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ศาสนาไง  พอดีคนเกิดมากอน  ศาสนาถึงตามมา  ศาสนาเกิดเพราะวาคน  ถาพูด 
อยางนี้แลวมนัก็ไปขัดกับที่วาพระพุทธเจารอยองคพนัองค พระพทุธเจาแสนองค ศาสนา 
มีมากอน  สัมพทุเธไง  ศาสนามีมากอน  แตโลกมันหมดไปแลวมนัเกิดมาใหม  เวยีนกลับ 
... พระพุทธเจาเกิดจึงมีธรรม 

แตนี้เราพูดถงึปจจุบันวาโลกมันเกิดมากอน ศาสนามัน ๒,๐๐๐ กวาปเอง ๒,๕๐๐ 
ปเศษๆ แตโลกนี้มนักีล่านป  เดี๋ยวก็ซ้ําอยูอยางนัน้ ถงึวาศาสนาไง นี่เรามองศาสนาต่ํากัน 
เกินไปรูไหม  เวลาพูดศาสนา  คนจะคุยกันกนัแคศีลธรรมจรยิธรรมไง  ศีลธรรมมีศาสนา 
หรือไมมีศาสนา คนดีก็คือคนดี คนช่ัวกค็ือคนช่ัวใชไหม ศีลธรรม แคศีลธรรม !โลกมอง 
แคนั้นนะ มองศาสนาก็มองคนดี ศาสนาสอนใหเปนคนดีๆ แตแนนอน 

แตอยางนั้นมันมองแลวมันต่ําเกินไป  ศาสนาเรานี่วาศาสดาเปนผูสิ้นกิเลส  สอน 
ใหแบบวาสุขภายใน สุขจนหมดกเิลส ศาสนาจริงๆ ไมใชลัทธิศาสนา ลัทธิไง ลัทธิก็ได 
แคลัทธิปรัชญา แตตัวศาสนานี่มัน โอโฮ มันเขานะ เพราะตัวศาสนามันยอนไดไง 

อยางเชนวา ถาอยางมนุษยมนัไมเหมือนสัตว มนุษยมันจําได  เกิดมาจากอะไร มา 
จากอะไร ไปจากอะไรใชไหม มันระลึกเมือ่วานนี้ได มันใหคําตอบตรงนีไ้ดไง 

กรรมคืออะไร กรรมมา สะสมกรรมมา กรรมดีทําใหเกิดดี  กรรมช่ัวทําใหเกิดชั่ว 
แตกรรมดกีรรมช่ัวมนัคละเคลากนั ทุกคนตองคละเคลากันไปหมด มนัถงึใหผลเปนลุมๆ 
ดอนๆ  ไง  ไมมกีารใหผลดีตลอดและใหผลช่ัว  ผลดีหรือผลช่ัวมนัเกิดเพราะวากิเลสที่เรา 
ควบคมุไมได นี่พระพุทธเจาถึงสอนตรงนี้ไง
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เรานี้เกิดมาเปนมนุษยประเสริฐที่สุดแลว แตแลวพอศาสนามาควบคุมไว ควบคมุ 
กิเลสทีว่ามันจะพลิกในทางไมดี  ถาพลกิกันใหดีก็เกิดเปนมนุษยนี่แสนประเสริฐนะ 
มนุษยสมบัติยอดเยีย่มที่สุดเลย ยอดเยี่ยมมาก นีไ่ง พอเริม่ตนมาแคนี้เองนะ แคพบสมณะ 
แคนั้นละ  มงคล  ๓๘  ประการเห็นไหม  ไดเห็นสมณะ  เห็นเพื่อความสงบไง  ...  ไดพบ 
สมณะที่เปนของแทนะ เปนมงคลอยางยิ่ง 

อันนีอ้ยางถาเปนมงคลอยางยิ่งตอนพระพุทธเจาตรัสรูเห็นไหม ไอที่เดินออกมาที่ 
เจอโยม  ไมเช่ือเหน็ไหม  นัน่ก็เจอพระพุทธเจา  เจอตรงๆ  เลย  ทําไมไมเปนมงคลละ 
เพราะตัวเองไมเขาใจแลวไมยอมรับ นี่เพราะกิเลสตวัปฏิเสธภายใน 

อันนีถ้ึงวาตองศึกษาธรรมะกอน เปนมงคลอยางยิ่งกต็อเมือ่มนัสงกระแสถึงกันไง 
ฝายหนึ่งเขาใจแลวเปดรับ  อีกฝายหนึง่สง  อยางวทิยอุยางนีถ้ามีคลืน่มามนักเ็ปดได  คลืน่ 
ไมมาอยางนี้  วิทยุมนัก็เปนแควัตถุอยางหนึ่ง  มนุษยก็เปนวัตถุอันหนึ่ง  รางกายนี้กเ็ปน 
วัตถุอนัหนึง่  หัวใจนี้กเ็ปนวัตถอุันหนึ่ง  แตเปนนามธรรม  เปนวัตถุอนัหนึง่  ไมอยางนั้น 
ไมเปนธาตุรู  เปนวัตถอุันหนึ่งทีไ่มแปรสภาพดวย  ไมอยางนั้นนิพพานใครจะไปเสวยสุข 
ไมอยางนั้นตายไปแลวตวันีจ้ะไปไหน ไมแปรสภาพเด็ดขาดเลย 

นี้ศาสนาเขาไปชําระตรงนี้  ตัวศาสนาแทนะ  แตถาศาสนาอยางหยาบ  อยางกลาง 
อยางละเอียดนี่ไมวากนั ถูกตอง.. พอสังคมมนัไมดี สังคมไมดีโทษพระๆ ถูกตอง.. ดูพระ 
วาพระตองสอนพระกอนเห็นไหม  บางคนพระดีมนัก็ขึ้นมากอน  สังคมพระนีถ้ึงจะไป 
สอนโลกเขา นี้สังคมมันก็อยางวาแหละ 

พระกม็ีพระสมมุติสงฆเห็นไหม  บวชมาสองแสนองคในเมืองไทยก็เปนพระ 
ทั้งหมด แตเปนพระสมมุติ พระแทหมายถึงวาไมไดบวชก็เปนพระ อยางเชน นางวิสาขา 
ไมไดบวชแตก็เปนพระ พระแทคือพระภายใน  ขางในเปนพระไง  เปนพระภายใน  จิตใจ 
ที่วาเปนพระก็คืออริยบคุคลภายในไง 

ธรรมะหรอืวาธรรมที่ประเสริฐ  ประเสริฐที่ธรรมนี้  เปนคนบัญญัติ  เปนคนใหคา 
เทากับมาใหคานะ  แตความจรงิแลวไมไดใหคา  เกิดจากการกระทําของเรา  สมจุเฉท 
ปหานตัดขาดออกไปแลวมันเปนเนือ้แทของมนัไง  ถึงวาเปนสมบัติสวนบุคคลไง  สมบัติ 
ใครสมบัตมิันใชไหม
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ธรรมะนีเ้ปนของที่มอียูดั้งเดิม  พระพุทธเจามาตรัสรู  มันเปนของลึกลบันะ  ลึก 
แสนลึก  แตอยูในหัวใจเรานะ  ลึกแสนลึก  กวางแสนกวาง  ไมมีใครสามารถจะรูได 
บางอยางนี่เราคิดไมได  อยางเชน  เราพูดวาเรือ่งนรกสวรรคเรากไ็มเช่ือกันแลวเหน็ไหม 
นี่เห็นไหมลกึหรอืไมลึก ลกึอยางนี้ ลึกที่แบบวาไมสามารถรูไดไง ลึกแบบวาไมมีใครจะ 
มีความสามารถ วิทยาศาสตรไหนก็พิสูจนไมได 

ไอนสไตนมนักว็าไมได  ไอนสไตนมนัยังบอกเลยเห็นไหม  วาถามนัถอืไดมนัถอื 
พุทธเลย  ไมได  !  เพราะอะไร  เพราะวามนัมกีารสงออก  เพราะธรรมชาติของหวัใจ  ดูสิ 
พลังงานอันไหนบางที่มนัจะเขาไปกนิตัวมันเอง  พลังงานไหนมันก็ตองสงออกใชไหม 
พลังอนัไหนที่เขาไปขางใน 

แตพลังงานนี่  พระพุทธเจาสอนตรงนี้ไง  สอนตรงนี้วาใหยอนกลับมาดูตรงตัว 
ธาตุรู ตัวใจแท ตัวธาตุรูนะ ธาตุ แตวาธาตุเปนวัตถุไง ตัวรูวานามธรรมนี้เปนวัตถุได วัตถุ 
ไดดวยการที่วาจิตแกจิต  มันเปนนามธรรมอยู  เปนนามธรรม  ไมสามารถเอาเขาไปจับ 
ตองมนัได  ยกเวนแตเอาตัวมันเองจับตวัมนัเองได  เอาความรูสกึนี้เขาไปจับความรูสกึไง 
เอาตัวจิตแกจิตไง 

จิตแกจิตเลยกลายเปนโวหารติดกันไปหมดเลยวาอะไรที่มนังาย  วาจิตแกจิต  จิตดู 
จิต  จิตเพงจิต  กเ็ลยกลายเปนวาตะครุบเงาไง  จิตเพงจิต  จิตดูจิตนัน่ดูเพื่อใหมันสงบตัว  ดู 
ใหมันอายไง อยางเชน เราจะทําผิด เราเตือนตัวเองนี่อายไหม เรารูวาอยางนี้ผิดแลวเรายัง 
จะทํา  เหมือนเด็กลักของกนิ  ...  หนูผิดแลว  อายใจ  จิตเพงจิตอยางนั้น  เพงใหดูตัวมันเอง 
ไง ดูใจของตัวเองแลวมันจะอาย พออายแลว แคอาย ! มันไมไดมีการชําระกนั ตองเขาไป 
ชําระไง มันอายนี่ก็สงบตัวลง สงบตวัลงหนิทับหญาไวไง สมาธิธรรมไง 

นี่มนัเปนอาการที่แปลกประหลาดที่โลกเขาไมมี  ก็เลยตื่นเตนกนั นี่จิตเพงจิต  เอา 
จิตแกจิต  แตแกได  แตอยางนี้แลวมันตองพลิกกลับมาแกอีกทีหนึ่ง  ศาสนาสอนอยางนัน้ 
แหละ  แลวไมมีใครรูได  ไมมใีครรู  !  ตองเปนพระพุทธเจาเทานัน้  !  สยัมภนูะ  รูไดดวย 
ตนเอง มีองคเดยีว องคเดียวเทานั้นเอง ยกเวนพระปจเจกฯ
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นี่ศาสนาสอนตรงนี้ไง  วาเราใหคาศาสนาแคศีลธรรมไง  ใหศลีธรรมจริยธรรม 
ศีลธรรมนีม่ันแบบวามนัดี  คนมีศีลธรรมนี่ดี  เราไมไดวาไมดีนะ  แตศีลธรรมนีเ่ปน 
อารมณ อารมณคนมันแปรปรวน อารมณคนนี่มนัแปรสภาพได 

แตถาเราไปแกตรงฐานของใจ  ฐานนี่เกิดอารมณไง  แบบวาเราไปแกทีจุ่ดทีม่ันจะ 
เกิดตรงนี้แลวตรงนั้นมันหมดแลว อารมณมันจะแปรปรวนอยางไรก็ใหมนัแปรปรวนไป 
แตวา  อยางเชน  บางวันเที่ยงมนัก็รอนใชไหม  เชามนัก็เยน็  ตกเย็นมันก็เยน็  อารมณคนก็ 
เปนอยางนัน้เพราะมนัเปนธรรมชาติอยางนี้  เคลื่อนไหวไปตลอดเวลาเพราะวาจิต 
กระเพือ่มออกมา 

แตถาตัวในมนัรับรูสภาพความเปนจริงนะ  ถาอยางนั้นแลวถาพูดถึงภาวนาแลว 
ถาสิ้นแลวจะดีหมดนะ  แบบวาเปนพระอรหนัตแลวหรือวาอยางไร  ตองแบบวาตองเปน 
เหมือนกับเรียบรอยหรอืวาดีตลอดอยางนี้ 

พระโมคคัลลานะทําไมโดนทุบตายละ  นี่เราจะเทียบอารมณไง  เทียบสิ่งภายนอก 
ไง ที่มนัยงัแปรปรวนแปรสภาพอยู  แตหัวใจดวงนัน้ไมเปนไปไง พระโมคคลัลานะโดน 
โจรทบุตายนะ มาทุบทีแรก เหาะหนีถงึ ๓ ครั้ง สุดทายพิจารณาวา ออ นี่กรรมของเรานะ 
ก็ปลอยใหโจรทุบจนแหลกจนตายนะ  แลวคอยใชฤทธิ์รวมรางกายขึน้มาใหมแลวไปหา 
พระพุทธเจา ไปลานิพพานแลวกลบัมาคลายฤทธิ์ออกมันก็แปรสภาพเปนอยางเกา 

นี่เราจะชี้ใหเห็นวาอารมณไง  สิ่งที่ภายนอกมันก็ตองหมนุไปตามธรรมชาติของ 
มันใชไหม แตไอตวัฐานของจิตถาเราแกไดแลว มนัไมตื่นตามอันนี้ไง เปนสุขภายในไง 

สุขมีหลายขัน้ตอน อยางเชน เราสุขอยางนี้ อาบน้ํากเ็ย็นสบาย คนเปนโรคเปนภัย 
ไขเจ็บมากอาบน้ําแลวสบายไหม  เพราะอะไร  เพราะเราอาบน้ําแลวมนัเยน็ที่ผิวหนัง  แต 
เช้ือโรคมันอยูในกายใชไหม นี่กเ็หมือนกนั ถาแบบวา เราจะชี้ใหเหน็วาสุขหลายชั้นไง นี่ 
พูดถึงผลกระทบใชไหม  แตจิตอยางนี้  รางกายถามันจะแปรสภาพอยางนีม้ันก็เปน 
ธรรมชาติของมนั แตหัวใจทีไ่มออกมารับรูเห็นไหม
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ถาคนเปนโรคเวลาอาบน้ํา คนธรรมดาเราอาบน้ําก็มคีวามเยน็ มีความสบายใจ แต 
คนเขาอาบน้ําแลวมนักเ็รารอน  เพราะอนันีเ้ปนตัวกิเลสไง  เลยยกใหวาตัวกเิลสตวัสุข 
นอกสุขในไง แตถาคนไมเปนโรคเห็นไหม อาบน้ําแลวมนัก็สบาย 

นี่ก็เหมือนกัน  รางกายที่แปรสภาพ หรอืวาอารมณทีเ่กิดจากความรูสึกนี่บางทีมนั 
ก็รอน ทําไม ? อยางเชนนะ มนัเปนความรูเทานะ มนัรอนหมายถึงวามันเปนไป มันใชได 
มันเปนเครือ่งมอืวาขนัธ ๕ นี้เปนภาระ 

อยางเชน  อาจารยมหาบัวทานพูด  ทานพูดวาเวลาหลวงปูมั่น  เวลาพระมา  ทํา 
โกรธนะ  ทําขงึขังนะ  เอ็ดอยูอยางนี้  อัดเตม็ที่เลยนะ  พอหันกลับมานี่พูดดีแลว  พูดเบาๆ 
พูดแบบกันเอง พอหันกลับมาเอาอกีแลวเห็นไหม เอด็อีกแลว เพื่ออะไร เพือ่ประโยชนไง 

จะพูดวาเวลามนัออกมาถงึจะเปนกิริยาทีรุ่นแรง  หรือกิรยิาที่พูดดี  มนัก็เปน 
ประโยชนทั้งหมดใชไหม  เพราะทานรูเทาทนันี้ใชไหม  แตตองใชกิรยิาอยางนี้  ตองใช 
เครื่องมอืแบบนีไ้ง  ใชเครื่องมอืไง  แบบวาเชน  โอโฮ  เรื่องทิฐิภายใน  มันรนุแรงมากนะ 
เวลาเราไมรูเราไปเกาะไว  จะพูดกนันิม่ๆ  นะ  ไมมีทาง  !  อยางนัน้ไมใชอาจารยคน 
อาจารยคนนี่ฟนดวยขวานนะ สับดวยขวาน 

ดูอยางเซนนะ  เห็นไหม นิ้วยกนิว้นะ  ไปถึงตองยกนิ้วนะ  อาจารยนี่เรียนหนังสอื 
ไง ยกนิ้ว  เอานิ้วลงเอาขวานสับเลย แลวยกนิว้อกีนะ แลวยกนิว้ ไอเณรนี้ก็ยกนิว้แตไมมี 
นิ้วแลว  เขาสับทิ้งเลย  เพราะมันติดไง  ติดในหนึง่  แตก็ยกเหน็ไหม  ถาเปนเราขนาดโดน 
ตัดนิ้วออกจะไปคิดขนาดไหน นัน่เปนของเขา.. มหายาน 

เวลารนุแรง อาจารยสอนเวลามันรุนแรง ความยึดมัน่ถือมั่นภายในมนัรนุแรงมาก 
ตองใชกิริยาที่แรงเขาไปไง  แบบน้ําปามาเราตองใชความแรงเขาไปยับยั้งตรงนัน้  ไอแรง 
อยางนัน้แรงแบบรูเทา 

นี่จะเทียบใหเห็นหรอก  เทียบใหรูวาสุขนอกสุขใน  ความติดนอกติดใน  ศาสนา 
สอนมกีี่ขั้นตอน  สอนแบบนี้  ศีลธรรมอยูขางนอก  แลวเราก็มาเอาชนะตวัเอง  ใครชนะ 
ตัวเองไดนะ  สุขมากนะ  อาว  จริงๆ  !  ก็เหมือนกับคนที่มนัทกุขมาก  คนทีม่ันไสไปตาม 
โลกเขา แลวมันยืนดเูขาเลนกนั
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เหมือนพวกเราเกิดมา  เราเปนนักกีฬาอยูในสนามฟตุบอลตองวิง่กันหวัปน  วิ่งอยู 
อยางนัน้  แลววันไหนเราออกมายนือยูขางสนามดเูขาเลนสิ  ตางกันเยอะเลย  แตเราเรยีก 
สุขไดอยางไรวะ  ไมมัน  !  ตองใหลงไปเตะดวยถงึจะมนั  เวลาออกไปยนืขางสนามนี่ไม 
ยอม ไมเอา ฉันไมไดเตะดวยแลววิง่ลงไป 

นี่มนัถึงไดถามไงวาภาวนาไปเพื่ออะไรไง  จะสุขไดอยางไร  มันจะมอีะไรขึ้นมา 
เห็นไหม สูฉันไมได ฉันพยายามวิง่กับเขาอยูนี่ แลวไดเตะที ๒ ทีก็ยงัดีนะ วิ่งสกั ๔ - ๕ 
ช่ัวโมง เตะลูกสักทีหนึง่ โฮย.. ดีใจ ฉันมีความสุข 

นี่ก็เหมือนกัน วิ่งไปเถิด วิง่ไปเถิด วิง่ไป แลวก็ไปประสบความสําเร็จมาก็เหมือน 
เตะบอลทีหนึง่  ไดวัตถุอะไรมาใหมก็เหมือนเตะบอลทีหนึง่  มีความสุขทีหนึ่ง  แลวลอง 
ไดพักสิ  ลองไดพักแลวมนัจะเห็นคุณคาไง  ถายังไมพักยังไมรู  ถาไดพกั  ออ..  สุขอยางนี้ 
เอง มกีินมีใชตามโลกเขา ไมดอยไปกวาใคร แตหัวใจไมวิ่งตามเขา เหมือนผูดูไง นั่งมอง 
เขา โอ..โอ..เลย โลกเปนแบบนั้น 

นั่นสุขภายในไง ถึงวามันสุข สุขจริงๆ สุขก็สุข สุขไมตองเหนือ่ย แตนีม้ันอธิบาย 
ออกมาเปนลักษณะของอาการของใจ  มนัก็อยางวาแหละ  มันเปนนามธรรม  มนัตองเรา 
มาประสบวามีความสุข มีความสุขนี่ 

เพราะใชคํานี้ พูดคํานีอ้อกมาเพราะอะไร เพราะวาเวลาทําบุญ ถูกตอง ! เวลาโยม 
มาทําบุญนะ  บุญกุศล  บุญนี้มนัเปนแบบวา  เปนบญุที่วาการขับเคลื่อนไง  เรากอ็ธิษฐาน 
เอาสิ อยากไดอะไร ถามันเปนไปนะ แบบวาบุญกุศลอันนี้เกิด แบบวาผูปฏิบัติธรรมหรือ 
วาทําความดีสมกับความดี  ขอใหความดีนีจ้งใหผลแกเรา  อันนั้นเปนผลของบุญ  อันนั้น 
ไมวากนั 

แตวาพอยกสูงขึ้นมาเรื่องปฏิบัตเิห็นไหม  เพื่ออะไร  เพื่อไมใหใจมันทกุขไง 
ไมใหใจมันทกุข  ใหมีความสุขดวย  แลวพอหัวใจมนัสะอาดขึ้น  อะไรขึ้น  มนัจะเปนไป 
การงานทุกขอยางมันจะเปนไป ขางนอกคือบุญกุศลธรรมดา กับบุญในการปฏิบัติ 

พระพุทธเจาสอนไง  ปฏิบัติบูชาไง  ปฏิบัตบิูชาเห็นไหม  ปฏิบัติบูชามนัประเสริฐ 
กวาอามิสบูชา  นี่อามิส  ใหมานีเ้ปนอามิส  เปนของ  เปนอามิส  เปนวัตถุ  แตปฏิบัติบูชานี่
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โอโฮ  เพราะบูชา  บูชานี้เพื่อไปหาพระพุทธเจาใชไหม  แตถาเราปฏิบัติบูชา  เราคนควา 
พระพุทธเจา  พุทธะอยูที่ใจไง  ทุกดวงใจนี่เปนพระพุทธเจาไดหมด  ลองปรารถนาพุทธ 
ภูมิสิ เปนไดหมด เหมอืนกัน ! 

แตทําไมเราบอกวาเปนไดองคเดียว  ไอนัน่มนัเปนที่วาเพราะการสรางมานี้มนั 
แสนยากขนาดไหน การสรางการสะสมมานี่แสนยากมากเลย แลวมนัขโมยกนัไมไดดวย 
อยางสมบัติโลกนี่ยงัขโมย  ยงัลักกันไดนะ  อยางบารมีนีไ้มมีสิทธิ์  ไมมีสิทธิ์ขโมยกนัได 
หรอก ของใครของมัน แลวถงึเวลาจุดแลวไปบายขึน้มาอยางนี้ แบบวาคราวตรัสรูอยางนี้ 
ถึงวามนัแสนยาก แสนยาก 

เวลาคิดกลบัมาตรงนี้ไง  เราถึงจะ  โอ..พอใจนะ  ทุกขสวนทุกขไปเถิด  คนทุกข 
แบบพวกแอฟริกาเหน็ไหม  เขาทุกขแลวเขามีโอกาสไดแกไขไหม ทุกขกท็ุกขอยูนัน่  ดูสิ 
โยกยายกนัไปโยกกันมา ทุกขก็ทกุขแคนัน้เอง ทุกขเพื่อจะตายตอไป ไมมีอะไรเลย 

อยางของเราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา  ทุกขเพื่อจะพนทุกข  เหมอืนกับคนเขา 
ทุกขเหมือนกัน สภาพแบบนัน้แตมีโอกาสรอด  อยางนั้นไมมีโอกาสรอดนะ นี่เราเปรียบ 
วัตถุใหดูไง  แลวมาคิดสิ  มาคิดถึงที่วาถาเราไมเจอศาสนา  เราไมเจอครูบาอาจารยเราจะ 
ปฏิบัติกันอยางไร มันก็เกิดมาใชชีวิตนี้ ชีวิตหนึ่งใหหมดไป เทานัน้เอง ! 

แตเรามาเจอพุทธศาสนาดวย  แลวมาเจอทามกลางการปฏิบัติ  พอมีแนวทางอยูวา 
อยางนัน้เลยนะ  การหาครบูาอาจารยคอืวาแนวทางการปฏิบัติแบบถนนไง  ถนนที่จะเดนิ 
ไป  มีถนนอยูเรากเ็ดินไปได  ไมมถีนนจะเดินอยางไร  นี่แนวทางมีไง  รองรอยไง 
พระพุทธเจารูกอน  เปนผูเปดประตูแรก  แลวก็สาวกตามมาๆ  ตามมาเรือ่ยๆ  แลวเราก็ 
ตามมาๆ 

มันถงึจะบอกวามีคุณคาของศาสนาไง  คุณคาของศาสนาคือวาปฏิบัติแลวไดผลนี่ 
ไง  ไมอยางนั้นก็เขาจะวา  โอโฮ นรกก็ไมมี สวรรคก็ไมมี  มรรคกไ็มมี  ผลก็ไมมี  อะไรก็ 
ไมมนีะ พระก็หวัโลนๆ มาหลอกกนักนิ เทานั้นเอง ! ไมมีมรรคไมมีผล ไมมีการกระทํา 
กันใดๆ เลยหรือ ศาสนาเปนศาสนาของเลน
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อาจารยวานะ  ศาสนาไมใชตุกตานะ  เอามาหลอกเด็ก  ศาสนาสมมุติไง  ศาสนา 
หลอกเด็ก หลอกกนัไปก็หลอกกนัมา หลอกกนัมาก็หลอกกนัไป ไมหลอก ! จริง ! แลว 
ยิ่งมาอยางนี้ เคยไปเจออยางนี้นีน่ะ จริง ! จริง ! นี่ยืนยันกนัไดจริง ของจริงมีอยู แลวนี้พอ 
ถามันจริงผลวัะๆๆ มามนักจ็ริงมาเรือ่ย 

ทีนี้พอของจรงิมาอยูนะ  มนักจ็ะ  โอโฮ  ครึ้มใจ  วนันัน้เรากลับมาแลวมาพูดกับ 
พวกนีเ้ลย โกหกเลยนะ ลักเขามา บอกวาไปขโมยวาเปนศิษยเรานะ โอย แลวมนัดีใจนะ 
โอโฮ  เราสอนคนไดขนาดนี้นะ (หัวเราะ) ศิษยสมมตุิไง อุตสาหไปหลอกวาอันนี้เปนลกู 
ศิษยเรานะ ใหมานัง่ครึม้ใจวา ดูสิ ดูสิ เห็นไหม นี่มนัเปนไปได 

ทฤษฎมีีอยูไง  เวลาเมื่อกอนนองชายมันถาม มันบอกวา  “หลวงพี่มอียูจริงหรือไอ 
หูทิพยตาทิพย มีจรงิหรอืๆๆ” ไมเช่ือเรา เราบอกวา “อาว..จริง  มึงฟงเอานะ ในทฤษฎนีั้น 
มันมีอยู  อภิญญา  ๖  มีอยู  ถาทฤษฎมีีอยูแลวเราเขาไมถึงแลวเราไปโทษวาทฤษฎนีั้นไมมี 
ไดอยางไร หูทิพย ตาทิพย การรูวาระจิตมนัเปนอภญิญา ๖” 

แตแทจริงฟงนะ  อภิญญา  ๖  นี้ก็ไมชําระกเิลส  ใชไหม  อภิญญา  ๖  นี้เปนการ 
สงออกหมด มนัเปนการรูภายนอก ไมไดชําระกิเลสเลย แตโลกบอกวาอนันีม้ันยอดเยี่ยม 
มากนะ  อันนี้มนัของแบบวาอาจารยวาเปนของเลน  เปนของเด็กเลนนะ  เอาไวเพือ่เปน 
ประโยชนไง  เพือ่เปนเครื่องมอื  เพื่อไปดักใจคน  เพื่อจะรูอะไรลวงหนา  เพือ่จะสอนไง 
เอาไวสอนไง เอาไวแก เอาไวดกั ใชไหม 

อยางมานี่ ถาแนจรงิก็ตองรูใจเราสิ เหน็ไหม ใครๆ มาก็ตองรูวาระจิตสิ ไอรูแบบ 
นั้น พูดประสาเรานะ มันรูแบบหนงัน้ําเนา มันรูเพือ่เสริมอารมณไง แตมันรูการเกิดดับ รู 
ความทุกขในหัวใจ อนันี้ตางหากมนัเปนประโยชนไง 

ก็เหมอืนหมอ  เห็นไหม  ถาแกไขไดอันนี้ประเสริฐ  จริงไหม  หมอนี่ฉีดยาแกไข 
ถาแกไขก็แกทุกขในใจใชไหม รูอยางนี้นี่รูตามขั้นตอนของการแกไข อนันีถู้กตอง แตถา 
จะมารูดักกันอยางนัน้ก็ดูหนังดลูะครสิ 

เขาพูดอยางนี้เพราะอะไร  ก็ไปหาหมอดูสิ  หมอดูจะพูดถงึหมด  เพราะอะไร 
เพราะความชํานาญของเขา พูดไปเถอะ โอโฮ หมอดูคนนี้แมน  แมน  กเ็ขาคุย พูดรอยคํา
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ถูกคําหนึ่ง  ไอหมอดูนี้แมนๆ  ทําไมเขาแมน  เขามองดูออก  เพราะความชํานาญของเขา 
พรหมศาสตรมนัมี แลวเปนอะไร 

หมอดูเวลาดูใหเขานะ  เวลาหมอดูกลบับานหมอดูทะเลาะกนัในบานเกือบบาน 
แตก  หมอดูคนไหนบางที่ครอบครัวทีบ่านเขามคีวามสุข  มนัเหมือนกัน  เหมอืนกับมนต 
ดํา  เราใชฤทธิ์ใชคาถาไปทําลายครอบครวัคนอืน่  สุดทายแลวอยางทางอีสาน  พอไปๆ 
พวกนีเ้ปนปอบหมด มันรอนเขาๆ เห็นไหม มันเปนปอบหมด เปนมนตดํา  เปนฝายที่ไม 
ถูก 

แตถามาของเรานี่ มาธรรมะนี่เห็นไหม ใหสัมมาทิฐิ ใหสัมมาสมาธิ ทุกอยางเปน 
สัมมา เปนสัมมาหมด เปนของถูกตองหมด เห็นไหมถึงวาสมาธิตองมีศีลคุมไง คุมเพราะ 
ไมใหออกตรงนี้ไง ถาไมมีศีลคุม สมมุตจิิตใจเราไมดี  เกิดเราเปนคนทีไ่มดี พอเราฝกหัด 
พยายามฝกหัดเปนสมาธิขึ้นมาจนได เพราะจิตใจเราไมดีเปนพืน้ฐาน 

พอเรามีสมาธิปบสมาธินี้เปนของที่แปลก  เราใชสมาธินี้ไปในทางทีล่บ  เห็นไหม 
พระพุทธเจาถงึบอกวาใหมีศีลไง  ศีลนี้บังคับตรงนีไ้มใหเปนไง  ศีลคือวาไมใหรงัแกกนั 
ใชไหม  นี้เกิดวาถาเราเปนคนที่ไมดีก็แลวแต  ศีลบังคับใหสมาธินี้เกิด  พอเกิดขึ้นมาศีลนี้ 
จะไปบงัคับ ไปคมุสมาธินี้อกีทีหนึง่ไง 

ศีลที่บริสุทธิ์เกิดสมาธิที่ยอดเยี่ยมใชไหม เราเกิดสมาธิแลว ปญญาอบรมสมาธิที่ดี 
ก็ทําใหเกิดปญญาที่วมิุตติหลุดพนได  แตถาสมาธิที่วาสมาธิเกิดได  เกิดไดแตวาถาเราไม 
ควบคมุใจเราดีเราใชในทางที่ผิดเลย  แลวพอใชไปๆ  ตอนใชมันก็ดีสิ  ใชไดสนุก  ไดมี 
ฤทธิ์มีเดช  แตพอเรากระทําบาป  ทําไมดีไวแลวมันจะไดผลดีไดอยางไร  ตอไปสุดแลวก็ 
ตองเสีย 

ถึงบอกวาศีลสําคัญ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  นี่ทําใหเราหลุดพนนะ  หลุดพนจากความ 
ทุกขในใจ  อยาไปคิดนะวาจะหลุดพนไปที่อืน่  หลดุพนที่หัวใจปบไอสิ่งขางนอกมนัมา 
เอง  ความรูตางๆ  มันมาเองนะ  แลวไมสงสัยใดๆ  เลย  แกความสงสยัในใจไดนีย่อดเยี่ยม 
ที่สุดแลว แลวสามโลกธาตุนี้  สวรรคนรกอะไรอยางนี้ไมตองไปพูดถงึมนัเลย พอดับทีน่ี่ 
ปบ รูหมด ! รูหมดเลย เพราะตัวนี้เปนตัวเคลื่อนไหว แลวเราไปแกตัวรากฐาน ตัวอืน่จบ 
พอจบก็เขาใจ เขาใจที่นี้ดวย เขาใจขางนอกดวย เขาใจหมดเลย
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นั่นทําไมพระพุทธเจาถึงยอด  ศาสนาเรานีเ้ยี่ยมมากนะ  เยี่ยมมาก  เกิดมาอยางนี้ 
เราดูศาสนาเยี่ยมมากเราก็ภูมิใจตวัเราไง  ศาสนานี้เยี่ยมเราก็เยีย่มดวยเพราะเราเปนชาว 
พุทธไงเห็นไหม มนัจะพูดเพือ่มนัจะยกตัวเอง 

ตัวเราเปนชาวพุทธเราอยูในศาสนาทีเ่ยี่ยมเหมือนกับเราอยูในเรอืที่ดีไง  เอ็งมอง 
ไปที่อืน่เขามีแตเรือที่ผุๆ  เรือที่รัว่ๆ  อยูกลางวัฏสงสารนะ  เขาตองลม  ตองจมอยูกลาง 
ทะเลนะ  เขาตองตายอยูเปนอาหารของสัตว  ของเตา  ของอะไร  แลวเราเปนชาวพุทธเรา 
อยูในเรอืเยี่ยมเลย แตมันไมอยางนัน้สิ มันจะเอาขวานฟนเรือตวัเองทิง้ 

ศาสนาเราก็ไมมี  พระก็ไมไดสอน  เราก็ไมเคยปฏิบตัิเห็นไหม  อยูในเรอืดีๆ  มัน 
เอาขวานฟนเรือมันทิง้ไปเรื่อยๆ ไอเอง็มองมาแลวเรอืผุๆ แลวก็ไปมองวาเรือเขาไมดี  ไอ 
อยูในเรอืดีๆ มันก็ทําลายเรือของตัวเองซะ 

นั่นเวลาพูดๆ  เพื่อเหตนุั้น  พูดขึน้เหตุผลที่คุยมา  ตรงนี้ตองใหภูมิใจในมนุษย 
สมบัติ  ภูมิใจในตัวพุทธศาสนา  ภูมิใจในการปฏิบตัิ  ทุกขก็ทนเอา  ทุกขโดยธรรมชาติ 
ทุกขเปนอริยสัจ ทุกขงัอริยสัจจัง สมุทยัอรยิสัจจงั มรรคอริยสจัจงั นิโรธะอริยสัจจัง มัน 
เปนอริยสจัเลย เปนความจริงอันประเสริฐเลย แลวเราจะเปนอยางนี้ไดอยางไร เราก็สูสิ สู 
เราก็เกิดรูเทา 

อยางที่วาบริหารทุกขเปนนะ  เกิดมาจากอรยิสัจไง  ไมใชอริยสจั  ตัวทุกขนี้ไมใช 
ผล ตัวทุกขนีเ้ปนแคแบบเครือ่งยนต พลงังานเปนตวัเครื่องยนต มันขับเคลือ่นออกมาเปน 
พลังงาน  อนันัน้เปนผล  จิตนี้วนเขาไปในอริยสัจ  เขาไปรูทุกข  เขาไปเห็นสมุทัย  ปลอย 
สมุทัยดวยมรรค ออกจากมรรคไปนิโรธ นิโรธมันดบัเห็นไหม แลวทําไมถึงไมใชละ 

ไมใช ! ตองออกจากนั้นมาเพราะมันเกิดแลวดับไง ฝายหนึ่งฝายเกิด ฝายหนึ่งฝาย 
ดับ แลวเราเขาใจแลวเราปลอยออกมาจากอริยสจั  เห็นไหม อยางเครือ่งยนตมนัหมนุ  เรา 
เองก็เอาจิตเขาไปในเครือ่งยนต  เขาไปศกึษาในเฟองในอะไรทุกอยาง  แลวมันเปน 
พลังงานที่ออกจากเครือ่งยนตออกมา  ไมใชตัวเครื่องยนต  ตัวเครือ่งยนตมนัเปนตัว 
อริยสัจ  แลวพลงังานที่ออกมาเปนประโยชนอยูขางนอกไง  อนันัน้หัวใจเราพุงออกไป 
จากนั้น ถงึวามนัโผลออกมาจากอริยสัจไง
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หัวใจนีโ้ผลออกมาจากอรยิสัจ  ความรูความเขาใจนีโ่ผลออกมาจากอริยสจั  ตอง 
วงรอบอริยสัจอันนั้นอีกอันหนึ่ง นัน่ศาสนา ! พระพทุธเจาสอนอยางนัน้ 

เวลาพูดทกุทีนีน่ะ ศาสนาอืน่ไมมีหรอก ประกันวาไมมี ทําไปเถอะ ไมมี ! แตทํา 
สมาธิไดก็ทําได  ถาทําสมาธิไดเขากําหนดไดเพราะนี่มนัเปนธรรมชาติอยูแลว  แตถา 
มรรคอันนี้ไมมนีะ  ไมไดมาบนอนันีน้ะ  ไมมทีาง  หัวใจไมไดฟอกไมมีทาง  ก็เพงดูนัน่ 
แหละ เพงจิตแกจิตเขาก็คุยได เพงแกจิต เพงเฉยๆ นีน่ะ เพงเฉยๆ ไมชําระ 

เสื้อผาที่ใสกันกลับไปอยาซักนะ  เก็บเขาตูใหหมดเลยนะ  ถอดเสื้อพับเขาตู  โอ 
มันสะอาดแลวไง ก็ไมไดซัก  เขาตูมันกเ็หมอืนกัน  เสื้อผาในตูที่สะอาดอยูแลวกม็ี  เสื้อผา 
ที่ไมไดซกัในตูกม็ี ก็เขาไปอยูดวยกัน  เหน็ไหมมันกส็งบเขาไปอยูอนัทีเ่ดิม ในตูคอืที่เดมิ 
แลวมนัไดชําระหรือยัง..  ยัง  เราพับเขาไปสิ  ก็สมาธิมันทําใหสงบไดก็พบัเขาไป  แลวมัน 
แกไหม ไมแก 

แตเขาวาแกเพราะมนัไมเคยรู ไมเคยเหน็สภาพแบบนี้ไง เหน็สภาพแบบนี้กเ็ช่ือ ก็ 
เขาใจวาอนันีเ้ปนผล  มนัก็เลยกลายเปนวาไมเขาทาง  กริ่มมาหนอยหนึ่งแลวไมเขาทาง 
เสียกนัไปเยอะ  แลวไมใชเสียกนัเยอะนะเพราะเราดแูลวเกอืบจะเปนกนัทั้งนั้นเลยตอนนี้ 
เกือบจะเปนทัง้นัน้เลยถงึไดอนันีอ้อกมา เอาเทานี้กอนเนาะ เดีย๋วจะใหพร


