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วนัพระหมายถึงวนัพระเป็นวนัพร้อมกนัท าบุญกศุล ท าบุญท ากศุล วนัพระคิดถึงพระ 
พยายามท าใจใหเ้ป็นพระใหไ้ด ้ พระเป็นผูป้ระเสริฐ ใจเราประเสริฐไหม ใจเราถา้ประเสริฐ 
ประเสริฐมนัตอ้งพึ่งตวัเองได ้ ใจเรา เรารู้วา่พึ่งตวัเองไม่ไดน้ะ ถา้พึ่งตวัเองไดม้นัไม่บอกวา่ทุกข์ๆ  
หรอก เวลามนัอยูค่นเดียวมนัทุกข ์ เวลาเขา้หมู่เขา้คณะมนัไปกนัได ้ ช่วยกนัเกาะกนัไป ไปกบัหมู่
คณะนะ หวงัจะพึ่งคนอ่ืนไง เกิดมาหวงัพึ่งกนั มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคมตอ้งหวงัพึ่งกนั ยิง่พึ่งมาก
เท่าไรมนัยิง่มีปัญหาเท่านั้น มนัมีปัญหาไปเร่ือย เพราะเราเองเรายงัเอาใจเราหยดุไวไ้ม่ไดเ้ลย 
เพราะใจเรามนัพิการ ใจเรามนัไม่ประเสริฐ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สร้างกศุลบารมีมาปรารถนาเป็นพทุธภูมิ แลว้ยงัเกิดมา
พร้อมกบัวา่จะตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ยงัมีนะ ก่อนจะตรัสรู้ยงัมีความทุกขอ์ยู ่
ใจยงัไม่ประเสริฐ ยงัมีความทุกขอ์ยู ่ ก่อนออกแสวงหาโมกขธรรมน่ะ ตอ้งออกแสวงหา การวา่
แสวงหา เอามาจากไหน ธรรมไม่ลอยมาหรอก ขนาดนั้นเห็นเป็นคนท่ีวา่มีอะไร หวัใจน้ีอะไร
กระทบมนัจะเทียบเคียงไง ใหเ้ห็นถึงของโทษของคุณ ใหเ้ห็นโทษกบัเห็นคุณ เราไม่เห็นโทษ เรา
อยากจะมีความสุขๆ เราไม่เคยเห็นโทษ 

ตอ้งเห็นโทษ โทษของวฏัฏะไง โทษของการอยูไ่ป โทษของการวา่เราจะหวงัพึ่งคนอ่ืน 
หวงัพึ่งหาความสุขใส่ตน แต่มนัพึ่งไม่ได ้ เวลาวา่ฟังธรรมๆ น่ี นดัหมายกนัใหเ้ป็นผูป้ระเสริฐ ใจ
เป็นผูป้ระเสริฐ ใหใ้จเราไม่พิการไง คนพิการพึ่งใจตวัเองไม่ได ้ พึ่งไม่ไดแ้ลว้มนักห็งุดหงิดๆ แต่
ใจถา้มนัไม่พิการน่ะ ใจไม่พิการถึงจะกา้วเดินไปดว้ยตามความเป็นจริง 
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ขนาดองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ขนาดนั้นแลว้ยงัเทียบเคียง ยงัเป็นผูท่ี้แสวงหา เป็น
ผูท่ี้ไม่ประมาทไง อยา่งพวกเรามนัประมาทกนั มนัประมาท มนัถึงวา่ใจเราพิการอยูแ่ลว้นะ แถม
ยงัไม่ใส่ใจ ไม่ดตูวัใจของตวั ใจพิการอยูแ่ลว้กย็งัไม่คิดจะสะสมของตวัเองข้ึนมา ท าใหข้ึ้นมาไม่
พิการ คนป่วยคนไขแ้ลว้มนัหากินแต่ของแสลง มนัไม่หากินของท่ีวา่เวลาหาอาหารเขา้มาใส่ตวั 
หาอาหารท่ีเป็นคุณประโยชน์ใส่ตวัเรามา หาแต่ของแสลงเขา้มา ถา้ยิง่มีของแสลงเขา้มามนักย็ิง่ไป
ใหญ่สิ 

น่ีพิการอยูแ่ลว้ แลว้ยงัไม่รักตวัเอง ไม่รักตวัเอง คิดแต่วา่จะพึ่งคนอ่ืนไง น่ีถึงวา่ฟังธรรม
เขา้มาตรงน้ีใหม้นัสะเทือนใจของเรา สะเทือนใจของเรา เห็นไหม เราศึกษาธรรม เร่ิมตน้จาก
การศึกษาธรรม จากวา่สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา 

สุตมยปัญญา คือการศึกษาเล่าเรียน การฟังธรรมน่ีฟังเพื่อมาเป็นพื้นฐานของตวัเองก่อน 
เป็นพื้นฐาน 

จินตมยปัญญา เราคิดเองเป็น เราเดินลงไปในน ้าเราลึกลงไปเร่ือยๆ ลึกลงไปเร่ือยๆ  

ภาวนามยปัญญา ในทะเลลึก ในทะเลหลวง สตัวใ์หญ่อยูใ่นกลางทะเลใหญ่ สตัวใ์หญ่นะ 
สตัวใ์หญ่ๆ อยูใ่นนั้นมากกวา่สตัวบ์ก แต่เราเห็นแต่สตัวบ์กน่ีไง เราเห็นแต่สตัวบ์กน้ี เราเห็นดว้ย
ตาเน้ือ เร่ืองท่ีเป็นวตัถุเป็นโลก ส่ิงท่ีเป็นมหศัจรรยข์องโลก ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกท่ีโลกน้ีมีอยูใ่คร
เป็นคนสร้าง? มนุษยเ์ป็นคนสร้าง สมองของมนุษย ์การตรึก การคิดใคร่ครวญ สร้างวิทยาศาสตร์
ออกมาใหเ้ราไดใ้ชไ้ดส้อยอยูน่ัน่เป็นส่ิงมหศัจรรยข์องโลกเขา โลกพิสูจน์ได ้ สตัวน์ ้ าถา้เขาไม่จบั
ข้ึนมาเราไม่ไดเ้ห็นหรอก มนัอยูใ่นน ้า มนัเห็นแต่น ้า แต่สตัวน์ ้ าอยูใ่นน ้าลึกๆ 

ไอน่ี้กเ็หมือนกนั นามธรรมมนัอยูใ่นใจของเรา อยูใ่นใจของผูท่ี้ใจประสบธรรม ใจสมัผสั
ธรรม เห็นไหม มนัมองไม่เห็น ส่ิงท่ีมองไม่เห็นน่ีเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมน้ีต่างหากล่ะท่ี
เป็นท่ีพึ่งของใจไดจ้ริง ใจท่ีพิการๆ อยูเ่พราะอะไร เพราะมนัพิการใช่ไหม มนัไม่มีท่ีพึ่ง น้ีค  าวา่
พิการถา้เป็นคนมนัเห็น มนัพิการ พิการแลว้ยงัปากดีนะ ยงัอวดเก่ง คนพิการชอบสอดรู้ไง 

ไอน่ี้กเ็หมือนกนั จิตมนัพิการน่ะมนัไม่รู้ จิตมนัพิการ แต่มนักว็า่มนัรู้นะ มนัรู้ มนัรู้มนัวา่
ของมนัไปเร่ือย น่ีมนัรู้ รู้ออกมาเพราะคิดออกมาเป็นปัญญากเ็ป็นโลกเป็นโลกียะ เป็นความคิด 
เป็นส่ิงมหศัจรรยท่ี์เขาคิดกนัออกมา น่ีความคิดแบบพิการมนัคิดไม่รอบไง 
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คนท่ีจะคิดรอบ เห็นไหม เราตอ้งเช่ือธรรมขององคส์มเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา้ เช่ือธรรม 
พระพทุธเจา้ตรัสไวแ้ลว้ สวรรคมี์จริง พรหมโลกมีจริง นิพพานมีจริง เราลงัเลสงสยั น่ีความพิการ
มนักต็รงน้ี ตั้งแต่วา่เราไม่กลา้กา้วเดินไปตามความเป็นจริงไง เราลงัเลสงสยัวา่เราท าไปแลว้จะได้
หรือเปล่า 

ถา้เราประกอบอาชีพทางโลก เราท าวตัถุข้ึนมามนัไดส่ิ้งตอบสนองออกมาเป็นวตัถุ เห็นผล
เลยทนัที ยืน่ไปเท่าไรกลบัมาเท่านั้น ยืน่ไปเท่าไร เป็นก าไรขาดทุนตลอด แต่น้ีใจมนัหวงัพึ่งอะไร
ล่ะ ก าไรคือก าไรท่ีไหน? ก าไรคือท าใจใหป้กติก่อน ใหจิ้ตน้ีเป็นสมาธิ จิตน้ีตั้งมัน่ได ้ จิตน้ีเป็น
สมาธิ มนัไม่เป็นพิการออกไป คนไม่พิการมนัถึงกา้วเดินไปไดเ้ตม็ ๒ ฝ่าเทา้นะ เตม็ ๒ ฝ่าเทา้ กา้ว
เดินออกไป จากปกติท่ีวา่มนัทุกขอ์ยูน่ี่ไง ปกติท่ีมนัทุกขอ์ยูน้ี่แลว้มนัแกต้วัเองไม่ได ้ แลว้ยงับ่นอยู่
วา่ทุกข์ๆ  อยู ่ แลว้วา่เราเป็นชาวพทุธ เรานบัถือศาสนา เราประพฤติปฏิบติัท าไมเราไม่ไดผ้ลๆ ไม่
เห็นผลสักที เพราะมนัยงัไม่สมบูรณ์ในตวัมนัเอง 

น่ีเป็นพระประเสริฐสมบูรณ์ขนาดน้ีนะ สมบูรณ์แลว้ยงัตอ้งมาแกไ้ขส่ิงท่ีเป็นเช้ือเป็นโรค 
เห็นไหม ภวาสวะ อวิชชาสวะ กิเลสสวะในหวัใจ สมบูรณ์แลว้ถึงกา้วถึงต่อสู้กบักิเลสไดไ้ง การ
ต่อสู่ การฟันฝ่ากบักิเลสอนุสยันอนอยูใ่นใจเรา เอาชนะตนเราใหไ้ด ้ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน เห็นไหม 
ตนยงัพึ่งตนเองไม่ได ้ดูอยา่งเดก็นกัเรียนสิ เร่ิมการศึกษา ใหห้ดัเขียน ก.ไก่ ก.กาน่ะ พอเขียนได ้พี่
เล้ียงหรือพอ่แม่ดีใจตบมือให ้เดก็มนักดี็ใจ อารมณ์มนัยิง่ดีใจ ก.ไก่ ก.กา มนัเขียนไดแ้ต่มนัประสม
ข้ึนมาเป็นค าหรือยงั เห็นไหม 

เดก็เขาท างานเขาโตข้ึนมาเขาไม่มีหนา้ท่ีการงาน พอ่แม่กใ็หก้ารศึกษา ศึกษาในวิชาการนั้น 
ใหห้ดัเขียนหดัอ่าน ใจของเรามนัอยูแ่ต่เร่ืองของโลกทั้งหมดเลย แลว้บอกมนัจะสละท้ิงความทุกข์
นัน่น่ะ มนัมีงานหนา้ท่ีเดียวหรือ มนัหนา้ท่ีของเรา เราเป็นนกัปฏิบติั เราตอ้งดูแลใจของเราใหไ้ด ้
หนา้ท่ีของเราเหมือนเดก็ท่ีมนัหดัเขียน ก.ไก่ ก.กา นัน่ล่ะ เราบริกรรมพทุโธๆๆ อยา่งไรเวลา
ภาวนาของเราใจมนัสงบไหม ใจมนัเป็นไปไดไ้หม ใจมนัเป็นไปไดไ้หม ถา้มนัเป็นไปไดม้นักไ็ด ้
ก.ไก่ ก.กา มา 

ก.ไก่ ก.กา มาเร่ิมตน้จะประสมข้ึนมาเป็นค าไง หดัเขียน ความเขียนจะช านาญหรือไม่
ช านาญ ใหม่ๆ ตอ้งฝึกฝน ตอ้งพยายามฝึกฝนข้ึนมา เราจะเขียนไดเ้ป็นค า แต่ถา้ช านาญแลว้ การ
เขียนความช านาญแลว้ไปมนัจะเร่ิมเดินออกไป ใจของเราจะเร่ิมกา้วเดินออกไปถา้มนัสมบูรณ์
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ข้ึนมา จากไม่เป็นพิการ จากคนพิการมนัเป็นไปไม่ได ้มนัท าไม่ได ้คนพิการมนักก็ระเสือกกระไส
ไป พิการไป มนัท าไม่ได ้ท างานไม่ไดเ้ตม็ท่ีของมนัไง 

น่ีกเ็หมือนกนั ใจเราพิการอยู ่ ใจยงัไม่สมประกอบ ถึงตอ้งท าใหจิ้ตน้ีตั้งมัน่ จิตน้ีเป็น
เอกกคัคตารมณ์ จิตน้ีตั้งมัน่ จิตน้ีเป็นหน่ึง จิตน้ีไม่พิการ ขนาดท่ีวา่ไม่สมบูรณ์ มนัจะไม่พิการได ้
สมบูรณ์ได ้ ตอ้งมีสติมีสมัปชญัญะรู้ความเคล่ือนไหวของใจออกไปตลอดเวลา ความมี
สติสมัปชญัญะ สติสมัปชญัญะถึงวา่การประกอบความเพียร ถา้มีสติมีสมัปชญัญะอยูต่ลอดเวลา 
งานนั้นถึงจะเป็นงานความเพียร ถึงจะเป็นงานหนา้ท่ีเดียว หนา้ท่ีเดียวของหวัใจดวงนั้นท่ีขณะ
ประพฤติปฏิบติัอยู ่ เดก็มีหนา้ท่ีเดียวเพราะวา่เขาไม่มีหนา้ท่ีอะไร หนา้ท่ีศึกษาของเขา เขาศึกษา 
เขายงัดีใจข้ึนมา เวลาเขาท าไดข้องเขา ประสบความส าเร็จของเขาข้ึนมา หนา้ท่ีของเขาเพื่อหา
ความรู้ใส่ตวัเขาเพื่อจะประกอบอาชีพทางโลกเป็นวิชาชีพ 

แต่อนัน้ีมนัเป็นวิชาทางธรรม “ธรรมค ้าจุนโลก ธรรมค ้าจุนโลก” ธรรมน้ีสามารถช าระ
กิเลสได ้ กิเลสน้ีมนัอยูใ่นใจของเรา กิเลสน้ีใหญ่มาก บุคคลคนไหนกแ็ลว้แต่ยิง่มีหนา้ท่ีการงาน
ใหญ่ขนาดไหน อ านาจของมนัจะใหญ่ขนาดไหน อ านาจของหวัใจดวงนั้น แลว้ถา้หวัใจดวงนั้น
มนัไม่สะอาด หวัใจดวงนั้นไม่สะอาด มีอ  านาจบาตรใหญ่ขนาดไหนมนักก็วา้นแต่ส่ิงท่ีเป็นทุกข์
เขา้มาใส่ตนแลว้ใส่คนอ่ืน ท าไดท้ั้งหมด ท าไดท้ั้งนั้นถา้ใจไม่สะอาด 

แต่ถา้หวัใจเป็นดวงท่ีสะอาดนะ มีต าแหน่งหนา้ท่ีการงานสูงขนาดไหน ประโยชน์จะเกิด
จากประโยชน์จากดวงท่ีสะอาดนั้นเลย เพราะดวงท่ีสะอาดนั้นมองเห็นตามความเป็นจริงไงวา่โลก
น้ีหวงัพึ่งกนั คนเราเกิดมาหวงัพึ่งพาอาศยักนัเพื่อจะมีความสุข เพื่อด ารงความสุขอยู ่แต่มนัไม่เป็น
ตามความเป็นจริง เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ประทานไวต้ามหลกัอริยสจัไวว้า่ ทุกข ์
สมุทยั นิโรธ มรรค อริยสจัไง ทุกขเ์ป็นความจริง ทุกขน้ี์เป็นความจริงอยูแ่ลว้ คนเกิดมาจะร ่ารวย
ลน้ฟ้าขนาดไหน ยาจกเขญ็ใจขนาดไหน มีทุกขเ์หมือนกนั ถึงวา่เป็นธรรมทายาทไง ธรรมทายาท 
ทายาทหมายถึงมีปากและมีทอ้ง 

การเกิดและการตายมีปากและมีทอ้งตอ้งหาอยูห่ากินเหมือนกนัทั้งหมด เสมอกนัดว้ยธาตุ
ขนัธ์ ดว้ยความเป็นมนุษย ์ มนุษยส์มบติั มนุษยส์มบติัท่ีเกิดมาน่ีเสมอกนัตอ้งหากินหาอยู ่ ตอ้งใช้
สอยปัจจยั ๔ เหมือนกนั น่ีเสมอกนัดว้ยธรรม เป็นญาติธรรมดว้ยกนั เสมอกนั จะร ่ ารวยจะทุกข์
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ยากขนาดไหนตอ้งมีปัจจยั ๔ เหมือนกนั ด ารงชีพน่ีขาดไม่ไดเ้ลย เพราะอะไร เพราะเป็นมนุษย ์
เป็นมนุษยต์อ้งพึ่งพาอาศยัส่ิงน้ีอยูต่่อไป น่ีเป็นมนุษย ์

แลว้วา่พึ่งพาอาศยักนัวา่จะใหมี้ความสุข มนัพึ่งพาอาศยักนัไดเ้ฉพาะปัจจุบนัน้ีน่ะสิ แต่
ศาสนาสอนวา่คนน่ีเกิดมาจากไหน คนเกิดมาเพราะบุญกศุล มีศีล ๕ สมบรูณ์ข้ึนมา มีมนุษยส์มบติั
ถึงเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาแลว้ถึงไดว้า่เราหวงัพึ่งกนัแลว้วา่จะมีความสุขไป มนัไม่สุขจริง 
เพราะวา่มนัเป็นอริยสจั ทุกขน้ี์เป็นความจริง ถา้เราทุกขน้ี์เป็นความจริง เราตอ้งดูทุกขสิ์ ทุกขน้ี์เป็น
ความจริง แต่น่ีเราปฏิเสธทุกข ์เราจะหนีทุกขก์นัไง 

เราหวงัพึ่งกนัวา่ใหค้นช่วยเหลือกนั เราร้อนนะ เราอาบน ้ากห็ายร้อน เราขาดแคลนมีคน
ช่วยเหลือเรากห็ายไป แต่เวลาเราเจบ็ปวดยอกใจ ใหค้นพยายามจะช่วยเหลือเรา ใครจะช่วยเหลือ
เราได ้ เราเจบ็ปวดยอกใจแสบปวดแสบร้อนอยูใ่นใจ โทสคัคินา โมหคัคินา โลภ โกรธ หลงใน
หวัใจใครช าระลา้งได ้ ตวัโลภ ตวัโกรธ ตวัหลง ตวัน้ีช าระดึงใจของเราใหก้วา้นออกไปเก่ียวกบั
ความโลภภายนอก เห็นไหม มนัทุกขต์รงน้ีต่างหากล่ะ 

ส่ิงท่ีเป็นความเป็นอยูข่องโลก เราเกิดเป็นมนุษยน้ี์แสนประเสริฐอยูแ่ลว้ เกิดเป็นมนุษยน้ี์
กลบัประเสริฐเพราะวา่มนุษยมี์กายกบัใจ มนุษยมี์อิสรภาพพอสมควร เร่ืองประกอบอาชีพการงาน 
แลว้ยงัมีโอกาสไดม้าศึกษา ไดเ้ป็นลกูศิษย ์ ไดเ้ป็นบริษทั ๔ ในบริษทั ๔ ขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ บริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เป็นบริษทั ๔ นะ เป็นบริษทั ๔ ท่ีวา่มี
ส่วนในธรรมะไง 

ธรรมะเป็นของกลาง แสงแดด อากาศ น่ีเป็นของกลาง ใครหายใจไดอ้นัน้ีมีชีวิตอยูห่ายใจ
ได ้คนตายไปแลว้ แสงแดด อากาศกอ็ยูอ่ยา่งน้ี เขาไดป้ระโยชน์อะไร ถา้คนจะเขา้มาหา เขา้มาใช้
ประโยชน์ตรงนั้น ส่ิงท่ีเป็นความละเอียดอ่อนท่ีใจแทบมองไม่เห็น ธรรมมนัยิง่กวา่นั้นอีก ธรรม
กบัโลกอยูด่ว้ยกนัแต่ไม่เหมือนกนั ฟังสิ! ธรรมกบัโลกน่ีอยูด่ว้ยกนั ถา้หวัใจเป็นธรรมมองส่ิงท่ี
เป็นโลกน้ีเป็นธรรม ความทุกขจ์ะไม่เกิดข้ึน มนัเห็นเป็นโลกเป็นธรรมไปหมด 

ส่ิงท่ีเป็นธรรม มนัเกิดข้ึนตั้งอยูแ่ละดบัไป มนัเป็นสจัจะอนัหน่ึง แปรปรวนไปเป็น
ธรรมดา วนัคืน ๒๔ ชัว่โมง มืดสวา่ง มืดสวา่ง วนัหน่ึงๆ มีค่าเท่ากนั แต่ถา้เป็นโลก วนัน้ีวนั
อาทิตยเ์ราไดพ้กัผอ่น วนัน้ีเป็นวนัจนัทร์ตอ้งท างาน แต่น่ีสมมุติเขา้ไปซอ้นเขา้ไป พอสมมุติเขา้ไป
ซอ้นนัน่แหละ มนัเป็นไปแลว้ น่ีพอสมมุติเขา้ไปซอ้น มนัไม่เป็นตามความเป็นจริง 
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ถา้ธรรมมนัถึงตามความเป็นจริง มนัถึงแกไ้ขความติดขอ้งของใจกบัส่ิงท่ีเกิดเป็น
ภาระหนา้ท่ีได ้ ภาระหนา้ท่ีน้ีเป็นภาระหนา้ท่ีของมนุษยเ์รา มนุษยเ์ราตอ้งมีภาระหนา้ท่ี 
ภาระหนา้ท่ีเป็นภาระหนา้ท่ี แต่ความท่ีทะยานอยากออกจากภาระหนา้ท่ีออกไป ดึงอยากใหม้นั
สูงข้ึนไป หรือเหน่ียวร้ังไวใ้นส่ิงท่ีมนัไม่อยากปรารถนา เป็นหน้ีเขา ไม่ตอ้งการใหถึ้งวนัก าหนด
ครบก าหนดท่ีจะตอ้งช าระหน้ี เห็นไหม พยายามเหน่ียวร้ังไวไ้ง 

ตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกขน้ี์เป็นอริยสจั ผูท่ี้มีธรรมเห็น
ตามความเป็นจริงตามสมุทยั ละท่ีสมุทยั เห็นไหม สมุทยัน้ีมนัละได ้มนัเป็นนามธรรมเหมือนกนั 
พอละท่ีสมุทยัปุ๊บมนัมาจากไหนล่ะ ในเม่ือความเหน่ียวร้ัง ความดึงไวจ้ากส่ิงท่ีวา่ไม่ตอ้งการให้
เป็นตามความเป็นจริงของวาระ ๒๔ ชัว่โมงน้ีมนักห็มดไป น่ีธรรมมนัเหนือโลกตรงนั้นไง ตรงท่ี
ธรรมน้ีไม่ติดในโลก ธรรมเหนือโลก ธรรมถึงแกไ้ขกิเลสได ้ แต่ธรรมๆ อยูน่ี่เอามาใส่ใจเราได้
อยา่งไร ธรรมอนัน้ีถึงแกทุ้กขต์ามความเป็นจริงในใจของเราได ้ เรามาประพฤติปฏิบติัพยายามจะ
ท าใหเ้ห็นธรรมอนันั้น ใหช้ าระความทุกขใ์นหวัใจของเราท่ีเป็นทุกขอ์ยูน่ี่ใหไ้ด ้

ทุกขท่ี์เป็นในหวัใจน้ี ทุกขอ์นัน้ีเพราะเรายดึเรามัน่วา่อนัน้ีเป็นทุกข ์มนักเ็ลยทุกขข้ึ์นมา ถา้
เราปล่อย มนัปล่อยไม่ได ้เพราะอะไร เพราะเช้ือมนัอยูท่ี่ใจ เช้ือมนัอยูท่ี่ธาตุรู้ ธาตุรู้น้ีเป็นตน้ก าเนิด
ของจิตวิญญาณของเรา จิตวิญญาณน้ีเป็นแค่อารมณ์ครอบธาตุรู้น้ีไว ้ ธาตุ ๖ เห็นไหม ธาตุ ๔ ดิน 
น ้า ลม ไฟ ธาตุ ๖ อากาศธาตุ ธาตุรู้ท่ีอยูใ่นธาตุ ๔ นั้นอีก ตวันั้นมนัเป็นตวัเช้ือตวัไขออกมา ตวัเช้ือ
ตวัไขตวัขบัเคล่ือนออกมาใหเ้ราไม่รู้ไง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาคือความรู้แบบรู้เป็นธาตุ
เป็นแบบไฟท่ีออกมา ไฟเวลาไฟไหมบ้า้นไหมเ้รือนมนัมีแต่หนา้ท่ีเผา ถา้ยงัมีเช้ืออยูเ่ผาออกไป 
ความร้อนเผาออกไปบา้นใครเรือนใครท่ียงัเป็นไมท่ี้มนัเผาไดม้นัจะเผาไปตลอด 

อวิชชามนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ มนัเป็นอยูใ่นใจ มนัเป็นผูรู้้ รู้โดยท่ีวา่รู้เฉยๆ แต่ไม่ใช่วิชชาไง 
มนัรู้ รู้แลว้ออกไป รู้แบบไม่รู้ไง เห็นไหม มนัเหมือนไฟ มนัเผาทุกอยา่ง เผาออกไปถา้มีเช้ืออยูม่นั
เผาหมด อวิชชารู้แบบรู้เฉยๆ ไม่รู้ดว้ยสติปัญญา มนักรู้็ออกมา เช้ือมนัอยูต่รงนั้น วิชชามนัรู้
รอบตวัเอง ไฟนั้นไฟเยน็ ไฟไม่เผา ไฟในเรือน ไฟในเตาไง ไฟส าหรับท าประโยชน์ ไฟส าหรับ
ท าใหแ้สงสวา่ง เห็นไหม วิชชากบัอวิชชา น่ีเพราะเช้ือมนัอยูต่รงนั้น ธาตุรู้ตรงนั้นมนัมีอยู ่พอธาตุ
รู้มนัมีอยู ่เราถึงวา่เราถึงหกัหา้มไม่ได ้
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ถึงวา่ ศึกษามา สุตมยปัญญา เราเช่ืออยู ่ เราเช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้แลว้เราถึง
พยายามจะประพฤติปฏิบติัใหเ้ขา้ถึงธรรมใหไ้ดไ้ง เพราะเราเช่ืออยู ่ ความเช่ือน้ีเป็นความศรัทธา 
เห็นไหม จากขา้งนอก ความเช่ือน้ีมนัจากขา้งนอก กเ็หมือนกบัเรายมืของมา เรากูย้มืของใครมา
เป็นของขา้งนอก เราตอ้งเอามาเป็นสมบติัของตนก่อน ยมืมาแลว้สร้างข้ึนมาใหไ้ด ้อนัท่ียมืมาเป็น
ตน้ทุนแบบครูบาอาจารย ์เห็นไหม 

อาจารยส์อนวา่ยืน่ออกจากมือหน่ึงใหมื้อหน่ึง เรารับจากมือมาเรายงัท าใหต้กจากมือเราไป
ไง เราเอามือรับธรรมนั้นมาแลว้กต็กจากมือเราไป เราไม่สามารถรับธรรมอนันั้นได ้ หวัใจก็
เหมือนกนั จากใจดวงหน่ึงใหก้บัใจดวงหน่ึง จากใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ยืน่
ใหก้บัปัญจวคัคียก่์อน ยืน่ใหย้สะ เห็นไหม จากใจดวงหน่ึงของใจผูท่ี้รู้แลว้มนัถึงจะยืน่ใหก้นัได ้
ถา้ใจยงัไม่รู้น่ีเอาอะไรมายืน่ ฝนตก ฟ้าร้องแลว้ฝนตกออกมา โอโ้ฮ! ฟ้าร้องครืนๆ เลยนะ ฝนตก
ออกมาน่ีชุ่มฉ ่าเยน็ไปหมดเลย 

ฟ้ามีแต่ร้อง ฝนไม่เคยตก มีแต่ความแหง้แลง้ ดวงใจท่ียงัไม่รู้ไง เหมือนกบัฟ้าร้องครืนๆ 
อยูแ่ต่ไม่เคยมีฝนตกมาซกัเมด็หน่ึง เรากต่ื็นกนันะ ฟ้าร้องทีกเ็ตรียมภาชนะกนัจะรอฝน จะรอฝน 
ฝนไม่เคยตก น่ีใจท่ีแหง้ผาก ใจท่ีไม่มีธรรมในหวัใจไง ร้องกร้็องไปเถอะ มนัยืน่มาไม่ไดเ้พราะมนั
ไม่มีเมด็ฝน ไม่มีความชุ่มช้ืนไง 

แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมเยน็ในหวัใจ เวลาบนัลือสีหนาท ธมัมจกั
กปัปวตัตนสูตร บนัลือเทวดาส่งข้ึนไปเป็นชั้นๆ ข้ึนไป น่ีฟ้าไดค้  ารามแลว้ ฟ้าร้องฝนไดต้ก 
ธรรมจกัรไดแ้ผอ่อกไปแลว้ไง จากใจดวงหน่ึงชุ่มช่ืนไปถึงอีก ๕ ดวงใจ ตั้งแต่อญัญาโกณฑญัญะ
ไป ปัญจวคัคีย ์อสัสชิ เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาเป็น ๖ องคแ์รกท่ีออกมาเผยแผ ่ น่ีจากใจดวงหน่ึงยืน่
ใหอี้กใจดวงหน่ึง 

น่ีเราพยายาม สุตมยปัญญา เราเช่ือ เรากูย้มืมา เราตอ้งสร้างใจของเราข้ึนมาใหไ้ด้
เหมือนกนั สร้างใจข้ึนมาใหไ้ด ้ แต่มนัข้ึนมาไม่ไดเ้พราะอะไร น่ีเราตอ้งยอ้นกลบัมาดู ตอ้งวา่เรา
นะ 

การประพฤติปฏิบติัธรรม ศีลธรรมน้ีเป็นของท่ีประเสริฐมาก เป็นของท่ีองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ฝากไวก้บับริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ใหไ้ดรั้บความร่มเยน็จาก
ศีลธรรมน้ี ฟังสิ! น่ีมนัเป็นขนาดนั้นน่ะ แต่เราวา่เรากเ็ป็นไง เราเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 



นิมิตแกกิ้เลสไม่ได ้๘ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ในศาสนาน้ี แลว้เราไดต้กัด่ืมกนัไหม เราไปดู เด๋ียวน้ีมีการโฆษณาออกมาเป็นกระดาษ เป็นส่ิงเป็น
รูปภาพออกมาก่อน เป็นโบรชวัร์ออกมา เราเห็นแต่ภาพแบบนั้นไง แลว้มนัไม่สมความเป็นจริง
ข้ึนมา เราเห็นแต่เป็นกระดาษ แต่เราไม่สามารถแลกเปล่ียนเป็นสินคา้ เป็นอาหารใหใ้จน้ีด่ืมกิน
ไดน่้ะ สุตมยปัญญาเป็นอยา่งนั้น 

เราจ ามาเป็นค าๆ ไง เราจ ามาหมดนะ เหมือนยา ฉลากยา อ่านฉลากยาแต่ไม่ไดด่ื้มยาเขา้ไป
ในร่างกายเลย ถา้ไดด่ื้มกินยาเขา้ไป สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ใคร่ครวญ เห็นไหม ประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมา 

เช่ือแลว้ไง เช่ือวา่มีศีล ศีลน่ีกท็  าใหเ้ราไม่เดือดร้อน บงัคบัใจใหมี้อยูก่บัตวัเรา เรามีสมาธิ มี
ศีลแลว้กส็ร้างสมาธิข้ึนมา สร้างสมาธิหมายถึงพยายามท าใจใหส้มประกอบไม่ใหม้นัพิการ พิการ
คือมนับกพร่อง ความบกพร่อง ความหิวกระหาย อารมณ์ต่างๆ ผา่นใจมาน่ีคนหิวกระหายด่ืมกิน
หมด คนใกลต้ายนะ คนจะเอาชีวิตรอด อะไรผา่นหนา้มากินทุกอยา่งท่ีขวางหนา้ จะเป็นเน้ือเป็น
ส่ิงท่ีมีพิษกข็อกินก่อน ขอประทงัชีวิตไวก่้อน คนพิการคือจิตพร่อง จิตน้ีไม่เตม็ พอจิตน้ีไม่เตม็มนั
กินทุกอยา่งท่ีขวางหนา้ ความคิดไง แวบข้ึนมาในหวัใจ สญัญาเกิดก่อน 

คนเราเกิดมาไม่เกิดมาเฉพาะชาติน้ี เกิดมาวฏัวน เราวา่เราไม่เคยออกไปขา้งนอกนะ ไม่เคย
ไปสมัผสัในโลกน้ี เราจะไม่มีรู้วา่โลกน้ีเขาเป็นอยา่งไร คือวา่อารมณ์โลกเราจะไม่มี เราวา่เราเกบ็
ตวัอยูใ่นป่า เกบ็ตวัอยูใ่นป่าไม่เคยเห็นอะไรเลย เวลาท าภาวนาเขา้ไปสิ สญัชาตญาณมนัเกิด 
สญัญาเก่ามนัเกิด มนัเห็นไปหมดล่ะ เวลาจิตรวมลง เวลาจิตมนัรวมลงนิมิตมนัจะเกิด ความนิมิต
เกิด เกิดจากภายในน่ีสญัญาเก่า สญัชาตญาณเก่ามนัเกิดออกมา มนัท าใหจิ้ตใจขุ่นมวัได ้ จิตใจขุ่น
มวั เราอยูค่นเดียว ยิง่อยูค่นเดียว ยิง่ภาวนา ยิง่โหมเขา้ไปนะ มนัจะเกิดข้ึนมาใหมี้งานท ามากมาย
มหาศาลเลย 

เราคิดวา่แปลกใจนะ วา่ท าไมพระตอ้งเขา้ป่ากนั ตอ้งธุดงคไ์ป ธุดงคไ์ปท าไม ท าไมไม่
ปฏิบติัอยูท่ี่วดั คนแน่ตอ้งปฏิบติัอยูใ่นวดั มนัถึงปฏิบติัไดไ้ง...อยูใ่นวดัน่ีสญัชาตญาณของมนุษย์
หวงัพึ่งกนัไง พอหวงัพึ่งกนั ใจดวงน้ีมนักเ็กาะเก่ียวไปหมดไง มนัไม่กลวั มนัไม่ยอกใจ องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธถึงสอนพระไวไ้ง บวชแลว้ใหเ้ขา้ป่านะ ใหเ้ขา้ไปตามภูเขานะ อยูต่ามถ ้า
ตามเง้ือมผาน่ะ มนัเสียวสนัหลงั มนัยอก มนัเสียวสนัหลงัเพราะอะไร เพราะมนัออกไปอยูค่นเดียว
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ไง กลวัทั้งสตัวร้์าย กลวัทั้งผ ีกลวัทั้งเปรต กลวัทุกๆ อยา่ง แต่ถา้อยูด่ว้ยกนัน่ีไอต้รงน้ีมนัไม่เกิด ส่ิง
ท่ีไม่เกิดน้ีไม่ใช่ชยัภมิูไง 

สปัปายะ ๔ เห็นไหม สถานท่ีเป็นสปัปายะ ความเป็นสปัปายะของจิตท่ีมนัมีกิเลส จิตท่ีมนั
คอยจะเกาะเก่ียว มนัหวงัพึ่งคนอ่ืน อยูใ่นวดัมี ๒ องคม์นักห็วงัพึ่งอีกองคห์น่ึงแลว้ ไม่กลวั เออ! มี
เพื่อน อุน่ใจ เห็นไหม ความหวงัพึ่งนั้นกลายเป็นใหจิ้ตนั้นพร่องไปอีก มนัไม่ต่ืนตวัข้ึนมาไง ถึง
ตอ้งเขา้ไปปฏิบติัในท่ีวิเวก ในท่ีวงัเวง พอเขา้ไปในท่ีวิเวก ยิง่วิเวกเท่าไรนึกมนัวา่มนัจะสงบ มนั
กลบัฟุ้ งซ่าน มนัฟไูปหมดนะใจน่ี ทั้งๆ ท่ีเราไม่เห็นภาพ 

เราพยายามจะตดัออกจากรูป รส กล่ิน เสียง ภายนอก เห็นไหม บ่วงของมาร พวงดอกไม้
แห่งมาร รูป รส กล่ิน เสียง สมัผสั ธรรมารมณ์น้ีเป็นบ่วงของมาร ท าใหใ้จน้ีฟุ้ งซ่าน เราพยายาม
หลบหลีกเขา้ป่าเพื่อจะใหจิ้ตน้ีมนัจะสงบตวัลงเพื่อพน้ออกจากบ่วงของมาร 

ท าไมมนัอยูใ่นป่าแลว้กลบัฟุ้ งซ่านเขา้ไปใหญ่ล่ะ 

เพราะจิตในหวัใจของเรามนัสะสมไวแ้ลว้ สญัญามนัสะสมไวเ้ตม็ไปหมดเลย อุปาทานใน
หวัใจ อยูค่นเดียวในป่ามนักฟ็ุ้ งข้ึนมา มนัฟุ้ งไปหมด ยิง่ฟุ้ งมากไปกวา่ปกติ อยูข่า้งนอกหวงัพึ่งกนั
จากรูปขา้งนอก แต่พอไปอยูค่นเดียวน่ีมนัคิดถึง มนัรักเขาไปหมดนะ เพราะอะไร เพราะมนักลวั 
คนมนักลวัไม่มีท่ีพึ่งมนักรั็กคนโนน้รักคนน้ี คิดถึงเขาไปทัว่เลย แต่ความจริงคือมนัห่วงตวัมนัเอง 
น่ีรักเขาเพื่อใหเ้ขารักเรา คิดถึงคนอ่ืนเพื่อใหคิ้ดถึงเราไง ขณะน้ีเราอยูป่่า อยูท่ี่วิเวกใครจะคิดถึงเรา
ไหมหนอ เห็นไหม แต่มนัไม่พดูอยา่งนั้นนะ กิเลสมนัจะหลอกวา่ โอ๋ย! คนนั้นกดี็กบัเรา คนน้ีกมี็
บุญคุณ น่ีกิเลสมนัจะออก น่ีไง มนัถึงวา่มนัพร่องไง 

จิตมนัพร่องในตวัมนัเอง ท่ีวา่งไง น ้าคร่ึงขวดเขยา่เสียงดงัมาก น ้าคร่ึงขวด น ้าไม่เตม็ขวด 
น ้าเตม็ขวดน้ีเขยา่ไม่ดงัไง น่ีน ้ าคร่ึงขวด จิตมนัพร่อง จิตไม่เป็นปกติ ถึงตอ้งพยายามท าใจใหส้งบ 
กูย้มืมากต็อ้งกูย้มืมา เราเช่ือแลว้เราถึงเช่ือ เราเช่ือเราศรัทธา พระพทุธเจา้บอกแลว้วา่นรกมี สวรรค์
มี นิพพานมี เป้าหมายมี 

นิพพานคือความดบัเยน็ทั้งหมดจากกิเลสทั้งส้ิน ดบัทั้งหมด แลว้น่ีมนัทุกขท์ั้งหมดไม่ใช่
ดบัทั้งหมด ทุกขท์ั้งหมดเลย แต่วิธีการดบั วิธีการดบั ตอ้งใชปั้ญญาไง ปัญญาในการปฏิบติันะ 
ปัญญา กวา่จิตสงบข้ึนไปมนัจะเห็นภาพ ความเห็นต่างๆ อนันั้นเป็นนิมิต ความท่ีเป็นนิมิตน้ีช าระ
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กิเลสไม่ได ้อภิญญา ๖ หูทิพยต์าทิพยน์ะ รู้ปรมตัถวิชา รู้หวัใจ รู้ก าหนดหมาย อนัน้ีไม่ใช่วิชชาแก้
กิเลส ไม่ใช่ วิชาดกัหนา้ วชิารู้ น่ีขนาดหูทิพย ์ตาทิพยย์งัไม่ใช่วชิชาแกกิ้เลส 

แลว้เวลาจิตมนัสงบลงไปเห็นนิมิตข้ึนมา ความเห็นน้ี เห็นเดก็ไหม เดก็เขียน ก.ไก่ ได ้
ผูใ้หญ่ตบมือใหม้นัจะดีใจกระโดดโลดเตน้ มนัจะดีใจมากวา่เป็นผูเ้ก่งมาก เพราะท างานไดเ้ขียน 
ก.ไก่ได ้ จิตพอสงบลงไปเห็นเป็นนิมิตข้ึนมานะ เห็นเป็นดอกบวั เห็นเป็นความสวา่งไสว เห็น
ทุกๆ อยา่ง เห็นไหม มนักดี็ใจ น่ีจิตเดก็ๆ จิตมนัเพิ่งหดัภาวนาไง พอมนัเห็นส่ิงต่างๆ มนัจะภมิูใจ 
มนัจะดีใจ มนัจะฟข้ึูนมา อนันั้นแลว้มนัฟ ู น่ีความดีใจ ความสุขใจอนันั้นน่ะเราเขา้ใจวา่อนัน้ีเป็น
ธรรมไง เห็นไหม เดก็ๆ แค่เขียน ก.ไก่ได ้ผูใ้หญ่ตบมือใหม้นัดีใจขนาดนั้น มนัไชโยโห่ร้องวา่มนั
เก่ง มนัมีความสามารถมาก 

เวลาเราเห็นนิมิต จิตเราเห็นนิมิตกเ็หมือนกนั ความรู้สึกของเรามนัใหคุ้ณค่ากบัใจของเรา
เอง ความเห็นภายในมนัจะใหคุ้ณค่าของมนัเอง มนัจะดีอกดีใจนะ มนัจะมีความสุข แลว้มนัจะ
ค านวณวา่อนัน้ีเป็นอยา่งนั้น เป็นอยา่งนั้นไง มนัจะค านวณสวมเขา้ไปทนัทีท่ีวา่สุตมยปัญญาท่ีฟัง
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มา กูย้มืขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มาน่ีเป็นการ
กูย้มื ไม่เคยเห็นของจริง พอไปเห็นแค่นิมิตมนัจะพยายามเทียบเคียงใหเ้ป็นอยา่งนั้นเลย แลว้วา่อนั
น้ีเป็นผลไง มนัถึงวา่อนัน้ีปฏิบติัแลว้มนัไม่เป็นผลตามความเป็นจริง เห็นไหม มนัเป็นผลอะไร 
มนัแกกิ้เลสไดห้รือ เวลามนัเป็น มนัเป็นอยู ่ลองสะสมไวสิ้ พอมนัเส่ือมไป 

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายเป็นอนตัตาทั้งหมด น่ีกเ็ป็นธรรมแขนงหน่ึง แต่ธรรม
เดก็ๆ ธรรมพึ่งเร่ิมตน้ไง จิตสงบไปจะเห็นภาพเห็นนิมิตทั้งหมด แลว้จะลึกเขา้ไปเห็นมากเขา้ไป 
เห็นตลอดไปนะ เห็นจนข้ึนมา น่ีวา่ธรรมมนัเกิด เวลาเห็นเป็นบาลีข้ึนมา เห็นเป็นความรู้สึกข้ึนมา 
มนัอธิบายตอบออกมาเป็นชั้นๆ นะ ความรู้สึก ความเห็นเขา้ไป เราสงสยัอะไรไวจ้ะมีธรรมะตอบ
ออกมาๆๆ ใหเ้ราหายสงสยัจากความสงสยัของเราเลย เราเขา้ใจวา่อนัน้ีเป็นการแกค้วามสงสยันะ 
แกค้วามสงสยักต็อ้งเป็นธรรมสิ...มนักเ็ป็นธรรมแต่ธรรม ก.ไก่ มนัตอ้งเร่ิมตน้ใหจิ้ตสงบจนไม่
พร่องไง จิตน้ีสงบไปเร่ือย สงบไปเร่ือย ความจะสงบน้ีมนัจะมีส่ิงต่อตา้นมา เพราะกิเลสอยูใ่น
หวัใจเรา 

จากธาตุรู้ จากอนุสยัภายในมนัจะต่อตา้นออกมาตลอด ถึงการประพฤติปฏิบติัน้ีตอ้งต่อสู้
กบักิเลสหน่ึง แลว้ค่อยไปช าระกิเลสอีกหน่ึง เห็นไหม งานมนัมีอยู ่๒ งาน งานหน่ึงตอ้งใหกิ้เลส
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มนัยอมใหเ้ราท างานก่อนไง ไม่ใช่ใหกิ้เลสมนัท างานตามแต่ความพอใจของมนั ตั้งแต่เกิดมาไม่รู้ก่ี
ภพก่ีชาติ กิเลสมนัไสหวัเรามาตลอดนะ กิเลสมนัใชเ้รามาเป็นข้ีขา้มนัไม่รู้ก่ีภพก่ีชาติ ในไตรภพ 
ในจกัรวาลน้ี ในวฏัวนน้ีไง จิตน้ีเคยเกิดมาตลอด แลว้เราพยายามเช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้แลว้ แลว้เราพยายามมาปฏิบติัใหจิ้ตสงบเขา้มา ใหจิ้ตน้ีสงบเขา้มา ใหธ้รรมน้ีกา้วเดิน
ออกไป 

จิตน้ีเตม็ จิตน้ีมีสมัปชญัญะท่ีจะกา้วเดินออกจากท่ีเก่า ท่ีเก่าคือวา่ท่ีตอ้งเวียนวา่ยตายเกิดอยู ่
ถึงเกิดเป็นมนุษยอ์ยูน้ี่เวลาดบัไปกต็อ้งตายไป ท่ีเก่าหมายถึงฐีติจิต จิตน้ีตอ้งเกิดตอ้งดบัไง จิตน้ีมนั
ยงัมีอวิชชาอยู ่ยงัมีอนุสยัอยู ่มนัตอ้งเวียนวา่ยตายเกิดไป อนัน้ีคือท่ีเก่า เกิดตายๆ มาทุกภพทุกชาติ 
มนัน่าจะยอกใจ มนัน่าจะสลดสงัเวชนะ จะตอ้งสลดสงัเวชเพราะเราไม่ใช่ทุกขเ์ฉพาะชาติน้ีนะ 
มนัทุกขม์าแต่ก่ีชาติแลว้ แต่เพราะเราสร้างกศุลบารมีมาเราถึงไดเ้กิดมาพบพระพทุธศาสนาท่ีมี
โอกาสใหเ้ราไดช้ าระไง โอกาสการประพฤติปฏิบติัน่ีโอกาสมหาศาลนะ โอกาสท่ีเราจะไดม้า
ประพฤติปฏิบติั แลว้เรามีความเช่ือน่ี ขณะท่ีใจเช่ือธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
ตอ้งรีบขวนขวาย นัน่คือกิเลสมนัยบุยอบตวัลงแลว้ 

เพราะกิเลสมนัจะฝืนทั้งหมด นรกไม่มี สวรรคไ์ม่มี ชีวิตน้ีใชใ้หส้มค่าท่ีเกิดมาเป็นมนุษย ์
เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ใชชี้วิตน้ีใหเ้ตม็ท่ีไปเลย...เตม็ท่ี เตม็ท่ีของใคร เตม็ท่ีของกิเลสหรือเตม็ท่ีของเรา 
หรือเตม็ท่ีของธรรม 

ถา้สงสารตวัเอง เห็นไหม เราฝืนไว ้เราไม่ยอมไปตามกิเลส คือวา่ไม่ยอมไปตามความชอบ
ใจเดิมของตวั ฝืนตนนัน่คือฝืนกิเลส กิเลสมนัอยูใ่นใจเรานัน่แหละ กิเลสคือความเคยใจ คือ
สนัดานท่ีอยูใ่นหวัใจเรานัน่น่ะ สนัดานตวัน้ีเวลาแกแ้ลว้มนัยงัอยูน่ะ แต่วา่เหนือสนัดานคือวา่
อวิชชาท่ีอยูใ่นสนัดานตวันั้น สนัดานมนัสะสมมาคือวาสนาบารมีของแต่ละบุคคลท่ีตายแลว้เกิด
อยูน่ี่ไง คนท่ีเกิดท่ีตายมนัสะสมมาถึงไม่เหมือนกนั 

พระอรหนัตเ์วลาส าเร็จไปแลว้ยงัไม่เหมือนกนัเลย ความรู้ความเห็นของพระอรหนัตไ์ม่
เหมือนกนั แต่ใจสะอาดเหมือนกนัดว้ยธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ตั้งแต่ปัญจ
วคัคียน์ั้นล่วงไป เห็นไหม ตั้งแต่ปัญจวคัคียท์ั้งหมดลงมาเลย น่ีผูท่ี้ตามถึงธรรมขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แต่สนัดานกย็งัมีอยูใ่นหวัใจนั้น แต่ช าระกิเลสไดห้มดไง 
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ความสะสมมาถึงวา่สะสมมาต่างกนัแมแ้ต่เป็นมนุษยปุ์ถุชนน้ี ต่างกนัแมแ้ต่พระอริยเจา้แต่
ละชั้นข้ึนไป ต่างกนัแมแ้ต่พระอรหนัต ์เอตทคัคะ ๘๐ องค ์ท าไมพระอานนทไ์ดม้ากท่ีสุดได ้๓-๔ 
แขนง พระอานนทน่์ะ เพราะสร้างกศุลมามาก ท าได ้แลว้อุปัฏฐากพระพทุธเจา้ดว้ย น่ีพระอรหนัต์
แลว้กย็งัไม่เหมือนกนั ถึงวา่การสะสมมาในวฏัฏะ 

ฉะนั้น การช าระกิเลสกไ็ม่เหมือนกนั เราตอ้งท าเป็นปัจจุบนัธรรมของเรา เราพยายามรัก
ตน คนรักตน รักจะอาชีวิตออก รักจะเอาชีวิตน้ีพน้ออกจากการเวียนวา่ยตายเกิด ความรักอนัน้ี รัก
อยูใ่นวฏัฏะ ความรัก วา่รักน้ีเป็นทุกข.์..เป็นทุกข ์รักน้ีเป็นทุกข ์แต่ในเม่ือรักเพื่อจะออก กบัรักเพื่อ
จะอยูต่่อไป รักตนสงวนตน ตอ้งรักษาตน เห็นไหม ในเม่ือตวัเองยงัมีโอกาส ยงัมีลมหายใจเขา้ลม
หายใจออกอยู ่ โอกาสของเรายงัมี น่ีโอกาสคือวา่เราไดม้าประพฤติปฏิบติั ประพฤติปฏิบติัแลว้ถึง
เป็นปฏิบติับูชาไง ปฏิบติับูชา บูชาใคร? บูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แต่ผูท่ี้ไดคื้อเรา 

“ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต” เห็นตถาคตท่ีหวัใจไง 

ผูรู้้อยูท่ี่ใจ ใจน้ีคือผูรู้้ไง น่ีตถาคตจะเกิดท่ีนัน่ ผูเ้ห็นธรรมถึงเสมอกนัตรงน้ีไง 

เราปฏิบติับูชาพระพทุธเจา้แลว้ไดบุ้ญกศุล ถา้เราปฏิบติัไม่ไดเ้รากไ็ดบุ้ญกศุล เพราะเรายก
ร่างกายน้ี เรานัง่ปฏิบติัอยูน่ี่ ถา้เราไม่ปฏิบติัเราจะท าสิทธิเสรีภาพ เรามีหมดเราจะท าอยา่งไรกไ็ด ้
เราจะท าอยา่งไรตามแต่โอกาสของเรา เราพอใจ แต่น้ีเราตอ้งบงัคบัตนแลว้ เพราะเราเช่ือองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เรายกกายน้ีถวายไง กายทั้งกายยกถวายปัจจุบนัน้ี กิริยาทุกอยา่งท่ีเรา 
ขยบัไปเราไม่ท า เรายกถวายพระพทุธเจา้ทั้งหมดเลย น่ีบูชาพระพทุธเจา้ บุญไดเ้กิด เกิดแน่นอน 

เราบูชาดว้ยดอกไมธู้ปเทียนเรากบ็ูชา น่ีบูชาดว้ยดอกไมธู้ปเทียนแลว้ยงับูชาดว้ยตวัของเรา
ทั้งหมดเลย แลว้ถา้ปฏิบติัข้ึนมา ผลเกิดข้ึนมา พระพทุธเจา้ไดรั้บท่ีไหน พระพทุธเจา้ไม่เอา 
พระพทุธเจา้อ่ิมพออยูแ่ลว้ เราต่างหากได ้ ผูท่ี้ปฏิบติันั้นได ้ แต่เวลาเราปฏิบติัเราปฏิบติัเพื่อถวาย
พระพทุธเจา้ บุญกศุลมนัส่งต่อไปไง (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


