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วันนีว้ันอุโบสถ  กอนจะลงอุโบสถนะ  ตองสมัโมทนียกถาพักหนึง่เพือ่ฟงความ 
ขมของหัวใจ  วันนีเ้ปนวันวิสาขบูชา  วันนี้เปนวันเกิดของศาสนา  เกิด  ๒  ช้ัน  เกิดเปน 
เจาชายสิทธัตถะ กับเกิดเปนองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา 

เปนรมโพธ์ิรมไทร เห็นไหม เปนภูเขาทอง แลวเราเปนภิกษุผูบวชในศาสนา เปน 
อีกาเกาะภูเขาทอง เพราะอะไร เพราะธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไง สราง 
สมมาเปนหลักเปนรมโพธิ์รมไทรของเราชาวพุทธ  แลวเรามคีวามศรทัธาความเช่ือบวช 
ในศาสนา 

ถาบวชในศาสนาแลวเหน็ไหม  เราจะทําอยางไรใหเรามีจุดยนืของเราไง  ถาไมมี 
จุดยืน  เหมือนกับอีกาเกาะภูเขาทองนะ  เวลาหมผาเขาไปแลวเหน็ไหม  จตุตถกรรมเปน 
ภิกษุขึ้นมา เขาเคารพบูชา เปนนักรบ เปนผูบุกเบิก เปนนกับวชในศาสนาเหน็ไหม ไดหม 
ผากาสาวพัสตร 

สิ่งที่เปนผากาสาวพัสตรเหน็ไหม  องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาหามานะ 
ไมใชคนหาตั้งแตเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
สะสมมาตั้งแตเปนพระโพธิสัตว  เปนพระโพธิสัตวเห็นไหม สละชีวิตนะ สละฐาน สละ 
ทุกอยางเพื่อปรารถนาเปนพระโพธิสัตว ปรารถนาแลวยังไมสมความปรารถนา 

มีผูปรารถนาเปนพระโพธิสัตวเปนองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจามากเลย  แลว 
ไปไมถึงเปาหมายเหน็ไหม ไประหวางทางกลับกม็ี ปลอยไวอยางนัน้กม็ี แตไปถึงที่สุดมี 
เทาไหร  ขนาดปรารถนาเปนองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา  ยังเปนการปรารถนาแลว 
สะสมไป 

เวลาเกิดมาเปนเจาชายสิทธัตถะเห็นไหม  เวลาเกิดมา  เกิดมาเปนเจาชายสิทธัตถะ 
ตั้งแตเกิดวนันี้  แตเปนเมื่อ ๒,๐๐๐  กวาปมาแลวเหน็ไหม  เราเกิดมานะ  เราจะเกิดมาเปน
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ชาติสุดทาย  ทั้งๆ  ที่ยังไมไดออกบวชนะ  ทั้งๆ  ทีย่ังไมไดเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจา เกิดครัง้แรกเกิดเปนเจาชายสิทธัตถะ “เราจะเกิดชาตินี้เปนชาติสุดทาย” 

แลวเกิดมายังดํารงชีวิตอยูในโลกนะ  อยูในคฤหัสถ  ยังมีครอบครวั  ยังมีสามเณร 
ราหุล แลวเห็นยมทูตเห็นไหม สิ่งที่วาเปนสะเทือนใจ เพราะอะไร เพราะการสรางมาเปน 
พระโพธิสัตว การสรางมาเปนบุญญาธิการ ถาบุญญาธิการสรางมาอยางนี้ วาสรรพสิ่งมัน 
เปนธรรมชาติ ธรรมะคือธรรมชาติ 

ถาผูที่ใจเปนธรรมเห็นสิง่ตางๆ  ที่มันสะเทือนหวัใจสะเทือนกิเลส  จะเปน 
ประโยชนหมดเลย  แตถาเปนคนหยาบเหน็ไหม  เห็นอะไรมนัเปนเรื่องของเขา  เห็นแต 
ประโยชนของตัว  เอาประโยชนของตัวเปนที่ตั้ง  เหน็อยางไรก็ไมสะเทือนใจ  แตเจาชาย 
สิทธัตถะขณะที่เกิดที่สวนลมุพินเีห็นไหม  “เราจะเกิดเปนชาติสุดทาย  ชาตินี้เปนชาติ 
สุดทายของเรา  เราจะไมกลบัมาเกิดอีก”  ทั้งๆ  ที่ยงัมีกเิลสนะ  เพราะยงัไมไดออกบวช 
เพราะยังไมไดสําเร็จเปนองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา  ยังประกาศตนเลยวาชาตินี้ 
ชาติสุดทาย

แตชาติสุดทายก็ยังมีความทุกขระทมในหัวใจเหน็ไหม ดูสิวันที่จะออกบวช ละลา 
ละลังเห็นไหม สามเณรราหุลคลอดแลวเห็นไหม บตุรคลอดแลว ความผูกพันระหวางพอ 
กับลูกนะ ดูสิเวลาเปนพระเวสสนัดร  เวลาจะบริจาคกัญหาและชาลีใหกับชูชก ดวยความ 
เจ็บปวดในหวัใจนะ  ละลาละลงันะ  ถาใหไปนางมทัรีกลบัมาแลวไมเหน็บุตร  จะตองมี 
ความทุกขยากมาก  วางแผนในหวัใจนะ  ใหไปนะ  ใหกัญหาชาลีไปกับชูชก  ชูชกตีตอ 
หนามันก็สะเทอืนหวัใจจนลมืตัว  จนมือจับพระขันธจะชักเลยนะ  แตสติตามมาวา  “เรา 
ใหเขาแลว  เราใหเขาแลว  เขาจะทําสะเทือนใจขนาดไหนก็ตองใหเขาไป”  เห็นไหม  แลว 
ถานางมัทรีกลบัมาจะไมเหน็กัญหาชาลี จะมีความทกุขขนาดไหน? 

ก็ตองวางแผนวาถานางมัทรกีลับมาเห็นไหม ดุกอนนะ “ไปตั้งแตเชา ไปทําอะไร 
มา  เก็บของมานะ มาชา” เห็นไหม ดุกอน ดุเพื่อจะไมใหถามหากัญหาชีไง วางแผนทกุๆ 
อยางเพือ่ประดับโพธิญาณเห็นไหม แลวเวลาจะออกบวชเห็นไหม สามเณรราหุลเกิดแลว 
เกิดมาขนาดที่วาจะเกิดเปนชาติสุดทาย  ก็ยังเกิดมาแลวกวาจะพลัดพราก  กวาจะจาก 
ออกไปเพือ่จะคนหาเห็นไหม
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คนหาสิ่งที่เกิดสิ่งทีเ่ปนโพธิญาณ  สิ่งที่เกิดธรรม  สิ่งที่วาธรรมๆ  คนหาที่ไหน? 
จนสะเทือนใจออกบวชเหน็ไหม ไมเขาไปดอูอกบวชเลย ออกเลยออกคนควาอยู ๖ ป 

วันวิสาขบูชา  เราบอกวาวันนี้เปนวนัสําคัญทางศาสนา  เรานะอีกามนัเกาะภเูขา 
ทอง  เกิดมาในศาสนา  มาบวชในศาสนาขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  แลวได 
ปฏิบัติไหม?  ไดคนควาไหม? สิ่งนีเ้ปนผลบุญขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา  องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวางธรรมและวินัยไวใหเราไดอาศัย 

ธรรมและวนิัยทีใ่หเราอยูสุขสบายอยูทุกวันนี้เหน็ไหม  เชาขึ้นมาออกบิณฑบาต 
ตองมีขาวตกบาตรแนนอน  เขามีศรัทธามีความเช่ือ  เขาเชื่อในศาสนา  เขาตองมีอุปฏฐาก 
อุปถมัภ แลวเราเปนนักรบเราเปนนักบวชเห็นไหม 

อีกา มันเกาะภูเขาทอง มันสะเทอืนใจบางไหมละ เวลาเขาใสบาตรเห็นไหม สิ่งที่ 
เขาไดมา เขาไดมาอยางไร เขาหาของเขามา เขาไดหาไดสิบเห็นไหม เขาตองทํามาหากนิ 
ของเขามา  เขามีศรัทธามีความเช่ือ  เขามาสละออกไปของเขา  เขามาทําทานของเขา  เรา 
บิณฑบาตของเขามา  แลวเราทําประโยชนอะไรใหกบัเขาบาง?  เราทําประโยชนกับตวัเรา 
ไหม?  เราทําประโยชนกบัตัวเขาไหม  สัมมาอาชีวะ  เลี้ยงชีพดวยปลีแขง  เหน็ไหมเลีย้ง 
ปากดวยอาหาร ดวยปจจยั ๔ 

แลวหัวใจละ?  หัวใจมันเปนธรรมขึน้มาไหมละ?  ถามันเปนธรรม  นี่เปนสมบัติ 
ขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจานะ  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาวางธรรมและ 
วินัยไว เห็นไหม “มารเอย ถาเมือ่ใดภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ของเรายังไมสามารถ 
กลาวแกคําจาบจวงของเจาลัทธิตางๆ ได  เราจะไมยอมปรินิพพาน” แลววางธรรมวนิัยไว 
เผยแผอยู  ๔๕  ป  ตั้งแตพระกัสสปะ  พระอานนทตางๆ  พระอบุาลี  จะสบืตอศาสนาไป 
เห็นไหม 

“มารเอย อีก ๓ เดือนขางหนาวนัมาฆบูชา เราจะปรนิิพพาน” 

เราบวชมาในศาสนา  ศาสนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ใหกลาวแกคํา 
จาบจวง  ใหกลาวแกคนที่เขาติฉินนินทาในศาสนา  ในศาสนานะ  ศาสนาคืออะไร?  แลว
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เราเปนอีกา  เราไปเกาะภูเขาทอง  ศาสนานี้ใหเรารมเยน็เปนสุข  แลวเราปกปองศาสนา 
อยางไรกันบาง? เราทําอะไรในศาสนา นี่แคปกปองศาสนานะ 

แลวถาเราเปนศาสนาละ?  ศาสนามันเกิดมาจากไหนละ?  ก็เกิดมาจากหัวใจของ 
เรา  ถาหัวใจของเราเปนธรรมขึน้มาเหน็ไหม  เปนธรรมขึ้นมา  ธรรมความจําอยางหนึ่ง 
ธรรมเปนธรรมวนิัยอยางหนึ่ง มนัเปนความจริงขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา แต 
วางไวเปนธรรมเปนสัญญา  เปนเครื่องหมาย  เปนวชิาการ  แลวใหเราศึกษาไง  มันเปน 
ภูเขาทองจริงๆ 

ทองคําเหน็ไหม  เปนภูเขาทองคําเลย  แตอีกามนัไมรูจักใช  มันไปเกาะภูเขาทอง 
แลวมนัขี้รดภูเขาทอง  มันถายรดภูเขาทองเห็นไหม  เกิดมาในศาสนา  วันสําคัญทาง 
ศาสนา แลวเราสําคัญไหมละ? มนัมอีะไรสําคัญในหวัใจเราละ? 

ในวงการแพทย  เขาวาสมองเปนสวนสําคัญของรางกาย  หัวใจเปนสวนสําคัญ 
ของรางกาย แลวถามนัไมมีผิวหนังหุมละ มันไมมีขมุขนใหระบายเหงื่อละ มันอยูไดไหม 
ละ  มนัอยูไมไดหรอก  มันก็ตองมีทกุสิ่งสวนในรางกายมีความสําคัญทุกๆ  สวน  แต 
ความสําคัญของอะไร  ความสําคัญของเขาเห็นไหม  ความสําคัญหนาที่ของเขา  เขาทํา 
หนาที่ของเขา 

นี่ก็เหมือนกัน  ในสงัฆะ  ในสังฆะสําคัญอยางไร?  ในหมูคณะสําคัญอยางไร?  ใน 
ตัวเราเองสําคัญอยางไร? ถาไมเห็นความสําคัญของทุกๆ สวนของสงัฆะเห็นไหม ศาสนา 
มันจะรมเยน็เปนสุข  ถาศาสนารมเยน็เปนสุขเห็นไหม  สิ่งที่รมเย็นเปนสุขมนัก็ทําใหเรา 
รมเย็นเปนสุข ทําใหเราประพฤติปฏิบัติไดงาย 

วันสําคัญทางศาสนา  สําคัญที่ไหน?  สําคัญที่ธรรมวินัย  เคารพครูบาอาจารยเหน็ 
ไหม  เคารพธรรมและวินยักอน  เคารพธรรมวินยั  วนิัยคืออะไร?  เหน็ไหม  ครูบาอาจารย 
อาวุโส  ภันเต  เวลาเจอผูอาวุโสทีบ่วชในศาสนากอนเรา  เราเคารพเราก็กราบ  ถาเราไม 
เคารพละ?  เพราะวาการบวช  บวชมามันอยูทีอ่ํานาจวาสนา  มันอยูทีจ่ริตนิสยั  ถามนั 
อาวุโสแตไมมีวุฒิภาวะอะไรเลย อาวุโสเฉยๆ อยางนี้ มันจะกราบไดอยางไร แตมันก็ตอง 
กราบ  เพราะไมไดกราบอาวุโสนั้น  ไมไดกราบบุคคลคนนัน้  แตกราบธรรมวินัยไง 
อาวุโส  ภันเต  เราเคารพธรรมวินยั  ในเมือ่กฎหมายบังคับไวอยางนี้  เราก็เช่ือฟงกฎหมาย
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เราเช่ือฟงธรรมและวินยัขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เพราะอะไร  กม็ันเปน 
ความรมเยน็เปนสุขในศาสนา 

ในศาสนานะ ธรรมคือการไมกระทบกระเทือนกนั ธรรมคือความสงบรมเยน็เหน็ 
ไหม  ความสงบรมเยน็  แตความปลีกยอย  ความปลกียอยทางปญญา  ความปลีกยอยของ 
ความถนัดของแตละบุคคล  ความถนัดของมอื  ความถนัดของเทา  ความถนัดของสมอง 
ความถนัดของการจรรโลงในเสนเลอืดตางๆ  ทีม่ันเขาไปเลี้ยงรางกาย  หนาที่แตละสวน 
ของอวัยวะทํางานแตกตางกนั 

นี่ก็เหมือนกัน หนาที่ในสงัฆะ ในของสงฆเรา มนัทาํตางๆ กัน นี่หนาที่จากธรรม 
และวินยันะ  ธรรมและวนิัยเปนศาสดาของเรา  เห็นไหม  “ผูใดเห็นธรรม  ผูนัน้เหน็ 
ตถาคต” แลวเห็นหรอืยงัละ? มนักเ็ปนอีกาเกาะภเูขาทองอยูอยางนัน้ 

ความสําคัญของศาสนา  “ใช”  มันสําคัญตอองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไง 
ถาไมมอีงคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา  สําคัญอยางนี้  ขนาดทีว่าถาไมมอีาสวักขยญาณ 
ไมสามารถเยยมารได  เยยมารนะ  “มารเอย  เธอเกิดจากความดําริของเรา  เราจะไมดํารถิึง 
เจาอีก เจาจะเกิดจากหัวใจของเราไมไดเลย” เห็นไหม 

มารเกิดจากใจขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  เยาะเยยมารไดเลย  แตเราอยู 
ในใตพญามาร  เวลามันทุกขมันรอนขึ้นมา  เวลามนัเอาตัวรอดไมได  มารทั้งนัน้  มารมนั 
เหยียบย่ําหวัใจ  ประพฤติปฏิบัติไปเดี๋ยวก็นัง่คอตกเห็นไหม  อดนอนผอนอาหารขึ้นไป 
เดี๋ยวกเ็บือ่หนาย เดี๋ยวก็ทอแท เดี๋ยวก็ออนแอ 

ความทอแทออนแอมันมาจากไหนละ?  ความทอแทออนแอก็มาจากหวัใจของเรา 
นะ  จากกิเลสของเรา  กิเลสของเราเห็นไหม  แลววามันสําคัญ  สําคัญอยางไร  ถาสําคัญ 
ทําไมมนัจับเจา มนัเศราสรอยอยางนีล้ะ มนัสําคัญหรือ นีม่ันยอมจํานนนะ ยอมจํานนกับ 
กิเลส 

มันเปนวันสําคัญขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  แตไมใชวันสําคัญของเรา 
เลย ถาเปนวนัสําคัญของเรานะ เราวิปสสนาของเรา เราทําใจของเราขึน้มาใหไดเห็นไหม 
อาศัยสิ่งนี้ไปกอน ดูเราโตมาอาศัยพอแมมา  เกิดมา  เกิดมาจากไหน  เกิดมาจากครรภของ
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มารดา แลวเกิดมาเติบโตพอแมเลีย้งดมูา แลวเราเกิดมาเราเลีย้งดูเรามา เราเติบโตมา เรามี 
การหาอยูหากินมา  เราจะเลี้ยงพอแมของเราไปไดไหม  ถาเราเลี้ยงพอแมของเราได  เรามี 
ครอบครัวของเรา  เราก็เลีย้งลกูของเราได  เรากม็ีลกูมีเตาของเราขึ้นมา  ศาสนาก็มั่นคง 
อยางนี้ไง 

นี่ก็เหมือนกัน  ในเมื่อหลักใจของเรามนัมี  ความสงดัของใจ  จิตสงบเพราะวามัน 
สงบอยางนี้  มนัก็เปนเด็กโตขึน้มา  มวีิชาการขึ้นมาเห็นไหม  เราสามารถทําความสงบ 
ขึ้นมา  เราสามารถนอมใจออกไปวปิสสนาขึ้นมา  มนัก็เปนวิชาการไง  มันเปนวิชาขึ้นมา 
ที่วาเขาทําสัมมาอาชีวะกัน  เหน็ไหม  เลีย้งชีพชอบ  เลี้ยงชีพชอบจากการเลีย้งชีพดวยปลี 
แขง นี่คือสมัมาอาชีวะ 

แลวเวลามรรคมนัเกิดขึ้นมา  มันเกิดขึน้มาจากหวัใจ  มรรคมนัเกิดขึ้นมาอยางนี้ 
วิชาการของใจ  วิชาการของศาสนา  ความสําคัญของเราเกิดตรงนี้  เวลาเจาชายสิทธัตถะ 
ตรัสรูธรรมขึ้นมา เปนวนัสําคัญขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา 

นี่อาสวักขยญาณ  “ถาวันนี้ตัดกิเลสไมได  จะไมยอมลุกขึ้นจากโคนตนไมเลย  จะ 
ไมยอมลกุจากโคนตนโพธิ์นี้เลย” นั่งตลอด เราตองถึงที่สุดใหได แลวอาสวกัขยญาณเกิด 
จากหัวใจขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาเหน็ไหม 

บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ เกิดขึ้นมาวิชชา ๓ สิ่งที่เขา 
ไปทําลายกิเลสในใจขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  สําคัญอยางนี้ไง  เกิดอยางนี้ 
เกิดในธรรม เกิดมาเปนเจาชายสิทธัตถะ เกิดมาในวฏัฏะ เกิดมาในโลกเห็นไหม ขณะเกิด 
มาแลวยังบอกวา “เราจะเกิดเปนชาติสุดทาย” 

แลวเกิดในชาติสุดทาย  ถาไมไดปฏิบัติ  มนัสุดทายแตคําพูดนะ  พูดวาชาติสุดทาย 
เพราะเด็กเห็นไหม เกิดมานะเดินได ๗ กาว เปลงวาจาเลย “เราจะเกิดมาในชาตินี้เปนชาติ 
สุดทาย”  แลวมันจะเปนจริงอยางนัน้ไหมละ  ถาไมไดมาตรัสรู  มันจะเปนชาติสุดทายได 
อยางไร ถาไมไดตรัสรูมนัก็เกิดอีกเพราะในวัฏฏะ
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แตเพราะมาตรัสรูธรรมอนันี้ตางหากละ เวลามารมนัตายไปจากใจแลว มนัจะเกิด 
อีกไมได  มันเปนไปไมไดที่จะเกิดอกี  เพราะอะไร  เพราะความสวางกระจางแจง  มันทํา 
อวิชชาออกไปจากหัวใจทั้งหมด 

สิ่งนี้ตางหากเปนคุณสมบัติขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  แลวไดวาง 
ธรรมและวนิัย  วันสําคัญทางศาสนา  เพราะวางศาสนาไวใหอกี ๕,๐๐๐ ป  แลวเราเกิดมา 
ทามกลางกึง่พุทธกาล  กึง่นี้ศาสนาเจริญรุงเรอืง  แลวเรามีความศรัทธามีความเช่ือ  มีความ 
ฝกใฝ ความฝกใฝงานของเราเห็นไหม ในสมาธิ ในทางจงกรม มนัหนาที่ของพระ หนาที่ 
ของพระคือการภาวนา 

สิ่งตางๆ  ที่เราทํากันอยูนี้  สิง่ตางๆ  ที่เรากําลังทํามาเพื่อหมูคณะ  เห็นไหม  เพื่อ 
สังฆะ  เพื่อหมูสงฆ  เพื่อที่ประพฤติปฏิบัติ  คนเขาทาํงานกันเขาตองมอีอฟฟศ  มีสถานที่ 
พระก็เหมือนกนั ทํางานก็ตองการทางจงกรม ตองการนั่งสมาธิภาวนา มันตองการที่สงบ 
สงัด  ถามันเปนไปไดเราก็หาสิ่งนัน้  เหน็ไหม  นกยงัมีรวงมีรัง  คนยงัมีบานมีเรือน  คนมี 
บานกับคนไมมีบาน  คนไมมบีานเขาเชาอยูอาศัยกนัไป  นี่ของเรา  ทางจงกรมมนัเปน 
สถานที่ทํางาน เราจะหาอยางนั้น นีม่ันเปนงานภายนอกนะ 

งานภายนอกมนัแสวงหา  มนัเปนไปได  มนัเปลี่ยนแปลงได  แตงานภายใน  งาน 
ของเรา  งานความสําคัญทางศาสนา  ในความสําคัญทางหัวใจ  ความสําคัญในทางการ 
ชําระกิเลสเหน็ไหม สิ่งนี้มนัเปนหนาทีข่องเราโดยตรง แลวไมมีใครเห็นนะ ไมมีใครเห็น 
กับเรา มนัเปนปจจัตตัง มนัเปนสันทิฏฐิโก มนัเปนเรื่องของหวัใจ 

แตมันรูได! รูได!! รูไมไดไดอยางไร ในเมื่อมันเปนการแสดงออกมาจากใจ ถาใจ 
มันมีกิเลสแสดงออกดวยกิเลส  จะมีความดีขนาดไหน  จะมีสิง่การแสดงออกขนาดไหน 
มันมีซอนเรนมาทัง้นัน้ กิเลสในหัวใจมนัซอนเรนมา มันเปนสิ่งทีน่อนเนื่องมากับใจ 

ในเมือ่การแสดงออก  การแสดงออกสิ่งนีเ้ปนความถูกตองทั้งหมด  แตมันมีกเิลส 
อยู  มนัมเีลหเหลี่ยมของมันออกมาโดยกิเลส  มันนอนเนือ่งมากับความรูสึกอันนั้นเห็น 
ไหม  แลวสิง่ที่เปนธรรมๆ  มนัเปนธรรมมาจากไหน  ถาเปนธรรม  มันเปนความสะอาด 
บริสุทธิ์ออกมานะ มันเปนสจัจะความจริงของเขา
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สัจจะความจรงิของธรรม สัจจะความจริงเวลาสื่อสารมัน ดูสิ  ดูสิง่ที่สือ่สาร สิ่งที่ 
ไมมีพิษมีภัยเขาใชกันเปนประโยชนหรือไมเปนประโยชนเหน็ไหม  ดูสิ่งที่มันเจอืปนไป 
ดวยสารพิษสิ มนัมีโทษทั้งนั้น เสพเขาไปในรางกายมันจะมีโทษเลย 

แตถามันเปนความสะอาดบริสุทธิ์ของเขา  มันใชเปนประโยชนอยางไรมันก็ไมมี 
โทษ เวนไวแตคนใชไมเปน ใชเกนิกวาเหตุ ใชมากเกินไป ใชมากมันก็สะสม นัน่มนัเปน 
คนใชไมเปน  แตสิ่งที่มนัเปนสจัจะความจริง  มันเปนเรือ่งของใจเห็นไหม  มนัเปนสัจจะ 
ความจรงิ  นี่มนัเรือ่งของธรรมเปนสภาวะอยางนั้น  ถาใจเปนธรรม  แลวใจเปนธรรมมัน 
จะเปนไดอยางไร ถาเราประพฤติปฏิบัตเิห็นไหม 

เกิดมาในศาสนา ถามนัมีความสําคัญนะ ความสําคญัจากศาสนา ความสําคัญจาก 
เราเห็นไหม  บุคลากรในศาสนา  ถาบุคลากรในศาสนาเปนผูสืบตอเหน็ไหม  องคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาบอกไวเลย ศาสนาเจริญๆ ถาเจริญก็ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
ถาเสื่อมก็เสือ่มจากภกิษุนี้ ภิกษุนี้ทําศาสนาเสื่อม ไมมีใครทําศาสนาเสื่อมได ถาไมมีภิกษุ 
เรานี้ทําศาสนาเสื่อมกนัเอง เสื่อมจากไหนละ กเ็สื่อมจากความรูสกึ เสื่อมจากใจนี้ 

ถาใจมันไมไดอยูในธรรมวินยัเหน็ไหม  ใจมันไมยอมเช่ือสิ่งใดๆ  เลย  มนัคิดแต 
ความคิดของกเิลส  มันจะเอาอะไรมามัน่คงละ  เพราะคําวากิเลสมันเปนเรื่องสวน 
ประโยชนกับศาสนา มันเปนไปไมไดหรอก เพราะกิเลสมันเห็นแกตัว เพราะกเิลสมนัคิด 
วาสิ่งที่ความคิดไมมีใครรู  เปนไปไมไดที่ใครจะรูทนัความคิดเรา  กิเลสมันยอดเยี่ยมที่สุด 
ในโลก แลวมนัก็ครอบคลุมในหัวใจของเรา มันยอดเยี่ยมที่สุด แตไมมีใครรูทนักเิลสของ 
เราเลย 

กิเลสนี้มนัอยูที่หัวใจของเรา  ใครจะรูสึกไปกวาเราเห็นไหม  มันสําคัญๆ  ทาง 
กิเลส สําคัญทางความคิดความช่ัว ความใฝช่ัว กิเลสมันจะชั่วออกไปอยางนั้น มันไมเปน 
สัจจะความจรงิหรอก  แตถาเปนสจัจะความจริงนะ  ทําไปเถิดความดี  ความดีคอืด!ี  เห็น 
ไหมองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกทําทานเหน็ไหม  สิ่งทีเ่ปนคุณประโยชน  ทําดี 
ทิ้งเหว  ความดนีะคือทิ้งเหวเลย  มนัเปนความดีบริสุทธิ์ไง  แตความดีเพื่อตองการสิง่ 
ตอบสนองความดี มันเปนไปไมไดหรอก
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นี่เหมอืนกัน  ดูสิ  เวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาปรารถนาเปนพระ 
โพธิสัตวเห็นไหม  สละชวีิต  สละมา  ๔  อสงไขยอยางต่ํา  ๘  อสงไขย  ๑๖  อสงไขยเห็น 
ไหม  ดูสิสิ่งที่สละมา  สละออกไปใครจะรบัรูดวย  แตใจดวงทีเ่ปนผูสละ  ใจที่เปนผูรับรู 
ใครจะมาบิดเบอืน มนัเปนไปไมได มนัเปนสจัจะความจริงในหัวใจอนันีเ้ห็นไหม 

ความดีทิ้งเหวอยางนี้มนัจะเปนประโยชนมหาศาลเลย  สิ่งที่เราทํากนัอยูนี้มนัเปน 
ความดี  ความดีของใคร?  ความดีของใครละ?  ความดีของกเิลส  ความดีของมารเห็นไหม 
ความดีของมนั  ทําดีไมไดดี  ทําดีมหาศาลเลยไมเห็นไดดีเลย  ก็มนัมเีลหเหลี่ยม  มนัมี 
ความเหน็เขาไป  ความดีมนัไมสะอาดบริสุทธิ์เหน็ไหม  มนัเปนเหมือนของที่ไมมี 
ประโยชน ของทีม่ีคุณคาขนาดไหนแตมนัมีสารพิษ มันไมมปีระโยชน มันใชไมได 

ดูสิดูขยะพิษเหน็ไหม  หาที่ทิ้งกนันะ  ตอนนีข้ยะทางเทคโนโลยี  ไมมีที่จะทิ้งนะ 
หาที่ทิ้งไมไดจนตองจาง  ขนาดจะทิ้งขยะยงัตองเสียเงินยังตองจางเขาเลย  เพราะไมมีใคร 
สนใจ ไมมีใครตองการ ไมมีใครเขาอยากไดเลย สิ่งที่เปนพิษ 

แตสิ่งที่เปนธรรมละ  ดูสิ  ดูทองคําบริสทุธิ์  ทองคําในดินเขาไปทําเหมอืงกัน  เขา 
ตองมาถลุงกนัเหน็ไหม  เขาตองมาทําความสะอาดขึน้มานะ  เขาเอามานะเขาตองมีความ 
ทะนุถนอม ยิ่งเพชรนะ เขาไดมา  เขาตองเจียระไนของเขา โอย กวาจะไดเขาถนอมรักษา 
สิ่งนี้มปีระโยชนเหน็ไหม เขาแยงกนัเขาชิงกนั นั่นเปนวัตถุนะ 

แตถาเปนความรูสึกของเราละ เปนความคิดดีคิดช่ัวในหัวใจละ สิ่งทีเ่ปนความคิด 
ดีทําไมมนัไมเกิดกบัเราละ  สิ่งที่ความคิดชัว่ทําไมมนัถึงเกิดกบัเรา  แลวความคิดชั่วเราไม 
รูดวยนะ เราคิดวามันเปนความคิดที่ดเีห็นไหม ดูอีกาสิ มันขี้รดภูเขาทอง เพราะเราเกิดใน 
ศาสนานี้ 

วันนีว้ันสําคัญทางศาสนานะ  สหประชาชาติบอกวา  วันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญ 
ของโลก  ตื่นเตนกันดีใจกนัมากเลย  แลวมนัไดอะไรละ?  เหมอืนเดก็ๆ  เห็นเขาชมหนอย 
เดียวตืน่เตนไปกับเขา  แตตัวเองทําอะไร  ตัวเองหมักหมมอยูอยางนี้  กิเลสในหัวใจ 
หมักหมมเตม็หัวใจเลย  ไมเคยทําเลย  ความจรงิมนัจะเกิด  สันติภาพมนัจะเกิด  มันเกิดใน 
หัวใจเรากอนสิ
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สันติภาพ ความเปนภราดรภาพเกิดที่ไหน  เกิดที่ใจดวงนี้  ใจของเรา ถาใจของเรา 
เปนธรรมขึน้มาเหน็ไหม เปนวันสําคัญของเรา ถาวันสําคัญของเราเกิดขึน้มา  เรารูจรงิเรา 
เห็นจริงของเราขึ้นมา อยางเริ่มตนเลย ความมหัศจรรยเกิดจากใจดวงนี ้แมแตสมาธิธรรม 
ความสงบของใจ  ใจตื่นเตนกบัความสงบของใจดวงนี้มาก  แลวใจวปิสสนาเกิดขึ้นมา  ดู 
ปญญาเกิดขึ้นมาวิปสสนาเกิดขึ้นมาเห็นไหม  วิชาชีพเราเกิดขึน้มา  ตั้งแตเปนเด็กออน 
ตั้งแตเปนทางวิชาการมา แลวเราศึกษาจนเปนผลขึน้มาเห็นไหม เปนอกปุปธรรมขึ้นมา 

อกุปปธรรมนะ ดูสิทางโลกเขา  เขาใหปริญญากัน ประสาทปริญญากัน ประสาท 
มาไดกระดาษใบเดยีวนะ  แลวถาไมไดทํางานไมไดใชความคิดเลยนะ  ไอความคิดไอ 
ความจําจะเสื่อมหายไปหมดเลย 

แตถาเราปฏิบัติธรรมขึ้นมา ไดสิ่งที่มันเปนอกุปปธรรมขึน้มา มันจะเสื่อมไปไหน 
มันจะหายไปไหน มันเปนสัจจะความจรงิกับหวัใจนะ หัวใจอนันีม้ันเปนสจัจะความจริง 
หัวใจมนัมคีวามรูสึกตลอดเวลา  แลวถากิเลสมนัขาดออกไปจากใจแลว  สิ่งนี้มนั 
เปนอกุปปธรรม  มนัเปนธรรมแทๆ  อยูนี้  มนัจะเสื่อมไปไหน  มันจะลมืไปไหน  กระดิก 
เมื่อไหรพรอมเมือ่นัน้  โสดาบันกโ็สดาบันตลอดไป  สกิทาคามีก็สกิทาคามีตลอดไป 
อนาคามีกอ็นาคามีตลอดไป  อรหนัตก็อรหันตตลอดไป  ไมมีเสื่อมสภาพ  เสือ่มสภาพ 
เปนไปไมได 

แตทางวิชาการเขาทางโลกเขา  เขาจะประสิทธ์ิประสาทวิชาการขนาดไหน 
เสื่อม!!  เสื่อมทั้งนั้น  ลืมทั้งนัน้  ตองพยายามทําสัมมนากันตลอดเวลา  เพือ่จะใหทาง 
วิชาการเจริญรุงเรอืงตลอดไป 

เจริญไปไหนละ?  เจริญไปไหน?  เจริญไปถาเอามาใชประโยชนกับสังคมมันก็ 
เปนประโยชนกับสงัคม  แตผลตอบแทนมา  คือวาตางคนตางเกิด  ตางคนตางตายไป  ตาง 
คนตางตองตายไปโดยมือเปลา  แตถาความสําคัญทางศาสนา  เขาวา  “พระไมทําอะไรกนั 
เลย”  พระฉันแลวก็ตางคนตางอยู  ตางคนตางเงียบ  แตถาหัวใจมนัเกิดขึน้มาเปน 
ประโยชนขึ้นมาเห็นไหม สิ่งตางๆ โลกรมเยน็เปนสขุนะ 

ผูมีศีลผูมีธรรมอยูในสังคมใด  สังคมนัน้จะมีแตความรมเยน็เปนสุข  ความรมเยน็ 
เปนสุขเกิดทางไหน?  เกิดจากฝนฟาตกตองตามฤดกูาล  อากาศไมมีการเปนพิษเปนภัย
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เห็นไหม ความเปนพิษเปนภยัเพราะอะไร เพราะสิ่งที่เราตาไมเหน็ ตาของมนุษยไมเหน็มี 
อีกมหาศาลเลย  ดูสิดูอยางพญานาคเขาพนควนัสิ่งตางๆ  สิ่งที่อากาศเปนพิษ  สิ่งอะไร 
ตางๆ สิ่งนี้เรามองไมเห็นนะ แตเราตองใชอยู  เพราะอะไร เพราะอาหารกนิอยูทุกวัน ลม 
หายใจหายใจเขาออกตลอดเวลา ถาเกิดอากาศเปนพษิ สิ่งนี้รางกายเราตองเสียไป 

เริ่มตนจากถาใจเปนธรรมแลว  สิ่งรอบขางมนัจะเปนประโยชนขึน้มานะ  โลกเขา 
จะทุกขรอนขนาดไหนมนัเรือ่งของเขานะ  ถาใจของเราวาง  ใจของเราเปนปกติ  สิ่งตางๆ 
ที่เกิดขึน้มา  เรามองดวยธรรม  สิ่งที่ธรรมมองดวยกิเลสนะ  มันจะจบสิน้ไมได  จบสิ้น 
ไมไดหรอก  เพราะสิ่งนั้นมันจะสะเทือนใจกอน  เพราะอะไร  เพราะเรามองเหน็  มนั 
เหมือนกับสิง่ที่ตอบสนองกนั มนัจะมีคาความรูสกึตางๆ กันไป 

แตถาเปนธรรมนะ  คาความรูสึกเขามี  แตคาของเรามันไมมี  มนัตอบสนองกนั 
ไมได  มันเปลีย่นแปลงกนัไมได  สิ่งสภาวะนัน้ก็เปนเรื่องของโลกเห็นไหม  ความสุข 
ความทุกขเปนเรือ่งของโลก แตเรื่องธรรมมันคงที่เหน็ไหม นี่อกปุปธรรม ความคงที่ของ 
ใจไง ใจมันคงที่ สภาวะแบบนั้นแตรับรูอยู เพราะอะไร 

เพราะสอุปาทเิสสนิพพาน ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ขันธ ความรูสึกความสืบตอ ตา 
หู  จมูก ลิน้  กาย  ใจ  ยังรบัรูสืบตอกับใจดวงนี้ไดอยู  แตใจดวงนีไ้มมีคุณคา  ใจดวงนีไ้มมี 
พลังตอบสนองกบัโลกเขา แตโลกเขามีตลอด  เพราะอะไร เพราะตา หู จมกู ลิน้ กาย ใจ 
คุณคาของใจเปนอันเดียวกัน อันเดยีวกนัเลย!! 

ผูกไวอนัเดียวกนัเลย  ติดในหัวใจอันเดียวกัน  มีผลตอบสนองเหมือนกนั  แลวถา 
เปนผลดี  ผลดีก็ยึดติดไวเปนความทุกขความสุข  ไมตองการพลัดพราก  ถาเปนความไม 
พอใจความทุกข มันก็พยายามผลักไส 

ผลักไสนะ แตเปนไปไมไดเลย  เพราะเปนอํานาจของกรรม อํานาจของกรรมเปน 
สภาวะแบบนั้น  แตถามันเปนใจของเรา  ถามนัมีหลกัมีเกณฑของเรา  เราจะเอามนัขึน้มา 
เห็นไหม  มนัมวีิชาการขึ้นมาอยางนี้  ธรรมมนัเกิดขึ้นมาในหวัใจเราอยางนี้  รูจักภาวะ 
ความเปนไปของธรรมอยางนี้
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การแสดงออกเปนการแสดงออกเกอๆ  เขินๆ  นะ  สิ่งนี้เปนเรื่องของโลกๆ  เรื่อง 
ของธรรมเปนเรื่องของธรรมในหัวใจของเราเหน็ไหม จากที่เปนอีกามันขีร้ดภูเขาทองนะ 
แตถาเปนอกีาที่มนัรูจกัเปนประโยชนนะ  สิ่งที่เปนสัตวเห็นไหม  ดูสิในสัตวปาเหน็ไหม 
มันขยายพันธุพืช  มันดูแลรกัษาสิ่งที่เปนหวงโซอาหาร  หวงโซอาหารธรรมชาติของมัน 
มันกนิมนัทําเปนเช้ือโรคจากสัตวอยางอืน่เหน็ไหม  มันตัดวงจร  ตัดวงจรไมใหมนัเกิด 
เห็นไหม 

อยางเชนภเูขาทอง  แลวพืชพันธุมนัจะเกิด  มันจะเกดิบนภูเขามนัทําลายภูเขาเห็น 
ไหม แลวสัตวมันมากินมันมาทําลายของมนั มันไมรูเลยวามนัทําความดนีะ ทั้งๆ ทีม่ันก็ 
ดํารงชีวิตของมันเห็นไหม  นีก่็เหมือนกัน  ถาใจมนัเปนธรรมขึ้นมา  มันไมขีร้ด!!  มันไม 
ทําลาย!!  มันถึงมีแตทําความเจริญรุงเรอืงเห็นไหม  ความเจริญ  ความคงที่  ความที่ไม 
เสื่อมสภาพ ไมเสื่อมสลายไปกับภเูขาทองนั้น 

ธรรมวนิัยกเ็หมอืนกนัเหน็ไหม  วันสําคัญของศาสนา  วันนีว้ันสําคัญทางศาสนา 
เราตองมีความสําคัญในตัวเราดวย ถาเรามีความสําคญัในตัวเรา เราจะซึ้งมาก เหมอืนทาง 
วิชาการ ถาพูดถึงทางวิชาการเขา  เขาเห็นวาสิง่ใดที่เปนเช้ือโรค สิ่งใดที่ใชประโยชนแลว 
มันจะทําใหสังคมนี้ปนปวน จะทําใหรางกายเราเสยีคุณภาพ  เขาจะไมทํา  เพราะเขารูเห็น 
ไหม 

นี่ก็เหมือนกัน พอใจมนัรูจกัธรรม ใจมันรูจักความเปนไป มันจะเหน็สภาวะแบบ 
นี้ไปทัง้หมดเลย  วาจิตนะ  วุฒิภาวะของจิต  จิตที่เปนจริตนิสัยมนัเปนมาตางๆ  กันอยางนี้ 
แลวสภาวะมนัสืบตออยางนี้ แลวมาเจอสภาวะอยางนี้เขาไป มนัจะใหผล  เห็นไหมดูสิ ดู 
อยางครบูาอาจารยของเรา  ในสังฆะ  ในสังคมเหน็ไหม  ดูสิ  ความนิ่งอยูของพระอริยเจา 
พระอริยเจารูถึงความกระทบ  รูถึงวาควรหรือไมควร  ควรหรอืไมควรนะ  ตองทําและไม 
ตองทํา เห็นไหม 

แตนี่ถามันเปนความรูของเรา  มนัไมใชอยางนัน้  มนัเปนของเราไปหมดเลย  แลว 
สิ่งตางๆ นี้มันมองสิ่งใดก็แลวแตมองในมมุมองเดยีว มุมมองของโลก มมุมองของอัตตา 
มุมมองของความเห็นของเรา แตพระอริยเจาไมเปนอยางนัน้ ไมเปนอยางนัน้เลย สมควร
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หรือไมสมควร  ตองหรือไมตอง  ทําหรือไมทํา  ทําแลวเปนประโยชนหรือไมเปน 
ประโยชน มันมีคัตเอาทอยางนี้กี่ชองทาง 

ความนิง่อยู  นิง่อยูอยางนี้ไง  นิง่อยูเพราะมันไมมีประโยชน  พูดไปมันไมมี 
ประโยชนอะไรเกิดขึ้นมา  มันไมเกิดประโยชนมนัเกิดเปนโทษขึ้นมาเห็นไหม  ถาเกิด 
โทษขึ้นมา โทษมนัเกิดจากไหนละ แลวใครเหน็โทษละ โทษมนัก็ไมเหน็ แตเวลาผลเกิด 
ขึ้นมามนัตอบสนองมา เราจะรูไปหมดเลย สิ่งนัน้ไมเปนประโยชน ไมเปนประโยชน แต 
มันก็สายไปทุกทีเลย 

แตถาเปนสติเหน็ไหม สติมหาสติ สิ่งที่เปนมหาสติเกิดขึ้นมา มนัพรอมกบัจิตดวง 
นี้นะ  จิตขยับออกไปมนัพรอมกบัความรูสึกออกไป  เหมือนเรากาวเดินไปเลย  คนเดิน 
แลวหกลม ลมลุกคลุกคลาน กับคนที่เดนิสติมัน่คง ตางกันไหม ตางกนั นีรู่ปธรรมนะ แต 
ถาความเปนไปของจิตมนัไมเปนอยางนั้นเลย เพราะมันไมมีสิง่ใดที่เอามาเปนประเด็นได 
เพราะใจมันปลอยมาจากสมัมาอาชีวะ  จากการเกิดมาเปนมรรคญาณ  เกิดขึ้นมาจากหัวใจ 
หัวใจมีม่ันหมุนเขามาเหน็ไหม สัจจะความจรงินีม้ันจะหมนุเขามา 

วันสําคัญ สําคัญที่นี่นะ ดูสิเราเกิดมาเปนอะไร  เปนพระ ก. พระ ข. พระ ค. เกิด 
ขึ้นมามอีุปชฌาย บวชที่นัน่เวลาเทานัน้ นี่คอืการบวชของเราเปนสมมุตนิะ  ในธรรมและ 
วินัยเห็นไหม แตเวลาวิปสสนาขึ้นไป ขณะทีจ่ิตมันขาด ขณะที่จิตนีม้ันขาด ขณะจิตทีม่ัน 
เกิดขึ้นมา มันรูของมนัหมดนะ ถามนัไมรูมนัเปนไปไมได พระอรยิเจาเกิดขึ้นมา ขณะจิต 
ที่มันคิดขึ้นมามันตองรูของมันตลอดเวลา แลวรูทีไ่หน? รูอยางไร? เหน็ไหมเปนขั้นตอน 
ขึ้นมาเลย  จะที่นัน่ๆ  เพียงแตวาจะพูดออกมาหรือไมพูดออกมาเทานั้น  ถาพูดออกมาเห็น 
ไหม  พูดออกมาครูบาอาจารยไดยินอยางนั้น  ไดยินดวยเหตุดวยผล  “เออ  อยางนี้ใช”  ถา 
พูดออกมาก็ ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การสนทนาธรรมกนัเปนมงคลเทานัน้เอง 

แตถาสัจจะความจริงเห็นไหม  สัจจะความจริงคอืใจของเรานี้  สนัทิฏฐิโกอันนี้ 
แลวเปนความจรงิไหม  ถาเปนความจริง  จริงคอืจรงิ  จริงมันเขากับความจริงไดทัง้หมด 
ถาไมจรงิ  ไมจริงมันจริงของเรา  แตไมจริงของธรรม  มันจริงของเรา  ไปยึดมันอยู  มัน 
โลเล  มันเปนไปไมได  มันเหมอืนกบัสอยชางเขารูเข็ม  เข็มเขาเอาไวสอยดาย  ดายกับเขม็
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มันเขากันได  มันสอยเขาไปเหน็ไหม  แลวเอามาเยบ็ผามันเปนประโยชนเอาชางนะ  เอา 
สิ่งตางๆ ไปสอยเขารูเขม็ มนัจะเขาไดอยางไร มันเปนไปไมไดหรอก รูเข็มกบัตัวชาง 

นี่ก็เหมือนกัน  ความรูสกึของใจ  มันยึดมั่นถือมัน่ไปทัว่ทั้ง  โลกธาตุ  แลว 
สภาวธรรมมนัจะเขากันมันเปนไปไดอยางไร  มนัเปนไปไมได  แตเราวาได  เราวาได  นี่ 
กิเลสมันเปนอยางนั้น  กิเลสมนัวามนัไดของมัน  มนัยึดมัน่ถอืมัน่ของมนั  เพราะมันเปน 
นามธรรม  มนัเปนนามธรรม  มนัเปนไปไดหมด  เรานึกเอาสิ  นึกเอาชางรอยเขาไปในรู 
เข็ม  เรานึกเอา  ชางรอยเขาไปแลว  เปนไปแลว  มนัก็เปนไปของมนัเหน็ไหม  มันเปนไป 
สภาวะแบบนี้ ถามนัไมจริงมันเปนอยางนี้ 

แตถามันเปนความจรงินะ มนัเปนไปไมได  เพราะสิง่ที่ ธมฺมสากจฺฉา ออกมาเปน 
ธรรมะอยางนี้  มันเปนสิง่ทีว่ารูปแบบไง  เปนประเด็น  เปนบคุลาธิษฐาน  เปนการสือ่ 
ออกมาจากความหมายของใจ  ถาใจมันมีของมนั  มนัเห็นของมัน  มันทําของมนั  มนัทํา 
เปนนี้ แลวเวลาเราจะสื่อกนั มนัเปนสมมุติไง สมมุตบิัญญัติขึ้นมาสื่อความหมายกัน 

แตถาสมมุติบัญญัติเห็นไหม  มันกย็ังผิด  แลวความจริงอันนั้นมันจะถกูได 
อยางไร?  ถาความจรงิอนันัน้มนัถูก  เราสมมุตบิัญญัติมามันตองถกู  เพราะอะไร?  เพราะ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวางธรรมวนิัย  สิ่งนี้มนัสมมุติบัญญัติทั้งนั้น  สิง่ที่ 
พระไตรปฎกมันเปนวิธีการ  มันเปนสมมุตบิัญญัติออกจากวิมุตติธรรม  จากวิมุตติธรรม 
ในใจขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจานะ 

สมมุติธรรมมนัเกิดมาจากไหน!!  สมมุติธรรมมนัเกดิมาจากความรูสึก  เกิดมาใจ 
แลวใจนี้เกิดมาจากไหน? ใจนี้เกิดมาจากมารดาขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเห็น 
ไหม  เกิดมาจากปฏิสนธิในครรภของมารดา  แลวขณะที่จิตมนัเกิดขึ้นมา  มาตรัสรูที่โคน 
ตนโพธ์ิ  มันเกิดตรงนัน้  มันเกิดตรงนัน้  เกิดขณะทีจ่ิตมรรคญาณมันเกิด  อาสวักขยญาณ 
มันเกิดทําลายตรงนัน้เหน็ไหม  ตรงนั้นมันเกิดตรงนั้น  มันเขาใจตรงนัน้  ถาเกิดตรงนั้น 
ปบ  มนัก็หมนุเวียนมา  หมนุเวียนมาจากการเทศนาวาการ  วางธรรมวนิัยไวสําหรับพวก 
เรา 

พวกเราเวลาศรัทธานะ  ศรัทธาความเช่ือ  วันนี้วนัวสิาขะนะ  เราเกิดมาเห็นไหม 
เชา  สาย  บาย  เย็น  นีก่็เหมือนชีวิตเรานะ  เด็ก  วัยรุน  ขึ้นมาแลวบวชพระเหน็ไหม  พระ
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เด็กๆ ก็พระพรรษานอยๆ พรรษามากขึน้มาเหน็ไหม เราจะเติบไปขางหนานะ เราจะตอง 
เปนผูใหญไปขางหนา  ถาเราจะเปนผูใหญไปขางหนา  เราจะมีอะไรเปนผูใหญละ  เหน็ 
ไหม  อาวโุส  ภันเต  ถาอาวุโส  ภันเต  ถามีคุณธรรม  เขาวัดเขากราบไหวกันทั้งนัน้  รอย 
พรรษาหมื่นพรรษาดวย 

แตถาไมมีคุณธรรม  หรือทําออกมาใหเด็กเล็กๆ  มนัไมเคารพนะ  พระเล็กนอยก็ 
ไมเคารพมันก็เทานั้น  แกเพราะกินขาว  เฒาเพราะอยูนาน  แตธรรมวนิัยมีบังคบัไว  เราก็ 
กราบธรรมวินยักัน  ไมไดกราบบุคคลคนนัน้  ไมไดกราบพระองคนั้น  กราบธรรมและ 
วินัย เพราะเราเช่ือมัน่ในธรรมและวินัย 

เราเปนสาวก สาวกะ เราเช่ือมัน่ในธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เรา 
ศรัทธาและมีความเช่ือในธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  เราทําตามองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  บุคคลคนนัน้จะคิดอยางไร  จะทําอยางไร  มนัเรือ่งของเขา 
เรื่องของเรา เราเช่ือธรรมและวินยั แลวเราพยายามทาํตัวเราใหอยูในธรรมและวนิัย 

สิ่งนี้เปนพาหนะเครือ่งดําเนิน ถาทําเห็นไหม ถาศีลบริสุทธิ์จะทําปฏิบัตขิึ้นมาเกิด 
สัมมาสมาธิ  สมาธิที่บริสุทธิ์ผุดผอง  สมาธิที่บริสุทธิ์เปนฐาน  เปนบาทเปนฐานใหเกิด 
ปญญา ปญญาของเราจะยอนกลับมา ปญญานะ แลวถาเกิดจากสติเราเปนฐาน แลวเราไม 
ฝกฝนนะ ใหอีกกี่รอยชาติปญญามันก็ไมเกิด 

ปญญามันจะเกิดนะ ถามันเปนสมหลน มนัเกิดเปนครั้งเปนคราว เกิดเปนครัง้เปน 
คราวอยางนั้น  อํานาจวาสนาเรามันจะเปนสมุจเฉทปหานเชียวหรอื  มนัก็ตองหมัน่ฝกฝน 
เห็นไหม แกนแทของกเิลสอยูที่ใจ หมั่นฝกฝนหมั่นทําลายไปบอยครัง้เขา การฝกฝนการ 
ทําลายเห็นไหม  ดูนกักีฬาสิ  กวาเขาจะไดเหรียญทองกนั  เขาแขงขันกนัตองฝกฝนกนั 
ขนาดไหน เดีย๋วนี้เขาฝกกนัตั้งแตเด็กๆ เลยเห็นไหม ๓ ขวบ ๔ ขวบ เอามาฝกกีฬาอาชีพ 
เขาเริ่มกันแลว 

แลวของเราเราฝกฝนขึ้นมา  พยายามทําจิตใจขึ้นมา  แลวการกีฬาของเรามันเปน 
การกีฬาแขงกับมารนะ  แขงกับมารแขงกับวัฏฏะ  เขาไดเหรียญทองกนันะ  แตเราไดการ 
ไมเกิดและไมตาย  การไดการไมเกิดและไมตาย  กิเลสมันตายตอหนา  ถากิเลสมันตายตอ



เทศนเพระ วนัที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๐ ๑๖ 

หนาแลวมนับอกใครไดละ?  มนัเปนสมบัติภายในเห็นไหม  สิ่งที่เปนสมบัติจากหัวใจ 
สมบัติจากภายใน มันเปนปจจัตตงั มันเปนสนัทิฏฐิโกจากหัวใจดวงนั้น 

อุชุ ญายะ สามีจิ เราปฏิบัติตรง ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบเห็นไหม ปฏิบัติธรรมสมควร 
แกธรรม  มนัเปนสังฆะ  เปนบุคคล  ๘  จําพวกที่สงัคมเขากราบไหวบูชากัน  เขาหวังทีพ่ึ่ง 
หวังเปนผูนํา  หวังเปนผูช้ีทาง  ผูที่ประพฤติปฏิบัตเิขาตองการสิ่งทีเ่ปนประโยชน  แลวเรา 
จะทําประโยชนกบัเรา 

วันวิสาขบูชา  อยาใหเปนวันสําคัญขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาองคเดยีว 
ตองใหเปนวนัสําคัญของผูที่ประพฤติปฏิบัติดวย  ใหมีความสําคัญกับเรา  ใหมใีจของเรา 
เปนธรรม ถาใจของเราเปนธรรมนะ มันจะเกิดขึ้นมาจากเรานะ แลวเราจะเปนทีพ่ึ่งอาศัย 
ของเรา เห็นไหม เปนที่พึ่งอาศัยนะ ใจนี้จะพนจากกเิลส ใจนีจ้ะมคีุณธรรมขึน้มา แลวมัน 
จะเปนที่พึง่ของหมูคณะ ที่พึง่ของทุกๆ คน ที่พึ่งของวัฏฏะนะ 

เทวดา อนิทร พรหม เขากลาวสรรเสริญ เขาพรอมทีจ่ะบูชานะ พรอมทีจ่ะบูชาจิต 
ที่พนทกุข จิตที่บริสุทธิ์ จิตที่พนจากกิเลส สิ่งที่พนจากกิเลสสิ่งที่มวัหมอง สิ่งทีเ่ปนกิเลส 
สิ่งที่เปนความเศราหมองในใจ  เรื่องของกิเลสทั้งนัน้  เราตองฝน  การกระทําคือฝนกิเลส 
แตเราไมไดคิดวาจะฝนกเิลสไง 

ถามันเปนเรื่องของกิเลส  มนัเสียเลหเหลี่ยมเสียศักดิศ์รี  จะเอาสะดวกจะเอาสบาย 
จะเอาปญญาวิธีการเหน็ไหม  ปฏิบัตินี่ตองนอนบนพรมเลย  ปฏบิัตินี่ตองอยูบนฟากฟา 
เลย  ไอคนทุกขคนยากคือพวกกรรมกรแบกหาม  ไอเรานีป้ญญาชน  ปฏิบัติมานี้  มาจาก 
เทวดา มาภาวนานีเ้ดินบนอากาศเลย 

กิเลสทัง้นัน้! กิเลสทั้งนั้นเลย มนัอยูที่การกระทําทั้งนั้น ฝนใจนี่แหละ มันไมชอบ 
อะไรฝนมัน  มันไมอยากทําอะไร..  ทํา!!  มันจะไมยอมทํา..  ทํา!!  ฝนกิเลส  ฝนตัวนี้  ฝน 
ความคิด ฝนสิ่งทีไ่มยอมกระทํา นี่สุดยอด!! 

ไมตองไปคิดอะไรมาเปนเทคโนโลยเีพื่อบรรเทาหรอก  อูย  ธรรมปฏิบัติอยางนัน้ 
เดินบนยอดไมเลย นี่คือปญญาชน มนัชนกบัอะไรละ?  มันจะโดนกิเลสชนตางหาก  เห็น 
ไหม เราตองฝนกิเลส ไมอยากทํา.. ทํา
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มรรค  ๘  นะ  ปฏิบัติชอบ  งานชอบ  เพียรชอบ  การกระทําที่ชอบมนัจะขัดเกลา 
กิเลส  สิง่ตางๆ  เห็นไหม  ธุดงควัตร  การดํารงชีวิตของเราธรรมวินัยมันจะขัดเกลากเิลส 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเมตตากรุณานะ  พยายามรื้อสัตวขนสัตวนะ  แลววาง 
ศาสนาไว  อยากจะรือ้ใหพวกเราไป  แลววางเครือ่งมอืไว  แตเราไปปฏิเสธ  ไปเอา 
เครื่องมอืของมารมาใช  โอย...ปฏิบัติลาสมัย  โอย  ปฏิบัติตองอยูบนจรวดดาวเทียมเลยละ 
โอย อยูบนดวงพระจนัทรโนน 

นี่ปญญานะ  ปญญากิเลสทั้งนั้น  แลวเอามาปฏิบัติกนั  หัวคะมําคว่ําคะเมนไมได 
อะไรเลย แตถาความฝนกเิลสนะ ฝนกับเรา ทางจงกรมนัง่สมาธิภาวนานะ มันจะเปนงาน 
ดึกดําบรรพขนาดไหน  พระศรอีริยเมตไตรยกจ็ะมาทําอยางนี้  พระศรอีริยเมตไตรยกจ็ะ 
มาตรัสรูอยางนี้ ธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาทุกๆ องคก็จะเปนอยางนี้ แต 
เราใหกิเลสมนัชักไป  ชักออกไปวาฉันนี้ปญญาชน  ฉันนี้เปนผูสุดยอด  ฉันมคีวามคิด 
แปลกๆ ฉันมคีวามคิดทันสมัย ทันสมัยของกเิลสไง 

แตถาทันสมัยของธรรมนะ ฝนกิเลส ไมอยากใหไป..  ไมไป อยากจะกนิ..  ไมกิน 
อยากจะทํา..  ไมทํา  ฝนมันตลอดไป  พอมันเบาตัวลงนะ  เราจะเห็นคุณคาของธรรมของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเลย  โอโฮ  ถาเราทาํตามไปอยางนัน้นะ  จิตใจมันจะดาน 
มันจะสะดวกสบาย  มนัจะแตกลายงาเลย  กิเลสแตกลายงาในหวัใจจะทุกขยากมาก  แลว 
เราพยายามฝนมัน ฝนมันจนมันจิตผองใสเหน็ไหม ฝนจนจิตมันสงบ จิตเดิมแทนี้ผองใส 
จิตเดิมแทนี้หมองไปดวยกิเลส จิตเดิมแทนี้จะเปนผูขามพนกเิลส 

มันเกิดมาจากไหนละ?  มันก็เกิดมาจากการฝนไง  การฝนนี้เปนพวกกรรมกรแบก 
หาม  เปนพวกไอถอย  ทําไมเปน  กเิลสมนัตองทําบนยอดไม  กเิลสมันตองทําในหองแอร 
กิเลสมันตองทําแบบปญญาชนของมนันะ นั่นแหละมันจะพากันไปตาย!! 

แตถามันเปนธรรมะนะ มันจะฝนอยางนี้ มนัเปนสัจจะความจริงอยางนี้ ความจริง 
นี้แหละ คนเรากินแลวกถ็าย ปฏิบัติก็ปฏบิัติ นี่กนนัง่สมาธิ ฝาเทาเดินจงกรม นีท่ําอยางนี้ 
แหละ แลวมันจะพนกิเลส เอวัง 
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