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 เราเป็นชาวพทุธนะ เราพยายามกนั ศึกษาต ารามา ศึกษาวิชาการ ศึกษาอะไรกนัมา เพื่อจะ
ช าระกิเลสของเราไง เราน่ีมีความทุกขก์นัอยู ่ เพราะวา่เราเกิดมาพร้อมกิเลส เราเป็นชาวพทุธ เรา
ตอ้งศึกษา ศึกษาหรือวา่พยายามเขา้น่ี มีปัญญาศึกษา การเช่ือในครูบาอาจารยย์งัตอ้งมีปัญญา ฟัง 
เห็นไหม มีปัญญา ถา้เรามีพื้นฐานของใจ ใครภาวนามีพื้นฐาน ถา้คุยกนัแลว้ตอ้งมีเขาผดิหรือเรา
ผดิอยูค่นหน่ึง ลองมีการโตแ้ยง้กนัตอ้งมีคนผดิคนหน่ึง น่ีปัญญา ถา้เรามีปัญญาอยูแ่ลว้เราจะรู้
ตลอดไป แต่ถา้ไม่มีปัญญาล่ะ? เราเช่ือตามกนัไป ตามกนัไป  

สงัคมไทยนะ สงัคมไทยเป็นสงัคมชาวพทุธ ชาวพทุธน่ีพระพทุธเจา้เป็นผูส้ิ้นกิเลสแลว้ 
ครูบาอาจารยเ์ป็นผูส้ิ้นกิเลสแลว้ แลว้วางสงัคมไทยเป็นวฒันธรรมประเพณี วฒันธรรมประเพณี
น่ีประเสริฐมากเลย ประเสริฐกวา่กฎหมาย ถา้ท าผดิศีลธรรมประเพณี แต่ศีลธรรมประเพณีคน
เขา้ถึงหรือเขา้ไม่ถึง  

ผูท่ี้เป็นหวัหนา้ ผูท่ี้คงแก่เรียน เห็นไหม เขา้ถึงหมดเลย การท าประเพณี ถกูตอ้งตาม
ประเพณี แต่คนท าใหม่ๆ เหมือนเดก็ๆ จะท าผดิท าพลาด แต่ก็ไม่ถือกนั เพราะการจะเขา้หา การ
จะฝึกฝนประเพณี ประเพณี เช่น เทศกาลบวช เทศกาลท าบุญ ประเพณีทั้งนั้นเลย ท าผดิท าถกูก็
ไม่ผดิ แต่มนัใหผ้ลหรือไม่ใหผ้ลไง ใหผ้ล ถา้ผดิศีล ผดิประเพณี ผดิศีลมนักเ็ป็นกรรมใช่ไหม? 
เป็นบาป เป็นอกศุลไป  

น่ีท าบุญประเพณี แลว้พอคนมากข้ึน คนมากข้ึนถึงไดมี้แง่กฎหมายไง ถึงไดบ้ญัญติั
กฎหมายมาเพื่อควบคุมคนใช่ไหม? เพื่อควบคุมคนใหอ้ยูใ่นกฎหมาย ถา้เราไม่ท าผดิกฎหมาย เรา
กไ็ม่ผดิ กฎหมายกเ็ป็นกฎหมาย บงัคบัไว ้ แต่เราเป็นประชาชนชาวไทย เราตอ้งนบัถือ เราตอ้ง
ยอมรับกฎหมายของเมืองไทย เราถึงเป็นประชากรของเมืองไทย แลว้ศาสนาน่ีประเสริฐ ใครกรู้็
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วา่ศาสนาประเสริฐ ศาสนาน้ีช าระกิเลส เห็นไหม ช าระกิเลสนะ ช าระกิเลส แลว้เราไปศึกษา เรา
ไปจ ามา ถา้เราท าไม่ถึงท่ีสุดเราจะไม่รู้  

อยา่งเช่นท่ีเกิดปัญหาอยูน่ี่ เป็น ๙ ประโยคนะ จบถึง ๙ ประโยค จบ ๙ ประโยคคือศึกษา
ต าราหมดแลว้ ทั้งตูเ้ลย ๙ ประโยคน้ีส้ินสุดของการศึกษาตามพทุธศาสน์ ตามบาลี น่ีหมดเลย 
เป็น ๙ ประโยค แถมยงัแต่งต าราดว้ย แต่งต าราการตกนรก สวรรคอี์กก่ีภพกีชั้น เพราะอะไร? 
แต่งไดล้ะเอียดลออเลยเร่ืองนรก เร่ืองสวรรค ์เพราะ เพราะวา่ไดศึ้กษามาจากพระไตรปิฎก ศึกษา
มาหมดเลย เห็นไหม มีวิชาการคือศึกษามา ศึกษามาแลว้ยงัรู้ขนาดวา่เขียนเป็นต าราออกมาได ้
แลว้กไ็ดส้มณศกัด์ิข้ึนมาตั้งแต่ชั้นพระครู ชั้นเจา้คุณสามญั เจา้คุณชั้นราช เจา้คุณชั้นเทพ เจา้คุณ
ชั้นธรรม เจา้คุณชั้นพรหม  

เป็นถึงพรหม พรหมผูใ้หค้วามบริสุทธ์ิผดุผอ่งกบัโลกเขา แลว้ปฏิบติั เห็นไหม ศีลธรรม
ประเพณี คนท่ีศึกษาศาสนามนัตอ้งรู้วา่พระพทุธเจา้บญัญติัไวอ้ยา่งไรในคร้ังพทุธกาล แลว้ภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา “มารเอย เม่ือใดภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไม่สามารถกล่าวแกค้  า
จาบจว้ง เราจะไม่นิพพาน เม่ือใดภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา สามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้งของ
ลทัธิต่างๆ ได ้บดันั้นเราจะนิพพาน” 

เป็นถึงชั้นพรหม เป็นสมณศกัด์ิชั้นพรหม แถมยงัไดเ้ป็นผูป้กครองดว้ย แต่เวลาตดัสิน 
ตามธรรมวินยัไม่ตดัสิน ไปตดัสินตามกฎหมายไง พรบ. คณะสงฆท่ี์เป็นกฎหมาย เอากฎหมาย
มาตีความ มนัไม่เขา้ถึงหลกัความจริงเลย เห็นไหม ศาสนาพทุธสอนใหช้ าระกิเลส แกกิ้เลสไง 
แลว้ท่ีตดัสินน่ีมนักิเลสหรือไม่กิเลสล่ะ?  

น่ีเราตอ้งยอ้นกลบัมา ถึงบอกวา่ศีลธรรมประเพณีมนัเหนือกฎหมาย ธรรมวนิยัน่ีเหนือ
กฎหมายมากเลย แค่เจตนาผดิมนักผ็ดิแลว้ ความคิดผดิมนักผ็ดิแลว้ แต่อยา่งน้ียงัตีแง่ความ
กฎหมายใหเ้ห็นวา่ปริยติัไง การศึกษามา ๙ ประโยคไง ศึกษามาถึง ๙ ประโยค ส้ินสุดของ
การศึกษาปริยติัแลว้ ยงัแต่งต ารามาสอนคนอ่ืนทั้งหมดเลย แต่ลืมสอนตวัเองไง ลืมความเห็น
ของตวัเอง ความเห็นถกูเห็นผดินั้นไง  

น่ีถึงวา่ศาสนาช าระกิเลส แลว้มนัช าระไดจ้ริงไหมถา้ไม่ไดป้ฏิบติั ถา้ไม่ปฏิบติัเขา้ไปรู้
ตามความเป็นจริง มนัหกัหา้มความอยากของใจไม่ได ้รู้ๆ อยูว่า่ผดิมนักฝื็นความผดิ กิเลสมนัเป็น
อยา่งนั้นแหละ เราเป็นชาวพทุธเพื่อจะช าระใจใหมี้ความสุขข้ึนมา สุขไหม? สุขข้ึนมาไหม? แลว้
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ถา้เราฝืนของเราเองมนัถึงจะสุข น่ีไม่ไดฝื้นนะ ปล่อยออกไป แลว้ยงัออกมา ถึงบอกวา่ต่อไปไม่
ตอ้งไปใส่บาตรนะ เพราะวา่โยมมาโทษพระไม่ได ้พระกอ็ยูส่่วนพระ โยมกอ็ยูส่่วนโยม ต่อไปก็
ตอ้งไถนากินกนัแลว้แหละ พระกต็อ้งไถนาแลว้ โยมไม่ตอ้งมาใส่บาตร เพราะวา่ใส่บาตรแลว้
พดูอะไรไม่ได ้

พดูได ้ในคร้ังพทุธกาล มียาจกเขญ็ใจนิมนตพ์ระมาฉนัไง แลว้พระกลวัวา่โยมเป็นคนจน 
แลว้จะใส่บาตร เชา้ไปจะฉนัไม่อ่ิม ไปบิณฑบาตฉนัก่อน แลว้กเ็สร็จแลว้ถึงไปกิจนิมนตเ์ขา พอ
ไปฉนัเขา้น่ีเขาเป็นยาจกเขญ็ใจ คนจนจริงอยู ่ แต่มีคนมาช่วยงานมาก พออาหารมาประเคนพระ 
พระฉนัไดนิ้ดเดียวกอ่ิ็ม ท าไมถึงอ่ิมล่ะ? อ่ิมแลว้ เพราะอะไร? เพราะไปบิณฑบาตมาก่อน โกรธ
มาก โกรธมากเพราะถือวา่ดูถกูเขาไง วา่เขาจะไม่มีภูมิปัญญาจะเล้ียงพระได ้ เขากเ็ลยเอาอาหาร
นั้นใส่บาตรจนเตม็บาตรเลย แลว้บอกประชดวา่ใหก้ลบัไปฉนัวดัซะ กลบัไปฉนัวดั  

แลว้พอตอนเยน็กเ็ป็นความทุกขเ์กิดข้ึนมาวา่ เราท าบุญแลว้จะไดบ้าปหนอ เราท าบุญได้
บาป หรือวา่เราท าบุญจะไดบุ้ญไหม? ไปหาพระพทุธเจา้ไง ตกเยน็ไปถามพระพทุธเจา้เลย บอก
วา่ 

“ตั้งใจท าบุญ แต่ท าประชดประชนัอยา่งน้ีจะไดบุ้ญไหม?” 

ถามพระพทุธเจา้นะ พระพทุธเจา้บอก “ได ้ เพราะวา่เราใชแ้รงงานของเราหามาเป็นเงิน 
เป็นทองแลกเปล่ียนมา แลว้เรามาถวายพระ พระไดฉ้นัของเรา”  

พอฉนัแลว้พระพทุธเจา้เทศน์อยา่งน้ีจริงๆ นะ วา่ไดฉ้นัของเรา หรือใชข้องเราไป แลว้
มนัเกิดพลงังานข้ึนมา เพราะชีวิตน้ีสืบต่อมาดว้ยส่ิงท่ีโยมถวายมา แลว้ไปท าสมาธิ เกิดปัญญา
ธรรมข้ึนมา อนันั้นเกิดเป็นบุญเป็นกศุลไหม? นัน่แหละของเราทั้งหมด ดีอกดีใจกลบัมานะวา่เรา
ท าบุญแลว้ไดบุ้ญ น่ีใส่บาตรแลว้มีความผดิยงัไปถามพระพทุธเจา้ ไปถามพระพทุธเจา้วา่ผดิหรือ
ถกูไง วา่โยมผดิหรือพระผดิไง  

น่ีง่ายๆ เลย มีเตม็ไปหมดเลย แลว้ศึกษาปริยติัมาถึง ๙ ประโยค แลว้ท าไมยงัวา่กล่าวโทษ
ไม่ได ้ ผดิไปหมด เอากฎหมาย พรบ. ท่ีแต่งกนัข้ึนมาเอง คือวา่ศีลธรรมประเพณีมนัตกผลึกมา
จากชาวพทุธ อนันั้นกเ็ยีย่มแลว้นะ น่ีถึงวา่แกกิ้เลสหรือเพิ่มกิเลส ใหเ้ห็นวา่ชาวพทุธถา้ไม่ได้
ปฏิบติั การท าสมาธิ พวกเราการท าสมาธิ แค่ท าใหจิ้ตสงบน้ีกแ็สนทุกขแ์ลว้ เพราะอะไร? เพราะ
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กิเลสมนัต่อตา้น เห็นไหม กิเลสมนัต่อตา้น ปฏิบติัน้ีมนัถึงจะช าระกิเลสไดจ้ริงไง แลว้ปฏิบติัน่ี
เป็นปัจจตัตงัรู้จ  าเพาะตน รู้เพราะช าระกิเลสไง  

กิเลสขาด ดัง่แขนขาด สงัโยชนข์าดไป ๓ สงัโยชน์อ่อนตวัลง ๒ สงัโยชนข์าดไป ๕ พระ
อนาคามีน่ีสงัโยชน์ขาดไป ๕ ตวั กามราคะ ปฏิฆะไม่มี เพราะความผกูโกรธไม่มี ความเกบ็
สะสมไวใ้นใจมนัขาด ขาดเพราะขนัธ์มนัขาด ขอ้มูลเดิม สญัญาจ าไดห้มายรู้ในใจมนัขาด
ออกไป แต่ขาดมี ถา้ขาดหายเลย พอข้ึนสงัโยชน์อีก ๕ ตวัเป็น ๑๐ เห็นไหม เป็นพระอรหนัต ์ถา้
ขาดหายไป ท าไมพระพทุธเจา้กลบัไปเยีย่มพระเจา้สุทโธทนะ ท าไมจ าวา่พระเจา้สุทโธทนะเป็น
พอ่ได ้ท าไมจ าสามเณรราหุลได ้จ  านางพมิพาได ้ 

ความจ าน่ีเป็นสญัญาไหม? ถึงวา่มี ขาดมีไม่ใช่ขาดสูญ เวลาขาดออกไปแลว้กิเลสมนั
เช่ือมอยู ่ กิเลสขาดออกไป แต่ขอ้มูลเดิมถึงวา่ภารา หะเว ปัญจกัขนัธา กบัขนัธมาร กิเลสมารไง 
ขนัธ์ ถา้อยา่งพวกเราเป็นขนัธมาร มนัเป็นมารหมด เพราะมารตวัเช่ือมต่อมนัไม่ขาด แต่พระ
อริยบุคคลน่ีเป็นภาระ เป็นภาระเฉยๆ ไม่ใช่มาร มนัมีอยู ่ เห็นไหม มนัถึงวา่เป็นขนัธ์ ๕ ท่ีเป็น
ทุกข ์หรือขนัธ์ ๕ ท่ีเป็นภาระ ขนัธ์ ๕ ท่ีเป็นภาระคือมนัยงัมีอยู ่สมมุติ  

น่ีเวลามา พระอรหนัตม์าสอน เห็นไหม มาสอนครูบาอาจารย ์ ท่ีวา่มาน่ีมาโดยอะไร? มา
โดยสมมุติ แต่สมมุตินัน่ไม่ใช่สมมุติอยา่งเรา สมมุติละเอียดมากเพราะเขา้อยูใ่นสมาบติั อยูใ่นจิต 
จิตอนันั้นเป็นสมมุติมา น่ีมาโดยสมมุติ คือมาโดยขนัธ์สืบต่อกบัโลกน้ีไง ภาษาโลกน้ีไง ภาษา
ใจๆ ภาษากลางภาษาใจ ภาษาท่ีสืบต่อมา ภาษาเพื่อท่ีจะใหรู้้วา่คนน้ีรู้ ผูใ้หญ่อยากจะสอนเดก็ 
เดก็มนัจะเออกนักต็อ้งเออ แต่กต็อ้งส่ือใหเ้ดก็มนัเขา้ใจไง เดก็มนัจะบอกวา่อนัน้ีเป็นอยา่งไรก็
แลว้แต่ แต่ถา้เราท าใหเ้ดก็เขา้ใจได ้อนันั้นแหละถกูตอ้ง 

น่ีกเ็หมือนกนั พระอรหนัตม์าส่ือกบัผูท่ี้ยงัไม่ถึงจุด กต็อ้งส่ืออยา่งน้ีเพื่อจะสอนกนั เพื่อ
จะใหรู้้ ถึงวา่มาโดยสมมุติ สมมุติอนัน้ีเป็นขนัธ์ แต่เป็นภาระไม่เป็นทุกข ์แต่ถา้เป็นเราน่ีเป็นทุกข์
หมด แลว้เวลากิเลสมนัสงบเขา้ไป เห็นไหม น่ีมนัไม่ขาดแต่สงบเขา้ไป การประพฤติ การท า
สมาธิ การบีบคั้นกิเลลสเขา้ไป ถึงวา่ปริยติั หรือการศึกษาเขา้มา พดูบ่อย พดูวา่ศึกษาธรรมะเขา้
มา ไม่ใช่ศึกษามาเพื่อช าระกิเลสเรา ศึกษามาเพื่อหนุนกิเลสเราไง  

เรารู้ อาจารยม์หาบวับอกบ่อย อาจารยม์หาบวัพดูบ่อย เห็นไหม “พอเป็นมหากา้วจะไม่
ออก มนัหนกัความเป็นมหาของท่าน” น่ีครูบาอาจารยพ์ดูอยา่งนั้นนะ เรียนมาถือวา่รู้ไง ถือวา่รู้ 
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กิเลสมนักบ็อกวา่รู้ใช่ไหม? แลว้กรู้็แบบนกักฎหมาย นกักฎหมายมีทั้งดีและไม่ดี นกักฎหมายท่ี
ใจเป็นธรรม นกักฎหมายนั้นเยีย่มมาก ช่วยเหลือคนจน ตดัสินกฎหมายตามเสมอภาค  

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้จิตใจท่ีเป็นกลางจะตดัสินตามเสมอภาค นกักฎหมายนั้นเขา้ขา้ง นกั
กฎหมายกินสินบน นกักฎหมายท่ีตีความกฎหมายเพื่อหลบเล่ียงกฎหมายไง รู้กฎหมายเพื่อจะ
แยกไปตามกฎหมาย เห็นไหม มนัไม่มีศีลธรรม ศีลธรรมน่ีทุกคนมองกรู้็วา่ผดิ น่ีเสียงดงักว็า่ผดิ
อยูแ่ลว้ ท าไมไม่พดูนุ่มนวล พดูเสียงดงั เสียงดงัน่ีผดิ แต่เน้ือหาสาระในเสียงนั้นมนัผดิหรือไม่
ผดิล่ะ? ถึงวา่มนัแกไ้ด ้ บางอยา่งแกไ้ด ้ บางอยา่งแกไ้ม่ได ้ แต่ในเม่ือเสียงดงัผดิ ประเพณีรู้วา่ผดิ 
แต่ถา้คนฟังเป็นจะฟังเน้ือหาสาระใช่ไหม?  

กฎหมายกเ็หมือนกนั กฎหมายพดูถึงวา่มนับิดไป ศีลธรรม ประเพณีมนักรู้็ๆ อยูแ่ลว้ ถึง
วา่ขนาดนั้นมนัยงัรู้เลย ถา้ศีลธรรม ประเพณีตามธรรมวินยั กฎหมายจะไม่มีค่าเลย แลว้ตดัสินไม่
มีผดิหรอก แต่น่ีตดัสินผดิ ไม่ใช่ผดิธรรมดา ฟังสิ ๙ ประโยค คนไม่เรียนมายงัรู้ น่ีถึง ๙ ประโยค 
แต่งต าราสอนคนอ่ืนอีกต่างหาก เป็นถึงพรหมอีกต่างหาก ยงัเป็นผูป้กครองอีกต่างหาก  

น่ีมนัมาดูกนั เราไม่ไดไ้ปวา่เขาในทางนูน้ อาจารยท่์านสอนอยูบ่อกวา่ “ใหดู้ใจเราทุก
คน” ส่ิงท่ีเป็นไปมนัเป็นเร่ืองของกรรม กรรมมนัพดัไป แต่ใหเ้ห็นวา่การศึกษาอยา่งนั้นแลว้แก้
กิเลสไดไ้หม? น่ีมองตรงน้ี จุดส าคญัมนัอยูต่รงน้ีไง ตรงท่ีวา่ศึกษาจน ๙ ประโยค ไดถึ้งชั้น
พรหม แลว้มนัช าระกิเลสของตวัเองไดบ้า้งไหม? ถา้ช าระกิเลสของตวัเองได ้ เรากค็วรจะศึกษา
บา้ง ถา้มนัช าระไม่ได ้ท าไมเราไม่ปฏิบติัข้ึนมาจากใจเราเลยล่ะ?  

“ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต” องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้รู้ธรรม ผูท่ี้ปฏิบติั
ธรรม สมควรแก่ธรรม กรู้็ธรรม ธรรมอนัเดียวกนัไง เราปฏิบติัมนัถึงช าระกิเลสได ้ เราสุขจริง
จากเราตรงน้ีไง เราสุขจริง เรารู้จริงไง เรารู้จริงกช็นะตนไง ชนะตน อยา่งอ่ืนกเ็ป็นแค่
ส่วนประกอบ ชนะตน เห็นไหม พอชนะตนแลว้ ใครมาถามปัญหากต็อบได ้ ใครถามปัญหาไง 
ส่ิงนั้นควรจะเป็นอยา่งนั้น ส่ิงนั้นเป็นอยา่งไร ถา้ไม่ชนะตน ตนอยูค่นเดียวไม่ได ้ตอ้งอาศยั สตัว์
มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม สตัวส์งัคมตอ้งอาศยัฐานเป็นท่ีพึ่ง เกาะเขาไปทัว่ 

น่ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือพึ่งตวัเองไม่ไดก้อ็าศยัหมู่คณะไปทัว่ แลว้ไม่ท าใหม้นัสะอาดข้ึนมา
ไง หมกัหมมข้ึนไป มนัจะบานไปขา้งหนา้ ท่ีพดูน้ีเพราะอะไร? เพราะมนัจะบานไปขา้งหนา้ คิด
วา่เป็นการช่วยกนัเพือ่จะกลบปัญหา มนัจะกลบไม่ได ้ มนัจะบานไปขา้งหนา้นะ ถา้ตดัไฟแต่ตน้
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ลมนะมนัจบ แลว้ศาสนาน้ีจะมัน่คง น่ีเขา้ใจวา่จบแลว้ไม่จบ เพราะเด๋ียวน้ีขอ้มูลข่าวสารมนัรู้กนั
ทัว่โลก แลว้พระไตรปิฎกใครกก็ดได ้มนัปิดไม่อยูห่รอก มนัปิดไม่ได ้ฉะนั้น ถา้ปิดไม่ได ้เราจะ
พดูความจริงใหม้นัจบ พวกเราน่ีศาสนาพทุธบริสุทธ์ิผดุผอ่งกนัทั้ง ๒ ฝ่าย  

ไอน่ี้กพ็ดูไปอยา่งหน่ึง โยนกนัไปกโ็ยนกนัมาเพื่อจะหลบหลีก แลว้มนัไปลบลา้ง
กฎหมายไดไ้หมล่ะ? ไปลบลา้งพระไตรปิฎกในคอมพิวเตอร์ไดไ้หมล่ะ? เพราะคอมพิวเตอร์มนั
ขายไปทัว่โลก ใครกก็ดได ้ ขอ้ไหนๆ กก็ดได ้ ใครๆ กศึ็กษาข้ึนมาเหมือนกนั แลว้ศึกษาข้ึนมาก็
อยูท่ี่หวัใจ มนัถึงเทียบเขา้มาใหดู้ไดไ้ง คนท่ีมีจิตใจประเสริฐเป็นกลาง อ่านกย็งัรู้เลยวา่อะไรผดิ 
อะไรถกู แค่มองกรู้็วา่ผดิหรือถกูแลว้ ไม่ตอ้งไปอ่านเลย ไม่ตอ้งไปวิเคราะห์ขนาดวา่รู้นรก 
สวรรค ์สวรรคช์ั้นนั้น นรกชั้นนั้น รู้ถึงวา่ท าอยา่งไรใหม้นัจบ แต่ท าไมตดัสินออกมาเป็นอยา่งน้ี
ล่ะ?  

น่ีกิเลส เราชาวพทุธไง เราชาวพทุธเราจะช าระกิเลส หรือวา่ช าระไม่ไดก้ใ็ห.้. อาจารย์
มหาบวับอกวา่ “ไฟใหเ้อาไวใ้นเตา มนัจะเป็นประโยชน์ไง” ไฟใหเ้อาไวใ้นเตา เห็นไหม มนัก็
ตม้หุงท ากบัขา้ว ท าอะไรได ้ น้ีกิเลสเรากเ็หมือนกนั ใหม้นัอยูเ่ฉพาะในใจของเรา ใหมี้พลงังาน 
ใหเ้รามีชีวิตสืบต่อไป น่ีกเ็ป็นประโยชน์ของเรา เพราะเรากอ็ยากท า อยากน้ีเป็นมรรคอีกต่างหาก 
จากกิเลสพลิกเป็นมรรค พลิกเป็นความดีความชอบข้ึนมา แลว้ท าของเราไป แต่ถา้มนัไม่ไดจ้  ากดั
ตรงน้ีเลย สตัวส์งัคม แลว้อาศยัแต่ขา้งนอก แต่หวัใจไม่มีหลกัไง  

ในสมยัพทุธกาล ชาวประมงในสาวตัถีไปจบัปลาได ้ เป็นปลาทองค า ผวิเป็นทองค า
ทั้งหมดเลย เอาข้ึนมาน่ีไม่กลา้กิน เอาไปถวายพระเจา้ปเสนทิโกศล ไปอา้ปากทอ้งพระโรง ปาก
น่ีเหมน็มากเลย พระเจา้ปเสนทิโกศลบอกวา่ไม่มีใครรู้หรอก ตอ้งไปถามพระพทุธเจา้ ให้
มหาดเลก็เอาไปถามพระพทุธเจา้ไง ไปถามพระพทุธเจา้ เอาไปก่อนแลว้ตวัเองตามไปถาม
พระพทุธเจา้ 

“ท าไมปลาน้ีถึงเกลด็เป็นทองค าล่ะ? แลว้ท าไมอา้ปากเหมน็?” 

ปลาน่ีเขาเคยเป็นพระไง เคยเป็นพระ เคยเป็นผูส้ัง่สอน สัง่สอนคือวา่สัง่สอนตามธรรม
ของพระพทุธเจา้ น่ีบุญกุศลนั้นเกิดข้ึนมา แลว้พอสอนไปมาก ลกูศิษยล์กูหามากข้ึนเร่ือย สอนผดิ
ไปเร่ือย สอนตามความเห็นของตวัไง พอมีคนเขา้มานบัถือมาก รู้มาก อวดดีไง เอากล่าวตู่พทุธ
พจน์ น่ีตายจากนั้นไปตกนรกหมกไหม ้ ฝืนจากอเวจีข้ึนมาเร่ือยๆ เศษของกรรมไดม้าเกิดเป็น
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ปลานั้นไง ผวิท่ีเป็นทองค าเพราะวา่ห่มผา้กาสาวพกัตร์ สอนลกูศิษยล์กูหา ๕๐๐-๖๐๐ องคไ์ง แต่
ท่ีปากเหมน็เพราะกล่าวตู่พทุธพจน์ไง 

น่ีในสมยัพทุธกาล ในพระไตรปิฎกกมี็ บุญมนัส่วนบุญ บาปมนัส่วนบาป ท าดี คนมีท า
ทั้งความดีและท าทั้งความไม่ดี ไอค้วามดีตอ้งใหผ้ลเป็นบุญแน่นอน แต่ใหผ้ลชาติไหน จงัหวะ
ไหน น่ีกรรมถึงวา่กรรมน้ีเป็นอจินไตยไง มนัจะใหผ้ลช่วงไหนของเรา เราท าความดีแลว้มนัจะ
ใหช่้วงไหน กรรมชัว่ท าแลว้จะใหช่้วงไหน คนเรามนัถึงสุขๆ ทุกข์ๆ  ทุกข์ๆ  สุขๆ ไปเร่ือยไง แต่
ถา้เรามีสติ เราเช่ือพระพทุธเจา้ เราตอ้งพยายามฝืนไม่อยากท ากรรมไม่ดีไง เพื่อจะใหเ้ราไปเกิด
ในส่ิงท่ีดี น่ีมนัถึงวา่ถา้เช่ือกรรม ถา้เช่ือจริงแลว้มนัหกัหา้มตนไดจ้ริงนะ 

ดูสิท าความดีมนัแสนยาก จริงอยู ่ เป็นผูป้กครองน่ี เป็นผูต้ดัสินถกูผดิ เหมือนผูพ้ิพากษา 
มนัไดผ้ลทั้ง ๒ ฝ่าย ทีน้ีมนัท าอยา่งไรจะลงไป ถา้มีธรรมมนักต็อ้งเอาอะไรก่อน เอาธรรมวินยั
ก่อน เอาพระพทุธเจา้ก่อน หรือจะเอาใครก่อน น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เรายงัคิดอยู ่ ถา้ตดัสินไปตาม
ความจริงนะ นัน่แหละถึงจะช่วยกนัจริง แลว้มนัจะไดป้ระโยชน์  

อยา่งน้ีบาน บานไปขา้งหนา้นะ บานไปเร่ือยแหละ ถึงวา่ไม่ไดช้ าระกิเลสอะไรเลย แลว้
สะสม มนัฟ้อง มนัฟ้องถึงการวา่หวัใจเป็นอยา่งไร ฟ้องเลยนะ ฟ้องหมดในการกระท า น่ีฟ้องวา่
ศึกษามาขนาดน้ี เบ้ืองหลงั ภมิูหลงัออกมา เห็นไหม ภมิูหลงัน่ีมนัแน่นมากเลยในวิชาการ ทั้งใน
ต าแหน่งหนา้ท่ี แต่ออกมาแลว้เดก็กย็งัหวัเราะเลย 

 


