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ค่าเสถียรม ี

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ตั้งใจฟังเทศน์นะ ฟังเทศน์ เราอยูท่ี่บา้น เวลาเขาเอด็เรากว็่าฟังเทศน์ แต่เวลาเตือนนั้นเรา
ว่าเป็นฟังธรรมนะ ถา้ธรรมะมนัเป็นอยูก่บัเรา อยูใ่นหวัใจของเรา หวัใจของเรามนัมีกิเลสตณัหา
ความทะยานอยากอยู ่มนัปกคลุมใจอยู ่สรรพส่ิงต่างๆ ท่ีจะเป็นคุณประโยชน์มนัเลยเป็นโทษหมด
เลย เห็นไหม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่าโลกมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
มนัก็เห็นการเปล่ียนแปลง เห็นไหม โลกน้ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา โลกน้ีเป็นอนิจจงั 
“ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงน้ันเป็นทุกข์ ส่ิงใดเป็นทุกข์ ส่ิงน้ันเป็นอนัตตา” น่ีเป็นสัจจะนะ หวัใจของ
ศาสนาคืออริยสัจ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค 

แลว้เราเป็นชาวพุทธ ชาวพุทธโดยสายเลือดเลยนะ เพราะเราเกิดมาจากพ่อแม่ พ่อแม่ก็
เป็นพุทธ เราเห็นพระมาตั้งแต่เดก็แต่นอ้ย ประเพณีวฒันธรรมของเราก็เป็นวฒันธรรมของชาว
พุทธ ถา้เป็นกฎหมายของพุทธะ แต่ไม่มีประเพณีวฒันธรรมมารองรับ กฎหมายนั้น ก็เป็นแค่
ตวัหนงัสือเท่านั้นล่ะ มีกฎหมายเขียนดีขนาดไหนนะ รัฐธรรมนูญเขียนดีขนาดไหน แต่ไม่มี
วฒันธรรมการเมือง วฒันธรรมของหวัใจท่ีเป็นธรรม น่ีกฎหมายก็คือกฎหมาย 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็เหมือนกนั ดูสิ ในตูพ้ระไตรปิฎก เวลาเรา
กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์พระพุทธรูปเป็นตวัแทนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ ตูพ้ระไตรปิฎกเป็นตวัแทนของธรรมะ สาวก สมมุติสงฆเ์ป็นตวัแทนของพระสงฆ์ น่ีเป็น
สมมุติหมดเลย 
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องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าเวลาตรัสรู้ธรรมขึน้มา ส่ิงทีใ่จเป็นองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจ้า น่ีธรรมในหัวใจต่างหากล่ะ แล้วอยู่ในหัวใจขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจ้า ธรรมอนันีบ้ริสุทธ์ิ เป็นส่ิงทีเ่สถยีร ส่ิงทีเ่สถยีรมนีะ ส่ิงทีไ่ม่แปรปรวน ส่ิงทีค่งที่มี มเีฉพาะใจ
ทีเ่ป็นพระอรหันต์เท่าน้ัน เพราะจติทีพ้่นจากสมมุติแล้วเป็นวมุิตติ ไม่มกีารเคลือ่นไปและเคลือ่น
มา ส่ิงทีค่งที่ ธรรมทีค่งที่ ธรรมทีส่ะอาดบริสุทธ์ิมี 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ยงักราบอยู ่กราบอะไร? กราบธรรม ธรรมน้ีมีอยูโ่ดยดั้งเดิม เราก็วา่กนันะ “สภาวะธรรมชาติเป็น
ธรรมๆ”...ธรรมชาติน้ีไม่ใช่ธรรมหรอก ธรรมชาติคือสภาวะท่ีมนัแปรปรวน 

ธรรมคอืสัจจะความจริงในหัวใจของผู้ทีรู้่ธรรมต่างหากเป็นธรรม 

สภาวธรรม ธรรมชาติมนัเป็นส่ิงท่ีสมมุติ เห็นไหม ดูสิ พายไุซโคลนพดัเขา้มากระหน ่า ตาย
กนัเป็นร้อยเป็นพนั มนัมาจากไหน แลว้มนัหายไป มนัไปไหน น่ีมนัเป็นสัจจะ เห็นไหม ในเม่ือมี
ความร้อน โลกร้อนต่างๆ มนัมีสภาพของมนั ไอน่ี้มนัเกิดข้ึน ตั้งอยู่ แลว้ดบัไป มนัก็เป็นอนิจจงั
นัน่ล่ะ มนัเป็นอนิจจงั มนัเกิดโดยธรรมชาติของเขา ธรรมชาติของเขาใหโ้ทษในการท าลาย 
ใหผ้ลในการชุ่มช้ืน น่ีสภาวะทางธรรมชาติ 

พวกเรามีความรู้เดก็ๆ กนัว่าธรรมะเป็นธรรมชาติ เวลาคุยกบัเดก็ก็ตอ้งยอมเป็นเดก็กบัเขา 
เราจะส่ือสารธรรมะกบัเดก็ๆ...ใช่ ธรรมะเป็นธรรมชาติ ความทุกขเ์ป็นธรรมชาติ สรรพส่ิงน้ีเป็น
ธรรมชาติ แลว้ชีวิตของเราเป็นธรรมชาติ การเกิดและการตายน้ีก็เป็นธรรมชาติอนัหน่ึง มนัก็เป็น
ธรรมแลว้ มนัก็บรรลุธรรมหมดแลว้ ก็มนัเกิดตายเวียนไปในธรรมชาติ เกิดตายก็รู้เท่าทนัหมด 
ทุกอยา่งรู้หมด มนัเป็นธรรมชาติ...แลว้ธรรมชาติมนัปล่อยวางไดไ้หมล่ะ เห็นไหม น่ีธรรมะเดก็ๆ 

ถา้เป็นสภาวธรรมจริง ท่ีว่าธรรมะน้ีมีอยูโ่ดยดั้งเดิม ดั้งเดิมท่ีลึกลบัมหศัจรรย ์มหศัจรรย์
นะ ดูสิ ผูท่ี้ถือลทัธิต่างๆ ไม่ใช่ศาสนาพุทธ นกัวิทยาศาสตร์เขาพสูิจน์ไดห้มด ในจกัรวาล ทาง
วิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ไดท้ั้งนั้นล่ะ แลว้เขาเป็นอะไรข้ึนมาล่ะ แต่เวลาองค์สมเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึน้มา เห็นไหม ธรรมในใจขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าคอืธรรมแท้ ส่ิง
ทีส่ถติคงที ่เสถยีรอยู่ในหัวใจน้ัน ไม่มแีปรปรวน 
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แลว้เราสถิตชัว่คราว เห็นไหม กราบพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์มนัเป็นสมมุติทั้งนั้น
ล่ะ มนัเป็นกิริยา มนัเป็นวฒันธรรม มนัเป็นประเพณีของเราชาวพุทธ น่ีชาวพุทธโดยสายเลือด เรา
เป็นชาวพุทธโดยสายเลือด เรามีประเพณีของชาวพุทธรองรับ มีประเพณีวฒันธรรมแต่ละทอ้งถ่ิน
ต่างๆ กนัไป แลว้เวลามนัเส่ือมสภาพไป มนัฟ้ืนฟูข้ึนมาเป็นคร้ังเป็นคราว แลว้เรามีสายเลือดเป็น
ชาวพุทธกนั ส่ิงน้ีมนัก็เป็นอนิจจงั สรรพส่ิงท่ีเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ก็ว่ากนัไป เห็นไหม 

ในทางธุรกิจยิง่แลว้ใหญ่เลยนะ บริษทัของเราถา้เป็นอนุรักษนิ์ยม จะอยูไ่ม่ไดห้รอก เพราะ
มนัจะมีคู่แข่งขนัข้ึนมา เห็นไหม เราจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง ถา้ใครคงท่ีโดยความเป็นอยูข่อง
เราว่าส่ิงน้ีเป็นของเราตลอดไป มนัจะมีคู่แข่งขนั แลว้มนัจะมีคนแซงหนา้เราไป เราจะอยูก่บัโลก
เขาไม่ไดห้รอก เราตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การเปล่ียนแปลงอยา่งน้ีเป็นการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

ดูสิ บริษทัขา้มชาติใหญ่ๆ เขาจะมีการวิจยัของเขา สินคา้ของเขาจะออกมาตลอดเวลา แลว้
ถา้สินคา้ของเขาออกมามีราคาแพง ท าแลว้ลงทุนสูง ไม่สมควรกบัท่ีจะออกมา เขากไ็ม่ออกมา 
เห็นไหม เขารอการเปล่ียนแปลงเลยนะ เขาพยายามเปล่ียนแปลงเพื่อความด ารงอยูข่องเขาเลยล่ะ 
เพื่อความมัน่คงของเขา น่ีความเปล่ียนแปลงกลบักลายเป็นความมัน่คง ความมัน่คงของธุรกิจ ความ
มัน่คงของผลประโยชน์ของเขา ถา้ไม่มีการเปล่ียนแปลง มนัจะสูญเสียประโยชน์ของเขา เพราะไม่มี
มีการเปล่ียนแปลง ถา้เราอยูค่งท่ีถือว่าเป็นการถอยหลงั เพราะคล่ืนลกูใหม่จะแซงเราไป
ตลอดเวลา น่ีการเปล่ียนแปลงท่ีมนัเป็นประโยชน์กบัโลก ส่ิงน้ีเป็นโลก 

แลว้เราเป็นนกัวิทยาศาสตร์กนั เราเช่ือทางโลกกนั เราตอ้งมีการเปล่ียนแปลง แมแ้ต่การ
ประพฤติปฏิบติัก็ตอ้งมีการเปล่ียนแปลง ตอ้งทนัสมยัตลอดเวลา เห็นไหม ก็คิดคน้กนั การท า
ทนัสมยั เรียกร้องสิทธิ เรียกร้องต่างๆ ปฏิบติัธรรมใหค้ะแนนตวัเองกนั แลว้เรียกร้องกนั เรา
พยายามเอาแต่ความสะดวกสบายของเรา เอากิเลสออกหนา้ การประพฤติปฏิบติัอยา่งน้ีประพฤติ
ปฏิบติัเพื่อใคร? ก็เพื่อกิเลส บชูากิเลสนะ บชูาตวัตนของเรา 

ส่ิงท่ีว่าคงท่ีๆ ในความรู้สึกของเรา ยดึมัน่ถือมัน่ น่ีกิเลสทั้งนั้นเลย กอดมนัไวแ้น่นๆ กอด
ความรู้สึกเราไวแ้น่นๆ ถา้เราคิดแลว้เป็นความถกูหมด ถา้คนอ่ืนคิด คนอ่ืนสั่งสอนเป็นความผดิ
พลาดทั้งหมด กอดมนัไว ้ กอดกิเลสไว ้ แลว้ว่าส่ิงน้ีเป็นความเห็นของเรา กิเลสมนัยิง่ปรุงแต่ง
ข้ึนมา เห็นไหม 
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“การประพฤติปฏิบติัท่ีง่าย การประพฤติปฏิบติัท่ีสะดวก ประพฤติปฏิบติัท่ีเป็นทางลดั”...
ส่ิงน้ีมนัเป็นโวหารนะ ดูสิ ถา้เราโตข้ึนมา เราจะเป็นพ่อเป็นแม่คน เป็นครูบาอาจารย ์ พรรษามาก
ข้ึนมา ในการประพฤติปฏิบติัของเราทุกขย์ากขนาดไหน มนัเอาทางลดัมาจากไหนล่ะ 

มนัต้องมี “ศีล สมาธิ ปัญญา” เห็นไหม ทางโลกเขามี “ทาน ศีล ภาวนา” ถา้มีทานข้ึนมา 
มนัเร่ิมเปิดหวัใจ คนเราถา้เป็นคนใจกวา้ง เป็นคนเปิดความรู้สึก มนัจะมีขอ้มูลเปล่ียนแปลง เรา
จะรับรู้ส่ิงต่างๆ ขอ้มูลข่าวสารเราจะไดม้หาศาลเลย ถา้เราเป็นคนปิดกั้น เราไม่ใหส่ิ้งใดเขา้มาเลย 
เราจะไดอ้ะไร แต่ถา้คนมีหวัใจกวา้งขวาง คนท่ีเปิดกวา้ง ส่ิงต่างๆ เกิดข้ึนมา เราจะเขา้ใจ เราจะ
เขา้ใจนะ 

“ทาน ศีล ภาวนา” หวัใจจะเปิดกวา้งข้ึนมาก่อน พอหวัใจเปิดกวา้งข้ึนมา ทางท่ีจะเขา้ไป
หาการทวนกระแส ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีว่าทวนกระแส ทวนกระแสเขา้
ไปหาใจของเรา มนัจะท าอยา่งไร เห็นไหม ถา้มนัจะท าใจของเราข้ึนมา เราจะเปิดกวา้ง เราจะ
ยอมรับความเห็น ถา้ยอมรับความเห็นข้ึนมา หวัใจมนัจะเร่ิมทวนกระแสเขา้ไปหาตวัใจของเรา 

แต่น่ีไม่อยา่งนั้น เราจะปิดกั้นหมดเลย ปิดกั้นโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก แลว้จะ
เอาแต่รวบรัดตดัตอน เอาแต่ทางลดั เอาแต่ความสะดวกสบาย เห็นไหม “มีทางลดั สว่างโพลงๆ”...
มนัจะโพลงมาจากไหน ดูสิ พลงังานท่ีเขาแสวงหามาใหเ้ราใช ้ เขายงัตอ้งมีตน้ก าเนิด เขามีการ
ควบคุม เขามีการส่งสายส่งมาใหเ้ราไดใ้ชพ้ลงังานอนัน้ี เขาค านวณของเขา เขารักษาของเขาข้ึนมา 
แลว้มนัจะสว่างโพลงๆ มาจากใจ ถา้ใจมนัเป็นกิเลสลว้นๆ มนัสว่างโพลงอะไร 

ดูสิ ทางโลกท่ีเขาว่ากนั ความเปล่ียนแปลงของเขา เขาเปล่ียนแปลงไวร้อท่าเราเลยนะ ความ
เปล่ียนแปลงของเขาจะลว้งกระเป๋าเรา น่ีมีแต่ความจ าเป็นไปทั้งนั้น ปัจจยัท่ี ๘ ปัจจยัท่ี ๙ ปัจจยัท่ี 
๑๐๐ แต่องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าบอกปัจจัย ๔ เท่าน้ัน ส่ิงทีเ่กนิมาจากปัจจยั ๔ น้ัน ไม่มี
ความจ าเป็นในการด ารงชีวติ แต่ถา้มนัมีความจ าเป็นของโลก นัน่ก็เร่ืองของเขา เห็นไหม โลกเขา
ก็มีความจ าเป็นของเขา ส่ิงนั้นมนัเป็นการทนัโลก ถา้หวัใจเรามีจุดยนืของเราแลว้ เราจะไม่
เสียหาย แต่ถา้เราไม่ทนัโลก เราก็เป็นเหยือ่ของโลก เราก็เป็นเหยือ่ของกิเลส แลว้การประพฤติปฏิบติั
ก็เหมือนกนั จะอ านวยความสะดวกกนัทั้งหมดล่ะ อ านวยความสะดวกใหกิ้เลสหรือ น่ีอ  านวยความ
สะดวกใหแ้ต่ร่างกาย 
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ทฤษฎี วางแผนกนัไวเ้ลย มรรค ๘ ตอ้งเป็นอยา่งนั้น ความเห็นตอ้งเป็นอยา่งนั้น...แลว้มนั
เป็นจริงไหมล่ะ ถา้มนัเป็นจริง ท าไมเรามีความลงัเลสงสัยล่ะ ถา้เป็นความจริง ท าไมเราทุกขอ์ยูน่ี่
ล่ะ 

เราทุกขท์ั้งนั้นนะ เพราะเราไปเห็นโลกเป็นใหญ่ เราเห็นความเจริญของโลก เด๋ียวน้ี
กาลเวลามนัรวดเร็วข้ึน มนัสั้นข้ึน การส่ือสารเร็วข้ึน ทุกอยา่งเร็วข้ึน เราเห็นผลกบัตา แลว้การ
ปฏิบติั ถา้เขาท าอยา่งนั้นใหเ้ราเห็นได ้เราก็ไปท่ึง น่ีเราหลงประเดน็กนัหมด เราไปเห็นแต่ส่ิงท่ีเป็น
เร่ืองของโลก เราเอาธรรมะมาบิดเบือนของเราเอง เราไม่เขา้ใจนะ ยิง่ในปัจจุบนัมนัจะถือผหีรือ
ถือพุทธกนัไปแลว้ ถา้ถือผ ีเห็นไหม ออ้นวอนเอา ท าเอาแต่ความพอใจของตวั ถา้ถือพทุธ เป็นไป
ไม่ได ้เป็นไปไม่ไดเ้ลยนะ เพราะเป็นพุทธตอ้งเร่ิมตน้มาจากจริตนิสัย เร่ิมตน้มาจากเรานะ 

ดูสิ ถา้จริตนิสัยมีความเป็นไปของเรา มนัจะยอ้นกลบัมา เพราะการกระท ามนัเป็นของ
ของเราทั้งหมด การกระท านะ จิตกระท านะ ไม่ใช่มือกระท า ไม่ใช่ร่างกายกระท า ไม่ใช่ปากกระท า 
หวัใจกระท าก่อน มโนกรรมเกิดก่อน ถา้ไม่มีมโนกรรม การเคล่ือนไหวของจิตมนัเป็นไปไม่ได ้
ถา้จิตมนัเกิดก่อนข้ึนมา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา ถา้มนัมีขอ้มูลของมนั มนัก็ไปประสามนั แลว้เราเช่ือของ
เรา เราเช่ือความเห็นของเรา น่ีเช่ือกิเลสทั้งหมดเลย แลว้มนัเป็นไป เห็นไหม 

ดูสิ สมยัพุทธกาล เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้เทศนาว่า
การ วางเผยแผธ่รรมมา ตอ้งรอกาลรอเวลานะ จิตผูท่ี้ควรแก่การงานตอ้งรอ รออินทรีย ์ รอบ่ม
เพาะ ความบ่มเพาะของใจ จะเทศนาว่าการเร่ิมตน้ตั้งแต่ทาน คนท่ีเขาไดร้ะดบัทานก็แค่ทาน
เท่านั้น ธรรมะของฆราวาสเขา ในการประพฤติปฏิบติั ในการอยูข่องสังคม ส่ิงน้ีท่านวางไวใ้ห้
หมดนะ วางไวเ้พราะสงสาร สงสารวา่ ในชาติปัจจุบนัน้ีเขาไม่สามารถจะไปของเขาได ้เขาก็ควร
จะสะสมคุณงามความดีของเขาไวใ้หเ้ป็นไปในโอกาสขา้งหนา้ น่ีมนัอยู่ท่ีความเป็นไปของเขา 

พระก็เหมือนกนั พระท่ีประพฤติปฏิบติัถึงท่ีสุดได ้ ท่านจะเขม้งวด องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ร้ือสัตวข์นสัตว ์ ร้ือไปไหนล่ะ? ก็ร้ือถึงใหส้ิ้นสุด ส้ินกิเลสไป แลว้ส่ิงน้ีมนัคือ
อะไรล่ะ? ธรรมและวินยั เคร่ืองหมายด าเนิน เห็นไหม 

ดูสิ เวลาพระจุนทะไปถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ เห็นเดียรถีย ์ เวลาศาสดา
เขาตายไปนะ ลูกศิษยล์ูกหาเขาอยูก่นัไม่ได ้ มีปัญหา พระจุนทะถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้เลย “ท าไมเป็นอยา่งนั้นล่ะ” 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “เพราะไม่มีธรรมวินยั” 

พระจุนทะอาราธนาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใหบ้ญัญติัวินยัเลย เพื่อจะใหศ้าสนา
เรามัน่คง 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก “ท าไม่ได ้ มนัไม่มีเหตุมีผล” แต่ถา้มีผูก้ระท าผดิ
ข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บญัญติัวินยั ตั้งนิยามเลย วินยัแต่ละขอ้นะ ผูท่ี้กระท าผดิ ใคร
เป็นคนท าผดิ ผูท่ี้ท  าผดิคนนั้นจะไม่เป็นอาบติั แต่เอาอนันั้นเป็นตน้เหตุใช่ไหม แลว้ก็บญัญติั
ธรรมและวินยัมาตลอด บญัญติัธรรมวินยัมาเพื่อใครล่ะ? ก็เพื่ออนุชนรุ่นหลงั เพื่อใหเ้ป็นกรอบ 
ใหเ้ราประพฤติปฏิบติักนั 

แต่พระสมยัพุทธกาลนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปรินิพพาน คนท่ีเป็นปุถุชน
อยู ่ ยงัมีกิเลสตณัหาอยู ่ ร้องห่มร้องไหเ้พราะรักองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระอริยบุคคล
จะสลดปลงธรรมสังเวช แต่มีภิกษุเฒ่าองคห์น่ึงบอกว่า “พวกเธอจะร้องไหไ้ปท าไม เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้อยู ่ ผดิหน่อยก็ว่า ท าอะไรก็ไม่สะดวกสบายเลย ปัจจุบนัน้ีองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ เราควรจะดีใจนะ เราควรจะดีใจ จะไม่มีคนคอยติคอยเตือน
เรา จะไม่มีคนคอยข่มเหงเรา จะอยูแ่บบสุขสบาย” 

ในปัจจุบนัน้ีก็เหมือนกนั ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เห็นไหม “เถรวาท
ท่องจ ากนัมา กอดต ารากนัไว ้ แลว้ประพฤติปฏิบติัมนัก็ไม่เป็นแนวทาง ตอ้งท าโดยความ
สะดวกสบายของตวั” น่ีเหมือนกนัเลย เหมือนภิกษุผูเ้ฒ่าบอกว่า “องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ปรินิพพานไปแลว้ดีมาก พวกเราจะไดอ้ยูสุ่ขอยูส่บาย” 

น่ีก็เหมือนกนั ธรรมและวินยัท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกพระอานนทน์ะ 
“อานนท ์ ธรรมและวินยัน้ีจะเป็นศาสดาของเธอ” เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้จะ
ปรินิพพานนะ พระอานนทเ์สียใจมาก เพราะอะไร เพราะเป็นพระโสดาบนัอยู ่ ยงัตอ้งการผูช้ี้น า
อยู ่แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพานไปแลว้ น่ีเสียใจมาก 

“อานนท ์เธออยา่เสียใจไปเลย ถึงวนัสังคายนา เธอจะเป็นพระอรหนัต์” 
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พระอานนทรู้์ เพราะเป็นพระโสดาบนั รู้ว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะ
ปรินิพพานแน่นอนอยูแ่ลว้ ถามวา่ “องค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ พระ
สรีระจะท าอยา่งไร” 

“อานนท ์เธออยา่เป็นภาระไปเลย เป็นเร่ืองของมลัลกษตัริยเ์ขา เขาจะจดัการของเขาเอง” 

“แลว้ภิกษุอยูต่่อไปขา้งหนา้จะเจอพวกสีกา พวกผูห้ญิงจะเขา้มาเก่ียวขอ้งในศาสนามาก 
จะท าอยา่งไร” 

“อานนท ์ถา้จะคุยกบัเขาจะตอ้งใหมี้สติ แต่ไม่ควรดูไม่ควรเห็นเลยประเสริฐท่ีสุด” 

“แต่ถา้จ  าเป็นจะตอ้งเห็นตอ้งดูล่ะพระเจา้ค่ะ เพราะว่าเขาตอ้งมีการเขา้มาสัมผสัใน
ศาสนา” 

“ถา้มีก็ตอ้งตั้งสติไวน้ะ เราตั้งสติของเราไว ้อยา่ประมาท อยา่ประมาทไปกบัเขา” 

เห็นไหม ใหรั้กษาเน้ือรักษาตวัขนาดน้ีนะ ในเม่ือในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ ธรรมท่ีมีอยูโ่ดยดั้งเดิมท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้คน้ควา้มา ในใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นพระอรหันต์ เป็นศาสดาของเรา มนัเสถียรคงท่ีตลอดไป น่ีเห็น
ภยัไง ส่ิงท่ีคงท่ี ส่ิงท่ีเป็นธรรมจะเห็นภยั จะห่วงหาอาทรกบัศากยบุตรพุทธชิโนรส ประคองไว้
ขนาดน้ีนะ “ถา้จะคุยกบัเขาก็ตอ้งใหมี้สตินะ ตั้งใจของเราไว”้ เห็นไหม เตือนมาตลอด วางไว้
ตลอด 

แลว้ในปัจจุบนัน้ี ธรรมและวินยัเป็นศาสดาของเรา ถา้เรามีส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองเตือนสติของเรา 
มนัจะเอาตวัเรารอดไดไ้หมล่ะ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัเรา แต่มนัเป็นการขดัแยง้กบักิเลส กิเลสมนัถึง
ไม่พอใจส่ิงใดๆ เลยท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางไวข้ดัแยง้กบัมนั วางความขดัแยง้กบั
กิเลส มนัไม่พอใจทั้งนั้น มนัจะโตแ้ยง้ มนัจะพยายามผลกัไสทั้งนั้น 

แลว้เอาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาเป็นสินคา้ เห็นไหม “น่ีมีความ
เปล่ียนแปลง ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ส่ิงใดเป็นทุกข์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา น่ีเป็นไตรลกัษณ์ 
ส่ิงท่ีเกิดมาเป็นสมุทยั ส่ิงน้ีควรจะช าระกิเลส”...มนัเป็นเร่ืองโลกๆ มองกนัเป็นเร่ืองโลก เป็น
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ผลประโยชน์ของโลก มนัก็ไดโ้ลก ปฏิบติัธรรมก็ปฏิบติัแบบโลกๆ มนัถึงไม่ไดป้ระโยชน์กบัเรา
ข้ึนมา 

แลว้พอเราเห็นโลกเขาเจริญข้ึนไป ดว้ยความคิดดว้ยความเห็นของเราท่ีเป็นเดก็ ความคิด
เดก็ๆ นะ จะมีอายแุก่เฒ่าขนาดไหน แต่ความคิดไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้จกัตวัเองเลย เห็นเขาพดูกนั 
เห็นกระแสโลกเป็นอยา่งไรก็เป็นไปตามเขา จนว่าถือผหีรือถือพุทธเลย เพราะเป็นการออ้นวอน
เอา เป็นสัญญาความจ าหมายรู้มา เป็นสัญญาอารมณ์ เป็นความคิดทั้งหมด แลว้กิเลสมนักฉ็ลาดดว้ย 
มนัก็สร้างภาพใหเ้ป็นสภาวะแบบนั้น ใหเ้ราเห็นสภาวะตามไปกบัเขา เห็นไหม ใจมนัมหศัจรรย์
อยา่งนั้น ส่ิงน้ีมนัก็เป็นไปตามเขา 

แต่ถา้มนัเป็นความจริงของเราล่ะ ถา้เป็นความจริงของเรา มนัจะรู้จกัตวัตนของเราข้ึนมา
ก่อน เราจะมีสติ เราก าหนดพุทโธของเราข้ึนมา เราจะมีค าบริกรรมของเราข้ึนมา ถา้บริกรรม
ไม่ได ้มนัก็เป็นปัญญาอบรมสมาธิ มนัตอ้งใหเ้ป็นความจริง มนัเป็นการกระท ากบัมือเรา มนัเป็น
การกระท ากบัจิตข้ึนมา ถา้จิตรู้จกัเห็นภยันะ เห็นภยัในวฏัฏะ แลว้มนัจะยอ้นกลบัมา แต่น่ีมนัไม่
เห็นภยัในวฏัฏะ เอาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพาหนะวนไปในวฏัฏะ เอา
เป็นพาหนะ เอาเป็นเคร่ืองด าเนินไป แลว้อา้งธรรมกนัตลอดไป เห็นไหม ส่ิงน้ีมนัถึงเป็นเร่ือง
ของโลกไปหมด 

ถ้าเป็นความจริงนะ ครูบาอาจารย์ที่รู้จริงจะช้ีน าความจริงกบัเรา 

เหมือนกบัภิกษุผูเ้ฒ่า “ขดัอกขดัใจไปหมดเลย นัน่ก็ท  าไม่ได ้ น่ีก็ท  าไม่ได”้...มนัท าได ้ท า
ได ้ แต่มนัเป็นอกุศล มนัท าใหห้วัใจน้ีเศร้าหมอง หวัใจไม่ผอ่งแผว้ “จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส จิตเดิมแท้
หมองไปดว้ยอุปกิเลส” น่ีไม่ใช่หมองไปดว้ยอุปกิเลสนะ น่ีกิเลสมนัข่ีหวั พอข่ีหวัมนัก็อา้งธรรม
ข้ึนมาว่าส่ิงน้ีเป็นสภาวธรรม ส่ิงน้ีเป็นการประพฤติปฏิบติั พอประพฤติปฏิบติัมา เอากิเลสมา
เหยยีบหวัมนัใช่ไหม มาเหยยีบหวัใจ มาเหยยีบการประพฤติปฏิบติัเราน่ี 

แต่ถา้เป็นความจริงข้ึนมานะ มนัเป็นส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ เห็นไหม ดอกบวัเกิดจากโคลนตม ส่ิง
ท่ีหวัใจมนัเป็นอนิจจงัอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีมนัจะเสถียรคงท่ีมนัมาจากไหนล่ะ? มนัก็มาจากอนิจจงั มนัมา
จากส่ิงท่ีเรามีๆ อยูน่ี่ มนัไม่มีอะไรลอยจากฟ้ามาหรอก เพียงแต่เราเป็นชาวพุทธ ดูสิ องค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนาพุทธภมิู ครูบาอาจารยป์รารถนาพระโพธิสัตวม์า ตอ้งสร้างสมบุญญาธิ
การมาอยา่งน้ี การสร้างสมบุญญาธิการ การสละทาน ท่ีเราท ากนัอยูน่ี่ เพราะเราเช่ือองคส์มเดจ็พระ
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สัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้เราเสียสละ เราท าของเราข้ึนมา เราท าเพื่อเรานะ ทั้งๆ ท่ีเราเสียวตัถุออกไป 
ออกไปก็เพื่อสังคม เพื่อโลก เพื่อความร่มเยน็เป็นสุข เห็นไหม หวัใจมนัก็พฒันาข้ึนมา ส่ิงน้ีมนั
พฒันาข้ึนมา มนัเป็นไป 

มนัมีอยู ่หวัใจมนัมีอยู ่ความรู้สึกมีอยู ่การเกิดและการตายมีอยู ่บุพเพนิวาสานุสติญาณขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ยอ้นไปอดีตชาติไม่มีวนัท่ีส้ินสุด “เราเคยเป็น เราเคยเป็น” เห็นไหม 
เพราะปัจจุบนัเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีก็เหมือนกนั ปัจจุบนัเป็นเรา ปัจจุบนัน้ีเป็น
พระ ก. พระ ข. เป็นนาย ก. นาย ข. มนัเป็นเรา น่ีเร่ืองของโลกๆ เห็นไหม แลว้เราเกิดในยคุสมยัท่ี
วิทยาศาสตร์เจริญ แลว้ก็เห็นการเปล่ียนแปลง ดูสิ วิทยาศาสตร์ค านวณต่อไปอนาคตเลยว่า อีกก่ี
ร้อยปีก่ีพนัปี ความเปล่ียนแปลงของโลกจะเป็นไปขนาดไหน เป็นห่วงเป็นใยลูกหลานว่าจะไม่มี
อยูมี่กิน เราจะเอาทรัพยากรท่ีไหนใหล้กูหลานใช ้ เราควรจะตอ้งรักษาทรัพยากรน้ีไวใ้หก้บั
ลูกหลานไป 

ส่ิงน้ีเรายิง่ตามไป เรายิง่เห็นการเปล่ียนแปลงอยา่งน้ี เราก็ไปดกัหนา้เลย มนัเป็นเร่ืองของ
กิเลสลว้นๆ นะ เพราะเราเห็นแต่เร่ืองของวตัถุ แต่ความเปล่ียนแปลงจากภายใน ความ
เปล่ียนแปลงของใจ ความเปล่ียนแปลงของการเกิดและการตาย น่ีความเปล่ียนแปลงอยา่งน้ีเราไม่
มอง ส่ิงน้ีเราไม่มอง เราไม่มองความเปล่ียนแปลงจากภายใน ท่ีมนัมาเกิดอยูน่ี่มนัมาจากไหน ออก
จากน้ีแลว้มนัจะไปไหน 

ฟังสิว่า ใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ศาสดาของเรา ห่วงลูกหลานขนาดไหน 
อีก ๕,๐๐๐ ปี ศาสนาน้ีจะหมดไป เห็นไหม ในเม่ือสังคมร่มเยน็เป็นสุข มีส่ิงใดเกิดข้ึนมา เป็น
ทรัพยากรเกิดข้ึนมา เราก็เจือจานกนั เราดูแลรักษากนั เห็นไหม ใจท่ีเป็นธรรม เราเจือจานออกไป 
เป็นวตัถุออกไป แต่หวัใจมนัเขม้แขง็ข้ึนมา หวัใจเป็นผูเ้สียสละออกมา มนัก็เป็นบุญกุศลเขา้มา 
แลว้ก็เกิดเชาวน์ปัญญา มนัก็อยากจะคน้ควา้ข้ึนมา เกิดทรัพยท่ี์เป็นอริยทรัพยจ์ากภายใน ถา้ทรัพย์
จากภายในมนัก็ยอ้นกลบัเขา้มาดูท่ีน่ี เห็นไหม 

ความเปล่ียนแปลงจากภายใน ดูสิ เวลาสมาธิเกิดข้ึนมา เวลามนัฟุ้งซ่าน มนัทุกขม์นัยาก 
หนา้ช่ืนอกตรมนะ “ไปไหนมา สบายดีไหม” หนา้ช่ืนทั้งนั้นล่ะ แต่หวัใจอกตรมทั้งนั้นล่ะ มนั
เศร้าหมอง เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ หวัใจท่ีเสถียรอยา่งนั้นพดูไวใ้นธรรม “ในโลก
น้ีร้อนเป็นไฟ แลว้เรายงัร่ืนเริงอาจหาญอยูท่  าไม ท าไมเราไม่หาท่ีพึ่ง ในสโมสรสันนิบาต ทุก
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วงการทุกขท์ั้งนั้น หวัใจวา้เหว่ทั้งนั้น” ถา้หวัใจวา้เหว ่ เราจะช่ืนชมขนาดไหน หนา้ช่ืนขนาดไหน 
หวัอกมนัตรม แลว้มนัยงัตอ้งไปขา้งหนา้นะ แลว้เขด็หลาบไหม 

ถึงเขด็หลาบขนาดไหนมนัก็หยดุย ั้งไม่ได ้ เพราะมนัมีแรงขบั ในเม่ืออวิชชายงัมีอยู ่ความ
เป็นไปยงัมีอยู่ แลว้มนัเองเป็นนามธรรม มนักลบัคงท่ีนะ มนัเห็นแต่สภาวะภายนอก เห็นแต่วตัถุ
น้ีแปรสภาพ แต่หวัใจภายในเราไม่เห็นการแปรสภาพ เวลามนัฟุ้งซ่านข้ึนมา มนัทุกขย์ากข้ึนมา 
มนัทุกขย์ากมนัก็ใหผ้ลเป็นโทษกบัเรา เวลาความโลภ ความโกรธ ความหลงเกิดข้ึนมา เจบ็ปวด
แสบร้อนอยูใ่นหวัใจ มนัจะละเอียดอ่อน จะนุ่มนวลขนาดไหน จะประณีตขนาดไหน มนัก็ใหผ้ล
เป็นโทษทั้งนั้น ในเม่ือมนัคือไฟ ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ ส่ิงท่ีเป็นไฟ เป็นราคะ 
โทสะ โมหะ มนัเผาแลว้เผาเล่า 

วตัถุนะ ส่ิงทีเ่ป็นขยะ ส่ิงเป็นวตัถุของโลก เขาเผาหมดแล้วมนัหมดนะ เหลอืเป็นฝุ่น ย่อย
สลายไปหมด แต่ไอ้ความเผาของใจมันเผาไม่มทีีส้ิ่นสุด มนัเกดิมาอยู่น่ีกร้็อน แม้แต่เราเกดิมามี
อ านาจวาสนา เราเกดิมาพบครูบาอาจารย์ เราได้ท าบุญกศุลไว้ บุญกศุลท าให้เราไปเกดิเป็นเทวดา 
เป็นอนิทร์ เป็นพรหมกแ็ล้วแต่ มนักไ็ปทุกข์อยู่บนน้ัน เพราะหัวใจมนัมกีเิลส 

ส่ิงท่ีมีกิเลสน้ีมนัของชัว่คราว เราเกิดท่ีไหนมนัก็ของชัว่คราวทั้งนั้น เพราะมนัมีวาระ เพราะ
วฏัฏะมนัก็เหมือนกบัธุรกิจ เวลาบริษทัเกิดใหม่ บริษทัเขาควบรวมกนัมนัก็เกิดใหม่ บริษทั
บางอยา่งตอ้งสูญเสียไป น่ีก็เหมือนกนั ในการเกิดตายๆ แต่ละภพแต่ละชาติมนัก็เป็นอย่างนั้น มนั
ก็เกิดใหม่ เกิดตายๆ อยูอ่ยา่งน้ี ถา้เกิดตาย มนัควบรวมแลว้บริษทัมนัดีข้ึนมา มนัก็เป็นประโยชน์
กบับริษทันั้นใช่ไหม 

น่ีก็เหมือนกนั ในภพชาติของเรา ถา้เราเกิดข้ึนมา บุญกุศลส่งเสริมข้ึนมา แลว้เราได้
ผลประโยชน์นั้น เราก็ลืมตวัไป ลืมตวัวา่เราเป็นคนนั้น เราเป็นคนน้ี แต่ถา้เรามีสติ โลกกบัธรรม
นะ เราเกิดมา ทุกคนเกิดมามีร่างกายกบัจิตใจ ถา้ไม่มีหวัใจ ปฏิสนธิจิตมาปฏิสนธิในไข่ในครรภ์
ของมารดา เราจะไม่ไดเ้กิดมาเป็นมนุษยน์ะ 

ถา้เราไปเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม เวลาตายจากน้ีไป จิตเหมือนกนั เห็นไหม 
ปฏิสนธิจิตมนัโอปปาติกะ เกิดเป็นผูใ้หญ่เลย เกิดเป็นสถานะนั้นเลย เกิดในโอปปาติกะ เกิดใน
น ้าคร า เกิดในไข่ เกิดในครรภ ์เห็นไหม ความเกิดมนัตอ้งเกิดอยูต่ลอดเวลา เพราะแรงขบัอนัน้ี ถา้
แรงขบัอนัน้ี ถา้มนัจะยอ้นกลบัข้ึนไป มนัก็ตอ้งยอ้นกลบัไปรู้จกัตวัมนัเองก่อน ถา้มนัตอ้ง
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ยอ้นกลบัไปรู้จกัตวัมนัเองก่อน มนัก็ตอ้งมีสมาธิน่ีไง ถา้เราไม่ท าสมาธิก่อน “ศีล สมาธิ ปัญญา” 
เราจะสว่างโพลง เราจะไปมองแต่ทางแง่ของวิทยาศาสตร์ว่ามนัเป็นไปไดอ้ยา่งนั้น แลว้ในการ
ประพฤติปฏิบติัก็จะเป็นในแง่ทางวิทยาศาสตร์ในความรู้สึกของตวั มนัเป็นวิทยาศาสตร์จากใคร 
วิทยาศาสตร์มาจากไหน ขนัธ์ ๕ มาจากไหน ขนัธ์ ๕ คืออะไร รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
มนัมาจากไหน 

สัญญา ขอ้มูล เห็นไหม ดูการศึกษาสิ เดก็ถา้พื้นฐานมนัดีนะ ใหม้นัมีสูตรทฤษฎีท่ีมนัจ า
ได ้ เวลาค านวณออกมาจะคล่องตวัไปตลอดเวลา แต่ถา้พื้นฐานของเดก็ วิชาค านวณ วิชาท่ีส่ิงต่างๆ 
ไม่มีในหวัใจ มนัเรียนข้ึนไปมนัจะเรียนไปทางไหนล่ะ น่ีก็เหมือนกนั ถา้ในหวัใจของเรามนัมีขอ้มูล 
เราไดส้ร้างบุญกุศลมา ในการประพฤติปฏิบติัมนัก็จะมีส่ิงน้ีฝังใจมา แลว้การกระท าของเรามนั
จะฉุกคิด ฉุกคิดนะ 

โลกทีเ่ขาเป็นกนั ทีเ่ขาด าเนินชีวติกนัอยู่น่ี เราจะอยู่กบัเขาท าไม เราจะอยู่กบัเขาท าไม แต่
มนัต้องอยู่ ต้องอยู่เพราะอะไร เพราะมนัมชีีวติ เพราะมนัมหีัวใจ เพราะหัวใจเรายงัเป็นสมมุติอยู่ 
เราต้องท าจากส่ิงทีเ่ป็นสมมุติให้มนัเป็นวมุิตติขึน้มา ถ้าวมุิตติขึน้มา น่ีวิธีการโดยธรรม 

ถา้วิธีการโดยกิเลส มนัก็ยิง่ท  าซบัซอ้นไป ซบัซอ้นนะ มนัหลอก ๒ ชั้น ๓ ชั้น หลอกว่าเรา
ไดก้ระท าแลว้ เราไดใ้ชห้น้ีแลว้ เราไดป้ลดเปล้ืองบริษทัของเรา เรายกบริษทัเราออกมาจากท่ีเป็น
หน้ีเขา แลว้มนัเป็นจริงไหม? มนัไม่เป็นจริงเลย เขาถอนบริษทัออกจากตลาดหลกัทรัพยต่์างๆ 
เขาท าของเขาไดท้ั้งนั้น เพราะอะไร เพราะมนัเป็นเร่ืองของโลกท่ีมนัยงัหมุนเวียนกนัได ้ ความ
หมุนเวียน การเปล่ียนแปลง มนัเปล่ียนแปลงอยูอ่ยา่งน้ีอยูต่ลอดเวลา แต่ความเปล่ียนแปลงของ
เรา เปล่ียนแปลงจนเขา้ไปจนตรอกนะ เปล่ียนแปลงจนถึงท่ีสุด เพราะมนัตอ้งเปล่ียนแปลงไป
จนถึงท่ีว่ามนัจะตอ้งเป็นไป แลว้เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ยอ้นไปใน
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ไม่มีตน้ไม่มีปลาย ความเปล่ียนแปลงจะเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

แลว้ถา้มีศาสนาอยู ่มีการประพฤติปฏิบติั ถา้เราแกไ้ขตรงน้ีได ้เห็นไหม เราแก้ไขตรงนี้ได้ 
มนัจะเป็นความจริงของเรา มนัจะเสถยีรในหัวใจของเรา ตั้งแต่เร่ืองความสงบของใจ ถา้ใจมนัสงบ
ข้ึนมา เราก าหนดพุทโธๆ หรือใชปั้ญญาอบรมสมาธิก็ได ้เพราะค าว่า “พุทโธ” มนัเป็นสัทธาจริต 

งานการท่ีมนัลงทุนลงแรง แลว้ส่ิงท่ีมนัขดัแยง้กบัในหวัใจ มนัเลยท าไดไ้ม่สะดวก แต่ถา้
มนัเป็นความจริงของเรา มนัเป็นจริตนิสัยของเรา อะไรมนัก็ถูกตอ้งไปหมด ดูสิ บางคน เพื่อนฝงู



ค่าเสถียรมี ๑๒ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

เรา จะกินจะอยูอ่ยา่งไร ดีไปหมดเลย อะไรก็ได้ๆ  ท าไมเขาอยูสุ่ขอยูส่บายขนาดนั้น ของเรานะ 
ของดีขนาดไหนก็ไม่ดีๆๆ เห็นไหม มนัโตแ้ยง้มาจากภายใน มนัไม่พอใจมาจากภายใน 

แต่ถา้สัทธาจริต มนัตรงกบัจริต ความเป็นไปของเขา การปฏิบติัของเขา มนัจะดีไปหมด 
ถา้ดีไปหมดก็อยา่ชะล่าใจ เพราะอะไร เพราะส่ิงน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงน้ีมนัไม่คงท่ี เห็นไหม เพราะ
อะไร เพราะมนัยงัไม่เสถียร ค าว่า “เสถียร” มนัเกิดมาจากไหน? เกิดมาจากเหตุ ธรรมทั้งหลายมา
แต่เหตุ ชีวตินีก้ม็าแต่เหตุ กรรมพาเราเกดิมา ทีม่าน่ังอยู่น่ีมันมาแต่เหตุ เพราะมนัมกีรรม มนัถงึให้
เราเกดิมาทีน่ี่ แลว้พอเราเกิดมาแลว้ เหตุท่ีดี-เหตุท่ีชัว่ เหตุท่ีชัว่เขาก็พาชีวิตของเขาลุ่มๆ ดอนๆ ตก
นรกหมกไหม ้นรกในหวัใจนะ เกิดข้ึนมากทุ็กข ์อยูใ่นโลกก็ทุกข ์ความเป็นไปของทุกขเ์ผาลนอยู่
ตลอดเวลา เขาก็อยูข่องเขาไปนะ ส่ิงท่ีเกิดมา บาปอกุศลพาเกิด 

ถา้บุญกุศลพาเกิด เราเกิดมาแลว้พบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนถึงการให้
เสียสละ น่ีโลกเขาท ากนัไม่ไดน้ะ ความตระหน่ีถ่ีเหนียวมนัจะเสียสละไม่ได ้ มนัจะออกจากตวั
ไม่ได ้ ถา้เป็นกิเลสเป็นอยา่งนั้น ทุกคนเป็นอยา่งนั้น เพราะทุกคนเกิดมามีกิเลสพาเกิด ในการ
เสียสละ เราเสียสละไม่ไดห้รอก แต่เวลาเราท าบ่อยคร้ังเขา้ๆ จนมีความเป็นนิสัยของเรา 

แลว้ถา้เสียสละข้ึนมา เห็นไหม ดูสิ ครูบาอาจารยข์องเราแต่ละองคเ์วลาประพฤติปฏิบติั
ไป ตั้งแต่โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี ข้ึนไป มนัเปล่ียนแปลงไปๆ ยอ้นกลบัดูตวัเอง ท าไมเม่ือก่อน
เราเป็นอยา่งนั้นๆ นึกยอ้นหลงัแลว้เสียใจ เพราะอะไร ดูสิ ผลไมท่ี้ดิบ ถา้มนัแก่ เขาเอาเก็บมาบ่ม
มาเพาะ มนัจะสุกนะ น่ีเหมือนกนั ถา้หวัใจมนัยงัเป็นกิเลสอยู่ มนัยงัดิบอยู ่ ดิบมนัก็คือดิบๆ ใน
เม่ือกิเลสมนัดิบๆ กิเลสมนัครอบหวัใจอยูอ่ยา่งนั้น มนัก็เป็นอยา่งนั้น แต่ถา้คนไม่มีการ
เปล่ียนแปลง มนัก็ดิบอยา่งนั้นต่อไป แลว้ยิง่จะดิบจะบดูเน่าไปเลย แต่ถา้มนัสุกข้ึนมาก็อยูท่ี่เรา
กระท าข้ึนมา เราถึงเสียสละได ้

คนเสียสละนะ เสียสละโอกาส เกิดมาเป็นมนุษยโ์ดยสมบติัสาธารณะ การมีครอบครัวเป็น
เร่ืองธรรมดา ไม่ผดิกฎหมาย ไม่ผดิต่าง  ๆหมดเลย ศีล ๕ บริสุทธ์ิ แต่ท าไมเราเสียสละล่ะ ท าไมเราถือ
พรหมจรรยล่์ะ ของท่ีเรามีสิทธิ เราไม่เอา เราสละใหห้มดเลย สละออกไป เราประกาศตนออก
บวชเป็นพระ ถือพรหมจรรย ์ถือพรหมจรรยเ์พื่อใคร 

พรหมจรรย์กเ็พือ่พรหมจรรย์ พรหมจรรย์กเ็พือ่หัวใจดวงนี้ พรหมจรรย์จากชีวติการด ารง
อยู่ แต่หัวใจยงัไม่เป็นพรหมจรรย์ขึน้มา มนักต้็องเร่ิมประพฤติปฏบิัติขึน้มา เร่ิมทรมานตนขึน้มา 
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เห็นไหม การทรมานตนขึน้มา ผลดจีะเกดิขึน้จากหัวใจ มนักเ็ป็นประสบการณ์ของใจดวงน้ัน ถ้า
ใจดวงน้ันมนัมเีหตุสมควรแก่มนั ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ถ้าเหตุสมควร ใจจะเร่ิมอยู่ในอ านาจ
ของเรา เห็นไหม 

ถา้มนัยงัฟุ้งซ่านอยู ่ น่ีความฟุ้งซ่าน ความทุกขย์ากของเรา เพราะหวัใจมนัสกปรก แต่ถา้
มนัเป็นความสะอาดข้ึนมา จิตจะเร่ิมเขา้เป็นสมาธิ แลว้เวลาใชปั้ญญาอบรมสมาธินะ มนัคิดขนาด
ไหนใหม้นัคิดไป คิดแต่เร่ืองอะไรก็ไดใ้หม้นัคิดไป เพราะอะไร เพราะมนัเป็นการกระท าของมนั 
น ้าสกปรก เขามาท าใหส้ะอาดข้ึนมา เขาตอ้งรีไซเคิลมนั เขาตอ้งท าความสะอาดใหม้นั 

ใจกเ็หมอืนกนั ถ้ามนัสกปรกให้มนัคดิไป แล้วตั้งสติ ตัวสต ิตัวความรู้สึก มนัจะตามหัวใจ
นีไ้ป เห็นไหม ตามความคดิไป คดิมาให้ผลเป็นโทษ มนักเ็ป็นทุกข์ คดิมาให้ผลเป็นประโยชน์ 
ความคดิกบัการกระท ามนัคนละอนั มนัยงัไม่ถงึเวลากระท า มนัเป็นเร่ืองนโยบาย เป็นเร่ืองของ
ความคดิ แล้วจะคดิท าไม ถ้าเราคดิ เราคดิได้ เราคดิอย่างนีแ้ล้ว ถงึเวลากระท าแล้ว เราจะท าส่ิงนี้
ให้เป็นประโยชน์กบัชีวติของเราเลย 

ถึงเวลามนัท า มนัคิดพร้อมกบัท าไป มนัก็เป็นความเป็นไปของโลก แต่ถา้มนัเห็นโทษของ
มนั เห็นโทษของความคิด เห็นโทษของหวัใจของเรา มนัก็จะเห็นโทษของมนั แลว้มนัก็จะเร่ิมปล่อย
วาง เพราะคิด มนัเห็นโทษ มนัก็ปล่อยๆๆ ความปล่อยอยา่งน้ี เพราะมนัจะรู้ทนัความรู้สึก รู้ทนั
ความคิด ถา้รู้ทนัความคิดเขา้มา เห็นไหม จิตมนัก็จะสงบเขา้มาๆ มีสติสมัปชญัญะ 

ถา้สงบเขา้มาโดยลืม โดยความตกภวงัค ์ ไม่เป็นอยา่งน้ีหรอก น่ีคิดเฉยๆ ดูกนัไปเฉย  ๆ ส่ิงท่ี
เป็นความคิดเป็นโทษ มนัเป็นโทษ ก็ดูกนัไปเฉยๆ มนัก็หยดุไดแ้ค่นั้น น่ีมนัสถติ แต่มนัไม่เสถยีร 
มนัหยุดได้ แต่มนัไม่คงที่ แต่ถ้ามนัเสถยีรของมนันะ มนัจะมสีติของมันพร้อม ถ้าสติพร้อม
ขึน้มา มนัจะรู้ถงึตัวเราเอง เห็นไหม มนัว่างโดยสัจจะความจริง ไม่ใช่ว่างด้วยความส าคญัมัน่
หมาย 

ถา้ว่างดว้ยความส าคญัมัน่หมาย น่ีปฏิบติัโดยโลกมนัก็ว่างดว้ยส าคญัมัน่หมาย เพราะ
อะไร เพราะเราศึกษาธรรมองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มา เรารู้ธรรมหมดเลย เรามีวิธีการ
ทั้งหมด แลว้เราก็สร้างภาพ โลกเขาสร้างภาพกนันะ เขาหลอกลวงกนั เขาสร้างภาพข้ึนมาเพื่อจะ
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ใหค้นเช่ือถือเขา ไอน่ี้ก็เหมือนกนั เราสร้างหวัใจของเราข้ึนมา เราสร้างความว่างของเราข้ึนมา 
มนัไม่เป็นความจริง มนัถึงไม่เสถียร ไม่คงท่ีของมนั 

ถา้คงท่ี มนัคงท่ีของสัมมาสมาธินะ แลว้เรามีสติสัมปชญัญะ เราใคร่ครวญของเรา
บ่อยคร้ังเขา้ จนมีหลกัมีเกณฑข์องมนัข้ึนมา จิตเป็นเอกคัคตารมณ์ จิตตั้งมัน่ เห็นไหม จติ
เอกคัคตารมณ์ จติตั้งมัน่ จติดวงนีอ้อกวปัิสสนา 

ถ้ามนัจะเสถยีรคงที ่ มนัจะมวีปัิสสนาของมัน ถ้ามนัเสถยีรขึน้มาแต่มนัไม่คงที่ มนักแ็ปร
สภาพอยู่อย่างน้ัน แล้วยงัพาเกดิพาตายนะ ถา้เราท าความสงบได ้ เราเขา้ฌานสมาบติัได ้ เราจะ
เกิดเป็นพรหม ถา้มีสติสมัปชญัญะนะ แต่เป็นไปไม่ได ้ เพราะอะไร มนัเป็นไปไม่ไดเ้พราะมนัมี
กิเลสไง แมแ้ต่ฤๅษีชีไพรเขาเหาะเหินเดินฟ้าอยู ่ ถา้มีอะไรมากระทบนะ ตกเลย เราจะควบคุม
อยา่งน้ีไม่ได ้เพราะเหตุผลอยา่งน้ีเป็นเหตุผลโลกๆ เหตุผลของสมมุติ มนัเป็นโลกนิยม สมมุตินิยม 
มนัเป็นสภาวะแบบนั้น มนัถึงเป็นฌานโลกีย ์

ค าว่า “ฌานโลกีย”์ โลก เห็นไหม ฌานของโลกเขา ฌานของความเป็นไป แลว้ฌานของ
โลกเขามนัมีแกน แกนของใจ แกนของอวิชชา มนัติดขอ้งส่ิงใด ถา้มนัยงัไม่มีอะไรท่ีมนัเป็นผล
ของหวัใจ คือมนัไม่ถึงกบัซ้ึงใจนั้น มนัก็ยงัทนได ้แต่ถา้มนัมีส่ิงใดๆ เขา้ไปกระทบหวัใจ หมดเลย 
มนัหมดนะ เพราะมนัเป็นฌานโลกีย ์ถึงว่ามนัเสถียรคงท่ีไม่ได ้เพราะมนัยงัไม่ไดว้ิปัสสนา ถา้ไม่มี
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ นกับวชสมยัโบราณเขาท าไดแ้ค่น้ี ท าไดแ้ค่หวัใจสงบ แลว้ก็ท  า
ไดแ้ค่รักษาไว.้..รักษาไวข้นาดไหนก็เป็นไปไม่ได ้เพราะมนัไม่มีวิชาการ ไม่มีวิธีการกระท า 

ถา้มีวิธีการกระท าข้ึนมา เราถึงยอ้นออกวิปัสสนา วิปัสสนาในอะไร 

น่ีหนามยอกเอาหนามบ่ง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา เราก็รักษาสมบติั รักสมบติัเพราะใคร รักสมบติั
เพราะมีเรา เรามีครอบครัวเพราะอะไร มีครอบครัวเพื่อใหคิ้ดถึงเรา ถา้เรามีครอบครัวข้ึนมาแลว้
เราจะอบอุ่น ถึงเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็มีคนมาดูแลเรา...เราๆๆ ทั้งนั้นล่ะ น่ีมนัติดท่ีเราก่อนนะ 

โลกนีม้เีพราะมเีรา กเิลสทีม่ันเหยยีบย า่หัวใจอยู่น่ี มนัทุกข์เพราะว่ามเีรา 

แลว้ถา้มีเรา แลว้เราไปหลงในอะไร? เราหลงในสักกายทิฏฐิ ความเห็นผดิในหวัใจน้ี 
สรรพส่ิงน้ีเป็นของเราหมดเลย ถา้มีเรา เห็นไหม ปฏิบติัก็ปฏิบติัไม่ได ้เพราะมนัสะเทือนเรา เสพ
ปัจจยัเคร่ืองอาศยัในโลกท่ีมีอยู ่ เราจะเสพของเรา เพราะเราเสพผลประโยชน์กบัเรา น่ีประโยชน์
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กบัเราทั้งหมดเลย แลว้เวลานัง่สมาธิก็ไม่ได ้เพราะอะไร เพราะมนัจะทรมานเรา เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็น
สมบติัของเรา เราใหจิ้ตใจคนอ่ืนก็ไม่ได ้เพราะเป็นของของเรา 

ถา้มนัเป็นของของเรา ถา้จิตมนัสงบเขา้มา เพราะเราฟังธรรม เรามีจริตนิสัย เรายอ้นกลบั
เขา้มา ถา้จิตสงบก็รู้ว่าเรา เรามนัอยูไ่หนล่ะ ท่ีว่าเป็นเราๆ เรามนัเกิดมาจากไหน เกิดมาจากใจหรือ 
ความรู้สึกมาจากไหนล่ะ มนัเกิดมาโดยธรรมชาติ โดยการเกิดเป็นมนุษยน่ี์ไง การเกิดเป็นมนุษย์
มนัมีอุปาทานยดึมัน่ มนัยดึมัน่อยา่งน้ีเพราะเราไปยดึ แลว้ส่ิงท่ีไปแก ้แกท่ี้ไหนล่ะ? กแ็ก้ทีน่ี่ แก้ที่
กายเรา 

จติไม่สงบ จติไม่มพีืน้ฐาน การเห็นกายเห็นโดยสามญัส านึกทั้งน้ัน การเห็นโดยสามญั
ส านึก เห็นโดยกเิลส แต่ถ้าการเห็นโดยธรรมล่ะ ธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า ถ้า
การเห็นโดยธรรม จติมนัสงบขึน้มา มนัเห็นกาย มนัจะสะเทอืนหัวใจมาก มนัสะเทอืนกเิลสไง ส่ิง
ใดทีม่นัเป็นความสกปรก มนัเห็นความสกปรกน้ัน ส่ิงน้ันสกปรก เราจะขยะแขยงไหม 

ดูสิ เราไม่อาบน ้า ๕ วนั ๑๐ วนั ร่างกายของเราสกปรก เวลาเราไปอาบน ้า เราจะรู้สึก
อยา่งไร น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเป็นความสกปรก เราช าระลา้งอยูทุ่กวนั เราอาบน ้าวนัละ ๕ หน ๑๐ หน 
แลว้ส่ิงน้ีมนัออกมาเลก็นอ้ย เราก็เห็นเป็นของไม่มีคุณค่า แต่ถา้เกิดวิกฤติข้ึนมา ไม่มีน ้า ไม่มีอะไร
เลย เราไปหลงป่าอยู่ ๕ วนั ๑๐ วนั ไม่ไดอ้าบน ้า แลว้มาอาบสักทีสิ มนัจะเป็นอยา่งไร 

ถ้าความเห็นของใจทีเ่ป็นธรรมมันจะเห็นสภาวะแบบน้ัน เห็นความเป็นไปของความคิดนี้
ว่าเป็นโทษ เห็นความคดิของเราว่ามนัหลงตัวมนัเอง ส่ิงนีม้นัเป็นโทษขึน้มา เพราะมนัมธีรรม 
สภาวธรรม สภาวะจติมนัสงบเข้ามาเห็นสภาวะแบบน้ัน 

ถา้เห็นสภาวะแบบนั้นนะ มนัเป็นเร่ืองของความรู้สึกทั้งหมด ไม่ใช่เร่ืองของข้ีเหง่ือข้ีไคล
ท่ีออกมาเปรียบเทียบกนัน้ีหรอก ข้ีเหง่ือข้ีไคลท่ีเปรียบเทียบมนัเป็นบุคลาธิษฐานใหจิ้ตเห็นภาพ 
แต่สัจจะความจริงทีม่นัเห็น ทีม่นัรู้ของมัน มนัเห็นกายสภาวะแบบนี ้มนัเห็นการเปลีย่นแปลงของ
มนั เห็นไหม จะพจุะพองจะหนองขนาดไหน เยิม้ขนาดไหนกแ็ล้วแต่ ให้เห็นสภาวะแบบน้ัน ถ้า
มนัมวีาสนามนัจะปล่อยวางไป มนัจะพุพองไป มนัจะหลดุย่อยสลายของมนัไป ย่อยสลายเป็นช้ัน
เป็นตอนเข้าไปนะ 
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แล้วถ้ากเิลสไม่ขาด ค าว่า “กเิลสไม่ขาด” มนัไม่มขีณะจติ มนัจะปล่อยวางขนาดไหน มนัจะ
ท าลายไปขนาดไหนนะ ถ้าเราดูไปเร่ือยๆ ใช้ก าลงัวปัิสสนาไปอย่างนี้ มนัจะย้อนกลบั ย้อนกลบัเข้ามา 
จากส่วนทีม่ันย่อยสลายไปแล้ว มนัจะขึน้มาเป็นตัวตนของเราใหม่กย็งัได้ เพราะอะไร น่ีคอื
สภาวธรรมไง 

สภาวธรรมคอืการตรวจสอบ คอืการทดสอบ เห็นไหม วปัิสสนาไป มนัจะย้อนไป ย้อน
หน้าย้อนหลงั การย้อนหน้าย้อนหลงัเพราะอะไร เพราะแก่นแท้ของกเิลส กเิลสมนัหนักหนาสาหัส
สากรรจ์ เห็นไหม ความเห็นอย่างนี้ ตทงัคปหาน มนัปล่อยวางช่ัวคราว การปล่อยวางความ
เป็นไปจากในหัวใจ น่ีไตรลกัษณะมนัจะเกดิตรงนี้ ถ้าเกดิตรงนีข้ึน้มา มนัจะมค่ีาเสถยีรขึน้มาบ้าง 
ค่าเสถยีรเพราะมนัเห็นพร้อม ส่ิงทีเ่ห็นพร้อมขึน้มา ใจส าคญัทีสุ่ดนะ 

วตัถุมนัเป็นไปไม่ได ้ไม่มีส่ิงใดๆ ในโลกน้ีมีความคงท่ีเลย ความเสถียรในโลกน้ีไม่มี ไม่
มีหรอก สภาวะความเป็นไป มนัถึงหมุนเวียนอยูอ่ยา่งน้ี โลกมนัหมุนเวียนอยา่งน้ี แลว้จิตวิญญาณ
ท่ีมนัมาเกิดมาตายอยูน่ี่ มนัมาทรงคุณค่าอยูใ่นร่างกาย มนัเห็นสภาวะแบบนั้น พยายามจะ
เปล่ียนแปลงก่อน ดกัหนา้ดกัหลงั ดกัหนา้ดกัหลงัเปล่ียนแปลงไปโดยกิเลส เปล่ียนแปลงไปโดย
วิทยาศาสตร์ เปล่ียนแปลงโดยโลก 

แต่ถา้การเปล่ียนแปลงโดยธรรมล่ะ สภาวธรรมมนัเห็นสภาวะของมนั มนัเปล่ียนแปลงของ
มนั สัจจะความจริง แล้วมนัเป็นธรรมะส่วนบุคคล ผู้ใดเห็น ผู้น้ันเข้าใจ จิตดวงใดเห็นไหม 

เราศึกษากนันะ ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค
ต่างๆ ท่องจ าไดห้มดนะ เขา้ใจหมด แยกแยะไดห้มด แต่งเติมไดห้มด ภาษาบาลีแต่งเติมได ้แต่มนั
ไม่เขา้ถึงใจ เพราะอะไร เพราะมนัออกมาจากอาการของใจ อาการของใจไปศึกษาธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ท่ีออกไปเป็นกิริยาของธรรม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ ธรรมท่ีว่า ส่ิงท่ีเสถียรในหวัใจขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้คงท่ี แต่บอกทวนกระแส
ใหเ้ขา้ไปหาสภาวะแบบนั้น แลว้เราก็เอาอาการของใจคือความรู้สึกไปศึกษาธรรมมา เราศึกษามา
ขนาดไหน แลว้มนัช าระกิเลสไดส้ักตวัไหม? มนัช าระไม่ไดส้ักตวัเลย เพราะมนัไม่เกิดจากสัจจะ
ความจริง 
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ถา้เราท าความสงบของใจ ช่ือของสมาธินะ ช่ือของปัญญานะ มนัเป็นช่ือในพระไตรปิฎก 
เวลามนัเกิดข้ึนมากบัเรา ความเป็นสมาธิมีความสุขอยา่งน้ี น่ีความสุขนะ จิตมนัปล่อยเขา้มานะ 
ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ พดูอยา่งน้ี ผูท่ี้ปฏิบติัใหม่ไม่เขา้ใจหรอก เพราะอะไร เพราะมนัเป็นเรา
ไปทั้งหมด เรายดึมัน่ถือมัน่ไปทั้งหมดเลย มนัเป็นเราๆๆ ไปหมดเลย แต่ผูท่ี้จะพดูอยา่งน้ีได ้มนั
ผา่นเร่ืองของความสงบเขา้มา มนัผา่นวิธีการเขา้มา ครบวงจรไง ครบวงจรว่ามนัจะเสถียร
ตรงไหน เสถียรของขั้นสมาธิ เสถียรของขั้นโสดาบนั เสถียรของขั้นสกิทาคามี เสถียรของขั้น
อนาคามี ถึงท่ีสุด เสถียรขั้นพระอรหนัต ์มนัเสถียรอยา่งไร 

ส่ิงท่ีเสถียรมนัมีเพราะมีอยา่งน้ี ความมีอยา่งน้ีมนัเกิดมาจากไหน? มนัเกดิมาจากนามธรรม
นะ เกดิมาจากการต่อสู้ เกดิมาจากการประพฤติปฏบิัติ มนัเกดิมาจากประสบการณ์ของใจ ถา้ใจมี
ประสบการณ์อยา่งนั้น แลว้ส่ิงใดจะเขา้ไปหาใจดวงน้ีล่ะ วิธีการจะเขา้ไปหาใจดวงน้ี วิธีการจะ
ท าลายมนั มนัมาจากไหนล่ะ 

มนัมาจากใจดวงนั้นล่ะ ใจดวงท่ีทุกข์ๆ  ร้อนๆ ดวงท่ีประพฤติปฏิบติั แต่ถา้มีอ  านาจ
วาสนา เช่ือฟังครูบาอาจารย ์แลว้พยายามกอบกู ้กอบกูคื้อสะสมสร้างสมข้ึนมา ถา้สร้างสมข้ึนมา 
จิตมนัมีหลกัมีเกณฑข์องมนั มนัจะออกท างาน ออกท างานนะ เพราะมีคนคอยกระตุน้เตือนไง 

ถา้จิตมนัไม่ออกท างาน พอจิตสงบข้ึนมา มนัพอใจของมนันะ มนัพอใจแค่น้ี “น่ีคือวิมุตติ 
น่ีคือนิพพาน” มนัจะพอใจแค่น้ี แลว้มนักจ็ะหาเหตุหาผลคอยส่งเสริมวา่ “น้ีถูกตอ้ง น้ีถูกตอ้ง” 
ถูกตอ้งนัน่ถูกตอ้งของกิเลส ไม่ถูกตอ้งของธรรมหรอก 

ถา้ถกูตอ้งของธรรมมนัจะเห็นสภาวะของมนั เราแยกแยะออกไปบ่อยคร้ังเขา้ๆ มนัจะ
เป็นสภาวะแบบใดก็แลว้แต่ ใหม้นัเป็นไปนะ ถา้มนัมีเหตุการณ์อยา่งนั้นข้ึนมา เหมือนเราตกั
อาหารใส่ปากเลย แต่น่ีเราดูแต่เขาตกัใส่ปากกนั แลว้เราคิดว่าเราตกัใส่ปาก ถา้เป็นปกติทางวตัถุ 
ทางร่างกาย ถา้เราไม่ตกัอาหารใส่ปาก มนัจะมีอาการหิวโหย 

มนัรู้อยู ่แต่ท าหวัใจเป็นอยา่งนั้น มนัก็คิดว่าน่ีเป็นสภาวธรรม เหมือนกบัเราตกัอาหารใส่
ปากเลย น่ีมนัสร้างภาพไดข้นาดนั้นนะ กิเลสมนัร้ายกาจอยา่งน้ี กิเลสในหวัใจของมนุษยม์นัร้าย
กาจขนาดน้ี กิเลสในหวัใจของสัตวโ์ลกเลย ไม่ใช่แค่หวัใจของมนุษยห์รอก สัตวโ์ลกน้ีเลย สัตว์
โลกตั้งแต่วฏัฏะ ตั้งแต่เทวดา อินทร์ พรหมลงมาเลย เวน้ไวต้ั้งแต่อนาคามี ๕ ชั้น ส่ิงท่ีเป็น
อนาคามี ๕ ชั้น จะไม่เกิดหมุนกลบัมาในวฏัฏะ สุกไปขา้งหนา้ แลว้พน้ออกไปจากกิเลสน้ีเท่านั้น 
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ส่ิงทีเ่สถยีรม ีถ้ามนัมสีภาวะแบบน้ัน เสถยีรทีไ่หนล่ะ ความคงทีม่ี ความเป็นไปมี ธรรมะ
ม ีแล้วธรรมะมี มใีนหัวใจของครูบาอาจารย์เรา มใีนใจขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าก่อน 
ถ้าธรรมะมี ความเห็นม ีความเป็นไปม ีมนัช้ีน ากนัเข้ามาได้ แต่ถา้มนัไม่มี มนัเป็นเร่ืองของโลกๆ 
ถา้เป็นเร่ืองของโลก ปฏิบติัเพื่อโลก แลว้ปฏิบติัเพื่อโลกก็ไม่รับผดิชอบดว้ยนะ เพราะอะไร เพราะ
ใจมนัเป็นโลก ใจมนัไม่เขา้ใจเร่ืองธรรมะเลย 

ถา้ไม่เขา้ใจเร่ืองธรรมะเลย “ถา้ท าอยา่งน้ีจะเป็นสภาวะแบบนั้น สภาวะแบบนั้น” แลว้มนัก็
พายเรือในอ่าง จิตมนัก็หมุนเวียนไปสภาวะของกิเลสอยา่งน้ี แลว้กิเลสก็พาหมุนออกไปอยา่งนั้น 
น่ีออกอยา่งน้ีออกอยา่งนั้น มนัสร้างภาพไง มนัเป็นไป สภาวะจิตท่ีมนัจะเป็นสภาวะแบบนั้น
ออกไป แลว้เราก็จะวนอยูใ่นอ่างอยา่งนั้น แต่เราก็พอใจนะ เพราะมนัวนไปทีหน่ึง มนัเคล่ือนไปที
หน่ึง “เออ! ว่างทีหน่ึง เออ! เรารู้สึกทีหน่ึง” แต่มนัก็วนกลบัมาท่ีเก่า มนัก็วนมาว่างๆ อย่างน้ี...กิเลส
ท่วมหวั มนัวนไปวนมาอยูอ่ยา่งนั้น แลว้มนัไปถึงไหนกนัล่ะ 

แต่ถา้เป็นธรรม มนัตรงเขา้หาฝ่ังนะ มนัไม่หมุนเวียนอยูก่ลางทะเลอยา่งนั้นหรอก ถา้
เขา้ถึงฝ่ัง เราใชชี้วิต เราไปเรือแตกอยูก่ลางทะเลกนั เราจะพยายามหาส่ิงด ารงชีวิต แลว้พยายาม
กระเสือกกระสนเขา้หาฝ่ัง ถา้เราเขา้ถึงฝ่ัง เราจะมีความรู้สึกอยา่งไร น่ีก็เหมือนกนั ในการ
ประพฤติปฏบิัติ ถ้าเราเข้าถงึฝ่ังนะ เพราะธรรมเป็นสันทฏิฐิโก ไม่มใีครจะประกนัความบริสุทธ์ิ
ผุดผ่องของแต่ละคนได้ แต่ถ้าเข้าถงึฝ่ัง มนัเข้าถงึฝ่ังเหมอืนกนัหมด เห็นไหม ถ้าใจเหยยีบฝ่ังแล้ว 
ชีวติเราแน่นอน ชีวติเราแน่นอนแล้วนะ เราจะไม่วนไปกบัเขาหรอก เห็นไหม น่ีค่าของความเสถยีร
ไง 

ถ้าจติมนัเสถยีรอย่างนี้ มนัต้องให้ใครมาประกนักบัมนั มนัจะรู้ขึน้มาเลยนะ โสดาบนัเป็น
อยา่งน้ี สักกายทิฏฐิ กายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กาย ทุกขไ์ม่ใช่เรา เราไม่ใช่ทุกข ์แลว้มนัเสถียรแค่น้ี
มนัเสถียรทั้งหมดไหมล่ะ มนัถึงฝ่ัง เห็นไหม แต่มนัยงัแช่น ้าอยู่นัน่ ถา้คล่ืนใหญ่มามนัก็พดั
ออกไปอีก ถา้พดัออกไปน่ีเกิดอีก ๗ ชาติ แต่ถา้มนัไม่พดัอีก เราจะเดินข้ึนฝ่ังข้ึนไปไดเ้ลย 

ส่ิงท่ีละเอียด ค่าของความเสถียรมนัมีขั้นตอนของมนันะ น่ีเราพยายามท า แลว้มนัมาจาก
ไหน ส่ิงท่ีมนัไม่มีนะ คนท่ีตายไปแลว้ ส่ิงท่ีเป็นวตัถุ ดูสิ คอมพิวเตอร์เวลาเขาคียเ์ขา้ไป ขอ้มูลมนั
ออกมามหาศาลเลย แลว้ตวัคอมพิวเตอร์เด๋ียวมนัก็พงั เด๋ียวเขาก็ตอ้งเอาไปซ่อม เด๋ียวก็ตอ้งทุบ
ท าลาย เปล่ียนโปรแกรมใหม่ มนัมีอะไรเป็นสมบติัของมนับา้ง 
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แต่เรามนีะ เรามชีีวตินะ เรามชีีวติของเรา เรามคีวามรู้สึกของเรา ความรู้สึกอนันี้มนั
สะสมมาแล้ว บุญกศุล-บาปอกศุลมนัซับลงทีใ่จดวงนีท้ั้งหมด คอมพิวเตอร์ วตัถุท่ีโดนท าลายไป
แลว้ ไม่มีใครรับผดิชอบกบัมนัเลย มีแต่เจา้ของเสียอกเสียใจถา้คนท่ีไปรักมนั เห็นไหม น่ีก็
เหมือนกนั คนท่ีตายไปแลว้ ซากศพก็เหมือนคอมพิวเตอร์นัน่น่ะ เพราะมนัไม่มีประโยชน์อะไร
แลว้ แต่น่ีมนัมีหวัใจของเรา ในความรู้สึกของเรามนัยงัมีอยู่ ถา้มีอยู ่ เราตอ้งขวนขวายสิ เราจะมา
ประมาทกบัชีวิตไม่ไดน้ะ หายใจเขา้และหายใจออก ถา้ไม่เขา้ไม่ออก ตายหมด ดูสิ ใครจะประกนั
ไดว้่าเราจะมีชีวิตอยูถึ่งวนัพรุ่งน้ี ถา้มนัเห็นโทษอยา่งน้ีนะ มนัจะกระตุน้ใหเ้รารู้สึกเห็นภยัของ
ชีวิตว่ามนัสั้นนกั แลว้มนัจะเร่ิมตน้ท าของเรานะ 

บุญกุศลเราสร้างกนัมาพอแรงแลว้ เร่ืองของทานเราก็สร้างมามากแลว้ ทานก็คือทาน จะเกิด
เป็นเทวดา อินทร์ พรหมขนาดไหน สมบติัมนัก็เป็นทิพยอ์ยู่อยา่งนั้น ศีลก็ท  าใหเ้ราเวียนตายเวียน
เกิดอยา่งน้ี ถ้ามกีารภาวนา เห็นไหม สมบัตทิั้งหมดทีเ่ราสร้างมามนัจะมาหนุนตรงนี้ หนุนตรงให้
เราอยากออกวปัิสสนา อยากให้เราออกประพฤติปฏบิัติ แล้วออกประพฤติปฏบิัติให้ควรแก่ธรรม
ด้วย 

ผู้ใดปฏบิัติธรรมสมควรแก่ธรรม เราจะได้ธรรมะอนันีใ้นหัวใจของเรา 

ผูใ้ดปฏิบติัธรรมไม่สมควรเลย ดูสิ ปฏิบติัแบบผีๆ  ออ้นวอนเอา ตอ้งการเอา ออ้นวอน
ต่างๆ ส่ิงนั้นเป็นเร่ืองของผทีั้งนั้น เพราะออ้นวอน ถา้ตอ้งออ้นวอนบูชา นัน่ไม่ใช่แลว้ อตฺตา ห ิ
อตฺตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน หนาวก็รู้ว่าหนาว ทุกขก์็รู้ว่าทุกข ์ร้อนก็รู้ว่าร้อน ดีก็รู้ว่าดี ชัว่ก็
รู้ว่าชัว่ แต่กิเลสมนัพาใหโ้ง่ ไม่รู้สักอยา่งเลย ปฏิบติัไปก็ว่าดี ก็ว่าถูกตอ้ง ก็ว่าเป็นไปหมด แลว้มนั
เป็นไหม มนัไม่เป็นเพราะอะไร เพราะมนัเป็นการคาดหมายนะ ปฏิบติัแลว้นิพพาน นิพพาน
ทั้งนั้นเลย ว่างหมดทั้งนั้น ว่างอยา่งน้ีโดยสามญัส านึกน่าจะรู้ตวั รู้ตวัทั้งนั้น มนัจะว่างอยา่งไร มนั
ว่างขนาดไหน 

น่ีเหมือนเราเลยนะ เรากินอาหารแลว้กา้งต าคอ เราด่ืมน ้าไดไ้หม? ด่ืมได ้ แต่มนัเสียว
ไหม? เสียว น่ีก็เหมือนกนั จะว่างขนาดไหนมนัก็มีความลงัเลความสงสัย โดยสามญัส านึกน่ี
เหมือนกา้งต าคอเลย แต่ถา้เราเอากา้งออกจากคอ เอาทุกอยา่งออกจากคอหมด อะไรมนัก็เขา้
สะดวกหมด มนัไม่มีความสงสัยหรอก ความสงสัยเกิดมาจากไหนล่ะ 
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กิเลสมนัคาคออยูน่ะ ถา้เราเป็นสุภาพบุรุษ เราท าผดิ เราท าแลว้ไม่เขา้ทาง เราตอ้งแกไ้ข
แลว้ ชีวิตเราสั้นข้ึนเร่ือยๆ นะ แลว้เราจะไปท่ีไหนกนั เราจะไปจนตรอก เวลาเขา้ไปนอนในโลง
ศพแลว้ค่อยมาแกไ้ขตอนนั้นหรือ ไม่มีประโยชน์หรอก พอเราไปนอนอยูใ่นโลงศพ ดูสิ เอาศพมา
ก่ายกนั ศพมนัมีความรู้สึกไหม แต่ถา้เป็นคนมีชีวิตน่ีไม่ไดน้ะ คนมีชีวิตมีความรู้สึกหมดล่ะ 

ดูสิ เวลาเราไปเท่ียวป่าชา้ กลวัผ ี ไปในท่ีวิเวก เรากลวัทั้งหมด ความกลวัมาจากไหนล่ะ 
แลว้ซากศพอยูใ่นป่าชา้มนักลวัใคร มนัไม่เห็นเคยกลวัใครเลย น่ีจิตมนัออกไปแลว้นะ แลว้ชีวิตเรา
มนัสั้นนกั ความเป็นไปอยา่งนั้น เราตอ้งยอมรับความจริงนะ ความลบัไม่มีในโลกหรอก ผูใ้ด
กระท า ผูน้ั้นรู้ จิตท่ีกระท ามนัก็รู้ ส่ิงท่ีกระท ากนัมาก็รู้ แต่เราฉงนสนเท่ห์ไหม เพียงแต่มนัเป็น
สายบุญสายกรรมนะ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ข้ึนมามนัจะท าใหเ้ราฉุกคิด เพราะเร่ืองอยา่งน้ีเป็นเร่ือง
ของส่วนบุคคลทั้งนั้น ใครท าดีท าชัว่เป็นของหวัใจดวงนั้น ไม่มีใครแบกรับกรรมใหใ้ครไดห้รอก 
เพียงแต่ในปัจจุบนัน้ีสายบุญสายกรรมชกัน าเราไปทางไหนเท่านั้นเอง 

ถ้าชักเรากลบัมา มนัตรวจสอบจากใจเราเอง ไม่ต้องเช่ือใครเลย องค์สมเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจ้าไม่ได้บอกให้เช่ือใครนะ ดูกาลามสูตรสิ ไม่ให้เช่ือแม้แต่องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า
เทศน์ ไม่ให้เช่ือแม้แต่ครูบาอาจารย์เราสอน ไม่ให้เช่ือทั้งน้ันเลย ให้เช่ือความเห็นของเรา ให้เช่ือ
หัวใจเราทุกข์ไหม ถ้าหัวใจเราทุกข์ หัวใจเราลงัเลสงสัยอยู่ แล้วยงัมโีอกาสแก้ไข เพราะเรายงัไม่ตาย 
ถ้าเราตายไปแล้วกแ็ล้วแต่บุญกศุลแล้ว 

เวลาเทวดาเขาอวยพรกนั “ถา้หมดอายขุยัแลว้ใหเ้กิดเป็นมนุษยเ์ถิด พบพระพุทธศาสนา” 
เพราะเทวดานะ เวลาเราเกิดเป็นจิต จิตลว้นๆ มนัเห็นกนัได ้ มนัรับรู้ส่ิงน้ีได ้ รับรู้ส่ิงน้ีไดเ้พราะ
อะไร เป็นเทวดาน้ีมาจากไหน? ก็มาจากบุญกุศล “ถา้ตายแลว้ขอใหไ้ปเกิดเป็นมนุษยเ์ถิด พบ
พระพุทธศาสนา ไดส้ร้างบุญกุศลแลว้ไปเกิดเป็นเทวดาอีก” มนัก็เวียนอยา่งน้ี เห็นไหม ส่ิงท่ีควร
แกไ้ขคือการเกิดและการตาย แลว้มนัยงัเกิดยงัตายอยูอ่ยา่งนั้น เทวดาถึงตอ้งมาฟังธรรมของครูบา
อาจารยไ์ง เพราะเร่ืองอริยสัจก็ไม่รู้ รู้แต่ว่าเห็นการเกิดการตาย 

มนัก็เหมือนกบัเรามีกลอ้งส่องทางไกลดีๆ เราจะเห็นภาพไดไ้กล คนท่ีเขามองดว้ยตา
เปล่าก็เห็นไดแ้ค่ตาเปล่า แลว้มนัสายตาสั้นอีกต่างหาก แลว้ยงับอดสีเขา้ไปอีก ไม่เห็นอะไรเลย น่ี
ถา้มนัมีความเห็นอยา่งน้ี ใจของเรามีความรู้สึกอยา่งน้ี มนัจะแกไ้ขของเราไดอ้ยา่งน้ี แลว้มนัจะท า
ใหเ้ราข้ึนมา ใหเ้ราเปล่ียนแปลง ถา้มีกา้งต าคอจะไดเ้อากา้งต าคอนั้นออก กา้งของเราอยา่ใหม้นัต าคอ
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เรา มนัจะต าคอของผูใ้ด ผูใ้ดเขาพอใจของเขา นัน่เป็นเร่ืองของเขานะ ชีวิตแต่ละบุคคล เราเป็น
เจา้ของชีวิต ชีวิตของเราคือชีวิตของเรา ชีวิตของเขาคือชีวิตของเขา 

ในการประพฤติปฏิบติัก็เหมือนกนั น่ีเรากราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ กราบ
ดว้ยหวัใจนะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์แลว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์อยูท่ี่ไหน? ก็อยูท่ี่
ใจ แลว้ถา้ใจมนัเป็น เรามีโอกาสเป็นไหม เราจะดูถูกตวัเราขนาดน้ีเชียวหรือ เห็นไหม พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น 
ผูเ้บิกบาน เวลาจิตมนัสงบเขา้มา เวลาผอ่งใส ใจผอ่งใสเป็นอยา่งไร ใจผอ่งใสเป็นใจสว่างแบบโลกเขา
หรือ ถา้ใจผอ่งใสสวา่งของโลกเขานะ ดูการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสิ เวลาผลิตไฟออกมา ไฟทัว่ประเทศ
ไทย เปิดทีเดียวสว่างหมดเลย แลว้สวา่งของใครล่ะ สว่างแลว้ไดป้ระโยชน์อะไรข้ึนมา 

แต่สว่างของเราล่ะ ถา้สว่างของเรา มนัสว่างทั้งแสงความสว่างก็มี มนัสว่างเพราะความ
เขา้ใจกมี็ ความเขา้ใจ ความแจ่มแจง้ในหวัใจของเราก็มี ความสว่างกระจ่างแจง้ของใจ ส่ิงใดมนั
สกปรกโสมมอยูใ่นหวัใจของเรา ของเรานะ ของใครของมัน กรรมใครกรรมมัน ไม่มใีครแบกรับ
กรรมแทนใครได้หรอก ดูสิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พดูถึงเทวทตั พระเทวทตัท า
กรรมขนาดไหน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เมตตาหมดนะ “เทวทตัท าอยา่งน้ีจะไดก้รรม
อยา่งนั้น ท าอยา่งนั้นจะไดก้รรมอยา่งน้ี ไม่ควรท าเลย ไม่ควรท าเลย” 

แต่อีกฝ่ายจะรุกอยา่งเดียว จะท าอยา่งเดียวเลย เพราะอะไร เพราะว่าส่ิงท่ีเราท าได ้เพราะถือ
สถานะในปัจจุบนันั้นนะ เพราะอะไร เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นลูกกษตัริย ์
เทวทตัก็ลูกกษตัริย ์พระอานนทก์็ลูกกษตัริย ์กษตัริยด์ว้ยกนั ถือว่าสถานะเท่าเทียมกนัไง น่ีโลกๆ 
เห็นไหม ความเท่าเทียมกนัทางโลก 

แต่ความจริง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สร้างสมมาเป็นพระโพธิสัตว ์สร้างสมเป็น
พระโพธิญาณมา แลว้คน้ร้ือคน้ข้ึนมา ในหวัใจเสถียรเตม็ท่ีของมนัแลว้ เพราะมนัเป็นธรรม ธรรม
มีอยูโ่ดยดั้งเดิม แต่ใจเทวทตัมีกิเลสตณัหาเตม็หวัใจ ไดฌ้านโลกีย ์ เหาะเหินเดินฟ้าได ้ แต่เอา
ความเสมอภาค เอาความเสมอกนัในเร่ืองโลกๆ ว่าเป็นกษตัริยเ์หมือนกนั บวชเหมือนกนั เป็น
พระเหมือนกนั พระเหมอืนกนั แต่ใจไม่เหมอืนกนั พระองคห์น่ึง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้เมตตาร้ือสัตวข์นสัตว ์ พระองคห์น่ึงอยากใหค้นนบัหนา้ถือตา ขอองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ว่าจะปกครองสงฆ ์
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น่ีกรรมใครกรรมมนันะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เมตตาสงสารพระเทวทตัมาก 
เพราะว่ายิง่สร้างกรรมขนาดไหน สร้างกรรมกบัคนอ่ืนมนัก็ไดผ้ลอยา่งหน่ึง สร้างกรรมกบัองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มนัไดผ้ลแรง แต่เพราะบุญกรรมเหมือนกนั ตอ้งมาพบกนั มาเกิดใน
สถานะเดียวกนั ความเสมอภาคไง ความเสมอภาคอนัหน่ึงเป็นความเสมอภาคทางโลก 

ความเสมอภาคทางธรรมน้ีส าคญัมาก เวลาภิกษุประพฤติปฏิบติัไปส้ินกิเลสนะ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกว่า “เหมือนเรา เหมือนเรา เหมือนเราเลย” เห็นไหม จะทุกขจ์น
เขญ็ใจขนาดไหน มนัทุกขจ์นเขญ็ใจมาจากเปลือกภายนอก มาจากอ านาจวาสนาจากภายนอก แต่
หวัใจท่ีเกิดข้ึนมา ความเป็นภวาสวะ ภพของใจ แลว้ภาระ ภาวะของจิตท่ีมนัวิปัสสนาข้ึนมา มนั
รองรับสถานะ เห็นไหม 

ทรัพยจ์ากภายนอก-ทรัพยจ์ากภายใน ทรัพยท่ี์มีคุณค่าเขาเก็บไวใ้นตูเ้ซฟของเขา เขาเก็บ
รักษาของเขาไวดี้ แลว้ทรัพยจ์ากภายใน อริยทรัพยจ์ากภายในมนัอยูท่ี่ไหน? มนัก็อยูท่ี่ดวงจิตท่ี
ผอ่งแผว้ ดวงจิตท่ีสมควรจะไดรั้บสถานะแบบนั้น ถา้ดวงจิตท่ีผอ่งแผว้ เห็นไหม ส่ิงน้ีเสมอกนัๆ 
อริยทรัพยจ์ากภายในน้ีใครเห็น ส่ิงท่ีมนัคงท่ีอนัน้ีใครเห็นล่ะ 

ถา้ไม่มีส่ิงท่ีคงท่ี ไม่มีแก่นของศาสนา ไม่มีใจพระอรหนัตข์ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้สอนไว ้มนัจะมองเป็นโลกๆ หมดเลย โลกจะกลืนกินหมด โลกจะลากไปหมดเลย ความ
เปล่ียนแปลง เปล่ียนไปเพื่อความเจริญรุ่งเรือง เปล่ียนแปลงเพื่อทรัพยากร เพื่อลูกหลาน ความ
เปล่ียนแปลงของโลก โลกดกัหนา้ไวห้มดแลว้ เห็นไหม น่ีคือความเปล่ียนแปลง ธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ธรรมในศาสนาพุทธ น่ีอนิจจงั โลกน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงน้ีเขา้กบัศาสนา
พุทธได ้ ศาสนาพุทธสอนแต่เร่ืองโลกๆ นัน่เป็นความเห็นของโลก โลกเปล่ียนแปลงอยา่งนั้นก็
เปล่ียนแปลงโดยบุญโดยกรรม สภาวกรรม สภาคะ การเกิดร่วมโลก การเกิดร่วมกนั การเกิด
ร่วมกบัผูมี้บุญกุศล การเกิดร่วมกบัผูมี้บาปอกุศล ส่ิงน้ีมนัเป็นเร่ืองโลกๆ ทั้งหมดเลย แต่มนัอยูท่ี่
เชาวน์ปัญญาไง เชาวน์ปัญญาของใครท่ีจะเห็นโทษ 

ถา้เราเห็นโทษ เราจะท าไหม ส่ิงท่ีเป็นโทษเราไม่ท า เพราะอะไร เพราะถา้ท าแลว้มนัเป็นผล
ของเรา การกระท าเกิดข้ึนมา ในเม่ือมีกระท า กรรมมนัเกิด ส่ิงท่ีเกิด เกิดจากไหนล่ะ? เกิดจาก
กิเลส เกิดจากทิฏฐิความเห็นผดิแลว้กระท า ท าออกไปแลว้เป็นกรรม แลว้กรรมมนัมาจากไหน? 
กรรมมนัก็ยอ้นกลบัมาท่ีใจดวงท่ีกระท าไง มนัเหมือนบมูเมอแรงท่ีเหวี่ยงออกไป แลว้มนัก็
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ยอ้นกลบัมาท่ีใจเรา เราท าดีท  าชัว่มนัจะยอ้นกลบัมาหมดเลย แลว้ควรท าไหม ควรท าส่ิงท่ีดีไหม ถา้
มนัท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัเรานะ มนัสะเทือนหวัใจนะ 

ดูสิ เราเกิดมา เราประพฤติปฏิบติักนั สมาธิก็ไม่เหมือนกนันะ คนท าสมาธิง่ายก็มี คนท า
สมาธิยากก็มี คนท าสมาธิแลว้ไม่ไดผ้ลประโยชน์ข้ึนมา จะใชปั้ญญาอบรมสมาธิก็มี เราเกิดมา 
ก าลงัเราไม่เท่ากนั แมแ้ต่การประพฤติปฏิบติั ก าลงัเราไม่เท่ากนัตั้งแต่โลกๆ นะ คนมีสถานะสูง-
สถานะต ่า เราก็มองกนัแต่ความเป็นไปจากขา้งนอก แต่ท าไมไม่มองจากหวัใจล่ะ หวัใจท่ีเขามี
เมตตา เห็นไหม คนท่ีสถานะเขาต ่า แต่เขามีเมตตามาก เพราะสถานะเขาต ่า เขาตอ้งแบกรับภาระ
ของเขา เขายงัมีน ้ าใจกบัสังคม เขายงัมีน ้ าใจกบัคนอ่ืน เห็นไหม ไอค้นท่ีมีก าลงัมากเขาไม่จุนเจือ
สังคม น่ีเขามีสถานะทางโลก แต่หวัใจเขาต ่า 

แต่คนท่ีมีหวัใจต ่า-หวัใจสูงมนัอยูต่รงน้ีต่างหากล่ะ มนัอยูท่ี่คุณภาพ แลว้ส่ิงน้ีเอาอะไรวดั 
เพราะอะไร เพราะโลกมีแต่การสร้างภาพนะ โลกมีแต่การหลอกลวง เวลาเราจะท าบุญกุศลกนั
เรายงัไม่กลา้ท าเลย เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นเหยือ่ใครบา้ง เราไม่กลา้ท านะ ท าออกไปน่ีเขามา
หลอกลวงเราไหม แลว้ความเห็นของโลกๆ ก็อีกอยา่งหน่ึง เขาก็เห็นว่าโลก ส่ิงน้ีเป็นประโยชน์...
ประโยชน์โลกๆ เราก็ติดขอ้งกนัในโลก 

แต่ถา้ติดประโยชน์กบัธรรมล่ะ โลกเราก็ท  า ท าเท่าท่ีเป็นความจ าเป็น แต่ธรรมล่ะ ธรรมก็
คอืน่ังภาวนาน่ีไง ธรรมกน่ั็งสมาธิ มนัต้องชักสมบัติมาจากไหน มนักม็กีายกบัใจนี้ เห็นไหม บูชา
องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าด้วยร่างกายเลย น่ังขดัสมาธิบูชาองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจ้าด้วยหัวใจ ทั้งจติใจและร่างกายยกบูชาองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า ผู้ใดเห็นธรรมผู้น้ัน
เห็นตถาคต ถ้าเห็นตถาคตกเ็ห็นหัวใจของเรา น่ีเราบูชาองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าด้วย
ความรู้สึกทั้งหมดเลย ด้วยหัวใจ 

น่ีการสร้างภาพกนั กราบพระกนั กราบพระไม่ถึงพระนะ เวลากราบพระ กราบพระแลว้
ไดอ้ะไร กราบพระท าไม น่ีมนัลอกแลกๆ อยูใ่นหวัใจไง 

แต่ถา้บชูาทั้งกายและใจ มนักราบพระ กราบจากหวัใจ ใจระลึกถึงคุณขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ร้ือสัตวข์นสัตว ์ ร้ือคน้ธรรมท่ีเสถียร
ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ข้ึนมา ไม่มีการเผยแผธ่รรมมาจากองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ พวกเราจะมานัง่กนัอยูน่ี่ไหม พวกเราจะมีท่ีพึ่งท่ีอาศยักนัไหม จะมีวฒันธรรม
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ของพุทธรองรับธรรมและวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไหม ทานท าอยา่งไร ศีล
รักษากนัอยา่งไร ประพฤติปฏิบติักนัอยา่งไร มรรคญาณเกิดอยา่งไร ธรรมจกัรเกิดจากใจ เกิด
อยา่งไร 

ส่ิงน้ีถา้เรามีวฒันธรรมของพุทธ มีวฒันธรรมหวัใจของเรา มนัจะไปรองรับธรรมและ
วินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้พอประพฤติปฏิบติัเขา้มามนัก็เสถียร เสถียรเขา้มา
ในหวัใจ ส่ิงทีเ่สถยีรคอืความรู้สึกเท่าน้ัน คอืหัวใจเท่าน้ัน วตัถุเสถยีรไม่ม ีไม่มี วทิยาศาสตร์เสถยีร
ไม่มี โลกนีเ้สถยีรไม่มี วฏัฏะกว็นไปสภาวะแบบน้ัน แลว้ส่ิงท่ีมนัเป็นสมมุติ ส่ิงท่ีมนัเคล่ือนไหว 
ส่ิงท่ีมนัอยูใ่นหวัใจของเรามนัมีประโยชน์อยา่งนั้น เราถึงมีคุณค่าไง คุณค่าของมนุษย์ ชีวตินี้
ส าคญัทีสุ่ดนะ หัวใจ ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ความรู้สึกทีม่ันอยู่กบัเรา ส่ิงนี้ส าคญัทีสุ่ด
เลย เห็นไหม 

ถา้เราภาวนาอยูน่ะ ดูสิ พระสมยัพุทธกาลส าเร็จท่ามกลางปากเสือนะ เสือเร่ิมกดัเทา้ วิปัสสนา
ไปเร่ือย ถา้เราโดนกดัเทา้เราก็คงตีโพยตีพายไปแลว้ แต่ปัญญาของท่านก าลงัหมุนอยู่ น่ีเสือเร่ิม
กินเร่ิมกดัเทา้เขา้ไป กินเขา้ไปจนถึงเอวนะ คิดดูสิ ระหว่างเทา้จนถึงเอว เสือมนักดัเป็นท่อนๆ แลว้
เค้ียวกินเขา้ไป เราจะเจบ็ปวดขนาดไหน แต่ท่านท าส าเร็จท่ามกลางปากเสือนะ น่ีอยูใ่น
พระไตรปิฎก 

ขณะท่ีเราแก่เราเฒ่าขนาดไหน ถา้เราวิปัสสนาของเรา โอกาสมนัมีทั้งนั้นนะ พระอรหนัต์
ท่ีเป็นนกัรบก าลงัเมาเหลา้ เมามหาศาลเลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าน่ีพระ
อรหนัต์ เขาหวัเราะเยาะกนันะ 

ขณะเมาเหลา้เพราะไปรบทพัจบัศึกกลบัมา มีชยัชนะกลบัมา กษตัริยใ์หร้างวลั ใหเ้ป็น
กษตัริย ์๗ วนั โอ๋ย! เพลิดเพลินในชีวิตของกษตัริยม์าก สุดทา้ยแลว้ภรรยาตายต่อหนา้ ความสะเทือน
ใจเด๋ียวนั้น มนัยอ้นกลบัเขา้มาเด๋ียวนั้นเลย เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาเด๋ียวนั้นเลย เห็นไหม 

ขณะท่ีมนัจะเป็น มนัถึงเวลาของมนั ผลไมสุ้กงอมแลว้มนัก็เป็นได ้ ขณะท่ีเราประพฤติ
ปฏิบติัมนัจะทุกขย์ากขนาดไหน ถา้มนัยงัไม่ถึงกาลไม่ถึงเวลา เราก็ตอ้งมีความมุมานะ เพราะเรา
เห็นโทษ ไม่ใช่รอใหเ้ราเจบ็ไขไ้ดป่้วย รอใหเ้ราเป็นขนาดนั้น เราถึงจะมาเป็นพระอรหนัต์
ท่ามกลางปากเสืออยา่งนั้น เพราะเราไม่ใช่คนประมาทอยา่งนั้น เราเป็นคนมีสติ เห็นไหม 
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เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ฝากธรรมไว ้ เป็นปัจฉิมโอวาทเลย “ภกิษุทั้งหลาย 
เธอจงพจิารณาสังขารด้วยความไม่ประมาทเถดิ โลกนีจ้ะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลย” เห็นไหม 
ความประมาท องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ไม่ใหย้ดึไม่ใหถื้อ อยา่เขา้ไปใกลม้นัเลย ออก
ห่างมนัท่ีสุด มนัตอ้งต่ืนอยูต่ลอดเวลา 

“ภิกษุเป็นผูข้อ” โลกเขาว่ากนัว่าภิกษุเป็นผูข้อ จะขอสมบติัเขาสิ ขอทุกอยา่งเลย แต่ใน
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ภกิษุเป็นผู้เห็นภยัในวฏัสงสารต่างหากล่ะ ถา้เป็นผู ้
เห็นภยัในวฏัสงสาร ส่ิงท่ีไดม้ามนัก็ด  ารงชีวิตเพื่อการประพฤติปฏิบติัเท่านั้น มนัเป็นอาหารท่ี
ด ารงชีวิตน้ีเพื่อประพฤติปฏิบติั น่ีเห็นภยั เห็นภยั 

“ภิกษุเป็นผูข้อ” แลว้เรียกร้องสิทธิจะขอเขาอยา่งเดียวหรือ ขอเขาเพื่ออะไรล่ะ เราเป็น
ชาวพุทธ วฒันธรรมของพุทธ ท าบุญกุศลแลว้ไดบุ้ญกุศล เห็นพระมาก็ตกับาตร ใหอ้าหารเล้ียง
ชีพ ปัจจยัเคร่ืองอาศยั ถา้อยา่งนั้นภิกษุเป็นผูข้อก็ตอ้งขอตลอดไป 

มนัเป็นวฒันธรรมพุทธ เพราะว่าผูใ้หเ้ขากท็  าบุญกุศลของเขา ไอผู้ด้  ารงชีวิตก็ด  ารงชีวิต
ข้ึนมาเพื่อจะร้ือพุทธะข้ึนมาในหวัใจ ใหร้ื้อพทุธะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆข้ึ์นมาจากหวัใจ ถา้
ไดข้ึ้นมามนัก็เป็นสภาวธรรม น่ีถา้เป็นสภาวธรรม 

มนัก็เหมือนหมอ หมอก็ใหว้ิชาการ ใหธ้รรม เวลาใหธ้รรมไป เตือนสติใหเ้ราต่ืนตวั ใหเ้รา
ไม่จมอยูก่บัชีวิต ชีวิตสมมุติ ชีวิตของส่ิงท่ีมนัแปรสภาพอยา่งน้ี แลว้ก็ไม่ใหเ้อาธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มาเสริมมนั มาเสริมใหกิ้เลสมนัอว้น 

ส่ิงน้ีจะส่งเสริมกนั เห็นไหม บริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ฝากธรรมไว ้“เม่ือใด ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา สามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้ง
ได ้มารเอย อีก ๓ เดือนขา้งหนา้เราจะปรินิพพาน” 

แต่เดิมมาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่ยอมเลย มารดลใจตลอด มาร เห็นไหม มารมา
จากไหน? มารก็มาจากส่ิงท่ีมนัครอบคลุมหวัใจของสัตวโ์ลกน้ี มารมาจากไหน? มาจากดวงใจ
ดวงนั้น แลว้เวลามนัมา เวลาเป็นบุคลาธิษฐาน เขียนเป็นรูปยกัษม์าร เห็นไหม มารก็คือส่ิงท่ีมนั
ครองใจสัตวโ์ลก แลว้ท่ีมนัพน้ไปจากสตัวโ์ลก องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นพระ
อรหนัตแ์ลว้ มารมนัยงัมีอยูอี่กหรือ 
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มารไม่มอียู่หรอก แต่ความรู้สึกมนัมี มนัเกดิได้ไง เพราะอะไร เพราะสอปุาทเิสสนิพพาน 
ยงัมชีีวติอยู่ เห็นไหม ท าไมองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัระลึกถึงพระเจา้สุทโธทนะ ท าไมครู
บาอาจารยย์งัคิดถึงสัตวโ์ลก เมตตาสัตว ์ร้ือสัตวข์นสัตว ์ส่ิงท่ีท  าเพราะสอุปาทิเสสนิพพาน เห็นไหม 
เราเกิดมาจากครรภข์องมารดา เราเกิดมาเป็นมนุษยก์็มีสายบุญสายกรรม น่ีเศษส่วนอนัน้ี สอุปาทิ
เสสนิพพาน 

พระอรหนัตท่ี์ส้ินชีวิตแลว้ อนุปาทิเสสนิพพาน หมด มารหาไม่เจอ พระอรหนัตส้ิ์นชีวิต
ไปแลว้ แลว้มารคน้หาใหญ่เลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “เธออยา่คน้เลย เธอ
คน้หาจิตของลูกศิษยเ์ราไม่เจอ” 

แต่ขณะสอุปาทิเสสนิพพาน มนัเห็นโตง้ๆ อยูน่ี่ไง เวลาพระโมคคลัลานะโดนเขาทุบตาย 
เห็นไหม พระอรหนัตท์  าไมโดนเขาทุบตายล่ะ? เพราะกรรม ส่ิงท่ีว่ากรรม กรรมของใคร? กรรม
ของร่างกาย ไม่ใช่กรรมของหวัใจนั้น เพราะเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาแลว้มนัจะเขา้ถึงใจดวงนั้น
ไม่ไดเ้ลย เพราะส่ิงนั้นสถิตคงท่ีอยูใ่นหวัใจนั้น มนัจะไม่แปรสภาพ 

ดูสิ เวลาฌานโลกียข์องเขา เขาเหาะเหินเดินฟ้าไดข้นาดไหน เขาเห็นอะไรกระทบใจเขายงั
เส่ือมหมดเลย แต่ธรรมพระอรหันต์ไม่มวีันเส่ือม มนัเสถยีรคงทีต่ลอดไป แมทุ้บท าลายขนาดไหน
มนัก็ไม่มีการสะเทือนทั้งนั้น แลว้ยงัรวบออกมาเอาร่างกายน้ีดว้ยฤทธ์ิ ใหร่้างกายน้ีรวมเขา้มาเป็น
ปกติ แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “สมควรแก่เวลาของเธอเถิด” เพราะพระ
อรหนัตก์บัพระอรหนัตคุ์ยกนั พระอรหนัต์จะรู้ความรู้สึก ความเสถียรของใจคงท่ี มนัไม่สะเทือน
กบัโลกเขา มนัพน้ไปจากโลก พน้ไปจากวฏัฏะ เห็นไหม 

เร่ืองของวฏัฏะ เร่ืองของโลก เขามีความเสียใจ เขามีความห่วงหาอาวรณ์กนั ลูบหนา้ลูบ
หลงันะ โอโ้ลมปฏิโลมกนัอยูอ่ยา่งนั้น...โลกๆ ทั้งนั้น พึ่งกนัไม่ไดเ้ลย พึ่งไม่ไดห้รอก เพราะมนัไม่
เป็นความจริง ความจริงคอืเป็นไปตามกรรม กรรมในหัวใจมีอยู่ มนัขบัเคลือ่นไปตามกรรม แล้ว
เราท ากรรมดกีนัอยู่น่ี วปัิสสนาน่ีคอืสุดยอดของกรรม เพราะเร่ืองของกรรมจะแก้กรรมได้โดย
วปัิสสนาญาณนีเ้ท่าน้ัน เพราะอะไร เพราะกรรมพาตายพาเกดิ แล้ววปัิสสนาเข้าไปตัด ท าลายกรรม
หมด ส้ินสุดของกรรม กรรมตามไม่ทัน ตามหัวใจไม่ทนันะ 
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ตามหวัใจไม่ทนั แต่ตามร่างกาย เห็นไหม ดูสิ ท าไมองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัมี
หมอชีวกเป็นหมอประจ าตวัล่ะ ในเม่ือเราบริหารจดัการร่างกายใหเ้ป็นประโยชน์กบัโลก ในเม่ือเรา
ยงัเคล่ือนไหวไดอ้ยูเ่ป็นประโยชน์กบัโลก แต่ถา้เราท าอะไรไม่ได ้มนัเป็นประโยชน์กบัโลกไหม 

น่ีสมมุติกบัวิมุตติ ในเม่ือค่าของความเสถียร ค่าของการเปล่ียนแปลงมนัมีมาอยูต่ลอด แต่ใคร
เห็นประโยชน์ตรงไหน ใครเห็นประโยชน์ของมนั ค่าความเสถยีรในใจมนัมี มจีริงๆ มจีริงๆ ต่อเมือ่
ปฏบิัติจริงๆ แต่ถา้ค่าความเสถียรในหวัใจท่ีมนัเป็นโลกๆ มนัเสถียรไม่ได ้ มนัจะสถิตขนาดไหน 
มนัจะดีขนาดไหน มนัเสถียรไม่ไดห้รอก มนัแปรสภาพ ถา้แปรสภาพอยา่งนั้นมนัก็เป็นเร่ืองของ
โลก เห็นไหม 

โลกจากภายนอก-โลกจากภายใน ภายนอกคือเร่ืองของวตัถุนิยม เร่ืองของความเป็นไป
ของโลก ภายในคืออาการของใจ คือตวัใจ คือตวัใจท่ีตวัมนัเป็น เห็นไหม โลกนอกเป็นอยา่งนั้น
นะ โลกในเป็นสมบติัของส่วนบุคคล สมบติัของใจของเรา เรารักษาของเราข้ึนมาขนาดไหน มนั
จะเป็นสมบติัของเรา ถา้สมบติัของเราดีข้ึนมา เรารักษาสมบติัของเรา เห็นไหม ส่ิงน้ีมนัมาจาก
ไหนล่ะ? มนัมาจากกรรมดี กรรมดีเพราะอะไร เพราะ อเสวนา จ พาลาน  เราจะไม่คบคนพาล 

คนพาลจากขา้งนอกเขาตอ้งจูงเราไป แต่ถา้คนพาลจากภายใน ความคิดท่ีเป็นโลกๆ น่ีเป็น
พาล ความคิดท่ีเป็นบณัฑิต คิดเสียสละ เห็นไหม เสียสละเวลาของเรา เสียสละเวลามาเพือ่หาความ
จริง เพือ่ให้ใจคงที่ เพือ่ความสงบของใจ เห็นไหม เราเสียสละ เราทิง้จากเร่ืองโลกเขา้มา เราคบ
บณัฑิต เราไม่คบคนพาล แลว้ถา้ใจคบบณัฑิตข้ึนมา คบความคิด คบปัญญา ปัญญาท่ีมนัพาใหเ้รา
บุกเบิกมา มนัจะบุกเบิกนะ บุกเบิกใหเ้ราไปเจอความจริง เพราะปัญญาอยา่งน้ีมนัเป็นปัญญาจาก
ตวัตน ปัญญาจากโลก แลว้ถา้ภาวนามยปัญญามนัเกิดข้ึนมานะ เราจะเคารพธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้มหาศาลเลย 

สุตมยปัญญา ปริยติั เขาศึกษาเล่าเรียนกนัมา จินตมยปัญญา จินตนาการคาดหมายกนัอยา่ง
นั้น มนัเป็นระหว่าง แต่ถ้าเป็นภาวนามยปัญญาเกดิขึน้มานะ มนัเป็นความจริงของใจแต่ละดวง 
เห็นไหม ขิปปาภิญญา เกิดข้ึนหนเดียว ขาด พอขาดข้ึนมามนัมีค่าเสถียรคงท่ี แค่นั้น แต่ถา้มนัไม่
ขาด วิปัสสนาไปมนัปล่อยวางชัว่คราวๆ เป็นตทงัคปหาน ถึงจะตอ้งท าซ ้ าท  าซากๆ ส่ิงนีม้นัเป็น
ความจริงทั้งหมดนะ ถ้ามนัเป็นความจริงทั้งหมด มนัเกดิทีไ่หน? มนัเกดิโดยภวาสวะ ฐานของ
จติ ถ้าจติดวงใดเห็นสภาวะแบบนี ้จติดวงน้ันเห็นการกระท าอย่างนี้ จติดวงน้ันเป็นผู้รู้ขึน้มาเอง 
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จติดวงน้ันท าลายขึน้มาเอง แล้วมนัเสถยีรเป็นช้ันเป็นตอนเข้ามา ส่ิงนีม้นัเกดิขึน้มาจากไหน? มนั
เกดิขึน้มาจากทีม่ันมร่ีองมรีอยกนัมานะ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้วางธรรมและวินยัน้ีไว ้มนัเป็นสุตมยปัญญา ปัญญา
ท่ีเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนมาทั้งหมด ครูบาอาจารยข์องเราพยายามจะบุกเบิก บุกเบิกเขา้มา
ขนาดไหน ดูสิ มนัมีแต่ภาคทฤษฎี “ปริยติั ปฏิบติั” ปฏิบติัเป็นการลองผดิลองถูก แลว้พอ
ภาคปฏิบติัมนัมีปฏิบติัผดิและปฏิบติัถูกอยูเ่หมือนกนั ถา้ปฏิบติัผดิ มนัเป็นครูเป็นอาจารย ์ เป็น
ประสบการณ์ไง คนท่ีปฏิบติัแลว้ถูกตอ้งข้ึนมาเลย มนัเอามาจากไหนล่ะ มนัก็มีปฏิบติัผดิและ
ปฏิบติัถูก 

ในการประพฤติปฏบิัติเราถงึให้เปิดกว้าง เปิดกว้างให้ลองผดิลองถูกไป จนกว่าเขาจะ
เข้าใจตัวของเขาขึน้มา ถ้าเข้าใจตัวของเขาขึน้มา น่ีสันทิฏฐิโก เพราะใจมนัรู้เอง ใจผดิกรู้็ว่าผดิ ใจ
ถูกกรู้็ว่าถูก แค่ใจมนัผดิแล้วมันรู้ว่าถูก ถ้ามนัคดิว่าถูกแล้วไม่ยอมเปลีย่นแปลง กก็รรมของสัตว์ 
แต่ถ้าใจมนัผดิแล้วผดิไปก่อน ถ้าไม่มส่ิีงทีเ่ป็นความถูกมาพสูิจน์กนั 

แต่ขณะทีป่ระพฤติปฏบิัติไปแล้วมนัถูกขึน้มา มนัจะเห็นค่าเลยว่าผดิและถูกต่างกนัอย่างไร 
เหมอืนมดืกบัสว่าง เวลามดื มดืปกติเลย ถ้ามนัมคีวามสว่างขึน้มา เราจะเห็นแสงขึน้มา เห็นไหม 
ความสว่างอย่างนีม้ันจะเป็นความจริงขึน้มา น่ีลองผดิลองถูกในภาคปริยตัิ ในภาคปฏิบัต ิ ปฏบิัติ
ความจริงขึน้มา แล้วถ้าปฏบิัติขึน้มาเป็นโอกาสของเรา เป็นประสบการณ์ของเรา เป็นประสบการณ์นะ 
ประสบการณ์ของจติมนัค้นคว้าได้ยาก 

ดูสิ ทางโลกเขานะ เขามีการท่องเท่ียวกนัท่ีไหน แหล่งท่ีไหน ปัจจุบนัน้ีเขาขายบตัรไปเท่ียว
ดวงจนัทร์กนัแลว้นะ เห็นไหม ถา้มีเงินในโลก เขาพาไปไดน้ะ ปัจจุบนัน้ีเขาก าลงัพาท่องเท่ียวถึง
ดวงจนัทร์ 

แต่ของเราจะท่องเทีย่วในหัวใจของเรา เราจะท่องเทีย่ว เราจะมปีระสบการณ์จริงในใจ
ของเรา ไม่ต้องเสียเงนิไม่ต้องเสียทอง มสีติสัมปชัญญะแล้วย้อนกลบัมาในใจของเรา ทวน
กระแสเข้าไปช าระปฏสินธิจตินีไ้ม่ให้ไปเกดิอกี ไม่ให้ปฏสินธิจติตัวทีพ่าตายพาเกดิมนัเกดิอกี ให้
มนัเสถยีรคงที่ จบส้ินเดีย๋วนี้ เอวงั 


