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ตั้งใจ  ตั้งใจนะ  เดนิทางทางโลก  เราเดินมาเพื่อความรมเยน็  ถาเดินทางเมื่อลง 
อุโบสถ  การอโุบสถสามคัคีไง พระสมัยพุทธกาล  เวลาพระแตกเปน ๒  ฝาย  องคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาเวลาสมานสามัคคีได ใหแสดงสามัคคีอโุบสถ คําวา “แสดงสามัคคี 
อุโบสถ” คอืวา ใหรวมกนัใหเปนน้ําหนึง่ใจเดียว 

สังฆะหมายถึงสงฆ  สงฆเหมือนรางกายของมนุษย  รางกายมนุษยตองมีศีรษะ 
ศีรษะคือสมอง คือควบคมุรางกาย สมองเห็นไหม การควบคมุรางกาย การไดเคลือ่นไหว 
ของรางกาย การสะดวกสบาย การพลกิ การกาวเดินนี้เปนความสะดวกสบายของรางกาย 
สมองเปนความคิด  ถาคิดดี  รางกายกม็ีความสดช่ืน  ถาคิดเปนบาปอกุศล  ก็ทําใหเครยีด 
ทําใหรางกายไมสะดวก นี่สงัฆะ ความสามัคคี ความเปนเอกภาพ 

นี่ก็เหมือนกัน  เราเดนิทางมาเพื่อลงอโุบสถสามัคค ี การสามัคคีกันนะ  นี่เวลา 
แสดงอุโบสถตั้งแตธรรมและวนิัยลงมา  ตั้งแตการสวดลงมา  เพื่อความสะอาด  เพื่อความ 
บริสุทธิ์ของสงฆ สงฆเห็นไหม ในสมยัพุทธกาลภาษาบาลีเปนภาษาปกติของคนสมัยนั้น 
การพูดการแสดงธรรมวนิัย  พระจะเขาใจตลอด  ถาผูใดเปนอาบัติขอไหน  ก็จะบอกวา 
เดี๋ยวจะแสดงกลับมา 

เหมือนกับเราไปหาหมอ  เจ็บไขไดปวยหมอก็ใหยา  พอใหยาโรคภยัไขเจ็บนั้นจะ 
หายไป นี่ก็เหมือนกัน ความสามัคคีของสงัฆะ ความเสมอกนัโดยศีล จะอยูโดยสุขสบาย 
ทิฏฐิเสมอกัน ความเห็นเสมอกนั สิ่งที่เสมอกนัหมูคณะจะมีความสุข ความคิดเหมอืนกัน 
ความเปลี่ยนแปลงเหมอืนกนั  เหมือนรางกายที่แขง็แรง  การเคลื่อนไป  การไหวไป 
ความคิดที่ปกติ ความคิดที่ดีเห็นไหม
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นี่อุตสาหเดินทางมา เดนิทางนี้เปนทางไกล รางกายขณะเดินทางมานี่ ความคิดกม็ี 
มา ความวิตกกงัวล ความแชมช่ืนแจมใส แลวแตจรตินิสัยของคนจะไมเหมือนกันใชไหม 
ลงสามัคคอีุโบสถนี้คอืการเดินทางมาเพื่อลงอุโบสถสามัคคี 

แตการเดินทางของจิต  จิตนีม้ันเดนิทางมาตลอดนะ  มันเดนิทางมาตั้งแตวัฏฏะนี้ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจายอนไปในบุพเพนวิาสานุสติญาณไมมีที่สิน้สุดนะ  จิตนี้ 
ไมมีตนไมมีปลาย  การเดินทางของจิตนี้ไมมีตนไมมีปลายเลย  จะเดนิทางไปตลอด  จะ 
ทุกขจะยากไปตลอดเลย 

แตเวลาเราเกิดมาเปนมนุษย เราวาชาตินี้เปนชาตินี้ เราปรารถนาความสุขในชาตินี้ 
ถาเราประสบความสุขในชาตินี้ ประสบความสุขตามกิเลสนะ กิเลสมนัพอใจของมนั กิน 
อิ่มนอนอุนมันเหมอืนสัตว  สัตวมนักนิอิม่นอนอุนนะ  ดูในฟารมสัตวสิ  ฟารมสัตวเขา 
เลี้ยงมันอยางดนีะ  เขาเลี้ยงมนัเอาไวเพื่ออะไร?  เลีย้งมนัเพือ่เอาไวฆา  เพื่อจะเอาเนื้อมา 
เปนอาหาร 

นี่ก็เหมือนกัน  ถากิเลสมนัตองการปจจัยเครื่องอาศัย  กินอิ่มนอนอุน  มันจะหาแต 
ความสุขของรางกาย  เดี๋ยวนี้สัตวเขาตองคิดนะ  ทางฟารมตางๆ  เขาจะคิดคํานวณของเขา 
เลยวา ตองเลี้ยงแบบไมใหติดเช้ือ ตองมีอาหารพิเศษอยางไร  เพื่อจะใหสัตวมันโตไว  เรา 
จะใชชีวิตอยางนั้นหรอื? ถาชีวิตความสุขแบบกิเลส กิเลสมันพอใจอยางนั้นนะ กิเลสมัน 
พอใจของมัน มนัแสวงหาของมนั มนัจะกนิอิม่นอนอุนแบบความสุขของกเิลสไง 

แตถาเปนความสุขของธรรม  จะไมโออานะ  ภิกษขุองเราจะไปไหนเคลื่อนไหว 
ไปนี่โออาเหน็ไหม  จะโออา  ตองมีศักยภาพ  ..นั่นเปนเรื่องของโลกนะ  มนัเปนเรื่องการ 
จัดฉาก  เรื่องการสรางภาพ  ความโออาเห็นไหม  โลกจะตองเสมอภาคเขา  เครือ่งยนต 
กลไกจะตองเสมอเขา นัน่เปนเรื่องโลกๆ นะ 

ถาเปนเรื่องของธรรม ความพอดขีองมัน สิ่งตางๆ เครื่องอยูอาศัย นกมันมีที่พึง่พา 
อาศัยตองมรีวงมีรงั  เราจะสรางเรือ่งที่อยูอาศัยกแ็คพออยูอาศัยเทานัน้ละ  แตเมือ่ 
เทคโนโลยีมนัเจริญนะ สิ่งทีพ่อสรางไดก็สรางกันไป แตไมมีความจําเปนหรอก โลกเปน 
ใหญไมได!  ถาโลกเปนใหญนะ มันตองคุกเขากับโลกเขา  เขาแสวงหาสิ่งใด  เราตองยอม 
จํานนกบัเขาไง เขาเอาอะไรมาจนุเจือเรา เราตองยอมเขาหรือ สิง่นัน้มนัไมเปนไปหรอก
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สิ่งใดตางๆ โลกนีเ้ปนของอนจิจงั ใครจะรวยรนฟาขนาดไหน จะสรางดมีาขนาด 
ไหน  ตองบํารุงรกัษามันทัง้นัน้ละ  สิง่ใดที่กอสรางมาในโลกนี้ไมมอีะไรคงที่หรอก  มัน 
ตองแปรสภาพไปตลอดเวลา แลวหวัใจเราเลวกวานัน้อีก เพราะอะไร? เพราะมนัมีตัณหา 
ความทะยานอยากไง  มนัยอมจํานนกับเขา  จะเอาสิ่งใดมาลอกย็อมจํานนกับเขา  ตองเปน 
อยางนัน้ ตองเปนอยางนั้นนะ 

สิ่งที่มนัเปนวัตถุมนัก็เปนอนิจจัง  แลวอารมณความรูสึกของเราทีว่าเปนอนิจจงัก็ 
ไปคุกเขายอมจํานนกับเขา  แตถาเปนความจริงละ  ถาเปนธรรมละ  เปนธรรมมนัเหนอื 
โลก อารมณความรูสึก ความยอมจํานนอนันีม้ันเปนกิเลสตัณหาความทะยานอยาก 

แตถามันเปนธรรม  ผูที่เขาใหเห็นไหม ดูสิ  เวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
นางวิสาขา  พระเจาพิมพิสาร  จะอปุฏฐาก  นี่มนัเปนธรรมเพราะอะไร  เพราะพวกนั้นเขา 
เปนพระโสดาบนั เขาจะไมทําลายสงฆ เขาจะทําสิ่งนั้นใหเจริญงอกงามของเขาไป เขาจะ 
เอาสิ่งใด เขาเหน็สมควร เขาจงึเสนอมา 

แตถาเปนกเิลสตัณหาความทะยานอยาก  สิ่งนีเ้ปนเครื่องลอเหยื่อ  โมฆบุรุษ  ใน 
เมื่อมันเปนโมฆบรุุษ  ตาฝาฟาง  เห็นเขาออยเหยือ่มาก็กินเหยือ่  ถากินเหยื่อมันก็ติดเหยื่อ 
เบ็ดมนัก็เกี่ยวปาก  ถาเกี่ยวปากไปมันก็ยอมจํานน  นั่นโลกเปนใหญ  ถาโลกเปนใหญก็ 
เปนแตเหยื่อลอ แลวเรากจ็ะติดเหยือ่ของเขาไป เบ็ดก็เกี่ยวปาก เกี่ยวปากก็ดิน้เขาไป นีม่ัน 
มีประโยชนอะไร ถาโลกเปนใหญนะ 

ถึงบอกวาไมใชเจริญในโลก  โลกไมมคีวามจําเปน  ปจจัยเครือ่งอาศัยเทานั้น  แต 
ถาธรรมเปนใหญ สิ่งนีม้ันเปนเครือ่งอาศัย ไมมีความจําเปนเลย ไมมีก็ได ไมจําเปนเลยที่ 
จะตองม!ี จะอาศัยอยางไรก็ได ถาหวัใจมนัเปนธรรม 

เพราะอะไร?  เพราะเราพอใจของเรา  ถาไมมีสิ่งใดเลย  เราจะอาศัยอะไรก็ได  มี 
บริขาร ๘ มีธมกรก ในเมื่อมีธมกรกถามีแหลงน้ําทีไ่หนเราก็หากนิได มีบาตร อาหารเรา 
ก็พอมปีจจยัเครื่องอาศัย  ถาโลกไมเปนใหญแตธรรมเปนใหญนะ  มันจะไมตองโออา  ถา 
จิตใจเราไมโออาไปกับเขานะ ธรรมคอืการออนนอมถอมตน ออนนอมกับธรรม
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เราจะลงอุโบสถสามัคคีกันอยูนี่ เปนสิง่ที่ถกูตอง หลวงตาทานบอกวา “ไมเหยียบ 
หัวพระพทุธเจาไปไง  ไมกาวขามลวงธรรมและวนิัยขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ 
เจาไป” ถาเราไมกาวลวงธรรมวนิัยไป มนัจะเปนขอบเขตของเรา  เห็นไหม ศีลปกติ ถามี 
ศีลปกติหัวใจมนัจะมีขอบเขต  ถาหวัใจมขีอบเขตมนัก็ไมกาวลวงออกไป  ถาไมกาวลวง 
ออกไปมนัก็ไมเปนโมฆบุรุษ  มันก็ไมติดเหยื่อเขา  มันกไ็มติดเหยื่อกบัโลก  โลกเอาเหยือ่ 
มาลอเราไมได 

ถาเราเปนบุคคลที่ฉลาด  เหมือนกับทีน่างวิสาขากบัพระเจาพิมพิสาร  เปนพระ 
โสดาบัน การอุปฏฐากสงฆ การดูแลสงฆ เพื่อใหสงฆนั้นเปนถงึที่สุดแหงทกุข 

ในสมัยพุทธกาล  มีแมชีที่รูวาระจิตของภิกษุ  ภิกษุนี่เวลาประพฤติปฏบิัติไป 
อยากจะพนทุกข  ตองการปรารถนาสิ่งใด  แมชีนัน้กําหนดจิตดจูะรูเลยวาพระตองการ 
ปรารถนาอยางนี้  ถาไดสิง่ที่ความตองการอยางนี้จิตใจก็ไมฟุงซานนัก  แลวถาปฏิบัติไป 
จะไดผล ก็เอาสิ่งนัน้มาถวายพระ พระนึกอยากไดอะไรก็เอามาถวาย..เอามาถวาย จนพระ 
ละอายใจกับสิ่งนี้  วาทําไมเราคิดสิ่งใดก็รู  เขารูความคิดเราไปหมดเลย  นี่สิง่นีม้ันทําให 
ละอายใจ มนัก็ควบคมุความรูสึก นีค่ือธรรมแลว 

ดูสิ  วัตถุเห็นไหม  น้ําจะตองมีภาชนะกกัเกบ็มนั  ถึงจะเก็บแหลงน้ําไวใช 
ประโยชนได  ความละอาย  ความรูสกึมีสติขึน้มา  สติสัมปชัญญะมันจะกักเก็บความรูสกึ 
อารมณความรูสึกที่มนัฟุงซาน  มันคิดออกนอกลูนอกทาง  มีสติสมัปชัญญะยับยัง้มนั  มี 
ศีลเปนขอบเขต มันจะเอาหัวใจนี่เปนเอกัคคตารมณ  หัวใจตั้งมัน่  คนที่มีหวัใจตั้งมั่น  คน 
ที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี มีเงินทองมหาศาลเลย เขาจะทําสิ่งใดก็ได แลวถาเปนสมัมาทิฏฐิ 
คือความเห็นที่ถูกตอง 

นี่ก็เหมือนกัน  ถาเรามีสติสมัปชัญญะ  จิตมันจะมคีวามสงบไดนะ  ถาจิตมนัมี 
ความสงบได น้ํามันมีที่กกัเกบ็ไว มนัก็เปนแหลงน้ําที่ใชประโยชนได  เลี้ยงสัตวยงัไดเลย 
นี่ในมีแหลงน้ํามันจะมปีลา เลี้ยงปลา เลีย้งสัตวน้ําได 

นี่ก็เหมือนกัน  ในหัวใจมนัลอเลี้ยงหัวใจ  มันลอเลี้ยงความรูสึกเรา  มนัสดช่ืน 
ขึ้นมาได  ถาเราไมโออาไปกบัขางนอกนะ  มันจะโออามาจากในหัวใจ  ถาหวัใจเราโออา 
มีความตัง้มัน่  มนัหวัน่ไหวไปกับโลก  ไมกนิเหยื่อของโลก  โลกเปนเหยื่อนะ  เราเปนผูที่
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ฉลาด  ปลาที่ฉลาดมันจะอาศัยปจจยั  ไมกินเบ็ด  ถาเบ็ดมนัเกีย่วปากแลวดิ้นไมหลุดนะ 
เบ็ดนีเ่กี่ยวปากเหน็ไหม  ดูสิ  เวลาใครเขามาเสนอสิ่งใด  เขาจะมีขอตอรอง  เขาจะมีขอ 
โตแยงของเขา สิ่งนัน้นะเบ็ดทั้งนัน้เลย 

สิ่งที่เปนเบ็ดมนัจําเปนหรือ? ในเมือ่ชีวิตของเรา องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
ไมตองการสิ่งใดเลย  สละราชสมบัติออกมา  เปนถึงกษัตริยยงัสละสมบัติของกษัตริย 
ออกมา สมบัตินัน้มีปราสาท ๓ หลัง แลวมาอยูโคนตนไมนะ 

แลวเราเปนใคร?  เรานะเปนใคร?  เราออกมาจากตระกูลสิง่ใด  เราจะมีอํานาจ 
วาสนาขนาดนัน้หรือ  เราจะตองมาอยูมีความหรูหราไดขนาดนั้นเชียวหรอื  มันนาละอาย 
ขนาดไหนเหน็ไหม องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทิ้งหมดแลว  แลวเราปฏิญาณตนวา 
เปนลูกศิษย  บวชมาจตุตถกรรมญัตติขึ้นมาเปนสงฆ  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาทิ้ง 
อยางนัน้มา  มนัเปนเบ็ด  มนัเปนเหยื่อลอทีเ่กี่ยวชีวิตนี้ไว  ทกุขมาก  แลวทิง้ออกมามาอยู 
โคนไม  แลวเรากป็ระกาศตนวาเปนลูกศิษยขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา  จะ 
ปฏิบัติตน 

รุกขมลูเสนาสนัง  อยูรกุขมลู  อยูพอสมควรพอดํารงชีวิตเทานัน้เอง  แลวยังจะตา 
ฝาฟางไปกินเหยือ่กับเขา  แลวโลกเขาเปนเหยือ่  เอาสิ่งนั้นมาลอกนั  นี่ศักยภาพ  ตองทํา 
อยางนัน้จะมีศักยภาพในสังคม จะเทยีมหนาเทียมตา 

..เทียมหนาเทยีมตากเิลส  มีความจําเปนหรอืที่จะตองไปเทียมหนาเทียมตากเิลส? 
ก็เราจะมาละกเิลส  เราจะมาทําลายมัน  เราจะหลีกเรนจากมนั  เราจะทําใหมนัออกไปจาก 
ใจ แลวจะตองไปเทียมหนาเทียมตากบัใครอีก 

สิ่งที่เทยีมหนาเทียมตา  มันกเ็ทียมหนากเิลส  เอากิเลสไปเทยีมหนาเทียมตากับ 
กิเลส  แลวเราโกนผม  หมผาเหลือง  หมผากาสาวพัสตรเปนธงชัยของพระอรหนัต 
ปฏิญาณตนวาเปนนักรบ  เปนพระกรรมฐานเพื่อจะชําระกิเลส  แลวก็จะเอากเิลสมาแขง 
กับโลกเขา แลวเมื่อไหรมนัจะพอละ 

มันไมมวีันพอหรอก  สิ่งที่เราเอากเิลสไปแขงกับโลก  โลกมันเปนกิเลสอยูแลว 
ตัณหาความทะยานอยากเขามอียูแลว เขาเปนโลกของเขาอยูแลว
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เรื่องของคําวาโลกๆ โลกๆ เห็นไหม ความโลภ ความโกรธ ความหลง คนเกิดมา 
มีเช้ืออยูแลว  เหมือนคนไขคนปวย  โลกนี้เปนคนปวยทั้งหมด  ปวยดวยโรคของกิเลส  มี 
กิเลสตัณหาในหวัใจถงึเปนอวิชชา  อวิชชานี้ครอบคลุมจิต  จิตนี้พาเกิดมาเปนสัตว  เปน 
มนุษย เปนเทวดา อินทร พรหม โลกพาเกิดคือกิเลสอวิชชาพาเกิด 

ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามันชําระลางอยางนี้นะ  เราเปนนกัรบ 
เราเปนลูกศิษยขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา  ปฏิญาณตนวาเปนลูกศิษยขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  จะออกมารบกับกิเลส  เราเปนนักรบ  เราปฏิญาณตนตั้งแต 
ออกบวชแลว องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวางธรรมและวินยัไว 

อุปชฌายองคใด ถาไมบอกกรรมฐาน ๕ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ในอนโุลม 
ปฏิโลม การพิจารณายอนหนายอนหลัง จะบวชเปนพระไมได เปนพระไมสมบูรณ 

เวลาบวชเณร  เณรนี่ถือไตรสรณคมน  ถอืศีล  ๑๐  ก็เปนเณรแลว  นี่บรรพชาเปน 
สามเณร  ถาอุปสมบท  ถาไมบอกกรรมฐาน  ๕  เหมือนกับไมแจกอาวุธไง  เหมือนทหาร 
ออกรบแลวไมใหอาวุธออกไปรบ ถาทหารออกรบแตไปตัวเปลา รบกับขาศึกจะเอาอะไร 
ไปรบกบัเขา แตถาทหารออกไปรบ มีอาวุธออกไปรบ 

นี่อุปชฌายใหเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ  ผม ขน เล็บ ฟน หนงั นี่ใหเรามาแลว 
ใหเราออกรบกับกเิลส ใหเราออกรบกับตวัเราเอง เพราะผม ขน เล็บ ฟน หนงั ไมตองไป 
ดูที่ใคร  อาบน้ําทุกวนั  ชําระลางอยูทุกวนันี่  ผม  ขน  เล็บ  ฟน หนัง  อยูกับเรา หนาที่ของ 
พระสงฆมนัอยูที่นี่  อาวุธอยูที่นี่  สงครามมนัอยูที่นี่  ถากลับมาทีน่ี่  เราปฏิญาณตนอยูแลว 
สิ่งนี้เปนงานของสงฆ  สิ่งนีเ้ปนหนาที่ของเรา  หนาที่ของเราจะชําระกเิลสของเรา  ไมใช 
หนาที่อยางอื่นเลย 

เราออกรบกัน  เวลาเราฉันอาหาร  เชาขึ้นมาตองออกบิณฑบาต ไดอาหารมา สิ่งที่ 
เราออกไปหา  นี่เปนธรรมะทั้งนั้น  สิ่งที่เขาใสบาตรมานีม่ันเปนอยางไรบาง  สิ่งนีม้ันจะ 
คงที่อยางนัน้ตลอดไปไหม 

คนเรานะมนัมลีุมๆ ดอนๆ ทั้งเขาทั้งเรา ทั้งใจของเรา สังเกตใจของเราสิ ไมตองดู 
ใครเลย  ดูใจเรานี่  วันนี้คิดอยางไร  ในวันหนึ่งคิดอารมณดีอารมณช่ัวกี่รอบ  สิ่งที่คิดดีคิด
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ช่ัวอยูในใจนี่ มันเกิดดับอยางนี้ มนัไมคงทีอ่ยางนี้ แลวที่เขาเกิดมาโลกนี่ เขาอยูในวงของ 
กิเลส เขาจะเปนอยางเราไหม เขายิ่งกวาเราอีก เพราะเขามีสิ่งเรามากกวาเรา 

เราเปนนักบวช  เราอยูในอาวาส  เราอยูในขอบเขตของเรา  สิ่งที่จะดึงเราออกไป 
กับโลกมนัก็นอยลง มนัยังไมเสมอภาคเลย มนัยังไมคงที่เลย แลวเราออกไปบิณฑบาตจะ 
ใหมันคงที่อยางนี้ทกุวนัมนัจะเปนไปไดอยางไร  มนัเปนไปไมได  ถาปญญามันมีมนัจะ 
พิจารณาของมันตลอด  ตั้งแตการดํารงชีวิต  ตั้งแตตื่นขึ้นมาทําวัตรเชา  นั่งสมาธิภาวนา 
กอนออกบิณฑบาต ขณะบิณฑบาตไดสิ่งใดมา มันไดใชปญญานะ 

เพราะอะไร?  เพราะชีวิตนี้สั้นนัก  เหมือนพยบัแดด  รอยปพนัปนี่แปบเดยีว 
๒,๕๐๐ ป ขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาที่วา ๒,๕๐๐ กวาปนี่  เวลาครูบาอาจารย 
ของเราตรัสรูธรรมขึ้นมา จิตมันราตรีเดียว ราตรีคือมืดกับแจง ไมมวีัน ไมมีคนื การนับนี่ 
เปนสถิติที่เรานับกนัไปอยางนัน้ละ  รอยปพันปไมมคีวามหมายเลย  แลวชีวิตเราเกิดมานี่ 
๑๐๐ ป 

โอกาสของเรา โอกาสทีเ่กิดมาแลวพบกบัศากยะ พบกับสถานที่สงบสงัด ควรกับ 
การประพฤติปฏิบัติ  นอยเนือ้ต่ําใจนะ  อยากจะพบองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา 
อยากจะเกิดรมิแมน้ําเนรัญชรา จะเดนิจงกรมทีโ่คนตนโพธ์ิ ..มันจินตนาการไปอยางนัน้ 

ถาไปเกิดสมัยพระพุทธเจา  มนักเ็ปนเหมอืนในปจจบุันนี้  มันก็ธาตุ  ๔  นี่  ๒๔ 
ช่ัวโมงเหมอืนกนั  ความเปนไปเหมือนกนั  แลวถาพบตรงนัน้นะ  เราเหน็องคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจา จะเช่ือหรือไมเช่ือก็ไมรู 

เราเขาใจนะ  ครูบาอาจารยองคใดมีช่ือเสียงมาก  เราไดยินแตช่ือ  แตเราไมรูจักตวั 
นะ  เราไปเดินชนกับทาน  เรายังไมรูเลยวาองคนี้ช่ืออะไร  นีก่็เหมือนกัน  ทีว่าอยากเหน็ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  เดินไปสะดุดองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจายังไม 
รูจักวาเปนองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาเลย 

เพราะอะไร?  เพราะสิ่งที่เปนคุณธรรมมันเปนอยูในหัวใจ  ในหวัใจทีม่ันเกิดตาย 
เกิดตายอยูนี่  ในหัวใจที่มนัรับสขุรับทุกขอยูนี่  แลวขณะที่ในปจจุบนันี่  เรามีปญญาอยูนี่
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เราใครครวญถงึชีวิต  คิดถึงธรรมและวินัยขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  มันก็มี 
ความระลึกรูดอียู มนัก็เลยอยากจะพนทกุข 

“ผูใดเห็นธรรม ผูนัน้เหน็ตถาคต” 

เพราะเราคิดเหมอืนองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  เราถึงอยากเหน็องคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  เวลาเราอานพระไตรปฎก  พระไตรปฎกเปนคําเทศนาวาการของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ก็เหมือนกับคําพูดขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ 
เจา  ยิ่งอานยิง่อยากพบองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ยิ่งอานยิง่อยากจะเหน็  ยิ่งอานยิ่ง 
อยากจะมีความรูสึกตลอดไป 

แตถาเราจะกําหนดพทุโธ  พุทโธ  “ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเหน็ตถาคต”  เวลาวาองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  คําวาเปนอกัษร  สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจานีเ่ปนช่ือ 
อักษร  เวลาจิตของเราสงบเขามา  พุทโธ  พุทโธ  เห็นไหม  นามขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจา ระลึกถึงพทุโธ พุทโธ เวลาจิตสงบเขาไป 

ในพระไตรปฎกมนัเปนอกัษร  มนัเปนความรูสึก  เราอานในความรูสึก  แตขณะที่ 
เราเขาไปประสบในใจของเรา  อันนี้มนัเปนความรูสึกของเรา  ความรูสึกนีม้ันเกิดจาก 
อะไร?  เกิดจากจิต  จิตเสวยอารมณ  พอเสวยอารมณมันเปนความรูสึก  ความรูสกึเปน 
รูปธรรม นีม่ันเปนอาการของจิต ไมใชตัวจิต 

ตัวจิตคือตวัพลงังานตางๆ  ตวัพลงังาน  ความรูสึกมันมีสิ่งกระทบ  มนัถึงมี 
ความรูสึกออกมา พอมีความรูสึกออกมามนัเสวยเขาไป เหมอืนกบัพลงังานคลื่นวิทยุ พอ 
มันใสรหัสเขาไป พอเราปลอยคลื่นเขาไปจะเห็นวาดังซา พอมีเสยีงเขาไป รหัสมนัจะมี 

นี่ก็เหมือนกัน  เวลาจิตมันสงบเขามา  พยายามปกติไว  ถาเปนสมาธิ  มันเปน 
พลังงาน พอมันไปรับรูมนักเ็ปนเอกคัคตารมณ เปนจิตตั้งมัน่ แตถามันฟุงซานออกไปมัน 
ก็เปนในสังขาร ในความคิด ความปรงุ ความแตง มนัก็ฟุงซานออกไปขางนอก สิ่งนี้เปน 
สัจจะของเขานะ สัจจะของธาตุ ๔ และขันธ ๕ 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา ครูบาอาจารยที่สิ้นกิเลสแลวเห็นไหม ขันธ 
ลวนๆ  ขันธที่ไมมีกเิลส  ขันธที่ไมมีกเิลสมันกเ็หมอืนกันเสียงที่ธรรมดานี่  เสียงที่เคลื่อน
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ไป รูป รส กลิ่น เสียง เปนธรรมชาติของมนั แตเราไปรับฟง เราไปรับรู เราไปเจ็บปวดไป 
กับมนั  เราไปเจ็บปวดกเิลสอยูตรงนี้  กิเลสคือการเจ็บปวด  คือการรับรู  ความยึดมั่น 
ความรูสึกอันนั้น 

ความรูสึกอันนั้นมันเปนธรรมชาติของมนั  จะเปนธรรมชาติ  จะเปนขนัธลวนๆ 
คือพระอรหนัตเทานัน้  ถาพระอรหนัตสอปุาทิเสสนิพพาน  คอืสิ่งนี้มนัเปนธรรมชาติ 
ลวนๆ ไมมกีิเลส ไมมีสิง่ใดใหคาดีและชั่ว มันเปนธรรมดาของมนั เพียงแตครูบาอาจารย 
ทานมีความเมตตา  มีความสงสาร  ทานถึงเอาคุณธรรมของทาน  ความรูสึกอันนั้น  การที่ 
ไดคุณธรรมอันนี้ มันตองมวีิธีการ 

วิธีการคือทําจิตสงบเขามา พอจิตสงบเขามาแลว มันก็วิปสสนาอยางไร วปิสสนา 
นี้ทําการชําระลางในหวัใจ  มันเขาใจสจัจะความจริง  เห็นไหม  สัจจะความจรงิของในใจ 
เรา  เพราะใจเราสกปรก  ใจเรามนัมีกเิลสตัณหาความทะยานอยาก  เวลาวาโลก  โลกของ 
เขาอยูในกองของความโลภ ความโกรธ ความหลง เราเปนนักรบ เราเปนสิ่งทีว่าเราอยูใน 
เขตของอาวาส  เราเปนสิ่งที่วาขอบเขตจากรูป  รส  กลิ่น  เสยีง  จากภายนอก  มนัก็มโีลภ 
โกรธ หลง อันละเอียดในใจนี่แหละ 

ถาวิปสสนาไป มนัวิปสสนาเขาไปเฉพาะสิ่งนี้   ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
หลงในอะไร? หลงในที่วาอุปชฌายใหมา อาวุธทั้งนัน้ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เวลา 
คนตายไปแลวนะ มันมีแตประวัติศาสตร  คนตายไปแลว คนนี้ดีและชั่ว คนตายไปแลวก็ 
จบสิ้นกนัไปในโลกปจจุบนันี้ ในสมมุติโลก 

แตสัจจะความจริงในวฏัฏะ  คนตายแลวจิตออกจากราง  ความดีและความช่ัว  พา 
จิตดวงนี้ไปเสวยบาปกรรม  หรือบุญกุศลของเขาตามธรรมชาติของเขา  แตในปจจุบนัที่ 
ในสมมุติโลกก็เหน็วาเขาตายไป พอเหน็เขาตายไปกน็ึกวาจบสิ้นกนั 

..ไมจบหรอก จบไมได  เพราะจิตไมเคยตาย แตเพราะดวยความตาบอดของเราใน 
สมมุติโลก  โลกสมมุติเหน็กนัแตเรือ่งของธาตุ  ของรางกาย  ไมเคยเห็นเรือ่งของสภาวะ 
จิตใจ  ก็วาสิ่งนั้นจบสิ้น  แตมนัไมจบ  ไมจบเพราะวาจิตนี้มนัตองเสวยสถานะของมัน 
ตลอดไป
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ถาเราทําความสงบของใจเขามา มันเรื่องของกายกับจิต ถาเรื่องของกายกับจิต จิต 
สภาวะแบบใด  ในศาสนาสอนเขามาทีน่ี่  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรม 
ขึ้นมาก็ตรัสรูขึ้นมาที่ใจ  ใจขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเวลาละความสงบเขามา 
เวลานอมไป บุพเพนิวาสานุสติญาณ ยอนอดีตชาติไปไมมีตนไมมีปลาย 

ถาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกไวระดับไหนนะ  เราจะตีความกนัไป 
ปวดหัวเลย  เพราะอะไร  เพราะขณะทีว่าในลัทธิตางๆ  เวลาเขาทําความสงบ  เขาฌาน 
สมาบัตินี่  เวลาตายไปเกิดบนพรหม  หรือขึน้ไปอยูบนพรหม  เพราะชีวิตของพรหมมนั 
นานมาก  เวลากลับมานะ  ยอนอดีตชาติมนัไปไมได  มันสะดุด  พอมนัสะดุดนี่ก็เขาใจวา 
โลกนี้มีเฉพาะปจจบุัน โลกนีม้ีเฉพาะตรงนี้ พอตายแลวก็สูญไง 

ถาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกไวระดับใด  เราก็จะตีความกนั  แลว 
ความหมายของเราก็จะเขาไปทีน่ั่นเทานัน้เอง แตมันอยูที่วาสนา ในครั้งพุทธกาลนะ พระ 
อรหันตแตละองค บางองคระลกึชาติได ๕ ชาติ ๑๐ ชาติ ๑๐๐ ชาติ ๑,๐๐๐ ชาติ ๑๐,๐๐๐ 
ชาติ  ๑๐๐,๐๐๐ ชาติ องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจานับไมได ไมมีตนไมมีปลาย ไมมีที่ 
สิ้นสุดเลย มันไปไดตลอดเลย  เพราะอะไร?มนัเกิดมาอยางใด มันเปนสภาวะแบบใดเห็น 
ไหม 

เวลามนัยอนไป  ถึงบอกวาสิ่งที่มอียู  สิ่งที่จนิตนาการยังมีอยู  สิ่งทีม่ีความเปนไป 
เห็นไหม  จินตมยปญญา  แลวถาเกิดมีกิเลสมนัใสเขาไปในจนิตนาการ  มันจะเหน็สภาวะ 
ใด  ความจนิตนาการไมใชความจริง  แตถาเปนภาวนามยปญญาเห็นไหม  จินตมยปญญา 
จินตนาการสภาวะแบบนัน้  แลวใชปญญาใครครวญไป  ความจนิตนาการอยางนั้นมันมี 
อะไรบวกเขาไป 

แตถาเปนสัจจะความจรงิ จินตนาการเทาไหรมนัก็ปอกเขาไป ปอกเขาไป ปอกจิต 
ไง  ปอกความรูสึก  ปอกความยึดมัน่ถอืมัน่ของใจ  ปอกออกไปเรือ่ยๆ  ปอกออกไป  ใช 
ปญญาปอกออกไปเรือ่ยๆ พอปอกออกไปเรื่อยๆ ความรูจรงิรูแจงมันจะออกมา 

ความสัจจะรูแจง  ความรูแจงของเรา  รูแจงในอะไร?  รูแจงในขั้วหวัใจ  รูแจงสิ่งที่ 
เปนความลงัเลสงสัย รูแจงสิ่งทีจ่ิตมนัมีความรูสกึทีห่มักหมมอยูนี่ โลกคือทํากันไมเปน
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ในศาสนาอื่นๆ ไมมี ศาสนาอืน่ๆ  เห็นไหม มบีาป มีกรรม ตายแลวคอยไปอยูกับ 
พระเจา ไปอยูกบัอะไร นี่มนัมอียู มนัสิ้นไมได! 

แตในศาสนาพุทธเรา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกนพิพาน  สะอาดได 
บริสุทธิ์ได  ความสะอาดบริสุทธิ์ๆ  ทีไ่หน  บริสุทธิ์ตางๆ  เห็นไหม  คาบริสุทธิ์  ทองคํายัง 
๙๙.๙ ไมมีอะไรบริสทุธิ์ ในโลกนี้ไมมีสิง่ใด ๑๐๐ เปอรเซน็ต ไมม!ี 

เวนไวแตธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา  ถาไมบริสุทธิม์ันขาดไมได! 
ไมบริสทุธิ์จิตมันบริสุทธิ์ไมได  ถึงความบริสุทธิ์ของจิตมนัยอนกลับมาทีน่ี่ไง  ถาบริสทุธิ์ 
บริสุทธิ์ของใคร? 

อํานาจวาสนานะ สิ่งทีว่ามรรคญาณ เวลามรรคญาณมันเกิด  เด็กๆ ก็ไปอยางหนึง่ 
อํานาจวาสนาของเดก็ๆ มนัความเขาใจครบ ๑๐๐ เปอรเซน็ตของเด็กๆ มันก็ไดของเดก็ๆ 
เห็นไหม 

ถาของผูใหญละ?  ของผูที่มีศักยภาพ  นี่ผูที่มีศักยภาพ  ผูที่มีปญญามาก  ความรู 
เล็กนอยจะแกกเิลสนี้ไมได จะตองใชความรูมหาศาลเลย เวลาเขาชําระกิเลสแลวกเ็ปนผูมี 
อํานาจวาสนา  เพราะมันแจกแจงธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาออกมาเผ่ือ 
แผเราอยูนี่ไง 

ถาพวกเรามีสิ่งที่วามนัเปนความลึกลับ  มันเปนธรรมเหนือโลก  แลวเอาธรรม 
เหนือโลกนี่มาเจือจานพวกเรา แตพวกเรานีม้ันเปนธรรมในโลกนะ 

ธรรมในโลกเห็นไหม ตองเปนสิง่ที่พิสจูนได  ตองเปนสิ่งทีเ่อามาการกันได สิ่งที่ 
พิสูจนได พิสูจนไดแบบคนทีรู่จรงิเทานั้น ธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา ผูรู 
จริงกบัผูรูจรงินีพ่ิสูจนได  เพราะมันเหมอืนกนั  อริยสัจอนัเดยีวกนั  เพยีงแตวาอํานาจ 
วาสนาตางกัน การตางกนันี้ตางกนัดวยอํานาจวาสนา 

นี่การประพฤติปฏบิัติเราถงึไมตองเอาทฤษฎ ี เอาแงมุมของหมูคณะมาเปน 
ประเดน็วาตองทําอยางนั้น เพียงแตเอามาเปนตัวอยางได สิ่งทีเ่ราธัมมสากจัฉา เอามาเปน 
คติวาหมูคณะทําแลวอยางนี้ ไดอยางนี้ หมูคณะทําอยางนี้ ไดอยางนี้
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เหมือนอาหารเลย  เวลาแตละภาคมาเจอกนั  อาหารของภาคใต  สิ่งนี้อรอยที่สุด 
สะตอดีที่สุด  อาหารของภาคอีสาน สมตําดีที่สุด  อาหารของภาคเหนือ  เห็นไหม สิ่งใดดี 
ที่สุด สิ่งนั้นเราเอามาคุยกัน แลวเราทํา เหมือนเราประกอบอาหาร เราประกอบขึ้นมาแลว 
ไมอรอยเลย  เพราะอะไร?  เพราะหนึ่งเราประกอบไมเปน  ประกอบแลวไมสมสวนของ 
มัน  แลวจริตนิสัยตั้งแตเดก็มา  เราเคยชินกับอาหารประจําทองถิน่เรา  สิ่งใดที่อาหารเคย 
ลิ้นเราสิ่งนัน้จะอรอยมาก อาหารตางถิ่น อรอยของเขา เรากินไดเปนครัง้เปนคราว จะให 
เรากินอาหารอยางนั้นตลอดไป เราคงอกแตกตายแนเลย 

นี่ก็เหมือนกัน  เวลาประพฤติปฏิบัติ  มนัเปนสมบัตขิองหมูคณะ  หมูคณะเขาทํา 
อยางนี้  แลวไดประโยชนอยางนั้น  เราฟงไวเปนคติ  แลวเอามาใชเปนบางโอกาส  เปน 
อุบาย  เวลาจิตของเรามนัเบือ่หนาย  มนัขี้คราน  มันไมอยากทํางาน  เอาสิ่งนี้มากระตุนมัน 
กระตุนใหจิตมนัไดแสดงตัวออกมา  ใหมันใครครวญออกมา  โรคภัยไขเจ็บนะ  เวลาเรา 
ไปหาหมอ หมอก็ตองวเิคราะหโรค วาคนๆ นีเ้ปนโรคอะไร แลวจะรักษาดวยยาอะไร 

นี่ก็เหมือนกัน  สิง่ใดเราตองใหจิตแสดงตวัออกมา  เห็นไหม  โทสจริต  โมหจริต 
โลภจริต  จริตนีม้ันตางกนั  ถาจริตตางกัน  การแสดงตัว  การรักษาโรคก็ตางกนั  ถาเปน 
โลภะ ความโลภ ความหลง สิง่นีม้ันตองใชปญญา ถาเปนโทสจริตตองใชเมตตา สิ่งตางๆ 
มันมีการแกกนั แกสิ่งที่ตรงกับโรค ถาแกสิ่งที่ตรงกบัโรค โรคก็หายได 

ถาเราไมแกสิง่ที่ตรงกับโรค  เราทําของเราไป  ทาํไมหมูคณะปฏิบัติแลวไดผล 
ปฏิบัติแลวมีความรมเย็นเปนสุข  ของเราปฏิบัติแลวทําไมไมไดผล  ไมเปนผล  แลวเราก็ 
ไปคอยแตฟงของเขา  แลวก็จะเอาของเขามา  เหมือนกับไปดูบัญชีของหมูคณะไง  คนนี้ 
เขาทําไดอยางนั้น  เขามีบัญชีอยางนั้น  ไปดูแตบัญชีเขานะ  แตบัญชีของเรา  เราไมเติม 
บัญชีเราเลย คือเราตองเติมบัญชีเรา หมายถึงวาสติตองอยูที่ใจ ปญญาตองอยูทีเ่รา พุทโธ 
ตองอยูที่ใจ  บัญชีคือความรูสึก  บัญชีคือภวาสวะ  คือตัวภพ  คือตัวใจ  ถาจิตสงบเขามา 
บัญชีมันอยูที่นี่ 

ถาอยูทีน่ี่  จิตของเรากอ็ยูทีน่ี่  เราตองทําใจของเรา  สิ่งใดฟงไว  เวลาธัมมสากัจฉา 
เปนคตเิตือนใจ ฟงไว.. แลววาง เวลาเขาทางจงกรมนะ ใหเปนปจจุบนั เรากําหนดของเรา



เทศนพระเร่ือง โออาดวยธรรม ๑๓ 

เราเอาอนันีเ้ปนที่ตั้ง  แลวเราใครครวญของเราเขาไป ถามันเปนประโยชนนะ จิตมนัสงบ 
ได 

การพิสูจน  การปฏิบัตินี่  ถามนัเปนความสะดวกสบาย  ความวาง  สิ่งนั้นตรงทาง 
กับเรา  ถามนัไมวาง  เรากําหนดพุทโธใหถี่เลย  หรอืไมกใ็ชปญญาอบรมสมาธิ  หมุนให 
เต็มทีเ่ลย  เพราะสิ่งนี้ถาไมมีพืน้ฐาน  ไมมีความอิม่ใจ  วิปสสนาไมได  ถาวิปสสนาไปมนั 
เปนสัญญาหมด เปนสัญญา ความคิด ความปรุง ความแตง นี่จนิตนาการ 

สิ่งที่จนิตนาการมนัไปเอาสิ่งที่มอียูแลวในโลกมาเปนของเรา มาเปนของเรา มันก็ 
เหมือนเราไปกลาวตูวาเรามีสัญชาตินั้น สัญชาตินี้ ทั้งๆ ที่เราเปนสัญชาติไทย  เราเปนคน 
ไทย  เราอยูในประเทศไทย  ถาเรามีสัญชาติไทย  เราจะขึ้นไปที่วาการอําเภอ  จะไปสิง่ใด 
จะติดตอสถานที่ราชการสิ่งใดๆ  เรายืน่บัตรเราไดตลอดเวลาเลย  แตถาเราจะยื่นบัตรของ 
เราจากตางประเทศ เปนไปไมไดหรอก 

นี่ก็เหมือนกัน  สิ่งที่เปนไปของเขา  สิ่งที่ไมเปนไปของเรา  สิ่งที่เปนไปของเรามัน 
อยูที่ความรูสึกของเรา ดูสิ คําวาชาติไทย เราคิดสิ จติของเรามันกวางขวางยิ่งกวาประเทศ 
ไทยนะ จิตของเรามันเปนจักรวาลเลย คิดถึงดวงดาวสิ คิดถึงทกุอยาง มันเปนไปหมดเลย 
มันไปไดกวางขวางมหาศาล  แลวเวลาชําระกิเลสสิ้นไปแลว  จิตนีก้วางขวางมาก 
ความรูสึกของมันจะไปทั่วจักรวาล  มันเปนไปไดหมดเลย  นี่ความรูสกึนีม้ันถึงสุดยอด 
มาก 

ถาวิมุตติสุขเกิดขึ้นมาจากใจดวงนี้  วิมุตติสขุที่ไหน  วิมุตติสุขขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจา วมิุตติสุขของครูบาอาจารย นัน่เปนของทานนะ! เราก็ไมตองการอีกละ 
เพราะไมใชของเรา  เพราะวิมุตติสุขขางนอกเหมอืนเราไปดูสมบัติของคนอืน่ ไปดูสมบัติ 
ของเศรษฐี  มหาเศรษฐี  บัญชีเขามหาศาลเลย  แตบัญชีเราตัวแดงนี่  มันทํากนัไมไดหรอก 
แตทางโลกเขายังโอนได ยงัผอนผันกันได 

แตทางธรรม  ทางการปฏิบัติ  ไมได  ไมไดเพราะอะไร?  เพราะมนัเขามาไมได 
กรรมใครกรรมมนั  การกระทําของมันเห็นไหม  เราถึงตองดูบัญชีของเรา  เราถึงตอง 
ยอนกลับมาที่เรา ถามนักลบัมาที่นี่ มันถึงเปนความมหัศจรรย
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เวลาจิตมันปลอยวาง  จิตที่มนัพนจากกเิลสแลวจักรวาลนี้สูไมได  มันกวางขวาง 
มาก  อะไรจะบรรจไุดตลอดเวลา  จะไมมีสิ่งใดเขาไปกระทบกระเทอืนกบัใจดวงนีไ้ดเลย 
ดูสิ  ดูอากาศ  อากาศจะมีความรูสึกอะไรกับสิง่ใด  เวลาลมพัดมาจะมีความรมเยน็เปนสุข 
มีความสุขมาก สิ่งใดจะไปกระเทอืนมันได เห็นไหม มันไมมีชีวิต มนัไมมีความรูสึกไง 

แตจิตมันมีความรูสึกนะ  นิพพานมีความรูสกึ  ความสุขอนันีม้ีความรูสึก  มันมี 
เจาของ  มันเปนสิง่ที่มีชีวิต  มันจะมีความสุขได  เพราะลมมันไมมคีวามสุข  วัตถุไมมี 
ความสุข นิพพานไมไดอยูบนฟา บนอากาศ บนตางๆ นิพพานอยูที่ใจของเรา แตปจจุบนั 
นี้มนัโดนอวิชชาปกคลมุอยู  แลวเราไปโออาโดยกิเลส  ใหกิเลสมนัพาโออาออกไป  เพื่อ 
จะตองการใหสังคมเขายอมรบั ใหสังคมเขาเหน็วาเรามีศักยภาพ สิ่งนี้ไมมีความหมายเลย 
นะ 

ดูสิ  โปฐิละ  สมัยพุทธกาล  ศึกษาธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจามา 
เทศนาวาการสั่งสอนลูกศิษยเปน  ๔๐๐  –  ๕๐๐  ไปหาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา 
บอก “ใบลานเปลา ใบลานเปลา” เหน็ไหม ความโออาของโลก ขณะที่วาองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจายังบอกเลย  สิ่งที่วาไปไหนมีหมูคณะตามไป  ๕๐๐  ทานยังบอกวา  “ใบ 
ลานเปลา” ไรสาระ! 

แตขณะที่พระเรวัตตะ  อยูในปา  พระเรวตะเปนนองชายของพระสารีบุตร  เปน 
พระอรหันต  ชอบอยูในปามาก  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาออกไปเยีย่ม  เอาภิกษุ 
ออกไปหาพระเรวตะ  เหน็ไหม อยูปาอยูเขา  อยูในที่สงบสงัด  โออามาก  เพราะธรรมมนั 
โออาในใจไง ถามีธรรมอยูทีไ่หน มนัโออาไปหมดเลย 

เวลาหลวงปูมั่นอยูเชียงใหม  อยูสกลฯ  เทวดามาฟงธรรมตลอด  มีเทวดา  มีพรหม 
มาฟงธรรมตลอด  แลวมนุษยรูเรื่องดวยอะไร  มนุษยไมรูเรือ่งอะไรเลย  มนุษยเหน็แตวา 
ตองโออาอยางนั้น  มันมีมนุษยทีว่ามีความเห็นที่ถูกตอง  คือเขาใจสัจจะความจรงิ  ธรรม 
คืออะไร ถามนุษยทีเ่ขาใจเรื่องธรรม เวลาครูบาอาจารยแสดงธรรม มันสะเทอืนหวัใจเขา 
นะ 

เวลาเราบวช อุปชฌายตองใหเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ มันสะเทือนใจไง เกสา 
โลมา นขา ทันตา ตโจ ขณะที่เรายกขึน้วปิสสนาเปนพระโสดาบัน จะเห็นสภาวะของกาย
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เห็นหนงัมนัแปรสภาพ มนัเปอยเนาไป เวลาพิจารณาตัดขาด ใหกายขาดออกไป ตัดแขน 
ตัดขา ผาซีก รางกายนี้ผาออกมา เห็นสภาวะความเปนไป 

ผานะ..  ผาดวยพลังของจิต  จิตมีกําลงั  เวลาตั้งกายไดแลวผาออก  จิตแยกออกจาก 
กัน พอแยกออกจากกนัแลววิปสสนาไป ถาวิปสสนาไปจะคืนสูสภาพเดิมของเขา มันจะ 
ยอยสลาย มนัจะเนาจะเปอย อยูทีอ่ํานาจวาสนาของใคร เห็นไหม มันเปนสภาวะอีกแบบ 
หนึ่ง  นี่เกสา  โลมา  นขา  ทันตา  ตโจ  ในขั้นของโสดาบัน  นี่สภาวะเหน็กาย  เห็นกาย 
บอยครัง้เขา บอยครัง้เขา มันจะสลดสงัเวช จิตจะสลดสังเวชมาก 

สลดสังเวชเพราะอะไร? เพราะเราศึกษาธรรมมามาก เราพยายามแสวงหากิเลสวา 
กิเลสอยูที่ไหน  อยากชําระกิเลส  เหมอืนหมอเลย  หมอวาคนๆ  นีเ้ปนโรคอะไร  ถาเรา 
วิเคราะหโรคถกูตอง เรารักษาแลวเราจะหาย 

นี่ก็เหมือนกัน เราวปิสสนาเราวาจะเหน็กาย กายนอก ดูกายมาตลอด กายนี่ ลูกตา 
ตาเนื้อนีเ่ห็นมาตลอดเลย ยิง่เห็นมนัยิ่งมีตัณหาความทะยานอยาก 

แตถาตาของใจเหน็ มันจะเริ่มเห็นสภาวะนั้น มนัสลดสังเวช สลดยงัไง มันสังเวช 
จริงๆ นะ เพราะมันเห็นจริง ขณะทีใ่จมนัเหน็จริง เห็นเพราะตาของใจมันเห็นในปจจุบนั 
ธรรม มันไมมมีายา ถาเห็นดวยตาเนื้อมันมีมายา มายาตรงไหน? ขณะที่จิตมันสงพลงังาน 
มาถึงอายตนะ  ถึงตานี่ตรงจอภาพของตาแลวออกไปขางนอก  ชองวางตรงนี้กิเลสมนัมี 
ความพอใจ คนนี้สวย คนนี้ดี คนนี้ช่ัว เหน็ไหม  กิเลสมันสอด 

แตขณะที่เปนปจจบุันธรรม  จิตมันสงบ  กิเลสมนัสอดไมได  กิเลสมันจะสอดวา 
ตรงนีเ้ปนยังไง  ไมได  มันเปนสจัจะความจริง  เวลาจิตมันเห็นแปรสภาพ  ถาจิตมันวิภาค 
แลวแปร พั่บ พั่บ มันจะแยกออกไปตามความเห็น มันไมมีขี้ ขีโ้ลภ ขี้โกรธ ขี้หลง เขามา 
สอดความเห็นระหวางจิตกับขนัธ  ระหวางจิตกับสญัญา  สิ่งที่มันเปนปญญา  ปญญาเกิด 
จากจิต  ปญญาอยางนี้ออกไปวิปสสนามนัจะเปนสจัจะความจรงิของมนั  เพราะมันเปน 
ปจจุบนัธรรม  มันเห็นธรรมตามความเปนจริง  มนัเห็นสภาวะนัน้มนัสลดสังเวชไง  นี่ 
ธรรมสังเวช
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พอธรรมสงัเวชเกิดบอยครัง้เขา บอยครั้งเขา สลดมาก จิตนี้เบามาก นีม่ันปลอยไป 
นี่เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ขั้นของโสดาบนั! 

เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ขั้นของสกทิาคาม!ี วิปสสนาไป วิปสสนาไปมนัแยก 
กลับคนืสูสภาพเดิมของมัน เปนดนิ เปนน้ํา เปนลม เปนไฟ พึ่บ พึ่บ พึ่บ โอะ เปนอยางนี้ 
เปนอยางนี ้ มนัยิ่งสลดสังเวชมากเขาไปใหญ  สลดมาก  สลดเพราะอะไร?  เพราะเราไป 
หลงมนั  เราไปตืน่เตนกับมนั  ทุกคนเกิดมาในรางกาย  ยึดมั่นถอืมัน่ของเรา..ของเรา..ของ 
เรา.. แลวก็ศักยภาพมันก็จะมาหนุนเราๆๆ มนัจะไปหนุนอะไรกบัรางกายนี้ 

เวลาคนตายแลว ๗ วันก็เนา ไมมีใครเอานะ ซากศพตายในบานใคร เขาไมเก็บไว 
หรอก  เขาเอาไปวัดไปวาไปเผากันนะ  ไมมีใครเก็บซากศพไวนะ  แตเราก็ไปหาสิ่งนั้นมา 
สนอง หองนอนก็ตองเปนอยางนั้น หองสวมตองเปนทองคํา จะไปสนองแตธาตุ ๔ ไง 

แตเวลาวิปสสนากายไป  มันเคยเปนดนิ  เปนน้ํา  เปนลม  เปนไฟ  มนักลับสูสภาพ 
เดิมของมนั เหน็ไหม มันแปรสภาพ จิตนี้สังเวช สังเวช มันละเอยีดเขามา เวลามนัสังเวช 
บอยครัง้เขา มนัปลอย นีเ่กสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ขั้นของสกิทาคามี 

เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ขั้นของอนาคาม!ี มันเปนกามราคะแลว สิง่ที่มนัเปน 
กามราคะ  เวลาเราพจิารณาไปมนัเปนอสุภะ  มนัเปนสิ่งทีว่าสกปรกโสโครก  สกปรก 
โสโครกเพราะอะไร? เพราะจิตมันละเอียดเขาไป รางกายเห็นเขาไป สิ่งที่เปนอาวุธมนัจะ 
ละเอยีดมาก 

ถาใครเห็นขั้นอนาคามนีะ  เห็นกายขัน้อนาคามีมนัจะเปนสภาวะของมนัที่วา  มัน 
จะสะเทอืนถึงหวัใจ  เพราะวาสิ่งนีม้ันเปนขั้วบวกขัว้ลบแลว  ขั้วบวกขัว้ลบเพราะอะไร? 
เพราะจิตมันสปารค  เวลาขั้วบวกขั้วลบมันจะสปารคกัน  มันจะเปนความรูสึกออกไป 
เวลาจิตลอกกายหญิง  กายชาย  มันจะมคีวามสัมพันธกนั  มันจะเปนความ 
กระทบกระเทือนตอกนั  มนัเปนความกระทบกระเทอืนตอกันนะ  ทั้งๆ  ที่จิตนีไ้มมี  จิตที่ 
เปนหญิงเปนชายไมมี 

จิตนี้เหน็ไหม นางอุบลวรรณาเปนภกิษุณี เปนพระอรหันต พระสารีบุตรเปนพระ 
อรหันต  เปนพระอรหันตจิตเสมอกนั  จิตนีไ้มมีหญิงไมมีชาย  แตขณะที่เสวยภพ  เกิดมา
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เปนหญิงเปนชาย  พอเปนหญิงเปนชาย ความรูสึกของหญิงและชายมนักระทบกระเทือน 
กัน สิ่งที่กระทบกระเทือนกนั เวลาเขาไปเจอสภาวะแบบนี้ มันเปนขั้นของกามไง 

ถาขั้นของกาม  ทิฏฐิมนัสงบเขามาเหน็สภาวะ  เกสา  โลมา  นขา  ทันตา  ตโจ  ก็ 
แลวแต มันวิปสสนาไป มันจะเยิ้ม มนัจะเปอย มนัจะเนาขนาดไหน เห็นขนาดไหนมันก็ 
ปลอย  ปลอย  ปลอยนั้นมนัหลอกนะ  หลอกวาเราเปนไป  นี่เวลาเห็นกายในขัน้ของ 
อนาคามี  มนัละเอียดลึกซึ้งมาก  เพราะมันเปนมหาสติ  มหาปญญา  การมีสติปญญานี่ 
ยอนกลับมา  ก็ยอนกลับมาถึงความเปนไป  มนัวิปสสนาแลวมันจะปลอยไปบอยครัง้ 
บอยครัง้เขา กิเลสมนัคอยสอดเห็นไหม คอยสอด 

ขณะที่เราบอกวา เราเห็นกายภายนอก กิเลสมันสอดไมเปนปจจุบนั ในโลภ ความ 
โกรธ ความหลง คนนี้สวย คนนี้ไมดี อนันัน้ขณะทีม่ันเปนปถุุชน แตขณะทีเ่ราวิปสสนา 
เขาไปนี่  ขัน้โสดาบนัผาน  ขั้นสกทิาคามีผาน  แลวขั้นอนาคามีนี่  มันจะเอาอะไรมาสอด 
อีกละ 

กิเลสอยางละเอยีดนะ  กิเลสนี่มนัมปีู  มียา  มีหลาน  มีเหลน  กิเลสมีขั้นมีตอนของ 
มันนะ แตเราเขาใจวากิเลสมันก็มีคนเดียว กิเลสก็คอืกิเลส ฆากิเลสตายแลวกจ็บ! นั่นมัน 
เปนความเหน็ของโลก 

ถาในการปฏบิัติมันเปนโคตร เปนซัด เปนแซของมนั โคตรของมนั มันมีปู มียา มี 
พอ มีแม มลีูก มีหลาน มันก็มีละเอยีดหยาบตางกนัมา พอตางกันมาวิปสสนาเขาไป มนัก็ 
ละเอยีดเขาไป จากลูกหลานเราก็ฆามนั จากลูกก็ฆา ก็ไปเจอพอแม เจอพอแมนีร่ายกาจ 

พอกับแมนี่ขัน้ของกามราคะ  เปนพอ  เปนแม  เปนแมทัพ  เปนนายกอง  เปนสิง่ที่ 
สั่งกองทัพออกไปประจัญบานกบัวัฏฏะ  พญามารอาศัยสิ่งนี้ออกวัฏฏะ  แลวเราตอสูไป 
กับมนั  สติปญญามันก็ไลตอนเขามา  ไลตอนเขามา  กิเลสละเอยีดมนัก็เขาสอด  นี่เปน 
ธรรม นี่เปนธรรม 

มันเอาความดเีขามาหลอกนะ  เวลาหยาบๆ  มันกเ็อากิเลสอยางหยาบๆ  มาหลอก 
เวลาเราวิปสสนาเขาไป คุณธรรมสงูไป หัวใจสูงไป มันเอาความดมีาหลอกนะ สิ่งนี้เปน
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ธรรม  สิ่งนี้เปนคุณธรรมของเรา  สิ่งนี้มนัเปนความปลอยวาง  กเิลสทัง้นัน้!  กิเลสทัง้นัน้ 
เลย เพราะอะไร? เพราะมันหลอกเรา ไมใชความจริง 

ใครเปนคนเห็น? ใครเปนคนวิปสสนา? ใครเปนคนฆากิเลส ใครเปนคนแยกแยะ 
วาสิ่งใดเปนกามราคะ  สิ่งใดเปนจิต  ใครเปนปฏิฆะ  ความพอใจ  ความเปนไปของจิตมนั 
อยูตรงไหน มนัไมมอีะไรเลย  วิปสสนาไปก็ยอนกลบัมาถึงจิต  แลวมนักม็าสรุปเอาวาสิ่ง 
นี้เปนธรรม

เวลากเิลสมนัหลอกนะ  มันเอาธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจามา 
หลอก  มันไมเปนความจริง  ถาเปนความจริงมันจะเห็นความจริงของมัน  เวลาเปนกิเลส 
มันกเ็ปนกิเลสอยางหนึ่ง  กเิลสอยางหยาบ  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  กเ็อาความ 
โลภ ความโกรธ ความหลง มาฆากัน แลวเราพยายามเอาชนะกิเลสของเรา 

เราพยายามวปิสสนาของเรา  เราวาเรานีเ่ปนนักรบ  เรานี่เปนผูที่ประพฤติปฏบิัติ 
ธรรม  อนันี้เปนธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  มันก็เอาธรรมมาหลอกเรา 
เอาธรรมมาสวมเขาใหเรา ใหวาสิ่งนีเ้ปนธรรม สิ่งนีเ้ปนธรรม ก็เอาตามกเิลสไป มันก็ไป 
นอนจมอยูในกามราคะนั่นละ มนัจะปลอยกามราคะไปไหน 

นี่ที่วากเิลสมนัละเอยีด  มันละเอียดอยางนี้ไง  ละเอียดวามันเอาธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจามาหลอกเรา มันถงึเปนอุปกิเลส กิเลสอันละเอียดไง แตเราก็ 
ไมเขาใจ ถาไมปฏิบัตจิะไมเขาใจเลย แลวถาไมมีครบูาอาจารยมาช้ีแนะ ก็ไมเขาใจเลย 

เวลาศึกษาธรรม  เวลากางตําราเขามา  เหมอืนกนั  เหมือนกัน  เหมือนกัน  นี่ 
พระพุทธเจาบอกอยางนี้  เปนเหมอืนกนั  เหมอืนกัน กิเลสขางในก็หลอก กเิลสขางนอกก็ 
หลอก  แลวเราก็เช่ือมนั  แลวไหนวาเปนนักรบไง  ไหนวาเปนผูปฏิบัติธรรมไง  ไหนวามี 
คุณธรรมไง คุณธรรมของเราหรือ? คุณธรรมของกิเลสทั้งนั้นเลย 

ถาอยางนี้ตองมีครูบาอาจารยชี้นําไง  ครูบาอาจารยสําคัญตรงนี้  ถาครูบาอาจารย 
ไมเคยผานเหตุการณเฉพาะหนาอยางนี้มา จะไมเขาใจหรอกวากิเลสมนัหลอกอยางไร 

แตถาครูบาอาจารยทานเคยผานกามราคะ!  เห็นกามราคะนะ  นางตัณหา  นางอรดี 
มันพลิกแพลงอยางไร  มนัหลอกลวงใจของเราอยางไร  คนอื่นจะรูหรอืไมรู  นัน่มนัเปน
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เรื่องของโลกนะ  เรื่องของโลก  โลกนี้คือหมูสัตว  โลกนี้รอนอยูเปนนจิ  โลกนี้พรองอยู 
เปนนิจ โลกนีเ้ปนเรือ่งของเขาเลย 

แตเรื่องของธรรมมนัคอืเรือ่งหวัใจของเรา    ธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจาก็เปนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา ธรรมของเรากค็ือธรรมของเรา ถาเรา 
รูขึ้นมาก็เปนธรรมของเรา ถาเราไมรูขึน้มาเราก็โดนกิเลสหลอก แลวปฏิบัตไิป มบีุญกุศล 
ขนาดไหนมันกไ็ปเกิดตายเกิดตายตามอํานาจของอวชิชาที่มันมีอยูในหัวใจ 

แตไปถึงที่สุด  ถามันมีอํานาจวาสนามนัยอนกลบัมาวิปสสนา  ถาไมมีเหตมุีผลจะ 
ซ้ํา จะยอนหา เห็นไหม เวลาผาเราสกปรก ผาเราซักแลวก็สะอาด เราก็เกบ็ไวในตู ในหีบ 
ของเรา  ถาเราเกบ็ไวในตู  ในหีบของเรา  ในตู  ในหบีมันมีผาไหม  ผาสะอาดเปนผาหรือ 
เปลา  ผาสกปรกมันก็สกปรก  มันก็มีกลิ่น  มนัก็วาสิ่งนี้สกปรก  แลวผาสะอาดละ  ผา 
สะอาดมันก็เปนผาสะอาด  มันก็มีผาสะอาดอยูเหมือนกัน  แลวผานี้มนัทําลายตัวมนั 
เมื่อไหร มันไดสละอะไรออกไป สิ่งที่สกปรกเวลาสละสิ่งที่สกปรก แลวสิง่ที่สะอาดมัน 
สละหรือเปลา 

ในเมือ่มีตวัมีตน  มีความเปนไป  กเิลสมันก็มอียูวนัยงัค่ํานั่นแหละ  นี่วิปสสนาซ้ํา 
แลวซ้ําเลานี่  สิ่งใดก็หลอกเราไมได ที่สุดแลวมนัคนืมาที่ใจ แลวขาดลงที่ใจ พอขาดลงที่ 
ใจ ใจนี้สะอาดจากกามราคะเพราะอะไร เพราะมันเปนขอมูล  เหมือนสิ่งสกปรกอยูกับผา 
แลวเราซักผานัน้  ความสกปรก  สิง่ที่เปนความสกปรกในผามนัก็ตองหลุดออกไป  คลาย 
ออกไป  จางออกไป  แลวซักจนสะอาดขึ้นมา  สะอาดขึ้นมานีข่าด!  นี่กายขัน้กามราคะ 
เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ขั้นกามราคะ 

แลวขั้นสุดทายละ  กายนี้ละเอียดมาก  สิ่งที่ละเอียดเพราะอะไร  เราจะเอาอะไรไป 
ซักมัน  สิ่งที่ซกันะ  เราตองมีผา  เราตองมีภาชนะ  เราตองซักมัน  แตสิ่งที่มีภาชนะ  มนัก็ 
เปนการสงออกแลว 

ตัวจิต  ตัวอวิชชา  ดูสิ  จิตเดิมแทนี้ผองใส  ผองใสเอาอะไรไปชําระมนั  ถาสิ่งนี้ 
ชําระ  มันเปนปญญาของโลก  มันเปนปญญาอยางหยาบ  ปญญาอยางละเอียดเปนปญญา 
ซึมซับ  มนัเปนปญญาอัตโนมัติ  สิง่ทีว่าสะอาด  แมแตผาที่สะอาดเราก็ทิ้งมาแลว  แลวคน
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ทิ้งมาใครละ?  สิ่งทีท่ิ้งมานะใคร?  แลวที่ทิ้งมา ที่รูอยูนี่  ใคร?  เวลาวานิพพานนีเ้ปนความ 
วาง นิพพานนี้เปนความวาง ใครไปบอกนิพพาน? 

สิ่งนี้มนัอยูที่ใจของเรา นี่ตัวอวิชชา อวิชชานี่ละเอียดมากนะ ละเอียดจริงๆ เพราะ 
คําวาละเอยีด โลกก็ยงัวากนัเลย รูปธรรม นามธรรม ถารูปธรรมจับตองได นามธรรมจับ 
ตองไมได  เวลามีคนจนิตนาความคิดยังไมเช่ือกัน  แตในการประพฤติปฏิบัตมิันยิ่งกวา 
จินตนาการอีก เพราะจินตนาการฆากิเลสไมได 

จินตมยปญญาฆากิเลสไมได  ภาวนามยปญญาฆากิเลส  แลวภาวนามยปญญาที่วา 
ฆากิเลสนี่  ถากิเลสนํามาใช  สิ่งที่กิเลสมนัหลอกใชมันวาเปนธรรม  เปนธรรมนี่  ภาวนา 
ของใคร?  ถาเปนภาวนาของกิเลสมนัเปนอปุกิเลส  มันแกกเิลสไมไดเลย  เพราะ!  เพราะ 
มันไมมอีะไรหลุดออกไปจากใจ  ขณะที่มีกําลงัอยูมนัก็กดกเิลสไว  เวลาจิตมันเสือ่มกิเลส 
มันแสดงตวันะ นีพ่ระที่สกึออกไปอยางนี้มหาศาลเลย 

ผูที่ประพฤติปฏิบัติแลวลมลุกคลกุคลานก็ตรงนี้ไง  ตรงที่ไปไมถงึจุดหมาย  ไดแต 
พยายามตอสู  แลวกิเลสสงบตวัลงเฉยๆ  แลวพอกิเลสมันตืน่ขึน้มานะ  ลมลุกคลกุคลาน 
เลย นี่คอตกนะ โลกนี้คอตก เวลาจิตมนัสงบเขามา มันไลตอนเขาไป สิ่งที่เปนนามธรรม 
ไง รูปธรรมเขาเหน็กันได แลวกร็ูปธรรมนี่สื่อกันได 

แตที่เปนนามธรรม  ขณะทีเ่ปนนามธรรม  เปาหมายที่หยาบ  เราชําระสิ่งที่หยาบ 
ออกไปเปนขัน้เปนตอน  พอสิ่งที่หยาบออกไป  สิ่งที่หยาบๆ  เรายังคยุกันรูเรื่อง  พอสิ่งที่ 
ละเอยีดเหมือนกับเราไปคุยกับนกัวิชาการทีม่ีความรูมาก  นักวิชาการเขาพูดถึงสิง่ที่เปน 
สุดยอดของเขา เราฟงแลวงงนะ เราไมรูหรอก 

นี่ก็เหมือนกัน  สิ่งที่ละเอียดเขาไป  เพราะเราจนิตนาการไมถึง  ธรรมะนี้ 
จินตนาการไมได การจนิตนาการเขาถึงธรรมะไมได แลวธรรมะจริงๆ พูดออกมา เราคิด 
ดวยการจนิตนาการ มนัเขากนัไดไหม มนัเขากนัไมไดหรอก มนัเขากับสิง่นัน้ไมได ขณะ 
เขายังเขาไมไดเลย  แลวเราจะเอาอาวุธไปชําระมนั  มันจะเขาไปไดอยางไร  มันก็หวัปน 
โดนหลอกอยูอยางนั้นไง
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แตถาเขารูจริงนะ มนัเปนหลักการ มันตองเขาถึงจุดเดียวกนั เพราะ! เพราะอะไร? 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิฺญาณํ เขาถึงอวิชชาไดอยางไร เขาถงึจับจุดนัน้ 
ไดอยางไร สิ่งที่เขาไปจับจุดนัน้ไดเหน็ไหม จิตเดิมแทนี้ผองใส สิ่งที่ผองใสอะไรมันผอง 
ใส 

ดูสิ เราจะเขาไปถึงดวงอาทิตย ดวงอาทิตยมันเผาตายหมด เราจะเขาไปถงึดวง 
อาทิตย ความรอนของดวงอาทิตยจะไมใหเราเขาถึงดวงอาทิตยไดเลย แตจิตนี้มนัเหมือน 
ดวงอาทิตยดวงหนึ่ง มนัเปนเจาของจักรวาล มนัเปนจุดและตอมของจักรวาลนั้น แลวเรา 
จะเขาไปอยางนัน้ เราจะมีเครื่องมอือะไรเขาไปในดวงอาทิตยนั้น 

มันจะเขาไปในดวงอาทิตยนั้น แลวจับดวงอาทิตยนัน้ใครครวญ วาดวงอาทิตยนี้ 
มันเกิดพลงังานอยางไร แลวชําระลาง คว่ําดวงอาทิตย จนดวงอาทิตยกลายเปนดวงจนัทร 
กลายเปนดวงจนัทรเพราะมนัเปนพลังงานสะอาดไง มันเปนพลงังานที่เยน็ มันไมเผา 
ไหมใคร มนัไมเผาไหมเรา แลวไมเผาไหมทุกๆ คน เอวงั 
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