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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ วนัน้ีวนัพระ วนัพระ วนัโกน เราเขา้วดัเขา้วาเพ่ือหาบุญกุศลของเรา วนัปกติ
เราก็แสวงหาเพ่ือด ารงชีวติไง เพ่ือปัจจยั ๔ เห็นไหม 

ชีวติน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด เวลาพลดัพรากไปแลว้ให้ระลึกถึงกนั เวลาจากกนัไปให้
คิดแต่ส่ิงท่ีดีงาม จากกนัไปให้ระลึกถึงกนัไง ไม่ไดจ้ากกนัไปดว้ยความไม่อยากมองไม่อยากเห็น
หนา้กนั 

เราท าคุณงามความดี ท าคุณงามความดีเพ่ือเรา ชีวติน้ี เราท าเพ่ือชีวติน้ีไง เชา้ข้ึนมาพระ
ออกบิณฑบาต บิณฑบาตมาเล้ียงชีพไง เราต่ืนมา เราหุงขา้วปลา เราตกับาตรใส่บาตรของเรา ใส่
บาตรของเราดว้ยบุญดว้ยกุศล ดว้ยความระลึกถึงคุณงามความดีของเรา ระลึกถึงคุณงามความดี
ของเรานะ มนัตอ้งขวนขวาย 

เวลาตั้งแต่ตี ๓ ตี ๔ เราต่ืนข้ึนมา เรานัง่สมาธิภาวนา จิตใจมนัไม่ลง เวลามนัใกลจ้ะถึง
เวลาหุงหาอาหาร จิตใจมนัจะภาวนาดีๆ กิเลสมนัหลอกลวงไปทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้เราท าคุณงาม
ความดีของเรา เราก็นัง่สมาธิของเราบูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้จิตใจของเราสงบ
ระงบัเขา้มามนัก็เป็นบุญกุศลของเรา ค าวา่ “บุญกุศลของเรา” สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี 

ความท่ีจิตสงบ เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยข้ึนมาให้มนัเจ็บคนเดียว ให้ร่างกายน้ีเจ็บไขไ้ดป่้วย 
หัวใจอยา่เจ็บไขไ้ดป่้วยไปกบัมนั เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยข้ึนมา เจ็บไขไ้ดป่้วยสองคน ร่างกายน้ีเจ็บ
ไขไ้ดป่้วย หัวใจน้ีวติกกงัวล หัวใจวติกกงัวล จะร้ายจะดี วติกกลัวลไปทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้เรามี
ธรรมะในหัวใจของเรา หายใจเขา้แลว้ไม่หายใจออกกต็าย หายใจออกแลว้ไม่หายใจเขา้ก็ตาย ส่ิง
ท่ีชีวติน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด เห็นไหม เราสร้างคณุงามความดีของเรา ส่ิงใดในโลกน้ีมนัไม่
มีส่ิงใดคงท่ีหรอก มนัตอ้งพลดัพรากจากกนัไปแน่นอน จะชา้หรือเร็วเท่านั้นเอง แต่การจะพลดั
พรากจากไปเพราะดว้ยมีสติสัมปชญัญะ เราท าคุณงามความดีของเรา เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ 
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เวลาจะเกิดภพชาติใดก็เกิดมาให้มีบุญกุศลพออาศยั แต่ถา้มีอ  านาจวาสนา เราจะประพฤติปฏิบติั
ของเรา เราจะท าคุณงามความดีของเรา เราตั้งใจท าคุณงามความดีของเรา 

ท าคุณงามความดี ส่ิงใดมนัจะดีไปกวา่การภาวนา การภาวนา เราตั้งแต่เกิดมา เกิดมา
ตั้งแต่เดก็เลก็เดก็นอ้ย พอ่แม่ส่งให้มีการศึกษา ศึกษาแลว้อยากให้มีสติมีปัญญาข้ึนมา ถา้มีสติมี
ปัญญาข้ึนมา เดก็เวลาเรียนหนงัสือ เวลาไม่เขา้ใจตา่งๆ วติกกงัวลไปทั้งนั้นน่ะ เวลามีสติมีปัญญา
ข้ึนมา มาตั้งสติของเรา แลว้หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ เวลาจิตใจมนัปลอดโปร่ง เวลามี
การศึกษา ศึกษาส่ิงใด อู๋ย! มนัทะลปุรุโปร่งไปหมด 

เวลาเอาจริงเอาจงัข้ึนมา คนถา้มีสติปัญญา มีสติปัญญาท่ีการภาวนา เวลาภาวนาข้ึนมา จิต
สงบไปแลว้ สงบแลว้ “นิพพานเป็นเช่นน้ีเอง นิพพานเป็นเช่นน้ีเอง” คนท่ีจิตไม่เคยสงบ เขาก็ไม่
รู้หรอกวา่ความสงบมนัจะสงบขนาดไหน แต่เวลามนัสงบแลว้ ส่ิงท่ีไม่มีอ  านาจวาสนา ถา้ไม่มี
อ  านาจวาสนา เวลามนัเส่ือมไป มนัร้อน เวลามนัเส่ือมไปมนัไม่เห็นมีความสุขเหมือนเดิมเลย ถา้
มีความสุขจะท าอยา่งไร 

ช านาญในวสี เราพยายามภาวนาของเรา ถา้จิตสงบเขา้มาอีก สงบมีแต่ความชุ่มช่ืน มีแต่
ความสุขของเรา เวลามนัคลายตวัออกมา เราก็พยายามศึกษา พยายามท าความเขา้ใจ เราท าความ
สงบของเราบ่อยคร้ังเขา้ๆ จิตตั้งมัน่ พอจิตตั้งมัน่ ตั้งมัน่แลว้ท าอยา่งไรต่อไป 

ถา้ตั้งมัน่ข้ึนมาแลว้ถา้มนันอ้มไปเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง ถา้เห็นสติปัฏฐาน 
๔ ตามความเป็นจริง โอโ้ฮ! มนัสะเทือนหัวใจ อ๋อ! มนัเป็นอยา่งน้ีเนาะ มนัเป็นอยา่งน้ีเนาะ มนั
เป็นอยา่งน้ีเพราะอะไร มนัเป็นอยา่งน้ีเพราะมนัจะขดุคุย้ยหากิเลสของตนไง 

เวลากิเลสอวชิชาความไม่รู้ในหัวใจของตน เพราะไม่รู้ข้ึนมา เราไม่รู้วา่ส่ิงใดมีคุณค่า ส่ิง
ใดไม่มีคุณค่าเลย อะไรจะเป็นบุญ อะไรจะเป็นคุณ อะไรจะเป็นโทษ เราแยกแยะไม่ไดเ้ลย เวลา
จิตใจของคนท่ีมนัต ่าชา้มนัแยกดีแยกชัว่ไม่เป็นนะ ความดีความชัว่มนัยงัไม่รู้เลย อะไรดีอะไรชัว่ 

ส่ิงใดท่ีเป็นคุณงามความดี เราตอ้งแสวงหาความดีอนันั้น ส่ิงใดท่ีเป็นความชัว่ร้าย ส่ิงนั้น
เราจะไม่เขา้ไปใกลม้นั เราพยายามจะหลีกห่างมนัไป แต่ถา้มนัมีข้ึนมาในหัวใจของเราดว้ยความ
ไม่รู้ ไม่รู้แลว้เราไปเห็นมนั เราไปรู้ไปเห็นในหัวใจของเรา อวชิชาความไม่รู้ เห็นไหม มนัอยูก่บั
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หัวใจของเราไง ถา้เรามีสติปัญญา เราจบัตอ้งของเราได ้ น่ีสติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ ใชปั้ญญา
ของเราๆ 

ฟังธรรม ฟังธรรมส่ิงท่ีไม่เคยไดย้ินไดฟั้ง ส่ิงท่ีไดย้ินไดฟั้ง ตอกย  ้าๆ ส่ิงท่ีไดย้ินไดฟั้ง แต่
ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไง แต่เวลามนัรู้มนัเห็นข้ึนมา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เรา
เขา้ใจแลว้ มนัสวา่งไสว มนัแจ่มแจง้ในหัวใจ ถา้มนัแจ่มแจง้ในหัวใจ มนัเป็นปัจจตัตงั เป็น
สันทิฏฐิโก ไม่มีเหมือนกนั ส่ิงท่ีวา่เหมือนกนัๆ อา้งวา่เหมือนกนัๆ อยา่เอาเปรียบ อยา่เอารัดเอา
เปรียบ เหมือนกนัๆ มนัเหมือนท่ีไหน ธรรมะส่วนบุคคลมนัเหมือนของใคร 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ อานนท ์ เราไม่ไดเ้อาธรรมะของใครไปเลย 
เราไปของเรา เรานิพพานของเรา เราเอาแต่ของเราไป พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะนิพพานก็
เอาของท่านไป 

ใครเอาของใครไป แลว้ใครจะไปเหมือนใคร ถา้เหมือนใครจะมีพทุธวสิัยหรือ ถา้เหมือน
ใคร จะมีอคัรสาวกเบ้ืองซ้ายและเบ้ืองขวาหรือ แลว้เอตทคัคะ ๘๐ องคเ์หมือนกนัตรงไหน ไม่
เห็นเหมือนตรงไหนเลย อริยสัจมนัมีหน่ึงเดียว เวลาหน่ึงเดียว ถา้มนัเขา้ใจ เขา้ใจอยา่งไร ถา้เป็น
ความเขา้ใจ เขา้ใจอนันั้นสุดยอด นัน่น่ะอริยสจั จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสัจ จิตของเรากลัน่
ออกมาจากอริยสัจ 

ไอน่ี้จิตก็ไม่เคยเห็น สมาธิก็ไม่รู้จกั จินตนาการไปทั้งนั้น สัญญาอารมณ์ทั้งนั้นน่ะ ธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐมากนะ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ รัตนตรัย
ของเรา แกว้สารพดันึก ทางโลกเขา เขาก็นึกถึงบุญกศุล นึกถึงผลส าเร็จในทางชีวติ นึกถึงบุญ
กุศลของเขา เขาก็นึกของเขา เขาพยายามขวนขวายของเขา คนมีบุญกุศลเขาถึงท าแลว้ประสบ
ความส าเร็จ คนท่ีไม่ถึงโอกาสของเขา บุญกุศลของเขาไม่ถึง จบัพลดัจบัผล ู จะไดจ้ะไม่ไดอ้ยู่
อยา่งนั้นน่ะ นัน่พดูถึงทางโลกเขาเพ่ือบุญกุศลของเขา เพ่ือความส าเร็จในชีวติของเขา เวลาส าเร็จ
ในชีวติของเขาแลว้ ชีวติเวลาบั้นปลายไปแลว้ แลว้ชีวติจะพ่ึงอะไร ทรัพยส์มบติัน้ีเป็นของใคร 
คุณงามความดีของเราในหัวใจมนัพอหรือไม่ เรายงัสงสัยส่ิงใดอยูห่รือเปลา่ 

เราเขา้วดัเขา้วาแลว้เราก็อยากจะประพฤติพรหมจรรย ์ ตบะธรรมๆ จะมาเผากิเลส จะเผา
กิเลส แสวงหากิเลส ไปวดัไปวาก็ไปตามประเพณีกนั แต่ถา้เป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา ค าวา่ “ไปวดัไป
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วาข้ึนมา” ก็ถือศีล ๘ เวลากลางวนัเขาก็ช่วยท าขอ้วตัร สุดทา้ยแลว้ท าขอ้วตัรเพ่ืออะไร เพ่ือบุญ
กุศลของเราไง เพ่ือบุญกุศลของเรา เสร็จแลว้เราอาบน ้าอาบท่าแลว้ สวดมนตแ์ลว้เราก็ภาวนา 

เวลาภาวนาน่ีส าคญัมาก เวลาส าคญัมาก ท างานส่ิงใดๆ ก็ท ามาแลว้ งานท่ีมีคุณประโยชน์ 
งานท่ีจะคน้ควา้หาจิตใจของตนท าไมเราท าไม่ได ้งานอะไรก็ท าได ้งานอะไรก็ท าได ้แต่งานท่ีจะ
เป็นประโยชน์ งานท่ีจริงจงักบัเรา ท าไมเราท าไม่ได ้แลว้ท าไม่ไดข้ึ้นมา เห็นไหม 

เวลาท าหนา้ท่ีการงานข้ึนมา เรามีทรัพยส์มบติัข้ึนมา แกว้แหวนเงินทองมีมากนอ้ยแค่
ไหนเขาก็นบัจ านวนกนั เวลาจิตก าหนดพทุโธๆ เวลาจิตมนัสงบเขา้มา น่ีเขาวดักนั เวลาจิตสงบ
แลว้มนัมีความสุขมากนอ้ยแค่ไหน มนัสวา่งขนาดไหน มนัครอบโลกจกัรวาลไดม้ากนอ้ยแค่ใด 
เวลาจิตมนัเกิดปีติข้ึนมา ปีติมนักระเทือนหัวใจข้ึนมา ขนพองสยองเกลา้ น่ีทรัพยส์มบติัของตน
ในหัวใจ ถา้มนัเป็นจริงๆ ข้ึนมาในหัวใจ แลว้เวลามนัเกิดปัญญา ปัญญาจะไปร้ือคน้มาจากไหน 
ปัญญาใครจะมอบให้ ปัญญาท่ีจะมีข้ึนๆ ปัญญาเกิดจากการภาวนา 

เดก็ๆ เวลาการศึกษาๆ ถา้ไม่ทะลปุรุโปร่ง ศึกษาแลว้ไปไม่ได ้ เขามาตั้งสติหายใจเขา้นึก
พทุ หายใจออกนึกโธ เขายงัมีสติปัญญาเพ่ิมข้ึน เขายงัศึกษาทางการเรียนการสอนของเขาได้
ประสบความส าเร็จ 

ไอข้องเรา ไอข้องเราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาเกิดปัญญา ปัญญามนัเป็นอยา่งไร 
ปัญญามนัเป็นปัญญาของเราไง ปัญญาของเรามนัเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา
ไง ถา้การภาวนา ภาวนามาจากไหน ภาวนาจากลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก ภาวนามาจากการ
คน้ควา้ในจิตของเรา ในจิตของเราท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ 

วนัพระๆ เป็นผูป้ระเสริฐ ถา้ผูป้ระเสริฐ กรรมฐานเราเวลาจะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกออกโธ ถา้จิตมนัเขา้ไปสู่พทุธะ เขา้ไปสู่หัวใจ
ของเรา มนัจะไปเห็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

คนภาวนาท่ีมีอ  านาจวาสนานะ เวลาจิตเขาสงบข้ึนมาเขาเห็นเป็นพระพทุธรูป บางคนเห็น
เป็นแกว้ บางคนเห็นเป็นทองค าใส บางคนเห็น พอเขาเห็นแลว้เขาปล้ืมใจ เขามีความสุขนะ 
โอโ้ฮ! ชีวติน้ีมีค่า ส่ิงใดทรัพยส์มบติัอะไรเขาไม่อยากไดเ้ลยละ่ เขาเห็นแลว้เขาปล้ืมใจของเขาไง 
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น่ีไง กรรมฐานเรา กรรมฐานนะ อยากจะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ จะ
คน้ควา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ จะคน้ควา้พทุธะในใจของเราไง แลว้พทุธะในใจของ
เรา ตั้งแต่เราเกิดมาจากทอ้งพอ่ทอ้งแม่ ปฏิสนธิจิตๆ จิตของเรา เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไง แลว้ส่ิง
ท่ีมีคุณค่า มนัมีคุณค่าเพราะอะไร มีคุณค่าเพราะมีชีวติไง 

ปฏิสนธิจิตในไข่ ในครรภ ์ในน ้าคร า ในโอปปาติกะ เพราะมนัก าเนิด มนัเป็นส่ิงท่ีมีชีวติ 
พอเกิดมาเป็นส่ิงมีชีวติ เกิดเป็นมนุษย ์ มนุษยมี์กฎหมายคุม้ครองไง สิทธิเสรีภาพไง เราแสวงหา
ส่ิงใด บาปบุญก็เป็นของเราทั้งนั้นน่ะ ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ใครท าดีก็ตอ้งไดดี้ ใครท าชัว่ก็ตอ้ง
ไดช้ัว่ ใครแสวงหาส่ิงใดประสบความส าเร็จดว้ยอ านาจวาสนาของตนก็เป็นสมบติัของตน 

สมบติัของตนในโลกน้ี ถา้ผูท่ี้ฉลาดเขาเอาสมบติันั้นมาสร้างประโยชน์อีกต่อ เห็นไหม 
เราแสวงหามาดว้ยน ้าพกัน ้าแรงของเราอยูแ่ลว้ แลว้เราไดม้าเรายงัจุนเจือสงัคม จุนเจือคนยากไร้ 
คนท่ีไม่มีความสามารถ เราจุนเจือเขาเพ่ืออ านาจวาสนาบารมี แลว้ถา้เรามีอ  านาจวาสนา เราฝังดิน
ไว ้ ฝังไวใ้นหัวใจ เวลาท าทานๆ ฝังดินไวเ้ลย ฝังไวเ้ป็นทิพยส์มบติัในหัวใจ น่ีอ  านาจวาสนามนั
เกิดตรงนั้น ถา้คนมีสติมีปัญญา มีสติปัญญามนักแ็สวงหาส่ิงนั้นมาเป็นผลประโยชน์ของตน 
แสวงหามาแลว้สมบติันั้นยงัมาสร้างประโยชน์ของตน 

แลว้เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา ส่ิงท่ีมีค่าๆ ท่ีสุดคือชีวติน้ีไง มีค่า
ท่ีสุดคือชีวติน้ี เพราะเกิดมาแลว้ไดพ้บไดเ้ห็น เกิดมาแลว้ไดมี้อ  านาจวาสนาไดใ้ชชี้วติน้ีไง แลว้ก็
เอาชีวติน้ีกลบัมาคน้ควา้ตวัมนัเอง 

เขาเกิดมาในโลก เขาต่ืนโลก เขาส่งออกไปเพ่ือโลก เพ่ือประสบความส าเร็จ เพ่ือ
ยศถาบรรดาศกัด์ิไง น่ีไง เวลาบวชมาแลว้ก็จะเป็นเจา้ฟ้าเจา้คุณ อยากไดย้ศถาบรรดาศกัด์ิไง 

กรรมฐานเรา กรรมฐานเราเวลามนัจะไดข้ึ้นมาก็คน้ควา้ในใจของตนไง ไม่ส่งออกไปให้
ใครแต่งตั้งไง จะให้ภาวนามยปัญญา จะให้ธรรมะขององคศ์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สถาปนา
ข้ึนมาในหัวใจไง 

ถา้หัวใจมนัประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เขา้สู่โคนไม ้ เขา้สู่เรือนวา่ง เขา้สู่ใจของตน หายใจเขา้
นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมา คนท่ี
ภาวนาเขาเห็น โอโ้ฮ! เป็นพระทองค าเลยนะ โอโ้ฮ! มนัไม่มีในโลกน้ี 
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เวลาคนท่ีมีฐานะนะ เวลาไปเห็นพระทองค าก็จะมาหลอ่กนัไง หลอ่พระทองค า ก่ีตนักไ็ด้
เอามาหลอ่ หลอ่แลว้ก็ตั้งอยูน่ัน่น่ะ มนัไม่สวย มนัไม่พิสดารเหมือนท่ีเห็นในหัวใจ มนัไม่พิสดาร 
ไม่สวยงาม ไม่นุ่มนวลเท่ากบัเห็นในหัวใจ นัน่น่ะความเป็นจริง ความเป็นจริงมนัเป็นอยา่งนั้น 
ถา้เวลาเขาไปรู้ไปเห็นของเขาข้ึนมา 

แลว้เราฝึกหัดๆ ข้ึนมา เราเกิดมาชีวติมีกายกบัใจๆ ก็เอาหัวใจ เอาความรู้สึกนึกคิด มี
ปัญญาข้ึนมา พยายามจะหักกลบัเขา้มาเพ่ือภาวนา เพ่ือท างานของตนไง แต่เรากลบัท าไม่ได ้ เกิด
มาเวลาเราก็ไม่มีอยูแ่ลว้ อูฮู้! เวลามีค่ามาก แลว้จะมานัง่ใชเ้วลาหมดไปวนัๆ โดยเปลา่ประโยชน์ 
อูฮู้! พระท่ีบวชมาบวชมาทั้งชีวติ น่าเสียดาย ทั้งชีวติไม่ไดแ้สวงหา ไม่ไดเ้ท่ียวเตร่เหมือนกบัโลก
เขาเลย นัน่น่ะความคิดของเขาไง 

เขาไม่รู้หรอกวา่เวลาจิตมนัสงบเขา้มามนัจะมีความสุขขนาดไหน เวลาไปเท่ียว ไปเท่ียว 
๓ โลกธาตุ พระโมคคลัลานะไปหมดเลย กามภพ รูปภพ อรูปภพ ไปรู้ไปเห็นมาทั้งนั้นน่ะ เวลา
เอามาแจง้ท่ีนครราชคฤห์ต่อหนา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ตระกูลนั้นบา้นนั้นตายแลว้
ไปเกิดท่ีนัน่ บา้นนั้นตายแลว้ไปเกิดท่ีนัน่ ต่อหนา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ ไม่ใช่พดู
ดว้ยตวัเองนะ พดูต่อหนา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะพดูเทจ็ไดไ้หม 

หน่ึง พระอรหันตไ์ม่กลา่ววาจาเทจ็อยูแ่ลว้ ไม่โกหกมดเทจ็ ไม่ปล้ินปลอ้นอยูแ่ลว้ แลว้ยงั
เป็นอคัรสาวกเบ้ืองซ้ายอีกตา่งหาก แลว้เวลาพดูข้ึนมาก็พดูต่อหนา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ท่ีเป็นศาสดา น่ีไง ถา้มนัเป็นความจริงๆ ถา้ใจมนัเป็นจริง เป็นจริงอยา่งนั้น มนัเป็นอยา่งนั้น 
แลว้มนัเป็นไดห้มดเพราะอะไร 

เพราะจิตท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะเคยเกิดมาแลว้ตั้งแต่กามภพ รูปภพ อรูปภพ จิตน้ี
เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะไม่มีตน้ไม่มีปลายทั้งนั้นน่ะ ถา้เวลามนัร้ือคน้เขา้ไป เพราะมนัมีขอ้มูล
ของมนั เพราะมนัเคยเป็นเคยไป เห็นไหม บุพเพนิวาสานุสติญาณ ยอ้นอดีตชาติไป ถา้คนท าเป็น
นะ 

น่ีพดูถึงโลกเขาบอกวา่เขามีความสุขของเขาไง มาบวชทั้งชีวติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอะไร
เลย โอโ้ฮ! ชีวติแห้งแลง้...นัน่เวลาโลกเขามองอยา่งนั้น แต่ถา้ของเรา เราเป็นชาวพทุธ ชาวพุทธ
ท่ีวา่เรามีวาสนา ตั้งแต่ระดบัของทาน วฒันธรรมประเพณีของชาวพุทธเร่ืองหน่ึง ระดบัของการ
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ประพฤติปฏิบติัจะขวนขวายนัน่อีกเร่ืองหน่ึง ระดบัท่ีเรามีสัจจะความจริงในใจของเราอีกเร่ือง
หน่ึง 

ถา้มีสัจจะความจริงในใจของเราข้ึนมาแลว้นะ มนัมองโลก เวลาหลวงตาท่านพดูนะ เวลา
มองพวกเราน่ีนะ เหมือนมองสัตวเ์ดรัจฉาน มนัไม่รู้ไม่เห็นนะ มนัไม่เป็น เหมือนเรามองคนอ่ืน
มนัอืม! อืม! น่ีเวลาคนมนัเป็นจริงข้ึนมา 

น่ีก็เหมือนกนั เราพยายามประพฤติปฏิบติัข้ึนมา คน้ควา้สัจจะความจริงในใจของเรา
ข้ึนมา ให้มนัเป็นความจริงข้ึนมา ให้มนัสมกบัวา่เราเป็นชาวพทุธไง พระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆเ์ป็นท่ีพ่ึงท่ีอาศยัของเรา แลว้เราก็ขวนขวายกระท าข้ึนมาให้เป็นสมบติัของเรา ถา้เป็น
สมบติัของเราในใจได ้เราจะกราบพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์

เวลาหลวงตาท่านกราบพระ ใครช่ืนชมมากเม่ือก่อนตอนท่ีท่านยงัแขง็แรงอยู ่ ท่านกราบ
จากหัวใจ คนท่ีกราบจากหัวใจ กบัไอพ้วกเราไปปัดฝุ่ นพบัๆๆ ต่างกนั ไปกราบพอเป็นพิธีไง ชาว
พทุธก็กราบพระ ๓ ทีๆ 

แต่เวลาท่าน ท่านกราบมาจากหัวใจนะ ระลึกถึงพระพทุธเจา้ กราบองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ ระลึกถึงพระธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ กราบพระธรรม 
ระลึกถึงพระอคัรสาวกเบ้ืองซ้ายและเบ้ืองขวา ตั้งแต่พระอญัญาโกณฑญัญะ กราบพระสงฆ ์
กราบจากหัวใจ กราบจากความรู้สึกจากภายใน กราบดว้ยความเคารพนบนอบ กราบดว้ยบุญดว้ย
คุณ กราบดว้ยเห็นบุญเห็นคุณท่ีท่านไดสื้บทอดศาสนากนัมา จนกวา่เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา
จนเป็นความจริงในใจของเราข้ึนมา เลยมาเป็นวนัพระ วนัโกนให้เราไดแ้สวงหาบุญกุศลของเรา
น่ีไง เอวงั 


