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 ไม่พดูก่อน หรือไม่พดูใหฟั้งบา้งก่อนน่ี ทาํแต่สกัแต่วา่ทาํกนัไง เราเห็นใจมากนะ อุตส่าห์

มา อุตส่าห์เจียดเวลามา เวลาเป็นของมีค่าทั้งวนั แลว้เรามาทาํกนัสกัแต่วา่น่ี มนัจะไม่ไดผ้ล

เท่าท่ีควร ฉะนั้นกต็อ้งพดูไวก่้อนทีหน่ึง ใหต้ั้งใจป๊ับ แลว้เด๋ียวเวลาตั้งใจทาํ วา่วนัน้ีวนัมาฆะไง 

มาฆบูชา เป็นวนัสาํคญัของชาวพทุธ พระพทุธเจา้เทศน์โปรดพระอรหนัต ์ ลกูศิษย ์ มนัเป็นการ

รวม เป็นเหตุการณ์ มนัเป็นประเพณีของพระพทุธเจา้ทุก ๆ องคท่ี์จะมีอยา่งน้ีต่อละ ๑ คร้ัง  

เหมือนกบัเราทางบา้น พอ่แม่ใครกแ็ลว้แต่ ลกูประสบความสาํเร็จแลว้กลบัมาหา มาช่ืนชม

สมบติั น่ีกเ็หมือนกนัวา่เอหิภิกขไุง ไม่ใช่พระท่ีวา่บวชทัว่ไป พระท่ีพระพทุธเจา้เป็นอุปัชฌาย ์เป็น

ผูบ้วชให ้ เอหิภิกขกุเ็หมือนกบัลกูในไส้ นอกนั้นกเ็ป็นหลาน เป็นอะไรไป กเ็ป็นลกูพระพทุธเจา้

ทั้งหมด แต่แบบวา่พระพทุธเจา้ไม่ไดบ้วช แต่บวชในสงัคมของพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ตั้งกติกา

ไว ้สงัคม สงัฆะ จตุตถกรรม หมายถึงวา่บวชดว้ยญตัติ  

แต่เอหิภิกขน่ีุแบบวา่ บวชกบัพระพทุธเจา้โดยเฉพาะเลย แลว้บวชเสร็จแลว้ออกไป

ประพฤติปฏิบติัสาํเร็จเป็นพระอรหนัต ์๑,๒๕๐ องค ์แลว้ยงัมีอีกนะ แต่ชุดน้ีท่ีกลบัมาน่ี กลบัมาจา

ตุรงคสนันิบาต วนัน้ีมายนืยนัวา่พระพทุธเจา้สอนเป็นหลกัความจริง ฟังนะ หลกัความจริงวา่ ผูท่ี้

ฟังคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้แลว้ไปประพฤติปฏิบติักไ็ดส้มบติั ไดเ้ป็นพระอรหนัต ์ เป็นถึง

นิพพานนะ มีความสุขในใจจริงไง  

มนัยนืยนักนั เห็นไหม เห็นวา่เป็นสัง่สอนไป ตวัเองรู้จริงแลว้ พระพทุธเจา้รู้จริงแลว้ ถา้ไม่

สัง่สอนใหค้นปฏิบติัตามใหเ้ห็นจริง มนักว็า่พระพทุธเจา้พดูองคเ์ดียว ไม่มีพยาน แต่น่ีเป็นผูบ้วช

ใหด้ว้ย แลว้ออกไปปฏิบติั แลว้ปฏิบติัสาํเร็จแลว้เป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั แลว้กลบัมากราบ
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พระพทุธเจา้ มาสโมสรสันนิบาตวนัน้ี น่ีมนัยนืยนัไงวา่อนัน้ีเป็นหลกัความจริง เป็นความสุขท่ี

แทจ้ริง  

เราเป็นชาวพทุธเราคิดถึงตรงน้ีไง วา่ครูบาอาจารยศ์าสดาของเราน่ี เป็นผูท่ี้ส้ินกิเลสแลว้ 

พระสาวกในคร้ังพทุธกาลนั้นส้ินกิเลสแลว้ กิเลสมนัคือตวัแยง่ แยง่เอาความสุขในหวัใจของเราไป 

กิเลสตวับีบบ้ีสีไฟใจเราไง หวัใจเราเป็นทุกขอ์ยูน่ี่กเ็พราะวา่ไอต้วัน้ี แลว้มีผูท่ี้ทาํเสร็จแลว้ ศาสดา 

แลว้ครูบาอาจารยเ์ราเป็นผูท่ี้พน้ไปแลว้ แลว้เรามาน่ี น่ีเด๋ียวมนัจะเขา้ตรงน้ี ตรงท่ีวา่เรามาเวียน

เทียนกนัเพื่ออะไร?  

เพราะวา่เป็นพระอรหนัตใ์ช่ไหม พระอรหนัตน่ี์เป็นเน้ือนาบุญของโลก เป็นรัตนะ เป็น

แกว้สารพดันึกเลย พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ น้ีเป็นแกว้สารพดันึกของชาวพทุธ แลว้เรามา

นอ้มนึกถึงแกว้สารพดันึก เรากนึ็กสิ เราตอ้งนอ้มแลว้เราตอ้งนึก อธิษฐานขอใหเ้ป็นความสม

ปรารถนาของเราท่ีผลบุญผลกรรมของเราสร้างมา เราไม่เคยทาํมา เราจะไปนึกไปคิดมนักไ็ม่ได ้ 

แต่เรานึกมาไง นึกวา่น่ีแกว้สารพดันึกของเราใช่ไหม เรานึกแลว้เราปรารถนา แลว้เรากต็ั้ง

เป็นเป้าหมาย เห็นไหม อธิษฐานบารมี บารมีของชาวพทุธ บารมี ๑๐ ทศัของพระพทุธเจา้ 

พระพทุธเจา้เป็นศาสดาของเรา กวา่จะสาํเร็จไดก้ต็ั้งปณิธานเอาไวแ้ลว้ เห็นไหม เป็นพทุธภูมิแลว้

กส็ร้างสมบุญกศุลมา เราเป็นสาวก เราเป็นผูเ้ดินตาม เราอยากมีความสุข เรากต็ั้งปรารถนา

ความสุข ไม่ตอ้งถึงนิพพาน เอาความสุข เห็นไหม  

แลว้เรากพ็ยายามบงัคบัตวัเราใหเ้ขา้ในกระแส หรือในท่ีเราตอ้งการไว ้ การบงัคบัน่ีกก็าร

เบียดเบียนกบักิเลสไง กิเลสคือความเคยใจ มนัจะนอนต่ืนสาย มนัจะนอนเล่น มนัจะทาํตามใจ มนั

จะเท่ียว มนัจะไม่ยอมทาํงาน น่ีคือกิเลส อยากเป็นคนดีน่ี เรากเ็ช่ือ พระพทุธเจา้บอก “ทาํดีตอ้งได้

ดี ทาํชัว่ตอ้งไดช้ัว่” อยากเป็นคนดี เรากท็าํความดีน่ีเรากเ็บียดเขา้ไปแลว้ เห็นไหม เรากเ็ร่ิมเขา้ไป

ขดัเกลา เขา้ไปเบียดใหกิ้เลสมนัอ่อนตวัลง หรือวา่ไม่ใหม้นัมีอาํนาจเหนืออยูต่ลอดเวลา เรา

สามารถยบัย ั้งมนัได ้สามารถท่ีจะแบบวา่ ถึงจะส้ินไม่ไดก้ย็บัย ั้งมนัก่อน  
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น่ีเราปรารถนาอยา่งนั้น แลว้ปรารถนาเอาอะไรเป็นเป้าหมายล่ะ? กพ็ระพทุธเจา้น่ีไง เห็น

ไหม พระพทุธเจา้ แลว้สาวกท่ีปฏิบติั น่ีวนัน้ียนืยนัเลย ๑,๒๕๐ เป็นพระอรหนัตท์ั้งหมด บริสุทธ์ิ

ผดุผอ่งทั้งหมดเลย เป็นผูท่ี้พน้จากกิเลส มีความสุขในหวัใจเต็มเป่ียม แต่พวกเรามนัชาวทุกข ์ทุกข์

เตม็หวัใจเหมือนกนั ท่านเป็นผูท่ี้พน้ไปมีความสุขเตม็หวัใจเลย เรามีความทุกขเ์ตม็หวัใจเลย แต่

เรากไ็ม่ใช่คนมือเทา้ออ่นไง ไม่ใช่คนนอนจะใหกิ้เลสมนัเหยยีบย ํา่ตลอดไป เราถึงวา่เราตอ้งต่อสู้ 

เราต่อสู้ เราไม่มีกาํลงัใจ เราไม่มีความสามารถ เรายงัมืดมนอยู ่ 

น่ีมนัถึงวา่นึกถึงเวียนเทียนไง เรามาเวียนเทียน ดอกไมธู้ปเทียนระลึกถึงไง ระลึกถึงน่ี 

หวัใจมนัเปิดแลว้นะ ถา้เราไม่เคยนึกเลยกเ็หมือนกบัในนํ้าน่ี นํ้ ามนัโดนจอกแหนบงัไวห้มดเลย 

อยูป่กติโลกเขาน่ีบงัไวห้มดเลย แต่พอเราออกมาน่ีเราแหวกจอกแหนออก เราเห็นนํ้า เรานึกถึง 

ความนึกน่ีมนักเ็บียดออกมา ความนึกความคิดไง ความนึกออกจาก นึกบุญนึกกศุล นึกถึง

พระพทุธเจา้ เห็นไหม มนันึกคนละนึกกบัเรานึกอยูท่ี่บา้น อยูท่ี่บา้นเรานึก เรานึกอะไร? เรานึกวา่

งานการของเรา เห็นไหม แต่พอเรานึกออกน่ี มนัแหวกออก แหวกออกจากความคิดเดิม  

น่ีถึงวา่มนัจะเป็นบุญกศุลตรงน้ีไง ตรงท่ีวา่ใหห้วัใจอนัน้ีเช่ือมต่อไปถึงความสุขของ

พระพทุธเจา้ เช่ือมต่อไปถึงสาวกไง เช่ือมต่อถึงรัตนตรัย ความท่ีเป็นประโยชน์ของเราน่ี เรา

เช่ือมต่อตรงนั้น เอาใจน่ีเช่ือมต่อ กระแสของใจ กระแสของบุญ เขาบอกวา่ “โลกน้ีคือละคร” ฟัง

นะ โลกน่ีคือละคร เขาวา่อยา่งนั้น แต่ความจริงถกูส่วนเดียว ไม่ถกูทั้งหมด วฏัวนต่างหากเป็น

ละคร วฏัฏะไง กามภพ รูปภพ อรูปภพ วฏัวน กามภพ ผูใ้หม่จะงงหน่อยนะ  

วฏัฏะหมายถึงวา่ การเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัวนน้ีเป็นละคร ไอแ้ค่มนุษยน้ี์เป็นฉากหน่ึง

ของละคร มนุษยเ์ราน่ี มนุษยส์มบติัน่ีเป็นฉากหน่ึงของละครนะ ไม่ใช่โลกน้ีคือละคร โลกน้ีเป็น

ฉากหน่ึงของละคร เราเคยทาํความดีมาเคยทาํความชัว่มา มนัถึงส่งผลมาใหม้าเป็นปัจจุบนัน้ีไง มนั

ตอ้งมีผลมาให้เรามาเจอสภาพแบบน้ี ไม่ใช่มาเจอโดยบงัเอิญ บงัเอิญไม่ได ้ มนัตอ้งมีการ

ขบัเคล่ือนมา แรงขบัเคล่ือนส่งมา แลว้เรามาถึงตรงน้ีจะมีแรงขบัเคล่ือนส่งเราไป เห็นไหม วา่

วฏัฏะเป็นละคร ไม่ใช่โลกละคร บุญกศุลมนัถึงจะมีผลตรงน้ีไง  
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น่ีถา้เราเวียนเทียน เรานึกถึงใหใ้จมนัเขา้อยูใ่นกระแส การเดินไป การเวียนไป จิตน้ีตอ้ง

ออกไปน่ีมนัยงัอีกยาวไกล แลว้เราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา มนัถึงไดเ้ป็นประโยชน์กบัเราไง 

พบพทุธศาสนาดว้ย แลว้ศาสนาสอนถึงวฏัฏะและวิวฏัฏะ แลว้หกัออกจากวฏัสงสารน้ีไดด้ว้ย น้ี

มนัยงัวนไป แลว้ถา้มองแต่ปัจจุบนัน่ีทุกขน์ะ ทุกขม์าก ทุกขแ์ลว้ไม่มีทางออก  

เราตอ้งมีทางออก ทุกขน้ี์เป็นอริยสจั ทุกขน้ี์เป็นความจริง พอทุกขม์นัดบัไป มนัเป็นอะไร

ข้ึนมาล่ะ พอทุกขด์บัความสุขกเ็กิดข้ึน ความสุขความพอใจเกิดข้ึน แต่เราไปอยูก่บัความทุกข ์ ไป

จมอยูก่บัความทุกข ์ แลว้โดยไม่แกไ้ขน่ี อนันั้นผดิ เพราะอะไร? เพราะทุกขน้ี์เป็นความจริง เรา

ตอ้งสาวไปหาเหตุท่ีให้เกิดทุกขสิ์ สมุทยัทาํใหเ้กิด เหตุใหเ้กิดทุกข ์ ไม่ใช่ตวัทุกขน้ี์ ทุกขน้ี์เป็นผล 

เราสาวไปหาเหตุ เราไปแกท่ี้เหตุนั้น  

นัน่อริยสจั ความจริงท่ีพระพทุธเจา้สอน ทีน้ีปัจจุบนัน้ีมนักเ็ป็นทุกข ์ ทีน้ีพอเราไม่เขา้ใจ 

เรากก็าํอยูก่บัปัจจุบนัไง เราอยูก่บัปัจจุบนัน้ีแลว้เราไม่ขยบัออก มนักเ็ลยแบบวา่เศร้าหมองกนัอยู่

อยา่งนั้น เศร้าหมองส่วนเศร้าหมองมนัเป็นผล ผลอนัน้ีเพราะเราสร้างมา เราขยบัออกไปสิ ขยบั

ออกไป ๆ อยา่งเช่นท่ีวา่น่ี ใจมนันึกออก ๆ เป็นได ้มีมืด มีสวา่ง มีทุกขต์อ้งมีพน้ทุกข ์มีความเศร้า

หมองมนัตอ้งมีผอ่งใส มนัวนไปตลอด ไม่มีอะไรคงท่ี ถึงมนัผอ่งใสอยูเ่ด๋ียวมนักจ็ะเศร้าหมอง  

น้ีเราเขา้ใจตรงน้ีแลว้ เราถึงพาชีวิตเราไปไดไ้ง พาชีวิตเราไปจนไม่ถึงกบัจนตรอกนกั ชีวิต

ปัจจุบนัน้ีไม่ใหจ้นตรอกนกั ชีวิตน้ีใหม้นัเป็นไปไดไ้ง ชีวิตน้ีใหม้นัเคล่ือนไปได ้เกิดมาเป็นมนุษย ์

เกิดมาอยูท่่ามกลางของความทุกข ์มนัเป็นความจริง มนัเป็นความจริงอยู ่แต่เราจะทาํอยา่งไรใหอ้ยู่

ในทุกขด์ว้ย แลว้พน้ทุกขไ์ปไดด้ว้ย แลว้เราเอาอะไรเป็นท่ีพึ่ง  

ทีน้ีเรามนัคนมืดไง คนมืด คนตาบอด คนตาบอดตอ้งเช่ือคนตาดี พระพทุธเจา้เป็นผูท่ี้ส้ิน

กิเลสแลว้ เขา้ใจหมด ทาํดีตอ้งไดดี้ แลว้เราทาํความดีน่ีทาํไมมนัไม่ไดดี้ ทาํความดีทุกขข์นาดน้ี ทาํ

ความดีอยูแ่ลว้น่ี ตอ้งไดดี้ ตอ้งไดดี้เดด็ขาด ท่ีมนัยงัไม่ไดดี้อยูน่ี่เพราะมนัยงัใหผ้ลไม่ถึงจงัหวะของ

มนั จงัหวะยงัไม่มาถึงเรากต็อ้งยอมรับก่อน ยอมรับนะ ยอมรับแต่ไม่ใช่ยอมรับแบบยอมจาํนน 
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ยอมจาํนนอยา่งหน่ึง ยอมรับอยา่งหน่ึง ยอมรับท่ีวา่จะออกไปใหไ้ด ้จะเอาตวัเราออกไปใหไ้ด ้มีวิธี

ออก เด๋ียวจะพดูอีกรอบหน่ึง เอาง่าย ๆ ก่อน กลวัถา้พดูไปมนัมากเกินไปแลว้คนอ่ืนไม่เขา้ใจ  

เราวา่วิวฏัฏะ วฏัฏะน่ีงงแลว้ล่ะ มนัเป็นศพัทพ์ระ มนัตอ้งเป็นศพัทพ์ระตลอด ศพัทโ์ลกมนั

ไม่มี ศพัทโ์ลกถา้เกิดเราไปใชศ้พัทโ์ลกนะ แลว้พอมนัเคล่ือนไป ศพัทโ์ลกน่ีความหมายมนัเปล่ียน

ทุกวนั แลว้เด๋ียวอนัน้ีกเ็ลยกลายเป็นวา่คนคุยธรรมะจะตีกนัเอง ฉะนั้นเวลากลบัมา เวลาพดูถึง

หลกัเกณฑแ์ลว้ตอ้งกลบัมาตรงน้ี ตรงภาษาบาลีน้ี ภาษาพระน้ีไม่ใหเ้คล่ือนออก เป็นบญัญติัไง 

โลกน้ีเป็นสมมุติ ทุกอยา่งสมมุติข้ึนมาหมด ศพัทก์ส็มมุติ สมมุติข้ึนมา แลว้พระพทุธเจา้บญัญติัมา

ใหท้บัสมมุติไง  

อยา่งเช่นน่ี คน พระพทุธเจา้บอกไม่ใช่ พระพทุธเจา้บอกวา่ มนัเป็นท่ีรวมของธาตุ ๔ ดิน 

นํ้า ลม ไฟ ช้ีมาตรงไหนเป็นคน ช้ีมาสิ แขนมนัไม่ใช่คน หวัไม่ใช่คน สมอง...อะไรเป็นคน แต่

รวมเราแลว้เป็นคนน่ีคือสมมุติ รวมลงทั้งหมดแลว้ช้ีลงไปตรงน้ีเป็นคน น่ีสมมุติ เห็นไหม 

พระพทุธเจา้บญัญติัมาใหท้บัสมมุติไง ไม่ใหติ้ดในสมมุติ บญัญติัทบัไปอีกทีหน่ึง แลว้วา่สมมุติ

บญัญติั เพราะอยา่งนั้นเวลาพดูถึงคาํพระคือคาํท่ีบญัญติัข้ึนมา บญัญติัข้ึนมาใหม้นัแคบเขา้มาไง 

ใหม้นัส่ือกนัเขา้ใจ ใหม้นัง่ายข้ึน ไม่ใหม้นัมากเกินไปนกั ถา้มนัเป็นพดูภาษาโลกไปมนักจ็ะ

ออกไปสมมุติหมดเลย สมมุติซอ้นสมมุติ แลว้เรากอ็ยูใ่นสมมุติ แลว้เรากห็ลงไปเลย  

นัน่ถึงวา่บางทีไม่เขา้ใจ ตอ้งพยายามทาํความเขา้ใจ เพราะอนัน้ีเป็นสมบติัประเสริฐ สมบติั

ท่ีเขา้ถึงหวัใจ สมบติัท่ีทาํใหเ้รามีความสุขแท ้ ไม่ใช่สมบติัท่ีวา่สมมุติสมบติั สมบติัท่ีสมมุติเราหา

มาเท่าไรกแ็ลว้แต่มนักอ็ยูท่ี่โลกน่ี ไม่ไดไ้ปเลย พระพทุธเจา้สอนนะ บา้นน้ีไฟไหมอ้ยู ่ใครขนของ

ออกจากบา้นไดเ้ท่าไร ทรัพยส์มบติัท่ีขนออกไดน้ัน่คือสมบติัของเรา ถา้บา้น (เทปขดัขอ้ง) แลว้เรา

ไดอ้ะไรข้ึนไปล่ะ  

น่ีท่ีวา่ขนออกกข็นออกอยา่งน้ี ใครจะขนออกทางไหน ขนออกไดห้มด จะใหใ้ครกไ็ด ้ขน

ออกไป ๆ ขนออกไปแลว้มนัถึงเป็นสมบติัของเราไง พอขนออกไปน่ีมนัเป็นวตัถุ วตัถุใหก้นัไป 
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แต่หวัใจเราเป็นผูท่ี้สละออก คนท่ีสละออกมนัเห็น มนัเห็นมนักพ็อใจสิ การเห็นนั้นคือวา่มนัซบั

ลงท่ีใจ การเห็นนั้นมนัเป็นทิพย ์มนัจะแปรสภาพเป็นทิพยไ์ง เป็นทิพยห์มายถึงวา่มนัฝังลงท่ีใจ  

น่ีถึงวา่ใจมนักินตรงน้ี กินความรู้สึกอนัน้ี มนัไม่กินวตัถุ ไม่กินสมบติัสมมุติ มนักินสมบติั

แท ้ สมบติัแทม้นัลงท่ีใจ ฝังลงท่ีใจ ไอส้มบติัขา้งนอกนัน่เป็นสมบติัสมมุติ แลว้เราจะเอาอะไร

เท่านั้นน่ะ น่ีชาวพทุธสอนอยา่งนั้น เราจะปล่อยใหม้นัไหมไ้ปหมดเหรอ? ถึงวา่พบส่ิงท่ีประเสริฐ

น่ะประเสริฐจริง ๆ ประเสริฐถา้เราเขา้ใจ มนัประเสริฐมาก มนัสูงมาก มนัละเอียดมากจนเราจบั

ตอ้งกนัไม่ได ้เราไม่ชอบ เราชอบจบัตอ้งของท่ีเป็นวตัถุไง  

ใจกินอารมณ์เป็นอาหาร เวลาทุกขข้ึ์นมาน่ี แกว้แหวนเงินทองเอามาถมท่ีตวัเลย เราทุกข์

ขนาดไหนนะ เอาเพชรนิลจินดามาถมท่ีตวัเราเลย แลว้ถามสิเราสุขไหม? เรากว็า่เราทุกข ์ เพราะ

หวัใจมนัทุกข ์เวลามนัทุกขม์นัสุขจริง ๆ มนัอยูท่ี่ใจ มนัไม่ไดอ้ยูท่ี่แกว้แหวนเงินทองอนันั้นหรอก 

แต่มนัแสวงหาไปนั้นมนัเป็นปกติ เพียงแต่วา่ไม่ใหห้ลงจนลืมตวัเอง หลงจนมองขา้มตวัตนของ

ตวัเองไง ตวัตนของตวัน่ีมีค่าท่ีสุดไม่ไดม้อง ไปมองเงินในบญัชี ไปมองเงินในธนาคารวา่มีค่า เรา

ดบัปุ๊บ เงินในบญัชีนัน่เป็นของใคร? เงินในบญัชีจะมีค่าเพราะมีเรา เราเป็นเจา้ของมนั เราตายตมู 

ตอ้งไปฟ้องก่อนนะ ตอ้งไปฟ้องศาลขอเป็นทายาทรับมรดก แลว้เป็นของใคร?  มนัไม่ใช่ของเรา 

มนัไม่ใช่ของเราหรอก มนัเป็นของเราชัว่คราว  

น่ีคาํวา่สมมุติเป็นแบบนั้น เป็นของเราชัว่คราวในขณะท่ีเรายงัสืบต่อลมหายใจอยู ่ ลม

หายใจขาดป๊ับ มนักเ็ป็นสมบติัของคนอ่ืนใหเ้ขาไดสื้บต่อไป เป็นมรดกตกทอดกนัไป แต่เวลาเรา

ไปรับกรรมน่ีสิ เราเป็นคนแสวงหามาดี เราทาํคุณงามความดี เราไปแลว้เรากไ็ปดี เราแสวงหามา

ดว้ยความผดิ ความไม่ถกูตอ้ง สมบติันั้นคนอยูเ่ขาเสวยบุญ เขาเสวยสมบติัของเรา เราต่างหากตอ้ง

ไปแบกทุกขอ์ยูค่นเดียว ไม่ใช่คนนั้นไปแบกทุกขห์รอก เราต่างหากเป็นคนไปแบกทุกข ์ เพราะเรา

เป็นคนทาํ เห็นไหม ทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่ จะใหผ้ลเม่ือไหร่เท่านั้นเอง ใหผ้ลเดด็ขาดนะ ถา้ไม่ให้

เดด็ขาดน่ี มนัชาํระลงท่ีใจไม่ได ้หลอกคนอ่ืนหลอกได ้หลอกใคร ๆ กห็ลอกไดห้มด หลอกตวัเอง

ไม่ไดห้รอก ตวัเองน่ีหลอกตวัเองไม่ได ้ 
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ถา้หวัใจมนัทุกขอ์ยูน่ี่มนัจะเอาความสุขมาจากไหน ถา้หวัใจเราสุขเราถึงจะรู้วา่เราสุข แลว้

ถา้เราทาํความผดิ ถา้เราทาํความไม่ดี แลว้เราจะไปหลอกใคร กต็วัมนัรู้อยูจ่ะไปหลอกใคร เอาวา่

ตายตูมข้ึนมาน่ี ถึงวา่โลกน้ีทุจริตได ้ กรรมทุจริตไม่ได ้ ตายตูมไปน่ีหวัใจท่ีทาํเท่านั้นมนัไปเสวย

บุญ หวัใจมนัเร่าร้อน หวัใจมนัร้อน หวัใจมนัหนกั หวัใจมนัเป็นบาป มนัเอาบุญท่ีไหนมาเสวย มนั

ไม่มีในใจมนัน่ีเอาอะไรมาเสวย มนักต็อ้งไปประสาของมนันัน่ล่ะ มนัคิดไม่ออกหรอก  

อยา่งเช่นเราไม่เคยไปเมืองนอก เราจะคิดภาพเมืองนอกไม่ออกเลย เราลองไปเมืองนอกสิ 

เราคิดภาพเมืองนอกออกหมดเลย น่ีกเ็หมือนกนั ใจมนัไม่เคยบริจาค ใจมนัไม่เคยทาํไวเ้ลย จะไป

นึกไดอ้ยา่งไร นึกเขา้ไปกไ็ม่มีวนัออก ธรรมะดน้เดาไม่มี ธรรมะตอ้งเป็นสจัจะ เป็นความจริง ผู ้

ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมไง ทาํความจริงเท่านั้นมนัซบัลงท่ีใจ ธรรมดน้เดากน็ัน่แหละ เราอ่าน

หนงัสือนัน่แหละ เราดูข่าวนัน่แหละ ข่าวบางทีมนักเ็ตา้ข่าวข้ึนมาใหเ้ราอ่าน  

นัน่น่ะเราถึงวา่ อนัน้ีมนัเป็นวฏัฏะวิวฏัฏะ เป็นโรงละครใหญ่ แต่เราเป็นฉากหน่ึง มนุษยน่ี์

เป็นฉากหน่ึงของวิวฏัฏะ ไม่ใช่โลกน้ีคือละคร โลกน้ีเป็นฉากหน่ึงของละครเท่านั้น ฉะนั้นเราตอ้ง

สืบไป เราตอ้งหมุนไป ตอ้งเวียนไป ไม่ใช่วา่เกิดมาแลว้เราจะพอใจในสถานะท่ีเราเกิดมา พอใจใน

สถานะใดสถานะหน่ึง แต่ตอ้งเขา้ใจวา่ เราตอ้งไปขา้งหนา้ ตอ้งไปเดด็ขาด ปัจจุบนัอยูก่มี็ความสุข 

แลว้ไปกไ็ปใหมี้ความสุข ไปใหเ้ขา้ใจวา่จะไปอยา่งไร นัน่น่ะพดูใหฟั้งก่อนรอบหน่ึง 

       


