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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรมเพราะวนัน้ีเรามาท าบุญกุศลกนั วนัน้ีวนัส้ินปี ถา้วนั
ส้ินปีแลว้ ส่ิงใดท่ีมนัขดัขอ้งหมองใจ ส่ิงนั้นเราไม่อยากใหเ้กิดกบัเราอีกเลย ส่ิงใดท่ีเป็นส่ิงท่ีฝัง
ใจ เป็นส่ิงท่ีเราพอใจ เราอยากใหไ้ปกบัเรานะ ใครจะใหไ้ปกบัเรา หรือเราไม่พอใจส่ิงใดก็
แลว้แต่ วนัคืนล่วงไปๆ ไง ถา้วนัคืนล่วงไปๆ มนัก็เป็น ๒๔ ชัว่โมงเหมือนกนั แต่มนัเป็นวนัท่ีว่า
ปฏิทินบอกว่าเป็นวนัส้ินปี เราก็ท  าบุญกุศลกนัเพราะว่าเราปรารถนาแต่ความสุข เราปรารถนาแต่
ความสมหวงั ความสมหวงัของเรา ถา้ความสมหวงัของเรา เราท าคุณงามความดี เราเป็นชาวพุทธ 
ชาวพุทธนะ ใหเ้ช่ือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ใหเ้ช่ือรัตนตรัย 

เวลาสมยัโบราณเขาจะไปต่างประเทศกนัเขาใหบุ้ตรหลานใหถึ้งพุทธมามกะ เพราะเขา
ไม่ตอ้งการใหไ้ปถือลทัธิต่างๆ ไง เพราะลทัธิอยา่งอ่ืน ลทัธิต่างๆ เขามีการลา้งบาป เขามีการลา้ง
บาป ท าส่ิงใดแลว้เขาลา้งบาป แต่ของเรา ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ เราท าของเราเอง เราท าของเรา
เอง เราท าส่ิงใดท่ีเป็นคุณงามความดี นัน่เป็นของเรา แต่เวลาเป็นของเรานะ เวลาท าส่ิงใด เวลา
เดก็มนัจะพดูไงบอกว่า “ท าบุญกบัพระ ท าบุญกบัพระอริยบุคคลจะไดบุ้ญมหาศาลๆ เลย เรากไ็ด้
ท  าบุญมาแลว้ท าไมเราทุกขเ์รายากขนาดน้ี เราทุกขเ์รายากขนาดน้ี” 

ค าว่า “เราทุกขเ์รายาก” พอท าบุญกุศลข้ึนมา เราก็เหมือนกบัซ้ือหวย พอซ้ือหวยก็อยาก
ถูกรางวลัท่ีหน่ึงทั้งนั้นน่ะ ไอค้นท่ีมนัจบัพลดัจบัผลูมนัไดถู้กรางวลัท่ีหน่ึง ไอค้นตั้งใจไม่เคยถูก
สักที  

น่ีก็เหมือนกนั เราบอกเราท าคุณงามความดีๆ มา ความดีเป็นความดีอยูแ่ลว้ ท  าดีไดดี้ ท  า
ชัว่ไดช้ัว่ การหายใจ เราหายใจท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ เราหายใจแลว้เตม็ปอด เราช่ืนใจของเรา เรา
หายใจท่ีไหน อากาศท่ีมนัทึบ อากาศท่ีมนัเป็นพิษ หายใจเขา้ไปแลว้มนัขดัขอ้งหมองใจทั้งนั้น
น่ะ 
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น่ีก็เหมือนกนั เราท าคุณงามความดี ความดีก็เป็นความดี แลว้บุญกุศลมนัคืออะไรล่ะ บุญ
กุศลมนัเกิดมา การเกิด เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา พุทธมาม
กะ ใหร้ะลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์

พระธรรม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นศาสดานะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้เป็นถึงลูกกษตัริยก์  าลงัจะไดป้กครอง เสียสละไง เพราะอะไร ถา้เป็นกษตัริยแ์ลว้มนัก็ตอ้งเกิด 
แก่ เจบ็ ตายเหมือนกนั ในเม่ือเกิด แก่ เจบ็ ตายเหมือนกนั ท่านพยายามคน้ควา้ของท่าน คน้ถึงว่า
การไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย 

พระพุทธศาสนาเวลาสอนถึงการไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย มนัสอนถึงเร่ืองอริยสัจ มนั
สอนถึงเร่ืองมรรค เร่ืองมรรคมนัเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดไปช าระลา้งกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

ท่ีว่า ประเสริฐๆ ประเสริฐท่ีน่ี ประเสริฐสูงสุดสู่สามญัไง แต่เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนไปแลว้ เทศนาว่าการสั่งสอนเทวดา อินทร์ พรหม ท่ีพระมาลยั
ไปเท่ียวนรกอเวจี แลว้ก็เห็นผลของวฏัฏะใช่ไหม เห็นเทวดา อินทร์ พรหม เห็นเร่ืองของวฏัฏะ 
เราก็ไปต่ืนเตน้กนัตรงนั้นไง เราไปต่ืนเตน้กบัส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่ามนัมี
อยูโ่ดยดั้งเดิม กามภพ รูปภพ อรูปภพมนัมีของมนัอยูอ่ยา่งน้ี แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้มาตรัสรู้ข้ึนมา แลว้มนัก็ไปรู้ว่าท  าไมเขาถึงไปเกิดบนสวรรคก์นั ท  าไมเขาไปเกิดบนพรหม
กนั ท าไมเขาเกิดในนรกอเวจีกนั เพราะเขาท าส่ิงใดมาเขาก็ไปเกิดสถานะแบบนั้น ไอน่ี้มนัผล
ของวฏัฏะ ส่ิงท่ีมนัมีอยูไ่ง ส่ิงท่ีมีอยู ่ แต่ศาสนาพุทธขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอน
เร่ืองอริยสัจ ปัญญาชอบ งานชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ความชอบธรรม  

ความชอบธรรมของเรา ความชอบธรรมในการประกอบสัมมาอาชีวะ ความชอบธรรม
ของเราในครอบครัวของเรา ความชอบธรรมของฆราวาส น่ีเล้ียงชีพชอบๆ 

แต่เวลาเป็นพระข้ึนมา เวลาความชอบธรรม เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ บิณฑบาตมาดว้ย
ศรัทธาไทย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางพระพุทธศาสนาไวใ้หบ้ริษทั ๔ ใหเ้สียสละ
ทาน ใหท้  าทาน พระก็ใหป้ระพฤติปฏิบติั ใหบิ้ณฑบาตเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ ส่ิงน้ีเราเล้ียงชีพมาก็
เพื่อประพฤติปฏิบติั เพื่อคน้ควา้ไง เพื่อคน้ควา้หาสัจธรรมอนันั้นไง ถา้หาสัจธรรม หาสัจธรรม
มนัคืออะไรล่ะ 
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เล้ียงชีพ เวลาเล้ียงชีพเขาก็เล้ียงชีพดว้ยการหาปัจจยัเคร่ืองอาศยั พระเราบิณฑบาต เวลา
โยมเขาบอก “พระเอาเปรียบสังคม พระไม่มีอาชีพ พระเอาแต่ได”้ 

เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ บิณฑบาตมาฉนั ฉนัเล้ียงชีพน้ีไว ้ แต่เวลาจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา 
เล้ียงชีพชอบ อารมณ์ความรู้สึกไง ใจมนักินอารมณ์เป็นอาหาร ใจเรากินความรู้สึกเป็นอาหาร ถา้
เราเล้ียงชีพชอบนะ ถา้มนักินส่ิงท่ีเป็นความโลภ ความโกรธ ความหลง มนักินอาหารท่ีเป็นพิษ 
แลว้มนักินแลว้มนัก็มีความทุกขค์วามยากของมนั 

ถา้มนักินอาหารท่ีเป็นธรรม ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ระลึกถึงครูบา
อาจารย ์ระลึกถึงอริยสัจสัจจะความจริง มนัเล้ียงชีพมนัถูกไง เวลาเป็นมรรคข้ึนไปมนักมี็หยาบมี
ละเอียดเขา้ไปเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป ถา้เป็นชั้นเป็นตอน ฟังธรรมๆ ฟังเพื่อเหตุน้ีไง ฟังธรรม 

เราเป็นพุทธมามกะ เราอยา่เช่ือ อยา่เช่ือมงคลต่ืนข่าว ไอน้ัน่ก็ว่าพุทธพจน์ ไอน่ี้ก็ว่าพทุธ
พจน์ โลกจะแตกวนันั้น น ้ าจะท่วมวนัน้ี 

ส้ินปีแลว้ ส่ิงท่ีเขาพยากรณ์ไวมี้หรือเปล่า เกิดไหม มนัเกิดมาบา้งหรือเปล่า 

เราเป็นชาวพุทธ เราภมิูอกภมิูใจนะ เราก็ภมิูอกภมิูใจว่าเราเป็นชาวพุทธ ดูสิ ฝร่ังมงัค่าเขา
ศึกษาทางวิทยาศาสตร์แลว้เขาจนตรอกจนมุม เขาก็หนักลบัมาศึกษาพระพุทธศาสนา 

ไอข้องเราชาวพุทธอยูก่บัศาสนา ไปเช่ือไสยศาสตร์ ไปเช่ือมงคลต่ืนข่าว ไปเช่ืออะไรกนั
ก็ไม่รู้ เวลาฝร่ังมนัมาเจอนะ มนัมาเจอคนไทยมนับอก อูฮู้! คนไทยเหมือนกบเฝ้ากอบวั เขาอยู่
เมืองหนาว อาหารการกินก็แตกต่างกนั 

เวลาพระนะ เวลาอยูภ่าคอีสาน ส่วนใหญ่แลว้ดีท่ีสุดก็สม้ต า นอกนั้นก็เป็นพวกน่ึงพวก
อะไร พวกสัตวเ์ก็บไดน่้ะ เห็นไหม เวลาเขามา อาหารเขากิน เขากินยาก ฝร่ังนะ เขาตอ้งมากิน
อาหารอยา่งนั้นน่ะ แต่เขาอยากไดส้ัจธรรม เขาอยากไดคุ้ณธรรม เขาแสวงหา เขาคน้ควา้ของเขา 
เขาคน้ควา้สัจธรรมอนัน้ี เขาคน้ควา้เร่ืองมรรคอนัน้ี เขาไม่ไดเ้ช่ือหรอกนรกสวรรค ์ เขาไม่เช่ือ
อยา่งนั้น ไม่เช่ือเขา้เจา้เขา้ทรง เขาไม่เช่ือหรอก เขาไม่เช่ือ แต่เขาเช่ือสัจจะ เขาเช่ืออริยสัจ เขา
แสวงหาส่ิงน้ีไง 
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น่ีไง พอส้ินปีไปแลว้มนัก็จบไปแลว้ ๑ ปี เวลาพดูถึงเร่ืองนรกสวรรค ์มนัมีของมนัอยูจ่ริง
นะ ถา้มนัไม่มีของมนัอยูจ่ริง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สร้างอ านาจวาสนาเป็นพระ
โพธิสัตว ์พระโพธิสัตวเ์วียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย บารมีเตม็
แลว้ถึงไดม้าตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัมีของมนัอยูน่ะ มนัมีผลของวฏัฏะ 
มนัเป็นวิทยาศาสตร์ มนัเหมือนประเทศประเทศหน่ึง เราอยูใ่นประเทศไหนก็วนเวียนไปตาม
ประเทศนั้นน่ะ แลว้มีสิทธิอยูใ่นประเทศไหนไง 

อนัน้ีเราเกิดในภพชาติใด เราท าอยา่งใด มนัมีของมนัอยูจ่ริง แต่ความมีอยูจ่ริงอยูน้ี่มนัก็
เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ มนัหมุนของมนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มา
หกักงลอ้ของมนัน่ะ มาหกัมนัดว้ยพระพทุธศาสนา ดว้ยสัจธรรม ดว้ยมรรคญาณ เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้กราบธรรมๆ กราบอนัน้ี พอหกัไปแลว้ เห็นไหม 

เราวิตกกงัวลไปหมดเลย “ส้ินปีแลว้เนาะ ปีหนา้เราจะเป็นอยา่งไรก็ไม่รู้ ปีหนา้เราจะ
ประสบความส าเร็จหรือเปล่า ปีหนา้เราจะทุกขย์ากมากขนาดไหน” แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ไม่มีความคิดอยา่งน้ีเลย พระอรหนัตไ์ม่มีความคิดอยา่งน้ีเลย เชา้ มืด สว่างข้ึนมาเป็น
กลางวนั มืดก็เป็นกลางคืน สว่างกเ็ป็นกลางวนั มืดก็เป็นกลางคืน ไม่มีอดีตและอนาคต มนัไม่
คิดไปพรุ่งน้ี และมนัก็ไม่คิดถึงเม่ือวานน้ี ไม่คิดถึงปีท่ีผา่นไป แลว้ก็ไม่คิดถึงปีท่ีจะมา แต่ท าดีอยู่
ตลอดเวลา เราท าดีอยูต่ลอดเวลา 

เร่ืองภยัพิบติั เร่ืองความเป็นไป องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พดูไวเ้อง สรรพส่ิงใน
โลกน้ีเป็นอนิจจงั ค  าว่า “อนิจจงั” คือมนัไม่แน่นอน น่ีเวลาเขาพดูเร่ืองศาสนาไง ศาสนาพุทธ
สอนถึงความไม่แน่นอนคือความแน่นอน มนัไม่แน่นอนของมนัอยูแ่ลว้ มนัเปล่ียนแปลงของมนั
อยูแ่ลว้ แต่เรามีสติปัญญาหรือเปล่า เปล่ียนแปลงในทางท่ีดี 

ทางธุรกิจเขารู้ล่วงหนา้ เขาฉวยโอกาสก่อน เขาไปท าก่อน นัน่เขามีขอ้มูลของเขา ทีน้ี
เวลาท าธุรกิจกนั บริษทัท่ีปรึกษา ฝร่ังเขา้มามนัไม่ถามพวกเราหรอก มนัจา้งบริษทัท่ีปรึกษาเลย 
คนไทยอยากซ้ืออะไร คนไทยตอ้งการอะไร เขาท าสินคา้ใหข้ายเลย ไอพ้วกเราหาไม่เจอ เห็น
ไหม เขาใชปั้ญญาๆ เขาใชผ้ลการวิจยัเขาใช ้ของเรา เราเช่ืออะไรกนั เราเช่ืออะไร 

พระพุทธศาสนาสอนท่ีน่ีไง เวลาสอน ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ศึกษา ศึกษาเป็นแนวทาง แลว้ครูบาอาจารยเ์ราท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาศึกษาธรรมะของ
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทั้งหมดช้ีเขา้มาท่ีหวัใจของสัตวโ์ลก ช้ีเขา้มาท่ีหวัใจของเรา 
แลว้หวัใจของเรา เล้ียงชีพผดิ เช่ือผดิๆ ท าผดิๆ แสวงหาส่ิงท่ีผดิๆ แลว้บอกว่า “ท าบุญแลว้ไม่
เห็นไดบุ้ญเลย” 

ก็เอง็แสวงหาท่ีผดิ เอง็คิดผดิ เอง็ตั้งเป้าไวผ้ิด 

ทาน เสียสละทาน สละทานเพื่อความสะดวกสบาย เพื่อส่ิงมีชีวิตใหเ้ขาไดสุ้ขสงบของ
เขา ถา้เขาทุคตะเขญ็ใจเขาขาดแคลนของเขา เราก็เสียสละเพื่อความอุดมสมบรูณ์ เพื่อความสุข
ของเขาชัว่คร้ังชัว่คราว เรามีก าลงัของเรา เราเสียสละได ้บุญเกิดตรงน้ีไง ยืน่มือใหเ้ขาไป แลว้เขา
รับของเราไป เขาไดใ้ชป้ระโยชน์เขา 

คนทุกขค์นยากนะ เราก็เคยเป็นคนทุกขค์นยากมาทั้งนั้นน่ะ ใครช่วยเหลือเจือจาน ใครมี
น ้าใจกบัเรา เราระลึกถึงเขานะ เราตอ้งการคนเห็นใจ คนเขา้ใจเรา เราตอ้งการตรงนั้น ในบา้นท่ี
ทะเลาะเบาะแวง้กนัก็ความขดัใจขดัแยง้กนั ความไม่เขา้ใจกนั ถา้ความเขา้ใจกนั ความเขา้ใจกนั 
เราโตแลว้ เดก็ วุฒิภาวะของเดก็มนัก็มีความคิดของมนัอยา่งนั้นน่ะ ถา้วนัเวลาข้ึนมา มนัโต
ข้ึนมาอยา่งนั้นน่ะ ไอเ้ราอยากใหม้นัรู้ตั้งแต่ตอนเดก็ๆ แลว้โตข้ึนไป ผูใ้หญ่มนัจะไปรู้อะไรอีก
ล่ะ มนัก็ตอ้งรู้แบบประสาเดก็ๆ นัน่น่ะ ถา้เราท าเขา้ใจ เราเขา้ใจได ้ แลว้เดก็มนัอยูใ่นวุฒิภาวะ
อยา่งนั้นน่ะ เราจะไปบงัคบัใหม้นัเป็นเหมือนเรา มนัเป็นไปไม่ได ้แต่เราก็ดูแลๆ  

ความไร้เดียงสามนัน่ารักนะ แต่ความไร้เดียงสานั้น ดูสิ ไอพ้วกมิจฉาชีพมนัใชป้ระโยชน์
ของมนัน่ะ สินคา้ท่ีขายดีท่ีสุดคือสินคา้ขายใหเ้ดก็ แลว้เดก็มนัไม่มีสตางคม์นัก็ไปบีบคั้นพ่อแม่
มนัมาซ้ือ ไอพ้่อแม่มนัก็ทุกขย์ากข้ึนมาก็ตอ้งหาเงินหาทองมา เพราะดว้ยความผกูพนั ดว้ยเวร
ดว้ยกรรม ผลของวฏัฏะมนัเวียนไป เห็นไหม ธรรมาภิบาลๆ เขาท าส่ิงท่ีดีๆ เขาคิดแต่ส่ิงท่ีดีๆ เรา
จะหาสินคา้ใหเ้ดก็เราก็หาแต่ส่ิงท่ีมาฝึกฝนปัญญาของมนั ใหม้นัรู้จกัของมนันะ 

วนัส้ินปี วนัจะส้ินปีเราท าบุญกุศลเราท าบุญท่ีน่ี พระพุทธศาสนาสอนมาท่ีน่ีนะ ไม่ให้
เช่ือมงคลต่ืนข่าว เสียงร ่ าลือนัน่น่ะการตลาด นัน่เร่ืองโลก หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านอยูใ่นป่า
ตลอด สัจจะความจริงอนันั้น คนจะท าบุญกุศลกบัท่านตอ้งซ้ือทางเขา้ไป นัง่เกวียนเขา้ไป ซ้ือ
ถนนหนทางเขา้ไปเพื่อไปท าบุญกบัครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นจริง ท าแลว้มนัปล้ืมใจ 
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ไปท าของเรานะ เราเขา้ไปในป่าท าบุญเสร็จกลบัมาแลว้ไดอ้ะไรล่ะ ไดอ้ะไร เพราะอะไร 
เพราะเราไม่ไดไ้ปดว้ยความศรัทธาไง 

ถา้เราไปดว้ยความศรัทธา คนท่ีแสวงหา ดูสิ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ เวลาของท่าน 
เทวดา อินทร์ พรหมมาฟังเทศน์ท่าน เราไปท าบุญกบัพระของเทวดา พระของเทวดา อินทร์ 
พรหม หลวงปู่ มัน่ ดูสิ คนมาฟังเทศน์กลางคืน พรหมมา อะไรมา เขาเป็นเทวดา อินทร์ พรหม
เขายงัแสวงหา เราเป็นมนุษยด์ว้ยกนั เราอยูใ่นภพชาติเดียวกนั เรารู้จกักนั ท าไมเราไม่แสวงหา 
ถา้จิตใจมนัมีศรัทธาความเช่ืออยา่งน้ี ท  าบุญกลบัมาแลว้ โอ๋ย! มนัปล้ืม บุญเกิดตรงนั้นน่ะ มนั
ปล้ืมใจนะ 

หลวงตาท่านพดู ท่านบอกว่าท่านไดย้นิเสียงร ่ าลือของหลวงปู่ มัน่มานาน แลว้ท่านไป
ศึกษาอยูท่ี่วดัเจดียห์ลวง แลว้วนันั้นเขาก็บอกว่าวนัน้ีหลวงปู่ มัน่มา จะบิณฑบาตมาสายน้ี ท่านก็
รีบบิณฑบาตกลบัมาก่อน แลว้ไปอยูใ่นกุฏิ มาดูท่ีช่องประตู แลว้เวลาหลวงปู่ มัน่เดินผา่นมา ท่าน
เห็นท่านปล้ืมใจของท่านนะ แลว้ท่านพดูของท่านว่าเราเกิดมาแลว้ไม่เสียชาติเกิด เกิดมาแลว้ได้
เห็นพระอรหนัต ์ท่านปล้ืมใจของท่านไปหลายวนัเลย เพราะอะไร 

เพราะมนัร ่ าลือมาตลอด มนัร ่ าลือ แลว้ตอนนั้นท่านเรียนนะ เรียนหนงัสืออยู ่ พอเรียน
หนงัสืออยู ่การศึกษามนัก็คิดวา่ถา้พระอรหนัตจ์ะมีคุณสมบติัอยา่งนั้น อู๋ย! มนัมหศัจรรยไ์ปหมด 
แลว้มนัก็ฝังใจ เวลาท่านไปแอบดู แอบดูหลวงปู่ มัน่ ท่านบอกว่า หลวงปู่ มัน่เดินผา่นมาท่านก็
แอบดู แลว้พอแอบดูเห็นหลวงปู่ มัน่นะ แหม! ขนพองไปหมดน่ะ เพราะอะไร เพราะมนัศรัทธา 
แลว้เราหาขอ้มูลไว ้เวลามนัท าแลว้มนัพอง ใจมนัพองเลยนะ ท่านบอก โอ๋ย! มีความปล้ืมใจมาก 
เกิดมาแลว้ไม่เสียชาติเกิด เกิดมาแลว้ไดพ้บไดเ้ห็นพระอรหนัต์ 

แลว้เวลาท่านออกมาโครงการช่วยชาติ ดูสิ คนท่ีปล้ืมใจกบัท่านก็ช่ืนชมท่าน ไอค้นท่ีไม่
เห็นดว้ยก็ว่า “ไม่ใช่กิจของสงฆ ์ไม่ใช่กิจของสงฆ ์กิจของสงฆต์อ้งนัง่หลบัตา หลบัตา” 

หลบัตา ท่านหลบัตามาแลว้ ท่านท าของท่านแลว้ ท่านช าระลา้งกิเลสของท่านหมดแลว้ 
แต่ท่านท าของท่าน ท าเพื่อศาสนา ท าเพื่อศาสนา ศาสนจกัรตั้งอยูบ่นอาณาจกัร ถา้อาณาจกัรมนั
คลอนแคลน ศาสนจกัรท าท่ีไหน เวลาคนท่ีไม่เห็นดว้ยเขาบอกว่า “มนัไม่ใช่กิจของสงฆ ์ ไม่ได้
สร้างส่ิงท่ีเป็นศาสนวตัถุทางพระพุทธศาสนา” 
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แลว้ศาสนาพุทธ พระพุทธศาสนามนัตั้งอยูบ่นอะไรล่ะ? มนัก็ตั้งอยูบ่นแผน่ดิน ตั้งอยู่บน
ชาติ แลว้ชาติท่ีมนัคลอนแคลน คนท่ีไปคิดท าข้ึนมา น่ีดว้ยน ้าใจของท่านไง ถา้มีคนอ่ืนมาท า
อยา่งนั้นเราก็ไม่เช่ือ ไม่เช่ือเพราะจิตใจน่ีเล้ียงชีพผดิ มนัยงัคิดอกุศล คิดส่ิงต่างๆ มนัคิดแต่หา
ผลประโยชน์ของมนั แต่จิตใจท่ีเป็นธรรมนะ สัจธรรมอนันั้น วิหารธรรมอนันั้นมนัเหนือโลก  

หลวงปู่ แหวน ครูบาอาจารยเ์ราท่านบอกว่า แบงก์มนัเป็นไอห้ลงัลาย มนัเป็นกระดาษ
เป้ือนหมึก เพราะจิตใจท่านสูงส่ง 

เราบอกว่า ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมชาติต่อเม่ือเป็น
พระอรหนัต ์ ถา้พระอรหนัต์ ท่านเห็นสรรพส่ิงในโลกน้ีมนัเสมอกนัดว้ยธรรมชาติ แต่ของเรา
เป็นอยา่งนั้นไหม อยา่พดูผดิใจนะ เป็นฟืนเป็นไฟเลย ถา้พดูถูกใจนะ โอโ้ฮ! ชอบ เป็นธรรมชาติ
ไหม เป็นธรรมชาติท าไมมนัท่ิมหวัใจล่ะ เขาพดูผดิใจอยา่งกบัเสาเขม็ท่ิมกลางหวัใจเลย เวลาเขา
พดูถูกใจมนัเหมือนกบัปุยนุ่นลอยเบาไป เป็นธรรมชาติไหม 

ถา้เป็นธรรมชาติตอ้งเป็นครูบาอาจารยข์องเราไง เพราะจิตใจของท่านมีวิหารธรรม มี
คุณธรรมอยา่งนั้น ฉะนั้น เราถึงเช่ือใจท่าน แลว้เราก็ทุ่มเทไปกบัท่าน ทุ่มเทนะ ใครจะบอกว่า 
“ไม่ใช่กิจของสงฆ์ๆ ” 

แลว้สงฆม์าท าอะไรกนัอยู ่สงฆม์าท าอะไรกนัอยู ่ถา้สงฆม์าท าอะไรกนัอยู ่สงฆก์็ตอ้งท า
ตวัเองของสงฆข้ึ์นมาใหไ้ด ้ปฏิบติัใหไ้ด ้

น่ีพดูถึงว่าวนัส้ินปี ท าบุญส้ินปี ความส้ินไป พดูเป็นตุเป็นตะเลยนะ มนัส้ินปี แหม! มนั
ส้ินปี มนัก็มืดสว่างเท่านัน่น่ะ กรรมฐานเราไม่ถือมงคลต่ืนข่าว ครูบาอาจารยเ์ราท่านไม่ใหต่ื้น
เร่ืองอยา่งน้ีเลยนะ เราเขา้ไปแลว้เราเขา้ไปในสถานท่ี เคารพในสถานท่ี ท่ีของผูท้รงศีล ผูท้รงศีล
เขาตอ้งการความสงบระงบั เราไปเอาบุญกุศลอยา่งนั้น 

เราไม่ใช่ว่ามนัเป็นนกัขตัฤกษ ์ เราถือเอานกัขตัฤกษน์ั้นเป็นใหญ่แลว้เหยยีบย  า่ เหยยีบย  า่
เขาไปทัว่ เพราะอะไร “วนัน้ีวนัส าคญัวนัส้ินปี พรุ่งน้ีวนัปีใหม่ ทุกคนตอ้งร่ืนเริง” เหยยีบย  า่เขา
ไปทัว่ แต่ถา้มนัเป็นทางโลก ทางโลก ใช่ วนัน้ีวนัส้ินปี ท าบุญแลว้ขอใหไ้ดบุ้ญกุศลเยอะๆ เนาะ 
แลว้พรุ่งน้ีใครจะท าบุญปีใหม่ ขอใหเ้ป็นวนัพรุ่งน้ีเนาะ วนัน้ีวนัส้ินปี เอวงั 


