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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมมะ ตั้งใจฟังธรรมนะ คนมาวดัมาวาเขามาจ าศีล มาฟังเทศน์ฟังธรรม ถา้ฟัง
เทศน์ฟังธรรมเพ่ืออะไร เพ่ือให้เราฉลาดกบัตวัเราเอง ให้เราฉลาดเท่าทนักิเลสของเราไง เราลุม่
หลง รู้แต่เร่ืองขา้งนอก รู้แต่เร่ืองคนอ่ืน แต่ไม่รู้เร่ืองของตน เวลาคุยกนั คยุกนัแต่เร่ืองคนอ่ืน 
นินทากาเลไดท้ั้งวนั ไปวดัไปวาก็ไปนัง่นินทากนั ไปนัง่นินทาเร่ืองคนอ่ืนไง ไม่รู้จกัคน้ควา้หา
ใจของตน 

เวลาไปวดัป่า วดัประพฤติปฏิบติั เวลาครูบาอาจารยข์องท่านเขา้ไปในวดัของท่าน เขา
บอกเคารพสถานท่ีตั้งแต่เขา้ประตูวดั เวลาเขา้ประตูวดันะ หลวงตาท่านบอกเลย เข้ียวเลบ็เอง็
ถอดไวท่ี้ประตูนั้นนะ อยา่เอาเขา้มาดว้ย คนเรามีเข้ียวมีเลบ็ มีชั้นมีเชิง มีเลห์่มีเหล่ียม กองไวข้า้ง
นอก อยา่เอามนัเขา้มา 

เวลามาวดัมาวา เวลามาฟังเทศน์ฟังธรรมเพ่ือความซ่ือสัตย ์ เพ่ือสัจจะ เพ่ือความบริสุทธ์ิ
ผดุผอ่งในหัวใจของเรา ถา้ความบริสุทธ์ผดุผอ่งในใจของเรา เราจะเอาเร่ืองของเรา เร่ืองของคน
อ่ืน เร่ืองของเขา แมแ้ต่ลกูหลานในบา้นเรายงัควบคุมเขาไม่ไดเ้ลย เวลาอบรมสั่งสอนก็อบรมสั่ง
สอนของเรามา เวลาเราอบรมสั่งสอนเขาเพ่ือเป็นคนดีๆ ถา้เป็นคนดี อภิชาตบุตร บุตรดีกวา่พอ่
กวา่แม่ บุตรดีกวา่ชาติดีกวา่ตระกูล บุตรท่ีมาเชิดชูบูชา ถา้มนัมีเวรมีกรรมต่อกนันะ มาลา้งมา
ผลาญ เวลามาลา้งมาผลาญข้ึนมา ชกัพอ่ชกัแม่เขา้ไปคุกเขา้ตะราง น่ีไง เวรกรรมไง กรรมของ
สัตว์ๆ  ไง 

เวลาการกระท า ทุกคนก็ปรารถนาแต่บุญกุศลๆ เวลาบุญกุศล คนท่ีมีหูมีตานะ ท่านบอก
วา่ เวลาบาปไม่พดูถึงมนั บาปไม่ปิดไม่กั้นมนั จะเอาบุญๆๆ ก็เหมือนส่ิงในบา้นเรามีแต่ความ
สกปรกโสโครก แลว้ก็จะเอาบุญทบัถมมนัเขา้ไป มนัจะไปทบัถมเขา้ไปไดอ้ยา่งไร มนัมีแต่ความ
สกปรกอยูใ่นบา้นนั้นน่ะ มนัตอ้งมีศีลก่อน ละชัว่ ละชัว่ ท าดี ละชัว่ ท าดี แลว้มนัชัว่ของใครละ่ 
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มนัมี เราเคยเห็นนะ เวลาเขาถามปัญหาธรรม เขาบอกวา่ เขาปลน้ชิงมาเพ่ือเล้ียงพอ่เล้ียง
แม่เขา เขาไดบุ้ญกุศลหรือไม่ น่ีเวลาคนคิดไง เวลาคิด เราเล้ียงพอ่เล้ียงแม่ เราดูแลพอ่แม่ เราก็เป็น
บุญกุศลนะ แต่เราไม่มีใช่ไหม เรากไ็ปปลน้ไปชิงมา เป็นบุญกุศลหรือไม่ น่ีเวลาเขาคิดไง 

แต่ถา้เราเล้ียงพอ่เล้ียงแม่ของเรา เราเป็นคนดีของเรา พอ่แม่ก็เห็นวา่เราเป็นคนดี พอ่แม่
เห็นแลว้มีความสุขข้ึนมา พอ่แม่เขาอ่ิมใจไปแลว้ เราท าเพ่ือประโยชน์กบัเรา 

ไปปลน้ชิงมาเพ่ือพอ่เพ่ือแม่ พ่อแม่ก็ไม่สบายใจหรอก พอ่แม่ก็ไม่พอใจทั้งนั้นน่ะ 
เพราะวา่มนัติดคุกติดตะรางข้ึนมาแลว้มนัไม่คุม้ค่ากนั เร่ืองคุกเร่ืองตะราง เร่ืองปัจจุบนัน้ีนะ ถา้
เร่ืองเวรเร่ืองกรรมมนัยงัจะต่อเน่ืองกนัไป เราไม่ตอ้งการให้เราและลกูหลานของเรามีบาปมีเวร
ต่อไปขา้งหนา้ เราอยากให้ลกูของเรา หลานของเรา ครอบครัวของเรามีบุญกุศล ให้พฒันาเป็น
คนดีข้ึนไป น่ีไง อยา่งเช่นเป็นพระโพธิสัตว ์๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ถา้องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยงัไม่พยากรณ์ เขาอาจจะเปล่ียนแปลงของเขาได ้ แลว้ก็เปล่ียนแปลงเกือบ
ทั้งหมดเลย 

เวลาครูบาอาจารยท่์านพดูนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ลงมาจากดาวดึงส์ 
ชาวนครราชคฤห์ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตวห์มดเลย ใครๆ ก็อยากจะเป็นแบบองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ ลงมาจากดาวดึงส์นะ มีบนัได ๓ บนัไดทอง บนัไดเงิน แลว้มีเทวดาห้อมลอ้ม
มาตลอด ใครๆ ก็อยากเป็น แต่เหลือมาสักคนหน่ึงไหม เพราะอะไร อนาคตขา้งหนา้อีกยาวไกล 
๔ อสไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ไปขา้งหนา้แลว้มนัไปขา้งหนา้มากนอ้ยขนาดไหน น่ีไง ส่ิงท่ี
การกระท าๆ ส่ิงท่ีปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ ปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
เห็นไหม 

น่ีก็เหมือนกนั ในชีวติของเรา เราจะเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เราจะท าบุญกุศลของเรา 
แลว้ท าบุญกุศลของเรา ในปัจจุบนัน้ีคนท่ีมีอ  านาจวาสนา เวลาไปสวดมนตบ์า้น มงคลชีวติๆ 
เวลามงคลชีวติ อเสวนา จ พาลาน  ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา ส่ิงท่ีเป็นมงคลกบัเราๆ จะเป็นมงคลกบั
เรา คนเรามนัมีวฒิุภาวะสูงหรือต ่า ถา้วฒิุภาวะมนัต ่า มนัก็วา่อนันั้นเป็นมงคลกบัมนั ไปปลน้ชิง
มาเล้ียงพอ่เล้ียงแม่เป็นบุญ มงคลชีวติของมนัเป็นอยา่งนั้นหรือ 
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ถา้มงคลชีวติของเรา เกิดในประเทศอนัสมควร เกิดจากพอ่จากแม่ท่ีดี มนัอยูท่ี่วฒิุภาวะ
ของใจมนัมีหูมีตามากนอ้ยแค่ไหน ถา้มนัไม่มีหูมีตา แลว้วฒิุภาวะมนัต ่าตอ้ย วฒิุภาวะต ่าตอ้ยมนั
ไหลไปกบัโลกนะ  

น่ีไง คนท่ีทวนกระแสๆ ถือศีล ๘ ก็ทวนกระแสโลกแลว้ ถือศีล ๑๐ พระเราศีล ๒๒๗ 
แลว้อริยประเพณี ประเพณีอริยเจา้ บิณฑบาตเป็นวตัรๆ เราบิณฑบาตเป็นวตัร อยูโ่คนไมเ้ป็นวตัร
ต่างๆ เราเป็นวตัรเป็นคร้ังเป็นคราว อยา่หลงอยา่ลืมตวั อยูใ่นเรือนวา่ง ไม่ตอ้งไปหรูหราอะไร
ทั้งนั้นน่ะ น่ีอริยประเพณี ทั้งๆ ท่ีใจของเรายงัเป็นปุถชุนอยู ่ ใจของเรายงัข้ีหมาอยู ่ ใจของเราก็
อยากจะสุขสบายกบัเขา เห็นเขาอยูสุ่ขสบายข้ึนมา เห็นหรูหราก็อยากจะขอสักนิดนึง ชาติน้ีไม่
เคยประสบเลยก็ขอนิดนึง พอ ๑ ก็มี ๒ มี ๓ มี ๔ มี ๕ ไปเร่ือย ไปไหนข้ึนมาตอ้งหรูหราฟู่ ฟ่า มี
คนน าหนา้น าหลงั บวชมาอยา่งนั้นหรือ ท ากนัอยา่งนั้นหรือ พระพทุธเจา้สอนอยา่งนั้นหรือ แลว้
บอกพระพทุธเจา้ไม่ไดห้้าม ไม่ไดห้้าม 

พระพทุธเจา้ไม่ไดห้้ามพระสีวลี พระสีวลีเเป็นผูท่ี้มีลาภมากท่ีสุดรองจากองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ อนันั้นมนัสมบติัของเขา สมบติัของเขาไปหา้มของเขาไม่ไดห้รอก เห็นไหม 
สมบติัจกัรพรรดิ ขนุนางแกว้ ขนุพลแกว้ ขนุคลงัแกว้ มนัมีของมนัโดยบุญกุศลเลยนะ เวลาเป็น
จกัรพรรดิ เวลาจกัรมนัหมุนข้ึนมา นัน่น่ะสมบูรณ์แบบไง เวลาจกัรหมุน จกัรพรรดิตอ้งออกบวช 

น่ีไง ถา้มนัมีของมนัโดยบุญกุศลของเขา ใครจะไปหา้ม ไปกีดไปขวาง ใครจะโง่เขลาเบา
ปัญญาขนาดท่ีวา่จะไปกีดขวางบุญกุศลของคน ใครจะโง่เขลาเบาปัญญาบอกวา่ส่ิงนั้นไม่ดีๆ นัน่
มนัเป็นสมบติัของเขา ไอค้นท่ีไม่มีสิ ไอข้ี้ครอก ไอพ้วกข้ีครอก ไอพ้วกไม่มีมนักระเสือกกระสน 
น่ีไง มงคลชีวติหรือ มนัตรากตร าอยา่งนั้นเป็นมงคลชีวติหรือ 

มงคลชีวติ ส่ิงท่ีไดม้า ไดม้าดว้ยธรรม ไดม้าดว้ยคุณงามความดีของเรา เราแสวงหาดว้ย
ความดีของเรา น่ีแสวงหาดว้ยความดีของเรานะ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ บางชาติเกิดมาแลว้มาท า
ความทุกขค์วามยาก นัน่เพ่ืออะไรละ่ เพ่ืออ านาจวาสนาบารมีไง อ  านาจวาสนาบารมีตรงไหน 
อ านาจวาสนาบารมีตรงมีขนัติธรรม มีความอดทน ลว่งพน้ความกดดนัอนันั้นไปได ้ นัน่น่ะมนั
สร้างสมให้ใจนั้นเขม้แขง็ มนัสร้างสมให้ใจนั้นมีสติมีปัญญา ถา้ใจนั้นมีสติปัญญาข้ึนมา ไปเจอ
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ส่ิงใดกระทบกระเทือนหัวใจรุนแรง มนัไม่ไหลไปตามเขาหรอก ไอน่ี้ไม่ใช่หรอก ลมพดัใบไม้
ไหว ไปหมดเลย บา้บอคอแตก 

น่ีไง เวลาทางโลกเขาแสวงหาธุรกิจ ชิงดีชิงเด่นกนั ชิงดีชิงเด่นนัน่มนัธุรกิจนะ ถึงเวลา
แลว้ก็เอาแต่เคร่ืองรางของขลงัมาหลอกมาลวงกนั ไอนู่้นจะไดบุ้ญ ไอน่ี้จะไดล้าภ ไอน้ัน่จะได้
อะไร 

มนัไดจ้ากการกระท าของเรา กรรมจ าแนกสัตวใ์ห้เกิดต่างๆ กนันะ มนัเสมอกนัไปได้
อยา่งไร มนัเสมอกนัไปไม่ไดห้รอก แต่มนัเสมอกนัไม่ได ้ เราภูมิใจ น่ีฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพ่ือ
คุณธรรมอนัน้ี ถา้คุณธรรมอนัน้ี เห็นไหม 

เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ พระไตรปิฎก เราร้ือหลายรอบ 
แลว้มนัภูมิใจไง เราไม่เคยนอ้ยเน้ือต ่าใจในชีวติเราเลย ไม่เคยเลย ภูมิใจอีกต่างหาก ภูมิใจ บวช
มาแลว้มาเจอครูบาอาจารยท่ี์ดี ครูบาอาจารยเ์ป็นแบบอยา่งท่ีดี ท่านพดูอยา่งไร ท าอยา่งนั้น ท่าน
ท าอยา่งไร ท่านพดูอยา่งนั้น เวลาท่านสอน สอนให้ประหยดัมธัยสัถ ์ ครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมๆ 
ไม่มีองคไ์หนสอนให้ฟู่ ฟ่าหรูหราเลย ไม่มี ฟู่ ฟ่าๆ นัน่น่ะทางสู่นรก เวน้ไวแ้ต่คนท่ีมีอ  านาจ
วาสนา คนท่ีมีอ  านาจวาสนาเขาไม่สนใจเลยนะ 

หลวงปู่ขาว หลวงตาท่านเลา่ให้ฟังนะ เวลาโจรมนัจะมาขโมยของ มนัเอามือลว้งข้ึนมา 
มนัเอาไม่ถึงไง ท่านเอาเทา้เข่ียให้มนัเลยนะ หลวงปู่ขาวน่ะ เอาเทา้เข่ียให้มนัไปเลย เพราะนัน่
เป็นวตัถ ุมนัเป็นเร่ืองไร้สาระ 

เวลาคนมามากๆ ท่านข้ึนภูเขาไปเลย หัวค ่าถึงจะเดินลงมา แลว้เขาถามวา่ท าไมหลวงปู่ท า
อยา่งนั้นละ่ 

ให้มนัมาสักสองสามแสนคน เทศน์สอนไปเถอะ ไดส้ักคนหน่ึงไหม ไม่ไดห้รอก น่ีครูบา
อาจารยท่์านรู้อยา่งนั้น พดูไปเถอะ ปากเปียกปากแฉะ มารยาสาไถย หนา้ไหวห้ลงัหลอก อู๋ย! 
ปฏิบติัธรรมๆ...ปฏิบติัธรรมอะไร 

น่ีไง รถบสัเขา้มา หลวงปู่ขาวท่านข้ึนภูเขาไปเลย พอคนเขากลบัหมดแลว้ท่านถึงลงมา 
มนัเพราะอะไร เพราะกล่ินของศีลกล่ินของธรรมนะ กล่ินของศีลกล่ินของธรรมของครูบา
อาจารยข์องเรา ช่ือเสียงเกียรติศพัทเ์กียรติคุณของท่าน 
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พวกท่ีแสวงหาก็แสวงหาของเขา แต่แสวงหาในพฤติกรรมของเขา แสวงหาโดยวฒิุภาวะ
ของเขา เขาวา่อยา่งนั้นเป็นธรรมๆ ไง ถา้เขามีสติมีปัญญานะ ไอพ้วกเขา้ทรงทรงเจา้จะหลอก
ไม่ได ้ ไอเ้ร่ืองแกก้รรมๆ หลอกพวกน้ีไม่ได ้ ไอพ้วกท่ีหลอกพวกน้ี หลอกพวกน้ีเพราะอะไร 
เพราะมนัพทุธท่ีทะเบียนบา้นไง มนัไม่รู้จกัสัจจะความจริงไง มนัไม่มีครูบาอาจารยท่ี์เป็นหลกัให้
เขามัน่คงเลยหรือ 

กรรม การกระท า เราท าดีท าชัว่ เราท าของเรามาทั้งนั้นน่ะ เรามา เรามีแต่กรรมเลวร้าย
ทั้งนั้นเลยหรือ เราไม่มีกรรมดีบา้งเลยใช่ไหม กรรมดีเรากต็อ้งมี กรรมดีเราเกิดเป็นมนุษยน่ี์ไง 
เกิดเป็นมนุษย ์สิทธิเสมอภาค การคุม้ครองทางรัฐธรรมนูญ กฎหมายคุม้ครอง ใครจะคดโกงใคร 
ใครจะฉ้อโกงใคร ใครจะเบียดเบียนใครไม่ได ้ น่ีไง บุญกุศลมนัเหลือลน้ แลว้หนา้ท่ีการงานเราก็
ท าของเราไป ถา้เราท าของเราไปนะ มนัจะขาดตกบกพร่องบา้ง 

เวลาครูบาอาจารยข์องเรา หลวงปู่ขาว หลวงปู่ชอบ ท่านธุดงคข์องท่านไป เขา้ไปหลงป่า 
๓ วนั ๔ วนัยงัไม่ไดกิ้นขา้ว จนน ้าในกระติกหมดเลย “เวลาปกตินะ เทวดา อินทร์ พรหมเขามา
ฟังเทศน์ตลอดเวลา ตอนน้ีมนัจะทุกขจ์ะยากแลว้นะ มนัจะตายแลว้ละ่” พอพดูจบ น ้าผดุข้ึนมา
เลย ไดด่ื้มกินน ้านั้น เอาน ้านั้นใส่ในกระติกไดค้นละกระติก หลวงปู่ขาวบอก “อา้ว! ท่านหรือ 
ท่านหรือ” ต่างคนต่างปฏิเสธ ต่างคนไม่ไดท้ าส่ิงใด 

เราจะบอกวา่ หลงป่าไป เขา้ป่าไป ๓ วนั ๔ วนัไม่ไดกิ้นขา้ว ครูบาอาจารยข์องเรานะ ดว้ย
ทางโลกไม่มีฟู่ ฟ่าอยา่งในปัจจุบนัน้ีหรอก ท่านอยูข่องท่านดว้ยความสุขในใจของท่าน ท่านมี
คุณธรรมในใจของท่าน ความมีคุณธรรมในใจอนันั้นมนัมาจากไหน คุณธรรมอนันั้นมาจากศีล 
สมาธิ ปัญญา 

แลว้เหลวแหลกกนัโดยพ้ืนฐาน มนัจะไปสู่ตรงนั้นไดอ้ยา่งไร คนจะไปสู่ตรงนั้นได ้
บา้นเรือนท่ีจะปลกูข้ึนมาได ้มนัตอ้งมีเสาเขม็ มีคานคอดิน มนัตอ้งมีรากฐานท่ีมัน่คง มนัจะปลกู
บา้นอยา่งนั้นข้ึนมาได ้

คนเรานะ บอกอยากไดบ้า้นอยา่งนั้น แต่พฤติกรรมเหลวแหลก พฤติกรรมไม่มีส่ิงใดเป็น
พ้ืนฐาน มนัจะปลกูบา้นอยา่งนั้นข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ในเม่ือมนัปลกูบา้นอยา่งนั้นข้ึนมาไม่ได ้ มนัก็
ฉ้อฉล มนัก็มารยาสาไถย หนา้ไหวห้ลงัหลอก ไม่มีส่ิงใดเป็นจริงแมแ้ต่นิดเดียว แต่มนักลา้พดู 
กลา้พดู กลา้แสดงออก กลา้กระท า โดยท่ีไม่มีส่ิงใดเป็นสาระเลยแมแ้ต่นิดเดียว 
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แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราตั้งแต่หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ เวลาพวกญาติโยมมา ท่านก็
พดูเร่ืองฆราวาสธรรม ไอม้รรคผลนิพพานมนัจะรู้อะไร มนัไม่รู้หรอก แมแ้ต่เขา้วดัเขา้วา ท าให้
ถกูตอ้งดีงามมนัจะเป็นอยา่งไร ท าบุญท้ิงเหวๆ ท าบุญแลว้ก็ไดบุ้ญมหาศาลไง 

ดูเวลาหลวงตาท่านพดูถึง เวลาพดูถึงวา่ เวลาท่านคิดถึงบุญคุณของชาวหนองผือ วดั
หนองผือของหลวงปู่มัน่ พระ ๓๐-๔๐ องค ์ตลาดกไ็ม่มี ส่ิงใดก็ไม่มี ส่ิงท่ีไดม้าแลว้ตอ้งเป็นจาก
น ้าพกัน ้าแรงเขาทั้งนั้น เขาตอ้งปลกูผกัปลกูหญา้ ท าไร่ไถนา เล้ียงปลา เล้ียงสัตว ์แลว้ส่ิงท่ีไดม้า 
มาดูแลอปัุฏฐากพระ เพราะมนัหาซ้ือท่ีไหนไม่ได ้ มนัอยูใ่นป่า ไม่มีการส่ือสาร ไม่มีการติดต่อ
จากภายนอก 

ท่านระลึกถึงบุญคุณของเขา บุญคุณของเขาท่ีเล้ียงดูอุม้ชูครูบาอาจารยข์องเรามา เล้ียงดู
ครูบาอาจารยข์องเรา หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นธรรมมา ท่านระลึกถึงคุณ
เขา แต่ระลึกในหัวใจนะ ท่านออกจากหนองผือมา ๕๐ ปีกวา่ท่านจะกลบัไป เวลากลบัไป ท่านก็
กลบัไปโปรด ไปขอบคุณเขา ไปขอบคุณเขา เขาเก็บไวใ้นใจ ๔๐-๕๐ ปี เพราะอะไร เพราะ
นัน่น่ะบุญคุณของเขา 

น่ีเวลาไปวดัไปวาเขาไปกนัอยา่งนั้น เขาไม่ไดไ้ปดว้ยความเหลวแหลก ฟู่ ฟ่าหรูหรา ไร้
สาระมากนะ ตรงนั้นแหละคือมนัมาท าลายรากฐานของการปฏิบติั ตรงนั้นแหละมนัท าหัวใจ
ของคนให้ท าศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมาไม่ได ้

ศีล สมาธิ ปัญญามนัจะเกิดข้ึนมา มนัเกิดข้ึนมาจากสติ เกิดข้ึนมาจากการดูแลรักษา ตรง
นั้นแหละ ตรงท่ีมนัไม่ซ่ือสัตยก์บัตวัมนัเอง ตรงท่ีมนัไม่คุม้ครองดูแลหัวใจของมนั มนัไป
หรูหราฟู่ ฟ่า โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือยศ มนัมีอะไรละ่ 

มีลาภเส่ือมลาภ อ านาจเหมือนแท่งเหลก็ ทุกคนแสวงหาอ านาจ เขา้ไปกอดแท่งเหลก็
แดงๆ นั้น แลว้ทางโลกเขาก็มีลาภเส่ือมลาภ เขามีหัวโขน เขามีหนา้กาก สงัคมเขามีหนา้กาก เขา
มีหัวโขนกนัอยูแ่ลว้ มนัเป็นเร่ืองของธุรกิจ เป็นเร่ืองของโลก แต่ถา้เป็นเร่ืองของโลกแลว้ คนอยู่
ท่ีฉลาดเป็นธรรมหรือเป็นโลก ถา้ธรรมของเขา เขาก็ซ่ือสัตยข์องเขา เขาพยายามรักษาคุณงาม
ความดีของเขา 
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ในทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนชัว่ ทางโลก คนดีก็เยอะแยะไป ถา้คนดีของเขา เขา
ตรากตร าของเขา เขาอยูใ่นหลกัเกณฑข์องเขา เขาจะไม่หลงใหลไดป้ล้ืมไปกบักระแสสังคม คน
ดี ดีจริงๆ นะ คนดีคิดแต่เร่ืองดีๆ คนชัว่มนัคิดแต่โป้ปดมดเทจ็ สังคมโลกก็เป็นสังคมโลก แลว้
สังคมท่ีจะประพฤติปฏิบติัสติปัญญาตอ้งมากกวา่นั้น เพราะเวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติ
ปฏิบติัไปแลว้ สติ มหาสติ ปัญญา มหาปัญญา ปัญญาญาณ มีปัญญาระดบันั้นน่ะ ปัญญา
ภาวนามยปัญญา ปัญญาละเอียดลึกซ้ึงขนาดนั้นมาหลงใหลไดป้ล้ืมอะไรกบัเร่ืองข้ี ข้ีโลภ ข้ีโกรธ 
ข้ีหลง ข้ีทั้งนั้น แลว้เราท้ิงมนัมาแลว้ เพ่ือเป็นสัจจะ เพ่ือเป็นความจริง เรายงัไปหลงในข้ี มนั
เป็นไปไม่ไดห้รอก ถา้มนัเป็นธรรมแท้ๆ  นะ ถา้เป็นธรรมจริงมนัเป็นอยา่งนั้นไปไม่ได ้ยงัแยง่ชิง 
ชิงดีชิงชัว่ ชิงอ  านาจ ชิงความดี ความชอบ ยงัแยง่ชิงกนัอยูน่ี่ไร้สาระ 

ครูบาอาจารยข์องเรานะ ถา้ท่านจะท าท่านก็ท าเพ่ือประโยชน์กบัท่าน เพ่ือประโยชน์กบั
ชุมชน เพ่ือประโยชน์กบัศาสนา แต่ถา้ไม่เป็นประโยชน์ ท่านท้ิงเลย ไร้สาระ เขาจะชิงชัว่ เขา
พยายามกอบโกยความชัว่ในใจของเขา เขาก าลงัสร้างสุมไฟกิเลสในใจ แต่ตีหนา้นะ ตีหนา้วา่ท า
นะ ป้ันหนา้บอก “อูฮู้! คุณธรรมๆ คุณธรรมสูงส่ง” แต่ก าลงัสุมกิเลสตณัหาความทะยานอยากใน
ใจของเขา เขาแสวงหาส่ิงใดไดส่ิ้งนั้น 

กรรมจ าแนกสตัวใ์ห้เกิดตา่งๆ กนั กรรมเท่านั้นท่ีการกระท านั้น ดว้ยเจตนานั้น มนัจะมี
ผลกบัใจดวงนั้น ดว้ยความเช่ือ ดว้ยการป้ันหนา้ ดว้ยการมารยาสาไถย นั้นเป็นเร่ืองมารยาสาไถย 
ไม่เป็นความจริง ความจริงคือการกระท าดีหรือชัว่ จริงหรือเทจ็ ท าแลว้มนัเป็นความจริงหรือไม่ 
ถา้ไม่เป็นความจริงมนัก็เป็นกรรมอนันั้นน่ะ 

ถา้เป็นความจริง เป็นความจริง มิตรภาพ น ้าใจ ความดีงาม จบ เร่ืองลาภ เร่ืองสักการะ 
เร่ืองยศถาบรรดาศกัด์ิ ไม่เอา ไร้สาระ มิตรภาพ ความมีน ้าใจต่อกนั การมีคุณธรรมต่อกนั เรามา
วดัมาวาเพ่ือเหตุน้ี มาวดัมาวาเพ่ือสร้างใจของเราให้เป็นจริง 

ฟังมาเยอะ โลกธรรม ๘ ฟังธรรมครูบาอาจารยม์าก็เยอะ แต่ในใจเราเป็นจริงหรือไม่ เรา
ท าความจริงข้ึนมาให้เกิดกบัเรา เอวงั 


