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เทศน์เช้า วนัที่ ๘ กนัยายน ๒๕๕๗ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ฟังธรรมะนะ เวลาหลวงตาท่านพดูถึงยายกั้ง ยายกั้งอาย ุ ๗๐-๘๐ เวลาเดินไปหาหลวงปู่
มัน่ เดินมาเดินไม่ไหว พกัเป็นพกัๆ ไป เอาไมเ้ทา้ค ้าไป หลวงปู่ มัน่บอก “มาท าไม ไม่ตอ้งมาก็
ได”้ 

“จะมา จะมา อยากจะมาคุยกบัหลวงปู่ มัน่” 

เวลาเดินจงกรมท่ีบา้น อาย ุ ๗๐-๘๐ นะ เอาไมร้าวถือไว ้ แลว้เดินจงกรมไป เดินจงกรม
ไป ครูบาอาจารยข์องเรานะ เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วย เขา้ทางจงกรม เขา้ทางสมาธิ เอาหวัใจไวก่้อนไง 
ถา้หวัใจมนัเบานะ ธรรมโอสถ โรคภยัไขเ้จบ็เบาลงเลย แต่ถา้หวัใจมนัอ่อนแอนะ โรคภยัไขเ้จบ็
มนัใหผ้ลกระทบถึงหวัใจไง นอ้ยเน้ือต ่าใจ มนัเป็นอยา่งนั้น มนัเป็นอยา่งนั้น  

โรคชราคร ่าคร่าเป็นเร่ืองธรรมดา แต่ธรรมดา เราตอ้งมีสติมีปัญญา เรายอมรับความชรา
คร ่าคร่าของมนั แต่หวัใจเราไม่ยอมรับ เราชราคร ่าคร่าขนาดไหน เวลานัง่สมาธิภาวนา จิตมนั
เหาะเหินเดินฟ้า ร่างกายมนัเจบ็ใหม้นัเจบ็ไป แต่หวัใจมนัเหาะเหินเดินฟ้าเลย แลว้หวัใจเหาะเหิน
เดินฟ้ามนัมาจากไหนล่ะ ถา้เหาะเหินเดินฟ้า มนัก็มาจากสติมาจากปัญญาท่ีคนท า ถา้มนัท าได้
อยา่งนั้น เห็นไหม 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีมนัอาศยักนัๆ มนัตอ้งอาศยักนัอยูแ่ลว้ ถา้อาศยัอยูแ่ลว้นะ หลวงตาท่านจะพดู
ประจ า รถมนัชราคร ่าคร่า ไอร้ถส่วนรถ ไอค้นขบัรถส าคญั ไอค้นขบัรถ ถา้รถมนัชราคร ่าคร่า 
เขาก็ซ่อมแลว้บ ารุงมนัไป ไม่นอ้ยเน้ือต ่าใจ แต่ถา้รถมนัชราคร ่าคร่า ไอค้นขบัมนัก็ซ่อมไม่เป็น 
มนัก็อยูน่ัน่แหละ ไอค้นขบัรถ รถมนัชราคร ่าคร่า แต่คนขบัมนัแขง็แรงมนัก็พารถนั้นไป แต่รถ
เราชราคร ่าคร่า รถเราไม่ใช่รถถอยมาใหม่ๆ ป้ายแดงนะ มนัไปไดส้ะดวกสบายของมนั  

เราเกิดมา เกิดมาเร่ิมตน้จากเดก็นอ้ย มนัก็เติบโตมาเป็นธรรมดา วยัท างานๆ รถเราดี ถา้
รถเราดี เรามีสติปัญญาไหม ถา้มีสติปัญญา เร่ืองท ามาหากินเป็นเร่ืองธรรมดานะ คนเราตอ้งมี
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หนา้ท่ีการงาน พระจะเก่งกาจขนาดไหนกต็อ้งบิณฑบาตทั้งนั้นแหละ ไม่บิณฑบาตก็ไม่มีใครมา
ใหฉ้นัหรอก เห็นไหม เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ มนัก็ตอ้งมีงานท าทั้งนั้นแหละ ทีน้ีพอมีหนา้ท่ีการ
งาน เวลาครูบาอาจารยท่์านอยูใ่นป่า เวลาไปธุดงคก์ลบัมา ท่านกลบัมาท่านจะแบ่งกนัว่าจะเจือ
จานกนัไง  

ค าว่า “ธุดงค”์ อาศยัอ  านาจวาสนาบารมีของผูท่ี้มีบารมี ถา้มีบารมี ไปไหนนะ คนเขามี
ความศรัทธาเขากจ็ะใส่บาตร ไอค้นท่ีไม่มีบารมีนะ ใหไ้ดข้า้วมีกน้บาตรมาก็พอแลว้ แลว้มาแบ่ง
กนั มาเจือกนั มาแบ่งปันเจือจานกนั พอเจือจาน น่ีใจท่ีเป็นธรรมๆ ถา้ใจเป็นธรรมมนัอยูไ่หนมนั
เผือ่แผ ่พอมนัเผือ่แผ ่มนัคิดถึง มนัอบอุ่น 

มิตรแท ้มิตรแทเ้ขาขาดตกบกพร่อง มิตรแทท่ี้เขาผดิพลาดไป มิตรแทจ้ะปกป้องคุม้ครอง 
มิตรแทจ้ะแกไ้ขให ้ มิตรเทียม มิตรเทียมนะ มนัก็บอกเอง็มีค่าก็เป็นเพื่อนกบัเอง็ เอง็ไม่มีค่าก็ไม่
เป็นเพื่อนกบัเอง็ คนเทียมมิตร มนัหลอกมนัลวงเลยล่ะ 

แลว้จิตใจของเรา ถา้หมู่คณะเป็นท่ีไวว้างใจ มนัอบอุ่นนะ การจะภาวนามนัก็ง่ายข้ึน ถา้
มนัง่ายข้ึน ถา้เรามีสติปัญญาเทียบเคียงเขา้มา ถา้เทียบเคียง เห็นไหม จากวงนอกเขา้มา วงในเขา้ 
ถา้เขา้มาก็มาถึงหวัใจของเรา ถา้ถึงหวัใจนะ อเสวนา จ พาลาน  ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา ไม่คบคน
พาล ไม่คบมิตรเทียม ไม่คบคนเทียมมิตร จะคบมิตรแท ้ นัน่คบมิตร ถา้มิตรเราดี เราเลือกเอา 
เห็นไหม แต่เวลามนัเกิดในใจของเรา อกุศลมนัเกิดข้ึนมา เวลานอ้ยเน้ือต ่าใจ เวลามนัคิด
เบียดเบียนตนเอง นัน่ล่ะมนัท าลายตวัเองแลว้  

แหม! ไดเ้กิดมาเป็นมนุษยน่ี์อริยทรัพย ์ ไดเ้กิดเป็นมนุษยน่ี์สุดยอด ถา้ไม่เกิดเป็นมนุษย ์
จิตเวียนว่ายตายเกิดมนัตอ้งเวียนไปธรรมชาติของมนั ดูสิ มนัเวียนว่ายตายเกิดตามธรรมชาติของ
มนั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกเลย เหมือนเต่าตาบอดอยูใ่นทะเล เวลาโผล่ข้ึนมา ถา้มี
บ่วง ถา้เขา้ไปบ่วงนั้นคือไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ แลว้เกิดเป็นมนุษยน่ี์อริยทรัพยท่ี์เกิดมาอยา่งน้ีสุดยอด
แลว้ เราจะไปนอ้ยเน้ือต ่าใจอะไร 

เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ อา้ว! หนา้ท่ีการงานเราก็บากบัน่ ดูสิ เวลาสัตวม์นัเกิด เกิดเป็นววั
เป็นควายนะ มนัเกิดมา ถา้เป็นววัเป็นควาย ถา้เป็นววัฝงูมนัก็ราคาหน่ึง ถา้เวลาเขามาฝึกไถนาได ้
เขามาฝึกใชง้านไดก้็เป็นอีกราคาหน่ึง 
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เห็นไหม เป็นววัเป็นควายมนัยงัตอ้งฝึกหดังาน มนัยงัมีคุณค่าแตกต่างกนั แลว้มนัเกิดมา
มนัก็ท  าหนา้ท่ีการงานของมนัเพื่อเอาใจเจา้นาย ไม่ทุบไม่ตีมนั เวลามนัเกิดเป็นสัตวป่์า สัตวป่์า
มนัก็มีหวัหนา้ฝงูของมนั เวลาอาหารไม่มีมนัก็ตอ้งแสวงหาของมนั มนัแลกอาหารม้ือหน่ึงดว้ย
ชีวิตของมนั เวลามนัหากิน เป็นสัตวม์นัไปกินโป่ง กินต่างๆ นายพรานเขาก็ไปดกัยงิมนั 

น่ีอ่ิมหน่ึง มนัตอ้งเอาชีวิตเขา้แลก มนัเป็นสัตว ์ มนัเป็นสัตวเ์พราะมนัไม่มีอะไรคุม้ครอง 
เรามาเกิดเป็นมนุษยม์นัสุดยอด ใครรังแกกนัไดไ้หม กฎหมายเขาจบันะ เวน้ไวแ้ต่ไอค้นเทียม
มิตรมนัเอาไปปอกลอก แต่ถา้เราเป็นของเราจริงนะ เราเกิดเป็นมนุษยน่ี์สุดยอด เราสุดยอด แลว้
จะไปนอ้ยเน้ือต ่าใจอะไร  

อา้ว! ถา้เราไม่นอ้ยเน้ือต ่าใจ เราเป็นมนุษยสุ์ดยอด ไอส้ถานะทางสังคม สถานะหนา้ท่ี
การงาน องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นกษตัริย ์ สถานะเป็นกษตัริยอ์อกมาเป็นนกัพรต
นกับวช เป็นนกัพรตแลว้ตอ้งมาศึกษาเพราะยงัไม่มีศาสนา กว่าจะตรัสรู้เป็นองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เทวดาถวายบาตร ๔ ใบ อธิษฐานใหเ้หลือใบเดียวเพื่อบิณฑบาต ทุกคน
อยากจะท าบุญกุศลกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัมี เวลามนัทุกขย์าก มนัมี เวลามนัดี
ข้ึนมา มนัมี  

น่ีก็เหมือนกนั จิตใจของเรา เราเกิดเป็นมนุษยน่ี์สุดยอด เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ก็เป็นมนุษย ์ ในบรรดาสัตวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด แต่
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมา วางธรรมวินยัไวก้บับริษทั ๔ แลว้เรา
เป็นอุบาสก-อุบาสิกา เออ! องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ฝากมรดกไว ้ แลว้มรดกเก็บไวใ้นตู ้
แลว้เวลาวฒันธรรมก็เช่ือเขา กระแสเขาฮือฮาก็เช่ือเขา เช่ือเขา เช่ือเขาแลว้ก็มาศึกษาสิ น่ีประเพณี
วฒันธรรม 

เราอยูใ่นสังคม เราไม่ต่อตา้นเขาหรอก เราไปต่อตา้นสังคมไม่ไดน้ะ เขามีประเพณี เขา
เผือ่แผเ่จือจานกนัในความเห็นของเขาเรากโ็อเค แต่ถา้ถึงเวลาแลว้ เราท าของเราแลว้ เราจะเอา
ความจริงของเรา 

ธรรมวินยัไม่เอาไวใ้นตู ้จะเอาไวใ้นใจ น่ีคบมิตรแท ้มิตรแทเ้วลามนัคิดส่ิงท่ีดีไง อเสวนา 
จ พาลาน  ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา ไม่คบคนพาล จะคบบณัฑิต ถา้คบบณัฑิต บณัฑิตมาจากไหนล่ะ 
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บณัฑิตในหวัใจของเราคิดส่ิงท่ีดี คิดส่ิงท่ีดี ไอส่ิ้งท่ีว่ามนันอ้ยเน้ือต ่าใจ ในสถานะทางสังคม ใน
สถานะของหนา้ท่ีการงาน  

พระเรา จะสูงส่งขนาดไหนบวชแลว้เป็นพระเท่ากนั เหมือนกนั ศีล ๒๒๗ เท่ากนั 
เหมือนกนั เวลาเขา้ท าอุโบสถสังฆกรรม ถา้พดูถึงถา้ต่างกนัโดยศีล ก็นานาสังวาส เป็นโมฆะ 
เป็นโมฆียะ ท าไม่ได ้ ตอ้งสงฆมี์ทิฏฐิเหมือนกนั เสมอกนั น่ีไง เวลาความเห็นแตกต่างกนัยงัท า
อุโบสถไม่ได ้ถา้ท าอุโบสถไปแลว้เป็นโมฆะเลย 

ถา้ท าใหถู้กตอ้งล่ะ ถา้ถูกตอ้ง สงฆก์ลุ่มใดท่ีมากกว่าก็ใหล้งอุโบสถ แลว้สงฆท่ี์มีกลุ่ม
นอ้ยกว่าใหน้ัง่อยูน่อกหตัถบาส แลว้ใหบ้อกบริสุทธ์ิ เห็นไหม วินยัมนัเป็นชั้นเป็นตอนมาทั้งนั้น
แหละถา้เราท าเป็นแลว้มีปัญญา มนัไม่มีอะไรติดขดัไปเลย 

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือชีวิตของเรา หนา้ท่ีการงาน มนุษยมี์ความรับผดิชอบ มนุษยจ์ริต
นิสัยแตกต่างกนั มนุษยมี์ความละเอียดรอบคอบไม่เหมือนกนั ถา้ละเอียดรอบคอบไม่เหมือนกนั 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาสอนอนุปุพพิกถา สอนเร่ืองท าทานก่อน ใหท้  าทานคือให้
เสียสละก่อน คือหวัใจมนัอดัอั้นตนัใจมาแลว้ก็บอกพุทโธๆๆ จะใหม้นัลงไง 

เราท าทานของเราก่อน ถา้ทานเราบอก “โอ๋ย! ไม่มีอะไรจะท าทานเลย” 

น้ีท  าทานของเรา อนุโมทนาทาน อนุโมทนาทานคือเห็นดว้ย ประเพณีวฒันธรรมของเรา
ก็เห็นดว้ย ใครท าบุญกุศลแลว้อนุโมทนาไปกบัเขา คือจิตใจไม่ขดัแยง้ไง จิตใจไม่ขดัแยง้ จิตใจ
ไม่ปิดกั้น จิตใจมนัยอมรับ ถา้จิตใจยอมรับ จิตใจมนัเป็นสาธารณะ มนัก็ฟังเหตุผลต่าง ถา้เหตุ
ผลต่างก็ความคิดท่ีเป็นบณัฑิต กิเลสมนัไม่ชอบ กิเลสมนัไม่ชอบหรอก กิเลสมนัชอบท่ียกยอปอ
ป้ันมนั กิเลสมนัชอบ ถา้ความเห็นต่างข้ึนมา ทาน ศีล ศีลคือความปกติของใจ 

ทาน ศีล เห็นไหม อนุปุพพิกถาก็เร่ืองของทาน เร่ืองของสวรรค ์ เร่ืองของเนกขมัมะ 
จิตใจควรแก่การงาน พอจิตใจควรแก่การงาน องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ถึงเทศน์อริยสัจ 
เทศน์ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค 

ถา้บอกทุกขก่์อนเลย โอ๋ย! มนัแบกไม่ไหว เราเกิดเป็นมนุษยน์อ้ยเน้ือต ่าใจ เราทุกขเ์รา
ยาก...มนัเป็นสัจจะ มนัเป็นอริยสัจ มนัเป็นความจริง แต่เราไม่รู้จกัมนั พอไม่รู้จกัมนั ดว้ยตณัหา
ความทะยานอยากก็ปรารถนาความสุข ปรารถนาจะสมความปรารถนาทั้งนั้น  
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ความสมความปรารถนา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้บอกกรรม กรรมจ าแนกสตัว์
ใหเ้กิดต่างๆ กนั เพราะมีการกระท า เพราะการกระท านั้นมนัย  ้าคิดย  ้าท  ามนัถึงเป็นพนัธุกรรม 
การเกิดซ ้ าเกิดซากท าใหค้นคิดแตกต่างกนั ความเห็นของคนแตกต่างกนั คนท่ีมีบุญกุศลเขาท า
ส่ิงใดเขาจะสมความปรารถนา คนเราท าส่ิงใดขาดตกบกพร่อง แต่เราก็เป็นมนุษยเ์หมือนกนั เรา
ก็มีสิทธิเสรีภาพท่ีเราจะท าของเราเหมือนกนั 

ทีน้ีคนมีความเห็นแตกต่างกนั ความเห็นแตกต่างกนัเป็นจริตเป็นนิสัย เป็นอ านาจวาสนา
บารมี แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศน์ถึงเร่ืองอริยสัจ เร่ืองสัจจะความจริง ทีน้ีเราก็ตอ้ง
ก าหนดพุทโธๆ คือใหท้  าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจสงบเขา้มา มนัเป็นสากล ความสงบก็คือ
ความสงบไง ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ มนัเร่ิมตน้ท่ีน่ีไง สิทธิเสรีภาพท่ีเท่ากนั 
เท่ากนัตรงน้ีไง 

ถา้ใครเขา้ไปถึงสู่ใจของตวัเอง นัน่คือสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิคือปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิต
ท่ีเวียนว่ายตายเกิด แต่มนัแพรวพราวไปดว้ยอ านาจวาสนา มนัแพรวพราวไปดว้ยบุญกุศลของ
คน ถา้มนัมีส่ิงใด ตรงน้ี เวลาภาวนาไปมนัก็จะไปรู้ไปเห็นแตกต่างกนั ความรู้เห็นมนัส่งออก
แลว้นะ 

รถจอดอยู ่ เบรกมือดึงไวใ้หดี้ๆ นะ ปลอดภยั แต่ถา้มนัเร่ิมจะออกรถ คนขบัเป็น-คนขบั
ไม่เป็น มนัจะเก่ียวกนั มนัจะชนกนั มนัจะนัน่กนันะ ถา้คนขบัรถเป็นเขาออกรถของเขา รถเขา
จะปลอดภยั เขาจะไปถึงเป้าหมายของเขา แต่ถา้คนขบัรถยงัขบัรถไม่ได ้พอออกรถไป ปลดเบรก
มือมนัก็ไหล มนัก็ไปชนคนัหนา้-คนัหลงัท่ีมนัไหลไปชนเขา  

น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตโดยปกติ สัมมาสมาธิเขา้ไปสู่ความสงบของใจ แลว้เขา้สู่ความสงบ
มนัจะสงบอยา่งไร ถา้ความสงบแลว้ ถา้มนัออกกา้วเดินไป เราจะออกรถ เราจะเคล่ือนไหว เรา
จะออกรถไป น่ีคนขบัรถ คนขบัรถจะมีสติมีปัญญามากนอ้ยแค่ไหน ไดฝึ้กหดัมามีความช านาญ
มากนอ้ยแค่ไหน เอารถออกจากท่ีของเราไดไ้หม ถา้คนขบัรถไม่เป็น น่ีไง ภาวนาเป็น-ภาวนาไม่
เป็นไง  

ถา้ภาวนาเป็นข้ึนมามนัเป็นประโยชน์ไปหมดล่ะ ถา้ภาวนาไม่เป็น ท าความสงบของใจ
เขา้มา รถจอดไวน่ิ้งๆ รถจอดน่ิงๆ คือสถานะของความเป็นมนุษยไ์ง สถานะของจิต รถมนัจอด
ไว ้รถจอดไวก้็รถจอด มนัสถานะของมนุษย ์รถจอดไวม้นัก็ผพุงัไป 
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ชีวิตหน่ึง วนัคืนล่วงไปๆ นะ ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุดแน่นอน ทุกคนถึงท่ีสุดตอ้ง
ตาย แลว้ตายไป เราจะมีอะไรไป เรามาท าบุญกุศลกนัน่ีไง พอตายแลว้มีเสบียงไง รถของเรานะ 
ใครมีสต๊ิกเกอร์ปิดใหม้นัสวยๆ ปิดเยอะๆ สต๊ิกเกอร์กแูพรวพราวเลย บุญกุศลท าไว ้รถเราแพรว
พราว ไปไหนน่ีเสบียงกรัง 

เราท าบุญของเราเพื่อเสบียง เพราะเราจะตอ้งเดินทาง คนจะเดินทางถา้มีสมบติัมีต่างๆ ไป
นะ คนท าบุญไวม้ากๆ คนท าบุญจนเป็นจริตนิสัย เวลาจะตาย เทวดา รถมา้มารับเลย ในปัจจุบนั
น้ีก็มี คนมาเล่าใหฟั้งอยู ่ปัจจุบนัน้ียา่เขาจะตาย เขาบอกว่า “บา๊ยบาย ยา่จะไปนิมมานรดีแลว้นะ”  

พอเขาท างานศพเสร็จ เดก็ๆ ไม่รู้เร่ือง มาถามเรา “หลวงพ่อ นิมมานรดีมนัเป็นอะไร 
อะไรคือนิมมานรดี” เขาไม่รู้เร่ือง 

พออยา่งนั้นป๊ับเราถามเลย “ยา่เอง็ด ารงชีวิตอยา่งไร” 

“โอ๋ย! ท  าบุญนะ ใหเ้งินไม่ไดเ้ลย ไปท าบุญหมดเลย” 

เขาท าของเขา ในปัจจุบนัน้ี น่ีเสบียงกรังไง เราท าของเราไง แต่เสบียงกรัง นกัปฏิบติัเรา
ไม่อยากได ้ เราอยากมีเสบียง อยากมีบุญกุศล อยากมีอ านาจวาสนาบารมี แต่เราไม่อยากไปเกิดท่ี
ภพชาติใด เพราะมนัชา้ ไปเกิดเป็นเทวดาอีกตั้งนานแน่ะ โอโ้ฮ! ไปเสวยภพอยูน่ัน่ ลืมตวัอยูน่ัน่ 
เสวยสุขอยูน่ัน่...ไม่เอา เห็นไหม 

ถา้คนมีปัญญา น่ีมิตรแท ้ ไม่ใช่มิตรเทียม มิตรเทียม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้บอกกบัพระ พระยสะ พระปัญจวคัคีย ์ ๖๐ องค ์ “เธอพน้จากบ่วงท่ีเป็นโลกและบ่วงท่ีเป็น
ทิพย”์ 

บ่วงท่ีเป็นโลก สรรเสริญ ยกยอ่งสรรเสริญกนั สถานะ ฐานนัดรศกัด์ิใหก้นั น่ีบ่วงของ
โลกมนัล่อมนัลวง บ่วงเป็นทิพยน่ี์ไง เทวดา อินทร์ พรหม ส่ิงท่ีสถานะของความเป็นทิพย ์ พน้
จากบ่วงท่ีเป็นโลกและบ่วงท่ีเป็นทิพย ์ถา้ไม่ปรารถนาส่ิงใด ไม่หวงัส่ิงใดเลย ไม่ติดส่ิงใดเลย มนั
ก็พดูธรรมะแท้ๆ  ไง 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๘ กนัยายน ๒๕๕๗ ๗ 
 

©2014 www.sa-ngob.com 

แต่ถา้มนัหวงับ่วงท่ีโลก บ่วงท่ีเป็นทิพยม์นัก็จะ “เป็นบุญๆ” ก็อยากไดบุ้ญไง ถา้ทางบ่วง
โลกก็อยากใหค้นนบัหนา้ถือตา...นบัหนา้ถือตา เอง็ถือตวัเองไม่ไดห้รือ ป้ันหนา้ใหล้า้นหนา้เลย 
ใส่เขา้ไปเลย จะเอาหนา้ก่ีหนา้ก็ไดถ้า้จะเอา 

ถา้มนัคิดได ้ เห็นไหม มิตรแท ้ มิตรแทคื้อสัจธรรม เราคบมิตรแทแ้ลว้เราปฏิบติัของเรา 
คน้ควา้ของเราใหเ้ป็นจริงข้ึนมา น่ีฟังธรรมๆ ฟังเพื่อเหตุน้ี 

เราเกิดเป็นมนุษยน์ะ มนุษยมี์สองเทา้ “ในบรรดาสัตวส์องเทา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด” ๒ เทา้ของเรา เรากา้วเดินท าหนา้ท่ีการงานของเรา หาเล้ียงปากเล้ียงทอ้ง 
แต่เวลาเดินจงกรม เดินจงกรมเดินไปเดินกลบั เราเดินเพื่อหาหวัใจของเรา เราหาอริยสัจ เทา้
เหมือนกนั ๒ เทา้กา้วเดินไปเพื่อเอาวิชาชีพ ๒ เทา้กา้วเดินไปเพื่อหาหวัใจของตวั ๒ เทา้กา้วเดิน
ไปเพื่อหาสัจจะ หาอริยสัจจะเพื่อหวัใจของตวั ๒ เทา้น้ีท  าไดท้ั้งทางโลกและทางธรรม ๒ เทา้
ของเราจะท าส่ิงใดก็ได ้ เรามีสติปัญญามากนอ้ยแค่ไหนเพื่อท าประโยชน์กบัหวัใจของเรา ท า
ประโยชน์กบัภพชาติท่ีเกิดมาชาติน้ี  

หนา้ท่ีการงานก็ท  า ท  าของเราไป แต่หวัใจอยา่ไปเร่าร้อนกบัมนั หวัใจอยา่ไปทุกขย์ากกบั
มนั อยา่แบกโลก อยา่แบกโลก อ  านาจวาสนาเรามีแบบน้ี อ  านาจวาสนาบารมี ถา้มนัปล่อยนะ 
โล่ง เบาหมดเลย ถา้มนัปล่อยนะ ฮา้! สบาย แต่ถา้มนัยดึนะ ทุกขม์าก 

ปล่อย แลว้ท าความเพียร ท าความเพียร ความวิริยอุตสาหะแมแ้ต่ทางโลกและทางธรรม 
ทางโลกก็ตอ้งมีสติมีปัญญา มีความเพียร มีความวิริยอุตสาหะ เราถึงจะประสบความส าเร็จ 
ในทางธรรมยิง่กว่าอีก เพราะกิเลสมนัผลกัมนัไส กิเลสมนัหลอกมนัล่อ กิเลสมนัปลิ้นมนัปลอ้น 

กิเลสเราส าคญันกั เราถึงตอ้งเอาชนะมนั ไม่ใช่ชนะใครเลย เราไม่ตีโพยตีพายโทษใคร
เลย โทษกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของเราเท่านั้น ไอกิ้เลสในใจ ไอม้ารในหวัใจเรามนั
เป็นของเราทั้งนั้นแหละ มนับีบบ้ีสีไฟหวัใจของเรา จะไปโทษใคร เราไม่โทษใครเลย เราท าคุณ
งามความดีของเรา ตั้งสัจจะความจริงของเราข้ึนมาเพื่อเอาชนะมนั เอาชนะใหไ้ดด้ว้ยคุณธรรม 
ไม่ใช่เอาชนะมนัดว้ยใหใ้ครใหค้ะแนน ใหใ้ครยกมือให.้..ไม่ใช่ เอาชนะมนัดว้ย ๒ เทา้ของเรา 
แลว้ถา้เขา้ไปสู่ความจริง เอาชนะมนัดว้ยอริยมรรคในหวัใจของเรา เราจะชนะใจของเราดว้ย
คุณธรรมของเรา ดว้ยความเพียร ความวริิยะ ความอุตสาหะของเรา เพื่อประโยชน์กบัเรา เอวงั 


