
เทศนเชา เรื่อง รักกับชัง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๐ ๑ 

รักกับชัง 
พระอาจารยสงบ มนสฺสนฺโต 

เทศนเชา วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๐ 
ณ วัดสันติธรรมาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

มันเปนอยางนั้นเอง โลกธรรม ๘ ไง เราวาศาสนานี่พวกเรานี้เขาใจ มองปญหา 
ตรงนี้ผิดวาทําดีแลวตองไดดี แบบดีที่เราคิดกันไง แตเราก็ยังยืนยันประจําวา ทําดีนี่ตอง 
ไดดีเด็ดขาด ! 

พระพุทธเจาสอนวา ”ทําดีไดดี ทําช่ัวไดชั่ว” 

แตความดีนี่ เราใหคาความดีกันผิดไปเอง เราใหคาความดีวา ความสะดวกสบาย 
นั้นเปนความดี ความยกยองสรรเสริญไมใชความดี แตเราวาเปนความดีไง 

แตเรากลัวมากเลยนะ ใครมาชมวาหลวงพี่ดี หลวงพี่ควรมองเลย ไอดีจริงไมดี 
จริงมันเรื่องของเรา ใหเขามาชม คนมาพูดเพื่อหวังประโยชน เขาตองพูดวาเราดี เขาจะ 
พูดเลยวา เราดีอยางนั้นอยางนี้ แตก็เคลิ้มนะ ทุกคนจะเคลิ้ม ถาไมมีสติจะเคลิ้มทันทีเลย 
เรากําลังมองวาตรงนั้นเปนความดี แตไมใชความดีเห็นไหม 

ความสุขในโลกนี้ไมมีหรอก มันมีพระมาหาเราองคหนึ่ง เขาบอกเลยเขามีแฟน 
แลว เขามาบวช ๑๕ วัน แลวเขาก็มาได ๒ ปแลว แฟนเขามาหาไง “โอย!! ความสงบนี้หา 
ไดยากนะ โยมตองหาความสงบเอาสิ” เขาวาเลยนะ เขาเขาใจวาการติดสมาธินั้นเปน 
นิพพานแลวนั่นนะ  เราฟงแลวโอย อยากจะขํา เขาวาเปนความสงบไง แตเปนความสุข 
มาก 

เขาบอกวา “ขนนี้พองหมด ขนพองสยองเกลา” 

อันนี้เปนปตินะ ปติธรรมไง ธรรมปติ เวลาเราเกิดความสงบ ขนจะพองแลวตัวจะ 
ใหญ มีความสุขมากเลย เห็นไหมแคนี้พระองคนั้นเขาใจวาอันนี้ไมนิพพานก็เปนนพิพาน 
แลวนั่นนะ เขาถึงไดกลาพูดกับแฟนเขาไง ความสงบนี้หายากมาก โยมตองไปหาเอาสิ
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(หัวเราะ)  แฟนเขามาหาแลวจะใหสึก... เห็นไหม แลวก็มาพูดกับเรา แลวเขาก็พูด โอโฮ 
... ชมใหญเลยนะ เราสงสารไง เราสงสาร เราก็เลยเอาเทปใหฟง ทีแรกจะไมให คิดวา 
พระจากกรุงเทพฯมา คงจะแบบวาปฏิบัติไมเปนหรอก  แลวเทปเราคงจะฟงไมไดเรื่อง 
แตเราก็ยังใหไป 

นี่จะบอกวา ความสุขแทเห็นไหม เราจะยกตัวอยางใหดู คนแคไปจิ่มๆ ขนาดนี้ยัง 
เคลิบเคลิ้มไปหลงใหลวาอันนี้เปนถึงนิพพานแลว ทั้งๆ ที่มันไมใชนะ มันเปนแคจิตสงบ 
เห็นไหม ถึงวาความสุขอื่นใดเทากับความสงบไมมี ความสุขในโลกนี้ไมมีหรอก 
ความสุขแทๆ คือความสงบ ความอิ่มใจ ใจที่ไมดิ้นรน 

เห็นไหมเมื่อกี้รถไปชน เราตกใจเลย เพราะอะไร แลวทุกขมาก เพราะอะไร 
เพราะเอาใจไปไวที่ตรงนั้น ไมไดเอาใจไวที่ใจตัว ใจตัวไมไดอยูที่ใจตัวนะ ใจตัวไปอยูที่ 
วัตถุที่เราหามา เรานี้เอาใจไปไวที่วัตถุหมดนะ แลวก็ไปเรารอน เพราะนี้มันแหงไง หัวใจ 
ไปกองไวที่ตรงนั้นๆ ตรงที่ไดมา ไปกองไว ไอตรงนี้มันก็เรารอน ถามีความสงบมันดึง 
กลับมาหมดเลย 

เอ็งก็อยูสวนของเอ็งสิ หัวใจขาสงบ ขาอิ่ม ขาสบาย นั่นคือความสุข ไมเอาใจนี้ 
ไปฝากไวกับใครหรอก เราถึงไดวา ถาพูดเมื่อกี้แลวจะพูดดวยวา “ที่ไหนมีรักที่นั่นมี 
ทุกข” แลวมีจริงๆ มีความรักแลวมีทุกขนะ 

ไอโดง ไอวานทุกขไมทุกข รักไมรัก แลวก็ปากแข็ง ผูรายปากแข็งนะ มีลูกไมรัก 
มันหรอก เลี้ยงไปตามหนาที่ ลองเขาจับไปเรียกคาไถวิ่งจูดๆ ไปหาเลยละ ปากก็พูดวาไม 
รัก กิเลสมันปองกันตัว ๒ ช้ันนะ ลูกก็ผูกใจจะขาดอยูนะ แตเวลาคุยกันนะ 

“เราก็รูทันนะ เราก็ไมรักลูกหรอก ลูกเราก็เลี้ยงตามหนาที่” 

ไอปากเรามันพูดไป ไอกิเลสมันติดไปเต็มตัวแลว เห็นไหม “ที่ไหนมีรักที่นั่นมี 
ทุกข”  แตพระพุทธเจาทรงสอนใหมีเมตตาธรรม เมตตาธรรมมันไมผูกมัดไง 
ความรักมันยึดเปนเจาของ มันยึดเปนของของเรา ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข 

แลวมีโกรธมีทุกขไหม? ถามีรักมีทุกข แลวถาเกลียดมีทุกขไหม? เกลียดก็ทุกข



เทศนเชา เรื่อง รักกับชัง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๐ ๓ 

ทีนี้มันมองไมเห็นไง ดูสิ เห็นไหมมุมกลับ กับเมื่อกี้นี้วานะ แบบวาเราไมรัก 
หรอก เห็นไหม เราทําตามหนาที่ แตความรักนี้เปนของที่ไมเสียหาย เราเลยดูวาไมนา 
เกลียด แตไอความโกรธเวลาออกมามันนาเกลียดมากเลย แลวก็บอกวา ใครมาปฏิบัติ 
ธรรมนะ แลวละความโกรธความเกลียดไดคนนั้นไดผล ไดประโยชนนะ มันละไมได 
หรอก ละไมไดหรอก เพียงแตยับยั้งปรับเขาไปใตพรมไง 

ที่เขาวากันใชไหม ที่วาละความโกรธได ละความโกรธไดนะตองเปนพระ 
อนาคามีนะ แลวเอ็งเปนพระอนาคามีแลวเหรอเอ็งถึงละความโกรธได แตยับยั้งไดหรือ 
จับมันมาซอนเรนไดไง ยับยั้งได ยับยั้งไดชั่วคราว แตยังไมมีเวลากระแทกใหมันออกมา 
ยังไมไดไปจุดประกาย ยังไมมีอะไรไปสปารคมันออกมา อันนี้มันเปนจริตนิสัย 

เชน เราวาหลวงปูมั่นเปนพระอรหันตนะ แลวเราก็เขาใจกันวาหลวงปูมั่นนี้ดุมาก 
เลย หลวงปูมั่นบอกวา ความดุกับความโกรธอันนั้นมันไมใชโกรธเปนความมีพิษ ไอที่วา 
ความโกรธที่ผูกมัดไง อยางเชน อาฆาตมาดราย มันทําใหเรารอน พอเราโกรธขึ้นมาเรา 
จะรอนหมดเลยนะ เราโมโหขึ้นมาจะรอนหมดเลยนะ แลวเราก็ไปทําลายคนอื่น อันนั้น 
มันทําลายนะ ทําลายจิตที่เครียดมากเลย ทําใหมีแตความทุกขมากเลย 

แตครูบาอาจารยนะ โอโฮ!! อาการเดียวกันเลย แตมันไมใชความโกรธ มันเปน 
เหมือนกับหมอ เหมือนผูใหญสอนเด็กไง เด็กมันทําผิดใชไหม แลวเด็กมันไมรู ผูใหญ 
บอกเด็กวา เด็กมันทําผิด แลวเด็กมันก็ไมรู เราก็โกรธ เราก็โมโหไง เราโมโหลูกของเรา 
พอโมโหขึ้นมา เห็นไหมมันเปนอาการของการโกรธ 

แตถาเราไปโมโหกับเรื่องความอิจฉา เรื่องความพยาบาทนะ มันเปนการผูก 
อาฆาตเปนการทําลายกัน แตลูกของเรา เราติเราวาลูกของเรา เราอาฆาตลูกเราไหม ไมได 
อาฆาตหรอก ไอโกรธอันนี้ก็เหมือนกัน มันแบบวามันเห็นลูกศิษยหรือเห็นชาวพุทธเรา 
ทําความผิด มันอาการแสดงออกมาช้ีใหเห็นวา ผิดถูกดวยความรุนแรง คนมันไมฟงไง 
พอฟงแลววาอันนี้เปนความดุเห็นไหม ความดุอันนั้นไมเปนพิษเลย เปนยา เขาฉีดยา 

“เข็มแทงเขาไปในเนื้อเจ็บไหม” 

“เจ็บ”
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“แลวทําไมอยากใหแทงละ” 

“เพราะอยากใหโรคหาย” 

“แตถาเราโดนตี โดนทํารายรางกายกัน เจ็บไหม” 

“เจ็บฟรีๆ” 

“ตางกันไหม” 

นี่เราจะชี้ใหเห็นวา อาการของความโกรธ อาการของความโกรธนะ อาการนี่มัน 
เปนภารา หะเวไง เปนอาการ เปนจริตนิสัยที่จะลบลางใหเปนดีไปเลย มันหายาก ฉะนั้น 
ไมตองไปคิดเสียใจไง อยางเชน รางกายของเรานี่เราเปนโรค แลวเรารักษาโรคหาย 
รางกายของเราก็ยังเปนรางกายของเรา รางกายเรานี้เปนโรค แลวเรารักษาโรคหาย 
รางกายเรานี้ก็ตองเปลี่ยนรูปแบบไปดวยเหรอ? 

จริตนิสัยมันพกมาเปนชาติๆ มันซับซอนมามากนัก แมแตพระสารีบุตรยังมีจริต 
นิสัยเปนอยางนั้นเลยเห็นไหม กระโดดขามคลองที่วานี่ พระสารีบุตรนะ อันนี้เปนจริต 
นิสัย ใครจะวาไปนี่ ปลอย ! เราไมไปเดือดรอน แตเราตองมาดูที่ใจวาเราเปนอยางนั้น 
ไหม ถาโกรธถาเกลียดอยางนี้มันไมถูกตอง เราคอยละคอยวางไง เห็นไหม ถึงวา 

“ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข ที่ไหนมีโกรธมีเกลียดที่นั่นก็มีทุกข” 

แตอาการตางกัน เราพูดเห็นไหม รักกับเมตตาก็ตางกัน 

การโกรธ การเกลียด กับการช้ีบอกความถูกผิด พระมาเรายังพูด เขามาพูดเรื่องนี้ 
ใหเราฟง เราบอกเลยละ สังคมไทยเสีย ก็เสียเพราะเรื่องนี้ ชาวพุทธ ทุกทะเบียนบาน มัน 
ใชศาสนาพุทธในทางที่ผิดไง วาอยางนั้นเลยนะ ใชศาสนาพุทธในทางที่ผิด ผิดตรงไหน 
ไง ผิดที่เวลาเราโกรธนะ เวลาแสดงออกเขาวาโกรธเกลียดใชไหม วาเปนคนมีอารมณ 
มาก ตองเก็บไวใหเรียบรอย แลวเวลาทําอะไรก็บอกวา ไมเปนอะไร ฉันปลอยวางเห็น 
ไหม สังคมเดี๋ยวนี้มั่วซั่วไง 

“ตองเปนสิ ตองเปน ตองเอ็ด ตองวา ถาคนนั้นผิดนะ”
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“ถาคนนั้นถูกเราก็ตองชมเชยสิ” 

แตนี่พอคนนั้นผิดก็ปลอยกันๆๆ ปลอยกันนะ เพราะอะไร ก็เพราะเวลาปลอย ก็ 
เพราะตัวเองไมเอาถาน เราไมไดปลอยนะ เราเปนชาวพุทธนะ เราปฏิบัติไปถึงขั้นปลอย 
วางแลว(หัวเราะ) เราเปนชาวพุทธเห็นไหม เอาศาสนามาอาง เอาศาสนามาขาย เอา 
ศาสนามายกสถานะ  ของตัวเองวาตัวเองทําถูกตองไง นี่กิเลสมันหลอกชาวพุทธ 

เราจะบอกวาชาวพุทธที่เสียอยู เสียตรงนี้ เราเอาเรื่องศาสนาพุทธมาแอบอาง มา 
ใชกินไง ใชตามกิเลส เอากิเลสมาปน เอาศาสนามาใชหลอก แลวจะทําใหสุขอยางไรละ 
อาการขางนอกเปนอาการขางนอก 

พระพุทธเจาสอนเลย “ความสุขจริงๆ มันลงที่หัวใจของเรานะ” 

วัตถุนี้เปนปจจัย ๔ เครื่องอาศัย ปจจัย ๔ เราไมตื่นกับสิ่งภายนอก แตเราตองหา 
มาเพราะเราตองอาศัยอยู เราไมอาศัยไมได เพียงแตเราไมตื่นเตน ไมตกใจ ไมกระวน 
กระวายไปกับเขาเทานั้นไง มีมากมีนอยเราก็รักษาของเราไวไง แลวเราก็มาชําระให 
ความสุขแทเขามาในใจของเราไง ความสุขแท พอเราอยูอยางนี้ ความสุขแท กิเลสมันจะ 
ยอนกลับมา ความสุขแทนี่ทํามาแสนยาก ดูสิ ทําดีไมเห็นไดดีเลย 

ยกตัวอยางเห็นไหม แตไอที่วาพระปฏิบัติดี พระทําตัวดีเพราะมีคุณคา เขาถึงหัน 
มามองและเขาถึงหันมาเลน หันมาเลนเลยนะ เพราะการยอมรับของกิเลส กิเลสจะ 
ยอมรับใหคนอยูบนหัวคนยากมาก เราถึงยกพวกกิจกรรม พวกนักวาด ตองตายแลวนะ 
ภาพเขียนจึงมีราคา ถามีชีวิตอยูไมคอยมีราคาหรอก เพราะมันไมยอมรับคนคนนั้น 
ยกเวนแตหลวงปูแหวน ครูบาอาจารย สรางสมบุญญาบารมีมาจนแมมีชีวิตอยูคนก็ 
ยอมรับ 

การมีชีวิตอยูแลวยอมรับนี่หายากนะ สวนใหญจะชมกันตอนตายไปแลว คนตาย 
นี้ดีทุกคน ประเสริฐเลอเลิศเลย แตตอนอยูนี่ไมมองหนามัน กิเลสมันเปนอยางนั้น เราถึง 
บอกวา คําวากิเลสมันเปนอยางนั้น เราก็ยอนกลับมาสอนใจไงวา คนเขาจะชมเราดี คน 
เขาจะยอมรับเรา ไมมี ถึงจะดีจริงๆ นะ เขาจะพูดไวขางหลัง
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สังเกตไดคนดีเขาจะชมกัน คนนั้นดีนะ คนนี้ดีอยางนั้นอยางนี้ ตอหนาจะบอกวา 
เอ็งดี..มันพูดไมได อยางเชน ลูกกับพอแม ลูกจะพูดวารักพอแมนี่ไมมีหรอก ไมมีหรอก 
เห็นหนาแมแลวมันจะวิ่งหนี แตถามมันสิ รักไหม รัก แตมันพูด พูดไมได กิเลสมันไม 
ยอม กิเลสนี่มันถือมั่น มันทิฐิวาตัวตัวมันเองยอดที่สุด แมแตพอแม รักพอแมมันก็ยังไม 
พูดวารักพอแมนะ ยกเวนบางครอบครัวสนิทกันจะคุยกัน รักกัน แตความจริงใหลูกไป 
บอกพอแมวารักพอแมมีเด็กคนไหนทําไดบาง มีคนไหนบอกแมๆ หนูรักแม มีไหม มีแต 
เด็กมันพูดกัน ผูใหญนี้พูดไมออก 

นั่นนะกิเลสในใจเรา เราไปมองกลับมาวาทําไมเราทําดีแลวไมไดดีไง เราจะชัก 
มาตรงนี้ไง เราวาเราทําดีแลวทําไมไมไดดี ได ! หนึ่งเราไมหลอกตัวเราเอง จิตใจที่ 
บริสุทธิ์ ศีลบริสุทธิ์เขาไปแลวองอาจกลาหาญ เราไมมีแผลในหัวใจ เราเขาไหนองอาจ 
กลาหาญเลย เห็นไหม 

ความสุขอันแรกคือวาเรานี้เปนคนกลาหาญ เรานี้เปนคนเขาไดทุกสังคม เราไม 
กลัวใคร เห็นไหม เราไมกลัวใครในหัวใจนะ แตถาคนมีความผิดในหัวใจ เขาที่ไหนมัน 
จะมีการหลบๆ ซอนๆ มันไมกลาสูหนาสังคม เห็นไหมนี่ความสุขอันแรก 

แลวความสุขอันตอไป เราก็ไมมีโทษไง เราไมทําความผิด โทษมีไหม? แตไอการ 
ที่เขาจะยอมรับเรา อันนั้นเปนวาสนาบารมีนะ หายากมาก วาสนานี่คนที่จะยอมรับกันหา 
ยากมาก 

ดูอยางเชนครูบาอาจารยเราสิ พระอรหันตนี้มีมากมายเลย เชน งานหลวงปูกิม วา 
เปนพระอรหันตนะ เปนพระอรหันตเลย เพราะหลวงปูดูลยบอกไว เวลาไปบอกใหโยม 
ฟงเลย วันนั้นเอาดอกไมจันทนไป พอไปนะ จะไปวาง โยมบอก อยาๆ อยาวางนะ เอามา 
นี่ เอามาใสถาดแลวเอาไปแจกกันไง เราจะเอาไปวางเขามาขอเอาไปใสถาด เอาถาดมาให 
เลย แลวเอาไปแจกกันตอ เพราะวาของไมคอยมี เห็นไหมนั่นขนาดพระอยางนั้น มันมี 
ช่ือเสียงในสังคมภายในไง ของไปทุกอยางเปนประโยชนหมด ดอกไมจันทนเราเอาไป 
เราจะเอาไป พวกนี้อธิษฐานแลวจะเอาไปวาง โยมก็ขอเลย ใสถาดแลวก็เอาไปแจกโยม 
ตอไป ไดประโยชนหมด เอาไปไดประโยชนหมด นี่จะบอกวาการยอมรับไง
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แลวพระเราดีๆ ตายในปาก็เยอะ ที่ออกมาแลวจะใหโยมยอมรับมันตองมีวาสนา 
บารมีนะ การสรางสมมาพอสมควร อยางเรานี่เอาแคมีความสุข เกิดมาเปนมนุษยแลวอยู 
กับความสุขของเรานะ แลวเราเปนไปของเรา เรามีความสุขก็พอกันแลว เราตองดีใจวา 
เราพบยาอยางประเสริฐ ธรรมะนี่ ธรรมโอสถนี่ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยมจริงๆ เลย แตทุกคน 
มองขามนะ

อยางที่วาเมื่อกี้นี้ ถึงจะเอามาใชก็เอามาใชหนุนกิเลสของตัว ไมไดใชจํากัดกิเลส 
ของตัวเลย เอามาใชหนุนกิเลสจะใหมันพองขึ้นอีกนะ เพราะวาเราเปนชาวพุทธ เรานี้มา 
เจอสมบัติอันประเสริฐ เราควรจะไดดื่มไดกินธรรมะของพระพุทธเจา เราควรจะปฏิบัติ 
ตัวของเราเปนคนดี ทุกขยากอยางไรก็ฝนก็ทนเอา ตองทนนะ ยามันขม ทนแลวเราจะได 
เปนคนประเสริฐไง โยมก็ทน พระก็ทน เราก็ทนนะ อยูดีๆ ก็มาเรียกตังคนี่ทนไหม ทน ! 
ตองทนเอา ทนเพื่อความดีไง ความดีมันทํายาก (เทปสิ้นสุดเพียงเทานี้)


