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กิริยาของธรรม ธรรมแท้ๆ  อยูท่ี่ใจ กิริยาของธรรมออกมาจากใจดวงท่ีเป็นธรรม นั้นกิริยา
หมด ฉะนั้นฟังธรรมไง ฟังธรรม เพราะวา่เราหลงธรรม เรามองขา้มความเป็นจริงไป เลยเป็นทุกข์
ไปหมดไง กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างกนั คนเราเกิดมามีทั้งกรรมดีและกรรมชัว่สะสมมา แต่การ
เกิดมาเป็นมนุษยน้ี์ เห็นไหม ช่วงเกิด เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้มนัมีกรรมดีมาพอสมควร แต่เกิดแลว้กย็งั
จ  าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนัไป กรรมน่ะ 

ใหเ้กิดมาแลว้ จ  าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั มีทุกขต่์างๆ กนั มีความสุขต่างๆ กนั โลกเราถึง
ไดมี้ทุกข ์มีทุกขมี์ความคลุกเคลา้กนัไป แต่ส่วนใหญ่จะทุกขอ์อกหนา้ สุขหานอ้ยมาก เกิดมาแลว้ก็
ยงัตอ้งผจญกบัความทุกขย์ากหรือความเป็นอยูข่องเราไปตลอดไป น่ีเผชิญไปเร่ือยๆ เหมือน
เร่ร่อนไง จิตน้ีเหมือนคนเร่ร่อน เหมือนสตัวไ์ม่มีเจา้ของ เร่ร่อนไป เราลืมหลกัความเป็นจริงไป
อนัหน่ึง เราวา่เราเป็นชาวพทุธ แต่หวัใจเราเร่ร่อนไม่ใช่เป็นชาวพทุธ  

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ชาวพทุธตอ้งถึงรัตนตรัย พระพทุธ องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ ชีวติเป็นแบบอยา่ง ชีวิตขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นแบบอยา่งนะ 
เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เจา้ชายสิทธตัถะเป็นลกูของกษตัริย ์ ปัจจยั ๔ สมบูรณ์มาก อาหารน้ี
อาหารของกษตัริย ์ในราชวงัอาหารการกินน้ีตอ้งประณีตมาก ปราสาท ๓ ฤดู ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่ม
ห่มน่ีไม่ตอ้งพดูถึง จะประณีตมาก ยารักษาโรค ปัจจยั ๔  

ปัจจยั ๔ ของกษตัริยท์  าไมไม่สามารถท าใหเ้จา้ชายสิทธตัถะหลงโลกได ้ เจา้ชายสิทธตัถะ
ท าไมถึงไม่หลงอยูใ่นวงัวนของโลก แต่เราวา่เราเป็นชาวพทุธ เห็นไหม ชาวพทุธ องคส์มเดจ็พระ
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สมัมาสัมพทุธเจา้สอนถึงปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั แต่เราไม่ใช่เคร่ืองอยูอ่าศยัน่ี เราหลงไปใน
กระแสของโลก เห็นไหมวา่กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั น่ีใครหลงมากหลงนอ้ยไง หลงไป
ในกระแสของโลก หลงไปเร่ือยๆ เหมือนสตัวไ์ม่มีเจา้ของไง  

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ วา่ถึงรัตนตรัย ถึงจริงรึเปล่า ถา้ถึงรัตนตรัยจะไม่ต่ืนกบั
กระแสโลกจนเกินไปจนไม่ตอ้งประสบความทุกขเ์ร่าร้อนจนปัจจุบนัน้ีไง ปัจจุบนัน้ีมีความทุกข์
กนัมาก เพราะเป็นสภาวะตามความเป็นจริงมากระตุกไง เป็นชาวพทุธไม่สามารถเขา้ใจ เป็นชาว
พทุธไม่มีสติสมัปชญัญะการด ารงชีวิตแบบชาวพทุธ ตอ้งใหส้ภาวะตามความเป็นจริงเศรษฐกิจ
ถดถอยน้ีมากระตุก กระชากกลบัไง กระชากกลบัมา เห็นไหม 

ขณะปัจจุบนัน้ีเขาบอกกนัวา่ การตอ้งกลบัไปใชเ้ศรษฐกิจดั้งเดิมตามความเป็นจริง ปัจจยั 
๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั แมแ้ต่ปัจจุบนัน้ีเวลาตกทุกขไ์ดย้ากข้ึนมา ของท่ีมีอยู ่ บา้นของตวัเองยงัรักษาไว้
ไม่อยู ่ ตอ้งขายท้ิง ตอ้งขายท้ิงเพื่อกลบัไปอยูใ่นท่ีท่ีวา่ตามสถานะของตวัเองจะอยูไ่ดไ้ง สถานะ
ตามความเป็นจริงน้ีมนัเป็นสถานะท่ีการหลอกลวงไง กระแสของโลก  

น่ีโลกลว้นๆ เลย โลกสร้างข้ึนมา โลกป่ันข้ึนมา โยนกนัไปโยนกนัมาใหเ้ป็นระบบ
เศรษฐกิจข้ึนมา แลว้เรากห็ลงกนัไป เห็นไหม โลกน้ีเป็นสมมุติอยูโ่ดยธรรมชาติ ตามความเป็น
จริงอยูแ่ลว้ ยงัท าใหส้มมุติซอ้นข้ึนไปอีก ป่ันกนัข้ึนมาใหเ้ป็นกระแสเศรษฐกิจข้ึนไปไง แลว้เรา 
ชาวพทุธท่ีไม่มีหลกัของใจ ไม่รู้สภาวะตามความเป็นจริงตามองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
ตรัสสอนไวไ้ง 

กต่ื็นเตน้ไปกบัเขา เห็นไหม ตอ้งมีปัจจยัท่ี ๕ ตอ้งมีปัจจยัท่ี ๖ ปัจจยัท่ี ๘ ปัจจยัท่ี ๑๐๐ 
นู่นน่ะ ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยักต็อ้งมีปัจจยัท่ี ๕ ตอ้งมีรถมีรา แลว้เวลาพอถึงเศรษฐกิจมนัตก รถ
กบับา้นจะรักษาส่ิงใดไวก่้อน มีความทุกขไ์หม แต่ถา้เป็นความทุกขเ์ม่ือก่อน เห็นไหม ตอ้งตามเขา
ใหท้นั ตอ้งตามกระแสนั้นใหท้นั ในเม่ือโลกน้ีเป็นสมมุติอยูแ่ลว้ยงัตอ้งมีสมมุติซอ้นสมมุติข้ึน
มาแลว้เรากว็ิ่งเตน้เผน่กระโดดกนัเหมือนกบัสตัวไ์ม่มีเจา้ของไง 

สตัวไ์ม่มีเจา้ของ ไม่มีหลกัของใจ ไม่ใช่ชาวพทุธตามความเป็นจริงไง มนัไม่มี มนัเป็น
พทุธแต่ไม่รู้วา่พทุธตรงไหน ต่ืนไปกบัสมมุติโลก ต่ืนไปๆ จนถึงวา่สภาวะกระตุกกลบัมาถึงวา่
ตอ้งกลบับา้นเดิม ตอ้งกลบัไปอยูใ่นชนบท ตอ้งกลบัไปอยูต่ามความเป็นจริงของปัจจยั ๔ เคร่ือง
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อยูอ่าศยั ตอ้งลงไปท ามาหากินกนัข้ึนมา พื้นฐานข้ึนมาใหม่ เห็นไหม นัน่ล่ะเพราะเราไม่เขา้ใจ 
หรือเราวิ่งเตน้เผน่กระโดด 

แต่ในสภาวะสงัคมแบบนั้น ถา้ผูใ้ดมีหลกัยดึตามความเป็นจริง ตามท่ีองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้สอนให้เป็นชาวพทุธไง ชาวพทุธรู้จกัอ่อนนอ้ม รู้จกัถ่อมตน รู้จกัเจียมตวัไง ไม่
ท าเกินสถานะของตามความเป็นจริงของตวัไง คนคนนั้นกจ็ะตอ้งมีส่ิงท่ีเกบ็หอมรอบริบไว ้ ช่วงน้ี
เป็นช่วงโอกาสทองเลย ท่ีคนท่ีมีเกบ็หอมรอบริบไว ้คอยชอ้นซ้ือของท่ีถกูๆ ท่ีวา่ 

เพราะเขาสร้างกนัข้ึนมาใหเ้ป็นกระแสของโลก มีบา้นหลกัท่ี ๑ มีบา้นหลงัท่ี ๒ ท่ีพกัตาก
อากาศ มีบา้นหลงัท่ี ๓ หลงัท่ี ๔ ถึงเวลาจริงๆ เขา้ฟองสบู่มนัแตกเอาไวไ้ม่อยู ่ เขากต็อ้งปล่อยท้ิง
ไป เห็นไหม ผูท่ี้มีความเกบ็หอมรอบริบ รู้จกัอดออม ตอนน้ีกไ็ด ้ไดป้ระโยชน ์ไดป้ระโยชน์เลย 

ถึงบอกวา่ ใครมีหลกัมาก ไม่ต่ืนไปตามกระแส คนนั้นจะไดป้ระโยชน์ในช่วงเหตุการณ์
แบบน้ี แต่คนท่ีต่ืนเขา้ไป ควา้เขา้ไป ช่วงนั้นคนนั้นจะเดือดร้อนมาก น่ีถึงวดักนัในหวัใจไงวา่คน
ไหนมีเน้ือหาของแก่นสารของพทุธศาสนาอยูใ่นหวัใจ มีธรรมในหวัใจ คนนั้นจะมีความ
เดือดร้อนนอ้ยกวา่คนท่ีวา่เป็นสตัวไ์ม่มีเจา้ของ ถึงตอ้งใหส้ภาวะตามความเป็นจริงกระตุกกลบัมา 
กลบัมา กลบัมาใชใ้หเ้ป็นชาวพทุธแทไ้ง 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สอนถึงวา่ใหมี้ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยัของการเป็นมนุษย ์
ท าไมเจา้ชายสทัธตัถะมีอยูพ่ร้อม ท าไมไม่ต่ืนไปกบัส่ิงเหล่าน้ี ท าไมออกบวชได ้ เห็นไหม ชีวิตท่ี
เป็นแบบอยา่ง ท าไมเจา้ชายสิทธตัถะชุ่มอยูท่ ั้งหมดเลย ชุ่มอยูใ่นกามคุณทั้ง ๕ พร้อมไปหมด 
แมแ้ต่จะกินอาหารยงัมีเคร่ืองประโคม มีดนตรีท าใหเ้คลิบเคล้ิมอยู ่ ท  าไมไม่เคลิบเคล้ิมไปกบั
ปัจจยั ๔ ท่ีเป็นความประณีตนั้นล่ะ 

จะบอกวา่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่านสร้างบารมีมากถ็กูตอ้ง สร้างบารมีมา 
สร้างบุญกศุลมาจนจะตอ้งมาตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แต่ชีวิตท่ีเป็นแบบอยา่ง 
เราตอ้งยกชีวิตท่ีเป็นแบบอยา่งเป็นครูของเราสิ น่ีจะหลุดพน้ออกมา หลุดพน้ออกจากความเป็น
คฤหสัถ ์ออกมาเป็นนกับวช ยงัตอ้งแสวงหา ยงัตอ้งไปแสวงหาอยูอี่ก ๖ ปี  



โลกวฏัวน ๔ 

©2012 www.sa-ngob.com 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั เราตอ้งดูท่ีหวัใจของเรา หวัใจของเรา หวัใจของเรา เรากลบัมาอยูใ่นบา้น
เดิม กลบัมาอยูใ่นสถานะตามความเป็นจริงในเร่ืองของปัจจยั ๔ ใช่ไหม อนันั้นเป็นสภาวะของ
ความเป็นอยูข่องมนุษย ์

แต่การกลบัมาของหวัใจ เจตนา เจตนาท่ีส่งออกไป ความคิดฟุ้ งซ่านท่ีส่งออกไป เราตอ้ง
ดึงกลบัมา จากเจตนาตอ้งดึงกลบัมาท่ีใจ เจตนา ความคิด เจตนา เจตสิกท่ีส่งออกไปจากพลงังาน
ของใจ เราจะท าความสงบก่อน มนักดึ็งใจ ดึงอาการของจิตทั้งหมดกลบัมาอยูท่ี่ใจ 

มนัเหมือนกนั ตอ้งกลบัมาอยูใ่นสถานะตามความเป็นจริงก่อน สถานะตามความเป็นจริง
แลว้ ตามความเป็นจริงนั้นถึงจะเป็นตน้ทุนไง เป็นหลกัความเป็นจริงวา่เราเกิดเป็นมนุษยมี์กาย กบั
มีหวัใจ ความเดือนร้อน ความทุกข ์ รวมลงแลว้ตอ้งไปสะสมไวท่ี้ใจ ถึงวา่ คนถึงเกิดมา กรรม
จ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั ต่างๆ กนั บุญบารมีถึงไม่เหมือนกนั  

“องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่านสร้างสมบารมีมาน่ี เราไม่ไดส้ร้างสมบุญบารมีมา 
เราถึงไดต้อ้งทนทุกขย์ากอยูน่ี่ไง” อนันั้นเป็นการกิเลสมนัพดู ความคดัคา้น ความตา้นทานของ
กิเลสในหวัใจนะไม่ใช่ใจ กิเลสอยูท่ี่หวัใจ มนัขดัคา้น มนัตะแบงจะใหก้ารท าคุณงามความดี หรือ
จะให้เราเขา้ไปใกลถึ้งความเป็นสุข ตามสุขเน้ือแทน้ั้นใหอ้อกไปจากตรงนั้น น่ีกิเลสท่ีอยูใ่นหวัใจ
มนัพยายามผลกัไสออกมาใหเ้ราพน้จากคุณงามความดีทั้งหมด 

คุณงามความดี เร่ิมตน้นะ แค่กลบัเขา้มาถึงสถานะเดิม ตอ้งกลบัมา เวลาเศรษฐกิจทางโลก 
เราอยูท่างโลกทางมนุษย ์ ยงัตอ้งกลบัไปอยูต่ามความเป็นจริงไง ปัจจยัพื้นฐานการเกษตรข้ึนมา
ตามความเป็นจริง คือของกินของใช ้ ของอยูข่องอาศยัไง หวัใจท่ีกลบัมาเป็นปกติของใจกดึ็งจิต
ทั้งหมดกลบัมาท่ีใจ คือท าความสงบใจ ก าหนดพทุโธๆๆ ท าจิตใหส้งบ จิตมนัฟุ้ งซ่านออกไป มนั
ไปกวา้นออกหมด กวา้นทุกอยา่งมารู้หมด มนัถึงท าใหจิ้ตน้ีไม่สงบ ความท่ีไม่สงบเพราะอะไร 

เพราะมนัไม่มีการบงัคบัดว้ยสติ ไม่มีเจตนาความจริงจงัวา่เราจะท าใจใหส้งบ ตอ้งดึง
กลบัมา เหมือนกนั เหมือนกบัสภาวะท่ีฟองสบู่แตกน่ีแหละ ท าไมฟองสบู่แตกถึงเขา้ใจล่ะ? ก็
เพราะวา่ความเป็นจริง สถานะความเป็นจริงท่ีมนัอยูไ่ม่ไดด้ว้ยกระแสของสมมุติ สมมุติน้ีมนัอยู่
ไม่ได ้ มนัแปรสภาพตามความเป็นจริงอยูแ่ลว้ แต่เราไม่เขา้ใจมนั เราไปสร้างข้ึนมาเพื่อจะหลอก
กนัเองไง 
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ใครท่ีมีปัญญากไ็ดฉ้ลาด คนฉลาด คนมีปัญญา คนนั้นจะไดป้ระโยชน์ หลอกใหค้นโง่เขา้
มาเป็นเหยือ่ ขณะท่ีเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองข้ึนมา ทุกคนตอ้งวิ่งเขา้ไปหาศนูยก์ลางของอ านาจไง 
ตอ้งเป็นท่ีตลาดการเงิน ศนูยก์ลางของการตดัสินใจ ผูท่ี้เขา้ไปเกบ็หรือจบัขอ้มูลภายในได ้ ผูท่ี้
ตดัสินใจซ้ือแลกขายก่อน คนนั้นจะไดป้ระโยชน ์ เห็นไหม แมลงเม่าวิ่งเขา้ไปนะ เป็นเหยือ่เขา
ทั้งหมดเลย 

ไปหมุนคนท่ีมีปัญญานั้นมาเป็นฐานของเขา ทุกขย์ากขนาดไหนท่ีแมลงเม่าอุตส่าห์เกบ็
หอมรอมริบแลว้เขา้ไปเป็นเหยือ่ของผูท่ี้เขา้ไปถึงจุดศนูยก์ลางของขอ้มูลข่าวสารน่ะ เวลา
เศรษฐกิจมนัขาข้ึน ขาข้ึนท่ีวา่ข้ึนๆ กนั นัน่คือป่ันกนัเขา้ไป ความโง่และความฉลาด อยูใ่นสงัคม
ของกระแสนั้น เขามีผลประโยชน์กนัอยูใ่นนั้นทั้งหมด 

ไอห้วัใจเราน้ีกเ็หมือนกนั มนัคิดวา่มนัจะไดเ้ปรียบตลอดเวลา คิดวา่มนัจะรู้ไง มนัถึงกวา้น
เอาเขา้มา กวา้นเอาอารมณ์ต่างๆ ส่ิงท่ีมนัเคยรู้ เอามาฟุ้ งมาซ่าน มาปรุงมาแต่งอยูใ่นหวัใจ มนัถึง
ไม่ไดก้ลบัไปอยูใ่นท่ีเดิมไง จิตน้ีกเ็ดือดร้อนไปสิ พยายามจะท าจิตใหส้งบขนาดไหนมนักไ็ม่สงบ 
เพราะมนัไม่กลบัไปอยูใ่นสถานะตามความเป็นจริง 

ตามความเป็นจริง จิตน้ีกคื็อพลงังานตวัหน่ึงเท่านั้น กิเลสท่ีท าใหฟุ้้ งซ่านออกไปเพราะ
ความจ าไดห้มายรู้ อปุาทานการยดึมัน่ถือมัน่ในรูป รส กล่ิน เสียงต่างๆ แลว้เราควบคุมไม่ได ้พอ
เรายิง่หลบัตาลง หลบัตาลงหมายถึงวา่ เรารวมลงเท่าไร เดก็น่ะ ถา้ปล่อยวิ่งเล่นมนัจะลืมตวั มนัจะ
สนุกเพลิดเพลินไปประสาของเดก็ เดก็จะอยูข่องเขาได ้ แต่ถา้เราจบัเดก็ใหน้ัง่ปกติ หรือจบัเดก็ให้
นอนน่ะ ตอ้งหลอกตอ้งล่อกนัทุกวิถีทางเพื่อจะใหเ้ดก็นั้นพอใจหรือใหเ้ดก็นั้นยอม แต่ส่วนใหญ่
แลว้จะไม่ยอม 

เห็นไหม การพกัผอ่นของเดก็นั้น ท าใหเ้ดก็คนนั้นร่างกายสมบูรณ์ แลว้จะไดเ้จริญเติบโต
ต่อไปเพราะมนัไม่อ่อนเพลีย น่ีกเ็หมือนกนั หวัใจท่ีท าใจใหส้งบมนัจะเขา้กลบัไปท าใหเ้ป็น
พื้นฐาน แลว้ใจนั้นมนัจะสงบเขา้บ่อยๆ จนเป็นสมาธิจนจิตตั้งมัน่ไง ถา้มนักลบัมาตรงน้ีแลว้มนั
กลบัเป็นประโยชน์ แต่กิเลสมนับอกวา่ “ไม่ใช่ กลบัไปตรงนั้นแลว้เสียเวลาเปล่า นัง่สมาธิท าใจให้
สงบ ไม่เห็นไดป้ระโยชน์อะไรข้ึนมาเลย สู้เราคิด เราใชปั้ญญาปรุงแต่งออกไปน่ีเราจะได้
ประโยชน์มหาศาล เราจะคิดอะไรกไ็ด”้ เห็นไหม กิเลสมนัหลอกขนาดนั้นน่ะ 
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เหมือนกบัขา้งนอกท่ีสมมุติท่ีเขาหลอกกนั แมลงเม่าวิง่เขา้ไปโดนเขาเผาไฟ จนปีกเปิก
ไหมห้มดกย็งัด้ินเขา้ไปหาน่ะ อนัน้ีคือกิเลสไง เหมือนกบัเราเหมือนกนั เหมือนกบัจิตท่ีมนัไม่สงบ
น้ีกเ็หมือนกนั มนัไม่สงบเพราะวา่อนัน้ีคือกิเลสมนัยมุนัแหย ่ กิเลสในหวัใจเรามนัยมุนัแหยใ่น
หวัใจเรา เราไม่รู้ตวั เราไม่เขา้ใจไง เราวา่เป็นเราๆ คนทุกคนวา่เป็นเรา เป็นความคิดเป็นเรา ทุก
อยา่งเป็นเรา เราเลยพนักนัอยูต่รงนั้น แกไ้ม่ออกไง 

พระพทุธเจา้ถึงสอนใหก้ าหนดพทุโธ ศีล สมาธิ ปัญญาไง การปฏิบติัตอ้งมีศีลพร้อมก่อน
ใช่ไหม ศีลคือการปกติของกาย แต่มนัไม่ปกติของใจ เพราะเร่ิมมีการบงัคบั เหมือนเดก็มนัจะเร่ิม
ด้ินแลว้ พอท าเขา้บ่อยๆ ตั้งตรงใจเขา้ ก าหนดพทุโธๆๆ มีความมุมานะตรงน้ีไง มนักเ็หมือนกบัเรา
กลบัไปท่ีพื้นฐานนั้น ฟังสิ! กลบัไปท่ีพื้นฐานเดิม กลบับา้นเรา กลบัไปหวัใจของเรา กลบัไปหา
ตนเองนัน่น่ะ 

กลบัไปหาตนเอง ตนเองกเ็หมือนกบัเศรษฐกิจตอนน้ี เห็นไหมท่ีแกไ้ขไม่ไดเ้พราะ
เศรษฐกิจน้ียงัไม่ลงถึงกน้บ้ึงไง ยงัไม่ลงถึงจุดต ่าสุดไง จุดต ่าสุดถึงจะเร่ิมตน้ไต่ข้ึนมาเป็นระบบ
เศรษฐกิจรอบใหม่ หวัใจไม่ตกลงมาถึงสมาธิ หวัใจไม่ถึงพื้นฐานของใจไง มนักว็นอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 
ลงมากย็งัลงสงบ ถา้จะสงบเขา้ไปกส็งบแบบไม่ถึงฐาน ไม่มีก าลงัไปทั้งหมดเลย น่ีการประพฤติ
ปฏิบติัมนัเป็นแบบนั้น ท าไมเราถึงไม่ไดป้ระโยชน์ในการท่ีวา่เราประพฤติปฏิบติัไง 

ดูสิ เวลาเราเห็นระบบเศรษฐกิจ เห็นความเป็นไป ทุกคนเศร้าใจนะ ทุกคนเศร้าใจวา่ไม่น่า
เป็นอยา่งน้ี ท าไมมนัเป็นไปได ้ ทั้งๆ ท่ีวา่เราเป็นชาวพทุธ แลว้เหตุการณ์เกิดข้ึนท่ีประเทศไทย
ก่อนนะ มนัลามไปทั้งโลกเลย ลามไปหมดเลย เพราะวา่เราเผลอกนัมาก เราเป็นสตัวไ์ม่มีเจา้ของ
กนัมาก หวัใจน้ีเป็นสตัวท่ี์ไม่มีเจา้ของ วิง่เตน้เผน่กระโดดตามกระแสของเขาไป มนัถึงไม่ใช่ชาว
พทุธตามความเป็นจริงไง 

ถา้เป็นชาวพทุธตามความเป็นจริง มนัใชปั้จจยั ๔ ตามความพอดีของตวั มนัไม่ฟุ่ มเฟือย 
ไม่ฟุ้ งเฟ้อขนาดน้ี มนัไม่สมกบักิเลส กิเลสมนัยแุหยไ่ง น่ีเหมือนกนัเลย หวัใจท่ีวา่เป็นชาวพทุธนะ 
ชาวพทุธเราในประเทศไทยน่ี ๖๐ กวา่ลา้นคน ทัว่โลกเขากว็า่มีเกือบพนัลา้น เฉพาะชาวพทุธน่ี 
แลว้ประพฤติปฏิบติักนัไดข้นาดไหน อ่อนแอท่ีสุดคือชาวพทุธน่ะ เพราะพระพทุธเจา้สอนใหมี้
อิสระไง ใหคิ้ดเอาเอง ใหพ้อใจแลว้ปฏิบติั 
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เพราะการประพฤติปฏิบติัน้ีมนัเกิดข้ึนท่ีใจ ความสุขและความทุกข ์ ใจน้ีเป็นส าคญั ใจน้ี
ส าคญักวา่ร่างกาย น้ีเราไปมองกนัแต่วตัถุๆๆ ไง วา่คนท่ีเป็นชาวพทุธตอ้งมีเคร่ืองประดบั มี
เกียรติยศมีเกียรติคุณ ไปมองตรงนั้น ไม่ไดม้องวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้มี
อะไร? มีผา้ ๓ ผนื กินอาหารวนัละม้ือเดียว นอนแต่พอสมควรเท่านั้น หวัใจน้ีเป็นพระอรหนัต ์ มี
ความสุข ไม่มีความทุกขใ์ดๆ เจือปนแมแ้ต่นิดเดียวเลย 

มีบริขาร ๘ มีผา้ ๓ ผนืเท่านั้น แต่หวัใจประเสริฐ เห็นไหม นัน่ล่ะ ชาวพทุธอยูท่ี่ตรงนั้น 
ไม่ใช่วา่มีวตัถุมากแต่เป็นข้ีขา้ เป็นหน้ีมหาศาล ไม่ใช่ ชาวพทุธถึงมองกนัท่ีผดิไง หวัใจท่ีเป็น
ความสุขแท ้หวัใจท่ีจะเป็นหวัใจของชาวพทุธวา่เป็นธรรมไง ธรรมท่ีใจ ใจกระท า ใจกบัธรรมเป็น 
เอโก ธมฺโม เป็นหน่ึงเดียว ใจเป็นธรรม ธรรมเป็นใจนะ เป็นอนัเดียวกนัแลว้มีความสุขมาก
มหาศาล มนัเป็นหลกั เป็นแก่น เป็นเป้าหมายของชาวพทุธทั้งหมดเลย แลว้ชาวพทุธท่ีเป็นพนัๆ 
ลา้นน่ีปฏิบติักนัอยา่งไร มนัมีก่ีองคท่ี์ส าเร็จส้ินถึงใจกบัธรรมเป็นอนัเดียวกนั ฉะนั้น ใจถึงส าคญั 

แต่เวลาพดู กิเลสมนัพดูมนัตอ้งเถียงตลอด มนัตอ้งมีกินมีใช ้ มนัตอ้งมีอยา่งนั้นถึงจะมา
ปฏิบติั คนน่ีตอ้งมีกินมีใชก่้อน เหลือเฟือแลว้ค่อยมาปฏิบติั แลว้ประเทศไทยตอนน้ีจะเอาอะไรมา
ปฏิบติัล่ะ ในเม่ือไม่มีเลย เป็นหน้ีเขาจนเป็นลบขนาดนั้นน่ะ ท าไมท ากนัไดล่้ะ 

เพราะกิเลสมนัอา้ง ความคิดในหวัใจมนัอา้งไวต้ลอด มนัผลกัไสไม่ใหอ้ยูใ่นปัจจุบนัธรรม 
ปัจจุบนัในการประพฤติปฏิบติัไง มนัอา้ง มนัไส มนัถึงวา่มนัต่ืนกระแสไปกบัเขาให้เขาหลอก มนั
กย็งัน่านอ้ยใจวา่ กเ็ตม็ใจใหเ้ขาหลอก กเ็ป็นเหยือ่เขาจนไดน่้ะ นัน่เป็นวตัถุ มนัเป็นสมมุติ มนัเป็น
แค่เคร่ืองอยูอ่าศยั แมแ้ต่กายน้ียงัไม่ใช่เราเลยนะ แลว้นบัประสาอะไรกบัวตัถุนอกกายนั้นมนัจะ
เป็นของๆ เรา ท าไมไปเห่อกบัเขานัน่น่ะ ถึงวา่ไม่เคยเจอความสุขแทไ้ง เจอความสุขจอมปลอม 
เขายืน่มาให ้พอเขาชกักลบั ทุกคนกส้ิ็นท่า 

ถึงวา่ ไม่เช่ือเขา ไม่ต่ืนตามกระแส ถึงตอ้งกลบัมาเป็นเศรษฐกิจพอเพียง กลบัมาเศรษฐกิจ
แบบเกษตรกรรม เห็นไหม ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั ส่ิงท่ีมนัจะเกิดข้ึนมา มนัเกิดข้ึนมาถา้เป็นชาว
พทุธกใ็ช ้ ชาวพทุธน้ีไม่ใช่โง่ ชาวพทุธน้ีมีปัญญา ขนาดช าระกิเลสไดท้ าไมไปโง่กบัส่ิงท่ีวา่เป็น
วตัถุล่ะ ส่ิงท่ีเป็นวตัถเุป็นคอมพวิเตอร์ จะเป็นอะไรท่ีมนัเคร่ืองยนตก์ลไกของโลกกใ็ชเ้ป็น กใ็ชไ้ด ้
ถา้ใชเ้ป็นประโยชน์ แต่ถา้มนัไม่จ าเป็นตอ้งใชน่้ะ มนัไม่จ าเป็นตอ้งใช ้ มนัยงัไม่ถึงเวลาใช ้ เราจะ
ไปขวนขวายมาใชก่้อน กใ็ชโ้ดยการเป็นหน้ี ถึงท่ีสุดแลว้กไ็ม่มีปัญญาจะใชเ้ขาไง 
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อนันั้นมนัเป็นเร่ืองของขา้งนอก น้ีเปรียบเทียบเร่ืองของใจท่ีวา่มนัไม่สงบเพราะเหตุนั้น 
เห็นไหม ดึงกลบัมา ดึงกลบัมาใหดู้ความเป็นไปของใจตวัน้ี อารมณ์ท่ีส่งออกไปมนักเ็หมือนกบั
ท่ีวา่ชาวโลกเขาต่ืนวตัถุนัน่ล่ะ เพราะมนัไม่เห็นพิษเห็นภยัไง กามคุณ ๕ เป็นบ่วงของมาร เป็น
พวงดอกไมแ้ห่งมาร ความคิด ความคลุก ความคิดความผกูพนัในกามคุณ ๕ รูป รส กล่ิน เสียง 
โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ นัน่คือกามคุณ ๕ 

แลว้หวัใจน่ี มนับ่วงของมาร เคร่ืองล่อ มนับ่วง มนัพวงดอกไมท่ี้ล่อใจออกไป แต่ใจกบัส่ิง
นั้นมนัเคยเป็นเน้ือเดียวกนั มนัถึงปล่อยวางส่ิงนั้นไม่ได ้ มนัถึงไม่สงบ มนัถึงยอ้นกลบัมาถึงใจ
ของตวัไม่ได ้ไม่ยอ้นกลบัมาถึงความสงบอนันั้นไง 

เสมือนท่ีวา่เขาออกไปถึงศนูยก์ลางอ านาจของการเงิน พอถอยกลบัมาถอยไม่ลงนะ เวลา
อุตส่าห์จะกระโดดโลดเตน้ข้ึนไปจนถึงจุดศนูยก์ลางของขอ้มูลข่าวสาร แลว้กวา่จะท้ิงมาเฉยๆ มนั
ท้ิงไปไดอ้ยา่งไร กวา่จะตะเกียกตะกายข้ึนมาน่ีใชชี้วิตทั้งชีวิต อาย ุ๕๐-๖๐ แลว้ถึงจะมาถึงตรงนั้น 
แลว้จะตกงานกลบัไป จะเอาอะไรไปใช ้อะไรเป็นเคร่ืองอยูเ่คร่ืองอาศยั  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั มนัเป็นกิเลสกบัใจน้ีมนัซอ้นกนัมา มนัซบักนัมา ไม่รู้ก่ีชาติต่อก่ีชาติแลว้ 
มนัเป็นเน้ือเดียวกนั มนัเลยไม่ยอมปล่อยวางไง แต่เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้
ข้ึนมาแลว้บอก ตรงน้ีเป็นพื้นฐาน จิตตอ้งเป็นสมาธิก่อน ตอ้งตดัออกจากโลกียารมณ์ ถา้จิตเป็น
โลกียารมณ์ ปัญญาจะคิดขนาดไหน จะมีปัญญา จะมีเกียรติคุณขนาดไหน มนักเ็ป็นเร่ืองของ
สมมุติทั้งหมด ตอ้งกลบัมาตรงจิตตรงน้ี ใหจิ้ตน้ีเป็นสมาธิ ปล่อยวางโลก โลกียะทั้งหมด แลว้ค่อย
กลบัมาพิจารณาปัจจยั ๔ ตามความเป็นจริงของมนั 

เราพึ่งตวัเองกนัไม่ได ้ เราตกทุกขไ์ดย้าก เรากลบัไปอยูบ่า้นเรา เรากต็อ้งการ...รัฐบาล
ตอ้งการผูท่ี้มีอ  านาจ ตอ้งการความเป็นธรรม ตอ้งการใหอ้ยูอ่าศยัได ้ ฟังนะ ขนาดกระทรวง
แรงงาน กรมประชาสงเคราะห์จดังบประมาณใหเ้ป็นหม่ืนๆ ลา้นเลย เพื่ออะไร? เพือ่ใหค้นมีอาชีพ 
อาชีพคืออะไร? อาชีพคืออาหาร กย็งัมีการทุจริต เห็นไหม แมแ้ต่เคร่ืองอยูอ่าศยั แมแ้ต่ยารักษาโรค 
๑,๔๐๐ ลา้นนะ กย็งัใชก้นัก่ีส่วนเปอร์เซ็นตน่์ะ 

เห็นไหม เราหวงัพึ่งความเป็นธรรม มนักย็งัมาโกงมากินกนัอยูต่ลอดเวลา ทั้งๆ ท่ีวา่เรา
หวงัพึ่งอาศยั ทั้งๆ ท่ีรู้นะ ทั้งท่ีรู้วา่ขณะน้ีเราตอ้งเป็นเศรษฐกิจพอเพียง ตอ้งกลบัไปอยูต่ามความ
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เป็นจริง แต่เวลากลบัมาแลว้จะมาหวงัพึ่งเขาบา้งกย็งัมีการโกง มีการทุจริต นัน่คือเร่ืองของกิเลส
ทั้งหมดเลย 

จิตท่ีมนัสงบเขา้มา จิตท่ีกลบัมาพื้นฐาน น่ีความหลงในความเห็นของตวั จิตสงบจะเกิด
นิมิต จะเกิดความเห็น จะเกิดธรรมแสดงออก เรากต่ื็นออกไปอีก เห็นไหม แมแ้ต่จิตเราสงบ ก็
เหมือนเรากลบัมาแลว้เราจะพึ่งสภาวธรรม สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลาย ธรรม ธรรม
ทั้งหลาย สมาธิธรรม สมาธิกวา่เราจะก าหนดใหเ้ป็นความสงบได ้ วา่ความสงบน้ีมนัปล่อยออกมา
จาก รูป รส กล่ิน เสียง ปล่อยออกมาจากบ่วงแห่งมาร ท าจิตน้ีใหส้งบเขา้มา เรากลบัไป จากจิต
กลบัไปอยูท่ี่ใจ เราวา่มนัจะถึงวา่เป็นพื้นฐานแลว้มนัจะไดอ้าศยัตวัเอง มนักย็งัมีกิเลสมาหลอกอีก 
เห็นไหม ตอ้งยกข้ึนวปัิสสนา มนัหวงัพึ่งใครไม่ไดไ้ง  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ “ธรรม วิธีการ เราตถาคตเป็นผูบ้อก เป็นผูช้ี้ ผูท่ี้
จะช าระกิเลส ผูน้ั้นตอ้งปฏิบติั แลว้ธรรมตอ้งขวนขวายข้ึนมาเอง” ในท านองเดียวกนั เรากลบัไป
อยูใ่นชนบท เราหวงัพึ่ง หวงัพึ่งท่ีนัน่ หวงัพึ่งท่ีน่ี แลว้มนัพึ่งไดต้ามความเป็นจริงไหม เขาเอาเราน้ี
เป็นเหยือ่ ตั้งงบประมาณข้ึนมาแลว้กห็ลอกกินกนัอีก 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั จิตเราวา่เราสงบ เราท าจิตใหส้งบ เราวา่ “จิตน้ีสงบแลว้มนัจะรู้ธรรมเอง 
มนัจะตรัสรู้เอง พอจิตน้ีสงบแลว้จะเกิดปัญญา พอจิตน้ีสงบ พอน ้าใสจะเห็นตวัปลา” เราคิด เรา
คิดน่ะ เพราะกิเลสเรายงัไม่ไดช้ าระ พอเราคิด เราคาด เราหมาย มนักจ็ะเป็นอยา่งท่ีวา่ ตั้ง
งบประมาณข้ึนมานะ แลว้กกิ็นกนัเอง จิตมนัสงบกเ็กิดนิมิตไง โอ!้ เกิดน่ีมิตนึกวา่ตรัสรู้แลว้ รู้
ธรรมแลว้  

รู้นะ เพราะอะไร เพราะใจมนัสงบ มนัไดด่ื้มด ่า ด่ืมด ่ารสของสมาธิธรรม มนัจะเวิง้วา้งนะ 
แต่ถา้ไม่กลบัมายกข้ึนวิปัสสนานะ จะตั้งงบประมาณข้ึนมา งบประมาณกธ็รรมของพระพทุธเจา้
ไง ธรรมอนัน้ีพระพทุธเจา้สอนไวแ้ลว้นะ สกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส ขา้มพน้ได ้มนัก็
ตั้งข้ึนมา แลว้มนักโ็กงกินข้ึนมาเองไง วา่เป็นไปตามนั้น ทั้งๆ ท่ียงัไม่พจิารณากาย เวทนา จิต 
ธรรมเลย 

จิตน้ีสงบแลว้ตอ้งพยายาม พยายามนะ ไม่ใหใ้ครเขา้มายแุหย ่ ไม่ใหกิ้เลสเขา้มายแุหย ่
ไม่ใหกิ้เลสเขา้มาแบบวา่ “ตั้งงบประมาณแลว้นะ ๑,๔๐๐ ลา้นนะ แลว้เราจะแบ่งกนัอยา่งไร” เห็น
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ไหม เหมือนกนั จิตน้ีสงบแลว้ ไม่ใช่วา่พอด่ืมด ่าในอารมณ์ของความวา่ง ในรสของสมาธิ กว็า่อนั
น้ีเป็นผลของเราไง 

เป็นธรรมของพระพทุธเจา้ เป็นธรรมตามความเป็นจริง จิตมนัวา่งกบัอารมณ์ จิตมนัปล่อย
วางนัน่น่ะ แต่กิเลสมนักม็ายวุา่อนัน้ีเป็นของของเราไง มนัจะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร มนัเป็น สพฺเพ 
ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายตอ้งแปรสภาพทั้งหมด แมแ้ต่สมาธิน้ีกต็อ้งแปรสภาพไปทั้งหมด 
เพราะจิตน้ีไง จิตน้ีวนเขา้ไปในรูปอารมณ์ของจิต มนัยงัไม่ไดช้ าระกิเลส 

ตอ้งช าระกิเลสหมายถึงวา่ เช้ือท่ีอยูใ่นหวัใจนั้น ใหมี้ความเป็นธรรมตามความเป็นจริง 
ตามความเป็นจริงตอ้งพิจารณากาย เวทนา จิต หรือธรรม ใหพ้ลงังานตวัท่ีพจิารณานั้นมนัปล่อย
วางตรงน้ีออกมา ตรงน้ีเพราะอะไร เพราะกาย เวทนา จิต ธรรม กบัใจดวงนั้นมีกิเลสน้ีเป็นยาง
เหนียว เป็นเคร่ืองสมานกนัไว ้ เป็นเคร่ืองสมาน เป็นการเห็นแก่ตวั เป็นการคิดอยากใหญ่ เป็นการ
กวา้นทุกอยา่งสมบติัมาเป็นของตวั 

ในเม่ือเราอยูใ่นเหตุการณ์ เราอยูใ่นสถานะกลางทะเลทราย เราตอ้งหวงัมีน ้าตุนเอาไวเ้พื่อ
จะเอาไวด่ื้มกิน เพื่อจะใหผ้า่นพน้จากทะเลทรายนั้นไปได ้ เห็นไหม เรามีความตอ้งการ ขณะท่ีจิต
มนัสงบมนักเ็หมือนกนั ความท่ีเป็นตน เป็นเรา เป็นอุปาทานความยดึมัน่ถือมัน่ มนัอยูต่รงนั้น
ทั้งหมด เวลามนัเขา้ไปถึงตรงนั้นแลว้มนักจ็ะทุจริต มนัจะโกง กิเลสมนัเป็นอยา่งนั้นโดย
ธรรมชาติของมนั 

แลว้มนัถึงจุดท่ีวา่ เราตั้งงบประมาณข้ึนมา แลว้เราจะเจือจานเขาไปตามความเป็นจริง ให้
ออกไปตามเน้ือผา้เลย มนัผา่นเขา้มาถึงตวัเรามนักอ็ยากได ้น่ีกเ็หมือนกนั พอจิตสงบข้ึนมาป๊ับ มนั
จะยดึอนันั้นเป็นของเราเลย ทั้งๆ ท่ีเป็นมรรคองคสุ์ดทา้ยไง สมัมาสมาธิ เป็นสมัมาสมาธิ มรรค
อริยสจัจงั มรรคคือองค ์๘ ไง มรรคะ ทางเดินไง ทุกข ์สมุทยั น่ีโรธ มรรค มนัเป็นอริยสจั  

แค่สมาธิธรรมเป็นหน่ึงในมรรค ๘ เห็นไหม อยูใ่นอริยสจั อยูใ่นมรรค ๘ อนัสุดทา้ย
นัน่น่ะ มนัเป็นธรรมของพระพทุธเจา้ท่ีวา่ วางไวว้า่อนัน้ีเป็นพื้นฐาน ท าใหใ้จพน้ออกจากโลกียะ 
ใหย้กข้ึนเป็นวิปัสสนา 
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อนัน้ีถา้เรารู้สภาวะหรือเรายอมรับ เราตอ้งกม้หนา้กม้ตาเพื่อตน ยกตนของตนใหพ้น้จาก
ความเห็นแก่ตวั ความยดึมัน่ถือมัน่ ความจะทุจริต เอาธรรมของพระพทุธเจา้โดยยดึมาก่อนไง เอา
อนาคต เอาส่ิงท่ีวา่ยงัไม่ถึง มาเป็นของตนในปัจจุบนันั้น มนักเ็ป็นการทุจริต 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ความเห็นของเราน่ะ มนัยงัไม่เห็น ตอ้งท าจิตใหส้งบแลว้ปล่อยวางให้
หมด ถา้ไม่เห็นกายใหนึ้กข้ึนมา แต่เวทนาจะเห็นข้ึนไป เวลามนัสุขนะ มนัมีความพอใจ มนัวา่ง 
อนันั้นไม่ตอ้งปฏิเสธ เรากินขา้วน่ีความอ่ิมนั้นเป็นธรรมชาติ เรามีอาหารกิน เรามีอาหารกินเขา้ไป
ตกถึงกระเพาะ ความอ่ิมเป็นโดยธรรมชาติเลย 

ถา้จิตน้ีมีความสงบ มีความสุข อนันั้นเป็นธรรมชาติของการประพฤติปฏิบติั เราไม่ปฏิเสธ 
ปล่อยใหจิ้ตน้ีลงสงบไปตามความเป็นจริงเลย เห็นไหม อนันั้นถึงวา่ มนัเป็นเน้ือหา เป็นส่ิงท่ีเรา
แสวงหามาได ้ ไม่ไดป้ฏิเสธ เราไม่ปฏิเสธก่อน เพราะจิตนั้นถอนข้ึนมาสิ ถอนข้ึนมาจากสุขแลว้ 
จากสุขจะเกิดเวทนา เกิดความกระทบ เวทนา จะส่วนใดกไ็ด ้ ถา้นัง่นานจะเจบ็จะปวด ยกข้ึน
วิปัสสนา เพราะจิตท่ีสงบแลว้ ถอนออกมา อนัน้ีจะมีพลงังาน  

เหมือนกบัเราตั้งงบประมาณข้ึนมาได ้มนัมีพลงังาน เราดวูา่ส่ิงใดท่ีเจบ็ ส่ิงใดท่ีปวด ส่ิงนั้น
ไม่เป็นตามความเป็นจริง...ไม่ใช่ เพราะวา่เม่ือก้ีมนัสงบ ท าไมเราไม่เจบ็ล่ะ พอถอนออกมาแลว้ 
คลายออกมาแลว้ท าไมมนัเจบ็ล่ะ ท าไมมนัเจบ็ เจบ็น้ี เห็นไหม... 

...เพราะขณะท่ีจะพิจารณาน้ี คือตั้งงบประมาณข้ึนมาไดแ้ลว้ พอจิตน้ีสงบมนักต็ั้ง
งบประมาณข้ึนมาได ้ มนัใชป้ระโยชน์นั้นไดแ้ลว้น่ี น่ีกเ็หมือนกนั ขณะคิดอนันั้น มนัไม่ใช่คิดที
แรก ขณะคิด ขณะพจิารณา ถา้วา่ใชค้วามคิดไม่ได ้ ตอ้งใชค้  าวา่ “พิจารณา” เพราะ...(เทปส้ินสุด
เพียงเท่าน้ี) 


