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ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรม ฟังธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้ไม่มีองค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้จะไม่มีพระธรรม องคส์มเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา้แสดงธรรม 

พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม เราชาวพทุธถึงมีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นแกว้

สารพดันึก เป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยั ถา้เป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยั อาศยัท่ีไหน อาศยัท่ีหวัใจไง อาศยัท่ีคนฉลาด 

คนท่ีฉลาดนะ เขาคิดถึงสัจธรรม คิดถึงความจริง คิดถึงความจริงในชีวิตของเขาจะมีคุณค่า 

แต่คนท่ีไม่ฉลาด คนท่ีไม่ฉลาดเขาไม่มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆใ์นหวัใจของเขา เขาคิดแต่ว่า

ตณัหาความทะยานอยากคือเป้าหมายของเขา นั้นคือจะเป็นผลประโยชนก์บัเขา ชีวิตของเขาก็เลยอม

ทุกข์ๆ  ไง อมทุกขเ์พราะอะไร เพราะสัจธรรมมนัมีของมนัอยูไ่ง 

ถา้คนท่ีมีอ านาจวาสนาเท่านั้นถึงไดน้บัถือพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนถึงท่ีสุด

แห่งทุกข ์เวลาส้ินสุดแห่งทุกข ์ส้ินสุดแห่งทุกขใ์นใจขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

คนเราเกิดมา เกิดมาดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เวลาคนเกิดมา เกิดมาดว้ยบุญกุศล คนท าคุณ

งามความดีเกิดมาดว้ยบุญกุศล เกิดมาชีวิตของเขาราบร่ืนดีงาม เห็นไหม คนเราเกิดมา เกิดมาตกนรกอเวจี

ข้ึนมา หมดเวรหมดกรรมข้ึนมา เกิดเป็นมนุษยไ์ง เกิดเป็นมนุษยเ์กิดมาแบบทุกขแ์บบยากไง เกิดมาแบบ

ขาดแคลนไง ความขาดแคลนนั้นมนัก็ขาดแคลนดว้ยเวรดว้ยกรรม ดว้ยการกระท า แต่เรายงัมีชีวิตของเรา

อยูไ่ง ถา้เรามีชีวิตของเราอยู่ 

คนท่ีเวลาหมดอายขุยัจากภพท่ีสูง จากพรหม จากเทวดาลงมา เขาไดส้ร้างบุญกุศลของเขา เขา

ลงมา พวกศิลปะต่างๆ เขามาจากท่ีนัน่ไง เวลาเราเกิดมา เกิดมาจากความขาดแคลน เกิดมาจากอะไร 

แต่การเกิดนะ เกิดเป็นมนุษย ์เกิดมาจากการพน้จากความบีบคั้นของบาปกรรมมนัก็มีคุณค่าแลว้ 

แต่เวลามาเกิดเป็นมนุษย ์ มนุษยเ์ป็นภพกลาง ภพกลาง มนุษยเ์กิดมามีกายกบัใจ มนุษยเ์กิด

มาแลว้มีกฎหมายคุม้ครอง ดูสัตวสิ์ สัตว ์เวลาเด๋ียวน้ีรังแกสัตวมี์กฎหมายแลว้ แต่ก่อนไม่มี เวลาไม่มี เรา
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ท าลายเขา เขา้ป่าเขา้เขาไปล่าสัตวเ์ป็นเกมกีฬา สัตวม์นับอกว่ากูเป็นกีฬาใหเ้อ็งยงิกูหรือ มนัเป็นเกมกีฬา 

แต่เพราะเวลาการเกิดไง เวลาเกิดมาแลว้ เกิดมาเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา

สอนถึงศีลธรรม ค าว่า “ศีลธรรม” 

พ่อแม่เล้ียงดูเรามานะ เราเกิดมาจากครรภข์องมารดา เกิดมาจากครรภข์องพ่อของแม่ เวลาเกิด

มาแลว้พ่อแม่เล้ียงดูเรามา มีบุญมีคุณไหม มนัมีบุญคุณทั้งนั้นน่ะ แต่พ่อแม่ของเราถา้มีฐานะ ก็ดูแลเรา

ดว้ยความสมบูรณ์พูนสุข พ่อแม่ของเราถา้อตัคดัขาดแคลนนะ แต่ท่านก็มีคุณกบัเราๆ ไง 

เราเกิดมา เวลาเกิดข้ึนมาแลว้นอ้ยเน้ือต  ่าใจ นอ้ยเน้ือต  ่าใจว่าเราเกิดมาแลว้ไม่ทดัเทียมเขา 

ประชาธิปไตยๆ 

ประชาธิปไตยเขาเอาไวห้ลอกเอ็ง ทุกคนเสมอกนัๆ น้ิวยงัไม่เสมอกนัเลย ในชีวิตของเรายงัไม่เสมอ

กนัเลย ความเสมอกนัมนัเป็นการปกครองท่ีเลวนอ้ยท่ีสุด แต่ความปกครองท่ีเลวนอ้ยท่ีสุด แต่เราไม่มีท่ีพึ่งไง 

ประชาธิปไตยๆ สิทธิเสรีภาพจะเท่าเขา 

เอาอะไรไปเท่า เวรกรรมเท่ากนัหรือ อ านาจวาสนาแข่งกนัไม่ไดน้ะ แข่งเรือแข่งพายกนัได ้

แข่งอ านาจวาสนากนัไม่ได ้ อ านาจวาสนามาจากไหน มาจากการกระท าน่ีไง มาจากน ้าใจของเราน่ี

แหละ 

เราไปบนถนนหนทาง เห็นคนเขาตกทุกขไ์ดย้าก เราก็อยากจะช่วยเหลือเจือจานเขา รถติด เรา

ใหเ้ขาไปก่อน เราใหท้างเขา น่ีเป็นบุญกศุลทั้งนั้นน่ะ มนัมาจากตรงน้ีไง มาจากเราท าคุณงามความดีไง 

ถา้เราท าคุณงามความดี คนจะนึกถึงเราไหม เรามีแต่การแข่งขนักนั มีแต่เบียดเบียนกนั จะเอาคุณงาม

ความดีมาจากไหน 

ถา้คุณงามความดี เราใหโ้อกาสเขา ของเรา เรากมี็อยูแ่ลว้ไง แต่กิเลสมนัไม่ยอมไง มนับอก

เสียเปรียบๆ จะเอาชนะคะคานเขาไง เอ็งรู้ไหมว่าพอ่กช่ืูออะไร 

ถา้เอ็งยงัไม่รู้จกั กูจะรู้ไดอ้ย่างไร น่ีมนัจะเหยียบหวัเขา มนัจะข้ึนไปขี่เขา มนัไม่คิดถึงน ้าใจเลย

นะ 

น ้าใจคนท่ีสูงส่ง ดูสิ เวลาสมยัประพาสตน้ ท่านเป็นกษตัริยน์ะ ปลอมตวั ปลอมตวัไปดู

สารทุกขสุ์กดิบของชาวบา้น น่ีเขาเป็นกษตัริย ์ ดูสิ คนท่ีเขามัง่มีศรีสุขเขาไปไหนเขาท าตวัเขาติดดิน 
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เขาไม่ตอ้งการอะไรทั้งส้ิน มนัพอแรงอยูแ่ลว้ ไอพ้วกเราน่ีแหละพยายามจะถีบตวัข้ึนไปไง ถา้มนัถีบ

ตวัข้ึนไป เพราะอะไร เพราะไม่มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆใ์นหวัใจของเรา 

ถา้เรามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ในหวัใจของเรา มนัจะเห็นคุณค่า คนเรานะ มนัมีบุญกุศล

แลว้ถึงไดเ้กิดเป็นคน ถา้เกิดเป็นคน ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนใหส้ิ้นสุดแห่ง

ทุกข ์แลว้การสอนส้ินสุดแห่งทุกข ์ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพไดทุ้กคน เพราะคนเกิดมามีกายกบัใจ 

ถา้มนัมีหวัใจอยูแ่ลว้ แลว้คนมีแรงปรารถนา ถา้มีการกระท าของเรา ใครก็ท  าไดไ้ง มรรคผลซ้ือ

ดว้ยเงินดว้ยทองไม่ได ้มรรคผล ล าเอียงเพราะรัก ล าเอียงเพราะชงั ล าเอียงเพราะพวกเรา มรรคผลไม่ให้

ใครเลยนะ กใูหแ้ต่พวกกู ไม่มีสิทธ์ิ เป็นไปไม่ได ้มนัเป็นไปท่ีการกระท าของเขา 

ถา้การกระท าของเขา ถา้จิตใจเขาดีงาม ดูสิ เวลาจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราตอ้งท าความสงบ

ของใจเราเขา้มาก่อน ท าความสงบของใจเขา้มาก่อน ท าความสงบของใจเขา้มาเพือ่อะไร ท าความสงบของ

ใจเขา้มาเพือ่ไม่ใหกิ้เลสมนัครอบง าไง ไม่ใหกิ้เลสตณัหาความทะยานอยากมนัแสวงหาไง ปฏิบติันะ 

นัน่เป็นมรรคเป็นผล เป็นมรรคเป็นผลดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยากไง ไม่รู้ส่ิงใดเลยมนัจะมี

มรรคมีผลข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 

คนท่ีจะมีมรรคมีผลข้ึนมาเขามีศีล มีสมาธิ มีปัญญา แค่มีสติข้ึนมา คนท่ีปฏิบติัแลว้นะ สติ

ส าคญัมาก เพราะสติมนัยบัย ั้งอารมณ์ความทุกขเ์ราไดท้ั้งหมดเลย อารมณ์ท่ีทุกข์ๆ  ยากๆ ในหวัใจท่ีมนั

คิดข้ึนมา ท่ีมนัเตะมนัถีบกลางหวัใจเรา ถา้มีสติข้ึนมามนัยบัย ั้งได ้มนัสงบระงบัลงเลย ถา้มนัสงบระงบั 

ดูสติสิ ส่ิงท่ีเราเวลาฟุ้งเวลาซ่าน ท่ีมนัทุกขม์นัยากอยู ่เพราะเราขาดสติไง สติเราไม่สมบูรณ์ใช่

ไหม แลว้สติมนัอยูท่ี่ไหน สต ิ ศีล สมาธิ ปัญญา มนัอยูใ่นต  าราทั้งนั้นน่ะ ต ารานั้นเราเอามาประพฤติ

ปฏิบติั เอาข้ึนมาใหม้นัเกิดข้ึนมาในกลางหวัใจของเราน่ี ถา้มนัเป็นจริง มนัเป็นจริงของเราข้ึนมา ถา้

เป็นจริงข้ึนมา น่ีไง พระพุทธศาสนาสอนลงท่ีน่ีไง 

กาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือใครทั้งส้ิน เวลาประพฤตปิฏิบติันะ แต่เร่ิมตน้ของเรา เราตอ้งเช่ือ เราเช่ือ

ครูบาอาจารยข์องเรา เราเช่ือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เราเช่ือครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติั

มาแลว้ เราเช่ือครูบาอาจารยท่ี์ท่านเห็นกิเลสในใจของท่าน เห็นกิเลสแลว้มนัขยะแขยงกิเลสในใจของตน

นะ 
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กิเลสนีม้นัร้ายนัก กเิลสในใจของสัตว์โลก ไม่มส่ิีงใดรังแกสัตว์โลกเท่ากับกิเลสในใจของ

คน กิเลสในใจของเรามนัท าร้ายเราทั้งนั้นน่ะ พอมนัท าร้ายเราแล้วเราก็น้อยเน้ือต ่าใจ แล้วไปโทษ

คนอ่ืนทั้งหมดเลย ไม่ได้โทษหัวใจของตัวเองเลย เวลามาประพฤติปฏบิัติขึน้มา มนัก็ปฏบิัติเข้า

มาในใจของเรา 

ถา้มีสติ พอมีสติ การปฏิบติัมนัก็ราบร่ืน คนท่ีปฏิบติัไดส้มาธิ ไดปั้ญญาข้ึนมา เขาเร่ิมตน้มาจาก

ไหนล่ะ เขาเร่ิมตน้มาจากสมัมาทิฏฐิความเห็นท่ีถูกตอ้งดีงาม ดว้ยความเป็นจริง เป็นจริงคือมี

สติสัมปชญัญะ แลว้ปฏิบติัไปแลว้มนัก็ไดร้สของธรรม มนัสงบระงบัเขา้มา เวลามนัสงบเขา้มา มนัมี

ความสุขของมนั มนัเขา้ใจของมนันะ สมาธิเป็นอยา่งน้ีๆ 

น่ีไง ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต เห็นอะไร เห็นพุทธะ เห็นสมาธิในใจของเรา เห็นความเป็น

จริงในใจของเรา มนัต่ืนเตน้ น่ีไง ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก 

ท่ีเราไม่เช่ือ ไม่เช่ือใดๆ ทั้งส้ิน ก็ไม่เช่ือตรงน้ีไง ไม่เช่ือว่าใครจะดลบนัดาลใหเ้ราไดท้ั้งส้ิน 

ไม่เช่ือ แต่เราจะเช่ือในผลในการปฏิบติัของเรา เราจะเช่ือในสติปัญญาของเราท่ีเราเขม้แขง็ของเรา เรา

เช่ือข้ึนมา เห็นไหม 

เราเช่ือครูบาอาจารยข์องเรา แลว้เรามาท าคุณงามความดีของเรา ท าคุณงามความดีใหจิ้ตใจมนั

เขม้แข็งข้ึนมาไง แลว้ถา้มนัเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา เราก็ตอ้งปฏิบติัของเราข้ึนมา 

ไม่เช่ือใดๆ ทั้งส้ิน เวลาจะเช่ือ เวลาจะเห็นก็ตอ้งเห็นในใจของตน เวลาเห็นใจของตน มนัมี

สมาธิข้ึนมา ฝึกหดัใชปั้ญญาๆ เวลาปัญญามนัเกิดข้ึนๆ ปัญญาท่ีมนัเกิดข้ึน มนัเกิดภาวนามยปัญญา 

ปัญญาท่ีรู้แจง้ในกิเลสตณัหาความทะยานอยากของตน ปัญญารู้แจง้ในทิฏฐิมานะ ในหวัใจ ในกิเลสท่ี

มนัแอบซ่อนเร้นอยูน่ัน่น่ะ ส่วนใหญ่เราไม่รู้กิเลสของเราไง 

สุตมยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากการศึกษา ศึกษาคือศึกษาดว้ยทิฏฐิมานะ ดว้ยกิเลสตณัหาความ

ทะยานอยาก ใครศึกษามา ศึกษามาเพื่อเป็นสาธารณะ เพื่อเป็นสมบติัของส่วนรวม เขาศึกษามาแลว้เขา

มีองคค์วามรู้เพื่อประโยชนไ์ง 

ศึกษามาเป็นของเราๆ ศึกษามาเป็นของเราแลว้ก็พยายามว่าเป็นผลงานของเรา ศึกษามาแลว้

เราก็ยดึมัน่ถือมัน่ ยดึมัน่ถือมัน่ ตวัยดึมัน่ถือมัน่มนัเป็นขนัธ์ ๕ มนัเป็นสัญญา ไอต้วัจิตตวัทุกขต์วัยาก 
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ไม่ไดแ้กไ้ขอะไรมนัเลย ไอต้วัจิต ไอต้วัตนของเรามนัไม่มีส่ิงใดเป็นสมบติัของมนัเลย เวลามนัตายไป 

ใบลานเปล่าๆ ตายไปเปล่าๆ ตายไปพร้อมกบัศึกษาธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่

ไม่ไดเ้ป็นความจริงในใจของตนข้ึนมาเลย 

เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัมีศีล มีสมาธิ มีปัญญาข้ึนมาในใจของตน เวลามนัเกิด

ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากเรา อ๋อ! น่ีจกัรมนัหมุนๆ เวลาธรรมจกัรมนัหมุนนะ มนัหมุนใน

ใจของตน 

แต่เรามีแต่กงจกัรไง กงจกัรมีแต่ความเร่าร้อนไง กงจกัรมีแต่ท าลายไง ท าลายแต่โอกาสของตน 

ท าลายชีวิตของตน ท าลายการกระท าของตน แต่ถา้มนัเป็นธรรมจกัรๆ ดูสิ องคส์มเด็จพระสมัมาสมั

พุทธเจา้แสดงธมัมจกัฯ เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธมัมจกัฯ เทวดา อินทร์ พรหมส่ง

ข่าวเป็นชั้นๆ ข้ึนไป ใครจะยบัย ั้งอนัน้ีไม่ได ้ใครจะท าใหจ้กัรน้ีถอยหลงัไม่ได ้

ไม่ได้ๆ  ไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมในใจขององค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้นั้นเป็นขอ้เท็จจริงอยูแ่ลว้ เวลาแสดงธรรมๆ แสดงธรรมมาเพื่อปรารถนาร้ือ

สัตวข์นสัตวไ์ง แสดงธรรมมา พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรมไง 

แลว้เด๋ียวน้ีเราสวดมนต์ๆ  สวดธมัมจกัฯ ปฐมเทศนาขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้

เราศึกษามา ศึกษามาเพื่อเป็นความจริงของเรา เป็นความจริงของเรามนัเป็นท่ีไหนล่ะ มนัเป็นความจริง

ในใจของเราน่ีไง น่ีไง ท่ีเรามาวดัมาวากนัเพื่อเหตุน้ี 

เวลามาท าบุญกุศล ท าบุญกุศลมนัระดบัของทานการเสียสละ การเสียสละความตระหน่ีถ่ี

เหนียวในใจของตน ในใจของตนฝึกหดัๆ จนมนัเป็นปกติ มนัเป็นธรรมดา พอเป็นธรรมดาข้ึนมา มนั

ไม่ตระหน่ีถ่ีเหนียว ตระหน่ีถ่ีเหนียวในอะไร ตระหน่ีถ่ีเหนียวในความทุกขค์วามยากไง 

อารมณ์อะไรท่ีมนัเกิดมาในใจ อืม! เราคิด เราถูกตอ้ง เราดีงาม นัน่น่ะตระหน่ี นัน่น่ะเอามนั

ไว ้อารมณ์มนัเกิดดบั ถา้มนัมีสติปัญญาข้ึนมา ถา้มนั โอ๋ย! เราผิดมาแลว้ เราพลาดแลว้ เราเปล่ียนแปลง

ดว้ยสต ิ นอ้มน าไปทางอ่ืน นอ้มน าไปสู่อริยสัจ นอ้มน าไปสู่ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ใหคิ้ดแบบน้ี องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่ใหท้  าแบบน้ี 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหค้ิดถึงส่วนรวม องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ใหค้ิดถึงสัจธรรม 
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เวลาเอาจริงเอาจงัขึน้มา ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนถึงส้ินสุด

แห่งทุกข์ แล้วเวลาสอนขึน้มา สอนง่ายๆ ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว ให้คดิดี ท าด ี แล้วคดิไหม คดิดี

ไหม อ้าว! เวลาคดิดีต้องเหยียบคนัเร่ง คดิดีต้องรีบท า 

มีคนมาหาทั้งนั้นน่ะ จะปฏิบติัตลอดชีวิตๆ น่ีเวลามนัคิดดีไง แต่เวลามนัท าไปแลว้ทั้งชีวิตนะ 

กิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของตน พญามารมนัครอบง าหวัใจของเรา เวลามนัคิดดีข้ึนมา เอ็ง

จะฆ่ามนัไดห้รือ เวลาเอ็งจะฆ่ามนั เอ็งตอ้งกลบัมานะ ท าความสงบของใจ ท าพื้นฐานของจิตใหม้ัน่คง 

แลว้เขา้ไปเผชิญหนา้กบัมนันะ 

เวลาคิดดีคิดได ้ แต่เวลาท าแลว้มนัจะประสบความส าเร็จหรือไม่ ในอนาคตมนัจะเป็นจริง

หรือไม่ แต่ถา้มนัเป็นจริง เราคิดดีแลว้ตอ้งเหยยีบคนัเร่ง ตอ้งสู้ ตอ้งท า ท าเพื่อพิสูจนว์่าเราจะมีโอกาส

หรือไม่ เราท าไดจ้ริงหรือไม่ไง 

แต่ถา้มนัคิดชัว่ คิดชัว่เราตอ้งเบรกมนัไว ้คิดชัว่เราไม่ท าอยา่งนั้น คิดชัว่ คิดส ามะเลเทเมา “เกิด

มาแลว้นรกสวรรคไ์ม่มี มรรคผลไม่มี ไอผู้ท่ี้ปฏิบติัมนัโง่ เกิดมาแลว้ไม่รู้จกัหาความสุข ไอพ้วกเรามี

ความสุขมาก มีความสุขมาก ไอพ้วกนั้นมนัไปถือศีล นบัถือนกัพรตนัน่น่ะ มนัอดๆ อยากๆ” ว่าอยา่งนั้น

นะ แต่ไม่รู้เวลาจิตมนัสงบนะ ของน้ีไม่มีค่าเลยล่ะ 

สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี น่ีไง เราแสวงหากนัเพือ่ความสุขๆ นะ เวลาสอน สอนเรียบง่าย 

เรียบง่ายคือคิดดี ท าคุณงามความดี ท าดีไดดี้ แต่มนัคิดไม่ได ้ มนัท าไม่ได ้ มนัคิดไม่ได ้ มนัท าไม่ได้

เพราะอะไรล่ะ เพราะเราส่งออกไง เห็นแต่ความผิดพลาดของสังคม เห็นแต่ความผิดพลาดของคนอ่ืน แต่

ความท่ีเราคิดน่ีมนัผิดแลว้ ไอท่ี้เราส่งออกไป ไปเห็นความผิดของคนอ่ืนมนัผิดแลว้ แลว้ความผิดของ

เราล่ะ ความผิดพลาดของเราล่ะ ความไม่เอาไหนของเราล่ะ น่ีต่างหาก น่ีต่างหาก 

คนท่ีช้ีขมุทรัพยใ์หเ้ราได ้ คนท่ีบอกถึงความผิดพลาดใหเ้ราได้ แต่เวลาบอกความผดิพลาดให้

เรา เราก็ไม่พอใจใช่ไหม แต่ถา้เรารู้เราเห็นเอง เราผิดพลาดเอง โอโ้ฮ! มนัพึ่งตวัเองไดน้ะ คนท่ีเห็น

ความผิดพลาดของตน คนท่ีพยายามจะท าของตน มนัเกิดสติปัญญาข้ึนมา จบัผิดตวัเองใหไ้ดไ้ง 

เวลาภาวนา  ๆข้ึนมา เราอยากไดดิ้บไดดี้ทั้งนั้นน่ะ เวลาภาวนาไปแลว้นัน่ก็ไม่ได ้น่ีก็ไม่ได ้ท าไม

ไม่เห็นความผิดพลาดของตนบา้งล่ะ ถา้เห็นความผิดพลาดของตนนัน่เพราะอะไร เพราะขาดสติ เพราะ
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สติไม่สมบูรณ์ ถา้ขาดสติแลว้ เพราะค  าบริกรรมมนัไม่ต่อเน่ือง ถา้ค  าบริกรรมต่อเน่ืองเพราะอะไร เพราะมี

ความศรัทธา มีความศรัทธามนัตอ้งมีความตั้งมัน่ มีความตั้งมัน่ มนัตอ้งมีการกระท า มีความกระท าท า

ใหม้ัน่คงแขง็แรงของเรา 

ความมัน่คงแขง็แรงนั้นคืออะไร คือความเพียรชอบ ความเพียรชอบธรรมไง ไม่ใช่ความเพียร

โดยขาดสติ ความเพียรโดยเห็นแก่ตวั ความเพียรโดยคิดว่า “จะหยบิฉวยเอาท่ีไหนก็ได ้มรรคผลมนัมี

อยูท่ ั้งนั้นน่ะ มรรคผลอยูบ่นอากาศ จะหยบิตอ้งตรงไหนก็ได ้ ธรรมะมีอยูโ่ดยดั้งเดิม ไม่ตอ้งท าส่ิงใด

เลย อยูเ่ฉยๆ มนัก็บรรลุธรรม” น่ีมนัพูดกนัอยา่งนั้นน่ะ 

น่ีไง เพราะมนัไม่มีครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริง ครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริง หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่

ท่านฟากตายทั้งนั้นน่ะ ท่านท าของท่านมานะ เวลาท่านคิดดีแลว้ ครอบครัวของมาร ท่านพยายามจะตอ้ง

ท าความสงบของใจเขา้มา 

เวลาหลวงปู่มัน่ออกปฏิบติัใหม่ๆ นะ หลวงปู่เสาร์ท่านเป็นอาจารย ์ ท่านพาออกธุดงคไ์ป พา

ออกวิเวกไป ท่านสังเกต ท่านดูปฏิปทา ดูความตั้งใจของหลวงปู่มัน่ เวลาท่านพาหลวงปู่มัน่กลบัมาเยีย่ม

ครอบครัว มาเยี่ยมท่ีอุบลฯ เพื่อนฝูงมาหา หลวงปู่เสาร์เห็นท่าไม่ดีแลว้ ไปเถอะๆ เขา้ป่าดีกว่า น่ีครูบา

อาจารยท่ี์ดีนะ 

หลวงปู่มัน่ท่านเป็นอาจารยใ์หญ่ของเรานะ แต่หลวงปู่มัน่เวลาท่านออกประพฤติปฏิบติัใหม่ๆ 

ไปอ่านประวติั ไปศึกษาสิ ท่านก็ไปจากเราน่ีแหละ แต่ท่านมีความมุ่งมัน่ของท่าน ท่านมีหลวงปู่เสาร์ท่ี

คุม้ครองดูแล สุดทา้ยแลว้เวลาท่านปฏิบติัของท่านแลว้ ท่านก็กลบัมาอุปัฏฐากหลวงปู่เสาร์ 

เวลาหลวงตาท่านเล่าใหฟั้งว่า หลวงปู่มัน่เวลาท่านไปหาหลวงปู่เสาร์ เหมือนกบัพระนอ้ยๆ ห้ิว

น ้าร้อนไปสรงน ้ าหลวงปู่เสาร์ ไปขดัข้ีไคล ไปขดัหลงั 

หลวงปู่มัน่นะ ท่านเคารพบูชาของท่าน เวลาท่านทุกข ์ ท่านทุกขใ์นหวัใจของท่าน แลว้ใคร

พาท่านมาเป็นอยา่งน้ีล่ะ ใครพาท่านมาใหพ้น้ล่ะ 

เวลาพาข้ึนมาก็พามาจากมรรคจากผลในใจหลวงปู่มัน่นัน่แหละ แต่ความท่ีเราท าธุรกิจ เราท า

หนา้ท่ีการงาน กว่าจะท างานเป็น พอท างานเป็นแลว้ เราจะมัน่คงแขง็แรงแค่ไหน ขณะท่ีเราท างานไม่

เป็น มีคนคอยแนะน า คอยเชิดชู คอยปกป้อง มนัซาบซ้ึงบุญคุณตรงนั้น แต่เวลาจริงๆ ข้ึนมาก็ตอ้งเป็น
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จริงในใจของเราน่ีแหละ เป็นจริงๆ ก็ตอ้งเป็นจริงจากมรรคจากผลเราน่ีแหละ เวลาเป็นจริงข้ึนมา เป็นจริง

ในใจของท่าน ก็ท่านเป็นจริงข้ึนมาจากมรรคจากผล ไม่ใช่จากการท่ีหลวงปู่เสาร์เสกให ้ จากหลวงปู่

เสาร์ท่านดูแลให ้แต่ท่านเป็นจริงข้ึนมาในใจของท่าน 

แต่เวลามนัภาวนาไม่เป็น โอ๋ย! มนัทุกขม์นัยากนะ มนัตอ้งการคนคุม้ครอง คนดูแล คนช่วย

แนะน า คนช่วยปกป้อง เพราะกิเลสมนัจะพาลงต ่าทั้งนั้นน่ะ เวลามีครูบาอาจารยอ์ย่างนั้นมนัถึงเป็นหลกั

เป็นชยัใหพ้วกเราน่ีไง 

เราลูกศิษยก์รรมฐานนะ เราศึกษาส่ิงใดแลว้เอามาเป็นคติเป็นแบบอยา่ง แลว้เราพยายามท าอยา่ง

นั้น ถา้ไม่ไดถึ้งขนาดนั้น กใ็หเ้ราไม่มีความทุกขใ์นใจพอสมควร ใหพ้อมีความสุขบา้งๆ 

สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ความสุขเกิดจากทศันคติ ถา้ทศันคติมนัปรับดีแลว้ มนัจะไม่ทุกข์

ไม่ยาก ทศันคติของเราใหค้นฉกฉวยไป เรายงัขาดไอน้ัน่ ขาดไอน่ี้ ตอ้งซ้ือตอ้งแสวงหาแลว้จะมี

ความสุข แลว้ก็ไม่เคยเจอความสุขเลย ถา้เราปรับทศันคติของเราดว้ยปัญญาถูกตอ้งดีงามแลว้นะ เราจะ

อยูท่ี่ไหนก็มีความสุข 

หลวงปู่มัน่ท่านอยูท่ี่วดัหนองผือ ไม่มีส่ิงใดอ านวยความสะดวกใดๆ ทั้งส้ิน ท่านมีความสุข

มหาศาล ส่ิงอ  านวยความสะดวกของเราสมบูรณ์ทุกๆ อยา่งพร้อม แต่ทุกขใ์นใจเรามหาศาล เรามาคิด

แบบน้ี เทียบเคียงแบบน้ี แลว้พยายามรักษาหวัใจของเราเพื่อหาความจริงในใจของเรา เอวงั 


