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ตั้งใจฟงธรรม  เวลาเราภาวนาของเรา  เห็นไหม  เราตองตั้งสติของเรา  เพือ่จะให 
สติของเราควบคมุใจของเรา  ใหใจของเราสงบได  ขณะฟงธรรม  เห็นไหม  เสยีงกระทบ 
กับหูของเรา ฟงธรรมนี้ ถาสัจธรรมนี่ ใจทีม่ีกิเลสครอบงําอยู มันไมมเีหตุผลตอตานสิ่งที่ 
เปนสจัธรรมได ฉะนั้นเราฟงธรรมใหมนักลอมใจเรา  ใจเราจะมีจุดยืนของเรา ฟงธรรมะ 
ขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  วันนีเ้ปนวนัสําคัญทางพุทธศาสนานะ  วันนี้องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  เกิด  ตรัสรู  ปรนิิพพาน  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา 
เกิดมาเปนเจาชายสิทธัตถะที่สวนลุมพินวีัน  เหน็ไหม เราจะเกิดชาตินี้เปนชาติสุดทาย  นี่ 
ตอนทีเ่ปนเด็กนะ ตอนเกิดเปนทารก ก็บอกวา  เราจะเกิดชาตินี้เปนชาติสุดทาย แลวเวลา 
เกิดมาแลวอยูในการดูแลปกครองของพระเจาสุทโธทนะ  ชาติสุดทายมันมีความทุกข 
ขนาดไหน 

ดูความเปนมนุษยของเรา เห็นไหม โลกในปจจุบนันี้ มันมีความทกุขไหม เราเกิด 
มาในโลก ทุกคนในโลกนี้เรารอน โลกนี้พรองอยูเปนนิจ โลกนี้มีแตความเรารอน โลกนี้ 
มีแตความแผดเผา แตในเมื่อเราเกิดมาแลว  ถาไมมีจดุยืน ไมมีหลักใจของเรา เราก็ตองอยู 
กับโลกนี้ไป ความเกิดมาในสงัคม เหน็ไหม เราเกิดมาแลว มันตองมกีารแขงขนั มันตอง 
มีการศึกษา  เราเปนเดก็  มันก็ตองมีการศึกษาของเรา  เพื่อใหมีปญญาของเรา  เพื่อในการ 
ดํารงชีวิตของเรา  สิ่งนีเ้ปนความทกุขทัง้นัน้  เปนความทุกข  เปนอริยสจั  เปนความจริง 
เห็นไหม  ที่ไหนมีการเกิดที่นัน่มคีวามทกุขตลอดไป  ชาติป  ทุกขา  ความทุกข  ทุกขคอื 
อะไร ทุกขก็คือการเกิด ที่ไหนมกีารเกิด ทีน่ั่นตองมภีาระรับผิดชอบ ภาระรับผิดชอบนั้น 
มันเปนภาระที่เราจะตองแสวงหากันไป
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ฉะนั้นเวลาเกิดมานะ  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเกิดมาเปนเจาชาย  สิทธัต 
ถะ ก็ทุกขอยู  เห็นไหม ชีวิตในการเกิด ชีวิตในการตอสูกับสังคม สังคมมันเปนอยางนั้น 
สังคมคอืมนุษยทีอ่ยูรวมกัน  มนัเกิดมาแลว  เห็นไหม  จนขนาดที่วาสรางสมมา  มี 
การศึกษานะ ก็เพื่อเตรียมตัวจะเปนกษัตรยิ เห็นไหม พอถึงเวลาแลวพระเจา  สุทโธทนะ 
ก็หาคูครองให  ไดนางพมิพามาอยูดวยกนั  ความอยูดวยกนัเปนครอบครัว  แลวกเ็กิด 
สามเณรราหุล 

ตั้งแตไปเที่ยวสวน เห็นคนเกิด คนแก คนเจ็บ คนตาย มันสะเทือนใจตลอด คิดดู 
สิวา  จิตใจของคนกม็ีความรูสึก  จิตใจของคนทีม่ีความปรารถนาดี  จิตใจของคนที่มี 
สติปญญา  สิ่งนีม้ันแผดเผานะ  พระโพธิสัตวสรางสมบุญญาธิการมาเพื่อตรัสรูธรรม  แต 
ยังไมตรัสรูธรรม  เห็นไหม  เหมือนเราตั้งใจทําคุณงามความดี  เราตั้งใจอยากจะประสบ 
ความสําเรจ็ในชีวิต  แตมนัยังไมประสบความสําเรจ็  เราจะมีความทุกขกงัวลขนาดไหน 
นี่ก็เหมือนกัน  สิ่งที่เปนอํานาจวาสนา  เปนบารมีในหัวใจนัน้ถกูตอง  แตในเมือ่ยังมีกิเลส 
อยู  กิเลสตัณหาทะยานอยากในหัวใจมนัก็มกีันทัง้นัน้ เห็นไหม 

แลวก็ไปเห็นคนเกิด  คนแก  คนเจ็บ  คนตาย  เราก็ตองเปนอยางนัน้หรอื  ถาเรายงั 
ตองเปนอยางนัน้ ในเมือ่มกีารเกิด การแก การเจบ็ การตาย มันตองมกีารไมเกิด ไมแก ไม 
เจ็บ  ไมตาย แลวการจะไมเกิด  ไมแก  ไมเจ็บ  ไมตาย มันหาไดที่ไหนละ มนัหาที่ไหน ก็ 
แสวงหา  จนไปเห็นสมณะ  ถาสมณะก็ตองเปนสภาวะแบบนั้น  ถาสมณะนีค้ือการนั่ง 
สมาธิภาวนา อันนี้กอ็าจจะชนะกิเลสในหวัใจ การไมเกิด ไมแก ไมเจ็บ ไมตาย มันก็ตอง 
เกิดจากหัวใจ เห็นไหม มีความเช่ือ มีความฝงใจวาจะออกประพฤติปฏิบัติ จะออกคนควา 
หาโมกขธรรม  พอไดขาววาสามเณรราหุลเกิดแลว    คนเรานะมีความรับผิดชอบสูงสง 
ขนาดนี้ เวลาลูกเกิดมาอยากเห็นหนาลูกไหม 

ดวยความอยากเห็นหนาลูก  อยากจะร่ําลา  เพือ่จะออกแสวงหาธรรม พอจะร่ําลา 
แตจะไปก็ไมได  เหน็ไหม  สิง่นีม้ันเปนอะไร  ชีวิตในการเกิดขึ้นมาเปนมนุษย  พอมีการ 
เกิดขึ้นมา สิ่งตางๆ อยางนีม้ันเปนความรบัผิดชอบ คนที่รบัผิดชอบมากขนาดไหน  มันก็ 
เปนภาระรับผิดชอบที่ตกอยูบนบา สิ่งตางๆ ก็รับผิดชอบ แตมันไมมีทางออก  เห็นไหม
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สุดทายแลวก็ตัดสนิใจออกแสวงหาธรรม  ออกหาโพธิญาณ  ๖  ปที่ออกไป 
ประพฤตปิฏิบัติอยู  การเปนอยูของโลก  อยูในราชวัง  มันมคีวามละเอียดออนขนาดไหน 
เวลาออกไปเผชิญโลก  ออกไปเผชิญสัจจะความจริงเปนนกับวชนักพรต  แลวนักบวช 
นักพรต  มนัจะไดสิ่งใดมาดํารงชีวิตละ  สิ่งที่ดํารงชีวิตขึ้นมา  เห็นไหม  เพราะยงัไมมี 
ศาสนา สิ่งที่เกิดขึ้นมามันก็เหมือนขอทานนัน่ละ 

ชีวิต  ๖  ปขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาที่แสวงหาคนควาอยู  แลวคนควา 
หาสิ่งใด จะไปอยูกบัลัทธิไหน ไปศึกษากับอาฬารดาบส อุทกดาบส ก็มีครูมอีาจารย มีครู 
มีอาจารยหมายถึงวาเขามีความรูของเขา  มีความรูของโลก มีความรูของฌานโลกีย  ก็ไป 
ศึกษากับเขา  แลวคนที่ไปศึกษาก็ตองเปนลูกศิษยใชไหม  ไปศึกษาก็ตองเปนผูนอยใช 
ไหม ไปศึกษากับลทัธิตางๆ  มันก็เหมือนกับเราดํารงชีวิตนี่แหละ 

ถาเรายังดํารงชีวิตอยู  เราแสวงหาของเราอยู  สิ่งที่มนัไมสมความปรารถนามนัยัง 
บกพรองอยู  ในหัวใจจะเปนอยางไร  เราจะพูดถึงวาการเกิดเปนมนุษยมันทุกขทัง้นัน้  แต 
ความทุกขอยางนี้ เปนความทกุขเพือ่จะแสวงหา เปนความทุกขเพราะอะไร เพราะทีไ่หน 
มีการเกิดที่นัน่ตองมีการตาย  ที่ไหนมีการเกิดที่นัน่ตองมกีารดับ  หัวใจนีถ้าไมมีสัจธรรม 
ไมมีสิง่ใดไปชําระลางมัน  มนัตองหมุนไปเปนผลของวฏัฏะ  ถึงเปนพระโพธิสัตวมันก็ 
เปนผลของวัฏฏะ ยังตองหมุนเวียนของมนัไป 

ฉะนั้นเราเกิดเปนมนุษยแลว  ถาเราไดพบพุทธศาสนาเห็นไหม  สิ่งที่จะออกจาก 
วัฏฏะ เห็นไหม วัฏฏะเปนวิวฏัฏะ ถาจะออกเปนววิฏัฏะ  มันจะกระทําอยางไร ตอนนีเ้รา 
เกิดมา  เราเปนสาวกสาวกะ มีธรรมขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาอยูแลว  แตเวลา 
ที่องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาจะออกแสวงหานัน้มนัไมมี  ไมมีแลวก็ไปศึกษากับ 
ลัทธิตางๆ  เพราะอะไร  เพราะธรรมดาของโลกใชไหม  ทางวิชาการที่ไหนเขามี  เขาได 
ศึกษาของเขา เขาไดเก็บสะสมของเขาไว เราก็ควรศกึษาอยางนัน้ พอสิ่งทีโ่ลกมีแลวเราก็ 
จะตอยอดจากสิ่งนั้นไป นี่ความเปนโลกจะคิดกันอยางนั้น เหน็ไหม 

ดูสิ  ทางวิชาการทุกวิชาชีพ  ถาเขาจะแสวงหาเพือ่ประโยชนกับเขา  เขาตองหา 
ขอมูลเดิมที่เขาไดทําการวิจัยกันไวแลว  เขาทําการทดสอบไวแลว  หาสิ่งนั้นมาเปน 
พื้นฐาน  แตในการประพฤติปฏบิัติ  พอไปศึกษากับเจาลัทธิตางๆ  มันไมมีทั้งนั้นเลย  ถงึ
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ตองทําความสงบของใจ ทําสมาธิของเขา  เหน็ไหม  เขาทําฌานโลกยีกันอยูแลว  แตฌาน 
โลกียอยางนี้  มันก็ไมใชสัมมาสมาธิ  เพราะฌานโลกียมนัยังมีแรงขบัของมนัใชไหม 

ดูสิ  เวลาเขาฌานสมาบัติ  ความรูระลกึอดีตชาติได  กาฬเทวิลระลึกอดีตชาติได 
กอนองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาตั้งแตเกิดเปนราชกุมารอยูแลว  เขาระลึกอดีตชาติ 
ได ๔๐ ชาติ อนาคตได ๔๐ ชาติ  เขาก็ไปนอนบนพรหมได  เห็นไหม สิ่งนีม้ีอยูแลว  แต 
มันเกิดจากอะไร  มันเกิดจากภวาสวะ  เกิดจากภพ  เกิดจากกําลังของจิต  ถาเปนกําลังของ 
จิต  เวลาศึกษาออกไปแลว  ดวยกําลังของมนั  ดวยฌานโลกียของมัน  มันไมมีปญญาของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา เห็นไหม ไมมีอรยิสัจไมมีสัจจะความจริง ไมมีสจัจะแต 
ก็มีกําลงัไดขนาดนี้นะ 

เวลาจิตมันสงบขึน้มา  เห็นไหม  ดูสิ  กาฬเทวิลไปนอนบนพรหม  เวลาเจาชาย 
สิทธัตถะเกิดแลวเห็นไหม  เวลาที่องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาเกิด  ตรัสรู 
ปรินิพพาน โลกธาตุนี่จะหวั่นไหว เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเกิด โลกธาตุนี่ก็ 
หวั่นไหว  กาฬเทวิลกําลังนอนอยูบนพรหม  มนัสั่นหวั่นไหวไปหมดเลย  สิ่งนี้เกิดขึ้นมา 
เพราะเหตุใด  พอรูวา  ออ  พระพุทธเจาเกิดแลว  ถาพระพุทธเจาเกิดแลวมันจรงิหรือเปลา 
ดวยความเปนมนุษย   ดูสิ กาฬเทวิล โลกียไงที่องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไปศึกษา 
กับเขา เขามีของเขาอยูแลว นี่ไงถึงทําสมาธิ ทําสมาธิแตมันก็มิจฉา มิจฉาก็เพราะมนัเปน 
สมาธิสงออก สมาธิมีกําลังแลวออกรบัรูสิ่งตางๆ กาฬเทวิล ดวยความทีโ่ลกธาตุหวั่นไหว 
จึงลงมาดูเหน็ไหม  เพราะเปนเพื่อนกับพระเจาสุทโธทนะ  ก็ขอดูราชกุมาร  พระเจาสุ 
ทโธทนะกเ็อาออกมาใหดู  โอโฮ  ดีใจเห็นไหม  ดูสิ  คนที่ระลกึอดีตชาติได  ๔๐  ชาติ 
อนาคตได  ๔๐  ชาติ  เหาะเหินเดนิฟาไปนอนบนพรหม  มนุษยนี่แหละแตไปนอนบน 
พรหมได  ดวยอํานาจของฌานสมาบัติของเขา  แตมันก็ชวยตัวเองไมได  เพราะไมมี 
อริยสัจ ไมมมีรรคญาณ ไมมมีรรคะ ไมมทีางอนัเอก ก็ไมมีทางพนจากทุกขได แตสมัยที่ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไปศึกษากับเขา  ก็ไปศึกษาดวยความเขาใจวามีครูบา 
อาจารยก็ตองไปศึกษากับเขาไง ศึกษาจนมีความรูเสมอเขา เสมอทกุๆ คน แตมันก็ไปไม 
รอด  เหน็ไหม  ทางวิชาการ  สิ่งใดที่มีอยู  การทําวจิัยของเขามอียูแลว  เราเอาสิ่งนัน้เปน 
พื้นฐานแลวเราตอยอดจากสิ่งนั้นขึน้ไป
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แตในการประพฤติปฏิบัติ  ถาเริ่มตนมนัผิด  มันผิดมาตั้งแตเปนฌานโลกีย  มนั 
สงออกมาจากจิต จิตมนัจะเปนสมาธิขนาดไหน แตมันสงออกไปดวยกําลงัของมนั กําลัง 
เฉยๆ  เห็นไหม  กําลังอยางนี้มนัมาจากไหน  ดูสิ  ๆ  คนไมมีปญญาเห็นไหม  เราตองมี 
ปญญา ปญญาใครมากขนาดไหน มาจากไหน ก็มาจากจิต  ปญญาคนมากขนาดไหนมนัก็ 
คิดการไดลึกซึง้กวา  คนที่มีปญญาดอยกวาก็คดิทางวิชาการไดดอยกวาคนที่ปญญา 
มากกวา 

นี่ก็เหมือนกัน  เวลาจิตไปเขาฌานสมาบัติ  พอเขาสมาบัติสิ่งทีม่ันระลึกนี้ระลึกมา 
จากอะไร ระลึกจากฐีติจิต ฐีติจิตคืออะไร ฐีติจิตคือภวาสวะ คือจิตปฏิสนธิ จิตปฏิสนธิคือ 
สิ่งที่เวียนเกิดเวียนตาย  ที่องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา  รื้อคนมา  ๔  อสงไขย  ๘ 
อสงไขย ๑๖ อสงไขย สิ่งตางๆ นี้มนัเปนขอมูลของใจเห็นไหม แลวถาจิตมนัมกีําลัง มัน 
มีฌานสมาบัติของมัน  เวลามันออกรูไปนี้มนักเ็หมอืนคนทีม่ีปญญามาก  มันก็คิดไดมาก 
ไดกวางขวางกวา คนที่มีปญญานอยก็คิดไดแตนอย คิดมาจากไหน ก็คิดมาจากใจทั้งนัน้ 

นี่ก็เหมือนกัน  ฌานสมาบัติที่มนัออกรับรูเหน็ไหม ออกรับรู  ๔๐  ชาติ  ๘๐  ชาติ 
ออกรับรูตางๆ มันออกไป นี่ไง อยางที่บอกวาระลกึชาติได เหาะเหนิเดินฟาได มนัมาจาก 
ไหน  มันมาจากจิต  เพราะจิตนี้มนัเขาฌานสมาบัติ  พอเขาฌานสมาบัติแลวมนัยงัมี 
อํานาจวาสนา มันมีขอมูลของใจที่จะไดมากไดนอยขนาดไหน นั่นคือมันสงออกหมดนะ 
เพราะมนัมอีวิชชาใชไหม  ปฏิสนธิจิตเรามอีวิชชา อวิชชานี่มันเปนพญามาร 

พญามารมันอาศัยอยูบนหัวใจของเรา  ดูสิ  พอมมีารเกิดขึน้  กม็ีการกระทํา  ก็มี 
กรรม  กรรมเปนวิบากเปนผล  แลวผลมนัก็เวียนกลบัมาที่ใจ  นี่ไง  เพราะปฏิสนธิจิตมนัมี 
การกระทําของมันอยู มันมีเวรมกีรรมของมนั นี่ปฏสินธิจิตมันพาเกิดพาตายอยางนี้  แลว 
ถามันมีฌานสมาบัติขึน้มา  มนัมีกําลงัของมนั  มันกอ็อกไปตามแตอํานาจวาสนาของจิตที่ 
มีกําลังมากนอยแคไหน พอออกไปรบัรู มันก็สงออกหมดเลย นี่ไง พอสงออกไป มันถึง 
ไมเกิดปญญา ไมเกิดสิ่งใดๆ เลยเห็นไหม เพราะยังไมมีองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 

แลวองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา  ขณะที่ไปศกึษากับเขา  ไปศึกษามาแลวก็ 
เปนอยางนี้  ดังนัน้เวลาที่เปนเจาชายสิทธัตถะ  แลวกาฬเทวิลไปเห็นเขา  ก็ทัง้ดีใจและ 
เสียใจ  ดีใจมาก  เพราะอะไร  เพราะถาเปนองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ก็ตองตรัสรู
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ธรรมแนนอน  แตเพราะอายุ  กาลเวลาของตวัตองตายไปกอน  เหมือนคนที่มนัมคีวาม 
พรอม  ทําสมาธิ  ทําฌานสมาบัติ  จนมีกําลงั  มีกําลงัแตไมมีปญญา  ไมมีสัจธรรม  ใหจิตนี้ 
มันคนควา ใหมีทางออกได ทั้งดีใจทั้งเสียใจนะ กาฬเทวิลนี้หมดโอกาส 

แตเวลาที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเวลาออกประพฤตปิฏิบัติ  ๖  ป  ไปรื้อ 
คนไปศึกษาอะไรตางๆ  ศึกษาแลวมนัยอดดวน  ตนมนัคดปลายมันไมมี  ถามีพลังงาน 
ขนาดไหน พลังงานก็เปนฌานโลกยี พลังงานของโลก พลังงานของปฏิสนธิจิต โลกทัศน 
โลกในหัวใจ มันไมยอนกลับไมทวนกระแส  เพราะทวนกระแสไมได  เพราะไมมีปญญา 
รอบรูไดทัน  เวลาไปศึกษากับเจาลัทธิตางๆ  จนหมดปญญา  อาฬารดาบสยังบอกวามี 
ความรูเสมอเรา 

เราจะบอกวา  เวลาที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาเกิดขึ้นมาก็ทุกข  เพราะ 
แสวงหา  คนที่ทําทกุรกริิยาอยู  ๖  ปนะแลวไปศึกษากับเจาลัทธิตางๆ  เขาสอนแบบ  ไป 
ไหนมาสามวาสองศอก  บอกวา  นี่พนจากทุกขแลวนะ  พอจิตมนัสงบอยางนี้  ทําสมาบัติ 
นิ่งๆ นี่พนจากทุกขแลว ไปไหนมาสามวาสองศอก ไปศึกษาไปเรยีนกบัเจาลทัธิตางๆ มา 
ไปไหนมาสามวาสองศอก มนัไมเขาอรยิสัจ  ไมเขาความจรงิเหน็ไหม 

ถึงบอกวา  ในเมื่อมันเปนปญญาของโลก  มนัก็ชําระกิเลสไมได  ในเมือ่มนัเปน 
ปญญาของฌานโลกีย  เปนผลของวัฏฏะ  แลวมนัจะเขามาชําระวัฏฏะในหัวใจของตวั 
เปนไปไมได  มนัเปนแรงขบัไส  นีไ่ง  มันไมทวนกระแส  เหมือนธรรมขององคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาใชไหม  ศึกษามาขนาดไหนแลว  วางไว  หมดโอกาส  ศึกษามากับ 
เจาลัทธิทั้งหมดแลว  ทําทุกรกิรยิาทรมานตนมาขนาดไหน  หมดโอกาสแลว  สิ่งตางๆ  ที่ 
ไปศึกษากับใคร  เหมอืนเราทําการศึกษาทําการทดสอบมาแลว  ถึงที่สุดแลวมันไมมีใคร 
ช้ีนําเราไดเลย เหน็ไหม 

ยอนกลับมาเลย  ยอนกลับมาถึง  โคนตนหวา  ตั้งแตตอนเราเกิดมา  เพราะอํานาจ 
วาสนาของพระโพธิสัตวมีอยู  คิดถึงโคนตนหวาเรานั่งตอนสมยัเปนเด็กวา  มีความสุขนะ 
เราทําสมาธิสิ  เราตั้งสติใหดี  ใชปญญาอบรมสมาธิหรือสมาธิอบรมปญญาก็แลวแต  พอ 
จิตมันสงบขึน้มา  มันเปนสนัทิฏฐิโก  มนัเปนปจจัตตัง  จิตมันสงบเขามานีม่ันจะฝงใจเรา 
มาก ใครทําความสงบของใจแลว ถายังไมไดนะสิ่งนัน้จะฝงใจตลอดไป
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เจาชายสิทธัตถะ  พระเจาสุทโธทนะพาไปแรกนาขวัญ  แตก็คิดวานั่นเปนกิจของ 
ผูใหญ ก็เอาเด็กไวทีโ่คนตนไมเพื่อหลบแดดหลบฝน ไมมีผูใหญมากอกวนเรา  ไมมีใคร 
มากวนใหเราเสยีเวลา  ดวยอํานาจวาสนา  ดวยบุญของตัวเองนะ  ดวยบุญของตวัเองที่ 
สรางมาเปนพระโพธิสัตวเหน็ไหม  นั่งกําหนดลมหายใจเขาลมหายใจออกนะ  อานา 
ปานสติ แลวจิตมันสงบได มนัลงได อันนัน้มนัฝงใจมาก มนัฝงใจวาจิตเราเคยสงบ เคยมี 
พื้นฐานของมนัเห็นไหม 

แลวเวลาโตขึ้นมา  พระเจาสุทโธทนะกเ็ตรียมความพรอมใหเปนกษัตรยิเลย  ไป 
ศึกษาไปทําอะไรตางๆ  มีครอบครัวมา  จนมีสามเณรราหุล  แลวออกประพฤติปฏบิัติไป 
อยู  ๖  ป  มันสมบกุสมบั่น  เวลาคนควาคนหาปญญาทางโลก  คนหาสิ่งทีโ่ลกเขามอียู 
คนหาที่เขาอางอิงกนัวาเปนศาสดา  เปนผูพนกเิลสทัง้นั้น  ก็คนหา  คนมันทั้งหมดเลยทั้ง 
โลก แตไมมี ในโลกนี้ไมมี ถามีขึ้นมา ธรรมะมันตองมีอยูแลวสิ แตมนัไมมีเหน็ไหม พอ 
มันไมมีขึน้มาถงึวางหมดเลย 

สิ่งที่วาเราใชปญญาของเรา  ปญญาโลกๆ  นี้มนัใชชําระกิเลสไมไดหรอก  องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาทดสอบมาหมดแลว  ทดสอบกบัเจาลทัธิตางๆ  ทดสอบมา 
หมดเลย  มันใชไมได  ใชไมไดก็วางไว  มาคิดถึงวามันหมดแลว  ไปไหนไมรอดแลว 
เรื่องของโลกก็จบที่โลก  เรื่องของวัฏฏะกจ็บทีว่ัฏฏะ  เรื่องของปญญาที่เปนโลกียปญญา 
เรื่องของฌานโลกียมันกจ็บลงทีน่ี่  เกิดขึน้มาแลวกต็ั้งอยูแลวดับไป  มันเสื่อมไป  มนั 
ตอเนือ่งกนัไปไมได มนัจบ มันไปไหนไมรอดแลว 

ถึงบอกวาตองเปนสมบัติของเรา  ตองคิดคนควาของเรากนัเอง  พอคนมาเองเหน็ 
ไหม  คิดถึงโคนตนหวา  เตรียมความพรอมนะ  จากทําทุกรกิรยิา  อดอาหาร  ก็เริ่มออกมา 
ฉันอาหาร ทิ้งไปหมดเลย ปญจวัคคียทิ้งหมดแลว ทนทําทุกรกิริยา พยายามตอสูกับกิเลส 
ขนาดนี้แลวยังสูไมได  อัญญาโกญฑัญญะ  ปญญจวัคคียที่เปนพราหมณพยากรณไว 
ขนาดพยากรณไวเองวาจะเปนพระพุทธเจาแนนอน  กาฬเทวิลกว็าจะเปนพระพุทธเจา 
แนนอน 

แตเวลาปฏิบัติไปแลว  คนควาทางสมบัติของโลก  ปญญาของโลก  ฌานโลกีย 
ตางๆ  มันสิ้นสุดขบวนการทีโ่ลกเห็นไดไง  แลวกลบัมามักมาก  มักมากเพราะคิดถึงโคน
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ตนหวา  แลวเราตองบํารุงรางกาย  ตองทําใหทุกอยางเปนความพรอม  ทําความพรอมเขา 
มา  ดวยความคิดของโลกนะ  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาทําทกุรกริิยามาถึงที่สุด 
แลว แลวกลบัมาฉันอาหารอีก นี่แสดงวากลับมามักมาก หมดโอกาสเห็นไหม 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  ไปศึกษากับเจาลัทธิตางๆ  ดวยปญญาของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  กลั้นลมหายใจ  อดอาหาร  เต็มที่  จนรูขมุขนนี่เนาหมด 
ในหัวใจขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาก็คดิวามันจนตรอกแลว  มันไปไหนไม 
รอดแลว  เรือ่งของโลกมันไมมีแลว  ตองกลับมาคนควาเอง  ปญจวัคคียอปุฏฐากอยูขาง 
นอกก็คิดอีกอยางหนึ่งวา  ทําทุกรกิริยาตอสูกบักิเลสมาขนาดนี้ยงัสูไปไมได  แลวกลบัมา 
ฉันอาหาร กลับมาเปนเหมอืนพิณสามสาย อยางนีม้นัจะไดประโยชนอยางไร เสียใจก็ทิง้ 
ไปหมดเลย สุดทายแลวไดนางสุชาดา เห็นไหม กําลังเตรยีมตวัจะนั่ง  เตรียมตัวทีจ่ะตรัส 
รูธรรมขึน้มา พอนางสุชาดาเห็นพุทธลักษณะเหมือนเทวดา พุทธลักษณะ เพราะบุญกุศล 
มันสรางมา  เห็นไหมดูสิ เวลาคนเกิดมาเหน็ไหม เกดิมาดวยรางกายที่สมสวน  รางกายที่ 
ดี กับบางคนทีเ่กิดมาทุกขจนเข็ญใจ มันแตกตางกันตามอํานาจวาสนาของคน 

ดวยพุทธลักษณะ  ใครเห็นกน็ึกวาเปนเทวดา  เพราะยังไมมีศาสนา  เขาไมได 
ตั้งใจจะทําบุญหรอก  เขาต้ังใจวาเขาจะแกบนของเขา  เขาบนของเขาไว  ถึงเวลาเขาจะเอา 
อาหารไปถวายเทวดา  ตั้งใจไว  พอดีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เตรียมพรอมทีจ่ะ 
ประพฤตปิฏิบัติ  นางสุชาดาเอาอาหารมาถวาย  นกึวาเทวดา  ก็จะเอาถวายองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจา องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาก็ฉันอาหารของนางสุชาดา  แลวลอย 
ถาดทองคําเสีย่งทาย นี่คือสหชาติ นี่คือบุญกุศลขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 

เวลาเกิดมาเปนเจาชายสิทธัตถะ  ทุกขไหมกท็ุกข  ทกุขก็เปนเรื่องธรรมดา  ทุกขก็ 
เปนเรื่องสัจจะ  ทุกขเปนความจริง  โลกมนัเปนอยางนี้  ในเมื่อเกิดขึน้มากบัโลก  แลวจะ 
ตรัสรูขึ้นมาเพือ่พนจากโลก  เห็นไหม  ถาจะพนจากโลกมันก็เรือ่งของบุญกุศลตางๆ  ที่ 
สรางกันมา เจือจานกันมา  ถึงที่สุด เห็นไหม เพราะนางสุชาดา แลวอธิษฐานวา นั่งคืนนี้ 
ถาไมตรัสรูจะไมลุกจากที่นัง่นัน้เลย  เห็นไหม  ตั้งแตปฐมยาม  บุพเพนวิาสานุสสติญาณ 
อยางที่กาฬเทวิลระลกึได ๔๐ ชาติ
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องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาระลกึไดเปนแสนๆๆๆๆ  ลานๆๆๆๆ  ชาติ  ไมมี 
ตนไมมีปลาย คําวาไมมีตนไมมปีลายคอืมนัไมมีวนัจบ คําวาไมมจีบ ๔๐ ชาติกับสิ่งที่มัน 
ระลึกรูตลอดไปจนไมมีวนัจบ  ไมมีวนัที่จะสิ้นสุดเลย  นี่ไง  ที่วา  จิตนี้มาจากไหน  ชีวิตนี้ 
มาจากไหน  เวรกรรมนีม้าจากไหน  กว็ากันไป แตถาเขาใจผลของวัฏฏะวาจิตนีไ้มมีตน 
ไมมีปลาย  ถาไมไดตรัสรูเองเหมือนอยางองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา  จิตดวงใดก็ 
แลวแตที่ไดประพฤติปฏบิัติขึ้นมา  มันจะตองเวยีนตายเวียนเกิดไปอยางนี้  ไมมีตนไมมี 
ปลาย 

จากตนทีม่ันมีมา  ปลายคือไมมทีี่สิ้นสุด  มนัจะไปของมันตลอดไป  ถามันไป 
ตลอดไปเห็นไหม  บุพเพนิวาสานุสติญาณ  ไมมีตนไมมีปลาย  จนดึงกลับ  ดึงกลบัเพราะ 
อะไร ดูสิ ดูกําลังแรงขับเห็นไหม แรงขับของพลังงานแบบเครือ่งยนต กําลังนอยมันกไ็ป 
นอย  กําลงัมากมันก็ไปมาก  นี่กําลงัขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจานะ  จะเปน 
ศาสดามันจะมอีะไรปดกั้นเลา  ไปถึงที่สุดของมัน  มันไมมจีบ  มันยงัไปไดอีก  ก็ดึง 
กลับมา พอดงึกลบัมีสติปญญา ดึงกลบัเพราะมีความพรอมแลว 

ไปทดสอบมา  ไปทดสอบกับทางโลกมาแลว  ไปทดสอบกับฌานโลกีย  ไป 
ทดสอบตางๆ มา มันไปไมรอด เราตองคนควาดวยตนเอง สยมภู ตรัสรูเองโดยชอบ พอ 
ดึงมาถึงที่สุดเห็นไหม  ดึงกลบัเพราะมีสติยับยั้งพอสมควร  เพราะมีความพรอมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  เวลากลับมาแลวก็ทําความสงบลึกเขาไป  ลึกเขาไปจิตมันก็ 
เหลือขอมลูของมนั  เห็นไหม  จุตปูปาตญาณ ที่มันออกรู  ถาจิตไมตายก็ไมมวีันจบ  ถาจิต 
ไมตาย ถาสิ่งที่ยังไมสิ้นสุด เพราะตอจากนี้ มันก็จะเกิดตอไป จุตูปปาตญาณ ตัวจิตจะเกิด 
ตลอด เพราะตวัจิตมนัมีแรงขับ 

ตัวจิตมนัมกีิเลส  ตัวจิตมนัมอีวิชชา  ถึงจะมีบุญกุศลมันกเ็ปนกิเลส  มันก็เปนแรง 
ขับของโลกเหมอืนกัน  จะบุญกุศลจะบาปอกุศลมนัตองขับตลอดไป  เกิดดเีกิดชั่ว  จะเกิด 
ตลอดไป  มันก็ไมใช  พอไมใชเห็นไหม  ยอนกลับมาอีก  พอยอนกลบัมา  ถงึฐีติจิต  ถึง 
ความสงบที่ดื่มด่ําในหวัใจ  ปฏิสนธิจิตที่สรางสมมาเห็นไหม  สรางสมมาตั้งแตเปนพระ 
โพธิสัตวตางๆ  สรางสมมาตลอด  สิ่งที่สรางสมมานี้  มันสรางสมมาเพื่ออันนี้  เพื่อที่จะ 
เกิดอริยสัจ  เกิดมรรคญาณที่จะเอามาชําระลางใจของตัว  พอจะชําระลางใจของตัว  พอ 
ยอนกลับมา  เห็นไหม  อาสวักขยญาณชําระกิเลสทั้งหมดเลย  นี่ไง  องคสมเด็จพระ
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สัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูวันนี้  วันนี้เปนวนัแหงพทุธ  วันพุทธะเพราะองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาเกิดเปนมนุษย  เกิดเปนเจาชายสิทธัตถะ  วันแหงการเกิดคอืวนันี้  แลว 
ตรัสรูธรรมก็ตรัสรูวันนี้  พอกิเลสจบสิ้นขบวนการทั้งหมด  นี่ไง  วิวัฏฏะ  เขาใจความ 
เปนไปของจิตทัง้หมด จิตนี้เวลาเวยีนเกิดเวียนตายมนัเปนผลของวัฏฏะนะ 

กามภพ รูปภพ อรูปภพ มันเปนสถานที่อยูของจิต จิตมันอยูในกามภพ ตั้งแตนรก 
อเวจีขึ้นมาจนถึงเทวดาเหน็ไหม รปูภพ อรปูภพ  กามภพ รูปภพมันเปนผลของวัฏฏะ มนั 
มีของมนัอยู  แลวจิตก็เวียนตายเวยีนเกิด  เปนผลของวัฏฏะไง แลวเวลามนัทําลายทั้งหมด 
ทําลายวัฏฏะเปนวิวัฏฏะออกไป  จิตมันพนจากวิวัฏฏะ  เราเหมอืนอยูกนัในกรงขัง  แลว 
กรงขงันีม้ันก็ซบัซอนกันตัง้หลายกรงขงัอยูแลวดวย  แลวเวลามนัพนออกไปจากกรงขัง 
เราจะไมรูไดอยางไรวาเราไดพนออกไปจากกรงขังนั้น 

นี่ไง  จากวัฏฏะออกไปวิวัฏฏะ  พอวิวฏัฏะ  เห็นไหม  ก็เสวยวมิุตติสุข  มันสุขมาก 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเกิดวันนี้  วันนี้เปนวันวิสาขบูชา  วันวิสาขบูชานี่วนัแหง 
พุทธะ  พอเกิดขึน้มาแลว  สิ่งที่วาเปนทุกขๆมาเห็นไหม  ตั้งแตเกิดเปนเจาชายสิทธัตถะ 
พระเจาสุทโธทนะ นางนมตางๆ เลี้ยงมา  จะเลี้ยงมาดีขนาดไหน จะดูแลกันมาขนาดไหน 
มันกท็ุกขทัง้นัน้  แตก็ไมมีสิ่งใดตอบสนองกเิลสตัณหาความทะยานอยาก  ไมมีสิง่ใด 
ตอบสนองความพอใจของเราได จะมีมากมีนอยจะสุขทุกขขนาดไหน มันก็ตอบสนองใจ 
ของเราไมไดหรอก  เพราะใจของเรามันบกพรองอยูเปนนจิ  ไมมีสิ่งใดจะทําใหมันมี 
ความสุขขึน้มาได  ถามนัเปนอามิส  สิ่งใดถามนัไดกระทบแลวมนัก็พอใจของมัน  มันก็ 
เทานั้น มันเรื่องของทุกขทัง้นัน้เลย  แตเพราะไดสรางบุญญาธิการมาเห็นไหม เพราะองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจากับพระปจเจกพระพุทธเจาตองตรัสรูเองโดยชอบ 

แตพวกเราเปนสาวกสาวกะ พอเราไดยินไดฟง  เพราะมีตํารับตํารา มีวิธีการมกีาร 
ช้ีนํา  แตองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาไมมี  ไปศึกษากับลัทธิตางๆ  มาหัวหกกนขวิด 
ไปกับเขา  มันเปนของปลอมทัง้นัน้  หลอกลวงทั้งนั้น  เรื่องของโลกๆ  มันกอ็ยูกบัโลก 
เรื่องของวัฏฏะก็อยูกับวัฏฏะ  เรื่องการปฏิบัติฌานโลกียมนักอ็ยูในโลกนี่  มันจะไปไหน 
มันกอ็ยูในเรือ่งของโลกๆ หมดเลย
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แตพอตัวเองยอนกลับมาชําระลาง เห็นไหม องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเกิด 
วันนี ้เผยแผธรรมะ  แสดงธรรมจักร เสวยวิมุตติสุข สุขมาก สุขจน ดูสิ เวลาผูที่ประพฤติ 
ปฏิบัติถึงจุดนี้แลว  มันเปนความลึกลบัมหัศจรรยนะ  ความคิดของเรา  ความคิดเกิดดบั 
ของเรา  เรายังไมรูวาความคิดเกิดดับอยางไรเลย  แตเวลาเกิดปญญาญาณขึ้นมา  ปญญา 
ญาณที่เกิดจากมรรคญาณ  มันลกึซึ้ง  เพราะอะไร  เพราะคนจะเขาถึงฐานอันนี้ได  มัน 
จะตองมีความเปนสัมมาสมาธิมากอน  พอมีสัมมาสมาธิมากอนแลวมันออกใชปญญา 
ออกใชการใครครวญ ตั้งแต สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา  มันจะชําระลางเขามาเปนช้ันเปนตอน 
เขามา  ปญญาที่ละเอียดๆ  เขาไปเหมอืนกับปญญาทางโลกเลย  เหน็ไหม  ดูสิ  ผูที่อยูใน 
ระดับบริหาร  เขาจะเขาถงึความลับไดลึกซึ้งมากกวา  ผูที่อยูตําแหนงเล็กกวาก็เขาถงึ 
ความลับไดเลก็นอย  ความลบัอนันีเ้ขาหามาจากไหน  ความลับนี้เขาก็หามาจากทางการ 
ขาวของเขา

นี่ก็เหมือนกัน เวลาปญญามันเกิดขึน้มามนัจะทวนกลับ  ความลับอะไร ความลบั 
คืออวิชชา  ความลับคือรูจักตัวมันเอง  แลวเวลาสตปิญญามันไลตอนเขาไปมนัชําระลาง 
ของมันเขาไป  นี่ไง  มันลกึลับซบัซอน  เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสวยวิมุตติ 
สุข ขนาดองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจานะ สรางสมบุญญาธิการมา เพื่อจะรื้อสัตวขน 
สัตว  ก็ตองเตรียมความพรอมมาพอสมควร เวลาตรสัรูธรรมขึน้มา เพราะตัวเองไดเขาไป 
เผชิญกับกิเลส  ตอสูกับกิเลสเอง  แลวมันจะสอนใครได  จนทอดธุระเหน็ไหม  การทอด 
ธุระนี่มนัจะเหน็วา  ระหวางปญญาของโลก  ที่องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตอนเปน 
เจาชายสิทธัตถะไปเรยีนกับเขา  ศึกษามาขนาดไหนนี่เห็นไหม  มนัเปนไปไมได  มันยอด 
ดวน  แตเวลามันเกิดเปนปญญาทางธรรม  ปญญาทางธรรมนีม้ันตอเนื่องดวยมรรคญาณ 
ดวยศีล สมาธิ ปญญา ที่มันจะเขาไปชําระลางกิเลส 

แลวเราจะไปบอกโลกเขาวา ปญญาของโลกเปนปญญายอดดวน ปญญาที่ไมถงึที่ 
สิ้นสุด  ปญญาของเขาเปนปญญาโลกียะ  ปญญาจากอวิชชา  แลวถาปญญาอยางนี้มนัเกิด 
อยางไร  แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาเปนองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  มันก็ 
รูอยูแลว  เพราะเกิดขึ้นมาจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ถาไมไดเกิดขึ้นมาจาก 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาก็เปนพระพุทธเจา
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ไมได  แลวเกิดขึ้นมาแลวจะสอนเขาไดอยางไร  เหน็ไหม  ขนาดมีความพรอมขนาดนัน้ 
ยังทอดธุระเลย จนพรหมมานิมนต 

แลวจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาสรางมา  มันกม็ีสหชาติ  ความจริงมัน 
เปนอยางนี้  เพราะองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาเวลาเทศนาวาการเหน็ไหม  พระสารี 
บุตร พระโมคคัลลานะ พระอัครสาวก มันเปนสหชาติ คือมันสรางมา ตางคนตางสรางมา 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาก็สรางมาเปนศาสดา  พระสารีบุตร  พระโมคคลัลานะก็ 
ปรารถนาเปนอัครสาวก  ถาจะเปนอัครสาวกก็ตองสรางบุญญาธิการมา  แลวผูที่จะเปน 
สหชาติไดก็ตองสรางบุญญาธิการมาทั้งหมด 

คําวาสรางมาคือ  มนัมเีหตุมา  มันมีเหตมุีปจจัยมาหมดแลว  แตขณะที่รูแลว  ขณะ 
เหตุปจจยัมนัสงมาที่องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา  เพราะองคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจา  ปรารถนาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนพระโพธิสัตว  มนัมเีหตุปจจัยสง 
มาตลอด  แตถึงจะสงมาขนาดนัน้แลว  เวลาจิตมันตรัสรูขึ้นมาแลว  มนัยงัทอดธุระเลย 
เห็นไหม มันละเอียดออนขนาดไหน 

ทอดธุระเสร็จ  สุดทายแลวก็ออกเทศนาวาการ  ไปเทศนอาฬารดาบสกอน  เพราะ 
เคยไปอยูอาศัยกบัเขา  เคยไปศึกษากับเขา  เขาก็มฌีานโลกียของเขา  เขามีฌานสมาบัติ  ก็ 
จะไปสอนเขากอน อาว เขาก็ตายไปแลว  เปนการยนืยันวาองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ 
เจาไมไดสอนคนตาย  องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาสอนคนเปน  คนเปนๆ  คนที่มี 
กิเลส  คนที่มีความทกุขนี่  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสอนตรงนี้  แตไมไดสอนคน 
ตาย 

แลวเวลาไปเทศนาวาการเทวดาอนิทรพรหมละ  เทวดาอินทรพรหมไมใชคนตาย 
นะ คนตายไปแลวไปเกิดเปนเทวดาเปนอนิทรพรหมนี่อกีกรณีหนึ่ง เพราะคนตายไปแลว 
จิตมันเปลีย่นสถานะเปนอกีคนหนึ่ง  จากมนุษยเปนเทวดา  จิตดวงเดิมแตสถานะแตกตาง 
กันไป แลวไปสอนเทวดา  เพราะเทวดาเขาเปดกวาง  เขารับฟงเขาถึงสอนได  แตถาเปน 
มนุษยเขาตายไปแลวจะไปสอนเขา  ถาไปเกิดบนพรหม  เปนพรหมปุบ  มันเสวยสุขของ 
เขา เขาไมสนใจเขาไมฟงหรอก
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นี่ไง  เขาไมฟง ถาไมฟงแลวจะไปสอนเขาไดอยางไร เพราะอะไร  เพราะเวลาเกิด 
มรรคญาณ  เกิดปญญาขึ้นมา  มันตองเกิดขึน้มาจากใจ  ถาไปกรอกหูเขาไปเปาหูเขา  แลว 
เขาไมฟง เปาหเูขา เขาก็คันหูดวย นี่ก็เหมือนกัน พอจะเทศนาวาการ อาฬารดาบส อุททก 
ดาบส  ก็ตายไปแลว  ทนีี้จะเอาใครดี  ปญจวัคคยีเหน็ไหม  ไปเทศนธรรมจักร  พอเทศน 
ธรรมจักร อัญญาโกณฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรม  เทวดาอินทรพรหมก็สงขาวตอๆ กันไป 
วาจักรไดเคลือ่นแลว  จักรไดเคลือ่นคือธรรมจักรขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ 
ไดแสดงธรรมออกมา  จักรนี้  มรรคญาณมนัไดชําระลางใจขององคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจาจนเปนพระอรหันตขึ้นมาแลว  รูแตเฉพาะองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา  รูอยู 
ในหัวใจไง เวลาแสดงธรรมออกมานี่มนัเปนกิรยิาใชไหม ทเวเม ภกิขะเว ทางสองสวนที่ 
ไมควรเสพ  แลวใหเสพในทางสายกลาง 

ทางสายกลางคอือะไร  งานชอบ  เพยีรชอบ  นี่คือทางสายกลาง  มรรค  ๘  คือทาง 
สายกลาง  เกิดกิจญาณ เกิดสัจญาณ เกิดสัจจะความจริงขึ้นมาในใจของเรา เราถึงปฏิญาณ 
ตนเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เพราะมนัแสดงออกไปนี้มนัมพียาน  มีผูรับ 
เสียง มนับันทึกไง บันทึกเขาไปในหูของปญจวัคคีย บันทึกแลวเทวดามาไดยินไดฟงรวม 
ดวยเหน็ไหม  สงขาวตอๆ  ไป  ทั้งๆ  ที่มันเกิดในหัวใจขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ 
เจากอน  เพราะเกิดความจรงิอนันัน้  ถึงไดแสดงธรรมจักร  แสดงธรรมจกัรคือ 
ประสบการณ  คือสัจจะความจริงในใจขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไง  เทวดา 
อินทรพรหมสงขาวตอๆ กันไปเลย ดีใจมาก 

พวกเราเปนไข  พวกเราเปนคนปวย  ถาไมมียานีเ่ราก็รอวันตาย  ถาไมมีธรรมของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  คนเกิดมานะจะประพฤติปฏิบัติขนาดไหนก็ตายไป 
อยางนัน้  ตายไปดวยการประพฤติปฏิบัติ  ก็ตายไปดวยฤๅษีชีไพรไง  ตายไปกเ็กิดเปน 
พรหม  ถาทําสมาธิไดมันก็ยงัเวยีนตายเวียนเกิดในวฏัฏะไง  เพราะทําสมาธิเห็นไหม  ทํา 
ฌานสมาบัติ  ก็ไปเกิดเปนพรหม  เพราะมันเปนขนัธหนึ่งในเวลาเขาสมาธินี้  มันก็เวียน 
ตายเวียนเกิดไปอยางนั้น  เพราะอะไร  เพราะมันเปนเรื่องของฌานโลกีย  เห็นไหม  เพราะ 
มันไมมยีา 

เวลาเราประพฤติปฏิบัติ เราเจ็บไขไดปวย  เราตองการยารักษา ถาไมมียารักษาเรา 
ก็เวียนตายเวียนเกิดในวัฏฏะนี้  แตในปจจุบนัมันมยีาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธ
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เจา เปนสจัธรรมอันนี้  สัจธรรมอนันี้ ถาเราทําของเราขึ้นมาได เหน็ไหม องคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาเผยแผธรรม  รื้อสัตวขนสัตวมาอีก  ๔๕  ป  วางศาสนาไว  จนปจจุบนันี้ 
๒,๐๐๐ กวาปแลว ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ยงัทนัสมัย 

ในสมัยพุทธกาล  ถามีความทกุขก็คอืความทุกขอยางนี้  ในสมยัปจจุบันก็ยังคือ 
ความทุกขอยางนี้  แตในสมัยปจจบุัน  เหน็ไหม  เรื่องของวิทยาศาสตรมนัเจริญขึ้นมา  สิ่ง 
ตางๆ  เห็นไหม  ดวยวทิยาศาสตรดวยการคนควา  เพือ่การดํารงชีวิตเห็นไหม  สิ่งตางๆ นี้ 
เกิดขึ้นมา  เราก็หลงตื่นเตนไปกับวิทยาศาสตร  ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธ 
เจานี้ไดแสดงไวหมดแลวนะวา  ตอไปในอนาคตกาลจะเกิดฝนเหลก็  ตอไปขี้ขาจะเดิน 
ถนน สวนพวกผูดีจะเดินในตรอกซอย เพราะอยูกับเขาไมไดไง 

ตอไปอนาคตขางหนา  กระเบื้องจะฟลูอย  น้ําเตานอยจะจมน้ํา  คุณงามความดีจะ 
ไมมีใครยกยอง น้ําเตามนัจะจมน้ํา ไอกระเบื้องมนัจะฟูลอย เหน็ไหม นี่ไง หัวใจของคน 
มันต่ําทรามลง  สมยัพุทธกาล  เหน็ไหม  การไดเกิดในสมัยพุทธกาลนัน้ทุกคนปรารถนา 
เห็นไหม  ถาบอกวาสมณชีพราหมณนี้เขาจะเคารพบูชาเลยนะ  เพราะสมณชีพราหมณนี้ 
ไมแขงขนักับทางโลกแลว  แตเราอยูกับโลก  เรายงัมีการทําธุรกจิการคา  เรายังซือ้ขาย 
แลกเปลีย่น  เราอยูกับโลก  เห็นไหม นีเ่ปนบุคคลประเภทหนึง่ 

ถาเปนสมณชีพราหมณนีเ้ขาจะยกยอง เพราะอะไร  เพราะพวกนี้เขาถอืศีลของเขา 
เขาดํารงชีวิตเพือ่อยูเทานัน้  เขายกยองของเขา เพราะเขาไมเบียดเบียนไง สิ่งตางๆ เหลานี้ 
เพราะอะไร  เพราะสิง่นีม้ันเปนสมัยทีว่ากระเบื้องกจ็มน้ํา น้ําเตาก็ลอยน้ํา เปนปกติไง แต 
ในสมัยปจจบุันนี้  พระพุทธเจาพยากรณไวหมดแลว  สิ่งที่เปนวิทยาศาสตรก็เหมือนกนั 
ตอไปจะมีฝนเหล็ก  มีอะไรตางๆ  ถาเปน  ๒,๐๐๐  กวาปที่แลวพูดก็ยังไมเขาใจ  เหน็ไหม 
สิ่งที่เราชวยเหลอืตัวเองได สิ่งที่เราคิดของเราขึ้นมาเองได สิ่งตางๆ ที่เราทํา เพื่อความสุข 
สบายของเราได  เรากว็าเราเกง  เรากว็าเรามปีญญา  เราก็วาเราเปนคนทนัสมยั  แตมันไม 
ทันกิเลสนะ มนัใหกิเลสขี่คอมาตลอด ถึงจะมปีญญา กิเลสมนัก็ขี่หวัใจเรามาตลอด  อาว 
ใชปญญาไป  คิดพิจารณาของเราไป  คนควาของเราไป  เพื่อประโยชนเพือ่ความสขุ 
คนควาของเราไป ก็คนกันไปจนตาย ตายแลวตายเลาเห็นไหม
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ดูสิ  ปญญาทางโลกที่เขาตอยอดกันมา  ตั้งแตนักวทิยาศาสตรคิดคนขึ้นมา  ก็ตอ 
ยอดกนัมา  พัฒนาของเราขึ้นมา  แลวกพ็ัฒนาจนโลกมันจะบรรลัยอยูแลว  แลวมันเอาตัว 
ไปไหนกนัละ  แตเราเกิดมากับโลกนะ  เราเกิดกับโลกเราก็อยูกับโลก แตอยูกับโลก สิ่งนี้ 
เราเกิดมาแลว  ดูสิ  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาเกิดขึ้นมาวนันี้  โลกธาตุหวั่นไหว 
เวลาตรัสรูขึ้นมาก็โลกธาตุหวั่นไหว  เวลาบรรลุธรรมขึ้นมาแลวเหน็ไหม  พนออกไปจาก 
โลก พนออกไปจากวัฏฏะ 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเห็นคนเกิด  คนแก  คนเจ็บ  คนตาย  ในสวน  ถึง 
พยายามประพฤติปฏิบัตขิึ้นมา  เพื่อเอาตัวขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาใหรอดมา 
ได  รอดมาไดไมใชรอดเปลา  รอดมาแลวยังวางธรรมและวนิัยไว  ยังรื้อสัตวขนสัตว  จะ 
ฉุดกระชากลากพวกเราชาวพุทธ ออกไปจากกเิลสตณัหาทะยานอยาก จะฉุดกระชากลาก 
ชาวพุทธออกไปจากวัฏฏะ  แลวเราเกิดเปนชาวพทุธ  เกิดมาในพุทธศาสนา  วันนีเ้ปนวนั 
สําคัญดวย  วันนีเ้ปนวันวิสาขบูชา  พระพุทธเจาเกิดวันนี้  ตรัสรูวันนี้  จนเผยแผธรรมมา 
๔๕ ป แลวปรินิพพานก็วนันี้ 

แลวเราละ  เราเกิดมาตั้งแตวนัไหน  แลวปจจุบนันี ้ วันนีเ้ปนวนัสําคัญทางพุทธ 
ศาสนา เราจะมีปญญาของเราไหม ถาเรามีปญญาของเรา  ปญญาของโลกนัน้ องคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาไดคนความาหมดแลว  เวลาวางไวตั้งแตสมัยพุทธกาล  พยากรณ 
เอาไวแลว  วาตอไปๆ จะเปนอยางนั้นๆ  แลวเดี๋ยวนี้  พระไตรปฎกมันยนืยนัไดนะ  ไป 
คนควาในพระไตรปฎก สิ่งนี้มอียูหมดแลว พระพุทธเจาพูดไวหมดแลว มนัไมมอีะไรนา 
ตื่นเตนเลย พระพุทธเจาพยากรณไวตัง้แต ๒,๐๐๐ กวาป 

แตพอมาเห็นของเรา  เราก็วาเราทันสมัยไง  ทนัสมัยจนลมืธรรมะนะ  จนมองขาม 
สัจจะความจรงิ  พอมองขามสัจจะความจรงิไป  เห็นไหม  ในการประพฤติปฏิบัตขิึ้นมาก็ 
อาศัยเลหกลวาตัวเองมีปญญา  ตัวเองมีความรู  ศึกษาธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสัม 
พุทธเจา  ก็ศึกษามาแตเปลือกๆ  ไปจํามาได  ดูในปจจุบนันี้  เราไปทางตะวนัตกกนั  ไป 
ศึกษากัน  เห็นไหม  แลวก็เอาแตปญญาขยะมา  ปญญาจริงๆ  เขาไมใหไง  เรือ่งธรณีวทิยา 
ตางๆ เขาศึกษากันในกลุมของเขา เขาไมใหเอาออกมาหรอก เราไดแตขยะมา ไดแตสิ่งที่ 
เขาทิ้งแลว
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นี่ก็เหมือนกัน  มกีารศึกษาแลวมาศึกษาธรรมะ  ศึกษาธรรมะก็ไดแตเปลือกมา 
มันเปนกริิยาที่พระพุทธเจาสอนไง  พระพุทธเจาบอกไวแลวใชไหม  งานชอบ  เพียรชอบ 
ระลึกชอบ ดําริชอบ  ชอบเปนอยางไร แตเวลาเราชอบคือเราชอบใจไง เออ สบาย สบาย 
มันทกุขมนัยากมนัสบาย อยางนัน้มนัไรเดียงสา  เพราะอะไร  เพราะสัจธรรมไมเปนอยาง 
นี้  สัจธรรมมีสติ  มีสมาธิ  มีกําลัง  พอมีกําลงัขึ้นมา  มันเกิดปญญาขึ้นมา  ปญญามันทวน 
กระแสกลบัขึ้นมา  นี่คือปญญาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ปญญาในพุทธ 
ศาสนา 

มันไมใชปญญาอยางวิทยาศาสตร  ปญญาอยางที่เราคิด  ปญญาวิทยาศาสตรคือ 
ปญญาเกิดจากโลกนะ เกิดจากโลกทัศน เกิดจากพลงังาน เกิดจากจิต พอเกิดจากจิตขึ้นมา 
นี่เพราะอะไร  เพราะจิตของเรามันมีอวิชชา  พระอนาคามี  ขณะใชปญญาของพระ 
อนาคามี    พระอนาคามยีังมอีวิชชาอยู  พระอนาคามียังติดของในหัวใจ  พระอนาคามีใช 
ปญญาก็ยังเปนปญญาของกิเลสอยูเลย  เพราะมนัมอีวิชชา  มันมีมารอยางละเอียดอยูใน 
หัวใจ มนัจะสะอาดบริสุทธิ์ไปไมได 

แลวอยางปจจบุันนี้  เราเปนปถุุชนคนหนาดวยกิเลส  แลวมาศึกษาธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแสดงธรรมไง  เวลา 
ธรรมจักรขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเคลือ่นไปแลวนะ  เวลาธรรมจักร  เหน็ 
ไหม  มรรคญาณเกิดในใจขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาที่โคนตนโพธ์ินั้นแลว 
ทําลายอวิชชา  ทําลายพญามาร  จนมารรองไห  มารจะคอยตามองคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาตลอด  ใหนิพพานเถิด นพิพานเถิด  ขวนขวายนอยเถิด เพราะอะไร 

เพราะมันไดตายจากใจขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาไป  แลวมันตามมา 
ตลอด  จะอาราธนาใหนิพพานๆ  ตลอดไปเลย  เห็นไหม  เวลาสุดทายเสยีใจไปบอกนาง 
ตัณหานางอรดีวาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาหลุดมือเราไปแลว นางตัณหานางอรดี 
ก็บอกวา พอไมตองเสียใจ  เดี๋ยวจะไปยั่วยวนจะไปกลอมใหกลับมาไง ขนาดพอยงัเอาไม 
อยู  แลวลูกมันจะมปีญญาอะไร  จะมาใหองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจากลบัไปอยูใน 
วัฏฏะ  มันเปนไปไมไดหรอก สิ่งตางๆ  เห็นไหม  เรือ่งของมาร  เรื่องของโลก  เรือ่งของ 
ปญญา
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เรื่องปญญาโลกๆ มันกเ็ปนสภาวะแบบนัน้ แลวทนีีพ้อเราไปศึกษา ก็ศึกษาแตสิ่ง 
ที่เปนกิริยา  เห็นไหม  เวลาธรรมจกัรในใจขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาเคลื่อน 
แลว  เวลาแสดงธรรมจกัรมา  แหม  นักวิชาการนะ  โอโฮ  ธรรมจักรนี่ศึกษาไดหมดละ 
โอโฮ รูหมดเลย ธรรมจักรนีอ่านแลว ๕๐๐ รอบ โอย ไดทําการวิจยัหมดแลว แตมันเปน 
กระดาษนะ มันเปนทฤษฎนีะ สวนธรรมจักรนัน้  สตินี้ สติเปนอยางไร สัจญาณ สัจญาณ 
เปนอยางไร  สิ่งที่เกิดขึน้มา  ความจรงิมนัไมใชความจํา  ความจํานั้นจําไดเปนปนูหมาย 
ปายทาง มันเปนเครือ่งบอกใชไหม 

ดูสิ  คนจะตเีหล็ก  ศึกษาวิชาตีเหล็กมาหมดเลยนะ  แตไมเคยหยบิคอนเลย  มัน 
เปนไปไมได  ชางตีเหล็กเขาตีเหลก็ของเขานะ  เขารูจังหวะของเขา  เขาคํานวณของเขา 
เหล็กของเขา มีดของเขา สิง่ประดิษฐของเขาจะออกมาสวยงามหมดเลย ไอเราก็ศึกษานะ 
ตองตีนะ  ตองยกแขนขึน้นะ  ตองตีลงไป  มนัเปนการจินตนาการ  เปนไปไมไดเลย  นี่ไง 
เราจะบอกวา สิ่งที่ประพฤติปฏิบัตกิันอยูในปจจุบันนี้  เพราะเราเช่ือมัน่วาเรามีปญญากัน 
ไง เดี๋ยวนี้วทิยาศาสตรเจริญไง จะศึกษาธรรมะก็ตองศึกษาเปนวทิยาศาสตรสิ 

พุทธศาสนมันสูงกวาวิทยาศาสตรหลายรอยหลายพนัเทา  วิทยาศาสตรเดี๋ยวนี้ยงั 
พิสูจนโลกไมไดเลย  แลวออกไปนอกโลกกันนะ  ในโลกเรานี่  ภายใตโลกนี้  เราก็ยัง 
พิสูจนไมได ในปจจุบนันี้ ยังมีชีวิตใหมๆ  ยังมีสัตวใหมๆ ที่วิทยาศาสตรไมไดจดบนัทึก 
ไวอีกมากมายมหาศาลเลย  วิทยาศาสตรพิสูจนอะไร  ถามีใครคนใดทดสอบมาแลวคน 
หนึ่ง  แลวอีกคนหนึ่งพิสจูนแลวตรวจสอบได  เห็นไดเหมอืนอยางนั้น  ก็วาเปน 
วิทยาศาสตร  มันเปนเรื่องเทานัน้เอง 

แตถาเราเปนทุกขละ  เวลาทุกขของแตละบุคคลมนัไมเทากนั  เวลาทุกขของแตละ 
คนมนัก็แตกตางกนั แลวเวลาไปยึดมัน่ถอืมัน่ของใจมันก็แตกตางกัน แลวเวลาคนเกิดคน 
ตาย  อํานาจวาสนาบารมขีองคนก็แตกตางกัน  สิ่งตางๆ  แตกตางกันหมดเลย  แลวเอา 
วิทยาศาสตรที่ไหนพิสจูนละ 

พุทธศาสนนะ  เวลาองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาตรัสรูธรรมขึน้มา  จะรื้อ 
สัตวขนสัตว  กเ็ล็งญาณดูหัวใจของคนวามนัมีกําลงัไหม  มีปฏิภาณไหวพริบไหม  ถามี 
กําลังขึ้นมา  คําวามีกําลังหมายถึงวาเราสรางนะ  มันสรางกําลังมาเปนพละ  ในสัม
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โพชฌงคเหน็ไหม เกิดพละขึน้มาอนิทรยีแกกลา  แลวอนิทรยีแกกลามาจากไหน อินทรีย 
แกกลามันก็มาจากองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาที่ไดสรางมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย 
๑๖ อสงไขยเหน็ไหม อนิทรยีแกกลาปบจะเปนศาสดา พระสารีบุตรพระโมคคลัลานะ ที่ 
ปรารถนาจะเปนอัครสาวกเบื้องซายเบือ้งขวา เขาก็ตองสรางบุญญาธิการมาเหน็ไหม 

พระโมคคัลลานะพระสารีบุตร  ตั้งแตไปฟงพระอัสสชิมา แลวเวลาเขามาหาองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  นี่ไง  พระอัครสาวกเบื้องซายเบื้องขวาของเรามาแลว  อัคร 
สาวกเบือ้งซายเบือ้งขวา  ขนาดยังไมไดบวชเลย  เพราะเขาสรางของเขามา  เขาทําของเขา 
มา สิ่งที่สรางมา สิ่งที่ทํามา  แลวมนัพัฒนาการหวัใจของมันมา เวลามนัมีสติปญญาขึ้นมา 
มันมีกําลังของมัน มนัจะยอนกลบัขึ้นมาเห็นไหม 

การประพฤติปฏิบัติของเรา  เราจะตองพิสจูนตรวจสอบใจ  ถาใจเรามีสตมิีปญญา 
ขึ้นมา  มันจะยอนกลับมาที่ใจของเรา  ใจของเราที่มันมีสัมมาสมาธิ  แลวมนัยอนกลับ 
ขึ้นมา ขุดคุยไง ขุดคุยหากิเลสนะ เวลาจิตสงบ โอโฮ ความสงบความวาง นพิพาน  แลวก็ 
ติดสมาธิ ถาติดสมาธิ พระพุทธเจาไมปรารถนา เวลาพระพุทธเจาเทศนาวาการ  คฤหัสถ 
อนุปุพพิกถา  ตั้งแตใหเสียสละทาน  ที่เราเสยีสละทานกันอยูนี่    เสียสละทานขึ้นมาเพื่อ 
อะไร 

เสียสละทานขึ้นมาเพือ่พัฒนาใจไง ถาใจไมมีความเช่ือ  ของในกระเปา  เงินของ 
เรา  เราจะดึงออกมาแลวจะใหคนอื่นไปไดอยางไร  มันตองมีความอยากใหใชไหม  มัน 
ตองมีความพอใจ นี่เสียสละทาน อนุปพุพิกถา เสียสละทานแลวไดอะไร ก็ไดสวรรค ถา 
ไดสวรรคขึ้นมาแลวแตเอง็ก็ตองตาย  ถาเอง็ตองตาย  เสียสละทานขึน้ไปแลว  ใหเอง็ไป 
เกิดสวรรคแตเอ็งไมอยากไป  เอง็ก็ถอืเนกขมัมะ  เหน็ไหม  นี่จิตใจมันมีความพรอมของ 
มัน เพราะเราเสียสละทาน แลวเราไดฟงเทศนาวาการใชไหม 

พอมีความพรอมขึ้นมา  พระพุทธเจาจะเทศนอรยิสัจเลย  เกิดเปนเทวดามนัก็ทุกข 
เกิดเปนสิ่งใดก็ทุกข  เหน็ไหม ทุกขเปนอริยสจั ทุกขเปนความจริง เอ็งตองการความทุกข 
ไหม  ถาไมตองการความทกุข  ทุกขควรกําหนด  สมุทัยควรละ  ควรละคือ  ละตัณหา 
ทะยานอยาก  ทุกขมันเปนสัจจะ  ทุกขมันเปนความจรงิ  แตไอความตองการความ 
ปรารถนา ไอความขับไส นี่คือสมุทัย นี่คอืตัณหาทะยานอยาก  ทุกขควรกําหนด  สมุทัย
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ควรละ  ละดวยอะไร  ละดวยมรรคญาณ  แลวถามรรคญาณชําระลางขึ้นมา มันเกิดอะไร 
เกิดนโิรธ นิโรธะ นิโรธอยางไร นโิรธคือการดับทกุข ดับทุกขทัง้หมดเลย  เหน็ไหม เกิด 
นิโรธะ นิโรโธ โหติ  สิ่งตางๆ เกิดขึ้นมาเพราะนิโรธ 

นี่ไงสิ่งตางๆ  นี้พระพทุธเจาเทศนาวาการ  พระพทุธเจาไดวางธรรมและวนิัยไว 
เห็นไหม  เวลาพูดถึงคนัถธุระ  วปิสสนาธุระ  คันถธุระเห็นไหม  สิ่งตางๆ  ที่ทําเพือ่ความ 
มั่นคงของศาสนา  จึงมีการศึกษาการคนควา  เพือ่ทําการวิจยัในพระพุทธศาสนา  แต 
วิปสสนาธุระนัน้  ใหวิจัยตัวเองใหไดกอน  ถาวิจัยตัวเองใหไดแลวนะ  องคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจาเพียงองคเดยีวนะ  เวลาพนจากกเิลสไปองคเดยีวเหน็ไหม  เปนครูของ 
เทวดาตางๆ  สั่งสอนเขามาไดหมดเลย นี่ก็เหมือนกนั  ถาเราประพฤติปฏบิัติขึ้นมาได  เรา 
จะพนทุกขได เราจะชําระกิเลสของเราได ถาเราชําระกิเลสของเราได นี่ไง สัจธรรม นี่ไง 
คุณคาของธรรมะ ถาใจมันปฏิบัติถงึธรรม ถึงมีสติ มีสมาธิ มีปญญานะ สติธรรม ปญญา 
ธรรม ถาปญญาธรรมเกิดขึ้นมา ธรรมยังมีอยางหยาบมีอยางละเอียดเกิดขึน้มา 

นางวิสาขา  ปรารถนาเปนมหาอุบาสิกา  เปนโสดาบนัตั้งแตอายุ  ๗  ขวบ  แลวก็ 
เปนพระโสดาบนัตลอดไป นี่ไงอํานาจวาสนาบารมขีองคน  เปนพระโสดาบันจนตายไป 
เลย  แตเวลาพระอานนทเห็นไหม  เปนพระโสดาบันมา  เวลาองคสมเดจ็พระสมัมาสัม 
พุทธเจาเผยแผธรรมอยู พระนาคิตะ พระอะไรตางๆ เปนผูอุปฏฐาก สุดทายอุปฏฐากแลว 
ก็เปลีย่นเวรกันเปลี่ยนเวรกนั  จนสุดทายสงฆประชุมกัน  บอกใหพระอานนทเปนผู 
อุปฏฐากตลอดไป  ทานเปนพระโสดาบันนะ 

เวลาจะไปอปุฏฐากองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา  ก็ขอพรจากองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาวา ถาไปเทศนที่ไหน ที่ไมไดยินไดฟง ตองมาเทศนใหตัวเองฟงดวย ถา 
เวลารับกิจนิมนตตางๆแลว  ตองใหไดไป  แลวเวลาของที่เขาไดมา  อยางเชนผา  อามิส 
ปจจัยเครือ่งอาศัยตางๆ  หามใหพระอานนท  พระพุทธเจาถามหมด  เหตุผลเพราะอะไร 
เหตุผลเพราะถาไดของสิง่ใดดีๆ  แลวมาถวายพระอานนท  เขาจะคิดวาพระอานนท 
อุปฏฐากพระพทุธเจาเพือ่ลาภสักการะ  แลวกิจนิมนตละ  กิจนิมนตถาเกิดวาขาพเจาไป 
อุปฏฐากอยู  ถาเวลาเขามานิมนต  แลวพระอานนทรับไว  แลวมาบอกพระพุทธเจา  ถา 
พระพุทธเจาไมไป เขาจะหาวาพระอานนทไมไดอุปฏฐากพระพุทธเจาจริง



วันพุทธะ ๒๐ 

ถาไปเทศนาวาการกันแลว ใหกลับมาเทศนใหตวัเองฟงดวย เพื่อเหตุใด ถาเขาพูด 
ถึงผูที่เปนชาวพุทธ  เขาจะบอกวาพระอานนทเปนผูปฏิบัติพระพทุธเจา  แลวพระพุทธเจา 
พูดอะไรพระอานนทก็ไมรูเรื่อง  พระพุทธเจาเทศนที่ไหนก็ไมเขาใจ  พระอานนทเปนผูที่ 
ไมขวนขวาย ไมดูแลองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาดวยหัวใจ เห็นไหม นี่ขอไว 

นางวิสาขาก็เปนพระโสดาบันนะ  เพราะพอใจในความเปนโสดาบนั  ก็ตายไป 
พรอมโสดาบัน  นี่คืออํานาจวาสนาของคนทีม่ันสรางมาแลวปรารถนา  แรงปรารถนานี้ 
ไดผลมากนอยแคไหน  พระอานนทกเ็ปนพระโสดาบันเหมอืนกัน  อุปฏฐากองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาอยู  เปนพระโสดาบนัเพราะละสักกายทิฏฐิ  วิจกิิจฉา สีลัพพต 
ปรามาส  ละสังโยชน  ๓  ตัวเห็นไหม  ถาเปนปถุชุนนี่มนัจะจับประเดน็ไมถูก  มันจะ 
ออกไปเรือ่งโลกยีะ เรือ่งโลก เรื่องวิทยาศาสตร เรื่องความรูของโลก เรื่องผูมีปญญา 

แตดวยความเปนพระโสดาบนั พระโสดาบันนี่พาดเขากระแส พอพาดเขากระแส 
เห็นไหม  พอจิตมันละสักกายทิฏฐิ  มันละจากโลกเขาสูธรรม  พอเขากระแส  แตมันยังมี 
เห็นไหม โสดาบัน สกิทา อนาคา มันยังมีอปุาทาน มันมีสังโยชน มีมานะ มานะ ๙ เห็น 
ไหม รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา สังโยชนอนัละเอียด มันมีอยูในหวัใจ นี่ 
คือความรับขอมูล  สิ่งทีม่ันมีสถานะ  เหมือนมีภาชนะที่รองรบัขอมูลไดเห็นไหม  องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเทศนาวาการกลับมาแลวพูดใหพระอานนทฟง  พระอานนท 
จําไดหมดเลย 

พระอานนทเปนพหูสูต  พระอานนทเปนเอตทัคคะตั้ง  ๕  ขอ  ๑.  เปนยอดผู 
อุปฏฐากพระพทุธเจาเปนผูมีปญญามาก มีถงึ ๕ เอตทัคคะ พระอานนทเปนพระโสดาบนั 
แลวอุปฏฐากอยูนะ  จําธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาได  แตตีความธรรมะ 
นั้นไมแตก เวลาองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาจะปรินิพพาน มารกม็าดลใจตลอด 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกพระอานนท โดยนัยวา  เราตถาคต ถาจะอยู 
อีกกัปหนึ่งกอ็ยูได  พระพุทธเจาจะปรารถนาอยูอกีก็อยูได  บอกพระอานนทมาถงึ  ๑๖ 
หน แตพระอานนทคิดไมออกคิดไมได ถึงสุดทายแลว มารก็นมินตตลอด จนองคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาบอกวา  มารเอย  เมื่อใดภกิษุ  ภิกษุณี  อุบาสก อุบาสิกา ของเรา  ยัง 
ไมสามารถกลาวแกคําจาบจวง คือยังไมเขมแข็ง  เราจะไมยอมปรนิิพพาน  มารก็นมินต
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มาตลอด  จนสุดทาย บอกใหพระอานนทอาราธนา ถาอาราธนานะ  เราจะปฏเิสธเธอถึง 
๒  หน  หนที่  ๓  เราจะรบัอาราธนาของเธอ  แตเธอไมนมินตเราเลย  แลวพอถึงเวลา  พอ 
ปลงอายุสงัขารแลวโลกธาตุนี่หวั่นไหวหมด 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกวา นี่ไงอํานาจวาสนาของคน อํานาจวาสนา 
ของผูมีบุญไง  เวลาเกิดกโ็ลกธาตุหวั่นไหว  เวลาตรัสรูก็โลกธาตุหวั่นไหว  ปลงอายุ 
สังขารนี่โลกธาตุหวั่นไหว  เวลาเกิดมานี่โลกธาตุหวั่นไหว  กาฬเทวิลอยูบนพรหม 
โลกธาตุหวั่นไหว ความสัน่สะเทือนมันไปถงึพรหม  ก็เลยลงมาขอดเูจาชายสิทธัตถะจาก 
พระเจาสุทโธทนะ แตเวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาปลงอายุสังขารเห็นไหม  พอ 
โลกธาตุหวั่นไหว  พระอานนทเหน็ความหวัน่ไหว  ความแปรปรวนของโลก  ก็ไปถาม 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเลย 

“สิ่งไมเคยมไีมเคยเปน  ก็เปนแลว มันเปนเพราะเหตใุด” 

“อานนท สิง่ตางๆ นี้ หนึง่ เวลาพระพุทธเจาเกิด พระพุทธเจาตรัสรู พระพุทธเจา 
ปลงอายุสงัขาร โลกธาตุจะหวั่นไหว” 

พระอานนทรูทนัทีเลยวา  พระพุทธเจาปลงอายุสงัขารแลว  คุกเขาเลย  อาราธนา 
ใหอยู  เหน็ไหม  เพราะความจริง  ใจมันก็อยากใหอยูนั่นแหละ  อยากใหมีคนสอน นี่พระ 
โสดาบันนะ  พระโสดาบันยงัตองมีคนสั่งคนสอนอยูเห็นไหม  แลวเสยีใจมากเวลา 
พระพุทธเจาจะปรนิิพพาน  พระอานนทรองไห  พระพุทธเจาถามวา  อานนทไปไหน 
อานนทไปเกาะอยูทีก่ลอนประตูหนาตางรองไหอยู  เรียกอานนทมา  เรียกอานนทมา 
อานนท  เราบอกเธอแลวไมใชหรอื  สิ่งใดสิง่หนึ่งมกีารเกิดขึน้เปนธรรมดา  สิ่งทั้งหลายก็ 
ตองดับเปนธรรมดา  แมแตตถาคตก็ตองปรินิพพานใชไหม  เธอไมตองเสยีใจไป  เพราะ 
เธอไดทําบุญกุศลไวมากนัก  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานพิพานไปแลว  อีก  ๓ 
เดือนขางหนา เขาจะมีการสังคายนา เธอจะไดเปนพระอรหนัตวนันัน้เหน็ไหม 

พระอานนทยงัคงเปนโสดาบันอยูนะ  นี่พูดถึงพระอานนท  เวลาพระพุทธเจา 
นิพพานไปแลว  ก็พยายามคนควา  พยายามภาวนา  พยายามใชจิตของเรายอนกลับ  ทวน 
กระแสกลบัมา  เห็นไหม  มันตองมบีุญดวย  มบีุญอาํนาจวาสนา  แตทําไมนางวิสาขาเปน 
พระโสดาบันแลวตายไปพรอมพระโสดาบันละ  ทําไมพระอานนทไมพอใจกับความเปน
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พระโสดาบันละ ทําไมพระอานนทตองการสิ้นกเิลสละ ก็ยอนกลับ ดวยการที่องคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาพยากรณไว  เห็นไหม  วาอีก  ๓  เดือนขางหนา  เธอจะไดเปนพระ 
อรหันต 

มันกบ็อกวาพรุงนี้สังคายนา  พรุงนีม้ันจะไดเปนๆ  อยางนั้นจิตมนัสงออกเห็น 
ไหม  แลวก็  โอโฮ  เหนื่อยมาก  ผูภาวนาที่ใชปญญาจะเขาใจวาการใชปญญา  มันจะมี 
ความเหนื่อยมาก ทุกขมากขนาดไหน พอเหนื่อยมากก็ขอเอนหลัง เหน็ไหม พอเอนหลัง 
มันปลอย มันปลอยจากการตัง้ใจจงใจตางๆ  เห็นไหม มันปลอยเขามา ความตั้งใจจงใจที่ 
คาดหมาย  จากคําพยากรณขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  แตความตั้งใจจงใจใน 
ปจจุบนัมนัอกีเรือ่งหนึ่ง เวลาปลอย พระพุทธเจาบอกวา จะไดเปนพระอรหันตวันนั้น  ก็ 
เลยมีความตัง้ใจจงใจออกไปจากคําพยากรณนัน้ 

เวลาปลอยคําพยากรณนัน้  เออ จะพัก มันกเ็ขามามอีิสระในตัวของจิตเอง พอเขา 
มาถึงความอิสระของตัวของจิตเอง  จิตมนัพยายาม  มีความตั้งใจจงใจกับในตัวจิตนัน้ 
อยางที่องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเห็นไหม  เวลาอาสวักขยญาณที่เกิดขึน้มาทําลาย 
อวิชชา  นี่ไง  พอความตั้งใจจงใจนี้ยอนกลับมา  เขามาถึงในใจของพระอานนท  เห็นไหม 
พระอานนทชําระกเิลสขาดทนัทีเลย  นี่ไง  ความจรงิมันเปนความจริงอยางนี้  ความจริง 
ไมใชที่วาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดพยากรณไปแลว เหน็ไหม 

พยากรณมนัเปนความจํา  ความจํามันก็เปนอาการของใจ  มันไมใชตัวใจ  ความจํา 
เห็นไหม แลวจําธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาก็ทั้งหมด แลวก็จํามา เวลา 
จะเทศนาวาการ  จะไปสอนนางภิกษุณกี็ไมกลาไป เวลาถึงเวรที่ตองสอนพระภิกษุณกี็ไป 
นิมนตพระกัสสปะไปเทศนแทน  เพราะอะไร  เพราะภิกษุณีเปนพระอรหันตเยอะแยะไป 
ถาเราที่มีความรูของโสดาบัน  แลวจะไปสอนไปเทศนาวาการใหพระอรหันตฟง  มันก็ 
เทากับเอามะพราวไปขายสวน  ชาวสวนเขาปลูกไดดีกวาเรา ชาวสวนเขาดูแลไดดีกวาเรา 
แลวจะเอามะพราวไปขายเขา เขาไมเอาหรอก 

นี่ก็เหมือนกัน  เวลาพระอานนทจะไปเทศนาวาการ  ก็ตองนิมนตพระกัสสปะไป 
เห็นไหม  แตเวลาตัวเองมาพิจารณาจนถึงที่สุดแลว  เวลามันชําระกเิลส  มันขาดออกไป 
เปนพระอรหันตขึน้มา  เห็นไหม  สิ่งนี้มนัเปนอํานาจวาสนาของใจไหม  ถาใจมอีํานาจ
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วาสนาของใจขึ้นมาเห็นไหม สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมา  ถาสิ่งนี้เกิดขึน้มา  เกิดขึ้นมาจากอะไร  เกิด 
ขึ้นมาจากความตั้งใจของเรา 

เวลาเราตั้งสติขึ้นมา  เราทําสมาธิของเราขึ้นมา  ทําขึ้นมาเพือ่ใจของเรา  เวลา 
ประพฤตปิฏิบัติพรหมจรรยนะ  ไมใชเพื่อใครทัง้สิน้  ครูบาอาจารยของเราทานอยูปาอยู 
เขา  เวลาอยูปาอยูเขา  เราก็ประพฤติปฏิบัติของเราเพื่อเรา  เพื่อใจของเรา  ถาเพื่อใจของ 
เรานี้  มนัยอนกลับมาไมใชเพื่อใคร ถาเพื่อคนโนนเพื่อคนนี้เหน็ไหม ปฏิบัติพรหมจรรย 
มาจะไปแกคนโนน  คนโนนกําลังหลงใหญ คนโนนกําลังไมเขาใจธรรมะ  ไมมีทาง มัน 
เปนไปไมได 

ทิฏฐิของคน  ความเห็นของคน  อํานาจวาสนาของคน  เวลาเราชําระกิเลสแลว 
เวลาจิตมันพนจากกิเลสไปเหน็ไหม  มนัเปนจริตนิสัย  อยูที่สายบุญสายกรรมที่จะทํา 
ประโยชนกับโลกไดมากนอยแคไหน  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังปรารถนามา 
รื้อสัตวขนสัตวเลย  เวลาพระอัญญาโกณฑัญญะเหน็ไหม  เปนสงฆองคแรก  แลวไปเอา 
แคพระปุณณมนัตานีบุตรองคเดียว เปนหลาน ก็เอาหลานมาบวช แตเลิศในทางเทศนาวา 
การ เห็นไหม เลิศมาก 

แตตัวเองเห็นไหม  พอเสร็จแลวเขาปาไปเลย  ไมไดสอนใครเลย  พระอัญญาโกณ 
ฑัญญะอยูในปาในเขาตลอดนะ  เปนพระอรหันตเหน็ไหม เวลาพระโมคคัลลานะพระสา 
รีบุตร  เพราะสรางมาเปนอัครสาวกเบื้องซายและเบือ้งขวา  เปนมือซายและมือขวาที่เผย 
แผธรรมมา  พระโมคคัลลานะนี่ชวยเหลอืไวมากในเรื่องฤทธิ์เรือ่งเดช  เรือ่งตางๆ  ในการ 
เผยแผ 

เพราะในการเผยแผเห็นไหม มันกม็ีเจาลัทธิตางๆ เขาไมตองการใหศาสนาพุทธนี้ 
เจริญงอกงามขึ้นมา  เพราะมนัเปนผลประโยชนของเขา  เวลาเราเขาไปเพือ่แสดงสัจธรรม 
เพื่อสัจจะความจรงิ  สัจจะความจริงมันมีขอมูลของมัน  อันนี้เปนพระสารีบุตรที่แสดง 
ธรรมออกไป  แตเวลาจะใชกําลัง  เพือ่พิสูจนตรวจสอบกนั  ก็เปนพระโมคคลัลานะ  เวลา 
คนที่ตายแลวไปอยูที่ไหน  ชาวราชคฤหตายแลวไปอยูสวรรคชั้นไหน  นรกช้ันไหน  ก็มา 
บอกพระพุทธเจาหมดเลย  พระพุทธเจาบอก  ใชๆๆๆๆ  เห็นไหม  มันเปนการยืนยันวาสิ่ง 
นั้นเปนความจริง  ถาเปนความจริงขึน้มาเหน็ไหม  เพื่อประโยชนกับศรัทธา  เพื่อความ
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มั่นคงของศาสนา พระอัญญาโกณฑัญญะไปอยางหนึ่ง  พระสารีบุตรพระโมคคลัลานะก็ 
ไปอีกอยางหนึง่ พระปุณณมันตานบีุตรกไ็ปอกีอยางหนึ่ง 

พระอานนท  เห็นไหม  เวลาองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาปรินิพพานไปแลว 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ปลงอายุสงัขารเห็นไหม  แลวไปนิพพานในวันวิสาข 
บูชา  เวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาปรนิิพพานไปแลว  พระอานนทไปที่ไหนนะ 
มีแตคนรองไห  มีแตคนคิดถึงองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา  เพราะแตเดมิแตไหนแต 
ไรมา  เวลาเหน็องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาก็จะเห็นพระอานนท  แตในปจจุบนันี้ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาปรนิิพพานไปแลว 

พระอานนทไปที่ไหนมีแตคนรองไห  คิดถึงองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
เห็นไหม  เพราะภาพมนัยังติดตา  ภาพมันฝงหวัใจของสังคมมาก  พระอานนท  จากอายุ 
๘๐  ป  องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาปรินิพพานอายุ  ๘๐  ป  พระอานนทเปนพระ 
อรหันตตัง้แตอายุ ๘๐ ปเห็นไหม พระอานนทอยูตอมาอีก ๑๒๐ ป  พระอานนทกค็นควา 
เพื่อประโยชนกับสงัคมมา 

อันนีย้อนกลบัมาที่เรา  ถาเราทําของเรานะ  เรามีสจัจะความจริงของเราขึ้นมา  เรา 
จะทําของเราไดนะ  วันนี้เปนวนัสําคัญทางพุทธศาสนาแลวมนัตองใหเปนวนัสําคัญของ 
เราดวย  ถาเปนวันสําคัญของเรา  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาเกิดมาเปนพระเจาชาย 
สิทธัตถะ  ทุกขไหม  ทุกข  เราเกิดมาเราทุกขไหม  แตในปจจุบันนี้เรามีธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเปนธรรมวินยั  เปนทฤษฎี  เปนปนูหมายปายทาง  แตธรรม 
ของเราก็ตองมีขึน้มา  ถาธรรมของเราไมมขีึ้นมานะ  ศึกษาธรรมขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาขนาดไหนก็จําไดทัง้นัน้ 

จําไดทั้งนัน้ แตกิเลสยงัไมไดชําระเลย ไมไดไปสะกดิใหกิเลสรูสึกตัวเลย  มันจะ 
เกิดทิฏฐิมานะวาเรามีความรูมาก  ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เรื่องพุทธ 
ศาสนา  ใครจะเถียงเราได  เราชนะหมด  ใครกม็าเถอะนา  จําไดหมดอยูบรรทัดไหนหนา 
ไหนอยูตรงไหน จําไดหมดเลย แตพฤติกรรมในหัวใจมันแตกตางกัน พูดถงึความเปนไป 
เห็นไหม  นี่พูดถงึการศึกษาธรรมวินัยขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  แตถาเปน 
ปริยัติแลวปฏิบัติเหน็ไหม เราศึกษามาเพื่อปฏิบัตินีถ่กูตองนะ



วันพุทธะ ๒๕ 

ศึกษามาเพื่อปฏิบัตเิห็นไหม  ดูอยางพระกรรมฐานเราสิ  เวลาไปบวชกับอุปชฌาย 
เห็นไหม เกศา โลมา นขา ทันตา ตโจ เห็นไหม รุกขมูลเสนาสนัง ใหปลงผม ขน เล็บ ฟน 
หนัง  ใหเขาปาไปเลย  อยูโคนไมอยูตางๆ  ใหศึกษาเห็นไหม  ดูพระสมยัพุทธกาลสิ  เวลา 
บวชเมือ่แก  ไปหาพระพุทธเจาขอกรรมฐานแลวเขาปาไปเลย  เขาปาเพื่อปฏิบัติ  เพื่อจะ 
เอาความจริงไง แตเราปจจุบนันี้ เราอยูในปาคอนกรตี อยูปาตางๆ จะอยูปาไหน เพราะปา 
มันหายากแลว ปานี้เราจะทําความรูทําความสงบใจของเราใหได เราตั้งสติของเรานะ  ตั้ง 
สติของเรา คนควาของเรา รื้อคนของเรา เพื่อประโยชนกับเรา เหน็ไหม 

วันนีเ้ปนวนัสําคัญทางพุทธศาสนา เราตองทําใหมีความสําคัญ เราตองมีความจรงิ 
ของเรา เห็นไหม ความจริงของเราวา เราเกิดขึน้มานะ เวลาองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ 
เจาเกิดเปนมนุษย  เกิดเปนเจาชาย  ทุกขมาก  ทุกข!  ทุกขเพราะมันมีกเิลสขบัดันในหัวใจ 
ทุกขเพราะกิเลสมนับีบคัน้อยูในหวัใจ ไมตองไปถามใครเลย ถามหวัใจของเรานี้ วาตอน 
ปจจุบนันี้  เราทุกขไหม  ทุกขเรามีไหม  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาทุกข  แตองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาปรารถนามา  จะทกุขขนาดไหนก็หาทางออกได  พยายาม 
คนควา  เพราะเปนสยมภู  ตรัสรูเองไดโดยชอบ  แลววางธรรมวนิัยไว 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเปนศาสดาของเรา  เราเปนสาวกสาวกะ  องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาฝากศาสนาไวกับพุทธบริษัท  ๔  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก 
อุบาสิกา  ฝากศาสนาไวกับเรา  เราไดรบัการฝากไว  เห็นไหม  เราก็เปนกาฝาก  แตความ 
จริงเราไมใชกาฝาก เราจะเปนตนจรงิๆ  เราจะบรรลธุรรมจรงิๆ 

ถาบรรลุธรรมจริงๆ  เหน็ไหม  เราทําของเราได  เราตั้งสติของเรา  เรากําหนดของ 
เรา  มันจะยาก  มันจะงาย  มันก็เปนอํานาจวาสนา  มันจะยาก  มันจะงาย  เราไมมีสิทธิ 
เรียกรอง  เราเปนนกักีฬานะ  เราจะไปเรียกรองใครใหการแขงขันนั้นจบตามเวลาของเรา 
ได  มันก็อยูที่เวลาการแขงขันนั้นจะเริม่ตนและจบลงเมือ่ไหร  นี่ก็เหมอืนกัน  สิ่งทีเ่ราได 
สรางมา  เราเกิดมาเปนมนุษย เราสรางบุญกุศลมา  มันเปนอดีต  เราจะไปแตงเติมสิ่งใด 
ไมไดอกีแลว 

แตในปจจบุันนี้ ถาเราประพฤติปฏิบัติของเราขึ้นมา เราตั้งสติของเราขึน้มา  ใชคํา 
บริกรรมของเรา ใชปญญาของเรา เราทําของเราไป ถาเราทําของเราไป เหน็ไหม สิ่งนีม้ัน
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จะเปนประโยชนกับเรานะ  สิ่งทีเ่ราทําขึ้นมานี้ไมตองไปอุทธรณฎกีากับใครทั้งสิน้  มัน 
ตองอุทธรณฎีกากับกิเลสของเรา  เราตั้งใจของเราเพือ่ประโยชนกบัเรา  ถาประโยชนของ 
เราเราทําขึ้นมาเห็นไหมปริยัติ  ปฏิบัติ  พอเราปฏิบตัิขึ้นมามนัจะเกิดผลกบัเราขึน้มา  มนั 
เปนความสําคัญของเราไง  เปนความสําคัญของจิต  ถาเปนความสําคัญของจิต  นี่ไงสัจ 
ธรรม 

เราจะซื้อสนิคา  เราจะตองการสิ่งใด  เราตองไปหางสรรพสินคาแลกเปลี่ยนสนิคา 
นั้นมา  ถาเราอยากไดธรรมะ  เราอยากไดสจัจะความจรงิเราจะไปหาซื้อทีไ่หนไมไดเลย 
ไมมีใครขายสติขายปญญาใหใครไดทั้งสิ้น  ไมมีใครขายสมาธิใหใครไดทัง้สิ้น  แลวไมมี 
ขายในทองตลาด  ใครจะทุกขจนเข็ญใจ  หรอืเปนเศรษฐีกฎมพขีนาดไหน  เวลาประพฤติ 
ปฏิบัติธรรมก็ตองกลับมาทําที่ใจของผูนัน้  ทุกๆ คน 

เรามีหัวใจทุกคนใชไหม  เราหาซื้อที่ไหนไมไดใชไหม  มนัเปนปจจัตตัง  มันเปน 
สันทิฏฐิโก มันเปนความทุกขรอนในหัวใจของเรา  ถาหัวใจที่มันทุกขรอนอยูนี้  แลวมัน 
มีสัจธรรมขึ้นมานี้  มนัจะทําความทกุขรอนใหเบาบางลงนะ  แลวถามปีญญาขึ้นมา  มัน 
เกิดการกระทําขึ้นมา  มนัจะคนควาของมันขึน้มา  มันจะชําระกิเลส  มันจะฆากิเลสเขา 
ไป นี่ไง ไมตองไปซื้อสนิคาที่ใด ไมตองไปคนหาธรรมะที่ไหน 

พระไตรปฎกนั้นก็สาธุ  เปนธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ศึกษามา 
เพื่อประพฤตปิฏิบัติขึน้มา  แตถาเกิดศีล  สมาธิ  ปญญาขึ้นมาในหัวใจ  เกิดปญญาญาณ 
ขึ้นมาในหวัใจ  สิง่นีม้ันคนควาขึน้มาไดเหน็ไหม  มันเกิดขึ้นมาเปนปจจัตตัง สันทิฏฐิโก 
อยางนี้ไง  เปนปจจัตตังเปนสันทฏิฐิโกขึน้มาในหวัใจของเราไง  ถาหัวใจมันรื้อคนของ 
มันขึน้มา  มนัประพฤติปฏบิัติของมนัขึ้นมา  มนัทาํลายอวิชชาของมนัขึ้นมา  มันจะเกิด 
ความผองแผว  มันจะเกิดความองอาจกลาหาญ  นี่ไงเราศึกษามาเห็นไหม  ดูอยางที่ศกึษา 
มาทางโลก  โอโฮ มีปญญามาก ธรรมะของพระพุทธเจานี่รูไดหมด จําไดหมด อธิบายได 
หมด พูดไดหมดเลย  แตไมรูความจริง 

แตถาเราปฏิบัติขึ้นมานะ มันเปนสนัทิฏฐิโกนะ องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
พูดไวในพระไตรปฎกนัน้ไมมีสิ่งใดผิดเลย แลวจิตใจของเราเขาใจไดหมดเลย เราทํางาน 
สิ่งนี้ประสบความสําเร็จมาแลว แลวมันก็มวีิชาการ สิ่งที่เราเคยทํามา ทางวิชาการนัน้  ที่
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เขาบอกมา  มันอาจจะประดักประเดิดบางได  แตถาความจรงิของเราที่เราทํามานะ  อันนี้ 
สําคัญมากกวาจรงิไหม ถาความสําคัญมากกวาจริงนี่ เราจะแตกแขนง เราจะออกแยกแยะ 

แลวถาเราจะออกแนะนํา  เห็นไหม  เขาจะบอกเลยนะ  นี่  ศีล  สมาธิ  ปญญานะ 
เวลาประพฤติปฏิบัติตองทําอยางนั้นๆ  นะ  แตถาเราประพฤติปฏบิัติ  เรามีประสบการณ 
ของเราใชไหม  ถาทําอยางนีม้ันจะไปอุดตัน  มันจะไปเจอของอ  มันจะไปเจอสิง่ตางๆ 
เห็นไหม  แตถาเราทําของเรา  เราปลอยน้ํามาไหลระดับนี้  นีก่็เหมือนกัน  เวลาประพฤติ 
ปฏิบัติ  มันกเ็ปนอยางนั้น  จิตมนัควรตั้งมัน่ไวแคไหน มันจะมีกําลังมากนอยแคไหน มัน 
จะมีปญญามากนอยแคไหน  ถาเราใชปญญาของเรามากเกินไป  เหน็ไหม  สมาธิมันจะ 
ออนลง ถาสมาธิออนลงมนัจะฟนเฟอน ถามีสมาธิมากเกินไปมนัก็ติดสมาธิ มันมีเทคนิค 
ของมัน  มันมีเทคนิคของการปฏิบัติ  ใจมันเปนอยางนั้น  แลวกเิลสหนากิเลสหยาบกิเลส 
ละเอยีดแตกตางกัน  ถากเิลสหนามันกท็ําไดหนาๆ  มันตองลงทนุลงแรง  เห็นไหม  อด 
นอนผอนอาหาร เราตองตอสูจนสุดกําลงั แตถากิเลสมันออน กเิลสมันละมนุละไม  เราก็ 
ปฏิบัติของเราไปตามความสมดุลของเรา  มันไมใชวา  เห็นเขาทําอยางนั้น  แลวเราตองทํา 
ตามเขา เพียงแตเราทดสอบได 

อยางเชน  เรากินอาหารตางๆ  เราก็อยากกนิอาหารแปลกๆ  เหมือนกัน  เห็นเขาทํา 
เราก็อยากลองดู  เราตรวจสอบทดสอบได  ตรวจสอบทดสอบวามนัสมดลุกับเราไหม 
มันเปนความจริงกบัเราไหม  ทําแลวเราไดประโยชนไหม  สิ่งนีม้ันจะเปนประโยชนกับ 
เรา เห็นไหม 

ถาเราประพฤติปฏิบัตเิราถึงที่สุดเหน็ไหม  เราจะเขาใจ  เราจะเห็นตามธรรมของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  วันนีเ้ปนวันพุทธะ  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา 
เกิดวนันี้  ตรัสรูวนันี้  และปรนิิพพานวันนี้  เปนวนัพุทธะขององคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจา 

แตถาเราประพฤตปิฏิบัติขึน้มา  เราเปนจริงขึน้มา  มันจะเปนพุทธะของเราไง ผูรู 
ผูตื่น  ผูเบิกบาน  เห็นไหม  จิตเดิมแทนี้ผองใส  จิตเดมิแทนี้หมองไปดวยอุปกิเลส  จิตเดมิ 
แทนี้ผองใส  จิตเดมิแทนี้เปนผูขามพนกเิลส  ถาจิตของเรา  เราขามพนกเิลสเหน็ไหม  มัน
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จะเปนพุทธะของเรานะ  วันนี้เปนวนัพุทธะขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  เราเปน 
สาวกสาวกะ เราเชิดชู เราเคารพศรัทธาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

วันวิสาขบูชา  เปนวันพุทธะขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา  แตถาเรา 
ประพฤตปิฏิบัติขึน้มานะ  จิตใจเราผองแผว  จิตใจเราชําระกิเลส  มันจะเปนวนัพุทธะของ 
เรา พุทธะของเราจะเปนไปตามธรรมชาติ  ขณะจิตทีม่ันเปลี่ยนไป  เห็นไหม  การทํางาน 
จนสิ้นสุดขบวนการอยางไร  การสิน้สุดขบวนการของการประพฤติปฏิบัติ  ตั้งแตโสดา 
ปตติมรรค  โสดาปตติผล  สกิทาคามิมรรค  สกิทาคามิผล  อนาคามิมรรค  อนาคามิผล 
อรหัตมรรค อรหัตตผล 

อรหัตตมรรค  การเขาไปทําลายอวิชชา  ทําลายตัวจิต  จิตเดิมแทนี้ผองใส  จิตเดิม 
แทนี้หมองไปดวยอปุกิเลส จิตเดิมแทนี้ผองใส ทําลายความผองใส ทําลายตัวตน ทําลาย 
สถานะของจิตทัง้หมดเลย พระอรหันตถงึไมมีจิตไง ถามีจิตคือมีภพ พระอรหันตไมมีสิง่ 
ใดๆ  เลย แลวมอีะไรละ กม็ีธรรมธาตุ มีสัจธรรมไง อยูในหวัใจของพระอรหันตไง พระ 
อรหันตทีป่ระพฤติปฏิบัตขิึ้นมา ดวยความเคารพบูชาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเปนศาสดา  เรากตัญูกตเวที  เราเปนชาวพทุธ 
ใชไหม ดูสิ แลววันนี้วนัวิสาขบูชา เรายังกตัญูกตเวที ระลึกถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจา  เราปฏิบัติบูชาเพื่อถวายองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เราทําอะไรก็เพื่อองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  แตก็เพื่อพุทธะในหัวใจของเรา  เรากตัญูกตเวทีตอองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  แตการประพฤติปฏิบตัินั้นกเ็ปนผลงานของเรานะ  จะเกิด 
ขึ้นมากับเรา เพื่อประโยชนกบัเรา ใหเปนพุทธะของเรา 

คุณงามความดขีององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาที่สรางมาตั้งแต  ๔  อสงไขย 
๘  อสงไขย  ๑๖  อสงไขย  จนตรัสรูเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  คุณงามความดี 
ของเรา เราก็ตองสรางมามากแลว ถาเราไมไดสรางมามาก เราจะไมตั้งใจประพฤติปฏิบัติ 
ใครบางจะมาทรมานตน  ทุกคนในโลกเขาอยูกนัมคีวามสุขมคีวามรื่นเริง  ไอเรามาอยู 
ทุกขๆ รอนๆ ถอืศีล ๘ นะ  ขาวเยน็ก็กนิไมได โนนก็ไมได นี่ก็ไมได ยิ่งเปนพระเปนเจา 
ศีล ๒๒๗ ยิ่งถือธุดงควัตรดวย ยิ่งแลวใหญเลย มัดเขาไปขัดเกลากเิลส มัดกิเลสเขาไปเลย



วันพุทธะ ๒๙ 

พอมัดกเิลส  กิเลสมนัก็ดิน้  โอโฮ  ลําบากลําบนไปหมดเลย  ลําบากลําบนนัน้มนั 
เปนวิธีการที่จะเขาไปสูมรรคผล  ถาเราปฏิเสธวิธีการ  เชน  เราจะตีเหล็กเห็นไหม  แตเรา 
ไมมีทัง่ทีจ่ะเอาเหล็กวาง  เราไมมีคอนทีจ่ะตีเหล็ก  แลวเราจะตีเหลก็ไดอยางไร  คิดแตวา 
จะตีเหลก็  แตไมมีอะไรไปตมีัน  นี่ก็เหมือนกัน  คิดแตจะฆากิเลส  แตก็ไมเหน็กิเลส  แลว 
กิเลสมันอยูที่ไหน อยูที่ใจ แตก็ไมเห็นใจ เราจะทําอะไรนัน้ มันเปนวิธีการเหน็ไหม  เชน 
การถือธุดงควัตรตางๆ  มันเปนวิธีการทีเ่ขาไปตรวจสอบคูกับกิเลส  เราจะปฏเิสธวิธีการ 
ไมไดเลย 

เราอยากไดมรรคไดผลกนั เราอยากไดมีดไดพรากัน แตเราตีเหล็กไมเปน โลกเขา 
ก็ซื้อหากันไมไดนะ หลักสัจธรรมไมมีใหซือ้ไมมีใหหา ตองตีเอง  ตองทําเองทุกๆ อยาง 
ตองมีสติ  ตองมีปญญาเพือ่ประโยชนกับเรานะ  ถงึจะเปนผลประโยชนกับเรา  วันพุทธะ 
ไง  วันพุทธะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  แลวขอใหเปนวันพทุธะของเราดวย 
เอวงั


