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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ฟังธรรมเพื่อเตือนสติตวัเอง ถา้มีสติ ตวัเองท าส่ิงใดท าตามหนา้ท่ี
นั้น จะไดผ้ลประโยชน์ตามหนา้ท่ีนั้น ถา้สักแต่ว่าท าๆ ถา้สักแต่ว่าท า ท  าส่ิงใดแลว้มนัก็ไดแ้ต่สัก
แต่ว่า มนัไม่ไดส้มประโยชน์หรอก แต่เวลาเราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ “เธอจงเห็นเป็นสักแต่ว่าเห็น เธอจงรู้สักแต่ว่ารู้” 

ถา้สกัแต่ว่าเห็น สักแต่วา่รู้นั้นเป็นพระอรหันตท่์านเขา้ใจของท่านแลว้ ท่านถึงใหเ้รามอง
อยา่งนั้น แต่ถา้ชีวิตของเรายงัมีความจ าเป็นของเราอยู ่ เราตอ้งตามความจริงของเราไง เราตอ้งตั้ง
สติของเรา ท าส่ิงใดท าดว้ยความมัน่คงของเรา ท าดว้ยความจริงของเรา เพื่อประโยชน์กบัเราไง 
เวลาภาวนาก็ตอ้งภาวนาจริงๆ ไง ถา้ภาวนาจริงๆ ภาวนาจริงๆ แลว้มนัเคร่งเครียด ภาวนาแลว้มนั
ตามสบายแลว้มนัจะสบาย ตามสบายมนัสบาย เราวางเป็นกลาง วางเป็นกลางแลว้นะ ถา้
เคร่งเครียดจนเกินไป เราก็พยายามตั้งสติของเราแลว้ก าหนดพุทโธ พยายามอยา่ใหม้นัไปเกาะ
เก่ียวส่ิงใดใหม้นัเป็นการกดดนัตวัเอง ถา้มนัเป็นความจริง เป็นความจริงอยา่งนั้น 

คนปรารถนาความสุข เราเกิดมาทางโลก เราปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข ์
ความสุขของใครล่ะ ถา้ความสุขของทางโลก เขาแสวงหาของเขาเพื่อความสงบความสุขของเขา 
เพื่อทรัพยส์มบติัของเขา มนัก็เป็นความสุขทางโลกไง ทางโลกมนัเป็นอยา่งนั้น ถา้ทางโลกเป็น
อยา่งนั้น เพราะเราเกิดมาเป็นส่ิงท่ีมีชีวิต ส่ิงท่ีมีชีวิตตอ้งมีอาหาร เทวดา อินทร์ พรหมเขาตอ้งมี
อาหารของเขา เวลาเขาจะหมดอายขุยัของเขา คืออาหารของเขาร่อยหรอลง ไม่มีอาหารกิน เขาก็
ตอ้งหมดอายขุยัของเขา  

แลว้ของเราท าข้ึนมา อาหารเตม็บา้นเตม็เมือง แต่ร่างกายมนัรับไม่ได ้ ร่างกายเรากิน
ไม่ได ้ เราแสวงหามาเพื่อความสงบสุขของเรา แต่ถึงเวลาท่ีสุดแลว้ตอ้งพลดัพรากจากเขา การ
พลดัพรากจากเขาแลว้ พลดัพรากแลว้เรามีส่ิงใดเป็นสมบติัของเรา ถา้มีส่ิงใดเป็นสมบติัของเรา 
เทวดา อินทร์ พรหมของเขา เวลาเขาหมดอาหารของเขา เขาหมดอายขุยัของเขา เวลาคนตกนรก
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อเวจี เขาส้ินเวรส้ินกรรมของเขา เพราะเขาส้ินเวรส้ินกรรมของเขา เขาถึงหมดอายขุยัในภพใน
ชาตินั้น เขาถึงเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไง  

แต่มนุษยข์องเราหาสมบติัมาๆ สมบติัมหาศาลเลย กองอยูน่ัน่ๆ แต่เราใชป้ระโยชน์มนั
ไม่ได ้แต่ถา้ขณะท่ีเราใชป้ระโยชน์ได ้อยูก่บัหลวงตาท่านบอกว่า พระหนุ่มเณรนอ้ยถา้ฉนัไดใ้ห้
ฉนันะ เพราะโตข้ึนแลว้มนัจะฉนัไม่ได ้เพราะแก่เฒ่าแลว้มนัจะฉนัไม่ได ้ฉนัไม่ไดเ้พราะร่างกาย
มนัรับไม่ไดไ้ง 

เวลาเราตอ้งการ เราก็ไม่มี เวลาเรามีข้ึนมาแลว้ ร่างกายมนัก็ไม่ตอ้งการแลว้ เวลาเรามี
ข้ึนมามนัสมบรูณ์จนเรามองขา้มไปแลว้ น่ีมนัมีแค่สติของเราไง ถา้เรามีสติคดัเลือกคดัแยกของ
เรา เราใชส้มประโยชน์กบัท่ีเราจ าเป็นตอ้งใช ้

พระเรามีปัจจยั ๔ ปัจจยัเคร่ืองอาศยัๆ ปัจจยัเคร่ืองอาศยัเพื่อรักษาชีวิตน้ีไว ้ เวลาเราอยาก
เฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราอยากเกิดทนัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอก “ถา้เธออยากพบองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ใหอุ้ปัฏฐาก
ภิกษุไขเ้ถิด ถา้อุปัฏฐากภิกษุไขเ้ท่ากบัอุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้” 

น่ีไง ถา้ภิกษุไขแ้ลว้มนัไขจ้ริงหรือเปล่าล่ะ ภิกษุไข ้ เราอุปัฏฐากภิกษุไข ้ ภิกษุไขน้ั้นตอ้ง
เป็นผูท่ี้เช่ือฟัง ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตาม มนัควรอุปัฏฐาก แต่ถา้อุปัฏฐากแลว้ด้ือดึงข้ึนมา ปัจจุบนั
น้ี เธอจงอุปัฏฐากภิกษุไขเ้ถิด ภิกษุไขเ้ตม็เลย พอไขข้ึ้นมาท าอะไรก็ได ้

น่ีไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านเปิดทางไว ้ เปิดทางไวใ้หก้บัคนท่ีท าคุณงาม
ความดีไง ถา้คนจะท าคุณงามความดี ท าส่ิงใดมนัก็ติดขดัขดัขอ้ง เพราะมนัเป็นเร่ืองของโลก มนั
ซบัซอ้นกนั ถา้เราท าคุณงามความดีของเรา ท่านเปิดทางไวใ้หผู้ป้รารถนาดี แต่ไอผู้ท่ี้ปรารถนา
เขา้มาเพื่อหาผลประโยชน์ ถา้หาผลประโยชน์มนัก็เป็นแบบนั้น เราตอ้งเลือกเอาของเราเอง ถา้
เลือกของเราเอง เธออยากไดอุ้ปัฏฐากองค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เธออุปัฏฐากภิกษุไขเ้ถิด 
เพราะภิกษุเวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมา ส่ิงท่ีหามาๆ แลว้มนัเป็นประโยชน์ส่ิงใดกบัใครล่ะ ถา้เราหา
ส่ิงนั้นมา แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราจะหาหวัใจของเรา 

หวัใจเป็นนามธรรมนะ หาสมบติัมา สมบติัมีมากนอ้ยขนาดไหน เราก็ตอ้งเก็บรักษามนั 
คุณงามความดีในหวัใจมนัมหาศาลเลย ขณะท่ีเราท าส่ิงใดก็ไดม้นัเก็บไดห้มดแหละ พอเก็บได้
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หมดนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บุพเพนิวาสานุสติญาณ ยอ้นอดีตชาติไป ส่ิงท่ี
อดีตชาติไม่มีตน้ไม่มีปลาย มนัเก็บอยูใ่นดวงใจดวงนั้น ดวงใจดวงนั้นมนัซบัไวห้มด เวลา
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ถา้มนัยงัไม่จบไม่ส้ิน มนัยงัตอ้งไปขา้งหนา้อีก ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมท่ีเก็บ
ไวใ้นหวัใจๆ มนัส าคญัอยา่งนั้นน่ะ แลว้เวลาเราจะมาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราจะลา้งหวัใจส่ิงน้ี
ใหม้นัสะอาดบริสุทธ์ิ ใหม้นัผอ่งแผว้ 

จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส มนัจะผอ่งใสอยา่งไร เวลามนัท าความสงบของใจ
เขา้ไป มนัติดขดัขดัขอ้ง มนัอึดอดัขดัขอ้งในใจของเราเพราะเหตุใด อึดอดัขดัขอ้งมาเพราะมนั
เป็นจริตนิสัย จริตนิสัยของคน ดสิู การท าความสงบ ๔๐ วิธีการขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ ท่านวางไวถึ้ง ๔๐ วิธีการใหม้นัตรงกบัจริตของคน สัทธาจริต พุทธจริต จริตของคนท่ี
มนัมีขนาดไหนมนัตอ้งมีปัญญาของมนั 

ถา้มีปัญญาแลว้ พอเขา้ไปแลว้ พอเขา้ไป จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใสๆ เวลาท าความสงบของใจ
เขา้ไปมนัก็ผอ่งใส ถา้ผอ่งใสข้ึนมา ผอ่งใสในมิติหน่ึง แต่ถา้ยกข้ึนสู่วิปัสสนา มนัจะไปเห็นความ
หมกัหมมของกิเลสในใจอีกมหาศาลเลย ถา้ความหมกัหมมกิเลสมหาศาล เราจะท าความสะอาด
อยา่งไร เราจะถอดถอนอยา่งไร ศรท่ีมนัปักในหวัใจจะถอดถอนอยา่งไร บุพเพนิวาสานุสติญาณ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่มีตน้ไม่มีปลาย มนัสะสมมาขนาดไหน เป็นพระ
โพธิสัตว์ๆ  ส่ิงนั้น ส่ิงท่ีมนัเก็บไวใ้นใจๆ ถา้ท าความสะอาดในหวัใจข้ึนมา ถา้มนัสะอาด มนัผอ่ง
แผว้ข้ึนมา มนัสะอาดดว้ยอะไร? สะอาดดว้ยมรรคญาณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ท่ี
วางไว ้ นัน่ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่ถา้ธรรมจริงๆ ของเรา เราตอ้งท าของเรา
ข้ึนมา แลว้ของเรามนัอยูไ่หนล่ะ 

เวลาศึกษามา ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมะเป็นธรรมชาติ 
เราตอ้งการสภาวะแวดลอ้มท่ีดี ถา้สภาวะแวดลอ้มท่ีดี ส่ิงท่ีดี ถา้ท่ีดี ดีจากภายนอกเป็นสัปปายะ 
แต่ถา้ดีจากภายในล่ะ ดีจากภายในตอ้งมีสติของเรา เก็บกวาดท าความสะอาดในใจของเรา ถา้มนั
ท าความสะอาดใจของเราไดน้ะ พุทโธได ้ ปัญญาอบรมสมาธิได ้ มนัก็ลงสู่ความสงบของเราได ้
ถา้มนัลงสู่ความสงบของเราได ้ ถา้มนัลงสู่ความสงบแลว้ เวลามนัคลายตวัออกมามนัก็เป็นเร่ือง
ปกติ เราก็ตอ้งมี ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ เราก็ตอ้งท าความสงบของใจใหม้ากข้ึน เราตอ้งสร้าง
เหตุใหม้ากข้ึน ใหช้ านาญในวสี ช านาญในวสีคือการรักษาไง ดสิู เราตอ้งการสภาพความมัน่คง 
ทางพลงังานเขาตอ้งการความเสถียร ถา้เสถียรแลว้ท าส่ิงใดมนัก็ท  าไดง่้ายข้ึน  



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ๔ 
 

©2016 www.sa-ngob.com 

น่ีก็เหมือนกนั เวลามนัสงบ เด๋ียวก็สงบ เด๋ียวก็คลายตวัออกมา มนัไม่เสถียร ไม่เสถียรคือ
ไม่ตั้งมัน่ ถา้เวลาตั้งมัน่ข้ึนมาแลว้ ฝึกหดัของเรา เราพยายามฝึกหดั แลว้เม่ือไหร่มนัจะใช้
ปัญญาๆ 

ปัญญาก็ฝึกหดัใชปั้ญญาน่ีแหละ ฝึกหดัใชปั้ญญาฝึกหดั ฝึกหดัใหม้นัเสถียร ถา้เสถียร
ข้ึนมาถา้มนัยกข้ึนสู่วิปัสสนา มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริงของ
มนัได ้ เวลาฝึกหดัใชปั้ญญา พอใชพ้ลงัไปแลว้มนัก็ไม่เสถียรอีกแลว้ กลบัมาท าความสงบของใจ
มาก ฝึกหดัของเรา การฝึกหดัอยา่งน้ี เร่ิมตน้ท่ีมนัทุกขม์นัยากกนั ท่ีเราปฏิบติัแลว้ไม่สม
ประโยชน์ ตรงน้ี ลม้ลุกคลุกคลานอยูก่นัตรงน้ี กา้วเดินกนัไม่ไดไ้ง 

ถา้กา้วเดินไปได ้ เรากา้วเดินไดม้นัตอ้งฝึกหดัๆ มนัก็เขา้ไปสู่ท่ีจริตนิสัย เขา้ไปอยู่กบั
อ  านาจวาสนาของคน ใครสร้างบารมีมามากนอ้ยแค่ไหน ถา้สร้างบารมีมามาก มนัมัน่คงของมนั 
ดูเดก็ท่ีมนัเป็นเดก็กตญัญู เดก็ท่ีเป็นคนดี มนัมัน่คงของมนั มนัขยนัหมัน่เพียรของมนั มนั
ขวนขวายของมนันะ เดก็บางคนมนัทอดธุระ มนัไม่เอาไหนเลย จิตใจของเราก็เป็นแบบนั้นน่ะ 
ถา้จิตใจมนัเป็นแบบนั้น มนัมัน่คงอยา่งนั้น มนัท าอยา่งนั้น 

เวลามนัทุกขม์นัยาก นึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราเอาตรงนั้นไง ถา้เอาตรง
นั้น เราเกิด ทุกคนเกิดมาปรารถนาความสุขเกลียดความทุกข ์ ถา้ปรารถนาความสุขของเราคือ
ความสุขทางโลก ความสุขทางโลกมนัก็เป็นความสุขอนัหน่ึง ความสุขน้ีเป็นของชัว่คราว มนั
ตอ้งพึ่งพาอาศยักนัไปไง ชีวิตน้ีมนัตอ้งการทั้งนั้นน่ะ เราตอ้งการอากาศท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ เราตอ้ง
หายใจเพื่อฟอกเลือดของเราใหร่้างกายมนัสมบรูณ์ของเรา เวลาร่างกายของเราเจบ็ไขไ้ดป่้วย
ออดๆ แอดๆ เขาจะมาภาวนามนัก็ลม้ลุกคลุกคลาน มนัวิตกกงัวลไปหมดเลย น่ีเราก็ตอ้งการ 
ปัจจยัเคร่ืองอาศยัเราก็ตอ้งการ เราตอ้งการในปัจจุบนัน้ี ตอ้งการใชส้อยใหเ้ป็นประโยชน์ตอนน้ี 
แลว้ถา้เป็นประโยชน์แลว้ เราใชส้อย เวลาประพฤติปฏิบติั ถา้คนมีก าลงันะ คนมีก าลงัมีจุดยนืนะ 
ถา้ปฏิบติัไปแลว้ มนัเคยสงบแลว้ท าไมมนัไม่สงบอีก 

เวลาครูบาอาจารยท่์านบอกว่าธาตุขนัธ์ทบัจิต ธาตุขนัธ์ทบัจิต จิตใจของเรามนัเป็น
นามธรรมท่ีมนันุ่มนวลมาก เวลามนัหิวมนักระหาย มนัก็ตอ้งการ เวลามนัสุขสมบรูณ์ของมนั 
มนักลบัไปหน่วง เขาก็ผอ่นอาหาร 
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ว่าปัจจยั ๔ ปัจจยั ๔ เราแสวงหาเพื่อประโยชน์กบัเรา เพื่อสมบรูณ์แก่เรา แต่ถา้เราอด
นอนผ่อนอาหาร ผอ่นอาหาร ส่ิงท่ีเป็นความสุขหยาบๆ ถา้จิตมนัเป็นสัมมาสมาธิ จิตมนัสงบ มนั
เป็นสุขท่ีละเอียดกว่า มนัมีคุณค่ามากกว่า มนัมีประโยชน์มากกว่า เราก็ขวนขวาย เขาเรียกพอใจ
ท าๆ  

เราท าคุณงามความดีกนั เขาว่าส่ิงใดก็เป็นทุกข ์ส่ิงใดก็เป็นทุกข ์หนา้ท่ีการงานก็เป็นทุกข ์
เราปรารถนาความสุข แต่เพราะความทุกขอ์นันั้น เราแสวงหาอนันั้น มนัถึงมีความสุขมา เวลาเรา
ตอ้งการความเป็นจริงของเรา เวลาเราเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาเป็นความทุกขท์ั้งนั้นน่ะ แต่มนั
พอใจจะท า ทุกขเ์พราะเรารู้วา่เราอดเปร้ียวไวกิ้นหวาน เพราะมนัจะมีความจริงอยูข่า้งหนา้ ความ
จริงท่ีมนัรอเราอยูข่า้งหนา้ ถา้เราขวนขวายไดจ้ริง เราจะเขา้ไปสู่ความจริงอนันั้น ถา้เขา้ไปสู่
ความจริงอนันั้นได ้ มนัเป็นความสุขจริง เป็นความสุขเพราะวา่ ศีล สมาธิ ปัญญา มนัเป็นเร่ือง
ของนามธรรม มนัเป็นธรรมะๆ สมาธิธรรม ปัญญาธรรม มนัเป็นสัจธรรมท่ีมนัเขา้ไดก้บัหวัใจ 
เขา้ไดก้บัความรู้สึกอนันั้น 

ถา้ความรู้สึกอนันั้น ถา้เรามีส่ิงน้ีเป็นพยานข้ึนมา หวัใจอยา่งน้ีมนัจะอดนอนผอ่นอาหาร
ได ้ มนัจะภาวนาของมนัได ้ มนัจะกา้วเดินของมนัไดไ้ง ถา้กา้วเดินของมนัได ้ มนัแตกต่างกนั 
แตกต่างกนัดว้ยมุมมอง ดว้ยความคิด ดว้ยความรู้สึกในใจ นัน่น่ะเขาเรียกอ านาจวาสนาบารมี
ของคนท่ีมนัมีมา 

แต่โลกเขา “ประชาธิปไตยๆ” ไง ตอ้งเสมอภาค ข้ีเกียจตอ้งข้ีเกียจเหมือนกนั 
ขยนัหมัน่เพียรก็ตอ้งขยนัหมัน่เพียรเหมือนกนั แลว้หาท่ีไหนล่ะ แมแ้ต่เราคนเดียวบางทีมนั
ขยนัหมัน่เพียร บางทีมนัก็ข้ีเกียจ บางทีมนัทอดธุระ เราก็ตอ้งฝึกหดัจนมีความช านาญ ฝึกหดั
หวัใจของเรา ดูแลหวัใจของเราเพื่อประโยชน์กบัเรา เวลาประพฤติปฏิบติั ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก
จากหวัใจดวงน้ี 

เวลาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ศึกษา ฟังจากครูบาอาจารยม์ามนั
ก็ท่ึงนะ แต่ถา้มนัเป็นจริงของเราๆ อนัน้ีมนัเป็นการกระท าจากของเราเลยล่ะ น่ีไง จากใจดวง
หน่ึงสู่ใจดวงหน่ึงไง เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ เวลาพระสมยัพุทธกาลไปรายงานผล
การปฏิบติักบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะถามว่าใคร
ทรมานมา คือใครเป็นคนสอน ใครเป็นคนชกัจูง 
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ไอส้ั่งสอนชกัจูง ใครเป็นคนทรมานมา ใครเป็นคนทรมาน ทรมานๆ อะไร ทรมาน เรา
คิดว่าการทรมานทางโลกไง คือการท าทารุณกรรมกนั น่ีไม่ใช่ การทรมานคือทรมานกิเลส คือ
การแนะน าใหมุ้มมอง การชกัน าเพื่อใหห้วัใจมนัมีมุมมอง ใครทรมานมา มนัจะมาอยา่งไร องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ถามว่าใครทรมานมา ก็บอกว่าพระสารีบุตรเป็นผูท้รมานมา พระ
โมคคลัลานะเป็นผูท้รมานมา 

ค าว่า “ทรมาน” คือช้ีน าเป็นคนใหอุ้บาย แลว้ใครทรมานมาๆ น่ีทรมานกิเลสไง แต่ถา้เรา
ท าไดจ้ริง เราทรมานเราเอง เพราะเราเช่ือมัน่ เราไม่มีความเช่ือมัน่ใคร ดูสิ เวลาหลวงตาท่าน
เช่ือมัน่ในองคห์ลวงปู่ มัน่มาก เวลาองคห์ลวงปู่ มัน่นิพพานไป ท่านไปนัง่อยูป่ลายเทา้ของหลวง
ปู่ มัน่ นัง่ร้องไห ้ใจดวงน้ีมนัด้ือนกั เพราะเรารู้จกันิสัยเราเอง นิสัยของผูท่ี้มีสัตย ์มนัจะฟังแต่คน
ท่ีมีสัจจะ คนท่ีพดูแลว้โลเลหรือมีเลศนยั พดูกนัหนสองหนเขาไม่ฟังแลว้ แลว้มนัไม่ยอมฟังใคร 
แลว้โลกมนัหาคนสัจจะจริงๆ อยา่งน้ีไดย้าก 

เวลาหลวงปู่ มัน่นิพพาน ท่านไปนัง่อยู่ปลายเทา้นะ ใจดวงน้ีมนัด้ือนกั มนัไม่เคยฟังใคร
เลย มนัเคยฟังแต่หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ก็มานิพพานไปเสียแลว้ แลว้เราจะหาใครเป็นท่ีพึ่งล่ะ 
ท่านมีอ านาจวาสนาบารมีของท่าน ท่านก็ระลึกค าสั่งสอนของท่าน หลวงปู่ มัน่สั่งไวว้่าอยา่ทิง้ผูรู้้ 
อยา่ทิง้พุทโธ มนัจะไม่เสีย อยา่ทิง้ผูรู้้ อยา่ทิ้งพุทโธ 

อยา่ทิง้ผูรู้้ก็อยา่ทิง้หวัใจเราไง หวัใจเราอยา่ทิง้ พวกเรามองขา้มกนัไปเห็นแต่วตัถุ ไปเห็น
แต่ส่ิงท่ีจะเป็นความสุขทางโลก ความสุขอยา่งนั้นกิเลสมนัสร้างข้ึนมา เราก็อยากไดอ้ยากดีไป
กบัเขา อารมณ์ความรู้สึก เห็นไหม อยา่ทิง้ผูรู้้ อยา่ทิง้หวัใจของเรา ถา้อยา่ทิง้หวัใจของเรานะ เรา
พอแลว้ เราไม่ขวนขวายจนเกินกวา่เหตุ เราไม่กวา้นเอาความทุกขม์าใส่เรา อยา่ทิง้ผูรู้้ อยา่ทิง้พุท
โธ อยา่ทิง้พุทธะ 

ถา้มนัอ่อนแอนกั มนัทอ้แทน้กัก็ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ระลึกถึงองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ พุทโธ พุทธะ อยา่ทิง้ผูรู้้ อยา่ทิง้พุทโธ หลวงตาท่านเอาตรงน้ีเป็น
คติยดึมัน่ในใจของท่าน แลว้ท่านก็บุกบัน่ของท่านไป ท่านท าของท่านไป 

เวลาพระอรหนัตไ์ปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ “ใครทรมานมาๆ” ก็หลวงปู่ มัน่
ทรมานมา ท่านพดูเอง หลวงปู่ มัน่เป่ากระหม่อมเรามา หลวงปู่ มัน่รักษาเรามา 
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น่ีก็เหมือนกนั เราเช่ือใครไม่ได ้ เราก็อยา่ทิง้ผูรู้้ อยา่ทิง้พุทโธ อยา่ทิง้องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ อยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ รักษาหวัใจของเราไว ้ หาท่ีพึ่ง หา
ความสุข หาความจริงในใจใหเ้จอ ถา้หาความจริงในใจของเราเจอ เกิดมาเป็นมนุษยม์าพบ
พระพุทธศาสนา แลว้เกิดมาไม่เหยยีบแผน่ดินผดิ เราไดฝึ้กหดัประพฤติปฏิบติัให้สัจจะ ให้
คุณธรรมเกิดข้ึนมาในหวัใจของเรา เอวงั 


