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วนัน้ีวนัพระ เห็นไหม วนัพระแปลว่าความประเสริฐ ถา้เราจะประเสริฐนะ เวลาเราเกิดเป็น

มนุษยเ์รามีศกัด์ิศรี เรามีความภมิูใจวา่มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระเสริฐ แลว้เราก็ดูสัตวเ์ดรัจฉาน ดูสัตวต่์าง 

ๆ สัตวเ์ดรัจฉานมนัมองมนุษยน์ะ มนัก็อิจฉา มนัมองดว้ยตาละหอ้ยเลยว่ามนุษยท์าํไมมีอิสรภาพ 

มนัไม่มีอิสรภาพนะ เวลาเกิดมาแลว้ก็ว่าเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย ์ มนุษยก์็ว่าเห็นสัตวเ์ป็น

อาหาร 

ไม่มีใครคิดว่าเป็นอาหารหรอก เราคิดกนัเอาเอง เราคิดกนัเอาเองนะ ถา้เราคิดกนัเอาเอง 

เวลาเรามาถือศีล ถา้เราถือศีลน่ีเราจะไม่ล่วงเกินเขา ปาณาติปาตา เราจะไม่รังแกเขา เราจะไม่

เบียดเบียนเขา ไม่เบียดเบียน แลว้เวลาถือศีล ๕ ไง พอถือศีล ๕ น้ีบริสุทธ์ิ ถา้ถือศีล ๕ บริสุทธ์ินะ 

ขอนไมม้นัถือศีล ๕ ดีกว่าเราอีก เพราะขอนไมม้นัไม่เคยทาํร้ายใครเลย 

มีศีล ๕ ตอ้งมีธรรม ๕ ดว้ย ถา้เรามีศีล ๕ ใช่ไหม เราไม่เบียดเบียนเขา เราตอ้งช่วยเหลือเจือ

จานเขา เราจะดูแลเขาไดม้ากนอ้ยแค่ไหน เห็นไหม ถา้เรามีศีล ๕ เราบอก ศีล ๕ เราบริสุทธ์ิ...ขอน

ไมม้นัดีกว่าเราอีก มนันอนอยูน่ัน่มนัไม่เบียดเบียนใครเลย มนัเป็นอาหารของปลวกดว้ย มนัเป็นท่ี

อยูอ่าศยัของสัตวด์ว้ย ไอข้องเรานะเราก็มีท่ีอยูข่องเช้ือโรคไง เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมาน่ีเช้ือโรค

มนัอาศยัเราอยูน่ะ น่ีเวลาเราคิดของเราเองถา้เราคิดเป็นธรรม 

เวลาหลวงตาท่านพดูไง ในลทัธิศาสนาต่าง ๆ เขาบอกเลยว่า “ถ้าสัตว์น่ีฆ่าเป็นอาหารไม่

เป็นบาป” แต่หลวงตาบอกว่า “ศาสนาพทุธนีเ้ป็นศาสนาทีเ่ป็นธรรมมาก ชีวติทุกชีวิตมค่ีาเท่ากนั 

แม้ชีวติของสัตว์มันกม็ีค่าของมนัเอง ทุกชีวติรักตัวเองทั้งน้ัน ทุกชีวติไม่มคีวามต้องการให้ตัวเอง

เป็นอาหารของใคร” 

แต่ดว้ยความภาวะจาํยอมไง ภาวะจาํยอมของโลก โลกเขาคิดกนัอยา่งนั้น ในเม่ือโลกคิด

อยา่งนั้น แต่ถา้โลกเขาประเสริฐข้ึนมา ถา้หวัใจเขาประเสริฐข้ึนมาน่ีเขามีคุณค่าของเขา เขาจะเห็น

คุณค่าของชีวิต เห็นคุณค่าชีวิตของการเกิด 
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เวลาเกิดข้ึนมา ดูสิดูอยา่งมนุษยม์นัตอ้งปรับสมดุลนะ เวลาเราอยูใ่นพื้นท่ีราบ ไปดูคนอยูท่ี่

พื้นท่ีสูงอยา่งทางหิมาลยันัน่น่ะ เขาตอ้งปรับร่างกายของเขา มนุษยเ์หมือนกนั แต่เขาตอ้งปรับ

เพราะออกซิเจนเขานอ้ย พอออกซิเจนเขานอ้ยเขาปรับของเขา ปรับเพื่อความสมดุลของเขา ความ

สมดุลของความดาํรงมีชีวิตอยู ่ความดาํรงชีวิตอยูม่นัตอ้งปรับสมดุลของมนั แลว้สมดุลของท่ีไหน

ล่ะ น่ีธรรมชาติมนัปรับตวัของมนัเอง 

ถา้ธรรมชาติปรับของมนัเอง “ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมชาติ” ถา้ธรรมะเป็น

ธรรมชาติก็กราบดวงอาทิตยสิ์ มนัก็เป็นธรรมชาติของมนั “ธรรมะเป็นธรรมชาติ” ธรรมชาติมนั

เป็นอยา่งนั้น แต่เราก็เกิดมาเป็นธรรมชาติอนัหน่ึงนะ เวรกรรม การกระทาํ ทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่น่ี

ก็ธรรมชาติอนัหน่ึงนะ เพราะมนัใหผ้ลตามนั้นไง ทาํดีตอ้งไดผ้ลดี ทาํชัว่ตอ้งไดผ้ลชัว่ 

แต่ในปัจจุบนัน้ีเรามีสติปัญญากนั เห็นไหม เรามีสติเรามีปัญญาข้ึนมา เรามานบัถือพุทธ

ศาสนา พุทธศาสนาสอนไง สอนใหท้าํคุณงามความดี แลว้คุณงามความดีของใครล่ะ 

เวลาปฏิบติัก็ว่า “สบาย.. สบาย.. เวลาปฏิบัติแล้วสบาย...เวลามันกาํหนดพุทโธ เวลาปฏิบัติ

ตามครูบาอาจารย์แล้วลาํบากนัก มันมีแต่ความทุกข์ความลาํบาก อยากสบาย” 

สบายก็ไปสปาสิ สปามนัไปนวดไปเคน้มนัก็สบาย แต่เวลาเราทาํคุณงามความดีของเรา เรา

ทาํเพื่อประโยชน์ของเรานะ...สบาย ๆ แค่นั้นมนัเป็นการปฏิบติัธรรมหรือ ถา้มนัเป็นการปฏิบติั

ธรรม โลกเขาก็ทาํใหไ้ด ้ โลกเขาทาํใหไ้ด ้ เห็นไหม แต่ธรรมะใครทาํใหไ้ดล่้ะ แต่เราคิดกนัเองว่า

ตอ้งสบาย ตอ้งสะดวกตอ้งสบาย 

สะดวกสบายมาจากไหน ? สะดวกสบาย มนัจะสะดวกสบายมนัตอ้งมาจากความเพียร 

ความวิริยอุตสาหะ แลว้มนัจะสะดวกสบายทีหลงั ถา้ใครมีความเพียร ความวิริยะ บวกความ

อุตสาหะ แลว้ประสบความสาํเร็จของชีวิตแลว้นั้นมนัถึงจะสบาย มนัตอ้งทาํงานเสร็จแลว้ถึงสบาย 

ไม่ใช่ว่าเร่ิมตน้ก็สบาย เร่ิมตน้สบาย...เด๋ียวธุรกิจเขาทาํใหไ้ดห้มดน่ะ ธรรมะเด๋ียวน้ี 

ถา้ธรรมะนะ เวลาปฏิบติัธรรมตามครูบาอาจารยข์องเรามนัเป็นไปโดยสัจธรรม สัจธรรม

ว่าความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนมาในใจนั้นเป็นสนัทิฏฐิโก แต่ปัจจุบนัน้ี เวลาผูท่ี้ศึกษาธรรมข้ึนมาแลว้เขา

ไม่ใช่นกับวช เขาไม่ใช่พระ เขาจะพดูอยา่งไรก็ได ้พอเขาจะไปพดูอยา่งไรก็ได ้เขาทาํของเขาอยา่งใดก็

ได ้
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แลว้พระก็เหมือนกนั เวลาพระน่ี “ต้องเป็นอย่างน้ัน ต้องเป็นอย่างน้ัน”...แลว้เป็นอยา่งนั้น

จริง ๆ เหรอ แต่ถา้เวลาเขาปฏิบติัแลว้เป็นอยา่งนั้นจริง เราฟังเวลาผูป้ระพฤติปฏิบติัไปฟังองค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก “เธอปฏิบติัตามความเป็นจริง 

เราเป็นผูรั้บฟังเท่านั้น” ผูรั้บฟังว่ามนัเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเท่านั้นน่ะ ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมามนัจะ

เป็นจริงข้ึนมาจากหวัใจของเรา 

ความปรับสมดุลของโลกเขายงัตอ้งปรับความสมดุลของเขา แลว้หวัใจมนัไม่ไดป้รับความ

สมดุลของมนัเลยเหรอ อยูเ่ฉย ๆ มนัเป็นตามความเป็นจริงอยา่งนั้นเลยเหรอ มนัเป็นความจริงได้

ไหม ? มนัเป็นความจริงไม่ไดห้รอก เพราะมนัยงัไม่มีความปรับสมดุลของมนั ถา้ความปรับสมดุล

ของมนั น่ีเรามีกิเลสอยูใ่นหวัใจ ปรับสมดุลขนาดไหนกิเลสมนัก็ซ่อนอยูใ่นใจนั้น 

ถ้าเราทาํความสงบของใจเข้ามา ทาํความสงบของใจเข้ามา ความสงบของใจน่ีเราปรับ

สมดุลของมนัก่อน ปรับสมดุลเสร็จแล้วเราร้ือค้นหามนั ถ้าเราร้ือค้นหามนันะ เวลากรรมฐานเรา 

การขุดคุ้ยหากเิลสน้ันเป็นงานอนัหน่ึง การฆ่ากเิลสน้ันเป็นงานอกีอนัหน่ึง 

ไอน่ี้บอกว่า “โอ๋ย ! มีแต่กิเลส เราเกิดมามีแต่กิเลส ๆ อยู่เตม็หัวใจ เรากฆ่็ามันเลย ฆ่ามนัเลย

...สบาย.. สบาย..” กิเลสมนันอนยิม้เลยนัน่น่ะ บอกว่าพวกน้ีทาํไมโง่ขนาดน้ีนะ 

พุทธศาสนาไม่ไดส้อนอยา่งนั้น พุทธศาสนาสอน...ดูองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เห็น

ไหม ปฐมยาม บุพเพนิวาสานุสติญาณ จิตสงบเขา้ไปแลว้ เวลาจิตสงบเขา้ไปแลว้มนัเป็นอยา่งนั้น 

เวลาจิตสงบเขา้ไปแลว้โดยท่ีไม่มีการกระทาํใด ๆ เลย มนัสงบเขา้ไปสู่ขอ้มูลเดิมของมนั 

เวลาเรากลบัเขา้ไปท่ีบา้นของเรา ส่ิงท่ีสมบติัเราเก็บไวใ้นบา้นนั้นมนัก็เป็นสมบติัของเรา 

เรากลบัไปแลว้มนัก็มีเท่านั้น จิตใจทาํดีทาํชัว่มาในหวัใจมนัก็มีเท่านั้นน่ะ เวลาจิตมนัสงบเขา้มา

มนัก็อยูข่อ้มูลเดิมนั้น น่ีอดีตชาติ ชาติของใครชาติของใครมนัสะสมกนัมา 

แต่เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระโพธิสัตว ์สร้างแต่คุณงามความดีมา พอ

สร้างคุณงามความดีมา มนัมีเชาวน์มีปัญญาข้ึนมา มนัมีหลกัมีเกณฑ ์ เห็นไหม แมแ้ต่อาฬารดาบส

นะ “เธอมีความรู้เสมอเรา เธอมีปัญญาเสมอเรา เธอเป็นอาจารยส์อนได”้ 

เจา้ชายสิทธตัถะไม่เอา ไม่เอาเพราะอะไร การเยนิยอของอาจารยก์บัความเป็นจริงในหวัใจ

เราน้ีมนัไม่เหมือนกนั ความเยนิยอของอาจารย ์ อาจารยก์็เยนิยอไป แต่หวัใจของเรามนัไม่เป็นไป
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ตามนั้น มนัไม่เป็นไปตามความเยนิยอนั้น มนัมีไฟสุมขอนอยูใ่นใจ มนัมีความเผาไหมอ้ยูใ่นหวัใจ 

น่ีท่านไม่เอา ท่านไม่เอา 

น่ีมนัร้ือคน้มา เวลาเขา้ไปสู่ขอ้มูลเดิม บุพเพนิวาสานุสติญาณน้ีขอ้มูลเดิม ขอ้มูลเดิมเพราะ

อะไร เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัไม่ตรัสรู้ ยงัไม่ตรัสรู้ข้ึนมา เวลาจิตสงบเขา้มาน่ี

ขอ้มูลเดิม เพราะไม่มีการกระทาํ 

แลว้เราสบาย ๆ ไม่ตอ้งทาํอะไรกนัเลย มนัก็เขา้ไปสู่กิเลสไง เขา้ไปสู่ขอ้มูลเดิมของหวัใจ

นั้น เขา้ไปสู่ภวาสวะ เขา้ไปสู่ภพ เขา้ไปสู่ฐานท่ีตั้ง เขา้ไปสู่พลงังานท่ีมนัส่งออกมา...แค่นั้นเอง พอ

สบาย ๆ ไม่ทาํอะไรเลย มนัจะสะดวกสบายไปไดอ้ยา่งไรล่ะ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ วิชชา ๓ ทาํไวแ้ลว้ เห็นไหม เวลาจิตสงบเขา้มา เวลาดึง

กลบัมาแลว้น่ีจุตูปปาตญาณ มนัก็ยงัออกไปอีก ออกไปเห็นไหม ถา้ไม่มีการแกไ้ข ไม่มีความปรับ

สมดุลของมนัดว้ยมรรคญาณ ความปรับสมดุลของมนัดว้ยธรรมท่ีเกิดข้ึนในผูท่ี้ปฏิบติั 

เพราะตอนนั้นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ยงัไม่ไดเ้กิด เจา้ชายสิทธตัถะยงัไม่ได้

บรรลุธรรมเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ใครจะสอนล่ะ ใครจะสอน ใครจะบอก...ก็หวัปัก

หวัปํา พยายามคน้ควา้กนัไปเอาเอง เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ยงัไม่มีใครสอน 

จุตูปปาตญาณเพราะอะไร เพราะทาํคุณงามความดีขนาดไหน น่ีแรงขบัมนัมี เพราะกน้บ้ึง 

ตวัภวาสวะ ตวัภพ ตวัสถานท่ีเกิดมนัสมบรูณ์ของมนั ทุกส่ิงทุกอยา่งมนัเกิดบนนั้น ส่ิงปลูกสร้างทุก

อยา่งเกิดบนแผ่นดิน ทาํดีทาํชัว่ทั้งหมดเกิดบนภวาสวะ เกิดบนฐานท่ีตั้ง เกิดปฏิสนธิจิต เกิดจากท่ี

ตรงน้ี เกิดท่ีปฏิสนธิจิตมนัเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยน้ี์มนัเป็นผล เป็นวิบาก เป็นส่ิงท่ีไดผ้ลมา 

แต่กรรมท่ีเกิดจากจิตท่ีมนัหมุนไป อนันั้นไม่มีใครไปรู้ไปเห็นมนั 

เวลาสงบเขา้มาน่ียงัไม่เขา้อริยสัจเลยนะ ยงัไม่ไดเ้ขา้ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจา้เลยนะ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาปฏิบติัดว้ยจิตขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ ดว้ยจิตของปุถุชน ดว้ยจิตของมนุษยทุ์ก ๆ คน มนัตอ้งเป็นอยา่งน้ี มนัเป็นอยา่งน้ี

ทั้งนั้น แต่มนัเป็นอยา่งน้ีเพราะเราอ่อนแอ เราถึงเหลวไหล เราถึงหลงใหลไป 

ปฏิบติัธรรมก็เขา้สปากนันะ “โอ๋ย ! ติดแอร์นะ เข้าห้องกระจก โอ๋ย ! สบาย ปฏิบัติสบาย ๆ 

ดีกว่า มาทุกข์มายากทาํไม” 
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ทุกขย์ากก็ทุกขย์ากเพื่อดดัแปลงกิเลส สบายข้ึนมา สบายก็เพื่อบาํรุงกิเลส สบายข้ึนมาก็

เพื่อใหกิ้เลสมนันอนใจอยูใ่นหวัใจนั้น 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้นะ บุพเพนิวาสานุสติ-ญาณ จุตูปปาตญาณ มนั

ไม่ใช่ มนัไม่ใช่ มนัยงัไม่ใช่มรรค ดึงกลบัมา พอเป็นปัจจุบนั เห็นไหม ปัจจุบนัมนัไม่ส่งไปอดีต

และอนาคต เวลาส่งไปอดีตอนาคตน่ีมนัส่งออก มนัส่งไปตามพลงังาน 

ถา้ใครมีคุณสมบติั จิตท่ีมีคุณสมบติัถา้ใครสร้างคุณงามความดีมา ใครสร้างพลงังานมาน่ี ผูท่ี้

ปฏิบติั แมแ้ต่ฤๅษีชีไพร กาฬเทวิลก็ระลึกอดีตชาติได ้ สองชาติ สามชาติ สิบชาติ ร้อยชาติ พนัชาติ 

แสนชาติ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่มีตน้ไม่มีปลาย กาํหนดไม่ไดว้่าจะก่ีชาติ มนัไปได้

เตม็ท่ีเพราะว่าสร้างบุญญาธิการมามาก แต่ผูท่ี้ปฏิบติันะ ถา้มีอาํนาจวาสนานอ้ยก็ไดช้าติสองชาติ 

บางคนก็ไดเ้ลก็ ๆ นอ้ย ๆ บางทีเราระลึกไม่ได ้แลว้ระลึกมาทาํไมล่ะ 

ถา้ระลึก เราคิดถึงเม่ือวาน เม่ือวานทาํอะไรแลว้เสียใจไหม เม่ือวานทาํอะไรผดิพลาดไป

แลว้เสียใจไหม วนัน้ีจะทาํอะไรต่อไป ระลึกอดีตชาติไปก็เม่ือวานน้ีก็ชาติท่ีแลว้เราทาํอะไรมาล่ะ 

แลว้ระลึกไปทาํไม 

แต่ในปัจจุบนัน้ีเรามีคุณงามความดีขนาดไหน ดูท่ีปัจจุบนัน้ีเราหูตาสว่าง หูตาสว่างเพราะ

เราเกิดมา เห็นไหม เกิดมาตอ้งใหมี้ความเขม้แขง็นะ เวลาศรัทธามีความเช่ือแลว้ใหม้นัเขม้แขง็ไว ้

เวลาปฏิบติัข้ึนมา เร่ิมตน้ปฏิบติั เร่ิมตน้จะเอาจริงเอาจงั พอมาเจออุปสรรค “เอ้อ ! ไม่ไหว ไปอย่าง

นู้นดีกว่า”...จะเขา้สปาไง จะไปสบาย ๆ น่ะ 

แต่เวลาลาํบากข้ึนมาแลว้ทอ้ถอย ขนาดลาํบากมนัยงัไม่ได ้ แลว้ไปสบาย ๆ มนัจะไดอ้ะไร

ล่ะ ถา้มนัลาํบากขนาดน้ี ทาํขนาดน้ี เราทาํขนาดน้ีมนัยงัไม่ไดผ้ล เขาบอกว่า “น่ีเป็นอัตตกิลมถานุ

โยค เป็นความหลงผิด” 

หลงผดิท่ีไหน ถา้หลงผดิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง บอกไว้

ทาํไม “พุทธานุสติ ธมัมานุสติ สังฆานุสติ มรณานุสติ” น่ีบอกไวท้าํไม หลงผดิไปน่ีใครหลงผดิ 

กิเลสหลงผดิหรือพระพุทธเจา้หลงผดิ ถา้พระพุทธเจา้หลงผดิ เราเองหลงผดิ แลว้เราจะออกไป

นอกทางเห็นไหม 
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แต่ถา้เรามีหลกัมีเกณฑข์องเราข้ึนมา...องค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ อดีตอนาคตน้ี

ไม่ใช่ อดีตอนาคต เร็วขนาดนั้นนะ ความเร็วของจิต จิตเร็วกว่าแสง ความคิดมนุษยน้ี์เร็วมาก แลว้

ถา้จิตมนัละเอียดเขา้ไปมนัจะเร็วของมนัมาก 

ฉะนั้นเวลาฝัน เวลาเขา้นิมิต คิดอะไรป๊ับมนัจะ พับ่ ! พับ่ ! พับ่ ! เสร็จเลย แต่ถา้มนัเป็นเร่ือง

วตัถุ กว่าจะทาํเสร็จไม่รู้ก่ีปีก่ีเดือน แต่ความจริงในหวัใจจะนึกอยา่งไรก็ได ้

น่ีไง ท่ีว่าทิพย ์ๆ ๆ ไง ทาํแลว้เป็นทิพย ์ทุกอยา่งเป็นทิพย ์เป็นทิพยเ์พราะมนัเป็นวิญญาณา

หาร ผสัสาหาร ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเทวดา อินทร์ พรหมเขาอยู ่ เขาดาํรงชีวิตของเขาอยา่งไร การดาํรงชีวิต

ตอ้งมีอาหารนะ การดาํรงชีวิตอยู ่ ไม่มีอาหาร ชีวิตจะอยูไ่ดอ้ยา่งไร ชีวิตจะอยูไ่ดเ้พราะมนัตอ้งมี

อะไรจุนเจือใหชี้วิตน้ีอยูร่อดได ้ ส่ิงท่ีอารมณ์ความรู้สึก จิตน้ีมนักินวิญญาณาหาร กินอารมณ์

ความรู้สึกเป็นอาหาร อาหารอยา่งน้ีถา้มนักินแลว้มนัเร็วของมนั มนัเสพของมนั 

ถา้มีมรรคญาณเขา้ไป มีการกระทาํ น่ีไง ร่างกายของมนุษยม์นัยงัปรับสมดุลอยูใ่นท่ีสูงท่ีตํ่า 

จิตใจของคนมนัปรับสมดุลจากปุถุชนเป็นกลัยาณปุถุชน ปรับสมดุลจากว่าควบคุมตวัเองไม่ไดจ้น

เป็นควบคุมตวัเองได ้แลว้มนัเกิดปัญญา เกิดมรรคญาณ 

เฮอริเคน เวลาพายมุนัทาํลายลา้งไปหมด น่ีมรรคญาณมนัไม่ทาํร้ายใคร มนัทาํร้ายแต่กิเลส

ตณัหาความทะยานอยากในหวัใจ มนัจะกวาดกิเลสออกจากภวาสวะ ออกจากภพ เป็นชั้นเป็นตอน

เขา้ไป เป็นโสดาบนั เป็นสกิทา เป็นอนาคา จนถึงท่ีสุด 

ในเม่ือมีแผน่ดินอยู่ มีท่ีตั้งอยู่ มนัตอ้งมีการเกิด เกิดบนพรหมน่ีถา้ไม่มีส่ิงใดเลยก็เกิด “จิต

เดิมแทน้ี้ผอ่งใส” ผอ่งใสน่ีแหละมนัจะไปเกิด แลว้มนัตอ้งทาํลาย เห็นไหม ดูสิถา้มนัไม่มีแผน่ดิน 

ไม่มีส่ิงใดเลย พายมุนัจะพดัไปหาใคร พายมุนัจะพดัเขา้ไปหาใคร ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมนัเกิดข้ึนอยา่งน้ีมนั

เป็นความจริงของมนั 

ถา้ความจริงของมนันะ เรากระทาํของเรา เราทาํเพื่อสู่ความจริง ถา้เราจะเอาความจริง มนั

จะทุกขม์นัจะยาก มนัจะลาํบาก เรามีครูมีอาจารยน์ะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะร้ือสัตว์

ขนสัตว ์ปรารถนามานะ น่ีพ่อแม่ก็เล้ียงดูมา พ่อแม่ก็พยายามจะแกไ้ขมา 

แต่ “พ่อแม่ครูจารย”์ เวลาท่านเป็นทั้งพ่อ ทั้งแม่ ทั้งครู ทั้งอาจารย ์เห็นไหม องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้อยากจะร้ือสัตวข์นสัตว ์ คนท่ีจะร้ือสัตวข์นสัตวน่ี์มีจิตใจท่ีเมตตา ดูความเมตตา
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ของพ่อของแม่สิ ดูความเมตตาของครูบาอาจารยสิ์ ท่านอยากร้ือสัตวข์นสัตว ์ ท่านอยากจะอุม้เรา

ไปเลยนะ แต่มนัอุม้ไปอยา่งไรล่ะ มนัจะเอาอะไรอุม้ไปล่ะ 

ส่ิงท่ีว่าจะร้ือสัตวข์นสัตวน่ี์มีความเมตตาขนาดนั้น มีความตั้งใจ มีความปรารถนาขนาดนั้น 

ถา้มีส่ิงใดท่ีสมความปรารถนาแลว้มนัเรียบง่าย ท่ีมนัเป็นไปได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้

บอกหมดแลว้ ไม่ตอ้งมีใครมาบอกหรอก องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก 

เวลาใครจะอา้งนะ พระไตรปิฎกเคยมีอยู ่ แลว้มนัเลือนรางไป น่ีมาร้ือคน้ใหม่ ถา้

พระพุทธเจา้บอกแลว้มนัก็ชดัเจนอยูน่ัน่ ตวัเองจะพดูอะไรก็กลวัเขาจะไม่เช่ือถือ ก็อา้ง

พระพุทธเจา้ พออา้งพระพุทธเจา้ไป แลว้พอปฏิบติัไปก็ว่าลาํบากลาํบน 

เด๋ียวน้ีสปามนักาํลงัมาใหญ่ แลว้ปฏิบติัน่ีปฏิบติัแบบสปากนั สบาย.. สบาย.. สบาย ๆ  แพไ้อ้

เบิร์ด ไอเ้บิร์ดมนัร้องสบายดีกว่าอีก แลว้มนัไดต้งัคด์ว้ย 

เราอยา่เอาชีวิตเราไปใหค้นอ่ืนปู้ ยี่ปู้ ยาํ เราเป็นเจา้ของชีวิตนะ เรามีสติปัญญานะ ชีวิตน้ีเป็น

ของเรา เรามีปัญญา เราเป็นลูกศิษยอ์งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราตอ้งรักษาชีวิตเรา รักษา

สิทธิของเรา สิทธิท่ีเราจะประพฤติปฏิบติั สิทธิท่ีเราจะบรรลุธรรม สิทธิท่ีเราจะมีความสุขของเรา 

เราตอ้งรักษาของเรา ปฏิบติัเพื่อประโยชน์ของเรา เอวงั 
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