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ตั้งใจฟังธรรมะ วันนี้วนั พระ วันพระ วันโกน ชาวพุทธต้องแสวงหาบุญกุศลใส่หัวใจของ
ตน ถ้าแสวงหาบุญกุศลใส่หัวใจของตน เวลาเราเกิดมา ฤดูกาลมันก็เปลี่ยนแปลงไป วันหนึ่งยาม
เช้าอากาศดี กลางวัน บ่าย เที่ยง แล้วก็ค่า เวลาอากาศมันไม่ดี อากาศมันดีเราก็ชอบ นี่ก็เหมือนกัน
ชีวติ ของเรามันต้องมีหนักมีเบา มีสิ่งที่แสวงหาทางโลก เราก็แสวงหาของเราเพื่อประโยชน์กบั
เรา เราก็ตอ้ งแสวงหาบุญกุศลให้หัวใจของเรา เพราะบุญกุศลทาให้เราเกิดเป็ นมนุษย์ เกิดเป็ น
มนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนเรื่ องอะไร สอนเรื่ องหัวใจของเราไง
สอนเรื่ องความสุขความทุกข์ในใจนี้ แต่สอนเรื่ องความสุขความทุกข์ในใจนี้ เราก็ไปศึกษากัน ก็
ศึกษากันมาว่าสิ่ งนั้นเป็ นธรรมะๆ เวลาหัวใจที่มนั เป็ นทุกข์ หัวใจที่เป็ นกิเลสตัณหาความทะยาน
อยากที่มนั บีบคั้นอยูน่ ้ ี ไม่ได้มองว่าสิ่ งนี้เป็ นกิเลสตัณหาความทะยานอยากไง
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบ คาว่า “ตรัสรู้เองโดยชอบ” เวลา
ทุกข์เวลาสุขในหัวใจ เวลาคนมีปัญญามันต้องใช้สติปัญญาของมันแก้ไขในหัวใจของเขา มันต้อง
ใช้ปัญญาของเราแก้ไขในหัวใจของเราไง
แต่ถา้ ระดับของทาน เรามาวัดมาวา เรามาทาบุญกุศลของเรา ทาบุญกุศลระดับของทาน
ความเสี ยสละขึ้นมา เสี ยสละขึ้นมาทาไม เสี ยสละขึ้นมาเพื่อดัดแปลงนิสัยของเรา ดัดแปลงนิสัย
ของเราอย่าให้เห็นแก่ตวั เวลาเราสอนลูกหลานของเรา เวลาไปโรงเรี ยน อย่าลักของเขา อย่ารังแก
เขา มีน้ าใจต่อเขา ความมีน้ าใจต่อกันๆ พระพุทธศาสนาสอนลงที่นี่ไง สอนถึงการให้เสียสละไง
สอนให้นึกถึงน้ าใจของคนไง เวลาน้ าใจของคน สิ่ งที่น้ าใจมันยิ่งใหญ่ไง
สิ่ งที่จิตเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ เวลามาเกิด จิตนี้มนั มาเกิด เวลาเกิดขึ้นมา ได้ไข่ของแม่
น้ าสเปิ ร์มของพ่อ แล้วจิตปฏิสนธิข้ ึนมา มันสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาเป็ นตัวอ่อน แล้วก็เป็ นเด็ก
น้อย เป็ นทารกเกิดขึ้นมา พ่อแม่ก็ให้วชิ าการ พ่อแม่กใ็ ห้อาหาร ให้ทกุ ๆ อย่างขึ้นมาเพื่อให้เขามี
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ความสุขไง พ่อแม่กป็ รารถนาให้ลกู เรามีความสุขทั้งนั้นน่ะ พ่อแม่กป็ รารถนาให้ลกู เราอยูใ่ น
สังคมได้เท่านั้นน่ะ พ่อแม่ก็ปรารถนาเท่านั้นน่ะ พ่อแม่ตอ้ งการเท่านั้นใช่ไหม
ธรรมะสอนก็สอนเรื่ องชีวติ ของเรานี่ไง ถ้าสอนเรื่ องชีวติ ของเรา เวลาฝึ กฝนๆ วันนี้เวลามา
วัดมาวา เวลาพระตักอาหารมันก็ตอ้ งมีสติสัมปชัญญะ จะบอกว่ามันไม่มีมารยาท เขาบอกว่า มัน
ไม่มีวฒั นธรรม แหม! ของทามาดีๆ มันต้องมีวฒั นธรรม
ไอ้วฒั นธรรมทางโลกนัน่ น่ะ เพราะเราไปเกรงใจกิเลสไง เวลาเกรงใจกิเลส เราทาสิ่ งใด
ขึ้นมาก็ลบู หน้าปะจมูก ทาสิ่งใดไม่ได้ท้ งั นั้น ทาคุณงามความดีไม่ได้ก็เหนี่ยวรั้งกันไว้ เวลาเราจะ
ทาความชัว่ ไม่มีใครห้ามเลย เวลาความชัว่ ทุกคนผลักไสใส่ไปเลย แต่เวลาทาความดีนี่เหนี่ยวรั้ง
กันไว้ๆ เห็นไหม
มันต้องฝึ กหัด มันเป็ นขั้นเป็ นตอนของมันไง ถ้าเป็ นขั้นเป็ นตอนของเรานะ ฆราวาสธรรม
ฆราวาสธรรมของเรา เราก็แสวงหาบุญกุศลของเราเพื่อเรา นี่เพื่อเราๆ เพื่อบุญกุศล เพื่อเรา
เพื่อให้ชีวติ นี้ไม่ทุกข์ยากจนเกินไปนัก ถ้าชีวติ นี้ไม่ทุกข์ยากจนเกินไปนักนะ เรามีศีลมีธรรมของ
เราในหัวใจ กลิ่นของศีลกลิ่นของธรรมหอมทวนลมใช่ไหม
ถ้าคนนิสัยดี คนมีน้ าใจต่อคนนะ เขาตกทุกข์ได้ยากจะมีคนคุม้ ครองดูแลเขา นี่ไง หลวงตา
ท่านบอกไง เวลาทาบุญกุศลขึ้นมา เวลาตกทุกข์ได้ยากขึ้นมา บุญกุศลของเราจะคุม้ ครองเรา จะ
ช่วยเหลือเจือจานเรา คนดีๆ ตกน้ าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ไง แต่ถา้ คนมันเห็นแก่ตวั เวลาเขาทุกข์
ยากขึ้นมา ทุกคนปล่อยปละละเลยให้เขาไปเพราะว่าหนักแผ่นดินๆ
เวลาคนชัว่ มันตายไป แผ่นดินมันสูงขึ้น เวลาคนดีมนั ตายไป ทุกคนเสียดายอาลัยอาวรณ์
เสี ยดายอาลัยอาวรณ์ เขาก็ไปตามอายุขยั ของเขา ถ้าเขาไปตามอายุขยั ของเขา จิตนี้เวียนว่ายตาย
เกิดในวัฏฏะ
นี่พดู ถึงว่า เวลาพระพุทธศาสนาสอนตั้งแต่เริ่ มต้นปัญหาในครอบครัว สอนตั้งแต่ความ
เป็ นอยู่ สอนขึ้นมา แล้วถ้าผูท้ ี่มีสติมีปัญญาขึ้นมา ไปวัดไปวา วันพระๆ มันต้องมีหนักมีเบา ถ้า
หนักของเราก็เข้มข้นของเรา ถ้าเบาก็ชีวติ ส่วนตัวของเรานะ มันต้องมีหนักมีเบา มันต้องมีมืดมี
สว่าง มันมีดีมีชวั่ เราต้องฝื นหัวใจของเราเพื่อประโยชน์กบั เราไง เพื่อประโยชน์กบั เรา เพื่อ
ประโยชน์กบั ดวงใจดวงนี้
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ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่ การเสี ยสละทานก็เป็ นบุญกุศล เป็ นอามิส เวลาประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมา
เรามาวัดมาวาเพื่อวัดหัวใจของเราไง ถ้าวัดหัวใจของเรา มันเกิดศีล เกิดสมาธิ เกิดปัญญานะ ถ้า
ศีล สมาธิ ปัญญา เกิดจากการภาวนา เกิดปัญญาของเรานะ
เวลาศึกษาๆ สาวก สาวกะ ผูท้ ี่ได้ยินได้ฟังไง ได้ยินได้ฟัง ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ศึกษามาเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
เวลาศึกษามาแล้ว ศึกษาแล้วก็สบายใจ ฉันมีใบประกาศติดไว้แล้ว ฉันจะทาตัวอย่างไรก็ได้
อันนั้นศึกษามาแล้วไร้ประโยชน์ไง แต่คนที่ศึกษาน้อยศึกษามากก็แล้วแต่ แต่เขาตั้งกติกากับชีวติ
ของเขา เขาตั้งกฎเกณฑ์กบั ชีวติ ของเขา เขาพยายามทาชีวติ ของเขาให้ดีข้ ึน ทาชีวติ ของเขาให้ดี
ขึ้นไง ทาให้ดีข้ ึนมันได้ที่ไหนล่ะ เห็นไหม พ่อแม่ก็ปลื้มใจ พ่อแม่ก็ดีใจนัน่ แหละ มันก็เป็ นเรื่ อง
ชื่อเสี ยงของวงตระกูล แต่ถา้ เป็ นความจริ งๆ ความจริ งมันเกิดที่ใจดวงนี้ไง ใจดวงนี้มนั ทุกข์มนั
ยากนี่ ถ้ามันมีสติ มีสมาธิ มีปัญญาขึ้นมา มันจะทุกข์จะยากไปได้อย่างไร
คนเรา ดูสิ คนที่เป็ นช่าง ช่างสิ่ งใดก็แล้วแต่ เครื่ องใช้ไม้สอยของเขา เขาซ่อมแซม
บารุ งรักษาทั้งนั้นน่ะ คนที่เป็ นช่างเขาไม่กลัวเครื่ องใช้ไม้สอยของเขาชารุ ดเสียหายเลย เพราะเขา
ซ่อมแซมได้ แต่คนที่ไม่เป็ นช่าง สิ่ งใดที่เราจะเสี ยหายขึ้นไป โอ๋ ย! เราเป็ นทุกข์เป็ นร้อนนะ ถ้า
เสี ยหายแล้วมันหยุดหมดเลย ทุกอย่างเดินไปไม่ได้เลย เสี ยหายหมดเลย
นี่ก็เหมือนกัน ถ้าเขามีสติมีปัญญา เขาก็เหมือนกับช่าง เขาเหมือนกับช่าง เขาซ่อมแซมชีวติ
ของเขา เขาซ่อมแซมความรู้สึกนึกคิดของเขา เขาซ่อมแซมคุณงามความดีของเขาให้เจริ ญงอก
งามขึ้นมาไง นี่ไง เราก็ฝึกหัดๆ ให้เป็ นช่าง
นายช่างใหญ่คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลาท่านฝึ กหัดท่านปฏิบตั ิดดั แปลงใจ
ของท่านมาก่อน ท่านดัดแปลงในใจของท่าน ท่านทาสาเร็จแล้วท่านถึงมาสอนพวกเราไง ถ้ามา
สอนพวกเรา เห็นไหม ปรารถนามา เวลาความทุกข์ความยากของท่าน เกิดมาแล้วได้เป็ นกษัตริ ย ์
เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย เราต้องเป็ นเช่นนั้นหรื อ
ถ้าเราต้องเป็ นเช่นนั้นหรื อ ก็เหมือนเป็ นคนที่จนตรอก เวลาจนตรอก ท่านก็คน้ คว้าของ
ท่านจนท่านสาเร็จของท่าน ท่านชาระล้างอวิชชาความไม่รู้จริ งในใจของท่าน มันเสวยวิมุตติ
สุขๆ สาเร็จแล้วเสวยวิมุตติสุข เห็นไหม ดูสิ ความเป็ นสุขอย่างนั้น ความสุขที่โลกนี้หาไม่เจอไง
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ท่านเป็ นผูพ้ บเป็ นองค์แรกไง แล้วท่านก็ปรารถนารื้ อสัตว์ขนสัตว์ ไปเทศน์ปัญจวัคคีย ์ ไปเทศน์ย
สะ ๖๑ องค์ เป็ นพระอรหันต์ท้ งั นั้นเลย นี่มนั ยืนยันว่าสิ่ งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัส
รู้ข้ ึนมามันเป็ นจริ ง เป็ นสิ่ งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ข้ ึนมาแล้วสั่งสอนได้ แล้วสิ่ ง
ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว พวกสาวกสาวกะทาได้ ทาได้ สิ่งที่ทาได้มนั ก็เป็ น
ความจริ งขึ้นมา ถ้าเป็ นความจริ งขึ้นมา
เราก็เป็ นมนุษย์เหมือนกัน ถ้าเราเป็ นมนุษย์ข้ ึนมา สิ่ งที่เราศึกษามาแล้วศึกษาเป็ นแนวทาง
ถ้าแนวทาง สิ่ งที่จะเป็ นจริ งขึ้นมาเกิดจากการกระทา อย่างเช่นวันนี้มาวัด ใครเป็ นคนทา สิ่ งที่ทา
เราก็บอกว่าเราทาๆ นะ
แต่ถา้ เป็ นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ จิตมันทา มีเจตนามา เกิดจาก
ความคิด ความคิดเกิดจากจิต ถ้าความคิดเกิดจากจิตแล้ว เรามีเจตนาแล้ว เราต้องเตรี ยมตัวเราถึง
จะมาวัดได้ใช่ไหม ถ้าเรามาวัดมาวา สิ่ งที่กระทามันเป็ นวัตถุไง แล้วเวลาวัตถุทาเสร็จแล้วมันไป
ลงที่ไหนล่ะ มันก็ไปลงที่ใจดวงนั้นแหละ ใจดวงนั้นน่ะ ใจที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ คนทามัน
ถึงเป็ นผลของคนคนนั้นไง ใครทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่ ใครคิดดี ผลก็ตอบสนองสิ่ งที่ดี เพราะมัน
คิดแล้วมันมีความสุข ใครคิดชัว่ คิดแล้วมันก็เป็ นความทุกข์ในหัวใจ มันแผดเผามันเร่ าร้อน นี่ไง
ใครทาล่ะ แล้วใครเป็ นคนได้ละ่ จิตดวงนั้นเป็ นคนได้ นี่ไง สิ่ งที่เรามาวัดมาวา เราทาก็เพื่อเหตุน้ ี
ไง
มาวัดมาวาได้เสี ยสละทานของเรา
เสียสละทานด้วยมาตรฐานของหัวใจของคนมัน
แตกต่างกันใช่ไหม คนที่มีศรัทธาความเชื่อมัน่ คงของเขา เขาทาแล้วเขาก็ปลื้มใจของเขา คนที่ยงั
เป็ นปานกลาง ปานกลางก็ยงั ขวนขวายเอา คนที่ข้ ีเกียจขี้คร้านก็ชกั จูงกันมา ผลบุญๆ มันแตกต่าง
กันโดยปฏิคาหกไง ผูใ้ ห้ ผูใ้ ห้มีความเศร้าหมอง มีความผ่องใส มีต่างๆ ผูร้ ับรับเสร็จแล้วเป็ น
สมบัติสาธารณะ รับแล้วเป็ นของของสงฆ์ เราแจกจ่ายเจือจานกัน เห็นไหม นี่ ผทู้ ี่ทรงศีลทรง
ธรรม
สิ่ งมีชีวติ ต้องการอาหาร ต้องการปัจจัย ๔ เราให้อาหารเพื่อดารงชีพ การดารงชีพอันนี้ดารง
ชีพไว้เพื่อประพฤติปฏิบตั ิ เวลาประพฤติปฏิบตั ิ ถวายสมณะ สมณะได้ตกั แบ่งแล้ว ให้ถึงสามเณร
ถึงคฤหัสถ์ มันเป็ นปัจจัยเครื่ องอาศัยที่ดารงชีพไง ดารงชีพไว้ทาไม ดารงชีพไว้เป็ นบัณฑิตไง
บัณฑิตคือค้นคว้าแสวงหาของเราไง ไม่ใช่ดารงชีพแบบพาลชนไง พาลชนเอารัดเอาเปรี ยบต่างๆ
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บีบคั้นเป็ นความทุกข์ความยากไง ถ้ามันเป็ นสติปัญญาขึ้นมามันจะมีสติปัญญาขึ้นมาแบบนี้ไง ถ้า
มีสติปัญญาขึ้นมาแบบนี้
เขาบอกว่า เวลาบอกปัญญาภายนอก ภายใน ไอ้นี่ภายนอกทั้งนั้นน่ะ ก็ขา้ วปลาอาหารมัน
อยูข่ า้ งนอก มันจะเป็ นภายในได้อย่างไร มันอยูข่ า้ งนอกทั้งนั้นน่ะ เวลาเห็นกาย กายนอก กายใน
ภายนอก ภายใน ภายนอก ภายในมันเกิดจากตรงไหนล่ะ
ภายนอก ภายในมันเกิดจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปรื้ อค้นมา ๖ ปี นะ ทุกข์ๆ
ยากๆ แสนยากมาขนาดไหน เขาว่าเจ้าลัทธิต่างๆ เก่งไปหมดเลย องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าไปแสวงหาทั้งหมดเลย มันแก้กิเลสไม่ได้ มาศึกษากับอาฬารดาบส อุทกดาบส ได้สมาบัติ ๖
สมาบัติ ๘ “เจ้าชายสิ ทธัตถะมีความรู้เสมอเรา มีความเห็นเสมอเรา เป็ นอาจารย์สอนได้” เจ้าชาย
สิ ทธัตถะปฏิเสธทั้งนั้นน่ะ
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ธรรมขึ้นมานะ บุพเพนิ วาสานุสติญาณ การ
ระลึกชาติได้ ความระลึกชาติได้เกิดจากอะไร เกิดจากทาความสงบ ได้สมาบัติ ๖ สมาบัติ ๘ มา
ก่อน เวลาละทิ้งสมาบัติ ๖ สมาบัติ ๘ มาทาสัมมาสมาธิ เวลาสัมมาสมาธิ จิตมันสงบระงับเข้ามา
จิตเดิมแท้น้ ีผอ่ งใส เข้าไปสู่จิตเดิมแท้ จิตเดิมแท้น้ ีเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ จิตเดิมแท้น้ ีพอเข้า
ไปสู่จิต ยังไม่ได้เกิดปัญญา มันเกิดกาลังของจิต บุพเพนิวาสานุสติญาณ เกิดองค์ความรู้ข้ ึนมา
ฤๅษีชีไพรในสมัยพุทธกาลก็ระลึกชาติได้ไง กาฬเทวิลก็ระลึกชาติได้
เวลาในปัจจุบนั นี้ใครระลึกชาติได้เราตื่นเต้น ไปกดคอมพิวเตอร์ ไปประมวลผลเอาที่
คอมพิวเตอร์เราก็ได้ มันจะมีคุณประโยชน์แค่ไหน นี่ไง บุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติ
อดีตชาติไป ไม่จบ เพราะมันไม่มีตน้ ไม่มีปลาย ดึงกลับมา
พอดึงกลับมา จุตูปปาตญาณ เข้าไปคอมพิวเตอร์ประมวลผลเลย ภาวะอากาศมันจะเกิด
ขึ้นมา สภาวะโลกร้อนต่อไปอนาคต ประมวลผลได้เลย มันมีที่มาที่ไปทั้งนั้นน่ะ ก็ดึงกลับมา พอ
ดึงกลับมา ทาความสงบของใจให้มากขึ้น เวลาเข้าสู่นี่ไง ภายนอก ภายในไง ที่อา้ งกันนักไง
ปัญญาภายนอก ปัญญาภายใน ปัญญา นี่ไง ปัญญาอะไรของเอ็ง ภายนอกทั้งนั้นน่ะถ้าไม่มี
สัมมาสมาธิ
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เวลาทาสมาธิข้ ึนมา เวลาเกิดจิตตั้งมัน่ จิตตั้งมัน่ มีกาลังขึ้นมา เวลาดึงมาอาสวักขยญาณ
อาสวักขยญาณคืออะไร อาสวักขยญาณ ญาณหยัง่ รู้ ญาณนี้มนั เกิดได้อย่างไร ญาณหยัง่ รู้มนั เกิด
มาจากไหน
เวลาภายนอก ภายใน พูดกันปากเปี ยกปากแฉะ ภายนอก ภายใน...คิดออกมาภายนอก
ทั้งหมด มันจะเป็ นภายในได้ต่อเมื่อทาความสงบระงับเข้ามา ถ้าสงบระงับเข้ามาต้องเป็ น
สัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิข้ ึนมา เพราะสมาธิมนั มีมิจฉา มิจฉา ดูสิ มันสงบระงับขึ้นมา แต่ไม่มี
สติสัมปชัญญะที่สามารถจะโน้มนาให้มนั เห็นสติปัฏฐาน ๔ ได้ ไม่มีการควบคุมได้ ดูสิ แสง
เลเซอร์ถา้ ไม่มีการควบคุมมันจะยิงไปที่ไหน นี่กาลังของจิตที่มนั มีกาลังขึ้นมาแล้วมันจะเกิด
ประโยชน์ข้ ึนมาได้อย่างไร เวลาจะเกิดประโยชน์ข้ ึนมาแล้ว น้อมไปๆ น้อมไปเห็นกาย เห็น
เวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็ นจริ ง
การเห็นกายๆ โรงพยาบาลศิริราชผ่าตัดทุกวันเลย ไปดูอาจารย์ใหญ่ในห้องสิ เต็มไปหมด
เลย กายไหมนัน่ น่ะ ดองเอาไว้ดว้ ย เห็นหมด จับต้องได้ เผาได้ดว้ ย สัปเหร่ อทาทุกวันเลย
แต่เวลาจิตมันเห็น เหมือนเรา ใครสานึกได้วา่ เราทาความผิด ทาความไม่ดีกบั ใคร ถ้าสานึก
ได้นะ เราจะเสียใจ ไม่ควรทาเลย ยิ่งทาสิ่งใดให้พอ่ แม่เจ็บช้ าน้ าใจ ถ้าระลึกได้นะ จะเสียใจมาก
แต่ถา้ ระลึกไม่ได้นะ มันโต้แย้งว่าพ่อแม่ไม่รักเรา พ่อแม่ลาเอียง แต่ถา้ วันไหนมันสานึกได้วา่ พ่อ
แม่รักเรามาก แล้วเรารู้วา่ เราทาความผิดพลาดกับพ่อแม่มาก เราจะเสียใจ
เวลาทาความสงบของใจเข้ามาๆ พอจิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นกายขึ้นมา เห็นกายคือเห็น
ความผิดพลาดของเรา เห็นกายคือเห็นกายของเรา เห็นกายที่วา่ จิตนี้ปฏิสนธิเวียนว่ายตายเกิดใน
วัฏฏะ เวลาเกิดมันเกิดกาเนิด ๔ ได้เกิดในไข่ ในครรภ์ ในน้ าครา ในโอปปาติกะ การกาเนิดนี้ถึง
ได้สภาพร่างกายนี้มา การได้สภาพร่ างกายนี้มาก็ของกูๆ กูแน่ กูเก่ง กูยิ่งใหญ่ มันก็ส่งออกไป
ทั้งหมด เห็นไหม ปัญญาส่งออกทั้งนั้น
วันไหนมีสัมมาสมาธิ วันไหนมีจิตตั้งมัน่ ขึ้นมา พอไปเห็นตามความเป็ นจริ งขึ้นมานะ จิต
เห็นอาการของจิต จิตเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็ นจริ ง มันจะสะเทือน
หัวใจ สะเทือนกิเลส เหมือนลูกที่เข้าใจพ่อแม่ผิด แล้วเวลามันเห็นว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็ นตามที่เราคิด
เวลามันสานึกได้มนั สะท้อนใจ มันสะท้อนใจ
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นี่ก็เหมือนกัน เวลาจิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นกาย เห็นกายนี่กายของเราแท้ๆ กายของเรา
กายที่เราได้เกิดมาเป็ นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เราได้เกิดมาเป็ นคน กายของเรานี่ แต่
ความเห็นผิดของจิตมันไปยึดมัน่ นะ สักกายทิฏฐิความเห็นผิดของจิตที่มนั ไปยึดไปเกาะ เวลาไป
ยึดไปเกาะ ถ้ามันจะตัดมันต้องตัดกันด้วยปัญญาใช่ไหม แต่แค่เราเห็น เราจับต้องมันได้ แค่เห็น
แค่จบั ต้องสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็ นจริ งได้มนั สะเทือนหัวใจนะ โอ้โฮ! น้ าหูน้ าตาไหลพราก
เวลาคนมันเห็นจริ งๆ ตามความเป็ นจริ งมันต้องเป็ นแบบนั้นไง
ไอ้ที่วา่ เห็นกายๆ...วิปัสสนึก ใครก็นึกได้ ใครก็คาดหมายได้ ใครก็ทาได้ ทากันพอเป็ นพิธี
ศึกษามามีความรู้แล้วก็สร้างภาพ สร้างภาพขึ้นมา พูดถึงมันเสี ยหายไหม มันก็ไม่เสี ยหาย คาว่า
“ไม่เสี ยหาย” ไม่เสี ยหายจากที่วา่ คนที่เขาไม่ปฏิบตั ิเลย ไม่ภาวนาเลย เขาก็ไม่ได้สิ่งใดเป็ นชิ้นเป็ น
อันใช่ไหม เวลามาประพฤติปฏิบตั ิมนั ก็มีความผิดพลาดเป็ นเรื่ องธรรมดาไง
แต่ถา้ มีครู บาอาจารย์ท่านทาตามความเป็ นจริ งนะ
ท่านก็บอกว่าสิ่ งนั้นมันเป็ นการจุด
ประกาย สารตั้งต้น สารตั้งต้นเวลาเราพิจารณาแล้ว จิตสงบแล้วเราเห็นกายของเราไม่ได้ ก็ให้นึก
เอา ให้นึกขึ้นมาก่อน นึกในสมาธิไง
เขาบอกสมาธิคิดไม่ได้
สมาธิคิดไม่ได้ มันเกิดปัญญาได้อย่างไร เวลาปัญญาเกิดในสมาธิเป็ นอย่างไร นี่ถา้ คนเป็ น
“เวลาคิดฟุ้งซ่านๆ ต้องให้หยุดคิด เวลาหยุดคิด พอหยุดคิดเป็ นสมาธิ เราคิดไม่ได้”...ไอ้คิด
ไม่ได้คือภวังค์ ไอ้คิดไม่ได้คือมันภาวนาไม่เป็ น มันเป็ นมิจฉา
ถ้าเป็ นสัมมา สัมมาเป็ นอย่างไร สัมมา มันพยายามน้อมนาให้จิตใจเราเป็ นอย่างไร ถ้าจิตใจ
เราเข้าสู่สจั จะเข้าสู่ความจริ งมันจะเกิดมรรคเกิดผลไง มันจะเกิดภาวนามยปัญญา เวลาปัญญามัน
เกิดขึ้น
เวลาศึกษามาๆ เป็ นความจาทั้งนั้นน่ะ แล้วความจาก็สร้างภาพวิปัสสนึกทั้งนั้นน่ะ ถ้ามัน
เป็ นจริ งขึ้นมา ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาอย่างนี้ปัญญาที่เกิดจากการภาวนา ภาวนาเกิดขึ้นมันจะ
มหัศจรรย์ มหัศจรรย์หัวใจนี้นกั
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นี่ไง เวลาเกิดมาๆ คนที่ต่าต้อย เกิดมาจะสูงส่ง สูงต่าดาขาวขนาดไหน นัน่ มันเป็ นผลของ
เวรของกรรมทั้งนั้น รู ปสมบัติ คุณสมบัติ สมบัติอนั นี้ นี่ไง รู ปสมบัติที่เกิดขึ้นมาจากบุญจากกุศล
แต่ถา้ มันเป็ นจริ งๆ ขึ้นมา มันเกิดจากการกระทา เกิดจากความเป็ นจริ ง นี่เป็ นจริ ง ปัญญาที่มนั
เกิดขึ้น ภาวนามยปัญญา นี่แก่นของศาสนา
ศาสนานี่ เราเกิดมาเป็ นชาวพุทธ เวลาวันพระมาวัด มรดกธรรม มรดกขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าฝากไว้กบั บริ ษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิ กา เราได้พินยั กรรมกันมานะ
เราเป็ นเจ้าของศาสนานะ แต่เราจะฟื้ นฟูข้ ึนมาให้เป็ นความจริ ง ให้เป็ นสัจจะเป็ นความจริ ง
อย่างไร ถ้าเป็ นความจริ งก็เป็ นความจริ งในหัวใจนี้ไง นี่อตั ตสมบัติ สมบัติที่แท้จริ ง สมบัติที่
เกิดขึ้นจากจิตดวงนี้ จิตดวงนี้เกิดขึ้นได้ดว้ ยการประพฤติปฏิบตั ิ เกิดได้จากการขวนขวาย เกิดได้
จากการกระทา อยูท่ ี่วาสนาคนมากน้อยแค่ไหน มีอานาจวาสนามากน้อยแค่ไหนก็จะได้ผล
เท่านั้นที่การกระทาอย่างนั้น ทาขึ้นมาให้เป็ นสมบัติของเราไง เวลาเราทา เราทาตรงนี้
การเกิดมา เกิดผลของวัฏฏะมีสูงมีต่านะ พระโพธิสตั ว์ๆ ภพชาติใดเกิดมาเป็ นสัตว์กไ็ ด้
เป็ นมนุษย์ก็ได้ เป็ นเทวดาก็ได้ สิ่ งต่างๆ เห็นไหม แต่เวลาการกระทา กระทาขึ้นมาแล้วเราต้องมา
ภาวนามยปัญญา มาประพฤติปฏิบตั ิดว้ ยสัจจะด้วยความจริ ง มันถึงจะเป็ นผลของคนคนนั้น เรา
ถึงต้องมีการกระทาตรงนั้นไง
ฉะนั้น ศาสนานี้มนั มีต้ งั แต่สูง ต่า ปานกลาง มากมายมหาศาล อยูท่ ี่อานาจวาสนาของคน
มากน้อยแค่ไหนที่จะเอาทรัพย์สมบัติอนั นั้นไง
มรดกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ประทานไว้ให้ไง ฝากศาสนาไว้กบั ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา แล้วใครฟื้ นฟู ใครกระทา
ขึ้นมาได้ในหัวใจคนนั้น คนคนนั้นจะมีคุณธรรมในใจ เอวัง
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