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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรม สัจธรรมเป็นความจริง ธรรมโอสถๆ คนเราเจ็บไขไ้ด้
ป่วยข้ึนมาตอ้งการยารักษาโรค น่ีก็เหมือนกนั เราเกิดมาเรามีความทุกขใ์นหัวใจไง ทุกคนมีความ
วติกกงัวลไปทั้งนั้นน่ะ มนัมีส่ิงใดฝังหัวใจอยู ่ ถา้ฝังในหัวใจอยูน่ะ เพราะมนัมีส่ิงน้ีไง มนัถึงท า
ให้เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ถา้ไม่มีส่ิงน้ี ไม่มีอวชิชาคือความไม่รู้ ความไม่รู้ เห็นไหม ความไม่รู้
ท าให้เรากงัวล ท าให้เราวติกกงัวลไปทุกๆ เร่ือง 

ในชีวติของเรา เราอยากให้สมความปรารถนาทั้งนั้นน่ะ ถา้สมความปรารถนานะ แต่ใน
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกโลกน้ีเป็นอนิจจงั สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็น
อนิจจงัเพราะมนัแปรสภาพของมนัตลอดเวลา มนัไม่มีส่ิงใดคงท่ีไดเ้ลย มนัแปรสภาพของมนัไป
ตลอด แต่ดว้ยความปรารถนาของมนุษย ์ คนท่ีมีอ  านาจวาสนาเขาก็ปรารถนาส่ิงท่ีดีงามในใจของ
เขา แต่คนท่ีไม่มีอ  านาจวาสนานะ มนัก็คิดไดแ้ค่นั้นไง คิดวา่ส่ิงท่ีเราปรารถนาเราตอ้งการจะเป็น
ความสุขของเรา จะเป็นความปรารถนาของเรา 

แต่ความปรารถนา หามาไดม้ากนอ้ยขนาดไหนแลว้กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัไม่
เคยพอ มนัไม่เคยพอหรอก มนัจะแสวงหาของมนัต่อไปเร่ือยๆ ตณัหาลน้ฝ่ังๆ หลวงตาท่านสอน
ประจ า ดูสิ แม่น ้าล  าคลองมนัยงัมีตล่ิง มีขอบของมนั ตณัหาความทะยานอยากในใจของคนไม่มี
ขอบไม่มีเขต มนัจินตนาการของมนัไปตลอด มนัตอ้งการธรรมโอสถไง ให้ธรรมโอสถมายบัยั้ง 
เร่ิมตน้จากทาน การเสียสละ เสียสละของเราเสียสละเพ่ืออะไร เสียสละเพ่ือจะให้มนัยอมรับฟัง
เหตุผลคนอ่ืนบา้งไง 

ถา้ไม่เสียสละข้ึนมา ของกูๆ  เพราะของกูๆ ถึงไม่มีส่ิงใดเป็นสมบติัของกูสักอยา่งหน่ึง มา
วดัมาวาข้ึนมาเสียสละของเรา นัน่น่ะของกูแท้ๆ  ของกูแท้ๆ  คือไดเ้สียสละส่ิงนั้นออกไปไง ถา้
เสียสละออกไป ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนไวน้ะวา่ เราหาเงินมาไดห้น่ึง
บาท เราจะท าธุรกิจของเราหน่ึงสลึง เล้ียงครอบครัวหน่ึงสลึง เราจะใชส้อยหน่ึงสลึง อีกหน่ึงสลึง
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ฝังดินไวไ้ง หาเงินส่ิงใดไดใ้ห้แยกเป็น ๔ ส่วน ส่วนหน่ึงเราตอ้งใชต้อ้งสอย ส่วนหน่ึงเราใชใ้น
ครอบครัว ส่วนหน่ึงเราตอ้งลงทุนท ากิจการต่อไป อีกส่วนหน่ึงท่ีเราเหลือแลว้เราถึงฝังดินไวไ้ง 
น่ีเรามาเสียสละทานของเรา เสียสละทานของเราก็ฝังดินไวไ้ง ฝังไวท่ี้ไหน เวลาโยมจะมาวดัมา
วา โยมคิดไหม โยมตั้งใจไหม นัน่ละ่มนัฝังลงท่ีหัวใจนั้น 

น่ีไง ท่ีวา่เป็นสมบติัของเราวา่ของกูๆ  ไม่ไดอ้ะไรของกูเลย แต่ถา้เราเสียสละออกไป
นัน่น่ะของกูจริงๆ ของกูมนัเป็นทิพยส์มบติัไง ส่ิงใดท่ีเราท าแลว้เราระลึกไดท้ั้งนั้นน่ะ ส่ิงใดท่ีเรา
ระลึกได ้น่ีทิพยส์มบติัๆ เวลาตายไปแลว้ ถา้เกิดเป็นเทวดา วญิญาณาหาร ในเทวดาไม่มีตลาดนะ 
ไม่มีการแลกเปล่ียนซ้ือขายนะ ของใครของมนันะ ถา้ของใครของมนั มนัก็ไปจากทานน่ี จากบุญ
กุศลของตนน่ี บุญกุศลมนัฝังลงท่ีใจ เป็นทิพยส์มบติั ท่ีวา่ของกูๆ ไม่ใช่ของกูเลย ไอท่ี้เสียสละไป
น่ีของกูแท้ๆ  น่ีระดบัของทาน ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนอยา่งน้ี 

วนัพระ วนัพระข้ึนมา ระดบัของทานเราก็ไดเ้สียสละของเราเพ่ือประโยชน์กบัเรา ถา้เพ่ือ
ประโยชน์กบัเราแลว้ ถา้เราจะมีธรรมโอสถ ดูสิ เวลาครูบาอาจารยท่์านสอน เราซ้ือยามามนัตอ้ง
มีฉลากก ากบัมาใช่ไหม วา่ยาน้ีจะใชป้ระโยชน์ส่ิงใด ใชอ้ยา่งใด 

น่ีก็เหมือนกนั ธรรมโอสถขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ทฤษฎีเราศึกษามาๆ น่ี
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมะเป็นธรรมชาติๆ มนัเสมอภาคกนัทั้งนั้นน่ะ 
แต่ของเรายงัไม่มีไง ถา้ของเรามนัมีข้ึนมา โรคภยัไขเ้จบ็ในใจเราตอ้งหายไป โรคภยัไขเ้จ็บ ความ
ลงัเลสงสัย กิเลสฝังอยูใ่นหัวใจนัน่น่ะ ถา้มนัโดนธรรมโอสถ ดูสิ ดูมรรคญาณ ดูธรรมจกัรท่ีมนั
ถอดมนัถอนไง ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล ผูใ้ดประพฤติปฏิบติัข้ึนมาไม่มีมรรค
ข้ึนมาในหัวใจ ไม่มีศีล ไม่มีสมาธิ ไม่มีปัญญา ปัญญาของตนไม่เกิดข้ึนมา มนัไม่มีสัจธรรม ไม่มี
ความจริง มนัจะถอดถอนกิเลสไปไดอ้ยา่งไร 

การถอดถอนกิเลสก็คือถอดถอนความสงสัย ถอดถอนความไม่รู้ ถอดถอนต่างๆ มนัถอด
ไปเร่ือยๆ ของมนั มนัตทงัคปหานชัว่คราว ชัว่คราวไป ท าจนถึงท่ีสุดเวลามนัสมุจเฉทปหาน 
เวลากิเลสมนัขาด น่ีไง เวลากิเลสขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ขาดในใจขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไป ท่านเป็นศาสดาของเรา เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมา ถอดถอนกิเลสในใจของท่านข้ึนมา น่ีสมบติัส่วนตนไง 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรินิพพาน “อานนท์ เราไม่ไดเ้อาสมบติัของใครไปเลย
นะ เราเอาเฉพาะของเราไปเท่านั้นเอง” สมบติัเฉพาะของเรากคื็อสมบติัในใจขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ นัน่เป็นสมบติัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้สร้างสมบุญญาธิการมหาศาล ถึงเป็นศาสดาของเราปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตว ์
ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตวด์ว้ยมรรคดว้ยผลไง ดว้ยมรรคดว้ยผล ดว้ยการเทศนาวา่การ เทศนา
วา่การ เราไดศึ้กษา ไดร้ ่าเรียนมา เรียนมาแลว้เราพยายามประพฤติปฏิบติัข้ึนมาให้เป็นความจริง
ของเรา อยา่งเช่นท่ีมาวดั เราก็ตอ้งตั้งใจของเรามา เวลามีสติสัมปชญัญะ เรากจ็ะหยดุความคิดท่ี
มนัลน้ฝ่ังๆ พอหยดุความคิดจนมนัเอกคัคตารมณ์ จิตมนัตั้งมัน่ จิตมนัมีก าลงัของมนั เราก็ฝึกหัด
ของเราๆ 

ถา้เราฝึกหัดของเรา วปัิสสนา การรู้แจง้ในใจของเรา การรู้แจง้ในกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากของเรา ความรู้แจง้ในความผิดพลาดของเรา ในความไม่รู้เท่าทนัความรู้สึกของเรา
ไง ท่ีมนัทุกข์ๆ  อยูน่ี่ ทุกขเ์พราะวา่กิเลสมนัฉุดกระชากลากไปไง 

หัวใจของสัตวโ์ลกเปรียบเหมือนชา้งสารท่ีตกมนั ชา้งตกมนันะ เอาไม่อยูห่รอก มนัไป
ตามฤทธ์ิตามเดชของมนัไง น่ีไง เวลากิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัเกล้ียกลอ่มแลว้ กิเลส
ตณัหาความทะยานอยากมนัข้ึนข่ีคอหัวใจแลว้ มนัเหมือนชา้งสารตกมนั เวลาโกรธ ไม่มีเหตุมีผล 
เวลาโลภ โลภไม่มีท่ีส้ินสุด เวลาหลง ไม่ตอ้งให้ใครมาหลอก มนัไปกบัเขาแลว้ น่ีไง มนัไปหมด
ละ่ น่ีเหมือนชา้งสารตกมนั แลว้เราจะเอาใจเราไวไ้ดอ้ยา่งไรละ่ 

มนัก็เร่ิมตน้ เร่ิมตน้จากเราเสียสละทานของเรา เราเสียสละ เสียสละอารมณ์ความรู้สึก
ของเรา เราเสียสละความยึดมัน่ถือมัน่ในใจของเรา ถา้เราเสียสละไม่ได ้ เราก็มาบริกรรมพทุโธๆ 
ของเรา ใจดวงน้ีไม่ให้ไปเสวยอารมณ์ ไม่ให้ไปเสวยส่ิงท่ีกิเลสมนัป้อนให้ไง น่ีพทุธานุสติ เราจะ
เฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราจะอยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ หายใจเขา้นึก
พทุ หายใจออกนึกออกโธ มนัมีคุณค่าไง 

หลวงตาบอกวา่ พทุโธสะเทือน ๓ โลกธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ มนัสะเทือนเล่ือนลัน่ 
สะเทือนหวัน่ไหวไปหมดเลย มนัมีคุณค่าขนาดนั้น ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเห็นผลของมนัแลว้ไง 

แต่ของเราพทุโธแลว้จืดชืด พทุโธแลว้มนัไม่เห็นไดอ้ะไรเลย พทุโธแลว้มนัมีแต่ความบีบ
คั้น พทุโธมีแต่ความเคร่งเครียด เคร่งเครียดเพราะกิเลสมนัพลิกแพลงไง มนับอกท าอยา่งน้ีไม่ดี 
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ถา้เช่ือตามมนัดี ถา้ไปตามท่ีมนัหลอกน่ะดี จะดี ดีท่ีมนัหลอกเราน่ีไง น่ีชา้งสารตกมนัท่ีเอาไปไง 
มนัลากไปหมดแลว้ 

แต่ถา้เรามีสติปัญญาของเรา เรารักษาของเราอยา่งน้ี ถา้เราท าความสงบของใจเราเขา้มา 
ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ สงบระงบัเขา้มามนัก็มีความสุข เห็นไหม ส่ิงท่ีเราเกิดมา 
ปรารถนาความสุข เกลียดความทุกขท์ั้งนั้นน่ะ แต่เรายงัเขา้ใจความสุขท่ีไม่ตรงกนัไง เวลาเขา้
ใจความสุข ถา้เราท าส่ิงใดสมความปรารถนาจะไดเ้ป็นความสุข มนัชัว่คราวๆ ทั้งนั้นน่ะ ท าส่ิงใด
แลว้มนัตอ้งท าให้มากข้ึน เพราะถา้ท าเท่าเดิมมนัก็ไม่สุขเหมือนเดิมแลว้แหละ มนัจะมากข้ึนๆ 
ไปเร่ือยๆ 

แต่ถา้เราหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ ถา้มนัสงบระงบัเขา้มา สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิต
สงบไม่มี น ้ าเตม็แกว้ เราเทน ้าเขา้แกว้ แกว้มนัลน้ไปทั้งนั้นน่ะ น่ีไง ถา้หัวใจมนัอ่ิมเตม็ของมนั
แลว้ มนัไม่ตอ้งการส่ิงใดทั้งส้ิน สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มีไง 

ถา้มีความสุข ทุกคนปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข ์ แต่เราไปหาความสุขจากขา้ง
นอก หาความสุขท่ีกิเลสมนัป้อนให้ หาความสุขจากตณัหาความทะยานอยากท่ีคาดหมายวา่อยา่ง
นั้นเป็นประโยชน์ เขาเรียกวา่อามิส ไปเท่ียวมารอบโลกเลย กลบัมาก็ยงัทุกขอ์ยูใ่นหัวใจนัน่น่ะ 
แต่ถา้มนัพทุโธๆ จนจิตมนัสงบข้ึนมา มนัมีความสุขของมนัไง 

คนเราปรารถนาความสุขๆ แต่หาความสุขกนัไม่เป็น หาความสุขกนัไม่ได ้ถา้หาความสุข
เป็นนะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาหัวใจอ่ิมเตม็แลว้ หัวใจท่ีเป็นธรรมข้ึนมาแลว้ไม่
ตอ้งการส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติัแลว้ ถา้มนัมีความสุข 
หลวงตาท่านพดูประจ า ถา้ไดอ้ยูอ่งคเ์ดียวมีความสุขมาก ถา้อยูอ่งคเ์ดียวมีความสุขมาก แต่ในเม่ือ
เป็นศากยบุตรพทุธชิโนรส เราบวชมาเป็นพระ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา กวา่จะเช่ือใน
พระพทุธศาสนา คนท่ีไม่เช่ือพระพุทธศาสนา ไม่เช่ือมรรคไม่เช่ือผล ไม่เช่ือนรกสวรรค ์ ไม่เช่ือ
ส่ิงใดเลย เขาก็ใชชี้วติของเขาตามกิเลสตณัหาความทะยานอยาก กวา่เขาจะเช่ือได ้ พอเขาเช่ือได้
ข้ึนมาแลว้ แลว้จะกระท าข้ึนมา โอโ้ฮ! มนัแสนยาก 

เวลามนัแสนยากข้ึนมา เวลาท าข้ึนมาให้เป็นความจริงในใจ เห็นไหม ตั้งแต่ปุถชุน กลั
ยาณปุถชุน โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค 
อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ บุคคล ๔ คู่ หัวใจมนัพลิกแพลง 
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มนัพฒันาของมนัข้ึนไป เป็นศากยบุตร บุตรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้โดยแท ้ มี
คุณธรรมในหัวใจ น่ีไง ส่ิงน้ีมนัเป็นหนา้ท่ีไง พระพทุธ พระธรรม พระสงฆไ์ง พระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆ ์สัจธรรม สจัธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กราบธรรมๆ ธรรมอนันั้น
ประเสริฐมาก 

เขาบอกวา่ธรรมะมีอยูโ่ดยดั้งเดิม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูม้าร้ือคน้ข้ึนมา
ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัมีอยูโ่ดยดั้งเดิม แลว้ใครเป็นคนท าละ่ แลว้เวลามี
อยูโ่ดยดั้งเดิม ท าไมมนัเป็นไปไม่ไดล้ะ่ แลว้เวลาบอกวา่ธรรมะมีอยูโ่ดยดั้งเดิม ไม่ตอ้งท าอะไร
เลย ไปเจอมนัเอง จะไปชนมนัเอง เดินไปแลว้จะเป็นไปเอง ปฏิบติัแลว้เด๋ียวมนัก็จะเป็นเอง...คิด
กนัไปอยา่งนั้นนะ ถา้มนัเป็นเองๆ พวกเราไม่ตอ้งมาเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะอยา่งน้ีหรอก 

ในสมยัพทุธกาลก็มี มีลทัธิหน่ึงเขาเช่ือไงวา่ คนเราเกิดมา ๕๐๐ ชาติ เสวยสุขไป ๕๐๐ 
ชาติก็จบ มีความเช่ืออยา่งน้ีมาเยอะแยะไปหมด แลว้ความเช่ือท่ีพอเช่ือแลว้เขาก็มีหมู่มีคณะของ
เขา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปฏิเสธหมดเลย 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน เวลาเราเกิด เราเกิดจากพอ่จากแม่ คนท่ีเกิด
จากพอ่แม่ท่ีดี เกิดมาแลว้ก็ซาบซ้ึงในบุญคุณพอ่แม่ เวลาคนท่ีเกิดมา ดูสิ ท่ีวา่เขาไม่พร้อม เขาไป
ท้ิงถงัขยะกนั แลว้มนัไม่ใช่มีแต่ในสมยัปัจจุบนัน้ี พูดถึงหมอชีวกโกมารภจัจ์ น่ีเขากไ็ปท้ิงขยะ
เหมือนกนั แลว้คนก็ไปเก็บมาเล้ียง พระเจา้พิมพิสารเกบ็ไปเล้ียง 

น่ีเวลาคนเกิดมา ส่ิงท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะมนัมาจากไหนละ่ มนัมาจากเวรจากกรรม
ของคนทั้งส้ิน ถา้มาจากเวรจากกรรมของคนทั้งส้ิน ใครท าส่ิงใดมามนัก็ไดอ้ยา่งนั้นน่ะ แลว้
กรรมน้ีเป็นอจินไตย คือมนัซับซ้อนมหาศาลใช่ไหม ถา้เรามีสติมีปัญญา เราศึกษาของเราแลว้ เรา
เกิดเป็นมนุษยม์นัมีคุณค่าตรงน้ีไง ถา้มีคุณคา่ตรงน้ี มีคุณค่าท่ีมีสติมีปัญญา ถา้มีสติปัญญามนั
รู้เท่าทนักิเลสของตน รู้เท่าทนัในใจของตน ถา้เท่าทนัในใจของตน ความคิดมนัจะมาหลอกเรา
ไม่ไดไ้ง ถา้หลอกไม่ได ้

มนัจะสมบูรณ์แบบ มนัจะขาดตกบกพร่องส่ิงใดบา้ง มนัเป็นเร่ืองธรรมดา มนัเป็นเร่ือง
ปกติธรรมดา แตกิ่เลสมนัไปกระตุน้ไง กระตุน้ใหค้นคิดมาก กระตุน้ให้คนร้อนมาก กระตุน้ให้
คนเสียใจมาก มนัเป็นอยา่งนั้นไง 
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แต่ถา้เรามีสติมีปัญญาข้ึนมาแลว้ มนัก็ธรรมดา ขาดไป เราไปตกัมนัก็เตม็ ถา้มนัเกินไป 
เราแจกคนอ่ืนไปมนัก็จบ น่ีถา้มนัคิดได ้มนัท าไดน้ะ มนัท าไดท้ั้งนั้นน่ะ พอท าไดแ้ลว้มีความสุข
ทั้งนั้นน่ะ งานก็เป็นงาน คนเกิดมามีปากมีทอ้ง คนเราก็ตอ้งใชจ่้ายใชส้อยเป็นธรรมดา ชีวติน้ีตอ้ง
มีปัจจยัเคร่ืองอาศยั เราก็แสวงหาของเรา มีหนา้ท่ีการงานของเรา แลว้ส่ิงท่ีท าๆ มนัก็เป็นการ
พิสูจน์บุญกุศลของเราน่ีแหละ พิสูจน์ความจริงในหัวใจของเราน่ีแหละ ถา้หัวใจเรามีมากนอ้ยแค่
ไหน มนัจะคิดไดดี้มากนอ้ยแค่ไหน 

คนจะคิดดี ดีมากๆ เพราะเขามีบุญกุศลของเขามา เวลาเขาท าส่ิงใดท่ีเป็นธรรมๆ เขามี
อ  านาจวาสนาบารมี บารมีเพราะอะไร เพราะเขาไดเ้จือจานบุคคล เขาไดช่้วยเหลือบุคคล เขาได้
ท าทัว่ไปในสังคม ทุกคนก็ยกยอ่งสรรเสริญเขา ทุกคนท่ีวา่ตวัเองมาหาแต่ผลประโยชน์นะ ทุก
คนก็สาปแช่งเขา แลว้เราจะเป็นอยา่งไรละ่ เราจะท าอยา่งไรละ่ ถา้ท าอยา่งไรนะ สุดทา้ยแลว้จะดี
จะชัว่ขนาดไหน สุดทา้ยแลว้ตอ้งมาประพฤติปฏิบติัไง ถา้เราจะประพฤติปฏิบติั เราจะเอาจริงเอา
จงักบัเรา เราจะเอาชนะเรา 

วนัพระ ผูป้ระเสริฐ ประเสริฐ ประเสริฐท่ีน่ี ประเสริฐ เวลาขา้ศึก ดูสิ กองทพัท่ีเขารบรา
ฆ่าฟันกนั จะคูณดว้ยลา้น สร้างเวรสร้างกรรมทั้งนั้น ชนะตนประเสริฐท่ีสุด ชนะเราประเสริฐ
ท่ีสุด ชนะใจประเสริฐท่ีสุด 

คนเรานะ เวลาอยูก่บัเพ่ือนอยูก่บัฝงูอยูไ่ดต้ลอด พออยูค่นเดียววา้เหว ่ เหงาเตม็ท่ีเลย น่ีก็
เหมือนกนั อยูก่บัใครก็อยูไ่ดท้ั้งนั้นน่ะ เวลาจะกลบัมาดูใจของตนดไูม่ได ้ ดูใจของตนท าความ
สงบไม่ได ้ท าไม่ไดท้ั้งส้ิน ไอช้นะตนน่ีแสนยาก แลว้ชนะตนแสนยาก ดูสิ เวลาครูบาอาจารยเ์รา
ท่านประพฤติปฏิบติัในกุฏิในป่าในเขา ท่านอยูอ่งคเ์ดียว เวลาอยูค่นเดียวให้ระวงัความคิด 

เวลาอยูก่บัพรรคพวก โอ๋ย! เราท าอะไรก็ได ้ ศึกษาธรรมะเด๋ียวไปปฏิบติัตอนตาย แลว้
ตายมนัจะปฏิบติัไดอ้ยา่งไร เวลาตายมนัวติกกงัวล มนักลวัตาย มนัจะปฏิบติัอะไรกนั แต่ถา้เอา
จริงเอาจงัข้ึนมา ถา้เราคิดของเราได ้ เราพิจารณาของเราได ้ เราท าของเรา น่ีชนะหัวใจของเรา ถา้
ชนะหัวใจของเรา สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี จิตสงบแลว้ เราชนะตวัเราแลว้นะ ใครก็มาหลอก
ไม่ได ้ เพราะเรามีสติปัญญาเท่าทนัเขา ไอท่ี้เราอยูข่องเรา เราอยูเ่พราะเรารู้เท่าทนัโลก เราอยู่
เหนือโลกไง เราไม่เป็นเหยื่อของโลกไง เราไม่ให้ใครมาหลอกไง จะให้ ๕ เปอร์เซ็นต ์ ๑๐ 
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เปอร์เซ็นต ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ ไม่สนไง ไม่สนใจใดๆ ทั้งส้ิน ธรรมะมีคุณค่าขนาดนั้นน่ะ ธรรมะ
ในใจน้ีมีคุณค่ามาก แลว้มีความสุขอยา่งน้ี เทวดาเท่านั้นท่ีรู้ท่ีเห็น 

เพราะเทวดา อินทร์ พรหม จะมาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เทวดา อินทร์ 
พรหม จะมาฟังเทศน์หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ท าไมท าอยา่งน้ีได ้ท าไมท าใจของตวัเองได ้ท าไม
ชนะใจของตวัเองได ้ ท าอยา่งไรถึงชนะใจของตวัเอง เพราะเทวดา อินทร์ พรหมก็ยงัแพใ้จของ
ตวัเอง เขาเสวยสุขของเขาดว้ยบุญกุศลของเขาจนหมดอายขุยัของเขา เขาก็เวยีนวา่ยตายเกิดใน
วฏัฏะเหมือนกนั 

มนัไม่มีใครเอาชนะใจของตนได ้ เวน้ไวแ้ต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
เวน้ไวแ้ต่ชาวพทุธเรา ถา้ศึกษาธรรมะแลว้ถา้มีความเช่ือแลว้พยายามฝึกฝนกระท า เวลาท าเขา้ไป
แลว้ยิ่งกวา่ยาขมนะ หวานเป็นลม ขมเป็นยา กิเลสมนัหลอกน่ีขนมหวานทั้งนั้นน่ะ ปฏิบติัแลว้จะ
ไดอ้ยา่งนั้นๆ ขนมหวานทั้งนั้นน่ะ 

เวลาธรรมะน่ีขม หวานเป็นลม ขมเป็นยา แต่ขมนั้นน่ะมนัจะส ารอก มนัจะคายกิเลส
ออกไป เวลามนัประพฤติปฏิบติัข้ึนไป น่ีมนัถึงตอ้งลงทุนลงแรงไง ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ ครูบาอาจารยท่ี์ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา อยูฟ่ากตายๆ เพราะอะไร เพราะคนเรา
มนักลวัตาย เวลาท าอะไรมนัก็ผดัวนัประกนัพรุ่ง ยงัไม่ตายๆๆ เวลามาปฏิบติัจะตายๆๆ มนัเอา
ตายเขา้แลกกนัไง แลว้ตายจริง ตายปลอม ตายโดยกิเลส ตายโดยความเพียร ตายโดยความเจ็บไข้
ไดป่้วย 

ครูบาอาจารยเ์ราอดอาหารจนเสียชีวติ มีนะ ทุกขย์าก ปฏิบติัจนเป็นไข ้ เป็นมาลาเรียตาย
อยูใ่นป่า เราประพฤติปฏิบติักนัดว้ยความเขม้แขง็เพ่ือจะเอาชนะตนน่ะ เวลาตายอยูฟ่ากตายๆ เรา
ท ากนัมาแลว้ ครูบาอาจารยข์องเราท ากนัมาแลว้ แลว้เราเห็นกนัมาแลว้ไง เราถึงไดเ้ช่ือใน
อดุมการณ์ของท่าน เช่ือในความจริงใจของท่าน แลว้เรามีครูบาอาจารยเ์ป็นแบบอยา่งไง เราถึง
ท าของเรา เห็นไหม 

วนัพระ ผูป้ระเสริฐคือหัวใจของเรา แต่ตอนน้ีมนัทุกขม์าก ตอนน้ีกิเลสมนัเหยียบย  า่ ผู ้
ประเสริฐคือพทุธะในใจของสัตวโ์ลก ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต เอาใจของเราไวใ้นอ านาจ
ของเรา มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา ส ารอกคายกิเลสออกไปแลว้เป็นอิสรภาพ ภารดรภาพ ไม่เวยีนวา่ย
ตายเกิดในวฏัฏะ แลว้มนัเป็นอยา่งไร แต่เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะแลว้งง ไม่รู้ ไม่เห็น แต่ผูท่ี้รู้
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ชดัรู้แจง้แลว้ ไม่ไปอีกแลว้ แลว้อยูด่ว้ยความสุขดว้ยความเสมอภาค ดว้ยความท่ีไม่เบียดเบียน
ใคร ไม่สูง ไม่ต ่า ไม่เหนือใคร ไม่ต ่ากวา่ใคร เป็นสัจจะเป็นความจริงอยูท่่ามกลางหัวใจดวงนั้น 
เอวงั 


