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ตั้งใจฟังธรรม วนัน้ีวนัพระ วนัน้ีวนัพระนะ พระเป็นผูป้ระเสริฐ แลว้เป็นผูป้ระเสริฐ
หรือไม่เป็นผูป้ระเสริฐ ถา้เป็นผูป้ระเสริฐ ถา้เป็นผูป้ระเสริฐน่ีพระในบา้น พระนอกบา้น พระใน
บา้นคือพ่อแม่ของเรา พระอรหนัตข์องเราท าบุญกุศล เล้ียงดูกตญัญูกตเวที น่ีเราท าเพื่อเรา ท าเพื่อ
เราเพราะอะไร เพราะท าเป็นแบบอยา่ง แบบอยา่งเพราะเรามีลูกมีหลาน ทุกคนก็ดูเป็นแบบอยา่ง 
ทีน้ีการดูเป็นแบบอยา่งมนัเป็นศีลธรรมวฒันธรรม ส่ิงน้ีเป็นพระในบา้นไง 

แต่พระในใจ พระในใจนะ เราท าคุณงามความดีขนาดไหน พ่อแม่ก็นอ้ยเน้ือต ่าใจ พ่อแม่
ก็ไม่ไดด้ัง่ใจสกัที พ่อแม่ก็อยากไดด้ัง่ใจของพ่อแม่ พ่อแม่ก็คิดไปอยา่งหน่ึง ลูกก็คิดไปอยา่งหน่ึง 
เพราะมนัเป็นไปตามวยั ถา้มนัเป็นไปตามวยั พระเรา พระในบา้น พระในบา้นคือพ่อแม่ของเรา 

พระในใจ พุทธะ พุทโธ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ถา้ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน มนัเป็นไปโดยวยั วยั
มนัไม่ถึงมนัก็คิดไปร้อยแปด แต่มนัเป็นไปโดยวยั วยัถึงสภาพแบบนั้นมนัก็เขา้ใจได ้ แต่กว่าจะ
เขา้ใจได ้เห็นไหม ส่ิงน้ี ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ การเวียน
ว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เราตอ้งท าบุญกุศลของเรา 

การท าบุญกุศลคือผูฉ้ลาด ผูฉ้ลาดคือดูแลหวัใจของเรา ผูท่ี้ฉลาด ผูท่ี้ฉลาดเขาตอ้ง
ประหยดัมธัยสัถ ์ เขาเก็บทรัพยส์มบติัของเขาไวเ้พื่อเป็นของเขา ผูท่ี้โง่ ผูท่ี้สะเพร่า ไดส่ิ้งใดไม่
เคยเก็บรักษาของเขา เขาทิง้ของเขาเกล่ือนกลาดของเขา จะไม่เป็นประโยชน์กบัเขา มนัเป็น
อนัตรายดว้ย เพราะคนอ่ืนเขามาหยบิฉวยของเขาเพื่อประโยชน์กบัเขา 

น่ีก็เหมือนกนั คุณงามความดีของเรา คุณงามความดีของเราไง เป็นผูท่ี้ฉลาด ถา้ผูท่ี้ฉลาด
ของเรา เรารักษาของเรา เราท าคุณงามความดีของเรา น่ีเป็นผูท่ี้ฉลาด แต่โลกไม่คิดอยา่งนั้น โลก
คิดว่า “ท าไมตอ้งมาประหยดัมธัยสัถ์ ในเม่ือเรามีของเรา เรากใ็ชป้ระโยชน์ของเรา” การใช้
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ประโยชน์ของเรา คนท่ีประหยดัมธัยสัถม์นัมีสติมีปัญญาของเขา เขารักษาสมบติัของเขาได ้
รักษาสมบติัของเขาได ้เขารักษาหวัใจของเขาได ้ 

เวลาบอกว่ามีสติๆ สติก็บอกว่ามีสติ ทุกคนก็ว่ามีสติ แต่มนัพลั้งเผลอไปทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้
เรามีสติของเรา เรายบัย ั้งความรู้สึกนึกคิดของเรา ยบัย ั้งความรู้สึกนึกคิดของเรา แต่ถา้มนัคิดดีๆ 
คิดดีมนัตอ้งมีคนัเร่ง 

รถเวลาเขาเหยยีบคนัเร่ง คนัเร่งท่ีมนัเหยยีบแลว้รถมนัจะวิ่งเร็วไง แต่เขาไม่คิดว่ารถท่ี
ส าคญัคือเบรกของมนั ถา้เบรกของมนั มนัจะเบรกของมนั ชีวิตของเขา เขาจะไม่ประสบ
อุบติัเหตุของเขา  

น่ีก็เหมือนกนั เวลาท่ีมนัคิดร้าย คิดเบียดเบียนตวัเอง เราตอ้งเบรกมนัไว้ๆ  การว่าเบรกๆ 
เบรกดว้ยสติดว้ยปัญญาของเรา แต่ถา้มนัท าคุณงามความดี มนัคิดดีของมนั ตอ้งเหยยีบคนัเร่งๆ 
คนเราเวลาคิดดี เราตอ้งส่งเสริมทนัที ส่งเสริมความรู้สึกนึกคิดของเราใหม้นังอกงามข้ึนมา มนั
ตอ้งเหยยีบคนัเร่งไง มนัมีทั้งเหยยีบเบรกและทั้งเหยยีบคนัเร่ง 

เวลาเหยยีบเบรกข้ึนมา เราคดัเลือกแลว้เราคดัแยกว่าเป็นส่ิงน้ีเป็นท่ีไม่ดี ส่ิงท่ีไม่ดี แต่ส่ิง
ท่ีไม่ดีท าไมมนัคิดล่ะ ส่ิงท่ีไม่ดีท าไมมนัเกิดจากหวัใจของเราล่ะ น่ีมนัเกิดข้ึนมา พอมนัเกิดข้ึนมา
จากอวิชชา จากความไม่รู้ของมนั 

แต่ถา้เรามีสติปัญญา เราฝึกหดัของเราบ่อยคร้ังเขา้ๆ น่ีปัญญาอบรมสมาธิ ถา้ปัญญา
อบรมสมาธิ มนัคิดพิจารณาของมนั มนัจบัความรู้สึกนึกคิดของเรา เราพิจารณาแลว้ ส่ิงน้ีไม่ดีเลย 
ส่ิงน้ีคิดซ ้ าคิดซาก ส่ิงน้ีท  าใหเ้รามีแต่ความทุกขค์วามยาก แลว้เราพยายามย ั้งคิดๆ เพราะอะไร 
เพราะมนัมีปัญญา ปัญญาอบรมสมาธิก็ความคิดน่ีแหละ แต่ความคิดแลว้เราจบัมาแยกแยะ มาคิด
มาแยกแยะวา่มนัควรหรือไม่ควร มนัควรคิดหรือไม่ควรคิด แลว้ไม่ควรคิดมนัมาไดอ้ยา่งไร? มนั
มาโดยจริตนิสัย  

คนคิดดีๆ คนฝึกหดัความคิดดีๆ มนัจะคิดแต่เร่ืองดีๆ ไง แต่ถา้คนเคยคิดอวิชชา เคยคิด
พญามาร อยูใ่นใตข้องพญามาร มนัคิดแต่เบียดเบียนตนเอง มนัคิดเบียดเบียนตนเองแลว้ก็จะ
เบียดเบียนผูอ่ื้นไง มนัคิดซ ้ าคิดซาก คิดจนเป็นจริต คิดจนเป็นนิสัย แต่ถา้เราแยกแยะของเรา เรา
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ฝึกหดัของเรา มนัตอ้งฝึกหดัของเรา น่ีปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก มนัเกิดมาจากใจทั้งนั้นน่ะ มนัเกิด
จากภายใน เกิดจากการประพฤติปฏิบติั เกิดจากการฝึกหดัของเรา  

ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ธรรมะเป็นธรรมชาติ กิเลสมนัก็
อา้งอิง มนัแอบอา้ง แอบอา้งว่า “น่ีเป็นความว่าง มีความเขา้ใจหมด” มนัเขา้ใจธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แต่ไฟสุมขอนในใจ ไอส่ิ้งท่ีฝังใจมนัสุมขอน มนัเผาลนอยูน่ัน่น่ะ 
นัน่ของใครล่ะ  

เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมะเป็นธรรมชาติไง แต่ถา้เป็นของ
เรา เรามีสติปัญญาของเรา เราเท่าทนัความคิดของเรา ถา้เราเท่าทนัความคิดของเรา เราจะซาบซ้ึง
มาก ซาบซ้ึง น่ีสติ สติมนัยบัย ั้งหมด ยบัย ั้งความคิดได ้ เท่าทนัความคิดได ้ เวลามนัเกิดสมาธิ
ข้ึนมา มนัมีความสุขความร่มเยน็ของมนัข้ึนมา เวลาเกิดปัญญาข้ึนมา ภาวนามยปัญญา ปัญญา
เกิดจากการภาวนา ปัญญาจากการฝึกหดั ปัญญาไม่ใช่เกิดจากการจ ามา ปัญญาไม่ใช่สืบทอดมา
จากครูบาอาจารย ์ 

เวลาครูบาอาจารย ์หลวงปู่ มัน่เวลาท่านเทศนาว่าการนะ ถา้ตรงไหนส าคญั ท่านขา้มไปๆ 
ท่านบอก ตอ้งขา้มไป เด๋ียวกิเลสมนัจ า พอกิเลสมนัจ าแลว้กิเลสมนัสร้างภาพ สร้างภาพเป็นการ
ปฏิบติัยากของคนคนนั้น น่ีครูบาอาจารยท่์านพดูขนาดน้ี ท่านจะยืน่มีดให ้ ท่านยงัรู้เลยว่ายืน่มีด
ใหไ้ปแลว้มนัไปท าร้ายตวัมนัเอง ยืน่มีดใหม้นัแลว้มนัใชป้ระโยชน์ไม่เป็น น่ีเวลายืน่มีด ไม่ให้
เก็บไวก่้อน บอกว่า วิธีท  ามีดข้ึนมาตอ้งตีเหลก็ ตีเหลก็ข้ึนมาพอเป็นมีดแลว้ตอ้งลบั ลบัใหม้นัคม
ถึงใชป้ระโยชน์ได ้ 

น่ีก็เหมือนกนั ฝึกหดัปัญญาข้ึนมา ฝึกหดัถา้มนัเป็นของของเรา ภาวนามยปัญญา ปัญญา
เกิดจากการภาวนา อนันั้นน่ะส าคญัมาก เหมือนกบัเรา เราท าอาหารได ้ เราท าส่ิงใดได ้ เราไปอยู่
ท่ีไหน เราก็ท  าอาหารไดน้ะ เราไปเท่ียวป่าเท่ียวเขานะ เราไปกบัพวกพราน เขามีมีดเล่มเดียว จะ
หุงขา้ว เขาตดัไมไ้ผข่า้วหลามเอา เขาจะตม้น ้าเขาก็ตดัไมไ้ผห่ลามเอา เขาท าไดห้มด เขามีมีดเล่ม
เดียวเขาหาอยูห่ากิน เขาอุปัฏฐากพระได ้ พระไปอยูใ่นป่าไปเห็นมา เห็นมากบัตา โอ๋ย! ไอพ้วก
นายพรานเขาช านาญ เขาอยูใ่นป่าของเขา เขาหาอยูห่ากินในป่าไดส้บายมากเลย 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เรามีสติมีปัญญาข้ึนมา รักษาหวัใจของเรา เรามีสติปัญญาของเรา เรา
ดูแลหวัใจของเราไดห้มดเลย แต่น้ีเราไม่ไดไ้ง เขา้เซเว่น อะไรก็ซ้ือเอาเซเว่นเตม็ไปหมดเลย 
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น่ีก็เหมือนกนั ธรรมะพระพุทธเจา้ไง ธรรมะเป็นธรรมชาติไง...ของเอง็หรือ เอง็รู้อะไร 
แลว้ท าแลว้ไดป้ระโยชน์อะไร แต่ก็ชอบนะ เพราะอะไร เพราะสังคมมนัเจริญใช่ไหม องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้วางธรรมและวินยัน้ีไว ้ส่ิงน้ีมนัเพื่อสังคม เพื่อโลก โลกกเ็จริญจริงๆ 
ธรรมะเจริญงอกงามมาก ก็เซเว่นไง นิพพานส าเร็จรูป ซ้ือนิพพานถุงหน่ึง ซ้ือนิพพานถุงหน่ึง 
แถมอีกถุงหน่ึง นิพพานไดแ้ถมดว้ย น่ีมนัศึกษา ศึกษามาเป็นอยา่งนั้น 

แต่ถา้มนัเป็นความจริง ความจริงมนัจะเป็นของเราข้ึนมา น่ีพุทธะ ถา้มนัจะทุกขม์นัจะ
ยาก ใหมี้ความภมิูใจนะ เราจะภมิูใจมากเวลาเราประพฤติปฏิบติั เวลามนัจะทุกขม์นัจะยาก บอก 
ก็เราท ามา น่ีเราท ามา เวลาภาวนานะ เหง่ือไหลไคลยอ้ย มนัมีความทุกขค์วามยาก มนันอ้ยเน้ือต ่า
ใจนะ ท าไมคนนูน้ท าก็ได ้คนน้ีท าก็ได ้ 

เวลานัง่คุยธรรมะกนั ใครๆ เขาก็ แหม! เป็นสมาธิมีปัญญา...ข้ีโมท้ั้งนั้นน่ะ มนัข้ีโมเ้พราะ
อะไรล่ะ เพราะเราท าของเราขนาดน้ีเรายงัท าไม่ไดเ้ลย แลว้เวลากิเลสมนัเหยยีบย  า่ เราจะคิดถึง
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราคิดถึงหลวงปู่ มัน่เป็นองค์ท่ี ๒ เพราะอ่านประวติัหลวงปู่ มัน่
ท่านประพฤติปฏิบติัขนาดไหน ท่านมีโรคประจ าตวัของท่าน ท่านมีโรคเสียดทอ้งของท่าน ครู
บาอาจารยเ์ราท่านมีโรคประจ าตวั  

โรคประจ าตวั ดูสิ ไปอยูท่ี่ถ  ้าสาริกา มนัไปก าเริบ ก าเริบนะ เวลากินยาหมอ้ ตม้ยาหมอ้ 
เก็บสมุนไพรแลว้ตม้ กินแลว้มนัก็บรรเทา แต่ตอนนั้นมนัยิ่งกินยิง่ไม่บรรเทา ท่านเลยตดัสินใจ
เลย โยนทิง้ โยนหมอ้ยาทิง้ โยนทุกอยา่งทิง้ อา้ว! คราวน้ีเป็นไงเป็นกนั เอาธรรมโอสถ แลว้ท่าน
ไปแกไ้ข เห็นไหม โรคเสียดทอ้งนั้นหายดว้ย พิจารณาธาตุขนัธ์ไปแลว้มนัแยกหมดเลย โลกน้ี
ราบหมดเลย กิเลสขาด แลว้ท่านยงัไปเห็นรุกขเทวดาเขา้มากราบไหวท่้าน  

เวลาท าจริงท าจงั เวลาศึกษาธรรมะของครูบาอาจารยแ์ลว้มนัเป็นคติสอนใจเรา แลว้เรา
ประพฤติปฏิบติั หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านตอ้งพยายามขวนขวาย ท่านตอ้งขวนขวายของท่าน
เอง แลว้ท่านสมบุกสมบนั พิสูจน์ตรวจสอบเอง ทั้งๆ ท่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ก็มีอยู ่ แต่ในปัจจุบนัน้ีเรามีครูมีอาจารย ์ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่สั่งสอนมาจนเป็นหลวงตา 
เป็นครูบาอาจารยข์องเรา มีปัญหาไปถามสิ แต่เวลาไปถาม ไปไหนมา สามวาสองศอก ไปจ า
มาแลว้ก็ไปถาม มนัไม่เป็นความจริงเลย  
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คนไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วยไปหาหมอมนัไดป้ระโยชน์อะไร ไปถึงบอกเป็นวิตกกงัวลไง เห็น
คนป่วยเยอะๆ “หนูจะป่วยเม่ือไหร่ หนูจะป่วยเม่ือไหร่”...ก็เอง็ไม่ป่วย เวลาถามปัญหานะ เพราะ
มนัไม่เป็นความจริงไง เขาไม่ไดไ้ปปฏิบติัข้ึนมาใหม้นัเป็นความจริง คือเขาไม่ไดป่้วย แต่เขากลวั
ว่าเขาป่วย พอกลวัป่วย เขาก็ไปถามปัญหาๆ ถามปัญหากซ็ ้ าซากอยูอ่ยา่งนั้น มนัไม่เป็นความจริง 

แต่คนป่วย คนป่วยข้ึนมามนัจนตรอกนะ พอจนตรอกข้ึนมา ใครบอกวิธีการรักษา
อยา่งไรเขาก็พยายามจะขวนขวายของเขา เพราะเขาตอ้งการใหเ้ขาหายจากการป่วยไขน้ั้น จิตใจ
ของเราเวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัจะไดม้นัจะเสียข้ึนมา มนัจะลงสมาธิไม่ลงสมาธิ เวลา
ปัญญามนัหมุนข้ึนมา ปัญญามนัแยกมนัแยะข้ึนมา แลว้ปัญญาเป็นสัญญา ปัญญามนัก็หลอกใช่
ไหม ปัญญาโดยกิเลส กิเลสมนักว็่า “ธรรมะเป็นอยา่งน้ี ปล่อยวางหมดแลว้ล่ะ” มนัปล่อยวางแต่
ผวิเผนิไง ตน้ไมต้ดัแต่ใบมนั ไม่ตอ้งตดัหรอก เวลาฤดูกาลเปล่ียนแปลง ใบมนัร่วงหมด ไม่ตอ้ง
ตดัมนัก็ร่วงอยูแ่ลว้ ใบไมน่้ะ 

เขาตอ้งขุดรากถอนโคนมนั ตดัแลว้มนัก็งอก ตดัแลว้มนักย็งัมีอยู ่ ความคิดมนัมีอยูต่ลอด 
น่ีรู้เท่าทนัไปหมดล่ะ แต่ความคิดมนัก็ยงัเกิดมาตลอด แลว้ความคิดมนัมาจากไหนล่ะ น่ีเพราะ
มนัไม่รู้จริงไง 

ถา้มนัรู้จริงข้ึนมา เห็นไหม เราป่วย เราป่วยเราก็ตอ้งรักษาของเรา ธรรมโอสถ เรา
พยายามตั้งสติของเรา ขวนขวายของเรา มนัจะทุกขม์นัจะยากขนาดไหน อา้ว! ตอ้งภมิูใจ ก็เราท า
มาแค่น้ี เราท ามาแค่น้ี แต่เรามีสติปัญญานะ ท ามาแค่น้ี แต่เราอยูใ่นทางจงกรม เราอยูใ่นการนัง่
สมาธิภาวนา  

โลกเขาเวลาเขาคุยกนั เขาขอโอกาสนะ ใครท าส่ิงใดบอกขอโอกาสไดท้  าบา้งเพื่อพิสูจน์
ตวัเอง แต่น่ีโอกาสของเราชดัๆ เลย เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาเป็นปัจจุบนัของเราเลย น่ีโอกาส
มนัมาถึงเราแลว้ แลว้เราจะท าไหม ถา้เราท านะ เราตอ้งมีความมัน่ใจ มัน่ใจในธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ถา้ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี อยา่งนอ้ย
ตอ้งเป็นพระอนาคามี 

๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี เราเกิดมาก่ีร้อยก่ีพนัชาติ เราเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไม่มีตน้ไม่มี
ปลาย การเกิดการตาย เวียนตายเวียนเกิดอยา่งน้ีมนัทุกขย์ากไหม แลว้ ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี ท าไม
มนัไม่ขวนขวาย ถา้มนัขวนขวายข้ึนมานะ เราจะไม่ตอ้งเขา้ไปนอนในครรภน์ั้นอีก เราไม่ตอ้ง
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ผา่นช่องแคบนั้นมาอีก เราไม่ตอ้งไปเกิดเป็นโอปปาติกะ เราไม่ตอ้งไปเกิดเป็นเทวดา อินทร์ 
พรหม เราไม่ตอ้งเกิดเป็นอะไรทั้งส้ินถา้เราท าของเรา น่ีถา้มนัคิดอยา่งน้ี มนัท าอย่างน้ี มนั
ขวนขวาย ถา้มนัไม่คิดอยา่งน้ี ท  าท าไม ท าแลว้ ดูสิ พอหนัไปนะ เห็นแต่คนเขาไปสนุก
เพลิดเพลินกนั ไอเ้ราตอ้งมาทุกขม์ายาก  

กรณีน้ีเป็นหมด หลวงปู่ เจ๊ียะก็เป็นท่ีหนองผอื ท่านบอกท่านสรงน ้าอยูท่ี่ล  าธาร เขาไป
เล่นกนั อู๋ย! มนัคิดหมดเลย มนัอยากไป หลวงตาท่านก็เป็นอยา่งนั้นแหละ ท่านบอกในคราว
สงกรานตเ์ขาไปร ากลอนกนั ท่านเดินจงกรมอยู ่ แลว้ปัญญามนัเกิด “เราไม่เคยเป็นหรือ เราก็เคย
เท่ียวมาอยา่งน้ีเหมือนกนั เราก็เคยเท่ียวมากบัเขา” 

ดูสิ พระนาคิตะๆ เวลาเดินจงกรมอยู ่ นกัขตัฤกษอ์ยา่งน้ีเขาไปเท่ียวกนั เขาขบัร้องเพลง
กนั ตวัเองก็นอ้ยใจ เทวดามายบัย ั้งกลางอากาศเลย “พวกนั้นพวกท่ีเขาหลงในวฏัฏะ พวกนั้นเขา
ยงัเวียนว่ายตายเกิดอยู ่ ท่านต่างหากประเสริฐ ท่านต่างหากประเสริฐ” ตอนนั้นพระนาคิตะยงั
ไม่ไดเ้ป็นพระอรหนัต ์“ท่านต่างหากประเสริฐ” พระนาคิตะเดินจงกรมอยู ่เทวดายงัมาชมเลย ไอ้
พวกนั้นเขามีแต่ความร่ืนเริง เขามีแต่ความสุขกนั ไอเ้ราก็นอ้ยเน้ือต ่าใจเขามีความสุขใช่ไหม เดิน
จงกรมอยูก่็ว่าเราทุกขเ์รายาก ขนาดเทวดาบอก “ท่านประเสริฐ” มนัไดคิ้ดนะ พอไดคิ้ด ยอ้นกลบั 
เหมือนพระอานนท ์ พระอานนท ์ พระพุทธเจา้บอกว่า “วนัสังคายนา เธอจะไดเ้ป็นพระอรหนัต์ 
วนัสังคายนา เธอจะไดเ้ป็นพระอรหนัต”์  

ก็คิดแต่ค าวา่ ค  าว่า “คิดวา่” ส่งออกไหม ค าว่า “คิดว่า” ท่ีเขาเคยชมเราไว ้พระพุทธเจา้เคย
พยากรณ์ไว ้พระพุทธเจา้เคยบอกไว ้ บอกวา่ “อีก ๓ เดือนขา้งหนา้เขาจะท าสังคายนา เธอจะได้
เป็นพระอรหนัตว์นันั้น” มนัก็คิดว่ามนัจะไดเ้ป็นพระอรหนัต ์น่ี “คิดว่า” มนัส่งออก 

พระนาคิตะเห็นเขาไปสนุกเพลิดเพลินกนักคิ็ดเปรียบเทียบไง เทวดามายบัย ั้งกลางอากาศ
เลย “ท่านต่างหากประเสริฐ ท่านต่างหากเป็นผูป้ระเสริฐ เพราะท่านต่างหากจะเป็นผูท่ี้พน้ออก
จากวฏัฏะ” คือท่านต่างหากจะตอ้งไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก “ท่านต่างหาก มนัประเสริฐ ท่าน
ต่างหากประเสริฐ”  

ความคิดมนัยอ้นกลบั มนัตีกลบันะ โอโ้ฮ! เดินจงกรมดว้ยความสดช่ืน เดินดว้ยความช่ืน
บาน เดินจงกรมมนัไม่คิดไปถึงมหรสพสมโภช ไม่คิดถึงคนนอก มนัยอ้นกลบั ทวนกระแส
กลบัมาในใจ พอมนัยอ้นกลบัมาเป็นพระอรหนัตคื์นนั้น พระนาคิตะเป็นพระอรหนัตเ์ลยล่ะ 
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เพราะเทวดาเขามาเตือนสติ เขามาช่ืนชม ไดท้ั้งบุญจากเทวดาท่ีเป็นสะพาน เป็นการช้ีบอก พระ
นาคิตะก็ไดบุ้ญอนันั้น ไดก้ารกระทบจากค าพดู จากเสียงท่ีเทวดาเตือนข้ึนมา แลว้พระนาคิตะก็
ไดส้ติปัญญายอ้นกลบั ภาวนาทวนกระแสกลบั พระนาคิตะไดเ้ป็นพระอรหนัตว์นันั้น  

ดูสิ บณัฑิต คนท่ีเขาไดบุ้ญ ถา้เตือนแลว้มนัไม่ไดป้ระโยชน์เขาก็ไม่เตือน แต่น่ีเตือนแลว้
ไดป้ระโยชน์นะ พอเตือนคืนนั้น พระนาคิตะส าเร็จเป็นพระอรหนัตคื์นนั้น จากปัญญาท่ีทวน
กระแสกลบัเขา้มาในใจของตน 

น่ีก็เหมือนกนั ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมไง เราเห็นเขาไปเท่ียวสนุกเพลิดเพลินกนั 
ยอ้นกลบัมาสิ ยอ้นกลบั ไม่เคยหรือ ใครไม่เคยบา้ง มีแต่เท่ียวซ ้ าสองซ ้ าสาม เอาไมล ์ จะสะสม
ไมล ์ ไม่เคยหรือ เคยทั้งนั้นน่ะ แต่ของเรา ท าของเรา เราท าแลว้ เราไปแลว้ เรายอ้นกลบัมา ถา้
ยอ้นกลบัมามนัท าประโยชน์ท่ีน่ี  

ท่านถึงบอก “เป็น” ครูบาอาจารยเ์ป็นอย่างน้ีทั้งนั้นน่ะ ท าไมจะไม่คิด ความคิดใคร
ควบคุมมนัได ้ แลว้ความคิดมนัคิดท่ิมต าเราทั้งนั้นน่ะ แลว้เรามีสติปัญญายบัย ั้งมนัไหม ถา้เรามี
สติปัญญายบัย ั้ง 

เวลาคิดอยา่งน้ี เราพดูถึงตวัเองตลอด เพราะเวลาเราจะคิด เราจะคิดถึงองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ท่านล าบากกวา่เราหลายร้อยเท่า ทุกขย์ากกว่าเราเยอะมาก เวลาเดินจงกรม นัง่
สมาธิภาวนา เวลามนัทุกขม์นัยาก คิดถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ แลว้กคิ็ดถึงหลวงปู่ มัน่ 
เวลาคิดถึงหลวงปู่ มัน่ เพราะอ่านประวติัหลวงปู่ มัน่มาหลายรอบ ไม่ไดข้ี้ตีน ความเพียรเอง็ข้ีเลบ็ 
ไร้สาระ ข้ีโม!้ พอมนัยอ้นกลบัมามนัท าใหฮึ้กเหิม พอมนัคอตกก็ เออ! ฮึดข้ึนมาเลย เหมือน
นกัมวยใหน้ ้ าเลย สดช่ืนเด๋ียวหน่ึง เด๋ียวก็คอตกอีกแลว้ แต่จะคิดอยา่งน้ีตลอด อตฺตา หิ อตฺตโน 
นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน จิตมีสติปัญญาแลว้ครอบคลุมดูแลของเราดว้ยสติปัญญา ตนเป็นท่ีพึ่ง
แห่งตน แลว้ตนมีท่ีพึ่งท่ีมัน่คง ตนมีทางเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา แลว้ตนนั้นจะเอาตวัรอด เอา
ตวัรอดแลว้ แลว้คติอยา่งน้ีเอาไปสอนคนอ่ืนได ้ สอนคนอ่ืนไดเ้พราะเราท าไดไ้ง เคยท าแลว้ท า
ได ้ 

เราเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาแลว้มนัไม่เคยสงบ มนัไม่ลง มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร มนั
ก็สงสัย แต่ถา้เราท าได ้เราท าได ้ยนืยนัเลยว่าได ้ตอ้งได!้ เพียงแต่ว่าเอง็จะท าไดห้รือไม่ไดน้ัน่อีก
เร่ืองหน่ึง แต่ตอ้งได!้ ค  าว่า “ตอ้งได”้ เราก็ฝืนของเรา มนัก็อยูท่ี่อ  านาจวาสนาบารมีของเรา 
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ดูตน้ไมสิ้ ตน้ไมท่ี้สมบรูณ์แขง็แรง เวลาปลูกแลว้มนัจะ อูฮู้! งอกงามมากเลย ตน้ไมท่ี้
อ่อนแอ เมลด็พนัธ์ุท่ีไม่สมบรูณ์ รดน ้าพรวนดินขนาดไหนมนัจะรอแต่วนัตาย รดน ้าทั้งวนัเลย
นะ แลว้มนัก็ตายต่อหนา้เลย เราน่ีรดน ้าทุกวนัเลย แลว้ก็ตน้ไมต้ายต่อหนา้ตลอด เห็นไหม เมลด็
พนัธ์ุ จิตใจของเราเขม้แขง็ จิตใจท่ีสมบรูณ์ เมลด็พนัธ์ุท่ีสมบรูณ์ รดน ้าพรวนดินแลว้มนัจะ
สมบรูณ์งอกงาม หวัใจของเราดูแลรักษาข้ึนมา 

วนัน้ีวนัพระ เวลาวนัพระ เวลาเขาจะระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เขาตอ้ง
ไปอินเดีย เสียค่าเคร่ืองบินไปเคร่ืองบินกลบั ของเราไม่ตอ้ง เราหายใจเขา้นึกพุท หายใจออก
นึกโธ ถา้จิตมนัลงสมาธิแลว้เราจะไดไ้ปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตวัเป็นๆ พุทธะ ผูรู้้ 
ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน หวัใจท่ีแช่มช่ืน หวัใจท่ีมีความอบอุ่น นั้นเราไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ดว้ยความสามารถของเรา เอวงั 


