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เทศน์เช้า วนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ เราฟังธรรมะกนัทุกวนั ตอกย  ้าแลว้ตอกย  ้าอีก จิตใจเรายงัเร่ร่อนเลย วนัน้ี

วนัสงกรานต ์ วนัหยดุ เขาใหก้ลบัไปหาครอบครัว เพื่อความกตญัญูกตเวที ใหค้รอบครัวอบอุ่น ถา้

ครอบครัวอบอุ่น ดูสิ พ่อแม่อยูท่ี่บา้นละลา้ละลงัๆ เม่ือไหร่ลูกจะมาเยี่ยมเยยีน 

ถา้จิตใจมนัอบอุ่น เราอยูบ่า้นของเราดว้ยความเขม้แข็ง เขาออกไปท ามาหากิน เขาถึงเวลาของ

เขา เขาจะกลบัมาหรือไม่กลบัมา เขามีธุระปะปังของเขา ถา้จิตใจมนัเขม้แขง็ จิตใจมนัอบอุ่น มนัอบอุ่น

ท่ีตวัเรา มนัอบอุ่นท่ีตวัเราเพราะว่าอะไร เพราะว่าเราศึกษาธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ ถา้มีธรรมในหวัใจแลว้มนัไม่เร่ร่อนไง 

ถา้ค  าว่า “เร่ร่อน” ท่ีไหนก็เร่ร่อน ถา้เร่ร่อนจากโลกนะ มาบวชเป็นพระก็เร่ร่อน มาอยูป่ฏิบติัก็

เร่ร่อน ถา้ค  าว่า “เร่ร่อน” แลว้ มนัไม่มีจุดยนืของมนั ถา้มีจุดยนื ส่ิงมีชีวิตมีพฒันาการของมนั ส่ิงท่ี

พฒันาการของมนั มนัเจริญเติบโตงอกงามของมนั ดูสิ รัฐบุรุษทั้งหลายเวลาเกิดเป็นทารกข้ึนมา เขายงั

เอาตวัรอดไม่ไดห้รอก เด็กทารกถา้มนัเอาตวัรอดเองไม่ได ้ตอ้งมีคนดูแลอบรมมนัมา แต่เราโตข้ึนมามี

สติปัญญา เป็นรัฐบุรุษนะ เป็นผูน้  านะ น่ีเขามีปัญญาของเขามหาศาลเลย มนัมาจากไหนล่ะ? มนัก็มาจาก

เราเกิดมาเป็นทารกเหมือนกนันัน่แหละ ส่ิงมีชีวิตไง ส่ิงมีชีวิตตอ้งพฒันาการของมนั ถา้ส่ิงมีชีวิตมี

พฒันาการของมนั มนัพฒันาผ่านอะไร? ผ่านกาลเวลา กาลเวลา วนัคืนล่วงไปๆ เราไดพ้ฒันาข้ึนไหม 

จิตใจเราไดม้ัน่คงข้ึนไหม จิตใจเรามีหลกัมีเกณฑข้ึ์นไหม 

ถา้ฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพราะเราเช่ือมัน่ในครูบาอาจารยข์องเราไง ถา้ครูบาอาจารยข์องเรา

ท่านมีจุดยนืของท่าน เวลาปรารถนาส้ินสุดแห่งทุกข ์ท่านปฏิบติัของท่านถึงส้ินสุดแห่งทุกขแ์ลว้มนัเตม็ 

มนัเตม็ มนัพอดีของมนั มนัไม่พร่อง ถา้มนัไม่พร่อง มนัจะเอาอะไรไปเติมใหม้นัมากไปกว่านั้น 
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แต่ถา้เวลามนัพร่องอยู ่ ความเตม็อนันั้นมนัตอกย  ้าๆ เรา ฟังธรรมๆ นะ จากใจดวงหน่ึงสู่ใจ

ดวงหน่ึง ถา้ใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ใจดวงนั้นมนัเปิดรับหรือเปล่า ถา้ใจดวงนั้นมนัเปิดรับข้ึนมา มนั

ตอ้งพฒันาของมนั 

ความเป็นอยู่ เวลาเราตรากตร าท าหนา้ท่ีการงานของเรา เราท ามาเพื่ออะไร? เพื่อความมัน่คง

ของชีวิต ทุกคนเกลียดความทุกข ์ปรารถนาความสุข แลว้มนัไดค้วามสุขสมความปรารถนาไหม 

เวลาเราพยายามท าหนา้ท่ีการงานของเรา เราท ามา ท ามาเพื่อความมัน่คงของชีวิตนะ ถา้มนัมี

ปัจจยัเคร่ืองอาศยั เราก็อาศยัส่ิงน้ีเพื่อด ารงชีวิตไป แต่ส่ิงท่ีมีค่ามากกว่านั้น ความสุข ความสุขมนัเกิด

จากอะไร? ความสุขมนัเกิดจากความพอใจ ถา้เราพอใจ จิตใจน้ีมนัต  ่าทราม จิตใจน้ีมนัหยาบชา้ มนัได้

ส่ิงใดมามนัสมความปรารถนาๆ สมความปรารถนาดว้ยความสุจริตหรือความทุจริต 

ถา้สมความปรารถนาดว้ยความสุจริต คนเรามีอ านาจวาสนา มีธรรมข้ึนมา ท าส่ิงใดมนัก็ประสบ

ความส าเร็จในชีวิตของมนั ถา้ประสบความส าเร็จในชีวิต ส่ิงนั้นก็เป็นบุญกุศล บุญกุศลน้ีใครกระท ามา 

ก็จิตดวงนั้นมนัสร้างมา ถา้มนัสร้างมา เพราะเราสร้างบุญกุศลมา เราท าส่ิงใดก็ประสบความส าเร็จ ถา้

เราสร้างมาทุกข์ๆ  ยากๆ คร่ึงๆ กลางๆ เราท าส่ิงใดก็ขาดตกบกพร่องไป ความขาดตกบกพร่องมนัเพิ่ม

ความทุกข ์ ใหค้วามทุกข ์ เพราะอะไร เพราะเราท าส่ิงใดแลว้เราไม่สมความปรารถนา พอไม่สมความ

ปรารถนา เราก็ว่าเรามีความทุกข์ๆ  ความทุกขม์นัเกิดจากอะไร? เกิดจากว่าเราไม่เขา้ใจจิตใจของเราเอง 

ถา้เราเขา้ใจจิตใจของเราเอง เราท าของเรามาเอง เราพอใจ เรายิม้แยม้แจ่มใสเผชิญกบัความ

จริง เราท าของเรามาเอง ถา้ท าส่ิงใดประสบความส าเร็จ เราก็ประสบความส าเร็จ เพราะบุญกุศล ถา้ท า

ส่ิงใดแลว้มนัขาดตกบกพร่องข้ึนไปก็เพราะเราท าของเรามาเอง เราท าบุญของเรามาเอง เพราะเราไดเ้กิด

เป็นมนุษย ์

การเกิดเป็นมนุษย ์ ส่ิงมีชีวิตมีพฒันาการของมนั แมแ้ต่ใบหญา้มนัมีชีวิตของมนั มนัได้

ความช้ืน มนัไดแ้ดดของมนั มนัก็งอกงามของมนัข้ึนมา มนัมีพฒันาการของมนั พฒันาการของมนัคือว่า

มนัเปล่ียนพนัธุกรรมของมนั มนัดดัแปลงของมนั มนัแก่กลา้ของมนัไป เขาฆ่ามนัยากข้ึนเร่ือยๆ ยิ่งถา้

มนัพฒันาของมนั 
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น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงมีชีวิตมนัยงัพฒันาของมนั วิวฒันาการของมนัตอ้งมีของมนั เราเกิดมาเป็น

มนุษยไ์ง เวลาเกิดเป็นมนุษย ์ จิตน้ีส าคญั ส าคญัเพราะอะไร เพราะความสุขความทุกขม์นัอยูท่ี่น่ี ถา้มนั

อยูท่ี่น่ี เวลาพูด พูดอย่างน้ี เวลาความสุขมนัอยูท่ี่ใจๆ พวกเราก็บอกว่า “มนัอยูท่ี่ใจท่ีไหน มนัอยูท่ี่ปัจจยั

เคร่ืองอาศยั มนัอยูท่ี่ลาภสักการะ มนัอยูท่ี่ช่ือเสียงขา้วของเงินทองมนัจะเป็นความสุข”...ก็คิดกนัอยา่ง

นั้นไง 

เวลามนัชราภาพมา เวลามนัแก่มนัเฒ่าข้ึนมาแลว้ กองเงินกองทองกองอยู่นัน่ แลว้มนัจะมี

ความสุขจริงหรือเปล่าล่ะ น่ีมนัละลา้ละลงั ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด แลว้เวลาพลดัพรากไปมนั

มีส่ิงใดค  ้าจุนชีวิตน้ี แต่เราไดท้  าบุญกุศลของเรามา เราไดเ้สียสละของเรามา เราไดค้วามมัน่คงของชีวิต

เรามา มนัจะไปไหน...จะไปไหนก็ไปสิ คนเราจะไปดว้ยความองอาจกลา้หาญ กบัคนจะไปดว้ยความ

ละลา้ละลงั มนัแตกต่างกนัอย่างไร 

มนัจะเห็นคุณค่าต่อเม่ือเราจะส้ินสุด เราจะเปล่ียนภพเปล่ียนชาติ เปล่ียนภพเปล่ียนชาติเขาว่า

คนตายๆ...มนัเปล่ียนหนา้ท่ีเท่านั้นแหละ จิตมนัเปล่ียนหนา้ท่ีของมนัไป มนัจะเปล่ียนไดต่้อเม่ือมนั

ตอ้งมีความพร้อมของมนั มนัเปล่ียนต่อเม่ือมนัมีบุญกศุลของมนั มนัถึงไดต้  าแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีดี ถา้

มนัเปล่ียนไปดว้ยความขาดตกบกพร่อง เราก็ตอ้งไปหางานท าของเราใหม่ ถา้เราเปล่ียนไปโดยท่ีเราทุกข์

เรายากข้ึนไป มนัตอ้งลม้ลุกคลุกคลานไป อนัน้ีมนัคืออะไรล่ะ? มนัคือการกระท า น่ีคือกรรม กรรมดี-

กรรมชัว่ไง ถา้เราท า เราเห็นคุณค่า 

ถา้เขาบอก “อา้ว! มนัไม่มีความสุข ความสุขของเราคือหนา้ท่ีการงาน คือส่ิงวตัถุปัจจยัเคร่ือง

อาศยัท่ีเราพอใจ” มนัพอใจ พอใจแลว้มนัพึ่งไดจ้ริงหรือเปล่าล่ะ 

มนัพึ่งได ้มนัพึ่งไดช้ัว่คราว ค าว่า “ชัว่คราว” พึ่งพาอาศยั ปัจจยั ๔ เป็นเคร่ืองอาศยัของชีวิต มนั

เป็นท่ีอาศยั มนัไม่เป็นความจริง แลว้ความจริงอยูไ่หนล่ะ ความจริง เราแสวงหาความจริงอยู่ไหนล่ะ 

ความจริง เห็นไหม ดูสิ ในเม่ือจิตเราจริง เพราะว่าจิตน้ีมนัเวียนว่ายตายเกิดจริง ไดส้ถานะความ

เป็นมนุษย ์ชีวิตน้ีคือละคร เราไดบ้ทบาทหน่ึง บทบาทชาติหน่ึง แลว้บทบาทชาติต่อไป ถา้บทบาทชาติ

หน่ึง จิตน้ีมนัเป็นความจริง เพราะมนัเวียนว่ายตายเกิด แลว้ถา้มนัเป็นความจริง อะไรเป็นความจริงท่ี

เป็นคู่กบัมนัล่ะ 
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เป็นความจริงคู่กบัมนั สุข-ทุกข ์ ความพอใจ-ไม่พอใจ ความพอใจ-ไม่พอใจมนัไปเผาลน เผา

ลนมนัก็อา้งเล่ห์ “มนัทุกขเ์พราะมนัขาดปัจจยัเคร่ืองอาศยั มนัทุกขเ์พราะว่าโลกธรรม ๘ มนัทุกข์

เพราะคนไม่ยกยอ่งสรรเสริญ”...มนัไปโทษนู่นน่ะ มนัไม่โทษตวัมนั 

ถา้ตวัมนันะ ไอน้ัน่โลกธรรม ๘ ค าสรรเสริญเยนิยอเราเขียนไดเ้ตม็บา้นเลย แลว้ก็แปะไว ้ น่ี

เขาสรรเสริญเรา แลว้มนัเป็นไหมล่ะ เพราะไม่มีใครสรรเสริญเรา น่ีโลกธรรม ๘ ไง เราไปเห็นส่ิงนั้น 

มนัอา้งอิงว่าส่ิงนั้นเป็นความทุกขไ์ง 

แต่ถา้จิตใจมนัเป็นความสุขล่ะ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดาของเรานะ สร้าง

สมบุญญาธิการมาเป็นศาสดา เวลาตรัสรู้เป็นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้เผยแผ่ธรรม เขาจา้ง

คนมาด่า เทวทตัจา้งนายแม่นธนูไปยงิ มาฆ่าองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

เราเชิดชูกนัว่าองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐ เราก็เชิดชู เราก็ช่ืนชมใช่ไหม แต่คน

ท่ีมนัไม่เห็นดว้ย เห็นไหม เทวทตัจา้งนายมหาธนูไปยงิองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ แลว้เอา ๒ คน

ไปฆ่าตดัตอน เอา ๔ คน ไปฆ่าอีก ๒ คน ไปฆ่าๆๆ แต่องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้เทศนาว่าการมา

บวชหมดเลย 

น่ีไง เราไปมองว่าปัจจยัเคร่ืองอาศยั เราไปโทษนัน่ไง เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็น

ศาสดาดว้ย ท าไมคนเขามาจา้งวานฆ่าล่ะ? เพราะเขาไม่เห็นดว้ยกบัการท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ท าคุณงามความดี ส่ิงท่ีขนาดว่าโลกธรรมมนัจะเป็นขนาดไหน แต่ท่านไม่ทุกขไ์ม่ร้อน องคส์มเด็จ

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ คนเขาจะมาฆ่า เทศนาว่าการให้เขามาบวช แลว้เทศนาว่าการเขาจนเป็นพระ

อรหนัตข้ึ์นมา น่ีคนเขาจะมาฆ่า ถา้อยา่งเรา คนเขาจะมาฆ่า เราก็ฆ่าเขาตอบสิ น่ีคนเขาจะมาฆ่ายงัดึงเขา 

เทศนาว่าการชกัน ามาๆ จนใหจิ้ตใจเขาเปิดข้ึนมา แลว้ใหเ้ขาท าคุณงามความดีของเขาข้ึนมา 

พูดถึงถา้มนัเป็นความสุข ความสุขจริงท่ีน่ีไง ขนาดปัจจยัเคร่ืองอาศยัเป็นความมัน่คงของชีวิต 

ความสุขมนัอยูท่ี่นัน่ ความสุขมนัไม่ไดอ้ยูท่ี่หวัใจของเรา เพราะอะไร เพราะจิตใจเรามนัหยาบ ยงัไม่

ละเอียดพอ 

ถา้ละเอียดพอ เรามีสติปัญญา ชีวิตน้ีก็ทุกข์ๆ  ยากๆ มาพอแรงแลว้ล่ะ แลว้อะไรมนัจะเป็นความ

จริงกบัชีวิตเราล่ะ อะไรท่ีพึ่งไดจ้ริงล่ะ หนา้ท่ีการงานเราก็ท  าไป เพราะเราเกิดมาเป็นคน เราเป็นญาติกนั
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โดยธรรม มีปากมีทอ้ง มนัตอ้งอาศยัปัจจยัเคร่ืองอาศยัด ารงชีวิตเหมือนกนั แต่ชีวิตน้ีด ารงไว ้ คนท่ี

ละเอียดข้ึนมา ชีวิตน้ีด ารงไวแ้สวงหาความจริง จิตน้ีเป็นความจริง เวียนว่ายตายเกิด มนัตอ้งอาศยัความ

จริงของมนั 

เวลาสต ิเราศึกษาโดยโลก สต ิสมาธิ ปัญญา สติเราก็ไปดูต  ารา สติก ็ส.เสือ ต.เต่า สระอิ แลว้

ตวัจริงมนัอยูไ่หนล่ะ แต่เพราะจิตเราละเอียด สติศึกษามาเป็นปริยติั ศึกษามาเพื่อจะคน้ควา้ เราจะ

คน้ควา้ข้ึนมาถา้เรามีสติ ท่ีเราคิดไดเ้พราะเรามีสติเราถึงคิดได ้ แต่ถา้เราขาดสตินะ อารมณ์มนัรุนแรง

มนัก็คิดไปตามอารมณ์ สัญญาอารมณ์ เพราะมีสติมนัถึงยบัย ั้ง ยบัย ั้งท่ีมนัคิดร้อยแปดพนัเกา้ ยบัย ั้งท่ี

มนัคิดแลว้มนัจะแสวงหา ยบัย ั้งท่ีมนัจะกวา้นโลกน้ีเป็นของเรา มนัจะกวา้นทุกอยา่งเป็นของเรา เป็น

ตวัตนของเรา เรามีอ านาจมาก จะกวา้นมาหมดเลย 

พอมนัมีสติข้ึนมา “น่ีสมบติับา้ เอ็งจะบา้แลว้นะ เอ็งจะแบกโลกหรือ” 

ทุกคน ค าว่า “แบกโลก” พอเรารู้ว่าแบกโลก เราก็จะวางทนัที เราไม่อยากแบกโลก เราอยาก

อยูบ่นโลกน้ีดว้ยความสุขของเรา แต่เวลากิเลสมนัมา มนักวา้นมา เพราะมนัไปยดึมัน่ถือมัน่ “นัน่ของ

เรา น่ีของเรา” นัน่ล่ะคือแบกโลก ถา้ขาดสติมนัก็จะไปแบกโลก 

แต่ถา้มีสติมนัก็จะวาง วางแลว้เราไม่สนใจใช่ไหม...องคส์มเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา้ไม่ได้

สอนอยา่งนั้น องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้สอน ดูสิ คนเราตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั ปัจจยั ๔ ขาดไม่ได ้

แมแ้ต่พระบวชมาก็ตอ้งมีปัจจยั ๔ บริขาร ๘ คือปัจจยั ๔ เพราะมนัจะแสวงหาปัจจยั ๔ เพือ่ด ารงชีวิต 

ฉะนั้น พอเรามีสติ เรายบัย ั้งไดเ้ราก็ท  าหนา้ท่ีการงานของเราไปโดยหนา้ท่ีการงาน เพราะเรา

เกิดมาเป็นญาติกนัโดยธรรม เราเกิดมาเป็นญาติกนันะ เรามีชีวิตเหมือนกนั เรามีปัจจยัเคร่ืองอาศยั

เหมือนกนั เราเป็นญาติกนัโดยธรรม น่ีเป็นญาติกนัโดยกรรม มีเวรมีกรรมมาดว้ยกนัทั้งนั้นแหละ ถา้

เป็นญาติกนัโดยกรรม เราก็ท  าหนา้ท่ีการงานของเราไป แต่เรามีสติปัญญา โลกธรรม ๘ มนัซดัมา มนั

กระทบมารุนแรงขนาดไหน เรายนืเผชิญกบัมนั พายมุนัจะโหมมาขนาดไหน เรามีสติปัญญานะ พายุ

มนัผ่านพน้ไป ชีวิตเราก็ยงัอยู ่ ถา้พายมุนัหกัโหมมา เราขาดสติ เรามีแต่ความนอ้ยเน้ือต  ่าใจ ลม้ลุก

คลุกคลานไป ใหพ้ายมุนัพดัเราไป ไปตกหนา้ผาไหนก็ไม่รู้ จะไปทุกขย์ากท่ีไหนก็ไม่รู้ พายอุารมณ์ไง 
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โลกธรรม ๘ มนัจะพดัมาขนาดไหน ถา้มีสติปัญญายบัย ั้งได ้เผชิญหนา้กบัมนั พายจุะรุนแรง

ขนาดไหน บุคคลคนนั้นยงัยืนขวางมนัอยู ่ จิตใจเรายงัเขม้แขง็สู้กบัมนั ถา้สู้กบัมนั มนัผ่านพน้ไป น่ี

ความจริง เห็นไหม สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั พายมุนัจะโหมมาขนาดไหนมนัก็ตอ้งผ่านพน้ไป 

ชีวิตยงัอยู ่ น่ีความจริงไง จิตน้ีเป็นความจริงไง ความจริงจะเผชิญกบัมนัไง ถา้มีสติยบัย ั้งมนัได ้ ถา้ท า

สมาธิข้ึนมาล่ะ จิตท่ีเป็นความจริงมนัตอ้งการความจริง ถา้ศีล สมาธิ ปัญญาจะเป็นความจริงกบัมนั ความ

จริงกบัมนัเพราะอะไร เพราะมนัเกิดจากจิตไง 

สมาธิเกิดจากไหน สต ิสมาธิ ปัญญา มนัเกิดจากไหน? เกิดจากตาไปอ่านหนงัสือ เกิดจากตา

ไปคน้ควา้มา...ไอน่ี้มนัสมอง มนัสัญชาตญาณของมนุษย ์น่ีสถานะของมนุษย ์มนุษยศึ์กษาไดแ้ค่น้ี 

ธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ “ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต” ถา้มีสติปัญญา 

เรายบัย ั้งได ้ สติปัญญาของเรา จิตของเราสูงกว่าเขา สูงกว่าเขาเพราะอะไร สูงกว่าเขาเพราะเราก็เป็น

มนุษย ์ เราก็ตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั เราก็ท  าหนา้ท่ีการงานของเราใช่ไหม แต่จิตใจของเรามนัยงัหาความ

จริงเพื่อมนัๆ ไง 

แต่โลก พอเขาประสบความส าเร็จในชีวิต เขามีปัจจยั ๔ ของเขาแลว้ เขาบอกเขามีความมัน่คง

ของชีวิต แลว้เวลาเขาจะตายไป เขาจะพลดัพรากจากมนัไป เขาไม่มีอะไรพึ่งพาอาศยัเลย เขาก็มีแต่

ความกระวนกระวาย แลว้สมบติัเขากองอยู่นัน่ จิตของเราก็ตอ้งตายไป 

แต่ของเรา เรามีสติปัญญา เราก็แสวงหามาเพื่อด ารงชีวิต เราก็มีของเรา เราก็ใชส้อยของเรา 

เจบ็ไขไ้ดป่้วยเราก็เอาปัจจยัเคร่ืองอาศยัเพื่อด ารงชีวิต เพื่อรักษาอาการเจ็บไขไ้ดป่้วย เราใชส้อยของเรา 

เราเล้ียงดูพ่อแม่ของเรา เราท าบุญกุศลของเรา อนัน้ีไม่ใช่ของพ่อแม่...ของเรา เราสละเอง จิตใจเราเป็น

คนสละเอง จิตใจเราท าของเราเอง ถา้เราท าของเรา เราเสียสละเพื่อใหจิ้ตใจมนัมีปัญญา มนัสามารถ

เสียสละได ้ พอจิตใจของมนัมีปัญญา มนัมีสติของมนั มนัคิดไดอ้ยา่งน้ี มนัคิดไดอ้ย่างน้ีน่ีคิดแบบ

โลกๆ นะ คิดแบบทาน ศีล ภาวนา 

ถา้มนัถือศีลล่ะ ดูสิ ส่ิงท่ีมีชีวิตมนัวิวฒันาการของมนั จิตใจของเรามีวิวฒันาการไหม จิตใจเรา

เติบโตข้ึนมาไหม จิตใจของเราใหกิ้เลสมนัเหยยีบย  า่อยูน่ี่ ทุกขย์ากอยูน่ี่ ใหกิ้เลสมนัครอบง าอยูน่ี่ มนัไม่

เติบโตเลย เหมือนดอกหญา้ มนัไม่สามารถแทงข้ึนมาจากพื้นดินไดเ้ลย จิตใจของเรามนัไม่มีคุณธรรม 
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ไม่มีความคิดแตกต่างกบักิเลสท่ีมนัคิดอยูใ่นหวัใจน้ีบา้งเลยหรือ ถา้จิตใจเรามีสติปัญญา มนัมีความคิด 

เห็นไหม ใบหญา้มนัยงัแทงข้ึนมาจากดิน ความรู้สึกดีๆ ของเรา ปัญญาดีๆ ของเรามนัไม่แทงข้ึนมา

จากหวัใจของเราบา้งเลยหรือ ถา้มนัแทงข้ึนมาจากในหวัใจ ศีล สมาธิ ปัญญา 

ถา้ปัญญาภาวนามยปัญญา มนัมีทาน มีศีล มีภาวนา ถา้เกิดภาวนาข้ึนมา คนท่ีมีสติปัญญามนั

แบบว่า ถา้ทางโลกเราตอ้งหาอยูห่ากินทางโลกดว้ย เรายงัหาเวลามาเพื่อประพฤติปฏิบติั หาเวลามาเพื่อ

ความดีงามของใจของเรา อนัน้ีเป็นความจริงนะ สัจจะเป็นความจริง เวียนว่ายตายเกิดน่ีของจริง จิตน้ี

เป็นของจริง ของจริงมนัตอ้งไดศี้ล สมาธิ ปัญญา ไดอ้ริยมรรค ไดอ้าสวกัขยญาณตามความเป็นจริงอนั

นั้น มนัถึงจะเป็นประโยชนอ์นันั้น แลว้ความจริงน้ีหาท่ีไหน 

เราแสวงหากนัอยูน้ี่ เราศึกษากนัอยูน้ี่ เราศึกษามาจากพระไตรปิฎก เราศึกษามาจากโลกียปัญญา 

เราศึกษามาจากสัญชาตญาณ แต่ความจริงยงัไม่มี “ธรรมะเป็นธรรมชาติ”...ธรรมะเป็นธรรมชาติก็จะควา้

เอาใช่ไหม ธรรมะเป็นธรรมชาติ สัจธรรมมนัก็เป็นอยู่ของมนัตามความเป็นจริง แต่เป็นของเราหรือ

เปล่าล่ะ ของท่ีเป็นสาธารณะกบัของท่ีเป็นส่วนบุคคลมนัแตกต่างกนันะ 

ของท่ีเป็นสาธารณะ ทุกคนมีสิทธ์ิใช ้ ดูสิ ธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรม

และวินยัขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้วางไวเ้ป็นสาธารณะ ใครมีโอกาส แลว้สาธารณะมีใครท า

บา้ง เราเป็นชาวพทุธ เราก็ตอ้งท าบุญกุศลกนั ไปวดักนั ก็ระดบัของทาน 

ดูสิ เวลาสัตวม์นัมีลูกของมนั นกมนัไปหาเหยือ่หาหนอนมาป้อนลูกมนั มนัใหท้านหรือเปล่า 

สัตวม์นัก็ท  าได ้สัตวม์นัก็ท  าของมนั ถา้มนัมีปัญญา สัตวม์นัเล้ียงลูกของมนั แต่มนัไปเอาสัตวอ่ื์นมาเป็น

อาหารของลูกมนั 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เรามีสติปัญญา เร่ืองระดบัของทาน ทาน เราเสียสละได ้ เราท าของเราได ้

แลว้เรามีสติปัญญาไหม เราจะท าความมัน่คงของจิตไหม ถา้จิตมนัมัน่คงนะ “ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็น

ตถาคต” ใครท าสมาธิไดน้ะ มนัจะมหศัจรรย ์ มนัมีขอ้เท็จจริง มีเน้ือหาสาระไง มนัไม่ไดมี้แต่ทฤษฎี 

ไม่ไดมี้แต่ข่าวลือ 
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พระพุทธศาสนาท าบุญกุศลแลว้ตอ้งไดบุ้ญมาก คนถามบ่อยมากเลยว่า “ท าบุญกุศลกบัพระอริย

เจา้แลว้จะไดบุ้ญมาก ชาวพทุธก็ท  าบุญกบัพระอริยเจา้ ท าไมเศรษฐีโลกไม่เห็นเป็นชาวพุทธเลย”...เป็น 

เป็น เด๋ียวเป็น 

เศรษฐีโลกก็เศรษฐีโลก เศรษฐีโลกเขามีปัญญาของเขา เขาก็ท  าของเขา เศรษฐีโลก เราไปวดั

ค่ากนัดว้ยทางวตัถุไง แต่ถา้เราวดัค่าดว้ยความสุขในหวัใจสิ น่ีท  าบุญกบัพระอริยเจา้ท าไม ดูสิ องค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ เขาจา้งคนมาด่า เขาจา้งคนมาว่า ลทัธิต่างๆ เขามาฉอ้ฉล องคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ใหอ้ภยั ใหทุ้กๆ อย่างเลย จิตใจท่ีเหนือกว่า จิตใจท่ียิง่ใหญ่กว่า จิตใจท่ีมีคุณประโยชน์

มากกว่า เขาโกรธ ไม่โกรธตอบเขา เขาท าลายมา ไม่ท าลายเขา มนัยิ่งใหญ่กว่าเขา ส่ิงน้ีต่างหากท่ีส าคญั 

ถา้ส่ิงท่ีส าคญั ส าคญัท่ีไหนล่ะ 

ถา้มนัเป็นความจริงนะ อยา่ดูถูกความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ พระอริยเจา้ กระทบขนาดไหน 

ส่ิงท่ีกระทบท่ีเกิดข้ึน รู้ว่าเขาโกรธ แลว้เราก็รู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหม แลว้มนัไม่โกรธตอบ มนั

เท่าทนั เท่าทนัความรู้สึกนึกคิด รู้ว่าส่ิงน้ีผิด ส่ิงน้ีไม่ควรเลย เขาไม่ควรท าเลย เขาพยายามหาบหาม

บาปกรรมของเขา เราควรบอกเขา แต่ยงับอกเขาไม่ได ้ เราน่ิงอยู ่จนกว่าเขาแสดงอารมณ์จนเตม็ท่ีของ

เขาแลว้นะ แลว้เราค่อยเตือนเขา ถา้เขาระลึกได ้เขาจะเสียใจมาก แต่ถา้เขาระลึกไม่ได ้เพราะมนัหยาบ

มนัหนาเกินไป มนัก็กรรมของสัตว ์

อยา่ดูถูกความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ เพราะพระอริยเจา้รู้ว่าพูดไปแลว้มนักระทบกระเทือน

ใคร แลว้กระทบกระเทือนมนัเป็นประโยชนห์รือไม่เป็นประโยชน์ แต่ทางโลกเขาตอ้งแข่งขนั “ตอ้งมี

เหตุผล ตอ้งคุยดว้ยเหตุผล เหตุผลตอ้งคุยกนั”...คุยกนัไปอีกร้อยชาติ เพราะต่างคนต่างเอาทิฏฐิมานะ 

ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํ เห็นไหม แต่ทางโลกน่ีหมากดักนั กดักนั จะเอาชนะคะคาน

กนั แต่ธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํ แต่มนัมีพาลชน 

คนพาล คนหยาบคนหนามนัไม่ฟังเหตุฟังผล 

แต่บณัฑิต องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้สอนว่า ไม่ใหค้บคนพาล ใหค้บบณัฑิต คนพาลก็

คนพาลของเขา ถา้มนัพาล มนัพาลของมนัต่อไป มนัพาลจากคนน้ีไป ไปพาลขา้งหนา้ เด๋ียวมนัตอ้งไป
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เจอเขา้สักทีหน่ึงแน่นอน คนพาลมนัสร้างกรรมไว ้กรรมตอ้งใหผ้ลมนัแน่นอน ชา้หรือเร็ว แต่เราเป็น

บณัฑิต เราจะเอาความดีของเราไปแลกกบัพาลชน? ถา้เราแลกกบัพาลชนนะ 

เราหลบหลีกเขา เราหลบหลีก ถา้หลบหลีก เขาบอกว่า “เป็นภาวะยอมจ านน เรายอมจ านน เรา

ไม่ใช่คนจริง” 

จริงกับหัวใจตัวเอง จริงกับสติปัญญา จริงกับการเอาชนะตัวเองให้ได้ การเอาชนะ

ตัวเองประเสริฐทีสุ่ด ถา้ประเสริฐท่ีสุด เราชนะเราแลว้ จิตใจทุกๆ ดวงเป็นอย่างน้ีหมด ถา้เราชนะใจ

เราได ้ ดูสิ คนท่ีมนัแพใ้จของมนัเอง มนัถึงท าลายตวัมนัเอง แลว้เอาแต่ความเจ็บช ้ าน ้าใจไปใหก้บัชาติ

กบัตระกูล แต่ถา้เราท าคุณงามความดีของเรา มนัดีในตวัมนัเอง 

ถา้มนัส่งเสริม มนัส่งเสริม ท าความดี ความดีมนัใหผ้ลไปแน่นอน ไม่ตอ้งท าความดีแลว้จะ

ใหใ้ครมานบัหนา้ถือตา ใหใ้ครมายกยอ่ง อนันั้นโลกธรรม ๘ ถา้ใครยงัต่ืนกบัโลกธรรม ๘ อยูน่ั้น คน

นั้นยงัเป็นเหยือ่ เขาจะเป็นเหยือ่กบัโลก แลว้เขาจะโดนเบ็ดเก่ียวปาก แลว้เขาตอ้งด้ินไป 

แต่ของเรา ถา้เราไม่ใช่พาลชน ส่ิงนั้นมนัเป็นสมบติัประจ าโลก มนัมีของมนัอยูอ่ยา่งนั้นแหละ 
จิตใจเราสูงกว่า มนัเหนือโลก เขาจะพูดอยา่งไร จะถูกจะผิด ขอ้เท็จจริงมนัเป็นขอ้เท็จจริงวนัยงัค  ่า เขา
จะพูดอยา่งไรมนัเป็นทศันคติของเขา แต่ความเป็นจริงของหวัใจของเรา จิตใจเราสูงส่ง เราถือทศันคติ
อนัน้ี ถือความจริงอนัน้ีเป็นสมบติัของเรา เอวงั 


