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เทศน์เช้า วนัที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

วนัน้ีจะวนัเขา้พรรษานะ ถา้วนัเขา้พรรษา พระจะอธิษฐานพรรษา ถา้อธิษฐานพรรษา น่ี
ธุดงควตัร อธิษฐานธุดงค ์แลว้ธุดงคก่ี์ขอ้ ธุดงคก่ี์ขอ้พระก็จะตั้งสัจจะของเขา ถา้ตั้งสัจจะของเขา
เพื่อประโยชน์กบัอะไร เพื่อประโยชน์กบัเขา ฉะนั้น เวลาว่าพระธุดงค์ๆ  ท  าไมตอ้งธุดงคล่์ะ ค าว่า
พระธุดงคไ์ง นกมนัตอ้งบิน ข้ึนช่ือว่านกตอ้งบิน  

น่ีก็เหมือนกนั ข้ึนช่ือว่าพระปฏิบติัมนัตอ้งมีหลกัมีเกณฑข์องมนั ถา้ข้ึนช่ือว่านกมนัไม่
บิน มนักน็กกระจอกเทศไง นกกระจอกเทศมนับินไม่ได ้มนัข้ึนบินไม่ได ้นกท่ีบินไม่ได ้แต่นก
มนัตอ้งบิน ถา้มึงจริงมึงตอ้งท าได ้ ถา้จริงตอ้งท าใหไ้ด ้ ถา้ท าไม่ไดท้  าเพื่อใคร ก็ท  าเพื่อตวัเอง
เท่านั้นแหละ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมวินยัไวเ้พื่อใคร ร้ือสัตวข์นสัตว ์ 

น่ีไงร้ือสัตวข์นสัตวไ์ง ร้ือสัตวข์นสัตวท่ี์ไหน ร้ือสัตวข์นสัตวใ์นหวัใจเราไง สัตตะผูข้อ้ง 
เพราะมนัขอ้งมนัถึงเวียนว่ายตายเกิด เพราะมนัมีอวิชชามนัถึงเวียนว่ายตายเกิด ร้ือสัตวข์นสัตวน่ี์
ปลดเปล้ืองมนั ปลดเปล้ืองความขอ้งในใจนั้น ปลดเปล้ืองอวิชชาท่ีความไม่รู้จกัตวัเองนั้น ร้ือ
สัตวข์นสัตว ์ร้ือสัตวท่ี์น่ี  

ถา้ร้ือสัตวข์นสัตวเ์ราก็พดูเหมือนพ่อแม่ โอ๋มนั อุม้มนั ดูแลมนั ลูกทั้งนั้น ลูกของเรา เราก็
ตอ้งรักดูแลเป็นธรรมดา สัตวน์ะบางประเภทเกิดมามนัเล้ียงตวัเองไดเ้ลย มนุษยเ์กิดมาพ่อแม่ไม่
เล้ียงอยูไ่ม่ไดห้รอก แต่เวลามนัโตข้ึนมา ปัญญามนั ปัญญามนัครองโลก ถา้มนัครองโลกไดน้ัน่
ล่ะคือปัญญามนัเกิด น้ีปัญญาของโลกนะ แต่ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้จะร้ือสัตวข์น
สัตวน์ะ ร้ือสัตวข์นสัตวว์างธรรมและวินยั ขอ้วตัรปฏิบติัมนัขดัใจไปหมดเลย อยากได ้ อยากดี
อยา่งใดไม่สมความปรารถนา  

ค าว่าไม่สมความปรารถนานัน่คือไปต่อตา้นกบักิเลส ต่อรองกบัมนั กิเลสมนันอนอยู่ใน
หวัใจมนัคิดจินตนาการของมนัไปหมด ธรรมะมนัตีแผไ่ดห้มด มนัรู้ไปหมด มนัรู้ธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แต่มนัไม่รู้จกัตวัมนัเอง มนัไม่เถียงใจมนัเลย เพราะไม่เถียงใจ
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มนัเลยองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงวางธรรมวินยั วางขอ้วตัรปฏิบติั ขอ้วตัรปฏิบติัก็
ดดัแปลงหวัใจน่ีแหละ ดดัแปลงตน  

ถา้ดดัแปลงตนมนัเป็นความยุง่ยากไหม เพราะคนเห็นว่าเป็นความยุง่ยากไง อยากสะดวก
อยากสบายไง อยากสะดวกอยากสบายก็เป็นทางของมนัไง แลว้เราจะตอ้งเขา้ไปยอมจ านนกบั
มนัใช่ไหม ออกจากบา้นมา ออกจากบา้นมาเราทิง้แลว้ เราทิง้ท่ีนอน เราทิ้งหอ้งครัว เราทิง้หอ้ง
หบัของเรามาแลว้ เราทิง้แลว้ ถา้เราทิง้แลว้ เราออกจากบา้นมาเราทิง้แลว้ เราทิง้แลว้ทิง้ไวข้า้ง
หลงัไง ทิง้ไวข้า้งหลงั น่ีเราเป็นฆราวาสญาติโยมเรามาบวชพระ เรามาอยูว่ดั เรามาถือศีล ๘ เรา
มาอยูว่ดัเราทิง้ไวห้มดแลว้ อยา่ใหใ้จมนัไปห่วงหาอาวรณ์ตรงนั้น  

ถา้ห่วงหาอาวรณ์ตรงนั้นนะ พอทิง้มานะ ทิง้ท่ีนอนท่ีเป็นฟูก ทิง้ท่ีนอนท่ีสูงใหญ่ ทิง้
ความสะดวกสบายในบา้น ทิง้หอ้งแอร์ ทิ้งทุกอยา่งมาหมดแลว้ มาอยูโ่คนไม ้ พอมาอยูโ่คนไม้
ข้ึนมามนัคิดยอ้นกลบัไง เออ ไม่มาก็ดี อยูบ่า้นดีกว่า น่ีมนัยอ้นกลบั เราทิง้มาเราทิง้ไวเ้บ้ืองหลงั
แลว้ เราทิง้แลว้ พระก็เหมือนกนัเราทิง้ความเป็นฆราวาสของเราแลว้ เราเป็นสมณะ  

ค าว่าสมณะ น่ีสมณะสารูป ถา้สมณะสารูปมนัเป็นความจริง ความจริงถา้กิริยาของเรา แต่
เวลาแสดงออก เวลาแสดงออกแสดงออกดว้ยความเป็นจริง ถา้มนัมีจริง มนัมีจริงท่ีไหนล่ะ มนัมี
จริงเขา้ไปตรงน้ีแหละ ธุดงควตัรมนัมีแต่ช่ือไง เราอา้งหมด เราไปอา้งกนัเองว่ามนัล าบาก มนั
ขดัขอ้ง มนัไม่สะดวก  

ค าว่าสะดวกกส็ะดวกกิเลส ขดัขวางมนั โตแ้ยง้มนั คอยขดัเกลามนั ธุดงควตัร ธุดงค ์๑๓ 
เป็นธรรมวินยัท่ีขดัเกลากิเลส มนัเป็นความมกันอ้ยสันโดษ มนัขดัเกลา มนัไม่ใช่ตวัจริง ตวัจริง
คือมรรค ไอน่ี้เป็นขอ้วตัรไง มนัเป็นเคร่ืองมือ ค าว่าเคร่ืองมือนะ เคร่ืองมือองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ใหไ้วม้ากมายเลย ดูสิเวลาเขารบทพัจบัศึก กองทพัของใครมีอาวุธยทุโธปกรณ์
ท่ีเหนือกว่า เขาสามารถยดึครองชาติอ่ืนไดเ้ลย  

น่ีก็เหมือนกนั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ใหม้รรค ใหผ้ลไว ้ ใหข้อ้วตัรปฏิบติัไว ้
พระมนัไม่เอา น่ีเคร่ืองมือทั้งนั้นแหละ เพราะเคร่ืองมือท าข้ึนมามนัมกันอ้ยสันโดษใช่ไหม ถา้
มกันอ้ยสันโดษเพื่อใครล่ะ ก็เพื่อหวัใจของเราถา้มนัเขม้แขง็ข้ึนมา เขม้แขง็ข้ึนมา ดูสิเวลาครูบา
อาจารยข์องเราเวลาธุดงคไ์ป เวลาธุดงคไ์ป สมยัก่อนนะ ๕ วนั ๑๐ วนัไม่ไดกิ้นขา้ว เพราะเรา
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เดินป่าไปมนัเจอใคร มนัไม่กิน น ้าน่ีน ้ าขาดไม่ได ้ เพราะในป่าแหล่งน ้ามนัมาก มีน ้าประทงัชีวิต
ไป แลว้มนัร่ืนเริง มนัร่ืนเริงนะ แลว้ชีวิตอย่างนั้นมนัเขม้แขง็  

น่ีพระธุดงค ์ ถา้พระธุดงคม์นัตอ้งมีประสบการณ์ ธุดงคเ์พื่อใหเ้ขม้แขง็ การเดินจงกรม 
เดินจงกรมเพื่อร่างกายแขง็แรง อานิสงส์ของมนัคือเดินธุดงคไ์ปไดไ้กล เพราะมนัฝึกหดัของมนั
มา น่ีอานิสงส์ทั้งนั้น อานิสงส์น่ีคือเร่ืองของร่างกาย จิตใจไม่ไดเ้กิดข้ึนเลย ถา้จิตใจมนัจะเกิดข้ึน 
วนัน้ีวนัจะเขา้พรรษา เวลาเราโหยหานะ เวลาเราเป็นพระหรือว่าเราเป็นผูท่ี้อุปัฏฐากวดั วนัน้ีจะ
เขา้พรรษา น่ีวนัน้ีเขา้พรรษานะ มนัคิดวา่วนัออกพรรษาแลว้ มนัคิดไปอนาคตหมดไง น่ีเราโหย
หาวนัน้ีวนัเขา้พรรษา เราตั้งคุณงามความดีของเรา  

ชาวพุทธ วนัเขา้พรรษาเขางดนะอดเหลา้ งดบุหร่ีเขางดของเขา เขาได ้ ๓ เดือน เขา
ประเพณีวฒันธรรม ความเช่ือ เพื่อประเพณีมนัเขม้แขง็มาก พระเราในสมยัพุทธกาล พระจกัขุ
บาลเวลาเขา้พรรษาอธิษฐานเนสัชชิกไม่นอนเลย พระโสณะเวลาท่านอธิษฐานของท่าน ท่าน
เดินจงกรมของท่านจนฝ่าเทา้แตก เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านขวนขวายอยา่งนั้น น่ีก็
เหมือนกนั พระจะเขา้พรรษาวนัน้ี วนัน้ีพระจะอธิษฐานพรรษา ถา้อธิษฐานพรรษาเขาตั้งกติกา
กบัเขา เขาตั้งกติกาของเขา เขาจะต่อสู้กบักิเลสตณัหาความทะยานอยาก 

ไอเ้ร่ืองขอ้วตัรปฏิบติัมนัเป็นเคร่ืองมือ เคร่ืองมือเขา้มาอะไรล่ะ เคร่ืองมือเขา้มาหาหวัใจ
ของตวั เคร่ืองมือเขา้มาหาหวัใจของตวั เราไม่มีเคร่ืองมือดว้ย แลว้เราตะครุบเงาดว้ยว่าความรู้สึก
นึกคิด ประเพณีวฒันธรรมน้ีเป็นธรรม ใครไปวดัไปวาก็ฉนัรู้ๆ เขา้ใจ เขา้ใจไปทุกเร่ืองเลย 
เคร่ืองมือมนัยงัท าไม่ไดแ้ลว้มนัเขา้ใจไดอ้ยา่งไร มนัตอ้งมีเคร่ืองมือ ถา้มีเคร่ืองมือแลว้ เคร่ืองมือ
นั้นมนัถึงจะเขา้ไปคน้ควา้หาจิต จิตท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไง สูงสุดสู่สามญั  

เวลาสูงสุด เราไปเห็นพิธีกรรมทุกอยา่งจบลงดว้ยการนัง่สมาธิ จบลงดว้ยการภาวนา แลว้
เวลาภาวนาไปแลว้มนัเร่ิมตน้ใช่ไหม ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลคือความปกติของใจ ถา้สมาธิเกิดมา
มนัตั้งมัน่มีความสุขของมนั ถา้เกิดภาวนามยปัญญาข้ึนมาเราจะมหศัจรรยก์บัจิตดวงน้ี มหศัจรรย์
มาก มนัเป็นปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก เทคโนโลยต่ีางๆ เขาซ้ือ ขาย แลกเปล่ียนได ้ 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ถา้มนัจบัยดัใส่หวัใจได ้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้จบัยดัใส่หวัใจทุกๆ คนเลย เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนา
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มาร้ือสัตวข์นสัตว ์ แต่มนัจบัยดัใส่ในใจนั้นไม่ได ้ จบัยดัใส่หวัใจนั้นไม่ไดเ้พราะปฏิสนธิจิตมนั
ถือตวัถือตนของมนั มนัมีทิฐิมานะของมนั  

ทุกคนว่าตวัเองฉลาด ตวัเองเก่งกลา้ ทุกคนมีความสามารถ จะไม่ยอมรับความรู้สึกนึกคิด
ของใคร มนัไม่ยอมรับความรู้สึกนึกคิดของใครทั้งส้ิน ฉะนั้น ปฏิสนธิจิตท่ีเวียนว่ายตายเกิดใน
วฏัฏะน้ีมนัมีอวิชชาครอบง ามนั มนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ตอ้งปลุกปลอบมนั ตอ้งฟ้ืนฟูมนั 
ฟ้ืนฟูมนัข้ึนมาใหเ้ขา้สู่ความสงบใหไ้ด ้ ฟ้ืนฟูมนัเขา้ไปสู่ตวัของมนัเองใหไ้ด ้ ถา้ฟ้ืนฟูเขา้สู่ตวัเอง
ได ้ ท าสัมมาสมาธิๆ มนัยกข้ึนสู่วิปัสสนา การฟ้ืนฟูข้ึนมามนัเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ี
เกิดข้ึนจากจิตมนัเป็นจ าเพาะ มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก เป็นจ าเพาะตน  

ของท่ีจ าเพาะตนเราจบัยดัหรือเราจะโอนยา้ยใหใ้ครไม่ได ้ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้วางธรรมวินยั วิธีการ เคร่ืองมือๆ เคร่ืองมือน้ีใหเ้ราท าๆ พอเราท าข้ึนมามนัจะยอ้นกลบั
ข้ึนมาในใจของเรา เวลามนัเกิดภาวนามยปัญญา เกิดธรรมจกัร จกัรมนัเคล่ือนมนัมหศัจรรย ์
คอมพิวเตอร์มนัสู้ไม่ไดห้รอก มนัเร็วกว่า มนัทุกอยา่งกว่า เพราะความคิดเร็วไหม เล่ห์เหล่ียม
ของกิเลสมนัเร็วไหม มนัปลิ้นปลอ้นขนาดไหน  

มนัจะปลิ้นปลอ้นขนาดไหนสติปัญญามนัทนัหมด มนัทนัความคิดเราหมด ทนัความยุ
แยงตะแคงร่ัวของกิเลสมนัทนัหมด แลว้มนัทนัหมดไม่ทนัหมดธรรมดานะมนัยอ้นกลบัเขา้ไป
ดว้ย เอง็มาจากไหน เอง็เกิดท่ีไหน เอง็เกิดมาอยา่งไร มนัก็ไปตีแผห่มด น่ีท่ีว่าเป็นไตรลกัษณ์ 
เป็นลกัษณะ ไตรลกัษณะท่ีมนัเกิดข้ึน ตั้งอยูแ่ละดบัไป เกิดอยา่งไร ตั้งอยูอ่ยา่งไร ดบัอยา่งไร 
เห็นอยา่งไร รู้อยา่งไร แลว้มนัชดัเจนไง 

ฉะนั้น เทคโนโลย ี คิดอยา่งไรก็แลว้แต่ ความเร็ว ดสิูเวลาไปดาวองัคาร ดาวพลโูตเขาไป
ก่ีปี ๙ ปี ๕,๐๐๐ กว่าปีลา้นแสงมนัไปขนาดนั้นมนัไปไดอ้ยา่งไร แลว้ความคิด แลว้มรรคญาณท่ี
มนัเกิดข้ึนมนัเร็วกว่านั้น เร็วกวา่ความคิด เร็วกว่าทุกอยา่ง ถา้ไม่เร็วกว่ามนัเอาอยูไ่หม ไม่เร็วกว่า
มนัจดัการไดไ้หม ท าไมมนัจดัการไดล่้ะ  

น่ีก็เหมือนกนั วนัเขา้พรรษาๆ น่ีไง วนัเขา้พรรษามนัส าคญัอยา่งน้ีไง ส าคญัท่ีว่าพระ
ธุดงคอ์ยู ่พระเคล่ือนไหวอยูต่อ้งหยดุ อยูจ่  าพรรษาท่ีใดท่ีหน่ึง ๙ เดือนนั้นไดป้ระสบการณ์ ไดไ้ป
คน้ควา้ ไดพ้ิสูจน์ในป่าในเขา ไดพ้ิสูจน์มาจากครูบาอาจารยห์มดแลว้ ๓ เดือนน้ีตอ้งทดสอบกนั 
ตอ้งพิสูจน์กนัในใจน้ี ทดสอบกนั ทดสอบข้ึนมาใหไ้ด ้ จิตใจมนัจะมีความสามารถขนาดไหน น่ี
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มีความส าคญัอยา่งน้ี พอมีความส าคญัอยา่งน้ีค  าว่าธุดงคม์นัถึงมกันอ้ยสันโดษนะ ตามมีตามได ้
ไม่ภตัตามมา  

ภตัตามมาหมายถึงว่าญาติโยมท่ีเขาอุปัฏฐาก เขาเป็นห่วงเป็นใย เขาก็จะตามส่งตามเสีย 
ตามดูตามแล พอธุดงคจ์บ รับไม่ได ้ เขาเอามาก็รับไม่ได ้ เราตอ้งเขม้แขง็ของเราเอง เราเขม้แขง็
ของเราเองมนัมีตามมีตามได ้ ถา้ไปบิณฑบาตเขาใส่แลว้จบ ไม่มีการคลุกคลีกนั เขาใส่แลว้เขาก็
กลบับา้นเขา พระท าภตักิจเสร็จแลว้ก็ตอ้งพยายามคน้ควา้หาความจริงในใจตวัเองใหไ้ด ้ สัจจะ
ความจริงอนันั้นคน้ควา้ข้ึนมาใหเ้ป็นของเราข้ึนมาใหไ้ด ้น่ีท  าอยา่งน้ี  

น่ีพดูถึงเวลาเราประพฤติปฏิบติัธรรม สัจธรรมๆ เราอยากไดไ้ง น่ีไปหาครูบาอาจารย ์ไป
หาพระอรหนัต์ๆ  ไปหาครูบาอาจารย ์ น่ีแสวงหาๆ ก็ไปดูสมบติัเขา ไปเท่ียวกนัรอบโลก ดสิู
ธนาคารชาติ เงินส ารองของชาติไหนมีมากท่ีสุด ก็รู้หมด รู้หมดแหละ น่ีไปดูของเขา แลว้เงิน
ของเราล่ะ กระเป๋าเราล่ะ บญัชีเราล่ะ 

น่ีก็เหมือนกนั ใจเราล่ะ ความสุข ความทุกขข์องเราล่ะ เกิดมาจากไหน เกิดมาท าไม ตาย
แลว้ไปไหน น่ีคน้ควา้มนั ถา้คน้ควา้มนัสัจจะความจริง อยา่ดูถูกความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ พระ
อริยเจา้นะรู้เท่าทนัหมด แลว้น่ิง จริงๆ แลว้ครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัแลว้ท่านไม่อยาก
พดูเร่ืองธรรมะกบัคนท่ีไม่มีความเช่ือถือ เพราะอะไร ครูบาอาจารยท่์านพดูดว้ยความเมตตานะ 
เพราะท่านใชชี้วิตของท่านคน้ควา้มา แต่พดูออกไปแลว้เขาไม่เช่ือ ถา้ไม่เช่ือนะ ไม่เช่ือ พุทธ
ศาสนาบอกว่ามนัเป็นกรรมๆ ไหม ถา้ไม่เช่ือไม่เป็นอะไร แต่ไม่เช่ือเขาก็ตอ้งใชปั้ญญาของเขาใช่
ไหม ข้ีโม ้อวด น่ีกล่าวตู่พระอริยเจา้มนัเป็นกรรมทั้งนั้นแหละ  

ฉะนั้น ครูบาอาจารยท่์านถึงไม่อยากใหเ้กิดสภาวะแบบนั้น เวลาพดูอยา่งน้ี เวลาหลวงตา 
เวลาท่านออกมาโครงการช่วยชาติ ท่านบอกเสียใจอยูอ่นัเดียวเท่านั้นแหละคนมนัตกนรกเยอะ 
คนท่ีกล่าวโจมตี คนท่ีต่อตา้น ท่านบอกท่ีท าท่านท าเพื่อประโยชน์นะ ท าเพื่อชาติ ท  าเพื่อชาว
พุทธ ท าเพื่อความมัน่คงของชาติ ของศาสนา ท าเพื่อความมัน่คง แต่ฝ่ายท่ีโจมตีท่านบอกว่าท่าน
เสียใจตรงนั้นแหละ ค าว่าเสียใจคือเขาท าเองนะ เขาท าเอง เขาโจมตีเอง เขาเอาไฟมาเผาตวัเขา
เอง เขาเอายาพิษมาเขา้สู่ร่างกายเขาเอง แลว้เขาก็ไดผ้ลของเขาเอง  

แต่ขณะหลวงตาท่านบอกว่าท่ีท  าโครงการช่วยชาติทั้งหมด ท่ีพดูถึงสะดุดใจก็สะดุดใจ
ตรงน้ี ตรงท่ีมีคนท่ีเขาท าแลว้มีโทษกบัเขา ดูความเมตตาของพระอรหนัตสิ์ เขาโจมตี เขาท าลาย
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ทั้งนั้นแหละ งานของเราไปไม่รอดเลย เขากีดเขาขวางไปหมดเลย แต่สุดทา้ยท่านบอกท่าน
เสียใจว่ามนัจะไดผ้ลเป็นบาป น่ีท่านเสียใจตรงนั้น เสียใจคนท่ีมนัท าบาปท ากรรมของเขาเอง 
ท่านไม่ไดท้  าอะไรกบัเขาเลย ท่านท าคุณงามความดี แต่ แต่โลกน้ีนานาจิตตงั คนท่ีเห็นดว้ยก็มี 
คนท่ีไม่เห็นดว้ยก็เยอะ  

ฉะนั้น ความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ท่านไม่อยากพดูมรรคผลตามความเป็นจริงกบัใคร แต่ 
แต่กิเลสมนัชอบ เวลามาน่ีหลวงพ่อว่าอยา่งไร หลวงพ่อว่าอยา่งไร คือเขามาลองไง เขาจะล่อเสือ
ออกจากถ ้า แหม เอาปัญหามาถาม เวลาเสือออกไปตะครุบมนั มนับอกว่าน่ีเสือ เสือกินคนไม่ดี 
อา้ว ก็เอง็ล่อเสือ ก็เอง็มาลองของ ก็เอง็มาถามปัญหาเอง เวลาถามปัญหาไป เวลามนัพุง่เขา้ใส่นะ
โอโ้ฮ ร้องโอโ้ฮเลย ก็เอง็ล่อเสือ  

ฤทธ์ิในพุทธศาสนาคือการบนัลือสีหนาท องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เวลายกพระ
สารีบุตรเป็นเสนาบดีแห่งธรรม เป็นอคัรสาวกเบ้ืองขวา ผูท่ี้จ  าแนกแจกแจงธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ การจ าแนกแจกธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นั้นคือธรรม
โอสถเขา้ไปสู่ใจของสัตวโ์ลก เขา้ไปสู่ใจของประชาชน อานิสงส์ของการฟังธรรม ส่ิงท่ีไม่เคย
ไดย้นิไดฟั้ง ส่ิงท่ีไดย้นิไดฟั้งแลว้ตอกย  ้า ส่ิงท่ีความลงัเลสงสัยใหข้บัเคล่ือนไป  

เวลาถา้จิตเราเช่ือมัน่ เวลาฟังแลว้มนัปล้ืมใจ อานิสงส์สูงสุดคือจิตผอ่งแผว้ จิตท่ีผอ่งแผว้ 
แลว้เวลาจิตผอ่งแผว้มนัมีค่าไหม พอจิตผอ่งแผว้ข้ึนมาแลว้ สมบติัพสัถานท่ีเราแสวงหามา ใช่
มนัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั พอจิตเราผอ่งแผว้นะเราจะคิดเลยนัน่สมบติับา้ กโูง่มาตั้งนาน ท าไมไม่
รู้จกัจิตของกเูอง พอถึงเวลาแลว้มนัจะเขา้ใจเลย แต่เราก็ตอ้งแสวงหาเพราะเราเกิดมากบัโลก
สมมุติ เกิดมาความจริง  

หลวงตาท่านบอกว่าธรรมะของท่านนะมนัไม่มีขดัแยง้กบัใคร เขา้สู่ทุกอณูของอากาศ 
เขา้กบัเขาไดห้มดเลย มนัไม่มีการโตแ้ยง้เลย แต่เวลาคนท่ีประพฤติปฏิบติัแลว้ถา้มนัเห็น ถา้มนั
เห็น ถา้มนัไดส้ัมผสั ความรู้สึกของเขา แลว้เราเอาความรู้สึกอารมณ์อยา่งนั้นมาอธิบายไง แลว้
เราไม่เคยไดอ้ารมณ์อยา่งนั้น เราไม่เคยสัมผสัอยา่งนั้น มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร 

ฉะนั้น เวลาพระท่ีไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ก็เอาความรู้สึกของครูบาอาจารยม์าอธิบาย เสร็จแลว้
ก็ผลประโยชน์ทบัซอ้น มีเบ้ืองหนา้เบ้ืองหลงั ค  าว่าเบ้ืองหนา้เบ้ืองหลงั ฉะนั้น กาลามสูตรอยา่
เพิ่งเช่ือ อยา่เช่ือใดๆ ทั้งส้ิน วนัน้ีวนัส าคญัทางพุทธศาสนา เม่ือวานเป็นวนัพระวนัอาสาฬหบชูา 
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วนัน้ีวนัเขา้พรรษา พอวนัเขา้พรรษาเขาจะตั้งสัจจะ ตั้งธุดงคต่์างๆ เพื่อประโยชน์กบัเขา เรา
ท าบุญกุศลแลว้ตั้งสัจจะกบัเรา  

ของขา้งนอกมนัเป็นวตัถุนะ ส่ิงท่ีการประชาสัมพนัธ์ เร่ืองโลกธรรม ๘ แต่จิตใจของเรา
ส าคญักวา่ ถา้จิตใจส าคญักวา่นะ คนถา้มนัมีคุณธรรมในหวัใจมนัจะมีความเผือ่แผ ่อเสวนา จ พา
ลาน  ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา เราจะไม่คบคนพาล เราจะคบบณัฑิต เวลาความคิดชัว่ นัน่ล่ะมนัพาล 
เวลาความคิดดี จิตใจเรา อารมณ์น่ีเป็นอาหารของใจ ความรู้สึกนึกคิด คิดดี คิดชัว่ ถา้คิดชัว่
พยายามปฏิเสธมนั เราไม่คบอเสวนา เราไม่คบคนพาล เราไม่คิดคบอารมณ์อยา่งน้ี เราจะคบ
บณัฑิต คบบณัฑิตคบส่ิงท่ีดีงาม 

น้ีบณัฑิตก็โดนเขารังแก รังแกว่าไม่ทนัคนๆ เราเป็นบณัฑิต เราเช่ือองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนเร่ืองศีล สมาธิ ปัญญา เราเช่ือมัน่อนันั้น 
แต่เร่ืองของสังคมของโลกเขาเอารัดเอาเปรียบกนั นัน่ล่ะเขาว่าเขาไดผ้ลประโยชน์ นัน่ล่ะฟืนไฟ
ของเขา ถา้จิตใจเรามัน่คงเรายนือยูไ่ด ้ไม่โลภ ไม่ตอ้งการของใคร ไม่เป็นเหยือ่ใคร แสวงหาดว้ย
น ้าพกัน ้าแรงของเรา  

ดูพระสิ ธุดงค์ๆ  ตอ้งบิณฑบาตมา บิณฑบาตเป็นวตัร เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ เราท ามนัเป็น
สิทธ์ิ สิทธ์ิของโยม สิทธ์ิของพระ มนัเป็นสิทธ์ิของแต่ละบุคคล แลว้บุคคลเห็นคุณงามความดี
มากนอ้ยขนาดไหน เขาก็ขวนขวายของเขาอยา่งนั้น ฉะนั้น เวลาบอกว่าถา้มนัจะยุง่ยากบา้งมนัก็
มีบา้ง แต่ถา้เป็นความจริงแลว้ นกมนัตอ้งบิน พระธุดงคต์อ้งธุดงค ์ คนท่ีมีคุณธรรมตอ้งลงสู่
ความเพียรอนันั้น ถา้ความเพียรอนันั้นเป็นความจริงข้ึนมา มนัตอ้งเป็นความจริงข้ึนมา น่ีวนั
เขา้พรรษา 

ฉะนั้น ส่ิงปัจจยั ๔ มนัเคร่ืองอาศยันะ ค าว่าเคร่ืองอาศยั อยา่ไปยดึมัน่ถือมัน่จนใหม้นัทบั
ถมหวัใจไง ใหห้วัใจเรามีคุณธรรม ใหมี้ปัญญา ใหมี้หลกัใจ เพื่อหวัใจดวงน้ี หวัใจของเราเอง 
เพื่อประโยชน์กบัใจของเรา เอวงั 


