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วนันี/วนัอาสาฬหบูชา วนัที2องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาธรรมจกัรนะ 
เทศนค์รั/ งแรก เป็นวนัสาํคญัในพุทธศาสนา เรากเ็ป็นศากยบุตรนะ เป็นบุคลากรใน
ศาสนาพุทธ ถา้เป็นบุคลากรในศาสนาพุทธนะ พุทธะ... พุทธะคือผูรู้้ ผูตื้2น ผูเ้บิกบาน 

หวัใจของเราตอ้งเป็นพุทธะ ถา้หวัใจของเราเป็นพุทธนะ มนัจะเห็นเรื2องของ
ศาสนาไง เรื2องของธรรมวนิยัเป็นเรื2องหลกัชยั ถา้หวัใจของเราไม่เป็นพุทธะ มนัเห็นเรื2อง
อื2นเป็นเรื2องความสาํคญั ถา้เห็นเรื2องอื2นมีความสาํคญันะ การดาํรงชีวติมนักด็าํรงชีวติ
แบบโลกๆ เขา 

ถา้การดาํรงชีวติอยูใ่นสมณะเพศเห็นไหม นี2ศากยบุตรพุทธชิโนรส เพราะองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมขึ/นมานะ ในหวัใจนั/นเป็นธรรม จะเมตตารื/อ
สัตวข์นสัตวไ์ง 

เราเป็นสัตตะ สัตตะตวัหนึ2ง เป็นผูข้อ้ง ผูข้อ้งเห็นไหม ขอ้งอยา่งไร ขอ้งในวฏัฏะ
ไง ในธรรมชาติของจิต จิตมนัจะตอ้งเกิดตอ้งตายไปในวฏัฏะ ผลของวฏัฏะทาํใหม้าเกิด
เป็นคนอยูนี่/  เกิดเป็นคนมีความศรัทธาความเชื2อในศาสนา ไดอ้อกประพฤติปฏิบติัไง ได้
ออกบวชเป็นภิกษุ ภิกษุผูเ้ห็นภยัในวฏัสงสาร 

ถา้เห็นภยัในวฏัสงสารเห็นไหม คนที2เห็นภยันะ คนที2เขาไม่เห็นภยัเขาใชชี้วติ
ของเขาเพลิดเพลินไปในโลกเขา คนที2เห็นภยัเห็นไหม สิ2งใดเป็นภยัเป็นเวร เป็นสิ2งที2เกิด
ใหจิ้ตมนัเศร้าหมอง เราจะไม่ขอ้งแวะสิ2งนั/นเลย สิ2งนั/นขอ้งแวะใหเ้ราเห็นไหม ถา้ขอ้ง
แวะใจ ใจในเมื2อไปหยบิสิ2งที2เป็นความเศร้าหมอง ใจมนักเ็ศร้าหมองไปดว้ย 
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ใจเห็นไหม ใจที2มีอวชิชาปกครองอยูนี่/  มนัไม่เขา้ใจสิ2งต่างๆ ทั/งสิ/น ไม่เขา้ใจสิ2ง
ใดๆ เลย แต่เพราะเราเกิดมามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เป็นแกว้สารพดันึก เราเห็น
หลกัชยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นที2พึ2ง ธรรมและวนิยัถึงตอ้งการ
ดาํรงชีวติของเราจะตอ้งใหอ้ยูใ่นหลกัธรรมวนิยั  

ภิกษุผูบ้วชใหม่นะ เชา้ขึ/นมาเราลา้งบาตร เราเอานํ/าใส่บาตรเพื2ออะไร เพื2อใหไ้ม่
มีอามิสไง เวลาเช็ดบาตรรักษาบาตร แลว้เชา้ขึ/นมามนัมีผง มีสิ2งใดๆ อยูเ่ห็นไหม ใหผ้า่น
นํ/า ผา่นนํ/านี2มาจากไหน มาจากธรรมและวนิยัไง 

วนิยัมาจากบาลี บาลีคือธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้ไม่มีสิ2งใด
ควรเคนเห็นไหม ควรเคนตอ้งเคน ตอ้งเลย ควรประเคน แต่ไม่มีใครประเคนใหเ้ราถึง
จะตอ้งใชแ้ละผา่นนํ/าเพื2อความสะอาด เพื2อความสะอาดนี/ เพื2อใคร กเ็พื2อเราเห็นไหม เพื2อ
เรานะ เพราะการกระทาํนั/นมนัตอ้งตั/งสติ มนัตอ้งมีความศรัทธานะ มนัมีความเชื2อของ
เรา  

เพราะสิ2งนี/องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางไวเ้ป็นธรรมและวนิยั เราจะรักษา
ธรรมและวนิยั เราจะตอ้งเริ2มตน้ตั/งแต่สุขภาพ ตั/งแต่ความเป็นอยูข่องเรา ตั/งแต่สิ2งใน
สังคมสงฆ ์ ทิฏฐิความเห็นเสมอกนั เราทาํเหมือนกนั เราอยูเ่หมือนกนั พวงมาลยันะ เขา
ร้อยไวเ้ป็นพวงมาลยั เอาวางไวที้2ไหนประดบัที2นั2นจะสวยงามมาก  

นี2กเ็หมือนกนั สังฆะ สงฆ ์เราเกิดในที2ต่างๆ กนั เรามีศรัทธาความเชื2อ เรามาบวช
ในศาสนา เรามาอยูเ่ป็นสังคมเดียวกนั เหมือนอวยัวะเดียวกนั ในร่างกายของมนุษย ์ สิ2ง
ใดถา้มนัวกิลวกิาร มนัจะทาํใหก้ารเดินเหินไปไม่สะดวกสบาย  

นี2กเ็หมือนกนั เราเป็นภิกษุบวชใหม่ ดูผูเ้ก่าเขาทาํเห็นไหม ผูเ้ก่าอยูใ่นธรรมวนิยั
มา เขาอยูใ่นธรรมวนิยัมาก่อนเรา เป็นอาวโุส เราเป็นภนัเตนะ เรากดู็การกระทาํนั/น สิ2ง
ใดถา้เป็นประโยชนน์ะ เป็นคุณเห็นไหม สิ2งนั/นเพราะเราอยูด่ว้ยกนั ทุกขใ์จมนัมีอวชิชา
อยู ่ ผูที้2ไม่มีอวชิชาจะทาํสิ2งใดไปสิ2งนั/นมนัไม่มีเจตนา เป็นกิริยาเฉยๆ แต่ถา้ผูมี้อวชิชา 
อวชิชาคือความไม่รู้ ความไม่รู้การกระทาํสิ2งนั/นมนักมี็ความผดิพลาด สิ2งใดที2ผดิพลาด
เรามองไวเ้ป็นครู เป็นคติ สิ2งนี/ไม่ดี สิ2งนั/นไม่ควรทาํ สิ2งนี/ไม่ควรทาํ 
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ถา้เป็นสังฆะ เป็นความอยูด่ว้ยกนั สิ2งใดที2มนัขาดตกบกพร่อง ธมฺมสากจฺฉา 
เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํ สิ2งนี/ เราสนทนากนัได ้ เราปรึกษากนัได ้ สิ2งใดดีและสิ2งใดไม่ดี การกีด
การขวางเห็นไหม ทพัพีขวางหมอ้ อยูใ่นหมอ้แกงทพัพีมนักไ็ม่รู้จกัรสของแกง  

เราอยูใ่นธรรมวนิยั เราตอ้งรู้จกัรสของธรรมและวนิยั รสของธรรมชนะซึ2งรสทั/ง
ปวง เสพสิ2งต่างๆ ในโลกนี/ ที2เขาเสพกนั รสอยา่งนี/ เป็นรสของโลกเขา เป็นโลกของ
สมมุติ โลกของวมุิตติ โลกของบญัญติั ธรรมและวนิยัโลกของบญัญติั แต่ถา้ถึงที2สุด
ธรรมและวนิยัจะพน้ออกไป พน้ออกไปนี2โลกของวมุิตติ สุขอยา่งนี/มนัจะเกิดขึ/นมาเห็น
ไหม รสของธรรมถา้เราจะปรารถนารสของธรรม  

เราฟังมาตลอดเห็นไหม เราฟังองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ กราบบูชา
ธรรมๆ แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นเจา้ของนะ เป็นเจา้ของ เป็นผูรื้/อคน้
ขึ/นมา ยงักราบบูชานะ เพราะมนัเป็นความมหศัจรรยเ์ห็นไหม  

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมขึ/นมา “จะสอนใครไดห้นอ จะ
สอนใครไดห้นอ” ทั/งๆ ที2ปรารถนา คนจะปรารถนาคนตอ้งเตรียมตวัมา ดูสิดูอยา่งครูบา
อาจารยเ์ห็นไหม เขาจะมีอาชีพเป็นครูสอนเป็นอาจารยส์อน เขาตอ้งเรียนมา เรียนอกัษร
ศาสตร์ เรียนครุศาสน ์ เรียนมาเพื2ออะไร เรียนเพื2อมาสั2งสอน ขนาดเขาจะสั2งสอนทาง
วชิาการเขายงัเรียนมาเลย แต่นี2ปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จะรื/อสัตว์
ขนสัตวน์ะ เตรียมตวัมาขนาดนี/นะ ตั/งแต่พระพุทธเจา้พยากรณ์มาแลว้นะ กลบัไม่ไดต้อ้ง
ไปขา้งหนา้อยา่งเดียว  

๑๐ ชาติสุดทา้ย เสียสละเห็นไหม เสียสละกญัหาชาลี เสียสละนางมทัรี เสียสละ
หมดเลย เสียสละเพื2ออะไร เสียสละเพื2อโพธิญาณ เสียสละสิ2งที2เป็นวตัถุ เสียสละขึ/นไป
นะ เสียสละแบบผูมี้สติสัมปชญัญะ ขณะที2ใหก้ญัหาชาลีเขาไป นางมทัรีจะกลบัมา รู้นะ
หวัอกของพ่อของแม่ รู้ว่ากลบัมานี2 ความรักลูกมนัจะมีความเจบ็ปวดขนาดไหน คิดนะ 
คิดหาอุบายวธีิการ เพราะนางมทัรีกลบัมา ถา้นางรู้ว่าใหก้ญัหาชาลีชูชกไป จะอกแตกตาย
เลยล่ะ  

คิดดูสิ ความพลดัพรากของแม่กบัลูก แม่นี2รักลูกมากเลย แลว้พ่อรักลูกแต่เอาไป
ใหค้นอื2น ความทุกขอ์ยา่งนี/มนัจะเกิดขึ/นมาในหวัใจขนาดไหน ตอ้งวางแผนๆ เห็นไหม 
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นางมทัรีกลบัมาตอ้งเอด็ก่อน เอด็ก่อนไม่ใหน้างมทัรีถามหาวา่กญัหาชาลีไปไหน กลบั
มาถึง “ทาํไมไปชา้นกั ไปหาของป่าทาํไมกลบัมาสายนกั” เห็นไหม เอด็ก่อนเลย เพื2อจะ
ใหห้วัใจมนัเบี2ยงเบน ไม่ใหมี้ความชอกชํ/า ไม่ใหห้วัใจนี2มนัเจบ็ปวดแสบร้อนจนเกินไป
เห็นไหม ใหท้ั/งๆ ที2รู้นี2 รู้วา่เจบ็ปวดแสบร้อนขนาดไหน ใหไ้ปเพื2อใคร เพื2อไง เพื2อ
โพธิญาณเห็นไหม 

พระโพธิสัตวส์ละมาขนาดนั/น สละมาเพื2อเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
สละมาเห็นไหม สละลูก สละเมีย สละทุกอยา่งเลย แลว้มาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ก็
ตอ้งสละอีก สละออกไป สละออกจากราชวงั สละสามเณรราหุล สละพระนางพิมพา 
สละออกหมดเลย สละไปไหน สละเพื2อไปหาโมกขธรรมมา หาโมกขธรรมออกไป ๖ ปี 
ทรมานทุกขข์นาดไหน 

ทุกขน์ะ เวลาประพฤติปฏิบติัขึ/นมา ความเพียรของเราเป็นความทุกข ์สิ2งไหนเป็น
ความทุกข ์ มนัไม่ไดขี้/ผงขี/ เลบ็ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ มนัไม่ไดม้นั
ไม่ไดขี้/ เลบ็ขี/ผงของครูบาอาจารยเ์ราเลยนะ เพราะ! เพราะสังคมเขาไม่สนใจนะ  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นกษตัริย ์ ออกมาศาสนายงัไม่มี ใครจะมา
ดูแล กอ็ยูไ่ปแบบวณิพก อยูไ่ปแบบโลกเขานั2นแหละ อยูไ่ปแบบทุกข์ๆ  ยากๆ เพื2อจะหา
โพธิญาณนะ ดูสิ ดูครูบาอาจารยเ์ราเห็นไหม หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั2น เขาไม่ปฏิบติักนั
แลว้ ออกประพฤติปฏิบติัเขายงัเสียดสีเลย เขาไม่สนใจหรอก เขาจบัดว้ย เขาหาวา่เป็น
พระเสียสติดว้ย มนัไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครดูแล ยงัต่อตา้น ยงัทาํลาย ทาํลายต่างๆ เห็น
ไหม  

ครูบาอาจารยเ์ราผา่นวกิฤติมาอยา่งนี/  ทุกขร้์อนๆ มาอยา่งนี/  พยายามหามานะ 
ไม่ใช่สังคมที2สงบสุขอยา่งนี/หรอก ไม่ใช่สังคมที2ว่า นี2ทางจงกรมกพ็ร้อม ศรัทธาเขาก็
พร้อม ทุกอยา่งเขาพร้อมหมดเลยนะ เขาส่งเสริม เขาตอ้งการใหผู้ที้2ประพฤติปฏิบติัเขา้
ไปถึงธรรมนะ ถึงธรรมเพื2ออะไร เพื2อมาเป็นเนื/อนาบุญของเขา มาเป็นที2พึ2งเคารพของ
เขาเห็นไหม  
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เขาศรัทธา เขาส่งเสริม มนัมีอยูพ่ร้อมทั/งหมดเลย เราทาํไม่เหมือนครูบาอาจารย์
เลย ครูบาอาจารยทุ์กขย์ากมาตลอด คนส่งเสริมไม่มีส่งเสริมดว้ย เสียดสีดว้ย ด่าทอดว้ย 
มีแต่การกีดกนัดว้ย แต่ยงัทาํมาได ้ 

แลว้เรานี2นะ ดูสิ สังคมสงบสุขขนาดไหน เขากาํลงัตื2นเตน้กนัเรื2องการประพฤติ
ปฏิบติั เขาส่งเสริมทั/งนั/นนะ เขาส่งเสริมมาถา้คนมีหลกัมีชยันะ เรามีหลกัมีเกณฑข์องเรา 
นั2นเรื2องของเขา นี2เรื2องของเรานะ เรื2องของเขาคือเขาปรารถนาของเขา เจตนาของเขา เขา
ตอ้งการบุญกุศลของเขา เขากท็าํของเขา บุญกศุลของเขานะ สมบติัของเขานะ  

แลว้ของเราล่ะ ของเราอยูไ่หน ของเราคือหวัใจของเรามนัสงบสุขไหม? ทาง
จงกรมของเราไดล้งเดินในทางจงกรมไหม? เราไดน้ั2งสมาธิภาวนาบา้งไหม? แลว้สมาธิ
ภาวนา เราจะเอาอะไรไปภาวนาเห็นไหม? สิ2งนี/หวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ตรัสรู้ธรรมขึ/นมา มนัละเอียดอ่อนลึกซึ/ ง  

คาํวา่ “ละเอียดลึกซึ/ ง” มนัเหนือตรรกะ เหนือปรัชญา เหนือความคิด เหนือ
ความรู้สึกทั/งหมด ฉะนั/นความคิดความรู้สึกในหวัใจของเรา เราปรารถนากนัวา่เราจะ
ประพฤติปฏิบติั เรามีความจงใจ มีความตั/งใจกนั สิ2งนี/มนัเป็นโลกียปัญญา ปัญญาของ
โลกเห็นไหม เราตอ้งมีสติสัมปชญัญะ พยายามสงบตั/งสติไวต้ามมนัไป ถา้มนัสงบเขา้มา
ได ้ความสงบเขา้มามนัจะเห็นความแปลกประหลาดมหศัจรรยข์องใจนะ ใจที2สงบๆ นี/   

เวลาครูบาอาจารยข์องเราออกประพฤติปฏิบติั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
เห็นไหม อาฬารดาบสเขา้สมาบติั เจา้ชายสิทธตัถะยงัปฏิเสธเลย “สิ2งนี/ไม่ใช่ธรรมๆ” 
เห็นไหม เพราะ! เพราะมนัไม่ใช่การแกไ้ขกิเลส แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
สร้างสมบุญญาธิการมา มีสติสัมปชญัญะ อะไรจริงอะไรปลอม อะไรความสุข อะไร
ความทุกขข์องเราเพราะอะไร ดูสิขนาดเป็นพระเวสสันดรสละขนาดนั/น ความที2สละ
ขนาดนั/น บารมีมนัตอ้งมีเชาวปั์ญญาที2เหนือมากๆ สิ2งใดที2เป็นเรื2องของโลก แบ่งแยกได้
วา่เป็นเรื2องของโลก  

สิ2งใดเป็นเรื2องของธรรมยงัเขา้ไม่ถึงกย็งัไม่รู้จกั แต่กพ็ยายามจะเขา้หาถึงธรรมให้
ได ้ สิ2งนั/นที2เขาส่งเสริม เขาเยนิยอกนันั/นถึงไม่ใช่ความจริง ไม่ใช่ความจริงถึงพยายามจะ
คน้ควา้มา ความละเอียดอ่อนมนัละเอียดอ่อนขนาดนั/น ฉะนั/นปรัชญา ตรรกะ ที2เราศึกษา
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ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ นี2มนัเป็นสมมุติบญัญติั บญัญติัขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นี2พน้สมมุติ
บญัญติั สมมุติบญัญติันะ  

เวลาพระสมยัพุทธกาล เวลาบวชแลว้นี2 นั2นกผ็ดิ นี2กผ็ดิ จนไปลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้จะสึก อะไรกผ็ดิไปหมดเลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกวา่ 

 “ไม่ตอ้งถือศีลทั/งหมดไดไ้หม ถือศีลขอ้เดียว”  

“ได ้ถา้ถือศีลขอ้เดียวจะไม่สึก จะอยูอ่ยา่งนั/น”  

“อยา่งนั/นใหถื้อศีลขอ้เดียว ดึงดวงใจไว ้ไม่ทาํความผดิพลาด ดูใจไว”้ เห็นไหม 

นี2กเ็หมือนกนั สิ2งที2เป็นไป สิ2งที2บญัญติัเป็นธรรมวินยัขึ/นมา แลว้หวัใจของเราล่ะ 
เราดูใจของเราไหม เรารักษาใจของเราไหม เราดูแลใจของเรา เราอุปัฏฐากองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พทุธะในใจของเรา เราดูแลของเราขนาดไหน ถา้ดูแลขนาดไหน
นะ นี2อาสาฬหบูชาไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แสดงธรรมจกัรนะ ขณะที2องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธรรมจกัร แลว้พระอญัญาโกณฑญัญะบรรลุธรรม 
“สิ2งใดสิ2งหนึ2งมีการเกิดขึ/นเป็นธรรมดา สิ2งทั/งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา” เทศนาวา่การ
ไปจนปัญจวคัคียไ์ดโ้สดาบนัทั/งหมด แลว้เทศนอ์นตัตลกัขณสูตรเป็นพระอรหนัต์
ทั/งหมด “เอหิภิกข ุ เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด” เพื2อเห็นไหม ไม่ใช่ประพฤติพรหมจรรยน์ะ 
เพราะเป็นพระอรหนัตท์ั/งหมดแลว้ “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด เพื2อเผยแผศ่าสนา”  

แต่ถา้ยงัเป็นผูที้2เอหิภิกขุ แต่ยงัเป็นปุถุชนอยู ่ “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด เพื2ออยู่
พรหมจรรยไ์ง” เพื2อประพฤติปฏิบติัเห็นไหม เพื2อประพฤติปฏิบติันะ แสดงธรรมจกัร
ขึ/นมาเอหิภิกข ุ แลว้เราบวชมา อุปัชฌายอ์อกบวชมาแลว้เป็นญตัติจตุตถกรรม เป็นสงฆ์
โดยสมมุติ เป็นสงฆน์ะ เป็นสงฆโ์ดยสมมุติ  

คาํวา่สมมุติ สงฆเ์รามีสิทธิเห็นไหม เพราะอะไร  ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
บริษทั ๔ ถา้เป็นบริษทั ๔ เป็นสงฆโ์ดยสมมุติ สมมุติสงฆ ์เรามีโอกาส มีวาสนา เราตอ้ง
เอหิภิกข ุ บวชใจของเราใหไ้ด ้ การประพฤติปฏิบติัถา้จิตมนัสงบเขา้มาเห็นไหม ดูสิ เขา
จะบวชเขา้มาเราจะมีกิจกรรม กิจกรรมไง กิจกรรมของจิตนะ กิจกรรมของโลก เอามาให้
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บุญกุศลของเขา ปรารถนาของเขา อยา่งเช่นวนันี/ เป็นวนัสาํคญัทางศาสนา เขาหาบุญกศุล
ของเขา  

แลว้เราล่ะ เราจะหาบุญกุศลของเราไหม เราจะหาสัจจะความจริงของเราไหม ถา้
เราหาสัจจะความจริงของเรานะ เราจะตอ้งมีเจตนาตั/งใจนะ สังเกต สังเกตความเป็นไป
ของจิต หวัใจของเรามนัเรียกร้องอะไร มนัสนใจสิ2งใดเห็นไหม  

งานขา้งนอกนะ ดูสิ กลอ้งจุลทรรศนน์ะ เวลาเขาส่องเชื/อโรคเห็นไหม มองไม่
เห็นดว้ยตาเปล่านะ เขาใชก้ลอ้งขยายเขาเห็นของเขานะ วา่เชื/อโรคเขาเพาะเชื/อ เขาตรวจ
เชื/อขึ/นมาเห็นไหม เป็นเชื/อโรคเขายงัตรวจสอบไดเ้ลยวา่คนเจบ็คนป่วยเป็นโรคอะไร 

แลว้โรคกิเลสในใจของเรานี/  ทาํไมเราไม่สังเกตระวงั เราทาํไมไม่ดูแลรักษา ใจนี/
เราจะมีมรรคญาณเห็นไหม มคัคะยอ้นเขา้มาดูใจของเรา มนัสังเกต ถา้สังเกตดูแลของเรา
นะ พุทโธๆ หมั2นสังเกต หมั2นดูแล ถา้หมั2นสังเกตหมั2นดูแลขึ/นมานะ บวชใจนะ เอหิภิกขุ
บวชใหไ้ด ้ ถา้บวชใจของเราขึ/นมานะ เราจะอยูใ่นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ดว้ยความรื2นเริงอาจหาญนะ เราจะรื2นเริงในธรรมเลย  

นี2องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมวนิยั สร้างบา้นสร้างเรือนใหเ้ราอยู่
นะ วางวฒันธรรมประเพณีเอาไวแ้ลว้ ผูที้2เป็นนกัปราชญ ์ ครูบาอาจารยเ์ราวางธรรมและ
วนิยัเอาไวแ้ลว้ เบิกทางเอาไวใ้หเ้ลย แลว้เราขณะเดินไปตามทางที2องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมและวนิยันี2วางไวเ้ห็นไหม ดูสิ วตัรปฏิบติันี2เป็นธรรมและวนิยั  

สิ2งที2ทาํอยูนี่/ กิจของสงฆ ์๑๐ อยา่ง กวาดลานเจดีย ์ทาํเช็ดถูต่างๆ สิ2งนี/ เป็นกิจของ
สงฆน์ะ กิจของสงฆเ์พราะอะไร เพราะสมบติัของสงฆ ์สมบติัของสงฆเ์ห็นไหม เวลาเรา
ใชส้มบติัของสงฆ ์เราเอาไปใช ้เราไม่เกบ็เป็นที2เป็นทางเป็นอาบติัปาจิตตีย ์ 

แลว้นี2เรารักษาสมบติัของสงฆ ์ รักษาของสงฆนี์2กิจของสงฆ ์ กิจของเรา กิจของ
สงฆ ์สงฆอ์ยูที่2ไหน สังฆะ สังฆะอยูที่2ไหน สังฆะ สังฆะนี2สังฆะโดยสมมุติไง  ๔ องคขึ์/น
ไปเป็นสงฆโ์ดยสมมุติ สังฆกรรม วนิยักรรม เราจะทาํกรรมกนัอยูนี่/  ลงอุโบสถสังฆ
กรรมนี2กเ็ป็นกิจของสงฆ ์ ถา้กิจของสงฆท์าํเพื2ออะไร เพื2อความสะอาดจากภายในนะ กิจ
ของสงฆคื์อกิริยาภายนอก  
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ผลไม ้ ผลไมที้2ไปซื/อมาตอ้งมีเปลือกมาดว้ยเห็นไหม ถา้ไม่มีเปลือกผลไมก้เ็น่า
เสีย เราไปซื/อส้ม ซื/อต่างๆ มนัมีมาทั/งเปลือกนะ สังฆกรรมนี2เป็นกิจของสงฆ ์ กิจของ
สงฆมี์วนิยักรรม ทาํกรรมขึ/นมา แลว้ตวัสงฆอ์ยูที่2ไหนล่ะ  

สังฆะไง เกิดจากภายนอก สังฆะ สงฆโ์ดยสมมุติ สังฆะเห็นไหม โสดาบนั นี2
สงฆแ์ท้ๆ  สกิทาคามี อนาคามี นี2สงฆแ์ท้ๆ  เลย อริยสงฆจ์ากภายใน ถา้สงฆนี์/ เกิดมา เอหิ
ภิกขบุวชใจ ใจจะขึ/นมาเป็นเอหิภิกข ุ ใจจะเป็นสงฆขึ์/นมา ใจเป็นสงฆขึ์/นมาเกิดจากใคร
ล่ะ กเ็กิดจากการสังเกต หมั2นสังเกตดูแลของเรา เราจะสังเกตดูแลของเรา จิตของเราเห็น
ไหม มนัสกปรกโสมมขนาดไหน  

ของสกปรกเห็นไหม ผลไมเ้ราซื/อมา เขาตอ้งมาทาํความสะอาด ซื/อมาตอ้งลา้งให้
สะอาดนะ เพราะมนัมีสารพิษ แกะเขา้ไป แกะมาจากมือสกปรก แกะอะไรทุกอยา่งมนั
จะเสียหายไปหมดเลย กินเขา้ไปมนัจะไปใหโ้ทษกบัร่างกาย  

นี2กเ็หมือนกนั ในเมื2อหวัใจของเราสกปรกเห็นไหม มนัตอ้งมีคาํบริกรรมทาํความ
สะอาดของมนั รักษาความสะอาดก่อน เอาผลไมอ้อกมาลา้งก่อน หวัใจกเ็หมือนกนั 
โลกียปัญญาสิ2งนี/ เป็นตรรกะ สิ2งนี/ เป็นความคิด ลา้งมนัออกไป ลา้งสิ2งนี/ออกไป ถา้มนัไม่
ลา้งออกไป มนัอาศยัความคิด สิ2งนี/มนัชี/นาํ ชี/นาํกเ็ป็นเรื2องกิเลสนาํ กิเลสนาํหวัใจเขา้ไป
ก่อน แลว้มนัจะเป็นธรรมของมนัที2ไหน กเ็ป็นธรรมของกิเลส ถา้กิเลสมนัไม่มีธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัจะเอาอะไรมาเป็นธรรมล่ะ กิเลสมนัเป็นธรรม
ไม่ไดห้รอก ธรรมของกิเลส เพราะมนัอา้งธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

ถา้มนัเป็นกิเลส มนัเป็นธรรมที2ไหน มนักเ็ป็นกิเลสลว้นๆ มนัมีแต่ความเจบ็แสบ
ปวดร้อนในตวัมนัเอง มนัฉลาดมากมนัถึงขี2หวัเราไง ขี2หวัเราขี/รดในหวัเราเห็นไหม แลว้
กอ็า้งธรรมะ วา่สิ2งนี/ เป็นธรรมๆ มนัเป็นกิเลสทั/งนั/น แต่มนัอา้งขึ/นมาใหเ้ราเสียเวลาไป
วนัๆ หนึ2งไง โน่นกท็าํแลว้ นี2กท็าํแลว้ สิ2งนั/นกท็าํหมดแลว้ เหลืออยา่งเดียวไม่ไดสึ้ก
เท่านั/น สึกกจ็บเลย  

“โน่นกท็าํแลว้ นี2กท็าํแลว้” ทาํอะไร? ทาํอะไร? ถา้ทาํขึ/นมามนัทาํแลว้เหรอ สิ2ง
ใดมนัมีคุณประโยชนห์มด  
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หลวงปู่มั2นเห็นไหม เกบ็หอมรอมริบนะ ธรรมและวนิยัทุกอยา่งเกบ็หอมรอมริบ
เลย ทุกอยา่งตั/งแต่อาบติัเลก็อาบติันอ้ยไม่ใหผ้ดิพลาดเลย เกบ็หอมรอมริบขึ/นมา แมแ้ต่
พระอรหนัตน์ะ วหิารธรรมเครื2องอยู ่ ชีวติความเป็นอยูข่องท่านยงัอุดมสมบูรณ์ดีกวา่เรา
เลย เราเป็นผูที้2ประพฤติปฏิบติั เราเป็นคนทุกขค์นยาก กิเลสเตม็หวัใจ เวลาจะประพฤติ
ปฏิบติั “โน่นกท็าํแลว้ๆ” อะไรทาํแลว้?  

แต่เวลาหลวงปู่มั2นท่านเป็นพระอรหนัต ์ ทุกอยา่งท่านเกบ็หอมรอมริบ ดูสิ ท่าน
เป็นพระอรหนัตแ์ท้ๆ  นะ ท่านยงัเกบ็หอมรอมริบ ท่านยงัเคารพบูชาธรรมวินยัขนาดนั/น 
แลว้เราเป็นปุถุชนกิเลสเตม็หวัใจ เตม็หวัใจแลว้เราจะไม่เอาสิ2งนั/น สิ2งที2กระทาํอยูนี่/  ที2
เป็นกิจของสงฆเ์อามาชาํระลา้งเราเหรอ ถา้มนัชาํระลา้งของจิต จิตมนัไดช้าํระลา้งมนัก็
สะอาดขึ/นมาเห็นไหม มนักส็มควรแก่งาน สมควรแก่การ สมควรทุกๆ อยา่ง  

ถา้สมควร คาํวา่สมควรนะ ถา้ไม่สมควรเป็นมิจฉาสมาธิ! ถา้สมควรเป็นสัมมา 
สัมมาสมาธิเป็นสิ2งสมควร สิ2งที2ควรยกขึ/น ควรเป็นการงาน การงานที2เหมาะสมมนัถึง
เป็นความสมควร ถา้ไม่เป็นสมควรมนัเป็นมิจฉา มิจฉามนักท็าํลายทั/งนั/น เป็นสมาธิก็
ทาํลายสมาธิ ทาํลายโอกาส เป็นสมาธิแลว้ เป็นสภาวะแลว้ เป็นธรรมแลว้ๆ เห็นไหม  

ถา้เป็นธรรมแลว้ทาํไมมนัยงัเป็นทพัพีขวางหมอ้ ทาํไมมนัยงัขวางใจอยูอ่ยา่งนี/  
สิ2งที2ขวางใจกิเลสมนัขวางอยูอ่ยา่งนี/  มนัขวางอยูเ่ตม็ตวัอยา่งนี/มนัเป็นธรรมไดอ้ยา่งไร 
ถา้มนัเป็นธรรมมนัเอาอะไรเขา้ไปขวางเห็นไหม เพราะความสะอาดบริสุทธิR มนัเอาอะไร
มาขวาง สิ2งที2ขวาง มนัขวางของมนัเอง ขวางในหวัใจ  

สิ2งที2หวัใจนี/อะไรมนัขวาง มนักิเลสทั/งนั/นนะ แต่อา้งธรรมเพราะอะไร เพราะมนั
มีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มีธรรมของครูบาอาจารยไ์ง มนัถึงเอามา
อา้งได ้ถา้ไม่มีของจริง ของปลอมเกิดไม่ไดห้รอก ตอ้งมีของจริงก่อน  

ของจริงเห็นไหม สัจธรรมปฏิรูปมนัถึงจะเกิดตามมา ตามธรรมอนัแทจ้ริงนั/นมา 
ถา้ตามธรรมอนัแทจ้ริงนั/นมา “นั2นใครๆ” นี2ไงมนัเป็นผลของกิเลสทั/งนั/น กิเลสผลิต
ขึ/นมา กิเลสผลิตผลงานอยา่งนี/ ขึ/นมา แต่เราไม่เท่าทนัมนัไง เราไม่เท่าทนัมนันะ เรา
ประพฤติปฏิบติั เราคิดว่าเราชาํระกิเลส ไม่รู้เลยนะวา่กิเลสมนัจูงจมูกอยูอ่ยา่งนี/  มนัจูง
จมูกเราไป แลว้เราเดินตามมนัไปอยา่งนี/   
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มนับอกสิ2งนี/ เป็นธรรม สิ2งนี/ เป็นธรรม มนัน่าสังเวช มนัสังเวชนะเห็นไหม เวลา
เราเสียอกเสียใจมนัเป็นความทุกข ์ ความสลดเห็นไหม สลด ทุกขร์ะทมตรอมใจ แต่ถา้
เป็นธรรมนะ ดูสิ ความเป็นสภาวธรรมที2มนัเกิดขึ/นมา มนัขนพองสยองเกลา้นะ จิตถา้มนั
สงบขึ/นมาได ้ ความปีติสุขมนัเกิดขึ/นมานะ ขนพองสยองเกลา้ ร่างกายมนัเติบใหญ่พอง
คบัโลกเลยเห็นไหม ความสุขอยา่งนี/มนัเกิดขึ/นมาเห็นไหม สิ2งที2เกิดขึ/นมามนัเป็น
ความสุขแท้ๆ  นะ ความสุขของใจ ความสุขของใจมนัดว้ยอามิส ความสุขของร่างกาย
เป็นอามิส ดูสิ ลมพดัมากเ็ยน็ อยา่งนี/อบอา้วร้อนมากเหงื2อไหลไคลยอ้ยเลย แลว้หวัใจ
ล่ะ? หวัใจมนัร้อนดว้ยไหม? แต่ถา้ร่มเยน็เป็นสุขหวัใจมนัสุขดว้ยไหม?  

สิ2งที2มนัเป็นอามิสมนัเกิดจากภายนอก แลว้เราแสวงหาจากภายนอกเพราะอะไร 
เพราะเราลืมตวั เราทิ/งตวัเองนะ ทิ/งหวัใจ! หวัใจทิ/งมนัไป หมกมนัไว ้แลว้ไปหาความสุข
จากวตัถุไง จากหอ้งแอร์ไง จากความเป็นไปของโลกไง ไปหาความสุขจากนั/นน่ะ แลว้
หวัใจทาํไมไม่ดูแลมนัล่ะ? หวัใจทิ/งมนัไปทาํไม?  

ของที2เป็นคุณสมบติั ของที2เป็นความจริงในหวัใจทิ/งมนัไป แลว้ไปหาสิ2งที2เป็น
ปัจจยัเครื2องอาศยั ไปหาแต่สิ2งที2เป็นภายนอก สิ2งที2ไม่เป็นประโยชนเ์ลย แลว้อาศยัสิ2งนั/น 
แลว้เอามาดดักิเลสกนัวา่มีคุณ มีคุณค่า คุณค่าของใคร?  

คุณค่าของกิเลสนะ ถา้เป็นคุณค่าของกิเลส เราเป็นศากยบุตร งานของเรา ทาง
จงกรม นั2งสมาธิภาวนา ดดัแปลงมนั เราดดัแปลงมนันะ ดูตน้ไมสิ้เห็นไหม ไมด้ดั เขาดดั
มนัเอารูปอะไรกไ็ด ้ รูปอะไรเขาดดัมนัไปเห็นไหม แลว้ตดัแต่งมนัเป็นรูปไดห้มด ตน้ไม้
นะ คนขยนัเขายงัดดัมนัเลย 

ธรรมและวนิยันั/นมีแลว้ ครูบาอาจารยก์มี็อยู ่ ดดัจิตดดัใจ ดดัแปลงของเรา ใจเรา
ดดัแปลงใจเรามาใหดี้ใหไ้ด ้ ทางจงกรมนี2แหละดดัมนั เรากา้วเทา้เดินของเราไป แต่เรา
ดดัหวัใจนะ เดินไปดว้ยใชพ้ลงังานจากภายนอก แต่ในหวัใจควบคุมมนัดว้ย
สติสัมปชญัญะ ควบคุมมนัไป ถา้มนัดีขึ/นมา มนัเป็นไปขึ/นมาเห็นไหม มนัเป็นพืชพนัธุ์ที2
ดี มนัเจริญงอกงามขึ/นมาในหวัใจเห็นไหม ทวนกระแส ทวนกระแสความสุขจากภายใน  

คนเขาดูนะ โอย้ พระองคนี์/ไม่มีคนนบัหนา้ถือตาเลยนะ พระองคนี์/  โอโ้ฮ ขี/ทุกข์
ขี/ยากนะ แต่เราเดินจงกรมของเรานะ เรามีความสุขนะ เขาไม่รู้หรอก เขาไม่รู้สมบติัไง 
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เหมือนลิงไดแ้กว้ เหมือนไก่ไดพ้ลอย เขาไม่รู้วา่อะไรเป็นสมบติัหรอก เขาเห็นแต่แกว้
แหวนเงินทองเป็นสมบติั แต่เราศากยบุตรเห็นธรรมวนิยัเป็นสมบติั เห็นธรรม อริยทรัพย์
เป็นสมบติั ถา้เรามีสมบติัขึ/นมา เดินจงกรมขึ/นมาหวัใจเรามีความสุขของเรา เขาจะรู้
อะไรกบัเรา เขาไม่รู้หรอก เขาไม่รู้กเ็รื2องของเขา แลว้เขาไม่รู้เราตอ้งไปบอกใหเ้ขารู้เหรอ 
เรามีความจาํเป็นตอ้งไปบอกใหเ้ดก็มนัเขา้ใจตามเราเหรอ มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก วฒิุ
ภาวะของใจมนัไม่เหมือนกนั วฒิุภาวะของใจไม่เหมือนกนัมนักไ็ม่จาํเป็นตอ้งบอกใคร 
มนัเป็นสันทิฏฐิโก  

ดูสิ ครูบาอาจารยท่์านวา่เห็นไหม สิ2งที2เกิดมาจากหวัใจมนัอิ2มเตม็หวัใจ มนัไม่หิว
กระหาย มนัไม่ใช่คนบา้ คนบา้งต่างหากที2ตอ้งการใหเ้ขายอมรับ คนบา้ต่างหาก แลว้เขา
ไม่ยอมรับกเ็ป็นโมฆบุรุษ เห็นไหม โมฆะติดในลาภ ลาภสักการะ เป็นเหยื2อ เพราะเราติด
ในลาภสักการะเรากเ็ป็นเหยื2อ พอติดเป็นเหยื2อมนักต็อ้งประชาสัมพนัธ์ ตอ้งเป็นการ
สร้างภาพ  

แลว้การสร้างภาพมนัอะไร มนัเป็นความทุกขท์ั/งนั/นนะ เพราะมนัเป็นการกระทาํ 
มนัเป็นการคาดหวงั ตอ้งการคาดหวงั แลว้พยายามตอ้งใหเ้ขายอมรับ แต่ถา้มนัเป็นความ
จริงของเรานะ เอง็จะอยูใ่นรูกไ็ม่เป็นไร จะอยูที่2ไหนกไ็ด ้ จะอยูใ่นโอ่งในไหกไ็ด ้ ไม่
สาํคญั  

หวัใจมนัเป็นสุขขึ/นมาแลว้มนัสาํคญัตรงไหน สิ2งนี/ไม่สาํคญัเลย ถา้ไม่สาํคญัใน
หวัใจ แลว้ตอนนี/ใจมนัอยูใ่นร่างกาย อยูใ่นคูหาของจิต จิตอยูใ่นคูหา อยูใ่นร่างกาย แลว้
มนัตอ้งการใคร ถา้ไม่ตอ้งการใคร นี2มนัดดัแปลงตนอยา่งนี/ไง ถา้มนัดดัแปลงตนอยา่งนี/  
มนันั2งสมาธิภาวนา มนัทาํไดท้ั/งนั/น ถา้มนัทาํไดขึ้/นมาเห็นไหม ทรัพยจ์ากภายในเรารู้
ของเรานะ สันทิฏฐิโก  

เงินของเรา สมบติัของเรา อยูก่บัมือของเรา ทาํไมตอ้งไปถามใครเห็นไหม ถา้มนั
เป็นความจริงในใจของเราตอ้งถามใคร ไม่ถามใคร เวน้ไวแ้ต่เวลาเรากา้วอยูนี่2 เวลากา้ว
เดินไปมนัเดินไปถึงทางสองแพร่ง สามแพร่ง แลว้มนัเดินผดิเดินถูก ตรงนี/ครูบาอาจารย์
สาํคญัมาก ครูบาอาจารยจ์ะสาํคญัมากเลย ขณะที2เรากาํลงัเดินไปทางสองแพร่งสามแพร่ง  
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คิดดูสิ ทางสองแพร่งนี/ไปตลอดชีวติเลย ยงักลบัมาไม่ถูกเลย ผดิ กลบัมาถึงแพร่ง
ที2สองกย็งัไปอีกครึ2 งค่อนชีวติ กย็งัผดิเห็นไหม ทางสามแพร่งคิดดูสิ ไปกวา่จะยอ้นกลบั
มามนัเสียเวลาขนาดไหน  

แลว้ถา้เกิดวา่ถา้มีครูบาอาจารย ์ตอ้งไปทางนี/ ! ตอ้งไปทางนี/ทางเดียวเลย! ตอ้งไป
ทางนี/ เลย ไม่มีทางต่อรอง! การต่อรองไม่ได!้  

การต่อรองไม่ใช่อริยสัจ การประพฤติปฏิบติัตอ้งอนัเดียวกนั อริยสัจเกิดขึ/นมา
เหมือนกนัทั/งหมดเห็นไหม จะปัญญาวมุิตติ เจโตวิมุตติ จะวธีิการขนาดไหน อริยสัจตอ้ง
เป็นอนัเดียวกนั อนัเดียวกนั ทุกขอ์นัเดียวกนั แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ตรัสรู้มาองคที์2 ๔ พระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรู้เป็นองคที์2 ๕ กเ็หมือนกนั! อริยสัจ
เหมือนกนัเลย จะไม่มีการแตกต่าง ไม่มีการแตกต่างกนัแมแ้ต่นอ้ย เพียงแต่มีอาํนาจ
วาสนาบารมี ดูสิ ๑๖ อสงไขย ๘ อสงไขย ๔ อสงไขย เท่านั/นนะ อาย ุ เวลา กบั
สิ2งแวดลอ้มเท่านั/น แต่อริยสัจเป็นอนัเดียวกนั  

ดูสิ แหล่งนํ/า นํ/าๆๆ ที2ไหนกเ็หมือนกนั รสของนํ/ า รสจืดนํ/าเหมือนกนัทั/งหมด
เลย แต่ต่างกนัเวลาที2เขาไปใส่สี เขาไปทาํเป็นอาหารนั/นเป็นอีกเรื2องหนึ2ง แต่ถา้นํ/า
บริสุทธิR เหมือนกนัทั/งหมดเลย  

นี2กเ็หมือนกนั อริยสัจเป็นอนัเดียวกนั สิ2งที2เป็นอนัเดียวกนัมนัถึงยอ้นกลบัมาที2นี2 
ถา้ยอ้นกลบัมาที2เรา มนัตอ้งเหมือนกนัอยา่งนี/ไง สิ2งที2เหมือนกนักบัเรา ถึงไม่ตอ้งไป
ตื2นเตน้กบัสิ2งใดๆ ถา้มนัเกิดขึ/นมาในหวัใจของเรา ถา้เป็นความจริง ธรรมคือธรรม ธรรม
เหนือโลก แลว้วนันี/องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประกาศธรรมดว้ย แลว้เราบวชมา
เห็นไหม เราบวชมาในศาสนา จะเป็นบวชใหม่บวชเก่ากแ็ลว้แต่ บวชใหม่บวชเก่านี2นะ
มนัอยูที่2อาํนาจวาสนา  

วาสนาของเรานะ บวชเขา้มาแลว้เราพยายามประพฤติปฏิบติั ประพฤติปฏิบติั
ขึ/นมาเพื2อสะสมตกผลึก ใหค้วามเห็นบุญกุศลตกผลึกในหวัใจ ถา้ทาํปฏิบติัไปแลว้ 
อาํนาจวาสนามนักฝึ็กฝนใจ เป็นจริตเป็นนิสัย เป็นการตกผลึก เป็นตกผลึกในหวัใจ ให้
หวัใจไดชุ่้มชื2นใจ สิ2งนี/ตกผลึกในหวัใจ  
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การตกผลึกเห็นไหม ภวาสวะ ภพ มนัตกผลึกที2ไหน ถา้มนัตกผลึกที2ในหวัใจ มนั
เป็นภพ มนัเป็นภวาสวะ มนัเป็นสถานที2รับรู้ มนัเป็นตวัเกิดตวัตาย จิตตวัเกิดตวัตาย ถา้
ถึงที2สุดเห็นไหม ถึงที2สุดตอ้งทาํลายภวาสวะ ทาํลายภพ ภพชาติเกิดตรงนี/  ตวัผลึกนี/ คือ
ตวัจิตปฏิสนธิ จิตปฏิสนธิไม่ใช่จิต ไม่ใช่ดวงวญิญาณ ไม่ใช่จิต ไม่ใช่วญิญาณอายตนะ  
มนัเป็นจิตปฏิสนธิ ตวัมนัเองเป็นตวัจิต เป็นตวัผลึก เป็นตวัภวาสวะ เป็นตวัภพ แลว้ตวันี/
เป็นตวัปฏิสนธิไปเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม  

ขณะที2เขา้ฌานสมาบติัจิตนี/ เป็นหนึ2งเดียว ผลึกอนันี/มนัจะไปเกิดเป็นพรหม ถา้
เกิดเป็นพรหมแลว้พรหมกอ็ยูใ่นเวลาของพรหม พอออกจากพรหมแลว้กม็าเกิดอีก สิ2ง
การตกผลึกนี/สร้างอาํนาจวาสนา นี/ เป็นเรื2องของวฏัฏะ แต่ทีนี/วฏัฏะ ออกจากวฏัฏะ 
ทาํลายผลึกตวันี/  ทาํลายสิ2งที2จะหมุนไปในวฏัฏะ วฏัฏะมนัเป็นสมมุติ มนัอยูอ่ยา่งนี/ เป็น
สมมุตินะ มนัไม่มีเวลาของมนันะ เวยีนตายเวียนเกิดมนัเป็นสมมุติอยา่งนี/   

แต่จิตตวันี/มนัเป็นความจริง แต่มนัยงัมีอวชิชาปกอยู ่ มนักเ็ป็นอนิจจงั อนิจจงักบั
สมมุติมนัเขา้กนั เขา้กนัมนักเ็วยีนไปๆๆ ตวัผลึกนี/ เป็นตวัเวียนเกิดๆ แต่เวลาทาํลายมนั
แลว้เห็นไหม ทาํลายตวัผลึกตวันี/แลว้ ตวัผลึกหมดไป ไม่มีอะไรเลย มองในโลกนี/ เป็น
ความวา่ง แลว้กลบัมาถอนอตัตานุทิฏฐิ กลบัมาถอนไอทิ้ฏฐิ ไอต้วัผลึกนี/  ถอนใหห้มด ถา้
ถอนตวัผลึกนี/ใหห้มดไดเ้ห็นไหม นี2แหละสิ/นสุดกระบวนการ นี2แหละวมุิตติ สุขอยา่งนี/
ไม่มีที2ไป  

แต่ขณะที2เราประพฤติปฏิบติั ถา้มนัไม่มีอาํนาจวาสนาถึงที2สุด มนักส็ร้างสมให้
ตกผลึกในหวัใจ ใหห้วัใจมีบุญกุศล ใหมี้ผลึกไวใ้นหวัใจของเรา เกิดดีดีกวา่เกิดทุกขเ์กิด
ยาก เกิดมาแลว้มนักมี็สิ2งที2รองรับเรา ใหเ้ราเห็นคุณประโยชน ์ ใหเ้ห็นคุณประโยชนข์อง
ความสุข  

ความสุขเกิดจากความสงบไม่มี ใหจิ้ตสงบเห็นไหม ใหเ้ราสงบกาย สงบกายเราก็
อยูข่องเราในเพศสมณะ ศากยบุตรเห็นไหม รักษาสมบติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ ภิกษุเป็นผูดู้แลธรรมและวนิยั เรารักษาชีวติ เราดาํรงชีวติ สอนเขาใหเ้ขาเห็น
ชีวติ ทาํไมพระท่านอยูข่องท่านอยา่งนั/นได?้ ทาํไมท่านฉนัมื/อเดียวได?้ ทาํไมท่านอยู่
ของท่านไดห้มดเลย? 
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คฤหสัถเ์ขาอยู ่ เขามีความอุดมสมบูรณ์ทางโลกทั/งหมดเลย ทาํไมเขาทุกขเ์ขาร้อน 
เขาหนัมามองทางพระ เขากไ็ดเ้ป็นขอ้เปรียบเทียบ ชีวติของเรา เราอยูข่องเรากเ็ป็นขอ้
เปรียบเทียบของเขาแลว้ เขาเห็นความเป็นอยูข่องเรา เขาเห็นการกระทาํของเรา ทาํไมเขา
อยูข่องเขาได?้ ทาํไมเขาอยูไ่ด?้  

มนุษยเ์ราเป็นคฤหสัถ ์ กินวนัหนึ2ง ๗ มื/อ ๘ มื/อ เขายงัตอ้งการตลอดไป พระฉนั
มื/อเดียว แลว้ยงัจะผอ่นอาหารอีก ยงัทรมานกิเลสอีก ความดาํรงชีวติกส็อนเขาแลว้ ถา้
จิตใจเรามั2นคง สิ2งที2เป็นการกระทาํ ทาํดีมีอยูท่ ั2วไป ถา้ใจเป็นธรรมนะ มองเห็นทุกอยา่ง
มนัจะเป็นธรรม มนัจะเตือนใจตลอด สรรพสิ2งในโลกนี/มนัแปรสภาพตลอด ไม่มีสิ2งใด
คงที2เลย  

สร้างที2ใดขึ/นมากต็อ้งตั/งงบประมาณบาํรุงรักษามนัตลอดไป ร่างกายเราเกิดมาก็
ชราครํ2าคร่าตลอดไป สิ2งต่างๆ เกิดมาชั2วคราว ใหเ้รามีโอกาสไดข้วนขวายหาทางออก 
แลว้ชีวติของเราทั/งชีวติเราไม่ขวนขวาย เราไม่หาทาง มนัเศร้าใจนะ เศร้าใจ ถา้เราหาทาง
เราขวนขวายของเรา เรามีทางออกของเรา โลกเป็นอยา่งนี/  ไม่ตอ้งห่วงเลยวา่คนจะบวช
พระหมดแลว้โลกจะไม่มีคนอยู ่ดูสิ จาก ๑๖ ลา้น เดีUยวนี/  ๖๐ ลา้นในเมืองไทย ประชากร
โลกมนัเพิ2มขึ/นมาตลอด ไม่ตอ้งห่วง ห่วงวา่ผูน้าํของโลกต่างหากล่ะ 

 เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน พระอานนทนี์2ร้องไหเ้ลย 
“ดวงตาของโลกดบัแลว้” ฟังสิ! ดวงตาของโลกนะ ทุกอยา่งเลย นกัการทหารจะออกรบก็
มาถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ผูที้2จะมาสร้างบา้นสร้างเมืองกม็าถามองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ คนเจบ็ไขไ้ดป่้วย คนทุกขค์นยาก จะมีสิ2งใดกม็าถามองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เห็นไหม นี2ดวงตาของโลก  

“ดวงตาของโลกดบัแลว้” แมแ้ต่พระอานนทก์เ็ป็นพระโสดาบนักย็งัร้องไหเ้ลย 
แลว้เรา เราเกิดมาช่วงอยา่งนี/  เรามีโอกาสขนาดนี/  เรามีโอกาสแลว้ เราพยายามของเรานะ 
อยา่ทาํลายโอกาสของเรา ตั/งสติไว ้ 

วนันี/วนัอาสาฬหบูชา พรุ่งนี/ เป็นวนัเขา้พรรษา ถา้ที2ใดถือธุดงคไ์ดก้ค็วรจะถือ ถา้
ที2นี2ถา้มนัทาํได ้เราจะถือธุดงค ์ถือธุดงคเ์ห็นไหม ธุดงควตัรเป็นการขดัเกลากิเลส กิเลสนี/
มนัมีเตม็ในหวัใจของเรา ธุดงควตัรไปช่วยขดัเกลาใหม้นัเบาบางลง แต่มนัจะชาํระกิเลส
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ไดด้ว้ยมรรคญาณ ดว้ยปัญญาญาณของเรา พร้อมกบัสัมมาสมาธิยกขึ/น แลว้ปัญญาญาณ
เขา้ไปชาํระกิเลส  

แต่การขดัเกลากิเลสนี/มนัเป็นวธีิการ วธีิการต่างๆ นี/มนัเป็นสมบติั มนัเป็น
คุณสมบติั มนัเป็นสมบติัในศาสนา เราเป็นพระป่า เราเป็นนกัรบ เราตอ้งสงวนเห็นไหม 
สิ2งใดที2เป็นอาวธุ สิ2งใดที2เป็นคุณสมบติั สิ2งใดที2เป็นคุณงามความดีในศาสนา เราตอ้ง
รักษาไว ้เพื2อใหอ้นุชนรุ่นหลงัเขาไดอ้าวธุสืบต่อๆ กนัไปใหไ้ปชาํระกิเลสไง  

ถา้อธิษฐานพรรษา ถือธุดงคไ์ดก้ถื็อ ถา้ที2ใดมนัอตัคดั มนัไม่ถือธุดงคห์รือไม่
ธุดงคม์นัพอกนั นั2นกอี็กเรื2องหนึ2ง แต่ถา้ถือไดถื้อธุดงค ์ เวลาเราบวชใหม่ๆ ขึ/นมาเห็น
ไหม เราบอกทาํไมไม่มีคนสอนเรา? ทาํไมไม่มีคนบอกเรา? แลว้พอเราบวชขึ/นมา อายุ
พรรษาเรามากขึ/น ทาํไมเราไม่สงวน ทาํไมเราไม่รักษาสมบติัไวส่้งต่อๆ ไปใหลู้กให้
หลานล่ะ  

ถา้เรารักษาสมบติันี/ ส่งต่อๆ กนัไปเห็นไหม นี2สังฆะ ผูที้2เป็นภิกษุเขา้มาในศาสนา
รักษาสมบติัอนันี/ไว ้ ถา้ใครมีอาํนาจวาสนา เขาเขา้มาเขารื/อคน้ เขาไดส้มบติันี/ไปเห็น
ไหม นี2วาสนาคนไม่เหมือนกนันะ แต่! แต่มีโอกาสเหมือนกนั เราเกิดมาเป็นนกัรบ
เหมือนกนั เกิดมาเป็นภิกษุเหมือนกนั บวชมาจากอุปัชฌายเ์หมือนกนั สมมุติสงฆเ์ป็น
สงฆส์มบูรณ์ทั/งหมดเลย นั2งอยูใ่นสังฆกรรม เป็นสงฆส์มบูรณ์  

ถา้ไม่สมบูรณ์เห็นไหม สิ2งที2ไม่สมบูรณ์เรากต็อ้งแกไ้ข นี2เป็นสิ2งที2สมบูรณ์ 
สมบูรณ์ในสมมุติสงฆ ์ แลว้เราตอ้งพยายามทาํของเราใหส้มบูรณ์จากภายใน ใหส้มบติั
มนัเกิดนะ ทรัพยม์นัเกิดจากภายในนะ ทรัพยอ์นันี/ไม่มีใครเห็น แต่ทรัพยอ์นันี/จะเป็น
ประโยชนก์บัผูน้ั/นก่อน  

“อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นที2พึ2งแห่งตน” ถา้ตนเป็นที2พึ2งแห่งตน ตน้ไมเ้ห็น
ไหม ตน้ไมต้น้ไหนมนัมีร่ม มนัมีดอกมีผล นกกาไปอาศยั จะเป็นที2พึ2งจะเป็นที2อาศยัของ
ทั/งโลก ของทั/งธรรมไง 

เวลาครูบาอาจารยข์องเราเห็นไหม เทวดา อินทร์ พรหม ไปฟังเทศตลอดนะ ไป
ฟังเทศนต์ลอด นี2งานไม่เคยวา่งเลย เพราะอะไร เพราะในวฏัฏะ เราเห็นกนัแต่โลกนี/ไง 
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แต่ถา้ตาของธรรมนะ ตั/งแต่พรหมลงมา นรกอเวจี มนัจะรู้ไปหมด มนัจะเห็นไปหมด รู้
ไปหมดเพราะอะไร เพราะพระอรหนัตจ์ะมีความลงัเลสงสัยไม่ได ้ ในวฏัฏะถา้คาํวา่
วฏัฏะ พระอรหนัตไ์ม่รู้วฏัฏะ พระอรหนัตไ์ม่รู้อะไร มนัเป็นพระอรหนัตไ์ม่ไดห้รอก  
พระอรหนัตต์อ้งเขา้ใจหมด รู้หมด เห็นหมด ถา้ไม่รู้หมด ไม่รู้สงสัยไหม แลว้สงสัยเป็น
พระอรหนัตไ์ดอ้ยา่งไรเห็นไหม ความเห็นมนัถึงต่างๆ กนัอยา่งนี/ไง ถา้เราไม่เห็นเราไม่รู้ 
เรากมี็ครูมีอาจารยค์อยชี/นาํ แลว้เราจะประพฤติปฏิบติัไป 

วนันี/วนัลงอุโบสถ แลว้พรุ่งนี/วนัเขา้พรรษา ใครมีความเขม้แขง็ ใครมีสัจจะ ใคร
จะอธิษฐานอะไรนะ พระใหม่นะ ถา้จะอธิษฐานอะไรใหป้รึกษาพระเก่าก่อนนะ เพราะ
บางอยา่งเราไม่รู้ เราอธิษฐานไปมนัมีปัญหานะ ถา้บางอยา่งมนัอธิษฐานได ้ หรือ
อธิษฐานแลว้มนัเป็นประโยชน ์ถา้เราอธิษฐาน  

อยา่งเช่น มีพระไม่เขา้ใจ อธิษฐานพรรษา ในพรรษาจะไม่ซกัผา้ ๓ เดือน เราเคย
เจอมาแลว้นะไม่ซกัผา้ ๓ เดือน กลิ2นเหมน็น่าดูเลย แลว้มนัไดป้ระโยชนอ์ะไรกบัการ
ประพฤติปฏิบติัล่ะ ถา้อธิษฐานอะไรใหป้รึกษาพระเก่าซกันิดหนึ2ง อะไรอธิษฐานได ้
อะไรอธิษฐานไม่ได ้ 

อธิษฐานตั/งสัจจะ แลว้เรากอ็ธิษฐานกนั ๓ เดือน ใหม้นัเห็นผลกนั ๓ เดือนเราจะ
พิสูจนก์นัวา่กาํลงัใจเราดีขนาดไหน เราจะต่อสูก้บักิเลสไดข้นาดไหน แลว้เราจะได้
สมบติัสิ2งใดติดตวัเราไปบา้ง เอวงั 


