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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรมนะ สัจธรรมๆ ชีวิตของเราเป็นสมมุติ สมมุติคือเป็นของ
ชัว่คราว ค าว่า “ชัว่คราว” คือชีวิตหน่ึงไง ตั้งแต่เกิดจนตาย ถา้ชีวิตมนัไม่ย ัง่ยนื ทุกคน ชีวิตน้ีมี
การพลดัพรากเป็นท่ีสุด ธรระขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกชีวิตน้ีมีค่ามาก ชีวิตน้ีมี
ค่ามาก เพราะการเกิด มนุษยส์มบติัถึงไดเ้กิดเป็นมนุษยไ์ง เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนถึงเร่ืองอะไร สอนถึงเร่ืองละความทุกข ์ละความทุกข ์ 

คนเกิดมา ทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกขเ์ป็นความจริง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า
อริยสัจ สัจจะ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกขเ์ป็นความจริง เราก็อยากจะพน้จากทุกข ์อยากจะพน้
จากทุกข ์ เราก็อยากจะเอาทุกขข์วา้งทิง้ แต่มนัขวา้งทิง้ไม่ได ้ พระพุทธเจา้บอกทุกขค์วรก าหนด 
ใหศึ้กษามนั ใหศึ้กษามนั ไปละท่ีสมุทยัไง ไปละส่ิงท่ีตณัหาความทะยานอยาก 

อยากใหห้ายทุกข ์ อยากใหเ้ป็นไป ความไม่ตอ้งการก็ผลกัไสมนั พอผลกัไสมนันะ ส่ิงน้ี
ตณัหาทั้งนั้นน่ะ เวลาตณัหาข้ึนมา เวลาท าตอ้งท าความจริง 

ส่ิงท่ีมีชีวิตคือคุณค่าของเรา ส่ิงท่ีมีชีวิตมีคุณค่ามากๆ เวลามีคุณค่า เกิดมาแลว้ เกิดมาแลว้
เหมือนไก่ในเข่ง โลกสมมุติ เราอยูเ่หมือนไก่ในเข่งไง เบียดกนัอยูใ่นเข่ง จิกกนัตีกนัอยูอ่ยา่งน้ี 
อยูใ่นเข่ง แลว้ถึงเวลาแลว้เขาจบัเชือดหมดเลย  

น่ีก็เหมือนกนั เกิดมาแลว้ขวนขวายกนั หาอยูห่ากิน การกระท าเพื่อหนา้ท่ีการงานของเรา 
ท ามาหากินถึงท่ีสุดแลว้ก็ตอ้งตายไป มรณภยัมนัตอ้งมาถึงทุกคน ไก่ในเข่งๆ หาทางออกไม่ได้
หรอก พอไก่ในเข่งมนัก็จิกตีกนั แก่งแยง่กนั เบียดเบียนกนั น่ีไก่ในเข่ง แลว้มนัไม่รู้จกัมี
สติปัญญา ไม่รู้จกัเอาตวัรอด ถา้ช่วยกนัร่วมกนันะ ผลกัดนัใหพ้น้ออกจากเข่งนั้นไป ถา้ออกจาก
เข่งไป น่ีไง ผูท่ี้เห็นภยัในวฏัสงสารถึงมาบวชเป็นพระ พอบวชเป็นพระข้ึนมา เราจะหาทางให้
พน้ออกจากเข่งนั้น ออกจากเข่งนั้น  
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หลวงตาบอกถงัขยะๆ ถงัขยะคือขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มนัครอบง า
เราไว ้ ถา้ครอบง าเราไว ้ เราจะท าอยา่งไรใหพ้น้ออกไปจากถงัขยะน้ี ถา้ออกไปจากถงัขยะน้ี เรา
ถึงมาประพฤติปฏิบติักนั 

เวลามาประพฤติปฏิบติั เวลาปฏิบติัข้ึนไป เราไปวดัไปวาข้ึนมา คนท่ีปฏิบติัแลว้แสวงหา
ครูบาอาจารยน์ะ แสวงหาครูบาอาจารยผ์ูช้ี้น าๆ ถา้เป็นครูบาอาจารยท่ี์ดี ท่านจะพาเราออก ออก
จากสังคม ออกจากโลก ออกไปเป็นธรรม ออกไปเป็นธรรมถา้มนัไม่มีท่ีพึ่งท่ีอาศยั ครูบาอาจารย์
เราถึงออกวิเวก ออกไปอยู่ป่าอยูเ่ขาของท่านเพียงล าพงัของท่าน เพราะมนัพึ่งใครไม่ได้ๆ  มนัจะ
ออกจากเข่ง ไก่ท่ีมนัฉลาด มนัจะหาทางออกจากเข่งใหไ้ดไ้ง มนัออกจากเข่ง ไม่ตอ้งมาจิกมาตี
กนัอยูใ่นเข่งนั้น 

เวลาจิกตีกนัในเข่งนั้นมนัเป็นไปโดยวุฒิภาวะ มนัเป็นไปตามวยั เวลามาวดัมาวาข้ึนมา
มนัเป็นไปตามวยั วยัของเดก็ วยัของเดก็มนัก็แสวงหา วยัของเดก็มนัน่าร่ืนเริง เวน้ไวแ้ต่กรรม 
เวลากรรมไปเจอพ่อแม่ท่ีอ  ามหิต ท าลายลูกเดก็เลก็แดงของตน อนันั้นก็เวรกรรมของสัตว ์ แต่ถา้
มนัเกิดมาโดยธรรมชาติของเดก็ ธรรมชาติของเดก็ พ่อแม่ตอ้งอุม้ชู พ่อแม่ตอ้งดูแล โลกมนั
สวยงามสีชมพู เวลาโตข้ึนมามนัอยากจะปากกดัตีนถีบ อยากจะเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา อยากไปท า
หนา้ท่ีการงาน อยากประสบความส าเร็จ ขวนขวายๆ ดว้ยความไร้เดียงสา วุฒิภาวะของมนัไร้
เดียงสา มนัก็แสวงหาอยา่งนั้น น่ีเป็นไปตามวยัๆ 

พอวยัโตข้ึนมามีการศึกษา ไปโรงเรียนก็ไปแข่งขนักนัในโรงเรียนนั้น เวลาออกมาวยั
ท างานๆ มนัเป็นไปตามวยัๆ ถา้เป็นไปตามวยัอยา่งนั้น ถา้เราเป็นผูป้กครอง ผูดู้แล เราก็สั่งสอน
เขา เพราะเราเป็นไก่ดว้ยกนัน่ะ เราอยากจะออกจากเข่งนั้น อยากจะออกจากกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากในใจของตน ถา้ออกจากกิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของตน เราก็ตอ้ง
ช่วยกนัร่วมมือดูแล เวลาบวชมายงัมีอาวุโส ภนัเตเลย  

เวลาบวชมา เณร สามเณรนอ้ย ผูท่ี้ไล่กาไดม้าบวชได ้ ไล่กาได ้ กามนัมาจิกกนัของท่ีเขา
ตากขา้วไว ้ ไล่กาได้ๆ  มนัตอ้งเป็นประโยชน์ไง ถา้มนัไม่เป็นประโยชน์ เราจะออกจากเข่งกนั
อยา่งไร เราจะออกจากเข่งกนั เราตอ้งมีขอ้วตัรปฏิบติั เราตอ้งมีหนทางของเรา ถา้เรามีหนทาง
ของเรา เราท าอยา่งไรใหอ้อกจากเข่งนั้น ออกจากเข่งนั้น แลว้ทางโลกเราตม้เปรต เขาเอาปลา
เป็นๆ ไปใส่น ้าแลว้ตม้ แลว้เอาผกับุง้ไป มนัจะว่ายเขา้หาผกับุง้นั้น ตม้เปรต มนัเดือดร้อนน่ะ 
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โลกมนัเดือดร้อนมนัวุ่นวายขนาดนั้น ถา้โลกมนัเดือดร้อนวุ่นวายขนาดนั้น คนท่ีมีวุฒิภาวะท่ี
พยายามหาทางออกๆ 

ถา้หาทางออก ถา้ร่วมมือกนั ส่งเสริมกนั มนัก็จะมีหลกัชยัไง ถา้เรามีครูบาอาจารยข์อง
เรา ครูบาอาจารยเ์ราพาออกจากกิเลสตณัหาความทะยานอยาก แลว้เร่ืองของโลกๆ ไง เร่ืองของ
โลก เร่ืองของกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ลูบหนา้ปะจมูกทั้งนั้นน่ะ ลูบไปมนัเจอจมูกไง จมูก
มนัขวางอยูน่ัน่ แต่ถา้เป็นธรรมๆ เป็นสัจธรรม ลูบหนา้ไม่ปะจมูก มนัตอ้งเสมอภาค มนัตอ้งเป็น
ความเป็นจริง ถา้ความเป็นจริงมนัก็ยอ้นเขา้มาวุฒิภาวะ ถา้วุฒิภาวะของคน อนันูน้ได ้อนัน้ีไม่ได ้

มนัไดห้รือไม่ไดม้นัอยูท่ี่กาลเทศะดว้ยนะ ถา้กาลเทศะ พระเก็บเน้ือเก็บตวั แต่เวลาเชา้
ข้ึนมาออกบิณฑบาตก็เขา้ไปหาชุมชนนัน่แหละ ไปหาชุมชนนั้น เวลานั้นเขาก็ใส่บาตรของเขา 
เขาใส่บาตรของเขาเพื่อบุญกุศลของเขา ไอเ้ราเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ ถา้ไม่มีพระไม่มีเจา้ เขาจะ
ท าบุญมาจากไหน ไอท้  าบุญกุศลน่ีระดบัของทานๆ ท าท่ีไหนก็เป็นทาน แมแ้ต่น ้าลา้งถว้ยลา้ง
จานสาดไปในน ้าคร า เวลาสัตวม์นักินเศษอาหารนั้นมนัก็เป็นทาน  

เวลาเป็นทานข้ึนมา คนตอ้งมีสติปัญญา ระดบัของทานก็จะท าทานอยูอ่ยา่งนั้น ใครท่ี
แสวงหาข้ึนมาจะออกจากเข่งนั้นบอกว่า คนนั้นเห็นแก่ตวั เราตอ้งอยูใ่นเข่งดว้ยกนั เราออกจาก
เข่งไปไม่ได ้ถา้ออกจากเข่งไปเป็นคนเห็นแก่ตวั 

คนท่ีเขาท าทานของเขาดว้ยวุฒิภาวะของเขา เขาท าของเขาอยา่งนั้น เวลาคนท่ีเขามี
สติปัญญาของเขา เขาหาเน้ือนาบุญของโลก เขาพยายามหาส่ิงท่ีไวว้างใจได ้ ถา้ไวว้างใจได ้ มนั
ลงใจๆ ความลงใจอนันั้นเพื่อประโยชน์กบัหวัใจดวงนั้น ถา้ประโยชน์กบัใจดวงนั้น เห็นสมณะ 
ไปวดัไปวาเห็นสมณะ สมณะท่ี ๑ สมณะท่ี ๒ สมณะท่ี ๓ สมณะท่ี ๔ การเห็นสมณะ การเห็น
สมณะท่ี ๑ ก็สติปัญญาระดบัหน่ึง สมณะท่ี ๒ ก็สติปัญญาระดบัหน่ึง สมณะท่ี ๓ ก็ปัญญา
ระดบัสูงข้ึนไป สมณะท่ี ๔ มนัน่าช่ืนชม น่าร่ืนเริง 

พระสารีบุตรเห็นพระอสัสชิเดินบิณฑบาตอยู ่ เดินบิณฑบาตอยูแ่ลว้รู้ไดอ้ยา่งไร รู้ได้
อยา่งไรว่าคนคนน้ีมีปัญญา เวลาคนท่ีมีปัญญาเขามองออก เขาตามไปๆ ถามว่า “ท่านบวชมาจาก
ใคร” 

“บวชมาจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้” 
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“องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอนไวอ้ยา่งไร” 

“โอ๋ย! เราเป็นผูบ้วชใหม่ เราจ าไม่ไดม้ากหรอก” 

“จ าไม่ไดม้ากก็เอาเน้ือๆ” 

“ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ตอ้งไปดบัท่ีเหตุนั้น” 

ถา้ดบัท่ีเหตุนั้น ทุกขม์นัมาจากไหน ทุกขม์นัอยูท่ี่ไหน ทุกขม์นัอยู่ท่ีเงินทองหรือ ทุกข์ท่ี
มนัอยูท่ี่เพชรนิลจินดาใช่ไหม ถา้เพชรนิลจินดามนัเป็นทุกขน์ะ มนัแกไ้ขไดน้ะ ไอเ้หมืองเพชร
มนัขุดมาทุกวนัเลย มนัไม่ใช่ทั้งนั้นน่ะ 

ความทุกขม์นัเกิดจากใจ ใจของคนถา้มนัแสวงหา เพชรนิลจินดา เป็นผูท่ี้คา้เพชร คา้
เพชรเขาจะรู้คุณค่าของเพชร ไอเ้รา เพชรกินไม่ได ้ เมด็หน่ึงตั้งหลายลา้น กินก็ไม่ได ้ ท  าอะไรก็
ไม่ได ้เวน้ไวแ้ต่ซ้ือขาย แลว้มนัก็ไม่มีความสุขความทุกขห์รอก ไอค้นท่ีตณัหาความทะยานอยาก 
ไอค้นท่ีรู้ค่าของมนั ไอค้นท่ีไปชิงไปวิ่งราวกนั ไอโ้จรปลน้นัน่น่ะมนัเห็นคุณค่าของมนัอนั
นั้นน่ะ คุณค่านั้นมนัเป็นคุณค่าทางมูลค่า ไม่ใช่คุณค่าของสุขของทุกข ์ สุขทุกขอ์ยูท่ี่ใจของเราน่ี 
ถา้สุขทุกขอ์ยูท่ี่ใจของเราน่ี 

ทุกขม์นัเกิดท่ีไหน ทุกขม์นัเกิดท่ีใจน้ี ถา้ทุกขเ์กิดท่ีใจน้ี เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ การเกิด การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นอริยทรัพย ์ มีทรัพยเ์กิดข้ึนมาแลว้ถา้มีสติปัญญา
มนัจะยอ้นกลบัมาท่ีน่ี ถา้ไม่มีสติปัญญา เขาบอกว่า ทรัพยากรมนุษย ์ โลกเจริญไดด้ว้ยมนุษย์
ทั้งนั้นน่ะ มนุษยมี์คุณค่ามาก เพราะมนุษยเ์ป็นผูท้  าหมด 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็เป็นมนุษย ์ แต่เวลาท่ีมนุษยร์กโลก มนุษยท์  าลายโลก 
มนุษยอ์ยา่งนั้นมนัไม่ฟังส่ิงใดเลย คุณค่าของความเป็นมนุษย์ๆ  ความเป็นมนุษยม์นัตอ้งมีธรรมะ
น่ีไง 

ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ พระมหากษตัริยเ์ป็นผูน้ า ศาสนากล่อมเกลาจิตใจของคน 
ศาสนาเป็นผูก้ล่อมเกลา เป็นคนท่ีใหมี้น ้าใจต่อกนั ถา้มีน ้ าใจต่อกนั การกล่อมเกลาขอใหค้นให้
เป็นทรัพยากรมนุษย ์เป็นทรัพยากรท่ีดี ถา้มีสติปัญญา เราขวนขวายท าหนา้ท่ีการงานของเราอาบ
เหง่ือต่างน ้ามาแสนเขญ็ เวลาบั้นปลายชีวิตไปจ าศีลๆ พอจ าศีลแลว้อยากประพฤติปฏิบติัข้ึนมา



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๐ ๕ 
 

©2017 www.sa-ngob.com 

ใหน้ัง่เฉยๆ ชีวิตทั้งชีวิตเหน่ือยยากมาพอแรงแลว้ ไม่ตอ้งท าอะไร นัง่ลง หายใจเขา้นึกพุท หายใจ
ออกนึกโธ นัง่ลง นัง่เฉยๆ นัง่เพื่อผ่อนคลาย นัง่เพื่อแสวงหาหวัใจของตน นัง่เพื่อคน้ควา้หา
อริยสัจในใจของตน ถา้ใจของตนน้ี เห็นไหม ไก่มนัจะออกจากเข่ง 

เราเกิดเป็นมนุษยน์ะ อยูร่่วมโลกเดียวกนั เข่งใบน้ีก็โลกใบน้ีแหละ จะออกจากเข่งน้ี ถา้
ออกจากเข่งน้ี คนท่ีเขาพยายามขวนขวายอยู ่ เขานัง่ลง แลว้เขาก าหนดลมหายใจเขา้นึกพุท 
หายใจออกนึกโธ เราเห็นเจตนาเขาไหม เราเห็นความมุ่งมัน่เขาไหม ถา้เราเห็นเจตนาของเขา 
ความมุ่งมัน่ของเขา เราควรจะสงบกิริยาของเรา อยา่ใหไ้ปกระทบกระเทือนกบัใจของเขา ไก่ตวั
น้ีมีคุณค่า ไก่ตวัน้ีพยายามขวนขวายจะออกจากเข่ง ไอไ้ก่โง่ๆ ของเรายงัตีปีกอยู ่ยงัอวด หงอนกู
สวย ขนกูงาม มนัยงับา้ของมนัอยู ่แต่มนัยงัไม่เขา้ใจของมนั 

แต่ถา้เขาจะออกจากเข่ง เขากท็  าของเขา เราควรจะดูแลเขา เราควรอยา่ใหส่ิ้งใด
กระทบกระเทือนเขา น่ีพูดถึงเร่ืองโลกๆ นะ แลว้เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ในสังคมสังคมใดก็
แลว้แต่ วุฒิภาวะของคนมนัแตกต่างหลากหลายกนั ถา้มนัแตกต่างหลากหลายกนั มนัตอ้งฝึกหดั 
แลว้ผูท่ี้มีสติปัญญาเขาจะมองส่ิงท่ีดีงาม เป็นตวัอยา่งท่ีดีๆ ตวัอยา่งท่ีดีเราควรศึกษา แต่มนัไม่เอา 
เอาอภิสิทธ์ิ เอาความคล่องตวั จะเอาทางลดั 

ลดัลงนรก ทางลดัๆ มนัลดัไปไหนกนั ทางลดัมนัไม่มีหรอก มนัมีทางอริยสัจ 
พระพุทธเจา้สอนทางสายกลาง ทางสายกลางเป็นสัจจะความจริง ไอท้างลดัมนัจะลดัไปไหนกนั 
มนัมีทางลดัอยูไ่หน มีแต่ลดัลงนรกทั้งนั้นน่ะ เพราะอะไร เพราะมนัรวบรัด รวบรัดมนัก็ไม่มี
เหตุผล ไม่มีเหตุผลมนัก็อยากได ้ความมกัง่าย คนมกัง่ายทุกขท์ั้งนั้น 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ๖ ปีนะ ร้ือคน้อยู ่ทุกคนส่งเสริม ทุกคนเชิดชูบูชา อาฬา
รดาบส อุทกดาบส “มีปัญญาเหมือนเรา มีความรู้เหมือนเรา” อาจารยส่์งเสริมนะ อาจารยใ์ห้
เครดิตหมดเลย เจา้ชายสิทธตัถะบอกว่าไม่เอา ไม่ใช่ ไม่ใช่เพราะอะไร ไม่ใช่เพราะวา่ซ่ือสัตยก์บั
ตนเอง ใครจะยกยอ่งสรรเสริญเท่าไร แต่ใจเราสงสัย ใจของเรา ใครจะบอกว่าเราเป็นคนดีๆ ดี
อะไร เม่ือก้ีเพิ่งทะเลาะกบัเขามา ดีตรงไหน เขาว่าดีๆ แต่มนัดีจริงหรือเปล่า มนัดีจริงไม่ดีจริง เรา
น่ีรู้ 

น่ีไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ใครจะยกยอ่งสรรเสริญขนาดไหนไม่สนใจนะ 
แลว้ไม่เอาดว้ย แลว้เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้มาร้ือคน้ ร้ือคน้ดว้ยตวัเอง เหมือนเรา 
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เราจะท างานของเรา อยากจะใหค้นนูน้ช่วย เส้นใหญ่ เส้นก๋วยจับ๊ จะใหค้นอุม้ชูบูชา แต่ถา้เราท า
ของเราล่ะ เราท าของเรา เราท าของเราเตม็ท่ี  

ถา้เรามีอ  านาจวาสนานะ เราไดส้ร้างคุณงามความดีของเรามา กล่ินของศีล กล่ินของ
ธรรมมนัหอมทวนลม เดก็คนน้ี ผูท่ี้ท  างานน้ีเขาเป็นคนดี เขาพยายามขวนขวายของเขา เขาท า
หนา้ท่ีการงานของเขา แต่เขาขาดตกบกพร่องส่ิงใด เราอยากอุม้ชูเขาไหม เราอยากช่วยเหลือเขา
ไหม กล่ินของศีล กล่ินของธรรม กล่ินของคุณงามความดี ปากมนัจะบอกไม่ดีๆ นัน่ปากมนั แต่
คนมีตา คนมีหูมีตานะ รู้ว่าส่ิงใดดี ส่ิงใดชัว่ รู้ว่าส่ิงใดดี ส่ิงใดไม่ดี แต่มนัทนความเร้าของกิเลส
ไม่ได ้ ความเร้าของตณัหาความทะยานอยาก อยากไดง่้ายๆ อยากใหค้นเคารพบูชา อยากจน
พยายามสร้างภาพกนั สร้างมาท าไมน่ะ การกระท าของเรามนัความสุจริตต่างหาก ธรรมาภิบาล 
ความเป็นธรรมต่างหาก ความเป็นธรรมของเราเวลาเป็นธรรมข้ึนมา 

แลว้ความเป็นธรรมของเรา ครูบาอาจารยท่์านสอนท าบุญทิง้เหว ท าบุญทิง้เหว เราท าบุญ
ของเราดว้ยบุญกุศลอนันั้น เราจะท าบุญดว้ยความคาดหวงั ท าบุญดว้ยการตอ้งการใหค้นยอมรับ 
ท าบุญใหม้นัพน้จากวิกฤติอนันั้นไป ท าของเราๆ ไป ท าบุญทิง้เหว นัน่น่ะบุญท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ 
ปฏิคาหกไง ผูท่ี้ไดม้าดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ เวลาถวายทานไปแลว้ ผูท่ี้รับรับดว้ยความสะอาด
บริสุทธ์ิ ส่ิงนั้นจะเป็นประโยชน์กบัโลก เป็นประโยชน์กบัเทวดา อินทร์ พรหมหมด  

เทวดา อินทร์ พรหมนะ เทวดา อินทร์ พรหมเขารู้ความคิดคนนะ เขารู้วา่ใครคิดชัว่คิดดี 
ถา้ส่ิงท่ีเป็นความดีๆ ถา้ท าบุญทิง้เหวอยา่งน้ีแลว้เราจะมีความทุกขไ์หม เราตอ้งมีความคาดหวงั
อะไรอีกไหม 

ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ การคาดการหวงัน่ีตณัหาทั้งนั้น แลว้เราไปอยู่ท่ีตณัหา
นั้นน่ะ แลว้บอกไม่ทุกข์ๆ  ไม่ทุกขไ์ดอ้ยา่งไร ไปคาดไปหวงัอยูน่่ะ แต่ถา้เราท าความจริง เรา
ท าบุญทิง้เหว เพราะเราเช่ือมัน่ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราเช่ือพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ ์ ส่ิงท่ีเป็นสัจธรรมๆ ธรรมะคือศาสนธรรมค าสั่งสอน คือกิริยาของธรรม 
กิริยาท่ีเราเคารพส่ิงน้ี แลว้เราท าส่ิงน้ีๆ เราท าดว้ยความเช่ือมัน่ของเรา ท าดีตอ้งไดดี้ ท  าชัว่ตอ้งได้
ชัว่ เรายนืยนัประจ า ท  าดีตอ้งไดดี้ แต่คนท าดีเจบ็ช ้านกั คนท าความดีโดนเหยยีบย  า่ คนท าความดี
โดนอิจฉาริษยา คนท าความดี เห็นไหม ท าความดีง่ายไหม ถา้ท าความชัว่ง่าย พวกเราๆ ท า
เถอะๆ พวกเราเยอะ พวกคนชัว่มนัเยอะไง  
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ถา้ท าชัว่ พวกเราทั้งนั้น พวกเราปกปิดกนัไว ้ ท าความดีนะ ไอน่ี้มนัเกินหนา้เกินตา ไอน่ี้
มนัจะเอาตวัรอด ไอน่ี้มีแต่คนเก่ง ทั้งท่ิมทั้งต าทั้งนั้นน่ะ ฉะนั้น ท าความดีทิง้เหว ท าความดีแลว้
คือความดีจบ ถา้ไม่ท าความดีทิง้เหว ท าความดีแลว้คาดหวงั ท าความดีแลว้ทุกขน์ะ ท าไมมนัไม่
ไดผ้ล มนัไม่ไดผ้ล 

มนัจะไดอ้ยา่งไร ใครจะยอมรับ ใจของคน ใจของคนยอมรับคนอ่ืนไดแ้สนยาก แต่ลึกๆ 
รู้ จริงๆ รู้ ดีหรือชัว่น่ีรู้ แต่มนัไม่กลา้ยนือยูค่วามเป็นจริงไง จะไหลไปตามความชัว่นั้นไป ไหล
ตามคนไป ไหลตามกระแสไป ไม่กลา้ยนืดว้ยล าแขง้ของตนไง ถา้มนั ยนืดว้ยล าแขง้ของตน 
ความดีมนัตอ้งรู้ ถา้รู้ น่ีสัจธรรมของเรา  

ฉะนั้น วุฒิภาวะของคนมนัแตกต่างกนั ฉะนั้น ส่ิงท่ีใหม้องแต่ส่ิงท่ีดีๆ ท าไมเขาท าได ้
แลว้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดคือเรียบง่าย ส่ิงท่ีดีท่ีสุดคือสามญัส านึก ไม่มีอะไรดีไปเกินกว่านั้นหรอก ไม่ตอ้ง
ดี อูฮู้! ดีจนเป็นว่าวชกัข้ึนไปบนอากาศ แลว้พอเชือกมนัขาด มนัไม่มีท่ีลงนะ ความดีของเราก็
เสมอกนัไง ความดีก็คือท าความดีไง ท าความดี เราก็จบท่ีความดีน้ีไง แลว้ความดีอยูท่ี่ไหนก็
สะดวกสบายใช่ไหม ไอน่ี้ โอโ้ฮ! พยายามกนั ค ้ากนัไป พยายามดนักนัข้ึนไปแลว้ก็ไปติดอยูบ่น
ยอดไมน้ัน่น่ะ มนัมีประโยชน์ส่ิงใด ไม่มีประโยชน์อะไร โลก 

ไก่มนัจะออกจากเข่ง การออกจากเข่ง พระเราบวชมาแลว้ตอ้งมีขอ้วตัรปฏิบติั ฉะนั้น 
เวลาขอ้วตัรปฏิบติัข้ึนมา เสียสละทางโลกมาแลว้ ฆราวาสกบัพระ ถา้พระก็หนา้ท่ีของพระ ถา้
หนา้ท่ีของพระเขาก็ยงัขวนขวายของเขา ถา้ขวนขวายของเขา มนัธรรมและวินยั ธรรมวินยัมนั
เป็นเคร่ืองกางกั้น เวลาในปาฏิโมกข ์เวลาตกัอาหาร เวลาต่างๆ ไม่ใหแ้ม่ชีมาช้ีน า ไม่ใหมี้หนา้มา้ 
ไม่ใหมี้ใครบอกองคน้ี์ดีกว่าองคน์ั้น องคน์ั้นดีกว่าองคน้ี์ ใหม้าแบ่งแยก ไม่ใหท้ั้งนั้นนะ 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สุดยอด แต่พวกเราปล่อยปละละเลย เวลา
บอกว่าอยากศึกษาธรรม อยากจะประพฤติปฏิบติัธรรม แต่เอาธรรมะขงัไวใ้นตูพ้ระไตรปิฎก 
แลว้เราก็ท  ากนัดว้ยความพอใจ ใครมีช่ือเสียง ใครมีเกียรติศพัทเ์กียรติคุณ คนนั้นตอ้งเลิศกว่าคน
อ่ืน ไร้สาระ ไร้สาระมาก หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านไม่เคยปรารถนา ท่านไม่เคยตอ้งการส่ิงใด
เลย ท่านอยูใ่นป่าในเขาของท่าน ทุกคนจะท าบุญตอ้งขวนขวายเขา้ไปหาท่าน แลว้ไปหาท่านได้
ท  าอะไร ก็ไดใ้ส่บาตร ไดใ้ส่บาตร ฟังเทศนาว่าการ คอยฟังธรรมอนัน้ี ธรรมอนัน้ีมนัท่ิมเขา้มา
ในหวัใจของเราไง  
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ไก่ โลกน้ีมนัขงัไว ้ แลว้เราจะใหม้นัขงัอยูอ่ยา่งน้ีใช่ไหม แลว้ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ สัจธรรม ธรรมโอสถ สัจธรรมอนันั้นไม่มีเลยใช่ไหม ธรรมาวุธ อาวุธท่ีจะฟาด
ฟันกบักิเลสมนัอยูไ่หน 

จบัมนัขงัไวใ้นตูพ้ระไตรปิฎก แลว้เราก็เอากิเลสตณัหาความทะยานอยากมาเอออวยกนั 
มาเชิดชูกนั เชิดชูแต่ทิฏฐิมานะ ไม่มีความจริงในใจเลย ถา้จะท าความจริงในใจเลย มนัเป็นกรอบ 
มนัไม่ดี มนัขดักิเลส ถา้ส่ิงใดส่งเสริมกิเลสมนัชอบ 

ตอ้งคิด ตอ้งคิดยอ้นกลบัมาท่ีน่ี ส่ิงใดท่ีเป็นคุณ ถา้เราศึกษาแลว้ส่ิงใดเป็นคุณและเป็น
โทษ ถา้รู้จกัคุณรู้จกัโทษ มนัจะวางได ้ ไอน่ี้ไม่รู้จกัคุณไม่รู้จกัโทษ โทษกบัคุณย  าดว้ยกนั แลว้ก็
บอกว่าถา้ถูกใจ ใช่ทั้งนั้นเลย ถา้ไม่ถูกใจ ผดิไปทั้งนั้นเลย มนัผดิตรงไหนล่ะ 

มนัตอ้งยอ้นกลบัมาท่ีปฏิบติัน้ีนะ ถา้จิตมนัลงได ้ ถูก ถา้จิตลงสมาธิไม่ได ้ มนัตอ้งมีเหตุ
แน่นอน เราอยูใ่นวงกรรมฐาน ถา้จิตมนัลงไม่ได ้ ปฏิบติัแลว้ไม่ได ้ อดนอนผอ่นอาหารไม่ได ้ มี
อาบติัอะไรหรือไม่ การบวชเรียนมาถูกตอ้งหรือไม่ คน้ควา้กนัทั้งนั้นนะ เพราะทุกคนตอ้งการศีล 
สมาธิ ปัญญา ทุกคนตอ้งการมรรคการผล ทุกคนตอ้งการประพฤติปฏิบติั เพราะทุกคนตอ้งการ
ออกจากเข่ง ออกจากวฏัฏะน้ี สัจธรรมเป็นอยา่งน้ี แลว้ปล่อยปละละเลยจนหย  าเปกนัไปหมดไง 
มนัถึงสะเทือนใจ สะเทือนใจมาก มาถึงแลว้ตอ้งมีการปฏิสันถาร ตอ้งมีการตอ้นรับ ตอ้งมีต่างๆ 

ตอ้นรับก็เป็นตอ้นรับเร่ืองโลกๆ แต่คนท่ีเห็นภยัในวฏัสงสารเขาเห็นเร่ืองน้ีเขาถึงหลบล้ี
กนัไป ไปอยูใ่นท่ีสงดัท่ีวิเวก ถา้เป็นจริงนะ ไม่ใช่ว่ากิเลสมนั ๒ ชั้น ๓ ชั้น หลอก หลอกว่า
อยากจะสงดั อยากจะวิเวก พอออกจากป่ามา “น่ีกรรมฐานออกมาสดๆ ร้อนๆ เลยนะ” 

แลว้ท าไมตอ้งประกาศดว้ยล่ะ ท าไมตอ้งบอกเขา กลวัเขาไม่รู้หรือ น่ีไง มนัซบัมนัซอ้น 
กิเลสของคนมนัซบัซอ้นมาก ฉะนั้น เราพยายามฝึกหดัเรา เราจะออกจากเข่งน้ี 

เราเกิดมาร่วมโลกเดียวกนันะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก เราเป็นญาติกนัโดย
ธรรม เพราะเกิดมามีชีวิต มีปากและทอ้งเหมือนกนั รู้จกัเยน็ร้อนอ่อนแขง็เหมือนกนั ปรารถนา
ความสุขเหมือนกนั มนัอยู่ท่ีวุฒิภาวะของใครสร้างมามากสร้างมานอ้ย ถา้สร้างมามาก งานใน
โลกน้ีก็ท  ามามากแลว้ พกัเถอะ นัง่ลง หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ พยายามคน้ควา้หาใจ
ของตน รักษาใจของตน เอาใจของตนน้ีออกจากวฏัฏะ เอวงั 


