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 วนัน้ีวนัวิสาขะนะ “วนัวิสาขบูชา” หมายถึงวนัเกิดของพระพทุธเจา้ เกิดเป็นมนุษยก่์อนที
หน่ึง แลว้กเ็กิดเป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระอรหนัตอี์กหนหน่ึง แลว้กว็นัปรินิพพานดว้ย ฉะนั้น ถึง
วา่เป็นวนัก าเนิดศาสดาเลย  

เกิดเป็นมนุษยก่์อน ก่อนจะเกิดเป็นมนุษยน์ะ อยูช่ ั้นดุสิต นิมนตล์งมา สร้างบารมีจน
พอแลว้ ก่อนจะสร้างบารมีนะ ของทุกอยา่งในโลกน้ีไม่มีอะไรจะลอยมาแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเลย 
ขนาดชาติสุดทา้ยตอ้งสละกณัหา ชาลีนะ แลว้ยงัสละเมียดว้ย  

แลว้เขากว็า่กนั วา่กนัมากวา่ พระพทุธเจา้เห็นแก่ตวั เห็นแก่ตวั 

แต่เวลาถา้คนพดูถึงดว้ยความโกรธ พดูถึงดว้ยความเห็นแก่ตวั มนัเป็นอยา่งนั้น เพราะคิด 
ใจเขาใจเรา แบบเราเราตอ้งรักตวัเองมากท่ีสุดใช่ไหม รักส่ิงของเรามากท่ีสุด แลว้เห็นคนอ่ืนท า
แบบนั้นกเ็ลยไปโทษเขา  

แต่ความจริงไม่ใช่เลย ความจริงในมุมกลบักนันะ อยา่งเช่นเรา เรามีความรัก เอาตอนท่ีเรา
มีความรักสิ เรารักภรรยาเรามากท่ีสุด รักลกูท่ีสุด แลว้เขามาขอไปอยา่งน้ี เราจะยอมใหไ้หม 
อยา่งเช่น เวลาภรรยาเราหรือลกูเราเจบ็ป่วย พอ่แม่อยากจะเจบ็ป่วยแทนลกูเลย เวลาลกูเจบ็ไขไ้ด้
ป่วยนะ ขอใหพ้อ่แม่เจบ็แทนเถิด อยา่ใหล้กูไดเ้จบ็เลย  

แลว้ชูชกมาขอไปต่อหนา้นะ ออกไปแลว้ตีต่อหนา้ ความเจบ็ปวดของใจมนัเจบ็ปวดขนาด
ไหน ถา้เรารับความเจบ็ปวดนั้นได ้เราจะยอมรับความเจบ็ปวดนั้นแทนทนัทีเลย  
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แต่โลกเขาไม่คิดอยา่งนั้น โลกเขาวา่เห็นแก่ตวั เห็นแก่ตวั ท าไมตวัเองไม่สละตวัเองเสีย 
ท าไมมาสละลกู สละเมีย 

มนัสละขั้นสุดทา้ยตอ้งสละอยา่งนั้นนะ พรหมจรรยไ์ง นัน่น่ะ ชาติสุดทา้ยเลยสละขนาด
นั้น แลว้ตายไป แลว้ไปรอเวลา ถึงวา่มาจุติกบัพระนางสิริมหามายา นัน่เป็นพระพทุธเจา้ เกิด
ออกมาแลว้กย็งัทุกขอ์ยู ่ ๒๙ ปี ถึงไดม้าออกบวช ออกบวชถึงไดม้าตรัสรู้ มาตรัสรู้อีกทีหน่ึงถึง
ไดม้าเป็นพระพทุธเจา้โดยแท ้เกิดอีกทีหน่ึงไง แลว้พอเกิดอีกทีหน่ึง จากคนหน่ึงเป็นคนหน่ึง  

ก่อนท่ีจะตรัสรู้กมี็ภรรยา จนมีราหุล เณรราหุลออกมาเป็นลกู  

มีครบทุกอยา่งนะ ไอท่ี้มีน่ีเราบอกมนัท าไมมนัท าใหบ้ารมีทอน...ไม่ทอนนะ 

“มีครบทุกอยา่ง” หมายถึง เป็นถึง...ก าลงัจะสถาปนาข้ึนเป็นกษตัริย ์ ๙ วนัหรือ ๗ วนั ใน
ต ารานะ ในพวกต าราเรียนเขาวิจยักนั ก าลงัจะสถาปนาข้ึนเป็นกษตัริย ์ตอนนั้นเป็นมงกฎุอยู ่ก  าลงั
จะสถาปนาอยู ่ออกเลย สละออกมาเลย  

คิดประสาเราวา่เป็นถึงกษตัริย ์ สมบติัน้ีมหาศาล มีครอบครัวใช่ไหม นางสนมใช่ไหม มี
ภรรยาดว้ย แถมมีนางสนมดว้ย แถมมีลกู ครบบริบรูณ์เลย แลว้ใครจะเสียสติสละออกมา สละส่ิง
ท่ีวา่โลกน้ีแสวงหา เราวิ่งเขา้ไป เรากว็ิ่งไปหาเพื่อตรงนั้น  

แต่พระพทุธเจา้สละออกจากตรงนั้นออกมานะ ออกมาเป็นขอทาน ออกมานะ  

ถา้ออกมาอยา่งเราบวชน่ีสบายมากเลย บวชมา ถา้วา่ประเพณีมีอยูแ่ลว้ บิณฑบาตกไ็ด้
อาหารมาสมบูรณ์ พระพทุธเจา้ออกมา ไม่มีใคร จากในราชวงันะ อาหารประณีตขนาดไหน 
ออกมากเ็หมือนกบัขอทานคนหน่ึง มาขอเขากินโดยท่ีวา่จะใหอ้ะไรกไ็ด ้ เพราะยงัไม่มีศาสนา
พทุธ ยงัไม่รู้วิธีการใหท้าน ไม่มีอะไรเลยนะ จากสูงสูดลงมาต ่าสุดเลย มาทุกขอ์ยูอี่ก ๖ ปี  

อา้ว! คิดดูสิ อาหารประณีตราชวงั แลว้กบัส่ิงท่ีไดม้านัน่น่ะทุกขข์นาดไหน แลว้ท าไมถึง
ทุกขอ์นัน้ีเพื่ออะไร? กเ็พื่อจะหาส่ิงความจริง ความจริงแลว้ลงท่ีไหน ความจริง? ความจริงกล็งท่ี
ใจ  
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เพราะตอนปฏิบติัเตม็ท่ีนะ กลั้นลมหายใจจนสลบไปจนถึง ๓ หน ประสาเรา ประสาหมอ
วา่ช็อก ตายไปถึง ๓ คร้ัง อดอาหารจนรากขนน่ีจนเน่าหมดเลย ขนร่วงหมดเลย มนัไม่ใช่ทาง 
ทรมานท่ีกายก่อน พอเสร็จแลว้ไม่ใช่ทาง กถึ็งมาทรมานท่ีใจ  

ในศาสนาพทุธเราน้ีมนัเร่ืองของใจเป็นหลกั เร่ืองของสุข เร่ืองของทุกข ์ 

ทีน้ีโลกน้ีมนัเจริญ เราถึงวา่โลกมนัเจริญ เราจะมองแต่ปัญหาของโลก แต่ความจริง เจริญ
ของโลกมนักเ็หมือนกบัเป็นวตัถุใช่ไหม เหมือนกบั...เช่น ร่างกายนะ เวลาเราเจบ็ไขไ้ดป่้วย เรา
โดนแผลบาด มนัจะเป็นแผลท่ีกาย ไอธ้รรมชาติของกายมนัจะท าใหก้ายน้ี มนัจะท าใหแ้ผลน้ีหาย
ได ้มนัสามารถท าต่อตา้นเช้ือโรคแลว้สมานแผลได ้ 

แต่เหลก็ พลาสติก หรืออะไรกแ็ลว้แต่ในโลกน้ี เวลามนัช ารุดไป หกัไป มนัจะสร้างภูมิ
ตา้นทานของมนัเองไดไ้หม? ไม่ได ้ แต่เราไปต่ืนอยา่งนั้นนะ ไอเ้ราจะไปเอาเร่ืองวตัถนุั้นมาเทียบ
กบัร่างกายไง ร่างกายเรายงัประเสริฐกวา่ส่ิงท่ีเป็นวตัถุนั้นมหาศาลเลย แต่เรามองขา้มตวัเรา  

ศาสนาพทุธสอนลงท่ีความสุข ความทุกขใ์นใจ แต่เรามองขา้มความสุข ความทุกขใ์นใจ
ไปเอาท่ีวตัถุนั้นนะ ทั้งๆ ท่ีวตัถุนั้นสู้ร่างกายเราไม่ไดอ้ยูแ่ลว้ มนัมองขา้มเรา มองขา้มตวัตน 
มองขา้มเรา ไปเอาของท่ีไม่มีค่ามาเป็นมีค่า มนัถึงไดก้ลบั น่ีผดิแลว้ชั้นหน่ึง  

ชั้นท่ี ๒ นะ ร่างกายน้ีกย็งัไม่ใช่ความสุข ความทุกขแ์ท ้ อยา่งเช่นเรา เราหิวขา้ว เรากมี็
ความทุกข ์เวลากินขา้วเรากอ่ิ็มใช่ไหม เราไปตากแดด เรามีความทุกขพ์อสมควร เราไปเขา้ท่ีร่มเรา
กเ็ยน็ น่ีสุขของกายมีเท่าน้ีเอง แต่ไม่สามารถสุขของหวัใจเลย ถา้หวัใจมนัอ่ิมมนัพอนะ มนัสุขของ
มนัเองนะ มนัไม่ตอ้งการส่ิงใดเลย ร่างกายน้ียงัท้ิงได ้ 

เวลาผูท่ี้ปฏิบติัแลว้ถึงท่ีสุดถึงบอกวา่ การตายหรือการอยู ่ มีชีวิตอยูห่รือการตายไป คือสละ
ร่างกาย ท้ิงร่างกายไป กบัเอาไว ้น่ีมีค่าเท่ากนั  

เราห่วงกายตลอดเวลา ดึงกายไวเ้ลย แต่ถึงท่ีสุดแลว้ กายท้ิงกไ็ด ้อยูก่ไ็ด ้เพราะวา่กายน้ีเป็น
เคร่ืองมือท างานเท่านั้นเอง  

น่ีพดูถึงใจ เราจะช้ีใหเ้ห็นวา่ ศาสนาเรา แก่นของมนัคือหวัใจ ไม่ใช่ร่างกาย  
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ถึงไดมี้ค าสอนวา่ “สละทรัพยส์มบติันะ เพื่อรักษาอวยัวะ” เพราะทรัพยส์มบติั เราถึงวา่เรา
เจบ็ไขไ้ดป่้วย เราตอ้งเสียสละเอาทรัพยส์มบติัน้ีมาเพื่อรักษาอวยัวะ กร่็างกาย แลว้กเ็สียทรัพย ์
สละทรัพยเ์พื่อรักษาร่างกาย  

“สละอวยัวะเพื่อรักษาชีวิต” ใช่ไหม  

“สละชีวิตเพื่อรักษาธรรม” ฟังสิ “สละชีวิตนะ เพื่อรักษาธรรม”  

ธรรมคืออะไร? ธรรมคือความจริง  

“สละชีวิต” ถา้ไม่สละชีวิตมนัรักษาธรรมไวไ้ม่ได ้ จะท าอะไรกลวัทุกข ์ กลวัยาก กลวั
ล าบากล าบนนะ เรากลวัไปหมดเลย ความกลวันั้นน่ะมาบัน่ทอนการท าความดีของเรา จะเขา้ถึง
ความดีของใจ เขา้ไม่ถึง 

เพราะไออ้ยา่งน้ี เช่น เราคิดอะไรกแ็ลว้แต่ มนัจะมีกิเลสคิดตามมา คิดอยูต่ามมา หมายถึง
วา่ เหมือนกบัผูก้  ากบัอยูห่ลงัฉากความคิดเรา อนันั้นมนัอยูก่บัเรามาตลอด อนัน้ีไม่มีใครสามารถ
เห็นได ้พระพทุธเจา้มายอ้นเห็นอนัน้ีต่างหากล่ะ พอยอ้นเห็นอนัน้ีป๊ับ สละอนัน้ีออกจากอนัน้ีแลว้ 
ความคิดเรากเ็ป็นอิสระ ความคิดท่ีไม่มีเจา้นายไง ความคิดอยา่งพวกเราความคิดท่ีมีเจา้นาย คือ
กิเลสมนัไสใหคิ้ด แต่ความคิดของผูส้ิ้นกิเลสแลว้ คิดเป็นประโยชน์โดยธรรมชาติของมนั ไม่มี
เจา้นาย ไม่มีผูบ้งัคบัใหคิ้ดตามมนั ไม่มีตรงน้ีนะ  

แต่จะยอ้นกลบัไปช าระตวัน้ี เร่ิมทาน พอเร่ิมทาน พระพทุธเจา้สอนใหมี้การท าทาน ถึงวา่
ถา้มาทาน ทานตวัน้ี เราลองท าสิ เราท าทานใหม่ๆ เราจะไม่ยอมท าเลย อา้ว! พดูถึงเอาวตัถุนะ เอา
แบบวิทยาศาสตร์มาคิดกนั เราไดข้อง เราจะหาของมา มนัแสนทุกขแ์สนยากนะ แลว้เราจะสละ
ออกจากมือเราไปไดอ้ยา่งไร คนบา้หรือเปล่า มีสมบติัมาแลว้กใ็หเ้ขาไป คนบา้ไหม ถา้พดูถึง
วิทยาศาสตร์วา่คนบา้ แต่ถา้เป็นธรรมแลว้ไม่ใช่ 

ดูตาสิ ดูตา เวลาให้มาดูใหล้ะเอียดสิ ตามนัเป็นอยา่งไร เราใหส้ตัวม์นัเป็นอยา่งไร ดูตามนั 
ดูตามนั มนัมีความซาบซ้ึง มนักินหวัใจ อยา่งเช่น เราทุกขย์ากมากเลย แลว้มีคนช่วยเหลือเรา น่ีมนั
จะสมานกนัตรงนั้นไง ตรงน้ี “ใจถึงใจ” ใจมนัเขา้ถึงใจ ความทุกขค์วามยากแลว้คนมาผอ่นคลาย
ความทุกขค์วามยากของเรานะ ฟังนะ อนัน้ีมนัเห็นมนัวา่หยาบๆ  
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แต่เวลาหวัใจเราทุกขเ์รายาก แลว้เราแกไ้ขเราเอง คิดดูสิมนัยิง่ละเอียดอ่อนท่ีวา่ เรายิง่กวา่
ไปช่วยเหลือเขานะ เพราะจิตใจทุกดวงมนัทุกขห์มด ไม่มีจิตใจดวงไหนหรอกท่ีเป็นอิสระ ไม่มี 
การเกิดมาน้ีทุกขท์ั้งหมดทุกดวงใจเลย  

เพราะถา้เราศึกษาธรรมอยา่งน้ี เราถึงไม่ต่ืนเตน้ไปกบัไอท่ี้วา่เขามีฐานะยากดีมีจน เขา
สูงส่ง ไม่ตอ้งไปต่ืนเตน้กบัเขาเลย สูงข้ึนมาขนาดไหนกเ็พื่อจะลม้ ไม่มีวา่ข้ึนมาสูงไวแ้ลว้จะทรงท่ี
ไวไ้ด ้ไม่มี จะก่ีชุดกแ็ลว้แต่มนัตอ้งลม้ไป มนัเปล่ียนวนเวยีนอยูอ่ยา่งนั้น โลกน้ีเป็นอนิจจงั  

“ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข”์ เพราะส่ิงใดเป็นอนิจจงัใช่ไหม แลว้เราไปเกาะนิจจงั 
คือวา่ เราไปก าอากาศวา่เป็นสมบติัของเรา มนัเป็นไปไม่ได ้ มนัไม่มี มนัไม่มีหรอก มนัเป็น
สาธารณะสมบติั  

สมบติัน้ีกเ็หมือนกนั พระพทุธเจา้วา่ สมบติัของโลก เงินทองน้ีเป็นของประจ าโลกนะ เงิน
ทองน้ีเป็นของโลกเขา อยา่งท่ีวา่เหมืองทองค า ดูสิ มนัอยูใ่นดิน ดินมนัไปรับรู้อะไรวา่ทองค าน้ีมนั
เป็นของมนั มนัมีความสุขอะไร เราต่างหากไปขดุมนัข้ึนมา แลว้มาหลอม แลว้มายดึไวเ้ป็นของเรา 
เรามายดึอยูช่ ัว่อายเุรา 

ถึงเรามีชีวิตอยูน่ะ ของนั้นอาจจะหายไปจากเรา ถึงของคงอยู ่ เรากต็อ้งตายไปจากมนั มนั
ไม่มีอะไรเลย ความยดึมัน่ของใจเท่านั้นเอง ไปยดึของอยา่งน้ีมา แต่เวลาเราใหก้นั เราสละกนั มนั
ช่วยกนัอยา่งน้ีใช่ไหม ช่วยภายนอกอยา่งหน่ึง ช่วยภายในของใจ อยา่งเช่น ใจเวลามนัเดือดร้อน 
กระฟัดกระเฟียด อยูใ่นบา้นตอ้งมีทุกคน เวลามนัขดัใจ มนักระฟัดกระเฟียดเตม็ท่ี แลว้ใคร
ช่วยเหลือมนัได ้ใครช่วยเหลือมนั มนัอดัอั้นตนัใจนะ แถมมนัจะระเบิดเลย  

แลว้ธรรมะอนัน้ี พระพทุธเจา้สอนน่ี ยอ้นกลบัไปท่ีใจของตวั  

เร่ิมมาจากทาน พอจากทานแลว้จากมีศีลใช่ไหม แลว้กม็าภาวนา ภาวนาน้ีช าระจิตใจ 
เพราะภาวนาน้ีมาบงัคบัจิตใจ อยา่งเช่น เดก็ ปล่อยมนัวิ่งสิ มนัจะเล่นสบายเลย เอามานัง่นน่ีมนัจะ
งอแงเลย ใจปกติมนัคิด มนัคะนอง มนัเป็นธรรมชาติของมนัเป็นธาตุรู้ มนัตอ้งคิดออกไป โดย
ธรรมชาติของมนัเลย แลว้เรากป็ล่อยใหม้นัคิดออกไปวา่ เราคิด เราคิดถกู แต่ความคิดน้ีมนัมีอยา่ง
ไอต้วัท่ีวา่มนัตามมา 

พระพทุธเจา้ถึงบอกใหห้ยดุคิดก่อนไง หยดุคิดใหมี้ภาวนา ใหมี้สมาธิ  
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“ศีล สมาธิ ปัญญา” ตอ้งมีสมาธิก่อนนะ ถา้ไม่มีสมาธิ มนักคิ็ดดว้ยระบบเดิมของตวั 
อยา่งเช่น เราเป็นคนมีฐานะนอ้ย เรามีปัญญานอ้ย เรากโ็กงไดน้อ้ย คนท่ีเขาฉลาดมากเขากโ็กงได้
มาก เราจะเทียบมาท่ีใจ ใจถา้มนัมีมนั มนัคิดมาก มนัรู้มาก มนักโ็กงเขาไดม้าก มนักห็าความร้อน
มาใส่ตวัมนัไดม้ากกวา่เขา ถึงอยา่งพวกเรา พวกพวกเด็กๆ มนักป็ระสามนั ประสาโกงแบบเดก็ๆ  

ฉะนั้นถึงวา่ ถา้คิดโดยยงัไม่มีสมาธิมนัเป็นโลกียะทั้งหมด  

เราจะช้ีใหเ้ห็นวา่คิดอยา่งไรมนักเ็ป็นโลกียะ โลกียะ หมายถึงวา่ ความคิดมนัเจือดว้ยกิเลส 
มนัเป็นตน้ของความคิด ตอ้งมาท าใหเ้ป็นสมาธิก่อน พอเป็นสมาธิ น่ีหมายถึงวา่ สมัมาสมาธิมนัก็
เป็นมรรคองคห์น่ึงใช่ไหม สมัมาสมาธิ สมาธิหมายถึงกิเลสมนัสงบตวัลง มนัไม่ขาดหรอก มนั
สงบตวัลง หมายถึงวา่ ถา้เป็นน ้าสกปรกเรามากิน มนักเ็ป็นโทษต่อร่างกายใช่ไหม น ้าท่ีสะอาดเรา
กเ็อามากิน มนักเ็ป็นประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหม 

จิตน้ีเร่ิมสะอาดข้ึน แต่สะอาดข้ึนดว้ยผลของสมาธิ ไม่ไดส้ะอาดข้ึนดว้ยสมุจเฉทปหาน
ของปัญญา มนักต็อ้งใชอ้นัน้ี หมายถึงวา่ เลือกเป็นโลกตุตระ  

เป็นปัญญาของโลกียะ คือวา่ความคิดเราเป็นโลกียะ  

แต่ถา้มนัเป็นสมาธิมาเป็นพื้นฐาน ความคิดน้ีจะเป็นโลกตุตระ พระพทุธเจา้ถึงสอนตรงน้ี  

แต่ก่อนท่ีจะมีพระพทุธเจา้ มนัมีศาสดาทุกๆ องคเ์ขาปฏิญาณตนวา่เขาเป็นพระอรหนัตอ์ยู่
แลว้ แลว้เขาสอนแต่เร่ืองฌานสมาบติั เขาวา่เขาเป็นใช่ไหม ฌานสมาบติัมนัมี สมาธิน้ีมีก่อน
พระพทุธเจา้จะมาตรัสรู้กมี็อยูแ่ลว้ แต่ไม่มีใครใชปั้ญญาตวัน้ี ตวัมรรคคือองค ์๘  

พระพทุธเจา้ถึงบอกศาสนาทุกศาสนาไม่มีมรรค ยกเวน้แต่ศาสนาพทุธเราเท่านั้น เพราะ
ศาสนาเดิมๆ มีมาก่อนศาสนาพทุธเราน้ีหลายศาสนามีมาก่อน แต่ไม่สามารถจะช าระใจได ้ คือวา่
อาจารยม์หาบวัใชค้  าวา่ “ศาสนาเป็นผูมี้กิเลส” เขายงัมีกิเลสอยู ่ เขากส็อนดว้ยจินตนาการ คนมี
กิเลสอยูม่นักส็อนดว้ยจินตนาการอยา่งนั้น มนักย็งัผดิอยู ่ 

น้ีศาสนาเรา ศาสนาพุทธ พระพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้ส้ินกิเลส ศาสนาของผูส้ิ้นกิเลส ผูไ้ม่สงสยั
ในโลกในใจน้ี โลกวทิู รู้แจง้โลก รู้แจง้โลกภายใน กบัโลกภายนอกมี ๒ โลก โลกภายใน คือโลก
เกิดตาย เกิดตายไง ทุกดวงใจตอ้งเกิดและตาย โยมอยา่คิดวา่ตายแลว้สูญนะ ตายแลว้เกิด ๑๐๐ 



เทศนใ์นวนัวิสาขบูชา ๗ 

©2012 www.sa-ngob.com 

เปอร์เซ็นต ์เกิดแลว้ก็ตอ้งตาย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์น่ีเกิดมาน่ีตายหมด นัง่อยูท่ี่หรือนัง่อยูข่า้งนอกตอ้ง
ตายหมด ไม่มีใครอยูค่  ้าฟ้าเลย  

แต่ตายแลว้กต็อ้งเกิดอีก เพราะวา่สสารธาตุรู้น้ีมนัไม่โดนยอ่ยสลาย มนัยงัเป็นไปโดย
อตัโนมติัของมนัตลอดเวลา อตัโนมติันะ ฟังนะ ค าวา่ “อตัโนมติั” มนัตอ้งเป็นไปตลอดเวลา เกิด
สูงเกิดต ่ามนัตอ้งเกิดอยูแ่ลว้ เพียงแต่วา่กรรมดีกรรมชัว่ท าใหสู้งใหต้ ่า แต่เกิดโดยอตัโนมติั 
หมายถึง เกิดอยูแ่ลว้ แต่ความดีความชัว่ ท าดีกไ็ดไ้ปเกิดดี ท าชัว่กไ็ดไ้ปเกิดชัว่ อนัน้ีมนัอยูใ่นธาตุรู้
อนันั้นดว้ย  

พระพทุธเจา้ถึงสอนช าระอนัน้ีใหส้ะอาด ถา้อนัน้ีใหส้ะอาดธาตุรู้นั้นกมี็อยู ่นิพพานถึงมีอยู ่
นิพพานถึงมีเจา้ของ นิพพานไม่สูญเปล่า แต่มนัสูญ สูญจากโลกเราน่ี สูญจากความคิดของเรา น่ี
พระพทุธเจา้รู้ตรงน้ีนะ พระพทุธเจา้สอนอยา่งน้ีนะ  

ทีน้ีวิธีการมนั...โอ!้ อยา่งท่ีพดูเม่ือก้ี พอเห็นอาหารอยา่งน้ี เร่ิมตน้ใหม่ๆ ใครจะกลา้ทรมาน
ตน แต่ถา้เรามัน่ใจนะ พระพทุธเจา้ถึงสอนเราวา่ พวกเราคนตาบอด ใหเ้ช่ือคนตาดี ใหเ้ช่ือธรรมะ
พระพทุธเจา้ ใหเ้ช่ือค าสัง่สอน ใหเ้ช่ือ ใหเ้ช่ือ  

แต่ใหม่ๆ มนัจะไม่เช่ือ เพราะเช่ือไปวา่เป็นคนโง่ ผูใ้ดท่ีวา่เบียดเบียนเขา หามาใส่ตวัไดค้น
นั้นเป็นคนฉลาด แต่ถา้เวลาพดูธรรมะเขาวา่เป็นคนโง่ กห็าความเบียดเบียนมี เอายาพิษมา อยา่งเรา 
อยา่งเช่นตอนน้ี พอไปเท่ียวขา้งนอกเอดส์มนัจะเอาใหต้ายหมด เหมือนกนัเรากห็ามาเพื่อจะท าให้
ตวัเองทุกขร้์อนลงไปอีก  

แต่ท าอยา่งน้ีปุ๊บ ศาสนาพทุธสอนใหค้นมืออ่อนเทา้อ่อน...ไม่ใช่  

ศาสนาพทุธสอนใหค้นมีปัญญา ทุกคนมีปาก ทุกคนมีทอ้ง การหาปัจจยั ๔ นั้นไม่ใช่ความ
โลภ ความหาปัจจยั ๔ น้ีไม่ใช่ส่ิงท่ีผดิ ส่ิงท่ีถกูตอ้งเลย คนฉลาดตอ้งหาปัจจยั ๔ ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยู่
อาศยั แต่ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยักบัความโลภมากต่างกนั ความโลภท่ีเราโลภมากอนันั้นมนัท าให้
เราเดือดร้อน แต่ถา้เราหาปัจจยั ๔ หรือหาดว้ยความเป็นธรรมนะ เพราะวา่ปกติมนัมีนะ คนท าดีท า
ชัว่มี มนัมาโดยอตัโนมติั อยา่งเช่น พระสีวลีเป็นผูท่ี้มีลาภอนัเลิศ ไปท่ีไหนมนัมีมาโดยอตัโนมติั 
อยา่งน้ีเราปฏิเสธอยา่งไรกไ็ม่ได ้ มนัเป็นไปธรรมชาติของมนั อนัน้ีเพราะท่านกไ็ม่มีความโลภอยู่
แลว้ แต่เป็นไป  
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ไอน่ี้กเ็หมือนกนั การด ารงชีวิตของเรา คนเรามีวาสนา วาสนามนัต่างกนั การสะสมมามนั
ต่างกนั ทีน้ีวา่จะใหแ้บบวา่ เราเป็นชาวพทุธ เรามีวาสนาแลว้ พอต าแหน่งหนา้ท่ีมาฉนัไม่เอา ฉนั
จะเป็นภารโรงอยา่งเก่า เพราะฉนัเป็นภารโรงใช่ไหม เวลาต าแหน่งเล่ือนข้ึนไป ฉนักไ็ม่ยอมไป
เพราะฉนัจะเป็นภารโรง อนัน้ีใครเป็นคนถกูคนผดิ 

น่ีเราช้ีใหเ้ห็นวา่การโทษไง เวลากิเลส... อาจารยม์หาบวัท่านใชค้  าน้ี แสบนะ ท่านใชค้  าวา่ 
“หมาบา้” หมาบา้มนัมากดัธรรม คือวา่เอาธรรมะมาตั้งเป็นประเดน็แลว้เรากว็ิจารณ์ แบบวา่โน่นก็
ไม่ดี น่ีกไ็ม่ดี น่ีกไ็ม่ดี  

ทั้งๆ ท่ีความไม่ดีกคื็อความคิดของเรา ความคิดของเราต่างหากท่ีวา่ไม่ดี แต่ตามธรรมชาติ
ของมนัส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีถกูตอ้งอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นท าถกูตอ้งใช่ไหม ทีน้ีวาสนาบารมีคนมนั
ต่างกนั การสูงการต ่ามนัตอ้งเป็นไปตามธรรมชาติ แต่ถา้เราไม่ไปเบียดเบียน ไม่เป็นอยา่งนั้น อนั
นั้นถึงวา่ไม่ผดิไง 

เวลาพดูถึงหลกัธรรม จะปล่อยวาง ปล่อยวาง เวลาจะไดอ้ะไรข้ึนมา เพราะคนปากสกปรก
มนัจะท าใหพ้วกเราขาอ่อน  

เป็นชาวพทุธแลว้ท าไมโลภมากเนอะ กม็าภาวนาแลว้กอ็ยา่มาโลภมากสิ อะไรกจ็ะให้เขา
ใหห้มด  

การใหเ้ขา...คนมนัมีปัญญานะ อยา่งเช่น อาจารยเ์รา อาจารยม์หาบวั อา้งอาจารยม์หาบวั
ประจ า ใครมาบอกกแ็ลว้แต่วา่ท่ีนัน่มีทุกขมี์ยากนะ ท่านจะใหค้นไปสืบเลย ท่านจะไม่แบบวา่ คน
น้ีมาบอกวา่คนน้ีทุกขย์ากนะ กใ็หเ้ลย ใหเ้ลย...มนักม็าหลอกกนัสิ เห็นไหม คนมีปัญญาตอ้งอยา่ง
นั้น ช่วยตอ้งช่วยแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน ์ 

ไม่ใช่ช่วยอยา่งเรา เดก็มนัไม่เป็น ใหม้นัไปสิ ของใหม้นัมากข้ึนไป มนักท็  ามนัเป็นโทษแก่
มนัเอง แกว้แหวนเงินทองใหม้นั มนัไปใส่ไว ้ ท าใหม้นัเป็นโทษแก่ตวัมนันะ เรามี เราเกบ็ใช้
ประโยชน์ของเราเป็นประโยชน์ของเรา ปัญญาของคนเป็นแบบนั้น ปัญญาของชาวพทุธ  

อยา่ไปเช่ือมนั ไอท่ี้วา่ อยา่งเช่นมาอยา่งน้ี มาอยา่งน้ี ทุกขย์ากขนาดไหน อุตส่าห์หาเงินหา
ทองมา แลว้กจ็ะตอ้งเอามาใหถึ้งท่ี เอามาใหพ้ระ อา้ว! ถา้คนเห็นประโยชนข์องตวันะ ใครเป็นคน
ได ้ท่ีน่ีใครเป็นคนได ้พระไดเ้หรอ?  
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พระไม่ไดเ้ลย พระน้ีแค่อาศยัชัว่ปัจจุบนัน้ี แต่การไดข้องโยมคือไดล้งท่ีหวัใจ หวัใจน้ีเป็น
คนคิดใช่ไหม วนัน้ีวนัวิสาขะ พรุ่งน้ีวนัวสิาขะ วนัน้ีจะหาของไปท าบุญ ไดต้ั้งแต่ตอนนั้นแลว้นะ 
เพราะมนัสะสมลงท่ีใจ ใจเร่ิมคิดออก คิดสละออกน่ีมนัลงท่ีใจแลว้ แลว้คนท่ีท านั้นถึงได ้
พระพทุธเจา้สอนเราลงตรงน้ี ตรงท่ีมนัเป็นทิพย ์ แต่พระไดแ้ค่ประโยชน์ปัจจุบนัน้ี แต่ถา้ท าความ
ไม่ดี มนัเป็นโทษไปเบ้ืองหนา้ เห็นไหม คุณประโยชน์ปัจจุบนั คุณประโยชนอ์นาคต ไม่ใช่
คุณประโยชน์ปัจจุบนัแลว้คุณประโยชน์อนาคตไม่มี  

พระพทุธเจา้ถึงสอน ท าดีไดดี้ปัจจุบนัดว้ย ตายแลว้ไปสวรรคด์ว้ย ๒ ชั้น ท าดีไดป้ระโยชน์ 
๒ ชั้น ปัจจุบนัน้ีกไ็ด ้ ตายไปกไ็ด ้ ท าโทษนะ ปัจจุบนัน้ีไดแ้ต่โทษ ตายไปกไ็ดโ้ทษดว้ย มนัเป็น
ความจริง ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ท าดีตอ้งไดดี้สิ ท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่  

ทีน้ีโลกมนัเจริญ มองแต่โลกวา่เจริญนะ ออกไปแลว้ร้อนหมด เพราะมนัแบบ เราพดูวา่ 
ธรรมะบุญพลาสติกไง ถา้ท าประสาพลาสติก มนัไดเ้ป็นพลาสติก โลกน้ีโลกพลาสติกนะ อะไร
เกิดข้ึนมาน่ีพลาสติกหมดเลย แลว้มนัเร่ืองศาสนากศ็าสนาพลาสติกอีก ตอ้งมีกาล มีพธีิกรรม มี
อะไรกนัมา แลว้มนัไม่เขา้ถึงใจไง  

น่ีเราลองเขา้ถึงใจสิ มาดว้ยธรรมชาติ เขา้ถึงใจ เขา้ถึงใจ  

น ้า มนัไหลลงต ่านะ เราเปิดหวัใจไว ้หวัใจใหต้ ่าไว ้น ้ า มนัไหลลงมาท่ีใจหมดเลย  

ไอน่ี้ไม่อยา่งนั้นนะ เวลาจะใหน้ ้ าไหลลงท่ีใจกย็กใจไวบ้นยอดภูเขา อา้ว! ก่อนจะมาวดั 
ฉนัน่ีดงันะ ฉนัน่ีใหญ่นะ ของฉนัตอ้งพิเศษนะ เห็นไหม มนัยกใจไวบ้นภูเขา แลว้บอกจะใหน้ ้ า
ไหลลงมาท่ีใจมนั ใจจะใหน้ ้ าไหลเขา้ใจตอ้งต ่า  

น่ีเหมือนกนั มาสกัแต่วา่มา คนมีศกัด์ิศรีเท่ากนั คนมีค่าเท่าคน น่ีเป็นคนแต่อยากนัง่บนหวั
คน ฉนัมาน่ีฉนัตอ้งใหญ่กวา่คนนั้น ฉนัตอ้งดีกวา่คนน้ี เห็นไหม ยกใจข้ึนไวบ้นภูเขาแลว้ แลว้จะ
ใหน้ ้ าไหลเขา้ใจมนั เขาวา่อยา่งนั้นเลยนะ  

เราตอ้งท าใจใหเ้ราต ่า ท าใจเราให้เราต ่า ให้ท่ีต ่าใหน้ ้ าไหลลงใจ ไหลลงใจ เพื่อไม่ใหมี้ทิฏฐิ 
ไม่ใหมี้มานะ มนัจะเขา้ใจเรา ใจเราเลย พอเขา้ใจเรา ใจเรามนักเ็บิกสิ ใจมนัดีข้ึน ใจมนัดีข้ึน อ่ิมตวั
ข้ึน อ่ิมตวัข้ึน วนัหลงัท าโดยอตัโนมติันะ ไม่ไดท้  าไม่ได ้ 
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ทาน ประโยชน์ปัจจุบนันะ แลว้ประโยชน์อนาคต แลว้ถา้ไม่มีพระพทุธเจา้สอนไม่รู้หรอก 
ใหก้นัไม่ลง ใหก้นัไม่ลง เพราะมนัไปมองกนัท่ีวตัถุ ไม่มองท่ีภาวะของหวัใจ  

คนเกิดมามีทุกขมี์ยาก อยา่งเช่นท่ีวา่ เวลาพระโพธิสตัวไ์ปเกิดเป็นสตัว ์ เห็นไหม สตัวเ์ป็น
พระโพธิสตัวย์งัมีเลย พระพทุธเจา้บอก เคยเกิดเป็นนกแขกเตา้ เคยเกิดเป็นกระต่าย เคยเกิดเป็น...
พระพทุธเจา้วา่นะ ท่านพดูถึง ๕๐๐ ชาติ  

มีอยูช่าติหน่ึง โอโ้ฮ! ฟังแลว้ซ้ึง เกิดเป็นกระต่ายอยูใ่นป่า เห็นนายพรานหลงป่าอยู ่๒ คน
ก าลงัจะอดตาย ก าลงันัง่สุมไฟอยู ่ เป็นพระโพธิสตัว ์ กระโดดเขา้กองไฟเลย อุทิศร่างกายน้ี พระ
โพธิสตัวจ์ะตอ้งเพิ่มบารมี โดดเขา้ไปกองไฟกต็าย โดดเขา้ไปกองไฟมนักต็าย พราน ๒ คนนั้นได้
กินกระต่ายตวันั้นกร็อดชีวิตออกจากป่ามา เห็นไหม ท าอยา่งนั้นมา ๕๐๐ ชาติ พระพทุธเจา้นะ  

เพราะใจมนัคิดอยา่งนั้น ใจสละลกูเดียว อยากจะใหเ้ขา แมแ้ต่ชีวิตกใ็ห ้ แลว้ใหชี้วิตมาน่ี
หลายภพหลายชาติ ใหม้าตลอด ใหม้าตลอด ใหม้าเพื่ออะไร อยา่งเราใหแ้ค่อยา่งน้ีเอง เพราะให้
อยา่งน้ีใหเ้พื่อฝึกฝนใจ แต่ถา้ใหเ้พื่อบรรลโุพธิญาณ โอย! ส าคญัมากนะ คือวา่ พระพทุธเจา้น่ีพทุธ
วิสยันะ  

คุณของพระพทุธเจา้ ไม่มีพระพทุธเจา้ไม่มีอยา่งน้ี ศาสนากมี็อยู ่ กมี็แบบศีลธรรม
จริยธรรม แต่ไม่สามารถช าระถึงหวัใจ ลองสิ ลองบีบใจเขา้ไปดู ภาวนาเขา้ไปดูนะ มนัจะหลอก
ออกมาน่ี โอโ้ฮ! โอโ้ฮ! นะ ลองท าดูแลว้มนั... 

เราคิดเอง ใจมนัใสๆ นะ พระพทุธเจา้วา่ไว ้ธรรมะวา่ไวไ้ง  

จิตผอ่งใสคือวิชา จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส แต่จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส  

ขนาดผอ่งใสนะ เราท าสมาบติัเขา้ไปน่ีใจมนัจะใส พอใส ร าพึงป๊ับน่ีมนัเหาะเหินเดินฟ้า
แลว้ เหาะเหินเดินไดน้ะ พอใจมนัใส ก าหนดเลย ก าหนดใจใส พอใสน่ีร าพึงสิ มนัจะไปไดห้มด
เลย ใจมนัไปไดห้มด เห็นไหม อนันั้นกิเลสลว้นๆ นะ จิตใสๆ นัน่คือตวัอวิชชา จิตตวัใสๆ นัน่ 

แลว้ยอ้นกลบัมาดูมรรคมีองค ์๘ ไอใ้สๆ นัน่คืออวิชชา อวิชชากห็ลอกเรา หลอกนะ หลอก
ใหผู้ภ้าวนาตายกมี็นะ จนเอาชีวิตน้ีตอ้งตายฟรีๆ เลย ในพทุธกาล พระพทุธเจา้ในสมยัพทุธกาล 
พระภาวนาอยูไ่ป ภาวนาไปเห็นอสุภะ ขยะแขยงร่างกายไง จา้งใหเ้ขาเชือดคอ เห็นไหม การ



เทศนใ์นวนัวิสาขบูชา ๑๑ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ภาวนา ภาวนา อยูก่บัพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้กอ็ยูน่ัน่ พระพทุธเจา้บอกพระอานนทเ์ลยจะเขา้ไป
อยูใ่นป่า ๓ เดือน หา้มคนเขา้ไปเรียกนะ หา้มเขา้มารบกวน อยูใ่นป่า  

พออยูใ่นป่า พระพทุธเจา้เขา้ไป พวกน้ีกเ็ร่งความเพียรนะ พระปีนั้น พอภาวนาไปเห็น
สภาพร่างกายมนัขยะแขยง เอาบาตรน่ีไปจา้งพวกกลับกใหเ้ชือดคอ เชือดคอ เชือดคอตายหลาย
องคเ์ลย เป็นสิบๆ  

พระพทุธเจา้ออกมานะ ออกมาจากป่า ท าไมภิกษุโหรงเหรงไป ท าไมภิกษุหายไปหลาย
องคน์กั ท าไมหมู่สง์ม์นับางตาลง แลว้ไปเจอไอพ้วกบาตรน้ีกล้ิงอยู ่ 

บอกวา่ พระ์่าตวัตาย  

พระพทุธเจา้ถึงไดบ้ญัญติัในปาราชิก ๔ มนัมีปาราชิก ๔ ์่าคนตายมนักมี็ใช่ไหม แลว้กมี็
อนุบญัญติัมาเร่ือย มีอนุบญัญติัมาเร่ือย ์่าคนอ่ืนกไ็ม่ได ้์่าตวัเองกไ็ม่ได ้์่าไม่ไดห้มด  

แต่ตอนนั้น...น้ีเหตุของกรรม เพราะวา่เป็นกรรมเก่าของภิกษุ แลว้มนัจะมาลงกบัในตน้
บญัญติัดว้ย พระพทุธเจา้รู้อดีตล่วงหนา้นะ คือวา่รู้โลกนอกโลกใน แต่มนัเป็นสุดวสิยัเร่ืองกรรม
ของเขา  

ถา้เร่ืองในวิสยั อยา่งเช่น เร่ืององคุลิมาลจะ์่าแม่อยูว่นันั้นแลว้นะ ถา้พระพทุธเจา้ไม่ไป
นะหมด เพราะ์่าแม่แลว้...์่าพอ่์่าแม่จะปิดกั้นมรรคผล พระพทุธเจา้ไปเอาก่อนเลย เพราะถา้ไม่
ไปเอาวนัน้ี หมดสิทธ์ิ ถา้อยูใ่นวิสยัพระพทุธเจา้จะไปเอา พระพทุธเจา้จะไปโปรดเลยนะ  

เพราะดว้ยเลง็ญาณตอนตี ๔ พทุธกิจ ๕ ตอนใกลส้วา่งจะเลง็ญาณเลยวา่ วนัน้ีจะไปเอาใคร
ก่อน ทุกวนันะ เพราะถา้ชา้ไปวนัน้ีจะหมดโอกาสจะไปเอาคนนั้นก่อน ข้ึนไปเอาคนนั้นก่อนเลย 
ไปเอาคนนั้นก่อน  

แลว้ถา้เป็นอยา่งเรา ท าไมไปเอาเพื่ออะไร ไปทุกขเ์พื่ออะไร ท าไมพระพทุธเจา้ยงัท า นัน่
ดว้ยความเมตตา เห็นไหม ดว้ยความเมตตา ประโยชน์ของคนๆ นั้นคนเดียว พระพทุธเจา้ไม่ได้
อะไรเลย  
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น่ีกเ็หมือนกนัธรรมะท่ีวางไว ้ เราท าเป็นประโยชน์ของเราทั้งนั้นเลย พระพทุธเจา้ไม่ได้
อะไรเลย เพราะวา่พระอรหนัตอ่ิ์มแลว้ทุกอยา่ง ไม่ตอ้งการอะไรเลยทั้งส้ิน ถา้ตอ้งการมนักเ็ป็น
กิเลสใช่ไหม ถา้ยงัเอาอยู ่มนักย็งับกพร่องใช่ไหม  

มนัเตม็เป่ียมของมนัโดยธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ อะไรเติมเขา้ไปกไ็ม่ได ้ อะไรออกมาก็
ไม่ได ้แต่ดว้ยความเมตตาของท่าน มาช้ีแจงมาท าใหเ้รารู้ช่องทาง รู้ทางเดิน แลว้เรามาน่ีใครท าคน
นั้นไดป้ระโยชน์ ท่ีมานัง่ทุกขอ์ยูน่ี่ไดป้ระโยชน์หมด ใครมาน่ีไดป้ระโยชน์หมด ประโยชน์ของ
คนๆ นั้นนะ ประโยชน์ของผูท่ี้มานัน่แหละ ประโยชน์ของผูท่ี้ฟังนัน่แหละ ประโยชน์ของเรา 
เพราะมนัเขา้ท่ีใจของตวัเอง คนอ่ืนจะไดอ้ะไรกบัเรา  

ยกเวน้แต่เราฟังเทศน ์มาท าบุญแลว้ ไดฟั้งธรรมแลว้ แลว้อุทิศส่วนกศุล เออ! อนันั้นจะได้
อยา่งน้ี เขาไม่มีโอกาสน้ีแลว้ เพราะเขาเกิดตายพน้จาก...ถา้ใครเกิดพร้อมกบัพระพทุธเจา้ เขา
เรียกวา่ “สหชาติ” คนน้ีมีบุญมากนะ แลว้ใครเกิด อยา่งเช่น เราเกิดก่ึงพทุธกาลกย็งัมีบุญเพราะ
อะไร เพราะครูบาอาจารยเ์รามี หลวงปู่ มัน่มี กระดูกเผาเป็นพระธาตุ 

ถา้ไม่เกิดช่วงน้ีมนัไม่ไดต้รงน้ี ถึงวา่เป็นวาสนาของคนนั้น เขาไม่มีโอกาส เรามีโอกาส ถา้
เราฟังเราเขา้ใจ แลว้เราอุทิศส่วนกศุลไป อนัน้ีเป็นบุญ ๒ ชั้นนะ บุญของเราดว้ยเพราะเราอุทิศให้
เขาไป แลว้เขาไดรั้บดว้ย เขาไดไ้ดอ้ยา่งน้ี แต่ถา้ไดเ้รา เราไดห้มดเลย เราไดแ้ลว้ เรายงัเผือ่แผไ่ดอี้ก 
เผือ่แผไ่ดอี้กนะ เจา้กรรมนายเวรเราเผือ่แผไ่ดอี้ก  

น่ีมนัแปลกมหศัจรรยอ์ยา่งนั้นน่ะ เร่ืองของใจ เร่ืองกระแส มนัไปไดห้มดไง แต่ถา้เร่ือง
วิทยาศาสตร์แลว้กไ็ม่ตอ้งคุยกนั ยกเวน้แต่พิสูจน์วิทยาศาสตร์แลว้ คนๆ นั้นตอ้งการหลกัการนะ 
แลว้คนนั้นจะไดป้ระโยชน์...มา  

แต่ถา้จะมาเป็นวิทยาศาสตร์แลว้...เพราะอะไร เพราะค าพดูเรามนัเป็นสมมุติ วิทยาศาสตร์
นะ พดุประสาเรานะ วิทยาศาสตร์มนักเ็ป็นสมมุตินะ ถึงวา่นั้นกเ็ป็นสมมุติ แต่สมมุติๆ มนัคนละ
อยา่ง มนัเคล่ือนไง มนัตีความหมายต่างกนั  

วนัน้ีนกัวิทยาศาสตร์คนน้ีมาหาเรา เราอธิบายนั้นนกัวิทยาศาสตร์คนน้ีเขา้ใจ อธิบายคนอื่น 
มนัคนละแง่ความ เพราะธรรมะ ธรรมใช่ไหม สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรม วิทยาศาสตร์กเ็ป็น
อนตัตา อยา่งท่ีเขาวา่ พอแกนโลกเคล่ือนหน่อยเดียว วิทยาศาสตร์นั้นตอ้งเร่ิมตน้ใหม่หมดเลย 
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ทีน้ีพอแกนโลกพออยูอ่ยา่งน้ีใช่ไหม พิสูจน์มากเ็ป็นอยา่งน้ี พอแกนโลกบิดหน่อยเดียว
เท่านั้นน่ะ วิทยาศาสตร์ท่ีคิดมาทั้งหมด ผดิหมด ไปเร่ิมตน้นบัหน่ึงใหม่หมด เป็นอนตัตาไหม  

แต่เรากย็งัมัน่ใจนะ เพราะอยา่งท่ีวา่โลกเจริญ วิทยาศาสตร์เจริญ แลว้ศาสนาเราน่ีไม่มีค่าไง  

อาจารยม์หาบวัพดูแสบ เพราะเราฟังในเทปนะ ไปด่าพวกหมอ หมอน้ีเรียนวิชาหมอ เป็น
วิชาท่ีมีเกียรติ กเ็ลยเห่อเหิม แต่วิชาหมอน้ีกเ็ป็นแค่วิชาชีพอนัหน่ึง เห่อเหิมหมายถึงวา่พอเห่อเหิม
กไ็ม่ฟังธรรม เห่อเหิมวา่ตวัเองวิเศษกวา่เขา ความเห่อเหิมอนัน้ีท าใหต้วัเองหลงใหลตวัเอง พอ
หลงตวัเองมนักไ็ม่เปิดใจรับส่ิงอ่ืน ถึงบอกวา่ มนัเป็นวิชาท่ีเพิ่มกิเลส เพิ่มความมานะ เพิ่ม
ความทิฏฐิใหก้บัใจของหมอ  

แต่ถา้หมอดีนะ หมอเป็นวิชาของหมอคือวชิาชืพ เราศึกษาวิชาหมอมาแลว้ แลว้เรายงัไป
ฟังธรรมนะ แลว้เอาธรรมะมาแกใ้จ ฟังธรรม หมายถึงวา่ หมอกมี็จริยธรรม หมอกมี็เมตตา หมอ
เป็นคนดี คนไขก้ค็นดีใช่ไหม แต่ถา้หมอไม่ฟังใครเลย หมอยดึตวัเอง พอยดึตวัเองกย็ดึกิเลส ยดึ
กิเลสกย็ดึทิฏฐิ ยดึทิฏฐิกส็ร้างแต่ส่ิงใดล่ะถา้เร่ืองของกิเลส นัน่น่ะวิทยาศาสตร์ 

แต่เรากไ็ม่ติวา่วิทยาศาสตร์ผดินะ เพราะมนัเจริญเพราะวิทยาศาสตร์นัน่ล่ะ เพียงแต่วา่ส่ิงท่ี
เหนือวิทยาศาสตร์มี ส่ิงท่ีเหนือกวา่วิทยาศาสตร์ ดีกวา่วิทยาศาสตร์มี แต่ถา้วิทยาศาสตร์มนัดีท่ีสุด
แลว้ มนักไ็ม่มองอยา่งอ่ืนเลย เห็นไหม แต่เราวา่ส่ิงท่ีเหนือมนัมี ดีกวา่มนัมี แลว้อยูใ่นศาสนาเรา
ดว้ย อยูใ่กลต้วัเราดว้ย แลว้ไม่ตอ้งเสีย... 

ถา้พดูจริงๆ แลว้ อยูใ่นใจของเราดว้ย อยูใ่นกายของเราดว้ย เราถึงตอ้งหนัมาตรงน้ีนะ  

มนัจะไดข้องเราเองประโยชน์ของเราเอง อยา่มองขา้ม เสียดายมาก มองไปขา้งนอก เม่ือ
คืนไปดูมา ไปดโูลกมนัเจริญ...โอโ้ฮ! คนนั้นกดี็ คนน้ีกดี็นะ โอ๋ย! มึงดีอยา่งน้ีเหรอ พอดีแลว้ มนัก็
มองขา้มอนัน้ีไป เพราะเราดีแลว้ เห็นไหม มองขา้มอนัน้ีไง โลกเจริญ โลกเจริญ เขาพฒันาไปจน
ทางนูน้ เพราะทางนูน้เขาพยายามจะกลบัมาทางศีลธรรม ไอเ้รากพ็ฒันาใหเ้ป็นวตัถุไป แลว้อีก
หน่อยจะรู้ทีหลงั  

วนัน้ีเลยพดูใหฟั้งมากหน่อย เพราะมนั ๑. วนัส าคญัดว้ย ส าคญัส าหรับเราเลยล่ะ ส าคญั
มาก แลว้กท็างโลกดว้ย แลว้โยมดว้ย ใหย้าวหน่อย อา้ว! ใหพ้รแลว้  
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ยถา วาริวหา ปูรา ปริปูเรนฺติ สาคร  
เอวเมว อิโต ทินฺน  เปตาน  อุปกปฺปติ 
อิจฺฉิต  ปตฺถิต  ตุมฺห  ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ 
สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปปฺา จนฺโท ปณฺณรโส ยถา มณิ โชติรโส ยถา 
สพฺพีติโย วิวชฺชนฺตุ สพฺพโรโค วินสฺสตุ 
มา เต ภวตฺวนฺตราโย สุขี ที์ายโุก ภว 
อภิวาทนสีลิสฺส นิจฺจ   วฑฺุฒาปจายโิน 
จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ อาย ุวณฺโณ สุข  พล  

รตนตฺตยานุภาเวน รตนตฺตยเตชสา ทุกฺขโรคภยา เวรา โสกา สตฺตุ จุปทฺทวา 
อเนกา อนฺตรายาปิ วินสฺสนฺตุ อเสสโต ชยสิทฺธิ ธน  ลาภ  โสตฺถิ ภาคฺย   สุข  พล  
สิริ อาย ุจ วณฺโณ จ โภค  วฑฺุฒี จ ยสวา สตวสฺสา จ อาย ูจ ชีวสิทฺธี ภวนฺตุ เต 
ภวตุ สพฺพมงฺคล  รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา สพฺพพทุธานุภาเวน สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต 
ภวตุ สพฺพมงฺคล  รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา สพฺพธมฺมานุภาเวน สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต 
ภวตุ สพฺพมงฺคล  รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา สพฺพสงฺ์านุภาเวน สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต 

 

พวกอยูน่ี่ภาวนาอีกชั้นหน่ึงนะ ไอพ้วกพื้นๆ ไปก่อน น่ีพื้นๆ นะ ธรรมพื้นๆ เพื่อวา่ฟังได้
กนัหมด แลว้เวลาเด๋ียวเวียนเทียนเสร็จแลว้ ใหเ้ดก็กลบั ผูท่ี้อยูน่ี่ฟังเทคนิคแลว้ เทคนิคในการ
ภาวนาไง เทคนิคเร่ืองของใจ มนัเป็นขั้นเป็นตอนนะ ภมิูของใจ มนัต่างกบัภูมิของ...มนัไม่
เหมือนกนั ภูมิของใจหมายถึงผูท่ี้มีสมาธิ ผูท่ี้เขามีภมิูธรรมแลว้ ฟังอยา่งน้ีมนักฟั็งพื้นๆ ไอน่ี้เขา
เรียกวา่ “เจริญศรัทธา” เจริญศรัทธาหมายใหเ้รารู้จกัวา่อะไรเป็นทางท่ีถกูตอ้ง แลว้พอศรัทธาแลว้
ค่อยมาภาวนา เพราะศรัทธาแลว้มนักม็าบงัคบัใจตวัใช่ไหม  

การภาวนา คือการทรมาน พระพทุธเจา้เวลาสอน ไปหาลกูศิษย ์ เห็นโยมมาอยา่งน้ี “ใคร
เป็นคนทรมาน?” คนทรมาน หมายถึงวา่คนทรมานใจ ใหก้ลบัใจมา จากท่ีเราไม่มีหลกัใจเลย ให้
เรากลบัใจมา วา่ใครทรมานได ้น่ีเทคนิคค าพดูของพระพทุธเจา้ถาม “ใครทรมาน ใครทรมาน”  

ถา้เรามีศรัทธา มีความเช่ือ เรากจ็ะทรมานตวัเราเอง ทรมานใหเ้ขา้ทางไง  
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แต่ถา้ไม่เช่ือน่ะ โอ!้ โง่ไปท าไม ท าไมตอ้งทรมานตน ไปนัง่ใหป้วดเข่าปวดแขง้ ไร้สาระ 
นอนสบายกวา่  

แต่ถา้เขามีศรัทธาแลว้ เขาจะคิดอีกอยา่งหน่ึง น่ีเขาเรียกภมิูใจ ภูมิธรรมใจมนัต่างกนั มนั
เป็นอยา่งนั้น จากไม่ศรัทธาเลยเขา้มาศรัทธา ศรัทธาแลว้ถึงมาแกไ้ขใจของตวั  

เขาวา่ชาวพทุธ วา่เป็นชาวพทุธ พระพทุธเจา้สอนวา่อยา่งไร เป็นชาวพทุธ มีพระพทุธเจา้ 
พระพทุธเจา้สอนศาสนธรรมใช่ไหม มนัมีวดั ศาสนวตัถุ วดั โบสถ ์ วิหารน่ีศาสนวตัถุ ศาสน
บุคคล พระสง์ ์ ศาสนบุคคล แลว้ศาสนธรรมคือค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ ฟังนะ ศาสนธรรม
คือค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ เราเป็นชาวพทุธ เราฟังธรรมค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้หรือเปล่า 
พระพทุธเจา้สอนวา่อยา่งไร  

อยา่งเช่นท่ีมาวนัน้ี เป็นคนท่ีวา่เป็นคนท่ีเห็นคุณค่าของคน เห็นคุณค่าของตวัเราเองใช่ไหม 
เราเห็นคุณค่าของคน เรากส็ามารถมาระลึกถึงความดี ความดีอยูท่ี่ไหน? ความดีอยูท่ี่ใจ ความดีนะ 
ความดีอยูท่ี่ใจ น้ีใจจะแกอ้ยา่งไร ความดีอยูท่ี่ใจ ใจมนัคิดใจกม็า  

คนต่างจากวตัถุ ถา้เป็นชาวพทุธแลว้ ไม่ตอ้งท าอะไรเลย ทุกคนบอก ปฏิญาณตนวา่เป็น
ชาวพทุธ ขอนไมไ้ง เห็นขอนซุงไหม ขอนซุงท่ีเขากองไวน้ัน่น่ะ มนัไม่ตอ้งท าอะไรเลย 

ชาวพทุธ ไม่ใช่วา่มนัดี ข้ึนช่ือวา่เป็นชาวพทุธถึงเป็นคนดี พทุธแลว้ถึงสอนใหป้ฏิบติั ใหมี้
ศีล ใหไ้ม่โกหกกนั เดก็ๆ ไม่ใหโ้กหกกนั พอ่แม่ ไม่ใหโ้กหก คนไม่โกหก คนมีศีล ศีล ๕ ไม่
โกหก ไม่์่าสตัว ์ไม่รังแกกนั พออยูด่ว้ยกนัมนักมี็ความเมตตา มีความอยูด่ว้ยกนั แต่ถา้มนัไม่มีศีล 
มนักท็  าตามใจของตวั  

ชาวพทุธเร่ิมจากมีศีล มีขอบเขตของสิทธิของตวั สิทธิของเรา สิทธิของผูอ่ื้น ถา้เราพอใจ
เรา เรากท็  าลายคนอ่ืนหมด น่ีพทุธอยูท่ี่ตรงน้ีอยูท่ี่กติกาไง ตอ้งท ามนัถึงเป็นชาวพทุธ 

ไม่ใช่วา่อยูเ่ฉยๆ ทุกคนอยูเ่ฉยๆ แลว้ฉนัเป็นชาวพทุธ แลว้ไม่ท าอะไรเลย ท ามาหากินไป
แต่ไม่ไดท้  าใจของตวัเลย แลว้มนัทุกขต์รงไหน กเ็ปรียบแลว้มนักเ็หมือนขอนไมน้ัน่น่ะ ขอนไม ้ 

อยากไดดี้กต็อ้งท าดี อยากมีคุณงามความดีตอ้งท าคุณงามความดี แลว้ท าหรือเปล่า  

ศาสนธรรมคือค าสัง่สอน ศีล-ธรรม ศีลกบัธรรม  
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“ศีล” คือกติกาเคร่ืองกั้นใหเ้ราอยูก่นัร่มเยน็เป็นสุข  

“ธรรม” คือความเมตตาธรรม ธรรม คือในหวัใจ ใจมนัดีข้ึน มนักพ็ฒันาข้ึนมาเป็นธรรม  

ฉะนั้น ตอ้งท า  

วา่ เป็นพทุธๆๆ ถามเลย พทุธสอนวา่อยา่งไร?  

ถา้ไปท่ีอ่ืนตอ้งถาม พทุธสอนอะไร? ไม่รู้หมดนะ พทุธสอนวา่อะไร? ไม่รู้ ไม่รู้หรอก  

พทุธสอนวา่อะไร? ถา้เขาถามนะ พระพทุธเจา้สอนถึงอริยสจั ความจริงท่ีเหนือความจริง
ทั้งปวง สจัจะความจริงธรรมดาใช่ไหม สจัจะความจริงธรรมดา อริยสจัจะ อยูใ่นศาสนาเรานะ คือ
หวัใจของชาวพทุธ  

“ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค” น่ีตรงน้ีนะ ถา้พทุธสอนอะไร บอกอยา่งน้ีเลย  

มีคนมากไปเมืองนอก เวลาไปเมืองนอกเขาถาม พทุธสอนอะไร? ไม่รู้หรอก กว็ิ่งกลบัมา
จนมากมาย ตอ้งไปศึกษาพทุธเมืองนอก มนัมองขา้มไง น่าเศร้าใจ คิดแลว้เศร้าใจนะ พทุธแต่
ทะเบียนบา้น พทุธไม่รู้วา่พทุธอะไร  

ศาสนาอ่ืนเขามีความล าบากกวา่เรานะ ถืออดนะ อยา่งวนัเสาร์อาทิตยเ์ขาตอ้งไปโบสถน์ะ 
เขามีกติกาใหท้ า แต่พทุธน่ีปล่อยตามสบาย จะท าอยา่งไรกช่็าง แลว้วา่พทุธ พทุธหมดนะ เขาถึง
โจมตีมากไง เชา้ตกับาตร เยน็ตีไก่ ตกกลางคืนเล่นไพ ่ เป็นชาวพทุธ ตกับาตรดว้ยนะ ตกับาตร 
เพราะมนัเป็นประเพณี เชา้ตกับาตร ตกเยน็ตีไก่แลว้ อยา่งนั้นพทุธเหรอ มนัทรมานสตัว ์ 

แต่ถา้เราเป็นธรรมนะ มนัเป็นประเพณี  

ถึงวา่ประเพณีไม่ใช่ มองใหอ้อกนะ ประเพณีอยา่ไปต่ืนกบัเขา 

ในหลกัศาสนาเรา มนัมองขา้มกนัรู้ไหม ลองไปอ่านหนงัสือสิ อ่านพวกวินยัมุข เราบวช
ใหม่เรางงเลยล่ะ สอนกนัอยา่งน้ีเหรอ นึกวา่สอนอยา่งท่ีเขาเทศน์กนันะ มาวดัมาฟังธรรม มา
ประนมมือไหวแ้ลว้สปัหงกงกงนันะ อา้ว! ฟังเทศน์แลว้ไดบุ้ญ ไดบุ้ญจริงๆ นะ ฟังเทศน์แลว้ได้
บุญ แต่มนัไม่เขา้ใจ  
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เร่ิมฟังเทศน์ ๑. มาฟังเทศน์ ไปหาพระ เห็นสมณะ พระพทุธเจา้บอกมงคล ๓๘ ประการ 
จากเกิดในประเทศอนัสมควร เราเห็นสมณะหมายถึงเห็นพระอริยเจา้นะ อยา่งเช่น เราเห็นครูบา
อาจารย ์เห็นป๊ับน่ีเป็นบุญกศุลแลว้ ขนาดเห็นเฉยๆ น่ีเป็นบุญกศุลแลว้  

น่ีกเ็ขา้มาไง เขา้มาเห็นพระ เขา้มาดพูระ เห็นไหม ผูท่ี้มีสงบ เขาสงบอยา่งไร อยูไ่ดอ้ยา่งไร 
อยา่งน้ีอยูไ่ดอ้ยา่งไร เราอยูบ่า้นเรายงัอยูไ่ม่ไดเ้ลย อยูบ่า้นขนาดเคร่ืองอ านวยความสะดวกขนาดน้ี 
ยงัวา่ทุกขม์าก ทุกขม์าก ไม่พอใจ เวลาไม่พอใจใหดู้อยา่งน้ีนะ ใหดู้อยา่งน้ี อยูไ่ดอ้ยา่งไร 
พระพทุธเจา้สอนอยา่งน้ี สอนใหดู้ครูบาอาจารย ์ท าไมเขาอยูไ่ด ้ 

หามาไม่พอกิน ไม่พอกิน ไม่พอกินตรงไหน มนักินมาก กินเกินพอกินสิ พอถา้เราดู
รายจ่ายป๊ับ รายรับมนักส็บาย ไอน่ี้ห่วงแต่วา่รายรับไม่พอแลว้ ไม่พอ แต่รายจ่ายจ่ายไปไม่รู้ มนั
เกินความจ าเป็น ถา้อยูใ่นจ าเป็นกปั็จจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั มนักพ็อไปไดค้นน่ะ อนัน้ีมนัท าใหเ้รา
ไม่ทุกข ์ 

ถา้เรามีธรรมนะใจเราคิดเป็น แลว้ไม่เห่อตามโลกนะ ไอก้ารโ์ษณา การทุกอยา่งนั้นมนั
เป็นส่ิงท่ีหลอกลวงทั้งหมด โกหกหลอกลวงใหเ้ราท าตามนะ เม่ือก่อนโ์ษณามากเลย เวลาไอ้
พวกวตัถุท่ีออกมาใหม่ๆ ใชแ้ลว้ท้ิงเลย ทุกอยา่งใชแ้ลว้ท้ิงเลย ใครใชแ้ลว้ท้ิงเลยน่ีคนนั้นเป็นผูว้า่มี
สง่าราศี  

เด๋ียวน้ีมุมกลบั เขียนเลย “ถุงน้ีใชแ้ลว้ควรกลบัมาใชอี้ก” จากเม่ือก่อนโ์ษณามากเลย เราก็
เห่อตามกนัไปนะ แลว้กย็งัเห่ออยูน่ี่ เด๋ียวน้ีใครเอาของเก่ากลบัมาใช ้ เขาวา่คนนั้นเป็นคนดีนะ 
รักษาส่ิงแวดลอ้ม  

ดูสิ เวลาเปล่ียน ๕-๑๐ ปี ค  าโ์ษณาท่ีมนัหลอกเราไว ้มนัพลิกแลว้ แต่โ์ษณาท่ียงัเช่ือมนั
อยู ่ เช่ือมนัอยูน่่ะ เราคิดของเราเอง เราตอ้งคิดของเราเองวา่สมควรหรือไม่สมควร เราน่ีมีสถานะ
อยา่งไร ผูท่ี้มีต  าแหน่งสูงหรือวา่มีรายไดม้ากจะใชม้าก ไอน้ัน่เร่ืองของเขา วาสนาของเขา ไอเ้รามี
ต าแหน่งนอ้ย มีรายรับนอ้ย เรากใ็ชน้อ้ยประสาเรา กค็นเหมือนกนั คนมนัต่างกนัตรงไหน  

ถา้คนเห็นคนเป็นคน คนนั้นกมี็คุณค่าวา่เป็นคนใช่ไหม คนอ่ืนไม่ใช่คน ไอค้นท่ีเห็นเขา
ไม่ใช่คน ไอค้นคนนั้นกไ็ม่ใช่คน ถา้เราเห็นคนอ่ืนเป็นคน เรากเ็ป็นคน คนน่ะคน คน คน ถา้คน
มนัรอบมนักเ็ขา้ใจ น่ีคนไม่รอบ คนคร่ึงๆ กลางๆ  
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พระพทุธเจา้ถึงไดส้อนศีล ๕ คนน่ีแหละ แขน ๒ ขา ๒...๔ หวั ๑ เป็น ๕ มีศีล ศีล ๕ ศีล
มนัมีโดยปกติ  

ก่อนท่ีพระพทุธเจา้จะอุบติันะ จะเกิดมาศีลกมี็อยูแ่ลว้ อยา่งเช่น พระพทุธเจา้ ยงัไม่มี
ศาสนาเลย ท าไมเขาถือศีล ๘ อยูใ่นป่าล่ะ พวกฤๅษีชีไพร เขาถึงไม่ใหศี้ล  

เราไม่ค่อยใหศี้ลนะ แต่จ าเป็นกใ็ห ้ ใหไ้ด ้ ศีลน่ะเคยใหไ้ด ้ แต่ถา้ใหม้นักติ็ดใช่ไหม มาขอ
กบัพระแลว้วา่มีศีล  

ความจริงไม่ตอ้งเลย เราไม่มีใครเลยนะ เราท าดี เราภาวนาของเรา ขนาดพวกฤๅษีอยา่งเช่น
สมยัก่อนพทุธกาล เหาะได ้เอาศีลมาจากไหน ไม่ไดข้อพระพทุธเจา้ เอาศีลมาจากไหน ศีลมนัมี ๓ 
ชนิด ศีลขออยา่งหน่ึง ขอเพราะอะไร เพราะเราเป็นคนง่อนแง่น มนุษยเ์ราเป็นคนลงัเล ไม่มัน่ใจ
กบัตวัเองกไ็ปขอกบัพระ ใหพ้ระเป็นพยานหน่อยหน่ึง เห็นไหม มุมกลบักไ็ปหลอกพระแลว้ ถา้
เราไปรับแลว้เราไม่ท า ถึงเรียก ขอเอา ขอเอา  

แลว้วิรัติเกิดข้ึนจากตวัเอง “วิรัติ” หมายถึงวา่ มนัมีอยูใ่นสมยัพทุธกาลนะ ชาวประมง ฟังสิ 
ชาวประมงออกไปหาปลา ชาวประมงหาปลามนัก็์ ่าสตัวอ์ยูแ่ลว้ แลว้กลบัมาจะเขา้ฝ่ัง น่ีอยูใ่น
พระสูตรนะ พอเขา้ฝ่ัง พายมุาไง ตวัเองหมดท่ีพึ่งแลว้พายมุาเรือจะคว  ่า กเ็กิดเลย “ขา้พเจา้ขอถือศีล 
๕ ดว้ยความบริสุทธ์ิ” ขณะท ามนับริสุทธ์ิตอนนั้น แลว้เรือคว  ่าตายตอนนั้นเลย ไปสวรรคน์ะ ทั้งๆ 
ท่ีท าผดิอยูเ่ม่ือก้ีนัน่น่ะ วิรัตเอา เพราะใจมนัมัน่คง  

คนเราเหมือนกบัไฟไหม ้ เวลาไฟไหมเ้ราแบกตูเ้ยน็ออกมาไดเ้ลย ท าไมแบกไดล่้ะ เพราะ
ความกลวัสุดขีด ไอน่ี้คนใกลต้าย คนมนัจะตายแลว้แบบมนัความบริสุทธ์ิมนัเกิดข้ึนมาจากใจ มนั
วิรัติเด๋ียวนั้นเลย ไปไดเ้ด๋ียวนั้น  

เราถึงวา่ ถา้คนไหนจริง ท าจริงไดจ้ริง แต่เราท ากนัไม่จริง พวกเราท าไม่จริง สกัแต่วา่ท า 
แต่จะเอาผลมากๆ ศาสนาพทุธไม่สอนอยา่งนั้นเลย ใครท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ เดด็ขาด เดด็ขาด 
เพราะท าความดีอยา่งเรา ท าดีขา้งนอก แลว้ความดีภายในยงัมีอีกนะ ถา้ท าดีไม่ไดดี้ ผูภ้าวนาท า
เพื่ออะไร  

อดอาหาร พระพทุธเจา้สลบถึง ๓ หนนะ อดอาหารสลบอยู ่๓ หน อดอาหารทรมานตนนะ 
จน ฟังสิโลกมนัเป็นแบบนั้น จนปัญจวคัคีย ์ อญัญาโกณฑญัญะ พวกน้ีหนีเลย พอพระพทุธเจา้



เทศนใ์นวนัวิสาขบูชา ๑๙ 

©2012 www.sa-ngob.com 

กลบัมากินขา้ว พระพทุธเจา้นอ้มกลบัมาเป็นผูม้กัมาก จากท่ีอดอาหาร จากท่ีทนทุกขท์รมานอยู ่
คือวา่ผูท่ี้ทนทุกขท์รมานมนัถึงจะส าเร็จ กลบัมากินขา้วอีก ปัญจวคัคียท้ิ์งเลย พอท้ิงไป 
พระพทุธเจา้กเ็ลยท้ิงหมด กลบัมาทางของหวัใจ ทีแรกทรมานกท็รมานกาย ทีน้ีพอทรมานกายมนั
ไม่มีพลงังานอยูแ่ลว้ กม็าทรมานใจดว้ย เขา้ตรงกลาง ผลวัะ! เรียบร้อย เห็นไหม มนัลงตรงนั้น ถึง
ไดม้าสอนพวกเราไง สอนพวกเรา  

ศาสนธรรมความจริงเหนือความจริง เหนือ...อริยสจั ฟังสิ “อริยสจั”  

จากมนุษยธ์รรมดาน่ีนะ ท าจนได ้ จนเทวดาตอ้งมาฟังธรรมพระอรหนัตท์ัว่ๆ ไปนะ เช่น 
หลวงปู่ ชอบอยา่งน้ี มนุษยธ์รรมดาสามารถสอนเทวดาได ้ ไอเ้ราอยากเห็นเทวดากนัใจจะขาด แต่
ท าไมเทวดาตอ้งมาฟังธรรมจากพระอริยเจา้ ฟังสิ ท าไมมนัถึงไม่เป็นอริยสจั สจัจะความจริงในแท ้ 

แลว้เกิดจากตรงไหน? เกิดจากแหละเราบ าเพญ็ตนมาเร่ือยๆ ข้ึนมาน่ีแหละ ตอ้งบ าเพญ็
ข้ึนมา พระพทุธเจา้สอนถึงวา่มีตั้งแต่ขั้นแรกๆ ข้ึนมาเลยนะ  

ถึงบอกวา่ เราจะเขา้มาเวียนเทียน ใหเ้ขา้ใจตรงน้ีป๊ับนะ พอเขา้ใจป๊ับ เรากมี็คุณค่าใช่ไหม 
เราคิดถึงพระพทุธเจา้ วนัน้ีวนัเกิด ฟังสิ เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้เกิดเป็นพระพทุธเจา้ คือตรัสรู้อีกทีหน่ึง 
แลว้กด็บัขนัธปรินิพพานวนัน้ี  

วนัเร่ิมตน้ วนัจุดก าเนิดของศาสนาเลย แลว้เราเคารพพอ่แม่ใช่ไหม พอ่แม่กเ็ราเคารพพระ
ใช่ไหม เคารพพระพทุธเจา้ เราเคารพ เรากตญัญูต่อพระพทุธเจา้ มนักเ็ลยพอ่เลยแม่ข้ึนไปอีก แลว้
เรามาเวียนเทียนคิดถึงวนันั้น คิดถึงจุดตรงกลางของหวัใจ พทุธะอยูท่ี่ใจ คิดถึงจุดศนูยก์ลางของ
การก าเนิดความดีความชัว่เลย เกิดดีเกิดชัว่ เกิดจากใจคิด ช าระลา้งจิตใจใหส้ะอาดก็ความคิดตรง
จุดศนูยก์ลางนั้น แลว้เรามาเคารพส่ิงนั้น เราจะไดบุ้ญไหม  

ถา้ไดบุ้ญ เราตั้งใจท านะ ตั้งใจ เวลาเวียนเทียนตั้งใจ มนักเ็ป็นบุญกศุลของเรา มนักเ็พิ่ม
บารมีไปเร่ือย จากเกิดมา เกิดมาแบบเกิดมามืดด า เกิดมาไม่รู้อะไรพาเกิด เกิดมาอยา่งไรกไ็ม่รู้ แลว้
ศาสนาบอกเลย “เอง็เกิดมาเพราะเหตุน้ี เหตุน้ีนะ แลว้เอง็ท าอยา่งน้ี อยา่งน้ี แลว้เอง็จะรอดพน้นะ” 
น่ีมนัเกิดมาแลว้มาเจอแสงสวา่ง 

เวลาพระพทุธเจา้ปรินิพพาน พระอานนทร้์องไหน้ะ พระโสดาบนันะ “ดวงตาของโลกดบั
แลว้” อยา่งเช่น พระอาทิตยข้ึ์น สวา่งเห็นอะไรหมดเลย แลว้กลางคืนดวงตาของโลกพระอาทิตย์
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ตกไปแลว้ มืดต๊ึดต๋ือเลย ไม่มีใครจะช้ีน าทางอีกแลว้ ฟังสิ แลว้เรามาคิดถึงอยา่งนั้น หมายถึงวา่ 
พระพทุธเจา้สอนไวใ้หส้วา่ง ใหแ้สงสวา่ง ถึงท่านจะนิพพานไปแลว้กจ็ริงอยู ่ แต่ท่านไดว้างธรรม
เอาไวแ้ลว้ ใหเ้ราเดิน ถึงท่านจะไปแลว้ จบไปแลว้ แต่แสงไฟกย็งัมี ทางหลวงกย็งัมีไฟอยู ่เรากเ็อา
ทางนั้นเป็นเคร่ืองด าเนินชีวิตของเรา  

เกิดมาอยา่งกอ็ยา่งน้ี ลุ่มๆ ดอนๆ ทุกข์ๆ  สุขๆ ประสาเรา แต่ถา้หวัใจมนัพน้นะ หรือวา่เรา
ท าใจของเราไดน้ะ ไอทุ้กขไ์อสุ้ขน้ีกเ็ป็นเคร่ืองอยูอ่าศยัใช่ไหม มาท่ีน่ีรถมาคนละคนั คนละคนั 
บางคนัรถกเ็สีย บางคนัรถกย็งัไม่ไดซ่้อม รู้อะไรเสียกเ็กบ็ไวก่้อนใช่ไหม ถึงเวลาเรากเ็อาไปซ่อม  

เหมือนกนั ชีวิตใครมนักเ็หมือนกนั ชีวิตลุ่มๆ ดอนๆ มาเหมือนกนั บทท่ีจะดีมนักดี็ บทท่ี
มนัไม่ดีเรากต็อ้งทนเอาไง เช่นวา่เราผิด เรามีความคาใจ เราผิดอะไร เราคาไวว้า่จะตอ้งแกไ้ขอนัน้ี 
กเ็หมือนกบัรถนัน่น่ะตอ้งซ่อมมนั ถา้เราผดิ เราไม่สามารถจะผา่นทะลุปัญหาอนัน้ีไปไดน้ะ เกบ็
ไวก่้อน ถึงเวลาตอ้งแกน้ะ ตอ้งแกน้ะ แต่ถา้ทะลุไปได ้ ทะลุไปเลย กเ็หมือนเราซ่อมรถ รถกดี็
ตลอด รถกคื็อร่างกาย คนขบักคื็อหวัใจ หวัใจมนัขบัรถดี รถกไ็ปดี ถา้คนขบัไม่ดีกล็งถนนนะ ลง
คลอง 

พระพทุธเจา้ถึงสอนใหมี้เบรก รถใหมี้เบรก มีธรรมกมี็เบรก คนมีธรรม มีเบรก มีคนัเร่ง 
เวลาท าความดีใหเ้หยยีบคนัเร่ง ไอน่ี้ท าความดีไม่ไดเ้หยยีบสิ พอท าความดีถอนตีนหมดเลยนะ 
เวลาจะคิดตามหวัใจของตวัเอง เหยยีบใหญ่เลย มนัเบรกตวัเองไม่ได ้ มนัถึงท าใหเ้รา...เพราะ
สงัเกตไดเ้วลาท าอะไรไป เวลาท าฝืนไม่ได ้ พอท าแลว้เสียใจทีหลงั เช่น ท าอะไรไปตอ้งมาชดใช้
ไอท่ี้วา่ท าไปท าผดิพลาดนั้น ทุกทีเลยๆ เป็นเพราะอะไร? สติไม่มี ความยบัย ั้งไม่มี  

น่ีพทุธสอนอยา่งนั้นนะ สอนใหย้บัย ั้ง  

พระพทุธเจา้สอนไง ส่ิงใดท าไปแลว้ แลว้มาเสียใจภายหลงั ส่ิงนั้นไม่ดีเลย  

แลว้ท าอยา่งไรยบัย ั้งไม่ใหม้นัท าไดล่้ะ? กเ็ร่ิมฝึกจากตรงน้ี ฝึกสติ ฝึกภาวนา “ฝึก” ตอ้งฝึก
ไม่ฝึกไม่มี วา่จะใหม้นัเป็นเอง เป็นพทุธแลว้จะดี เป็นพทุธแลว้ดี...อยา่นะ อยา่ไปเห่อเหิม คิดวา่
ฉนัเป็นศาสนาพทุธน่ีดีกวา่ทุกศาสนา แลว้กน็อนจมกนัเป็นขอนไม ้ไม่ใช่ตียีห่อ้แลว้จะดีหมดน่ีนะ 
ตียีห่อ้แลว้ดีหมด พทุธยีห่อ้ ยีห่อ้พทุธ ไอน้ัน่เขายีห่อ้อยา่งอ่ืนใช่ไหม แลว้กม็าอา้งกนั ฉนัเป็นพทุธ 
ฉนัเป็นพทุธ 
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ท าอยา่งน้ี มนัไดบุ้ญจริงๆ ถา้ท าเราตั้งใจนะ ถา้ท าสกัแต่วา่ท า ไปเล่นกนั ส่วนใหญ่ไป
เวียนเทียนแลว้ไปเล่นกนั แลว้มนัไม่ได ้ 

น่ีเราคิดถึงเลย คิดถึงพระพทุธเจา้ คิดถึงนะ รอบแรกคิด พทุโธๆ ธมัโมๆ สงัโ์ๆ  

เพราะใจมนัจ่อ อาจารยม์หาบวัใชค้  าน้ีนะ จ่อกเ็พง่ เพง่กบัจ่อ เช่น เวลาภาวนา ถา้จ่อกคื็อ
การเพง่ ถา้จ่อผดิกต็ก เพง่ผดิไปเลย ไอน่ี้กเ็หมือนกนัถา้เราจ่อ เราก าหนด เราเพง่ เพง่กเ็พง่เขา้
ตรงท่ีบุญกศุลน้ี แต่ถา้เราปล่อยสกัแต่วา่ มนัไม่จ่อ มนัไม่เพง่ หวัใจมนัไม่ก าหนด มนักส็กัแต่วา่ท า 
มนักไ็ม่ไดป้ระโยชนอ์ะไรเลย 

ฉะนั้นใหท้ าอยา่งน้ี “บุญ” ท าจริงไดจ้ริง ท าเล่นๆ...เล่น วา่อยา่งนั้นเลยนะ เท่าน้ีก่อนเนาะ 
ถา้พดูไปเด๋ียวอีกรอบหน่ึง ฉะนั้นจะพาท าวตัรก่อนนะ ก่อนจะเวียนเทียนท าวตัร กราบถึงพระ
พทุธ พระธรรม พระสง์ ์ กราบพทุธคุณ ธรรมคุณ สงั์คุณ เสร็จแลว้เรากเ็วียนเทียน แลว้จะได้
กลบัอีกทีเนาะ มา มา โยมกราบพระนะ ท าวตัรก่อน พร้อมกนัไปเลยนะ  

(ท าวตัรเยน็) 


