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ถาทานตั้งใจปฏิบัติธรรมโดย กินนอย พูดนอย นอนนอย ทําควรเพียรใหมาก
แลว ไมสนใจใครทั้งหมด ตัดปลิโพธกังวลใหหมด ถาทานตัดปลิโพธกังวลไมได ทาน
ไมไดอะไร พะวาพะวัง หวงโนน หวงนี่ หวงนั่น ทานจะไมถึงธรรมะ เพราะสมาธิจะไม
มีเลย คุณภาพชีวิตก็จะหมดไป ขาดทุนตรงนั้นหนอย ขาดทุนตรงนี้หนอย เลยอยูไม
รอด ชีวิตนี้จะปลดเปลื้องความชั่วจากตัวไมไดแนนอน แตเราก็ไมรูตัววาชั่วหรือดี แต
ถาเขาถึงธรรมะ แลวแยกแยะออกไปแลววา อันนี้ความชั่ว อันนี้ความดี จะรูจริงเลยวา
เราทําชั่ว มาแตครั้งอดีต เหมือนเราแยก รูป นาม ขันธ ๕ เปนอารมณ ก็แยกออกไป
ตามสภาพ ของสภาวะธรรม แลวจะรูวาที่ผานมานี้ไมดีเลย ขาดทุนชีวิต ขาดทุนชีวิตนี่
แกยากมาก แตขาดทุนสตางค ขายขาดทุนแลวคาขายใหมก็ไดกําไร เอามาชดเชยกัน
แตขาดทุนชีวิตนี่ เอาอะไรมาชดเชย เอาสตางคมาชดเชยไมได บางคนไปทัวรบุญก็คิด
วาไดแลว มีนักศึกษาคนหนึ่ง ปริญญาโทจุฬา นั่ง ๑๕ วัน ไดดีแลว เพื่อนพาไปวัด
อื่น แลววาวัดนี้ไมดี พาไปนครสวรรค ไปเขาถ้ํากับพระ แลวพระพาไปตะเลิดเปดเปง
แล ว พ อแม ม าร องไห ที่ นี่ ตามลู ก ไป จนป า นนี้ยั งไม กลั บ ไม รูว า พาไปเข า ถ้ํ า ที่ ไ หน
เพราะเหตุใด ลูกสาวจะเปนเชนนั้น เพราะไมเขาถึงพระรัตนตรัย ไมเขาถึงแกนแท มีที่
ไหนพระพาเขาถ้ํา ถ้ําตัวนี้นาจะเปน สมาธิภาวนา
อาตมาเคยกลาววา เมื่อเขาถ้ําคูหากลายเปนมนุษยโสภา ตอนออกจากถ้ําคูหา
กลายเปนกุมภาเดรัจฉาน เพราะหมดสติ หมดสมาธิ เดรัจฉานจึงเขามาแทนที่ คือ
อารมณไมดี กลายเปนกุมภา จึงถูกไกรทองแทงจนถึงแกมรณา อยางนี้ชัดเจน การที่
ทานเปลี่ยนไปวัดโนน เปลี่ยนไปวัดนี้ รับรองวาทานจะขาดทุนอยางนาเสียดาย ไมได
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๑

แกนแทพระพุทธศาสนาแตประการใด การเขาถึงพระรัตนตรัย การปฏิบัติกัมมัฏฐาน
เปนการตออายุแทๆ
ถาทานทั้งหลายเขาถึงคุณพระศรีรัตนตรัย แกวอันประเสริฐ แกวสารพัดนึกแลว
ทานจะรูเองวาเราสรางกรรมอะไรมา นี่แหละคือขอปฏิบัติธรรมที่จะเขาถึงคุณพระศรี
รัตนตรัยได ครูบางโรงเรียนสอนใหเด็กแสดงตัวเปนพุทธะมามะกะ แลวใหเด็กวาคุณ
พระรัตนตรัย เรียกวาเขาถึง ไมใชเลย เพราะไมปฏิบัติธรรม จะเขาถึงไดอยางใด ก็วา
กันในรูปแบบ เรียกวา แบบฟอรม เหมือนทหาร วันทยาหัตถ วันทยาวุธ แตวาไมได
เคารพผูบังคับบัญชา ไมเชื่อฟง แลวจะเขาถึงไดอยางไร ตรงนี้เรานาจะคิดกันไดแลว
แต ก็ ไ ม คิ ด กั น เพราะฉะนั้ น ขอเจริ ญ พรว า คนที่ จ ะเข า ถึ ง พระรั ต นตรั ย เหมื อ น
หญาปากคอก บางคนไรบุญวาสนา จะไมสนใจ ผูที่มาปฏิบัติกัมมัฏฐาน เนี่ยะ จะไม
สนใจ มากันเปนรอยเปนพัน แตก็ไมไดอะไรกัน มาคุยกัน เสียเวลาเปลาๆ บางคนก็
มาหางานในวัด ถามคนโนน คนนี้ มีบริษัทไหม จะเขางานจะชวยไดไหม ก็มาหากัน
ในบวชชีพราหมณ ไปหลายๆ วัด ขอเท็จจริงไมใชนะ เลยตัวเองไมไดอะไร ขาดทุน
อย า งน า เสี ย ดาย เวลาก็ ห มดไปเปล า ไม เ กิ ด ประโยชน โ สตถิ ผ ล แต ป ระการใด
เพราะฉะนั้นถาทานไมปฏิบัติธรรมแลวจะเขาถึงคุณพระศรีรัตนตรัยไมได ปากรับศีลได
แตใจไมรับ จิตไมยอมรับ เพราะอะไรจิตไมยอมรับ เพราะไมไดปฏิบัติธรรม ถาทาน
ปฏิบัติธรรม ทําตามที่อาตมากลาวและชี้แจงแสดงไป ใหทานเขาถึงคุณธรรมและแกน
แท พุ ท ธศาสนาแล ว นั่ น แหละท า นถึ ง จะรู ว า พระรั ต นตรั ย มี คุ ณ ประโยชน ต อ
ชีวิตประจําวัน ไดอยางไร
รัตนตรัยคือ แกว ๓ ประการ แกวสารพัดนึกถาเขาถึงจริงๆ คิดเงินไหลนอง คิด
ทองไหลมา จะคิดอะไรสําเร็จหมด จะนึกอะไรก็สําเร็จ โดยปฏิบัติ ไมใชคิดไปแต
ลอยๆ ลม คิดแลวก็ตองทําดวย กิจกรรมของตนถึงจะมีประโยชนของการคิด คิดแลว
ไมทํา แลวก็ไมภาวนาไหนเลยกิจกรรมของเราจะดีได เขาไมไดเลย เขาถึงคุณพระศรี
รัตนตรัย ตองปฏิบัติ เขาถึงแนนอน อาตมาขอยืนยันเพราะเราไดผานมากอนแลวนะ
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๒

วาอะไรเปนอะไร พุทธัง สรณัง คัธฉามิ คือคุณพระศรีรัตนตรัย แกว ๓ ประการ ของ
งา ยๆ แตทา นทํ าไม ไ ด คุ ณของพระพุ ทธเจาเอนกอนัน ต มากมายเหลือเกิ น พระ
ปญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ที่อาตมาพูดเสมอๆ วา สาม-สามเกา หมายถึง คุณพระพุทธ มี ๓, คุณพระธรรมก็มี ๓, คุณพระสงฆก็มี ๓ เรียกวา
สาม-สาม-เกา กาวหนาจุดมุงหมายของชีวิต ไดกําไรแนนอน จิตของทานอยาพะวา
พะวง อยาสงกา อยาหวงโนน หวงนี่ แตตัวของตนเองไมหวง ตัวเองไมไดชวยตัวเอง
เลย ทานจะติดหวงอยูตรงนั้น ถาตายไป ทานอยูตรงนั้นเลยนะ เปนเปรต เปนโสม
เฝาทรัพย มีตัวอยางที่วัดเยอะ ไมเกิดประโยชนแตประการใด
คําวาตายจากโลกนี้ไป เหมือนยายบานนี้ไป ยายบานไปหมดแลว ยังจะมานั่ง
เฝาที่ดินอยูอีกหรือ เรียกปูโสมเฝาทรัพย จนกวาจะหมดเวร หมดกรรม จึงจะจากไป
เปนเวลา รอยๆ ป แตถาเราเขาถึงพระรัตนตรัยแลวจะรูเหตุการณของชีวิต ไดดีมาก
ดวยการปฏิบัติธรรม
คุณพระศรีรัตตรัย มี ๓ นั้นก็คือ
ก. คุณพระพุทธเจา มี ๓ คือ พระปญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ
๑. พระปญญาคุณมี ๓ คือ
๑.๑ ปญญาคุณ เฉพาะขอเดียวก็มากมาย สุตมยะปญญา ปญญาเกิด
จากการศรัทธาฟง สนใจฟง หัวขอตองทบทวน ทบทวนในการฟง แลวเก็บ
หัวขอเขาไว มาปฏิบัติทันทีอยารอรีแตประการใด ถาไมปฏิบัติธรรม จะไมรูตัวนี้
ไมรับรู ก็จะเอาใจแตตัวเอง จะเอาใจตัวเอง ไปไมรอด
๑.๒ จิ น ตามยะป ญ ญา ต อ งมี ค วามคิ ด ลึ ก ซึ้ ง คิ ด มี รู ป แบบ คิ ด ด ว ย
ปญญา ถาไมปฏิบัติธรรม จะคิดอยางไมมีปญญา ถาปฏิบัติธรรมจะคิดอยางมี
ปญญา ตองไดปญญาในการแกปญหาแน
๑.๓ ภาวนามยะปญญา เกิดจากการปฏิบัติ ทั้งนั้น ก็ตั้งใจฟง สนใจฟง
แลวเอาไปคิด ภาวนามยะปญญา ภาวนาใหเกิดปญญา ใหผุดขึ้นมาที่ลิ้นป
การเขาถึงพระรัตนตรัย

๓

มันจะออกมา “คิดหนอ” เห็นเลย คิดดวยปญญา ออกมาเห็นชัดเจนมาก แลว
ภาวนาเกิดปญญาตามลมหายใจเขาออก ชา ชา หายใจชาๆ ยาวๆ นี่แหละ
คือ “ภาวนา” ภาวนาใหเกิดปญญาในลมปฏิบัติอานาปานุสติ คือ สติปฏฐานสี่
ทํ า ให รู ร อบขอบชิ ด รู ล ะเอี ย ดอ อ น รู ข า งนอก รู ข า งใน รู เ วลา รู ก าลเทสะ
กิ จ จะลั ก ษณะ รู บ าป รู บุ ญ รู คุ ณ รู โ ทษ รู สิ่ ง ที่ เ ป น ประโยชน และไม เ ป น
ประโยชน ตรงนี้ไดบุญกุศลมาก นี้แหละ คือเขาถึงคุณพระศรีรัตนตรัย
ถาจะเขาถึงคุณพระศรีรัตนตรัย ไมภาวนาไมปฏิบัติ จะเขาถึงไดอยางไร รู
ไมไดเลย พระก็ไมสอน พระทานก็ไมปฏิบัติ จะรูหรือ แลวทานจะรูไดอยางไร
วาพระอยูที่ไหน อยูที่ผาเหลืองหรือ ถาอยูที่ผาเหลือง ไมตองไหวที่นี่ ไปไหวที่
รานฮั้วฮะฮวด ผาเหลือง เยอะเลย ไปไหวตรงนั้นไดบุญเยอะเลย รานไหนมี
ผา เหลื อ งก็ ไ ปกราบผ า เหลื อ ง ผ า เหลื อง คือ พระ อยู ต รงนั้ น แหละ พระคื อ
ประเสริฐ ล้ําเลิศทุกประการ ใจประเสริฐไมมีกิเลสนานาประการ มีสภาวะธรรม
เปนหนึ่งในตองอู เรียกวา “พระ”
การภาวนา สามารถกําจัดความชั่ว ออกจากตัวได ที่วาแกปญหาชีวิต
คือ แกตรงนี้ ก็ทําใหครบวงจร สาม-สาม-เกา ตั้งใจฟงไหม สนใจฟง สนใจคิด
ไหม ที่ทานมีสติปญญา ไมใชคิดออกมาแยกแยะ คิดตัวนี้ตองแยกแยะ แลวก็
ภาวนาแยกแยะ บําบัดน้ําเสียออกไป เรียกวาอะไร คิดเอาความชั่วออก เอา
ความดีเขาไว อยางนี้สิ เรียก “ภาวนา” แยกแยะเอาความชั่วออกจากตัว เอา
กฎแหงกรรมที่ทําเลวมาแตกอนเอาออกไป นี่แหละเรียกวากําจัดความชั่วออก
จากตัวไดชัดเจน ถาทานไมปฏิบัติธรรมทานจะไมรูเลย
ภาวนามยะปญญา แปลวา บําบัดน้ําเสียออกจากจิตใจ แยกแยะความ
ชั่ว ความดี ทานจะไมมีทิฐิ ไมมีปญหา ไมทะเลาะกับสามี ภรรยาแน แลวก็
สนใจดูลูก นี่คือเอาดีไวเอาชั่วออกไป เรียกวาภาวนา แยกแยะ แยกรูป นาม
ขันธ ๕ เปนอารมณ อะไรเปนรูป อะไรเปนนาม อะไรเปนกิจกรรม อะไรเปน
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๔

ขอคิด นี่แหละสามารถขจัดความชั่วออกจากตัวได ดวยความอดทน ไมบน ไม
ภาวนาแบบบน ที่บนลูก บนหลาน ไมใชภาวนา นะ เขาเรียกวา บน นารําคาญ
มาก ภาวนาไมใหคนอื่นไดยิน ภาวนาใหตนเองแยกแยะตัวเองออก เราทํา
ความชั่วไหม
ทานคิดวาเปนคนชั่ว หรือเปนดี มีไหมที่วาตัวเองเปนคนชั่วเปนคนเลว
ไม มี หรอก ดี ห มดทุก คน แต ดี จริ ง ประการใดนั้ น ต อ งให ค นอื่ น เขาเห็ นเป น
พยานหลักฐาน นี่แหละเรียกวาภาวนา ทําใหจิตใส ขยายปญญา ทําใหมี
สติสัมปชัญญะ ที่จิต น้ําขุน มันจะออกไป น้ําใสจะมาแทนที่ สรางความดีกัน
ตอไป บําบัดน้ําเสียในหัวใจ หัวใจทานจะไมขุน ไมเศราหมองใจ นี่คือตัวกิเลส
จิตใจดีมีปญญา จะแกปญหาไดชัดเจน
๒. พระวิสุทธิคุณ
ก็มาจากภาวนา ภาวนาแลวทําใหจิตบริสุทธิ์ คือพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจา
พระพุทธเจาบริสุทธิ์ เมื่อบริสุทธิ์แลวเกิดอะไรขึ้น ภาวนาหนักเขาไป เกิดเมตตา มีแต
เมตตาไมฆาสัตวตัดชีวิตแนนอน นี่คือเขาถึงธรรมะ ถาไมปฏิบัติ ไดแตอานหนังสือมา
หลายเลมแตทําไมได ก็ไมเกิดประโยชนโสตถิผลแตประการใด
๓. พระมหากรุณาธิคุณ
ก็มาจากภาวนา ภาวนาทําใหจิตใส ขยายปญญา จิตบริสุทธิ์ ถามีจิตบริสุทธิ์
กันแลว อาตมารับรองวาทานทุกคนตองมีแตความเมตตา จะมีความสงสารสัตว ไม
ฆาสัตวตัดชีวิตกันตอไปแลว จะสงสารเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ถาเปนสามีภรรยา
กัน จะสงสารเห็นใจกันทันที ถาพยายามปฏิบัติแลว เคยทะเลาะกันจะงดทันที จะไม
เอาความชั่วมาใสตัวอีก การทะเลาะกัน คือกันเอาความชั่วมาใสตัว ไมเกิดประโยชน
เลย พระพุทธเจาสอน แตเราปฏิบัติธรรมกันไมได ก็ตองทะเลาะกันตอไป ไมอดทนตอ
การเขาถึงพระรัตนตรัย
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อะไร และทะเลาะกั น ทั้ งวั น เลย ก็ ข อเจริญ พรจะได ป ระโยชน อ ะไรสํ า หรั บ กิ จ วั ต ร
ประจําวัน มันเสียงานในธุรกิจ ถาเปนครูบาอาจารย จะสอนไมไดดีเลย เปนนักธุรกิจ
ก็กิจเสียหมด สิ่งนี้สําคัญ เปนตัวปฏิบัติ แตเราไมเอาปฏิบัติตรงนี้กัน จะไปแตสวรรค
จะไปญาณ ๑๖ พอครบเจ็ดวัน ก็จบญาณ ๑๖ แลวเปนโสดา ไมใชเลย ผิดอยางนา
เสียดาย แตพื้นฐานของพระรัตนตรัยดวยการปฏิบัติธรรมใหเขาถึงพระพุทธศาสนา ให
ถึงแกนแทแนนอน แกนแทมันอยูที่นี่ ไมใชอยูที่ตัวเนื้อหนัง มันไมมีตัวตนแตประการ
ใด ของแทคือของดี ของปลอมคือของชั่ว ของเลวคือของที่มีจิตใจเลวราย ถาเรา
เขาถึงแกนแทของพระพุทธศาสนา นั่นแหละคือแกน แปลวาความดี มีอดทน แกนตัว
นี้แปลวาอดทน ตอสูหนาวรอนไดทุกประการ ตอสูกับความเจ็บใจในสังคม ใครจะดา
ใครวาไมโกรธ ถึงแกนตรงนี้เอง
ภาวนาเสียงหนอ ใครมาดา ใหดาเขาไป เราก็ภาวนาเสียงหนอ ไมโกรธ ถาเรา
โกรธเราก็ไมถึงแกนแท เราโกรธ เราก็ไมถึงพระรัตนตรัย ใชหรือไม ขอใหคิดตรงนี้ นะ
อยาไปทําสูงเลย ไปอานหนังสือ ญาณ ๑๖ ไปอานพระอภิธรรม สอนพระอภิธรรมถึง
๙ ปริเฉจ แลวทานไมเคยปฏิบัติเลย แลวทานพูดไดดีดวย แตการพูดของทาน ทาน
ทําไมไดตามพูดนั้น ใชหรือไมอยางไร นี่แคคุณของพระพุทธเจา องคเดียวมีถึง ๓
พระองคสอนเราใหมีปญญา ปญญาทางโลกนั้น นักปราชญของโลก จะเปนทานผูใดก็
ตาม มีปญญานอกตัว คือชวยชาวโลกไมได ชวยตัวเองยังไมได แตพระพุทธเจาของ
เรามีปญญาในตัวชวยตัวเองไดอยางเชนการปฏิบัติธรรม พระพุทธเจาตองการใหเรามี
ปญญาในตัว อยาเอาปญญาอยางอื่นมาใช ปญญามี ๒ อยาง โลกียปญญา โลกุต
ตระปญญา
โลกียปญญา คือปญญาทางโลก เรียนเพื่อมาประหัต ประหาร เรียนเพื่อมาโกง
กัน เรียนกฎหมาย เรียนทําอาวุธ เพื่อมาตอสูกัน
โลกุตตระปญญา คือปญญาทางธรรม ทําใหพนทุกข ทําใหถึงความสุขโดยนัย
ยะดังกลาวมาแลว
การเขาถึงพระรัตนตรัย
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ปญญาเกิดทั้งทางโลก และทางธรรม ปญญาในตัว สามารถ ชวยตัวเองได
ปญญานอกตัวชวยตัวเราไมไดทั้งนั้น ใครจะมาชวยเราไดนอกจากเราตองชวยตัวเอง
เทานั้น ทานทั้งหลายอยาไปหมายพึ่งสามี อยาไปหมายพึ่งคนอื่น เราก็ไมรูวาระหวาง
สามีกับเราใครจะตายกอนใคร บางทีพอแมตองทําศพลูก เพราะอายุสั้น ไมไดรับพร
ไมออนนอมตอพอแม กาวราวตอพอแม มาก จึงตองตายกลางถนน พอแมจึงตองเอา
ลูกมาทําศพ อยางนี้ชัดเจนมาก เมื่อสมัยโบราณ มีแตลูกทําศพใหกับพอแม ทําบุญ
แซยิด ใหพอแม เดี๋ยวนี้พอแมทําใหลูกแลว เพราะเหตุดังกลาวมา เพราะไมถึงแกนของ
พระพุทธศาสนา ชวยตัวเองไมได
ข. คุณพระธรรม มี ๓ คือ
๑. สรางความดี
๒. ละความชั่ว
๓. อยาเอาความชั่วมาไวในจิตใจ
แยกแยะความชั่วออกเสีย นี่คือพระธรรม ตองปฏิบัติธรรม จึงจะรูวาความดี
ความชั่วเปนอยางไร ใครๆ ก็เขาขางตัวเองทั้งนั้น ตัวเองดีทั้งนั้น คนอื่นไมดี แตเราไม
รูตัวเลยวา ที่ทําไปนะ ดีหรือเปลา ถาเราปฏิบัติธรรม เราจะรูเลยวา ทําไปนะมันไมดี
ตองเลิก บอกตัวเองได สอนตัวเองได อยางนี้ซิ ไมใชใหคนอื่นมาบอกแลวโมโห เรา
ตองสอนตัวเองใหชัดแจงเห็นสัจจะธรรมคําสอนของพระพุทธเจาฉะนั้น ธรรมะมีไมมาก
ละความชั่วไดไหม สรางความดีไดไหม ถาสรางความดีได ละความชั่วได จิตทานจะใส
จิตทานจะบริสุทธิ์ นี้คือธรรมะ มีเทานี้เอง จิตทานบริสุทธิ์แลวความชั่วของทานจะเขา
มาไหม น้ําทานใส ใสสะอาดบริสุทธิ์แลว
เราจะเอาน้ําสกปรกไปลางชามสกปรก ไปลางถวยสกปรก อยางนี้มันจะหาย
สกปรกหรือ ตองเอาน้ําสะอาดไปลางชามสกปรก มันถึงจะหมด เหมือนเราบําบัดน้ํา
เสียออกจากหัวใจ นั่งภาวนาพองหนอ หยุบหนอเปนตน มันก็ขจัดน้ําเสียไปตลอด ทํา
ให อ ารมณ ดี หายใจเข า ยาวๆ หายใจออกยาวๆ แล ว กํ า จั ด น้ํ า เสี ย ที่ อ ารมณ นั้ น
การเขาถึงพระรัตนตรัย
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ออกไปทีละหยด ทีละหยด แลวน้ําที่เหลืออยูก็จะใส นั่นแหละทานจะรูตัวทานเองวา
ทานมีกรรมอะไร ทานมีอะไรเปนโรคประจําตัวบาง แยกแยะออกไป น้ําใสมันจะเห็น
กนแกว น้ําขุนมันจะมองไมเห็น เลยกลายเปนเห็นกงจักรเปนดอกบัว เห็นความชั่ว
เป น ความดี เลยไม รู ตั ว เลยว า ตั ว เองทํ า ชั่ ว กลั บ มี ทิ ฐิ ใ ครเตื อ นไม ไ ด โ กรธทั น ที
ตัวอยางเชน ภรรยาเตือนสามีไมไดโกรธ ทิฐิสูง คนที่เขาถึงพระศรีรัตนตรัย ไมมีทิฐิ
เลย จะรับฟงทุกคน จะพูดดี พูดชั่วอยางไร รับฟงทั้งนั้น แตรับฟงแลวถือ อุเบกขา
ภาวนา เปนผูใหญที่ดี จะไมวาใครเลย ใครเขาจะดาจะวาเราอยางไรก็ไมกระทบกระทั่ง
ไมฟนฝอยหาตะเข็บ นี่คนที่เขาถึงธรรมะแลว อันนี้ก็สําคัญมาก แตไมมีใครปฏิบัติกัน
ปฏิบัติไมถึงขั้น ปวดเมื่อยแลวเลิกเลย เราจะเลิกไมได คิดวาถามันจะตายใหมันตาย
หนอยไดไหม เดี๋ยวจะรูของจริง ถาเราไมอดทน เราจะรูแตของปลอม ของปลอมเนี่ย
คนชอบเพราะสบาย คนเราไมชอบลําบาก พอโดนความลําบากก็เลิกเลย แลวทานจะ
ไดถึงขั้นดีไหม
ค. คุณคาของพระสงฆ ก็มี ๓ พระสงฆ คือ
๑. ปฏิบัติดี
๒. ปฏิบัติชอบ
๓. ปฏิบัติ คงวาคงศอก
นี้คือพระสงฆ ปจจุบันนี้มีไหม ทานทั้งหลายไมตองไปหาพระสุปฏิปนโนแลว
ไมมีหรอก หายาก เพราะลูกชาวบาน มาบวช แลวมาบิณฑบาต แตทวาเราไมไดใส
บาตรเพราะเปนลูกใคร ตอนใสบาตรเราสวด “สุปฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆังนะมามิ สุทินนัง วะตะเมทานัง ปะริสุทธิทานัง อาสะวะกะยา วะหัง นิพพานัง โห
ตุ”
ขาพเจาขอทําบุญกับพระสุปฏิปนโน ผูประพฤติดีและปฏิบัติชอบ แลวก็ใส
บาตรไป แตตัวพระองคนั้นจะดีหรือชั่วอยาไปมอง เราจะไปหาที่ไหนพระสุปฏิปนโน
เหมือนอยางพวกกุรงเทพฯ ทัวรบุญเที่ยวไปหาพระสุปฏิปนโน วัดไหนมีบางหรือ
การเขาถึงพระรัตนตรัย
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ก็ขอเจริญพร พระมาบิณฑบาต หนาบาน แต บอกวาฉันไมใ สบาตรพระวัด นี้
บางบานพูดใหอาตมาไดยิน ไมเลื่อมใสองคนี้ แลวทานจะไปเลื่อมใสใคร ถาทานพูด
อยางนี้ แสดงวาทานไมถึงธรรมะ ถาทานถึงธรรมะ ถึงพระรัตนตรัย ทานจะปฏิบัติได
ทานจะไมมองพระในแงราย พอเห็นนุงเหลืองก็คิดวาสุปฏิปนโน กลาวา “สังฆังนะมามิ
ขาพเจา ขอไหวพระสงฆสาวก ของพระพุทธเจาผูเปนสุปฏิบัติ” ก็ถึงเลย ถึงแนนอน
อาตมาของบิณฑบาตเลยนะ ชั่วดีถี่หางอยูที่ตัวพระทาน ดีชั่วอยูที่เรา เราก็คิดวาใส
บาตรพระสุปฏิปนโน ก็แลวกันแลวเราก็ไดบุญ
เจตะหัง ภิกเว กัมมัง วะทามิ กรรมเปนตัวกระทําที่เราไดบุญ อยาไปมองพระ
เณรมาก็ไมใส หลวงตาองคนี้ก็ไมใสไมเลื่อมใส เลยทานไมตองทําบุญ ไมตองตัก
บาตรจนกระทั่งตาย
พระรัตนตรัยอยูที่ไหนเราปฏิบัติกัน ถาหากขาดตรงนี้แลว ไปดูพระชั่วพระดีอะไร
ทา นจะเสี ย ใจไปตลอดชี วิต บางคนไม ไ ดอะไรเลย ตักมาจนแก แต ไปตกนรกเลย
เพราะเจตนาไมบริสุทธิ์ ตายดวยอํานาจโทสะก็ตองตกนรกไป ไมชอบดวยอํานาจ
โทสะ ก็ ก ลายเป น เปรต อํ า นาจโมหะ ตายเป น สั ต ว เ ดรั จ ฉานไม มีป ญ ญา เป น ผู ไ ร
ปญญา
ขอเจริญพรวา ถาทานเขาถึงพระรัตนตรัยแลว จะรูจริงขึ้นมาเลย ภาวนานี่อิง
พระคุณพระพุทธเจา แตบางคนไหวพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ไมรูอะไรเลย ไหว
สงเดชไมมีเหตุมีผล ไมมีศรัทธา เพราะไมรู ถารูจะมีศรัทธา ปลูกศรัทธาใหขึ้น มีฉันทะ
ความพอใจ ในพระรัตนตรัยที่อาตมากลาวมานี้ ทานจะไดถึงพระรัตนตรัยแน เขาถึง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เขาถึงแกนแทพระพุทธศาสนาดวยการภาวนาอันนี้ จะ
เกิดประโยชนโสตถิผลแกตัวทานเองมิใชนอย
ทานไดคุณพระศรีรัตนตรัยแลว ทานจะไดรูชัดวา ภาวนาแลวมันไดตรงไหน ทาน
จะรูเองวา คุณพระพุทธเจาอยูที่ตัวเรา พระธรรมเจาอยูที่ตัวเรา พระสงฆเจาอยูที่ตัวเรา
เราจะไดรู เราจะไดแสดงออกวาเปนผูมีปญญา จะแยกแยะความชั่วออกจากตัวใหได
การเขาถึงพระรัตนตรัย
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เลยมีแตความดี มีปญญา ทานจะไดความปรารถนาดังที่กลาวมาทุกประการ ไมใช
เรื่องเหลวไหล
อาตมาที่เขากัมมัฏฐาน เรารูตัวอยูวาเปนอะไรขึ้น จะเกิดโรคอะไรบาง เขาไมให
ตอสัญญาในปนี้ เราก็อยูไมไดแลว เราเจริญกัมมัฏฐานเปนการตออายุ ตอรูป ตอนาม
ขันธ ๕ เปนอารมณ ตรงนี้นะ ของใครก็ตอเอาเอง ไมใชเอาความดีใหกันได ถาความดี
เอาใหกันได โยมไมตองมานั่ง อาตมาจะเสกให เอาความดีไปเลย เอาใสกระเปาไป ไป
ถึ ง บ า นก็ ห มดเลย ในกระเป า ก็ไ ม มี ด ว ย มี แ ต อ ะไรก็ ไ ม รู อาจจะมี แต ห วยก็ ไ ด ใส
กระเปามา เลยความดีก็หายไปเลย
เพราะฉะนั้ น การมาเจริ ญ พระกั ม มั ฏ ฐานนั้ น เข า ถึ ง พระรั ต นตรั ย ได ร อ ย
เปอรเซ็นต อาตมาขอยืนยัน ทานจะรูเลย การฟงมีประโยชนไหม เราไมพอใจในการฟง
จะไม ไ ด ป ระโยชน และจํ า ก็ ไ ม ไ ด ถ า ศรั ท ธาฟ ง สนใจฟ ง เหมื อ นเรี ย นวิ ช าเอก
ภาษาอังกฤษ ชอบมาก ถาเรียนแลวก็เปนวิชาเอกของทาน ทานจะสันทัดกวาคนอื่นเขา
เพราะเราชอบ อาตมาถึงไดถามวา คนสวยอยูที่ไหน ตอบกันผิดทั้งนั้น ก็อยูที่เราชอบ
ภาษาอังกฤษเราไมชอบมันจะสวยไหม มันจะดีไหม เปนวิชาเอกไหม ตอบอยางนี้สิ มัน
จะลึกซึ้งมากกวากัน
จะเปนคนดี ปฏิบัติขอเดียวคือละความชั่ว ละความชั่วไมได ดีไมไดแนนอน
เอาแตความชั่วใสตัวตลอดรายการ เลยมีทิฐิ คนชั่วคนดีมันตองทะเลาะกัน คนชั่วมัน
ทําดีไมได คนดีทําชั่วไมไดหรอกนะ ดูตรงนี้อยาไปวากัน แตการนินทามันเรื่องธรรมดา
มันเรื่องของคนที่ชอบ พระพุทธเจานั้น ใครจะดาจะวาทานก็ไมถือ เพราะคนเรารูไม
จริง เขาถึงดาเรา เราสอนใหเขาเปนคนดี เขากลับมาดาเรา เพราะเขารูไมจริง เปน
อยางนี้ แลวจะเอาอะไรมาเปนหลักก็หามีไม
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