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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรมเพราะเราแสวงหาสัจจะหาความจริงในชีวติความเป็น
จริงของเรา ในชีวติความเป็นจริงนะ ในชีวติ ชีวติจริงๆ เป็นสมมุติบญัญติั สมมุติบญัญติัเกิด
ชัว่คราว ๑๐๐ ปี แต่คนเราเกิดมา เกิดมาเพ่ือสร้างคุณงามความดี เกิดมาเพ่ือพฒันาหัวใจของเรา 
ถา้พฒันาหัวใจของเรา หัวใจเราจะเร่ิมคิดบวก เร่ิมจะมีความสุขข้ึนมา 

แต่ธรรมดาของคนมนัมีคิดบวกคิดลบ ถา้หัวใจของคนคิดลบๆ นะ คิดแต่ตดัทอนก าลงัใจ
ของตน คิดแต่ท าร้ายตวัเองๆ ท าร้ายตวัเองโดยการตดัโอกาส ท าร้ายโดยความไม่มุมานะไง 

แต่ถา้ความมุมานะ ความขยนั ความหมัน่เพียรข้ึนมา คิดบวกๆ คนคิดบวกมนัจะทุกขม์นั
จะยากในสายตาของคนอ่ืนนะ แต่มนัจะเป็นความสุขของเราๆ ไง ถา้ความสุขของเรา เห็นไหม 

คนเราเกิดมาปรารถนาความสุข เกลียดความทุกขทุ์กๆ คน ปรารถนาความสุข เกลียด
ความทุกขไ์ง แต่ความทุกข ์ ความทุกขม์นัคืออะไร ความทุกขคื์อความขดัแยง้ ไม่พอใจก็เป็น
ความทุกขไ์ปทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้มนัพอใจๆ ไง ค าวา่ “พอใจ” ถา้พอใจ คิดบวกๆ 

เวลาไปหาครูบาอารย ์ครูบาอาจารยท่์านบอกเลย ความขยนัหมัน่เพียรอาบเหง่ือต่างน ้าทั้ง
วนัๆ นัน่น่ะสมบติัสาธารณะๆ สมบติัของเรายงัไม่มีเลย สมบติัของเรายงัไม่มีเลย แลว้เวลาคนคิด
บวก คนมีคุณงามความดีมนัคิดแลว้มนัมีการกระท านะ มนัเพลิดเพลินไปกบังานนั้นไง มนัไม่
เห็นงานท่ีละเอียดกวา่นั้น งานท่ีละเอียดกวา่นั้นไง 

งานท่ีละเอียดกวา่นั้น เห็นไหม สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี 
น้ีเป็นการยืนยนัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ น่ีเป็นบาลีในธรรมขององคส์มเดจ็
สัมมาสัมพทุธเจา้ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี แลว้จิตคนมนัสงบหรือไม่ จิตของคนมนัสงบ
หรือไม่ ท่ีมนัทุกขม์นัยากอยูน่ี่มนัทุกขม์นัยากเพราะอะไร 
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หนา้ท่ีการงานก็เป็นหนา้ท่ีการงานนะ แต่ถา้เวลาความคิดมนัขดัแยง้ข้ึนมา มนัมีความ
ทุกขค์วามยากของมนัทั้งนั้นน่ะ แลว้ถา้คนคิดลบ มนัวางแผน มนัคิดแต่ผลประโยชน์ของตนนะ 
แต่ไม่ไดห้รอก มโกรรม กรรมไม่มีท่ีลบัท่ีแจง้ เวลามนัเกิดในท่ีลบั ท่ีลบัมนัก็ปิดหูปิดตาทั้งนั้น
น่ะ แต่มนัก็มีเวรมีกรรมของมนัทั้งนั้นน่ะ 

เวลาคนท าความผิด ถา้ต ารวจจบัไม่ได ้ มนัก็รอดพน้ของมนัไป เวลาคนท่ีไม่ไดท้ าส่ิงใด
เลย เขาสร้างหลกัฐานเทจ็ข้ึนมา แลว้เอาคนนั้นเขา้ไปติดคุก คนไม่ไดท้ าความผิดติดคกุก็มี แลว้
คนท่ีเขาคิดบวกนะ เขาคิด บอกวา่มนัเป็นกรรมเก่าของเขาๆ แต่ถา้คนคิดลบอยูไ่ม่ไดเ้ลยนะ เรา
ไม่ไดท้ าส่ิงใดเลย ไม่ไดท้ าส่ิงใดเลย ท าไมเราตอ้งมาติดคกุติดตะรางๆ น่ีมนัเป็นเวรกรรมของ
สัตว ์ถา้เป็นเวรกรรมของสัตว ์แลว้ใครรู้ไดล้ะ่ ใครรู้ไดว้า่เขาไม่ไดท้ าความชัว่เลย เขาไม่ไดท้ าส่ิง
ใดเลย แต่เขาสร้างหลกัฐานเทจ็ข้ึนมามดัเขาเขา้คุกเขา้ตะรางไป ถา้คนคิดลบนะ ชอกช ้า ช ้าใจตาย
ในคุกนัน่น่ะ แต่คนคิดบวกๆ เขารอจนชีวติของเขาพน้จากโทษออกมา เขาก็สร้างคุณงามความดี
ของเขา ชีวติของเขา 

เรามองแลว้มนัสังเวช เวลาคิดอยา่งนั้น คิดทางวทิยาศาสตร์ รับไม่ไดน้ะ ทุกคนรับไม่ได้
วา่ เขาเป็นคนบริสุทธ์ิผดุผอ่ง เขาไปติดคุกไดอ้ยา่งไร เขาเป็นคนดีๆ เขาติดคกุไดอ้ยา่งไร แลว้ไอ้
คนเลวร้ายท่ีมนัพน้จากคุกๆ น่ีมนักรรมของสัตว์ๆ  กรรมเก่า กรรมใหม่ 

เวลากรรมเก่า กรรมใหม่ กรรมท่ีการกระท ามา การกระท ามนัไปเจอสังคมอยา่งนั้น เจอ
สภาวะแวดลอ้มอยา่งนั้น ไปเจอชุมชนอยา่งนั้น มนัมีความทุกขค์วามยากทั้งนั้นน่ะ แต่เวลาเรา
เกิดมาแลว้นะ เกิดในประเทศอนัสมควร เป็นชุมชุนท่ีอบอุน่นะ ในสมยัโบราณ ผกัสวนครัวร้ัว
กินได ้เก็บผกัเก็บหญา้กินตามทางกนัทั้งนั้นน่ะ ท่ีไหนมนัก็กินได ้ถา้เราไม่เห่อเหิมทะเยอทะยาน
เกินไป รักษาหนา้ของตนวา่จะเป็นเศรษฐีๆ ไง 

ถา้จิตใจเรา สุขอ่ืนใดไม่เท่ากบัจิตสงบไม่มี ถา้จิตมนัสงบนระงบัเขา้มา มนัเก็บผกัเก็บ
หญา้ตามทอ้งไร่ทอ้งนากินไดท้ั้งนั้นน่ะ ถา้มนักินไดข้องมนั ชีวติ ความเป็นสุขๆ เราตอ้งการ
แสวงหาชีวติแบบนั้น ถา้ชีวติแบบนั้นนะ ชีวติแบบนั้นมนัตอ้งเป็นการคิดบวก การคิดบวกมนัคิด
จากหัวใจของตน ถา้คิดจากหัวใจของตนนะ เราไดส้ร้างคุณงามความดีส่ิงใดมา ถา้เราไดส้ร้าง
ความดีส่ิงใดมา อภิชาตบุตร บุตรท่ีดีกวา่พอ่กวา่แม่ มนัก็มีความโตแ้ยง้ในบา้นนะ ในบา้นถา้
ลกูคิดบวก ลกูคิดดี พอ่แม่ก็คิดไปอยา่งหน่ึง 
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ถา้พอ่แม่คิดอยา่งนึงนะ ในพระไตรปิฎก เวลาพระกสัสปะกบัภรรยาของท่านมีความเห็น
เหมือนกนัวา่จะออกบวชทั้งคู่ พอ่แม่เป็นเศรษฐีทั้งนั้นเลย พอ่แม่เป็นเศรษฐีนะ ก็อยากให้ลกูเป็น
ฝ่ังเป็นฝา ก็เอาลกูทั้งฝ่ายผูห้ญิงและฝ่ายผูช้ายมาแต่งงานกนั เวลาแต่งงาน ลกูมนัสญัญากนัเองนะ 
เราจะอยูแ่บบพรหมจรรย ์เอาดอกไมน้ะ ดอกไมว้างไวบ้นหัวนอน เราจะไม่ลว่งเกินต่อกนั 

รอจนพอ่แม่ตายนะ พอ่แม่ทั้งทางฝ่ายผูช้ายกส้ิ็นชีวติไป พอ่แม่ของฝ่ายผูห้ญิงกส้ิ็นชีวติ
ไป แลว้สองคนนะ เราแจก แจกสมบติั แลว้บอกวา่ ไป ไปดว้ยกนั ออกบวชทั้งคู่ แลว้ส าเร็จนะ 
ผูห้ญิงไปบวชเป็นนางภิกษุนี ผูช้ายไปบวชเป็นพระกสัสปะ เห็นไหม รอจนกวา่พอ่แม่ส้ินชีวติ
ไปนะ ส้ินชีวติทั้งสองฝ่าย แลว้สมบติัท่ีพอ่แม่ห่วงนักห่วงหนา ลกูแจกหมดเลย แจกเสร็จแลว้
ต่างคนตา่งแยกกนัไป แลว้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาส้ินสุดแห่งทุกข ์ น่ีพดูถึงอภิชาตบุตร บุตรท่ี
ดีกวา่พอ่กวา่แม่ 

แต่พอ่แม่คิดไม่ได ้ คิดไม่ทนัก็เป็นเร่ืองหน่ึง แต่ถา้บุตรท่ีวา่มีเวรมีกรรมต่อกนั จองลา้ง
จองผลาญนะ เราไปอา่นเจออยูใ่น ท. เลียงพิบูลย ์ เวลาเขามีพ่ีสาว พ่ีนอ้งสองคน คนหน่ึงมี
ครอบครัว คนหน่ึงไม่มีครอบครัว คนท่ีมีครอบครัวมีลกูอยูค่นหน่ึง มนัลา้งมนัผลาญจนหมดนะ 
ตรอมใจตาย พอตรอมใจตายแลว้มาเขา้ฝันพ่ีสาวหรือนอ้งสาวบอกวา่ เฮย้! เอง็เอาเงินอีก ๕๐ 
สตางคน์ะ ไปให้ลกูชายกูที แลว้บอกวา่เป็นของเรานะ มนัจะไดห้มดเวรหมดกรรม 

เขารู้ของเขาไง เขาตายไปแลว้เขายงัรู้ของเขาวา่ลกูของเขามนัมีเวรมีกรรมต่อกนั มาลา้ง
มาผลาญจนหมดเลย หมดเลยแลว้ยงัใชห้น้ีมนัไม่หมดนะ ตายไปแลว้ยงัมาเขา้ฝันอีกนะ บอกวา่ 
ให้ไปเอาเงินแลว้เอาไปให้ลกูชาย บอกให้มนัอีก ๕๐ สตางค ์ ยงัคา้งอยูอี่ก ๕๐ สตางค ์
ไม่อยา่งนั้นชาติหนา้ยงัมีเวรมีกรรมต่อกนัไปอีก น่ีพดูถึงเร่ืองเวรเร่ืองกรรม แต่เราไม่เห็นไง 

กรรมเป็นอจินไตย ถา้กรรมเป็นอจินไตย เรายอ้นกลบัมาในชาติปัจจุบนัน้ี องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านสอนท่ีปัจจุบนัน้ี ถา้ใครมีสติสัมปัชชญัญะในปัจจุบนัน้ี เราจะสร้างคุณ
งามความดีของเรา สร้างคุณงามความดี ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ถึงท าดีแลว้มนัไม่ไดดี้ ท าดีแลว้ไม่
มีใครเห็นความดีของเรา ท าดีแลว้มีความขดัแยง้ข้ึนมา เราก็พยายามท าคุณงามความดีของเรา 

ท าคุณงามความดีของเราเพราะเหตุใด เหตุเพราะสภาวะแวดลอ้มอยา่งน้ีไง สภาวะ
แวดลอ้มแบบโลกๆ ไง ตอ้งมีการสอพลอ ตอ้งมีการจา้งวานกนั มนัเป็นเร่ืองโลกๆ เราท าความดี
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ของเรา เขาจะคิดเร่ืองอะไรก็เร่ืองของเขา เราสร้างคุณงามความดีของเราๆ แลว้ถา้มนัยงัไม่ไดผ้ล 
กรรมเก่า กรรมใหม่ กรรมเก่าแบบวา่เรามาเจอสภาวะสังคมอยา่งน้ีไง 

ถา้เราเจอสภาวะสังคมท่ีดีนะ มีหลายครอบครัวมาก พอ่แม่ในครอบครัวคุยกนัรู้เร่ือง มี
ความอบอุน่ นัน่น่ะบุญมหาศาล นอ้ยนกัท่ีจะเป็นครอบครัวแลว้มาวดัพร้อมๆ กนั นอ้ยนกั 
จะตอ้งอบรม ตอ้งบ่มเพาะ ตอ้งคุยกนั ตอ้งชกัจูงกนั แลว้ความเขา้ใจเหมือนกนั ความเขา้ใจ
เหมือนกนั เห็นอนัเดียวกนัแสนยาก แต่ถา้เป็นจริงๆ ครอบครัวนั้นน่ะมีบุญกุศล ถา้บุญกุศล ส่ิง
นั้นมนัมีบุญกุศลนะ เพราะอะไร เพราะความอบอุน่ในครอบครัวไง 

สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี แลว้จิตสงบมนัจะสงบไดอ้ยา่งไร น่ีไง พดูถึงความเป็นอยู่
ข้ึนมาแลว้ ความคิดมนัก็แตกต่างกนัไปแลว้ พอความคิดแตกตา่งกนัไปแลว้ มุมมองก็แตกต่างกนั
ไป ถา้มุมมองแตกต่างกนัไป ถา้มนัอยูใ่นความดี มุมมองแตกต่างกนั ถา้มนัมีหยาบ กลาง 
ละเอียด นัน่อีกเร่ืองนึงนะ ถา้หยาบนะ ก็ยงัหยาบๆ อยู ่พฒันาข้ึนมาไดเ้ป็นกลาง ถา้พฒันาไดเ้ป็น
ความละเอียด แต่คนท่ีข้ีฉ้อมนับอกวา่ มนัปลอ่ยวางหมดเลย ละเอียดท่ีสุด 

ไอน้ัน่มนัข้ีเกียจข้ีคร้าน เอาเปรียบคนอ่ืน คนอ่ืนเขาท าอยูต่ลอดเวลา คนอ่ืนเขาขวนขวาย
อยูต่ลอดเวลา คนอ่ืนเขาท าเพ่ือส่วนรวมอยูต่ลอดเวลา 

“โอโ้ฮ! ไอน้ัน่มนัหยาบๆ ไอข้องฉันมนัละเอียด” 

ละเอียด มึงอยา่ใชส้อยไปกบัเขาสิ ละเอียด อยา่อยูร่่วมสังคมเขาสิ ละเอียด เอง็ก็ตอ้งอยู่
คนเดียว ละเอียด เอง็ก็ตอ้งเป็นฤๅษีชีไพรอยูใ่นป่าในเขานัน่ แลว้ก็หาเก็บผลไมกิ้นเอาเอง 

เวลาคนมนัข้ีฉ้อ กิเลสมนัร้ายกาจนกั มนัปล้ินปลอ้น มนัหลอกมนัลวงไง แต่ถา้คนฉลาด
นะ ธรรมวนิยัน้ี ศีลธรรมเขาเอาไวจ้บัผิดตนเอง ศีลคือศีลของเรา ศีลน่ีศีลของใคร ศีลคือศีลของ
เรา หลวงตาท่านบอก ขอศีลๆ เหลือศูนย ์ ไม่มีส่ิงใดเป็นสมบติัของตนเลย เพราะมนัไม่ไดท้ า 
เพราะมนัข้ีเกียจข้ีคร้าน แลว้แอบอา้ง ฉ้อฉล “ปลอ่ยวาง ไม่ติดขอ้งส่ิงใดเลย ละเอียดลึกซ้ึง” มนั
เป็นไปไดอ้ยา่งไร 

คนเราจะลว่งพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร ความเพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะ ธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เศรษฐีธรรมๆ หมายถึงวา่ รู้เห็นตามความเป็นจริงแลว้วางไว้
ตามมความเป็นจริง 
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แต่พวกเราไม่รู้ไม่เห็นส่ิงใดเลย ศึกษาแลว้ปล่อยวางๆ ปลอ่ยวางโดยท่ีไม่รู้ไม่เห็น 
เหมือนยาจกเขญ็ใจ ไม่มีทรัพยส์มบติัส่ิงใดติดตวัของตนเลย แลว้บอกปล่อยวาง ก็มึงไม่มี แลว้
มึงจะเอาอะไรวาง ไม่มีทรัพยส์มบติัส่ิงใดเป็นของตนสักช้ินนึง แลว้เอาอะไรไปวาง มนัตระหน่ีถ่ี
เหนียว มนัอยากไดอ้ยากดี อยากอวดอา้งวา่มนัมีคุณธรรม แต่มนัไม่มีอะไรเป็นสมบติัของตวั
แมแ้ต่ช้ินเดียว 

แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเรานะ เวลาท่านเก็บหอมรอมริบ หลวงปู่มัน่ หลวงตาท่านพดู
ประจ าวา่หลวงปู่มัน่เป็นพระอะไร เป็นพระอรหันต์นะ ท่านยงัเก็บหอมรอมริบ ทุกกฎส่ิงใดท่าน
ไม่ยอมขา้มแมแ้ต่เลก็แต่นอ้ยเลย ท าไวเ้พ่ืออะไร ท าไวเ้พ่ือไอพ้วกตาด าๆ ไง ท าไวเ้พ่ือพวกลกู
ศิษยล์กูหาท่ีคอยเพง่คอยดูวา่อาจารยข์องเราตอ้งยอดเยีย่มไง ถา้อาจารยเ์ราไม่ยอดเยี่ยมเป็น
อาจารยข์องเราไม่ไดไ้ง ทั้งๆ ท่ีท่านสติวนิยั 

สติวนิยัหมายความวา่ ธรรมะวนิยัน้ีมนัเป็นสมมุติ หัวใจนั้นมนัธรรมเหนือโลก มนัเหนือ
สมมุติบญัญติัแลว้ มนัไม่มีส่ิงใด ไม่มีส่ิงใดเพราะอะไร ไม่มีภวาสวะ ไม่มีภพ ไม่มีภพ ไม่มีฐาน
ท่ีตั้งของเจตนา การกระท าส่ิงใดท่ีขาดเจตนา ขาดการหวงัผล ไม่มีผลหรอก แต่ท่านก็ยงัมาเก็บ
หอมรอมริบมาท าเพ่ือเป็นตวัอยา่ง ชีวติแบบอยา่ง 

ชีวติแบบอยา่งน้ีหายากมาก ชีวติแบบอยา่งเร่ิมตน้คือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
เป็นศาสดา ท่านมีความสุขความสบายในใจของท่าน ท่านมีความพร้อมหมดเลย แต่ท่านมาใช้
ชีวติแบบอยา่งให้เป็นแบบอยา่งให้เรานะ “ภิกษุทั้งหลาย เวลาเธอโดนโลกธรรมเบียดเบียนหนกั
หนาสาหัสสากรรจ์นะ ให้ดูเราตถาคตเป็นตวัอยา่ง ให้ดูเราตถาคตเป็นตวัอยา่ง” ท่านบอกให้ดู
ท่านเป็นตวัอยา่งๆ น่ีไง ท่านไม่บอกเลยวา่ ฉันปลอ่ยวาง แลว้ท าอะไรก็ได ้ แลว้ก็จะบอกวา่น่ี
ละเอียดลึกซ้ึง...ไอพ้วกข้ีครอก 

แต่ถา้พวกเศรษฐี หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านท าของท่าน ท่านท าเป็นตวัอยา่ง เห็นไหม 
หลวงปู่เสาร์ท่านพดูเอง น่ีไง ท าให้มนัดูมนัยงัไม่เอาเลย แลว้จะไปสั่งสอนอะไรมนั สั่งสอนมนั 
จ ้ าจ้ีจ ้ าไช มนัจะเอาไหม ท าให้มนัเห็นเป็นตวัอยา่ง หลวงปู่เสาร์ท่านนัง่ทั้งวนัทั้งคืนเลยนะ นัง่
ประพฤติปฏิบติัให้เห็นเป็นตวัอยา่ง น่ีครูบาอารยข์องเราท่านมีดีไปคนละอยา่ง เพ่ือเป็น
ประโยชน์ เพ่ือเป็นแนวทาง น่ีครูบาอาจารยท่ี์ดีๆ ไง 
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ค าวา่ “เศรษฐีธรรมๆ” ตอ้งมีคุณธรรม มีศีลคือความปกติของใจ มีสมาธิคือความสงบ
ระงบั มีความสุขในหัวใจ แลว้ก็ยงัมีปัญญาภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีรู้แจง้แทงตลอดในกิเลส
ตณัหาความทะยานอยากนะ รู้แจง้เห็นจริง เวลากิเลสมนัขาดคือปลอ่ยวางตามความเป็นจริง 

ไม่ใช่วา่ “ฉันจะปลอ่ยวางแลว้นะ ไม่มีใครเห็นฉันปล่อยวา่งเลย แหม! ฉันปล่อยวาง ฉัน
เป็นคนดี แลว้ถา้ไม่มีใครเห็นฉันปลอ่ยวาง ฉันจะไม่ยอมปล่อยวาง จนกวา่ใครจะมองฉัน ฉันถึง
จะปลอ่ยวาง”...อีกร้อยชาติ กิเลสทั้งนั้น แอบอา้งไง น่ีพวกข้ีฉ้อ พวกข้ีฉ้อ นิสัยข้ีฉ้อมนัก็จะข้ีฉ้อ
ตลอดไป 

ถา้นิสัยคนท่ีมีคุณธรรม ท่ีเราท าความดีๆ ส่ิงท่ีท าความดี ท าความดีเพ่ือหัวใจของเรา มนัมี
มาตรฐานนะ อริยสัจมีมาตรฐานเดียว คนเราจะช าระลา้งกิเลสตอ้งผา่นอริยสัจ จิตน้ีกลัน่ออกมา
จากอริยสัจ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค 

นิโรธะ นิโรธความรู้แจง้ รู้แจง้ในกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ทุกขก์บัสมุทยัเป็นฝ่าย
กิเลส นิโรธกบัมรรคเป็นฝ่ายธรรม ธรรมกบักิเลสช าระลา้งกนั เห็นไหม มนัประหัตประหารกนั 
มนัรู้ตามความเป็นจริงของมนั 

เวลาจิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสัจ มนัมีมาตรฐานเดียว คนจะขิปปาภิญญา จะพระอรหันต์
ประเภทใดก็แลว้แต่ จิตน้ีตอ้งกลัน่ออกมาจากอริยสจั เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
อาสวกัขยญาณในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ นัน่เป็นมาตรฐาน ความเป็นมาตรฐาน
อนันั้นน่ะ เวลาใครผา่นมาตรฐานอนันั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะเขา้ใจได ้จะรู้ได ้

ถา้ใครไม่ไดผ้า่นมาตรฐานอนันั้น มีความเขา้ใจ มีพระมีความเห็นผิดจะไปเขา้เฝ้าองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ จะไปรายงานตนวา่ตวัเองเป็นพระอรหันต ์ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ให้พระไปยืนขวางทางอยู ่ บอกให้เขา้ป่าชา้ไปก่อน จะมาเฝ้าองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้รับแขกดว้ยการใหก้นัไปพกัไวท่ี้ป่าชา้ก่อน 
พอเขา้ไปในป่าชา้ ไปอยูใ่นป่าชา้ ไปเห็นซากศพ ไปเห็น มนัวเิวก มนัวงัเวง มนักลวัข้ึนมา น่ีไง 
พระอรหันตอ์ะไรของเอง็ 

น่ีมนัเขา้ใจไอพ้วกข้ีฉ้อ ไม่มีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มึงจะเอาความ
เป็นพระอรหันตม์าจากไหน เพราะมีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เอง็ก็อา้งอิงธรรมะของ
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เอง็ไม่มีสัจจะไม่มีความจริงในใจของเอง็ ไม่มีสัจจะไม่มีความ
จริงเลย ถา้มนัหยาบ มนัละเอียด ถา้มนัหยาบแลว้มนัพยายามอา้งอิงน่ีมนัข้ีฉ้อ 

แต่ถา้เป็นธรรมๆ นะ เขาเก็บหอมรอมริบ เขาพยายามบากบัน่ของเขา มีความวริิยะ มี
ความอตุสาหะ ท าความดีของเราๆ ใครจะไม่รู้ไม่เห็นกแ็ลว้แต่ เราท าความดีของเรา ความดีถา้มนั
ท าแลว้มนัก็เป็นความดีในใจอนัน้ี น่ีมาตรฐานของใจมนัจะยกใหสู้งข้ึน ถา้มาตรฐานของใจมนั
ยกให้สูงข้ึนนะ มนัละอายใจนะ เรามีแต่เอารัดเอาเปรียบเขา เรามีแต่เหยียบย  า่ท าลายเขา เราเป็น
ภาระให้คนอ่ืนเขาคอยแบกรับแบกหามไว ้ เรา น่ีมนัละอายใจ ถา้มนัละอายใจนะ คนประเภทน้ี
ถา้ไปอยูใ่นป่าในเขานะ ไปธุดงคอ์ยูค่นเดียวนะ เวลาน ้าขาดแคลน ไม่มีน ้าใชห้รอก สมยัครูบา
อาจารยข์องเราใชไ้มก้ระบอกลงไปสรงน ้า ใชไ้มก้ระบอกตกันะ ลงไปสรงน ้า กลบัข้ึนมาเหง่ือ
เหมือนเดิม เหมือนไม่ไดอ้าบน ้า แต่ก็ตอ้งท า เวลาอยูบ่นภูเขานะ แลว้เอาน ้าข้ึนมา 

เรามีครูบาอาจารยท่์านมาเยีย่มพระกนั ท่านไปถึงดว้ยความเหน็ดเหน่ือย ท่านก็ลา้งหนา้ 
บว้นปาก อาจารยบ์อก ท่ีเอง็ท านัน่น่ะ กูใชว้นัหน่ึงนะน่ะ สะอึกเลยนะ ค าวา่ “กูใชว้นัหน่ึง” 
หมายความวา่ กูอตุส่าห์ห้ิวมา แสวงหามาเพ่ือไวใ้ชใ้นชีวติประจ าวนัวนัหน่ึง ไอพ้ระมาเยี่ยมนะ 
มาถึงมาลา้งหนา้ บว้นปาก ขนัหน่ึง ท่านบอกนัน่กูใชว้นัหน่ึง 

นัน่น่ะ ท่ีท่านพดูเพ่ืออะไร เพ่ือให้รู้จกัประหยดั รู้จกัมธัยสัถ ์ รู้จกักาลเทศะ เพราะตวัเอง
ไม่ไดไ้ปแสวงหาน ้านั้นมา ตวัเองไม่ไดไ้ปแบกหามข้ึนมาจากล าธาร ตวัเองไม่ไดท้ ามา ตวัเองก็
ไม่รู้ใช่ไหม เวลาไปใชก้็นึกวา่น ้าเปิดก๊อกไง น ้าประปาเปิดก็ออกๆ ในป่าไม่มีหรอก มนัตอ้งท า
เองทั้งนั้น แลว้ถา้ไม่ท าเองมนัไม่มีหรอก มนัตอ้งแสวงหาทั้งนั้น ถา้เป็นจริงมนัตอ้งเป็นสภาวะ
แบบนั้น มนัถึงจะรู้วา่เราเอารัดเอาเปรียบเขาหรือไม่ ตวัเองไปอยูต่วัคนเดียวมนัถึงจะรู้วา่ตวัเอง
มนัจะทุกขย์ากขนาดไหน 

ไอน่ี้ไปอยูส่ังคมท่ีเจริญแลว้ เขาแสวงหาไว ้ เขาท าไวไ้ง เขาท าไวใ้ห้เป็นประโยชน์ เวลา
ขอ้วตัรปฏิบติัเขาท าไวพ้ร้อม ตวัเองก็มาใชข้องเขา มาท าของเขา ไม่มีความละอายใจ ไม่เคยคิด
เลย “ฉันปล่อยวาง ไอพ้วกนั้นมนัพระใหม่ พระใหม่มนัยงัไม่รู้จกัอะไรเลย อูฮู้! ขยนัหมัน่เพียร
นะ เขาอยากจะท าให้ไดม้าตรฐานแบบฉัน” น่ีความคิดข้ีฉ้อ 

ถา้ความคิดท่ีเป็นจริงนะ เขามีความละอาย มีหิริมีโอตตปัปะ มีความละอาย มีความเกรง
กลวั มีความต่ืนตวั เศรษฐีธรรมๆ ไง แลว้มีสัจจะมีความจริง แลว้วางไดต้ามความเป็นจริงมนัถึง
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จะจิตสงบได ้ จิตสงบได ้ จิตท่ีมนัจะเป็นจริงไดม้นัตอ้งมีของมนั ไม่ใช่วา่มนัไม่มีแลว้ปล่อยวาง 
“นู่นก็ปลอ่ยวาง น่ีก็ปลอ่ยวาง จิตฉันสูงส่ง จิตฉันอยูบ่นยอดไม”้ 

แต่ในธรรมะของคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ จะสูงส่งต ่าตอ้ยแค่ไหนก็อยูท่ี่ภวาสวะ 
อยูใ่นภพ อยูใ่นหัวใจของเราน่ี หัวใจท่ีงดงาม หัวใจท่ีสูงส่ง มนัก็อยูท่ี่กลางหัวอกเราน่ี หัวใจท่ีต ่า
ตอ้ย หัวใจท่ีหยาบชา้ มนัก็อยูท่ี่กลางหัวอกน่ี เพียงแต่วา่มนัคายพิษออกมาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์
เท่านั้นเอง 

ส่ิงท่ีเป็นสุขๆ นะ เศรษฐีธรรมไง รู้รอบขอบชิด เราท าทุกอยา่ง หมัน่เพียร ท าเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ แลว้ปล่อยวาง ปลอ่ยวางคือวา่ท าเสร็จแลว้ให้คนอ่ืนร่วมใชร่้วมสอย เป็นสาธารณะ
สมบติั ใครๆ ก็ใชส้อยส่ิงนั้นไดด้ว้ยน ้าพกัน ้าแรงของเรา เราไม่อา้งอิงวา่ของเรา แลว้ใครใชแ้ลว้ 
เราไดบุ้ญไดกุ้ศลของเรา ปลอ่ยวาง เห็นไหม แต่คนอ่ืนแลว้มนัไม่ปล่อยวาง มนัปล่อยวางไม่ได ้
ถา้มนัยิ่งไม่ไดท้ าเลยมนัยิ่งไม่มีอะไรจะปลอ่ยวาง แลว้จะเอาอะไรไปปลอ่ยวาง 

น่ีไง ถา้เป็นสัจธรรมๆ มนัตอ้งรู้แจง้เห็นจริงแลว้ปล่อยวาง การรู้แจง้เห็นจริงมีการกระท า 
เห็นไหม สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ถา้จิตมนัสงบมนัระงบัได ้มนัมีความละลาย มีความละอาย
ของมนั มีความขยนั มีความหมัน่เพียรของมนั ถา้จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นกิเลส พอจิตเห็น
กิเลส จิตพิจารณาแลว้ ถา้มนัพิจารณาแลว้นะ จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสัจ มนัสมบูรณ์แบบ ทุกข ์
สมุทยั มรรค มรรคญาณ เกิดนิโรธความรู้แจง้ จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสัจ 

จิตน้ีไม่ไดก้ลัน่ออกมาจากการศึกษา กลัน่ออกมาจากการท่องจ า กลัน่ออกมาจากฟัง
เยอะๆ ฟังแลว้เป็นคติเป็นแบบอยา่ง แต่ถา้มนัจะเป็นความจริง จิตน้ีตอ้งกลัน่ออกมาจากอริยสัจ 
ถา้จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสจั จิตน้ีมนัจะมีสัจจะมีความจริง แลว้มนัจะมีการปลอ่ยวางไดจ้ริงๆ 
มนัจะเห็นจริง ท าจริง เป็นความสัจจะความจริงในใจอนันั้น มาตรฐานน้ีเป็นมาตรฐานของ
พระพทุธศาสนา ภาวนามยปัญญา ปัญญาช าระลา้งกิเลสตณัหาความทะยานอยากในหัวใจของ
สัตวโ์ลก เอวงั 


