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 คนเราเวลาเกิดมาน่ี ทุกคนเกิดมาถามวา่ชีวติน้ีคืออะไร ชีวติน่ีมาจากไหน แลว้
ชีวติน่ีจะเป็นไปอยา่งไร ทุกคนสงสัยหมดเลย แต่ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาน่ีท่านจะเห็นตอบเร่ืองสภาวะส่ิงน้ีไดห้มดนะ พระสารีบุตรเวลาตอบ
กบัลทัธิต่างๆ วา่หน่ึงไม่มีสองคืออะไร หน่ึงไม่มีสอง โลกน้ีเป็นของคู่ มืดคู่กบัสวา่ง ส่ิง
ต่างๆ สุขคูก่บัทุกข ์หน่ึงไม่มีสอง  

ชีวติน้ีคือไออุน่ ชีวติน้ีคือตวัพลงังาน แต่ไม่ใช่พลงังานแบบวา่ พลงังานน้ีเราเอา
มาเปรียบเทียบเฉยๆ แต่พลงังานตา่งๆ มนัไม่รู้สึกในตวัมนัเองหรอก ตวัท่ีเป็นพลงังาน
มนัขบัเคล่ือนไป มนัก็เป็นสสารส่วนหน่ึงเป็นพลงังานอนัหน่ึง พลงังานของโลก แต่ถา้
ชีวติน้ีคือไออุน่ คือตวัพลงังานนั้น คือมนัมีชีวติ มนัมีความรู้สึก แต่ความรู้สึกบางชีวติมี
ความรู้สึกอนัน้ีเราเขา้ไปถึงจุดน้ีแลว้ เราถึงวา่จะรู้จกัชีวติตวัน้ีไง  

ชีวติตวัน้ีคือจิต จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอปุกิเลส จิตเดิมแท้
น้ีผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กิเลส ชีวติน่ีเกิดข้ึนมาชีวติน้ีเป็นของเรา เราน่ีชีวติน้ี
เป็นของเรา ร่างกายน่ีเป็นของเรา แต่ส่ิงท่ีเป็นของเราน่ีเรากลบัเป็นเจา้ของ เราเป็น
เจา้ของหัวใจ เป็นเจา้ของร่างกาย แต่เราไม่มีอ  านาจในร่างกายและจิตใจของเราเลย 
อ  านาจและจิตใจของเรามนัขบัเคล่ือนมนัไปตามอ านาจของมนั เราตอ้งเดิน ร่างกายมนั
ตอ้งการส่ิงใด  

คนเกิดมาน่ี คนเกิดมาแลว้ร่างกายตั้งแต่เดก็ข้ึนมาน่ีเราตอ้งให้มีความเจริญเติบโต 
มนัเปล่ียนแปลงสภาวะไปตลอด มนัมีอ  านาจเหนือเรานะ ผูท่ี้เป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา เวลามนั
ตอ้งการส่ิงใดเราตอ้งการหาส่ิงนั้นมาเพ่ือมนั แต่เสร็จแลว้มนัก็ไม่อยูใ่นอ านาจของเรา น่ี
อ  านาจของเราในร่างกายก็ไม่มี อ  านาจของเราในจิตใจก็ไม่มี แลว้ชีวติน้ีคืออะไร ชีวติน้ี 
เพราะการเกิดน้ีสภาวะของการเกิด สรรพส่ิงต่างๆ ตอ้งมีการเกิด  
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ส่ิงมีชีวติท่ีไม่มีวญิญาณครองคือพืชผล ตน้ไมม้นัก็เกิดเจริญงอกงามไปของมนั 
แต่มนัไม่มีวญิญาณครอง แต่ชีวติของเราเพราะเราเกิดมาเรามีวญิญาณของเรา ตวัจิต
ปฏิสนธิน่ีตวัน้ีตวัเกิดในครรภ ์พระพทุธเจา้บอกการเกิด ๔ อยา่ง เกิดในครรภ ์ เกิดในไข ่
เกิดในน ้าคร า เกิดในโอปปาติกะ ส่ิงท่ีตอ้งเกิดชีวติน้ีตอ้งเกิดตลอดไป แต่การควบคุม 
ท่ีวา่เม่ือก่อนจิตน้ีหน่ึงเดียว จิตน้ีไปหน่ึงเดียว แลว้มนุษยเ์ม่ือก่อนเรามี ๑๖ ลา้นคนเด๋ียวน้ี
มี ๖๐ ลา้นคนมาจากไหน  

ในพระไตรปิฎกนะ เวลาเกิดไปนะ สัตวเ์กิดเป็นมนุษยก์็ได ้ มนุษยเ์กิดเป็นสัตวก์็
ได ้ แลว้สัตวน์ ้ าสัตวบ์กท่ีเราไม่เห็นชีวติอีกมากมาย แลว้จิตวญิญาณในวฏัฏะอีกมหาศาล
มาก พยายามแสวงหาท่ีเกิดแต่เขาไม่มีโอกาส เขาไม่มีโอกาสๆ เขาตอ้งเกิดในสถานะ
ของเขา เขาเกิดเป็นสัตว ์มดปลวกเกิดมามหาศาลเลย  

พระโพธิสัตวจ์ะไม่เกิดต ่ากวา่นกกระจาบ ไม่เกิดต ่ากวา่นั้นไม่เกิดเลก็กวา่นั้น แต่
พระเราในคร้ังพทุธกาล ในพระไตรปิฎกไดจี้วรมา มาตดัจีวรอยูด่ว้ยความผกูพนักบัจีวร 
แต่คืนนั้นเป็นโรคทอ้งเสียตายแตคื่นนั้น แต่ดว้ยความผกูพนัของใจ ใจไปเกิดเป็นเลน็ใน
จีวรนั้น แลว้พอดีพระเขาจะแจกจีวรนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่จีวรนั้น
อยา่พ่ึงแจกนะ เก็บไวก่้อน พบัไวใ้ห้ดีแลว้เก็บไวใ้นตู ้ ๗ วนัเลน็นั้นตาย พอตายจากนั้น
ไปเกิดบนสวรรค ์ เพราะอะไร เพราะเขาเป็นพระเขาประพฤติปฏิบติัดีมาแต่เขาปฏิบติัไม่
ถึงท่ีสุดไง ไม่ถึงกบัเขา้ไปควบคุมใจของตวัเองไดไ้ง ส่ิงน้ีเป็นอ านาจ  

อ านาจของใจมนัมีอ  านาจมากกวา่ ความรักความผกูพนัเราวา่เป็นไปไดอ้ยา่งไร 
คนเราจะไปผกูพนัขนาดนั้นไดอ้ยา่งไร ก็เหมือนเราน่ี เราไปตลาดมา เราไปซ้ือเส้ือผา้มา
เป็นของใหม่แฟชัน่ใหม่ส่ิงท่ีใหม่เราจะติดใจมาก เราจะผกูพนัมาก น่ีพระบวชมาแลว้ใน
ความผกูพนัของใจ มนัยงัไม่ไดช้ าระมนัก็มีความผกูพนัอยา่งนั้น เวลาตายไปน่ีไอค้วาม
ผกูพนัไอค้วามยึดมัน่อนันั้นมนัท าให้ไปเกิดเป็นเลน็  

แต่คุณงามความดีไง เกิดพบมิตรดี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูท่ี้รู้แจง้
โลก ถึงวา่สงสารวญิญาณดวงน้ี ถา้เกิดมีการแบ่งกนั เพราะตามวนิยัภิกษุเวลาตายไปน่ี
สมบติับริขาร ๘ ตอ้งตกเป็นของสงฆ ์ถา้สงฆอ์ปัุฏฐากอยูส่งฆน์ั้นจะไดส้มบติัอนันั้น ถา้
สงฆน์ั้นไม่มีใครอปัุฏฐากอยูต่อ้งเป็นของกลาง แลว้ตอ้งท าญตัติแจกกนัในสงฆน์ั้น น่ี
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ตามวนิยักรรม วนิยักรรมเป็นสภาวะแบบนั้น สงฆก์แ็จกกนัตามหนา้ท่ีไง เพราะวา่ตาย
แลว้ก็ท าตามวนิยั คือผา้อนันั้นก็ตอ้งแจกไป เพราะเป็นประโยชน์ต่อไป  

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เห็นแก่วญิญาณดวงนั้น ให้พบัเก็บไวก่้อน 
ให้เลน็นั้นมนัมีความสุขในจีวรนั้น ถา้แจกเลน็ตวันั้นมนัจะโกรธเพราะยึดไปเอาของของ 
มนั มนัตอ้งโกรธ ส่ิงท่ีโกรธมนัจะไม่ไดไ้ปสวรรคห์รอก แต่วา่ถา้เอาไปพบัเก็บไวใ้นตู ้
เลน็มนัก็มีความสุขของมนั สุขอยูใ่นผา้ ไปวา่ผา้นั้นของเราๆ จนกวา่ชีวติน้ีตายไป ชีวติ
ตายไปน่ี ตายจากนั้นไปก็ปฏิสนธิบนเทวดา น่ีอยูใ่นพระไตรปิฎก องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้รู้ขนาดท่ีวา่ประคองให้จิตดวงนั้นไปถึงเป้าหมายไปถึงท่ีสุขสบายของ
เขา มนัเป็นเพราะวา่ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เห็นใช่ไหม  

แต่เราจะไม่เห็นของเรา เราถึงวา่ชีวติของเราคืออะไร การด ารงรักชีวติการ
แสวงหาปัจจยั ๔ เร่ืองของโลกมนัเป็นเร่ืองความทุกข ์ มนัเป็นเร่ืองท่ีวา่เป็นงานอนั
ใหญ่โตมาก เราตอ้งแสวงหาส่ิงนั้นเพ่ือความความสมความปรารถนาของเรา มนัเป็น
อยา่งนั้นจริงๆ โลกเป็นแบบนั้นจริงๆ ฉะนั้นวา่คนเกิดมาในโลกแลว้ถึงตอ้งแสวงหา 
ตอ้งพยายามท าหนา้ท่ีของตวัเอง จนลืมหนา้ท่ีอนัส าคญัอนัหน่ึง  

ในศาสนาสอนเร่ืองอยา่งนั้น แต่ศาสนาสอนอยา่งนั้นแลว้พระปฏิบติัท าไมไม่
ปฏิบติัให้ถึงท่ีสุดให้หมดละ่ ท าไมพระปฏิบติัข้ึนมามีดีก็มี มีตามท่ีวา่เขาเป็นไปตาม
กระแสโลกก็มี ส่ิงนั้นเพราะวา่หัวใจไง หัวใจการประพฤติปฏิบติัการปรารถนา เร่ิมตน้
การบวชทุกคนปรารถนาดีหมด แต่อ  านาจของใจอ านาจของกิเลสน้ีมีอ  านาจมาก ถา้
อ  านาจของกิเลสมนัพยายามขบัไสของมนั น่ีมนัมีอ  านาจเหนือเราไง เราไม่มีอ  านาจทั้ง
ร่างกายไม่มีอ  านาจทั้งจิตใจ ทั้งๆ ท่ีของนั้นเป็นของเรานะ  

เราเกิดมาน่ีบุญพาเกิดเป็นมนุษย ์ น่ีมีบุญมากถึงไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์ มนุษยเ์กิด
เป็นมนุษยเ์พราะอะไร เพราะมนุษยมี์โอกาสไง เกิดเป็นเทวดาก็ไม่มีโอกาสเท่ามนุษย ์
เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในภพของมนุษย ์ เพราะมนุษยน่ี์มนั
ตอ้งเผชิญกบัสภาวะของร่างกาย ท่ีมนัตอ้งการอาหารของมนัตอ้งเจริญเติบโตของมนั 
แลว้เห็นสภาวะท่ีมนัแปรสภาพมนัเปล่ียนแปลงของมนั มนัเห็นชดั ถา้เป็นเทวดาเขาเกิด
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ข้ึนมาจุติเกิดข้ึนมาเขากไ็ดร่้างกายอยา่งนั้นมา น่ีมนัก็เป็นจุดสภาวะแบบนั้น จนกวา่แสง
มนัจะจางลงไป พอตายข้ึนไปมนัไม่เห็นสภาวะการเปล่ียนแปลง  

แต่เราเห็นสภาวะการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงแบบภายนอกมนัจะสลด
สังเวชข้ึนมา ยมทูตไปแสดงการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย ให้เจา้ชายสิทธตัถะเห็นยงัมี
ความรู้สึกความสะเทือนใจถึงขนาดออกบวช นัน่นะธรรมแสดงตวั น่ีร่างกายอยูก่บัเรา 
มนัเจริญเติบโต มนัเกิดมาแลว้มนัก็แก่ไป แลว้มนัก็เจ็บไขไ้ดป่้วย แลว้มนัก็ตอ้งตายไป 
ถา้เราเห็นตรงน้ีเราจะเกิดมรณานุสติความคิดถึงความตายตลอดไป เราจะไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อ
เหิมขนาดไหน  

เราตอ้งการส่ิงต่างๆ มาก ลองก าหนดดูสิ มรณานุสติคิดถึงความตายๆ มนัจะคิด
แลว้มนัจะสลดสังเวช แลว้มนัจะหาทางออก มนัพยายามจะคิดวา่แลว้ส่ิงใดจะเป็นท่ีพ่ึง
ของเรา ถา้ส่ิงใดเป็นท่ีพ่ึงของเรา อ  านาจของกายน่ี เราไม่มีอ  านาจเหนือมนัตลอดไป 
เพราะมนัเป็นธาตุ ๔ ดิน น ้า ลม ไฟ เกิดข้ึนมาจากกรรม จิตปฏิสนธิในครรภข์องมารดาน่ี
ไดอ้าศยัดิน น ้า ลม กบัไฟ จากไข่ของแม่เกิดมาเป็นมนุษย ์ 

แลว้เกิดมาเป็นมนุษย ์ เราถา้มีความเขา้ใจมีความเห็นในธรรม เราจะออกหา
สมบติัอีกอนัหน่ึง สมบติัอีกอนัหน่ึงมนัเป็นสมบติัของใจ ใจมีอ านาจมากมนัมีการ
แสวงหา มนัตอ้งการของมนัมากมนัจะขบัไสของมนัไป เราตอ้งพยายามสงบอนันั้นเขา้
มาเพ่ือให้มนัเปิด ถา้น ้ามนัมีน ้าอยูแ่ต่เราไม่สามารถหาน ้านั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้เราจะไม่
เป็นประโยชน์เลย แต่ถา้เราจะหาน ้ามาเป็นประโยชน์ได ้ เราตอ้งมีน ้าหาน ้ามา หาน ้าเพ่ือ
ด ารงชีวติ หาน ้าข้ึนมาเพ่ือให้ใจชุ่มช่ืน  

น่ีก็เหมือนกนั ใจมนัแสวงหา มนัทุกขย์ากของมนั มนัเป็นไปตามสภาพของมนั 
เราท าความสงบของใจเขา้มา ส่ิงน้ีเราจะเร่ิมมีอ  านาจกบัเรา ถา้เรามีอ  านาจกบัเราๆ 
สามารถจะท างานของเราได ้ ถา้งานท่ีเราท าอยูค่วามคิดขนาดไหน นกัวทิยาศาสตร์ เห็น
ไหม จินตมยปัญญา ความจินตนาการไปของโลกมนัจะเป็นปัญญาของโลกไป ส่ิงน้ีเป็น
ประโยชน์กบัโลก เป็นประโยชน์กบัโลกมากความเจริญรุ่งเรือง ความสะดวกสบายของ
โลก โลกปรารถนาส่ิงนั้น ความเจริญรุ่งเรืองข้ึนมา  
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คนเราทุกขย์ากนะใชชี้วติไปส่วนหน่ึง แสวงหาส่วนหน่ึง มนัมีความทุกขค์วาม
ยาก ถา้มนัมีความสุขมีความพอใจของมนั มนัจะมีความสุขมาก คนเราสะดวกสบายจน
เวลาเหลือมากนะ บางคนก็วา้เหว ่ชีวติน้ีท าอะไร จะไม่มีส่ิงใดท า มนัจะวา้เหว ่มนัจะไม่
มีท่ีพ่ึง เราคิดแต่เฉพาะวา่ให้พ่ึงแต่ความสะดวกสบายของร่างกาย เราไม่คิดท่ีพ่ึงให้ความ
สะดวกสบายของใจบา้งไง  

ถา้ใจมนัพกัสงบนะมนัจะไม่วา้เหว ่ มนัจะไม่ไปเกาะเก่ียวกบัส่ิงใด น่ีชีวติมนั
วา้เหวม่นัทุกขย์าก ยิ่งคนอายมุากใกลท่ี้วา่จะไป ใกล้ๆ  จะไป มนัจะเร่ิมวา้เหวจ่ะรักลกูรัก
หลาน รักเพราะอะไร เพราะเราใกลเ้วลาจะถึงฝ่ังๆ เวลาพดูก็ไดไ้ม่กลวัตาย ทุกคนไม่
กลวัตายหรอก เพราะศาสนาสอนไวแ้ลว้เกิดมาตอ้งตาย เห็นสภาวะการตายทั้งหมด  

แต่ตายมาแลว้มนัก็ยึดมนัก็อาลยัอาวรณ์ คนเราจะตอ้งไปเผชิญกบัสภาวะใหม่ 
แลว้ก็ไม่รู้วา่สภาวะใหม่เป็นอยา่งไร ท าไมมนัจะไม่อาลยัอาวรณ์ไม่มีความคิดความกลวั 
มนัตอ้งกลวัในสภาวะแบบนั้น เราถึงตอ้งยอ้นกลบัมาดูตวัน้ี การตายและการเกิดสภาวะ
เปล่ียนแปลงน้ีเป็นสมมุติทั้งหมด เราเป็นเจา้ของชัว่คราว เราเป็นเจา้ของชีวติเจา้ของ
ร่างกาย แต่ร่างกายน้ีชัว่คราว  

แต่ถา้เราท าเขา้มาเห็นสภาวะของใจ เราจะเป็นเจา้ของท่ีวา่เป็นความจริงเลย 
เจา้ของใจ ใจน้ีไม่อยูใ่นอ านาจของกิเลส กิเลสมนัมีอ  านาจมากมนัถึงไปอ านาจของมนั
แลว้มนัขบัไสส่ิงนั้นมนัฉุดกระชากลากไป เราก็เดินตอ้ยๆ ตามไป เราไม่มีอ  านาจเลย เรา
ตอ้งเป็นข้ีขา้ของมนัทั้งหมดถา้กิเลสมนัขบัไสไป  

แต่ถา้พยายามท าบุญกุศลข้ึนมาน่ีมนัเร่ิมสะสมคุณงามความดีข้ึนมา มนัมีส่ิงท่ีเขา้
ไปต่อตา้นกนั มีส่ิงท่ีวา่มีน ้ าหนกัมากกวา่ ถา้น ้ าหนกัมากกวา่ความคิดเราใฝ่ดีๆ ท าดีเพ่ือ
เรา ท าดีแลว้เป็นดี ส่ิงต่างๆ โลกจะเป็นอยา่งไรเป็นไป เราอยูก่บัสงัคมๆ เป็นสภาวะแบบ
นั้น เราจะแบกสังคมไม่ไดห้รอก เราอยูส่งัคมเราก็ท าคุณงามความดีของเรา ถึงท่ีสุดของ
มนั ถึงวา่ผูท่ี้บริหารตอ้งมีพรหมวหิาร ๔ ตอ้งมีเมตตา มีกรุณา สุดทา้ยแลว้ก็ตอ้งอเุบกขา 
เพราะคนมนัไม่ฟังเราหรอก คนมนัไม่เช่ือมนัก็ไม่เช่ือนะ มนัมือบอดสภาวะแบบนั้น เรา
แบกโลกก็ตาย  
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม จะสอนใครดีๆ ไม่รู้จะสอนใคร 
เพราะใครจะรู้ไดข้นาดเรา แต่ถึงท่ีสุดแลว้คนท่ีสร้างสมมาก็มี อเุบกขาน่ี ผูบ้ริหารตอ้งมี
อเุบกขา วางของเขาไวต้ามสภาวะกรรม กรรมของเขามนัเป็นสภาวะแบบนั้น เขาไม่เช่ือ
ฟังเราๆ เขาไม่มีเหตุผล เพราะเขาหยาบของเขา เขาสร้างของเขามาอยา่งนั้นเอง แลว้ของ
เราตอ้งยอ้นกลบัมาให้ใจเราไม่ไปเกาะเก่ียวจนเป็นแบกภาระไง เราไม่แบกภาระ แต่องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ ไม่ใช่ให้ปลอ่ยวางจนไม่ท าส่ิงใดเลย  

ถา้ปลอ่ยวาง เห็นไหม เวลาเราประพฤติปฏิบติัพระพุทธเจา้บอกให้ปลอ่ยวางให้
วา่ง เราปลอ่ยวางเราก็สบายๆ เราปลอ่ยวางสภาวะโลก แต่เราตอ้งมาท าหัวใจของเรา ถา้
หัวใจเราจะปลอ่ยวางมนัตอ้งมีเหตุมีผล มนัจะปล่อยวางตวัเองไม่ไดห้รอก เพราะไม่มี
เหตุมีผล เพราะกิเลสมนัยึดตาย แลว้ถา้เราจะปลอ่ยวาง เราตอ้งปลอ่ยวางจากส่ิงนั้นให้มนั
สงบเขา้มา  

ถา้มนัปล่อยวางจากขา้งนอก บ่วงแห่งมาร รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร ใจ
มนัไปเกาะเก่ียว รูป รส กล่ิน เสียง เกาะเก่ียวมารไปทั้งหมดเลย แลว้ถา้มนัปลอ่ยส่ิงนั้น
เขา้มามนัเป็นอิสระเขา้มา แลว้มนัจะไปวา้เหวอ่ยา่งไร มนัไปเกาะส่ิงใดส่ิงนั้นก็พ่ึง
ไม่ได้ๆ  แลว้มนัมาเกาะตวัมนัเอง ตวัมนัเองเป็นความจริงนะ  

ใจน้ีเป็นความจริง ใจน้ีเกิดตายๆ แต่สภาวะใหม่แต่ใจดวงเก่า ใจดวงเก่าใน
สถานะใหม่ มนักลบัมาท่ีน่ีแลว้มาพิจารณาของมนั เราไปเกาะเก่ียวเราไปแบกเขาน่ีเรา
ทุกขไ์หม ส่ิงท่ีทุกขม์นัเห็นโทษของมนั มนัก็ปลอ่ยเขา้มา แลว้หัวใจของเราละ่ ความคิด
มนัทุกขไ์หม ความคิดท่ีมนัคิดตา่งๆ เวลาเราไปยึดมนัทุกขไ์หม เห็นความเป็นไปของมนั  

สรรพส่ิงน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงัส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ส่ิงใดเป็นทุกขส่ิ์งนั้นเป็น
อนตัตา อนตัตาตลอดเพราะมนัเกิดดบัๆ ในหัวใจ แต่เรายึดแลว้เราทุกขต์ลอดไป น่ี
สภาวะแบบน้ียอ้นกลบัเขา้มาใชค้วามคิดเขา้มา เราจะมีอ านาจเหนือตวัเอง ถา้มีอ  านาจ
เหนือตวัเองคือสภาวธรรม คือการภาวนา  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนเร่ืองการภาวนานะ เร่ืองการภาวนาให้กบั
สัตวโ์ลก ใหก้บัเราเป็นผูก้า้วเดิน มีคนคิดมากเลยวา่สภาวะแบบน้ี ท าไมเม่ือก่อนไม่มีใคร
ท าๆ เขาท าไม่ไดเ้พราะวา่มนัความคิดท่ีวา่มนัจะยอ้นกลบัเขา้มา เราคิดสิ ถนนหนทางมนั
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ยงัมีแผนท่ีแลว้หัวใจมนัมีแผนท่ีอะไร อริยสัจน่ี เวลาวา่มรรคน่ีมรรคมนัจะรวมตวัมนั
ตอ้งใชส้มาธิน ้าหนกัเท่าไหร่ ใชค้วามเพียรเท่าไหร่ น ้าหนกัเท่าไหร่ ทุกคนตอ้งการเป็น
สูตรส าเร็จ  

แต่เวลาคนชอบทานอาหาร คนชอบส่ิงต่างๆ ความคิดความผกูพนัไม่เท่ากนั มนั
ไม่เท่ากนัหรอก มนัจะเป็นไปตามอ านาจของใจดวงนั้น ตามความเป็นไปของใจดวงนั้น 
มนัจะเป็นปัจจตัตงั ความเฉพาะใจของดวงนั้น ใจดวงนั้นถึงยอ้นกลบัมา เพราะความติด
ของใจมนัไม่เหมือนกนั ถึงวา่มนัตอ้งปฏิบติัข้ึนมาแลว้ยอ้นกลบัเขา้มาตลอด ส่ิงน้ีมนัถึง
วา่เป็นภาวนามยปัญญา เป็นมรรคท่ีเกิดในศาสนาพทุธ  

ทุกศาสนาเพราะเวลาประชุมเร่ืองศาสนาสัมพนัธ์กนัมนัเปิดเผย คมัภีร์ต่างๆ มนั
เปิด มีเฉพาะศาสนาพทุธเท่านั้นท่ีมีมรรคอริยสัจจงั ศาสนาอ่ืนสอนแต่ท าดีท าชัว่ๆ ท าดี
ท าชัว่เป็นศีลธรรมจริยธรรม ส่ิงน้ีมีอยูโ่ดยดั้งเดิม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เกิด
มามนัก็มีอยูแ่ลว้คนดีก็คือคนดี คนชัว่ก็คือคนชัว่ มนัเป็นธรรมชาติอยา่งนั้น แต่ความดี
ความชัว่ของโลกมนัก็เป็นของประจ าโลก แต่ความดีความชัว่ท่ีเป็นอริยสัจเป็นความเป็น
จริงเท่าไหร่ท่ีเขา้ไปช าระกิเลส มีเฉพาะศาสนาพทุธของเราเท่านั้น  

แลว้ถา้เรากา้วเดินตามครูบาอาจารย ์ เราสร้างของเราข้ึนมาน่ีเป็นสมบติัของเรา
ข้ึนมา จะเป็นมรรคไง งานชอบๆ น่ีงานประกอบสัมมาอาชีวะชอบ ท าความถกูตอ้งชอบ 
ส่ิงน้ีเป็นคนดีแน่นอน แต่วา่ถา้จะเอาชนะหัวใจน่ีมนัจะมีงานชอบอนัหน่ึง งานชอบ
ข้ึนมาคือความเห็นสภาวะใจท่ีเปล่ียนแปลงไป เห็นสภาวะใจท่ีไปเกาะเก่ียวเขา นัน่คือ 
ตวัปัญญา ปัญญามนัจะยอ้นกลบั มนัมีเหตุผล มนัเห็นโทษๆ ท่ีวา่น้ีคือไฟ เกาะทีไรทุกข์
ทุกที เกาะทีไรเผากูทุกที  

ถา้จบัใจตวัเองน่ี ส่ิงน้ีมนัเผามนัตอ้งดบัได ้ดบัดว้ยน ้าอมฤตธรรม น่ีคือความสงบ
ของใจ แลว้ความใคร่ครวญของปัญญาช าระกิเลสจนมนัออกไป ส่ิงน้ีเคยมีอ  านาจเหนือ
ใจ ถา้ส่ิงน้ีมีอ  านาจเหนือใจ อ  านาจของกายเรากติ็ดพนัมนั ถา้ส่ิงน้ีเราช าระมนัออกไป
จากใจมนัจะไม่มีอ  านาจเหนือใจเรา แลว้ร่างกายมนัจะมีความหมายอะไร ร่างกายก็เป็น
เฉพาะธรรมชาติเป็นธาตุเฉยๆ มนัจะมีอ  านาจเหนือกบัใจไดอ้ยา่งไร มนัจะไม่มีอ  านาจ
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เหนือใจเลย เพราะหัวใจมนัเขา้ใจหมด มีอ  านาจเหนือใจซะอยา่งเดียวจะเขา้ใจส่ิงต่างๆ 
หมดแลว้ช าระไดท้ั้งหมด น้ีคือเราเป็นเจา้ของเราเอง ชีวติมีเป็นของเรา  

ชีวติน้ีถา้วนอยูใ่นโลกน้ี เราจะไม่รู้วา่ชีวติน้ีคืออะไร แลว้ก็วนตายวนเกิด แต่ถา้
เราเห็นสภาวะตามความเป็นจริง ชีวติน้ีเป็นของเราแลว้จะไม่เวยีนตายเวยีนเกิด เพราะ
อะไร เพราะเป็นของเรา ไม่ใช่เป็นของมาร ถา้เป็นของมารตอ้งเวยีนตายเวยีนเกิดใน
วฏัฏะ เป็นของเราแลว้เราเป็นเจา้ของแลว้จะมีความสุขมาก เกิดจากการประพฤติปฏิบติั
ของเรา เอวงั  
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