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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

อา้ว! ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ธรรมะ เวลาเวียนว่ายตายเกิด การเวียนว่ายตายเกิดตอ้งมี
อาหาร ๔ การเกิดในภพใดชาติใดตอ้งมีอาหารชนิดใด น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก
ผลของวฏัฏะนะ  

ฉะนั้น เวลาเราพดูกนัจนชินปาก “กองทพัเดินดว้ยทอ้ง กองทพัเดินดว้ยทอ้ง” กองทพั
เดินดว้ยทอ้งตอ้งมีอาหาร ส่ิงท่ีมีอาหาร เราปากกดัตีนถีบกนัมาก็เพื่อด ารงชีวิต เพื่อปัจจยั ๔ ถา้
ปัจจยั ๔ การด ารงชีวิตเราสมบรูณ์แลว้เราจะหาท่ีพึ่งท่ีอาศยัของเรา ค าว่า “หาท่ีพึ่งท่ีอาศยั” ถา้มนั
สุขสมบรูณ์แลว้เราจะประพฤติปฏิบติั 

ในสมยัพุทธกาลนะ มีพวกทุคตะเขญ็ใจไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใหกิ้นขา้วก่อน ใหสุ้ขสบายก่อนแลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ถึงเทศนาว่าการเป็นบางคราว เป็นบางคราว เห็นไหม 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเรามาประพฤติปฏิบติักนั เราก็ห่วงว่าเราจะด ารงชีวิตอยา่งไร เพราะ
เราอยูโ่ดยปกติของเรา เรามีเสรีภาพของเราท าอยา่งไรก็ได ้ แต่เราเป็นชาวพุทธ เรามีศีล ๕ เป็น
ประจ า น่ีศีล ๕ พอมีศีล ๘ ศีล ๘ เราเวน้ขา้วเยน็แลว้ เวลาศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เห็นไหม ศีล 
๒๒๗ เรามาประพฤติปฏิบติัเราถือธุดงควตัร ถา้ถือศีล ๒๒๗ เขายงัฉนัของเขาไดใ้นปรัมประ 
แต่เวลาถือธุดงควตัร เอกาคือฉนัหนเดียว ฉนัหนเดียว ท าหนเดียวนะ ส่ิงท่ีหนเดียวไม่ใหเ้ป็น
ภาระรุงรัง 

เพราะค าวา่ “ภาระรุงรัง” เห็นไหม กองทพัเดินดว้ยทอ้ง เดินดว้ยทอ้ง ส่ิงท่ีเดินดว้ยทอ้ง...
ใช่ กองทพัเดินดว้ยทอ้ง เวลาเขารบทพัจบัศึก เวลาเขาลอ้มเมืองไวเ้พื่อใหข้าดเสบียงอาหาร ไม่
ตอ้งรบเลย ท าใหข้าดเสบียงอาหาร เขาก็แพแ้ลว้ แต่เวลาเขาจะรบทพัจบัศึกเขาตอ้งเตรียม ผูท่ี้
เป็นแม่ทพัเขาจะเคล่ือนทพัไปเขาตอ้งมีการส่งก าลงับ ารุง เขาตอ้งมีเสบียงอาหารของเขา กองทพั
เดินดว้ยทอ้ง อนันั้นเป็นแค่การด ารงชีวิต 
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แต่ถา้เราจะมาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราก็ตอ้งมีอาหาร องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ไม่ปฏิเสธปัจจยั ๔ แต่ปัจจยั ๔ กองทพัเดินดว้ยทอ้ง แต่เดินดว้ยทอ้งน้ีมีความจ าเป็นพอ ถา้มี
ความจ าเป็นพอนะ จิตใจของคนท่ีมีศีลมีธรรม จิตใจคนจะประพฤติปฏิบติัเขาจะใหส่ิ้งนั้นไม่
เป็นภาระรุงรัง 

เวลาสัปปายะ ๔ อาหารเป็นสัปปายะ เราว่าอาหารเป็นสัปปายะ ทุกอยา่งถา้มนัสมดุลแลว้
เราว่าส่ิงนั้นเป็นความพอดี แต่ถา้ครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัข้ึนมานะ ส่ิงใดฉนัแลว้โงก
ง่วง อาหารในหน่ึงม้ือนั้น ส่ิงนั้นไม่เป็นสัปปายะ ไม่เป็นสัปปายะเพราะอะไร เพราะฉนัเขา้ไป
แลว้ไขมนัต่างๆ มนัท าใหเ้ราสัปหงกโงกง่วง เราจะเอาส่ิงนั้น สัปปายะคือว่าฉนัแลว้ไม่หงอยไม่
เหงา ไม่โงกไม่ง่วง 

ทีน้ีธาตุขนัธ์ของคนมนัไม่เหมือนกนั ธาตุขนัธ์ของคน เห็นไหม บางคนอาหารท่ีเป็นพิษ 
อาหารต่างๆ ธาตุขนัธ์เขารับไม่ได ้ แต่ธาตุขนัธ์ของคนไม่เหมือนกนั ถา้คนท่ีธาตุอ่อน กินส่ิงใด
เขา้ไปแลว้มนัก็มีผลกระทบแน่นอน ถา้คนท่ีธาตุแขง็ จะฉนัอยา่งไรมนัก็ไม่โงกไม่ง่วง ถา้อยา่ง
นั้นมนัเป็นจริตนิสัย ถา้มนัโงกง่วง เขาก็ไปอดนอนผอ่นอาหารเอา น่ีถา้คนเขามีเป้าหมายของเขา 

ในเม่ือกองทพัเดินดว้ยทอ้งก็จริงอยู ่ แต่เดินดว้ยทอ้ง เขาใชด้ว้ยความประหยดัมธัยสัถ์
ของเขา เขาไม่ไดก้องทพัเดินดว้ยทอ้งแลว้ก็ฟุ่มเฟือยส่ิงนั้น เวน้ไวแ้ต่อ  านาจวาสนาบารมีของคน 
ส่ิงท่ีมนัมีมากข้ึนมา เราจะบริหารจดัการอยา่งใด น่ีพดูถึงกองทพัเดินดว้ยทอ้งนะ 

แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาหวัใจเดินดว้ยธรรม สติธรรม สมาธิธรรม ปัญญา
ธรรม สจัธรรมๆ มนัมีข้ึน ธรรมมนัมีหยาบมีละเอียดข้ึนไป ถา้มีสติ มีสติยบัย ั้งของมนัได ้ ส่ิงใด
เป็นประโยชน์ ส่ิงใดเป็นโทษ มนัเร่ิมแยกแยะแลว้ พอแยกแยะข้ึนมา พอแยกแยะแลว้มนัมีเวลา
เหลือ เหลือใหก้ารประพฤติปฏิบติั ถา้ไม่แยกแยะนะ ส่ิงนั้นมนัจะเป็นความจ าเป็น พอความ
จ าเป็นข้ึนมา เราจะขวนขวายส่ิงท่ีความจ าเป็นนั้น 

แต่ถา้เราเห็นความจ าเป็นมนันอ้ยลง เราผอ่นคลายมา มนัจะมีความละเอียดข้ึนมา ถา้
ละเอียดข้ึนมา ถา้หวัใจเดินดว้ยธรรมๆ ถา้มีธรรมข้ึนมาแลว้ มนัท าแลว้มนัชุ่มช่ืนนะ แต่หวัใจมนั
ไม่มีธรรมนะ เวลามนัขาดตกบกพร่องมนัจะนอ้ยเน้ือต ่าใจทั้งนั้นแหละ มนัจะท าใหเ้ราเศร้าใจ 
ท าใหเ้รามาเทียบเคียงกบัคนอ่ืน ถา้เทียบเคียงกบัคนอ่ืน เทียบเคียงกบัเร่ืองปัจจยั ปัจจยัขา้งนอก
มนัเป็นเร่ืองหน่ึงนะ ถา้เร่ืองหวัใจเทียบเคียง เราเทียบเคียงเขา้มาในหวัใจสิ  
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ถา้เทียบเคียงในหวัใจ เห็นไหม ท าไมเขามีมากมีนอ้ยเขายงัเสียสละของเขา เขามีมากมี
นอ้ยเขายงัแบ่งปันของเขา เขามีมากมีนอ้ยเขาไม่เก็บเป็นภาระรุงรังของเขา แลว้ถา้เขาใช้
ส้ินเปลืองไปแลว้ แลว้คราวต่อไปเขาจะเอาส่ิงใดใชป้ระโยชน์ต่อไป เขาไปหาเอาขา้งหนา้ เพราะ
ของส่ิงท่ีเก็บไวม้นัเสียหาย มนัเน่า มนับดู มนัเสียหายไป เขาก็ใชป้ระโยชน์นั้นไป แต่ในเม่ือส่ิง
ท่ีมนัมีของมนัอยู ่ มีของมนัอยูคื่อว่ามีการกระท าต่อเน่ือง ในเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
เราจะหาของเราได ้ถา้หาของเราไดน้ะ ถา้จิตใจท่ีเป็นธรรมๆ มนัไม่วิตกกงัวล ไม่วิตกกงัวล เห็น
ไหม 

นิวรณธรรมกางกั้นจิต ถา้มีนิวรณธรรม ท าสมาธิกไ็ดย้าก จะเกิดปัญญาก็เกิดไดย้าก แต่
ถา้เรามีสติมีปัญญา มีคุณธรรม ส่ิงนั้นเราเสียสละไดง่้าย มนัไม่เป็นภาระรุงรัง 

ขั้วบวกกบัขั้วลบมนัมีความจ าเป็นทั้งนั้นแหละ อาหารมนัก็มีความจ าเป็นแก่ร่างกาย 
ธรรมะมนัก็มีความจ าเป็นกบัจิตใจ ถา้จิตใจมนัเป็นธรรมๆ ข้ึนมา ทุกอยา่งมนับาลานซ์แลว้มนั
พอดีไปหมดเลย ถา้พอดีมนัก็พฒันาข้ึนไป 

ค าว่า “มรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียด” ค าวา่ “มรรคหยาบ” ของท่ีเป็นของหยาบๆ ค าว่า 
“ของหยาบๆ” ส่ิงน้ีมนัเป็นการหาปัจจยั การด ารงชีวิต แลว้เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านไปอยู่
ในป่าในเขา ท่านอยูข่องท่าน ท่านอดนอนผ่อนอาหารของท่าน ส่ิงนั้นมนัละเอียดเขา้ไป น่ี
ละเอียดในทางธรรม แต่มนัหยาบในทางโลก 

ทางโลกบอกว่า “มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร ในเม่ือคนเรามีชีวิตก็ตอ้งมีอาหาร มีปัจจยัเคร่ือง
อาศยั” 

ใช่ มนัมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั แต่เคร่ืองอาศยัน้ีมนัเป็นภาระรุงรัง มนัก็เป็นภาระรุงรัง แต่ถา้
มนัจะปล่อยวางดว้ยสติปัญญาของตวั มนัภมิูใจไง มนัภมิูใจ มนัไม่เศร้าใจนะ แต่ถา้จิตใจมนัเป็น
โลก มนัเศร้าใจไง มนัเศร้าใจว่าท าดีแลว้ท าไมไม่ไดดี้ ท  าดีแลว้ท าไมไม่มีคนเห็นความดีของเรา 

ความดีมีคนเห็นทั้งนั้นแหละ ความดี แต่ความดีน้ีมนัต่อเน่ืองไหม ความดีน้ีคงท่ีไหม ถา้
ความดีคงท่ีจนเป็นท่ีไวว้างใจ เขาไวว้างใจ ถา้ความดีน้ียงัไม่คงท่ี เขาก็ตอ้งพิสูจน์กนัก่อนใช่ไหม 
แต่จิตใจใครอ่อนแอ จิตใจใครเขม้แขง็กว่ากนั จิตใจใครเขม้แขง็กวา่ มนัท าส่ิงใดนั้นไปได ้ท าส่ิง
นั้นได ้
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ส่ิงท่ีเราจะมีจิตใจ ธรรมะ กองทพัเดินดว้ยทอ้งนั้นเป็นเร่ืองอาหาร กองทพัเดินดว้ย
ธรรมๆ ถา้มีสติมีปัญญาธรรม เราภมิูใจ แลว้เราท าได ้ พอคนเร่ิมท าได ้ ท  าส่ิงน้ีได ้ มนัเห็นส่ิงน้ี
ข้ึนมา ส่ิงนั้นมนัไม่เบียดเบียนใจของเราก่อนนะ 

มนัเบียดเบียนตนแลว้เบียดเบียนผูอ่ื้น ถา้มนัไม่เบียดเบียนตนข้ึนมา ตนมีความสุข ความ
สงบ ความระงบัเขา้มาในหวัใจ ส่ิงนั้นเราท าดว้ยความปลอดโปร่ง ไม่ไดท้  าดว้ยความตึงเครียด
ไง 

โลกเขาท าดว้ยความตึงเครียด เขาท าดว้ยตณัหาความทะยานอยาก ท าดว้ยสมุทยั เขา
ตอ้งการแรงปรารถนาของเขา แลว้แรงปรารถนาของเขาไม่สมความปรารถนาของเขา เขาก็มี
ความทุกขข์องเขา แต่ของเรา จิตใจของเรามีคุณธรรม เราไม่ไดท้  าดว้ยความตึงเครียด เราท าดว้ย
ความสุขใจ เราท าดว้ยความพอใจ ถา้ท าดว้ยความพอใจ ส่ิงนั้นมนัจะไม่มีโทษกบัเรา ถา้จิตใจมนั
สูงข้ึน มรรคมนัละเอียดข้ึน ถา้มรรคละเอียดข้ึน ท าของเราข้ึน 

ท าไมมีความสุขไดอ้ยา่งไร 

หน่ึง ฉนัม้ือเดียวก็มีความสุข ไม่ฉนัเลยก็มีความสุข 

มนัเป็นความสุขไดอ้ยา่งไร มีความสุขไดอ้ยา่งไร 

ความสุขเพราะเขาเห็นคุณค่าของน ้าใจน้ีไง เขาเห็นคุณค่าของคุณธรรมในหวัใจน้ีไง ถา้มี
คุณธรรมในใจ เห็นไหม ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด เวลาว่าชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด 
เราตอ้งส้ินสุด แลว้เราจะมีเสบียงส่ิงใดเป็นท่ีพึ่งอาศยัไป ท่ีเรามาท าบุญกุศลกนัอยูน้ี่ เราก็หวงัมี
เสบียงกรังของเราท่ีจะพึ่งพาอาศยัในชีวิตของเรา มนัเป็นกุศล  

กุศล เห็นไหม สุคโตๆ ถา้จิตมนัมีความสุขสงบอนัน้ี พรุ่งน้ีมนัก็ดี พรุ่งน้ีมนัก็ดีงามของ
มนั ถา้มนัมีความทุกข ์ ความเศร้าหมองในใจ มนัก็มีความทุกขข์องมนัไปเร่ือย สุคโต ปัจจุบนั
เป็นสุคโต ถา้สุคโต ท าอยา่งไรใหม้นัสุคโตล่ะ 

ถา้มนัมีสติมีปัญญา มีสติมีปัญญาเท่านั้น ถา้มีสติปัญญา มนัส ารอก มนัคายของมนั ส่ิงท่ี
มนัติดพนัๆ มนัมีเหตุมีปัจจยันะ เหตุปัจจยัของคนมนัไม่เท่ากนั เหตุปัจจยัของคนไม่เท่ากนั ถา้
ไม่เท่ากนั ความรู้สึกนึกคิดของคนไม่เหมือนกนั ฉะนั้น มุมมองของจิตใจก็ไม่เหมือนกนั  
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ฉะนั้น เวลามีสติปัญญา สติปัญญาของใคร ใครมองอยา่งใด มองแลว้มนัพิจารณาของเรา
ข้ึนมา มนัส ารอก มนัคายของเราออกไป มนัเป็นผลของเรา มนัสงบระงบัท่ีน่ี ถา้มนัสงบระงบั
ท่ีน่ี มนัก็เป็นสุคโตของเราไง 

ถา้จิตใจเราเป็นสุคโต เวลามนัไป ท่ีเราท าบุญกุศลเพื่อความสุคโตอยา่งน้ี ถา้ท่ีน่ี ใน
ปัจจุบนัมนัมีความสุข ขา้งหนา้มนัก็มีความสุข เพราะมนัมีความสุข จิตใจท่ีมนัเบา จิตใจท่ีเบามนั
จะลอยข้ึนสูง 

จิตใจมีความโกรธ มีความผกูอาฆาต มีความต่างๆ มนักดถ่วง แลว้มนักดถ่วง มนักดถ่วง
ท่ีไหนล่ะ? มนัก็กดถ่วงท่ีใจเราก่อนใช่ไหม เพราะมนักดถ่วงท่ีใจเพราะมนัมีน ้าหนกั เพราะมนัมี
ความโกรธ มีความผกูโกรธต่างๆ มีความอาฆาตมาดร้าย มนัมีความโกรธ มนัมีความหนกัหน่วง
มนักดลงต ่าแน่นอน แลว้มนักดลงต ่า ใครเป็นคนทุกข ์ใครเป็นคนทุกขล่์ะ น่ีไง ทุกข ์มนัไม่มีสุค
โต มนัมีความทุกข ์แลว้มนัจะไปไหนล่ะ 

ถา้เรามีสติปัญญา ในเม่ือมนัทุกข ์ ในเม่ือมนัผอ่นคลายท่ีน่ี มนัผ่อนคลายท่ีใจของเรา มนั
ผอ่นคลายท่ีใจของเรา พอผอ่นคลายท่ีใจของเรานะ มนัเป็นสุคโต เพราะอะไร เพราะดว้ยสติดว้ย
ปัญญา ถา้มีสติปัญญาอยา่งนั้นมนัผอ่นคลายของมนั มนัมีประโยชน์ของมนั 

กองทพัเดินดว้ยธรรม ถา้มีคุณธรรมในหวัใจ กองทพันั้นรบชนะ เพราะมนัไม่ใชจ่้าย
ฟุ่มเฟือย ส่ิงต่างๆ ท่ีจะไปรบราฆ่าฟันกบัขา้ศึก เราไม่ตอ้งแบกภาระไปรุงรังจนเกินไป ถา้เรา
แบกภาระรุงรังจนเกินไป กองทพัเดินดว้ยทอ้ง เราชนะเขาดว้ยปัจจยั ดว้ยการปิดลอ้ม ดว้ยการให้
เขาอดอาหาร นั้นมนัก็เป็นยทุธวิธีอนัหน่ึง 

แต่เวลาเขารบดว้ยปัญญา การรบชนะท่ีสูงสุดคือการไม่ตอ้งรบ ไม่ตอ้งรบเลย เคล่ือนทพั
ไป เขายอมแพแ้ลว้ เพราะมนัไม่ตอ้งรบเลย การชนะท่ียอดท่ีสุดคือการชนะดว้ยการไม่ตอ้งรบ 
ถา้การชนะดว้ยปานกลางคือการรบกนัแลว้แพ-้ชนะ การรบท่ีเลวท่ีสุดคือการรบแลว้เราแพด้ว้ย 
ตายกนัเกล่ือนเลย การตายคืออะไรล่ะ? การตายคืออุดมการณ์ของเราไง อุดมการณ์ความมัน่คง
ของเรา เราตั้งใจไวอ้ยา่งไร แลว้อุดมการณ์ของเรามนัผอ่นลงทุกที อุดมการณ์ของเราเหลวแหลก
ลงทุกที อุดมการณ์ เห็นไหม 
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เวลาลกูหลานเรา เราใหเ้ขามีอุดมการณ์อยา่งไร ชีวิตเขามีเป้าหมายอยา่งไร ถา้มีเป้าหมาย
ชีวิตของเขา เขาพยายามท าชีวิตของเขาสู่เป้าหมายของเขา อุดมการณ์ของเขา น่ีก็เหมือนกนั เราก็
มีอุดมการณ์ของเรา เรามีอุดมการณ์ของเรานะ ในเม่ือเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เราเกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา เราสร้างคุณงามความดีของเรา ขวนขวายของเราเท่าท่ีเราท าได ้ ถา้เรายงัภาวนา
ไม่ได ้ เรายงัท าส่ิงใดไม่ได ้ เราค่อยท าคุณงามความดีของเรา เราจะสร้างอ านาจวาสนาบารมีของ
เรา น่ีคืออุดมการณ์ของเรา 

แต่ถา้คนมีเป้าหมาย เราจะถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ เรามีอุดมการณ์ มีเป้าหมายเลย แลว้เวลาท า
ไปมนัทุกขม์นัล าเคญ็ น่ีลดทอนลงมา คนเราเกิดมาก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจา้ ปรารถนาเป็น
พระโพธิสัตว ์ คนปรารถนามากมายมหาศาล แต่มนัตอ้งเดินทางอีกยาวไกลมาก อีกยาวไกลมาก 
แต่พอมีความรู้สึกมีความนึกคิด มีความต่างๆ มนัจะไปถึงเป้าหมายไดส้ักเท่าไร แต่มนัก็เป็น
ทางเดินไง เป็นทางคุณงามความดีท่ีเราจะเดินของเราไป  

ถา้เรามีอุดมการณ์ แลว้เราพยายามขวนขวายของเรา กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัจะ
มาตดัทอนๆ ทั้งนั้นแหละ “ท าไปแลว้ก็ไม่ประสบความส าเร็จ ท าไปแลว้ก็ไม่ไดด้ัง่ใจหมาย” 

มนัจะไดด้ัง่ใจหมายอยา่งใดในเม่ือท าดว้ยสมุทยั เพราะความคาดหมายนั้นเป็นสมุทยั เรา
ตั้งอุดมการณ์ของเราไวแ้ลว้ แลว้เราท าของเรา วางไวเ้ลย แลว้พยายามท าของเราดว้ยสัมมาทิฏฐิ 
ความเห็นถูกตอ้ง ความดีงามของเรา ไม่เอาเป้าหมายนั้นมาบัน่ทอนเราไง เอาเป้าหมายมาบัน่
ทอนเรา น่ีสมุทยัมนัเจือปนเขา้มา เวลาปฏิบติัสมุทยัเจือปนเขา้มา เราถึงตอ้งท าสมาธิของเรา
เพื่อใหส้มุทยัมนัสงบตวัลง 

ถา้สมุทยัสงบตวัลง มนัเป็นธรรมๆ เห็นไหม เป็นธรรมคือว่ามนัสัมมาสมาธิ มนั
สัมมาสติ ทุกอยา่งเป็นสัมมา สัมมามนัท าของมนัไม่มีเป้าหมาย เวลาเป็นเป้าหมายนะ คาดไม่ได ้
คนเราพอมีเป้าหมายข้ึนมาคิดวา่จะเป็นอยา่งนั้น จะเป็นอยา่งนั้น เวลาเป็นจริงไม่เป็นจริงอยา่ง
นั้นหรอก ไอท่ี้เป็นอยา่งนั้นๆ จินตนาการนัน่น่ะมนัหลอก หลอกว่าท าอยา่งนั้น เป็นอยา่งนั้น 
แลว้มนัก็มุ่งเป้าไปท่ีนัน่ มนัจินตนการ จินตมยปัญญา  

อตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยค มนัเป็นสองส่วน มนัตอ้งแถไปอยูแ่ลว้ จิตตอ้งแถ
ไปอยูแ่ลว้ เวลาเป็นจริง แลว้บอกว่าเราก็ขึงเอาไวเ้ลยนะ มชัฌิมาปฏิปทา ทางสายกลางขึงเชือก
ไวเ้ลยนะ เกาะไวเ้ลยนะ สลิงน่ีเกาะไวเ้ลยนะ แต่จริงๆ แลว้มนัไม่ใช่ นัน่มนัเป็นสลิง ขึงสลิงไว้
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เลย มชัฌิมาปฏิปทาเป็นเส้นสายน้ี เดินตรงสายน้ี น่ีไง ท าดว้ยความคาดหมายไง แต่ถา้ความ
คาดหมายไม่ใช่ความจริง 

เวลาใครคาดหมาย ธรรมะน้ีคาดไม่ได ้ คาดไม่ถึง คาดไม่ถึงเลย แต่เวลาครูบาอาจารย์
เทศนาว่าการของท่าน ท่านปล่อยวางอยา่งนั้น มีความว่างอยา่งนั้น เราก็ว่างกนัไป มนัเทียบเคียง
เท่านั้นแหละ มนัไม่เป็นจริงหรอก 

เวลาเป็นจริง เห็นไหม ดูสิ จริตนิสยัของคนไม่เหมือนกนั ความเห็นของคนไม่เหมือนกนั 
ความชอบแตกต่างกนั แลว้เวลาขึงสลิงไวเ้ลย จะใหเ้ป็นไปตามนั้น สลิงไปทางน้ี เราจะไปทาง
ใต ้ เราจะไปทางเหนือ ความรู้สึกมนัชอบไปทางเหนือ คนชอบทะเล คนชอบเขา อา้ว! แลว้สลิง
มนัขึงไปทางไหนล่ะ  

น่ีก็เหมือนกนั เราคาดหมายมนัคาดหมายไม่ไดห้รอก ฉะนั้น เวลาเราท าไป เราตั้งเป้าของ
เราไว ้เราท าของเราไว ้อยา่ใหส้มุทยั อยา่ใหจิ้นตนาการเขา้มาเป็นตวัชกัน า ศึกษาธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ศึกษามาแลว้ แลว้วางไว ้ แลว้ปฏิบติัใหต้ามความเป็นจริงของเรา 
มชัฌิมาปฏิปทาเราสมดุลของเรา พอดีของเรา เออ้เฮอ! ไปเจอข้ึนมาจงัๆ หนา้เลย มนัเป็นจริงๆ 
กลางหวัใจ น่ีมชัฌิมาปฏิปทาเหมือนกนั 

มชัฌิมาปฏิปทาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บารมีท่านยิง่ใหญ่นกั มชัฌิมาของ
ครูบาอาจารย ์หลวงตา มชัฌิมาของท่าน เวลาขณะจิตของท่าน สะเทือนเล่ือนลัน่ สะเทือนเล่ือน
ลัน่ โลกธาตุน้ีไหวไปหมดเลย มชัฌิมาของอาจารยสิ์งห์ทองไม่ใหญ่โตเหมือนของหลวงตาเลย 
ของหลวงตาโลกธาตุน้ีหวัน่ไหวไปหมดเลย ของอาจารยสิ์งห์ทองท่านบอกว่ามนัหมดไป
อยา่งไรก็ไม่รู้ เห็นไหม มชัฌิมาปฏิปทามนัเหมือนกนัไหม มนัมชัฌิมาปฏิปทามนัตอ้งมีท่ีมาท่ี
ไปดว้ย มนัตอ้งมีอ  านาจวาสนาของคนดว้ย  

ฉะนั้น เราท าของเรา เราตั้งเป้าแลว้วางไว ้อยา่เอาส่ิงนั้นมาเป็นสมุทยั อยา่เอาส่ิงนั้นมาให้
เราออกนอกทาง เอาส่ิงนั้นใหม้นัสมดุลลงไม่ได ้ ติดคาอยูอ่ยา่งนั้นแหละ วางใหห้มดเลย ใหม้นั
เป็นของเรา พอมชัฌิมาเป็นความจริงของเรานะ พอมนัลงของเรา อ้ือฮือ! ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก 

หลวงตาท่านบอกไว ้ยกใหเ้ป็นสันทิฏฐิโก รู้จ  าเพาะตน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ยกใหส้ันทิฏฐิโก ความรู้เฉพาะหนา้ ความรู้เฉพาะตน ความรู้ในความเป็นจริง แต่ตอ้งเป็นจริงนะ 
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เป็นจริงเพราะอะไร เพราะเป็นจริงแลว้ อริยสัจมีหน่ึงเดียว เวลาจะมชัฌิมาขนาดไหน จะเป็น
อยา่งไร หลวงตาท่านเป็นคนมาตรวจสอบอาจารยสิ์งห์ทองเอง ตรวจสอบแลว้ท่านบอกว่าไม่
คดัคา้นเลย เห็นไหม ขณะจิตแตกต่างกนั คนหน่ึงมหาศาล โลกธาตุไหวหมดเลย อีกคนไปตอน
ไหนไม่รู้เลย แต่มาตรวจสอบกนัแลว้เหมือนกนั เราไม่คดัไม่คา้น อนัเดียวกนั  

น่ีไง อริยสัจมนัมีหน่ึงเดียว จะท าอยา่งไรท าไปเถอะ เราไม่ตอ้งใหเ้หมือนใคร เราไม่ตอ้ง
ท าใหเ้ป็นแบบใคร ท าใหเ้ป็นเราน่ีแหละ ท าใหเ้ป็นสมบติัของเราน่ีแหละ แลว้ถา้มนัเป็นจริงข้ึน
มาแลว้ สมบติัของเรา แลว้อธิบายไดเ้ลย เพราะมนัรู้จริงมนัเห็นจริงของมนั นั้นกองทพัเดินดว้ย
ทอ้ง เราพดูกนัจนชินปาก แต่หวัใจท่ีมนัทุกขม์นัยาก หวัใจท่ีมนัจะมีอิสระ กองทพัของเรา จิตใจ
เราเดินดว้ยคุณธรรม สัจธรรม มีคุณธรรมเพื่อหวัใจของเรา  

จ าเป็นจริงๆ นะ กองทพัตอ้งเดินดว้ยทอ้ง เราเกิดมาตอ้งมีหนา้ท่ีการงาน เราตอ้งมีปัจจยั
เคร่ืองอาศยัเพื่อด ารงชีวิต นั้นเพื่อด ารงชีวิต เขาท าได ้ ใครก็ท  าได ้ คนนอกศาสนาเขาก็ท  า
เหมือนๆ กนั แต่ของเรา เราเกิดเป็นชาวพุทธแลว้ ส่ิงนั้นเป็นหนา้ท่ีการงาน แต่เราตอ้งการให้
หวัใจเราไดพ้กัผอ่นบา้ง เคร่ืองยนตต์อ้งมีน ้ ามนัหล่อล่ืน จิตใจของเรามนัทุกขม์นัร้อนนกั ขอให้
มนัมีส่ิงใดท่ีชุ่มช่ืนหวัใจบา้ง  

โลกเป็นแบบน้ี ทุกคนตอ้งประสบทุกๆ คนแหละ เราเกิดมาเหมือนกนัทั้งนั้นแหละ 
เพียงแต่จิตใจของคนทุกขม์ากหรือทุกขน์อ้ยเท่านั้นเอง เหมือนๆ กนัแหละ แต่ถา้เรามีคุณธรรม
ในหวัใจ เรามีเคร่ืองหล่อล่ืน เรามีส่ิงต่างๆ เขา้มาใหห้วัใจมนัมีท่ีพึ่งอาศยั เพื่อประโยชน์กบัเรา
นะ 

เกิดมาเป็นคน เกิดมาพบพระพุทธศาสนา สัจธรรมมนัมีอยูจ่ริง แลว้ความเป็นจริง ทุกข-์
สุขก็อยูใ่นใจเรา เอาส่ิงนั้นเพื่อประโยชน์กบัใจของเรา เราเกิดมาแลว้เราถึงมีสองตา หลวงตา
ท่านบอกมีสองตา ตาหน่ึงคือตาโลก ตาหน่ึงคือตาธรรม ตาโลกคือหนา้ท่ีการงานของเรา ตา
ธรรมเราก็แสวงหา คนท่ีเขามีสองตา เขาใชต้าเดียว ใชแ้ต่เร่ืองโลกๆ เขาไม่ใชต้าธรรมแสวงหา
เลย เรามีสองตา เราใชท้างโลกและทางธรรม เพื่อประโยชน์กบัเรา เอวงั 


