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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

อา้ว! เราตั้งใจฟังธรรมะ ธรรมะ ท่ีไหนมีธรรม ท่ีนัน่มีความร่มเยน็เป็นสุข เราแสวงหาส่ิง
นั้น แต่เราแสวงหาส่ิงขา้งนอกไง ท่ีไหนท่ีมีธรรม สังคมร่มเยน็เป็นสุข เราอยากอยูใ่นสังคมนั้น 
ถา้สังคมขา้งนอกร่มเยน็เป็นสุข สมณะชีพราหมณ์จะไดป้ระพฤติปฏิบติัไง แต่ถา้สังคมในหวัใจ
เราล่ะ ภพชาติหน่ึง เวลาเกิดภพชาติหน่ึง อารมณ์ความรู้สึกหน่ึง นกัปฏิบติั อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขา
รา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณ ํส่ิงน้ีมีถึงมีเหตุน้ี แต่เวลาอารมณ์เกิดดบัๆ นัน่ล่ะภพชาติหน่ึง ภพชาติ
หน่ึงของนามธรรม  

แต่เวลาภพชาติหน่ึงในการเวียนว่ายตายเกิด สังคมภายนอกเป็นสังคมหน่ึง สังคมใน
หวัใจของเรา ถา้มนัทาํส่ิงน้ีได ้ คนตอ้งมีสติปัญญา ตอ้งละเอียดรอบคอบ แต่ถา้ไม่ละเอียด
รอบคอบ เขาไม่รู้ว่ากายกบัใจเป็นอยา่งไร เราก็คือเรา ร่างกายก็คือจิตใจ จิตใจกคื็อร่างกาย เป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั ทุกขก์็เป็นเรา สรรพส่ิงก็เป็นเรา เวลาอารมณ์น้ีเป็นของเรานะ แต่เวลาไปขา้ง
นอก สมบติัก็เป็นของเรา วตัถุเป็นของเราไดอ้ยา่งไร  

ดูสิ ส่ิงท่ีร่างกาย ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เรายงัตอ้งตดัทิง้เลย เราตอ้งโกนทิง้ เราตอ้งตดัทิง้
อยูแ่ลว้ ทั้งๆ ท่ีอยูท่ี่ร่างกายของเรา เรายงัตอ้งทาํความสะอาดมนัเลยล่ะ แลว้ของอยูข่า้งนอก เรา
ว่าเป็นของเราไดอ้ยา่งไรล่ะ แต่มนัเป็นของเรา ของเราโดยสมมุติ ของเราโดยสิทธิ เป็นสิทธิของ
เรา แลว้สิทธิไปยดึมัน่ เห็นไหม 

ปาณาติปาตา เราไม่ล่วงเกินกนั เราไม่ทาํร้ายกนั เราไม่ล่วงเกินและทาํร้ายกนั เวลาสัตว ์ดู
สิ เวลาครูบาอาจารยท่์านบอกว่าสัตว ์ เวลาเป็นพระโพธิสัตว ์ หลวงตาท่านเทศน์นะ ท่านบอกว่า 
มนัมีอยูท่างภาคอีสาน พระองคห์น่ึงท่านนอนแลว้ฝัน ท่านนอนนะ เป็นเจา้คุณดว้ย นอนแลว้ฝัน 
ฝันว่ามีพระโพธิสัตว ์ มีพระโพธิสัตวเ์ป็นปลาช่อน ปลาช่อนพระโพธิสัตวม์าเขา้ฝันท่าน บอกว่า 
ท่านเป็นพระโพธิสัตว ์ แต่ตอนน้ีท่านโดนขงัไว ้ เขาเอามาขงัไวเ้พราะว่าบา้นนอกเขาเอาขงัไว้
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เพื่อทาํอาหารเขาไปแต่ละวนัๆ ไป เขาบอกว่าเขาเป็นโพธิสัตว ์ เวลาพรุ่งน้ีเชา้ท่านไปบิณฑบาต
นะ ท่านคุน้เคยกบับา้นนั้น ใหข้อไปปล่อยใหที้ 

น่ีเป็นความฝัน เป็นความฝันเพราะท่านฝัน แลว้พอในความฝันก็ถามว่า “แลว้ท่านมา
บอกผมทาํไมล่ะ ทาํไมตอ้งมาบอกผมล่ะ” 

“อา้ว! ก็ผมเป็นโพธิสัตว ์ ท่านก็เป็นโพธิสัตวด์ว้ยกนั ต่างคนต่างสร้างบุญสร้างกศุล
ดว้ยกนัไง” 

น่ีในฝันนะ เชา้ข้ึนมาท่านก็ออกไปบิณฑบาต พอบิณฑบาต บา้นท่ีคุน้เคยกนั ก็เดินเลย 
ถือวิสาสะเขา้ไปหลงับา้นเลย เขาขงัปลาช่อนไวจ้ริงๆ แต่ดว้ยอุบาย คนท่ีมีอุบายนะ เพราะคน
คุน้เคยใช่ไหม ส่ิงใดกถ็วายไดใ้ช่ไหม ไอน่ี้มนัเป็นสัตวท่ี์เขากกัไวเ้ป็นอาหาร 

“ขอนะๆ” 

เทลงคลองไปเลย 

น่ีพระโพธิสัตวก์บัโพธิสัตว ์ ฉะนั้น ส่ิงน้ี ปลาช่อนนะ สัตวน์ํ้ าท่ีมนัเป็นพระโพธิสัตว ์
พระโพธิสัตวท์าํไมเขาถึงมาขอล่ะ เพราะเขาโดนขงัไวเ้ป็นกลุ่ม เป็นกอ้น เป็นฝงู เขาเป็นหวัหนา้
สัตวไ์ง หวัหนา้สัตวน์ะ เขาเสียสละของเขา เพื่อจะสร้างบุญกุศลของเขา เขาจะช่วยเหลือหมู่คณะ
ของเขา แต่เขาจะช่วยเหลือไดอ้ยา่งไรล่ะ เขาก็มาเขา้ฝัน 

“ทาํไมตอ้งมาเขา้ฝันผมดว้ยล่ะ อา้ว! ท่านก็เป็นโพธิสัตว ์ ผมก็เป็นโพธิสัตว”์ พระ
โพธิสัตวก์บัโพธิสัตวด์ว้ยกนัเขากส็ร้างคุณงามความดีของเขาไป  

เขาสร้างคุณงามความดีของเขา ปาณาติปาตา เราไม่เบียดเบียนกนั เราไม่รังแกกนั เราไม่
ทาํร้ายกนั แต่ส่ิงท่ีเราเกิดมาในสังคมโลก ทาํไมมนัเอารัดเอาเปรียบกนัอยา่งนั้นล่ะ เวลาเขาบอก
ว่าสัตวม์นัเกิดเป็นอาหารของเรา หนา้ท่ีของมนัคือเกิดเป็นอาหารของเรา 

มนัก็มีชีวิตของมนั มนัก็มีความรู้สึกของมนัเหมือนกนั แต่เวลาโลกของเรา เห็นไหม ดูสิ 
พระโพธิสัตวเ์หมือนกนั องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เสวยชาติเป็นกระต่ายป่า นายพรานเขา
ไปเท่ียวป่า แลว้เขาหลงป่า เขาหิวกระหายมาก เขาจุดกองไฟไวเ้ผาเพื่อความอบอุ่นของเขา 
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เพราะเป็นนายพรานป่า พระโพธิสัตวก์ระโดดเขา้กองไฟ กระต่ายตวันั้นกระโดดเขา้กองไฟเลย 
ใหน้ายพราน ๒ คนนั้นไดร้อดชีวิตไป น่ีความเสียสละของพระโพธิสัตว ์

แต่พระโพธิสัตว ์ถา้เรารู้ว่าเป็นพระโพธิสัตว ์เราหลงป่าอยู ่เราจะกินเน้ือกระต่ายนั้นไหม 
แต่ก็ไม่มีใครรู้ไง แลว้ส่ิงท่ีรู้น้ีเอามาจากไหนล่ะ ไปเก็บมาจากไหน? ก็ในพระไตรปิฎกไง เพราะ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นคนบอกเองว่าท่านเคยเป็น ท่านเคยทาํ ท่านทาํของท่านมา 
ท่านทาํของท่านมา น่ีพดูถึงผลของวฏัฏะใช่ไหม ถา้ผลของวฏัฏะ คนท่ีหูตาสว่าง ส่ิงใดเขาทาํคุณ
งามความดีของเรา แต่ถา้คนเรามนัดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัก็แสวงหาของมนั เราก็
ทาํ 

ทุกคนตอ้งมีหนา้ท่ีการงาน เพราะคนเกิดมามีปากมีทอ้ง เราเกิดมาเป็นญาติกนัโดยธรรม 
เพราะทุกคนมีหน่ึงปากและหน่ึงทอ้ง เวลามีหน่ึงปากหน่ึงทอ้ง เราตอ้งแสวงหาปัจจยัเคร่ืองอาศยั
เพื่อมาดาํรงชีวิตของเรา เรามีความเสมอภาค มีคนละหน่ึงปากและหน่ึงทอ้ง แลว้เรากมี็จิตใจดว้ย 
จิตใจของเรา เห็นไหม ดูสิ สังคมของเรา ถา้สังคมในหวัใจของเรา เราฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพื่อ
เหตุน้ี ใครจะติฉินนินทา ใครจะส่งเสริมอยา่งไรมนัก็เร่ืองของโลกธรรม ๘ เร่ืองของการติฉิน
นินทาของโลกเขา เราเองเราเป็นคนรู้ไง แต่จะรู้ไดอ้ยา่งไรล่ะ ถา้เราไม่มีสติปัญญา เราจะรู้ได้
อยา่งไร เพราะตณัหาความทะยานอยากมนัครอบงาํหวัใจทั้งนั้นแหละ มนับอกว่าความคิดของ
เราไม่มีใครรู้เร่ืองของเราหรอก เราทาํส่ิงใดเราก็จะเอาแต่ผลประโยชน์ของเรา น่ีมนัคิดของมนั
ไป มนัทาํของมนัไปไง มนัทาํของมนั มนัว่าเป็นความลบัๆ มนัน่ะรู้ เพราะมนัรู้มนัถึงเวียนว่าย
ตายเกิด เพราะมนัรู้มนัถึงมีเวรมีกรรม เพราะมนัรู้มนัถึงมีการกระทาํ น่ีการกระทาํของใจ ใจมี
การกระทาํ 

แต่ถา้เรามีสติปัญญา หนา้ท่ีการงานก็เป็นหนา้ท่ีการงาน หนา้ท่ีการงานก็ปากกดัตีนถีบ
อยูแ่ลว้แหละ เรากรู้็อยูว่่าเป็นหนา้ท่ีการงาน เพราะเราเสมอกนั เราเกิดมาไง แต่มนัขาดตก
บกพร่องท่ีหวัใจ หวัใจของคนท่ีมนัทุกขม์นัยาก มนัดิ้นรนของมนั แต่คนท่ีหวัใจเขาอ่ิมเขาเตม็
ของเขา เขามีของเขา เวลาเขาตอ้งใชส้อยของเขา ถา้หวัใจของเขา เขาสละใหค้นอ่ืนก่อน ทั้งๆ ท่ี
มนัทุกขม์นัยาก เขากส็ละใหค้นอ่ืนก่อนได ้เพราะเด๋ียวหาไดข้า้งหนา้ 

ในสมยัท่ีหลวงตาท่านอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ ช่วงนั้นเป็นช่วงสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ 
ผา้ผอ่นมนัขาดแคลนไปหมด อตัคดัขาดแคลนไปทั้งนั้น แลว้ยิง่ภิกษุอยูป่่า เอาท่ีไหนล่ะ เวลาส่ิง
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ท่ีใครเขามาถวายผา้อาบนํ้าฝน ผา้ต่างๆ หลวงตาท่านกัก๊ไว ้ กัก๊ไวเ้พื่อประโยชน์หลวงปู่ มัน่ ไป
เก็บไวใ้นท่ีอยูข่องท่าน ในท่ีท่านกั้นหอ้งไวอ้ยู ่เอาไปเก็บไว ้

เวลาท่านกลบัไปนะ “น่ีของใคร” 

“ก็เก็บไวเ้พื่อใหห้ลวงปู่ มัน่ไดใ้ช”้ 

ท่านพดูนะ หลวงตาท่านจาํแม่น จาํจนฝังใจ “เราเป็นหวัหนา้ คาํวา่หวัหนา้มนัเป็นผูท่ี้
ญาติโยมเขาศรัทธา เราเป็นหวัหนา้ ฉะนั้น ส่ิงท่ีมนัอตัคดัขาดแคลน ใหลู้กศิษยล์ูกหาก่อน” 

ท่านใหพ้ระก่อนนะ ท่านไม่ยอม ท่านใหพ้ระก่อน หลวงตาท่านจบัของท่านไว ้ ท่านให้
คนอ่ืนก่อน ท่านบอกว่าใหพ้ระไปก่อนเพราะมนัขาดแคลน พระท่ีมาพึ่งพาอาศยั ใหส่ิ้งนั้นก่อน 
แลว้ท่านก็สังเกต สังเกตวา่มนัไม่มี มนัไม่มี 

พอไม่ก่ีวนัต่อไปก่อนเขา้พรรษา อาจารยอุ่์นเขาจา้งใหค้นแบกหามเขา้ไป ผา้เป็นพบัๆ 
เลย เป็นมว้นๆ เลย เขา้ไปถวายท่าน แลว้ผา้ท่ีไดม้า หลวงตาท่านก็ไปถามนะ “เพราะมนัอตัคดั
ขาดแคลนมนัไม่มีขายหรอก แลว้ผา้น้ีเอามาจากไหน” 

ผา้น้ีเอามาไดเ้พราะเขาไปซ้ือหลงัร้าน 

ภาษาเราก็ซ้ือใตดิ้น ถา้ซ้ือหนา้ร้านไม่มีขาย ไม่มีเลย 

น่ีอาํนาจวาสนาของคน ผูน้าํๆ ท่านเสียสละ เห็นไหม อยา่งพวกเรา ถา้เราอตัคดัขาด
แคลน ส่ิงใดมาเราตอ้งเก็บไวใ้ชข้องเราก่อน เพราะเราอตัคดัขาดแคลนใช่ไหม แต่ของท่าน
อตัคดัขาดแคลนดว้ยกนั ผูมี้นํ้ าใจถวายท่าน ท่านบอกว่า “ใหพ้ระในวดัก่อน ใหค้นอ่ืนก่อน ให้
คนอ่ืนก่อน” 

“แลว้ท่านไม่มีใชท้าํอยา่งไรล่ะ” 

“ช่างมนั หวัหนา้เด๋ียวมนัเป็นไปเอง”...มนัตอ้งมีของมนัไดไ้ง 

ส่ิงท่ีเวลาเราทาํแลว้ เราเสียสละใหค้นอ่ืน เราจะไม่ไดส่ิ้งใด ถา้สละดว้ยหวัใจท่ีบริสุทธ์ิ
นะ เราไม่ไดส้ละดว้ยว่าเราตอ้งการผลตอบแทนอะไร เราสละของเรา ความเสียสละ ถา้เสียสละ
อยา่งน้ี เราทาํเพื่อสังคมในใจของเรา 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ๕ 
 

©2014 www.sa-ngob.com 

สังคมภายนอกเรายงัควบคุมเขาไม่ไดเ้ลย สงัคมนะ นานาจิตตงั โลกธรรม ๘ สรรเสริญ 
นินทา มนัมีของมนัประจาํโลกอยูแ่ลว้ ธรรมะเก่าแก่ แต่ถา้เรามีจิตใจของเรามัน่คงนะ ไอธ้รรมะ
เก่าแก่นั้นมนัจะไม่สามารถเหยยีบย ํา่ ไม่สามารถพดัใหห้วัใจเราหวัน่ไหวไปได ้ แต่ถา้ขา้งใน
หวัใจเราหวัน่ไหว ไม่ตอ้งใหส้ังคมภายนอกมนัมาพดัหรอก เราระแวงไปเอง เราทาํอะไรลม้ลุก
คลุกคลาน เราทาํอะไรหวาดหวัน่ไปหมดเลย 

ทาํไมมนัตอ้งเป็นอยา่งนั้นล่ะ ทาํไมตอ้งไปหวาดหวัน่อะไรกบัเขา คนก็เท่าคน เขาก็มี
ปากมีทอ้งเหมือนเรา เขามีกายมีใจเหมือนกนั มนุษยก์็เท่ากบัมนุษย ์ มนัจะแตกต่างกนัตรงไหน
ล่ะ สิทธิเสมอภาคมนัเท่ากนั ถา้มนัเท่ากนั เราก็ทาํของเราไปสิ น้ิวมือของเรายงัไม่เท่ากนัเลย 
โอกาสของคนแต่ละชาติหน่ึงเวียนว่ายตายเกิด ตายเกิดมาแลว้ภพชาติหน่ึง ชีวิตหน่ึงมนัก็มีลุ่มๆ 
ดอนๆ เวลาลุ่มๆ ดอนๆ มนัจะไปหวัน่ไหวอะไร ลุ่มๆ ดอนๆ ก็เผชิญกบัมนัสิ 

เวลานกัปฏิบติันะ ครูบาอาจารยท่์านอยูใ่นป่าในเขา เวลามนัทุกขม์นัยาก เรายงัตอ้งทุกข์
ยากมากกวา่นั้น หลวงปู่ มัน่เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมา เขาก็ตอ้งฟ้ืนฟู ตอ้งดูแลร่างกาย เวลาหลวง
ปู่ มัน่ท่านเจ็บไขไ้ดป่้วย หลวงตาท่านเล่า ธรรมดาคนเรา ท่านกถื็อธุดงควตัรอยูแ่ลว้ เวลาเจบ็ไข้
ไดป่้วย ฉนันํ้าขา้วตม้กบัเกลือ อา้ว! เขาเจบ็ไขไ้ดป่้วยเขาตอ้งฟ้ืนฟูร่างกาย ธรรมดาท่านก็ฉนั
อาหารปกติ แต่เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยนะ ขา้วตม้กบัเกลือ ท่านทาํอยา่งนั้น แลว้หลวงตาท่านเป็นคน
อุปัฏฐากอยู ่ มนัเห็นมากบัตา มนัเห็นมากบัตาแลว้จิตใจมนัคนละชั้น คนท่ีทาํท่านทาํดว้ยหวัใจ
ของท่าน ไอเ้ราเคารพบชูาใช่ไหม ถา้ไม่รักมนัก็ไม่คิดหรอก คนไม่รักกนัไม่ห่วงกนัหรอก ไอน่ี้
มนัรัก มนัเคารพ มนับชูา แลว้มนัอยากใหไ้ดอ้ยา่งท่ีเราคาดเราหมาย เราอยากใหท่้านฟ้ืนฟู ให้
ท่านทาํของท่าน มนัยิง่จบั ยิง่ดู ยิง่แล แต่ท่านทาํของท่านเป็นคติเป็นตวัอยา่ง เพราะมีหลวงตา มี
หลวงปู่ ขาว มีครูบาอาจารยเ์ราท่ีจะเป็นหลกัชยัไป 

หลวงปู่ ขาวท่านบอกว่าท่านเก็บบาตรผดิท่ีนะ คืนนั้นพอนัง่ภาวนา หลวงปู่ มัน่มาติเลย 
“ทาํอยา่งนั้นหรือ ทาํอยา่งนั้นหรือ” ถา้ผูใ้ดจะเป็นผูท่ี้เป็นหลกัเป็นชยัไปขา้งหนา้ ท่านจะอบรม
สั่งสอน สอนดว้ยการไม่สอน สอนดว้ยการทาํใหดู้ ท่านทาํชีวิตของท่าน ท่านทาํใหดู้ ทั้งๆ ท่ี
ท่านก็เมตตาอยูแ่ลว้แหละ แต่ท่านทาํใหดู้เพราะท่านรู้ว่าคนท่ีมีปัญญา ท่านทาํส่ิงใด ไอค้นมี
ปัญญามนัรู้ มนัเห็น มนัเก็บ มนัซบั มนัเอามาเป็นประโยชน์ ไอค้นไม่มีปัญญานะ ยดัใส่ปากมนั 
มนัยงับว้นทิง้เลย ไอค้นท่ีมีปัญญาท่านทาํเป็นประโยชน์ เห็นไหม ทั้งเก็บ ทั้งซับเพื่อเป็น
ประโยชน์กบัเรา 
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เวลาครูบาอาจารยท่์านทาํเป็นตวัอยา่ง ไม่ใช่ท่านอดท่านอยากนะ ท่านมี ท่านมีของท่าน
ทั้งนั้นแหละ เพราะอะไร เขามาในวดั เขาไปหนองผอื เขาไปหาใครล่ะ ก็เขาไปหาหลวงปู่ มัน่ 
แลว้ท่ีเขาถวายเขาถวายใครล่ะ ก็ถวายหลวงปู่ มัน่ แลว้เวลาท่านใชส้อย ท่านไม่ใชส้อย ท่านให้
พระในวดั ท่านไม่เอา ท่านใหพ้ระในวดั เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมายงัทาํเป็นแบบอยา่ง ยงัทาํเป็น
ตวัอยา่ง น้ีเป็นแค่พฤติกรรม น้ีเป็นแค่ขอ้วตัรปฏิบติั น้ีเป็นแค่ท่ีว่าเป็นวตัถุท่ีเราเห็น เราจบัตอ้ง
ได ้ แต่ในหวัใจนะ หวัใจท่ีมนัประพฤติปฏิบติั เวลาประพฤติปฏิบติั สังคมภายในหวัใจเวลามนั
ชาํระลา้งไปแลว้ อนันั้นมนัสาํคญักว่า มนัสาํคญักว่าเพราะอะไร  

สังคมภายนอก สังคมภายนอก ดูสิ กระแสสังคมเขาบริหารจดัการ เขาควบคุมได ้เวลาคุม
มอ็บ เขานอ้มนาํไป เขาทาํได ้ แต่ในใจของเราล่ะ ใครจะควบคุมใคร เวลาเราคิดอะไรข้ึนมา เรา
รู้ตวัอยูแ่ลว้ เราทาํอะไรข้ึนมามนับอกเอง็ก็โกหก กรู้็กนัอยู ่ก็ทาํเองรู้เอง แลว้จะทาํอยา่งไรล่ะ 

แต่ถา้มีสติมีปัญญา กาํหนดพุทโธก็ได ้ ปัญญาอบรมสมาธิก็ได ้ ทาํเขา้ไปแลว้เราจะเห็น
สังคมของเรา สังคมของเรา เราตอ้งการใหทุ้กคนมีความสุขร่ืนเริง ในหวัใจของเรา เราก็อยากให้
สังคมร่ืนเริง อเสวนา จ พาลาน ํปณฺฑิตานญฺจ เสวนา เราจะไม่คบคนพาล เราจะคบบณัฑิต เราจะ
คบสัจธรรม แต่หวัใจทาํไมมนัดิ้นรนอยา่งน้ีล่ะ นัง่สมาธิภาวนา เขาบอกเป็นหนทางแห่งการพน้
ทุกข ์ ในการประพฤติปฏิบติัมนัเป็นคุณงามความดีทั้งนั้นแหละ เราก็ทาํคุณงามความดีทั้งนั้น
แหละ ทาํไมตบะธรรมมนัตอ้งแผดเผากิเลสตณัหาความทะยานอยาก ทาํไมตบะธรรมมนัเผา
หวัใจเรา มนัลนกน้ นัง่น่ีกน้ร้อนไปหมดเลย เราเดินสมาธิภาวนามนัจะลม้ลุกคลุกคลาน ก็ไหน
ว่าจะทาํความดีไง ก็ไหนว่าจะมุ่งมัน่มุมานะเอาความดีไง ทาํไมมนัเป็นอยา่งน้ี ทาํไมมนัสู้ไม่ได ้

น่ีขั้วบวก-ขั้วลบ คนเกิดมา โลกเป็นของคู่ มนัมีดีก็มีชัว่ มนัมีบุญกุศล มีเจตนา มนัก็มี
อวิชชา มีมารอยูใ่นหวัใจท่ีมนัจะต่อตา้น น่ีมารมนัต่อตา้น มารมนัไม่ตอ้งการใหเ้ราเขา้ไป
สันทิฏฐิโก ไปปัจจตัตงั ไดส้ัมผสัรสของธรรม มนัต่อมนัตา้น ถา้ใครไปสัมผสันะ ใครทาํสมาธิ
ทีหน่ึงจะฝังใจไปจนตายเลย ถา้ใครเคยใชปั้ญญาไปทีหน่ึง ปัญญาอยา่งน้ีเม่ือไหร่จะเกิดข้ึนสักที 
ปัญญาท่ีเราอยากรู้เม่ือไหร่มนัจะเกิดข้ึนสักที เพราะมนัไปเจอแลว้มนัฝังใจ มารมนัถึงไดใ้ชเ้ล่ห์
ใชก้ลของมนัพยายามผลกัไส 

ฉะนั้น เราเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา มนัเป็นวิธีการ แลว้ทุกคนมนัอยูท่ี่จิตใจหนาหรือ
บาง ถา้หนาก็ตอ้งเขม้ขน้ ถา้จิตใจบาง บางคนนัง่สมาธิก็ทาํไดง่้าย บางคนมีปัญญาก็พอไปได ้คาํ
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ว่า “พอไปได”้ แต่เราตอ้งมีสติปัญญา ตอ้งมีสติ มีความรอบคอบ อยา่เพิ่งไวใ้จ อยา่เพิ่งเช่ือ ไม่ให้
เช่ือส่ิงใดทั้งส้ิน เช่ือในการประพฤติปฏิบติั “น่ีก็ประพฤติปฏิบติัแลว้ น่ีก็รู้จกัการประพฤติปฏิบติั 
มนัจะไม่ใหเ้ช่ือไดอ้ยา่งไรล่ะ”...มนัไม่ใหเ้ช่ือ ไม่ใหเ้ช่ือเพราะว่ามนัยงัเป็นอนิจจงัอยู่ มนัยงัอยู่
ในไตรลกัษณ์อยู ่เห็นไหม สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ความเป็นอนตัตา ทุกอยา่งเป็นอนตัตา สรรพส่ิง
เป็นอนตัตา มนัก็เป็นอยูแ่ลว้ ดูสิ พระอาทิตยข้ึ์น-พระอาทิตยต์กมนัก็เป็นอนตัตา มนัแปรปรวน
ของมนัอยูต่ลอดเวลา ธรรมะเป็นธรรมชาติมนัก็แปรปรวนของมนัอยูแ่ลว้ แลว้ใครเป็นคนเห็น 
ใครเป็นรู้ล่ะ 

ถา้ใครเป็นคนรู้คนเห็น เห็นอยา่งไรล่ะ? ก็เห็นสังคมไง เห็นความฉอ้ฉลของสังคมใน
หวัใจไง เห็นพาลกบับณัฑิตมนัต่อสู้กนัไง เห็นธรรมกบัอธรรมมนัต่อสู้กนัไง เห็นสัจธรรม เวลา
เป็นสมาธิมนัก็มีความร่มเยน็ไง ธรรมจกัร เวลาจกัรมนัเคล่ือน ปัญญามนัเคล่ือนพร้อมกบัสมาธิ 
พร้อมกบักาํลงัข้ึนมา ธรรมจกัรมนับดบ้ีกิเลสตณัหาความทะยานอยากไง แต่เวลาจิตมนัเส่ือมลง
มา จิตมนัทอ้ถอยลงมา มนัเป็นกงจกัรแลว้ ฝ่ายอธรรม ฝ่ายกิเลสมนัมีมากกว่า เห็นไหม “เราไม่มี
วาสนา เราทาํแลว้เราทาํไม่ได”้ น่ีกงจกัรมนัหมุนแลว้ ถา้เราไม่มีสติปัญญา กงจกัรมนัหมุนมา 
เด๋ียวเราก็ลม้ลุกคลุกคลานแลว้ 

แต่ถา้เรามีสติปัญญา เราแยกแยะได ้ แยกแยะดว้ยเหตุดว้ยผล ดูสิ เวลาเราภาวนาไป มนั
จะนอ้ยเน้ือตํ่าใจเป็นธรรมดาเลย แค่นอ้ยเน้ือตํ่าใจนะ สุดทา้ยแลว้ “เลิกเถอะ พอเถอะ สุดวิสัย
แลว้ มนัเป็นไปไม่ไดแ้ลว้” 

ถา้เป็นไปไม่ได ้ชีวิตน้ีมาจากไหนล่ะ เป็นไปไม่ไดม้านัง่อยูน่ี่ทาํไมล่ะ เป็นไปไม่ไดม้นัมี
อะไรอยูน่ี่ล่ะ มนัมีของมนัก็เป็นของมนัสิ คนเราเกิดมามีปากมีทอ้งเหมือนกนันะ คนเกิดมาก็มี
จิตใจเหมือนกนันะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็เป็นมนุษยเ์หมือนกนั หลวงปู่ เสาร์ หลวง
ปู่ มัน่ก็เป็นมนุษยเ์หมือนกนั เราก็เป็นมนุษยเ์หมือนกนั ทาํไมเราทาํไม่ไดล่้ะ 

ถา้ทาํไดน้ะ ทาํไดต้อ้งมีสัมมาทิฏฐิ เวลานัง่สมาธิภาวนาแลว้มนัไปไม่ได้ๆ  เราสุดโต่งไป
ทางใดทางหน่ึง ถา้มนัไปไม่ไดต้อ้งหาเหตุหาผล มีอุบาย หลวงตาท่านบอกนะ เวลาภาวนาเดิน
จงกรมโง่อยา่งกบัหมาตาย หมามนัตาย หมามนัไม่กระดิก หมามนันอนอยู่นัน่น่ะ โง่กว่ามนัอีก 
หมาตายแลว้มนัมีปัญญาไหม เวลาท่านเสียดสีพระไง ใหพ้ระมีกาํลงัใจ เวลาเดินจงกรมโง่อยา่ง
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กบัหมาตาย คือไม่ใชส้ติปัญญา ไม่ใชอุ้บายเลย สักแต่วา่ทาํหวัท่ิมอยูอ่ยา่งนั้นแหละ เดินไปเดิน
มา เดินมาเดินไป แลว้ทาํไมปัญญามนัไม่หมุนบา้งล่ะ 

ปัญญามนัหมุนก็หาอุบายสิ ถา้มนัไปแลว้มนัไม่ได ้กิเลสมนัปิดกั้น กิเลสมนัต่อตา้น เราก็
ตอ้งมีอุบาย อุบายว่าวนัน้ีทาํอยา่งน้ีไม่ได ้วนัต่อไปก็จะพลิกแพลงอยา่งไร เราจะเดินอยา่งไร เรา
จะพลิกแพลงอยา่งไร น่ีหาอุบาย ไม่ใช่ภาวนาโง่แบบหมาตาย น่ีคาํพดูหลวงตา เราฟังแลว้มนัซ้ึง 
โง่อยา่งกบัหมาตายมนัโง่มากนะ 

แต่ถา้เราจะฉลาดข้ึนมาบา้ง หมาเป็นก็ยงัได ้ ไม่ตอ้งหมาตาย หมาท่ีมีชีวิตตีนมนัยงัดิ้น
บา้ง ไอน่ี้หมาตายไม่กระดิกเลย น่ีไง แลว้เราว่าภาวนาไม่ได้ๆ  ภาวนาโง่อยา่งกบัหมาตาย  

เวลาครูบาอาจารยท่์านพดูนะ พดูใหเ้ราฮึกเหิม พดูใหฮึ้กเหิม พดูใหมี้กาํลงัใจ พดูใหเ้รามุ
มานะ เพื่ออะไร? เพื่อประโยชน์กบัเรา เห็นไหม เวลาเราทาํบุญถวายในหลวง วนัเฉลิมฯ วนั
ต่างๆ ทาํบุญถวายในหลวง ทาํบุญถวายในหลวง ทาํบุญเราทั้งนั้นแหละ เราทาํบุญก็บุญของเรา 
แลว้เราถวายในหลวง 

น่ีครูบาอาจารยท่์านกระตุน้ๆ ของใคร? ของเราทั้งนั้นแหละ ของคนท่ีโดนกระตุน้ เวลา
หมอใชเ้คร่ืองไฟฟ้ากระตุน้หวัใจ กระตุน้ไป คนเจบ็ๆ แลว้กระตุน้เพื่ออะไรล่ะ? ก็ใหห้วัใจมนั
ทาํงานข้ึนมา น่ีก็เหมือนกนั โง่อยา่งกบัหมาตาย มนัไม่ทาํงานเลยล่ะ ใหม้นัทาํงานข้ึนมา ทาํงาน
ข้ึนมาเป็นประโยชน์กบัคนคนนั้น 

เพราะว่าคนเรามีกายกบัใจเท่ากนั เสมอกนั เกิดมามีปากมีทอ้งเหมือนกนั มีจิตใจ
เหมือนกนั ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ถึงพยายามจะร้ือสัตวข์น
สัตว ์ร้ือสัตวคื์อสัตตะผูข้อ้ง ใจมนัเป็นผูข้อ้ง ร่างกายมนัไม่ขอ้งหรอก เวลาตายไปแลว้เหมือนกบั
หมาตาย เผาทิง้ ร่างกายไปขอ้งกบัอะไร แต่จิตใจมนัขอ้ง เห็นไหม สังคมภายในสาํคญัมาก ถา้
สังคมภายในมนัขอ้ง สัตตะผูข้อ้ง ปลดมนั ปลดเปล้ืองมนั ทาํมนัเพื่อสัจธรรม เพื่อความจริงของ
เรา 

เวลาทาํ ทาํเพื่อประโยชน์อยา่งน้ี เราสร้างสมบุญญาธิการมา สร้างสมบุญญาธิการมาให้
หวัใจมนัผอ่งแผว้ เร่ืองลาภสักการะภายนอกมนัเป็นเร่ืองอามิส แต่เร่ืองความสุข-ความทุกขใ์น
ใจของเรา เร่ืองความจริงในใจของเรา เราทาํเพื่อประโยชน์กบัเราเอง เอวงั 


