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เทศน์เช้า วนัที ่๒ มกราคม ๒๕๖๑ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ธรรมะเพ่ือให้หัวใจเขม้แขง็ไง หัวใจของเราถา้มีสัจธรรม มีธรรมะ
ในใจข้ึนมา มนัอยูก่บัโลก ผูท่ี้มีคุณธรรมอยูก่บัโลกโดยไม่ติดโลก อยูก่บัโลกนะ 

วนัข้ึนปีใหม่ เราหยดุมาหลายวนั หยดุมาหลายวนัมาวดัมาวามาเพ่ือประพฤติปฏิบติั มา
เพ่ือหาสัจจะความจริงในใจของตน ถา้หาสัจจะความจริงในใจของตนได ้ กลบัไปเผชิญกบัโลก
แห่งความเป็นจริง โลกแห่งความเป็นจริงมนัตอ้งมีการแข่งขนั เวลาการแข่งขนัมนัก็ตอ้งมีสติมี
ปัญญาใหรู้้เท่าทนัเขา ถา้รู้เท่าทนัเขา น่ีโลกแห่งความเป็นจริงไง 

แต่เวลาเราจะประพฤติปฏิบติั เรามาอยูว่ดัอยูว่า มาจ าศีล มาประพฤติปฏิบติัธรรม มนัเป็น
เร่ืองส่วนตวั เร่ืองของเราไง ถา้เร่ืองของเรา เราตอ้งเอาชนะตวัเราเอง เห็นไหม เวลาเรา
เปรียบเทียบทางโลก โลกตอ้งมีการแข่งขนั เราก็อยากจะมีหมู่คณะท่ีดี อยากมีสงัคมท่ีดี เวลา
แข่งขนั แข่งขนัดว้ยความเป็นธรรม ถา้การแข่งขนัดว้ยความเป็นธรรมอยา่งนั้นน่ะ 

ทุกคนเกิดมาก็มีสิทธิเสรีภาพเหมือนกนัทั้งส้ิน แต่เวลาเราไปแขง่ขนัข้ึนมา เวลาท าส่ิงใด 
ถา้เราไม่มีจุดยืน เราเป็นเหยื่อเขาทั้งนั้นน่ะ ค าวา่ “เป็นเหยื่อ” นะ มนัเป็นถึงวาระ ค าวา่ “วาระ” 
คือวา่กรรมมนัให้ผลๆ กรรมให้ผลแลว้มนัเช่ือไปหมดเลย อะไรดีไปหมด แต่ถา้ถึงเวลามนัจะ
ขดัแยง้ คดัคา้นเขา มนักไ็ม่สมเหตุสมผลเลยไง เวลากรรมมนัให้ผลไง 

แต่ถา้มนัเป็นความเป็นจริง ใจเราวางให้เป็นกลาง แลว้เราใชดุ้ลพินิจของเราพิจารณาเรา 
ส่ิงใดท่ีเป็นประโยชน์เราก็ท าส่ิงนั้น ส่ิงใดท่ีไม่เป็นประโยชน์ก็ละวางไป ละวางไป อยา่ไปสร้าง
เวรสร้างกรรมทั้งส้ิน เห็นไหม เรารักษาหัวใจของเรา รักษาหัวใจของเราไง สัจธรรมมนัเป็น
ความจริงทางโลก 

แต่ความจริงทางธรรมๆ นกเวลามนัไปเกาะคอน มนับินมาเกาะคอนดว้ยความนุ่มนวล
ของมนั เวลามนัจากไป มนัจะบินออกไป มนัตอ้งกระพือ ตอ้งใชแ้รงของมนั สั่นคลอนไปหมด 
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ชีวติเราก็เหมือนกนั เวลาเราเกิดมาๆ มีแต่ความชุ่มช่ืน มีแต่ความดีงามทั้งนั้นน่ะ แลว้ชีวติของเรา
ทั้งชีวติ เราก็ตอ้งพยายามหาประโยชน์ หาความจริงกบัเราๆ 

เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านจะหาความจริงๆ หาความจริงในใจอนัน้ีนะ เวลาเท่ียว
ธุดงคไ์ป เขา้ป่าเขา้เขาไปตลอดเลย ไปท าไม ก็ไปคน้หาหัวใจของตน เวลามนัอยูใ่นหมู่ในคณะ 
มนัอยูใ่นสังคม มนักะพ่ึงพาอาศยัเขาทั้งนั้นน่ะ มนัส่งออกไป หวงัจะพ่ึงคนนั้น หวงัจะพ่ึงคนน้ี 
หวงัจะใหค้นนั้นช่วย หวงัไปหมดเลย เวลาเขา้ป่าเขา้เขาไป เราคนเดียวแลว้ เราคนเดียว เวลาเรา
คนเดียว วติกกงัวลไปหมด เวลาอยูใ่นสังคมก็ยงัไม่คอ่ยวา้เหว ่ เวลาไปอยูใ่นป่าในเขา พอมนัไป
อยูค่นเดียว คิดถึงเขา ถา้เราอยูเ่ราจะท าด๊ีดีเลยนะ น่ีเวลาคิดถึงเขา เวลาอยูด่ว้ยกนัก็
กระทบกระเทือนกนัเร่ือย เวลาจากไปๆ ก็ไปคิด ถา้เราอยูแ่ลว้เราเป็นห่วงเป็นใยเขาไปทัว่เลย 

ห่วงใยตวัเองให้ไดก่้อน ห่วงใยตนเองให้ได ้ คน้ควา้หาสจัจะความจริงให้ได ้ ถา้คน้ควา้
หาสจัจะความจริงได ้ พอมนัเท่าทนัความคิดของตนแลว้มนัจะไปห่วงใยใคร ก็ห่วงใยเราสิ ถา้
ห่วงใยเราสิ เรามาเพ่ือประโยชน์กบัเรา ถา้เพ่ือประโยชน์กบัเรา 

ถา้เวลาสัจจะความจริงในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้คือใจท่ีมนัสัมผสั
ได้ๆ  ใจท่ีสัมผสัไดคื้อใจท่ีไดฝึ้กดีแลว้ ใจท่ีฝึกดีแลว้มนัไม่ระโหยโรยแรงจนเกินไปไง ใจท่ียงั
ไม่ไดฝึ้กเลย มนัระโหยโรยแรง แลว้โทษไปหมดเลย เวลาหลวงตาท่านสอน เห็นไหม มนัจะดีจะ
ชัว่มนัเร่ืองของเขา เราจะท าความดีวะ่ เราจะท าความดีวะ่ มนัเร่ืองของเรา 

เวลากิเลสแลว้มนัคลกุเคลา้กนัไปหมดเลย ทั้งเร่ืองของเรา ทั้งเร่ืองของเขา ทั้งเร่ืองของเรา 
ทั้งเร่ืองของคนนั้น ทั้งเร่ืองของคนน้ี แลว้ไม่รู้เร่ืองอะไรเป็นเร่ืองอะไรเลย 

เร่ืองอยา่งนั้นมนัก็เป็นจริตนิสยั เป็นเวรเป็นกรรมของสัตวน์ะ สิทธิเสรีภาพใช่ไหม เขาก็
มีสิทธิคิดไดท้ั้งนั้นน่ะ แต่ถา้มนัเป็นท่ีเวรกรรมเขาสร้างมาอยา่งนั้น เขาก็คิดของเขาอยา่งนั้น ไอ้
เรา เราก็มีสิทธิคิดของเราเหมือนกนั แต่ถา้มีสิทธิคิดของเราเหมือนกนั คิดแลว้เราก็มาทบทวน
ของเราเองวา่มนัถกูตอ้งดีงามหรือไม่ มนัเป็นจริงหรือไม่ ท าไปแลว้มนัจะให้ผลดีหรือผลร้าย ถา้
ให้ผลร้าย มนัไม่ควรท าๆ ไง มนัยบัย ั้งชัง่ใจให้ได ้ถา้ยบัย ั้งชัง่ใจให้ได ้อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตน
เป็นท่ีพ่ึงแห่งตน ตนถา้มนัยบัยั้งไดแ้ลว้มนัจะมีทุกขภ์ยัจากขา้งนอกมาไดอ้ยา่งไร 
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เวลาทุกขภ์ยัท่ีเกิดมาจากขา้งนอก ก็เราไปตบมือร่วมกบัเขา ตบมือสองขา้งๆ เขาตบมือ
ขา้งเดียวก็เร่ืองของเขา เราพยายามรักษาหัวใจของเรา แลว้รักษาหัวใจของเรา ดูแลหัวใจของเรา 
เร่ืองของเรา เร่ืองของเราดูแลท่ีน่ีไง 

เวลานกเวลามนัลงจากเกาะคอน โอโ้ฮ! นุ่มนวล ดูแลว้มนัมีความสุข เวลามนัจากไป มนั
ตอ้งบิน ตอ้งจากไป มนัตอ้งออกก าลงักายทั้งนั้นน่ะ มนัตอ้งออกแรงของมนั เวลาร่างกายของเรา
ก็เหมือนกนั ถา้ร่างกายของเรา เวลาเกิดมา เกิดมาจากพอ่จากแม่นะ ถา้เกิดจากพอ่จากแม่ พอ่แม่
เป็นพระอรหันตข์องลกู เรามีความกตญัญูกตเวที ชีวติน้ีไดม้าแลว้มนัมีค่า ค  าวา่ “มีค่า” ไดลื้มตา
ดูโลกมนัมีค่ามาก เวลามีค่ามากแลว้ ส่ิงท่ีเราศึกษาคน้ควา้มามนัเป็นความจริงหรือไม่ ถา้เป็น
ความจริง มนัเป็นอาชีพของเรา เราก็ท าหนา้ท่ีการงานของเรา คิดงานๆ เราก็คิด พอคิดงานเสร็จ
แลว้เราก็วางให้ผอ่นคลายหัวใจของเรา อยา่ให้มนัคิดแลว้เอามาสุมหัวอกจนมีความทุกขค์วาม
ยากไง 

หนา้ท่ีการงานก็เป็นหนา้ท่ีการงาน ท าแลว้เราก็ไดท้ าแลว้ ส่ิงท่ีท าแลว้ถา้มนัประสบ
ความส าเร็จมนัก็ประสบความส าเร็จข้ึนมา ถา้มนัยงัไม่ประสบความส าเร็จข้ึนมา เราก็แกไ้ข ดู
ความขาดตกบกพร่องของเรา น่ีคิดงานๆ คิดงานเสร็จแลว้เราก็วางไว ้ให้หัวใจไม่ตอ้งไปทุกขไ์ป
ยากจนเกินไปนกั เวลาจะพกัผอ่น เวลาจะผอ่นคลายมนั ผอ่นคลายไม่ได ้ เพราะอะไร เพราะวา่
ยางเหนียวไง มนัติดไปหมด ถึงตอ้งมีก าหนดพทุโธๆ ไง 

เวลาพทุโธ มนัไม่มีใครสูงส่งไปกวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไง เราระลึกถึงองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง เวลาประพฤติปฏิบติั เราบอกประจ า ถา้เป็นเรานะ เรากอดองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไว ้ เราไม่ผิดแน่ๆ เราพทุโธของเราไว ้ เราพทุโธของเราไวไ้ง ถา้พทุ
โธของเราไวเ้พ่ืออะไร พทุโธไวเ้พ่ือให้ใจมนัผอ่นจากส่ิงท่ีมนัพลั้งเผลอไปหยิบจบัไง หยิบจบัคือ
มนัฉกฉวยอารมณ์ความรู้สึกท่ีมนัทุกขม์นัยากนัน่ไง 

บอกวา่ เวลามนัคิดงานมนัทุกขม์นัยากข้ึนมา เราจะวางความคิด แลว้ไปวางตรงไหนละ่ 
วางความคิด จะปลอ่ยวางไปโดยท่ีมนัจะไปอยูบ่นอะไรละ่ ธาตุรู้ๆ ธรรมชาติท่ีมนัรู้อยูน่ี่มนัตอ้ง
รับรู้ตลอดเวลา มนัจะไปรู้อะไรละ่ มนัก็รู้ส่ิงท่ีเป็นตณัหาความทะยานอยาก รู้ส่ิงท่ีเราคิดวา่มนั
เป็นประโยชน์กบัเรา เราคิดวา่มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา ก็เราคิดงาน เราคิดงานมนัจะเสีย
หายไปไหนละ่ 
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คิดงาน แต่เวลาหนา้ท่ีการงาน ไอน้ัน่มนัคิดซ ้ า คิดซ ้ าคิดซาก คิดใชพ้ลงังานโดยเปลา่
ประโยชน์ไง ถา้เราคิดซ ้าคิดซาก มนัคิดงาน มนัคิดต่อเน่ือง คิดแบบอารมณ์โลกไง เราอา่น
หนงัสือนิยายสิ เราดีใจเสียใจไปกบัเขาทั้งนั้นน่ะ เราสงสารคนนั้น เราเห็นใจคนน้ี มนัไปหมด
เลย 

แต่ถา้เราคิดพทุโธๆ พทุแลว้ก็โธ เราระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ วติก วจิาร 
ให้จิตมนัอยูท่ี่น่ี พอจิตอยูท่ี่น่ี มนัไม่ใช่คิดแบบอารมณ์โลก มนัไม่มีสัญญาอารมณ์ต่อเน่ืองกนัไป
ไง มนัไม่คิดเสียใจดีใจไปกบัเขาไง เราระลึกถึงพทุโธ เวลาคนพทุโธใหม่ๆ มนัพทุโธไม่ได้
หรอก จืดชืด กดดนั เครียด นัน่น่ะมนัไม่ชอบ มนัชอบส่ิงท่ีมีอารมณ์ไง ส่ิงท่ีอารมณ์ร่วม คิดแลว้
ดี คิดแลว้ชัว่ โอ๋ย! คิดถึงพอ่ถึงแม่ โอโ้ฮ! มีความสุข เวลาคิดพทุโธ จืดชืด มนัไม่ยอมคิด เห็น
ไหม น่ีพดูถึงวา่ ถา้มนัจะปลอ่ยวางมนัปล่อยวางไดอ้ยา่งน้ี 

เวลาคิดถึงพอ่คิดถึงแม่น่ีความดีทั้งนั้นน่ะ แต่ความดี เราอยูก่บัพอ่อยูก่บัแม่ เราไดดู้แล
ท่านหรือไม่ เราเช่ือฟังท่านหรือไม่ อนันั้นต่างหากมีความส าคญัมากกวา่ แต่เวลาคิดน่ีกิเลสมนั
หลอก มนัหลอกวา่เราคิดถึงพอ่คิดถึงแม่ เวลามนัอยูก่บับา้นมนัไม่เคยเห็นพอ่เห็นแม่หรอก มนั
ท้ิง มนัจะไปเท่ียวกบัเพ่ือนมนั มนัไม่สนใจเลย แต่เวลามนัคิดนะ มนัท านองวา่คิดดี น่ีเราไม่ทนั
ความคิดเราไง 

แต่ถา้ระลึกพทุโธ ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 
ถา้มนัอยูก่บัพทุโธได ้ ใครฝึกหัดพทุโธ คนท่ีมีอ  านาจวาสนานะ คนท่ีมีศรัทธาความเช่ือนะ มี
ความมัน่คงในหัวใจนะ เวลาระลึกถึงพทุ ระลึกถึงโธ เวลาพทุโธกบัใจมนักลมกลอ่มกนั พอมนั
ระลึกพทุโธไดแ้ลว้ มนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัแลว้ มนัไม่แฉลบแลว้ เออ๊ะ! เออ๊ะ! แปลกเนาะ 
เออ๊ะ! ดีเนาะ เพราะพลงังาน จิตตวัน้ี เวลาหลวงปู่มัน่ท่านพดูนะ จิตน้ีมหัศจรรยน์กั จิตน้ีเป็นได้
หลากหลายนกั 

จิตน้ีคิดเร่ืองดีๆ คิดจนเป็นเอกบุรุษ เป็นรัฐบุรุษข้ึนมาได ้ คิดชัว่ ท าร้าย ท าลายเขาไปทัว่ 
ความคิด จิตน้ีเป็นไดห้ลากหลายนกั จิตคิดดีท าดีนะ เป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม เห็นไหม 
มนุสสเทโว มนุษยเ์ทวดา มนุษยท่ี์สังคมช่ืนชม มนุษยท่ี์เห็นคุณค่า ถา้มนัคิดดี จิตเป็นได้
หลากหลายนกั เวลามนัคิดชัว่ เห็นไหม หนกัแผน่ดิน ถา้มนัตายไปซะ แผน่ดินจะไดสู้งข้ึน น่ีไง 
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จิตน้ีเป็นไดห้ลากหลายนกั เป็นไปดว้ยอะไร เป็นไปดว้ยการบ ารุงรักษา เป็นไปดว้ยปัญญา 
ปัญญาท่ีฝึกหัดท่ีคุม้ครองดูแลไง 

เรามาวดัมาวากนั เรามาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอน สอนให้เราเป็นคนดี สอนความดี เป็นคนดีไปท าไม 

ความดีเป็นหนทาง เป็นหนทางให้จิตมนักา้วเดินให้พฒันาดีข้ึน ความชัว่ ความชัว่ก็เป็น
หนทางเหมือนกนั แต่หนทางให้จิตมนัเลวร้ายลงไป เห็นไหม ตกนรกอเวจีมนัทุกขม์นัยากของ
มนัไป ถา้เรามีสติมีปัญญาข้ึนมา เรากค็ดัแยกของเราอยา่งน้ี ถา้มนัคดัแยกไม่ได ้ เรายงัไม่มี
สติปัญญาสามารถจะรู้เท่าทนักิเลสในใจของเรา ไม่มีสติปัญญาสามารถท่ีจะยืนตวัเองข้ึนมาไดไ้ง 
เราถึงตอ้งก าหนดพทุโธ ค าบริกรรมๆ ค าบริกรรมคือเกาะไว ้ เหมือนเดก็หัดเดิน เดก็หัดเดินมนั
จะเกาะระเบียงไป เกาะส่ิงใดไปเพ่ือฝึกหัดให้มนัเดินข้ึนมาได ้

เราก าหนดพทุโธๆ จนจิตมนัเป็นพทุโธเสียเอง ถา้จิตมนัเป็นพุทโธเสียเอง ไม่ตอ้งระลึก
พทุโธ มนัเป็นพทุโธ ความรู้สึกเป็นพทุโธ พทุธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน แลว้มนัต่ืนอยา่งไรละ่ 

เราแปลกใจนะวา่ สมาธิมนัเป็นอยา่งไร ความร่มเยน็เป็นสุขมนัเป็นอยา่งไร เราแปลกใจ 
เราอยากสัมผสั แต่เราไม่เคยไดส้ัมผสัเลย แลว้ก็ฟังเขาเลา่วา่ ฟังคนนูน้บอก ฟังคนน้ีบอก แลว้
บอกวา่งๆ วา่งๆ วา่งๆ เราก็สร้างอารมณ์ วา่งๆ วา่งๆ...มนัวา่งๆ มนัก็ธาตุรู้ ส่ิงท่ีถกูรู้ มนัรู้ความ
วา่ง ธาตุรู้คือตวัภาสวะ ตวัภพ เวลามนัไปรู้นะ มนัก็รู้ส่งออกเหมือนกนั 

น่ีพดูถึงวา่ เราจะรักษาหัวใจของเรา เราจะปลอ่ยวางไง ปลอ่ยวา่ง ปลอ่ยวางอยา่งไร พอ
ปลอ่ยวางแลว้คิดวา่ปลอ่ยวาง ปล่อยวางน้ีเป็นความคิดทั้งนั้นน่ะ ความคิดแบบโลกๆ ไง ส่ิงน้ี
เป็นสถานะของมนุษย ์ มนุษยมี์ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ มีความรู้สึกนึกคิด  น่ีไง เวลาเทวดา อินทร์ 
พรหมมาฟังเทศน์หลวงปู่มัน่ ภาษาใจๆ ภาษาใจก าหนดหัวใจเลย แต่ของเราตอ้งมีภาษาพดู ภาษา
ของเรา เห็นไหม มนุษยมี์การส่ือสารแบบน้ี ถา้มนุษยมี์การส่ือสารแบบน้ี จิตมนัก็เลยมีความรู้สึก
นึกคิดแบบน้ี เราจะท าความดีงามของเราข้ึนมา 

น่ีพดูถึงวา่ ถา้มีสติมีปัญญาข้ึนมามนัก็รักษาข้ึนมาได ้ถา้รักษาข้ึนมาได ้คนเราสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต เราสร้างสมบุญญาธิการมา เราท าหนา้ท่ีการงานมามหาศาล แต่เสร็จแลว้เจ็บไขไ้ด้
ป่วยข้ึนมามนัมีประโยชน์อะไร 
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เรามีเงินมีทองข้ึนมา ร่างกายเราอดุมสมบูรณ์ข้ึนมา เราท าเพ่ือประโยชน์ไดไ้ง แลว้ถา้
จิตใจ จิตใจท่ีมนัผิดปกติ จิตใจท่ีมนัมีปัญหาข้ึนมา มนัมีประโยชน์อะไร แต่ถา้เรารักษา มีสติมี
ปัญญาข้ึนมา รักษาหัวใจให้เรากลบัมาเป็นปกติ แลว้ถา้มีอ  านาจวาสนานะ ท าความสงบของใจ
เขา้มาก่อน ถา้ใจมนัสงบแลว้ ถา้มนัเกิดปัญญา มนัจะเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจาก
พระพทุธศาสนา ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งปัญญา แต่เป็นปัญญาของบุคคลคนนั้นไง 

เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมและวนิยัเป็นขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัเกิดผลในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เพราะองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมดว้ยอาสวกัขยญาณ อาสวกัขยญาณท าลายอวชิชาในใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แลว้เราไปศึกษาสมบติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไง 

แต่เวลาถา้มนัเป็นจริงๆ ข้ึนมา เราพยายามฝึกหดั ท่ีวา่ท าความสงบของใจเขา้มาก่อนๆ 
เพราะความสงบน้ีมนัจะระงบั ระงบัความสามญัส านึกท่ีความเป็นโลกน่ี ความเขา้ขา้งตวัเองน่ี 
สมาธิน้ีเป็นตวัตนๆ ตวัตนน้ีไม่เอียงขา้ง ตวัตนเป็นสากล สมาธิเป็นสากล ลทัธิไหนก็สอนท า
สมาธิๆ เราไม่คิดวา่เป็นของเรา เราไม่คิดเขา้ขา้งเรา เราไม่คิดตา่งๆ ทั้งส้ิน เวลามนัเกิดปัญญา
ข้ึนมาเป็นปัญญาสจัจะความจริง 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน ตนถา้ท าให้จิตของเรามีมรรคมีผลข้ึนมา มี
มรรคมีผลข้ึนมาคือมนัมีศีล มนัมีสมาธิ สมาธิมนัมีท่ีไหน มนัมีในหัวใจ มนัมีในหนงัสือหรือ มนั
มีในค าบอกเลา่หรือ มนัมีคนอ่ืนยื่นให้หรือ 

คนอ่ืนเวลาทุกขเ์วลายาก เวลาคนเขาเห็นเรา เขาเห็นใจเราดว้ยสายตา สายตาท่ีเขาเห็นอก
เห็นใจเรานะ เราก็รับรู้ได ้แต่ถา้จะขวนขวายกระท า เราก็ตอ้งท าข้ึนมาเองนัน่น่ะ ถา้มนัเป็นจริงๆ 
มนัจะเป็นจริงอยา่งน้ี น่ีสัจจะความจริงๆ 

ศีล สมาธิ ปัญญา เวลาปัญญามนัเกิดข้ึน เราจะเห็นวา่ อ๋อ! องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ท่านมุ่งหมายมาในใจเราน้ี ท่านมุ่งหมายมาให้เราฉลาด ท่านมุ่งหมายมาให้เรารู้จริง ท่านมุ่ง
หมายมาให้เราเกิดการกระท าข้ึนมาในใจของเรา มนักเ็ลย อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึง
แห่งตน ตนจะเป็นท่ีพ่ึงแห่งตนได ้ อยา่งเดก็ เรามีพอ่มีแม่คุม้ครองดูแลมา น่ีก็เหมือนกนั เวลา
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราก็มีครูบาอาจารยค์อยช้ีคอยแนะ แลว้ถา้มนัเป็นจริง ส่ิงท่ีเป็นจริง ธมฺม
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สากจฺฉา อนันั้นน่ะ ความจริงเป็นความจริงมนัเขา้กนั ส่ิงท่ีมนัขดัแยง้กนัมนัตอ้งมีถกูมีผิด
แน่นอน แต่ถา้เป็นความจริง ความเป็นจริงเขา้กนัอยา่งนั้น เห็นไหม 

น่ีพดูถึงวา่ ถา้มนัเป็นไป เรามาวดัมาวา มาวดัมาวาเพ่ือให้เห็นคุณค่าของพระพทุธศาสนา 
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เวลาพระธรรมๆ สจัธรรม สัจธรรมเป็นอกาลิโก ใครๆ กส็ามารถ
เขา้ถึงได ้ ใครๆ ก็สัมผสัได ้ ในพระพทุธศาสนา เวลาท่ีเราตอ้งไปหาครูบาอาจารยข์องเราก็ไปหา
ครูบาอาจารยข์องเราเพ่ือเป็นท่ีพ่ึงท่ีอาศยั เป็นแบบอยา่ง แต่เวลาจริงๆ ข้ึนมา เราตอ้งท าของเรา
ข้ึนมา ถา้เราท าข้ึนมาได ้มนัก็มีแนวทาง ธรรมและวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วาง
ไวใ้ห้เรากา้วเดิน ถา้เรากา้วเดินได ้มนักจ็ะเป็นสมบติัของเรา 

น่ีพดูถึงวา่ วนัปีใหม่ เราหยดุมาหลายวนั เรามาวดัมาวามาฟ้ืนฟ ู มาฟ้ืนฟกู าลงัใจ เรา
ประพฤติปฏิบติักนั เวลาเราไปวเิวกกลบัมา เวลากลบัมาก็หาครูบาอาจารย ์ เพ่ืออะไร เพ่ือชาร์จ
ไฟๆ เวลาไปอยูค่นเดียวมนัใชม้าก คิดมาก คิดจนจิตใจออ่นแอ โอ๋ย! โหยหานะ กลบัไปหาครูบา
อาจารย ์ กลบัไปท าไม ก็กลบัไปชาร์จไฟ กก็ลบัไปให้ท่านเทศน์นัน่น่ะ โอโ้ฮ! แช่มช่ืน ไปได้
ใหม่ น่ีก็เหมือนกนั เราหวงัพ่ึงกนัอยา่งนั้นไง 

ถา้โดยเราคนเดียว เราหลงทางไป ไม่มีท่ีพกัท่ีอาศยั ไม่มีท่ีพ่ึงพิงเลย โอ๋ย! มนัทุกขขร้์อน
นะ แต่ถา้เราหลงทางไป ยงัมีศาลาขา้งทาง มีอะไรให้พกัให้ผอ่น มนัก็ยงัพอบรรเทาทุกขเ์ราได ้

น่ีก็เหมือนกนั ชีวติน้ีของเราไง ชีวติน้ีถา้มีครูบาอาจารยท่ี์ดี ถา้มีหมู่คณะท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ 
ความเห็นถกูตอ้งดีงาม ท าถกูตอ้งดีงาม ยอ้นกลบัมาท่ีหัวใจของสัตวโ์ลก ยอ้นกลบัมาหัวใจของ
ทุกๆ คน เพราะทุกๆ คนตอ้งท าใจของตนให้เป็นคนดี ให้มีมรรคมีผลข้ึนมาเพ่ือให้เกิดสัจธรรม
ในใจของบุคคลคนนั้น เอวงั 


