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 ค าถามน้ีมนัไม่เหมือนค าถาม แต่เป็นค าถาม  

 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๘๐. เร่ือง "ศาสนาพุทธคืออะไร?"  

 หลวงพ่อคะ ศาสนาพุทธคืออะไรคะ? (ส าหรับคนท่ีไม่เคยเขา้วดั เราจะอธิบายให้
เขาอยา่งไร และท าใหเ้ขารู้สึกอธิบายแลว้อยากทดลองดว้ยตวัเอง หนูไม่อยากเอาค าตอบ
จากพจนานุกรม และคน้ควา้จากเวบ็ไซต ์หนูว่าหนูไม่เช่ือค าตอบท่ีหามา) หนูขอค าตอบ
จากหลวงพ่อเจา้ค่ะ จะไดไ้ม่ตอ้งคาใจหรือถามผูอ่ื้น ซ่ึงหนูคิดว่าค าตอบอาจไม่ถูกค่ะ 
กราบขอบพระคุณ 

 ตอบ   :   น่ีพดูถึงค าถามไง ศาสนาพทุธคืออะไร? ศาสนาพุทธคืออะไรคะ? 
ศาสนาพุทธ ทั้งๆ ท่ีจริงๆ แลว้เขาก็เป็นชาวพุทธ เขาก็นบัถือศาสนาพุทธ เขาก็ว่าเขา
เขา้ใจในพุทธศาสนา แต่เวลาว่าศาสนาพุทธคืออะไรเพราะอะไร? เพราะมนัไปอธิบายให้
คนอ่ืนเขา้ใจไม่ได ้ เราน่ีเราเขา้ใจกนัตามวฒันธรรมประเพณี แลว้เราวา่ศาสนาพุทธคือ
อะไรล่ะ?  

 ถาม   :   น่ีศาสนาพุทธคืออะไรคะ (พอคืออะไรคะเราก็เขา้ใจอยู)่ แต่ส าหรับคนท่ี
ไม่เคยเขา้วดั เราจะอธิบายใหเ้ขาอยา่งไร และท าใหเ้ขารู้สึกอธิบายแลว้อยากทดลองดว้ย
ตนเอง 

 ตอบ   :   น่ีเวลาเราว่าศาสนาพุทธน้ีคืออะไรมนัมองไดก้วา้งมาก มนัมองไดก้วา้ง
มาก เพราะเรามองโดยวิทยาศาสตร์ไง ถา้วทิยาศาสตร์ในการทดสอบไง ในการทดสอบ
ว่ามนัเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงใช่ไหม เวลาเรามองไปเรามองเป็นวิทยาศาสตร์ เรามอง
เป็นโลกไง แลว้มองเป็นโลกไปแลว้เรามองไม่เขา้ถึงตวัศาสนาไง น้ีตวัศาสนา ว่าตวั
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ศาสนาคืออะไรก็แบบว่าพระ พระท่ีมีการศึกษา พระท่ีบวชมาเป็นพระ แลว้ศึกษาพทุธ
ศาสนา น่ีถา้เวลาเขาศึกษามาเขาศึกษาบาลี ไดเ้ปรียญ ๙ ประโยค  

 ถา้เปรียญ ๙ ประโยคเขาก็ศึกษาเร่ืองศาสนา แลว้พอศึกษาเร่ืองศาสนาแลว้ถาม
เขาว่าศาสนาคืออะไร? เขาจะตอบว่าอยา่งไรล่ะ? ถา้ศาสนาคืออะไร ส่ิงท่ีทางวิชาการเขา
ศึกษามาแลว้ เขาเขา้ใจแลว้ก็เหมือน เหมือนกบัเราไปเรียนวิชาชีพ เรียนวิชาชีพ เรียน
ต่างๆ เราเขา้ใจ เห็นไหม ใครเรียนวิชาชีพส่ิงใดก็จะเขา้ใจทางวิชาชีพของตวัเอง ถา้เขา้ใจ
วิชาชีพของตวัเองเป็นเร่ืองโลก  

 น่ีก็เหมือนกนั พระเราไปศึกษาพุทธศาสนามนัก็ศึกษาเหมือนเป็นวิชาชีพ วิชาชีพ
อาชีพพระ ศึกษาพุทธศาสนา ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง แลว้
จะอธิบายอยา่งไรล่ะ? อธิบายแลว้ก็ยงัเถียงกนัอยูว่่าอะไรเป็นหวัใจของศาสนา ถา้หวัใจ
ของศาสนา พวกเรานกัปฏิบติัเราว่าเร่ืองอริยสัจ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรคๆๆ มรรคน่ี
แหละตวัศาสนา น้ีตวัศาสนา ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรคคือหลกัของศาสนา  

 น้ีหลกัของศาสนา เวลาครูบาอาจารยท่ี์ประพฤติปฏิบติัมาแลว้ศาสนาคืออะไร? 
ศาสนธรรมคือค าสั่งสอน ศาสนธรรมคือค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
เพราะ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม พอองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมมนัมีรัตนะ ๒ คือมีพระพุทธเจา้กบัพระธรรม น่ีพระพุทธเจา้กบัพระ
ธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรมๆ แสดงธรรมจนพระอญัญาโกณ
ฑญัญะท่านมีดวงตาเห็นธรรม เป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลก  

 ถา้เป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลก เห็นไหม ถา้เป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลก น่ีมนัมีพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ รัตนตรัย ทีน้ีรัตนตรัยมนัมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ น้ี
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆพ์อมนัเผยแผม่าๆ มนัเป็นวฒันธรรมประเพณี พอเป็น
วฒันธรรมประเพณีมนัก็เป็นตวัแทน เป็นตวัแทน เป็นตวัแทนน่ีถา้พระพุทธเจา้เราก็มี
พระพุทธรูปในวดั เป็นสมมุติว่าพระพุทธรูปเป็นตวัแทนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ พระธรรม พระธรรมคือตูพ้ระไตรปิฎก พระสงฆ ์พระสงฆก์็น่ีเห็นๆ กนัอยูแ่ลว้  

 ทีน้ีพอเรามองภาพเขา้ไปมองเป็นวิทยาศาสตร์ไง แลว้ศาสนาพุทธคืออะไรล่ะ? 
ศาสนาพุทธคืออะไร? ศาสนาพุทธคืออะไร น่ีเราก็มองภาพอยา่งนั้น ถา้ศาสนาพุทธเป็น
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พระ พระดีก็มี พระดีไม่มีใครพดูถึง แต่พระท าผดิ โอโ้ฮ ลงข่าวหนา้หน่ึงเลย ถา้พระท า
ผดิ อา้ว ในเม่ือศาสนาพุทธก็เช่ือถือไม่ได ้ดูพระประพฤติปฏิบติัสิ พระกินเหลา้ พระเมา
ยา พระท าตวัเหลวไหล อา้ว ถา้เป็นศาสนาแลว้ก็ตอ้งใหเ้ป็นท่ีไวใ้จได ้เช่ือใจได ้ 

 ถา้เป็นพระธรรม พระธรรม เห็นไหม พระธรรมก็ธรรมจกัร น่ีเวลาเขาท า
ธรรมจกัรเป็นเคร่ืองหมาย เคร่ืองหมายของสัจธรรม ตูพ้ระไตรปิฎกเป็นพระธรรม เราว่า
พระธรรม พอไปพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ พระธรรมก็เป็นหินแกรนิตเน่ียหรือ ขยาย
ออกมาแลว้มนัก็เป็นกอ้นหิน มนัจะเป็นประโยชน์อะไรล่ะ?  

 อา้ว เวลาตวัแทนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระพุทธรูป พระพุทธรูป
มนัมีหลายครอบครัวมากท่ีมาหาเรานะ บอกว่าลกูชายเรียนมา เรียนสูง แลว้พ่อแม่เขาพา
ลูกไปวดั พอพ่อแม่กราบพระลูกมนัก็ถามพ่อแม่ เพราะพ่อแม่กบัลกูคุยกนัไดส้นิท แม่
กราบอะไรน่ะ? แม่กราบท าไม? นัน่มนัทองเหลือง เวลาไปไหวพ้ระบอกแม่กราบ
ท าไมน่ะ? มนัเป็นอิฐ หิน ทราย ปนู แม่กราบท าไม  

 น่ีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่าเห็นพวกเราไปกราบ
พระพุทธรูป น่ีเราไปกราบอะไรกนั เพราะทางวิทยาศาสตร์เขาพสูิจน์แลว้ เราหล่อมาดว้ย
ทองเหลือง เราหล่อมา เราข้ึนรูปมาดว้ยอิฐ หิน ทราย ปนู แลว้เราไปกราบท าไมล่ะ? น่ี
เขาคิดทางวิทยาศาสตร์ไง แต่เวลาเม่ือก่อนหลวงตาอยูน่ะ เวลาใครไปบา้นตาดท่านบอก
ว่าใหก้ราบพระ แลว้ถึงพระไหม? ถา้กราบพระนะ น่ีถา้กราบพระถึงพระ ถา้กราบถึงพระ
ก็ถึงปัญญาคุณ ถึงเมตตาคุณ ถึงวิสุทธิคุณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้
เมตตาคุณ ปัญญาคุณ วสุิทธิคุณใครเป็นคนรู้สึกล่ะ? หวัใจเราเป็นคนรู้สึก หวัใจเรา
ซาบซ้ึง  

 เวลาเรากราบเรากราบถึงพระ เรากราบถึงพระน่ีกราบถึงพระพุทธเจา้ กราบถึง
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไอส่ิ้งท่ีเป็นตวัแทน ตวัแทนน่ีพระพุทธรูปเป็นตวัแทน 
พอเป็นตวัแทน น่ีมนัเป็นตวัแทนตวัส่ือ ส่ือเขา้ไปส่ือถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
แลว้เวลาตวัแทนไปส่ือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ น่ีบอกว่าศาสนาพุทธคืออะไร? ถา้
เราว่าศาสนาพุทธคืออะไร เวลามองเขา้มา เวลาเราไปคุยกบัเพื่อน หรือเพื่อนท่ีว่าเขายงั 
เขาก็เป็นชาวพุทธนะ เพราะว่าเขาเกิดจากพอ่แม่ พ่อแม่ก็เป็นชาวพุทธ ในทะเบียนบา้นก็
เป็นชาวพุทธ แต่เขาไม่สนใจ เขาไม่สนใจ เขาเห็นแลว้มนัขดัแยง้กบัความรู้สึกเขา  
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 ถา้มนัเห็นแลว้ขดัแยง้ เห็นแลว้ขดัแยง้ท่ีไหน เห็นแลว้ขดัแยง้ท่ีว่าโดยความรู้สึก
ของเขา วุฒิภาวะของใจใช่ไหม ท าไมพระฟุ่มเฟือยอยา่งนั้น ท าไมพระท่ีมกันอ้ยสันโดษ 
ความเป็นอยูท่  าไมมนัสูงส่งกบัชาวบา้นเขา เวลาเขาคิดเขาคิดอยา่งนั้น เวลาเขามองภาพ
เขา้มา น่ีเราจะบอกว่าเขาบอกว่าศาสนาพทุธคืออะไร? เราจะบอกว่าศาสนาพุทธคือสัจ
ธรรม พุทธธรรม สัจธรรม สัจธรรมคือตวัศาสนา  

 เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ยงัไม่ไดต้รัสรู้ธรรม เจา้ชายสิทธตัถะยงั
ไม่ไดต้รัสรู้ธรรม วนัวิสาขบชูา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐ ประเสริฐ
เพราะอะไร? เพราะไดส้ร้างบุญญาธิการมา เกิดในวนัวิสาขะ เพญ็เดือน ๖ เกิดเป็นเจา้ชาย
สิทธตัถะ ตรัสรู้ ตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ตรัสรู้ ตรงตรัสรู้ อาสวกัขย
ญาณท าลายอวิชชาในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ก่อนหนา้นั้นเป็นพระโพธิสัตว ์ 

 ฉะนั้น ตวัศาสนาไง น่ีท่ีว่าศาสนาคือตวัสัจธรรม สัจธรรมคือส่ิงท่ีว่าองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เห็นไหม แลว้องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ก็ปรินิพพานวนัเพญ็เดือน ๖ เหมือนกนั เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้แสดงธรรม น่ีแสดงธรรมมนัมี ๒ ประเดน็ ประเดน็หน่ึงพระอญัญาโกณฑญัญะ
มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพยาน แต่เทวดา อินทร์ พรหมท่ีเขาฟังข่าวต่อๆ กนัไป เขาส่งต่อๆ 
กนัไป น่ีเวลาจกัรมนัเคล่ือนแลว้ จกัรมนัเคล่ือนแลว้  

 น่ีว่าศาสนาพุทธคืออะไร? ถา้ศาสนาพุทธ ศาสนธรรมค าสั่งสอนคือสัจธรรมนัน่
คือตวัหลกัของศาสนา แต่มนัเป็นประเพณีไง พอมนัเป็นประเพณีแลว้ เวลาผูบ้วชแลว้ 
เวลาเราเป็นฆราวาสเราก็ตอ้งมีปัจจยั ๔ มีเคร่ืองอาศยั พระบวชมาแลว้ พระบวชมาแลว้
มนัก็มีบริขาร ๘ คือปัจจยั ๔ มีกลด กลดคือท่ีอยู่อาศยั มีเคร่ืองนุ่งห่มก็ผา้จีวร ไตรจีวร 
อาหารก็คือบาตร ยารักษาโรคก็คือน ้ามูตรเน่า น่ีเป็นยารักษาโรค ปัจจยั ๔ เหมือนกนั แต่
พออยูแ่ลว้ครูบาอาจารย ์ น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา อนาถบิณ
ฑิกเศรษฐีเอาเงินปสูร้างวดัให ้สร้างวดัคือท่ีอยู ่อาราม อารามของผูท่ี้ไม่มีบา้นมีเรือนไง  

 น่ีผูท่ี้เขามีศรัทธาความเช่ือเขาก็ท  าของเขา เราจะบอกว่าเวลาบอกว่าพระอยูสู่งส่ง
กว่าเขาๆ มนัสูงส่งหรือมนัจะต ่าตอ้ยมนัอยู่ท่ีอ  านาจวาสนาบารมี แลว้เวลาคนท่ีเขาเช่ือถือ
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ศรัทธาเขาสร้างของเขาให ้ เขาสร้างของเขา เขาส่ิงนั้น พระน่ีก็เป็นผูรั้กษาของๆ สงฆไ์ง 
น่ีศาสนาคืออะไร? ถา้ศาสนา ศาสนาคือสัจธรรม  

 ถาม   :   แลว้ส าหรับคนท่ีไม่เคยเขา้วดัเราจะอธิบายอยา่งไรได ้อธิบายแลว้ใหเ้ขา
รู้สึกว่าอยากทดลองดว้ยตวัเอง  

 ตอบ   :   ถา้อยากทดลองดว้ยตวัเอง เห็นไหม เราจะอธิบายใหเ้ขาไดอ้ยา่งไรล่ะ? 
ถา้เราอธิบายใหเ้ขา ศาสนาน่ีมนัก็เหมือน ส่ิงท่ีเราอยูม่นัก็แค่พวกบรรพบุรุษของพวกเรา
เป็นผูฉ้ลาดใช่ไหม เอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ พอศาสนาประจ าชาติศาสนาน้ี
เป็นเคร่ืองหล่อหลอม ศาสนาน่ีมนัเหมือนน ้า มนัรวบรวมส่ิงใดใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั เขา
จะผสมปนู ผสมอะไรเขาตอ้งมีน ้า มีส่ิงต่างๆ เพื่อผสม ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
เวลาชาติ ศาสนา ศาสนามนัก็รวบรวม รวบรวมใหน้ ้ าจิตน ้าใจของคนเป็นน ้าหน่ึงใจ
เดียวกนั ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวของชาติ ชาติจะเกิดข้ึนไดด้ว้ยความเห็นอกเห็นใจต่อ
กนั ดว้ยความผกูพนั ดว้ยความสามคัคีกนั  

 ศาสนา เห็นไหม ดูสิเวลาธรรมะของกษตัริย ์ ทศพิธราชธรรม การปกครองโดย
ธรรม น่ีเวลาถา้อธิบายศาสนาไปมนัก็กวา้งขวางไป อยูใ่นสถานะของใคร ใครมีสถานะ
ไหนจะรับไดป้ระโยชน์กบัศาสนาชนิดใด น่ีเวลากษตัริยเ์ขามีทศพิธราชธรรม เวลาเป็น
ขุนนาง เป็นผูป้กครองดูแลเขาก็ตอ้งมีความเป็นธรรม ธรรมาภิบาล พวกเราน่ีพวกท่ีเป็น
รากหญา้ พวกท่ีเป็นประชาชน ประชาชนเป็นน ้า ประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนก็มี
ใจเป็นธรรม ประกอบสัมมาอาชีวะ น่ีพดูถึงว่าความเป็นอยูข่องสังคมไง  

 ฉะนั้น เราจะอธิบายใหเ้ขาเขา้ใจไดอ้ยา่งไรล่ะ? เวลาอธิบายน่ีมนัอธิบาย ถา้
อธิบายเป็นเร่ืองปัจจตัตงัแลว้ เป็นเร่ืองอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน เวลา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธรรม พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม
มนัก็เป็นประโยชน์ของพระอญัญาโกณฑญัญะ น่ีก็เหมือนกนั เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิด
มาพบพุทธศาสนา หลวงตาท่านพดูอยา่งน้ีนะ หลวงตาท่านบอกว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย ์
แลว้เป็นคนท่ีมีบุญมาก หลวงตาใชค้  าว่าถา้คนไม่มีบุญจะไม่ไดพ้บพุทธศาสนา ดูในโลก
น้ี เห็นไหม ในโลกน้ีก่ีพนัลา้น แลว้คนถือพุทธศาสนามนัก่ีร้อยลา้น แลว้พอประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมา ผูท่ี้เขา้ถึงธรรมมนัมีก่ีคน  
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 ค าว่ามนัมีก่ีคนใช่ไหม ถา้ค าวา่ก่ีคนมนัจะมีอ  านาจวาสนาขนาดไหนล่ะ ฉะนั้น 
ถา้บอกว่าจะท าอยา่งไรใหเ้ขาทดลองดว้ยตวัเขาเอง ถา้ทดลองดว้ยตวัเอง ในปัจจุบนั เห็น
ไหม ในปัจจุบนัน้ี ในการประพฤติปฏิบติัมนัจะเจริญรุ่งเรืองข้ึนมาจากท่ีไหน 
เจริญรุ่งเรืองข้ึนมา เพราะแต่ก่อนพระท่ีปฏิบติัก็แสวงหากนัทั้งนั้นแหละ แต่พอหลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านก็ปฏิบติัของท่าน ท่านก็รู้ความเป็นจริงของท่าน แลว้ท่านท าเป็น
ตวัอยา่ง แลว้เวลาใครประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัมีความรู้ ความเห็นภายในใจไปถามท่าน 
ท่านตอบไดก่้อนดว้ย ท่านเอาความเห็นของเรามาอธิบายใหเ้ราฟัง ทุกคนมนัถึงยอมรับ 
พอทุกคนยอมรับนะเป็นความจริง ใครปฏิบติัข้ึนไปดว้ยความเสมอกนั  

 พอดว้ยความเสมอกนั น่ีส่ิงท่ีเสมอกนัมนัเสมอกนัตรงไหนล่ะ? มนัเสมอกนัมนั
ถอดมนัถอนอวิชชา ถอดถอนการเบียดเบียนหวัใจ ถอดถอนกิเลสท่ีมนัครอบง าใจ มนั
ถอดมนัถอน ถา้มนัถอดมนัถอน แลว้ท่านท าของท่าน เวลาเราปฏิบติัข้ึนไปเรามีปัญหา
เราจะถามครูบาอาจารยใ์ช่ไหม เหมือนคนเจบ็ไขไ้ดป่้วยไปหาหมอ ถา้หมอรักษาเรา
ไม่ไดเ้ขาจะเป็นหมอไดอ้ยา่งไร คนท่ีจะรักษาไดต้อ้งเป็นหมอสิ หมอตอ้งบอกอาการ
ของใจท่ีเราทุกข ์ เรายากมนัมาไดอ้ยา่งไร ถา้มนัท าไดจ้ริง เห็นไหม น่ีส่ิงท่ีว่าถา้เขาจะ
ทดลองดว้ยตวัเขา  

 ค าว่าทดลอง ในการประพฤติปฏิบติัเด๋ียวน้ีมนัเขม้แขง็ข้ึน มนัแบบว่ามีคนเช่ือถือ
ศรัทธามากข้ึน ศรัทธามากข้ึนเพราะครูบาอาจารยท่์านท าเป็นตวัอยา่งมา แลว้ท าตวัอยา่ง
มา เราปฏิบติับอกว่าใครมีความทุกขล่์ะ แมแ้ต่เรามีความทุกขน์ะ เราไปศึกษาพุทธศาสนา 
เวลาพุทธศาสนาน่ีธรรมโอสถ ทุกคนมนัวางได ้แลว้ถา้เขามีปัญหาตวัของเขา เขามีความ
ทุกขใ์นหวัใจของเขา แลว้ถา้เขาบอกว่าเขาจะแกทุ้กข ์ เห็นไหม เรียกวา่เป็นอริยสัจ น่ี
สัจจะความจริง ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค  

 ทุกคนมีความทุกขไ์หม ถามสิทุกคนมีความทุกขไ์หม ทุกคนมีความทุกข์ทั้งนั้น
แหละ จะทุกขม์าก ทุกขน์อ้ย ทุกขใ์นแง่มุมใดมีทั้งนั้นแหละ ใครบา้งไม่มีความทุกขเ์ลย 
มีทั้งนั้นแหละ แลว้พุทธศาสนาน่ีทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ ละเหตุใหเ้กิดทุกข ์แลว้
ถา้มนัเกิดนิโรธ เกิดนิโรธ นิโรธคือความปล่อยวางได ้ การปล่อยวางนั้นได ้ แลว้ปล่อย
วางดว้ยอะไรล่ะ? อา้ว ถา้เรายงัไม่ปล่อยวาง ถา้เราปล่อยวางโดยส้มหล่นเราก็ไม่รู้วา่มนั
ปล่อยวางไดอ้ยา่งไร แต่ถา้มนัปล่อยวางแลว้เราก็เห็นว่า เออ มนัมีช่องทาง มีหนทางท่ีท า
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ไดจ้ริง ถา้มีหนทางท่ีท าไดจ้ริง แลว้เวลาท าจริงท าดว้ยอะไรล่ะ? มนัก็ตอ้งไปท าศีล สมาธิ 
ปัญญา สร้างมรรค พอสร้างมรรคข้ึนมามนัเห็นคุณประโยชน์แลว้  

 น่ีเห็นคุณประโยชน์ของศาสนาแลว้ เราไปบอกทีแรกเลยบอกว่าพุทธศาสนาสอน
เร่ืองศีล เร่ืองสมาธิ เร่ืองปัญญา เขาบอกว่าศีลอะไร? สมาธิอะไร? แลว้ปัญญา ปัญญาก็
ปัญญาท ามาหากินน่ีไง ปัญญาก็ก าลงัจะรวยอยูน่ี่ ปัญญา เพราะคนมนัมองคนละมุม ไอ้
อยา่งนั้นเขาเรียกว่าปัญญาเป็นปัญญาวิชาชีพ แต่ถา้มนัเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิด
จากการภาวนามนัจะแกทุ้กขไ์ดจ้ริงๆ ไง แต่ถา้ปัญญาอยา่งนั้นมนัเป็นปัญญาวิชาชีพ เป็น
ปัญญาส่ิงท่ีเราไวส่ื้อสารกนัในสังคม น่ีเราบอกว่าจะท าอยา่งไรจะบอกใหเ้พื่อนเขา้ใจได ้
แลว้จะใหเ้พื่อนไดท้ดลองดว้ยตวัเอง  

 ฉะนั้น เวลาเขาบอกว่าหนูไม่อยากเอาค าตอบจากพจนานุกรม ถา้พจนานุกรมเขา
ถึงเถียงกนัน่ี พอบอกพจนานุกรมแลว้ก็มาพดูเร่ืองน้ีไง พดูเร่ืองว่าถา้มองพระ มองเขา้มา
ในศาสนา พอเรามองเขา้มาในศาสนาเขามองพระก่อนนะ เพราะพระเป็นตวัแทน พระ
เป็นพระสงฆ ์ พระสงฆเ์ป็นคนท่ีสืบทอดศาสนามา ถา้พระสงฆเ์ป็นผูสื้บทอดศาสนามา 
พระสงฆดี์ๆ ก็เยอะมาก พระสงฆดี์ๆ พระอรหนัต ์๕๐๐ องคเ์ป็นผูท่ี้ท  าสังคายนา แลว้จด
จารึกไวจ้นเป็นพระไตรปิฎกใหเ้ราศึกษามา ๒,๐๐๐ กว่าปี น่ีไม่ไดเ้ห็นว่าพระสงฆดี์ๆ ท า
ส่ิงท่ีดีๆ เลย แต่เวลาพระสงฆท์  าไม่ดี พระสงฆท์  าผดิพลาด โอ๋ย คดัคา้น มีความเห็นผดิ มี
ความไม่พอใจ  

 ถา้ไม่พอใจแลว้กิเลสมนัก็ชอบดว้ยนะ กิเลสมนัชอบ เพราะกิเลสมนัไม่ตอ้งการ
ใหใ้ครควบคุมมนัอยูแ่ลว้ พอถา้เราเช่ือ เราจะประพฤติปฏิบติัเราก็ตอ้งพยายามมีศีล ตอ้ง
มีสมาธิ มีขอบเขตกบัในหวัใจของเรามนักจ็ะโตแ้ยง้ ฉะนั้น มนัก็จะพาลแลว้ พอพาลมนั
เห็นพระท่ีท าผดิพลาดมนับอกน่ีไงเขาบวชเป็นพระเขายงัท าไม่ดีเลย แลว้เราจะปฏิบติัได้
อยา่งไร เราไม่มีทางแลว้ล่ะ น่ีถา้มนัมองอยา่งนั้นมนัก็จบไง แต่ถา้เราพดูถึงพจนานุกรม 
บอกว่าหนูก็ไม่อยากเอาค าตอบจากพจนานุกรม หรือคน้หาในเวบ็ไซต ์ เพราะหนูก็ไม่
เช่ือในค าตอบนั้น เพราะหนูก็ไม่เช่ือค าตอบนั้น  

 อนัน้ีมนัเป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เวลาประพฤติปฏิบติัมนัเกิดมาจากอ านาจวาสนาบารมีนะ แลว้มนัเป็น
จริงข้ึนมา แต่เวลาบญัญติัไวต้วัหลกัไง แลว้เราไปศึกษา พจนานุกรมเราไปศึกษาในพทุธ
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ศาสนาเป็นวิธีการทั้งนั้นแหละ เราไปศึกษาแลว้ก็วิเคราะห์วิจยัท่ีนัน่ แต่ส่ิงท่ีเราศึกษา
ทั้งหมดมนัช้ีเขา้มาในหวัใจเลยนะ ช้ีเขา้มาในหวัใจของผูท่ี้ปฏิบติันะ เรามีศรัทธาหรือ
เปล่า เรามีความเช่ือไหม  

 ถา้เรามีศรัทธาความเช่ือ ความเช่ือมัน่ เห็นไหม ดูสิศรัทธาจริต ถา้ศรัทธาจริตมี
ความเช่ือมัน่ ก าหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธดว้ยความเช่ือ ดว้ยความเป็นเอกภาพ พุทโธ พุท
โธมนัจะเป็นสมาธิได ้ แต่ถา้เราเป็นพุทธจริต เรามีปัญญามาก เรามีความสงสัยมาก เรามี
ความวิตกกงัวลมาก พุทโธ พุทโธมนับอกว่าพุทโธไม่มีปัญญา พุทโธแลว้มนั อยา่งน้ีตอ้ง
ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ แมแ้ต่การท าความสงบของใจมนัยงัมี ๔๐ วิธีการ เวลาท าอยา่งไร
เพื่อความสงบของใจ  

 ท าไมตอ้งความสงบ เพราะท าความสงบมนัจะแกค้วามสงสยัไง อยา่งเพื่อนท่ี
ทดลองน่ี ถา้จิตมนัสงบนะมนัแปลกแลว้ พอจิตสงบนะมนัเป็นการยนืยนัแลว้ เราศึกษา
มามนัเป็นทฤษฎีทั้งนั้นแหละ เวลาถา้จิตมนัสงบนะ โดยท่ีเราจะรู้หรือไม่รู้ก็แลว้แต่จิต
มนัสงบ มนัแตกต่าง พอจิตมนัสงบ ท าไมมนัถึงสงบล่ะ? เห็นไหม เรามีความเครียด เรามี
ความฟุ้งซ่าน เพราะความฟุ้งซ่านท าใหจิ้ตน้ีขุ่นมวั พุทธศาสนาก็สอนไง สอนอตฺตา หิ 
อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน  

 พุทธศาสนาสอนทวนกระแสเขา้ไปสู่ใจของสัตวโ์ลกทุกๆ คนนะ เราเกิดมาน่ีเรา
ท าอาชีพ เราประสบความส าเร็จ เรามีสถานะทางทรัพยสิ์น และมีสถานะทางสังคม ใน
การประพฤติปฏิบติั จิตใจของทุกคนมีความทุกขท์ั้งนั้นแหละ แลว้ถา้จิตใจของทุกคนมนั
เขา้ไปท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจของใครสงบ นัน่สถานะของเขาเขา้ใกลชิ้ด
พระพุทธศาสนามากข้ึน แต่ท่ีเวลาเราศึกษา เราคน้ควา้กนัฟุ้งซ่านไปหมด ความรู้ท่วมหวั
แบกไวเ้ตม็ท่ีเลย แต่ไม่รู้อะไรเลยนะ มนัก็เหมือนกบัเราใชค้วามคิดมากๆ ส่งออกหมด 
ไปขวนขวายว่าเป็นสมบติัของเรา แลว้พะรุงพะรังไปดว้ยสมบติับา้  

 ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มาน่ีจริง แต่ศึกษามาแลว้ขอให้
วางไวแ้ลว้ปฏิบติั ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ ทีน้ีถา้เราบอกว่าเราอธิบายไม่ได ้พจนานุกรมใช่
ไหมเราก็ไปศึกษา มนัก็ยิง่ไปสงสัย ยิง่ไปเห็นต่าง ยิง่ไปบอกว่ามนัจะเป็นไปไม่ได ้ มนั
ท าอยา่งน้ีจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร มนุษยจ์ะปฏิบติัอยา่งน้ีไดอ้ยา่งไร มนุษยจ์ะรู้ลึกซ้ึงแบบ
นั้นไดอ้ยา่งไร แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้รู้แลว้ แลว้บอกไวแ้ลว้ แลว้เราไป
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ศึกษาเราก็ยิง่งง เห็นไหม เราถึงตอ้งวางแลว้ท าสมาธิ ท  าความสงบของใจ ถา้ใจสงบแลว้
มนัเขา้ไปสู่ฐีติจิต เขา้ไปสู่จิตเดิมแท ้ จิตเดิมแทน้ั้นเป็นผูเ้วียนว่ายตายเกิด จิตเดิมแทจ้ะ
เขา้ถึงตวัศาสนาไง  

 ศาสนามนัอยูท่ี่ไหน? ศาสนามนัอยูท่ี่ไหนนะ หลวงตาท่านคน้หาพระธุดงค ์แบก
กลด แบกบาตรเขา้ป่าเขา้เขาไป ธุดงคไ์ป เขาศึกษาศาสนาจากพระไตรปิฎก เขาเปิดตู ้
แลว้ก็คน้ควา้ในพระไตรปิฎก พระป่าน่ีแบกกลด แบกบาตรเขา้ป่าเขา้เขาแลว้บอกไป
ธุดงค ์ มนัจะไปท าไม มนัจะมีความรู้ไดอ้ยา่งไร ไปแลว้มนัจะเขา้ใจเร่ืองศาสนาได้
อยา่งไร ศาสนามนัจะไปอยูใ่นตน้ไม ้อยูใ่นภเูขา อยูใ่นป่าไดอ้ยา่งไร ศาสนามนัก็ตอ้งอยู่
ในตูพ้ระธรรมสิ แลว้ไปคน้หาไดอ้ยา่งไร?  

 ศึกษาศาสนา ศึกษามาแลว้ หลวงตาท่านศึกษาเป็นมหา ท่านเป็นมหาแลว้ท่านถึง
ไดอ้อกประพฤติปฏิบติั น่ีศึกษามาแลว้ ศึกษามาเป็นมหา พอเป็นมหาข้ึนมา ตูพ้ระธรรม
แปลได ้ แปลได ้ แต่งเติมไดท้ั้งหมดแหละ เขียนได ้ แต่นิพพานก็ศึกษามาแลว้ แลว้มนัมี
จริง ไม่มีจริงล่ะ? ถึงตอ้งมีคนยนืยนั ก็ไปหาหลวงปู่ มัน่ไง น่ีก็เหมือนกนั พระกรรมฐาน
เราแบกกลด แบกบาตรเขา้ป่าเขา้เขา อยูโ่คนไม ้ แลว้มนัจะศึกษาไดอ้ยา่งไร? มนัจะรู้
ธรรมไดอ้ยา่งไร? ธรรมก็ตอ้งออกมาจากตูพ้ระไตรปิฎกสิ แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าใหถื้อปริยติั ศึกษามา ศึกษาแลว้ใหว้างไว ้ใหป้ฏิบติั  

 ถา้ศึกษาแลว้ แลว้ปฏิบติันะมนัเกิดจินตนาการ มนัเกิดอุปาทาน มนัเกิดการ
จินตนาการ มนัเกิดการสร้างภาพ แลว้ก็จะหวัหกกน้ขวิดอยูน่ัน่ล่ะ ทั้งๆ ท่ีอยา่งนั้นก็
มหศัจรรยน์ะเพราะมนัจะเกิดธรรม เกิดธรรมหมายความว่ามนัเกิดธรรม แต่ไม่ใช่มรรค 
มนัเกิดธรรม แลว้ปฏิบติัไปมนัจะเกิดสภาวะ น่ีเวลาท าส่ิงใดก็แลว้แต่การกระท านั้นมนั
ตอ้งมีผล กุสลา ธมัมา อกุสลา ธมัมา ท าดี ท  าชัว่มา ถา้ท าถูก ท าผดิ จิตใจมนัไดป้ฏิบติั
แลว้มนัก็ไดท้ดสอบของมนั แต่ทดสอบขนาดไหนแลว้มนัเป็นส้มหล่นไง ส้มหล่นคือ
สภาวะท่ีมนัเกิด เขาว่าสภาวธรรมๆ เราไม่ค่อยพดูเร่ืองสภาวธรรม เราพดูเร่ืองมรรค เร่ือง
ความจริง เราเป็นคนจดัการ สภาวธรรมมนัเป็นส้มหล่น  

 ส้มหล่น เห็นไหม ดูสิเวลาเราเครียดมากๆ หรือเรามีความทุกขม์ากๆ ถา้เรามี
ความอดกลั้นเด๋ียวมนัก็เบาลง สภาวะคือความรู้สึกท่ีมนัตอ้งมีอยูต่ลอดไป จิตมนัตอ้งมี
สถานะท่ีรับรู้ตลอดไป แต่ถา้เราพุทโธ พุทโธ พุทโธ สถานะรับรู้มนัสลดัทิง้ มนัสลดัทิง้ 
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สลดัทิง้อะไร? มนัส่งออกมาท่ีความคิดไง พอส่งออกมาความคิด พุทโธ พุทโธมนัผา่น
ขนัธ์ ๕ ผา่นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเขา้ไปสู่ฐีติจิต ฐีติจิต เห็นไหม น่ีปฏิสนธิ
จิต ปฏิสนธิวิญญาณ วิญญาณในขนัธ์ ๕ วิญญาณในขนัธ์ ๕ มนัผา่นตา หู จมูก ลิ้น กาย 
น่ีอายตนะกระทบ วิญญาณทางโลก วญิญาณในสถานะ แต่ถา้จิตมนัสงบเขา้ไปแลว้มนัสู่
จิตของตวัมนัเอง  

 น่ีเวลาเราศึกษาเราศึกษาตูพ้ระธรรมๆ ใครเป็นคนศึกษา ความคิดศึกษา อายตนะ
ศึกษา วิญญาณปัจจุบนัศึกษา เวลาจิตมนัสงบเขา้ไปแลว้มนัเขา้ไปสู่ฐีติจิต ฐีติจิตตวัสมาธิ 
ท  าไมถึงตอ้งท าความสงบ น่ีไงท่ีว่าท  าไมตอ้งท าความสงบ ท าไมตอ้งท าสมาธิ ท  าไมตอ้ง
ท าสมาธิ ถา้ท าสมาธิแลว้ถา้จิตมนัเกิดสมาธิแลว้ ถา้สมาธิมนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต 
เห็นธรรมตามความเป็นจริง นัน่ล่ะมนัถึงจะเป็นวิปัสสนา  

 ถา้เป็นวิปัสสนา เห็นไหม ในพจนานุกรมก็บอกไว ้ ในวิสุทธิมรรค วสุิทธิมรรค
นะ มรรคก็ส่วนมรรค น่ีวิสุทธิมรรค มรรคอนัละเอียด มรรคอนัยิง่ใหญ่เขียนไวห้มด ไป
ศึกษาสิความรู้ท่วมหวัเลย อ่านไดห้มด ท าวิจยัก็ได ้ ทั้งแยกแยะ พิจารณาแยกแยะท า
เรียงความใหม้ากข้ึนไดท้ั้งนั้นแหละ แต่ความรู้จริงล่ะ? ความรู้จริงมนัอยูท่ี่ไหน?  

 ถา้ความรู้จริง เห็นไหม เราบอกว่าถา้เขาจะท าอยา่งไรใหเ้พื่อนเขาไดท้ดสอบ ได้
ทดสอบ ถา้เขามีอ  านาจวาสนานะ เราจะบอกว่าคนเราถา้มีอ  านาจวาสนา เวลามีส่ิงใด
กระทบกระเทือนหวัใจมนัท าใหชี้วิตเราน่ีเปล่ียนเลย ชีวิตเราเปล่ียนแปลงไดเ้ลยถา้มนัมี
ความกระทบกระเทือนหวัใจ แต่ถา้มนัไม่มีความกระทบกระเทือนหวัใจหน่ึง แต่จิตใจ
ของเขา เขาไดส้ร้างบุญสร้างกรรมมาอยา่งน้ี เขาสร้างบุญสร้างกรรม น่ีการเวียนว่ายตาย
เกิด คนเรามนัไดส้ร้างเป็นกระแสสร้างบุญสร้างกรรมมา มนัคดัคา้นมาตั้งแต่ตน้ คดัคา้น
มาตั้งแต่หวัใจ มนัคดัคา้นหมายถึงว่ามนัมีส่ิงใดท่ีมนัท าใหต้วัเอง  

 ดูสิเวลาคนเราในปัจจุบนัน้ี เห็นไหม เรารักใคร เราชอบใคร เราจะถามทุกคนเลย 
ขอใหเ้กิดพบกนัทุกภพ ทุกชาติไดห้รือเปล่า เวลาเราเกลียดกนันะเราบอกว่าขอใหไ้ม่พบ
กนัทุกภพ ทุกชาติไดห้รือเปล่า น่ีไอต้รงน้ีท่ีมนัเวียนว่ายตายเกิดมา ฉะนั้น ส่ิงน้ีถา้มนั
กระเทือน มนัมีส่ิงนั้นกลบัมา เขามีจิตใตส้ านึกเขาคดัคา้นมา แลว้เราพยายามจะบอกว่า
ใหเ้ขาทดสอบ ใหเ้ขาทดลอง เวน้ไวแ้ต่ถา้เขามีอ  านาจวาสนานะ เขามีอะไร
กระทบกระเทือนใจ เขาจะหาท่ีพึ่งอาศยั ถา้หาท่ีพึ่งอาศยั อะไรท่ีมนัจะอาศยัใหห้วัใจ
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อาศยัไดน้อกจากธรรมะ นอกจากธรรมะ พุทธศาสนาไง สัจธรรม พุทธธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ถา้มนัไดอ้าศยัส่ิงนั้น 

 ฉะนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอน สอนบอกว่าไม่ใหเ้ช่ือใคร
ทั้งส้ิน ไม่ใหเ้ช่ือแมแ้ต่ครูบาอาจารยส์อน ไม่ใหเ้ช่ืออะไรทั้งส้ิน ใหเ้ช่ือการประพฤติ
ปฏิบติัตามความจริงของเรา น่ีถา้ประพฤติปฏิบติัตามความจริงของเรา ถา้จิตมนัสงบมนัก็
ไดส้ัมมาสมาธิ ไดเ้ห็นเงาๆ แต่ถา้ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต น่ีเขา้ตวัธรรมแลว้ ถา้
ตวัธรรม ตวัธรรมคือสัจธรรม พุทธศาสนาคืออะไร? พุทธศาสนาคือสัจจะ คือความเป็น
จริง เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ น่ีทั้งๆ ท่ีปรารถนามา
เป็นศาสดา ปรารถนามาร้ือสัตว ์ ขนสัตวน์ะจะไปสอนใครไดอ้ยา่งไร? เพราะมนัคนละ
มิติไง 

 มิติทางโลก มิติทางโลกคือความสามญัส านึกท่ีเราส่ือสารกนัไดท้างวิทยาศาสตร์ 
มิติทางธรรม มิติทางธรรมเวลามนัส ารอก มนัคายกิเลสออก น่ีโสดาปัตติมรรค โสดา
ปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค 
อรหตัตผล มรรค ๔ ผล ๔ แลว้ยงัมีนิพพาน ๑ แลว้ถา้คนท่ีมีมรรค มีผล คนท่ีมีการ
กระท า พดูส่ิงท่ีผดิมนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร พูดส่ิงท่ีเป็นมรรค เป็นผล ถา้มนัผดิพลาดไป ถา้
ค าพดูเป็นมรรค เป็นผล พดูอยูใ่นปัจจุบนัน้ีเขาพดูในทางทฤษฎีไง พดูในทางทฤษฎี ในวิ
สุทธิมรรค ในส่ิงต่างๆ ในครูบาอาจารยท่ี์ท่านเทศน์สั่งสอนไว ้ ในครูบาอาจารยท่ี์ท่าน
เทศน์ไวท่้านเทศน์ไวเ้พื่อประโยชน์กบัเรานะ  

 ถา้เพื่อประโยชน์กบัเราเป็นแนวทางไง ดูสิธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นแนวทาง เป็นการช้ีน า องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นผูช้ี้น า 
แลว้พวกเราบริษทั ๔ เป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เป็นผูท่ี้ท  าความจริง เราเป็นคนช้ีทาง
เท่านั้น พวกเธอตอ้งไปขวนขวายกนัมาเอง ถา้เราขวนขวายเองเราท าของเราแบบน้ี เราท า
ความจริงของเราแบบน้ี ถา้ท าได ้ เห็นไหม ถา้เราท าไดเ้ราท าของเราจริงข้ึนมา มนัเป็น
จริง นัน่ล่ะเราเขา้ถึง แลว้จะบอกว่าศาสนาพุทธคืออะไร เราจะไม่สงสัยเลย เราจะรู้วา่สัจ
ธรรมมนัมีคุณค่าขนาดไหน สจัธรรมส่ิงท่ีไดม้ามนัไดม้ามากนอ้ยแค่ไหน 

 ฉะนั้น ถา้เราจะไปคน้พจนานุกรม คน้ในพระไตรปิฎก นั้นเป็นภาคปริยติั เป็น
ภาคปริยติัใหศึ้กษา ใหค้น้ควา้ แลว้เวลามาปฏิบติัเราวางไวแ้ลว้ปฏิบติัใหเ้ป็นความจริง 
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ถา้เป็นความจริงข้ึนมาแลว้เราเทียบเคียงเขา้ไปนะ มนัจะลึกซ้ึงกว่านั้นเยอะเลย เห็นไหม 
ในมิติของโลก ในมิติของธรรม มิติของธรรม โสดาปัตติมรรค ถา้มนัพดูถึงมรรคไม่
ถูกตอ้งมนัเป็นไปไม่ไดห้รอก เราฟังมาเยอะ พระน่ีพดูกนันะ เวลามรรคป๊ับเขาอธิบายถึง
ทางวิทยาศาสตร์ อธิบายถึงวตัถุ  

 ถา้อธิบายถึงวตัถุ ถา้อธิบายถึงวตัถุก็คือเปรียบเทียบ ท าไมเขาไม่พดูถึงความจริง
ของเขาล่ะ? ท าไมไม่พดูถึงส่ิงท่ีเป็นมรรคล่ะ? เวลามรรคมนัเกิดข้ึน มนัเกิดข้ึนมา
อยา่งไร? พอบอกมรรค น่ีศีล สมาธิ ปัญญา เวลามนัเกิดข้ึน ถา้พดูป๊ับมนัรู้ถูก รู้ผดิเลย ถา้
มนัผดิมนัอธิบายไม่ถึงสัจจะ ไม่ถึงอยา่งนั้นมนัก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ก็แบบทางจินตนาการ ทาง
ปรัชญามนัเขา้ไม่ถึง ถา้เขา้ถึงนะค าเดียวจบเลย ถา้จบป๊ับ เวลามนัเขา้ถึงป๊ับ โสดาปัตติ
มรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อนัน้ีพดู
ถึงสัจจะ พดูถึงพุทธศาสนาสอนอยา่งน้ีนะ ค าว่าสอนอยา่งน้ี  

 ฉะนั้น บอกว่าถา้สอนอยา่งน้ีแลว้ ขนาดน้ี เวลาหนูไปพดูกบัเพื่อน เพื่อนมนัยงัไม่
ฟังเลย แลว้จะพดูถึงมรรคถึงผลมนัเกินไป ฉะนั้น ก็ถามว่าศาสนาพุทธคืออะไร? แลว้ใน
พจนานุกรมพดูไวอ้ยา่งนั้น แลว้ในเวบ็ไซตต่์างๆ หนูยงัไม่เช่ือในเวบ็ไซตน์ั้นเลย ฉะนั้น 
หนูขอค าตอบจากหลวงพ่อค่ะ จะไดไ้ม่ตอ้งคาใจ หรือไปถามผูอ่ื้นอีก ถา้ถามเรานะ พุทธ
ศาสนา ศาสนธรรมคือค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ คือสัจธรรม แต่
ตวัธรรมจริงๆ ตวัธรรมจริงๆ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม จะสอน
ใครไดห้นอ มนัเหนือโลก มนัเหนือโลกหมายความว่ามนัพน้จากวฏัฏะ มนัเป็นวิวฏัฏะ  

 ค าว่าวิวฏัฏะมนัพน้จากแรงดึงดูด พน้จากทุกๆ อยา่ง แต่ถา้เรายงัเป็นปุถุชน เราว่า
เราพน้จากแรงดึงดูด เพราะอะไร? เพราะเราคิดเอง แต่เรามีความรู้สึก เรามีความรู้สึก 
เห็นไหม เพราะเรามีความรู้สึก ความรู้สึกคือแรงดูด นัน่แหละคือตวักรรม ปฏิสนธิ
วิญญาณ เพราะเรามีความรู้สึก เพราะความรู้สึก ความรู้สึกมนัมี ภวาสวะมนัมี ภพมนัมี
มนัจะไปไหนล่ะ? มนัก็ไปเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดนรก
อเวจี น่ีวฏัฏะ ผลของวฏัฏะมนัก็เวียนว่ายตายเกิดอยูอ่ยา่งนั้นแหละ  

 น่ีมนัมีของมนัอยูโ่ดยดั้งเดิม แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้สร้างสม
บุญญาธิการมา เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตายมนัตอ้งมีตรงขา้มไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ 
ไม่ตาย เวลาท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมาตามความเป็นจริงแลว้ เห็นไหม อาสวกัขยญาณ
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ถอนอวิชชาความไม่รู้ในการเกิด แก่ เจบ็ ตาย มนัรู้เท่ารู้ทนัแลว้มนัถอดมนัถอนส่ิงท่ีจะ
เกิด จะแก่ จะเจบ็ จะตาย มนัพน้ออกไปแลว้ น่ีมนัเหนือ มนัเป็นวิวฏัฏะพน้ออกจาก
วฏัฏะ พน้จากการเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย ส่ิงน้ีคือตวัธรรม  

 น่ีเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้รู้ส่ิงน้ีมนัเหนือโลก แลว้จะสอนได้
อยา่งไร จะบอกไดอ้ยา่งไร ก็เลยสอน เลยบอกเป็นภาคปริยติั สอนบอกวิธีการ แต่องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่ไดบ้อกถึงมรรค ผลนะ บอกแต่เหตุ บอกแต่วิธีการ แต่ตวั
ผลเขารู้เอง ตวัผลเขารู้เอง มีคนไปถามเยอะมาก พระถามมากถามพระพุทธเจา้นิพพาน
คืออะไร? น่ีคืออะไร? ถามเยอะมาก แต่ถา้ผูท่ี้ปฏิบติัแลว้ จะไปถามองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ว่าขา้พเจา้ปฏิบติัอยา่งน้ีๆๆ ถูกตอ้งหรือเปล่า  

 น่ีถา้พระรู้จริงนะไปถามพระพุทธเจา้อยา่งหน่ึงเลย ท่ีปฏิบติัอยา่งน้ีถูกตอ้งไหม? 
ปฏิบติัผลเป็นอยา่งน้ี พระพุทธเจา้พยากรณ์ว่าใช่ ดูพระสารีบุตรสิ เวลาไปฟังพระสารี
บุตรไม่ตอ้งไปถามพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้บอกว่าถา้เป็นเราพดูเราก็พดูอยา่งนั้นแหละ 
ถา้เป็นเราตอบเราก็ตอบแบบพระสารีบุตรน่ีแหละ แลว้น่ีพระสารีบุตรตอบ กบัองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตอบ ตอบเหมือนกนัมนัอนัเดียวกนัหรือเปล่า มนักอ็นั
เดียวกนัไง น่ีถา้คนรู้จริงแลว้มนัก็จบไง น่ีตวัธรรม ถา้ตวัธรรมจริงๆ เป็นธรรมแทแ้ลว้
มนัไม่มีขดัไม่มีแยง้ แต่ถา้มนัยงัไม่ใช่มนักข็ดัก็แยง้  

 น่ีศาสนาพุทธคืออะไร? ศาสนาอยูท่ี่ไหน เขาว่าอยา่งนั้น ศาสนาพุทธคืออะไร? 
ศาสนาพุทธคือพุทธธรรม คือสัจธรรม น้ีคือตวัศาสนา เอวงั 

 


