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คนมนัจะเกิดนะ คนเรามนัตอ้งเกิด เกิดมาเอาอะไรมาเกิด คนเอาอะไรมาเกิด  คน
จะเกิดเพราะจิตมนัมีกรรมมนัตอ้งมาเกิด จิตมนัยงัไม่ส้ินยางเหนียว ยงัมีตณัหาความ
ทะยานอยากอยูต่อ้งมาเกิดอยูแ่ลว้ แต่เวลาคนมนัมาเกิด มาเกิดเป็นอะไร ถา้มนัไม่เกิดมา
เป็นคนกเ็กิดเป็นอยา่งอ่ืนนะ  

แลว้เกิดเป็นคนน่ะเหมือนกบัเราเช่าบา้น เราเช่าบา้นหลงัไหนอยู ่ เรากไ็ดบ้า้น
หลงันั้น ฟังนะ ! เราเช่าบา้นหลงัไหนอยู ่เราเช่าบา้นไม่ใช่บา้นเรานะ ถา้บา้นของเรา เวลา
สมบติั ฟังใหดี้ เราเช่าบา้นอยู ่ เราไปตกแต่งบา้นเท่าไรกแ็ลว้แต่ เราทาสีบา้นซะสวยเลย 
แลว้เราเช่าอยูห่รือเปล่า  เราหามาใหค้นอ่ืนใช่ไหม 

เงินกเ็หมือนกนั  เราหาสมบติัมาน่ีหามาเพื่อเรา ไม่ใช่นะมึง หาเงินมาใหน้าย ก. 
ใหน้าย ก. ใหน้าย ก. แลว้มนัเป็นของนาย ก. หรือเปล่า  เพราะนาย ก. ตายไปกไ็ม่ใช่นาย 
ก. นาย ก. ตายไปกเ็หลือแต่จิต  จิตนั้นไม่ใช่นาย ก. แลว้ นาย ก. เป็นอยา่งไร มนักเ็ป็น
สมมุติไง คือวา่หลงกนัไง ถึงวา่ใหภ้าวนา  

ภาวนาน่ี คือภาวนาไปพอภาวนาป๊ับน่ี หา ! หาสมบติัใหบ้า้นเช่า คือหาสมบติัให้
เปลือกไง หาสมบติัใหก้ายไง ถา้เรายงัมีกายกบัใจพร้อมกนัอยูน่ี่ เรากเ็ป็นนาย ก.  พอตาย
ตูมน่ี  นาย ก. ตาย  ใบมรณบตัรออกมาวา่นาย ก. ตาย  แต่จิตนาย ก. ไม่ไดต้าย แต่จิตนาย 
ก. นั้นกไ็ม่ใช่นาย ก. อีกแลว้ เพราะจิตของนาย ก. ตอ้งไปเสวยภพใหม่  

บุญกศุลอยา่งน้ีมนัไม่สามารถไปกบัดวงใจได ้ แต่ถา้ภาวนาน่ีสมบติัอนัน้ีมนัแนบ
ไปอยูใ่นดวงจิตนั้น อยูใ่นดวงใจนั้น มนัไปพร้อมกนัไง จิตนั้นตายกต็ายไปพร้อมกบัคุณ
งามความดีท่ีแนบไปกบัใจนั้นถึงการท าบุญนะ เวลาเราไปสร้างบุญกศุลกนั ไปทอดกฐิน
กนั น่ีบุญ !  
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แต่บุญอยา่งน้ีเป็นบุญท่ีขบัเคล่ือนได ้ ขบัเคล่ือนอยา่งไร รถตอ้งไปดว้ยน ้ามนัใช่
ไหม บุญอยา่งน้ีมนัส่ง ท าความดีมากเลยกไ็ปเกิดบนสวรรค ์พอใชบุ้ญนั้นหมดแลว้มนัก็
หมดเห็นไหม น่ีคือวา่พลงังานท่ีขบัเคล่ือนท่ีใชห้มด บุญภายนอกไง  

แต่บุญจากการภาวนาน่ี เวลาภาวนาข้ึนมา พอจิตมนัเสวยอารมณ์ใดๆ เสวยสมาธิ
ธรรม เสวยธรรมทั้งหลาย มนัเสวยคือวา่มนัแนบเขา้ไปเป็นเน้ือเดียวกบัใจ พอใจตายไป
น่ีสมบติัอนัน้ีถึงเป็นสมบติัแทไ้ง  

สมบติัของนาย ก.  ถา้นาย ก. ภาวนาเป็นสมาธิ  จนมีปัญญารู้ความเป็น
สภาวธรรมทั้งหมด พอนาย ก. ตายไปแลว้แต่จิตนาย ก. กไ็ปเสวยธรรมอนันั้นน่ะ นาย ก. 
มาปฏิบติัธรรมแลว้นาย ก. รู้เพราะมนัซบัอยูท่ี่ใจ นาย ก. ตายไป สมมุติตวันั้นขาดจาก
นาย ก. ถา้นาย ก. ตายไป แต่ไอต้วัรู้สภาวธรรมนั้นมนัแนบกบัจิตนาย ก. ไป มนัไม่มี
อะไรมากั้นไง  

กเ็หมือนเราเช่าบา้นใช่ไหม บา้นเช่าน่ีมนักั้น หาเพชรหาพลอยมาตกแต่งบา้น 
ทาสีซะสวยเลย ทาสีน่ีมนักเ็ป็นบา้นเช่า ไม่ใช่ของเรา เราออกจากบา้นเช่านั้นไปแลว้มนั
กค็าอยูท่ี่บา้นเช่านั้นเห็นไหม  สภาวะมิติมนักั้นไว ้ 

แต่การปฏิบติัน่ีมนัผา่นมิติได ้ ประสาเรานะมนัแนบกบัใจ มนัผา่นมิติอนันั้นไป
เสวยต่างภพต่างชาติไปเร่ือยๆ เลย ถึงวา่ท าบุญมาๆ ท าบุญส่วนท าบุญมา แต่ปฏิบติัส่วน
ปฏิบติันะ เราตอ้งปฏิบติัดว้ย ไม่ใช่ท าบุญแลว้ โอโ้ฮ ! อ่ิมใจนะน่ี ไปท าบุญกฐินมา โอย๊ 
อ่ิมใจ อนันั้นเป็นประโยชนแ์น่นอนเลย “ทาน ศีล ภาวนา” เห็นไหม ทาน ศีล ภาวนา ๓ 
เส้าไง  

หมอ้ขา้วตั้งอยูบ่นเตาน่ี เออ มนักม็ัน่คง ถา้ขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงมนัจะมี ๒ เส้า หมอ้
ขา้วน่ีมนัจะตั้งอยา่งไร ร่างกายน้ีหวัใจเราตั้งอยู ่ หวัใจเราเหมือนกบัหมอ้ขา้ว หวัใจเรา
เป็นภาชนะท่ีใส่ผกัตั้งอยูบ่น ๓ เส้า ทาน ศีล ภาวนา เห็นไหม  

ทานๆ  กติ็ดในทาน คุยกนัแต่เร่ืองทาน  แต่เร่ืองอยา่งน้ีมนักไ็ม่ภาวนาต่อ มนัตอ้ง
ใหว้งรอบ ตอ้งภาวนา แลว้พอภาวนาเขา้ตรงน้ีเห็นผลของมนัไง เห็นผลตามความเป็น
จริงวา่ ถา้ อยา่งเราไปท าบุญท าทานมนักเ็ป็นบุญกิริยาวตัถุขา้งนอก ใหผ้ลเดด็ขาด มนั
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ใหผ้ลไปเหมือนกบัชาติหนา้เหมือนกนั แต่มนัไม่แนบสนิทมนัใชห้มดเลย แต่ไอท่ี้วา่
แนบลงท่ีใจน่ีเป็นสภาวธรรม ท่ีเห็นสภาวธรรมมนัไม่มีวนัหมด ! มนัเป็นเน้ือเดียวกนัมนั
ไม่มีวนัหมด และส่ิงท่ีไม่มีวนัหมดน่ีตอนน้ีมนัท าได ้ 

ท าไดห้มายถึงวา่เคร่ืองมือพร้อมไง ลองแปรสภาพน้ีไปสิ พอเร่ิมใจมนัถอดใจมนั
ถอยสิ มนักจ็ะไม่ยอมท า ถึงตอ้งท าไง แลว้ตอ้งท าดว้ย แลว้เห็น เขา้ใจๆ วา่อนัน้ีเป็น
ประโยชน์แท ้  ประโยชน์นอก ประโยชนใ์น  เรากห็ามาเป็นคนฉลาดไง  ถึงวา่ศาสนาน้ี
ไม่วา่งเปล่าไง  

ศาสนาน้ีอาจารยบ์อกวา่ “เหมือนหา้งสรรพสินคา้” เราเขา้ไปหา้งใครมนัจะไปเอา
ของเลก็นอ้ยใช่ไหม ทุกคนกต็อ้งแบบวา่ไปเอาของท่ีมีค่าท่ีสุด ท่ีน้ีเวลาท ามนัถึงวา่ท ายาก
ท่ีสุด พอท ายากท่ีสุดมนักจ็ะไม่เอานะสิ  เอาแต่ขา้งนอกกนัน่ะ ไดบุ้ญ..  เขา้ใจเร่ืองบุญไง 
บุญนอกบุญใน  “ตอ้งตั้งใจนะ ตอ้งท า ” 

เราอธิบายใหเ้ขาฟังวา่ หลวงปู่ มัน่อยูป่่าแลว้เขา้มาหาหมู่  พระผูใ้หญ่ถามวา่  

“ท่านอยูป่่าอยูค่นเดียวแลว้อยูอ่ยา่งไร”  

“เอา้ ! เวลาผมอยูป่่าคนเดียวผมกฟั็งธรรมอยูต่ลอดเวลานะ  เกลา้กระผมอยูป่่าผม
กฟั็งธรรมตลอดเวลา”   

น่ีภาวนาไปจิตมนัเร่ิมสงบลง ความรู้มนัเกิดข้ึน ความซ้ึงใจเกิดข้ึน  ความดูดด่ืม
เกิดข้ึน  อูย้ อยากจะกราบ อยากจะกราบ  ไออ้ยากจะกราบน่ี  คือวา่ค าพดูของเราตอนเขา้
มาคร้ังก่อนเราพดูอะไรไวม้ากมายไง แลว้กแ็บบวา่ฟังแลว้น่ีใจมนัไม่ทนั คือรับไดแ้ต่
เป็นปริยติันะ  

คือวา่การฟังครูบาอาจารยพ์ดู พอไปภาวนาเขา้มนัไปเหมือนกนัน่ะ ถึงบอกวา่ถึง
บางออ้ไงวา่อยากจะกราบร้อยคร้ังพนัคร้ังเหมือนกนั มนัฝังใจมากเลย พดูเร่ืองพระป่าน่ี 
เวลาพดูมนักฟั็ง ฟังน่ีมนักเ็ป็นภาคปฏิบติัเหมือนกนั แต่เพราะฟังจากน้ีใช่ไหม แต่พดู
จริงๆ แลว้มนักเ็หมือนปริยติั กเ็หมือนท่ีฟังมา กเ็หมือนกบัศึกษาเล่าเรียนปริยติั 
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แต่พอไปท าเขา้ พอจิตมนัไปรู้เขา้อยากจะกราบร้อยคร้ังพนัคร้ัง เราบอกวา่น่ี
ธรรมมนัเกิด สภาวธรรมมนัเกิด ความรู้ความสงสยัต่างๆ ในใจจะผดุข้ึนมาๆ มนักผ็ดุ
ข้ึนมา แต่พอสมาธิเราไม่ดี  พอมนัผดุข้ึนมามนักดี็ใจแลว้ มนัจะผดุบ่อย ถา้ผดุบ่อยนะ ผดิ
แลว้  

ธรรมน่ีมนัจะเกิดตอ้งจิตเป็นสมาธิจิตลงเต็มท่ีเลย มนัจะผดุข้ึนมาเลย มนัเป็น
ค าพดูไง เหมือนกบัเรา ถา้พดูประสาวา่พวกความคิดของกวีไง นกักวีมนัไหลเห็นไหม  
ไอพ้วกแต่งกลอนเวลาไปไหนเวลามนัจะออกมาน่ีตอ้งรีบจดไว ้ เด๋ียวลืมเห็นไหม นัง่รถ
ไปไหนพอความคิดแวบข้ึนมาตอ้งรีบจดไวเ้ลย  

แต่เราไม่ใช่ขนาดนั้น เราลึกกวา่นั้น เพราะมีฐานของใจ มีฐานของการท าใจสงบ 
แลว้เราเดินมรรคเขา้มา  น่ีคือวา่สมัมาอยูต่รงน้ีนะ สมัมาคือการมว้นกลบัเขา้มา  

แต่อยา่งไอพ้วกนั้นมนัส่งออกไง อยา่งกวนิีพนธ์ต่างๆ มนัเป็นการส่งออกใช่ไหม 
เป็นการเลือกของโลกไป  แต่ถา้เราวกกลบัมาน่ี  น่ีธรรม น่ีสมัมา   

สมัมาคือส่ิงใดส่ิงหน่ึงในการปฏิบติัธรรมนั้น  ส่ิงใดกแ็ลว้แต่เป็นการใหม้กันอ้ย 
ใหส้นัโดษ  ใหม้กันอ้ยนะ ใหข้ดัเกลา พออยา่งน้ีมนัซ้ึงใจเห็นไหม  พออารมณ์เกิดข้ึนมา
น่ี  อ้ือหือ !  มนัเหมือนโล่งหมดเลย  มนัขดัเกลาหรือไม่ขดัเกลา  ใจน้ีปล่อยวางหมดเลย 
โอย๊.. ดูดด่ืม เห็นไหม มนักเ็ขา้มาหาหวัใจ โอ ้! สุขไง ความสงบแทจ้ริงอยูท่ี่ใจ มนัสงบ
อยา่งน้ีเอง น่ีโลกของธรรม  

แต่อยา่งท่ีวา่กวีนิพนธ์เขาพดูกนัออกไปแลว้ แหม ! อ่านแลว้กซ้ึ็งใจน ้าตาไหลนะ  
น ้ าตาไหลมนักอ็ยากจะไป  มนัออกไปขา้งนอก มนัไม่เก่ียวกบัทางน้ี  ไอท้างน้ีมนัเขา้มา 
น่ีสมัมากบัมิจฉา  การปฏิบติัท่ีถกูตอ้ง และการปฏิบติัท่ีมนัเน่ินชา้ อยา่งนอ้ยเนินชา้ อยา่ง
มากหลง แต่ถา้วกกลบัมาน่ีอยา่งไรกแ็ลว้แต่ไม่หลง อยา่งไรกแ็ลว้แต่มนัจะขดัเกลาๆๆๆ 
ขดัเกลาใจของเรา  

น่ีขดัเกลานะ เพราะวา่มนัไม่ใช่มรรคอริยสจัจงัวา่อยา่งนั้นเลย มนัไม่ใช่การ
ภาวนาจนเป็นภาวนามยปัญญา ธรรมมนัผดุน่ี ค  าวา่ธรรมมนัผดุมนัข้ึนมาโดยท่ีวา่จิตมนั
สงบแลว้แต่บารมีของหวัใจดวงนั้นนะ  
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หวัใจดวงนั้นหมายถึงวา่เคยสร้างมา เคยศึกษามาแลว้มนัสะสมไว ้ อยา่งเช่น 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ  การระลึกชาติแลว้ผา่นตรงน้ี  ผา่นจากสญัญาเดิมเขา้ไปน่ี น่ีก็
เหมือนกนั ในชาติต่างๆ ไดท้ าบุญกศุลไว ้อยา่งศึกษาเล่าเรียนมามาก จุลปันถกเห็นไหม  

แลว้อยา่งท่ีวา่ปลาตะเพียนทองค า เดิมเป็นครูสอนปริยติั แลว้มีลกูศิษยล์กูหา
มากมายเลย เป็น ๕๐๐-๖๐๐ สอนธรรมะพระพทุธเจา้ สอนไปสอนมาแลว้ตวัเองชกัใหญ่ 
กเ็ลยเอาความเห็นของตวัใส่เขา้ไปดว้ย เห็นไหม พอตายไปกไ็ปตกนรก เพราะกล่าวตู่
พทุธพจน์   

ตายไปตกนรกเลย เพราะเศษของกรรม สุดทา้ยมาเกิดเป็นปลาทองค า อยูใ่นเมือง
ช่ือเมืองอะไรอยูใ่นพระไตรปิฎก แลว้พรานเขา้ไปทอดแหไดม้า อูย้ !  คนบา้นนอก 
ไม่ได ้ ! ถา้อยา่งน่ี เราคนบา้นนอกกลวัโดนกฎของกษตัริย ์ อยา่งน้ีตอ้งเอาไปถวายพระ
เจา้ปเสนทิโกศล กเ็อาไปถวาย บนทอ้งพระโรงพอปลาอา้ปากเหมน็หมดเลย  

พระเจา้ปเสนทิโกศลกเ็ป็นลกูศิษยพ์ระพทุธเจา้ ถา้เอาไปถามพระพทุธเจา้กจ็ะรู้ ก็
เลยใหเ้อาไปหาพระพทุธเจา้ กเ็อาไปวางไว ้พอไปถึงพระพทุธเจา้  พอปลาอา้ปากน่ีเหม็น
หมดเลย พระเจา้ปเสนทิโกศลถามวา่  

“เป็นเพราะอะไร”  

“ไอท่ี้เหมน็อยา่งน้ีนะ  เพราะกล่าวตู่พระพทุธพจน์”  

ปากเหมน็ ! แต่ท่ีเป็นปลาทองค าน่ีเพราะวา่ไดเ้คยบวชในศาสนาเห็นไหม แลว้
ท าบุญกศุลน่ี ผา้เหลืองน่ี  เกร็ดท่ีเป็นปลาตะเพียนน่ีเป็นเน้ือทองหมดเลย น่ีขนาดตกนรก
ข้ึนมานะ  

อนัน้ีเหมือนกนั ถา้เราศึกษาเราเล่าเรียนมาน่ี เราจะพดูเร่ืองศึกษา น่ีเมด็ในของใจ
ไง พอจิตมนัสงบไอพ้วกน้ีมนัจะโผล่ข้ึนมา น่ีธรรมมนัผดุ เป็นเฉพาะบุคคลไม่มีทัว่ไป 
คนไหนท่ีมีบุญญาบารมีเท่านั้นมนัจะเป็นของมนัเอง มนัเป็นของดวงใจดวงนั้นไม่เป็น
สาธารณะนะ ของใครของมนันะ ไอธ้รรมผดุหรือไม่ผดุน่ี   
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พอเขาวา่ธรรมผดุ เรากผ็ดุบา้ง ไม่มีจะผดุนะสิ น่ี ! สญัญาลว้นๆ นะ มนัอยูต่รงน้ี 
อยูท่ี่วา่เขาไดส้ร้างกศุลของเขามา เขาไดท้ าของเขามามนัถึงจะมี ถา้คนไม่ท ามากแ็หง้แลง้
วา่อยา่งนั้นเลยนะ ทุกขย์าก ข้ีทุกข ์มนัตอ้งข้ีทุกขไ์ปก่อน น่ีธรรมมนัผดุ  

ครูบาอาจารยร์ะดบัน้ีท าไมจะไม่สร้างบุญญาบารมีมาขนาดนั้น แลว้อยูใ่นป่ามนั
กผ็ดุ ข้ึนๆๆๆๆ ข้ึนมามนักส็อนนะสิ  กส็อนตวัเอง ทั้งๆ ท่ีไม่มีครูอาจารยน์ะ เอาธรรม
ขา้งในข้ึนมาสอนตวัเอง สอนตนเองมนักไ็ม่เหลิง  

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนสอนตน  โอ ้ ! ท าไม ? มนักย็อด
เยีย่มนะสิ  แลว้ยิง่เขา้ใจไปดว้ย เขา้ใจไปดว้ย กจ็ะรู้เลย อ๋อ ! ธรรมะเป็นอยา่งน้ี น่ีคือ
ธรรมแท ้ ธรรมแทส้อนเราเอง พระธรรมสอนเลย กราบพระธรรมเลย  น่ีพระธรรมสัง่
สอนเลย ไม่ตอ้งใหค้รูบาอาจารยส์ัง่สอน พระธรรมแท้ๆ  สัง่สอนตวัเองเลย (เทปส้ินสุด
เพียงเท่าน้ี) 

 

 


