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ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ท าไมเราตอ้งมาวดั เรามาวดั มาวดัท าไม? มาวดัมาท าบุญกศุล ท าบุญกศุลเพื่ออะไร? 
ท าบุญกศุลเพื่อใหห้วัใจมนัผอ่งแผว้ ปฏิสนธิจิต เวลาจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิต
เดิมแทน้ี้เวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ถา้จิตเดิมแทน้ี้เวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เวลาเกิดมา เวลาเกิด
มาจิตเดิมแทพ้าเกิด มนัตอ้งมีความสุขสิ เห็นไหม มนัมีความสุขมากนะ เวลาลูกเลก็เดก็แดงเรา
ดูแล พอ่แม่โอ๋ แกว้ตาดวงใจเลยล่ะ เวลาเกิดมา แกว้ตาดวงใจ 

จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส มนัตอ้งมาศึกษาเล่าเรียน มนัตอ้งมี
มารยาทสังคม อุปกิเลส กิเลสอยา่งละเอียด เราตอ้งสัง่ตอ้งสอนใหล้กูของเราทนัคน ใหล้กูของ
เรามีปัญญา ใหล้กูของเรา เห็นไหม จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส ส่ิงท่ี
อุปกิเลส ชีวิตท่ีเกิดมา จิตเดิมแท้ๆ  ปฏิสนธิจิตๆ เกิดมาน้ีจิตเดิมแทเ้กิด พอจิตเดิมแทม้นัเกิด เกิด
ในวฏัฏะ พอเกิดในวฏัฏะไปเกิดในสถานะไหนล่ะ ไปเกิดสถานะไหน เวลาท าบุญกศุลกเ็พื่อเหตุ
น้ีไง 

ถา้ท าส่ิงใดมา เวลาคนเกิดมามีอุปสรรคส่ิงใดขดัขอ้งข้ึนมา เรานอ้ยเน้ือต ่าใจๆ...กเ็ราท า
มาทั้งนั้นน่ะ เราท ามาทั้งนั้น เราท ามาทั้งนั้น ถา้เราท ามาทั้งนั้น เราแกไ้ข แกไ้ขเพราะปัจจุบนัน้ี
เรามีสติปัญญา มีสติปัญญาเกิดเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพทุธศาสนา 

จะศาสนาใดกแ็ลว้แต่ ทุกศาสนาสอนใหเ้ป็นคนดี ถา้สอนใหเ้ป็นคนดี คนดีกดี็ในวฏัฏะ
น้ีไง แต่ถา้เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราจะประพฤติปฏิบติั ถา้เรามีความมัน่คงของใจ เวลา
ปฏิบติัมา พอจิตมนัสงบเขา้ไป จิตมนัผอ่งใสๆ จิตสงบเขา้มาน่ีสมาธิ ความผอ่งใสมนัมีหลาย
ระดบัชั้นนกั ความผอ่งใสอยา่งน้ีมนัผอ่งใสหมองไปดว้ยอุปกิเลส ผอ่งใสดว้ยการเวียนวา่ยตาย
เกิดไง 

แต่เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนไปถึงท่ีสุด เวลามนัผา่นกามราคะไปแลว้ เวลามนัใส มนัเศร้า
หมองมนัผอ่งใส มนัเศร้าหมองมนัผอ่งใส เวลาประพฤติปฏิบติัทุกขจ์นเขญ็ใจนะ เวลาทุกขจ์น
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เขญ็ใจ เราอาบเหง่ือต่างน ้าเพื่อด ารงชีวิต เวลาประพฤติปฏิบติั สติสกัตวัหน่ึง สมาธิสกันิดหน่ึง
ท่ีมาชโลมใจเรามนัหามาจากไหน แลว้คนท่ีไม่เคยเจอ มนัไม่เคยเจอมนัเป็นอยา่งใด คนเคยเจอ
แลว้ คนเคยสุขส าราญ คนมีสถานะ แลว้สมบติัเรามนัหายไป มนัทุกขร้์อนขนาดไหน  

เวลาจิตไม่เคยสงบเลย มนักไ็ม่รู้วา่อะไรเป็นธรรมโอสถ อะไรเป็นส่ิงท่ีมนัชโลมหวัใจ 
เราชโลมหวัใจเรากห็าส่ิงภายนอก เวลาเราตกทุกขไ์ดย้ากข้ึนมาเรากมี็แค่ปลอบประโลมใจกนั 
เรากใ็หก้  าลงัใจกนั นัน่ไง 

แต่เวลาจิตมนัสงบเขา้ไป ดูสิ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี มนัสงบ มนัร่มเยน็ของมนั มนั
เป็นความมหศัจรรย ์ ถา้ใครเป็นสมาธิ จิตใครท าความสงบของใจไดน้ะ มนัจะไปฝังใจอนันั้น 
แลว้มนัจะเป็นความมหศัจรรย ์ ความมหศัจรรยม์นัพดูออกมาไม่ไดเ้ลยแหละ แต่เวลาใครท าได้
แลว้ พอพดูถึงมนัซาบซ้ึง แลว้เวลาปฏิบติัมนักอ็ยากไดอ้ยา่งนั้น อยากไดอ้ยา่งนั้น น่ีความอยาก
ไดอ้ยา่งนั้น 

คนเราทุกขจ์นเขญ็ใจ เขาตอ้งอาบเหง่ือต่างน ้าเพื่อด ารงชีวิต หาปัจจยั ๔ มาเพื่ออาศยั
ด ารงชีวิตของเขา นกัปฏิบติัเรา สติสกัตวั สมาธิสกัตวั ส่ิงท่ีเป็นปัญญาสกัตวัมนัอยูไ่หน เวลา
ไดม้า ไดม้าเป็นนามธรรม ไดม้าอยูก่บัเรา เห็นไหม ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ความไดม้า ทุกขจ์น
เขญ็ใจ เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาดว้ยสติ ดว้ยความยบัย ั้งหวัใจ อยา่ใหม้นัคิดมาก เวลามนัคิด
มากกป็ลอบใจมนั “เอง็อยา่คิดอยา่งน้ีสิ ขา้ทุกขม์ากนะ เอง็ลากขา้ไปไหน เอง็ลากขา้ไปไหน 
ท าไมมนัทุกขข์นาดน้ี” น่ีมีสติยบัย ั้งไว ้แลว้เราเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา  

เดินจงกรมเพื่อค าบริกรรมให้จิตมนัเกาะไว้ๆ  เวลามนัคลายตวัออก คลายตวัออก เห็น
ไหม ความคิดมนัเกิดดบั ความคิดมนัคิดข้ึนมามนัเกิดดบั พอมนัเกิดดบั ทั้งๆ ท่ีเวลาคนทุกข์
ขนาดไหน เขาจะท าร้ายตวัเองขนาดไหน มีคนยบัย ั้งไวด้ว้ยสติ เวลาเขาผอ่นคลาย เวลาเขาผอ่น
คลายมนัไปไหนล่ะ 

ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา ความเป็นอนตัตา
ของมนั แต่ส่ิงน้ีมนักเ็ผาลนเรามาแลว้ อนตัตาความเป็นไปของมนัในตวัมนัเองมนัเผาลนเราแลว้ 
เผาลนเราเล่า เผาลนเราแลว้ เผาลนเราเล่าอยูน่ี่ เราท าบุญกศุลเพื่อใหจิ้ตใจของเรามีอ  านาจวาสนา
บารมี ถา้มีอ  านาจวาสนาบารมีมนัจะมีขนัติ ขนัติธรรม ขนัติธรรมคือยบัย ั้งไวก่้อน ส่ิงใดท าไม่ได้
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กย็บัย ั้งไวก่้อน ทนได ้ วา่อยา่งนั้นเถอะ ทุกขคื์อความทนอยูไ่ม่ได ้ ท่ีวา่ความทุกข ์ ทุกขคื์ออะไร 
นัง่นานๆ กท็นไม่ไดแ้ลว้ ตอ้งพลิก 

ทุกขคื์อความทนอยูไ่ม่ได ้ เราทนอยูไ่ม่ได ้ เราโดนส่ิงใดเผาลนอยู ่ เราทนไม่ไหว เราทน
ไม่ไหว เห็นไหม เราสร้างอ านาจวาสนาบารมีของเรา มนัมีขนัติธรรม ขนัติธรรมพอทนอยูไ่ด ้
ทนอยูไ่ดน้ะ แลว้เรามีค าบริกรรม ทนอยูไ่ดแ้ลว้จบัมนัได ้จบั จบัหวัใจเราน่ีแหละ จบัความรู้สึก
เราน่ีแหละ 

เขาดูจิตๆ กนั เขาดูอารมณ์ความรู้สึก ดูไอ ดูควนัไง แต่ของเรา ความร้อนมนัแผดเผา เรา
มีสติมีปัญญาของเรา เราดูของเรา ดูอารมณ์ความรู้สึก เวลามนัวาง มนัวาง เพราะมนัท าทะลุเขา้
ไป เปลือกส้ม ซ้ือส้มมาไม่มีใครกินเปลือกส้มเลย เขาแกะเปลือกท้ิง เขาจะกินเน้ือส้ม ซ้ือส้มมาก็
แกะเปลือกส้มท้ิง อารมณ์ความรู้สึกมนัเป็นประโยชน์ไหม 

ถา้คน เดก็มนัเกิดมาใบบ้า้ เขาตอ้งพยายามรักษาของเขา น่ีกเ็หมือนกนั ส่ิงท่ีมนัเป็น
เปลือกส้มมนักเ็ป็นประโยชน์ไง มนัเป็นประโยชน์เพราะมนัเป็นการส่ือสาร ขนัธ์ ๕ รูป เวทนา 
สญัญา สงัขาร วิญญาณ สญัญา สญัญาการศึกษา สุตมยปัญญา คน้ควา้ วิเคราะห์วิจยัน่ีเป็นสญัญา 
สญัญา เราวิเคราะห์วิจยั เราวิเคราะห์เร่ืองอะไร เราวิจยัเร่ืองอะไร แลว้มนัวิจยัมนัวิเคราะห์ไป
เร่ือย ขอ้มูลมนัมากข้ึนไปเร่ือย มนัลึกซ้ึงไปเร่ือย มนัลึกซ้ึงไปเร่ือย มนัมีสญัญา มีพื้นฐาน มนัมี
พื้นฐานของมนั  

เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เรากศึ็กษาดว้ยสญัญา ศึกษาดว้ย
ความจ า สญัญา สงัขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง วิเคราะห์วิจยัของเรา เวลามาปฏิบติั ไอส่ิ้ง
ท่ีวา่วิเคราะห์วิจยั เปลือก ใครไปเค้ียวเปลือกขมนะ ซ้ือส้มมา อา้ว! เราปอกเปลือกส้มไวน่ี้ แลว้
เอง็กินเปลือกส้มนะ ขา้จะกินเน้ือส้ม 

น่ีไง ส่ิงท่ีเราวิเคราะห์วิจยัมา ส่ิงท่ีวา่เป็นประโยชน์ๆ มนัเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละ แต่
เวลาจะภาวนา เปลือกส้มเขาไม่กิน แต่เราทะลุเปลือกส้มเขา้ไป เรากต็อ้งมีสติปัญญา เรามี
สติปัญญาของเรานะ ส่ิงน้ีเป็นประโยชนไ์หม? เป็น เป็นประโยชน์กบัโลก แต่ตอนน้ีเราจะ
ประพฤติปฏิบติั จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส ปฏิสนธิจิต จิตท่ีเวียนวา่ยตายเกิด เราจะรู้จกั เราจะสมัผสัไง 
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เขาไปอินเดียกนั ไปสงัเวชนียสถานทั้ง ๔ ไประลึกถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 
เราพทุธโธๆๆ เราจะเขา้ไปถึงพทุธะของเราเองเลยล่ะ ถา้มนัผา่นเปลือกส้มนั้นเขา้ไปมนักเ็ป็น
เน้ือส้ม ส่ิงท่ีเป็นสญัญา ศึกษาๆ มา ศึกษามาเป็นสญัญาทั้งนั้นแหละ แลว้เวลาปฏิบติัมนัก็
จินตนาการแลว้ “เป็นอยา่งนั้นนะ” รู้ไปหมด เพราะรู้ไปหมด รู้ก่อน รู้โจทยแ์ลว้ สอบแลว้ไม่ได้
เลยเพราะวา่เขาไม่ใหค้ะแนน เพราะมนัรู้ไปก่อน รู้ล่วงหนา้ แลว้เวลาท า เวลาจะท ากท็  าสญัญา 
ท าใหเ้หมือน แลว้มนัเหมือนจริงไหม ถา้มนัเหมือนจริงนะ รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง ถา้
มนัจริง เวลาสงบมนัสงบนะ เวลาสงบข้ึนมามนัจะมีความร่มเยน็ของมนั 

จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส เวลาพิจารณาไป เวลามนัผอ่งใสมนัจะผอ่งใสขนาดไหน ผอ่งใสใคร
ไปรู้วา่ผอ่งใส ใครไปรู้ ถา้เป็นสมาธิใครไปรู้ผอ่งใส มนัจะสวา่งขนาดไหน มนัจะผอ่งใสขนาด
ไหน จิตรู้ทั้งนั้นแหละ ถา้จิตไม่ออกรู้ ความผอ่งใส พระอาทิตยม์นัสวา่งอยูน่ัน่น่ะ พระอาทิตยก์็
พระอาทิตย ์พระอาทิตยใ์หพ้ลงังาน แลว้ใจของเรามนักใ็หพ้ลงังานอยู ่ พลงังานมนัส่งออก น่ีจิต
เดิมแท ้สญัชาตญาณของมนุษย ์การเกิดหวัใจน้ีส าคญัท่ีสุด แลว้มนัเกิดข้ึนมาเป็นเรา ส่ิงท่ีเป็นเรา 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ใหท้วนกระแสกลบัไง พระพทุธศาสนาคือทวนกระแสกลบั 
ทวนกระแสกลบัดว้ยสติดว้ยปัญญา ถา้ทวนกระแสกลบัดว้ยสติดว้ยปัญญา 

คนคนหน่ึง ในบรรดาสัตว ์ ๒ เทา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด ใน
บรรดาสัตว ์๒ เทา้ คนคนหน่ึง เจา้ชายสิทธตัถะเวลามาพิจารณาอาสวกัขยญาณช าระลา้งอวิชชา
ไปแลว้ นัน่ล่ะมหาบุรุษ แลว้คนคนหน่ึง เรากเ็ป็นคนคนหน่ึงไง เรากส็ามารถท าไดไ้ง  

เราศึกษามาทางวิชาการเป็นสมัมาอาชีวะ เราเกิดมาท ามาหากินเพื่อเล้ียงชีพ เล้ียงชีพ
ข้ึนมา พอเล้ียงชีพข้ึนมา เราเล้ียงชีพข้ึนมามนัมีความสุขความทุกขข์นาดไหน มนักเ็ป็นความสุข
ความทุกขป์ระจ าโลกอยา่งน้ี แต่ถา้เรามีสติมีปัญญา เราจะแสวงหาของเรา ท ามาหากินเรากท็  า 
มนัเป็นอตัตสมบติั สมบติัส่วนตนไง มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโกท่ีจิตดวงนั้นมนัไดส้มัผสั 
แลว้จิตไดส้มัผสั ดูสิ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ในบรรดาสตัว ์ ๒ เทา้ 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด  

ประเสริฐสิ ประเสริฐเพราะอะไร เพราะร้ือสตัวข์นสตัว ์ ร้ือสตัวข์นสตัวเ์ราจะไปร้ือท่ี
ไหนล่ะ ดูสิ เวลาเขาเอาสตัวเ์ขา้ฟาร์มเพื่อไปเชือด จะร้ือสตัวข์นสตัวอ์ยา่งนั้นใช่ไหม จะขนกนั
ไปอยา่งนั้นใช่ไหม...ไม่ใช่ 
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ร้ือสตัวข์นสตัวคื์อสตัตะผูข้อ้ง แลว้ใครเป็นคนขอ้ง ใครเป็นคนขอ้ง เวลาดีใจกใ็จน้ีดีใจ 
เวลาเสียใจกใ็จน้ีเสียใจ เวลาทุกขก์ใ็จน้ีเป็นคนทุกข ์ ใครเป็นคนขอ้ง วตัถุมนัทุกขไ์หม สสารมนั
ทุกขไ์หม ความทุกขม์นัอยูท่ี่ไหน ความทุกขก์คื็อหวัใจเราน่ีไง ความทุกขก์ค็วามชอกช ้าเจบ็ช ้าน่ี
ไง น่ีไง สตัตะน่ีไง ไอส้ตัวต์วัน้ีไง ไอผู้ข้อ้งเขาไปยดึเขา ไปรับรู้เขา 

ร้ือสตัวข์นสตัว ์ ร้ือสตัวข์นสตัวท่ี์น่ี พทุธกิจ ๕ เชา้ข้ึนมาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้จะเลง็ญาณ เลง็ญาณนะ สตัวต์วัใดท่ีมีอ  านาจวาสนา ถา้ไม่มีอ  านาจวาสนาไปพดูเขาไม่ฟัง ไป
พดูคนละเร่ืองเลย นรกสวรรคเ์รายงัไม่เช่ือเลย สตัวต์วัใดมีอ านาจวาสนา แลว้เขาจะหมดโอกาส 
จะไปโปรดสตัวน์ั้นก่อน ไปโปรดสตัวน์ั้นก่อน เพราะเขามีอ  านาจวาสนา แลว้ถา้ไม่ไดไ้ปโปรด
เขา เขาจะหมดอ านาจวาสนา  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไปบิณฑบาตนะ ไปกบัพระอานนท ์ มนัมีทุคตะ
เขญ็ใจไป ๒ คนเขานัง่ขอทานอยู ่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แยม้พระสรวล ยิม้ ถา้ยิม้ตอ้ง
มีความหมาย พอยิม้ พระอานนทเ์ป็นผูอุ้ปัฏฐากเห็นใช่ไหม กลบัมาตอนเยน็ตอนอุปัฏฐากกถ็าม
วา่ “ตอนเชา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้บิณฑบาตไปยิม้ท าไม” 

“เห็นทุคตะเขญ็ใจสองคนนั้นไหม” 

“เห็น เห็นพระเจา้ค่ะ” 

“ทุคตะสองคนนั้น ถา้ตอนท่ีเขาไดเ้ห็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ก่อนหนา้น้ี อยา่ง
นอ้ยเขาจะไดเ้ป็นอนาคามี” 

แต่เพราะร้ือสตัวข์นสตัวเ์วลามนัไม่มี มนัไม่พอไง ฉะนั้น สองคนตายายแต่เดิมเป็น
เศรษฐี แลว้โดนคนใช ้โดนคนในบา้นหลอกลวงจนหมดเน้ือหมดตวั แลว้เขาเล่นการพนนั จิตใจ
พอคนเรามนัสูงส่งขนาดนั้นแลว้มนัหมดตวั จากเศรษฐีนะ ตอ้งมาเป็นขอทานเพราะเล่นการ
พนนั คนใชท้ าลายทรัพยสิ์นจนหมด มาเป็นขอทาน 

พอเป็นขอทาน ขอทานเพื่อด ารงชีวิตไง ทีน้ีขอทานเพื่อด ารงชีวิต จิตใจมนัมีแต่ความ
ทุกข ์ พดูธรรมะมนักไ็ม่ฟังแลว้ พดูธรรมะนะ “เอาฐานะฉนักลบัมา เอาความเป็นเศรษฐีของฉนั
กลบัมา” มนัจะคิดอยา่งนั้นน่ะ น่ีไง เวลาเลง็ญาณๆ เวลาประเสริฐประเสริฐอยา่งนั้น ประเสริฐ
เพราะเลง็ญาณ เห็นจิตใจดวงใดท่ีมีอ  านาจวาสนา แลว้เขาจะหมดอายขุยั เขาจะมีปัญหา ไปเอา
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ดวงนั้นก่อน แลว้มนัเอาไม่ทนั มนัเยอะมนัแยะไปหมด น่ีไง ท่ีวา่โปรดสตัว์ๆ  เขาโปรดกนัอยา่ง
นั้น ไม่ใช่โปรดสตัวข์องเราหรอก โปรดสตัวข์องเรา โปรดตวัเองไง บิณฑบาตมา “ใส่บาตรฉนั
หรือเปล่า” ส่ิงต่างๆ หาแต่ปัจจยัไง แต่หวัใจของคนล่ะ 

ดูเวลาหลวงตาท่านพดู เวลาท่านไป เราก็มอง หลวงตาท่านไปโครงการช่วยชาติเรากว็า่
ท่านไปหาสตางค ์ ท่านบอกไม่ใช่ อนันั้นมนัปลายเหตุ คือธรรมะมนัจะไดอ้อก ธรรมะๆ เอา
หวัใจคน หวัใจคนมนัสมัผสัธรรมไง ใหเ้ห็นวา่ศาสนามนัมีความส าคญั ใหเ้ห็นวา่ศาสนาช่วย
โลกได ้ใหเ้ห็นวา่ถึงคราวท่ีมนัมีภยัต่างๆ ศาสนากเ็ป็นประโยชน์ไง 

เรากบ็อก “พระลกูตุม้สงัคม เอารัดเอาเปรียบ ไม่ท าส่ิงใดเลย สงัคมเขาตอ้งปากกดัตีนถีบ 
พระเอาสุขสบาย” 

สุขสบายมนักแ็ค่ปัจจยั หวัใจมนัสุขสบายท่ีไหน หวัใจของคนท่ีแสวงหาทางออกมนั
สบายท่ีไหน หวัใจ ถา้หวัใจมนัทุกขม์นัยาก นัน่ล่ะเขามาท ากนัตรงนั้นแหละ ศาสนา ธรรมโอสถ
เขารักษาท่ีนัน่ จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส ดูสิ ปฏิสนธิจิตท่ีเวียนวา่ยตายเกิด การเวียนวา่ยตายเกิดมนั
เวียนวา่ยตายเกิดเพราะอะไรล่ะ มนัเวียนวา่ยตายเกิดเพราะบุญกรรมนัน่ล่ะ ถา้เวียนวา่ยตายเกิด
เพราะบุญกรรม เรากบ็อกวา่ถา้เราเกิดมาแลว้มีแต่กรรมชัว่ เราเกิดมาแลว้มีแต่ความทุกขค์วาม
เขญ็ใจ แลว้กรรมดีไม่มีหรือ  

กรรมดี ถา้ไม่มีกรรมดีไม่มาเกิดเป็นมนุษย ์ ไม่มาเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา แลว้กรรมดีๆ มนัอยูท่ี่ไหนล่ะ? กรรมดีอยูท่ี่การกระท า แลว้การกระท าพทุโธ
ล่ะ หายใจเขา้และหายใจออก 

เราบอกวา่ “เราไม่มีอ  านาจวาสนา เราท าส่ิงใดไม่ได”้ 

มีลมหายใจไหม ถา้มีลมหายใจอยู ่ แลว้มีสติอยู ่ เรานึกพทุ มีลมหายใจอยู ่ ลมหายใจออก
เรานึกโธ มีลมหายใจ เรามีสติอยู ่ เป็นอานาปานสติ เป็นพทุธานุสติ แต่เวลาเขาหายใจท้ิงเปล่าๆ 
เขากห็ายใจอยู ่ แต่เขาไม่ก าหนด มนัเป็นอานาปานสติหรือเปล่าล่ะ? มนัไม่เป็น ไม่เป็นเพราะ
อะไรล่ะ สตัตะผูข้อ้งมนัไม่ไดส้นใจไง จิตของเราไม่ไดส้นใจไง จิตของเรามนัไม่ไดป้ระโยชน์
ไง 
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แต่ถา้เราพทุโธข้ึนมา จิตของเราไดป้ระโยชน์ไง เพราะจิตของเราเป็นผูเ้กาะ จิตของเรา
เป็นผูก้  าหนด จิตของเราเป็นผูก้ระท า มนัถึงเป็นพทุธานุสติ มนัถึงเป็นอานาปานสติ แลว้มนัก็
เป็นข้ึนมา 

ลมพดัอยูอ่ยา่งน้ี ลมมนักพ็ดัของมนัอยูอ่ยา่งนั้น มนัไม่เป็นอานาปานสติ แต่ถา้ใจมนัติด 
ใจมนัขอ้ง มนัก าหนดข้ึนมามนักเ็ป็นอานาปานสติ แลว้บอกวา่ “เราไม่มีอ  านาจวาสนา เราเกิดมา
เราทุกขจ์นเขญ็ใจ” 

แลว้มนัไม่มีลมใช่ไหม เราไม่มีลมหายใจหรือ เราไม่มีสติปัญญาหรือ แต่สติปัญญามนัไม่
คิดตรงน้ีไง มนัไปคิดแต่ปัจจยัเคร่ืองอาศยั คิดแต่ผลประโยชน์ไง มนัวา่เป็นผลประโยชน ์

เรามีขา้วของเงินทองเยอะแยะเลย แต่ถึงเวลาเราตอ้งพลดัพรากจากมนั มนัเป็นประโยชน์
กบัเราไหม แต่เวลาบุญกศุลเป็นประโยชน์กบัเรา เราท ามาเรารู้ เราไดท้  าอะไรมาบา้งเรารู้ทั้งนั้น
แหละ มนัเป็นประโยชน์กบัเรา กรรมดีๆ กรรมดีท่ีน่ี ท าดีท่ีน่ี ไปวดัไปวา เพราะมนัตอ้งมี
ปฏิคาหก ผูใ้ห ้ ผูรั้บ มนัมีผูใ้ห ้ ผูรั้บ มนักมี็ผล มนัมีเจตนา มีการกระท า มีผลกระทบ มนัมีไป
หมดแหละ น่ีธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ มนัมีเหตุมีปัจจยัของมนัทั้งนั้นแหละ ถา้มีเหตุมีปัจจยัของ
เรา เราตั้งสติท่ีน่ี ท าท่ีน่ีเพื่อประโยชน์กบัเรา เพื่อประโยชน์กบัเรา 

ฟังธรรมๆ เพื่อเหตุน้ีนะ แลว้ถา้ใครภาวนาข้ึนไป พอจิตมนัสงบเขา้ไปนะ มนัจะเห็นวา่
ไอจิ้ตเดิมแทผ้อ่งใสมนัผอ่งใสอยา่งไร แลว้มนัผอ่งใสแค่ไหน ปฏิสนธิจิต จิตเดิมแท ้ปฏิสนธิจิต 
แต่ของเราวิญญาณ วญิญาณรับรู้ วิญญาณในขนัธ์ ๕ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ 
วิญญาณน้ีมนัเป็นวิญญาณอายตนะ แต่ถา้มนัเป็นปฏิสนธิวิญญาณ วิญญาณเฉพาะตวัมนัเอง แลว้
ถา้มนัสงบโดยตวัมนัเอง น่ีเป็นสมัมาสมาธิ วิปัสสนาเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไปมนัส ารอก มนัคาย
ของมนั สงัโยชน์ มนัคายสงัโยชนอ์อกเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไปถึงตวัมนัแท้ๆ  เลยนะ 

ตวัมนั เวลาตวัมนัแท้ๆ  มนัไม่กระทบส่ิงใดเลย มนัจบัตอ้งไดย้ากไง น่ีจิตเดิมแท ้แลว้มนั
เศร้าหมอง มนัผอ่งใสในตวัมนัอยูอ่ยา่งนั้นแหละ ถา้จบัไดส่ิ้งน้ี น่ีถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ ถา้จบัไดจ้ริง 
เห็นไดจ้ริง เพราะอะไร อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูติ อาสวะส้ินไป จิตเป็นผูบ้รรลุ อาสเวหิ ส่ิงท่ี
เป็นอาสวขยัมนัส้ินไปจากใจ อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูติ จิตมนัเป็นผูว้ิมุตติ จิตมนัพน้ออกไป ถา้
จิตมนัพน้ออกไป จบ นัน่ล่ะจิตเดิมแท ้ถา้มนัเป็นจริง ภาวนาไปมนัจะเห็นของมนั น่ีเราฟังธรรม
เพื่อเหตุน้ี 
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แต่บอกวา่เราฟังธรรมๆ เพื่อเป็นชาวพทุธ เราฟังธรรมเพื่อเป็นบุญกศุล บุญกศุลก็สร้าง
สมข้ึนมา ถึงท่ีสุดถา้มนัท าไดม้นัเป็นประโยชน์กบัเรา เป็นประโยชน์กบัเรา แลว้จะไดเ้ห็น
ประโยชน์จริงๆ 

เราเห็นกนันะ เห็นวดัเห็นวา เห็นส่ิงปลกูสร้าง โอโ้ฮ! วดัมนัเจริญงอกงามอยา่งนั้น ส่ิง
นั้นมนัเจริญงอกงาม แต่ไม่ไดเ้ห็นเลย เราพดูบ่อยมาก ศาสนาเจริญอีกหนหน่ึง เจริญในใจของ
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พยากรณ์ไว ้ ก่ึงพทุธกาลศาสนาจะ
เจริญอีกหนหน่ึง ถา้ไม่มีหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่มาเป็นผูร้ื้อคน้ ไม่มีคนวางขอ้วตัรปฏิบติัใหเ้รา
ประพฤติปฏิบติัตามกนัมา มนัจะไม่มีวงกรรมฐานอยา่งน้ีหรอก 

วงกรรมฐานอยา่งน้ีมนัตอ้งมีผูน้ า แลว้ผูน้ ากห็ลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่น ามา แลว้วางขอ้
วตัรปฏิบติัไว ้วางแนวทางไวใ้หเ้ราเห็นร่องรอย ถา้เราไม่เห็นร่องรอย เราจะเช่ือไหม คนท่ีท าไม่
ไดผ้ล คนท่ีไม่มีมรรคมีผล เราจะเช่ือไหม แลว้ถา้มนัมีมรรคมีผลอยา่งนั้น แลว้เดินน าหนา้เราอยู่
น่ี แลว้เราท าอะไรอยู ่ถา้เรามีสติมีปัญญา เราคิดอยา่งน้ีเพื่อประโยชน์กบัตวัเรา เอวงั 


