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ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

เราเกิดมาเป็นมนุษยน์ะ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ถา้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ดสิู 
วยัรุ่น ผูท่ี้ยงัวุฒิภาวะอ่อนดอ้ยเขาจะบอกพ่อแม่ “พ่อแม่ไปวดัท าไม พ่อแม่อยูบ่า้นกมี็ความสุขได ้
ไปวดัไปวาไปกราบทองเหลือง ไปกราบอิฐ กราบหิน กราบทราย กราบปนู เพราะพระพุทธรูปก็
สร้างมาจากธาตุ ๔” น่ีเวลาเดก็มนัคิดมนัคิดอยา่งนั้นน่ะ เวลาเดก็มนัคิดนะ ถา้ท าความดีเราก็ท  า
ของเราไดไ้ง ถา้วุฒิภาวะของเดก็มนัคิดไดแ้ค่นั้น 

แต่เวลาเราไปวดัไปวา หลวงปู่ ฝ้ันท่านบอกเลย ไปวดัไปวดัใจเรา มนัหงุดหงิดไหม มนั
พอใจไหม ถา้ความพอใจนั้น ดูสิ เข่ือนมนัจะพงัเพราะตามดนัน่ล่ะ เวลาแผน่ดินไหวเขาว่าเข่ือน
มนัจะพงัไหม เข่ือนมนัจะพงัไหม ถา้พงัน ้าจะท่วม มนัจะท าลายบา้นเรือนคน 

น่ีก็เหมือนกนั เรามาวดัมาวา ดเูจตนาของเรา ดูความรู้สึกนึกคิดเลก็นอ้ยๆ เราหามา
เลก็นอ้ย แต่มนัเคยไง เวลาหลวงตาท่านสอนพระนะ อยา่ใหมี้หน่ึงนะ ถา้มีหน่ึงมนัจะมีสอง 
เวลามนัจะไป ดึงมนัไว ้มนัจะไปบอกกไูม่ไป มนัจะท าบอกกไูม่ท า น่ีหลวงตาท่านสอนไง บอก
อยา่ใหมี้หน่ึง ถา้มีหน่ึงมนัจะมีสอง มีสาม มีส่ีเลย พอเคยท าแลว้มนัจะท าซ ้ าท  าซาก ใหฝื้นไว้ๆ  
ถา้เราฝืนไว ้ถา้เราฝืนไวแ้ลว้เราบอกว่าส่ิงท่ีฝืนไวม้าจากไหนล่ะ  

เราเกิดเป็นมนุษยน์ะ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพระพุทธศาสนาสอนถึงท่ีสุดแห่ง
ทุกข ์ เวลาเวียนว่ายตายเกิด คนจะมีความสุขความอุดมสมบรูณ์ขนาดไหนมนัก็มีความสุขติดใน
ใจมาทั้งนั้นแหละ ในสโมสรสันนิบาตทุกดวงใจวา้เหว่ ทุกดวงใจ ทุกดวงใจท่ีเวียนว่ายตายเกิดมี
กิเลสมีตณัหาความทะยานอยากอยูใ่นหวัใจแน่นอนลา้นเปอร์เซ็นต ์ แลว้ลา้นเปอร์เซ็นตแ์ลว้ส่ิง
นั้นมนัคืออะไรล่ะ  

แง่บวก-แง่ลบ ส่ิงท่ีมนัไม่มีขั้วบวก-ขั้วลบมนัก็เกิดเป็นไฟข้ึนมาไม่ได ้ ส่ิงท่ีมนัมีบวก-มี
ลบข้ึนมา มนัมีกรรมดีกรรมชัว่มนัถึงมีแรงขบัดนั พอมีแรงขบัดนัข้ึนมามนัก็มาเกิดในวฏัฏะ พอ
มาเกิดในวฏัฏะ เกิดในวฏัฏะก็เวียนว่ายตายเกิดอยูอ่ยา่งน้ี ของน้ีมนัของเก่าแก่ทั้งนั้นแหละ เกิด
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ซ ้ าเกิดซากข้ึนมา ของอยา่งน้ีเราไม่เคยใชห้รือ ของอยา่งน้ีเราไม่เคยพบเคยเห็นหรือ มนัก็เคยพบ
เคยเห็นมาทุกภพทุกชาตินัน่แหละ แต่มนัเป็นความยอมจ านน เราตอ้งเวียนว่ายตายเกิด เพราะเรา
หลีกเล่ียงไม่ไดไ้ง  

แต่เวลามาฟังธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้สร้างสมบุญญาธิการมาเป็นพระโพธิสัตว์ๆ  จะไดเ้ป็นกษตัริยอ์ยูแ่ลว้ ถา้ไดเ้ป็นกษตัริย ์ ใน
โลกน้ีกษตัริยก์็สูงท่ีสุดแลว้ ถา้สูงท่ีสุดแลว้ สูงท่ีสุดแลว้มนัก็เป็นเหยือ่ เหยื่อล่อใหเ้ราอยูใ่น
วฏัฏะน้ีไง จะไดเ้ป็นจกัรพรรดิ จะไดป้กครองโลกทั้งหมดเลย แต่มนัก็ตอ้งตาย คนปกครองโลก
ขนาดไหนนะ ดูสิ เวลาจะส่งต่อไป ดูสิ คนทุกคนมีธุรกิจ เวลาส่งต่อไปรุ่นท่ี ๒ รุ่นท่ี ๓ เราคิด
อยา่งไรล่ะ รุ่นท่ี ๒ รุ่นท่ี ๓ มนัจะดูแลไดไ้หม รุ่นท่ี ๒ รุ่นท่ี ๓ มนัจะฉลาดพอเพียงไหม รุ่นท่ี ๒ 
รุ่นท่ี ๓ มนัจะรักษาไดไ้หม มนัเป็นความทุกขไ์หม? เป็นความทุกขท์ั้งนั้นแหละ ถา้เป็นความ
ทุกข ์ ความทุกขเ์ป็นเพราะพอใจไง เพราะชาติตระกลูเรามัน่คงไง ชาติตระกลูมัน่คงมนัก็มัน่คง 
สาธุ! ใครท าบุญกุศลมาส่ิงใดมนัก็ไดป้ระโยชน์ส่ิงนั้น 

แต่ถา้เขาไม่ไดท้  าของเขามา เขาไม่ไดท้  าของเขามา ส่ิงใดเขาจะรักษาเอาไวไ้ดไ้หม เป็น
ความทุกขไ์หม? เป็นความทุกขท์ั้งนั้นแหละ ถา้เป็นความทุกขท์ั้งนั้น ส่ิงท่ีเป็นทุกขเ์ป็นสัจจะ 
มนัเป็นสัจจะ เป็นอริยสัจจะเลย แลว้ถา้เรามีสติมีปัญญา ฟังธรรมๆ ท่ีน่ี ไม่ใช่ว่าไปวดัไปวาก็ไป
กราบอิฐ หิน ทราย ปนูนัน่น่ะ พระพุทธรูปก็สร้างจากอิฐ หิน ทราย ปนูไง 

แต่เวลาหลวงตาท่านถามว่ากราบถึงพระไหม กราบถึงพระไหม 

กราบถึงพระ กราบถึงพระ กราบถึงปัญญาคุณ พุทธคุณ เมตตาคุณขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ 

ดูสิ เวลาพระอญัญาโกณฑญัญะเป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลก เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พุทธเจา้เทศนาว่าการ พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรมเป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลกเลย 
ท่านอยูป่่าอยูเ่ขามาตลอด เอาหลานมาบวชองคห์น่ึง พระปุณณมนัตานีบุตรเป็นธรรมกถึก เป็น
เอตทคัคะในทางแจกแจงธรรมะ เป็นหลานของพระอญัญาโกณฑญัญะ เอาหลานมาบวชองค์
เดียว แลว้อยูใ่นป่ามาตลอดเลย 
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แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้แลว้อยูใ่นป่าล่ะ ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ตรัสรู้แลว้นะ เสวยวิมุตติสุขอยูแ่ต่ในป่า ไม่เผยแผธ่รรม ไม่ร้ือสัตวข์นสัตวล่์ะ น่ีไง พดู
ถึงเวลามาร้ือสัตวข์นสัตว ์ ส่ิงนั้นร้ือสัตวข์นสัตวใ์นใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้
ร้ือสัตวข์นสัตว ์ร้ือสัตวข์นสัตวท่ี์ไหน 

เราร้ือสัตวข์นสัตวก์็ข้ึนคทัเอาทเ์ลย “วนัน้ีจะเขา้สมาบติั ใครอยากไดบุ้ญ มาเยอะๆ” จะ
ร้ือสัตวข์นสัตวอ์ยา่งนั้นหรือ 

ร้ือสัตวข์นสัตวข์ององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เลง็ญาณ เลง็ญาณเขา้ไปในหวัใจ
ของสัตวโ์ลก ใครท่ีมนัมีทุกขมี์ยากในใจนัน่น่ะ แลว้ถา้มีอ  านาจวาสนา แลว้อายเุขาสั้น ไปเอาคน
นั้นก่อน เลง็ญาณเขาร้ือสัตวข์นสัตว ์ เขาร้ือสัตวข์นสัตวไ์ปปลดทุกขใ์นใจอนันั้น ปลดทุกขใ์น
หวัใจ หวัใจท่ีมนัทุกขม์นัยาก ท่ีมนัเวียนว่ายตายเกิด ท่ีมนัมืดบอดอยูน่ัน่น่ะ เวลามนัร่ืนเริง มนั
หลงใหลอยูใ่นโลกนัน่น่ะ ไปสะกิดใหม้นัรู้สึกตวัไง ถา้มนัรู้สึกตวัข้ึนมามนัไดคิ้ด ถา้มนัไดคิ้ด
แลว้มนัไดห้าทางออกของมนัไง น่ีเขาร้ือสัตวข์นสัตวก์นัอยา่งนั้น เขาไม่ไดร้ื้อสตัวข์นสัตว์
ข้ึนคทัเอาทต์วัใหญ่ๆ “จะเขา้สมาบติั จะเขา้นิโรธ” 

ไอน้ัน่มนัหาสตางค ์ในเม่ือธรรมะมนัมีคุณค่านอ้ยกว่าเงินทองใช่ไหม ธรรมะมนัมีคุณค่า
นอ้ยกว่าเงินทอง แลว้ธรรมมนัเหนือโลกไดอ้ยา่งไร  

เวลาครูบาอาจารยท่์านมีคุณธรรมในหวัใจ ท่านบอกว่า นัน่น่ะไอห้ลงัลาย กระดาษมนั
เป้ือนหมึก น่ีท่านมองกนัอยา่งนั้น ท่านมองว่าส่ิงนั้นในเม่ือถา้อยูก่บัโลกอยูก่บัสมมุติ มนัก็เป็น
ปัจจยัเคร่ืองอาศยัแลกเปล่ียน ในเม่ือมนัตอ้งมีปัจจยั ๔ ปัจจยั ๔ ก็คือปัจจยั ๔ ปัจจยั ๔ มนัพึ่งได้
ไหม กินเขา้ไปแลว้มนัก็หมด แต่ความสุขความทุกขใ์นใจมนัอยูอ่ยา่งไร ถา้ความสุขความทุกข์
ในใจอยูอ่ยา่งไร เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา แลว้เรามีความขวนขวายของ
เราไง 

เวลาตน้ไมน้ะ ดูสิ เวลาเขาปลกูป่ากนั ตน้ไม ้ถา้ตน้ไมเ้น้ือแขง็ ตน้ไมท่ี้สวยงาม ใครๆ ก็
อยากไดต้น้ไมน้ั้น แลว้ในป่ามนัมีแต่หญา้ มีแต่ส่ิงรกชฏั ส่ิงท่ีไม่มีใครตอ้งการ น่ีก็เหมือนกนั ส่ิง
ท่ีเวลาเราไปวดัไปวา เราไปวดัไปวาเพื่ออะไร? เราไปวดัไปวาเพื่อวดัใจของเราไง ถา้วดัใจของ
เรา เราดูแลหวัใจของเราไง 
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ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดคือความรู้สึกนะ แกว้แหวนเงินทองก็กองอยูน่ัน่น่ะ มนัมีความรู้สึกไหม 
ไอเ้ราต่างหากสุขทุกข ์ ไอเ้ราต่างหากล่ะ ไอเ้ราต่างหาก “อู๋ย! ของกูๆ ” แลว้มนัรู้อะไรกบัเรา
ไหม? มนัไม่รู้อะไรกบัเราเลย เราทั้งนั้น มีสุขมีทุกขม์นัอยูท่ี่ใจเรา ส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีสุดคือหวัใจเรา 
เพราะเราเกิดมามีชีวิตนะ 

สิทธิในธนาคาร สิทธิในทรัพยสิ์นเป็นของเรานะ ตายไปเด๋ียวน้ีมนัของใคร ตายไป
เด๋ียวน้ีมนัของใคร เพราะมนัมีสิทธิอยู ่มนัมีชีวิตอยูม่นัถึงเป็นของเรา แลว้ของเรา แต่เวลาตายไป
แลว้ ส่ิงท่ีตายไปกบัหวัใจน้ีคือเอง็ไดท้  าดีท  าชัว่มาขนาดไหนล่ะ บาปกบับุญไปกบัเอง็ น่ีไง เรามา
วดัมาวา เราไปท าบุญๆ ไอท่ี้เขาบอกว่ามนัโง่ๆ มนัไม่รู้จกัแสวงหาความสุข 

ไอท่ี้แสวงหาความสุขมามนัไดอ้ะไรมา มนัตายไปแลว้มนัจะไปเฝ้าท่ีนัน่ มนัอยากจะไป
เท่ียวต่อ แลว้มนัไดไ้ปเฝ้าท่ีนัน่ไหม แต่ถา้เรามีบุญกุศลมนัมีค่ากว่าไง เห็นไหม 

เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านธุดงคข้ึ์นไปเชียงใหม่ มนัมีชีกบัสามเณรนอ้ย สองคนพี่นอ้ง พี่สาว
กบันอ้งชาย พี่สาวบวชชี นอ้งชายบวชเณร แลว้มีใจมัน่คงตรงกนั ไดส้ร้างเจดีย ์สร้างเจดียถ์วาย 
มนัเป็นวฒันธรรมทางพม่าท่ีเจดียเ์ยอะๆ มนัวฒันธรรมท่ีไหนเขาก็ท  าตามวฒันธรรมของเขา เขา
สร้างเจดียข์องเขา เขามีความสุขของเขา เขาร่ืนเริงของเขา เพราะบวชทั้งพี่ทั้งนอ้ง พี่สาวเป็นชี 
นอ้งชายเป็นเณร แต่สร้างๆ อยูม่นัเกิดโรคระบาดตายทั้งคู่ ไดเ้สียชีวิตไปก่อนไง หลวงปู่ มัน่ท่าน
ไปภาวนาอยูท่ี่นัน่ เวลาจิตท่านลงไปท่านเห็นแม่ชีกบัเณรนอ้ยมาเดินวนอยูน่ัน่น่ะ 

สุดทา้ยแลว้หลวงปู่ มัน่ก็ถามว่าท าไมเป็นอย่างน้ีล่ะ 

จะมาสร้างบุญกุศล ท าคุณงามความดี แต่ท ายงัไม่เสร็จ พอท าไม่เสร็จ เสียชีวิตไปก่อน 
พอเสียชีวิตไปก่อนก็ยงัห่วงอาลยัอาวรณ์อยู ่

หลวงปู่ มัน่ท่านก็เทศนาว่าการ ความดีก็คือความดี เราท าความดีแลว้มนัก็เป็นความดีของ
เรา เห็นไหม บุญกบับาปติดไปกบัใจเรา บุญกบับาปติดไปกบัใจเรา เราท าแลว้ก็เป็นความดีของ
เราทั้งนั้นแหละ ความดีท าแลว้มนัก็เป็นความดีไง ไอท่ี้ไม่เสร็จมนัมีกรรมมาตดัรอน พอมีกรรม
มาตดัรอน บุญเราไดเ้ท่าน้ี ส่ิงท่ีบุญของเรา เราก็ควรเสวยบุญของเราอนันั้น ไม่ควรจะมาส่ิงท่ีไอ้
กรรมท่ีมนับงัตามาตดัรอนว่าอยากใหเ้สร็จ อยากใหส้มความปรารถนา ส่ิงน้ีมนัท าใหเ้ราตอ้งมา
เสวยเป็นภพชาติอยูท่ี่น่ี สัมภเวสีอยูท่ี่น่ี 
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พอไดคิ้ด พอไดคิ้ดไปคิดของท่านนะ พอสามเณรนอ้ยกบัแม่ชีไดคิ้ด เวลาเขาตดัความ
ผกูพนัอนันั้น จิตของเขายอ้นกลบัมาบุญกุศลท่ีเขาไดก่้อร่างสร้างเจดียน์ั้นมา แต่ยงัไม่เสร็จ
สมบรูณ์ พอบุญกุศลส่ง เกิดเป็นเทวดาเลย น่ีพดูถึงครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัท่านเห็น
ของท่านตามความเป็นจริงนะ มนัก็ไปขดัแยง้กนั มนัจะไปขดัแยง้กบัในต ารา ในต าราบอกว่า
อุทิศส่วนกุศลไดแ้ต่ปรทตัตูปชีวีเปรต เปรตนั้นจะไดรั้บ ไอพ้วกน้ีรับไม่ได ้คนน้ีรับไม่ได ้

กรณีนั้น กรณีในพระไตรปิฎก ในธรรมะพทุธพจน์ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
โดยหลกัๆ มนัมีแอกซิเดนต ์ มนัมีผลปลีกยอ่ยท่ีคนจะท า มนัมีทั้งนั้นแหละ แต่ใหค้นรู้จริงนะ 
อยา่ใหแ้บบว่าข้ึนป้ายเลยนะ “จะเขา้ฌานสมาบติันะ จะไดบุ้ญเยอะๆ เอาเงินมาเยอะๆ นะ” น่ีก็
เหมือนกนั เด๋ียวคนนูน้เห็นไอนู่้น คนน้ีเห็นไอน่ี้ เด๋ียวคนน้ีจะมาทกั คนนูน้จะมาทกั มนัจะเอา
สตางคน่์ะ 

ถา้หลวงปู่ มัน่ท่านรู้ของท่าน ท่านเก็บไวใ้นใจของท่าน มนัควรบอกหรือไม่ควรบอก 
บางทีมนับอกเพราะกาลเวลามนัแตกต่างกนัระหว่างผลของวฏัฏะ กาลเวลามนัแตกต่างกนั เสวย
ภพชาติมนัแตกต่างกนั บางทีท่านเห็นของท่าน แลว้ครอบครัวน้ีตระกลูน้ีลูกหลานก็ตายไป
หมดแลว้ ญาติของเขามาบอกว่าใหบ้อกลกูหลานหน่อยว่าใหอุ้ทิศส่วนกุศลใหบ้า้ง เพราะมนั
ทุกขย์ากเหลือเกิน 

หลวงปู่ มัน่ก็ไปสืบก่อนว่าตระกลูน้ียงัมีอยูไ่หม ลูกหลานยงัอยูไ่หม บางทีลูกหลานตาย
ไปแลว้ หรือเขายา้ยบา้นไปแลว้ เขายา้ยไปอยูท่ี่อ่ืนแลว้ มนัมีแอกซิเดนตเ์ยอะแยะไปหมด แต่
อยา่งน้ีมนัใหเ้ป็นรู้จริง ไอน่ี้มนัเป็นผลของวฏัฏะนะ ไม่เก่ียวกบัอริยสัจเลย 

ถา้เก่ียวกบัอริยสัจนะ เราพยายามท าความสงบของใจเราเขา้มา ถา้ใจของเราสงบเขา้
มาแลว้ ถา้เรามีอ  านาจวาสนา บุพเพนิวาสานุสติญาณ เราจะรู้เลยว่าจิตน้ีมนัมาจากไหน จิตของ
เรามนัเวียนว่ายตายเกิดมาอยา่งใด ถา้มนัมีบุพเพนิวาสานุสติญาณ แลว้ถา้ยงัไม่ถึงส้ินสุด 
จุตูปปาตญาณ จิตมนัจะไปเกิดอยา่งไรมนัรู้ของมนั แลว้ถา้อาสวกัขยญาณท าลายอวชิชาในใจ
ของเรา น่ีวิชชา ๓ ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้มนัท าลายท่ีน่ี มนัจบส้ินแลว้มนัจบ
ส้ินไดท่ี้น่ี ไอผ้ลของวฏัฏะมนัมีอยูไ่ม่มีท่ีส้ินท่ีสุด 

บุพเพนิวาสานุสติญาณ จิตน้ีเวียนว่ายตายเกิดไม่มีตน้ไม่มีปลาย มนัมาไปถึงยอ้นไปได้
ไม่มีท่ีส้ินสุดเลย แลว้มนัจะมีมากมายขนาดไหนท่ีเปล่ียนภพเปล่ียนชาติแลว้มนัมีการ
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กระทบกระเทือนกนัมา ถา้มีครูมีอาจารยท่ี์ดี ส่ิงท่ีรู้ท่ีเห็นน่ีผลของวฏัฏะ คือมนัมีของมนัอยูอ่ยา่ง
น้ี มนัมีของมนัอยู ่ เราอยูก่บัมนัโดยแบกหาม อยูภ่พชาติน้ีก็อยากจะรู้ภพชาติอ่ืนทัว่ไปหมดเลย 
แต่ภพชาติน้ีภาวนายงัไม่ท า ยงัไม่รักษาใจของตวั ใจของตวัมีค่ามนัยงัไม่รู้จกัรักษาเลย มนัจะไป
ดูท่ีอ่ืน มนัจะส่งไปหมดเลย น่ีผลของวฏัฏะ ถา้มีครูบาอาจารยท่์านจะดึงกลบัมา 

ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต เรากราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราระลึกถึง
พุทธคุณ เมตตาคุณ ปัญญาคุณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ รัตนตรัย พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ ์ แลว้เราก็พยายามท าของเราใหไ้ดส้ัมผสัท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้รู้ 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดส้ัมผสั ถา้จิตเราสงบข้ึนมา จิตสงบ พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิก
บาน ถา้จิตเราสงบเราก็เห็นร่องรอยแลว้ เห็นเงาแลว้ เห็นสมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน 
ฐานท่ีตั้งคือตน้ขั้ว คือปฏิสนธิจิต คือจุดชีวิต จุดความเป็นจริงของเรา แต่ทุกคนไม่เคยรู้ทุกคนไม่
เคยเห็น มนัถึงส่งออก อยากรู้อยากเห็น แลว้เคล่ือนออกไปจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลย 

แต่ถา้ยอ้นกลบัมาถึงใจ รู้แจง้โลกใน รู้แจง้โลกของเราแลว้รู้หมดทุกเร่ือง รู้แจง้โลกใน รู้
แจง้หวัใจท่ีมีค่า รู้เขา้มาท่ีหวัใจน้ีรู้จบ แลว้รู้จบแลว้ทุกดวงใจวา้เหว่ ทุกดวงใจเป็นแบบน้ี แต่
ดวงใจอ่ืนวา้เหว่ รู้จบแลว้มนัไม่วา้เหว่ รู้จบแลว้จบส้ิน ฟังธรรมๆ เพื่อเหตุน้ีเป็นบุญกุศล 

วยัรุ่นเขาบอกว่า “ไปวดัท าไม ไปท าอะไร อยูบ่า้นก็ได ้ท  าอะไรก็ได ้อยูบ่า้นก็มีความสุข
แลว้ ท าไมตอ้งไปทุกขไ์ปยาก” 

สมบติัท่ีจะไปกบัจิตมีบุญกบับาปน้ีเท่านั้น ใครประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจะมีอตัตสมบติั 
ใครไดส้มาธิ มนัจะอยูก่บัจิตนั้นไป ใครไดปั้ญญา ใครไดว้มุิตติ ธรรมธาตุมนัเป็นไปตามนั้น มนั
ตอ้งมีตน้มีปลายสิ มนัตอ้งมีท่ีมาท่ีไปสิ ท่ีมาท่ีไปอนัน้ี มาวดัมาวามาสร้างอ านาจวาสนาบารมี 
ฟังธรรมๆ ฟังธรรมแลว้กลบัไป กลบัไปแลว้ใคร่ครวญ กาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือ อยา่เช่ือ ถา้ใคร
เช่ือ คนนั้นโง่ เพราะเอง็ยงัไม่ไดพ้ิสูจน์เลย เวลาเขาข้ึนคทัเอาทเ์ขาจะเอาสตางค ์ เอง็ไปใหเ้ขา 
เวลาฟังเทศน์ก็เช่ือก็จะไปควกัสตางคใ์หเ้ขาอีกหรือ 

กาลามสูตร ฟังแลว้ไม่ใหเ้ช่ือ กลบัไปพิจารณาแยกแยะ คน้หาหวัใจของตวัใหเ้จอ ถา้รู้
แจง้โลกในแลว้มนัจะจบัผดิพระโกหกไดเ้ลย ไอพ้ระท่ีพดูมนัโกหก ถา้เรารู้โลกในของเรา 
เพราะโลกใน เห็นไหม มนัมีหน่ึงเดียว อริยสัจมีหน่ึงเดียว คนรู้เห็นมนัจะเป็นอริยสัจอนัเดียวกนั
ถา้เป็นความจริง ถา้เรารู้เห็นจริงของเรานะ จะจบัไอพ้ระโกหกได ้เอวงั 


