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ตั้งใจฟงธรรมนะ เราตั้งใจปฏิบัตเิพื่อจะพนจากทุกข  เพราะเราเปนคนที่มคีุณภาพ คนที่มี 
คุณภาพจะทําสิ่งใด จะทําดวยความตัง้ใจและจงใจ คนที่ไมมีคุณภาพ เห็นไหม ทําสิ่งใดกท็ําแบบ 
สักแตวา ถาเรามีคุณภาพเราจะตองตัง้สติ แลวตั้งความจงใจของเรา 

เรามีศรัทธา  เรามคีวามเช่ือ  เราถงึมีความมุงมัน่  เรามีเปาหมายของเรา  เปาหมาย  คือ  เรา 
ประพฤตปิฏิบัติแลว  เราจะถึงที่สุดแหงทุกข  เพราะเราเกิดมาดวยความทุกข  เห็นไหม  เกิดมาใน 
ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

“อริยสจั คือ ทุกข สมุทยั นิโรธ มรรค” 

ทุกข เปนสัจจะ ทุกขเปนความจรงิ ในเมือ่เกิดมาเจอความทุกข ความทุกขเปนเหตุเปนผล 
เปนเหตุเปนปจจัยจะใหเราไดพจิารณา ไดตอสูกับความจรงิ ถาเราเกิดมาแลวเราปรารถนาวามีแต 
ความสุข  เกิดมาแลวจะประความสําเรจ็  จะประสบความสําเรจ็ทางโลกขนาดไหน  มันเปนเรือ่ง 
ของโลกนะ

เราเกิดมาในพุทธศาสนา “พระพุทธศาสนานี้ สอนใหถึงที่สุดแหงทกุข” 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมขึน้มา  นี่ตรัสรูธรรมจริงๆ  นะ  ตรัสรู 
ธรรมอยูในปา  เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาออกแสวงหา  การออกแสวงหานั่นกเ็ปน 
เรื่องของโลก เรื่องของโลกเพราะโลกเขามกีันอยูอยางนั้น
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เรื่องของโลกนะ  โลกคอืการตลาด  สิ่งที่มีการตลาด  เห็นไหม  ตลาดเปนผูควบคมุนะ  ที่ 
ไหนมกีารตลาด  ในปจจุบันนี้เขาทําธุรกจิตางๆ  เขาตองหาตลาดของเขา  ตลาดเปนผูควบคุม 
คุณภาพของสินคา เพราะตลาดเขาตองการไดคุณภาพขนาดนัน้ 

นี่เรือ่งของโลกกเ็หมอืนกัน  เพราะเรื่องของโลก  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาเกิดมา 
จากโลก  เหน็ไหม  เวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาพูดกับพระโมคคัลลานะ  เวลาที่พระ 
โมคคลัลานะเห็นโทษของกาม เหน็โทษของโลก เหน็ไหม แลวจะชวยเหลอืเจอืจานเขาก็ไมได 

เวลาพระโมคคัลลานะเฝาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา  “นี่โทษของกาม  มันใหโทษ 
ขนาดนั้น” 

“โมคคลัลานะ  เธอพูดอยางนั้นไมได  เราตถาคตก็เกิดมาจากกาม  เกิดมาจากพอจากแม 
เหมือนกนั แตเกิดมาจากกาม ก็เอากามมาทําคุณงามความดี  เห็นไหม แตเกิดมาจากโลก โลกมัน 
เปนสจัจะ โลกมนัเปนวัฏฏะ โลกมันเปนผลของกามภพ รูปภพ อรปูภพ “สิ่งนีเ้ปนผลของวัฏฏะ 
นะ” 

แลวดูการเปลี่ยนแปลงผลของวัฏฏะสิ  ถาการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร  เราเขาใจได 
เรามีการศึกษา  เรามคีวามเขาใจวิทยาศาสตรตั้งแตสมัยโลกดึกดําบรรพ  เห็นไหม  ยุคน้ําแข็ง  ยุค 
หิน ยุคตางๆ แลวพอมไีฟมีตางๆ กม็ียุคเหล็กเขามา นี่มนัเปนยุคเปนคราวมาดวยการทดสอบทาง 
วิทยาศาสตร โลกมนัมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลา 

“กามภพ รูปภพ อรปูภพ เปนผลของวัฏฏะ” 

แมแตโลกกม็ีการหมุนเวียนไป เหน็ไหม ชีวิตเราก็เหมือนกัน ชีวิตนี้เวยีนเกิดเวียนตายมา 
เราเกิดเราตายมาแลวไมรูกี่ภพกี่ชาติ  เรามีธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาเปนเครือ่ง 
ยืนยนั 

เพราะเวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมในวิชชาสาม  “นี่ 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ  จุตูปปาตญาณ  อาสวักขยญาณ”  คือญาณหยั่งรูขององคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจา  ในจิตขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา  จิตดวงเดยีว  แตจิตดวงเดยีวนี้ 
เวียนตายเวยีนเกิดมา  สรางภพสรางชาติมา  มาเปนพระโพธิสัตว  ๔  อสงไขย  ๘  อสงไขย  ๑๖ 
อสงไขย
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เวลาเกิดมาเปนเจาชายสิทธัตถะ  ชาติสุดทายมารื้อคนจนสําเร็จ  จนตรัสรูธรรมขึน้มาเปน 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา เปนศาสดาของเรา 

นี่จิตขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  คือ  จิตดวงหนึง่  ยืนยนัโดยจิตขององคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ไดพิสูจนมา ตรวจสอบมา ในใจขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา 

แลวจิตดวงหนึง่ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากับจิตของเรา การเกิดมาเปนมนุษย 
ของเราก็เหมือนกัน  องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาเกิดมาเปนมนุษยนี้  เกดิมาเปนเจาชาย 
สิทธัตถะ มีพระเจาสุทโธทนะเปนบิดา 

นี่เกิดมาจากพอจากแม เกิดมาจากกาม เกิดมาจากโลก เห็นไหม โลกก็มีการหมุนเวียนมา 
ตลอด แตพอหมนุเวียนมาถึงจุดหนึง่ คือ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาตรัสรูธรรม แลวเรา 
เกิดมาในพุทธศาสนา  เกิดมานีเ่รามีความตั้งใจจรงิของเรา  เกิดมาแลวเราตองการทีจ่ะพนจาก 
ทุกข 

ในเมือ่เกิดมาแลว  ในชีวิตนีเ้ราตองการพนจากทุกข  เราเกิดมาเปนมนุษยแลวไดพบพุทธ 
ศาสนา  เกิดมาก็มีพอมีแม  พอแมก็สงเสรมิมา พอแมก็กลอมเกลี้ยงเลี้ยงดูมา  เลี้ยงดูมาใหมอีาชีพ 
เลี้ยงดมูาใหสัมมาอาชีวะ แลวสัมมาอาชีวะในวัฏสงสาร มันก็จะเวยีนตายเวียนเกิดไป 

ความดีของโลกนะ  คอื  เรามกีตัญูกตเวที  เรารูจกัคุณของพอของแม  รูจกัคุณของครบูา 
อาจารย  นี่คือจิตใจเราเปนคนทีม่ีคุณภาพ  คนที่มคีุณภาพ  จิตใจจะมีหลกัมีเกณฑขึ้นมา  เพื่อ 
คุณภาพของหัวใจของเรา 

ถาคุณภาพหัวใจของเรา  เห็นไหม  เรามองโลกสิ  มองดวยความสลดสงัเวชนะ  โลกเขา 
ทุกขเขารอนกัน  เขาตองขวนขวายกนั  เขาตองหาความมัน่คงของเขา  เพราะเขาหาที่พึ่งของเขา 
ในทางโลก

แตเราเปนคนทีม่ีจิตใจ  เรามีความรูสึก  เรามีความเช่ือมั่นในพุทธศาสนา  เรามองวาสิ่งที่ 
พนจากโลกได  พนจากกิเลสได  ถึงไดมีการประพฤติปฏิบัติ  รื้อคนในหวัใจของเรา  เราถึงได 
ออกมาบวชกนัเปนพระเปนเจาอยูนี่ เราออกมาเพือ่จะมาเปนนักรบ รบกบักิเลสของเรา
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ถารบกับกเิลสของเรา    เราตองมีความตัง้ใจจริงของเรา  เราเหน็โทษของโลกแลว  เรา 
เปรียบเทียบเขามาในหัวใจของเราได นีเ่รื่องของโลกเปนสภาวะแบบนัน้ แลวเรื่องของธรรมละ 

ถาเรื่องของธรรม  เห็นไหม  เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูทีไ่หน  องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูในปา  แลวเวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไปศึกษากับ 
เจาลัทธิตางๆ  เห็นไหม  ในลัทธิตางๆ  เขามีสํานักของเขา  สํานักในปากม็ี  ในเมืองก็มี  ทําทุกข 
กิริยาตางๆ  นี่ศึกษามากับโลก  เพราะโลกเขามคีวามเช่ือมัน่กัน  โลกเขาตื่นเตนกนั  มันก็เปน 
การตลาดของเขานะ เปนเรื่องของโลก เปนเรือ่งการตลาดของเขา 

ในปจจุบันนี้กเ็หมอืนกนั ในยุคกอนที่ครูบาอาจารยของเราที่จะประพฤติปฏิบัติ เหน็ไหม 
ทุกคนหมดอาลัยตายอยากในการประพฤติปฏิบัติ  เพราะเขาบอกวา  หมดยคุหมดกาลหมดสมยั 
เราก็มีศาสนาไวเพื่อเปนที่ทําบุญกุศลเทานัน้เอง 

เรามีศาสนาไวเปนที่ทําบุญกุศล  เรามีศาสนาไวเพื่อทําพิธีกรรม  เวลาคนเกิด  คนแก  คน 
เจ็บ คนตาย ก็ทําพิธีกรรมกันไป แตในการประพฤตปิฏิบัติ เราก็ยังไมแนใจวาจะทําไดหรือไมได 
เพราะมนัหมดยุคหมดสมัย เหน็ไหม 

เวลาหลวงปูเสาร  หลวงปูมัน่  ทานประพฤติปฏบิัตขิองทานมา  ทานประพฤติปฏิบัติของ 
ทาน ทานรื้อคนของทาน เพราะทานสรางสมบุญญาธิการมา คุณภาพของจิตของทาน คือ ทานได 
สะสมบุญญาธิการมา ทานถึงไดมีเชาวปญญา ทานถงึไดมีหลกัมเีกณฑวาเกิดมาเปนมนุษย 

ดูสิ ในประวัติของหลวงปูมั่น  เหน็ไหม ทานมโีรคประจําตัวของทานมาตั้งแตเด็กนะ แต 
ทานก็ยังขวนขวาย เวลาทานบวชมา ทานอยูวัดบาน ทานก็ฉัน ๒ มื้อ ๓ มื้อเหมอืนกัน แลวเวลา 
ทานจะมาถอืธุดงควัตร  เวลาทานออกรื้อคนของทาน  ทานเปนโรคปวดทองนะ  ทานเปนโรค 
เกี่ยวกับทองของทาน แตทานกย็ังพยายามขวนขวายของทาน 

ทานมีโรคประจําตัวของทาน  แลวทานมีบุญญาธิการของทาน  ทานพยายามคนควาของ 
ทาน ทานทํามาเพื่อยนืยนัแกหัวใจของตน ถาเรายืนยันหัวใจของเราไมได ถาสิ่งนี้เปนความลงัเล 
สงสัย  สิ่งนี้เปนสิง่ที่เรารูไมจริง  พอรูไมจรงิ  แลวเรามีความลงัเลสงสัยของเรา  เราจะปฏบิัติดวย 
ความจรงิ ปฏิบัติดวยความซื่อสัตย ปฏบิัติดวยความซื่อตรงกบัธรรมและวนิัยนัน้ไดอยางไร
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ฉะนั้นทานไดรือ้คนของทาน ทานไดปฏบิัติของทาน ทานไดพยายามภาวนาของทาน จน 
ทานมั่นใจวาเปนสจัจะความจริงของทาน แลวทานใชดํารงชีวิตของทานทั้งชีวิตนะ ทานสั่งสอน 
สาวก-สาวกะ  สั่งสอนทั้งลูกศิษยลกูหา  สั่งสอนหมูคณะขึ้นมา  จนกรรมฐานเรามั่นคงขึน้มา  พอ 
มั่นคงขึ้นมา ก็มีความเช่ือความศรัทธา เพราะครูบาอาจารยของเราปฏิบัติ เหน็ไหม 

“ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนอรยิสัจ เปนสจัจะความจริง” 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมขึน้มาแลว  เวลาเทศนธรรมจักรฯ  นี่เทวดา 
สงตอเปนช้ันๆ ขึน้ไปนะ นี่เวลาศาสนาไดเกิดแลว จักรไดเคลือ่นแลว สัจธรรมมีจริงแลว ใครจะ 
เรียกคนืกลับมาไมได 

หลวงปูเสาร หลวงปูมั่น ก็เหมือนกัน ทานประพฤตปิฏิบัติของทานขึน้มา สิ่งที่เปนสัจจะ 
ความจรงิของทาน แลวทานสั่งสอนลูกศิษยลกูหามา 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมขึน้มา  เห็นไหม  เวลาเทศนธรรมจักรฯ 
ขึ้นมานี่  “อัญญาโกณฑัญญะ  รูแลวหนอ”  นี่พระอัสสชิ  นี่ปญจวัคคียไดบรรลุธรรมขึน้มาเปน 
พระโสดาบัน  เทศนอนัตตลักขณสูตรแลว  เปนพระอรหันตทั้งหมดเลย  ไปเทศนพระยสะแลว 
พระยสะได ๕๔ องคขึ้นมา นี่เปนพระอรหนัตทั้งหมดเลย 

เปนพระอรหันตเพราะอะไร  เวลาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจามีสัจธรรมในหัวใจ 
แตขณะที่องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจายังไมมีสจัธรรมในหัวใจ  เห็นไหม  ปญจวัคคียก็ 
อุปฏฐาก  อุปถัมภอยู  แลวองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจารือ้ในความลงัเลสงสัยของตวั  ใน 
ความไมรูจริงของตัว เหน็ไหม 

ถาตัวเองก็ยงัสงสัย แลวจะไปสอนใครละ 

ดูอยางเวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทําทุกขกิริยามา  อดอาหารแลวมาฉันมาหาร 
เห็นไหม  นี่ทําใหปญจวคัคียนี้หมดอาลยัตายอยากเลย  เพราะหวังคําช้ีนําขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจา  แตบัดนี้เปนคนที่กลบัมามกัมาก  คือวากลบัมาเหน็แกการอยูและการกิน 
กลับมาดวยเรื่องของโลก แลวเราจะหวังผลไดอยางไร คอตกเลยนะทิ้งไปเลย



ธรรมตลาด  ๖ 

นี่เวลาปญจวัคคีทิ้งองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาไปนะ  ทิ้งเพราะความเหน็  เพราะ 
อุปฏฐากกันมา  ๖  ปนี้  มันมีความผูกพันกันมาขนาดไหน  เวลาเขาทิ้งไปแลว  เหน็ไหม  นีจ่ะ 
กลับมาประพฤตปิฏิบัติ กลบัมานึกถึงโคนตนหวา 

เริ่มวาจะฉันอาหารนะ  นางสุชาดาก็มาถวาย  นางสชุาดาก็สรางบุญสรางกุศลมา  นี่พูดถึง 
วาสหชาติ  ตั้งใจปรารถนาวาจะแกบน    คือบนเทวดาไว  แลวจะมาแกบน  มาถวายขาวแกเทวดา 
แตพอไปเหน็เจาชายสิทธัทถะ  ดวยพุทธลักษณะกค็ิดวาเปนเทวดา  ก็ถวายดวยความเคารพนะ 
ดวยความเคารพนบนอบ เหน็ไหม 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาฉันอาหารของนางสุชาดาแลว  รางกายฟนขึน้มา  มี 
กําลังขึ้นมา แลวมานัง่ระลึกถงึโคนตนหวา ระลึกถงึอานาปานสติ 

เวลาประพฤติปฏิบัติไปกับเจาลัทธิตางๆ  คือ  “ธรรมะในตลาด”  ธรรมการตลาด  ตลาด 
ของโลก  นีม่ันกเ็ปนเรือ่งของโลกๆ  ไป  แตสัจจะความจรงิขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
เวลาระลึกถงึโคนตนหวา  ระลกึถึงอานาปานสติ  ดวยการปฏบิัติขององคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจา ดวยบุญกุศลขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาเอง 

ยอนกลับมาถึงตั้งแตบุญกุศล  แลวเริม่ประพฤติปฏบิัติ  เห็นไหม  “ถาคืนนีเ้รานัง่  ถาไม 
บรรลุธรรมจะไมลุกจากที”่  เวลาสรางสมบุญเปนพระโพธิสัตวมา  ๔  อสงไขย  ๘  อสงไขย  ๑๖ 
อสงไขย กม็ีบารมีเตม็มา เวลาจะมาเอาจริงเอาจงักับการตรัสรูธรรมขึ้นมา เห็นไหม 

“คืนนีถ้าเรานัง่ ถาไมบรรลุธรรมจะไมลุกจากที”่ 

คนที่มคีุณภาพ  คนทีม่ีสัจจะความจรงิ  เวลาทําสิ่งใดจะทําจริงทําจงั  นีร่ื้อคนมากับ 
การตลาดกับโลกมาแลวเต็มที่ 

เรื่องของโลก ธรรมะของโลก มนัก็เปนเรื่องโลกๆ มันเปนสจัจะความจริงไปไมได ! มัน 
เปนเรื่องของโลก เห็นไหม แตเวลาเรื่องของธรรมละ 

“นั่งคนืนี้ถาไมไดตรัสรูธรรม  จะยอมสละชวีิต  ใหนั่งตายไปพรอมกับกิเลสตัณหาความ 
ทะยานอยาก”



ธรรมตลาด  ๗ 

เวลาจิตมันมีการกระทํา  เวลาอานาปานสติ  เหน็ไหม  กําหนดเขาไปแลว  พอจิตมันสงบ 
เขามา  เพราะเสยีสละทุกๆ  อยางแลว  มันไมมคีวามวิตกกังวลใดๆ  เลย  แตเวลาประพฤติปฏิบัติ 
ของพวกเรา จะวิตกกังวลไปหนาไปหลงั ไปทกุอยางเลย แลวยิง่มามีธรรมและวินัย วานี่นพิพาน 
.. นิพพาน.. ยิ่งมีความรูความคาดความหมาย มันยิ่งสรางจินตนาการไปมหาศาล เห็นไหม 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาไปทดสอบมากับเจาลทัธิตางๆ  แลว  มันหมดทาง 
ไปแลว แลวทานยอมเสยีสละเลย 

“ถาคืนนีน้ั่งไมตรัสรูธรรม จะไมลกุจากทีน่ั่งนี้เลย” 

นี่ตัดการกังวลทั้งหมด ใหมีชองทางชองเดียว ถาไมตรัสรูก็ตาย ถาตรัสรู ก็คือตรัสรูธรรม 
ขึ้นมาแตถาไมตรัสรู ก็ใหตายไปคนืนีเ้ลย 

เวลากําหนดพุทโธ  พุทโธ  พุทโธ  กําหนดลมหายใจเขาออก  อานาปานสตกิําหนดไป 
เรื่อยๆ  จิตมนัสงบเขาไปเรื่อยๆ  นะ  พอจิตสงบเขาไปเรือ่ยๆ  ความวิตกกังวลตางๆ  ตัดทิ้งหมด 
เห็นไหม 

“นี่มนัเปนสัจจะความจรงิ ไมใชการตลาด” 

การตลาดนี่มนัเปนของโลก มันเปนการตอรอง มนัเปนธุรกิจ มนัมกีารเอารัดเอาเปรียบ มี 
การชิงดีชิงเดน  เหน็ไหม  แมแตความคิดกเ็หมอืนกัน  แมแตอารมณก็เหมือนกัน  จะเปนธรรม 
หรือไมเปนธรรม จะเปนอะไรตางๆ มนัก็มคีวามวิตกกังวลไปหมด ฉะนั้นใหตัดทิ้งหมดเลย ! 

เวลาตรัสรูขึ้นมา  คือ  ตรัสรูขึน้มาจากใจขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  นีอ่านา 
ปานสติ  เริม่จากจิตสงบเขามา พอจิตสงบเขามา มันตัดความกังวลตางๆ จากภายนอกหมด มันก็ 
เขาสูฐาน สูความเปนจรงิของใจ  ถาขณะเขาสูความเปนจรงิของใจนี้  แตใจยังมีกเิลสตัณหาความ 
ทะยานอยากอยู ใจยังมขีอมูลอยู ใจยังมีสิ่งที่เปนภาระ เห็นไหม 

แตคนที่มีคุณภาพ  คนที่สรางคุณงามความดีมา  คนที่สรางสมบุญญาธิการมา  เปนพระ 
โพธิสัตวตางๆ  มันก็ตองสะสมแตสิง่ที่เปนคุณงามความดีมา  ถาสรางสมสิ่งทีเ่ปนคุณงามความดี 
มาแลว พอจิตสงบเขามา มันกเ็ขาสูคุณงามความดี



ธรรมตลาด  ๘ 

ดูสิ  ดูเรื่องของโลกสิ  ดูเรื่องของหัวใจสิ  ในเมื่อเขาทําคุณงามความดีในเรือ่งของโลกๆ 
มันกเ็ขาไปสูขอมูลของโลก  ขอมูลสิ่งที่ไดสรางสมมาของหวัใจ  ถาหวัใจมขีอมูลสิ่งใด  มนัก็เขา 
ไปสูขอมูลอนันัน้ 

“บุพเพนิวาสานุสติญาณ คือเขาไปสูขอมูลของใจ” ถาเขาไปสูขอมลูของใจ มันก็เปนเรื่อง 
ของโลก มนัเปนเรื่องของสิง่ที่ไดพนัธุกรรมทางจิต ที่มันมีขอมูลของเขามา 

นี่มนัไมใช  !  พอยอนไปขนาดไหน  ดวยกําลังของจติ  ดวยพลังงานนะ  เพราะอานาปาน 
สติ  จิตมันสงบเขามา  เห็นไหม  ทําสมาบัติมาจากอาฬารดาบสก็ทํามาแลว  จิตมีหลักมีเกณฑ 
ทั้งนัน้แหละ แตไมมวีิชาการที่จะพาออกได 

“นี่การตรัสรูธรรมของธรรม !” ถามีสติปญญายอนกลับ ดึงกลับมาหมดเลย ดงึกลบั สิ่งที่ 
ยอนไปอดีตชาติ ไมมีตนไมมีปลาย จะไปขนาดไหน ก็จะไปตอไปเรือ่ยๆ  เหน็ไหม บอกไวแลว 
วาถาคืนนีน้ั่งแลวไมตรัสรูจะไมลุกจากที่นัง่ 

ถามันตอเนือ่งไปมนัก็จะไดตายจรงิๆ นัน่แหละ มันก็จะไมไดตรัสรูธรรม ถายังรือ้คนไป 
ตามบุพเพนิวาสานุสติญาณ คือการรือ้ถอน การรือ้คนในอดีตชาติของตัว 

ในเมือ่ไมมีตนไมมีปลาย มันก็จะไปไดตลอดไป ถาจิตมีกําลงั ถามีอานาปานสติทําใหจิต 
สงบได  จิตมกีําลังมันกจ็ะไปของมัน  เห็นไหม  ดึงกลับๆ  ...  ดึงกลับดวยสติ  พอมีสติแลว  ดึง 
กลับมาดวยสติปญญา  เห็นไหม  จิตกลับมาสงบสูฐาน  กําหนดใหมันละเอียดเขาไป  นี่ 
จุตูปปาตญาณ คือ ถามันยอนอดีตชาติลึกลงไปในหวัใจ 

นี่จุตูปปาตญาณ  มันยงัจะเกิดจะตายตอไป  ถามันยงัไมไดชําระกิเลส  ใหดึงกลับ  ดึงกลับ 
เหมือนกนั ไปขนาดไหน เกิดแลวเกิดเลา เกิดแลวเกดิเลา มันไมมวีันจบหรอก จิตไมมีวันจบ ถา 
มันยงัมอีวิชชาอยู  ยังมีมารเปนเจาวัฏจักรอยู  มนัจะหมุนของมันไป  มันจะไมมีตนไมมีปลายทัง้ 
เกิดและตาย  ไมมีตนไมมปีลาย  เพราะกําลังของกเิลสตัณหาความทะยานอยาก  กําลังของอวิชชา 
กําลังของมารมันควบคมุจิตนี้อยู เหน็ไหม 

เราประพฤติปฏิบัตนิี้เพือ่สิ้นสุดแหงทุกข  ธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาจะ 
ทําใหสิ้นสุดแหงทุกข นี่เราจะมีคุณภาพขนาดไหน  เราจะมคีวามตัง้ใจ  มคีวามจริงจังของเรามาก 
นอยขนาดไหน นีย่อนกลบัมาดวยสติ ถามีสติปญญามันจะดึงกลับมาได ดึงกลับมาไดดวยสติ



ธรรมตลาด  ๙ 

จิตมันจะมคีวามรูขนาดไหน จิตมนัจะสงออกขนาดไหน จิตมนัจะรับรูขนาดไหน ถามนั 
ไป  มันไปดวยพลังงานของจิต  จิตมนัมพีลังงาน  มนัก็เปนสัญชาตญาณโดยสามัญสํานึกของเรา 
อยูนี่  โดยสามัญสํานึกมันกเ็ปนปญญาสามัญสํานึกใชไหม  แตถาเรากําหนดอานาปานสติของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจานะ  เพือ่ใหจิตมันละเอยีดเขามา  จิตมีหลักมีเกณฑเขามา  เห็น 
ไหม 

คุณภาพของโลก คือ คุณภาพของสามัญสํานกึของมนุษยเรา ถาจิตมีคุณภาพ มันจะมีการ 
วินิจฉยั  ความคิดความเหน็ของเรานี้  มนัจะคิดแตกตางกับโลกเขา  โลกเขาอยูกับโลกของเขา  แต 
เราจะไมอยูกับเขา เราเกิดมากับเขานี่แหละ แตเราจะหาทางออกของเรา เราจะพยายามทําคุณภาพ 
ของใจของเรา 

“อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นาโถ...  ตนเปนที่พึง่แหงตน”  เปนสันทิฏฐิโก  เปนปจจัตตงั  จําเพาะ 
หัวใจดวงนัน้ หัวใจดวงนั้นมีคุณภาพขนาดไหน แลวจะทําใหหัวใจดวงนัน้มีคุณภาพขึน้มา 

นี่ยอนกลบัมา เห็นไหม ถามีสติปญญานี่มันดงึกลับมาได ถาไมมีสติปญญา มันก็จะไหล 
ไปตามแตพญามารที่มนัจะปนแตง  มนัปนแตงนะ  ขอมูลในหัวใจกม็ีอยูแลวใชไหม  แลวถามนั 
จะพลิกแพลงขึน้มา เรากย็ิ่งหลงเช่ือมันไป ไปไมมีวนัจบหรอก ! ใหเราดึงกลับเขามา ดึงกลับเขา 
มาแลวพอมันลงลึกเขาไปอีก เหน็ไหม 

จากบุพเพนิวาสานุสติญาณ  นี่กเ็ปนระดับหนึ่ง...  จุตูปปาตญาณ  ก็ไปอีกระดบัหนึ่ง  คอื 
จิตใจที่ลงลึกสูฐีติจิต “แลวเวลาลงไปถึงอาสวักขยญาณ นี่ตรัสรูธรรม” 

อาสวักขยญาณ อาสวะ คือ อาสวักขยั อายุขัยตางๆ ที่เกิดกาลเวลาของจิต อาสวะของมนั 
จะตองทําลายทั้งหมด  พอทําลายทั้งหมด  มันก็ผองแผว  มันก็สะอาดบริสุทธิ์ขึน้มา  “พอมัน 
สะอาดขึ้นมา นี่คอืบรรลุธรรม” 

“ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เปนธรรมแทๆ  เปนธรรมที่เหนือกาลเหนอื 
เวลา  เปนธรรมทีค่งที่  คงทีท่ี่จะไมเกิดไมตายอีกแลว  !  แตไมเกิดไมตายนี้คอืพนจากทุกข..  พน 
จากทุกขนี่ไง !”



ธรรมตลาด  ๑๐ 

นี่เปนสิ่งทีป่รารถนาของพวกเรา  เราก็ปรารถนาสิ่งนี้  !  เราก็ปรารถนาสิ่งทีอ่งคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาเทศนาวาการ  สิง่ที่องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาวางธรรมและวินัยไว 
แตวางธรรมและวินัยไว เพือ่การประพฤตปิฏิบัติ 

“นี่ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ” ดวยการประพฤติปฏบิัติ เพือ่ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
จะรื้อสัตวขนสัตว เพื่อใหหัวใจนั้นพนจากกิเลสตัณหาความทะยานอยาก พนจากทุกขไปได 

แตเวลาเราศึกษาธรรมในปจจุบนันี้  เห็นไหม  เราศกึษาธรรมที่องคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาวางไว  วางไวเพือ่อะไร  เพือ่จะรื้อสัตวขนสตัว  ดวยแรงปรารถนา  ดวยความรือ้สัตวขน 
สัตว เพื่อใหพนจากวัฏฏะ พนจากโลก พนจากกิเลสตัณหาความทะยานอยาก 

แตในการประพฤติปฏิบัตขิองเรา  เพราะเราวาเรามปีญญากัน  แลวเดี๋ยวนี้โลกเจริญ  ใคร 
ศึกษาธรรมะก็เหมือนกัน  พอศึกษามาแลวกว็า  ทําไมเปนอยางนั้น  ทําไมเปนอยางนัน้  เพราะเรา 
ศึกษาธรรมะดวยยุคดวยสมัยที่เรารูเราเหน็นี่ไง แตเราไมไดคิดถึงสมัยพทุธกาลเลย 

สมัยพุทธกาลนี่เทคโนโลยมีันไมมี  สิ่งใดๆ  ทีเ่ปนเทคโนโลยทีางโลกก็ไมมีทัง้นัน้แหละ 
แตหัวใจของคนผองแผว หัวใจของคนเกือ้กูลตอกัน แตในปจจุบันนี้พอโลกมนัเจริญขึ้นมา  เห็น 
ไหม  พอโลกเจริญ  แลวเราก็ศึกษากันดวยความรูของเรา  แลวคนที่มีปญญาขึ้นมานี่  เขาทํา 
การตลาดไดนะ 

ในปจจุบันนี้เราเกิดมากบัโลก  เราเปนสวนหนึ่ง  นี่เขาทําธุรกิจกนั  แลวเวลาเขาจะวาง 
สินคาของเขา เขาตองทดสอบตลาด เขาตองทําวิจัยตลาด ตลาดนี้จะรบัคุณภาพสินคาไดมากนอย 
แคไหน  ถาตลาดคุณภาพต่ํา  แลวสินคาของเรามีคณุภาพที่ดีกวา  เขาไมมีกําลงัซื้อ  เขาบริหาร 
จัดการไมไดหรอก  แตถาคนที่ตลาดของเขามีคุณภาพ  เห็นไหม  เขามีกําลังทีจ่ะซื้อ  เขากเ็อา 
สินคาเขาไปสูตลาดนัน้ได 

ฉะนั้นนี่พูดถงึโลกนะ  แลวเราเปนสวนหนึง่ของโลก  ในการศึกษาก็เหมอืนกัน  เวลาเรา 
ศึกษาธรรมะขึ้นมา  เห็นไหม  เขาก็ทําการตลาดขึน้มานะ    ดูสิ  เขาทําตลาดขึ้นมาแลว  มีความช่ืน 
ใจ  มีความสะดวกสบายขึ้นมา  นี่มนัเปนเรื่องของโลกๆ  ทั้งนั้นเลย  ธรรมะขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาไมไดตองการอยางนั้น ! 

“ธรรมะตลาด นีม้ันเปนเรื่องของโลก… มันมอีุปสงค อุปทาน”



ธรรมตลาด  ๑๑ 

ถา  “ธรรมะตลาด”  ตลาดมันควบคุมธรรมะเหรอ  ถาอยางนั้นมันก็เอาโลกเปนใหญนะสิ 
สังคมเปนใหญ โลกเปนใหญ พอโลกเปนใหญขึน้มา 

ดูกระแสสังคมสิ  เห็นไหม ถาสิ่งใดที่เปนประโยชน  เปนความสะดวกสบายแกเขา เขาวา 
สิ่งนั้นเปนธรรมะที่ถูกตอง  นีไ่งโลกคมุธรรมะแลวนะ  !  การตลาดคุมธรรมแลว  ธรรมะอยูใต 
การตลาดของโลก 

แลวเราศึกษาทางวิชาการ  เพราะอะไร  เพราะมมุมองของเราใชไหม มมุมองในปจจุบนันี้ 
เรามองกระแส  เรามองความนาเช่ือถือของสงัคม  เรามองความนาเช่ือถอืของบุคลากร  ความ 
นาเช่ือถือของบุคคลที่มีช่ือเสียง 

นี่การตลาดเขากเ็ขาไปจัดการซะ  !  จัดการใหคนๆ  นั้นเขาไปเปนสวนหนึ่งของธรรมะ 
เปน “ธรรมะตลาด” แลวพอเปนธรรมะตลาดขึ้นมา เราก็ไปเช่ือธรรมะตลาด มนัก็เปนเรื่องโลกๆ 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไปศึกษากับเจาลัทธิตางๆ  มันก็เปนตลาดเหมือนกนั 
ตลาดคือโลก  !  ตลาดคือความเห็นของโลกเขาไปไง  แลวตลาดของโลกมันศึกษาธรรมไดไหม 
มันไมไดหรอก ! มันเปนไปไมได 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  รื้อคนในหวัใจขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
เอง แลวเวลาสอน เห็นไหม ดูสิ ปญจวัคคีย พระยสะตางๆ นี่พระอรหนัตไปสอนชฎลิ ๓ พี่นอง 
๑,๒๕๐ องค เปนพระอรหันตทั้งนัน้เลย ! 

เปนอรหันตเพราะเหตุใด  เพราะองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาปรารถนารื้อสัตวขน 
สัตว  ทานเลง็ญาณเขาไปถงึในหวัใจ  มันไมใชการตลาด  !  ถาการตลาดมนัเยอะแยะไปหมดเลย 
จะสอนใครกไ็ด จะสอนหมู หมา เปด ไก กไ็ด เขากร็ับรูไดทัง้นัน้แหละ 

สัตวเดรจัฉานมนัทําคุณงามความดีไดนะ  เวลาพูดถงึสัตวนี่  เหมือนเราไปดถููกสัตว  สัตว 
มันกเ็ปนภพชาติหนึ่งของเขา  แตในเมื่อการตลาดตองการอยางนัน้  มนัก็ตองมีการ 
ประชาสัมพันธใชไหมวา หมู หมา กา ไก มันก็ปฏิบตัิได ! หมู หมา กา ไก มันก็เปนพระอรหันต 
ได ! แตความเปนจรงิมนัเปนไปไดไหม แตมนัทําคณุงามความดีไดนะ



ธรรมตลาด  ๑๒ 

มันทําความดีของมนั  สัตวมันรักลกูรักตระกูลของมัน  มันดูแลของมัน  เห็นไหม  มันก็ 
ปกปองเพือ่ประโยชนของมัน มันเลีย้งดูกนัมาเพือ่ความผูกพัน มันมีพอมีแมมีลกูของมนั มันก็รกั 
ของมัน มันกเ็ปนประโยชนของมัน แตสิ่งที่เปนการปฏิบัติ ในเมือ่พอมีการตลาดเขามา มันก็เปน 
ธรรมะตลาดนะ ! 

“ถาธรรมะตลาด  คือ  ตลาดควบคุมธรรม”  แลวธรรมะมนัจะเปนความจริง  ธรรมะมันจะ 
รื้อสัตวขนสัตว  ธรรมะมันจะพนจากทุกขไดอยางไร  มันก็วนอยูในทกุขเพราะอะไร  เพราะมนัมี 
“อุปสงคและอุปทาน” 

แลวดูสิ  เดี๋ยวนี้ปจจุบันเขามีกฎหมายทุมตลาดนะ  ดูสิ  ถาสินคาที่ไปทําลายการตลาดของ 
เขา  ทําลายสินคาในพืน้เมืองของเขา  เขามีกฎหมายการทุมตลาด  ทุมตลาดทําใหสินคานัน้ขาย 
ไมได 

แลวในปจจุบนัมกีารทุมตลาดไหมละ  มันทุมตลาดดวยอะไรละ  เพราะมนัตื่นคน  เห็น 
ไหม  ดูสิเวลาสัตวมนัตื่นขึ้นมา  มันยงัควบคุมไดยาก  “นี่คนมันตืน่ไง  มนัตื่นธรรมะ  ธรรมะ 
การตลาด” 

ธรรมะการตลาด  จะทําใหเสียหายไปหมดนะ  ทําใหเสียหายหมายถงึวา  ในเมื่อมี 
การตลาดควบคมุอยางนัน้  แลวถาคนทีคุ่ณภาพมันต่าํนี้  กระแสของสังคมเขาชอบกัน  แลวถาเรา 
จะฝนสังคมไป มนัก็กลายเปนแกะดํา กลายเปนคนที่เขากับสังคมไมได 

แตสังคมมนัจะชวยในการประพฤติปฏิบัตไิดมากนอยแคไหน ! 

“ถาสังคมมันชวยในการประพฤติปฏิบัติได  สงัคมนัน้มนัก็ตองมีคุณคาขึน้มา  คนที่อยูใน 
สังคมนั้นมันก็ตองมีความรมเย็นเปนสุขตลอดไปส”ิ 

สังคมมันกเ็ปนสังคมหนึ่ง การตลาดมันกม็ีตลาดวาย  เห็นไหม นี่ตลาดมขีึ้นมีลง อุปสงค 
อุปทานของตลาดเขา 

นี่ก็เหมือนกัน  สงัคมก็เหมอืนกัน  ความเช่ือของคนก็เหมอืนกนั  เราจะเอาความเช่ืออยาง 
นั้นมาเปนความจริงไมได ถาเอาความเช่ือมาเปนความจรงิไมได เราตองมีหลกัมีเกณฑของเรา



ธรรมตลาด  ๑๓ 

“ถาเรามีหลกัมเีกณฑของเรา  เราจะตองมั่นคงในสจัธรรม  มั่นคงในสันทิฏฐิโก  ในปจจัต 
ตัง ในหัวใจที่เปนความจรงินี้  !” 

ถาในหัวใจที่มนัเปนความจรงินี้  ทุกขก็รูวาทกุข  ถามันรูวาทุกขใชไหม  ถาเราทุกข  แลว 
เราไมไปเผชิญหนากับทุกข  แลวเราจะเอาอะไรไปสูกับทุกขละ  นีม่ันไมใชการตลาด  เพราะ 
การตลาดเขามีการบริการ ! 

ในเมือ่มกีารบรกิารขึ้นมา ดูสิ  เขามีการบรกิารในธุรกิจทุกๆ ชนิดเลย ทีเ่ราจะตองการสิง่ 
ใดก็แลวแต เพราะตลาดเขาบริการใหหมดแหละ ! ในปจจุบันนี้ เราจะประพฤติปฏิบัติแขนงไหน 
ละ  ธรรมะตลาดมันมีสิ่งที่เขามาบรกิารทุกๆ  ทางของชองกิเลสไดเลย  กเิลสมนัตองการอะไร 
บอกมา 

เดี๋ยวนี้  ดูสิ  ธุรกิจทางโลก  ธุรกิจในเรื่องของศลีธรรมและวัฒนธรรม  การตลาดเขามกีี่ 
พันลาน เห็นไหม แมแตธุรกิจบุญนี่แหละ ! ทําบุญกุศลกันนี่ เขามีธุรกิจของเขา ไอนีม่ันเปนเรือ่ง 
ของโลก  มนัเปนสมัมาอาชีวะของเขานะ  แตในการประพฤติปฏิบัติขึน้มานี่  เดี๋ยวนีม้ันมีการคิด 
กัน แตไมมีใครกลาพูดวานี่เปนการตลาด นี่เปนการฉอฉล ! ไมเปนสจัจะความจริง ! 

ไมเปนสัจจะความจรงิเพราะอะไร เพราะสิ่งนัน้เปนการตลาด ตลาดเปนผูกําหนดใชไหม 
แลวธรรมะอยูไหนละ... ความจรงิมนัอยูที่ไหน ! ความจริงในการประพฤตปิฏิบัติมนัอยูที่ไหน 

แตถาเปนหลวงปูมั่น  หลวงปูเสาร  เห็นไหม  เวลาทานประพฤตปิฏิบัติขึน้มา  นี่ทานบอก 
เลยนะ  อยางเชน  หลวงปูเสาร  เวลาคนไปถามปญหาทาน  ทานบอก  “จะพูดไดอยางไร  แมแต 
ปฏิบัติใหมนัดู มันยังไมเอาเลย !” ทานทําชีวิตของทานใหเปนตัวอยาง   นี่มนัเปนตลาดไหม มัน 
เปนคุณภาพของจิต คุณภาพของการกระทํา 

ถามันมีการกระทํา หรือมันมีหัวใจที่จะเปนธรรม ในเมือ่มนัเหน็แลว มันเห็นแบบอยางที่ 
ทานทําเปนตวัอยางแลว  แลวในเมื่อทานทําใหเปนตัวอยาง  ดูสิ  ความเปนอยูของหลวงปูเสาร 
หลวงปูมั่น  ทานอยูปาอยูเขามาตลอดเลย  แลวมีอะไรที่เปนความสะดวกสบายกบัทานบาง  มี 
อะไรไปเปนของแสลง 

นี่ชีวิตของเรา  ดูสิ  เวลาเราเจ็บไขไดปวยขึน้มา  สิ่งใดที่เปนของแสลงนีเ่ขาบอกไมใหกิน 
เพราะกนิเขาไปแลว  มันจะไปกระตุนใหเช้ือโรคมนัเพิ่มมากขึ้น  อนันี้กเ็หมอืนกัน  ความเปนอยู



ธรรมตลาด  ๑๔ 

ของเรา การธุรกิจบริการ สิ่งใดจะมีพรอม อะไรก็สะดวกสบายไปหมดเลย สิ่งที่มนัสะดวกสบาย 
นี้มนัเปนเรือ่งตลาดทั้งนัน้แหละ 

ในเมือ่มคีน  ในเมือ่มีชุมชนขึน้มา  ตลาดมนัก็มี  แตตลาดอยางนัน้มนัจะมีโดยความเปน 
จริง  เหน็ไหม  มนัมโีดยความศรัทธา  โดยความเช่ือของเขา  โดยความเห็นของเขา  มันกเ็ปน 
ความเหน็ของโลก ! 

บานกับวัด  แลวในเมื่อเรื่องของโลกคือเรือ่งของบาน  ถาในเรื่องของบาน  แลวบานเขามี 
ความรมเยน็เปนสุขในบานของเขา  มันก็เปนธรรมของฆราวาสเขา  มนัเปนธรรมของโลกนะ  ถา 
โลกมีความรมเย็นเปนสุข  ดูสิ  ประเพณีวัฒนธรรมที่เวลาเขามีนกัขัตฤกษขึ้นมา  เขาก็มีบุญกุศล 
ของเขาไป เขาทําของเขา มันก็เปนความสุขของเขา มันเปนบุญกุศลของเขา ที่เขาจะทําเพื่อสราง 
สมบุญญาบารมี แตเราเปนอะไร 

ถาเราจะประพฤติปฏิบัติขึ้นมา  สิ่งนั้นนี่เปนธรรมะตลาด  สิ่งที่เปนตลาดขึ้นมา  เหน็ไหม 
ดูตลาดวายสิ  ของเราเยอะแยะเลย  แตเราเขาตลาดไมได  มันมีแตความขาดทุน สูญเปลาไปนะ นี่ 
พอตลาดมนัวายไปแลว  ดวยความเหอเหิม  ดวยความหลงใหลของกระแสสังคมครั้งหนึ่งคราว 
หนึ่ง แลวเขาก็เหอกันไป 

พอสิ่งนั้นสิ่งที่เปนการตลาด  ในเมือ่เราตรวจสอบทดสอบแลววาเปนการทุมตลาด  พอ 
เปนการทุมตลาดนี่เขากม็ีกฎหมายบงัคับใช ใหสิ่งนัน้ตองออกจากตลาดไป 

การประพฤติปฏิบัติทีก่ระทําอยูดวยโงเงาเตาตุน  ดวยความเช่ือ  ไมใชดวยความจริง  ถา 
ดวยความจรงินี้  สมาธิเปนสมาธิอยางไร  สติปญญานี้มันมีขึ้นมาไดอยางไร  มรรคญาณมนัเดนิ 
ขึ้นมาไดอยางไร แลวเปนมรรคผลขึ้นมา ที่วามกีารตอบสนอง ทีว่าเปนผลขึ้นมา ที่การประพฤติ 
ปฏิบัติขึ้นมานี้ อะไรเปนผลตอบสนองละ มันตองมใีครบอกใคร 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกวาเปนผูคอยฟง  เปนผูทีค่อยบอกวา  ใชหรือไมใช 
สวนหนาทีก่ารกระทํา มันเปนหนาที่ของเราใชไหม 

นี่ก็เหมือนกัน  ในเมื่อกระแสสังคมมนัมีในการประพฤติปฏิบัติขึน้มา  ที่วาเรียบงาย  ที่วา 
ลัดสั้น ที่วาหยิบฉวยไดเลย มนัจะมีของมนั ใหเราหยิบฉวยไดเลย แลวตองใหคนอื่นพยากรณวา 
เราจะไดเมือ่นูน เราจะไดเมือ่นี้ แลวมันจะเปนไปไดอยางไร



ธรรมตลาด  ๑๕ 

พยากรณมา  แลวเราจะนั่งเอาหัวชนฝาอยูนี่แหละ  ดูสิวามันจะเปนอยางที่พยากรณไหม 
ถาจิตมันไมมัชฌิมาปฏิปทา จิตมนัไมมีขบวนการของมันที่จะทําความเปนจริงของมันขึน้มา 

แตถาจิตมันมีขบวนการของมันขึน้มา  เห็นไหม  ดูสอิยางที่เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาวา “คืนนีถ้านั่งแลวไมบรรลุธรรม จะสละชวีิต” จะสละชีวิต จะสละตายเลย ! 

แลวกระแสสงัคมเห็นไหม  ทีว่าพระพุทธเจาปฏิบัตงิายๆ  พระพทุธเจาไมเคยกําหนดพุท 
โธเลย พุทโธก็ไมมี  อะไรก็ไมมี  กม็ันยงัไมมี  แลวจะเอาพุทโธมาจากไหนละ  ในเมื่อองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจายังไมตรัสรูขึน้มา 

แตเมื่อองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูขึน้มาแลว  ในพุทธบัญญัติ  ใน 
พระไตรปฎกก็บอกไวแลว “กรรมฐาน ๔๐ หอง” มนัก็มทีั้งนัน้แหละ แตในเมือ่ยังไมเปน ในเมื่อ 
คราวที่ยงัไมเปนก็คือไมเปน ขนาดทีค่ราวยงัไมเปนนะ ยังเปนชีวิตแบบอยางใหเรายึดเปนคติได 

แตพอยึดเปนคติขึน้มา  แลวเราก็บอกวา  “นี่ก็พระพุทธเจานั่งคืนเดียว  ขิปปาภิญญา 
เหมือนกนั” แลว ๖ ปที่ปฏิบัติมาละ ๖ ปที่รื้อคนมาละ ๖ ปที่ลองผิดลองถกูมาละ ถาไมลองผิด 
ลองถูกมาเลย มันจะมาถกูตองไดอยางไร แตในเมื่อครั้งทีม่ันไมถกูตอง องคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาก็ทิ้งไป  แลวเวลาไมถูกตองนะไมมีใครสนใจเลย  แตเวลาเปนกระแสสังคม  เปนกระแส 
โลก อูฮู... มีแตคนคอยดูแล คอยรักษา เวลาเขาทิง้นีท่ิ้งหมดเลย ! 

นี่เวลากระทํา  เวลาปฏบิัติขึ้นมา  ถามันเปนความจริงขึ้นมาแลว  มันเปนสจัจะความจริง 
ของเราขึ้นมา “สติมันเปนสติอยางไร... มันยับยั้งความฟุงซาน ยับยั้งในหัวใจ มันยบัยั้งอยางไร” 

“นี่เรือ่งของตลาด มนัเปนเรื่องของสงัคม มันเปนเรื่องของโลกนะ แตถาเปนเรือ่งของการ 
ปฏิบัตินัน้ เรื่องของการตลาดมันไมม”ี 

ถามีมนัก็เปนเรื่องการตลาดของกเิลสไง เวลามนัเสนอ เห็นไหม “นิพพาน... นิพพานเปน 
อยางนี”้ โอโฮ... นั่งไปนี่สุตมยปญญา จินตมยปญญา ภาวนามยปญญา เวลาจิตมนัสงบขึน้มา 

ขนาดจิตไมสงบมันกจ็ินตนาการแลว  !  แลวพอจนิตนาการ    นี่ตลาดของสงัคมก็เปน 
ตลาดหนึ่ง  เปนตลาดของกิเลส  !  กิเลสในหัวใจนีก้็เปนตลาดอนัหนึง่  เพราะมนัมขีองมันอยูแลว



ธรรมตลาด  ๑๖ 

มันมีความพอใจ มนัมคีวามตองการของมันอยูแลว ถามีความตองการของมันอยูแลว มันกเ็สนอ 
สินคาออกมา 

เวลาประพฤติปฏิบัติไป  เราตองการธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  แตพอ 
เวลาไปศึกษาธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามา  นี่เพราะมนัมีกเิลสตัณหาความ 
ทะยานอยาก มันกเ็อาสิ่งนี้มาเปนเครือ่งลอ 

ทั้งๆ ที่เราจะฆามนั ทั้งๆ ที่วาจิตใจนี้มคีุณภาพ เรามคีุณภาพ เปนคุณภาพของมนุษยที่เรา 
จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติของเรา  แตเวลาประพฤติปฏิบัติขึ้นมา  มันก็มกีิเลสตัณหาความทะยาน 
อยาก แลวมนัมีธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาที่เราไปศึกษากนัใชไหม 

นี่พอไปศึกษาขึ้นมาวา  “นิพพาน  ทุกคนนี้สิ้นสุดแหงทุกข”  องคสมเดจ็พระสมัมาสัม 
พุทธเจาสอนใหสิน้สุดแหงทกุข พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญา 

แตปญญาอยางนี้  เปนปญญาของกเิลส  ปญญาของการคาดเดา  ปญญาของการคาดหมาย 
เพียงแตมีธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  แลวในสังคมมนัมีตลาดขึน้มา  สินคาถงึ 
แทรกเขาไปไดไง แลวสนิคาที่เขาตลาดไปนั้น กย็ังมีสินคาที่ถกูตองตามลิขสิทธ์ิ กับสนิคาที่ลอก 
เลียนลิขสิทธ์ิ 

นี่ก็เหมือนกัน  “ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามีจริง  !”  ที่บอกสอนไวตาม 
ตําราก็มีจริง  แตมนัเปนจริงตามสนิคาที่เขาเสนอมาไหม มันเปนจริงไหม  เราไมเปนจริงก็ตอเมื่อ 
เราไมมีวุฒิภาวะทีรู่ได 

แตถาเปนสินคาที่เขาไปในตลาดนะ ถาเปนสินคาที่มีคุณภาพ อยางเชน อุปกรณนวิเคลียร 
อยางเชน  เทคโนโลยีชั้นสงู  เขาไมขายในตลาดนะ  เขาไมขายในตลาดหรอก  เพราะคนในตลาด 
นั้นเขาใชไมได 

ดูอยางเครื่องมือทางการแพทยสิ ถาเปนเครือ่งมือทางการแพทยทีม่ีเทคโนโลยีสูง เขาตอง 
สงใหแพทยนีไ้ปศึกษาวิธีการใช ถาแพทยไมศึกษาวธีิการใช แลวใชเทคโนโลยนีั้นไมได ก็ซื้อมา 
เปนเศษเหล็กเหรอ เศษเหล็กใชไหม ดูสิ อยางเชน อุปกรณนิวเคลยีรกเ็หมอืนกนั สิ่งทีเ่ขาจะขาย 
เทคโนโลยีใหนี้ เขาตองมาฝก เขาตองมาสรางทรัพยากรบุคคล ฝกตางๆ เพือ่จะใชอปุกรณสิง่นัน้



ธรรมตลาด  ๑๗ 

นี่ก็เหมือนกัน  ในการประพฤติปฏบิัติ  ที่วาจะฆากิเลส..  จะฆากิเลสนี้  ใชสามัญสํานึกนี่ 
เหรอ ? ใชสิ่งที่วาเปนนิพพาน ทีว่าจินตนาการเอาอยางนี้เหรอ ใชความรูความเหน็ของเราอยางนี้ 
! แลวก็บอกวา “สิ่งนี้เปนธรรมะ” 

“นี่มนัเปนธรรมะการตลาดนะ” มันเปนธรรมตลาดไมใชธรรมจริง ถาเปนธรรมจริงนี่เขา 
ไมขายให เวลาสติปญญาที่มันเกิดขึ้นมา มันเปนสตจิริงๆ สมาธิจรงิๆ ที่มันเกิดขึน้มาจากเรา กับ 
สิ่งที่เราจํามานี้ มันเปนของลอกเลยีนลิขสิทธิ์เขามา 

มันเปนลิขสิทธ์ิของพระพทุธเจา  เพราะองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรม 
ขึ้นมา  ดวยความเปนจริงในหัวใจขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาทีโ่คนตนโพธ์ินัน้  แลว 
เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาวางธรรมและวินัยขึน้มาจากสจัจะความจริง  วางธรรมและ 
วินัยไวใหเหลาสาวก-สาวกะ  รื้อสัตวขนสัตว  เปนศาสดาของเรา  เปนครูเอกของเรา  เปน 
แบบอยาง เปนตัวอยางทีเ่ราเคารพบูชา 

“พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เปนแกวสารพัดนึก  !”  เปนแกวสารพัดนกึ  เปนพระ 
รัตนตรัยที่เราเคารพบูชา 

คนทางโลกเขาเคารพบูชาดวยบุญกุศลของเขา  นัน้คือเคารพดวยฆราวาสธรรม  คนที่ 
ศึกษาเลาเรียนมา ก็ศึกษาวาธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี้ซาบซึง้มาก เพราะศึกษา 
ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาขึ้นมาโดยสุตมยปญญา  นี่ไงถึงไดเปนปรยิัติขึ้นมา 
แลวพอเวลาเราปฏิบัติขึน้มา  กิเลสมนัก็หลอก  กิเลสมันก็สรางภาพ  กิเลสมันก็เปนตางๆ  ขึ้นมา 
เพราะกิเลสมนัอยูกับเรา 

การประพฤติปฏิบัติขึน้มา  คือ  เราเอาธรรมขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาที่เปน 
ทฤษฏี  เปนวิธีการที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาฆากิเลสในใจขององคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจา  แลวบอกวิธีการไว  เวลาเราเอาวิธีการนั้นมา  แตเรามีกิเลสอยู  เรามีความรูสึกในหัวใจ 
ของเราอยู มนัก็เอาธรรมนั้นมาฟาดฟนเรา มาทําลายเรา ทําลายดวยการหลอกลวง ! หลอกลวงวา 
“สิ่งนี้เปนธรรม... สิ่งนี้เปนธรรม” สรางเปนจินตนาการขึ้นมา เหน็ไหม



ธรรมตลาด  ๑๘ 

อยางเชน  เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมา  เราจะใชเปนไหม  ถาเราจะสรางโรงไฟฟาปรมาณูใน 
หัวใจของเรา  เราจะฝกฝนอยางไร  เราจะเขาใจไดอยางไรวาในหัวใจของเรานี้  มนัมีทรัพยากร 
ขนาดไหน แลวเราจะสรางตรงทีไ่หน แลวเราสรางขึน้มานี่ มวีิธีการที่จะควบคมุดูแลมันอยางไร 

จิต... ถามันสงบ เวลาจิตมนัเปนสัมมาสมาธิขึ้นมา มสีติปญญาขึ้นมา โดยใชปญญาอบรม 
สมาธิก็ได  กําหนดคําบริกรรมก็ได  ตองมกีารกําหนดคําบริกรรม  เห็นไหม  กําหนดคําบริกรรม 
เพราะเหตุใด ดูสิเทคโนโลยีชั้นสูง เวลาเขาขายโนวฮาวมา เขายังตองเอาคนไปฝกวิธีการใชตางๆ 
เห็นไหม 

นี่ก็เหมือนกัน  “ความรูสกึในสมัมาสมาธิเปนอยางไร”  นี่สิ่งที่เปนธรรมขององคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจานี้ เปนลิขสิทธ์ิขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

“ศีล สมาธิ ปญญา เปนลิขสิทธ์ิของพระพุทธเจา” 

ทฤษฏีที่เราศึกษามานี้เปนทฤษฏี  เปนอุปกรณการใช  เปนทฤษฏีที่กําหนดวิธีการใช  แลว 
เวลาเราเอามาทําๆ นี่ สิ่งนี้มนัเกิดขึน้มาหรอืยงั แตเราก็วาเกิด เราวาเกิด เราวาเปนไปไง 

นี่ไง นี่การตลาดของกเิลส !  เพราะมันมีเทคโนโลยขีององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
อยูแลว  มีธรรมวนิัยขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาอยูแลว  มันถงึจนิตนาการไดสภาวะ 
แบบนั้นไง แลวในการตลาดเขามีธรรมวินยัที่มีสภาวะแบบนัน้ ที่เราจินตนาการเอา 

ฉะนั้นถาพูดถึงมีครูบาอาจารยที่ดี  ครบูาอาจารยทีเ่ปนแบบหลวงปูเสาร  หลวงปูมัน่  ทาน 
ไมตองการตลาดนะ 

ดูสิ  การตลาดเขาเอาไวใชเพื่อสงัคม แตในการประพฤติปฏิบัติ  กเิลสมันก็มีตลาดของมัน 
กิเลสมันกม็ีสิ่งที่ฉอฉลของมันอยูในหัวใจอยูแลว  แลวเวลาหลวงปูเสาร  หลวงปูมัน่ทาน 
ประพฤตปิฏิบัติขึน้มา ทานถึงตองเลือกตองแยกแยะไง 

ดูอยางเวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมขึน้มา  เห็นไหม  ไปสอนปญจ 
วัคคียกอนเพราะเหตุใด  ไปสอนปญจวัคคีย  เพราะปญจวัคคียนี้ไดฝกหัดมา  ไดอุปฏฐากองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจามา ๖ ป ไดประพฤตปิฏบิัติมาพรอมกนั



ธรรมตลาด  ๑๙ 

เวลาทีอ่งคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจารือ้คนอยู  ปญจวัคคียก็ไดอปุฏฐาก  ก็ไดภาวนามา 
ดวยกนั การภาวนามานีจ่ิตใจมันพรอม ! จิตใจมันพรอมมีหลักมีเกณฑ 

ดูสิเหมือนเทคโนโลยีที่เขาทําการวิจัยกัน  ตามศนูยวจิัยตามสถาบนัตางๆ  เขาวจิัยดวยกนั 
ทั้งนัน้แหละ  ในเมือ่ตางคนตางวิจัยขึน้มา  แลวดเูวลาเขาประสบความสําเร็จสิ  ใกลเคยีงกนั  ใคร 
ใชไดดีกวากัน 

นี่ก็เหมือนกัน  เวลาจิตใจทีม่ันพัฒนาขึ้นมา  เวลาในใจขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ 
เจาเปนศาสดา  เปนผูรื้อคน  เปนผูที่ทําวิจัย พยายามรื้อคนมา ทําวิจัยในหัวใจขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจามา มันตอบสนองได ปญจวัคคยีทั้ง ๕ ก็พยายามประพฤติปฏิบัตเิหมอืนกัน 

จะบอกวา  “มันเปนธรรมะสวนบุคคล มันเปนลิขสทิธิ์ของแตละดวงใจ” ดวงใจดวงหนึ่ง 
ก็มีลิขสทิธิ์ของดวงใจดวงนั้นเทานัน้แหละ  แตเวลาใชสอยขึ้นมา  เห็นไหม  ในตลาดก็มีสนิคาที่ 
ใชดํารงชีวิตเหมือนกนั 

ดูสิ  ในตลาดของเรา  ในโลกของเรา    วิชาชีพของใครกท็ําไปตามวิชาชีพนั้น  เขากไ็ด 
ผลตอบสนองมาเพื่อดํารงชีวิตของเขา นี่เขาประสบความสําเรจ็ในชีวิตของเขา 

นี่ก็เหมือนกัน ในการประพฤติปฏิบัติของจิตแตละดวง มันก็มอียูที่หวัใจไง ถาหัวใจมันมี 
บุญกุศล  มันมีการกระทําของมนัในหวัใจขึน้มา  มีคุณภาพหัวใจที่จะประพฤตปิฏิบัติขึน้มาได 
เห็นไหม 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมขึน้มากอน  แลวมาสอนปญจวัคคีย  เพราะ 
ปญจวัคคยีนีม่ีความพรอม  มีการประพฤติปฏิบัติขึน้มา  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาถงึมา 
เอาปญจวคัคียกอน นี่แลวมาเอาพระยสะ เห็นไหม 

สิ่งที่ประพฤติปฏบิัติขึ้นมานี้  มนัเปนการประพฤติปฏิบัติเพือ่จะชําระกเิลส  มันเปน 
ขอเทจ็จรงิในหวัใจ มนัไมใชการตลาดที่จะเอาทุมเอา.. ทุมเอา.. 

ในเมือ่ตลาดเปนอยางนัน้  แลวเราไปตืน่เตนกับ  “ธรรมะตลาด”  เราก็จะเปนโสดาบัน 
สกิทาคา  อนาคาตลาด  ถาเปนตลาดเดี๋ยวกว็าย  พอตลาดวายขึ้นมา  สกิทาคา  อนาคาหายหมด



ธรรมตลาด  ๒๐ 

เกลี้ยงเลยเหรอ  เพราะตลาดมนัวายไปแลว พอตลาดวาย แลวเราจะเอาอะไรขึ้นมาเปนประโยชน 
กับเราละ 

แตถาเรามีธรรมของเราขึ้นมา  มันไมเกีย่วกบัตลาดนะ  หลวงปูเสาร  หลวงปูมัน่  ทานไม 
ตองการตลาด ทานตองการความจรงิ ทานบรรลุธรรม ทานตรัสรูธรรมขึ้นมา ทานยังอยูในปาใน 
เขา เปนตัวอยางเปนแบบอยาง เพื่อวางแนวทางใหลกูศิษยลูกหาไดรือ้คน ใหมกีารกระทําขึ้นมา 

นักกีฬา นักตอสูตางๆ เขาตองมีเวทีของเขา เขาตองมีการกระทําของเขา ในการประพฤติ 
ปฏิบัติขึ้นมานี้ เราจะมีฐีติจิตไหม 

“สมถกรรมฐาน  คอื  ฐานที่ตั้งแหงการงาน”  ถาเรามีฐานที่ตั้งแหงการงาน  การงานมนัจะ 
เกิดขึ้นมา เห็นไหม ถามีการงานเกิดขึ้นมา อยางนีม้นัเปนตลาดไหม 

แตถามันเปนตลาดในกิเลส  ตลาดที่มนัผลักดนั  มันขับไส  มนัทําใหการกระทําของเรานี้ 
ไขวเขว ทําใหการกระทําของเรานี้ตอเนื่องไปไมได ถาเปนอยางนี้ เราก็ตองตอสู ! 

ถาเราตอสู  เห็นไหม  ดูสิในการตลาดของโลก  เราควบคมุเขาไมได  เพราะมันเปนเรือ่ง 
ของสังคม เดี๋ยวมันก็มีขาขึน้-ขาลงของมนั ตลาดมันวายก็มีของมัน แมแตรัฐๆ หนึ่ง เห็นไหม ดูสิ 
ในรัฐหนึ่งมันก็มกีารเปลี่ยนแปลงมาตลอด  แมแตรฐันะ  รัฐเขามีอํานาจขนาดไหน  แลวนี่ตลาด 
มันเกิดจากสังคม เกิดจากสิ่งทีร่วมตัวขึน้มาแลวมีการแลกเปลี่ยนสินคา 

แลวในหวัใจเราละ ในการกระทําของเราละ เราจะใหมันขึน้ๆ ลงๆ แบบในตลาดไหม ถา 
มันขึน้ๆ  ลงๆ  แบบในตลาด  มันกม็ีกเิลสตัณหาความทะยานอยากคอยควบคมุมนั  แลวกเิลส 
ตัณหาความทะยานอยากนี้ เพราะเราไดศึกษาธรรม 

เราเกิดมาเปนชาวพทุธ  ในพุทธศาสนานี้ธรรมะมันมีอยูแลว  เห็นไหม  ดูตํานานในแตละ 
พื้นที่สิ แตละพืน้ที่มนักม็ีตํานานของเขา นัน่ก็เปนการตลาดอันหนึง่ 

แลวพอหวัใจมันเกิดขึ้นมา  มันเกิดการกระทํา  มันเกิดตายเกิดตาย  โดยหัวใจที่ตกไปใน 
ภพชาติใด  ตกไปในความรูสิ่งใดๆ  ทีม่ันสะสมเขามาที่ใจ  มันถึงเปนพนัธุกรรมของมนั  มนัเปน 
ตลาดของมนั  แลวเวลาสิ่งที่แสดงออกนั้นเปนจริตนิสัย  เปนสิ่งที่แลวแตความชอบ  ความถนัด 
ตามการกระทําของมัน เหน็ไหม นีม่ันก็เปนตลาดอนัหนึ่ง



ธรรมตลาด  ๒๑ 

มันเปนตลาดอันหนึ่ง  แตเราตองมีสติปญญาขึ้นมาเพื่อควบคุม  ใหเปนประโยชน  ใหมี 
การกระทําขึน้มา ใหเปนสัจธรรม ใหเปนความจริง 

ยอนกลับมาที่เวลาประพฤติปฏิบัติ  นีเ่ราตองใชกําหนดพุทโธของเรา  เราจะไมเช่ือ 
การตลาดจากธรรมะตลาด เราจะเช่ือธรรมะความจรงิ 

“โอปนยิโก เรียกรองสัตวทัง้หลายมาดูธรรม” 

ธรรมในตํารับตํารานั้นมันกเ็ปนช่ือของธรรม  เปนสัจธรรมที่องคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาวางเปนธรรมและวนิัยไว แตเวลาเราประพฤติปฏิบัติขึ้นมา มันจะเกิดขึน้มาเปนความจริง 
ของเรานะ !

นี่ศีล สมาธิ ปญญาจากตํารา มันก็เปนช่ือ      แตเวลาเราทําขึ้นมาเปนสจัจะความจริง  เหน็ 
ไหม นี่ธรรมขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาในพระไตรปฎก คือธรรมขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาที่ตรัสรูธรรม และวางธรรมและวนิัยไว นีเ่ราก็ไปศึกษามา เราก็เกอๆ เขนิๆ เรา 
ก็มีแตความลังเลสงสัย เราก็มีสิง่ที่ไมมัน่คงของใจ 

แตพอมีสติ  แลวสติมนัควบคุมขึน้มาได  มันก็ควบคมุความเปลีย่นแปลงของใจ  ถาใจมัน 
เปลี่ยนแปลงขึ้นมา  เห็นไหม  มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาสูความสงบทัง้นัน้  จะทําวิธีการใดก็แลวแต 
จิตมันจะสงบเขามา 

สงบเขามาเพราะเหตุใด  สงบเขามาเพราะในเมื่อมพีลังงานอยู  มนัฟุงซานออกไป  มนั 
สงออกไป ในเมือ่มนัฟุงซานได มันก็ตองสงบได 

มีมืดก็ตองมีสวาง...  มีสุขก็ตองมีทกุข...  ในเมือ่ทุกขมันเปนอริยสจั  แลวถาอยางนัน้ทุกข 
มันจะเผาผลาญอยูตลอดไปอยางนัน้เชียวเหรอ  แลวเวลาทุกข  ถากิเลสตัณหาความทะยานอยาก 
มันปลอยวางขึน้มา พอเราทุกขแลวมนัปลอยวางขึ้นมา เราก็รูได 

สิ่งที่รูได เหน็ไหม “เวลาทกุข... แลวสิ้นสุดแหงทุกขมันกเ็ปนความสขุ” แลวความสุขมนั 
เปนอยางไรละ แลวความสุขมันมีสติปญญาควบคมุไดไหมละ



ธรรมตลาด  ๒๒ 

ดูสิ  อยางเชนเทคโนโลยีทีล่ะเอียดขึน้มา  เขาตองฝกฝนขึ้นมา  มกีารกระทําขึ้นมา  ถามัน 
ทําของมนัขึน้มาได  เรากจ็ะมีฐานของเรา  เราจะมีทีต่ั้งของเรา  เราจะมีปญญาของเรา  เราจะมีการ 
ขับเคลือ่นของเรา 

ถามีการขับเคลือ่นขึน้มา  คอืมนัมีความสุขพรอมไปกับสัจจะความจริง  เห็นไหม  นีไ่มใช 
การตลาด ไมใชธรรมะตลาด ! 

“ธรรมะตลาดคือธรรมะโลกๆ ธรรมะตลาดคือกระแสสังคม ธรรมะตลาดคือสิ่งที่โลกเขา 
เอาสิ่งนัน้มาฉอฉล เอามาหาผลประโยชนกนั” 

หลวงปูเสาร  หลวงปูมัน่  ครูบาอาจารยที่ทานเปนธรรม  ทานไมเคยคิดเรื่องการตลาดเลย 
ทานใหแตสิ่งที่เปนธรรมๆ  นะ  “ใหธรรมะเปนทาน..  ธรรมะเปนทาน”  คือทานใหเปนทาน  ให 
เปนบุญกุศล ใหเปนสิ่งทีเ่ราคนควา เรากระทําจริง 

ถาเรากระทําจริงขึน้มานะ  เวลาเราไดสมัผัสสัจจะความจรงิ  เหน็ไหม  เราจะเคารพครบูา 
อาจารยเรามาก  เหมือนกับคนที่เดนิหลงปา  แลวมพีรานปาพาเราออกจากปา  ออกจากการทีจ่ะ 
โดนสัตวรายมนัทําลาย ออกจากสิ่งที่เราวิตกกังวล คอืมีพรานปานะพาคนหลงปาออกจากปา 

หัวใจของเราก็เหมอืนกัน  มนัหลงอยูในวัฏฏะ  หลงอยูในความรกชัฏของกิเลสตัณหา 
ความทะยานอยาก แลวมีครูบาอาจารยของเรา ทานเปนแบบเปนอยางของเรา การดํารงชีวิตก็เปน 
แบบอยางทีน่าเคารพเลื่อมใสอยูแลว 

มักนอย  สันโดษ  เห็นแกหวัใจของลูกศิษยลกูหา  แลวพยายามจะเปนตัวอยาง  เปน 
แบบอยาง พยายามช้ีนําและชักนําเรามา แลวทําใหเราเห็นสิ่งทีเ่ปนความมั่นคง เห็นไหม 

ดูอยางนกักีฬาสิ ถาผูสอนเรามีเทคนคิตางๆ ทําใหเราสามารถชนะคูแขงได  เราจะมีความ 
อบอุนในหวัใจเรานะ แตถานักกีฬาทีเ่ราตองลงแขงขันโดยตวัเราเอง แลวคูตอสูเขามีโคช เขามีผู 
ฝกสอน เขามีทุกอยางพรอมเลย เราก็ตองเลนกีฬาไป ตองหาหนทางที่จะพลิกแพลง เทคนิคทีจ่ะ 
เอาชนะแตละกาว แตละขัน้ตอนไป 

แตถาเรามีครูบาอาจารยเปนที่พึง่ละ  มนัจะมีความอบอุนมากแคไหนถามีครบูาอาจารย 
เปนทีพ่ึ่ง



ธรรมตลาด  ๒๓ 

ที่พึ่งมนัเกิดจากที่ไหน...  แลวกิเลสตัณหาความทะยานอยากในหวัใจมันยอมใคร  มันไม 
ยอมใครทั้งสิน้  มนัตองยอมครบูาอาจารยทีเ่หนอืกวา  แลวเหนือกวาดวยอะไรละ  เหนือกวาดวย 
หัวใจของครบูาอาจารยทีม่ีคุณธรรม แลวทานทําตัวเองของทานใหเปนตวัอยาง เห็นไหม 

“ถาเรามีครบูาอาจารยนี่ใจเรามันจะลง  !”  แตถาใจเราไมมีครูบาอาจารยที่เปนความจริง 
เราจะไมลง

ดูสิเวลาครบูาอาจารยที่พูดสับปลบั  หรือพูดกลับกลอกนี้เรากร็ูได  คนเรานี่ความคิดมัน 
ทันกนัไดนะ ถาครูบาอาจารยสับปลบั กลบักลอก พดูคํานี้วันนี้ พอวันพรุงนี้พูดแตกตางกนั สิ่งนี้ 
เปนธรรมไหม 

เทคโนโลยีที่มคีุณภาพสูง  เวลาทําเขาตองทดสอบนะ  ดูสิอยางเชนโรงไฟฟานวิเคลยีร 
เวลาเขาใชความรอนของเขา คุณภาพของเขาตองไดระดับของเขา แลวกมัมนัตภาพรังสมีันถงึไม 
รั่วไหลออกมา 

นี่ก็เหมือนกัน ความกลับกลอก ความกะลอนปลิ้นปลอน มันมีคุณภาพอะไร นีถ่าเรารูเรา 
เห็นของเราได เราศึกษาของเรา เรามีความเขาใจอยางนั้นเราจะเช่ือไหม ถาเราไมเช่ือขึ้นมา หัวใจ 
มันจะอบอุนไหม 

ถาหัวใจไมอบอุน  นี่คือเราอยูดวยความหวาดระแวง  ถาอยูดวยความหวาดระแวง  คือ 
ตัวเองก็มกีิเลสตัณหาความทะยานอยาก  มีความระแวงในใจของเราอยูแลว  แลวยิง่ครบูาอาจารย 
ของเราพูดกลบักลอก พูดไมเปนความจรงิขึ้นมา พูดใหเปนทีพ่ึ่งไมได 

นี่ไงมันเปนการตลาด มันเปนเรื่องของโลกๆ ทั้งผูนาํ  และทั้งผูปฏิบัติ  มันก็เปนเรือ่งของ 
ตลาด เห็นไหม ตลาดก็เปนกระแสของสังคม แลวถามีจํานวนมหาศาลขึ้นมา มีผูที่มีความเช่ือถอื 
ขึ้นมา มันก็วา “สิ่งนั้นเปนธรรม... สิ่งนั้นเปนธรรม” 

แลวผูที่ปฏิบัติจริง  เพือ่จะเอาคุณงามความดีของเรา  พอไปเห็นการตลาดอยางนั้นก็คอตก 
เลยนะ “แลวเราจะเอาอะไรเปนทีพ่ึ่ง แลวเราจะเช่ือใคร แลวเราจะปฏบิัติอยางไร” เห็นไหม อันนี้ 
เปนเวรเปนกรรมนะ เปนผลของวัฏฏะ ความเกิด...



ธรรมตลาด  ๒๔ 

ถาไมมีครูบาอาจารยของเรามาทําความมัน่คงของสังคม  มันก็ไมมีใครประพฤติปฏิบตัิ 
แตเพราะเวลาครูบาอาจารยของเราทานใชชีวิตของทานทั้งชีวิตนะ 

รุนหลวงปูเสาร กับหลวงปูมั่นนั้นยุคหนึง่... 

รุนของครบูาอาจารยตั้งแตหลวงปูชอบ หลวงปูฝนตางๆ ก็อีกยุคหนึ่ง... 

แลวยุคของครูบาอาจารยทีย่ังมีชีวิตอยู นัน้กย็ุคหนึง่ 

เรานี่จะเปนรุนที่ ๓ รุนที่ ๔ เขาไปแลวนะ นี่สังคมมันไดตรวจสอบมา มันไดเหน็คุณคา 
มา เขาถึงมีความเช่ือมีความเช่ือถือศรัทธา มันก็เลยเปนการตลาดขึน้มาโดยอัตโนมัติไง 

พอเปนการตลาดขึน้มาโดยอัตโนมัติ  คนกม็าหยิบฉวยเอาความทีเ่ปนความเช่ือถือ  เขา 
เรียกวา “ขโมยศรทัธาไง” คือขโมยความเช่ือถือของคนที่มนัเช่ือถือตลาดนั้น 

“ตลาดของมรรคผลนิพพานไง ! ตลาดของคุณธรรมไง ! เพราะครูบาอาจารยทานมจีริง” 

“กลิ่นของศีล... หอมทวนลม” 

คือกลิน่ของคุณธรรมของครูบาอาจารยเรานี่  มนัเปนสิ่งทีเ่ปนประโยชนกับสงัคม  !  แลว 
เขาก็มาหยิบมาฉวยสิ่งนั้นเพื่อเปนประโยชนกบัเขานั่นไง  แลวเราตามสิ่งนั้นไป  เราจะเสีย..  เสีย 
โอกาสของเรานะ 

เสียโอกาสของเรา  เพราะพอเราปฏบิัติไปนี้ มันเปนการปฏิบัติแบบโลกๆ  เปนการปฏิบัติ 
แบบตลาดที่มันเปนตลาดวาย  ตลาดทีม่ันขัน้เปนช้ันเปนตอนขึ้นมา  เราถึงจะตองตั้งสติของเรา 
เอาความจริงของเรา  เอาแบบอยางของครูบาอาจารยที่ประพฤติปฏิบัตขิึ้นมา  แลวสรางคุณงาม 
ความดีของเราขึ้นมา 

สรางคุณงามความดี...  ตองสรางดวยสติดวยปญญา  ถามันสรางขึน้มาแลวนะ  จิตมนัจะ 
สงบได 

จิตที่มนัฟุงซานไดมนัก็ตองสงบได  ถามันสงบไดขึน้มา  ทําไมตองทําใหสงบละ  ในเมือ่ 
ตลาดเขาไมตองการ ตลาดเขาตองการแคผลประโยชนเทานั้น แลวผลตอบแทนที่ยิง่ปนใหขาขึ้น 
มากเทาไหร เขากไ็ดผลประโยชนมากเทานัน้



ธรรมตลาด  ๒๕ 

เขาไมเหน็ทุกขยากเหมือนเราเลย  ทําไมเราตองมาพทุโธ  พุทโธ  ทําไมเราตองใชปญญา 
อบรมสมาธิ ทําความสงบของใจละ อันนี้เปนขอเทจ็จริง เพราะเราจะเอาจิตของเรานี้ เห็นไหม ดู 
อยางเทคโนโลยีชัน้สูงสิ เวลาที่เขาจะถายทอดกันเขาจะตองเอาคนไปฝกฝนไง 

ถาจิตของเรานีจ้ะรับรูตามขอเท็จจรงิ ถาศีล สมาธิ ปญญาของเรา เปนเทคโนโลยีชั้นสงูที่ 
มีคุณภาพจรงิ  เวลาโรงไฟฟานิวเคลยีรนี้  ความรอน  ความหลอมละลายขนาดไหน  มันจะไมทํา 
ใหเกิดกมัมนัตภาพรังสีรัว่ไหลออกมา 

แตถาเราเอามักงาย  เอามักงายคอืไมตองทําเลย  เริม่ตนมนักจ็ะเสยีหายตั้งแตเริม่ตนแลว 
มันเปนสิง่ที่เปนไปไมไดเลย  แตเราก็ใชจินตนาการของเราไป  แมแตกระดาษตัดนะ  เราเอา 
กระดาษมาตัดเปนรูปรางขึ้นมา  ทําใหมันเปนรูปแบบขึ้นมา  เราก็วานีเ่ปนโรงไฟฟานวิเคลียรนะ 
ทั้งๆ ที่จุดไมขีดกานเดียวมนัก็ไหมหมดแลว 

“แตถาเปนขอเทจ็จรงินีม่ันมีคุณภาพนะ” ถามนัทําความสงบของใจเขามา ถามีสติปญญา 
ขึ้นมา เห็นไหม มนัมีคุณภาพ ! มันมคีวามสงบของใจ 

“มันมีรส รสของธรรมชนะรสทั้งปวง มันมีรสของความสงบ มันมีรสของ... ความสุขอืน่ 
ใดเทากับจิตสงบไมม”ี 

แลวเวลาที่ไปประพฤติปฏิบัติกนัทางตลาดนี้  จิตมันไมเคยสงบ  แตมนัจนิตนาการ.. 
จินตนาการแบบตลาดที่มนัเปนไปไง  มันถงึไมรูจกัรสชาติไง  คุณภาพของอุปกรณ  หรือคุณภาพ 
ของเทคโนโลยีนีม้ันไมมคีุณภาพพอ  ถาไมมีคุณภาพพอ  แลวมนัจะเอาอะไรไปสูกับกเิลสมันละ 
! มันจะเอาอะไรเขาไปตอตานกับกเิลสของเรา เห็นไหม 

สิ่งที่เราตอตานกับกเิลสของเราไมได  เราไมรูจักการจับกิเลสใหได  ไมรูจักการขุดคุนการ 
คนหา  แลวเราไมรูจักการทําลายกเิลสของเราเลย    แลวมันจะเปนธรรมไหม  “มันก็เปนธรรม 
ตลาดไง” เปนตลาด เปนเรื่องโลกๆ เปนเรือ่งของความเปนไป 

แตสังคมชอบ  !  สังคมชอบเพราะมนัสะดวกสบาย  พอมนัสะดวกสบาย  แลวมนัมีตลาด 
รองรับ



ธรรมตลาด  ๒๖ 

มีตลาดรองรับคอือะไร  คอืกระแสสงัคม  คอืความเห็นดวย  !  คือความมักงาย  คอืทําลาย 
ตนเองไง  แตถาเราเอาความจรงิขึ้นมา  เห็นไหม  ดสูิตลาดเขาตื่นกระแสสงัคมกันไป  ทําไมพวก 
กรรมฐาน  ทําไมพวกครบูาอาจารยเราทานตองมาทําสติ  ทําไมจะตองมกีําหนดพุทโธ  ทําไมตอง 
ทําความสงบของใจละ 

นี่เราเปนสิ่งที่อยูนอกตลาด  แลวในตลาดเขามีแตผลประโยชน  เหน็ไหม  แลวเราไมมี 
ผลประโยชนอะไรกับใคร  แลวเราเปนสิ่งมีปมดอยไหมละ  พอมปีมดอยขึน้มามนัก็ไมกลาทําสิ่ง 
ใดเลย จะทําสิ่งใดก็อบัอายเขา 

เพราะดูสิเขาไดผลประโยชนตอบแทนกนัมหาศาลเลย  แตไอพวกเรา  ไอพวกประพฤติ 
ปฏิบัติ ไอพวกกรรมฐานนี้ ไมมีผลอะไรตอบแทนเลย มีแตความลงทุนลงแรง 

ความลงทุนลงแรงนะ  สิ่งทีเ่ปนผลตอบแทนของเขานั้นมันกนิไมได  สิ่งที่ตอบแทนของ 
เขานั้นมันเปนกระดาษ มนัเปนวัตถุ  เห็นไหม มันเปนตัวเลขทีก่ินไมได  แตถาเราเปนชาวนา  เรา 
ปลูกขาว เราทําสวนของเรา มันกนิได 

“ของจริงคอือาหาร... กระดาษคือของปลอม” 

ความจรงิในสจัธรรม ความจรงิจากกระทําในหวัใจที่ลงทนุลงแรงนี้ เปนความจรงิ ! สิ่งที่ 
ฮือฮาตามกระแสนั้นมันเปนของปลอม  !  ของปลอมมันเปนตวัเลข  ตัวเลขมันมีขาดทุน  กําไรกัน 
ทางตัวเลข แตไมมีผลตามความเปนจริง ! 

แตถาจิตเราสัมผัสนะ  พทุโธ  พุทโธ  พุทโธ  หรือใชปญญาอบรมสมาธินะ  ถาเรามีสจัจะ 
ความจรงินะ  เราทําของเราขึน้มานะ  มันจะเปนความจรงิของเรา...  มันกนิได  !  อาหารเอาไวเปน 
ความจรงิ ปจจัย ๔ เครื่องอาศัย มันเปนของจริงที่เราใชสอยเพื่อดํารงชีวิต 

ถาจิตมันสงบขึน้มา ใหเรามคีวามตั้งใจ ไมตองนอยเนื้อต่ําใจ 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ครูบาอาจารยของเรานี้  มีสัจจะความจรงิ  ตอสูมาดวย 
ความเปนจริงในใจของครูบาอาจารยเราแลว แลวทานเทศนาวาการ วางหลักวางเกณฑไว  เพราะ 
ทานเปนครูบาอาจารยของเรา เหน็ไหม นี่สิง่นี้คอยชีน้ํากันมา แลวตรวจสอบกนัเปนช้ันเปนตอน 
ขึ้นมา



ธรรมตลาด  ๒๗ 

ครูบาอาจารยของเราทานสงตอกนัมา สงตอกนัมาคอืวาตรวจสอบ ศาสนทายาท... ธรรม 
ทายาท...  แลวมีการตรวจสอบ  มีการสนทนาธรรม  “ธมฺมสากจฺฉา  เอตมมฺงฺคลมุตฺตม”ํ  แลวมัน 
เปนสจัจะความจริงไง มันมีแกนมีสาร มีความจบัตองได มีหลักมีเกณฑ พอมีหลักมีเกณฑนี้  เรา 
ถึงมีความเช่ือมัน่ 

ใหกําหนดพุทโธไป ! ทําความสงบของใจเขามาเรื่อยๆ นะ 

ความสงบของใจ  เห็นไหมทําไดยาก  ทําไดยากเพราะอะไร  เพราะในใจเรากม็ีตลาดไง 
มันมีความมักงาย มีความอยากได มีตัณหาซอนตัณหา ความอยากโดยสามัญสํานึกของมนุษยนี้มี 
ตัณหาอยูแลว คนเกิดมานีม่ีตัณหาความทะยานอยาก เพราะมันมีกเิลส มีสมุทัย 

สมุทัย คือ ความไมรูตัวของมนั... เราไมรูตัวนะ ถึงเราจะทําความดีขนาดไหน มนัจะมีสิ่ง 
นี้คอยล้ําหนาไปกอน หรอืมีสิง่นีอ้ยูเบือ้งหลัง เหน็ไหม คือมนัไมเปนปจจุบัน 

เรากําหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธ หรือใชปญญาอบรมสมาธิเพื่อแยกแยะมนัไปเรื่อยๆ มัน 
จะเปนสิ่งใดใหมันเปนไป 

ในการแขงขนั  นักกีฬาวิง่ไปดวยกนั  ถามีกําลงัเทาเทียมกัน  เขาจะวิ่งตีคูกันไป  แตถา 
นักกีฬาคนใดมีกําลงัออนกวา หรือมีความสมบูรณนอยกวา เขาจะวิ่งไมทนันกักีฬาอีกคนหนึง่ 

จิตของเรากับสัญญาอารมณ  คือ  ความคิดกับจิตนี ้ มันกเ็หมือนกบันักกีฬา  ๒  คน  ที่ 
แขงขันกนัอยูในใจของเราตลอดเวลา  สิ่งที่เปนความคิดโดยสามัญสํานกึของเรานี้  มันมีของมนั 
อยูแลว แลวถามนัคิดไปตามกระแสโลกๆ มนัก็จะเขาสูตลาดของกิเลสตัณหาความทะยานอยาก 

แตถาเรามีสติปญญาของเรา  เห็นไหม  เราพยายามตั้งสติของเรา  แลวใชปญญาอบรม 
สมาธิ คือ การแขงขันระหวางความคิดทีเ่ปนสัญญาอารมณ กับธรรมะที่เราจะคิดขึน้มา ธรรมะที่ 
เราจะสรางสมยนืตัวขึน้มา 

ถามีสติปญญาตามมันไป มนัจะวิ่งคูกันไป วิ่งคูกันไป ในเมื่อถามันวิ่งคูกันไปนะ เหมอืน 
นักกีฬาถามีความสามารถเสมอกนั ก็จะวิ่งคูกนัไป เราจะเห็นของเรา เราจะเขาใจของเรา 

แลวถาเราฝกฝนของเราบอยครั้งเขา  ธรรมะ...  คือสิ่งทีเ่รามีสติปญญาขึ้นมานี้มนัจะมี 
กําลังมากกวา  มันจะวิ่งแซงหนาไป    ถามันวิ่งแซงหนา  นี่ความเศราหมอง  ความผองใสในการ



ธรรมตลาด  ๒๘ 

กระทํานี้ มนัเริ่มสงบตัวลง ความคิดมันคิดแบบธรรม คิดแลวปลอดโปรง คิดแลวมีความสุข คิด 
แลวมีความพอใจ เห็นไหม สิ่งนี้มนัพัฒนาของมนัขึน้ไป 

ฉะนั้นถาพัฒนาของมันขึ้นไป  สัจจะความจริงของเรา  เราพยายามสรางของเราขึ้นมา 
แมแตความสงบของใจ  พุทโธ  พุทโธก็เหมือนกนั  พุทโธมีตอเมือ่เรานึกระลึกขึน้มา  ถาเราไม 
ระลึกขึน้มา พุทโธในตํารับตํารา มันกเ็ปนแคตวัอักษร 

มันเปนตวัอักษรนะอยางเชน ศีล ๕ ... ศีล ๕ มันเปนขอบงัคับวาเราหามทํา แตศีล ๕ มนั 
อยูไหนละ  ศีล  ๕  มันอยูที่ใจ  ใจที่ไมไดกระทํานัน้  ใจที่มันเปนความปกติของใจ  นัน่คือตวัศีล 
“ตัวศีลคือตวัใจนะ” 

นี่ก็เหมือนกัน  สิง่ที่เปนเวลาเราไมนึกพุทโธขึ้นมา  มันกไ็มมีตัวตน  เห็นไหม  สิ่งนี้เปน 
นามธรรม แตถาเรานึกพุทโธขึ้นมา พุทโธมนัอยูกับจิต จิตเปนผูนึกพุทโธใชไหม 

“พุทโธ  เปนพุทธานุสต”ิ  จิตนี้มีความคิด  แลวความคิดโดยสัญญาอารมณมันมีอยูแลวใช 
ไหม 

“พอเวลาเราคิดถงึพุทโธ พุทโธ นี่คอืองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาจะอยูในหัวใจของ 
เรา” 

พุทโธ พุทโธ พุทโธ สิ่งนีม้ันเปนการเริม่ตน มันเปนพื้นฐาน เปนการฝกหัด เห็นไหม เรา 
ก็นึกพทุโธ  พุทโธของเราไป  เหมอืนนักกีฬาทีม่ันแขงขัน  แตแลวมนักจ็ะแว็บ  มนัก็จะแลบออก 
มันจะคิดตามอํานาจของมัน ตามความพอใจของมนั เพราะมันเคยทําของมันอยางนัน้ 

“นี่ตลาดของใจ มันมีกเิลสตัณหาความทะยานอยาก” แลวตลาดเขามีอยูแลวใชไหม กเิลส 
ตัณหาความทะยานอยากมนัมอียูแลว  ความคดิความนึกมันมีอยูแลว  แลวเรากค็ิดวา  “นั่นก็เปน 
นิพพาน... นี่ก็ใชปญญา” คือมันคิดของมันไปไง 

แตถาเราพุทโธ พุทโธ พุทโธนี้ คือเขาจะไปไหนกไ็ปไง เพราะธรรมะตลาดเราไมเอา เรา 
จะเอาสัจจะความจรงิ  เราจะเอาธรรมะในหวัใจ  เราจะเอาธรรมะสวนบุคคล  เราจะมีลิขสทิธิ์ของ 
เรา เราจะรูจักสติของเรา เราจะรูจักสมาธิของเรา เราจะรูจกัปญญาที่มันเปนโลกุตตรปญญาที่เกิด 
ขึ้นมาจากใจของเรา



ธรรมตลาด  ๒๙ 

สิ่งที่มนัเกิดขึ้นมาเปนของเรา ของเราเพราะเหตุใด ของเราเพราะวาเรารู  ของเราเพราะวา 
เราไดสัมผัส ของเราเพราะมันเปนสนัทิฏฐิโก แลวของเรามันเกิดขึน้ที่ไหน ของเราคือมนัเกิดขึ้น 
ที่การประพฤติปฏิบัตไิง  แบบองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่บอกวา  “คืนนี้  ถานั่งสมาธิแลว 
ถาไมไดตรัสรูก็ใหมนัตายไป” 

นี่ก็เหมือนกัน ทีเ่ราประพฤติปฏิบัติขึ้นมา ตลาดเขามีสิ่งใดลอ ตลาดเขามีของแถม ตลาด 
เขามีคูปอง ตลาดเขามีสวนแถมตางๆ แตเราไมเอา ! มันเปนเรื่องของเขา เราจะเอาความจริง ! เรา 
จะเอาขาว เอาไร เอานา เอาที่เราลงทนุลงแรงขึน้มา ที่มันเกิดเปนผลผลิต ทีม่ันกนิได ! ที่มันเปน 
ประโยชนกับเรา 

กําหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธของเราไป ถาพุทโธของเราไปแลว  เวลามนัมคีวามสงบของ 
ใจขึ้นมา นี่เวลาเรานึกพุทโธขึ้นมา คือพุทโธอยูกับเรา คือองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาอยูกบั 
เรา แตเวลาเราเปนเองละ 

“พุทโธ คือ ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน” 

ถามันรูตวัของมนัขึ้นมาโดยเอกเทศ โดยความเปนจริงขึ้นมา  เห็นไหม มนับังพุทโธหมด 
“พุทโธ คือ องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาอยูในหวัใจของเรา” เพราะเราระลึกพทุโธขึ้นมา 

พุทโธ  พุทโธ  พุทโธนี้เราระลกึขึ้นมา  แตมันก็แลบไปแลบมาๆ  ถามันแลบไปแลบมา 
หรือถามนัทําไมได  เรากก็ลับมาใชปญญาอบรมสมาธิ  ถามีปญญาอบรมสมาธิขึ้นมา  นี่มนัคือ 
พื้นฐานของใจ 

อยางเชน  เราจะสรางโรงงานขึน้ที่ไหน  เทคโนโลยนีี้เราจะใชบนที่ใด...  ก็บนภพ บนสม 
ถกรรมฐาน ถาไมมีสมถกรรมฐาน ไมมีฐานที่ตั้งแหงการงาน งานนั้นจะกอรางสรางตัวขึน้มาได 
อยางไร 

เราจะบรรลุธรรม  เราจะไปกอบปใครมา  เราจะตองใหใครมาการันตีวาจิตนี้เปนอยางใด 
ในเมือ่เรามีการกระทําขึน้มา ในหัวใจมนัทําขึ้นมา



ธรรมตลาด  ๓๐ 

“นี่สมถกรรมฐาน คือ ฐานที่ตั้ง คือตัวภพ คือตัวใจ” แลวถาจิตมนัสงบเขามา ก็สงบเขามา 
สูภพ ถาสูภพ ภพมันคือกิเลสตัณหาความทะยานอยาก ภพคืออวิชชา ถาภพคือวิชชานี้ แลวสิ่งที่ 
สงบเขามานี้ คือสงบเขามาเพือ่ฐานที่ตั้ง “นี่คือสัมมาสมาธิไง” 

สิ่งที่เปนสัมมาสมาธินี้  แลวมันออกรู  ออกใชปญญา  “นี่คือโลกุตตรปญญา 
โลกุตตรธรรม” 

ถาโลกุตตรธรรม คือ ธรรมทีม่ันจะแกไขกเิลส ! โลกนี้มีใหซือ้ที่ไหน อยางของในตลาด 
เห็นไหม  ดูสิพิมพเขยีวมา  ตองการอะไรสั่งไดหมดเลย  นี่สั่งสมัมาสมาธิ  สั่งสัมมาสติ  สั่งงาน 
ชอบเพียรชอบ สั่งหนอย สั่งตลาดมา แลวมันจะมีไหม .... มันไมมี ! 

มันไมมีขายในทองตลาด  ไมมีการกอบปมาจากใคร  ไมมีการสงตอมาจากใครทัง้สิ้น  ! 
มันเกิดขึ้นมาจากจิตทีม่ีการกระทํา จิตทีร่ื้อคนขึ้นมา จิตที่มนัพัฒนาของมนัขึน้มา 

อยางเชนสถาบันวิจัยสิง่ใดก็แลวแต  ถาเขาทําการวิจัยสิ่งนัน้  แลวมีใครประสบ 
ความสําเรจ็ ผลงานวจิัยกเ็ปนของสถาบันนั้น 

จิตใจเปนสถานที่ตั้ง  จิตใจนี้เปนปฏิสนธิจิต  มันเกดิมาดวยเวรดวยกรรม  เกิดมาดวยการ 
กระทําที่จิตมันมีการกระทํามา  มันเกิดมาเปนเราอยูนี่  !  แลวถาเราทําความสงบของใจเขามานี้ 
เพื่อรือ้คน เพื่อทําความสะอาดของมัน ตามธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา ! 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาบอกพระโมคคัลลานะ  เหน็ไหม  “โมคคัลลานะ 
เธอจะดูถกูกามไมได เพราะเราก็เกิดมาจากกาม” นี่เพราะที่คนเรามีการเกิดมานี้ มนัเกิดมาจากพอ 
จากแม เกิดมาจากวัฏสงสาร เกิดมาจากสิง่นี้ทัง้นัน้แหละ ! 

ในเมือ่มกีารเกิดมาแลว  มนัมีสติปญญาของมนัขึ้นมา  เพราะเราเกิดมาในพทุธศาสนา 
แลวพุทธศาสนาเจริญเพราะอะไร เพราะเรามีครบูาอาจารยนะ เราเอาความจรงิ เราปฏิบัติจริง ถา 
เราเอาใจของเราใหมนัมีหลักมเีกณฑขึ้นมา  คือ  ใจเราลง  เห็นไหม  ลงธรรมขององคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจา



ธรรมตลาด  ๓๑ 

ไมใชอาง...  อางวานี่เปนธรรมะของพระพุทธเจา  แตตัวตน แตทิฐิมานะมันจรดขอบฟา ! 
อางแตธรรมะของพระพุทธเจา  แตมันไมเปนธรรมขึ้นมาในใจเปนตัวจรงิ  มันไมลงธรรมของ 
พระพุทธเจาหรอก ! เอาธรรมของพระพุทธเจามาเปนสินคา ! 

ดูสิ  การตลาดเขามีสินคา  ขนาดสินคาที่มีคุณภาพ  เขายังตองพยายามทําประชาสัมพันธ 
ของเขา 

นี่ก็เหมือนกัน บอกวานิพพาน.. นิพพาน บอกวานี่คอืธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจา  ธรรมนี้เปนนิพพานขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  แตมันไมลงธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ไมลงธรรมตรงไหน  ไมลงธรรมเพราะวาใจมันไมลง  มันก็ไมเห็น 
ความจรงิ มนัไมถึงภวาสวะ มันไมถงึตัวภพ มนัไมมกีารกระทํา 

“คือเปาหมายเขาไมถึงจุดหมายปลายทาง  เหมือนกบัสัจจะความจริงของสัจธรรม  !”  มัน 
เปนเปาหมายความจรงิของการตลาด การตลาดคือสิง่ที่ลอกเลียนแบบไง สิ่งทีท่ํามาจากสังคม 

ดูสิ  เวลาสังคมเขามีการตลาดอะไร  เหน็ไหม  ถาใครทําธุรกิจสิ่งใดก็แลวแต  ถามี 
ผลตอบแทนที่ดี เดี๋ยวจะมีคนเลียนแบบทนัทีเลย จะมีคูแขงที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ตามมาเลย 

นี่ก็เหมือนกัน ธรรมขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา ใครๆ ก็วานิพพานๆ กันทั้งนัน้ 
เลย ! “นิพพานตลาดไง” มันเปนธรรมะตลาด มันไมเปนความจริง 

แตถาเปนความจรงิของเรา  เห็นไหม  ถาจิตมันสงบเขามา  มันมีการกระทําของมนัขึน้มา 
ถาจิตใจเปนความจรงิเกิดขึ้นมาแลว  เรามีสติปญญาแลวเราแกไขนะ  อยางนีเ้ราจะมีโอกาสที่มนั 
จะเปนความจรงิขึ้นมา ถาเปนความจริง คือมันลงธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา 

คําวา “ลงธรรม” นี้นะ คือมันทําจริง แลวดูกิรยิาสิ ดูอยางหลวงปูเสาร หลวงปูมั่นสิ ทาน 
เคารพพระพุทธเจา เคารพธรรมะ ทานเคารพขนาดไหน 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจายังกราบพระอยูนี้  มีพระในสมัยพทุธกาลถาม  มอียู 
ในพระไตรปฎกเลย  วาองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจานี้เปนศาสดา  เปนผูรื้อคน  เปนเจาของ 
ศาสนา แลวองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากราบอะไร



ธรรมตลาด  ๓๒ 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตอบวา “เรากราบธรรม... เรากราบธรรม เรากราบธรรม 
ดวยความซาบซึ้งนะ ซาบซึ้งมากๆ” 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาจะสละราชวังออกมา  สามเณรราหุลเกิดแลวนะ 
นางพิมพานอนกับลกูอยู แลวคนทีเ่ปนสุภาพบุรุษทีจ่ะตองออกแสวงหาโลกธรรม เพราะมนัมีแต 
ความทุกขบีบคัน้นี้ ออกมาดวยความละลาละลงั 

คนๆ ไหนบางไมรกัลูก คนๆ ไหนบางไมรกัภรรยาที่แสนรัก แลวตองสละออกไปนี้ทุกข 
ขนาดไหน  เวลาสละออกไป  ๖  ปนี้  จะตองไปสมบุกสมบัน่  ทําทุกขกริิยาตางๆ  เพื่อทีจ่ะบรรลุ 
ธรรม เพื่อจะพนจากทกุขที่ฝงใจอันนี้ ทุกขที่มนักัดกลั่นในหัวใจอนันี้ แลวพยายามจะชําระลาง 

แลวพูดถงึกลับมาวนัวิสาขบูชา  เห็นไหม  “ถานั่งคนืนี้ไมตรัสรูจะเสยีสละชีวิต”  คือจะ 
ยอมตายไปพรอมกบัการนัง่ครัง้นีเ้ลย แลวเกิดวิชชาสามขึ้นมา ทําความสะอาดของใจขึน้มา 

นี่กราบธรรม กราบธรรม...  เพราะธรรมอันนี้มนัทําใหพนจากทกุข  ธรรมอนันี้ มันทําให 
ทุกขที่บีบคั้นในใจมาตลอด  วา  “ปฏิบัติไมทุกขหรือ...”  ปฏิบัติมาขนาดไหนมันกท็ุกข  แลวสิง่ที่ 
เสียสละออกมา เสียสละออกจากความทุกขบีบคัน้มา พอมาปฏิบัติแลวก็ยังมีความทุกขบบีคั้นนะ 

แลวสุดทายกลบัไปโปรดพระเจาสุทโธทนะจนเปนพระอรหันต  ไปโปรดพุทธมารดาจน 
เปนพระอรหันต ไปโปรดนางพิมพา กับสามเณรราหุล เปนพระอรหันตหมดเลย 

นี่ไง “สิ่งที่วากราบธรรมะแลวมีคุณคา แมแตใจขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา” 

แลวองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมาแลว  ถึงมีเทคโนโลยีชัน้สูง  !  ที่มี 
คุณภาพ  ที่มีความคงทนทีจ่ะตอสูกับกเิลสได  ถึงเอาเทคโนโลยอีันนี้  ถึงเอาคุณธรรมอันนี้  ไป 
เทศนาวาการพระเจาสุทโธทนะ เหน็ไหม 

พระเจาสุทโธทนะนิมนตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาไปราชวัง  พอเชาขึ้นมา  พระ 
เจาสุทโธทนะไมไดนิมนตฉัน  ตามพุทธวิสยั  ประเพณีวัฒนธรรมมมีาอยางไร  องคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจาก็ออกบิณฑบาต 

พระเจาสุทโธทนะไปยืนขวางทางเลย  วา  “ทําไมทําลายพอขนาดนี้  พอเปนกษัตริย  เปน 
ผูปกครอง ทําไมลูกมาเปนขอทานชาวบานเขากิน มนัทําลายพอขนาดนี”้



ธรรมตลาด  ๓๓ 

นี่ไงความทุกขของพระเจาสุทโธทนะ ความทุกขคืออะไร ความทกุขคือเกียรติ คือศักดิ์ศรี 
ไง มีความทุกขไปหมดเลย ละลาละลงัทุกเรื่อง เห็นไหม 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมขึน้มาแลวจะสอนพอไง 

“ก็พอไมนมินต ถาพอนิมนตไวก็จะรับนิมนตของพอไปฉัน.. ก็พอไมนมินตนะ” 

“อาว... ก็ถือวิสาสะวาลูกกับพอ” 

แตลูกกับพอ แลวพอกเ็ปนคฤหัสถไง พอไมใชสงฆไง เหน็ไหม นี่สังฆะคอืหมูสงฆ แลว 
พอไมใชหมูสงฆขึ้นมาถึงวา “อยางนัน้พอก็นมินต” 

ดูสิเวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาวา  กราบธรรม..  กราบธรรม  เพราะอะไร 
“เพราะธรรมนีม้ันทําลายทกุข”  กราบเพราะมีธรรมะ  มีสัจธรรมนี้มนักลนืกนิ  มันทําลายทุกข 
ทําลายหัวใจ ทําลายกเิลสตัณหาความทะยานอยากทัง้หมด 

“นี่องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาถึงกราบธรรม... กราบธรรม” 

ครูบาอาจารยของเรา หลวงปูเสาร หลวงปูมัน่นี้ทานเคารพมาก ทานกราบพระพุทธ พระ 
ธรรม พระสงฆ กราบหวัใจ ! 

ครูบาอาจารยของเรา  เห็นไหม  เวลาวันมาฆบูชา  นี่หลวงตาทานเลาใหฟง  วาเวลาจะลา 
หลวงปูมั่นไปเที่ยว หลวงปูมั่นวา “เออ.. ถาไปวเิวก ก็ทํามาฆะคนเดยีวกไ็ดเนาะ” 

“ทํามาฆะ... ทํามาฆะบูชา ก็คือบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ” 

พระสงฆเปนพระอรหนัต  ๑,๒๕๐ องค  ถาวา  “ทํามาฆะคนเดียวเนาะ”  ก็นี่ไงยังหวง  ยัง 
อาลัยยังอาวรณ  ในเมื่อหวัใจมันลงธรรมนะ จะแสดงธรรมดวยความเชิดชู  ไมไดแสดงธรรมเพื่อ 
เปนสนิคา ! ไมแสดงธรรมเพือ่การตลาด ! 

แตนี่แสดงธรรมดวยการตลาด  มันกเ็ปนเรือ่งของผลประโยชน  เปนเรื่องของการตลาด 
เทานั้น  แตถาเปนเรื่องของธรรมละ  เพราะเปนธรรมการตลาด  ผลตอบแทนมาคือตลาดวายไง 
ผลตอบแทนมา คือ ผูที่ประพฤตปิฏิบัติขึน้มาถงึสูญเปลาไง



ธรรมตลาด  ๓๔ 

แตพวกเรานี้  เรามีครบูาอาจารยเปนที่พึ่งนะ  เรามีครูบาอาจารยเปนผูช้ีนํานะ  เราจะตอง 
ตรวจสอบ เห็นไหม 

ครูบาอาจารยก็ผิดพลาดได  ถาครูบาอาจารยทีไ่มเปนความจริง  แตถาเปนครูบาอาจารยที่ 
เปนความจริงนะ  เราตรวจสอบได  เราทดสอบได  เราทดสอบดวยการประพฤตปิฏิบัตินัน่แหละ 
ตองมกีารประพฤติปฏบิัติขึ้นมาถึงทนักนันะ 

ดูสิอยางเชนนักกีฬาทีว่ิ่งแขงกันไป เห็นไหม นีถ่าครูบาอาจารยของเราวิ่งแขงกันไป แลว 
ครูบาอาจารยของเราชราภาพไป เราจะตองเขมแขง็ขึ้นมา  เราจะตองมกีําลังขึน้มา แลวเราจะตอง 
วิ่งทนั แลวเราจะตองวิ่งแซงไป ในการประพฤติปฏบิัตินี้มนัถึงเทาทนักันได 

ในทางวิชาการ  การเรยีนนี้ทุกคนมนัเรียนทันกนัไดใชไหม  ในการประพฤติปฏบิัติก็ 
เหมือนกนั ถาเราประพฤติปฏิบัตขิึ้นมานะ ดูสิ ทําไมหลวงปูมัน่ทานสัง่สอนลูกศิษยมา แลวทาน 
บอกเลยนะ  “องคนั้นพึ่งได...  องคนัน้พึ่งไดนะ”  เพราะอะไร  เพราะวาทานไดคุยธรรมะกนัแลว 
เห็นไหม 

“เวลาถงึที่สุดแหงทกุข... ถึงที่สุดแหงทุกขนี้ มันทันกันไดหมดแหละ !” 

นี้ก็เหมือนกัน  ถาครบูาอาจารยของเราไมเปนความจริง  เวลาเราประพฤติปฏบิัติขึ้นมานี่ 
มันทนักนัได  ถาทันกันได  เวลาครบูาอาจารยโกหกเรา ครูบาอาจารยไมเปนความจรงิ  เราวิ่งแซง 
หนาไปเลย

นี่ถามนัลงใจนะ  คําวา  “ลงใจ”  นี้ธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาจะเปน 
ประโยชนมาก  ถาเปนประโยชนขึ้นมาจะแสดงธรรมดวยความเคารพ  เวลาแสดงธรรมนี้  จะ 
แสดงดวยการไมตัดทอน แสดงธรรมดวยความไมเสยีดสี ไมตางๆ 

แตนี่ไมใชเสียดสี  อันนี้เปนสัจจะโลก  โลกเขาเปนไป  แลวเรากเ็ปนหนึ่งในสังคมของ 
โลก  เรากจ็ะหวัน่ไหวไปกับโลก  ในเมือ่โลกมนัเปนธรรมะตลาด  เพราะธรรมะตลาด  มันกเ็ปน 
เรื่องของตลาด เราก็อยากจะไดการบริการแบบนัน้ เพราะมันสะดวกสบายไง



ธรรมตลาด  ๓๕ 

แตนี่พูดถึงธรรมะโดยขอเท็จจริง ถาธรรมะโดยขอเท็จจรงิ  เราจะทําของเรา  เราจะปฏิบัติ 
ของเรา เพราะ “สิ่งใดในโลกนี้ ไมมคีุณคาเทาหัวใจของเรา” เพราะมีเรา เราถึงมีสมบัติ  เราถึงได 
ช่ือ ที่เราไดชื่อมานี้ เราไดชื่อพระ ก. พระ ข. พระ ง. มา เพราะเรามีชีวิต เราถึงไดสถานะนี้มา 

เราไมไดบวชไดเรียน  เราจะไดช่ือสิ่งใดมา  เพราะเราไดชีวิตมา  เราถึงไดชื่อมา  เพราะเรา 
ไดชื่อมา เราก็ไดทรัพยสมบัติมา เรามีสทิธิตามสิทธิที่เรามี เพราะเรามีชีวิต 

ฉะนั้นชีวิตถงึมคีุณคามาก  เรือ่งของจิตวิญญาณ  เรือ่งของชีวะนี้  มันมีคุณคามาก  ถามี 
คุณคามาก คือ มีคุณคากับเราในปจจุบนันะ แลวกาลเวลามนัจะกลนืกินไปเรื่อยๆ 

ถากาลเวลามันกลืนกินไปเรือ่ยๆ  “นี่ชีวิตของเราขางหนา  คือ  มีความตายเปนที่สิ้นสุด” 
ชีวิตมีการพลัดพรากเปนที่สุด  มีการตาย  จิตนี้ตองออกจากรางเปนที่สิน้สุด  แลวโอกาสของเรา 
ทั้งชีวิตนี้  เราเห็นคุณคาอยางนี้  เราถึงจะตองปฏิบัตติามความเปนจริงของเรา  เพื่อประโยชนกบั 
เรานะ 

ถามีประโยชนขึน้มาจริงมนัถงึมีคุณภาพ  ถามีคุณภาพ  คือ  ตองปฏิบัติตามความเปนจรงิ 
ไมทําตามตลาด ธรรมตลาดมันเปนเรือ่งของเขา ตลาดก็คือตลาด ตลาดคือมีอุปสงค อปุทาน มัน 
มีตลาดครอบคลมุใชไหม 

คนที่ทําสินคาเพื่อตลาด  ตลาดเกรดเอ  คุณภาพของสินคาจะตองเปนเกรดเอ  จะเอลบ  เอ 
บวก แลวยังมีตลาดเกรดบี เกรดซี เหน็ไหม คุณภาพของตลาดมนัมกีี่ระดบัของเขา แลวเราจะเช่ือ 
วาตลาดของใครถูกตองละ ในเมื่อมันเปนเรือ่งของการตลาดทั้งนัน้ 

แตถาเปนความจรงิของเรา การตลาดเราก็อยูกับเขา เราอยูกับเขานะ เพราะเราอยูในสังคม 
เราตองใชสังคม อยางที่ครูบาอาจารยทานสอน เหน็ไหม 

“อยูกับโลกโดยไมติดโลก” 

โลกเขาเปนอยางนั้น  ตลาดเขาเปนอยางนัน้  เราไมติดเขา  แตเราจะเอาความจรงิของเรา 
คือเราอยูกับโลก แตเราจะประพฤติปฏิบัติธรรม ถาใจเราเปนธรรมขึ้นมา คือ “เราอยูกับโลก แต 
หัวใจมีธรรม”



ธรรมตลาด  ๓๖ 

ถาหัวใจเรามีธรรมขึ้นมา  คือเราปฏิบัติตามความเปนจรงิ  เราไมปฏบิัติแบบโลกๆ  โลก 
เปนอยางนี้ โลกเปนอจนิไตย คือโลกมันจะเปลี่ยนแปลงสภาพของมนั 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวา  พระศรีอรยิเมตไตรยจะมาตรัสรูขางหนา  ยังจะมี 
ตอไปขางหนา  ถามีตอไปขางหนานะ  นัน่เปนอนาคตวงศ  ที่องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา 
พยากรณไว

แตในปจจบุันนี้เราเกิดเราตาย  แลวเราจะไปเจอสภาพสิ่งใดละ  ถาอยางนั้นในสภาพ 
ปจจุบนันีม้ันมีคุณคาที่สุดนะ ยิ่งพระยิ่งเณรนี้ไดบวชแลว โอกาสมีตลอดเวลานะ 

โอกาสมี  ถาโอกาสไมมนีะ  นี่อยางครูบาอาจารยทานประพฤติปฏิบัตมิา  หลวงปูเสาร 
หลวงปูมั่นทานทุกขยากมาขนาดไหน เพราะสงัคมบีบคั้น สังคมไมเช่ือถอื แลวอยางนี้ผูที่ปฏบิัติ 
ออกธุดงควิเวกมานี่  มันจะไดผลกระทบกระเทือนมาขนาดไหน  แตนี้เพราะมีครูบาอาจารยคอย 
ปกปอง มีครบูาอาจารยคอยดูแล แลวนี่เรามีโอกาสไดขนาดนี้ เห็นไหม 

ในเมือ่สังคมรมเย็นเปนสุข  สมณะชีพราหมณจะไดประพฤตปิฏิบัติ  สังคมรมเยน็เปนสุข 
เพราะครบูาอาจารยทานคอยปกปอง คอยดูแลใหเราไดกระทํา แตถาเปนกิเลสมนัก็บอกวา “เหงา 
... วาเหว... ไมมีหลักไมมีเกณฑ” เห็นไหม 

เราถึงตองตั้งใจ มีสติปญญา  เพือ่ประโยชนกับเรา  จะเหงา จะเศราสรอยเหงาหงอยขนาด 
ไหน  มนัเปนเรื่องของตัณหาความทะยานอยาก  เจาวัฏจักร  มนัเปนอยางนีม้านาน  แลวเราไมเคย 
เปนอยางนีม้าเหรอ  เราเกิดมาแลวกี่ภพกี่ชาติ  เราเคยคอตกมากี่ภพกี่ชาติ  ทําไมในชาติปจจบุันนี้ 
ไมเงยหนาขึน้ สะบัดหนาใหมีสตปิญญา แลวจะสูมนั ! เอวัง 
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