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เทศนที่ธรรมศาสตรรังสิต ครั้งที่ ๑ ไฟลที่ ๑ 
พระอาจารยสงบ มนสฺสนฺโต 

ถาม-ตอบ ปญหาธรรม  วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

เราเกิดมาเปนมนุษยนะ มนุษยนี่ มนุษยสมบัติมีคาทีสุ่ด เรามาศึกษากัน ศึกษาทาง 
วิชาการ ฝกเพื่อที่จะออกไปเปนวิชาชีพ เรื่องชีวิตไง ชีวิตนี่สําคัญที่สุด ชีวิตนะ หนาที่การ 
งาน  การศึกษา  การงานตางๆ  อยาไปเครียด  เพราะอะไร  เพราะนี่เปนปญหารอง  ปญหา 
หลักของเราคอืชีวิต ชีวิตของเรา เกิดมาจากไหน เกดิมาจากพอจากแม  เกิดมาจากพอจาก 
แม  มันก็ตองไมสมความปรารถนาของพอแมสิ  มันเกิดมาจากกรรมทั้งนั้นแหละ  แรงขบั 
ของเรามีเราจึงมาเกิดกนั พอเกิดมาแลวเราเปนมนุษยสมบัติ อริยทรัพยเพราะมเีรานะถึงมี 
โลกนี้หมดเลย  เรารูโลกนี้หมดเลย  ถาไมมีเราละ  โลกก็เปนอยูอยางนี้แลวเราจะไดอะไร 
ละ เห็นไหม มนุษยสมบัตนิี่สําคัญที่สุดเลย 

เราเปนเจาของสมบัติไง  แตสมบัติภายนอกนะ  แกว  แหวน  เงิน  ทองเปนสมบัติ 
จากภายนอก ศึกษากนั มีอาชีพกนั แสวงหากนั แสวงหาของทีเ่ปนแตเฟอรนิเจอรไง แลว 
เจาของมันคือใคร เจาของมันคอืเรานะ แลวเราคอืใคร เราก็ไมเหน็ เราเปนธาตุ ๔ เราเปน 
รางกายของมนุษยไง  เราคือความรูสกึ  ความรูสกึคือเรา  แลวความรูสึกมันอยูที่ไหน 
ความรูสึกมันอยูในรางกายนี้ 

ศาสนาสอนตรงนี้  ตรงที่เครื่องอยูอาศัยมนัเครื่องอาศัยเทานั้น  อาศัยดํารงชีวิตเทา 
นั้นเอง  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกวาใหภิกษุเลี้ยงชีพแบบหยอดลอเกวยีน 
ไมใหลอเกวียนมนัเสียงดังจนเกินไป ใหลอเกวียนยงัหมุนไปได ปจจัยเครือ่งอาศัยนะ เรา 
ตองการกนัแคนี้แหละ  แคดํารงชีวิตใหชีวิตมันอยูได  แตเราไปติดกันไง  เราคือคุณงาม 
ความดีทีม่าเกิด ทําไมเราเกิดมาแลว ทําไมอํานาจวาสนาสูงๆ ต่ําๆ ไมเทากัน 

สิ่งที่ไมเทากันนะเพราะการกระทํามา  ในพอแมเดียวกนันะ  อยาวาแตเราอยู 
รวมกันเลย  แมแตในพอและแมเดียวกนั  ลูกที่พีน่องทองเดียวกันยังไมเทากนัเลย  พอแม 
เดียวกนั  พอแมตองรักลูกเสมอกันสิ  แลวลกูเกิดมาหลายคน  ทําไมลูกมีความเหน็ตางๆ
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กันละ  ลูกมีความเห็นตางๆ  กันเพราะสมบัติของหัวใจ  สมบัติของความรูสกึที่มนัเกิดมนั 
ตายเวียนมา มันมาเกิดเปนเรา 

สิ่งนี้สําคัญมาก  ถาสําคัญมากองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาถงึสอนใหมีศีล 
สมาธิ ปญญา  เราทําบุญกันนะ   นีเ่ราทําบุญกันเพื่ออะไร ศีล ๕ ถามีศีล ๕ นะ  เราไมฆา 
สัตว  เราไมตัดชีวิต  เราไมลักของเขาเห็นไหม  สิ่งนีเ้ปนประโยชนกับเรานะ  เพราะอะไร 
เพราะทําใหชีวิตเราไมสั้น  เราตัดทอนชีวิตเขา  ชีวิตเรามันก็สั้นไป  ถาเราใหชีวิตเขา  เรา 
เมตตา เราเกือ้กูลเขาเห็นไหม สิ่งนี้เปนประโยชนกับเรานะ ศีล ๕ 

ศีล สมาธิ ปญญา สมาธิคือตัวตน สมาธิคือตน ถาเราไมมีสมาธิ  เราไมรูจักตัวตน 
เลย  เราช่ือนาย ก นาย ข กัน ถาเราไปโรงพยาบาลนะ  เขาตัดอวัยวะทิ้งไปนะ เราตองเอา 
ไปทิ้งเลยเพราะมนัเปนสิ่งที่เปนขยะพิษ  เราไมตองการเลย  แตเวลาอยูกบัเราทําไมเปน 
ของเราละ  ทําไมเปนของเรา เห็นไหม สมบัติจรงิๆ มันอยูที่ความรูสึก บุญกุศลความดีเรา 
มีภาพประทบัใจ  เราเคยเหน็สิ่งใดประทบัใจ  มนัจะประทับใจเรามาก  สิ่งที่ประทับใจมนั 
เปนคาความรูสึกนะ  สิ่งที่ความกระตุนหวัใจทีค่วามรูสึกจากภายใน  นีค่ือสนัทิฏฐิโก  นี่ 
ปจจัตตัง 

ศาสนามีอยูที่นีน่ะ  ศาสนาพุทธเราสําคัญมาก  สําคัญเรื่องความรูสึกอนันี้  แลว 
ความรูสึกอันนี้นะ  เวลาเราประพฤติปฏิบัติคอืเอาชนะตน  ถาเราแพตนเองนะ  เราก็ 
ควบคมุตัวเองไมได  ถาเราแพตัวเอง  เราทําอะไรไมไดเลย  แตถาเราชนะตนเองเห็นไหม 
เอามนัไวในอํานาจของเรา เอาเราไวในอํานาจของเรา ถาเอาไวในอํานาจของเรา เอาอะไร 
ไปเอามนั  เอาสติสัมปชัญญะ  เอาการฝกฝน  แลวเกดิปญญา  โลกุตตรปญญา  หลวงปูมั่น 
ครูบาอาจารยของเรารื้อคนสิ่งนี้ขึน้มา 

ศาสนานี่มันมีแตตํารา มีแตแผนที่เครื่องดําเนนิ แตความจรงิมนัไมมี พอความจริง 
มันไมมี ไมมีใครสามารถช้ีความจริงได คนไมเคยลงพื้นทีจ่ริง  มีแตแผนที่แลวเอามาวิจัย 
ในเรือ่งแผนที่  เปนไปไมได  แตครูบาอาจารยของเราลงพื้นที่  ลงพื้นทีค่ือลงเขาไปใน 
หัวใจนีไ่ง  แลวไปรื้อคนมนัไง  แลวไปทําลายมันไง  แลววิธีการทําลายมันทํากนัอยางไร 
มรรค ๘  มรรค ๘ พูดกนัปากเปยกปากแฉะนะ  มรรค ๘  มนั ๘  ที่ไหน มรรค ๘  มาจาก 
ไหน มาจากในตําราหรือ มัน ๘ มาดวยพิมพเขียวหรือ มนัมาจากไหน แลวเราไมทําของ 
เรา
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นี่ศีล  สมาธิ  ปญญามันเกิดที่นีน่ะ  ถึงบอกวามนุษยสมบัติสําคัญมากนะ  เทวดา 
อินทร  พรหม  ฟงเทศนครูบาอาจารยนะ  ฟงเทศนหลวงปูมั่น  ฟงเทศนพระพทุธเจา  พวก 
เทวดาอนิทร  พรหม  ยังตองลงมาฟงเทศนจากพระ  อยางมนุษยเรา  มนุษยทีป่ระพฤติ 
ปฏิบัติ  แลวรูวิธีการ  วิธีการใชไหม  กิจญาณ  สัจญาณ  ไมมกีิจญาณ  ไมมีการกระทํา  ลม 
เปนลม พูดกันลอยลม พูดกันไมมีตนไมมีปลายเลย แตถามันเปนความจรงินะ มันไปเริ่ม 
จุดเริม่ตนทีไ่หน 

จุดเริ่มตนอยูที่ความสงบของใจ  แลวจุดสิ้นสุดมันอยูที่ไหน  คนเกิดคนตายคน 
ตายเอาอะไรไปเกิด  แลวสิ่งที่เกิดมนัอยูที่ไหน  เริม่ตนเริ่มตนแบบนี้  ถึงบอกวามนุษย 
สมบัติสําคัญที่สุด  เพราะมนุษยสมบัติมนัมีหวัใจอยูในรางกายของเรา  รางกายที่นัง่กันอยู 
เพราะมีธาตุรู มีพลังงาน มีไฟ มันถงึไดเผาผลาญใหเราเคลื่อนไหวได เวลาจิตมนัออกจาก 
รางนะ  พลังงานไมมีเหน็ไหม  กลายเปนทอนไม  แข็งไปหมดเลย  ขยับเขยือ้นไมไดเลย 
หัวใจสําคัญขนาดไหน  แมแตโดยธรรมชาติของมนษุย  ถามีหัวใจอยู  มีพลงังานอยูเรายัง 
เคลื่อนไหวได รางกายยงัเคลื่อนไหวไปไดเหน็ไหม 

แลวพลงังานตัวนี้มนัสงบเขามา  แลวพลงังานตวันีม้นัเขามาชําระกิเลสจากภายใน 
นี่มรรคมนัอยูที่นี่  มรรคมนัไมใชอยูกบัการดํารงชีวิตหรอกการดํารงชีวิต  สัตวมันก็ 
ดํารงชีวิต  ดูสิ  สุนัขมันดํารงชีวิตของมนั  มันก็เลีย้งเผาพันธุของมนัมา  ดูสิสัตวทัง้หลาย 
มันก็ดํารงชีวิตของมนัแลวเปนมรรคไหม  สัมมาอาชีวะ  เลี้ยงชีพชอบ  โจรมันปลนชอบ 
ไหม  โจรมนัปลนชอบหรือเปลา  มนัก็ปลนของมันมา  เห็นไหม  เลี้ยงชีพชอบเลี้ยงที่ไหน 
เลี้ยงที่กายกับเลีย้งที่ใจ 

เราบิณฑบาตมานี่เปนทาน เรื่องของทาน เราทํากุศลกัน เห็นไหม แลวเราก็จะ 
ประพฤติปฏิบัติกัน เราจะทําสมาธิของเรา เราจะตองทําใหเกิดปญญาของเรา ปญญาของ 
เรานะ ปญญาในพระไตรปฎกเปนปญญาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา องค 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจารื้อคนมาแลวปฏิบัติมา แลววางวิธีการเปนแผนที่เครื่อง 
ดําเนินไวใหพวกเราเดิน แลวถาเราประพฤติปฏิบัติของเราขึ้นมา เราใชปญญาของเรา 
ขึ้นมา จะเปนปญญาของเรา 

เงินของเรานะอยูในบัญชีของเรา เงินในธนาคารชาติเปนแสนแสนลานเลย เปน 
ของสาธารณะ ปญญาในพระไตรปฎกก็เหมือนกัน เปนปญญาสาธารณะที่เราจะไปรื้อคน
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ขึ้นมา แตปญญาของเรานี่ยังไมเกิด ถาปญญาของเรายังไมเกิด เราตองมีความมุมานะ 
การศึกษาศึกษามาเพื่อเปนวิชาชีพ ศึกษามาเพื่อเปนวิชาการเพื่อเราจะไปประกอบอาชีพ 
ประกอบอาชีพมาเลี้ยงไอธาตุ ๔ นี่  แตไมเคยมีใครประกอบอาชีพมาเลี้ยงหัวใจเลย 

ในภาคปฏิบัติเรานี่  เปนการประกอบอาชีพมาเลี้ยงหัวใจ  คอืประกอบเปน 
ความเหน็จากภายใน  เปนศีล  สมาธิ  ปญญา  เขาไปควบคมุความรูสึก  แลวควบคมุใหมนั 
อยูในอํานาจของเรา จากปุถุชนเปนกลัยาณปุถุชน ปถุุชนคือคนฟุงซาน กัลยาณปุถุชนคอื 
คนที่สงบได ความสงบนีเ่ปนกัลยาณปถุุชน แลวกัลยาณปุถุชนคือจุดสตารท  จุดสตารท 
ใหทางวิชาการทําวิจัยกับหัวใจของเราเอง ใหเกิดเปนมรรคญาณ 

มรรคญาณเกิดตรงนี้ แลวเขามาทําลายกิเลส คือทําลายสิ่งเราในหวัใจทีเ่ราควบคุม 
มันไมได นัน่คือความเคยใจ สิ่งที่ตองการแลวมนัเรา เห็นไหม มันเราเราแลวเราทนไมได 
เราตองทนใหมนับงัคับบัญชาแลวไปตามมนั สิ่งนีเ้ขามาจํากัดมัน  แลวตองทําลายมนั ทํา 
ได  พิสูจนไดดวยความรูสึก  พิสูจนไดดวยหัวใจของเรา  พิสูจนกันเอง  นี่พระกรรมฐาน 
กรรมฐานคือฐานที่ตั้ง  ฐานคือฐานของหัวใจ  ฐานคือขัว้หัวใจ  แลวทําลายมนั  นี่คือ 
กรรมฐานเห็นไหม มรรคเกิดตรงนี้นะ 

งานกอสราง งานตางๆ ของโลกนีม่ันเปนเรือ่งของปจจัยเครื่องอาศัย นกยงัมีรวงมี 
รังใชไหม  คนก็ตองมีทีอ่ยูอาศัยใชไหม  แตอาศัยเปนปจจัยเครื่องอาศัย  อยาไปติดมัน  เรา 
ตองเปนเจานายมนั  สรางบานสรางเรอืนกนันะใหญโตมโหฬารเลย  สวนหองนอนเราก็ 
นิดเดียว เทานั้นละ แตสรางกนัมหาศาล เราไปติดมนันะ แตถาเราใชมันนะ เราจะไมตอง 
เสียเวลาไปบํารงุรักษามนัมาก  ชีวิตเราจะมีคุณคา  แลวชีวิตเราจะเปนประโยชนตอสังคม 
ดวย  เปนประโยชนตอตวัเรากอน  เรารูจกัตัวตนของเรา  แลวจะเปนประโยชนตอสงัคม 
ดวยนะ เอวงั


