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ณ วดัสนัติธรรมาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจฟังธรรมนะ ฟังธรรม “พทุธธรรม” ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ แสวงหาโมกขธรรม ขณะท่ีแสวงหา
โมกขธรรมนั้นน่ะ เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม พทุธะ คือผูรู้้ ผูต่ื้น 
ผูเ้บิกบาน “พทุธธรรม” ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้  

ขณะท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมมีความสุขมาก ความสุขแบบองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้นะ “วิมุตติสุข” ความสุขอยา่งน้ีมนัมีความละเอียดอ่อนมาก อยากจะ
เผยแผธ่รรม แลว้ใครจะรู้ได ้ ใครจะรู้ได ้ เห็นไหม จนพรหมมานิมนต ์ แลว้องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ปรารถนาเป็นพระโพธิสตัว ์มนัเป็นส่ิงท่ีปรารถนามาจะร้ือสตัวข์นสตัว ์ส่ิงน้ีเป็น
ความจริงอยูแ่ลว้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ถึงบอกวา่ ผูท่ี้หยาบ ผูท่ี้เขา้ไม่ถึงกมี็ ผูท่ี้
ละเอียดอ่อนจะเขา้ถึงส่ิงนั้นไดก้มี็ เห็นไหม ถึงเทศนาวา่การ  

เวลาแสดงธมัมจกัฯ พระปัญจวคัคีย ์ พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม น่ีสงัฆ
รัตนะ ถึงพระรัตนตรัย พระพทุธ พระธรรม พระสงฆข์องเรา เราเป็นชาวพทุธนบัถือ
พระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาเกิดจากใคร? เกิดจากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผู ้
ตรัสรู้ธรรม ถึงวา่ เป็นพทุธธรรม 

พทุธะคือผูรู้้ ผูรู้้รู้ดว้ยความสวา่งกระจ่างแจง้ ไม่ไดรู้้ดว้ยความมืดมน ไม่ใช่ความเพอ้ฝัน 
ความเพอ้เอาคิดเอานั้นเป็นส่ิงท่ีวา่เป็นลทัธิ เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เวลาออก
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เทศนาวา่การ ไปเจอเจา้ลทัธิต่างๆ ไม่ยอมรับนะ เวลาออกไปเจอเดียรถีย ์ เขากมี็ธรรมเหมือนกนั 
เขากว็า่เป็นธรรมเหมือนกนั 

น่ีเวลาธรรม ธรรมของใครล่ะ ธรรมของเดียรถีย ์ ธรรมของพราหมณ์ ของอะไร เห็นไหม 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปฏิเสธ ปฏิเสธวา่ คนเราเกิดมา ไม่ใช่เกิดมาดีดว้ยการเกิด เกิด
เป็นพราหมณ์ เกิดเป็นแพศย ์ เกิดเป็นศทูร ส่ิงท่ีเกิดมาแลว้เกิด ส่ิงนั้นเป็นไป ออ้นวอนขอเอานะ 
เกิดมาแลว้ท าคุณงามความดีตอ้งออ้นวอนขอพระเจา้ ตอ้งออ้นวอน ตอ้งพยายามเอาใจ 

แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปฏิเสธหมดเลย ปฏิเสธวา่ การเกิดน้ีเกิดมาโดยกรรม 
ทุกคนมีกรรมถึงมีการเกิด เกิดมานัง่อยูน่ี่เกิดมาจากไหน? เกิดมาจากจิตปฏิสนธิของครรภม์ารดาน้ี
แน่นอน แต่ถา้ไม่มีกรรมล่ะ เห็นไหม สตัวก์เ็กิดได ้คนเกิดทุกข ์เกิดยาก เกิดสุข เกิดสบาย แลว้แต่
บุญกศุลบุญกรรมสร้างมาไง 

เรา ถา้มีบุญกศุลสร้างมาเราเกิดเป็นมนุษยส์มบติั มนุษยส์มบติัส าคญัท่ีสุดนะ ความสุขและ
ความทุกขน์ั้นมนัตามมาทีหลงั เพราะเรามีชีวิตเรา เราถึงมีส่ิงต่างๆ เห็นไหม โลกน้ีมีอยูแ่ลว้ คน
เกิดและคนตาย โลกกเ็ป็นเร่ืองของโลกอยูใ่นปัจจุบนัน้ี แต่เราเกิดมาพบโลก โลกมีเพราะมีเรานะ 
เรารู้จกักบัโลก เราถึงไดส้มัผสักบัโลกได ้ความสุขความทุกขเ์กิดจากเรา เห็นไหม น่ีอ  านาจวาสนา  

แต่เดิมคนเรามีนอ้ย ทรัพยากรมีมหาศาลเลย คนเกิดมาน่ี เวลาสงครามสมยัโบราณเขาแยง่
ชิงมนุษยก์นันะ แยง่ชิงคนมาเพื่ออะไร? เพราะเขามีแผน่ดินเขามีท่ีพึ่งพาอาศยัมาก แต่คนของเขา
ไม่ค่อยมี ในปัจจุบนัน้ีคนเกิดมามาก สงัคมกแ็ปรสภาพไป อยูท่ี่อ  านาจวาสนา การเกิดมาน่ีเกิดมา
เป็นมนุษยด์ว้ย แลว้อยูท่ี่วาสนาเกิดมา โอกาสของคนต่างกนั 

ทีน้ีเราเกิดมาแลว้น่ีกรรมพาเกิด องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอก กรรมพาเกิด
ต่างหาก เกิดแลว้ถึงไดท้  าคุณงามความดี ส่ิงน้ีเป็นปัจจุบนัธรรม ท าคุณงามความดี “ท าดีตอ้งไดดี้ 
ท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่” โดยสจัจะความจริง การกระท าอนัน้ีต่างหาก องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
ถึงบอก ฆราวาสธรรม ธรรมของฆราวาส ธรรมของคฤหสัถ ์แลว้ธรรมของบรรพชิตมนักล็ะเอียด
รอบคอบเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป  

เราเกิดมาเป็นฆราวาส เรามีความเช่ือในศาสนา เห็นไหม ความเช่ือน้ีเป็นอาหารของใจ เกิด
มาเป็นคนเราตอ้งมีปากมีทอ้ง เรากห็าอยูห่ากินของเรา ตามหนา้ท่ีการงานของเรา ส่ิงน้ีไม่เป็น
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กิเลส มนัเป็นหนา้ท่ีการงาน เป็นความเพียรชอบ งานชอบ การกระท างานน้ีเป็นความถกูตอ้ง
เพราะความเพียรชอบในองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกไวใ้นอริยมรรค เห็นไหม มรรคคือ
ความเพียรชอบ ถา้ความเพียรไม่ชอบล่ะ ความเพียรท่ีไปท าลายคนอ่ืน ความเพยีรท่ีท าลายตน เห็น
ไหม คนประกอบสมัมาอาชีวะเหมือนกนั แต่เขาประกอบสมัมาอาชีวะดว้ยการเบียดเบียนคนอ่ืน 
ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่ดีเลย ส่ิงใดประกอบสมัมาอาชีวะเล้ียงชีพดว้ยความถกูตอ้ง น่ีฆราวาสธรรม 

แต่เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเป็นผูท่ี้อยากพน้จากทุกขล่์ะ พน้จากทุกขม์นักต็อ้งเป็นอีก
ระดบัหน่ึง นั้นเป็นเร่ืองของภิกษุ ของนกัประพฤติ นกัพรต ของผูท่ี้ออกประพฤติปฏิบติั ออก
ประพฤติปฏิบติัเพื่ออะไร? เพื่อช าระกิเลส เพื่อท าใหกิ้เลสมนัยบุยอบตวัลง น่ีความสุขเกิดท่ีใจ 
อาหารของปากเรากห็าอยูห่ากินเพื่อเล้ียงชีวติของเราไป ส่ิงมัง่มีศรีสุขขนาดไหน จะหาไดม้าก
นอ้ยนะ เรากกิ็นแค่อ่ิมหน่ึง กินแค่หน่ึงม้ือ กินแค่อาศยั ใชปั้จจยัเคร่ืองอาศยั ส่ิงน้ีใชเ้หมือนกนั  

เราเป็นญาติกนัโดยธรรม มีปากมีทอ้ง มีร่างกาย มีความรู้สึก น่ีเป็นญาติกนัทั้งหมดเลย 
ญาติกนัเพราะมีเสมอภาคเหมือนกนั เกิดมามีสิทธิเท่ากนั แต่บุญกศุลต่างกนั คนเหมือนกนัแต่
หวัใจของคนต่างกนั คนบางคนคิดดีมาก บางคนคิดเบียดเบียนคนอ่ืน ส่ิงน้ีมนัเป็นเร่ืองของกิเลส
ตณัหา แลว้เวลาทุกข ์ ทุกขท่ี์ไหนล่ะ? ทุกขท่ี์ใจ เราถึงตอ้งหาอาหารของใจนะ ถา้อาหารของใจ 
พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ส่ิงท่ีเป็นอาหารมากเ็ป็นสมัมาอาชีวะ เป็นส่ิงท่ีเล้ียงชีพชอบ ไม่มีพิษไม่
มีภยัไง 

อาหาร เวลาอาหารเป็นสารพิษ เรากินเขา้ไปร่างกายมนัยงัเจบ็ปวดแสบร้อน มนัยงัเป็นโรค
เป็นภยัได ้อาหารของใจกเ็หมือนกนั ส่ิงท่ีเป็นพิษเป็นภยั ถา้เป็นส่ิงท่ีไม่ใช่พทุธะ ไม่สวา่งกระจ่าง
แจง้ มนักเ็ป็นความเห็นของกิเลสไง กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัคิดของมนัไปนะ  

ในปัจจุบนัน้ีเราดูสิ ในโลกน้ีเขาท าการวิจยักนัวา่ ยาปลอมน้ีมีมากมายเลย เวลายาปลอม
ปลอมมาแลว้น่ีดูนะ คนท่ีปลอมยามาเขากต็อ้งมีปัญญาของเขา เขากต็อ้งเป็นนกัธุรกิจท่ีเขามีฐาน 
เขาถึงท ายาปลอมเขาออกมาได ้ แลว้ยาท่ีจะปลอมเขาปลอมมาจากใครล่ะ? เขาตอ้งปลอมจากยาท่ี
เป็นยาแท ้ยาจริง ยาจริงน่ีเขาตอ้งท าวิจยัของเขา เขาตอ้งพิสูจน์ของเขา เขาตอ้งคน้ควา้ของเขา เขา
ทดลองนะ รักษาสตัวก่์อน รักษาสตัวไ์ดแ้ลว้ไม่มีผลขา้งเคียง รักษามนุษย ์จนขนาดท่ีวา่ไดรั้บการ
ยอมรับจากสงัคม เขาถึงใชย้านั้นออกมาเป็นสินคา้ของเขา 
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แต่คนท ายาปลอมนะ เขาไม่ตอ้งคิดอะไรเลย เขามีแต่ความโลภ มีแต่ความคิดตอ้งการ
ผลประโยชน์ของเขา แลว้เขากไ็ปท ายาปลอมนั้นออกมาเพื่อจะใหเ้ป็นสินคา้หาเงินของเขา ส่ิงท่ี
หาเงินของเขาน่ีมนัน่าสงัเวช สงัเวชท่ีคนประชาชนไปซ้ือยานั้นมากิน เห็นไหม เสียทั้งเงินนะ เงิน
เราอุตส่าห์หาอยูห่ากิน หาเงินมาเพื่อมาเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั ปัจจยั ๔ ยารักษาโรคกเ็ป็นปัจจยั ๔ 
หามาเพื่อจะรักษาโรค แต่เวลาเสียเงินไปกไ็ดข้องปลอมมา แลว้เวลาเอากิน 

๑. เสียเวลาไปเพราะวา่มนัเป็นยาปลอม มนัรักษาโรคไม่ได ้

๒. เวลาถา้รักษาไปมนัเป็นพิษเป็นภยั เป็นผลขา้งเคียง ถึงกบัเสียชีวิตไดน้ะ 

เราไปซ้ือส่ิงท่ีไม่มีคุณค่ามาใหก้บัชีวิตของเรา นั้นเป็นยาปลอมนะ 

แต่ถา้เป็นยาคุณภาพของเขาล่ะ ยาคุณภาพ “พทุธธรรม” เพราะอะไร เพราะองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ท่านเป็นผูพ้ิสูจน์มาก่อน องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ขณะท่ีประพฤติเป็น
เจา้ชายสิทธตัถะ ออกแสวงหาอยู ่ ๖ ปี ขนาดอาฬารดาบสรับประกนัวา่ “มีความรู้เหมือนเรา ได้
ฌานสมาบติั จิตสงบเหมือนเรา สัง่สอนได”้ น่ีมีคนรับรองนะ แต่ผูท่ี้รับรองนั้นกป็ลอมไง  

ปลอมหมายถึงวา่ เขาไม่รู้จริง เขาไม่ใช่พทุธะ นั้นเป็นธรรมของฤๅษีชีไพร ธรรมของเจา้
สทัธิในสมยัพทุธกาล มนัไม่ใช่พทุธธรรม มนัเป็นธรรมของฤๅษีชีไพร เพราะไดส้มาบติัพวกฤๅษี
ชีไพรเขาไดข้องเขาอยูแ่ลว้ น่ีเขากเ็ป็นศาสดา เขากอ็า้งตวัวา่เป็นพระอรหนัต ์เขากส็ัง่สอนกนั เห็น
ไหม ส่ิงท่ีเป็นยาปลอม ยาปลอมมารับรองเจา้ชายสิทธตัถะ เจา้ชายสิทธตัถะไม่ยอมรับความปลอม
อนันั้น เพราะส่ิงนั้นเป็นความปลอม เพราะหวัใจมนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากอยูใ่นหวัใจ 

สงบขนาดไหนเขา้สมาบติัขนาดไหน เขา้สมาบติันะ เนวสญัญานาสญัญายตนะ ดบัทุก
ความรู้สึกทั้งหมด ดบัหมดนะ ตั้งแต่รูปฌาน อรูปฌาน ข้ึนไป ความเป็นไปของจิตจะมีความสุข น่ี
ติดหมด ผูท่ี้ท  าสมาธิ ถา้ไม่มีอ  านาจวาสนาจะเห็นวา่ความสงบของใจน้ีเป็นธรรม แลว้จะติดใน
สมาธิอยา่งน้ี เห็นไหม แลว้อาฬารดาบสกติ็ดสภาวะแบบน้ี แลว้กมี็คนนบัหนา้ถือตามาก มีลกูศิษย์
ลกูหา จนบอกวา่ “เจา้ชายสิทธตัถะกมี็ความรู้เสมอเรา จะสัง่สอนญาติโยมไดเ้หมือนกนั” เจา้ชาย
สิทธตัถะปฏิเสธเพราะอะไร เพราะสร้างสมบุญญาธิการมาเป็นพระโพธิสตัว ์ ๔ อสงไขย แสน
มหากปั 
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ส่ิงท่ีสร้าง ๔ อสงไขย คือสร้างบุญกศุลมหาศาลนะ ไดศึ้กษา ไดเ้ล่าเรียน ไดป้ระพฤติ
ปฏิบติั ไดส้ะสม ไดส้ละทานมา ส่ิงน้ีเป็นจริตนิสยั เป็นอินทรีย ์ ความรู้สึกในหวัใจ เป็นเชาวน์
ปัญญาท่ีวา่ จะไม่ยอมส่ิงใดๆ โดยท่ีไม่มีเหตุผลไง น่ีพทุธะเป็นอยา่งน้ี  

ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เวลาไดธ้รรมของพวกเจา้ลทัธิต่างๆ ท่ีไม่ใช่พทุธ
ธรรม ไดเ้พราะอาฬารดาบสรับประกนั แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่ตอ้งการ ธรรมแบบ
น้ีไม่ตอ้งการ ธรรมแบบน้ีใครๆ กท็  าได ้ ส่ิงท่ีเขาท าอยู ่ ในลทัธิ เจา้ลทัธิในสมยัพทุธกาลเขากท็  า
ของเขา เขากเ็ผยแผศ่าสนาของเขา แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่ตอ้งการ เพราะส่ิงน้ีมนั
ยงัเป็นผลเป็นการสงบกิเลสไวช้ัว่คราว แลว้กย็งัตอ้งตายตอ้งเกิดอยู ่ส่ิงท่ียงัตอ้งตายตอ้งเกิดอยู ่มนั
ไม่ใช่พทุธะ ไม่ใช่ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีจะช าระกิเลสได ้ ปฏิเสธส่ิงน้ีแลว้
ออกร้ือคน้ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เอง  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท าวิจยั ท าการคน้ควา้หายาท่ีเป็นท่ีเป็นพทุธธรรมไง องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้คน้ควา้ขนาดท่ีวา่อดอาหาร อดนอน กลั้นลมหายใจ น่ีคือวิธีคน้ควา้
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เขาจะมีวิธีการท่ีวา่ เขามีความยอดเยีย่ม 

ในส่ิงท่ีวา่เป็นยา ส่ิงท่ีวา่เป็นยาท่ีเป็นพทุธธรรมน้ีเป็นยาอนัวิเศษ แต่ยาท่ีมนัเป็นแขนง
ต่างๆ ในลทัธิท่ีเป็นพวกเดียรถีย ์ เขากส็อนของเขา ส่ิงนั้นเป็นยาคุณภาพอีกคุณภาพหน่ึง เป็นยา
ท่ีวา่ไม่สามารถรักษาโรคเกิด โรคแก่ โรคเจบ็ โรคตายได ้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กไ็ป
ศึกษากบัเขา แต่ส่ิงท่ีบอกอยูคื่อเช้ือไขมนัไม่ส้ินไป มนัไม่มีการกระท า ไม่มีส่ิงท่ีท าลายอวิชชาคือ
ส่ิงท่ีเป็นพญามาร ส่ิงท่ีปกปิดหวัใจ น่ีพลงังานอนัผดิ คืออวชิชาท่ีมนัท าลายผดิอยา่งน้ี มนัจะ
ขบัเคล่ือนออกมาขบัเคล่ือนออกไป มนัสงบ สงบดว้ยสติ ดว้ยส่ิงท่ีเขาควบคุมไวด้ว้ยชัว่คราว ส่ิงท่ี
ชัว่คราวเพราะมนัยงัไม่มียา มนัเป็นไปไม่ได ้ขณะท่ีใครจะตรัสรู้ส่ิงน้ีได ้

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ข้ึนมา ส่ิงท่ีประเสริฐหมด ประเสริฐท่ีสุด 
เพราะผูท่ี้จะร้ือสตัวข์นสตัว ์การสร้างสมบุญญาธิการมาอยา่งน้ีมหาศาลมาก 

ขณะท่ีไม่มีศาสนา ผูท่ี้จะตรัสรู้เองมีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กบัพระปัจเจกพทุธ
เจา้เท่านั้น สาวกสาวกะตอ้งไดย้นิไดฟั้ง ตอ้งมีแผนท่ีเคร่ืองด าเนิน ขณะท่ีมีแผนท่ีเคร่ืองด าเนิน
อยา่งน้ีเรายงัควา้ผดิควา้ถกูกนันะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไม่มีส่ิงน้ี ร้ือคน้ท าวิจยั
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มหาศาลเลย ตั้งแต่อดอาหาร ตั้งแต่กลั้นลมหายใจจนสลบถึง ๓ หน คนสลบ เหมือนกบัเราถา้ช็อก
กต็ายนะ น่ีตายแลว้ฟ้ืนถึง ๓ คร้ังนะ “ส่ิงน้ีไม่ใช่” ตอ้งพิสูจน์ใหถึ้งท่ีสุดไง  

จะท าการวิจยั เอายาแกเ้กิด แกแ้ก่ แกเ้จบ็ แกต้ายมา ตอ้งท ากนัถึงขนาดท่ีวา่กิเลสมนัท าให้
ถึงกบัสลบไสลนะ สลบไสลเพราะมนัอุกฤษฏ ์ท าพยายามคน้ควา้จะท าลายเช้ืออนัน้ีไง ถึงกบัสลบ
ไปถึง ๓ หน “ไม่ใช่ทาง” จนกลบัมาฉนัอาหารของนางสุชาดา ปัญจวคัคียเ์ห็นวา่กลบัมามกัมาก น่ี
ความเห็นของโลกไง กลบัมามกัมาก ขนาดท าอุกฤษฏข์นาดนั้นยงัไม่ได ้ แลว้กลบัมาฉนัอาหาร 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะไม่มีโอกาสแลว้ ถึงสละท้ิงองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
ไปเลย 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้อยูพ่ระองคเ์ดียว ถึงเวลาสงบสงดั ฉนัอาหารแลว้นึก
ยอ้นกลบัไป เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นคุณเป็นประโยชน์มนัจะฝังใจมาก ขณะท่ีเป็นราชกุมาร พระเจา้สุ
ทโธทนะพาออกไปท าแรกนาขวญั นัง่ท าความสงบ อานาปานสติ น่ีฝังใจตั้งแต่เดก็นะ เดก็น่ีบุญ
กศุลสร้างมา 

พวกเราผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เวลาประพฤติปฏิบติัก าหนดพทุโธหรือก าหนดส่ิงใดมนัสงบ
ได ้ อยา่งน้ีเราสงบโดยท่ีไม่มีสติ หรือเราสงบโดยสติมนัควบคุมมาอยา่งน้ี แต่สงบโดยท่ีวา่ไม่มี
ความช านาญไม่เขา้ใจไง น่ีส้มหล่น 

เวลาเจา้ชายสิทธตัถะก าหนดลม...เป็นเดก็อยู ่สงบไดน้ะ เงาของตน้หวา้ไม่คลอ้ยตามตะวนั
ไป ส่ิงท่ีสงบน่ีมนัฝังใจมา นึกถึงตั้งแต่ตอนเป็นเดก็ เห็นไหม ส่ิงน้ีเป็นสมัมาสมาธิ อานาปานสติ 
ท าใหจิ้ตสงบเขา้มา ไม่ใช่ฌาน ไม่ใช่สมาบติั ฌานสมาบติัเป็นพลงังานของจิต พลงังานของจิต
ส่วนใหญ่จะส่งออก ถึงสมัมาสมาธิ...ฌานสมาบติักเ็ป็นฌานสมาบติั มิจฉาสมาธิคือการตกภวงัค ์
คือสมาธิหวัตอ หรือเป็นสมาธิแต่ใชใ้นทางคุณไสย ใชใ้นทางท่ีผดิ นัน่เป็นมิจฉาสมาธินะ  

ถา้เป็นสมัมา สมัมาคือมนัเป็นกลาง มนัถึงวา่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ถึงวางไว ้
ศีล สมาธิ ปัญญา มนัตอ้งมีศีล ท าศีล ไม่เบียดเบียนเขา ผูท่ี้มีศีลโดยปกติ เห็นไหม กล่ินของศีลจะ
หอมทวนลม คนท่ีไม่เบียดเบียนใคร คนท่ีมีเมตตากรุณา ส่ิงน้ีจะหอมทวนลม ส่ิงน้ีจะเป็น
คุณประโยชน์ ขนาดเป็นเร่ืองของโลกเขายงัเชิดชูกนั 
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แต่เรามีศีลในหวัใจ ท าเป็นปกติของใจ ถา้มีศีลน่ีมนัไม่เบียดเบียน ไม่เบียดเบียนแมแ้ต่
ตวัเอง เพราะมนัเป็นปกติ แลว้ท าสมาธิข้ึนมา “ศีล สมาธิ ปัญญา” เวลาจิตท่ีเป็นสมัมาสมาธิ น่ี
ยอ้นกลบั องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ปฐมยาม ยอ้นไปอดีตชาติ 

เพราะยงัไม่เขา้ถึงพทุธะตวัจริง มนัมีอาการ มนัมีขนัธ์ ๕...ขนัธ์ ๕ คือความคิด เห็นไหม 
ความคิดเราน่ี มนุษยมี์ความคิด ความคิดเป็นเราหรือเปล่า ถา้ความคิดเป็นเรา พอเวลาความคิดมนั
หายไปเราตอ้งหายไปดว้ยสิ...ความคิดไม่ใช่เรา ความคิดมนัเกิดดบั เห็นไหม 

ขณะท่ีสงบเขา้มา ออกไปตามบุพเพนิวาสานุสติญาณ ออกไปตามเช้ือไขอนัน้ีไง ส่ิงน้ียอ้น
ไปอดีตชาติ น่ีสร้างสมมา ๔ อสงไขย แสนมหากปั ยอ้นไปไดต้ลอด ส่ิงน้ีไม่มีท่ีส้ินสุด น้ีกไ็ม่ใช่ 
ยอ้นกลบัมาดึงกลบัมาดว้ยสติ กลบัมาปัจจุบนั ท าอานาปานสติเขา้ไปถึงมชัฌิมยาม จุตูปปาตญาณ 
ออกไป จิตน้ีถา้ตายแลว้ตอ้งเกิด จิตทุกดวงใจตอ้งเกิด ตายแลว้เกิดหมดเพราะมีพลงัขบัเคล่ือน 

“คนท าดีตอ้งไดดี้ ท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่” การกระท าน้ีท ามาจากจิต ความคิดของคนริเร่ิมท า จิต
น้ี ความคิดน้ีเกิดมาจากตวัจิต ตวัจิตน้ีเกิดพลงังาน แลว้ใหต้วัความคิด คิดไปตามอ านาจกิเลส มนัก็
ท าบาปอกศุล ถา้เป็นธรรม คิดเป็นบวกกเ็ป็นบุญกศุล ส่ิงท่ีเป็นบุญกศุล การกระท าอยา่งน้ีมนัซบั
ลงมาท่ีใจ เพราะใจน้ีเป็นตวัภวาสวะ เป็นตวัฐาน 

ดูสิ ส่ิงท่ีท าอะไรกแ็ลว้แต่มนัจะมีขอ้มูลของเขา ส่ิงท่ีเขาเกบ็ขอ้มูล หรือส่ิงท่ีวา่เป็น
คอมพิวเตอร์กอ็ยูใ่นโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ส่ิงต่างๆ เขามีขอ้มลูของเขา การกระท าของชีวิตชีวิต
หน่ึงจะดีหรือชัว่ ส่ิงท่ีซบัคุณงามความดีและความชัว่น้ีคือภวาสวะ คือตวัตอของจิต คือตวัภพตวัน้ี 
ถา้ตวัภพตวัน้ีมนัสะสมมา เห็นไหม ถา้จิตน้ีดบัขนัธ์จากในชาติปัจจุบนั มนัมีแรงขบัเคล่ือนตวัน้ี 
มนักจ็ะไปเกิดของมนัโดยธรรมชาติของมนั น่ีจุตูปปาตญาณ จะเห็นสตัวต์ายแลว้เกิดๆ น่ีส่ิงน้ีมนั
เป็นอนาคตไง 

เพราะเวลาอดีตอนาคตไม่ใช่ปัจจุบนั อดีตคือส่ิงท่ีผา่นมาแลว้ คือบุเพนิวาสานุสติญาณ 
อนาคตคือจิตน้ีมนัพุง่ออกไป เวลาตายแลว้มนัพุง่ออกไป เห็นไหม มนัตอ้งไปเกิดในธรรมชาติ
ของกรรมดีและกรรมชัว่นั้น 

ดึงกลบัมาปัจจุบนั พอกลบัมาปัจจุบนั ถึงยามสุดทา้ย คืนน้ีตอนย  า่รุ่งก่อนจะนัง่ คืนน้ีถา้เรา
นัง่ เจา้ชายสิทธตัถะอธิษฐานวา่ “ถา้นัง่แลว้ ถา้ไม่ตรัสรู้ จะไม่ยอมลุกจากท่ีโคนตน้โพธ์ิน้ีเลย จะ
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ตายคาโคนตน้โพธ์ิน้ี” น่ีส่ิงท่ีตั้งสจัจะอธิษฐานไว ้ พอถึงยามสุดทา้ย น่ีเป็นปัจจุบนั เพราะจิตมนั
สงบเขา้มา มนัสงบไปอดีต ไปบุพเพนิวาสานุสติญาณ ส่งไปอนาคต น่ีส่ิงน้ีเป็นอดีตอนาคต อดีต
อนาคตไม่สามารถแกกิ้เลสได ้ตอ้งเป็นปัจจุบนัธรรม  

ปัจจุบนัธรรมเกิดท่ีไหน? เกิดท่ีจิตน้ีเป็นสมัมาสมาธิ จิตน้ีตั้งมัน่ ตอ้งจิตตั้งมัน่นะ 

เวลาเขาเทศนาวา่การกนั ท่ีวา่เป็นธรรมท่ีผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เป็นธรรมเมาไง บอกวา่ “จิต
น้ีจบัตอ้งไม่ได ้จิตน้ีไม่มี” เขาวา่กนัไปอยา่งนั้นนะ นั้นเป็นธรรมเมา 

แต่ถา้พทุธธรรม จิตน้ีตั้งมัน่ จิตน้ีเป็นปัจจุบนั พอจิตน้ีเป็นปัจจุบนั จิตน้ีเป็นสมัมาสมาธิ 
สะสมคน้ควา้ไปอดีต คน้ควา้ไปอนาคตแลว้ไม่เป็นประโยชน ์ ถา้เป็นปัจจุบนั อาสวกัขยญาณ 
ญาณท่ีเกิดข้ึนมาช าระในปัจจุบนั ช าระใน “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วญฺิญาณ ” จน
ดบั ดบัเป็นนิโรโธ ดบัตั้งแต่เขา้ไป จนถึงดบัไปถึงอวิชชา ท าลายอวิชชาขาดไป น่ีองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้คน้ควา้มาอยา่งน้ี องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา “วมุิตติสุข” 
มีความสุขในหวัใจมาก 

“พทุธธรรม” ยาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ถึงมีคุณค่ามากไง  

 ถา้ยาปลอมเขา้มาเขา้เทียบเคียงสภาวะแบบน้ีไปเท่านั้น เทียบเคียงส่ิงน้ีไปแลว้กแ็อบอา้ง
กนัไป ท าลายตวัเองนะ ท าลายตวัเองเพราะท าลายโอกาสของตวัเอง ไม่เขา้ถึงสจัจะความจริงไง 
ส่ิงท่ีท ายาปลอม ผูท่ี้ท  ายาปลอมนั้นโดยท่ีกิเลส ถา้กิเลสท ายาปลอม กิเลสนะ เวลาเราประพฤติ
ปฏิบติั พวกเราผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตั้งใจมีศรัทธามีความเช่ืออยากจะประพฤติปฏิบติั เพราะมีความ
ทุกขม์าก ความทุกขใ์นหวัใจไม่ตอ้งไปถามใครเลย ในหวัใจเราจะมีความทุกขส์ะสมมาท่ีใจ  

การท ามาหาอยูห่ากินกเ็ป็นความทุกขอ์นัหน่ึง น้ีเป็นความทุกขจ์ากการใชแ้รงงานนะ การ
บริหารจดัการกเ็ป็นความทุกขอ์นัหน่ึง ความท่ีมีสมบติัมากกเ็ป็นความทุกขอ์นัหน่ึง เพราะจะเกบ็
สะสมไว ้ จะบริหารอยา่งไรใหง้อกเงยผา่นมา มีครอบมีครัวกเ็ป็นความทุกขอี์กอนัหน่ึง มีลกูมีเตา้ 
มีความรักมาก ลกูเด็กๆ มีความรักมาก เพราะอยูใ่นโอวาท มนัไม่ไปเท่ียวไกล อยูก่บัเรา พอโต
ข้ึนมามนัไปตามแต่ความตอ้งการของเขา กเ็ป็นทุกขอี์กอนัหน่ึง เป็นทุกขไ์ปทั้งนั้นเลย ส่ิงท่ีเป็น
ทุกขส่ิ์งน้ีมนัตอ้งหาส่ิงใดเขา้มาเพื่อยบัย ั้ง 
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ถา้ยบัย ั้งความทุกข ์ ส่ิงท่ีเป็นความทุกข ์ ส่ิงท่ีเป็นสจัจะความจริงอนัน้ี เราจะรักษาส่ิงน้ี เรา
จะรักษาอยา่งไร ส่ิงน้ีจะยอ้นกลบัเขา้มาจากภายใน ถา้ยอ้นกลบัเขา้มาภายใน เห็นไหม ยอ้นกลบั
เขา้มาดูใจของตวั ถา้ดูใจของตวั มนัจะเร่ิมวา่ เราวา่เราท าส่ิงใด  

 แต่ขณะท่ีเป็นยาปลอม กิเลสมนัประพฤติปฏิบติั มนัอา้งส่ิงน้ี อา้งไปๆ ถา้มนัผดิพลาดจาก
พทุธธรรม ส่ิงท่ีผดิพลาดจากพทุธธรรมถา้กิเลสเขา้มาแทรกตรงกลางระหวา่งใหม้นัขบัจิต
บิดเบือนออกไป ถา้มีสติ ส่ิงท่ีบิดเบือนไปมนัไม่ช าระกิเลส เรากจ็ะเขา้ใจ ถา้กิเลสมนัแทรกนะ 
แทรกจากผูท่ี้ท ายาปลอม  

แต่ผูท่ี้มีกรรมของเขา ขณะท่ีประพฤติปฏิบติั ถึงท่ีสุด เขาถึงกบัหลุดออกไปจนเสียจริต
นิสยัไป น่ียาปลอมใหผ้ลใหโ้ทษขนาดนั้นนะ ใหโ้ทษถึงกบัท าใหเ้ขาเสียจริตไปเลย แต่กมี็วิธีการ
แกไ้ข เพราะในวงกรรมฐานของเรา ถา้ขนาดนั้นเรากใ็หก้ลบัมาฟ้ืนสติ ตอ้งฟ้ืนสติข้ึนมาแลว้
พยายามฟ้ืนสติกลบัมาใหเ้ป็นปัจจุบนั ใหเ้ป็นปกติ 

ในปัจจุบนัน้ีส าคญัมาก ส่ิงท่ีเขาหลุดออกไปจนเสียสติ เขายงัฟ้ืนกลบัมาได ้แต่ถา้เป็นกิเลส
ในหวัใจ ตั้งใจจะท ายาปลอมเลย เราตั้งใจตั้งแต่เร่ิมจะบวช เราคิดวา่ เราบวชแลว้เราจะท า
กิริยามารยาทใหส้มควร ใหเ้ป็นท่ีศรัทธาความเช่ือ มีความเช่ือแลว้เขาจะ เห็นไหม เป็นธรรมมะ
อยา่งนั้น มนัเป็นเร่ืองของธรรมเมา มนัไม่เป็นเร่ืองของความจริงหรอก 

ถา้เป็นความจริง ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัมนัตอ้งซ่ือสตัย ์ พรหมจรรยน้ี์เราอยูเ่พื่อใคร 
พรหมจรรยน้ี์ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เวลาสอนภิกษุ พรหมจรรยน้ี์เพื่อแกกิ้เลสของตวั 
พรหมจรรยไ์ม่ใช่เพื่อบรรลุธรรมแลว้จะสัง่สอนเขา ถา้บรรลุธรรมแลว้สัง่สอนเขานะ มนัเป็นจริต
นิสยัท่ีสร้างสมมาของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั น่ีอ  านาจวาสนาอนัหน่ึง แต่ถา้เพื่อจะสัง่สอนเขา มนัก็
เป็นกิเลสเร่งเร้าใหเ้รารีบประพฤติปฏิบติัเพือ่จะเอาต าราน้ีไปสัง่สอนเขา มนักเ็ป็นธรรมเมาไง  

ธรรมน้ีปฏิบติัเพื่อช าระกิเลส ไม่ใช่เป็นศาสดา ไม่ใช่เพื่อจะสัง่สอนใคร ไม่ใช่เพือ่ลาภ
สกัการะ ไม่ใช่เพื่อส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน “พรหมจรรยเ์พื่อพรหมจรรย”์ ประพฤติปฏิบติัใหเ้ป็น
พรหมจรรย ์ ส่ิงท่ีเป็นพรหมจรรยเ์ป็นในหวัใจของเราไง ส่ิงท่ีเป็นพรหมจรรยใ์นหวัใจของเรา น่ี
มนัจะแกเ้ขา้มาจากภายใน น่ีมนัอยูท่ี่อ  านาจวาสนานะ 
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คนเรา เห็นไหม ครูบาอาจารยบ์างองคท่์านประพฤติปฏิบติัพรรษาสองพรรษา ท่านมี
ดวงตาเห็นธรรมแลว้ ท่านมีพื้นฐานของท่าน ครูบาอาจารยก์วา่จะประพฤติปฏิบติัแต่ละขั้นแต่ละ
ตอนเขา้มามนัตอ้งถตูอ้งไถ เพราะส่ิงน้ีมนัเป็นการกระท าของเราเอง เราสร้างสมบุญญาธิการมา
อยา่งน้ี 

สงัเกตไดไ้หมเวลาเรากินอาหาร บางคนชอบอาหารอยา่งหน่ึง บางคนชอบอยา่งหน่ึง 
อาหารน่ีท าไมชอบไม่เหมือนกนัล่ะ คนท่ีเขาบอกเขาปฏิบติัพรรษาสองพรรษาเขาไดผ้ล เขากิน
อาหารอยูอ่ยา่งนั้น เรากกิ็นอาหารของเรา เราจะไปกินอาหารของเขามนักไ็ม่ถกู ไม่อร่อยล้ินเรา 
เห็นไหม เราตอ้งกินอาหารของเรา เราจะปฏิบติัก่ีพรรษา ๑๐ พรรษา ๒๐ พรรษา หรือปฏิบติัเท่าไร
มนัจะมีดวงตาเห็นธรรม มนักเ็ป็นจริตของเรา  

ส่ิงท่ีจริตคืออาหารท่ีถกูล้ินไง อาหารท่ีถกูล้ินมนักถ็กูกบัจริตนิสยั เรากกิ็นอาหารไดม้าก 
ร่างกายเรากแ็ขง็แรง แต่ถา้อาหารไม่ถกูล้ินนะ ท าอยา่งไร มนักินแลว้กไ็ดแ้ต่ฝืนๆๆ การประพฤติ
ปฏิบติักเ็หมือนกนั มนักจ็ะฝืนความรู้สึกตลอดไปถา้มนัไม่ตรงจริตตรงนิสยั 

อ านาจวาสนาน้ีแข่งกนัไม่ได ้ เพราะส่ิงน้ีมนัเป็นอดีต ส่ิงท่ีเป็นอดีตคือภูมิหลงัท่ีสร้างมา 
เห็นไหม การศึกษาเล่าเรียนของเรากเ็หมือนกนั ใครศึกษาวิชาการส่ิงใดมามนักเ็ป็นวิชาชีพของ
วิชาการของอาชีพนั้น ในเม่ือเราศึกษาวิชาชีพน้ีมา แลว้เราจะไปท าวิชาการอ่ืนมนักท็  าได ้ เพราะ
คนจบหนา้ท่ีการงานมีวิชาชีพอยา่งนั้นมา เขาท างานท่ีไม่ตรงกบัสาขาท่ีเขาเรียนมากมี็ เพราะเขา
สามารถท าได ้

อนัน้ีกเ็หมือนกนัในเม่ือเราประพฤติปฏิบติั ถา้มนัไม่ตรงจริตตรงนิสยั กศุโลบายนะ อุบาย
วิธีการท่ีจะพยายามบิดใหก้ารกระท าไปให้ความเพียรเรากา้วหนา้ ใหกิ้เลสมนัตามความเพียรเรา
ไม่ทนั น่ีเรามีกิเลสในหวัใจ เราจะรู้ส่ิงใด กิเลสมนัรู้ตามไปหมดล่ะ ความลบัถึงไม่มีในโลกไง  

การกระท าของโลกเขา เขาบอก เขาท าความลึกลบัไว ้เขาท าความดีความชัว่ เขากท็  าสะสม
ไวใ้นใจจะไม่มีใครรู้กบัเขา...แต่เราน่ีรู้ เจตนาน่ีรู้ ภวาสวะ ตวัภพน่ีรู้ รู้หมดเลย ท าอะไรกรู้็ลงท่ีใจ 
แลว้กิเลสมนัอยูห่ลงัน้ีอีกนะ กิเลสมนัอยูห่ลงัความคิด เพราะอะไร เพราะเวลาคิดข้ึนมาแลว้เรา
ตอ้งการ กิเลสมนัอยูข่า้งหลงัมนักข็บัไส เราคิดส่ิงใด พอใจส่ิงใด มนักพ็ยายามไปตามตณัหาความ
ทะยานอยากเรา เห็นไหม กิเลสมนัอยูเ่บ้ืองหลงัความคิดน้ี ถา้มนัอยูเ่บ้ืองหลงัความคิด มนัก็
ขบัเคล่ือนไป 
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ทีน้ีเราศึกษามาขนาดไหน กิเลสมนักอ็ยูก่บัเรา เห็นไหม จริตนิสยัมนักเ็หมือนกนั มนัถึง
ตอ้งถตูอ้งไถไป ตอ้งใชก้ศุโลบายใหกิ้เลสมนัตามความคิดน้ีไม่ทนั ถา้กิเลสตามความคิดไม่ทนั ส่ิง
ท่ีเป็นอารมณ์โลก โลกียปัญญา ปัญญาท่ีเรามีการศึกษามา เรามีปัญญาน้ี เราคิดอะไรมนัมีรสชาติ
ล่ะ รสของธรรม...รสของรูป รส กล่ิน เสียง ผสัสะกบัอายตนะน่ีมนัมีรสชาติ สุขทุกขม์นัพอใจ ส่ิง
ท่ีมีรสชาติ มนักท็  ากิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนักสุ็ม มนักใ็ส่ฟืนใส่ไฟใหต้อ้งการไปน้ีคือรส
ของรูป รส กล่ิน เสียง เห็นไหม 

พทุโธๆ พทุธะ กรรมฐาน พทุโธ พทุธะ เราใชก้รรมฐาน น่ีคืออาหารของใจ เราจะเร่ิมเอา
ใจของเราไวใ้นอ านาจของเรา เราควรจะหาพทุธะนะ 

“พทุธธรรม” ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ช าระกิเลสได ้ 

แมแ้ต่ฆราวาสธรรมกย็งัสัง่สอนใหป้ฏิบติัอยูใ่นคุณธรรม ศีลธรรมคุณธรรมอยา่งน้ีจะท า
ใหเ้ราเกิด เกิดต่อไปเรากมี็เสบียงอาหาร คนเราจะออกจากบา้นจากเรือน ถา้มีเสบียงมา เราจะไป
ไหนเรากไ็ปดว้ยความอบอุ่นใจ ถา้ออกจากบา้นมีแต่ตวัเปล่าๆ แลว้ระยะทางเดินของเราอีกยาว
ไกล เราตอ้งเดินไปโดยท่ีไม่มีเสบียงเลย อดอาหาร อดน ้าขนาดไหนกต็อ้งเดินไป นั้นเพราะไม่ได้
สร้างบุญกศุลมา  

ถา้สร้างบุญกศุลมาอยา่งน้ี น่ีมนัอยูท่ี่ใจ เวลาส่งส่ิงท่ีเราสละออกไปน่ีเป็นวตัถุ เป็นอาหาร 
เกบ็ไวก้เ็น่าเสียนะ สละออกไปขนาดไหนน่ีเป็นทิพยห์มดเลย เราคิดถึงการสละทานของเราตั้งแต่
ปีท่ีแลว้ สิบปีท่ีแลว้ยงัสดๆ อยูน่ะ ยงัอุ่นๆ อยูเ่ลย มนัไม่เสียหาย เพราะอะไร เพราะเป็นนามธรรม 
เวลาจิตมนัดบัไป น่ี ส่ิงน้ีมนัจะตามติดไป มนัจะเป็นทิพย์ๆ ๆ ทั้งหมดเลย แลว้ไปเกิดท่ีไหน เพราะ
บุญกศุลอนัน้ีสร้างสมมา น่ีไงเสบียง ถา้เราสร้างสมส่ิงน้ี มนัเป็นเสบียงของเราไปอนาคต ถา้เรา
เกิดเราตายนะ แลว้เราก าหนดพทุโธๆ น่ีล่ะ 

“ผูท่ี้มีศีลบริสุทธ์ิร้อยหนพนัหน ไม่เท่ากบัมีความสงบในหวัใจสมัผสัหนหน่ึง ผูท่ี้มีสมาธิ
ร้อยหนพนัหน ไม่เท่าเกิดปัญญาหนหน่ึง”  

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เราจะท าความสงบของใจ บุญกศุลเราจะพฒันาของเราข้ึนไป เร่ิมตั้งแต่
ท าทานเพื่อใหจิ้ตใจมนัสละความตระหน่ีถ่ีเหนียวของมนั ใหม้นัมีโอกาสไดรู้้จกัตวัตนของเรา มนั
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จะรู้จกัชีวิตน้ีคืออะไร เกิดมาน่ีเกิดมาท าไม เกิดมาทุกขม์ายาก แลว้ส่ิงท่ีเป็นความสุขมีไหม เกิดมา
ในโลกน้ี 

มนักมี็ความสุขแกร็นๆ ท่ีโลกเขามีกนัอยูอ่ยา่งน้ี มนักเ็ป็นความสุขประสาโลก ส่ิงน้ีมนัก็
เป็นไปตามประสาโลก แลว้แต่บุญกศุล แลว้แต่กรรม แลว้แต่เบียดเบียนกนั แลว้แต่โลกสภาวะ
สงัคมเป็นอยา่งไร เห็นไหม ส่ิงน้ีเป็นเร่ืองของโลกๆ นะ แลว้ความสุขแท้ๆ  อยูท่ี่ไหนล่ะ  

ความสุขแท้ๆ  องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูว้ิจยั เป็นผูว้ิเคราะห์คน้ควา้ข้ึนมา ได้
สมัผสัจากใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เป็นผูท่ี้ถึงวิมุตติสุข เป็นองคแ์รกของโลก เห็น
ไหม น่ีส่ิงน้ีมีจริง แลว้ส่ิงน้ีมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ 

ส่ิงน้ีเวลาเราทุกขเ์ราทุกขท่ี์ไหน? เราทุกขท่ี์ใจ เรามีความรู้สึก บางทีเราตอ้งการวตัถุ 
ตอ้งการเร่ืองของโลก เรากไ็ดส่ิ้งตามตอ้งการ มนัมีความสุขไหมล่ะ? มีความสุขขณะท่ีไดใ้หม่ๆ 
พอมนัเก่า มนัเจือจางไปมนักอ็ยากไดใ้หม่ตลอดไป เห็นไหม ถา้ส่ิงนั้นมนัเป็นความสุขจริง เรา
ไดม้าสมความปรารถนา มนัตอ้งเป็นความสุขของเราตลอดไปสิ ท าไมมนัเป็นความสุขชัว่คราวล่ะ 
ชัว่คราวเพราะอะไร เพราะมนัเป็นเคร่ืองล่อมนัเป็นตณัหาความทะยานอยาก เหมือนกบักิเลสมนั
อ่อยเหยือ่ เราเอาเหยือ่ป้อนมนั มนักมี็ความสุขชัว่คราว 

แต่มนักมี็ความสุขจริง ถา้มีความสุขจริง สุขจริงเกิดจากท่ีไหน? เกิดจากจิตสงบ จิตสงบ
แลว้ท าอยา่งไร จิตสงบ เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ถึงบอกวา่ ใหก้  าหนดพทุโธๆ 
ก่อน ใหมี้สติแลว้ก าหนดพทุโธๆ ถา้ปฏิบติัใหม่ๆ กพ็ร้อมทั้งลมหายใจเขา้และลมหายใจออก
เพราะมนัเป็นรูปธรรมท่ีจบัตอ้งได ้

พทุโธมนัเป็นส่ิงท่ีไม่มีรสชาติ แต่อารมณ์ความรู้สึกของเรามนัมีรสชาติ มีรสชาติท าใหจิ้ต
น้ีตอ้งการแสวงหา มนักไ็ปตามรสชาตินั้น น่ีคิดไปไม่มีวนัจบ คิดจนนอนไม่หลบักมี็นะ แต่ถา้
พทุโธๆ น่ีมนัไม่อยากคิด มนัจืดมนัชืด เห็นไหม อาหารท่ีมีคุณภาพรสชาติไม่รุนแรง กินเขา้ไป
แลว้จะใหป้ระโยชนก์บัร่างกาย ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัร่างกาย แต่กิเลสมนัผลกัไส กิเลสมนัไม่
ตอ้งการ มนัตอ้งการส่ิงท่ีเป็นธรรมเมา เมาไปในอารมณ์ เมาไปในธรรมะ เมาไปใน...ส่ิงนั้นเป็น
พอใจ 
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แต่เวลาประพฤติปฏิบติัน่ีเป็นการใหอ้าหารใหห้วัใจโดยปัจจุบนั พทุโธๆ ถา้มนัไม่เอาเรา
ตอ้งบงัคบั น่ีกิเลสมนัผลกัไสมนัไม่ตอ้งการ แต่ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เราเช่ือ 
เรามีศรัทธาความเช่ือ เราเป็นสาวกะ เราเป็นสาวก เราเช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เราตอ้ง
บงัคบั บงัคบัใหม้นัก าหนดพทุโธๆ ไปเร่ือยๆ ส่ิงน้ีอาหารท่ีไม่เป็นพิษ  

ส่ิงท่ีเป็นพิษ ถา้อยูก่บัพทุโธ อารมณ์ท่ีมนัมีอารมณ์ความรู้สึก มนัใหส้ารพิษ ให้ความเป็น
พิษเป็นภยักบัหวัใจ ส่ิงน้ีมนักอ็อกไปฟุ้ งซ่าน แต่ส่ิงท่ีเป็นคุณประโยชน์กบัเขา กบัหวัใจของเราเอง 
กลบัไม่ยอมกิน ไม่ยอมกินเพราะมนัส่ิงท่ีวา่มนัไม่เคยไดส้มัผสั แต่ถา้เราสมัผสัข้ึนมา กิเลสมนัก็
ไม่ตอ้งการ เราถึงตอ้งเช่ือธรรม 

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาสภาวธรรมน้ีเป็นอนตัตา ส่ิงท่ีเป็นความสุข ความพอใจมนักเ็ป็นของ
ชัว่คราว ส่ิงท่ีเราสร้างสมข้ึนมา ธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม ส่ิงใดต่างๆ เกิดจากจิตกเ็ป็นของ
ชัว่คราว คือเป็นอนตัตา มนัเวียนไป มนัเกิดดบัๆ ตลอดไป เราถึงตอ้งพยายามสร้างสมข้ึนมา มีสติ
สะสมข้ึนมา ท าความสงบของใจเขา้มาใหไ้ด ้ ถา้ท าความสงบของใจใหไ้ดน้ะ มนัเป็นความสุข
อยา่งยิง่ 

ผูท่ี้เร่ร่อน คนออกไปตามถนนหนทาง คนท่ีไม่มีบา้นมีเรือนมนัตอ้งเร่ร่อน มนัไม่มี
บา้นพกั เขาหลบร้อนหลบหนาว ฝนตกแดดออกเขากห็าท่ีหลบของเขาตามแต่อ านาจวาสนาของ
เขา แต่คนมีบา้นมีเรือน ฝนตกแดดออกเรากอ็ยูใ่นบา้นของเรา เรามีส่ิงท่ีอยูอ่าศยั จิตสงบน่ีเหมือน
มีบา้นมีเรือนหลงัหน่ึงนะ ผูท่ี้เร่ร่อนมนัไม่มีบา้นกเ็ปรียบเหมือนคนเร่ร่อนตอ้งตาดแดดตากฝนไป 
คนท่ีมีบา้นไง ท าความสงบของจิตเขา้มาได ้ เพราะจิตมนัเร่ร่อนไปในอารมณ์ความรู้สึก มนั
ฟุ้ งซ่านไปตามความรู้สึกความคิดน่ี มนัเป็นแดดเป็นลมท่ีตากแดดตากฝน แต่เขาไม่รู้นะ  

แต่ขณะท่ีวา่ เราท าความสงบของใจ เราจะสร้างบา้นสร้างเรือน สร้างบา้นสร้างเรือนกต็อ้ง
หาไมห้าส่ิงต่างๆ ประกอบเป็นบา้นเรือนข้ึนมา ก าหนดพทุโธๆ ตั้งสติข้ึนมาน่ีมนักไ็ม่อยากท า 
เวลาท าข้ึนมาไดบ้า้นไดเ้รือนข้ึนมาน่ี จะรู้ไม่รู้เป็นเร่ืองของผูท่ี้ไม่เคยปฏิบติั 

สจัจะความจริง จิตสงบเขา้มาขนาดไหน ก าหนดพทุโธเขา้ไป พทุโธเขา้มาเร่ือย ขณิกส
มาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ มนัจะลึกเขา้ไป...ช่ือน้ีเป็นการใหก้ารใหน้าม แต่ความเป็นจริงมนั
เกิดจากใจ เกิดจากความรู้สึก เกิดจากปัจจตัตงั เป็นความสมัผสัของจิต จิตสมัผสัความสงบ 
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เวลาทุกขย์ากน่ีทุกขก์นัมาก บ่นกนัมาก ความทุกขน่ี์ใหบ่้นกนัทัว่บา้นทัว่เมือง ใครๆ กบ่็น
ได ้ แต่มนัไม่สามารถช าระดว้ยการบ่น แต่ก าหนดพทุโธๆ น่ีไม่ใช่บ่น เป็นค าบริกรรม บริกรรม
หมายถึงจิตท่ีเป็นนามธรรม ท่ีไม่มีท่ีเกาะเก่ียวใหม้นัเกาะเก่ียวกบัพทุโธไวต้ลอดไป เกาะเก่ียวกบั
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไวก่้อน แมแ้ต่ยงัไม่ไดต้วักข็อช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ “พทุธะๆ” 

“พทุธธรรม” สมาธิธรรมน้ีกเ็ป็นธรรมอนัหน่ึง “พทุธะๆ” มนัเป็นความจริงอนัหน่ึง สจัจะ
ความจริง เวลาพระอาทิตยข้ึ์นตอ้งตก สวา่งแลว้ตอ้งมืด มืดคู่กบัสวา่ง ส่ิงท่ีฟุ้ งซ่านตอ้งสงบได ้ ส่ิง
ท่ีท าไม่ไดม้นัตอ้งมีส่ิงท่ีท าได ้ ส่ิงท่ีท าไดคื้อความจงใจ ความตั้งสติของเรา เรามีความจงใจ เรามี
ความเพียรของเรา ความเพียรชอบจะท าใหจิ้ตน้ีสงบไดแ้น่นอน 

ท่ีวา่ ไม่ได้ๆ  นั้นเป็นความหลอกลวงของกิเลสตณัหาความทะยานอยาก หลอกใหเ้รา
หลงใหลไปกบัความคิดของเขา แต่ถา้เรามีสจัจะความจริงของเรา มนัจะเขา้มาเป็นความสงบของ
ใจ ใจตอ้งสงบได ้ สงบไดด้ว้ยค าบริกรรม ดว้ยสติ ส่ิงน้ีเป็นความจริงอนัหน่ึง แต่เราท าไม่ถึงจุด
ความจริงอนันั้น เรากว็า่ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้น่ีกิเลสมนัจะแทรกเขา้ไป 

ขณะท่ีวา่ เราประพฤติปฏิบติัเป็นธรรมเมา กิเลสจะแทรกข้ึนไป เราจะหลงตามกิเลสไป
แลว้วา่ส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ มนัไม่เป็นความจริงหรอก ขณะท่ีเป็นความจริง จะใครบอก จะใครยกยอ่ง 
ใครจะเช่ือไม่เช่ือ นั้นเป็นเร่ืองจากภายนอก แต่หวัใจสมัผสัเอง 

สงบเขา้มาน่ี ขณิกะ ชัว่คราว หลุดมือไปเสียดายมาก เสียดายเพราะอะไร เสียดายเพราะส่ิง
น้ีพอสมัผสัเขา้ไปมนัต่ืนเตน้ เราเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัใหม่ เราไม่เขา้ใจ พอไม่เขา้ใจเรากท็  าใหม่ 
ส่ิงน้ีเป็นการยนืยนักบัเราแลว้วา่ความสงบของใจมนัเป็นไปได ้ เรากต็ั้งตน้ขอองเรา แลว้เราก็
ประพฤติปฏิบติัใหม่ ตั้งตน้ใหม่กท็  าไปได ้ มนัสงบเขา้มา เรากต็ั้งสติใหดี้ๆ เขา้ มนัสงบเขา้ไปอีก 
สงบเขา้ไป น่ีการท าความสงบบ่อยคร้ังเขา้ๆ จนช านาญการ ตอ้งช านาญการนะ ถา้ไม่ช านาญการ 
สมาธิเป็นอนิจจงั เกิดดบั ถา้ไม่มีสติ ไม่มีการบ ารุงรักษา ตอ้งเส่ือมไปโดยธรรมดาแน่นอน 

เวลาความคิดเกิดจากไหน? เกิดจากจิต ไม่ใช่จิต เวลาจิตสงบเกิดจากไหน? กเ็กิดจากจิต 
เขา้ไปสงบในจิต แลว้เวลาสมาธิเส่ือมไป ฟุ้ งซ่านข้ึนมาแลว้จิตอยูไ่หน? น่ีมนัเกิดจากจิตแลว้กด็บั
ไปจากจิต แต่จิตน้ีอยูต่ลอดไป ความรู้สึกน้ีอยูต่ลอดไป ส่ิงท่ีตลอดไป เพียงแต่เด๋ียวฟุ้ งซ่าน เด๋ียว
สงบ 
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ถา้เรามีความช านาญของเรา เราท าความสงบเขา้มาบ่อยคร้ังเขา้ๆ ตอ้งมีความช านาญ รู้จกั
การรักษาเป็น ถา้รักษาเป็นน่ีจิตสงบเขา้มา แลว้ถา้มีอ  านาจวาสนา เราจะนอ้มไปเห็นกาย เวทนา 
จิต ธรรม น่ีเป็นงานวิจยัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
วิจยัมาแลว้วา่จิตน้ีมนัติดในร่างกายของเรา 

ส่ิงท่ีติด ติดหมายถึงวา่ มนัยดึมัน่ถือมัน่ของมนั ถา้ยดึมัน่ถือมัน่ คือการเห็นผดิ ส่ิงน้ีคือเช้ือ
โรค เช้ือโรคคือเราเห็นผดิในเร่ืองร่างกายน้ี ร่างกายน้ีเป็นสมมุติอนัหน่ึง เป็นสมบติัของเราโดย
กรรม 

เราสร้างบุญกศุลมาเราถึงไดจุ้ติในครรภข์องมารดา เกิดมาเป็นเรา แลว้เราบ ารุงรักษาจน
เติบโตข้ึนมา น้ีเป็นเรา เป็นเราในชัว่อายขุยั อายขุยัน้ีเป็นสมมุติ เห็นไหม สมมุติเป็นความจริง
ชัว่คราว จริงตามสมมุติ มนัเป็นเร่ืองสมมุตินะ สมมุติบญัญติั เราติดสมมุติและบญัญติักนั เราถึง
เขา้ไม่ถึงวิมุตติ เราถึงไม่เขา้ถึงความสุขท่ีแทจ้ริง 

เราตอ้งการแสวงหาความสุขท่ีแทจ้ริง อยากใหมี้ความสุข อยากไดมี้ความสุขท่ีคงท่ีดว้ย 
ไม่ใช่ความสุขท่ีแปรสภาพ แลว้มนัอยูท่ี่ไหนล่ะ? มนัอยูท่ี่ใจน่ี แลว้เวลาใจมนัหลงแลว้มนัไปติด
ในความสมมุติอนันั้นน่ะ 

แลว้ปัญญาอยา่งเรายงัตอ้งใหม้นัหลอกอีกหรือวา่ “กายกต็อ้งเป็นเราสิ กเ็ราเกิดมาแลว้เป็น
เรา” เราโดยสมมุติไง จะบอกวา่ไม่จริงกจ็ะเถียง กิเลสมนักจ็ะเถียงวา่ “จริงสิๆ กเ็ป็นเรานัง่อยูน่ี่ 
เป็นเราแน่นอน” มนัเป็นเราโดยสมมุติ เป็นโดยกรรมสภาวะสร้างมา เวลาจิตสงบเขา้มานอ้มไปท่ี
กาย เวทนา จิต ธรรม ถา้นอ้มไปท่ีกาย เวทนา จิต ธรรม เห็นโดยสจัจะความจริงนะ เห็นสจัจะ
ความจริงมนัจะสะเทือนหวัใจมาก การเห็นกายโดยดวงตาของใจจะสะเทือนหวัใจ 

แต่ถา้เป็นธรรมเมานะ ธรรมเมาน่ีเวลาเห็นกาย นึกเป็นสญัญาอารมณ์ เห็นภาพของกาย 
ภาพของกายใครกส็ร้างได ้ สร้างภาพกายข้ึนมาแลว้กท็  าลายกายไปใหม้นัระเบิด ใหม้นัท าลายไป 
ใหม้นัปล่อยวางไป แลว้จะเป็นโสดาบนั เห็นไหม การวิปัสสนากาย เห็นกายเป็นจริง สกักายทิฏฐิ 
ความเห็นผดิในเร่ืองของกาย “สกักายทิฏฐิ” ทิฏฐิวา่กายเป็นเรา เราเป็นกาย กายมีในเรา เรามีใน
กาย น่ี ๒๐ ความยดึมัน่เร่ืองของสงัโยชน์มนัผกูมดัไวท่ี้ใจ 
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มนัเหมือนกบัคนท านา เวลาคนท านาเขาท านา เขาตอ้งเร่ิมปรับพื้นท่ี เขาตอ้งไถนาของเขา 
ตอ้งไถนา ไถคราด แลว้ไถหวา่น ไถเสร็จแลว้ตอ้งชกัน ้าเขา้ใหส้มควร ก่อนจะท านาตอ้งปลกูกลา้ 
แลว้เวลาเสร็จสมบูรณ์แลว้ตอ้งถอนกลา้ ปักด าในนาของตวั เห็นไหม แลว้เรากไ็ปนัง่ดูเขาท านา 

งานวิจยัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไง ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ องคส์มเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา้วิจยัมาแลว้ แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ปรินิพพาน
ไปแลว้วางธรรมไว ้ ธรรมและวินยัน้ีเป็นศาสดาของเธอ เป็นเคร่ืองมือของเธอ เรากศึ็กษาธรรม
วินยัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เหมือนกบัเราไปดูเขาท านา เห็นเขาท านา เราท าไดห้มด 
เรานัง่ดูเขา น่ีเขาท านา เขาไถ เด๋ียวกม็าดูเขาท าอยา่งไรต่อไป เขาไถแลว้เขาชกัน ้าเขา้นา เสร็จแลว้
เขากถ็อนกลา้ แลว้ก็ปักด า ส่ิงท่ีเขาปักด า เรากท็  าได้ๆ  ส่ิงท่ีท าไดน่ี้ธรรมเมา 

มนัเป็นสญัญาอารมณ์แลว้มนัไม่รู้จริงหรอก ส่ิงท่ีไม่รู้จริงมนักไ็ม่มีการกระท า ส่ิงท่ีไม่มี
การกระท า เห็นไหม เวลาเราด านานะ เราด านาไปแลว้น่ี ถา้คนด าไม่เป็น น่ีกลา้กล็อย กลา้ไม่ปัก
หรอก ด านาเสร็จแลว้เราตอ้งชกัน ้าเขา้นา ถา้หนา้น ้าหลาก ด านาเสร็จแลว้ กลา้งอกงามแลว้ น ้ า
มาก เราจะทดน ้าออกจากนาอยา่งไร เพราะถา้น ้าท่วมตน้กลา้จะเน่าตาย แต่ถา้น ้านอ้ย เราจะชกัน ้า
เขา้นาอยา่งไรใหส้มควรกบักลา้นั้น 

ดินกคื็อตวัจิต กลา้กคื็อตวักาย น ้าคือสติ ส่ิงน้ีมนัหมุนเวียนได ้ แลว้แต่ฤดูกาล ถา้ฤดูกาล
นั้นเป็นสภาวะน ้านอ้ยน ้ามาก เราจะเปล่ียนแปลง เห็นไหม อากาศ ส่ิงท่ีเป็นอากาศ ส่ิงท่ีเป็นอาหาร
ของตน้ขา้วนั้น ตน้ขา้วนั้นตอ้งมีดิน น ้า อากาศ ส่ิงสมบูรณ์แลว้มนัจะเจริญงอกงามของมนัข้ึนมา  

ส่ิงการกระท า ผูท่ี้เคยท านา เขาจะมีประสบการณ์ของเขา เขาจะแกไ้ขเหตุการณ์ในขณะ
ท่ีวา่ ตน้กลา้กวา่จะออกเป็นรวงขา้ว กวา่จะเกบ็เก่ียวขา้ว กวา่จะเอาขา้วนั้นเขา้มาในยุง้ในฉาง ส่ิงน้ี
เป็นประสบการณ์ ถา้ประสบการณ์น้ีคือพทุธธรรม พทุธธรรมคือผูท่ี้มีดวงตาของใจ ดวงตาภายใน 
เห็นไหม ตาของใจ ไดเ้ห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม 

ความเป็นไปของจิต ส่ิงท่ีจิตมีรากมีฐาน มนัจะสงบเขา้มา เป็นน ้า เป็นส่ิงเป็นพื้นฐาน เห็น
ไหม ตวัจิต ตวัสติเป็นน ้า เป็นอากาศ น่ีส่ิงน้ีมนัจะวิปัสสนาไป ส่ิงวิปัสสนาไปเหมือนกบัเราบ ารุง
ตน้ขา้ว เราจะบ ารุงตน้ขา้วอยา่งไร ขณะท่ีเป็นพทุธธรรมนะ  
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 บางคราวฤดูกาลน ้าหลากจนเราแกไ้ขไม่ได ้ น ้ านั้นจะท่วมขา้วจนเน่าตายหมด ขณะบาง
ฤดูกาลแลง้ แลง้จนตน้ขา้วตาย เราเป็นผูท่ี้ช านาญนะ เราเขา้ใจอยู ่ ถา้เหตุการณ์พอท่ีก าลงัเราจะ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้ เราจะแกไ้ขของเราใหต้น้ขา้วของเราเจริญงอกงาม เราท าได ้ แต่บางคราว
ฤดูกาลมนัวิกฤติจนเราไม่สามารถควบคุมได ้

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้จิตของเราเวลาวิปัสสนากายไปมนัปล่อยๆ แต่มนัไม่ไดส้มุจเฉท มนั
ไม่ไดข้าด ส่ิงท่ีปล่อยไม่ไดส้มุจเฉท ไม่ขาด มนัปล่อยชัว่คราว พอปล่อยชัว่คราวกเ็หมือนน ้าหลาก 
น ้าหลากมนัท่วมจนตน้ขา้วเน่าตายไป มนัปล่อยแลว้เราชะล่าใจไง น่ีกิเลสมนัแทรกเขา้มานะ พอ
มนัแทรกเขา้มาวา่ “ส่ิงน้ีเราปล่อยแลว้ มนัสมุจเฉทปหานแลว้ เราปล่อยวางกิเลสแลว้ ส่ิงน้ีเป็น
ความจริง” 

เวลามนัคลายตวัออกมานะ กิเลสน่ีเราพยายามใชว้ิปัสสนาจะท าลายกิเลส กิเลสมนัฉลาด
มาก เวลาจิตเรามีก าลงั เราวิปัสสนาไป ก าลงัมนัพอ สมดุล ความเพียรชอบ งานชอบ ส่ิงท่ีความ
เป็นชอบทั้งหมดในมรรค ๘ มนัมีก าลงัของมนั มนักเ็ป็นไปตามก าลงัของมรรคนั้น มรรคนั้น
ท าลายเขา้ไป จะท าลายความเห็นผดิ ท าลายทิฏฐิมานะท่ีไปเห็นสกักายทิฏฐิท่ีเป็นความยดึมัน่ถือ
มัน่ ใหม้นัปล่อยวางส่ิงนั้น มนัปล่อยชัว่คราว พอปล่อยชัว่คราวน่ีกิเลสมนักห็ลบไป มนักป็ล่อย 
ปล่อยกมี็ความรู้สึก มีความสุข กคิ็ดวา่อยา่งน้ีเป็นธรรม น่ีกิเลสมนัหลบไปนะ  

พอกิเลสมนัหลบไป หลบธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ หลบออกมุม หาท่ี
หลบท่ีซ่อน แลว้เวลาธรรมของเรา เราชะล่าใจ เพราะกิเลสเขา้มาแทรกในความรู้สึก น่ีเวลาก าลงั
ของสมาธิมนัถอยมนัเส่ือมออกมา ออกมากระทบกบัความรู้สึก ทุกขม์าก เพราะถา้เป็นความจริง 
มนัตอ้งรู้จริงเห็นจริง ตอ้งมีสติ ตอ้งมีความเขา้ใจในเร่ืองของชีวติ 

ถา้มนัไม่เขา้ใจ พอไม่เขา้ใจส่ิงน้ีกเ็ป็นธรรมเมา พอเป็นธรรมเมามนักเ็สียใจ พอมนัเสียใจ 
กิเลสมนักโ็หมโรงใส่ เห็นไหม เราเสียใจเพราะเราท าแลว้ผดิพลาด เราไม่มีอ  านาจวาสนา มนัจะ
ไม่จะยอมประพฤติปฏิบติัต่อไปไง ขณะท่ีจิตเส่ือมขนาดไหน เราจะตอ้งมีความมุมานะของเรา 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สร้างโอกาสมาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ พทุธวิสยั ๔ 
อสงไขย แสนมหากปั ท่านท าไดม้าตลอดรอดฝ่ังไดอ้ยา่งไร ท าไมท่านท าของท่านมาไดล่้ะ  

ครูบาอาจารย ์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติัอยูใ่นป่าในเขาตลอด 
ทุกขย์ากขนาดไหนท่านกต็อ้งการความสุขของใจ ท่านไม่ตอ้งการความสุขปรนเปรอของชีวิต
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หรอก ถา้ความสุขของชีวิต บวชแลว้กไ็ม่ตอ้งเขา้ป่าเขา้เขา ไปอยูท่ี่ไหนกมี็คนนบัหนา้ถือตา เห็น
ไหม ปัจจยัเคร่ืองอาศยัลน้ฟ้า ทบัใหต้ายกต็ายนะ น่ีท่านไม่ตอ้งการส่ิงท่ีความสุขเปลือกๆ อยา่งน้ี
ไง ท่านถึงตอ้งเขา้ป่าเขา้เขาเพื่อพยายามใชส้ติสมัปชญัญะใหกิ้เลสมนัสงบตวัลง เพื่อจะมา
วิปัสสนาสภาวะแบบนั้นไง 

ถา้มนันอ้ยเน้ือต ่าใจ มนักท็  าใหเ้ราถึงกบัทอ้แทท้อ้ถอยนะ แต่ถา้เรามีสติเรากต็อ้งฟ้ืน
กลบัมาใหม่ เห็นไหม ถา้ฟ้ืนกลบัมาใหม่ ถา้เป็นธรรมเมา มนัจะเขา้ไม่ถึงสจัจะความจริงอยา่งน้ี 
ถา้เป็นพทุธธรรม พทุธธรรมคือการท่ีเราเป็นคนท าการกระท าอยา่งน้ี จนถึงท่ีสุดวิปัสสนากาย 
ก าลงัพอ เรานอ้มไปท่ีกาย ภาพชดัเจนมาก แลว้กร็ าพึงใหแ้ปรสภาพ ส่ิงท่ีแปรสภาพคือเป็นไตร
ลกัษณ์ เป็นไตรลกัษณ์จะแปรสภาพไป ไม่มีส่ิงใดคงท่ีหรอก 

ดูอยา่งชีวิตสิ ตอ้งเกิดตอ้งตาย ความเป็นไปตอ้งเกิดตอ้งตาย แต่มนัมีอนัหน่ึงท่ีคงท่ี คือ
ความรู้สึกท่ีมนัเกิดตาย แต่เกิดตายในสถานะของภพชาติ ในสถานะของชีวิต ในสถานะของ
กาลเวลา แต่ส่ิงท่ีกาลเวลาเพราะอะไร เพราะกรรมขบัเคล่ือนไป ส่ิงน้ีกห็มุนเวียนเขา้ไป 

แต่ถา้ถึงท่ีสุด “วิมุตติสุข” เวลาในพทุธธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ชีวิตน้ี
คืออะไร? ชีวิตน้ีคือตวัธาตุรู้ แต่เพราะมีอวชิชาถึงไดเ้กิดไดต้ายอยู ่ส่ิงท่ีมีชีวิตแลว้ท าลายอวิชชาตวั
น้ีไป ชีวิตน้ีเกิดจากตรงน้ีไง 

ถา้เป็นศาสนา เป็นพทุธธรรม จะเขา้ใจสัจจะความจริง เพราะพทุธธรรม ยาขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ธรรมโอสถแกก้ารเกิดและการตายนะ การเกิดและการตายเป็นความทุกข์
อยา่งยิง่กบัจิตท่ีพาเกิดพาตาย ศาสนาจะตอ้งแกไ้ข จะตอ้งรู้จริงในชีวิต ในสจัจะของชีวิต 

สจัจะของชีวิตน่ีเกิดมาเพราะอะไร องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เกิดมาจากกรรม ท า
กรรมดีมา เกิดมากมี็บุญกศุล ท ากรรมชัว่ เกิดมาเหมือนกนั กรรมชัว่นะ แต่กรรมชัว่ท่ียงัมีโอกาส
ไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ เกิดมากก็ระทบกระเทือนส่ิงน้ีไป ส่ิงน้ีอยา่นอ้ยเน้ือต ่าใจ น้ีเกิดคือเกิดจากสภา
วกรรม 

แลว้เกิดมาแลว้ในปัจจุบนัเรามีโอกาส ปัจจุบนัน้ีเป็นโอกาสท่ีไดแ้กไ้ข ในปัจจุบนัน้ี 
เหมือนคนป่วยอยูใ่นโรงพยาบาล เราจะท าอยา่งไรใหเ้ราออกจากโรงพยาบาลไดไ้ง เหมือนกบัท่ี
ชีวิตน้ีมนัตอ้งตายไป ในโอกาสของชีวิตน้ีถา้เราสร้างพทุธธรรมเป็นมรรคญาณท่ีถกูตอ้ง เราจะ
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ท าลายเร่ืองภพเร่ืองชาติออกไปเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป จนถึงท่ีสุดเห็นความเป็นไป องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ อาสวกัขยญาณท าลายอวิชชาออกไปจากใจ น่ีจะไม่มีการเกิดและการตาย
อีกเลย เพราะพลงังานขบัเคล่ือนอนัน้ีมนัไม่มีอีกแลว้ 

ชีวิตน้ีเกิดจากกรรม แลว้การกระท าคือกรรม คือมรรคญาณ กรรมอนัประเสริฐท่ีสุดน้ี
ท าลายเช้ือไขออกไป ชีวิตน้ีมนักเ็ป็นชีวิตท่ีคงท่ี เป็นวิมุตติ เป็นนิพพานท่ีคงท่ี มีความสุขตลอดไป
ไง  

แต่ถา้เป็นลทัธินะ เป็นลทัธิต่างๆ ชีวิตคืออะไร? ชีวิตคือการออ้นวอน ชีวิตคือการเคารพ 
ชีวิตคือการยอมจ านนกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ส่ิงน้ีไม่รู้จกัวา่ชีวิตน้ีคืออะไรนะ เห็นไหม พทุธธรรมจะ
รู้จกัวา่ชีวิตน้ีคืออะไร วิธีการท่ีจะท าลายอวิชชา วิธีการท่ีจะท าลายกิเลสออกจากใจ ท าอยา่งไร  

“พทุธธรรม” พระโอสถขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีวิเคราะห์วิจยัมาน่ีประเสริฐ
ท่ีสุด ประเสริฐมาก ส่ิงท่ีประเสริฐ แลว้ผูท่ี้ท า ผูท่ี้วิเคราะห์วิจยัส่ิงน้ีมา ถา้พทุธธรรมในหวัใจ น่ี
วิปัสสนากาย วิปัสสนาซ ้าแลว้ซ ้าเล่า จะเป็นไตรลกัษณะขนาดไหน จะปล่อยวางขนาดไหน ถา้ไม่
มีญาณทสัสนะ ญาณหยัง่รู้วา่ส่ิงน้ีขาดแลว้ น่ีจะเป็นธรรมเมา ถา้เป็นธรรมเมาจะไม่เขา้ใจสจัจะ 
ตามความเป็นจริงแลว้จะไม่สามารถแกไ้ขวิกฤติ ขณะท่ีวา่เราท านาน่ี เราไม่สามารถแกไ้ขวิกฤติ 

เราออกไปในโลกนะ ชีวิตของเราทั้งชีวิตมนัตอ้งผา่นประสบการณ์ต่างๆ มหาศาลเลย ผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติั เวลาเราออกไปจากขา้งนอก ออกไปท่ีชุมชนมนัจะมีแต่เร่ืองของคนอ่ืนวุน่วายไป
หมดเลย เราออกไปเมืองท่ีใหญ่ข้ึน เป็นอ าเภอ เป็นจงัหวดัจะยุง่มาก เราออกไปโลก ยิง่ออกไป
ต่างประเทศ มนัยิง่ยุง่ไปใหญ่เลย เพราะมีการเอารัดเอาเปรียบกนั เพราะภูมิประเทศ ความเป็นไป
ของทรัพยากรมนัต่างกนั มนัจะตอ้งทีการแยง่ชิงกนัดว้ยปัญญาของเขา  

น่ีกเ็หมือนกนั เวลาเราประพฤติปฏิบติั ยอ้นกลบัมาในการประพฤติปฏิบติัท่ีเขา้ไปในการ
ท านาของจิตน้ี ในการสร้างมรรคญาณท่ีเขา้ไปท าลายเช้ือไขการเกิดและการตายท่ีจะรักษาเร่ือง
การเกิดและการตายในชีวิตน้ีมนัยุง่ยากกวา่นั้น มนัมีความลึกลบัมหศัจรรย ์ มีความเปล่ียนแปลง มี
เล่ห์ มีเหล่ียม มีเล่ห์กล  

เวลาเราสร้างธรรม เราพยายามท าสมาธิ มนักเ็ป็นความท่ีวา่เป็นงานอนัประเสริฐ งานท่ีวา่ผู ้
ท่ีมีบุญญาธิการ มีความเช่ือจะมีความศรัทธา สจัจะจะรักษาส่ิงน้ีได ้ ถา้มีความเช่ือ ท าแลว้น่ีจะ
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ลม้ลุกคลุกคลานไง แลว้ถา้เกิดปัญญาข้ึนมา ส่ิงน้ีเป็นสภาวธรรมนะ พทุธธรรมเกิด เกิดชัว่คราว 
“สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” ธรรมน่ีเกิดสภาวะเกิดดบัๆ เราตอ้งพยายามสืบต่อ พยายามสร้างสม ส่ิงน้ี
เกิดข้ึนมามนักท็  าลายกิเลส แลว้กิเลสจะโดนท าลายมนักต็อ้งต่อตา้น ตอ้งหากลอุบายวิธีการ  

ถา้กิเลสมนัไม่ฉลาดนะ มนัไม่เป็นเจา้วฏัจกัรหรอก มนัไม่ครองสตัวโ์ลกไวต้ั้งแต่ใน
จกัรวาลน้ี ในวฏัฏะน้ีมนัครองส่ิงท่ีเป็นสตัวโ์ลกไวใ้นอ านาจของมนัทั้งหมด แลว้เวลาเราวิปัสสนา
เขา้ไป มนัจะมีเล่ห์มีเหล่ียมของมนัออกมา...ส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีมีปัญหาในหวัใจไง ในการประพฤติ
ปฏิบติั มนัจะมีแง่มุม มีวิธีการมหาศาลเลย  

ถา้เป็นพทุธธรรม เห็นไหม จะมีแง่มุมขนาดไหนมนัจะแกไ้ด ้ แกไ้ดเ้พราะอะไร เพราะมี
หลกัการ หลกั เห็นไหม หลกัคือตวัพทุโธ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ตวัหลกัน้ี จิตสงบจะเห็นนิมิต เห็น
ความเป็นไป จะเห็นต่างๆ ถา้เห็นแลว้ตกใจ กลบัมาท่ีพทุโธ ถา้เห็นส่ิงต่างๆ ตอ้งมีสติ สติกบั
พทุธะ อยูท่ี่น่ีจะเกิดส่ิงใด 

เพราะส่ิงท่ีเกิดข้ึนต่างๆ นิมิต เพราะค าวา่ “นิมิต” จิตออกรู้ จะออกรู้ส่ิงใดล่ะ จะเห็นภาพท่ี
ตกใจ เรากก็ลบัมาท่ีพทุโธ เห็นภาพกาย เห็นภาพส่ิงท่ีพอใจ น่ีส่ิงน้ีเกิด ถา้ไม่มีสติ เราใชพ้ลงังาน
ออกไปมาก เช่น เห็นส่ิงท่ีเราพอใจ เรามีความรู้สึกไปกบัเขา เคล่ือนออกไป ดบั นิมิตกด็บั อยาก
ใหอ้ยูก่บัเรานานๆ มนักไ็ม่อยู ่แต่ถา้ส่ิงท่ีเกิดแลว้ไม่พอใจจะผลกัไส กจ็ะเห็นได ้เห็นไหม กลบัมา
ท่ีพทุโธแลว้มีสติไว ้รับประกนัไดว้า่จะไม่เสียหาย  

ถา้เห็นส่ิงใดแลว้ตกใจ มีความต่ืนกลวัในหวัใจ เรากต็ั้งสติไว ้เด๋ียวกจ็ะหายไป อยา่ใหฝั้งใจ
ไว ้ ถา้เห็นความต่ืนกลวั ส่ิงใดๆ ฝังใจไว ้ ส่ิงท่ีฝังใจไวม้นัจะเป็นส่ิงท่ีเป็นบาดแผล แลว้เวลาจะท า
ส่ิงใดมนัจะเขา้ไปถึงตรงนั้นนะ เราตอ้งตั้งสติแลว้ลบส่ิงน้ีออกๆ ใหจิ้ตน้ีเหมือนแผน่ดิน แผน่ดินท่ี
ปรับพื้นสภาพใหม้ัน่คง แผน่ดินนะ เขาจะบว้นน ้าลายใส่ เขาจะปลกูตน้ไม ้เขาจะเอาแผน่เงินแผน่
ทองไปปะ แผน่ดินน้ีไม่สะเทือนนะ น่ีกเ็หมือนกนั เราพยายามท าแผน่ดิน ปรับพื้นท่ีเราใหเ้สมอ 
พอท่ีเสมอ เราจะท างานกส็ะดวก ส่ิงใดท่ีเห็นแลว้มนัสะเทือนใจ เราปล่อยวางๆ ถา้ส่ิงท่ีเป็นแง่เป็น
มุม เป็นส่ิงท่ีเป็นการประพฤติปฏิบติั พทุธธรรมโดยหลกัจะแกไ้ขส่ิงน้ี จะเขา้ใจสจัจะความจริง  

การประพฤติปฏิบติันะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ร้ือคน้อยู ่ ๖ ปี ครูบาอาจารยข์อง
เราสมบุกสมบนัมาทั้งชีวิต การประพฤติปฏิบติั การต่อสู้กบักิเลสเป็นงานท่ีแสนยาก เราเกิดมาเป็น
มนุษย ์เราสร้างสถานะทางครอบครัว เรากว็า่เป็นงานท่ีล าบากล าบนพอสมควร ล  าบากล าบนนะ  
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ถา้กิเลสมนัขบัไส กิเลสมนัปล้ินปลอ้น มนัจะเอาแต่มกัง่าย เอาแต่สะดวกสบาย เรากเ็ป็น
งานท่ีวา่แสนยากแลว้ แต่การประพฤติปฏิบติัมนัเป็นการเอาชนะตวัเอง ยากกวา่นั้นอีก ดูสิ เวลา
มนัปล้ินปลอ้น กิเลสมนัจะบอกวา่ “ท าอยา่งน้ีดีกวา่ ท าอยา่งน้ีง่ายกวา่” มนัจะเอาแต่มกัง่าย แลว้จะ
มีแต่ความทุกขย์าก  

ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไปตามสจัจะความจริง ไม่มกัง่าย ไม่เอารัดเอาเปรียบ ส่ิงน้ีมนัจะเป็น
ความจริงตลอดไป การประพฤติปฏิบติักเ็หมือนกนั ถา้เราประพฤติปฏิบติัจากภายใน งานท่ี
เอาชนะตนเองตอ้งมีสติสมัปชญัญะ 

อดนอน ผอ่นอาหาร น้ีเป็นเร่ืองจ าเป็นมากนะ เพราะอะไร เพราะร่างกายน้ีมนัไดกิ้น
อาหารเตม็ก าลงัของเขา ธาตุจะมีก าลงัมาก ความคิด เห็นไหม ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕...ขนัธ์ ๕ กจ็ะมีก าลงั
ของมนั พอมีก าลงัของมนั มนัคิดของมนั เวลาสญัญามนัปรุงมนัแต่ง เวลาสญัญามนัจ าไดห้มายรู้ 
สงัขารมนัปรุงมนัแต่ง แลว้กเ็อาธรรมะ แอบอิงธรรมะของพระพทุธเจา้วา่น้ีเป็นธรรมๆ น่ีธรรมเมา
มนัเป็นอยา่งนั้นไง 

แต่ถา้เราอดนอน ผอ่นอาหาร ส่ิงน้ีมนัจะเบาลง น่ีคนผอ่นอาหาร ร่างกาย ธาตุมนัไม่มี
อาหารไปปรนเปรอมนั กิเลสมนักไ็ม่เอาส่ิงน้ีเป็นเหยือ่ ส่ิงท่ีเป็นอาหารนะ ถา้เรามากินอาหารเพื่อ
ด ารงชีวิต องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกพระไว ้เตือนไวน้ะ ใหฉ้นัอาหารเหมือนกบัหยอด
น ้ามนัแค่ลอ้เกวียน ไม่ใหเ้สียงมนัดงัออ๊ดแอด๊ๆ จนเกินไป ใหเ้กวียนนั้นหมุนไปได ้ ใหส่ิ้งน้ี
ด ารงชีวิตไดป้ระพฤติปฏิบติั แลว้มนักไ็ม่ทบัเรานะ ไม่ทบัคือวา่มนัไม่มีอ่ิมเตม็เกินไป กินอ่ิมนอน
อุ่น กิเลสมนัจะพองตวันะ ถา้กินพอประมาณแค่ด ารงชีวิต เพื่อไม่ใหกิ้เลสมนัไดก้ดถ่วงเรา 

น่ีมนัเป็นกลอุบายวิธีการ การอดนอนผอ่นอาหารน้ีไม่ใช่มรรค ตวัมรรคคือความเพียรชอบ 
งานชอบ สมาธิสติชอบ ส่ิงท่ีชอบน้ีเป็นมรรค แต่มรรคจะเกิดมาจากไหนล่ะ? มรรคเกิดจาการ
กระท าของเรา 

ถา้ในร่างกายของเรา เหมือนไมดิ้บๆ อาหารทบัธาตุขนัธ์ตั้งมหาศาลเลย ธาตุขนัธ์กป็รุงแต่ง
ไป เหมือนไมดิ้บๆ มรรคมนัจะเกิดไดอ้ยา่งไร มรรคจะเกิดแต่ไมแ้หง้ๆ เราถึงตอ้งมาถือศีลกนัไง 
ศีล ๘ ไม่กินขา้วเยน็ ศีล ๘ ไม่ดูการละเล่นฟ้อนร า เพราะการละเล่นฟ้อนร ามนัจะเขา้ไปกระตุน้
กิเลสใหพ้อใจ อยากจะร้องฟ้อนร า เห็นไหม น่ีท ามาจากไมดิ้บใหเ้ป็นไมแ้หง้ ถา้ท าไมแ้หง้ มรรค
เกิดตรงน้ีไง 
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อดนอน ผอ่นอาหารกเ็หมือนกนั อดนอนผอ่นอาหาร บวชมาแลว้ก าลงัประพฤติปฏิบติั เรา
เป็นพระเป็นเจา้ ส่ิงน้ีสงัคมเขาใหเ้กียรติมาก เพราะอะไร เพราะเราบวชแลว้ การงาน เชา้ออก
บิณฑบาต เขาอยากไดบุ้ญกศุลของเขากบัผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัอออกบิณฑบาต
ดว้ยปลีแขง้ น่ีส่ิงน้ีสะอาดบริสุทธ์ิมาก เล้ียงชีวิตชอบ เพราะเขามีศรัทธาความเช่ือของเขา ศรัทธา
ของเขาใหด้ว้ยความเตม็ใจ เราออกไปบิณฑบาตเล้ียงชีวิต เอาอาหารมาเล้ียงชีวิต น่ีสมัมาอาชีวะ
สะอาดบริสุทธ์ิผดุผอ่งมากเลย 

ขณะท่ีกลบัมาฉนัอาหาร ขณะฉนัอาหาร เห็นไหม สปัปายะ อาหารเป็นสปัปายะ ส่ิงท่ี
ไดม้าน่ีสะอาดบริสุทธ์ิ แต่เป็นสปัปายะกบัเราไหม ถา้เป็นสปัปายะ กินอ่ิมนอนอุ่นไง บริสุทธ์ิผดุ
ผอ่ง เล้ียงชีวิตชอบกเ็ล้ียงใหธ้าตุขนัธ์มนัเขม้แขง็ข้ึนมา ธาตุเขม้แขง็ข้ึนมามนักมี็ก าลงัข้ึนมา มนัก็
เหยยีบย  า่หวัใจท่ีสติกล็ม้ลุกคลุกคลาน การประพฤติปฏิบติัมนักล็ม้เหลวไป ปฏิบติัไม่เห็นไดเ้ลย 

งานท่ีเขาเคารพบูชา ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเขาเคารพบูชาเพื่อการฉนัอาหารของเขา แลว้
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาน่ี มนัไดค้วามสงบของใจข้ึนมา มนัไดเ้กิดพทุธธรรม ปัญญาเกิดข้ึนมา ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนมา แมแ้ต่เทวดาเขายงัอยากไดบุ้ญกุศลของเขา ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจิตสงบข้ึนมา เทวดาเขา
จะมาปกป้องคุม้ครอง  

ขณะท่ีวา่เราฟุ้ งซ่านข้ึนมา ครูบาอาจารยบ์อกวา่ อยูใ่นป่าในเขา เวลาเสือตวัใหญ่ๆ ผิดปกติ 
นัน่เสือเทพ เทพคือส่ิงท่ีมีบุญญาธิการต่อกนัมา เราไดส้ะสมบุญญาธิการต่อกนัมา เห็นไหม จะมา
แปลงกายมาเป็นเสือ แลว้กจ็ะมาหมอบอยูข่า้งๆ หมอบเพื่ออะไรล่ะ น่ีไงคือการดบักิเลส ถา้การ
ดบักิเลส ถา้เราฟุ้ งซ่าน เราคิดมาก มนักคิ็ดออกไป ถา้มนัเห็นเสือ เห็นส่ิงท่ีเป็นภยัข้ึนมา มนัจะ
ออกไปขา้งนอกไม่ได ้มนักพ็ทุโธๆๆ ข้ึนมา มนักลวัไง มนัไม่ออกไปฟุ้ งซ่าน มนักส็งบเขา้มา 

ส่ิงท่ีสงบเขา้มา...เวลาขนัธ์มนัมีก าลงั เวลาธาตุขนัธ์มีก าลงั ส่ิงท่ีอาหารเป็นสปัปายะ คือฉนั
แลว้เราประพฤติปฏิบติัแลว้จิตมนัสงบ จิตมนัร่มเยน็ข้ึนมา แมแ้ต่เทวดาส่ิงต่างๆ เขายงัอนุโมทนา
กบัเรา แลว้ผูท่ี้ใส่บาตร ใหท้านมากบัเรา ส่ิงท่ีเขาใส่บาตรใหท้านมาน่ีเขากอ็ยากไดบุ้ญกศุลของ
เขา ฉนัอาหารของเขาแลว้ไดส้ร้างบุญกศุลของเขา ไดท้  าความสงบของใจข้ึนมา ไดเ้กิดปัญญา ได้
เกิดพทุธธรรม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้โดยหลกัการท่ีสจัจะความจริงท่ีเขา้มารู้
สจัจะของในชีวิตน้ี ส่ิงน้ีมนักส็ร้างสมบุญญาธิการ สร้างสมบุญของเขาใหสู้งข้ึน เห็นไหม เขาก็
เป็นสุขเรากเ็ป็นสุข 
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บริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เป็นผูท่ี้ด  ารงศาสนา ศาสนาน่ีองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ฝากไวก้บั ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา นะ “มารเอย เม่ือใด ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา ยงัไม่สามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้งของเจา้ลทัธิต่างๆ ได ้เราจะไม่ยอมนิพพาน เรา
จะวางรากฐานของศาสนา” 

เพราะอุตส่าห์สร้างสมบุญญาธิการมาเป็นพระโพธิสัตว ์กวา่จะมาตรัสรู้ธรรม ทุกขอ์ยู ่๖ ปี 
ไดม้าแลว้จะวางรากฐานไวใ้หก้บัภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไดท้รงธรรมทรงวนิยั แต่ตอ้งให้
เป็นพทุธธรรมนะ อยา่เป็นธรรมเมา ธรรมเมาน่ีจ ามา ศึกษามา ดน้เดามา แลว้กว็า่กนัไปตามเกม
ของสงัขารปรุงแต่ง อิงธรรมแลว้กอ็าศยักิเลสหลอกลวงกนัไป 

ถา้เป็นพทุธธรรมนะ วางหลกัวางเกณฑไ์ว ้ จนขนาดวา่ พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ
ประพฤติปฏิบติัมาไดเ้ป็นเอตทคัคะ พระอุบาลี ส่ิงต่างๆ น่ีประพฤติปฏิบติักนัมา ขณะท่ีประพฤติ
ปฏิบติัไปจนถึงท่ีสุด มารกพ็ยายาม เพราะวา่ถา้ร้ือสตัวข์นสตัวไ์ปน่ีมารจะเสียใจมาก ผูใ้ดปฏิบติั
ธรรมสมควรแก่ธรรมจนเขา้ใจสัจจะชีวิต จนเอาชีวิตน้ีหลุดพน้ออกไปจากสมมุติทั้งหมด มารคอ
ตกๆ นะ แลว้เม่ือไหร่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ร้ือสตัวข์นสตัว.์..ทั้งๆ ท่ีสตัวก์เ็ยอะ
มหาศาลอยูใ่นอ านาจของเขา เขากเ็ป็นอยา่งนั้นนะ จนถึงเขา้ไปจะพยายามนิมนตด์ลใจองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ใหนิ้พพาน 

จนวนัมาฆบูชา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ “มารเอย บดัน้ี ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก 
อุบาสิกา สามารกล่าวแกค้  าจาบจว้งของเจา้ลทัธิต่างๆ ได ้อีก ๓ เดือนขา้งหนา้เราจะนิพพาน” 

พอองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ปลงอายสุงัขารเท่านั้นน่ะ โลกธาตุหวัน่ไหว พระ
อานนทเ์ขา้ใจเลย เพราะส่ิงท่ีหวัน่ไหวน้ี ส่ิงน้ีมนัสะเทือนหวัใจ ไปถามองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้วา่ “ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนัน่เป็นอะไรหนอ เพราะเหตุใดหนอโลกธาตุถึงหวัน่ไหว” 

“อานนทม์นัเป็นอยา่งน้ีเอง คราวใดท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เกิด จะตรัสรู้ ปลง
อายสุงัขาร โลกธาตุจะหวัน่ไหว” พระอานนทเ์ขา้ใจเลยวา่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปลง
อายสุงัขารแลว้ พระอานนทพ์ยายามออ้นวอน ออ้นวอนใหอ้งคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
ด ารงชีวิตต่อไป ส่ิงน้ีมนัเป็นสจัจะความจริง 
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ส่ิงน้ีในการประพฤติปฏิบติั เล่ห์กลของกิเลส เล่ห์กลในหวัใจ ส่ิงน้ีจะมีมหาศาลเลย ถา้เป็น
พทุธธรรมจะเขา้ใจส่ิงน้ีเพราะอะไร เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเราในภทัรกปัน้ีก็
คือองคท่ี์ ๔ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้องคต่์อไปกจ็ะมาเกิดอีก เห็นไหม ส่ิงเกิดอีกเพราะ
อะไร 

เพราะมีสตัว ์ มีจิต มีวิญญาณ จะร้ือสตัวข์นสตัวต์ลอดไป ส่ิงน้ีมนัเป็นการด ารงอยู ่ ส่ิงท่ี
ด  ารงอยูโ่ดยธรรมน่ีมนัด ารงอยูไ่ดแ้สนยาก เพราะมนัตอ้งมีผูท่ี้มีศรัทธาความเช่ือ แลว้ประพฤติ
ปฏิบติัเป็นมชัฌิมาปฏิปทาเขา้ไป จะเขา้ไปสมัผสัพทุธธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
ตอ้งสร้างสมบุญญาธิการมา แลว้อายขุยัของมนุษยก์ช็ัว่คราวๆ ส่ิงน้ีกต็อ้งหมุนเวียนไป ศาสนาถึง
มีเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ วนเวยีนไปตามแต่ยงัมีส่ิงท่ีมีสตัวท่ี์มีชีวิตอยูก่ต็อ้งวนเวียนไป 
ธรรมมีอยูแ่ลว้ ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา สภาวะแบบน้ี เราถึงมีสจัจะเขา้มาในหวัใจ 

การอดนอน การผอ่นอาหาร การเป็นสปัปายะในอาหารต่างๆ มนัจะมีความเขา้ใจ ถา้เรามี
อินทรียแ์ก่กลา้ เราไม่เป็นผูท่ี้เสียเปรียบหรอก กิเลสมนันึกวา่จะเสียเปรียบนะ ถา้บิณฑบาตมาน่ี
สมัมาอาชีวะ เรากต็อ้งฉนัใหฉ้ลองศรัทธาเขา ใหเ้ขาไดบุ้ญกศุล...ส่ิงท่ีไดม้ามนัเป็นบุญกศุลตั้งแต่
เขาสละแลว้นะ เราไดม้าเพราะอะไร เพราะการใหม้าน่ีเกิดจากเจตนา สละออกมาก็เป็นบุญกศุล
ของเขา เราไดม้ากเ็ป็นบุญกศุลของเรา 

ผูท่ี้ปฏิบติั เวลาออกบิณฑบาตไดม้ากกดี็ ไดน้อ้ยกดี็ ส่ิงน้ีเป็นอ านาจวาสนาของแต่ละ
บุคคลนะ ไม่เหมือนกนัหรอก อยา่เทียบเคียง ของขา้งนอกเราอยา่ไปเทียบเคียงใคร เราจะ
เทียบเคียงความรู้สึกของเรา เทียบเคียงทุกขข์องเรา เทียบเคียงสจัจะของเรา เทียบเคียงใจของเรา
ข้ึนมา ใหม้นัเป็นสจัจะความจริงของใจเราเขา้มา แลว้ใหม้นัเกิดข้ึนมา ถา้เป็น “พทุธธรรม” พทุธะ 
ความรู้สึก มนัจะเป็นสุภาพบุรุษไง ไม่โกงแมแ้ต่ตวัเองนะ 

ถา้เป็นธรรมเมา โกงตวัเอง โกงใหต้วัเองไม่มีโอกาส กาลเวลาเสียไปๆ เราจะหมดโอกาส
ไป ถา้ส่ิงน้ีไม่เป็นสจัจะความจริง เราจะเสียโอกาส น่ีถา้ธรรมเมา โกงแต่ตวัเอง แมแ้ต่ตวัเองกย็งั
โกง แลว้จะไม่โกงคนอ่ืน เป็นไปไม่ได ้แมแ้ต่ตวัเองกย็งัโกงชีวิตน้ีแลว้นะ เพราะชีวิตเกิดมา ถา้ไม่
เขา้สจัจะความจริง ไม่เขา้พทุธธรรม เราตอ้งเกิดตายๆ แน่นอน เราจะไม่ไดธ้รรมโอสถขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เขา้ใจสัจจะชีวิตในตามความเป็นจริง แลว้เอาชีวิตน้ีพน้ออกไปจาก
วฏัฏะเป็นวิวฏัฏะนะ น่ีโกงแมแ้ต่ตวัเอง 
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แต่ถา้เป็น “พทุธธรรม” จะเป็นสุภาพบุรุษ ส่ิงใดเกิดข้ึนมาจะมีสติสมัปชญัญะ จะควบคุม 
จะไตร่ตรองวา่ส่ิงน้ีเป็นความจริงหรือไม่จริง เพราะแมแ้ต่สมาธิกย็งัมีสมัมาและมิจฉา แมแ้ต่สมาธิ
นะ ถา้เป็นมิจฉามนักจ็ะไม่เขา้มาเป็นมรรคเพราะอะไร เพราะมนัไม่เป็นสมัมาสมาธิ กจ็ะไม่เขา้
มรรค ๘ มรรค ๘ ตอ้งเป็นสมัมาสมาธิ สมัมาสติ ตอ้งเป็นสมัมา ตอ้งเป็นความถกูตอ้งทั้งหมด ถา้
มนัเป็นความไม่ถกูตอ้ง มนัจะเขา้มาเป็นสมัมาไดอ้ยา่งไร มนัจะวิปัสสนาไปจนมรรคสามคัคี รวม
สมุจเฉทปหานแต่ละขั้นตอนเขา้ไปไดอ้ยา่งไร 

ถา้มนัรวมตวัเขา้มาสมุจเฉทปหานเป็นแต่ละขั้นตอนเขา้ไป มนัจะเห็นสงัโยชน์ขาด ขาด
อยา่งไร ขณะจิตท่ีพลิกจากปุถุชนเป็นกลัยาณปุถุชนกเ็ขา้ใจ เพราะความควบคุมของอายตนะได ้
ควบคุมรูป รส กล่ิน เสียง ท่ีเป็นพวงดอกไมแ้ห่งมารได ้ น่ีพทุธธรรม จะเห็นตั้งแต่สมาธิ 
สมัมาสมาธิเป็นอยา่งไร มิจฉาสมาธิเป็นอยา่งไร จะเขา้ใจสจัจะความจริงทั้งหมด แลว้ยกข้ึนโสดา
ปัตติมรรคน่ีมนัรวมตวัอยา่งไร มนัท าลายอยา่งไร ขณะจิตท่ีพลิกจากปุถุชนเป็นพระโสดาบนั  

จิตน้ี จากเป็นปุถุชนตอ้งเวียนตายเวียนเกิดเป็นเหยือ่ของวฏัฏะ จิตน้ีตอ้งเกิดตอ้งตายใน
วฏัฏะตลอดไป แต่เป็นพระโสดาบนัจะเกิดตายอีก ๗ ชาติเท่านั้น ไม่เป็นเหยือ่ของวฏัฏะ มีตน้ มี
ปลาย มีขอบ มีเขต วา่จิตน้ีจะมีเป้าหมาย แต่ถา้ยงัไม่ถึงพระโสดาบนั มนัจะเวียนตายเวียนเกิดไป
กบัสจัจะความจริงอนันั้น บุญกศุลสร้างข้ึนมากต็อ้งสร้างเป็นเทวดา อินทร์ พรหม แน่นอน บาป
อกศุลสร้างข้ึนมากต็อ้งตกนรกอเวจีแน่นอน เห็นไหม ส่ิงน้ีตอ้งเวียนไปๆ 

ถา้เรามีศีล ๕ เราปิดอบาย ส่ิงท่ีปิดอบาย พระโสดาบนัไม่ตกอบายเดด็ขาด เพราะมีสติ
สมบูรณ์ในขั้นของโสดาบนั แลว้ขณะจิตท่ีมนัเปล่ียนเป็นสกิทาคามี อนาคามี แลว้เป็นอรหตัตผล
ข้ึนมาน่ี จนพน้ เขา้ใจสจัจะความจริงของชีวิตทั้งหมด น่ีพทุธธรรม “พทุธธรรม” จะเห็นแง่มุมของ
มนัทั้งหมด 

ผูท่ี้ผา่นพน้จากการประพฤติปฏิบติั ผูท่ี้คน้ควา้จากงานวิจยัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้วิจยัจากท่ีเป็นยาแท ้ ยาดั้งเดิม เป็นพทุธปัญญา เป็น
ปัญญาพทุธะ เป็นส่ิงท่ีเป็นความถกูตอ้ง กบัส่ิงท่ีเขาเกิดข้ึนมามนัเป็นธรรมเมา เป็นเมา เป็นกิเลส
ตณัหาความทะยานอยาก เมาโดยเจา้ลทัธิ เห็นไหม ลทัธิต่างๆ ท่ีออ้นวอนเอาขอเอา ส่ิงนั้นเป็นส่ิง
ท่ีมวัเมาทั้งหมดเลย แต่มนัเป็นยาคนละขนานของเขา นั้นกเ็ป็นเร่ืองของเขา เป็นแต่อ านาจวาสนา
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ของสตัวโ์ลกท่ีเกิดมาจะเช่ือถือส่ิงใด ในศาสนาต่างๆ เขาตอ้งมี เห็นไหม อยา่งในปัจจุบนัน้ีเขาจะ
มีส่ิงแลกเปล่ียนใหเ้ขา้มานบัถือศาสนาของเขา 

แต่ในศาสนาพทุธของเราไม่ตอ้งมีการแลกเปล่ียน ไม่มีการออ้นวอนขอเอา เพียงแต่ถา้เขา้
มาประพฤติปฏิบติัแลว้ถึงตอ้งบงัคบัเอาไง ตอ้งบงัคบัใหเ้ขา้กบัพทุธธรรม ก่อนจะนบัถือศาสนาส่ิง
ใด องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไม่ตอ้งเลย ตอ้งการพิสูจน์ เห็นไหม ในกาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือ
แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้พดู ไม่ใหเ้ช่ือครูบาอาจารยต่์างๆ ไม่ใหเ้ช่ือต่างๆ ใหเ้ช่ือ
จากการพิสูจน์ข้ึนมาจากการประพฤติปฏิบติั เป็นสนัทิฏฐิโกข้ึนมาจากหวัใจ องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ปฏิญาณตนขนาดนั้นนะ 

แมแ้ต่ในพราหมณ์สมยัพทุธกาล เวลามาศรัทธาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้จะขอร้องเลย ขอร้องวา่อยา่ใหท้ิ้งเจา้ลทัธิของตวัเอง จะมาศรัทธาองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้จะปฏิเสธตลอดเลย ปฏิเสธทั้งนั้น
นะ ใหเ้ขาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้เขาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา... 

ครูบาอาจารยข์องเรากเ็หมือนกนั เวลาท่านเทศนาวา่การนะ ท่านจะไม่หวัน่ไหว จะไม่วิตก
วิจารณ์เลยวา่ ผูท่ี้ฟังเทศน์จะเขา้ใจหรือไม่เขา้ใจ เพราะส่ิงน้ีมนัเป็นวฒิุภาวะ วฒิุภาวะของเดก็ๆ 
มนักเ็ขา้ใจของมนัแบบเดก็ๆ วฒิุภาวะของผูท่ี้เป็นโสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี วฒิุภาวะจะ
ต่างกนัเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไปนะ น่ีธรรมะภูมิใด ขั้นใด  

ถา้เป็นพทุธธรรม ส่ิงน้ีจะเป็นประโยชน ์ จะไม่คดโกงตวัเอง มนัจะมีสจัจะความจริงกบั
ตวัเอง หลกัของใจมนัมีอยูต่ลอดไป แลว้เกิดการเปล่ียนแปลงจากวฏัฏะ จะเขา้ใจในวฏัฏะ เพราะ
จิตน้ีพน้จากวฏัฏะ จะเขา้ใจวฏัฏะทั้งหมด 

แลว้กิเลสของจิตท่ีเป็นสตัวโ์ลกท่ีเกิดมาแต่ละชั้นแต่ละภูมิ แต่ละภพแต่ละชาติ มนัมีจริต
นิสยัของเขามาอยา่งนั้น เขากติ็ดขอ้งของเขาเป็นสภาวะแบบนั้น เห็นไหม พทุธธรรมอนัน้ีแกไ้ข
ไดห้มด พทุธธรรมอนัน้ีจะเป็นยาธรรมโอสถท่ีเยยีวยาไดท้ั้งหมด ส่ิงท่ีเยยีวยาได ้ รักษาได ้ มนัจะ
เป็นสจัจะความจริงอนัน้ี จะเป็นคุณประโยชน์ 

เราถึงกล่าวถึงรัตนตรัยของเรา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ส่ิงท่ีพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ สงฆคื์ออริยสงฆ ์ สมมุติสงฆก์เ็ป็นสงฆ ์ สงฆอ์ยา่งน้ีเป็นสงฆใ์นกิจกรรม กิจกรรม
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เป็นสงัฆะ เป็นกิจกรรมของสงฆ ์ของสงฆเ์พื่อจะใหส้งฆร้ื์อคน้ข้ึนมา ใหเ้ป็นอริยสงฆ ์ถา้อริยสงฆ์
ข้ึนมาจากใจ นัน่ล่ะพทุธธรรม ถา้เป็นสมมุติสงฆก์ย็งัเป็นธรรมเมา มวัเมาในธรรมขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นของแท ้ ของแทคื้อดวงใจ
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้นะ 

เวลาวิมุตติสุข ใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วิมุตติสุขไปก่อน แลว้วางธรรมวินยั
น้ีเป็นค าบอกเล่า เป็นส่ิงท่ีวางธรรมวินยัไวใ้หเ้รากา้วเดิน จะวางธรรมไวอี้ก ๕,๐๐๐ ปีใหพ้วกเรา
กา้วเดิน แลว้เราเกิดก่ึงพทุธกาล ในพระไตรปิฎกบอก ก่ึงพทุธกาลศาสนาจะเจริญหนหน่ึง แลว้ใน
ปัจจุบนัเจริญไหม ถา้ไม่เจริญ ท าไมมีครูบาอาจารยเ์ราท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมาแลว้ไดผ้ลมาใน
หวัใจ เป็นพทุธธรรม แลว้สามารถกล่าวแกค้วามเป็นไปของจิต ความเป็นไปของกิเลสตณัหาท่ีมนั
ปกคลุมหวัใจ เห็นไหม ส่ิงท่ีปกคลุมหวัใจ ส่ิงน้ีเป็นความลึกลบันะ  

เราเจบ็ไขไ้ดป่้วย เราตอ้งการหาหมอเพื่อรักษาเรา เวลาเราเจ็บไขไ้ดป่้วย ยิง่ไปหาหมอ 
หมอคนไหนท่ีเขาเป็นหมอท่ีเขาไม่เล้ียงไข ้ หมอคนไหนท่ีเขามีความช านาญ เราอยากใหห้มอคน
นั้นรักษาเรา ขนาดเร่ืองกายเรายงัวิ่งไปหาหมอเลย แลว้เราประพฤติปฏิบติั ครูบาอาจารยท่ี์รู้จริง 
องคห์ลวงปู่ มัน่ ท่านอยูห่นองผอื คฤหสัถอ์ยากไปท าบุญตอ้งซ้ือทางเขา้ไป ตอ้งเขา้ไปหาหมอแท้
นะ ไปหาส่ิงท่ีเป็นพทุธธรรม หาส่ิงท่ีเป็นจรรโลงหวัใจ 

ส่ิงท่ีท าบุญ ท าอยา่งนั้น เน้ือนาบุญของโลก เราไดห้วา่นนาของเรา ขา้วพืชพนัธ์ุของเราไป
ในเน้ือนาอยา่งนั้น เราจะไดบุ้ญกศุลของเรา เราจะไดส่ิ้งท่ีเป็นประโยชน์กบัเรา เห็นไหม 
ประโยชน์ตรงไหน ประโยชน์ส่ิงท่ีเราสร้างส่ิงนั้นใหย้อ้นกลบัมาใหจ้ริตนิสยัน้ีมนัควรแก่การงาน 
เขาสร้างโอ่ง สร้างไห เขาสร้างส่ิงต่างๆ เขาตอ้งนวดดินของเขาข้ึนมา ถึงจะสร้างรูปของเขาข้ึนมา 

ในการประพฤติปฏิบติั ถา้มีหวัใจ มีศรัทธาความเช่ืออยา่งนั้น มนัจะมีความจงใจ มีความ
เช่ือ เห็นไหม เราอยากปฏิบติั เรานัง่ปฏิบติัของเรา เรากช็วนหมู่คณะของเรานัง่ปฏิบติั เขาไม่อยาก
ปฏิบติั เขากน็ัง่เพราะการชวนของเรา กส็กัแต่วา่ท า มนัเหมือนกบัวตัถุอนัหน่ึง เหมือนกบัตอไม ้
เหมือนกบัส่ิงท่ีเอามาตั้งไว ้มนัไม่มีประโยชน์หรอก เพราะมนัสกัแต่วา่ เพราะมนัปฏิเสธผล 

แต่ถา้การประพฤติปฏิบติัของเรา เรามีศรัทธาความเช่ือ เราเปิดโอกาสของเรา ถา้ไดก้ไ็ด้
เตม็ท่ี ถา้ไม่ไดก้คื็อการกระท าของเรา น่ีปฏิบติับูชา บูชาเพื่อธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้นะ เพราะเราตั้งใจ เรามีศรัทธาความเช่ือของเรา น้ีเป็นเป็นพทุธธรรม พทุธธรรมคือความ
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เป็นกลาง เป็นความสมดุล ไม่เอารัดเอาเปรียบใคร ไม่คดโกงแมแ้ต่ตวัเอง แลว้ไม่คดโกงคนอ่ืน
แลว้จะเป็นส่ิงท่ีจรรโลงศาสนา เอวงั 


