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ตั้งใจฟังธรรมเนาะ มนัเป็นหนา้ท่ี คนเกิดมามีหนา้ท่ี หนา้ท่ีของคน หนา้ท่ีของคน คนเกิด
มาเป็นสัตวป์ระเสริฐๆ สัตวป์ระเสริฐเกิดมาแลว้ถา้ใจเป็นบุญเป็นกุศล อยากจะท าบุญกุศลตอ้ง
ขวนขวาย ขวนขวายนะ ดูสิ คนท่ีท าบุญๆ เวลาท าบุญข้ึนมา ไม่มีศรัทธานะ มนัก็พยายามคิดว่า
เราคืออะไร คนถา้มีศกัยภาพมนัคิดถึงหวัใจของเราไง คนเรามนัมีกายกบัใจๆ เวลามนัสุขมนั
ทุกข ์มนัสุขทุกขท่ี์หวัใจน้ี เวลาจะมีศรัทธาความเช่ือข้ึนมา  

มีคนมาบ่นใหฟั้งมาก บอกเวลาท าบุญกุศลข้ึนมาแลว้ เวลาท าไปแลว้มนัตะขิดตะขวงใจ 
มนัตะขิดตะขวงใจว่ามนัท าบุญไปแลว้เห็นพระบา้นเป็นอยา่งนั้นไง 

เราก็บอกว่า เราก็ตั้งสติปัญญาของเราสิ ถา้เรามีสติปัญญาของเรานะ ถา้เราท าบุญกุศล
ของเรา ใหร้ะลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ ใหร้ะลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 
ใหร้ะลึกถึงพระธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้นั้น ใหร้ะลึกถึงพระอริยสงฆ์ๆ  
แลว้ท าบุญไปๆ ไม่อยา่งนั้นเวลาเราจะท าบุญกุศลเรากต็อ้งแสวงหาไง แสวงหาจากพระ
ภายนอกๆ พระภายนอกก็ขวนขวายๆ พระท่ีเราไวเ้น้ือเช่ือใจ ถา้ไวเ้น้ือเช่ือใจ ท าบุญกุศลข้ึน
มาแลว้มนัก็เตม็หวัใจ 

แต่เวลาท าบุญกุศลข้ึนมาดว้ยศรัทธาดว้ยความเช่ือของเรา ดว้ยการขวนขวายของเรา เรา
อยากหาท่ีพึ่งนะ หาท่ีพึ่งของเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนเร่ืองทาน ศีล ภาวนา การ
เสียสละทานๆ คือสร้างวาสนาบารมี การเสียสละทานๆ เสียสละทานเพื่อหวัใจดวงน้ีไง หวัใจ
ดวงน้ีท่ีมนัไม่ศรัทธา 

เวลาชาวพุทธข้ึนมา เวลาพูดเร่ืองศาสนา เขาหวัเราะเยาะ เร่ืองของศาสนาเป็นเร่ืองของ
ความครึความลา้สมยั แต่เร่ืองความทุกขค์วามยากในหวัใจเป็นเร่ืองปัจจุบนั เร่ืองศรัทธาความ
เช่ือบอกเป็นเร่ืองครึเร่ืองลา้สมยั เวลาลา้สมยัข้ึนมา ถา้คนมนัทุกขม์นัยากข้ึนมา มนัขวนขวาย
ข้ึนมา มนัแสวงหาเปรียบเทียบข้ึนมา ความสุขมนัหาท่ีไหน ความสุขมนัหาท่ีไหน คนมัง่มีศรีสุข
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เขาเท่ียวรอบโลก ไปเท่ียวอวกาศกลบัมากย็งัทุกขเ์หมือนเดิมนัน่น่ะ เวลาความสุขๆ ท่ีจะหาได ้
ความสุขหาไดด้ว้ยใจดวงน้ีไง  

ถา้ใจดวงน้ี สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ถา้เราจิตสงบระงบัข้ึนมา จะอยูใ่ตบ้าดาลไหน 
จะอยูโ่คนไมไ้หน จะอยู่ท่ีทุกขย์ากขนาดไหนมนัก็มีความสุขของมนัไง มนัสุขท่ีไหน มนัสุขท่ี
หวัใจดวงน้ีไง ทีน้ีความสุขหาไดท่ี้ไหน ความสุขหาไดท่ี้ไหน มนัก็ตอ้งหาดว้ยดวงใจน้ี ถา้หา
ดว้ยดวงใจน้ี ดวงใจท่ีมนัด้ือมนัดา้น มนัไม่ยอมฟังข้ึนมา มนัจะหาเอาท่ีไหนล่ะ เพราะมนัด้ือมนั
ดา้น มนัไม่ยอมเช่ือส่ิงใดเลย 

แต่เวลาเราขวนขวายข้ึนมาเพื่อศรัทธาเพื่อความเช่ือของเรา ถา้เพื่อศรัทธาความเช่ือของ
เรา เวลาเช่ือแลว้จะท าบุญกุศลข้ึนมาก็ตอ้งหาพระ ถา้หาพระท่ีไวใ้จไม่ได ้ศรัทธาความเช่ือน้ีกว่า
จะฟ้ืนฟูข้ึนมามนัก็แสนยาก เวลาไปเจอพระขา้งนอก ไปเจอพระท่ีเราไม่ไวเ้น้ือเช่ือใจ มนัก็
สะเทือนกบัศรัทธาของเรา ไปสะเทือนกบัความตั้งใจของเรา ถา้สะเทือนความตั้งใจของเรา เรา
ตอ้งขวนขวายๆ หาพระภายนอกไง 

พระภายนอก ถา้ไม่มีครูบาอาจารยเ์ป็นพระท่ีใหเ้ราท าบุญกุศล เราจะไปท าท่ีไหน ท าท่ี
ไหนก็ท  าไดแ้ต่แค่ทานไง ท าได ้ดูสิ การเสียสละๆ จากภายนอก เวลาท าบุญๆ ท าบุญกบัพระแลว้
ท าไม่ลง น่ีพระภายนอก พระภายนอกเราหาแลว้เรายงัไวเ้น้ือเช่ือใจไม่ไดไ้ง 

วนัน้ีวนัพระ วนัพระ เราจะหาพระภายในของเรา ถา้หาพระภายในของเรา อยา่งนอ้ย
ข้ึนมา เราเกิดมาจากพ่อจากแม่ พ่อแม่ของเราเป็นพระอรหนัตข์องลูก ถา้พระอรหนัตข์องเรา 
พระอรหนัตข์องเราจะงอแง พระอรหนัตข์องเราจะเขม้งวดกบัเรา พระอรหนัตข์องเราคอยเฆ่ียน
ตีเรา ก็พระอรหนัตข์องเรา อยา่งนอ้ยก็พระอรหนัตข์องเรา น่ีพระอรหนัตข์องเรา พระอรหนัต์
ของเรา แต่ไม่ใช่พระอรหนัตข์อง ๓ โลกธาตุ  

พระอรหนัตข์อง ๓ โลกธาตุ เห็นไหม เราดูแลพ่อดูแลแม่ของเรา เราอุปัฏฐากพ่อแม่ของ
เรา เป็นการสร้างอ านาจวาสนาบารมี เราไปท าบุญกุศล ท าบุญกุศลก็เพื่อเจริญศรัทธาของเรา ถา้
ศรัทธาของเรา เราเจริญศรัทธาของเราดว้ยความซาบซ้ึงดูดด่ืม มนัเกิดบารมี เกิดบารมี ดูสิ ดูพระ
สารีบุตรเห็นพระอสัสชิบิณฑบาต ท่านเคล่ือนท่านไหวไปดว้ยสงบเสง่ียม ท่านเคล่ือนท่านไหว
ดว้ยความสุขจากภายใน ความสุขจากภายใน การเคล่ือนไหวนั้นมนัดูออก ท่านตามไปๆ ฟัง
ธรรมอนันั้นไง 
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น่ีก็เหมือนกนั เราใส่บาตรของเรา เราท าบุญกุศลของเราก็เพื่อเจริญศรัทธาอนัน้ีไง ถา้
ศรัทธาอนัน้ีมนัมีก าลงัมากข้ึน มนัมีอ  านาจวาสนาบารมีมากข้ึน ท าบุญกุศลๆ เสียสละทานๆ 
เสียสละทานก็หวัใจดวงน้ีไง ถา้เสียสละหวัใจดวงน้ีเพื่ออะไร เพื่ออ  านาจวาสนาบารมี ถา้อ  านาจ
วาสนาบารมี พออ านาจวาสนาบารมีแลว้ท าบุญกุศลแลว้ท ามากนอ้ยขนาดไหน ท าแลว้ท าเล่า ท  า
แลว้ท าเล่า น่ีเป็นอามิส เวลาเราตายไป กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั  

การท าบุญกุศลของเราคือการท ากรรม กรรมดีไง เราเสียสละ กรรมอนันั้นมนัจ าแนก
สัตวใ์หห้วัใจมนัพฒันาข้ึนไป พอพฒันาข้ึนไป ถา้ท าบุญกุศลมากนอ้ยขนาดไหน เวลาตายไปมนั
ก็ไปตามอ านาจวาสนานั้น กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั ใครท าส่ิงใดไวม้นัจะไดส่ิ้งนั้นไง 
ใครท าบุญกุศลไว ้ บุญกุศลนั้นมนัก็ฝังลงท่ีหวัใจดวงนั้นไง ถา้ฝังลงท่ีหวัใจนั้น ฝังลงท่ีไหน 
ความลบัไม่มีในโลก ใครท า คนนั้นเป็นคนรู้ไง ถา้ใครท า คนนั้นเป็นคนรู้ น่ีทิพยส์มบติัๆ ทิพย์
สมบติัมนัเกิดท่ีใจน้ีไง น่ีทิพยส์มบติั วนัน้ีวนัพระๆ เราจะหาพระภายในของเราไง 

ถา้เราเช่ือใจส่ิงใดๆ ไม่ได ้ ครูบาอาจารยข์องเราท่านแสวงหาครูบาอาจารย ์ ดูสิ หลวงตา
ท่านเรียนมา เรียนจบเป็นมหา เวลาท่านจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมาท่านก็เช่ือ เวลาเช่ือ แต่กิเลสของ
เรามนัรุนแรงกว่าไง “มนัจะมีจริงหรือเปล่า จะมีจริงหรือเปล่า” ทั้งๆ ท่ีศึกษามามนัก็เช่ือ ใครไม่
เช่ือ มนัก็เช่ือทั้งนั้นน่ะ แต่เช่ือขนาดไหนมนัก็โลเล มนัก็สงสัย จริงหรือเปล่า จริงหรือเปล่า ใน
ใจคิดอยา่งนั้นน่ะ ตอ้งหาครูบาอาจารยท่ี์ไวเ้น้ือเช่ือใจได ้ ท่านถึงตั้งเป้าไดว้่าตอ้งไปหาหลวงปู่
มัน่ๆ  

เวลาไปหาหลวงปู่มัน่ หลวงปู่มัน่ท่านก็รู้ความรู้สึกอนันั้นไง เพราะกิเลสอนัน้ี ใครๆ ท่ี
ผา่นมาแลว้เขากลวักิเลสของคนคนนั้นไง กิเลสของเราๆ เราศึกษามามากนอ้ยขนาดไหน เรามี
สติปัญญามากนอ้ยขนาดไหน ไอค้วามต่อตา้นในใจอนันั้นน่ะ ไออ้วิชชาน่ะ มนัไม่รู้แลว้มนัอวด
เก่ง แลว้มนัศึกษาธรรมะมนัก็วา่มนัรู้ๆ เวลาจะศึกษา เวลาจะคน้ควา้ มนัว่ามนัรู้นะ มนัแซงหนา้
ไปแลว้ “นิพพานเป็นอยา่งนั้น นิพพานมนัรู้แจง้” มนัแซงหนา้ไปเลย น่ีเวลามนัรู้ ไอต้วัไม่รู้น่ะ 
มนัว่ามนัรู้ แต่เวลาจะเอาจริงๆ ข้ึนมามนัไม่รู้ พอไม่รู้ข้ึนมา แสวงหาครูบาอาจารย ์ 

เวลาท่านไปหา ครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัมา ท่านไปเห็นส่ิงใดในโลกน้ีเป็น
โรคเป็นภยัเท่ากบักิเลสของคน ในวฏัฏะน้ีไม่มีอะไรเป็นภยัเท่ากบัทิฏฐิมานะ ไอค้วามไม่รู้ในใจ
ของคนนัน่น่ะ ร้ายนกั คนท่ีมีอ  านาจวาสนา มีอ  านาจวาสนาบารมีมากนอ้ยขนาดไหน ไออ้วิชชา
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ความไม่รู้ของเขา ไอค้วามไม่รู้ของเขามนัอยูใ่ตก้น้บ้ึงของเขา ทั้งๆ ท่ีถา้เขาเป็นธรรมๆ เขาจะท า
ประโยชน์กบัเขาไดม้หาศาล เขาท าประโยชน์กบัตวัเขาก็ไดม้หาศาล แต่ไอต้วัไม่รู้ ไออ้วิชชา
ตณัหาความทะยานอยาก ของกูๆ มนัพยายามบีบคั้นตวัเองไวน้ัน่น่ะ กกัขงัตวัเองไวน่้ะ ไม่ยอม
ใหอ้อกไปสู่สัจจะความจริง ไออ้วิชชาตวันั้นน่ะตวัร้าย ไอต้วัร้าย จะมีอ านาจวาสนามากนอ้ย
ขนาดไหน ควรจะเป็นประโยชน์กบัเขามนัก็กลบัมาเป็นโทษ เป็นโทษเพราะอะไร เป็นโทษ
เพราะมนัรู้มาก มนัรู้มากมนัก็เห็นแก่ตวัมาก พอเห็นแก่ตวัมากมนัก็อยากใหญ่มาก 

แต่ไอข้องเราคนทุกขค์นจน คนเขญ็ใจ จะมีอ านาจวาสนามากนอ้ยขนาดไหน เรา
พยายามของเราไง เราพยายามสร้างพระภายในของเราไง เราหาพระจากภายนอก เราก็แสวงหา
ของเรา ตอ้งมีพระจากภายนอก เพราะคนเกิดมา สัตวเ์วลาเกิดมา บางชนิดพ่อแม่ไม่ตอ้งเล้ียง มนั
โตเลย มนัเล้ียงตวัเองมนัได ้มนุษยถ์า้พ่อแม่ไม่เล้ียงตายหมด เดก็ ๓ ขวบ ๔ ขวบมนัยงัเอาตวัไม่
รอดเลย แต่เวลามนัโตข้ึนมาแลว้ มนุษย ์สตัวป่์าทั้งป่ามนักลวัคน คนท าร้ายไดท้ั้งนั้น คนท าลาย
กนัมหาศาล แลว้ก็คนเหมือนกนั ดูองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า ในบรรดาสัตวส์อง
เทา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด 

ในบรรดาสัตวส์องเทา้ แลว้เรา เราก็เป็นสัตวส์องเทา้ ถา้เราเป็นสัตวส์องเทา้ เราเกิด
มาร่วมอุดมการณ์ ร่วมศาสนากบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ในบรรดาสัตวส์องเทา้ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด ประเสริฐท่ีไหนล่ะ มนัประเสริฐในใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เห็นไหม 

ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ยงัไม่ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้เป็นพระโพธิสัตว ์ เวลาเป็นพระโพธิสัตว ์ ท่านมีอ านาจวาสนาปกครองจะเป็นจกัรพรรดิ
ไง เวลาอ าลาส่ิงนั้นมา พอมาตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ในบรรดาสตัวส์องเทา้ 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด ยถาภูต  ญาณทสฺสน  มนัเกิดข้ึนนะ เป็น สตฺถา 
เทวมนุสฺสาน  สอนทั้งเทวดา อินทร์ พรหม 

เทวดา อินทร์ พรหม ท าไมตอ้งไปสอนเขา เทวดา อินทร์ พรหมสูงส่งขนาดไหน แต่
เทวดา อินทร์ พรหมก็มีอวิชาเหมือนเรา มีความไม่รู้เหมือนกนั เพียงแต่ว่ากรรมจ าแนกสัตวใ์ห้
เกิดต่างๆ กนั เขาท าคุณงามความดีของเขา โอกาสของเขา เขาก็ไดเ้กิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็น
พรหมของเขา เขาก็มีอายขุยัของเขา เขามีอายขุยั ถึงเวลาเขาก็ตอ้งเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ
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เหมือนเรา ถึงเขาจะมีความสุขทิพยส์มบติัๆ จะมีความสุขมากนอ้ยขนาดไหน ความสุขๆ 
ความสุขก็เหมือนเศรษฐีไง เศรษฐีมีเงินมีทอง อูฮู้! ทุกอยา่งพร้อมเพรียงมากเลย แต่หวัใจเศร้า
หมอง หวัใจทุกขย์าก 

เทวดา อินทร์ พรหมก็เหมือนกนั มีแสงสว่าง มีทิพยส์มบติัส่ิงต่างๆ จิตใจมนัก็ทุกข์
เหมือนกนั หมดอายขุยัมนัก็เวียนมาเหมือนกนันัน่น่ะ น่ีไง เวลาเทวดา อินทร์ พรหม สตฺถา เทว
มนุสฺสาน  สอนเทวดา สอนพรหม สอนมนุษย ์แลว้นรกอเวจีสอนมนัไม่ได ้ความทุกขม์นับีบคั้น 
เหมือนเรามีแต่ความทุกขบี์บคั้น มนัไม่ฟังใคร ความทุกขบี์บคั้นน่ะ ใครจะถ่ายเทความทุกขน้ี์ให้
ไดที้ ใครจะถ่ายเทความทุกขใ์หไ้ดที้ ความทุกขม์นับีบคั้นจนไม่มีโอกาสจะไดฟั้งใครทั้งส้ิน ขอ
อยา่งเดียว ขอใหพ้น้จากอนัน้ีไปใหไ้ด ้ ขอใหพ้น้จากอนัน้ี น่ีนรกอเวจี เวลามนัลงนรกอเวจีไป 
ความทุกขค์วามยากอนันั้นมนับีบคั้นๆ ไง เทวดา อินทร์ พรหมก็เพลิดเพลินไปของเขา  

น่ีพูดถึงว่า องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นสัตวป์ระเสริฐท่ีสุด ประเสริฐอยา่งน้ีไง 
ประเสริฐในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไง แลว้เรามาวดัมาวากนั เรามีรัตนตรัย มี
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยั แลว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่งท่ี
อาศยั เราก็แสวงหากนั แสวงหามา ศรัทธาความเช่ือยอ้นกลบัมา น่ีไง ทวนกระแสๆ ธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทวนกระแสกลบัเขา้สู่ใจ การจะทวนกระแสกลบัเขา้สู่ใจมนั
ตอ้งมีสติปัญญา  

แมแ้ต่สมบติัขา้งนอก คนจะแสวงหามา คนแสวงหามา คนท่ีประหยดัมธัยสัถเ์ขา
แสวงหา เขาจะดูแลรักษาทรัพยส์มบติัของเขาได ้ คนท่ีเขาแสวงหา เขาไม่รอบคอบของเขา 
ทรัพยส์มบติันั้นเขาก็รักษาไวไ้ม่ได ้ ไอน่ี้ทรัพยส์มบติัทางโลกเขายงัตอ้งมีสติปัญญารักษาขนาด
นั้น แลว้คิดดูสิ หวัใจของเราๆ ท่ีมนัเร่ร่อน หวัใจของเราท่ีมนัเรรวน หวัใจของเราท่ีมนัเช่ือคน
ง่าย เวลาตวัเองมีธรรมะมนัก็ไม่เช่ือ เวลากิเลสยแุหยม่นัเช่ือ มนัยงัไม่ทนัยแุหยม่นัวิ่งไปหาเขา
ก่อนแลว้น่ะ เราจะมีสติปัญญาดูแลใจเราอยา่งไร 

ทรัพยส์มบติันั้น ส่ิงใดในโลกน้ีมีเพราะมีเรา เพราะมีเราเป็นเจา้ของ เราไม่รู้ไม่เห็นส่ิงนั้น 
ส่ิงนั้นมนัก็เกอ้ๆ เขินๆ อยูต่ามธรรมชาติของมนั เราไม่รู้จกัมนั แต่ถา้รู้เม่ือไหร่ไม่ไดน้ะ เห็น
เม่ือไหร่ไม่ได ้ อยากไดท้นัทีเลย อยา่ใหเ้ห็นเพชรนะ เห็นเพชรมนัรีบเลยนะ ท ามาหากินหาเงิน
จะไปซ้ือมนัน่ะ ถา้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไร อยา่ใหเ้ห็นนะ  
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น่ีไง ถา้เราไม่รู้ไม่เห็นมนัก็อยูข่องมนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แต่ถา้เราไปรู้ไปเห็น ไปอยากได้
อยากดีอยากเด่น มนัทุกขม์นัยาก มนัเกิดมาจากไหนน่ะ มนัเกิดมาจากจิตของเราทั้งนั้นน่ะ เกิดมา
จากความคิดของเราทั้งนั้นน่ะ แต่มนัมีอวิชชาความไม่รู้ครอบง ามนัไง เพราะความไม่รู้เท่าตวัเอง 
ความไม่รู้ของเรา เราถึงไดคิ้ด เราถึงไปควา้เอาทุกขเ์อายากนั้นมาไง ถา้เรามีศรัทธามีความเช่ือ 
เราสร้างอ านาจวาสนาบารมีของเราข้ึนมา แลว้เราตั้งสติข้ึนมา มนัถึงจะคน้หาส่ิงน้ีได ้

น่ีไง ท่ีเวลาละเอียดๆ ทรัพยส์มบติัท่ีเป็นเงินเป็นทองเขาฉ้อโกงกนั เขาแยง่ชิงกนั มนัเป็น
กระดาษ มนัเป็นวตัถุท่ีเขาหยบิเป็นวตัถุอย่างนั้นไดไ้ง แต่บาปบุญคุณโทษในหวัใจของเรา ใคร
จะเอาใหเ้ราได ้ ส่ิงท่ีมนัจะหาไดม้นัตอ้งมีสติปัญญาของเราไง มนัถึงจะตอ้งมีสติ ถา้มีสติข้ึนมา 
มนัดูแลรักษาเขา้มาในใจของเราน่ีไง ถา้ดูแลรักษาในใจของเรา 

ดูสิ พระเรา หนา้ท่ีของพระ เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา งานของพระๆ งานของโยมอาบ
เหง่ือต่างน ้ามาเพื่อหาปัจจยัเคร่ืองอาศยัไง งานของพระ เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา เหง่ือไหล
ไคลยอ้ยๆ เดินจงกรมเสร็จ ๘ ชัว่โมงไดอ้ะไรมา ไม่รู้ ไม่เห็นมีอะไร ก็เฉยๆ ไม่มีอะไรเป็น
สมบติัของตน ไม่มีอะไรส่ิงใดใหเ้ห็นเลยว่ามนัเป็นสมบติัใหป้ระโยชน์กบัชาวโลกเขาได ้ แต่ถา้
มีสติมีปัญญา เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาข้ึนมา มนัรักษาหวัใจของมนั มนัมีสติมีปัญญาของมนั 
มนัภูมิใจ 

คนท่ีภาวนาเป็นนะ เวลาเดินจงกรมเหมือนลอยไปก็ลอยมา มนัมีความสุข ไอเ้ราท างาน
เกือบเป็นเกือบตาย ทุกขน่์าดูเลย แต่เขาเดินจงกรมไป มนัลอยไปกล็อยมา มนัทั้งเบามนัทั้งสบาย 
มนัทั้งมีความสุขในการเดินจงกรมนะ เอะ๊! ไอน่ี้มนัคืออะไร ไอน่ี้มนัคืออะไร น่ีไง สุขท่ีมนัหา
ได้ๆ  สุขท่ีหาได ้ หาไดใ้นดวงใจน้ี ส่ิงท่ีจะหาได้ๆ  เพราะมีสติไง หายใจเขา้นึกพุท หายใจออก
นึกโธ 

ใครบอก “โอโ้ฮ! พุทโธน้ีมนัของต ่าๆ พุทโธน้ีเดก็ๆ ก็ท  าได”้ หายใจ เดก็ก็ท  าได ้ เดก็ไม่
หายใจก็ตาย คนเราตอ้งมีลมหายใจทั้งนั้นน่ะ แต่มนัมองขา้มคุณค่าของความเป็นมนุษยน้ี์ไปไง 
มนัมองขา้มหวัใจของเราไปไง มนัมองขา้มความเป็นจริงของสัจจธรรมไปไง ความเป็นจริงของ
สัจจธรรมมนัตอ้งหวัใจน้ีเท่านั้นเป็นผูท่ี้สัมผสัไง หวัใจน้ีเป็นผูท่ี้สัมผสั แลว้หวัใจมนัมี
สติสัมปชญัญะ เพราะไดท้  าบุญกุศลมา ไดมี้สติปัญญามา มนัถึงตั้งสติก าหนดลมหายใจไง ถา้มนั
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ก าหนดลมหายใจก็เป็นอานาปานสติไง ถา้ก าหนดพุทโธๆ ก็เป็นพุทธานุสติไง น่ีไง เราแสวงหา
พระๆ เราจะหาพระในหวัใจของเราไง 

ถา้พุทโธๆ จนละเอียดเขา้มาจนพทุโธไม่ได ้ จนตวัมนัเป็นพุทโธเสียเอง พุทธะอยูก่ลาง
หวัใจ ไม่ตอ้งไปอินเดีย ไม่ตอ้งไปไหนทั้งส้ิน อยูท่ี่ไหนก็ได ้แลว้เจอพุทธะเป็นๆ ดว้ย พุทธะท่ีมี
ความสวา่งไสว พุทธะท่ีมีความสุข ความสงบ ความระงบั พุทธะอนัน้ี เห็นไหม เราไปเฝ้าองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ดว้ยความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะของเรา ไม่ใช่ไปดว้ยตัว๋
เคร่ืองบิน เราไปดว้ยสติดว้ยปัญญาของเรา เราจะเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กลางหวัใจ
ดวงน้ี  

ถา้เราไดเ้ฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประทาน
อะไรใหล่้ะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประทานใหม้รรคใหผ้ลเรา ถา้ใหม้รรคใหผ้ล องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ประทานให้ ประทานท่ีไหน ประทานให ้ เห็นไหม ศีล สมาธิ 
ปัญญา เราก็ตอ้งขวนขวาย จิตสงบแลว้ฝึกหดัวิปัสสนา วิปัสสนาคือปัญญาการรู้แจง้ การรู้แจง้
ในจิตของตน การรู้แจง้ในจิตของตน ไม่ใหม้นัโง่ไง ไม่ใหม้นัโง่ อวิชชาคือความไม่รู้ไง ไอ้
ความไม่รู้ๆ มนัจะเขา้ไปรู้ไดด้ว้ยอะไร กด็ว้ยสติดว้ยปัญญาของมนัไง ดว้ยสติปัญญาของเรา ถา้
ดว้ยสติปัญญาของเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะประทานให ้ แลว้ประทานให ้ เราก็
ฝึกหดัของเราๆ เราจะคน้ควา้หาพระในใจดวงน้ี 

ตะครุบเงามาตลอด หามาตลอด หาอยา่งไรก็ไม่เจอ หาอยา่งไรก็ไม่เจอ แลว้ไปฟังครูบา
อาจารยท่์านก็ช้ีออก ฟังนั้นคือการรับรู้ รับรู้คือการส่งออก ส่งออกมาจากไหน ส่งออกมาจากภวา
สวะ เวลาช้ีน าๆ ก็ช้ีน าส่งออกทั้งนั้น ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ทวนกระแส
กลบั ทวนกระแสกลบัดว้ยสติดว้ยปัญญาของเรา ดว้ยสติดว้ยปัญญาของเรา เห็นไหม 

เวลาครูบาอาจารยท่์านเทศนาว่าการท่านถึงบอกเลย ใหน้ัง่ก าหนดไวเ้ฉยๆ เสียงนั้นมนัจะ
มากระทบเอง แลว้เราจะรับรู้เอง ไม่ตอ้งไปอยากรู้ อยากรู้ส่งออกไปมนัทิง้บา้นทิง้เรือนมนัไป
หมดแลว้ บา้นเรือนมนัทิง้ไป ขโมยมนัลกันะ มนัลกัอะไร ลกัหวัใจไง นัง่สัปหงกโงกง่วง ฟังไป
ก็นัง่สัปหงกนะ โอโ้ฮ! เป็นปลาไหลเลยนะ พอพระเทศน์จบ สาธุ! ไดบุ้ญเยอะ มนัโดนลกั มนั
โดนลกัไปหมดแลว้ แต่ถา้มนัมีสติปัญญาของมนั รักษาบา้นมนัใหดี้ ใครเขา้ใครออกรู้หมด เสียง
ท่ีมนัมากระทบหวัใจเรา เรากรั็บรู้ น่ีไง การฟังธรรมๆ ทวนกระแสกลบัๆ 
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ครูบาอาจารยท่ี์ท่านฟังธรรม ท่านแสดงธรรม ใหธ้รรมเป็นทานๆ ขอใหเ้ราเก็บจบัฉวย
ใหเ้ป็นสมบติัของเราไดบ้า้ง จบัฉวยไง กาลามสูตร อยา่เช่ือแมแ้ต่คนพูด แลว้เวลาพูดไปแลว้ ส่ิง
ท่ีไดย้นิไดฟั้ง เก็บไปพิจารณา จริงหรือเปล่า คนพูดพูดเป็นน่ะ มนัพูดแต่ปาก แลว้มนัมีความจริง
ในใจของมนัหรือไม่ ถา้มนัมีความจริงในใจ พูดออกมามนัถึงมัน่คงไง ผูรู้้จริงพูดมนัพูดความ
จริง ผูรู้้จ  าพูดมนัก็พูดความจ า ผูไ้ม่รู้อะไรพดูมนัจะลว้งกระเป๋าคน 

เรามีสติปัญญา เราก็รักษาของเรา กาลามสูตร อยา่เช่ือ อยา่เช่ือแมแ้ต่คนพูด อยา่เช่ือ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอนขนาดนั้นนะ ไม่มีศาสนาไหนสอนอยา่งน้ี ศาสนาไหนถา้ไม่
ฟังนะ ประหารชีวิตเลยล่ะ ถา้ไม่ท าตามเขา เขาฆ่าเลยนะ แต่พระพุทธศาสนานะ แมแ้ต่องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ยงับอกว่า อยา่เช่ือเรา ใหป้ฏิบติัใหเ้ป็นข้ึนมา ฟังแลว้จดัเก็บไดเ้ป็น
สมบติั แลว้เขา้ทางจงกรม แลว้นัง่สมาธิ ตรึก ตรึกน้ีข้ึนมา ส่ิงท่ีเราตรึกน่ีธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ถา้ปัญญามนัเกิดข้ึน น่ีปัญญาของเรา ถา้เราตรึกข้ึนมา เรามีความคิด 
เรามีความคิดความเห็น นัน่ของเรานะ นัน่น่ะ สมบติัอนันั้นน่ะส าคญั มนัเอาตวัรอดได ้ 

คนเราไม่มีสติปัญญาเอาตวัรอดไดอ้ยา่งไร คนจะเอาตวัรอดไดม้นัตอ้งมีสติปัญญาสิ ฟัง
แลว้อยา่เช่ือ เอาไปคิด เอาไปพิจารณา การคิดการพิจารณานั้นคือสมบติัของเรา แยกแยะ แลว้ถา้
มนัเห็นจริง ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก ครูบาอาจารยท่์านบอกประจ า องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ยกไวใ้หก้บัสันทิฏฐิโก รู้จ  าเพาะตน รู้แจง้เห็นจริงตามความเป็นจริง ส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนกบัเราถา้
เราประพฤติปฏิบติั  

วนัน้ีวนัพระนะ เราหาพระจากภายนอกเพือ่ท  าบุญกุศลของเรา คนท่ีมีอ  านาจวาสนากไ็ป
เจอพระครูบาอาจารยท่ี์น่าไวเ้น้ือเช่ือใจ คนท่ีไม่มีอ  านาจวาสนาแลว้มีเวรมีกรรมนะ ไปเจอแต่
พระเห็นแก่ตวั ยิง่ใส่บาตรแลว้มนัยิง่ตดัทอนความศรัทธา มีโยมมาบ่นใหฟั้งเยอะมาก เวลายิง่ใส่
บาตรแลว้มนัยิง่ทอนศรัทธาตวัลงเร่ือยๆ มนัหงุดหงิดๆ นั้นมนัก็เป็นอ านาจวาสนา แลว้เราก็
แสวงหาของเรา 

จากพระภายนอกแลว้ก็มาพระภายใน ท าบุญกุศลของเราดว้ยสติดว้ยปัญญาของเรา แลว้
เราแสวงหาพระภายในของเรา ใหเ้จอพุทธะ ใหอ้งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประทานมรรค
ประทานผลใหเ้รา ประทานมรรคประทานผลดว้ยการวิริยอุตสาหะในการกระท าของเรา มนุษย์
จะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร เอวงั 


