
 

 

 “ เห็นเหตุปัจจัยไม่หลงสมมต”ิ  

เทศน์ที�บริษทั บีท ีเวลิด์ลสี จาํกดั   ๑๐ กนัยายน ๒๕๕๒ 

พระอาจารยว์ชิยั  กมัมสุทโธ  สถานปฏิบติัธรรมป่าวเิวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น 

สมยัพุทธกาลกมี็เทวดากบัมนุษยร่์วมกนัสร้าง  พระพุทธเจา้ประทบัที'เมืองปาฏลี

บุตร  ตกกลางคืน  พระองคเ์ห็นมีอาํมาตยอ์ยูส่องคน คุมทหาร คุมช่าง คุมงานก่อสร้าง

เมืองปาฏลีบุตร  พระเจา้อชาตศตัรูใหไ้ปสร้างเมืองปาฏลีบุตร  เพื'อเป็นเมืองหนา้ด่าน

ป้องกนัการรุกรานจากแควน้วชัชี   พระองคเ์ห็นพวกเทวดาชั0นสูงกร่็วมกบัอาํมาตย ์ 

เทวดาชั0นรองกร่็วมกบัพวกแม่ทพันายกองลงมาเรื'อยๆ  ร่วมกนัสร้างเมือง  จบัคู่กนัทาํอยู ่ 

ท่านจึงวา่เมืองนี0 ต่อไปจะเจริญกา้วหนา้  พอรุ่งเชา้อาํมาตยก์ถ็วายอาหาร   และกว็า่

พระองคจ์ะเสดจ็ออกทางไหนของเมือง      พอเสดจ็ออกตรงไหนเขากต็ั0งโคตม ทวาร  

ตั0งเป็นชื'อไป  ชื'อประตูเมืองเท่านั0นเอง  ลงท่านํ0าไหนกต็ั0งเป็นชื'อท่านํ0านั0น  แม่นํ0าคงคา  

นี'เรื'องของเรื'อง   อนันั0นในพุทธกาล  สมยัปัจจุบนักมี็  เหตุนั0นนี'เทวดาเขาร่วมสร้างเมือง  

และต่อมาสองร้อยปี  แควน้มคธกย็า้ยเมืองหลวงมาอยูที่'เมืองปาฏลีบุตร  กเ็ป็นตามพุทธ

ทาํนาย  อนันี0มนัเป็นความรู้พิเศษ  ที'ท่านเห็นเหตุเห็นปัจจยัแลว้  ปัญญาญาณของท่านจะ

สาวเขา้ไป  คือเห็นเหตุอยา่งนี0   ผลมนัจะไปอยา่งไร  เมื'อมีเหตุอนันี0 เกิดขึ0น  ผลอนาคตจะ

เกิดอะไร  หรือเมื'อท่านเห็นเหตุอนันี0 นี'  ยอ้นกลบัไปอดีตนี'มีเหตุอะไร  ผลตรงนี0 เกิดจาก

เหตุอะไร  เหมือนท่านเดินธุดงคไ์ปพร้อมกบัสงฆห์มู่ใหญ่  ไฟไหมป่้ามา  มนัไหมเ้ขา้มา

นี'ท่านกย็นืดูอยู ่  แลว้มาถึงหนา้ท่านไม่ไกลเท่าไรมนักด็บั  พระภิกษุสงฆท์ั0งหลายกบ็อก

วา่  อานุภาพแห่งพระผูมี้พระภาคเจา้ยิ'งใหญ่นกั  ไฟกม็าดบั  พระองคก์ต็รัสวา่  ไม่ใช่

หรอก  ไม่ใช่อานุภาพของเราตถาคต  อนันี0มนัเป็นสัจจบารมีอนัหนึ'งของนกคุ่ม  พระก็

เลยถามท่านวา่  มนัเป็นอยา่งไรพระเจา้ค่ะ  ภิกษุสงฆถ์าม  ท่านกจึ็งตรัสเล่าใหฟั้ง  สมยั

พระองคเ์ป็นพระโพธิสัตว ์  ท่านไดเ้ป็นนกคุ่ม  เกิดเป็นนกคุ่ม  ปีกกย็งัไม่งอก  แม่ตอ้ง

เอาอาหาร  พ่อแม่เอาอาหารมาเลี0ยง  ทีนี0ไฟไหมป่้ามา  พ่อแม่กตื็'นไฟหนีหมด  บินหนี

หมด  แลว้ท่านจะทาํอยา่งไร  ท่านกอ็ธิษฐานสัจจบารมีท่าน  ปีกของท่านมีอยู ่  ขาของ



 

 

ท่านมีอยู ่  แต่บินยงัไม่ได ้ พ่อแม่กก็ลวัไฟหนีไป  ดว้ยสัจจะคือความจริงนี0   ขอไฟจงดบั  

เท่านั0นน่ะ  ไฟมนัไหมม้า  ไหมม้า  มนัยงัไม่ถึงรังมนักด็บั  เหตุนั0นอานิสงส์แห่งสัจจบาร

มีนี0มนัจะคุม้ไดเ้ป็นกปั   ตรงนั0นน่ะ  ที'ตาํแหน่งตรงนั0น  พอไฟมนัไหมม้ามนักด็บั  มนั

ดว้ยสัจจบารมี  เหตุนั0นพระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไว ้  อนันี0 เมื'อผล  ผลที'ปรากฏใหเ้ห็น

คือไฟมนัมาแลว้มนัดบั  นี'ท่านกส็าวไปหาเหตุ  วา่ผลนี'มนัมีเหตุจากอะไร  ท่านจึงเห็นวา่

เหตุตวันี0 คือสัจจบารมีของนกคุ่มที'ทาํเอาไว ้  ตั0งสัจจาธิษฐานเอาไว ้  เป็นสัจจบารมียงัอยู่

ไฟกเ็ลยดบั  อนันี0 เรื'องของกรรม  สัจจบารมีนี0ตอ้งสร้าง  ตอ้งสั'งสมมา  ผูใ้ดถา้พดูจริงทาํ

จริง  รักษาสัจจะมั'นคงมนักเ็ป็นบารมี  หลายภพหลายชาติเขา้  หลายภพหลายชาติเขา้  

หลายภพหลายชาติเขา้  มนักเ็ลยเป็นบารมี  เป็นพลงัอนัหนึ'งเมื'อตั0งสัจจาธิษฐานขึ0น  มนั

เลยเปลี'ยนเป็นปาฏิหาริยขึ์0น  สัจจบารมี  เหตุนั0นนี'มนัจึงเรื'องของกรรม  เมื'อเห็นผลตรงนี0   

ท่านกส็าวไปหาเหตุได ้  เมื'อเห็นเหตุอนันี0   ท่านกพ็ยากรณ์ผลขา้งหนา้ได ้  เหมือน

คอมพิวเตอร์  เมื'อเราใหข้อ้มูลมนัเขา้ไปทั0งหมดแลว้  ใหข้อ้มูลเขา้ไปเขา้ไปเขา้ไป  มนัมี

โปรแกรมประมวลผลน่ะ  ถา้สั'งใหม้นัประมวลผลมนักป็ระมวลผลออกมาได ้  เมื'อ

ประมวลผลออกมากรู้็วา่ผลนี0จะเป็นอยา่งไร  อนันี0 เป็นเรื'องเหตุปัจจยั  เพราะฉะนั0นนี'เหตุ

นั0นน่ะการที'เขาพยากรณ์อนาคตได ้ กเ็พราะวา่สติปัญญาตวันั0น  มนัเป็นอตัโนมติัของเขา  

เขาเรียกวา่ อนาคตงัสญาณ  ญาณหยั'งรู้อนาคต  คือหมายความวา่ญาณนั0นนี'  ปัญญาญาณ

หรือวา่ตวัสมาธิตวันั0น   เมื'อเห็นเหตุตวันี0มนัจะประมวลผลออกไป  วา่อนาคตนี'เมื'อเหตุ

ปัจจยัตวันี0มา  ผลมนัจะเกิดอะไร  ทีนี0  เมื'อเห็นสภาวธรรมตวันี0   เห็นผลปัจจุบนัตวันี0 เกิด

อยูต่ ั0งอยูต่รงนี0   เขาจะสาวไปหาเหตุวา่  มนัมีเหตุอะไรที'ทาํใหเ้กิดผล  อนันี0ถา้พดูถึงเรื'อง

ทางโลก  เหมือนเราทาํงานนี'  ถา้เรารู้เรื'องเหตุปัจจยัตวันี0   เรากจ็ะสามารถรู้ว่าขา้งหนา้มนั

จะไปอยา่งไร  เมื'อเรารู้วา่ขา้งหนา้มนัจะไปอยา่งไร  เรากเ็ตรียมรับมนัซะ   หรือไม่ตอนนี0

อยา่งเช่น  ผลประกอบการ  ผลประกอบการตวันี0มนัเป็นอยา่งไร  แต่ละจุดมนัเป็น

อยา่งไร  อนันี0มนัเป็นผลที'มนัปรากฏใหเ้ราเห็นอยูข่ณะนี0   เหตุนั0นนี'มนัจึงตอ้งมีฝ่ายบญัชี  

ทาํไมตอ้งมีบญัชี  กเ็พื'อประมวลขอ้มูลเรื'องการเงิน  รายรับรายจ่ายใช่ไหม  การประเมิน

รายรับรายจ่ายที'ปัจจุบนัที'เกิดขึ0นตรงนี0   มนัมีตรงไหนที'ปัจจุบนับญัชีที'เกิดขึ0น  เมื'อ



 

 

ประมวลเขา้มาแลว้นี'  มนัมีอะไรที'เกิดขึ0นนี'  แลว้ภาพที'มนัปรากฏในหนา้บญัชีตวันี0   มนั

มีอะไรเป็นเหตุ  อยา่งผลประกอบการเป็นลบหรือเป็นบวก  เป็นลบเป็นบวกนี0 นี'มนัมี

อะไรเป็นเหตุ  นี'ตอ้งดู  ทีนี0ถา้ภาพรวมทั0งหมดเป็นลบ  มนักต็อ้งไปดูภาคยอ่ย แต่ละภาค

แต่ละส่วน  วา่มนัเป็นลบหมดไหม  มนัมีอาจจะมีภาคบางภาคบวกภาคบางภาคลบ  นี0

ภาคบางภาคบวกภาคบางภาคลบกต็อ้งไปดูวา่ภาคที'มนับวกมนับวกเพราะอะไร  มนัตอ้ง

มีเหตุใหบ้วก  ภาคที'เป็นลบนี'มนัลบเพราะอะไร  มนักต็อ้งมีเหตุใหเ้ป็นลบ  นั'นคือ

หมายความวา่  อนันี0ผลนี0 ที'ปรากฏนี0สาวไปสู่เหตุ  ผลตวันี0สาวไปสู่เหตุ  เมื'อเราเห็นเหตุ

แลว้วา่อะไรเป็นเหตุใหบ้วกใหล้บ  ส่วนใหญ่เราจะไปดูผลประกอบการที'เป็นลบ  เพราะ

ผลประกอบการที'เป็นลบเป็นปัญหาความเดือดร้อน  แต่จริงๆแลว้เราตอ้งดูผล

ประกอบการที'เป็นบวกดว้ย  อะไรที'เป็นเหตุใหม้นัเป็นบวก  มนัมีเหตุปัจจยัอะไร  อะไร

ที'มนัใหเ้ป็นลบ  มนัมีเหตุปัจจยัอะไร  ใหแ้กเ้หตุที'มนัเป็นลบตรงนั0นซะ  ไม่วา่เรื'อง

ระบบการทาํงาน  อนันี0พดูถึงตวัเราก่อน  ตวัเรานี'คือระบบการทาํงานของเรา  มนัเอื0อต่อ

สิ'งที'มนัจะเป็นบวกไหม  ขอ้ที'สองนี'พดูถึงบุคคลที'ลงไปทาํงาน  อนันี0พดูถึงระบบแลว้

พดูถึงตวับุคคลเขา้มา  อนันี0 เรื'องของเราก่อน  ทีนี0 จบล่ะ  เมื'อสองส่วนนี0โอเค  ทีนี0 เรื'อง

ของสิ'งแวดลอ้ม  เหมือนลูกคา้คือเศรษฐกิจนี'  มนัเป็นอยา่งไร  นี'ตวันี0 เราจะตอ้ง  เวน้จาก

นี0 เป็นเรื'องคนอื'นแลว้  เพราะฉะนั0นมนัจะตอ้งวเิคราะห์ทั0งสองส่วน  ส่วนของตนเองกบั

ส่วนผูอื้'น  แลว้มนัจะรู้ทนัทีวา่  เมื'อเห็นตรงสองส่วนแลว้จะรู้วา่  ส่วนไหนนี0ปรับปรุงได้

แกไ้ขได ้   ส่วนไหนที'แกไ้ขไม่ไดป้รับปรุงไม่ได ้  จะตอ้งลงไปดู  บางสภาวะอยา่ง

เศรษฐกิจนี'มนัแยม่าก  อยา่งเหมือนไอเอม็เอฟล่ะ  ที'ปิดสถาบนัการเงิน  บางอยา่งมนัแก้

ไม่ได ้  มนักต็อ้งเป็นอยา่งนั0น  กต็อ้งยอมรับวา่มนัเป็นอยา่งนั0นน่ะ  อนันี0ไม่ตอ้งไป

เสียเวลากบัมนั  เพราะมนัแกไ้ม่ได ้  ส่วนไหนที'เป็นส่วนที'แกไ้ด ้  ส่วนนั0นน่ะจะตอ้งไป

ทาํ  ทาํใหม้ากดว้ย  เพราะส่วนนั0นล่ะมนัจะเป็นส่วนมาเติมส่วนที'มนัแกไ้ม่ได ้  นี'ตอ้งดู

แต่ละส่วนแต่ละส่วน  มนัตอ้งตอ้งดู  อนันี0 เป็นหลกัที'เราจะตอ้งดูตอ้งใชส้ติปัญญานั'นเอง  

ตอ้งลงไปดู  อนันั0นสภาพเศรษฐกิจหรืออะไร  ถา้มนัลึกเขา้ไปกวา่นั0นนี'  บางอยา่งถา้มนั

เป็นธุรกิจที'ใหญ่กวา่นี0   บางอยา่งแมแ้ต่ลูกคา้นี'  เหมือนเราทาํการคา้กบั  เราเป็นบริษทัที'



 

 

ส่งของออก  มีลูกคา้คนกลางลูกคา้ยอ่ย  บางครั0 งมนัยงัตอ้งไปดูเรื'องลูกคา้  ทาํอยา่งไรจะ

ใหลู้กคา้นั0นอยูไ่ด ้  เมื'อลูกคา้อยูไ่ดสิ้นคา้ตวันี0กมี็สิทธิที'จะออกไปได ้  ถา้ลูกคา้มนัอยู่

ไม่ได ้  ไม่มีเงินน่ะ  สินคา้ตวันี0จะดีอยา่งไรกอ็อกไม่ได ้  นี'เหมือนกนั  อนันี0พดูถึง  นี'ล่ะ

ฉะนั0นตอ้งไปดูตรงนั0นดว้ย  ถา้มนัจะครบวงจรน่ะ  ถา้บางธุรกิจอนันี0บางธุรกิจ  อาจจะ

ไม่ใช่ธุรกิจของเรา  นี'ตอ้งลงไปดูถึงขั0นนั0น  เหมือนบริษทัเหมือนกนั  ถา้บริษทัอยูไ่ด้

พนกังานกอ็ยูไ่ด ้ ถา้บริษทัอยูไ่ม่ไดพ้นกังานกต็อ้งลอยแพ  ไปหางานใหม่  กเ็ท่านั0น นั0น

ของทุกอยา่งในโลกนี'  เขาจึงเรียกวา่เหตุปัจจะโย  มนัมีเหตุมีปัจจยัซึ'งกนัและกนั  สิ'งที'มี

เหตุมีปัจจยัซึ'งกนัและกนันั0นเอง  เมื'อมีเหตุหนึ'งอยู ่ เมื'อมีเหตุนี0อยู ่ สิ'งนี0 จึงมีอยู ่ เมื'อไม่มี

เหตุนี0   สิ'งนี0 จึงไม่มี  นี'เขาเรียก เหตุปัจจะโย  เป็นเหตุปัจจยัซึ'งกนัและกนั  เมื'อเหตุนี0ดบั

สิ'งนี0กด็บั  นี'มนัเป็นเรื'องเหตุปัจจยั  เขาเรียกกฎอิทปัปัจจยตาหรือปัจจยาการหรื

อปฏิจจสมุปบาท  เรื'องของเหตุปัจจยัเรื'องของความสัมพนัธ์นั0นเอง   ที'มนัเกิดเป็นลูกโซ่

เป็นสาย  ซึ'งถา้เราเคยเรียน  สมยัอาตมาเคยเรียนในมธัยมเขาเรียกระบบนิเวศวทิยา   ซึ'ง

มนัสัมพนัธ์กนั  ควบคุมกนัในตวัของมนัเอง  เหตุนั0นนี'มนัจึงตอ้งดูเขา้ไป  พิจารณา

เหตุผลแต่ละส่วนแต่ละส่วน  อนันี0 เป็นเหตุอนัหนึ'ง  เพราะฉะนั0นบางครั0 งมนัจึงถึงขั0น

ที'วา่  เราอาจจะตอ้งลงไปดูถึงขั0นที'วา่  ทาํอยา่งไรใหลู้กคา้เขาอยูไ่ด ้  เมื'อเขาอยูไ่ด ้  อนันี0

มนักอ็ยูไ่ดด้ว้ย  อนันี0บางธุรกิจนะอนันี0 นี'แหละนั0น  เพราะฉะนั0นเหตุนั0นนี'  การอะไรเรา

ตอ้งดูวา่ผลตวันี0มนัตอ้งมีเหตุมนัตอ้งสาวไปหาเหตุ  อนันี0 เราตามระบบที'เราทาํงาน  แต่

ถา้เป็นพระผูมี้พระภาคเจา้ที'ท่านไดอ้ภิญญา  แลว้พร้อมกบัสติปัญญาที'ท่านเลิศ  พอท่าน

เห็นเหตุอนันี0 ปั>บ  ท่านจะบอกเลยวา่  เห็นผลตรงนี0 ปั>บ  ท่านบอกเป็นเหตุเป็นผลวา่ ไป

แกซ้ะ  ไม่ตอ้งไปเปิดบญัชียาก   เพราะคอมพิวเตอร์ดวงนั0นนี'จะประมวลทั0งหมดเท่าที'

เราไล่มาเป็นสเตปนี'  ประมวลเสร็จแลว้กบ็อกวา่ตรงนี0แหละไปแกซ้ะ  หรือวา่มีเหตุตรง

นี'  ผลขา้งหนา้มนัจะเกิดอะไรขึ0น  เหตุนั0นการพฒันาองคก์ร  ถา้เราเขา้ใจเรื'องนี0   การ

พฒันาองคก์ร  ฝรั'งมนัจึงพยายามหาวธีิการต่างๆมา  แต่อาตมาวา่วธีิที'พฒันาองคก์รได้

ง่ายที'สุด  เร็วที'สุด  แลว้กถู็กที'สุด  คือการที'เราไม่ติดไม่ยดึในสิ'งทั0งหลายทั0งปวง  เพราะ

อะไรถึงพดูอยา่งนั0น  เพราะธรรมชาติโลกนี0 นี'  เป็นโลกของอนิจจงั   เหตุนั0นธรรมะท่าน



 

 

จึงพดูไวส้องอยา่ง  ธรรมสองคือสังขตธรรม  ธรรมที'มีปัจจยัปรุงแต่ง  อสังขตธรรม   

ธรรมที'ไม่มีปัจจยัปรุงแต่งคือพระนิพพาน  ในโลกนี0ยกเวน้พระนิพพานเป็นสังขตธรรม

ทั0งหมด  ธรรมที'มีปัจจยัปรุงแต่ง  มีเหตุเป็นแดนเกิด  เมื'อเหตุดบัผลกด็บั  ที'เราอยู่

ทั0งหมดแมแ้ต่ตวัเรารูปนามขนัธ์๕กเ็ป็นสังขตธรรมหมด  เมื'อเราเขา้ใจตรงนี0วา่  โลกนี0 นี'

เป็นโลกของสังขตธรรม  ธรรมที'มีปัจจยัปรุงแต่ง   เมื'อมนัมีปัจจยัปรุงแต่ง  มนัมีเหตุ

ปัจจยัที'หมุนไหลเวียนต่อเนื'องเป็นสายอยู ่  ความไม่คงที'นั'นเองจึงเป็นสิ'งที'แน่นอน  

ความไม่คงที'นั'นเองเป็นสิ'งที'แน่นอน  สิ'งที'ไม่แน่นอน  โลกนี0 เป็นโลกที'ไม่แน่นอน   

ความไม่คงที'นั'นเองเป็นสิ'งที'แน่นอน  เหตุนั0นถา้เราเขา้ใจหลกัความจริงของโลกตรงนี0   

การพฒันาคือการที'เราไม่ติดยดึ  เมื'อเราไม่ติดยดึในสิ'งใดกต็าม  การประพฤติปฏิบติั ณ 

ขณะนั0นจะประพฤติปฏิบติัอยา่งไร  มนัขึ0นกบัเหตุปัจจยัที'ปัจจุบนัตรงนั0นน่ะจะใหท้าํ

อยา่งไร  เหมือนเราขบัรถนี'  พวกโยมเคยขบัรถกนัมานี'  เคยคิดไหม  เคยพิจารณาไหม  

จะตอ้งมีหลกัสูตรไหม  ขบัรถไปเคลื'อนรถออกไป๕นาทีเหยยีบเบรกครั0 งหนึ'ง  ออกไป

อีก๕นาทีเหยยีบเบรกครั0 งหนึ'ง  หือ  รับรองปัญหาเกิด  จริงไหม  หรือวา่ขบัรถไม่ตอ้ง

เหยยีบเบรกเลย  ถึงที'หมายค่อยเหยยีบเบรกทีเดียว  อนันี0 เป็นสิ'งที'เราเจออยู่

ชีวติประจาํวนัน่ะ  มีโรงเรียนสอนขบัรถสอนวธีินี0 ไหม  นั'นแหละคือความจริง  โยมจะ

เร่งจะเหยยีบเบรกจะอะไรกต็ามนี'  จะเลี0ยวซา้ยเลี0ยวขวามนัขึ0นกบัอะไรล่ะ  โยมเคย

พิจารณาไหม  ใช่ไหม  มนัขึ0นกบัอะไร  จะเลี0ยวมนัขึ0นกบัถนนน่ะ  ใช่ไหม  มนัมีทางให้

เลี0ยวไปทางไหนเราจะไปทางไหน  ใช่ไหม  เมื'อรถมนัวา่งเราจะเร่งเท่าไหร่  เมื'อรถมนั

ขา้งหนา้มนัชะลอเราจะตอ้งชะลอไหม  เมื'อมนัหยดุเรากต็อ้งหยดุไหม ถา้ไม่หยดุกช็น

ทา้ยมนัน่ะ  นั0นคืออะไรโยมเคยพิจารณาไหม  ในชีวติประจาํวนัน่ะ  โยมขบัรถกนัทุก

วนัน่ะ  ขบัรถกนัแทบทุกคนน่ะ  เคยพิจารณาไหม  อนันั0นแหละคือความจริงน่ะ  อนันี0ยงั

ไม่เคยพดูนะเรื'องขบัรถ  เพิ'งพดูวนันี0  (ความจริงกบัปัจจุบนั  ขณะปัจจุบนัขณะหนึ'ง)เมื'อ

ขณะนั0นน่ะมนัมีเหตุปัจจยัอะไรต่างหาก  ใช่ไหม  ฉะนั0นพี'ชายอาตมาซึ'งบวชเป็นพระ  

สมยัเป็นฆราวาส  เขาก ็  นอ้งชายไปส่งอาตมาขบัรถไปส่ง  ตอนเป็นแพทยย์า้ยไปอยู่

โรงพยาบาลพระอาจารยฝั์0 น  ไปบรรจุโรงพยาบาลพระอาจารยฝั์0น  เขากข็บัรถ  เขาเพิ'ง



 

 

หดัขบัรถ  เขาบอกนะดูดูรถคนัหนา้นั0นน่ะ  เขาบอก  นี'ดูมนัสิ  รอบมนัน่ะ ดูสิมนัไม่ใช่

เหยยีบเบรกน่ะ  ดูความเร็วของลอ้มนั   มนัเริ'มมนัเริ'มชา้นะ  อยา่จี0มนันะมนัชา้เราตอ้ง

ผอ่นล่ะ  ถา้ไปจี0มนัแลว้เหยยีบเบรกไม่ทนัน่ะ  มนัหยดุ   เขาสอนนอ้งใหส้ังเกต  เหตุนั0น

นี'เราตอ้งดูอยูต่ลอด  ใช่ไหม  ตอ้งดูอยูต่ลอดแลว้รถคนันั0นมนัไปอยา่งไร  มนัเบรกเราก็

ตอ้งเบรก  ไม่เบรกกช็นมนั  ไอท้าํไมตอ้งเบรกล่ะ  นั'นล่ะคือเหตุปัจจยัมนับอก   มนัเป็น

เหตุปัจจยัที'มนับอกวา่เราตอ้งทาํอะไร  เหตุปัจจยันั'นล่ะที'บอกวา่เราตอ้งทาํอะไรนั'นล่ะ

คือเรื'องของธรรมะ  ไม่ใช่เราอยากทาํหรือไม่อยากทาํนะ  เขา้ใจไหม  สิ'งที'เราทาํอยูต่รง

นั0นล่ะไม่ใช่เราอยากทาํหรือไม่อยากทาํ  บางทีใจเราร้อนอยากจะไปถึงที'นั'นใหท้นัที  แต่

รถขา้งหนา้มนัเบรกล่ะ  มนัไม่มีทางเรากต็อ้งเบรกถูกไหม  นั'นล่ะไม่ใช่สิ'งที'เราอยากทาํ

หรือไม่อยากทาํ  แต่เป็นเรื'องของเหตุปัจจยับอกวา่ตอ้งทาํอยา่งนี0   ขณะนี0ตอ้งทาํอยา่งนี0   

ถา้ไม่ทาํอยา่งนี0 เราฝืนไปล่ะ  มนักต็อ้งชนกนั  อุบติัเหตุเกิด  ความทุกขจึ์งเกิดไง  ความ

ทุกขม์นัเกิดเพราะตรงนี0แหละ  เขา้ใจเหตุแห่งทุกขย์งัทีนี0   อนันี0พดูธรรมะแบบไม่รู้จะพดู

เรื'องอะไร (ปัจจุบนักบัหนา้ที'ครับ)ไม่รู้จะพดูเรื'องอะไรวนันี0  ไม่มีอะไรจะพดูน่ะ พอถึง

เวลากพ็ดูไปตามเรื'องตามราวมนั  นี'แหละทุกขม์นัเกิดเพราะตรงนี0   รถขา้งหนา้มนั

หยดุน่ะเรากต็อ้งหยดุ  ถา้เราไม่หยดุกต็อ้งชนเขา   พอชนเขาเราไม่ตายกเ็จบ็  ไม่เจบ็กร็ถ

เสียหายตอ้งเสียเงิน  ตอนนี0 เป็นทุกขไ์หม  ทุกขเ์กิดเพราะตรงนี0แหละ  ตรงที'เขาใหห้ยดุ

เราไม่ยอมหยดุน่ะ  ใช่ไหม  ทีนี0 ในถนนหลวงเหมือนกนั  เขากมี็ทาํวจิยันานมาแลว้เขา

พดูมา  ถนนไฮเวยใ์หญ่ๆนี'จะไปขบัยี'สิบสามสิบ  คนที'ขบัยี'สิบสามสิบกิโลเมตรต่อ

ชั'วโมงขบัรถใหช้า้นะ  อุบติัเหตุมาก  เพราะอะไร  ไฮเวยม์นัวิ'งเร็วล่ะ  มวัแต่ไปตว้มเตี0ยม

ตว้มเตี0ยม  คนที'เขาเร็ว  มนักเ็ลยไม่ตรงเหตุปัจจยั  มนัเลยชนกนัเปรี0 ยง  แต่เขามาชนเรา

นั'นแหละ  เขาจึงบอกตอ้งขบัใหพ้อดีของมนั  ไม่ใช่เร็วมากแต่กไ็ม่ใช่ตว้มเตี0ยม  เพราะ

เร็วมากบางครั0 งการควบคุมของเราไม่ทนั   ประสาทมนัควบคุมไม่ทนั  หรือบางทีมนัเป็น

ทางโคง้ทางอะไรที'เราไม่คาดคิดเพราะเราไม่ชาํนาญทาง   มนักอ็าจจะแหกโคง้ได ้  เหตุ

นั0นตอ้งเร็วแต่ไม่ใช่เร็วมากจนเกินที'การควบคุม  แลว้กไ็ม่ใช่ชา้  เพราะในถนนไฮเวยต์วั

นั0นน่ะมนับอกอยูใ่นตวัมนั  นั'นแหละคือเหตุปัจจยัมนับอก  นั'นแหละถา้เราไม่รู้จกัตรงนี0



 

 

นี'เอาตามใจเรา  ฉนัจะขบัชา้เพราะเขาบอกวา่ขบัชา้ๆปลอดภยั  ใช่ไหม  ขบัรถเร็วไม่

ปลอดภยั  พอไปฝังอยูใ่นความคิดตรงนี0มนักต็อ้งเกิดโอกาส  เขาเรียกว่าProbability  

โอกาสในการเกิดอุบติัเหตุตอ้งสูงกวา่ปกติในถนนไฮเวย ์ ใช่ไหม  แต่ถา้ถนนในหมู่บา้น

ในซอยบา้นน่ะ  ยี'สิบสามสิบกิโลเมตรไดก้ดี็  เพราะมนัซอยเยอะแยะไปหมด  เลก็ๆ จะ

วิ'งร้อยกิโลเมตรกรั็บรองชนบา้น นั0นคือเหตุปัจจยัเขาบอก นั'นแหละคือเรื'องของธรรมะ  

เขา้ใจยงั  เรื'องของธรรมะ  มนัจะไปอยา่งไร  นี'ตวันี0   เพราะฉะนั0นการที'เราจะทาํอะไร  

ไม่ใช่เราทาํดว้ยความที'เราชอบใจหรือไม่ชอบใจ  ขอ้ที'หนึ'งนะ  เหมือนขบัรถนี'  บางที

เราไม่ไดช้อบใจจะหยดุหรอกนะ  เพราะเราอยากไปถึงที'หมายโดยเร็ว  แต่เหตุปัจจยัตวั

นั0นมนับอกวา่เราตอ้งหยดุ  เรากต็อ้งหยดุ  หยดุเพื'อความปลอดภยัเพื'อความไม่ทุกข์

นั'นเอง  นี'ขอ้ที'หนึ'ง  ไม่ไดท้าํดว้ยความชอบใจหรือไม่ชอบใจ  ขอ้ที'สอง  ขอ้ที'หนึ'งแลว้

ขอ้ที'สอง  ไม่ไดท้าํดว้ยกฎเกณฑ ์  ใช่ไหม  เหมือนยกตวัอยา่งใหฟั้ง  ขบัรถไป๕นาที

เหยยีบเบรกครั0 งหนึ'งนะ  ขบัไป๕นาทีเหยยีบเบรกครั0 งหนึ'งนะ  ถา้โยมเป็นกฎเกณฑ์

อยา่งนั0นนี'  ปัญหาตอ้งเกิดแน่นอน  ไม่เขาชนทา้ยเราเรากเ็กิดปัญหาแน่  ขอ้ที'สาม  การ

กระทาํตรงนั0นนี'  เมื'อไม่ไดท้าํดว้ยความชอบใจหรือไม่ชอบใจ  ไม่ไดท้าํดว้ยกฎเกณฑที์'

ตายตวั  การกระทาํนั0นทาํดว้ยอะไร  กท็าํดว้ยเหตุปัจจยั ณ ปัจจุบนัตรงนั0นน่ะ  เขาใหท้าํ

อะไรกท็าํไปตามนั0น  ทีนี0 มีปัญหาถามขึ0นมาวา่  แลว้จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่เหตุปัจจยัมนับอก

ใหท้าํอยา่งไร  กเ็มื'อไหร่เราไม่มีการกระทาํดว้ยความชอบใจหรือไม่ชอบใจ  เราไม่มีการ

กระทาํดว้ยกฎเกณฑที์'ตายตวั  เมื'อนั0นสติปัญญาจะเป็นอิสระ  จะรู้วา่ ณ ปัจจุบนัตรงนั0น

นี'  ใหมี้สติอยูที่'ปัจจุบนัตรงนั0น  ใหมี้สติอยูที่'ปัจจุบนัตรงนั0นน่ะ  ใหรู้้วา่ ณ ปัจจุบนัตรง

นั0นน่ะ  มนัมีเหตุปัจจยัอะไรที'จะบ่งชี0   ที'จะเป็นรหสั  ที'จะเป็นลายแทงนั'นเองพดูง่ายๆ

เหมือนลายแทง  ที'จะบอกเราวา่เราควรทาํอะไร ณ ขณะนั0นน่ะ  เขา้ใจยงั  เหมือนรถเอา

เทียบรถใหฟั้งง่ายๆมนัเหยยีบเบรกล่ะ  เราตามหลงักน้มนัเรากต็อ้งเหยยีบเบรก  นั'นล่ะ

ไอต้วัไฟแดงของมนั  มนัจึงตอ้งมีไฟเบรกใช่ไหม  แดงแวบ้ขึ0นมา  นั'นล่ะมนัเป็นรหสั

บอกใหเ้ราเหยยีบเบรก  ถา้เราไม่เหยยีบเบรกเรากช็นมนัปัง  เสร็จแลว้เรากเ็สียเงินใช่

ไหม  นั0นล่ะเราตอ้งอ่านตรงนี0ใหอ้อก  การจะอ่านสิ'งเหล่านี0 ใหอ้อก  กคื็อตอ้งละสองสิ'ง



 

 

แรกก่อนที'พดูใหฟั้ง  เหตุนั0นเราปฏิบติัธรรมอยูใ่นชีวติประจาํวนัอยูน่ะไม่ใช่ไม่ทาํนะ  

เพียงแต่เราไม่ไดเ้อามาขบคิดมาพิจารณา  วา่เราอาศยัธรรมะอยู ่  เขาเรียกวา่ ธมัโม หเว 

รักขติ ธมัมจาริง  ธรรมแลยอ่มรักษาผูป้ระพฤติธรรม  เมื'อเราไม่ไดท้าํดว้ยความชอบใจ

ไม่ชอบใจดว้ยความหลงในกฎเกณฑต์ายตวั  เหตุปัจจยัตรงนั0นมนับอกใหเ้ราจอดหยดุ

เหยยีบเบรกเรากเ็หยยีบ  นั'นล่ะคือเรื'องของธรรมะ  เรื'องของสติ ณ ปัจจุบนัตรงนั0นน่ะ  

สติมนัระลึกรู้ปัจจุบนัตรงนั0น  เรื'องของปัญญาวจิยัเหตุปัจจยั ณ ปัจจุบนัตรงนั0น  แลว้มนั

จะรู้ขึ0นมาวา่  มนัใหท้าํอะไร   เมื'อทาํไปตามที'สติปัญญาตรงนั0นที'มนับอก  มนักเ็ลย

ปลอดภยัไง  คาํวา่ปลอดภยัตวันี0 ล่ะ นั'นล่ะคือ  ธมัโม หเว รักขติ ธมัมจาริง  ธรรมแลยอ่ม

คุม้ครองรักษาผูป้ระพฤติธรรม  มิใช่ออ้นวอนพระเป็นเจา้  ไม่ไดอ้อ้นวอนสิ'งศกัดิO สิทธิO   

ไม่ไดอ้อ้นวอนอะไรใหคุ้ม้ครอง  เขา้ใจ?  เพราะฉะนั0นเหตุนั0นนี'การทาํอะไรทุกอยา่ง  

เหมือนกนั  เมื'อบญัชีมนัอยา่งนี0 เรากส็าวดูเหตุมนัซะ  แกที้'เหตุมนัซะ  เดีQยวเมื'อเหตุตวันี0

มนัดบั  เหตุใหม่เกิด  ผลใหม่กเ็กิด  ทีนี0 เมื'อมาดูเหตุปัจจุบนัของเราอยา่งบริษทันี0   มาดูซิ  

ระบบการทาํงาน  อุปนิสัยคน  ผลมนัจะไปอยา่งไร  สิ'งแวดลอ้ม  สภาวะเศรษฐกิจ  ผล

มนัจะออกมาเป็นอยา่งไร   นี0 เราจะทาํนายผลแลว้นะ  เมื'อเรารู้แลว้วา่ตรงนี0 เป็นอยา่งนี0 เรา

จะเฝ้าดูแลว้  มนัจะเป็นจริงไหม  ถา้เป็นจริงตรงนี0แหละตอ้งรีบแกแ้ลว้  เหตุนั0นระบบถา้

เรายดึระบบนั0นตายตวั  กเ็หมือนวา่ขบัรถ๕นาทีเหยยีบเบรก  ๕นาทีเหยยีบเบรก  ๕นาที

เหยยีบเบรก  ปัญหาตอ้งเกิด  เพราะฉะนั0นเราตอ้งทาํดว้ยความไม่ใช่พอใจหรือไม่พอใจ  

ไม่ใช่ยนิดีหรือยนิร้าย  เราตอ้งทาํดว้ยเหตุปัจจยันั'นเอง  ระบบเหมือนกนัเป็นสิ'งที'เรา

คุน้เคย  ระบบอนัหนึ'งอาจจะมีประโยชน ์ ณ ช่วงเวลาหนึ'ง  แต่เมื'ออีกเวลาหนึ'งเกิดขึ0น

ระบบนั0นอาจจะไม่เหมาะสมนั'นเอง  ระบบนั0นคือการที'เราทาํเราประพฤติมาอยูอ่ยา่งนั0น

จนเคยชินอยา่งไร  จึงเป็นวฒันธรรมของสถานที'นั0น  ตรงนี0 จึงตอ้งถูกพิสูจนอี์กครั0 ง  

ระบบไม่ใช่สิ'งที'จะตอ้งมายนืตายตวัวา่   เพราะระบบเป็นอยา่งนั0นประเพณีเป็นอยา่งนั0น  

ตอ้งเป็นอยา่งนั0นอยูต่ลอดเวลา  ไม่ใช่  ระบบประเพณีขององคก์รนั0นจะตอ้งถูกพิสูจน์

แลว้พิสูจนเ์ล่า  วา่ระบบหรือประเพณีขององคก์รนั0นนี'  เป็นสิ'งที'สมควรที'จะคงอยู ่ ณ 

ปัจจุบนัตรงนี0ไหม  หรือจะตอ้งเปลี'ยนแปลงขึ0นไปอีก  จะตอ้งถูกพิสูจนอ์ยูเ่รื'อยๆ   



 

 

เพราะอะไรจึงตอ้งถูกพิสูจน ์  เพราะโลกนี0มนัเป็นอนิจจงั  เป็นโลกแห่งสังขตธรรมที'พดู

ใหฟั้งแลว้  เป็นธรรมที'มีปัจจยัปรุงแต่ง  เมื'อปัจจยัมนัเปลี'ยนไป  เหตุปัจจยั ปัจจยันั0นคือ

เหตุอนัหนึ'ง  เมื'อเหตุปัจจยัตวันี0มนัเปลี'ยนแปลงไป  ระบบที'ใชอ้ยูต่รงนี0แน่ะมนัอาจจะ

ไม่เหมาะสมแลว้  เมื'อไม่เหมาะสมยงัใชร้ะบบกฎเกณฑต์วันี0อยู ่  ผลทุกขก์จ็ะตอ้งเกิดขึ0น

แน่นอน  นั'นเรียกวา่การไม่รู้เท่าทนัในปัจจุบนั  การไม่ไดอ้ยูใ่นปัจจุบนันั'นเอง  การไม่

เท่าทนัการไม่ไดอ้ยูใ่นปัจจุบนันั'นเองกคื็อ  การขาดสติระลึกรู้ในปัจจุบนันั'นเอง  ขาด

ปัญญาในปัจจุบนันั'นเอง  เหตุนั0นนี'เราส่วนใหญ่เมื'อปัญหาเกิดกจ็ะไปโทษคนอื'น  วา่

เพราะคนนั0นเพราะสิ'งนั0นเพราะสิ'งนี0   แต่ลืมไป  ลืมพิจารณาวา่  เรากเ็ป็นองคก์รอนัหนึ'ง

ของปัญหา   เมื'อเราเป็นส่วนหนึ'งของปัญหา  เราตวัเราเองกจ็ะตอ้งถูกการพิสูจน ์ ถูกการ

วจิยั  ถูกการคน้ควา้หาเหตุหาผลอีกเหมือนกนั  ตวัเรากต็อ้งเป็นเหตุปัจจยัอนัหนึ'ง

เหมือนกนั  ที'จะตอ้งถูกวิจยั  ถูกวเิคราะห์  ไม่ใช่แค่เฉพาะส่วนภายนอก  เหตุนั0นการที'เรา

วเิคราะห์ทั0งเราดว้ยทั0งผูอื้'นดว้ย  นั'นคือความไม่ลาํเอียงใช่ไหม  เหมือนเวลาศาลขึ0น

ตดัสินคดีความ  มีผูพ้ิพากษาไปกินเหลา้กบัทนายโจทก ์  นี'โยมเขาเล่าใหฟั้ง แลว้เขาก็

บอกวา่  พี'  (นอ้งของโยมที'เขาเล่าใหฟั้ง)  คดีความของพี'นี0แพแ้น่นอน  แลว้สุดทา้ยก็

ตดัสินแพจ้ริงๆ  แพไ้ม่ใช่แพเ้พราะความจริง  แพเ้พราะผูพ้ิพากษาไปกินเหลา้กบัทนาย

โจทก ์  มนัมีอคติเกิดแลว้  ซึ'งตามจรรยาบรรณของผูพ้ิพากษาเขาไม่ใหท้าํอยา่งนี0   เพราะ

อาตมาเคยรู้จกักบัผูพ้ิพากษาหรือลูกเขา  ซึ'งเป็นหวัหนา้ศาลฎีกา  ผูพ้ิพากษาหวัหนา้ศาล

ฎีกา  เขาจะรักษาตรงนี0 เคร่งครัด  เพราะไม่นั0นความลาํเอียงจะเกิด  อนันี0ฉนัใดฉนันั0น  

การวเิคราะห์เหมือนกนั  เราจะตอ้ง  ตวัเราเองจะตอ้งถูกพิสูจน ์ ถูกวเิคราะห์วจิยัอยู่

ตลอดเวลาเหมือนกนั  ทั0งระบบภายนอกทั0งสิ'งภายนอก  มนัจึงเป็นความไม่ลาํเอียง มี

ความเสมอกนั  คือวเิคราะห์  ถูกวเิคราะห์ถูกวิจยัเหมือนกนัเสมอกนั  ไม่มีอคตินั'นเอง  

เหตุนั0นนี'ธรรมะสอนเรื'องของสัจธรรมคือความจริง  ความจริงที'มีอยูใ่นโลก  ผูใ้ดจะเห็น

ความจริงได ้ ผูน้ั0นตอ้งมีใจที'เป็นกลางนั'นเอง  ไม่มีอคติ  ผูที้'ไม่มีอคติ  เครื'องมือที'จะเขา้

ไปเพื'อจะเขา้ไปวเิคราะห์คือตวัสติปัญญานั'นเอง  เหตุนั0นจึงตอ้งฝึกตวัสติตวัปัญญาให้

เกิด  สติปัญญาจะเกิดจะทาํงานไม่ไดถ้า้ไม่มีตวัสมาธิ  คือความตั0งมั'นในงานนั0น  เหตุนั0น



 

 

สมาธิตวันี0 เองเป็นฐานแห่งปัญญา  เมื'อมีสติตอ้งมีความตั0งมั'นในงานนั0น  เมื'อตั0งมั'นใน

งานนั0นไม่ลงไปเล่นคือในงานนั0นไม่มีอคตินั'นเอง  เมื'อจิตเป็นสัมมาสมาธิ  จิตนั0นตั0งมั'น

เป็นสัมมาสมาธิ  กจ็ะไม่ลงไปเล่นในสิ'งที'ถูกรู้  เมื'อไม่ลงไปเล่นในสิ'งนั0น  กจ็ะวเิคราะห์

วจิยัความจริงของสิ'งนั0นตามความเป็นจริงของเขา  เพราะไม่มีอคติ  เหมือนศาลนั'นเอง  

ตดัสินคดีความตามขอ้มูลนั'นเอง  นั'นล่ะความจริงจึงจะปรากฏ  เหตุนั0นเราจึงตอ้งเจริญ

ตวัสติใหม้าก  เจริญตวัสมาธิคือสัมมาสมาธิ  คือเจริญความเห็นใหถู้กตอ้ง  หดัละวาง

อคติใหม้าก  ถอนความเป็นของเรา เป็นเรา เป็นตวัตนของเราในสิ'งทั0งปวงออก  เมื'อเรา

ถอน  พยายามถอนสิ'งนี0ออก  สติปัญญาตวันั0นเมื'อไม่ทาํดว้ยความรักความชงั  ความยนิดี

ยนิร้ายอยา่งที'บอกใหฟั้ง  ไม่ทาํ  เมื'อไม่ทาํในสิ'งนี0   แมแ้ต่กฎเกณฑม์นักจ็ะรู้ว่า  กฎเกณฑ์

นั0นคือสมมติอนัหนึ'งเฉยๆที'สร้างขึ0นเพื'อใชง้าน  เขากจ็ะใชก้ฎเกณฑน์ั0นเพื'อประโยชน์

ในงานในสมมตินั0นเฉยๆ  แต่ไม่ยดึมั'นถือมั'น  เมื'อไม่ยดึมั'นถือมั'น  เขาจะทาํในเรื'องของ

สมมติโลกในสังขตธรรมนี0ตามเหตุตามปัจจยัของสิ'งนั0นเท่านั0น  ทาํแลว้กด็บัไป  ทาํแลว้

กด็บัไป  เหตุปัจจยัที'เขาทาํตามเหตุปัจจยั  ไม่ไดท้าํดว้ยโลภโกรธหลง  เหตุนั0นจึงเป็น

เหตุใหเ้กิดความเจริญในสมมตินั0นเอง   เขา้ใจยงั  ความเจริญนั0นจึงเป็นความเจริญที'

ย ั'งยนืไง  ท่านในหลวงจึงมามีพระราชดาํรัสคือเศรษฐกิจพอเพียงนั'นเอง  จึงเกิดความ

เจริญที'ย ั'งยนืนั'นเอง  เพราะการกระทาํนั0นเป็นการกระทาํที'ดว้ยเหตุปัจจยัดว้ยความ

พอเหมาะพอดี  จึงไม่มากไปไม่นอ้ยไป  จึงเป็นการเจริญที'ก่อประโยชนต่์อทุกฝ่าย  เหตุ

นั0นการเจริญสติจึงเป็นสิ'งที'สาํคญั  ไม่วา่เราจะทาํอะไรตั0งแต่ตื'นนอนถึงลงนอนพยายาม

หดัระลึก  เมื'อตื'นขึ0นมากอ็ยา่รีบพดูรีบลุกขึ0น  เพราะมนัจะคิดลุกแลว้นี'  ใหเ้อาสติระลึกรู้

วา่มนัตอนนี0มนัคิดจะลุกแลว้ใช่ไหม  มนัขยบักใ็หต้ามรู้การขยบัเขยื0อนของมือของเทา้  

จะทาํอะไรพยายามสติตามตามมนัไป  ดูมนัไปศึกษามนัไป  ทาํอะไรทุกอยา่ง  ไม่วา่จะ

ขบัรถใหส้ติอยูที่'รถนั'นล่ะ  อยา่ใหม้นัพลั0งเผลออยา่ใหม้นัชนกนั   เหตุนั0นเขาจึงไม่ให้

โทรศพัทมื์อถือขบัรถไง  เพราะอะไร  เพราะอะไร  เพราะมนัแบ่งสอง  อนัตรายมนัจะ

เกิดไง  เหตุนั0นเราตอ้งหดันิสัยใหม่  ตอ้งวางใหไ้ด ้  ตอ้งหดั  อยา่เห็นประโยชนใ์น

บางอยา่งทาํใหม้นัเกิดโทษบางอยา่ง  เพราะโทษนั0นคือนิสัยนั'นเอง  นี'เราตอ้งหดั  ไม่นั0น



 

 

วนัหนึ'งถา้กรรมนั0นมนัมีผลน่ะ   มนัเกิดอุบติัเหตุขึ0น  ผลประโยชนที์'ไดม้นัไม่คุม้กบัที'

มนัเสีย  นี'เขาจึงตอ้งหดั  เหตุนั0นสติตอ้งตามระลึกอยูจ่ะทาํอะไรจะบญัชีกเ็หมือนกนั  จะ

กรอกตวัเลขแมแ้ต่กดคอมพิวเตอร์สติกต็อ้งตาม  มนัจะรู้วา่มนักดผดิกดถูกดว้ยใช่ไหม  

เมื'อกดผดิกรู้็วา่กดผดิกแ็กซ้ะ  ถา้กดถูกกก็ดต่อไป  เพราะถา้กดผดิแลว้ไม่รู้วา่กดผดิ  ไอ้

ตวัผดิตวันี0บางครั0 งถา้เป็นเรื'องสาํคญันี'เป็นปัญหาใช่ไหม  เหมือนเขาลงหนงัสือพิมพล่์ะ  

ทวงหนี0 เขาไดอ้ยา่งไร  กี'ลา้นน่ะ  ใบทวงหนี0ออกไปกี'ลา้นน่ะ  แลว้คนเซ็นกเ็ซ็นไปตาม

หนา้ที'เฉยๆ  ในหนงัสือพิมพล์งมีอยูล่่ะ  (แปดหมื'นกวา่ลา้น)  ทวงหนี0ไดอ้ยา่งไร  แลว้

การออกไปอยา่งนั0นหมายความวา่อะไร  มนักเ็พราะการกดผดินั'นเอง  สิ'งที'กดผดินั0นน่ะ  

ไอใ้บทวงหนี0 เยอะๆไอน้ั0นนั'นน่ะ  มนัเป็นผลนะ  เหตุมนัคืออะไร  เหตุกคื็อตอนกดใช่

ไหม  นั'นล่ะขาดสติ  เหตุที'ไม่มีสตินั'นเอง  งานการเลยเป็นปัญหา  ทุกขเ์ลยเกิดเห็นยงั  

แลว้กเ็กิดการฟ้องร้องเกิดการอยา่งนอ้ยๆกเ็สียชื'อเสียงของหน่วยงานนั0น   เกิดการ

ฟ้องร้องเครดิตทุกอยา่งมนักเ็สีย  แลว้จะไปเอาคืนน่ะ  ลาํบากแลว้นะ  ไอเ้สียแลว้จะเอา

คืนนี'ยาก  นี'ตรงนี0 เพราะอะไร  เพราะการกดนั'นเอง  การกดนั0นเป็นกิริยาอนัหนึ'ง  แต่เหตุ

ลงไปลึกๆคือการไม่มีสติระลึก  วา่เรากดอะไรแลว้เราดู  นี'ตอ้งดู  นั0นตวัสติตอ้งฝึกให้

มาก  ตั0งแต่ตื'นนอนถึงลงนอน  ในชีวติประจาํวนันั'นเอง  ไม่ใช่เราตอ้งไปฝึกไปอยูว่ดันะ  

ไปนั'งสมาธิเดินจงกรมอยูท่ั0งวนัทั0งคืน  ไม่ใช่   การปฏิบติัธรรมนั0นอยูที่'กายใจเรา  

อาตมาจึงพดูเป็นเหมือนปริศนาแต่เป็นขอ้เตือนสติ  การปฏิบติัธรรมไม่ไดอ้ยูที่'ทาง

จงกรมไม่ไดอ้ยูที่'อาสนะนั'งสมาธิ  การปฏิบติัธรรมอยูที่'กายใจเรา  ถา้เขา้ใจตวันี0การ

ปฏิบติัธรรมอยูที่'กายใจเรา  จะรู้เลยวา่ทาํไดทุ้กเมื'อ  ทาํไดทุ้กเวลา  ทาํไดทุ้กสถานที'  

ตราบใดกายใจนี0 ยงัไม่สลายกย็งัมีการปฏิบติัธรรมไดทุ้กขณะ  แค่นี0มนัจะลา้งความเห็น

ผดิหมดเลย  วา่ฉนัไม่มีเวลาปฏิบติัธรรม  ฉนัไม่มี  พวกนี0 เป็นมิจฉาทิฏฐิหมดเลย  

ขบวนการมิจฉาทิฏฐิกเ็ป็นกฎเกณฑอ์นัหนึ'ง  เป็นความคิดอนัหนึ'งในใจนั'นเอง  แต่เป็น

นามธรรม  กเ็หมือนขา้งนอกนั'นเองที'เทียบใหฟั้ง  ลองขบัรถไปดูสิ  ขบัไป๕นาทีเหยยีบ

เบรกครั0 ง  ๕นาทีเหยยีบเบรกครั0 งปัญหาเกิดไหม  ใครไม่เชื'อลองดูกไ็ดใ้นถนนนี0   แลว้จะ

พิสูจนไ์ด ้  ทา้พิสูจนว์า่มนัจะจริงไหม  ปัญหาจะเกิดไหม  ขบัไปเลย๕นาทีปั>บตั0งเวลา๕ 



 

 

นาทีนาฬิกาไวเ้ลย  เป๊ง๕นาทีปั>บเหยยีบ  เป๊ง๕นาทีปั>บเหยยีบ  ปัญหาจะเกิดไหม  นั'นคือ

กฎเกณฑน์ั'นเอง  เพราะฉะนั0นกฎเกณฑห์ลายๆอยา่งอยูใ่นใจเราทั0งนั0น  ที'เราติดยดึ  เขา

เลยเรียกวา่เป็นทิฏฐิเกิดขึ0น   เมื'อทิฏฐิความเห็นเกิดขึ0นตวันี0 เลยเป็นมานะเกิด  ไม่ยอม

ขึ0นมา  พอมานะเกิด  การประชุมการกระทาํงานอะไรกต็ามในหน่วยงานนั0น  ปัญหาเกิด

ทุกครั0 ง  เพราะไม่เอาเหตุเอาผลกนั  เอาแต่ของกถููกล่ะ  เอาแต่ความเห็นกถููก  คนนั0นเลย

ไม่พร้อมที'จะพฒันา  ไม่พร้อมที'จะพฒันา  แลว้กน่็าเสียดายน่าสังเวชดว้ยนะ  ทาํไม

อาตมาจึงพดูประโยคนี0   เพราะการที'หน่วยงานเสียหายนั0นมนัเรื'องเลก็  เรื'องเลก็นะ  แต่

เรื'องใหญ่อยูที่'ตวัเองน่ะ  ในเมื'อเราจมปลกัอยูใ่นของกตูวัก ู ในความคิดความเห็นที'ผดิอยู่

ที'กฎเกณฑอ์ยูอ่ยา่งนี0   ตวันี0มนัเป็นเหตุใหเ้ราไปทาํสู่ความชั'ว  ตวันี0 เมื'อเราละอตัภาพ

สังขารนี0ไป  เหตุตรงนี0จะทาํใหเ้ราไปสู่ทุคติ  จึงวา่น่าเสียดายที'เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้  มี

ศกัยภาพที'จะพฒันาตนเอง  แต่กลบัไม่ไดพ้ฒันาตนเอง  ดว้ยความหลงบางอยา่งที'

ครอบงาํเอาไว ้  เรื'องหน่วยงานมนัเรื'องเลก็เพราะมนัเรื'องภายนอก  แต่เรื'องตวัเราที'ตอ้ง

ตายเกิดอีกไม่รู้เท่าไหร่  มนัเป็นเรื'องใหญ่มากที'เราทิ0งโอกาสของตวัเองน่ะ  เหตุนั0นพระ

ผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไวว้า่  การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นของหาไดย้าก  เพราะมนุษยส์มบติันี0ตอ้ง

อาศยับุญกศุลระดบัหนึ'งที'จะไดเ้กิด  แลว้กเ็ป็นภูมิที'สามารถลงตํ'าขึ0นสูงไดจ้นถึงพระ

นิพพาน  สัตวเ์ดรัจฉานไปพระนิพพานไม่ไดน้ะ  ไม่ใช่ฐานะที'จะไปได ้  นั0นเราทิ0ง

โอกาสภูมิมนุษยไ์ป  เหมือนฝนตกเราไม่หาภาชนะรองนํ0า  เมื'อฝนแลง้ไป  เมื'อเดือดร้อน

จะใชน้ํ0ากไ็ม่ไดใ้ช ้  นี'เป็นขอ้ที'๑  ซึ'งเราไดทิ้0งโอกาสของเราไป   ซึ'งจะพฒันาตวัเอง

นั'นเอง  นี'เป็นสิ'งที'น่าเสียดาย  นั0นภูมิมนุษยเ์ป็นภูมิที'สามารถจะพฒันาอะไรหลายๆอยา่ง

ในจิตใจตวัเองไดม้าก  เป็นภูมิที'มีโอกาสอนัสูงที'สุด  ซึ'งน่าเสียดายถา้เราทิ0งโอกาสของ

เราเอง  นี0 จึงเป็นคุณประโยชนที์'พระสัมมาสัมพุทธเจา้อุบติัเกิดขึ0นในโลก  เพราะอะไร  

เพราะการอุบติัเกิดขึ0นของพระองค ์  ทาํใหส้ามารถเขา้ใจรู้เรื'องอะไรบางอยา่ง  รู้ถึงสิ'งที'

เราจะตอ้งกระทาํ  เพราะถา้ไม่มีการอุบติัเกิดขึ0นของพระองค ์  ธรรมะเหล่านี0 เราจะไม่รู้

เลยวา่ภพภูมิมนัจะไปอยา่งไร  จะไปอยูอ่ยา่งไร   บางคนกว็า่ตายแลว้สูญเหมือนฝรั'ง  มี

สามีพยาบาลคนหนึ'งเป็นฝรั'ง  คนแก่ไดเ้มียสาว  ฝรั'งมนัไม่เชื'อวา่ตายแลว้เกิดอีกนะ  มนั



 

 

วา่ตายแลว้สูญน่ะ  นั'งสมาธิไปทาํไม  ยทูาํไมทาํสิ'งไร้สาระ  ถามภรรยา  แลว้กมี็เงิน

บาํนาญจากรัฐบาลอเมริกนัส่งมาที'นี'  กซื็0อของกินฟุ่มเฟือย  กอ็ยูใ่นตรงนั0น  หาแต่

ความสุขความสบายคือเวทนาขนัธ์นั'นเอง  แค่นั0น  จึงวา่น่าเสียดาย  เมื'อตายไปแลว้พวก

นี0กไ็ม่มีทางไปสู่ที'สูง  ไปสู่แต่ที'ต ํ'า  เกิดเป็นมนุษยจ์ะไดไ้หม  ยงัยากเลย  นี'คือสิ'งที'เขา

ไม่ไดอ้บรมไม่ไดย้นิไดฟั้ง  ไม่ไดศึ้กษามาตั0งแต่  ของเรานี0พ่อแม่ยงัพาทาํ  อยา่งนอ้ยก็

เห็นการใส่บาตร  การเห็นกคื็อการเรียนรู้อนัหนึ'งแลว้  มนัจึงฝังเขา้ไป  อยา่งนอ้ยๆของ

เรานบัวา่แยน่ะ  เมื'อเทียบกบัฝรั'งคนนี0แลว้เราดีกวา่เยอะ  อนันั'นล่ะเหตุนั0นนี'จึงพดูใหฟั้ง  

พอจะจบัใจความไดไ้หม  การทาํดว้ยเหตุปัจจยั  ไม่วา่เรื'องอนัไหนกต็าม  นี0ยกตวัอยา่ง

รถยนตใ์หฟั้ง แมแ้ต่ในเรื'องใจเหมือนกนั ถา้เราทาํใหถู้กเหตุปัจจยัแลว้ความทุกขใ์จกจ็ะ

ดบั  เพราะเห็นโทรทศัน์เขามาลงเป็นโรคจิตกนัตั0ง๓๐เปอร์เซ็นตน่์ะ  กเ็พราะความไม่

เขา้ใจตรงเหตุปัจจยันี0แหละ  ไม่มีสติไม่มีปัญญาตวันี0กเ็ลยเป็นโรคจิต  จิตแพทยรั์กษา

ไม่ไดน้ะ  รักษาไดแ้ต่เฉพาะอาการใหย้าควบคุมเฉยๆ  แต่ไม่เดด็ขาด  ธรรมะของ

พระพุทธเจา้เท่านั0นรักษาไดเ้ดด็ขาด  แลว้กเ็ป็นสมุจเฉทดว้ย  เดด็ขาดเลย  แต่เสียดาย

เพราะอะไร  เพราะคนปฏิบติัไม่ได ้  เพราะอะไร  เพราะเขาไม่มีอุปนิสัยที'จะปฏิบติั   

หรือไม่กไ็ป  กรรมตวันั0นมนับงัคบัไวอ้ยู ่  เรื'องของวถีิกรรม  กคื็อโอกาสนั'นเอง  

เพราะฉะนั0นงานการ  องคก์รไหนถา้จะรีไซเคิลองคก์รได ้ องคก์รนั0นกต็อ้งละของกตูวักู

ลงใหม้าก  แลว้กต็อ้งพร้อมที'จะพิสูจนร์ะบบ วฒันธรรม ประเพณีขององคก์ร พร้อมที'จะ

พิสูจนต์วัเราเอง  พร้อมจะพิสูจนเ์หตุปัจจยัภายนอก  เมื'อสามส่วนนี0สมบูรณ์เมื'อไหร่

องคก์รนั0นจะมีแต่เป็นองคก์รที'มีแต่ความเจริญกา้วหนา้  เป็นองคก์รที'จะเจริญไปยั'งยนื  

อาตมาเคยถามคุณทวพีลน่ะ  มอเตอร์ไซคนี์'แหละมนัจะกา้วต่อไปอยา่งไร   ตลาด

ขา้งหนา้  ถา้คุณทวพีลบอกวา่อีกสองสามปีมนัแยแ่ลว้นะ  มนัไม่มีทางโตแลว้นะ  รีบ

เปลี'ยนองคก์รนี0ซะ  หางานใหม่ทาํ  คา้ขายแบบใหม่ทาํแบบใหม่ซะ  เราตอ้งวจิยัตรงนั0น

ดว้ย  ไม่ใช่เราหยดุนิ'ง   เพราะถา้สามปีขา้งหนา้เกิดเหตุการณ์อยา่งนั0นขึ0นมา  ถา้เรามอง

แต่อยา่งนี0  (แบบเดิม)  เมื'อถึงวนันั0นน่ะ   เราเสร็จน่ะ  มิฉะนั0นเขาจะมีหอเตือนภยัสึนามิ

ทาํไม  มีพยากรณ์อากาศทาํไม  โยมเขา้ใจตรงนี0ไหม  เขามีเพื'ออะไร  เหมือนพายุ



 

 

ไซโคลนพายอุะไร  เฮอริเคนเขา้อเมริกา  เขายงัมีทาํไมเตือนภยั  ใช่ไหม  เขากเ็ตรียม

อพยพคนน่ะ  เพราะเมื'อสิ'งนั0นมาเมื'อไหร่  ความเสียหายจะนอ้ย  ถูกไหม  เหตุนั0น

เหมือนกนั  ถา้ธุรกิจนี0ไปไม่ได ้  เรารู้แลว้วา่มนัจะไปไม่ได ้  เราตอ้งเตรียมธุรกิจใหม่

รองรับ  เราตอ้งปรับตวัเขา้ไป   เพราะเมื'อถึงเวลานั0นเกิดขึ0นเมื'อไหร่  เราไม่เดือดร้อน

แลว้  องคก์รนี0กจ็ะสามารถรอดพน้วกิฤตไปได ้   ฉะนั0นเราตอ้งวเิคราะห์  ตอ้งถามมนั

ดว้ย  ไม่ใช่ทาํไปวนัๆหนึ'ง  ตอ้งถามมนั  (พระอาจารยข์า  ถา้เกิดในกรณีที'การทาํหนา้ที'

ในส่วนของบริษทันะคะ  มีการติดต่อประสานงานกนันะคะ  แต่วา่ในบางอยา่งนี'  คือ

เวลาที'เราติดต่อประสานงานค่ะ  เราไม่ไดง้าน ณ เวลาที'กาํหนดนะคะ  มนักมี็ความขุ่น

มวัทั0งผูที้'ไปติดตามและผูที้'รับการติดตาม  จะแกปั้ญหาอยา่งไรใหทุ้กขน์ั0นนอ้ยลง)  คือ

จริงๆแลว้มนัหนา้ที'มนับงัคบัล่ะ  ใหเ้ราตอ้งเอาตามกาํหนดเวลานี'  ใช่ไหม  แต่ทีนี0 เมื'อเรา

ทาํหนา้ที'เตม็ที'แลว้มนัไม่ได ้ มนัไม่ใช่เหตุผลที'เราจะขุ่นมวัที'จะขดัเคืองนะ  เพราะความ

ขดัเคืองนั0นมนัเป็นอีกเหตุผลหนึ'ง  คือความเป็นของกตูวักเูกิดในใจเราใช่ไหม  ถูกไหม  

ตรงนี0 เป็นเหตุผลแห่งความไม่พอใจ  ยนิร้ายเกิด  ตรงนี0 เป็นสิ'งที'เราตอ้งละ  เพราะมนัเป็น

เหตุใหเ้กิดทุกขใ์นใจเรา  เราทุกขไ์ป  ถามง่ายๆเถิดเราทุกขไ์ป ณ เวลานี0   งานตวันั0นจะส่ง

เรา ณ เวลานี0ทนัทีไหม  ถา้โยมทุกขไ์ป ณ เวลานี0แลว้งานส่งไป  ส่งใหโ้ยมทนัที ณ เวลา

นี0กค็วรทุกขน์ะ  แต่เมื'องานมนัไม่มา ณ เวลานี0แลว้โยมทุกขไ์ปเพื'ออะไร  เมื'อโยมทุกข์

แลว้โยมอยา่ลืมนะวา่  ผลแห่งความทุกขค์วามขุ่นมวัของจิตตรงนี0 ล่ะ  มนัจะเป็นเหตุให้

เกิดผลอะไรในอนาคตล่ะ  โยมอ่านตวันี0ไหม  เอาง่ายที'สุดเลยล่ะ  เวลาโยมขุ่นมวัโยม

อะไรนี'  สติสัมปชญัญะโยมจะขาดล่ะ  สมาธิกไ็ม่ตั0งมั'น  แลว้งานการอยา่งอื'นที'โยมจะ

ทาํต่อ  มนัจะเป็นจุดพลาดแลว้นะ  เมื'อพลาดจากตรงนี0   นี'แหละมนัจะเป็นใหเ้กิดปัญหา

อีกอนัหนึ'ง  แต่ปัญหาที'โยมจะโทษใครไม่ไดแ้ลว้  เพราะปัญหานี'มนัจากเราพลาด  ถูก

ไหม  เหตุนั0นนี'ในเมื'อเราเห็นเหตุเห็นผลตรงนี0แลว้  เราจะขุ่นมวัไปเพื'ออะไรกนั  เรามีแต่

ตอ้งสาํรวมจิตเรานั'นเอง  ตอ้งหดัพิจารณาวา่เราจะแกปั้ญหาตรงนั0นอยา่งไร  ไม่วา่การ

เจรจาสื'อสารกบัเขา  เราจะสื'อสารอยา่งไรเพื'อไม่เกิดความขุ่นมวัทั0งสองฝ่าย  แลว้จะทาํ

อยา่งไรเพื'อจะแกปั้ญหาตรงนั0นน่ะ  ถา้อีกฝ่ายหนึ'งไม่เอาเรื'องเลยล่ะ  กมี็อยา่งเดียว



 

 

แนะนาํคุณทวพีลไล่ออก  มีอยา่งเดียวไล่ออก  กไ็ม่เอาเรื'องจริงๆนี'คือหมดแกไ้ข  ถา้คน

นั0นยงัมีความแกไ้ขมีเจตนาอยู ่  เขาอาจจะมีเหตุบางอยา่งนะ  เอาง่ายๆอยา่งเช่น  เรา

ตอ้งการใหส่้งงานวนันี0พอดีเขาป่วยไป๔-๕วนั  งานตรงนี0 เขาขาดเขาไม่ไดติ้ดตาม  จะให้

ส่งอยา่งไรเขากไ็ม่มีปัญญา  นี'เราตอ้งไปลึกเขา้ไปตรงนั0นอีก  คนเรามนัมีผดิพลาดกนัทุก

คนน่ะ  แต่ผดิพลาดตรงนั0นแน่ะ  มนัเป็นเรื'องร้ายแรงหรือเป็นสิ'งที'แกไ้ขไม่ไดไ้หม  ถา้

เป็นสิ'งที'แกไ้ขไม่ได ้ อุปนิสัยตวันั0นแกไ้ขไม่ไดเ้ลยจริงๆนะ  อยา่งที'วา่ตอ้งใหไ้ล่ออกซะ  

ถา้มนัเป็นสิ'งที'แกไ้ขได ้  มนัเป็นเหตุที'มาประจวบหรือมนัพลั0งเผลอตวัไปบางครั0 งบาง

คราวนะ  มนักใ็หอ้ภยัซึ'งกนัและกนัค่อยๆแก ้  แลว้ตวันี0 เราแกด้ว้ยความเอื0ออาทรซึ'งกนั

และกนั  วนัหนึ'งต่างคนต่างมีความเอื0ออาทรซึ'งกนัและกนั  วนันั0นหน่วยงานนั0นจะไปได้

ง่าย  สบาย  แต่ถา้สองฝ่ายมีแต่ความระแวงต่อกนัน่ะ  คอยจบัผดิจบัอนันั0นกนั  ความ

ร่วมมือตวันั0นไม่เกิดหรอกนะ  เกิดกเ็กิดแบบฝืนๆน่ะ  ทาํไปอยา่งนั0นเองกลวัโดนไล่ออก  

เหมือนเราบอกชีที'วดั  มนัทาํงานบางทีมนักบ็อก  กลวัอาจารยจ์ะไล่ออกจากวดั  จึงบอก

ไม่ใช่นะ  ทาํงานตรงนั0นทาํเพื'อกศุล  เราทาํเพื'อกุศลของเรานะ  ไม่ใช่ทาํเพราะฉนันะ  

มนัเป็นประโยชนต่์อตวัเองใหท้าํ  ทาํเพื'อสร้างบารมีเรา  ไม่ใช่ทาํเพื'อกลวัฉนัจะไล่ออก

จากวดั  นี'เหมือนกนั  เขาตอ้งมีจิตสาํนึกวา่  เขาทาํเพราะหนา้ที'ของเขาที'เขาจะตอ้ง

รับผดิชอบ  เขาไม่ไดท้าํเพราะถูกเราบงัคบั  ถา้เขาทาํเพราะถูกเราบงัคบั  เราจะเหนื'อย

มากนะ  เหนื'อยจริงๆนะ  ตรงนี0 เป็นปัญหาที'เราจะทาํอยา่งไรที'จะสื'อสารเขา  ที'จะสอน

เขา  ที'จะแนะนาํเขา  ใหเ้ขาเกิดจิตสาํนึกตรงนี0   ซึ'งแรกๆมนัตอ้งยากนะ  ไม่มีที'ไหนไม่

ยากหรอก  ถา้มนัง่ายๆนะ  ไม่มีการฝึกอบรมเจา้หนา้ที'หรอก  ไปดูเลยแทบทุกหน่วยงาน

จะมีคอร์ส(หลกัสูตร)ฝึกอบรมเจา้หนา้ที'  ใช่ไหม  ฝึกอยูเ่รื'อยๆ  บางทีปีหนึ'งหลายครั0 ง

น่ะ  จนหมดหน่วยงานเขากเ็วยีนกลบัใหม่  เพราะอะไร  เพื'อทบทวนเพื'ออะไรหลายๆ

อยา่ง  นั'นล่ะมนัตอ้งใชเ้วลา  ถา้เราเขา้ใจความจริงอนันี0มนัจะบรรเทาความขดัเคือง  อ๋อ  

มนัเป็นของมนัอยา่งนี0 ล่ะ  เราตอ้งใชค้วามเพียรความพยายาม  ไม่นั0นคาํวา่เพียรคาํวา่

อดทนน่ะไม่มีหรอก  ไม่ตอ้งไปศึกษา  เพราะมนัมีปัญหามีความยากมีเหตุปัจจยัหลายๆ

อยา่ง  มนัจึงตอ้งมีความเพียรความอดทนไง  ซึ'งเราตอ้งเอามาใชไ้ง  สิ'งที'เราเอามาใชน้ั'น



 

 

ล่ะเป็นประโยชนต่์อเรา  ประโยชนต่์อเรานะ  ไอเ้ขาน่ะมนัเป็นส่วนหนึ'ง  แต่เราน่ะได้

ก่อนอนัดบัแรก  ใช่ไหม. 


