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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรมนะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ความเสมอ
ภาคของธรรมๆ ไง แต่ท่ีมาท่ีไป ท่ีมาท่ีไปนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยอ้น
บุพเพนิวาสานุสติญาณ คนมนัมีกรรมเก่ากรรมใหม่ทั้งนั้น 

เวลากรรม เวลากรรมเก่ามนัสร้างสมมาๆ คนเราเกิดมา เกิดมาเสมอภาคกนัโดยธรรม 
เพราะมีกายกบัใจเหมือนกนั มีปากมีทอ้งเหมือนกนั คนเกิดมาตอ้งหาอยูห่ากินเหมือนกนั เรา
เสมอภาคกนัโดยธรรม ความเสมอภาคโดยธรรมนะ แต่คนมนัมีเบ้ืองหลงั มนัมีเบ้ืองหลงัก็มีเวร
มีกรรมข้ึนมา 

วนัน้ีวนัเดก็ วนัเดก็ เดก็นอ้ย เดก็เป็นโอกาส เดก็ท่ีเกิดมาท่ีอดุมสมบูรณ์พร้อมมูล เดก็คน
นั้นมีวาสนา เดก็เราเกิดมาขาดแคลน มนัเป็นตวัเลขของทางราชการนะ เดก็เขา้ถึงการศึกษา ๕ 
เปอร์เซ็น เขา้ถึงสาธารณสุข ๕๐ เปอร์เซ็น แลว้ท่ีเหลือไปไหน ท่ีเหลือพอ่แม่อาบเหง่ือต่างน ้า 
ตอ้งหาเงินส่งเสียๆ น่ีความทุกขค์วามยาก ความทุกขค์วามยากของการแสวงหา การแสวงหา 
เวลาเกิดมาไม่เท่ากนัตรงนั้นน่ะ แต่รัฐบาล ผูท่ี้เขามีใจเป็นธรรมเขาอยากจะส่งเสริมอยากจะ
สนบัสนุน ความสนบัสนุนนั้นเราช่วยเหลือเจือจานกนั ช่วยเหลือเจือจานกนัไง จิตใจของคน คน
ก็ปรารถนาดีทั้งนั้นน่ะ ความปรารถนาดี เราช่วยกนัเพ่ือสังคม เพ่ือความมัน่คงของชาติ แต่คน
เกิดมามนัมีเวรมีกรรม ถา้มนัเกิดมาอยา่งนั้น ครอบครัวท่ีอดุมสมบูรณ์ เวลาเขาผิดพลาดข้ึนมา 
เวลาลกูเกิดข้ึนมามนัแตกต่างกนัๆ แมแ้ต่พอ่แม่คนเดียวกนั ลกูเกิดมาก็แตกต่างกนั เวลาเกิด
ต่างกนัแลว้เราดูแลของเรา 

เดก็ไร้เดียงสา เราก็เป็นเดก็มาก่อนทั้งนั้นน่ะ ความไร้เดียงสานัน่น่ะ ความฝันของเดก็ๆ 
ไง เดก็อยากเป็นหมอ เดก็อยากเป็นทหาร อยากเป็นพระ เดก็อยากเป็นพระ พอเป็นพระ เป็นพระ
อยา่งไร เวลาเป็นพระข้ึนมาเป็นพระประเภทไหน ถา้เป็นพระข้ึนมา เห็นไหม เพราะเดก็มนัไร้
เดียงสา มนัจินตนาการของมนั มนัเห็นของมนัโดยความปรารถนาของมนั 
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แต่ความเป็นจริง ความเป็นจริงละ่ น่ีความฝันของเดก็นะ เดก็มนัมีความฝันของมนั มนัมี
จินตนาการของมนั มนัมีแรงปรารถนาของมนั ถา้แรงปรารถนา เวลามนัเติบโตข้ึนมามนัจะสม
ประโยชน์ของมนัหรือไม่ ถา้สมประโยชน์ มนัอยูท่ี่น่ีไง อยูท่ี่ความมัน่คง อยูท่ี่อ  านาจวาสนา 
อ  านาจวาสนา จิตมนัตั้งมัน่ จิตตั้งมัน่ไม่วอกแวกวอแวไป 

เวลาดูเดก็กตญัญูๆ วิง่ ๕ กิโล ๖ กิโลไปเชด็ข้ีเชด็เยีย่วปู่ยา่ตายายของตน มนัน่าสงสาร 
แต่ท าไมใจของเขามนัมัน่คงอยา่งนั้นน่ะ เขาท าดว้ยความพอใจของเขา เขาท าดว้ยความสุขของ
เขา เราเห็นแลว้เราอยากจะไปช่วยเหลือ อยากจะไปเจือจานไง น่ีไง ถา้มนัมาถึงเมด็ในๆ เมด็ใน
นั้นเวรกรรมของสัตว ์ เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ผลของวฏัฏะๆ นะ ถา้ผลของวฏัฏะมนัมีกรรม
เก่า กรรมใหม่ มนัมีบุญกุศลทั้งนั้นน่ะ ท่ีเรามาท าบุญกศุลกนั ท าคุณงามความดีกนัเพ่ืออนัน้ีไง 

เกิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา ธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐมากนะ เดก็มนัมีความฝันของมนั ความฝันของมนั ความฝันมนั
อยากมีอาชีพอะไร อยากจะมีครอบครัวอดุมสมบูรณ์ อยากจะมีความสุข แลว้เวลามนัโตข้ึนมา
มนัท าอยา่งนั้นไดไ้หม 

เดก็ดอ้ยโอกาส ความดอ้ยโอกาสทางสังคม สังคม ใครมีโอกาสแสวงหาส่ิงนั้นไง ถา้
แสวงหาส่ิงนั้นข้ึนมา มนัเป็นวาสนาของคน อนันั้นเป็นเร่ืองเวรเร่ืองกรรมนะ แต่เร่ืองธรรมๆ 
เร่ืองความเสมอภาค เราอยากจะช่วยเหลือกนั อยากจะเจือจานกนั อยากจะท าคุณงามความดีต่อ
กนั 

ความปรารถนาของผูใ้หญ่ ความฝันของผูใ้หญ่ ความฝันของเรา ความฝันของเราตอ้งการ
ความสุข ความฝันของเราตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวติ ความฝันของเราตอ้งใหส้มความ
ปรารถนา 

ส่ิงท่ีความปรารถนาท่ีมนัเป็นธรรมๆ นะ ความเป็นธรรม เห็นไหม อธิษฐานบารมี ถา้ไม่
มีเป้าหมายตั้งมัน่วา่เราจะท าส่ิงใด เราจะแสวงหาส่ิงใด เราเกิดมาเป็นคนท าไม เราเกิดเป็นคน
ข้ึนมา เวลาเกิดเป็นคนตอ้งมีศกัยภาพความเป็นมนุษย ์มนุษยต์่างจากสัตว ์ต่างจากสัตวเ์พราะมีศีล
มีธรรม มนุษยมี์สมอง มนุษยมี์การกระท า 



เทศน์เชา้ วนัท่ี  ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ๓ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

มนุษย ์ถา้เป็นมนุษยท่ี์ดี ถา้เป็นมนุษยท่ี์ดี เรามีแรงปรารถนาเรามีการกระท าของเราข้ึนมา 
ถา้มีส่ิงใดสมความปรารถนาอนันั้นมนัก็เป็นผลบุญกุศลของเรา เป็นผลบุญกุศลคือการกระท า
ของเรา เป็นจงัหวะและโอกาสของเรา เป็นการกระท าของเรา แต่ถา้มนัไม่สมความปรารถนา ไม่
สมความปรารถนา เราก็เพ่ิมความวริิยะ ความอตุสาหะ การกระท าของเรามากข้ึนๆ ความมากข้ึน
ไง 

คนเรามนัต่างกนัตรงน้ีนะ ต่างกนัตรงจุดยืนของหัวใจ ต่างกนัตรงความเขม้แขง็ของใจ 
คนเราลม้ลกุคลกุคลานขนาดไหนเขาก็พยายามลกุข้ึนมายืน ลกุข้ึนมายืนโดยการกระท าของเขา 
มนัจะลม้ขนาดไหนก็ให้มนัลม้ไป ความลม้เหลวนัน่แหละมนัเป็นประสบการณ์ของชีวติ 

เวลาคนท่ีภาวนาๆ เวลาภาวนามนัมีมากแค่ไหน เวลาความปรารถนาของพระๆ เวลาพระ
บวชมาแลว้ บวชมาแลว้ก็อยากจะส้ินกิเลสทั้งนั้นน่ะ เวลาถา้อยากส้ินกิเลสนะ ดูพฤติกรรมๆ ไง 
ดูสิ ครูบาอาจารยข์องเราท่ีปรารถนาความพน้จากทุกข์ๆ  ศีล สมาธิ ปัญญา 

ศีลเป็นพ้ืนฐาน ศีลน่ะ ถา้ศีลเป็นพ้ืนฐานมนัมีความขาวสะอาดของมนั ถา้ศีลเป็นพ้ืนฐาน 
แลว้ถา้คนปรารถนาถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ ไอค้วามสกปรกโสโครกท่ีการกระท า มนัจะท าไดอ้ยา่งไร 
เพราะเรามีความปรารถนามากกวา่นั้นไง เราไม่มีความปรารถนาเท่าน้ี เราไม่มีความปรารถนา 
ไดส้ถานะมาเราก็พอ เราไม่ตอ้งการ เราไม่ตอ้งการเพราะอะไร เพราะสรรพส่ิงในโลกน้ีเป็น
อนิจจงั มนัแปรสภาพหมดนะ มนัแปรปรวนทั้งนั้น ไม่มีส่ิงใดคงท่ีเลย ทั้งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย 
สถานะมนัตอ้งเปล่ียนแปลงทั้งนั้นน่ะ ไม่มีส่ิงใดคงท่ี 

เราไปปรารถนาส่ิงท่ีมนัไม่คงท่ี ปรารถนาส่ิงท่ีมนัแปรปรวน แลว้มนัจะเป็นจริงได้
อยา่งไรละ่ แต่เราก็ตอ้งมีแรงปรารถนาใช่ไหม เราตอ้งมีการกระท าใช่ไหม เพราะคนเราเกิดมามี
ปากกบัทอ้งใช่ไหม เราเกิดมาเราเสมอภาคกนัโดยธรรมไง ทุกคนมีปากมีทอ้ง มีกายกบัใจ มี
ความรู้สึกนึกคิดไง มีความคิดท่ีดีๆ มีความคิดบีบคั้น มีกิเลสตณัหาความทะยานอยากในหัวใจ 
มนับีบคั้นมาตลอด แต่ถา้เรามีแรงปรารถนาส่ิงท่ีดีงามๆ เราพยายามท าของเรา 

ดูสิ พระบวชมาๆ หลวงตาท่านพดูบ่อย ไอท่ี้วา่เราทุกขเ์รายาก อยา่เพ่ิงพดูนะ ให้มา
ภาวนาเสียก่อน เวลาภาวนาข้ึนมาก่อน เพราะอะไร การภาวนามนัทุ่มเททั้งชีวตินะ เอาชีวติเขา้
แลก ธรรมะน้ีแลกมาดว้ยชีวตินะ เพราะอะไร เพราะกิเลสมนัต่อรองตลอด ตอ้งอยา่งนั้น ตอ้ง
อยา่งนั้นนะ เด๋ียวจะเป็น เด๋ียวจะตาย เด๋ียวล าบากล าบน เป็นอยา่งนั้นน่ะ 
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มนัจะล าบากแค่ไหน เวลาจะตาย อะไรมนัตายก่อน น่ีเวลามนักระท า มนักระท าขนาด
นั้น ถา้กระท าขนาดนั้นนะ ฉะนั้นถึงบอกวา่ ส่ิงท่ีเราเป็นทุกขเ์ป็นยาก เพราะวา่เราตั้งเป้าอะไรไง 
ความฝันไง 

ความฝันของเดก็ เดก็มีความฝันของมนั มีความฝันอยากเป็นอะไร ให้มนัมีเป้าหมาย มี
การกระท าของมนั ความฝันของผูใ้หญ่ ฝันของเรา เราก็อยากจะมีความสุข อยากใหค้รอบครัวเรา
ร่มเยน็เป็นสุขนะ 

เวลาเกิดมนัมีเวรมีกรรมของเรา เวลาเกิด เราน่ีมาเกิด แต่เวลาเกิดในทอ้งพอ่ทอ้งแม่ พอ่
แม่เป็นพระอรหันตข์องลกูไง ทั้งพอ่ทั้งแม่ให้ชีวติเรามานะ มนุษยต์อ้งเกิดจากทอ้งพอ่ทอ้งแม่ 
เกิดในไข่ ในครรภ ์ในน ้าคร า ในโอปปาติกะ ก าเนิด ๔ ตอ้งเกิดแน่นอน เพราะเรามีสายบุญสาย
กรรมร่วมกนัมา จิตมนับาลานซ์กนั เสมอกนั มนัถึงมาเกิดร่วมกนั 

แลว้จิตเวลาคนมนัสูงส่ง ทางจิตวทิยา เวลาทอ้งตอ้งให้อารมณ์ดี ตอ้งให้ส่ิงดีๆ มนัชา้ไป
แลว้ มนัตั้งแต่ปฏิสนธิเวลาเขา้สู่ครรภน์ัน่น่ะ มนัเสมอภาคกนัตอนนั้นน่ะ ถา้เสมอภาคกนัตอน
นั้น มนัมีความสงบสุข จิตมนัมีสายบุญสายกรรมมาอยา่งนั้น ถา้สายบุญสายกรรมมนัมีของมนัมา 
เพราะเราเกิดมามีสายบุญสายกรรม ถา้สายบุญสายกรรม พอ่แม่ของเราถึงเป็นพระอรหันตข์อง
ลกู ให้ชีวติน้ีมา แต่เราเล้ียงไดด้ว้ยร่างกาย พนัธุกรรมของร่างกาย พอ่แม่มีกรรมพนัธ์ุทั้งนั้นเลย มี
โรคอะไรมา มีอะไรมา มาทั้งหมดเลย น่ีกรรมพนัธ์ุ เราเกิดร่วมชาติน้ีเพราะอะไร เพราะบาลานซ์
กนัมาตั้งแต่ปฏิสนธินัน่น่ะ ตั้งแต่อบุติัข้ึน 

แลว้เวลาโตมาๆ เราอยูใ่นครอบครัว มนัมีการกระทบกระทัง่กนัธรรมดา ล้ินกบัฟัน ล้ิน
กบัฟันมนัก็ขบกนัเป็นเร่ืองธรรมดา ในครอบครัว คนใกลชิ้ดมนัมีการกระทบกระเทือนเป็นเร่ือง
ธรรมดา 

แต่หัวใจท่ียิ่งใหญ ่ หัวใจท่ียิ่งใหญ่ให้อภยั เราเป็นพ่ีเป็นนอ้งกนั เราเป็นญาติกนั เป็นพอ่
เป็นแม่กนั อยา่งไรๆ ความรักในหัวใจนั้นมนัมีมากกวา่ ความผกูพนัของครอบครัวมนัแน่นหนา
กวา่ ความกระทบกระเทือนกระทัง่กนันะ มนัอยูท่ี่หัวใจท่ียิ่งใหญ ่
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แต่หัวใจท่ีคบัแคบ มนัก็ท าให้มีการกระทบกระเทือนกนัในครอบครัวเป็นเร่ืองธรรมดา 
แต่ถา้หัวใจเรายิง่ใหญไ่ง เราไม่ไดเ้กิดมาเอาตรงน้ี เราเกิดมา พอ่แม่ให้ชีวติน้ีมาก็มโหฬารแลว้ 
พอ่แม่ให้ชีวตินะ 

โลกน้ีมีเพราะะมีเรา ทรัพยส์มบติั หนา้ท่ีการงาน ของเราๆ มาจากพอ่แม่ให้ชีวติน้ีมาก่อน 
เพราะมีชีวติน้ีมนัถึงไดส้มบติัมาทั้งหมด ท าดีท าชัว่ เราเป็นคนท าทั้งนั้น ถา้ท าทั้งนั้น ส่ิงน้ีมนั
เป็นประโยชน์กบัเราไง ถา้เป็นประโยชน์กบัเรานะ ส่ิงท่ีมนักระทบกระเทือนส่ิงใดน่ีไร้สาระ เรา
มีความคิดยิ่งใหญ่ ถา้เป็นธรรมๆ น่ีความฝันของผูใ้หญ ่

ความฝันของพระ ความฝันของพระไง พระกลา้ฝันไหม มนัไม่กลา้ฝันน่ะสิ “โอ๋ย! มนัสุด
เอ้ือม มนัไร้ขอบเขตท่ีจะจบัตอ้งได ้นิพพานไม่มี หมดกาลหมดสมยั” 

ทุกขเ์อง็มีไหม ถา้ทุกขเ์อง็มีนะ ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่แลว้ทุกขด์บัไปไง นิพพานคือดบั
ทุกขไ์ง ส่ิงท่ีมนัมีทุกข ์ทุกขม์นัดบัไดไ้หมละ่ ถา้ทุกขม์นัดบัได ้แต่เราดบัไดด้ว้ยการหลอกลวงไง 
วา่งๆ วา่งๆ เราหลอกกนันะ เราหลอกตวัเองกนั ทั้งๆ ท่ีเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าวางธรรมวนิยัน้ีไว ้ แลว้เราก็มาหลอกตวัเอง 
หลอกตวัเองโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยากของเราไงวา่มนัเป็นอยา่งนั้นๆ แลว้มนัเป็นจริง
หรือป่าว มนัไม่มีความเป็นความจริงเลย 

เราเกิดมาเรามีบุญกุศลนะ ก่ึงกลางของพระพทุธศาสนามีหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านมา
มุมานะของท่าน หลวงปู่มัน่ท่านกระเสือกกระสนของท่าน สลบถึง ๓ หน เหมือนองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สลบถึง ๓ หน หลวงปู่มัน่ท่านเป็นไข้
สลบไปถึง ๓ คร้ัง หลวงตาท่านเลา่ให้ฟัง เวลาคนสลบไปเหมือนช็อก คนชอ็ก ถา้ป๊ัมหัวใจข้ึนมา
ไม่ได ้ถา้ไม่รู้สึกตวัข้ึนมา ตาย ภาษาเรา แลกกบัความตายมา ๓ คร้ัง ท่านสลบไปเลยนะ แลว้ลกุ
ข้ึนมา หลวงปู่มัน่น่ะ 

เรามีครูบาอาจารยท่ี์มัน่คง ครูบาอาจารยข์องเราท่ีมีอ  านาจวาสนาแสวงหาของท่านขนาด
นั้น ท่านท าของท่านมา แลว้เราเกิดมาก่ึงกลางพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาเจริญอีกหนหน่ึง 
เจริญในหัวใจของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ เจริญในใจของครูบาอาจารยข์องเรา ความเจริญนั้น
คือมีคุณธรรม มีสัจจะมีความจริงในใจอนันั้น ถา้มีความจริงในใจอนันั้น ใจสู่ใจไง จากใจดวง
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หน่ึงสู่ใจดวงหน่ึงไง เพราะใจดวงนั้นไดมี้การกระท ามา ใจดวงนั้นมีเหตุมีผลข้ึนมา มีการกระท า
เป็นความจริงข้ึนมา ใจดวงนั้นเป็นครูบาอาจารยข์องเรา เป็นหลกัชยัของเรา 

เรากลา้ปรารถนาไหม ถา้เรากลา้ปรารถนา เพราะอะไร เพราะมีคนช้ีน าเราไง ถา้เราไม่มี
ครูบาอาจารย ์ไม่มีคนช้ีน ามา เราก็ไม่กลา้ปรารถนานะ เพราะอะไร เพราะมนัมืดแปดดา้น มรรค 
๘ มืดมนอนธการ แลว้อ  านาจวาสนาอยา่งเราน่ีนะ มนัจะมีอ  านาจวาสนาไปถึงจุดนั้นไดอ้ยา่งไร 

แต่เรามีครูบาอาจารยเ์ป็นหลกัชยั ครูบาอาจารยข์องเราท่านปฏิบติัมาก่อน มนัมีคนช้ีน า 
เหมือนคนน าทางๆ เราเขา้ป่า เราก็ตอ้งการผูน้ าทาง น่ีมีครูบาอาจารยข์องเราน าทางอยูแ่ลว้ น า
ทางท่ีไหน 

น าทางในหัวใจไง น าทางในการสงบไง น าทางโดยการศีล สมาธิ ปัญญา ถา้น าทางๆ 
แลว้ท าอยา่งไร อยูโ่คนตน้ไมไ้ง อยูใ่นเรือนวา่งไง อยูใ่นโคนไม ้อยูใ่นเรือนวา่ง เห็นไหม 

ท างานอะไรท าไดห้มดเลย หลวงตาท่านบอกไง เวลาท างานก็บ่นเหน็ดเหน่ือยนกั ท่าน
บอกวา่ ถา้ยงัไม่ภาวนา อยา่เพ่ิงพดูนะ เวลาภาวนา เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาข้ึนมา ถา้มนัไม่ลง 
ท าอยา่งไร อดนอนผอ่นอาหารอยา่งไร ถา้อดนอนผอ่นอาหารถึงชอ็กถึงอะไรไป เพราะมนัจะ
เอาชนะหัวใจของตนไง เพราะกิเลสมนัอมไว ้ กิเลสมนัอมใจเราไวไ้ง แลว้มนัไม่ปลอ่ยให้ใจเรา
คายออกมาเลย มนัไม่ปลอ่ยหัวใจเราให้เป็นอิสระเลย กิเลสมนัอมไวห้มดเลย แลว้จะท าอยา่งไร
จะสู้กบัมนัละ่ สู้กบักิเลสในใจของเรานัน่น่ะ 

เวลากิเลสในใจของเรา เห็นไหม ทุกคนปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข ์ แลว้เราก็
ปรารถนาความสุข เราตอ้งการความสุข ตอ้งการอริยทรัพย ์ตอ้งการสัจจะความจริง ท าไมเราตอ้ง
มาทุกขม์ายากอยา่งน้ีละ่ ปฏิบติัตอ้งมีความสุขสิ ปฏิบติัมนัตอ้งเวิง้วา้ง...หลอกตวัเองทั้งนั้น น่ี
การหลอกตวัเองไง ฝันวา่อะไร ฝันวา่อยากจะพน้ทุกขใ์ช่ไหม แลว้การหลอกลวงอยา่งนั้นเป็น
การด าริโดยมิจฉา มิจฉาด าริ ความเป็นมิจฉา ความหลอกลวงตน นัน่ความหลอกลวงตนเพราะ
กิเลสมนัครอบง าไวอี้กทีหน่ึงไง กิเลสมนับงัเงาไง คิดวา่น่ีเป็นธรรมๆ แลว้เป็นธรรมหรือไม่ 

น่ีพดูถึงวา่ เรากลา้ปรารถนาไหม ถา้เรากลา้ปรารถนา เราตอ้งมีความมุ่งมัน่ เราตอ้งมีหลกั
ใจของเรา แลว้มีการกระท าตามความเป็นจริงของเราไง ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา มนัจะลม้ลกุ
คลกุคลานให้มนัลม้ลกุคลกุคลานไป ถา้มนัลม้ลกุคลกุคลาน 
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บวัส่ีเหลา่ ผูท่ี้เกิดมาแลว้เป็นเหยื่อ เป็นอาหารของเตา่ของปลา มนัก็อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนั
โผลข้ึ่นมาไม่ไดเ้พราะสายบวัมนัไม่ยาวพอ ถา้มนัข้ึนมาปร่ิมน ้า ปร่ิมน ้ากก็ระเสือกกระสน
หน่อยนึง ถา้มนัพน้จากน ้า ถา้มนัไดแ้สงแดดมนัจะบานของมนั 

ดูจิตใจของเรา เราก็พยายามของเราสิ ถา้เราพยายามของเรานะ คนเราพยายาม คนเราจะ
ลว่งพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร ความเพียร ความวริิยะ ความอุตสาหะ เป็นการช่ืนชมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มา ความสุขคือความปลอ่ยวาง คือ
ความวา่งไง แลว้ก็ข้ีเกียจข้ีคร้าน ปลอ่ยเป็นข้ีลอยน ้าไง “น่ีชาวพทุธ พระพทุธเจา้สอนให้ปลอ่ย
วาง” มนัไม่ท าอะไรเลย อยา่กินนะ อยา่กิน อยา่นอน อยา่ใช ้ ตอ้งกิน ตอ้งนอนตอ้งใช ้ แลว้ท า
อยา่งไร 

พระเรากต็อ้งมี เชา้มาออกบิณฑบาต มีขอ้วตัรปฏิบติัข้ึนมา เวลาวตัรในศาลา วตัรในโรง
ไฟ วตัรต่างๆ มนัตอ้งมีวตัรปฏิบติัเพราะอะไร เพราะเรากินเราใช ้พระก็เหมือนกนั แต่พระข้ึนมา
แบบสมณะ สมณะห้ามใชชี้วติแบบฆราวาส ฆราวาสเขาท าอะไรได ้พระห้ามหมด ตรงขา้มหมด
เลย พอตรงขา้มหมด เพ่ืออะไร เพ่ือจะขีดวงเขา้มาให้สู่ในใจของตน ถา้พระกลา้ฝัน พระกลา้
กระท า ถา้ท าความเป็นจริงข้ึนมานะ ให้ท าเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมาในหัวใจ เห็นไหม 

ตั้งแต่เร่ิมจากเดก็ ความฝันของเดก็ไง เดก็มนัมีความฝันนะ มีความฝัน มีจินตนาการท่ี
แพรวพราวนะ น่ีความฝันของเดก็ เราควรอุม้ชู ควรถนอมรักษา ส่ิงนั้นเป็นส่ิงดีงามๆ ให้เขามี
ความสุขของเขา แลว้โตข้ึนมาให้เขาเป็นพลเมืองท่ีดี ให้เป็นส่ิงท่ีดี 

ถา้เป็นผูใ้หญ่ ผูใ้หญก่็ฝันถึงศีลถึงธรรม ถึงสัจจะความจริง ถา้เป็นพระนะ พระก็ฝันถึง
มรรคถึงผลของเรา ฝันถึงการกระท าของเรา แลว้ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมานะ เราไม่ตอ้งไปฝัน ไม่
ตอ้งไปไขวค่วา้ ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก มนัเป็นสัจจะ มนัเป็นความจริง มนัตอ้งคนจริงหาความจริง 
แลว้มนัจะไดค้วามจริง ความจริงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบไหว ้

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรมๆ สจัธรรม คุณธรรม พระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ ์สจัธรรมนัน่น่ะส าคญัมาก แต่มนัเป็นความจริงท่ียิ่งใหญ่ จิตใจท่ีมัน่คง จิตใจท่ีถาวรถึง
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จะไปสัมผสั ถึงจะมีโอกาสไดส้ัมผสัธรรมอนันั้นไง ถา้ไดส้ัมผสัอนันั้น เห็นไหม ผูใ้ดเห็นธรรม 
ผูน้ั้นเห็นตถาคต เอวงั 


