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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

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

 

ตัNงใจฟังธรรมะเนาะ ตัNงใจฟังธรรมะเพราะอะไร เพราะสิ,งมีชีวิต สิ,งมีชีวิตนีN มีค่ามาก มนั

มีค่า เห็นไหม เพราะเรามีชีวิตมา เรามีชีวิตมาเราถึงไดเ้ห็นสภาพความเปลี,ยนแปลงของโลก ได้

เห็นเพราะมีชีวิต เราไดเ้ห็นสัจจะไดเ้ห็นความจริงมนัเปลี,ยนแปลงไปตลอดเวลา สิ,งที,มีชีวิตมนัมี

คุณค่า เพราะสิ,งที,มีชีวิตถา้มนัมีคุณธรรมนะ มนัรู้จกัผิดชอบชั,วดี ถา้รู้จกัผิดชอบชั,วดี คนที,มี

อาํนาจวาสนาบารมีเขาจะยืนอยูท่วนกระแสสังคม สังคมมนัพดัของมนัไป แต่ถา้เรามีผิดชอบชั,ว

ดี ถา้มีอาํนาจวาสนาบารมีมนัจะยืนตา้นกระแสสังคมนัNน แต่ถา้ไม่มีอาํนาจวาสนาบารมี มนัไหล

ไปกบัเขา ถา้มนัไหลไปกบัเขา นั,นน่ะ สิ,งที,ไหลไปกบัเขา 

เหรียญมีสองดา้น คนเกิดมามีอวิชชา มีความไม่รู้ว่าถูกหรือผิดอยู ่ถา้ไม่รูว้่าถูกหรือผิดอยู ่

มีอาํนาจวาสนาขนาดไหนมนัก็เป็นอาํนาจวาสนาทางโลกๆ ถา้อาํนาจวาสนาทางโลก เวลามา

ประพฤติปฏิบติั มาคน้ควา้หาสัจจะความจริงในใจของตน งงเป็นไก่ตาแตก เวลาเป็นจริงๆ นะ 

ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม

ขึNนมาแลว้จะสอนใครไดห้นอ คาํว่า “จะสอนใครไดห้นอ” นี,มนัลึกซึN ง มนัลึกซึN งนะ  

ดูสิ เวลาหลวงตาท่านบรรลุธรรม ท่านกราบองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ กราบแลว้

กราบเล่า “องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้รู้ไดอ้ยา่งไร องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้รู้ได้

อยา่งไร” ทัNงๆ ที,คนที,มนัรู้แลว้ มนัยงัเห็นความมหัศจรรยใ์นความรู้อนันัNนน่ะ คนที,รู้แลว้ยงัมี

ความมหัศจรรยใ์นความรู้อนันัNน 

ไอเ้รามนัหางอึ,ง อวดรู้ อวดรูเ้ลยไม่รู้ไง อวดรูว้่าเรามีการศึกษา มีความรู้มาก ความรูม้าก

อนันัNนเป็นธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทัNงนัNนน่ะ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจา้รืNอคน้สิ,งนีNมาดว้ยอาํนาจวาสนานะ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย คนถา้มีอาํนาจวาสนา 

เห็นไหม ดูเด็กของเรา ลูกหลานเราถา้มนัมีอาํนาจวาสนาตัNงแต่เด็กๆ เด็กๆ มนัมีจุดยืนของมนั ดู

สิ มนัช่วยพ่อช่วยแม่ มนัมีหลกัมีเกณฑข์องมนันะ แต่ถา้มนัเหลวไหลๆ นั,นก็วาสนาของเขา แต่
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วาสนาของเขา ในทางจิตวิทยา เขาก็บอกว่าสิ,งนีN เกิดขึNนจากกระแสสังคม ถา้กระแสสังคมสภาวะ

แวดลอ้มที,ดีจะขดัเกลาให้เด็กเป็นคนดี สภาวะแวดลอ้มที,ดีจะทาํให้คนเป็นคนดี สภาวะแวดลอ้ม

ที,ดี เราก็พยายามจะสร้างสภาวะแวดลอ้มกนัอยู่ๆ  แต่คน คนทาํไง สภาวะแวดลอ้มอนันีNมนัก็เป็น

เรื,องจิตวทิยา เรื,องของโลกๆ ทัNงนัNนน่ะ แต่มนัเปลี,ยนแปลงตลอดเวลา เห็นไหม 

เวลาเราคน้ควา้ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ “เธอจงมีธรรมเป็นที,พึ,งเถิด

อยา่มีสิ,งอื,นเป็นที,พึ,งเลย” เธอจงมีธรรมเป็นที,พึ,งเถิด แลว้ธรรมมนัคืออะไรล่ะ ลทัธิศาสนาอื,นเขา

มีรูปเคารพของเขา เขามีที,ยึดเหนี,ยวของเขา แต่ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระ

พุทธ พระธรรม พระสงฆ ์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรมๆ กราบธรรมคือกราบสัจ

ธรรมที,องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ ไอพ้วกเราก็ดดัจริต “ธรรมะมีอยูโ่ดยดงัเดิม 

ธรรมะมนัมีอยูแ่ลว้” ดดัจริต แลว้มนัอยูท่ี,ไหนล่ะ มนัมีอยู ่มนัอยูท่ี,ไหน  

เวลาที,องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมขึNนมาว่า “ธรรมะไม่เคยเสื,อมๆ” สัจ

ธรรม สัจจะไง สัจจะ อริยสัจจะ สัจจะอนัที,ละเอียดลึกซึN งอนันัNน แต่คนถา้มีอาํนาจวาสนาบารมี

เขา้ไปมนัถึงจะเขา้สู่สัจจะอนันัNน 

ไอเ้ราแค่สาํนึกผิดชอบชั,วดีมนัยงัไม่รู้นะ น่าเศร้า สิ,งที,ชั,วๆ มนัไหลตามกนัไปหมดเลย 

สิ,งที,ไม่ดีมนัไหลตามกนัไป สิ,งที,ดีๆ มนัไม่ทาํกนั เวลาทาํก็บอกมนัลาํบากลาํบน มนัทุกขม์นัยาก 

อา้ว! ปลาเป็น ปลาเป็นตอ้งทวนกระแส ปลาเป็นมนัไหล ดูสิ มนัวางไข่มนัตอ้งขึNนไปตน้

นํNา มนัตอ้งพยายามดิNนรนของมนัไปเพื,อรักษาเผ่าพนัธ์ุของมนั เวลามนัวางไข่เสร็จแลว้ ดสิู ตาย

หมด  

ปลามนัยงัดิNนรนของมนั ไอนี้,เราเป็นมนุษย ์ เป็นมนุษยเ์ป็นสิ,งที,มีชีวิต สิ,งที,มีคุณค่า ถา้มี

คุณค่าขึNนมา เห็นไหม นี,ตามกระแสไปทัNงนัNนน่ะ ถา้ตามกระแสไป เวลาจะประพฤติปฏิบติัขึNนมา

ตามความเป็นจริงๆ นี,ไง ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ สิ,งที,ว่ามนัมีอยูโ่ดยดัNงเดิม 

ไม่ตอ้งทาํสิ,งใดเลย นอนหลบัไปมนัก็เป็นพระอรหันตเ์ลย นอนหลบัไปก็ถอืว่าปฏิบติัแลว้ เพราะ

คิดกนัอยา่งนีN  เพราะทาํกนัอยา่งนีNไง มนัถึงเขา้ไม่ถึงสัจธรรมไง  

เวลาธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ เวลาหลวงตาท่านพูดนะ สมาธิหัว

ตอ สมาธิหัวตอคือว่ามนัขาดสติ สมาธิหัวตอๆ 
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สมาธิหัวตอนี,อยา่งหนึ,งนะ สมาธิหัวตอมนัแบบว่าความบีบของสัญชาตญาณของมนุษย์

เลย สมาธิหัวตอมนัก็ตกภวงัค ์ มนัยงัไม่เขา้ไปสู่สัจธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้

เลย 

เวลามนัประพฤติปฏิบติัขึNนไปเป็นชัNนเป็นตอนเขา้ไปนะ ไปเจอจิตเดิมแท ้ ไปเจอตอของ

จิตๆ นั,นน่ะตอแท้ๆ  ตอแท้ๆ  จิตปฏิสนธิจิต เห็นไหม ปฏิสนธิจิตมนัสว่างไสว มนัมหัศจรรยข์อง

มนั นั,นก็คือตอ ตอเพราะอะไร ตอเพราะมนัสลดัทุกๆ อยา่งเขา้มาแลว้ มนัสลดัสิ,งที,เป็นกิเลส

ตณัหาความทะยานอยากในใจของมนั สลดัเขา้มาๆ สลดัมาเรื,อยจนถงึตวัมนัเอง มนัยงัจบัตอ้งตวั

มนัไม่ไดเ้ลย  

สิ,งที,ทาํๆ ขึNนไป ถา้มนัจะปฏิบติัตามความเป็นจริง ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา้ “เธอจงมีธรรมเป็นที,พึ,งเถิด” เธอจงมีธรรมเป็นที,พึ,งเถิดเพราะอะไร เพราะจิตดวงนัNนมนั

มีมรรคมีผล มีมรรคมีผลเพราะมนัมีสติมีปัญญาของมนั 

มีสติ มีสติขึNนมา พอมีสติขึNนมา เหมือนทางโลกเขาไหลไปตามกระแส เราไม่ไปกบัเขา 

แลว้ไม่ไปกบัเขา มนัเป็นชนกลุ่มนอ้ย ชนกลุ่มนอ้ยมนัก็เป็นอยา่งนัNนจริงๆ นะ  

โดยธรรมชาติ ในสังคม คนโง่มากกว่าคนฉลาดมาก คนฉลาดนอ้ยกว่าคนโง่อยูแ่ลว้ แลว้

เวลาคนฉลาดที,มนันอ้ยกว่าคนโง่ คนฉลาดนะ ถา้ฉลาดแกมโกง ฉลาดโลกๆ ก็ฉลาดเพื,อมวลชน 

ฉลาดเพื,อเอาสรรพสิ,งนีNมาอยูใ่นอาํนาจของเรา แต่ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้

เวลาฉลาด ฉลาดเอาชนะใจของตน ฉลาดในใจของตวัๆ 

สิ,งใดที,มนัเป็นเล่ห์กล สิ,งนีN เวลาถือศีล เราจะไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคาํเพอ้เจอ้ ไม่พูดต่างๆ 

นี,ก็เหมือนกนั มนัเพอ้เจอ้ เรารู้ได ้ถา้รูไ้ด ้นี,ไง ถา้เอาชนะใจของตน ถา้มนัฉลาด มนัฉลาดอยา่งนีN

ไง ถา้ฉลาดอยา่งนีN  เห็นไหม เจดีย ์ส่วนยอดมนัก็อยูน่อ้ย ส่วนยอด ส่วนพืNนฐานมนักวา้งมากเลย 

คนโดยทั,วไปเป็นอยา่งนีNทัNงนัNนน่ะ คนโง่มากกว่าคนฉลาดมาก เวลาคนโง่มนัมาก คนโง่มนัไหล

ไปตามกระแสนัNน แลว้เราคนฉลาดๆ แลว้ไม่ใช่ฉลาดแบบโลก ฉลาดแบบแกมโกงไง คนฉลาดๆ 

ขีNโกงทัNงนัNนน่ะ ไอค้นซื,อก็กลายเป็นคนโงไ่ปอกี เพราะมนัซื,อ มนัไม่ทนัตวัมนัเองไง มนัซื,อ 

แต่ครูบาอาจารยข์องเรา เห็นไหม เวลาหลวงตาท่านพูดประจาํ ท่านเป็นคนที,มีสัจจะ คน

ที,มีสัจจะตอ้งเป็นคนที,มีปัญญา ปัญญา เห็นไหม คืนนีNจะนั,งตลอดรุ่งๆ พอตัNงสจัจะ ตัNงสัจจะแลว้ 
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เวลาตัNงสจัจะตอ้งมีปัญญาเพราะปัญญาจะรกัษาสัจจะอนันัNน ถา้ไม่มีปัญญาขึNนมามนัเหลวไหล 

มนัก็บอกตัNงสัจจะแลว้เอาไวก้่อน ไวพ้รุ่งนีN  มนัผดัผ่อนไปเรื,อย เพราะเราเป็นคนตัNงเองๆ เราเป็น

คนแกไ้ขเอง เราเป็นคนเหลวไหลเอง แต่มนัก็อยากจะตัNงสัจจะไง  

แต่ถา้คนมีปัญญาขึNนมา ทาํไมเขาทาํได ้ ทาํไมโดยปกติทาํไมเราอยูไ่ด ้ ทาํไมเวลาเราตัNง

สัจจะขึNนมา ทาํไมมนัเป็นไปไม่ได ้ นี,มนัมีปัญญาขึNนมาคิดเปรียบเทียบ ปัญญาขึNนมาคน้ควา้ 

ปัญญาขึNนมาพยายามหาเหตุผล ปัญญาที,มนัเสริมนะ เวลามีปัญญาขึNนมาถา้มนัเท่าทนัอารมณ์

ความรู้สึกของตนนะ โฮ!้ มนัปล่อยหมดนะ โล่งหมดเลย มนัทาํไดไ้ง แต่ถา้ไม่มีปัญญาขึNนมานะ 

เราเป็นคนทุกขค์นยาก คนเขามีความสุขทัNงนัNนเลย เรานี,มีแต่คนขีNทุกข ์ มนันอ้ยใจนะ เวลาไม่มี

ปัญญามนัคิดอยา่งนีN   

เวลามีปัญญาขึNนมา ปัญญามนัไล่เขา้ไปๆ ทาํไมองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทาํได ้

แลว้ทุกคนก็ปรารถนาแต่คุณงามความดีทัNงนัNน แลว้คุณงามความดีทัNงนัNน ศาสดาของเราเป็นแบบ

เป็นอยา่งของเรา ใครจะบอกมนัสะดวก ใครจะบอกมนัสบาย ใครเขาจะบอกว่ามนัเป็นปลาตาย

ไหลไปตามนํNา มนัก็เรื,องของเขา เวลามีอุปาทาน เวลามนัยงัมีชีวิตอยูม่นัก็คิดกนัอยา่งนัNนน่ะ คิด

ดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยากไง คิดดว้ยความรวบรัด คิดเอาทางลดัไง คิดดว้ยความเห็นแก่

ตวั คิดว่านอนเฉยๆ ไม่ตอ้งทาํสิ,งใดเลยมนัก็จะรู้ธรรมๆ  

ถา้เขาคิดอยา่งนัNน ประสาเราวา่มนัเสียโอกาสนะ แต่ถา้เรามีสติมีปัญญาของเรา เรา

ขวนขวายของเรา มนัจะทุกขจ์ะยากมนัก็อาํนาจวาสนาของเรา เราทาํของเรามาอยา่งนีN  ถา้เรามี

อาํนาจวาสนาของเรา ถา้มากกว่านีN  เราปฏิบติัแลว้ บวั ๔ เหล่า ถา้บวัมนัพน้นํN า บวัพน้นํN า มนัได้

แสงแดด มนับานสะพรั,งของมนั 

ไอนี้,เรายงัพน้จากนํNาไม่ได ้ แลว้ดีดว้ย เรามีโอกาส ไม่เป็นอาหารของเต่า ไม่เป็นอาหาร

ของสัตว ์สัตวม์นัเที,ยวกินดอกบวัที,อยูจ่มนํNา ไอเ้รากย็งัพยายามดิNนรนของเราอยูไ่ง ไอเ้ต่าที,มนัจะ

กินกไ็อค้วามคิดนี,แหละ ไอกิ้เลสตณัหาความทะยานอยากที,มนัยมุนัแหยนี่,แหละ ไอท้ี,มนัจะทาํ

ให้เหลวไหลนี,แหละ เรายงัไม่เชื,อมนัไง เรายงัไม่เชื,อมนั เรายงัขวนขวายของเราอยู ่พยายามของ

เราอยู ่ เราไม่เป็นเหยื,อของสัตวน์ํN าไง เราขวนขวายของเรา ทาํของเรา นี,เรามีโอกาส ถา้มีโอกาส

แลว้การกระทาํของเรา ถา้มีปัญญาๆ เห็นไหม ถา้คนฉลาดมนัไม่ขีNโกงไง 
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ส่วนใหญ่ฉลาดแลว้โกงหมด ฉลาดดว้ยกิเลส บอกว่าตวัเองมีความฉลาดๆ ฉลาดกิเลส

ทัNงนัNนน่ะ แต่ถา้ฉลาดโดยธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล ดูศีลสิ ศีล ๕ ไม่เบียดเบียนใครดว้ยใดๆ 

ทัNงสิNน ปาณาติปาตา เขาตอ้งทาํให้สัตวต์กลว่งถงึเป็นการฆ่าสัตว ์ แลว้การกระทบกระเทือนเขา

ล่ะ การกระทาํให้เขา เราไม่ทาํใดๆ ทัNงสิNน เพราะเราไม่ตอ้งการให้ศีลของเรา ไม่ตอ้งการด่าง

พร้อย ไม่ตอ้งการเศร้าหมอง เราตอ้งการให้สะอาดบริสุทธิh ของเรา ดูสิ อากาศ ใครๆ ก็ตอ้งการ

อากาศที,ดี อาหารก็ตอ้งอาหารที,ไม่เป็นพิษ แต่เวลาเราจะถือศีล เราจะทาํของเรา เราจะเอาครึ, งๆ 

กลางๆ ใช่ไหม ถา้เราจะเอาสะดวกสบาย 

ถา้มนัมีปัญญาของมนั เราไม่หยิบฉวยของใครทัNงสิNน ของเขาตกอยู ่ เราก็เก็บแลว้คืนให้

เขา ถา้ของเขาเก็บแลว้ไม่มีเจา้ของก็วางไว ้เราไม่เอาใดๆ ทัNงสิNน ทาํสาธารณประโยชน์ทัNงสิNน เรา

ไม่ผิดลูกเมียของใคร เราไม่พูดจาโกหกมดเท็จทัNงนัNน ถา้ยงัไม่รู ้ยงัไม่เขา้ใจ เราจะไม่พูดออกไป 

สิ,งที,พูดออกไปแลว้มนักระทบกระเทือนคนอื,น เราจะไม่เอาสิ,งมึนเมาใดๆ ทัNงสิNน 

ไอนี้,มนัธรรมเมา มนัเมาอารมณ์เมาความรู้สึก เมาของตวัเองไงว่าเป็นธรรมๆ มนัเป็น

ธรรมตรงไหน ถา้เป็นธรรมมนัมีสัจจะมีความจริงของมนันะ ถา้มีสัจจะความจริงเขาจะมีจุดยืน

ของเขา มนัแยกผิดถูกชั,วดีไดช้ดัเจนนะ ผิดก็คือผิด ถูกก็คอืถูก  

สิ,งที,มรรคหยาบฆ่ามรรคละเอยีด เห็นไหม ไอม้รรคหยาบๆ โลกที,เขาทาํกนั ไปวดัไปวา

ถูกไหม ถูก แต่ถูกแลว้ ไปแลว้กาลามสูตร อยา่ให้เชื,อ อยา่เชื,อแมแ้ต่เราพูด ไม่ให้เชื,อ ไม่ตอ้งเชื,อ 

พิสูจน์ ถา้เชื,อนี,โง่ 

เวลาใครเขา้มานะ เวลาบอกว่า ไม่เชื,อหลวงพอ่หรอก 

เออ! มึงเกง่ ถา้มึงเชื,อกู มึงโง่น่าดูเลย เพราะอะไร เชื,อนี,มนัเป็นของคนอื,นใช่ไหม ยืมเงิน

คนอื,นมาใช ้ กูเ้ขามาใชเ้ป็นดอกเบีNยทว่มทน้ เราหาเงินเอง ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา้ก็สาธุ เป็นขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เขาถึงยงัโจทกว์่าหลวงปู่ มั,นไงว่า แมแ้ต่

นั,งอยูต่รงหนา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ไม่ถาม 

เขาบอกอยา่งนีNแสดงว่าไม่เคารพองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้  

เคารพโดยสุดหัวใจ สิ,งใดที,องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านรู้ได ้ เราก็พยายามจะให้

รู้ขึNนมาอยา่งนัNน แลว้รู้แลว้ตอ้งไปถามใคร ถา้มนัรู้จริงไม่ตอ้งไปถามใคร แลว้เคารพไหม 
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โธ่! ของที,มนักระเสือกกระสนมาทัNงชีวิตนะ แลว้เวลารู้ขึNนมาหลวงตาถึงบอกว่า “รู้ได้

อยา่งไรๆ” แลว้เรารูข้ึNนมาๆ มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก แลว้รู้อยา่งไร รู้มนัก็ตอ้งรู้ดว้ย

มรรคดว้ยผล ถา้ศาสนาไหนมีมรรค มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา มีสมาธิมนัก็มีความสุขแลว้ แต่มนัก็

ไปติดกนัแค่นัNนน่ะ ถา้มีสมาธิก็อ๋อ! นิพพานเป็นอยา่งนีN เอง ว่างๆ อยา่งนีN เอง 

ว่างๆ ใครเป็นเจา้ของ ว่างๆ ใครเป็นผูบ้ริหารจดัการ บริษทัของเราตัNงไวอ้ยา่งนัNนน่ะ โดน

โกงหมด นี,ก็เหมือนกนั เอาเงินไปกองไวก้ลางถนน ใครมนัก็เก็บหมด เอาเงินตกไวก้ลางถนน 

ใครจะเอามาคืนเรา 

นี,ก็เหมือนกนั เวลาเป็นสมาธิๆ แลว้สมาธิของใคร สมาธิเอามาทาํอะไร ถา้สมาธิเอามาทาํ

อะไร มีเงินมีความสุขไหม มี มีเงินมีความสุขมากเลย แลว้มีเงิน คนเขา้มาพยายามจะหา

ผลประโยชน์จากเงินกองนัNน นี,ก็เหมือนกนั พอมีความสุขๆ ความสุขกิเลสมนัก็สมุทยัเจอืปนเขา้

มา “นี,คือนิพพาน”...ไร้สาระ ถา้คนไม่มีจุดยืน ไม่มีอาํนาจวาสนาบารมีไดแ้ค่นีNแหละ แลว้ก็บอก

ว่า “นิพพานเป็นอยา่งนีN ”...เป็นอยา่งนัNนหรือ ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานัNนไม่มีผล มรรคคือ

อะไร มรรคคอืมรรค ๘ แลว้ความสงบอยา่งนัNนเป็นมรรคหรือ ถา้เป็นมรรคก็มรรคโลกๆ ไง 

นี,ไง สัมมาอาชีวะ เราประกอบอาชีพชอบ แลว้กเ็รื,องอาชีพมีแต่คนทุกขค์นร้อนเท่านัNน

น่ะ เราทาํอาชีพอยา่งนีNมนัเป็นสัมมาอาชีพหรือไม่ เป็นโดยสุจริต โดยสุจริตของเรา ถา้โดยสุจริต 

มนัเป็นอยูแ่ลว้ 

กิเลสนี,ร้ายนกั พอจะเริ,มทาํความดีมนัคอยทิ,มคอยตาํนะ เวลาจะทาํความชั,วมนัไม่เคย

ห้ามเลย มนัเปิดโล่งเลย นี,ก็เหมือนกนั อยา่งนีN เป็นสัมมาอาชีวะหรือไม่ 

มนัเป็นฆราวาสธรรม มนัเป็นอาชีพ เลีNยงชีพเลีNยงปาก แต่ถา้พูดถึงจิตมนัสงบแลว้ จิต

สงบแลว้นะ เวลาเราคิดนั,นน่ะ คิดดีนั,นน่ะอาชีพชอบ คิดเลวนั,นน่ะมิจฉาอาชีวะ อาชีพของจิต 

จิตมนัเสวยอารมณ์ มนัก็เหมือนเราเลีNยงชีพ แต่ใจ เวลาจิตมนัสงบโดยสัจจะความจริงของมนั มนั

เหมือนนํNาใสที,อยูใ่นแกว้ เราไม่สามารถจะรู้ไดว้่าแกว้นัNนมีนํN าหรือไม่มีนํNา เพราะนํNาเต็มแกว้แลว้

ตัNงอยูก่บัแกว้เปล่า แต่ถา้เราจะรู้ไดอ้ยา่งไร เขาตอ้งเติมสีลงไป ถา้มีสีมีกลิ,น เขาจะรูไ้ดว้่าในนํNา

นัNนมีสีมีกลิ,น  
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จิตใจของเราถา้มนัเป็นสัจจะความจริงของมนั ที,บอกมนัตอๆ ตอนั,นน่ะ มนัมีสิ,งใดที,จะ

ให้มนัรู้ได ้ถา้มนัไม่รู้ได ้แต่เวลามนัทุกขม์นัยาก เวลามนัคิดนั,นน่ะ รู้ๆ รู้ๆ เลย รู้เพราะมนัคิด จิต

นีN เสวยอารมณ์ จิตนีN เสวยอารมณ์เลีNยงชีพอยา่งนีN  ถา้เลีNยงชีพอยา่งนีN  นี,สัมมาอาชีวะ ถา้

สัมมาอาชีวะมนัจะรู้ไดเ้ลยว่าจิตคนมีมาตรฐานมากนอ้ยแค่ไหน ถา้คนทาํสมาธิเป็น ถา้พูดอยา่งนีN

เขา้ใจหมดเลย ถา้คนทาํสมาธิไม่เป็น “ก็ว่างๆ ก็เป็นสมาธิไง สบายๆ นั,นน่ะ” 

สบายๆ ฤดูกาลมนัเปลี,ยนแปลงไป มนัก็เปลี,ยนแปลงไปของมนั นี,ฤดูกาลนะ สิ,งที,มีชีวิต

มนัตอ้งมีสติมีปัญญาของมนั ถา้มีสติปัญญาของเรา สิ,งที,ว่าเราฉลาดไม่โกง 

ฉลาดแกมโกงๆ ฉลาดแลว้ก็ว่าธรรมะนี,เขา้ใจ รู้ไปหมด ทฤษฎีทัNงนัNนน่ะ จินตมยปัญญา 

ถา้จินตมยปัญญานะ ถา้ไม่เป็นโทษมนัเป็นทางผ่าน ถา้มนัไม่เป็นโทษนะ ถา้เป็นโทษ เรายึดเรา

ติดนั, นน่ะเป็นโทษ ถา้เป็นโทษนะ เป็นโทษที,เราไม่รู้ตวันะ 

แต่ถา้เป็นโทษ คนที,มีสติปัญญา เป็นโทษแลว้เขาวาง เห็นโทษไง สิ,งใดที,เป็นโทษ สิ,งใด

ที,มีภยักบัเรา เราจะไม่เขา้ไปขอ้งแวะกบัมนั แต่นี,มนัเป็นโทษ แต่เราไม่รู้จกัว่ามนัเป็นโทษ เราก็

ว่าโทษเป็นเรา เรากบัโทษเป็นอนัเดียวกนั เรากย็ึดมั,นถือมั,นไปนั,นไง แต่ถา้เรารู้ว่าโทษโดยความ

เป็นโทษ มนัจะวางอนันัNน พอวางอนันัNนมนัก็เขา้ไปสู่ละเอียดขึNนไปเป็นภาวนามยปัญญา ถา้

ภาวนามยปัญญามนัเกิดขึNนมา มนัภาวนาของมนัขึNนมา  

นี,ไง สิ,งที,ว่าเธอจงมีธรรมเป็นที,พึ,งเถิดๆ แลว้ถา้มีธรรมเป็นที,พึ,งแลว้ เกิด แก่ เจ็บ ตาย 

เป็นผลของวฏัฏะ ชีวิตนีN มีค่ามาก มีค่าขึNนมา คนที,มีชีวิตยงัเห็นสภาวะเปลี,ยนแปลงของสงัคม คน

ที,มีชีวิตยงัปากกดัตีนถีบ เวลาบอกชีวิตนีNมนัทุกขม์ากนะ ชีวิตนีNมนัทุกขม์ากนะ ความทุกขอ์ยา่ง

นัNนมนัเป็นความทุกขป์ระจาํธาตุขนัธ์ ทุกคนตอ้งมีปัจจยัเครื,องอาศยัเพื,อดาํรงชีพ แลว้ถา้วิตก

กงัวลเกินไป มนัก็วิตกกงัวลเกินไป 

พระ ทางโลก ไม่มีอาชีพแข่งขนักบัโลก อาชีพของพระคือภิกขาจาร มนัภิกขาจาร มนัไม่

มีอะไรแน่นอนทัNงสิNน เวลาเป็นพระเด็กๆ นะ เวลาธุดงคไ์ป บิณฑบาตไม่มีใครใส่ วนันัNนกินลม

นะ กินอาหารทิพย ์ไม่มีอะไรเลย กินลม 

ไอนี้,พูดถึงว่า เวลาจะเติบโตขึNนมาแต่ละคน มนัไม่ใช่เกิดมาก็มีคนศรัทธาเลย ไม่มีหรอก 

ครูบาอาจารยข์องเราทุกขย์ากมาทัNงนัNนน่ะ เวลาจะผ่านมาตัNงแต่พระนอ้ย พระเณรนอ้ย พระนอ้ย
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ขึNนมา พยายามประพฤติปฏิบติัขึNนมา แลว้หลวงตาท่านพูดบ่อย เราจะซึNงมาก เวลาท่านพูดนี,เรา

ซาบซึNงจริงๆ ท่านจะพูดให้คนที,เขา้ใจไดฟั้งไง “เราเคยเป็นพระนอ้ยมาก่อนนะ เราเคยเป็นพระ

เล็กพระนอ้ยมาก่อน” เวลาท่านเป็นพระเล็กพระนอ้ยมาก็เหมือนพระบวชใหม่ ไม่มีใครรู้จกั

หรอก 

“เราเคยเป็นพระเล็กพระนอ้ยมาก่อน” ถา้คนที,เป็นพระเลก็พระนอ้ยมาก่อน มนัตอ้งผ่าน

อุปสรรคมาทัNงทางความเป็นอยู ่ ผ่านอุปสรรคมาทัNงกิเลสมนับีบคัNนหัวใจ มนัผ่านอุปสรรคมา

ทัNงนัNนน่ะ  

ท่านบอกว่า “ท่านเป็นพระเลก็พระนอ้ยมาก่อน” ท่านพูดแค่นีN  แต่เราฟังแลว้ซาบซึNงมาก 

ซาบซึNงที,บอกว่า ท่านก็ทุกขย์ากมาก่อน ท่านก็รู้ถึงประสบการณ์ทางโลก ท่านพูดนี,ท่านเตือน

พวกเรา อยา่มาฉ้อฉล อยา่มาบงัเงา เพียงแต่ว่าท่านเตือนสติๆ 

ท่านพูดประจาํเวลาท่านเทศน์ไป ท่านบอกว่า “เราเป็นพระเล็กพระนอ้ยมาก่อนนะ เรา

เป็นเบีNยกลางเรือนมาก่อนนะ” เวลาพระเล็กพระนอ้ยเป็นอยา่งนัNนน่ะ  

ฉะนัNน ถา้บอกว่า สิ,งที,ปัจจยัเครื,องอาศยัเป็นปัจจยัเครื,องอาศยั แต่ถา้เวลาปัจจยัเครื,อง

อาศยัแลว้ถา้เรามีประสบการณ์ของเรา เรารักษาชีวติของเราได ้ เราจะประพฤติปฏิบติัของเรา นี,

งานของพระๆ งานจริงๆ ของพระคอืงานเดินจงกรม นั,งสมาธิภาวนา งานของพระเป็นการรืNอ

คน้หากิเลส งานของพระพยายามสร้างสมขึNนมาให้เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา ให้เป็นมรรค

เป็นผลขึNนมาเพื,อทาํลายกิเลส เพื,อฆ่ามนั  

การทาํลายลา้ง ในศีล สมาธิ ปัญญา องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ห้ามหมดเลย เวน้ไว้

แต่การฆ่ากิเลส องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้สรรเสริญมากนะ ถา้ใครฆ่ากิเลสได ้ ใครฆ่า

พญามารได ้องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้สรรเสริญ แต่ไม่ให้เราเบียดเบียนกนั ไม่ให้ทาํลาย

กนั ไม่ให้ทาํให้สังคมมีความกระทบกระเทือนกนั นีN คือธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ เวลาฆ่าให้ฆ่ากิเลสตณัหาความทะยานอยาก ไอค้วามทุกขค์วามยาก ไอท้ี,มนัเอามาปลิNน

ปลอ้นในใจเรา ให้ฆ่าอนันัNน  
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นี,ไง เธอจงมีธรรมเป็นที,พึ,งเถิด ถา้มีธรรมอนันีN เกิดขึNนมาแลว้ นี,ไง สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา 

ธรรมทัNงหลายตอ้งเป็นอนตัตา สรรพสิ,งในโลกนีN เป็นอนตัตาทัNงนัNนน่ะ ถึงที,สุดแลว้อกุปปธรรม 

อกุปปธรรมที,ไม่เป็นอนตัตา 

ถา้มนัเป็นอนตัตา มนัจะเป็นสมบติัของผูน้ัNนไดอ้ยา่งไร ถา้มนัเหนือโลก เหนือสงสาร 

เหนือวฏัฏะ มนัเหนืออยา่งไร มนัเหนืออยูท่ี,ไหน นี,ไง ชีวิตมีค่า มีค่าอยา่งนีN  เวลาธรรมะมีอยูโ่ดย

ดัNงเดิม นี,เขาพูด แต่ถา้สัจธรรมเป็นความจริงอยา่งนีN  มนัมีสัจจะความจริงเป็นของมนั เป็นปัจจตั

ตงั เป็นสันทิฏฐิโก รู้จาํเพาะใจดวงนัNน ใจดวงนัNนทุกขย์าก ใจดวงนัNนคน้ควา้ ใจดวงนัNนรู้จาํเพาะ

ใจดวงนัNน เอวงั 


