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 กรรมของคนมนัไม่เหมือนกนั เวลากรรมของเรา เวลาเขาถามเร่ืองกรรม สภาวะ
กรรม เห็นไหม พระพทุธเจา้พดูโดยหลกั ถา้โดยหลกัแลว้สภาวะมนัเป็นไปตามกรรม 
พระพทุธเจา้สอนให้เช่ือกรรม กรรมคือการกระท าของเราต่างๆ แลว้เราท าของเราไว้
มหาศาลเลย เช่น ท่ีเขาลงหนงัสือพิมพน์ะ อยา่งหมาเขาเอาไมไ้ปแทงตามนั คนท าได้
อยา่งไร คนเราท าไดอ้ยา่งไร ในสภาวะแบบนั้นคนท่ีท าใจมนัหยาบ พอใจมนัหยาบมนั
ไดท้ าสภาวะแบบนั้น แลว้ถา้เวลามนัโดนไปนะ  

ในสมยัพทุธกาล มนัมีคนหน่ึงเขาเป็นพราน เขาเป็นคนขายเน้ือสัตว ์ เวลาเขา
ท าอาหารไวใ้ห้คนอ่ืนหมดดว้ยความเคยชินของเขา เพราะเคยท าของเขาทุกวนั อาหาร
เขาท าไวแ้ลว้เน้ือสัตวข์ายให้คนอ่ืนไป แลว้เขาเตรียมเอาไวกิ้น แลว้เขาไปธุระ กลบัมา
เมียก็เอาอนันั้นขายไปก่อน พอเขากลบัมาอาหารเขาไม่มี เขาไปในววัเป็นๆ จบัล้ินมนัดึง
ออกมาแลว้เอามีดเชือดเลย เพราะเขาจะกิน ดว้ยความเขาเคยชินเขาท าของเขาเคย พอท า
แลว้กรรมมนัหนกันะ แลว้เขาก็ตายไปดว้ยความทรมานมหาศาลเลย ไออ้ยา่งน้ีเราไม่รู้วา่
คนท าไวม้ากท าไวน้อ้ย  

พดูน้ีเพ่ือให้เห็นสภาวะใจของแต่ละบุคคลมนัไม่เสมอกนั คนเราหยาบมนัก็
หยาบนะ แลว้เวลาเจอสภาวะแบบน้ีมนัก็กรรมของเราท ามานะ ถา้ของเราไม่ท ามามนัจะ
ไม่เป็นสภาวะแบบนั้นหรอก ของของเราท ามาเอง แลว้มนัเกิดมาน่ีสภาวะกรรม ถา้เช่ือ
อยา่งนั้นเป็นการลทัธิยอมจ านน ถา้ทางวทิยาศาสตร์บอกวา่ทุกอยา่งกย็กให้กรรมหมด
เลย แลว้เราก็เป็นการยอมจ านน เราจะไม่กา้วเดินไปมืออ่อนเทา้อ่อนเป็นสารานุสรณ์
อยา่งนั้นเหรอ ไม่ใช่  

ศาสนาพทุธน้ีเป็นศาสนาแห่งปัญญา ใชปั้ญญาคน้ควา้เขา้ไปจนรู้ตามความเป็น
จริงทั้งหมด แตส่ิ่งสภาวะกรรมมนัเป็นการกระท าท่ีเกิดข้ึน เวลาพระอาทิตยข้ึ์นอากาศ
มนัจะร้อน เวลาหนา้หนาวอากาศมนัหนาว เวลาพระจนัทร์ข้ึนมนัจะมีความร่มเยน็ พระ
อาทิตยข้ึ์นมนัจะร้อน น่ีเป็นสัจจะเป็นความจริง การกระท าอนันั้นก็เป็นความจริง
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อนัหน่ึง เพราะเราไดท้ าไปแลว้แต่เราไม่รู้วา่ชาติใดชาติหน่ึงเราเคยท าสภาวะมาแบบนั้น 
ถึงไม่ใช่ลทัธิยอมจ านน มนัเป็นความจริงส่วนหน่ึง  

พระอรหันตแ์ต่ละองคย์งัไม่เหมือนกนัเลย ดูอยา่งพระกสัสปะ ท่ีวา่สมยัพทุธกาล
เป็นคนท่ีเล้ียงชา้ง สมยัก่อนเป็นคนท่ีเล้ียงชา้งก่อนจะเกิดเป็นพระกสัสปะ เป็นคนท่ีเล้ียง
ชา้ง แลว้ชา้งตวัน้ีแสนรู้มาก สอนอยา่งไรกไ็ด ้ แต่กษตัริยเ์ขาไม่เช่ือ กษตัริยเ์ขาไม่เช่ือวา่
เป็นไม่ได ้ เขาบอกวา่เขาเอาเหลก็แท่งแดงๆ น่ีเผาไฟ แดงหมดเลย แลว้บอกให้คนเล้ียง
ชา้งให้ชา้งไปเกาะเสาไฟแดงน่ี มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร ทุกคนมนัตอ้งกลวัตายใช่ไหม 
คนเล้ียงชา้งบอกวา่วนัน้ีเป็นวนัตายของคนใดคนหน่ึง ถา้ชา้งน้ีถา้เช่ือก็เขา้ไปกอดเสาไฟ
นั้น ถา้ชา้งน้ีไม่เช่ือก็ให้ชา้งน้ีเดินออกไป เขาก็ตอ้งโดนประหาร น่ีสละกนั ตอ้งสละกนั
ไปเพราะมนัถึงคราว เพราะกษตัริยใ์จอยา่งนั้นไง ท าวา่ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดเ้พราะเขาไม่เช่ือ  

ชา้งนั้นเดินเขา้ไปกอดแท่งเสาไฟแดงๆ จนร้อนตายไปเลย นัน่นะกรรมอยา่งนั้น
คนนะเป็นคนสร้าง ใครเป็นคนสร้างกษตัริยน์ั้นเป็นคนสร้างตกนรกไป ชา้งนั้นก็ตายไป 
คนบุรุษเล้ียงชา้งนั้นก็เวยีนตายเวยีนเกิดมาเป็นพระกสัสปะ เวลาปรินิพพานไปแลว้ศพ
คนอ่ืนไดเ้ผาหมดนะ พระกสัสปะยงัไม่ไดเ้ผา รอไง รอชา้งตวัน้ีท่ีจะมาเกิดแลว้มาตรัส
รู้อยู ่ 

กรรมของคนไม่เหมือนกนั พระอรหันตแ์ลว้ถึงท่ีสุดกระท ามากไ็ม่เหมือนกนั ดู
อยา่งพระสารีบุตรสิ เวลาไปโปรดแม่เสร็จแลว้ปรินิพพานเผาแลว้ พระจุนทะนอ้งชายเอา
มาไวท่ี้มณฑปซุ้มประตูเอามาวางไวท่ี้เชตวนั พระอรหันตก์็ไม่เหมือนกนั ส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิง
ท่ีวา่เราสร้างสมมา กรรมของใครกรรมของมนั ส่ิงท่ีเป็นไปเป็นไป  

ถึงวา่ศาสนาน้ีเป็นศาสนาแห่งเหตุผล แต่เหตุผลน้ีมนับุพเพนิวาสานุสติญาณ 
เหตุผลจากในอดีต ถา้เราไม่สร้างอดีตมาเราไม่เคยท าคุณงามความดีมา เราจะไม่เช่ือเร่ือง
ศาสนาหรอก เวลาพระพดูมนัเป็นค าพดูเฉยๆ สจัธรรม ศาสนธรรมค าสั่งสอนขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นค าพดูเฉยๆ เป็นค าพดูวา่ให้เราเช่ือก็ไดไ้ม่เช่ือก็ได ้ แลว้
คนถา้ไม่มีศรัทธาไม่ไดส้ร้างสมมาจะไม่เช่ือส่ิงน้ี เพราะวา่มนัเป็นส่ิงท่ีวา่ไม่น่าเป็นไปได้
เลย ส่ิงน้ีเป็นไปไดอ้ยา่งไร ไม่เช่ือ นรกสวรรคก์ไ็ม่เช่ือ ไม่เช่ือส่ิงต่างๆ แต่ไอค้นท่ีไม่เช่ือ
มนัจะประสบมาทั้งหมดเลย ส่ิงท่ีประสบมามนัถึงเป็นจริตมนัถึงเป็นนิสัย ส่ิงท่ีเป็นนิสัย
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คนเช่ือคนมีวาสนา ก็ฟังไง ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ค าพดูน่ีเราฟังแลว้เราก็สร้างสมของเรา 
เราท าของเราข้ึนมาได ้ 

ถา้คนไม่เช่ือมนัปฏิเสธไปหมด แมแ้ต่ตวัเองไม่เช่ือนะ เวลาประสบส่ิงใดนะกไ็ม่
เช่ือ มีนกัวทิยาศาสตร์มากเลย เวลาหัดภาวนาข้ึนไปน่ีเห็นสภาวะต่างๆ เห็นจิตวญิญาณ 
เห็นอะไรน่ี แต่ไม่กลา้พดูไง พดูออกมาไม่ได ้ เพราะอะไร เพราะวา่มนัจะลบลา้งกบั 
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ของตวั มนัจะลบลา้งไปเลยนะ ลบลา้งไปก็ไม่กลา้พดูออกมา ส่ิง
นั้น แมแ้ต่เห็นเองก็ยงัเช่ือลงไม่ได ้ เพราะอะไร เพราะไม่ไดท้ าความเป็นจริง แต่ถา้ท า
ความเป็นจริงเวลาจิตใจมนัหมุนเขา้ไปน่ี จะเห็นซ้ึงในศาสนา  

สุตมยปัญญาการศึกษาเลา่เรียน การศึกษามาน่ีสุตมยปัญญา การบอกเลา่
การศึกษามา จินตมยปัญญานกัวชิาการ พวกนกัประพนัธ์ จินตะไง เขาสร้างเร่ืองมาเป็น
เร่ืองๆ สร้างไดม้ากมายมหาศาลเลย แต่ภาวนามยปัญญาไม่มีใครเคยเห็น เวลาเห็นข้ึนมา
น่ีส่ิงท่ีเห็นข้ึนมาจากภายในอนัน้ีจะเป็นสมบติั สมบติัอยา่งมาก แลว้มนัจะเกิดข้ึนมาได้
อยา่งไร มนัจะเกิดข้ึนมาจากสุตมยปัญญานั้นถกูตอ้ง  

สุตมยปัญญาคือแผนท่ีเคร่ืองด าเนิน เราตอ้งศึกษา ศึกษาแลว้เราถึงจะท าของเรา
ให้เกิดข้ึนมา แต่ศึกษาแลว้ไม่ใช่เกาะไวอ้ยา่งนั้น เพราะเวลาเราศึกษา พระอรหันต์ตอ้ง
เป็นแบบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้หมด พทุธวสิัยมีอยูอ่งคเ์ดียวท่ีเป็นอยา่งนั้น 
พระสารีบุตรยงัโดดขา้มคลอง เป็นอคัรสาวกเบ้ืองขวาจริตนิสัยยงัแกไ้ม่ไดแ้ต่แกกิ้เลสได ้
แกกิ้เลสไดแ้กจ้ริตนิสัยไม่ได ้มนัถึงไม่เหมือนกนั  

แลว้เราอา่นพระไตรปิฎก สุตมยปัญญา พระอรหันตต์อ้งเรียบร้อย พระอรหันต์
ตอ้งเป็นอยา่งนั้นหมดเลย น่ีความคิดของเราความจินตนาการของเรา เราตอ้งส่ิงนั้นหมด 
แลว้ผิดจากนั้นไปไม่ไดน้ะ ถา้ผิดจากพระไตรปิฎกไปส่ิงนั้นจะผิดไปหมดเลย แต่องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกเลย พระไตรปิฎกน้ีเหมือนกบัใบไมใ้นก ามือ ใบไมใ้น
ป่ายงัอีกมหาศาล เพราะอะไร เพราะความรู้ความเห็นของใจน้ีมหัศจรรยม์าก มนัจะรู้เห็น
ต่างๆ แลว้มนัจะเป็นไปตามอ านาจของมนั  

ดูอยา่งเคร่ืองยนตก์ลไกเกิดจากมนุษยส์ร้างทั้งหมดเลย น่ีความคิดของมนุษย์
ส าคญัมาก มนัคิดมนัสร้างมนัคน้ควา้ไป มนัจะเป็นไปไดม้ากแลว้มนัจะเป็นไปไดเ้ร่ือยๆ 
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เม่ือก่อนนิวเคลียร์ก็เป็นสารท่ีวา่มนัละเอียดออ่นมากแลว้นะ เด๋ียวน้ีเป็นอะตอมต่างๆ ลึก
เขา้ไปอีก มนัไปไม่มีท่ีส้ินสุด เพราะสสารมนัไม่มีท่ีส้ินสุด เรายงัไม่สามารถคน้ควา้แร่
ธาตุต่างๆ เอาข้ึนมาใชป้ระโยชน์ไดอี้กมากมายมหาศาลเลย แลว้ใครจะคน้ควา้ได ้ใครจะ
ท าได ้ นั้นก็เกิดจากเร่ืองความคิดของมนุษย ์ แต่ความคิดของมนุษยน้ี์ส่งออกไปเป็น
วทิยาศาสตร์  

แต่ความคิดขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ภาวนามยปัญญามนัยอ้นกลบั
ทวนกระแสเขา้มา ใชค้วามคิดแบบนั้นเหมือนกนั แต่ความคิดแบบนั้นดว้ยสัมมาสมาธิ
ดว้ยความกดความเห็นของตนไง ความเห็นของตนคือความคิดดั้งเดิม น่ีหลวงตาบอกวา่ 
“ความคิดในกรงขงั” ความคิดของนกัโทษ นกัโทษมนัอยูใ่นก าแพงมนัมองเห็นเฉพาะ
ก าแพง มนัมองเห็นแค่นั้นมนัก็จินตนาการแค่นั้น  

แต่ถา้เราเวลาท าความสงบของใจเขา้มาน่ี เราท าลายก าแพงหมดเลย ท าลายกรอบ
ของความคิดทั้งหมดเลย มนัจะเป็นอิสระของมนั พอจิตสงบข้ึนมาแลว้ยกข้ึนวปัิสสนาน่ี
มนัจะไม่มีขอบเขต มนัจะเป็นไปไม่ได ้ มนัจะเป็นไปตามจริตนิสัยของตวั มนัจะร้ือคน้
เขา้ไปในความติดยึดมัน่ของใจ ใจยึดมัน่ส่ิงใดจะท าลายส่ิงนั้น  

ส่ิงท่ีเป็นขอบเขตส่ิงท่ีเป็นก าแพงขวางความคิดไวคื้อขนัธ์ ๕ คือสัญญา คือ 
ความจ าเดิม คือจริตนิสัย คือส่ิงท่ีสะสมมากบัใจทั้งหมด เราจะตอ้งท าลายส่ิงน้ีทั้งหมด 
ท าลายเพ่ือให้พน้จากส่ิงน้ีไป ท าลายแลว้มนัก็จะปลอ่ยไปๆ จนถึงท่ีสุดตวัมนัเองก็ตอ้ง
ท าลายตวัมนัเอง ภาวนามยปัญญา ศาสนาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
สอนไว ้ แลว้คนท่ีจริตนิสัยมนัเป็นนามธรรมยอ้นกลบัมาจากภายใน แลว้ยอ้นกลบัทวน
อดีตเขา้ไป  

แต่ความคิดภายนอก ความคิดของคนถา้ใชว้ทิยาศาสตร์จบัเป็นแต่คล่ืนไฟฟ้า 
เป็นคล่ืนของไฟฟ้า เป็นความคิดออกไปสมองท างานน่ีมนัจะออกไป น่ีมนัส่งออก เขายงั
จบัคล่ืนไดเ้ลย แต่เวลาเราภาวนาเขา้มา โอโ้ฮ มนัจะมากกวา่นั้นนะ เห็นความแปลก
ประหลาดเห็นความมหัศจรรย ์ เห็นส่ิงน้ีไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้พอรู้ข้ึนมา
เห็นสภาวะแบบน้ีมนัจะสอนใครได ้ ใครจะมีความรู้ได ้ ใครมนัจะเช่ือส่ิงน้ี แลว้ส่ิงน้ีนะ
มนัอยูท่ี่ไหน มนัก็อยูใ่นกลางหัวใจของเรา อยูท่ี่ความรู้สึกของเรา  
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ความรู้สึกความเห็นของเราน่ี เราใชข้องเราไปตามธรรมชาติของมนั แต่เรา
ยอ้นกลบัดว้ยสภาวธรรม สภาวธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ร้ือคน้ข้ึนมา 
ดว้ยมรรค น่ีมรรค ความด าริชอบ ความเพียรชอบยอ้นทวนอดีตกลบัไป ทวนกระแสเขา้
ไป ทวนเขา้ไปในกระแส สุดทา้ยแลว้มนัปลอ่ยวางทั้งอดีตอนาคตเป็นปัจจุบนั ท าส่ิงนั้น
ได ้ 

ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนมาส่ิงนั้นส่ิงท่ีเขาเป็นไปเร่ืองของเขา มนัเป็นไปไดเ้ป็นกาลเป็น
เวลานะ มนัหายไดไ้ง บางอยา่งมนัก็หายได ้บางอยา่งมนัก็เป็นสภาวะกรรมอยา่งนั้น มนั
หายไปถึงจุดหน่ึง จุดหน่ึงเวลากรรมมนัให้ผล เหมือนเรานัง่รถ เราขบัรถไปน่ีเวลารถมนั
ข้ึนภูเขา ถนนสร้างข้ึนบนภูเขารถมนัจะสูงมากเลย เวลารถลงต ่ามนัจะต ่า  

สภาวะของชีวติเรามนัก็มีลุม่ๆ ดอนๆ สภาวะแบบนั้น สภาวะลุม่ๆ ดอนๆ เพราะ
สภาวะกรรม กรรมอนัน้ีมนัเกิดแลว้มนัมีแลว้ไปตามธรรมชาติของมนั แต่ถา้เราท าลาย
ความยึดมัน่ถือมัน่ ท าลายความรู้สึกอนัน้ีพน้จากความรู้สึก พน้จากตา่งๆ น่ีสภาวะกรรม
มนัก็มีอยู ่มีอยูโ่ดยเขา้มาเร่ืองของร่างกาย แต่ไม่สามารถเขา้ถึงสภาวะของใจได ้เพราะใจ
นั้นพน้จากกิเลสก่อน ใจนั้นท าความถกูตอ้งของมนั แลว้มนัช าระประหารกนัเขา้มาจาก
ภายใน มนัถึงช าระกิเลสอนัน้ีไง  

น่ีวนัน้ีวนัพระ เราตั้งใจนะ วนัพระเป็นวนัท าคุณงามความดี วนัพระเป็นวนัหา
อาหารของใจ วนัปกติเราก็ท าประกอบอาชีพไปธรรมดาของมนั ประกอบอาชีพไป 
เพราะหาเล้ียงร่างกาย แต่เล้ียงจิตใจเราไม่ไดห้า ถา้วนัพระพระพทุธเจา้วางไวใ้ห้เรา วนั
พระคิดถึงพระคิดถึงเจา้ พระเจา้ไง พทุโธ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน พทุโธคือหัวใจของเรา วนั
พระคือวนัท่ีเราสร้างใจของเรา ถา้ใจของเราเป็นพระเรายอ้นกลบัเขา้มาขา้งใน แลว้มนัจะ
เป็นผลของเรา ส่ิงน้ีเป็นประโยชน์กบัเรานะ ส่ิงอ่ืนๆ นั้นอาศยักนั ลกูก็เล้ียงดูพอ่แม่ พอ่
แม่ก็เล้ียงลกูมา ผลดักนัเล้ียงดูแลว้แต่กาลเวลา ลกูเกิดข้ึนมาเลก็นอ้ยเดก็ๆ อยูเ่ราก็ตอ้ง
เล้ียงทะนุถนอมข้ึนมา จนถึงท่ีสุดเขาก็โตข้ึนมาจนเล้ียงตวัเองได ้ แลว้เขาก็ดูแลพอ่แม่ไป 
ส่ิงน้ีอาศยัพ่ึงพากนั ส่ิงท่ีพ่ึงพาน่ีปัจจยั ๔  

แต่เร่ืองจากภายใน ถา้ใครเปิดอนัน้ีได ้ เปิดอนัน้ีความเห็นจากภายในข้ึนมาน่ีมนั
จะเป็นประโยชน์มาก แลว้ส่ิงน้ีตอ้งไม่เช่ืออารมณ์ความรู้สึก เพราะอารมณ์ความรู้สึกคน
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เปล่ียนแปลงไดต้ลอด แต่สัจธรรมน้ีไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึก มนัเป็นความรู้จริงอนัหน่ึง 
ไม่ใช่อารมณ์ท่ีแปรสภาพไป อารมณ์ความรู้สึกนั้นคือกรอบก าแพงของนกัโทษ ส่ิงน้ีมนั
เกิดดบัๆ น่ีอารมณ์ความรู้สึก แต่ถา้ความเป็นจริง เขาบอกวา่เช่ือความรู้สึกของเราไม่ได ้
ตอ้งเช่ือวชิาการ ตอ้งเช่ือต ารับต ารานั้นก็เกาะติด ส่ิงท่ีเกาะติดเกาะติดไปหมด ตอ้งเช่ือ
ความจริงของปัจจตัตงัต่างหาก ส่ิงน้ีเป็นปัจจตัตงัเกิดข้ึนมาจากใจ เอวงั  
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