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เราตั้งใจฟังธรรมะ ส่ิงน้ีเป็นโลกธรรม ๘ เป็นธรรมะเก่าแก่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ตรัสรู้มาก็เจอสภาวะแบบน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกมีมาก่อนท่ีองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะเกิดเหตุการณ์แบบน้ี เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เผยแผธ่รรม 
มนัมีพวกเจา้ลทัธิ พวกความเห็นต่างเขาพยายามรักษาผลประโยชน์ของเขา เขาจา้งคนมาด่าองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เขาจา้งคนมากลัน่แกลง้ทั้งนั้นแหละ มาเท่ียวติฉินนินทา องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ทนได ้ แต่พระอานนทนิ์มนต์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้หนี
ไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “เธอจะหนีไปไหน ถา้หนีไปขา้งหนา้ ถา้เกิดเขายงั
ด่าทออยูเ่ราจะหนีไปไหน” เห็นไหม น่ีโลกธรรม ๘ ธรรมะเก่าแก่ 

แต่เราไม่ใช่หาอยา่งนั้น เรามาหาสัจจะความจริงไง ถา้ความจริง ความจริงแบบโลก 
ความจริงแบบเทาๆ มนัสีเทาๆ ใครเสียงดงั ใครมีมวลชน ส่ิงนั้นเป็นความจริง ความจริงกระพือ
ไปๆ แลว้เขาเช่ือกนั แต่เราไม่มาหาความจริงแบบนั้น ถา้ความจริงแบบนั้น เราเกิดมาใน
วฏัสงสาร เราเกิดมา พ่อแม่เล้ียงดูมา ส่ิงนั้นเป็นความจริงไหม? เป็นความจริง เวลาจะออกเหยา้
ออกเรือน พ่อแม่ใจหายหมด ส่ิงท่ีใจหายนะ ใจหายเพราะอะไร เพราะวา่ส่ิงท่ีเราเล้ียงดูมา สมบติั
ของเราๆ แต่เขาก็ตอ้งเจริญเติบโตของเขา มนัเป็นความจริงไหม? มนัก็เป็นความจริงของโลกไง 
น่ีความจริงแบบเทาๆ ไง 

เราจะมาหาสัจจะความจริงของเรา ถา้หาสจัจะความจริงของเรา เห็นไหม เราอยูก่บัโลก 
เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิง
ทั้งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา ส่ิงน้ีเป็นเร่ืองธรรมดา แต่เราไม่ธรรมดาเพราะอะไร เพราะส่ิงน้ีมนั
เป็นเร่ืองของผลประโยชน์ไง ถา้เราเอามาเป็นธุรกิจต่างๆ เขาหาอยูห่ากินกนัเร่ืองแบบน้ี ถา้เราหา
อยูห่ากิน มนัเป็นเคร่ืองอาศยั ถา้เป็นเคร่ืองอาศยันะ อ  านวยความสะดวก คุณภาพชีวิตต่างๆ ท่ีมนั
จะมีประโยชน์ๆ เขาแสวงหากนัแบบนั้น โลกแสวงหากนัแบบนั้น เราก็เขา้ใจไดว้่าโลกเขา
แสวงหากนัแบบนั้น 
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ความจริงสีเทาๆ เพราะอะไร เพราะมนัไม่เป็นความจริง มนัอาศยักนัชัว่คราวๆ เท่านั้น
แหละ แต่ความจริงๆ ของเรา ท่ีมาหาความจริงอยูน่ี่ เรามาหาความจริงในหวัใจของเราไง 

เวลาปฏิสนธิวิญญาณ ก าเนิด ๔ ในไข่ ในครรภ ์ในน ้าคร า ในโอปปาติกะ ส่ิงท่ีก าเนิด ๔ 
ส่ิงท่ีก าเนิดไปแลว้เป็นความจริงอนัหน่ึง แต่ความจริงอนัน้ีมนัมีพญามาร มีอวิชชาความไม่รู้อยู่
ในหวัใจของเรา ส่ิงท่ีไม่รู้ในหวัใจของเรา เรามาหาความจริงแบบน้ี ถา้มาหาความจริงแบบน้ี มนั
จะหาความจริงไดอ้ยา่งไร เพราะอะไร เพราะพญามารมนัครอบง าในหวัใจ มนัก็แสวงหาทาง
โลก เห็นไหม ท าไมเขาท ากนัอยา่งนั้น ท าไมเขาประสบความส าเร็จอยา่งนั้น เขามีความสุขอยา่ง
นั้น เราว่าอยา่งนั้นๆ เราอยากมีความสุขอยา่งเขา แต่เราไปไดส้ถานะมนัก็ไม่ใช่ความสุข เพราะ
มนัไม่ใช่ความท่ีเราชอบใจอยา่งนั้น 

เห็นไหม เขาท ากนั เขามีความสุขๆ คือเขาพอใจของเขาอยา่งนั้น มนัเป็นโลกธรรม มนั
เป็นส่ิงท่ีสรรเสริญนินทา โลกมนัมีของมนัอยูแ่ลว้อยา่งนั้น แต่เราจะหาความจริงของเรา ส่ิงท่ี
ใครจะติฉินนินทาอยา่งไรมนัเร่ืองของเขา มนัเร่ืองของเขา ถา้เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นภาคปริยติั ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ฟัง
ธรรมๆ เพื่อตอกย  ้าไง ส่ิงท่ีไม่เคยไดย้นิไดฟั้ง ส่ิงท่ีฟังแลว้มนัเกิดความลงัเลสงสัย แลว้ถา้เราฟัง
ต่อเน่ืองไปมนัเกิดปัญญา ปัญญามนัแยกแยะ ถึงท่ีสุดแลว้ปัญญามนัผอ่งแผว้ มนัผอ่งแผว้เพราะ
มนัสบายใจ มนัโล่งใจ ถา้มนัโล่งใจ น่ีเราฟังธรรม  

ถา้ฟังธรรมแลว้ ขณะฟังธรรมถา้มนัเกิดปัญญาข้ึนมา มนัยงัแยกแยะว่าส่ิงใดผดิส่ิงใดถูก 
ส่ิงใดควรและส่ิงใดไม่ควร มนัยงัสบายใจไดข้นาดน้ี แลว้ถา้เราจะเอาความจริงมากกว่าน้ีล่ะ เห็น
ไหม เราจะมีสติ เราจะหาสมาธิของเรา หาความสงบสุขในใจของเรา แลว้ถา้เกิดปัญญาของเรา 
เห็นไหม ความจริงเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป เราหาความจริงของเราเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา แต่
ขณะท่ีเราหาความจริง มนัมีส่ิงท่ีมนักระทบกระทัง่ มนักระทบกระเทือนกนัมาตลอดเส้นทางไป
ทั้งนั้นแหละ เพราะจิตใจของเราเวลามนันึกส่ิงใด มนัคาดหมายส่ิงใด มนัหวงัปรารถนาส่ิงใด 
มนัมีเป้าหมายของมนั แต่เพราะเราก็ลงัเล เราก็ไม่แน่ใจวา่เราจะท าไดห้รือท าไม่ได ้ แลว้ท าไป
แลว้มนัจะประสบความจริงหรือไม่เป็นความจริง น่ีมนัเป็นความจริง 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้บอกแลว้ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค สมุทยัไง 
ความสมุทยั ส่ิงท่ีสมุทยัควรละ ทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกขเ์ป็นความจริง แต่มนัเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร? 
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มนัเกิดข้ึนจากสมุทยั แลว้เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา สมุทยัคือตณัหาความทะยานอยากมนั
เจือปนเขา้มา ถา้มนัมีสมุทยัเจือปนเขา้มา ส่ิงนั้น ความจริงนั้นมนัเป็นความจริงเทาๆ ความจริง
เทาๆ นะ จะว่าไม่จริงมนัก็มีความรู้ มนักมี็ประสบการณ์ ถา้ว่าจริง เป็นจริงท าไมเราไม่เขา้ใจ 
เป็นจริงท าไมมนัไม่ช าระลา้ง ท าไมมนัไม่ถอดถอน น่ีมนัเป็นความจริงสีเทาๆ เทาๆ เราถึงตอ้ง
พยายามแสวงหาของเรา เราท าของเรา  

ทางโลกเขาจะหลอมโลหะส่ิงต่างๆ เขาตอ้งใชค้วามร้อนของเขา เขาจะหลอมเป็นรูปเป็น
ร่างอะไรข้ึนมา เขาตอ้งใชค้วามร้อนหลอมละลาย แลว้เขามีแม่พิมพ ์ เขามีแบบของเขา เขาจะเท
วตัถุท่ีหลอมละลายนั้นลงในแม่พิมพส่ิ์งนั้น น่ีก็เหมือนกนั หวัใจของเรา เรามีตบะธรรม ส่ิงท่ี
เป็นตบะธรรมมนัจะหลอมของมนั มนัจะดูแลของมนั มนัจะหลอม มนัจะไล่ส่ิงท่ีเป็นแร่ธาตุท่ี
ไม่ดี ส่ิงท่ีมนัเจือปนเขา้มาออกไป 

ความจริง เห็นไหม ว่า “ธรรมะมีอยูด่ ั้งเดิม ธรรมะมีอยูด่ ั้งเดิม” หวัใจมนัมีอยูโ่ดยดั้งเดิม 
เรามีหวัใจอยูแ่ลว้ แต่หวัใจมนัมีพญามาร มนัจะมีดั้งเดิมไดอ้ยา่งไรล่ะ มารมนักบิ็ดเบ้ียวไป
เร่ือยๆ มารมนัก็บิดเบือนของมนัไปตลอดเวลา แลว้มนัตลอดเวลาท่ีไหนล่ะ แลว้เราจะประพฤติ
ปฏิบติั เราจะต่อสู้กบัพญามาร ต่อสู้กบัส่ิงท่ีมนับิดเบือนในหวัใจ แลว้เราจะไปโทษใคร เราจะไป
โทษใครล่ะ เพราะส่ิงน้ีเราท ามาใช่ไหม เราสร้างบุญกุศลของเรามา ถา้เราไม่สร้างบุญกุศลของ
เรามา เราไม่มาทรมานตนหรอก การทรมาน เรามาทรมานกิเลส เห็นไหม 

ว่าท าบุญ ท าบุญกุศลท าบุญท่ีไหนก็ได ้ท  าแลว้ก็สบายใจก็พอแลว้ล่ะ 

นั้นมนัเป็นผลของทาน ทาน ศีล ภาวนา ผลของทาน ทานมนัก็ใหผ้ลจริงๆ เป็นอามิส ผล
ของวฏัฏะ ส่ิงท่ีเกิดมาประสบความส าเร็จ ส่ิงท่ีเกิดมาดีงาม มนัผลของทานทั้งนั้นแหละ ผลของ
มนุษยส์มบติั ถา้เรามีมนุษยส์มบติั เราจะเวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะนั้น แลว้มนัเกิดมนุษยส์มบติั
ข้ึนมา มนัก็เวียนว่ายตายเกิดมาขนาดนั้น  

ถา้มีสติปัญญา เกิดแลว้เกิดเล่า เกิดแลว้ก็ตาย ตายแลว้ก็เกิด เกิดแลว้ก็ตายอยูอ่ยา่งน้ี ก็เพื่อ
สร้างคุณงามความดีๆ แลว้มนัจบส้ินกนัเม่ือไหร่ล่ะ เวลาคิดมนัจบส้ินกนัเม่ือไหร่ พอเราจะจบ
ส้ินข้ึนมาเราก็ตอ้งมีสติแลว้ ถา้มนัจะจบส้ินมนัตอ้งอยูท่ี่การประพฤติปฏิบติั ถา้มนัจะจบส้ินมนั
ตอ้งมีตบะธรรม ตบะธรรม เห็นไหม ดูสิ หลอมโลหะๆ เขาตอ้งมีร้อน เขาตอ้งมีอุณหภูมิของเขา 
เขาตอ้งมีพลงังานของเขาเพื่อหลอมโลหะอนันั้น  
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น่ีก็เหมือนกนั หวัใจของเรา เราไม่มีตบะธรรม เราไม่มีส่ิงใด ศีล สมาธิ ปัญญาเขา้ไป
กลัน่กรอง มนัจะดีข้ึนไปมากนอ้ยขนาดไหนล่ะ มนัสูงสุดนะ สูงสุดมนัเป็นอามิสทั้งนั้นแหละ 
สูงสุดมนัก็ตกลง สูงสุดไปถึงท่ีสุดแลว้มนัก็เส่ือม ไปถึงท่ีสุดแลว้มนัก็ตอ้งคลายตวัออก ไปถึง
ท่ีสุดแลว้ พอใชห้มดแลว้ เห็นไหม ดูสิ เทวดา อินทร์ พรหมหมดวาระแลว้เขาไปไหนล่ะ เขาก็
เวียนลงมา เขาเวียนลงมา เขาเวียนลงมาเพราะอะไร เพราะมนัหมดวาระๆ น่ีผลของวฏัฏะ การ
เวียนวายตายเกิดน้ีผลของวฏัฏะ 

แลว้ในปัจจุบนัน้ีเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เราขวนขวายกนั เรา
ขวนขวายๆ ก็เพื่อประโยชน์กบัเรา เห็นไหม ถา้มนัยงัตอ้งเวียนว่ายตายเกิดก็ขอใหมี้บุญกุศล 
ขอใหมี้ส่ิงน้ีพึ่งพาอาศยั ถา้มีท่ีพึ่งอาศยันะ เราท ามาเราก็ได ้เราท ามามากนอ้ยขนาดไหน ท าส่ิงใด 
มนัจะมีวิกฤติ มีส่ิงต่างๆ บุญจะรองรับ มนัจะผา่นพน้ไปได ้ มนัจะมีวิกฤติมากนอ้ยขนาดไหน 
เพราะมนัเป็นเร่ืองธรรมดา  

มนัเป็นเร่ืองธรรมดา ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบัเป็นธรรมดา 
ถึงวาระมนัตอ้งเปล่ียนแปลงเป็นธรรมดา มนัเปล่ียนแปลงอยูแ่ลว้ มนัเปล่ียนแปลงอยูแ่ลว้ ส่ิงใด
เป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา น่ีมนัเป็นอนิจจงั มนัเปล่ียนแปลง
อยูแ่ลว้ๆ แต่ท่ีเราไปยดึมัน่ถือมัน่ไว ้เราไปมีทิฏฐิมานะกบัมนั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ส่ิงใดเป็นทุกข ์ส่ิง
นั้นเป็นอนตัตา มนัก็คงท่ีไม่ไดเ้หมือนกนั 

ความทุกขม์นัจะบีบคั้นเราไปตลอดหรือ ความทุกขม์นัจะอยูก่บัเราไปตลอดหรือ ส่ิงท่ีเรา
พอใจท าไมไม่อยูก่บัเราล่ะ ท าไมมนัแปรสภาพล่ะ ท าไมมนัเปล่ียนแปลงล่ะ แลว้ส่ิงท่ีมนัเป็น
ความทุกขม์นัก็ตอ้งเปล่ียนแปลงเหมือนกนั แต่ความเปล่ียนแปลงเหมือนกนั มนัมีมารไง มีมาร
มนัเขา้ไปร้ือคน้ส่ิงท่ีไม่พอใจอยูน่ัน่ล่ะ ส่ิงดีๆ มนัคิดไดแ้ต่นอ้ย ส่ิงใดท่ีไม่ดีมนัคิดได ้ มนัชอบ
ตรงนั้นแหละ มนัชอบส่ิงนั้น มนัจะไปคุย้อยูต่ลอดเวลาไง มนัก็เลยดบัไปชา้กว่าเขา มนัก็เลย
ทุกขฝั์งใจๆ 

ถา้เรามีสติปัญญา มีสติปัญญาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เราก็
ทวนเขา้มา ฟังธรรมๆ มนัก็เป็นเร่ืองธรรมดา ถา้เป็นเร่ืองธรรมดา ถา้เป็นธรรมดานะ ส่ิงท่ีเป็น
ทุกข์ๆ  มนัเบาลงมหาศาลเลย แต่ถา้มนัไม่ธรรมดา มนัเกิดทิฏฐิ เกิดมานะ เกิดอหงัการ แลว้ก็ยดึ
มัน่ถือมัน่ส่ิงน้ี มนัจะธรรมดาไหมล่ะ มนัธรรมดาไม่ไดห้รอก มนัธรรมดาไม่ได ้ มนัธรรมดา
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ไม่ไดเ้พราะอะไรล่ะ มนัธรรมดาไม่ไดเ้พราะอะไรล่ะ มนัก็เหมือนกนั เวลามนัมีความดีๆ เราก็จะ
ใหเ้ป็นธรรมดา มนัก็จืดไปเร็ว แต่เวลามนัทุกข์ๆ  ท  าไมมนัจืดชา้ล่ะ  

ฝึกฝน เวลาพดูถึงธรรมะทุกคนเขา้ใจธรรมะไดท้ั้งนั้นแหละ แต่ทุกคนบอกว่าเราก็เขา้ใจ 
เราก็เขา้ใจธรรมะนะ แต่ท าไมเราท าไม่ได ้ ท  าไมส่ิงท่ีเราอยากจะรู้แจง้มนัท าไมรู้ไม่ได ้ เราก็
เขา้ใจได ้ แต่เรารู้ไม่ได ้ เรารู้แจง้ไม่ได ้ เรารู้แจง้ไม่ไดม้นัก็ขาดการฝึกฝน ขาดการฝึกฝน ถา้มนั
ฝึกฝน เวลาเราฝึกฝนโลกก็มอง คนไปวดัเป็นคนท่ีมีปัญหาทั้งนั้นแหละ 

ใช่ มีปัญหาทั้งนั้นแหละ ปัญหาของอวิชชา ปัญหาของความไม่รู้จริง ปัญหาของส่ิงท่ีมนั
หมกัหมมในใจ มนัมีปัญหาทั้งนั้นแหละ มนัเป็นไขใ้จๆ หวัใจมนัมีกิเลสตณัหาความทะยาน
อยาก เราก็มาแกไ้ข คนป่วยคนไขเ้ขาก็ไปหาหมอ น่ีก็เหมือนกนั เราไปวดัไปวา เขา้ไปใกล้
ธรรมะ เขา้ไปสู่สัจธรรม ฟังธรรมๆ 

วดัเป็นท่ีอยูข่องผูท่ี้ทรงศีล ผูท่ี้มีศีลเขาประพฤติปฏิบติัของเขา ถา้ปฏิบติัของเขา ส่ิงใดเรา
ใกลชิ้ด เวลาเราจะศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ เราก็ตอ้งไปเปิดตู้
พระไตรปิฎก เราเปิดตูพ้ระไตรปิฎก เราก็ไดศึ้กษา ครูบาอาจารยบ์อกว่าตูพ้ระไตรปิฎกมีแทบทุก
วดัเลย แลว้ก็ลัน่กุญแจไวไ้ม่เคยเปิดดูเลย เห็นไหม ใกลเ้กลือกินด่างไง อยูก่บัมนัแต่ไม่เคยดูแล 
ไม่เคยสนใจมนัเลย 

น่ีก็เหมือนกนั นัน่ตูพ้ระไตรปิฎก แต่เวลานกัปฏิบติัของเรา เขาจะเปิดตูพ้ระไตรปิฎกใน
หวัใจ ถา้ตูพ้ระไตรปิฎกในหวัใจ คน้ควา้หาใหเ้จอ ดูประวติัหลวงปู่ มัน่สิ เวลาท่านเกิดนิมิตของ
ท่าน ท่านข่ีมา้ขาวขา้มขอนชาติ ไปถึงตูพ้ระไตรปิฎก ยงัไมไดเ้ปิด ถา้เปิดจะเกิดความมหศัจรรย์
กว่าน้ีอีกเยอะ ท่านจะมีคุณงามความดี ท่านจะเป็นประโยชน์กบัโลกไง เพราะว่าส่ิงท่ีกวา้งขวาง
ในปัญญาญาณของท่านไง น่ีไปถึงตูพ้ระไตรปิฎก แต่มนัออกจากนิมิตเสียก่อน  

น่ีก็เหมือนกนั เราใกลเ้กลือกินด่าง ตูพ้ระไตรปิฎกเขามีไวใ้หค้น้ควา้ ธรรมและวินยัของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้เราคน้ควา้มนัเป็นสุตมยปัญญาแลว้เราจะเปิดตูพ้ระไตรปิฎก
ในหวัใจของเรา ถา้มนัเปิดออกมา มนัเปิดออกมามนัใชว้ิปัสสนาญาณ มีความเขา้ใจ มีความ
ต่างๆ มนัส ารอก มนัคายของมนั แลว้ตูพ้ระไตรปิฎกในใจ พระกรรมฐานเราเปิดตูพ้ระไตรปิฎก 
ตูพ้ระไตรปิฎกขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็มีประจ าวดั มีไวค้น้ควา้ มีไวเ้วลาประพฤติ
ปฏิบติัไปแลว้มนัติดขดั เรามีธรรมและวนิยัเป็นศาสดา เรามีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
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เป็นผูช้ี้น า ถา้เราเปิดตูใ้นหวัใจของเราแลว้ ถา้มนัติดขดัข้ึนมาเราก็มาเปิดตูพ้ระไตรปิฎกขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เปรียบเทียบว่าเราเปิดตูข้องเราไดห้รือเปล่า เราเปิดหวัใจของเราได้
หรือเปล่า เราจะหาคุณงามความดีของเราไดห้รือเปล่า 

ความจริงท่ีเราแสวงหากนัอยูน่ี่ เราแสวงหา แสวงหาตูพ้ระไตรปิฎกขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นความจริงขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ท่ีท่านตรัสรู้ธรรมข้ึนมา
เป็นความจริงอนันั้น แลว้วางธรรมวินยัน้ีไว ้แลว้เราก็พยายามเปิดตูพ้ระไตรปิฎกในหวัใจของเรา 
เราประพฤติปฏิบติัติดขดัส่ิงใด เราก็มาเปิดตูพ้ระไตรปิฎกขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
เทียบเคียงๆ 

ตูพ้ระไตรปิฎกขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นธรรมวินยั เป็นศาสดา เป็นผู ้
ช้ีน า เวลาปฏิบติัข้ึนมา ความจริงในหวัใจของเรา ตูพ้ระไตรปิฎกของเรามนัรู้จริง มนัมีศีล มี
สมาธิ มีปัญญา มีมรรคญาณ มีความจริงในหวัใจน้ี เราคน้ควา้ท่ีน่ี ท  าท่ีน่ี คน้ควา้ท่ีน่ี หาความจริง
ในหวัใจของเรา เราแสวงหาความจริง ทุกคนตอ้งหาความจริง 

ความจริงของโลก ความจริงสีเทาๆ ความจริงแลว้ อยูท่ี่มุมมองของคน คนนั้นก็ว่าส่ิงน้ี
จริง ส่ิงน้ีไม่จริง น่ีความจริงของโลกมนัสีเทาๆ ความจริงของเรา ถา้เราไม่จริงจงัของเรา เราจะ
เขา้สู่ความจริงของเราไม่ได ้ เราจะไปหาตูพ้ระไตรปิฎกของเราไม่เจอ เราไม่สามารถจะเปิดตู้
พระไตรปิฎกของเราออกมาได ้ถา้เราเปิดตูพ้ระไตรปิฎกของเราได ้เห็นไหม ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ในพระไตรปิฎกองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้พดูถึงกุศล-อกุศล พดูถึง
กิเลส พดูถึงมรรค พดูถึงวิธีการ พดูถึงการประพฤติปฏิบติั พดูถึงเวลาผลอยูใ่นใจขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราก็เปิดตูพ้ระไตรปิฎกของเรา ส่ิงใดท่ีมนัข้ีเกียจ ส่ิงใดท่ีมนัหมกัหมมใน
ใจ ส่ิงใดท่ีประพฤติปฏิบติัแลว้มนัไม่กา้วหนา้ มนัเป็นเพราะเหตุใด มนัเป็นเพราะเหตุใด เราเปิด
ตูพ้ระไตรปิฎกของเรา 

ถา้เป็นความจริงๆ ความจริงก็เกิดศีล สมาธิ ปัญญาไง ความจริงก็เกิดมรรคไง ความจริงก็
เกิดสัจจะความจริงข้ึนมาในใจของเราไง ถา้มนัเป็นความจริง หาความจริงแบบน้ีมนักระจ่างแจง้ 
วิปัสสนาญาณมนักระจ่างแจง้ มนัชดัเจนในใจ มนัชดัเจนในใจของเรา 

ถา้มนัชดัเจนแลว้ จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ถา้ตูพ้ระไตรปิฎกของเราไดเ้ปิดแลว้ เรา
จะแนะคนอ่ืนใหเ้ปิดไดเ้ลย ท าความสงบของใจเขา้ไป เขา้ไปสู่ฐีติจิต เขา้ไปหาตูข้องตวั แลว้เปิด
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มนัใหไ้ด ้ เปิดมนัดว้ยสติ เปิดมนัดว้ยปัญญา เวลาเปิดข้ึนมา มนัเกิดมรรค เกิดมรรคเกิดผล เกิด
การกระท าข้ึนมา แลว้มนัจะดูดด่ืม มนัจะซาบซ้ึงในหวัใจ แลว้พอซาบซ้ึงในหวัใจ คนท่ีไปรู้ไป
เห็นอยา่งน้ีเขาบอกว่าพระกรรมฐานไม่มีการศึกษา ไม่ศึกษา ไม่เคารพองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ 

ถา้คนไปรู้ไปเห็นตามความเป็นจริง มนัดูดด่ืมขนาดนั้นมนัจะไม่เคารพไดอ้ยา่งไร มนัยิง่
กว่าเคารพ มนัเห็นความเมตตา เห็นปัญญาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ท่านวางไว ้
แลว้เราเดินตามไปๆ เดินตามไปจนเห็นจนรู้ มนัจะไม่เคารพไดอ้ยา่งไร บุญคุณมนัมหาศาล มนั
ซาบซ้ึง มนัมีความเคารพบชูาอยูใ่นหวัใจนั้นพร้อม มนัอยูใ่นหวัใจนั้นพร้อม เห็นไหม น่ีความ
จริงแท ้ไม่ใช่ความจริงสีเทาๆ ท่ีเรายงัเถียงกนัไม่มีวนัจบวนัส้ิน ไปเถียงกนัท าไม ไปเถียงกบัใคร 
ใหกิ้เลสกบัธรรมเถียงในหวัใจเราดีกว่า ใหห้าความจริงอนัน้ีดีกว่า แลว้อนัน้ีมนัจะเป็น
ประโยชน์กบัเรา เอวงั 


