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

 

ตั้งใจฟังเทศนน์ะ ตั้งใจฟังเทศน์เพราะวนัน้ีเป็นวนัพระไง วนัพระเป็นวนัท่ีเราแสวงหา
บุญกุศลของเราไง แสวงหาบุญกุศลเพราะเราเกิดเป็นมนุษยน์ะ ส่ิงท่ีเกิดเป็นมนุษยมี์ค่ามากๆ ค า
วา่ “มนัมีค่าของมนั” ไง ค าวา่ “มีค่า” ส่ิงท่ีมีชีวติมนัมีบุญกุศล บุญท าให้เราเกิดไง ผลของวฏัฏะๆ 
ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ 

ท าบุญกุศลข้ึนมาแลว้ไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เวลาเกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนถึงท่ีสุดแห่งทุกขน์ะ ทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกเป็นความจริง 

ทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกขเ์ป็นความจริง เพราะทุกขคื์อการทนอยูไ่ม่ได ้การทนอยูไ่ม่ได ้นัง่ก็
ทนไม่ได ้ นอนก็ทนไม่ได ้ ท าส่ิงใดก็ทนอยูไ่ม่ไดห้รอก มนัอยูใ่นอิริยาบถเดียวไม่ได ้ มนัตอ้ง
เปล่ียนไปโดยธรรมชาติของมนั โดยธรรมชาติโดยสญัชาตญาณไง แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่ใช่สัญชาตญาณ 

สัญชาตญาณของคนคือการป้องกนัตวั การป้องกนัตวัของคนเป็นสัญชาตญาณนะ การ
ป้องกนัตวั การช่วยเหลือตวัเองเป็นสัญชาตญาณ สัญชาตญาณการเอาตวัรอดไง แต่ธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ศีล สมาธิ ปัญญา มีคุณค่ามากกวา่นั้นนะ ถา้มีคุณคา่มากกวา่
นั้น มาจากไหนละ่ ก็มาจากเราน่ีแหละ 

เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยมี์ศรัทธาความเช่ือหรือไม่ คนเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมา
พบพระพทุธศาสนา แต่ไม่นบัถือพระพทุธศาสนามีมหาศาล เวลาหลวงตาท่านพดูไง คนท่ีไม่มี
บุญไม่มีโอกาสนบัถือพระพทุธศาสนา 

คนท่ีไม่มีบุญไม่มีโอกาสนบัถือพระพทุธศาสนา เพราะถา้ศาสนาอ่ืนเป็นการออ้นวอน 
การออ้นวอนการขอเอา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปฏิเสธทั้งนั้น ปฏิเสธหมดนะ แต่เวลา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนเรา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน ตนเท่านั้น
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เป็นท่ีพ่ึงแห่งตน ตนเท่านั้นเป็นผูแ้สวงหา ตนเท่านั้นเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ตนเท่านั้นเป็น
ผูส้ าเร็จเป็นพระอรหันต ์ตนเท่านั้น ตนเท่านั้นเลยนะ 

แต่ตนเท่านั้น เราเกิดมา ลกูนกลกูกา ลกูนกลกูกามนัก็มีพอ่แม่ป้อนเล้ียงดูมนัมา ดูลกูนก
สิ แม่แสวงหามา เวลาเล้ียงดูนกข้ึนมาให้นกแขง็แรงข้ึนมา ให้ฝึกหัดบิน ให้หัดหาอาหาร หา
อาหารให้ด ารงชีพให้ได ้ เราเกิดมาแลว้ เกิดเป็นมนุษยมี์พอ่มีแม่ พอ่แม่ก็เล้ียงดูเรามาให้มี
การศึกษา มีการศึกษาให้เรามีเชาวน์มีปัญญา ไอเ้ชาวนปั์ญญาน่ีแหละคือบุญกุศล 

อ านาจวาสนาของคนมนัสร้างมาไม่เหมือนกนั แข่งอะไรก็แข่งได ้ แข่งอ  านาจวาสนา
ไม่ได ้ เห็นไหม พอ่แม่ก็เล้ียงดูมา พอ่แม่ก็อบรมบ่มเพาะมา บ่มเพาะมาเป็นคนโตข้ึนมา ถา้เรามี
ศรัทธามีความเช่ือของเรานะ ศรัทธาความเช่ือนะ ชีวติน้ีคืออะไร ชีวติน้ีเกิดมาจากไหน ท่ีมนันัง่
อยูน่ี่มนัมาจากไหน มาจากเวรจากกรรมนะ 

เวลาในโลกมนุษยเ์รา เราเกิดจากพอ่จากแม่ น่ีสายบุญสายกรรม สายบุญสายกรรมเพราะ
เราสร้างบุญกุศลร่วมกนัมา เราไดส้ร้างบุญสร้างบาปกนัมานะ เราถึงเกิดมาพบกนั เวลาเกิดมาพบ
กนัดว้ยบุญดว้ยกุศลไง เราเกิดเป็นมนุษยน์ะ ถา้มีศรัทธามีความเช่ือ ถา้ศรัทธาความเช่ือ เช่ือเร่ือง
อะไร เร่ืองชีวติน้ีไง ชีวติน้ีท าไมมนัทุกขม์นัยากนกั แลว้ความสุขแท้ๆ  มนัอยูท่ี่ไหน 

ความสุขของเรานะ เราก็แสวงหาของเราเพ่ือประโยชน์กบัเรา ส่ิงใดท่ีเป็นสมบติัของเรา 
วา่ของเราๆ เป็นสมบติัสาธารณะ สมบติัของเราจริงๆ คือบุญและบาป สมบติัของเราจริงๆ คือศีล 
สมาธิ ปัญญาในหัวใจของเรา สมบติัจริงๆ อนัน้ี แลว้สมบติัจริงๆ อนัน้ีมนัเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 

สมบติัจริงๆ ข้ึนมา ทางโลก เราเกิดมามีพอ่มีแม่ เรามีลกูมีเตา้เรากส่็งเสียมีการศึกษาใช่
ไหม น่ีเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เรามาบวชเป็นพระใช่ไหม บวชพระก็มี
การศึกษาใช่ไหม ศึกษาก็เป็นภาคปริยติั ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ทรง
จ าธรรมวนิยั น่ีทรงจ าธรรมวนิยั 

ธรรมวนิยัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นแนวทาง แต่แนวทางข้ึนมา ถา้ใครมี
อ  านาจวาสนาข้ึนมา เราเกิดมาก่ึงกลางพระพทุธศาสนา เราเกิดมาพบครูบาอาจารยข์องเรานะ 
หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ๓ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านฝึกของท่านมา ท่านท าของท่านมาจนประสบความส าเร็จ
ของท่าน เห็นไหม ลกูนกลกูกา ลกูนกลกูกามนัตอ้งมีพอ่แม่คุม้ครองดูแล ถา้มีพอ่แม่คุม้ครอง
ดูแล ครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติัของท่านมา การประพฤติปฏิบติัคือการต่อสูกิ้เลส 
การต่อสูกิ้เลสคือการเอาชนะตนเองไง 

ชนะสงครามคูณดว้ยร้อยคูณดว้ยพนั สร้างเวรสร้างกรรมทั้งนั้น ก่อนท่ีจะชนะตนเอง 
กิเลสตณัหาความทะยานอยากในหัวใจท่ีมนัดีดด้ินอยูน่ี่ เวลามนัดีดด้ินข้ึนมา พอ่แม่เล้ียงลกูมาก็
อยากให้ลกูป็นคนดี ใครมีญาติพ่ีนอ้งก็อยากให้เป็นคนฉลาด เป็นคนมีปัญญา แลว้ปัญญา ปัญญา
ทางโลกหรือ กบัปัญญาทางธรรมละ่ 

ถา้ปัญญาทางธรรมนะ ถา้มีธรรมในหัวใจแลว้ โอ๋ย! มนัอบอุ่นนะ ถา้มีปัญญาในหัวใจ
แลว้นะ เขาจะเป็นคนดี ดูสิ พระโสดาบนัไม่สีลพัพตปรามาส ไม่ลบูไม่คล า ไม่ผิดศีลผิดธรรม 
มนัจะเป็นคนดี ดีประเสริฐ ดีเลอเลิศ ดีจนพาดกระแส ดีจนส้ินสุดแห่งทุกข ์ดีโดยท่ีวางใจได ้

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านเทศนาวา่การนะ ถา้ลกูศิษยล์กูหาของท่านภาวนาเป็นข้ึนมา
มนัพาดกระแส ท่านบอกวา่วางใจไดแ้ลว้ ไวใ้จไดแ้ลว้ พอไวใ้จไดแ้ลว้ เขาก็ตอ้งพยายามของเขา
ต่อเน่ืองข้ึนไปนะ ตอ้งพยายามต่อเน่ืองข้ึนไปจนถึงท่ีสุดแห่งทุกขน์ะ 

แต่ถา้ยงัไม่พาดกระแสนะ ไม่มีตน้ไม่มีปลาย เด๋ียวดีเด๋ียวร้าย เด๋ียวดีเด๋ียวร้าย เวลาท าดีได้
ดี ท าชัว่ไดช้ัว่ เวลามนัท าร้ายข้ึนมา ร้ายก็เป็นการกระท า ท่ีไหนมีการกระท า ท่ีนัน่มีกรรมทั้งนั้น 
ท่ีไหนมีการกระท า ท่ีนัน่เกิดผลทั้งนั้น เวลาเกิดผลข้ึนมาแลว้ น่ีไง มนัไม่มีตน้ไม่มีปลาย มนั
เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะไง 

เวลาเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ดอกไมห้ลากสี ดูแจกนัสิ ดอกไมห้ลากสี สีมนัสวยงาม
ทั้งนั้นนะ ดอกไมท่ี้มีคุณภาพก็มี ดอกไมท่ี้คุณภาพออ่นดอ้ยก็มี น่ีก็เหมือนกนั เราเกิดมาเป็น
มนุษยค์นหน่ึง ความคิดของเรามนัหลากหลายนกั คิดดีคิดชัว่ เด๋ียวคิดดีเด๋ียวคิดร้าย ดอกไมห้ลาก
สี มนัมีทุกสีเลย 

มนุษยเ์กิดข้ึนมา จริตนิสัยของคนไง คนใหคิ้ดเหมือนกนัไม่มีหรอก เวลาคิดให้
เหมือนกนัเป็นไปไม่ได ้เวลาเป็นพระอรหันตข้ึ์นมาแลว้เอตทคัคะ ๘๐ องค ์ความถนดั ๘๐ อยา่ง 
ความถนดัๆ แต่เวลาเป็นความจริงข้ึนมา ความจริงในหัวใจอนันั้น อริยสัจ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ๔ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

มรรค ทุกขน้ี์ควรก าหนด สมุทยัควรละ ละดว้ยมรรค เกิดนิโรธ ความรู้แจง้ ความรู้แจง้ท่ีไหน น่ี
ไง ถา้มนัฉลาดมนัตอ้งฉลาดอยา่งน้ี มนัไม่ไดฉ้ลาดทางโลกฉลาด 

ฉลาดทางโลกมนัส่งออก มนัเป็นปฏิภาณไหวพริบไง แต่ถา้มีอ  านาจวาสนาบารมีนะ มนั
จะยอ้นกลบัมา การยอ้นกลบัมา แค่คิดท าความดี เวลาคนดีๆ นะ ดูสิ พระโพธิสัตว ์ เวลาทศชาติ 
๑๐ ชาติสุดทา้ย เสียสละทั้งชีวติ เสียสละทุกๆ อยา่งเพ่ือพิสูจน์ไง เวลาขนัติบารมี ทานบารมี 
เสียสละทุกๆ อยา่งเพราะจะเป็นศาสดา 

แต่ของเราเป็นสาวก สาวกะ ผูท่ี้ไดย้ินไดฟั้งเท่านั้นน่ะ ถา้ไดย้ินไดฟั้งข้ึนมาแลว้ ไดย้ินได้
ฟังข้ึนมาแลว้จิตใจมนัลงไหม ถา้จิตใจมนัลงธรรม ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต ไอน่ี้ฟังธรรม
ทุกวนัเลย 

พระสารีบุตรไปหาพระอสัสชิ ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ เย ธมฺมาฯ ท่องกนัปากเปียกปาก
แฉะ แลว้ท าไมมนัไม่แทงทะลกิุเลสในใจบา้งละ่ มนัก็เป็นธรรมขอ้เดียวกนันัน่น่ะ เป็นธรรมขอ้
เดียวกนัท่ีพระสารีบุตรไดย้ินกบัพระอสัสชิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนวา่ ธรรม
ทั้งหลายมาแต่เหตุ มนัตอ้งมีท่ีมาท่ีไป แมแ้ต่การเป็นมนุษยม์านัง่อยูน่ี่ก็มีท่ีมาท่ีไป มีเหตุมีผล
ทั้งนั้นน่ะ 

พระพทุธศาสนาตอ้งมีเหตุมีผล เหตุและผลรวมลงเป็นธรรม ไม่มีส่ิงใดลอยมาจากฟ้า ไม่
มีส่ิงใดมีการประทานให้ ไม่มีส่ิงใดออ้นวอนให้ มี มีแต่พอ่นกแม่นกปกป้องคุม้ครองดูแลลกู ร่ม
โพธ์ิร่มไทรให้เราไดอ้าศยั เราไปอาศยัร่มโพธ์ิร่มไทร เราไดท้ั้งอาหาร ไดท้ั้งการคุม้ครองดูแล 
แต่ร่มโพธ์ิร่มไทรก็เป็นร่มโพธ์ิร่มไทร เราเป็นนกกาไปอาศยัร่มโพธ์ิร่มไทรนั้น ไปกินอาหารจาก
ผลของตน้โพธ์ินั้น เราข้ีถา่ยไวก้บัตน้โพธ์ินั้น แลว้เราก็ตายไปเป็นนกไปเกิดในวฏัฏะ ไม่มีส่ิงใด
เป็นประโยชน์กบัเรา 

แต่ถา้เราเป็นนก เราอาศยัร่มโพธ์ินั้น ร่มโพธ์ินั้นให้อาหาร ใหค้วามคุม้ครองดูแล ร่มโพธ์ิ
นั้นเป็นประโยชน์ เราซาบซ้ึงในร่มโพธ์ินั้น ร่มโพธ์ิคือศาสดา ร่มโพธ์ิคือองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ ร่มโพธ์ิคือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์คุม้ครองดูแลในหัวใจของเรา 

ถา้เรามีศรัทธามีความเช่ือของเรา เราศึกษาข้ึนมาเป็นปริยติั ศึกษาเพราะอะไร เพราะเป็น
สาวก สาวกะ ตอ้งไดย้ินไดฟั้ง ไดย้ินไดฟั้งคือแนวทาง พอแนวทาง เราเช่ือหรือไม่ เราท าไดจ้ริง
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หรือไม่ ถา้เราเช่ือแลว้เราฝึกหัดข้ึนมาให้เป็นความจริง ตอ้งมีศรัทธา มีศรัทธาศึกษาแลว้มา
วเิคราะห์วจิยัไง 

เวลาธรรมะๆ ส่ิงท่ีไม่เคยยินไดฟั้ง ไดย้ินไดฟั้งแลว้ตอกย  ้า ตอกย  ้าส่ิงท่ีเรามัน่ใจของเรา 
ตอกย  ้าๆ เลย แลว้ถา้มนัแกค้วามสงสัยในใจของเรา ฟังธรรมๆ ถึงท่ีสุดแลว้จิตใจผอ่งแผว้ ใส
สะอาด มีความผอ่งใสไง ความผอ่งใสมนัมาจากไหน น่ีไง การฟังธรรมๆ ไง 

แลว้ฟังธรรมมนัฟังท่ีไหน ถา้ฟังธรรมๆ ฟังธรรมจากครูบาอาจารยท่ี์ท่านคุม้ครองดูแล 
แลว้เราพยายามท าของเรา ท่ีวา่มนัจะกลัน่ออกจากอริยสัจ จิตน้ีจะกลัน่ออกจากอริยสจั ชีวติมนั
คืออะไร ชีวติน้ี ชีวติน้ีมีคุณค่าแค่ไหน 

หายใจเขา้แลว้หายใจออกยงัมีชีวติอยู ่ หายใจอกแลว้หายใจเขา้ยงัมีชีวติอยู ่หายใจเขา้แลว้
ไม่ออก หายใจออกแลว้ไม่เขา้ ตาย พอตายแลว้ไปไหนละ่ แลว้ส่ิงท่ียงัมีชีวติอยูน่ี่ท าไมไม่คน้ควา้ 
ไม่ไขวค่วา้ ไม่แสวงหา ไม่มีการกระท า 

เหมือนคนป่วย คนป่วยเขา้โรงพยาบาลนะ หายไหมๆ อยูน่ัน่แหละ น่ีก็เหมือนกนั จิตใจ
มนัมีอวิชชา มนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากท่ีขบัเคล่ือนไป ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้มาถอดมาถอนมนั คือมาท าลายมนั ท าลายอวชิชาในหัวใจนั้น ครอบครัวของ
มารไง ครอบครัวของมารท่ีมนัครอบคลมุหัวใจของเราน่ีแหละ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมโอสถๆ มนัจะมาส ารอกมนัจะมาคายอนันั้นออก แลว้คายท่ีไหนละ่ คาย
ในต าราใช่ไหม ในต ารานัน่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ อยา่ข้ีโกง 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ ไม่มีก ามือในเรา แบตลอดเลย แบเพ่ือ
อะไร แบเพ่ือให้เราพิสูจน์ไง ถา้ใครพิสูจน์นะ เด๋ียวทานอาหาร ใครท่ีตกัเขา้ปาก คนนั้นก็ได้
รสชาติของอาหารนะ ใจของคนก็เหมือนกนั ปฏิบติัแลว้มนัไดม้รรคไดผ้ลข้ึนมามนัถึงจะเป็นสัจ
ธรรมนะ 

ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล หัวใจดวงใจไม่มีมรรค หัวใจดวงใดไม่มีศีล 
สมาธิ ปัญญา หัวใจดวงใดไม่มีส่ิงนั้นเกิดข้ึนมา มนัไม่มีผลเดด็ขาด แลว้ถา้มีผล มีผลอยา่งไร มี
ผลก็ความเช่ือๆ เราน่ีแหละ ศรัทธา เราตอ้งมีศรัทธา ศรัทธาแลว้แสวงหา ศรัทธาแลว้มีการ
กระท า แต่เวลากระท าข้ึนมาจริงๆ แลว้ไม่เช่ือแมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ พระสา



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ๖ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

รีบุตรไม่เช่ือ พระโมคคลัลานะไม่เช่ือ ไม่เช่ือเพราะอะไร เพราะท่านเป็นพระอรหันตเ์อง ท่านมี
คุณธรรมในใจของท่านเอง ตอ้งไปเช่ือใคร 

เงินในกระเป๋าของเรามีอยูแ่ลว้จะไปยืมใคร จะไปฟังใคร เงินของเราก็เป็นเงินของเราใช่
ไหม มรรคผลนิพพานของเราก็เป็นของเราใช่ไหม แตส่าวก สาวกะ ค าวา่ “สาวก สาวกะ” นะ ๔ 
อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย น้ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไดส้ร้างสมบุญญาธิการมา
ขนาดนั้น พระอรหันตต์อ้งแสนกปั ค าวา่ “แสนกปั” คือมนัไดส้ะสมของเขา ไดบ่้มเพาะจริตนิสยั 
ความพร้อม สถานะในการรองรับ ค าวา่ “มรรคผลนิพพาน” สูงส่งนกั สูงส่งนกั แลว้จะมีส่ิงใดท่ี
ไปรองรับมรรคผลอนันั้น 

ถา้คนเราสร้างคุณงามความดี จริตนิสัยคิดแต่ดีๆ เห็นคนดีไหม คนดีเขาคิดแต่เร่ืองดีๆ นะ 
เขาคิดถึงสังคม เขาคิดถึงคนอ่ืนก่อนนะ เราเอาไวที้หลงั เรามีอยูแ่ลว้ เรามีปัญญา เราหาได ้เขาคิด
ของเขานะ น่ีมนัมาจากไหนละ่ ก็มนัมาจากการสร้างสมมาน่ีแหละ เพราะการสร้างสมมามนัอยูท่ี่
ใตจิ้ตส านึก มนัฝังอยูท่ี่จิตน้ี ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ไม่มีการเวน้วรรค ถา้มีการเวน้
วรรคนะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะไม่สมบูรณ์ ไม่เตม็ เห็นไหม น่ีบารมีเตม็
แลว้ บารมีเตม็แลว้ถึงมาตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

น่ีก็เหมือนกนั เราไดส้ร้างอ านาจวาสนาบารมีของเรามา คนนั้นจะเป็นคนดีข้ึนมาเร่ือยๆ 
ดีข้ึนมาเร่ือยๆ มนัดีเมด็ใน ดีเมด็ในคือดีในหัวใจ ดีในหัวใจคือดีในความคิด ดีในความคิดคือดี
ในความเมตตา ในการอบอุน่ ในการคุม้ครอง ในการดูแล ในการรักษา คิดถึงบุคคลอ่ืนก่อน 
บุคคลอ่ืนก่อนไง เราเอาไวที้หลงั เราเอาไวที้หลงัไง น่ีคืออ านาจวาสนาบารมีท่ีสร้างมาๆ ไง ถา้
มนัสร้างส่ิงน้ีข้ึนมา มีศรัทธามีความเช่ือ ถา้มีศรัทธาความเช่ือ ศรัทธาความเช่ือมนัอยูข่า้งนอก 
แลว้เรามีสติปัญญาข้ึนมา เราจะมาคน้ควา้ของเรา เราจะมาท าของเรา การเดินจงกรม นัง่สมาธิ
ภาวนานัน่แหละคือการคน้ควา้ นัน่คือการกระท า งานของพระๆ งานของมนษยท์ั้งหมดท่ีจะพน้
จากทุกข ์งานของผูก้ระท าทั้งหมด งานของคนท่ีมีกิเลส 

แลว้คนท่ีมีกิเลส เหมือนเราเลยนะ เราเกิดมาแลว้ เกิดมาในป่าในเขา ไม่มีสาธารณูปโภค 
ไม่มีส่ิงใดเลย เราก็ตอ้งแสวงหาทั้งนั้น แต่เราเกิดมาแลว้ เราเกิดในชุมชน เรามีโรงพยาบาล เรามี
สาธารณูปโภคทั้งหมด 
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น่ีก็เหมือนกนั เราเกิดมาเป็นมนุษย ์เกิดมาท่ามกลางพระพทุธศาสนา มีทุกอยา่งพร้อมเลย 
มีพร้อมหมดนะ ดูสิ มนุษยเ์ราถา้มีความมัน่คง มีความจริงจงัของเรานะ แน่จริงบวชพระสิ บวช
มาแลว้ปัจจยั ๔ ไม่ตอ้งไปแสวงหา เราเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ เล้ียงชีพไวเ้พ่ือประพฤติปฏิบติัไง 
เล้ียงชีพเพ่ือคน้ควา้ไง 

จะบอกวา่ ชีวติทั้งชีวติทุ่มเทไดเ้ลย ประพฤติปฏิบติัให้เป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา ถา้มนัจริงจงั
ข้ึนมา ความรู้จริงมนัจะไม่มีไดอ้ยา่งไร น ้าหยดลงหินทุกวนัหินมนัยงักร่อนไง ในการประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมามนัจะไม่เป็นความจริงข้ึนมาไดอ้ยา่งไรถา้เราท าความจริง แต่มนัอยูท่ี่วาสนา 

ครูบาอาจารยท่์านเรียกกรรมฐานมว้นเส่ือ พอมนัท าข้ึนมา พอมนัดีข้ึนมาก็หลงระเริง 
เวลามนัเส่ือม มนัทอ้แท ้ กรรมฐานมว้นเส่ือมนัพบัเส่ือไง เก็บเส่ือ เด๋ียวตอ้งเก็บเส่ือ เก็บเส่ือคือ
ยกเลิก เลิก เลิกไป แลว้พอไปทุกขไ์ปยากเด๋ียวกลบัมาใหม่ พอไปทุกขไ์ปยาก ความทุกขบี์บคั้น
มานะ ระลึกถึง ระลึกถึงการภาวนา เด๋ียวมาใหม่ น่ีไง คนมนัไม่ต่อเน่ืองไง 

แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยข์องเรานะ ท่านท าต่อเน่ืองของท่าน การท าต่อเน่ืองนะ มนุษยจ์ะ
ลว่งพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร ความเพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะน่ีแหละคือคุณสมบติัของผูท่ี้มี
ปัญญา เป็นคุณสมบติัของคนท่ีมีโอกาส เป็นคุณสมบติั เห็นไหม น่ีไง หายใจเขา้แลว้ไม่หายใจ
ออกก็ตาย หายใจออกไม่หายใจเขา้กต็าย พอตายไปแลว้นะ หมดค่า 

คนคนหน่ึงเกิดข้ึนมา พอ่แม่เชิดชูบูชามาก มีความอบอุน่ในหัวใจ โซ่เงินโซ่ทองคลอ้งใจ 
เวลาคนตายไปแลว้เหลือแต่ซากศพ แลว้ชีวติหน่ึง เรามีส่ิงใดเป็นช้ินเป็นอนั ชีวติหน่ึง คนเกิด
เยอะแยะ แลว้คนตายหมด แลว้มนัก็เป็นอยูอ่ยา่งน้ี แลว้เราก็เป็นมาตลอด จนไดส้ติปัญญาใน
ปัจจุบนัน้ีไง จนไดส้ติปัญญาเพราะอะไร เพราะมีครูบาอาจารยข์องเรามากระตุน้ไง 

ชีวติของครูบาอาจารยท่์านเป็นแบบอยา่งนะ บวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรนอ้ย ชีวติทั้งชีวติ
อยูไ่ดอ้ยา่งไร แลว้ชีวติทั้งชีวติของหลวงปู่มัน่ท่านอยูใ่นป่าในเขาของท่าน ท่านเทศน์สั่งสอน
เทวดานะ 

พวกเราอยากเห็นเทวดากนัมาก อยากจะให้เทวดาให้ผลเป็นทิพยก์บัเรา แต่ครูบาอาจารย์
ของเราสัง่สอนเทวดานะ อยูใ่นป่าในเขา หลวงปู่มัน่สั่งสอนเทวดา อินทร์ พรหม แมแ้ต่พรหมยงั
ตอ้งมาเฝ้า นัน่ศกัยภาพของมนุษย ์มนุษยท่ี์มีคุณค่า 
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แลว้เราหายใจเขา้แลว้ไม่หายใจออกก็ตาย หายใจออกไม่หายใจเขา้ก็ตาย แลว้เราปลอ่ย
โอกาสน้ีพลาดพลั้งไป เราปลอ่ยให้โอกาสชีวติน้ีหลดุมือไปนะ แลว้เราก็ตอ้งตายกนัไป แลว้ก็ไป
เสวยภพชาติใหม่ 

ฉะนั้น ถา้เรามีสติมีปัญญานะ งานกคื็องาน หายใจเขา้และหายใจออกอยา่ท้ิงเปลา่ๆ อยา่
สักแต่วา่การเกิดเป็นมนุษยห์ายใจเขา้และหายใจออกโดยไม่เป็นประโยชน์ หายใจเขา้มีสติ นั้น
เป็นอานาปานสติ มนัจะเป็นอานาปานสติเพราะมีจิต มีเจา้ของดูแลรักษาผลงานอนันั้น ถึงจะเป็น
อานาปานสติ ถา้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกขาดสติ ขาดผูดู้แลรักษา มนัไม่ใช่ 

โรงงานอตุสาหกรรมเขาพน่ลมทั้งวนัทั้งคืน เขาไดแ้ตสิ่นคา้ ไอข้องเราไดบุ้ญไดบ้าป ได้
คุณงามความดี ไดร้ะลึกถึงตน ไดเ้ห็นชีวติของตน ไดเ้ห็นจิตของตน แลว้เอาจิตของตนยกข้ึนสู่
วปัิสสนา ไดใ้ชปั้ญญาขดุคุย้แยกแยะ อะไรเป็นกิเลส อะไรเป็นธรรม ส่ิงท่ีเป็นธรรมสงวนรักษา
ไว ้ ส่ิงท่ีเป็นกิเลสตอ้งพยายามแยกแยะแลว้ท าลายมนั ท าลายมนัให้จิตใจผอ่งแผว้ข้ึน ดีข้ึนเป็น
ชั้นเป็นตอนข้ึนไป น้ีคือสมบติัแทข้องมนุษย ์เอวงั 


