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

 

วนัน้ีวนัพระ พระเป็นผูป้ระเสริฐ ประเสริฐในอะไรละ่ ประเสริฐในหัวใจของตนไง ไม่
ตอ้งให้ใครมารับรอง หัวใจของเรา ถา้เรามีสติปัญญาในหัวใจของเรา เห็นไหม เป็นผูป้ระเสริฐ 
ถา้พระเป็นผูป้ระเสริฐ เป็นผูท่ี้แสวงหาส่ิงท่ีเป็นความดี แลว้ความดีๆ มนัมาจากไหน 

ความดีอยา่งหยาบๆ ความดีทางโลก น่ีรัฐบุรุษ แลว้ถา้คนประสบความส าเร็จ วา่เขาเป็นผู้
ประสบความส าเร็จ แตค่วามดีของเราๆ ความดีรู้จกัใจของเราไง ถา้ในใจของเรา เรารู้เท่าทนัใน
ใจของเราน่ีผูป้ระเสริฐ ประเสริฐท่ีน่ี ถา้ประเสริฐท่ีน่ี ประเสริฐท่ีน่ีมนัตอ้งแสวงหา 

การแสวงหาของเรา เราไปวดัไปวาของเรา ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมๆ นะ ส่ิงท่ีมรดกโลก ส่ิงท่ี
จบัตอ้งไม่ได ้มนัเป็นวฒันธรรม ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้เวลาไปดูส่ิงท่ีเป็นมรดกโลก ส่ิงท่ีเป็นวตัถ ุ เราก็
เห็นได ้ ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นวฒันธรรม เป็นมรดกโลกท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ จบัตอ้งไม่ไดม้นั
อยูท่ี่ไหนละ่ มนัฝังอยูใ่นใจของคน ใจของคนท่ีมนัแสดงออกมาดว้ยวฒันธรรมของเขา 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตใจท่ีมนัประเสริฐ มนัจะหาคุณงามความดีท่ีเป็นนามธรรม นามธรรม
เพราะอะไร นามธรรมเพราะมนัไปกบัใจดวงน้ีไง เราท าบุญกุศลเป็นทิพยส์มบติัๆ ทิพยต์รงไหน 
ทิพยท่ี์มนัฝังอยู่ท่ีหัวใจ ทิพยท่ี์มนัเจตนาท่ีฝังลงท่ีใจน่ีไง น่ีทิพยส์มบติั สวรรคไ์ม่มีตลาด ไม่มี
ตลาดเพราะอะไร เพราะมนัไม่มีท่ีซ้ือขาย 

แต่ถา้เป็นวฏัฏะ ผลของวฏัฏะ เวลาคนท่ีตายไปดว้ยความอตัคดัขาดแคลน พอตายไปเขาจะ
รู้เลยวา่ อ๋อ! เขาอตัคดัขาดแคลนเพราะเขาไม่ไดท้ าไว ้พอเขาไม่ไดท้ าไว ้ เขาก็มาขอส่วนบุญกุศล
จากผูท่ี้มีชีวติ ผูมี้ชีวติท่ีท าบุญกุศลแลว้เราอทิุศส่วนกุศล อทิุศ แต่ของเรา เราท าของเรา ไม่ตอ้ง
ให้ใครมาอทิุศ 

หลวงตาท่านพดูประจ า เวลาท่านตายแลว้ไม่ตอ้งสวด กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา นะ ไม่
ตอ้งมาสอน ท าไวเ้สร็จแลว้ ไอข้องเรา กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา ถา้ไม่สวดเด๋ียวไม่ไดบุ้ญ 
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คนมนัตายไปแลว้ มนัเป็นพิธีกรรม เป็นพิธีกรรมเตือนคนมีชีวติอยูไ่ง เห็นไหม คนนอนอยู่
ในโลงเขาตายไปแลว้ ความดีความชัว่มนัส้ินสุดลงแลว้ ส่ิงท่ีไปมนัเป็นเวรเป็นกรรมของเขา เขา
เตือนคนฟังอยูน่ัน่น่ะ เธอตอ้งท านะ จะดีจะชัว่ ควรท านะ ประเด๋ียวมนัจะมานอนอยูใ่นโลงแบบ
น้ี น่ีเวลาเขาเตือน เขาเตือนคนมีชีวติต่างหาก แต่เขาอาศยัคนตายนั้นน่ะ 

บุญมนัเกิด ตอ้งอาศยัท่ีคนตายนั้นเป็นเหตุเป็นผลท่ีให้คนไดม้าร่วมงาน แลว้เขามาไดย้ิน
ไดฟั้ง เขาจะไดบุ้ญกุศลตรงนั้น แต่ไอกุ้สลา ธมฺมา อกสุลา ธมฺมา เขาเตือนคนเป็น คนเป็นๆ เราน่ี
แหละ ถา้คนเป็น ถา้ท าแลว้ ถา้ท าของเราเป็นทิพยส์มบติัๆ ไง ถา้ทิพยส์มบติั ผูท่ี้ประเสริฐๆ เขา
แสวงหาคุณงามความดีของเขา แลว้ถา้คุณงามความดีของเขาไม่ตอ้งให้ใครมารับรอง ไม่ตอ้งรับ
รางวลั ไอน้ัน่โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ ของของเรา เราท าของเราเอง ส่ิงท่ีเรา
ไดม้าๆ เห็นไหม 

เวลามาบวชเป็นพระ บวชเป็นพระอยูใ่นสังคมของสงฆ ์สงฆก์ด็ูแลพ่ึงพาอาศยักนั แต่เวลา
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัก็ตอ้งเป็นความสามารถของตน ถา้เป็นความสามารถของตน เป็นปัจจตั
ตงั เป็นสันทิฏฐิโก ไดม้าจากไหนน่ะ 

จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสจัๆ มนัไม่มีการกระท าในอริยสัจ นิโรธ เวลานิโรธรู้ตามความ
เป็นจริงในมรรคนั้น ถา้รู้ตามเป็นจริงในมรรคนั้น น่ีไง เวลาเป็นจริง เป็นจริงข้ึนมาในใจของเรา 
เห็นไหม ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมาในหัวใจของเรา ใครตอ้งมารับรอง ใครตอ้งมาสรรเสริญ ใครตอ้ง
มาให้รางวลั รางวลัของเรา เราท าข้ึนมาจากความสามารถของเรา ถา้ความสามารถของเรา เพราะ
อะไร เพราะเรามีสติปัญญาของเรา เราถึงแสวงหาของเรา ถา้แสวงหาของเรานะ ถา้เราเป็น
สัมมาทิฏฐิคือจิตใจท่ีมีอ  านาจวาสนา 

จิตใจท่ีไม่มีอ  านาจวาสนานะ มนัไม่เขา้หรอก ไอส่ิ้งชัว่ร้าย ส่ิงชัว่ร้ายมนัเขา้กบัความเป็น
จริงไม่ได ้ แลว้ส่ิงท่ีหนา้ไหวห้ลงัหลอก ดสิู กระแสสังคมท่ีหนา้ไหวห้ลงัหลอก ปฏิบติักนัพอ
เป็นพิธี เห็นเขาปฏิบติักนั เห็นหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านปฏิบติัทั้งชีวติของท่าน ก็เห็นคนนบั
หนา้ถือตาข้ึนมาก็จะปฏิบติับา้ง ปฏิบติัก็งูๆ ปลาๆ ลบูหนา้ปะจมูก นัน่น่ะความชัว่ร้าย 

แต่ถา้เป็นความจริงๆ ความจริงมนัเป็นความจริงไง ความจริงตอ้งบอกมาสิศีล สมาธิ 
ปัญญามนัเป็นอยา่งไร การกระท าท าจริงมนัจริงข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา เป็น
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ปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก กาลามสูตร ไม่ให้เช่ือใครทั้งส้ิน ไม่ให้เช่ือแมแ้ต่อาจารยข์องเราไง ถา้
มนัท าความเป็นจริงข้ึนมามนัก็เป็นความจริงข้ึนมาไง 

แต่ถา้มนัชัว่ร้าย เพราะมนัเขา้กบักิเลสไง กิเลสมนัชอบอยา่งนั้น ลบูหนา้ปะจมูกไง เป็น
กระแสสังคมใหค้นยกยอ่งสรรเสริญไง คนยกยอ่งสรรเสริญข้ึนมาเพ่ืออะไร เพ่ืออ านาจ ได้
อ  านาจมามนักไ็ดแ้สวงหาผลประโยชน์ 

แต่ถา้เป็นความจริงๆ มา เขาละกนัตั้งแต่ในใจของเขา น่ีถา้มนัมีอ  านาจวาสนาบารมี มนัรับ
ความชัว่ร้ายอยา่งนั้นไม่ได ้ รับความโกหกมดเทจ็อยา่งนั้นไม่ได ้ รับความโป้ปดมดเทจ็เพราะ
อะไร เพราะมนัไม่เป็นความจริง ความจริงมนัเป็นอยา่งไร 

ความจริงเรามีสติไง พอมีสติข้ึนมา โอโ้ฮ! มนัสงบระงบั อืม! ธรรมะตอ้งเป็นแบบน้ี เป็น
สัมมาทิฏฐิ เป็นความถกูตอ้งดีงาม แลว้สงบระงบัข้ึนมาแลว้ไดอ้ะไร ถา้สงบระงบัเขา้มา ถา้เป็น
ทางวตัถกุ็ขอนไม ้แร่ธาตุ เป็นอยา่งนั้นหรือ 

จิตมนัมีชีวติ มนัไม่ใช่แร่ธาตุ มนัเป็นส่ิงท่ีมีชีวติ ส่ิงท่ีมีชีวติมนัตอ้งรู้จกัตวัมนัเอง ถา้รู้จกั
ตวัมนัเอง มนัมีสติสัมปชญัญะ พยายามท าความสงบของใจเขา้มา แลว้มีสติสัมปชญัญะ มนั
มหัศจรรยข้ึ์นมา มหัศจรรยข้ึ์นมาเพราะมนัเป็นสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิคือสมาธิท่ีมี
สติสัมปชญัญะท่ีสามารถยกข้ึนสู่วปัิสสนา ยกข้ึนสู่การกระท าได ้ ถา้ยกข้ึนสู่การกระท าได ้ ถา้
ยกข้ึนสู่สติปัญญาข้ึนมา น่ีไง ถา้มนัเป็นความจริง มนัเป็นความจริงในใจข้ึนมา 

กาลามสูตร ไม่ให้เช่ือใครทั้งส้ิน ถา้อาจารยบ์อก อาจารยบ์อกต่อเม่ือเราหลงใหล อาจารย์
บอกเพราะเราผิดพลาด ถา้เราผิดพลาด เราผิดพลาดได ้ เราผิดพลาดเพราะอะไร เพราะวฒิุภาวะ
มนัออ่นแอ 

วฒิุภาวะของคน เวลาพนัธุกรรมของจิต เวลาจิตเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ การเวยีนวา่ยตาย
เกิดในวฏัฏะคือพนัธุกรรมของมนัท่ีไดต้ดัแตง่ ตดัแตง่ดว้ยบุญและบาป เวลาท าคุณงามความดี
เป็นบุญกุศลมนัก็ซับลงๆ ท่ีเป็นทิพยส์มบติัๆ ท่ีมนัซับลงๆ มนัตดัแต่งจนเป็นพนัธุกรรม จนเป็น
จริตเป็นนิสัย ถา้เป็นจริตนิสัย เขา้กนัโดยธาต ุ

เวลาธาตุนะ ธาตุของพระอริยบุคคล ผูท่ี้มีสติปัญญาเขา้กบัพระสารีบุตร ผูท่ี้เขา้กบัพระโมค
คลัลานะ ผูท่ี้ลามกอนาจารเขา้กบัเทวทตั น้ีเป็นค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
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แมแ้ต่เขา้กนัโดยธาตุ แมแ้ต่ธาตุมนัยงัตอ้งคดัเลือกคดัแยก แลว้ถา้เป็นสติปัญญาข้ึนมา มนัลึกซ้ึง
ยิ่งกวา่นั้นไง ถา้มนัลึกซ้ึงยิง่กวา่นั้น มนัท ามาจากไหน 

ถา้มนัท ามาจากไหน ถา้บารมีเราออ่นแอ ถา้ธาตุมนัชัว่ร้าย มนัก็เขา้ไปกบัพวกโป้ปดมดเทจ็
ไง แต่ธาตุเราเป็นธาตุท่ีดี ธาตุเราเป็นธาตุบวก มนัรับไม่ได ้ ธรรมะไม่มีโกหก ธรรมะไม่มีปล้ิน
ปลอ้น โกหก ปล้ินปลอ้น กะลอ่นอยา่งนั้นไม่ใช่ธรรมะ 

ธรรมะเป็นสัจจะความจริง พดูอยา่งไร ท าอยา่งนั้น ท าอยา่งไร พดูอยา่งนั้น ทั้งต่อหนา้และ
ลบัหลงั น่ีไง ถา้เป็นสัจจะความจริงตอ้งเป็นสัจจะความจริงอยา่งนั้น แลว้พิสูจน์ได ้ พิสูจน์จาก
การกระท า พิสูจน์จากการหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ถา้จิตมนัสงบเขา้มา แลว้มนัสงบ
อยา่งไร มนัเป็นความจริงอยา่งไร 

แลว้ถา้มนัไม่จริง ไม่จริงก็เป็นสัญญาอารมณ์ไง ไม่จริงมนัก็เป็นภวงัคไ์ง วา่งๆ วา่งๆ ไม่ท า
อะไรก็วา่ง นอนหลบัก็วา่ง แต่ความจริงถา้มีกิเลส นอนหลบัไม่วา่ง มนัฝัน มนันอนหลบัให้มนั
บีบคั้น แต่ถา้คนมนัโดยธาตุไง โดยธาตุท่ีไม่มีวฒิุภาวะไง วา่งๆ วา่งๆ 

มนัวา่งอะไร เป็นวตัถธุาตุใช่ไหม ส่ิงท่ีมีชีวติมนัตอ้งมีววิฒันาการของมนั เห็นไหม ป่า ไม่
มีคน ป่ามนัฟ้ืนฟไูดน้ะ ป่าท่ีโดนท าลาย ถา้ไม่มีใครไปยุง่กบัมนันะ เด๋ียวมนัจะฟ้ืนฟตูวัมนัเองได ้
สภาวะแวดลอ้มท่ีดีมนัให้อาหารแก่สัตว ์ ให้อากาศท่ีดี ให้ทุกอยา่งท่ีพร้อมเลย น่ีไง ส่ิงท่ีมี
ววิฒันาการมนัตอ้งมี ตน้ไมม้นัตอ้งเติบโตข้ึนมา จิตใจของคนมนัตอ้งพฒันาข้ึนมา 

เราเกิดมาเป็นพระอรหันตห์รือ น่ีไง เพราะมนัดว้ยความโป้ปดมดเทจ็ ธรรมะเป็นของ
ง่ายดาย แค่พริบตาเดียว ธรรมะมนัเกิดข้ึนไดล้ดัสั้น...โกหกทั้งนั้น ขิปปาภิญญาท่ีเขาท ากนัมาเขา
ก็มีอ  านาจวาสานาของเขา 

ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แสดงธรรม ธมัมจกัฯ ท าไมพระอญัญาโกณ
ฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรมละ่ พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรมเพราะท่านเกิดปัญญา
ข้ึนมาในใจของท่านวา่ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงนั้นตอ้งมีการ
ดบัไปเป็นธรรมดา ท่านเกิดปัญญาของท่าน ท่านถึงไดเ้ป็นพระโสดาบนั พระมหานาม พระอสัส
ชิยงัไม่มีปัญญาข้ึนมา ฟังธมัมจกัฯ ดว้ยกนักบัพระอญัญาโกณฑญัญะ แต่มีพระอญัญาโกณ
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ฑญัญะองคเ์ดียวเท่านั้นท่ีเป็นพระโสดาบนั เพราะเกิดปัญญาข้ึน แต่ ๔ องคน์ั้นไม่เกิดปัญญาข้ึน 
ไม่เกิดปัญญาข้ึนมนัก็ไม่เกิดมรรค เห็นไหม 

ถา้มนัไม่เกิดมรรคข้ึนมา ววิฒันาการของจิต จิตมนัตอ้งมีววิฒันาการของมนั มนัตอ้งมีการ
กระท าของมนั แลว้ถา้มนัไม่มีวิวฒันาการ ไม่มีปัญญาของเราเลย ฟังเขามา เขาเลา่วา่ น่ีไง เวลา
ไม่มีอ  านาจวาสนาบารมี พระมนัออ่นแอมนัก็เป็นตามนั้นน่ะ พอเป็นพิธีกนัไปไง 

แต่ถา้มนัเป็นจริงๆ ไม่เช่ือ ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล เราไม่ไดกิ้นขา้ว เรา
อ่ิมไม่ได ้ เห็นเขากินแลว้อ่ิม เราก็พยายามนึกวา่อ่ิม กไ็ดช้ัว่อารมณ์อารมณ์หน่ึงเท่านั้น เด๋ียวก็หิว
อีก เพราะอะไร เพราะในกระเพาะไม่มีอาหาร 

แต่ถา้ใครไดต้กัอาหารเขา้ปาก จะวา่หิว มนัก็มีอาหารในกระเพาะนั้น ใครมีสติ ใครมีสมาธิ 
ใครมีปัญญา ถา้ธรรมเกิดข้ึนตามความเป็นจริง ใครจะพดูเหยยีดหยาม พยายามท่ิมต าให้มนั
เสียหาย มนัก็เสียหายไปไม่ได ้ เวน้ไวแ้ต่เร่ิมตน้ปฏิบติั เวลาปฏิบติั สัปปายะไง สัปปายะ ๔ 
อาจารยเ์ป็นสัปปายะ หมู่คณะเป็นสัปปายะ ค าวา่ “หมู่คณะเป็นสัปปายะ” คือมีทิฏฐิเสมอกนั ไม่
มีความเห็นท่ีขดัแยง้กนั โตแ้ยง้กนั การโตแ้ยง้กนัโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยากในหัวใจของ
เรายงัมีอยู ่ เวลาไปโตแ้ยง้แลว้มนัเกิดฟข้ึูนมา มนัการกระท า กระท ายากไง ครูบาอาจารยข์องเรา
ถึงให้หลีกให้เร้นไง ไม่ใหข้บกนั ไม่ให้กระทบกระเทือนกนัให้ไปท่ิมต าให้กิเลสมนัฟข้ึูนมา 

เราพยายามท าความสงบของใจเขา้มาก่อน ถา้ใจมนัสงบเขา้มาแลว้ ถา้เราฝึกหัดมีสติมี
ปัญญาข้ึนมา แลว้ถา้เกิดปัญญาแบบพระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม มีปัญญาข้ึนมาใน
ใจของท่าน ท่านถึงเป็นความจริงของท่านข้ึนมาในใจของท่าน ถา้อยา่งน้ีแลว้ ส่ิงท่ีจะมาท่ิมมาต า
ก็เขา้มาท่ิมต าไม่ไดเ้พราะมนัเป็นอกุปปธรรม มนัเป็นวบิาก มนัเป็นผล เป็นผลท่ีวา่กลบัอีกไม่ได ้

ผลไมม้นัเน่า เก็บไวเ้สียหมด ของในโลกน้ีเป็นอนิจจงั ทุกอยา่งมนัแปรสภาพหมด เวน้ไว้
แต่อกุปปธรรม อฐานะท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง อฐานะท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง มนัเกิดข้ึนจากการ
กระท าท่ีมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา มรรคสามคัคีรวมลง สมุจเฉท ฆ่ากิเลสตาย ตายชดัๆ น่ีถา้มนัเป็น
จริง เป็นจริงอยา่งน้ี ถา้เป็นบณัฑิตเขาแสวงหาแสวงหาอยา่งน้ี น่ีไง ส่ิงท่ีมรดกโลกท่ีเป็น
นามธรรมไง ท่ีจบัตอ้งไม่ไดไ้ง น่ีพดูถึงทางโลกนะ แตถ่า้เป็นธรรม ได ้
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ถา้จบัตอ้งไม่ได ้ เป็นพระโสดาบนัไดอ้ยา่งไร ถา้จบัตอ้งไม่ได ้ มนัรู้ข้ึนมากลางหัวใจได้
อยา่งไร เพราะเวลาอวชิชาความไม่รู้ถึงไดเ้วยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ แต่ถา้มนัมีวชิชา มีความรู้
แลว้ มนัจะเวยีนไปไหน ถา้เป็นพระโสดาบนั สุดวสิัยตอ้งเกิดอีก ๗ ชาติ เกิดอีกเพราะอะไร 
เพราะกามราคะปฏิฆะมนัแกไ้ม่ได ้มนัยงัไปท าลายอวชิชาไม่ได ้แต่ถา้มนัมีสติปัญญาไลต่อ้นข้ึน
ไป พิจารณาข้ึนไปเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป มีการกระท าข้ึนไปเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป มนัท าไป
แลว้มนัอกุปปธรรม อฐานะท่ีไม่มีการแปรสภาพ มนัมีไง 

บอกวา่ ส่ิงท่ีเป็นมรดกโลกท่ีเป็นนามธรรมจบัตอ้งไม่ได ้ เวลามนัแสดงออก มนัแสดง
ออกไปทางวฒันธรรม นัน่แสดงออกมา นัน่มนัเป็นโลกๆ ไง แต่ธรรมเหนือธรรมชาติ ธรรม
เหนือโลก ธรรมเหนือส่ิงตา่งๆ ธรรมเหนือพญามาร ธรรมเหนือวฏัฏะทั้งหมด เหนือหมด เหนือ
ตอ้งมีความท่ีเหนือกวา่ มีความท่ีจริงจงัมากกวา่ ความมากกวา่อนันั้น ส าคญัอนันั้นไง 

วนัพระ วนัพระเป็นผูป้ระเสริฐ ถา้จิตใจประเสริฐ ประเสริฐอยา่งนั้น ถา้จิตใจประเสริฐ
แลว้นะ ถา้จิตใจมนัเหนือโลกแลว้ ใน ๓ โลกธาตุน้ี อะไรบา้งท่ีจะไปสะกิดสะเกาให้มนัมี
ความรู้สึกข้ึนมา ให้เขาหันมามอง ไม่มี 

สภาวธรรมท่ีเป็นอยา่งนั้นแลว้เหนือโลกเหนือสงสาร สภาวะในโลกน้ีไม่มีส่ิงใดมีค่าเท่า
ส่ิงนั้นได ้ ไม่มี ส่ิงท่ีเหนือโลก เห็นไหม แลว้มนัอยู่ท่ีไหนละ่ มนัอยูใ่นใจขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรมๆ กราบธรรมอนัน้ี กราบธรรมอนั
น้ีเพราะอะไร กราบธรรมอนัน้ีเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สร้างสมบุญญาธิการมา
เป็นพระโพธิสัตว ์ผูท่ี้แสวงหาได ้ผูท่ี้จะตรัสรู้เองโดยชอบ ผูท่ี้กระท าไดเ้อง ตอ้งมีอ  านาจวาสนา
มหาศาล ค าวา่ “อ านาจวาสนามหาศาล” ท่ีมนัละเอียดลึกซ้ึงจนเกือบจะเป็นไปไม่ได ้ แต่ท่าน
สามารถท าข้ึนมาในใจของท่านได ้แลว้วางธรรมวนิยัน้ีไว ้

เราสาวก สาวกะ ผูท่ี้ไดย้ินไดฟั้ง ไดย้ินไดฟั้งทฤษฎีอนันั้นไง ทฤษฎีพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ รัตนตรัยของเราเป็นท่ีพ่ึงท่ีอาศยัไง คนท่ีมีอ  านาจวาสนาข้ึนมาก็จะเอาความเป็นจริงใน
หัวใจ คนท่ีมีอ  านาจวาสนาพอปานกลางก็เอาแต่ความสุขความสงบให้กิเลสมนัสงบระงบั
พอสมควร คนท่ีตอ้งการทางโลกก็ตอ้งการบุญกุศล ตอ้งการอ านาจวาสนา ตอ้งการเจตนาท่ีดี 
ตอ้งการโอกาสท่ีดีเพ่ือประสบความส าเร็จในชีวติไง 
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แต่ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง ชาติปิ ทุกฺขา การเกิดเป็นทุกขอ์ยา่ง
ยิ่ง ผูท่ี้มีสติปัญญาเขาไม่ตอ้งการสภาวะแบบน้ีอีกแลว้ เขาตอ้งการวมุิตติสุข 

“ถา้ไม่เกิดแลว้ไปอยูท่ี่ไหน ไม่เกิดแลว้เราจะไม่ไดอ้ะไรเลย เกิดมายงัไดร้สชาติไง รสชาติ
ของแสบๆ คนัๆ อยา่งน้ีไง เวลาไม่เกิดแลว้มนัจะไม่มีไง” 

ไม่มีอยา่งไร ไม่มี ท าไมองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่วมุิตติสุข วมุิตติสุข สุขท่ี
ไหนในโลกน้ีไม่เคยเห็น พรหมกไ็ม่รู้จกั ใน ๓ โลกธาตุน้ีไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น เวน้ไวแ้ต่ในใจ
ของผูท่ี้ปฏิบติัไดจ้ริงเท่านั้น แลว้มนัเป็นอยา่งไร มนัเป็นเป้าหมายของเราไง มนัเป็นเป้าหมาย
ของชาวพทุธไง ให้พระพทุธศาสนาน้ีมีคุณค่า 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม สัจ
ธรรมความจริงน้ีมีคุณคา่มาก แต่เพราะดว้ยพวกเปรตพวกผีเอาธรรมะน้ีมาเป็นสินคา้ เอาธรรมะ
น้ีมาหลอกลวงประชาชน เอาธรรมะน้ีมาปล้ินปลอ้นหลอกลวงเพ่ือผลประโยชน์กระเป๋าของตน 
มนัไม่เป็นความจริงตั้งแต่ในใจของมนั ถา้ในใจของมนัเห็นคุณค่าอยา่งน้ีแลว้ น่ีคุณค่าสูงส่ง 

ธรรมะคืออะไร ธรรมะคือผิดชอบชัว่ดี บาปบุญ ความผิดความถกู นัน่น่ะคือธรรม แลว้
ความถกูตอ้งดีงาม ความยติุธรรมมนัเหนือทุกๆ อยา่งนะ ถา้โลกน้ีมีความยติุธรรม มีความเสมอ
ภาค ไม่มีการรังแกกนั ไม่มีการเบียดเบียนกนั เราสบายใจมาก 

แต่น้ีมนัเบียดเบียนท าลายกนัเพราะความแตกตา่งของความรู้สึกนึกคิด เพราะความ
แตกต่างของเวรของกรรม เพราะความแตกต่าง เห็นไหม สัจธรรม สจัธรรมอนันั้นไง เรา
แสวงหาอนันั้นไง แสวงหามาเพ่ือเราไง เรามาวดัมาวาสร้างสมบุญญาธิการเพ่ือเหตุน้ี เพ่ือ
คุณธรรมของเราอยา่งน้ี 

วนัน้ีวนัพระ วนัรัฐธรรมนูญเสียดว้ย วนัรัฐธรรมนูญคือกฎกติกาของสงัคมนะ แต่พระผู ้
ประเสริฐ ประเสริฐใชก้ฎกติกาอนันั้นเพ่ือความเสมอภาค เพ่ือความดีงาม แลว้คนท่ีเขามีบุญกุศล
เขาท าตรงนั้น ท าเพ่ืออะไร ท าเพ่ือหัวใจของเขา เพราะหัวใจของเขามีความรู้สึกอยา่งนั้น เขาก็
ปกป้องคุม้ครองส่ิงท่ีดีงาม คนท่ีเกิดมาแสวงหาแต่ผลประโยชน์ของตนก็อาศยัสังคมนั้น มือใคร
ยาวสาวไดส้าวเอา 
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แต่ถา้เป็นธรรมๆ เขาเห็น เห็นแก่คนทุกขค์นจน คนทุกขค์นยาก เราอยากมีน ้าใจเพ่ือ
ประโยชน์กบัเขา ถา้ใจเขาเป็นธรรม แลว้ถา้เขาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาในใจของเขาเป็นความจริง 
อนัน้ี น่ีคือสัจจะความจริงในศาสนาพทุธ ศาสนาพทุธท่ีมีคุณค่า คุณค่าเพราะสัจธรรมอนันั้น 
เอวงั 


