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เทศน์เช้า วนัที ่๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ วนัน้ีวนัพระ ถา้วนัพระในปฏิทินมนัก็เป็นการบอกวนัท่ี ถา้เป็นวนั
พระของสังคม ถา้เป็นของสงัคม เป็นของชาวพทุธ ถา้เราเป็นชาวพทุธๆ ถา้เป็นวนัพระของเรา 
เราจะท าบุญกุศลของเรา ไปวดัไปวาไปฟังธรรมๆ ไปฟังธรรม จ าศีล มนัมีคุณประโยชน์อยา่งไร 

มนัมีคุณประโยชน์กบัคน คนคน้ควา้หาสจัจะความจริงในใจของตน คน้หาสัจจะความ
จริงในใจของตน เห็นไหม พระบวชมาแลว้ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
ธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาศึกษาแลว้ศึกษามาให้ปฏิบติั เวลาปฏิบติั
ข้ึนมาก็คน้ควา้หาสัจจะความจริงในใจ ถา้คน้ควา้หาสัจจะความจริงในใจ ใจจะเป็นธรรมข้ึนมา 
ถา้เป็นธรรมข้ึนมา น่ีวนัพระของเรา เราจะไดบุ้ญไดก้ศุลของเราไง เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเป็น
สัจจะความจริงในใจของเรา ถา้เป็นสัจจะความจริงของเรา 

มนุสสเปโต มนุสสติรัจฉาโน มนุสสเทโว ความเป็นมนุษย์ๆ  มนุษยส์ัตวเ์ดรัจฉาน มนุษย์
เปรต มนุษยเ์ทวดา มนุษยเ์ป็นไดห้ลายๆ อยา่ง ถา้จิตใจของเราเป็นธรรมของเราๆ ในใจของเรา
เป็นธรรมของเรา น่ีปัจจตัตงั สันทิฏฐิโกในใจของเรา ถา้ในใจของเรานะ กวา่มนัจะเป็นจริงเป็น
จงัข้ึนมา เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เขา้ป่าเขา้เขาไป เขา้ป่าเขา้เขาไป
เพ่ือคน้ควา้หาใจของตน 

เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ถา้คนมีอ านาจวาสนาเขาปฏิบติัในบา้นในเมืองก็ได ้ ในบา้นใน
เมืองเขาก็ท ากนัได ้ ถา้คนมีอ านาจวาสนานะ ในบา้นในเมืองเพราะคนท่ีจิตใจของเขามัน่คงของ
เขา เขาไม่ไปชกัศึกเขา้บา้น รูป รส กล่ิน เสียงเป็นบ่วงของมาร เป็นบ่วงดอกไมแ้ห่งมาร มนั
กระทบกระเทือนไปทั้งนั้นน่ะ มนัแบกรับภาระทั้งนั้นน่ะ ตวัเองก็เอาไม่รอดเลย เต้ียอุม้ค่อม จะ
อวดดีไงวา่ดีตวัเองมีคุณธรรมๆ ไง 
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คุณธรรม คุณธรรมเพราะการศึกษา ศึกษาข้ึนมาแลว้ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้เราจ าไดใ้ช่ไหม เราก็วา่จิตใจเราท าอยา่งนั้นได ้ เรามีความเห็นอยา่งนั้นไง ถา้ความเห็น
อยา่งนั้นนะ จิตใจของเรากิเลสตณัหาความทะยานอยากเตม็หัวใจไง 

เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านเขา้ป่าเขา้เขาไป เขา้ป่าเขา้เขาไปก็เพ่ือคน้ควา้หาตนเอง รูป 
รส กล่ิน เสียงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร มนัก็มีแต่รูปอนัสงดั มนัก็มีแต่เสียงใน
ป่าในเขา ถา้ในป่าในเขานะ จิตใจ กิเลส มนัไม่มีใครมาเติมเตม็ ไม่มีศึกภายนอก ศึกภายในมนัก็
อวดอา้งออกมา ศึกภายในมนักจ็ะไปกวา้นมา มนัจะไปคิดถึงเขา ไปห่วงเขา อาลยัอาวรณ์เขา 
อยากจะเทศนาวา่การสอนเขา เวลาอยูค่นเดียวให้ระวงัความคิดของตนไง ถา้ระวงัความคิดของ
ตน เราเขา้ป่าเขา้เขาไปกห็าความสงบในใจของตน ถา้หาความสงบในใจของตน ท่ีวา่พระ
ประพฤติปฏิบติัก็ประพฤติปฏิบติัให้มนัเป็นความจริงของเราข้ึนมาไง ถา้มนัเป็นความจริงของเรา
ข้ึนมา เห็นไหม 

ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลคือความปกติของใจ ศีลเป็นร้ัวกั้น ถา้ร้ัวกั้นข้ึนมา เราอยูใ่นป่าในเขา
ของเรา เราก็พยายามรักษาของเรา ถา้เราอยูอ่งคเ์ดียว ถา้มนัมีความผิดพลาดข้ึนมา เป็นอาบติั
ข้ึนมา อาบติัเพราะอะไร อาบติัเพราะเราพลั้งเผลอไป ไปจบัตอ้งส่ิงใดในป่าในเขา มนัเป็นไปได ้
ไปพรากของเขียวก็เป็นอาบติัปาจิตตีย ์ เราก็ตั้งสัจจะไวว้า่ ถา้เราเจอภิกษุ เจอพระเม่ือไหร่ เราจะ
รีบปลงอาบติัทนัที ไม่ให้มนัไปวติกกงัวลข้ึนมาในใจของเรา แลว้พยายามภาวนาของเราๆ 

การภาวนาของเรา ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา ศึกษามาให้
ภาวนา ศึกษามาเพ่ือให้คน้ควา้สัจจะความจริงในใจของตน คน้หาสัจจะความจริงในใจของตน
เพ่ืออะไร ก็เพ่ือสมบติัของตนไง มนัเป็นสมบติัส่วนบุคคลไง 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมะเป็นธรรมชาติ 

ธรรมชาติก็เกิด แก่ เจ็บ ตายน่ีไง ธรรมชาติก็วฏัฏะน่ีไง ธรรมชาติกจ็กัรวาลน่ีไง จกัรวาลน้ี
เป็นภพนะ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ยงัไม่เห็น น่ีกามภพ รูปภพ อรูปภพ เรายงัมองไม่เห็นนัน่น่ะ ๓ 
ภพ ๓ โลกธาต ุเรายงัมองไม่เห็นเลย ถา้เราไม่มองเห็น ธรรมะเป็นธรรมชาติไง แลว้ของตนเองละ่ 
ของตนก็ลงัเลสงสัยไง ของตนก็มีแต่ความทุกขค์วามยากไง ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ศึกษามาแลว้ ศึกษามาให้ปฏิบติัไง พอปฏิบติัเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา ไม่มีเป็นช้ินป็นอนั
ข้ึนมาในหัวใจไง 
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ถา้มนัเป็นช้ินเป็นอนัข้ึนมาในหัวใจของเรา ถา้มนัมีศีลมนัก็ อืม! มีสติปัญญารักษาศีลของ
เราเองได ้ศีลเป็นร้ัวรอบขอบชิด เป็นร้ัวรอบขอบชิดไม่ให้ส่ิงใดเขา้มาท าร้ายเรา 

ในทางโลกตอนน้ีเขาพยายามรณรงคใ์ห้ออกก าลงักายข้ึนมาให้สุขภาพแขง็แรงๆ เพ่ือ
ไม่ให้ไปรบกวนงบประมาณของชาติ น่ีไง ถา้คนแขง็แรงไม่ตอ้งเขา้โรงพยายาล ถา้คนออ่นแอ
ข้ึนมามนัเจ็บไขไ้ดป่้วยข้ึนมา งบประมาณของชาติ เร่ืองของยา บริษทัยา เร่ืองของธุรกิจเคร่ืองมือ
แพทย ์ อู๋ย! มนัไปหมดเลย ไปจากคนนัน่แหละ น่ีไง เขาพยายามจะรักษาร่างกายของเราเพ่ือให้
ร่างกายแขง็แรง ไม่เกิดโรคภยัไขเ้จ็บใช่ไหม 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้จิตใจออ่นแอ จิตใจท่ีไม่มีหลกัมีเกณฑท์ า
อะไรไม่ไดเ้ลย เหลวไหลทั้งนั้นน่ะ เขาเรียกวา่ใจสู้ ถา้ใจมนัสู้นะ แลว้ใจสู้ ใจสู้แบบทางโลก กลา้
จนบ่ิน ท าอะไรไม่เป็นช้ินเป็นอนัทั้งนั้น 

แต่ถา้มนัใจสู้มนัมีอ  านาจวาสนานะ ฟังธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แลว้
ศึกษาคน้ควา้เขา้มาในใจของเรา ถา้มนัศึกษาคน้ควา้ข้ึนมาจริงให้มนัจริงเป็นจงัข้ึนมาในใจของ
ตน 

อริยบุคคล พระโสดาบนั พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต ์มนัมาจากไหนละ่ มนั
มาจากมนุษยท์ั้งนั้นน่ะ มนุษยข้ี์เหมน็น่ี แต่เวลาของหลวงปู่ฝ้ันนะ เราศึกษาของเรานะ เวลา
อจุจาระของท่าน พวกลกูศิษยล์กูหาเขาให้เก็บไว้ๆ  เขาเอาไปบูชานะ เวลาครูบาอาจารยข์องเรา
นิพพานไป เวลาเผามา ทุกคนแยง่กระดกูนะ ทุกคนแยง่ไปเพ่ือกราบไหวบู้ชา ของเราไม่มีใครเขา้
ใกล ้เหมน็ มนุษยข้ี์เหมน็น่ี แต่ถา้มนัมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา มีการคน้ควา้ มีการกระท าข้ึนมา ถา้มี
การกระท าข้ึนมา 

คนเราอยูใ่นป่าในเขานะ เวลาท าความสงบของใจเขา้มา ถา้จิตมนัจะสงบ น่ีมนัคิดฟุ้งซ่าน
ไป ในสุตตนัตปิฎก ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้จะตรัสรู้ธรรมข้ึนมา มีพญามารมารังควาน นางตณัหา นางอรดีมาฟ้อนร า มา
ร่ายร าให้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ให้ท าลายบลัลงัถก์ารภาวนานั้นไง 
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น่ีไง เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านอยูใ่นป่าในเขานะ ถา้จิตมนัจะสงบระงบัเขา้มาบา้ง 
เวลามนัจะสงบเขา้มา มนัฟุ้งซ่าน มนัมีความคิดร้อยแปด เห็นไหม เทวดาคุม้ครอง เทวดาเขาดูแล
ของเขา ถา้มนัมีสายบุญสายกรรมนะ 

แต่พวกเราไม่ตอ้งคิดอยา่งนั้นหรอก เอาชนะใจของตนก็พอ ไม่ตอ้งไปหาเทวดาท่ีไหน
หรอก หาเทวดาในใจเราน่ีแหละ แต่พดูถึงวา่ความเป็นจริง ผลของวฏัฏะท่ีมนัมีอยูจ่ริงไง แต่เรา
ปฏิบติัแลว้เราก็ โอโ้ฮ! องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ เทวดามาดีดพิณ ๓ สายเลย ถา้ตึงไป
มนัก็ขาด ถา้หยอ่นไปมนัก็ไม่มีเสียง ถา้มชัฌิมาปฏิปทาพอดีๆ นัน่น่ะธรรมาอธิษฐาน แต่เวลาเป็น
จริงๆ มนัเป็นจริงในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เรา
จะวาดภาพไปหมดเลย เราจะมีเป็นอยา่งนั้นไปหมดเลย 

อ านาจวาสนาของคนนะ อ านาจวาสนาของคน คนเกิดมาดว้ยกนัจากทอ้งพอ่ทอ้งแม่
เดียวกนั บางคนท าแลว้ประสบความส าเร็จ ท าแลว้ตกทุกขไ์ดย้าก อ  านาจวาสนาจากการสร้างสม
มานัน่น่ะ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จิตน้ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ท าดีท าชัว่มา อนันั้นมนัเป็น
อ านาจวาสนา เพราะอ านาจวาสนาเป็นอยา่งนั้น เวลาเกิดมาเป็นมนุษย ์ เขาถึงมีไอคิว เขาถึงมี
จุดยืน เขาถึงมีการขวนขวาย นอ้ยคนมากท่ีท าแลว้จะมีช่ือบนัทึกไวใ้นประวติัศาสตร์ แต่เขาท า
ของเขาอยา่งนั้นน่ะเพราะเขาไดส้ร้างของเขามา 

ดูองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สิ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ค าวา่ “อสงไขย” 
บนัทึกไวใ้นประวติัศาสตร์ตั้งแต่เป็นพระเวชสันดรไป เขาท าส่ิงใดๆ ถา้ท าส่ิงนั้นมา จิตใจท่ีมนั
ไดส้ะสมมาๆ พนัธุกรรมมนัไดต้ดัแต่งมาดี เวลาเกิดมา อ  านาจวาสนา ค าวา่ “อ านาจวาสนา” มนัมี
จุดยืนของมนั ท าส่ิงใดลงใจในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ ส่ิงท่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีสอน สอนเร่ืองอะไร สอนท า
อยา่งไร 

ชาวพทุธๆ เรา ถา้ชาวพุทธอยูท่ี่ชายขอบ เราก็เห็นวา่พระเวลาเทศนาวา่การก็เลา่แต่นิทาน
กนั น่ีเวลาเลา่แต่ชาดก 

ค าวา่ “ชาดก” ชาดกนั้นมนัเป็นสุตตนัตปิฎก สุตตนัตปิฎกท่ีวา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้แต่ละภพแต่ละชาติท่ีมีมาอยา่งนั้น ท่านยกข้ึนมาเปรียบเทียบ แต่ท าไมไม่เอาเน้ือหาสาระ
ละ่ ไม่เอาส่ิงท่ีท่านโนม้นา้วให้เราเห็นคุณเห็นโทษละ่ การท่ีฟังธรรมๆ ให้เห็นคุณและเห็นโทษ 
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เห็นไหม ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเราจะเห็นโทษ เห็นโทษของความคิดเรา เห็นโทษจากความ
ไม่เอาไหนของเรา เห็นโทษจากความลม้เหลวของเรา แลว้เห็นคุณละ่ เห็นคุณจากความเพียรของ
เรา ความเพียรของเราถา้ท าข้ึนมาแลว้มนัเป็นประโยชน์กบัเรา มนัก็จะเป็นวนัพระของเราไง 

เราอยูก่บัครูบาอาจารยม์านะ เราวา่เราก็มีวาสนาพอสมควร ค าวา่ “มีวาสนาพอสมควร” 
เรามีพระท่ีดี เวลาบอกวา่ เวลาเราพดูถึงประวติัศาสตร์ในหมู่ของพระ พระท่ีประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมา เห็นไหม พระก็มาจากคน หมู่คณะท่ีไม่มีหลกัเกณฑเ์ขาท าอะไรเห็นแก่ตวัทั้งนั้นน่ะ เราก็
เจอหมู่คณะท่ีดีเหมือนกนั เวลาไปภาวนาในป่าในเขากนั เวลาธุดงคก์นัไป เวลาไปเจอหมู่คณะ 
วนัโกน วนัพระไม่นอนนะ น่ีมนัมีหมู่คณะท่ีท า มนัเสริมก าลงัใจกนัไง มนัเสริมก าลงัใจวา่ คนท่ี
เขม้ขน้ คนท่ีท าจริงเขามี แต่พระท่ีเหลวไหลก็เยอะ มนัก็อยูท่ี่เราจะคดัเราจะเลือก เราจะแสวงหา
ของเรา ถา้ท่ีไหนท่ีดี เราก็คบ ท่ีไหนท่ีดี เราก็ร่วมเดินทาง ท่ีไหนท่ีไม่ดี เราก็แยกกนั เราแยกกนัไป
ทั้งนั้นน่ะ เราเลือกของเรา เพราะเรามีเป้าหมายไง เราจะไม่มาจมอยูใ่นโลกน้ีนะ 

วนัพระของเราๆ พระท่ีประเสริฐ พระประเสริฐคือพทุธะในหัวใจของเรา มนัเป็นจริงเป็น
จริงไหม ความสงบของใจมนัเป็นจริงข้ึนมาหรือไม่ เราบวชมา บวชมาเพ่ืออะไร เราเป็นชาว
พทุธๆ เราหวงัอะไร 

ใช่ เราหวงัประสบความส าเร็จทางโลก เกิดมาแลว้นะ ปัจจยัเคร่ืองอาศยัก็อยา่ให้มนัขาด
แคลนกนัจนเกินไปนกั ส่ิงใดๆ เราก็อยากประสบความส าเร็จ เรากข็วนขวายของเรา มีการกระท า
ของเรา ถา้ประสบความส าเร็จ ถา้จิตใจเราเป็นธรรมๆ จิตใจเรามนัมีหลกัเกณฑ ์มนัไม่นอ้ยใจไง 
มนัไม่นอ้ยใจ มนัไม่ทอนก าลงัใจ มนัไม่ท าให้เราเหลวไหล เราก็บอก เออ! เราท าบุญมาขนาดน้ีก็
ไดส้มความดีของเรา เพราะในสุตตนัตปิฎก เวลานิทานสอนถึงเร่ืองความเพียร สอนถึงแต่ละภพ
แต่ละชาติท่ีคนเขาเขม้แขง็ แลว้เวลามาเกิดในภพชาติน้ี เขาท าแลว้เขามีจุดยืนของเขา เขามีจุดยืน
ของเขา เขามัน่คงนะ ไม่ลอ่กแหลก่ แลว้มีจุดยืนของเขา อนัน้ีเป็นวาสนาอนัหน่ึงนะ แตค่นท่ี
เหลวไหล คนท่ีไม่เอาไหน คนท่ีเป็นสัตวป์ระหลาด คิดอยา่งหน่ึง พดูอยา่งหน่ึง ท าอยา่งหน่ึงเยอะ
มาก คิดอยา่งหน่ึง พดูอยา่งหน่ึง ท าอยา่งหน่ึง ท าอยา่งนั้นน่ะ แลว้เหลวไหลไปหมด 

แต่ถา้เป็นคนมีสัจจะนะ เวลาหลวงตาท่านบอกวา่ท่านเรียนอยู ่ พอเวลาเรียนอยูไ่ปเดิน
จงกรม นัง่สมาธิภาวนา พระเขาบอกวา่ “ท าอะไร” 

“โอ๋ย! เดินจงกรม” 



เทศน์เชา้ วนัท่ี  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ๖ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

“โอ๋ย! จะไปนิพพานเชียวหรือ” 

ถา้เจออยา่งนั้น พอคร้ังต่อไปเวลาท่านไปเดินจงกรม เพราะเวลาศึกษาแลว้มนัเครียด ไป
เดินจงกรม พอเดินจงกรม พระถามวา่ “ไปไหน” 

“อ๋อ! ออกก าลงักาย” เห็นไหม อนัน้ีคือปัญญา ปัญญาท่ีเราจะท าคุณงามความดีของเรา แต่
ท าคุณงามความดีในสถานท่ีท่ีคนเขาไม่เห็นดว้ยเขาก็จะท่ิมจะต า เราก็ตอ้งท าความดีแลว้ยงั
จะตอ้งบอกวา่ออกก าลงักาย แต่ธรรมดากคื็อเดินจงกรมนัน่แหละ แต่บอกวา่ออกก าลงักายๆ จะ
บอกวา่ไปเดินจงกรมไม่ได ้โอ๋ย! เขาจะเหน็บแนมทนัทีเลย น่ีถา้พดูถึงวา่ถา้มนัใชอุ้บาย ค าอบุาย
หลบหลีกของเรา เราหลบหลีกสงัคม หลบหลีกส่ิงเหลวไหลทั้งนั้นน่ะ เราจะเอาจริงของเรา แต่
คนท่ีจริงจงัมนัจะมีมากนอ้ยแค่ไหน 

แต่ไปเจอหมู่คณะท่ีดีนะ อยา่งเช่นหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านเป็นตวัอยา่ง หลวงปู่เสาร์
ท่านพดูเลย ท าให้มนัดูมนัยงัไม่เอาเลย จะไปสอนอะไรมนั เพราะท่านไม่ค่อยไดเ้ทศน์ไง ท่าน
เทศน์แต่นอ้ย แต่ท่านใชชี้วติของท่านทั้งชีวติเลยเป็นแบบอยา่ง 

หลวงปู่มัน่ท่านสมบูรณ์แบบ ทั้งเทศนาวา่การ ทั้งคอยดกัหนา้ดกัหลงั แลว้ถา้เป็นจริงเป็น
จงัข้ึนมาท่านก็จะส่งเสริม ถา้ไม่เป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา แบบวา่จะไปบงัคบัให้คนท าให้ไดม้นัไม่ได ้

หลวงตาท่านเลา่ให้ฟัง ถา้ใครภาวนาเป็นช้ินเป็นอนันะ ท่านคอยถาม จิตเป็นอยา่งไร ดีข้ึน
ไหม แต่ถา้คนไหนถามแลว้มนัไม่ไดก้็ให้เขาทรงขอ้วตัรไว ้ให้เขาเป็นคนดีข้ึนมา น่ีอาจารยท่ี์เป็น
จริง เป็นจริงอยา่งน้ีนะ ไม่ใช่วา่ โอ๋ย! บวชมาแลว้จะไดห้มดเลย 

ไอน้ัน่มนัสายการผลิตโตโยตา้ โตโยตา้ทุกคนัตอ้งเหมือนกนัหมด พระไม่เหมือนกนั
หรอก มนัอยูท่ี่อ  านาจวาสนา มนัอยูท่ี่คนกระท า แลว้ถา้ครูบาอาจารยท่์านเป็นจริงๆ เพราะมนั
ตรวจสอบได ้ ถา้สมาธิท าไดม้นัก็ยกข้ึนได ้ ถา้มนัเป็นวปัิสสนา วปัิสสนาไดก้็มีโอกาสได ้ ถา้มนั
ท าไม่ไดน้ะ มนัก็เป็นเหลก็แผน่ยงัไม่ไดป๊ั้มเป็นเคร่ืองประกอบเป็นรถเลย มนัก็อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 
แต่เป็นคน เป็นพระ 

น่ีพดูถึงถา้ค าวา่ “เป็นพระๆ” นะ ครูบาอาจารยท่์านเป็นจริงท่านคอยส่งเสริม คอย
คุม้ครองดูแลนะ หลวงปู่มัน่ ถา้ปฏิบติัพอได ้ ท่านก็จะชกัจูง ท่านกจ็ะเขม้ขน้ แต่ถา้ปฏิบติัแลว้
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ไม่ได ้ มนัสุดวสิัย คือมนัท าไม่ได ้ ท าอยา่งไรก็ท าไม่ได ้ ท าไม่ไดก้็พยายามสร้างสมบุญญาธิการ
ของตนเองไป ให้อยูใ่นศีลในธรรม ให้ท าคุณงามความดี 

วนัพระของใคร วนัพระในปฏิทินก็เป็นวนัพระในปฏิทินนะ เป็นวนัพระของสังคมๆ นะ 
ถา้เป็นวนัพระของเรา เราจะเขม้ขน้กบัเรา เราจะดูแลหัวใจของเรา เราจะประพฤติปฏิบติัของเรา 
ถา้เราท าความสงบของใจได ้สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ถา้จิตสงบนัน่คือพทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิก
บาน ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานยกข้ึนสู่การกระท า ยกข้ึนสู่วปัิสสนา มนัจะไปฝึกหดัใชปั้ญญาขา้งหนา้
นัน่ 

ถา้ฝึกหัดใชปั้ญญาขา้งหนา้นั้น มนัจะเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาในพระพทุธศาสนา 
ปัญญาท่ีท าให้รู้แจง้ในใจของตน เห็นไหม วปัิสสนา วปัิสสนาคือการรู้แจง้ในใจของตน รู้แจง้
แทงทะลคุวามสงสัย ความหมกัหมมในใจของตน นัน่น่ะพระพทุธศาสนาสอนอยา่งน้ีไง ถึง
ไม่ให้เช่ืออะไรทั้งส้ินเลย ไม่ให้เช่ือใครทั้งส้ิน เทวดา อินทร์ พรหมท่ีไหนก็ช่วยอะไรเราไม่ได ้
หัวใจเราเท่านั้น 

ถา้หัวใจของเราท าของเราเสร็จแลว้นะ พอส้ินกิเลสไป เทวดา อินทร์ พรหมมาขอฟังเทศน์ 
มาขอฟังธรรม มาขอศึกษา ขอศึกษาเพราะคนท่ีไดป้ระพฤติปฏิบติัแลว้มนัมีเทคนิค มีการกระท า 
ถา้ไม่มีการกระท า มนัจะรู้ไดอ้ยา่งไร ไม่มีการกระท า จะมีผลไดอ้ยา่งไร แลว้การกระท าท่ีถกูตอ้ง
ดีงามอนันั้นต่างหากท่ีมนัถึงจะเกิดผลได ้ ถา้การกระท าท่ีไม่ถกูตอ้งมนัก็หลงใหลไปนัน่ไง มนัก็
เป็นฌานโลกีย ์เป็นเร่ืองโลกๆ อยูว่นัยงัค  ่าไง 

วนัพระของใคร ถา้วนัพระของเรา เราพยายามฝึกฝนของเรา ท าของเราให้สมบูรณ์แบบ
ในใจของเรา เอวงั 


