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 ถึงหวัใจเลย เพราะวา่คนเราทุกขน่ี์มนัทุกขก์นัท่ีใจ พระพทุธเจา้สอนเนน้ลงท่ีใจ เนน้ลงท่ี
ใจ ใจเป็นภาชนะใส่ธรรม ใจนะเป็นภาชนะใส่ธรรม ใจมีกิเลส ฉะนั้น ใจต่างหากท่ีวา่มนัเป็น
เจตนาท าความชัว่ ความคิด ความเจตนาออกมา ทีน้ีมนัวางเจตนามา เจตนามนัรู้อยูว่า่ผดิ คนท า
ผดิตอ้งรู้วา่ผดิ คนไหนท าผดิ เจตนาตั้งไวผ้ดิ รู้วา่ผดิแน่นอนเลย เพียงแต่วา่พยายามจะใหส้งัคม
ยอมรับวา่ถกู สงัคมยอมรับนะ เขาพยายามจะกลบเกล่ือนเอาไวด้ว้ยกิริยาภายนอกไง  

น่ีอาจารยม์หาบวัสอนประจ านะ “ความคึกคะนองของใจ ดูกิริยาท่ีแสดงออกมา มนัจะรู้
วา่ใจคนนั้นคิดอยา่งไร” ยอ้นกลบัไปท่ีใจ ความคึกความคะนองของใจมนัแสดงออกมา น่ีก็
เหมือนกนั ในเม่ือความเป็นธรรมไง เจตนาวา่เป็นธรรม ส่งเสริมศาสนา รักศาสนามาก รักมาก 
รักศาสนามาก ถา้คนรักศาสนามาก ศาสนาอยูท่ี่ไหน? ศาสนา ศาสนธรรมน้ีเป็นค าสัง่สอน พระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆน้ี์เป็นตวัศาสนานะ ศาสนธรรม ธรรมวินยัเป็นตวัศาสนา ตวัศาสนาท่ี
สอน ตวัศาสนาท่ีสอนนั้นเป็นกิริยาของธรรม เห็นไหม เป็นต าราของธรรม แลว้ไปบิดเบือน 
เบ่ียงเบนทั้งหมดเลย เบ่ียงเบนไปเพื่อจะใหเ้ขา้ถึงเจตนาความคิดของตวั มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร? 

คนเราเจตนาบริสุทธ์ินะ เจตนาบริสุทธ์ิ จิตใจๆ เขาวา่นะจิตมนัจะใส ใสขนาดไหนมนัก็
จิตเดิมแทน้ั้นผอ่งใส จิตใสๆ นัน่น่ะ วา่จิตใสๆ ถา้คนเรามีความบริสุทธ์ิใจ วา่จิตมนัใส มนัผอ่ง
ใส จะไปพดูอยา่งไรไม่ไดเ้พราะมนัใส กม็นัใสมนักแ็ค่จิตใจ มนัแค่สมาธิมนัจะเป็นประโยชน์
อะไร? อุปกิเลส เห็นไหม โอปายกิงั โอภาส จิตใจ จิตสวา่งมนัเป็นอุปกิเลสทั้งนั้น ในต ารามนัก็
บอกอยู ่ถา้มนัคนบริสุทธ์ิใจ จิตใสๆ มนักเ็ขา้กบัอุปกิเลส จิตผอ่งใส จิตใสๆ มนัมีอะไร?  

ถา้คนเรามนัเจตนาบริสุทธ์ิ มนัเทียบเขา้ไปในธรรมและวินยั ในธรรมะพระพทุธเจา้มนัก็
หมดแลว้แหละ จิตผอ่งใสเป็นอุปกิเลสทั้งหมด จะใสขนาดไหนมนักใ็สอุปกิเลส จะหยดุน่ิง จะ
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ใสอยา่งไรมนักอ็ุปกิเลส แลว้มนัพน้ออกไปไดอ้ยา่งไร? มนัไม่ไดพ้น้ออกไป แต่ท าไมแอบอา้ง
วา่อนันั้นเป็น จิตใสน่ีเป็นนิพพาน จิตใสน่ีเป็นท่ีพกั เป็นจุดหมาย เป้าหมายของศาสนาพทุธล่ะ? 
มนัโกหกตวัเอง มนัหลอกตวัเองทั้งหมด ทั้งๆ ท่ีตวัเองกต็อ้งรู้วา่จิตมนัออกมามนัใสขนาดไหนก็
แลว้แต่ แต่ความคิดออกมามนัเป็นทุจริตไดอ้ยา่งไร?  

ถา้จิตมนับริสุทธ์ิใจ ความผดิพลาด น่ีมนัตอ้งยอมรับความผดิพลาด พอยอมรับความ
ผดิพลาดแลว้มนัตอ้งรีบแกไ้ข เพราะคนเรามนัตอ้งการความถกูตอ้งใช่ไหม? ตอ้งการช าระกิเลส
ในหวัใจใช่ไหม? จิตใสๆ มนัอุปกิเลส ๑๖ มนักช็ดัอยู ่ ไม่ตอ้งมายนืยนัภาคปฏิบติัเลย ในต าราก็
บอกไวช้ดัมาก แลว้พดูวา่จิตมนัใส จิตมนัใส จิตมนัใสน่ีจิตมนัดี ดีไดอ้ยา่งไร? ถา้ดีจะท าความ
ชัว่อยา่งน้ีไดอ้ยา่งไร?  

แลว้กต็ั้งใจ เห็นไหม ตั้งใจอยูแ่ลว้ ตั้งใจกลบเกล่ือนไวห้มดแลว้ คิดวา่มนัจะอยูเ่หนือ
กฎหมายไง พอเหนือกฎหมายน่ีออกแลว้ ร้องศาลรัฐธรรมนูญวา่มีความแตกต่าง กรู้็อยูว่า่มนั
แตกต่าง ถา้ไม่รู้วา่แตกต่างท ามาท าไม? ถา้รู้วา่แตกต่าง เวลายนัมาวา่ผดิจากพระไตรปิฎกน่ีถกู 
พระไตรปิฎกต่างหากผดิ พระไตรปิฎกตอ้งแกไ้ขพระไตรปิฎกนู่นน่ะ มนัรู้มาแต่แรกวา่ความ
แตกต่าง แต่เพียงแต่กลบเกล่ือนไว ้ แลว้ไปแยกเป็นนิกายใหม่ ไปตั้งนิกายใหม่ นิกายใหม่กเ็ป็น
นิกายใหม่ไปสิ นิกายใหม่มนัตอ้งบริสุทธ์ิใจจากนิกายใหม่มาตั้งแต่ทีแรกสิ  

น่ีอา้งไง อิงพระพทุธเจา้ทั้งหมดเลย เอาพระพทุธเจา้เป็นตวัขายทั้งหมดเลย เสร็จแลว้ก็
ลบลา้งพระพทุธเจา้ทั้งหมดเลย แลว้กว็า่ตวัเองถกูตอ้งดว้ยนะ แลว้พอมาถึงกอ็า้งศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลรัฐธรรมนูญใครเป็นคนร่างข้ึนมา ศาลเป็นผูแ้ต่งตั้งข้ึนมา สสร. เพิง่ตั้งข้ึนมา รัฐธรรมนูญเพิ่ง
ตั้ง ใครเป็นคนร่าง? หวัด าๆ เป็นคนร่าง กฎหมายโลกเป็นกติกาของสงัคมเท่านั้น รัฐธรรมนูญ
เป็นกฎกติกาของสงัคม สงัคมร่างข้ึนมา คนร่างข้ึนมา แลว้พระน่ีไปอา้งรัฐธรรมนูญมาแอบอิง 
มาเป็นท่ีพึ่ง มาเป็นท่ีเกาะรัฐธรรมนูญนั้น  

รัฐธรรมนูญกบัธรรมวินยัมนัต่างกนัตรงไหน? ต่างกนัราวฟ้ากบัดิน ธรรมวินยัสูงกวา่
รัฐธรรมนูญมหาศาล เพราะธรรมวนิยัเขา้ถึงใจ รัฐธรรมนูญเพยีงปกป้อง เพียงแต่หลบหลีกหา
เอาท่ีวา่ตรงไหนสงัคมเห็นวา่ถกูตอ้งเท่านั้นเอง สงัคมเห็นวา่ถกูตอ้งนะ สงัคมคนท่ีมีกิเลส
ถกูตอ้ง อา้งศาลรัฐธรรมนูญ อา้งใหรั้ฐธรรมนูญปกป้อง ถา้รัฐธรรมนูญตีความแลว้ คนจะขดั
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รัฐธรรมนูญไม่ไดเ้ลย นัน่มนักฎหมายสูงสุดของประเทศ เห็นไหม กฎรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ
น้ียอมรับ  

รัฐธรรมนูญยอมรับอยู ่ รัฐธรรมนูญยอมรับวา่สิทธิเสรีภาพการนบัถือ แต่มนัตอ้งมีเจตนา
บริสุทธ์ิ ตวัเองเหมน็อยา่งกบัข้ี แลว้กไ็ปอา้งรัฐธรรมนูญมาคุม้ครองไง เหมน็อยา่งกบัข้ีนะ 
ความเห็นตามความผดิอยู ่ กรู้็อยูว่า่ความแตกต่าง รู้ตั้งแต่ทีแรกวา่ผดิ แต่ท าความผดิไปแลว้ 
เพราะมีเจตนาท าความผดิ มีเจตนาจะกลืนกินเขา มีเจตนาจะรวบรัดเขา มีเจตนาทุจริตมาแต่แรก 
แลว้พอท าไปแลว้เขารู้ทนั เร่ืองมนัยงัไม่จบ ถา้เร่ืองมนัจบไปแลว้นะศาลรัฐธรรมนูญกไ็ม่พดูถึง  

ศาลรัฐธรรมนูญน้ีเป็นคฤหสัถเ์ขาเป็นคนบญัญติัข้ึนมา มนัเลก็นอ้ย ส่ิงใดท่ีไปขดักบั
ความตวัเองท่ีจะกลืนกินเขาไดน้ัน่น่ะ อนันั้นกม็าขดั แต่เวลาตวัเองจนตรอกจนมุมกไ็ปอา้งส่ิงท่ี
ตวัเองเห็นวา่ต ่าตอ้ยไง อา้งวา่ต ่าตอ้ย เห็นไหม แต่เดิมท าบุญท่ีวดัไหนกไ็ม่ไดบุ้ญหรอก ท าบุญท่ี
ไหนกไ็ม่ไดบุ้ญ เพราะพระไม่ดี แต่ตอนน้ีวา่พระมาทั้งหมดเพราะศรัทธา น่ีเวลาอา้ง ๕๐ 
เปอร์เซ็นต ์อา้งคร่ึงหน่ึง บงัไวค้ร่ึงหน่ึง บงัเจตนาความชัว่ไวค้ร่ึงหน่ึงตลอดไปเลย อา้งวา่ท าบุญ
ท่ีอ่ืนไม่ไดบุ้ญ ตอ้งท าบุญกบัท่ีน่ี เพราะท่ีน่ีไปถวายพระพทุธเจา้ไดถึ้งตน้ตอ ถา้ท าบุญท่ีอ่ืนได้
คร่ึงเดียว แลว้เวลาจนตรอกจนมุมมา เห็นไหม พระศรัทธา พระมา  

น่ีกเ็หมือนกนั อา้งศาลรัฐธรรมนูญ ลองถา้พดูถึงคนเขา้ใจ ศาลรัฐธรรมนูญน่ีขดับญัญติั 
ธรรมวินยัพระพทุธเจา้น่ีผูส้ิ้นกิเลสเป็นคนบญัญติันะ พระพทุธเจา้เป็นคนบญัญติัธรรมและวินยั
อนัน้ีมา นานาสงัวาสมนักเ็ป็นนานาสงัวาส ถา้เป็นต่างนิกายมนัตอ้งเป็นต่างนิกายมา ต่างนิกาย
มนักเ็ร่ิมตน้ตั้งแต่จตุตถกรรมมาตรงไหน? น้ีบวชมาในเถรวาทไง บวชมากล่าวค าอามะ ภนัเตมา
ตลอดไง แลว้พอท าไปบอกมีความแตกต่าง  

มนัทุจริต มนัฆ่าพอ่มนัตั้งแต่ยงัเป็นพระอยูน่ัน่น่ะ ฆ่าความเห็นนั้นไง ความเห็นแตกต่าง
ไง ความแตกต่างน้ีมนัตอ้งแตกต่างในหวัใจสิ ปัญญาท่ีหมุนไป หมุนไปใหไ้ดสิ้ เอามาช าระกิเลส
ใหไ้ด ้แต่น้ีไม่ใช่ช าระกิเลส น่ีมนัสะสมกิเลสไง สะสมกิเลส สะสมเขา้มาสิ สะสมกิเลสวา่ความ
แตกต่างใหม้นัออกไปจากขอ้บงัคบัเดิมไง มนัน่าเศร้าใจตรงท่ีวา่ศาสนาพทุธเราน่ีนะ ในโลก
ปฏิบติั มนัมีเมืองไทยเราน่ีจุดเด่นท่ีสุดเลย แมแ้ต่ท่ีวา่ลงักา เขาไปดูกนัมาวา่ท่ีลงักาน่ีนะเป็น
ศาสนาท่ีเพียวๆ ศาสนาท่ีดี  
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ดีจริงอยู ่แต่ดีในพิธีกรรม เพราะพวกพระ พวกยโุรปบวชมามาก ผา่นจากอินเดียมา มาอยู่
ท่ีลงักา ตอ้งมาท่ีเมืองไทยถา้อยากจะเขา้ถึงแก่นของธรรม จะเขา้ถึงแก่นของธรรม ปฏิบติัอยูท่ี่
เมืองไทย เมืองไทยมีส านกัปฏิบติัมาก แต่ส านกัปฏิบติัมนัตอ้งซ่ือสตัยก์บัธรรมวินยัสิ ซ่ือสตัย์
กบัธรรมวินยั ซ่ือสตัยก์บัตวัเองสิ ไม่ใช่วา่ส านกัปฏิบติัแต่เปลือกวา่ส านกัปฏิบติั แต่ปฏิบติัเขา้ไป
แลว้ปฏิบติัเอาหลกัแก่นของศาสนา หรือปฏิบติัไปเพื่อเอากิเลสของตวัเอง 

 จิตใสๆ อนัน้ีเป็นใสสุดยอด ใสนัน่มนักคื็ออวิชชา อุปกิเลสมนัครอบง าอยู ่ ความ
หลงใหล ความหลงในการปฏิบติัมนัตอ้งยอมรับสิ ความเศร้าหมองในใจมนัตอ้งมีแน่นอน ความ
ทุกขใ์นใจ ถา้คนมนัซ่ือสตัยต่์อตวัเองน่ีมนัเห็น ในเม่ือตวัเองยงัวา้เหว ่ ในเม่ือตวัเองยงัมีความ
ทุกขอ์ยู ่ ในเม่ือใจยงัไม่เป็นอิสระ อยา่งไรมนักมี็ความทุกข ์ มีความทุกขใ์นใจ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์
เป็นไปไม่ไดห้รอกวา่จิตน้ีมีกิเลสอยูจ่ะมีความสุข  

จิตท่ีมีกิเลสอยูน่ะ มนัจิตผอ่งใสในเม่ือจิตน้ีเป็นสมาธิ มนัผอ่งใส มนัจะมีความสุขต่อเม่ือ
เขา้ไปอยูใ่นสมาธินั้น สพัเพ ธมัมา อนตัตา ธรรมทั้งหลายตอ้งแปรสภาพทั้งหมด ในเม่ือท าจิต
ใหเ้ป็นสมาธิ จิตนั้นตอ้งเส่ือมจากสมาธิแน่นอน มนัเป็นกปุปธรรม มนัยงัเป็นกปุปธรรมอยู ่ มนั
ยงัตอ้งเส่ือมสภาพ มีความเจริญแลว้มีความเส่ือม เพราะตวัมนัเองกเ็ป็นอนตัตา  

ในตวัของสมาธิเองนั้นกเ็กิดข้ึน ตั้งอยู ่แลว้ดบัไป ตอ้งเป็นอนตัตาตลอด ธรรมทั้งหลายน้ี
เป็นอนตัตาตลอด เป็นอนตัตาเพราะวา่มนัแค่ผอ่งใส มนัไม่ไดข้ดุคุย้ มนัไม่ไดห้ากาย เวทนา จิต 
ธรรม ไม่ไดช้ าระกิเลสตามความเป็นจริง มคัคะอริยสจัจงัยงัไม่ไดเ้กิด ภาวนามยปัญญายงัไม่มี 
แก่นของศาสนาคืออริยมรรคต่างหาก  

ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากการขดุคุย้ จากการถากถางจิต จากการถากถางไอ้
ความผอ่งใส ไอค้วามผอ่งใสนั้นเป็นอุปกิเลส เห็นไหม จิตผอ่งใสน้ีเป็นจิตเดิมแท ้ จิตผอ่งใสแต่
หมองไปดว้ยอุปกิเลส ขณะท่ีผอ่งใสอยูต่วัมนัช าระ มนัปล่อยวางอุปกิเลสไว ้ ซ่อนไวอ้ยูใ่ตค้วาม
ผอ่งใสนั้น แลว้ไม่ไดช้ าระกิเลส เพราะไม่ไดอ้ริยมรรคเลย  

ศาสนาพทุธสอนถึงอริยมรรคนะ เห็นไหม ความด าริชอบ ด าริในความผอ่งใสนั้นมนัมี
กิเลสอยู ่ ความผอ่งใส กิเลสมนัซุกอยูใ่นความผอ่งใสนั้น ความผอ่งใสนั้น ความเพยีรชอบ ชอบ
ในการช าระกิเลสในความผอ่งใสนั้น การงานชอบ ชอบเพราะการขดุคุย้หา หรือเพง่ดูวา่ไอค้วาม
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ผอ่งใสนั้นมนัเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ แลว้ดบัไป มนัเป็นไตรลกัษณ์ในความผอ่งใสนั้น ความผอ่งใสนั้น
มนัตอ้งแปรสภาพตลอด มนัตั้งอยูด่ว้ยความผอ่งใสตลอดไปไม่ได ้

น่ีถึงวา่ความด าริชอบ การงานชอบ ชอบลงกบัความผอ่งใสนั้น ความเพียรชอบ ถา้ชอบ
ตอ้งใคร่ครวญดูความผอ่งใสนั้น ไม่ใช่ใคร่ครวญดูกระเป๋าเขา ไม่ใช่ใคร่ครวญดูเงินของใครจะ
ใหม้ากใหน้อ้ย ไม่ใช่ใคร่ครวญดว้ยการเอาเงินซ้ือมรรค ผล นิพพานได ้ไม่ใช่ใคร่ครวญวา่ใครมี
เงินมาก คนนั้นมีวาสนาเขา้ถึงมรรค ผล นิพพาน ทุคตะเขญ็ใจกเ็ขา้ถึงได ้ในเม่ือหวัใจนั้นยงัมีอยู ่
เห็นไหม น่ีการชอบงานใคร่ครวญกิเลสของตวัต่างหาก ใคร่ครวญใจของตวั ใคร่ครวญกิเลสของ
ตวั  

พระพทุธเจา้สอนวา่ “พทุโธ ธมัโม สงัโฆอยูท่ี่ใจผูป้ฏิบติัไง” ไม่ตอ้งอา้งหรอกวา่เป็น
อาจารยห์รือเป็นลกูศิษย ์ เป็นอะไรกไ็ดถ้า้เช่ือพระพทุธเจา้ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เห็น
ไหม เช่ือค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้ขดุคุย้เขา้มาท่ีใจของตวั ตอ้งมีการ
ขดุคุย้ มีการช าระ มีการขดุคุย้ช าระนั้นคือการเร่ิมตน้ของภาวนามยปัญญา  การท าจิตสงบเขา้มา
มนัมีมาก่อนศาสนาพทุธ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่ไดบ้ญัญติัศาสนา มนัก็มีท าจิตผอ่ง
ใสอยูแ่ลว้  

กาฬเทวิล อาฬารดาบส จิตผอ่งใสไหม? เขา้สมาบติัน่ะ มนัยงัดีกวา่เราอีก เพราะเขา้
สมาบติัแลว้เขายงัทรงอยูไ่ด ้ ไปถึงอยูบ่นพรหม ขนาดพระพทุธเจา้เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะยงั
มาดู ยงัเป็นอาจารยส์อนเจา้ชายสิทธตัถะดว้ย แต่เจา้ชายสิทธตัถะสลดัท้ิงทั้งหมดในความผอ่งใส
นั้นไง ในความเป็นสมาบติั เป็นฌานอนันั้นมนัสลดัท้ิงทั้งหมด เพราะมนัเป็นหน่ึงเดียว มนัยงัไม่
เป็นสมัมาดว้ย เพราะมนัท าใหจิ้ตน้ีส่งออกไป เห็นไหม การท าใจใหผ้อ่งใสแลว้ข้ึนไปอยูบ่น
พรหม จิตมนับงัคบัใหต้วัเองลอยข้ึนไปบนพรหมได ้มนัส่งออกหรือมนัส่งเขา้นัน่น่ะ? มนัช าระ
กิเลสหรือมนัเพิ่มกิเลสนัน่น่ะ?  

เป็นผูท่ี้เป็นศาสดาสอนเขาทั้งหมด ทุกคนตอ้งอยูใ่ตอ้  านาจของตวัเองทั้งหมด มีความ
ผอ่งใส แลว้สร้างความผอ่งใสไว ้มนัน่าชมเชยท่ีเขารักษาจิตของเขาได ้ เพราะมนัเจริญแลว้เส่ือม 
แลว้เขายงัรักษาไวค้งท่ีได ้ เขาเก่งตรงน้ีไง เขายงัดีกวา่คนท่ีท าจิตผอ่งใสแลว้เส่ือมไปหมด ใช้
ความคิดของตวั ใชกิ้เลสของตวัทั้งหมดมาหลอกลวง  
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ทั้งๆ ท่ีปฏิญาณตนวา่เป็นลกูศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นะ องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้มีมคัคะอริยสจัจงัในการช าระความผอ่งใสนั้นใหห้มดไป ความผอ่งใสนั้น
ตอ้งแตกสลายไป ความผอ่งใสนั้นจะไม่มีอยูใ่นจิตท่ีเป็นของจริงเลย เพราะความผอ่งใสน้ีเป็นแค่
จิตมนัเขา้ไปอยูท่ี่ความสงบ แลว้มนัเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ แลว้ดบัไป แต่ถา้เอาความผอ่งใส เอาจิตท่ีมนั
สงบนั้นยกข้ึนวิปัสสนา อนัน้ีต่างหากคือแก่นของศาสนา  

“สุภทัทะ เธออยา่ถามใหเ้สียเวลาไปเลย ในศาสนาไหนไม่มีมรรค ในศาสนานั้นจะไม่มี
ผลเดด็ขาด ในศาสนาเรามีมคัคะอริยสจัจงั มรรค มรรคเคร่ืองด าเนินน้ีเป็นทางของการช าระ
กิเลสต่างหาก สุภทัทะอยา่ถามใหช้กัชา้ไปเลย บวชเถิดแลว้พิจารณาดว้ยมคัคะอริยสจัจงันั้น”  

เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาเป็นองคสุ์ดทา้ยขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ น่ีเห็นไหม 
มนัอยูท่ี่ตรงน้ีหรอก มนัอยูท่ี่ภาวนามยปัญญาตรงน้ีต่างหากมนัถึงจะเป็นความจริงข้ึนมาในหลกั
ของศาสนา น่ีถึงเป็นลกูศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ดว้ยความเป็นจริงไง ไม่ใช่เป็น
ดว้ยความตะแบงไง เกิดมาในท่ามกลางศาสนา เกิดมาเป็นลกูศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ แลว้กท็  าลายมนัไปทั้งตั้งแต่ขา้งล่างถึงขา้งบน ท าลายถึงแก่นของศาสนา ท าลายถึง
วิธีการจะเขา้ถึงศาสนาไง แลว้ยงัวา่ตวัเองจะจรรโลงศาสนา ตวัเองจะส่งเสริมศาสนาไง  

เป็นผูท่ี้รักใคร่ศาสนา อยากจะสงวนรักษาศาสนา เป็นตวัท าลายอยูช่ดัๆ ไม่รู้เลย เพราะ
ท าลายหลกัการอนัน้ีไง ท าลายหลกัการท่ีวา่แมแ้ต่จิตผอ่งใสน้ีมนัเป็นแค่เร่ิมพื้นฐานตั้งแต่อาฬา
รดาบส อุทกดาบสสอนเจา้ชายสิทธตัถะมาแลว้ เจา้ชายสลดัท้ิงมาต่างหาก สลดัท้ิงไปเพราะมนั
ไม่ใช่ทางไง ถึงตอ้งมาเร่ิมอานาปานสติใหม่ มาบุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ แลว้กอ็าส
วกัขยญาณต่างหาก อาสวกัขยญาณช าระจิตนั้นหลุดออกไป วิมุตติสุขอนัน้ีเป็นแก่นของศาสนา  

น่ีไงเร่ืองของตวัศาสนา น่ีคือตวัจริง แลว้ใครตอ้งไปร้องกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญเกิดเม่ือในปีน้ีเอง ศาสนาน้ี ๒,๕๐๐ ปีมาตลอด จรรโลงใหเ้กิดพระอริยสาวก เกิด
พระอรหนัตเ์ป็นช่วงๆ มาตลอด รัฐธรรมนูญน้ีเพิ่งเกิดเม่ือปีน้ี อายมุนัต่างขนาดไหน? ความ
คงทน ความเป็นจริง ความเป็นสจัจะ มหาศาลเลยต่างกนั แต่ก็อา้งกนัเพื่อเอาตวัรอดไง อา้งกนั 
มนัถึงวา่เร่ิมเห็นตั้งแต่เจตนา การเห็นตรงน้ีเห็นเจตนาทั้งหมดเลย วา่เจตนาน้ีมนัมีอะไรแฝงมา
ตลอด แลว้พอถึงจนตรอกจนมุมกเ็ปิดออกมาใหเ้ห็นตามหลกัความจริงวา่อนัน้ี น่ีออกมาใหเ้ห็น
วา่เจตนาของตวัเป็นอยา่งไร เจตนาของตวัท่ีสะสมไว ้ท่ีปกปิดไวไ้ง  
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แต่ในเม่ือเจอไฟเผาเขา้ไป ทองเจอไฟมนัยิง่หลอมใหสุ้กใสไง น่ีเจอการตรวจสอบเขา้ไป 
วิ่งหนีไง เจอการตรวจสอบไป ตะแบงออกไปศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ตะแบงกลบัเขา้มาพระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ ์ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ธรรมวินยัอนัน้ี มนัตอ้งคุยกนั
ตรงน้ีสิ ธรรมและวินยั ตอ้งซ่ือสตัยก์บัธรรมวินยั ตอ้งซ่ือสตัยก์บัพอ่ของตวัสิ ซ่ือสตัยก์บัองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สิ 

ไดเ้พศมา เพศของสงฆม์า ไดก้ารบ ารุงรักษามาจากบริษทั ๔ ไดก้ารบ ารุงรักษา ไดก้าร
ส่งเสริมมาจากบริษทั ๔ เกิดข้ึนมาในศาสนา แลว้กเ็หยยีบกนัไปหมดเลย เหยยีบหวัศาสนาไป
หรือ? เหยยีบหวัครูบาอาจารยไ์ปอยา่งนั้นหรือ? นัน่หรือเป็นผูมี้ธรรม? ขา้มพน้จากในศาสนาน้ี
ออกไปเอาขา้งนอกไง อา้งอิงกนัไปเร่ือย อา้งอิงกนัไปเร่ือย ไม่ใช่ความจริงหรอก เพียงแต่มนั
จริงอยู ่เรารู้อยูว่า่มนัไม่จริงมาตลอด เพียงแต่การแสดงออกมนัเห็นชดัไง  

น่ีมนัเป็นการสัง่สอนสงัคมจริงๆ สงัคมชาวพทุธ ไม่ใช่ต่ืนกนัแต่รูปแบบ เห็นขา้งนอก
สวยๆ งามๆ ต่ืนแต่รูปแบบ เอารูปแบบมาคลอ้ง เอากระดูกมาคลอ้งคอ เน้ือไม่ไดกิ้น หนงัไม่ได้
รองหนงั เอากระดูกมาแขวนคอไวเ้ลย ฉนัน่ีเป็นชาวพทุธในเชิงปฏิบติั เอารูปแบบมาแขวนไว้
เฉยๆ ไง กเ็อากระดูกมาแขวนคอ เน้ือของศาสนาไม่ไดล้ิ้มรสเลย เน้ือของธรรมไง ไอจิ้ตผอ่ง
ใสๆ ขอใหม้นัเป็นเถิด  

สมยัปัจจุบนัน้ีมนัไม่ไดเ้ลยล่ะ สมยัก่อนพทุธกาลมนัมีอยูม่หาศาล จิตพื้นฐานน้ีเป็นผูท่ี้มี
สมาธิอยูแ่ลว้ หาทางออกอยูแ่ลว้ เพราะคนทุกคนหาทางออก เพราะความสุขมนัมีอยูแ่ค่นั้น
แหละ แต่เด๋ียวน้ีมนัเหลิง เหลิงไปตามโลกไง ถึงวา่จิตผอ่งใสใหม้นัไดข้ึ้นมา มนักย็งัวา่พออยู ่
พอกิน ท าใหจิ้ตน้ีมีความสุข มีความอยูไ่ดไ้ง แต่มนัไม่ใช่แก่นของศาสนาหรอก แก่นของศาสนา
คือมคัคะอริยสจัจงัต่างหาก มรรค ๘ เคร่ืองด าเนินใหพ้น้จากทุกขต่์างหาก มรรคตวัน้ีแลว้เกิดข้ึน 
ไม่ใช่มรรคนึกเอา ไม่ใช่มรรคแต่งตั้ง ไม่ใช่มรรคระบบ มรรคจดัตั้ง มรรคคิดข้ึนมาใหม้นัเป็น
มรรคไง มรรคนัน่มรรคมีเราคิดไง  

พยายามเปรียบเทียบมานะ ในมรรคของโลกเขา เห็นไหม สมัมาอาชีวะ ประกอบอาชีพ
ชอบ ท างานชอบดว้ยมรรค มรรคนั้นมรรคหยาบๆ มนัไม่ใช่อริยมรรค มนัไม่ใช่บุคคล ๘ จ าพวก
ท่ีเดินโสดาปัตติมรรคนู่นน่ะ ไอม้รรคอยา่งน้ี เพียงแต่วา่ดึงออกมาเปรียบเทียบมาใหเ้ป็นความ
ด ารงชีวิตอยูข่องโลกเท่านั้นเอง แต่มรรคท่ีเป็นความจริง มคัคะอริยสจัจงัภายในนั้นมาเล้ียงใจ
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ชอบ อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนในใจเล้ียงใจชอบ อารมณ์ท่ีเกิดข้ึน แลว้มคัคะท าลายมนั ท าลายอาหารท่ีใจ
กินนั้นจากทุจริตเป็นสุจริตไง ท าลายอารมณ์ความคิดอนันั้นน่ะ  

ผูท่ี้มีมรรค ผูท่ี้ท าลายความทุจริตของใจแลว้ มนัจะเห็นผอ่งใสอะไรของมนัข้ึนมาใน
หวัใจอีกล่ะ? ในเม่ือมนัท าลายอารมณ์ทั้งหมดเลย มนัหมดจากความผอ่งใสไปทั้งส้ิน เพราะ
ความผอ่งใสนั้นมนัยงัไม่รู้วา่อนัน้ีทุจริตหรือสุจริต เพราะความผอ่งใสมนัเป็นกลางอยู ่ มนัเป็น
สงัโยชน์ไง สงัโยชน์ท่ีมนัอยูเ่ฉยๆ ไม่มีเจตนาความคิดถกูผดิไง ไอพ้อออกมาเป็นโลภ โกรธ 
หลงแลว้ถึงเป็นความผดิไป 

นัน่น่ะมนัท าลายตวัท่ีตั้งอยูก่่อน ก่อนท่ีเป็นทุจริตหรือสุจริตตวันั้น ท าลายออกทั้งหมด
เลย นัน่น่ะมคัคะอริยสจัจงัท าลายตรงนั้น ศาสนาพทุธถึงเป็นศาสนาท่ีประเสริฐ ศาสนาท่ียอด
เยีย่ม ยอดจริงๆ เกิดข้ึนมาท่ามกลางศาสนา มนัควรจรรโลงศาสนาใหต้ามความเป็นจริง ศาสนา
จะไดอ้ยูย่ ัง่ยนืตลอดไป คุยกนัไป โมก้นัไป รักศาสนาทุกคน แลว้กเ็หยยีบกนัไปทุกคน ไม่มีใคร
รู้จริงซกัคนหน่ึง 

 


