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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ วนัน้ีวนัพระ พอวนัน้ีวนัพระ เพราะมีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถึงไดเ้ทศนาวา่การ ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วาง
ธรรมวนิยัน้ีไวใ้ห้เราประพฤติปฏิบติัตาม เพราะมีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เห็นไหม 
ก่อนท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เจา้ลทัธิต่างๆ กาฬเทวลิเขาระลึกอดีตชาติได ้ ถา้ระลึก
อดีตชาติได ้มนุษยม์าจากไหน มานัง่กนัอยูน่ี่มาจากไหน เราก็บอกวา่ ถา้ระลึกอดีตชาติไดช้าติใด
ก็บอกวา่มาจากชาตินั้นๆ เวลามาจากพรหมก็วา่มาจากพรหมไง 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เห็นไหม มนุษยม์าจากการกระท าของตน การ
กระท า กรรมจ าแนกสตัวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนั มนุษยเ์กิดมาจากการกระท าของตนเอง ถา้การกระท า
ของตนเอง ถา้เราท าผิดพลาดไป เกิดในนรกอเวจี ถา้ท าคุณงามความดีก็เกิดบนสวรรค ์ เกิดเป็น
เทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม แต่ถา้เราท ามนุษยส์มบติั มนุษยส์มบติัคือศีล ๕ 

เวลามีศีล ๕ ของเรา เราไดก้ระท าของเรา เราถึงไดม้าเกิดเป็นมนุษย ์ เวลาเกิดเป็นมนุษย์
แลว้ ชีวติน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด มนุษยก์็ตอ้งส้ินชีวติไป เวลามนุษยส้ิ์นชีวติไปแลว้ มนุษย์
จะไปไหน 

ถา้เราเช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ วนัน้ีวนัพระ วนัพระเพราะมนักระจ่างแจง้ใน
ใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง บุพเพนิวาสานุสติญาณ เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ไม่
มีตน้ไม่มีปลาย จุตูปปาตญาณ มนุษยต์ายแลว้จะไปไหน ไปตามเวรตามกรรมของผูท่ี้สร้างสม
นั้นไง ถา้ผูท่ี้สร้างสมนั้น แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้อาสวกัขยญาณ ท าลายอวชิชาในใจ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง เพราะท าลายอวชิชาในใจขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ สัจธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าถึงเท่ียงตรงไง เท่ียงตรงเพราะไม่ล าเอียง
ใครทั้งส้ิน 
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แต่ถา้คนยงัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ยงัมีความล าเอียงอยู ่ ยงัเขา้ขา้งตวัเองอยู ่ ก็เลย
บอกพวกตวัเองถกู คนอ่ืนตอ้งผิดหมดใช่ไหม แต่ถา้เป็นสัจธรรมๆ มนัไม่มีพวกเขาพวกเราไง ถา้
เป็นพวกเขาพวกเรา เพราะเราหลงวา่พวกเขาพวกเรามาพอสมควรแลว้ไง เพราะเราหลงถึงความ
ดีความชัว่ พวกเขาพวกเรา เราถึงไดทุ้กขไ์ดย้ากกนัอยูน่ี่ไง เพราะเราหลง เราล าเอียง เราถึงได้
ทุกขไ์ดย้ากอยูน่ี่ 

ถา้เราจะเอาความจริงของเรา มนัไม่มีพวกเขาพวกเราไง มนัมีสัจจะการกระท าอนันั้นไง 
ใครท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ในการกระท านั้น แต่การกระท านั้นมนัมีความหลงใหลไง ความ
หลงใหลวา่ท าผิดแลว้ไดถ้กูไง เราท าถกูแลว้มนัจะมีความผิดไง ท าบุญแลว้ไม่ไดบุ้ญ ท าดีแลว้
ไม่ไดดี้ ท าความชัว่แลว้ไดดี้ 

ท าความชัว่แลว้ไดดี้ มนัก็ท าความชัว่จริงๆ นัน่น่ะ มนัทุจริต มนัท าความชัว่กนั แต่มนัก็
ไดผ้ลตอบนั้น แต่มนัมีความสุขหรือไม่ไง แลว้ท าไมมนัมีโอกาสมาท าความชัว่อยา่งนั้นละ่ คน
ท าความดี คนท าความดีท าไมไม่มีโอกาสไดท้ าความดีบา้งละ่ คนเป็นคนดีๆ ข้ึนมาจะท าคุณงาม
ความดี พอมีอ านาจข้ึนมาแลว้กลายเป็นคนชัว่ไปหมดเลยไง คนชัว่เพราะอะไร เพราะกิเลส
ตณัหาความทะยานอยากมนัครอบง าหัวใจไง แต่ถา้ยงัไม่มีอ  านาจวาสนาอยูก่็เป็นคนดีทั้งนั้นน่ะ 
ฉันมีอ านาจจะท าคุณงามความดีๆ แลว้พอมีอ านาจแลว้มนัท าหรือไม่ไง พอมีอ านาจแลว้มีกิเลส
ในหัวใจไง แต่ถา้คนมีธรรม คนมีธรรมนะ เราท าคุณงามความดีของเรา เราท าเพ่ือประโยชน์กบั
เราไง 

วนัพระ เราเกิดมา เราเกิดมาจากไหน เราทุกขเ์รายากหรือไม่ ความทุกขค์วามยากไม่ตอ้ง
ถาม ลองให้ระบายความทุกขอ์อกมา ทุกคนมีความทุกขท์ั้งนั้นน่ะ เพราะทุกขม์นัเป็นอริยสัจ นัง่
อยูน่ี่ก็ทุกข ์นัง่อยูก่็ปวดก็เม่ือยไง ทุกขคื์อความทนอยูไ่ม่ได ้แลว้เราทนอะไรไดบ้า้ง เราทนส่ิงใด
ไม่ไดเ้ลย เห็นไหม มนัเป็นสัญชาตญาณท่ีมนัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ถา้พดูถึงความทุกข์ ใครๆ 
ก็มีทั้งนั้นน่ะ 

แลว้เวลาบอกวา่ทุกขค์วรก าหนด เขาบอกวา่ทุกขนิ์ยม...ไม่ใช่ ทุกขม์นัเป็นความจริง ไม่
เร่ิมจากทุกข ์ไม่เร่ิมจากตน้เหตุแลว้มนัจะไปไหน ตอ้งเร่ิมจากทุกขก่์อนสิ ถา้มนัจบัไดสิ้ เวลาสุข
ละ่ เวลาสุขไม่พดูถึงมนัเลย เร่ิมจากสุขสิ จบัสุขข้ึนมาบอกวา่สุขมนัไม่จริง สุขมนัไม่ดี 
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เวลาสุขข้ึนมา พอใจ เวลาทุกขข้ึ์นมา ล าเอียง เพราะเราผิดพลาด เราล าเอียงมา เราถึงได้
เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะกนัอยูน่ี่ไง ฉะนั้น เวลาจะประพฤติปฏิบติัเขาตอ้งท าความสงบของใจ
เขา้มาก่อนไง เพราะความสงบของใจ สัมมาสมาธิ มนัไม่ล  าเอียงใครทั้งส้ินนะ สัมมาสมาธิคือสัจ
ธรรม สัจธรรมข้ึนมา จิตมนัตั้งมัน่ๆ ไม่ล  าเอียงไปขา้งใครทั้งส้ิน แลว้ถา้มนัเกิดภาวนามยปัญญา
ข้ึนมา มนัจะเป็นความจริงๆ ข้ึนมาไง 

แต่น่ีมนัเป็นจินตนาการทั้งนั้นน่ะ เราคิดเราคาดกนัไปเองไง แลว้ธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็ประเสริฐๆ ประเสริฐเพราะอะไร ประเสริฐเพราะเราเกิดมาเราก็เห็นแลว้
ไง เราเกิดมาเราเห็นประเพณีวฒันธรรมใช่ไหม ถา้ประเพณีวฒันธรรมนะ เขาไวข้ายให้ฝร่ัง ให้
ฝร่ังมาเท่ียววฒันธรรมของเราไง วฒันธรรมนะ ซาฟารีมนุษย ์ให้เขามาดคูวามเป็นอยูข่องเราไง 

แต่ถา้มนัเป็นความจริงๆ ของเรานะ ส่ิงนั้นวฒันธรรมของเราก็เกิดมาจากน ้าใจของพระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆไ์ง เพราะใหรู้้จกัส านึกตนไง พทุธะ พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานในหัวใจ
เราน่ีไง 

เวลาเราเกิดมาช่ือนาย ก นาย ข นาย ง นัน่ทะเบียนบา้น แต่จริงๆ ในหัวใจของเรามนั
เรียกร้องความช่วยเหลือไง ถา้เรียกร้องความช่วยเหลือก็มีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้น้ีเท่านั้นไง ลทัธิศาสนาอ่ืนจะไปช่วยเหลือใคร ไปออ้นวอนให้คนอ่ืนมาตดัสิน ใครมา
ตดัสินให้ ความดีความชัว่ของเรา เราเป็นคนตดัสินไง แต่เรายงัออ่นแออยู ่เราท าอะไรส่ิงใดไม่ได ้
เราก็ตอ้งมีรัตนตรัย พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์แกว้สารพดันึกเป็นท่ีพ่ึงไง 

คนท่ีมีอ  านาจวาสนานอ้ยเขาก็ไดข้องเขาดว้ยอ านาจวาสนาของเขา คนท่ีมีอ  านาจวาสนา
มาก สละแมแ้ต่ทางฆราวาส สละสิทธิความเป็นมนุษย ์ สละสิทธิเสรีภาพทางโลกมาบวชเป็น
พระ มีธรรมวนิยัเป็นเคร่ืองควบคุมดูแล แลว้ควบคุมดูแล จะมาคน้ควา้หาสจัจะความจริงในใจ
ของตน ถา้มาคน้ควา้หาสัจจะความจริงในใจของตน น่ีเสียสละความเป็นฆราวาส เสียสละสิทธิ
เสรีภาพเอาแต่ความสะดวกไง กลบัมาบวชให้มีธรรมวนิยัคอยบงัคบัไว ้ แลว้พอบงัคบัไวก้็มา
คน้ควา้หาสัจจะความจริงในใจของตน น่ีผูท่ี้มีสติมีปัญญา 

วนัหน่ึงกินขา้ว ๕ ม้ือ ๑๐ ม้ือยงัทุกขอ์ยูเ่ลย แลว้ไปกินขา้วม้ือเดียวมนัจะมีความสุขได้
อยา่งไร...คิดไปนู่นไง แต่เวลาคนท่ีมีสติปัญญาของเขา เขาจะหาหัวใจของเขา ถา้หาหัวใจของเขา 
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วนัพระๆ เวลาวนัพระ ครูบาอาจารยข์องเรา ถา้วนัพระน่ีไม่นอน เนสัชชิก พยายามจะคน้ควา้หา
ใจของตน เห็นไหม 

คนเราท างานมา ท าตามหนา้ท่ีของตน เวลางานมนัหนกัหนาสาหสัสากรรจก์็พยายามท าให้
มนัส าเร็จ บวชเป็นพระๆ เป็นนกัปฏิบติัข้ึนมา วนัธรรมดาก็ปฏิบติัอยูแ่ลว้ วนัพระ วนัโกนตอ้ง
ให้หนกัแน่นมากยิ่งข้ึนไง เวลาคนท าหนา้ท่ีการงานของเขา งานเขาจะประสบความส าเร็จของ
เขา เขาขวนขวายของเขาเพ่ือจะให้ประสบความส าเร็จ ไอก้ารประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจะเอาความ
จริงของตน ความจริงของตนก็ตอ้งคน้ควา้ให้เป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา ถา้เป็นจริงข้ึนมา 

“ท าแลว้มนัก็ไม่ได ้ ท าแลว้มนัก็ไม่ดีข้ึนมา” ก็ท าแต่แบบเดิมอยูน่ัน่มนัจะไดดี้ข้ึนมาได้
อยา่งไร “ท าแลว้มนัก็ไม่ได ้ ท าแลว้มนัก็ไม่ได”้ ก็เพ่ิมมนัมากข้ึน ท าให้มนัเขม้ขน้ข้ึน ท าให้มนั
จริงจงัข้ึน ถา้จริงจงัข้ึน จริงจงัตรงไหน เวลา ๒๔ ชัว่โมงเท่ากนั คนเดินจงกรมเหมือนกนั นัง่
สมาธิเหมือนกนั คนหน่ึงไดค้วามสงบไง อีกคนหน่ึงไม่ได ้ เวลาก็เป็นเวลาใช่ไหม มนัอยูท่ี่ความ
เพียรของเรา มนัอยูท่ี่อบุายของเรา วธีิการของเราไง เวลาก็เป็นเวลา เวลาคนมีความสุข เวลามนั
ผา่นไปเร็วมาก เวลาคนมีความทุกข ์ เวลามนัไม่กระดิกเลย ไอน่ี้ก็เหมือนกนั เวลาภาวนาไม่ได้
มรรคไม่ไดผ้ล วนัคืนมนัชา้นกัเหลือเกิน 

ผูท่ี้มีคุณธรรมนะ เวลาครูบาอาจารยท่์านจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมานะ เวลาจุดไฟติดไปแลว้
มนัตอ้งร้ังไว ้ คนท าคุณงามความดีท าให้นอ้ยลงๆ มีไหม คนมนัจะไดม้รรคไดผ้ลอยูแ่ลว้บอกวา่
ร้ังไว้ๆ  ร้ังไวเ้พราะมนัตกเกินไปไง 

เวลาความเพียรมนัติดนะ เวลามนัเร่งของมนั มนัไม่มีวนัไม่มีคืน ไม่มีการพกัผอ่น ไม่มีเลย 
ตอ้งร้ังไว ้ ไม่ร้ังไว ้ ตาย ตายทั้งท่ีกิเลสมนัหัวเราะเยาะ ตายไม่ใช่ตายแลว้กิเลสมนัตายนะ น่ีไง 
อตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยค ทางสองส่วนท่ีไม่ควรเสพ 

ไอเ้ราเวลาท าไม่ไดผ้ลเรากข็วนขวายกนั เราก็มีการกระท าอยูน่ี่ไง เวลาครูบาอาจารยข์อง
เราท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนไป มนัตอ้งไปถึงจุดนั้นแน่นอน คนท่ีผา่นมรรคผา่นผลมา มนัตอ้ง
ผา่นประสบการณ์อยา่งนั้นมา ถา้ไม่ผา่นประสบการณ์อยา่งนั้นมา มนัไม่รู้จกัสติ มหาสติหรอก 
มนัไม่รู้จกักิเลสหยาบ กิเลสกลาง กิเลสอยา่งหนา กิเลสอยา่งละเอียดหรอก เพราะกิเลสอยา่ง
ละเอียด วธีิการมนัแตกต่างกนัไปไง 
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คนท่ีผา่นขั้นผา่นตอนข้ึนมา เวลามนัจุดติดแลว้ตอ้งร้ังไวน้ะ คนเราท าคุณงามความดีมนัก็
เป็นคุณงามความดีทั้งนั้นน่ะ แลว้ถา้ทุ่มเทท าคุณงามความดี ทุ่มเทท าคุณงามความดี ทุ่มเทไปก็
ตาย ตายไปโดยกิเลสมนัหัวเราะเยาะนะ ตายไปโดยกิเลสมนัหลอกนะ น่ีไง เวลาคนท่ีจะผา่น
คุณธรรม คนท่ีมีปัญญาข้ึนมา เวลามนัทุกขม์นัยาก เห็นใจทั้งนั้นน่ะ เวลาปฏิบติักนัแสนทุกข์
แสนยากทั้งนั้นน่ะ แต่ปฏิบติัไปมนัมีวาระของมนั มนัมีเวลาของมนันะ เวลามนัเป็นไป มนั
คลอ่งตวัของมนัข้ึนไป เวลามนัมีสัจจะมีความจริงข้ึนมาในใจ มนัไป มนัไปโดยท่ีไม่รอบคอบ 
มนัไปโดยเตม็ท่ีของมนั เห็นไหม นัน่ก็มี เวลาครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัมามนัมีเหตุการณ์อยา่งน้ี
ทั้งนั้นน่ะ 

แต่ของเรา เราก็พยายามของเรา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ แกว้สารพดันึก ไตรสรณ
คมน์ของเรา เป็นแบบเป็นอยา่งของเรา เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลามนัทุกขม์นัยากข้ึนมา 
ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านเกิดเป็นกษตัริย์
นะ ท่านเสียสละออกมา ท่านท้ิงมาไดอ้ยา่งไร ไอเ้ราท าแค่น้ี นู่นก็ไม่ได ้ น่ีก็ไม่ได ้ไม่ไดไ้ปทุกๆ 
อยา่งเลย จะท าอะไรข้ึนมามนัติดขดัไปทั้งนั้นน่ะ ติดขดัเพราะกิเลสของเราไง ติดขดัเพราะเป็น
คนยึด 

คนคนใด เวลาอารมณ์ท่ีจริตนิสัยอยา่งไร กระทบไม่ได ้ กระทบแลว้มนัจะเกิดความรู้สึก
ทนัที แต่ถา้คนใดเบาบาง ส่ิงใดท่ีกระทบแลว้มนัก็พอรับได ้น่ีก็เหมือนกนั จิตใจของคนๆ ถา้มนั
กระทบรุนแรงข้ึนมามนัก็เป็นอยา่งนั้นน่ะ แต่ถา้มนัมีสติปัญญาข้ึนมา มนัเบาบางลง เอะ๊! มนัไร้
สาระ ไม่เห็นมีอะไรเลยนะ วางเม่ือไหร่ก็ได ้หญา้ปากคอก ของเลก็นอ้ย 

แต่คนท่ีมนัเขม้ขน้มนัจะเป็นจะตาย มนัจะเป็นจะตายของมนันะ มนัยอมไม่ไดห้รอก ถา้
มนัยอมไม่ได ้มนัจะเป็นจะตาย แต่ถา้คนท่ีเบาบางนะ วางได้ๆ  ของน้ีของเลก็นอ้ย น่ีมนัฝึกหัดๆ 
ไป มนัฝึกหัดให้ใจเรามนัพฒันาข้ึนมาอยา่งน้ีไง ถา้มนัฝึกหัดให้ใจพฒันาข้ึนมาอยา่งน้ี เห็นไหม 
พทุธะ เวลาการกระท าในหัวใจน้ีเป็นเร่ืองหน่ึงนะ ใจน้ีเป็นนามธรรม เดินจงกรม นัง่สมาธิ
ภาวนาน้ีเป็นกิริยา ถึงท่ีสุดแลว้ก็ตอ้งเขา้ไปสู่ในหัวใจนั้น เราตอ้งการหัวใจนั้น ตอ้งการหัวใจนั้น
นะ 

มนุษยน์ัง่อยูน่ี่มาจากไหน เวลามา มาจากทอ้งพอ่ทอ้งแม่ ถา้ไม่มีทอ้งพอ่ทอ้งแม่มนัจะเกิด
มาเป็นมนุษยไ์ดอ้ยา่งไร แต่เวลาเป็นเวรเป็นกรรมข้ึนมา มนัมาจากกรรม มนัมาจากการกระท า 
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เห็นไหม เวลาเกิดมา ดูสิ ลกูในครอบครัวเดียวกนั เวลาเกิดมา คนน้ีเกิดมาครอบครัวอดุม
สมบูรณ์ ในครอบครัวเดียวกนันะ เวลาครอบครัวตกต ่าข้ึนมา ลกูคนท่ีเกิดข้ึนมาตกต ่า มนั
แตกต่างกนัๆ แต่มนัก็เป็นสายบุญสายกรรม ถา้เป็นสายบุญสายกรรม เพราะเวลาเราเรียกร้อง
ความเป็นธรรมไง วา่เราไม่ไดค้วามยติุธรรม เราไม่ไดค้วามยติุธรรม ไอน่ี้ก็เหมือนกนั เกิดมาแลว้
จะไปเรียกร้องเอาท่ีไหนละ่ สุดทา้ยแลว้ก็เป็นความขดัแยง้ในครอบครัว หาวา่พอ่แม่ล าเอียง วา่
รักคนนูน้ รักคนน้ี 

มนัเป็นสายบุญสายกรรมนะ สายบุญสายกรรม เราเห็นหนา้กนับางคนมนัถกูชะตา เห็น
หนา้กนับางทีเราไม่ถกูชะตา มนัมีมาแต่ของเก่านะ แลว้ของเก่าแลว้ ถา้เป็นของเก่าแลว้เรามา
ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร ส่ิงใดท่ีมนั
เกิดข้ึนมาแลว้ก็วางไว ้เรียกร้องความยติุธรรมไง เราเลือกไม่ได ้เราเลือกไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะ
เราท ามาแลว้ มนัให้ผลมาแลว้ เขาเรียกวบิาก 

วบิากมนัเป็นอยา่งนั้น แต่เรามีสติปัญญาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
แลว้ เราอยูก่บัปัจจุบนัน้ีไง เราอยูก่บัปัจจุบนัท่ีความเป็นมนุษยน้ี์แลว้ศึกษา ศึกษาของเราแลว้
รักษาหัวใจของเรา ไม่มีอะไร ของชัว่คราวทั้งนั้นน่ะ เรามาอาศยักนั เป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั ปัจจยั 
๔ ปัจจยั ๔ เพ่ือด ารงชีวติ แลว้ชีวติน้ีมนัมีค่า มีค่าต่อเม่ือเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา แลว้มนัมี
คุณธรรมข้ึนมาในใจ มนัมีค่ามากๆ มีค่ามากๆ 

ดูสิ ดูฝุ่ นดูละอองเวลาพายมุนัพดัไปสิ มนัปลิวไปตลอด เห็นไหม แลว้ชีวติเราก็เป็นแบบ
นั้นในวฏัฏะ ไม่มีตน้ไม่มีปลาย มนัปลิวไป แต่มนัปลิวไปในกาลเวลา ๑๐๐ ปี เวลาแมลงวนั ๗ 
วนั มนัปลิวไปอยา่งน้ี มนัปลิว เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ มนัปลิวของมนัไป น่ีไง ผลของวฏัฏะๆ 
ไง แลว้ถา้มีสติปัญญา เรายบัย ั้งของเรา เรารักษาของเรา เห็นไหม พระโสดาบนัเกิดอีก ๗ ชาติ 
มนัยืนยนักนั มนัยืนยนักนัวา่ ถา้ไม่ไดเ้ป็นโสดาบนั มนัปลิวไปเหมือนเศษฝุ่ น มนัจะปลิวไปใน
พายนุัน่น่ะ มนัปลิวไป แต่ฝุ่ นมนัไม่มีชีวติไง แต่เรามี แต่เราไม่รู้ตวัเพราะอวชิชามนัปิดไว ้ เป็น
เหมือนฝุ่ น เหมือนกบัส่ิงไม่มีชีวติลอยไปตามกระแสลม ลอยไปตามกระแสการกระท าของเรา 

แต่ในปัจจุบนัน้ี ในปัจจุบนัน้ีก่ึงพทุธกาล องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ก่ึง
พทุธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง แลว้ก็เจริญจากหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ของเราข้ึนมาก่อนไง 
เพราะหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านปฏิบติัของท่านข้ึนมา รู้จริงในใจของท่านข้ึนมาไง ท่านถึงมี
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เหตุมีปัจจยั มีเหตุมีผลท่ีจะคอยช้ีน าไง แลว้มนัเป็นการยืนยนักนัตั้งแตค่รูบาอาจารยข์องเราท่ี
ประพฤติปฏิบติัมา ลกูศิษยห์ลวงปู่มัน่ ลกูศิษยห์ลวงปู่มัน่ท่ีเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา น่ีมนัตรวจสอบ
กนัอยา่งนั้นน่ะ มนัเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา เป็นจริงเป็นจงัข้ึนมาจากการกระท า มนัไม่ไดเ้ป็นจริง
เป็นจงัข้ึนมาจากการไปฉกไปฉวยของใครมาหรอก มนัเป็นไปไม่ได ้ ลืมหมด สัญญาจ าไดข้นาด
ไหนก็ลืมหมด 

แลว้มีการศึกษา ศึกษามาเพ่ือให้ประพฤติปฏิบติั ทางวชิาการเจริญๆ มีการศึกษาทาง
วชิาการเจริญ เจริญแลว้ท าอะไรไม่เป็นหรือ เจริญแลว้เอาไวโ้ตแ้ยง้กนัใช่ไหม ธมฺมสากจฺฉา 
เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เถียงกนัไปท าไม เอาความจริงมาพดูสิ เอาความจริงมาเถียงกนัสิ เอาความเป็น
จริงในหัวใจน้ี ถา้ปฏิบติัเป็นจริง มนัก็เป็นจริงข้ึนมา ถา้ปฏิบติัเป็นจริงข้ึนมา มนัเป็นความจริง
ของเรา เราไม่ตอ้งไปตอ้งการให้ใครเช่ือตามเราหรอก พรหมจรรยน้ี์เพ่ือเรา การประพฤติปฏิบติั
น้ีก็เพ่ือเรา การกระท าก็เพ่ือหัวใจเรา แลว้พอมนัไดท่ี้หัวใจเราแลว้นะ ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน 

ตนถา้พ่ึงตนเองไดน้ะ ตนถา้พ่ึงตนเองไดแ้ลว้ ใครๆ ก็พ่ึงเราได ้คนจมน ้ากนั เรือแตกกลาง
ทะเล ไม่มีใครวา่ยน ้าเป็น ตายหมดเลย คนคนหน่ึงวา่ยน ้าเป็น มนัก็ยงัไปหาวสัดุใดๆ มา
ช่วยเหลือคนอ่ืนไดน้ะ น่ีก็เหมือนกนั อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน แลว้มนัจะเป็น
ประโยชน์กบัสังคม 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้องคเ์ดียวนะ สอน ๓ โลกธาตุ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่
มัน่ท่านไม่มีเวลาวา่งเลยละ่ เทวดา อินทร์ พรหมมาฟังเทศน์ตลอดเวลา ในประวติัหลวงปู่มัน่
บอกเลย เทวดา อินทร์ พรหมสอนง่าย เขามีสัตย ์ซ่ือสตัย ์พดูอยา่งไร เป็นอยา่งนั้น มนุษยก์ะลอ่น 
สอนไปเถอะ ปากเปียกปากแฉะ ฟังเขา้หูซ้ายทะลหูุขวา เทวดาเขาพดูอยา่งไร ท าอยา่งนั้น เขา
สงสัยอะไร เขาถามอยา่งนั้น ไอเ้ราสงสัยอยา่ง ไม่กลา้ถาม ถามอีกอยา่งหน่ึง พยายามตะลอ่มไป
ทัว่ ชกัแม่น ้าทั้ง ๕ มนุษยก์ะลอ่น 

แลว้ถา้มนัมีสัตย์ๆ  ก็มีศีลไง ถา้มีศีลมีสัตยข้ึ์นมาก็เป็นคนไง ถา้เป็นคนข้ึนมาก็เป็นความ
จริงไง ถา้เป็นความจริงข้ึนมาก็เพ่ือชีวติเราน่ีไง ก็ชีวติเราน่ี เราท าเอง ท าเพ่ือคุณงามความดีของ
เรา โลกเขาจะหวัน่ไหว โลกเขาจะติเตียนอยา่งไร เร่ืองของเขา ไม่เก่ียว เร่ืองของหัวใจเราส าคญั
ท่ีสุด เขาจะต่ืนเตน้ เขาจะหาความสุขจากภายนอก เร่ืองของเขา เราจะหาภายใน หาภายในนะ สุข
อ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี 
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วนัหยดุวนัอะไรของเรา เราหาท่ีนัง่ภาวนา หายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ เราพยายาม
ให้หัวใจเรามีท่ีพกั เราพยายามใหห้ัวใจเราเขม้แขง็ พยายามให้หัวใจเราไม่ให้ใครมาลอ่ควกัจาก
หัวอกเราไปไง หัวใจของเรา ความรู้สึกของเราตอ้งอยูท่ี่เรา ตอ้งอยูใ่นการดูแลของเรา ตอ้งมีสติมี
ปัญญารักษาหัวใจของตนเพ่ือประโยชน์กบัเรา เอวงั 


