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เวลาเราสร้างบุญกุศล ถา้เราสร้างบุญกุศลเพราะเรามีความเช่ือมัน่ เราเช่ือมัน่ใน
ศาสนานะ ในศาสนาในธรรมวนิยัน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ฆา่กิเลสเป็น
พระอรหันต ์ จึงวางธรรมวนิยัไว ้ ถา้ธรรมและวนิยัเป็นการก าจดัเป็นการควบคุมตวัเอง
ธรรมและวนิยัถา้ใครปฏิบติัแลว้มนัเป็นการควบคุมตวัเอง  

แต่ถา้เป็นกฎหมายบา้นเมืองมนัเป็นการเอาเปรียบกนับา้ง บางฝ่ายไดเ้ปรียบบาง
ฝ่ายเสียเปรียบ เราจะเห็นการไดเ้ปรียบเสียเปรียบจากภายนอก แลว้จะยอมรับส่ิงนั้น
ไม่ได ้ เพราะส่ิงนั้นเป็นคนบญัญติัข้ึนมา คนบญัญติัข้ึนมาเป็นแต่วา่คนมาก เป็น
ประชาชน เป็นประชาธิปไตย ประชาธิปไตย เห็นไหม  

แต่ถา้ธรรมวนิยัเป็นธรรม ประชาธิปไตยกบัธรรมาธิปไตย ถา้เป็นธรรมาธิปไตย 
ผูท่ี้เป็นธรรมบญัญติัส่ิงท่ีเป็นธรรม ส่ิงท่ีเป็นธรรมจะเป็นประโยชน์มาก เป็นประโยชน์
นะ เรามองกนัวา่ประโยชน์สังคมจะเป็นประโยชน์มากท่ีสุด แต่ถา้ประโยชน์สังคมมนัจะ
เกิดข้ึนมา มนัเกิดข้ึนมาจากบุคคลในสังคมนั้น ถา้บุคคลในสังคมนั้น บุคคลส่วนท่ี ๑ ก็ดี 
๒ ก็ดี ๓ ก็ดี สังคมนั้นจะดีโดยธรรมชาติ  

ถ้าสังคมนั้ นมีคนเอาเปรียบกัน ประชาธิปไตยเป็นสภาวะแบบนั้ น ผู ้ท่ี ร่าง
กฎหมายคือวา่ใครร่างกฎหมายก็ร่างเพ่ือตวัเอง เพราะทุกคนมีกิเลส ส่ิงท่ีทุกคนมีกิเลส
กติกาส ร้างมามันถึงล า เอียง  ส่ิงท่ีก ติกาล าเอียงเพราะการท่ีส ร้างมาเขาเห็นแต่
ผลประโยชน์ คนคิดแต่ผลประโยชน์ ผลประโยชน์จากภายนอก  

แต่ธรรมาธิปไตยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้ีเห็นประโยชน์จาก
ภายใน ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์จากภายในประโยชน์อนัน้ีมนัจะเขา้มาช าระ มนัจะเขา้มาให้
ความสุขกับตัวเอง ความสุข โลกน้ีเป็นนะ คล่ืนในทะเล เราลงไปอยู่ในทะเล เราต้อง
ประคองตัวเราในทะเล เป็นสภาวะแบบว่าเราต้องประคองตัวเองตลอด ถา้เราปล่อย
ตวัเองเราก็จมน ้าตาย ในวฏัฏะสงสารน้ีเป็นอยา่งนั้น  
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ในสังคมน้ี มนุษย ์ในธรรมบอกวา่มนุษยคิ์ดอยา่งหน่ึง พดูอยา่งหน่ึง ท าอยา่งหน่ึง 
ไวใ้จไม่ไดเ้ลย ส่ิงท่ีเป็นมนุษยน่ี์ ความคิดของเขาคิดอยา่งหน่ึงแต่เขาพดูไปอีกอยา่งหน่ึง 
แลว้การปฏิบติัเขาก็ปฏิบติัไปอีกอยา่งหน่ึง มนัไม่ตรงกบัความเป็นจริง ไม่บริสุทธ์ิกบั
ตวัเอง ธรรมและวนิยัจะมาจ ากดัตรงน้ี ธรรมและวนิยั ถา้ผูท่ี้ถือศีลอนัละเอียด ศีล ๕ เป็น
ศีลของคฤหัสถ ์ศีลของเณรศีล ๑๐ ศีลของพระศีล ๒๒๗ แต่ในธรรมวนิยั ศีลมี ๒๑,๐๐๐ 
ขอ้ เพราะ ๘๔,๐๐๐ ธรรมขนัธ์น้ีเป็นธรรมและวนิยั  

ส่ิงท่ีเป็นธรรมและวนิยั อธิศีล ความคิดชัว่ในหัวใจมนัเป็นมโนกรรม ส่ิงท่ีเป็น
มโนกรรมจะไม่มีความคิดอยา่งนั้นเลย ส่ิงท่ีไม่มีความคิดอยา่งนั้น มนัเกิดจากธรรมวนิยั
เขา้ไปจ ากดัส่ิงน้ี เขา้ไปจดัความคิดของเรา เราคิดของเราเราคิดอยา่งไรก็ได ้ สงัคมเป็น
แบบนั้น ถา้เราหวงัสังคม เราจะแกส้งัคม เราจะเป็นการแบกโลก มีแต่ความทุกขม์าก 
แลว้เราจะมีความฟุ้งซ่านในหัวใจ หัวใจจะตอ้งไปแบกเขา แลว้จะตอ้งไปทุกขร้์อนใน
หัวใจของเรา สังคมเป็นสภาวะแบบนั้น  

ให้กลบัมาดูใจของตวัเองก่อน ถา้ใจตวัเองก่อน เห็นไหม หน่ึงหน่วยในสังคมนั้น
ดี มนัมีความหวงัข้ึนมาแลว้ ถา้หน่ึงหน่วยในสังคมนั้นไวใ้จกนัไม่ไดเ้ลย จะไม่มีใครเป็น
ผูน้ าใครเลย จะวางใจกนัไม่ไดเ้ลย สังคมนั้นร้อนมากแลว้เราก็อยูใ่นสังคมนั้น ถึงสังคม
นั้นเป็นสภาวะแบบนั้น น่ีประชาธิปไตย เป็นได ้เป็นวา่เป็นความเสมอภาคกนั เป็นความ
ไม่เอาเปรียบกนั เผดจ็การถา้เขาเอาเปรียบกนั เขาจะตีความถึงตอ้งเป็นประชาธิปไตย เรา
ถึงวา่เสียงตอ้งเสมอกนัๆ เสียงหน่ึงเป็นการลงประชามติ อนันั้นเป็นความเห็น เป็น
ความคิดแบบโลกไง  

แต่ถา้พดูถึงผูมี้ธรรม เวลาเขาท าส่ิงต่างๆ แลว้ตอ้งผา่นการอนุมติัเป็นชั้นเป็นตอน
ข้ึนไป ผูท่ี้อยูข่า้งบนเขาจะมีประสบการณ์ของเขา ประสบการณ์จากภายใน ความคิดของ
เราส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัโลกเป็นประโยชน์กบัโลกมาก แต่ถา้พดูถึงถา้เราไปติดกบัมนั 
ส่ิงน้ีมนัจะท าให้เราติดขอ้งไป แลว้คิดสิ มนัก็เป็นการไวใ้จกนัไม่ได ้ มนัเป็นความทุกข ์
มนัเป็นความเร่าร้อนในหัวใจ แลว้เม่ือไหร่มนัเปล่ียนแปลง กาลเวลากลืนกินทุกอยา่งนะ 
คนเราน่ีเวลามนัผา่นไปมนักลืนกินความรู้สึกของเรา กลืนกินไปหมด  
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คนเราถา้ความเห็นยอ้นกลบัมา มนัจะรักษาของมนัไว ้ ดูสิ เราท าสัมมาสมาธิให้
ความสงบของใจมนักโ็ดนกลืนกินเหมือนกนั เพราะมนัไม่คงตวัของมนัไป มนัตอ้ง
เส่ือมสภาพของมนัไป สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงัทั้งหมด ส่ิงท่ีเป็นอนิจจงัทั้งหมด 
เวลาเราคิดถึงธรรม เรามีความศรัทธามีความเช่ือ เราจะเกิดร่วมพระพทุธเจา้ อยากเห็น
พระพทุธเจา้ อยากให้พระพทุธเจา้ช้ีน าเรา อยากจะให้เราพน้ทุกข ์ ความคิดน้ีมนัคิดดว้ย
ส่ิงน้ีวา่เป็นบุญกุศลไหม เป็นความดีไหม แต่มนัเป็นเร่ืองของกิเลส เป็นเร่ืองของกิเลส 

การเกิดร่วมกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตอ้งสร้างเป็นสหชาติ ผูท่ี้สร้าง
สหชาติข้ึนมาน่ีสร้างบุญสร้างกรรมร่วมกนั มนัถึงจะไปประสบกนั แต่เราสร้างบุญกุศล
ข้ึนมาเป็นสาวกะสาวกผูไ้ดย้ินไดฟั้ง ๕,๐๐๐ ปี มนัยงัมีศาสนาอยู ่ น่ีค  าสอนอนัน้ีมนัจะ
เป็นศาสนาอยู ่ เราเกิดมาเรามองออกไปทางโลกสิ โลกน่ีบางซีกโลกจะมีความเดือดร้อน
มาก จะมีความเบียดเบียนกนัมาก จะมีความดอ้ยพฒันามาก ส่ิงท่ีดอ้ยพฒันาเพราะเหตุใด 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ให้เกิดในประเทศอนัสมควร ประเทศอนัสมควร
เกิดในส่ิงท่ีอดุมสมบูรณ์ ส่ิงน้ีพ่ึงพาอาศยัจากภายนอก แลว้เกิดในประเทศอนัสมควรพบ
พระพทุธศาสนาดว้ย  

ในธรรมบท เวลาเทวดาเขาจะตาย แสงเขาจะเศร้าหมองลง เวลาเขาอนุโมทนากนั
นะ ตายจากเทวดาขอให้เกิดเป็นมนุษย ์เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ให้พบพทุธศาสนา เพราะพทุธ
ศาสนาท าบุญกุศล รัตนตรัย ธรรม ธรรม ธรรมคือสภาวะความเป็นจริงของวฏัฏะ สภาวะ
ตามความเป็นจริงของวฏัฏะ เราศึกษาสภาวะตามเป็นจริงของวฏัฏะ เห็นไหม โลกคิด
อยา่งนั้น ถา้เราคิดแบบวทิยาศาสตร์เราตอ้งศึกษาวฏัฏะให้เขา้ใจ  

แต่ถา้เป็นธรรมนะ การศึกษาวฏัฏะคือตอ้งศึกษาตน้ขั้วของวฏัฏะ ตน้ขั้วของ
วฏัฏะคือหัวใจผูท่ี้ไปเสวยทุกภพทุกชาติ ส่ิงท่ีวฏัฏะน้ีมนัเป็นมิติเป็นสภาวะ กามภพ อรูป
ภพ อยูอ่ยา่งนั้น แต่ตวัหัวใจตวัเสวย เวลาเขา้ถึงตวัหัวใจจ ากดัถึงตวัหัวใจหมดแลว้ เวลา
พระอรหันตส้ิ์นไปจากกิเลส หัวใจเวิง้วา้งกวา้งครอบคลมุสามโลกธาตุ กามภพ รูปภพ 
อรูปภพ ครอบคลมุส่ิงน้ีไดห้มดเลย มนัจะเขา้ใจส่ิงน้ีหมด มนัถึงกวา้งขวางมาก ถึงไม่มี
พ้ืนท่ีอะไรจะเขา้ไปขดัขวางส่ิงนั้นไดเ้ลย มนัจะครอบคลมุไปหมด  
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จ ากดัจุดๆ เดียว จุดคือความรู้สึก ตน้ขั้วของความรู้สึกคือกลางหัวใจของเรา ส่ิงท่ี
กลางหัวใจของเราตวัน้ี ตวัอวชิชาน่ี ตวัไม่เขา้ใจน่ี แลว้มนัจะหมุนเวยีนไปตามวฏัฏะนั้น 
ถา้เราศึกษาจากภายนอก ความคิดของโลกไปตามกระแส เราอยากรู้วฏัฏะ เราตอ้งวา่ 
พรหมเป็นอยา่งไร เทวดาเป็นอยา่งไร นรกสวรรคเ์ป็นอยา่งไร เราตอ้งคิดสภาวะแบบนั้น
แลว้ตอ้งเขา้ใจทั้งหมด แลว้ปล่อยวางความจริงเขา้มา ส่ิงน้ีมนัเป็นสถานะเป็นวาระท่ีจิต
มนัไปเสวย  

สร้างบุญกุศลมนัจะไปเสวยส่ิงนั้น สร้างบาปอกุศลมนัจะเสวยส่ิงหน่ึง ส่ิงท่ีเป็น
กุศลมนัเป็นความเบากบัความหนกัในหัวใจ มนัเผารนใจตลอดเวลา แลว้ธรรมะแกเ้ขา้มา
ตรงน้ี แกต้รงน้ี มนัถึงเป็นปัจจตัตงั มนัถึงเป็นธรรมะของส่วนบุคคล บุคคลใดท าส่ิงน้ีได ้
หน่ึงในสังคมนั้น ถา้หน่ึงในสังคมนั้นท าส่ิงน้ีได ้หน่ึงในสังคมนั้น  

ดูอยา่งองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สมยัพทุธกาลสิ เวลาส าเร็จเป็นพระ
อรหันต ์ เขาจะท าอะไรกนั ในกษตัริยส์มยัพทุธกาลเขาศรัทธามาก จะตอ้งถามๆ ตลอด 
เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะปรินิพพานนะ พระอานนทบ์อกไวว้า่ดวงตาของ
โลกดบัแลว้ ดวงตาของโลก เห็นไหม เร่ืองโลกน่ี รถเราไม่มีไฟเราขบัไปในความมืดเรา
จะเส่ียงภยัขนาดไหนถา้รถเราไม่มีไฟ แต่ถา้รถเรามีไฟ เราขบัไปบนถนนนะ จะมืดขนาด
ไหนไฟเราจะส่องสวา่งไป เราจะเห็นตา่งๆ สภาวะไปตลอดเลย น่ีดวงตาของโลก ส่ิงท่ี
ดวงตาของโลกกษตัริยเ์ขาจะท าอะไรกนัเขาตอ้งไปถาม เพราะเขาตาบอด เขาตอ้งอาศยั
ตาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูช้ี้น า  

น่ีก็เหมือนกนั ถา้มีผูท่ี้ท าหัวใจเป็นผูท่ี้วา่สวา่งในใจของตวัเอง มนัมีแสงสวา่งใน
ใจตวันั้น มนัเป็นดวงตาไง ช้ีน าโลกไง ส่ิงท่ีช้ีน าโลกเป็นท่ีพ่ึงท่ีอาศยั แลว้เราเกิดมาน่ี เรา
เกิดมาไม่ทนัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่เราเกิดมาพบธรรมและวนิยั ธรรมและ
วนิยัจะเป็นศาสดาของเรา เป็นผูช้ี้น าของเรา ถา้เรายึดตวันั้นได ้ เรายึดพระไตรปิฎก เร่ือง
ธรรมเร่ืองวนิยัแลว้ยอ้นกลบัมา  

เร่ืองกฎหมายเร่ืองส่ิงตา่งๆ ของโลก ประเพณีวฒันธรรมแลว้แต่พ้ืนถ่ิน ถ่ินหน่ึงก็
ท าไปอยา่งหน่ึงๆ แลว้แต่ส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้มท าให้เกิดประเพณีวฒันธรรม แลว้
ศาสนาเขา้ไปอาศยัสภาวะส่ิงแวดลอ้มนั้นท าให้กลมกลืนกนั ท าให้ท าสะดวกสบาย ส่ิงน้ี
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เป็นส่ิงท่ีภายนอก มนัเป็นระเบียบ เหมือนพวงมาลยั ดอกไมอ้ยูใ่นป่าเขาอยูก่ระจดั
กระจายเอามาร้อยอยูใ่นพวงมาลยัมนัจะสวยงามมาก ประเพณีวฒันธรรมคือส่ิงท่ีร้อยรัด
ให้สังคมนั้นอยูไ่ด ้ ส่ิงท่ีสงัคมอยูไ่ดน้ั้นเป็นพวงมาลยั ส่ิงท่ีเป็นพวงมาลยัเป็นความ
สวยงาม ส่ิงท่ีเป็นความสวยงามเราก็เขา้ใจตามนั้น เราไม่ขวางมนั เราไม่ขดัขอ้งมนั แต่
ส่ิงนั้นเราตอ้งผา่นเขา้ไป ผา่นเขา้มาถึงส่ิงท่ีร้อยพวงมาลยันั้นไว ้

ยอ้นเขา้มาความรู้สึกของเรา ยอ้นกลบัมาสังเกตความรู้สึกของเรา ถา้ความรู้สึก
ของเรา เราอยูก่บัส่ิงนั้นเราก็ไม่ติดส่ิงนั้น เราจะตอ้งปลอ่ยวางส่ิงต่างๆ เขา้มาทั้งหมด 
ยอ้นกลบัเขา้ไปท่ีใจให้ได ้ ถา้ยอ้นกลบัเขา้ไปท่ีใจไดเ้ราจะเห็นพระธรรมวนิยัของเรา 
ธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นธรรมวนิยั ส่ือสมมุติ สมมุติท่ีวา่
ธรรมออกมา แต่ใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นั้นเป็นผลของใจดวงนั้น  

แต่วางธรรมวนิยัคือระเบียบ คือความเป็นสุตมยปัญญา เพ่ือจะให้เราศึกษา แต่
ศึกษาเพ่ือยอ้นกลบัเขา้ไปท่ีความรู้สึก ไม่ใช่ศึกษามาเพ่ือตีความออก เราศึกษาแลว้
ตีความกนัเป็นปรัชญา ศึกษากนัแลว้ตีความกนัวา่ส่ิงนั้นเป็นธรรมๆ แลว้ก็วติกวจิารณ์
วเิคราะห์ไปขา้งนอกหมดเลย ท าไมไม่วเิคราะห์ยอ้นกลบัละ่  

ถา้วเิคราะห์ยอ้นกลบั วเิคราะห์อยา่งไรกไ็ม่ได ้ตอ้งอาศยัค าบริกรรมไง พทุโธๆๆ 
ส่ิงน้ีมนัจะยอ้นกลบัเขา้มาๆ จนเขา้ไปถึงให้ใจยอ้นกลบัเขา้ไปความรู้สึกของมนัเอง ถา้
ใจมนัยอ้นกลบัความรู้สึกของมนัเองมนัจะปลอ่ยวาง ส่ิงท่ีมนัเกาะเก่ียวคือความคิด 
ความคิดความปรารถนาต่างๆ เป็นความคิดของมนั มนัจะเกาะเก่ียวไปขา้งนอก มนั
ปลอ่ยวางส่ิงนั้นเขา้มาดว้ยค าบริกรรม พทุโธๆ สั้นเขา้มาๆ แลว้ความรู้สึกมนัจะเขา้ไปใน
ความรู้สึก  

จิตตั้งมัน่ เอกคัคตารมณ์ ส่ิงน้ีโดยธรรมชาติในสมยัพทุธกาลมีอยูแ่ลว้ คนท่ีเกิด
สมยันั้น คนท่ีปรารถนาเพ่ือจะพน้จากทุกขเ์ขาจะมีพ้ืนฐานของสมาธิ พอฟังธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะรู้ธรรมๆ ตามไป เพราะใจของเขามีหลกัมีเกณฑข์อง
เรา แต่ใจของเราเราศึกษากนั เห็นไหมเราตอ้งรู้ทุกอยา่ง ดูอยา่งหมอสิ หมอเฉพาะโรค 
หมอเฉพาะทางเขาก็เก่งเฉพาะทางๆ เขาเป็นหมอเหมือนกนั มนัยงัแตกแขนงไปมากมาย 
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เร่ืองของโลกศึกษาไม่มีวนัจบ ศึกษาไปเถอะศึกษาจนตายกไ็ม่มีวนัจบ ตายแลว้เกิดใหม่
มาศึกษาต่อมนัก็รอให้ศึกษาอยู ่ไม่มีวนัจบ  

ส่ิงท่ีไปศึกษาเขาน่ี ยอ้นกลบัมาตวัท่ีไปรู้เขาน่ีจบ ส่ิงท่ีไปรู้เขาทีน้ีถา้จบเห็นไหม 
งานในการประพฤติปฏิบติัมนัถึงจบไดไ้ง ถา้ธรรมยอ้นเขา้กลบัมาไดม้นัจะจบ สภาวะ
แบบน้ี มนัถึงวา่ค าบริกรรมเขา้มาแลว้ยกข้ึนมาให้ได ้ พิจารณาไป ส่ิงท่ีไปเกาะเก่ียวเขา 
ส่ิงท่ีควรศึกษามาก ในห้องวทิยาศาสตร์ เห็นไหม ในร่างกายของเราน่ี ถา้มนัเห็นสภาวะ
ความเป็นจริงนะ มนัจะต่ืนเตน้ มนัจะเห็นสภาวะความเป็นอยา่งนั้น ส่ิงน้ีมนัแนบอยูก่บั
เรา ส่ิงท่ีเป็นสมบติัของเราคือตวัเราเอง สมบติัของเราตวัของเราเองอยูก่บัเรา เรามองไม่
เห็น  

เราไปเห็นแกว้แหวนเงินทอง เห็นต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน เห็นส่ิงต่างๆ เป็น
ผลประโยชน์เป็นท่ีพ่ึง อาศยัจะวา่ไม่เป็นท่ีพ่ึงเลย ปัจจยั ๔ พระพทุธเจา้ไม่ปฏิเสธปัจจยั 
๔ คือส่ิงน้ีเป็นอาชีพ มนัตอ้งอาศยัปัจจยั ๔ เกิดจากส่ิงน้ี เราอาศยัไปแลว้เราไม่ยึดมัน่นะ 
วนัไหนจะอยูก่็ได ้ วนัไหนจะแปรปรวนก็ได ้ เราจะไม่ต่ืนเตน้ไปกบัมนั เราจะอยูก่บัเรา 
เรามีร่างกายอยูมี่ชีวติอยู ่อนัน้ีมีประโยชน์มาก  

ถา้เราตายเม่ือไหร่สิจบ เห็นไหม หนา้ท่ีการงานมนัยงัเปล่ียนแปลงได ้เวลาเราพน้
จากงานนั้นมาเราก็เปล่ียนสถานะมา แต่เวลาตายไปแลว้สิ ถา้มีบุญกุศลมนัเปล่ียนข้ึนไป
บนเทวดามนัก็เป็นสถานะใหม่นะ มนัจะไม่เขา้ใจ มนัจะเพลินๆ ไปตามสภาวะแบบนั้น 
ตกนรกก็ทุกขส์ภาวะแบบนั้น จะไม่มีโอกาส  

มนุษยน่ี์มนัมีโอกาสไง เพราะมีร่างกายกบัจิตใจ มีเวลาให้หายใจ เวลาเราหายใจ
เราจะนึกคิดอะไรกไ็ด ้เรามีเวลาวา่ง เราไดค้น้ควา้เรา ทุกขก์็ได ้สุขก็ได ้เป็นสถานะกลาง 
สุขก็มีเวลาเราสุขเราพอใจของเรา ทุกขเ์ราก็มี น่ีวเิคราะห์ส่ิงน้ี ถา้เราวเิคราะห์ส่ิงน้ีแลว้
เราเป็นผูส้ลดัท้ิงส่ิงน้ี แต่ถา้เราไม่วเิคราะห์ส่ิงน้ีเราตอ้งโดนส่ิงน้ีลากไป บุญก็ลากไปสูง 
บาปก็ลากไปต ่า ส่ิงน้ีจะลากเราไปขา้งหนา้อนาคตลากไปแน่นอน ถา้เราวเิคราะห์ส่ิงน้ี
เราตดัสายใยเฉพาะเด๋ียวน้ี ถา้ตดัสายใยเด๋ียวน้ีจิตดวงน้ีมนัจะไปตามนั้นไหม มนัจะไม่ไป
ตามส่ิงนั้น นั้นคือผลงานของเราไง สภาวธรรมสอนตรงน้ี ธรรมและวนิยั  
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สุดทา้ยแลว้จะเป็นธรรมและวนิยัของเรา ผูท่ี้ส้ินกิเลสแลว้นะ เขาวา่ปาปมุตไม่ท า
บาปเลยนะ มนัไม่มีเจตนา การเป็นความผิดพลาดของโลกของร่างกายมนัเป็นไปได ้พระ
จกัขบุาลเวลาเดินจงกรมอยูเ่ป็นพระอรหันตก์็ยงัเหยยีบสัตวต์าย ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองของโลก
มนัเป็นผิดได ้ แต่มนัไม่มีเจตนาไง สติวนิยัไง ธรรมและวนิยัของใจดวงนั้น ธรรมและ
วนิยัของใจดวงนั้นคือสติวนิยั สติพร้อมไปหมดเป็นอตัโนมติัไปหมด มนัจะไม่มีความ
เคล่ือนไหวไปในเจตนาส่ิงท่ีไม่ดี พอมนัขยบัออกมนัจะรู้ทนัๆ ไปตลอด  

แต่เร่ืองของโลก ในธรรมบทบอกไวเ้ลย พระอรหันตห์ลงในอะไร หลงในโลกไง 
หลงในส่ิงต่างๆ ของโลก หลงในบญัญติัไง สวดมนตผิ์ดได ้ ดูอยา่งครูบาอาจารยเ์ราสิ 
สวดมนตผ์ิดอะไรผิดน่ีท าได ้ แต่ไม่หลงในอริยสัจ ไม่หลงในความเป็นจริงของใจดวง
นั้น ใจดวงนั้นเขา้ใจถึงความเป็นจริงของมนั แลว้ปลอ่ยใจดวงนั้นโดยสมบูรณ์ ปลอ่ย
โดยสมบูรณ์แลว้จะไม่มีวนัหลงเพราะสติมนัอตัโนมติัตลอด มนัจะเคล่ือนไหว ส่ิงต่างๆ 
อริยสัจในหัวใจน้ีคงท่ีไง  

แต่หลงในทางถนนหนทาง พระอรหันตเ์ดินทางกห็ลง ไปไหนกห็ลง เพราะไม่
เคยไป หลงได ้ หลงเร่ืองของโลก หลงเร่ืองของภายนอกแต่ไม่หลงใจตวัเอง ใจตวัเอง
เขา้ใจหมด ส้ินกระบวนการน้ีจบส้ินหมด ธรรมและวนิยัของใจดวงนั้น ธรรมและวนิยั
ของโลกเราก็ดูไป  

ธรรมและวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พระไตรปิฎก เราเกิดมาพบ
และมีโอกาสเรามีวาสนา อนัน้ีวาสนามากถา้เราศึกษานะ ถา้เราไม่ศึกษาก็มีอยูเ่กอ้ๆ 
เขินๆ เขาก็อยูข่องเขาส่วนหน่ึง เราก็อยูข่องเราส่วนหน่ึง เราจะไดป้ระโยชน์อะไรจาก
ตรงน้ี ทั้งๆ ท่ีเทวดาเขาอวยพรกนั เห็นไหม เวลาตายไปแลว้ขอให้เกิดเป็นมนุษย ์แลว้พบ
พทุธศาสนา เทวดาเขายงัตอ้งการพบพทุธศาสนา พบยารักษา แลว้เราพบไหม เรามี
โอกาสไหม เรามีวาสนาไหม แลว้เราปลอ่ยให้หลดุมือไป เตือนตวัเองไว ้เอวงั  
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