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ณ วดัสนัติธรรมาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

 เม่ือวานวนัพระนะ วนัน้ีวนัเสาร์คนเยอะหน่อย กิเลส.. กิเลสมนัตอ้งถอนออก ตอ้งถอน
ออก อาจารยม์หาบวัวา่ “ดึงฟืนออกจากกองไฟ” ไม่มีทางเลยท่ีจะใส่ฟืนเขา้ไปแลว้จะใหไ้ฟดบั 
ไฟยิง่ไดฟื้นมนัยิง่ไปมาก ตอ้งชกัฟืนนั้นออก  

น่ีของมนัมีอยู ่ของมนัมีอยู ่ถา้เราไปตามมนันะไม่มีวนัจะส้ินสุดหรอก มนัไปเร่ือย แลว้มนั
ยงัเจริญไปขา้งหนา้ โลกจะเจริญไปขา้งหนา้ ยิง่เจริญไปเท่าไหร่คนยิง่แย ่ คนจะแยล่งๆ เพราะ
อะไร? เพราะความเจริญ เทคโนโลยมีนัเจริญมาก มนัเจริญจนคนพยายามจะป้ันคนใหเ้ป็นวตัถุไป
ดว้ย แลว้เรากจ็ะหมุนไปกบัมนั โลกมนัถึงไดร้้อนไง 

น่ีมนักเ็หมือนกนัเลย ทีแรกกเ็ป็นกศุลอยู ่ คิดอยูทุ่กคนนะวา่ท ากศุล ท าความดีมา วา่โลก
มนัเจริญแลว้เราจะเจริญตาม พอโลกมนัเจริญข้ึนมาแลว้เราหมุนไม่ตามเทคโนโลยหีรอก หวัป่ัน
เลย ประเทศท่ีเจริญแลว้ ดูคนเขาสิ เขาจะมีแต่ความทุกขม์ากเลย แต่...แต่มองในมุมกลบันะวา่เขา
เจริญไง เขาเจริญแลว้เราอยากเจริญตามเขา เราเจริญตามเขามนัส าคญัตรงจุดยนืน่ี จุดยนืของเรา 
ใหรู้้จกัตวัเราเอง  

เราถึงวา่ญ่ีปุ่นดีกวา่ ญ่ีปุ่นน่ีเวลาถึงวนัหยดุของเขา เขาจะใชชี้วิตแบบญ่ีปุ่นไง เขาใชชี้วิต
ของเขา แต่เวลาท างานของเขากไ็ปอีก เห็นไหม เขามีจุดยนื ถา้ประสาเราวา่เขารักชาติ ความรัก
ชาติของเขาเหมือนกบัคลัง่ชาติ แต่เขารักชาติของเขา มนัเลยมีจุดยนืไง อะไรมากแ็ลว้แต่แปลเป็น
ภาษาญ่ีปุ่นหมด แปลภาษาญ่ีปุ่นหมด แต่ของเราจุดยนืตรงน้ีไม่มี พอจุดยนืไม่มีจะใหเ้จริญตามเขา  
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ทีน้ีเจริญ โลกส่วนโลก ธรรมส่วนธรรม เจริญ ทุกคนอยากใหม้นัเจริญ แต่เจริญแลว้ตอ้งมี
จุดยนืตรงน้ีดว้ย ถึงบอกวา่การศึกษา การใคร่ครวญมา น่ีกศุลไง ท าความดี ความวา่มนัเจริญแลว้
จะมีความสุข แลว้มนัไม่ใช่ ร้อนไปเร่ือยๆๆ ยิง่เจริญข้ึนไปเร่ือย ยิง่...เห็นไหม อยา่งคนมีฐานะมาก 
นอนไม่หลบัหรอก มนัจะคิดมาก อูฮู้...คิดมาก ยิง่คิดมากยิง่เครียดมากนะ ยิง่ถา้เราพอมีพอกินไป 
มนักพ็อ มนัไม่เดือดร้อน น่ีมนัสบายใจต่างกนั แต่ถา้ยิง่สูงมาก ยิง่คิดมาก โอโ้ฮ...ตวัเลข คิดแต่
เร่ืองของตวัเลข น่ีไงถึงวา่ท ากศุลแลว้จะท าใหเ้กิดเป็นบุญ 

น่ีกเ็หมือนกนั กศุลท าใหเ้กิดอกศุลไง กศุลมนัแค่เป็นกศุล แต่เพราะไม่มีจุดยนืท่ีพอ 
ศาสนาเราถึงส าคญัไง ตอ้งใหมี้ศีลก่อน เห็นไหม ศีล ๕ น่ีส าคญัท่ีสุดเลย ศีล ๕ ดอูยา่งท่ีอยา่งเช่น
จิตสงบ จิตเป็นสมาธิ จิตน่ีควรการท าไสยศาสตร์ ท าคุณไสยต่างๆ น่ีเพราะอะไร? เพราะไม่มีศีล มี
ศีลจะท าไปไดอ้ยา่งไร ปาณาติปาตา แค่คิดทุจริตออกไป อนันั้นกเ็ป็นปาณาติปาตาแลว้ ท าร้ายเขา
แลว้ ท าลายคนอ่ืน น่ีไม่ท าลาย ถา้มนัไม่ท าลายคนอ่ืน พอจิตมนัดีข้ึนมามนักท็รงตวัข้ึนมา  

น่ีกศุลท าใหเ้กิดกศุลไปเร่ือยๆ ไม่ใช่กศุลท าใหเ้กิดอกศุล พอจิตมนัออกไป อกศุลสิท าให้
ตวัเองหลงใหล ตวัเองไดป้ล้ืมไปนะเวลาไปเห็นนิมิต เห็นอะไรต่างๆ ท าใหเ้สียไปเลย จนท าไม 
คนภาวนาแลว้ถึงจะท าใหส้ติเสียไปไดก้มี็ เห็นไหม  

การภาวนาน่ี ศีล สมาธิ ปัญญา การภาวนาน้ีเป็นส่ิงท่ีประเสริฐ ท าไมท าแลว้ท าไมเสียไป
ล่ะ? ทีแรกท าใหเ้กิดกศุลไง อยากท าภาวนา แต่ท าแลว้ท าไมมนัออกไปรูปนั้นล่ะ น่ีพอเราประคอง
ไง กิเลสมนัร้ายมาก ถึงตอ้งประคองไป กิเลสมนัร้ายมาก หมายถึงวา่มนัท าไปแลว้มนักห็ลงไป 
หลงไป แต่ท าไมเราตอ้งท าบุญกศุลล่ะ  

น่ีสร้างไง สร้างของเรา เวลาใหท้านใจมนัจะสะดวกข้ึน เปรียบเหมือนฝีเลย ฝีถา้มนัอยู่
เฉยๆ มนัจะปวดมาก ถา้เราไดบ่้งออกไป หนองออกไปแลว้จะหายปวด ใจคนเหมือนกนั มนัอยู่
ปกติของมนั มนัครอบไวเ้ฉยๆ ทานกเ็หมือนกบับ่งออกไง การสละออก การใหอ้อก การสละ
ออกไปๆ น่ีมนับ่งออกไป มนัไดค้วามสบายกลบัมา มนัไดม้าก แต่คนไปมองตรงนั้น น่ีเพราะ
อยา่งวา่ล่ะ กิเลส ความตระหน่ี ความคิดวา่มนัใหแ้ลว้จะไดเ้กิดประโยชน์ไหม ความคิดมาก ถึงวา่
ตอ้งใหป้ฏิคาหก ผูใ้หใ้หด้ว้ยความบริสุทธ์ิ ผูรั้บรับดว้ยความบริสุทธ์ิ น่ีมนัจะเป็นบุญกศุล แต่มนั
จะเจอไดอ้ยา่งไร  
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ถึงวา่ตอ้งเป็นอ านาจวาสนา จะเจอครูอาจารยต่์อเราน่ีวาสนานะ วาสนามากเลย พอมนัมี
วาสนาไป ท าบุญไดบุ้ญเหมือนกนั ท าบุญไดบุ้ญเหมือนกนั แต่ไดม้าแลว้น่ีมนัขนาดไหน มนั
ต่างกนัไป ถา้เราท าบุญแลว้ไดบุ้ญ เห็นไหม ท าบุญ หน่ึงการท าบุญแลว้ไดฟั้งธรรม ไดฟั้งธรรม
ก่อน ผลท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน อาจารยม์หาบวัท่านบอกเลย “เปรียบเหมือนกบัเปิดประตู” เปิดประตู
ออก อากาศเขา้ขนาดไหน เปิดมาก เปิดนอ้ย เขา้-ออกน่ีเสมอกนั  

น่ีถา้คนใจมนัเป็นกลาง ใจมนัเป็นกลางมนัจะเห็นตรงน้ีไง เห็นความละเอียดอ่อน ความ
เลก็ๆ นอ้ยๆ ในเร่ืองอยา่งน้ี น่ีผูท่ี้ผา่นมาแลว้จะเห็นเร่ืองอยา่งน้ี แต่ถา้เราอยูใ่กล้ๆ  นะไม่เห็น ใกล้
ตวัไง ของใกลต้วั เวลาหวงัมรรคผลนิพพานกนัทั้งนั้นล่ะ หวงัขา้งบนไง แต่ตรงน้ี ตรงพื้นฐานน่ี
สกปรกหมดเลย มนัจะไดอ้ยา่งไร อาจารยถึ์งบอกวา่ภาชนะใส่ไง ก่อนท่ีจะใส่ภาชนะเราตอ้ง
สะอาดก่อน ตอ้งมีศีลก่อน ศีล สมาธิ ปัญญา เห็นไหม แต่โยมกต็อ้งทาน ศีล ภาวนา มีทาน เพราะ
ทานมนัท าได ้ 

อยา่งท่ีเขาพดูเม่ือวาน เขาบอกวา่ “อยา่งเขาภาวนาน่ี ศีล ๕ พอไหม?”  

เราบอก “พอ”  

เขาบอก “พอไดอ้ยา่งไร? ศีล ๕ พอปฏิบติัหรือ?”  

เราบอกน่ีคิดผดิเลย ศีล ๕ โยมน่ีพอ เพราะอะไร? เพราะในสภาวะของคฤหสัถไ์ง ใน
สภาวะของพระน่ีศีล ๒๒๗ ใช่ไหม ศีล ๒๒๗ เพราะเป็นพระ เหมือนขา้ราชการมีกฎระเบียบ
บงัคบั แต่ประชาชนธรรมดาน่ีกฎระเบียบของขา้ราชการไม่บงัคบั กฎระเบียบขา้ราชการพลเรือน
ไม่บงัคบัพวกประชาชน ทีน้ีประชาชนกถื็อกฎหมายนอ้ยกวา่  

พระกเ็หมือนกนั “ผูท่ี้จะปฏิบติัตอ้งศีล ๒๒๗ ศีล ๕ ไม่พอ”  

พอ! เพราะมนัอยูใ่นสถานะของคฤหสัถ ์ ไม่ไดอ้ยูใ่นสถานะของสงฆ ์ ต่างกนัไง เห็นไหม 
ต ารวจท าความผดิ ต ารวจจะไดโ้ทษมาก เพราะต ารวจไปท าความผดิ เพราะต ารวจหนา้ท่ีของเขา
คือรักษากฎหมายแลว้ท าความผดิเอง พระเหมือนกนั ผูท่ี้จรรโลง ผูท่ี้รักษาศีลธรรมไง เป็นศากย
บุตร เป็นผูท้รงศีลธรรม แลว้ท าความผดิกไ็ดผ้ดิมาก ฉะนั้น ถา้ท าความถกูกไ็ดถ้กูมาก ทีน้ีเรา
คฤหสัถ ์ศีล ๕ เวลาท ามนัถึงวา่ท าได ้พอ เพราะพระพทุธเจา้บอกแลว้ใหถื้อศีล ๕ ไง ศีล ๕ มนัพอ 
มนัท ามาได ้ 
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พอ แต่ทีน้ีค  าวา่พอเพราะในสถานะของคฤหสัถใ์ช่ไหม สถานะของโยมใช่ไหม พอมนัท า
ข้ึนมาแลว้มนัเป็นไปเอง พอมาท าแลว้ศีล ๕ มนัเป็นไปเอง ดูอยา่งเช่นพอภาวนาไปๆ สีลพัพตปรา
มาส ไม่ถือศีลดว้ยลบูคล า มนัเป็นศีลโดยท่ีวา่ใจเป็นศีลเลย ใจน่ีมนัเป็นหน่ึงเลย ใจมนัไม่คิด
วอกแวก อนันั้นประเสริฐสุด  

อยา่งพระสมยัพทุธกาลสิ ไม่อยูแ่ลว้ นู่นกผ็ดิ น่ีกผ็ดิ อยากจะไปสึก ไปหาพระพทุธเจา้ 
พระพทุธเจา้บอกวา่ 

“ศีลมนัมากนะ ถือศีลขอ้เดียวไดไ้หม?”  

“ได”้  

“ถือท่ีใจ ใหใ้จไม่เจตนาท าความผดิ รักษาใจไวเ้ลย”  

น่ีใจไปอยูข่า้งนอกไง น่ีถา้มนัภาวนาข้ึนไป มนัรบข้ึนไป มนัเจริญข้ึนเอง แต่เร่ิมตน้ไง 
ตอ้งอยา่งนั้นๆ เขาถึงบอกวา่ตอ้งใหใ้จสะอาดก่อนแลว้ค่อยมาภาวนา ใจมนัสกปรกโดยกิเลสอยู่
แลว้ เอาศีลคุมมนัเขา้ไปก่อน เขาถึงวา่จะใหม้นัสะอาดก่อน แลว้ค่อยมาเร่ิมตน้มนัเป็นไปไดย้าก 
ตอ้งเร่ิมตน้น้ีไป แลว้มนัจะพฒันาข้ึนไปเร่ือย จากศีล ๕ น่ีไปก่อน ท าเขา้ไปๆ พอมนัท าแลว้มนัทุ่ม
เขา้ไป อยา่งท่ีวา่จิตมนัเร่ิมสงบเขา้ไป แลว้มนัอยากไดลึ้กเขา้ไปอีก ตอ้งท าอะไรข้ึนมา เห็นไหม 
ศีลตอ้งยอมรับใหม้ากข้ึน มนัจะวรัิติเอง มนัจะงดเวน้ไปเอง  

อยา่งเราไปเจอส่ิงท่ีดีข้ึนไป เราอยากไดข้ึ้นไป เรากต็อ้งมีภาชนะใหญ่ข้ึน ของท่ีควรจะใส่ 
ของท่ีละเอียดอ่อนข้ึนไป ภาชนะควรอยา่งไรมนัจะเป็นข้ึนไป แลว้ปัญญามนัจะเกิดไปเร่ือย 
ปัญญาจะเกิดไปเร่ือย มนัเห็นเอง รู้เอง  

อยา่งท่ีเขาวา่ เห็นไหม จิตท่ีเป็นสมาธิ ลงไปมนัหายไปน่ี เป็นอยา่งน้ีไหม น่ีความเขา้ใจคน
ไม่เหมือนกนั จิตท่ีตกภวงัค ์เขา้ใจวา่เป็นสมาธิเพราะพทุโธหายเหมือนกนั  

เราถึงบอกวา่ ไม่ใช่ ถา้จิตเป็นสมาธินะ ทุกอณูของวินาที ทุกเวลาท่ีเคล่ือนไปสติมนัจะรู้
ตลอด มนัจะลงไปตลอด มนัรู้ตวัเองตลอดเลย มนัไม่ใช่วา่พอถึงวา่ก าหนดไปๆ วบูหายไปเลย น่ี
พทุโธหายเหมือนกนั แต่หายคนละลกัษณะ หายเพราะวา่มนัหายไปเองโดยท่ีวา่มนัหลุดมือไป กบั
พทุโธหายน่ี  
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พทุโธน่ี พทุโธๆ พทุโธไม่ไดเ้พราะจิตมนัละเอียดเขา้ไป มนัเหมือนกบัวา่เวลาพดูอยูน่ี่อา้
ปากพดู แลว้เราเงียบสิ หุบปากไวเ้ฉยๆ น่ีเสียงน้ีหายไป น่ีกเ็หมือนกนั พอพทุโธๆ กบัใจเป็นเน้ือ
เดียวกนั เน้ือเดียวกนัจนจิตน้ีนึกพทุโธไม่ออก เห็นไหม ความหายมนัหายอยา่งนั้น มนัหาย
เพราะวา่มนักลืนเป็นเน้ือเดียวกนั สติมนัพร้อม มนัเห็นการกลืน ดูอยา่งจนัทรคราส สุริยคราสมนั
กลืนมนัเห็นขนาดนั้น 

น่ีเหมือนกนั เน้ือพทุโธท่ีเรานึกพทุโธๆ อยูน่ี่ กบัใจน้ีกลืนเป็นอนัเดียวกนั สติพร้อมตลอด 
เห็นตลอดเลย แต่มนัเป็นไปไดย้าก แต่ถา้เป็นแบบวา่ตกภวงัค ์พทุโธๆๆ แลว้หายวบูไปเลยอยา่งน้ี 
เป็นไปไดง่้าย แลว้เป็นทุกคนดว้ย การท่ีเป็นอยา่งน้ีท่ีเราเรียกวา่ตกภวงัค ์ถึงวา่การหาย ถา้เขา้ใจวา่
เขาเขา้ใจวา่อนัน้ีถกูตอ้งดว้ย เพราะไปฟัง น่ีความเขา้ใจของตวัเอง พอไปฟังครูบาอาจารยส์อนวา่
พทุโธๆ ไป พทุโธจะหาย พอหายเลยกนึ็กวา่เป็นอนัเดียวกนั  

เวิง้วา้งนะ เขาบอกวา่เวิง้วา้ง เวิง้วา้งสิมนัหาย มนัไม่รู้เร่ือง แต่บอกท าต่อไปไม่ไดไ้ง แต่
มนัสะดุง้ออกมา บอกอนัน้ีไม่ใช่ อนัน้ีเป็นภวงัค ์ อนัน้ีหายเพราะมนัตกภวงัค ์ มนัหลบัไป มนัวบู
หายไป หลุดมือออกไป แต่ถา้มนัหายไปโดยธรรมชาติของมนัวา่จนพทุโธหาย จนเป็นสมาธิ
ท่ีอปัปนาสมาธิ คือวา่นึกไม่ไดเ้ลย อนันั้นมนัละเอียดเขา้มาๆ มนัรู้ตวัตลอด รู้ตวัตลอด มนัต่างกนั
ตรงนั้น แลว้ผลกต่็างกนั เพราะผลอนัน้ีมนัไม่ใหผ้ล อยา่งสะดุง้ออกมาน่ี ออกมากย็งัเพลีย รู้สึก
ร่างกายมนัไม่สดช่ืน แต่ถา้เป็นสมาธิออกมานะ ลุกข้ึนมาน่ีตวัเบามาก ความเบาของใจ 

ร่างกายมนัใชต้ามปกติ แต่ขากา้วเดินไปเหมือนมนัลอยไป มนัไม่มีรับความรู้สึกไง มนั
เคล่ือนไปเหมือนลอยไปเลย แต่ความจริงคือเดินไปนัน่แหละ แต่ความรู้สึกเหมือนเราลอยไป มนั
เบาขนาดนั้นไง มนัเบาจนกิริยาท่ีเคล่ือนไหวมนัแทบไม่รับรู้อะไรเลย ใจมนัอยูอิ่สระของตวัมนั
เอง น่ีเวลาออกอปัปนาสมาธิออกมา มนัจะ โอโ้ฮ... วา่ง โล่งไปหลายวนัทีเดียวเลยนะ เป็นหลาย
วนั พอจิตมนัปล่อย มนัเหมือนกบัวา่แกว้น ้ากบัน ้า ถา้ความจริงของเรา แกว้น ้ากบัน ้าเราดูเป็นอนั
เดียวกนั แต่ความจริงน ้ากบัแกว้น ้ามนัอยูค่นละอนันะ น ้ากบัแกว้น ้ามนัคนละส่วนกนัใช่ไหม แต่
น ้าอยูใ่นแกว้น ้า  

จิตท่ีอยูใ่นกายน้ีกเ็หมือนกนั กบัแกว้น ้าน่ีมนัแผซ่่านเป็นอนัเดียวกนัหมดเลย พอสมาธิมนั
เกิดเขา้ไป น ้ากบัแกว้น ้ามนัแยกกนัอิสระ ทีน้ีไอเ้ปลือกน่ีคือกายไง ไอแ้กว้น ้าคือตวักาย ไอจิ้ตน่ี
มนัไดห้ดตวัเขา้มา มนัปล่อยวา่งออกไป มนัเคล่ือนไป โดยท่ีวา่มนักา้วไป มนัถึงวา่ไอจิ้ตน้ีไม่ค่อย
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รับรู้ มนัเลยแบบวา่โล่ง เหมือนลอยไป มีความสุขมาก แต่พอสกัพกัเดียว ไม่ก่ีวนัมนักอ็อกมาเป็น
อนัเดียวกนั กเ็หมือนกบัเรา คือวา่เวลาออกมาแลว้ จิตมนัออกส่งออกมาแลว้ มนัถึงวา่มนัไม่ไอน้ัน่
ไง จิตส่งออกมาแลว้มนัเหมือนกบัวา่ไม่ไดช้ าระกิเลส  

ถา้จิตมนัไม่ไดช้ าระกิเลส ออกมาน่ีมนัสงบเขา้ไปเฉยๆ ไม่ไดช้ าระลา้ง ถา้ช าระลา้งแลว้น่ี
ขาดออกไป สงัโยชนข์าดออกไป ไอน้ ้ ากบัแกว้น ้ามนัคนละอนัเลย รู้ชดัๆ รู้ตลอดเวลา สติพร้อม
อยูค่นละอนัตลอดเวลา แต่อยูด่ว้ยกนันะ แต่คนละอนั กายกบัใจ มนัละกาย มนัละไดอ้ยา่งนั้น แต่
มนัตอ้งละดว้ยปัญญา แต่ถา้เป็นอปัปนาสมาธิหรือฐีติจิตมนัละได ้ คือวา่สมาธิลึกๆ สามารถท าให้
ใจน่ีละกายไดเ้ลย แต่ละไดช้ัว่คราว  

มนัละโดยธรรมชาติ ความจริงมนัเป็นอยา่งนั้นอยูแ่ลว้ แลว้มนัมีอะไรผกูอยู ่ แต่ถา้เวลาจิต
มนัสงบ เป็นอยา่งน้ีข้ึนมาก่อน แลว้เราค่อยวิปัสสนาไป เพราะถา้มนัลึกขนาดน้ีมนัวปัิสสนาไม่ได ้
มนัไม่รับรู้เลย เห็นไหม แกว้น ้ากบัน ้ามนัแยกออกจากกนั มนัไม่ค่อยรับรู้กนั ออกมากต็อ้งใหน้ ้ า
กบัแกว้น ้ามนัท าความรู้สึกกนั วิปัสสนากนั จนมนัเห็นตามความเป็นจริงแลว้มนัปล่อยเอง อนันั้น
ถึงวา่เป็นปัญญา เป็นวิปัสสนาเพราะเหตุนั้น แลว้มนัถึงมีความสุข  

สมบติัมีเพราะมีเรา ทุกอยา่งในโลกน้ีมีเพราะมีเรา บุญกศุลมีกเ็พราะมีหวัใจน้ี ท าบุญกศุล
ขนาดไหน เกิดเป็นเทวดา เกิดเป็นพรหม น่ีทุกอยา่งตรงน้ีมนัเป็นจากวตัถุทาน กลายเป็นทิพย์
สมบติั เวลาเราตายไปกลายเป็นทิพยส์มบติั ส่ิงอ่ืนมีเพราะมีกายกบัใจ ถา้เป็นมนุษยอ์ยูน่ี่ เพราะมี
กายมนัถึงมีของเรา น่ีสถานะทางมนุษย ์เห็นไหม นิติกรรมต่างๆ เขียนดว้ยมนุษย ์แต่พอมนุษยต์าย
ไปล่ะ ทุกอยา่งจบลงท่ีน่ี เป็นมรดกตกทอดใหก้บัลกูหลานไป แต่บุญกศุลติดกบัใจดวงนั้นไป ท่ี
เราสะสมไว ้อนันั้นต่างหากสมบติัของใจดวงนั้นไป เป็นทิพยส์มบติัอยูก่บัใจนั้นไปตลอด 

วิปัสสนาญาณจนแบบวา่มนัละขาดออกมา มนักข็าดตามความเป็นจริง ขา้มพน้บุญและ
บาป เห็นไหม มนัประเสริฐกวา่ทิพยส์มบติัอีก ทิพยส์มบติัยงัตอ้งไปเสวย ยงัตอ้งไปเวียนวา่ยตาย
เกิดในทิพยส์มบติันั้น ในวฏัวนนั้น น้ีมนัจะปล่อยเลย มนัปล่อยออกไป ถา้ยงัไม่ถึงท่ีสุดมนักไ็ป
เกิดบนสถานะในทิพยส์มบติันั้น แต่ทิพยส์มบติัแบบพระอริยเจา้ไง เทวดาท่ีเป็นพระอริยเจา้ กบั
เทวดาท่ีเป็นเทวดาปุถุชน บุญกศุลส่งข้ึนไปเฉยๆ 

นั้นถึงวา่ มนัไดรั้บผลอนันั้นโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ แต่เหนือกวา่แบบผูบ้ญัชาการ แบบ
ผูจ้ดัการ รู้ครอบ เป็นคนเจา้ของทั้งหมด กบัเราเป็นลกูจา้งไง ไดทิ้พยส์มบติัแต่กต็อ้งเวียนวา่ยตาย
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เกิดตามแต่อ านาจของวฏัฏะ อ  านาจของบุญกศุลท่ีมนัจะหมดไป เรารับผลโดยท่ีวา่เรารับผล กบั
เรารับผลโดยท่ีเราเป็นเจา้ของ จิตมนัรู้ออก มนัรู้ทัว่ มนัปล่อยหมดแลว้ แต่สถานะมนัยงัไม่พน้จาก
กิเลสมนักต็อ้งเกิดอีก  

น่ีบุญกศุล ศาสนาเราถึงประเสริฐมาก ศาสนาพทุธน่ีประเสริฐมากเลย เราเกิดพบ
พระพทุธศาสนานะ ตวัน้ีตวัศาสนาคือตวัศาสนธรรม ศาสนาคือธรรมค าสัง่สอน ธรรม ศาสน
ธรรมอนัน้ีถึงวา่เป็นตวัศาสนา อยา่งอ่ืนแลว้เป็นส่ิงท่ีวา่ พระพทุธเจา้น้ีกเ็ป็นผูต้รัสรู้ธรรม 
พระสงฆก์ม็ารู้ธรรมถึงเป็นข้ึนมา คือตวัธรรมนั้นน่ะตวักลาง ตวัท่ีจะเปล่ียนสถานะจากปุถุชนเป็น
อริยเจา้ เป็นอริยเจา้ข้ึนไปเลย พน้ๆๆ เป็นขั้นตอนข้ึนไป แต่อนัน้ีเรายงัไม่ถึงขนาดนั้นเรากส็ะสม
ของเราไป ถึงวา่อนัน้ีมนักท็  าใหเ้ราเขา้ใจในชีวิต เหตุอะไรเกิดข้ึนแลว้มนัรับได ้ความทุกขเ์กิดข้ึน
รับได ้ส่ิงใดเกิดข้ึนมารับได ้ความรับไดอ้นันั้นมนักเ็ป็นความพอไง  

รู้ เขา้ใจ ชีวิตน้ีมนักไ็ม่ตอ้งทุกขย์ากมากนกั มนัทุกขเ์ป็นธรรมชาติ แต่ไม่ทุกขย์ากแบบ
หลงใหลไปกบัมนัไง มนัเขา้ใจชีวิต มนัไม่หลงใหลไปกบัชีวิต ชีวิตน้ีกเ็หมือนกบัอิสระพอสมควร
ล่ะ  

 


