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เทศน์เช้า วนัที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ วนัน้ีวนัพระ วนัพระ ในทางโลกเขาบอกวนัพระไม่ไดมี้หนเดียว ค า
ว่า “วนัพระไม่ไดมี้หนเดียว” เขาพูดดว้ยความอาฆาตมาดร้ายเพื่อจะเอาคืนของเขา แต่ธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้เพญ็เดือน ๖ 
ไง ถา้เพญ็เดือน ๖ มนัเป็นจนัทรคติ จนัทรคติมนัเก่ียวกบัน ้าข้ึนน ้าลง เก่ียวกบัแรงดึงดูดของโลก 
เก่ียวกบัต่างๆ นัน่มนัเป็นเร่ืองของจนัทรคติ มนัเป็นส่ิงท่ีสูงสุด ส่ิงท่ีดีงามท่ีสุดในโลกน้ีไง องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้เพญ็เดือน ๖ เพญ็เดือน ๖ ก็วนัพระไง  

ถา้วนัพระข้ึนมา ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ตรัสรู้ธรรม
ข้ึนมา เวลาบญัญติัธรรมวินยัๆ เพื่อร้ือสัตวข์นสัตวไ์ง ถา้ถึงวนัพระ วนัโกน วนัพระ วนัโกนให้
คนไปท าบุญกุศล เวลาใหท้  าบุญกุศล ท าบุญกุศลเพื่อหวัใจดวงน้ีไง ถา้หวัใจดวงน้ีเกิดมา เกิดมา
ดว้ยบุญกุศลนะ ถา้ไม่ไดบุ้ญกุศลไม่ไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยเ์ป็นอริยทรัพย ์ ถา้เป็น
อริยทรัพยแ์ลว้ เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ ส่ิงท่ีเราใชชี้วิตน้ี ชีวิตเพื่อใคร  

ถา้ชีวิตเพื่อมนุษยก์็มนุษยใ์ชเ้พื่อชาติน้ีไง ชาติน้ีพยายามขวนขวายท าหนา้ท่ีการงานให้
ประสบความส าเร็จ ใชเ้พื่อชาติน้ีไง แต่ชาติน้ี ท่ีมนัจะไดช้าติน้ีมาเพราะมนัไดมี้บุญกุศลมา ถึงได้
เวียนว่ายตายเกิดมาในวฏัฏะ ถึงไดม้าเกิดเป็นมนุษย ์

เกิดเป็นมนุษยด์ว้ยกนั เกิดเป็นมนุษยเ์สมอกนั แต่อ  านาจวาสนาคนไม่เท่ากนั การท า
หนา้ท่ีการงานของคนแตกต่างกนั คนท าประสบความส าเร็จทางโลกกล็ะความขลุกขลกัในทาง
โลกนั้นเป็นเพราะอ านาจวาสนาบารมีท่ีสร้างมา  

อ านาจวาสนาบารมีท่ีสร้างมาๆ ท่ีเรามาท าบุญกุศลอยูน่ี่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
สอนอยา่งน้ี สอนใหท้  าคุณงามความดีของเรา ท าคุณงามความดีของเราไง พนัธุกรรมของจิต 
พนัธุกรรมของจิตมนัไดต้ดัแต่งอยา่งไร มนัไดต้ดัแต่งดว้ยเจตนาของเราไง เจตนาความเช่ือความ
ศรัทธา ถา้มนัศึกษาพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนถึงการปล่อยวาง ปล่อยวางอะไร 
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ปล่อยวางทิฏฐิตณัหาความทะยานอยาก ใหข้ยนัหมัน่เพียร ใหข้ยนัหมัน่เพียรในเร่ืองมรรคเร่ือง
ผล เร่ืองมรรคเร่ืองผลน่ีคุณงามความดีไง เล้ียงชีพชอบ งานชอบ ความเพียรชอบ ความเพียร 
ความวิริยะ ความอุตสาหะเป็นหนา้ท่ีของคนดี คนดีเขามีกตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมายของคน
ดีๆ น่ีเวลาใหข้ยนัหมัน่เพียรอยา่งน้ี 

เวลาใหล้ะใหว้าง ใหล้ะใหว้างแต่เร่ืองท่ีบีบคั้นในหวัใจน้ี หวัใจน้ีท่ีมนัทุกขม์นัยาก น่ี
พนัธุกรรม พนัธุกรรมมนัแตกต่างกนัไป เห็นไหม ในทางโลกเวลาคนท่ีเขามีสติปัญญาเขาบอก
ว่าเขาจะใชชี้วิตเหมือนวนัสุดทา้ย เหมือนเราตอ้งตายในวนัพรุ่งน้ีไง ถา้เราจะตายวนัพรุ่งน้ีนะ 
วนัน้ีจะขวนขวายท าอะไร 

ทีน้ีเราคิดกนัว่าเราจะอยูค่  ้าฟ้าๆ กนัไง เราจะกวา้นมาใหห้มดเลย ทุกอยา่งจะเป็นของ
เราๆ ไง แต่คนท่ีเขามีสติปัญญาเขาจะคิดเลย บอกว่าเขาจะใชชี้วิตเหมือนมีวนัน้ีเป็นวนัสุดทา้ย 
พรุ่งน้ีเราตอ้งตาย  

ถา้วนัน้ีเป็นวนัสุดทา้ย พรุ่งน้ีจะตอ้งตาย วนัน้ีจะท าอะไร วนัน้ีจะท าอะไร วนัน้ีก็ท  าคุณ
งามความดีไง ไม่แก่งแยง่ชิงดีกบัใครไง เตรียมตวัจะตายแลว้ พรุ่งน้ีจะตายๆ น่ีมรณานุสติ ส่ิงน้ี
มนัเป็นคุณงามความดี แต่คนเราคิดไม่ไดไ้ง บอกคิดแลว้มนัไม่เจริญ คนเจริญคิดว่าในโลกน้ีเป็น
ของฉนัหมดเลย จะไปอยูด่าวองัคารกนันู่นน่ะ นัน่เขาคิดของเขาไง 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ไดส้อนอยา่งนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้สอนใหก้ลบัมาดูใจของเรา สุขทุกขม์นัอยูท่ี่ใจ เราหลงเพลินไปไง เราหลงเพลินไปว่าชีวิตจะ
อยูค่  ้าฟ้าไง เราหลงเพลินไปว่าสรรพส่ิงในโลกน้ีจะมีความสุขไง เราหลงเพลินไปว่าสมบติัท่ี
ไดม้าแลว้มนัจะมีความปล้ืมใจไง เราหลงเพลินไปไง เราหลงเพลินไปนะ ธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงดึงกลบัมาไง ดึงกลบัมาท่ีใจของเราๆ 

ส่ิงท่ีไดม้าๆ ถา้คนเขามีสติปัญญานะ ส่ิงนั้นเป็นประโยชน์กบัเขา คนท่ีเป็นธรรมๆ เขามี
ส่ิงใดเขาเจือจานกบัสังคม เจือจานกบัโลก นัน่เขาเพื่อใครล่ะ ก็เพื่อหวัใจของเขา เพราะหวัใจของ
เขาไดต้ดัแต่งมาดีงามแลว้ เขาคิดแต่เร่ืองดีๆ ไง จิตใจของคนท่ีเห็นแก่ตวัๆ เขาตดัแต่งมาๆ ตดั
แต่งมาทางบาปทางกรรม เขาจะขวนขวาย เขาจะขนมาเป็นของของเขา 
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ส่ิงน้ีส่ิงท่ีท  าข้ึนมา ถา้ทรัพยส์มบติัท่ีมนัหาข้ึนมาได ้ คนท่ีมีคุณงามความดี คนท่ีมีหวัใจ
ของเขา เขาสร้างประโยชน์กบัเขานะ แต่ถา้คนท่ีไม่มีหวัใจๆ นะ มนัไม่มีวนัพอหรอก ใหอี้ก ๕ 
โลก โลกก่ีใบก็ไม่พอ ตณัหาความทะยานอยากมนัลน้ฝ่ัง มนัลน้ไปหมดเลยนะ 

มนัจะพอได ้ พอไดด้ว้ยคุณธรรมไง พอไดด้ว้ยธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ไง เวลาเราอยูใ่นบา้น เร่ืองความกตญัญูกตเวที เราก็ตอ้งการใหค้นในบา้นในครอบครัวของ
เรามีคุณธรรม เวลาสนทนากนัดว้ยความเขา้ใจกนั ดว้ยความเขา้ใจกนันะ แต่คนเรามนัมีท่ีมาท่ีไป
แตกต่างกนั 

เรามาจากพ่อจากแม่เดียวกนันะ บุญกุศลท่ีมาในหวัใจมนัแตกต่างกนันะ เราคุยกนัไม่รู้
เร่ืองหรอก เราคุยกนัไม่รู้เร่ือง แลว้ยิง่คุยกนัยิง่เกิดทิฏฐิมานะไง ถึงตอ้งมาวดัมาใหพ้ระพูด เวลา
พระจะสอนๆ ไง พระสอนธรรมะขององคส์มเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา้ ธรรมโอสถๆ หวัใจท่ี
มนัไม่เท่ากนั หวัใจท่ีมนัแตกต่างกนั มีศีล มีสมาธิ มีปัญญาไง ใหมี้สติปัญญากบัหวัใจของเราไง 
ดึงหวัใจของเราแต่ละคน ปรับแต่งหวัใจของคนใหม้นัเป็นคุณธรรม ถา้เป็นธรรมๆ เราคุยกนั
เร่ืองน้ีได้ๆ  แต่ถา้เราคุยกนัดว้ยเหตุผลส่วนตวั ไม่มีทาง ไม่มีทางเพราะวา่มนัแตกต่างกนัท่ีวุฒิ
ภาวะ วุฒิภาวะของคนมนัแตกต่างกนั คนแตกต่างกนัมนัพูดไปก็ไม่รู้เร่ืองหรอก ไม่รู้เร่ือง พูด
เร่ืองเดียวกนัก็ไม่รู้เร่ือง 

แต่ถา้มนัพูดกบัธรรมะๆ ศีล สมาธิ ปัญญา ทุกคนก็หาของเราๆ หาเพื่อหวัใจดวงน้ี แลว้
ถา้หวัใจดวงน้ีมนัเห็นผลนะ เห็นผลตอนไหน เห็นผลตอนท่ีมนัทุกขม์นัยาก มนัจะเป็นจะตาย
นัน่น่ะ แลว้มนัคิดถึงธรรมะได ้ โอโ้ฮ! คนเรานะ เวลามนัจะทุกขจ์ะยาก จะเป็นจะตาย คิดถึง
ธรรมะข้ึนมาได ้ธรรมะมนัคืออะไร เห็นไหม เวลาคนทุกขค์นยาก ทุกขย์ากก็ปัจจยั ๔ มาสิ ทุกข์
ยากก็เอาเงินมาช่วยเหลือกนัสิ 

เงินช่วยเหลือท่ีไหนมนัก็ได ้ แผน่ดินธรรม ถา้แผน่ดินธรรมนะ ถา้เป็นแผน่ดินธรรมข้ึน
มานะ เงินเลก็นอ้ยมนัก็สร้างประโยชน์ข้ึนมาไดไ้ง ถา้มนัเป็นแผน่ดินทอง แผน่ดินทองคือเร่ือง
เศรษฐกิจมนัไม่พอๆๆ หรอก ถา้ไม่พอข้ึนมามนัก็ทุกขใ์ช่ไหม เพราะมนัวา่ “ช่วยฉนัแค่น้ี ช่วย
ฉนัแค่น้ี ช่วยฉนัแค่น้ี” แต่ถา้มนัเป็นธรรมนะ “โอโ้ฮ! เขาเป็นอะไรกบัเรา ท าไมเขายงัคิดถึงเรา 
ท าไมเขายงัมาช่วยเหลือเรา” มนัคิดแลว้มนัต้ืนตนัใจไง  
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ถา้มนัเป็นธรรมๆ เราช่วยเหลือกนัดว้ยน ้าใจ โอโ้ฮ! มนัซาบซ้ึงหวัใจนะ แต่ถา้มนัเป็น
กิเลสนะ “ท าไมไม่มีใครช่วยเหลือเรา ท าไมไม่มีใครช่วยเหลือเรา ท าไมไม่มีใครช่วยเหลือเรา” 
นัน่น่ะกิเลสมนับีบคั้น แลว้ทุกขไ์หม ใครทุกข ์ ไอค้นคิดว่าไม่ช่วยเหลือเรามนัทุกข ์ แต่ไอค้นท่ี
เขาคิดถึงว่าน ้ าใจของเขานะ เขาไม่ไดเ้ป็นอะไรกบัเรา ท าไมเขาช่วยเหลือเราล่ะ โอโ้ฮ! ใจเขา
สูงส่งเนาะ ใจเขาสูงส่งนะ เราตอ้งขวนขวายของเราเนาะ ถา้มนัคิดไดอ้ยา่งน้ีความทุกขม์นัเบา
บางลงไง น่ีธรรมโอสถ ธรรมโอสถมนัอยูท่ี่น่ี มนัไม่ไดอ้ยู่ท่ีว่าไดม้ากไดน้อ้ย มนัอยู่ท่ีวุฒิภาวะ
ของใจของคน ใจของคนคิดไดม้ากคิดไดน้อ้ยไง  

ถา้คิดไดม้ากนะ ความทุกขค์วามยากในหวัใจมนัก็เบาบางลง ถา้คนคิดไม่ได้ๆ  มนัคิดเอา
ฟืนเอาไฟมาเผามนัเอง มนัคิดมาเผามนัเอง กิเลสมนัเผามนั แต่ว่ามนัเก่ง เพราะฉนัฉลาด ฉนัจะ
คิดเยอะๆ ฉนัจะคิดเอาเปรียบคนอ่ืนไง มนัว่ามนัฉลาดไง แต่มนัไปกวา้นเอาอะไรมาเผาตวัมนั
ไม่รู้ 

แต่ถา้คิดเป็นธรรมๆ คิดเป็นธรรมเป็นคนโง่ ไม่ไดไ้ปกวา้นมาเป็นของเรา มนัเป็นธรรม 
ความเป็นธรรมคือความสุจริต ใครท าความสุจริต ความชอบธรรม ความดีงามคุม้ครองเรา ใคร
ท าทุจริต ส่ิงท่ีทุจริตมนัท าแลว้มนัหวาดผวาทั้งนั้นน่ะ  

น่ีเหมือนกนั วนัพระๆ เราบวชใหม่ๆ เราอยูก่บัครูบาอาจารยน์ะ ถา้วนัโกน วนัพระเนสัช
ชิกตลอด เร่ิมตน้ข้ึนมาก็ไม่นอนอยูแ่ลว้ ค  าว่า “ไม่นอน” ไม่นอนมนัทุกขม์นัยากไหม เวลาพระ
เราอดนอนผ่อนอาหารมนัเป็นความทุกขค์วามยากไหม ความทุกขค์วามยากประจ าธาตุขนัธ์ แต่
มนัเป็นอาวุธ มนัเป็นอาวุธท่ีจะเขา้ไปเผชิญหนา้กบักิเลส ทุกคนก็บอกมาอยากจะหากิเลสๆ จะ
ฆ่ากิเลสๆ แลว้กิเลสมนัอยูไ่หนล่ะ กิเลสมนัเส้ียมในใจยงัไม่รู้ตวันะ กิเลสมนับอกเลย ไปเอามนั
เยอะๆ ปฏิบติัแลว้มนัจะไดผ้ล นัง่ ๒ ทีไดเ้ป็นพระอรหนัต์ น่ีกิเลสมนัย ุมนัยอุยูน่ัน่น่ะไม่เคยเห็น
หนา้มนัเลย 

แต่เราจะสู้กบักิเลส อาวุธของมนั อดนอนผ่อนอาหาร ถา้ภาวนาของเราถา้ภาวนาดี ถา้คน
ภาวนาดีนะ มนัไม่จ าเป็นว่าตอ้งอดนอนผ่อนอาหารทุกคนหรอก คนท่ีเขาสร้างบุญกุศลมา เขา
ภาวนาของเขาไดผ้ลของเขาเพราะเขาท าของเขามา เขาภาวนามา เขาสละชีวิตมาแต่ละภพชาติใด 
เขาข้ึนไปบนภูเขาตดัแลว้ถีบบนัไดทิง้ แลว้ถา้ใครภาวนาไม่ไดใ้หอ้ดตายบนนั้นน่ะ 
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มีคนอดตายอยูบ่นการภาวนา เขาท ากนัมาก่ีภพก่ีชาติไง เวลาเขาเกิดมาภพปัจจุบนัน้ีเขา
เกิดมาแลว้ดว้ยบารมีของเขา ดว้ยบาทฐานในหวัใจของเขา ดว้ยวุฒิภาวะของใจท่ีมนัสร้างมาๆ 
เขาปฏิบติัเขาก็ปฏิบติัไดง่้าย เขาท าปฏิบติัไดง่้ายดว้ยบุญบารมีของเขา แต่เขากต็อ้งปฏิบติั
เหมือนกนัไง 

ไอเ้รา เราสร้างของเรามาอยา่งน้ีใช่ไหม เวลาภาวนามนัไม่ไดม้รรคไม่ไดผ้ล มนัทุกขม์นั
ยากไง ถา้มนัทุกขม์นัยากนะ เราก็ตอ้งสู้กบัมนั อาวุธ รถมาน่ียงัตอ้งเติมน ้ามนัมาเตม็ถงัทั้งนั้นน่ะ 
ไม่มีน ้ามนั รถมาไม่ไดส้กัคนัหน่ึง  

ไอน่ี้ก็เหมือนกนั ปฏิบติัๆ ท าท่าว่าจะปฏิบติักบัมนั แต่ไม่เคยสู้มนัเลย ท าท่าๆๆ โอ๋ย! นกั
ปฏิบติันะ นัง่ ๒ ทีไดเ้ป็นพระอรหนัต ์ แต่อาวุธมนัไม่รู้จกัไง น ้ามนัๆ น ้ามนัมนัตอ้งเติมรถนะ 
รถถึงจะมาได ้น่ีก็เหมือนกนั การประพฤติปฏิบติัมนัก็ตอ้งมีหนกัมีเบาไง อะไรท่ีเราท าไม่ได ้เรา
ท าไม่ไดเ้ราตอ้งมีเทคนิคมีการกระท าท่ีจะไปสู้กบัมนัไง  

อดนอนผอ่นอาหารมนัเป็นความทุกขไ์หม มนัเป็นความทุกขค์วามยาก คนเราเกิดมาทาง
วิทยาศาสตร์ ทางการแพทย ์ การกินการอยูม่นัเร่ืองธรรมชาติ เป็นเร่ืองธรรมดา แลว้ดว้ยกิเลส
ตณัหาความทะยานอยากมนัก็อยากกิน อยากพอใจมนันัน่น่ะ ไอเ้ราก็ผลกัมนัๆ ขดัใจมนัแลว้ 
เออ! ขดัใจกิเลสแลว้ กิเลสมนัอยากกินอยา่งน้ี โยนทิง้ ไอท่ี้มนัไม่อยากกิน กินอยา่งน้ี เออ! ไอท่ี้
ไม่อยาก กินมนั ไอท่ี้อยาก โยนทิง้ ไอเ้ราอยากนะ อยากตอ้งนัง่เคร่ืองบินไปกินน่ะ อยากกิน นัง่
เคร่ืองบินไปกินมนัเลย เสริมกิเลสมนัมากๆ  

น่ีก็เหมือนกนั อดนอนผ่อนอาหารมนัเป็นวิธีการๆ ไม่ใช่ว่าเอามาอวดกนัว่าถา้คนอด
นอนแลว้มนัเก่งๆ ไอพ้วกท างานกลางคืนมนันิพพานหมดแลว้ มนัท างานตี ๔ ตี ๕ มนัถึงเลิก น่ี
เหมือนกนั อดนอนผ่อนอาหารมนัเป็นวิธีการ แต่มีปัญญาหรือไม่ มนัตอ้งมีปัญญา ปัญญาเอามา
แยกแยะ อาวุธถา้มนัเป็นประโยชน์เอามาป้องกนัตวัก็ได ้ มีดผาหนา้ไมเ้ขาเขา้ป่าเขา้เขาเขาใช้
ประโยชน์กบัเขา เอามาท าอาหารก็ได ้ เอามาท าอะไรก็ไดถ้า้มีปัญญา ถา้โง่มนัท าปืนลัน่ตวัมนั
ตาย ถา้มนัโง่ อาวุธฆ่าตวัตาย 

น่ีก็เหมือนกนั อดนอนผ่อนอาหารมนัใชแ้ลว้มนัมีสติปัญญาหรือไม่ มนัท าประโยชน์
หรือไม่ น่ีพูดถึงว่าอดนอนผอ่นอาหารเพื่ออะไร น่ีไง บอกว่าวนัน้ีวนัพระๆ วนัพระ วนัโกนมนั
วนัระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เขาประพฤติปฏิบติัของเขาดว้ยความมุมานะบาก
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บัน่ของเขา เวลาท าจริงๆ ข้ึนมา เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด อยา่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่งเลย แมแ้ต่พ่อแม่
ปู่ยา่ตายายดว้ยกนั อยูด่ว้ยกนัดว้ยความกตญัญูกตเวที ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด ตอ้งตาย
หมด ตอ้งตายหมด แต่เวลาจะเป็นจะตายข้ึนมาเราระลึกถึง เราส่งเสริมกนัดว้ยคุณงามความดี 
เวลาผูท่ี้เสียชีวิตไปแลว้นะ อยา่ร้องไห ้อยา่ร าพนั อยา่พิร้ีพิไร ท าคุณงามความดีถึงกนั ท าคุณงาม
ความดีถึงกนั เวลาท่านเคยสั่งไวใ้หท้  าดีอยา่งไร ท าอยา่งนั้นแลว้ระลึกถึงท่านๆ 

ความระลึกถึง อุทิศกุศลก็ระลึกถึงใจ ใจถึงใจไง ความรู้สึกๆ ความระลึกถึง ส่ิงน้ีถึงกนั 
สายบุญสายกรรมท่ีมนัเกิดก็เกิดเพราะเหตุน้ี เคยท าเวรท ากรรมต่อกนัมา เคยไดส้ร้างสมบุญญาธิ
การมา มนัเป็นสายบุญสายกรรมถึงไดม้าเกิดร่วมกนัไง พอเกิดร่วมกนัแลว้ เกิดข้ึนมาก็มา
บาดหมางกนัไง ผลกัไสว่าจะไม่เอาคนนูน้ ไม่เอาคนน้ี 

ไม่เอาก็ส่วนไม่เอาท่ีเอง็คิดไง แต่กรรมเอง็สร้างมา กรรมเอง็สร้างมามนัเป็นแบบน้ี พอ
เป็นแบบน้ี เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร เราเห็นหนา้กนั เราอยูด่ว้ยกนั เราพยายามไม่จองเวร
ต่อกนั ใหอ้ภยัต่อกนั การใหอ้ภยันั้น ถา้มนัใหอ้ภยัได ้ เราก็ใหอ้ภยั ใหอ้ภยัไม่ได ้ เราก็ใชข้นัติ
ธรรมกดไว ้

ความอยูก่บับณัฑิตมีความสุขนะ อเสวนา จ พาลาน  ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา การอยูก่บัคน
พาลแสนทุกขแ์สนยาก คนพาล บณัฑิตทุกขท่ี์สุดเพราะอยูใ่กลค้นพาล บณัฑิตมีความทุกขม์าก 
อยูใ่กลค้นพาล คนพาลจิตใจพาลท าลายเขาทั้งนั้น คนทุกขค์นยาก ความทุกขค์วามยากของ
บณัฑิตไง อยูใ่กลค้นพาล 

แลว้พาลมนัมีพาลภายนอก พาลภายใน พาลภายนอกเราก็เห็นได ้ ใครพาล ใครท าลาย
ลา้ง เราก็เห็นว่านัน่เป็นพาล แต่เวลากิเลสมนัท าลายลา้งใจเรา เราไม่เห็น ถา้เรารู้จกักิเลสมนับา้ง
นะ เราจะไม่ท าตวัเราผดิพลาด เราจะท าตวัเราดีข้ึนเร่ือยๆ  

คนเกิดมานะ คนเกิดมาตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยัทั้งนั้นน่ะ คนเกิดมาตอ้งมีหนา้ท่ีการงาน 
พระตอ้งบิณฑบาต ถา้พระไม่บิณฑบาตก็ไม่ใช่พระ ธุดงควตัร เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ จะกินของ
เขาดว้ยความสะดวกสบาย จะกินของเขาดว้ยการเอารัดเอาเปรียบ นัน่แสดงว่าหวัใจไม่เป็นธรรม 
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พระ หนา้ท่ีของพระคืออะไร ทุกคนต่างท าหนา้ท่ี หนา้ท่ีของพระก็ท  าหนา้ท่ีของพระ 
หนา้ท่ีของพระบิณฑบาตเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ หนา้ท่ีของฆราวาสคฤหสัถข์องเรา เราหาอยูห่ากิน
ของเรา เรามีมากมีนอ้ยเราจะเสียสละเพื่อบุญกุศลในหวัใจของเรา ก็หนา้ท่ีของฆราวาส  

เหมือนน ้า หนา้ท่ีของพระๆ ปลาตอ้งอาศยัน ้า บิณฑบาตเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ เล้ียงชีพดว้ย
ปลีแขง้น้ีคือหนา้ท่ี แต่หนา้ท่ีจริงๆ ก็ตอ้งมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา พยายามเดินจงกรม นัง่สมาธิ
ภาวนาใหมี้คุณธรรมข้ึนมาในหวัใจ 

หลวงตาท่านเนน้ย  ้าประจ า เวลาอยูก่บัท่านมนัซาบซ้ึงนะ พระทรงธรรมทรงวินยัไม่ได ้
ใครจะทรง ถา้พระปฏิบติัศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมาไม่ได ้ใครจะปฏิบติั ถา้มนัไม่ปฏิบติัข้ึนมา 

อยา่งเช่นธุดงควตัร ท่านจะพูดเลย ถา้เราไม่ท ากนัมนัก็อยูแ่ต่ต ารา มนัจะอยูแ่ค่ในต ารา 
แค่ในหนงัสือเท่านั้น เราจะตอ้งท าๆ ใหม้นัเป็นรูปธรรมข้ึนมา ทั้งๆ ท่ีเป็นวิธีการอยูใ่น
พระไตรปิฎก ธุดงควตัร ๑๓ แลว้เรากอ่็านกนัปากเปียกปากแฉะ แลว้เวลาใครท ามนัท ากนั
อยา่งไร ฉะนั้น เวลาท่านถึงท ามาจากท่ีเป็นทฤษฎีใหเ้ป็นรูปธรรม  

น่ีก็เหมือนกนั ศีล สมาธิ ปัญญาท่ีเราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมาใหม้นัเป็นสัจจะความจริง
ข้ึนมาในหวัใจของสัตวโ์ลก ในหวัใจท่ีมนัทุกขม์นัยากข้ึนมา ถา้หวัใจท่ีมนัทุกขม์นัยากข้ึนมา วนั
พระ วนัโกน เรามาวดัมาวา มาสร้างบุญกุศลกนั ส่ิงท่ีเสียสละมนัไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลหรือ เป็น 
แต่มนัเป็นอยา่งน้ีมนัเป็นเร่ืองของทานไง ทาน ศีล ภาวนา ทานก็เร่ืองของทานใช่ไหม กลบับา้น
ไปแลว้ท าหวัใจใหส้งบระงบัข้ึนมาเป็นศีล แลว้เกิดภาวนาข้ึนมา เกิดปัญญาข้ึนมาแลว้ ชีวิตของ
โยมราบร่ืน  

ชีวิตของคนเกิดมานะ ลิ้นกบัฟันมนัตอ้งกระทบกระทัง่กนัแน่นอน แต่ถา้มีสติปัญญา 
การกระทบกระทัง่นั้นเราก็แกไ้ข เราก็หลบหลีก เราก็ไม่ใหม้นัปักหวัใจของเรา ส่ิงใดท่ีมนั
เกิดข้ึนแลว้ก็จบกนัไป อยา่ใหม้นัฝังหวัใจ ฝังอะไร อยากจะคิดเร่ืองดีๆ มนัไม่คิด ไอเ้ร่ืองท่ีเจ็บ
ช ้าน ้ าใจชอบๆๆ 

ถา้มีสติปัญญา คิดแกไ้ขๆ ถา้มีสติปัญญาๆ พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งปัญญา ปัญญา
เพื่อแกไ้ขการด ารงชีพของเรา 
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พระ พระมีปัญญาภาวนามยปัญญา ปัญญาแกไ้ขกิเลส ปัญญาช าระลา้งกิเลส ปัญญาถอด
ถอนกิเลส ปัญญาต่อสู้กบักิเลส แลว้มนัเป็นปัญญามนัเป็นอยา่งไร มนัสุตมยปัญญา จินตมย
ปัญญา ภาวนามยปัญญา ปัญญาเป็นชั้นๆ เขา้ไป เหมือนวุฒิภาวะของคนท่ีมนัสูงมนัต ่า ปัญญาก็
เหมือนกนั มนัสูงมนัต ่า ปัญญาอยา่งน้ี 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงสอน สอนเร่ืองปัญญา เราก็ไปหลงกนัไง “ศาสนา
พุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา” มนัเป็นสัญญา คอมพิวเตอร์มนั
จ าไดห้มด คอมพิวเตอร์ไม่เป็นพระอรหนัต์ 

แต่คนท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้เป็นภาวนามยปัญญามนัถอดมนัถอน มนัเป็นมรรคเป็น
ผลไง แลว้เกิดท่ีไหนล่ะ เกิดท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นมนุษย ์ในบรรดาสตัวส์องเทา้
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด มนัเกิดท่ีในมนุษยน่ี์ไง เราเป็นมนุษยน์ะ มีสมอง 
แต่สมองใหกิ้เลสมนัครอบง า ตอ้งท าสมาธิก่อน สมาธิจิตสงบแลว้กิเลสมนัปล่อยวาง กิเลสมนั
ใหโ้อกาส กิเลสมนัใหโ้อกาสท่ีภาวนามยปัญญาไดเ้กิดข้ึน ถา้มนัเกิดมรรคเกิดผลข้ึนอยา่งน้ี น่ีไง 
บุรุษอาชาไนย คนท่ีท าไดต้อ้งอาชาไนยเพราะมนัละเอียดลึกซ้ึงมาก 

ละเอียดลึกซ้ึง หมายความว่า มนัหลอกตลอดไง ไอน่ี้เป็นไอน่ี้ ไอน่ี้เป็นไอน่ี้ จินตนาการ
ทั้งนั้นน่ะ ถา้ไม่อาชาไนยมนัพลั้งมนัเผลอ มนัผดิมนัพลาด แลว้เขา้ไม่ถูกทาง ถา้มนัอาชาไนยนะ 
มนัจะเขา้ถึงถูกทาง 

เราตอ้งมีความละเอียดรอบคอบ จากท่ีมนัละเอียดรอบคอบจากใจของเราฝึกหดัๆ ข้ึนมา
เพื่อใหเ้ป็นพระ พระภายใน เป็นผูป้ระเสริฐจากหวัใจ เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด อยา่มีส่ิงอ่ืนเป็น
ท่ีพึ่งเลย เอวงั 


