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งานของสมณะ 
 

การสรางกินมีทําเลท่ีทํางานเปนประจําทุกสัตวทุกบุคคล จะอยูเฉยๆ ไมได
เพราะธาตุขันธน้ีมันรบกวนวุนวายอยูตลอดเวลา ท้ังความหิวความกระหาย ท้ังโรคภัย
ไขเจ็บมีอยูเปนประจําในขันธ จะเรียกวาขันธนี้หาความสงบพอตัวไมไดก็ไมผิด เพราะ
ขันธนี้เกิดขึ้นมาในทามกลางแหงโลก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา จึงตองมีความบกพรอง
ตองการและแปรปรวนภายในตัวอยูเสมอ โลกจึงตองทํางานกันไมวาสัตววาบุคคล ตอง
ทํางานเพื่อปากเพื่อทองเพื่อความเปนอยู เพื่อชีวิตรอดไปเปนวันๆ จนถึงอวสานของ
ชีวิตน้ันๆ โลกจึงเปนปกติสุขโดยไมตองขวนขวายอะไรไมได เมื่อเปนเชนนั้นโลกจึงมี
งานประจําตน นอกจากมีงานประจําตนแลว ยังตองมีสถานที่ทําเลแหงการทํางานนั้นๆ  

มนุษยเราอยูสถานที่ใดก็มีที่ทํางานเปนของตน และมีโรงงานเปนท่ีผลิตเคร่ือง
อุปกรณตางๆ เพื่อธาตุเพื่อขันธ เพื่อความเปนอยูของมนุษยทั่วๆ ไป และงานที่โลกทํา
น้ัน ผลที่ถูกผลิตออกมาเปนความสําเร็จแกความตองการและธาตุขันธ ใหโลกเห็นอยู
อยางชัดเจน เชน โรงงานผลิตสิ่งนั้น สิ่งนั้นปรากฏขึ้นมา โรงงานน้ันผลิตส่ิงน้ัน ส่ิงน้ัน
ปรากฏข้ึนมาจากโรงงานน้ันๆ น่ีเปนขอเปรียบเทียบ 

ที่นี่ทางพระพุทธศาสนาก็มีงานประจําตน มีความจําเปนสําหรับผูท่ีตองการ
เยียวยารักษาจิตใจของตนใหมีความสงบรมเย็น ไมรอนเปนฟนเปนไฟเพราะขาดธรรม
อันเปนอาหารทางใจ เฉพาะอยางยิ่งนักบวชยอมมีโรงงานเปนเนื้อเปนหนังเปน
กิจจะลักษณะ เปนหลักฐานมั่นคง เปนกฎเปนเกณฑยิ่งกวางานอื่นใดเพศอื่นใด ดวย
เหตุนี้พระพุทธเจาจึงทรงสั่งสอน สถานที่ทํางานและงานอันเปนความจําเปนที่จะไดผล
เปนที่พอใจ และความประสงคของผูตองการผลอันเปนที่พึงหวัง เชน ทรงสั่งสอน
สถานที่ที่อยูอาศัย ทรงสั่งสอนงานที่ทําไมใหผิดพลาด ทรงส่ังสอนวาใหแสวงหาอยูใน
สถานท่ีสงัด เชน ในปา รมไม ชายเขา ตามถ้ํา เงื้อมผา ปาชา ปาชัฏ อันเปนที่สงัดไม
เปนท่ีพลุกพลานดวยส่ิงรบกวนตางๆ เพื่องานที่ทํานั้นจะไดเปนไปเพื่อความราบรื่นดี
งามสมความมุงหมายไมลาชาเน่ินนาน 

งานท่ีทําก็คือการภาวนา พิจารณาตั้งแตขั้นสมถะคือความสงบเย็นใจ ดวยวิธี
การตางๆ เชน สมถธรรม ๔๐ หองที่ทรงแสดงไว เพื่อความสงบระงับของจิตซึ่งเปนตัว
ฟุงซานวุนวาย ดวยอํานาจแหงโรคภายใน ไดแกกิเลสตัณหาอาสวะเครื่องหมักดองอยู
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ภายในจิตใจ ใหสงบตัวลงไปดวยอุบายวิธีแหงธรรมน้ันๆ เชน อานาปานสติเปนตน นี่
คืองานขั้นหนึ่งเปนขั้นเปนตอนซึ่งพูดในภาคทั่วๆ ไป ในขณะท่ีจะสับงานหรือเปล่ียน
งานในเวลาเชนน้ันก็มี เชน วิปสสนาการพิจารณาแยกแยะอาการของกายสวนตางๆ 
ดวยอุบายของสติปญญาอันเปนความฉลาดแหลมคม ใหรูตามความเปนจริงในธาตุใน
ขันธทั้งภายนอกภายใน ตลอดสิ่งทั่วๆ ไปซึ่งอยูในวงแหงการพิจารณาของปญญา จะพึง
รูรอบขอบชิดตามกําลังของตน 

เฉพาะอยางย่ิงวัดปาบานตาดก็เปรียบเหมือนกับโรงงานอันหน่ึง ท่ีเราท้ังหลาย
เปนผูมุงตองานและผลของงานคืออรรถธรรม ไดมาสูสถานท่ีน้ี หัวหนางานก็ไดแกผู
เปนหัวหนาวัด ผูทํางานเพ่ือเปนเน้ือเปนหนังเปนสารคุณจริงๆ ก็คือตัวของเราแตละ
องคๆ ที่มาประพฤติปฏิบัติเพื่อกําจัดสิ่งไมดีทั้งหลายที่ฝงจมอยูภายในใจ วันหน่ึงๆ 
เราทํางานจากอุบายการแนะนําส่ังสอนของหัวหนางานอยางไรบาง อันน้ีเปนส่ิงท่ีควรคิด
อยางย่ิงสําหรับนักบวชเราท่ีมุงหนามาศึกษาอบรม 

งานทางโลกเขาทุกโรงงาน เมื่อตั้งโรงงานและผลิตงานนั้นๆ ข้ึนมา ผลของงาน
ยอมปรากฏขึ้นมาเปนชิ้นเปนอันอยางประจักษ แตโรงงานของเราท่ีเต็มไปดวยคนงาน
คือสมณเพศสมณกิจ ทํางานอยูภายในวัดน้ี มีผลงานอยางไรบางที่ปรากฏขึ้นมา พอ
เปนความอบอุนภายในใจ ผลงาน เชน สมถธรรม คือความสงบเย็นใจเปนอยางไรบาง 
วิปสสนาธรรม คือความรูแจงเปนลําดับในสภาวธรรมท้ังหลายดวยปญญาของตน
ปรากฏข้ึนอยางไรบาง นี่เปนสิ่งที่เราจะตองคิดใหถึงใจทุกๆ รูปทุกๆ องค 

สถานที่ทํางานก็คือสถานที่เดินจงกรม น่ังสมาธิภาวนา งานก็คือ สมถกิจ 
วิปสสนากิจ โลกเขาทํางานเขามีผลของงานปรากฏขึ้นมา นักบวชเราทํางานมีผลปรากฏ
อยางไรบาง ขอใหพากันคิดอยางถึงใจ ถางานน้ีไมปรากฏแกจิตใจบางเลยก็แสดงวาเรา
นี้เจงไปทุกวัน ทํางานไมเห็นผลมีประโยชนอะไร ขายหนาเปลาๆ โลกเขาตั้งโรงงานขึ้น
มาสิ้นเปลืองเงินไปกี่ลาน แตทํางานลงไปไมเห็นผลของงานเลย ทําไมโรงงานน้ันๆ จะ
ไมลมจม ตองลมจมโดยไมตองสงสัย งานของพระปฏิบัติเราก็ตองลมจมแบบเดียวกัน
น้ี ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีนาใจหายนาเสียดายย่ิงกวาส่ิงใดในโลก 

ท่ีน่ีก็เปนสถานท่ีอบรมท่ีเรียกวาโรงงาน เราท้ังหลายแตละทานๆ เปนผูมุง
ทํางานในหนาท่ีของพระ มีศาสดาองคเอกเปนผูวางโครงการไวโดยถูกตองแมนยําดัง
ธรรมทานวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวทุกสิ่งทุกอยาง นิยยานิกธรรม พรอมอยู
เสมอที่จะยังผลใหผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสวากขาตธรรม ไดรับผลเปนที่พอใจ 

งานท้ังสองประเภทคือเหตุ ไดแกการดําเนิน และผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนิน
ของเราในทางสมณกิจสมณธรรมน้ีเปนอยางไรบาง หากยังไมปรากฏผลก็แสดงวา น่ีเรา
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เร่ิมเหลวไหลไปโดยลําดับทุกรูปทุกนาม ดีไมดีเหลวไหลจนกระท่ังหัวหนางานวาการส่ัง
สอนธรรมะน้ันเปนโมฆธรรม หาสาระไมได หากวาการสั่งสอนนั้นถูกตองตามแนวสมถ
วิปสสนาเปนธรรมสาระ ผูปฏิบัติตามทําไมจึงไมเห็นผล มันตองสอแสดงมาถึงหัวหนา
จนได แตนี้ไดแนะนําสั่งสอนหมูเพื่อนอยางเต็มกําลังสติปญญาความสามารถที่มีอยู 
และดวยความแนใจวาไมผิดจากวิธีการสั่งสอนทุกแงทุกมุมทั้งเหตุและผล เพราะได
ดําเนินมาแลวอยางโชกโชนไมสงสัย ทั้งการปฏิบัติก็ไดตะเกียกตะกายลมลุกคลุกคลาน
มาแลว ตั้งแตภาคปฏิบัติทุกขั้นทั้งถูกทั้งผิด อันเปนครูเปนอาจารยสอนตนท้ังส้ิน 

อันดับตอมาก็ไดมาแนะนําสั่งสอนหมูเพื่อนและประชาชน ตามวิธีท่ีตนดําเนิน
มาแลว ผิดหรือถูกประการใดก็ถือเปนครูเปนอาจารยของตนมาทุกระยะแลว จึงนําการ
ปฏิบัติทั้งเหตุและผลนั้นมาสั่งสอนหมูเพื่อน เพราะฉะนั้นจึงไมสงสัยทั้งเหตุและผลที่
ตนไดดําเนินมา ดวยเหตุน้ีหมูเพ่ือนควรพิจารณาดวยดีและม่ันใจในแนวทางท่ีส่ังสอน
วาจะไมทําใหผิดหวัง ถาตั้งใจปฏิบัติตามจริงๆ ไมเถลไถลไปทางอื่น 

อยาสงสัยเร่ืองอะไรในโลก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อันเต็มไปดวยปาชาความเกิด
ตาย และเต็มไปดวยกองทุกขคลุกเคลากันอยูนี้ ไมมีอะไรพิเศษนอกเหนือไปจากนี ้ มี
เฉพาะอมตธรรมที่จะเกิดขึ้นจากผลของงานที่เราผูปฏิบัติอยูเวลานี้เปนสําคัญ ตองเอา
ใหงานน้ีสําเร็จจนไดแมข้ันใดข้ันหน่ึง ถางานน้ีไมสําเร็จเลยตองถือวาเหลวไหลนัก
ปฏิบัติเรา 

เราพรอมทุกส่ิงทุกอยางแลวเวลาน้ี เพศก็พรอมคือเปนวัตถุสมบัติภายในตวัเรา 
หากจะวิบัติในตัวเราเวลาน้ีก็คือสติวิบัติ ปญญาวิบัติสําหรับการแกกิเลสประเภทตางๆ 
เทาน้ัน แตเปนสิ่งที่ฟนไดอบรมใหเกิดใหมีได ดัดแปลงได ทําใหฉลาดไดไมสุดวิสัย 
พระพุทธเจาจึงสอนใหอบรมใหเห็นผลงานท่ีปฏิบัติ การปฏิบัติงานไมเห็นผลงานเลย
เรียกวาเหลวไหลท่ีสุด นักบวชเหลวไหลน้ีดูไมไดนะ เราแตละรายๆ เหลวไหลดูไดอยาง
ไร ไมอับอายเจาของเหรอ และไมอายศรัทธาผูสนับสนุนดวยปจจัยส่ีมาแตวันเร่ิมบวช
ละเหรอ โลกเขายังรูจักอายกัน เราเปนพระแทๆ  ทําไมจะไมรูจักอายเขา 

เราปฏิบัติเพื่อความพนทุกขแทๆ ท่ีกาวเขามาสูวงพระศาสนาดวยความเปนพระ
ศากยบุตรองคอาชาไนยผูชนะเลิศในไตรภพแทๆ ถอยไดอยางไร หนาท่ีการงานของเรา
น้ีเปนงานท่ีเลิศประเสริฐตามทางศาสดาโดยแทแลว ทําไมจึงจะกลายเปนงานเหลวไหล 
พระเหลวไหล ผลไมปรากฏ ขัดกันกับธรรมขัดกันกับหลักศาสนา นอกจากขัดกับหลัก
ศาสนาแลว ยังจะเปนขาศึกตอศาสนาและเปนขาศึกตอเราดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได 
ฉะนั้น จงพากันคิดใหดี ตีกิเลสใหแตกพาย คลายกิเลสใหหลุด ถึงวิมุตติธรรมภายใน
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ปจจุบันชาติน้ี อยาลังเลเลื่อนลอยถอยทัพกลับแพ จะแยไปตลอดกัปกัลปหาสิ่งประกัน
ตัวไมได  

อันใดท่ีถือวาเปนสิริมงคลแกเราเวลาน้ี ก็คือการดําเนินตามหลักธรรมของ
ศาสดา เอา หํ้าห่ันกิเลสตัวมหาภัยลงไป อยาออมแรง เปนก็เปนตายก็ตาย ในโลกนี้มี
ปาชาเต็มไปหมดอยาวาแตเราอยางเดียวเลย โลกทั้งโลกขึ้นชื่อวาสัตวสังขารแลว ตองมี
การเกิดการดับการลมการตายเหมือนกันไมมีทางสงสัย ไปสถานที่ใดมีแตปาชาของ
สัตวของบุคคล กอนจะตายก็ด้ินรนกระวนกระวาย จนกระทั่งไปไมไดแลวคอยยอมตาย 
นี่ไมใชกองทุกขบีบบังคับจะเปนอะไร สงสัยหาอะไรกันอีก 

เราสงสัยอะไรในโลกแหงกระทะท่ีครอบศีรษะเรา หรือทอดเราเหมือนกับเน้ือ
กับปลาอยูเวลาน้ี ดวยความทุกขทรมานตางๆ เราสงสัยอะไรอยูอีก ก็มีทางเดียวที่จะ
กระโดดใหรอดพนไปไดจากกองฟนกองไฟคือ ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา 
เปนตน ดวยการปฏิบัติเพ่ือเอาตัวรอดเปนยอดเรา ยอดธรรมนี้เทานั้น ซึ่งเปนทางอัน
เอกเปนสถานที่เกษม เปนธรรมเลิศภายในใจท่ีพาใหขามพนไปได ดวยความปลอดภัย
ไรทุกขโดยประการทั้งปวง  

ฉะนั้นจงพากันทําใหถึงใจ ในการประพฤติปฏิบัติอยาทอถอยออนแอนะ ไมมี
ผลประโยชนอะไรเกิดขึ้นจากความทอถอยออนแอ ความทอแทเหลวไหลเลย ผลจะเกิด
ข้ึนเพราะความขยันหม่ันเพียร ความอุตสาหพยายามตางหาก เฉพาะอยางย่ิงอิทธิบาท
ทั้ง ๔ คือ ฉันทะ พอใจในอรรถในธรรมเพ่ือความพนทุกขน้ีอยางเดียวเทาน้ัน ไมพอใจ
กับสิ่งอื่นใด วิริยะ เพียรเพื่อความพนทุกขถายเดียว เพราะเราเคยจมอยูในทุกขมานาน 
ไมเปนที่สงสัยและประจักษใจทุกคน จิตตะ มีความรักความใฝใจในงานของตนอยู
เสมอไมจืดจาง วิมังสา ทําอะไรๆ ใหคิดอานไตรตรอง อยาสักแตวาทํา ใหมีความจงใจ
คือสติติดแนบไปดวย ปญญาพจิารณาใครครวญเสมอ นี่คืองานเพื่อความหลุดพน อิทธิ
บาท แปลยอวาแดนแหงความสําเร็จ ไมมีงานใดที่จะถูกตองและเหมาะสมยิ่งกวาอิทธิ
บาทท้ัง ๔ อันเปนแดนสําเร็จน้ีไปไดเลย 

จงปลงใจลงในธรรมเหลาน้ี ถาอยากหนีทุกขไมจมอยูกับมันตลอดไปนะ และจง
ทราบโดยท่ัวกันดวยวา กิเลสทุกประเภทไมเคยสอนใหสัตวโลกเบื่อทุกขและหนีทุกข 
นอกจากกลอมใหหลงเพลินลืมตัวและจมอยูในทุกขถายเดียว ไมหยิบยื่นอะไรมาผลัด
เปล่ียนพอไดหายใจคลายทุกขบางเลย มีธรรมเทาน้ันสอนสัตวโลกใหเบ่ือหนายคลาย
ทุกข จนบรรลุถึงบรมสุขไมมีอะไรเปนคูแขงได 

เม่ือทราบตามความจริงน้ีแลว จงดูใจตัวเองและถามใจตัวเองวา จะยึดเอากิเลส
เปนศาสดา สรณํ คจฺฉามิ หรือจะยึดเอาศาสดาและธรรมเปน สรณํ คจฺฉามิ และถาม



 

เขาสูแดนนิพพาน ๓๐๘ 

๓๐๘

ผลของการยึดน้ันดวยวา สัตวโลกทุกขเพราะกิเลสหรือทกุขเพราะธรรมอยางจริงใจ 
อยาถามเลนๆ ทําเลนๆ กิเลสจะหัวเราะเอาจะวาไมบอก เพราะเพลงของกิเลสไพเราะ
เพราะพริ้งและออยอิ่งสุดประมาณที่จะตามรูทัน ถาไมใชวิสัยของธรรมและผูมีธรรม จะ
ไมมีวันคนพบตนสายปลายเพลงของมันไดเลย ถาอยากคนใหพบเพลงอันออยอิ่ง แต
แสนจอมปลอมของมัน ก็จงผลิตสต ิ ปญญา ศรัทธา ความเพียรเขาใหพอตัว จะตอง
เจอรางยักษรางผีของมันที่ฝงจมอยูภายในใจชนิดใจหายใจคว่ํา เพราะความเห็นโทษ
ของมันประจักษในวันหนึ่งแนนอน  


