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ท ามา ตอ้งการธรรมะ ธรรมโอสถเป็นเคร่ืองด่ืมของหวัใจไง ธรรมโอสถเป็นโอสถทิพย์
ท  าใหใ้จเราเป็นสุข เราพยายามขวนขวายกนัน่ะ ในพรรษาน้ีก็วนัน้ีก่ึงกลางพรรษาเลยล่ะ เรา
พยายามสะสมบารมีไป ถา้มนักระเสือกกระสนแลว้ยงัไม่ถึง ยงัไม่ไดร้สของธรรม รสของธรรม
ชนะซ่ึงรสทั้งปวง รสของธรรมนะ ธรรมจริงๆ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม ธรรมะเป็นของประเสริฐ ประเสริฐมาก 
ประเสริฐจนสามารถช าระกิเลสไดไ้ง เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะอยูใ่นราชสมบติั มีส่ิงใดบา้งท่ี
ไม่เป็นความสุขทางโลก มีพร้อมบริบรูณ์เลย แต่พอมาเห็นยมทตูทั้ง ๔ มนัท าใหย้อกใจไงว่า จะ
สุขขนาดไหนมนัก็ตอ้งตาย ตายแลว้ก็ตอ้งเกิด สุขแค่ชาติน้ีก็ ๘๐ ปี หรือ ๑๐๐ ปีเท่านั้น แลว้ยงั
มาอยูก่นัอยา่งนั้นแลว้ตายไปเหรอ มนัยอกใจ มนัแทงใจ มนัเสียดใจไง 

คือว่า อยูใ่นความสุขชาติหน่ึง ถา้เพลิดเพลินไปมนัก็มีความสุข แต่ผูมี้ปัญญาไม่มีความ
ปรารถนาขนาดนั้นน่ี อยากใหม้นัตอ้งเกิดตอ้งตาย ก็แบบว่าร้อนแลว้ก็หนาว หนาวแลว้ก็ร้อน 
ร้อนแลว้ก็ทุกข ์ ร้อนคือทุกข ์ แลว้กเ็วยีนอยูอ่ยา่งนั้น มนัวนไปเวียนมา มนัไม่มีท่ีส้ินสุด มนัยอก
ใจอยา่งนั้นไง เสวยสุขมนัก็เหมือนอยูใ่นความร่มเยน็ เด๋ียวก็ออกไปตากแดดร้อนอีกแลว้ มนัไม่
มี วฏัจกัรมนัไม่มีท่ีส้ินสุด จนตอ้งออกแสวงหาส่ิงท่ีเป็นความจริงไง 

ออกแสวงหาดว้ยความมุมานะ จนขวนขวาย จนตรัสรู้ธรรมเป็นสยมัภ ู ตรัสรู้ดว้ยตนเอง 
มีความสุขมากของตนเองก่อน แลว้ธรรมสมยันั้นแกกิ้เลสไดจ้ริงหรือ ธรรมสมยัปัจจุบนัน้ีท าไม
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มนัแกกิ้เลสไม่ไดอ้ยา่งนั้นหรือ ธรรมสมยัพุทธกาลมนัวิเศษขนาดไหนถึงไดช้ าระกิเลสขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นองคแ์รก 

ยสะนะ แลว้ต่อมาถึงไดช้ าระกิเลสของปัญจวคัคียก่์อน ปัญจวคัคียเ์ป็นผูท่ี้ประพฤติ
ปฏิบติั เป็นผูป้ระพฤติพรหมจรรยเ์หมือนกนั แต่ก็ตอ้งอาศยัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
เป็นผูช้ี้ทาง เห็นไหม ปัญจวคัคียส้ิ์นกิเลสไปตามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ผูท่ี้ปฏิบติัหา
ครูหาอาจารยเ์ป็นผูช้ี้แนะ ธรรมโอสถขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไดช้ าระใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นพระอรหันตข้ึ์นมาก่อน  

แลว้ก็เอาธรรมะอนันั้นเทศน์สอนปัญจวคัคียไ์ง ใหปั้ญจวคัคียเ์ห็นในขนัธ์ ๕ เห็นไหม  

“ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่มีในขนัธ์ ๕ เวทนาไม่ใช่เรา ส่ิงนั้นไม่ใช่เรา ควรยดึหรือ” 

“ไม่ควรยดึพระเจา้ค่ะ” 

“ถา้ไม่ควรแลว้เราจะยดึท าไม” 

จนปล่อยวาง ในอนตัตลกัขณสูตร เป็นพระอรหนัตต์ามไป นัน่ธรรมในสมยัพระ
พุทธกาล ปัญจวคัคียต์รัสรู้ธรรมตามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปก่อน  

แลว้ก็มาถึงยสะ ยสะราชกุมารเป็นเศรษฐีอยูใ่นปราสาท ๓ ฤดูเหมือนองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ มีวาสนาบารมีขนาดนั้น มีความสุข เห็นไหม คนท่ีมีปราสาท ๓ ฤดู มีมโหรีขบั
กล่อมอยูต่ลอดเวลา แต่ในเม่ือตวัเองอยูใ่นความสุขขนาดนั้นก็ยงัไม่มีความสุขจริง 

ความสุขแบบท่ีว่าความสุขแบบท่ีแสวงหากนัเพื่อท่ีจะใหมี้ความสุขไง ความสุขของโลก
มนัความสุขเจือดว้ยอามิส สมบติัพสัถาน ยศถาบรรดาศกัด์ิท  าใหมี้ความสุข แต่มนัก็สุขขณะท่ีว่า
มนัเพลิดเพลินอยูใ่นสมบติันั้นน่ะ 

แต่คนเราพอถึงแสวงหาท าใหจิ้ตใจมนัถึงธรรม จิตใจมนัจะแสวงหาทางออก อยากจะ
แสวงหาความจริง เห็นไหม “ท่ีน่ีขดัขอ้งหนอ ท่ีน่ีวุ่นวายหนอ” ยสะออก เห็นอยูข่ณะว่าออกมา
จากปราสาท เห็นไหม ใส่รองเทา้ทองค านะ ออกมาจากความวา่ในโลกว่าเป็นความสุข เป็น
ความสุขนัน่น่ะ “ท่ีน่ีขดัขอ้งหนอ ท่ีน่ีวุ่นวายหนอ” 
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วุ่นวายจริงๆ แมแ้ตว้่าในขณะท่ีว่าแสวงความบ ารุงบ าเรอความสุขกนัอยูอ่ยา่งนั้น เพราะ
มนัตอ้งเป็นการวุ่นวาย เป็นการแสวงหา เป็นการยดึ เป็นการเอาแต่ไฟใส่ตวั แต่เขา้ใจว่าเป็น
ความสุขกนั เห็นไหม จะแสวงหาทางออก จนออกไปในป่า ราวป่า องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้เดินจงกรมอยูเ่ห็นยสะราชกุมารมา “ยสะมาน่ี ท่ีน่ีไม่ขดัขอ้ง ท่ีน่ีไม่วุน่วาย ท่ีน่ีอยูร่าวป่า 
สงดั วิเวก” เรียกเขา้มาแลว้เทศน์นะ เทศน์ใหฟั้งเลยล่ะ ใหธ้รรมะ ธรรมโอสถสมยัพทุธกาลแก้
กิเลสไดจ้ริงไหม 

แมแ้ต่ลูกเศรษฐีออกมาในความทุกขข์นาดนั้น ตอ้งเทศน์อนุปุพพิกถาก่อน อนุปุพพิกถา
คือว่าเทศน์เร่ืองทาน เร่ืองผลของทาน ท าทานท าบุญกุศลไดบุ้ญกุศล ไดบุ้ญกุศลแลว้ไดค้วามสุข
ในปัจจุบนั แลว้บุญกุศลนั้นท าใหเ้กิดในสวรรค ์ ตายไปแลว้เกิดบนสวรรค ์ เกิดเป็นเทวดา เกิด
เป็นพรหมถา้ตายไป เห็นไหม ใหใ้จน้ีควรแก่เห็นเหตุเห็นผล 

การสละ การใหม้นัมีเหตุและมีผลของมนัในตวัของมนัเอง ในการสละออก สละทาน 
สละความสุขของตวัเองใหค้นอ่ืนบา้งไง การเจือจานกนั เห็นไหม ควรแก่การงาน ใหจิ้ตใจน้ีไม่
แขง็ไม่กระดา้ง ไม่คิดแต่เอาเปรียบ การเอาเปรียบการแสวงหาตนเองใหต้นเองพน้จากอยูเ่หนือ
ผูอ่ื้น มนัเป็นความแขง็กระดา้ง ใหมี้การเจือจานกนัในการใหท้าน ใหท้านเพื่อใหค้วามสุขกบัคน
อ่ืน ใจของตวัมนัก็ไม่เหนือคน ไม่แขง็กระดา้งจนเกินไป จนเทศน์อริยสัจ เทศน์อริยสัจนะ ใหใ้จ
ควรแก่การงาน ใจควรแก่การงานก่อนแลว้เทศน์อริยสัจ ๔ พระยสะส าเร็จเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา
เหมือนกนั 

น่ีธรรมสมยัพุทธกาลเป็นธรรมโอสถจริงๆ นะ แกไ้ขกิเลสไดจ้ริงๆ น่ีพดูถึงผูท่ี้มีปัญญา 
ผูท่ี้มีอยูใ่นสมบติัพสัถาน อยูใ่นความสุข อยูใ่นกามคุณทั้ง ๕ พร้อมเสมอเลยนะ แต่กย็งัแสวงหา
ทางออก แลว้เจอธรรมโอสถ ธรรมจริงๆ ท่ีแกกิ้เลสไดจ้ริงๆ ดว้ย ไดย้สะก่อน ไดย้สะแลว้ถึงได้
บริวารของยสะ สงฆท่์านถึงไดอ้อกมาเผยแผไ่ง  

พระพุทธเจา้ถึงไดไ้ปอีกทางหน่ึงไปหาชฎิล ไปทรมานชฎิล ชฎิลเขาบชูาไฟ บชูาไฟมีน่ี
ฤทธ์ิมาก บชูาไฟ ในโรงไฟนั้น ในต าราวา่มีพญานาคอยู ่ พญานาคอยูใ่นโรงไฟของชฎิลท่ีบชูา
ไฟอยู ่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะไปทรมาน เป็นนกับวช เป็นเจา้ลทัธิลทัธิหน่ึงท่ีคน
เคารพนบัถือมาก จะไป แต่ก็ไปเขายงัไม่พน้จากกิเลส เขาอยูใ่นวงัวนของกิเลส แต่เขาเป็นเจา้
ลทัธิ เขาเป็นผูท่ี้ก าลงัหาทางออกอยู ่ยดึมัน่ในความเห็นของตนน่ะ 
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เห็นพระพุทธเจา้มาก็ว่าพระพุทธเจา้น้ีต ่ากวา่ไง พระพุทธเจา้ไม่สามารถจะอยูใ่นโรงไฟ
ได ้ ใหไ้ปอยูใ่นโรงไฟนั้นเพื่อจะไดไ้ปเจอพญานาคไง พระพุทธเจา้ก็ไปอยูใ่นโรงไฟ โรงท่ีบูชา
ไฟของเขา เหมือนกบัเป็นจุดศูนยก์ลางของเขาน่ะ พระพุทธเจา้ทรมานจนพญานาคอยูใ่นอ านาจ
นะ เอาลงบาตร เอาใส่ในบาตร จบัทรมานหมด จะน ้าท่วม น ้าแหง้ พญานาคพ่นไฟใส่ 
พระพุทธเจา้ทรมานอยูห่มด  

เสร็จแลว้ถึงใหท้รมาน เอาส่ิงท่ีเขาบชูา เพราะบชูาดว้ยฤทธ์ิ บชูาดว้ยไฟ มนัเป็นกสิณไง 
ทรมานนั้นเสร็จแลว้ถึงไดท้รมานชฎิลพี่ มีชฎิล ๓ พี่นอ้งมีบริวารอยู ่๕๐๐, ๓๐๐, ๒๐๐ เห็นไหม 
ทรมานน่ะ ทรมานใหเ้ห็นว่า ส่ิงท่ีเขาบชูาอยูน่ั้น เขาแสวงหาดว้ยฤทธ์ิดว้ยเดชนั้นไม่ใช่ ไม่ใช่
ทางออก เพราะมีฤทธ์ิมีเดชก็มีกิเลส มีความยดึมัน่ถือมัน่ในความเห็นของตน มีความยดึมัน่ถือ
มัน่ในความรู้ของตน มีความยดึมัน่ถือมัน่ในฤทธ์ิในเดชของตน 

ทรมานอยา่งนั้นนะว่า ส่ิงท่ีบูชาไฟน้ีพระพุทธเจา้ใหอ้ยูใ่นอ านาจก่อน ใหย้อมรับไง ให้
ชฎิลยอมรับว่าส่ิงท่ีเขาท าไปนั้นไม่ใช่ ชฎิลมีความเห็นในใจว่าเขาเป็นพระอรหนัต ์ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้น่ียงัเก่งไม่เท่าเขา 

พระพุทธเจา้รู้วาระจิตของชฎิล ทรมานชฎิลมาตลอด จนสุดทา้ยแลว้ก็ไม่ยอม จนบอกว่า
ส่ิงท่ีชฎิลพดูนั้นไม่จริงหรอก ส่ิงท่ีคิดในใจว่าเป็น ไม่เป็นหรอก เป็นพระอรหนัตต์อ้งช าระกิเลส
ได ้เห็นไหม ทั้งๆ ท่ีว่าเขาว่าเป็นพระอรหนัต ์เขาเก่งกว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่ใน
หวัใจนั้นส่วนท่ีว่าความเป็นจริงในใจของตนน่ะ ตนตอ้งรู้อยู ่ มนัเสียวมนัยอก มนัรู้อยูว่่าส่ิงท่ี
กิเลสในหวัใจตวัมีไง 

พอพระพุทธเจา้พดูต่อหนา้ว่า “ไม่เป็นหรอก ท่ีคิดอยูน่ั้นน่ะ ยงัท าไมทิฏฐิมานะอยู่” 

จนชฎิลยอมไง ยอมขอบวชซบเศียรลงถึงพระบาทเลย แลว้ลอยเคร่ืองบชูาไฟ ลอยเคร่ือง
หนงัไปเร่ือยๆ ส่ิงท่ีฤๅษีชีไพรเขาใชก้นัอยู ่ ลอยบริขารไป แลว้ขอบวช นอ้งเห็นก็เลยข้ึนมาบวช
ตาม ตามบวชจนพระพุทธเจา้เทศน์สอนไง สอนรวมแลว้ ๑,๐๐๓ คน ดว้ยอาทิตตปริยายสูตร 

บชูาไฟ ไฟเป็นความร้อน บูชาแต่ภายนอกไม่ไดป้ระโยชน์ บูชาภายนอกนะ ใหไ้ฟน้ีเป็น
ตบะธรรมเผาไง เผาโลภ เผาโกรธ เผาหลงภายในหวัใจ ใหท้  าฤทธ์ิ ฤทธ์ิเดช อนัท่ีว่าส่งออกนั้น
ใหย้อ้นกลบัเขา้มา พิจารณาเขา้มาถึงความเป็นไป 



เตรียมเป็นชาวพุทธ ๕ 

©2012 www.sa-ngob.com 

บชูาไฟภายนอก มนสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ หวัใจ ตวัเร่ิมตน้ของการเป็นไฟ ใหใ้ชต้บะใชไ้ฟเผา
ตรงนั้น เผาเขา้มา เผาเขา้มา จนชฎิลน้ีส าเร็จเป็นพระอรหนัต์ทั้งหมด ทั้งหมด ๑,๐๐๓ เพราะว่า
สมยันั้นชฎิลน้ีเป็นศาสดา เป็นเจา้ลทัธิอยู่ในนคราชคฤห์ ท่ีว่ามีลูกศิษยล์กูหามาก แมแ้ต่พระ
เจา้พิมพิสารก็เป็นลูกศิษย ์

ฉะนั้น เวลาจะเขา้ไปโปรดพระเจา้พิมพิสาร ในต าราว่าอยา่งนั้นจริงๆ ชาวเมืองราชคฤห์
เขามองมา เขาว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กบัชฎิลน้ีใครเป็นครูเป็นอาจารยก์นัแน่ เพราะ
ชฎิลน้ีส าเร็จเป็นพระอรหนัตแ์ลว้มีอภิญญาดว้ย รู้วาระจิต พระพุทธเจา้ถึงไดถ้าม ถามว่าชฎิลน้ี
บวชเพื่อใคร ชฎิลถึงกม้ เห็นไหม เอาหวัซบบาทของ พระพุทธเจา้ ซบพระบาท ซบเทา้น่ะ “องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นศาสดาของเรา เราเป็นลูกศิษย”์ แลว้ก็เหาะข้ึนไปบนอากาศ ลง
มาก็มากราบอีก เพื่อใหช้าวเมืองราชคฤห์น้ีลงใจว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้น้ีเป็นองค์
ศาสดา เป็นพระอรหนัตท่ี์แทจ้ริง ตวัเองหลงผดิมาก่อน แลว้ค่อยกลบัเน้ือกลบัใจ 

เพราะเจอองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มีธรรมโอสถเป็นของจริงไง ธรรมโอสถนั้น
ถึงไดม้าช าระผูท่ี้มีฤทธ์ิมีเดช เขา้ใจว่า มีฤทธ์ิ มีเดช จนช าระฤทธ์ิเดชอนันั้นออกมา แลว้มาเดิน
มรรคอริยสัจจงั มรรคอริยสัจจงัมรรคอนัองคป์ระเสริฐขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ท่ี
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นทางอนัเอก อนัเดินเขา้หาไง น่ีคือธรรม 

อริยสัจ ๔ มรรค ๘ อยูใ่นการตรัสรู้ อยูใ่นทางอนัเอกขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ท่ีเป็นธรรมโอสถ ท่ีไดท้รมานเจา้ลทัธิต่างๆ ในสมยัพุทธกาล จนยอมสยบแลว้ตอ้งมาเดิน
ตามเป็นพยานหลกัฐานกนัว่าเป็นความจริง คือว่าธรรมในสมยัพุทธกาล แมแ้ต่ยสะเป็นลูกของ
เศรษฐีมหาเศรษฐี เป็นผูท่ี้มีปัญญา ก็ไดธ้รรมโอสถน้ีแกไ้ขจนช าระกิเลสได ้ชฎิลเป็นผูท่ี้มีฤทธ์ิมี
เดชในสมยัพุทธกาล องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ทรมานดว้ยธรรมโอสถ จนช าระกิเลส
ได ้

แลว้ธรรมสมยัปัจจุบนัน้ีมนัช าระกิเลสไม่ไดแ้ลว้หรือ 

ธรรมในสมยัปัจจุบนั ปัจจุบนัน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไดป้ระทานธรรม
เอาไว ้ ว่าในศาสนาพุทธน้ี ในองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พุทธโคดมน้ีจะวางศาสนาไว ้
๕,๐๐๐ ปี แลว้น่ีมนัก่ึงพุทธกาลวางไวว้่าเป็นธรรมโอสถ เป็นธรรมลว้นๆ น่ะ มนัช าระกิเลส
ไม่ได ้ เป็นเพราะอะไรถึงช าระกิเลสเราผูป้ระพฤติปฏิบติัน้ีไม่ได ้ ท าไมใจของเราไม่ไดเ้ขา้ไป
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เสวยธรรม ไม่ไดเ้ขา้ไปถึงธรรม ความรู้สึก เสวยสมาธิธรรม อริยธรรม ปัญญาธรรม ใหม้นั
เกิดข้ึนจากในหวัใจของเรา ธรรมะสมยัพทุธกาลกบัธรรมะสมยัปัจจุบนัน้ีมนัจะลา้สมยัไปแลว้
หรือ ธรรมะอนันั้นกบัธรรมะในสมยัปัจจุบนัน้ีมนัจะมีผลดอ้ยลงไปแลว้หรือ ท าไมเราถึงท า
ไม่ไดอ้ยา่งนั้น 

เพราะว่าเราเป็นชาวพุทธจริงไหม ถา้เป็นชาวพุทธ ชาวพุทธตอ้งเช่ือในปัญญาคุณของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เมตตาคุณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่น่ีมนัเช่ือ
ใคร? มนัเช่ือกิเลส มนัเช่ือกิเลสนะ 

ในการศึกษาเล่าเรียนน่ะ ก่อนจะเขา้อุดมศึกษา มีเตรียมอุดมศึกษา ก่อนจะเป็นทหารตอ้ง
มีเตรียมทหาร ไอน่ี้มนัเป็นชาวพุทธหรือเป็นเตรียมพุทธ เตรียมเป็นชาวพุทธ เพราะเช่ือในส่ิงท่ี
โลกเขาเป็นไป ไม่ไดเ้ช่ือพุทธ ถา้เช่ือพุทธมนัตอ้งเขา้ถึงมรรคอริยสัจจงัได ้ แต่น้ีมนัไม่ไดเ้ช่ือ
พุทธโดยตามความเป็นจริง มนัเช่ือประเพณี เช่ือส่ือ เช่ือความท่ีเขาส่ือกนัมา เช่ือส่ิงท่ีว่าเขา
อธิบาย เขาท าเป็นไปน่ะ 

ประเพณีวฒันธรรม พิธีกรรมเขา้ถึงไหม พิธีกรรมน้ีเป็นเปลือก พิธีกรรมพระพุทธเจา้
สอนไวบ้อกไวเ้หมือนกนันะ ในศาสนพิธี พิธีน้ีเพื่อจะใหเ้ราประกอบพิธีข้ึนมาเพื่อเป็นชาวพุทธ 
แต่ชาวพุทธก็ติดเปลือกกนัทั้งหมดเลย 

ธรรมะแกกิ้เลสไดห้รือไม่ได ้ กิเลสมนัเก่งกว่าธรรม กิเลสน้ีมนัเป็นโรคด้ือยาแลว้หรือ 
กิเลสปัจจุบนัน้ีกบักิเลสสมยัพุทธกาลมนัเป็นคนละกิเลสหรือ ทุกขอ์นัเดียวกนั ท าไมมนัด้ือยา ยา
น้ีไม่สามารถเขา้ไปช าระกิเลสไดห้รือ เราวา่กิเลสมนัด้ือยา หรือธรรมะอ่อน ธรรมะ ยาน้ีแปร
สภาพไป ยาน้ีดอ้ยคุณภาพ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ๒,๕๐๐ กว่าปีมาแลว้น้ี
ดอ้ยคุณภาพไม่สามารถช าระกิเลสไดแ้ลว้อยา่งนั้นหรือ 

น่ีมนัตอ้งมาเตือนตนไง เราเกิดมาเป็นมนุษย ์เป็นคนท่ีเกิดมาพบพระพุทธศาสนา ศาสนา
น้ีเป็นศาสนาอนัเอก เพราะว่าการเกิดและการตายน้ีอยูใ่นเร่ืองของบุญและกุศลทั้งนั้น เราเกิด 
หรือเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาหรือไม่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เราก็ตอ้งตายตอ้งเกิดแบบน้ี 
แต่ในเม่ือเราเกิดมาแลว้พบพระพุทธศาสนา แลว้ธรรมะในสมยัพระพุทธกาลไดช้ าระกิเลสจน
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นองคแ์รกท่ีพน้จากกิเลสไป ดบัขนัธป์รินิพพานไปแลว้ แลว้
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ปัญจวคัคียล่์วงไป ยสะล่วงไป พวกชฎิล ๑,๐๐๓ ก็ล่วงไปหมดแลว้ ล่วงไป ล่วงไป ช าระไดจ้ริง 
อริยสาวกต่างๆ กล่็วงไป ล่วงไป 

เราเกิดมาพบหรือไม่พบ เราตอ้งเกิด แต่น่ีในเม่ือเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาน้ีเป็นบุญ
กุศลของเราอยา่งมหาศาลเลย 

เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ มนุษยน้ี์มีกายไง มีกายกบัใจ กายกบัใจ กายมนัเป็นเหมือนกบัถ ้า 
เป็นเหมือนกบัโรงงานใหห้วัใจน้ีไดอ้าศยัอยู ่ หวัใจนะ หวัใจน้ีคือขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ...รูป เวทนาความรู้สึก สัญญาคือความจ าไดก้็หมายรู้ สังขาร สังขารคือความคิด
ความปรุงความแต่ง เห็นไหม สังขาร วิญญาณ วิญญาณคือความรับรู้วงรอบอีก เป็นการสะสมไป 
อยูใ่นร่างกายน้ีนะ น่ีร่างกายกบัหวัใจ 

ทีน้ีพอเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาในก่ึงพุทธกาล การเทคโนโลย ี การศึกษามนัเจริญ 
เราศึกษากนัจนหลงทางไง เราศึกษาพุทธศาสนา เราศึกษาพระไตรปิฎกจนหลงทาง จนว่าธรรมะ
น้ีเป็นธรรมะท่ีอ่อน ธรรมะท่ีแปรสภาพ ธรรมะปฏิรูป 

พระกสัสปะเคยถามองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แลว้ว่า ธรรมท่ีว่าเป็นธรรม ธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัยงัมีกาลถึงเม่ือไหร่ มนัจะมีอะไรเขา้มาปลอมแปลง 

พระพุทธเจา้บอกพระกสัสปะนะ เปรียบเหมือนเงิน เงินถา้เป็นเงินจริงอยู ่ มนัก็ยงัจริงอยู่
ตลอดไป แต่ถา้มีเงินปลอม เงินเทียมเขา้มาในเงินน้ี เงินน้ีคุณค่าของเงิน คนจะเร่ิมสงสัยลง เร่ิม
แปรสภาพไป ท าใหเ้งินจริงๆ นั้นก็คุณค่าต ่าลง 

น่ีก็เหมือนกนั เราศึกษาเล่าเรียน เราศึกษาดว้ยกิเลสของเรา เราศึกษา เราจ ามาขนาดไหน 
มนัก็เป็นกิเลสของเราเขา้ไปศึกษาจ ามา การวิเคราะห์การวิจยัในศาสนานั้น เราวิเคราะห์วิจยัดว้ย
วิธีการใด? ดว้ยวิธีการท่ีมีกิเลสในหวัใจ มนัก็ท  าใหว้ิเคราะห์วิจารณ์ในกิเลสนั้น ในธรรมะนั้น 
แลว้แต่สายความคิดของใคร น่ีแลว้แต่ความคิด แลว้แต่ครูบาอาจารย ์ เด๋ียวน้ีจนเลอะเปรอะเป้ือน 
เลอะไปหมดเลย 

มีกายกบัใจ เห็นไหม วา่กายกบัใจ น้ีการศึกษาน้ีมนัก็สะสมลงท่ีความคิด ความใจ เห็น
ไหม ใจคือความคิด การสะสมอนันั้นสะสมมา สะสมมา การสะสมเขา้ไป แลว้ความเช่ือ เช่ือ
ธรรมจริงหรือธรรมไม่จริงล่ะ 
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ธรรม จะกิเลสด้ือยาหรือธรรมะไม่ตรงกบักิเลสนั้น 

ก่ึงพุทธกาลไง ก่ึงพุทธกาล ความเช่ือต่างๆ เราเห็นว่าธรรมะอ่อนไปหรือว่าเราอ่อนไป 

ถา้เราเป็นชาวพุทธจริงเราตอ้งเช่ือในทาน ในศีล ในภาวนา ทานคือการให ้ เด๋ียวน้ีการให้
น่ีไม่ใหด้ว้ย แถมยงัไม่เช่ือว่านรกสวรรคมี์ดว้ย แถมไม่เช่ือว่าการประพฤติปฏิบติัจะไดผ้ลจริง
ตามความประพฤติดว้ย การท าก็เลยสกัแต่ว่าท าไง การท าถึงว่าเป็นการสกัแต่ว่าท า แมแ้ต่ธรรม
จริงๆ กิเลสก็ยงัมาเส้ียมมาสอน มาเส้ียมในขณะประพฤติปฏิบติัใหอ่้อนปวกเปียกใหล้ม้ไป 

การเส้ียมการสอน เส้ียมในหวัใจ เวลาใจมนัจะเป็นไป มนัจะลงไป ว่าส่ิงนั้นเป็น มนัเป็น
อุปกิเลส อุปกิเลสภายในหวัใจ เห็นไหม ในหวัใจท่ีว่าการประพฤติปฏิบติั มนัเป็นการครอบไง 
เป็นการนึก เป็นการวาดภาพไวก่้อน น่ีมนัอ่อนลงเพราะว่าเราใหค่้าอ่อนเอง เราไม่เคยเขา้ไปเสวย
ธรรมจริง เราไม่เคยเห็นธรรมจริงเราจะรู้ธรรมจริงไดอ้ยา่งไร เราเช่ือในการวิเคราะห์วิจยั หรือว่า
เช่ือในสาขาต่างๆ ท่ีเขาอธิบายธรรมะกนัมา มนัอธิบายว่าอยา่งไรน่ะ 

อธิบาย เห็นไหม ส่ิงใด รูป รส กล่ิน เสียงขา้งนอก ความสัมผสัน้ีเป็นอนตัตา 
พระพุทธเจา้ก็บอกว่าเป็นอนตัตา สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั ความเป็นอนิจจงัมนัแปรสภาพ
ตลอด ส่ิงท่ีแปรสภาพเกาะเก่ียวไม่ได ้ เกาะเก่ียวเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกขส่ิ์งนั้นเป็นอนตัตา เป็น
ไตรลกัษณ์ กฎจริงมนัเป็นความจริงของมนัโดยตายตวั ธรรมชาติเป็นอยา่งนั้นอยูแ่ลว้ สพฺเพ ธมฺ
มา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายแปรสภาพตลอด ทั้งวตัถุดว้ย ทั้งความคิดทุกอยา่งตอ้งแปรสภาพหมด 
ตอ้งแปรสภาพหมด 

แต่เราไปคาดไปเดาใหม้นัแปรสภาพก่อนไง เราไปมองใหม้นัแปรสภาพ เห็นไหม ว่า
ตอ้งแปรสภาพ หรือไปคิดถึงอนาคตก่อน เดาคาดหมายไวไ้ง ฉะนั้น ส่ิงท่ีประสบ ใจท่ีเขา้ไป
สัมผสั ดู รูป รส กล่ิน เสียงภายนอก แลว้ว่าแปรสภาพใหเ้ห็นตามความเป็นจริง ใหเ้ห็นตาม
ความเป็นจริงใจมนัก็ปล่อย ปล่อยสิ ปล่อยแบบนั้นน่ะ ปล่อยเพราะว่ามนัเป็นปัจจุบนัธรรมไหม 
ธรรมะมนัเคล่ือน มนัเคล่ือนตรงไหนน่ะ? มนัเคล่ือนตรงน้ี 

การดูกายภายนอก ความเห็นความกระทบกระทัง่กนัภายนอก แลว้ความสลดใจ มนั
ปล่อยเขา้มา ถูกตอ้ง ปล่อยเขา้มานะ ใหม้องสรรพส่ิงน้ีเป็นไปทั้งหมดเลย ใหเ้ห็นตามความเป็น
จริง ไม่ใหอ้ารมณ์เกิดข้ึนกบัส่ิงนั้น ถา้เราผกูพนัในตวัของเราเอง เอาตวัของเราเขา้ไปผกูพนัใน
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เหตุการณ์ต่างๆ เราจะเกิดอารมณ์ร่วมไปดว้ย ยอ้นกลบัมาใหม้นัเป็นอิสระของตวั พร้อมทั้งสติ
นะ พร้อมทั้งสติดว้ย สติอยูต่ลอดเวลาน่ีท าใหจิ้ตใจน้ีเขม้แขง็ เป็นเราไง แลว้พอมนัรวมเขา้มามนั
จะมีสติพร้อมอยู ่ แต่ถา้ไม่มีสติ เราปล่อยใหม้นัรวมเขา้มา มนัจะรวมเขา้มา แลว้วา่อนัน้ีเป็น
อารมณ์ร่วมไง 

ส่ิงท่ีปล่อยรูป รส กล่ิน เสียงเขา้มาน้ี ปล่อย รูป รส กล่ิน เสียงเขา้มา มนัปล่อยเขา้มาตาม
ความเป็นจริง แต่ปล่อยเขา้มาเพื่อรวมตวัเป็นพุทธแทไ้ง 

พุทธหมายถึงว่าสัมมาสมาธิ ไม่ใช่เตรียมพทุธ 

ส่ิงท่ีการประพฤติปฏิบติัตามกระแสอยูน่ี่เป็นการเตรียมตวัเท่านั้น เป็นการเตรียมตวัให้
ตวัน้ีพน้ หวัใจน้ีพน้ ควรแก่การงานไง เพราะตอ้งใหเ้ช่ือนรก นรกมีจริง ไฟในหวัใจน้ีเป็นความ
ทุกข ์ ตายไปก็ตกนรก ท าบุญกุศล ท าความดีข้ึนมาในหวัใจ ใจน้ีเบา ใจน้ีสมควร ใจน้ีมีคุณงาม
ความดี ใจน้ีอ่ิม เพราะว่าตวัเองเป็นผูท่ี้ว่าไม่หวาดระแวงในใจของตวั ตายไปก็ข้ึนบนสวรรคไ์ป
เกิดเป็นเทวดา เกิดเป็นพรหม หลกัตามความเป็นจริงมีอยู ่ แต่กิเลสมนัท าใหไ้ม่เช่ือ ไม่ใหเ้ช่ือ
แลว้ไม่อยากกระท า 

แต่ถา้เป็นชาวพุทธจิตมนัสงบเขา้มา มนัจะเห็นส่ิงตรงน้ีเพราะใจมนัเป็นน่ะ 

ในหวัใจของเราพอจิตมนัสงบเขา้มามนัจะเห็นความเป็นไปไง ถา้จิตดวงนั้นเห็นว่าเวลา
สงบลงเห็นสรรพส่ิงท่ีว่าลึกลบั จะว่าลึกลบัส าหรับคนท่ีไม่เห็น แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ไม่เคยลึกลบัเลย ๓ โลกธาตุน้ีทะลุหมด รู้หมด องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ถึง
ประทานธรรมไวต้ามความเป็นจริงว่านรกมี สวรรคมี์ หวัใจของเราผูป้ฏิบติัน้ีแหละ มนัเคยผา่น
ทั้งนรกและสวรรค ์ผา่นทุกๆ ภพมาตลอด 

ฉะนั้น จิตสงบเขา้มามนัจะเห็น บางทีจะเห็นส่ิงอยา่งน้ี ถา้เห็นอนันั้นก็เป็นหลกัความจริง 
น่ีคือว่าเป็นความเช่ือไง ชาวพุทธตอ้งเช่ือกรรม เช่ือผลของกรรม แต่ส่ิงท่ีว่าสักแต่ว่าเช่ือแลว้ท า
ตามพิธีกรรม ไหลตามกระแสไป เห็นไหม อนันั้นหรือเป็นชาวพุทธ 

เตรียมตวัจะเป็นชาวพุทธเท่านั้น เพราะส่ิงท่ีพดูกบัหลกัความเป็นจริงในความเช่ือใน
หวัใจ อนัน้ีคนละอนั หลกัความจริงความเช่ือของเรา เห็นไหม เราประกนัหวัใจของเรา เรารู้จริง 
เรามัน่คงจริง อนัน้ีการประพฤติปฏิบติัของเราก็จะสมจริง เราปฏิบติัสักแต่ว่า ปฏิบติัตามเขาไป 
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ว่าเป็นชาวพุทธ ว่าการปฏิบติัสมาธิ ท  าความเพียร ท าวิปัสสนา แต่ก็ท  าเป็นการมึนชาไปตาม
กระแสอยา่งนั้น มนัเป็นชาวพุทธจริงหรือเตรียมจะเป็นชาวพุทธเท่านั้น 

เตรียมตวัจะเป็นชาวพุทธ เราจะเป็นพุทธแท ้ หรือจะเตรียมตวัเป็นชาวพุทธ เราตอ้งยกสิ 
เราเช่ือเฉยๆ เช่ือดว้ยอารมณ์ กบัความท่ีเขา้ไปสัมผสัตามความเป็นจริงน่ะ จะใชค้  าว่าศรัทธา 
อจลศรัทธาก็ได ้

ศรัทธาท่ีคลอนแคลน ลูบๆ คล าๆ เห็นไหม กบัอจลศรัทธาท่ีจิตน้ีสงบ จิตน้ีเป็นกลัยาณ
ปุถุชนไง ตดัรูป รส กล่ิน เสียง ตดัความแปรสภาพจากเป็นไปภายนอก ใจน้ีเกาะเก่ียวไป ๓ 
โลกธาตุ ความรู้ต่างๆ ข่าวสารต่างๆ จิตน้ีเกาะเก่ียวไปหมด พอรู้ว่าสรรพส่ิงโลกน้ีมนัเกิดข้ึนแลว้
ดบัไป มนัเป็นมาอยา่งน้ีตลอดเวลา มนัจะหดเขา้มา หดเขา้มา หดเขา้มาจนเป็นสัมมาสมาธิ เป็น
สมาธิท่ีสติพร้อมอยูต่ลอดเวลา เพียงแต่ว่ากิเลสเร่ิมสงบตวัลง เพราะกิเลสเป็นกิเลสเหมือนคร้ัง
พุทธกาล กิเลสปัจจุบนักบักิเลสคร้ังพุทธกาลอนัเดียวกนั 

แต่ธรรมโอสถคร้ังพุทธกาล พระพุทธเจา้เป็นผูท่ี้ตรัสรู้ เป็นผูจ้บัจอ้ง เป็นเจา้ของทฤษฎี 
เป็นเจา้ของธรรม เป็นผูท่ี้ช้ีแนะเอง มนัจะคลาดเคล่ือนไปไหน แต่ปัจจุบนัเจา้ลทัธิหรือการ
ประพฤติปฏิบติัมนัแลว้แต่ความเห็นของตนแต่ละบุคคลๆ ไป มนัเอาความตรงจากเป็นธรรม
แท้ๆ  มาจากไหน 

น่ีคร้ังพุทธกาลถึงว่าพระพุทธเจา้เป็นผูท่ี้สอนเอง ครูบาอาจารยท่ี์แนะน านั้นพระพุทธเจา้
ก็ประกนัเองว่า ถา้อาจารยอ์งคน์ั้นพดูกอ็ยา่งนั้น ถา้พระพุทธเจา้จะเทศน์ก็ตอ้งเทศน์เหมือนกนั 
เห็นไหม พระพุทธเจา้ประกนัตลอด เพราะพระพุทธเจา้รู้อยูต่ลอดเวลา 

ฉะนั้น เวลาลงเป็นสมาธิเขา้มามนัถึงเป็นสมาธิตามความเป็นจริงไง ถา้ตามความเป็นจริง
น้ีเหมือนกบัว่ามนัก็ตอ้งพร้อม เหมือนกบัน ้าเดือด น ้าเดือดเราจะปรุงอะไรน่ีจะไดทุ้กอยา่ง น ้า
เดือด น ้าท่ีเดือดแต่น่ิงอยู ่ 

สัมมาสมาธิคือจิตท่ีสงบควรแก่การงาน ควรแก่การงานท่ีจะใส่ขา้วกหุ็งขา้วได ้ ตม้แกง
ทุกอยา่งจะเป็นอาหารข้ึนมาทั้งหมดเลย ควรแก่การงานถึงเป็นสัมมาสมาธิ ไม่ใช่วา่ปล่อยวางเขา้
มา ปล่อยวางเขา้มาแลว้หายไปเลย ปล่อยวางเขา้มาแลว้ มนัปล่อยวางอารมณ์ความยดึภายนอก 
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ปล่อยวางอารมณ์ ไม่ใช่ปล่อยวางกิเลส ปล่อยวางสายงาน ปล่อยวางสายงานเฉยๆ ตอ้งยอ้นกลบั
มา 

กายน้ีเหมือนโรงงานใหญ่ กายเราน่ีนะ เหมือนโรงงานใหญ่เลย แลว้ผลิตออกมามี
โรงงานประกอบรถยนต์อยา่งใหญ่มาก ประกอบรถยนตอ์อกมามหาศาลเลย รถยนตน้ี์ไหล
ออกมาเป็นพนัๆ คนัอยูใ่นโกดงัน่ี ประกอบข้ึนมา แลว้ก็รถยนตข้ึ์นมาอยูใ่นโกดงัมนัไดอ้ะไร
ข้ึนมา 

การศึกษานะ การจ าต ารามาทั้งหมด การจ า เห็นไหม การจ าคือสังขารคิดปรุงแต่ง สัญญา
มนัซบัไว ้ ซบัไว ้ เรารู้ทฤษฎีไปหมด เรารู้วธีิการไปหมด เรารู้มหาศาล พระไตรปิฎกค าสั่งสอน
พระพุทธเจา้น่ีท่องไดทุ้กค า ทุกตวัอกัสอน เหมือนกบัเราประกอบรถยนตไ์ดม้หาศาลเลย แต่เรา
ไม่ไดข้ายรถยนตอ์อกไปเลย โรงงานนั้นตอ้งเจ๊ง โรงงานนั้นอยูไ่ปไม่ได ้ เพราะว่าลงทุนในการ
ประกอบรถยนตไ์ปแลว้เป็นการลงทุนมหาศาล 

สร้างโรงงานข้ึนมาคือเราเกิดเป็นมนุษยส์มบติั เราไดโ้รงงานข้ึนมาแลว้ แลว้เราก็ศึกษา 
เราก็จ  ามาตลอด อนันั้นเหมือนกบัประกอบรถยนต ์คือทฤษฎีท่ีเราจ ามาทั้งหมด แลว้ไม่ไดข้ายรถ
ออกไป เราไม่ไดข้ายรถออกไปเลย แลว้โรงงานนั้นเจ๊งก็หมายความว่า เราก็ตอ้งตายไปพร้อมกบั
โรงงาน คือร่างกายของเราน่ีไง แลว้ก็ความจ าของเรานัน่ไง ตายไปตรงไหน? ตายไปเพราะว่า
โรงงานนั้นเจ๊ง หมายถึงว่าชีวิตเราตอ้งส้ิน ชีวิตเราตอ้งดบัไป เราก็ไดแ้ต่วตัถุไป คือร่างโรงงาน
กบัรถยนตน์ั้นเท่านั้น รถยนตคื์อความจ า มนัจ ามา มนัสะสมมานะ 

แต่ถา้เราเป็นผูฉ้ลาด ตามหลกัตามความเป็นจริงของธรรมโอสถสมยัพุทธกาล 
พระพุทธเจา้สอนไง การศึกษามานั้นคือเราประกอบรถข้ึนมามนัถูกตอ้ง เพราะเราจะเอารถหรือ
ว่าเอาสินคา้ของเราออกตลาด ออกตลาดนะ มนัตอ้งมีผูข้ายออกไป เห็นไหม ความยดึมัน่ถือมัน่
ท่ีมนัติดอยูก่บัความรู้ของตนน่ะมนัไม่ยอมออกไป ประกอบรถยนตเ์ขา้มาคือว่ารถยนตน้ี์มีแต่คนั
งามๆ มนัไม่ยอมสละความคิดของตน แลว้มนัจะไดอ้ะไรข้ึนมาล่ะ 

ถา้เราขายรถยนต ์ แลว้เราสละรถยนตอ์อกไปทั้งหมด เราไดอ้ะไรมา? เราตอ้งไดเ้งินมาสิ 
เราตอ้งไดส่ิ้งตอบแทนจากการซ้ือขายนั้นมา เราสละความคิดของเราออกไป เราสละออกไปมนั
จะไดส่ิ้งข้ึนมาคือธรรม เราถึงไดเ้สวยธรรม คือว่ารสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง รสของธรรม 
ไม่ใช่รถของโรงงาน ไม่ใช่รถของรถยนต ์ เพราะเราประกอบเอง เรารู้ทฤษฎีมา เราจ าธรรมะ
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พระพุทธเจา้มา เราสามารถตั้งโครงการอะไรก็ได ้ เราคิดอยา่งไรก็ได ้ เพราะธรรมะของ
พระพุทธเจา้หมายถึงพิมพเ์ขียวไง เราจะแต่งเราจะท าอยา่งไรก็ได ้แต่เราไม่ไดส้ละออกไป  

ถา้เราสละออกไปแลว้น่ะ เป็นชาวพุทธท่ีเป็นชาวพุทธโดยหลกัตามความเป็นจริง 
พระพุทธเจา้สอนชาวพุทธตรงน้ี พุทธตอ้งใหห้นักลบัมาดูท่ีความเขา้ใจของตน ไม่ใช่รู้พิธีกรรม 
รู้ทุกอยา่งแลว้ก็สะสมไว ้ สะสมไวไ้ง ฉนัรู้ ฉนัยอด ฉนัเยีย่ม ฉนัประกอบไดทุ้กยีห่อ้ ฉนัท าได้
ทั้งนั้น น่ีพิธีกรรม พิธีกรรมประเพณีวฒันธรรมเป็นแค่ส่วนประกอบของการว่าคนคนน้ีมี
วฒันธรรม หรือเป็นประเพณีชาวพุทธ ประเพณีน้ีใชเ้ป็นประโยชน์ต่อเม่ือรถยนตข์ายออกไป เรา
ก็ตอ้งประกอบข้ึนมาเพื่อจะใหไ้ดใ้ชต่้อไป ความรู้อนัน้ีเป็นประโยชน์ต่อเม่ือเป็นการประกอบ
รถยนต ์ คือพิธีกรรมเท่านั้น แต่ธรรมความเป็นจริงคือผลประโยชน์จากการขายรถยนตน์ั้น
ออกไป มนัถึงจะไดส่ิ้งท่ีว่าสุขใจแท ้

สุขใจหมายถึงว่ารถยนตน์ั้นมนัก็เป็นนามธรรม กลายเป็นเงินข้ึนมา เห็นไหม ทบัรถยนต์
นั้นอยูใ่นแบงก์ กบัเราแบกไปไหนเราก็แบกไป เราประกอบ เราไปไหนเราก็ทนูไป มนัเป็น
ความทุกขไ์หม แมแ้ต่ความรู้ท่ีศึกษามาก็มาสะสมไวเ้ป็นความทุกขข์องตน ความศึกษาอนัน้ีมา
เพื่อท่ีจะละส่ิงภายนอกไง เราไม่มีวิชาการใดๆ เลย เราไม่สามารถประกอบรถยนตข้ึ์นมาได ้เรามี
วิชาการข้ึนมาเราถึงจะประกอบรถยนตไ์ด ้

เหมือนกนั เราไม่มีพิธีกรรมเลย เราไม่รู้ส่ิงใดเลย เราก็ไม่สามารถสละใหกิ้เลสไม่เกาะ
เก่ียวรูป รส กล่ิน เสียงภายนอกได ้ ส่ิงท่ีกระทบอารมณ์กระทบ กายขา้งนอก รูปขา้งนอก การติ
ฉินนินทาขา้งนอก ความเป็นอยูข่องเรา เห็นไหม ธรรมะสอนใหแ้บบว่า ส่ิงส่ิงน้ีเราไม่เกิดก็มีอยู ่
เราเกิดมาก็มีอยู ่มนัเป็นโลกธรรม ๘ ส่ิงส่ิงน้ีมีอยูต่ลอดเวลา เราเกิดมาประสบ ถา้เราเขา้ใจ เราก็
ปล่อยวางได ้ เราไม่เขา้ใจเราก็ติด เห็นไหม น่ีวิชาการประกอบรถยนต ์ เราสามารถหลบหลีกตรง
น้ีได ้

เราก็เป็นคนคนหน่ึงอยูใ่นสังคม เชิดหนา้ชูตาได ้ เพราะเราเป็นเจา้ของบริษทัประกอบ
รถยนต ์ เราก็หลบหลีกจากอารมณ์กระทบกระทัง่น้ีไปได ้ เขาก็เชิดหนา้ชูตาว่า คนคนน้ีเป็นชาว
พุทธ คนคนน้ีเป็นนกัปราชญ ์รู้พิธีกรรมไปทั้งหมด แต่ความทุกขจ์ริงๆ ในหวัใจส่วนลึกไดช้ าระ
ไปไหม? แบกไปตลอด แบกไปตลอด ธรรมโอสถไง กิเลสมนัเก่งหรือว่าธรรมะดอ้ยค่า น่ีมนั
เป็นความเห็นผดิหรือความเห็นถูกของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั 
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ถา้ความเห็นจริงของพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้บอกว่าส่ิงส่ิงน้ี เห็นไหม ตบะธรรม สอน
ชฎิล ความเผามนัเผาท่ี มโนวิญฺญาเณปิ นิพฺพินฺทติ ความเบ่ือหน่ายในหวัใจ ความสมัผสัของใจ 
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการสัมผสันั้น เบ่ือหน่าย มโนวิญฺญาเณปิ นิพฺพินฺทติ มโนสมฺผสฺเสปิ นิพฺพินฺทติ 
เห็นไหม ตวัหวัใจ ตวัเร่ิมตน้ ตวันั้นก็น่าเบ่ือหน่าย ตวัแบกไว ้

ความสมัผสัคือการประกอบข้ึนมาเป็นรถยนตก์็น่าเบ่ือหน่าย ผลจากการท่ีสะสมไวเ้ป็น
วตัถุก็น่าเบ่ือหน่าย เพราะมนัตอ้งการรักษาไวท้ั้งหมด สละออกไป สละไม่ได ้ เราท าข้ึนมาเหง่ือ
โทรมกาย ใครจะกลา้สละออก เห็นไหม พระพุทธเจา้สอนใหส้ละ ใหส้ละท าอยา่งไร? ใหเ้ห็น
โทษของมนัไง ส่ิงใดถา้มีเป้าหมาย เราสามารถจบัผดิตวัเราได ้ เราสามารถเห็นส่ิงท่ีมนัเป็นของ 
จะใส จะสะอาด จะสว่าง จะสงบ ขนาดไหนก็แลว้แต่มนัตอ้งแปรสภาพ เม่ือแปรสภาพมนัจะให้
ความเฉา ความทุกขก์บัเรา เพราะเรา 

การตลาดของเรา เราไม่สามารถระบายรถยนตช่์วงน้ีออกไปได ้ ราคามนัจะตก แค่น้ีเราก็
ทุกขแ์ลว้ หวัใจท่ีมนัเศร้าหมอง หวัใจท่ีมนัใสสะอาด มนัสว่าง มนัสงบ มนัเศร้าหมอง เราท าไม
จะไม่ทุกข ์ ถา้เห็นเป็นบริษทัประกอบรถยนต ์ ประกอบจริงๆ เพราะอะไร เพราะว่าวิชาการคือ
การศึกษามา เรามาสุมไวใ้นหวัใจไง แต่ถา้เป็นนามธรรมแลว้มนัมองไม่เห็น ถา้ยกข้ึนมาเป็น
ส่วนโรงงานประกอบรถยนตใ์หญ่ๆ ท่ีมนัสะสมไวใ้นหวัใจมหาศาล 

แต่ถา้ลองเอาส่วนน้ีออกมาอา้งอิงกนั น่ีธรรมะปลอมไง เอารถยนตม์าอวดกนั เอาความรู้
มาอวดกนั แลว้มนัก็ปล่อยวางกนัหลอกๆ ปล่อยวางเพราะมนัเป็นนามธรรม รถยนตเ์ป็นวตัถุ 
อารมณ์ความรู้สึกการจ ามา วิชาการนั้นมนัเป็นนามธรรม อธิบายออกมาเป็นวิชาการ อธิบาย
ออกมาในการกระทบกระทัง่ หวัใจการสัมผสัแลว้ปล่อยวางไว ้

“แหม! มนัสงบ มนัสว่าง มนัสงบ” 

มนัสงบ มนัสว่าง นัน่มนัเป็นสังขาร มนัเป็นความจ า มนัเป็นอาการของใจทั้งหมด มนัไม่
กระเทือนถึงกิเลสหรอก เพราะว่าเจา้ของผูท่ี้เป็นเจา้ของบริษทัรถยนตล่์ะ บริษทักบัโรงงานมนั
เป็นวตัถุอนัหน่ึง ผูท่ี้ประกอบมนัข้ึนมาสั่งด าเนินการข้ึนมานั้นเป็นใคร 

อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เจา้วฏัจกัรอยูท่ี่กลางหวัใจ เจา้วฏัจกัรคือส่ิงท่ีริเร่ิมของความคิด 
ริเร่ิมไง มารเอย เธอจะเกิดอีกไม่ไดใ้นหวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะเราเห็น
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การเกิดของเธอแลว้ เธอเกิดจากความด าริของเราต่างหาก เห็นไหม เธอเกิดจากความด าริของเรา 
ต่อไปน้ีเราจะไม่ด าริถึงเธออีกแลว้ มารจะเกิดข้ึนจากในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ไม่ไดอี้กเลย  

น่ีเจา้วฏัจกัรก็เป็นเจา้ของบริษทัน้ีไง เป็นคนด าริ เป็นคนก่อสร้าง เป็นคนท่ีจดัการข้ึนมา
ใหม้นัเกิดข้ึนมาไง 

เราไดก้ายกบัไดห้วัใจมา หวัใจท่ีเป็นปัจจุบนัน้ีเป็นหวัใจท่ีเจา้วฏัจกัรกม็องไม่เห็น เจา้วฏั
จกัรน้ีเป็นปฏิสนธิตวัเกิดข้ึนมา เราถึงไดภ้พข้ึนมา ภพคือภพปัจจุบนัน้ีไง ภพคือมนุษยข์องเราน้ี
ไง เราไดล้ะโรงงานประกอบมาคือร่างกาย ความคิดความนึกทุกอยา่งของเราน้ีเป็นรถยนต ์ เป็น
ส่วน เป็นรถยนต ์เป็นคนั เพราะความคิดอารมณ์อารมณ์หน่ึง มนักเ็กิดข้ึนมาไดอ้ารมณ์หน่ึง 

อารมณ์ความคิด วนัหน่ึงคิดก่ีร้อยก่ีพนัแปด นัน่แหละมนัก่ียีห่อ้ก็ไม่รู้ท่ีมนัคิดข้ึนมา มนั
เป็นนามธรรมทั้งหมด แต่โรงงานน้ีของจริง โรงงานน้ีตอ้งแตกสลายไป แต่แตกสลายไปพร้อม
กบักิเลสท่ีมนัตายไปพร้อมกนัอนันั้น เพราะเป็นชาวพุทธท่ีว่าเป็นผูท่ี้เตรียมเป็นชาวพุทธ เตรียม
เฉยๆ ไม่ใช่ชาวพุทธตามหลกัความเป็นจริง 

ชาวพุทธตามหลกัความเป็นจริง ถึงอยา่งไรก็ตอ้งรู้ตรงน้ี ยกใจข้ึนมาใหเ้ห็นความแปร
สภาพตามความเป็นจริง สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา มนัเป็นธรรมชาติของมนัท่ีตอ้งแปรสภาพ 
ตลอดเวลา การแปรสภาพอนันั้นถา้ทนัมนัก็ปล่อยวาง ถา้ไม่ทนัมนักแ็บบว่าเราไม่รู้เร่ืองอะไร
เลย เห็นไหม อนันั้นก็เป็นผูท่ี้เตรียมเหมือนกนั ไม่ใช่พุทธแท ้

พุทธแทม้นัรู้เท่า รู้เท่า รู้เท่า รู้เท่า รู้เท่าเพราะความเช่ือตามหลกัความเป็นจริง ความมี
สติสัมปชญัญะ มีความเกรงกลวั มีความละอายต่อบาป เฝ้าดูตามความเป็นจริงเขา้ไปเป็นมรรค
อริยสัจจงั การยอ้นกลบัเขา้ไปจนถึงกบัว่า ฟังสิ จนถึงกบัว่า เราสามารถจ าหน่ายรถออกไป
ทั้งหมด เพราะความคิดน้ีเป็นความจ ามา มนัสะสมเขา้มา มนัจะแสวงหา มนัเกาะเก่ียวข้ึนมา
อยา่งไรแลว้แต่ มนัเร่ิมจาก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา 

อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เป็นเจา้ของโครงการทั้งหมดน่ะ ความคิด ความทุกข ์ ความยดึ 
ความพิจารณากาย กายนอก กายใน กายในกาย เกิดข้ึนมาจากธรรมะยอ้นทวนกระแสกลบัเขา้ไป 



เตรียมเป็นชาวพุทธ ๑๕ 

©2012 www.sa-ngob.com 

มรรคอริยสัจจงัยอ้นกลบัเขา้มาด ู จะเขา้ไป ถา้เราเขา้ไปถึงคร้ังแรก เราจ าหน่ายรถออกไปขนาด
ไหนกแ็ลว้แต่ เราจะไดผ้ลกลบัมาขนาดนั้น 

พิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม เห็นไหม กาย เวทนา จิต ธรรม 
เป็นขั้นเป็นตอน เราจ าหน่ายออกไปเร่ือยๆ จ าหน่ายออกไปเร่ือยๆ มนัจะไดเ้งินสะสมเขา้มาเป็น
ธรรมโอสถท่ีเราประสบเขา้มา ธรรมโอสถอนัน้ีจะเป็นความสุขมหาศาลท่ีสุขแบบโลกน้ีไม่มี 

โลก ความสุขของโลกอยา่งท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ยสะราชกมุาร หรือว่าผูมี้
ฤทธ์ิมีเดชเหมือนชฎิล เห็นไหม ก่อนท่ีจะตรัสรู้มนัมีความสุขท าไมถึงแสวงหาทางออกล่ะ 
ความสุขทางโลกถึงไม่มี เป็นความพอใจ เป็นความกิเลสเส้ียมสอน เป็นกิเลสมนัอ่อนยวบใหล้ง 
ใหห้วัใจน้ีเป็นอิสระชัว่คราว อนันั้นก็ว่าเป็นความสุขไง กิเลสบงัคบัเสียดสีบีบบ้ีสีไฟในหวัใจ 
หวัใจมนัทุกข ์หวัใจมนัร้อน หวัใจใจมนัจะขาด ปล่อยใหห้ายใจ ปล่อยใหช่้วงเวลาใหผ้อ่นคลาย
ไง อนันั้นเราก็หลงระเริงแลว้ว่าเป็นความสุข ถึงว่าความสุขทางโลกไม่มี 

ถึงว่า ถา้จิตเขา้ไปสัมผสั เขา้ไปสัมผสันะ ขายรถยนตคื์อพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม 
ส่วนใดส่วนหน่ึงออกเป็นลอ็ตๆๆ ไป ขายรถไปเป็นงวดๆๆ ไป งวดหน่ึงจะไดเ้งินเขา้มา ๑ งวด 
งวดหน่ึงจะไดม้า ๑ งวด งวดหน่ึงพิจารณากายจนสกัแต่ว่ากาย ใจน้ีไม่เกาะเก่ียว เห็นไหม ขาย
ออกไปแลว้งวดหน่ึง แต่ยงัไม่ไดท้  าลายเงิน ธรรมท่ีเขา้มานั้นเขา้มาจุนเจือ เขา้มาท าใหโ้รงงานน้ี
ด าเนินการต่อไป ธรรมะไดข้ยบัข้ึนสูงข้ึนไง เป็นพุทธแทแ้ลว้นะ 

จากเตรียมเป็นชาวพุทธ แลว้ก็เป็นพุทธ เป็นพุทธกลัยาณปุถุชน เป็นชาวพุทธโดย
ธรรมชาติ เป็นชาวพุทธดว้ยวิธีการ แต่ลองพิจารณาขายรถเป็น ๑ ลอ็ตน่ี เป็นชาวพุทธแทเ้พราะ
เป็นอริยเจา้ เป็นอริยบุคคล เป็นผูเ้ขา้กระแส จะถึงพระนิพพานต่อไปในภายขา้งหนา้ แลว้ก็ตอ้ง
ท าการขายออกไป ขายดว้ยวิธีไหน? ขายดว้ยการเขา้รู้เท่าทนัตนไง การพิจารณาคือการมรรค
อริยสัจจงั คือการวิปัสสนาเขา้มาไง 

วิธีการขาย ทางโลก วิธีการขายตอ้งติดต่อสินคา้ท่ีมีประโยชน์ใช่ไหม แต่ทางกิเลส สินคา้ 
ท่ีสวย สินคา้ท่ีงาม ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เรามีแต่ตระหน่ี เรามีแต่หวงแหน เรามีแต่การยดึไว ้ ยดึ
มัน่ถือไว ้ การขายคือการท าลายความยดึมัน่ถือมัน่ในหวัใจกบัอารมณ์อารมณ์นั้นน่ะ กบั
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกบัในหวัใจท่ีเราวิปัสสนาข้ึนมานัน่น่ะ 
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การคน้ควา้กาย เวทนา จิต ธรรม ดว้ยปัญญาธรรมนะ ความเห็นตามภายใน จะเห็นกาย 
จะขนพองสยองเกลา้นะ จะขนพองสยองเกลา้เพราะเห็นโทษของการติดไง เห็นโทษของว่า
บริษทัน้ีมนัจะลม้ละลายไปถา้ไม่สามารถจ าหน่ายน้ีออกไปได ้ แต่มนัติดเพราะอะไร ติดเพราะ
ความยดึมัน่ถือมัน่ในอุปาทาน ในความเป็นจริง ในยางเหนียว ในกิเลส ในอวิชชาทั้งหมด  
อวิชชา เจา้วฏัจกัรน้ีมนัมีลูก มีหลาน มีเหลนออกมา กระแสของอวิชชาไม่ใช่มีเจา้วฏัจกัรตน
เดียวที่ไหน ยงัมีลูก มีหลานออกมา เราช าระเขา้ไป ขายเป็นลอ็ตๆ เขา้ไป 

ถึงว่า เป็นพุทธแท ้ ไม่ใช่เตรียมเป็นชาวพุทธ ไม่ใช่เป็นชาวพุทธโดยตามหลกัความเป็น
จริง แต่เป็นพุทธแท้ๆ  เลย เป็นโอรส เป็นลูกของศากยบุตรพุทธชิโนรส เป็นลูกขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จะเดินตามทนัแน่นอน 

จากท่ีว่าเป็นสวะ ชีวิตน้ีจิตน้ีน่าสงสารมาก ฟังนะ จิตน้ีชีวิตน้ีอยูใ่นวฏัวนเหมือนสวะอยู่
กลางทะเล ลอยไปตามกระแสกรรม จะพบพระพุทธศาสนาหรือไม่พบมนัก็ลอยไปตามกระแส
กรรม จากเราเกิดมาเป็นมนุษยพ์บพระพุทธศาสนา ก่ึงพุทธกาลแลว้ไดป้ระพฤติปฏิบติัไดต้าม
หลกัความเป็นจริง ท าใหเ้ป็นพุทธข้ึนมาตามจริง หลกัความเป็นจริง จากท่ีว่าเป็นสวะลอยไปตาม
กระแสของวฏัฏะ มนัปลน้ มนัตดั ขึงกบักระแสนะ ขึงแสงเลเซอร์ยงิเขา้ไปกลางหวัใจเลย กดปุ่ม
แสงนั้นตอ้งพุ่งเขา้กลางเป้าหมาย 

จิตน้ีเขา้กระแสนิพพาน ถึงตอ้งถึงนิพพานเดด็ขาด ธรรมะ รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้ง
ปวง ธรรมของจริง ธรรมะแท ้ รสของธรรมอนัประเสริฐน้ีมนัมีความยนืยนักลางปัจจตัตงั กลาง
หวัใจ นั้น ปัจจตัตงัรู้ตามความเป็นจริง ธรรมะเป็นผูป้ระสิทธ์ิประสาทใหก้บัผูป้ฏิบติันั้น ใหเ้ป็น
ชาวพุทธแท ้พุทธแทม้นัเอกขนาดนั้น เอกขนาดว่ายนืยนัในกลางหวัใจของตน เห็นไหม ไม่ตอ้ง
ใหใ้ครมาเป็นคนบอก แลว้ยงัตามพุ่งเขา้ไปเป็นลอ็ตๆ เขา้ไป ท าลายออกใหห้มด กาย เวทนา จิต 
ธรรม ท าลายความยดึมัน่ถือมัน่ไง 

สุดทา้ย ท าจนถึงพิจารณากายเขา้ไป พิจารณาอุปาทานเขา้ไป ถึงกามราคะไง กามราคะ
อยูข่า้งในอนัน้ีรุนแรง รุนแรงหมายถึงว่า การติดต่อส่วนบุคคล รถเราเอาออกไปน้ีมนัเป็นวตัถุใช่
ไหม แต่ถา้ผูท่ี้จะออกไปจ าหน่ายรถนั้น จะกา้วพน้จากการเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ การขายไปเรา
โอนใหเ้ขาไปใช่ไหม การโอนเขา้ไป การโอนคือการไม่มาเกิดอีก การไม่ลงมาเป็นเจา้ของรถนั้น
อีก ถึงกามราคะไง 
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กามราคะหมายถึงว่ามนัยดึขนาดนั้นนะ เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีเกาะเก่ียวใจ มนัเป็นการท่ีขา้ม
พน้ไดย้าก เราจ าหน่าย เราใหต้วัแทนมาจ าหน่ายมนัสบายๆ ไง แต่ถึงท่ีสุดแลว้ออกหมดแลว้เรา
จะไม่มีอะไรเหลือเลย จะไม่มีอะไรเหลือเลย โรงงานน้ีหรือโรงงานนั้นก็เป็นโรงงานร้างๆ เพราะ
มนัตอ้งจ าหน่ายรถนั้นออกไปทั้งหมด น่ีมนัตอ้งใชค้วามมุมานะ ความมุมานะ เห็นไหม ก็วา่ตรง
กระแสเขา้ไปถึงเจา้วฏัจกัรแลว้นัน่น่ะ 

ผูท่ี้ถึงพุทธแทม้นัจะขวนขวายเขา้ไปตามหลกัตามความเป็นจริง ตามหลกัตามความเป็น
จริงนะ จิตมนัจะหมุนข้ึนไปเร่ือยๆ เพราะมนัไดรั้บรสของธรรมชนะซ่ึงทั้งรสทั้งปวง รสแท้ๆ  
ของธรรม แลว้มนัจะหมุนกนัข้ึนไป หมุนกนัข้ึนไป ถา้จิตน้ีมนัเป็นธรรมจกัร จิตน้ีเป็นธรรมจกัร
นะ เป็นธรรมจกัร มนัเป็นไปตามจกัร เป็นไปตามธรรมท่ีพระพุทธเจา้ไดต้รัสรู้ไว ้ยกข้ึนไป  

แต่ถา้มนัเป็นความเห็นของตน ถึงพุทธแทข้ึ้นไปก็จริงอยู ่ แต่กิเลสมนัข้ึนมานะ เพราะว่า
ในรสนั้นมนัก็มีส่วนประกอบท่ีเสียหายก็มี ในโรงงานนั้น คือกิเลสมนัก็ยงัเขา้มากา้วก่ายอยู ่ เรา
ขายไปแลว้ลอ็ตหน่ึง แต่ในส่วนท่ีจะขายออกไปอีก ในส่วนประกอบของโรงงานนั้นมีสหภาพ
ท่ีว่าตอ้งการผลประโยชน์ ตอ้งมีการต่อรองตลอด ในการประกอบรถยนตน์ั้นตอ้งใชค้น การคน
นั้นไง อารมณ์ท่ีเกิดข้ึน ความยดึมัน่ ความหลง ความไม่ใคร่ครวญ ความไม่เห็นตามความเป็น
จริง มนัเป็นส่ิงท่ีว่านอนใจไม่ไดไ้ง 

ความไม่นอนใจ เพราะส่ิงท่ีว่าเราเป็นพุทธแทข้ึ้นมาจากรสของธรรมอนันั้น กบัรสของ
ขา้งบนน้ี รสของธรรมนะ ธรรมท่ีสามารถช าระกิเลสไดต้ามความเป็นจริง มนัจะเวิง้วา้งมี
ความสุข แต่ถา้มนัท าลายน้ีได ้ โลกธาตุจะหวัน่ไหวทั้งหมด มนัจะสะเทือนถึงแก่น ถึงกลางของ
หวัใจ 

ความสะเทือนนะ ความสุข ความสุข ความเวิง้วา้ง โดยปกติดว้ยความปล่อยวางทั้งหมด 
กบัความสุขท่ีว่ามนัเป็นความสุขเกิดข้ึนจากการปล่อยวางตามหลกัความจริง มนัสั่นสะเทือน มนั
ครืนไปถึงกลางหวัใจ มนัลึกเขา้ไป รสของธรรมท่ีลึกเขา้ไป ละเอียดเขา้ไปไง ละเอียดเขา้ไป
เพราะส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 

ดูเวลาฟ้าผา่สิ เวลาฟ้าผา่ เห็นไหม แสงมาก่อน เสียงครืนมาทีหลงัเห็นหรือเปล่า แสงคือ
ความเร็วของใจไง ความเร็วของใจมนัรู้ มนัสะเทือนออกไป แลว้ครืนไปหมด น่ีมนัความ
สั่นสะเทือนมนัต่างกนั ความเร็วมนัต่างกนั ต่างกนัระหว่างความรู้สึกของเราเหมือนกนั มนั
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ละเอียดต่างกนั น่ีขนาดเป็นวตัถุนะ ท่ีส่ิงท่ีเห็นได ้ แลว้ความสุขภายในสิ น่ีธรรมโอสถ ธรรมะ
แท้ๆ  ไง ธรรมะท่ีช าระกิเลสในสมยัพุทธกาล 

 แต่ในสมยัปัจจุบนัน้ีก็ใชไ้ด ้ เป็นธรรมะอนัเดียวกนัเกิดข้ึนมาจากหวัใจไง เพราะ
ธรรมจกัร ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากการวิปัสสนาญาณ มนัเกิดข้ึนมาจากท่ีไหน? มนั
เกิดข้ึนมาจากหวัใจไง จากพลงังาน จากหวัใจ จากฐีติจิต จากอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาถา้ 
คิดผดิมนัเป็นอวิชชา มนัเป็นเจา้วฏัจกัร ก็ตอ้งพลิกตรงอวิชชานั้น ขอท่ียนื ขอท่ีใหคิ้ดออกมาไง 
อวิชชานั้นมนัคิดไม่ถูกตอ้ง 

เพราะธรรมโอสถ มนัเป็นเคร่ืองช าระกิเลส มนัแทรกเขา้ไปในหวัใจนั้น มนัแทรกเขา้ไป
นะ คิดผดิเป็นผดิ คิดถูกเป็นถูก คิดผดิ คิดถกู ผดิทั้งหมด ตอ้งใหม้ชัฌิมาปฏิปทา มชัฌิมาปฏิปทา
คือภาวนามยปัญญา เห็นไหม คิดผดิคือความคิดผดิ คือกิเลสมนัเคยคิด มนันอนใจอยู ่ ความ
สะสมขอ้มูลภายในหวัใจ คิดถูกคือธรรมะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ท่ีวา่ประกอบ
รถยนตข้ึ์นมานัน่ล่ะ ประกอบข้ึนมาจนเป็นผล คือว่าธรรมะท่ีเราศึกษามาน่ะ ถา้เราเกาะเก่ียวไว้
ตลอดมนัจะเป็นอดีต อนาคต มนัเป็นความจ า มนัเป็นสมบติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ 

แต่ถา้เราเอาขอ้มูลและวิธีการท่ีเราศึกษามาจากองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ใช ้
ใคร่ครวญบ่อยเขา้ๆ ระหว่างคิดผดิและคิดถูกมนัจะลงตรงกลาง ตรงกลาง หมายถึงว่ามนัเป็น
ขอ้มูลท่ีผดิและขอ้มูลท่ีถูก เราไดใ้คร่ครวญดว้ยวิปัสสนาญาณ วิปัสสนาไปจนเกิด กลายเป็น
ธรรมจกัร จกัรอนัน้ี ธรรมอนัน้ี เกิดข้ึนมาจากกลางหวัใจเพราะเราส่งเสริมข้ึนมา 

เห็นไหม ภาวนามยปัญญาช าระกิเลส ครืน! พน้จากกามภพ 

โรงงานน้ีร่างกายยงัมีอยู ่หวัใจยงัมีอยู ่กิเลสโดนท าลายไปหมด กิเลสโดนท าลายไปหมด 
เรามีแต่เจา้ของลิขสิทธ์ิไง เราสามารถจะไปประกอบขา้มชาติท่ีไหนก็ได ้ จะไปตั้งโรงงานท่ีไหน
ก็ได ้เพราะสินคา้ของเราน้ีติดตลอดทัว่โลก เขาตอ้งการนิยมสินคา้ของเรา เห็นไหม โรงงานน้ีจะ
ไปตั้งท่ีไหนก็ได ้

อนัน้ีก็เหมือนกนั ลิขสิทธ์ิคืออวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ตวัความด าริ ความริเร่ิมเป็นตวั
เจา้ของลิขสิทธ์ิไง นัน่น่ะ ยอ้นกลบัเขา้ไปตรงนั้นอีก เห็นไหม ตอ้งท าลายโรงงานแลว้ ตอ้ง
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ท าลายลิขสิทธ์ินั้น ตอ้งท าลายทั้งหมด ท าลายทั้งหมด ท าลายดว้ยการยอ้นกลบัไป มนสฺมึปิ 
นิพฺพินฺทติ เห็นไหม ความสัมผสั ความสัมผสันั้นคือโรงงานท่ีประกอบออกไป  

แต่ตวัมนสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ ตวัตอของจิตไง มนัไม่ใช่ขนัธ ์ มนัไม่ใช่ขอ้มูลท่ีจ  ามาแลว้ 
ขอ้มูลท่ีจ  ามามนัไม่มี แลว้การยอ้นกลบัไปตรงน้ีก็ยอ้นกลบัไดย้าก ถึงตอ้งใชค้วามจ าเป็นไง ถา้
ใชค้วามจ าเป็นนะ ความจ าเป็นตอ้งความคอยสอดส่องดูความเฉา ความเป็นไปไง น่ีแหละ “จิต
เดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กิเลส” จิตน้ีผ่องใส จิตน้ีถา้ดบัเด๋ียวนั้นไปเกิดบน
พรหม แลว้ก็ตอ้งสุกไปขา้งหนา้อยา่งเดียว 

“จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กิเลส” จิตเดิมแทน้ี้ไม่ใช่ขนัธ ์ ขนัธ์ ๕ คือ
เราท าลายรถมนัหมดแลว้ ขอ้มูลสะสมต่างๆ เราไดท้  าลายหมดแลว้ แต่น้ีเจา้ของลิขสิทธ์ิเฉยๆ 
เจา้ของหลกัความเป็นจริงกลางหวัใจ อวิชชาเฉยๆ อวิชชาน้ีความริเร่ิม ความท่ีจะริเร่ิมออกมา
นัน่น่ะ น่ียอ้นกลบัเขา้ไป 

ธรรมโอสถ ธรรมะเป็นของปัจจุบนั ธรรมะสมยัพุทธกาลก็แกกิ้เลสได ้ธรรมะในปัจจุบนั
น้ีก็แกกิ้เลสได ้ แกกิ้เลสไดต้ามหลกัความเป็นจริง โดยวิธีการของมรรคอริยสัจจงั ดว้ยความเป็น
ชาวพุทธแท้ๆ  ของเราน่ีแหละ 

เราเกิดมาท่ามกลางก่ึงกลางศาสนา มนัจะภมิูใจ มนัจะเห็นโอกาส เห็นผล กาลเวลาของ
เราไง โรงงานน้ียงัไม่โดนเส่ือมค่าโดนยดึไป ยงัไม่ถึงกบัว่าเราตอ้งตายไปโดยธรรมชาติ เรายงัมี
ลมหายใจอยูเ่ขา้ออก เรายงัท าอยูต่ลอดเวลา เราเช่ือธรรมะ เช่ือปัญญาคุณของพระพุทธเจา้ เช่ือ
เมตตามหากรุณาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราประพฤติปฏิบติัเขา้ไป เห็นไหม เราถึง
มีโอกาส เราถึงเกิดมาเราภมิูอกภมิูใจ ถึงส่วนตรงน้ีเราถึงว่าเป็นปัจจุบนัธรรมไง เป็นปัจจุบนั 
เป็นธรรมปัจจุบนั เป็นธรรมะเด๋ียวน้ี ก็เหมือนกบัธรรมะสมยัพุทธกาล  

ยอ้นกลบัเขา้ไปตรงน้ี เพราะใชค้  าท่ีว่า ธรรมๆๆ หมายถึงธรรมมนัละเอียด เราจะไดใ้ช้
ความหยาบ ความศึกษา ความจ าอนันั้นเขา้มาจบัไม่ได ้ แลว้ถา้ปล่อยไวเ้ฉยๆ อนัน้ีก็ไปเกิดบน
พรหม ขนาดท่ีว่าเราท าข้ึนมานะ เราพยายามขวนขวาย ปฏิบติัไดข้นาดน้ี มนัก็ยงัจะตอ้งหลงไป
ขา้งหนา้ น่ีกิเลสมนัร้ายกาจมาก กิเลสมนัร้ายกาจนะ เอาเราเกิดมาแลว้ยงัเป็นเจา้วฏัจกัร ควบคุม
เรามาขนาดน้ี 



เตรียมเป็นชาวพุทธ ๒๐ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ถึงว่า ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ถึงไดป้ระเสริฐ ถึงไดลึ้กซ้ึง ถึงไดต้าม
หลกัความเป็นจริง ตอ้งเขา้ไดต้ามหลกัความเป็นจริง ตอ้งเป็นธรรมะจริงๆ แลว้แกไ้ดต้ามความ
เป็นจริง คือว่าเป็นชาวพุทธถึงไดป้ระเสริฐเยีย่มๆ 

นัน่น่ะ ยอ้นกลบัเขา้ไปถึงเจา้ของลิขสิทธ์ินั้นน่ะ เพราะลิขสิทธ์ิน้ีมนัเป็นแค่นามธรรม 
เซ็นลงมาตรงไหนมนัก็มี ถา้ไม่เซ็นมนัก็ออกมาไม่ได ้ เห็นไหม นัน่ล่ะยอ้นเขา้ไปดู มนัเป็นหน่ึง
เดียวไง เป็นหน่ึงเดียว เป็นตอนัน่น่ะ ท าลายตรงนั้นหมดแลว้นะ หมด หมดกนั ท าลายลิขสิทธ์ิ
ออก ระเบิดออกไป พลิกลิขสิทธ์ิน้ีเราสละออกหมด สละทิง้หมดเลย สละทิง้ออกไปแลว้ว่าง
หมด เห็นไหม 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ก็ยงัมีชีวติมี
ลมหายใจเขา้ออกอยู ่ กิเลสตายไปกลางหวัใจไง กิเลสดบักลางหวัใจ น่ีก็เหมือนกนั ถา้นกัปฏิบติั 
ปฏิบติัถึงจุดนั้น ท าไดอ้ยา่งองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เดินตามทนัองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ดบักิเลสทั้งหมดเลย 

รถยนตก์็ท  าลายหมด ขายหมด ไดเ้ป็นเงินเป็นทองมา เป็นธรรมโอสถเขา้มา เป็นขั้นเป็น
ตอนเขา้มา ถึงลิขสิทธ์ิมนัก็ท  าลายหมด ท าลายภพ ท าลายชาติ ท  าลายส่ิงท่ีจะเกิดอีกต่อไป
ขา้งหนา้ แต่ก็ยงัมีลมหายใจ ยงัมีโรงงานอยู ่ เราท าลายแต่ความยดึมัน่ถือมัน่ สุดทา้ยแลว้โรงงาน
รถยนตน์ั้น รถยนตท่ี์ประกอบนั้นกลายเป็นอนัเดียวกนัหมด พุทธ ธรรม สงฆเ์ป็นหน่ึงไง  

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ อยูท่ี่กลางหวัใจเป็นหน่ึงเดียว รอแต่วนัจะส้ินชีวิตไปเท่า
นั้นเอง รอกาลเวลา รอถึงอายขุยั เพราะว่าการเกิดและการตายไดช้ าระดบัตั้งแต่การส้ินกิเลสแลว้ 
วนัท่ีกิเลสนั้นดบั การตายและการเกิด สวะน้ีไม่มีตวัตน สวะน้ีสักแต่ว่าเป็นสวะ แลว้ไม่ลอยไป
อีกแลว้ รอแต่วนัดบั รอแต่วนัท่ีสวะนั้นมนัจะยอ่ยสลายจมลงไปในทอ้งทะเล ในวฏัฏะนั้นเท่า
นั้นเอง โรงงานคือธาตุขนัธ์น้ีก็ตอ้งแตกสลายไปเป็นธรรมดา 

รถยนตคื์อความจ า คือสังขารขนัธ์ ๕ ท่ีจดจ าธรรมะพระพุทธเจา้ อนันั้นก็เป็นหลกัความ
เป็นจริง มนัเป็นเคร่ืองด าเนินมา คือ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา เขา้ไปถึงธรรมแท้ๆ  คือความสมัผสั
ของอวิชชาท่ีพลิกข้ึนมาเป็นวิชชา เป็นความสุขแท้ๆ  แลว้ไม่เกิดเป็นพรหม ไม่เกิดเป็นอะไร เกิด
ถึงท่ีสุด ท่ีสุดแห่งทุกขแ์ลว้ อนันั้นเป็นหลกัความจริงของหวัใจตามความเป็นจริงนะ ตามความ
เป็นจริง เป็นพุทธจริงๆ เป็นพุทธแท้ๆ  เป็นพุทธชิโนรส เป็นโอรสขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
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พระพุทธเจา้ ตามเสดจ็พระพุทธเจา้ทนัดว้ย ตามเสดจ็องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทนั เป็น
เสมอกนัดว้ยหวัใจท่ีบริสุทธ์ิผดุผอ่ง 

นั้นถึงว่าแกไ้ด ้ ท  าได ้ ธรรมะสมยัพุทธกาลท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ กบั
ปัจจุบนัน้ีอนัเดียวกนั พระพุทธเจา้นิพพานไปก็เป็นสมบติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ผูใ้ดปฏิบติัปัจจุบนัน้ี ส าเร็จปัจจุบนัน้ี รู้ปัจจุบนัน้ี ก็เป็นสมบติัของผูท่ี้ปฏิบติันั้น พระพุทธเจา้เอา
แต่ของพระพุทธเจา้ไป ไม่ไดเ้อาของผูป้ฏิบติัผูอ่ื้นไปดว้ยเลย ไม่ไดห้ยบิของใครไป ไม่ไดเ้อา
ของใครไป วางไวเ้ป็นกลาง เป็นสมบติั เป็นเหมือนดวงจนัทร์ท่ีส่องออกมากลางโลกน้ี แลว้เรา
เป็นคนท่ีไดผ้ลประโยชน์จากดวงจนัทร์นั้น แสงสว่างของธรรม เราประพฤติปฏิบติัจนถึงอนันั้น
มนัก็เป็นสมบติัของเรา สมบติัของคนคนนั้นไง 

ถึงว่าโรงงานท่ีว่านั้นเป็นเพราะว่ามนัเป็นนามธรรม มนัเป็นส่ิงท่ียกข้ึนมา เป็นเคร่ือง
ช้ีใหเ้ห็นเป็นบุคลาธิษฐาน แต่พอท าลายแลว้ คือท าลายกิเลส ท าลายความยดึมัน่ถือมัน่ โรงงานก็
อยูน่ี่ ความคิดก็ไม่เป็นกิเลส ไม่เกิดมาสะสมในหวัใจใหเ้ป็นทุกขอี์กเลย พน้ทุกขท์ั้งหมด น่ีคือ
ธรรมแท้ๆ  ธรรมโอสถท่ีจะใหเ้ราเป็นเป้าหมายของชาวพุทธ ใหเ้ป็นชาวพุทธ ไม่ใช่เตรียมเป็น
ชาวพุทธ ใหเ้ป็นชาวพุทธแท ้เห็นไหม จากเตรียมพุทธเป็นพุทธโดยตามความเป็นจริง แลว้ก็เป็น
พุทธแท้ๆ  แลว้ก็ถึงกบัเป็นธรรมทั้งดวง จบส้ิน เอวงั 


