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

 

วนัน้ีวนัพระ ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ วนัพระ วนัพระผูป้ระเสริฐ ถา้บวชเป็นพระแลว้ยงัไม่
ประเสริฐ หลวงตาท่านสอนว่า ถา้พระเราถา้ยงัทรงธรรมทรงวินยัไม่ไดแ้ลว้ใครจะทรง พระเรา
ตอ้งทรงธรรมทรงวินยั ถา้ทรงธรรมทรงวินยั เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเพื่อส ารอกเพื่อคายมนั
ออก เพื่อส ารอกเพื่อคายมนัออก สัจจะ ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตั้งเอตทคัคะนั้นคือ
คุณงามความดีของเขา คุณงามความดีของเขานะ เอตทคัคะคือความถนดั พระอนุรุทธะถนดั
อยา่งไร พระอานนทมี์ความถนดัอยา่งไร พระอุบาลีมีความถนดัในเร่ืองวินยั ความถนดัของเขา 
เขาเป็นพระอรหนัต์นะ เขาประพฤติปฏิบติัส้ินสุดแห่งทุกขแ์ลว้ ส ารอกคายกิเลสออกไปแลว้ 
แลว้ความถนดัของเขาเพื่อเชิดชูศาสนาไง ค ้าจุนศาสนา เป็นเสาเอกแต่ละเสาๆ เพื่อค ้าจุนศาสนา
กนัมา นัน่ล่ะสมณศกัด์ิๆ เพราะคุณงามความดีของเขามนัประจกัษ ์

แต่ของเรา ความดีของเรา ในสมยัปัจจุบนัน้ีอยากเป็น อยากได ้ อยากดีกบัเขา อยากได้
สมณศกัด์ิ อยากมีคุณงามความดี แลว้คุณงามความดีเหมือนทางโลกเลย ๒ ขั้น ๓ ขั้น แยง่กนัชิง
กนั ขโมยผลงานของกนั ไอน่ี้ขโมยท าไมผลงานของเขา ดูสิ มนัเป็นความทุจริต ความทุจริตมนั
ไม่มีความสุขหรอก แต่ความสุจริต ความสุจริตท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ มนัตอ้งเป็นความจริงของ
มนัวนัยงัค ่า แต่ความดีส่ิงใดล่ะ 

ความดีทางโลก ถา้ความดีทางโลก ความหยาบๆ ถา้เอาเศรษฐีโลกไง เศรษฐีโลกเขาก็
ตอ้งซ้ือมรรคผลนิพพานไปหมดแลว้ถา้วดักนัดว้ยจ านวนทรัพยสิ์นเงินทอง จ านวนทรัพยสิ์นเงิน
ทองมนัวดัไดโ้ดยทางโลกไง แต่คุณงามความดี น ้าใจมนัวดัไดท่ี้ไหน ดูสิ ดูเดก็กตญัญู ๗ ขวบ ๘ 
ขวบ มนัวิ่งไปโรงเรียนกลบัมาดูพ่อแม่มนั มนักลบัมาดูน ้ าใจของมนั อนันั้นมนัยิง่ใหญ่ ชีวิต พ่อ
แม่อยูบ่า้นๆ ช่วยตวัเองไม่ได ้ แลว้เดก็มนัมาช่วย ช่วยเชด็ ช่วยท าให ้ อนันั้นมนัมีคุณค่า ถา้มี
คุณค่า น่ีน ้ าใจของเขา น ้าใจของเขา นั้นเป็นน ้าใจของโลก โลกช่ืนชมเพราะมนัเห็นไง 
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แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเรา ดูสิ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านอยูใ่นป่าในเขาของท่าน 
เวลาท่านท าความสงบของใจของท่าน เทวดา อินทร์ พรหมมาอนุโมทนานัน่น่ะ แต่เราไม่รู้ เรา
นอนอยูใ่นบา้นนอนหลบัสบาย แต่ครูบาอาจารยท่์านอยูใ่นป่าในเขาของท่าน ท่านพิจารณาของ
ท่าน ท่านพยายามเผชิญกบักิเลสของท่าน เผชิญกบักิเลส เผชิญกบัพญามารไง พญามารๆ เราก็
ไปดูขา้งนอก เราก็ไปดูว่าคนอ่ืน สังคมรังแกเรา สังคมบีบคั้นเราๆ 

สังคมมนัก็เป็นสังคม ถา้มีสติปัญญามนัอยูข่า้งนอก เห็นไหม รู้แจง้โลกนอก-โลกใน ถา้
โลกในเราไม่รู้แจง้ โลกนอกเราจะไปเอาชนะไดอ้ยา่งไร ถา้รู้แจง้โลกใน โลกใน ดสิู เวลาภวา
สวะ ท าลายภวาสวะ ท าลายภพ ท าลายชาติหมดแลว้ มนัผา่นไปผา่นมาโดยท่ีไม่ติดใครเลย โลก
ธรรม ๘ เสียงสรรเสริญเสียงนินทามนัผา่นไปก็ผา่นมา แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่าน
รับรู้นะ ท่านรับรู้ ดูสิ เดียรถีย ์ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะออกบิณฑบาต ยงัมีเวลา
อยู ่จะไปสนทนาธรรมกบัพวกน้ี น่ีรับรู้ไง ไปแกไ้ขเขา ไปแกไ้ข ไปพยายามชกัน าเขา ไปดึงเขา
ใหม้าถกูทาง แต่ทิฏฐิมานะของเขาก็เป็นทิฏฐิมานะของเขานะ เห็นไหม 

มนัรับรู้ได ้ รับรู้ ในเม่ือสอุปาทิเสสนิพพาน สะคือเศษส่วน ความเป็นอยู ่ เศษส่วน ขนัธ์ 
๕ มนัยงัอยู ่ ทุกอยา่งมนัยงัอยู ่ ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์ท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ มนัสะอาดเพราะ
อะไรล่ะ สะอาดเพราะภวาสวะ พญามาร ไดท้  าลายมารมนัแลว้ ท าลายมารอยา่งนั้น น่ีคุณธรรม
อยา่งน้ี น่ีพระแท้ๆ  คุณธรรมถา้เราประพฤติปฏิบติักนัเพื่อส ารอกเพื่อคายมนัออก ไม่ใช่ธรรมะ
ปอกลอก ถา้ธรรมะปอกลอกมนัก็เอาแต่รูปแบบขา้งนอกเท่านั้นแหละ มนัติดไง มนัติดพิธีกรรม 

แต่พิธีกรรมมนัก็ตอ้งเป็นแนวทาง เป็นเคร่ืองด าเนิน ถา้เราไม่มีพิธีเลย เราไม่มีศีล เราไม่
มีสมาธิ เราไม่มีปัญญา เราจะท าอยา่งไร แต่ศีล สมาธิ ปัญญามนัเป็นทางเดินใช่ไหม มคัโค ทาง
อนัเอก มนัเป็นเส้นทางการเดินใช่ไหม มนัไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผล แต่มนัเป็นเส้นทางเดิน มนัเป็น
เส้นทางท่ีเราจะเขา้ไปสู่หวัใจของเรา ถา้เรามีสติ เรามีสติเราก็ยบัย ั้งไม่ไปตามกระแสโลก เรามี
สติปัญญาเราก็แยกแยะไดว้่าอะไรถกูอะไรผดิใช่ไหม ถา้เราไม่มีสติ เขาชกัน าไปอยา่งไรมนัน่า
เช่ือนะ ท าไมคนมีศกัยภาพทางสังคมขนาดนั้นเขายงัลุ่มหลงหลงใหลไปขนาดนั้น 

คนมีศกัยภาพทางสังคม ศกัยภาพทางสังคมมนัเป็นเร่ืองโลกๆ ไง ศกัยภาพทางสังคมมนั
ก็โลกธรรม ๘ ไง สรรเสริญยกยอปอป้ันกนัไง แต่ถา้มีสติ มีสติ เราจะประพฤติปฏิบติัเอาตาม
ความเป็นจริง เราจะเขา้ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานตาม
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ความเป็นจริง เราจะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโกสัมผสัได ้ความ
สัมผสัได ้ความจบัตอ้งไดด้ว้ยหวัใจของเรา เราตอ้งการตรงนั้นท่ีมีคุณค่า 

ขา้วของเงินทองใครก็อยากได ้ ใครก็แสวงหา เขาแสวงหาดว้ยความสุจริต สุจริตดว้ย
ความเป็นธรรมาภิบาล ดว้ยความเป็นธรรม มนัสบายใจ มนัจะนัง่ จะเดิน จะนอนมนัสบายใจ 
เพราะมนัถูกตอ้งดีงาม จะขุดคุย้ มนัมีเวรมีกรรมนะ ถา้มีเวรมีกรรม ถึงเวลากรรมมนัใหผ้ล คน
เขา้ใจผดิ คนเขา้ใจผดิเขาจะขุดคุย้ ขุดคุย้มนัก็สะอาด ยิง่ขุดคุย้มนัยิง่สะอาด แต่ถา้มนัไม่มีเวรมี
กรรม เราท าคุณงามความดี ความสุจริตมนัคุม้ครองเรา ส่ิงน้ีเราก็แสวงหาดว้ยความสุจริตของเรา 
ถา้มีความสุจริตของเรา เราจะมาเร่ิมภาวนาแลว้ 

เรามีสติมีปัญญา เรามีความเช่ือของเรา ภิกษุเราเป็นผูท้รงอรรถทรงธรรม ถา้ไม่ทรงอรรถ
ทรงธรรม ศีล สมาธิ ปัญญาไม่ทรงไวจ้ะเอาอะไรสอนเขา ศีล สมาธิ ในต าราเขาศึกษามา เขา
ศึกษามาเพื่อประพฤติปฏิบติั เขาศึกษามาเพื่อคน้ควา้ ศึกษามาเพื่อท าความจริงใหเ้กิดข้ึนมา เรา
ศึกษามาเป็นสุตมยปัญญา ปัญญาการศึกษาเล่าเรียน มนัไม่ผดิหรอก มนัไม่ผดิเพราะองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมวินยัน้ีไว ้ เอตทคัคะ ดูสิ พระอานนทเ์ป็นผูท้รงจ าธรรม พระอุ
บาลีเป็นผูท้รงจ าวินยัมนัผดิตรงไหนล่ะ เอตทคัคะทรงธรรมทรงวินยั ท่ีจดจ ามา พระกสัสปะเป็น
ผูส้ังคายนา เป็นประธานในการท าสังคายนา พระอรหนัต ์๕๐๐ องค ์แลว้เร่ิมตน้จากไหนล่ะ ถา้
ไม่เร่ิมตน้จากผูท่ี้ทรงจ ามา ทรงจ ามาแลว้มาวินิจฉยักนั อะไรถูกตอ้ง อะไรไม่ดีงาม จนถามพระ
อานนท ์ พระอานนทบ์อกว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกไวว้่า ถา้กาลอนาคต วินยัท่ี
เลก็นอ้ยถา้มนัเขา้กบัโลกไม่ได ้ถา้จะแกไ้ขก็แกไ้ขได ้

พระกสัสปะถามว่า แลว้มนัเลก็นอ้ยแค่ไหนล่ะ 

พระอานนทบ์อกก็ไม่รู้ 

ก็เลก็นอ้ยแค่ไหนก็เลก็นอ้ย แลว้เลก็นอ้ยของใคร เลก็นอ้ยแค่ไหนล่ะ 

ฉะนั้น พระกสัสปะก็เลยขอมติสงฆเ์ถรวาท เถรวาท เถรวาทพระอรหนัต ์๕๐๐ องคท่ี์ท า
สังคายนามาน่ีเถรวาท เราถือตามนั้นมาไง พระกสัสปะขอมติจากพระอรหนัต ์๕๐๐ องคไ์งว่าใน
เม่ือพระอานนทบ์อกว่าเลก็นอ้ย องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าอนาคตกาล ถา้วินยัท่ี
เลก็นอ้ยท่ีมนัเขา้กบัสังคมไม่ไดจ้ะยกบา้งกไ็ด ้
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แต่พระกสัสปะบอกว่า เวลาพวกอาจารยข์องเดียรถียท่ี์เขาเสียไป พระจุนทะไปเห็นเขา
ระส ่าระสายก็มาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ว่าลทัธิศาสนาอ่ืนเวลาศาสดาเขาเสียไป 
ท าไมเขาวุ่นวายกนัไปหมดล่ะ  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก น่ีขาดวินยั ขาดธรรมขาดวินยั 

พระจุนทะอาราธนาใหอ้งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บญัญติัวินยั องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บอกบญัญติัไม่ไดเ้พราะมนัไม่มีเหตุมีผล จนพระสุทิน ภรรยามาขอ ขอพืช ขอ
ผูท้รง ตอนนั้นยงัไม่มีวินยั ยงัไม่มีขอ้หา้ม ท าไป แต่ท าแลว้ก็เสียใจก็บญัญติั บญัญติัมา บญัญติั
เพราะมีตน้เหตุไง มีเหตุมีท่ีมา บญัญติัไว้ๆ  ถา้บญัญติัข้ึนมา พระจุนทะเป็นคนขอ เป็นคนขอว่า
ใหค้วามมัน่คงในพระพุทธศาสนา  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไป พระกสัสปะเห็นพระผูเ้ฒ่า “องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นิพพานไปดีแลว้ล่ะ เวลาอยูค่อยจ้ีคอยไชอยู ่ ท  าอะไรไม่สะดวกเลย 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นิพพานไปแลว้มนัก็สะดวกกส็บาย” น่ีขนาดบญัญติัไวน้ะ 
พระกสัสปะไดย้นิเขา้มนัถึงสะเทือนใจมากไง พอสะเทือนใจมาก ท าสังคายนา ท าสังคายนา
รวบรวมธรรมวินยัท่ีพระอุบาลี พระอานนทเ์ป็นผูท้รงจ าไว ้แลว้พระกสัสปะบอกว่า ถา้ในเม่ือจะ
เลก็นอ้ยแค่ไหน มนัวดัไม่ไดว้่าเลก็นอ้ยแค่ไหน  

ฉะนั้น ถา้เราว่าเลก็นอ้ย เราจะเปิดช่องไว ้ ผูท่ี้เขารู้เขาเห็นเขาก็จะบอกว่าแมแ้ต่องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เพิ่งปรินิพพานไป สาวก สาวก-สาวกะผูท่ี้ไดย้นิไดฟั้ง ฟังธรรม ได้
อยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไดฟั้งมาจากพระโอษฐ์องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 
ไดป้ระพฤติปฏิบติัข้ึนมาจนเป็นพระอรหันตเ์ป็นแสนเป็นลา้น แค่น้ีก็รักษาธรรมวินยัขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่ได ้ พระกสัสปะถึงขอมติ ขอมติในสงฆน์ั้นน่ะ พระอรหนัต์ 
๕๐๐ องคว์่าใหต้ั้งญตัติข้ึนมาว่าพวกเราจะไม่กล่าวตู่พุทธพจน์ ไม่เติมส่ิงท่ีพระพุทธเจา้ไม่
บญัญติัไว ้ไม่ตดัทอนส่ิงท่ีพระพุทธเจา้บญัญติัไว ้ไม่ต่อเติม ไม่เพิ่มเขา้ไป น่ีไดล้งมติไว ้ 

น่ีไง ส่ิงท่ีว่าเลก็นอ้ยแค่ไหน น่ีเวลาถามพระอานนท ์ ถา้ต่อไปอนาคต เราเช่ือมา เราเช่ือ
ส่ิงน้ีมา เรามีศรัทธาความเช่ือของเรามา แลว้เรามาศึกษา ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ปริยติัๆ ศึกษาแลว้มนัผดิตรงไหน แต่ศึกษาแลว้ก็ศึกษามาเพื่อปฏิบติั เขาตอ้ง
เอาพระในใจไง ถา้เราเป็นพระ เราพระจริงๆ ไง เราไม่ใช่พระปอกลอกไง ถา้เอาพระข้ึนมาแลว้ก็
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อ่อนแอไง ปฏิบติัแลว้ก็ไม่มีใครค ้าจุน ปฏิบติัแลว้ก็ไม่มีใครส่งเสริม ปฏิบติัแลว้ก็มีความนอ้ย
เน้ือต ่าใจ 

หลวงตาท่านออกธุดงค ์ เวลาท่านเลือกนะ ท่านธุดงคผ์า่นบา้นไปบา้นใหญ่ บา้นใหญ่
หมายถึง ๑๐ หลงัข้ึน ไม่เอา เวลาบิณฑบาตเขาใส่บาตร แต่เวลาเสร็จแลว้เขาก็ตอ้งสนทนาธรรม 
เขาจะมากวน เอาบา้นนอ้ยๆ ๓ หลงั ๔ หลงัก็พอ พระธุดงคเ์ขาธุดงคอ์ยา่งนั้น เขาไปเพื่อความ
สงบสงดั เขาไปเพื่อคน้ควา้ เขาไปเพื่อประพฤติปฏิบติั เขาไปเพื่อความจริง เขาไม่เห็นนอ้ยเน้ือ
ต ่าใจเลย ไอข้องเรานอ้ยเน้ือต ่าใจนะ “โอ๋ย! ปฏิบติัแลว้ก็ไม่มีใครสนใจนะ จะเผยแผธ่รรม”...เผย
แผใ่นใจของเราใหก่้อน 

โลกใน ถา้ในโลกมนัสงสยั โลกในมนัไม่เขา้ใจ ธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้บญัญติัไวดี้แลว้ ศึกษามาเป็นสุตมยปัญญา ตีความมนัคลาดเคล่ือนไป ตีความตามแต่
พญามารมนัพอใจ น่ีมนัจะปอกลอกไง ปอกลอกแมแ้ต่ใจของตวั แลว้ก็ไปปอกลอกขา้งนอก น่ี
ธรรมะปอกลอก 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใหส้ ารอกใหค้าย ใหค้ายครอบครัวมาร 
ครอบครัวของมาร ความขบความเม่ือย ความต่างๆ น่ีเหลนมนั ความอึดอดัขดัขอ้งใจ น่ีหลานมนั 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง น่ีลูกมนั แลว้ความหลงผดิ น่ีพ่อมนั แลว้ความเขา้ใจผดิ ความ
นึกไม่ได ้นัน่ล่ะปู่ มนั 

เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราท าความจริงข้ึนมา ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ แต่ความดีของ
ใคร? ความดีของโลกเขา คนท่ีมีอ  านาจวาสนา พระสีวลีสร้างบุญญาธิการมา เวลาส าเร็จเป็นพระ
อรหนัตข้ึ์นมาแลว้ลาภสกัการะรององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อุดมสมบรูณ์ พระอรหนัตท่ี์
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาแลว้ ส้ินสุดแห่งทุกขข้ึ์นไปแลว้ ขาดๆ เขินๆ ท่านไม่มีความทุกขค์วาม
ร้อนหรอก ท่านเสมอกนัโดยความเป็นพระอรหนัต ์ ท่านเสมอกนัดว้ยคุณธรรมของท่าน ท่าน
เสมอกนัดว้ยอาสวกัขยญาณในใจของท่าน ท่านเสมอกนั วิมุตติสุขมนัมีคุณค่า  

พระสีวลีก็ไม่ตอ้งการลาภสักการะเหมือนกนั พระสีวลีก็เป็นภาระเหมือนกนั แต่ในใจ
ของท่านเป็นพระอรหันต ์ เรามีเป้าหมายว่าส้ินสุดแห่งทุกข ์ พระอรหนัตท่ี์ว่าท่านจะขาดแคลน 
ท่านจะไม่อุดมสมบรูณ์ในทางปัจจยั ๔ ท่านก็มีความสุขของท่าน ท่านวิมุตติสุข ท่านไปขาด
แคลนตรงไหน เห็นไหม มนัเสมอกนัดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิไง แต่ในสายตาของเราไปมองท่ี
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ลาภสักการะ ไปมองเคร่ืองเคียงไง ไปมองเคร่ืองประดบัไงว่าใครมีประดบัมากประดบันอ้ยไง ก็
เลยเขา้ไม่ถึงธรรมไง ก็เลยเขา้ไม่ถึงสัจจะความจริงไง ถา้เขา้ถึงสัจจะความจริง เราพยายามท า
ของเรา เราตอ้งการพระประเสริฐ ตอ้งการพระท่ีมีคุณธรรม แลว้พระน้ีมนัอยูใ่นหวัใจของเราไง 

เราอยูใ่นบา้นนะ พ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องลูก พ่อแม่เป็นพระอรหนัตใ์หชี้วิตน้ีมา ชีวิต
น้ีมาเราคน้ควา้ข้ึนมา เราจะเอาพระอรหนัตใ์นใจของเรา เราจะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ตามความเป็นจริง ถา้เราท าสมาธิได ้ เราเห็นร่องเห็นรอย เห็นเงา แต่ถา้เราประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมา เราจะเขา้ใจวา่สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา โอโ้ฮ! มนัซาบซ้ึงมาก 
มนัซาบซ้ึงมาก แลว้มนัจะเขา้ไง แลว้พอเขา้แลว้ ผูใ้หญ่มองเดก็มนัก็ไม่เคอะไม่เขิน เดก็มนัตอ้งมี
ความคิดอยา่งน้ี พอโตข้ึนมา มีประสบการณ์ข้ึนมา มนัจะเขา้ใจสังคมมากข้ึน พอมนัแก่มนัเฒ่า
ข้ึนมา คงแก่เรียน  

หวัใจก็เหมือนกนั เวลาปฏิบติัใหม่ๆ ก็ลม้ลุกคลุกคลานอยา่งนั้นแหละ เราก็เป็นอยา่งนั้น
มาก่อน ถา้เราเป็นอยา่งนั้นมาก่อน เราเห็นผูท่ี้ปฏิบติัใหม่เขาเป็นอยา่งนั้นเราก็สังเวช เราก็น่าเห็น
ใจเขา ถา้เห็นใจเขา แต่เขาปฏิบติัแลว้เขากต็อ้งพฒันาข้ึนมาใช่ไหม 

มนัจะบอกโตข้ึนมาก็เป็นโอปปาติกะ เกิดมาก็โตเลย มนัไม่มีหรอก เกิดมาก็โตเลยเป็น
โอปปาติกะ แต่ก็มาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เทวดา อินทร์ พรหมเกิดมา
โอปปาติกะ เวลาเกิดมากโ็ตเลย ไม่ตอ้งเป็นเดก็ไง แต่เขาก็ไม่เขา้ใจอะไรเลย ใจเขาไม่โต  

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราประพฤติปฏิบติัแลว้เราเห็นเร่ืองโลกเขามนัเป็นพื้นฐานเบสิกท่ีเขา
จะตอ้งใหม้นัมัน่คงแน่นหนาข้ึนมา แลว้ถา้ปฏิบติัข้ึนมามนัจะเป็นของเรา ถา้เป็นของเรา เห็น
ไหม เราตอ้งการพระแท ้ วนัน้ีวนัพระ เราตั้งสัจจะนะ เราปฏิบติั เราอยูใ่นป่า วนัพระวนัโกน
เนสัชชิก วนัพระวนัโกนเนสัชชิก ไม่นอนเป็นเร่ืองปกตินะ เร่ืองภาวนา เวลาเนสัชชิกไม่นอน
เป็นเร่ืองปกติ แลว้วนัน้ีวนัพระ แลว้มนัมีภาวะแวดลอ้มมนัสะเทือนหวัใจเรา เราเห็นภยัใน
วฏัสงสารไหม เราเห็นโทษเห็นภยัมนัไหม  

เราเห็นโทษเห็นภยั เวลามนัล่วงไปๆ ครูบาอาจารยก์็ล่วงไปหมดแลว้ แลว้ผูท่ี้จะคอยบอก
ความถกูความผดิของเรามนัอยูท่ี่ไหน ท าไมเราไม่ขวนขวายของเรา ท าไมเราไม่ท าของเรา ท า
จริงท าจงัข้ึนมาเพื่อประโยชน์กบัเรา น่ีวนัพระผูป้ระเสริฐ ใหป้ระเสริฐในหวัใจของเรา เอวงั 


