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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรม สัจธรรมเป็นความจริง เป็นความจริงท่ีเราแสวงหา 
แต่ความจริงตามโลกเป็นความจริงตามสมมุติ มนัเป็นสาธารณะ ค าวา่ “สาธารณะ” ทุกคนมีสิทธิ
เสรีภาพท่ีจะขวนขวาย 

แต่ถา้เป็นความจริง ความจริงในใจของเรานะ ดูทางโลกเขา เวลาชีววทิยา เขาศึกษาขอ้มูล
แมลงวนั แมลงวนัเขาก็ศึกษาถึงขอ้มูลของมนัวา่ความเป็นอยูข่องมนัเป็นอยา่งไร มนัวางไข่ มนั
เป็นหนอน ถึงเวลาแลว้มนัเป็นพาหะน าโรค 

นกัชีววทิยาเขาศึกษาถึงแมลงผ้ึง แมลงผ้ึงมนัตอมแต่เกสรดอกไม ้มนัท ามา เวลาเขาอาศยั
ธรรมชาติ อาศยัธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีท าอาหารในสมยัโบราณ ถา้น ้าตาล เขาใชน้ ้ าผ้ึง แต่น ้ าตาลมนั
เพ่ิงมามีสมยัอตุสาหกรรมท่ีมนัเจริญเท่านั้น น่ีนกัชีววทิยาเขาพิจารณาของเขา เขาวเิคราะห์วจิยั
ของเขา วเิคราะห์วจิยัในทางวทิยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์เป็นความน่าเช่ือถือของเรา ถา้ความ
น่าเช่ือถือของเรา เราเช่ือแลว้เราใชชี้วติเพ่ือความหลีกเร้นกบัความเป็นโรคภยัไขเ้จ็บ น้ีเป็นทาง
วทิยาศาสตร์ 

แต่สัจธรรม สัจธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้วเิคราะห์วจิยัในหัวใจของตน เห็นไหม ในหัวใจของตน ถา้พญามาร กิเลส
ตณัหาความทะยานอยากมนัท าใหค้นเหลวใหล มนัท าให้คนไดรั้บความเดือดร้อน แต่ถา้มนัเป็น
ธรรมะๆ ธรรมะมนัมาจากไหน ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ศึกษามา ศึกษา
มาแลว้มนัไดป้ระโยชน์อะไร มนัไดป้ระโยชน์ก็ไดป้ระโยชน์ทางวทิยาศาสตร์ทางโลกน่ีไง 

ทางโลก ประเพณีวฒันธรรม กตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมายของคนดี ถา้คนดีเขามี
เคร่ืองหมายของเขา เขามีการกระท าของเขา วา่ความดีมนัเป็นแบบนั้น ถา้ความดีเป็นแบบนั้น น่ี
ความดีแบบโลกๆ ท่ีวา่จริงตามสมมุติๆ แต่ถา้เป็นความจริงๆ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
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นกัวทิยาศาสตร์ชีววทิยาเขาศึกษาขอ้มูลของเขา เขาพยายามคน้ควา้ท าวจิยัของเขา การ
วจิยัของเขาเป็นการวจิยั เป็นส่ิงท่ีน่าเช่ือถือ เราก็เช่ือถือๆ แต่เราเช่ือถือแลว้ ธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็วเิคราะห์วจิยัในใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เหมือนกนั เวลามนัเกิดข้ึน เวลาทางวทิยาศาสตร์เขาวจิยักนัเร่ืองยา
รักษาโรค เวลายารักษาโรคข้ึนมา เขาตอ้งทดสอบของเขา ทดสอบข้ึนมาแลว้มนัมีคุณภาพ
หรือไม่มีคุณภาพ 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผู้ท่ี
ศึกษาคน้ควา้มาเอง บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ ส่ิงท่ีเป็นมรรค อาส
วกัขยญาณ ญาณหยัง่วถีิในหัวใจท่ีเขา้ไปช าระกิเลสในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง 
เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็ท าวจิยัออกมาแลว้ไง น่ีธรรมวทิยา เป็นวทิยาศาสตร์ทาง
พระพทุธศาสนา 

ถา้การกระท ามนักระท า มนัก็จะเกิดข้ึนมากบัเราไง ท่ีเรามาวดัมาวากนั เรามาสร้างบุญ
กุศลของเรา บุญกุศลก็เพราะวา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วางแนวทางในการเขา้ไปหาสัจ
ธรรมอนันั้นไง ถา้เขา้ไปหาสจัธรรมอนันั้น มนัละเอียดลึกซ้ึงๆ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ “จะสอนใครไดห้นอ จะสอนใครไดห้นอ” 

ค าวา่ “จะสอนใครไดห้นอ” มนับอกโดยให้เขาเขา้ใจเองมนัเป็นไปไม่ได ้ แต่ปูพ้ืนฐาน
ของคนมาให้มีหลกัการข้ึนมาได ้ เช่น ให้การเสียสละทาน ให้เสียสละความดีงาม ความเป็น
ประโยชน์กบัโลก 

ความเป็นประโยชน์กบัโลก ทุกคนตอ้งการความดีทั้งนั้นน่ะ คนเราเกิดมาโดย
สัญชาตญาณ ปรารถนาความสุข เกลียดความทุกขท์ั้งนั้นน่ะ แต่ตวัเองไม่เขา้ใจวา่ส่ิงใดเป็น
ความสุข ความทุกขท่ี์แทจ้ริงไง แสวงหา ตะครุบเอาๆ ก็ตะครุบเอาไดแ้ตค่วามวา่งเปลา่ไง ความ
วา่งเปลา่คือมนัไม่มีส่ิงใดเป็นแก่นสารไง เวลาจะเป็นแก่นสาร แก่นสารก็เป็นอยา่งน้ี 

เวลาเขาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เขาบอกวา่ อารมณ์ความรู้สึก
เช่ือถือไม่ได ้อารมณ์ความรู้สึกเช่ือถือไม่ได ้
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ก็อารมณ์ความรู้สึกอนันั้นน่ะ ถา้ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอนันั้นมนัจะยอ้นเขา้ไปสู่ใจได้
อยา่งไร เวลามนัจะยอ้นเขา้ไปสู่ใจ ใจมนัตอ้งมีส่ิงพาดพิง ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมมนัส่ิงพาดพิงมนัถึง
แสดงตวัของมนั เวลามีส่ิงใดกระทบข้ึนมาแลว้มนัก็แสดงตวัของมนั เวลามีความทุกขค์วามยาก 
โอดโอยข้ึนมาๆ แลว้โอดโอยข้ึนมา เวลามนัเจือจางไป แลว้มนัเหลืออะไรละ่ เหลืออะไรตกคา้ง
อยูใ่นหัวใจน่ะ ก็เหลือแต่ความจ าไง ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนแลว้มนัก็หายไปไง น่ีมนัเกิดดบั เกิดดบัใน
หัวใจใช่ไหม 

แลว้ถา้คุณงามความดี คุณงามความดีมนัมาจากไหน คุณงามความดี คุณงามความดีก็
ความดีมาจากเราน่ีไง ดว้ยการเสียสละ ดว้ยการกระท าของเรา มนัมีอ  านาจวาสนาบารมีข้ึนมา ถา้
มนัมีอ  านาจวาสนาบารมีข้ึนมา มนัเห็นดีเห็นงามได ้มนัมีสามญัส านึกได ้

คนเราถา้มีความส านึก มนัขาดความส านึก ขาดตวัตนของเราน่ีไง เช่ือเขาไปหมด ไปตาม
กระแสทั้งนั้น เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ เห็นไหม กระต่ายต่ืนตูมๆ เวลา
ตน้ตาลมนัตกใส่ ใบตาลน่ะ “ฟ้าผา่ ฟ้าผา่” วิง่ไปๆ จนผูมี้สติ “ใหห้ยดุก่อน ฟ้ามนัผา่ มนัผา่ท่ี
ไหน พาไปดูซิ” ไอก้ระตา่ยก็ตอ้งพากลบัไปดูท่ีตน้เหตุ โอโ้ฮ! ลกูตาลมนัตกลงมาโดนใบตาล น่ี
มนัโดดไปเลย “ฟ้าผา่ ฟ้าผา่” 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้มีสามญัส านึก คนเรามนัมีส่ิงใด ผลประโยชน์ ทุกคนก็อยากไดท้ั้งนั้น
น่ะ แต่ความอยากไดข้องเราอยากไดด้ว้ยความสุจริตนะ เราท าหนา้ท่ีการงานของเรา เราท า
ประโยชน์กบัเรา น่ีพดูถึงทางโลกนะ ปัจจยัเคร่ืองอาศยัมนัเป็นโดยธรรมชาติ โดยธรรมชาติ
ส่ิงมีชีวติตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั ถา้ไม่มีปัจจยัเคร่ืองอาศยั ชีวติด ารงไดอ้ยา่งไร แลว้ชีวติท่ีด ารง
ไว ้ ด ารงไวเ้พ่ือท าไม ด ารงไวเ้พ่ือคน้ควา้หาสจัจะความจริง ถา้มนัเป็นผูมี้ปัญญานะ แลว้ท่ีเขา
ด ารงไว ้ ด ารงไวท้ าไม เวลาคนเกษียณแลว้อยูบ่า้นหงอยเหงา ชีวติมนัคืออะไร แลว้มนัจะท า
อะไรต่อไป มนัมีอะไรเป็นแก่นสาร 

หัวใจไง หัวใจน่ะ ความรู้สึกอนันั้นเป็นแก่นสาร แลว้แก่นสารท าอยา่งไรละ่ 

หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ เราจะเขา้ไปหามนัไง อยากไดเ้สือตอ้งเขา้ถ  ้าเสือ 
อยากไดคุ้ณธรรมตอ้งเขา้ถึงหัวใจของเรา แลว้เขา้ถึงหัวใจของเรามนัเขา้ไดย้ากมาก เขา้ไดย้าก
มากเพราะอะไร เพราะธรรมชาติของมนัส่งออก เห็นไหม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ใชค้  าวา่ “ทวนกระแส” 
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ทวนกระแส ความรู้สึกนึกคิดทวนกระแสกลบัเขา้มาในใจไง เวลาพทุโธๆ มนัยอ้นกลบั
เขา้ไปสู่ใจของเรา ถา้ยอ้นกลบัไปสู่ใจของเรา นัน่แหละตน้เหตุ ตน้เหตุอนัน้ีส าคญั น่ีไง องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วจิยัมาแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท ามาประสบ
ความส าเร็จแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ครูบาอาจารยข์องเรา
ท่านก็มีสติมีปัญญาทั้งนั้นน่ะ แลว้คนเรามีอ  านาจวาสนาข้ึนมามนัไม่เช่ือใครง่ายๆ หรอก 

เวลาหลวงตาท่านพดูไง เวลาไปหาหลวงปู่มัน่ คนท่ีจะไปหาหลวงปู่มัน่ คนท่ีจะคน้หา
ความจริงมนัตอ้งมีอ  านาจวาสนาบารมีนะ มนัตอ้งมีทิฏฐิมานะสูง วา่อยา่งนั้นเลย สุดทา้ยแลว้ไป
เจอเหตุเจอผล เจอความจริงอนันั้นน่ะ มนัยอมความจริง เพราะเราก็อยากแสวงหา แต่เราแสวงหา
ดว้ยตวัเราเองไม่ได ้ เราพยายามขวนขวายของเรา ขวนขวายไดม้ากนอ้ยขนาดไหน ถา้จะหาผูท่ี้
แนะน าสั่งสอน แลว้เราจะไวใ้จใครได ้ มนัเช่ือใจใครได ้ เวลาเช่ือใจใครได ้ ถา้มนัเป็นความจริง 
ความจริงอยา่งนั้นนะ  

น่ีไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาร้ือคน้มาในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ เลง็ญาณๆ นะ เวลาจะร้ือสัตวข์นสตัว ์ เลง็ญาณวา่คนท่ีมีอ  านาจวาสนาท่ีสามารถพดูแลว้
เขา้ใจได ้แลว้อายเุขาสั้น เขาไม่มีโอกาส เอาคนนั้นก่อนๆ ไม่มีเวลาเลยละ่ ไม่มีเวลา พระชนมชี์พ
สั้นเกินไปท่ีจะท าประโยชน์ให้มากมายขนาดน้ีไง แตเ่วลาท าไปแลว้ ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้จะปรินิพพาน พระอานนทเ์ป็นพระโสดาบนัแลว้นะ คร ่าครวญ คร ่าครวญเลย 
เรากย็งัตอ้งการอาจารยอ์ยู ่ ยงัตอ้งการคนช่วยเหลืออยู ่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็จะ
ปรินิพพานไปแลว้ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกเวลาของท่าน น่ีท าวจิยัในใจขององสมเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ท ามาเรียบร้อยแลว้ ธรรมและวนิยัจะเป็นศาสดาของเธอต่อไป เธอไม่ตอ้งคร ่า
ครวญไป เพราะเธอไดท้ าคุณงามความดีไวม้าก 

ค าวา่ “ท าคุณงามความดี” น่ีไง เวลาเราจะบอกให้คนน้ีรู้โดยบอกเขาให้เขาเขา้ใจๆ ดว้ย
ความปรารถนาดี เราก็เผยแผธ่รรมๆ เอาอะไรไปเผยแผ ่ เอากิเลสใช่ไหม เอาความเห็นของตนใช่
ไหม แลว้ความจริง เผยแผธ่รรม เผยแผธ่รรมเป็นอยา่งไร 

น่ีไง บอกวา่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ อานนท ์ เธอท าคุณงามความดีไวม้าก 
แมแ้ต่อนาคตกาลมีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พระศรีอริยเมตไตรยไป ผูท่ี้จะมาอปัุฏฐาก
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ต่อไปก็จะไม่ไดท้ าหนา้ท่ีเหนือพระอานนทไ์ปได ้ ไม่มีใคร
เหนือเลย ฉะนั้น เธอท าคุณงามความดีไวม้าก อีก ๓ เดือนขา้งหนา้เขาจะมีสังคายนา เธอจะได้
เป็นพระอรหันตใ์นวนันั้น น่ีอ  านาจวาสนา อ  านาจวาสนาท่ีไดส้ร้างสม เธอท าคุณงามความดีไว้
มาก คุณงามความดีนั้นมนัเป็นอ านาจวาสนาของเธอ มนัเป็นบารมีของเธอ ต่อไปขา้งหนา้เธอจะ
ไดเ้ป็นพระอรหันต ์

เวลาพระอานนทเ์ป็นพระอรหันตข้ึ์นมา เวลาไปท่ีไหน เวลาประชาชนเห็นพระอานนท์ 
ร้องไห้ ร้องไห้ เพราะแต่เดิมถา้เห็นพระอานนทก์็ตอ้งเห็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่
พอองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นิพพานไปแลว้ เห็นพระอานนทแ์ลว้ระลึกถึงองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ก็ไม่เห็นตวัตนไง แต่กไ็ดธ้รรมและวนิยัเป็นท่ีชโลมในหัวใจไง มนัไม่
เห็น เห็นไหม แต่ถา้มนัเคยเห็นพระอานนทท่ี์ไหนกต็อ้งเห็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ี
นัน่ เวลาเห็นพระอานนทเ์ขาก็ระลึกถึงๆ ไง น่ีเวลาทางโลกความผกูพนัมนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ 

ความอาลยัอาวรณ์ ส่ิงท่ีอาลยัอาวรณ์ ความผกูพนั ความดี มนัก็อาลยัอาวรณ์ทั้งนั้นน่ะ 
มนัเป็นส่ิงท่ีเราระลึกถึงกนันะ แต่มนัก็มีผลถึงความเจ็บช ้าน ้ าใจ เวลาเจ็บปวดข้ึนมา เจ็บปวด
ข้ึนมาเราก็ตอ้งรักษา 

น่ีไง พยาธิวทิยาเขาศึกษา แมลงวนัมนัด ารงชีพอยา่งไร มนัด ารงชีพเพราะอะไร เขาศึกษา
แลว้ดว้ยเหตุดว้ยผลของเขา แลว้มนัมีเช้ือโรคอะไร มนัเป็นพาหะน าโรคมา เห็นไหม แมลงผ้ึง 
แมลงผ้ึงมนัด ารงชีพของมนัอยา่งไร แลว้มนัเป็นประโยชน์กบัใครไหม มนัผสมเกสร มนัท าให้
เรามีอาหาร มนัท าอะไร แมลงผ้ึงมนัมีประโยชน์ มนัมีคุณน่ะ ส่ิงต่างๆ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ก็เป็น
ประโยชน์ 

น่ีก็เหมือนกนั ในใจของเราๆ ไง องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท าวจิยัไวห้มดแลว้ 
บอกไอน้ัน่เป็นกิเลสๆ ไอน้ัน่เป็นพิษเป็นภยั ถา้เป็นพิษเป็นภยั เป็นพิษเป็นภยัมนัอยูท่ี่ไหนละ่ 
เป็นพิษเป็นภยัไปขวนขวายมาจากขา้งนอกหรือ 

เขาเรียกผลกระทบไง เวลากระทบตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ก็ท าให้ใจฟข้ึูนมา ไปกระทบส่ิง
ใดท่ีมนัถกูใจมนัก็พอใจ ไปกระทบส่ิงใดท่ีมนัผิดใจมนัก็กีดขวาง น่ีไง ส่ิงท่ีมนักระทบๆ แลว้
ผลกระทบขา้งในละ่ 
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น่ีไง เวลาพระโปฐิละไปศึกษาธรรมกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา ลกูศิษยล์กู
หามหาศาลเลย ไปกราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ “โปฐิละใบลานเปลา่มาแลว้หรือ โปฐิ
ละใบลานเปลา่มาแลว้หรือ” 

น่ีไง ศึกษามา ศึกษามาเปลา่ๆ ศึกษามาเปลา่ไง เวลาดว้ยอ านาจวาสนาบารมี หนีจากหมู่
ไปๆ ไปถึงวดั พระอรหันตท์ั้งวดัเลย จนถึงสามเณรนอ้ย พระอรหันตท์ั้งวดัเพราะอะไร เพราะเขา
ประพฤติปฏิบติัมา เวลาไปหาเขา เวลาลงใจแลว้ ปิดตา หู จมูก ล้ิน กาย เหลือไวแ้ต่หัวใจ จบัเห้ีย
ตวันั้น เห้ียตวันั้นน่ะ น่ีเวลามนัเป็นความจริง ความจริงในใจข้ึนมา เวลาท่ีสัจธรรมความจริงมนั
เป็นความจริงอยา่งน้ี 

น่ีไง ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา บริษทับริวาร ๕๐๐ นะ ธรรมะ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่องจ าไดห้มดเลย สอนคนอ่ืนไดท้ั้งนั้น สอนดว้ยอะไร สอน
ดว้ยธรรมและวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง แลว้ตวัเองละ่ ตวัเองละ่ ตวัเองได้
อะไรข้ึนมา ถา้ตวัเองไม่ไดอ้ะไรข้ึนมา เวลาศึกษา ปิดตา หู จมูก ล้ิน กาย เหลือหัวใจไว้ๆ  ถา้จบั
หัวใจได ้

การประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเขาตอ้งเอาใจปฏิบติั เวลาประพฤติปฏิบติัเขาตอ้งเอาใจ
วเิคราะห์วจิยัในกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของตน แลว้วเิคราะห์วจิยัดว้ยอะไร 
เคร่ืองมือขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ให้หมดแลว้ มีสติสัมปชญัญะในการกระท านะ ถา้
มีสติสัมปชญัญะในการกระท านั้นเป็นความเพียร ถา้ขาดสติสัมปชญัญะนะ ไอค้วามเพียรนั้นสัก
แต่วา่ท า สักแต่วา่ท ามนัก็ไม่ดผ้ลส่ิงใดเลย เวลาวา่สักแต่วา่ๆ 

เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านเป็นธรรมๆ ท่านบอกวา่สักแต่วา่มนัเป็นของมนัโดย
ธรรมชาติของมนั ไอเ้รากส็ักแต่วา่ นอนเป็นขอนไมอ้ยูน่ัน่น่ะ สักแต่วา่ เด๋ียวไฟป่ามามนัเผาหมด
นะ ไฟป่า ดูสิ เวลามจัจุราชมา มนัเผาไม่เหลือ 

แต่ถา้มนัเป็นความจริงๆ ข้ึนมา เราตอ้งมีสติปัญญาของเรา แกไ้ขของเรา ท าของเราให้มนั
ข้ึนมา ให้มนัเป็นความจริงความจงัข้ึนมา ถา้ความจริงความจงัข้ึนมา ธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้มีอยูแ่ลว้ เราท าไดห้รือไม่ได ้ ถา้เราท าไดข้องเราก็เป็นสมบติัของเราไง ถา้
เป็นสมบติัของเรา เป็นสมบติัของเรา ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม มนัเป็นความสมควร
เหมาะสมพอดี 
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แลว้ถา้เป็นความเหมาะสมพอดีแลว้ มนัจะไปยุง่กบัใคร ถา้มนัไปยุง่กบัเขา แสดงวา่มนั
ขาดแคลน แสดงวา่บกพร่อง แสดงวา่ยงัไม่เช่ือมัน่ในตนเอง แต่ถา้เป็นความจริง ความจริงแลว้
จบนะ ความเหมาะสม ความพอดี มนัพอดี ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้อยูท่ี่น่ีไง 
ธรรมทั้งหลายเวลาช้ีเขา้มา ช้ีเขา้มาท่ีหัวใจของสัตวโ์ลก ไอเ้ราศึกษาแลว้ เผยแผธ่รรมๆ 

ศึกษาแลว้ยอ้นกลบัมาท่ีเรา ถา้มนัเป็นจริง เป็นจริงข้ึนมา การเผยแผท่ี่ดีท่ีสุดคือการไม่
ตอ้งเผยแผ ่ การเผยแผท่ี่ดีท่ีสุดคือด ารงชีพ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาใครมาเห็น 
โอโ้ฮ! กิริยานั้นใชไ้ด ้

ส่ิงท่ีเป็นจริง เป็นจริงอนันั้น เวลาเผยแผเ่ผยแผ ่ เผยแผ่ถา้มนัเป็นสัจจะเป็นความจริงมนัก็
สมควร แต่ถา้มนัไม่สมควร มนัเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัก็มีผลบวกและผลลบ
ทั้งนั้นน่ะ 

แต่ถา้เป็นความจริงๆ ตอ้งเอาหัวใจของเราให้ไดก่้อน เอาความจริงข้ึนมาในใจอนัน้ีให้ได้
ก่อน ถา้ความจริงอนัน้ีข้ึนมาไดแ้ลว้นะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาท่านเผยแผ ่เวลาไป
เทศนไ์ดปั้ญจวคัคีย ์ ไดย้สะอีก ๕๔ สุดทา้ยแลว้เป็น ๖๐ องค ์ ๖๑ องคร์วมทั้งองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ 

“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพน้จากบ่วงท่ีเป็นโลก” 

บ่วงท่ีเป็นโลกคือช่ือเสียง เกียรติศพัทเ์กียรติคุณ เคร่ืองลาภสักการะต่างๆ บ่วงท่ีเป็นโลก 

บ่วงท่ีเป็นทิพย ์ทิพยส์มบติัทั้งหลาย 

“เธอพน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและเป็นทิพย”์ 

พน้จากบ่วง พอพน้จากบ่วงแลว้จบ ท าส่ิงใดก็ไดเ้พราะมนัพน้แลว้ มนัไม่ติดขอ้งส่ิงใด
ทั้งส้ิน ถา้มนัติดขอ้งมนัก็โลกธรรม ๘ ติฉินนินทา เวลาพดูส่ิงใดแลว้ หลวงตาท่านพดูประจ า 
ตอ้งขออนุญาตกิเลสก่อนแลว้ค่อยเทศน์ เพราะกลวัเทศน์แลว้ไปกระทบกระเทือนใจเขา 
กระทบกระเทือนใจเขาคือกระทบกิเลส เพราะกิเลสมนัอยูใ่นใจของคน 
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เวลาไปกระทบกิเลสข้ึนมามนัไม่ยอม แต่ไปเชิดชูนะ เจริญพรๆ ทั้งวนั มนัพอใจ แต่ถา้ตี
หัวมนัน่ะ มนัด้ิน แลว้ท าไม่ได ้ถา้ไม่พน้จากบ่วงเป็นโลกและเป็นทิพย ์มนัไปถนอมรักษากนัไว้
นัน่น่ะ 

ถา้เป็นจริงๆ ฟาดหัวกิเลสนัน่น่ะ กระทบหัวใจของคนนัน่แหละ กระทบทิฏฐิมานะในใจ
นัน่น่ะ กิเลสมนัอยูท่ี่นัน่ ถา้กิเลสมนัอยูท่ี่นัน่ มนัเป็นความจริงท่ีนัน่ ถา้เป็นความจริงท่ีนัน่ ถา้พน้
จากบ่วงท่ีเป็นโลกและเป็นทิพย ์ ท าได ้ เผยแผธ่รรมโดยสัจจะความจริง ถา้ไม่พน้จากบ่วงท่ีเป็น
โลกและเป็นทิพย ์มนัก็ไปโอโ้ลมปฏิโลมกนัอยูน่ัน่น่ะ เจริญพรอยูน่ัน่น่ะ มนัไม่จบไม่ส้ินไง นั้น
เป็นเร่ืองของสังคม 

เร่ืองของเรา เราศึกษา เราดู เห็นไหม ดหูนงัดูละครแลว้ยอ้นมาดูตวัตนของเรา ดูถึงเร่ือง
โลกสมมุติ มนัเป็นความจริง จริงตามสมมุตินะ มนัมีเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ กระแส
สังคมมนัเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั ไม่มีอะไรคงท่ีทั้งส้ิน มนัจะ
พฒันาให้ดีข้ึนหรือพฒันาให้เส่ือมลง 

แต่ถา้เราพิจารณาของเรา มนัเป็นสัจจะความจริง แลว้ใจเราละ่ แลว้โอกาสของเราละ่ แลว้
การกระท าของเราละ่ แลว้เราท าไดจ้ริงหรือไม่จริงละ่ มีครูบาอาจารยค์อยกรองให้เรานะ ถา้ครู
บาอาจารยค์อยกรองให้เรา มนัไม่เสียเวลา ถา้มนัเป็นของเราเอง แมแ้ต่แกใ้จของตนน่ะ เป็นสิบๆ 
ปียงัแกไ้ม่ไดเ้ลย แต่ถา้มีครูบาอาจารย ์ผลวัะ! จบนะ ถา้มนัเช่ือมนัฟัง มนัเป็นไปได ้น้ีเป็นโอกาส
ของเรา 

เราตอ้งยอ้นกลบัมา ชีวติน้ีสั้นนกั มจัจุราชรอเราอยูข่า้งหนา้ เด๋ียวเราตอ้งตายทั้งหมด ตาย
แลว้มีส่ิงใดเป็นสมบติัของเราบา้ง ถา้เป็นสมบติัของเรา เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก มนัมัน่คง
กลางหัวใจ ไม่มีใครมาแยง่ชิงได ้ ไม่มีเปรตผีพญามารตนใดจะมารุกรานได ้ มนัพอของมนัอยูใ่น
ใจดวงน้ี ใจดวงน้ีท่ีมนัทุกขม์นัยากน่ีแหละ ท่ีมนัทุกขย์ากแสนเขญ็น่ี มนัดีได ้ ดีไดด้ว้ยการ
ประพฤติปฏิบติั เอวงั 


