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เทศน์เช้า วนัที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรม ตั้งใจฟังธรรมเพ่ือสัจธรรม เห็นไหม เราเกิดเป็นมนุษย ์
เกิดมาพบพระพทุธศาสนาไง ชีวติน้ีมาจากไหน ถา้ชีวติน้ีมาจากไหน ชีวติน้ี ถา้ยคุหิน ยคุน ้าแขง็ 
ยคุตั้งแตก่่อนเกิดโลก ชีวติน้ีมาจากไหน ชีวติมาจากไหนก็มาจากก้ิงกือ มาจากไส้เดือนไง ชีวติน้ี
มาจากไหน 

แต่ศาสนามาจากไหน ศาสนามาจากไหน ศาสนา ศาสนามาตั้งแต่วนัวสิาขบูชา องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมดว้ยวชิชา 
๓ บุพเพนิวาสานุสติญาณ ยอ้นอดีตชาติไปไม่มีตน้ไม่มีปลาย ถา้ยอ้นอดีตชาติไปไม่มีตน้ไม่มี
ปลาย นัน่น่ะเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ วชิชา ๓ ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ ถา้ยงัไม่ส้ินสุด จุตูปปาตญาณ ชีวติน้ีมาจากไหน ชีวติน้ีมาจากไหน จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดใน
วฏัฏะ ถา้มนัไม่ส้ินกิเลสแลว้ มนัตอ้งเกิดของมนัโดยเวรโดยกรรม 

อาสวกัขยญาณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ช าระลา้งกิเลสในใจขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ นัน่ไง ศาสนามาจากไหน เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา 
พระพทุธศาสนามีคุณค่ามากๆ มีคุณคา่ส าหรับชีวติน้ี เวลาวา่ชีวติน้ีมาจากไหน มาอยูเ่พ่ือท าไม 
แลว้ส้ินสุดแลว้ไปไหน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาอนาคตงัสญาณบอกไวห้มด 

ฉะนั้น เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เวลาเกิดมาพบพระพทุธศาสนา
แลว้ เรามีคุณค่ามากนอ้ยขนาดไหน ถา้เรามีคุณค่ามาก มีคุณค่า มีคุณค่ามนัก็มีความส านึกไง มี
ความส านึกก็แสวงหาคุณงามความดีเพ่ือเราๆ 

เรามาศึกษาพระพทุธศาสนา ปริยติั การศึกษา ศึกษามาทรงจ าธรรมวนิยัไว้ๆ  ทรงจ าไว ้
มนัไม่ไดช้ าระลา้งกิเลส ยิ่งถา้ทรงจ าไว ้กิเลสมนัหนา ยิ่งเอาความรู้เป็นความรู้ของขา้ ขา้มีความรู้
มาก มีความรู้ในพระพทุธศาสนาๆ จะสังคายนาๆ 
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สังคายนาในใจมึงยงัไม่รู้จกั มึงเห็นหัวใจตวัเองไหม มึงรู้จกัคุณคา่ของศาสนาไหม ถา้
คุณค่าของศาสนา คุณค่าของศาสนามนัอยูท่ี่ไหน คณุค่าของศาสนามนัอยูใ่นใจขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรมๆ ไง แลว้องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนามาร้ือสตัวข์นสัตวไ์ง ถา้ร้ือสัตวข์นสัตว ์ ร้ือสัตวข์นสัตว ์ สัตวผ์ูข้อ้ง 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูติ้ดขอ้งในวฏัฏะ ผูเ้ก่ียวขอ้งในวฏัฏะนะ มนัดว้ยจินตนาการ ดว้ยตณัหาความทะยาน
อยาก มีแรงปรารถนาอยากไดอ้ยากดี อยากใหญ่อยากโต อยากทั้งนั้นน่ะ ถึงท่ีสุดแลว้ก็อยากจะ
ไปนิพพาน พอไปนิพพานแลว้ก็วา่ไปนิพพานแลว้ก็เหือดแห้ง ไปแลว้ไม่มีความสุขไง 

มนัไม่รู้จกัวมุิตติสุขๆ สุขอยา่งน้ีสุขอยา่งยัง่ยืน สุขอยา่งจริงแท ้สุขจริงๆ แลว้ไม่เวยีนวา่ย
ตายเกิดในวฏัฏะ น่ีไง ถา้คนเรามีอ  านาจวาสนามนัจะมีความคิดของมนัอยา่งนั้นไง ถา้มนัมี
ความคิดอยา่งนั้น 

เวลาพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะไปชวนสัญชยัมาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้เพ่ือมาศึกษาไง สญัชยับอกเลย ในโลกน้ีคนโง่มากหรือคนฉลาดมาก คนโง่มาก คนโง่มากไม่
มีพ้ืนฐาน ไม่มีหลกัเกณฑใ์ดๆ ทั้งส้ิน เช่ือฟังเขาไปหมด ใครจะชกัจูงอะไร ไปทั้งนั้น 

แต่ถา้คนฉลาด คนฉลาดไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ พระสารีบุตร พระโมค
คลัลานะชวนลกูศิษยล์กูหาไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ฝึกสอนจนไดม้าเป็นพระอรหันต ์ ความเป็นพระอรหันตข์องพระโมคคลัลานะ พระสารี
บุตรเป็นหลกั เป็นเสนาบดีแห่งธรรม เป็นผูมี้ฤทธ์ิในพระพทุธศาสนา เพ่ือช่วยองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้เผยแผธ่รรมๆ ไง ถา้การเผยแผธ่รรม 

ถา้คนฉลาด คนฉลาดเขาตอ้งเช่ือฟัง ตอ้งเช่ือในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ อยา่ไปเช่ือบุคคลท่ีมนัแสวงหาเพ่ือผลประโยชน์ ทรงจ าธรรมวนิยัไว้ๆ  ถา้เป็นครูบาอาจารย์
ของเรา ดูสิ เวลาหลวงปู่มัน่ท่านให้เจา้คุณจูมธรรมเจดียเ์ขา้ไปศึกษา คนท่ีมีการศึกษา คนศึกษา
มาแลว้เพ่ือประโยชน์ เวลาเจา้คุณจูมเจา้ท่านเป็นเจา้คณะภาค ท่านบอกเลย เราไม่อยากเป็นเจา้
คณะภาคหรอก แต่ท่ีเป็นๆ อยูน่ี่เพ่ือคุม้ครองดูแลไง ไม่ให้เขามารังแกกรรมฐานๆ ไง เพราะ
กรรมฐานไม่มีใครคุม้ครอง ไม่มีใครดูแลรักษาไง เจา้คุณจูมธรรมเจดียท่์านบอกท่านเป็นเจา้คณะ
ภาคไวก้็เพ่ือคุม้ครองดูแลไม่ให้เขามารังแก ไม่ให้เขารังแก ท าไมเขารังแกละ่ ก็ศึกษาธรรมวนิยั
ขององคศ์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาแลว้ไง 
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ถา้ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา บริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก 
อบุาสิกาเป็นเจา้ของศาสนาดว้ยกนัทั้งส้ิน ถา้ภิกษุท่ีบวชมาในพระพทุธศาสนาแลว้ก็ตอ้งมีความ
เมตตามีความกรุณา ท าไมเจา้คุณจูมธรรมเจดียท่์านถึงบอกละ่ เราไม่อยากเป็นเจา้คณะภาคเลย 
แต่ท่ีเราเป็นอยูน่ี่ เป็นอยูน่ี่เพราะอะไร เป็นเพ่ือคุม้ครองดูแลไม่ให้เขามารังแกกรรมฐานๆ 

น่ีไง เวลาหลวงปู่มัน่อนาคตงัสญาณ หลวงปู่มัน่เวลาท่านบอกเลย เณรนอ้ยน้ีสมควรท่ีจะ
ไปศึกษา ส่งไปศึกษา ศึกษาจนไดเ้ปรียญ ๖ ประโยค แลว้ไดท้ าคุณงามความดีใน
พระพทุธศาสนา คุม้ครองดูแลให้พระไดมี้โอกาสไดป้ระพฤติปฏิบติัไง 

เวลาพระท่ีประพฤติปฏิบติัมนัเหมือนคนแสวงหาคนท างาน คนท างาน เร่ืองผิดพลาดเป็น
เร่ืองธรรมดา คนท างานทุกคนมนัตอ้งมีความผิดพลาดอยูแ่ลว้ แต่ถา้ความผิดพลาดอยูแ่ลว้ ถา้
เป็นสุภาพบุรุษ ถา้ความผิดพลาดอยูแ่ลว้ ถา้เราเขา้ใจความผิดพลาดนั้นแลว้เราควรจะละท้ิงความ
ผิดพลาดนั้นไปเพ่ือท าความสงบสุข ท าความดีไง แตด่ว้ยทิฏฐิมานะของคน ถา้ความผิดพลาด ถา้
คนมีอ านาจมีความผิดพลาดมนัยิ่งวา่มนัถกูตอ้งไง ถา้ใครมาช้ีถึงความผิดพลาดของผูมี้อ  านาจ คน
นั้นหัวขาดไง น่ีไง ถา้มนัไม่เป็นธรรม มนัไม่เป็นธรรมของมนัอยา่งนั้นไง 

ถา้เวลาเป็นธรรมๆ เขาแสวงหา แสวงหาครูบาอาจารยท่ี์ดี แสวงหาครูบาอาจารยท่ี์เป็น
ความถกูตอ้งดีงาม แลว้ครูบาอาจารยท่ี์ถกูตอ้งดีงาม ดสิู เวลาหลวงปู่มัน่ท่านพดูถึงหลวงตา “หมู่
คณะให้จ าไวน้ะ ให้พ่ึงมหานะ มหาดีทั้งนอก ดีทั้งใน” 

นอก นอกคือความเป็นอยูน่ี่ไง ดูสิ ความเป็นอยูข่องท่าน คนจนผูย้ิ่งใหญ ่มีบริขาร ๘ ของ
ท่าน แต่ส่ิงท่ีเป็นบริขาร ๘ ส่ิงท่ีไดม้า ไดม้าก็ไดเ้พ่ือโลก ส่ิงท่ีไดม้า ไดม้าจากโลก ก็เอาไวก้บั
โลกน้ี โลกน้ีก็เป็นกบัโลกน้ีไง 

แต่ภายในละ่ ถา้ภายในไม่มี ภายนอกมนัจะเกิดมาไดอ้ยา่งไร ถา้ภายนอกมี มนัเกิดจาก
สุภาพชน สุภาพชนคนท่ีดีนะ เขาก็รักษาวนิยัไวไ้ด ้ แต่ถา้รักษาไวไ้ม่ได ้ รักษาไวไ้ม่ไดเ้พราะ
อะไร รักษาไวไ้ม่ไดเ้พราะกิเลสมนักดักร่อนหัวใจไง โอโ้ฮ! รถเบนซ์ แหม! รถน ามาดว้ยนะ เปิด
ประตูรถ ใครจะลงมาน่ะ โอโ้ฮ! เจา้คุณ สุดยอด 

นัน่มนัไปออยูต่รงนั้นหมดน่ะ มนัไปเห็นโลกเป็นใหญ่ๆ ไง ถา้โลกเป็นใหญ่นะ เห็น
ขบวนของเขาใหญโ่ต 
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เวลาครูบาอาจารยข์องเรา หลวงปู่มัน่ท่านอยูใ่นป่าในเขาของท่านมีบริขาร ๘ เท่านั้น ส่ิง
ท่ีถา้ภายนอก ถา้ภายในเป็นหลกัเป็นเกณฑ์ ภายนอกมนัก็เป็นหลกัเป็นเกณฑ ์เป็นหลกัเป็นเกณฑ์ 
ครูบาอาจารยข์องเราท่านเป็นหลกัเป็นเกณฑข้ึ์นมา เราหาครูบาอาจารยท่ี์เป็นอยา่งนั้น ถา้หาครู
บาอาจารยท่ี์เป็นอยา่งนั้น 

น่ีไง ชีวติน้ีมาจากไหน ชีวติน้ีมาจากไหน ชีวติน้ีมาจากกรรม กรรมคือการกระท า ใครท า
ดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ การกระท าของเราแลว้ ท าแต่ละภพแต่ละชาติ ความท าแต่ละภพแต่ละชาติย  ้า
คิดย  ้าท าเป็นจนเป็นจริตเป็นนิสัยของเธอ ถา้เธอย  ้าคิดย  ้าท า การกระท าอยา่งนั้นท าซ ้ าท าซาก 
ท าซ ้ าท าซากจนเป็นความเคยชินในใจนั้น ความเคยชินในใจนั้นมนัก็คิดแบบท่ีการกระท าอนันั้น 
การกระท านัน่น่ะย  ้าคิดย  ้าท าจนเป็นจริตจนเป็นนิสัย แลว้เวลาเกิด น่ีไง เกิดมืดไปสวา่ง เกิดสวา่ง
ไปมืด เวลาเกิดสวา่งมา เกิดมาดว้ยอ านาจวาสนา ดว้ยบุญกุศล 

น่ีเรามาท าบุญกุศล เวลามาท าบุญกุศล ในสุตตนัตปิฎก เวลาเทวดาไปเกิดเป็นเทวดา เขา
บอกวา่ท าไมเขามาเกิดเป็นเทวดา เอะ๊! เราเกิดเป็นเทวดาเพราะอะไร เราไม่รู้เลยวา่เราเกิดเป็น
เทวดาไดอ้ยา่งไร 

อ๋อ! เพราะเทวดาเขาหูทิพยต์าทิพย ์ เขาเห็นไดไ้ง อ๋อ! เราเคยใส่บาตรองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ เราไดเ้คยท าบุญกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เห็นไหม เวลาท าบุญกุศล 
บุญกุศลนั้นน่ะเป็นอามิส เป็นแรงขบั แรงขบัให้มาเกิดเป็นเทวดา น่ีไง เทวดา แลว้มาเกิดได้
อยา่งไร อยูใ่นสุตตนัตปิฎกมากมาย 

น่ีก็เหมือนกนั เราเกิดมาจากไหน เราเกิดมาจากไหน เราเกิดมาจากการกระท าไง เราท า
คุณงามความดีมาเราถึงไดเ้กิดเป็นมนุษยไ์ง เวลาเกิดเป็นมนุษยข้ึ์นมา เกิดมา เกิดมาสวา่งไง เกิด
มาสวา่ง แตด่ว้ยจริตนิสัย ดว้ยคุณงามความดีไดส้ร้างสมมาออ่นแอไง พอมาสวา่งแลว้มนัก็จะไป
มืดไง ไปมืดมนัก็เอาตามแต่ใจของตนไง อะไรท่ีมนัสะดวก อะไรท่ีมนัสบาย อะไรท่ีมีขบวน
น าหนา้ตามหลงั โอโ้ฮ! สุดยอด 

ขบวนน าหนา้ตามหลงันะ เด๋ียวน้ีมนัไม่ใช่เร่ืองแปลกประหลาดเลย เราท าหนงัสือขอได้
ทั้งนั้นน่ะถา้ใครมีความจ าเป็น แลว้ถา้ไม่ตอ้งขอดว้ย ดูสิ คนไปชอ็กตาย สลบตายท่ีนัน่น่ะ เรียก
หน่วยแพทยม์า โอ๋ย! แป๊บๆๆ มาเลย มีขบวน มนัมีประโยชน์อะไร 
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ถา้มนัไม่มีประโยชน์อะไรนะ ไอต้วัคนัๆ ในใจนัน่น่ะ ถา้ไอต้วัคนัๆ ในใจมนัไม่แสวงหา
อยา่งนั้นนะ มนัไม่ตอ้งการอยา่งนั้น ถา้มนัไม่ตอ้งการอยา่งนั้น ไปไหนเราก็ไปได ้คนเหมือนกนั 
เกิดมาสวา่ง อยา่ไปมืด เกิดมาสวา่งมาแลว้ก็ให้มนัสวา่งไป แต่ส่ิงท่ีสวา่งมาแลว้สวา่งไปมนัตอ้งมี
จุดยืน มนัตอ้งมีมาตรฐานของมนั ถา้มนัมีมาตรฐานของมนั 

น่ีไง กรรมจ าแนกสัตวใ์ห้เกิดต่างๆ กนั การย  ้าคิดย  ้าท าจนเป็นจริตเป็นนิสัยของเธอ ถา้
เป็นจริตเป็นนิสัยของเธอ ถา้เธอไดย้  ้าคิดย  ้าท า ไดต้ดัแต่งพนัธุกรรมท่ีดีมา ท าท่ีดีมาส่ิงนั้นมนัจะ
มีจุดยืนของมนั ส่ิงใดท่ีเป็นคุณงามความดี เราจะท าคุณงามความดีนั้น ถา้ท าคุณงามความดีนั้น 
ความดีท ามาท าไม ท าความดีเพ่ือความดีไง ท าความดีไม่ตอ้งให้โลกสรรเสริญยกยอ่งไง 

เราท าความดีมาทั้งชีวติเลย ไม่มีใครรู้จกั เราท าความดีมาทั้งชีวติเลย ไม่มีใครหันหนา้มา
มองสักคน น่ีไง มนัตอ้งเป็นอยา่งนั้นดว้ยหรือ ท าความดีท้ิงเหวๆ สิ ท าความดีก็คือความดี ความ
ดีท่ียิ่งใหญ่ไง ถา้ความดีไม่ยิ่งใหญ่นะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาท าทุกรกิริยาอยู่
มหาศาลเลย โลกคิดไดแ้ค่นั้นไง โลกคิดวา่ท าทุกรกิริยาคือการประพฤติปฏิบติัคน้ควา้ในการ
เขม้ขน้กบัการปฏิบติัในสมยันั้น ท าจนถึงท่ีสุดนะ มนัไม่ใช่ทางๆ สลบถึง ๓ หน อยา่งไรก็
ไม่ได้ๆ  จะมาฟ้ืนฟรู่างกาย ไปฉันอาหารของนางสุชาดา ปัญจวคัคียท้ิ์งไปหมดเลย 

น่ีไง ท าความดีมา ปฏิบติัมา ๖ ปี ผูท่ี้อปัุฏฐากอยูม่าดว้ยกนัยงัท้ิงเลย ไม่มีใครเอา น่ีอยูค่น
เดียว เพราะตอ้งอยูค่นเดียว เวลาวนัวสิาขบูชาอยูโ่คนตน้โพธ์ินัน่น่ะ เวลาตรัสรู้ ตรัสรู้อยูโ่คนตน้
โพธ์ิ น่ีในความรู้ความเห็นในทางปริยติัในการศึกษานะ ก็ใช่ในสถานท่ี แต่เวลาจริงๆ แลว้ตรัสรู้
ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า น่ีไง ภวาสวะ ภพ สัมมาสมาธิ จิตตภาวนา ไม่มีใคร
รู้จกัหรอก เวลาพดูทางวชิาการก็พดูทางทฤษฎีทั้งนั้นน่ะ แต่มนัไม่รู้จกัใจของมนั ไม่รู้จกั
ภาวนามยปัญญา ไม่รู้จกัการเคล่ือนไปของศีล สมาธิ ปัญญาท่ีมนัเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 

เวลาตรัสรู้จริงๆ ตรัสรู้ดว้ยมรรค มรรค อาสวกัขยญาณในใจขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ช าระอวชิชาความไม่รู้ในหัวใจ
ทั้งหมดทั้งส้ิน ส่ิงท่ีเป็นจริงๆ ส่ิงท่ีเป็นจริงมนัเกิดท่ีน่ี ถา้มนัเกิดท่ีน่ี น่ีไง ผูเ้ดียวเท่านั้น องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้องคเ์ดียวเท่านั้น เวลาสอน ๓ โลกธาตุ น่ี ๒,๐๐๐ กวา่ปีไง 
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ชีวติน้ีมาจากไหน ไม่มีตน้ไม่มีปลาย ศาสนามาจากไหน มาจากอินเดีย มาจากแม่น ้าเนรัญ
ชรา น่ีไง ๒,๐๐๐ กวา่ปีแลว้ ๒,๐๐๐ กวา่ปีนะ แลว้ศาสนาเจริญแลว้เส่ือม แลว้จะเส่ือมไป
ขา้งหนา้ จะเส่ือมไปขา้งหนา้เพราะอะไร เพราะมนัลึกลบัซับซ้อนจนคนท าไม่ได ้

ในปัจจุบนัน้ี ดูสิ ทุกอยา่งมหัศจรรยเ์ลอเลิศ โอโ้ฮ! เลอเลิศ หันไปมองขา้งนอกหมดเลย 
ไม่รู้จกัใจของตน ไม่รู้จกัส่ิงท่ีมนัทุกขม์นัยาก เวลามนัทุกขม์นัยาก หัวใจมนัทุกขม์นัยาก เงินทอง
ลน้ฟ้านะ เศรษฐีเงินทองของเขาทบัเขาตายไดเ้ลย แต่เขาไม่มีความสุข มนัแสนทุกขแ์สนยาก มนั
บีบคั้นหัวใจ 

เวลาคนหาเชา้กินค ่า แต่ถา้มีจิตใจท่ีเป็นธรรม น่ีไง ก็เราท ามาอยา่งน้ี เรามีสติปัญญาอยา่ง
น้ี ชีวติเราก็อยูไ่ดด้ว้ยความสะดวกสบายของเราอยา่งน้ี มนัมีความสุขของมนัน่ะ น่ีไง เวลาสุข
เวลาทุกขม์นัสุขทุกขท่ี์หัวใจน้ี ถา้หัวใจน้ี แตค่นก็ยงัไม่รู้จกัหัวใจน้ีหรอก บอกก็ทุกข์ๆ ๆ ไง มนั
จะไปอยูท่ี่ทุกข ์ ไปอยูท่ี่อารมณ์ไง มนัไปอยูท่ี่อารมณ์ มนัพยายามจะผลกัไสอารมณ์นั้นท้ิงไป 
แลว้อารมณ์น้ีมนัท้ิงไปไดอ้ยา่งไรละ่ มนัเป็นไปไม่ไดไ้ง น่ีความคิดแบบโลกๆ ไง แลว้เวลา
ภาวนา ภาวนากภ็าวนาดว้ยอารมณ์ทั้งนั้นน่ะ ดูจิตๆ กด็ูอารมณ์ทั้งนั้นน่ะ เวลาใชปั้ญญา ปัญญาก็
อารมณ์ความรู้สึกทั้งนั้นน่ะ ไม่เป็นจริงสักอยา่ง เพราะความไม่เป็นจริงสกัอยา่งพระพทุธศาสนา
ถึงไม่เด่นชดัข้ึนมาไง 

ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก เวลาพระพทุธศาสนาไปเบ่งบานในใจของหลวงปู่มัน่ หลวงปู่มัน่
เวลาวา่กลา่วลกูศิษยล์กูหา บอกแนวทางช่องทางประพฤติปฏิบติัช้ีตรงเขา้ไปสู่กิเลสของคน ช้ี
ตรงเขา้ไปสู่หัวใจของคน เพราะอะไร เพราะท่านท าในใจของท่าน ท่านถึงช้ีธรรมะเขา้ไปสู่ใจ
ของคน พอสู่ใจของคน น่ีไง มนัถึงมีผูท่ี้ช้ีถกูตอ้ง มีผูท่ี้ช้ีไดช้ดัเจนข้ึนมา ศาสนามนัถึงมัน่คงมาน่ี
ไง 

ตวัศาสนามนัคืออะไร ตวัศาสนานะ ตูพ้ระธรรม ตูพ้ระธรรมน้ีมนัก็จดจารึกธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แลว้เวลาเขาท าหอไตรเขาเอาไวก้ลางน ้าเพราะกลวัปลวกไง 
ปลวกมนักินหมดนะ ไอเ้ราอา่น อา่นจ าเฉยๆ ปลวกมนักินหมด ใบลานบาลี ปลวกมนักินหมด
เลย นัน่ไง พระธรรมนัน่หรือ ไอน้ัน่ทฤษฎี ธรรมวนิัยขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ นัน่
เป็นศาสดาของเรา ศาสดาของเราคือความหมาย คือการช้ีมา 
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แลว้ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ธรรมะตอ้งเป็นของเราสิ ศีล สมาธิ ปัญญาก็ตอ้งเป็นของ
เราสิ มนัตอ้งปฏิบติัข้ึนมาให้เป็นความจริงของเราข้ึนมาน่ี ถา้มนัเป็นจริง เราท าข้ึนมาเพ่ือหัวใจ
ของเราไง 

น่ีไง ชีวติน้ีมาจากไหน ชีวติน้ีมาจากการกระท า มาจากกรรมดีกรรมชัว่ แต่จิต จิตน้ีไม่มี
ตน้ไม่มีปลาย แต่เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมะมาจากไหน ธรรมะมา
จากอ านาจวาสนาบารมีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีสร้างสมอ านาจวาสนามา ๔ 
อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย แลว้ร้ือคน้ข้ึนมาในใจของท่าน กราบธรรมๆ กราบธรรมอยา่ง
นั้นไง 

แลว้ศาสนามีเจริญแลว้เส่ือมๆ นะ มนัจะเส่ือมไปขา้งหนา้ พระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัส
รู้อยูข่า้งหนา้นั้น เพราะผูท่ี้สร้างคุณงามความดีมหาศาล ฉะนั้น ส่ิงท่ีมนัแปรปรวน ส่ิงท่ีมนัเป็น
อนิจจงัท่ีมนัแปรปรวนไปตลอดเวลา เรา คนเจ็บไขไ้ดป่้วยข้ึนมาไปโรงพยาบาล ตอ้งการพบ
แพทยท่ี์ดี แลว้แพทยก์็ตายไปหมดแลว้ วนัหลงัไม่สบาย รักษากนัเองนะ 

น่ีก็เหมือนกนั ครูบาอาจารยข์องเราท่านก็ลว่งไปๆ นะ ถา้มนัคิดไดอ้ยา่งน้ีแลว้มนัจะ
กระตุน้ให้เราขวนขวาย อยา่ อยา่นอนใจ ค าวา่ “นอนใจ” ก็เหมือนยอมจ านนน่ะ แต่ถา้เราท าของ
เราจริงๆ ข้ึนมา เราขวนขวายของเรา ไดม้ากไดน้อ้ยเราก็ท าของเรา เรามีสติมีปัญญานะ 

หลวงปู่ฝ้ันท่านพดูประจ า “หายใจท้ิงเปลา่ๆ” ค าน้ีมนัสะเทือนใจเรานะ หายใจท้ิงเปลา่ๆ 
หมายถึงมนุษย ์ มนุษยเ์กิดมาตอ้งมีลมหายใจ ไม่มีลมหายใจก็คือคนตาย แต่เวลาเปรียบเทียบทาง
ธรรม หายใจท้ิงเปลา่ๆ มีสติสัมปชญัญะก าหนดมนัก็เป็นอานาปานสติ แต่เราไม่ก าหนด เราไม่มี
สติควบคุมดูแลก็หายใจท้ิงเปลา่ๆ ทั้งๆ ท่ีหายใจเพ่ือด ารงชีพ แต่ในธรรมยงัมองวา่หายใจท้ิง
เปลา่ๆ เลย 

ค าวา่ “หายใจท้ิงเปลา่ๆ” คือเกิดมาเปลา่ๆ เกิดมาไร้สาระ เกิดมาเพ่ือแข่งขนักบัทางโลก 
เกิดมาเพ่ือแสวงหา แต่ไม่ไดเ้กิดมาเพ่ือหัวใจของตน ถา้เกิดมาเพ่ือหัวใจของตนคือใจดวงนั้นตั้ง
สติปัญญาข้ึนมา แลว้ก าหนดลมหายใจเขา้ตั้งสติเป็นอานาปานสติฝึกฝนใจของตน สร้างสม
บุญญาธิการในใจของตน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกผูท่ี้มีสติสัมปชญัญะ ๑ นาที
ดีกวา่คนท่ีประมาทในชีวติทั้งชีวติเลย ถา้มีสติมีปัญญาข้ึนมา ฟังธรรมเพ่ือเราไง 
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ดูความเปล่ียนแปลงของโลก มีเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ เวลามนัเส่ือม เส่ือมทราม 
ครูบาอาจารยข์องเราก็พยายามขวนขวายให้มนัมัน่คงข้ึนมา พอมัน่คงข้ึนมามนัก็มีสังคมนบัหนา้
ถือตาเช่ือถือ พอเช่ือถือไป กิเลสมนัก็พองตวั แลว้ดว้ยความลืมตวัมนัก็ท าเส่ือมทราม เห็นไหม 
เจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ แลว้เรามีสติสัมปชญัญะหรือไม่ เราระวงัตวัเราหรือไม่ เราเห็น
ความเปล่ียนแปลงแลว้ แลว้ชีวติของเรา เราจะเอาอะไรเป็นท่ีพ่ึง 

เราเกิดเป็นชาวพทุธ มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นพระรัตนตรัย เป็นแกว้สารพดั
นึก เราจะตอ้งทวนกระแสกลบัเขา้มาสู่หัวใจของเรา รักษาหัวใจของเรา ให้เป็นพทุธ ธรรม สงฆ์
ในใจของเรา เอวงั 


