทํา 
ความดีไง เพือ่ใหไป ไมใชมเีฉพาะที่นี่ มนัจะมีไปขางหนาอีก เราเตรยีมเสบียงของเราไป 
เตรียมไปพรอมๆ มันก็เลยแบบวาทางโลกไง 

อาจารยบอกวาปริญญาเอกเหน็ไหม  เอกกล็ืมตาหนึ่ง  เพราะวาเอกกล็ืมตาเดยีว 
เพราะโลกนี้สําเร็จ  แตถาปริญญาเอกดวยแลวเขาใจ  อยางเชน  พวกผูใหญเขาไปหาครูบา 
อาจารย  ปริญญาเอกหรอืวาประสบความสําเร็จทางโลกดวย  แลวประสบความสําเรจ็ทาง 
ธรรมดวย คือวาไปขางหนาดวย ลืม ๒ ตาไง นี่ยิง่ยอดไง ตาโลกและตาธรรม ตองเขาใจ 
อยางนัน้ (เทปสิ้นสุดเพียงเทานี้)


