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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ วนัน้ีวนัพระ วนัพระ วนัโกน ชาวพทุธตอ้งแสวงหาบุญกุศลใส่หัวใจของ
ตน ถา้แสวงหาบุญกุศลใส่หัวใจของตน เวลาเราเกิดมา ฤดกูาลมนัก็เปล่ียนแปลงไป วนัหน่ึงยาม
เชา้อากาศดี กลางวนั บ่าย เท่ียง แลว้ก็ค  ่า เวลาอากาศมนัไม่ดี อากาศมนัดีเราก็ชอบ น่ีก็เหมือนกนั 
ชีวติของเรามนัตอ้งมีหนกัมีเบา มีส่ิงท่ีแสวงหาทางโลก เราก็แสวงหาของเราเพ่ือประโยชน์กบั
เรา เราก็ตอ้งแสวงหาบุญกุศลให้หัวใจของเรา เพราะบุญกุศลท าให้เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็น
มนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนเร่ืองอะไร สอนเร่ืองหัวใจของเราไง 
สอนเร่ืองความสุขความทุกขใ์นใจน้ี แต่สอนเร่ืองความสุขความทุกขใ์นใจน้ี เราก็ไปศึกษากนั ก็
ศึกษากนัมาวา่ส่ิงนั้นเป็นธรรมะๆ เวลาหัวใจท่ีมนัเป็นทุกข ์ หัวใจท่ีเป็นกิเลสตณัหาความทะยาน
อยากท่ีมนับีบคั้นอยูน้ี่ ไม่ไดม้องวา่ส่ิงน้ีเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยากไง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้เองโดยชอบ ค าวา่ “ตรัสรู้เองโดยชอบ” เวลา
ทุกขเ์วลาสุขในหัวใจ เวลาคนมีปัญญามนัตอ้งใชส้ติปัญญาของมนัแกไ้ขในหัวใจของเขา มนัตอ้ง
ใชปั้ญญาของเราแกไ้ขในหัวใจของเราไง 

แต่ถา้ระดบัของทาน เรามาวดัมาวา เรามาท าบุญกุศลของเรา ท าบุญกุศลระดบัของทาน 
ความเสียสละข้ึนมา เสียสละข้ึนมาท าไม เสียสละข้ึนมาเพ่ือดดัแปลงนิสัยของเรา ดดัแปลงนิสัย
ของเราอยา่ให้เห็นแก่ตวั เวลาเราสอนลกูหลานของเรา เวลาไปโรงเรียน อยา่ลกัของเขา อยา่รังแก
เขา มีน ้าใจต่อเขา ความมีน ้าใจต่อกนัๆ พระพทุธศาสนาสอนลงท่ีน่ีไง สอนถึงการให้เสียสละไง 
สอนให้นึกถึงน ้าใจของคนไง เวลาน ้าใจของคน ส่ิงท่ีน ้ าใจมนัยิ่งใหญ่ไง 

ส่ิงท่ีจิตเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เวลามาเกิด จิตน้ีมนัมาเกิด เวลาเกิดข้ึนมา ไดไ้ขข่องแม่ 
น ้ าสเปิร์มของพอ่ แลว้จิตปฏิสนธิข้ึนมา มนัสร้างเน้ือสร้างตวัข้ึนมาเป็นตวัออ่น แลว้ก็เป็นเดก็
นอ้ย เป็นทารกเกิดข้ึนมา พอ่แม่ก็ให้วชิาการ พอ่แม่กใ็ห้อาหาร ให้ทุกๆ อยา่งข้ึนมาเพ่ือให้เขามี
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ความสุขไง พอ่แม่ก็ปรารถนาให้ลกูเรามีความสุขทั้งนั้นน่ะ พอ่แม่ก็ปรารถนาให้ลกูเราอยูใ่น
สังคมไดเ้ท่านั้นน่ะ พอ่แม่ก็ปรารถนาเท่านั้นน่ะ พอ่แม่ตอ้งการเท่านั้นใช่ไหม 

ธรรมะสอนก็สอนเร่ืองชีวติของเราน่ีไง ถา้สอนเร่ืองชีวติของเรา เวลาฝึกฝนๆ วนัน้ีเวลามา
วดัมาวา เวลาพระตกัอาหารมนัก็ตอ้งมีสติสัมปชญัญะ จะบอกวา่มนัไม่มีมารยาท เขาบอกวา่ มนั
ไม่มีวฒันธรรม แหม! ของท ามาดีๆ มนัตอ้งมีวฒันธรรม 

ไอว้ฒันธรรมทางโลกนัน่น่ะ เพราะเราไปเกรงใจกิเลสไง เวลาเกรงใจกิเลส เราท าส่ิงใด
ข้ึนมาก็ลบูหนา้ปะจมูก ท าส่ิงใดไม่ไดท้ั้งนั้น ท าคุณงามความดีไม่ไดก้็เหน่ียวร้ังกนัไว ้เวลาเราจะ
ท าความชัว่ไม่มีใครห้ามเลย เวลาความชัว่ ทุกคนผลกัไสใส่ไปเลย แตเ่วลาท าความดีน่ีเหน่ียวร้ัง
กนัไว้ๆ  เห็นไหม 

มนัตอ้งฝึกหัด มนัเป็นขั้นเป็นตอนของมนัไง ถา้เป็นขั้นเป็นตอนของเรานะ ฆราวาสธรรม 
ฆราวาสธรรมของเรา เราก็แสวงหาบุญกุศลของเราเพ่ือเรา น่ีเพ่ือเราๆ เพ่ือบุญกุศล เพ่ือเรา 
เพ่ือให้ชีวติน้ีไม่ทุกขย์ากจนเกินไปนกั ถา้ชีวติน้ีไม่ทุกขย์ากจนเกินไปนกันะ เรามีศีลมีธรรมของ
เราในหัวใจ กล่ินของศีลกล่ินของธรรมหอมทวนลมใช่ไหม 

ถา้คนนิสัยดี คนมีน ้าใจต่อคนนะ เขาตกทุกขไ์ดย้ากจะมีคนคุม้ครองดูแลเขา น่ีไง หลวงตา
ท่านบอกไง เวลาท าบุญกุศลข้ึนมา เวลาตกทุกขไ์ดย้ากข้ึนมา บุญกุศลของเราจะคุม้ครองเรา จะ
ช่วยเหลือเจือจานเรา คนดีๆ ตกน ้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหมไ้ง แต่ถา้คนมนัเห็นแก่ตวั เวลาเขาทุกข์
ยากข้ึนมา ทุกคนปลอ่ยปละละเลยให้เขาไปเพราะวา่หนกัแผน่ดินๆ 

เวลาคนชัว่มนัตายไป แผน่ดินมนัสูงข้ึน เวลาคนดีมนัตายไป ทุกคนเสียดายอาลยัอาวรณ์ 
เสียดายอาลยัอาวรณ์ เขาก็ไปตามอายขุยัของเขา ถา้เขาไปตามอายขุยัของเขา จิตน้ีเวยีนวา่ยตาย
เกิดในวฏัฏะ 

น่ีพดูถึงวา่ เวลาพระพทุธศาสนาสอนตั้งแต่เร่ิมตน้ปัญหาในครอบครัว สอนตั้งแต่ความ
เป็นอยู ่ สอนข้ึนมา แลว้ถา้ผูท่ี้มีสติมีปัญญาข้ึนมา ไปวดัไปวา วนัพระๆ มนัตอ้งมีหนกัมีเบา ถา้
หนกัของเราก็เขม้ขน้ของเรา ถา้เบาก็ชีวติส่วนตวัของเรานะ มนัตอ้งมีหนกัมีเบา มนัตอ้งมีมืดมี
สวา่ง มนัมีดีมีชัว่ เราตอ้งฝืนหัวใจของเราเพ่ือประโยชน์กบัเราไง เพ่ือประโยชน์กบัเรา เพ่ือ
ประโยชน์กบัดวงใจดวงน้ี 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๓ ธนัวาคม  ๒๕๖๐ ๓ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ การเสียสละทานก็เป็นบุญกุศล เป็นอามิส เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา 
เรามาวดัมาวาเพ่ือวดัหัวใจของเราไง ถา้วดัหัวใจของเรา มนัเกิดศีล เกิดสมาธิ เกิดปัญญานะ ถา้
ศีล สมาธิ ปัญญา เกิดจากการภาวนา เกิดปัญญาของเรานะ 

เวลาศึกษาๆ สาวก สาวกะ ผูท่ี้ไดย้ินไดฟั้งไง ไดย้ินไดฟั้ง ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ ศึกษามาเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติั 

เวลาศึกษามาแลว้ ศึกษาแลว้ก็สบายใจ ฉันมีใบประกาศติดไวแ้ลว้ ฉันจะท าตวัอยา่งไรก็ได ้
อนันั้นศึกษามาแลว้ไร้ประโยชน์ไง แตค่นท่ีศึกษานอ้ยศึกษามากก็แลว้แต่ แต่เขาตั้งกติกากบัชีวติ
ของเขา เขาตั้งกฎเกณฑก์บัชีวติของเขา เขาพยายามท าชีวติของเขาให้ดีข้ึน ท าชีวติของเขาให้ดี
ข้ึนไง ท าให้ดีข้ึนมนัไดท่ี้ไหนละ่ เห็นไหม พอ่แม่ก็ปล้ืมใจ พอ่แม่ก็ดีใจนัน่แหละ มนัก็เป็นเร่ือง
ช่ือเสียงของวงตระกูล แต่ถา้เป็นความจริงๆ ความจริงมนัเกิดท่ีใจดวงน้ีไง ใจดวงน้ีมนัทุกขม์นั
ยากน่ี ถา้มนัมีสติ มีสมาธิ มีปัญญาข้ึนมา มนัจะทุกขจ์ะยากไปไดอ้ยา่งไร 

คนเรา ดูสิ คนท่ีเป็นช่าง ช่างส่ิงใดก็แลว้แต่ เคร่ืองใชไ้มส้อยของเขา เขาซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทั้งนั้นน่ะ คนท่ีเป็นช่างเขาไม่กลวัเคร่ืองใชไ้มส้อยของเขาช ารุดเสียหายเลย เพราะเขา
ซ่อมแซมได ้ แต่คนท่ีไม่เป็นช่าง ส่ิงใดท่ีเราจะเสียหายข้ึนไป โอ๋ย! เราเป็นทุกขเ์ป็นร้อนนะ ถา้
เสียหายแลว้มนัหยดุหมดเลย ทุกอยา่งเดินไปไม่ไดเ้ลย เสียหายหมดเลย 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เขามีสติมีปัญญา เขาก็เหมือนกบัช่าง เขาเหมือนกบัช่าง เขาซ่อมแซมชีวติ
ของเขา เขาซ่อมแซมความรู้สึกนึกคิดของเขา เขาซ่อมแซมคุณงามความดีของเขาให้เจริญงอก
งามข้ึนมาไง น่ีไง เราก็ฝึกหัดๆ ให้เป็นช่าง 

นายช่างใหญ่คือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาท่านฝึกหัดท่านปฏิบติัดดัแปลงใจ
ของท่านมาก่อน ท่านดดัแปลงในใจของท่าน ท่านท าส าเร็จแลว้ท่านถึงมาสอนพวกเราไง ถา้มา
สอนพวกเรา เห็นไหม ปรารถนามา เวลาความทุกขค์วามยากของท่าน เกิดมาแลว้ไดเ้ป็นกษตัริย ์
เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย เราตอ้งเป็นเช่นนั้นหรือ 

ถา้เราตอ้งเป็นเช่นนั้นหรือ ก็เหมือนเป็นคนท่ีจนตรอก เวลาจนตรอก ท่านกค็น้ควา้ของ
ท่านจนท่านส าเร็จของท่าน ท่านช าระลา้งอวชิชาความไม่รู้จริงในใจของท่าน มนัเสวยวมุิตติ
สุขๆ ส าเร็จแลว้เสวยวมุิตติสุข เห็นไหม ดูสิ ความเป็นสุขอยา่งนั้น ความสุขท่ีโลกน้ีหาไม่เจอไง 
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ท่านเป็นผูพ้บเป็นองคแ์รกไง แลว้ท่านก็ปรารถนาร้ือสตัวข์นสัตว ์ไปเทศน์ปัญจวคัคีย ์ไปเทศน์ย
สะ ๖๑ องค ์ เป็นพระอรหันตท์ั้งนั้นเลย น่ีมนัยืนยนัวา่ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัส
รู้ข้ึนมามนัเป็นจริง เป็นส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ข้ึนมาแลว้สั่งสอนได ้ แลว้ส่ิง
ท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้ พวกสาวกสาวกะท าได ้ ท าได ้ ส่ิงท่ีท าไดม้นัก็เป็น
ความจริงข้ึนมา ถา้เป็นความจริงข้ึนมา 

เราก็เป็นมนุษยเ์หมือนกนั ถา้เราเป็นมนุษยข้ึ์นมา ส่ิงท่ีเราศึกษามาแลว้ศึกษาเป็นแนวทาง 
ถา้แนวทาง ส่ิงท่ีจะเป็นจริงข้ึนมาเกิดจากการกระท า อยา่งเช่นวนัน้ีมาวดั ใครเป็นคนท า ส่ิงท่ีท า 
เราก็บอกวา่เราท าๆ นะ 

แต่ถา้เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ จิตมนัท า มีเจตนามา เกิดจาก
ความคิด ความคิดเกิดจากจิต ถา้ความคิดเกิดจากจิตแลว้ เรามีเจตนาแลว้ เราตอ้งเตรียมตวัเราถึง
จะมาวดัไดใ้ช่ไหม ถา้เรามาวดัมาวา ส่ิงท่ีกระท ามนัเป็นวตัถไุง แลว้เวลาวตัถุท าเสร็จแลว้มนัไป
ลงท่ีไหนละ่ มนัก็ไปลงท่ีใจดวงนั้นแหละ ใจดวงนั้นน่ะ ใจท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ คนท ามนั
ถึงเป็นผลของคนคนนั้นไง ใครท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ใครคิดดี ผลก็ตอบสนองส่ิงท่ีดี เพราะมนั
คิดแลว้มนัมีความสุข ใครคิดชัว่ คิดแลว้มนัก็เป็นความทุกขใ์นหัวใจ มนัแผดเผามนัเร่าร้อน น่ีไง 
ใครท าละ่ แลว้ใครเป็นคนไดล้ะ่ จิตดวงนั้นเป็นคนได ้ น่ีไง ส่ิงท่ีเรามาวดัมาวา เราท าก็เพ่ือเหตุน้ี
ไง 

มาวดัมาวาไดเ้สียสละทานของเรา เสียสละทานดว้ยมาตรฐานของหัวใจของคนมนั
แตกต่างกนัใช่ไหม คนท่ีมีศรัทธาความเช่ือมัน่คงของเขา เขาท าแลว้เขาก็ปล้ืมใจของเขา คนท่ียงั
เป็นปานกลาง ปานกลางก็ยงัขวนขวายเอา คนท่ีข้ีเกียจข้ีคร้านก็ชกัจูงกนัมา ผลบุญๆ มนัแตกต่าง
กนัโดยปฏิคาหกไง ผูใ้ห้ ผูใ้ห้มีความเศร้าหมอง มีความผอ่งใส มีต่างๆ ผูรั้บรับเสร็จแลว้เป็น
สมบติัสาธารณะ รับแลว้เป็นของของสงฆ ์ เราแจกจ่ายเจือจานกนั เห็นไหม น่ีผูท่ี้ทรงศีลทรง
ธรรม 

ส่ิงมีชีวติตอ้งการอาหาร ตอ้งการปัจจยั ๔ เราให้อาหารเพ่ือด ารงชีพ การด ารงชีพอนัน้ีด ารง
ชีพไวเ้พ่ือประพฤติปฏิบติั เวลาประพฤติปฏิบติั ถวายสมณะ สมณะไดต้กัแบ่งแลว้ ให้ถึงสามเณร 
ถึงคฤหัสถ ์ มนัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัท่ีด ารงชีพไง ด ารงชีพไวท้ าไม ด ารงชีพไว้เป็นบณัฑิตไง 
บณัฑิตคือคน้ควา้แสวงหาของเราไง ไม่ใช่ด ารงชีพแบบพาลชนไง พาลชนเอารัดเอาเปรียบต่างๆ 
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บีบคั้นเป็นความทุกขค์วามยากไง ถา้มนัเป็นสติปัญญาข้ึนมามนัจะมีสติปัญญาข้ึนมาแบบน้ีไง ถา้
มีสติปัญญาข้ึนมาแบบน้ี 

เขาบอกวา่ เวลาบอกปัญญาภายนอก ภายใน ไอน่ี้ภายนอกทั้งนั้นน่ะ ก็ขา้วปลาอาหารมนั
อยูข่า้งนอก มนัจะเป็นภายในไดอ้ยา่งไร มนัอยูข่า้งนอกทั้งนั้นน่ะ เวลาเห็นกาย กายนอก กายใน 
ภายนอก ภายใน ภายนอก ภายในมนัเกิดจากตรงไหนละ่ 

ภายนอก ภายในมนัเกิดจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปร้ือคน้มา ๖ ปีนะ ทุกข์ๆ  
ยากๆ แสนยากมาขนาดไหน เขาวา่เจา้ลทัธิต่างๆ เก่งไปหมดเลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ไปแสวงหาทั้งหมดเลย มนัแกกิ้เลสไม่ได ้ มาศึกษากบัอาฬารดาบส อทุกดาบส ไดส้มาบติั ๖ 
สมาบติั ๘ “เจา้ชายสิทธตัถะมีความรู้เสมอเรา มีความเห็นเสมอเรา เป็นอาจารยส์อนได้” เจา้ชาย
สิทธตัถะปฏิเสธทั้งนั้นน่ะ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะตรัสรู้ธรรมข้ึนมานะ บุพเพนิวาสานุสติญาณ การ
ระลึกชาติได ้ ความระลึกชาติไดเ้กิดจากอะไร เกิดจากท าความสงบ ไดส้มาบติั ๖ สมาบติั ๘ มา
ก่อน เวลาละท้ิงสมาบติั ๖ สมาบติั ๘ มาท าสัมมาสมาธิ เวลาสัมมาสมาธิ จิตมนัสงบระงบัเขา้มา 
จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส เขา้ไปสู่จิตเดิมแท ้ จิตเดิมแทน้ี้เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ จิตเดิมแทน้ี้พอเขา้
ไปสู่จิต ยงัไม่ไดเ้กิดปัญญา มนัเกิดก าลงัของจิต บุพเพนิวาสานุสติญาณ เกิดองคค์วามรู้ข้ึนมา 
ฤๅษีชีไพรในสมยัพทุธกาลก็ระลึกชาติไดไ้ง กาฬเทวลิก็ระลึกชาติได ้

เวลาในปัจจุบนัน้ีใครระลึกชาติไดเ้ราต่ืนเตน้ ไปกดคอมพิวเตอร์ ไปประมวลผลเอาท่ี
คอมพิวเตอร์เราก็ได ้ มนัจะมีคุณประโยชน์แค่ไหน น่ีไง บุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติ
อดีตชาติไป ไม่จบ เพราะมนัไม่มีตน้ไม่มีปลาย ดึงกลบัมา 

พอดึงกลบัมา จุตูปปาตญาณ เขา้ไปคอมพิวเตอร์ประมวลผลเลย ภาวะอากาศมนัจะเกิด
ข้ึนมา สภาวะโลกร้อนต่อไปอนาคต ประมวลผลไดเ้ลย มนัมีท่ีมาท่ีไปทั้งนั้นน่ะ ก็ดึงกลบัมา พอ
ดึงกลบัมา ท าความสงบของใจให้มากข้ึน เวลาเขา้สู่น่ีไง ภายนอก ภายในไง ท่ีอา้งกนันกัไง 
ปัญญาภายนอก ปัญญาภายใน ปัญญา น่ีไง ปัญญาอะไรของเอง็ ภายนอกทั้งนั้นน่ะถา้ไม่มี
สัมมาสมาธิ 
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เวลาท าสมาธิข้ึนมา เวลาเกิดจิตตั้งมัน่ จิตตั้งมัน่มีก าลงัข้ึนมา เวลาดึงมาอาสวกัขยญาณ 
อาสวกัขยญาณคืออะไร อาสวกัขยญาณ ญาณหยัง่รู้ ญาณน้ีมนัเกิดไดอ้ยา่งไร ญาณหยัง่รู้มนัเกิด
มาจากไหน 

เวลาภายนอก ภายใน พดูกนัปากเปียกปากแฉะ ภายนอก ภายใน...คิดออกมาภายนอก
ทั้งหมด มนัจะเป็นภายในไดต้่อเม่ือท าความสงบระงบัเขา้มา ถา้สงบระงบัเขา้มาตอ้งเป็น
สัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิข้ึนมา เพราะสมาธิมนัมีมิจฉา มิจฉา ดูสิ มนัสงบระงบัข้ึนมา แต่ไม่มี
สติสัมปชญัญะท่ีสามารถจะโนม้น าให้มนัเห็นสติปัฏฐาน ๔ ได ้ ไม่มีการควบคุมได ้ ดูสิ แสง
เลเซอร์ถา้ไม่มีการควบคุมมนัจะยิงไปท่ีไหน น่ีก าลงัของจิตท่ีมนัมีก าลงัข้ึนมาแลว้มนัจะเกิด
ประโยชน์ข้ึนมาไดอ้ยา่งไร เวลาจะเกิดประโยชน์ข้ึนมาแลว้ น้อมไปๆ นอ้มไปเห็นกาย เห็น
เวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง 

การเห็นกายๆ โรงพยาบาลศิริราชผา่ตดัทุกวนัเลย ไปดูอาจารยใ์หญ่ในห้องสิ เตม็ไปหมด
เลย กายไหมนัน่น่ะ ดองเอาไวด้ว้ย เห็นหมด จบัตอ้งได ้เผาไดด้ว้ย สัปเหร่อท าทุกวนัเลย 

แต่เวลาจิตมนัเห็น เหมือนเรา ใครส านึกไดว้า่เราท าความผิด ท าความไม่ดีกบัใคร ถา้ส านึก
ไดน้ะ เราจะเสียใจ ไม่ควรท าเลย ยิ่งท าส่ิงใดให้พอ่แม่เจ็บช ้าน ้ าใจ ถา้ระลึกไดน้ะ จะเสียใจมาก 
แต่ถา้ระลึกไม่ไดน้ะ มนัโตแ้ยง้วา่พอ่แม่ไม่รักเรา พอ่แม่ล าเอียง แต่ถา้วนัไหนมนัส านึกไดว้า่พอ่
แม่รักเรามาก แลว้เรารู้วา่เราท าความผิดพลาดกบัพอ่แม่มาก เราจะเสียใจ 

เวลาท าความสงบของใจเขา้มาๆ พอจิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นกายข้ึนมา เห็นกายคือเห็น
ความผิดพลาดของเรา เห็นกายคือเห็นกายของเรา เห็นกายท่ีวา่จิตน้ีปฏิสนธิเวยีนวา่ยตายเกิดใน
วฏัฏะ เวลาเกิดมนัเกิดก าเนิด ๔ ไดเ้กิดในไข่ ในครรภ ์ในน ้าคร า ในโอปปาติกะ การก าเนิดน้ีถึง
ไดส้ภาพร่างกายน้ีมา การไดส้ภาพร่างกายน้ีมาก็ของกูๆ กูแน่ กูเก่ง กูยิ่งใหญ ่ มนัก็ส่งออกไป
ทั้งหมด เห็นไหม ปัญญาส่งออกทั้งนั้น 

วนัไหนมีสัมมาสมาธิ วนัไหนมีจิตตั้งมัน่ข้ึนมา พอไปเห็นตามความเป็นจริงข้ึนมานะ จิต
เห็นอาการของจิต จิตเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง มนัจะสะเทือน
หัวใจ สะเทือนกิเลส เหมือนลกูท่ีเขา้ใจพอ่แม่ผิด แลว้เวลามนัเห็นวา่พอ่แม่ไม่ไดเ้ป็นตามท่ีเราคิด 
เวลามนัส านึกไดม้นัสะทอ้นใจ มนัสะทอ้นใจ 
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น่ีก็เหมือนกนั เวลาจิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นกาย เห็นกายน่ีกายของเราแท้ๆ  กายของเรา 
กายท่ีเราไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เราไดเ้กิดมาเป็นคน กายของเราน่ี แต่
ความเห็นผิดของจิตมนัไปยึดมัน่นะ สกักายทิฏฐิความเห็นผิดของจิตท่ีมนัไปยึดไปเกาะ เวลาไป
ยึดไปเกาะ ถา้มนัจะตดัมนัตอ้งตดักนัดว้ยปัญญาใช่ไหม แต่แค่เราเห็น เราจบัตอ้งมนัได ้ แค่เห็น 
แค่จบัตอ้งสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริงไดม้นัสะเทือนหัวใจนะ โอโ้ฮ! น ้าหูน ้าตาไหลพราก 
เวลาคนมนัเห็นจริงๆ ตามความเป็นจริงมนัตอ้งเป็นแบบนั้นไง 

ไอท่ี้วา่เห็นกายๆ...วปัิสสนึก ใครก็นึกได ้ ใครกค็าดหมายได ้ ใครก็ท าได ้ท ากนัพอเป็นพิธี 
ศึกษามามีความรู้แลว้ก็สร้างภาพ สร้างภาพข้ึนมา พดูถึงมนัเสียหายไหม มนัก็ไม่เสียหาย ค าวา่ 
“ไม่เสียหาย” ไม่เสียหายจากท่ีวา่คนท่ีเขาไม่ปฏิบติัเลย ไม่ภาวนาเลย เขาก็ไม่ไดส่ิ้งใดเป็นช้ินเป็น
อนัใช่ไหม เวลามาประพฤติปฏิบติัมนัก็มีความผิดพลาดเป็นเร่ืองธรรมดาไง 

แต่ถา้มีครูบาอาจารยท่์านท าตามความเป็นจริงนะ ท่านก็บอกวา่ส่ิงนั้นมนัเป็นการจุด
ประกาย สารตั้งตน้ สารตั้งตน้เวลาเราพิจารณาแลว้ จิตสงบแลว้เราเห็นกายของเราไม่ได ้ก็ให้นึก
เอา ให้นึกข้ึนมาก่อน นึกในสมาธิไง 

เขาบอกสมาธิคิดไม่ได ้

สมาธิคิดไม่ได ้มนัเกิดปัญญาไดอ้ยา่งไร เวลาปัญญาเกิดในสมาธิเป็นอยา่งไร น่ีถา้คนเป็น 

“เวลาคิดฟุ้งซ่านๆ ตอ้งใหห้ยดุคิด เวลาหยดุคิด พอหยดุคิดเป็นสมาธิ เราคิดไม่ได”้...ไอคิ้ด
ไม่ไดคื้อภวงัค ์ไอคิ้ดไม่ไดคื้อมนัภาวนาไม่เป็น มนัเป็นมิจฉา 

ถา้เป็นสัมมา สัมมาเป็นอยา่งไร สัมมา มนัพยายามนอ้มน าให้จิตใจเราเป็นอยา่งไร ถา้จิตใจ
เราเขา้สู่สจัจะเขา้สู่ความจริงมนัจะเกิดมรรคเกิดผลไง มนัจะเกิดภาวนามยปัญญา เวลาปัญญามนั
เกิดข้ึน 

เวลาศึกษามาๆ เป็นความจ าทั้งนั้นน่ะ แลว้ความจ ากส็ร้างภาพวปัิสสนึกทั้งนั้นน่ะ ถา้มนั
เป็นจริงข้ึนมา ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาอยา่งน้ีปัญญาท่ีเกิดจากการภาวนา ภาวนาเกิดข้ึนมนัจะ
มหัศจรรย ์มหัศจรรยห์ัวใจน้ีนกั 
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น่ีไง เวลาเกิดมาๆ คนท่ีต ่าตอ้ย เกิดมาจะสูงส่ง สูงต ่าด าขาวขนาดไหน นัน่มนัเป็นผลของ
เวรของกรรมทั้งนั้น รูปสมบติั คุณสมบติั สมบติัอนัน้ี น่ีไง รูปสมบติัท่ีเกิดข้ึนมาจากบุญจากกุศล 
แต่ถา้มนัเป็นจริงๆ ข้ึนมา มนัเกิดจากการกระท า เกิดจากความเป็นจริง น่ีเป็นจริง ปัญญาท่ีมนั
เกิดข้ึน ภาวนามยปัญญา น่ีแก่นของศาสนา 

ศาสนาน่ี เราเกิดมาเป็นชาวพทุธ เวลาวนัพระมาวดั มรดกธรรม มรดกขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ฝากไวก้บับริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกา เราไดพิ้นยักรรมกนัมานะ 
เราเป็นเจา้ของศาสนานะ แต่เราจะฟ้ืนฟข้ึูนมาให้เป็นความจริง ให้เป็นสัจจะเป็นความจริง
อยา่งไร ถา้เป็นความจริงก็เป็นความจริงในหัวใจน้ีไง น่ีอตัตสมบติั สมบติัท่ีแทจ้ริง สมบติัท่ี
เกิดข้ึนจากจิตดวงน้ี จิตดวงน้ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยการประพฤติปฏิบติั เกิดไดจ้ากการขวนขวาย เกิดได้
จากการกระท า อยูท่ี่วาสนาคนมากนอ้ยแค่ไหน มีอ  านาจวาสนามากนอ้ยแค่ไหนกจ็ะไดผ้ล
เท่านั้นท่ีการกระท าอยา่งนั้น ท าข้ึนมาให้เป็นสมบติัของเราไง เวลาเราท า เราท าตรงน้ี 

การเกิดมา เกิดผลของวฏัฏะมีสูงมีต ่านะ พระโพธิสตัว์ๆ  ภพชาติใดเกิดมาเป็นสัตวก์็ได ้
เป็นมนุษยก์็ได ้เป็นเทวดาก็ได ้ส่ิงตา่งๆ เห็นไหม แต่เวลาการกระท า กระท าข้ึนมาแลว้เราตอ้งมา
ภาวนามยปัญญา มาประพฤติปฏิบติัดว้ยสัจจะดว้ยความจริง มนัถึงจะเป็นผลของคนคนนั้น เรา
ถึงตอ้งมีการกระท าตรงนั้นไง 

ฉะนั้น ศาสนาน้ีมนัมีตั้งแต่สูง ต ่า ปานกลาง มากมายมหาศาล อยูท่ี่อ  านาจวาสนาของคน
มากนอ้ยแค่ไหนท่ีจะเอาทรัพยส์มบติัอนันั้นไง มรดกท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ประทานไวใ้ห้ไง ฝากศาสนาไวก้บัภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกา แลว้ใครฟ้ืนฟ ู ใครกระท า
ข้ึนมาไดใ้นหัวใจคนนั้น คนคนนั้นจะมีคุณธรรมในใจ เอวงั 


