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วิบากกรรม 

หลวงปู่ บญุเพง็ กปัปโก 

วนันีเ้ป็นวนัสดุทา้ยของการท่ีมาอยู่อาศยัทางวดัสงัฆทาน 

ซึง่มีเจา้อาวาสและมีสมภาร ท่านก็เป็นคนใจกวา้ง ทา่นเป็นคน

ใจบญุใจกศุล อตุสา่หพ์ยายามใหส้ถานท่ี ใหท่ี้พกั ใหท่ี้พกัแลว้ก็

ยงัไม่แลว้ ยงันาํเท่ียวอีก การเท่ียวน่ีก็หาไดย้าก ท่ีทา่นนาํไปนะ่ 

ท่ีไหนไมเ่คยไป ทา่นนาํไปหมด พวกญาติโยมก็พลอยไดไ้ปดว้ย 

พลอยไดไ้ปเหน็ดว้ย น่ีเจา้อาวาส สมภารเจา้วดัทา่นเป็นคนใจ

กวา้ง ท่านเป็นคนใจบญุ โอบออ้มอารตีอ่ญาติธรรมคือญาติ

ในทางธรรมะท่ีมาเย่ียมเยือน ท่านก็เลยพาเป็นผูน้าํ ก็ไดร้บั

ความสะดวกสบายจากทา่นอย่างเต็มท่ี ดงันัน้จงึไดข้อขอบบญุ

ขอบกศุล ขอบบญุขอบคณุเอาไว ้ณ โอกาสนีด้ว้ย 

ทีนีต้อ่ไปเรานกัปฏิบติัก็มีความสนใจ ก็ไม่เลิกละ ก็ไม่

เลิกลาพาจากอะไรหละ ถงึมาเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ท่ีไหนก็ตาม 

ก็ยงัสนใจในการภาวนา ก็ตอ้งการภาวนา ก็ยงัอยากนั่ง ก็นั่ง 

การนั่งก็อยา่ไปนั่งคิดหละ ไปท่ีไหน ไปเหน็อะไรท่ีไหนมา ก็อย่า
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ไปคิด ทาํอะไรมาก็อยา่ไปคิด เรื่องอดีตท่ีมนัผ่านมาแลว้ก็แลว้

ไป อดีตในวนันีก็้ตาม อดีตท่ีมนัผ่านมาแลว้หลายปีก็ตาม ท่ีมนั

ผ่านมาทางห ูผ่านมาทางตา ผ่านมาทางจมกูท่ีมนัเคยไดรู้ ้ได้

เห็น ไดย้ิน ไดฟั้งมา ซึง่มนัเป็นอดีต ตวัสญัญามนัก็จดจาํนาํเอา

มา เป็นเครื่องสาํหรบัท่ีจะใหเ้ราคิด ทีนีเ้ราอย่าไปคิด ในเรื่อง

อดีต แมก้ระทั่งถึงอนาคตท่ียงัไม่มาถึง ก็อย่าไปคาํนงึมนั  

ใหเ้อาปัจจบุนั เรยีกวา่ปัจจปัุนนงั ท่ีลมหายใจเขา้หายใจ

ออกปัจจบุนัน่ี ใหด้ลูม ลมเขา้ ดลูมออก เวลาเขา้เราก็รู ้เวลา

ออกเราก็รู ้ตามเขา้ไป รูเ้ขา้ไป อย่าไปกงัวลกบัเรื่องภายนอก ส่ิง

ท่ีมนัผ่านมาแลว้ก็แลว้ไป อย่าไปกงัวล อย่าไปวุน่วายกบัของ

ภายนอกใหม้ากนกั จิตมนัไมส่งบ คือเราตอ้งการความสงบ 

ตอ้งการระงบัความวุน่วาย ตอ้งการระงบัความฟุ้งซา่น ตอ้งการ

จิตของเราใหเ้กิดบญุเกิดกศุลนั่นน่ะ บญุก็คือความสขุ กศุลก็คือ

ความฉลาด ใหฉ้ลาดเอาบญุ ฉลาดเอากศุล นั่นน่ะเคา้เรยีกวา่

จิตเป็นกศุล เรยีกวา่กศุลจิต  
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ทีนีเ้ราพยายามทาํจิตของเราน่ีใหอ้ยู่ในวงลอ้มของความ

สงบ อยา่ปลอ่ยจิตของตวัเองใหท้่องเท่ียว จะไปบา้นก็ตาม ไปท่ี

ไหนก็ตาม อยา่ปลอ่ยไป ใหเ้อาปัจจปัุนนงั เอาปัจจบุนัน่ี ท่ีลม

หายใจเขา้หายใจออกอยู่เน่ีย หายใจเขา้เราก็วา่พทุ หายใจออก

เราก็วา่โธ เอาอยู่เพียงแคนี่ห้ละ อะไรมนัจะเกิด ก็ใหม้นัเกิดใน

ความสงบ อะไรจะมีมา ก็ใหม้นัมีในความสงบ อะไรมนัจะใหรู้ก็้

ขอใหม้นัรูด้ว้ยความสงบ ขอใหรู้ด้ว้ยความสขุ อย่าไปรูด้ว้ย

ความทกุข ์พยายามตัง้ขอ้สงัเกตเอาไวใ้หดี้ อย่าไปฟุง้ซา่น อยา่

ไปราํคาญ อยา่ไปมวัเมา อยา่ไปละลืมหลง ชีวิตของเรานะ่มนั

เป็นของหายาก ท่ีเราเกิดมาน่ี ท่ีไดเ้กิดมาเป็นมนษุยม์นัก็เป็น

ของท่ีหายาก  

ทีนีเ้ราเกิดมาแลว้ ท่ีวา่เป็นมนษุยข์องท่ีหาไดย้ากนะ่ เราก็

ไดม้าแลว้ กิจโฺฉ มนุสสฺปฏลิาโภ การท่ีเราจะไดเ้กิดมาเป็น

มนษุยก็์เป็นของท่ีหาไดย้าก ทีนีข้องท่ีหาไดย้ากน่ะ เราก็ได้

มาแลว้ เม่ือไดม้า ไดม้าเพราะอะไร ก็ไดม้าเพราะ บุพเพกต

ปุญญตา ก็ดว้ยบญุเกา่ท่ีเราไดก้ระทาํมาตัง้แตอ่ดีตชาติท่ีผ่าน
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มาแลว้น่ะ ตัง้แตห่ลายภพหลายชาติท่ีเราสรา้งมา เราเคย

ทาํบญุมานะ่ บญุอนันัน้นะ่ จงึตามสนองมาใหเ้รามาไดเ้กิดเป็น

มนษุย ์ 

แตม่นษุยท่ี์เกิดมาเป็นมนษุยท่ี์ไดเ้กิดมา เราก็อย่าคิดวา่เรา

จะพน้จากกรรม มนษุยน์่ะจะเกิดในชาติใดก็ตาม ภพใดก็ตาม 

คาํวา่กรรมจะตอ้งมีติดตามมา ถงึเราจะอยากก็ตาม ไมอ่ยากก็

ตาม อยากไดก็้ตาม ไม่อยากไดก็้ตาม เรื่องของกรรมนั่นน่ะ มนั

ไม่ไดต้ามมาดว้ยความอยาก มนัไม่ไดต้ามมาดว้ยความท่ีเรานกึ

ถึงมนั มนัมาของมนัเอง เหมือนอย่างท่ีเรามานั่นน่ะ ท่ีเราเกิด

มาแลว้น่ะ บางคนก็ไม่ไดน้กึ ก็ไม่ไดคิ้ดวา่เราจะหนีจากบา้นจาก

ช่องมาอยู่ตา่งประเทศ เรยีกวา่มาประเทศนอก หรอืวา่เมืองนอก 

เราก็ไม่เคยคิด เราก็ไม่เคยนกึ และก็ไม่คิดวา่มนัจะเป็นไปได ้แต่

อนิจจาเอย๋ พทุโธ่เอย๋ เพราะเหตใุดแลว้จงึไดม้าตา่งประเทศ 

และไดม้าอยู่ตา่งประเทศ บางคนก็ไปหลายประเทศ บางคนก็

มาอยู่ประเทศเพียงประเทศเดียว เราก็ยงัมาได ้ 
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ส่ิงท่ีนาํพาใหเ้รามานั่นน่ะ ตามหลกัคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

ท่านก็เรยีกวา่กรรม ก็กรรมเกา่นั่นหละ ก็ของเก่าอยา่งเราน่ะท่ี

มนัมา แตม่นัมาไดอ้ย่างไร เราก็หาไดรู้ไ้ม่ แมจ้ะมาชั่วครัง้

ชั่วคราวก็ดี เราก็ไม่เคยคิดวา่จะมา แตม่นัก็มา อนันีม้นัก็เน่ือง

ดว้ยกรรมเกา่ท่ีมนัเคยไดส้รา้ง สรา้งกรรมสรา้งเวรอะไรไวโ้ดยท่ี

เราไม่รูเ้รื่อง สรา้งไวช้ั่วขณะหนึง่ก็ตาม หรอืสรา้งไวม้ากก็ตาม 

แตม่นัก็เป็นของมนัไปไดโ้ดยท่ีเราไม่ไดน้กึ ไม่ไดคิ้ด ไม่ไดฝั้น

อะไรเลย อนันีเ้ฉพาะภายในประเทศ หรอืเมืองไทยของเรา ซึง่

เราเกิดเป็นคนไทย แตเ่ราก็มาดว้ยกรรมดี ไม่ใช่มาดว้ยกรรม

รา้ย  

พวกท่ีมาดว้ยกรรมรา้ยนั่นนะ่ ไดแ้ก่ประเทศอะไร มีอยู่สอง

หรอืสามประเทศ ประเทศท่ีมนัเดือดรอ้น อย่างประเทศลาว และ

ประเทศเขมร ประเทศญวน อนันัน้เคา้บา้นแตกสาแหรกขาด อนั

นัน้น่ะ กรรมเวรอนัอย่างมหนัต ์พวกท่ีมาไดก็้มา พวกท่ีมาไม่ได ้

ท่ีตายลงแม่นํา้โขง ก็นบัไมถ่ว้น น่ีสาํหรบัพวกลาว พวกเขมร

ท่ีมาไดก็้หนีมา พวกท่ีมาไมไ่ด ้เขาก็ฆา่กนัเอง ตายเป็นลา้นๆ 
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เขาก็ยงัฆา่กนัได ้อย่างประเทศญวนเคา้ก็หลบหลีกปลีกตวัหนี

มาตา่งประเทศ ก็ถือวา่เขาอพยพ การอพยพเคา้ก็ไม่ไดม้าเมือง

นีเ้ทา่ไหรน่กั ถงึมาบา้งก็ไม่มาก แตโ่ดยมากก็มกัจะไปประเทศ

ฝรั่งเศส หรอืเยอรมนั หรอือเมรกิา อย่างประเทศลาว หรอืเขมร 

หรอืญวน ซึง่เขาบา้นแตกสาแหรกขาด เขามาดว้ยความทกุข ์

ดว้ยความยาก ความลาํบากจรงิ ถา้เราพจิารณาเรื่องของกรรม

แลว้  

แตเ่ขาเป็นมาไดย้งัไง ทัง้ๆท่ีมนษุยด์ว้ยกนัน่ะ ยงัพดูกนัไม่รู ้

เรือ่ง มนษุยด์ว้ยกนัแลว้มนัทาํไมถงึฆา่กนัได ้ทัง้ๆท่ีรูก้นัอยู่ แลว้

ขนาดบา้นเดียวเมืองเดียวกนั ทาํไมถงึเป็นไปได ้แลว้ทาํไมถึงนาํ

ส่ิงไม่ดีไม่งามเขา้มาสูบ่า้นสูช่่องของตวัเอง แลว้ก็มาขบัไลญ่าติ

พ่ีนอ้งของตวัเอง ใหแ้ตกบา้นแตกเมือง อนันีน้่ะมนัหนกัขนาด

ไหน กรรมอนันัน้มนักรรมรา้ยน่ะ เรยีกวา่ กมฺมุนา วตตฺตโีลโก 

สตัวโ์ลกย่อมเป็นไปตามกรรม เราก็เป็นมาตามกรรม แตว่า่เรา

ยงัมีกรรมดีกวา่เขาตัง้หลายเท่า แตเ่ขาน่ะกรรมรา้ยจรงิๆ กรรม

โหดรา้ยจรงิๆ  
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แตเ่ม่ือเขามาถึงแลว้ ทีนีก้รรมมนัก็เลยกลบักนั ของรา้ยก็

เลยกลายเป็นดี เขาก็เลยกลบัมาเป็นคนดีขึน้ หนีจากบา้นจาก

ช่องมา ก็มาอยู่ในสถานท่ีท่ีเจรญิและอดุมสมบรูณ ์ผูท่ี้เคา้มาได้

ก็เรยีกวา่มาดี และเคา้ก็ไดอ้ยู่ดีกินดี ถึงแมจ้ะอยู่ดีกินดีสกัปาน

ใดก็ตาม แตค่วามทกุขอ์นันัน้น่ะคงไม่ลืม แมแ้ตบ่า้นช่องของ

ตวัเองท่ีจะทกุขย์ากลาํบากประการใดก็ตาม ก็คงไม่ลืม เคา้

จะตอ้งนกึของเขาและมีความเจ็บชํา้นํา้ใจของเขาอยู่ตลอดเวลา 

ความทกุขอ์นันัน้น่ะ จงึฝังอยู่ในจิตของเขา หาท่ีสิน้สดุไม่ไดจ้น

ตลอดถึงวนัตาย  

แมแ้ตต่ายแลว้ก็ไม่มีใครสามารถท่ีจะรูเ้หน็ดวงวิญญาณ

ของเขาได ้ตายแลว้เขาก็กลบั อาการกลบันั่นน่ะไม่มีใครเห็น แต่

การมาน่ะไม่มีคนเหน็ การกลบัเขาก็ไปได ้ก็ชั่วขณะนิดเดียว 

กระดิกนิว้เดียวเทา่นัน้น่ะมนัถึงแลว้ เคา้ไปแลว้ ถงึบา้นเคา้แลว้ 

แตถ่ึงจะกลบัไป ก็หาความหมายไม่ไดห้รอก จะถือวา่เป็นสิทธ์ิ

ของตวัเองในสถานท่ีอยู่อนัตวัเองเคยอยูม่าก่อนนัน้ อนันัน้นะ่

เป็นไปไม่ได ้ไดแ้ตร่าํพงึราํพนั ไดแ้ตอ่ปุาทานคือความยดึมั่นถือ
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มั่น แลว้ก็ผกูอาฆาตบาดหมางเอาไว ้“ในคราวนีม้งึทาํก ูแลว้

ตอ่ไปหละกจูะตอ้งทาํมงึ” น่ีมนัผกูอาฆาตเอาไวอ้ย่างนีแ้หละ  

เพราะฉะนัน้นะ่ กรรมทัง้หลายท่ีจะใหม้นัหมดไปจากมนษุย ์

ทีนีม้นัจะหมดไดย้งัไง มนัหมดไดย้าก มนัหายไดย้าก มนัหนีได้

ยาก เรยีกวา่หนีกรรมเพราะฉะนัน้องคส์มเด็จพระผูมี้พระภาค

เจา้ พระองคน์ัน้น่ะ ก่อนท่ีจะเบื่อโลก ก็เบื่อเพราะอยา่งนีห้ละ 

ท่านวา่มนัหนีจากความอาฆาตมาดรา้ยซึง่กนัและกนัน่ะมนัยาก 

ถึงแมท้า่นจะเป็นราชามหากษัตรยิ ์ยิ่งพระราชามหากษัตรยิน์ัน้

หละ ยิ่งตดัคอคนดี ยิ่งประหตัถป์ระหารชีวติของคนท่ีมนัไม่อยู่

ใตอ้าณติับงัคบับญัชาของตวัเอง ก็เหมือนประเทศนีก็้

เหมือนกนัน่ะ สว่นพระราชามหากษัตรยิต์ามประวติัแลว้ก็มกัจะ

เป็นไปอย่างนัน้น่ะ มกัจะสรา้งกรรม สรา้งก็สรา้งกรรมหนกัดว้ย 

สรา้งเวรก็เวรหนกัดว้ย น่ีมนัเป็นอย่างนัน้  

ทีนีพ้ระพทุธเจา้น่ะท่านมองเห็นอนันีแ้หละ การจองลา้งจอง

ผลาญซึง่กนัและกนันั่นหาท่ีสิน้สดุไม่ได ้ในชาตินีเ้ขาก็ชนะเรา 

แตไ่ปชาติหนา้ เราก็ชนะเขา ก็คือเราไปฆา่เขา ชาติตอ่ไปอีก เขา



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 9 
 

ก็มาฆา่เราอีก ทีนีม้นัไปสิน้สดุตรงไหน มนัไม่มีท่ีสิน้สดุ พระองค์

ก็จงึมาคน้หาเหต ุเหตอุนันีม้นัมาจากไหน เหตนีุก็้มาจากกิเลส 

กิเลสนัน้มนัเป็นตน้เหต ุธรรมทัง้หลายนัน้มนัเกิดขึน้จากเหต ุจะ

ดบัไปก็ดบัไปเพราะเหตแุห่งธรรมนัน้ พระพทุธเจา้ท่านบอก 

เหตมุนัอยู่ท่ีไหน เหตแุห่งธรรมมนัอยูท่ี่ไหน ก็หวัใจมนัอยูท่ี่

ไหนหละ มนัไม่ใช่จะมีแตเ่ขานะ แมแ้ตพ่วกเราเองน่ะ แมจ้ะอยู่

ดว้ยกนัในระหวา่งครอบครวัหรอืหมู่คณะมนัก็ยงัมีปัญหา ความ

ไม่ปรองดองซึง่กนัและกนัมนัก็มี ความไมกิ่นเสน้กินวากนัมนัก็มี 

ความผกูอาฆาตมาดรา้ยในระหวา่งภายในจิตมนัก็หากมี ทีนีไ้อ้

สว่นกิเลสทัง้หลายในเม่ือมนัมีอยู่อย่างนี ้แลว้มนัจะไปสิน้สดุ

ตรงไหน พระพทุธเจา้ท่านมาคน้หาเหต ุพระพทุธเจา้ก็มาเหน็

เหตอุนันี ้เหตทุัง้หลายมนัเกิดขึน้ ธรรมทัง้หลายมนัเกิดขึน้ก็

เพราะเหต ุกรรมทัง้หลายมนัเกิดขึน้ก็เพราะเหต ุจะดบัไปก็

เพราะเหตแุหง่ธรรมนัน้  

ทีนีก้่อนท่ีมนัจะดบัไดน้ะ ก่อนท่ีมนัจะดบัเหตไุดเ้ราจะทาํ

ยงัไง คิดวา่มนัจะดบัไดง้่ายๆหรอื ดบักิเลสน่ะ คิดวา่จะฆา่มนัได้
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ง่ายๆหรอื มนัฆา่มนัไมไ่ดง้า่ยๆ ใครจะไปทาํลายหวัใจตวัเองได ้

เพราะใจตวัเองนัน้กิเลสมนัก็อยู่ดว้ยกนั ใจก็อยู่กบักิเลส กิเลส

มนัก็อยูก่บัใจ ใจมนัก็มีกิเลส กิเลสมนัก็มีอยู่กบัใจ ทีนีเ้ราจะไป

คิดฆา่มนั ฆา่มนัไดย้งัไง คิดจะทาํลายมนั ทาํลายมนัไดย้งัไง คิด

จะฆา่กรรม คิดจะทาํลายกรรม คิดจะทาํลายยงัไง มนัไมไ่ด้

เป็นไปงา่ยๆ  

เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึยอมเสียสละชีวิตมานั่งสมาธิ

ภาวนานะ่ จนจิตใจของพระองคน์ัน้มีความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิ 

แลว้ก็เกิดปัญญาญาณขึน้มา ก็คือญาณทัง้ ๓ เกิดขึน้ 

บุพเพนิวาสานุสตญิาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ ก็

เกิดขึน้ พอเกิดขึน้ก็ดบัเหตไุด ้อาสวกัขยญาณน่ะ ก็คือดบัเหต ุ

ก็คือดบักิเลสไดก็้ดบัราคะ ตณัหา ดบัอวชิชา พระองคด์บัเหตไุด้

แลว้พระองคก็์จงึหนีจากกรรมจากเวร กรรมเวรทัง้หลายก็เลย

ไม่ไดต้ามพระองค ์ 

เม่ือพระองคจ์ะหนีจากโลก เม่ือพระองคพ์น้จากโลกแลว้ 

พระองคก็์จงึอาํลาโลก บอกวา่ โลกนีเ้ราไม่ไดม้าอีกแลว้ 
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พระองคแ์ตล่ะพระองคจ์งึไดเ้หยียบเอากอ้นหนิ หินแข็งขนาด

ไหนหละ แตเ่ม่ือพระองคไ์ปเหยียบก่อนท่ีพระองคจ์ะปรนิิพพาน 

ไปเหยียบฝากรอยเทา้เอาไว ้รอยพระบาทเอาไว ้บอกวา่โลกนี้

จะจากเพียงแคนี่ห้ละ บรรดาเพ่ือนมนษุยท์ัง้หลายท่ีเกิดแก่เจ็บ

ตายดว้ยกนั ก็คงจะเหน็แตร่อยเราเทา่นัน้ แตเ่ราจะหากลบัคืน

มาอีกคงจะไมมี่ เราจงึขอฝากเอาไว ้พวกมนษุยท์ัง้หลายถา้ใคร

จะเดินตามเราก็ใหเ้ดิน เพราะหนทางเราชีเ้อาไวแ้ลว้  

พระองคชี์เ้อาไวก็้มีอะไร ก็มีศีล มีสมาธ ิมีปัญญา น่ี

พระองคชี์เ้อาไวแ้ลว้ ถา้ใครเดินตามก็ไปได ้ถา้ใครไม่เดินตาม ก็

ถือวา่ไปไม่ได ้น่ีพระพทุธเจา้ท่านหนีจากโลก ทีนีเ้ราเดินตามคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ เราก็เริม่ตน้ตัง้แตก่ารใหท้าน ทานมยั บญุ

ก็สาํเรจ็ดว้ยการให ้ก็ดว้ยการเสียสละก็คือใจเราน่ีหละ 

เป็นอนัวา่ทาํลายกิเลสในเบือ้งตน้ ในขัน้หยาบๆ กิเลสเบือ้งตน้

คือการใหท้าน ตอ่มาก็มีการสมาทานศีล คือรกัษาศีล ก็คือ

รกัษาบรสิทุธ์ิทางกายและวาจาของเราใหป้ราศจากโทษ เราก็ได้

ทาํเป็นการสรา้งบารมีไป  
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แตย่งัเหลืออยูว่า่การทาํใจใหส้งบน่ี การทาํใจใหต้ัง้มั่นเป็น

สมาธิน่ี น่ีมนัยงัเหลืออยู่น่ี ทีนีเ้รายงัไม่ไดเ้ห็นคณุคา่ของจิต และ

ก็ยงัไม่เห็นโทษของกิเลส และก็ยงัไม่ไดเ้ห็นโทษของกรรม เหน็

แตค่นอ่ืนเขาเป็นกรรม แตว่า่กรรมของตวัเองไม่เหน็ ก็เลยไม่รูว้า่

เราจะไปแกก้รรมกนัตรงไหน แมก้ระทั่งถงึตน้เหตขุองกรรม 

กรรมท่ีเกิดขึน้ก็เพราะอะไร เพราะเหต ุเหตมุนัก็อยูต่รงไหนเราก็

หาไดรู้ไ้ม่ เม่ือเป็นอยา่งนัน้หละ เราทาํอยา่งไรเราจงึจะรูเ้หตขุอง

กรรมนัน้ได ้เหตขุองกรรมนัน้มนัก็ไม่ใชว่า่มนัอยู่ท่ีอ่ืน มนัก็อยู่ท่ี

หวัใจของเราทกุคน  

ตวักิเลสนัน้หละตวักรรมใหญ่ ตราบใดท่ียงัมีกิเลสอยู่ตราบ

นัน้น่ะกรรมยงัไม่หมด ถา้ไมมี่ชาตินีใ้นกรรมรา้ย ชาติหนา้

ขา้งหนา้อีก เพราะมนัมีหนา้หลายหนา้ หนา้นีก็้ยงัไม่แลว้ หนา้

นั่นตอ่ไปอีก ชาติหนา้ก็หนา้ตอ่ไปอีก ไม่รูม้นัจะเป็นอะไรมั่งใน

ชาติหนา้ น่ีก็เพราะกิเลส ทาํใหพ้ลดัพรากจากกนั ทาํใหเ้ป็นมา

ตัง้แตแ่รกเกิด โอ!้ สารพดัสารเพนะ ไม่รูม้นัจะเป็นยงัไงนะไอ้

เรื่องของกิเลส แตม่นัมาเกิดไม่รูว้า่มนัมายงัไง เรามาเกิดก็ไม่รู ้
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วา่มากนัไดย้งัไง ใครเป็นผูเ้อามนัมาก็ไม่รู ้แลว้มนัมากบัใครก็ไม่

รู ้ใครไปเชิญมนัมาก็ไม่รู ้มนัไม่มีใครไปเชิญ ไม่มีใครไปเรยีก แต่

มนัก็มาดว้ยความหลง มาแลว้ก็หลงกนัอยู่อย่างนี ้นั่นแหละ

ความหลงมนัจงึมีอยู่ในหวัใจเรา มนัหลงมาแลว้น่ะ  

ทีนีท้าํยงัไงเราจงึจะรูไ้ด ้นอกจากเราจะมาเจรญิภาวนา

สมาธิทาํใหจ้ิตใจของตวัเองมีความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิ 

นอกจากนีก็้คงจะไม่มี ก็มีอยู่แคนี่ ้ก่อนท่ีจะทาํใหจ้ิตของเรามี

ความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิได ้ทาํยงัไง ก็เพง่หวัใจตวัเองสิ 

ตน้เหตขุองกรรมนั่นน่ะ ดกูรรมนั่นน่ะ ดตูน้ของกรรม กิเลสมนัก็

เป็นเหตใุหท้าํกรรม กรรมนัน้มนัก็เป็นวิบาก วิบากมนัก็เป็นเหตุ

ใหม้าเกิดเป็นกิเลสอีก กิเลสมนัก็เป็นเหตใุหท้าํกรรม กรรมก็เป็น

วิบาก เคา้จงึไดเ้รยีกวา่วัฏวน หรอืวฏัสงสาร มนัก็วนกนัอยู่

อย่างนีน้ะสิ  

ทีนีเ้ราทาํไมไม่ดตูวัเอง วา่กิเลสของเรามีไม่ใช่หรอื หรอืวา่

ตวัเองสิน้กิเลสแลว้ กรรมขา้งหนา้เน่ียแมแ้ตช่าตินีก็้ตาม แมจ้ะ

เป็นไปยงัไงขา้งหนา้น่ีเราก็หาไดรู้ไ้ม่นะ เรารูอ้ยู่เฉพาะปัจจบุนัน่ี 
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เราก็เป็นคนเรยีกวา่คนดีอยู ่แตร่ะยะขา้งหนา้น่ี ความดีอนันีจ้ะ

สนองเราไปถงึไหนท่ีวา่เราดี มนัก็ไม่แน ่แตจ่ะชาติหนา้อีกก็ไม่

แน่ ก็เพราะกิเลส ซึง่มนัสะสมมา สะสมกรรมมา มนัสั่งสมมา 

ยงัดีวา่พวกเรายงัมีสว่นดีท่ีเอามา ความดีก็ยงัตามสนองใหเ้รา

มาไดอ้ยู่สขุสบาย ทาํมาหากินหาอยูก็่ยงัพอเป็นไปตามฐานะ

ของมนษุย ์ทีนีก้ารมาของเรามนัก็ไม่ไดม้าดว้ยเหตรุา้ย เหมือน

อย่างบา้นอ่ืนเมืองอ่ืนของเขา เรามาดว้ยความพอใจ หรอืเรามา

ดว้ยเหตเุป็นบางอยา่งและถกูตอ้งตามกฏหมายท่ีเรามา มาเพ่ือ

หาอยูห่ากิน เพ่ือเลีย้งชีวติและเลีย้งอตัภาพของตนเน่ียหละ มนั

ก็มายากอยู่กบัอตัภาพน่ีหละ ก็มีคูค่รองก็ไดร้ว่มสขุรว่มทกุขก์นั

มา มนัก็หากเป็นเอง อนันีม้นัก็เน่ืองมาจากกิเลส ถึงจะบญุก็

บญุดว้ยกิเลส  

ใหเ้ราเจรญิภาวนาจิตของตวัเองใหมี้ความสงบตัง้มั่นเป็น

สมาธิ ลองดซูิ แลว้มนัจะเป็นยงัไง มนัจะเป็นยงัไง ไอก้รรมของ

ตวัเองมนัจะมีอะไรบา้ง แลว้เราตายแลว้เราสญูหรอื อา้ว สญู

แลว้ทาํไมถึงมีผีหลอกสาํหรบัคนตายไปกอ่น มนัทาํไมถงึไม่สญู 
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มนัทาํไมถงึมาหลอกหลอนคนท่ีเกิดมาทีหลงั ก็แสดงวา่มนัยงัไม่

สญู มนัก็ยงัมีอยู่ เม่ือมนัเป็นอย่างนีสิ้ เรากลวัมัย้หละ กลวัจะไป

เป็นอยา่งเขามัย้ ถา้กลวัเป็นอยา่งเขานะ เจรญิพุทโธนะ่ คือ

องคส์มเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้และพระนามของท่านคือพทุ

โธน่ะ ยดึเอาพทุโธใหม้ั่น ยดึเอาพทุโธเป็นหลกั นอกเหนือไปจาก

พทุโธแลว้เราจะไม่เอาอะไรทัง้สิน้ เราจะยดึเอาพระพทุธเจา้นัน้

มาประคองหวัใจเรา มาเป็นเครื่องประดบัหวัใจของเรา เราจะ

ยดึเอาพระพทุธเจา้มาประทบัในหวัใจของพวกเรา นอกจากอ่ืน

เราจะไม่เอาประทบั เราจะเอาหวัใจของเราน่ีรองรบัเอาซึง่

พระพทุธเจา้ คือพทุโธ  

เม่ือเรารูว้า่เรารองรบัเอาซึง่พทุโธแลว้ ดงึพทุโธเขา้ไป เอาไป

ตัง้ตน้นัน้น่ะ ตัง้ตรงไหนหละ เด๋ียวนีม้นัรูอ้ยูต่รงไหน เด๋ียวนีม้นั

คิดอยู่ตรงไหน ก็เอาพระพทุธเจา้ลงตรงนัน้น่ะ คือพทุโธนั่นน่ะ 

อย่ามาไวแ้ตป่ลายจมกูอย่างเดียวนะ เอาไปตัง้ไวต้รงกลาง

หนา้อกบา้งนะ ตัง้ตรงท่ีมนัคิด มนัคิดตรงไหน มนัปรุงตรงไหน 

มนัแตง่ตรงไหนนั่นนะ่ มนัฟุง้ซา่นตรงไหน มนัราํคาญตรงไหน 
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เอาพระพทุธเจา้ไปตัง้ลงตรงนัน้ พระพทุธเจา้ก็คือพทุโธน่ะ เอา

นามลงไป เอาพทุโธลงไปตรงนัน้ ผิดก็ผิด ถกูก็ถกู เป็นก็เป็น 

ตายก็ตาย ตอ้งตดัสินใจตวัเองอย่างนัน้สิ ไหนๆเราก็พึ่งอยู่แลว้ 

พึ่งพระพทุธเจา้แลว้ ก็ตายในพระพทุธ ตายในพระธรรม ตายใน

พระสงฆม์นัจะไปเสียเปรยีบอะไร มนัจะไปเสียทีอะไร มนัตายดี

ไม่ใช่หรอื ตายดีกวา่ตายนอกพระพทุธ นอกพระธรรม นอก

พระสงฆ ์ 

ตายในพระพทุธ ตายในพระธรรม ตายในพระสงฆ ์นั่นหละ

เคา้เรยีกวา่ตายดี ดีเพราะอะไร ก็เพราะเราจะพึง่ท่าน ไม่ใช่พึ่ง

แตเ่ฉพาะแตว่า่เป็นมนษุย ์ขา้งหนา้โน่นน่ะ ท่ีเราจะไป ใครจะ

เห็นหละ นั่งอยู่ดว้ยกนัมากๆอย่างนี ้เวลาไปหละ ไปเหน็กนัมัย้

หละ ไปเห็นกนัจะรูก้นัหรอืเปลา่ แลว้จะไปเสมอกนัหรอืเปลา่ 

มนัไม่รูน้ะ รบีทาํเอาซะนะ ทาํเอาองคส์มเด็จพระผูมี้พระภาค

เจา้ลงประทบัหวัใจน่ะ เอาใจของเรานัน้นะ่ ใหเ้ต็มไปดว้ยองค์

สมเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ คือใหส้มบรูณ ์คือความสงบตัง้มั่น

เป็นสมาธิ นั่นหละพทุโธ เรยีกวา่พทุโธแท ้นั่นหละเรยีกวา่
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สมบรูณไ์ปดว้ยพทุโธ สมบรูณไ์ปดว้ยสมาธิ เม่ือสมาธิสมบรูณ์

น่ะ ปัญญามนัก็เกิด  

เม่ือสมาธิสมบรูณม์นัจะมีอะไรเกิด ก็นอกจากปัญญา ท่ีมนั

เกิดทกุวนัมนัไม่ไดเ้กิดปัญญาน่ี มนัไม่ไดเ้กิดดว้ยสมาธิ มนัเกิด

ดว้ยความคิดทกุวนันี ้มนัจงึไม่ไดเ้ห็นอะไรเหน็มัย้ อยากเห็นจะ

เป็นจะตาย แตม่นัก็ไม่เห็น อยากรูจ้ะเป็นจะตายแตม่นัก็ไม่รู ้ก็

เพราะคิด ถา้คิดเอาแลว้มนัรูไ้ดง้่ายก็คิดเอาเองก็ไมว่า่ ไมเ่ป็นไร 

จะไม่ตอ้งภาวนาหรอก ถา้มนัคิดไดง้่ายๆ ทีนีม้นัไม่ไดง้่ายๆ

เหมือนอย่างท่ีเราคิดนะสิ มนัจงึไดท้าํ มนัจงึไดน้ั่งภาวนาเอา

เป็นเอาตายกนัอยู่น่ีนะ  

ก็ไม่วา่ท่ีไหนหละ ไม่วา่สาํนกัวิปัสสนาเถอะ คาํวา่วปัิสสนา

ก็ไปแลว้ไปนั่งภาวนาอย่างเดียวกนั ไม่ใช่ไปนั่งอยา่งอ่ืนนะ ก็ไป

นั่งเอาขาขวาทบัขวาซา้ย มือขวาทบัมือซา้ย ตัง้กายใหต้รง ก็ไป

นั่งหลบัตาคิดหาไอน้ั่นไอน่ี้อยูน่ั่น แลว้ก็บรกิรรมยบุหนอพอง

หนอ สมัมาอรหงั คิดแลว้มนัก็อนัเดียวกนั ก็หวงัหาความสงบ

อนัเดียวกนันั่นหละแตว่า่ก็ไปคิดเอาเฉยๆ วา่เป็นวิปัสสนา ก็เขา
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ไปนั่งคิดเอา แตปั่ญญาท่ีมนัจะเกิดขึน้แทจ้รงินะ่ มนัก็ไม่ได้

ปรากฏอะไรเลย ก็ไดแ้ตแ่คคิ่ด ก็ไปนั่งภาวนาอนัเดียวกนันั่นนะ่ 

ทีนีเ้ราก็นั่งภาวนาของเราซะสิเรามาเจรญิภาวนาสมาธิน่ี เราก็

ภาวนาอนัเดียวกนันั่นนะ่ กบัวิปัสสนานั่นน่ะ  

เพง่พทุโธนั่นนะ่ลงสูห่วัใจโนน่น่ะ อยา่มาไวท่ี้ปลายจมกู 

ปลายจมกูมนัไม่ใช่สถานท่ีตัง้ของจิต จิตมนัไม่ไดม้าตัง้อยู่ตรงนี ้

จิตไมไ่ดอ้ยู่ตรงนีเ้วลามนัสงบ มนัสงบอยู่ขา้งในโนน่นะ่ ในทา่

มกลามหนา้อก ในท่ามกลางทรวงอกเวลามนัสงบ มนัจะมาสงบ

อะไรท่ีปลายจมกูน่ะ มนัไม่ใช่ฐานท่ีตัง้ของจิตนะ ไม่ใชท่ี่อยู่ของ

เขา เราภาวนาเราก็ไมไ่ดภ้าวนาเอาลมนะ ถึงจะกาํหนดเอาลม

แตก็่ไม่ไดเ้อาลมเป็นสวรรคเ์ป็นนิพพานนะ เราบรกิรรมภาวนา

น่ะ พทุโธก็ดี อะไรก็ดี เราก็ไมใ่ช่วา่เอาพทุโธน่ีเป็นสวรรค์

นิพพานนะ เป็นมรรคเป็นผลนะ ใจ! เอาใจน่ะ ลมก็ไม่ไดเ้อานะ 

คาํบรกิรรมก็ไม่ไดเ้อานะ อนัส่ิงท่ีเราจะเอา ส่ิงท่ีเราจะตอ้งการ 

เราเอาหวัใจ!  
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ลมมนัก็ทิง้หมดหละ คาํบรกิรรมก็ทิง้หมดหละ มีแตพ่ทุโธตวั

เดียวนั่น หวัใจโนน่ สงบด่ิงลงไปโนน่ แจง้สวา่งออกมานะ่ ดเูอา

ซิน่ี พอมนัแจง้สวา่งจะดอูะไรก็ดเูอาสิ ทางไปสวรรคไ์ปไหน ทาง

ไปสูนิ่พพานไปไหน ทางนรกมนัไปยงัไง ก็ไปดเูอาสิ อนันีม้นัมี

แตเ่ขาวา่นะเด๋ียวนีน้ะ พวกเราน่ะคอยฟังแตค่นอ่ืนเขาวา่นะ 

ตวัเองตวัจรงิๆมนัจะเป็นเหมือนอย่างเคา้วา่หรอืไม่ เราก็ไม่ได้

เอาใจของเราเขา้ไปดอูะไรเลย ไม่ไดเ้อาเขา้ไปดท่ีูอ่ืนนะ  

คาํวา่เอาหวัใจไปด ูไม่ใช่วา่เอาไปดท่ีูอ่ืนนะ ดเูขา้ไปในทรวง

อกนั่น ดตูรงท่ีมนัคิดอยู่เด๋ียวนี ้ตน้ท่ีมนัคิด มนัคิดอยู่ตรงไหน 

นั่นหละเอาพทุโธลงตรงนัน้ เอาตวัรูล้งตรงนัน้หละ ไม่ใช่วา่เอา

มาไวป้ลายจมกูนะ เอาลงไวต้รงนัน้น่ะ ตรงท่ีมนัคิดอยู่นั่นน่ะ ลง

ไปแลว้มนัจะเป็นไงคอ่ยวา่กนั มนัจะมีอะไรแลว้คอ่ยวา่กนั เอา

ลงตรงนัน้ตรงท่ีมนัคิดอยู่เด๋ียวนี ้มนัคิดอะไร มนัปรุงอะไร มนั

แตง่อะไร มนัจะเอาอะไร นั่นๆๆ เอาลงตรงนัน้หละ พอลงไปแลว้

พทุโธลง มนัก็สงบสิ มนัสงบหละ มนัก็ลงสูฐ่านท่ีตัง้ของเขา มนั

ก็ระงบัความวุน่วาย  
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พอระงบัความวุน่วายได ้มนัก็ระงบัความฟุง้ซา่นได ้มนัก็

ฟุ้งซา่นตามสญัญาอารมณ ์มนัก็วุน่วายไปตามสญัญาอารมณ ์

สญัญาก็คือเราไปเหน็ไปรูไ้ปนั่น ไปตรงนัน้ ไปตรงนีม้า มนัก็เอา

อนันัน้หละมา นั่นหละมนัจะดบัก็ดบัสัญญาตวันัน้หละ เรยีกวา่

ดบัสญัญาอารมณ ์แลว้มนัจะเขา้ไปสูพุ่ทธะ พระพทุธเจา้อยู่

ขา้งในนั่นน่ะ มนัจะเขา้ไปตรงนัน้ เราก็เขา้ไปตรงนัน้สิ เขา้ไปดสิู 

เอาใหม้นัไดว้นันีห้ละ คนไหนพอไดใ้หม้นัได ้พอละโลกไดก็้ละ

กนัซะน่ี  

มนัทกุขม์นัยากเหลือเกิน เกิดมาเป็นคนน่ี คิดวา่เรามาไดก็้

คิดวา่เราดีหรอื มนัก็ทกุขเ์ทา่เก่าเทา่เดิมนั่นหละ เม่ือมีครอบมี

ครวักบัคนตา่งชาติตา่งเมือง ก็คิดวา่ตวัเองจะพน้ทกุขเ์หรอ มนัก็

ไม่พน้อยูน่ั่นหละทกุข ์ปัญหามนัก็มีอยูน่ั่นหละ แตม่นัจาํเป็น 

ความจาํเป็นของเราท่ีเราเกิดมาเฉยๆหรอก จาํเป็นกบัชีวิต ถา้ไม่

ทาํอยา่งนี ้ก็ชีวิตก็คงจะอยู่ไม่ได ้ก็ตอ้งทาํตามชีวิตเฉยๆเพ่ือชีวิต 

จะคิดวา่มนัเป็นสขุมนัหายากหรอก มนัยาก คาํวา่สขุ สขุอะไร 

มนัทกุขจ์ะตาย การดแูลความเป็นอยู่แหง่ชีวิตของตวัเอง การ
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ดแูลความเป็นอยู่แห่งชีวิตส่ิงท่ีเกิดมากบัเราอีกหละ การดแูล

ชีวิตส่ิงท่ีเราจะรบัผิดชอบเขาอีกหละ มนัยากหรอืมนังา่ยหละ 

ดแูลชีวิตความเป็นอยู่ของตวัเองอีกท่ีเรารบัผิดชอบอีก ปัญหา

มัย้ ศกึษาก็ศกึษาไปสิ ศกึษาสงู ก็ศกึษาไปก็เพ่ือสรา้งปัญหาน่ะ 

ปัญหาก็เกิดขึน้อีก ปัญหาอยู่ในการศกึษาก็ปัญหาอีกอนัหนึ่ง 

ไดก้ารศกึษาจบไปแลว้ ไอปั้ญหาอนัท่ีเราจะประคองความ

เป็นอยู่ของตวัเองท่ีเหมาะสม ท่ีเราไดม้านะ่ มนังา่ยหรอืมนัยาก  

มนัไม่ใช่ของงา่ยนะชีวตินะ ตายซะจงึแลว้นะ ตายก็แลว้ 

แลว้ในเมืองมนษุย ์แตเ่มืองผีน่ะ พดูมนัตรงๆน่ะเมืองผีนะ่มนัยงั

ไม่แลว้ มนัยงัจะมีอยู่อีกน่ี เราทาํแคนี่อ้ย่าคิดวา่มนัจะชนะผีนะ 

จะทาํลายผีได ้ผีนั่นไม่ใช่ผีท่ีอ่ืนหรอก ผีตวัเองน่ี ผีท่ีเราจะไปเกิด

เป็นผี มนัลาํบาก มนัไม่ใช่ของง่ายน่ี ชีวิตแตล่ะคนไม่ใช่ของง่าย  

นั่นหละพระพทุธเจา้ใหพ้ิจารณาอย่างนีห้ละ พิจารณาแลว้

ใหห้าตน้เหต ุเหตก็ุคือหวัใจเรานั่นหละ หวัใจอนัประกอบไปดว้ย

กิเลส เจา้โลภก็ดี เจา้โกรธก็ดี เจา้หลงก็ดี เจา้ราคะตณัหาก็ดี 

ตน้เหตทุัง้นัน้ ทาํลายฐานมนัยาก จะเอาอะไรมาทาํลายฐานมนั 
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ไปเอาปรมาณนิูวเคลียรท่ี์ไหนมาทาํลายมนั มนัไม่มีทางท่ีจะไป

กลวัหรอก หาเรื่อยๆ หมดไปสิน้ไปกบันิวเคลียรป์รมาณไูม่ มนั

จะหมดไปและสิน้ไปดว้ยปรมาณขูองพระพทุธเจา้ ปรมาณก็ูคือ

พทุโธนั่นหละ หนีพทุโธไม่ไดห้รอก ใครจะไปเอาอะไรมาจากท่ี

ไหนก็ตาม สูพ้ทุโธไมไ่ด ้ถา้จะเอาจรงิๆ สูพ้ทุโธไม่ไดห้รอก ขอให้

มั่นคงในจิตเราเทา่นัน้หละ ขอใหจ้ิตของเรามีความมั่นคงเทา่นัน้

หละ  

ยิ่งเราเป็นเพศท่ีออ่นแอเป็นเพศหญิง ไอภ้าระหนา้ท่ีของ

เราน่ะมนัมาก มนัลาํบากสาํหรบัเพศเรา ตอ้งอาศยัเขา ถา้พดู

แลว้ก็เหมือนกบัชาวเกาะ ก็ตอ้งเกาะเขาอยูน่ั่นน่ะ ลาํบากแท้ๆ

นะ ก่อนท่ีเราจะเอาตวัรอดมนัก็ลาํบากเหมือนกนั น่ีมนันา่

สงสาร น่าสงสารตวัเองนะ ก็ใหร้บีซะนะ รบีสรา้งบารมีคือ

ภาวนา ทาํจิตใจของตวัเองใหมี้ความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธินะ ให้

รบีทาํอนันีซ้ะ  

เรื่องบญุเรื่องกศุลเป็นของงา่ยหรอก ทาํไดง้่าย ใหท้านเรา

ออกเวลาไหนก็ได ้รกัษาศีล เราก็ได ้แตท่าํจิตน่ีมนัยาก เอาจิต
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ซกัหน่อยเถอะ ทาํอย่างไรจติของเราจะไดก็้ทาํเอาเถอะ มนัก็ไป

ทีละนอ้ยๆหละจิต ก็รูไ้ปทีละอย่างๆ ใหเ้อาน่ีเถอะ ไหนๆเราก็

เกิดมาแลว้ จะเป็นหญิงก็ชา่งหวัมนัเถอะ มนัเกิดมาแลว้จะวา่ไง

มนั หญิงมนัก็ไปไดน้ะ หญิงมนัก็ละกิเลสได ้กิเลสมนัก็มี

เหมือนกนักบัผูช้าย ก็มีราคะ ราคะตณัหามนัก็อนัเดียวกนั ถา้

ไม่ใช่อนัเดียวกนัมนัก็เขา้กนัไม่ได ้มนัก็อยู่ดว้ยกนัไม่ได ้ก็น่ีหละ 

เราละได ้ละไดด้ว้ยการภาวนา ทาํใหม้นัสงบไปก่อน มนัสงบไป

แลว้มนัก็เหน็แจง้ของมนั มนัแจง้มนัสวา่ง มนัจะไดรู้เ้หน็กิเลส

ของตวัเองเป็นมายงัไง มนัมาดว้ยกิเลสน่ี อยู่ก็อยู่ดว้ยกิเลส ไปก็

จะไปดว้ยกิเลส  

กรรมมนัจะเป็นไงอีกขา้งหนา้ ไม่รูอี้กหละ เหมือนกบักรรม

เมืองอ่ืนเหน็มัย้ กรรมเมืองลาว กรรมเมืองเขมร แลว้ก็กรรม

เมืองญวน กรรมเมืองไตห้วนัแผ่นดินไหว มนัก็ลม้ทบั บา้นอ่ืน

เมืองอ่ืน บา้นนั่นน่ะท่ีอาศยัลม้ทบัมนัอีกนะ่ ตายไปเท่าไหร ่เป็น

หม่ืนเป็นแสน คิดดซูี่ ถา้ไม่เป็นอย่างหนึง่มนัก็เป็นอยา่งหนึง่ ก็

รบราฆา่ฟันกนัเอง มนษุยต์อ่มนษุยน์่ะมนัรบกนัเอง ผีในเมือง
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นรกมนัไม่มารบกบัมนษุยห์รอก มนษุยไ์ม่รบกบัผีหรอก มนัยาก

นะ ยากกบักิเลสตวัเดียวน่ีหละ มนัไม่ไดย้ากกบัอยา่งอ่ืน กิเลส

ตวัเดียวน่ีหละ ดือ้ก็ดือ้กิเลสตวัเดียวน่ีหละ ง่ายก็ง่ายกิเลสตวั

เดียวน่ีหละ ใหด้เูอา ใหส้มกบัอยากภาวนา  

อย่าไปใจทอ้สิ อย่าไปใจเสาะ เหน็ก็อย่าไปเห็นของท่ีไร้

สาระ เห็นก็ใหม้นัเป็นของท่ีมีสาระบา้งเถอะพอท่ีสะบัน้หั่น

แหลกในเรื่องกิเลสตวัเองก็ใหม้นัเหน็บา้งไว ้เห็นก็ไปเหน็แตเ่รื่อง

ของคนอ่ืน สตัวอ่ื์น และส่ิงท่ีมนัจะเป็นตวัเองน่ะ กิเลสตวัเองน่ะ 

สุทธ ิอสุทธิ ปัจจตัง เราจะบรสิทุธ์ิหรอืไม่บรสิทุธ์ิก็เพราะ

ตวัเอง ป�ญฺาย ปริสุชฺฌต ิจะบรสิทุธ์ิไดก็้เพราะปัญญาน่ะ 

เห็นแกม่นัเหน็เป็นประโยชนบ์า้งเถอะ พอท่ีจะเช่ือไดว้า่มนัจะ

หมดกิเลส เหน็แลว้ก็ยงัสงสยักิเลสอยู ่มนัก็ยงัไม่ไดป้ระโยชน์

เท่าท่ีควรนะ่ เหน็แกม่นัเห็นคลา้ยๆกบัวา่กิเลสมนัจะหมดเวย้ 

กรรมจะหมดเวย้ เวรมนัจะหมดเวย้ มนัไม่ไดรู้เ้รื่อง น่ีมนัไปรูแ้ต่

กรรม หรอืรูแ้ตเ่รื่องบางอย่างมาเปรยีบเทียบกบักรรม กรรมใคร

ก็กรรมตวัเอง ก็เปรยีบเทียบก็ไม่เป็นอีกอะ้ ของคนอ่ืนมนัก็เก่ียว
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โยงมาหาเรานั่นหละ ก็เปรยีบเทียบเอาบา้งวา่เพราะมนัยงัมี

กิเลสมนัจงึเป็นอย่างนีห้นอ คนอ่ืนเคา้เป็นขา้ก็จะเป็นอยา่งเขา

หนอ นั่น ก็ตอ้งคิดสิ หาหนทางละใหม้นัได ้ละกิเลส ตดักิเลสให้

มนัได ้นั่น! มนัก็จงึจะหมดไปและสิน้ไป  

อย่ามวัมาเพลิดเพลิน วา่ตวัเองดีตวัเองเก่ง อะไรตอ่อะไร 

อย่าเพลิดเพลินเกินไป ตอ้งระมดัระวงัใหดี้ เวลามนัหลงก็หลง

จนลืมตวัเหมือนกนันะ มนัยงัไม่ไดแ้จง้ภายในจิต แจง้ก็มนัแจง้

ในกิเลสบา้ง น่ีหละโทษ ทัง้โทษทัง้คณุท่ีพดูมาใหฟั้งน่ี ก็นบัวา่

เป็นขอ้คิดมั่ง อย่าไปคิดแตเ่รื่องอ่ืน รูปอยา่งนัน้ ขนัธอ์ยา่งนี ้ไอ้

โน่นอย่างนี ้ไอน่ี้อย่างนั่น ไปคิดอยู่นั่นน่ะ ใจตวัเองจะไปตกนรก

อยู่นั่น มนัไม่ไดด้อูะไรเลย ใจตวัเองมีแตก่องกิเลสเต็มอยู่นั่น มนั

ไม่ไดด้อูะไรเลย มีแตว่า่บารมีๆ ก็ไม่รูว้า่บารมีอยู่ท่ีไหน บารมี

กิเลส กิเลสน่ะมนัรา้ยกวา่ ไปๆมาๆก็เลยเป็นเจา้กรรมนาย

เวรน่ะ ก็เจา้ของมนัเป็นเจา้กรรม เจา้เวรเจา้กรรม ก็จะไปใหใ้คร

หละ มนัมีมา กรรมก็มาสนองตวัเอง เวรก็มาสนองตวัเอง นั่น! 

คิดใหดี้  
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ท่ีใหอ้บุายมาเน่ีย อนันีแ้หละเป็นวนัสดุทา้ยหละ วนัพรุง่นีก็้

จะไดก้ลบัหละ ก็ขอฝากเอาไว ้ใหพ้วกเราชาวองักฤษท่ีไดพ้ลดั

ถ่ินมาจากบา้นจากช่อง จนมาตัง้ถ่ินฐาน บา้นช่องอยู่ตรงนี ้เอา

ชีวิตเรามาฝากไวต้รงนีก็้เอาไปคิดบา้ง ไปทาํประโยชนใ์หเ้กิดแก่

ตวัเองบา้ง เวลามนัไดม้ามนัไม่ไดเ้ก่ียวประเทศหรอก มนัไม่ได้

เก่ียวกบัองักฤษ มนัไม่ไดเ้ก่ียวกบัอเมรกิา ไม่ไดเ้ก่ียวกบั

เมืองไทย เก่ียวกบัใจเรานั่น วา่แตใ่จของเราไดเ้ท่านัน้หละ มนัก็

ไม่มีปัญหาหรอกกบัประเทศกบัชาตินะ่ ไมมี่ปัญหาหรอก ไดใ้จ

เราซะแลว้มนัก็หมดปัญหาเท่านัน้หละ เรื่องประเทศไมมี่ปัญหา

หรอก เขา้ใจอย่างนัน้  

ถา้เขา้ใจอยา่งนีก้ารปฏิบติัของเราก็สะดวกสบาย เทปก็ฝาก

ไวห้ลายมว้นอยู่น่ี ก่อนท่ีจะไปภาวนาก็มาขอเทปจากท่านบา้ง 

เวลาเราจะไปนั่งภาวนาอยู่เฉพาะท่ีบา้น เราก็เอาวิทยหุรอืเทป

มา ก็มาเปิดเบาๆ แลว้ก็นั่งใหเ้ทปมนักลอ่มไป เราก็นั่งไป 

เหมือนกบัครูบาอาจารยเ์ทศนใ์หเ้ราฟัง เราก็ฟังไป อยา่ไปเปิด

เฉพาะเวลาขึน้รถ ขึน้รถมนัไม่ไดภ้าวนา แตก็่ดี ฟังเป็นธรรมะไป
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ก็ดี แตเ่ม่ือเวลาไปภาวนาน่ะก็เอาไปบา้ง มนัจงึจะนั่งไดน้าน ถา้

มนัไม่จบมว้นมนัก็ไม่ออก มนัก็จะไดดี้ขึน้น่ะ บางทีมนัก็สงบใน

เทป เทปมนับอกใหส้งบก็เลยสงบ สงบแลว้ก็สงสยัก็โทรไปถาม

สิ จะใหม้นัเป็นธรรมจรงิๆหละจะไดบ้อกมาแกไ้ขปัญหาให ้แลว้

เราก็จะไดด้าํเนินจิตของเราตอ่ไป  

อย่าเป็นคนสงสยัมาก เอะอะก็สงสยัอนัโนน่ สงสยัอนัน่ี มนั

ก็แลว้ไม่เป็นอีกหละ ก็สงสยัไปแลว้ตวัเองไม่ทาํ มนัก็สงสยัสิ ทาํ

ไปแลว้มนัก็หายสงสยั นั่น! ก็ใหพ้ากนัเขา้ใจอย่างนี ้ก็จาํเอาเอง

เถอะ ครูบาอาจารยท์า่นไปปฏิบติัอยู่ท่ีอ่ืน ท่านก็ฟังเทศนค์รัง้

เดียวทา่นก็ไปปฏิบติัเอาไดห้รอก ก็คิดเอาอย่างนัน้บา้ง สว่นทาํ

มาหากินก็ทาํไป ทาํใจสบายๆไป นั่น  

น่ีหละท่ีไดบ้รรยายมาในวนันีก็้สมควรแกก่าลเวลา ขอยติุ

เอาไวแ้ตเ่พียงเท่านี ้เอวงั ก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา:  https://youtu.be/f3batZTrfHo  
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