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วนัน้ีวนัอุโบสถ วนัอุโบสถนะ อุโบสถศีล พรุ่งน้ีวนัเขา้พรรษา วนัเขา้พรรษา พระเขาไม่

จรไป เขาตอ้งอยูก่บัท่ี อยูก่บัท่ีเพื่อจะเร่งความเพียร โอกาสของพระมา ๓ เดือน เร่งความเพียร 

ตั้งแต่สมยัพุทธกาล พระจะไปลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ขอกรรมฐาน แลว้เขา้ป่า

ไปอยูก่บัความสงบสงดัเพื่อจะคน้หาตวัเอง ถา้เอาชนะตวัเองได ้ชนะโลก 

โลกคือหมู่สัตว ์โลกคือโลกทศัน์ โลกคือจิตของเรา จิตน้ีตายเกิดๆ ในวฏัสงสาร วฏัสงสาร 

เห็นไหม ชีวิตน้ีเป็นผลของวฏัฏะ เป็นผลของวฏัฏะคือวฏัฏะมนัหมุนอยู่ มนัซอ้นกนัอยู่ จิตตาย

เกิดๆ ในวฏัฏะ แต่ผูเ้กิดก็คือตวัจิต เพราะตวัจิตมนัเกิดในวฏัฏะซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่า มนัถึงเป็นศูนยก์ลาง

ของวฏัฏะ ศูนยก์ลางของวฏัฏะกบัจิตดวงนั้น กบับุคคลคนนั้น แต่เพราะบุคคลคนนั้น จิตดวงนั้น

ไม่มีสติสัมปชญัญะ เลยกลายเป็นสวะ กลายเป็นผลของวฏัฏะ เพราะมนัก็ตอ้งเวียนตายเวียนเกิด

ไปในวฏัฏะเหมือนกนั ไปในวฏัฏะ คือกามภพ รูปภพ อรูปภพ แต่จริงๆ ก็คือตวัจิตตวัเกิดตวัตาย 

เวลาจิตส้ินไปจากกิเลส วฏัฏะมนัก็อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ โลกก็อยูอ่ยา่งนั้น ส่ิงต่างๆ เขาก็อยูข่อง

เขาโดยธรรมชาติของเขา แต่จิตดวงน้ีมนัพน้ออกไปจากวฏัฏะ มนัเป็นวิวฏัฏะ แต่ถา้มนัยงัมีกิเลส

ครอบงาํอยู่ มนัเป็นผลของวฏัฏะ เพราะวฏัฏะมนัมีอยูโ่ดยดั้งเดิม นรกสวรรค ์ วฏัฏะ ๓ มนัมีของ

มนัอยูโ่ดยดั้งเดิม องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่ไดส้ร้างข้ึนมา มนัเป็นธรรมชาติ มนัเป็น

สัจจะความจริงท่ีมนัมีของมนัอยูอ่ยา่งนั้น แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาตรัสรู้ธรรมอนั

นั้น มาเขา้ใจธรรมอนันั้น เขา้ใจธรรมอนันั้นนะ อนันั้นมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ? อนันั้นมนัก็อยูท่ี่ใจเราไง 

ถา้ใจเราเป็น ใจเรารู้ ใจเราเพกิออกมา เพิกอวิชชา เพิกความครอบงาํของส่ิงท่ีเป็นพญามาร ส่ิงท่ี

เป็นกิเลสออกจากใจ ถา้ออกจากใจ อาสเวหิ จตฺิตานิ วมุิจฺจสูึติ10 จิตเป็นผูนิ้พพาน จิตไม่ไดเ้ขา้

นิพพาน นิพพานไม่ใช่ใครเขา้ไปเหมือนลายแทงไปหาทรัพยส์มบติัอนันั้น แต่มนัเป็นอยูท่ี่จิตน้ี 
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น่ีเราไปหาสมบติั เรามีลายแทง แลว้เราแสวงหาตามแผนท่ีนั้นเพื่อเขา้ไปหาสมบติันั้น มนั

เป็นเร่ืองนอกๆ เพราะผูไ้ปคน้หาสมบติัใช่ไหม สมบติัมนัเป็นสมบติัของโลกท่ีเราไปเอามนัมา 

เพราะเราคิดวา่เราไดส้มบติั มนัเป็นสมบติัของโลก แต่ถา้เป็น อาสเวหิ จตฺิตานิ วมุิจฺจสูึติ10 จิตมนั

เป็นเอง ตวัจิตมนัเป็นสมบติัเสียเอง มนัไม่ใช่มีสอง มีเรากบัสมบติันั้น 

ถา้มีเรากบัสมบติันั้น เราเป็นผูไ้ดส้มบติันั้นมา สมบติันั้นเป็นของเรา แต่น่ีตวัมนัเป็นสมบติั

เสียเอง ตวัจิตมนัเป็นสมบติั ตวัจิตมนัเป็นตวัธรรม ตวัจิตมนัเป็นส่ิงท่ีมนัเป็นประโยชน์ข้ึนมา เป็น

ประโยชน์กบัเราเอง เราเองอยู่ท่ีไหน 

ก่อนเขา้พรรษา อธิษฐานพรรษา พรุ่งน้ีอธิษฐานพรรษา ถา้ใครมีจุดยนือยา่งไร จะอธิษฐาน

พรรษา ตั้งกติกากบัเราข้ึนมา สัจจะ เราตั้งสัจจะข้ึนมาแลว้ เราตอ้งมีสัตย ์ คนมีศีลมีสตัยม์นัจะทาํ

ใหชี้วิตน้ีมีหลกัมีเกณฑ ์ถา้คนไม่มีศีลมีสัตย ์มนัเป็นสวะ สวะ ส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์เลย ลอยไปตาม

วฏัฏะ ลอยไปตามวฏัฏะ เราเกิดเราตาย เราลอยไปในวฏัฏะ จะรู้หรือไม่รู้ก็แลว้แต่ มนัพดัไปโดย

กรรม สัจธรรมความจริงมนัพดัไป กรรมมนัพดัไป พดัเราเวียนตายเวียนเกิด แต่ในปัจจุบนัน้ีมนั

เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เวลาเทวดาเขาอวยพรกนั เวลาจะจุติจากสวรรคม์าเกิด ขอใหไ้ปเกิด

เป็นมนุษยเ์ถิด แลว้ใหเ้กิดเป็นมนุษยเ์ป็นผูท่ี้พบพระพุทธศาสนา จะไดท้าํบุญกุศลใหไ้ปเกิดเป็น

เทวดาอีก 

เกิดเป็นมนุษยพ์บพระพุทธศาสนาหรือไม่พบพระพุทธศาสนา ดูสิ คนเกิดมาเป็นมนุษยใ์น

โลกน้ีท่ีเขานบัถือศาสนาต่างๆ เขาเกิดมาเป็นมนุษย ์ เขาเจอพระพุทธศาสนาเพราะอยูใ่นโลก

เดียวกนั แต่เขาไม่เห็นน่ี ใกลเ้กลือกินด่างนะ ดูสิ เราเป็นชาวพุทธเหมือนกนั ถา้เป็นชาวพุทธแค่

ทะเบียนบา้น เป็นชาวพุทธ แต่ไม่รู้เร่ืองอะไรเลย เป็นชาวพุทธ แต่ไปคิดถึงเร่ืองโลกๆ คิดทาง

วิทยาศาสตร์ ตอ้งเป็นส่ิงท่ีเราพอใจ ส่ิงท่ีเป็นวตัถุท่ีเราจบัตอ้งได ้ ถึงจะเป็นความเช่ือถือส่ิงนั้น...น่ี

มนัความคิดหยาบๆ ความคิดแบบโลกคิดแบบหยาบๆ 

แต่ความคิดโดยธรรมมนัไม่ใช่ความคิด มนัเป็นความสัมผสั จิตมนัสัมผสั จิตมนัรับรู้ จิต

มนัเป็นไป ถา้จิตมนัเป็นไป ตวัจิตสาํคญัมาก ถา้มนัมีทิฏฐิมานะ น่ีชาลน้ถว้ย ถา้ชาลน้ถว้ย เราเกิด

มาโดยโลก เกิดมาโดยโลกียปัญญา แลว้เรามีการศึกษา เรามีความรู้ แลว้เราวา่มีความรู้ มนัชาลน้

ถว้ย มนัไม่ยอมรับรู้ส่ิงต่างๆ ถา้เราไม่ยอมรับรู้ส่ิงต่างๆ เราว่าเรารู้อยูแ่ลว้ เราจะไม่รู้อะไรเลย 

เพราะมนัรู้โดยอวิชชา มนัรู้โดยวิชาชีพ มนัรู้โดยโลกียปัญญา ส่ิงท่ีรู้มนัเป็นชาลน้ถว้ย แลว้เราจะ
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ไม่ไดส่ิ้งใดๆ เลย มนัศึกษามนัก็ศึกษาโดยสุตมยปัญญา ศึกษาเปรียบเทียบ ส่ิงท่ีเปรียบเทียบนั้น 

ขนาดเปรียบเทียบเรายงัซ้ึงใจขนาดน้ี 

เราศึกษาธรรม ดูสิ เราศึกษาภาคปริยติักนั เขาซ้ึงมาก ซ้ึงจนมีศรัทธามีความเช่ือมา

ประพฤติปฏิบติั แต่กิเลสมนักซ็อ้น มนับงัเงามา มนับงัเงาว่ามนัรู้แลว้มนัเขา้ใจแลว้ มนัรู้ไปหมด 

มนัตรึกในธรรมแลว้ว่าส่ิงนั้นเป็นธรรมๆ...ส่ิงนั้นเป็นธรรม ทาํไมเราสงสัย ส่ิงนั้นเป็นธรรม ทาํไม

เราไม่รู้จริง ถา้ส่ิงนั้นเป็นธรรม เราทาํไมสงสัยล่ะ มนัถามตวัเองไดน้ะ ชีวติน้ีคืออะไร ชีวิตน้ีเกิด

มาทาํไม เกิดมาประพฤติปฏิบติั เรารู้อะไร ส่ิงท่ีรู้น้ีรู้จริงหรือเปล่า ถา้มนัรู้โดยวิปัสสนึก มนัว่ามนั

รู้นะ มนัรู้ส่ิงต่างๆ น่ีมนัชาลน้ถว้ย 

เราตอ้งพยายามศึกษาเปรียบเทียบ เปรียบเทียบกบัความรู้สึกของเรา ความรู้สึกของเรามนัรู้

จริงหรือเปล่า ถา้มนัรู้จริง เราตอ้งทดสอบได ้ความทดสอบ มนัมีเหตุมีผลของมนั “ธรรมทั้งหลาย

มาแต่เหตุ” ถา้ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ เราตอ้งศึกษา แลว้เราตอ้งประพฤติปฏิบติัข้ึนมา กุปป

ธรรม-อกุปปธรรม ผูท่ี้เห็นธรรมจริงจะรู้ว่าผลของกุปปธรรมมนัเป็นอยา่งไร อกุปปธรรมมนัเป็น

อยา่งไร 

กุปปธรรม เรารู้เองเราก็สงสัย วิ่งไปหาครูบาอาจารย ์ใหค้รูบาอาจารยท่์านรับประกนัเราว่า

ส่ิงนั้นเป็นจริงส่ิงนั้นไม่เป็นจริงก็แลว้แต่ ใครรับประกนัขนาดไหน เวลามนัเส่ือมมนัก็เส่ือมต่อ

หนา้นัน่น่ะ แต่ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา เราเขยา่แค่ไหนมนัก็ไม่เส่ือม มนัเป็นไปไม่ได ้ จะแกลง้

ใหม้นัเส่ือมมนัก็ไม่เส่ือม จะเอาหวัชนฟ้าขนาดไหนใหม้นัเส่ือมไป ใหม้นัแปรสภาพไป มนัก็ไม่

แปร เพราะมนัเป็นอกุปปธรรม 

ถา้เป็นอกุปปธรรม มนัมีเหตุมีผลของมนั ถา้เป็นอกุปปธรรม มนัมีความองอาจกลา้หาญ 

มนัจะรับรู้ส่ิงต่างๆ ส่ิงท่ีรับรู้ ส่ิงท่ีความเป็นจริงท่ีมนัเกิดข้ึนมาจะรู้จริงทั้งหมด แต่ขณะท่ี

แสดงออก การแสดงออกถา้มนัไม่เป็นประโยชน์ ครูบาอาจารยท่์านบอกเลย บอกว่าเอานํ้าพริกไป

ละลายแม่นํ้า ไม่มีประโยชน์ส่ิงใดๆ หรอก ส่ิงท่ีเรารู้จริงของเราจะไปพดูกบัใคร เขาไม่รู้กบัเรา

หรอก ถา้รู้กบัเรา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ทาํไมองค์สมเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ทอดธุระล่ะ ทอดธุระเลย ขนาดว่าสร้างเตรียมตนมาเป็นองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ การเตรียมตวัเป็นองค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ การศึกษา การสะสม

บุญญาธิการมามหาศาลเลย มนัจะเทียบเคียง มนัเป็นปัญญา ส่ิงท่ีทาํเป็นอภิญญา ส่ิงต่างๆ จะรู้ ส่ิง
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ต่างๆ ควรจะแกไ้ข ควรจะทาํอยา่งไร แต่ขณะท่ีเราเสนอไป เขายอมรับไหม เขาเป็นไปไดไ้หม มนั

ตอ้งคนท่ีรับ เห็นไหม 

คนนอนหลบัอยู่ เราพยายามจะไปป้อนอาหารเขา เราพยายามจะใหเ้ขารับรู้กบัเรา มนั

เป็นไปไม่ได ้ เพราะเขานอนหลบั แลว้จิตมนัหลบั จิตมนับอด จิตมนัมืดมน มนัมืดมนนะ “ก่ึง

พุทธกาลแลว้มนัไม่มี ส่ิงต่างๆ มนัเป็นไปไม่ได ้ตายแลว้สูญ ส่ิงต่างๆ” โดยสามญัสาํนึกของกิเลส

มนัเป็นอยา่งนั้นหมด กิเลสมนัคือกิเลส กิเลสคือมนัไม่เช่ือส่ิงใดๆ เลย แลว้กิเลสมนัไม่กลวัส่ิงใดๆ 

เลย ถา้มนัไม่มีธรรมะเขา้ไปเปรียบเทียบ กิเลสมนัจะข่ีหวัเราไปตลอดเวลา แลว้ลน้ถว้ยไปตลอด 

เยิม้ไปตลอด เยิม้ไปดว้ยปัญญาความรู้ รู้ไปหมด รู้ไปหมด รู้โดยอะไร? รู้โดยกิเลสมนัก็เหยยีบย ํา่

เขาไปหมด รู้โดยทิฏฐิมานะ รู้โดยความเห็นของเรา รู้โดยรู้ผดิ ถา้รู้ผดิ มนัเป็นประโยชน์กบัใคร 

มนัไม่เป็นประโยชน์กบัเรา มนัทาํลายโอกาสของเราแลว้นะ มนัทาํลายโอกาสเวลาของเราท่ีควร

จะรู้จริง ควรจะไดม้าศึกษา ควรจะไดม้าคน้ควา้ มนัรู้จริงมนัก็ไม่คน้ควา้ มนัก็ไม่ยอมรับส่ิงใด มนั

ถือมัน่ในตวัของมนัเอง ถา้มนัถือมัน่ในตวัของมนัเอง มนัจะเป็นประโยชน์กบัใคร 

10จงทาํตัวเองให้พร่อง จงทาํตัวเองให้พร่องตลอดเวลา ให้เราขาดแคลนตลอดเวลา เราจะได้

รับรู้ความจริง10 ถา้ใจเราไม่พร่อง ไม่พร่องจากอะไร? ไม่พร่องจากทิฏฐิมานะ ตอ้งใหทิ้ฏฐิมานะ

ความรู้จริงมนัพร่อง เพราะความรู้เราแกไ้ขเร่ืองชีวิตเราไม่ได ้ ความรู้ของเราแกกิ้เลสเราไม่ได ้ ถา้

ความรู้ของเราแกกิ้เลสได ้ เราตอ้งรู้จริงมาแลว้ เราตอ้งไม่สงสัยในวฏัฏะ พระอรหนัต์ไม่สงสัยใน

วฏัฏะเลย ไม่สงสัยในวฏัฏะน้ี ไม่สงสัยตั้งแต่พรหมลงมา 

ตั้งแต่พรหมลงมา ดูสิ ครูบาอาจารยท่์านบอกว่า แมแ้ต่พรหม สอนตั้งแต่พรหมลงมาเลย 

พรหมยงัไม่รู้เร่ืองอริยสัจ ไม่รู้ส่ิงใดๆ เลย เร่ืองอริยสัจ เร่ืองฌานโลกีย ์เร่ืองความเห็นมนัเป็นเร่ือง

โลก ถา้เราไม่รู้จริงข้ึนมา เวลาเขาพดูถึงเร่ืองส่ิงต่างๆ เหมือนเราไปเห็นเศรษฐี เศรษฐีเขาเอาเงินมา

นบั เห็นเขามีเงินมีทองมาก เรานึกว่าเขามีความสุข มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร รํ่ ารวยขนาดไหน จะมี

ทรัพยสิ์นเงินทองขนาดไหน ทุกขท์ั้งนั้นน่ะ ทุกข ์บริหารมนัน่ีทุกขม์าก การแสวงหากวา่จะไดเ้ป็น

เงินเป็นทองข้ึนมาก็ความทุกขอ์นัหน่ึงนะ ไดม้าแลว้จะเก็บรักษามนักก็ลวัโจรจะปลน้ กลวัจะตก

หาย กลวัไปหมด วิตกกงัวลไปหมดเลย มนัจะมีความสุขมาจากไหน เพราะมนัเป็นความจาํ ไม่ใช่

ความจริง 
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ถา้เป็นความจริง มนัเป็นกบัเรา มนัตอ้งไปรักษาอะไรมนั สลดัมนัทิง้มนัยงัไม่ไปเลย สลดั

มนั บอกแกลง้ไม่รู้ มนัยงัรู้เลย แกลง้ไม่รู้ แกลง้โง่ แกลง้ไม่เขา้ใจ มนัก็เขา้ใจ แกลง้ไม่ได ้ ความ

แกลง้มนัเป็นเร่ืองสมมุติ ความจริงมนัแกลง้ไม่ได ้ ความจริงมนัคือความจริง ส่ิงท่ีมนัไม่เป็นความ

จริงมนัเป็นความทุกข ์แลว้ส่ิงนั้นเราไปเอามาเป็นทิฏฐิมานะเราทาํไม 

จะเขา้พรรษา ก่อนเขา้พรรษา เราตอ้งมีสามญัสาํนึก สามญัสาํนึกถึงเราก่อน อตฺตา ห ิอตฺต

โน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน10 ถา้ตนยงัเอาตวัเองไม่ได ้ ตนยงัไม่มีท่ีพึ่งของตน ตนยงัไวใ้จตนเอง

ไม่ได ้ถา้ตนยงัไวใ้จตนเองไม่ได ้โลกน้ีจะไวใ้จไดอ้ยา่งไร 

โลกคือหมู่สัตว ์ โลกน้ีคือเรา โลกส่วนโลก เราคือเรา เวลาประพฤติปฏิบติั เราคือเรา เรา

ตอ้งเอาตวัเรารอดใหไ้ด ้ถา้เราเอาตวัรอดได ้น่ีเราไม่เบียดเบียนตน แลว้เราไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น 

ถา้ยงัเบียดเบียนตนอยู่ เพราะเบียดเบียนตน ดูสิ เวลาเราไม่เขา้ใจส่ิงใด เรางงไหม เรามี

ความวิตกกงัวลในใจไหม น่ีมนัเบียดเบียนตนแลว้นะ แลว้ยิง่เกิดถา้เป็นโทสะ โมหะ ท่ีจะไป

ทาํลายเขา มนัเบียดเบียนตนก่อนแลว้นะ กรรมไม่มีทีล่บั ไม่มทีีแ่จ้ง กรรมไม่มคีวามลบัใดๆ เร่ือง

การกระทาํ ถ้ามโนกรรมมนัเกดิขึน้มา มนัเหยยีบยํา่ใจของเราแล้ว ใครจะรู้ไม่รู้กแ็ล้วแต่ มนัเหยยีบ

ยํา่ใจของเราแล้ว มนัเบียดเบียนเราก่อนนะ มนัเบียดเบียนเราแล้วถงึไปเบียดเบียนคนอืน่ น่ีผลของ

กเิลส 

วนัน้ีวนัสาํคญัของพระพุทธศาสนา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศน์ธมัมจกัฯ 

ปัญจวคัคียอุ์ปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้อยู ่ ๖ ปี ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ

เจา้ยงัไม่ตรัสรู้ข้ึนมาก็ยงัไม่รู้ แต่วนัน้ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา แลว้

ประกาศธรรมข้ึนมา พระอญัญาโกณฑญัญะบรรลุธรรม 

ส่ิงท่ีเราเตรียมพร้อม ดูสิ เจา้ชายสิทธตัถะกบัปัญจวคัคียอุ์ปัฏฐากกนัมาอยู ่ ๖ ปี ทาํความ

สงบของใจมาตลอด รักษาใจไว ้รักษาดว้ยความไม่รู้ เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ยงัไม่

ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ทาํฌานโลกีย ์รักษาแต่ใจ รักษาแต่ความสงบ รักษาความสงบ ความสงบน้ีทาํได ้

อดอาหาร ๔๙ วนัก็ทาํได ้ เขา้ฌานสมาบติักบัอาฬารดาบสก็ทาํได ้ ทาํมาทั้งนั้นน่ะ ส่ิงท่ีเป็นความ

สงบ สงบมาก สงบนอ้ย สงบดว้ยสมาบติั สงบดว้ยสมาธิ สงบดว้ยกรรมฐาน สงบส่ิงใดๆ ก็คือ

สงบ ก็คือสมาธิ ทาํส่ิงใดก็คือโลก โลกไง ส่ิงน้ีเป็นฌานโลกีย ์มนัเป็นเร่ืองของโลก โลกียเ์กิดจาก

ใคร? โลกียเ์กิดจากเรา ฌานสมาบติัเกิดมาจากใคร สมาธิเกิดมาจากใคร? ก็เกิดมาจากจิตของปัญจ
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วคัคีย ์เกิดมาจากจิตของเจา้ชายสิทธตัถะ น่ีฌานโลกียก์็เกิดจากโลก เกิดจากภพ เกิดจากจิต เกิดจาก

ความรู้สึก ส่ิงท่ีเกิดจากความรู้สึก เกิดจากโลกน้ีก็ดบักบัโลกน้ี เกิดจากเราก็ดบักบัเรา เกิดกบัเราก็

เส่ือมกบัเรา เจริญกบัเราก็เส่ือมกบัเรา สมาธิมนัเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ อยูส่ภาวะแบบนั้น 

รักษาขนาดไหนมนัก็เป็นเร่ืองโลกๆ 

แต่ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้มาตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ส่ิงท่ีตรัสรู้ข้ึนมาแลว้มนัเป็น

อะไร เพราะตรัสรู้คือมีกิจจญาณ การกระทาํของจิต จิตมนัมีมรรคญาณ มนัมีความเป็นไปของมนั 

ศาสนาพุทธสาํคญัตรงน้ีนะ 

ดูสิ บุพเพนิวาสานุสติญาณ ยอ้นอดีตชาติไปขนาดไหนมนัก็ไม่ใช่ จุตูปปาตญาณ จิตสงบ

เขา้มา เหมือนกบักาฬเทวิล สงบเขา้มาแลว้ระลึกอดีตชาติได ้ ๔๐ ชาติ อนาคตได ้ ๔๐ ชาติ ระลึก

ได้ๆ  ระลึกไดอ้ยูแ่ลว้ แต่ระลึกไดแ้ลว้ไดอ้ะไร เวลาเจา้ชายสิทธตัถะระลึกบุพเพนิวาสานุสติญาณ 

ยอ้นไปไม่มีท่ีส้ินสุด อดีตชาติยอ้นไปไม่มีตน้ไม่มีปลาย มนัไม่จบ ไม่จบก็เลยดึงกลบั ดึงจิต

กลบัมา 

เวลาเราภาวนากนั เวลาจิตมนัรับรู้ จิตมนัต่ืนออกไป จิตมนัรู้นิมิต เห็นนิมิตเขา้ไป มนัออก 

แลว้ดึงกลบัไหม เจา้ชายสิทธตัถะ บุพเพนิวาสานุสติญาณ ตั้งแต่ ๑๐ ชาติ ตั้งแต่พระเวสสันดรไป 

ไปตลอด ดึงกลบั คาํว่า “ดึงกลบั” ดึงกลบัมาท่ีผูรู้้ ดึงกลบัมาท่ีพุทโธ ถา้มนัไปมนัไม่จบ มนัสาว

ไปไม่จบ สาวขนาดไหนก็ไม่จบ แต่สาวไปไม่จบ ดึงกลบัมาๆ แต่เวลาเราเห็นนิมิตกนั เราเห็น รู้

ต่างๆ กนั เราไม่ดึงกลบั เราไม่รู้วา่ใครเห็นดว้ย เห็นเป็นศกัยภาพ เห็นเป็นความรู้ เป็นคุณวิเศษของ

เราอีกต่างหาก แต่เจา้ชายสิทธตัถะเห็นเป็นโทษ พอเห็นเป็นโทษแลว้ดึงกลบัมา จุตูปปาตญาณ จิต

ท่ีเกิดมาเห็นอีกก็ดึงกลบัมา ถึงมชัฌิมยาม ส่ิงต่างๆ ข้ึนมา ถึงอาสวกัขยญาณ อาสเวห ิ จตฺิตานิ วิ

มุจฺจสูึติ10 อาสวะส้ินไป อาสวกัขยญาณมนัทาํลายอวิชชาออกไปจากใจ น่ีส่ิงท่ีทาํลายออกไปจากใจ 

เวลาเทศน์ปัญจวคัคีย ์พระอญัญาโกณฑญัญะบรรลุธรรมๆ “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็น

ธรรมดา” ส่ิงท่ีเห็นมนัเกิดข้ึนเป็นธรรมดา เกิดดบัเป็นเร่ืองธรรมดา แต่มนัไม่ธรรมดาเพราะกิเลส

มนัไปยดึ ไม่ธรรมดาเพราะเราไปรู้ เรารับว่าเรารู้ เราเก่ง 

เรารับรู้ต่างๆ มนัธรรมดาของมนั ถา้ไม่มีอวิชชา ไม่มีอุปาทานไปยดึ มนัจะไปรู้อะไรมนัก็

เป็นเร่ืองธรรมดา ธรรมดาของผูรู้้จริง คนรู้จริง คนทาํงานเป็น มนัเป็นเร่ืองธรรมดา แต่คนทาํงาน

ไม่เป็นมนัทุกขห์นกัเลยนะ ดูคนหาเงินเป็นสิ คนท่ีเขามีเงินมีทอง เงินบาทสองบาทมนัเร่ืองหามา
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ง่ายมาก แต่เราจะหาเงินสักบาทสองบาท เราทุกขเ์กือบตาย ทุกขเ์กือบตายเพราะมนัไม่ธรรมดาไง 

แต่มนัธรรมดาเพราะมนัรู้จริง มนัรู้จริงข้ึนมาแลว้มนัวางไว ้ ปัญจวคัคีย ์ พระอญัญาโกณฑญัญะ

บรรลุธรรมข้ึนมา 

วนัน้ีเป็นวนัสาํคญัทางศาสนา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม ไดเ้ทศน์ธมัม

จกัฯ แลว้ เป็นส่ิงท่ีประกาศธรรมออกมา เราเป็นสาวกสาวกะ เราจะเป็นธรรมทายาท เราตอ้งทาํ

ของเราข้ึนมา 

เราศึกษาธรรมขนาดไหนเป็นสุตมยปัญญา การศึกษาข้ึนมามนัไม่ทาํใหกิ้เลส

ถลอกปอกเปิกหรอก มนัไม่ทาํใหกิ้เลสเจบ็ชํ้าเจบ็ปวดไปทางไหนทั้งส้ิน มนัจะเกิดทิฏฐิมานะอีก

ต่างหาก ทีน้ีถา้เราศึกษามาแลว้เรามาแกไ้ขเรา ศึกษามามนัเป็นส่ิงท่ีเป็นตาํรับตาํรา เป็นวิธีการ 

เป็นแผนท่ีเคร่ืองดาํเนิน แต่ในการปฏิบติัของเรา เราถึงตอ้งตั้งสัจจะ ตั้งสัจจะแลว้ทาํใจใหพ้ร่อง 

ใหพ้ร่องคือหมัน่ศึกษา หมัน่เดินจงกรม หมัน่นัง่สมาธิ หมัน่ภาวนา ในการจะเขา้พรรษาพรุ่งน้ี 

ใครจะอธิษฐานอะไร ใครจะตั้งเป้าหมายส่ิงใด ใหต้ั้งเป้าหมายข้ึนมา ตั้งเป้าหมายข้ึนมาแลว้เราทาํ

ของเราใหไ้ด ้ถา้เราตั้งเป้าหมายข้ึนมา เราทาํของเรา ตั้งข้ึนมา ทดสอบจิตของเรา เรามีโอกาสนะ 

คนท่ีเขามีความศรัทธา เขาอยากออกมาประพฤติปฏิบติัมหาศาลเลย แต่เพราะเขาไปติดกบั

ของโลก ไปติดกบัมนั ขณะท่ีเราไม่มีสติสมัปชญัญะ เรากใ็ชชี้วิตแบบโลกๆ ไป แลว้มนัเป็นภาระ

รับผดิชอบ ไปเห็นทุกขเ์ขา้ อยากคายออกมามนัก็ติดคาอยูก่บัชีวิตอยา่งนั้นอยูแ่ลว้ แต่ของเรา เรา

ไม่ไดค้ากบัชีวิต กบัโลกเขา เราเห็นอยา่งนั้น เราสลดัออกมา สลดัออกมาเป็นนกับวช เป็นนกัรบ 

รบกบัใคร? รบกบัความคิด รบกบัความทุกข ์รบกบัตวัเอง ชนะตวัเอง 

10ชนะคนอืน่หมืน่แสนสร้างเวรสร้างกรรม ถ้าชนะตนเองประเสริฐทีสุ่ด แล้วจะเอาชนะตน 

ชนะทีไ่หน การเดนิจงกรม การน่ังสมาธิภาวนา เอาชนะความรู้สึก ถ้าเราชนะมนั มสีติสัมปชัญญะ 

ชนะมนัได้ มนัจะสงบตัวเข้ามา 

ส่ิงท่ีมนัฟุ้งซ่าน มนัเป็นส่ิงภายนอก มนัส่งออก นัง่อยูน่ี่ จิตเป็นส่ิงท่ีเร็วท่ีสุด เร็วกว่าแสง 

เร็วกว่าทุกอยา่ง ความคิด คิดถึงสวรรค ์คิดถึงพรหม อเวจี มนัคิดไปไดห้มด มนัเป็นไปไดเ้ร็วมาก 

แลว้ถา้ตั้งสติไว ้ สติเป็นเคร่ืองกั้น กั้นส่ิงท่ีความคิดจะออกไป ถา้กั้นความคิดอยา่งน้ีไวไ้ด ้ แลว้

ความคิดมนัสืบต่อตลอดเวลา พุทโธๆๆๆ มนัสืบต่อ มนัเพิ่มจาํนวนข้ึนมาได ้ มนัเพิ่มจาํนวน เห็น

ไหม 
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นํ้ า นํ้ าหยดลงหินทุกวนัหินมนัยงักร่อน ส่ิงท่ีเขากั้นเข่ือนกั้นฝายข้ึนมา มนัจะกกัเก็บนํ้ าไว้

เป็นประโยชน์ พลงังานของใจ ตวัความรู้สึกมนักระจายไปตลอด มนัส่งออกตลอด แลว้มนัไม่มี

ส่ิงใดๆ ไปกั้นมนั ไม่มีสติเขา้ไปบรรจงใหเ้กิดเป็นสมาธิข้ึนมา สมาธิของปุถุชน สมาธิของสามญั

สาํนึกของมนุษย ์ มนัมีสมาธิอยูแ่ลว้ ถา้ไม่มีสมาธิ มนัจะดาํรงชีวิตอยูไ่ม่ไดห้รอก แต่สมาธิอยา่ง

นั้นเป็นสมาธิของปุถุชน แต่น่ีมนัเป็นกลัยาณปุถุชนมนัถึงควบคุมตวัเองได ้ แลว้เป็นโสดาปัตติ

มรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค สมาธิมนัจะละเอียดเขา้ไปเป็นสติ-มหาสติ เป็นปัญญา-มหา

ปัญญา เป็นปัญญาอตัโนมติั เป็นปัญญาท่ีมนัเป็นไฟไหมเ้ช้ือ 

ไฟถา้มนัติดเช้ือ ถา้มีเช้ือขนาดไหน มนัจะไหม ้ มนัจะทาํลายเช้ือนั้นเขา้ไป น่ีก็เหมือนกนั 

ถา้เราฝึกของเรา มนัใชปั้ญญาของเรา กิเลสมนัเป็นเช้ือ เวลาครูบาอาจารยท่์านชาํระกิเลส กิเลสมนั

ตายต่อหนา้นะ 

ฆ่าส่ิงใดๆ ในโลกน้ีเป็นส่ิงท่ีเป็นบาปเป็นโทษทั้งหมด เวน้ไวแ้ต่ฆ่ากิเลส กิเลสตอ้งฆ่า เจอ

กิเลสท่ีไหนตอ้งฆ่ามนั เพราะสมุจเฉทปหานคือการฆ่ากิเลส ตทงัคปหานคือว่าไปกดกิเลสไวเ้ฉยๆ 

ตทงัคปหาน เขา้รู้สัจจะความจริงแลว้ปล่อยวางไวเ้ฉยๆ ไปรู้เท่าทนัมนั ไปเห็นโทษของมนัแลว้ไม่

ฆ่ามนั มนัพลิกกลบัข้ึนมามนัจะกระทืบเรานะ กระทืบเลย ถา้กิเลสมนัรู้ทนัเราแลว้ แลว้จะไปฆ่า

มนัอีก เล่ห์เหล่ียมของมนั มนัจะพลิกแพลงมากกวา่เดิมนะ 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาจิตมนัเจริญข้ึนมา สมาธิท่ีเราสร้างข้ึนมาแลว้ เป็นสมาธิแลว้เส่ือมไป 

จะทาํสมาธิ เหมือนคนท่ีมีฐานะแลว้เส่ือมไป คนท่ีเขาไม่มีฐานะ เขาเก็บหอมรอมริบข้ึนมา เขาเตม็

ใจทาํของเขา เรามีเงินมีทองข้ึนมาแลว้เราทาํใหห้ลุดไมห้ลุดมือข้ึนมา แลว้ก็จะไปแสวงหาส่ิงน้ี

ข้ึนมา มนัเป็นความทุกขค์วามยากอนัหน่ึงเลย ฉะนั้น เราถึงตอ้งจงใจ เราตอ้งตั้งสติของเราข้ึนมา 

มนัเป็นวาสนาของแต่ละบุคคล ผูท่ี้รู้ง่าย ตรัสรู้ง่าย เป็นบวั ๔ เหล่า ขิปปาภิญญา ปฏิบติั

ง่ายรู้ง่าย ปฏิบติัยากรู้ยาก ปฏิบติัยากรู้ง่าย ไอส่ิ้งน้ีมนัเป็นอดีต มนัเป็นส่ิงท่ีเราสร้างมา เราจะไม่

นอ้ยเน้ือตํ่าใจส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน รูปชัว่ตวัดาํของเรา เกิดมาสูงตํ่าดาํขาวมนัมาจากอาํนาจวาสนา 

เพียงแต่ในปัจจุบนัน้ีวิทยาศาสตร์มนัเจริญ เขาไปเสริมสวยกนั ไปตดัแต่ง ไปปรุงแต่งกนัมา มนัก็

เป็นเร่ืองเปลือกๆ แต่ขณะท่ีเร่ืองของกรรม เวลาเกิดมาสูงตํ่าดาํขาว ส่ิงต่างๆ น้ีมนัเป็นส่ิงท่ีมนัเป็น

รูปธรรม 
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ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ดอกไมห้อม ดอกไมส้วยมีกล่ินหอม ดอกไมไ้ม่สวยมีกล่ินเหมน็ กล่ิน

หอมกล่ินเหมน็ต่างๆ มนัเป็นจริตเป็นนิสัย มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นคุณธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมในหวัใจ 

ทาํไมคนอ่ืนเขาคิดแต่ส่ิงท่ีดีๆ ทาํไมใจเราคิดแต่ส่ิงท่ีเศร้าหมอง ทาํไมส่ิงท่ีเราคิดชัว่ร้าย เห็นไหม 

มนัเป็นพนัธุกรรมของจิตท่ีมนัตดัแต่งมา กรรมมนัตดัแต่งมา กมฺมพนฺธุ กมฺมปฏสิรณา10 กรรม

จาํแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั กรรมจาํแนกจริตนิสัยของคนใหแ้ตกต่างกนั แลว้จริตนิสัยของเรา

เป็นอยา่งน้ี มนัทาํอยา่งน้ีมนัทาํมาจากใคร? ก็จิตมนัทาํมา ส่ิงท่ีทาํมาแลว้เราจะไปต่ืนเตน้ตกใจกบั

ส่ิงใด 

ส่ิงท่ีทาํมา กรรมมนัทาํมาเอง เราทาํของเรามาเอง สุขทุกข ์ เราทาํของเรามาเอง แต่ขณะ

ปัจจุบนัน้ีมนัเป็นปัจจุบนั สุขทุกขม์นัตอ้งแกก้นัท่ีสุขทุกขน้ี์ สุขขนาดไหน สุขจริงหรือเปล่า ถา้สุข

จริง ทาํไมมนัคอตก สุขจริงๆ ทาํไมคอตก โลกน้ีมีอะไรเป็นความสุข มนัมีแต่ความทุกข ์

แต่ความทุกข ์ ทุกขโ์ดยความพอใจ ทุกขโ์ดยการนัง่สมาธิภาวนา ทุกขเ์พราะมี

สติสัมปชญัญะ ไม่ใช่ทุกขแ์บบโลกเขานะ ทุกขด์ว้ย แลว้สร้างเวรสร้างกรรมไปต่อเน่ืองดว้ย ทุกข์

ดว้ย แลว้พลิกแพลงจะเอาชนะเขาต่อไป มนัสร้างแต่ทุกขซ์อ้นทุกขไ์ปดว้ย แต่ทุกขข์องเราทุกข์

เพื่อเอาชนะกิเลส กิเลสมนัอยูใ่นตวัเราใช่ไหม กิเลสมนัเป็นความเคยใจในใจเราใช่ไหม เราจะ

เอาชนะมนั เราจะดดัแปลงมนั เราต่อสู้กบัเรา เราต่อสู้กบัความรู้สึกของเราเอง จะเจบ็ปวดแสบ

ร้อน จะมีบาปมีบุญก็ใจแกใ้จ ทุกขแ์กทุ้กข ์

ฉะนั้น ในความเป็นไป ถา้เราแกทุ้กข ์ ถา้มีความพอใจ มีความอาจหาญ มีความร่ืนเริง 

ในทางจงกรม นัง่สมาธิภาวนา ครูบาอาจารยข์องเราแต่ละองคท่ี์จะผา่นพน้วิกฤติมา จะนัง่ภาวนา 

เดินจงกรมแบบเอาเป็นเอาตาย เอาเป็นเอาตายเพราะอะไร 

เหมือนกบัทางโลกเขา เขาทาํธุรกิจแลว้เจริญงอกงาม มีผลกาํไรมหาศาล ทุกคนอยากได้

มากข้ึน ก็ขยายกิจการของเขาไปตลอดเวลา น่ีก็เหมือนกนั ในการนัง่สมาธิภาวนา ถา้จิตมนัมี

ผลงานของมนั มนัขยนัหมัน่เพียร มนัจะทาํของมนั ถา้ดว้ยความโลภ ดว้ยความอยากได ้ มนัก็

เป็นไปตามจริงๆ ดว้ยความอยากได ้ เป็นตณัหาซอ้นตณัหา เห็นไหม เคยไดห้นหน่ึงแลว้มีความ

ตอ้งการมาก มนัทาํแลว้มนัก็ไม่ไดผ้ลตามความปรารถนา ทาํจนมนัรู้ถูกรู้ผดิ มนัก็ปล่อย ปล่อยมนั

ก็กลบัมาอีกหนหน่ึง ตอ้งทาํอยา่งนั้น น่ีความสมดุลไง 

©2015 www.sa-ngob.com 



เทศน์พระ เร่ือง ชาลน้ถว้ย ๑๐ 

มชัฌิมาปฏิปทา ความสมดุลของจิต ถา้สมาธิสมดุล จิตมนัก็ลง ถา้สมาธิมนัไม่สมดุล อ่อน

ไป-แก่ไป อ่อนไปคือทาํแต่กามสุขลัลิกานุโยค แก่ไปคืออตัตกิลมถานุโยค แต่จะอตัตกิลมถานุ

โยค-กามสุขลัลิกานุโยค มนัก็เป็นประสบการณ์ของตน แลว้มนัก็เป็นบวั ๔ เหล่า มนัก็เป็นอาํนาจ

ของจิต วาสนาของจิต ไม่ตอ้งมีไมบ้รรทดั ไม่ตอ้งมีสูตรทฤษฎีท่ีจะไปเทียบเคียงกบัใคร ผดิก็คือ

เราผดิ ถูกก็คือเราถกู เขาผดิก็คือเขาผดิ เขาถกูก็คือเขาถกู ไม่เก่ียวอะไรกบัเราเลย 

10จติของเรากเ็หมอืนกนั ถูกกค็ือเราถูก ผดิกค็อืเราผดิ ถ้าผดิกผ็ดิ เรากห็าเหตุหาผล หา

ช่องทางทีจ่ะเอาชนะมนัให้ได้ ถ้าชนะมนัไม่ได้ กจ็ะแพ้มนัตลอดไป ถ้าแพ้มนัตลอดไป ไม่ได้แพ้

ชาตินีน้ะ มนัจะแพ้ต่อๆ ไป แต่ถ้ามนัชนะปัจจุบันนี ้ มนัจะไม่แพ้อกีต่อไป เพราะมนัไม่มจีะแพ้ 

มนัไม่มผู้ีแพ้ผู้ชนะ 

ถา้มนัมีผูแ้พผู้ช้นะ มนัก็จะแพช้นะต่อๆ ไปใช่ไหม แต่ถา้มนัทาํลายผูท่ี้มีตวัตนหมดแลว้ 

ใครจะแพใ้ครจะชนะ ถา้เราชนะปัจจุบนัน้ี เราจะไม่มีผูแ้พอี้กเลย แต่ถา้เราไม่ชนะ เราจะแพต่้อๆ 

ไป แลว้จะแพต้ลอดไป ความแพม้นัเป็นส่ิงท่ีพอใจไหม ความแพเ้ป็นส่ิงท่ีเป็นคุณประโยชน์ไหม 

ความแพเ้ป็นส่ิงท่ีทุกๆ คนไม่ตอ้งการเลย แต่ทาํไมเราแพ ้ ทาํไมเราอ่อนแอ ทาํไมเรายอมจาํนน น่ี

ถา้มีปัญญาอยา่งน้ี เทียบเคียงอยา่งน้ี ความเพียรเรามนัจะแกร่งกลา้ข้ึนมา 

ความเพียรนะ ทุกคนจะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร ความเพียรตอ้งไม่เป็นมิจฉาสมาธิ ไม่

เป็นมิจฉาปัญญา ความเพียรตอ้งเป็นความเพียรท่ีถูกตอ้ง งานถกูตอ้ง ทุกอยา่งถูกตอ้ง แลว้มนัจะ

แกกิ้เลสดว้ยความชอบธรรม ถา้ไม่ชอบธรรม มนัแกโ้ดยวิปัสสนึก ไม่ชอบธรรมนะ เด๋ียวกิเลสมนั

ฟ้ืนตวัข้ึนมา เราจะลม้ลุกคลุกคลานเลย แต่เร่ืองอยา่งน้ีมนัเป็นประสบการณ์ ครูบาอาจารยท่์านจะ

ผา่นประสบการณ์อยา่งน้ีมา จะเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ นอ้ยนกัท่ีทาํแลว้มนัจะทะลุไปเลย 

ทะลุไปเลยมนัมีแต่ขิปปาภิญญา เช่น องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ตั้งแต่คืนวนัวิสาขบชูา 

ตั้งแต่ปฐมยาม บุพเพนิวาสานุสติญาณ มชัฌิมยาม จุตูปปาตญาณ ถึงท่ีสุดแลว้ อาสวกัขยญาณ คืน

เดียว คือทาํถูกตอ้งภายในคืนเดียว สาํเร็จไปเลย แต่ขณะเวลาเทศนาว่าการ มรรค ๔ ผล ๔10 เพราะ

เวไนยสัตว ์สัตวม์นัมีวุฒิภาวะต่างๆ กนั ขนาดกรรมฐาน ๔๐ หอ้ง การทาํความสงบของใจยงัต่างๆ 

กนั 

แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพุทธวิสัย มีปัญญามาก ยงัวางวิธีการไวถึ้ง ๔๐ 

วิธีการ แต่ในการประพฤติปฏิบติัเด๋ียวน้ีนะ “ตอ้งอยา่งนั้นๆ”...ตอ้งอยา่งนั้น ผดิทั้งนั้นน่ะ เพราะ 
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๔๐ วิธีการ เรามาลดเหลือวิธีการเดียวไดอ้ยา่งไร พระพุทธเจา้จึงบอกถึง ๔๐ วิธีการ การทาํความ

สงบของใจ เพราะจริตของคนมนัแตกต่างกนั ความเห็นของคนแตกต่างกนั คนคนเดียวกนัทาํซํ้ า

ทาํซอ้น กิเลสมนัรู้ทนั มนัยงัทาํลงไม่ไดเ้ลย คนเดียวกนั เวลาทาํยงัตอ้งมีอุบายวิธีการพลิกแพลง 

เพราะกิเลสมนัอยูห่ลงัความคิดเรา กิเลสมนัครอบงาํเรานะ เราทาํส่ิงใดกิเลสมนัรู้ก่อน 

ศึกษาธรรมมา กิเลสมนัหวัเราะเยาะ กิเลสมนัรู้ทนัแลว้ เพราะกิเลสมนัก็ศึกษาไปกบัเรา 

กิเลสมนัอยูก่บัเรา แต่ธรรมะเราตอ้งสร้างข้ึนมา สติก็ตอ้งสร้างข้ึนมา ปัญญาก็ตอ้งสร้างข้ึนมา แลว้

สร้างข้ึนมาก็เป็นโลกียปัญญา ไม่เป็นปัญญาจริงสักทีหน่ึง ถา้เป็นปัญญาจริงข้ึนมามนัจะรู้เลย พอ

เรารู้เลย มนัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นสันทิฏฐิโก มนัเป็นปัจจตัตงั ใครหลอกเราไม่ไดห้รอก ดูสิ คน

อ่ืนเขาจะใหเ้กียรติใหศ้กัด์ิศรีเราขนาดไหน ถา้เราไม่รู้ เขาช่ืนชมเราอยูภ่ายหลงั เราจะรู้อะไร เขา

นินทาเราอยูเ่บ้ืองหลงั เราจะรู้อะไร 

แต่ถา้มนัเป็นความเห็นของเรา เราเป็นคนเห็นเอง เราเป็นคนรู้เอง สรรเสริญ เราก็

สรรเสริญตวัเราเอง นินทา เราก็นินทาตวัเราเอง สัจธรรม สันทิฏฐิโกมนัเป็นอยา่งน้ี มนัไม่ตอ้งการ

ใหใ้ครมาส่งเสริม ใหใ้ครมานินทาหรอก ส่ิงน้ีเป็นโลกธรรม ๘ ธรรมะเก่าแก่ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าโลกธรรม ๘ เป็นธรรมะเก่าแก่ ขณะท่ีการ

ประพฤติปฏิบติัของเรา ใครท่ีจะโดนโลกธรรม ๘ เท่ากบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่มี 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้จะวางศาสนา เจา้ลทัธิต่างๆ เขาต่อตา้นทั้งนั้นน่ะ เขาต่อตา้น 

ทุกคนก็มีสัทธิวิหาริก ทุกคนก็มีผูอุ้ปัฏฐากใช่ไหม กษตัริยต่์างๆ พราหมณ์ต่างๆ เขาอุปัฏฐากลทัธิ

ศาสนาอ่ืนก็มี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เร่ิมตน้มา ไดปั้ญจวคัคียก่์อน ไดย้สะ แลว้ก็ไปเอา

ชฎิล ๓ พี่นอ้ง ถึงมาไดพ้ระเจา้พิมพิสาร ก็มีฐานข้ึนมา พอมีฐานข้ึนมาก็เผยแผอ่อกมา ส่ิงต่างๆ 

เผยแผธ่รรมออกมา มนัก็ตอ้งใหเ้ขารู้จริง ใหเ้ขาศรัทธาจริง เพราะศรัทธาจริง หมายถึงว่า เขารู้จริง 

เขาอธิบายได ้ ถา้ไม่รู้จริง เราเอาแกว้แหวนเงินทองไปไวก้บัลิง ลิงมนัไม่รู้คุณค่าหรอก น่ีก็

เหมือนกนั ธรรมะไปอยูก่บัคนไม่รู้ มนัจะมีประโยชน์อะไร ธรรมะไปอยูก่บัคนไม่รู้ คนไม่รู้มนั

เอาไปอวดอา้งเขา เวลาเขาโตแ้ยง้มาก็ตอบเขาไม่ได ้

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เผยแผธ่รรมข้ึนมา ไดพ้ระยสะ 

ถึงท่ีสุด ๖๐ องค ์ทั้งองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ดว้ยเป็น ๖๑ องค ์“เธอจงไปอยา่ซอ้นทางกนั 

โลกน้ีเร่าร้อนนกั โลกน้ีเร่าร้อน” เพราะ ๖๑ องค ์พน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและบ่วงท่ีเป็นทิพย ์
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บ่วงท่ีเป็นโลกคือเร่ืองโลกๆ เร่ืองโลกธรรม ๘ เร่ืองสรรเสริญนินทา เร่ืองลาภสักการะ น่ี

บ่วงของโลก 

บ่วงของทิพย ์ บ่วงของทิพยคื์ออะไร นรกสวรรคส่ิ์งต่างๆ ส่ิงท่ีเทวดา อินทร์ พรหมเขา

ส่งเสริม 

“เธอพน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและบ่วงท่ีเป็นทิพย ์ เธอจงไปอยา่ซอ้นทางกนั” พระอรหนัตไ์ม่

ติดบ่วงท่ีเป็นโลกและบ่วงท่ีเป็นทิพย ์

บ่วงท่ีเป็นโลกคือส่ิงท่ีเป็นโลกธรรมท่ีเขาสรรเสริญเยนิยอ ท่ีเขาเอามาส่งเสริมใหติ้ดบ่วง

เขา 

บ่วงท่ีเป็นทิพย ์ ส่ิงต่างๆ โลกธรรม ๘ โลกจิตวิญญาณท่ีเขามาฟังธรรม มาต่างๆ เยนิยอ

สรรเสริญ...ไม่ติด 

“เธอพน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและบ่วงท่ีเป็นทิพย ์จงไปอยา่ซอ้นทางกนั โลกน้ีเร่าร้อนมาก” 

กระจายออกไป ๖๑ องค ์ น่ีรู้จริง ไม่ใช่ลิงไดแ้กว้ ถา้ลิงไดแ้กว้ ศึกษามาความรู้ท่วมหวั แต่

อธิบายไม่ได ้ ลิงไม่รู้จกัคุณค่าของแกว้แหวนเงินทองหรอก ผูรู้้จริงศึกษาไป ๖๑ องค ์ อยา่ไปซอ้น

ทางกนั แลว้วางรากฐานของศาสนาข้ึนมาได ้

ดูสิ ดูพระอสัสชิ ไปไดพ้ระสารีบุตรกบัพระโมคคลัลานะ ออกไปเผยแผแ่ลว้เอาส่ิงน้ีเขา้มา

ในศาสนา มาเป็นบุคลากรในศาสนา แลว้เผยแผอ่อกไปเป็นศาสนา เห็นไหม ผูรู้้จริง เวลาผูรู้้จริง

ส่ือสารออกไปมนัเป็นความจริง มนัเป็นความจริงกบัโลก มนัเป็นความจริงท่ีโลกเขาแสวงหา 

น่ีก็เหมือนกนั ในปัจจุบนัน้ีเราตอ้งรักษาเรา เราตอ้งใหเ้รารู้ข้ึนมา การศึกษาน้ีศึกษาเป็น

ทฤษฎี มนัเป็นปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ ปริยติัมนัตอ้งศึกษา แต่ขณะศึกษาในกรรมฐานของเรา เวลา

อุปัชฌายอ์าจารย ์เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ กรรมฐาน ๕ น่ียอดของปริยตัิ แล้วทาํความเข้าใจ ตี

ปริยตัินีใ้ห้แตก 

ปริยติัท่ีไดศึ้กษามา ส่ิงท่ีไปไดเ้ป็นกระดาษมาคนละใบสองใบ อนันั้นมนัไดก้ระดาษมา 

มนัเป็นทางโลกๆ นะ เอากระดาษมากนั มาอวดกนัว่าไดก้ระดาษมาคนละก่ีใบ แต่ความรู้จริงมนั
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ไม่มี ไดก้ระดาษมาแลว้ แต่วินยัยงัไม่รู้เลย ธรรมวินยัผดิถูกยงัลงัเลสงสัยเลย แต่เราประพฤติ

ปฏิบติัของเราข้ึนมา ผดิมนัก็เจบ็ 

10เวลาเป็นอาบัติขึน้มา ดูสิ เราไปหยบิไฟร้อนๆ มอืเราพองไหม เวลาจติมนัไปทาํความผดิ

ขึน้มา มนัยอกหัวใจ มนัผดิไหม มนัผดิ มนัผดิทีใ่จ มนัรู้เองว่าผดิ ถ้าถูก มนักรู้็ว่าถูก มนัไม่ต้องเอา

กระดาษมารับรองหรอก ไอ้กระดาษใบน้ันมารับรองว่าถูกรับรองว่าผดิ ไม่มคีวามหมายเลย แต่

ความจริงมันรู้จริงขึน้มา 

เราตั้งใจข้ึนมาอยา่งน้ี เราปฏิบติัของเราข้ึนมาอยา่งน้ี ก่อนเขา้พรรษา เราตั้งใจของเรา แลว้

เราทาํของเราข้ึนมา อริยทรัพย ์ ทรัพยภ์ายใน ถา้ทรัพยภ์ายในไดข้ึ้นมาแลว้ ทรัพยภ์ายนอกมนัเป็น

ปัจจยันะ ดูครูบาอาจารยข์องเราสิ ส่ิงท่ีไดข้ึ้นมามนัผา่นมาก็ออกไป ผา่นมา ออกไป ออกไปเพื่อ

โลก เพื่อโลกไง แต่ถา้เราเป็นกิเลส มนัเขา้มาแลว้มนัไม่ออก เพราะอะไร เพราะเราเป็นโลก เป็น

โลก โลกมนัอยากใหญ่ มนัอยากมีศกัยภาพ มนัไปกกัตุน พอกกัตุนแลว้มนัก็เป็นนํ้าเน่า เพราะมนั

ไม่ระบาย 

แต่ถา้มนัเป็นความจริง มนัระบายออกไป มนัจะไม่มีการกกัตุน มนัจะไหลเวยีนออกไป 

มนัไหลเวียนเพราะอะไร เพราะมนัรู้จริง ถา้มนัไม่ไหลเวียน มนัไม่รู้จริง มนัมีภวาสวะ มนัมีภพ 

มนัมีเกาะมนัมีดอนในหวัใจ มนัมีส่ิงต่างๆ แต่ถา้มนัเป็นความจริง มนัไม่มีเกาะมนัไม่มีดอน มนั

ว่างไปหมด มนัรู้ไปหมด เขา้ใจไปหมด เพราะอะไร เพราะส่ิงน้ี ดูสิ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ

เจา้บอกเลย “แกว้แหวนเงินทองน้ีเป็นอสรพิษ” มนักดัใจนะ ผูท่ี้รักษามนัก็กดัหวัใจตลอดเวลา มนั

กดัตลอด โลกท่ีเขาแสวงหากนัอยู ่ เขาแสวงหาอะไร เขาก็แสวงหาแกว้แหวนเงินทองน่ีแหละ 

แสวงหามาเพื่ออะไร? เพื่อมากดข่ีหวัใจ 

แต่ครูบาอาจารยข์องเรา ส่ิงท่ีไดแ้กว้แหวนเงินทองมา ไดแ้กว้แหวนเงินทองมามนัเป็น

ประโยชน์กบัโลก ไม่เป็นประโยชน์กบัหัวใจ ไม่ใช่เป็นประโยชน์กบัการนัง่สมาธิภาวนา เวลา

ประโยชน์ของเรา ตอ้งการมรรคญาณ ตอ้งการปัญญา ตอ้งการสมาธิ ตอ้งการสติ ตอ้งสติ สมาธิ 

ปัญญา มนัจะเกิดข้ึนมาจากความเพียร มนัจะเกิดข้ึนมาจากหวัใจ มนัจะเกิดข้ึนมาจากภพ มนัจะ

เกิดข้ึนมาจากภวาสวะ เราจะไปหาศีล สมาธิ ปัญญาจากท่ีไหน ไปหาศีล สมาธิ ปัญญาจากตู้

พระไตรปิฎกมนัก็ไม่มี จะไปหาศีล สมาธิจากครูบาอาจารย ์ ท่านก็ยืน่ออกมาไดแ้ต่คาํพดู เป็น

สัญญา เป็นส่ิงช้ีนาํ 
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ส่ิงท่ีเราจะหาไดข้ึ้นมา ศีล สมาธิ ปัญญา10 มนัจะหาข้ึนมาไดจ้ากใจของเรา เพราะใจมนัรู้ ถา้

มีสติ เรากรู้็ข้ึนมา มีสติข้ึนมา ทุกอยา่งจะเขา้มาล่วงลํ้าเขตแดนของหวัใจเราไม่ไดเ้ลย หวัใจเราจะมี

ความองอาจกลา้หาญ ส่ิงใดท่ีจะเขา้มากระทบหวัใจเรา มีสติยบัย ั้งไวไ้ดต้ลอดเลย สมาธิเกิดจากใจ

ของเราข้ึนมา สมาธิมนัร่มเยน็เป็นสุขในใจของเราข้ึนมา ใครจะล่วงลํ้าเขา้มาในใจของเราได้

อยา่งไร ปัญญาเกิดข้ึนมามนัแกลว้กลา้ มนัเป็นดาบเพชร มนัจะฟาดฟันส่ิงท่ีเป็นกิเลสในหวัใจ มนั

เกิดข้ึนมาจากใจของเรา ถา้ดาบเพชรมนัเกิดข้ึนมา ปัญญาท่ีมนัจะฟาดฟันกบักิเลสมนัเกิดข้ึนมา

จากเรา มนัจะหามาเชือดจากท่ีไหน 

ดาบจากขา้งนอกมนัเป็นดาบสมมุติ ดาบนํ้าพี้  ดาบต่างๆ ท่ีเขาเอาไวฆ่้า ทาํสงครามกนั มนั

เป็นเหลก็ท่ีเขาตีข้ึนมา มนัสร้างบาปสร้างบุญสร้างกุศล มนัทาํลายกนัได ้ แต่ดาบเพชรในมรรค

ญาณมนัฆ่ากิเลส แลว้มนัเกิดมาจากใคร? มนัเกิดจากใจดวงหน่ึง มนัเกิดจากใจดวงนั้น แลว้มนั

ทาํลายกิเลสในใจดวงนั้น แลว้มนัก็ดบัไปกบัใจดวงนั้น แลว้มนัจะเอาส่ิงนั้นมาอวดกนัไดอ้ยา่งไร 

มนัเอามาพิสูจน์กนัไดอ้ยา่งไร 

พิสูจน์กนัแบบ ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ10 มนัพิสูจน์ไดก้บัผูท่ี้เคยมีดาบน้ี ผูท่ี้มีดาบ

แลว้ฟาดฟันกบักิเลส เคยมีดาบมาฟาดฟันกิเลส ดาบนั้นเคยถือมา ใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ใจอีก

ดวงหน่ึงเขามีดาบข้ึนมา ดาบมนัจะเหมือนดาบ มรรคคือเหมือนมรรค ความรู้คือเหมือนความรู้ 

ความคิดก็เหมือนความจริง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมามนัเกิดมาจากไหน? มนัเกิดข้ึนมาจากใจ มนัเกิดข้ึนมา

จากความจริงขอ้เทจ็จริงในภวาสวะ ในภพ 

กิเลส ๓ กิเลสสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ อนุสัยนอนมากบัใจ ภพ ใจ ภพขา้งนอก-ภพขา้ง

ใน แกภ้พแกช้าติ จะไปแกภ้พท่ีชาติไทย ชาติลาว สัญชาติอยา่งน้ีมนัเป็นสัญชาติสมมุติ สัญชาติ

สมมุติมนัเป็นสัญชาติในโลก เป็นกฎหมาย แต่สัญชาติของมนุษย ์มนุษยช์าติไหนเกิดมามนัก็มีภพ 

มนัก็มีความรู้สึก มนัมีความยดึ มนัมีวิญญาณปฏิสนธิ วิญญาณปฏิสนธิคือวิญญาณเกิด ไม่ใช่

วิญญาณรับรู้ วิญญาณอยา่งน้ีมนัเป็นวิญญาณในปฏิจจสมุปบาท อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขา

ราปจฺจยา ว�ิฺาณํ10 มนัเป็นปัจจยาการ มนัเป็นส่ิงท่ีออกมาเป็นกิเลส เป็นตณัหาความทะยานอยาก 

แลว้มนัไล่เขา้ไป น่ีปัญญาอยา่งน้ีเกิดข้ึนมา ดาบเพชรมนัจะไปทาํลายตรงน้ี มนัจะเขา้ไปทาํลาย

อวิชชา เขา้ไปทาํลายความจริง 
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เราเป็นพระเป็นเจา้นะ ธรรม เวลาธรรมของภิกษุ ธรรมของนกัรบเรามนัตอ้งลึกซ้ึง ลึกซ้ึง

เพราะมนัเป็นเร่ืองของใจลว้นๆ มนัเป็นเร่ืองของภพ เร่ืองของกิเลส อวิชชามนัอยู่ท่ีใจ มนัอยูท่ี่

คูหา มนัอยูใ่นรังของใจ เวลาจะชาํระมนั ก็ตอ้งเอาใจดวงนั้นสร้างศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมาทาํลาย

คูหา ทาํลายท่ีอยูข่องใจ ระเบิดในถํ้าคูหาของใจใหม้นัแสดงตวัออกมา 

10จติเดมิแท้นีผ่้องใส จติเดมิแท้นีห้มองไปด้วยอปุกเิลส 

10จติเดมิแท้นีผ่้องใส จติเดมิแท้นีเ้ป็นผู้ข้ามพ้นกเิลส 

10มนัต้องทาํเข้าไป ฟาดฟันเข้าไป 

เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา เราก็ว่าเป็นงานหยาบๆ งานหยาบๆ กิริยา 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เดินจงกรมอยูต่ลอดเวลา อยูใ่นวิหาร แลว้อชาตศตัรูจะไป

เฝ้า อชาตศตัรูระลึกไดแ้ลว้ กาํลงัคิดว่าจะกลบัตวั อาํมาตยจ์ะพาไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจา้ พาไปหาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ กลางคืน ท่านเดินจงกรมอยู่ ไปหา เงียบสงดั 

จนพระเจา้อชาตศตัรู “เอะ๊! พาไปหาพระพทุธเจา้ ไม่เห็นพระพุทธเจา้ หรือว่าอาํมาตยจ์ะลวงเรามา

ฆ่า” 

จะฆ่าอาํมาตยน์ะ อาํมาตยบ์อก “อยูเ่ฉยๆ อยูเ่ฉยๆ เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้เสดจ็จงกรมอยูน่ัน่” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “อชาตศตัรูเขา้มาน่ี” 

น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ยงัเดินจงกรมเลย เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาเป็นวิหาร

ธรรม ไอพ้วกเราเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาเพื่อฆ่ากิเลส คือเป็นงานอาบเหง่ือต่างนํ้าเพื่อจะชาํระ

กิเลส แต่ผูท่ี้ส้ินกิเลสไปแลว้เขาเดินจงกรมเป็นวิหารธรรม เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาเป็นวิหาร

ธรรม เป็นเคร่ืองอยูข่องใจ ใจมนัส้ินกิเลส มนัอยูใ่นร่างกายน้ี พระอรหนัตท่ี์มีชีวิตอยู ่ สอุปาทิ

เสสนิพพาน จิตท่ีพน้จากกิเลส แต่ยงัอยูใ่นธาตุขนัธ์ ยงัอยูใ่นธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ถึงจะตอ้งบริหาร

จดัการใหม้นัอยูสุ่ขอยูส่บาย มนัเป็นภาระ มนัเป็นหนา้ท่ี มนัตอ้งบริหารจดัการมนัเพื่อใหอ้ยูสุ่ข

สบาย น่ีวิหารธรรม แต่เรามนักิเลสลว้นๆ มนักระทืบเราอยูน่ี่ มนัถึงตอ้งค่อยๆ ตั้งใจข้ึนมา ทาํ

ข้ึนมา 
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จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึงนะ วนัน้ีวนัพระ วนัอุโบสถศีล เรามาลงอุโบสถ ไดฟั้งธรรม 

ธรรมน้ีปลุกเร้า ปลุกเร้าใหต่ื้นตวันะ ต่ืนตวัข้ึนมา อยา่นอนหลบั อยา่ใหจิ้ตมนัหลบัอยู ่ใหกิ้เลสมนั

กระทืบหวัอยู่ แลว้อยา่ใหกิ้เลสมนัลน้ฝ่ังลน้หวัใจเป็นชาลน้ถว้ย ไม่ยอมรับส่ิงใดๆ เลย “ขอ้วตัร

ปฏิบติัทุกอยา่งเป็นของเลก็นอ้ย ทุกอยา่งเป็นของไม่มีความหมาย”...มีความหมายไปหมดเลยถา้ใจ

ดวงนั้นมีความหมาย 

ถา้ใจมีความหมาย ศีลทุกขอ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บญัญติัไวแ้ลว้ มีความหมาย 

เก็บเลก็ผสมนอ้ยใหจิ้ตมนัเขม้แขง็ข้ึนมา ใหใ้จมนัพร่องไว ้ อยา่ใหใ้จมนัลน้ อยา่ใหกิ้เลสมนัลน้ 

ลน้ออกมาจนไม่ยอมรับส่ิงใดเลย กิเลสเท่านั้นใหญ่มาก กิเลสเท่านั้นเหยยีบย ํา่มาก เหยยีบย ํา่ใหใ้จ

ดวงน้ีอยูใ่นอาํนาจของมนั เหยยีบๆๆ เหยยีบไปตลอด แลว้ทิฏฐิมานะ รู้ทั้งรู้กิเลสมนัครอบงาํ ยงั

เป็นข้ีขา้มนั ไม่ยอมพลิกหวัใจ ไม่ยอมเปล่ียนอารมณ์ ไม่ยอมทาํลายรวงรังของมนั แลว้ฝืนมนั สู้

มนั ทาํลายมนัจนถึงจะยนืข้ึนมาได ้

จะเขา้พรรษานะ ใหต้ั้งใจ ตั้งใจข้ึนมา แลว้พรุ่งน้ีวนัอธิษฐานพรรษา วดัใดก็อธิษฐานท่ีนัน่ 

เพราะเวลาอธิษฐานพรรษา มนั วหิาเร10 อาวาส ส่ิงน้ีเวลาอธิษฐานพรรษา ใหอ้ธิษฐานเป็นอาวาส 

ส่ิงท่ีอาวาสออกจากนอกเขต เห็นไหม ถา้คนจริง ถา้ทาํจริง ทุกอยา่งมนัจะจริงจะจงั แลว้เป็นความ

จริงข้ึนมา ถา้มนัโลเล อธิษฐานแลว้ก็โลเล ยา้ยเขต ยา้ยขอบ ยา้ยมนัไปบ่อย คนไม่เอาไหนมนัจะ

ไม่เอาไหนตั้งแต่เด๋ียวน้ีจนถึงท่ีสุด คนตั้งสัจจะมนัจริงตั้งแต่เด๋ียวน้ี แลว้มนัจะไดค้วามจริงไป

เร่ือยๆ 

เราอยา่ใหกิ้เลสมนัลน้ฝ่ัง อยา่ใหเ้ป็นชาลน้ถว้ย อยา่ใหว้่า “เรารู้แลว้ เรารู้แลว้” ทิฏฐิมานะ

ว่ารู้จริง...รู้ไม่จริงเลย ถา้รู้จริง เราจะไม่ใหกิ้เลสมนัข่ีหวัอยา่งน้ีหรอก ถา้รู้จริง เราจะมีความสุขใน

หวัใจข้ึนมา 

ความสุขใดๆ ก็แลว้แต่ในโลกน้ีเท่ากบัจิตสงบไม่มี แค่สมาธิมนัก็รู้วา่มีความสุขแลว้ ถา้มนั

ไม่มีความสุขมนัจะติดสมาธิไดอ้ยา่งไร แลว้ถา้เกิดมนัเป็นวิมุตติสุข มนัพน้จากกิเลสไปโดยวิมุตติ

สุข มนัสุขอยา่งไร ลองสัมผสัดูสิ ลองเขา้ไปสิ ทุกคนมีสิทธิ เพราะทุกคนมีภพ ทุกคนมีส่ิงท่ีสัมผสั 

ทุกคนมีส่ิงท่ีเขา้ไปแสวงหา แลว้ถา้เขา้ไปแสวงหา พิสูจน์ศาสนาว่าพระพุทธเจา้โกหก ว่าครูบา

อาจารยโ์กหก มนัไม่จริง ลองทาํดู! แลว้พิสูจน์กนั ใครโกหก ใครมีความจริง ทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่ 

มนัอยูท่ี่ไหน แลว้มนัเป็นจริงอยา่งไร มนัถึงจะมัน่คงไง ศาสนามัน่คงไปตลอดนะ มัน่คงในสมยั
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ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สมณโคดม ๕,๐๐๐ ปี หมายถึงวา่ อาํนาจวาสนาบารมี สาย

บุญสายกรรม สุดทา้ย ๕,๐๐๐ ปีไปแลว้ พระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสขา้งหนา้ มาตรัสขา้งหนา้ 

สหชาติ ผูส้ร้างสมบุญญาธิการข้ึนมามนัก็จะไปต่อเติมกนัท่ีนัน่ 

แต่ในปัจจุบนัน้ี ชีวิตน้ี ลมหายใจน้ี ส้ินสุดกนัท่ีน่ี เอากนัท่ีน่ีใหไ้ดเ้ด๋ียวน้ี จะไม่ตอ้งเกิด

ตายๆ อีกรอบหน่ึง เกิดตายไปจุติในครรภข์องมารดา ไปเกิดอยูใ่นครรภ ์ ตอ้งไปนอนอยู ่ ๙ เดือน 

ทุกขอ์ยูแ่ลว้ ส่ิงนั้นทุกขท์ั้งนั้นน่ะ ชีวิตท่ีเกิดข้ึนมา นัง่อยูน่ี่หายใจสะดวกสบาย ขณะอยูใ่นทอ้งมนั

ทุกขข์นาดไหน แลว้ยงัตอ้งไปอีกรอบหน่ึงๆ ใครจะเอา 

10ถ้าใครจะไม่เอา ต้องตั้งสต ิแล้วตัดให้ได้ ตัดกระแสทีม่นัจะต้องไปอกีให้ได้ ถ้าตัดให้ได้ น่ี

วมุิตติสุข สุขอย่างยิง่ สุขในศาสนานี ้

เราเป็นภิกษุ เราเป็นธรรมทายาท เราควรมีสมบติั เราเป็นผูท้รง ครูบาอาจารยท่์านบอกเลย 

ภกิษุไม่ทรงธรรมทรงวนัิยจะให้มใีครทรง10 เราเป็นภิกษุ เราเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส เราตอ้งมี

หลกัมีเกณฑเ์พื่อเป็นหลกัชยัของศาสนา หลกัชยัของโลก ตั้งใจ ทาํได ้ ทุกคนทาํได ้ถา้ทาํไม่ไดจ้ะ

ไม่มีศรัทธาไม่มีความเช่ือมาบวชเป็นภิกษุ มาอดๆ อยากๆ มาอดนอนผ่อนอาหาร มาทุกขท์าํไม 

อดนอนผอ่นอาหาร ทุกขท์าํไม ฆราวาสเขามีความสุข กินอ่ิมนอนอุ่น ไดไ้ปเท่ียวเพลิดเพลินทาง

โลก แลว้เขาอยูมี่ความสุข เขาสุขของเขาไหม แลว้เรามีศรัทธาความเช่ือ มาอดๆ อยากๆ 

10อดอยากคอืให้กเิลสมันเบาตัวลง อดอยากเพือ่ขดัเกลากเิลส อดอยากเพือ่จะฆ่ากเิลส 

เห็นไหม มีศกัยภาพ มีความจริงข้ึนมา เราตอ้งทาํได ้ เราทาํไดเ้พราะมีศรัทธามีความเช่ือ 

เป็นคนมีวาสนาถึงจะเป็นศากยบุตร ปัจจุบนัน้ีเป็นสงฆ ์ เป็นศากยบุตรโดยสมมุติ ถา้มนัจริงข้ึนมา 

เราจะเป็นจริงโดยหวัใจ เป็นพระในใจ ไม่ใช่เป็นพระโดยสมมุติ เอวงั  
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