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ศกัยภาพของศาสนาน่ีสูงมากนะ แต่อยูท่ี่คนใชศ้าสนาจะใชศ้าสนาอยา่งไร เราจะใชศ้าสนา 

เราเขา้ไม่ถึงศาสนากนัเอง ศาสนาสอนใหมี้ทาน ทานแลว้เรากม็าทานกนั น่ีศาสนาสอนนะ เปรียบ

เหมือนเลย เปรียบเหมือนคนชาวเขา เขาจะบ่นมากพวกชาวเขา วา่เขาไม่มีบตัรประจ าตวั เขาจะมี

การศึกษาแลว้เขาท างานไม่ได ้ เพราะเขาไม่มีบตัรประจ าตวันะ ขอใบเขียวข้ึนมาน่ี จะเดินทางกต็อ้ง

คอยหลบๆ ซ่อนๆ เพราะต ารวจจะไถเงินเขา เพราะวา่เขาไม่ไดเ้ป็นประชาชนชาวไทย เขาไม่ได้

สญัชาติไง  

เหมือนเรา เราไม่ไดส้ญัชาติชาวพทุธไง เราไดส้ญัชาติชาวพทุธไหม ถา้เราเช่ือเราไดส้ญัชาติ

ข้ึนมาเห็นไหม ไดส้ญัชาติของชาวพทุธข้ึนมา ใชศ้าสนาอะไร น่ีความเช่ือ ทานเห็นไหม แค่ความเช่ือ

นะ เรามีความเช่ือ เช่ือในนรก เช่ือในสวรรค ์เราไดท้ าทาน  

ถา้ไดส้ญัชาติมาแลว้ ถา้สญัชาติ เราน่ีไดส้ัญชาติไทยกนั เรามีสญัชาติ เรามีสิทธิท าอะไรน่ีก็

เหมือนเราเช่ือศาสนาเขา้ไป ลึกเขา้ไปเห็นไหม เร่ิมปฏิบติั พอปฏิบติัไป เร่ิมท าสมาธิข้ึนมา แลว้ท า

สมาธิเพื่ออะไรอีกล่ะ? ท าสมาธิเพื่ออะไร? วิธีท าสมาธิท าอยา่งไร? น่ีมนักย็งัลงัเลสงสยัอีกเห็นไหม ก็

เหมือนกนั เราไดส้ญัชาติไทย เราท างานอยู ่เรามีอาชีพ เรามีกฎหมายคุม้ครองอยู ่แต่เรากย็งัทุกขอ์ยู ่เอา้ 

ยา้ยสญัชาติซะ เห็นไหม เปล่ียนสญัชาติเป็นอเมริกา เปล่ียนสญัชาติเป็นสญัชาติอ่ืน  

น่ีกเ็หมือนกนั เรากว็า่เราตายไป คนเราเกิดมาเป็นชาติไทยแลว้ท าอยา่งไรจะใหม้นัส้ินสุด 

เวลาเป็นทุกขข้ึ์นมาน่ีทุกขม์าก อยากจะพน้จากความทุกข ์ฆ่าตวัตายซะ ฆ่าตวัตายยา้ยสญัชาติเหรอ? ไอ้
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ยา้ยสญัชาตินัน่มนัยา้ยสญัชาติ น่ีมนัยา้ยสญัชาติใช่ไหม? น่ีเหมือนกบัในวฏัวน เห็นไหม เราตายแลว้

เราวา่เราจะตายสูญไง มนัเหมือนยา้ยสญัชาติ มนัไปเกิดในภพใหม่ ชาติใหม่ ภพใหม่ ชาติใหม่ไป

ตลอดเวลา มนัยา้ยไม่ได ้ตอ้งท าอยา่งไร ตอ้งมีใบมรณบตัรใช่ไหม ลบสญัชาติออกแลว้ตายไป  

น่ีกเ็หมือนกนั เวลาเราภาวนาจนส้ินสุดจากทุกขไ์ง ส้ินสุดจากวฏัวนไง มนัมีอยูเ่ห็นไหม เรา

มรณะไป ตายแลว้วา่ตายสูญมนักไ็ม่สูญ มนักย็งัมีอยูต่่อไป น่ีหลกัของศาสนาไง เราจะใชศ้าสนา

ตรงไหน เรานบัถือศาสนาพทุธแลว้เราเขา้ถึงศาสนาพทุธแค่ไหนไง เพราะวา่ตวัหลกัศาสนา เห็นไหม 

สจัธรรม พระธรรมค าสัง่สอนพระพทุธเจา้นั้นคือสจัธรรม  

สจัธรรมคือตวัศาสนานะ ศาสนวตัถุ ศาสนพิธี ไดแ้ค่ศาสนพิธีกนั ท าพิธีกนั เห็นไหม แลว้วา่

พิธีกรรมอนันั้นจะถกูตอ้งหรือไม่ถกูตอ้ง พิธีกรรมนั้น มีศาสนาแลว้พิธีกรรมถึงตามมาไง เราอยา่ไป

ติดในพิธีกรรม เรายอมรับพิธีกรรมนะ ถา้ไม่มีพิธีกรรม ดอกไมถ้า้ไม่มีเชือกร้อยไป พวงมาลยัจะไม่

สวยงาม  

ธรรมวินยัน่ีเป็นพิธีกรรม แต่ธรรมวินยัแลว้กย็งัวา่ไปวดัต่างๆ กนัแลว้ท าไม่เหมือนกนั วดันั้น

กไ็ปอยา่งนึง วดันั้นกไ็ปอยา่งนึง อยูท่ี่ความเห็นส าคญัของหวัหนา้ไง หวัหนา้วา่จุดน้ีส าคญั กจ็ะเนน้จุด

นั้น เนน้จุดนั้น เนน้จุดไหน วา่ส านกัไหนปฏิบติัทางไหนกเ็นน้จุดนั้น ความเห็น ความเนน้จุดนั้น เรา

ฟังไวสิ้ แต่เราจะเช่ือ-ไม่เช่ือเพราะอะไร เพราะกรรมฐาน ๔๐ หอ้งหน่ึง เร่ืองของอ านาจวาสนาของเรา

อีกหน่ึง เราท าแลว้จะไดเ้หมือนกนัไหมหน่ึง ชอบในแนวทางเดียวกนัแต่การเขา้ถึงกไ็ม่เหมือนกนั เห็น

ไหม  

อยา่งเช่น การอดนอน ผอ่นอาหาร อาจารยม์หาบวัท่านบอกวา่ “ท่านอดนอนไม่ไดเ้ลย อด

นอนแลว้สมองจะต้ือไปหมดเลย แต่ถา้อดอาหารน่ะถกูจริต” เราไปอดอาหารกนั บางคนกเ็หมือนกนั

อดอาหาร อดอาหารขนาดไหนถึงจะไดผ้ล อดอาหารมาก-นอ้ยขนาดไหนจะไดผ้ล ในการอดอาหารน้ี

เป็นวิธีการดดัตนเฉยๆ นะ ไม่ใช่ตวัสจัจะนะ ตวัสจัจะคือตวัใจทั้งหมด ตวัศาสนธรรมคือค าสัง่สอนนั้น 

เยีย่มท่ีสุด  
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แต่ไอก้ารดดัตน การทรมานตน พระพทุธเจา้เวลาถามพระท่ีไปกราบพระพทุธเจา้วา่ “อนัน้ี

ใครทรมาน? ใครทรมานคนนั้น?” เห็นไหม น่ีเราตอ้งทรมานตวัเราเองไง เราเช่ือใจแลว้เราตอ้งทรมาน

ตวัเราเองเขา้ไป เราจะไดศ้าสนาแค่ไหน ศาสนาน่ีมนัละเอียดอ่อนมาก แลว้ลึกซ้ึงมาก แลว้มีมรรคผล

มาก  

อยา่งครูบาอาจารยข์องเราน่ีเกิดข้ึนมาเพราะอะไร เพราะศาสนธรรม เห็นไหม ธรรมค าสัง่

สอนอนันั้น แลว้คนทุกคนจะเขา้ไปกต็อ้งลงัเลสงสยัก่อน ทุกคนจะลงัเลสงสยั จะจบัตอ้งดว้ยความ

ลบูๆ คล าๆ เห็นไหม สีลพัพตปรามาส นัน่น่ะเพราะวา่อยา่งน้ีมนัถึงไม่ใช่อจลศรัทธาไง ศรัทธาเรา

ลุ่มๆ ดอนๆ คลอนๆ แคลนๆ ไป เพราะเราจบัศาสนาโดยไม่ไดเ้ตม็มือ  

ศาสนาน้ีนะ ถา้เรียนมาเพื่อช าระกิเลส เห็นไหม หญา้คาจบัใหม้ัน่ จบัใหม้ัน่แลว้จะได้

ประโยชน์ ถา้หญา้คาจบัไม่มัน่แลว้ลบูไป เห็นไหม เรายิง่ศึกษามาก เรายิง่สงสยัมาก เรายิง่คิดมาก แลว้

กเ็อ๊ๆ  นะ เออ๊ยูน่ัน่น่ะ เอแ๊ลว้เราจะเขา้ถึง-ไม่เขา้ถึง อนัน้ีส่วนหน่ึงนะ  

แต่ถา้เป็นหลกัของภิกษุ ภิกษุเขา้ไปศึกษาศาสนา แลว้เอาศาสนาน้ีมาเป็นช่องทางกนั การหา

เงินหาทองนั้นอีก เห็นไหม หญา้คานะบาดมือ บาดใหต้วัเองมีกรรม มีผลของกรรม กรรมนั้นจะส่งผล

ออกไปเพราะเราท ากรรมเอาไวแ้ลว้ เห็นไหม กรรมนัน่น่ะหลกัของศาสนา เราจะใชศ้าสนาตรงไหน 

เราใชศ้าสนาเพื่อประโยชน์ของเรา แลว้เราใชศ้าสนา เราเสพศาสนา เราเอาศาสนาเขา้มาในหวัใจของ

เรา น่ีหลกัศาสนาถึงส าคญัมาก ตวัศาสนาน้ีเยีย่มมากเลย เราจะใชต้รงไหน แลว้เราจะเขา้ไดแ้ค่ไหน ถา้

เราเขา้ได ้เรากเ็ล่ือนสถานะ เห็นไหม บุคคล ๘ จ าพวก  

บุคคล ๘ จ าพวก เห็นไหม โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล 

อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล เห็นไหม บุคคลคนเดียว กเ็หมือนกบัวตัถุช้ินหน่ึง 

แต่มนัแปรสภาพสูงข้ึนไปเร่ือยๆ วตัถุช้ินนั้นมนัแปรสภาพสูงข้ึนไปๆ น่ีเหมือนกนั เราเขา้ถึงศาสนา

ตรงไหนเรากไ็ดแ้ค่นั้น  
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น้ีเราเขา้มาแลว้ เราอยา่พึ่งเช่ือ เห็นไหม แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เวลาสอน “กา

ลามสูตร” ไม่ใหเ้ช่ือแมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ตอ้งใหป้ฏิบติัเอง นัน่มนัเปล่ียนแปลงจาก

ภายในไง ถา้ผูใ้ดสมัผสัธรรมแลว้ สมาธิธรรม จิตมนัเขา้ไปสงบ ออ้ สงบอยา่งน้ีเอง สงบอยา่งน้ีเอง 

แลว้มนัเขา้ถกูดว้ย แลว้ยิง่ถา้แปรสภาพ จิตนั้นแปรสภาพสูงข้ึนไปๆ ไม่ตอ้งเช่ือใครเลย ตวัเองเขา้ไป

สมัผสัเอง  

ถึงวา่ศาสนาน้ี ธรรมะน้ีเป็นของกลางไง แลว้แต่ใครจะนอ้มน า นอ้มเขา้มาในใจของเรา วิธีดดั

ตน ดดัตนอยา่งไร การดดัตนอยา่งไร แต่ไอจ้ริตนิสยันั้นขา้งนอกเป็นจริตนิสยันั้นอยา่งหน่ึง แต่มนัได้

เสพแลว้ไดเ้สพเหมือนกนั พอไดเ้สพเหมือนกนั จิตนั้นเป็นธรรมเหมือนกนั พอจิตนั้นเป็นธรรมแลว้ 

จิตนั้นมนัจะยบัย ั้งของมนัเองไดต้ลอดเวลา มนัยบัย ั้งของมนัไดเ้ห็นไหม  

น่ีตวัน้ีตวัท่ีวา่เราเขา้ถึงแค่ไหน เราจะเขา้ถึงตรงไหนของหลกัของศาสนา น่ีถึงวา่ศกัยภาพของ

ศาสนาน่ีมหาศาลนะ มหาศาลจริงๆ น้ีเราเขา้ไม่ถึงเอง เราเขา้ไม่ถึง เรากไ็ดย้ีห่อ้ไวเ้ฉยๆ ไง เราไดย้ีห่อ้

ไว ้ เราไดคุ้ณธรรมอนัน้ีไวว้า่เราเป็นชาวพทุธ แต่ตอ้งพยายามขวนขวายเขา้ไป มนันอนอยูเ่ฉยๆ 

เหมือนกบัสวะท่ีวา่อยูบ่นน ้า มนัคา้งอยูบ่นน ้า น ้ านั้นเป็นธรรม เห็นไหม แต่มนัคา้งอยู ่ มนัมีส่ิงอ่ืนมา

รองรับอีกที เราเขา้ไม่ถึงไง เราไม่เขา้ถึงส่ิงนั้น เราไม่เขา้ถึงหลกัของธรรมของศาสนา ไอค้วาม

ประพฤติของเราถึงไดลุ่้มๆ ดอนๆ  

ความประพฤติของเราจะลุ่มๆ ดอนๆ เพราะวา่เราลงัเลสงสยั สีลพัพตปรามาส คือความลบู

คล าศีล ความลบูคล าทั้งหมด แต่ถา้เราเช่ือมัน่นะ เช่ือมัน่แลว้สจัจะความจริงนะ อนัน้ีความเพียรชอบไง 

มนัตอ้งมีความเพยีรชอบ ความเพยีรท่ีพยายามรุกล ้าเขา้ไป รุกล ้า รุกล ้าตรงไหน เปิดสวะออกไง  

ตวัศาสนาเป็นส่ิงท่ีคุณงามความดี เห็นไหม ดูอยา่งอนุสยัสิ เคร่ืองดองกิเลส เห็นไหม แลว้ก็

สงสยักนัวา่ถา้หวัใจน่ีกิเลสมนัดองไปแลว้ อยา่งพวกผกัผลไมเ้วลามนัไดรั้บการดองไปแลว้ มนัจะ

สะอาดไดอ้ยา่งไร?  



เทศน์เช้าเร่ือง ธรรมเป็นสาธารณะ ๕ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

อนัน้ีมนัเทียบวตัถุ การเทียบวตัถุ ทุกอยา่งเทียบวตัถุ ถึงพระไตรปิฎกน่ีกเ็ป็นกิริยาของธรรม 

ถา้อ่านแลว้นะ เราเทียบเป็นวตัถุนะ เราเทียบวตัถุมนัจะดีทีแรก ดีตรงไหน ดีท่ีเราเขา้ใจไง จะส่ือ

อยา่งไรเพื่อใหเ้ราเขา้ใจใหไ้ดก่้อน พอเราเขา้ใจ เรากเ็ทียบเป็นวตัถุนิยม เรากจ็ะเปรียบใหเ้ป็นวตัถุให้

ไดห้มดเลย ทุกอยา่งตอ้งขีดเส้นเป็นระบบ พอเป็นระบบข้ึนมา ระบบนั้น เห็นไหม ดสิู กว็า่เขา้ถึงธรรม 

ชอบแนวทางเดียวกนั อยา่งการปฏิบติัมนัถึงยงัตอ้งต่างกนั ความลึกละเอียดอ่อนต่างกนั ความเขา้ถึง

ต่างกนั ความลงแรงเบาและหนกัต่างกนั เพราะวา่วาสนาบารมีต่างกนั เห็นไหม  

แมแ้ต่พทุธวิสยั ถา้ยงัไม่ไดเ้ขา้ไปลึกเขา้ไป บารมียงัอ่อนอยู ่ กย็งัไดรั้บเลก็ๆ นอ้ยๆ อยู ่ ไอ้

เร่ืองผลตอบแทน แต่ถา้ลึกเขา้ไป ยิง่ใกลพ้ระพทุธเจา้เขา้ไปเร่ือยนะ ใกลต้รัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ข้ึนมา 

บารมีจะใหญ่เขา้ไปเร่ือยๆ ใหญ่เขา้ไปเร่ือยๆ เห็นไหม การกระท ามนัจะใหผ้ลมาก ตอบแทนมาก 

พลงังานจะใหผ้ลตอบแทนมาก  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั กรรมของใจดวงนั้นแมแ้ต่จริตนิสยัซบัมาช่องทางเดียวกนัเลยนะ แต่ผล

ออกมาต่างกนัหมด จะต่างกนัหมดเลย มนัไม่มีระบบไหนเป็นระบบท่ีสูตรส าเร็จตายตวัไง  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ถา้เราอ่านแลว้ ความคิดของเราคิดถึงเร่ืองโลกอยู ่พระไตรปิฎก เรากต็อ้งคิด

ออกมาเป็นวตัถุ แลว้ความคลาดเคล่ือนจะต่างไป แต่พอปฏิบติัเขา้ไปแลว้มนัจะร้องอ๋อไง เจา้คุณอุบาลี

บอกไวน้ะ บอกไวใ้นหนงัสือวา่ เจา้คุณอุบาลีน้ีเป็นพทุธภูมิ แลว้เก่งมากในเร่ืองปริยติั เป็นเจา้คณะภาค

ดว้ยนะ ภาคเหนือ แต่เวลาปฏิบติัเขา้ไป บอกเลยวา่ “ความคิดท่ีคาดหมายไว ้ มนัต่างกบัความจริง

เหมือนฟ้ากบัดินนะ ความห่างของมนั”  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั เราอ่านหนงัสือแลว้เรากซ้ึ็งใจมาก น่ีแบบเป็นประโยชน์ทีแรก ประโยชน์ที

แรกหมายถึงวา่เราจะเขา้ใจ แลว้เราจะเขา้ช่องทางได ้ มนัเป็นแนวทางแผนท่ีไง แต่ถา้เขา้ไปสมัผสัเอง 

มนัจะเป็นอีกอยา่งนึง ความสุขกสุ็ขอยา่งหน่ึง ความสุขของโลกน้ีสุขดว้ยเวทนาไง ความสุข-ความ

ทุกขจ์ากเวทนา คือจิตมนัรับรู้แลว้มนัใหค่้า  
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แต่ความสุขอนันั้นนะ ความสุขท่ีมนัเวลาเขา้ไปสุขอนัจริงๆ นัน่น่ะ มนัสุขดว้ยไม่เจือดว้ย

อามิสไง มนัไม่ตอ้งใชส่ิ้งสนองตอบข้ึนมา ไม่ตอ้งใชพ้ลงังานท่ีวา่ตอบสนองแบบกระทบถึงจะรับรู้

ข้ึนมา มนัสุขในตวัมนัเอง อนันั้นมนัจะเสพอนันั้นอีกอนันึง ถึงบอกวา่มนัต่างกนั แมแ้ต่ค าวา่สุขๆ มนั

กสุ็ขต่างกนั มนัสุขละเอียดอ่อนต่างกนัมาก  

แต่เวลาความทุกข ์ เห็นไหม ถา้ความทุกขข์องเรา ทุกขใ์นโลกน้ีเราทุกขม์าก แลว้เราจะ

เดือดร้อนมาก แต่ความทุกขใ์นความเพียร ความทุกขใ์นปฏิบติันะ มนัมีความทุกขน์ะ ท าไมพระโสณะ

เดินจนเทา้น่ีเลือดทั้งนั้นเลย เห็นไหม พระจกัขบุาลตาจะบอดกย็อมใหม้นับอด นัน่นะทุกข-์ไม่ทุกข ์แต่

ทุกขข์องความเพียร ความทุกขเ์ปลือกๆ ความทุกขข์องธาตุขนัธ์  

แต่ความทุกขข์องใจ ความเศร้าหมอง ความท่ีอะไร มนัจะพน้ออกไปได ้ มนัยอมท้ิงได ้ เห็น

ไหม แมแ้ต่ตาจะบอดกย็อม เทา้น้ีจะแตกขนาดไหน เลือดจะไหลออกไป เดินไม่ไดก้ค็ลานไป น่ีความ

เพียรมนัอุกฤษฏไ์ง แลว้มนัถึงวา่ อนันั้นพระพทุธเจา้ถึงบอกวา่ “ธรรมเหมือนพิณ ๓ สาย ใหต้รงกลาง

ออกมา” แต่ตรงกลางตรงไหนมชัฌิมานั้น มนัมชัฌิมาในหวัใจ มนัมชัฌิมาในเร่ืองของกิเลสกบัเร่ือง

ของธรรม ไม่ใช่มชัฌิมาเร่ืองของกาย  

เร่ืองของกายมนัทุ่มเขา้ไป ความเพียรตอ้งอกุฤษฏ ์ เห็นไหม ธรรมะมนัของประเสริฐมาก เรา

จะเขา้ไปถึงหลกัของตรงนั้นป๊ับ น่ีเพราะใจมนัเร่ิมเกาะเก่ียวธรรมเขา้ไป มนัถึงมีความมุมานะไดข้นาด

นั้น มนัเหมือนกบัวา่เราเห็นร าไรๆ อยูว่า่ส่ิงน้ีจะประสบความส าเร็จอยูแ่ลว้ มือเราเอ้ือมเราจะหยบิอยู ่

มนัสามารถพยายามจะกระเสือกกระสนไปจนได ้น่ีคืออจลศรัทธา  

แต่ถา้ศรัทธาของเราน่ีสีลพัพตปรามาสอยู ่ เห็นไหม มนัยงัคลอนแคลนอยู ่มนัยงัเขา้ไม่ถึง มนั

ถึงวา่ตอนน้ีมนัศรัทธาอยู ่ มนักเ็ช่ือใจได ้ น่ีคือวา่เราจะเป็นลกูศิษยต์ถาคต เราเป็นบริษทั ๔ เราจะเร่ิม

บริษทั เราอยูต่รงไหนไง บุคคล ๘ จ าพวกไง ความเขา้ไป เราใชศ้าสนาตรงไหน? เราจะใชศ้าสนา

ตรงไหน?  
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ถา้เราใชศ้าสนา จิตมนัสมัผสัไปเร่ือย มนัยกข้ึนมาเร่ือย มนัยกตวัเองข้ึนไปเร่ือย ยกข้ึนสูงข้ึน

ไปเร่ือย แลว้ความเช่ือมัน่ เห็นไหม ความเช่ือมัน่เกิดข้ึน แผนท่ีถกูตอ้ง ปฏิบติัถกูตอ้งอีกต่างหาก มนัก็

เขา้ไปเร่ือยๆ ใจน้ีจะเปล่ียนไป สูงข้ึนไปๆๆ มนัพฒันาใจมนัข้ึนไปเร่ือยๆ จนหลุดพน้ไปได ้ 

น่ีเห็นไหม ถึงวา่ไม่ตอ้งมีใบมรณบตัร ใบมรณบตัรท้ิงไวเ้ห็นไหม จากไม่มีบตัรประจ าตวั ไม่

มีสญัชาติ ขอสญัชาติ น่ีกเ็หมือนกนั เรายงัไม่มีสญัชาติชาวพทุธไง เรากว็า่เราเป็นชาวพทุธ เห็นไหม น่ี

ศรัทธา แลว้ปฏิบติัเขา้ไป พอไดส้ญัชาติแลว้น่ีเป็นชาวพทุธ เราวา่เราเป็นชาวพทุธ เพราะเราเปล่งบารมี 

เราถึงพระรัตนตรัยตลอดเวลา น่ีไดส้ญัชาติชาวพทุธแลว้ พอมนัทุกขข้ึ์นมากอ็ยากจะ...  

การช าระชาติน่ีไม่ใช่การยา้ยสญัชาติ การยา้ยสญัชาติคือการเกิดและการตาย การเกิดและการ

ตายมนัจะมีจิตดวงเราท่ีอยูใ่ตส้ านึกเราน่ี ปัจจุบนัน้ีเราเป็นช่ืออะไรกแ็ลว้แต่ มนัหุม้ห่อเราอยู ่ มนั

สญัชาติของมนุษย ์ เห็นไหม มนัคุม้เราอยู ่ แต่จิตดวงนั้นเวลามนัตายจากมนุษยไ์ปเกิดเป็นอะไรแลว้แต่ 

มนักไ็ปเกิดอีกๆ มนัแค่ยา้ยแต่เปลือก แต่ตวัจริงมนัมีอยูต่ลอดเวลา ตวัจริงตวัน้ีมนัมีอยู ่มนัถึงวา่ผลของ

ธรรมกมี็อยู ่ เห็นไหม มนัถึงเหนือธรรมชาติไง เหนือสสาร เหนือความจริง เหนือทั้งหมดเลย ธรรม

เหนือโลกไง  

ศาสนาเราน่ีอุกฤษฏ ์ ถึงวา่ส้ินสุดแลว้ท่ีเขาตอ้งมีใบมรณบตัรกนัเพื่อตาย แต่น่ีไม่ใช่ มนัขาด

ออกไป การเกิดและการตายเป็นของโกหก เป็นการเปล่ียนยา้ยสญัชาติเฉยๆ การยา้ยสญัชาติยา้ยไปยา้ย

มามนักย็งัมีอยู ่ส่ิงนั้นมีอยูเ่ห็นไหม  

ใจเหมือนกนั การเกิด-การตายมนักมี็ใจนั้นอยู ่ ใจนั้นมนัถึงเขา้กบัส่ิงท่ีมีอยู ่ อาสเวหิ อาสวะ

ส้ินไป จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูติ จิตน้ีเป็นผูเ้สวยวิมุตติอยู ่มนัถึงมีอยู ่แต่มีอยูแ่บบวิมุตติ มีอยูแ่บบอา้ปากไม่ได ้

มีอยูแ่บบพดูไม่ได ้ มีอยูแ่บบความมีอยูอ่นันั้น แต่มีอยูน่ั้น เพราะฉะนั้นถา้เราอ่านธรรมะกนัแลว้เรา

เทียบเป็นวตัถุข้ึนมา มนักต็อ้งมีอยูแ่บบท่ีจบัตอ้งไดสิ้  



เทศน์เช้าเร่ือง ธรรมเป็นสาธารณะ ๘ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

ถา้จบัตอ้งไดม้นักเ็ป็นสมมุติ มนัเป็นบญัญติั แต่เป็นวิมุตติแลว้มนัเป็นโลกพน้ออกไปจาก

สมมุติ การส่ือธรรมะมนัถึงยากตรงน้ีไง ยากตรงท่ีวา่ส่ือออกมาใหเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งไร แต่พระพทุธเจา้

พยายามส่ือออกมา เห็นไหม  

เหมือนเต่า เต่าเวลาปฏิบติั เห็นไหม ใหห้ดหวัออกมา หดตีนเขา้มาหมด ใหศี้ลปกครองเราไว้

ไง ใหศี้ลปกครองเราไวใ้หอ้ยูใ่นศีลในทานอยา่งน้ี แลว้เรามีความชุ่มช ่าใจของเรา เห็นไหม แต่ถา้ยืน่

ออกไป ยืน่ออกไปมนักย็ืน่ออกไปกระทบกบัส่ิงภายนอก น่ีใหห้ลบเขา้มา เรากเ็ขา้ใจ เปรียบเหมือน

จอมปลวก เห็นไหม ใจน่ีออกทวารทั้ง ๖ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ใหปิ้ดทั้งหมดเลย ใหเ้หลือไวแ้ต่เฉพาะ

ใจอยา่งเดียว แลว้ใหค้อยจบัสตัวท่ี์อยูใ่นจอมปลวกนั้น นัน่คือจบัใจของเรา น่ีพยายามเปรียบมาให้

เหมือน  

แต่เราท าข้ึนมาเป็นอยา่งนั้นไหมล่ะ น่ีเปรียบใหเ้ขา้ใจ มนัเป็นวตัถุ น้ีเราอ่านวตัถุแลว้ถึงบอก

วา่ เราจะอยูต่รงไหนของศาสนา ถา้เราเขา้ใจนะ แลว้เราพยายามยกตวัของเรา อยา่ไปเทียบใคร เรา

เทียบเขาไม่ไดน้ะ บารมีคนไม่เหมือนกนัหน่ึง ความเช่ือมัน่ไม่เหมือนกนัหน่ึง เราตอ้งเทียบใจเราเอง 

วา่มนัข้ึนหรือมนัลง อยูท่ี่ใจเราเท่านั้นเอง  

ถา้ใจเราข้ึน เรากไ็ดป้ระโยชน์ของเราเอง ถา้ใจเราลง เรากทุ็กขข์องเราเอง เห็นไหม ใจเราลง

ไง พอใจเราลงไปมนัห่างออกไปเร่ือย ห่างออกไปเร่ือย ห่างอะไร ห่างจากความสุขจริงท่ีจะเกิดข้ึนไง 

ห่างจากความสุขจริงนะ แต่ถา้มนัใกลเ้ขา้ไปๆๆๆ ใกลเ้ขา้ไปจนทนักนั เห็นไหม ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้น

เห็นตถาคต ไม่เห็นใครหรอก เห็นตถาคต เห็นความจริงในใจนั้น มนัจะเขา้กบัใจดวงนั้นเลย  

น่ีมนัถึงวา่ใจของเรา เราชาวพทุธ เราจะใชศ้าสนาอยา่งไร แลว้เทียบออกมาทางโลก เห็นไหม 

เดือดร้อนมากนะ คนท่ีไม่มีหลกัยดึน่ะ ชาวเขาน้ีจะเดือดร้อนมากเลย จะไปไหนกไ็ม่ได ้ศึกษามาแลว้ก็

ท าอาชีพไม่ได ้เพราะวา่ไม่มีสญัชาติ  

ชาวพทุธถา้ไม่มีหลกัของใจเหมือนกบัคนไม่มีศาสนา คนท่ีไม่มีศาสนา คนท่ีวา้เหว ่ ทุกข์

ข้ึนมาไม่มีท่ีเกาะเก่ียว คนท่ีมีศาสนาคือมีสญัชาติ อยา่งไรกฎหมายคุม้ครองอยู ่ เห็นไหม แลว้กเ็ล่ือน
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ไปๆ น่ีเทียบออกไปสิ เทียบหลกัศาสนา เทียบถึงความคิดของเรา เทียบถึงทุกข์-สุขในใจของตวันั้น 

ทุกข-์สุขของใจตวันั้นเอาเทียบออกไปหลกัของศาสนา เทียบไปเลยเทียบไป  

แลว้มนัจะยอ้นกลบัมา เห็นไหม เทียบเคียงมาแลว้จะเห็นวา่ เออ้ เราดีกวา่เขา เรายงัมีท่ีพึ่ง เรา

มีดีกวา่เขา เห็นไหม เหมือนกบัเรามีท่ีพึ่ง เรากอ็ุ่นใจ แต่ถา้ไม่คิดอยา่งนั้นนะ เราเท่านั้นทุกขค์นเดียว 

เราเท่านั้นเป็นคนท่ีไม่มีวาสนา เราเท่านั้นเป็นคนท่ีวา่อาภพั  

แต่ถา้เรามีตรงน้ีข้ึนมา เราดีกวา่เขาแลว้ เรามีท่ีเกาะเก่ียว เพียงแต่วา่ความเพียรของเราไม่พอ 

เราไม่มีความเพียรพอ ตบะธรรมของเราไม่สามารถแผดเผาไอค้วามสงสยัของเราได ้ ตบะธรรมอนัน้ี

มนักอ็่อนไปๆ แลว้ไอค้วามคิดของกิเลสมนักจ็ะมากข้ึนๆ เห็นไหม ความคิดเหมือนกนั คิดอยา่งหน่ึง

เป็นกิเลส กิเลสคือความคิดท่ีวา่คิดไปประสาของมนั  

ถา้มีสมาธิเขา้ไปยบัย ั้งข้ึนมา สงัขารตวัน้ีกลายเป็นปัญญาข้ึนมา เพราะ! เพราะวา่ไม่ใช่

ความคิดของเรา มนัความคิดเป็นกลางไง มชัฌิมาปฏิปทา ความคิดท่ีเกิดข้ึนท่ีเป็นกลางท่ีสมาธิมาแยก

ออกไป ความคิดอนัน้ีเป็นความคิดของฝ่ายธรรม ความคิดธรรมกบัความคิดกิเลส กิเลสมนัเกิดโดย

ธรรมชาติของมนั ความคิดน้ีมีตลอดเวลาพร้อมกบัความคิดเรา  

แต่ถา้เราสร้างสมาธิข้ึนมา ยบัย ั้งใจไม่ใหคิ้ดออกนอกลู่นอกทาง แลว้ความคิดอนัน้ีจะเกิด

ข้ึนมาอีกทีนึง อนันั้นเป็นความคิดฝ่ายธรรม ปีชาติหน่ึงเกิดก่ีหน ในความคิดเรา กบัความคิดฝ่ายกิเลส

มนัเกิดอยูทุ่กวินาที เห็นไหม เทียบเขา้มาสิ น่ีพฒันาตน พฒันาข้ึนไป  

เราเป็นชาวพทุธอยูต่รงไหน เราจะเสพศาสนาตรงไหน เรากเ็ป็นชาวพทุธ ถา้เป็นชาวพทุธจริง 

ชาวพทุธแท ้ เรากมี็ความสุขของเรา เราเท่านั้นนะ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 

พระพทุธเจา้นิพพานไปแลว้ ครูบาอาจารยจ์ะนิพพานต่อไปขา้งหนา้ แลว้เราจะพึ่งใคร? ถามเราเองแลว้

มนักจ็บ เอวงั 


