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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ วนัน้ีวนัพระไง วนัพระ วนัโกน วนัพระเป็นวนัแสวงหาบุญกุศลของเรา

ไง ถา้เวลาบุญกุศลของเรา ใจคนท่ีผูป้ระเสริฐ พอใจคนท่ีประเสริฐมนัเห็นโลกน้ีมนัเป็นความเสมอภาค 

แลว้ความเสมอภาคไม่เสมอภาคธรรมดานะ มนัยงัเห็นว่าคนท่ีต  ่าตอ้ย เวลาเห็นสัตวเ์ห็นอะไรมนัน่า

สงสาร น่ีจิตใจคนท่ีเป็นธรรมไง 

แต่จิตใจคนท่ีเป็นโลกๆ ค าว่า “เป็นโลก” นะ เวลาเป็นโลกเป็นการแข่งขนัไง เวลาเป็นโลก

เป็นการแข่งขนั มนัคิดถึงความล าบากยากเยน็ของเราคนเดียวน่ะ ความล าบากยากเยน็ มนัเป็นความ

ล าบากยากเยน็เพราะอะไรล่ะ มนัล าบากยากเยน็เพราะหวัใจมนัไปแบกหามไง 

ถา้หวัใจมนัปล่อยวาง มนัไม่เป็นความล าบากหรอก ถา้เป็นความล าบาก หลวงตาท่านสอนประจ า

นะ ภตักิจๆ การกินอาหารมนัก็เป็นงานอนัหน่ึงนะ เวลาฉนัอาหารๆ มนัก็เป็นงานอนัหน่ึง เวลาฉนั

อาหาร เราบอกว่าเอร็ดอร่อย แต่เวลาท าหนา้ท่ีการงานว่ามนัเหน่ือยมนัยาก 

แต่ถา้คนท่ีเป็นธรรมๆ เวลาการขบการฉนัมนัเป็นงานเค้ียวอาหารนะ แต่มนัเป็นความชอบของ

เราไง เห็นไหม จิตใจท่ีเป็นธรรมๆ ไง ถา้จิตใจท่ีเป็นธรรมๆ มนัมาจากไหนล่ะ เป็นธรรมมนัเป็นจริต

นิสัย จริตนิสัยคนท่ีไดส้ร้างบุญกุศลมานะ คิดแต่เร่ืองดีๆ คิดแต่เร่ืองดีๆ ชีวิตของเขาจะไม่สมบูรณ์ ถา้

ชีวิตของเขาจะขาดตกบกพร่อง แต่ชีวิตเขาก็ไม่ทุกขไ์ม่ยากจนเกินไป 

แต่จิตใจของคนเกิดเป็นลูกเศรษฐี เกิดเป็นลูกคนมีฐานะ แต่มนัทุกขม์นัยากในหวัใจ มนัขาดตก

บกพร่องไปทั้งนั้นน่ะ น่ีมนัมาจากไหน มนัมาจากอ านาจวาสนาบารมีของตน ค าว่า “อ านาจวาสนา

บารมี” ก็คือการกระท ามาทั้งนั้นน่ะ เวลากระท ามามนับกพร่องทั้งนั้น เวลากระท ามนัขาดตกบกพร่องข้ึนมา 

วนัพระ วนัพระเราท าบุญกุศลของเรา ท าบุญกุศลของเราแลว้ศึกษาธรรมะขององคส์มเด็จ

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แลว้เราประพฤติปฏิบติัๆ ประพฤติปฏิบติัใหม้นัอ่ิมเตม็ของมนั เวลาอ่ิมเตม็ของ

มนั มนัเป็นประโยชนก์บัเรา 
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เวลาปฏิบติั เวลาเราปฏิบติัเราก็เห็นว่าองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ปฏิบติัอยู ่ ๖ ปี เราเห็น

พาหิยะฟังธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทีเดียวแลว้ก็ไดเ้ป็นพระอรหนัตเ์ลย เราอยากได้

อยา่งนั้นๆ แต่เวลาเขาท า เราไม่ไดค้ิดว่าเขาท ามาขนาดไหนไง 

เวลาคนทุกขค์นยาก เวลาท ามา ดูสิ ดูองคุลิมาล องคุลิมาลเขามีความปรารถนาดีทั้งนั้นน่ะ 

แต่เวลาเจออาจารยท่ี์ไม่ดี อาจารยท่ี์ไม่ดี อาจารยท่ี์ไม่มีหลกัเกณฑ ์ ใหม่ๆ ก็รักนะ เพราะเป็นคนขยนั

ขนัแขง็ เป็นคนซ่ือสัตย ์ เป็นคนท่ีรักมาก คนนูน้ยคุนนูน้แหย ่คนนูน้ยคุนนูน้แหย่ไง เวลาแหยไ่ปแหย่

มา ไม่ฟัง อาจารยก์็เป็นอาจารยดี์อยู ่แต่บอกเลยนะ มนัจะมาเป็นชูก้บัเมียของตน เท่านั้นน่ะ วางแผน

ก าจดั แต่ก าจดั เขาใหไ้ปตดัน้ิวคนอ่ืนมาเพื่อใหค้นอ่ืนท าลายๆ ไง 

เวลาคนยคุนแหย่ๆ  ไอพ้วกยไุอพ้วกแหย ่ไอพ้วกบ่างช่างยุๆ  ตวัเองมนัก็เลวทรามอยูแ่ลว้ มนั

ยงัเท่ียวไปยไุปแหย ่ เท่ียวไปถากไปถางเขาอยู่ตลอดเวลา เพราะจิตใจมนับกพร่องไง จิตใจมนั

เหลวไหลไง 

เวลาธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทุกขข์องบณัฑิตนะ อยูก่บัคนพาล ไอค้น

พาลมนัพาลทั้งภายนอก พาลทั้งภายใน เพราะหวัใจมนัพาล ถา้หวัใจมนัพาลนะ มนัท าลายเขาไป

ทั้งนั้นน่ะ มนัท าลายตวัเองโดยไม่รู้ตวั แต่ท าลายตวัเองก็คิดว่าตวัเองมีศกัยภาพ ตวัเองมีปัญญา ตวัเอง

จะท าได้ๆ  ไง ไอบ่้างช่างยุนัน่น่ะ มนัยมุนัแหย ่มนัเท่ียวท าลายเขาไปทั้งนั้นน่ะ 

น่ีไง แลว้คนท่ีเป็นบณัฑิตไง ทุกขข์องบณัฑิตอยูใ่กลค้นพาลๆ ไอค้นพาลนัน่น่ะมนัท าให้

บณัฑิตเดือดร้อน เขาอยูก่นัมีความสุขไง เขาอยูก่นั เห็นไหม 

ทุกคนเกิดมามีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เวลามาวดัมาวา เราก็มาเพื่อฟังธรรมๆ ท าบุญ

กุศลแลว้ฟังธรรมข้ึนมาๆ เวลาคนเฒ่าคนแก่เขาไปวดัไปจ าศีล จ าศีลข้ึนมาเพื่ออะไรล่ะ เพื่อไมใ้กลฝ่ั้ง

แลว้ ส่ิงท่ีเป็นบุญกุศล เราก็เช่ือกนั เราเช่ือกนัว่าบุญกศุลท าใหเ้ราไปท่ีดี บุญกุศลท าใหเ้ราอุดมสมบูรณ์ 

บุญกุศลท าใหเ้ราเกิดไม่ทุกขไ์ม่ยากจนเกินไป เพราะเราไม่มีความสามารถท่ีเราจะหกัวฏัฏะได ้ เราไม่มี

ความสามารถท่ีจะพน้จากกิเลสไปได ้ เราก็พยายามสร้างบุญกุศลมาเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยั เป็นเคร่ืองอยูข่องเรา

ไง เป็นเคร่ืองบรรเทาทุกขข์องเราไป นัน่ถา้เราพยายามท าของเรา ท าเพื่อประโยชนก์บัเราๆ 
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องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าไม่มีส่ิงใดเป็นท่ีพึ่งหรอก ไม่มี ส่ิงท่ีเป็นท่ีพึ่งก็กรรม

ดีน่ีแหละ กรรมดี กรรมชัว่ ว่าบุญกุศลๆ บุญกุศลก็คือกรรมดีไง อกุศลคือความชัว่ ความชัว่มนัก็ตกนรก

อเวจี มนัก็ทุกขอ์ยูแ่ลว้ จะใหม้นัทุกขไ์ปขนาดไหน มายมุาแหย ่มาต าใหม้นัร่ัว จะเอาบาปเอากรรมไป

ท าไม ตอนน้ีมนัก็ทุกขย์ากอยู่ขนาดน้ีแลว้ เราก็รู้ตวัว่าเราทุกข ์ เราก็รู้ตวัว่าเราล าบากล าบน แลว้ก็ยงัยยุงั

แหย่ ยงัท าลายเขาไป ท าลายเขาไปแลว้มนัไปไหน มนัก็กดถ่วงหัวใจดวงนั้นไป มนัควรจะผ่อนคลาย ควร

จะท าความดีลบลา้งมนัต่างหาก ไม่ใช่ท าความชัว่เพื่อจะใหม้นัชัว่มากเกินไป เห็นไหม น่ีไง ถา้มนัเป็น

ไอบ่้างช่างยุ 

ถา้มนัเป็นคนดีๆ มนัก็เป็นประโยชนข้ึ์นมา ถา้มนัเป็นประโยชน ์ เพราะเรามาท าไม เรามา

ดดัแปลงแกไ้ขใช่ไหม วนัพระ วนัโกน ท่ีเรามาๆ ดูสิ วนัพระ วนัโกน พระก็โกนหวั โกนหวัเพื่อจะเขา้

วนัพระเพื่อลงอุโบสถ เวลามนัเป็น มนัเป็นอย่างนั้น เวลาจะบวชพระเขาโกนหวัก่อน โกนหวัโกนค้ิว

เวลาไดม้าบวชพระ บวชพระข้ึนมาแลว้มนัจะเอาจริงเอาจงัข้ึนมา 

บวัส่ีเหล่าๆ บวัท่ีดี บวัท่ีดีเขาปร่ิมน ้า ไดแ้สงแดด มนับานสะพร่ังตอนเชา้ น่ีก็เหมือนกนั แลว้

เวลาบวัมนับาน ไอเ้รามนับวัใตน้ ้า ไอบ้วัใตน้ ้าพาลพาโลไปทัว่ ว่าไอบ้วัพน้น ้าน่ะมนัเลว ไอบ้วัพน้น ้า

น่ะมนัไม่ดี ไอเ้ราอยูบ่วัใตน้ ้ า บวัใตน้ ้ าจะใหป้ลาใหเ้ต่ามนักดักินอยูน่ี่ ยงัไม่รู้ตวัมนันะ มนัยงัไปเพ่ง

โทษเขานะ ไปเพ่งโทษไอบ้วัพน้น ้า 

บวัพน้น ้า สายบวัมนัยาว สายพานของเขา เขาพยายามทะล่ึงข้ึนสู่ดว้ยสารอาหาร ดว้ยแดด 

ดว้ยต่างๆ เขาข้ึน ไอข้องเรา เราจะข้ึนนะ เราตอ้งท าตวัเรา มนัท าตวัเราทั้งนั้นน่ะ มนัไม่มีท่ีอ่ืนหรอก 

ไม่ใช่ว่าจะไปดึงไอบ้วัพน้น ้าใหจ้มน ้ามา แลว้กูจะไดข้ึ้นไปพน้น ้า ไม่มีหรอก มนัตอ้งท าตวัมนัเอง ถา้ท า

ตวัเอง น่ีการปฏิบติัไง 

ท่ีมาวดัมาวา เวลามาวดัมาวา ส่ิงท่ีเราท าของเรา บุญกุศลเราก็แสวงหามาดว้ยน ้าพกัน ้าแรง

ของเราเพื่อบุญของเราๆ การเสียสละมนัเป็นบุญทั้งนั้นน่ะ มนัเป็นกิริยาการกระท า ถา้หวัใจไม่ท า ท า

อยา่งไร ส่ิงท่ีท  าข้ึนมา ท าเพื่อประโยชนก์บัเรา ส่ิงท่ีประโยชน ์ เวลาฟังธรรมๆ ฟังธรรมก็เพื่อใหม้นัมี

สติมีปัญญาข้ึนมา ของใกลต้วัทั้งนั้นน่ะ 
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เวลาหลวงปู่มัน่ท่านเทศน ์ดูสิ เขาบอกหลวงปู่มัน่เทศนมุ์ตโตทยั หลวงปู่มัน่เทศนเ์ร่ืองใกล้ๆ  

ตวัเราน่ีแหละ ก็เทศนเ์ร่ืองอารมณ์เราน่ีแหละ แต่เวลามนัหนา้ดา้น มนัคิดไม่ถึง มนัคิดไม่ได ้ แลว้คิด

ไม่ได ้ มนัพาลในตวัมนัเองนะ พาลตวัเองคือสร้างกรรมไง สร้างกรรมคืออะไร คือเดือดร้อน ถา้ไม่

เดือดร้อน มนัไปพูดท าไม ไม่เดือดร้อนมนัก็อยูสุ่ขสบายใช่ไหม 

เวลาคน ดูสิ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเวลาจิตมนัสงบข้ึนมา เขารักษานะ เขาอยูใ่นท่ีสงบสงดันะ สัป

ปายะ ๔ หมู่คณะเป็นสัปปายะ มนัมีความสุขนะ เขาหลีกเขาเร้นกนั 

เราเคยธุดงคม์า ถา้เจอหมู่คณะท่ีดี แหม! มนัอบอุ่น ท าอะไรก็ได ้ นอนตีแปลงไดส้บายเลย 

สบายใจ มนัไวใ้จได ้ แต่ถา้มนัมีคนพาล มนัระแวง เราท าอะไรก็ตอ้งระวงัเตม็ท่ี ความระวงั ระวงั

ตลอด มนัอยูไ่ม่สุขหรอก น่ีไง ถา้มีคนพาลอยูด่ว้ยมนัไม่มีความสุข แต่ถา้มีบณัฑิตอยู ่นอนตีแปลงเลย 

ท าอะไรก็ได ้มนัสบายใจ จะท าอย่างไร เพราะอะไร เพราะเราบณัฑิตดว้ยกนั เราอยากจะพน้น ้าดว้ยกนั 

การพน้น ้าตอ้งพยายามกระท าของเราดว้ยกนั มนัท าดว้ยใจนัน่แหละ แต่อาศยัหมู่คณะช่วยกนัค  ้าชู

ข้ึนมา แลว้ค  ้าชูข้ึนมา 

แต่ไม่อย่างนั้นน่ะสิ เราคิดว่าเราจะเหน่ียวร้ัง เราจะเหยยีบย  ่าเขาข้ึนไป มนัไม่มีอยูใ่นโลกน้ีน่ะ ไม่

มีหรอก เวลาข้ึนไปเหยยีบบนหวัคนอ่ืนนะ ยนืไม่ดีก็ลม้ ยนืไม่ดีก็ตกมา มนัไดไ้หม 

ถา้เหยยีบข้ึนไปมนัก็ได ้ เพราะว่าคนทั้งคนเหยยีบบ่าเขาข้ึนไป ท าไมจะไม่ได ้ เหยียบคนอ่ืน

ท าไมจะไม่ได ้ เหยียบไดท้ั้งนั้นน่ะ แต่มนัยนือยู่ไดไ้หม ไม่ไดห้รอก เราตอ้งยืนอยูพ่ื้นดินน้ีตาม

ขอ้เท็จจริง แต่เราสูงเราต  ่ามนัเป็นพนัธุกรรมของเรา เราท าคุณงามความดีมากนอ้ยเป็นการกระท าของ

เรา การกระท าอนันั้น น่ีไง จิตใจท่ีมนัสูงส่งมนัสูงส่งอย่างน้ี ถา้มนัสูงส่งข้ึนมาแลว้ไม่มีหรอก ปัญหาไม่

มี ปัญหามีปัญหาเดียวเท่านั้นน่ะ กิเลสของเรา ปัญหามีปัญหาเดียวคือว่าไอทิ้ฏฐิมานะในหวัใจนั้น

เท่านั้น อย่างอ่ืนไม่มี 

กรรมของสัตว ์ สัตวโ์ลกเป็นไปตามกรรม มนักรรมของสัตวโ์ลกทั้งนั้น ไม่มีใครจะไปแกไ้ข

ใครไดท้ั้งส้ิน ไม่มี มีแต่หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านแกห้วัใจของลูกศิษยไ์ง 

ถ้ามนัแก้ต้องแก้ทีใ่จของเรา ถ้าแก้ทีใ่จของเรา ให้มนัเป็นบัณฑิตขึน้มา บัณฑิตขึน้มาคือ

ว่ามนัหูตาสว่างไง ไม่ใช่จมอยู่กับความรู้สึกนึกคดิเดมิๆ จมอยู่กับไอ้กเิลสตัณหาความทะยาน
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อยากอย่างนั้นน่ะ แล้วจบัผดิเขาไปทัว่ ไม่มอีะไรดีสักอย่าง มนัจะดีได้อย่างไรถ้าหัวใจมงึไม่ดี หัวใจ

มงึเลว ทีอ่ื่นจะดีได้อย่างไร ถ้าหัวใจมงึดี ทุกอย่างดีหมดเลย 

เวลาหลวงตาท่านพูด จิตใจถา้คนมนัดีนะ เวลาก าข้ีมนัยงัว่าเป็นเพชรเลย ไอห้วัใจท่ีมนัเลว 

เพชรนิลจินดามนัก็ชัว่ ไม่มีดีหรอก แต่ถา้ใจมนัดีนะ อยูท่ี่ไหนมนัก็ดี อยูใ่นข้ีมนัยงัดีเลยถา้ใจมนัดี น่ีก็

เหมือนกนั ถา้มนัเป็นความจริงๆ ข้ึนมามนัตอ้งยอ้นกลบัมาท่ีหวัใจของตน ถา้หวัใจของตนมนัไม่เดือด

อึดอดัขดัขอ้งในใจ จบแลว้ 

ถา้มนัอึดอดัขดัขอ้ง มนัเร่ืองธรรมดา มนัเร่ืองธรรมดาเพราะคนมนัมีกิเลส ท่ีมา มาท าไม 

ท่ีมาก็มาช าระกิเลสใช่ไหม ถา้มาช าระกิเลสก็ตอ้งก าจดัมนัสิ ท่ีมาน่ีกิเลส แต่จะไปก าจดัคนอ่ืน แลว้ใจ

ของตนไม่ดู ใจของตนนัน่น่ะไม่แก ้มนัก็ยิ่งฟูไง น่ีพาล มนัพาลในหวัใจ พอพาลในหัวใจมนัก็ไปพาล

คนนอก ไปพาลคนนอก แลว้ไอค้นขา้งนอกมนัอึดอดัขดัขอ้งไปหมด มนัทนไดย้าก น่ีไง มนัก็เป็นกรรม

ของสัตว ์

เราบวชมา เราธุดงคม์าทัว่ ไปเจอท่ีดีๆ นะ โอโ้ฮ! เราพูดบ่อยว่า เวลาเราเกิดมาชาติน้ีเรายงั

ภูมิใจนะ เกิดมาเจอหลวงตา เกิดมาเจอกบัหลวงปู่เจ๊ียะ เรายงัเกิดมาเจอครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นสัจธรรม 

ถา้เราเกิดมาเจอครูบาอาจารยท่ี์ไม่เป็นสัจธรรม ก่อนหนา้นั้นท่ีเราจะไปเจอครูบาอาจารย ์ เรา

ก็พยายามฝึกหดัหาครูบาอาจารยอ์ยู่ แต่ครูบาอาจารยแ์ต่ละองค์ๆ  ข้ีโมท้ั้งนั้นน่ะ พดูเว่อร์ทั้งนั้นน่ะ ไอ้

เรามนัไม่มีวุฒิภาวะก็เช่ือนะ เพราะเห็นว่าเขาอาวุโสกว่า แต่พอไปปฏิบติัเขา้ มนัไม่ใช่ทั้งนั้นเลยล่ะ 

โกหกทั้งนั้น น่ีไง เพราะเราก็ไม่มีวุฒิภาวะใช่ไหม 

แต่เวลาเราไปเจอครูบาอาจารย์ทีด่ีงามนะ โอ้โฮ! เวลาท่านพูดแต่ละค านี่หงายท้องหมด

เลย มนัโต้แย้งไม่ได้ แล้วโต้แย้งไม่ได้ ไม่ได้ธรรมดา หลวงตาท่านพูดประจ า หมู่คณะให้ฟังนะ 

ให้ประพฤติปฏบิัติไป เวลาถ้าผมตายไปแล้ว ไอ้ค าทีท่่านพูดไว้ๆ จะมากราบศพๆ ท่านท้าทายเลย 

นี่ไง ถ้าความจริงๆ ท่านไม่มาออเซาะฉอเลาะหรอก ถ้าเอ็งท าขึน้มา 

ถา้เอ็งไม่ท าข้ึนมา เอ็งก็ไม่รู้ ถา้เอ็งไม่รู้ เอ็งฟังมา เอ็งก็ตีความไม่ออก แต่ถา้เม่ือไหร่เอ็งปฏิบติั

มาแลว้ เอ็งรู้แลว้นะ ถา้รู้แลว้ รู้ดีกว่านะ จะไปกราบท าไมศพ ถา้มนัรู้เหมือนกนั รู้เหมือนกนั โอโ้ฮ! 

โอโ้ฮ! โอโ้ฮ! 
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น่ีไง ถา้ไปเจอครูบาอาจารยท่ี์ดี ครูบาอาจารยท่ี์ดีท่านตอ้งการใหเ้ราฝึกหดัในใจ ไม่ใช่ใหเ้อา

ยศถาบรรดาศกัด์ิมาให้ ไม่ใช่ยกสถานะข้ึนมาว่าคนใกลชิ้ด คนรอบขา้ง ไอน้ัน่ไม่มีหรอก ไอน่ี้มนัเร่ือง

โลกๆ ไอเ้ร่ืองจริงๆ เร่ืองจริงมนัอยูท่ี่ความดีของเรา 

แลว้ความดีของเรา เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านมีหูมีตาทั้งนั้นน่ะ คนท่ีผ่านมา ผ่านโลกมา 

ท่านมองรู้ ไอพ้ฤติกรรม ตาเป็นหนา้ต่างของใจ พฤติกรรม จิตมนัคกึจิตมนัคะนองมนัก็รู้ จิตท่ีมนัมี

สติปัญญามนัก็รู้ พอรู้แลว้ รู้แลว้นะ ถา้เป็นครูบาอาจารยน์ะ เวลาครูบาอาจารยท่์านสอน เด็กนอ้ย เด็ก

นอ้ยเราไปเขม้งวดเกินไปมนัก็อึดอดัขดัขอ้ง เด็กนอ้ย เราไปจ ้าจ้ีจ  ้าไชมนั เด็ก ดูสิ มนัจะฝึกหดัเดิน ลอง

ไปบงัคบัมนัสิ มนัร้องไหท้ั้งนั้นน่ะ มนัยงัส าคญัตนนะ ส าคญัตนว่ามนัรู้นะ มนัจะออ้นใหผู้ใ้หญ่เช่ือ

มนั มนัจะออ้นใหผู้ใ้หญ่ท าตามมนั ทั้งๆ ท่ีมนัท าอะไรไม่เป็นนัน่น่ะ ผูใ้หญ่เขาดูเขารู้ เพราะรู้อยา่งนั้น

เพราะมนัเป็นเด็กนอ้ย เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีไวใ้จอะไรไม่ได ้ มนัก็ตอ้งไวต้ามนั้นน่ะ จะไปบงัคบัขู่เข็ญ

มนัก็ข้ึนมาไม่ไดไ้ง 

แต่ถา้มนัเป็นความจริงๆ เวลาปฏิบติัข้ึนมา เวลามนัโตข้ึนมาๆ ดูสิ ลูกเวลาโตเท่าพ่อแม่ เท่ากนั 

รักพ่อรักแม่ไหม เวลามนัเด็กๆ อยู ่มนัคิดอยา่งไร เวลามนัโตข้ึนมา พ่อแม่กบัลูกโตมาดว้ยกนั พอโตเป็น

ผูใ้หญ่แลว้ก็เหมือนกนั เท่ากนั ความคิดเหมือนกนั แลว้ถา้มนัมีน ้าใจต่อกนั มนัรักมนัผกูพนักนัไปตลอด 

ความรักความผูกพนัน้ีมนัอะไร ดว้ยบุญกุศลไง ดว้ยความระลึกรู้ไง 

พ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องลูกใช่ไหม ส่ิงท่ีไดม้าๆ ไดม้าจากอะไร ก็ไดม้าจาก

เลือดเน้ือเช้ือไข แลว้ส่ิงท่ีมีความรู้ศึกษามา ท่านคุม้ครองดูแลมา การให ้ การใหข้องพอ่ของแม่มนัให้

แลว้มนัตอ้งเรียกคืนไหม หวงัพึ่งๆ หวงัพึ่งก็หวงัเจ็บไขไ้ดป่้วยขอใหย้กน ้ายกท่าเวลากินยาเท่านั้นน่ะ 

ทุกขใ์ครทุกขม์นัทั้งนั้นน่ะ น่ีพูดถึงพ่อแม่ของเรานะ 

เวลาครูบาอาจารยท่์านมองเขา้ไปในหวัใจเลย หวัใจมนัคิดอยา่งไร หวัใจมนัเป็นไหม ถา้

เป็นไปไดม้นัก็ดีไง 

เคร่ืองยนตก์ลไกแต่ละช้ิน อะไหล่แต่ละช้ินมนัก็ตอ้งใส่เขา้ไปท่ีของมนั รถยนต ์ลอ้ก็ตอ้งใส่เขา้

กบัลอ้ ลอ้ไปไวห้ลงัคาไม่ได ้เคร่ืองยนตส่ิ์งใดช ารุดเสียหายก็แกไ้ปตามนั้นน่ะ น่ีก็เหมือนกนั เวลาพระ

ปฏิบติัข้ึนมาแต่ละคนมนัมีวุฒิภาวะแค่ไหน มนัมีความจ าเป็น มนัจ าเป็นอะไร ไอน่ี้เป็นเกียร์ เกียร์ก็
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ตอ้งไวใ้ส่เกียร์สิ ไอน่ี้เป็นลูกสูบก็เอาไวใ้นเคร่ืองสิ คนท่ีมนัมีความสามารถมากนอ้ยแค่ไหนเขาก็ดูออก 

เขาก็ดูรู้ มนัเป็นอะไหล่ มนัก็ควรจะไปใส่ประดบัไวก้บัตรงไหนของรถ 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัเป็นจริงๆ ข้ึนมา เอ็งควรอยูต่รงไหนของรถ เอ็งควรอยู่ตรงไหน เอ็งควร

ท าอะไร ถา้เอ็งมีความสามารถ เอ็งมีความสามารถ โลกน้ีตอ้งการนะ ใครๆ ก็ตอ้งการคนมีปัญญา ใครๆ 

ก็ตอ้งการคนท างานดี ใครๆ ตอ้งการทั้งนั้นน่ะ 

ดูสิ ทางโลกเขาซ้ือตวักนั เขาซ้ือตวักนัเลยนะ คนมีความสามารถ ประมูลเลย ตอนเศรษฐกิจ

ดีๆ เขาแยง่คนกนัน่ะ ถา้มีความสามารถเด๋ียวเขาประมูลซ้ือตวัเอ็งเลย เอ็งไม่ตอ้งห่วงหรอกว่าไม่มีใคร

เห็นความดี ไม่ตอ้งห่วง แต่มนัไม่มีน่ะสิ 

ท าส่ิงใดแลว้มนัเสียหาย มนักระทบกระเทือนกนัไปหมด มนัมีอะไรดี คนดีท าอยา่งนั้นหรือ 

คนดีเขาไม่ท าอยา่งนั้น น่ีไง ถา้คนดี ถา้หวัใจมนัดี มนัตอ้งรักษาหวัใจตวัน้ี ถา้หวัใจตวัน้ีมนัดีข้ึนมา 

น่ีไง เวลาบวัส่ีเหล่า เอ็งเป็นบวัชนิดใด แลว้เอ็งอยูท่ี่ไหน แลว้เอ็งยงัมาตีโพยตีพายอะไร มนั

เหมือนกบัเราเห็นแลว้มนัทุเรศนะ มนัจะดึงบวัเหนือน ้ ามาอยูใ่ตน้  ้ าหมดไง ใหมี้ความรู้เหมือนเรา ใหมี้

ความเห็นเหมือนเรา มนัความเห็นโลกๆ 

ความเห็นของผูมี้ปัญญา เขาพน้จากน ้าไป เขาเบ่งบานไปในอากาศ รับแสงแดด เอ็งอยูใ่ตน้  ้า

แลว้เอ็งยงัจินตนาการ แลว้เอ็งก็ตอ้งดึงใหค้นอ่ืนเหมือนกูหมด มนัไม่มีอยูใ่นโลกนะ เออ! มนัก็แปลก 

ใคร  ๆก็ตอ้งมีมุมมองอย่างน้ี ใครๆ ก็ตอ้งมีทศันคติอยา่งน้ี 

บวัใตน้ ้านัน่น่ะมนัพยายามท าลายเขา ท าลายเขาไปทัว่ ดว้ยวุฒิภาวะว่าตวัเองรู้ ตวัเองเก่ง แต่

ไอบ้วัพน้น ้าสิ มนัเดือดร้อน เพราะว่ามนักระทบกระเทือน กระทบกระเทือนกนัไปหมดนะ ความ

กระทบกระเทือนไปหมด แลว้มีประโยชนอ์ะไร แลว้ใครเก่ง เอากิเลสมาอวดเก่ง 

ข้ี ข้ีไม่มีใครเอาหรอก ข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลง เหม็น เขาตอ้งการคุณงามความดี เห็นไหม เวลา

แมลงผึ้งตอมแต่เกสร เอาแต่น ้าหวาน น่ีไง เรามาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราจะเอาเกสร เอาน ้าหวาน 

แมลงวนัมนัตอมข้ี ตอมของเน่า บินเหมือนกนั แต่คุณค่าแตกต่างกนั 

แมลงผึ้งนะ ในท่ีท าการเกษตร ถา้ขาดพวกแมลง การผสมเกสรเขาพยายามจะฟ้ืนฟูสภาวะ

แวดลอ้มต่างๆ เพื่อตอ้งการรักษาไว ้ รักษาไวเ้พื่อพืชพนัธุ์ธญัญาหาร เขารักษา จากการผสมเกสร จาก
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การเจริญเติบโตของขา้วปลาอาหาร อู๋ย! เขาดูแลรักษานะ คนท่ีเขาเขา้ใจแลว้ แมลงตวัหน่ึงมนัมี

คุณประโยชน ์มนัมีส่ิงท าใหอ้าหารมนัเจริญงอกงาม 

โอ๋ย! ผึ้งตวัเดียว ถา้ความดีเป็นความดี ทางวิชาการเขาวิเคราะห์วิจยัแลว้เขาเห็นคุณค่ามนัมาก

ไง ไอค้นไม่รู้เร่ืองตบแป๊ะ! ตายเลย มึงกวนนกั ตบแป๊ะ! แต่ไอพ้วกฟ้ืนฟู นกัวิทยาศาสตร์เขาพยายาม

ฟ้ืนฟูของเขานะ เพื่อใหส้ภาวะแวดลอ้มท่ีดี ส่ิงท่ีดีเพื่อสังคม น่ีไง คนท่ีมีปัญญา ผึ้งตวัเดียวเขายงัเห็น

คุณค่ามนัเลย แต่คนท่ีไม่มีปัญญานะ ตบแป๊ะ! กูแน่ กูเก่ง ผึ้งตวันิดเดียว ตบทีเดียวก็ตาย มนัจะมีเหลือ

อะไร 

ความดีของเราสร้างมาเกือบเป็นเกือบตาย กิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของตนท าลาย

ทั้งนั้น เวลาท าลายแลว้ไม่ท าลายธรรมดา ท าลายแลว้ไปท าลายหมู่คณะ ท าลายสังคม ท าลายพระ แหม! 

ทุเรศมาก 

ถา้มนัชัว่ มนัก็ใหช้ัว่อยูใ่นใจนั้น ใหมี้สติใหมี้ปัญญารักษาไว ้แลว้พยายามแกไ้ขตวัใหไ้ด ้ถา้

แกไ้ขตวัใหไ้ดเ้พราะอะไร เพราะเราเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไง ก็ไหนว่าเราทุกขเ์รายากไง ไหนว่า

เรามีความทุกขไ์ง เราจะมาแกไ้ขของเราไง ท าไมไปพาลแต่คนอ่ืนล่ะ ท าไมส่งออกไปขา้งนอกล่ะ ท าไม

ตีโพยตีพายไปตลอดล่ะ 

มนัมีใครเป็นอยา่งนั้นบา้ง มนัมีใครตีโพยตีพายเร่ืองความเป็นอยูบ่า้ง ไม่มี เขาพยายามรีบ

ท างานใหเ้สร็จๆ เขาอยากไปภาวนากนั เขารีบท างานใหเ้สร็จๆ มีแต่ไอพ้วกสุมหวักนันัน่น่ะ นินทากา

เลอยูน่ัน่น่ะ น่ีไง การคลุกคลี ชินชาหนา้ดา้น ลองไดชิ้นชาไดห้นา้ดา้น ไดสุ้มหวั ไดนิ้นทาเขา 

แต่คนท่ีเขามีธรรม เขารีบท างานใหเ้สร็จ เพราะอะไร เพราะสังคมใช่ไหม สังฆะมนัเป็นสงฆ ์

ท าใหเ้สร็จแลว้ต่างคนต่างไป ต่างคนต่างไป ต่างคนก็อยากจะภาวนา 

คนท่ีเขามีเป้าหมายนะ เขาบวชมาเพื่อเป้าหมายจริงๆ นะ บวชมาเพื่อพน้ทุกข ์บวชมาเพื่อพน้

ทุกข ์ ไม่ไดบ้วชมานอนจมอยูก่บักิเลสตณัหาความทะยานอยาก ไม่ใช่บวชมาเพือ่ใหค้นนบัหนา้ถือตา 

ไอค้นพาลน่ะ พอคนพาล ชอบ โมฆบุรุษตายเพราะลาภ อยากใหค้นนบัหนา้ถือตา อยากใหค้นเช่ือถือ 

อยากใหค้นยอมรับ แลว้เอ็งมีอะไรดี 
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แมลงผึ้ง นกัวิทยาศาสตร์เขาวิจยัแลว้ มนัผสมเพือ่เกสรของอาหารพวกพืชพนัธุ์ธญัญาหาร เขา

วิเคราะห์วิจยัแลว้เขาเห็นคุณค่าของมนั เขายงัว่าสุดยอด พยายามท าใหม้นัอยูไ่ด ้ เอ็งมีคุณค่าข้ึนมานะ 

เขาดูแลเอ็งเอง เอ็งไม่มีคุณค่า เอ็งไม่ตอ้งไปเหยยีบย  า่ใครหรอก ไร้สาระ 

น่ีพูดถึงคนพาล เป็นทุกขจ์ริงๆ นะ เป็นทุกขก์บับณัฑิต คนดี คนท่ีเขาท าคุณงามความดีมา

ตลอด เขาสร้างมาตลอด เขาพยายามแสวงหาเพื่อหวัใจของเขาตลอด ตอ้งมาแบกรับภาระไอข้ี้น่ี ไอภ้าระ

ท่ีไปเหยยีบย  า่เขาน่ี ไอค้นพาลน่ี มนัน่าเกลียด 

เอาความจริงๆ ในหวัใจเราสิ เราเป็นคนพาลน่ะ มีสติปัญญาไหม ท าไมคนอ่ืนเขารู้ว่าเราพาล

ล่ะ ท าไมเราไม่รู้ล่ะ ท าไมเราไม่เห็นว่าอะไรผิดอะไรถูกล่ะ มีแต่คนอ่ืนผิดทั้งนั้นน่ะ เราเป็นเทวดา 

เทวดามาจากไหน เทวดามนัไม่ทุกขไ์ม่ยากมาขนาดน้ีหรอก ถา้เทวดามนัตอ้งมีความสุขในใจ มนุสส

เทโว ร่างกายเป็นมนุษย ์หวัใจเป็นเทวดา มนัมีความสุข ความสงบ ความระงบั มนัมีความสุขมาก เอวงั 


